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1. Зохион байгуулалтын ажлын талаар 

 

Монгол улсын Засгийн газрын 2015 оны 55 дугаар тогтоолын дагуу 2015 оны 3 

дугаар сарын 05-наас Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын харьяанд ажиллаж байсан 

Байгаль орчны мэдээллийн төв, Ус, цаг уур, орчны хүрээлэнг нэгтгэж, тус хүрээлэн нь 

шинэчлэн зохион байгуулагдаж,  үйл ажиллагаагаа гүйцэтгэж ирлээ.  

Хүрээлэн нь 2 төв, 2 хэлтэс, 4 сектор, 1 нэгжийн бүтэцтэйгээр 119 албан хаагчийн 

орон тоотой, нийт 135 албан хаагчтайгаар ажлаа эхэлж, тайлангийн хугацаанд 4 хүн 

тэтгэвэртээ гарч, 7 хүн чөлөөлөгдөж, 4 ажилтан шинээр орсноор одоогийн байдлаар 

128 албан хаагчтайгаар ажиллаж байна. Хүрээлэнгийн дүрэм,  хөдөлмөрийн дотоод 

журам, захирлын зөвлөл болон эрдмийн зөвлөлийн дүрэм, ахмадын журам зэрэг 

дүрэм журам, баримт бичгийг шинээр боловсруулан, баталгаажуулж, өдөр тутмын үйл 

ажиллагаандаа мөрдөж байна.   

Хүрээлэнгийн захирлын ЦУОШГ-ын даргатай байгуулсан 2015 оны үр дүнгийн 

гэрээнд тусгагдсан нийт 8 бүлэг 163 зүйл арга хэмжээг хэрэгжүүлж, төлөвлөгөөгөө 

95.5%-иар, төсвийн шууд захирагчийн тусгайлан сонгосон 15 зүйл тусгай арга 

хэмжээний гүйцэтгэлийг хангаж, төлөвлөгөөгөө 99.8%-иар тус тус биелүүлсэн байна.  

Хүрээлэнгийн сарын ажлын үр дүнг хүрээлэнгийн захирлын зөвлөлийн хурлаар 

тогтмол хэлэлцэж, тайланг цаг хугацаанд нь ЦУОШГ-т, байгаль орчны мэдээллийн 

сангийн ажлын улирлын тайланг БОНХАЖЯ-нд, ЦУОШГ-ын даргын БОНХАЖ-ын 

сайдтай байгуулсан үр дүнгийн гэрээнд хүрээлэнгээс гүйцэтгэхээр орсон 17 зүйл ажил, 

Засгийн газрын болон бусад тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн биелэлтийг тус тус 

тайлагнаж, ажлын төлөвлөгөөг улирал бүр тогтмол дүгнэж ирлээ. 

Салбарын төв, орон нутгийн удирдах ажилтны сургалт, семинари, орчны салбарын 

эрхлэгч нарын болон технологич инженерүүдийн сургалтад оролцож, албадын дарга 

болон холбогдох инженерүүдэд холбогдох мэдээллийг хүргэж, заавар зөвлөмжийг 

өгсний дээр 2015 онд шийдвэрлэх асуудлын талаар мэдээлэл хийлээ.  

2015 онд орон нутгийн усны болон синоптик, ус судлалын инженерүүдийн сургалтыг 

удирдан зохион байгуулсан бөгөөд “Ногоон алт” төслийн санхүүжилтээр Баян-Өлгий, 

Сүхбаатар, Дорноговь, Говьсүмбэр, Дундговь аймгуудад хөдөө аж ахуйн цаг уурын 

инженерүүдийн сургалтыг хийж, нийт сумдын цаг уурын станц, харуулын ажилтнуудыг 

оролцуулж, ургамлын төрөл зүйлийг газар дээр нь таних, ажиглах, лавлагаа хатаамал 

бэлтгэх зэрэгт сургалаа.  

“Мэдээлэл, холбооны сүлжээ” ТӨХК-тай орон нутгийн тоон урсгалын гэрээ, 

“Монголын цахилгаан холбоо”, “РейлКом” ХХК-тай УБ-Новосибирск, УБ-Бээжингийн 

тоон суваг, “Мэйжикнет” ХХК-тай интернетийн үйлчилгээ авахаар байгуулсан 

үйлчилгээний гэрээнүүдийг шинэчлэх, шинээр байгуулах арга хэмжээг авсан ба хиймэл 



дагуулын хүлээн авах газрын станцуудын болон хиймэл дагуулын холбооны VSAT 

систем, хиймэл дагуулын мэдээ хүлээн авах CMACast системийн долгионы 

давтамжийн эрхийн хугацааг сунгуулан ажиллаж байна. 

 Засгийн газрын 190, 26 дугаар тогтоолыг шинэчлэх, ХХААЯ-ны сайдын 

тушаалаар байгуулсан “Бэлчээр ашиглалтын гэрээг боловсруулах, бэлчээрийн даац 

багтаамж тооцоолох аргачлалыг боловсронгуй болгох” ажлын хэсэг, Ус, цаг уур, орчны 

хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг шинэчлэх ажлын хэсэг, Салбарын мэргэшлийн 

магадлан шалгаруулалтын комисс, Ус цаг уур, орчны хяналт шинжилгээ, мэдээлэл 

үйлчилгээний ажлын нэгдмэл байдлыг хангах, технологийн бодлогыг боловсруулж 

хэрэгжүүлэх, Газрын даргын үйл ажиллагаанд мэргэшил, арга зүйн зөвлөмж өгөх үүрэг 

бүхий Арга зүйн зөвлөл зэрэг ажлын хэсэг, комисс, зөвлөлд холбогдох мэргэжлийн 

албан хаагчид ажиллалаа.  

Цаг уурын төвлөрсөн арга хэмжээний зардлаар худалдан авах тендерүүдийн 

материалд шаардагдах техникийн нөхцлийг гаргаж, худалдан авах тоног төхөөрөмж, 

сэлбэг хэрэгслийн тендерийн бичиг баримтыг олгож, дээрх тендерүүдийг үнэлж, гэрээг 

байгуулах, тоног төхөөрөмжүүдийг шалгаж, хүлээн авах ажиллагаанд хүрээлэнгийн 

холбогдох мэргэжлийн хүмүүс оролцлоо. 

 
ЦУОШГ-ын “Шинжилгээ, мэдээлэл, үйлчилгээний ажлын хөтөлбөрийг шинэчлэн 

боловсруулах” ажлын хэсгийн хурал, Аргазүйн зөвлөлийн хурал, хэлэлцүүлгэд оролцож 
байсан. 
 
  



2. Мэдээллийн сүлжээ, шуурхай мэдээллийн үйлчилгээний ажлын талаар 
Тайлангийн хугацаанд Монгол орны нутагт хийгдэж байгаа болон Дэлхийн цаг уурын 

байгууллагын глобал сүлжээнээс цаг уур, байгаль орчны ажиглалтын мэдээг тухай бүрт 

нь хүлээн авч олон улсын болон орон нутгийн солилцоонд гаргах ажлаа хангалттай 

сайн гүйцэтгэж ирлээ.  

      Мэдээлэл солилцооны ажлын болон сүлжээ ашиглалтын эхний 11 сарын дүнг 
хүснэгт 1,2,3-т харуулав.  
 
Хүснэгт 1.Мэдээлэл солилцооны дүн            

№ Мэдээний төрөл Гүйцэтгэл Төлөвлөгөөний биелэлт 

1. Дотоодоос хүлээн авах мэдээ 99.9 % 100.7 % 

2. Гадаадаас хүлээн авах мэдээ 100 % 101.5 % 

3. Дотоодод нэвтрүүлэх мэдээ 100 % 100.2 % 

4. Гадаадад нэвтрүүлэх мэдээ 100 % 100.3 % 

     
Тайлангийн хугацаанд дотоодоос нийт 394200 мэдээ хүлээн авахаас 394130 мэдээ 

хүлээн авч, 70 хугацааны мэдээ сүлжээгүйн улмаас тасарсан байна.  

BUFR кодын хөрвүүлэлт дээр гарч байсан алдаа болон Новосибирскээс ирж байгаа 

мэдээний форматад байгаа алдааг илрүүлэн, Мэдээлэл боловсруулалтын системийг 

нийлүүлсэн Японы ОРИ компаний мэргэжилтүүдтэй холбогдон шинэчлүүлсан бөгөөд 

шинэчилсэн модулийг системд холбон, амжилттай ажиллаж байна.  
 

Хүснэгт 2. Хиймэл дагуулын мэдээ хүлээн авалтын дүн 

№ Мэдээний төрөл Гүйцэтгэл Төлөвлөгөөний биелэлт 

1 НОАА хиймэл дагуул 97.8 % 102.3 % 

2 FY-2 хиймэл дагуул 98.4 % 109.3 % 

3 МОДИС хиймэл дагуул 90.3 % 100.3 % 

 
НОАА хиймэл дагуулаас нийт 2580 мэдээ хүлээн авахаас 2517 мэдээг авч, 63 мэдээ 

дагуулын хүлээн авах хугацаа бусад дагуултай давхардсаны улмаас тасарсан бол FY-2 

хиймэл дагуулаас 10308 мэдээ хүлээн авахаас 10123 мэдээ авч, 185 мэдээ хиймэл 

дагуулаасаа орж ирээгүй шалтгаанаар тасарсан байна. МОДИС хиймэл дагуулаас 5786 

мэдээ хүлээн авахаас 5250 мэдээг авч, 536 мэдээг техникийн гэмтлээс шалтгаалан 

хүлээн авч чадаагүй байна.  

SatSee хиймэл дагуулын мэдээ хүлээн авах системийг БНХАУ-ын мэргэжилтнүүдтэй 

хамтран ашиглалтанд оруулж, хүлээн авах ажиллагааны болон танилцуулах хичээлд 

оролцлоо. SatSee системийн машины үйлдлийн системд лицензийн алдаа гарсны 

улмаас мэдээ татах ажиллагаа саатсаныг засч ажилд оруулж, мэдээ архивлах 

машиныг нэмж ажиллуулан, туршиж, архивлах ажиллагаа хэвийн хийгдлээ. 

Өдөр тутмын шуурхай ажлын хүрээнд дагуулын мэдээ  болон шороон шуурганы 

мэдээ хүлээн авалт, боловсруулалт, дамжилт, архивлалт зэрэгт  хяналт тавин ажиллаж 

байна. Тайлангийн хугацаанд дараах ажиллагааг хийсэн байна. Үүнд: 



- CMACast систем дээр ямарч мэдээ орж ирэхгүй болсныг шалгахад хүлээн авах 

компьютерт алдаа гарсныг тогтоож, хэвийн ажиллагаанд шилжүүлэх, 

- Он солигдох үед дагуулын мэдээ боловсруулах, архивлах болон мэдээний каталог 

үйлчилгээний программд холбогдох өөрчлөлтийг хийх,  

- FY-RawData мэдээний архивыг 2014 оны бүх сараар хийж, хард дискийг хүлээлгэн 

өгөх, 

- GCOM дагуулын tle шинэчлэх талаар Зайнаас тандан судлалын хэлтсийнхэнтэй 

хамтран ажиллах, 

- FY дагуулын мэдээгээр боловсруулсан агаарын температур болон хур тунадасны 

2014 оны 10 сараас хойшхи хугацааны мэдээг www.icc.mn болон TDS каталог 

серверийн үйлчилгээнд нэмэх, 

- Nasa_hrpt хүлээн авах системийн компьютерийн тэжээлийн блок эвдэрснийг 

засварласан бөгөөд Metop-B, NOAA19 дагуулуудын мэдээ авч туршсан боловч 

Metop мэдээг авахгүй байгаа ба NOAA дагуулын мэдээг хэвийн хүлээн авч байна. 

- Хуучин ftp серверийг байгаль орчны мэдээллийн системийн Siemens компьютерт 

шилжүүлж, тохиргоо хийж, мэдээг хуулах, 

- Цахилгаан тасарсны улмаас МОДИС мэдээ хүлээн авах хэсэгт саатал гарч 2 

хугацааны мэдээ тасарсныг шалгаж, хэвийн ажилд оруулах, 

- Каталог серверийн скриптэд нэмэлт хийж, 2015 оны мэдээг нэмэх, 

- Metop-В дагуулын мэдээг 2015-01-22- ны өдрөөс хэвийн хүлээн авч эхэлсэн бөгөөд 

www.icc.mn болон Thredds Data Catalog service системд 2015 оны Метор мэдээний 

script-ийг нэмэх, 

Төвийн болон орон нутгийн холбоо, сүлжээний сэлбэг хэрэгслийн захиалгыг хийж, 

хангалтанд хяналт тавьж, тендерээр авсан компьютерүүдийг шалгаж, UPS батерей 

солих ажлууд хийгдэж байна. Антивирусны програм худалдан авах тендерийн 

үнэлгээний хороонд ажиллаж 7 компанид тендерийн урилга хүргүүлж, 4 газар тендерт 

оролцож, Докторвеб, Касперский програмыг хэрэглэгчдийн компьютерт суулгаж, 

харьцуулалтын туршилт хийсэн бөгөөд Касперский програм хангамжийг авч 

хүрээлэнгийн мэдээллийн серверүүд болон хэрэглэгчдийн компьютерт суулгасан 

бөгөөд аймгуудын УЦУОША-дад хуваарилалтыг хийлээ. 

 
Хүснэгт 3. Сүлжээ, суваг ашиглалтын дүн 

 
“Монголын цахилгаан холбоо” болон “Мэдээлэл, холбооны сүлжээ” компаниуд 

сүүлийн үеийн хөргөлтийн систем, тоноглолтой өрөөнд тоног төхөөрөмжөө нүүлгэн 

№ Суваг, сүлжээний төрөл Гүйцэтгэл 
Төлөвлөгөөний 
биелэлт 

1. Шилэн кабелийн сүлжээ ашиглалт 99.99 % 101.5 % 

2. VSAT сүлжээ ашиглалт 99.96 % 108.6 % 

3. Улаанбаатар Новосибирскийн суваг 100 % 101.5 % 

4. Улаанбаатар Бээжингийн суваг 100 % 
101.5 % 

http://www.icc.mn/
http://www.icc.mn/


шилжүүлэлт хийсэнтэй холбогдуулан салбарын шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж 

FMUX, 16 аймгийн шилэн кабелийн холболт, УБ-Бээжин, УБ–Новосибирскийн E1, 

Нислэгийн цаг уурын төвийн холболтуудыг шинэчлэн хийж, мэдээлэл үйлчилгээний 

шуурхай ажиллагааг хангалаа. Уг ажлын хүрээнд “РейлКом” компани төхөөрөмжөө 

шинэчлэх үед манай V35 E1 төхөөрөмжтэй зохицож ажиллаж чадаагүйгээс УБ-

Новосибирскийн сувгаар мэдээ гарахгүй болсныг шалгаж, Рэйлком компани өөр дээрээ 

timeslot-ыг өөрчилснөөр сувгийн хэвийн ажиллагаа хангагдав. Новосибирскийн сувгийн 

зардал өсч байгаатай холбогдуулан Новосибирскээс VPN орчинд холбогдох хүсэлт 

ирсний дагуу VPN болон GRE туннел үүсгэх холболтын талаар судалгааг хийж байна. 

Хятадын цаг уурын уулзалтын төлөөлөгчидтэй аэрологийн болон шороон шуурганы 

мэдээ дамжуулалтын талаар ярилцаж, тэдний ирүүлсэн Өмнөговийн аэрологийн бүх 

мэдээг ДЦУБ-ын мэдээллийн GTS сүлжээгээр дамжуулах хүсэлтийг судалж үзэхэд 

файлын хэмжээ, мэдээний формат, мэдээлэл боловсруулалтын системд танигдах 

мэдээний толгой зэргийг засах шаардлагатай байсан тул хуучнаар нь FTP-ээр 

дамжуулан солилцохоор шийдвэрлэв. 

“Майжикнэт” компаниас өгч буй интернэтийн урсгал байнга тасарч, хурд удаан 

байсны улмаас манай хоѐрын хоорондын холболтыг шалгаж, зарим холболтын 

төхөөрөмжийг шинэчилсэн хэдий ч тасалдал гарсаар байсан тул интернетийн 

үйлчилгээ үзүүлдэг компаниудын судалгаа хийж, “Бодьсистемс” XXK-тай гэрээ 

байгуулан шилэн кабель татах, төгсгөлийн төхөөрөмжинд холбох, туршилт хийх зэрэг 

ажлууд хийгдэж, хүрээлэнгийн болон салбарын мэдээллийн сүлжээний нийт тоног 

төхөөрөмжүүд дээр гадаад IP хаягуудыг өөрчилж, компьютерүүдийн тохиргоог 

шинэчлэх ажил хийгдэв. Мөн гаднаас мэдээ солилцдог хэрэглэгч нарт IP солих, мэйлын 

болон мэдээ солилцох хаягийн өөрчлөлтийг хийх, Firewall-д тохиргоо хийх, Core буюу 

үндсэн свитчүүдийн холболтыг цэгцэлж, цаг уурын автомат станцуудын гадаад хаягийг 

солих зэрэг ажлуудыг хийлээ. Салбарын мэдээллийн сүлжээний ачааллыг багасгах 

ажлын хүрээнд сүлжээ хянах программыг ажиллуулж, сүлжээний мониторинг хийх, 

интернетийн тасралтгүй хэвийн ажиллагааг хянах, хэрэглэгчдийн хандалтыг 

зохицуулах, өдөр тутмын үйл ажиллагаанд шаардлагагүй зарим веб сайтуудыг хаах 

арга хэмжээг авснаар мэдээлэл үйлилгээний ажлын шуурхай найдвартай ажиллагаа 

хангагдлаа. Уг ажлын хүрээнд шилэн кабелийн холболттой орон нутгийн роутерүүд 

дээр тохиргоог өөрчилж, салбарын төв, орон нутгийн бүх байгууллагуудын 

хэрэглэгчийн компьютерийн DNS хаягуудыг тохируулах арга хэмжээг авлаа. Сүлжээнд 

өөрчлөлт хийсэнтэй холбоотой гарч байгаа асуудлыг тухай бүрийд нь шийдэж ирсэн 

бөгөөд www.tsag-agaar.mn цахим хуудсанд байршуулдаг бичлэгийг тавих гадаад 

хаягтай сүлжээний үзүүрийг бэлтгэж өглөө. 

Gmobile утасны сүлжээ тасраад ажиллахгүй байсан тул тус компаний ажилтнуудтай 

уулзаж, Засгийн газрын ордноос сүлжээ хаах үед А зэрэглэлийн бүсэд байгаа утасны 

сүлжээ ажиллахгүй байгааг тогтоов.  

Цахилгааны 1 фаз унаснаас аваарын дизель мотор автомат ажиллагааг хангаж 

садаагүйгийн улмаас машин заалны цахилгаан тасарч, тоног төхөөрөмжийн хэвийн 

ажиллагаа тасалдав. Эрчим хүчнээс засварын инженерүүдийг дуудаж, цахилгааны 
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доголдлыг зассан боловч заалны агааржуулалтын систем ажиллахгүй байснаас 

“Сэрүүн”, “Хөргөлт сервес” зэрэг компаниудад дуудлага өгч сэнсний мотор гэмтсэнийг 

солиулаа арга хэмжээг авлаа. 

Домайны системийг шинэчилж, 9TB хадгалах төхөөрөмжийг таниулах, 

хэрэглэгчдийн хандалтыг зөвшөөрүүлэх ажлыг хийж байна. Домайны системийг 

сэргээхтэй холбогдуулан домайнд холбогдсон төвийн хэрэглэгчдийн компьютерүүдийн 

сүлжээг өөрчлөн холболтыг хийж өгөв. 

Суперкомпьютерийн хэвийн ажиллагаанд хяналт тавин ажиллаж, програмын 

шинэчлэлт хийх ажлыг эхлэн, холбогдох гадны мэргэжилтнүүдээс зөвлөгөөний дагуу  

PGI 11.10.0 байсныг PGI 14.10.0 болгон шинэчлэх ажлыг амжилттай хийв. Мөн 

филтерийг сольж, ээлжит үзлэг үйлчилгээг хийв. 

Xmail сервер компьютерт систем суулган, тохиргоог хийсэн боловч интернетийн 

сүлжээ орохгүй байсан тул эх хавтан гэмтэлтэй компьютерийг шинэчлэв.  

ХААЦУ-ын секторын хөрсний чийгийг хэмжих дата логгерийн кабель хийх талаар 

үзэж судлаад, кодлосон байсан тул захиалах нь зүйтэй гэсэн шийдэлд хүрсэн. 

Үйлдвэрлэгч  компани руу майл бичиж хариу авав.  

Залаатын автомат станцын мэдээ тасалдаж байсан шалтгааныг тогтоон, нарны 

үүсгүүрийн гэмтэлтэй хэсгийг лабораторийн инженерүүдэд үзүүлж, засварлах арга 

хэмжээ авав. Температур, чийгийн мэдрүүрийг ажилд оруулав. 

Урьдчилан мэдээлэх төв болон ЦУОШГазрын санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн 

өрөөнд засвар орсны дараа сүлжээг шинээр татаж, сүлжээний кабелийг эмхэлж 

цэгцлэн сүлжээг хэвийн ажиллагаанд оруулах, 2, 3 дугаар давхрын сүлжээний 2 ширхэг  

свичийг 1GB хурдтай 16 порттой свичээр сольж, зарим кабелийн толгойг шинэчлэв.  

Уур амьсгал болон Орчны судалгааны секторын дотоод сүлжээ орохгүй байсныг 

шалгаж, DHCP-р авч байсан IP хаягийг өөрчлөн static IP хаягтай болголоо.  

Cloud-PC компьютерийн дисплей эвдэрсэн шалгаж үзэхэд транзисторууд шатсан 

байгаа ба Уур амьсгалын секторын 2 LED дэлгэцийг засуулж, УМТөвийн 263862-той 

утасны үзүүрийг олуулж, номын сангийн сүлжээ болон агаарын чанарын серверийн 

сүлжээг шалгаж, хэвийн ажиллагааг хангав. VLAN110 сүлжээнд доголдол гарсныг 

засах, сүлжээний автомат хаяглалтын үед сүлжээ тасарч байсан тул статик 

хаяглалтанд шилжүүлэв.  

ХААЦУ-ын сектор болон Уур амьсгалын секторын компьютерүүдийн засвар 

үйлчилгээг хийж, БОМТөвөөс сүлжээний firewall дээр 202.170.69.231 хаягтай серверийн 

нээлттэй портуудыг шалгуулав. Мөн  9090 портыг шинээр нээлгэж, өмнө нээлттэй 

байсан 8181 портыг хаалгав. 202.170.69.252 орчны мэдээллийг серверээс www.tsag-

agaar.mn руу татахад сүлжээний орчинд гарч байсан алдааг шийдвэрлэв.  

Сургалтын өрөөнд  2 дугаар сарын 10-12 нд зохион байгуулагдсан Японы JAXA 

байгууллагын сургалт, 2 дугаар сарын 25-27-ны хооронд UN-REDD++ төслийн сургалт, 3 

дугаар сарын 3-наас 6-ны хооронд зохиогдсон 3 аймгийн УЦУОШАлбаны шинэ дарга 

нарын семинар, мөн сарын 12-нд ЦУОШГазрын орчны хяналт шинжилгээнд газарзүйн 

мэдээллийн системийн хэрэглээ-JICA-ийн сургалт, 4 дүгээр сарын 22-23 нд АХБанкны 

санхүүжилттэй Улаанбаатар хотын хот төлөвлөлтийн үйл ажиллагааг сайжруулах 
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төслийн зэрэг сургалтуудын компьютер, систем, сүлжээний  хэвийн ажиллагааг хангаж 

ажиллав.  

 

Аймгуудын сүлжээ болон бусад байгууллагуудад үзүүлсэн үйлчилгээний талаар: 

Дараах үзлэг, үйлчилгээг үзүүлж, шуурхай ажиллагааг хангаж ирлээ. Үүнд: 

Орхон аймгийн УЦУОША-ны хиймэл дагуулын холбооны VSAT сүлжээ тасарсныг 

шалгуулснаар холболтын кабелийг засах, Сэлэнгэ аймгийн VSAT-ын сүлжээний 

антенны тохиргоог хийх, Төв аймгийн VSAT-ын антенны гэмтэлтэй peфлекторыг солих, 

Булган аймгийн шилэн кабелийн сүлжээ ажиллахгүй болсныг шалгаж холбооны газарт 

байрлах роутертыг шалгаж хэвийн ажилд оруулах арга хэмжээг авсан байна.  

Төв аймгийн УЦУОША-ны VSAT системийн антенны урд байшин барьсны улмаас 

2015 оны 10 дугаар сараас эхлэн хиймэл дагуулын давтамж хаагдаж, VSAT систем 

ажиллахгүй болсныг газар дээр нь очиж шалгаж, шилэн кабельд шилжүүлэх 

шаардлагатай гэсэн дүгнэлтэнд хүрснээр “МХС” ХХК-д хандан, техникийн нөхцөл 

гаргуулж, шилэн кабелийн холболтын ажил хийгдэж байна. 

 Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилттэй холбогдуулан бүх аймгуудын УЦУОША-дын 

сайтад шилэн дансны холбоос хийж, Улаанбаатар УЦУОША-ны мэдээллийн сан дээр 

гарсан алдааг засч, ажилд оруулав. 

 
 
  



3. Байгаль орчны мэдээллийн сангийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг эрхлэх 

ажлын талаар: 

 Гадны байгууллагуудаар хийлгэсэн Биосан, Бохирдсон газрыг бүртгэх систем, 

Усны бохирдуулагч эх үүсвэрийн тооллогын системийг мэдээллийн сангийн серверт 

суулгаж, ажилд оруулахад багагүй хугацаа зарцуулав.    

 

3.1 Шинээр мэдээллийн сан байгуулах ажлын хүрээнд: 

2015 онд салбарын байгууллага, хүний нөөц; ойн ашиглалт, зөвшөөрөл, зөрчил; 

ургамал; амьтан, усны мэдээллийн санг шинэчлэгдсэн журмын дагуу шинээр 

байгуулахаар төлөвлөснөөс тайлангийн хугацаанд дараах сангуудыг байгуулаад байна.  

 

Байгаль орчныг хамгаалах арга хэмжээний төсөв, 

зардал сангийн нийт 24 хүснэгт бүхий UML загварыг  

боловсруулж, Байгаль орчныг хамгаалах тухай 

хуулийн 7 дугаар бүлэгт заасан  дагуу  2 дэд сан,  20 

хүснэгт, 67 үзүүлэлт  бүхий  мэдээллийн санг 

байгуулж,  www.eic.mn/finance хаягаар байгаль орчны 

мэдээллийн санд байршуулав.  
                                        Зураг 1.  Мэдээллийн сангийн нүүр хуудас 

 

Мэдээллийн сангийн хүрээнд хүснэгт бүрээр мэдээ хайх, эрэмбэлэх, хүснэгтэн 

болон зурган мэдээг товч ба дэлгэрэнгүй хэлбэрээр харуулах, өгөгдөл өөрчлөх, шинээр 

нэмэх, устгах үйл ажиллагааг хангах нийт 69 программыг бичиж, мэдээллийн сангаас  

төсвийн гүйцэтгэл, санхүүжилтийн эх үүсвэр, төсвийн баланс, байгаль орчныг 

хамгаалах арга хэмжээ гэсэн 4 төрлийн тайланг гаргах модулийг хийжээ. 

Байгаль орчинд учруулсан хохирол, 

нөхөн төлбөрийн мэдээллийн сангийн 

хүрээнд химийн хорт болон аюултай 

бодисын эрсдлийн үнэлгээ хийх журам, 

байгаль орчны стратегийн болон 

хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээ,  

байгаль орчны хохирлын үнэлгээ, нөхөн 

төлбөр тооцох аргачлал, усны экологи, 

эдийн засгийн суурь үнэлгээ зэрэг 20 

гаруй бичиг баримтыг судалж, эх 

мэдээний жагсаалтыг гарган, өгөгдлийн толь бичгийг хийв. Байгаль орчинд учруулсан 

хохирлын нөхөн төлбөрийн 8 хүснэгтэн, 3 газарзүйн мэдээний,  3 лавлах хүснэгт, 136 

үзүүлэлтээс бүрдэх мэдээллийн санг байгуулж, мэдээллийн санг 

www.eic.mn/compensation  хаягаар цахим хуудсанд байршуулав. Өнөөгийн байдлаар 

зөвхөн ургамлын хохирлыг тооцох арга зүй, журам батлагдсан байгаа тул ургамлын 

хохирол, нөхөн төлбөрийн мэдээллийн сан л байгуулагдсан болно. Цаашид ой, ус, 

амьтан, хөрс, газар тус бүрээр хохирол, нөхөн төлбөрийн дэд сангуудыг холбогдох 
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журам, арга зүй нь батлагдсан тухай бүрийд нь нэмж байгуулах болно. Хохирлын 

үнэлгээ, арга зүй, үзүүлэлт нь нарийн  мэргэжлийн мэдлэг туршлага, ур чадвар 

шаардсан ажил тул мэргэжлийн хүмүүсийг мэдээлллийн сангийн дизайн 

боловсруулахад татан оролцуулах шаардлагатай болох нь харагдлаа.  

17 хүснэгт 144 үзүүлэлт бүхий экологийн доройтол, бохирдлын мэдээллийн сангийн 

дизайныг гаргаж, өгөгдлийн санг байгуулан, веб хуудасны дизайныг хийж, өгөгдлийн 

менежмент, хэрэглэгчийн интерфэйсийн хүрээнд 196 программыг бичсэн байна.  

 

Байгаль орчны  гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээллийн санг 25 хүснэгт, 120 үзүүлэлттэйгээр 

байгуулж, өгөгдлийн менежмент, хэрэглэгчийн интерфэйсийн хүрээнд 108 программыг 

бичиж, боловсруулан www.eic.mn/environmentoffense хаягаар мэдээллийн санд 

байршуулав. Мэдээллийн сангийн дизайныг гаргахдаа БОНХАЖЯ, Эрүүгийн 

цагдаагийн холбогдох ажилтнуудаас саналыг авч тусгасан ба Монгол улсын Эрүүгийн 

хуулийн тусгай ангийн 23 дугаар бүлэг буюу “Байгаль 

хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэрэг” гэсэн бүлэгт 

заасан 14 үйлдэл, 30 дугаар бүлэг буюу “Хүн 

төрөлхтөний аюулгүй байдал, энх тайвны эсрэг гэмт 

хэрэг” гэсэн бүлэгт багтсан “Байгалийн тэнцэл 

алдагдуулах” гэмт хэргүүдийг  багтаасан нийт 15 

төрлийн байгаль орчин, экологийн эсрэг 2007-2014 

онуудад үйлдэгдсэн 1347 хэргийн бүртгэлийн мэдээг  

оруулаад байна.  
   Зураг 2.  Мэдээллийн сангийн нүүр хуудас 

 

3.2 Байгаль  орчны  мэдээллийн санг шинэчлэн хөгжүүлэх чиглэлээр: 

 3.2.1 Байгаль орчны статистик мэдээллийн санг шинэчлэх 

 БОХ мэдээний маягт шинэчлэх ажлын хэсэгт ажиллаж байна.  

 Шинээр боловсруулж буй БОХ маягтын үзүүлэлтүүдийг файлаар нь вэб сайтад 

байршуулан санал авч байна. Шинэ маягт батлагдаагүй байгаа тул мэдээллийн 

санг шинэчлэх ажил хүлээгдэж буй. 

 БОНХАЖЯ-наас ирүүлсэн аялал жуулчлалын статистик мэдээг гаргах модулийг 

хийж, вэб сайтад байршуулав. 

 

3.2.2 Химийн хортой аюултай бодисын мэдээллийн сангийн тайлан гаргах модуль 

хөгжүүлэх ажлын хүрээнд нийт 28 хүснэгтийн интерфэйсийг хөгжүүлж, 92 програмыг 

боловсруулан, мэдээллийн сангийн шинэчилсэн хувилбарыг http://www.eic.mn/toxicnew/ 

серверт байршуулсан ба БОНХАЖЯ-аас ирүүлсэн саналын дагуу химийн бодисын 

зөвшөөрлийн тайлан мэдээг зөвшөөрлийн төрөл, аймгаар болон зөвшөөрөл авсан 

байгууллагын тоог  аймгаар гаргах зэрэг 2 тайланг гаргах модулийг хөгжүүлж, 

байгууллагын мэдээ, бодисын зөвшөөрлийн мэдээ, зөвшөөрөл авсан бодисын мэдээ, 

бодисын ашиглалтын тайлан зэргийг excel форматаар гаргах програмыг нэмж бичсэн 

байна. Тайланг графикаар, хүснэгтээр харах боломжтой.  
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3.2.3 Экологийн эрүүл орчин, байгаль орчны бохирдлын мэдээллийн сангаас тайлан 

гаргах модуль хөгжүүлэх 

Экологийн эрүүл орчин, байгаль орчны бохирдлын мэдээллийн сангаас бохирдсон 
газар, аймаг, улсын хэмжээнд бохирдуулагч бодисын тайлан гаргах,  модулийг 
хөгжүүлж, мэдээллийн сангийн англи хувилбарыг хөгжүүллээ.  

 
Зураг 3.  Бохирдсон газрын тайлан гаргах модуль 

 

Тайланг ямар ч бохирдсон газар, сонирхсон  бохирдуулагч бодисоор гаргах боломжтой 

бөгөөд доорхи зурагт бохирдолтын тайланг тодорхой бүс нутаг, аймгаар гаргасан 

жишээг харуулав. 

Орчны бохирдолтын тайлан 

/тодорхой бүс нутгаар/ 

Орчны бохирдолтын тайлан 

/аймгаар/ 

 

 
 

 

 Зураг 4.  Орчны бохирдолтын тайлан 

Тайлангийн үр дүнг график болон хүснэгтээр харах боломжтой бөгөөд уг 

мэдээллийн санг 2015 онд Словаки улсын Братислав хотод болсон “Бохирдсон газрууд” 

олон улсын хуралд танилцуулсан.   
 

3.2.4 Цөлжилтийн мэдээллийн санд хөрсний мониторингийн мэдээ оруулах, тайланг 

гаргах модуль нэмж хөгжүүлэх ажлын хүрээнд цөлжилтийн мэдээллийн санд хөрсний 

үнэлгээний мэдээллийн сангийн өгөгдлийн сангийн толь бичиг болон UML диаграммыг 

боловсруулсан бөгөөд мэдээллийн сан нь мониторингийн цэгийн байршил, хөрсний 



зүсэлтийн бичиглэл, хөрсний морфологийн бичиглэл, хөрсний агрегат бүтэц, хөрсний 

ялзмагийн нөөц, хөрсний ялзмагт давхаргын зузаан, хөрсний урвалын орчин, хөрсний 

нягт, хөрсний ус нэвтрүүлэлт, хөрсний давсжилт, хөрсний нягт, өнгөн хөрсний эвдрэл, 

хөрсний шугаман эвдрэл, гадарга дээрх элсэн хуримтлал, зузаан зэрэг дэд сангууд 

бүхий 15 хүснэгт, 153 үзүүлэлтээс бүрдсэн санг байгуулж, хэрэглэгч, бүлэг, эрх, олон 

нийтэд зориулсан мэдээ, мэдээлэл, мэргэжлийн байгууллага, түүний эрхийн бүртгэл 

хэсгийн зэрэг интерфейсийн 183 програмыг бичсэн байна.  

 

3.2.5 Усны барилга, байгууламжийн мэдээллийн санг шинэ загварын дагуу өөрчлөн 

2014 оны тооллогын мэдээг оруулах: 

Мэдээллийн санд газарзүйн мэдээллийн системийн давхарга нэмж оруулсанаас 

гадна усны барилга, байгууламжийн тооллогын маягт, үзүүлэлтийг шинэчилсэнтэй 

холбоотойгоор шинээр ариутгах татуурга, үерийн байгууламж, усан цахилгаан станц, 

услалтын систем, зэрэг 6 хүснэгтийг шинээр байгуулж, талбар нэмэгдэж, интерфэйсийн 

53 програмыг шинэчлэв. 2013-2014 оны усны барилга, байгууламжийн тооллогын 

мэдээг шалгаж, нэгдсэн  форматанд оруулах, юникоодонд хөрвүүлэх, газарзүйн 

мэдээний тополог шалгалтыг хийж, алдааг засварлах, мэдээллийн санд шалгагдсан 

мэдээг оруулах зэрэг ажлыг хийв.  

 

3.2.6 Ус бохирдуулагч эх үүсвэрийн мэдээллийн санг шинэчлэн 2014 оны тооллогын 

мэдээг оруулах 

Ус бохирдуулагч эх үүсвэр мэдээллийн санг БОНХАЖЯ-ны шийдвэрээр тендер 

зарлагдаж, “Digital Tech” ХХК-иар хийлгэсэн бөгөөд мэдээллийн сангийн захирагч 

Г.Батхишиг, тэргүүлэх мэргэжилтэн Н.Лхамсүрэн нарын удирдлагаар байгаль орчны 

мэдээллийн сангийн серверт байршуулсан. 

 

3.2.7 Үнэлгээний тайлан хэлэлцэх модулийг сайжруулах 

 Байгаль орчны үнэлгээний мэдээллийн санд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан 

үнэлгээний тайланг хэлэлцэх, батлах үйл ажиллагааг хангах, компьютержүүлэх 

зорилгоор энэхүү модулийг нэмж хийсэн бөгөөд 174 программыг шинээр бичив. Энэ 

модулийг хөгжүүлэх ажлын хүрээнд 47 үзүүлэлт бүхий олон нийтэд зориулсан мэдээ, 

мэдээлэл, мэргэжлийн байгууллага, түүний эрхийн бүртгэл, ерөнхий дүгнэлт, 

мэргэжлийн зөвлөлийн хурал, батлагдсан БОННҮ-ийн тайлангийн гол ба болзошгүй 

сөрөг нөлөөлөл, хянах магадлагааны дүгнэлт, үнэлгээний хэрэгжилтэнд тавьсан 

хяналт, шалгалтын дүн, тухайн жилийн байгаль орчны менежементийн төлөвлөгөө, 

тайлан, биелэлт, БОМТ-ний хэрэгжилтэнд хийсэн байгаль орчны аудитын тайлан зэрэг 

21 хүснэгтийг шинээр нэмж байгуулав.  

 БОНБҮ-ний мэдээллийн сангийн нүүр хуудсан дээр мэдээ мэдээлэл, БОНБНҮ 

хийх эрх олгогдсон байгууллага гэсэн хэсгийг шинээр нэмсэн бөгөөд уг модулийг 

хөгжүүлснээр үнэлгээний компаниуд тайланг олон хувь хэвлэж тараахын оронд 

мэдээллийн сан дотор онлайн байршуулж, мэргэжлийн болон холбогдох хүмүүс нь 

өөрсдөө татаж авах, уншиж танилцах, шүүмж бичих, шүүмжээ комиссын даргад илгээх, 



засвар хийх, хэлэлцэх, батлах, хянах зэрэг олон шат дамжлага бүхий үйл ажиллагаа 

илүү хялбар шуурхай болсноос гадна оролцогч талуудын оролцоо, ажил үүргийн 

гйүцэтгэх хугацаа, хэрэгжилт ил тод болох нөхцөлөөр бүрэн хангагдлаа.   

 

3.2.8 Эвдэрсэн газрын мэдээллийн санд мэргэжлийн байгууллага гэсэн хэсгийг нэмж, 

газарзүйн мэдээллийг оруулах интерфейсийг шинэчилж, эвдэрсэн газрын мэдээг 

тооллого хийсэн байгууллага, тооллого хийсэн он, эвдрэлийн төрлөөр хайлт хийж, 

ялган харуулах өөрчлөлтийг хийв. 

3.2.9 Ургамлын мэдээллийн сангийн хэрэглэгчийн интерфэйсийг сайжруулах. 

Байгалийн ургамлын мэдээллийн сангийн газарзүйн мэдээллийн хэсэгт ургамалжилтын 

зураг, хадлан бэлчээрийн зураг, ургамлын ажиглалтын цэгийн сүлжээ, ургамлын 

тархац, нөөцийн зургийг нэмж оруулсан. Мөн мэргэжлийн байгууллага, хууль эрх зүйн 

хэсгийг нэмж хийв. Мэдээ оруулах интерфэйс дотор ургамлын нэр, ургамлын тойрог 

зэрэг зарим утга нь тодорхой мэдээг жагсаалтаас сонгох модулийг хөгжүүлэв.   

Ургамлын төлөв байдал, тархацын мэдээг нэгтгэж давхцалгүйгээр гаргах программыг 

бичив.  

3.2.10 Амьтны мэдээллийн сангийн хэрэглэгчийн интерфэйсийг сайжруулах  

Хариуцсан мэргэжилтэн удаан хугацаагаар өвчтэй байж байгаад дараа нь орон тооны 

цомхотголд орсон тул амьтны мэдээллийн сан дээр шинэчлэх чиглэлээр ямар нэгэн 

ажил хийгдээгүй болно.  

3.3 Мэдээллийн сангийн шуурхай ажиллагааг хангах, мэдээг тогтмол шинэчлэх 

Нийтдээ 23 мэдээллийн сангийн шуурхай ажиллагааг ханган  ажиллаж  дараах 

шинэчлэлтийг хийж мэдээ, мэдээллийг оруулав (Хүснэгт 4).   

 

Хүснэгт 4. Мэдээллийн сангийн мэдээ бүрдүүлэлтийн байдал 

 Дэд сангийн нэр, 
хариуцагч ажилтан 

Хийсэн ажлууд, шинээр нэмж оруулсан мэдээ 

3.1 Газрын мэдээллийн 
сан  

 2014 оны газрын  нэгдмэл сангийн тайлан мэдээг 
нэмж оруулсан 

3.2 Эвдэрсэн газрын 
тооллогын 
мэдээллийн сан  

 2010-2014 оны эвдэрсэн газрын тооллогын  2606  
мэдээг нэг бүрчлэн шалгаж, ГМС-д хөрвүүлэв. 
Эвдэрсэн газрын  полигон мэдээг карьер, овоолго, 
эвдэрсэн газар тус бүрээр нь салгаж, топологийн 
шалгалт хийж, полигоны давхардлыг арилгав.   

3. 3 Уул уурхайн кадастр, 
нөхөн сэргээлтийн  
мэдээллийн сан 
 

 2010-2015 оны уул уурхайн кадастрын сар бүрийн 
мэдээг нэгтгэн мэдээний  давхардлыг арилган 496 
лизенц эзэмшигч, 4336 лизенцийн мэдээг 
мэдээллийн санд оруулав.  

 Уул урхайн бохирдлын 187 усны, 1362 хөрсний 
дээжинд хийсэн бохирдлын шинжилгээний мэдээг 
шинээр оруулав.  

 15 газрын нөхөн сэргээлтийн мэдээг оруулав.  



3.4 Усны мэдээллийн сан   3 аймгийн ус бохирдуулагч эх үүсвэрийн 
тооллогын 12000 бичлэг мэдээ 

 Усны барилга байгууламжийн тооллогын ...... 

 Ус ашиглагчийн мэдээлэл-135 

 Ус ашиглах зөвшөөрлийн мэдээ-49 

 Ус ашиглах дүгнэлтийн мэдээ – 78 

 Ашиглах усны хэмжээг тогтоосон акт-78  
тус тус оруулсан 

3.5-
3.6 

Ой зохион 
байгуулалт,  ойн 
нөөцийн сан  
 

 Ойн нөөцийн мэдээллийн санд Мэргэжлийн 
байгууллагын мэдээлэл болон Хууль эрх зүйн 
мэдээлэл гэсэн шинэ цэс нэмж программыг 
бичсэн. 

 Орон нутгийн ойн холбогдох мэргэжилтнүүдэд 
мэдээллийн сангаар сургалт хийв.  

 Ойн ашиглалт, зөвшөөрөл, зөрчлийн мэдээллийн 
сангийн UML загварт нэмэлт оруулж шинэчилж 
боловсруулсан. Газарзүйн мэдээллийн хэсэгт 
нэмж  Ойн анги, Ойн санг гэрээгээр эзэмшигч, Мод 
бэлтгэх эрх бүхий мэргэжлийн байгууллага зэрэг 
давхарга нэмж оруулан PMapper-ийг шинэчилсэн. 
Мэдээ оруулах хэсгийн программыг бүрэн хийж 
дуусгасан.  

 Ойн нөөцийн мэдээллийн санд мэдээ оруулах 
асуудлаар Ойн судалгаа хөгжлийн төвийн 
холбогдох хүмүүст зөвлөгөө өгч хамтран ажиллав.  

 Ойн нөөцийн мэдээг оруулж буй аймгийн ойн 
мэргэжилтнийг удирдлагаар ханган ажиллаж 
байна.  

  Ойн нөөцийн мэдээллийн сангийн Ойн талбайн 
/ОМ1/ хүснэгтэд ой бүхий 182 сумын ойн талбайн 
мэдээ, Ойн нөөцийн /ОМ2/ хүснэгтэд 179 сумын 
ойн нөөцийн мэдээ, “Ойн түймрийн ОМ-3-д Монгол 
орны ой хээрийн түймрийн аюулын зэргийн зураг, 
Ойн хөнөөлт шавж өвчнөөс хамгаалах ОМ4-1 
тайланд 89 мэдээ, Ойн нөхөн сэргээлтийн ОМ4-2/ 
тайланд  Увс аймгийн 6 сумын мэдээ, Ойн 
эзэмшлийн ОМ5  тайланд  107 мэдээ, Ойн арга 
хэмжээний зардлйн ОМ7 тайланд 4 мэдээ тус тус 
ороод байна.  

3.7 Байгалийн ургамал  10 мэргэжлийн байгуулага 

 Ургамлын тархалтын 14680 

 Ургамлын төлөв байдал 2267 

 Ургамал экспортлох_ импортлох зөвшөөрле 28 

 Ургамлын хяналт шинжилгээ, ажиглалтын цэгийн 
сүлжээ-315 

 Ургамлын арав хоногийн ажиглалтын цэгийн 
сүлжээ-418 



 Бэлчээрийн зохнилох 289 ургамлын ерөнхий 
мэдээлэл 

3.8 Амьтны мэдээллийн 
сан 

 450 зүйлийн амьтны ерөнхий мэдээлэл 

3.9 Агаарын бохирдлын 
мэдээллийн сан  

 Агаарын бохирдлын 2045 бичлэг мэдээг нэмж 
оруулав.  

3.10 Гамшгийн 
мэдээллийн сан 

 Байгалийн гамшгийн мэдээллийн сангийн нүүр 
хуудсыг ЗГ-ын 286-р тогтоолын дагуу өөрчилсөн. 

 Гамшгийн мэдээллийн үйлчилгээний /түймэр, зуд, 
ган/ газарзүйн мэдээллийн хэсэгт 2014 оны дараах 
мэдээг нэмсэн.  

 Халуун цэг- 127,  

 Дагуулын мэдээ 28,  

 Түмрийн эрсдлийн зураг  

 Салхины мэдээ 246, 

 Цасны зураг 9, 

 Цасны зузаан 1533 мэдээ тус тус орсон 

3.11 ХХАБодисын 
мэдээллийн сан 

 2013 оны 240 зөвшөөрлийн мэдээ 

 2014 оны 332 зөвшөөрлийн мэдээ 

3.12 Хог хаягдлын 
мэдээллийн сан  

 Яам тендер зарлаж хувийн компаниар хийлгэж 
байгаа бөгөөд дуусаагүй тул хүлээж аваагүй 
байгаа болно.  

3.13 ТХГН   Орон нутгийн ТХГН-ийн мэдээллийн санг салгаж 
тусад нь дэд сан болгов.  

 ТХГН-ийн мэдээллийн сангийн газарзүйн мэдээтэй 
ажиллах 8 хүснэгтийн хайлтын хэсэгт газарзүйн 
мэдээний төрөл болон төлөв байдлаар /тополог, 
координатын утгын алдаагүй, газарзүйн мэдээ 
байхгүй, топологийн алдаатай, координатын утга 
алдаатай/ хайх функцийг нэмж байршуулсан. 

 1288 орон нутгийн хамгаалаттай газрын мэдээг 
оруулав.  

3.14 Хууль эрхзүйн 
мэдээллийн сан  

  3 - хууль   

  3 - УИХ-ын тогтоол 

 7 -  ЗГ-ын тогтоол 

 13 - сайдын тушаал  

    275 – стандартыг нэмсэн 

3.15 БОНБҮ-ний 
мэдээллийн сан  
 

 48 ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт,  

 142 нарийвчилсан үнэлгээний тайлан 
 

3.16 Бодлого, 
хөтөлбөрийн 
мэдээллийн сан  

 3  бодлогын баримт бичиг, 

  19 хөтөлбөрийн мэдээг шинээр оруулсан  



3.17  Статистик тайлан, 
мэдээллийн сан  

 Аймгууд болон төвийн холбогдох байгууллагууд нь 
2014 оны БОХ6-1, БОХ8-2, БОХ8-3, БОХ10-1 –с 
бусад мэдээг бүрэн мэдээллийн санд оруулсан.  

3.18 Байгууллага, хүний 
нөөцийн мэдээллийн 
сан 

 Мэргэжлийн байгууллагын мэдээг холбогдох дэд 
сангуудад оруулав.  

3.19 Метамэдээллийн сан  Газрын доорхи усны нөөц, усны сав газрын мета 
өгөгдлийг бүрдүүлж оруулав 

3.20 Байгаль орчны гэмт 
хэрэг, зөрчлийн 
мэдээллийн сан 

 Байгаль орчны гэмт хэрэг зөрчлийн  1347 мэдээг 
шалгаж оруулав. 

3.21 Геомэдээллийн сан 2012 оны аймгийн хилээр зассан дараах газарзүйн 
мэдээг мэдээллийн санд шинэчилж оруулсан. 

 Байгалийн бүс, бүслүүрийн зураг 

 Нөхөн сэргээгддэг нөөцийн зураг  

 Усны сав газрын хил 

 Олон жилийн цэвдгийн бүс, бүслүүрийн зураг 

 Ландшафтын зураг 

 Хадлан, бэлчээрийн зураг 

 Ургамалжилтын зураг 

 Хөрсний зураг 

 Газар ашиглалтын зураг 

 Уур амьсгалын зураг 

3.22 Цөлжилтийн 
мэдээллийн сан  

 2011-2013 оны хүн ам, малын мэдээг оруулав.   

 Youtube сайт руу хандах эрхийг  хаасантай 
холбогдуулан  программын  зохих өөрчлөлтийг 
хийсэн. 

3.23 Байгаль орчин, 
ногоон технологийн 
мэдээллийн сан 

 3 мэдээ 

 

Хүрээлэнгийн вэб серверийн шуурхай ажиллагааг хангах, тогтмол шинэчлэх 

 Хүрээлэнгийн вэб сервер дээр саатал, доголдол гараагүй бөгөөд сайтыг 

байгууллагын шинэ бүтэц, зохион байгуулалттай холбоотойгоор шинэчлэв.   

 Сайтаар дамжүүлан 4 мэдээллийн үйлчилгээ, 23 бүтээгдэхүүн, хүрээлэнгийн сар 

бүрийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан, цаг үеийн мэдээ,  мэдээллийг 

олон нийтэд хүргэж байна.  

 

Мэдээллийн сангийн шуурхай ажиллагааг хангах,  архив, нөөц хуулбарыг хийх 

 Мэдээллийн сангийн сервер дээр саатал доголдол гараагүй, шуурхай 

ажиллагаатай холбоотойгоор хэрэглэгчдээс  санал,  гомдол ирээгүй.   

 Мэдээллийн сангийн бүрэн хэмжээний архивыг 12 удаа хийв.   

 Өнгөрсөн 2015 оны 11 дүгээр сарын 30-ны байдлаар  байгаль орчны мэдээллийн 

санд 81668  газраас 265302  удаа хандаж,  290 Gb мэдээг авч ашигласан байна.  



 

3.4 Төсөл, хамтын ажиллагаа 

3.4.1  Монгол орны  REDD+-ийн төлөвлөлтөд дэмжлэг үзүүлэх төсөл. 

НҮБ-ын Байгаль орчны хөтөлбөрийн Даян дэлхийг хамгаалах мониторингийн төвтэй 

(UNEP-WCMC) хамтран хэрэгжүүлж байгаа Монгол орны  REDD+-ийн төлөвлөлтөд 

дэмжлэг үзүүлэх төслийг хариуцан ажиллаж байна. Төслийн үйл ажиллагааны хүрээнд 

олон улсын зөвлөх Шарлоте, Хавер нартай хамтран ажиллаж, дараахь ажлуудыг хийж 

гүйцэтгээд байна. Үүнд:  

 5 дугаар сард олон улсын зөвлөх Шарлоте ирж ажиллан төслийн үйл 

ажиллагааны нарийвчилсан төлөвлөгөөг гаргаж, холбогдох байгууллагуудтай 

уулзалт зохион байгуулсан.  

 Шийдвэр дэмжих хэрэгслэлийг хөгжүүлэх орон зайн дүн шинжилгээ хийх ажилд 

шаардлагатай мэдээний жагсаалт гаргаж мэдээг цуглуулсан 

 10 сарын 26 - 30-ны хооронд REDD+-ийн төлөвлөлтөнд дэмжлэг үзүүлэх орон 

зайн дүн шинжилгээ хийх ажилд QGIS программыг ашиглан орон зайн анализ 

хийх сургалтыг зохион байгуулсан. Сургалтанд хүрээлэнгийн хэлтэс, 

секторуудын болон бусад холбогдох байгууллагуудын, төсөлд сонгогдсон 

Хөвсгөл, Төв аймгийн ойн мэргэжилтэн зэрэг 21 мэргэжилтэн оролцсон.  

 11 сарын 1-ээс 10-ний хооронд Хөвсгөл, Төв аймагт ажиллаж, “Ойн олон талын 

үр ашиг” сэдэвт зөвлөлдөх уулзалтыг зохион байгуулсан. Зөвлөлдөх уулзалтад 

олон салбарын төлөөллийг хамруулж, тухайн орон нутгийн ойгоос хүртэх үр 

ашгийн талаар ярилцаж, оролцооны аргаар зураглал боловсруулан ойн олон 

талын үр ашгийг эрэмбэлэх дасгал ажиллаж ярилцсан. Аймаг бүрээс семинарт  

30-35 хүн оролцсон. 

 БОНХАЖЯ-ны Ойн бодлого, зохицуулалтын газрын дарга Ц.Банзрагчид төслийн 

үйл ажиллагааны талаар танилцуулсан. 

 
3.4.2  Цэргийн бааз дахь экологийн эрүүл орчны геомэдээллийн сан байгуулах 
төсөл. 

Төслийн явцын  болон санхүүгийн тайланг хагас, бүтэн жилээр бичиж, төслийн 

санхүүжүүлэгч болон захиалагч талд явуулж байв. Төслийн хүрээнд дараах ажлуудыг 

хийв.  

 Төслийн санхүүжилтээр 5 дугаар сарын 27-ноос 29-ны  өдрүүдэд Братислав 

хотноо болсон “Орчны бохирдсон газрууд -2015” сэдэвт  олон улсын эрдэм 

шинжилгээний хуралд 3 албан хаагч оролцож, “Монголын орчны бохирдолтой 

газрууд” сэдвээр илтгэл тавив.  

 М.Баясгалан, Г.Батхишиг, Б.Ундрах нар 2015 оны 5 дугаар сарын 29-наас 6 

дугаар сарын 10-ны хугацаанд Словак улсад геомэдээллийн сан болон 

бохирдлыг бууруулах талаархи Словак улсын  туршлагыг судлах, төслийн ажлын 

хэсгийн уулзалтанд оролцох зорилгоор  томилолтоор  ажилласан болно. 

 Орчны бохирдсон газрын мэдээллийн санг англи, монгол дээр бүрэн хэмжээгээр 

байгуулах ажлыг дуусгаж, гадаадын зөвлөхүүд, мэргэжилтнүүдээс сайн гэсэн 



үнэлэлт авсан. Мэдээллийн санд 282 бохирдсон газрын мэдээг бүрдүүлж 

оруулав. 

 Бохирдсон газрын бохирдлын үзүүлэлтүүдийг олон улсын болон үндэсний 

стандарт хэмжээтэй харьцуулсан дүн шинжилгээ хийв.  

 Өндөр ялгах чадвартай хиймэл дагуулын мэдээгээр бохирдсон газрын зураг 

хийв.  

3.5 Төлөвлөгөөнөөс гадуур нэмэлтээр 6 хүснэгт, 25 үзүүлэлт бүхий усны 

биологийн мэдээллийн санг байгуулж,  www.eic.mn/waterbiology/ хаягаар мэдээллийн 

санд байршуулсан бөгөөд нийтдээ 51 программыг бичив.  

  

http://www.eic.mn/waterbiology/


4.Зайнаас тандан судлах ажлын хүрээнд: 

 

А. Өдөр тутмын шуурхай мэдээллийн үйлчилгээний талаар 

Тайлангийн хугацаанд NOAA18 дагуулын 1561, NОАА 15 дагуулын 621, NOAA19 

дагуулын 797, NPP дагуулын 959, MODIS дагуулын 2117 мэдээ, нийт 6055 мэдээг 

архивлаж, 5002 мэдээний нөөцийг бүрдүүлсэн байна. SatSee системд хүлээн авсан 

нийт 7141 мэдээг хадгалж, өдөр бүр МОДИС дагуулын мэдээнд ажиглалт хийж үүлтэй, 

үүлгүй байдлыг харуулсан нийтдээ 573 мэдээний  файл үүсгэсэн. 

NOAA 18 хиймэл дагуулын өдрийн мэдээгээр нийтдээ 161 мэдээг *.cor .pix хэлбэрт 

хөрвүүлэн архивласан бөгөөд уг мэдээгээр ургамалжилтын нормчлогдсон өөрчлөлтийн 

индекс буюу NDVI мэдээг 10 хоног бүрээр тооцоолж, LAN хэлбэрт оруулан 

боловсруулалтыг хийж, нийтдээ 129 *.cor мэдээ, 10 хоногоор нийлүүлсэн 15 мэдээг 

архивласан байна.  

Terra, Aqua/MODIS хиймэл дагуул, NOAA хиймэл дагуулын антены үзлэг, үйлчилгээг 

2 удаа хийж, мэдээ хүлээн авах VxEos системийн еlements.dat-д гарсан алдааг заслаа. 

 

А.1. НОАА хиймэл дагуулын мэдээгээр: 

Ургамалжилтын NDVI индекс болон бэлчээрийн ургамлын биомассыг зураглах 

NOAA 18 хиймэл дагуулын мэдээгээр 2015 оны 5 сарын эхний 10 хоногоос эхлэн 10 

дугаар сарыг дуустал хугацаанд ургамалжилтын болон биомассын 10 хоног тутмын 

зургийг хийсэн бөгөөд нийт 30 зургийг хийж, www.icc.mn цахим хуудсанд байршууллаа. 

/зураг 5/ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

А.2. МОДИС хиймэл дагуулын мэдээгээр: 

 
А.2.1 Ой хээрийн түймрийн мониторинг  

Энэ оны хагас жилд нийт 14 аймгийн 51 сумын нутгийг хамарсан 233 удаагийн ой, 

хээрийн түймрийг илрүүлж, ОБЕГ, БОНХАЖ-ын яамны шуурхай жижүүрт мэдээллээ. 

Зураг 5. Ургамалшил болон бэлчээрийн ургамлын биомассын зураг  (NOAA дагуулын мэдээгээр) 
                          /2015 оны 5-6 сар/ 

http://www.icc.mn/


Түймрийн голомтын зургийг хийж, хүрээлэнгийн www.icc.mn цахим хуудас, гамшгийн 

мэдээллийн сангийн http://www.eic.mn/fire/ хаягуудад тогтмол шуурхай байршуулсан 

бөгөөд Засгийн газрын хуралдаанд зориулан хэвлэж өглөө. 

 

Хаврын улиралд хуурайшилт ихтэй байснаас их хэмжээний түймэр гарч, гамшгийн 

байдалд хүрсний улмаас 2015 оны 4 дүгээр сарын 20-ноос 5 дугаар сарын 17-ны 

хооронд өдөр бүрийн 22:00-00:00 цагийн мэдээгээр түймрийн зураг хийх шуурхай 

жижүүрийг зохион байгуулан ажиллууллаа.  

 
Зураг 6. Ой хээрийн түймрийн голомтын байршил              Зураг 7. Түймэрт шатсан талбайн зураг 
                                                                                  

2015 оны хавар 4 дүгээр сард хамгийн олон удаагийн илрүүлэлт ажиглагдсан ба 
нийтдээ 5.781.885 га нутаг ой, хээрийн түймэрт өртсөнөөс 207.144 га ой, 5.574.771 га 
хээр шатсан байна(Зураг7). Ой, хээрийн түймрийн шатсан талбайн тархалт болон 
байршлын хувьд Монгол орны зүүн бүсийн буюу Хэнтий, Сүхбаатар, Дорнод аймгууд, 
үүний дотор Дорнод аймгийн газар нутгийн ихэнх хэсэг хээрийн түймэрт шатсан байна.  

 

 
График 1. Ой хээрийн түймрийн голомтын давтагдал /2015 оны хавар/ 
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2015 оны хавар Aqua/Terra Хиймэл дагуулын MOD14 мэдээгээр 
илрүүлсэн ой, хээрийн түймрийн голомтын давтагдал (5999  удаа)  

http://www.icc.mn/
http://www.eic.mn/fire/


 
 
А.2.2 NDVI, биомасс 

MODIS/Aqua хиймэл дагуулын 2015 оны 4 дүгээр сарын эхний 10 хоногоос 9 дүгээр 

сарыг дуустал хугацаанд MYD13 NDVI мэдээнүүдийг боловсруулан нийт 18 зураг хийж, 

хүрээлэнийн www.icc.mn вэб хуудсанд байршуулан, өдөр бүрийн 164 NDVI мэдээ, 10 

өдрөөр нийлүүлсэн 18 мэдээг тус тус бүтээгдэхүүний архивт нэмж архивлав. 

 

А.2.3 Цасан бүрхэцийн зураглал 

Өвөл хаврын улирлын Монгол орны цасан бүрхэцийг хиймэл дагуулын мэдээгээр 10 

хоног тутамд зураглах ажил хийгдэж, нийт 24 удаагийн цасан бүрхэцийн, цастай өдрийн 

2 зургийг хийж, хүрээлэнгийн www.icc.mn вэб хуудсанд байршуулах, аймгууд руу 

сүлжээгээр дамжуулах ажлыг хийсэн байна.   

MOD10 цасан бүрхэцийн 2000 – 2015 оны нийт 16 жилийн 81367 мэдээг NASA-гийн 

сайтнаас татан авснаар цасан бүрхэцийн мэдээний архивын цувааг урагшлуулав. 

 

А.2.4 Гангийн зураглал 

Гангийн төлөв байдлыг НОАА, Акуа/МОДИС мэдээгээр 6 

– 8 саруудад 10 хоног тутамд боловсруулан, 18 зургийг 

гаргаж, хүрээлэнгийн цахим хуудас, гамшгийн мэдээллийн 

санд байршуулан үйлчилсэн. Мөн НОАА хиймэл дагуулын 

мэдээгээр боловсруулсан гангийн индексийн 9 зургийг 

гамшгийн мэдээллийн санд байршуулж үйлчилжээ. 
                                               

 
         Зураг 8. Гангийн зураг/2015 он/ 

 

Өнгөрсөн оны гангийн архивыг цэгцэлж, өмнөх онуудын архивыг дахин хуулж 

хадгалах ажлыг хийж байна. 

 

А.2.5 Газрын гадаргын температур 

2015 онд газрын гадаргын температурын 31 зургийг MODIS-aqua/terra хиймэл 

дагуулын мэдээгээр  боловсруулж, www.icc.mn вебд тавьсан. 

 

А.2.6 Шороон шуурганы зураглал 

Орчны судалгааны сектортой хамтран шороон шуурганы 15 зургийг боловсруулж, 

www.icc.mn сайт дээр байршуулсан. 

 

Б. 16 өдрийн ургамалжилтын NDVI индексийн мэдээний цуваа бүрдүүлэх ажлын 

талаар 

АНУ-ын NASA байгууллагын хүлээн авсан MODIS/Aqua, Terra хиймэл дагуулуудын 

250м–ийн мэдээгээр 16 өдрүүдээр боловсруулан гаргадаг ургамалжилтын NDVI 

индексийн мэдээг http://reverb.echo.nasa.gov/reverb/ вэб сайтад тавигдсан даруйд 

http://www.icc.mn/
http://www.icc.mn/
http://www.icc.mn/
http://www.icc.mn/
http://reverb.echo.nasa.gov/reverb/redirect/wist#SCROLL


Монгол орноор захиалан авч, боловсруулан архивлаж байгаа ба он гарсаар нийт 322 

сценийн мэдээнүүдийг татаж, боловсруулан 69 үр дүнг архивласан байна.  

 

В. Мэдээлэл, үйлчилгээний ажлын хүрээнд 

Газар тариалангийн зургийг хиймэл дагуулын 2015 оны мэдээгээр боловсруулах 

маш их цаг хугацаа, хүн хүч зарцуулсан ажлыг төлөвлөгөөнөөс гадуур нэмэлтээр хийж, 

ХХААЯ-нд хүлээлгэн өглөө. Уг зургийг газаркзйн мэдээллийн системд хөрвүүлэх ажлыг 

эхэлсэн ба алдаа их гарч байгаагаас засварлах ажил үргэлжилсээр байна. 

БОНХАЖЯ-ны Ойн хэлтэст түймрийн зураг болон хаврын түймэрт шатсан талбайн 

зураг, Буриад улсын их сургуулийн оюутанд түймрийн зураг, Дорнод аймгийн Халхгол 

сумын тариалангийн талбайг зураглан, A0 хэмжээтэй хэвлэлийн эхийг бэлтгэн хэвлэж, 

Авилгатай тэмцэх газарт гаргаж өгөх зэрэг нийт 19 байгууллага, иргэнд үйлчилгээ 

үзүүлсэн байна. 

 

Г. Судалгааны ажлын хүрээнд: 

Залаатын аман дахь судалгааны талбайд 2015 оны 4 сарын 10, 20, 30 болон 5 сарын 

13, 30 –ны өдрүүдэд буюу нийт 5 удаа хээрийн хэмжилтийг хийгээд байна. 

 

НҮБ-АНДБНЭЗК-ын Гамшгийн(Ган) мониторинг ба урьдчилан сэргийлэх бүсийн 

хамтын ажиллагааны механизмын үйл ажиллагаанд оролцох, “Гангийн 

мониторинг ба зудын мэдээллийн систем” төсөл 

Монгол орны Ган зудын эртнээс сэрэмжлүүлэх мэдээллийн систем бий болгох 

ажлын хүрээнд дараах ажлуудыг хийгээд байна. Үүнд: 

o  Зудын эртнээс сэрэмжлүүлэх мэдээллийн системийн дүр төрхийг гаргах, 

o  Мэдээллийн системийн оролтын мэдээний эх үүсвэрүүдийг тодорхойлох, 

o  Мэдээллийн системийн арга зүйг тодорхойлох, 

o  Мэдээллийн санд орох мэдээ, мэдээллийг бэлтгэх, 

o  Уг системээс гарах үр дүнгийн мэдээний төсөөллийг тодорхойлох 

Ган зудын урьдчилан мэдээлэх систем бий болгох ажил төлөвлөгөөний дагуу 

хийгдэж байгаа ба Drought Watch системийн шинэ хувилбарыг суулгаж, Хятадын FY-3, 

SatSee системийн мэдээг (зөвлөх Chang Sheng - тэй имэйлээр харилцаж) ftp-ээр авсан. 

Ажлын хүрээнд Төв аймгийн Баян сумын нутагт хээрийн хэмжилтийн бэлтгэл ажлыг 

хийж, 6 сарын 1 дүгээр 10 хоногийн хээрийн хэмжилтийг хийсэн. 

7 сарын 27-оос 8 сарын 7-ны хооронд хийсэн хээрийн хэмжилтэнд БНХАУ-ын ШУА-

ын харьяа Зайнаас тандан судлал, тоон Дэлхий хүрээлэнгийн 4 мэргэжилтэн оролцсон 

бөгөөд Архангай, Завхан, Хөвсгөл, Булган, Дархан-Уул аймгуудын нутагт 2863 цэг дээр 

хээрийн хэмжилтийг хийсэн бөгөөд хэмжилтээр авсан хөрс болон биомассын дээжийг 

хатаах, бичиглэх зэрэг ажлууд бүрэн хийгдлээ. 

2015 оны 6 - 9 сарын хооронд Төв аймгийн Баян сумын нутагт дэвсгэрт, хээрийн 

хэмжилтын судалгааны талбайн 45 цэг дээр хийгдсэн хээрийн хэмжилтийн ажлаар 

дараах ажлуудыг хийлээ. Үүнд: 

 Ургамлын биомасс авах 



  Ургамлын бүрхэцийг тогтоох 

  Ургамлын өндрийг тогтоох 

  10 см-ийн гүний хөрснөөс дээж авах 

  Газрын гадаргын температурын дээд болон доод утга, дундаж утгыг хэт 

улаан туяаны автомат термометрээр хэмжих, 

 3.8 см, 12 см, 20 см-ийн гүний хөрснөөс TDR 300 маркийн хөрсний чийгийн  

автомат багажаар дээж авах  

Мөн уг ажлын хүрээнд “Drought Watching” системийг суурилуулж, ашиглалт болон 

боловсруулалтуудын системд шинэчлэлт, зүгшрүүлэлтүүд хийгдлээ. 

2015 оны 1 дүгээр сард ЦУОШГазрын архиваас цаг уурын бүх станцын 2014 оны 05, 

08 болон 09 саруудын агаарын температур, хур тунадас, хөрсний температурын мэдээг 

10 хоногийн давтамжтай авч цэгцэлсэн.  

 
Зудын эртнээс сэрэмжлүүлэн мэдээллийн систем 

Монгол орны Зудын эртнээс сэрэмжлүүлэх мэдээллийн систем бий болгох ажлын 

хүрээнд дараах ажлууд хийгдээд байна үүнд: 

 Зудын эртнээс сэрэмжлүүлэх мэдээллийн системийн дүр төрхийг гаргах 

 Зудын эртнээс сэрэмжлүүлэх мэдээллийн системийн оролтын мэдээний эх 

үүсвэрүүдийг тодорхойлох 

 Зудын эртнээс сэрэмжлүүлэх мэдээллийн системийн арга зүйг тодохойлох 

 Зудын эртнээс сэрэмжлүүлэх мэдээллийн системээс гарах үр дүнгийн мэдээний 

төсөөллийг тодорхойлох 

Газрын хэмжилтийн болон хиймэл дагуулын 20 орчим мэдээ, мэдээллийг 

боловсруулан өвөлжилтийн төлөв байдал болон зудын эрсдэлийн зургийг энэ оноос 

эхлэн шинээр боловсруулан гаргаж байгаа бөгөөд өнөөгийн байдлаар 4 зургийг хийж, 

хүрээлэнгийн цахим хуудсанд байршуулж байгаа ба Төр, засгийн холбогдох газруудад 

танилцуулан, мэдээлэх ажил хийгдэж байна. 

 

 

Зураг 9. Өвөлжилтийн төлөв, эрсдэлийн зураг /2015 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар/ 



5. Цаг агаарын урьдчилсан мэдээ, мэдээллээр үйлчлэх ажлын талаар 
Урьдчилан мэдээлэх төвийн ус цаг агаар, уур амьсгал, байгаль орчны бодит болон 

ирээдүйн төлөв байдлын тухай мэдээ, мэдээлэлээр хангах ажил 99,7%, Ус цаг агаарын 

аюултай болон гамшигт үзэгдлээс сэрэмжлүүлэх, аюул, гамшгийн тухай мэдээллийг 

гаргах, нийтэд зарлан мэдээлэх ажил 100%, ус цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний 

улсын сүлжээг мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах ажил 100%, эрдэм шинжилгээ, 

судалгааны ажилтай холбоотой асуудлууд 100%, Дэлхийн ажиглалтын системүүдийн 

систем болон ДЦУБ-ын хөтөлбөрүүдийн үйл ажиллагаа 100%, байгууллагын стратеги 

зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд туслах, дэмжлэг үзүүлэх арга хэмжээ 100%-ийн биелэлттэй 

байна.  

Жилийн ажлын гүйцэтгэлийг хүрээлэнгийн зорилт, төлөвлөгөөний үзүүлэлт нэг 

бүрээр тайлагнавал: 

5.1 Ус, цаг агаар, уур амьсгал, байгаль орчны бодит болон ирээдүйн төлөв 

байдлын тухай мэдээ, мэдээлэлээр хангах ажил  

Цаг агаарын богино хугацааны прогноз 

2015 оны 1-11 дүгээр сард зохиож гаргасан цаг агаарын богино болон дунд 
хугацааны урьдчилсан мэдээний таарц төлөвлөгөөт даалгавраас бүх төрлөөрөө 1.8-
5.5%-иар дээгүүр, өнгөрсөн оноос УБ хотын 6 цагийн мэдээ 0.8 хувиар доогуур бусад 
мэдээний таарц 0.5-1.1 хувь ахисан таарцтай байв(Хүснэгт 5). Цаг агаарын богино 
хугацааны мэдээний таарцын тухайд Д.Энхтуяа ахлагчтай ээлжийн мэдээний таарц 
секторын дундаж таарцаас УБ-хотын 6 цагийн мэдээний таарцаас бусад төрөл нь 
дээгүүр таарцтай байна. 

 
Хүснэгт 5. Богино болон дунд хугацааны урьдчилсан мэдээний таарц (%)  

Сар Төв Мэдээний таарц (%) 

Хоног Нарийвчилсан 5 хон нийт УСМ % 

Н-28 УБ Н-28 УБ 6 ц чанар онч 

1 Төвийн дундаж 92.1 95.0 92.7 98.4 100.0 90.2 94.7     

2 Төвийн дундаж 90.7 96.4 92.6 93.4 97.4 87.9 93.1 64.4 90.2 

3  Төвийн дундаж 92.7 94.2 94.9 94.6 98.9 88.3 93.9     

4 Төвийн дундаж 92.3 93.9 93.9 96.0 98.3 88.5 93.8 79.0 84.2 

5 Төвийн дундаж 92.2 93.5 93.3 92.0 96.2 86.6 92.3 37.5 100.0 

6 Төвийн дундаж 91.1 95.3 90.8 97.2 98.3 87.4 93.3 96.0 97.4 

7 Төвийн дундаж 90.6 87.3 91.4 91.3 96.6 87.0 90.7 90.6    95.3 

8 Төвийн дундаж 93.5 95.1 93.7 97.6 96.7 89.9 94.0   

9 Төвийн дундаж 91.4 94.2 92.8 95.4 97.2 87.8 93.1 81.6 100.0 

10 Төвийн дундаж 93.8 95.0 95.7 96.7 97.7 90.8 94.9 56.0 98.6 

11 Төвийн дундаж 91.7 93.6 92.9 95.1 97.8 87.9 93.1 74.7 94.5 
1-11 Төвийн дундаж 91.7 93.6 92.9 95.1 97.8 87.9 93.1 74.7 94.5 
1-11 С.Батбаяр 91.3 93.1 92.8 94.6 98.3 87.6 92.9 79.3 97.8 

1-11 Д.Сумъяа 91.4 94.2 92.3 94.8 98.2 87.4 93.0 75.2 91.2 

1-11 Д.Энхтуяа 92.3 93.6 93.6 95.9 96.9 88.7 93.5 69.6 94.6 

1-11  төлөвлөгөөт 
даалгаврын биелэлт 

2.7 4.0 3.3 5.5 5.2 1.8    

 Өнгөрсөн оноос/+,-/ 0.7 0.9 0.7 0.5 -0.8 1.1 0.5 25.7 9.8 

 

Удаан хугацааны урьдчилсан мэдээ   



Удаан хугацааны урьдчилсан мэдээ гаргах технологи болон судалгааны ажлыг 

сайжруулах ажлын хүрээнд инженерүүдийг гадаад дотоодод сургах, хүн хүчийг 

нэмэгдүүлэх зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах зорилт тавьж, удаан хугацааны 

урьдчилсан мэдээ гаргахад 2 хүн ажиллаж байсныг 3 хүнээр нэмэгдүүлж, одоо 5 хүн 

ажиллаж байна. 

Сарын цаг агаарын урьдчилсан мэдээг 12 удаа  гаргаж, төр, засаг олон нийтийг 

үйлчлэх ажил хэвийн явагдсан бөгөөд уг мэдээний таарц 70.1% байгаа нь /Хүснэгт 6/  

төлөвлөгөөт даалгавраас 8.1%-иар дээгүүр байна. Жилд зохиож гаргасан сарын 

мэдээний таарц төлөвлөгөөт даалгавраас IX-X сард 0.9-10 хувиар доогуур бусад 

саруудад 0.0-16.1 хувь дээгүүр таарцтай байлаа. 

 
Хүснэгт 6. Сарын мэдээний таарц 

Сар I II III IY Y YI YII YIII IX X XI Жил 

Албан 
мэдээний 

таарц 

69.8 66.2 71.9 78.1 72.7 75.0 77.9 76.1 61.1 52.0 62,0 70,1 

Төлөвлөгөөт 
даалгавараас 

7.8 4.2 9.9 16.1 10.7 13.0 15.9 14.1 -0.9 -10 0,0 8,1 

Өмнөх оноос 8.6 11 2.1 10.5 7.2 11.4 2.3 7.4 -6.3 -14.4 -3,6  

   

2014-2015 оны хүйтний улирлын, 2015 оны дулааны улирлын цаг агаарын ерөнхий 

төлвийг гаргаж, төр, засаг, албан байгууллага, иргэдэд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр 

дамжуулан, хүйтэн дулааны улирлын төлвийг ЦУОШГазрын даргаас өгсөн үүргийн 

дагуу товхимол хэлбэрээр 30 ширхэгийг өнгөтөөр хэвлэж түгээв. Тариаланчдын 

холбооноос эрхлэн гаргадаг сэтгүүлд дулааны улирлын төлвөөр мэдээлэл бэлтгэж  

өглөө. 2014-2015 оны хүйтний улирлын төлвийн тунадасны таарц 44.2 хувь, 

температурынх 59.2 хувь болж, ерөнхий таарц нь 51.8 хувь, 2015 оны дулааны улирлын 

төлвийн тунадасных 59.7 хувь, температурынх 75.1 хувь, ерөнхий таарц 67.4 хувь байв. 

2014-2015 оны хүйтний улирлын төлвөөр хур тунадасыг бүх саруудад мэдээлж 

чадаагүй байна. Ялангуяа онцгой дулаан байсан I, II сарын температурын таарц 23.9-

56.9% байж, 1 дүгээр сарын бүх загваруудын таарц 2.5-32.2% байлаа. Хур тунадасыг 

ихэнх саруудад мэдээлж чадаагүй байна.   

Дулааны улирлын төлвийн дундаж таарц 67.4% буюу төлөвлөгөөт даалгавраас 

7.4%-иар дээгүүр байв. Агаарын температурын таарц VIII сараас бусад сард 73.9-85.1% 

байсан бол хур тунадасны таарц V сард 47.1%, IX сард 57.2% бусад сард 61-67% байв.   

Тайлангийн хугацаанд арав хоногийн уур амьсгалын мэдээг 33 удаа, сарын климат 

мэдээг 11 удаа цуглуулан шалгаж, олон улсын солилцоонд гаргаж, Үндэсний 

статистикийн хороонд хүргүүлэв. 

Агаарын температур, салхи болон хур тунадсыг урьдчилан мэдээлэх динамик, 

статистик аргууд болон MM5, WRF, GPS загвар зэрэг 8 аргын бодолтын үр дүнг 

урьдчилсан мэдээ гаргахад ашиглаж байна. Үйлдвэрлэлд ашиглаж буй динамик болон 

статистик загваруудын гүйцэтгэлийн тайланг сар бүр гаргаж, синоптик инженерүүдэд 

танилцуулж байна. 



2015 оны зуны их халалт газар тариалангийн салбарт хүндээр тусч, их 

хэмжээний ургац алдахад хүргэсэнтэй холбогдуулан “Сар, улирлын цаг агаарын 

мэдээний хүндрэлтэй асуудал, шийдэл” сэдэвт хэлэлцүүлгийг 9 сард хийж, үе үеийн 

мэргэжилтнүүдийг оролцуулсан ба цаг агаарын урт хугацааны урьдчилсан мэдээ 

гаргахад ашиглаж буй статистик 2 аргын үндэслэл  уур амьсгалын өөрчлөлтийн энэ үед 

ашиглах боломжгүй, агаар мандлын динамик шинж чанарыг илэрхийлж чадахгүй 

болсныг олон судлаачид шүүмжилж, агаар мандлын динамик загвар ашиглах зөвлөгөө 

өгсөн тул мал аж ахуй, газар тариаланг ган, зудын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэхийн 

тулд судалгаа шинжилгээний ажлын цар хүрээг өргөтгөх, мэргэжилтнүүдийн 

мэргэжлийн мэдлэг, чадавхийг дээшлүүлэх, урьдчилсан мэдээ гаргах арга технологийг 

шинэчилж өөрчлөхөд анхаарал хандуулж, малчид тариаланчдыг цаг хугацаа, нутаг 

дэвсгэрийн өндөр нарийвчлалтай мэдээллээр хангах асуудлыг нэн даруй шийдвэрлэх 

хэрэгтэй гэж үзлээ. Мөн хэлэлцүүлэгт оролцсон хүмүүс улирлын төлөв гаргах ажлыг түр 

хугацаагаар зогсоох тухай санал гаргасан боловч цаашид хүйтэн, дулааны улирлын 

төлвийг 3 сараар гаргаж, зөвхөн байгууллагын цахим хуудсанд байршуулахаар 

шийдвэрлэв.  

 
Цаг агаарын мэдээллийг олон нийтэд хүргэж үйлчилсэн байдал 

Цаг агаарын мэдээллийг олон нийтэд хүргэж үйлчлэх ажил хэвийн явагдаж байна. 

Радио, телевиз болон байгууллагын телевизийн студид цаг үеийн асуудлаар тогтмол 

ярилцлага өгч, ажиллаж байна. Монгол орны дөрвөн бүс нутгаар хагас хоног, 1-5 

хоногийн тоймчилсон урьдчилсан мэдээ, 7 хоногийн  болон сар улирлын урьдчилсан 

мэдээг гаргаж, төр засаг, гэрээт байгууллагууд, аймгийн УЦУОША-дад хүргэж, телевиз, 

радио, вэб сайт, хэвлэлээр нийтэд мэдээлж байна. 

ХХААЯ-ны хүсэлтээр газар тариаланчдын улсын зөвлөгөөнд дулааны улирлын 

төлвөөр мэдээлэл бэлтгэж өгөв.  

ЦУОШГазрын даргын 2015 оны 9 дүгээр сарын 15-ны өдрийн А/136 тоот тушаалын 

дагуу 10 дугаар сарын 25 хүртэл ХХААЯ-нд 1-5 хоногийн мэдээг өдөр бүр, 7 хоногийн 

мэдээг Даваа, Баасан гаригт  2 удаа гаргаж,  тогтмол хүргэж үйлчилсэн. 

Албан байгууллага, иргэдийн хүсэлт өргөдлийн дагуу цаг агаарын 

тодорхойлолтыг цаг хугацаанд нь гаргаж, үйлчилж байна. Төр засгийн байгууллагуудыг 

134 удаагийн мэдээгээр үйлчилсэн байна. 

 

Тусгай хэрэгцээний урьдчилсан мэдээгээр хэрэглэгчдийг үйлчилсэн байдал:  

Монголын төмөр замын Замын алба, Налайх, Баянчандмань АЗЗА ХК, Эрчим 

хүчний диспетчерийн үндэсний төв ТӨХК, Улаанбаатар дулаан сүлжээ ТӨХК,  Кожеговь 

ХХК, Авто тээврийн үндэсний төв, Автобус-1 ХХК, Уул уурхайн үндэсний олборлогч 

ХХК, MCS компани зэрэг газруудтай гэрээтэй ажиллаж байна. Хамтран ажиллаж байгаа 

газруудаас ямар нэгэн гомдол ирээгүй ба гэрээний биелэлт хэвийн явагдаж, 1200 гаруй 

мэдээгээр үйлчилж, 9.4 сая төгрөгийн орлогыг оруулсан байна.  
 



5.2 Ус цаг агаарын аюултай болон гамшигт үзэгдлээс сэрэмжлүүлэх, аюул, 

гамшгийн тухай мэдээллийг гаргах, нийтэд зарлан мэдээлэх ажил 

2015 оны эхний 11 сарын байдлаар 18 удаа цаг агаарын аюултай үзэгдэл 

ажиглагдсаныг бүрэн урьдчилан илрүүлж, 7 дугаар сард 1 удаа их бороо орох тухай 

хуурамч түгшүүр өгсөн байна. Давхардсан тоогоор сэрэмжлүүлэх болон урьдчилан 

сэргийлэх мэдээг 44 удаа гаргаж, мэдээлсэн бөгөөд мэдээний таарц 74.7%, онч нь 

94.5% байгаа нь өнгөрсөн оноос мэдээний чанар 25.7%, онч 9.8%-иар илүү байлаа. 

Тайлангийн хугацаанд давхардсан тоогоор хуурайшилтаар 38, цасаар 40, нойтон 

цасаар 9, цасан болон шороон шуургаар 30, хүчтэй салхиар 24, бороо, аадар бороо, 

аянга цахилгаанаар 53, их халалтраа 22, хүйтрэлтээр 43, цочир хүйтрэлтээр 4 удаа тус 

тус анхааруулга мэдээг гаргаж, мэдээлсэн байна.  

Улсын онцгой комиссын дарга болон холбогдох гишүүдэд 2015 оны 2, 4, 6, 11 дүгээр 

саруудад болсон цаг агаарын аюултай үзэгдлийн мэдээллийг 2-3 хоногийн өмнөөс 

газрын даргын гарын үсэгтэй албан тоотоор хүргэж мэдэгдэв. 

 2014-2015 оны хүйтний улирлын, 2015 оны дулааны улирлын тойм болон хаврын 

хуурайшилт, зуны болзошгүй аадар бороо, аянга цахилгаан, уруйн үер, халалт, ургац 

хураалт, өвөлжилтийн цагийн байдлын талаар Засгийн газрын хуралдаанд 2 удаа, 

Улсын онцгой комиссын хуралд 6 удаа, УИХ-ын байгаль орчин, хөдөө аж ахуйн байнгын 

хорооны хуралд 2015 оны 4 сард болсон салхи шуурга, 6 сарын халалт, зуншлагын 

байдал, 11-12 сарын цаг агаарын урьдчилсан мэдээ, өвөлжилтийн цагийн байдлын 

талаар 3 удаа мэдээлэл бэлтгэж  хийв. Мөн засгийн газрын хуралдаанд өвөлжилтийн 

цагийн байдал, 12 сарын урьдчилсан мэдээ бэлтгэж, БОНХАЖ-ын сайдад хүргүүлэв. 

МҮОНРТ-ээс 5 дугаар сард зохион байгуулсан нээлттэй хэлэлцүүлэгт оролцож, хаврын 

хуурайшилт болон өвөл хаврын цаг агаарын нөхцөл байдлын талаар мэдээлэл хийж, 

хэвлэл мэдээлэлийнхэнд 7, 11 сард 2 удаа шуурхай мэдээлэл зохион байгуулж хийлээ. 

МҮОНРТ, С1, Ийгль TV, Монгол HD телевизийн зочны цагаар нийтдээ 6 удаа цаг 

агаарын муудалтаар ярилцлагад оролцсон ба өдөр тутмын хэвлэлүүдэд халалт, 

зуншлага, бороо, ургац хураалт, өвөлжилтийн болон цаг үеийн асуудлаар тогтмол 

ярилцлага өгч ажиллалаа. 

УИХ-ын гишүүн Дашдоржийн хүсэлтээр Говь-алтай аймгийн, УИХ-ын гишүүн 

Батбаярын хүсэлтээр Архангайн цаг агаарын мэдээг гаргаж хүргүүлсэн. Ёслолын 

албаны захиалгаар Бурхан Халдуун уул, Дүнжингарав уулын тахилга болохтой 

холбогдуулан мэдээгээр үйлчилсэн байна. 

2014 онд Монгол улсад болж өнгөрсөн ус, цаг агаарын гаралтай аюултай ба гамшигт 

үзэгдлийн тоо, гарсан хохирлын мэдээг ОБЕГ-тай хамтран гаргав. Мөн БОНХАЖЯ-наас 

2 жил тутам гаргадаг байгаль орчны төлөв байдлын тайлангын гамшгийн хэсгийг 

бэлтгэж хүргүүлэв.  

 

5.3 Ус, цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний улсын сүлжээг мэргэжил арга зүйн 

хангах ажил 

Бодит болон прогноз зураг мэдээ 



2015 оны эхний 11 сард Урьдчилан мэдээлэх төвөөс орон нутагт тогтмол 

дамжуулбал зохих 7 төрлийн зураг, мэдээний 98.8%-ийг цаг хугацаанд нь дамжууллаа. 

ECМWF-н прогноз мэдээ 33 удаа дутуу, 4 сарын 1-ний 08 цагт огт ирээгүй,  Японы тоон 

прогнозын мэдээ боловсруулах программд алдаа гарснаас 1 сарын 16, 3 сарын 2-нд 

зураг боловсруулаагүй, мэдээлэл боловсруулалтын системд алдаа гарсны улмаас 6, 

цахилгааны тасалдлын улмаас 3 сард 1 удаа, Бээжингийн суваг тасалдсанаас 4 сард 2 

удаа, 5 сард 1 удаа орчны зургийн боловсруулалт хугацаа хоцорч хийгдсэн бол газар 

өндрийн зургууд 1 сарын 22-нд мэдээлэл боловсруулалтын системийн компьютер 

гацснаас, 4 сарын 16-нд Бээжингийн суваг тасалдсанаас сервэрт хоцорч тавигдсан  

байна.   

Хувь хүний буруутай үйлдлээс шалтгаалан зураг, мэдээ хоцорсон болон 

боловсруулагдаагүй тохиолдол гараагүй байна. 

 
“SYNOP” мэдээ  

Цаг агаарын ажиглалтын SYNOP эх мэдээг боловсруулж, веб серверт байршуулах 

ажил 98.0%-тай байв. Шинэ цасны зузаан, тунадасны үргэлжилсэн хугацаа болон 

салхины нэмэлт бүлгийг буруу коодлох, хоногийн их температур, далайн түвшин дэх 

даралт зэргийг буруу өгөх тохиолдлууд их гарч байна. Ховд, Дорноговь, Баянхонгор, 

Завхан аймгууд шуурхай мэдээний хяналт муу хийж, алдаатай мэдээ их ирүүлсэн 

байна.  

 

FY-2 хиймэл дагуулын үүлний зураг  

FY-2 байран хиймэл дагуулын үүлний зураг 1 сарын 29-ний 20 цагаас 31-ний 16 цаг, 

3 сарын 16-ны 08 цагаас 18 цаг, 5 сарын 22-ны 12 цагаас 15 цагуудад  үүлний мэдээ 

боловсруулдаг компьютерын хатуу диск дүүрсэн зэрэг шалтгаануудын улмаас нийт 151 

үүлний зураг боловсруулагдаагүй байна. Бусад хугацаанд 30 минут тутам боловсруулж, 

сервэрт дамжуулах ажил хэвийн явагдаж, FY-2 дагуулын үүлний зургийн 

боловсруулалт 99.1%-тай байв. 
 

Орон нутгийн урьдчилан мэдээлэх салбаруудыг арга зүйн удирдлагаар хангасан 

байдал 

2015 оны эхний 11 сард аймгуудын Урьдчилан мэдээлэх хэсгүүдийн нарийвчилсан 

мэдээний ирц 99.8%, хоногийн урьдчилсан мэдээний ирц 99.7% байна. 3 дугаар сард  

Архангай, 5 дугаар сард  Говь-Алтай, Хөвсгөл, 11 дүгээр сард Өмнөговь аймгууд 

хоногийн хоногийн урьдчилсан мэдээг тус бүр 1 удаа шалтгаангүйгээр тасалсан байна.  

Урьдчилан мэдээлэх хэсгүүдийн хагас хоногийн урьдчилсан мэдээний таарц 

94.6%, хоногийн урьдчилсан мэдээний таарц 92.5% байна. Дорнод(97.5%), 

Баянхонгор(96.6%), Орхон, Дундговь(96.3%) аймгуудын хагас хоногийн урьдчилсан 

мэдээний таарц хамгийн өндөр байгаа бол Говь-Алтай(90.1%), Архангай(90.6%), 

Өвөрхангай(92.4%) аймгуудын нарийвчилсан мэдээний таарц хамгийн доогуур байна. 

Хоногийн мэдээний хувьд мөн Дорнод(96.2%), Орхон(95.0%), Хөвсгөл(94.9%), 



аймгуудын таарц сайн, харин Говь-Алтай(86.6%), Баян-Өлгий(89.6%), Архангай(89.7%) 

аймгуудын таарц тааруу байлаа. 

Сэлэнгэ, Увс, Баян-Өлгий аймгууд хоногийн урьдчилсан мэдээгээ хамгийн сайн 

(3.9-4.5%-иар) нарийвчилсан бол Өвөрхангай аймаг хоногийн мэдээгээ нарийвчилж 

чадаагүй, 0.5 %-иар бууруулсан байна. Сэрэмжлүүлэх, урьдчилан сэргийлэх мэдээний 

ерөнхий чанар 73.1%, онч 88.6%, аюултай болон гамшигт үзэгдлийг урьдчилан 

илрүүлэлт 94.1% байв. Аюултай болон гамшигт үзэгдэл ажиглагдсан талаарх мэдээний 

ирц 99.6%, чанар 99.6% байсан ба Хөвсгөл, Ховд, Булган, Өвөрхангай, Дархан-уул 

аймгуудын мэдээний дүн сайн(100.0%), харин Төв, Баянхонгор, Завхан, Говь-Алтай 

аймгуудын дүн хамгийн доогуур (98.3-99.1%) байлаа.  

 

Климат мэдээний ерөнхий ирц, чанар 99.9%-тай байгаас Говьсүмбэр, Дархан-Уул,  

Баянхонгор, Говь-Алтай, Төв, Дорноговь аймгуудын мэдээний чанар муу (99.7-99.8%), 

бусад аймгууд 99.9-100%-тай байв. Аймгууд шуурхай мэдээний хяналтыг хангалтгүй 

хийж байгаагаас погода мэдээ алдаатай ирж байна. Климат коодоор ирсэн 

температурын сарын дундаж болон экстремал утгууд, экстремал утга ажиглагдсан 

өдрүүд, тунадас орсон болон цасан бүрхүүлтэй өдрийн тоо зэрэг нь шуурхай мэдээтэй 

/погода мэдээ/ харьцуулан шалгахад ихээхэн зөрүүтэй байна.  

 

Удирдах дээд байгууллагаар шийдвэр гаргуулах 

 Синоптик инженерийн сургалтын хөтөлбөр, төсөв зэргийг боловсруулж, ЦУОШГ-

ын даргын 2015 оны 05 сарын 20-ны 90 тоот тушаалаар батлуулав.  

 

Дүн, тайлан гаргах 

 Сар бүр орон нутгийг зураг мэдээ, арга зүйн удирдлагаар хангах ажлын тайлан 

болон аймгуудын УЦУОША-дын Урьдчилан мэдээлэх салбаруудын дүнг гаргаж, 

хүрээлэнгийн захиргааны зөвлөлийн хуралд хэлэлцүүлж байв. Эхний 11 сард нийт 185 

НСМ, 301 ХСМ, 20 УСМ дүгнэж, 13142 ААМО мэдээ шалгасан.  

 

Ажлын байрны автоматжуулалт 

ONS програмыг суулгах, ажиллуулахтай холбоотой асуудлуудад шуурхай хариу 

өгч , Team Viewer програмаар алсаас хандаж зааварчлав. ONS програмаар дүгнэсэн 

өдөр бүрийн таарцаар сарын дундаж таарц бодуулах аргыг аймгуудад заав. 

Цаг агаарын газар, өндрийн бодит зургийн боловсруулалтыг сайжруулах, 

аэрологийн мэдээний хоосон орон зайг тоон прогнозын ойрын хугацааны мэдээгээр 

нөхөх, прогноз зураг боловсруулах зарим гар ажиллагааг автоматжуулах зэрэг 

ажлуудыг гэрээгээр хийлгэж, инженерүүдэд холбогдох сургалтыг хийж,  9 дүгээр сарын 

1-нээс эхлэн шуурхай үйлчилгээний ажилд ашиглаж байна. 

 Цаг агаарын 1 хоногийн тоймыг өдөр бүр, 7 хоногийн тоймыг Даваа гаригт зурган 

хэлбэрээр www.tsag-agaar.gov.mn цахим хуудсанд тавьж байгаа бөгөөд 2016 оноос цаг 

уурын бүх өртөө, харуулын мэдээгээр хур тунадас, цасны зузааны мэдээллийг гаргаж 

үзүүлэхээр програмыг шинэчлэх ажлыг хийж байна. 

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


Синоптикийн ажлын автоматжуулсан байрны програм хангамжийн шинэчилсэн 

зааврыг PDF хэлбэрээр бэлтгэж, AFDOS-ийн заавар журам дотор тавьсан.  

Мөн Засгийн газрын 286 тоот тогтоолын дагуу анхааруулах мэдээнд оруулах 

үзэгдлийн нэр, босго утга, сэрэмжлүүлэх мэдээ, урьдчилан сэргийлэх мэдээнүүдийг 

дүгнэх журмыг шинээр боловсруулж, ЦУОШГазрын арга зүйн зөвлөлөөр хэлэлцүүлж 

шийдвэрлүүлэв. 

 

Шалган туслах ажил, мэргэжил, аргазүйн зөвлөгөө 

• Баянхонгор, Булган аймгуудын Урьдчилан мэдээлэх салбарт шалган туслах ажлыг 

хийж, газар дээр нь мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өглөө. Шалган туслах ажлын 

хүрээнд Баянхонгор аймгийн нийт өртөө, харуулын ажиглагч техникч нарт аюул, 

агаар мэдээний ААМО коод, цаг уурын ажиглалтын АК-01 коодонд орсон 

өөрчлөлтүүдийн талаар, синоптик инженерүүдэд фронтын анализ хийх, тоон 

прогнозын загваруудын үр дүнг ашиглах болон хиймэл дагуулын үүлний зурагт 

анализ хийх талаар  хичээл орж, зөвлөгөө өгсөн.  

• Дорнод, Говь-Алтай, Дархан-Уул, Баянхонгор аймгууд, Улаанбаатар УЦУОША-нд 

синоптик инженерээр ажиллах ажилтнуудыг 3-14 хоног дадлагажуулж, орон нутагт 

ажиллах талаар заавар зөвлөгөө өгөв. 

• Орон нутгийн синоптик инженерүүдээс утас болон мессенжерээр ирсэн асуулт, 

хүсэлтүүдэд тухай бүр хариу заавар өгч, сарын тайланд тухайн сард гаргасан алдаа 

дутагдал болон заавар журамтай холбоотой зааварчилгааг явуулж байв.  

 
  



6. Хөдөө аж ахуйн цаг уурын чиглэлээр 
6.1 Хөдөө аж ахуйн цаг уурын мэдээ, прогноз, тойм, зөвлөмж гаргах 

2015 оны эхний 5 сарын байдлаар давхардсан тоогоор 135 станц, 185 харуул, 3 

гэрээт харуул, нийт 954 салбарын агро дундаж мэдээг ........% хүлээн авч, 

боловсруулан, дараах мэдээ, мэдээллийг олон нийтэд www.tsag-agaar.mn, www.icc.mn, 

www.imh.mn цахим хуудсаар хүргэж,  аймгуудад сүлжээгээр хүргүүлж байна. Үүнд: 

1) Сар тутмын 3 арав хоногийн тойм  

2) Арав хоногийн цаг агаарын нөхцлийн онцлогууд  

3) Сарын цаг агаарын нөхцлийн тойм /III арав хоногт/ 

4) Сарын урьдчилсан мэдээний зөвлөмж /III арав хоногт/ 

5) Хөрсний чийгийн мэдээ, арав хоног тутамд 

6) Царцаа, мэрэгчдийн тархалт, нягтшилын мэдээ 

7) Зөвлөмж, прогнозуудыг графикийн дагуу гаргаж, тухайн 10 хоногийн тоймд 

оруулж байна. Түүнчлэн агро дундаж мэдээний чанарыг сар бүрээр дүгнэж, 

аймгуудад хүргүүлж байна. 

 

Тайлангийн хугацаанд боловсруулан гаргасан төрөл бүрийн урьдчилсан мэдээний 

таарцыг харуулбал:           

1. Хөрс гэсэж эхлэх хугацааны прогноз -81.6 %, 

2. Хөрс хөлдөж эхлэх хугацааны прогноз - 82.6%, 

3. Хаврын хөрсний угтвар чийгийн прогноз – 81.6%, 

4. Буудайн аарцан бололтын прогноз - 77.6%, 

5. Бэлчээрийн ургамлын ургацын прогноз - 40.8%, 

6. Үр тарианы ургамлын ургацын прогноз - 63.2%, 

7. Төмсний ургацын прогноз – 50.6%, 

8. Эм хонины жингийн өсөлтийн төлөв - 91.5%, 

9. Эм хонины жингийн бууралтын төлөв – 85,0% байна. 

 

Прогнозын таарцыг харахад үр тарианы аарцан бололт, бэлчээрийн болон 

төмсний ургацын прогноз, эм хонины жингийн өсөлт, бууралтын прогноз зэрэг нь 

төлөвлөгөөт даалгавраас доогуур  байгаа бол хөрс хөлдөх, гэсэх хугацааны, хаврын 

угтвар чийгийн болон буудайн ургацын урьдчилсан мэдээний таарц төлөвлөгөөт 

даалгавраас давсан дүнтэй байна. 

2015-2016 оны өвөл, хаврын бэлчээрийн даацыг нийт нутгаар, багийн түвшинд 

тооцоолон гаргаж, мэдээлсэн. Түүнчлэн зарим аймгийн хүсэлтээр бэлчээрийн даацын 

зураглал, бичиглэлийг хийж хүргүүллээ. 

Ган, зуншлага, хур тунадас, бэлчээрийн даац, эрсдэлийн тойм, цасан бүрхүүлийн 

төлөв зэрэг цаг үеийн мэдээ мэдээллийг удаа дараа бэлтгэж, Засгийн газар, Онцгой 

комисс, ЦУОШГ, БОНХАЖЯ, ХХААЯ, ОБЕГ зэрэг холбогдох байгууллагуудад хүргүүлж, 

танилцуулж байлаа. 

http://www.tsag-agaar.mn/
http://www.icc.mn/
http://www.imh.mn/


Хөрсний чийг болон царцаа, мэрэгчдийн мэдээнд боловсруулалт хийн, зураглаж, 

арав хоног бүр тоймд оруулж эхлээд байгаа бөгөөд агродундаж мэдээний чанарыг сар 

бүрээр дүгнэж, аймгуудад хүргүүлсэн байна. 

FY-2 хиймэл дагуулын хур тунадас, температурын боловсруулалтыг хийж 10 хоног 

бүр интернэтэд байршуулан үйлчлэх ажил хүлээн авч байгаа хиймэл дагуулын төрөл, 

мэдээ өөрчлөгдсөнтэй холбоотойгоор боловсруулалтын системд шинэчлэл хийх 

шаардлага үүссэний улмаас 7 дугаар сараас эхлэн хийгдэхгүй байгаа бөгөөд 

системийн шинэчлэлт хөрөнгө, санхүүгийн улмаас саатаж байна.  

Ган, зудтай холбоотой газрын болон хиймэл дагуулын мэдээллүүдийг нэгтгэн  

Монгол орны 2015-2016 оны өвөлжилтийн эрсдлийн зураг, тойм, зөвлөмжийг 2 удаа 

/X/28, XI/24/ гаргасан ба уг мэдээллийг Засгийн газрын хуралдаан, УИХ-ын БОХХАА 

байнгын хорооны хуралдаанд танилцуулсан ба Онцгой комисс, ХХААЯ, ОБЕГ, Улаан 

загалмайн хороо зэрэг байгууллагуудын зүгээс ихээхэн сайшааж, өөрсдийн үйл 

ажиллагааны удирдлагад ашиглаж байгаа талаараа мэдээлэл ирүүлээд байна.  

 

6.2 Хяналт-шинжилгээний мэдээний боловсруулалт, мэдээллийн сан 

 Хөдөө аж ахуйн цаг уурын мэдээллийн санг 6804 дэвтрийн эх мэдээгээр 

баяжуулжээ. Бэлчээрийн ургамлын мэдээллийн санд орсон 1995 оны 14 аймгийн 135 

салбарын 750 ширхэг ХД-1 дэвтрийг нэгбүрчлэн тулгаж, нягтлах, бүртгэх ажлыг хийж, 

санд оруулаагүй байсан 135 салбарын ургамлын гэмтлийн мэдээ болон шивээгүй 

орхигдсон мэдээг нөхөж орууллаа. Ингэхдээ мэдээ байхгүй буюу дутуу бол тайлбар 

тодруулга бичсэн байна. Бэлчээрийн ургамлын мэдээллийн санд 1970, 1971, 1972, 

1975, 1976, 2014 оны бэлчээрийн хашаалсан болон хашаалаагүй талбайн мэдээг 

үзүүлэлт тус бүрээр мэдээллийн сангийн форматад тохируулан бэлтгэж, таримал 

болон бэлчээрийн ургамлын өвчин, хөнөөлт шавьж, мэрэгчдийн мэдээллийн санд 2014 

оны 22 аймгийн мэдээг бүртгэн цэгцэлж, таримал ургамлын мэдээллийн санд 2008-

2014 оны мэдээг бүртгэж, цэгцлэн үзүүлэлт тус бүрээр сангийн форматад тохируулж,  

ган, зудын мэдээллийн санд 2009-2014 оны мэдээ болон зургийг, бэлчээрийн төлөв 

байдлын мэдээллийн санд (DIMA) 2011, 2012 оны 22 аймгийн 1500 цэгийн бэлчээрийн 

талхлагдалтын болон хөрсний үнэлгээг нөхөж, тус тус үндсэн санд татсан байна. Мөн 

МААЦУ-ын мэдээллийн санг 2014-2015 оны 84 дэвтрийн мэдээгээр баяжилтыг хийсэн. 

16 аймгийн бэлчээрийн төлөв байдлын 2015 оны алдаатай санг /DIMA/ засаж, 

аймгуудад хүргүүлсэн ба 22 аймгийн 2011-2015 оны DIMA санг 3.0, 3.1 шинэ хувилбарт 

шилжүүлжээ. 

2014 оны ажиглалтын материалыг архивын нэгж болгон бэлтгэж, ЦУОШГ-ын 

БОМТА-т хүлээлгэн өгсөн. 

 

6.3 Хөдөө аж ахуйн цаг уурын мэдээ, мэдээллийн үйлчилгээ 

www.tsag-agaar.mn, www.imh.mn веб сайтад сар бүр 10 хоногийн тоймууд болон 

хугацаат мэдээ прогнозуудыг байршуулан, мэдээллийг олон нийтэд хүргэхийн зэрэгцээ  

“Малчин” нэвтрүүлэгт зуншлагын байдлын талаар, ЦУОШГ-аас зохион байгуулсан 

сэтгүүлчидтэй хийх уулзалтанд ХААЦУ-ын бүтээгдэхүүний талаар мэдээлэл өгч, 

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


бэлчээрийн үндэсний тайлан гарсантай холбогдуулан “Ногоон алт” төслийн 

судлаачидтай хамтран, Eagle телевизийн “зочны цаг” болон хэвлэлийн бага хуралд 

оролцсон ба ган, зуншлагын байдлын талаар “Хурд” агентлаг, “Малчин” нэвтрүүлэг, 

“Үндэсний шуудан” сонинд удаа дараа мэдээлэл өгсөн. Өнөөдөр сонины хүсэлтээр 

2015-2016 оны өвөл, хаврын бэлчээрийн даацын мэдээг өгч, нэмэлт мэдээлэл өгсөн нь 

“Тав, арваар тогтохгүй авлагатай өвөл” нэртэй сурвалжлага, ярилцлага хэлбэрээр 

нийтлэгдсэн байна. Монгол телевизийн Нээлттэй хэлэлцүүлэг нэвтрүүлэгт 

“Өвөлжилтөд бэлэн үү” сэдвээр мэдээлэл өгсөн ба Монгол НД телевизийн “Оргил цаг” 

мэдээллийн хөтөлбөрийн зочны цагт өвөлжилтийн төлөв, эрсдэлийн зураг, цаг агаарын 

урьдчилсан мэдээг танилцуулж, мэдээлэл өгсөн байна.  

БОНХАЖЯ-ны хүсэлтээр бэлчээрийн даацын 2013, 2014 оны мэдээг баг бүрээр, 

2015 оны зуны цаг агаар буудайд хэрхэн нөлөөлсөн талаар мэдээ, ХХААЯ-наас 

гаргасан хүсэлтийн дагуу буудайн ургац алдсан цаг агаарын нөхцлийн тухай 

дэлгэрэнгүй мэдээллийг, Өвөрхангай аймгийн хүсэлтээр бүх салбарынх нь 

хашаалаагүй талбайн ургацын мэдээг, ГХГЗЗГ-аас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу хөрс, 

ургамал, амьтны чиглэлээр хийгдэж байгаа мониторинг, судалгааны мэдээг үзүүлэлт 

тус бүрээр, Нийслэлийн засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн 

газарт нийслэл орчмын бэлчээрийн даацын зураг, хүснэгтэн мэдээг боловсруулан 

хүргүүлсэн бөгөөд өвлийн цаг агаарын байдлын талаар мэдээлж, байгаль орчин төлөв 

байдлын тайланд орох мэдээ, мэдээлэл, хаврын тариалалтын агро зөвлөмж бичихэд 

шаардлагатай намрын нөөц чийгийн мэдээ, Дархан-Уул аймгийн 2000-2002 оны 

бэлчээр, буудайн талбайн хөрсний чийгийн мэдээг доктор Б.Доржид, ХААИС-ийн Агро 

экологийн сургуулийн багш докторант Б.Лхамсүрэнд Тэрэлжийн 2010-2015 оны хөрсний 

чийгийн мэдээг тус тус гаргаж өгсөн байна. 

 УИХ-ын Өргөдөл гомдлын байнгын хороонд зуншлагын талаар, УИХ-ын Хөдөө аж 

ахуй, байгаль орчны байнгын хороонд ган, зуншлагын талаар мэдээлэл өгч, ОБЕГ-т 

Засгийн Газарт оруулах мэдээллийг хэлэлцэх уулзалт, Засгийн Газрын хуралдаанд 

оролцож, “Цаг агаарын нөхцөл байдал, ган, зуншлагын төлөв байдал” мэдээлэл өглөө. 

 Улсын Онцгой комиссын удирдамжийн дагуу газар тариалангийн бус нутаг буюу Төв, 

Булган, Сэлэнгэ, Дархан-Уул аймгуудын зарим нутгаар гангийн судалгаа хийх, газар 

дээр нь үзэж танилцах ажлын хэсэгт Хөдөө аж ахуйн цаг уурын секторын эрхлэгч 

Б.Эрдэнэцэцэг ажиллаж, ажлын тайланг УОК-оор дамжуулан Засгийн Газрын 

хуралдаанд оруулсан бөгөөд “Гангийн байдалд арга хэмжээ авах, өвөлжилтийн 

байдалд бэлтгэх” тухай Засгийн Газрын тогтоолын төсөлд саналаа өгсөн байна.  

60 станцын хашаалсан болон хашаалаагүй талбайн 1979-2014 оны ургацын мэдээг 

гаргаж, DayCent загварын оролтонд ашиглаж байна.  

 ХХААЯ-ны сайдын тушаалаар байгуулсан “Бэлчээр ашиглалтын гэрээг 

боловсруулах, бэлчээрийн даац багтаамж тооцоолох аргачлалыг боловсронгуй болгох” 

ажлын хэсэгт Б.Эрдэнэцэцэг оролцон ажиллаж байна.  

 

6.4 Хөдөө аж ахуйн цаг уурын мониторингийн улсын сүлжээг арга зүйн 

удирдлагаар хангах 



Аймаг, нийслэлийн УЦУОША-ын дарга нарын семинар дээр ХААЦУ-ын бүх төрлийн 
судалгаа шинжилгээний ажлын талаар зааварчилга өгсөн бөгөөд орон нутгийн хөдөө 
аж ахуйн ажиглалтын материалд шүүмж шалгалт хийсэн дүн, зааварчилга өгөх 
хүснэгтийг боловсронгуй болгож хүргүүллээ. 

Энэ онд хашаалсан талбайн бэлчээрийн ургамлын үзэгдэлзүйн ажиглалтын 

материал 828, хашаалаагүй талбайнх 1295,  хөрсний чийгийн 376, таримал ургамлын 

199, бэлчээрийн ургамлын хөнөөлт хортны 2190, таримал ургамлын өвчин, хортны 317, 

бэлчээрийн төлөв байдлын ажиглалтын 1599, нийт 6710 нэгж ажиглалтын материалд 

шүүмж шалгалт хийж, орон нутагт зааварчилга өгч ажилласан байна.  

Булган, Төв, Дорноговь аймгууд дахь МААЦУ-ын харуулуудад шалган туслах ажлыг 

хийж, автомат станцын мэдээг хураалаа. Дорноговь, Төв аймгийн автомат станцтай 

харуулуудын 2012-2014 оны мэдээнд харьцуулалт анализ хийж, ЦУОШГ-ын аргазүйн 

зөвлөлөөр оруулж, батлуулсан бөгөөд Булганы хонины харуул, Төв аймгийн ямааны 

харуулуудад 6 сарын 1-ээс эхлэн автомат станцыг ажиллуулж байна.  

Хөрсний чийг, температурын автомат станцын мэдээнд харьцуулалт 

баталгаажуулалтыг хийж, Газрын аргазүйн зөвлөлд хэлэлцүүлэн 7 дугаар сарын 1-ээс 

эхлэн үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх шийдвэр гаргуулсан ба 2016 онд зарим станцын 

мэдээнд харьцуулалт, баталгаажуулалтыг хийнэ.  Хөрсний чийг, температурын автомат 

хэмжигч EM50 багаж ашиглалтын тухай нэгдсэн зөвлөмж боловсруулж, мэдээнд 

боловсруулалт хийх, хадгалах хүснэгт бэлтгэж, аймгуудад хүргүүлсэн. 

2014 онд семинар хийсэн 7 аймагт төслийн дэмжлэгээр тодорхойлсон ургамлын 

зүйлийн бүрдлийн жагсаалтыг зогсоол цэг дээр ажигласан ургамлын зүйлтэй тулгаж, 

засах, зааварчлах ажил хийгдлээ.   

Энэ онд Баян-Өлгий аймагт 6 дугаар сарын 24-26-нд, Сүхбаатар аймагт 7 дугаар 
сарын 5-6-нд, Дорноговь, Говьсүмбэр, Дундговь аймгуудад 8 дугаар сарын 3-7-ны 
өдрүүдэд хөдөө аж ахуйн цаг уурын инженер техникч, ажиглагч нарын бэлчээрийн 
ургамлыг таних, тодорхойлох чадварыг сайжруулах сургалтыг зохион байгуулсан 
бөгөөд Баян-Өлгийн сургалтанд ургамал судлаач, док. Б.Бекей, Сүхбаатарт 
Ботаникийн хүрээлэнгийн судлаач док Л.Жаргалсайхан, Дорноговь, Дундговь 
аймгуудад Ногоон алт төслийн судлаачид хамтран оролцож, ХААЦУ-ын бүх төрлийн 
ажиглалтын технологи мөрдөлтөөр улсын сүлжээний ажилтнуудад аргазүйн удирлага 
өгч ажилласан. 

Баянхонгор аймгийн хүсэлтээр тус албан дээр зохион байгуулагдсан нэгдсэн 

семинарт оролцож, Галуут суманд шалган туслах ажил хийж, Өвөрхангай аймгийн 

УЦУОША-ны хүсэлтээр ХААЦУ-ын бүх төрлийн ажиглалтаар видео семинар, 

зааварчилга өгч, харилцан ярилцсан бол Орхон аймагт 8 дугаар сард бэлчээрийн 

төлөв байдлын ажиглалт хийх үед нь ургамал судлаач, док Б.Оюунцэцэгийг Ногоон алт 

төслийн зардлаар ажиллуулж, Говьсүмбэр аймагт 9 дүгээр сард ХААЦУ-ын ажиглалт, 

мэдээллийн сангийн чиглэлээр 2 өдрийн сургалтыг хийж,  Чойр станцын ажилд шалган 

зааварлалт хийсэн байна. 

Агро цаг уурын Хархорин станцад хөрсний өрмийн хангалт хийгдээгүйгээс 

хөтөлбөрт ажил тасрахад хүрч байгааг харгазлан секторын ажилд хэрэглэж байсан 

өрөм болон хатгуур, метр гэх зэрэг зарим төхөөрөмж өгсөн. 

 



6.5 ХААЦУ-ын чиглэлээр эрдэм шинжилгээний ажил хийж, үр дүнг үндэсний цаг 

уурын алба болон системийн бус байгууллагын ажилд турших, нэвтрүүлэх 

2013-2015 онуудад тус хүрээлэнд хэрэгжсэн “Цаг агаарыг урьдчилан тооцоолох 

загварчилалд супер компьютерийн технологи ашиглах нь” төслийн “УАӨ-ийн байгалийн 

нөөцөд үзүүлэх нөлөөллийн үнэлгээ” сэдэвт ажил дээр Б.Эрдэнэцэцэг, Н.Мөнгөнчимэг, 

Г.Раднаа, Р.Ганхүү нар ажиллаж, эрдэм шинжилгээний ажлын явцыг семинарт 

танилцуулж, төгсгөлийн тайланг бичиж байна.  

Сэлэнгэ, Дархан-Уул аймгийн нутагт тархсан царцааны тархалтын зураглал хийх, 

агродундаж мэдээний хур тунадас зураглах аргачлалыг сайжруулах ажлын хүрээнд 

тооцоо хийж зураглах ажлыг турших, бэлчээрийн ургамлын ургац, зуншлагын зургийг 

боловсронгуй болгох аргачилал турших, боловсруулалт хийх ажлыг үргэлжлүүлэх, 

агродундаж мэдээний зураглал хийх талаар видео хичээл бэлдэж, аймгуудад 

хүргүүлсэн зэрэг ажлуудыг хийгээд байна. 

Хүрээлэнгийн Эрдмийн зөвлөлийн хурлаар Хархорин, Дархан агро цаг уурын, 

Булган, Төв, Дорноговь аймгийн /үхэр, хонь, ямаа/ зоо цаг уурын судалгааны ажлын 5 

тайланг амжилттай хэлэлцүүлсэн байна. 

Аргазүйн зөвлөлөөр Зоо цаг уурын 4 харуулын автомат станцын мэдээний 

харьцуулалт, баталгаажуулалт хийсэн дүн, хөрсний чийгийн автомат багажийн 

мэдээний харьцуулалт, баталгаажуулалт хийсэн дүнг тус тус хэлэлцүүлж, үйлдвэрлэлд 

нэвтрүүлэх шийдвэрийг гаргуулаад байна. 

“Ган, зудыг эртнээс сэрэмжлүүлэх систем боловсруулах, бэлчээрийн нөөц, даац 

ажиглалтанд дүн шинжилгээ хийх” сэдэвт эрдэм шинжилгээний төслийг 2016-2018 онд 

хэрэгжүүлэхээр саналыг боловсруулж, ХХААЯ-д хүргүүллээ. 

 
  



7. Уур амьсгалын судалгааны чиглэлээр  

 

7.1 Ус, цаг агаар, уур амьсгал, байгаль орчны бодит болон ирээдүйн төлөв 

байдлын тухай мэдээ, мэдээллээр хангах 

Уур амьсгалын үндсэн элементийн зураглалыг 2014 оноор боловсруулж, тойм 

бичиглэлийг хийж, хүрээлэнгийн цахим хуудсанд байршуулж, статистикийн мэдээ, 

тайлангийн уур амьсгал, гамшигт үзэгдлийн мэдээний хэсгийг цаг уурын 72 өртөөний 

мэдээгээр бэлтгэж, байгаль орчны мэдээллийн санд оруулав. 

Байгаль орчны төлөв байдлын 2014 оны тайлангийн уур амьсгалын хэсгийг 

боловсруулж, Монгол орны агаарын температур, хур тунадас, салхины газарзүйн 

тархалт, түүний бичиглэлийг хийж, тайланд оруулав.  

Уур амьсгалын жилийн эмхтгэлийг 2014 оны 19 үзүүлэлтээр боловсруулж, нарны 

цацрагийн жилийн эмхтгэлийг 5 үзүүлэлтээр гаргаж, 2014 оны 12, 2015 оны эхний 11 

сарын уур амьсгалын эмхтгэлийг 14 үзүүлэлтээр  гаргаж, уур амьсгалын үндсэн 

элементүүдийн газарзүйн тархалтын зураглалыг сар бүр гарган боловсруулж, цаг 

уурын өртөө, харуулын  2014 оны 12 дугаар сар, 2015 оны эхний 11 сарын цаг уурын 

135 өртөө, 181 харуулын шалгасан мэдээгээр a)эх мэдээ (ISX), b)хүснэгт (TAB), c)үр 

дүн (RES) хэлбэрийн цахим мэдээ тус бүрээр 3380, нийт 10140 нэгж мэдээг үүсгэж, 

2014 оны 12, 2015 оны 1-11 дүгээр саруудын нарны цацрагийн 15 автомат станцын 

мэдээг сүлжээгээр авч, нарны цацрагийн минут тутмын мэдээг боловсруулан горимын 

мэдээ болгож, нарны цацрагийн актинометрийн ажиглалттай 3 өртөөний цахим мэдээг 

шалгаж, нийт 36 мэдээг боловсруулан, аэрологийн 4 станцын нийт 2000 гаруй  

ажиглалтын мэдээг сүлжээгээр авч, шалгасан ба Улаанбаатар, Мөрөн, Улаангом 

станцуудын 2014 оны 12 дугаар сар, 2015 оны эхний 11 сарын сар тутмын ажиглалтын 

CLIMAT TEMP мэдээг сүлжээгээр авч, тус тус архивласан байна.  

 

7.2 Ус, цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний улсын сүлжээг мэргэжил, арга 

зүйгээр хангах. 

Цаг уурын хэсэг 

Цаг уурын сүлжээний 22 төвийн 135 өртөө, 181 харуулын 2014  оны 12 дугаар сар, 

2015 оны эхний 11 сарын нийт 1800  цахим мэдээг авч, онолын шалгалт болон агаарын 

температур, сарын нийлбэр тунадас, даралтын утгуудад орон зайн нарийвчилсан 

шалгалт хийв.     

Орон нутгийн салбаруудын анхан шатны ажиглалтын технологи мөрдөлтөд хяналт 

тавих, инженерүүдийн шүүмж шалгалтын  чанарыг  үнэлэх зорилгоор Орхон аймгийн 

Эрдэнэт-Овоо өртөө, Улаантолгой харуулын  2014 оны 10, 2015 оны 1, 2014 оны 12, 

2015 оны 1-11 дүгээр сарууд, Сүхбаатар аймгийн 4 өртөө, 9 харуулын 2015 оны 3 

дугаар сарын ажиглалтын ЦД-1, ЦД-7, ЦД-3, ЦД-5  дэвтрүүд, өөрөө бичигч багажуудын 

лентүүд зэрэг давхардсан тоогоор 2600 орчим нэгж материалыг ирүүлж, хяналтын 

дэлгэрэнгүй шалгалтыг хийж, шүүмж шалгалтын чанарт үнэлгээ өгөв. Орон зайн 

шалгалт болон хяналтын шалгалтаар илэрсэн алдаа, дутагдлын талаар зааварчлага 

бичиж, 265 хариу заавар зөвлөмжийг орон нутагт хүргүүллээ. Шүүмж шалгалтын дүн: ... 



 
 
 
Нарны цацраг судлалын хэсэг:  

Нарны цацрагийн актинометрийн 36 цахим мэдээг авч, шүүмж шалгалт хийж, нарны 

цацрагийн ажиглалтын тайланд гарсан шивэлтийн ба техник, шүүмж шалгалтын алдааг 

илрүүлж, зааварчилгааг тухай бүрд нь орон нутгийн УЦУОША-дад явуулав.  

Нарны цацрагийн мэдээний санг сар бүр баяжуулан боловсруулалтыг хийж, цувааг 

жигдрүүлж байгаа ба нарны гийгүүллийн үргэлжлэх хугацааны болон бүрхэг, нартай 

өдрүүдийн түүвэр боловсруулалтыг хийлээ. 

Нарны цацрагийн олон улсын сүлжээний Улаанбаатар, Улаангом, Улиастай, Мөрөн, 

Даланзадгад станцуудын 2014 оны 7-12, 2015 оны 1-6 дугаар саруудын мэдээг 

боловсруулан, ОХУ-ын Геофизикийн төвд явуулав. 

 

Аэрологийн хэсэг 

Аэрологийн 4 станцын  2015 оны эхний 11 сарын өдөр бүрийн радиозондын, 

сонгомол даралтын гадаргын, 2 секунд тутмын ажиглалтын, онцлог цэгийн зэрэг нийт 

2445 эх мэдээг сүлжээгээр авч, шалгасан бөгөөд аэрологийн станцуудын 2014 оны 12 

дугаар сар, 2015 оны 1-11 дүгээр саруудын ажиглалтын АХ-5, АХ-6, АХ-9, АХ-10, 

аэроклимат хүснэгтүүдийг цахим хэлбэрээр авч, шалган хадгаллаа.  

Түүнчлэн цахим мэдээнд шалгалт хийсэн тухай тэмдэглэл, хариу зааварчлагааг 

бичиж, орон нутагт цаг тухайд нь хүргүүлэн инженерүүдтэй утсаар болон сүлжээгээр 

холбогдон сарын мэдээнд гарч байгаа алдааг давтан гаргуулахгүй байх талаар 

зөвлөмж, зааварчлага өгч ирлээ. 

2015 оны 3 дугаар сарын 24-29-ны өдрүүдэд Завхан аймгийн УЦУОША-д  ажиллаж, 

ажиглалтын мэдээнд хийж байгаа техник болон шүүмж шалгалттай танилцаж, 

“MonMeteo” программын боломжуудыг бүрэн ашиглах талаар зааж сургалаа. Улиастай 

өртөөний ажилтай танилцаж, ажиглалтын технологи мөрдөлт, ажиглалтын чанарыг 

сайжруулах талаар заавар зөвлөгөө өгч, уур амьсгалын лавлах боловсруулах талаар 

хичээл зааж, зааварчлага өгсөн байна.  

Мөн 5 дугаар сарын 9-10-нд зохиогдсон Говийн бүсийн семинарт оролцож, 

ажиглалтын сүлжээнд шинээр ашиглаж байгаа программ хангамжуудын талаар зааж 

сурган, ажиглалтад гарч байгаа алдаа дутагдал, ололттой талуудын талаар харилцан 

ярилцаж, зөвлөгөө өглөө. 

Өмнөговийн Даланзадгад аэрологийн өртөөнд БНХАУ-ын мэргэжилтнүүдтэй 

хамтран ажиллав. 

2015 оны 6 дугаар сарын 11-нд нарын цацрагийн ажиглалтын AWS310 автомат 

станцын мэдээний тасалдал, горимын мэдээ болгон боловсруулах асуудлаар 

танилцуулга хийж, ЦУОШГазрын болон БХЗТ Лабораторийн багажийн 

мэргэжилтнүүдтэй хамтарсан хэлэлцүүлгийг хийсэн. Хэлэлцүүлгээс гарсан саналын 

дагуу AWS310 автомат станцын мэдээг нэгэн төрлийн болгож боловсруулах, горимын 

мэдээ болгох, мэдээний чанарт үнэлгээ өгөх ажлууд хийгдэж, хүрээлэнгийн захиралд 

танилцуулан уг асуудлаар ЦУОШГазарт албан бичиг явуулсан. 



 
7.3 Уур амьсгалын чиглэлээр эрдэм шинжилгээний ажил хийж, үр дүнг үндэсний 

цаг уурын алба болон системийн бус байгууллагын ажилд турших, нэвтрүүлэх 

ШУТсангийн санхүүжилтээр 2012-2015 онд хэрэгжүүлсэн “Цаг агаарыг урьдчилан 

тооцоолох загварчлалд супер компьютерийн технологи ашиглах” төслийн “Агаарын 

бохирдлыг урьдчилан мэдээлэх технологи”, “Уур амьсгалын элементүүдийн грид мэдээ, 

сан” үүсгэх боловсруулах үр дүнгийн хүрээнд “Динамик болон статистик загвар ашиглан 

Монгол орны агаарын температур, хур тунадасны тархалтыг тооцоолох нь” сэдэв, 

“Томоохон хотуудын агаарын бохирдлын талбайн эх үүсвэрийн геометр хэмжээг 

хиймэл дагуулын мэдээгээр нарийвчлан тодорхойлох” сэдэвт судалгааны ажлын явцын 

болон завсрын тайлангуудыг их семинар болон эрдмийн зөвлөлөөр цаг тухай бүрийд 

тогтмол хэлэлцүүлж ирсэн ба эцсийн тайланг захиалагч тал болох БОНХАЖЯ, ШУТС, 

БШУСЯ-ны төлөөлөл оролцсон эрдмийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, төслийн 

захиалагч болон санхүүжүүлэгч зэрэг холбогдох газруудад хүлээлгэн өгөв. 

2016-2018 онуудад хэрэгжүүлэх “Цаг агаар, уур амьсгалын бичил, бэсрэг хэмжээст 

загварчлал” сэдэвт төслийн саналыг боловсруулж, БШУСЯ-д хүргүүлэв. 

7.4 Дэлхийн ажиглалтын системүүдийн систем болон Дэлхийн цаг уурын 
байгууллага(ДЦУБ)-ын хөтөлбөрүүдтэй үйл ажиллагаагаа уялдуулах 

ДЦУБ-д  цаг уурын 41 өртөөний сүүлийн 23 жилийн уур амьсгалын мэдээг 1991-

2000, 2001-2010, 2011-2013 он гэсэн жилийн заагтайгаар агаарын дундаж температур, 

хамгийн их, хамгийн бага температур, хур тунадас, станцын түвшний агаарын  даралт, 

далайн түвшинд шилжүүлсэн даралтын утгыг жил, сараар боловсруулж, өгөгдсөн 

форматын дагуу бэлтгэж, хүргүүллээ. 

Цасны хээрийн хэмжилтийн мэдээг цахим хэлбэрээр бэлтгэж, цасан бүрхүүлийн 

ажиглалтын ЦД-5 дэвтрийг автоматаар боловсруулах ажлыг  хийж гүйцэтгэсэн. Уг 

ажлын хүрээнд 10 хоногийн цасны хэмжилтийн 100 цэгийн буюу сардаа 3 арав 

хоногийн 300 цэгийн мэдээг компьютерт оруулах зааврыг бэлтгэсэн бөгөөд уг зааврын 

дагуу цасны хээрийн ажиглалтын мэдээг цахим хэлбэрээр бэлтгэж, хэмжилтэд 

тодорхой критерийн дагуу чанарын шалгалт хийсний дараа боловсруулалтыг хийж,  

ЦД-5 дэвтрийг цахим хэлбэрээр гаргах ажлыг программчилсан байна. Уг ажлыг улсын 

сүлжээнд ашиглах ажлын бэлтгэлийг хийж байна.    

Үүлний ажиглалт хийхэд туслах гарын авлагыг сайжруулж, цаг уурын 130 өртөөний 

цасны ажиглалтын сүүлийн 15 жилийн мэдээг бүрдүүлж, цасан бүрхүүлийн мэдээний 

боловсруулалтыг 7 үзүүлэлтээр гаргаж, үр дүнг нэгтгэж, радиозондын өдөр тутмын 

болон сарын цахим мэдээнд боловсруулалт хийх, сонгомол даралтын түвшний мэдээ, 

температур, чийг, салхины онцлог цэгийн мэдээ, завсрын орчих мандлын мэдээ, газрын 

болон өндрийн инверсийн зузаан, эрчимшлийг тооцоолох аргачлалыг программчлав. Уг 

программаар дээрх мэдээнүүдэд оронзайн анализыг хийж, боловсруулсан 

мэдээллүүдийг хадгалах, гаргаж авах зэрэг үйлдлүүдийг гүйцэтгэх боломжтой боллоо. 

Оросын холбооны улсын Иркутск станцын нарны цацрагийн мэдээг Мөрөн станцын 

мэдээтэй харьцуулсан судалгааг хийж, автомат станцын нарны цацрагийн ажиглалтын 



мэдээг боловсруулах програмыг боловсруулж, туршиж, хэрэглэх арга зүй технологийг 

судалж байна. 

 
7.5 Уур амьсгалын мэдээ, мэдээллийн үйлчилгээ 

2015 оны 02-р сарын 04-нд Улаабаатар төмөр замын хүсэлтийн дагуу Замын-Үүд 

өртөөний 1995-2014 оны агаарын дундаж температур, хамгийн бага температур, 

салхины дундаж хурд, зонхилох чиглэлийн мэдээ, Улсын Их Хурлын гишүүний 

хүсэлтийн дагуу Дорнод аймгийн Халх гол сум орчмын уур амьсгалын тойм 

бичиглэлийг сүүлийн 20 жилийн мэдээгээр боловсруулж, ЦУОШГазарт ирсэн 2015 оны 

1/1521 дугаар албан бичгийн хариуд Дорнод аймгийн Баяндун сум орчмын  нутаг дахь  

2013 оны 6-11 дүгээр саруудын цаг агаар байдлын талаарх мэргэжлийн дүгнэлт,  

Баянхонгор аймгийн Хүрээмарал сумын Засаг даргын хүсэлтээр тус сумын уур 

амьсгалын тойм бичиглэлийг цаг уурын Баянхонгор өртөө, Хүрээмарал харуулын 

мэдээгээр боловсруулан, Сэргээгдэх эрчим хүчний хүрээлэнд Мандалговь, Чойр 

өртөөний 2010-2014 оны агаарын чийгшлийн мэдээг боловсруулан тус тус хүргүүлсэн 

байна. 

ЦУОШГ-т Мөнгөнморьт өртөөний 1993-2013 оны сарын дундаж агаарын температур, 

сарын нийлбэр тунадасны мэдээг боловсруулан, 2016 оны цаг уурын өртөө, харуулын 

ажиглалтын бүх материалын хэвлэлийн эхийг хянаж, саналаа тус тус хүргүүлсэн ба цаг 

уурын өртөө, харуулуудын 2015 оны материалын тоо хэмжээ, хуваарилалтыг гаргаж 

өгөв.  

 

  



8. Орчны судалгааны ажлын талаар 

8.1 Прогноз, тойм, зөвлөмж гаргах, үйлчлэх ажлын талаар 

2015 оны улаанбуудайн ургацын урьдчилсан мэдээг 6 дугаар сард багтаан гаргаж, 

веб сайтаар олон нийтэд хүргэсэн байна.   

ЦУОШГ-ын дарга нар, Орчны шинжилгээний хэлтсийн дарга, мэргэжилтнүүд, 

хүрээлэнгийн захирал нарт  шороон шуурганы 7 станцын үйл ажиллагааны талаар 

танилцуулга хийж, үйл ажиллагааг Орчны шинжилгээний хэлтэс хариуцах, 

шинжилгээний хөтөлбөрт оруулах шийдвэрийг гаргуулсан. Шороон шуурга, тоосны 

хэмжилтийн хөтөлбөрт оруулах саналаа Орчны мониторингийн хэлтэст өгч, 

мэргэжилтэн Энхмаа, Мөнхсайхан нарт мэдээлэл өгсөн. 

“Хөрсний доройтол, цөлжилтийн төлөв байдлын зэрэглэлийн шалгуур үзүүлэлт, 

түүнийг тогтоох аргачлал”, “Монгол улсын байгаль орчны нөхцлийн ангилал 

үзүүлэлтийн стандарт” баримт бичигт санал боловсруулж, Төмөр замын газраас 

ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу Замын-Үүдийн тоосны судалгааны үр дүнг гаргаж явууллаа. 

Уур амьсгал, байгалийн гамшигт үзэгдлийн БОХ-9.1, БОХ-9.2 маягт шинчлэгдэн 

өөрчлөгдсөнтөй холбогдуулан  нөхөх зааврыг дахин боловсруулж, ҮСХ, БОНХАЖЯ-нд 

хүргүүлэв.  

Хүлэмжийн хийн 2014 оны мэдээг НОАА-аас захиалан авч, мөн шороон шуурганы 

мэдээллийг байгаль орчны төлөв байдлын тайланд оруулсан. 

  

8.2 Хяналт шинжилгээний мэдээний боловсруулалт   

64 гол, 154 нуурын усны биологийн 2015 оны мэдээг ашиглан тухайн гол, нуурын 

усны чанарт биотик индексээр үнэлгээ өгөх ажлын хүрээнд:  

- Нуурын 15 харуулын 4-10 дугаар сарын хөвөгч амьтны дээжийг хүлээн авч, ирц, 

чанарын дүнг гаргаж, 118 сорьцонд шинжилгээ хийж, төрлийн түвшинд 

тодорхойлоход нийт 16 овгийн шавж илэрсэн бөгөөд хамгийн түгээмэл 

тохиолдсон нь Cirripedia, Cyclops, Daphnia, Radix, Gammarus, Chironmini, 

Tanypodiinae байв. 

- Усны биологийн санг 2014 оны нуурын амьтдын мэдээллээр, усны химийн 

мэдээллийн санг 2014 оны мэдээгээр тус тус баяжуулж,  

- 2010-2014 оны усны хими, биологийн мэдээг ашиглан Хараа голын усны 

бохирдлыг хими, биологийн аргаар үнэлэх, усны хими биологийн мэдээг ашиглан 

бохирдлын түвшин болон усны чанарын өөрчлөлт, гол нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн 

судалгааг хийж, усны чанарын ангиллаар зураглал хийж, голын дагуух ус 

судлалын харуулын усны химийн шинжилгээний дүнг боловсруулан адвекц-

дисперсийн дифференциал тэгшитгэлийг ашиглан тооцоог хийсэн. 

- Тахилт нуурын Хөвөгч амьтны сорьцонд шинжилгээ хийж, үр дүнгээр тайлан 

бичиж Ус судлалын секторт хүлээлгэн өгсөн.  

- Монгол орны томоохон гол мөрний усны харуулууд дээр хэмжсэн хэмжилт, 

Пенман-Монтейз нарын тэгшитгэл болон  загвараар тооцоолсон үр дүнгүүдээр 

сав газрын ууршилт ба урсацын  мэдээллийн санг үүсгэж байна.  

- Хаврын шар усны үерийн прогнозын аргазүй, загварчлал сэдэвт ажлын хүрээнд:  



o Хиймэл дагуулын мэдээнээс цасан бүрхүүлийн тархалтын талбайг хаврын 

шар усны үерийн хамаарал хамгийн өндөр 9 гол-харуул, мөстөл мөсөн 

голоос эхтэй 6 гол-харуулаар тодорхойлж, мэдээг бүрдүүлэн, газрын 

хэмжилтийн цасны зузаан, нягтын мэдээг цуглуулан мэдээллийн санг 

баяжуулав.  

o Хиймэл дагуулын мэдээнээс гаргаж байгаа цасны бүтээгдэхүүний тоог 

нэмэгдүүлэх зорилтын хүрээнд Японы GCOM-W дагуулаас цасны зузааны 

мэдээг авч газрын хэмжилтийн мэдээтэй харьцуулсан судалгаа хийж, 

хүрээлэнгийн эрдмийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн 2016 онд хийх ажлын 

төлөвлөгөөнд нарийвчлан судлахаар тусгуулав.   

- Улаан-Уул станцын орчмоос хүлэмжийн хийн 104 дээжийг авч, хүрээлэн болон 

АНУ-ын ЭСЯ-нд сар бүр тогтмол хүргэсэн ба 1992-2014 оноор НОАА-аас авч 

боловсруулсан 4(CO2 CH4 SF6 CO) элементийн мэдээний олон жилийн 

хандлагыг гаргаж, хүрээлэнгийн  цахим хуудсанд тавьсан.  

- Даланзадгад, Сайншанд, Замын-Үүд, Улаанбаатар тоосны станцуудын 2015 оны 

сар бүрийн тоосны мэдээг татаж, мэдээллийн санг баяжуулсан ба РМ10, РМ2.5 

тоосны мэдээг ЦУОШГ-ын архивт хүлээлгэн өглөө. 

- Дарханы агаарын бохирдлын 2000 оноос хойш 3 хугацааны хэмжилтийн хүхэрлэг 

хий, азотын давхар ислийн агууламжийн мэдээ, 2014 оны 6 сараас 2015 оны  5 

дугаар сар хүртэлх мэдээ, 2014 оны салхины 3 цаг тутмын мэдээг авч 

боловсруулсан. Мөн Дархан хотын агаар бохирдуулах эх үүсвэрийн бүртгэлийн 

мэдээллийг  Дархан УЦУОША болон 2014 оны  Улсын статистикийн эмхэтгэлээс 

авч ашигласан.   

- Автозамын хөдөлгөөнийг удирдах төвөөс замын камерүүдийн 2014 оны мэдээг 

авч боловсруулав.  

- Усны химийн (M.S Access) мэдээллийн санг 2014 оны мэдээгээр, усны биологийн 

мэдээллийн санг нуурын амьтдын 2014 оны мэдээгээр тус тус баяжуулжээ.   

 

8.3  Улсын сүлжээг арга зүйн удирдлагаар хангах  

Усны инженерүүдийн нэгдсэн семинарт 2014 оны усны биологийн сорьцын ирц 

чанарын талаар мэдээлэл хийж, нуурын хөвөгч амьтдын дээж авах арга зүй болон гарч 

буй алдааг хэлэлцэж, нуурын хөвөгч амьтны дээжийн чанар болон дээж авах арга зүйг 

дахин зааж, хөвөгч амьтны талаар мэдээлэл хийж, ирэх оны сорьцын чанарыг 

сайжруулах талаар хэлэлцүүлэг хийсэн.  

Усны харуулуудаас 2015 онд биологийн сорьц /усны хөвөгч амьтдын дээж/ авах сав, 

уусмалыг бүх аймгуудад тарааж, хөвөгч амьтдын сорьц авах арга зүйг орон нутгийн 

инженерүүдэд хүргүүлж, сорьцын ирц, чанарын дүнг гарган, хариу зааварчилгааг өгч 

байна.  

2015 онд гидробилогийн лабораторид хэрэглэгдэх спирт, шил сав, тавиур бүрхүүл 

шилний захиалгыг гаргаж, санхүүд өгсөн.  

 

 



 

8.4 Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын хүрээнд 

Эрдмийн зөвлөлийн 4 дүгээр сарын 9-ний хурлаар “Улаанбаатар хотын агаарын 

бохирдлын тархалтыг CALPUFF дисперсийн загвараар прогнозлох” судалгааны ажлын 

арга зүй, 6 дугаар сарын 3-ны хурлаар “Гадаргын усны бохирдуулагч бодисын шилжилт 

тархалтыг загварчлах” судалгааны ажлын арга зүйг тус тус  хэлэлцүүлж батлуулав.  

2013-2015 онд хэрэгжиж буй Шинжлэх ухаан, технологийн “Цаг агаарыг урьдчилан 

тооцоолох загварчлалд супер комьпютерийн технологи ашиглах” төслийн “Агаарын 

бохирдлыг урьдчилан мэдээлэх технологи” даалгаврын хүрээнд “Томоохон хотуудын 

агаарын бохирдлын эх үүсвэрийн ялгаралтыг нарийвчлан тооцоолж зарим 

бохирдуулагч бодисын хувьд тархалтыг загварчлах” сэдэвт судалгааны ажлыг 

Улаанбаатар, Дархан, Эрдэнэт хотуудын гэр хороолол, цахилгаан станцууд, 

автомашинаас ялгаруулж байгаа хорт утааны мэдээг ашиглан тооцоолсон ба “Агаар 

мандлын гидростатик биш загварын 1 км-ын нарийвчлалтай үр дүнг агаарын 

бохирдлын дисперсийн загварт ашиглан агаарын бохирдлын 24-48 цагийн урьдчилсан 

мэдээг УБ хотоор РМ10, NO2, SO2 -оор гаргах” судалгааны ажлын хүрээнд CALPUFF 

дисперсийн загварыг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх, талбайн эх үүсвэрийн ялгарлын зэргийг 

дүүрэг дүүргээр тооцоолох, талбайн эх үүсвэрийн ялгарлын зэргийг сайжруулан 

тооцоолох зэрэг туршилтуудыг хийж, бодит ажиглалтын мэдээтэй харьцуулсан байна. 

“Улаанбаатар  хотын бохирдлын түвшинг синоптик нөхцөлтэй холбож судлах” ажлын 

хүрээнд Улаанбаатар хотын тасралтгүй ажиллагаатай 4 харуул болох UB04, UB05 – 

хотын агаарын бохирдлыг хэмжих хэмжилтийн цэг, UB02 – төв зам дагуу байрлалтай 

хэмжилтийн цэг, UB08 – байгалийн суурь нөхцөлийг илэрхийлэх хэмжилтийн цэгүүдэд 

хэмжсэн том(PM10) болон нарийн(PM2.5) ширхэглэгт тоосонцор, бусад агаар 

бохирдуулагч хийн (NO, NO2, NOx. SO2, CO) 2012 оны мэдээгээр хоног, сар, улирал, 

жилийн явцыг тодорхойлов. Эдгээр үр дүнгээ цаг агаарын нөхцөлтэй холбон судалж, 

бохирдол их болон бага байх үеийн цаг агаарын нөхцөл /үзүүлэлтүүд/-ийг станц бүрээр 

гаргав. Судалгааны ажлын үр дүнгээрээ “Meteorological condition during the highly 

polluted and clean days in Ulaanbaatar, Mongolia” сэдэвт эрдэм шинжилгээний өгүүлэл 

бичиж, EANET шинжлэх ухааны товхимолд хүргүүлэв.   

 “Тоосны дэгдэлт, тархалтын прогнозыг турших, хөрснөөс дэгдэх тоосны ялгаралтын 

тооцоог хийх” судалгааны ажлын хүрээнд Өмнөговийн Номгон, Дорноговийн Эрдэнэ 

сумдад байрлуулсан тоосны мониторингийн станцуудын 2009-2014 оны хэмжилтийн 

мэдээнд боловсруулалт хийж, шороон шуурга үүсэхэд гол нөлөө үзүүлэх хөрсний чийг, 

ургамал бүрхэвч, хөрсний механик бүтцийг тодорхойлов. Говийн нутгийн энэхүү 2 

станцын орчны хөрсний чийгийн жил, хоногийн явцыг гаргаж, шороон шуурга 

ажиглагдсан тухайн тохиолдлыг сонгон авч хөрсний 5 см гүний хоногийн дундаж 

чийгийг шороон шуурганы үед ямар байсныг тодорхойлов. Ургамалжилтын байдлыг 

NDVI (VC) үзүүлэлтүүдээр гаргасан бөгөөд  2 станцын орчноос хөрсний дээж авч, Хөрс 

судлалын лабораторид шинжлүүлэн хөрсний механик бүтцийг тодорхойлон 

ширхэглэгийн ангиллыг FAO (2006)-гийн ангиллаар гаргав. Тодорхойлсон газар 

бүрхэвчийн мэдээ мэдээллийг ашиглан шороон шуурганы үеийн үрэлтийн босго хурд, 



атираашлын урт, тоосны хэвтээ чиглэлийн үсрэлттэй хөдөлгөөний урсгалын хурдыг 

онолын томъѐогоор тооцоолон гаргалаа.    

”Динамик болон Статистик загвар ашиглан Монгол орны температур, хур тунадасны 

тархалтыг тооцоолох нь” сэдэвт үр дүнгийн даалгаварт ажлын хүрээнд ANUSPLIN 

статистик загварыг туршин зүгшрүүлж, оролтын мэдээг 1971-200 оноор буюу 30 жилийн 

цаг уурын 70 станцын температур, хур тунадасны мэдээг нэгэн төрлийн формат, орон 

зайн нарийвчлалтай бэлтгэж боловсруулалт хийв. Мөн уг загварын оролтод тохируулан 

30 дем-ийн нарийвчлалтай 0,250x0,250 гридийг Ascii форматаар үүсгэн, тохирох 

нөхцлүүдийг өөрчлөн, загварыг туршин зүгшрүүлэв. Статистик загварын оролтын 

нөхцлүүдийг өөрчлөн,  статистик алдаануудыг тооцож зарим үр дүнг гаргасан ба 

Монгол орны хэмжээгээр агаарын температурын зураглалыг 250*250 

нарийвчлалтайгаар хийв. 

“Уур амьсгалын өөрчлөлтийн  нөлөөллийн үнэлгээ” даалгаврын хүрээнд 1)уур 

амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөл, эмзэг байдал, эрсдлийн үнэлгээг орон зайн 10-

30км-ын өндөр нарийвчлалтай сценарийг ашиглан экосистемийн бүрдэл (бэлчээр, 

хөрс, ой), нийгэм, эдийн засгийн голлох салбаруудаар (мал аж ахуй, газар тариалан) 

сав газар, бүс нутгийн хэмжээнд хийх, 2)DSSAT загвараар таримлын (төмс, улаан 

буудай) өнөө болон ирээдүйн төлөв байдлыг гридээр үнэлэх, Монгол орны газар 

тариалангийн бүс нутгаар 30 км, газар тарилангийн төв бүсээр 10 kм-ын нарийвчлалтай 

тооцоолох даалгаварт ажлуудыг хийлээ. Монгол оронд голлон тариалдаг таримал 

ургамал болох улаанбуудай, төмсний ургалт, ургацад уур амьсгалын өөрчлөлтийн 

нөлөөллийн үнэлгээг хийхээр газар тариалангийн гол бүс нутагт байрлалтай 16 -17 

станцыг сонгон, таримал ургамлын DSSAT4.0 динамик загварыг ажиллуулан үнэлгээг 

хийсэн бөгөөд уур амьсгалын өөрчлөлтийн улмаас газар тариалангийн салбарт үзүүлэх 

нөлөөллийн үр дагаврын эрсдлийн үнэлгээнээс харахад цаашид агаарын 

температурын өсөлт нь хур тунадасны хэмжээний бага зэрэг нэмэгдсэн ч гэлээ улаан 

буудайн ургацад сөргөөр нөлөө үзүүлэх төлөвтэй бөгөөд зусах улаан буудайн га-гийн 

дундаж ургац 2011-2030 оны түвшинд олон жилийн дунджаасаа 10 орчим хувиар, 2046-

2065 оны түвшинд 13%-иар тус тус буурах төлөвтэй. Улаанбуудайн тариалах хугацааг 

оновчлох үүднээс 16 өртөөний цаг уур, агротехникийн ажлын мэдээлэл болон хөрсний 

мэдээг ашиглан тариалалтын хугацааг 6 ялгаатай хугацаагаар өгч загварыг туршихад 

газар тариалангийн төв бүсэд 5 дугаар сарын эхний 5 хоногт тариалах нь олон жилийн 

дунджаар хамгийн тохиромжтой өндөр ургац авах магадлалтай хугацаа бөгөөд энэ 

хугацаанаас хойшилж тариалахад авах боломжтой ургацын 6.5-18.6%-ийг алдах талтай 

байна. Харин баруун бүсийг төлөөлүүлэн сонгож авсан Баруунтуруун өртөөний хувьд 

тариалалтыг 5 дугаар сарын 20-доос хойш тариалах нь илүү тохиромжтой өндөр ургац 

авах магадлалтай гэсэн үр дүн гарсан байна. 

“Хиймэл дагуулын болон газар бүрхэвчийн мэдээллийг ашиглан газар доройтлын 

өртөмтгий бүс нутгийг үнэлэх нь” даалгаварт ажлын хүрээнд хүрээнд Tерра/Аqua - 

МОДИС хиймэл дагуулын 250м ялгах чадвартай 16 хоног тутмын ургамалжилтын 

нормчлогдсон ялгаварын индекс (NDVI) -ийн 2000-2012 онуудын мэдээ, НОАА хиймэл 



дагуулын 8 км нарийвчлалтай, 15 хоног тутмын 1983-2012 оны зуны хугацааны мөн 

индексийн мэдээг үндсэн мэдээлэл болгон ашиглаж, Монгол орны байгалийн бүс (ойт 

хээр, тал хээр, цөлөрхөг хээр) тус бүрээс 3 станцыг сонгон дээрх хугацааны нийлбэр 

хур тунадас, агаарын дундаж температур зэрэг цаг уурын үндсэн элементүүдийг 

судалгааны үр дүнг шалгахад ашиглан үнэлгээг хийсэн байна. Монгол орны газар 

бүрхэвч буюу ургамал бүрхэвчийн доройтолд өртөмтгий бүс нутгийг тодруулан 

зураглаж, түүнийг цаг уурын болон бэлчээрийн үзэгдэлзүйн ажиглалтын мөн өөрсдийн 

хийсэн ажиглалтын мэдээгээр шалган үнэлж, ургамлан бүрхэвчийн бууралт нь 1982-

2008 оны хооронд Чойр, Дундговь, Дорноговь, Сүхбаатар аймгийн баруун хойд, Дорнод 

аймгийн хойд буюу Улз голын орчимд, мөн Хангайн нурууны хойд хэсэг, Увс нуурын 

зүүн болон өмнөд хэсэг, Завхан аймгийн зарим нутгаар тохиолдож байна. Харин 

өсөлттэй бүс нутаг нь Хангай нуруу, Дархан, Сэлэнгийн бүс нутаг, Буйр нуураас 

Сүхбаатар аймгийн хамгийн зүүн зах хүртэлх газар нутагт ажиглагдаж байсан бол 

бусад нутгаар харьцангуй өөрчлөлт бага байна гэсэн дүгнэлтийг гаргаад байна. 

“Монгол орны усны эргэлтийн тэнцлийн судалгаа” төслийн “Усны тэнцлийн HBV 

загварыг турших, шалгах, баталгаажуулах” сэдэвт үр дүнгийн даалгаврын хүрээнд 

урсацын HBV загварыг Монгол орны нийт 29 голын сав газарт ажиллуулж, тохирох 

параметрүүдыг үнэлэн, загварын таарц R>0.68 гарсан голын сав газарт урсацын 

ирээдүйн хандлагыг бүс нутгийн уур амьсгалын Reg CM4 загвараар тооцсон хүлэмжийн 

хийн хамгийн их ялгарлын RCP8.5 хувилбараар 2016-2035 оны урсацын төлөв байдлыг 

үнэлэн, эцсийн тайланг боловсруулж, төслийн удирдагчид хүлээлгэн өгч, хүрээлэнгийн 

эрдмийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлэв. 29 голын сав газарт усны харуул дээр хэмжсэн 

хэмжилтийн мэдээ, Пенман-Монтез нарын тэгшитгэлээр гарган авсан болон загвараар 

тооцсон ууршилт, урсацын мэдээллийн санг үүсгэв. Мөн төслийн “Гадаргын усны 

бохирдуулагч бодисын шилжилт, тархалтыг загварчлах” даалгаварт ажлын аргазүйг 

боловсруулж, хүрээлэнгийн эрдмийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлж батлуулсан бөгөөд Халх 

гол, Буйр нуурын усны химийн найрлагын судалгааг хийж, бохирдлын агууламжийн 

дисперс тархалтын тооцоог гаргажээ. Усны 64 харуул, 14 нуурын дээжийн багшраа 

ялааны биологи, экологийн судалгааг хийхэд судалгаанд хамрагдсан голуудын 2009 - 

2014 оны 4-10 сарын усны чанарын дундаж үзүүлэлтийг авч үзвэл Туул-Алтанбулаг 

хэмжилтийн цэг нь органик бохирдлын түвшин хамгийн өндөр буюу маш их 

бохирдолтой, Түй-Богд, Орхон-Бат-Өлзийт, Хангал-Жаргалант нь бохирдолтой гэсэн 

зэрэглэлд хамаарагдаж байлаа. Харин Сэлбэ-Дамбадаржаа, Хов-Мянгад, Идэр-

Тосонцэнгэл харуулын цэг нь бага бохирдолтой үзүүлэлтэд хамаарч, бусад харуулын 

хувьд тухайн сарын дунджаар “Цэвэр” гэсэн үзүүлэлттэй байлаа.  

Эрдэм шинжилгээний ажлуудын үр дүнгээр өгүүлэл бичиж, Хүрээлэнгийн бүтээлийн 
35-д хэвлүүлэх бэлтгэл ажил хийгдэж байна.   
 

2016 оноос хэрэгжих шинжлэх ухаан технологийн “Агаарын бохирдол, тоосны 

дэгдэлтийн үнэлгээ, прогноз”, "Цаг агаарт зориудаар нөлөөлж, говийн нутагт 

экосистемийг сайжруулах боломж” төслийн 2 саналыг боловсруулан, эрдмийн 



зөвлөлийн хурлаар батлуулсан бөгөөд “Агаарын бохирдол, тоосны дэгдэлтийн үнэлгээ, 

прогноз”, “Завхан аймгийн Отгон, Цагаанчулуут, Шилүүстэй, Цагаанхайрхан сумдын 

ундны усны чанар, бохирдолын судалгаа, хүний эрүүл мэндэд нөлөөлөх нь” төслүүдийн 

санал боловсруулан, БОНХАЖ-ын яаманд хүргүүлсэн. Мөн БСШУЯ-ны онлайн 

бүртгэлд бүртгүүлсэн.  

 

  



9. Ус судлалын ажлын талаар 

9.1 Усны одоо ба ирээдүйн төлөв байдлын мэдээ, тойм, зөвлөмж,  сар жилийн 

эмхтгэл, лавлах, норм гаргах 

Ус судлалын 112 гол, харуулын мөсний үзэгдэл, зузаан болон өдөр бүрийн усны 

түвшний мэдээг хүлээн авч, боловсруулан хэрэглэгчдийн гар утас болон хүрээлэнгийн 

цахим хуудсанд байршуулж, дотоод сүлжээнд зураг, график байдлаар өдөр тутам 

шинэчилэн тавьж байв. Шуурхай үйлчилгээний мэдээний улсын дундаж дүн 99.7 хувь 

байгаа нь өмнөх оны үзүүлэлтээс 0.2%-иар буурсан байна. Олон улсын мэдээ 

солилцоонд ордог ус судлалын 15 харуулын мэдээний жилийн дүн 99.9 % болж, өмнөх 

онтой ижил түвшинд байна. 

УХШ-1 мэдээг сар бүр хүлээн авч дүгнэн, дүнг өртөөдөд мэдээлж, хариу заавар өгч 

байгаа бөгөөд жилийн дүн эхний 10 сарын байдлаар 99.5%-д хүрч өмнөх оныхоос 

0,25%-иар өслөө. 

Богино хугацааны прогнозыг 20 гол харуулаар өдөр бүр гаргаж, богино хугацааны 

прогнозын таарц 70.5 хувь буюу өмнөх оноос 1.6%-иар өссөн хэдий төлөвлөгөөт 

даалгавраас 5%-иар доогуур гарлаа.  

Сарын дундаж урсацын прогнозыг 21 гол харуулаар гаргаж, хэрэглэгчдэд хүргэх 

ажлыг 5-9 дүгээр саруудад хийсэн бөгөөд прогнозын таарц  70.8% болж, өмнөх 

жилийнхээс 3%-иар өсөв. 

Хаврын мөсний үзэгдэл эхлэх хугацаа болон гол, мөрөн мөснөөс бүрэн чөлөөлөгдөх 

хугацааны прогнозыг 4 дүгээр сард, гол хадаалах хугацааны прогнозыг 10 дугаар сард 

тус тус гаргаж үйлчлэв. 

Усны горимын тоймыг нийт 34 удаа, мөс цөмрөх аюулаас сэрэмжлүүлэх мэдээг 15 

удаа, хаврын шар усны үер болон хур борооны үерээс сэрэмжлүүлэх мэдээг 40 удаа 

гаргаж, хүрээлэнгийн цахим хуудас болон бусад хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр 

дамжуулан үйлчлэв.      

“Монгол орны гадаргын усны горим, нөөц” номыг эмхэтгэн, 480 нүүр бүхий номыг 

хэвлүүлсэн ба “Дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулахад Монгол улсын 

оруулах хувь нэмэр” номын зөвлөх багт ажиллав. 

2013 оны урсацыг эмхэтгэн 450 нүүр бүхий эмхэтгэлийг гаргаж, 2013 оны нэгдсэн 

зураглалыг 150 харуулаар, хамаарлын муруйг 119 харуулаар, хэмжсэн өнгөрөлт, 

тэнхлэгийн хүснэгтийг 119 харуулаар тус тус жагсаалтын дагуу хэвлэж, хавтаслав. 

 

9.3 Усны горимын мэдээ боловсруулалт, мэдээллийн дэд санг эрхлэх 

Усны мэдээний түүвэр бэлтгэх, хийх ажлын хүрээнд шар усны үерийн түүврийг 2012-

2013 оноор, сар жилийн дундаж урсацын гар түүврийг 2012 оны 100 гаруй харуулаар, 

сар, жилийн дундаж өнгөрөлтийг 2012 оноор, мөсний үзэгдэл эхлэх, мөсөн бүрхүүл 

тогтох хугацааны түүврийг 2013 оны 111 харуулаар, их урсацын түүврийг 2013 оны 72 

харуулаар, мөсний зузааны түүврийг 2012 оны 135 харуулаар, богино хугацааны 

прогнозын тэгшитгэлийг шинэчлэхэд шаардлагатай харъяалах түвшний түүврийг  2014 

оны 20 гол харуулаар, усны химийн түүврийг 2013 оны 205 цэгээр, 30 хоногийн хамгийн 

бага урсацын түүврийг 2012 оны 134 харуулаар, усны температурын нэгдсэн хүснэгтийг 



2013 оны 134 харуулаар, цас, мөсний зузаан, мөсний үзэгдлийн нэгдсэн хүснэгтийг 

2013 оны 134 харуулаар, усны температурын түүврийг 2013 оны 134 харуулаар, өдөр 

тутмын өнгөрөлт,түвшнийг 2013, 2014 оны 132 харуулаар тус тус хийжээ. 

Шуурхай үйлчилгээний мэдээтэй 112 харуулын олон жилийн дундаж болон үерийн 

түвшин, үерийн аюултай түвшинг шалгаж, шаардлагатай харуулуудын түвшинг 

шинэчилэн тогтоосон ба усны осол болон хохирлын мэдээний бүртгэлийг хөтлөж 

байна. 

13 өртөөний 45 харуулын  нивелирдлэгийн материалын боловсруулалтыг хянан 

алдааг засаж, 4 өртөөний 2015 оны УХШ мэдээнд ирсэн давхцуулсан зүсэлтийг өмнөх 

онтой харьцуулан алдааг засаж, заавар өгөв. 

2000-2014 онд хатаж ширгэсэн нууруудын судалгаа, 2014 оны урсац, ууршлын 

материалыг тус тус эмхтгэв. 

Хойд мөсөн далайн ай савын 38, Номхон далайн ай савын 13, Төв Азийн гадагш 

урсацгүй ай савын 35 ус судлалын харуулын ус хурах талбай, голын адгаас харуул 

хүртлэх зай болон сав газрын дундаж өндрийг нарийвчлан тодорхойлов. 

Үндсэн 3 ай савыг төлөөлүүлж 60 голыг сонгон ус хурах талбайд хамрагдах усан 

сүлжээний эрэмбүүдийн урт, тэдгээрийн дүрсзүйн үзүүлэлтүүдийг тодорхойлов. 

Урсацын 2013 оны материалыг 16 өртөөний 151 харуулаар эмхэтгэж, хэвлэлтэнд 

бэлэн болгосны дээр 2014 оны урсацын материалыг өртөөдөөр шалгах ажил 90 

хувьтай байна. 

Усны горим, орчин амьтан ургамлын мэдээллийн дэд санг эрхлэх ажлын хүрээнд 

дараах ажлуудыг хийгээд байна. Үүнд: 

 2015 оны 4-10 дугаар саруудад 83 харуулаас усны ѐроолын нийт 617 сорьц 

ирснээс 561 сорьцод шинжилгээг хийв. 

 2014 оны 4-10 дугаар саруудын усны биологийн шинжилгээний үр дүнг нэгтгэн 

эмхтгэлд оруулах хүснэгтийг бэлдэв. 

 Усны биологийн мэдээний түүврийг 2014 оны 99 харуулын шинжилгээний 

материалаар гүйцээж, голуудын усны чанарын үнэлгээг гарган, хариу зааварчлага 

бичив. 

 МУИС-ын Шинжлэх ухааны сургуулийн захирал Б.Баяртогтохтой хамтран “Монгол 

орны шавжийн зүйлийн жагсаалт”, “Монгол орны шавжийн улаан данс” төслийн 

хүрээнд усны шавжийн судалгааг явуулж байна. 

 БОМТ-ийн мэдээллийн сангийн захирагч Г.Батхишигтэй хамтран Монгол орны 292 

усны ѐроолын амьтдын төрөл зүйлийн жагсаалтыг гаргаж, ангилалзүйн нэгж 

бүрээр гаргасан мэдээг нэгтгэн, www.eic.mn сайтад усны биологийн мэдээллийн 

санг бүрдүүлэв. 

 
Усны биологийн мэдээллийн санг 2013-2014 оны 83 харуулын мэдээгээр баяжуулж, 
2014 оны мэдээг ЦУОШГ-ын ТАМСХэлтэст хүлээлгэн өгөв. 

 

9.3 Усны мониторингийн улсын сүлжээг аргазүйн удирдлагаар хангах 

http://www.eic.mn/


Усны инженерүүдийн семинарын үеэр 2014 оны бүх урсацын материал болон 

“Реки Режим” системд боловсруулсан урсацын материалыг хамтад нь авч харьцуулалт 

хийж байна. 

Мөстөл судлалын ажлын аюулгүй ажиллагааны зааврыг боловсруулж, ажил 

дүгнэх журамд өөрчлөлт оруулж, жилийн дүнд мөстөл, нуур судлалын дүнг оруулж 

тооцдог болов. 

2015 онд усны биологийн сорьц авах сав, бэхжүүлэх уусмалыг 99 харуулд, сорьц 

авах торыг 6 өртөөнд тус тус тараав. 

Таванбогд, Цамбагарав, Мөнххайрхан, Сутай, Түргэний уулсад мөстөлийн 

судалгааны ажлыг хийж, 2 автомат цаг уурын станц, 1 интервал камер шинээр 

суурилуулж, ажиллаж байгаа 4 автомат станцын мэдээг хураан үйлчилгээ хийж, 

мөстөлийн хэмжилтийн 30 гаруй шонг шинээр зоов. 

Шалган туслах ажлыг Төв, Улаанбаатар өртөөд, Ховд, Баян-Өлгий, Увс өртөөний 

5 харуулд мөстлийн судалгааны ажлаар тус тус хийсэн байна. Туул-Улаанбаатар 

харуулд хэв гулдрилын гажилтын зураглал, Сэлбэ-Дамбадаржаа харуулд хагшаасны 

хэмжилтийг 3 удаа хийжээ. 

 

9.4 Судалгаа, шинжилгээний ажил 

ШУТ-ийн дотоод төслийн гүйцэтгэлийн семинарт 3 үр дүнгээр илтгэл, танилцуулга 

бэлтгэж, танилцуулан, завсарын тайланг бичсэн ба төслийн завсарын нэгдсэн тайланг 

нэгтгэж, хэвлэн ШУТехнологийн санд хүргүүлсэн болно. 

Туул-Улаанбаатар харуулын 2010-2012 оны хур тунадас, усны түвшин 

өнгөрөлтийн мэдээгээр Hymos загварыг ажиллуулж, үр дүнг шалгаж байна. 

VIC  загварын оролтын мэдээг бэлдэж, загварыг ажиллуулан шууд урсацыг 

тооцоолж, үр дүнг эрдмийн зөвлөлийн хуралд танилцуулав. 

GIS мэдээллийн сан, зураг, катологи хийх ажлын хүрээнд Landsat-L8 OLI/TRIS 

дагуулын зураг мэдээгээр 3727 нуурын талбайг 2014 оноор тодорхойлов. 

“Гадаргын ус” номонд орох голын ус хагалбарын шугам татах, зарим голын 

тодорхойлолтыг бичиж оруулав. 

Урсацын загварчлалын HEC-HMS загварыг Сэлбэ голын сав газарт 2013 оны 

дулааны улирлын хур тунадасны мэдээгээр бодуулав.  

Монгол орны 42 уулсад тархсан 650 мөстөл, мөсөн голын талбайн өөрчлөлтийг 

Landsat-5 TM болон Landsat-8 дагуулын 2000, 2006, 2011, 2014 онуудын мэдээгээр 

тодорхойлж, эдгээр мөстлийн өндрийн  их, дундаж, бага  утгуудыг  болон тус мөстлийн 

талбайд эзлэх зүг зовхис, налуужилт, периметр, төв цэгийн координатыг тодорхойлов. 

NOAH загварын 2001-2011 оны хоногийн температурын мэдээг Таванбогд, 

Цамбагарав, Мөхнхайрханы автомат цаг уурын станц болон цаг уурын Өлгий, Ховд 

станцын мэдээгээр засварлаж, мөстлийн хайлалтын параметр болон хоногийн дундаж 

агаарын температурыг Таванбогд, Цамбагарав  мөстөлд тооцов. 

Таванбогд болон Цамбагарав мөстлийн нийт 20 шонгийн 2004-2014 оны хээрийн 

хэмжилтийн судалгааны үр дүнг ашиглан хайлалт хуримтлалын бүсийн талбайг 

мөстлийн 42 уулсад 2004-2014 оноор тооцов. 



CLEM болон NOAH загварын 1981-2012 оны урсац, хур тунадас, ууршилтын 

мэдээг Монгол орны олон жилийн дундаж урсац, хур тунадас, ууршилттай тус тус 

харьцуулав. 

Богино хугацааны прогнозын тэгшитгэлийг шинэчлэх зорилгоор 30 орчим гол-

харуулаар 2011-2014 он хүртэлх дулааны улирлын түвшин өнгөрөлтийн түүврийг  хийж, 

харъяалах түвшин өнгөрөлтийг ялгаж, прогнозын тэгшитгэлүүдийг шинэээр гарган авах, 

шинэ өгөгдлөөр засварлах зэрэг ажлын хүрээнд одоогоор 14 гол харуулаар шинэ 

өгөгдлөөр засварыг хийж,  4 гол харуулаар шинэ хамаарлыг гаргаад  байна. 

 

9.5 Ус судлалын мэдээллийн үйлчилгээ 

ОХУ, БНХАУ-тай хилийн усыг зохистой ашиглах, хамгаалах хэлэлцээрийг 

хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд ОХУ-д 15 нуур, 18 гол харуулаар, Хятадад 4 өртөө, 14 ус 

судлалын харуулын мэдээ, мэдээллийг тус тус бэлтгэж хүргүүлэв. 

Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын яаманд 2014 оны байгаль 

орчны төлөв байдлын тайлан, 2000-2014 онд хатаж ширгэсэн нууруудын судалгаа, 

“Монгол орны уур амьсгал, геотехникийн нөхцөл 2014” тайланд үерлэсэн гол мөрний 

жагсаалт,  ОУЦЭА-д (IAEA, RCA) бүс нутгийн хүрээнд хэрэгжих техник-хамтын 

ажиллагааны төсөл боловсруулан, 2015 оны 8 дугаар сарын 28-31-нд Архангай 

аймгийн Өгийнуур сумын Өгий нуур, Булган аймгийн Баяннуур сумын Чулуут нуурын 15 

сорьцод шинжилгээ хийж, үр дүнг гаргаж тус тус хүргүүллээ. “Ус цаг уур, орчны мэдээ 

мэдээллийг иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагад түгээх журам”-ыг Засгийн газрын 

хуралдаанд оруулах, тогтоол гаргуулах бэлтгэл ажлын хүрээнд БОНХАЖЯ-ны сайдын 

зөвлөлийн хуралдаанд уг асуудлаар ажлын хэсгийн танилцуулга хийх хуралдаанд 

оролцов.  

БОНХАЖЯ-наас зохион байгуулсан усны мэргэшсэн болон зөвлөх инженерүүдийн 

сургалт, хичээл лекцийн хөтөлбөрийг боловсруулан холбогдох газарт хүргүүлэв. 

ЦУОШГ-т ус судлалын салбаруудын ажлын үзүүлэлтийг харьцуулан, Тэргүүний 

салбарыг шалгаруулсан дүн, анхааруулах мэдээнд оруулах гол мөрний аюултай 

үзэгдлийн жагсаалт, 2016 онд нэн шаардлагатай багажийн захиалга зэргийг гаргаж 

хүргүүлсэн байна.  

Усны биологийн лабораторид ашиглагдаж байгаа төслийн тоног төхөөрөмж, хэмжих 

багажийн тооллого хийж, нэгдсэн дүнг хүрээлэнгийн захиргаанд гаргаж өгөв. 

“Ард даатгал” компанид мөсний үзэгдэл, зузааны мэдээгээр тодорхойлолт, 

Улаанбаатар хотын цагдаагийн газарт Сэлбэ-Дамбадаржаа харуулын 2014 оны 2 

дугаар сарын мөсний зузааны мэдээ, “Номин даатгал” ХХК-д ус судлалын Хараа-

Баруунхараа, Ерөө-Ерөө, Ерөө-Дулаанхаан харуулуудын 2014 оны 7 дугаар 9-15-ны 

өдрүүдийн усны түвшний мэдээг тус тус гаргаж өгөв.   

  



10. Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын талаар  

Хүрээлэнд хэрэгжиж буй Шинжлэх ухаан, технологийн сангийн санхүүжилттэй 

дараах 2 төслийн 3 үр даалгаврын хүрээнд судалгааны ажлын явцын болон завсрын 

тайлангуудаа их семинар болон эрдмийн зөвлөлөөр тус тус хэлэлцүүлэн, ШУТСанд 

хүргүүлсэн байна. Үүнд: 

1. “Цаг агаарыг урьдчилан тооцоолох загварчлалд супер комьпютерийн технологи 

ашиглах” төслийн “Монгол орны уур амьсгалын өөрчлөлтийн шинэчилсэн үнэлгээ” үр 

дүнгийн хүрээнд: 

 Монгол орны уур амьсгалын тооцоог бүс нутгийн уур амьсгалын загвар, газар 

бүрхэвчийн загварыг холбох байдлаар 1986-2012 оноор,  

 Мөн уур амьсгалын өөрчлөлтийн динамик буулгалтын тооцоог 1986-2005, 2016-

2035, 2046-2065, 2081-2100 онуудаар хүлэмжийн хийн RCP8.5 сценариар орон 

зайн 30км-ээр хийх, 

 Дэлхийн уур амьсгалын Германы Макс Планкын загварын үр дүнг ашиглан 

хуурайшлын индекс, ган зудын давтамжийн өөрчлөлтийн тооцоог 2081-2100 үеэр 

тус тус хийв. 

“Агаарын бохирдлыг урьдчилан мэдээлэх технологи”, “Уур амьсгалын элементүүдийн 
грид мэдээ, сан” үүсгэх, боловсруулах үр дүнгийн хүрээнд: 

- Маш өндөр нарийвчлалтай уур амьсгалын үндсэн элементүүд агаарын 

температур (цаг хугацааны 1 сарын нарийвчлалтай), нийлбэр хур тунадас 

(жилийн нийлбэр хур тунадас) 1961-1990 нормын 13 зураглалыг Монгол орны 

хувьд анхлан 1:1,000,000 масштабтай зохиож, 

- Бүс нутгийн загвар RegCM –аар дундаж орныг орон зайн 0.3°X0.3° (~33.0км) 

өндөр нарийвчлалтай, цаг хугацааны  1 сарын нарийвчлалтай 1986-2012 хүртэл 

динамик буулгалт хийсэн мэдээг орон зайн статистик загварчлалын аргыг 

ашиглан объектив анализ хийж байна. 

 

2. “Монгол орны усны эргэцийн судалгаа” төслийн гүйцэтгэлийн семинарт 3 үр дүнгээр 
илтгэл, танилцуулга бэлтгэж, танилцуулан, үр дүнгээр 262 хуудас бүхий тайлан бичиж, 
Хүрээлэнгийн эрдмийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн, ШУТехнологийн санд хүргүүлсэн 
болно. Уг төслийн хүрээнд газар бүрхэвчийн CLM загвараар ус, энергийн тооцоог 1986-
2012 оноор хийж, загварын үр дүнг Хэрлэнбаян Улааны энергийн ажиглалтын мэдээтэй 
харьцуулан, статистик үнэлгээ өгөх, Ганга-Дуут, Орог-Бөөнцагаан нуурын сав газруудад 
хээрийн хэмжилт судалгааг хийж, автомат багаж төхөөрөмж суурилуулах, Сэлбэ, 
Хустайд ургамал, хөрсний чийгшлийн ажиглалтыг хийх, ,................................. 
 
3.  “Монгол орны шавьжийн зүйлийн жагсаалт”, “Монгол орны шавьжийн улаан данс” 

төслүүдтэй хамтран усны шавьжийн судалгааг хийж байна. 

 

4. “Усан цахилгаан станцыг үр ашигтай ажиллуулах технологийн горимын судалгаа” ШУ 

Технологийн хамтарсан төслийн хүрээнд Завхан голын Гуулин, Тайшир ус судлалын 

харуулын 2014 оны мэдээг урд онуудын ажиглалтын мэдээтэй нэгтгэн хангамшлийн 



хэмжээг тодорхойлж, Завхан голын сав газарт урсацын HBV загварыг ажиллуулж явцын 

тайланг нэгтгэн хүлээлгэж өгөв.  

5.  

Бичиж, хэвлүүлсэн болон илгээгээд байгаа бүтээл, эрдэм шинжилгээний 
өгүүллүүд: 
УЦУОХ-ийн эрдэм шинжилгээний бүтээл 34, “Монгол орны гадаргын усны горим, нөөц” 
номыг хэвлүүлсэн бөгөөд дараах эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, бүтээлүүдийг 
хэвлүүлээд байна. Үүнд: 

 

 Д.Төмөрцоож, Г.Болоржаргал, 2014, Туул голын урсгалын дагуух усны чанарын 

өөрчлөлтийн судалгаа,  УЦУОСМ хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний бүтээл 34, 

х.176-186, Улаанбаатар  хот.  

 Х.Батнаран, Т.Төрбат, Б.Батхуяг “Монгол орны унаган зүйл говийн барзгар 
царцааны тархалтыг судалсан дүнгээс” ХАА-н шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн 
сэтгүүл, Улаанбаатар, 2015. 

 Ж.Одгарав, “Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөллийг малчдын ажиглалтаар 

үнэлж, цаг уур болон зайнаас тандан судлалын мэдээтэй харьцуулах нь” сэдвээр 

өгүүлэл бичиж, олон улсын сэтгүүлд хэвлүүлэв. 

 B.Erdenetsetseg. “Pasture national monitoring by NAMEM”, Workshop on the 
GrassRISK Project 2015, Feb. 03-04, 2015. Tsububa, Japan. “Development of 
resilient agro-pastoral systems against the risks of extreme weather events in arid 
grasslands in Mongolia Asia” Proceedings 

 D.Oyunbaatar, M.Мayasgalan. G.Davaa, “IWRM development  and Some ICT 
Application issues in Mongolia”, Book of Abstracts, Smart Water Grid International 
Conference-SWGIC, Inceaon, Korea, Oct, 2015, pp.100-101  

 B.Erdenetsetseg. “Overview of the 2009-2010 dzud and it’s early warning approach in 
mongolia” International Symposium on Dzud, Ulaanbaatar. 13 March, 2015 

 Xiaofeng Chang, Xiaoying Bao, Shiping Wang, Andreas Wilkes, Baasandai 
Erdenetsetseg, Bathishig Baival, Danzan-Osor Avaadorj, Temuujin Maisaikhan, 
Bolormaa Damdinsuren. “Simulating effects of grazing on soil organic carbon stocks in 
Mongolian grasslands”. Agriculture, Ecosystems and Environment 212 (2015): 278-
284 

 Tserenpurev Bat-Oyun, Baasandai Erdenetsetseg, Masota Shinoda, Takahiro Ozaki 
and Yuki Morinaga. “Who is making airag (fermented mare’s milk)? A nationwide 
survey of traditional food in Mongolia” Nomadic Peoples 19 № 1 (2015): 7-29. 

 Bulgamaa Densambuu, Brandon T. Bestelmeyer, Enkh Amgalan Tseelei, Ankhtsetseg 
Battur, Ulambayar Budbaatar, Erdenetsetseg Baasandai, Khurelshagai Ayurzana, 
Sumjidmaa Sainnemekh, Altantsetseg Balgan, Patrick L. Shaver, and Justin Van Zee. 
"Operationalizing resilience in Mongolian rangelands" formatted for Frontiers in 
Ecology and Environment 

 
Түүнчлэн дараах өгүүллүүдийг бичиж, хэвлэлтэнд хүргүүлээд байна. Үүнд: 

 D.Oyunbaatar, B.Erdenebayar, “Recent hydrological changes in the Ganga lake 
basin” (УЦУОСМХ-ийн 2015 оны эрдэм шинжилгээний бүтээл №35-д, 



 D.Oyunbaatar, G.Oyunkhuu, E.Batbayar, Application results of some methods for 
estimation of time of concentration is some selected Mongolian rivers (УЦУОСМХ-ийн 
2015 оны эрдэм шинжилгээний бүтээл №35-д, 

 Б.Сосорбурам, “Diversity and community structure of Plecoptera in Mongolia”, 
Хүрээлэнгийн ЭШ-ний бүтээл №35-д, 

 Э.Мөнхжаргал, С.Вандандорж, Б.Болдгийв, “Changes in event number and duration 

of rain types over Mongolia from 1981 to 2014” нэртэй өгүүллийн хураангуйг бичин 

Environmental Earth Sciences сэтгүүлд илгээсэн (2015.03.30нд).  

 Б.Цацрал МУИС-ын Бизнесийн сургуулиас зохион байгуулж буй “Trajectories of 

the green revolution: adaptation and innovation in management and industry” сэдэвт 

олон улсын 13 дахь хуралд “The relationship between meteorological parameters 

and particulate matter in the southwestern Ulaanbaatar, Mongolia” сэдвээр 

хамтарсан өгүүлэл,  

 Б.Цацрал  нар МУИС-ын Бизнесийн сургуулиас зохион байгуулж буй “Trajectories 

of the green revolution: adaptation and innovation in management and industry” 

сэдэвт олон улсын хуралд “The relationship between meteorological parameters and 

air pollution near the Chinggis Khaan International aerodrome” сэдвээр хамтарсан 

илтгэлийн хураангуй, 

 
 
 
  



11. Төсөл, хамтын ажиллагааны талаар 

Тус хүрээлэнгийн гадаад, дотоод хамтын ажиллагааны хүрээнд дараах судалгаа, 

шинжилгээний ажлыг гүйцэтгэлээ. Үүнд: 

- Болгарын олон улсын 23 дугаар экспедицэд ус судлалын технологич инженер 

Х.Пүрэвдагва ажиллан Антарктидын Ливингстоны аралд цасны судалгаа хийв. 

- Дэлхийн цаг уурын байгууллагын уур амьсгалын суурь ажиглалтын систем сүлжээнд 

хамрагдах 10 станцын мэдээг сүүлийн 10 жилийн үзүүлэлтээр гаргаж, Вашингтоны 

Уур амьсгалын төвд хүргүүлэв. 

- Frontier төслийн хүрээнд Налайх, Сэлбэ, Хустайд цас, ургамал, хөрсний чийгшлийн 

ажиглалтыг хийлээ. 

- ЩХА-ийн “Ногоон Алт” төсөлтэй хамтын ажиллагаа үргэлжлүүлж, ус цаг уур, орчны 

хяналт шинжилгээний улсын сүлжээнд тулгуурлан хийсэн бэлчээрийн төлөв 

байдлын мониторингийн мэдээгээр “Монгол орны бэлчээрийн төлөв байдлын 

тайлан”-г анх удаа боловсруулан гаргасан бөгөөд уг тайланг олон нийтэд хүргэх 

зөвлөлгөөнийг Төрийн ордонд зохион байгуулахад хамтран ажиллалаа. Төслийн 

санхүүжилтээр Баян-Өлгий, Сүхбаатар, Дорноговь, Говьсүмбэр, Дундговь аймгуудад 

сургалт зохион байгуулж, нийт сумдын цаг уурын станц, харуулын ажилтнууд 

хамрагдаж, ургамлын төрөл зүйлийг газар дээр нь таних, ажиглах, лавлагаа 

хатаамал бэлтгэх зэрэгт суралцсан байна. 12 дугаар сард Улаанбаатар хотноо 

зохион байгуулсан ХААЦУ-ын инженерүүдийн сургалтын үеэр “Монгол орны 

бэлчээрийн түлхүүр зүйл ургамлын зурагт лавлах”, “Монгол орны бэлчэээрийн 

төлөв байдал, өөрчлөлтийн загварууд” гарын авлагыг станц, харуулын тоогоор буюу 

нийтдээ 742 ширхэгийг, И.Түвшинтогтох “Монгол орны хээрийн ургамалжил”, 

А.Юнатов “БНМАУ-ын ургамлан нөмрөгийн үндсэн хэв шинжүүд”, Л.Колчик нарын 

“Бэлчээрийн менежмент үндсэн зарчмууд ба туршлагууд” сурах бичиг зэрэг номыг 

бүх инженерүүдэд олгож, ургамлын бичиглэл хийхэд хэрэглэдэг хатгуур /дартс/ 200 

гаруйг тараалаа.  Манай байгуллага дээрх тус төслийн үйл ажиллагаанд аудитын 

шалгалт орж, тайлангаа ирүүлсэн бөгөөд “зөрчилгүй” үнэлгээг авсан болно.  

- Ургамал хамгааллын эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн судлаачидтай хамтран 7 

дугаар сарын 20-иос 8 дугаар сарын 18-нд Хэнтий, Дорнод, Сүхбаатар аймгийн бүх 

сумдад царцааны судалгааг хийлээ. 

- “Туул голын эхэнд минж нутагшуулах, үржүүлэх” усны шавжийн судалгаанд оролцох 

хамтын ажиллагааны хүрээнд Монголын минж хамгаалах нийгэмлэг, МУИС-ийн 

Биологи Биотехнологийн сургуулийн багш нартай хамтарсан 2 жилийн судалгааны 

үр дүнгээр тайлан бичиж, МУИС-ийн Биологи Биотехнологийн сургууль, Минж 

хамгаалах нийгэмлэгт хүргэлээ.  

- Олон улсын Хүнс, ХАА-н байгууллагаас /IFAD/ хэрэгжүүлж байгаа “Зах зээл ба 

бэлчээрийн удирдлагын хөгжил” төслийн газарт төсөл хэрэгжиж буй сумдад цаг 

уурын автомат станц суурилуулах асуудлыг тавьснаар 13 суманд автомат станц 

нэмж суурилуулснаар Хөвсгөл аймгийн Бүрэнтогтох, Цагаан-Уул, Цэцэрлэг, Булганы 

Гурванбулаг, Дашинчилэн, Рашаант, Архангайн Батцэнгэл, Өлзийт, Өгийнуур, 

Хэнтийн Дархан, Дэлгэрхаан, Цэнхэрмандал, Говь-Алтайн Алтай, Цээл, Цогт гэсэн 



15 сум автомат станцтай боллоо. Мөн дээрх 5 аймагт "Уур амьсгалын өөрчлөлтөд 

дасан зохицох чадавхийг нэмэгдүүлэх нь" сургалтыг аймаг, сумдын холбогдох 

мэргэжилтнүүд, малчдын төлөөллийг хамруулан зохион байгуулсан бөгөөд дээрх 

аймгуудын УЦУОША-дын инженерүүдэд хичээл сургалт хийжээ. 

- Японы Чуо их сургууль, Нагоя их сургуулийн “4D” төслийн хүрээнд судалгааны 

ажлууд үргэлжлэн хийгдэж, 1)Чоу их сургуулиас 9 дүгээр сарын 9-11-ний өдрүүдэд 

зохион байгуулсан семинарт холбогдох мэргэжилтнүүд оролцож, илтгэл тавьж 

хэлэлцүүлэх, 2)Нагояа их сургуультай хамтарч ажиллах гэрээний дагуу Япон-

Монголын  судалгааны баг 4-р сарын 25-наас 5-р сарын 9-нд УБ-Сайншанд-

Дундговийн Гурвансайхан, Өмнөговийн Цогт-Овоо-Даланзадгад–УБ маршрутаар 

хээрийн хэмжилт судалгаа хийх, Мейжийн Их Сургуультай байгуулсан гэрээний 

дагуу Төв, Дорноговь аймгийн ямааны харуулуудад суурилуулагдсан 2 автомат 

станцын мэдээг хураах, 3)Цукуба их сургууль, Агаар болон сансар мандлын 

агентлагийн хамтын ажиллагааны хүрээнд Төв, Дундговь аймгийн нутаг дэвсгэр 

дээр хийж буй уур амьсгал, хөрсний гидрологийн судалгааны хээрийн хэмжилт 

судалгааны ажлыг 9 дүгээр сарын 1- 5-ны хугацаанд Японы судлаачдын хамт хийж 

гүйцэтгэх, 4) Тоттори Их сургуультай хамтран хийж байгаа бэлчээрийн ургамлын 

ургалт, шороон шуурганы судалгааны ажлын хүрээнд уг сургуулийн судалгааны баг 

3 дугаар сарын 6-13-нд, 4 дүгээр сарын 13-наас 5-р сарын 1-нд Өмнөговийн Цогт-

Овоогийн хээрийн судалгааны станц дээр ажиллаж, хээрийн судалгаагаар 

бэлчээрийн ургамлын төлөв байдал болон тоосны дэгдэлтэнд газрын гадаргын 

байдал, хайрганы нөлөөллийг үнэлэх зорилт тавьж,  бэлчээрийн ургамал, газрын 

гадаргын байдлын ажиглалтыг сонгосон цэгүүдэд хийн, хөрсний чийгийн дээж авч, 

хөрсний гадаргын хайргын хэмжээг 0-1 см, 1-5 см давхаргад 2мм, 4.75мм, 9.5мм 

19.0мм, 26.5мм, 37.5 мм, 53мм-ийн шигшүүрээр шигшин тодорхойлох зэрэг 

судалгаа, шинжилгээний ажлуудыг хийсэн байна.  

- Шороон шуурганы судалгааг Япон улсын Байгаль орчны үндэсний хүрээлэнгийн 

мэргэжилтнүүд болон БНСУ-ын Цаг уурын байгууллага (KMA) / Цаг уурын үндэсний 

хүрээлэнтэй (NIMR) “Шороон шуурга-Хванса” төслийг үргэлжлүүлж, Өмнөговийн 

Номгон, Дорноговийн Эрдэнэ харуулууд дээр хэмжилтийг хийх зэрэг ажлуудыг хийж 

байна.  

- АНУ-ын Агаар мандал, Далай судлалын үндэсний төвтэй хамтын ажиллагааг 

үргэлжлүүлж, Улаан-Уул станцад хэмжсэн хүлэмжийн хийн дээжийг авч, явуулах, 

гарсан үр дүнг интернетээр авч, хүрээлэнгийн веб сайтад байршуулах ажил хэвийн 

үргэлжилж байна. 

- БНСУ-ын АССХ(KARI)-хамтран хийж байгаа хиймэл дагуулын мэдээний 
заслага/баталгаажилтын ажлын хүрээнд УБ хотод байгуулсан газрын хяналтын 
сүлжээний цэгүүдийг шалгах, будах, Төв аймгийн Зуунмод сумын нутагт байгаа орон 
зайн хэмжилтийн талбайн цэвэрлэгээ, газрын хэмжилт/заслага, Говьсүмбэр, Төв, 
Хэнтий, Дундговь аймуудын нутаг дахь гурвалжин ойлгогчуудын цэвэрлэгээ, 
тохируулга зэрэг ажлуудыг хийлээ.  

- НҮБ-АНДБНЭЗХ-ны санхүүжилттэй БНХАУ-ын ШУА-ийн харьяа Зайнаас тандан 
судлал Тоон дэлхий хүрээлэнтэй хамтран хэрэгжүүлж байгаа “Монголын ган/зудын 



мониторингийг сайжруулах, урьдчилан мэдээллэх систем бий болгох” төслийн 
хүрээнд 2015 оны 1 сарын 12–23, 10 сарын 10- 11 сарын 10-ны хооронд уг 
хүрээлэнд нийт 4 мэргэжилтэн ажиллаж, хамтран хэрэгжүүлж байгаа хиймэл 
дагуулын мэдээгээр ганг зураглах, түүнийг баталгаажуулах ажлын хүрээнд хээрийн 
хэмжилтийн мэдээ, гангийн ажлын хянан шалгалтыг хийжээ. 

  



12. Бусад ажлын хүрээнд: 
Дараах хурал, семинариудад оролцож, илтгэл тавьж, хэлэлцүүллээ. Үүнд: 

 2 дугаар сарын 11-нд Үндэсний хөгжлийн хүрээлэн дээр зохион байгуулагдсан 

“Үндэсний орон зайн мэдээллийн сангийн дэд бүтцийг үүсгэж үндэсний болон 

орон нутгийн хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулахад ашиглах нь” семинарит 

М.Баясгалан, Г.Батхишиг нар Байгаль орчны мэдээллийн сангаар илтгэл, 

 3 дугаар сарын 12-нд БОНХАЖЯ-нд болсон “Агаар бохирдуулах бодисын 

ялгарлын тооллогын гарын авлага ашиглахтай холбоотой асуудлаар оролцогч 

талуудад зориулсан семинар”-т Б.Цацрал “Агаар бохирдуулах бодисын ялгарлын 

тооллогын гарын авлагыг ашиглах жишээ /CALPUFF дисперсийн загварын 

жишээгээр/” сэдэвт илтгэл,  

 2015 оны 3 дугаар 13-нд Японы Нагояа их сургуультай хамтран “Зуд” олон улсын 

эрдэм симпозиумыг зохион байгуулж, Б.Эрдэнэцэцэг “Overview of the 2009-2010 

dzud and it’s early warning approach in Mongolia”, М.Должинсүрэн “Уур амьсгалын 

гаралтай гамшигт үзэгдлүүд”, Н.Элбэгжаргал “Ган зудын урьдчилан 

сэрэмжлүүлэх систем бий болгох нь” сэдэвт илтгэл, Б.Цацрал “The relationship 

between meteorological parameters and air pollution in Ulaanbaatar, Mongolia”, 

Д.Дуламсүрэн, Н.Балжинням нар  " The trends of the number of  hot and cold days 

on the Territory of Mongolia" сэдэвт ханан илтгэлүүдийг бэлтгэж оролцов. 

 3 сарын 16, 5 сарын 11-нд БОНХАЖЯ-наас зохион байгуулсан “Газар нутгийг 

орон нутгийн хамгаалалтад авах, нэгдсэн мэдээллийн сан байгуулах талаархи 

хэлэлцүүлэгийн хөтөлбөр” хуралд Г.Батхишиг Орон нутгийн тусгай 

хамгаалалттай газар нутгийн мэдээллийн сангаар илтгэл, 

 3 сарын 18-нд БОНХАЖЯ, ҮСХ-ноос зохион байгуулсан “Орон нутгийн 

статистикийн үзүүлэлт, тэдгээрийг бодлого, төлөвлөлтөд ашиглах нь” хуралд 

Г.Батхишиг Орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газар нутгийн мэдээллийн 

сангаар илтгэл, 

 Дэлхийн ус, цаг уурын өдрөөр зохион байгуулсан эрдэм шинжилгээний 

хуралд“Уур амьсгалын мэдлэгт суурилсан үйл ажиллагаа” гэсэн сэдвээр илтгэл,  

 Бээжин хотод 2015 оны 3 дугаар сарын 10-11 ний өдрүүдэд БНХАУ-ын Цаг уурын 

байгууллагын Цаг уурын үндэсний төв Дэлхийн цаг уурын байгууллагатай /ДЦУБ/ 

хамтран зохион байгуулсан Элс/шороон шуурганаас сэрэмжлүүлэх, анхааруулах, 

үнэлэх системийн Азийн бүсийн Удирдах бүлгийн гишүүдийн уулзалтад Д.Жүгдэр 

оролцож, “Монгол орны шороон шуурганы хамтын ажиллагаа, одоогийн үйл 

ажиллагаа, зорилт” сэдвээр илтгэл, 

 5 сарын 28-нд Төрийн ордонд зохион байгуулагдсан “Монгол орны бэлчээрийн 
төлөв байдлын үнэлгээ” зөвлөлгөөнд Д.Булгамаа, Б.Эрдэнэцэцэг, 
И.Түвшинтогтох нар “Монгол орны бэлчээрийн төлөв байдлын тайлан”-гийн 
танилцуулга,  

 5 дугаар сарын 27-28-нд ЭМЯ-нд зохион байгуулагдсан “Газарзүйн мэдээллийн 

системийг Эрүүл мэндийн салбарт ашиглах нь” олон улсын хуралд Б.Хонгорзул 

Байгаль орчин, орчны эрүүл ахуй  мэдээллийн сангаар илтгэл, 



 "Монголын бэлчээрийн нөхөн сэргэх чадамжийг бэхжүүлэх нь" салбар дамнасан 

олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын зохион байгуулах комиссын гишүүнээр 

Ж.Одгарав ажиллаж, 6 дугаар сарын 8-11-нд тус семинарт оролцож “Малчдын 

ажиглалтыг уур амьсгал болон зайнаас тандан судлалын мэдээтэй харьцуулах 

нь” сэдвээр ханын илтгэлийн уралдаанд оролцож тэргүүн байранд орсон ба “Уур 

амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөнөөс Түй голын сав газрын усны нөөцөд үзүүлэх 

эмзэг байдал, эрсдлийн үнэлгээ” сэдвээр аман илтгэл,  

 6 сарын 25-29-нд Чех улсын Братислав хотноо болсон “Contaminated sites” олон 

улсын хуралд М.Баясгалан, Г. Батхишиг, Б.Ундрах нар “The contaminated sites 

geodatabase in Mongolia” илтгэл, 

 7 дугаар сарын 31-8 дугаар сарын 2-нд Дархан-Уул аймагт зохион байгуулагдсан 
“Бүс нутгийн уур амьсгалын өөрчлөлт-газар тариалан” орон нутгийн ЭШБ хуралд 
Б.Ганбат “Газрын мэдээний ургамлын өндөр ашиглан ургац тооцох ажилд засвар 
хийх”, болон бусад 4 илтгэл,  

 B.Erdenetsetseg. “Climate change impact assessment on rangeland ecosystem”, JCM 
project Kick-off Meeting, Sep 8, 2015. Ulaanbaatar. 

 Kh. Purevdagva, G.Davaa “Hydrological monitoring in Monglia”, Meridian International 
Center, Washington DC, 2015/09/21, илтгэл 

 Солонгосын Усны Форумын (KWF) урилгаар Инчеоны Их сургууль дээр 2015 оны 

10 дугаар сарын 27-28-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан УННМ-ийн олон улсын 

хуралд Д.Оюунбаатар “IWRM Development and some ICT application issues in 

Mongolia” сэдэвт илтгэл,  

 Японы Такамацу хотод болсон “Ази номхон далайн бүс нутгийн усны асуудал” 

сэдэвт олон улсын консерциумд Ж.Одгарав оролцож, “Хараа голын савд 

урсацын HBV загварыг ажиллуулсан үр дүн” сэдвээр илтгэл,   

 МУИС- Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, инженерчлэлийн Сургууль- Хүрээлэн буй 

орчин судлал, химийн инженерчлэлийн тэнхимд “Улаанбаатар хотын агаарын 

бохирдлын тархалтыг CALPUFF дисперсийн загвараар прогнозлох” сэдвээр 

Н.Гансүх илтгэл, 

 12 дугаар сарын 04-нд  Чингис зочид буудалд болсон Сав газрын захиргаадын 
нэгдсэн хуралд Г.Даваа, Х.Пүрэвдагва, “Монгол орны гадаргын усны нөөцийн 
судалгааны үр дүнгээс” илтгэл,  
 

БОНХАЖЯ-аас 5 дугаар сарын 14-15-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан Байгаль 

хамгаалах нөхөрлөлүүдийн үндэсний чуулганы өдөрлөгт хүрээлэнгийн төлөөлөл 

оролцож, санал бодлоо хурал зохион байгуулагчид бичгээр хүргэсэн.  

Гадаад, дотоодын хурал, семинар, зөвлөгөөнд оролцсон байдал 

 2015 оны 1 сарын 15 нд МТШХХГ-с зохион байгуулсан “Төр хувийн хэвшлийн 

түншлэл-2015” нээлттэй өдөрлөгт оролцож, мэдээлэл технологийн салбарт 

үйлчилгээ эрхлэгчдийн өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудлын талаарх 

семинарт холбогдох албан хаагчид, 



 3 дугаар сарын 4-5-нд БОНХАЖЯ-ны зохион байгуулсан “2015-2020 онд Монгол 

улсад хэрэгжүүлэх ногоон хөгжлийн бодлогын тэргүүлэх чиглэл, үйл 

ажиллагааны хүрээ, төлөвлөгөө" семинарит М.Баясгалан, 

 Байгаль орчныг хамгаалах анхдугаар чуулга уулзалтанд нэр бүхий 10 албан 

хаагч, 

 5 дугаар сарын 7-нд Уур амьсгалын өөрчлөлтийн хуралд Д.Оюунчимэг, 

 5 дугаар сарын 15-ны өдөр "Байгаль хамгаалах нөхөрлөлүүдийн чуулган"-д 

Х.Намсрайжав нарын албан хаагчид,  

 5 дугаар сарын 16-нд Төрийн ордонд Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын 

яамнаас зохион байгуулсан “Залуучуудын хөгжил, оролцоо” сэдэвт үндэсний 

чуулган арга хэмжээнд Ч.Мөнхчимэг, 

 5 дугаар сарын 28-нд Швейцарийн хөгжлийн агентлагын “Ногоон алт” төслийн 10 

жилийн ажлын тайлангийн хурал буюу “Монгол орны бэлчээрийн төлөв байдлын 

үндэсний тайлан”-ийн хуралд ХААЦУ-ын секторын хамт олон,  

 6 сарын 9-10-нд БОНХАЖЯ, UN-REDD+ хөтөлбөрийн зохион байгуулсан 

семинарит З.Нарангэрэл, 

 11 дүгээр сарын 11-нд “Үйлдвэрлэл ба шинжлэх ухаан” залуу эрдэмтэн 

судлаачдын үндэсний V дугаар чуулганд Б.Ганбат,  

 11 дүгээр сарын 26-27-нд “Шинжлэх ухаан технологи инновацийн экосистем” 

олон улсын анхдугаар чуулганд Г.Раднаа, Т.Алтанцэцэг нар, 

 Жайка төслийн хүрээнд “  Монгол улс Улаанбаатар хотын Агаарын бохирдлын 

хяналтын чадавхыг бэхжүүлэх төсөл” –ийн явцын семинарт 2 дугаар сарын 12, 4 

дүгээр сарын 14, 5 дугаар сарын 5, 6 дугаар сарын 5, 11-нд Д.Оюунчимэг, 

Б.Цацрал, Н.Гансүх,  

 Хөдөлмөрийн хуулийн шинэчилсэн найрууллагын болон Хөдөлмөрийн аюулгүй 

байдлын эрх зүйн орчин сэдэвт танилцуулгад О.Энхцэцэг, 

 ШУТехнологийн парк, дата төвтэй хамтран Мэдээллийн технологийн чиглэлээр 

үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн байгууллагуудын IT инженерүүдийн  семинарт 

мэдээллийн технологийн ажилтнууд, 

 Токио хотод зохиогдсон “Уур амьсгалын өөрчлөлт, дасан зохиоцох” олон улсын 

хуралд секторын эрхлэгч П.Гомболүүдэв, 

 Филиппин улсад UNEP, GGIAR, CCAFS зэрэг олон улсын байгууллагуудаас 

хамтран зохион байгуулсан “Уур амьсгал-ХАА-н ухаалаг технологи” сэдэвт 3 

өдрийн семинарт Б.Эрдэнэцэцэг нар тус тус оролцсон.  

 8 дугаар сарын 1-7-ны хооронд Индонезийн Богор хотноо Олон улсын 

Гидрологийн холбооны (UNESCO-IHP) шугамаар зохион байгуулагдсан “Уур 

амьсгалын болон усны ган гачиг” сэдэвт семинарт Д. Оюунбаатар илтгэл тавьж, 

усны ган гачгийн үнэлгээ, тооцоо, судалгаа хийх талаар товч үзүүлэх сургалтанд 

хамрагдав. 



 Д.Төмөрцоож Хараа голын сав газрын усны чанарын судалгааг ШУТИС-БАС 

усны нөөц экологи-3 курсын оюутан Ц.Мөнхжаргалтай хамтран хийж сургуулийн 

эрдэм шинжилгээний хуралд үр дүнг хэлэлцүүлсэн байна.  

 
Сургалтанд хамрагдсан байдал 

 Сургалтын өрөөнд  2 дугаар сарын 10-12 нд JAXA-ын төслийн сургалт, 2 дугаар 

сарын 25-27-ны хооронд RED++ төслийн сургалт, 3 дугаар сарын 3-наас 6-ны 

хооронд 3 аймгийн УЦУОШАлбадын шинэ дарга нарын семинар, 12-нд 

ЦУОШГазрын орчны хяналт шинжилгээнд JICA-ийн сургалт, 10 дугаар сарын  26-

30 нд  REDD+ дэх орон зайн төлөвлөлтийн техникийн  зөвлөгөөн, 11 дүгээр 

сарын  4-6 нд GIZ-ийн ойн тооллогын сургалт,  8 дугаар сарын 2-ноос 4-ны 

хооронд  REDD+  сургалтууд тус тус болж сургалтын өрөөний  компьютерүүдийн 

программ хангамж, сүлжээний хэвийн ажиллагааг хангаж ажиллав. 

 БОНХАЖЯ-ны Усны нөөцийн зөвлөлийн шийдвэрээр усны мэрэгшсэн болон 

зөвлөх инженерийн сургалт, хичээл лекцийн хөтөлбөрийг боловсруулах, сургалт 

зохион байгуулж, шалгалт, шүүлэг авах коммисст Д.Оюунбаатар ажиллаж, усны 

мэрэгшсэн болон зөвлөх инженерийн шалгалт, шүүлэг авав. 

 МУИС-ын цаг уурын III курсын 13 оюутны цаг уур, уур амьсгалын үйлдвэрлэлийн 

дадлагын ажлыг хөтөлбөрийн дагуу ажлын 5 хоногт багтаан удирдан 

гүйцэтгүүллээ. Дадлагаар цаг уурын өртөө, харуулын цахим мэдээг бэлтгэх, 

боловсруулах, шүүмжийн болон онолын шалгалт хийх, цаг уурын тодорхой 

элементийн мэдээнд орон зайн анализ дүгнэлт хийх талаар зааж, 

дадлагажууллаа. Мөн Персона.мис болон бусад үйлдвэрлэлд нэвтрүүлсэн 

программ хангамж дээр ажиллах талаар зааж сургасан болно.   

 Америкийн нэгдсэн улсын Колорадо мужийн Форт Коллинс хотод Экосистемийн 

үйлчилгээний төлбөр сэдэвт туршлага судлах, танилцах аялалд Л.Оюунжаргал 

оролцож, АНУ-ын төрийн департментаас зохион байгуулсан олон улсын 

солилцооны хөтөлбөрт Х.Пүрэвдагва хамрагдав. 

 

 2015 оны 1 сарын 6-8 нд зохион байгуулагдсан төрийн болон орон нутгийн 

өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийг 

хэрэгжүүлэх суурь мэдлэг олгох сургалтанд Х. Болормаа, С. Мөнхзул, О. 

Энхцэцэг нар амжилттай оролцов. 

 2015 оны 2 сард “JAXA training for ALOS-2 data applications using ALOS archived 

data” - 2 хоногийн сургалт хийгдсэн бөгөөд хэлтсээс холбогдох мэргэжилтнүүд, 

 3 дугаар сарын 9-12-нд Азийн гамшгийн бэлэн байдлын төв, Дэлхийн банк, 

ОБЕГ-аас хамтарсан “Гамшгийн эрсдэлийг тодорхойлох, дүн шинжилгээ хийх” 

сэдэвт сургалтанд Т.Алтанцэцэг,  

 Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газраас зохион байгуулсан Газар зүйн 

мэдээллийн системийн хэрэглээ сэдэвт сургалтанд холбогдох албан хаагчид, 

 3 сарын 30-аас 4 сарын 02 нд БОНХАЖЯам, АНУ цэргийн инженерийн корпусаас 

зохион байгуулсан 4 сарын 1-3-ны хооронд “MODFLOW загвар ашиглан Туул 

https://www.facebook.com/pages/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%BD-%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%86%D0%B0%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8-%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B3-%D0%B7%D2%AF%D0%B9%D0%BD-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80/384445918309260


голын сав газрын газар доорх усны загварчлал хийх” сэдэвт,  мөн сарын 20-25-

ны хооронд “Далангийн хамгаалалтын ус зүй ба гидравликын судалгаа” сэдэвт 

сургалт, HEC-HMS, HEC-RAS загваруудыг Туул гол дээр турших дадлагад 

Э.Батбаяр, Б.Эрдэнэбаяр, Г.Оюунхүү, Г.Болоржаргал Ж.Одгарав нар,  

 БНХАУ-ын Нанжинд 6 дугаар сарын 3-26-ны өдрүүдэд болсон “Уур амьсгалын 

өөрчлөлт ба уур амьсгалын мэдэээний үйлчилгээ” сэдэвт сургалтанд 

Т.Алтанцэцэг, 

 9 дүгээр сарын 26-30-ны өдрүүдэд болсон “REDD+ олон талт үр ашгийг 

дээшлүүлэх, хэрэгжүүлэх шийдвэр гаргахад орон зайн мэдээллийг ашиглах нь” 

хөтөлбөрийн хүрээнд зохион байгуулсан QGIS программын сургалтанд 

Г.Оюунхүү, Т.Алтанцэцэг нарын,  

 9 дүгээр сарын 29-30-ны хооронд EOTAP (Earth obserbation for a Changing Asia 

Pacific) хөтөлбөр, “Уур амьсгалын өөрчлөлтөнд зохицсон хөдөөгийн амжиргаа” 

төслөөс хамтран зохион байгуулсан “Бэлчээрийн зураглалд ГМС-ийг ашиглах нь” 

сэдэвт сургалтанд У.Билгүүнзаяа,  

 Энэтхэг улсын Дихрадан хотод зохиогдсон “Уур амьсгалын өөрчлөлт-байгалийн 

гамшиг” сэдэвт сургалтад инженер Я.Сайн-Амгалан, 

 БНХАУ-д болсон FOCRO-гийн хурал, сургалтанд инженер А.Даваадорж нар тус 

тус хамрагдсан байна. 

13. Санхүүгийн үйл ажиллагааны талаар 

 2015 онд улсын төсвөөс 1.422.533,6 мянган төгрөгийн санхүүжилт авч, төсвийн 

гүйцэтгэл 1.355.824,7 мянган төгрөг болж, гэрэл цахилгааны зардалд тарифын 

нэмэгдлийг тооцож санхүүжүүлэхгүй байгаагаа хүндрэл их гарч, ЦУОШГ-аас удаа 

дараалан зардал хооронд шилжүүлэх, зарим төлбөрийг барагдуулах арга хэмжээг 

авсаар байсан хэдий ч 7,4 сая төгрөгийн өртэй гарлаа. Хүрээлэнгийн нэмэлт 

санхүүжилтын дансанд гадаад орны ижил төстэй байгууллага, эрдэмтэдтэй хамтран 

хэрэгжүүлж байгаа болон ШУТСангийн санхүүжилттэй эрдэм шинжилгээ, судалгаа 3 

төслийн санхүүжилтын авч зарцуулан, тайлагнаж байна. Тайлангийн хугацаанд нийт 

506,5 сая төгрөгийн санхүүжилтыг авч 419,1 сая төгрөгийг зарцуулан 87,4 сая төгрөгийг 

2016 онд дамжуулан зарцуулахаар болж байна. 

 

14. Дүгнэлт. 

1. 2015 онд ЦУОШГ-ын даргатай хүрээлэнгийн захирлын байгуулсан үр дүнгийн 

гэрээний хэрэгжилтийг хангах ажлын төлөвлөгөөний үндсэн үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөөг 95.5%, тусгай үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 99.8%-иар биелж, 

хүрээлэнгийн өдөр тутмын үйл ажиллагаа, түүний дотор ус, цаг уурын бодит 

болон урьдчилсан мэдээ, байгаль орчны төлөв байдлын болон байгаль орчны 

мэдээллийн мэдээллийн сангийн мэдээ, мэдээллээр үйлчлэх, салбарын 

мэдээллийн сүлжээний найдвартай ажиллагааг хангах үйл ажиллагаа хэвийн 

явагдаж байна. 



2. Газрын ажиглалтын мэдээг хиймэл дагуулын мэдээтэй холбох, бүтээгдэхүүн 

шинээр гаргах зорилгыг тавьж, амжилттай хэрэгжүүлснээр газрын болон хиймэл 

дагуулын мэдээний 20-иод үзүүлэлтийг хам боловсруулан, Эрсдэлийн зургийг 

өвөлжилтийн нөхцөлөөр тооцоолон шинээр гаргасан ба гарсан даруйдаа төр 

засгийн шийдвэр гаргах түвшнээс эхлүүлээд ард иргэд өдөр тутмын үйл ажилдаа  

хэрэглэж эхэлсэн, эрэлт ихтэй бүтээгдэхүүн болж чадлаа. 

3. 2013-2015 онуудад хэрэгжүүлсэн ШУТС-ын санхүүжилттэй “Цаг агаарыг 

урьдчилан тооцоолох загварчлалд супер комьпютерийн технологи 

ашиглах”, “Монгол орны усны эргэцийн тэнцлийн судалгаа” сэдэвт 2 

томоохон төслийг амжилттай дуусгаж, тайлагнан, тайлангаа хөндлөнгийн 

аудит болон захиалагч, санхүүжүүлэгчийн төлөөлөл илгээн, холцогдох дүгнэлтийг 

гаргуулаад байна. 

4. “Монгол орны гадаргын усны горим, нөөц” номыг амжилттай бичиж, хэвлүүлж, 

салбарын болоод хэрэглэгчдэд хүргэлээ. 

5. Байгаль орчны мэдээллийн санг шинээр 2 сангаар нэмэгдүүлснээр Байгаль 

орчныг хамгаалах тухай хуулинд заасан 22 сангийн 20 санг бүрэн ашиглалтанд 

оруулаад байна.  

 

 

15. Цаашдын зорилт. 

- 2016 онд хүрээлэнгийн үүсч хөгжсөний 50 жилийн ойг тэмдэглэн, өнгөрүүлэх, 

- Ажлын ачааллыг нягтруулах, сайжруулах, технологийн зарим өөрчлөлт 

шинэчлэлтийг хэрэгжүүлэх, 

- Мэдээлэл боловсруулалтын MSS системийг шинэчлэх, суперкомпьютерийн 

хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх,  

- Байгаль орчны мэдээллийн сангуудыг бүрэн байгуулж дуусгах, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тайланг нэгтгэж, бичсэн    Ц.Батцэцэг /Захиргаа, аж ахуйн нэгжийн  

                                                             эрхлэгч/ 

 

Хянасан:     С.Хөдөлмөр /Хүрээлэнгийн захирал/ 


