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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 хугацаанд нь бүрэн хүлээн авч, боловсруулан, олон 
улсын сүлжээнд гаргах, холбогдох газруудад дамжуулах ажил бүрэн хийгдсэн 
байна. Өвөрхангай, Говь-Алтай, Хэнтий аймгууд дахь шороон шуурганы станцын 
мэдээ болон Өмнөговийн аэрологийн мэдээний дамжуулалт, мэдээний архив, 
Залаатын цаг уурын автомат станцын мэдээний архивлалт хэвийн үргэлжилж 
байна.  

Интернэтийн үйлчилгээ үзүүлдэг компани өөрчлөгдөж байгаатай холбоотойгоор 
шинээр IP хаягийн хаяглалт хийгдэж байгаа ба роутер, свитч, хамгаалалтын 
төхөөрөмж /firewall/ буюу галт ханын тохиргоог шинэчилж байна.  

Цаг агаарын ажиглалтын мэдээ тайлах програм хангамж нь ачаалахгүй болсон 
учраас үйлдлийн системийг дахин суулган 192.168.100.10 хаягаар нөөцийг бэлтгэж, 
ЦУОШГ-ын Урьдчилан мэдээлэх хэлтсийн шуурхай ажиллагааны боловсруулалтын 
компьютер вирустсэнээс мэдээний толгой өөрчлөх, өндрийн мэдээ боловсруулалт 
хийгдэхгүй болгох зэрэг саатал гарсныг тогтоож, холбогдох арга хэмжээг 
авахуулсан байна.   

Хиймэл дагуулын мэдээ хүлээн авах станцын Vxeos системийн үйл ажиллагаа 
хэвийн явагдаж, МОДИС/Aqua,Terra дагуулын 185, NPP дагуулын 83, NОАА 
дагуулын 101 мэдээг хүлээн авч, G-Com дагуулын 187 мэдээг интернетээр татан 
авч боловсруулсан байна. CMA-CAST хүлээн авах системийн мэдээ хүлээн авалт 
хэвийн хийгдэж, FY-2G дагуулын 697 мэдээг хүлээн авсан байна. Шөнийн 2 
хугацааны мэдээ дагуул дээрх сүүдрээс үүдэлтэйгээр 2 дугаар сарын 26-наас 3 
дугаар сарын 28 хүртэл авагдаагүй болно. 

Хиймэл дагуулын мэдээ хүлээн авах компьютерийн хатуу диск дүүрсний учир 
компьютерийг шинэчилж, үйлдлийн систем болон програм хангамжийн тохиргоог 
хийлээ. 

Суперкомпьютерийн ажиллагаа хэвийн, хадгалах төхөөрөмж дүүрч байгааг 
хэрэглэгчид тухай бүрт нь мэдэгдэж, өгөгдлийг устгуулж байна. Service blade-ийн 
ажиллагаанд асуудал гарсан учраас 3 дугаар сарын 4-ний өдөр түр унтрааж, засвар 
үйлчилгээ, цэвэрлэгээг хийжээ.  

Машин заалны ажлын байрны хөдөлмөрлөх орчны нөхцлийг тодорхойлох 
хэмжилтийг Мэргэжлийн хяналтын газраар хийлгүүлсэн бөгөөд Cуперкомпьютерийн 
өрөөний агааржуулалтын хүчин чадлыг сайжржуулах, бохирдсон агаарыг гадагш 
гаргах, гаднаас цэвэр агаар оруулах нөхцөлийг бүрдүүлэх, зохиомол гэрэлтүүлгийг 
эрүүл ахуйн стандартын зөвшөөрөгдөх хэмжээнд хүргэх, ажиллахгүй болсон 
гэрэлтүүлэгч хэрэгслийг тогтмол сольж байх, суперкомпьютер ажиллаж байх үед 
шуугианы түвшин 13.6 дБА-ээр их гарч байгаа тул шуугианы түвшинг бууруулах 
арга хэмжээ авах, албан хаагчдыг нарийн мэргэжлийн мэргэжлийн эмч нарын үзлэг 
шинжилгээнд хамруулах, тухайн жилийн төсвийн 0,5 хувиас доошгүй хэмжээний 
хөрөнгийг хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг  нөхцөлийг сайжруулахад 
зарцуулах зэрэг зөвлөмжүүдийг ирүүлсэн байна. 

Шороон шуурганы мэдээ боловсруулах технологийн 5 хоногийн сургалтанд 
шаардлагатай Linux-ubuntu программыг 13 компьютер дээр суулгасан ба Орчны 



шинжилгээний хэлтсийн 10 хоногийн сургалтад компьютер, тоног төхөөрөмж болон 
интернэт сүлжээний хэвийн ажиллагааг хангаж ажиллалаа. 
 
Байгаль орчны мэдээллийн сангийн үйл ажиллагааны талаар
 103.206.195.133 серверт байршуулсан усны шинэ мэдээллийн сангийн 
програм хангамжийг шалгаж, гарсан алдааны талаар 2 удаа мэдээлэл бэлтгэн 
явуулж, 3 дугаар сарын 1-нд Монгол орны генетик нөөц, түүнтэй холбоотой 
уламжлалт мэдлэгийн мэдээллийн сангийн програмыг шалгахад гарсан алдааны 
мэдээллийг бэлтгэж, програм хөгжүүлэгч Чанцалд мэйлээр хүргүүлсэн байна. 
 3 дугаар сарын 11-нд WWF хөтөлбөрийн цахим зөвшөөрөл, вэб сайт хөгжүүлэх 
гэрээт ажлын талаар уулзалт хийж, 14-нд ажлын даалгаврын төслийг боловсруулан 
имайлаар явууллаа. 
 
Байгаль орчны мэдээллийн сан байгуулах, хөгжүүлэх      
 Байгаль орчны мэдээллийн сангийн eic.mn домайн хаягийг https рүү шилжүүлэх 
ажлын хүрээнд бүх мэдээллийн санд холбоосын шалгалтыг явуулж зохих өөрчлөлт 
хийв. Хог хаягдлын мэдээллийн санд оруулах энгийн хог хаягдлын тайлангийн 
маягтын мэдээллийн сангийн толь бичгийг боловсруулж, хянуулсан бөгөөд Ой, ус, 
тусгай хамгаалалттай газрын кадастрын лавлагааны мэдээллийн сангийн програмд 
зөвхөн лавлагаа авахыг хүссэн тусгай зөвшөөрлийн талбайг харах, хилийн заагтай 
давхцалтай мэдээний тайланд аймгийн нэр нэмэх, PDF файлд лавлагаа хүссэн 
огноо, хэрэглэгчийн IP хаягийг нэмэх зэрэг өөрчлөлтийг тусгаж, гадаад орчны 
цацрагийн түвшний мэдээллийн сангийн газарзүйн мэдээлэлд 2019 оны 1-12 сарын 
мэдээг нэмэхээр map файлд холбогдох өөрчлөлтийг хийв. 
 
Байгаль орчны мэдээллийн санд дараах мэдээг оруулж, үйлчилгээг үзүүлэв.      

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн санд нарийвчилсан 
үнэлгээний 36 тайлан орж, мэдээг шалгалаа. 3 компанид хэрэглэгчийн эрхийг 
шинээр нээж, 1 компанид мэдээ оруулах талаар сургалт хийлээ.  

Хууль эрх зүйн мэдээллийн санд Засгийн газрын 4 тогтоол, Сайдын 2 тушаал 
шинээр нэмж, БОАЖЯ-наас ирүүлсэн мэдээнээс химийн хорт болон аюултай 
бодисын мэдээллийн санд 300 байгууллагын 1062 зөвшөөрлийн мэдээг, 
байгууллага, хүний нөөцийн мэдээллийн санд амьтан, ургамлын 29 мэргэжлийн 
байгууллагын 40 зөвшөөрлийн мэдээг тус тус оруулав.  

Уул уурхайн ашиглалт, хайгуулын мэдээллийн сангийн тусгай зөвшөөрлийн 
мэдээг 3 сарын 15-ны байдлаар шинэчилж, Ойн сан, улсын ТХГН-ийн сан, гадаад 
орчны цацрагийн түвшин, орчны доройтол болон бохирдлын мэдээллийн санд 
мэдээ оруулах хэрэглэгчдэд нэвтрэх нэр, нууц үгийг шинээр болон сэргээн өгч, 
мэдээ хэрхэн оруулах талаар зөвлөгөө өгсөн байна. 

АМГТГ-ын кадастрын бүртгэлийн системд бүртгэгдсэн, орон нутгийн 
хамгаалалтад шинээр авсан 7 газрын мэдээг ТХГН-ийн мэдээллийн санд, агаарын 
бохирдлын мэдээллийн санд Улаанбаатар хотын 2018 оны 11, 12 дугаар сар, 2019 
оны 1, 2 дугаар сарын мэдээг тус тус оруулжээ. 

 
Байгаль орчны мэдээллийн сангийн eic.mn серверийн файлын нөөцлөлтийг 3 

дугаар сарын 4-ний байдлаар хийж, хүрээлэнгийн вэб сайтад 2 дугаар сарын ажлын 
тайлан, эрдэм шинжилгээний бага хурал болон спортын 5 төрөлт тэмцээний 
хөтөлбөрийг оруулж, сайтын онцлох зургийг 3 удаа шинэчилсэн. 

http://www.eic.mn/


2 дугаар сарын 21-нд Хүний нөөцийн удирдлага, шинэчлэлийн академиас зохион 
байгуулсан “Байгууллагын соел, хөдөлмөрийн бүтээмж” лекцэд хэлтсийн албан 
хаагчид хамрагдлаа. 

Зайнаас тандан судлалын чиглэлээр 
Тайлангийн хугацаанд MODIS дагуулын 187, SOUMI NPP дагуулын 98, NOAA 

дагуулын 108 мэдээг хатуу дискэнд бичиж, өөрийн архивд авсан ба NPP дагуулын 1 
ширхэг хатуу дискний мэдээг хувилсан байна. 

Газарзүй-Геоэкологийн хүрээлэнгийн ажилтан Б.Даваажаргалд MODIS хиймэл 
дагуулын 2013–2018 оны 4–9 дүгээр сарыг дуусталх хугацааны ургамалжилтын 10 
хоногийн нийт 108 эх мэдээгээр үйлчиллээ. 3 дугаар сарын 11-нд Агаар 
бохирдуулах бодисын ялгарлын инвенторын гарын авлага төслийн хүрээнд ирсэн 
Азийн агаарын бохирдлын судалгааны төв болон “Сүүри-Кэйкакү” ХК-ийн хүмүүст 
2016 оны ой хээрийн түймрийн талаар танилцуулж, шатсан талбайн статистик 
мэдээг гаргаж өглөө. 

Цасан бүрхэцийн 3, газрын гадаргын температурын 3, Дорнод аймгийн 
Дашбалбар сумын нутагт гарсан хээрийн түймрийн 2 зургийг тус тус боловсруулан 
гаргаж, хүрээлэнгийн www.icc.mn цахим хуудсанд байршуулж, Гамшгийн 
мэдээллийн санд оруулж, хээрийн түймрийг ОБЕГ-т шуурхай мэдэгдлээ. 

2005, 2010 онуудын Газрын бүрхэвчийн кластер мэдээн дээрээс элс, элсэрхэг 
газрыг ангилах ажлыг дуусгаж, 2005 оны МОДИС дагуулын мэдээн дээр гол 
компонентийн дүн шинжилгээний арга буюу Principal component analysis (PCA) 
статистик загварыг ажиллуулж, гарган авсан PCA1 мэдээн дээр зайнаас тандан 
судлалын газрын бүрхэвчийн хяналтгүй ангиллын ISO Data загварчлалыг 
ажиллуулж, 126 кластерийг гаргаж авсан ба гарсан мэдээнээс мөнх цас ангилахад 
шаардлагатай утгуудыг гаргаж, ангиллыг хийлээ. 

Ууршицын MOD16 бүтээгдэхүүний 2001-2018 оны, MOD17 бүтээгдэхүүний 2000-
2007 оны тус бүрийн 209 дэх өдрийн мэдээнд мозайк болон дахин проекцлох 
боловсруулалтыг хийлээ.   

GCOM дагуулын AMSR-E мэдээнээс цасны зузааныг тооцоолох ажлын хүрээнд 
хүлээн авах систем дээр ирсэн нийт 30 өдрийн 195 мэдээнүүдийг .geotiff 
өргөтгөлтэйгээр хадгаллаа.  

Хүрээлэнгийн дотоод төсөлд “Ууршицыг хиймэл дагуул болон газрын 
хэмжилтийн мэдээгээр харьцуулан дүгнэх нь” гэсэн төслийн картыг бичиж, 
Захирлын зөвлөлийн хурлаар дэмжигдээд байна. 

Английн Сансрын Агентлаг, еОсфер компанитай хамтын ажиллагааны хүрээнд 
хэрэгжиж буй “Сансрын индекс дээр суурилсан Малын даатгал” ажлаар Английн 
талаас Жэк Лидглэй, Аннели Макмилиан нар ирж ажиллан, гаргах үр дүн, 
мэдээллийг түгээх аргазүйн чиглэлээр зайнаас тандан судлалын ерөнхий 
технологич Н.Элбэгжаргал, Хөдөө аж ахуйн цаг уурын судалгааны хэлтсийн эрдэм 
шинжилгээний ажилтан Төрбат, хэлтсийн дарга Одбаяр, ЦУОШГ-ын Урьдчилан 
мэдээлэх хэлтсийн дарга Л.Оюунжаргал, инженер М.Батжаргал нартай хамтран 
ажиллалаа. Хүрээлэн дээр шинээр суурилуулах хиймэл дагуулын мэдээ хүлээн 
авагч, 3 серверүүд Англиас ачуулах ажил хийгдэж байгаа ба уг ажлын талаар И-
сонин гаргаж, фэйсбүүк дээр тавьсан байна. 

БНХАУ-ын ШУА-ийн Зайнаас тандан судлал ба Тоон Дэлхий хүрээлэнтэй 
Гангийн мониторингийн систем дээр Зудын асуудлыг нэмэх ажлын гэрээ 
байгуулагдаж, Бээжинд очиж ажиллах манай хүрээлэнгийн албан хаагчдын төсвийг 
нэмүүллээ. 

http://www.icc.mn/


Хэлтсийн II сарын семинарыг “SAR мэдээ, боловсруулалт” сэдвийн дор хийлээ. 
Бангкок хотноо энэ сарын 18-19-нд болсон ESCAP: Төв Азид гангийн мониторингийн 
ажлыг эхлүүлэхтэй холбоотой олон улсын зөвлөх баг байгуулах уулзалтад хэлтсийн 
дарга М.Одбаяр оролцож, Монголд хэрэгжүүлсэн хамтын ажиллагааны туршлага 
сэдвээр илтгэл бэлдэж, оролцлоо. 
 
Гадаргын ус судлалын ажлын талаар 

Ус судлалын 112 голын харуулын мөсний үзэгдэл, зузааны мэдээг хүлээн авч, 
шалган, хүрээлэнгийн цахим хуудасны мэдээг шинэчлэв. 2 дугаар сарын  мэдээний 
дундаж дүн 100 %. 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 
бөгөөд аялал жуулчлалын өвлийн арга хэмжээ болох Архангайн аймгийн “Тамирын 
жавар” Хөвсгөл аймгийн “Хөх сувд” мөсний баярт зориулан Урд Тамир гол болон 
Хөвсгөл нуурын мөсөн бүрхүүл, мөсний зузааны байдлын талаар тойм бичиж, 
ЦУОШГ-ын цахим хуудас болон телевиз, радио, орон нутгийн Засаг даргын тамгын 
газарт танилцуулан, шаардлагатай арга хэмжээг авахуулав. 

Байгаль орчны төлөв байдлын тайланд усны үер, хохирлын хэсгийг 2018 оноор 
гаргаж, ус судлалын 17 харуулын усны түвшин, өнгөрөлт, 7 цооногийн газар доорхи 
усны мэдээг 2018 оноор бэлтгэж өглөө. 

 Ус судлалын 16 өртөөний 153 харуулын  2019 оны 1 дүгээр сарын УХШ-1 
мэдээний дүнг нэгтгэн гаргахад мэдээний дүн-100%.  

Өнгөрөлт хэмжих 135 харуулаас ёроолдож хөлдсөн гол 57 байгаа ба 10 харуулын  
өнгөрөлт хэмжих харуулын чиглэлд тогтмол устай, сарын сүүлээр ёроолдож 
хөлдсөн учир  хэмжвэл зохих өнгөрөлтөөс дутуу хэмжсэн бөгөөд бусад 68 харуул 1 
дүгээр сард хэмжвэл зохих 194 өнгөрөлтөөс 199 өнгөрөлтийг хэмжиж, төлөвлөгөөт  
ажил бүрэн хийгдлээ. 

Газар доорхи усны 40 цооног худаг, 17 булгийн мэдээг 2018 оноор, усны 
булингарын түүврийг 8 харуулаар 2018 оноор тус тус хийжээ. Урсацын 2016 оны 
эмхэтгэлийг ЦУОШГ-ыг Архив, мэдээллийн санд хүлээлгэн өгж, 2017 оны ууршлын 
материалыг шалгаж, нэгтгэн оны эмхэтгэлд оруулахад бэлэн болгоод байна. 

Биологийн дээж ирдэг голын 84 харуулын байршлаас хамааруулан голуудын 
зэрэглэлийг тогтоох ажлыг хийж байгаа ба 2017 онд хийгдсэн ёроолын /бентос/ 
болон хөвөгч /планктон/ амьтан, ургамлын хүснэгтийг эмхэтгэлд хэвлүүлэхээр 
бэлтгэлээ.  

Ховд, Завхан голын сав газрын харуулын хими, биологийн сүүлийн жилүүдийн 
хэмжилтийн мэдээг авч, судалгааны ажлын боловсруулалт хийх ажлыг эхлүүлсэн 
ба 42 уулын мөстөл, мөсөн голын баярзүйн зургийг хийж, Таванбогд уулын мөстөл, 
мөсөн голын талбайг 2018 оны байдлаар тодорхойлов. 

Сэлбэ голын усны тэнцлийн тайлангийн боловсруулалтын ажил үргэлжилж, 
Тахилтын мэдээнүүд, хур тунадас (Майхан толгойг оруулаад), нийлбэр ууршил, 
Сэлбэ голын 2016-2018 оны тайлангуудыг гүйцээх, нэгтгэх ажлуудыг хийгдэж байна. 

2 дугаар сарын 28-нд UN-Habitat-ийн “Улаанбаатар хотын гэр хорооллын үерийг 
даван туулах чадавхийг бэхжүүлэх” төслийн эхлэлийн семинарт эрдэм 
шинжилгээний тэргүүлэх ажилтан Д.Оюунбаатар оролцов.  

Японы Мей их сургууль, JAXA хамтран 3 дугаар сард зохион байгуулах 
семинарын хөтөлбөр, зардлын тооцоог гаргаж, семинарт ирэх Японд ажиллаж буй 
Солонгосын судлаачын урилга, визийн асуудлыг шийдвэрлэж, D.Oyunbaatar, 



E.Batbayar, Kh.Purvedagva, G.Bolorjargal (IRIMHE), Rainfall situation over Mongolia and 
flash flooding in 2018, D.Oyunbaatar, E.Batbayar (IRIMHE), Selbe river basin rainfall and 
water balance, 2016-2018 илтгэлүүдийг бэлтгээд байна. 

Усны асуудалтай  хэнийг ч орхигдуулахгүй байя (World Water Day 2019: Leaving 
no one behind) сэдэвт Дэлхийн усны өдрийн 2019 өдрийн материал (9 хуудас)-ыг 
орчуулан бэлтгэж, хүрээлэнгийн удирдлага, орон нутгийн төвүүдийн захирал, усны 
инженерүүдэд хүргүүллээ. 

Улаанбаатар, Төв өртөөдийн инженерүүдэд 2 дугаар сарын 20-28-нд 2018 оны 
урсац бодолтын талаар заавар өгч, Реки-Режим программ хангамжаар Баян-Өлгийн 
11, Улаанбаатарын 8, Говь-Алтайн 5, Төв аймгийн 6, нийт 30  харуулын 2018 оны 
хэмжилтийн материалыг шивэх талаар зөвлөмж өгөөд 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. 
 2 дугаар сарын 05-аас АНУ-ын Орчны судалгааны үндэсний төвийн Дэлхийн 
урьдчилан мэдээлэх системийн /NCEP-GFS/ прогноз мэдээ татаж авах цахим 
хуудас шинэчлэгдсэнтэй холбоотойгоор програмд холбогдох өөрчлөлтийг хийлээ.  
 2 дугаар сарын 21-ний өдрөөс "Ус цаг уур, орчны ажиглалтын мэдээ дамжуулах 
хянах систем"-ээр сарын дундаж Климат коодыг хүлээн авч эхэлснээр 2018 оны 10 
дугаар сард үйлдвэрлэлд нэвтрүүлсэн шинэ систем нь бүрэн ашиглагдаж эхэллээ. 
Улмаар 2006 оноос төв, орон нутагт ашиглаж эхэлсэн мэдээ дамжуулах Чатын 
системийг зөвхөн онцгой үед ашиглаж байх горимд шилжүүллээ. 
 Цаг агаарын прогноз болон бодит зураг, хүснэгт мэдээний, тоон прогнозын 
бүтээгдэхүүнүүдийн, цаг уурын автомат станцын (AWS) мэдээний, HIMAWARI-8 
байран хиймэл дагуулын болон шороон шуурга-агаарын бохирдлын ADAM2, 
ADAM2-HAZE загварын бодолт, боловсруулалтын хэвийн үйл ажиллагаанд хяналт 
тавьж, 1 дүгээр сард Цаг агаарын урьдчилсан мэдээ гаргахад ашигласан аргын 
тооцоо, тоон загваруудын бодолтыг бүртгэн, үр дүнгийн таарцыг дүгнэж 
тайлагнасан. 2 дугаар сарын 11-нд 192.168.100.30 болон 192.168.100.27 SQL 
серверийн өгөгдлийн нөөцийг хийжээ. 
 Шуурхай үйлчилгээнд ашиглагдаж буй 2018 оны ММ5 загварын үр дүнгээс 
тооцоолсон агаарын хамгийн их, бага температурын прогнозын /ММ5-UMOS/ үр 
дүнг уг аргын засварласан үр дүн болох ММ5-CMOS аргатай харьцуулав. Хамгийн 
бага температурын хувьд 2 арга нь ойролцоо, MM5-CMOS 1, 2 дугаар сараас бусад 
саруудад ММ5-UMOS-оос алдаа ихтэй, дундаж үнэмлэхүй алдаа нь 1.7-3.0 хооронд 
байна. Харин хамгийн их температурын хувьд MM5-CMOS нь өвлийн улиралдаа 
ММ5-UMOS-оос алдаа багатай бусад сарууддаа алдаа ихтэй, дундаж үнэмлэхүй 
алдаа нь 1.7-3 байна. Иймээс MM5-UMOS аргыг засварлаж гаргасан MM5-CMOS 
арга нь 2018 онд өвлийн улирлаас бусад саруудад сайн засварлагдаж чадаагүй 
байна. 
 
Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил 
 Нүцгэн хөрс, сийрэг ургамалтай газар бүрхэвчийн ангилалын NDVI-ийн босго 
утга, хур тунадасны хэмжээг гаргах ажлын зорилгоор хиймэл дагуул болон 
тунадасны олон жилийн мэдээгээр цөлжилтөнд өртөмтгий газар нутгийг үнэлэх 
сэдэвт ажлын хүрээнд Global Inventory Modeling and Mapping Studies (GIMMS) 
багийн NOAA хиймэл дагуулын AVHRR сенсорын 15 хоногийн хамгийн их утгаар 



давхцуулалт хийсэн 8 км-ийн нарийвчлалтай 1982-2015 оны дэлхийн хэмжээний 
NDVI-ийн мэдээ, уур амьсгалын хур тунадасны 1982-2015 оны мэдээг бүрдүүлсэн.    
 Температурын арга сайжруулах сэдэвт ажлын хүрээнд температурын аргуудаас 
таарц сайн байгаа 3 цаг тутмын ансамбль температурын аргаас агаарын хамгийн 
их, бага температурын аргыг тооцоолох туршилтыг 135 станцаар 2018 оны 
мэдээгээр нөхөж бодуулж дуусгаж, 28 станцаар бодит ажиглалтын мэдээтэй 
харьцуулан, статистик үзүүлэлтийг гаргав. Дундаж алдаа нь хаврын улиралдаа 
хасах талдаа алддаг бол бусад сарууддаа нэмэх талдаа алддаг, -2 градусаас +1.6 
градусын хооронд байна. Дундаж үнэмлэхүй алдаа нь бүх сарууддаа 3 градусаас 
бага байна. Хамгийн бага температурын хувьд 2, 4, 9, 10-р саруудад албан 
мэдээнээс/АМ/ 0.2-3.9 хувиар дээгүүр, бусад саруудад 0.3-6.7 хувиар доогуур, 
хамийн их температурын хувьд 1, 4, 9, 12-р саруудад АМ-ээс 0.2-1.12 хувиар 
дээгүүр, бусад саруудад 1.9-8.7 хувиар доогуур үзүүлэлттэй байна. Энэхүү арга нь 
статистик үзүүлэлтээрээ сайн, таарцаараа зарим тохиолдолд АМ-ээс сайн, мөн 
шуурхай үйлчилгээнд ашиглагдаж байгаа аргуудаас сайн үзүүлэлттэй гарч байна. 
Иймээс шуурхай үйлчилгээнд нэвтрүүлэх боломжтой гэж үзэж байна. Туршилтын үр 
дүнг ЦУОШГ-ын Урьдчилан мэдээлэх хэлтэст танилцуулж, шуурхай үйлчилгээнд 
нэвтрүүлэх боломжтой гэж үзсэн тул шуурхай үйлчилгээнд 3 дугаар сарын 1-нд 
нэвтрүүлэхээр шийдвэрлэж, технологийн ажил хийгдэж байна.  
 Улаанбаатар хотын агаарын чанарын харуулуудын 2018 оны мэдээг ЦУОШГ-аас 
авч, боловсруулалт, радарын мэдээний ассимиляцын туршилт, Улаанбаатарын 
агаарын чанарын станцуудын болон температурын инверсийн мэдээг боловсруулж, 
судалгааны өгүүлэл бэлтгэх ажлууд үргэлжилж байна. 
 Гадаад, дотоодын хамтарсан төсөл, хөтөлбөрийн хүрээнд "Евроазийн бүс нутагт 
газар бүрхэвч, агаар мандлын хил дамнасан зөөгдлийг хиймэл дагуул болон газрын 
ажиглалтын мэдээгээр хянах нь" ШУТСангийн ажлын үр дүнгийн даалгаврыг 
гүйцэтгэгч нартай уулзаж, санал солилцох, Япон улсын Чуо их сургуультай хамтран 
хийж байгаа ажлын хүрээнд Улаанбаатар хот орчимын агаарын бохирдлын 
загварчлалын ажил үргэлжлүүлж, Германы AirCP төслийн ажилд оролцож байна. 
 2 дугаар сарын 20-нд Дэлхийн элсэн болон шороон шуурганы эх үүсвэр сэдэвт 
туршилтын төслийн техникийн хуралдаанд эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан 
А.Батболд оролцсон. 
 
Орчил урсгал, урт хугацааны прогнозын судалгааны ажлын талаар 

 2019 оны 3 дугаар сарын болон улирлын (4-6 сар) урьдчилсан төлөвийг 
Монголын 4 бүс нутгаар тест хэлбэрээр болон температур, хур танадасны тархцыг 
зураглалаар гаргаж, орон нутгийн дотоод сүлжээ, хэрэглэгчдэд зориулсан цахим 
сайтад тухай бүр хугацаанд нь тогтмол байршуулж, харъяа байгууллагууд болон 
иргэд, бусад байгууллагуудад үйлчлэв. Сар, улирлын төлөвийн талаар хэвлэл 
мэдээллийн 2 байгууллага(News.mn, Монголын радио), арилжааны 3 
телевиз(Малчин тв, MN, ETV)-ээр ярилцлага өгсөн ба Батлан хамгаалах яамны 
2019 оны 2 дугаар сарын 14-ний 04/467 дугаар албан тоотын хариуд төв болон 
говийн бүс нутгийн 3, 4 дүгээр сарын цаг агаарын урьдчилсан төлөвийг гаргаж 
хүргүүлэв.  
 Онцгой байдлын ерөнхий газрын хүсэлтээр 2 дугаар сарын 10-ны байдлаарх 
цасан бүрхүүлийн зураглал, намрын нөөц чийгийн мэдээг Хөдөө аж ахуйн 
хэлтэстэй, мөсний зузааны мэдээг Ус судлалын хэлтэстэй хамтарч гарган, 2 дугаар 
сарын төлвийг нэгтгэн хүргүүлсэн байна. 



 Сард 3 удаа 10 хоногийн 20 станцын, 1 удаа өмнөх сарын 70 станцын Климат 
мэдээг хүлээн авч, алдааг шалгаж, гадаадад гаргаж байгаа ба гарсан алдааны 
тайлбар дүнг орон нутагт явуулж байна. Цаг уурын мэдээллийг Үндэсний 
статистикийн хороонд хүргүүлэв.  
 3-6 дугаар сарын мэдээ гаргахад шаардагдах арга загваруудыг бодож, зурган 
болон тоон үр дүнгүүдийг нэгтгэж, 3-6 дугаар сарын мэдээний прогноз зургуудыг 
Adobe Photoshop програм ашиглан боловсруулж, орон нутгийн сервер, tsag-
agaar.mn цахим хуудсанд байршуулж, 2019 оны 2 дугаар сарын цаг агаарын тоймыг 
гаргаж, байршуулсан. 
 2019 оны 1 дүгээр сарын газар орчмын болон стандарт агаар мандлын бүх 
давхаргуудаар цаг уурын элемент үзэгдлүүдийн хойд хагас бөмбөрцгийн хэмжээний 
зураглалыг NCL-р боловсруулж, зураглав. 
 2 дугаар сарын 21-нээс Чатын системийг зогсоож, Климат мэдээг цахим хуудсаар 
хүлээн авах болсонтой холбоотой климат мэдээний бүтцийн болон утгын алдааг 
шалгах, шинэ цахим хуудаст зориулсан а) климат мэдээ дамжуулдаг аймаг, сумдад 
зориулж, тухайн станцын тухайн сарын климат мэдээ боловсруулахад 
шаардлагатай мэдээг баазаас түүвэрлэж, климат мэдээг кодлоход туслах үүрэг 
гүйцэтгэх “Климат түүвэр” програм, б) Климат мэдээний 4 хэсгээр хэсгийн ялгах тоо 
болон бүлгийн оронг илүү/дутуу өгөх боломжгүй болгосноор бүтцийн алдаа гарах 
асуудлаас сэрэмжилж, хэсэг тус бүрээр бүтцийн шалгалт хийх програм, 
в)дамжуулсан климат коодыг задалж, хүснэгт байдалд оруулах, гарсан алдааг 
мэдээ дамжуулагч өөрөө хянадаг, гарсан алдааг шуурхай засдаг болгох програмыг 
боловсрууллаа.  
 Хүйтний улирлын тунадас(цастай өдрийн тоо, цасан бүрхүүлийн зузаан)-ны 
өөрчлөлт болон өвөл, хаврын улирлын агаарын температурын хамаарлын 
судалгааг үргэлжлүүлж, намрын улирлын Эл-Нино болон өвлийн улирлын Далайн 
гадаргын хоорондох алсын холбоо, өвлийн улирлын Атлантын далайн гадаргын 
температур болон хаврын улирлын орчил урсгалын хоорондох уялдаа холбоог 
судлах ажлууд хийгдэж байна. 
 Сарын температур, хур тунадасны тархалтыг бүсийн уур амьсгалын загвар 
ашиглан тооцоолох ажлын хүрээнд загварын анхны болон захын нөхцөлд ашиглах 
“ECMWF”-ийн 4 цаг тутмын 0.07 градусын гридын цэг бүр дээрх мэдээг 1979-2008 
он хүртэл хугацаагаар татаж, архивлав. 
 
Цаг уур, уур амьсгалын судалгааны талаар  

2018 оны 12 дугаар сар, 2019 оны 1 дүгээр сарын цаг уурын 137 өртөө, 181 
харуулын цахим мэдээг  татан авч, онолын болон орон зайн шалгалтыг хийж, 1900 
орчим нэгж цахим мэдээг ISX, RES, TAB хэлбэрээр бэлтгэж, нарны цацраг 
судлалын 14 автомат станцын 2019 оны 1 дүгээр сар, аэрологийн Улаанбаатар, 
Мөрөн, Улаангом, Даланзадгад станцын 1 дүгээр сарын хөөргөлтийн мэдээгээр 
архив, мэдээллийн баяжилтыг хийлээ. 

Уур амьсгалын мэдээллийн санг 2018 оны 1-12 сарын 137 станцын 8 хугацаа 
болон хоногийн мэдээллээр баяжуулав. 

Байгаль орчны төлөв байдлын 2018 оны тайлангийн БОХ-9, уур амьсгал, 
байгалийн гамшгийн үзүүлэлтүүдийг боловсруулан гаргаж, ХААЦУСХ, ГУСХ-ээс 
гамшигт үзэгдлийн мэдээллүүдийг нэгтгэн авч, БОАЖЯам, Байгаль орчны 
мэдээллийн сан, http://geodata.mne-ngic.mn/ вэб сайтад шивж, байрлуулсан.  

ЦУОШГ-аас захиалсан “Экстремаль утгуудын хангамжийг тооцоолох” ажлын 
хүрээнд агаарын үнэмлэхүй их, бага температурын хангамжийг тооцоолох 



програмыг дуусгаж, 70 станцаар 1960-2018 оны экстремаль утгуудын хангамжийг 
тооцоолсон байна. 

Жин үдийн нарны өндөр болон үүрийн гэгээ, үдшийн бүрийг 20 станц дээр бодож 
гаргалаа. 

2017-2018 оны болон 2019 оны 1 дүгээр сарын уур амьсгалын тоймыг гаргаж, 
бахим хуудсанд байршуулсан. 

Шүүмж шалгалтын Monmeteo програмыг график, эмхэтгэл, олон жилийн 
дунджаас хазайх хазайлт, тархалтын зураглал гэсэн цэсүүдээр шинэчилж, дууссан 
ба гарын авлагыг боловсруулж байна. Monmeteo програмд Улаанбаатар, Дархан, 
Дорнод аймгуудын хилийг шинэчлэн оруулсан бөгөөд 320 орчим аймаг, сум, багийн 
хилийг оруулах ажил хийгдэж байна. 

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

ЦУОШГ-ын Аргазүйн зөвлөлийн хурлаар шүүмж шалгалтын Монметeo, электрон 
ЦД-1 дэвтрийн програм хангамжийг хэлэлцүүлэхээр саналыг хүргүүлээд байна.  

 
Хөдөө аж ахуйн цаг уурын ажлын талаар 

 Давхардсан тоогоор нийт 966 салбарын агро дундаж мэдээг 99.7 хувийн 
ирцтэйгээр хүлээн авч, 2019 оны 2 дугаар сарын 3 арав хоногийн тойм/Дугаар 4, 5, 
6/-ыг 10 хоногийн цаг агаарын нөхцлийн онцлогууд, 2 дугаар сарын цаг агаарын 
нөхцлийн тойм /III арав хоногт/, II арав хоногоос эхлэн шинэ аргазүйгээр гаргасан 
цасны зураг зэрэг мэдээ, мэдээллийг оруулан, хугацаанд нь гаргаж, www.tsag-
agaar.gov.mn цахим хуудсанд байршуулан үйлчилсэн бөгөөд электрон хэлбэрээр 
бүх аймгуудад хүргүүллээ. 
 Бэлчээрийн ургамлын ажиглалтын 1977-2009 оны мэдээг сангаас гаргаж, мэдээг 
нэгтгэж, мэдээний бүрдүүлэлт, тулгаж шалгах хүн түс бүрээр мэдээг бэлтгэж, Увс 
аймгийн 2018 оны бэлчээрийн төлөв байдлын ажиглалтын дэвтэрт бүртгэл хийж, 
аймгаас ирсэн алдаатай санг засах, Ховд, Говьсүмбэр, Сэлэнгэ аймгийн 2018 оны 
бэлчээрийн төлөв байдлын ажиглалтын материалыг тулгах, шүүмж шалгалт ыг 
хийлээ. 
 2018 оны ХД-5 хөрсний чийгийн шалгасан мэдээг нэгтгэж цэгцлэн, таримал болон 
бэлчээрийн ургамлын өвчин, хөнөөлт шавьж, мэрэгчдийн мэдээг тус тус 
мэдээллийн санд татсан бөгөөд бэлчээрийн төлөв байдлын 2011-2018 оны 1500 
цэгийн фото зургийг бүртгэж, цэгцлэх ажлыг дууслаа. 
 Өвлийн бэлчээрийн явуул судалгааны 2019 оны мэдээг хүлээн авч, 2018 оны 
бэлчээрийн төлөв байдлын ажиглалтын материалд хийсэн шүүмж шалгалт хийх 
ажлыг эхэлж, мэдээллийн сангийн мэдээний чанарын дүнгээр аймгуудад 
зааварчилга хүргүүлж ажиллаж байна.   
 Хөрсний чийгийн ажиглалтын заавар, Зудын эрсдэлийн зураг боловсруулах 
аргазүйг бэлтгэж, ЦУОШГ-ын Аргазүйн зөвлөлд оруулж, дэмжигдсэн бөгөөд хөрсний 
чийгийн зааврыг хэвлүүлж, орон нутагт хүргүүлэхээр бэлтгэж байна. Аргазүйг 
Газрын даргын тушаалаар баталгаажуулах шийдвэр гарсан. Аргазүйн зөвлөлд 
оруулах агро, зоо цаг уурын шинжилгээний ажлын тайланг орон нутгаас хүлээн авч, 
шүүмж бичиж хүргүүлсэн ба шүүмжийн дагуу сайжруулах ажил хийгдэж байна.  
 “Монгол айрагны шинж чанарт үзүүлэх бэлчээр болон цаг агаарын нөхцлийг 
үнэлэх” сэдэвт хамтын бүтээлийн мэдээ, материал бэлтгэж, эрдэм шинжилгээний 
ахлах ажилтан Ц.Бат-Оюун, Б.Эрдэнэцэцэг нар хамтран БСШУСЯ-нд “Монгол орны 
бэлчээр болон мал аж ахуйн ган, зудад өртөх эмзэг байдал, эргэн сэргэх чадавхийг 

http://www.tsag-agaar.gov.mn/
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үнэлэх нь”, “Мал аж ахуйн зарим бүтээгдэхүүний өөрчлөлт, хандлагыг бэлчээр 
болон цаг агаарын нөхцөлтэй холбон судлах нь” сэдэвт суурь судалгааны төслийн 2 
санал боловсруулж, хүргүүлсэн байна.  
 SMAP хиймэл дагуулын 2018 оны 7 дугаар сараас 2019 оны 2 сар хүртэлх хур 
тунадас, хөрсний чийг, агаарын температур, салхины хурд зэрэг мэдээг интернетээс 
татан авч, зарим зураглал анализыг хийв.  
 2 дугаар сарын 19-нд СИБЕЛИУС төслийн хүрээнд Англиас 2 мэргэжилтэнтэй 
хийсэн уулзалтанд эрдэм шинжилгээний ажилтан Т.Төрбат оролцлоо. 
 2 дугаар сарын 14-нд УХЭШХ-ээс зохион байгуулагдсан “Ногоон бүс 2019” эрдэм 
шинжилгээний бага хуралд эрдэм шинжилгээний ажилтан Т.Төрбат оролцжээ. 2 
дугаар сарын 17-оос эхлэн Японы Нагояа Их сургууль дээр зудын эрсдэлийн мэдээ 
боловсруулалтын чиглэлээр инженер Н.Мөнгөнчимэг 2 долоо хоног ажиллалаа.  
   
 

 
 

     Тайланг нэгтгэсэн                 Ц.Батцэцэг 


