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Цаг уур, уур амьсгалын судалгааны талаар  
2019 оны 2 дугаар сарын цаг уурын 137 өртөө, 181 харуулын цахим мэдээг татан 

авч, онолын болон орон зайн шалгалтыг хийж, 948 нэгж цахим мэдээг ISX, RES, TAB 
хэлбэрээр үүсгэж, нарны цацраг судлалын актинометрийн ажиглалттай 2, автомат 17 
станцын 2019 оны 2 дугаар сар, аэрологийн Улаанбаатар, Мөрөн, Улаангом, 
Даланзадгад станцын 2 дугаар сарын хөөргөлтийн мэдээгээр архив, мэдээллийн 
баяжилтыг хийлээ. 2019 оны 1 дүгээр сарын мэдээг ЦУОШГ-ын архив, мэдээллийн 
санд өгөв. 

Шар шороон шуурганы Даланзадгад, Улаанбаатар, Сайншанд, Замын-Үүд, 
Өндөрхаан, Алтай, Арвайхээр станцын тоосны агууламжийн 2018 оны 12 дугаар 
сараас 2019 оны 3 дугаар сар хүртэлх хугацааны мэдээг серверээс татаж, архивлав. 

2019 оны 2 дугаар сарын уур амьсгалын тоймыг боловсруулж, бичиглэл хийж 
цахим хуудсанд байршуулж, 2 дугаар сарын нарны эмхэтгэлийг боловсруулсан.      

Гадаргын усны 2018 оны эмхэтгэлийн хур тунадасны хэсгийг цаг уурын 135 
станцын жилийн нийлбэр хур тунадас, хоногт орсон хамгийн их тунадасны мэдээгээр 
боловсруулж, Гадаргын усны судалгааны хэлтэст excel файлаар хүргүүлжээ.  

Орчил урсгал, урт хугацааны прогнозын судалгааны хэлтсээс гаргасан хүсэлтээр 
уур амьсгалын үндсэн элемент агаар температур, тунадасны 1981-2010 оны нормыг 
маш өндөр нарийвчлалтай (0.25x0.25°) цаг хугацааны 1 сарын грид (торын зангилаа)-
ээр гаргаж, өглөө. 

Орон зайн шүүмж шалгалтын MONMETEO програм хангамжийг дуусгаж, ЦУОШГ-
ын Аргазүйн зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлж, үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэхээр 
болсон. Мөн цаг уурын ажиглалтын мэдээг цахим мэдээнд хөрвүүлэх “Электрон 
дэвтэр” програм хангамжийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэхээр шийдвэрлүүлэв. Эдгээр 
програм хангамжийг үйлдвэрлэд нэвтрүүлэхтэй холбогдуулан ашиглалтын гарын 
авлагыг боловсруулж, Захирлын зөвлөлийн гишүүдэд хүргүүлж, зөвлөмжийн дагуу 
зарим засваруудыг хийлээ.  

Уур амьсгалын инженерүүдийг мэргэшүүлэх сургалтын хуваарь болон хөтөлбөрийг 
гаргаж, ЦУОШГазрын даргын тушаал, хөтөлбөрийг орон нутгуудад хүргүүлсэн.  

“Монгол орны уур амьсгал, нарны цацраг судлалын зураглал” сэдэвт ажлын 
хүрээнд цаг уурын станцын агаарын температур, тунадас, салхины чиглэл-хурд, 
нарны цацраг судлалын 1981-2010 оны цаг хугацааны нэг сарын нарийвчлалтай 
мэдээнд математик, статистик арга ашиглан боловсруулалт хийж байна. 

Салхи, чийгийн автомат болон хэмжилтийн багажийн харьцуулалт хийж, хөрвүүлэх 
үржвэрийг гаргаж, цувааг нэгэн төрөл болгох ажлын хүрээнд 21 аймгийн төвүүдийн 
цаг уурын станцын сүүлийн 5 жилийн гигрографын үндсэн бичлэгийн мэдээг орон 
нутгаар шивүүлж байна.  

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

3 дугаар сарын 8-нд Үндэсний аюулгүй байдлын хорооноос зохион байгуулсан  
“Хур тунадас татруу үеийн экосистемийн эрсдлийг бууруулах, усны нөөцийг 



нэмэгдүүлэх, Mонгол орны хүнсний хангамжийн аюулгүй байдалд анхаарах асуудал” 
хэлэлцүүлэгт хэлтсийн дарга Д.Дуламсүрэн оролцжээ.   

3 дугаар сарын 11-13 хооронд зохиогдсон “Joint Workshop on mirth-eastern Eurasia 
PMM Terrestrial United validation Experiment in Mongolia” сэдэвт хамтарсан семинарт 
ЭШдА Б.Мөнхбат “Satellite and ground rainfall relationship” сэдвээр илтгэл тавилаа.  

3 дугаар сарын 11-с 15-нд зохиогдсон “Sand and dust storm source map”  сургалтанд 
инженер О.Гантулга, Ш.Лазина нар хамрагдсан.   

Инженер О.Гантулга хэлтсийн хамт олонд “Орон зай, шүүмж шалгалтын Monmeteo” 
програм хангамж дээр хэрхэн ажиллах талаар хичээл орсон.  
 
Цаг агаар, орчны тоон загварчлал, судалгааны ажлын талаар 
Мэдээлэл боловсруулалт, үйлчилгээ 
 Хүлэмжийн хийн Улаан-Уул станцын агаарын дээжийг АНУ-ын Элчин сайдын 
яаманд дамжуулж, 2018 оны хүлэмжийн хийн мэдээг НОАА-аас авч боловсруулан  
Байгаль орчны төлөв байдлын тайланд оруулахаар өгөв. 
 HIMAWARI болон Ус цаг уур, орчны ажиглалтын мэдээ дамжуулах, хянах 
системийн гадаад IP хаягтай холбогдох зааварчилгааг бичиж, FY-4 байран хиймэл 
дагуулын мэдээг шуурхай үйлчилгээнд туршилтаар нэвтрүүлээд байна. 
 БНСУ-ын Цаг уурын байгууллагын GUM(N768) загварын шинэ хувилбар болох 
ойролцоогоор 12 км-ын алхамтай, 6 цаг тутмын, 240 цагийн мэдээг шуурхай хүлээн 
авахаар болсон учир уг мэдээг шалгаж, боловсруулалтын програмд татах ажлыг 3 
дугаар сарын 20-иос эхлэн автоматжууллаа. Цаг уурын салбарын хэмжээнд 
интернетийн үйлчилгээ үзүүлэгч компанийг сольж, гадаад IP хаяг өөрслөгдсөнтэй 
холбоотой БНСУ-ын Цаг уурын байгууллагын холбогдох хүнтэй яаралтай холбогдож, 
хаягийг солиулсан ба мэдээ татах болон бусад шаардлагатай програмуудыг 
өөрчилсөн.  
 Firewall компьютерын систем гэмтсэн учир 2018 оны 5 сард нөөцөлсөн хардыг 
сольж ажиллуулах, өөрчлөгдсөн тохиргоонуудыг шинэчилэх ажлуудыг хийлээ. 
 192.198.100.27 дотоод серверт байршиж буй арга, загваруудын температур, хур 
тунадасны утгыг хэрэглэгчдэд ашиглахад дөхөм болох үүднээс тэдгээрийг аюултай 
үзэгдлийн хэмжээнд хүрсэн үед утгыг өнгөөр ялган харуулдаг болгосон.   
 2 дугаар сард цаг агаарын урьдчилсан мэдээ гаргахад ашигласан аргын тооцоо, 
тоон загваруудын бодолтыг бүртгэн, үр дүнгийн таарцыг дүгнэж тайлагнажээ. Цаг 
агаарын прогноз болон бодит зураг, хүснэгт мэдээ, тоон прогнозын бүтээгдэхүүн, цаг 
уурын автомат станцын (AWS) мэдээ, HIMAWARI-8 байран хиймэл дагуулын болон 
шороон шуурга, агаарын бохирдлын ADAM2, ADAM2-HAZE загварын бодолт, 
боловсруулалтын хэвийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, бүртгэл хийж байна. 
 ADAM-HAZE загварын үр дүн болон ажиглалтын мэдээний харьцуулалтын ажил 
үргэлжилж байна. 
 ЦУОШГазрын хэмжээнд хэрэгжүүлж буй цаг агаарын мэдээ түгээх гар утасны 
програм хийх ажлын хэсэгт эрдэм шинжилгээний ажилтан Г.Батжаргал ажиллаж, 
шаардлагатай мэдээллүүдийг бэлдэж өгөөд байна. 
 
Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил 
 Улаанбаатар хотын агаарын чанарын харуулуудын 2018 оны мэдээг ЦУОШГ-аас 
авч, боловсруулалт хийж байгаа ба агаарын чанарын стандартаас давсан болон их 
бохирдолтой, маш их бохирдолтой ангиллаар ялган, дүн шинжилгээг хийж байна. 
 Температурын арга сайжруулах сэдэвт ажлын хүрээнд 3 цаг тутмын ансамбль 
температурын аргаас агаарын хамгийн их, бага температурын аргыг боловсруулан 3 



дугаар сарын 1-ээс шуурхай үйлчилгээнд нэвтрүүлэн гарсан үр дүн болон алдаа, 
таарцын мэдээллийг дотоод серверт байршуулсан байна. 
 WRFv4.0.3 загварыг шуурхай ажиллагаанд бэлтгэн, тохируулж, ADAM-HAZE 
загварын гаралтын мэдээг боловсруулж, Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 
харуулын мэдээтэй харьцуулж байна. 
 Эрдэм шинжилгээний ажилтан Г.Гантуяагийн “Numerical Simulation of Ice Cover of 
Saline Lakes” судалгааны өгүүлэл Izvestiya-Atmospheric and Oceanic Physics 55(1):129-
138. сэтгүүлд хэвлэгдсэн байна. 
 3 дугаар сарын 4-7-нд зохиогдсон Агаарын бохирдлын мэдээлэл боловсруулах, 
загварчлах сургалтыг зохион байгуулахад эрдэм шинжилгээний ажилтан Г.Батжаргал, 
Г.Гантуяа нар оролцож, сургалтанд хамрагдлаа. 
 3 дугаар сарын 12-нд зохион байгуулагдсан Азийн цэвэр агаар байгууллага, 
БОАЖЯ-тай хамтран хэрэгжүүлсэн төслөөр бэлтгэсэн Агаарын бохирдлын 
инвенторын гарын авлагыг хүлээлгэн өгөх сүүлийн хэлэлцүүлэгт эрдэм 
шинжилгээний ажилтан Д.Оюунчимэг, инженер Г.Пагмадулам нар оролцов. 
 3 дугаар сарын 11-12-нд “Joint Workshop on North-eastern Eurasia PMM Terrestrial 
UNited validation Experiment in Mongolia” хуралд эрдэм шинжилгээний ажилтан 
Г.Батжаргал оролцож, “Assimilation technique 3DVAR on Radar data : Case study of 
intensity precipitation simulation using WRFDA model” сэдвээр илтгэл хэлэлцүүлжээ. 
 3 дугаар сарын 11-18-д зохиогдсон Тоосны эх үүсвэрийн боловсруулалтын 
сургалтын програмыг бэлдэх ажилд эрдэм шинжилгээний ажилтан Г.Батжаргал 
оролцлоо. 
 3 дугаар сарын 29-нд ЦУОШГ-ын УМХ-ийн инженерүүдэд 1 дүгээр улиралд 
шуурхай үйлчилгээнд нэвтрүүлсэн, нэмэлтээр хийгдсэн ажлуудыг эрдэм 
шинжилгээний ажилтан Г.Батжаргал, Ч.Алтантулга нар танилцууллаа. 
 2 дугаар сарын 20-нд Дэлхийн элсэн болон шороон шуурганы эх үүсвэр сэдэвт 
туршилтын төслийн техникийн хуралдаанд эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан 
А.Батболд оролцлоо. 
 
Мэдээллийн сүлжээний найдвартай ажиллагааг хангах чиглэлээр 

Дэлхийн Цаг уурын Байгууллагын 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 өөрчлөгдсөнтэй холбоотойгоор шинээр 
IP хаягийн хаяглалт, роутер, свитч, хамгаалалтын төхөөрөмж /firewall/ буюу галт 
ханын тохиргоог шинэчлэх ажлыг амжилттай хийлээ. Солонгосын талаас 
суурилуулсан цаг уурын автомат станцуудын даталогеруудын IP тохиргоог 
Солонгосын мэргэжилтэн Мr. Lee-тэй хамтран хийж, станцуудын мэдээг хэвийн 
хүлээн авч байна. 44941 станцын мэдээ 3 дугаар сарын 12 ноос хойш дамжаагүй тул 
Партизан хороо явж, даталогерын BIOS–г шинэчлэснээр мэдээг нөхөж дамжуулав.  

Монгол улсын нутагт хийгдэж байгаа агаар мандлын(аэрологи) ажиглалтын мэдээ 
BUFR форматаар олон улсад алдаатай, дутуу мэдээ гарч байгаа тухай ОХУ-ын 
Новосибирскийн Цаг уурын төвөөс майл ирсний дагуу шуурхай мэдээлэл 
боловсруулалтын MSS системд мэдээг түр хугацаагаар гаргахгүй байхаар тохируулж, 



энэ асуудлыг шийдэх талаар ЦУОШГазрын холбогдох мэргэжилтнүүдэд майл 
явуулаад байна.  

Шороон шуурганы сервер шуурхай мэдээлэл боловсруулалтын MSS системд 
холбогдохгүй байсныг шалгаж, хэвийн ажиллуулав.  

Хиймэл дагуулын мэдээ хүлээн авах станцын Vxeos системийн үйл ажиллагаа 
хэвийн явагдаж, МОДИС/Aqua,Terra дагуулын 230, NPP дагуулын 117, NОАА 19 
дагуулын 118 мэдээг хүлээн авч, G-Com дагуулын 227 мэдээг интернетээр авч 
боловсруулсан байна. CMA-CAST хүлээн авах системийн мэдээ хүлээн авалт хэвийн 
үргэлжилж, FY-2G дагуулын 840 мэдээг хүлээн авсан байна. 4 дүгээр сарын 18-с 20 
хүртэл хүчтэй салхитай өдрүүдэд зарим хугацааны үүлний мэдээний хүлээн авалт 
доголдов. EWBMS програм хангамжийн 10 хоног тутмын мэдээг бэлдэж өглөө.  

FTPSRV2003, www.icc.mn, болон шороон шуурганы мэдээний серверүүдийн  
ажиллагаа хэвийн. Японы шороон шуурганы 1 серверийн тэжээлийн хэсэг доголдож, 
ЦУОШГазрын мэргэжилтэн Д.Батдоржид мэдэгдсэн, мэдээ солилцооны зөөврийн 
компьютер дээр үе үе алдаа гарч байсныг тухай бүрийд нь засаж байна. 

Суперкомпьютер хэвийн ажиллаж байна. Хадгалах төхөөрөмж дүүрч байгааг 
хэрэглэгчид тухай бүрийд нь анхааруулж, өгөгдлийг устгуулж байна. Шинээр ажилд 
орсон албан хаагчдад зориулан суперкомпьютер дээр хэрэглэгч нэмж, бүртгэлээ. 
Суперкомпьютерийн FW-PC нь системийн гэмтлээс доголдож, шинээр сэргээсэн 
бөгөөд тоон прогнозын загварын 1 хугацааны бодолт хийгдээгүй. Мөн тохиргоог 
шинэчлэсний дараа нөөц дискийг бэлджээ.  

Антивирусын програм хангамжийг хүлээн авч, акт үйлдсэн ба хүрээлэнгийн 
хэлтсүүдэд програм хангамжийг хуваарилж, тарааж, сургалтын өрөөний бүх 
компьютерт антивирүсны програмыг нь шинэчлэн сунгасан байна. 

SiBelius төслийн хүрээнд FTPSRV2003 сервер дээр шинээр хэрэглэгч нээж, 
Газрын харилцаа, геодези, зурагзүйн газраас ирүүлсэн файлуудыг дамжуулж, шинээр 
суурилуулах серверүүдэд зориулж, зогсоогуурыг бэлдэв. 

Сургалтын өрөөнд зохион байгуулагдсан шороон шуурганы мэдээ боловсруулах 
технологийн 5 хоногийн сургалтанд шаардлагатай Linux-ubuntu програмыг 13 
компьютер дээр суулгаж, Орчны шинжилгээний хэлтсийн 10 хоногийн сургалт,  
REDD+ төслийн 2 хоногийн сургалтуудад компьютер, тоног төхөөрөмж болон 
интернэт сүлжээний хэвийн ажиллагааг хангалаа. 

МУИС-ийн оюутнууд, орон нутгийн уур амьсгалын инженерүүд, 10 жилийн ахлах 
ангийн сурагчид, Гонгконгийн цаг уурын газрын ажилтнуудад Машин заалны үйл 
ажиллагааг танилцуулав. 
 
Гадаргын ус судлалын ажлын талаар 

Ус судлалын 112 голын харуулын мөсний үзэгдэл, зузааны мэдээг хүлээн авч, 
шалган, хүрээлэнгийн цахим хуудасны мэдээг шинэчлэв. 3 дугаар сарын  мэдээний 
дундаж дүн 100 %. Усны горимын 10 хоногийн тоймыг 3 удаа бичиж, хүрээлэнгийн 
цахим хуудсанд байршуулжээ. 

Хаврын шар усны үерийн сэрэмжлүүлэг мэдээ гаргахад шаардлагатай 29 сав 
газраар цасан дахь усны нөөцийг тооцож, шар усны үерийн сэрэмжлүүлэг мэдээ, мөс 
цөмрөх аюулаас сэрэмжлүүлэх мэдээг 2 удаа гаргаж, хүрээлэнгийн цахим хуудсаар 
болон бусад мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан ард иргэдэд үйлчлэв. 

Хаврын мөсний үзэгдэл эхлэх хугацаа болон гол мөрөн мөснөөс бүрэн 
чөлөөлөгдөх хугацааны прогнозыг 30 гол харуулаар гаргалаа. Энэ жил 5 хоног эрт 
эхлэхээр байна. 
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Ус судлалын 16 өртөөний 153 харуулын 2 дугаар сарын УХШ-1 мэдээний дүнг 
нэгтгэхэд 100% байна. Өнгөрөлт хэмжих 135 харуулаас ёроолдож хөлдсөн гол 63, 
Хөвсгөл өртөөний Бүгсэй-Төмөрбулаг харуулын ажиглагч ээлжийн амралттай байсан 
бөгөөд 11 харуулын өнгөрөлт хэмжих чиглэлд тогтмол устай, сарын сүүлээр 
ёроолдож хөлдсөн учир хэмжвэл зохих өнгөрөлтөөс дутуу хэмжсэн байна. Бусад 60 
харуул дээр 2 дугаар сард хэмжвэл зохих 180 өнгөрөлтөөс 181 өнгөрөлтийг хэмжиж,  
төлөвлөгөөт ажил бүрэн хийгдэв. 

2017 оноор химийн түүврийг 40 харуулаар, хагшаасны түүврийг 2 харуулаар, 
мөсний үзэгдлийн түүврийг 30 харуулаар тус тус хийв.  

Реки-Режим програм дээр үзэгдлийн мөсний кодыг зөв шивэх талаар орон нутгийн 
өртөө, харуулын ажилтнуудад зааврыг тогтмол өгч байна. Төв өртөөний 2018 оны 
урсацыг хүлээн авч, техникч Э.Гэрэлцогтыг 3 дугаар сарын 4-7-нд  дагалдуулан 
заавар өгч, Завхан өртөөний техникч Агваанданзан, Мөнх-Очир нарт   3 дугаар сарын 
14-22-нд 9 харуулын урсац дээр зуны муруйн масштабыг зөв сонгох,  хэмжилтийн 
цэгүүдийн хайзалтын шалтгааныг тодруулах, өвлийн муруй татах  талаар 
дадлагажуулах ажил хийгдлээ. 
    Биологийн дээж ирдэг голын 84 харуулын байршлаас хамааруулан голуудын 
зэрэглэлийг тогтоох ажлыг хийж байна. Ховд, Завхан голын сав газрын харуулын 
хими, биологийн сүүлийн жилүүдийн хэмжилтийн мэдээнд боловсруулалт хийж 
байна. 
 Сэлбэ-Санзай автомат станцын мэдээг хурааж, засвар үйлчилгээ хийсэн бөгөөд 
Сэлбэ голын усны горим, нөөцийн товхимолын 2016-2018 оны тайланг нэгтгэх ажлыг 
хийж байна.  
 Сийлхэмийн нуруу, Хүрэмт уулсын мөстлийн талбай, периметрийг тодорхойлох, 
Потанин, Александр, Түргэн (B151), Цамбагарав (D037), Сутай (N11,12) зэрэг мөстөл, 
мөсөн голын 2002, 2006, 2011, 2014, 2017 онуудын 50 м хаялбар тутамд мөстлийн 
талбайг тодорхойлох ажлууд хийгдлээ. 
 Усан цахилгаан станц барих ажилтай холбогдон Ховд голын дагуух харуулуудын 
усны биологийн 2014-2018 оны 4-10 дугаар саруудын мэдээнд боловсруулалт хийж, 
усны чанарын биологийн үнэлгээг гаргаж, нөлөөлж буй хүчин зүйлийг тодорхойлон 
орон нутгийн инженерт хүлээлгэн өгсөн байна. 
  Японы Мей Их сургуультай хамтарсан судалгааны ажлын хүрээнд 3 дугаар сарын 
11-13-нд "Joint Workshop on North-eastern Eurasia PMM Terrestrial United validation 
experiment in Mongolia" сэдвээр Япон улсын Сансар судлалын агентлагын 
дэмжлэгтэйгээр ЦУОШГ-ын хурлын зааланд хамтарсан семинарыг зохион байгуулав. 
Семинарт Япон талаас 3 байгууллагын 5 судлаач, Монголын талаас ЦУОШГ, 
хүрээлэнгийн 20 гаруй холбогдох мэргэжилтэн, судлаачид, МУИС-ийн оюутнууд 
оролцож, эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх ажилтан Д.Оюунбаатар нар “Rainfall 
situation over Mongolia and flash flooding in 2018” болон “Selbe river basin rainfall and 
water balance, 2016-2018” сэдвүүдээр илтгэл тавьж хэлэлцүүллээ.  
 Дэлхийн усны өдрийн 2019 оны (Усны асуудалтай  хэнийг ч орхигдуулахгүй байя 
(World Water Day 2019: Leaving no one behind) сэдэвт 9 хуудас материалыг эрдэм 
шинжилгээний тэргүүлэх ажилтан Д.Оюунбаатар орчуулан бэлтгэж, хүрээлэнгийн 
удирдлага, орон нутгийн төвүүдийн захирал, усны инженерүүдэд хүргүүлж, 3 дугаар 
сарын 21-нд болсон эрдэм шинжилгээний бага хурал болон Ус цаг уурын байгууллага 
үүсч хөгжсөний 95 жилийн ойн хуралд “Усны асуудлыг хүр бүрт, хүрч шийдвэрлэе” 
сэдвээр илтгэл тавилаа.  
 

 



Зайнаас тандан судлалын чиглэлээр 
Тайлангийн хугацаанд MODIS дагуулын 217, SOUMI NPP дагуулын 112, NOAA 

дагуулын 101 мэдээг хатуу дискэнд бичиж, өөрийн архивд авсан ба NPP дагуулын 1 
ширхэг хатуу дискний мэдээг хувилсан байна. 

Гадаргын ус судлалын хэлтэст SENTINEL-2 хиймэл дагуулын мэдээгээр Алтай 
Таван Богдын мөнх цасны зураглал хийж өгсөн ба инженер Ц.Ган-Эрдэнэд SNAP 
програм ашиглан, SENTINEL-2 хиймэл дагуулын мэдээг боловсруулах талаар заажээ. 

Цасан бүрхэцийн 4, газрын гадаргын температурын 3, ургамалжилтын NDVI 
индексийн мэдээгээр 2, ой, хээрийн түймрийн 30, түймэрт шатсан талбайн 2 зургийг 
тус тус боловсруулан гаргаж, хүрээлэнгийн www.icc.mn цахим хуудсанд байршуулж, 
Гамшгийн мэдээллийн санд оруулж, хээрийн түймрийг ОБЕГ-т шуурхай мэдэгдлээ. 
Хуурайшилт ихтэй байгаагаас ой хээрийн түймэр их хэмжээгээр гарч байгаа тул 
түймрийн жижүүрийг ажиллуулж мэдээ, мэдээллийг цаг алдалгүй боловсруулан 
шуурхай мэдээлж байна. 3 дугаар сарын 20-ны амралтын өдрийн 13.00 цагт Хэнтий 
аймгийн Батширээт сумын нутаг, хилийн 5 дугаар заставын хариуцсан хэсгийн эсрэг 
талд улсын хилээс 1,5-2 км орчимд ОХУ-ын нутагт ойн түймэртэй байсныг илрүүлэн 
мэдээлсэн байна. 

4 дүгээр сарын 2-нд БОАЖ-ын Дэд сайд Батбаяр, Ойн бодлого, зохицуулалтын 
газрын дарга Оюунсанаа, ажлын хэсгийн ажилтан Болор хүрээлэн дээр ажиллаж, 
хиймэл дагуулын мэдээгээр ой хээрийн түймэр илрүүлсэн байдалтай танилцан, 
Хөвсгөлийн Цагаан-Үүрийн түймрийг нарийвчлан тодруулав. 

4 дүгээр сарын 22-ны 08.30 цагийн байдлаар Сэлэнгэ аймгийн Түшиг сумаас 100 
км-т ОХУ-тай хилээс 10 км-т 21-ний 13.00 цагт гарсан түймрийг унтраахаар ОБГ-ын 30 
хүн 2 автомашин, Түшиг сумаас 6 хүн, орон нутгийн 35 хүн, 6 автомашинтай ажиллаж 
байгаа бөгөөд хил талын хэсгийг цурманд оруулсан нутгийн гүний хэсгийн түймрийн 
голомт дээр ажиллаж байгаа бол 4 дүгээр сарын 5-ны 20.05 цагт Булган аймгийн 
Хутаг-Өндөр сумын Хантай багийн Улаан бургас гэдэг газарт гарсан ой, хээрийн 
түймрийг 18-ны 19.00 цагт цурманд оруулж, ОБГ-ын 81 албан хаагч 8 автомашин, 
орон нутгийн 82 иргэн 10 автомашинтай бүрэн унтраахаар ажиллаж байна. 

2000, 2015 онуудын Газрын бүрхэвчийн кластер мэдээн дээрээс элс, элсэрхэг 
газрыг ангилах ажлыг дуусгаж, 2015 оны мэдээний голын хөндийн нуга ангийг 
сайжруулан, мөнх цас, мөсөн гол, нуур цөөрмийн ангиллыг гүйцэтгэж, шалгалтыг 
хийж байна. 

Залаатын амны судалгааны талбайд хийгддэг хээрийн хэмжилтийн ажлыг  4 
дүгээр сарын 10-аас эхэлж, 2 удаагийн хэмжилт хийлээ. 

Английн Сансрын Агентлаг, еОсфер компанитай хамтын ажиллагаагаар хэрэгжиж 
буй “Сансрын индекс дээр суурилсан Малын даатгал” ажлын хүрээнд Английн талын 
мэргэжилтнүүдтэй он-лайн уулзалтыг хийж, Sentinel хиймэл дагуулын мэдээтэй 
биомассын газрын хэмжилтийг харьцуулсан дүн, 5 дугаар сарын 12-17-нд Итали 
улсад болох олон улсын симпиозумд хамтран оролцох, 5 дугаар сард ирж ажиллах 
ажлын талаар зэрэг асуудлуудыг хэлэлцлээ.   

БНХАУ-ын ШУА-ийн Зайнаас тандан судлал ба Тоон Дэлхий хүрээлэнтэй Гангийн 
мониторингийн систем дээр Зудыг нэмж оруулах ажлаар явах албан хаагчдын 
мэдээллийг солилцлоо. 

3 дугаар сарын 18-19-нд Тайландын Бангкок хотноо зохион байгуулагдсан 
АНДНЭЗК-ын олон улсын баг бүрдүүлэх уулзалтанд хэлтсийн дарга М.Одбаяр 
оролцлоо. 

БНХАУ-ын Бээжин хотноо 4 дүгээр сарын 16-19-ны өдрүүдэд Ази, Номхон далайн 
Сансрын хамтын ажиллагааны байгууллага (APSCO)-аас зохион байгуулж буй 
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“Өгөгдөл солилцох, үйлчлэх (DSSP-Data Sharing Service Platform)” төслийн II дахь үе 
шат хэрэгжүүлэх гишүүн орны уулзалтанд эрдэм шинжилгээний ажилтан Д.Мөнхзул 
оролцлоо. 
 
Байгаль орчны мэдээллийн сангийн үйл ажиллагааны талаар 
 4 сарын 19-нд БОАЖЯ-ны ахлах мэргэжилтэн Саранд эвдэрсэн газрын мэдээллийн 
сангаас эвдэрсэн газрын шалтгааны төрөл, уул уурхайн олборлолт, түгээмэл 
тархацтай ашигт малтмал олборлолт гэсэн ангиллаар 21 аймгийн талбайн хэмжээг 
га-гаар бэлтгэж өгсөн ба Дорноговь аймгийн БОАЖГ-ын мэргэжилтэнтэй эвдэрсэн 
газрын мэдээллийн санд мэдээ оруулах талаар хамтран ажиллав. WWF хөтөлбөртэй 
Тусгай зориулалтын ан агнуурын цахим зөвшөөрлийн мэдээллийн сан 
болон CITES.MN вэб хуудас хөгжүүлэх ажлын гэрээг  байгуулав. 
 
Байгаль орчны мэдээллийн сан байгуулах, хөгжүүлэх      
 Газрын мэдээллийн санд газарт учруулсан хохирлын ГТ-6 тайлангийн мэдээг харах 
болон мэдээ оруулах хэсгийн програмыг шинээр хөгжүүлж, газрын нэгдмэл 
сангийн ГТ-1 тайлангийн мэдээг PDF, Excel файлаар татаж авах функцийг нэмж 
хөгжүүлэв. 
 Энгийн хог хаягдал цуглуулах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, 
устгах, булшлах үйл ажиллагааны тайлангийн маягтын мэдээллийн сангийн толь 
бичгийг дуусган UML диаграммыг хийж байна. 
 Хог хаягдлын төвлөрсөн цэгийн байршлыг цэгэн болон полигон төрлөөр 
оруулахтай холбогдуулан мэдээ оруулах програмыг шинэчилж, Ой, ус, тусгай 
хамгаалалттай газрын кадастрын лавлагааны мэдээллийн сангийн програмд 
кадастрын лавлагааг нэг IP хаягаас өдөрт 10 удаа хандахаар өөрчлөлтийг хийж, 
гадаад орчны цацрагийн түвшний мэдээллийн санд ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу 
нэршлийг сольж /идэвхжил гэсэн үгийг хасах/, мэдээллийн сангаас бүх хяналтын 
цэгээр хугацааны интервалаар Excel файлаар мэдээ гаргах, цацрагийн тунгийн 
чадлын мэдээний нэгдсэн дүн гаргах зэрэг програмын өөрчлөлтийг хийжээ. 
 Ургамалжилтын мэдээллийн санд мэдээ оруулах асуудлаар ШУА-ийн Ерөнхий ба 
сорилын биологийн хүрээлэнгийн Ургамлын секторын эрхлэгч Түвшинтогтохтой 
холбоо барьж, мэдээллийн санд оруулах мэдээний жишээг хүлээн авч, мэдээ оруулах 
хэсгийн програмыг хянан засварыг хийж байна. 
 ЦУОШГ-ын Цаг агаарын сэрэмжлүүлэх мэдээ системийн мэдээ засварлах хэсэгт 
гарсан алдааг засав. 
 
Байгаль орчны мэдээллийн санд дараах мэдээг оруулж, үйлчилгээг үзүүлэв.      

Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь аймаг, сумын хилийн мэдээллийг ГЗБГЗЗГ-
аас ирүүлсэн мэдээгээр шинэчилж, гео-мэдээллийн санд хилийн мэдээг zip файлаар 
татаж авахаар байршуулав. 

Хог хаягдлын мэдээллийн санд хог хаягдлын төвлөрсөн цэгийн 120 мэдээний 
газарзүйн мэдээг оруулсан бөгөөд аймгуудаас ирүүлсэн хог хаягдлын төвлөрсөн 
цэгийн координат нь цэг болон полигон гэсэн 2 өөр хэлбэрээр ирснийг тус тусад нь 
салгаж, оруулсан бөгөөд цэгэн мэдээ 98, полигон мэдээ 22 орсон байна. 

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн санд 29 нарийвчилсан 
тайлангийн мэдээг шалгаж нэмлээ. Үнэлгээний 2 компанид мэдээгээ хэрхэн оруулах 
талаар хичээл оров. 

Уул уурхайн ашиглалт, хайгуулын мэдээллийн сангийн тусгай зөвшөөрлийн мэдээг 
4 сарын 8-ны байдлаар шинэчилж, Агаарын бохирдлын мэдээллийн санд 



Улаанбаатар хотын 2019 оны 3 дугаар сарын мэдээг, Газрын мэдээллийн санд газарт 
учруулсан хохирлын 2003-2017 оны 330 мэдээг 36 ангиллаар бэлтгэж, тус тус 
оруулжээ. 

Гео-мэдээллийн санд цөлжилт, газрын доройтлын 2015 оны зургийн 2 давхаргыг 
шинээр нэмж, Амьтны мэдээллийн сангийн төлөв байдлын мэдээнд Улаан дансанд 
болон Улаан номонд орсон амьтдын мэдээг бэлтгэж оруулав. 

eic.mn домайн хаягийг https-д шилжүүлсэнтэй холбогдуулан гео болон мета 
мэдээллийн санд байсан www.eic.mn:8080/geonetwork/ гэсэн алдаатай холбоосыг 
www.eic.mn/geonetwork/ болгож, засав. 

4 сарын 5-ны байдлаар eic.mn серверийн файлын нөөцлөлт хийж, интернетийн 
үйлчилгээ үзүүлдэг компанийг өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан eic.mn серверийн IP 
хаягийг шинэчилж, irimhe.namem.gov.mn сайтад хүрээлэнгийн 3 дугаар сарын үйл 
ажиллагааны тайлан, уур амьсгалын өөрчлөлт, нөөцийн судалгаа, сар, жилийн уур 
амьсгалын тойм, уур амьсгалын өөрчлөлт зэрэг мэдээллийг шинээр болон шинэчилж 
оруулав. 

icc.mn сайтад FY хиймэл дагуулын 3 дугаар сарын 22-ны өдрийн тойм зургийг 
шинээр оруулж, түймрийн мэдээллийг дэлгэрэнгүй харах хэсэгт гарсан алдааг засав. 

Гадаад орчны цацрагийн мэдээллийн сангаас 2019 оны 1 дүгээр улирлын агаар, 
хөрсний цацрагийн түвшний сарын, хоногийн ажиглалтын эх мэдээг хүснэгтээр 
гаргаж, ЦУОШГ-ын архивт  хүлээлгэн өгөв. 

Барилгын хөгжлийн төвийн газарзүйч, бүс нутаг судлаач Г.Балжмаад холбогдох 
мэдээллийн сангаас 11 газарзүйн мэдээгээр үйлчлэв. 

3 дугаар сарын 21-22, 26-27-нд СЕСМИМ төслөөс зохион байгуулсан сургалтад 
хэлтсийн дарга Г.Батхишиг, програмчлагч З.Цэнд нар оролцож, Python хэлний анхан 
шатны мэдлэг, QGIS програм дээр Plugin хөгжүүлэх зэрэг мэдлэгийг авлаа. 

3 дугаар сарын 28-нд “Гал түймрийн гамшгийн хохирлыг бууруулахад бүх нийтийн 
оролцоо” хэлэлцүүлэгт програмчлагч М.Оюунболор, 4 дүгээр сарын 11-нд UNREDD 
хөтөлбөрийн үйл ажиллагааны хүрээнд зохион байгуулагдсан Ойн хүлэмжийн хийн 
ялгаралт, шингээлтийн тооцоолол хийх загварчлалын сургалтад мэдээллийн сангийн 
менежер З.Нарангэрэл оролцжээ.  
 
Орчил урсгал, урт хугацааны прогнозын судалгааны ажлын талаар 

 NCEP CPC-ийн NMME ансамбль 7 төрлийн загвар тус бүрийн 7 сарын 
урьдчилалтай сарын дундаж температур, тунадасны статистик аргын ба динамик 
загварын тоон үр дүнг 69 станц дээр болон 25км-ийн нарийвчлалтай гридийн цэгүүд 
дээр тооцоолж, зураглав. 
 Гурван сарын цаг агаарын төлвийг гаргаж, ард иргэдэд үйлчилсэн ба  3 дугаар 
сарын урьдчилсан төлвийн температурын таарц 93.6%, хур тунадасных 64.5% буюу 
ерөнхий таарц 77.5% болж, төлөвлөгөөт даалгавраас 17.5%-иар дээгүүр байв.  
 4 дүгээр сарын урьдчилсан төлвийг Монгол орны 4 бүс нутгаар бичгэн болон 
тархцын зураглал хэлбэрээр гаргаж, орон нутгийн сүлжээ, хэрэглэгчдэд зориулсан 
цахим сайтад тухай бүр хугацаанд нь тогтмол байршуулж, харъяа байгууллагууд 
болон иргэд, бусад байгууллагуудад хүргэлээ. Сар, улирлын төлвөөр хэвлэл 
мэдээллийн байгууллага \Малчин тв телевизээр\ ярилцлага өгч, иргэдэд хүргэсэн 
бөгөөд Зэвсэгт хүчний жанжин штабын хүсэлтээр 7 хоногийн цаг агаарын урьдчилсан 
мэдээ гаргаж хүргүүлэв. 
 Сард 3 удаа 10 хоногийн 20 станцын, 1 удаа өмнөх сарын 70 станцын Климат 
мэдээг хүлээн авч, алдааг шалган, олон улсад гаргаж, гарсан алдааны тайлбар дүнг 
орон нутагт явуулж байна.  

http://www.eic.mn/


 Үндэсний статистикийн хороонд цаг уурын мэдээлэл, 2000, 2005 оны хур 
тунадасны нийлбэрийг явуулсан байна.  
 4-өөс 9 дүгээр сарын мэдээ гаргахад шаардагдах арга загваруудыг бодож, зурган 
болон тоон үр дүнгүүдийг нэгтгэж, орон нутгийн сервер, tsag-agaar.mn сайтад тавив. 
Мөн 3 дугаар сарын цаг агаарын тоймыг бичиж, сайтад байршуулсан. 
 Намрын улирлын Эл-Нино, өвлийн улирлын Далайн гадаргын температур болон 
хаврын орчил урсгалын хоорондох уялдаа холбооны талаарх судалгааны ажлыг 
эхлүүлж, ECMWF-ын сайт дээрх сар, улирлын урьдчилсан мэдээний S2S-ийн 
мэдээллийн баазаас 2м-ийн түвшний агаарын температур болон хур тунадасны 
мэдээллээр 10 хоногийн прогноз боловсруулах S2S-ийн динамик загварын үр дүнг 
бүс нутагт нарийвчилж буулгах статистик аргачлалыг судалж байна. 
 80м дэх өндрийн салхи болон нарны цацрагийн эрчим хүчний нөөцийг судалж, 
өгүүлэл бэлтгэсэн байна. Уг ажлын хүрээнд NCLv6.5 дээр зурагласан үр дүнд анализ 
хийх, ArcGIS програм дээр нэмэлт зураглалыг хийх, “Монгол орны болон өмнийн 
говийн бүсийн нар, салхины сар, жилийн нөөцийн атлас” боловсруулж зураглахаар 
ажиллаж  байна. 
 1975 оноос өнөөг хүртэлх хугацааны хоногийн мэдээгээр мэдээний сан үүсгэж 
байна. Европын дунд хугацааны прогнозын төвийн 0,7х0,7 гридийн цэгийн алхамтай 
1979-2018 оны 6 цаг тутмын давхар анализын мэдээг татаж, бүс нутгийн уур 
амьсгалын загварын оролтын мэдээг бэлтгэлээ. 
 2 дугаар сарын 17-оос 3 дугаар сарын 21-ний хооронд Япон улсын Нагояа их 
сургуулийн Байгаль Орчны сургуульд докторонтурын сургалтандаа эрдэм 
шинжилгээний ажилтан Э.Мөнхжаргал хамрагдаж, 3 дугаар сарын 11-нд зохион 
байгуулагдсан "Joint Workshop on North-eastern Eurasia PMM Terrestrial UNited 
validation Experiment in Mongolia" семинарт инженер Х.Ахметали оролцлоо. 
 
Хөдөө аж ахуйн цаг уурын ажлын талаар 

   
 
 

 
 

     Тайланг нэгтгэсэн                 Ц.Батцэцэг 


