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Мэдээллийн сүлжээний найдвартай ажиллагааг хангах чиглэлээр 
ДЦУБ-ын олон улсын сүлжээнээс хүлээн авах 240 хугацааны мэдээ, дотоодоос 

хүлээн авах 33480 мэдээг бүрэн хугацаанд нь хүлээн авч, боловсруулан, холбогдох 
газруудад дамжууллаа. Өвөрхангай, Говь-Алтай, Хэнтий аймгууд дахь шороон 
шуурганы станцын мэдээ болон Өмнөговийн аэрологийн мэдээний дамжуулалт, 
мэдээний архив бүрэн хийгдсэн байна.  

Залаатын цаг уурын автомат станцын мэдээний архивлалт хэвийн боловч 1 
дүгээр сарын 24-өөс 2 дугаар сарын 15 хүртэл цахилгаангүй байгаад ажилд оров. 
Солонгосын Цаг уурын байгууллагаас суурилуулсан 32 цаг уурын автомат станцын 
мэдээ авалт хэвийн явугдаж байна. Их хүйтэрсэн үед уг станцуудын батарейнүүд 
заримдаа гацаж байсан хэдий ч мэдээ дамжуулалт хэвийн үргэлжилж байна. 

Орон нутгийн интернэтийн болон дотоод сүлжээний зохион байгуулалтыг 
өөрчлөх, ISP компанийг солих ажил хийгдэж байна.  

Хиймэл дагуулын мэдээ хүлээн авах станцын Vxeos системийн үйл ажиллагаа 
хэвийн явагдаж, МОДИС/Aqua,Terra дагуулын 196, NPP дагуулын 117, NОАА 
дагуулын 158 мэдээг хүлээн авч, G-Com дагуулын 214 мэдээг интернетээр татан 
авч тус тус боловсруулсан байна. CMA-CAST хүлээн авах системийн мэдээ хүлээн 
авалт хэвийн хийгдэж, FY-2G дагуулын 853 мэдээг хүлээн авч, EWBMS системийн 
агаарын температур болон тунадасны зургийн боловсруулалтанд FY2G мэдээгээр 
үүлний боловсруулалт хийгдэж байхаар тохируулсан байна.  

МОДИС хиймэл дагуулын хүлээн авах станцын Quorum HRD200B хүлээн авах 
системийн тэжээлийн блок гэмтсэнийг түр хугацаагаар ердийн компьютерийн 
тэжээлийн блокоор сольсон байсан бөгөөд 2 дугаар сарын 18-нд нийлүүлэгч 
Английн компаниас шинэ тэжээлийн блок ирүүлсэн учир түр холбосон блокийг 
сольж, угсран хэвийн ажиллагааг хангалаа. Мөн станцын өгөгдлийн хард диск 2 
дугаар сарын 22-нд алдаа өгсөний учир нөөц дискээр сольсон байна. 

Гаргаж байгаа бүтээгдэхүүн болон эх мэдээг хүрээлэнгийн цахим хуудсанд 
байршуулан олон нийтэд хүргэж байна.  

Хиймэл дагуулын мэдээ хадгалах TDS кaталoг серверт NOAA дагуулын 
боловсруулсан болон эх мэдээгээр 2019 оны 1 дүгээр сараас эхлэн олон нийтэд 
үйлчилж эхлэв. 

Суперкомпьютерийг өдөр тутам ажиллагааг хянаж, хэвийн ажиллагааг ханган 
ажиллаж байгаа ба 2 node зогссонтой холбогдуулан техникийн үзлэг үйлчилгээ 
болон цэвэрлэгээг хийж, хэвийн ажиллагааг хангасан байна. 2 дугаар сарын 5-наас 
суперкомпьютерийн FW сервер дээр NCEP-ийн талаас FTP cервертээ өөрчлөлт 
хийсэнтэй холбоотойгоор NCEP-ээс GFS мэдээ татахаа больсоныг Солонгос улсын 
мэргэжилтэн Ин-Дюктэй хамтран шийдвэрлэв.   

www.agaar.mn болон мэдээллийн сангийн серверт зориулан FW төхөөрөмж дээр 
тохиргоо хийж, порт нээх, Уур амьсгал нөөцийн судалгааны хэлтсийн хүлэмжийн 
хийн тоног төхөөрөмжийг гадна сүлжээнээс хандалттай болгох зорилгоор роутер 
дээр дотоод хаягийг хөрвүүлэх, нэмэлтээр Япон улсаас хандах ssh портыг FW 
төхөөрөмж дээр нээх ажлууд хийгдлээ.  

Тендерийн үнэлгээний хороонд систем сүлжээний захирагч Х.Болормаа 
ажиллаж, 5 тендерийн материал бэлдэж, 1 дүгээр сарын 24-нд www.tender.gov.mn 
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цахим хаягаар зарласан ба одоогийн байдлаар харьцуулалтын аргын 3 тендерийг 
нээж, үнэлэх ажиллагаа хийгдэж байгаа ба нээлттэй 2 тендер материал хүлээн авах 
шатанд байна.  

 

Байгаль орчны мэдээллийн сангийн үйл ажиллагааны талаар 
 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамнаас ирүүлсэн усны тооллогын гэрээт 
ажлын даалгаварт саналыг мэргэжилтэн Шүрэнцэцэгт, ой, ус, тусгай хамгаалалттай 
газрын кадастрын лавлагааны мэдээллийн сангийн АМГТГ-ын хэрэглэгчдэд 
зориулсан илтгэлийг бэлтгэж ахлах мэргэжилтэн М.Отгонтөгсөд тус тус мэйлээр 
хүргүүлсэн ба мэдээ хүсэх тухай албан бичгийг яаманд хүргүүлж, хариуг авсан 
байна. Монгол орны генетик нөөц, түүнтэй холбоотой уламжлалт мэдлэгийн 
мэдээллийн сангийн програмыг шалгахад гарсан алдааны мэдээллийг хөгжүүлэгчид 
хүргүүлж, UN-REDD хөтөлбөрийн үндэсний зөвлөх Ц.Хонгортой газрын мэдээллийн 
сангийн мэдээг олон улсын (IPCC-ийн) газрын ангиллын мэдээтэй уялдуулах 
талаар ярилцаж, хөтөлбөрийн хүрээнд 2000, 2005, 2010, 2015 оны Ландсатын 
мэдээгээр боловсруулсан ойн тархалтын зургийг ойн нөөцийн мэдээллийн сангийн 
газарзүйн мэдээлэлд оруулахаар шийдвэрлэсэн. 
 Сүхбаатар аймгийн БОАЖГ-ын ахлах мэргэжилтэн Нямхүү эвдэрсэн газрын 
тооллогын мэдээллийн санд мэдээ оруулах талаар 1 өдрийн сургалтад хамрагдав. 
 
1.  Байгаль орчны мэдээллийн сан байгуулах, хөгжүүлэх      
 Ой, ус, тусгай хамгаалалттай газрын кадастрын лавлагааны мэдээллийн сангийн 
програмд талбарын нэр өөрчлөх, талбайн хэмжээг таслалаас хойш 2 оронтой 
болгох, давхардлыг шалгах ST_Contains функц нэмэх зэрэг өөрчлөлтүүдийг тусгаж, 
төслийн мэдээлэл оруулах хэсгийн програмд хэрэглэгчийн бүлэгтэй холбогдуулан 
өөрчлөлт хийжээ. 
 “Агаарын чанарын индексээр агаарын чанарыг үнэлэх, мэдээлэх журам”-ын дагуу 
агаарын чанарын индексийг тооцоолох програмыг шинэчилж, гадаад орчны 
цацрагийн мэдээллийн санд хэмжилтийн бодит утгыг таслалаас хойш 2 оронтой 
болгох, 0.3-аас давсан утгыг улаан өнгөөр харуулах, мэдээ шивэлтийн алдааг 
багасгах зорилгоор мэдээ шинээр нэмэх, засварлах хэсгийн програмд зохих 
өөрчлөлт хийлээ. 
 Ус, цаг агаарын аюултай үзэгдлийн мэдээллийн сангийн хэрэглэгчийн гарын 
авлагыг бичиж, програм хангамжийг ЦУОШГ-аас бэлтгэсэн компьютер дээр суулгав. 
 
2.  Байгаль орчны мэдээллийн санд дараах мэдээг оруулж, үйлчилгээг үзүүлэв.      

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн санд нарийвчилсан 
үнэлгээний 56 тайлан орж, мэдээллийн санд мэдээ оруулах эрх бүхий 34 компаний 
эрхийн сунгалтыг бүртгэж, БОАЖЯ-ны ирүүлсэн 21 компаний эрхийг шинээр нээлээ.  

АМГТГ-ын кадастрын бүртгэлийн системд бүртгэгдсэн шинээр орон нутгийн 
хамгаалалтад авсан 26 мэдээг Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн мэдээллийн 
санд орууллаа. 

БОАЖЯ-наас ирүүлсэн мэдээнээс байгалийн ургамлын мэдээллийн санд 
экспортлох, импортлох зөвшөөрлийн 2018 оны 94, 2019 оны 3 мэдээг болон 
ургамлын нөөц ашиглах зөвшөөрлийн 2017 оны 27, 2018 оны 5 мэдээг, Төслийн 
мэдээллийн санд байгалийн гамшиг, ТХГН, ой, ногоон хөгжил, ус, рашааны 
чиглэлээр хэрэгжиж байгаа 5 төсөл мэдээг тус тус оруулаад байна. 



Уул уурхайн ашиглалт, хайгуулын мэдээллийн сангийн тусгай зөвшөөрлийн 
мэдээг 2 дугаар сарын 13-ны байдлаар шинэчилж, БОАЖЯ-наас ирүүлсэн ан 
амьтан, химийн хорт болон аюултай бодисын зөвшөөрлийн мэдээ, байгаль орчны 
мэргэжлийн байгууллагын мэдээг мэдээллийн санд мэдээ оруулахаар бэлтгэж 
байна. 

Ойн мэдээллийн санд мэдээ оруулах Дархан аймгийн БОАЖГ, Хөвсгөл аймгийн 
Цагаан-Үүр сумын “Нарс шинэсэн төгөл” ойн анги, Хэнтий аймгийн “Хэнтийн шинэс” 
ойн анги, Увс аймгийн Малчин сумын ойн анги, Булган аймгийн ойн анги зэрэг 
хэрэглэгчдэд нэвтрэх нэр, нууц үгийг сэргээх болон мэдээ оруулах талаар, Бодлого, 
төсөл, хөтөлбөрийн мэдээллийн сангийн “Төслийн мэдээлэл" хэсэгт мэдээ оруулах 
төслийн ажилтнуудад мэдээ оруулах талаар тус тус зөвлөгөө өгсөн байна. 
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дугаар сарын 2-ны байдлаар хийж, хүрээлэнгийн вэб сайтад хүрээлэнгийн зохион 
байгуулалтын бүтцийн зургийг шинэчлэв. 

Иргэн Амартүвшинд ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу 1 газарзүйн мэдээг гаргаж 
үйлчиллээ. 

ЦУОШГ-ын даргын баталсан Архив, мэдээллийн сангийн хэлтсийн мэдээллийн 
нэгдсэн санд 2019 онд мэдээ, мэдээлэл нөхөн бүрдүүлэх төлөвлөгөөний дагуу 
агаар хийсэн болон хөрсний цацраг идэвхжилийн түвшний ажиглалтын 2018 оны 
мэдээг цахим хэлбэрээр мэргэжилтэн Бадмаадоржид хүлээлгэн өгөв. 

2 дугаар сарын 1-нд Эрдэнэс-Тавантолгой ХК-ийн 1072 хувьцаа мэдээллийн 
төвөөс зохион байгуулсан танилцуулгад хэлтсийн албан хаагчид оролцож, 1 дүгээр 
сарын 23-нд Монгол улсад Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах 
зөвлөлийн Ажлын албанаас зохион байгуулсан “Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт 
хэрэг, зөрчлийн нэгдсэн мэдээллийн сан байгуулах боломж” сэдэвт хэлэлцүүлэгт 
хэлтсийн дарга Г.Батхишиг оролцож, байгаль орчны мэдээллийн сангийн талаар 
илтгэл тавьсан байна.  
Цаг агаар, орчны тоон загварчлал, судалгааны ажлын талаар 
Мэдээлэл боловсруулалт, үйлчилгээ 
 Хүлэмжийн хийн Улаан-Уул станцын агаарын дээжийг АНУ-ын элчин сайдын 
яаманд дамжууллаа. 
 Пусаны их сургуулийн урт хугацааны прогнозын CGCM загварыг 12 дугаар сарын 
анхны нөхцлөөр бодуулж, зураг гаргалаа.  
 NMME загварын 7 сарын урьдчилалтай сарын дундаж температур, тунадасны 
статистик аргын болон загварын үр дүнг 69 станцын бодит ажиглалтын мэдээгээр, 
НАСА-гийн GLDAS реанализын 25км-ийн нарийвчлалтай гридийн цэгүүд дээрх 
утгуудаар дүгнэх программыг NCLv6.5 болон Linux CSH дээр бэлтгэж байна. 
   
Е.2 Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил 
 Өвлийн улирлын температурын урьдчилсан мэдээ боловсруулах арга 
технологийг ЦУОШГ-ын Арга зүйн зөвлөлөөр хэлэлцүүлж, үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх 
саналыг газрын даргад уламжлахаар боллоо. 
 ECMWF-ын вэб сайт дээрх сар улирлын урьдчилсан мэдээний S2S мэдээллийн 
базаас 2 м-ийн түвшний агаарын температур, тунадасны мэдээллээр 10 хоногийн 
прогноз боловсруулах програмын туршилт хийгдэж байна. 80 м-ийн өндрийн салхи 
болон нарны цацрагийн эрчим хүчний нөөцийг судалж, өгүүлэл бэлтгэж, Арц Богдын 
Өвөр хоолойн их салхины нөөцийн судалгааг хийж, “Хүрэл-Тогоот 2018” ЭШБХ-ын 
эмхэтгэлд хэвлүүлж, тус хуралд илтгэл тавьсан байна. Уг ажлын хүрээнд MODIS 
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хиймэл дагуулын газар бүрхэвчийн мэдээллийг ашиглаж, тэгш бус гадаргуугийн 
коэффициентийг тооцоолох, уг коэффициент болон АНУ-ын Сэргээгдэх Эрчим 
хүчний лабораториос гаргасан салхины нөөц тооцоолох аргазүй болон 80 м, 90 м, 
100 м, 120 м өндрийн утгыг ашиглаж, уг өндрийн түвшингүүд дэх салхины хурдыг 
тооцоолох, салхины хурд ба турбулентийн мэдээллийг ашиглан салхины Вейбулын 
тархалтын нягтыг тооцоолох, салхины кинетик энергийг ашиглан салхины хувийн 
чадал буюу нөөц, мөн чадлыг тооцоолох, салхин турбины чадлын мэдээллийг 
ашиглаж үйлдвэрлэх боломжит цахилгаан эрчим хүчний хэмжээг тооцоолох, салхин 
турбинаар үйлдвэрлэх цахилгаан эрчих хүчийг ашигласнаар CO2-ын бууруулалт, ус 
болон чулуун нүүрсний хэмнэлт хийх боломжийг тооцоолох, нарны шулуун, 
сарнисан, нийлбэр цацрагийн нэгж талбай дахь энергийн нягтыг тооцоолж, сар 
жилийн нийлбэр энергийг зураглах, агаар дахь усны уур, үүлшлээс сарнисан 
цацрагийг тооцоолох, үүлтэй ба үүлгүй үеийн сарнисан, шулуун, нийлбэр цацрагийн 
хэмжээг сар, жилээр гаргаж, нэгдсэн мэдээллийн сан бүрдүүлэх ажлууд хийгдэж, үр 
дүнгээр нь Монгол орны болон өмнийн говийн бүсийн нар, салхины сар, жилийн 
нөөцийн атлас боловсруулж, зураглахаар бэлтгэж байна.  
 
Зайнаас тандан судлалын чиглэлээр 

Тайлангийн хугацаанд MODIS дагуулын 90, SOUMI NPP дагуулын 54 мэдээг 
хатуу дискэнд бичиж, өөрийн архивд авсан ба ХААИС-ын оюутан 
Ш.Эрдэнэтунгалагт MODIS дагуулын 2016-2018 онуудын 8 дугаар сарын өдөр 
бүрийн 250 метрийн ялгах чадвартай эх мэдээгээр үйлчлэв. 

Гэмтэл гарсны улмаас компьютерийн тэжээлийн блокоор түр солиод байсан 
MODIS дагуулын мэдээ хүлээн газрын станцын хүлээн авагч Quorum төхөөрөмжийн 
тэжээлийн блокийг уг станцыг нийлүүлэгч Англи улсын eOsphere компаниас 
ирүүлсэн тул сольж, хэвийн ажиллагааг хангалаа. 

Цасан бүрхэцийн 4, газрын гадаргын температурын 3 зургийг тус тус 
боловсруулан гаргаж, хүрээлэнгийн www.icc.mn цахим хуудсанд байршуулж, 
Гамшгийн мэдээллийн санд оруулсан байна. Дундговь аймгийн УЦУОШТ-ийн 
хүсэлтээр цасан бүрхүүлийн зургийг тус аймгийн нутгаар гаргаж өглөө. 

МОДИС хиймэл дагуулын мэдээгээр 5 жил тутамд газрын бүрхэвчийн зураглал 
хийх ажлын хүрээнд 2005 оны 7 дугаар сарын 12–оос 8 дугаар сарын 5-ийг хүртлэх 
хугацааны мэдээ болон уг хугацааны цэлмэг өдрийн мэдээнүүдийг ашиглан нуур, 
усны ангиллыг Монгол орны хэмжээгээр хийж дууслаа. 

Англи улсын Сансрын агентлагийн санхүүжилтээр хэрэгжүүлж байгаа Сибелиус 
хамтын ажиллагааны хүрээнд 2 дугаар сарын 18-22-нд 2 мэргэжилтэн ажиллаж, 
шинээр ирүүлэх 3 серверийн гаалийн татвар, Монголоос худалдан авах тог 
баригчийн судалгааг хийлээ. 

Даланзадгадад ажилладаг НАСА-ийн нарны робот багажийн шүдэт бүс тасарсан 
учир НАСА-аас шинээр ирүүлснийг угсарч, мэдээ солилцооны хэвийн ажиллагааг 
хангалаа.  

 
Цаг уур, уур амьсгалын судалгааны талаар  

Монгол орны уур амьсгалын 2018 оны жилийн эмхэтгэлийг 137 станцаар 70 гаруй 
элементээр гаргаж, жил, улирлын агаарын дундаж температур, нийлбэр хур 
тунадасны олон жилийн дунджаас хазайх хазайлт, эктремаль утгуудаар тархалтын 
зураг, графикийг үйлдэж, 2018 оны уур амьсгалын тоймын бичиглэлийг хийсэн 
байна. Нарны цацрагийн мэдээг боловсруулж, 2018 оны 12 дугаар сарын мэдээгээр 
эмхэтгэл зохиож, 2018 оны жилийн эмхэтгэлийн эхний хэсгийг боловсруулж байгаа 

http://www.icc.mn/


ба гадаргын усны 2018 оны эмхэтгэлийн хур тунадасны хэсгийг цаг уурын 135 
станцаар боловсрууллаа. 

2018 оны 12 дугаар сарын цаг уурын 137 өртөө, 181 харуулын цахим мэдээг  
татан авч, онолын болон орон зайн шалгалтыг хийж, 948 нэгж ISX, RES, TAB цахим 
мэдээг бэлтгэж,  11 дүгээр сарын мэдээг Архив, мэдээллийн санд өгөв. 

Нарны цацрагийн Актинометрийн ажиглалттай 2 станцын 2018 оны 12 дугаар 
сарын цахим мэдээг хүлээн авч, шалган ISX, TAB мэдээг үүсгэж, 17 автомат 
станцын мэдээг боловсруулав.  

Аэрологийн Улаанбаатар, Мөрөн, Улаангом, Даланзадгад станцын 2019 оны 1 
дүгээр сарын хөөргөлтийн мэдээг сүлжээгээр авч, тайлал хийж, тайланд шүүмж  
шалгалт хийж  архивлав. 

Байгаль орчны төлөв байдлын 2018 оны тайлангийн БОХ-9, уур амьсгал, 
байгалийн гамшгийн үзүүлэлтүүдийг боловсруулан гаргаж, ХААЦУСХ, ГУСХ-ээс 
гамшигт үзэгдлийн мэдээллүүдийг нэгтгэн авч, БОАЖЯ-д хүргүүлж, байгаль орчны 
мэдээллийн сан, http://geodata.mne-ngic.mn/ вэб сайт дээр байршуулж байна 

2018 онд хийгдсэн Уур амьсгалын горимын электрон мэдээллийн дэд санг 1995-
1998 оны мэдээгээр баяжуулах ажлын хүрээнд хийгдсэн мэдээний бүртгэлийг хийж 
байна. 

ЦУОШГ-аас захиалсан “Экстремаль утгуудын хангамжийг тооцоолох” ажлын 
хүрээнд агаарын үнэмлэхүй их, бага температурын хангамжийг тооцолох програмыг 
бичиж байна.  

“Диспетчерийн үндэсний төв” ХХК-иас гаргасан хүсэлтийн дагуу 2016-2018 оны 
нийлбэр цацраг, шулуун болон сарнисан цацраг, нарны цацрагийн гийгүүлэл, 
агаарын дундаж температур, салхины дундаж хурдны мэдээллийг сараар гаргаж 
хүргүүлсэн.  

Аэрологийн “IR2010 системийн  ажиглалт, хэмжлийн боловсруулалтын заавар”-
ыг боловсруулан, ЦУОШГ-ын Захиргаа, аудитын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн 
Ч.Пунцагдорж, ахмад инженер Г.Баасанхүү нараар хянуулж, газрын Арга зүйн 
Зөвлөлийн 2019 оны 1 дүгээр сарын 9-ний хурлаар хэлэлцүүлж, гарын авлага 
хэлбэрээр  гаргаж, станцуудад мөрдүүлэхээр шийдвэрлүүлсэн байна. 

Цаг уурын горимын мэдээг цахим тооцоолуурт оруулах коодын заавар, 
Персона.мис програмын заавар, цаг уурын горимын мэдээлэл боловсруулалт,  
хангалтын автоматжуулсан системийн заавруудыг хэвлүүлж, аймгуудад явуулжээ.  

Нарны цацрагийн олон улсын сүлжээний Улаанбаатар, Улаангом, Улиастай, 
Мөрөн, Даланзадгад станцуудын 2018 оны 7-12 сарын нарны цацрагийн мэдээг 
боловсруулан, ОХУ-ын Геофизикийн төв оргилд 1 дүгээр сарын 10-нд явуулсан 
байна. 

Японы Чуо их сургуультай хамтарсан уур амьсгалын өөрчлөлтийн судалгааны 
ажлын хүрээнд хийгдэж байгаа хүлэмжийн хийн ялгарал, нүүрсхүчлийн хий, метан, 
усны мониторингийн судалгаа үргэлжилж байна.  

1 дүгээр сарын 21-нд зохион байгуулагдсан “Нийгэм эдийн засгийн хөгжилд 
байгалийн нөхцөл, нутаг дэвсгэрийн онцлогийг харгалзан үзэх нь” сэдэвт олон 
улсын эрдэм шинжилгээний 4-р бага хурaлд хэлтсийн дарга Д.Дуламсүрэн оролцож, 
“Монгол орны хөрсний гүний температурын өөрчлөлт, хэлбэлзэл“ сэдвээр илтгэл 
хэлэлцүүлжээ.   

МУИС-ийн цаг уурын 4 дүгээр курсын 5 оюутан 1 дүгээр сарын 7-25-нд 3 долоо 
хоногийн дадлага хийж, уур амьсгалын хичээлээр олж авсан онолоо 
баталгаажуулах, PERSONA-MIS програм хангамжийг ашиглан анхан шатны 
материалыг боловсруулах, бүтцийн болон утгын шалгалт хийх, орон зайн болон 



оннлын шүүмж шалгалтыг хийх, хариу зааварчилгааг бичих талаар сургаж, тайланг 
бичүүлсэн байна.                    
 

Гадаргын ус судлалын ажлын талаар 
Ус судлалын 112 голын харуулын мөсний үзэгдэл, зузааны мэдээг хүлээн авч, 

шалган, хүрээлэнгийн цахим хуудасны мэдээг шинэчлэв.  
12 дугаар сарын мэдээний дундаж дүн 100% байгаа ба усны горимын 10 

хоногийн тоймыг 3 удаа бичиж, хүрээлэнгийн цахим хуудсанд байршуулжээ. 
Мөс цөмрөх аюулаас сэрэмжлүүлэх мэдээг 3 удаа гаргаж, хүрээлэнгийн цахим 

хуудсаар болон бусад мэдээллийн хэрэгсэлээр дамжуулан ард иргэдэд үйлчилсэн. 
Мөсний зузааны усны температурын түүврийг голын 35 харуулаар 2017 оноор 

гүйцээж, 2017 оны газрын доорхи ус, булгийн мэдээг шалгаж, оны эмхэтгэлд 
оруулахад бэлэн болгож, 2018 онд хэмжсэн усны өнгөрөлтийн гүний хэмжилтийг 30 
харуулаар зааврын дагуу хөндлөн зүсэлт хийсэн хэмжилтийг давхцуулсан байдлыг 
шалгаж, хариу зааврыг өглөө. 

Усны ёроолын болон хөвөгч амьтдын 2018 оны 4-10 сарын усны чанарыг орон 
нутагт хүргүүлэх ажлыг дуусгалаа. Биологийн дээж ирдэг голын 84 харуулын 
байршлаас хамааруулан голуудын зэрэглэлийг тогтоох ажлыг хийж эхлээд байна. 

Потанин, Цамбагарав, Сутай, Хархираа уулсын мөстөл, мөсөн голын өндрийн 
100м тутам дахь мөстлийн талбайг 2017 оноор тодорхойлж, эдгээр уулсын 
мөстлийн огшилтын төлвийг 1977-2017 оноор тооцооллоо. 

Сэлбэ голын усны тэнцлийн тайлангийн боловсруулалтын ажил үргэлжилж, 
Тахилтын мэдээнүүд, Майхан толгойн ажиглалтын мэдээг оруулсан хур тунадас, 
нийлбэр ууршил зэрэг мэдээний боловсруулалтыг хийсэн байна.  

2017 оны 20 урсацыг шалгаж, дахин боловсруулаад байна. 2018 оны 11 дүгээр 
сард  хэмжсэн өнгөрөлтүүдээр хяналтын муруй байгуулж, хяналт тавилаа. 
Өртөөдөөс ус судлалын харуулуудын ажиглалтын талбай болон рейперийн өндрийг  
үнэмлэхүй өндөрт шилжүүлсэн талаарх судалгаа авч нэгтгэв. 

Өртөөдийн цахим хуудасны хөтлөлт, Реки-Режим програм хангамжаар 2018 оны 
хэмжилтийн материалыг шивэх талаар зөвлөмжөөр хангаж байгаа ба Баян-Өлгий, 
Говь-Алтай, Улаанбаатар, Төв аймгийн өртөөдийн инженерүүдэд 2018 хамаарлын 
муруй болон өвлийн өнгөрөлтийг өмнөх онтой уялдуулах талаар заавар өгөв. 

Дархан ХААИС-ийн магистрийн оюутанд магистрийн ажлын арга зүйн зөвлөлгөө 
өгч, магистрын ажлыг удирдуулах санал ирсэн байна. 

Японы Мей их сургууль, JAXA хамтран 3 дугаар сард зохион байгуулах 
семинарын хөтөлбөр зардлын тооцоог урьдчилсан байдлаар хийж, семинарт ирэх 
Японд ажиллаж буй Солонгосын судлаачын урилгыг бэлтгэж э-шуудангаар болон 
шуудангаар явуулав. 

Дарьгангийн байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргаанд 2019 онд 
Ганга нуурын судалгааг үргэжлүүлэх саналыг боловсруулан хүргүүлэв. 

Уур амьсгалын сангийн шугамаар Дасан зохицолын төслийн боловсруулалтад 
оролцоход туслахаар ирсэн гадаадын мэргэжилтний уулзалтуудыг зохион 
байгуулав.  

 
Хөдөө аж ахуйн цаг уурын ажлын талаар 

 Давхардсан тоогоор нийт 966 салбарын агро дундаж мэдээг хүлээн авч, 2019 оны 
1 дүгээр сарын 3 арав хоногийн тойм/Дугаар 1, 2, 3/-ыг 10 хоногийн цаг агаарын 
нөхцлийн онцлогууд, 1 дүгээр сарын цаг агаарын нөхцлийн тойм /III арав хоногт/, 
2018 оны жилийн тойм зэрэг мэдээ, мэдээллийг оруулан, хугацаанд нь гаргаж, 



www.tsag-agaar.gov.mn цахим хуудсанд байршуулан үйлчилсэн бөгөөд электрон 
хэлбэрээр бүх аймгуудад хүргүүллээ. 
 2 дугаар сарын эхний арав хоногт Монгол орны нийт нутгийн 60 гаруй хувьд 
дунджаас ахиу, 40 орчим хувьд дунджын орчим, дунджаас бага тунадас орсон 
байна. 2 дугаар сарын 10-ны байдлаар нутгийн 70 орчим хувьд цасан бүрхүүл 
тогтоод байгаагаас Баян-Өлгий, Увс, Ховд, Хөвсгөл, Говь-Алтай, Баянхонгор, 
Архангай, Өвөрхангай, Булган, Орхон, Дархан-Уул, Сэлэнгэ, Төв, Дундговь, 
Говьсүмбэр, Хэнтий аймгийн ихэнх, Завхан, Дорноговь, Дорнод аймгийн зарим 
сумдын нутгаар 0-5 см, тухайлбал Увс аймгийн Тэс, Түргэн, Хяргас, Давст, Ховд 
аймгийн Алтай, Чандмань, Булган, Мянгад, Завхан аймгийн Идэр, Цэцэн-Уул, Их-
Уул, Тосонцэнгэл, Эрдэнэхайрхан, Шилүүстэй, Сонгино, Булган аймгийн Тэшиг, 
Сэлэнгэ, Хангал, Дархан-Уул аймгийн Дархан, Сэлэнгэ аймгийн Орхонтуул сумдын 
нутгаар 6-10 см, Баян-Өлгий аймгийн Алтай, Сагсай (Даян), Увс аймгийн Улаангом, 
Баруунтуруун, Завхан аймгийн Цагаанхайрхан, Алдархаан, Тэлмэн, Улиастай, Яруу, 
Баянхайрхан, Хөвсгөл аймгийн Алаг-Эрдэнэ (Хатгал), Улаан-Уул, Сэлэнгийн Ерөө 
(Бугант) сумдын нутгаар 11-20 см, Увс аймгийн Зүүнговь, Малчин, Завхан аймгийн 
Тэс, Цагаанчулуут, Нөмрөг, Баянтэс сумдын нутгаар 22-23 см зузаантай, нягт нь 
0,10-0,32 г/см3 байна.  
 Булган, Дорноговь, Төв аймгийн мал аж ахуйн цаг уурын 2018 оны 10 дугаар 
сарын ажиглалтын 7 ширхэг ХД-3, Говьсүмбэр аймгийн 8 дугаар сарын ХД-8 
дэвтэрт шүүмж шалгалтыг хийж, сангийн мэдээтэй тулган, хариу зааварчлагыг 
аймгуудад хүргүүллээ. Өвлийн бэлчээрийн явуул судалгааны 2019 оны мэдээг 
хүлээн авч эхлээд байна. 
 2018 онд хөрсний гүний чийг, температурыг хэмжигч EM50 багажаар хэмжсэн 
хөрсний чийгийн мэдээ, ХД-5 хөрсний чийгийн шалгасан мэдээ, таримал болон 
бэлчээрийн ургамлын өвчин, хөнөөлт шавьж, мэрэгчдийн мэдээ, бэлчээрийн төлөв 
байдлын 2011-2018 оны фото зургийг бүртгэж, цэгцлэн мэдээллийн санд оруулахад 
бэлтгэж байгаа ба 2000-2017 оны буудайн бүрдэц, болон ургацын мэдээнд дүн 
шинжилгээ хийсэн.  
 ЦУОШГ-ын Арга зүйн зөвлөлийн хуралд хэлтсийн дарга Б.Эрдэнэцэцэг 
оролцсож, хөрсний чийгийн ажиглалтын заавар, агро зоо цаг уурын шинжилгээний 
ажлын тайлан, зудын эрсдэлийн зураг боловсруулах аргазүйг оруулахаар бэлтгэж 
байна.  
 Ургамал бүрхэвч болон хөрсний чийг шорооны дэгдэх, босоход үзүүлж буй 
нөлөөллийг үнэлэх зорилгоор 2015-2018 оныг гантай болон зуншлагатай жилээр 
ялган говийн бүс нутгаар анализ хийж, үр дүнг гаргасан ба Цогт-Овоо суманд буй 
шороон шуурганы судалгааны цэгийн 2018 оны цаг уурын, ургамлын болон хөрсний 
чийгийн мэдээнд анализ хийлээ. 
 Цасан бүрхүүлийн зураглалын сайжруулж, үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх ажилтай 
холбоотойгоор реанализийн мэдээ болон хээрийн цасны хэмжилтийн мэдээгээр 
цасны зураглал сайжруулах, реанализийн мэдээ татах, задлах ажиллагааг 
автоматжуулах ажлыг хийж байна. 
 ЦУОШГ, МерсиКор олон улсын байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээний 
хүрээнд 8 төрлийн мэдээг 10 хоног тутамд шинэчлэн дамжуулах ажлыг хийж байгаа 
ба энэ сард цасны хэмжилтийн 1 багц 3 төрлийн мэдээг 3 удаа дамжуулсан байна.  
 Улаан загалмайн нийгэмлэг хүсэлт ирүүлж, зудын эрсдэлийн 2015 оноос хойшхи 
бүх зургийг авсан.  
2 дугаар сарын 17-оос эхлэн Японы Нагояа Их сургууль дээр зудын эрсдэлийн 
мэдээг боловсруулахаар инженер Н.Мөнгөнчимэг 2 долоо хоног ажиллаж байна.  

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


1 дүгээр сарын 14-өөс 25-нд МУИС-ийн Цаг уурын 4 дүгээр курсын оюутнууд 
дадлага хийж, ажиглалтын чиглэл бүрээр хичээл заажээ.  
 
 

 
 

     Тайланг нэгтгэсэн                 Ц.Батцэцэг 


