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 “Уур амьсгалын өөрчлөлт: Мөстөл, мөсөн гол” эрдэм шинжилгээний бага хурлыг 
Баян-Өлгий аймгийн УЦУОШТ-тэй хамтран 7 дугаар сарын 25-26 өдрүүдэд Баян-
Өлгий аймгийн Толбо нуурт зохион байгуулав.  Хурлыг Өлгий хотод зохион 
байгуулахаар төлөвлөгдсөн байсан хэдий боловч хэдхэн хоногийн өмнө тохиолдсон 
үерийн гамшгийн улмаас хурлыг тус газарт шилжүүлсэн болно.  Энэ жилийн хурлын 
онцлог бол Баян-Өлгий аймгийн УЦУОШТөв байгуулагдсан түүхт 60 жилийн ойтой 
давхцаж байгаа явдал бөгөөд хуралд Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг-
ЦУОШГ, нийт 12 аймгийн УЦУОШТөв, УЦУОСМХүрээлэн, НЦУТ, Улаанбаатар 
УЦУОШТ, МУИС, Ховд Их сургууль, Баян-Өлгий аймгийн ОБГ, Байгаль хамгаалах 
сан зэрэг нийт 20 орчим байгууллагын 300 орчим төлөөлөгчид оролцлоо. 
 Тус хуралд хүрээлэнгээс 5 хүний бүрэлдхүүнтэй оролцож, 3 аман илтгэл, 1 ханын 
илтгэлийг хэлэлцүүлсэн бөгөөд бусад байгууллагын төлөөлөгчдийн тавьсан 
илтгэлүүдийг оролцуулаөд тус хурлаар 30 орчим илтгэлийг “Уур амьсгалын 
өөрчлөлт, мөсөн гол”, “Цаг агаар, гамшигт үзэгдэл”, “Ус, бэлчээр, экосистем” гэсэн 3 
хуралдаанаар хэлэлцэв. 
 Хэлэлцүүлгээр гарсан гол саналуудыг багцлан дурдвал үер, аадар тунадасны 
талаар судалгааг эхлүүлэх, гадаад, дотоодын төсөл болгох, салхины горимын 
талаарх зааг ялгааг гаргах, судалгаа хийх, мөстлийн ус хуримтлуулах талаар төсөл 
хамтран боловсруулах, цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх чиглэлээр тодорхой зүйлийг 
хэлэх, прогноз хэлэхдээ тооцох, станц харуул дээр бага тунадас хэмжигдсэн байтал 
хажууханд нь үер болсон байдгийг судлах, дэвшүүлсэн уруйн үерийн судалгааг төгс 
хийх, автомат хур тунадас, плювографын мэдээг ашиглах, зарлан мэдээлэх 
системийг орон нутагт сайжруулах, радарын сүлжээг байгуулах, хэт богино 
хугацааны прогнозыг гаргах, зуны улиралд аадар бороог мэдээлэхэд зориулж радио 
зондыг 14 цагт хөөргөх, зориудаар нөлөөлөхдөө мөндрийн үүлийг задлах, урсан 
ирж буй прогнозыг хөгжүүлэх зэрэг цаг уурын салбарт тулгамдаж байгаа асуудлууд 
байлаа. 
Хурлаар хэлэлцүүлсэн илтгэлүүдээс 2 шилдэг илтгэлийг шалгаруулсан бөгөөд 
Х.Жагсалаг, М.Күннур, Г.Батжаргал, Ж.Цогт нарын “Баян-Өлгий аймгийн төвд 2016 
оны 7 сарын 10-ны өдөр орсон аадар бороог тоон загвараар тооцоолсон нь”, 
З.Балжинням, Б.Мягмар, Б.Бархасрагчаа нарын “Завхан аймгийн агаарын чанарын 
бүсчлэлийг тогтоох нь” илтгэл шалгарсан байна. 

 
Мэдээллийн сүлжээний найдвартай ажиллагааг хангах чиглэлээр 

ДЦУБ-ын олон улсын сүлжээнээс хүлээн авах 448 хугацааны мэдээг бүрэн, 
дотоодоос хүлээн авах 32880 мэдээнээс 32869 мэдээг хүлээн авч, боловсруулан, 
олон улсын болон дотоодын сүлжээнд гаргасан байна. Говь-Алтай аймгийн Бугат 
станцын мэдээ 7 дугаар сарын 21-ний 20, 23, 02, 05, Баянхонгорын Шинэжинст, 
Богд станцын мэдээ 7 дугаар сарын 2-ны 17, Байдраг станцын мэдээ 7-ны 08, 11, 8 
дугаар сарын 7-ны 23, 02, 05 цагуудад тус тус 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.  

Машин зааланд 2011 онд “Хөргөлт cервис” ХХК-ий суурилуулсан GREE 
брэндийн агааржуулагчийн агааржуулагчийн гадна төхөөрөмжид 7 дугаар сарын 31-
нээс эхлэн уг гэмтэл гарсны улмаас ажиллагаагүй болж, төхөөрөмжийг бүхэлд нь 
шинээр солих шаардлагатай болсон тул шинэ төхөөрөмжийг яаралтай суурилуулах 
арга хэмжээг авснаар тоног төхөөрөмжүүдийн хэвийн ажиллагааг хангалаа. Цаашид 
машин зааланд тасалгааны зориулалтын биш серверийн өрөөний зориулалтын 
агааржуулагчийг суурилуулах шаардлагатай байгаа бөгөөд үнийн саналыг авч, 2019 
оны төвлөрсөн арга хэмжээний зардалд тусгах араг хэмжээг авлаа.   

3 цаг тутмын цаг уурын ажиглалтын мэдээг Урьдчилан мэдээлэх хэлтэст 
дамжуулах үед мэдээ хүлээн авах компьютерийн системийн цагийн зөрүүнээс 
шалтгаалан алдааг засах зорилгоор мэдээлэл боловсруулалтын системд шинээр 
суваг нээж, туршилтыг хийж байна.  

Суперкомпьютерийн ажиллагаа хэвийн, өдөр тутам хянаж байгаа бөгөөд бүсийн 
төвийн Солонгос мэргэжилтэнд суперкомпьютерийн нөөц сэлбэг хэрэгслийн 
жагсаалтыг гаргаж явуулав.  

Нислэгийн цаг уурын төвийн гадаад хаягтай сервер нь интернэтийн орчинд 
хэвийн ажиллаж чадахгүй болсон тул төв роутер дээр шинэ гадаад хаягийг өөрчлөх, 
тохиргоог хийх, FIREWALL төхөөрөмж дээр уг гадаад хаягт хандах хандалтын 
портуудыг нээх зэрэг арга хэмжээг авч, хэвийн ажиллагааг хангалаа. Түүнчлэн 
сүлжээний хурдыг нэмэгдүүлэх асуудлаар Нислэгийн цаг уурын төвийн сүлжээний 
инженертэй хамтран ажиллаж байна. 

FIREWALL дээр Усны серверийн гадаад хаягт хандах портыг нээх, CMACast 
хүлээн авах системийн Windows XP системтэй компьютерийн антивирусны програм 
хангамж ажиллаж байгаа хэдий ч вирустэж байгааг хянаж, хэвийн ажиллагааг 
хангаж, өөр компьютерт системийг суулгаж турших, хэрэглэгчийн компьютерүүдийн 
тог баригчийн батарейг солих, цэнэглэх ажлууд хийгдлээ. 

ЦУОШГазрын Орчны шинжилгээний хэлтсийн өрөөний шинэчлэлттэй 
холбоотойгоор RADIN мэдээг хүлээн авдаг сүлжээг солих шаардлага гарч, хаягийн 
өөрчлөлтүүдийг хийх, цаг уурын автомат станцуудын 15 минут тутмын мэдээг 
хүлээн авах серверийн нөөцийг А.Батболдтой хамтран бэлтгэлээ.  

Сургалтын өрөөнд 7 сарын 23-28-ны өдрүүдэд хийгдсэн ОХУ-тай хамтарсан Ус 
судлалын сургалтад зориулан компьютерүүдэд REKI_REGIM программ суулгаж, 
тоног төхөөрөмж болон интернэт сүлжээний хэвийн ажиллагааг хангаж ажиллалаа.    
 

Хөдөө аж ахуйн цаг уурын ажлын талаар 
 Давхардсан тоогоор нийт 954 салбарын агро дундаж мэдээг хүлээн авч, 
мэдээний чанар 100.0%-тай боловсруулалтанд орсон ба76 дугаар сарын 3 арав 
хоногийн тойм/Дугаар 19, 20, 21/-ыг арав хоногийн цаг агаарын нөхцлийн онцлогууд, 
7 дугаар сарын цаг агаарын нөхцлийн тойм /III арав хоногт/, хөрсний чийгийн тойм, 
хөнөөлт царцааны зураг тойм, улаан буудайн болон төмсний ургацын прогноз зэрэг 
мэдээ, мэдээллийг оруулан, хугацаанд нь гаргаж, www.tsag-agaar.gov.mn цахим 
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хуудсанд байршуулан үйлчилсэн бөгөөд электрон хэлбэрээр бүх аймгуудад 
хүргүүллээ. 7 дугаар сарын агродундаж мэдээний чанарын дүнг аймгуудад 
мэдээллээ. 
 7 дугаар 10-ны байдлаар Монгол орны нийт нутгийн 40%-д зуншлага хэвийн 
сайн, >30% дунд зэрэг, 30% нь муу байсан бол 7 дугаар сарын 2, 3 дугаар арав 
хоногт орсон борооны улмаас заншлагын байдал сайжирч 7 дугаар сарын 20-ны 
мэдээгээр нийт нутгийн 60% сайн, 30% дунд, 10% муу үнэлгээтэй болсон ба 7 
дугаар сарын 31-ний байдлаар нутгийн 70% сайн, 20 гаруй хувьд дунд, 10 орчим 
хувьд муу үнэлгээтэй гарлаа. Зуншлага Баянхонгорт хамгийн муу, Говь-Алтай, 
Өмнөговийн ихэнх нутгаар тааруу байна.  
 Булган, Дорноговь, Төв аймгийн мал аж ахуйн цаг уурын 2018 оны 5 дугаар 
сарын ажиглалтын 7 ширхэг ХД-3, Увс,  Говь-Алтай, Сэлэнгэ, Сүхбаатар,  Архангай, 
Орхон, Өмнөговь, Баян-Өлгий, Төв, Дорнод, Баянхонгор, Улаанбаатар, Дархан-Уул, 
Өвөрхангай, Дорноговь, Завхан, Булган, Говьсүмбэр, Хэнтий аймгуудын 5 болон 6 
дугаар сарын бэлчээрийн ургамлын ажиглалтын ХД1, ХД1А дэвтрүүд, хөрсний 
чийгийн ажиглалтын ХД5, таримал ургамлын ажиглалтын ХД2 дэвтрүүдэд шүүмж 
шалгалтыг хийж, сангийн мэдээтэй тулган, хариу зааварчлагыг аймгуудад 
хүргүүллээ. 
 Төв аймгийн үхрийн харуулыг Баян-Өнжүүл суманд дахин байгуулах ажлыг 7 
дугаар сарын 9-10-ны өдрүүдэд хэлтсийн дарга Б.Эрдэнэцэцэг, инженер Г.Раднаа 
нар, Төв аймгийн УЦУОШТ-ийн дарга, инженерүүдтэй хамтран хийж, хонь, ямааны 
харуулд шалган зааварлалт хийсэн байна. 
 7 дугаар сарын 6-нд бэлчээрийн ургамлын хээрийн судалгаа, дадлагын ажлыг 
Төв аймгийн Баянчандмань станц орчмын бэлчээрт хэлтсийн нийт албан хаагчдыг 
хамруулан хийлээ.  
  “Монгол орны бэлчээрийн доройтол”, “Монгол орны ургамлын аймаг, төрөл 
зүйлийг таних тухай”, “Ургацын дээжийг аж ахуйн бүлгээр ялгах аргачлал” сэдвээр 7 
дугаар сарын 26-нд Б.Мэндбаяр илтгэл бэлтгэж, хэлтсийн хамт олноор 
хэлэлцүүлэв.  
 Бэлчээрийн төлөв байдлын ажиглалтанд шаардлагатай зургийн аппаратыг 
“Ногоон Алт” төслийн дэмжлэгтэйгээр захиалж, нийлүүлэх ажил хийгдэж байгаа 
бөгөөд Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газраас авах зөвшөөрөл хариуцсан 
ажилтан амарсан шалтгаанаар хүлээгдэж байна.  
 Сэлбэ болон Хустайн судалгааны ажлууд болон МерсиКорпс олон улсын 
байгууллагатай хамтын ажиллагааны хүрээнд ХААЦУ-ын 8 төрлийн мэдээг багийн 
нутгаар дамжуулах ажлууд хэвийн үргэлжилж байна. 
Б.Ганцэцэгийн Д. Жүгдэр болон бусад судлаачтай хамтран бичиж “Natural hazards” 
олон улсын сэтгүүлд хүргүүлсэн “Developing a soil erodibility map across Mongolia” 
өгүүлэл 2018 оны 7 дугаар сарын 10-нд тус  сэтгүүлд онлайнаар хэвлэгдсэн байна. 
Jugder, D., Gantsetseg, B., Davaanyam, E. Shinoda. Nat Hazards (2018). 
https://doi.org/10.1007/s11069-018-3409-6 
 

Байгаль орчны мэдээллийн сангийн үйл ажиллагааны талаар 
1.  Байгаль орчны мэдээллийн сан байгуулах, хөгжүүлэх      
 Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн газар ашиглалтын мэдээллийн сангийн 
статистик тайлангийн модулийг шинэчлэн хөгжүүлж, газар ашиглах гэрчилгээний 
мэдээг Excel файлаас оруулах боломжийг бүрдүүлэв. Хөрсний мэдээллийн сангийн 
өнгөн хөрсний эвдрэл, хөрсний шугаман эвдрэл, гадарга дээрх элсэн хуримтлал 
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гэсэн хүснэгтийн програм хангамж, байгууллага, хүний нөөцийн мэдээллийн сангийн 
мэдээ оруулах хэсгийн програм хангамжийг шинэчилж, Геомэдээллийн вэб 
үйлчилгээний сайт хөгжүүлэх ажлын хүрээнд геомэдээллийн сангийн Geomoose 
програм хангамжийг шинэчилж, мэдээ оруулах модулийг шинээр хөгжүүлэв. 
Ой, ус, тусгай хамгаалалттай газрын кадастрын лавлагааны мэдээллийн сангийн 
мэдээ оруулах функцийг агуулсан back-end хэсгийн 12 мэдээний програм 
хангамжийг хийж, ой зохион байгуулалт, ойн ашиглалт, зөвшөөрөл, зөрчлийн 
мэдээллийн санд мэдээ бүрдүүлэлтийн тайлан гаргах модулийг шинээр нэмж 
хийлээ. Гадаад орчны цацрагийн түвшин, орчны доройтол, бохирдол, байгалийн 
нөөцийн хамтын менежментийн нөхөрлөлийн мэдээллийн сангийн газарзүйн 
мэдээлэл харах Geomoose програм хангамжийг шинэчилж, гадаад орчны цацрагийн 
түвшнийн мэдээллийн санд 2018 оны мэдээний газарзүйн давхаргуудыг нэмэв. 
 
2.  Байгаль орчны мэдээллийн санд дараах мэдээг оруулж, үйлчилгээг үзүүлэв.      

Агаарын бохирдлын мэдээллийн санд 2018 оны 7 дугаар сарын агаарын чанарын 
мэдээ, байгаль орчны эрх зүйн мэдээллийн санд Засгийн газрын 1 тогтоол, сайдын 
2 тушаал шинээр нэмж, хүчингүй болсон 3 сайдын тушаалын мэдээллийг шинэчлэв. 

Газарзүй-Геоэкологийн Хүрээлэнгээс ирүүлсэн цөлжилт, газрын доройтлын төлөв 
байдлын 2015 оны зургийг цөлжилтийн мэдээллийн санд оруулж, Дорноговь 
аймгийн ИТХ-ын тогтоолын дагуу орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газар нутгийн 
мэдээллийн санд аймгийн мэдээг оруулж дууслаа. Уг мэдээллийн санд аймгийн 
хамгаалалттай 39, сумын хамгаалалттай 119 газрын мэдээ бүртгэлтэй байна.  

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн санд 33 
нарийвчилсан тайлан орж, 1 компанийн хэрэглэгчийн эрхийг сэргээж, 1 компанид 
мэдээ оруулах талаар хичээл оров.  

Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллагын Монгол дахь суурин Төлөөлөгчийн газарт 
Ойн мэдээллийн санг англи хэл рүү хөрвүүлэх гэрээт ажлын төслийн тайланг 
санхүүгийн баримт бичгийн хамт хүргүүлэв. 

Монгол орны амьтан, ургамлын аймаг, мөөг, бичил биетний ангилал зүйн 
бүртгэл, мэдээллийн сан бүрдүүлэх гэрээт ажлын хүрээнд төслөөс ирүүлсэн 
мэдээний дагуу 79 загас, 27 хоёр нутагтан, мөлхөгчид, 141 хөхтөн, 502 шувуу, 2253 
замаг,  631 мөөг, 559 хөвдийн ангилал зүйн мэдээг шинэчилж, амьтны болон 
ургамлын мэдээллийн сангийн програм хангамжийг шинэчлэх ажлыг гүйцэтгэж 
байна.  

Байгаль орчны мэдээллийн сангийн www.eic.mn серверийн файлын нөөцлөлтийг 
8 дугаар сарын 1-ны байдлаар хийгээд байна. 

Хүрээлэнгийн сайтад 7 дугаар сарын үйл ажиллагааны тайлан оруулж, “Positive 
solution” ХХК-д гадаргын ус болон газрын доорх усны мэдээллийн сангаас газарзүйн 
7  мэдээгээр үйлчлэв. 

Хэлтсийн хагас  жилийн тайланд хийж буй хяналт шинжилгээтэй холбогдуулан 7 
дугаар сарын 19-нд БОАЖЯ-ны мэргэжилтэн Б.Одбаярт 26 мэдээллийн санд 
оруулах нийт хүснэгтийн тоог цахим хэлбэрээр хүргүүллээ. 

8 дугаар сарын 1-нд БОАЖЯ-ны Ой, ус, тусгай хамгаалалттай газрын кадастрын 
хэлтэст албан бичгийн хариу хүргүүлэх тухай, ГЗБГЗЗГ-т мэдээ хүсэх тухай албан 
бичгүүдийг тус тус хүргүүлж, ГЗБГЗЗГ-аас албан бичгийн хариу болох газрын 
нэгдмэл сангийн тайланг 16-нд цахим хэлбэрээр хүлээн авлаа. 

7 дугаар сарын 26-нд зохион байгуулагдсан “Бохирдуулах бодисын ялгарал, 
шилжилтийн үндэсний бүртгэлийг бий болгох чадавхийг бэхжүүлэх замаар Монгол 

https://igg.ac.mn/
http://www.eic.mn/


Улс дахь Олон Улсын химийн бодисын асуудлаарх стратегийн механизмын 
хэрэгжилтийг дэмжих нь” төслийн мэдээллийн сангийн ажлын хэсгийн хуралд 
Г.Батхишиг, С.Батгэрэл нар оролцов.  
 

Ус судлалын ажлын талаар 
Ус судлалын 114 голын харуулын өдөр тутмын усны түвшний мэдээг хүлээн авч, 

гар утас болон хүрээлэнгийн цахим хуудасны мэдээг шинэчиллээ. 7 дугаар сарын 
мэдээний дундаж дүн 100.0%.  

Усны горимын 10 хоногийн тоймыг 3 удаа, хур борооноос сэрэмжлүүлэх мэдээг 
22 удаа гаргаж, хүрээлэнгийн цахим хуудсанд байршуулсан бөгөөд Монголын 
үндэсний телевиз, Монгол HD телевиз, Eagle телевиз, Нийслэлийн онцгой байдлын 
студи,  TV-9 телевиз, Өдрийн сонин болон бусад мэдээллийн хэрэгслэлээр олон 
нийтэд хүргэв.   

8 дугаар сарын дундаж урсацын прогнозыг 30 гол харуулаар гаргаж хэрэглэгчдэд 
хүргэсэн ба 7 дугаар сарын прогнозын таарц 77.3% болж, төлөвлөгөөт даалгавраас 
2.3% өндөр байлаа. 

Ус судлалын 16 өртөөний 154 харуулын 6 дугаар сарын УХШ-1 мэдээний дүнг 
нэгтгэн гаргахад мэдээний дүн 99.9 % байна. 136 харуулд 707 удаа өнгөрөлт 
хэмжсэнээс 12 өнгөрөлт гологдол болсон нь нийт өнгөрөлтийн 1.7 % байна. 
Прогнозын таарц 72.06 % байгаа нь төлөвлөгөөт даалгавраас 2.9 % бага байна. 

Богино хугацааны прогнозын тэгшитгэлийг 20 гол харуулаар өдөр бүр гаргаж, 
урьдчилсан мэдээгээр хэрэглэгчдэд үйлчлэв. 

ОХУ-д ус судлалын 10 харуулын 7 хоногийн түвшний мэдээ болон  богино 
хугацааны прогнозыг явуулж байна 

Монгол орны 600 гаруй мөстлийн коодыг шинэчилж, хэд хэдэн мөстөл нэг 
коодтой байсныг салгаж, тус тусад нь талбай, периметрийг тодорхойлж, шинээр 
коодлов.  

Аймаг бүрээр болон томоохон голуудын сав газраар мөстөл, мөсөн голын зураг 
хийж, аймаг бүрт болон сав газруудад ноогдох мөстөл, мөсөн голын талбайг 
тодорхойлж, зарим мөнх цаст уулсын нэрийг 100000 болон 500000 масштабтай 
зураг  ашиглан өөрчлөв. 

ЦУОШГ-ын Архив, мэдээллийн сангийн хэлтсээс ирүүлсэн албан тоотын дагуу  
Балж, Онон голын 3 харуулын өнгөрөлт, түвшин, мөсний зузаан, мөсний үзэгдлийн 
мэдээг сүүлийн 10 жилээр гаргаж өгөв. 

Усны температурын түүврийг ус судлалын 15 харуулаар 2016 оноор, харьяалах 
түвшний түүврийг нийт 10 гол харуулаар 2017, 2018 оноор тус тус гүйцээгээд байна. 

Усны ёроолын болон хөвөгч амьтдын 2018 оны 5 дугаар сарын 51 дээжийг хүлээн 
авч, ирцийн болон чанарын дүнг гаргаж, 10 дээжинд шинжилгээг хийв.  

Шалган туслах ажлыг Ховд, Баян-Өлгий аймгуудын өртөөдөд хийж, Сэлбэ голын 
усны тэнцлийн хээрийн судалгааг үргэлжлүүлж байна. 

7 дугаар сарын 24- 31-ний хооронд Реки-Режим программын сургалтыг ОХУ-ын 2 
мэргэжилтэнтэй хамтран амжилттай хийлээ. Өртөөдийн цахим хуудас хөтлөлтийн 
явцыг хянаж, орон нутагт шуурхай сэрэмжлүүлэг мэдээгээр хэрхэн үйлчилж  байгаа 
талаарх тайланг нэгтгэн заавар зөвлөгөө өгч байна. 

7 дугаар сарын 1-15-нд БНСолонгос улсын Сансар судлалын хүрээлэн(KARI)-гээс 
зохион байгуулсан “Олон улсын сансрын сургалт-2018”-д технологич инженер 
Э.Батбаяр хамрагдлаа. 
 



Цаг уур, уур амьсгалын судалгааны талаар  
Цаг уурын 135 өртөө, 181 харуулын 2018 оны 6 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 5 дугаар сарын мэдээг ЦУОШГ-ын Архив, 
мэдээллийн санд өгөв. 

Нарны цацрагийн 2018 оны 6 дугаар сарын мэдээг боловсруулан эмхэтгэлийг 
зохиож, ISX, TAB мэдээг үүсгэж, хадгалсан байна. 

Аэрологийн Улаанбаатар, Мөрөн, Улаангом, Даланзадгад станцуудын 2018 оны 7 
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 6 дугаар сарын  мэдээгээр мэдээллийн 
сангийн баяжилт хийгдэжибайна. 

Хөвсгөл аймгийн Мөрөн станцын 1984-2012 оны өглөөний 08 цагийн аэрологийн 
мэдээнээс 0 градусын өдрийн өөрчлөлт, Хатгал станцын гүний температурын 
мэдээнээс 0 градусын нэвчих гүнийг  тодорхойлж, “Монгол орны хуурайшилт 
Хөвсгөл аймгийн өндөр уулын бүсийн экосистемд нөлөөлөх нь” сэдвээр судалгаа 
хийж, Завхан аймгийн нутаг дэвсгэр дээр ажиглагдаж байгаа сүүлийн жилүүдийн 
хүйтрэлт, түүний онцлогийн судалгаа хийж,  Баян-Өлгий аймагт зохион байгуулсан 
эрдэм шинжилгээний бага хуралд хамтарсан илтгэлүүдийг бичиж, хэлэлцүүлсэн 
байна.  

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. 

 
 



Цаг агаар, орчны тоон загварчлал, судалгааны ажлын талаар 
1 Мэдээлэл боловсруулалт, үйлчилгээ 
 Тоон прогнозын серверийн SQL дээр  идэвхижүүлэлтийн хугацааны асуудал гарч 
бодолт зогссоныг засварлаж, 2018 оны 02, 03, 04, 05 сарын зарисовканы мэдээгээр 
урт хугацааны SQL баазыг баяжуулж, экстремаль магадлалт загварын предикторын 
бүрдүүлэлт хийж, загварыг бодуулж, 2018 оны 10 дугаар сараас 2019 оны 3 дугаар 
сар хүртэлх хугацаагаар прогноз гаргалаа. БНСУ-ын Пусаны их сургуулийн тоон 
прогнозын загварын 7 дугаар сарын анхны нөхцөлөөр прогноз бүтээгдэхүүн гаргаж, 
ЦУОШГ-ын Урьдчилан мэдээлэх хэлтэст шуурхай үйлчилгээнд өглөө.  
 NMME загварын 2 дугаар сайжруулсан аргаар 7 дугаар сарын анхны нөхцөлөөр 
2018 оны 9-өөс 12 дугаар сарын 2м-ийн температур, тунадасны сарын дундаж 
прогноз мэдээг боловсруулж байна. 
 7 дугаар сард Цаг агаарын урьдчилсан мэдээ гаргахад ашигласан аргын тооцоо, 
тоон загваруудын бодолтыг бүртгэн, үр дүнгийн таарцыг хамтран дүгнэж, серверийн 
UPS-ийн 2 батарейг сольсон. 
 
2 Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил 
 Хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний бүтээлд “Улаанбаатар хотын хэт ягаан 
туяаны өөрчлөлт”, “Хэт ягаан туяа-Хүний эрүүл мэнд” сэдэвт 2 өгүүлэл бэлтгэж, 
ирсэн саналын дагуу дахин завсарлаж хүлээлгэн өгөв.  
 SMAP мэдээнээс LAI мэдээг WRF загварт автоматаар оруулах боломжийг 
бүрдүүлж, 2018 оны 1 болон 4 дүгээр сар, 2017 оны 7 болон 10 дугаар сараар 
туршилт хийгдлээ.  
   “Магадлалт тунадасны прогноз” сэдэвт ажлын хүрээнд 2002-2017 оны ECMWF-
ийн реанализын болон прогноз мэдээнээс газрын гадаргын даралт, 500гПа 
геопотенциал өндөр, 850гПа-ын температур зэрэг бүтээгдэхүүнээс төсөөтэй орон 
хайж, корреляцын коэффициент нь 0.7-оос дээш хамааралтай цувааны тоо 100-аас 
бага бол хамгийн сайн хамааралтай 100 цуваанаас магадлалыг тооцоолон 2016 
оны мэдээн дээр туршилт хийж, үр дүнг зөвхөн 500гПа геопотенциал өндрөөс 
төсөөтэй орон хайж гаргасан үр дүнтэй харьцуулан дүгнэж үзэхэд таарц нь тааруу 
гарсан учир туршилтыг 3 элемэнтээр,  Н500 болон T850, зөвхөн H500 гэсэн 
хослолоор корреляцын коэффициент  хамгийн сайн 30, 50, 100, 150, 200 цувааны 
тоо тус бүр дээр 2016 оны  улирал бүрээр нь, 36, 48 цагаар нь  туршилтыг 
явууллаа. Нийт 120 удаагийн туршилт хийгдэж, үр дүнг статистик болон магадлалт 
хосмогийн аргаар дүгнэх програмыг бичиж, дүгнэн нэгтгэх ажил хийгдэж байна.
 БНСУ-ын Цаг уурын агентлагаас GUM шинэчлэгдсэн загварын мэдээг шуурхай 
авах туршилт, шалгалтуудыг хийж байна. 
 Агаарын бохирдлын CMAQ загварыг суперкомпьютерт тохируулах, Улаанбаатар 
хот орчимд туршилт явуулах, 1979-2018 оны ERA Interium реанализын мэдээг татан 
авч нарны идэвжил өндөр (HS), сул (LS), саармаг (N) жилүүдийн өвлийн улирлын 
дундаж композит анализыг газрын гадарга, стратосферийн дундаж түвшний 
температур болон хэвтээ гадаргын салхины уур амьсгалын дундаж, ялгавараар 
гаргах, стратосферийн давхарга дахь огцом дулаарлын процесст үзүүлэх Россбийн 
долгион ба азоны үе давхаргад HS, LS, N жилүүдэд нарнаас ирэх хэт ягаан туяаны 
нөлөөллийг судлах, тогтвортой цасан бүрхүүл тогтох болон ханзрах өдөр, түүний 
үргэлжлэх хугацааны орон зайн болон хугацааны өөрчлөлтийг судлах, хүйтний 
улиралд үзүүлэх нөлөөллийн судалгааг хийх, Улаанбаатарын инверсийн мэдээг 
боловсруулах,  аюултай үзэгдлийн тухайлсан судалгааг тоон загвар ашиглан хийх, 



хөрсний шинжилгээний дүнг цуглуулан агрохими болон хүнд металлын 
шинжилгээний дүнд боловсруулалт хийх, WRFv4.0 загварыг туршин зарим нэмэлт, 
сайжруулалтыг тохируулан туршилтуудыг явуулж, температур, салхи, тунадасны 
статистик үзүүлэлтүүдийг гаргах, харьцуулалт хийх зэрэг судалгааны ажлууд 
үргэлжилж байна.  
 ШУТехнологийн сангийн санхүүжилттэй “Цаг агаар, уур амьсгалын гамшигт 
үзэгдэл-бэсрэг болон бичил хэмжээст загварчлал боловсруулах” сэдэвт төслийн 
хүрээнд цасан шуурганы гамшигт үзэгдлийн үнэлгээг гаргах ажил хийгдэж байна. 
2012-2016 оны хооронд 8 удаагийн цасан шуурга гамшигт үзэгдлээр бүртгэгдсэн ба 
уг 8 үзэгдлийг WRF загвар хэрхэн прогнозлосон байгааг дүгнэж, таарцыг гаргахад 
WRF загвар 5 хоногийн өмнөөс уг үзэгдлүүдийг тооцоолохдоо хамгийн ойр хугацаа 
болох 48 цагийн өмнөөс 0.61 ончтой, хамгийн холдоо буюу 144 цагийн өмнөөс 0.29 
ончтой гаргаж байгаа нь цасан шуурганы гамшигт үзэгдлийг загвар боломжийн 
прогнозлосон гэж үзэхээр байна. Цасан шуурганы гамшигт үзэгдлийг орон зайн 1-10 
км-ын нарийвчлалтайгаар агаар мандлын бичил хэмжээст тооцон загварчлах 
зорилгоор ихээхэн газар нутгийг хамарч, хохирол дагуулсан 2016 оны 3 дугаар 
сарын 3-5-ны хооронд ажиглагдсан тохиолдлыг нарийвчлан судлахаар сонгон 
аваад байна. Тухайн гамшигт үзэгдлийн синоптик нөхцөл, тухайн үеийн цаг агаарын 
байдал, гарсан хохирол, WRF загвар хэрхэн прогнозлосон талаар нарийвчлан 
судалж, Говь-Алтай аймгийн нутаг орчмоор загварыг 9км, 3км, 1км 
нарийвчлалтайгаар, реанализын мэдээг ашиглан 48 цагийн өмнөөс тооцоолох 
туршилтыг явуулав. Цасан шуурганы гол хэмжүүр нь салхи, тунадас, алсын бараа 
бөгөөд WRF загвараар салхи, тунадас гэсэн 2 үзүүлэлтийг тооцоолон гаргаж авсан. 
Салхины хувьд ерөнхийдөө 9км, 3км-ээр бодуулсан нь сайн байгаа бол 1км-ээр 
бодуулсан үр дүн хугацааны хувьд зөрүүтэй, хэт өндөр салхи өгч, хугацааны 
хамгийн бага салхитай үед хамгийн өндөр салхи өгөөд, хамгийн их салхитай үед 
хамгийн бага салхи өгсөн нь харагдаж, орон зайг нарийвчлах тусам прогнозын үр 
дүн сайжрах хандлага харагдахгүй байгаа нь цасан шуурганы хувьд заавал 1 км-ээр 
нарийвчлах шаардлагагүй,  3км-ын үр дүн хамгийн сайн үр дүн өгч болохыг 
харууллаа. Прогнозын үр дүнгээсээ реанализын мэдээгээр загварчилсан үр дүн 
сайн гарч байгаа нь бүс нутгийн загвар нь агаар мандлыг тодорхой хэмжээгээр сайн 
загварчилдаг нь харагдаж байна. Үүнээс үндэслээд прогнозын чанарыг 
сайжруулахын тулд захын болон анхны нөхцлийн мэдээний анализыг илүү 
сайжруулах аргуудыг турших, мөн физик схемийн туршилтуудыг хийж байна.  
 Түүнчлэн төслийн ажлын хүрээнд WRFDA загварыг туршихын тулд 2016 оны 7 
дугаар сарыг сонгон авч, суурь статистик нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор прогнозын 
бодолтыг өдөр бүрийн 00 болон 12 цагаар 144 цагийн урьдчилалтайгаар 9 км бүс 
нутгаар явуулж байна. NCEP хиймэл дагуулын радианс мэдээг шуурхай байдлаар 
ашиглах боломжийг бүрдүүлж, сүүлийн 2 жилээр архив үүсгэж, WRF загварыг 
Монгол орны хэмжээнд уртрагийн дагуудаа 9 км алхамтайгаар, бүс нутгаар 2016 
оны 7 дугаар сард өдөрт 2 хугацаагаар 144 цагийн урьдчилалтайгаар бодуулан 
гарсан үр дүнгээр загварын суурь алдааг бэлтгэн, туршилтуудыг явуулж байна. 
Хиймэл дагуулын радианс мэдээ тус бүрээр мэдрэмтгий байдлын болон радарын 
мэдээний 3 хэмжээст ассимляц хийх туршилтуудыг хийж байна.  
 ШУТСангийн ажлын хүрээнд “Хүчтэй салхины гамшигт үзэгдлийг орон зайн 1-10 
км-ын нарийвчлалтай агаар мандлын бичил хэмжээст тооцон загварчлах” ажлын 
тайланн дуусгаж, CAM Загварын 2011-2018 оны 1 болон 7 дугаар үр дүнг статистик 
буулгалт хийж, тайланг бичиж байна.  



 MercyCorps-той хамтын ажиллагааны хүрээнд Худуу аж ахуйн цаг уурын 
судалгааны хэлтсээс гаргаж байгаа 7 төрлийн мэдээллийг .xml формат руу 
хөрвүүлж, цахим хуудсаар дамжуулах програмыг боловсруулж, Монгол улсын бүх 
багийн/1827/  нутгаар WRF загварын үр дүнгээс мэдээллийг авч, засварлан 5 
хоногийн прогноз мэдээ гаргах боломжийг бүрдүүлж, хүлээлгэн өглөө.   
 2018 оны KOICA-гийн магистрын тэтгэлэгт хөтөлбөрт “Hankuk University of Foreign 
Studies” сургуулийн “Atmospheric Environment” сургалтанд У.Дэлгэрмаа 
хамрагдахаар болж, 7 дугаар сарын 26-нд БОАЖЯ-наас зохион байгуулсан 
"Бохирдуулагч бодисын ялгарал, шилжилтийн бүртгэлийн систем, мэдээллийн 
сангийн дизайн" семинарт инженер Г.Пагмадулам хамрагдлаа. 
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