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Зохион байгуулалтын ажлын талаар 

 

Тус хүрээлэн нь 2016 оны 9 дүгээр сарын 01-нийг хүртэл Монгол улсын Засгийн 

газрын 2015 оны 55 дугаар тогтоолоор нэгтгэн зохион байгуулагдаж, 119 албан 

хаагчтай ажиллаж байгаад ЦУОШГ-ын даргын 2016 оны А/89 дүгээр тушаалаар 

Урьдчилан мэдээлэх төвийн шуурхай үйлчилгээний хэсгийн нэр бүхий 17 албан хаагч, 

захиргаа, аж ахуйн нэгжийн нэр бүхий 4 албан хаагч, 4 гэрээт ажилтнуудыг 

агентлагийн бүтцэд шилжүүлж, хүрээлэнгийн дүрэм, зохион байгуулалтын бүтэц 

өөрчлөгдсөнөөр 9 дүгээр сарын 01-нээс эхлэн нийт 8 хэлтэс, 98 албан хаагчтайгаар 

үйл ажиллагаагаа гүйцэтгэж ирлээ.  

Тайлангийн хугацаанд 4 албан хаагч тэтгэвэрт гарч, 2 албан хаагч өөрийн 

хүсэлтээр ажлаас чөлөөлөгдөж, 3 албан хаагчийг орон тоо цөөрүүлсний улмаас, 6 

албан хаагчийг суралцах гэрээгээр, 1 албан хаагчийг гадаадад ажиллах гэрээгээр тус 

тус ажлаас чөлөөлж, 2 хүнийг ажилд авснаар 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар 92 

албан хаагчтайгаар ажиллаж байна.  

Хүрээлэнгийн дүрэм,  хөдөлмөрийн дотоод журам зэрэг дүрэм журам, баримт 

бичгийг шинэчлэн боловсруулан, баталгаажуулан өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа 

мөрдөж байна.   

Хүрээлэнгийн захирлын ЦУОШГ-ын даргатай байгуулсан 2016 оны үр дүнгийн 

гэрээнд тусгагдсан нийт 8 бүлэг 130 зүйл арга хэмжээ, төсвийн шууд захирагчийн 

тусгайлан сонгосон 1 бүлэг буюу “3. Ус цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний улсын 

сүлжээг мэргэжил, арга зүйгээр хангах” бүлгийн 18 зүйл тусгай арга хэмжээний 

гүйцэтгэлийг хангаж, төлөвлөгөөгөө 96.7 хувиар биелүүлсэн байна.  

Хүрээлэнгийн үйл ажиллагааны үр дүнг хүрээлэнгийн захирлын зөвлөлийн 

хурлаар сар бүр 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 дангаараа хариуцан  

гүйцэтгэхээр орсон 8 зүйл, тусгай арга хэмжээний 10 зүйл болон хамтран гүйцэтгэхээр 

орсон 7 зүйл ажлын биелэлтийг тус тус тайлагнаж ирлээ. 

Салбарын төв, орон нутгийн удирдах ажилтны сургалт, семинари, хөдөө аж ахуйн 

цаг уурын инженерүүд, усны болон цаг уурын ажиглагчийн сургалтыг зохион байгуулах, 

хичээл заах ажлуудад оролцож, “Ногоон алт” төслийн санхүүжилтээр Баянхонгор, 

Дархан-Уул, Говьсүмбэр, Улаанбаатар 4 аймагт сургалт зохион байгуулсан бөгөөд 10 

дугаар сард уг төслөөс зохион байгуулсан ХААЦУ-ын инженерүүдийн 6 дахь удаагийн 

сургалтын үеэр аймаг орон нутагт бэлчээрийн төлөв байдлын ажиглалтын иж бүрдэл 

багаж, тоног төхөөрөмж, зарим аймагт хатаамал хадгалах шкаф сав авч өгсөн ба 

нэмэлт, өөрчлөлт хийгдсэн мэдээллийн сангийн шинэ гарын авлагаар хангасан байна.  



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

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

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

үйлчилгээний гэрээнүүдийг шинэчлэх, шинээр байгуулах арга хэмжээг авсан ба 

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны дотоод журмын дагуу FY, CMACAST 

дагуулын хүлээн авах системүүдийн долгион ашиглах гэрээнүүдийг үнэ төлбөргүйгээр 

сунгуулж, Морин-Уулын радарын  системийн ашиглаж байгаа долгионы зөвшөөрлийг 

2017 он хүртэл сунгуулж, хиймэл дагуулын холбооны VSAT системийг зогсоосонтой 

холбоотойгоор долгион ашиглах гэрээг 2016 оны 8 дугаар сарын 1-нээр тасалбар 

болгон цуцлах арга хэмжээг авлаа. 

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. 

 
 
  



1. Ус, цаг агаар, уур амьсгал, байгаль орчны бодит болон ирээдүйн төлөв 
байдлын тухай мэдээ , мэдээллээр хангах 
 
1.1 Прогноз, тойм зөвлөмж гаргах 
Цаг агаарын богино хугацааны прогноз 

Улаанбаатар хот болон 28 хот, суурингийн 12 цаг, 1-5 хоногийн урьдчилалтай 
мэдээг өдөр бүр, Улаанбаатар хотын 6 цагийн урьдчилалтай мэдээг өдөрт 2 удаа 
гаргаж төр, засаг, ард иргэддээ үйлчилж байна.  

Улаанбаатар хот хоногийн урьдчилалтай урьдчилсан мэдээний чанар 91.6% 
өнгөрсөн оноос 0.4%-иар бага, 28 хот, суурингийн хоногийн урьдчилалтай урьдчилсан 
мэдээний чанар 94.3% өнгөрсөн оноос 0.3%-иар бага, Улаанбаатар хот 12 цагийн 
урьдчилалтай урьдчилсан мэдээний чанар 93.7% өнгөрсөн оноос 0.2%-иар бага, 28 хот, 
суурингийн 12 цагийн урьдчилалтай урьдчилсан мэдээний чанар 95.6% өнгөрсөн оноос 
0.7%-иар их, Улаанбаатар хот 6 цагийн урьдчилалтай урьдчилсан мэдээний чанар 
98.9% өнгөрсөн оноос 0.7%-иар их, 28 хот, суурингийн 5 хоногийн урьдчилалтай 
урьдчилсан мэдээний чанар 87.%% өнгөрсөн оноос 0.4%-иар бага байна.(хүснэгт 1).  

 
Хүснэгт 1. Богино болон дунд хугацааны урьдчилсан мэдээний таарц (%)  

/2016 оны эхний 5 сарын байдлаар/ 

Сар Төв Мэдээний таарц (%) 

Хоног Нарийвчилсан 5 
хоног 

нийт УСМ % 

Н-28 УБ Н-28 УБ 6 ц чанар онч 

1-5 Төвийн дундаж 94.3 91.6 95.6 93.7 98.9 87.9 93.7 68.3 88.4 

 Өнгөрсөн оноос -0.3 -0.4 0.7 -0.2 0.7 -0.4 0.1 27.9 8.8 

 
7 хоногийн тойм, төлвийг 20 удаа, хоногийн тоймыг 152 удаа гаргаж, төр засгийн 

удирдах байгууллагууд, аймгийн УЦУОША-уудад www.tsag-agaar.gov.mn сайтанд тавьж 
үйлчилсэн. 

 

Удаан хугацааны урьдчилсан мэдээ   

Сарын цаг агаарын урьдчилсан мэдээг 5 удаа гаргаж, төр, засаг, олон нийтийг 
үйлчлэх ажил хэвийн явагдсан бөгөөд уг мэдээний таарц 59.8% байгаа нь төлөвлөгөөт 
даалгавраас 2.2 %-иар доогуур байна. Улирлын цаг агаарын мэдээг дулааны болон 
хүйтний гэж ангилалгүйгээр 3 сар тутмаар шинэчлэн гаргаж байгаа ба өнгөрсөн 
хугацаанд 5 удаа мэдээг гаргаж, мэдээний таарц 60.7% болсон нь төлөвлөгөөт 
даалгавраас 0.7% дээгүүр байна. 3 сараар гаргаж байгаа мэдээг шаардлагатай 
хэрэглэгчдэд хэвлэн хүргэж байна.  
 
Ерөнхий орчил урсгалын тойм 

III, IV, V сар тус бүр, 2016 хаврын улирлын Хойд хагас бөмбөрцгийн хэмжээний 
болон Монгол орны ерөнхий орчил урсгалын тоймыг бичиж, хаврын улирлын тоймыг  
www.tsag-agaar.gov.mn  сайтад .pdf форматаар байршуулав. Харин намрын улирлын 
тоймыг шуурхай үйлчилгээний хэсэг ЦУОШГ-т шилжсэн тул уг ажилд шаардлагатай 
мэдээ материалаар бүрэн хангасан болно. Ерөнхий орчил урсгалын индексүүдийг 1 ба 
7 хоног, сар, улирлаар зураглаж, тухайн хугацаа бүрт анализ хийж сар, улирлын 
мэдээнд ашиглахдаа өдөр бүрээр AO, PNA, AAO, Nino, MJO, SN индексүүдийн тухайн 
сарын 1-нээс сонгогдсон өдөр хүртэл мөн тухайн сонгогдсон өдөр багтах жилийн 1-р 
сарын 1-нээс уг өдөр хүртэлх хугацааны өдөр бүрийн утгыг харуулах байдлаар, сарын 
дундаж утгын хувьд PNA, PDO, Nino, WP, EA/WR, Scan, NAO, SNAO, TSA, TNA, ONI, 

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


MEI, AMO, AMM, QBO, WHWPa, Pol.Evr, TNH, MJO, SOI, EA, EP/NP, Хойд ба Өмнөд 
Хагас Бөмбөрцгийн (ХХБ, ӨХБ) болон Дэлхийн дундаж температурын аномаль,  ХХБ ба 
Евразийн цасан бүрхүүл, нарны толбо, ХХБ, ӨХБ-ийн болон Дэлхийн дундаж 
хэмжээний мөн далай тус бүрийн  0-700м, 0-2000 м гүний дулааны агууламжийн 
индексүүдийг тухайн сонгосон сарын олон жилийн явц болон уг сарын экстрем утга 
байгаа эсэхийг өмнөх олон жилийн явцтай нь жишиж харуулахаас гадна   мөн тухайн 
сар багтах жилийн явцыг шуурхай боловсруулж, график байдлаар харуулж байна. 2016 
оны 1 дүгээр сараас эхлэн орчил урсгалын шаардлагатай индексүүдийг зураглаж 
байна. 
 
Цаг агаарын урьдчилсан мэдээний үйлчилгээ 

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 6-8 сарын цаг 

агаарын төлөв мэдээгээр мэдээлэл хийлээ.  

 

Тусгай хэрэгцээний урьдчилсан мэдээний үйлчилгээ:  

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 байна.  

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

лавлах, норм гаргах 

Ус судлалын 113 харуулын өдөр бүрийн усны түвшин,  мөсний үзэгдэл, зузааны 

мэдээг хүлээн авч, боловсруулан хэрэглэгчдийн гар утас болон www.tsag-agaar.gov.mn, 

www.namem.gov.mn цахим хуудсуудад зураг, график байдлаар өдөр тутам шинэчлэн 

байршуулж байна. Шуурхай үйлчилгээний мэдээний улсын дундаж дүн 99.9 хувь байгаа 

нь өмнөх оны үзүүлэлтээс 0.2%-иар өссөн байна. Олон улсын мэдээ солилцоонд ордог 

ус судлалын 15 харуулын мэдээний жилийн дүн 99.9% болж, өмнөх онтой ижил 

түвшинд байна. 

Усны түвшний богино хугацааны прогнозыг 20 гол харуулаар өдөр бүр гаргаж 

үйлчилсэн ба прогнозын таарц 69.8 хувь, өмнөх оноос 1.2%, төлөвлөгөөт даалгавраас 

5.7%-иар буурч, сарын дундаж урсацын прогнозыг мөн 21 харуулаар гаргаж, 

хэрэглэгчдэд хүргэв. Таарц 66.3 хувь, өмнөх оноос 4 хувиар буурч, төлөвлөгөөт 

даалгавраас 1.3%-иар өссөн байна. 2016 он харьцангуй үер ус ихтэй байсан нь 

прогнозын таарцуудад нөлөөлсөн байна. 

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


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

хугацааны прогнозыг 21 гол харуулаар 4 дүгээр сард, гол хадаалах хугацааны 

прогнозыг 10 дугаар сард тус тус гаргаж үйлчлэв. 

Усны үндсэн хяналт шинжилгээний мэдээ буюу УХШ-1 мэдээг сар бүр хүлээн авч 

дүгнэн, дүнг өртөөдөд мэдээлж, хариу заавар өгч байгаа бөгөөд жилийн дүн 98.5%, 

өмнөх оныхоос 1.0%-иар буурсан нь усны хурд хэмжүүр болон бусад багаж 

төхөөрөмжийн дутагдалтай байдлаас шалтгаалсан байна. 

Усны горимын тоймыг нийт 24 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. 

 

Ус судлалын мэдээллийн үйлчилгээ 

113 гол харуулын усны түвшин, үер, мөсний үзэгдэл зузааны мэдээ, богино 

хугацааны прогнозыг 20 гол харуулаар тус тус гаргаж, иргэдэд гар утас, ЦУОШГ-ын 

Web хуудас болон бусад мэдээллийн хэрэгсэлээр дамжуулан иргэдэд үйлчилж байгаа 

ба дотоод сүлжээн дээр үерийн тойм болон нарийвчилсан зураг болон харуул тус 

бүрийн усны түвшний явцын графикийг тус тус тавьж байна.  

“Шинжлэх ухаан –Инноваци үйлдвэрлэл, 2015” үзэсгэлэнд 11 дүгээр сарын 26-27 

өдрүүдэд хүрээлэнгийн үйл ажиллагаа, эрдэм шинжилгээний бүтээлүүд, атлас, ном, 

товхимол болон  үйлчилгээг танилцуулав. 

 

2016 оны таримал ургамлын ургацын урьдчилсан мэдээг 6 дугаар сарын 20-нд гаргаж, 

хүрээлэнгийн цахим хуудсанд байршуулсан ба улаан буудайн ургацын урьдчилсан 

мэдээний таарц 67.4% болж, төлөвлөгөөт зорилтоо 109.1%-иар биелүүлсэн байна. 

 

Хөдөө аж ахуйн цаг уурын мэдээ, прогноз, тойм, зөвлөмж гаргах 

Тайлангийн хугацаанд хөдөө аж ахуй, газар тариалан, мал аж ахуйн үйлдвэрлэлд 

зориулан төрөл бүрийн прогнозуудыг гаргасан бөгөөд гаргасан прогноз, тэдгээрийн 

таарцыг дүгнэхэд:          

 Хөрс гэсэж эхлэх хугацааны прогноз -38.4% 

 Хөрс хөлдөж эхлэх хугацааны прогноз – 65.4% 

 Хаврын хөрсний угтвар чийгийн прогноз – 83.4% 

 Буудайн аарцан бололтын прогноз – 94.9% 

 Бэлчээрийн ургамлын ургацын прогноз – 57.1% 

 Үр тарианы ургамлын ургацын прогноз -67.4.% 

 Төмсний ургацын прогноз -54.9% 

 Эм хонины жингийн өсөлтийн төлөв - 93.3% 

 Эм хонины жингийн бууралтын төлөв – 89,8% 



Дээрх прогнозуудын таарцыг дүгнэхэд хөрс хөлдөх болон гэсэх хугацааны, хадлан 

бэлчээрийн ургамлын ургацын прогноз төлөвлөгөөт даалгавраас доогуур, харин үр 

тарианы аарцан бололт, хаврын угтвар чийг, эм хонины жингийн тарга хүчний 

бууралтын прогноз мэдээний таарц төлөвлөгөөт даалгавраас давсан байна.  

2016 онд давхардсан тоогоор нийт (135 станц, 185 харуул, 3 гэрээт харуул) 11448 

салбарын агро дундаж мэдээг хүлээн авахаас боловсруулалтанд орсон мэдээний ирц 

100% байна. Өмнөговийн Ханхонгор гэрээт харуул 2016 онд санхүүгийн асуудлаас 

болж мэдээ огт өгөөгүй ба Баянхонгорын Баян-Овоо гэрээт харуулыг мөн ажиллах 

боломжгүй болж байгаа тухай аймгаас мэдээлсэн. 

2016-2017 оны өвөл, хаврын бэлчээрийн даацыг Монгол орны нийт нутгаар, багийн 

түвшинд тооцоолон гаргаж, мэдээлсэн бөгөөд зарим аймгийн хүсэлтээр бэлчээрийн 

даацын зураглал, бичиглэлийг тухайн аймгийн нутгаар тусгайлан хийж хүргүүлжээ. 

Дараах мэдээллийг олон нийтэд www.tsag-agaar.gov.mn цахим хуудсанд байршуулж 

үйлчилж байна.  Үүнд: 

1) 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) Зудын эрсдлийн мэдээ, 

 
Зөвлөмж, прогнозуудыг графикийн дагуу хариуцсан ажилтнууд гаргаж, тухайн 10 

хоногийн тоймонд оруулж байгаа бөгөөд FY-2 хиймэл дагуулын хур тунадас, 

температурын боловсруулалтыг хийж, 10 хоног бүр цахим хуудсанд байршуулсан 

байна. Тойм, зөвлөмж, прогнозуудыг цахим хуудсанд тавихын зэрэгцээ электрон 

хэлбэрээр бүх аймгуудад сүлжээгээр хүргүүлж байна. Агродундаж мэдээний чанарыг 

сар бүрээр дүгнэж, аймгуудын УЦУОША-дад хүргүүлсэн байна. 

2016-2017 оны зудын эрсдэлийн зураг, тойм мэдээг 11 дүгээр сарын 10, 20-ны 

байдлаар гаргаж, ЗГ, УОК, БОАЖЯ, ХХААЯ, ОБЕГ, Улаан загалмайн нийгэмлэг зэрэг 

байгууллагад хүргүүлж, танилцуулсан байна. 

 

Хөдөө аж ахуйн цаг уурын мэдээ, мэдээллийн үйлчилгээ 

www.tsag-agaar.mn веб сайтад сар бүр 10 хоногийн тоймууд болон хугацаат мэдээ 

прогнозуудыг байршуулан, мэдээллийг олон нийтэд хүргэхийн зэрэгцээ  

Монголын радиод мал өвөлжилтийн төлвийн тухай мэдээллийг 2 удаа,  зуншлагын 

байдлын талаар мэдээллийг 3 удаа, UBS телевизэд цас, зудын эрсдэлийн тухай 

мэдээллийг 1 удаа, ТВ9 телевизийн мэдээллийн хөтөлбөрийн цагаар 2016-2017 оны 

зудын эрсдэлийн тухай мэдээллийг 1 удаа тус тус өгсөн бөгөөд 6 дугаар сард хэлтсийн 

дарга Б.Эрдэнэцэцэг МҮОНТВ-ийн “Уриншаас ургац” цуврал нэвтрүүлэгт оролцож, 

инженер Н.Мөнгөнчимэг ТВ9 телевизэд 2016-2017 оны өвөл хаврын бэлчээрийн 

даацын талаар тус тус ярилцлага өгсөн. 

http://www.tsag-agaar.gov.mn/
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Cангийн яаманд 2015-2016 оны өвөл, хаврын бэлчээрийн даацын мэдээ, энэ 

жилийн зудын эрсдэлийн мэдээ, Cтатистикийн төв газарт 2015-2016 оны ган, зудтай 

байсан сумдын нэрс, БОНХАЖ-ын сайд Н.Батцэрэгт ESCAP төслийн “Бүс нутгийн 

гангийн мехнизм”-ийн чиглэлээр мэдээ, БОНХАЖЯ-ны Газар зохион байгуулалтын 

хэлтэст “Бэлчээрийн ургамал, төрөл, зүйл, даац”-ын талаарх мэдээлэл, ОБЕГ-т 11 

дүгээр сарын дунд арав хоногийн цасны өндөр, нягтын мэдээ, Нийслэлийн Хүнс, хөдөө 

аж ахуйн газарт Улаанбаатар хот орчмын бэлчээрийн ургацын мэдээ, Шүүхийн 

шийдвэр гүйцэтгэх газраас ирсэн албан бичгийн дагуу “Шувуу фабрик” орчмын 2009-

2010 оны өвөлжилтийн тухай мэдээлэл, Баянзүрх дүүргийн Цагдаагийн хэлтсийн 

хүсэлтээр 2015-2016 оны өвөлжилт, цас зудын талаархи мэдээлэл, Газарзүй, 

геоэкологийн хүрээлэнд 1985-2001 оны хашаалаагүй талбайн ургацын мэдээ, ХААИС-

Агроэкологийн сургуулийн багшийн хүсэлтээр Төв аймгийн 7 салбарын 1999-2015 оны 

хашаалаагүй талбайн ургацын мэдээ зэрэг мэдээ мэдээллийг бэлтгэж үйлчилсэн 

бөгөөд 7 дугаар сард зуны хэт халалттай холбогдуулан ХХААЯ, ОБЕГ зэрэг 

байгууллагуудад хүрээлэнгээс хүргүүлсэн сэрэмжлүүлэх мэдээнд тайлбар бичиж өгсөн 

байна. Засгийн газрын мэдээ сонинд “2016-2017 оны өвөл хаврын бэлчээрийн даацыг 

тодорхойлсон дүн”-г хэвлүүлсэн ба www.news.mn, www.ikon.mn  зэрэг бусад цахим 

хуудсуудад уг мэдээлэл тавигдсан. 

Соѐлын гавьяат зүтгэлтэн, цаг уурч Д.Шагдарсүрэнгийн цасан дээр могой, мэлхий 
байсан тухай мэдээлэлтэй холбогдуулан 2015, 2016 оны 10, 11 дүгээр сарын хөрсний 
гүний температурын ажиглалтын мэдээг түүвэрлэн авч, анализ хийсэн байна. 

 

Уур амьсгал, байгаль орчны бодит болон ирээдүйн төлөв байдлын тухай мэдээ, 

мэдээллээр хангах 

Цаг уурын 135 станцын 18 үзүүлэлт, нарны цацрагийн 17 салбарын 5 үзүүлэлтээр 

уур амьсгалын жилийн эмхэтгэлийг, үндсэн элементүүдийн тархалтын зураглалыг тус 

тус 2015 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. 

Цаг уурын 135 өртөө, 181 харуулаас  2015 оны 12 дугаар сараас 2016 оны 11 дүгээр 

сарыг дуустал хугацаанд 3792 мэдээ ирүүлэхээс 3764 мэдээг ирүүлж, 28 харуул 

амарсан учир мэдээ ирүүлээгүй байна/Хүснэгт 2./.  

 

Хүснэгт 2. 2016 оны тайлангийн ирц 
  2016 оны   тайлангийн ирц 

Ахиц Тайлбар Д/д Аймгийн нэр Ажиллаж байгаа Ирсэн Амар- 
сан 

Хаа- 
сан 

Ирц 
  Өртөө Харуул Бүгд Өртөө Харуул Бүгд 

1 Архангай 
4 13 17 48 153 201 3  100  

Өгийнуур, Жаргалант, 
Хотонт 

2 Баян-Өлгий 6 6 12 72 72 144   100   

3 Баянхонгор 9 10 19 108 120 228   100   

4 Булган 6 10 16 72 119 191 1  100   

5 Говь-Алтай 6 14 20 72 168 240   100   
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6 Дорнод 5 9 14 60 108 168   100   

7 Дорноговь 
6 7 13 72 81 153 3  100  

Айраг, Иххэт, 
Сайхандулаан 

8 Дундговь 6 8 14 72 96 168   100   

9 Дархан-Уул 2 2 4 24 23 47 1  100   

10 Завхан 8 15 23 96 180 276   100   

11 Өвөрхангай 
7 11 18 84 129 213 2 1 99.5  

Сант өвчтэй, Бат-өлзий, 
Бүрд 

12 Өмнөговь 6 8 14 72 89 161 7  100   

13 Сүхбаатар 4 9 13 48 108 156   100   

14 Сэлэнгэ 7 6 13 84 72 156   100   

15 Төв 11 10 21 132 120 252   100   

16 Увс 7 10 17 84 120 204   100   

17 Улаанбаатар 5 2 7 60 22 82 2  100  Өлзийт,Партизан 

18 Ховд 9 7 16 108 84 192   100   

 19 Хөвсгөл 11 13 24 132 156 288   100   

20 Хэнтий 8 10 18 96 112 208 8  100  

Жаргалтхаан,Норовлин, 
Баянмөнх, Гурванбаян, 

Батноров, 
Цэнхэрмандал, 

Батширээт, Баян-Адарга 

21 Орхон 1 1 2 12 12 24   100   

22 Говьсүмбэр 1  1 12  12   100   

 Дүн 135 181 316      100   

 жил 1620 2172 3792 1620 2144 3764 27 1 99.9   

 

Байгаль орчны төлөв байдлын 2015 оны тайлангийн уур амьсгалын хэсгийг 

боловсруулж, агаарын жилийн дундаж температур, хазайц, тунадастай өдрийн тоо, 

нийлбэр тунадас, хазайц, цасан шуургатай өдрийн тоо,15 м/с-ээс их хүчтэй салхитай 

өдрийн тоо, үерлэсэн голын нэр, ган болсон аймаг сумдын нэр, зуд болсон аймаг 

сумдын нэр, мөндөртэй өдрийн тоо зэрэг нийт 13 үзүүлэлтээр гамшигт үзэгдлийн 

мэдээллүүдийг ГУСХ, ХААЦУСХ-ээс авч нэгтгэн, БОАЖЯ, Байгаль орчин мэдээллийн 

сангийн www.eic.mn цахим хуудсанд байршуулав.  

 
Завхан аймгийн уур амьсгалын лавлахад Улиастай станцын нарны цацрагийн болон 

нарны гийгүүллийн мэдээг боловсруулан, тойм бичиж оруулах, 2004-2016 оны мэдээг 

ашиглан Улаанбаатар станцын зуны болон өвлийн улирлын цэлмэг, бүрхэг өдрийн тоо, 

цацрагийн дундаж үзүүлэлтүүдийг гаргах ажлуудыг хийж, цасан бүрхүүлийн 

ажиглалтын мэдээг цахим хэлбэрт оруулахаар шивэлтийн зааврыг аймгуудын 

УЦУОША-дад хүргүүлж, хээрийн цасны болон 3 рейкний цасны өндөр, дундаж, цасан 

бүрхүүлийн шинж, бүрхэцийн балл зэрэг үзүүлэлтүүдийг гаргах цасны мэдээг 

боловсруулах программыг хийсэн байна.  

 
Уур амьсгалын мэдээ, мэдээллийн үйлчилгээ 

Хүрээлэнгийн хөдөө аж ахуйн цаг уурын хэлтэст нарны цацрагийн 1981-2015 оны 

нийлбэр цацраг, цацрагийн баланс, сарнисан цацрагийн жилийн нийлбэрийг 18 

станцаар боловсруулсан мэдээгээр, Орчны судалгааны секторт шороон шуургатай 

өдрийн мэдээгээр, Гадаргын усны судалгааны хэлтэст 2015 оны хур тунадасны сар, 

http://www.eic.mn/


жилийн мэдээ, 2014–2015 оны 135 станцуудын хур тунадасны мэдээ, Баян-Өлгий аймаг 

Өлгий станцын чийгийн  болон салхины дундаж  сарын мэдээг 2014-2015 оны 

байдлаар, Хэрлэнбаян-Улаан, Багануур, Дархан, Мандалговь, Зуунмод, Баянцагаан, 

Цагаандэлгэр өртөөний 2015 оны 1-12 сарын агаар, хөрсний температур,  үүлний 

хэмжээ, хур тунадас,  цасны зузаан, агаарын даралт, салхины хурд, чиглэлийн хугацаа 

бүрийн мэдээг, “Хараа голын сав газарт 1:100000 масштабтай гадаргын усны тоон 

мэдээллийн сан үүсгэж, ус харимтлал, хөв цөөрөм байгуулах туршилт судалгаа загвар 

боловсруулах” төсөлийн ажлын хүрээнд тухайн сав газрын жилийн нийлбэр хур 

тунадасны орон зайн маш өндөр нарийвчлалтай тоон мэдээллийг тус тус боловсруулж, 

Тоон прогнозын судалгааны лабораторид 2016 оны 2 сарын 135 өртөөний мэдээг 

боловсруулж, сарын агаарын дундаж, хамгийн их, бага температурын мэдээг 

боловсруулж, БОНХЯамны Ногоон хөгжлийн бодлого, стратеги төлөвлөлтийн газарт  

2015 оны 3 сараас 2016 оны 3 сар хүртэлх цаг уурын Улаанбаатар өртөөний 8 

хугацааны салхины хурд , чиглэлийн мэдээгээр тус тус үйлчилсэн байна.  

Архангай аймгийн 4 станцын 2015 болон 2016 оны 1-6 сарын хоногийн  агаарын 

хамгийн их, бага, дундаж  температур, хур тунадас, салхины дундаж хурд болон цасны 

зузаан, нягтын мэдээ, Байдраг, Байтаг станцуудын  2001-2015 оны  агаар, хөрсний  

дундаж, хамгийн их, бага температур, харьцангуй чийг, даралт, салхины сарын дундаж,  

хамгийн их, зүгийн давтагдал, сарын нийлбэр болон хоногийн хамгийн их хур 

тунадасны мэдээ, Сэлэнгэ аймгийн Баруунхараа, Ерөө станцын 2005-2015 оны сарын 

дундаж салхины хурд болон хамгийн их салхи, салхины зүг хурдны давтагдалын мэдээг 

тус тус Чуо их сургуульд гаргаж хүргүүллээ. 

 

1.2 Ус, цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний мэдээний боловсруулалт 
  

 Тоон прогнозын загварын системийн шуурхай ажиллагаа болон тоон загварын  

тасралтгүй хэвийн ажиллагааг хангаж, гарсан техникийн болон системийн алдаануудыг 

тухай бүрийд засах, хэвийн болгох арга хэмжээнүүдийг авсан байна. Уг ажлын хүрээнд 

суперкомпьютерийн агаар шүүгчийн даавууг 2 удаа солих, хэт халалтын улмаас 3 удаа 

унтарсныг хөргөж, дахин ажиллуулах, санах ойд гарсан 6 удаагийн “out of memory” 

алдааг засах, Firewall гацсаны улмаас 1 удаа унтарсныг сэргээх, 1 удаа бүх node 

унасныг сэргээх, Tray99 дээр батерей 1 удаа алдаа өгснийг унтрааж, асаах, цахилгаан 

хязгаарлалтаас 1 удаа унтрааж, асаах зэрэг ажлууд хийгдсэн байна.  

 
Цаг уур, нарны цацраг судлал, аэрологи 

Цаг уурын 135 өртөө, 181 харуулаас  хүлээн авсан мэдээг шалгаж, ISX, TAB, RES 

хэлбэрээр тус бүр 3764, нийт 11292 нэгж мэдээг үүсгэн хадгалсан ба шинэчлэн 

батлагдсан Архив, мэдээллийн сангийн үйл ажиллагааны журмын дагуу 2016 оны 4 

дүгээр сараас эхлэн  шалгагдсан бүх мэдээг сар бүр ЦУОШГ-ын мэдээллийн архивт 

хүлээлгэн өгч байна. Мөн хугацааны нарны цацрагийн 16 автомат станцын мэдээг 

сүлжээгээр татаж, цацрагийн минут тутмын мэдээг боловсруулан хадгалж байгаа ба 

актинометрийн ажиглалттай 3 станцын цахим мэдээг шалгаж, нийт 180 мэдээг 

боловсруулж хадгалав. Нарны гийгүүллийн үргэлжлэх хугацааны болон бүрхэг, нартай 



өдрүүдийн түүвэр боловсруулалтыг хийв.  Аэрологийн 4 станцын ажиглалтын 2011 эх 

мэдэ болон CLIMAT TEMP мэдээг сүлжээгээр авч, шалгаж архивлажээ.  

 

Хөдөө аж ахуйн цаг уур 
 Энэ онд хашаалсан талбайн бэлчээрийн ургамлын үзэгдэлзүйн ажиглалтын 

материал 827, хашаалаагүй талбайнх 1196, хөрсний чийгийн 319, таримал ургамлын 

204, бэлчээрийн ургамлын хөнөөлт хортны 2098, таримал ургамлын өвчин, хортны 204, 

бэлчээрийн төлөв байдлын ажиглалтын 1620 материал, нийт 4199 нэгж ажиглалтын 

материалд шүүмж шалгалт хийж, орон нутагт зааварчилга өгч ажиллав. 2016 оны 

ажиглалтын материалыг архивын нэгж болгон бэлтгэж, ЦУОШГ-ын Архив, мэдээллийн 

сангийн хэлтэст хүлээлгэн өгч, шинжилгээний ажлын 2016 оны дүнг гаргаж, ЦУОШГ 

болон аймгуудын УЦУОШГ-уудад хүргүүлсэн байна. 

 Хөдөө аж ахуйн цаг уурын мэдээллийн санг 4199 дэвтрийн эх мэдээгээр, мал аж 

ахжйн цаг уурын мэдээллийн санг 2015-2016 оны нийт 84 дэвтрийн мэдээгээр тус тус  

баяжуулжээ.  

 2015 онд семинар хийсэн 5 аймагт төслийн дэмжлэгээр тодорхойлсон ургамлын 

зүйлийн бүрдлийн жагсаалтыг зогсоол цэг дээр ажигласан ургамлын зүйлтэй тулгаж, 

засах, зааварчлах ажил хийж, агро, зоо цаг уурын шинжилгээний ажлын тайланг орон 

нутгаас урьдчилан авч, удаа дараа зааварчилга өгч, холбогдох мэргэжилтнүүд шүүмж 

бичиж, эрдмийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлсэн байна.  

 

Ус судлал 

2015 оны 16 өртөөний 150 харуулын урсацын материалыг хүлээн авч шалгасан 

бөгөөд фондод шилжүүлэх ажил хүлээгдэж байна.  

Мөсний зузааны түүврийг 152 харуулаар 2014 оноор, усны химийн түүврийг 203 

цэгээр 2014, 2015 оноор, мөсний үзэгдлийн түүврийг 152 харуулаар, булингарын 

түүврийг 9 харуулаар 2014 оноор, усны температурын нэгдсэн хүснэгтийг 75 харуулаар, 

бага урсацын түүврийг 20 харуулаар 2014 оноор, шар усны үерийн их урсацын түүврийг 

118 гол харуулаар 2013, 2014 оноор, их урсацын түүврийг 120 харуулаар 2014 оноор 

тус тус хийж, 2013 оны УХ-1а, 2б хүснэгтүүдэд тулгалт хийж, нэг форматаар хэвлэв. 

Үерийн шалтгаанаар голыг гаталж хэмжих боломжгүй үед гадаргын хөвүүрээр урсац 

хэмжсэн харуулуудын талбайг хөндлөн огтлолын зураглалаар тодорхойлж, урсац 

бодолтонд ашиглав. Хөвүүрээр хэмжсэн 68 харуулын 1092 өнгөрөлт нь нийт 

өнгөрөлтийн 20 орчим хувь байгаа нь үерийн үеийн 63 харуулын 910 өнгөрөлт, 

багажгүй болон багаж гэмтэлтэй 7 харуулын 182 өнгөрөлтөөс бүрдэж байна. 

Прогнозын тэгшитгэл сайжруулах зорилгоор харьяалах түвшин, өнгөрөлтийн түүвэр 

хийж, 9 гол-харуулаар 17 тэгшитгэлийг шинээр гаргаж, богино хугацааны прогнозын 

аргыг шинэчлэв. 

Завхан аймгийн 169 нуурын ангилал, байрлалын зураг болон 2014 онд ширгэсэн 

нууруудын зургийг хийж, гулдрилын хэв гажилтын хөндлөн зүсэлтийн 2008-2016 оны 

мэдээг 16 харуулаар  нэгдсэн загвар хүснэгтэд оруулан цэгцлэв. 



Цэвдгийн 2015 оны мэдээг бүрдүүлж, өртөөдийн 2015 оны газар доорх ус, булаг, 

ууршлын материалыг шалгаж, оны эмхтгэлд бэлтгэн, ЦУОШГ-ын Төрийн архив, 

мэдээллийн сангийн хэлтэст хүлээлгэж өгөв. 

Завхан, Дархан өртөөний ус судлалын харуулуудын түүхийн мэдээллийн санг 

бүрдүүлж, баяжуулалт хийв. 

Шуурхай үйлчилгээний мэдээтэй 113 харуулын олон жилийн дундаж болон үерийн 

түвшин, үерийн аюултай түвшинг шалгаж, шаардлагатай харуулуудын түвшинг 

шинэчлэн тогтоов. 

2015 оны 4-10 дугаар сарын усны биологийн шинжилгээний үр дүнг нэгтгэж, “Усны 

ѐроолын болон хөвөгч амьтан, ургамал” болон “Гол мөрний усны чанар, биологийн 

үнэлгээ” хүснэгтийг тус тус бэлтгэн оны эмхэтгэлд оруулахад бэлэн болгов. 

Усны биологийн мэдээллийн санг 2015 оны 4-10 дугаарын сарын 99 харуулын 

шинжилгээний дүн мэдээгээр баяжуулж, 2009-2013, 2014 оны 4-10 дугаар сар хүртэлх 

хугацааны 84 харуулын усны ѐроолын нийт 2375 амьтдын шинжилгээний мэдээллийг 

БОМСангийн http://www.eic.mn/waterbiology  сайтад оруулав. 

83 голын усны чанарын үнэлгээг 2015 оноор, дулааны улирлын болон жилийн 

дундажаар гаргав. 

Ус судлалын 99 харуулаас 4-10 дугаар сард нийт 1386 усны биологийн сорьц хүлээн 

авахаас мөсний үзэгдэл, үер болон халдварт өвчин гарсан гэх шалтгаанаар 1082 сорьц 

хүлээн авсан бөгөөд сорьцын ирцийн дүнг сар, жилээр гарган дүнд оруулж, усны 

ѐроолын 581 сорьц ирснээс 4-9 дүгээр сарын 457 сорьцод шинжилгээ хийв. 

 

Цаг агаар, орчны төлөв байдал 

 Сарын болон 10 хоногийн уур амьсгалын мэдээллийг орон нутгаас хүлээн авч, 

статистикийн мэдээллийг боловсруулж, Үндэсний статистикийн хороонд дамжуулсан. 

ECMWF төвийн 2.5 х 2.5 градусын алхамтай гридийн цэгүүд дээрх цаг уурын 

элементүүдийн мэдээгээр Хойд хагас бөмбөрцөг, Дэлхийн хэмжээгээр 1, 5, 10 хоногийн 

дунджаар зураглал хийх, анализ хийх, урьдчилсан төлөв, тоймд ашиглах болон 

NCEP\NCAR-ын Дэлхийн болон бүс нутгийн хэмжээний реанализ мэдээллээр газар 

орчмын болон өндрийн цаг уурын элемент, үзэгдлийн сар, улирал, жилийн дундаж тоон 

утга болон хазайцын зураглал хийх ажлуудын хүрээнд боловсруулалтын мэдээллийн 

системд шуурхай боловсруулж, харуулахаар газрын гадарга орчимд температур, 

далайн түвшинд шилжүүлсэн даралт, салхины байгуулагчууд, цасны зузаан, мөсний 

талбай, потенциал ууршиц, хөрсний чийг, хөрсний температур, конвектив тунадас, 

тунадасны хэмжээ, газрын гадаргад ирсэн ба ойсон цацраг, агаар мандлын дээд хилд 

ирсэн цацраг, газрын гадаргын нийт цацрагийн баланс, газрын гүний дулаан, нууц 

дулаан, агаар мандлын 1000, 850, 700, 500, 300, 200, 100, 50, 30, 10 гПа түвшинд 

геопотенциал өндөр, температур, чийг, салхины багуулагчууд, тропосферт температур, 

даралт зэрэг элементүүдийн гридын цэг бүр дээрх өдөр бүрийн утгыг сонгон авч зураг 

байдлаар оруулсан.  

 Усны биологийн 2015 оны нэгдсэн хүснэгтийг хөвөгч амьтны зүйлийн бүрдэлээр 

баяжуулж, судалгааны ажлын зориулалтаар Туул голын дагуух усны харуулын хими 

http://www.eic.mn/waterbiology


болон биологийн 2004-2015 оны мэдээ, Хараа голын дагуух Хараа-Зүүнхараа (дээд, 

доод), Хараа-Баруунхараа, Хараа-Дархан (дээд, доод) усны харуулуудын 2015 он 

хүртэлх хугацааны химийн шинжилгээний мэдээнд тус тус боловсруулалт хийсэн 

байна.  

Шороон шуурганы мэдээний боловсруулалт ажлын хүрээнд Даланзадгад, 

Сайншанд, Замын-Үүд, Улаанбаатар тоосны станцуудын 2016 оны 1-12 дугаар сарын 

тоосны мэдээг татаж, мэдээллийн санг баяжуулсан ба бүс нутгийг хамарсан хүчтэй 

шороон шуурга ажиглагдсан 2016 оны 3 дугаар сарын 2-4, 4 дүгээр сарын 29-с 5 дугаар 

сарын 1, 5 дугаар сарын 3-5, 9-11-ний өдрүүдэд 135 станцад хэмжсэн салхины хурд, 

хамгийн их хурд, алсын бараа, үзэгдэл тоосны хэмжилтийн мэдээг боловсруулсан 

байна. Даланзадгад шороон шуурганй станцын мэдээг байгуулагдсан цагаас буюу 2013 

оны 5 дугаар сарын 1-ээс хугацаагаар боловсруулж, үүлний доод суурийн өндөр болон 

үүлний давтагдлыг гаргалаа. 

2016 оны 1-3 дугаар сарын MODIS хиймэл дагуулын зургаас цасан бүрхүүлийн 

тархалтын талбайг 9 гол-харуул, мөстөл мөсөн голоос эхтэй 6 гол-харуулаар /Ховд-

Баяннуур, Сэлбэ-Дамбадаржаа, Ерөө-Ерөө, Завхан-Гуулин, Халхгол-Сүмбэр, Хэрлэн-

Баяндэлгэр, Бодонч-Бодонч, Булган-Байтаг, Үенч-Үенч харуулууд мөн Долооннуур-

Мөнххайрхан, Дундцэнхэр-Мөнххайрхан, Зүйл-Тонхил, Цагаан-Цэнгэл, Улаан амны гол, 

Буянт-Ховд, Түй-Баянхонгор харуул/ тодорхойлж, мэдээллийн санд баяжуулалтыг хийв. 

Цаг уурын 110 станцын 2014-2015 оны өдөр бүрийн ажиглалтын цасны зузаан болон 

цасан бүрхүүлийн мэдээг авч шалгаж,  цасан бүрхүүл үүсэх арилах, тогтвортой цасан 

бүрхүүл тогтох, ханзрах хугацаа мөн тэдгээрийн  үргэлжлэх хугацааг уур амьсгалын 

тооцооны арга ашиглан тодорхойлж, цасан бүрхүүлийн  мэдээлллийн санг 1975-2015 

оны байдлаар баяжуулж, статистик боловсруулалт хийв. 

Улаан-Уул станцын хүлэмжийн хийн мониторинг хийх, мэдээнд боловсруулалтыг 

хийх ажлын хүрээнд Дорноговийн Улаан-Уул цаг уурын станцын орчмоос хүлэмжийн 

хийн дээжийг сар авч, хүрээлэнд хүргэж, дээжүүдийг АНУ-ын элчин сайдын яаманд 

дамжуулсан бөгөөд хүлэмжийн хийн 2015 оны мэдээг АНУ-ын НОАА байгууллагад 

захиалж, мэдээг авч боловсруулан, агаар дахь CO2, CH4, SF6 бодисын агууламжийн 

зураг графикийг гаргаж, хүрээлэнгийн цахим хуудсанд байршуулсан байна. 2016 оны 

байдлаар гол хүлэмжийн хийнүүдийн дундаж агууламж Монгол орны нутаг дэвсгэр дээр 

тасралтгүй өсөж байна. Нүүрсхүчлийн /CO2/ хийн  агууламж  сүүлийн (1992-2016)  24 

жилийн хугацаанд 45.5 ppm буюу олон жилийн дундажтай нь харьцуулахад 12.7%-иар 

нэмэгдсэн байна. 2015 оны дундаж 401.8 ppm байсан ба  2014 ба 2015 оны өөрчлөлт 

арай бага  2.7 ppm байна.  Агаар дахь метаны агууламж 1992-2015 оны хооронд 1818 

ppbv-ээс 1909 ppbv болж 5 хувиар өссөн  байна. Агаар мандалд агуулагдах агууламж 

харьцангуй бага боловч дулааруулах хүчин чадал сайтай хүлэмжийн хий бол SF6 

бөгөөд 1997-2015 оны хооронд SF6 ын агууламж  3.8ppt-ээс 8.8 ppt буюу  2.3 дахин    

өссөн байна. 

Байгаль орчны төлөв байдлын 2015 оны тайлангийн уур амьсгал, агаарын 

температур, хур тунадас, салхины тархалтын бичиглэл, хөдөө аж ахуйн цаг уур, 



урсацын хүлэмжийн хийн агууламж, шороон шуурганы мэдээллийг боловсруулж, төлөв 

байдлыг тодорхойлон тайланг ЦУОШГ-ын Орчны шинжилгээний хэлтэст хүргүүлсэн.  

 

1.3 Ус цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний ажиглалтын сар, жилийн эмхэтгэл, заавар, 

лавлах, норм, гарын авлага гаргах 

Ургамлын хөнөөлт царцаа, мэрэгчдийн ажиглалтын мэдээг эмхтгэж, тойм бичиж 

байгаа бөгөөд 2015 оны гангийн тухай тойм мэдээг тусгайлан бичсэн бөгөөд веб 

хуудсаар хараахан мэдээлээгүй болно. 

Уур амьсгалын мониторингийн дараах үзүүлэлтүүдээр хоног, сар, жилийн норм 

гаргасан байна. Үүнд: агаарын дундаж, максимум, минимум температур; даралт, чийг, 

хур тунадас, салхины хурд, ууршилт, хуурайшлын индекс; -25, -30 болон +25, +30 

градусаас халуун өдрийн тоо, 0 болон 10 градусаас дулаан температурын нийлбэр, 

ууршилт, нарны гийгүүллийн үргэлжлэх хугацааны олон жилийн мэдээлэл орж, хоног, 

сар, жилээр цувааг бүрдүүлснээр уур амьсгалын нормыг 1971-2000, 1981-2010 оноор 

тус тус гаргасан байна. Урт цуваат 62 станцаар 0 градус болон 10 градусаас дулаан 

үеийн нийлбэр температур, потенциал ууршилт, жилийн нийлбэр хур тунадасны мэдээг 

1940 он хүртэл уртасган жигдрүүлж, 1940-2016 оны тархалтын зураглал хийжээ. 

Улаанбаатар хот орчмын сүүлийн 15 жилийн салхины хурд, чиглэлийн мэдээг 

боловсруулж, “УБ хот орчмын салхины горим”-ын талаар бичиглэлийг инженер 

Х.Алтанцэцэг хийсэн байна. 

Орон нутагт шивэгдсэн цаг уурын ажиглалтын 181 харуулын 1985-1999 оны  нийт 

30000 орчим нэгж цахим мэдээг ЦУОШГ-ын мэдээллийн сангаас хүлээн авч, мэдээг 

шалгах хүн хүч, цаг хугацаа их шаардсан ажлыг амжилттай хийлээ.  

  



2. Ус, цаг агаарын аюултай болон гамшигт үзэгдлээс сэрэмжлүүлэх аюул, 

гамшгийн тухай мэдээллийг гаргах, нийтэд зарлан мэдээлэх 

2016 оны эхний 5 сарын байдлаар цасан шуурга болон шороон шуурганы гамшигт 

үзэгдэл 1, хүчтэй салхи, цасан шуурга болон шороон шуурганы аюултай үзэгдэл 8, 

нойтон цасны үзэгдэл 1 удаа тус тус ажиглагдсан бөгөөд гал түймрээс анхааруулах 

мэдээг 14, хур тунадас, нойтон цас орох, салхи шуургатай байх тухай мэдээг 14 удаа, 

их халууны анхааруулга мэдээг 1 удаа тус тус зохиож, гамшигт болон аюултай 

үзэгдлүүдийг 90.0 %-ийн ончтойгоор 48-72 цагийн өмнөөс урьдчилан мэдээллээ. 

Сэрэмжлүүлэх мэдээ, Урьдчилан сэргийлэх мэдээг гаргасан тухай бүрийд ОБЕГ–ийн 

зарлан мэдээлэх системийг ашиглан ард иргэдэд мэдээлж байна. Ажиглагдсан 

аюултай болон гамшигт үзэгдэл, тэдгээрийг урьдчилан мэдээлсэн байдлыг сар бүрээр 

авч үзвэл: 2016 оны 2 дугаар сарын 11-нд цасан шуурганы аюултай үзэгдэл 

ажиглагдаж, 4 удаа сэрэмжлүүлэх мэдээг, 3 дугаар сарын 3-5-нд ихэнх нутгийг 

хамарсан цасан болон шороон шуурганы гамшигт үзэгдэл, 30-31-нд төв, зүүн зүгийн 

нутгийг хамарсан нойтон цас, цасан болон шороон шуурганы аюултай үзэгдэл 

ашиглагдсан ба хоногийн болон нарийвчилсан мэдээнд гамшигт үзэгдлээс урьдчилан 

сэргийлэх мэдээг 2 удаа, аюултай үзэгдлээс сэрэмжлүүлэх мэдээ 8 удаа гаргаж, 

мэдээний таарц 89.4%, онч 94.1% байсан байна. 4 дүгээр сард 3 удаа аюултай 

үзэгдлийн хэмжээнд хүрч цаг агаар тогворгүй болох нөхцөл бүрдсэний 13-15-нд хүчтэй 

салхи, шороон болон цасан шуурга шуурч, 21-22-нд, 30-1-нд хүчтэй салхи шороон 

болон цасан шуурга шуурсан байна. Энэ үеэр зүүн 3 аймагт түймэр гарсан бөгөөд 

аюултай үзэгдлийн мэдээний таарц 78,2 хувь, онч 93,1 хувьтай байлаа. 5 дугаар сарын 

4-5-нд нутгийн хойд хэсгээр цасан шуурга, өмнөд хэсгээр шороон шуурганы аюултай 

үзэгдэл, 10,11-нд говь, тал хээрийн нутгаар салхи, шороон шуурганы үзэгдэл болсон. 

Энэ хугацаанд хоногийн мэдээнд 4 удаа, нарийвчилсан мэдээнд 2 удаа сэрэмжлүүлэх 

мэдээ гаргаж үйлчилсэн бөгөөд сарын аюултай үзэгдлийн сэрэмжлүүлэх мэдээний 

дундаж таарц 56,8%, онч 92,6% байсан байна. 

Мөс цөмрөх аюулаас сэрэмжлүүлэх мэдээг 12 удаа, хаврын шар усны үер болон хур 

борооны үерээс сэрэмжлүүлэх мэдээг 48 удаа гаргаж, хүрээлэнгийн цахим хуудас 

болон бусад хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан үйлчлэв.      

Газрын хэмжилтийн болон хиймэл дагуулын 

20 орчим мэдээ, мэдээллийг боловсруулан 

өвөлжилтийн төлөв байдал болон зудын 

эрсдэлийн 2 зургийг 10 дугаар сарын 30, 11 

дүгээр сарын 22-ны байдлаар Хөдөө аж ахуйн 

цаг уурын судалгааны хэлтэс, Зайнаас тандан 

судлалын хэлтэс хамтран хийж, хүрээлэнгийн 

цахим хуудсанд байршуулж байгаа ба Төр, 

засгийн холбогдох газруудад танилцуулан, 

мэдээлэх ажил хийгдэж байна.(Зураг 1)                                           

      Зураг 1. Өвөлжилтийн төлөв, эрсдэлийн зураг  

                                                                                      /2016 оны 11 дүгээр сарын 22-ны байдлаар/ 

 



3. Ус, цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний улсын сүлжээг мэргэжил арга зүйгээр 

хангах 

Бодит болон прогноз зураг мэдээ 

2016 оны эхний 5 сард Урьдчилан мэдээлэх төвөөс орон нутагт тогтмол дамжуулбал 

зохих 7 төрлийн зураг, мэдээний 98.9%-ийг цаг хугацаанд нь дамжууллаа. Нийт 8 удаа 

ECМWF-н прогноз мэдээ дутуу ирсэн, Бээжингийн мэдээ хоцорч ирснээс 12 удаа, тоон 

прогнозын үр дүнгийн боловсруулалтанд гарсан алдаанаас шалтгаалан 6 удаа орчны 

зургийн боловсруулалт хугацаа хоцорч хийгдсэн бол газар өндрийн зургууд мэдээлэл 

боловсруулалтын системийн компьютер гацснаас 2 удаа хоцорч боловсруулалт 

хийгдсэн  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 98.3%. Тунадасны үргэлжлэх хугацаа, салхи болон тунадасны нэмэлт бүлгүүд, 

далайн түвшин дэх даралт зэргийг буруу өгөх тохиолдлууд гарсаар байна. Өвөрхангай, 

Төв аймгууд шуурхай мэдээний хяналт муу хийж, алдаатай мэдээ их ирүүлсэн байна.  

 

FY-2 хиймэл дагуулын үүлний зураг  

FY-2 байран хиймэл дагуулын үүлний зураг 30 минут тутам боловсруулж, сервэрт 

дамжуулах ажил хэвийн явагдсан бөгөөд 2 дугаар сарын 3. 15-ны өдрүүдэд  үүлний 

мэдээ боловсруулдаг компьютерын хатуу диск дүүрсэний улмаас нийт 40 үүлний зураг 

боловсруулагдаагүй байна. 

 

Орон нутгийн урьдчилан мэдээлэх салбаруудыг арга зүйн удирдлагаар хангасан 

байдал 

Удирдах дээд байгууллагаар шийдвэр гаргуулах 

Салхины 910, 911 нэмэлт бүлгийн талаар асуудал боловсруулж, ЦУОШГ-ын Арга 

зүйн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлсэн боловч цаг уурын автомат станцуудын 

ажиллагаа жигд бус байгаагаас гаргах шийдвэрийг түр хугацаагаар хойшлуулаад 

байна.  

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 5 сард нийт 

нарийвчилсан сэрэмжлүүлэх мэдээ 76, хоногийн сэрэмжлүүлэх мэдээ 148, 

нарийвчилсан урьдчилан сэргийлэх мэдээ 7, хоногийн урьдчилан сэргийлэх мэдээ 8-ийг 

тус тус дүгнэж, аюултай болон гамшигт үзэгдлийн 8551 ААМО мэдээг шалгажээ.  

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. 

 

Шалган туслах ажил, мэргэжил, аргазүйн зөвлөгөө 

• Дархан-Уул, Төв, Говь-Алтай аймгуудын Урьдчилан мэдээлэх салбарт шалган 

туслах ажлыг хийж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өглөө. Шалган туслах ажлын 

хүрээнд 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.  

• Архангай, Сүхбаатар, Дорноговь аймгуудын УЦУОША-нд синоптик инженерээр 

ажиллах ажилтнуудыг 7-14 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, цаг 

агаарын өнгөрсөн хоногийн тойм бичих талаар зааварчилгаа хүргүүлсэн байна. 

 
Хөдөө аж ахуйн цаг уур 

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. 2016 онд ХААЦУ-ын ажиглалтад 
шаардлагатай бүх төрлийн дэвтрийн эхийг хянаж, хуваарийн хамт ЦУОШГ-ын 
Захиргаа, хамтын ажиллагааны хэлтэст өгсөн. Булган, Төв, Дорноговь аймгуудын 
МААЦУ-ын харуулуудад инженер Г.Раднаа шалган туслах ажил хийж, автомат станцын 
мэдээг хурааж, Булган аймаг дахь ямааны харуулын автомат станцад дэлгэц 
суурилуулж, ургамлын ажиглалт хийсэн байна. 4D төслийн хүрээнд 2016 оны ган, 2015-
2016 оны зудын судалгааны ажлаар хэлтсийн дарга Б.Эрдэнэцэцэг ажиллаж, 
Дорноговь аймгийн ямааны харуулын цаг уурын автомат станцад дэлгэц суурилуулсан 
байна.  

Өвөрхангай аймгийн УЦУОША-ны хүсэлтээр ХААЦУ-ын бүх төрлийн ажиглалтаар 
видео семинар, аймаг, нийслэлийн ХААЦУ-ын инженерүүдийн нэгдсэн семинарын үеэр 
ХААЦУ-ын горимын судалгаа, мэдээлэл үйлчилгээний ажлын талаар зааварчилга өгч, 
харилцан ярилцсан бөгөөд 8 дугаар сард Баянхонгор аймагт Ногоон алт төслийн 
ажилтан С.Сүмжидмаа, Дархан-Уул аймагт инженер У.Билгүүнзаяа, С.Сүмжидмаа нар, 
Улаанбаатар, Говьсүмбэр аймагт инженер Т.Алтанцэцэг, С.Сүмжидмаа нар хөдөө аж 
ахуйн цаг уурын инженер техникч, ажиглагч нарын бэлчээрийн ургамлыг таних, 
тодорхойлох чадварыг сайжруулах сургалтанд оролцож, аргачилсан зааварчилга өгч 
ажиллалаа. Түүнчлэн инженер Т.Алтанцэцэг Говьсүмбэр аймагт 2016 оны бэлчээрийн 
төлөв байдлын судалгааг хамтран хийж, шалган туслах ажлыг хийж, зааварчилга өгсөн. 



Инженер Р.Тунгалаг “Чацарганад ажиглалт хийх” арга зүй боловсруулж, хэлтсийн 
албан хаагчдаар хэлэлцүүлсэн ба агро цаг уурын станцуудад туршилтаар ажиглалтыг 
хийж байна. 
 
 Цаг уур 

Орон нутгийн салбаруудын анхан шатны ажиглалтын технологи мөрдөлтөд хяналт 

тавих, инженерүүдийн шүүмж шалгалтын  чанарыг  үнэлэх зорилгоор хяналтын 

дэлгэрэнгүй шалгалтыг хийж, шүүмж шалгалтын чанарт үнэлгээ өгч, орон зайн шалгалт 

болон хяналтын шалгалтаар илэрсэн алдаа, дутагдлын талаар зааварчлага бичиж, 265 

хариу заавар зөвлөмжийг орон нутагт хүргүүллээ. Шүүмж шалгалтын дүн 99.1% болж, 

өнгөрсөн оноос 0.2% ахисан байна (Хүснэгт 3). 

Хүснэгт 3. 2016 оны шүүмж шалгалтын дүн 

 
д/д 

 
Аймгийн нэр 

                                         Сар                 дүн 

1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 2016 он ахиц 2015 он 

1 Архангай 98,1 98,8 99.6 99.5 99.0 +0.1 98,9 

2 Баян-Өлгий 98.8 98.9 98.8 99.0 98.8 +0.2 98,6 

3 Баянхонгор 99.0 99.4 99.4 99.4 99.3 +0.3 99,0 

4 Булган 99,7 99,4 99,3 99,4 99,4 +0.5 98,9 

5 Говь-Алтай 99.2 99.3 99.3 99.5 99.3 +0.5 98,8 

6 Дорнод 99,4 99,1 99,0 99.5 99.3 +0.3 99,0 

7 Дорноговь 99,3 99,8 99,5 99,5 99,5 +0.6 98,9 

8 Дундговь 99,2 99,3 99,5 99,4 99,4 +0.4 99,0 

9 Дархан-Уул 99,5 99,0 99,6 99,3 99,3 +0.2 99,1 

10 Завхан 99.1 99.4 99.5 99.2 99.3 +0.3 99,0 

11 Өвөрхангай 99,3 99,4 99,1 99.5 99.4 +0.3 99,1 

12 Өмнөговь 99,6 99,5 99,3 99,4 99,4 +0.4 99,0 

13 Сүхбаатар 99,4 98,1 99.5 89.1 96.5 -2.2 98,7 

14 Сэлэнгэ 99.0 99.0 99.4 98.9 99.1 +0.2 98,9 

15 Төв 99,3 98,9 99,2 99,0 99,1 +0,4 98,7 

16 Увс 99.4 99.2 98.9 99.1 99.3 +0.4 98,9 

17 Улаанбаатар 99,4 97.8 99.7 99.4 99,1 +0,3 98,8 

18 Ховд 99.2 99.0 99.0 98.8 99.0 +0.2 98,8 

19 Хөвсгөл 99.4 99,0 99,6 99,6 99.4 +0,5 98,9 

20 Хэнтий 98,9 99,8 99,8 99,7 99,6 +0.5 99,1 

21 Орхон 99,0 99,5 99,2 99,0 99,2 +0.2 99,0 

22 Говьсүмбэр 97,0 100 100 98,5 98.9 +0.9 98,0 

 Дүн     99.1 +0.2 98,9 

 

2016 онд 122 өртөө, 20 харуулд цаг уурын автомат станц ажиллав. Үүнээс Хэнтий 

аймгийн 6 харуул 4 хугацааны мэдээг гаргаж байна. (Хүснэгт 4). 

Хүснэгт 4. Ажиллаж байгаа автомат станцуудын тоо 

Д/д Аймаг Станц харуул Д/д Аймаг Станц харуул 

1 Архангай 3 2 13 Өмнөговь 6  

2 Баянхонгор 6  14 Сүхбаатар 2  

3 Баян-Өлгий 6  15 Сэлэнгэ 7  

4 Булган 6 2 16 Төв 11 1 

5 Говь-Алтай 6 2 17 Увс 7  

6 Говьсүмбэр   18 Улаанбаатар 5  

7 Дархан-Уул 2  19 Ховд 9  

8 Дорноговь 6  20 Хөвсгөл 8 2 

9 Дорнод 4 2 21 Хэнтий 8 6 



10 Дундговь 6 3 22 Орхон 1  

11 Завхан 6   Дүн 122 20 

12 Өвөрхангай 7  

  

Уур амьсгалын 2015 оны жилийн эмхтгэлээс 135 өртөөний үзэгдлийн мэдээнд орон 

зайн хувьд дүн шинжилгээ хийж, анхаарал татсан зарим өртөөнд үзэгдлийн төрөл,  эрч 

хүчийг зөв ажиглах талаар зөвлөмжийг хүргүүлэв. 

Багаж, тоног төхөөрөмжийн хангалтад хяналдт тавьж байгаа ба 10 дугаар сарын 

байдлаар төрөл бүрийн термометрийн хангалт тааруу байгаагаас дараах 11 аймгийн 

станц, харуулуудад ажиглалт тасарсан байна (Хүснэгт 5). 

Хүснэгт 5. Ажиглалтын тасарсан багажийн судалгаа/аймгаар/ 

Д/д Аймаг 

Агаарын термометр Хөрсний термометр 

Тх/Та 
спирт 

Тмах Тмин Тх Тмах Тмин 

1 Архангай    5 4 1 

2 Булган    5 4 6 

3 Говь-Алтай      1 

4 Дорнод   2  2 5 

5 Дундговь     1 2 

6 Завхан  2 1 1 4 6 

7 Өмнөговь    1 3 2 

8 Сэлэнгэ     1 2 

9 Төв 1/7 1 1 9 8 9 

10 Ховд     2 3 

11 Хөвсгөл  1 1 3 4 7 

 Дүн 8 4 5 24 33 44 

 

Шар шороон шуурганы Улаан-Уул, Номгоны станцуудын тоосны агууламж 

тодорхойлогч багажийн хэвийн ажиллагааг хангаж байгаа ба “Шороон шуурга - Хванса” 

төслийн хүрээнд эрдэм шинжилгээний дэд ажилтан Б.Мөнхбат БНСУ-ын 

мэргэжилтнүүдтэй Өмнөговь аймгийн Номгон сум, Дорноговь аймгийн Эрдэнэ сумдад 

нийт 2 удаа (2016 оны 8, 11-р сар) ажиллав.  

 
Нарны цацраг судлал 

Нарны цацрагийн актинометрийн 2015 оны 36, 2016 оны 1-11 дүгээр саруудын 24 

тайлан, MAWS301станцын 48 сар, CR1000 станцын 12 сар, AWS330 станцын 132 

сарын мэдээг сүлжээгээр татан боловсруулсан ба станцын ажиглалтын дундаж дүн 

98.2% байна (хүснэгт 6). 

Хүснэгт 6. Нарны цацраг судлалын станцуудын 2016 оны жилийн нэгдсэн дүн 
№ Станцуудын нэр Дүн № Станцуудын нэр Дүн 

1 Алтай 99.0 9 Чойбалсан 97.8 

2 Баянхонгор 100.0 10 Даланзадгад 97.5 

3 Булган 96.3 11 Мөрөн 97.6 

4 Мандалговь 97.9 12 Арвайхээр 99.0 

5 Улаанбаатар 99.8 13 Гурвансайхан 100.0 

6 Улаангом 98.4 14 Өлгий 99.0 

7 Улиастай 97.8 15 Ховд 99.3 

8 Цэцэрлэг 99.0 15 Дундаж дүн 98.2 

 



Нарны цацрагийн  мэдээг сар бүр боловсруулан мэдээллийн санд оруулсан ба 
нарны балансын тоололт Сайншанд, Булган, Даланзадгад, Улиастай, Чойбалсан  
станцууд дээр буруу гарч байгаа тул датчикийг шалгах шаардлагатай байна. 
 

Аэрологи 

2016 он аэрологийн 4 станцын  нийт  2444 өдөр бүрийн радиозонд хөөргөлтийн 
мэдээ, сонгомол даралтын гадаргын мэдээ, 2 секунд тутмын мэдээ, онцлог цэгийн 
мэдээ, шуурхай үйлчилгээний мэдээ зэргийг сүлжээгээр авч шалган, 2015 оны 12 
дугаар сар, 2016 оны эхний 11 сарын АХ-5,  АХ-6, АХ-9, АХ-10, аэроклимат 
хүснэгтүүдийг цахим хэлбэрээр авч шалган хадгалж байгаа бөгөөд цахим мэдээнд 
шалгалт хийсэн тухай тэмдэглэл,  хариу зааварчлагыг бичиж, орон нутагт хүргүүлэв. 

Сарын мэдээнд гарч байгаа алдааг дахин давтан гаргуулахгүй байх талаар 16 удаа 
зөвлөмж, зааварчлага өгсөн байна. Мэдээний ирц 99.9%, шүүмж шалгалтын дүн 99.8% 
байна (Хүснэгт 7). 

Хүснэгт 7. Аэрологийн станцуудын 2016 оны ажлын нэгдсэн дүн 

Д/д Станцын нэр 
Хөтөлбөрийн 
биелэлт  % 

Мэдээний 
ирц % 

Шалгалтын 
чанар % 

Дундаж өндөр, метрээр нэгдсэн 
дүн % 

2015 он 2016 он /+/, /-/ 

1 Улаанбаатар 100 99.9 99.5 26415 29411 +2996 99.8 

2 Даланзадгад 100 100 99.6 33945 33448 - 497 99.9 

3 Улаангом 100 99.8 99.7 26503 28302 +1799 99.8 

4 Мөрөн 100 100 99.7 27674 33617 +5983 99.9 

 Дүн 100 99.9 99.6 28634 31194 +2560 99.8 

 
Энэ онд 4 станцад 2196 хөөргөлт хийхээ 2011 хөөргөлт хийж, тоног төхөөрөмжийн 

гэмтлээс 117, цахилгааны саатлаас 1, системийн гэмтлээс 4, радио зонд тасарснаас 
63, нийт 185 удаагийн хөөргөлт, ажиглалт тасарсан байна (Хүснэгт 8). 2016 оны 1 
дүгээр сарын 24-ний өдрөөс 3 дугаар сарын 22-ны өдөр хүртэл Даланзадгад станцад ус 
төрөгч үйлдвэрлэх  төхөөрөмжийн хавхлаганд гэмтэл гарсны улмаас хөөргөлт зогссон 
ба БНХАУ-ын цаг уурын мэргэжилтнүүд 2016 оны 3 дугаар сарын 22-26-ны өдрүүдэд 
ирж, засвар үйлчилгээг хийсэн болно. 

Хүснэгт  8. 2016 оны  радио зондын хөөргөлтийн  дүн, тасарсан шалтгаан 
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Улаанбаатар 732 665 1 2 63 0 0 

Даланзадгад 732 615 0 0 0 0 117 

Улаангом 366 366 0 0 0 0 0 

Мөрөн 366 365 0 2 0 0 0 

Дүн 2196 2011 1 4 63 0 117 

 
2016 онд нийлүүлсэн 24 радиозонд, 8 шаар гологдол болсон байна. (Хүснэгт 9). 

Хүснэгт 9. 2016 оны гологдол зонд, шаарны судалгаа /станц, сараар/ 

Станцын нэр 
Гологдол  

зонд, 
шаар 

2015 2016 

12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



Өмнөговь аймгийн Даланзадгад станцын радиозонд ажиглалтын сарын тайланг /АХ-
5/ дугаарлаж, ЦУОШГ-ын төрийн архив, мэдээллийн санд хадгаламжийн нэгж болгон 
хүлээлгэж өгөв.  
 
Орчны төлөв байдал 

2015 оны усны биологийн сорьцын ирц болон чанарын талаар хариу зааварчилгааг 

бичиж, орон нутагт хүргүүлэх, биологийн мэдээллийн санг нуурын амьтдын 2015 оны 

мэдээгээр баяжуулах, 2016 онд биологийн сорьц /усны хөвөгч амьтдын дээж/ авах сав, 

уусмалыг бүх аймгуудад тараах, нуурын харуулуудад хөвөгч амьтдын сорьц авах арга 

зүйг орон нутгийн инженерүүдэд хүргүүлэх, гидробилогийн лабораторид хэрэглэгдэх 

спирт, шил сав, тавиур бүрхүүл шилний захиалгыг гаргаж өгөх ажлууд хийгдлээ. 

Заан, Тэрэлж голын ус судлалын харуулын мэдээг ашиглан усны чанарыг биологи, 

химийн аргаар үнэлж, усны чанарт нөлөөлөгч гол  хүчин зүйлсийн судалгааг хийж, усны 

чанарыг зэрэглэлийг тогтоох ажил хийгдэж байна. 

 

Ус судлал 

Харуулууд 1-10 сард 4601 удаагийн өнгөрөлт хэмжихээс 5130 өнгөрөлтийг хэмжсэн 

ба дулааны улиралд түвшний ихсэлт, бууралтыг барьж 145 илүү өнгөрөлт хэмжсэн нь 

харуулын дүнд хувь нэмэгдэж, түвшний хэлбэлзэл багатай 384 өнгөрөлтөд хувь 

нэмэгдээгүй болно. Өртөөдийн хяналтын муруйг байгуулж, 15 хувиас их хазайцтай 

өнгөрөлтийн тоог гарган нэгтгэж үзэхэд хэмжсэн 5130 өнгөрөлтөөс 116 буюу нийт 

өнгөрөлтийн 2.26 хувь нь гологдол болж, үр дүнгээр хариу заавар бичиж, өртөөдөд 

хүргүүлэв. 

Мөстлийн ажиглалтын аюулгүй ажиллагааны дүрэмд орон нутгийн инженер, 

техникчдээс санал авч тусгав. 

Туул- Улаанбаатар харуулын хэв гулдрилын гажилт, Сэлбэ-Дамбадаржаа харуулд 

6- 9 дүгээр сард хагшаасны хэмжилтийг тус тус хийсэн байна. 

2016 онд усны биологийн сорьц авах 693 сав, бэхжүүлэх уусмалыг 99 харуулд, 

сорьц авах торыг 6 өртөөнд тус тус тараав. 

Ус судлалын салбарын 2015 оны ажлыг дүгнэж, нэгдсэн дүнг гаргаж, өртөөдийг 

байр эзлүүлэн, ЦУОШГ-ын салбарын ажил дүгнэх ажлын хэсэгт өгсөн ба ус судлалын 

тэргүүний 3 харуул шалгаруулж ЦУОШГазарт уламжлав. 

Өртөөдөөс 2015 оны мэдээллийн сан, 2016 онд шалгалтанд орох шаардлагатай 

хурд хэмжүүрийн судалгаа авч нэгтгэв. 

Усны биологийн сорьц авах  сав, тор, бэхжүүлэх уусмалыг өртөөдөд тараав. 

Реки-Режим программ хангамжид гарч буй алдааг нэгтгэн алдааг арилгах талаар 

өртөөдөд хариу заавар өгч байна. 

Даланзадгад 
зонд 1 3   2 5 2 3 2 1   

шаар  1       1    

Улаангом 
зонд 1          1 1 

шаар   1     1   1  

Мөрөн 
зонд    1        1 

шаар      1 1  1    

Дүн   
зонд/шаар 

24/8 2/0 3/1 0/1 1/0 2/0 5/1 2/1 3/1 2/2 1/0 1/1 2/0 



Ганга-Дарьганга, Дуут-Дарьганга харуулд 2 удаа шалган туслах ажил гүйцэтгэж, 

акт бичиж хүргүүлэв. 

Мөстлийн судалгааны хүрээнд Ховд, Баян-Өлгий, Говь-Алтай өртөөний 5 харуулд 

шалган туслах ажил хийв. 

Ус судлалын 150 харуулаас нийт 28 харуул автомат түвшин хэмжүүр, 17 харуул 

автомат хур хэмжүүрээр тоноглогдсон байна. 

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. 

3 дугаар сарын 24-29-ны өдрүүдэд технологич инженер Н.Баттөр Завхан аймгийн 

УЦУОША-д  томилолтоор ажиллаж, тус албаны инженер, техникчдийн ажиглалтын 

мэдээнд хийж байгаа техник болон шүүмж шалгалттай танилцаж, “MonMeteo” 

программын боломжуудыг бүрэн ашиглах талаар сургалт хийж, Улиастай станцын 

ажилтай танилцаж, ажиглалтын технологи мөрдөлт, ажиглалтын чанарыг сайжруулах 

талаар заавар зөвлөгөө өглөө. Мөн уур амьсгалын лавлах боловсруулах талаар хичээл 

зааж, зааварчлага өгсөн болно.   

2 дугаар сарын 25-29-ний өдрүүдэд Сүхбаатар аймгийн УЦУОША-нд зохион 

байгуулагдсан Зүүн бүсийн, 3 дугаар сарын 2-5-ны өдрүүдэд Дундговь аймгийн 

УЦУОША-нд зохион байгуулагдсан Говийн бүсийн, 3 дугаар сарын 3-6-ны өдрүүдэд 

Баянхонгор аймагт зохион байгуулагдсан Төвийн II бүсийн сургалт, арга зүйн семинар,  

5 дугаар сарын 9-10-нд Говийн бүсийн семинарт секторын эрхлэгч Б.Эрдэнэцэцэг, 

технологич инженер Н.Баттөр, Т.Төрбат, инженер Т.Алтанцэцэг нар оролцож, 

ажиглалтын сүлжээнд шинээр ашиглаж байгаа программ хангамжуудын талаар зааж, 

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

зөвлөгөө өглөө. 

Орон нутгийн цаг уурын хэлтсийн дарга /технологич инженер/ нарын  сургалтад 

технологийн ажлын талаар танилцуулж, заавар зөвлөгөө өгөв. 

2016 оны 6 сарын 21-24-нд Архангай, Булган аймгийн УЦУОША-ны сарбаруудад 

хийгдсэн шалган туслах ажлын нэгдсэн группт инженер Я.Сайн-Амгалан ажиллав. 

 
3.2 Салбарын мэдээллийн сүлжээг мэргэжлийн удирдлагаар хангах 

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

хангалтанд хяналт тавьж, ЦУОШГазраас худалдан авах үйл ажиллагаатай 

холбоотойгоор шууд худалдан авах ажлын хэсэгт тендерийн үнэлгээний хороонд 

гишүүдээр ажиллаж, тендерээр захиалж авсан компьютер, сүлжээний төхөөрөмжийг 

шалган  авч сүлжээнд тавьж ажиллуулж байна. 



“Монголын цахилгаан холбоо” ХК-тай хийсэн УБ - Говьсүмбэрийн чиглэлийн 

шилэн кабелийн гэрээ, Улаанбаатар төмөр замын “Реалком” төвтэй хийсэн УБ - 

Бээжингийн чиглэлийн шилэн кабелийн гэрээнүүдийг сунгаж, “Мэдээлэл холбооны 

сүлжээ” ТӨК-тай хийсэн орон нутгийн шилэн кабель түрээслэх гэрээнд шиэлн кабелийн 

сүлжээн шинээр холбогдсон Төв, Сэлэнгэ, Архангай, Орхон, Дархан-Уул  аймгийн 

шилэн кабелийн түрээсийг нэмж, гэрээг шинэчлэн байгуулав.  

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны дотоод журмын дагуу FY, CMACAST 

дагуулын хүлээн авах системүүдийн долгион ашиглах гэрээнүүдийг үнэ төлбөргүйгээр 

сунгуулж, Морин-Уулын радарын  системийн ашиглаж байгаа долгионы зөвшөөрлийг 

2017 он хүртэл сунгуулж, хиймэл дагуулын холбооны VSAT системийг зогсоосонтой 

холбоотойгоор долгион ашиглах гэрээг 2016 оны 8 дугаар сарын 1-нээр тасалбар 

болгон цуцлав. 

21 аймгийн УЦУОШГазар, Нислэгийн цаг уурын төв, БНХАУ-ын Бээжин хот дахь 

Хятадын цаг уурын албатай холбогдсон шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж 

(FMUX160) дээр 2016 оны 9 дүгээр сарын 16-ны өдөр гэмтэл гарч, мэдээллийн сүлжээ 

доголдсоноор орон нутгийн сүлжээний хурд багасаж, зурган болон тоон мэдээ, 

мэдээлэл солилцох хэвийн ажиллагааг алдагдсан бөгөөд дээрх газруудын сүлжээний 

тасралтгүй ажиллагааг хангах ажлын хүрээнд хуучин ажиллаж байсан төхөөрөмжийг 

түр орлуулан тавьсан ч “Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ТӨК –ийн технологийн сүлжээнд 

холбогдох боломжгүй болсноос цахилгаан хангамж тасалдахад манай төхөөрөмж 

унтарч, сүлжээ тасрах нөхцөл үүссэн тул FMUX160 төхөөрөмжийг яаралтай захиалан 

авч, шинэчлэснээр шилэн кабелийн сүлжээний тасралтгүй ажиллагааг бүрэн хангав.  

Интернетийн үйлчилгээ үзүүлэгч(ISP) “Бодь системс” компаниас интернетийн гадаад 

IP хаягуудыг солих шаардлагатай гэсний дагуу Cisco ASA5500 хамгаалалтыг 

төхөөрөмж болон Cisco 3945 цөм роутерүүд дээр тохиргоог шинээр хийх, гадаад 

хаягтай серверүүдийн хаягийг шинэчлэх ажил амжилттай хийгдлээ. Энэ ажлын хүрээнд 

гадаад IP хаягаар хандаж ордог төв, орон нутгийн нийт хэрэглэгчдэд захиа илгээж 

мэдээлсэн бөгөөд ОХУ-ын Новосибирскийн бүсийн төвд майлээр мэдэгдэж, IP хаягийг 

өөрчлөх арга хэмжээг авсан байна. ЦУОШГ-ын холбогдох албан тушаалтнуудын 

хүсэлтээр IP хаяг сольсны дараа бүх сайтуудыг нээсэн боловч сүлжээний хурд хэт  

удааширч, мэдээ солилцоонд доголдол гарсан тул facebook,  youtube гэх мэт арав 

гаруй сайтуудыг хааж, сүлжээний хэвийн ажиллагааг хангах арга хэмжээг авсан байна. 

6 дугаар сарын 12-ны оройны 21 цагаас 13-ны үдээс хойш хүртэлх хугацаанд “Бодь 

системс” компани дээр сүлжээний доголдол гарч, интернэтийн сүлжээ ажиллахгүй 

болсноос манай дотоод сүлжээ доголдсоныг уг компаний инженерүүдтэй хамтран 

шалгаж, хэвийн ажиллагаанд шилжүүлэв.  

ЦУОШГазар болон хүрээлэнгийн бүтцийн өөрчлөлтийн улмаас хийгдсэн өрөөний 

шинэчлэлттэй холбогдуулан сүлжээний утас шинээр татаж, хэрэглэгчдийг сүлжээнд 

холбох ажил хийгдлээ. Бүх хэрэглэгчдийн сүлжээний кабелийг шалгаж, алдаатай 

байсан кабелийн толгойг шинэчлэн хаягжуулав. ЦУОШГ-ын Төрийн архив, мэдээллийн 

хэлтэс болон Урьдчилан мэдээлэх хэлтсийн сүлжээнд дур мэдэн утасгүй роутер 

холбож, сүлжээний кабель татсан зэргээс салбарын мэдээллийн сүлжээ доголдох 



асуудал гарсныг шалгаж, сүлжээний хэвийн ажиллагааг хангав. Газрын мэргэжилтэн 

Алтанцэцэгийн компьютерийн үйлдлийн систем ажиллахгүй болсныг шинээр систем, 

хэрэглээний програм хангамжийг суулгаж сүлжээнд холбов. 

БХЗТЛаборатори, Говь-Алтай аймгийн сүлжээ доголдсоныг тухайн газруудын 

сүлжээний инженерт зааварчилгаа өгч, хамтран ажилд оруулав. Шороон шуурганы 

ажиглалтын(Япон) серверээс их хандалт өгч, сүлжээ гацааж байсан тул сүлжээнээс 

салгаж, системийг шинээр болон программыг нөөцөөс сэргээн, сүлжээнд холбоход 

дахин ачаалал өгч байгаа тул уг асуудлаар холбогдох талд хандаад байна. 

Булган аймгийн УЦУОША-ны компьютерийн гэмтэлтэй эх хавтанг сольж, үйлдлийн 

систем болон хэрэглээний програм хангамжийг шинээр суулгах, НЦУТ-ийн Морин-

Уулын радарын компьютерийн гэмтэлтэй эх хавтанг шалгаж, 4 кондинсатор сольж 

ажиллуулах, Хэнтий аймгийн ЦУОША-ны шороон шуурганы мэдээ дамжуулдаг модемд 

гэмтэл гарч, мэдээ нь дамжигдахгүй байсныг шинэ модемоор солих, , мэдээ 

дамжуулалтын SCF программын тохиргоог хийх, тасарсан мэдээг нөхөн авч, дамжуулах 

зэрэг арга хэмжээг авсан байна.  

Агаарын чанарын сервер рүү хакерийн хандалт үүссэн тул портыг солин тохиргоог 

995 портоор алсаас хандаж ашиглахаар болгон өөрчилж, ЦУОШГ-ын Төрийн архив, 

мэдээллийн хэлтсийн серверүүдэд үзлэг үйлчилгээ хийж, Урьдчилан мэдээлэх 

хэлтсийн MICAPS системийн компьютер асахгүй байсныг шалгаж ажиллуулав.  

  



4. Ус, цаг уур, уур амьсгал, байгаль орчин, тандан судалгаа, мэдээллийн 
технологийн чиглэлээр эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил хийх 
4.1 Шинжлэх ухаан, технологийн сангийн төслүүдийн үр дүнгээр зөвлөмж гаргах, 
төслөөр бий болсон арга технологийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх арга хэмжээний 
хүрээнд: 
 3 судалгааны ажлыг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэхээр төлөвлөж, 130 хот суурингийн 5 

хүртэлх хоногийн агаарын хамгийн их, бага температур, салхины хурдны хувьд 

MM5+MOS аргыг ММ5+UMOS болгох ажлыг Эрдмийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлж, 

үйлдвэрлэлд ашиглаж эхэлсэн ба CFS-д үндэслэгдсэн сар, улирлын прогнозын 

ансамбль системийн үйлдвэрлэлийн туршилтын үр дүнг хэлэлцүүлэх ажил хүлээгдэж 

байгаа.  

Архангайн Хашаатын хүчтэй хуй салхины үзэгдлийн тухайлсан судалгаа, WRF-Fire 

загварын туршилт хийгдэж өгүүлэл бэлтгэгдэж байгаа ба туйлын хуйлраа, нарны 

идэвхжилийн судалгааны ажлуудын зөвхөн мэдээ цуглуулах, аргазүй боловсруулах 

ажил хийгдсэн байна.  

Цаг агаарын судалгаа, урьдчилан мэдээлэх WRF загварын үр дүнгээр цасан шуурга, 

хүчтэй салхи, цочир хүйтрэл зэрэг аюултай үзэгдлүүд болох эсэхийг тооцоолон 

зураглаж, хүрээлэнгийн цахим хуудсанд байршуулдаг болсон. 

Урт хугацааны прогноз мэдээллийн боловсруулалтын автомат систем боловсруулах 

ажлыг эхлүүлж, зарим эхний хувилбаруудыг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлээд байна. 

Тухайлаад CLIMAT коодоор ирсэн мэдээг задалж, шалган боловсруулах, үр дүнг 

статистикт болон олон улсад гаргах програм, орон нутгийн уур амьсгалын загварыг 

автоматжуулах, үр дүн зураглах, уур амьсгал, орчил урсгалын тоймд шаардлагатай 

мэдээллийн боловсруулалтын хэсгийн програмыг бичих, ерөнхий орчил урсгалын 24 

индексийг сонгон, Монгол орны температурын прогнозод хугацааны хожимдолтойгоор 

ашиглах боломжийг судалж, сарын прогнозын аргын эхний хувилбарыг боловсруулан 

туршиж байна.  

Гидродинамик, статистик загварын программ хангамжийг сайжруулан, үр дүнгүүдийг 

SQL бааз руу бичих, загварын үр дүнг surfer программ хангамжаар зурах, CFS 

мэдээгээр тооцоолдог сарын прогнозын магадлалыг зуруулах, үр дүнг SQL санд 

хадгалах зэрэг нэмэлтүүдийг хийсэн байна. 

Улирлын мэдээ гаргахад ашиглах прогноз бүтээгдэхүүнүүдийг 2016 оны 3, 4, 5 

дугаар сар тус бүрээр болон загварын үр дүнгүүдийн ансамбаль зураглалын прогнозыг 

сар бүрт гаргаж бэлтгэсэн ба 1961 – 2016 он хүртэлх сар бүрийн температур, 

тунадасны хазайцын зургийн станц дээрх утгыг нь шинэчлэн зурсан байна. 

Агаарын хамгийн их, бага температур, салхины хурдны 5 хоногийн 130 хот, 

суурингийн UMOS аргын боловсруулалтыг хийж, эрдмийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн 

батлуулж, 2016 оныг нөхөж бодуулсан бөгөөд 4 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 20 цагийн 

бодолтоос эхлэн шуурхай ажиллагаанд шилжүүлээд байна. 

2015 оны үйлдвэрлэлд нэвтрүүлсэн аргуудын нэгдсэн дүнг гаргаж, 2016 оны  3 

дугаар сарын 1-нд Тоон прогнозын судалгааны лабораторийн семинараар, 30-нд 

Эрдмийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, нийт 9 гишүүний саналаар хагас хоногийн 

салхины дундаж их хурд болон тунадасыг 5 хүртлэх хоногоор урьдчилан тооцоолох 



загварыг хамгийн бага таарцтай тул шуурхай үйлчилгээнээс хасаж, зохиогчид 

буцаахаар шийдвэрлэсэн ба бусад динамик, статистик аргуудыг  шуурхай үйлчилгээнд 

үргэлжлүүлэн ашиглах боломжтой гэж үзсэн байна. 

Цаг уурын автомат станцуудын мэдээг үйлдвэрлэлд ашиглахад туслах програм 

хийж, үйлдвэрлэлд нэвтрүүлсэн ба 3DVAR загварыг хоногт 6 цагийн зайтайгаар 12 

цагийн үр дүнг ансамбель метеограм дээр оруулах ажлыг хийгээд байна. 

 
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 тайланг 

ШУТС, БСШУЯ-ны төлөөлөл оролцсон эрдмийн зөвлөлийн өргөтгөсөн хурлаар 

хэлэлцүүлж, захиалагч БОНХАЖЯ-д актаар хүлээлгэн өгсөн ба төслийн эцсийн үр 

дүнгээр зөвлөмж, дүгнэлт гаргаж, цаг агаарын мэдээ гаргах суперкомпьютерийн 

шуурхай ажиллагааны технологийг бий болгож, 5 дэд технологийг үйлдвэрлэлд 

нэвтрүүлэв.   

"Цаг агаар, уур амьсгал гамшигт үзэгдэл-бэсрэг болон бичил хэмжээст загварчлал 

боловсруулах" сэдэвт шинжлэх ухаан, технологийн төслийн санал боловсруулж, 

тендерт оролцон шалгарч, төслийн захиалагч, санхүүжүүлэгч, гүйцэтгэгч талуудын 

гэрээг байгуулаад байна. 

Хэлтсийн дарга П.Гомболүүдэв БОНХАЖЯ-ны ШУТехникийн зөвлөл, МУИС-ийн 

газарзүйн болон хүрээлэн буй орчны докторын ажил хамгаалуулах зөвлөлийн 

гишүүнээр ажиллаж байна. 

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

алба болон системийн бус байгууллагын ажилд турших, нэвтрүүлэх 

Хэнтий, Дорнод, Сүхбаатар аймгуудын нутагт тархсан царцааны тархалтын зураглал 

хийх, царцаанд нөлөөлөх чийг, ашигтай идэвхитэй температурыг тооцон тайлан бичиж, 

дээрх аймгуудын УЦУОША-д хүргүүлэх, “Бэлчээрийн ургамлын хашаалсан болон 

хашаалаагүй талбайн ажиглалтын мэдээнд бүтцийн шалгалт хийх аргачлал 

боловсруулах, турших ажил”-ын хүрээнд бүтцийг бий болгох, мэдээ бэлтгэх,  Дархан, 

Хархорин станцын агро цаг уурын 2014-2015 оны шинжилгээний ажлын тайланд шүүмж 

бичих, хөрсний чийгийн автомат багажийн мэдээг шалгаж, тухайн сарын хур тунадас 

болон жингийн аргаар хэмжсэн утгатай харьцуулж дүн шинжилгээ хийх, “Хөдөө аж 

ахуйн уур амьсгалын лавлах”, “Мал аж ахуйн цаг уурын лавлах”-ыг шинэчлэх, арга зүй 

боловсруулах ажлыг эхлүүлж, аргазүйг боловсруулж, эх мэдээг бэлтгэх,  ХААЦУ-ын 

ажиглалтын хөтөлбөрт шинээр хийхээр туршиж байгаа чацарганы ажиглалтын аргазүйг 

боловсруулах, ажиглалтын дэвтрийн эхийг бэлтгэх, агро станцуудад туршилт хийхээр 

аргазүйг хүргүүлэх, 2 станцад ажиглалтыг туршилтаар хийлгүүлэх, агро, зоо цаг уурын 

тайланг Эрдмийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэхтэй холбогдуулан, холбогдох аймгуудаас 

тайлан авах, шүүмж бичих, дахин засварлуулах зэрэг ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн 

байна.  



 “Газар тариалангийн бүс нутагт ууршилт тооцоолох” сэдэвт онолын суурь 

судалгааны ажлыг Др. Д.Аззаяа удирдан 2016-2018 онд хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд 

Сэлэнгэ аймгийн Цагааннуур өртөөнд 2016 оны 10-р сарын 13-19-ны өдрүүдэд 

ажиллаж, нарны /нийлмэл цацраг, цацрагийн баланс/ цацраг, агаар ба хөрсний 

температур, чийг, агаарын даралт болон салхины хурд, чиглэл зэргийг хэмжих 

зориулалттай автомат станцыг суурилуулж, хэмжилт хийж эхлэв. Сэлэнгэ аймгийн 

Цагааннуур өртөөний ажиглалтын мэдээгээр тухайн бүс нутгийн уур амьсгалын 

үзүүлэлтүүдийг тооцоолох бөгөөд арга зүй боловсруулж батлуулах, Сэлэнгэ аймгийн 

Цагааннуур суманд 2016 оны багаж төхөөрөмж байрлуулах, 2016 оны 2 сарын мэдээг 

хураах, харьцуулах, боловсруулалт хийх, явцын тайлан-мониторингийн карт гаргаж 

ШУТС-д хүргүүлэх ажлууд хийгджээ. 

“Хөрсний чийгийг хиймэл дагуулын мэдээгээр үнэлэх арга зүйг боловсруулах” 

сэдэвт ажлыг гүйцэтгэж, Д.Аззаяа, Т.Алтанцэцэг, Б.Бархас нар Зайнаас тандан 

судлалын хэлтсийн мэргэжилтэн Н.Лхагвадорж, О.Анхбаяр нартай 2 удаагийн хээрийн 

хэмжилтийг хийж, инженер Ц.Бат-Оюун Япон улсын судлаачидтай хамтран “Мал аж 

ахуйн цаг уур, Монгол гүүний айрагны шинж чанарт ургамалжилт, хөрс болон усны 

нөлөөг тодорхойлох” судалгааны ажлын хээрийн хэмжилтийг Булган аймагт 8 дугаар 

сарын 2-13-ны өдрүүдэд, технологич инженер Т.Төрбат УХЭШХ-ийн судлаачидтай 

хамтран 7 дугаар сарын 20-иос 8 дугаар сарын 18-ны хооронд Говь-Алтай, Ховд, Баян-

Өлгийн аймгийн бүх сумдын нутагт царцааны хээрийн судалгааг тус тус хийлээ. 

Дэлхий судлалын группын Даян Дэлхийн хөдөө аж ахуйн мониторинг төслийн 

хүрээнд Бэлчээрийн бүтээмж дэд төслийн үйл ажиллагаанд инженер Б.Ганбат хамтран 

ажиллаж байгаа ба Зайнаас тандан судлалын хэлтсийн ажилтнуудтай хамтран ганг 

үнэлэх ESCAP-ын санхүүжилттэй хамтын ажиллагааг үргэлжлүүлж, DroughtWatch 

системийг гар аргаар ажиллуулах бүтцийг бий болгох, мэдээллийг татаж боловсруулах, 

улмаа гангийн зургийг 10 хоногоор шинэчлэн гаргах ажлуудыг хийж байна.  

Судалгаа, шинжилгээний ажлын үр дүнгээр 10 гаруй илтгэлийг бэлтгэж, гадаад, 

дотоодын хурал семинарит хэлэлцүүлсэн ба инженер Ц.Бат-Оюун 1 өгүүллийг 

бэлтгэлээ. 

 

Орчны төлөв байдлын чиглэлээр 
2016 оны эрдэм шинжилгээ, судалгааны төлөвлөгөөт ажлын хүрээнд дараах ажлууд 
хийгдээд байна. Үүнд: 
Байнгын судалгааны дараах ажлуудыг гүйцэтгэж байна. Үүнд: 

(1) Хүлэмжийн хийн судалгааг газрын болон GOSAT хиймэл дагуулын мэдээгээр 

хийх ажлын хүрээнд GOSAT хиймэл дагуулаар хэмжиж буй хүлэмжийн хийн 

мэдээг Монголын нутаг хамарсан хэсгээр захиалан авч, өвөл, зунаар зураглал 

хийсэн ба мөн мэдээг Улаан-Уул станцын (өвөл, зунаар) хүлэмжийн хийн (CO2)  

мэдээтэй харьцууллаа. 1992-2015 оны хүлэмжийн хийн мэдээг НОАА-аас 

захиалан авч, холбогдох боловсруулалтыг хийж, CO2, CH4, SF6-ийн Монголын 

нутаг дэвсгэр дээрх ерөнхий тархалтыг улирлаар зурагласан ба Дорноговь 

аймгийн Эрдэнэ суман дахь хүлэмжийн хийн Улаан-Уул станцын мэдээтэй 

харьцууллаа.  Ерөнхий хандлага тохирч хамаарал сайн  байгаа хэдий ч улирлын 



онцгой нарийвчлалтай үеүдийг тод илрүүлж чадаагүй байна. Харин өвөл зуны 

ерөнхий зураглалаас хил дамжин орж ирж буй бохирдлыг тоймлон харж  

болохоор байна.  

(2) Хээрийн болон станцын түвшинд хэмжсэн байнгын  цасны 1983-2015 оны 70 

станцын мэдээг ашиглан харьцуулан анализ хийж цасны зузааны өөрчлөлт 

түүний орон зайн тархалтыг монгол орны хэмжээгээр  ANUSPLINE болон ARCGIS 

зэрэг статисик загвар ашиглан  0,080*0,080 нарийчлалтай зураглал хийн 

статистик алдаануудыг тооцов. Түүнчлэн Монгол орны  цасан бүрхүүлийн 

параметүүдийн ( цасны зузаан, цастай өдрийн тоо, цасан шуургатай өдрийн 

тоо..,) орон зайн тархалтын өөрчлөлтийг Манн-Канделийн аргаар тооцон үнэлж 

тэдгээрийг 2004 - 2015 онуудад ажиглагдсан их цас, нойтон цас, цасан шуурга 

зэрэг гамшигт үзэгдэлээс хамаарсан малын хорогдол, хохирлын мэдээтэй холбон 

үнэлгээ өгөв.  Мөн 2015 оны 10 сарын 26 наас 2016 оны 4 сарын 30 хүртэлх өдөр 

бүрийн MODIS хиймэл дагуулын цасан бүрхүүлийн мэдээг аван боловсруулан, 

цасан бүрхүүлтэй өдрийг тоог тооцоолж цасны зураглалыг хийн бодит болон 

хиймэл дагуулаар гаргасан цасны бүрхэцийн мэдээг харьцуулж байна. Цасны 

зузааныг хиймэл дагуулын мэдээгээр тооцоолон гаргах боломж бололцоог хайх 

ажлын хүрээнд GCOM хиймэл дагуулын мэдээг авч боловсруулжээ. 

(3) Улаанбаатар хотын агаарын бохирдол, түүнийг эх үүсвэрийн тооллого, цаг 

агаарын нөхцөлтэй холбон судалж тархалтыг загвараар гаргах ажлыг гүйцэтгэж, 

агаарын бохирдлын CALPUFF тархалтын загварын ажиллах зарчмыг судалж, 

загварт орох гэр хорооллоос ялгарч буй бохирдуулах бодисын ялгарлыг хоногийн 

дунджаар тооцоолж, өмнө ашиглаж байсан 2014 оны ялгарлын зэргийн утга, 

инвенторийн мэдээг ашиглан 2016 оны 1 дүгээр сарын мэдээгээр загварыг 

ажиллуулан туршиж, ажиглалтын мэдээтэй харьцуулан үр дүнг семинариар 

хэлэлцүүлсэн байна. Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын мэдээ захиалан 

авч, агаарын чанарын 5 харуулын 2010-2015 он дуустал хугацааны хүхэрлэг хий 

SO2, азотын ислүүд, угаарын хийн 15 минут тутмын мэдээг цагийн мэдээнд 

шилжүүлэн боловсруулалт хийж байна. Энэ хугацаанд Улаанбаатар хотын агаарт 

байгаа бохирдуулах бодисын агууламж бага зэрэг буурсан боловч өвлийн 

улиралд зөвшөөрөгдөх агууламжаасаа байнга давсан хэвээрээ байна. CALPUFF 

загварт орох гэр хорооллоос ялгарч буй PM10 бодисын ялгарлыг хоногийн 

дунджаар тооцоолсон байна. 

(4) Монгол орны цасан бүрхүүлийг газар орчмын болон хиймэл дагуулын мэдээгээр 

цаг уурын үзүүлэлтүүдтэй холбон судлах ажлын хүрээнд 2015 оны 10 сарын 26 

наас 2016 оны 1 сарын 31 хүртэлх өдөр бүрийн MODIS хиймэл дагуулын цасан 

бүрхүүлийн мэдээгээр цасны зураглалыг боловсруулан, цасан бүрхүүлтэй өдрийг 

тоог тооцоолж, Монгол орны хэмжээгээр тархалтын зураглал хийж, тайлан бичсэн 

байна. 2016 оны 02 сарын MODIS хиймэл дагуулын өдөр бүрийн мэдээг аван 

боловсруулж байгаа ба 2014-2015 оны цасны зузаан, бүрхэцийн өдөр бүрийн 

мэдээг мэдээлллийн сангаас авч, статистик боловсруулалт хийсэн байна. GCOM  



болон  MODIS -ийн хиймэл дагуулын 2015-2016 оны мэдээг ашиглаж, цасны 

зузааныг орон зайн нарийвчлалтайгаар зураглах ажлыг гүйцэтгэж байна.  

(5) Үүлний судалгаа хийх ажлын хүрээнд Даланзадгад, Замын-Үүд, Сайншанд, 

Улаанбаатар станцын үүлний өндөр, тунадасны ажиглалтын мэдээг боловсруулж, 

лидар болон сейлометрийн мэдээтэй харьцуулан судлах ажилд шаардлагатай эх 

мэдээг бүрдүүлж, сейлометрийн мэдээнээс үүлний өндрийг тодорхойлох аргазүйг 

судалж, Даланзадгад, Замын-Үүд, Сайншанд өртөөний 2009-2015 оны 8 

хугацааны үүлний өндөр, үүлний хэлбэр, тунадасны мэдээг боловсруулж 

эмхэтгэсэн. Сейлометр лидар багажийн 2013 оны 5 сараас 2016 оны 4 сар 

хүртэлх хугацааны мэдээг боловсруулж, үүлний доод суурийн өндөр үүлний 

давтагдлыг тодорхойлж, Даланзадгад өртөөний ажиглалтын мэдээтэй 

харьцуулсан. Энэхүү судалгааны ажлаар өгүүлэл бэлтгэн бичиж байна. 

(6) Цөлжилт, газрын доройтлын төлөв байдлыг ургамал, хөрсний чанар, салхиар 

үнэлэн судлах ажлыг хийж байгаа бөгөөд хөрсний элэгдэлд хөрсний ширхэгийн 

хэмжээ ба ургамал бүрхэвчийн нөлөө, салхины үрэлтийн хурдны зураглал хийж, 4 

дүгээр сарын 18-нд ажлын үр дүнгээр илтгэл хэлэлцүүлж, NOAA хиймэл дагуулын 

ургамалжилтын NDVI индексийн 3g-гийн 1981-2012 оны мэдээг ашиглан Монгол 

орны ургамал бүрхэвчийн ургалтын хугацаан дахь (4-9 сар) өөрчлөлтийн 

хандлагыг Манн-Кендаллын хандлагын дүн шинжилгээний аргаар үнэлэн 

тодорхойлж, зураглалыг хийсэн. Зайнаас тандан судлалын сектороос гаргасан 

MODIS NDVI-ийг ашиглан хийсэн газар бүрхэвчийн зураглалыг WRF загварын 

оролтонд тохируулах үүднээс USGS (United States Geological Survey)-ын газар 

бүрхэвчийн ангиллын категори руу хөрвүүлэн 3 км-ын грид мэдээ үүсгэсэн.  

 
Ус судлалын чиглэлээр 

Монгол орны гол мөрөн, нуур, мөстөл мөсөн голын өнөөгийн өөрчлөлтийн мэдээ, 

ирээдүйн өөрчлөлтийн төлвийг усны баланс, масс балансын загвар, уур амьсгалын 

ECHAM5-RegCM4, HadGEM2-RegCM4 загварын үр дүнгээр тооцсон гол мөрний урсац, 

усан гадаргын ууршил, усны температурын мэдээллийн санг бүрдэв. 

Сансрын Ландсат дагуулын 2016 оны мэдээнд тулгуурлан Монгол орны нуурын 

дүрсзүй (талбай), усны балансын мэдээллийн сан, гол мөрний сав газрын усны баланс, 

мөстөл мөсөн гол ба өнгөрсөн үеийн уур амьсгалыг загвараар сэргээн тооцох, 

мэдээллийн санг бүрдүүлэх ажлыг хийж байна. 

Г.Даваа, Г.Оюунхүү Б.Эрдэнэбаяр, Р.Цагаанмаамаа нар хамтран “Уур амьсгалын 

өөрчлөлтөөс Монгол орны усны горим, нөөцөд үзүүлэх нөлөөллийн үнэлгээ”, “Завхан 

аймгийн усны горим, нөөц”, Хүрээлэнгийн түүхийн Ус судлалын салбарын хэсэг зэргийг 

бичиж, боловсруулав. 

Завхан аймгийн уур амьсгалын товхимолд урсацын модуль, мөсний үзэгдэл, зузаан, 

усны температур, гадаргын усны ажиглалт хэмжилтийн сүлжээ, голын сүлжээ, хортоны 

параметр, мөстөл зэрэг зургуудыг бэлдэж, холбогдох тоон мэдээллийг гаргав. 

Отгонтэнгэр уулын мөстлийг Landsat хиймэл дагуулын 2011, 2014 оны мэдээгээр 

талбайн өөрчлөлтийг гаргаж, 2015 онд ширгэсэн 832 нуурын байршлын зураг хийв. 



VIC загварыг сайжруулах зорилгоор Туул голын савд туршсан үр дүнгийн оролтын 

мэдээг WRF-ын мэдээгээр сайжруулах ажил хийв. 

Төв аймгийн Баянжаргалан сумын Цагаан нуурын хээрийн хэмжилт судалгааны 

ажлыг хийв.  

Баян-Өлгий аймагт тохиосон уруйн үертэй холбоотой мэдээлэл цуглуулж зарим 

зураглал хийв. 

 

2016 оны эхний улиралд 2017 оноос хэрэгжүүлэх шинжлэх ухаан, технологийн нийт 

8 төслийн саналыг боловсруулж, БОАЖЯ-нд 2017 онд хэрэгжүүлэх "Цаг агаарт 

зориудаар нөлөөлж говийн нутагт  бэлчээрийн нөхцлийг сайжруулах боломж”, “Хог 

хаягдлын мэдээллийн сан” төслүүдийг, 2017-2018 онд хэрэгжүүлэх “Байгалийн 

бэлчээрийн төлөв байдлын үнэлгээ, хамгаалах менежментийн хувилбарууд”,  2017-

2019 онд хэрэгжүүлэх “Үер, усны гамшигт үзэгдлийн прогноз, ус судлалын тоон 

загварчлал” зэрэг 4 төслийн саналыг, ЦУОШГ-т 2017 онд хэрэгжүүлэх  “Усны бохирдол 

хүний эрүүл мэндэд нөлөөлөх нь”, 2017-2018 онд хэрэгжүүлэх “Хөдөө аж ахуйн 

үйлдвэрлэлд зориулсан сар, улирлын цаг агаарын мэдээллийн боловсруулалтын 

технологи”, 2017-2019 онд хэрэгжүүлэх “Хөрсний чийгийн горим, үнэлгээ” зэрэг 3 

төслийн саналыг, Улаанбаатар хотын Захиргаанд 2017 онд хэрэгжүүлэх “Улаанбаатар 

хотын агаарын бохирдлын үнэлгээ, прогноз” сэдэвт 1 төслийн саналыг, ОБЕГ-т 2017 

оноос хэрэгжүүлэхээр “Зуд болон түймрийн суурь мэдээллийг боловсруулах, 

хэрэглэгчдэд хүргэх технологийг шинэчлэх нь” сэдэвт 1 төслийн саналыг тус тус 

боловсруулан хүргүүлсэн байна. 

2015 онд БОНХАЖЯ-нд 4, ЦУОШГ-т 2, нийт 6 төслийн саналыг боловсруулан 

хүргүүлснээс 2016-2018 онд хэрэгжүүлэхээр "Цаг агаар, уур амьсгал гамшигт үзэгдэл-

бэсрэг болон бичил хэмжээст загварчлал боловсруулах" сэдэвт шинжлэх ухаан, 

технологийн төслийн санал тендерт шалгарч, төслийн захиалагч, санхүүжүүлэгч, 

гүйцэтгэгч талуудын гэрээг байгуулж, ажлыг эхлээд байна. 

 
Бичиж, хэвлүүлсэн болон илгээгээд байгаа бүтээл, эрдэм шинжилгээний 

өгүүллүүд: 

Эрдэм шинжилгээний бүтээл 35-ыг англи хэл дээр хэвлүүлсэн бөгөөд дараах эрдэм 

шинжилгээний өгүүлэл, бүтээлүүдийг бичиж, хэвлүүлээд байна. Үүнд: 

- Р.Мижиддорж, Д.Дуламсүрэн, “ Дендро-индикацийн аргаар нөхөн сэргээсэн 

монголын орны төвийн бүс нутгийн хур тунадасны 500 жилийн хэлбэлзлийн спектр 

анализ” , Экологи, тогтвортой хөгжил, дугаар 14,2016, х-113-129. 

-  Р.Мижиддорж, Д.Дуламсүрэн, “Нарны цацрагийн балансын мэдээлэлд тулгуурлан 

потенциал ууршилтыг тооцоолох нь” Экологи, тогтвортой хөгжил, дугаар 14,2016, х-

137-146. 

-  Р.Мижиддорж, Д.Дуламсүрэн “Удаан хугацаагаар хуурайших үеийн уур амьсгалын 

зарим онцлог” Экологи, тогтвортой хөгжил, дугаар 14,2016, Х-158-170. 



-  Д.Оюунбаатар, Г.Даваа, Б.Эрдэнэбаяр, Д.Дуламсүрэн, Р.Цагаанмаамаа “ганга 

нуурын усны горим, нөөц, түүний сүүлийн жилүүдийн эрс өөрчлөлт”  Экологи, 

тогтвортой хөгжил, дугаар 14,2016, х-184-199. 

- Р.Мижиддорж, П.Гомболүүдэв, Д.Дуламсүрэн “Байгалийн бүсийн өөрчлөлтийн 

ирээдүйн төлөв” Экологи, тогтвортой хөгжил”, дугаар 14, 2016х-200. 

- Р.Мижиддорж, П.Гомболүүдэв, Д.Дуламсүрэн “Байгалийн бүсийн өөрчлөлтийн 

ирээдүйн төлөв” Экологи, тогтвортой хөгжил”, дугаар 14, 2016х-200. 

- П.Гомболүүдэв, Г.Батжаргал, Ч.Алтантулга. Монгол орны уур амьсгалын 

өөрчлөлтийн ирээдүйн үнэлгээнд үндэслэсэн ган, зудын төлөв. Экологи, тогтвортой 

хөгжил”, Дугаар 14, 2016 

- Ц.Бат-Оюун Хуурай хээрт (Баян-Өнжүүлд) хийсэн олон жилийн судалгааны 

мэдээгээр “Бэлчээрийн ургамлын динамикт хур тунадас болон малын 

бэлчээрлэлтийн үзүүлэх нөлөө” сэдэвт эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, 

- Т.Төрбат “Барбенийн таршааны одоогийн тархалт ба уур амьсгалын ирээдүйн 

өөрчлөлтийн нөлөөг Максент загвараар тооцох” сэдэвт тайлан, өгүүлэл, 

- Д.Оюунчимэг “Улаанбаатарын агаарын бохирдол хүүхдийн эрүүл мэндэд нөлөөлөх 

нь” сэдэвт олон улсын зөвлөлгөөнд  1 дүгээр сарын 25-26 нд оролцсон ба 

“Улаанбаатар хотын агаарын бохирдол түүний  эх үүсвэрүүд”  сэдвээр өгүүлэл 

бичиж, хурлын эмхэтгэлд,   

- Г.Даваа, П.Гомболүүдэв, Б.Эрдэнэбаяр, Г.Оюунхүү, Д.Оюунбаатар, Уур амьсгалын 

өөрчлөлтөөс усны горим, нөөцөд үзүүлэх нөлөөлөл ба дасан зохицох арга зам, 

Байгаль орчин-2016, хэвлэлтэнд  

- Монгол орны хоовгон шавьж, өгүүлэл. Suvdtsetseg, Ch., Morse, J.C. & Sosorburam, B. 

2016. Caddisflies of Mongolia: Distribution and diversity. Zoosymposia 10: p.096-116. 

- Д.Оюунбаатар, Р.Мөнхцэцэг, С.Саранцацралт, Х.Дэмбэрэлмаа, (2015) Үер, түүнээс 

урьдчилан сэргийлэх арга зам ба үерийн хохирол, “ЭШ-ний бага хурлын эмхтгэл, 

Хууль сахиулах их сургууль, Онцгой байдлын сургууль, Улаанбаатар, 2016, хх.15-

28).  

- Д. Оюунбаатар, Г.Даваа, Р.Мижиддорж, Сэлбэ голын сав газрын нийлбэр ууршил 

тооцсон үр дүн, хэвлэлтэд,Эколог-тогтвортой хөгжил цуврал, 2016  

- Д.Оюунбаатар, Г.Даваа, Б.Эрдэнэбаяр, Д.Дуламсүрэн, Р.Цагаанмаамаа, Ганга 

нуурын усны горим, нөөц, түүний сүүлийн жилүүдийн эрс өөрчлөлт , хэвлэлтэд, 

Эколог-тогтвортой хөгжил цуврал, 2016  

- Д.Оюунбаатар, Г.Оюунхүү, М.Энхцэцэг, Л.Чулуун, С.Баясгалан “Хэнтий аймгийн гол 

мөрөн, нуурын  горим, нөөц, гадаргын усны  ажиглалт хэмжилтийн сүлжээ, усны 

нөөцийн ашиглалт хамгаалалт” өгүүлэл, 

- Б.Эрдэнэцэцэг, Ц.Бат-Оюун, С.Сүмжидмаа. “Говийн бүс нутгийн бэлчээрийн сэргэх 

чадавхийн ангилал: Бэлчээрийн үндэсний мониторингийн мэдээгээр”. “Говийн 

бүсийн доройтсон газар болон бэлчээрийг уур амьсгал ба хүрээлэн буй орчны 

аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор нөхөн сэргээх нь” сэдэвт олон улсын хурал, 

Улаанбаатар, 2016. 



- Б.Эрдэнэцэцэг, С.Сүмжидмаа. “Монгол орны бэлчээрийн төлөв байдал, сэргэх 

чадавхийн ангилал”, Цөлжилттэй тэмцэх дэлхийн өдөр: “Даян дэлхийн асуудлыг 

бичил санаачлагаар шийдвэрлэх нь” уулзалт семинар, ШУА-ийн харъяа 

Геоэкологийн хүрээлэн, 2016. 

- Б.Буянтогтох, 2016 оны 3 дугаар сард ШУТИС-ийн дотоодын өгүүлэлд “Case 

simulation of Air pollution of Ulaanbaatar city” нэртэй өгүүлэл хэвлүүлсэн. 

- Д.Жүгдэр 2016.07.08-д “Хөрсний элэгдлийн үнэлгээ” сэдвээр Англи хэл дээр өгүүлэл 

бичиж, хамтран зохиогчийн саналыг авч засвар хийн “Hatural Hazard” сэтгүүлд 

хэвлүүлэхээр илгээв.  

- E.Bayarjargal, D.Dulamsuren, Kh. Ayurzana, Ts.Sharkhuu “land degradation in the 

Darkhad Depression” papers in meteorology and Hydrology, №35/9, 2016, p180-185. 

- Gantuya Ganbat and Jong-Jin Baik, Wintertime Winds in and around the Ulaanbaatar 

Metropolitan Area in the Presence of the a Temperature Inversion, 2016, Asia-Pac. 

J.Atmos. Sci. 309-325. 

- Jugder, D., M. Shinoda, Y.Kurosaki, 2015: Sand/Dust event and wind erosion in Mongolia 

(Review paper), J. Earth Science Review  

- Jugder D., B.Gantsetseg, E.Davaanyam, M.Shinoda, 2016: Developing a soil erodibility 

map across Mongolia: Evaluation of two erodibility parameters and their integration, 

Submitted to the Journal of Natural Hazards (Springer) 

- Batdelger GANTSETSEG, Masahide ISHIZUKA, Yasunori KUROSAKI and Masao 

MIKAMI. 2016. (Published). Topographic and hydrological effects on 20-km scale 

vegetation in desert steppe, Mongolia. Journal of Arid Land. 

- Vandandorj, S., Gantsetseg, B., Munkhjargal E. Boldgiv, B. 2016.  “Changes in event 

number and duration of rain types over Mongolia from 1981 to 2014”  (Submitted, 

revised). Environmental Earth Science.  

- Batdelger GANTSETSEG, Masahide ISHIZUKA, Yasunori KUROSAKI, Yutaka Yamada 

and Masao MIKAMI. 2016. (Submitted). Characteristics of NDVI and its future prediction 

in Desert steppe, Mongolia.  Hydrological research letter 

- Oyunchimeg  Dugerjav,   Keiichi Sato, Tsuyoshi Ohizumi  2016  Long range transport of 

air pollutants (trace gases) related with meteorological process in Asia (subregion) 

EANET Science bulletin / хэвлэлтэнд яваа/ 

- B.Erdenetsetseg et all. “Simulated results of grazing effects on soil organic carbon in 

Mongolian rangelands” (poster). 10th International Rangeland Congress, Saskatoon 

Canada. 16-25 July 2016. 

- M.Erdenetuya, B.Erdenetsteseg and U.Bilguunzaya. “Mongolian rangeland changes with 

a changing climate” (oral ppt by Erdenetuya) 10th International Rangeland Congress, 

Saskatoon Canada. 16-25 July 2016. 

- B.Erdenetsetseg, S.Sumjidmaa. “Rangeland health monitoring of Mongolia” JSPS Core-

to-Core Program (B. Asia-Africa Science Platforms) Collaborative Research between 

Mongolia, China and Japan on Outbreaks of Asian Dust and Environmental Regime Shift. 

Third JSPS Seminar, Ulaanbaatar, 2016. 



- B.Erdenetsetseg, B.Barkhas. “Zud: Early warning in Mongolia”, “The fourth Session of 

East Asian winter Climate Outlook Forum” (FASCOF-IV), Nov 2016, Ulaanbaatar. 

 

4.2  Хүрээлэнгийн хэмжээнд хийгдэх эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын төлөвлөгөөг 

тусгайлан гаргаж, хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 2016 онд 79 зүйлтэй ажлын төлөвлөгөөг 

батлуулан ажиллаж, 91.8%-иар гүйцэтгэсэн байна. Уг төлөвлөгөөнд 69 ажлыг нэмэлт 

санхүүжилтгүйгээр гүйцэтгэсэн ба дараах эрдэм шинжилгээний 10 ажлыг хүрээлэнгийн 

эрдэм шинжилгээний ажлын төсвөөс санхүүжүүлэн гүйцэтгэсэн байна. Үүнд: 

1. “Уур амьсгалын мониторинг, элементийн өөрчлөлт” сэдэвт 7.2 сая төгрөгийн 

төслийн удирдагчаар Уур амьсгалын секторын эрхлэгч Др. П.Гомболүүдэв ажиллаж, 

уур амьсгалын мэдээллийн шуурхай дэд сангийн дизайн хийж, холболтын программыг 

бичив. Тухайн санд 135 станцын 1999-2015 оны  цаг уурын ажиглалтын 8 хугацааны 

мэдээг 25 элементээр, хоногийн мэдээг 23 элементээр татаж архивлав. Энэ нь 1 жилд 

дундажаар  11 сая тоон мэдээ болно. Нарны цацраг судлалын 18 станцын 2004-2015 

оны   ажиглалтын 6 хугацааны 22 элементийн мэдээг мөн татаж архивласан ба жилд  

дунджаар 870 мянган тоон мэдээ болж байна. Уур амьсгалын эктремаль индексүүдийг 

тооцоолох ажлын зориулалтаар 135 станцын 1961-2015 оны мэдээллийн дутууг 

түүвэрлэн нөхөх ажлыг гүйцэтгэсэн ба агаарын максималь 54 жил 5 сар, минималь 32 

жил  4 сар, хур тунадасны 36 жил 8 сарын мэдээ тус тус санд орсон ба үүнээс урт 

цуваатай цаг уурын 129 өртөөгөөр нийгмийн бүх салбарт нөлөөлөх 80 гаруй уур 

амьсгалын индексүүдийг тооцоолов. Уг ажлын гүйцэтгэл 95%. 

2. “Хиймэл дагуулын мэдээгээр хөрсний чийгийг үнэлэх, зураглах” сэдэвт 7.5 сая 

төгрөгийн төслийн удирдагчаар ерөнхий менежер бөгөөд эрдэмтэн нарийн бичгийн 

дарга/2016,01,01-2016,09,01/ Др.Д.Аззаяа удирдаж, төслийн ажлын хүрээнд: 

a. Хөрсний 160 ширхэг дээжинд гандалтын чийг тодорхойлох зорилгоор 
овъѐс суулгав, ажиглаж эхлэв.  

b. Хөрсний хаврын чийгийн 31 цэгийн 30 жилийн материалыг шалгав.  
c. Боловсруулалт хийх  
d. Судалгааны ажлын тайлан бичиж эхлэв. Ажлын гүйцэтгэл 100% 

 

3. “Мэдээлэл үйлчилгээний ажлыг сайжруулах судалгаа” сэдэвт 1 сая төгрөгийн 

төслийг Ус судлалын секторын технологич инженер Х.Пүрэвдагва удирдаж, ажлын 

байр ба гадаргын усны мэдээллийн санг боловсронгуй болгох чиглэлээр ажиллаж, орон 

нутгийн Water DB санг нэгтгэж, нэгдсэн сангийн бүтцийг тодорхойлж, түүн дээр 

үндэслэн усны мэдээллийн сангийн SQL серверийг үүсгэж, усны ажиглалт, горим, 

судалгааны мэдээ, мэдээлллийг нэгтгэсэн лавлах, шуурхай сантай болох эхлэл 

тавигдав. www.tsag-agaar.mn хуудасны “Ус судлал” хэсгийн үндсэн зургийг үер усны 

мэдээллийг нэгтгэсэн шуурхай зургаар өдөр тутамд шинэчлэх программ хангамжийг 

үйлчилгээнд нэвтрүүлснээр дулааны улиралд уг зураг өдөр бүр, хүйтний улиралд 10 

хоног тутамд шинэчлэгдэж байна. 

4. “Мөстөл судлалын Таванбогд, Цамбагарав, Түргэн, Мөнххайрхан, Сутай уулсын 

мөстөлийн судалгаа хийх” 2.3 сая төгрөгийн мөстлийн масс балансын 2016 оны 

судалгааны үр дүнг гаргах төслийг секторын эрхлэгч Др. Г.Даваа удирдаж, Таванбогд, 

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


Цамбагарав, Мөнххайрхан, Сутай, Түргэн, Отгонтэнгэр уулсад мөстөлийн судалгааны 

ажлыг хариуцсан өртөөдийн инженер, техникчидтэй хамтран 5 автомат станцын мэдээг 

хурааж, үйлчилгээ хийж, мөстөлийн хэмжилтийн 30 гаруй шонг шинээр зоож, 

шонгуудын байршил болон, мөсний захын хэмжилтийг дифференциал GPS-ээр хийв.

 Монгол орны 42 уулсад тархсан 600 орчим мөстөл, мөсөн голын байрлал, 

уулсын хажуугийн 8 зүг, зовхисын талбайн өөрчлөлтийг Ландсат дагуулын 2000-2015 

оны мэдээгээр тогтоож, тэдгээрийн эзлэхүүн, түүний өөрчлөлт, хайлалтын талбай, 

хайлалт ба хуримтлалын зааг буюу гөлчир мөсний хил, мөстлийн дээд ба доод 

үзүүрийн өндөр, түүний өөрчлөлт зэргийг тогтоож, мөстлийн ажиглалтын мэдээгээр 

2004-2016 оны нийлбэр масс балансыг тооцов. Мөстлийн хайлалтыг нарийвчлан 

тооцоход уур амьсгалын 10 км-ийн орон зайн нарийвчлалтай WRF загварын гаралтын 

агаарын температурын мэдээ, Таванбогд, Цамбагарав, Мөнххайрхан, Өмнө Түргэн 

голын эхний Түргэн уулын цаг уурын автомат станц, Цаг уурын Ховд, Өлгий өртөөний 

мэдээ зэргийг ашиглаж, уур амьсгалын 10 км-ийн орон зайн нарийвчлалтай WRF 

загварын гаралтын агаарын температурын мэдээг нарийвчилж, эрдэм шинжилгээний 

дэд ажилтан Г.Батжаргалтай хамтран уг загварын 3 км-ийн орон зайн цэгүүд болгон 

дээрх дүн шинжилгээг үргэлжлүүлэн хийх шаардлагатай байна. Ландсат хиймэл 

дагуулын 2016 оны мэдээнд тулгуурлан Монгол орны 3464 нуурын дүрсзүй (талбай), 

усны балансын мэдээллийн сан, гол мөрний сав газрын усны баланс, мөстөл мөсөн гол 

ба өнгөрсөн үеийн уур амьсгалыг загвараар сэргээн тооцов. Баян-Эрхтийн Цагаан, 

Мөнгөнморьтын Шорвог, Ганга, Дуут нуурын дүрсзүйн хэмжилтийг хийж, усны балансыг 

сүүлийн жилүүдийн мэдээгээр тооцсон бөгөөд цаашид бусад нууруудын дүрсзүйн 

хэмжилт, балансын тооцоог хийх шаардлага байна. Иймээс хүрээлэнгийн дотоод 

төслийн хүрээнд гүйцэтгэх “Монгол орны нуур, мөстөл, мөсөн голын усны болон масс 

баланс” хэмээх 11 сая төгрөгийн төслийн саналыг хүргүүлээд байна.  

5. Эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх ажилтан Др. Д.Оюунбаатарын удирдсан “Сэлбэ, 

Хустай, Хэрлэн-Хонгон, Хөлийн голын усны тэнцлийн судалгааг хийх”, Др.Г.Даваагийн 

удирдсан “Мөнгөнморьтын Шорвог, Ганга, Дуут нуурын усны тэнцлийн хээрийн 

судалгаа хийх” нийт 6.4 сая төгрөгийн төслүүдийг хэрэгжүүлж, батлагдсан арга зүй, 

гэрээний дагуу энэхүү төслийн хээрийн хэмжилт судалгааны бэлтгэл ажил, хээрийн 

хэмжилт судалгааны мэдээ материалын боловсруулалт, гол нуурын сав газрын 2016 

оны усны тэнцлийн тайлан болон 2016 оны ажиглалт хэмжилтийн мэдээ, материалаар 

бүрдсэн мэдээллийн сан бүрдүүлэх хөтөлбөр, календарчласан төлөвлөгөөний дагуу 

гүйцэтгэв. Инженер Э.Батбаяр, Б.Эрдэнэбаяр нар Сэлбэ, Хөлийн гол болон Хустайд 5-

10 дугаар саруудад сар бүр, Ганга-Дуут, Хэрлэн-Хонгонд дулааны улиралд 2 удаа буюу 

5 болон 10 дугаар сард тус тус хээрийн хэмжилт судалгааг гүйцэтгэж, автомат тунадас 

хэмжигчийг Сэлбэ голын савд 4, Хөлийн гол-3, Ганга-Дуут-2, Хустай-4, Хэрлэн-Хонгон-3 

буюу нийт 16 цэгт суурилуулж, дулааны улирлын хур тунадасыг хэмжсэн бол усны 

түвшний автомат мэдрүүрийг Сэлбэ-Багабаян, Хөлийн гол, Хустай-Баянгол, Хэрлэн-

Хонгон зэрэг 4 гол дээр суурилуулж мэдээ, мэдээллийг бүрдүүлснээр хур тунадас, 

голын урсац, булгийн ундарга, усан гадаргын ба сав газрын нийлбэр ууршил, нуурын 

эзэлхүүнийн өөрчлөлт зэргийг тодорхойлж, сав газрын усны балансыг үнэлэв. Гол, 



нууруудын усны тэнцлийн судалгааны тайланг сав газрын уур амьсгал, хур тунадас, 

гол, нууруудын усны горим, түвшний хэлбэлзэл, нууруудын дүрсзүйн өөрчлөлт, нуур 

орчмын газар доорх ус, гол, нуурын усны чанар, биологи болон гол, нууруудын сав 

газрын усны тэнцэл (усан гадаргын ууршил, нууруудын эзлэхүүн зэргийг хэмжиж, 

тооцон оруулан) зэрэг дэд бүлгүүдээр,  голуудын усны тэнцлийн судалгааг Сэлбэ 

голын, Ганга-Дуут нуурын, Хустай-Баянголын сав газрын, Хөлийн голын, Хэрлэн-Хонгон 

голын сав газрын гэсэн бүлгүүдээр гүйцэтгэж байна. Өнөөдрийн байдлаар “Ганга-Дуут 

нуурын усны тэнцлийн судалгааны 2016 оны тайлан”-г БОАЖЯ-нд хүлээлгэн өгч,  

эрдэм шинжилгээний 2 өгүүлэл бичиж, хэвлүүлсэн ба хэвлэлтэд өгөөд байна. Нийт 

6441.0 мянган төгрөгийг төслийн томилолтод төлөвлөснөөс  4609.5 мянгыг зарцуулж, 

үлдэгдэл 1831.5 мянган төгрөг болсон байна. 

6. “Улаанбаатар хот орчмын хэт ягаан туяаны түвшин, озоны хамаарал” сэдэвт хэт 

ягаан туяаны талаар онолын судалгаа, Улаанбаатар хотод хийсэн хэт ягаан туяаны 

мэдээллийг боловсруулж, хэт ягаан туяаны хэмжилт, судалгаа хийх арга техник, эерэг, 

сөрөг нөлөөллийн талаар болон Дэлхийн түвшинд ямар байгаа талаар онолын мэдлэг 

олж авч, материал цуглуулж, Улаанбаатар хот орчмын хэт ягаан туяаны түвшинг хоног, 

улирал, жилээр гаргах, нөлөөллийн талаар олон нийтэд сэрэмжлүүлэх зөвлөмж гаргах 

1,0 сая төгрөгийн төслийг эрдэм шинжилгээний дэд ажилтан Д.Оюунчимэг удирдаж, 

Улаанбаатар хотод хийгдсэн хэт ягаан туяаны 2013-2015 оны минут тутмын  

мэдээллийг боловсруулж хоног жилийн явцыг гарган ДЭМБ аас гаргасан хэт ягаан 

туяаны индекстэй харьцуулан индекс  тодорхойлсон. Залаатын аманд 6 дугаар сарын 

20 ба 30 нд ижил төстэй багажаар хэмжилт хийсэн ба  10, 11 дүгээр саруудад хэт ягаан 

туяаны талаар дэлгэрэнгүй судалгааны асуулга бэлтгэн  хүмүүсээр бөглүүлсэн ба дүнг 

боловсруулж байна  Судалгааны ажил 90 хувьтай явж байгаа бөгөөд оны сүүл гэхэд 

дуусгаж үр дүнг 100 хувь гаргах болно. 

7. “Техникийн тосны (рапс) ургамлын ургах агро-уур амьсгалын нөхцөл, түүний 

хөрсөнд үзүүлэх нөлөөллийг хээрийн хэмжилт болон хиймэл дагуулын мэдээгээр 

үнэлэх” сэдэвт 3.5 сая төгрөгийн төслийг эрдэм шинжилгээний дэд ажилтан Б.Ганцэцэг 

удирдаж, тосны ургамлын ургалтын агро-уур амьсгалын нөхцөл, агротехникийн нөхцөл, 

хөрсөнд үзүүлж буй нөлөөллийн үнэлгээг гаргах даалгаврыг хэрэгжүүлж, цаг агаар 

болон тариалалтын нөхцлөөс хамааруулан ургах нөхцөл, ургалтын байдлыг ажиглах, 

үнэлэх ажиглалтын талбайг Дархан-уул аймгийн Хонгор суманд гуурстай талбайд 

тариалсан рапсын 2 талбайд сонгов. Хавар (5 сард) тухайн сонгосон рапс тариалсан 2 

талбай болон улаанбуудай, бэлчээрийн талбай тус бүрээс (нийт 5 талбай) 2 

давталтаар 0-60 см гүнээс 10 см –ийн давхарга бүрээр хөрсний агро хими-физикийн 

үзүүлэлтүүдийг тодорхойлох зорилгоор дээжийг Газарзүй-геоэкологийн хөрсний 

лабораторит шинжлүүлэн, шинжилгээний үр дүнг хүлээн авсан.10 дугаар сарын 17-19 

нд хийж авчирсан 3 цэгийн хөрсний 0-10, 10-20, 20-30, 30-40, 40-60 см-гүний 20 дээжийг 

хими-физикийн үзүүүлэлтүүдийг шижлүүлэхээр Хөрс судлалын лабораторит өгөв. 

Рапсын талбайг бусад бэлчээр, улаанбуудайн талбайгаас ялгах, ургалтын байдлыг 

үнэлэх, 2016 оны байдлаар Монгол оронд рапс тариалсан талбайн зураглалыг хийх 

зорилгоор өндөр ялгах чадвартай хиймэл дагуулын LANDSAT8 хиймэл дагуулын 2016 



оны 4-9 сарын зарим  мэдээг интернетээс татаж, (Инженер Д. Төмөрцоож), Терра/Аqua 

хиймэл дагуулын MODIS-ийн мэдээг 2016 оны 3-10 сарын (*.hdf өргөтгөлтэй) мэдээг 

татан, боловсруулалтыг хийж NDVI, EVI –ийн мэдээний бүрдүүлэлтийг хийн  

мэдээллийн санг 2016 оноор сунгаж, 2000-2016 оны мэдээний санг бий болгосон 

бөгөөд хиймэл дагуулын болон хээрийн хэмжилийн мэдээний боловсруулалт, анализ 

хийн,  тайлангаа бичиж байна. 

8. “Шороон шуурганы эрсдэл, эртнээс сэрэмжлүүлэх арга технологи” сэдэвт 1.3 сая 

төгрөгийн төслийг секторын эрхлэгч Др. Д.Жүгдэр удирдаж, “Тоосны босоо урсгалыг 

үнэлэх” судалгааны ажлын арга зүйг 3 дугаар 31-ний өдрийн эрдмийн зөвлөлийн 

хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулж, БОХЗТЛ-д 4 дүгээр сарын 26-ны өдөр тоос хэмжих 

багажийн үйл ажиллагаатай танилцав. Д.Жүгдэр 4 дүгээр сарын 28-наас 5 дугаар 

сарын 3-ны өдрүүдэд Өмнөговийн Даланзадгад, Номгон сумдад ажиллаж, шороон 

шуурганы үед хээрийн хэмжилт судалгааны ажлыг хийж, Dust Trak зөөврийн 2 багажаар 

тоосны (РМ10, PM2.5, PM1.0) агууламжийг хоѐр түвшинд хэмжиж, хээрийн хэмжилтийн 

мэдээнд боловсруулалт хийсэн. Судалгааны ажлын тайланг бичиж байгаа. 

9.  “Туул голын усны чанар, бохирдлын судалгаа, хүний эрүүл мэндэд нөлөөлөх нь” 

3.1 сая төгрөгийн төслийн удирдагч инженер Д.Төмөрцоож удаан хугацаагаар гадаадад 

суралцсан, гүйцэтгэгч Ж.Одгарав чөлөө авч, улмаар ажлаас чөлөөлөгдсөн тул энэ 

ажил бүрэн хийгдээгүй. 

10. “Цасны үзүүлэлтүүдийг хиймэл дагуулын мэдээгээр тодорхойлох арга технологи 

боловсруулах, хээрийн хэмжилтийн мэдээтэй харьцуулан мэдээллийн сан бий болгох”  

сэдэвт 2.0 сая төгрөгийн төслийг секторын эрхлэгч Др. Г.Даваагийн удирдлагаар 

гүйцэтгэхээр төлөвлөн, цасны үзүүлэлтүүдийг GCOM-W AMSR2 хиймэл дагуулын 

болон газрын хэмжилтээр тодорхойлох арга технологи боловсруулах, үр дүнг  HBV ба  

WinSRM загваруудад оруулан турших судалгаа хийх ажлыг эхлүүлж, GCOM дагуулын 

2016 оны 1, 2 дугаар сарын цасны өндрийн мэдээг газрын хэмжилтийн мэдээтэй 

харьцуулсан байна. Гүйцэтгэгч Ж.Одгарав чөлөө авч, улмаар ажлаас чөлөөлөгдсөн тул 

энэ ажил мөн бүрэн хийгдээгүй болно. 

  



5. Дэлхийн ажиглалтын системүүдийн систем болон Дэлхийн цаг уурын 
байгууллага(ДЦУБ)-ын хөтөлбөрүүдтэй үйл ажиллагаагаа уялдуулах 
5.1 Монгол улсын нэгдэн орчон олон улсын конвенцийг хэрэгжүүлэх 

ДЦУБ-ын Агаар мандлын албаны (GAW) хөтөлбөрийн хүрээнд АНУ-ын Далай, Агаар 

мандал судлалын төвийн Дэлхийн мониторингийн лабораторитой хамтран хийж байгаа 

Дорноговь аймгийн Улаан-Уул станцын орчмоос хүлэмжийн хийн дээж авах 

ажиллагаанд хяналт тавьж, 2016 онд 54 удаагийн давталтаар 108 дээж авч илгээгээд 

байна. Дээжийг АНУ-ын элчин сайдын яам руу болон ажиглагчид дээжний сав 

дамжуулах ажил  цаг хугацаандаа хийгдсэн болно. Дээж авдаг цэгт ойрхон айлуудад 

газар олгосноос салхины чиглэл өөрчлөгдсөн тохиолдолд дээжинд нөлөөлж болзошгүй 

нөхцөл үүссэн тул  дээж авах цэгийг холдуулан өөрчлөх арга хэмжээ авсан байна.  

1:100000 масштабтай газарзүйн зургаас ОХУ болон БНХАУ–тай хил дамнасан 

болон хил болдог 212 голыг тодорхойлж, жагсаалт хийж, Номхон Далайн ай савд 

багтах 13 голын ус хурах талбай, хэвгий, урт зэргийг тодорхойлов. 

БНХАУ-тай Буйр нуурын зураглал, хэмжилт хийх ажлын хэсгийн уулзалтыг 

Улаанбаатар хотноо 3 дугаар сард, шинжээчдийн хамтарсан баг, ЗГ-ын бүрэн эрхт 

төлөөлөгчдийн уулзалтыг Улаанбаатарт 5 дугаар сард тус тус зохион байгуулж, 

ажиглалтын мэдээ, дүн шинжилгээний үр дүнг харилцан мэдээлж, секторын эрхлэгч 

Г.Даваа “Results of hydrological analysis on transboundary waters of Mongolia and China” 

сэдэвт илтгэлийг хэлэлцүүлсэн байна. БНХАУ-тай хилийн усны горимын мэдээлэл 

солилцоог 2016 оны 8 дугаар сард хийж, Хэрлэн, Булган, Нөмрөг, Халх гол, Буйр 

нуурын ус судлалын 8 харуулын 2015 оны мэдээг солилцож, Хятадын талаас 5 

харуулын мэдээг авч боловсруулж байна.  

ОХУ-тай хилийн усыг зохистой ашиглах, хамгаалах Хамтарсан ажлын хэсгийн 

ээлжит уулзалт 2016 оны 6 дугаар сад ОХУ-ын Красноярск хотноо зохион 

байгуулагдаж, секторын эрхлэгч Г.Даваа “Гидрологические состояния трансграничных 

рек Монголии и РФ” сэдвээр илтгэл хэлэлцүүлж, Монгол улс, ОХУ-ын ЗГ-ын Бүрэн эрхт 

нарын хуралдаан, хамтарсан ажлын хэсгийн хийх ажлын төлөвлөгөөг батлав. 

ОХУ-д гэрээний дагуу усны горимын 10 хоногийн мэдээг 10 дугаар сарын 1-нээс 3 

дугаар сарын 31 хүртэлх хугацаанд, 4 дүгээр сарын 1-ээс 9 дүгээр сарын 30-ны 

хооронд өдөр тутмын мэдээг 14 харуулаар гаргаж, үерийн мэдээгээр үйлчилж байна.  

Японы Нагояагийн их сургуультай хамтран цаг агаарын бүс нутгийн загварын 

үнэлгээ чиглэлээр судалгааны ажил хийж тайланг хүлээлгэн өгсөн ба Чуо их 

сургуультай хамтран агаарын бохирдол, хүлэмжийн хийн тархалтыг загвараар 

тооцоолох судалгааг хийж байгаа ба үр дүнгийн хамтарсан семинарыг гадаад, 

дотоодод 3 удаа хийв. Япон улсын Нагояа их сургуулийн “Dust, Dzud, Drought, 

Desertification - 4D” төслийн хүрээнд: “Шороон шуурганы эрсдэлийн зураг” хийх 

судалгааны ажлаар Орчны судалгааны секторын албан хаагчид мэдээ материал 

цуглуулж, арга зүй боловсруулан, Европын газар ашиглалт газар бүрхүүлийн 

судалгаа/LUCAS/-аас гаргасан хөрсний элэгдэлд үзүүлэх К хүчин зүйлийн тархалтын 

зургийг судалж, түүний арга зүйгээр 1км*1км нарийвчлалтай Дэлхийн хөрсний 

мэдээ/ISRIC/-ээс органик карбоны хэмжээ, хайрганы агууламж болон бүс нутгийн 



загварын оролтын 3км*3км нарийвчлалтай хөрсний бүтэц, элс болон шаварны эзлэх 

хувь зэрэг мэдээг ашиглан Монгол орны хэмжээнд 3км*3км нарийвчлалтай хөрсний 

элэгдэлд үзүүлэх К хүчин зүйлийн тархалтын зураг, элэгдлийн хувь хэмжээний зургийг 

боловсруулсан байна. Хөрсний элэгдэлд ургамал бүрхэвчийн нөлөө, салхины үрэлтийн 

хурдын зураглалыг хийсэн бөгөөд эдгээр зургуудыг ашиглан тоос босох газар нутгийн 

зургийг (“Erodibility map”) гаргав. Хөрсний элэгдлийн зураг хийх” тайланг англи хэл дээр 

бичиж, мөн тайланг өгүүлэл болгон тус тус төслийн удирдагчид явуулж, ирүүлсэн санал 

шүүмжийг тайланд тусгаж явуулсан байна. Түүнчлэн тус Нагояа их сургуулийн “Азийн 

шороон шуурга, орчны өөрчлөлт” хамтын ажиллагааны хүрээнд “хаврын эрчимтэй 

хэмжилтэд” шаардлагатай бөмбөлгийг хүлээн авч,  Проф. Кай Кенжигийн баг 

Э.Даваанямын хамт 2016 оны 4 дүгээр сарын 26-наас 5 дугаар сарын 5-ны өдрүүдэд 

Өмнөговийн Даланзадгад суманд  ажиллаж, хээрийн хэмжилт, судалгааг хийж, хээрийн 

хэмжилтийн үр дүнг хүрээлэнгийн удирдлагад танилцуулсан байна. 8 дугаар сард 

“Азийн шороон шуурганы тархалт болон түүний шилжилт” сэдэвт олон улсын эрдэм 

шинжилгээний бага хурлыг амжилттай зохион байгууллаа. 

Япон улсын Тоттори  их сургуулийн “Зүүн Азийн талхлагдсан хуурай газрын тоосны 

дэгдэлтийн хяналт, нөлөөллийн үнэлгээ” төслийн хүрээнд тус сургуулийн Хуурай гандуу 

газрын судалгааны төвөөс доктор Ясунори Куросаки, Кагави их сургуулиас доктор 

Масахиде Ишизука нар ирж, Б.Ганцэцэг, Б.Буянтогтох нарын хамт Өмнөговийн Цогт-

Овоо суманд  2016 оны 4 дүгээр сарын 26-наас 5 дугаар сарын 4-ний өдрүүдэд 

ажиллаж, тоосны агууламжийг хэмжигч Dusttrak багажийг газрын гадаргын бүрхэвчийн  

2 өөр нөхцөл (хуурай гол, ажиглалтын цэг)-д газрын гадаргаас 88 см өндөрт 

байрлуулан агаар дахь PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10 –ийг хэмжиж, уг судалгааны 

талбарын ойролцоо 3 цэгт ургамалжилт болон газрын гадаргын байдлын ажиглалтыг 

хийж, 2 талбайгаас хөрсний чийгийн дээжийг 0, 2,5, 5 см гүнээс 3 давталтаар авч 

чийгийн хэмжээг жингийн аргаар тодорхойлох зэрэг хээрийн хэмжилтийн ажлуудыг 

хийсэн байна. 

БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Хөх хотын Багшийн их сургуультай хийсэн хамтарсан 

судалгааны ажлын гэрээний дагуу судлаачдыг Монголд ирж ажиллахад шаардлагатай 

урилга болон бусад холбогдох бичиг баримтыг явуулж, хамтын ажиллагааг 

эхлүүлэхийн тулд агаарын бохирдлын CMAQ загварт оруулах цаг уурын болон эх 

үүсвэрийн мэдээг бэлдсэн байна.  

ОХУ-ын Ус цаг уурын хяналт шинжилгээний алба болон ЦУОШГ-ын хамтын 

ажиллагааны 8 дахь уулзалтын протоколын дүнг хэлэлцэх,  9 дэх уулзалтын 

протоколын хүрээнд хийх ажлын саналыг хэлэлцэхэд оролцож, , Река-режим програм 

хангамжын сургалтыг Монголд зохион байгуулах талаар нэмэлт санал тавьж, 

хөтөлбөрт оруулав. 

БНСУ-ын Цаг уурын байгууллага /КМА/ болон ЦУОШГ-ын хамтын ажиллагааны 6 

дахь уулзалтын протоколын хүрээнд тус хүрээлэнгээс хариуцан ажилласан чиглэлээр, 

тухайлаад Монгол орны хөрсний ба газар ашиглалтын зургуудыг (jpg, shp хэлбэрээр) 

холбогдох мэргэжилтэн болон байгууллагын гадаад харилцааны хэлтэст ЦУОШГ-ын 

гадаад харилцааны мэргэжилтнээр дамжуулан хүргүүлсэн ба хоѐр талын хамтын 



ажиллагааны 6 дахь уулзалтын протоколын тайлан, 7 дахь уулзалтын протоколд тусгах 

саналуудыг өглөө.  

Дэлхийн цаг уурын байгууллагын WWR хөтөлбөрт 41 станцын сар, жилийн дундаж 

мэдээг боловсруулж, явуулсан байна. 

2016-2017 оны Зүүн Азийн өвлийн улирлын төлөв хэлэлцэх олон улсын хурлыг 
зохион байгуулах ажилд холбогдох хэлтэс, албан хаагчид оролцсон. 
 

5.2 Төсөл, хамтын ажиллагаанд оролцох арга хэмжээний хүрээнд дараах судалгаа, 

шинжилгээний ажлыг гүйцэтгэлээ.  Үүнд: 

Нарны цацрагийн ажиглалтын олон улсын сүлжээний Улаанбаатар, Улаангом, 

Улиастай, Мөрөн, Даланзадгад станцуудын 2015 оны 7-12 дугаар сар, 2016 оны 1-7 

сарын  нарны цацрагийн мэдээг боловсруулж, ОХУ-ын Геофизикийн төвд явуулсан 

байна. 

Щвейцарийн хөгжлийн агентлагийн “Ногоон Алт” төсөлтэй хамтын ажиллагааг 

амжилттай үргэлжлүүлж, 2 дугаар сарын 17-20-ны өдрүүдэд Дархан-Уул аймгийн 

ХААИС-ийн Хүрээлэн буй орчны тэнхим, “Ногоон алт” төслийн хамтран зохион 

байгуулсан “Бэлчээрийн үндэсний мониторингийн мэдээллийн санг ашиглах, мэдээг 

боловсруулах, тайлан мэдээ гаргах” сэдэвт сургалтад Б.Эрдэнцэцэг, Т.Алтанцэцэг, 

С.Сүмжидмаа нар оролцож, Б.Эрдэнэцэцэг “Ус цаг уурын албанд хийгдэж байгаа 

ХААЦУ-ын мониторинг, судалгаа” сэдэвт илтгэл хэлэлцүүлсэн бөгөөд сургалтанд 

Дархан-Уул аймгийн УЦУОША-ний инженер, техникийн ажилтнууд хамрагдсан байна. 8 

дугаар сард Баянхонгор, Дархан-Уул, Говьсүмбэр аймгууд болон Улаанбаатар хотод 

хөдөө аж ахуйн цаг уурын инженер техникч, ажиглагч нарын бэлчээрийн ургамлыг 

таних, тодорхойлох чадварыг сайжруулах сургалтыг зохион байгуулж, уг төслийн 

ажилтан С.Сүмжидмаа, инженер У.Билгүүнзаяа, Т.Алтанцэцэг нар оролцож, аргачилсан 

зааварчилга өгч ажиллалаа. 10 дугаар сард Улаанбаатар хотноо зохион явуулсан 6 

дахь удаагийн сургалтын үеэр аймаг орон нутагт бэлчээрийн төлөв байдлын 

ажиглалтын иж бүрдэл багаж, тоног төхөөрөмж, зарим аймагт хатаамал хадгалах шкаф 

сав авч өгсөн ба нэмэлт, өөрчлөлт хийгдсэн мэдээллийн сангийн шинэ гарын авлагаар 

хангасан байна. 3 дугаар сарын 16-нд “Бэлчээрийн төлөв байдлын ангилал, тэдгээрийн 

өөрчлөлтийг загварт холбох үнэлэх ,тайлан бичих” сэдвээр хэлтэс дотроо хичээл хийж, 

хэлтсийн инженерүүд сонгосон сумдын бэлчээрийн төлөв байдлын ангилал тэдгээрийн 

өөрчлөлтийг загварт холбон үнэлгээ хийж, тайлан бичсэн. “Ногоон Алт” төслийн 

санхүүгийн үйл ажиллагаанд аудитын шалгалт хийгдэж, тайлангаа ирүүлсэн ба 

манайтай холбоотой ямар нэг алдаа зөрчил илрээгүй байна.  

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

хамтын ажиллагааны механизмын үйл ажиллагаанд оролцож, “Гангийн мониторинг ба 

зудын мэдээллийн систем” төслийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Монгол орны ган, 

зудын эртнээс сэрэмжлүүлэх мэдээллийн систем бий болгох ажлыг төлөвлөгөөний 

дагуу гүйцэтгэж, Drought Watch системийн хэвийн ажиллагааг хангаж, мэдээллийг 

боловсруулан, 9 удаагийн зургийг хийж, www.icc.mn сайтад байршуулав. Системд 

гарсан алдааг төслийг хамтран хэрэгжүүлж байгаа БНХАУ-ын ШУА-ийн Тоон Дэлхий ба 

http://www.icc.mn/


зайнаас тандан судлалын хүрээлэнгийн мэргэжилтэнтэй хамтран засаж, 

боловсруулалтын системийг өөр компьютерт суулгах арга хэмжээг авсан байна. 7 

дугаар сарын 25-аас 8 дугаар сарын 7-ны хооронд хээрийн хэмжилтийг Төв, 

Өвөрхангай, Архангай, Булган аймгуудын нутагт зайнаас тандан судлалын ерөнхий 

технологич Н.Элбэгжаргал нарын 4 албан хаагч хийж, 168 цэгт бүрхэцийг тодорхойлж, 

биомассын 504 ширхэг дээж авсан байна. TDR300 багажаар 3.8 см, 7.6 см, 12 см, 20 

см-ийн хөрсний гүнд хөрсний чийгийн 4155 удаагийн хэмжилт, газрын бүрхэвчийн анги 

өөрчлөгдөх, сонирхолтой байх ангиудыг сонгон 11 талбайн 22 цэг дээр 88 удаа 350-

1050nm зайцад спектрорадиометрээрийн хэмжилт,  90 малчин айл өрхөөс асуулга 

судалгаа авах, жингийн аргаар хөрсний чийг тодорхойлоход шаардлагатай дээжийг 1 

цэгт  2 давталттайгаар 0 см, 5 см, 10 см, 20 см-ийн хөрсний гүнд нийт 37 удаа, хөрсний 

эзэлхүүн жин тодорхойлох ажлыг 0-5 см, 5-10 см, 15-20 см-ийн гүнд нийт 27 удаа тус 

тус хийж гүйцэтгэсэн байна. Биомассын 504 дээжийг мэргэжлийн лабораторид 

хатаалгаж, хуурай жинг хэмжин, нийт хэмжилтүүдийн  мэдээ, материалыг нэгтгэн, файл 

хэлбэрт оруулсан бөгөөд хээрийн хэмжилтийн үр дүнгээр хиймэл дагуулын мэдээг 

баталгаажуулах ажлыг хамтран хийхээр зайнаас тандан судлалын ерөнхий технологич 

Н.Элбэгжаргал, эрдэм шинжилгээний дэд ажилтан Б.Ганцэцэг нар БНХАУ-ын ШУА-ийн 

ТДЗТСХүрээлэн дээр 11 дүгээр сарын 28-наас 1 сарын хугацаагаар ажиллажээ. Уг 

төсөлд тусгагдсан дагуу зайнаас тандан судлалын мэргэжилтэн Т.Батцэцэг 9 дүгээр 

сараас эхлэн докторантурт суралцаж байгаа ба 2017 онд хамтран ажиллах гэрээний 

эхийг бэлтгэн, НҮБ-АНДБНЭЗК-ын БНСУ дахь салбарын ажилтан Эйжин Ха–д 

хүргүүлээд байна. Зудын эртнээс сэрэмжлүүлэн мэдээллийн системийг бий болгох 

ажлын хүрээнд газрын хэмжилтийн болон хиймэл дагуулын 20 орчим мэдээ, 

мэдээллийг боловсруулан өвөлжилтийн төлөв байдал болон зудын эрсдэлийн 2 зургийг 

10 дугаар сарын 30, 11 дүгээр сарын 22-ны байдлаар Зайнаас тандан судлалын хэлтэс, 

Хөдөө аж ахуйн цаг уурын судалгааны хэлтэс хамтран хийж, хүрээлэнгийн цахим 

хуудсанд байршуулж байгаа ба Төр, засгийн холбогдох газруудад танилцуулан, 

мэдээлэх ажил хийгдэж ирлээ. 

БНСУ-ын АССХ(KARI)-хамтран хийж байгаа хиймэл дагуулын мэдээний 

заслага/баталгаажилтын гэрээт ажлын хүрээнд Төв, Дундговь, Говьсүмбэр, Хэнтий 

аймгуудын нутагт байрлалтай хиймэл дагуулын мэдээний 52 ойлгогчийн иж бүрэн  

цэвэрлэгээ, тохиргоог 2 удаа, Төв аймгийн Зуунмод сумын нутагт байгаа орон зайн 

заслагын талбайн цэвэрлэгээ, цас цэвэрлэгээ болон газрын хэмжилт/заслагын ажлыг 8 

удаа тус тус хийж, УБ хот дахь газрын хяналтын сүлжээний 180 цэгийн төлөв байдлыг 

шалгаж, 149 цэгийг будсан байна. “Эрэл” компаний үйлдвэрийн барилга дээрх газрын 

хяналтын 31 цэгийн хэлбэр, дүрсийг загварын оролтод тохируулан өөрчлөх,  Зуунмод 

сумын нутагт байгаа орон зайн заслагын талбайн тэнхлэгийг дагуулын замналыг дагуу 

болгож, шинэчлэн засах, будах ажлыг 8 дугаар сарын сүүлээр хийлээ.  

 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, QGIS программаар орон зайн дүн 

шинжилгээ хийх, зураг боловсруулах 2 дахь шатны сургалтыг 3 дугаар сарын 7-оос 16-



ны хооронд зохион байгуулсан бөгөөд сургалтад 9 байгууллагын 15 хүн, газарзүйн 

мэдээллийн системийн анхан шатны сургалтыг 12 дугаар сарын 12-оос 16-ны хооронд 

зохион байгуулж, төв, орон нутгийн ойн холбогдох байгууллагын ойн мэргэжлийн 18 хүн 

тус тус оролцож, газарзүйн мэдээллийн системийн анхан шатны мэдлэгтэй болж, QGIS 

программыг ашиглах дадлага эзэмшлээ. Төслийн хүрээнд үндэсний хэмжээнд ойн 

тархалтын болон ойн өөрчлөлтийн зураг, ойн нүүрстөрөгчийн хуримтлалын зураг, 

Хөвсгөл, Төв аймгийн ойн төлөв байдлын зураг, ойгоос хүртэх олон талт үр ашиг болон 

ойн экосистемд үзүүлэх нөлөөллийн зэрэг 18 сэдэвчилсэн зургуудыг хийж, 5 дугаар 

сарын 27-нд зохион байгуулсан “Ойн олон талт үр ашгийг нэмэгдүүлэх болон REDD+-

ийн төлөвлөлтөд дэмжлэг үзүүлэх орон зайн мэдээлэл” семинарит сэдэвчилсэн 

зургуудыг хэлэлцүүлж, холбогдох мэргэжлийн байгууллага, судлаачид, албан хаагчдын 

саналыг авав. Төслийн тайлангийн эхний хувилбарыг англи, монгол хэл дээр бичсэн 

байна.  

Батлан хамгаалах яам, ШУА-ийн Газарзүй, геоэкологийн хүрээлэнтэй хамтран 

НАТО-гийн санхүүжилтээр Цэргийн бааз дахь экологийн эрүүл орчин төслийн 

геомэдээллийн сан байгуулах хэсгийг гүйцэтгэж, Төслийн явцын  болон санхүүгийн 

тайланг 3 дугаар сар, 6 дугаар сард бичиж, төслийн удирдлагын багт явуулсан байна. 

Төслийн хамтран гүйцэтгэгчдийн нэг болох Батлан хамгаалах яамны байгаль орчны 

болон кадастрын мэргэжилтнүүдэд мэдээллийн санг ашиглах сургалт хийж, газарзүйн 

мэдээллийн системийн ойлголт, мэдээллийн сан үүсгэх, мэдээ хэрхэн оруулахтай 

холбоотой аргууд, хиймэл дагуулын мэдээнд газарзүйн холболт хийх, алдааг засах 

талаар онол практикийн хичээл зааснаас гадна орчны бохирдсон газрын мэдээллийн 

санг ашиглах талаар дадлагын болон үзүүлэх хичээл оров. Түүнчлэн Чех улсын 

санхүүжилтээр БОНХАЖ-ын яаман дээр хэрэгжсэн бохирдсон газрын судалгаа төслийн 

тайлан, мэдээнээс бохирдсон байж болзошгүй 229 цэгийн, 236 дээжийн мэдээг оруулж, 

бохирдсон газрын бохирдлын үзүүлэлтүүдийг олон улсын болон үндэсний стандарт 

хэмжээтэй харьцуулсан дүн шинжилгээ хийж, үр дүнг график болон хүснэгтээр 

харуулах модулийг хөгжүүлж, өндөр ялгах чадвартай хиймэл дагуулын мэдээгээр 9 

бохирдсон газрын сэдэвчилсэн зураг хийв. 

  



6.Цаг уурын холбооны үндэсний төвийн үүргийг хэрэгжүүлэх 
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 10,11,12-т харуулав.  
 
Хүснэгт 10.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 394117 мэдээ 

хүлээн авч, 83 хугацааны мэдээ сүлжээгүйн улмаас тасарсан байна.  

Төв орон нутгийн сүлжээ, компьютер, тоног төхөөрөмжийн тасралтгүй ажиллагааг 

хангаж, хиймэл дагуулын холбооны VSAT системд ажиллаж байсан Төв, Сэлэнгэ, 

Орхон-Уул, Дархан, Архангай аймгуудын УЦУОША-дыг шилэн кабелийн сүлжээнд 

шилжүүлж, E1 урсгал түрээслэн холбосноор сүлжээний хурдыг 128 kbps-аас 1 МВ 

болгон нэмэгдүүлснээр 21 аймгийн УЦУОШГ-уудыг шилэн кабелийн сүлжээнд оруулах 

ажлыг бүрэн хийж, хиймэл дагуулын холбооны VSAT системийн ажиллагааг зогсоогоод 

байна. 

Мэдээ боловсруулах систем MSS, GTS системийн үзлэг үйлчилгээ болон 

серверүүдийн системийн нөөцлөлтийг тогтмол хийж, MSS1 MSS2 системийн програм 

хангамж нь доголдох үед нөөцөөс сэргээх ажлуудыг хийж байна. Японы “ORIE” 

компанийн удирдлага болон Дэлхийн цаг уурын байгууллагын мэргэжилтэнтэй хийсэн 

уулзалтанд оролцож, Цаг уурын холбооны мэдээ боловсруулах системийн одоогийн 

нөхцөл байдлыг танилцуулж, цаашид яаж сайжруулах талаар хэлэлцэж, төслийн санал 

боловсруулж өгөв. Цаг уурын шуурхай мэдээлэл боловсруулалтын MSS болон GTS 

системийн техникийн болон систем программ хангамжийг шинэчлэх ажлын хүрээнд  

ДЦУБ–ын санал болгож байгаа системүүдийг одоо ажиллаж байгаа системтэйгээ 

уялдуулан шинэчлэх боломжийг судалж, төсөл бичиж байна. 

Новосибирскийн бүсийн төвтэй мэдээ солилцооны мониторингийг IV/1-IV/15-ний 

өдрүүдэд хийж, ДЦУБ-ын сүлжээнд мэдээллийг бүрэн солилцож байна. 

  

Хүснэгт 11. Сүлжээ, суваг ашиглалтын дүн 

№ Суваг, сүлжээний төрөл Гүйцэтгэл 
Төлөвлөгөөний 
биелэлт 

1. Шилэн кабелийн сүлжээ ашиглалт 99.9 % 108.4 % 



 
Хиймэл дагуулын мэдээ хүлээн авах газрын станцуудын антен, техник тоног 

төхөөрөмж, систем, сүлжээний тасралтгүй найдвартай ажиллагааг хангаж, MODIS 

хиймэл дагуулын 2263, NPP дагуулын 1023, VXEOS-NOAA дагуулын 1507, NASA-NOAA 

дагуулын 2471, FY2E дагуулын 12294, FY2G дагуулын 11997 мэдээг хүлээн авсан бол 

хиймэл дагуулын мэдээ хүлээн авах SatSee системд Ландсат 8 дагуулын 1913, 

FY3A_L1 дагуулын 3676, GCOM дагуулын 2103, CloudMaps дагуулын 12288 мэдээг тус 

тус хүлээн авч архивлан каталог серверт мэдээний баяжуулалтыг хийгээд байна. 

 
Хүснэгт 12. Хиймэл дагуулын мэдээ хүлээн авалтын дүн 

№ Мэдээний төрөл Гүйцэтгэл Төлөвлөгөөний биелэлт 

1 НОАА хиймэл дагуул 99.8 % 109.3 % 

2 FY-2 хиймэл дагуул 96.6 % 107.3 % 

3 МОДИС хиймэл дагуул 98.6 % 109.5 % 

 

Хүрээлэнгийн болон хиймэл дагуулын мэдээний цахим хуудаснууд, аймгуудын 

УЦУОШАлбадуудын цахим хуудсуудын найдвартай ажиллагааг хариуцаж, өдөр тутмын 

шуурхай мэдээ, мэдээллээр баяжуулах, систем, програм хангамжийг хөгжүүлэх ажлыг 

хариуцан гүйцэтгэж, FY хиймэл дагуулын бүтээгдэхүүнийг цахим хуудас болон каталог 

серверт архивлаж, MODIS хиймэл дагуулын хүлээн авах станцын мэдээ хүлээн авах, 

боловсруулах Vxeos системд үзлэг үйлчилгээ хийж, системийн нөөцөд 5 машины 9 

хатуу дискийг бэлдэв. 2016 оны 7 дугаар сарын 28-нд аянга цахилгаантай аадар 

борооны орсны улмаас MODIS хиймэл дагуулын станцын антенны хөдөлгүүр зогссон 

бөгөөд гэмтлийг тодорхойлж, гэмтэл гарсан RS232-422/485 хувиргагчийг захиалсны 

дагуу 9 дүгээр сарын 15-нд станцыг нийлүүлэгч Английн компаний мэргэжилтэн ирж, 

сольсноор антенны хөдөлгүүр засагдаж, станцын хэвийн ажиллагаа хангагдсан байна. 

Уг станцын мэдээлэл боловсруулалтын Vxeos системийн сайжруулалтыг хийснээр 

өмнө нь авч байсан Aqua, Terra, SuomiNPP, MetОp, NOAA зэрэг дагуулууд дээр 

нэмэгдэж G-Com, FY3A зэрэг дагуулын мэдээг хүлээн авч, боловсруулах боломжтой 

боллоо. Түүнчлэн антены төхөөрөмжид ямар нэгэн алдаа гарч, мэдээ авах боломжгүй 

болсон тохиолдолд дагуулын мэдээг интернетээс авч, боловсруулалтын системд 

оруулан, дагуулын бүтээгдэхүүнүүдийг тасралтгүй гаргах арга нөхцөлийг бий болгосон 

байна. 

Хиймэл дагуулын мэдээ хүлээн авах газрын станцууд, системүүдэд дараах гэмтэл 

саатал гарсныг тухай бүрийд засах, сэргээх, сайжруулах арга хэмжээг авч ирлээ. Үүнд: 

2016 оны 2 дугаар сарын 18-ны шөнөөс эхлээд Terra/МОДИС дагуулын мэдээ станц 

дээр орж ирээгүй байгааг шалгахад хүлээн авах систем хэвийн байсан тул системийг 

хөгжүүлэгчдэд хандаж, программыг шинэчлэх, МОДИС болон NPP хиймэл дагуулын 

мэдээнүүд 6 дугаар сарын 11-ний өдөр шөнийн мэдээ, 6 дугаар сарын 12-ны өдрийн 

мэдээ авсан боловч боловсруулалтууд хийгдээгүй ба 6 дугаар сарын 14-нд мэдээ нь 

2. VSAT сүлжээ ашиглалт 99.9 % 108.5 % 

3. Улаанбаатар Новосибирскийн суваг 100 % 101.5 % 

4. Улаанбаатар Бээжингийн суваг 100 % 101.5 % 



хойгуур урдуур хэвийн орж ирээд Монголын нутгаар тасалдсаныг шалгахад системийн 

тохиргооны leapsec болон UTCPole файлуудыг өөрчилж байгаа талаарх мэдээллийг 

авсан бөгөөд 15-наас эхлэн хэвийн ажиллагаанд шилжлээ.  

 
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. 

 
  



7.Зайнаас тандан судлалын үндэсний төвийн үүргийг хэрэгжүүлэх 

А. Өдөр тутмын шуурхай мэдээллийн үйлчилгээний талаар 

Тайлангийн хугацаанд NOAA18 дагуулын 1054, NОАА 15 дагуулын 370, NOAA19 

дагуулын 1090, NPP дагуулын 937, MODIS дагуулын 2332 мэдээ, нийт 5783 мэдээг 

архивлаж, нөөцийг бүрдүүлсэн байна. SatSee системд хүлээн авсан Landsat 8, HJ-1A, 

HJ-1B дагуулуудын нийт 1983 мэдээг хадгаллаа. 

NOAA 19 хиймэл дагуулын мэдээгээр *.lan мэдээ 8,  *.cor мэдээ 95-ыг боловсруулан 

архивласан байна.  

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

5 удаа хийсэн ба мэдээ хүлээн авах VxEos системийн GPS нь ажиллагаагүй болсоны 

улмаас Монголын нутаг дээгүүрх мэдээ орж ирэхгүй байсан, мөн хиймэл дагуулын 

мэдээ боловсруулалтанд хэрэглэгддэг системийн хэмжигдэхүүнүүдийг агуулдаг файлд 

тухай бүрийд шинэчлэгдэхгүй байсны улмаас МОДИС/Акуа/Терра хиймэл дагуулуудын 

мэдээнд боловсруулалт бүрэн хийгдэхгүй алдаа гарч байсан зэрэг 2 удаагийн саатлыг 

уг системийг суурилуулсан ИБНВУ-ын VxEos компанитай хамтран амжилттай 

шийдвэрлэжээ. Аянга цахилгаантай борооны үеэр хүлээн авах станцын антенны 

электрон удирдлагад гэмтэл гарсны улмаас 7 дугаар сарын 28-аас  9 дүгээр сарын 15-

ныг хүртэл хугацаанд хүлээн авах станц ажиллаагүй бөгөөд VxEos компаний захирал 

Доминик Флак, мэргэжилтэн Улиям Ник зэрэг хүмүүс сэлбэгийг авчирч сольсноор 

хэвийн ажиллагаанд шилжсэн байна. 

А.1. МОДИС хиймэл дагуулын мэдээгээр: 

А.1.1 NDVI, биомасс 

MODIS/Aqua хиймэл дагуулын 2016 оны 4 дүгээр сарын эхний 10 хоногоос 9 дүгээр 

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

хүрээлэнгийн www.icc.mn вэб хуудсанд байршуулан, өдөр бүрийн 334 NDVI мэдээ, 10 

өдрөөр нийлүүлсэн 18 мэдээг тус тус бүтээгдэхүүний архивт нэмж архивлав. 

MODIS хүлээн авах станц эвдэрснээс 7 сарын 28 -аас 9 сарын 15 хүртлэх мэдээ 

тасарсан ба уг хугацааны мэдээнүүдийг NASA–ийн архиваас авч, өөрийн Vxeos систем 

дээр боловсруулан 7, 8 дугаар саруудын NDVI архив болон RAW мэдээний архивуудыг 

бүрэн нөхөж хийлээ. 

2000–2015 онуудын NASA\MODIS дагуулын 16 өдрийг нийлүүлсэн мэдээгээр, жил 

бүрийн дундаж NDVI хийж, нийт 16 мэдээ, 2000–2015 онуудын 16 өдөр нийлүүлсэн 

мэдээ бүрээр дундаж бодуулан нийт 23  мэдээг тус тус хийж гаргасан. 

Нэмэлтээр 6 сарын эхний 10 хоногийн ургамлын индексийн хазайлтын зургийг анх 

удаа боловсруулан, www.icc.mn вэб сайтанд зураг хэлбэрээр байршуулсан. 

А.1.2 Цасан бүрхэцийн зураглал 

Монгол орны цасан бүрхэцийг хиймэл дагуулын мэдээгээр 10 хоног тутамд зураглах 

ажил хийгдэж, 2016 онд нийт 28 удаагийн цасан бүрхэцийн, цастай өдрийн 2 зургийг 

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

дамжуулсан бөгөөд шаардлагатай үед, газрын даргад 2 удаа, БОАЖ яаманд 1 удаа 

зургийг хэвлэж хүргүүллээ. Гамшгийн мэдээллийн санд хийсэн бүх зургийн мэдээллийг 

тухай бүрийд нь оруулж байна.  

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


MOD10 цасан бүрхэцийн 2016 оны 4466 мэдээг NASA-гийн сайтнаас татан авснаар 

цасан бүрхэцийн мэдээний архивын цувааг бүрдүүлэх ажил хэвийн хийгдэж байна. 

2016 оны 11 дүгээр сарын 1-20-ны өдрүүдийн MOD10 бүтээгдэхүүнийг татан 

боловсруулж, өвөлжилтйн төлөв, эрсдэлийн зурагт хэрэглэгдэх цасан бүрхэцийн 

зургийг гаргаж нийлүүлэв. Сүхбаатар, Хэнтий, Өвөрхангай аймгуудын хүсэлтээр 

Өвөлжилт, зудын эрсдэлийн зургийг аймгийн нутгаар тусгайлан бэлдэж өглөө. 

А.1.3 Ой хээрийн түймрийн мониторинг  

2016 онд нийт 15 аймгийн 34 сумын нутагт гарсан 98 удаагийн ой, хээрийн түймрийг 

илрүүлж, ОБЕГ, БОНХАЖ-ын яамны шуурхай жижүүрт мэдээллээ. Түймрийн голомтын 

нийт 139 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 цаасан хэлбэрээр хүргүүлж байлаа. 

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 2. Түймэрт шатсан талбайн зураг   Зураг 3. 2011-2016 онд гарсан түймрийн давтамж               
                                                                                  

Түймэрт нийт 953653 га талбай өртсөнөөс нийт шатсан талбайн 1 % буюу 9019 га нь 
ой, 99% буюу 944634 га нь хээрийн бүсийн нутаг байна/Зураг 2/. 2011-2016 онуудад 
гарсан ой, хээрийн түймрийн давтамжийн зургийг хийж/Зураг 3/, түймэрт шатсан 
талбайн мэдээллийг Гамшгийн мэдээллийн санд оруулсан байна. Шатсан талбайг 
боловсруулах гарын авлагыг бэлдлээ.  
А.1.4 Газрын бүрхэвчийн ангиллын зураглал  

Монгол орны газрын бүрхэвчийн ангиллыг хиймэл дагуулын 2015 оны мэдээгээр 

хийх, зураглах ажлын хүрээнд нийт 19 ангийн боловсруулалтыг хийж, зураглах шатны 

боловсруулалтыг үргэлжлүүлж байна. Газар бүрхэвчийн ангиллыг хийхдээ МОДИС 

дагуулын мэдээг ашигласан хэдий ч бусад дагуулуудын мэдээг нэмэлт мэдээллээр 

ашиглах ажлыг хийсэн байна. Жишээлбэл: NPP дагуулын шөнийн мэдээнүүдийг 

ашиглаж хот сууриныг ялгаж, ангилах ажлыг хийсэн ба Баян-Өлгийгөөс бусад нийт 21 

аймаг, хотыг бүрэн ангилсан бол ойн ангийг тодорхойлохын тулд Монгол орны ойтой 

аймгуудыг 4 дэд хэсэгт хуваан ойн заагийг гаргасны дараагаар нь ой төрлийг 

тодорхойлох ажлыг хийсэн байна. MODIS/TERRA MOD11LA2 мэдээ буюу өдөр, шөнийн 

http://www.icc.mn/
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температур, цэлмэг өдрийн мэдээнүүдийг боловсруулж, элсийг ангилах ажлыг хийсний 

дээр 2015 оны зуны хугацааны Landsat 8 хиймэл дагуулын 51 сцен мэдээгээр 

хяналттай ангилал хийж, Монгол орны элсийг тодорхойлоход ашигласан байна. Элсийг 

тодорхойлох аргазүй болон дээрх ангиллуудын дэлгэрэнгүй тайлан бичигдсэн байна. 

А.1.5 Газрын гадаргын температур 

2016 онд газрын гадаргын температурын 33 зургийг MODIS-aqua/terra хиймэл 

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

А.2.6 Навчны талбайн индекс бодуулах 

Тоон прогнозын бүсийн загварын оролтын утгыг бэлтгэх ажлын хүрээнд 2015 оын 2 

– 6 саруудын 1 км-ийн ялгах чадвартай 280 MOD15A2, 70  MOD13A3 мэдээнүүдийг 

татаж, сарын дундаж ургамалжилтын NDVI индексийг бодож, .tif форматад хөрвүүлэн 

газарзүйн проекцод оруулж, заасан талбайгаар таслан нийт уртраг, өргөргийн утга 

болгонд харгалзах NDVI индексийн утгууд, навчны талбайн индексийн “FPAR” 

бүтээгдэхүүнийг мөн ижил боловсруулан тус тус Урьдчилан мэдээлэх төвийн эрдэм 

шинжилгээний дэд ажилтан Б.Буянтогтоход хүлээлгэн өгсөн байна. 

 

А.2. НОАА хиймэл дагуулын мэдээгээр: 

Ургамалжилтын NDVI индекс болон бэлчээрийн ургамлын биомассыг зураглах 

NOAA 18 хиймэл дагуулын мэдээгээр 2016 оны 5 сарын эхний 10 хоногоос эхлэн 9 

сарыг дуустал хугацаанд ургамалжилтын болон биомассын 10 хоног тутмын зургийг 

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

10 хоног тутмын NDVI болон биомассын эх мэдээнүүдийг боловсруулан өдөр бүрээр 84 

*.COR, 10 өдрөөр нийлүүлсэн 28 *.LAN мэдээнүүдийг архивт хадгаллаа. 

 

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 

Монгол орноор захиалан авч, боловсруулан архивлаж байгаа ба нийт 315 сценийн 

мэдээнүүдийг татаж, боловсруулан 46 үр дүнг архивласан байна.  

 

В. Мэдээлэл, үйлчилгээний ажлын хүрээнд 

ХААИС–ийн Агроэкологийн сургуулийн Газрын менежментийн тэнхимийн багш 

Оюунбилэгт 2000-2015 оны 736, МУБИС–ийн Математик, Байгалийн ухааны сургуулийн 

Газарзүйн тэнхимд оюутан Билгүүнээр дамжуулан 2010-2015 оны 276, Дорнод аймгийн 

УЦУОША-ны хөдөө аж ахуйн цаг уурын инженер М.Алтаннавчид 2000-2015 оны 736, 

ургамалжилтын NDVI архивын 1784, магистрант П.Тамирт 2003, 2014, 2015 онуудын 

EVI мэдээ 69, 2014, 2015 онуудын  NDVI мэдээ 36, МУИС–ийн Зайнаас тандан 

судлалын лабораторийн докторант Тунгалагт NPP болон MODIS/Terra дагуулын 2008-

2016 оны 4 дүгээр саруудын эхний 10 хоногийн MOD021KM, MOD03 зэрэг  550 *.hdf 

мэдээ, ЖЭМР ХХК-ий экологич Булганд 2004, 2014-2016 оны NASA/NDVI -гийн 168 

*.img мэдээгээр тус тус үйлчлэв.  

http://www.icc.mn/
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УБ хотын УЦУОШГ–ын ус судлалын өртөөний технологич инженер Мөнхцэцэгт 

Модис дагуулын мэдээгээр зурагласан 2015, 2016 оны 02 дугаар сарын 10-ны 

өдрүүдийн Монгол орны цасан бүрхүүлийн зураг, мөн газрын усны судлалын ахлах 

техник Түшигбаярт 2010-2014 оны цасан бүрхүүлийн зургийг гаргаж өгсөн байна. 

Өөрийн NDVI архиваас нийт 15 хүнд судалгааны ажил болон үндсэн ажилдаа 

хэрэглэх зорилгоор 10 ТB мэдээгээр үйлчиллээ. 

 

Г. Судалгааны ажлын хүрээнд: 

Залаатын аман дахь судалгааны талбайд 2016 оны 5 дугаар сарын 2–ноос 10 

дугаар сарын 30-ныг дуустал хугацаанд 19 удаагийн хээрийн хэмжилтийг хийж, ургамал 

бүрхэцийг баллаар үнэлэх, ургамал бүрхэцийн ойлтыг спектрорадиометрээр хэмжих, 

хэмжилтийн утгыг NDVI-д хөрвүүлэн тооцоолж, тухайн цаг хугацаанд хүлээн авсан 

MODIS мэдээний NDVI бүтээгдэхүүнтэй мэдээтэй харьцуулалтыг хийх, тусгаарласан 

талбайгаас ургамлыг хайчлан авч, ургамал бүрхэцийн биомассыг нойтон болон 

хатаасны дараах хуурай жинг нь тооцоолох зэрэг ажлуудыг хийж, хээрийн хэмжилтийн 

ажлын нэгдсэн тайланг гаргажээ. 

 “Хөрсний чийгийг хиймэл дагуулын мэдээгээр үнэлэх арга зүйг боловсруулах” сэдэвт 

судалгааны ажлын хүрээнд 2016 оны 8 дугаар сарын 29 –өөс 9 дүгээр сарын 4-нд Төв, 

Өвөрхангай, Булган аймгийн зарим сумдын нутагт,  2016 оны 9 дугаар сарын 8 –аас 14-

ний өдрүүдэд Төв, Дархан, Сэлэнгэ аймгийн зарим сумдын нутагт хийгдсэн хөрсний 

чийгийн хэмжилтэнд зайнаас тандан судлалын мэргэжилтэн Н.Лхагвадорж, зайнаас 

тандан судлалын инженер О.Анхбаяр, Н.Лхагвадорж нар оролцож,  хөрсний 3.8 см,12 

см, 20 см-ийн гүн дэх чийгийн хэмжээг TDR300 багажаар нийт 630 удаа, жингийн аргаар 

хөрсний чийг тодорхойлоход шаардагдах 0 см, 5 см, 10 см, 20 см-ийн гүнд нийт 168 

удаа тус тус хэмжиж, хөрсний эзэлхүүн жин тодорхойлох ажлыг 0-5 см, 5-10 см, 15-20 

см-ийн гүнд нийт 126 удаа хийж гүйцэтгэсэн байна. Дээрх дээж тус бүрийн нойтон жинг 

хэмжсэний дараагаар хатаах шүүгээнд 8 цаг хатааж, хуурай жинг хэмжин мэдээллийг 

тоон хэлбэрт оруулж, дээж тус бүрт агуулагдах чийгийн хэмжээг тооцоолов. 

 

  



8. Байгаль орчны мэдээллийн санг хөгжүүлэх 

 Гадны байгууллагуудаар хийлгэсэн Биосан, Бохирдсон газрыг бүртгэх систем, Усны 

бохирдуулагч эх үүсвэрийн тооллогын системийг мэдээллийн сангийн серверт суулгаж, 

ажилд оруулахад багагүй хугацаа зарцуулав.    

 

8.1 Шинээр мэдээллийн сан байгуулах ажлын хүрээнд: 

2016 онд уур амьсгалын болон цацрагийн мэдээллийн санг шинээр байгуулахаар 

төлөвлөж, тайлангийн хугацаанд сангуудыг бүрэн байгуулаад байна.  

 

Уур амьсгалын мэдээллийн санг нийт 55 

хүснэгт, 433 үзүүлэлттэй байхаар UML загварыг  

боловсруулж,  санд байх эх мэдээний 

жагсаалтыг гаргаж, сангийн өгөгдлийн толь 

бичгийг боловсруулж, олон нийтэд зориулсан 

мэдээг хайх, харах зэрэг функцийг агуулсан 45, 

зөвхөн мэдээ оруулах эрх бүхий хэрэглэгчдэд 

зориулж, мэдээ оруулах ажиллагааны 139 

програмыг бичиж, мэдээллийн санг байгуулан  

www.eic.mn/climate хаягаар байгаль орчны 

мэдээллийн санд байршуулав.       Зураг 4.  Мэдээллийн сангийн нүүр хуудас 

 

Энэхүү мэдээллийн санд өнөөгийн байдлаар цаг уурын 41 станцын 2000-2011 

оны агаар, хөрсний гадаргын дундаж температур, нийлбэр хур тунадасны нийт 49811 

мэдээ, цаг агаарын аюултай үзэгдэлтэй өдрийн нийт 3036 мэдээг оруулаад байна. 

Түүнчлэн дараах газарзүйн зургуудыг мэдээллийн санд оруулж, газарзүйн мэдээний 

давхаргууд үүсгэжээ. Үүнд:  

- Уур амьсгалын зургууд: Агаарын жилийн дундаж температурын зураг 

(1961-1990 онуудын мэдээгээр гаргасан Б.Мөнхбат нарын), жилийн нийлбэр хур 

тунадасны зураг (1961-1990 онуудын мэдээгээр гаргасан Б.Мөнхбат нарын), агаарын 

температурын өөрчлөлтийн хандлагын зураг (1961-2011 онуудын мэдээгээр бодож 

гаргасан), агаарын температурын өөрчлөлтийн утгыг харуулсан зураг, хур тунадасны 

өөрчлөлтийн хандлагын зураг (1961-2011 онуудын мэдээгээр бодож гаргасан), хур 

тунадасны өөрчлөлтийн утгыг харуулсан зураг,  

- Цаг агаарын аюултай үзэгдлийн зургууд: Гангийн тархалтын зураг, шороон 

шуургатай өдрийн тооны зураг (Л.Нацагдорж, Д.Жүгдэр нарын, 1940-2001 онуудын 

мэдээ ашигласан), хар зудын тархалтын зураг (Л.Нацагдорж, 1972-2000 онуудын мэдээ 

ашигласан), цагаан зудын тархалтын зураг (Л.Нацагдорж, 1972-2000 онуудын мэдээ 

ашигласан). 

Цацрагийн мэдээллийн санг байгуулах ажлын хүрээнд 17 хүснэгт, 144 үзүүлэлт бүхий 

экологийн доройтол, бохирдлын мэдээллийн сангийн дизайныг гаргаж, өгөгдлийн санг 

байгуулан, веб хуудасны дизайныг хийж, өгөгдлийн менежмент, хэрэглэгчийн 

http://www.eic.mn/climate


интерфэйсийн 196 программыг бичсэн ба 27 хүснэгт, 225 үзүүлэлт бүхий гадаад орчны 

цацрагийн түвшний мэдээллийн санг байгуулж, сангийн мэдээ хайх, харах, оруулах 

функцийг гүйцэтгэх 91 программыг бичиж, мэдээллийн санг www.eic.mn/radiation 

хаягаар байршуулав. 

Уг мэдээллийн санд Монгол орны хэмжээнд цацрагийн түвшний хэмжилт хийдэг 36 

хяналтын цэг дээр хийж, орчны цацраг 

идэвхжилийн мэдээ дамжуулах FM-06-01 

RADIN коодоор коодлон дамжуулдаг цацраг 

идэвхжилийн тунгийн чадлын өдрийн мэдээ 

агуулагдаж байгаа бөгөөд хяналтын цэг 

бүрээр агаар, хөрсний цацраг идэвхжилийн 

түвшний ажиглалтын сарын дундаж мэдээг 

олон нийтэд харуулна. Одоогоор дээрх 36 

хяналтын цэгийн 2016 оны өдөр бүрийн 

хэмжилтийн мэдээг мэдээллийн санд оруулж 

байна. 
    Зураг 5. Гадаад орчны цацрагийн түвшний сангийн нүүр хуудас 

 

8.2 Байгаль  орчны  мэдээллийн санг шинэчлэн хөгжүүлэх чиглэлээр:  

Тайлангийн хугацаанд дараах 10 мэдээллийн санг шинэчлэх, хөгжүүлэхээр төлөвлөн 

ажиллалаа. Үүнд: 

8.2.1 Усны мэдээллийн сангийн хэрэглэгчийн болон эрхийн менежментийг сайжруулах, 
тайлангийн модулийг нэмж хөгжүүлэх ажлын хүрээнд усны мэдээллийн сангийн нүүр 
хуудсыг шинэчилж, дэд сангууд руу нэвтрэх хэсэг, гадаргын усны тооллогын мэдээ 
харах, оруулах, цэвдгийн хяналт шинжилгээний дүн мэдээ харах, оруулах зэрэг 
программуудыг шинэчлэн хөгжүүлж, хууль эрхзүйн дэд хэсгийг нэмж, мэдээллийн санд 
хандах сав газрын хэрэглэгчийн эрхийн менежментийг шалгаж, программд зохих 
өөрчлөлтийг тусгаж, усны тооллогын 2011 оны 22 аймгийн 6974 гол, 3684 нуур, 11095 
булаг, 2015 оны Увс-Тэсийн сав газрын 497 булаг, 277 гол, 60 нуур,  Улз голын сав 
газрын 330 булаг, 103 гол, 208 нуурын мэдээг тус тус шалган засварлаж гадаргын усны 
мэдээллийн санд, цэвдгийн мониторингийн сүлжээний 221 цооногийн нэмэх болон 
хасах градустай хоногийн дундаж температуруудын нийлбэрийн нийт 2879 мэдээг 
цэвдгийн санд тус тус оруулжээ.  
8.2.2 Газрын мэдээллийн санд байгаа газрын нэгдмэл сангийн хэмжээг Газрын тухай 
хуульд заасан 34 ангиллаар оруулахын тулд уг мэдээллийг санг шинэчлэн хөгжүүлсэн 
ба энэ ажлын хүрээнд нийт 22 хүснэгт, 147 үзүүлэлт бүхий газрын мэдээллийн сангийн 
өгөгдлийн толь бичгийг боловсруулан, логик дизайныг UML Class диаграммаар 
загварчилж, мэдээ хайх, харах, оруулах, Excel болон PDF форматаар мэдээ гаргах 
функцийг агуулсан 115 программыг бичсэн бөгөөд мэдээллийн санд газрын нэгдмэл 
сангийн ангиллын 2003-2010, 2013-2014 оны 220 мэдээг оруулаад байна. Түүнчлэн 
газрын нэгдмэл сангийн хэмжээг аймаг, сум, тайлант он, үндсэн ангиллаар тайлан 
болгож гаргах модулийг хөгжүүлэв.  
8.2.3 Усны биологийн мэдээллийн сангаас усны сорьцын тоо, усны шинжилгээний тоо, 

илрүүлсэн зүйлийн тоог 14 төрлөөр тайлан болгож гаргах модулийг гүйцэтгэх 24 
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программыг бичиж,  мэдээ оруулах хэсэгт мэдээллийн сангийн 7 хүснэгтээс Microsoft 

Excel форматаар мэдээг гаргах модулийг хөгжүүлэв. 

8.2.4 Химийн хортой болон аюултай бодисын экспорт, импорт, ашиглалтын тайлан 

гаргах модуль хөгжүүлэх ажлын хүрээнд химийн хортой болон аюултай бодисын 

мэдээллийн сангаас боомт тус бүрээр импортын тайлан буюу хилээр оруулсан 

бодисын тоо,  экспортын тайлан буюу хилээр гаргасан бодисын тоо,  экспорт/импорт 

хийсэн хуулийн этгээдийн тоо,  аймгаар болон зөвшөөрлийн төрөл бүрээр ашиглаж буй 

бодисын тоо,  ашиглаж буй хуулийн этгээдийн тоо зэрэг 5 төрлийн тайлан гаргах 

модулийг хөгжүүлж, 26 программыг бичиж, мэдээ оруулах хэсэгт мэдээллийн сангийн 

16 хүснэгтээс Excel форматаар мэдээ гаргах модулийг нэмэв. 

8.2.5 Ургамлын мэдээллийн сангийн ерөнхий мэдээллийн хүснэгтэд хэрэглээ, 

хөгжлийн үе шатны үзүүлэлтийг нэмж, мэдээ харах, оруулах функцийг агуулсан 17 

программыг бичиж, Монгол орны малын бэлчээрийн гуурст 192 ургамлын мэдээг 

номноос сканердаж, мэдээллийн санд оруулах зорилгоор мэдээний Excel файл, 

ургамлын болон тархалтын зургийн файлуудыг үүсгэсэн бөгөөд эдгээр ургамлуудын 

хэрэглээ, хөгжлийн үе шатны мэдээ, ургамлын болон тархалтын зургийг оруулсан 

байна. 

8.2.6 НҮБ-ын “Ойн хомсдол, доройтлоос үүдэлтэй хүлэмжийн хийн ялгаралтыг 

бууруулах хөтөлбөр” (UN-REDD+ programme)-ийн хүрээнд Монгол орны REDD+ -ийн 

төлөвлөлтөд дэмжлэг үзүүлэх богино хугацааны төслийг НҮБ-ын Байгаль орчны 

хөтөлбөрийн Даян дэлхийг хамгаалах мониторингийн төвтэй (UNEP-WCMC) хамтран 

хэрэгжүүлж байна. Төслийн үйл ажиллагааны гол зорилго нь REDD+-ийн төлөвлөлтөд 

шаардлагатай шийдвэр дэмжих хэрэгслийг хөгжүүлэх, орон зайн дүн шинжилгээний 

үндсэн дээр Монгол орны REDD+-ээс хүртэх боломжит үр ашгийг нэмэгдүүлэх, учирч 

болох эрсдлийг бууруулах чиглэлээр боловсон хүчнийг сургаж чадавхижуулах явдал 

юм. Уг ажлын хүрээнд НҮБ-ын REDD+ хөтөлбөрт шаардлагатай орон зайн мэдээг 

ашиглан REDD+-ийн төлөвлөлтөд дэмжлэг үзүүлэх хэрэгслийг хөгжүүлэх, газарзүйн 

мэдээллийн системийг ашиглан орон зайн дүн шинжилгээ хийж, ойгоос хүртэх олон 

талын үр ашгийг тодорхойлж, төрөл бүрийн сэдэвчилсэн зургуудыг боловсруулаад 

байна. Үүнд:  

 Үндэсний түвшинд: 1) Монгол орны ойн бүрхэвчийн зураг, 2) Монгол орны ойн 

төрлийн зураг, 3) Монгол орны ойн биомассын тооцоолсон хуримтлал, 4) Монгол 

орны ховордож буй зүйлийн тархац, 5) Монгол орны ойн хомсдол, 6) Монгол 

орны Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн ойн тархац, ойн хомсдол, 7) Oйн 

түймэрт өртсөн байдал, 8) Oйд үзүүлэх мал бэлчээрлэлтийн нөлөө, 9) Ойд 

үзүүлэх хортон шавьжийн нөлөө, 10)Ойд үзүүлэх уул уурхайн нөлөө,  

 Орон нутгийн түвшинд: 1) Төв, Хөвсгөл аймгийн ойн төлөв байдал, 2) Төв, 

Хөвсгөл аймгийн усны горимд ойн үзүүлэх нөлөө, 3) Төв, Хөвсгөл аймгийн ой 

бүхий нутаг дахь рашаан сувилал, аялал жуулчлалын газар, 4) Төв, Хөвсгөл 

аймгийн түлшний мод бэлтгэх ой, 5) Хөвсгөл аймгийн ойгоос хэрэглээний мод 

бэлтгэх ой, 6) Хөвсгөл аймгийн ойгоос бэлтгэх ойн дагалт баялгийн ашиглалт, 7) 

Төв аймгийн нутагт зэрлэг амьтан нутаглах ой бүхий газар, 8) Төв, Хөвсгөл 



аймгийн ойн олон талт үр ашиг, 9) Төв аймгийн нутагт ойг нөхөн сэргээх 

шаардлагатай газар нутаг,  

Мөн орон зайн дүн шинжилгээний үр дүнг тайлагнах ажлын хүрээнд “REDD+-ийн 

төлөвлөлтөд дэмжлэг үзүүлэх шийдвэр дэмжих хэрэгслэл” вэб портал үүсгэж, төслийн 

танилцуулга, үйл ажиллагаа, үр дүнг олон нийтэд нээлттэй байлгахаар загварчилсан 

бөгөөд төслийн танилцуулга, төслийн тайлан, сургалтын материал, гарын авлага, 

сэдэвчилсэн зургууд англи, монгол хэлээр тавигдаж байна.  

8.2.7 Байгаль орчны гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээллийн сангаас гэмт хэрэг, зөрчлийн 

мэдээ харах, оруулах 41 программыг шинэчлэн хөгжүүлж, гэмт хэрэг, зөрчлийн тоог 

аймаг, сум, он, гэмт хэрэг зөрчлийн төрлөөр тайлан гаргах модулийг хөгжүүлж, 15 

программ бичиж, ЦЕГ-аас 2015 онд ирүүлсэн нийт 1346 мэдээг буюу 2009 оны 1, 2010 

оны 12, 2011 оны 268, 2012 оны 363, 2013 оны 349, 2014 оны 291, 2015 оны 62 мэдээг 

тус тус санд оруулсан байна.  

8.2.8 Ойн нөөцийн мэдээллийн сангаас ойн талбай хэмжээг аймгаар, сумаар, оноор 

болон ойн сангийн газрын төрлөөр ангилж гаргах модулийг хөгжүүлж, 11 программыг 

бичиж, мэдээ оруулах хэсэгт мэдээллийн сангийн 7 хүснэгтээс Excel форматаар мэдээ 

гаргах модулийг нэмэв. 

8.2.9 Байгалийн нөөцийн хамтын менежментийн нөхөрлөлийн мэдээллийн сангийн 

тухайд Байгаль хамгаалал, ногоон хөгжлийн нөхөрлөлүүдийн үндэсний холбоо 

/БХНХНҮХ/-оос боловсруулсан бүртгэлийн маягтын дагуу мэдээллийн санд байвал 

зохих эх мэдээний жагсаалтыг гаргаж, мэдээллийн сангийн өгөгдлийн толь бичгийг 

боловсруулан, мэдээллийн сангийн логик дизайныг UML Class диаграммаар 

загварчилж, 57 хүснэгт, 632 талбар бүхий мэдээллийн санг үүсгэж, www.eic.mn/cmmunity  

хаягаар мэдээллийн санд байршуулав. Мэдээллийн сангийн интерфейс нь мэдээ хайх, 

харах функцийг агуулсан олон нийтэд зориулсан, мэдээ оруулах функцийг агуулсан 

зөвхөн мэдээ оруулах эрх бүхий хэрэглэгчдэд зориулсан гэсэн 2 хэсгээс бүрдэх бөгөөд 

нийт 332 программ бичигдсэн байна.   

Одоогийн байдлаар БХНХНҮХ-оос ирүүлсэн Дорнод, Увс аймгийн 78 нөхөрлөлийн 

нөхөрлөлийн ерөнхий мэдээлэл, үйл ажиллагааны чиглэл; нөхөрлөлийн менежментийн 

төлөвлөгөө; үйл ажиллагааны хамрах хүрээ, гол үзүүлэлтээр; гадаад, дотоодын төсөл, 

хөтөлбөрт хамрагдсан байдал, авч байсан дэмжлэг; ахлагчийн судалгаа зэрэг 5 

төрлийн 361 мэдээг оруулсан байна. 

 

8.3 Мэдээллийн сангийн шуурхай ажиллагааг хангах, мэдээг тогтмол шинэчлэх 

Нийтдээ 23 мэдээллийн сангийн шуурхай ажиллагааг ханган  ажиллаж  дараах 

шинэчлэлтийг хийж мэдээ, мэдээллийг оруулав (Хүснэгт 13).   

 

Хүснэгт 13. Мэдээллийн сангийн мэдээ бүрдүүлэлтийн байдал 

 Дэд сангийн нэр, 
хариуцагч ажилтан 

Хийсэн ажлууд, шинээр нэмж оруулсан мэдээ 

1 Газрын мэдээллийн  Газрын мэдээллийн санд газрын нэгдмэл сангийн 

http://www.eic.mn/cmmunity


сан 
 
Хөрсний мэдээллийн 
сан 

ангиллын 2003-2010, 2013-2014 оны 220 мэдээ  
 

 Хөрсний мэдээллийн сангийн 13 хүснэгтээс Microsoft 
Excel форматаар мэдээ гаргах модулийг хөгжүүлэв. 

 Хөрсний мэдээллийн сангаас мониторингийн 
хэмжилтийн статистик тайлан гаргах модулийг 
хөгжүүлэв. 

 Хөрсний мониторингийн цэгийн 1286 байршлын мэдээ 

2 Эвдэрсэн газрын 
тооллогын мэдээллийн 
сан  

 Мэдээ ороогүй. 

3 Уул уурхайн кадастр, 
нөхөн сэргээлтийн 
мэдээллийн сан 

 Уул уурхайн кадастрын зургийг он тус бүрээр харуулах 
давхарга нэмэв. 

 Тусгай зөвшөөрөл болон хуулийн этгээдийн мэдээ 
харах, оруулах программыг шинэчлэв. 

 2016 оны уул уурхайн кадастр болон тусгай 
зөвшөөрлийн мэдээг шинэчилж оруулав. 

4 Усны мэдээллийн сан  2011 оны усны тооллогын 22 аймгийн 11095 булаг, 
6974 гол, 3684 нуурын мэдээ 

 2015 оны тоооллогын Увс - Тэсийн сав газрын 497 
булаг, 277 гол, 60 нуурын мэдээ 

 Улз голын сав газрын 330 булаг, 103 гол, 208 нуурын 
мэдээ 

 Цэвдгийн мониторингийн сүлжээний 221 цооногийн 
нэмэх болон хасах градустай хоногийн дундаж 
температуруудын нийлбэрийн нийт 2879 мэдээ 

5 Ойн мэдээллийн сан  Ойн нөөцийн мэдээллийн санд сумын хэмжээгээр ойн 
талбай 246 /OM-1/, ойн нөөцийн 238 /OM-2/, ойн 
хөнөөлт шавьжийн 89 /ОМ-4.1/, ойн нөхөн сэргээлтийн 
6 /ОМ-4/, ойн эзэмшлийн 107 /ОМ-4.2/, ойн арга 
хэмжээний зардлын 3 /ОМ-7/ мэдээ 

 Ой зохион байгуулалтын мэдээллийн санд ойн санг 
гэрээгээр эзэмшигчийн 65 нөхөрлөлийн мэдээ  

 Ойн нөхөн сэргээлтийн мэдээллийн санд 2016 оны 
ойжуулалтын арга хэмжээний ажлын төлөвлөгөөний 18 
мэдээ, 2016 оны мод сөөгний тарьц, суулгацын тоо 
ширхэг, үнийн мэдээ 

 Ойн нөхөн сэргээлтийн мэдээллийн сангийн нүүр 
хуудас, мэдээ мэдээлэл, ойн зурвас, ногоон 
байгууламжийн программыг шинэчилж, мэдээ оруулах 
19 аймгийн хэрэглэгчийг үүсгэв. 

6 Байгалийн ургамлын 
мэдээллийн сан 

 192 ургамлын хэрэглээ, хөгжлийн үе шатны мэдээ, 
ургамлын зураг, тархацын зураг  

7 Амьтны мэдээллийн 
сан 

 Мэдээ ороогүй. 

 Хариуцсан хүн нь жирэмсний амралт авсан. 

8 Агаарын бохирдлын 
мэдээллийн сан 

 2016 оны 1-11 сарын 2775 мэдээ  

 Аймгийн агаарын бохирдлын мэдээг оруулах, харах 
программ бичив. 

 Агаарын чанарын индекс тооцоход ашигладаг хүлцэх 
хэм хэмжээг MNS 4585:2016 стандартын дагуу 



шинэчлэв. 

9 Гамшгийн мэдээллийн 
сан 

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

 MODIS хиймэл дагуулын гангийн зургийг байгалийн 
бүсээр нь харах давхарга нэмэв.  

 2016 онд гамшгийн мэдээллийн үйлчилгээний /түймэр, 
зуд, ган/ дараах мэдээ орсон.  

 Халуун цэг - 233 
 Дагуулын зураг - 13 
 Хуурайшлын зэрэг - 7501 
 Цасны зураг - 14 
 Цасны зузаан - 2074 
 Гангийн зураг -12 
 Биомассын зураг - 15 
 Ургамалжилтын зураг - 15 

10 Химийн хортой болон 
аюултай бодисын 
мэдээллийн сан 

 Бодисын лавлах мэдээлэл - 3528 

 Зөвшөөрөл авсан бодисын мэдээ - 5641 

11 Тусгай хамгаалалттай 
газар нутаг /ТХГН/-ийн 
мэдээллийн сан 

 Орон нутгийн ТХГН-ийн мэдээллийн сангийн мэдээг 
Microsoft Excel, PDF форматаар гаргах, 4 төрлийн 
статистик тайлан гаргах модулийг хөгжүүлэв.  

 Орон нутгийн ТХГН-ийн мэдээллийн сангийн 
интерфейсийг англи хэлний сонголттой болгов. 

 Хууль, эрх зүйн болон газарзүйн байршил давхцсан 
зөрчилтэй мэдээний тайлан гаргах модулийг хөгжүүлэв. 

 20 хамгаалалтын захиргаад Улсын ТХГН-ийн 875 
мэдээ, мэдээллийг оруулав. 

 829 орон нутгийн хамгаалалттай газрын мэдээ, 97 
шийдвэр, тогтоолын мэдээ 

 3 улсын ТХГН-ийн дотоод бүсийн мэдээ 

12 Хууль эрхзүйн 
мэдээллийн сан  

 Монгол улсын хууль - 4  

 УИХ-ын тогтоол - 3  

 ЗГ-ын тогтоол  - 12  

 Сайдын тушаал - 7 

 Стандарт - 1  

 Зөрчлийн хууль батлагдсантай холбогдуулан 28 
хуулийг шинэчлэн оруулав. 

13 БОНБҮ-ний 
мэдээллийн сан 

 мэргэжлийн байгууллага - 15  

 ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт - 446,  

 нарийвчилсан үнэлгээний тайлан - 422  

14 Бодлого, хөтөлбөрийн 
мэдээллийн сан  

 Эрдэм шинжилгээний судалгааны төслийн тайлан 
оруулах модуль нэмэв.  

 Төслийн мэдээллийн хайлтын модулийг шинэчлэв. 

 3 төслийн мэдээлэл 

 7 судалгааны төслийн тайлан  

15 Статистик тайлан, 
мэдээллийн сан  

 2015 оны байгаль орчны болон аялал жуулчлалын 
статистик мэдээ орсон.  



16 Байгаль орчныг 
хамгаалах арга хэмжээ, 
зардал, төсвийн 
мэдээллийн сан 

 Мэдээ ороогүй. 

17 Байгууллага, хүний 
нөөцийн мэдээллийн 
сан 

 Мэдээ ороогүй. 

 Мэдээ харах программыг шинэчлэв. 

18 Метамэдээллийн сан  Газрын доорхи усны нөөц 

 Сав газрын хил 

 Цэвдгийн бүс, бүслүүрийн зураг 

19 Геомэдээллийн сан  Усны сав газрын хилийн зураг 

 Цэвдгийн бүс, бүслүүрийн зураг 

 Уур амьсгалын зураг 

 Ойн түймрийн эрсдэлийн зураг 

20 Цөлжилтийн 
мэдээллийн сан  

 2012-2013 оны хүн ам 

 2011-2014 малын тоо, толгой 

 2011-2014 оны ДНБ, ургац 

21 Байгаль орчин, ногоон 
технологийн 
мэдээллийн сан 

 Мэдээ оруулах программын алдааг засварлав. 

 Зарим зургийн файлыг шинэчилж оруулав. 

22 Байгаль орчинд 
учруулсан хохирол 
нөхөн төлбөрийн 
мэдээллийн сан 

 Мэдээ ороогүй. 

23 Байгаль орчны гэмт 
хэрэг, зөрчлийн 
мэдээллийн сан 

 Зөрчлийн 1346 мэдээ 

 

Хүрээлэнгийн вэб серверийн шуурхай ажиллагааг хангах, тогтмол шинэчлэх 

 Хүрээлэнгийн вэб сервер дээр саатал, доголдол гараагүй бөгөөд сайтын 

контентийг тогтмол шинэчилж, хүрээлэнгийн сарын тайлан, үйл явдлын мэдээ, 

ном товхимол, бүтээл зэрэг өгөгдлүүдийг цаг хугацаанд нь хийв.  

 “Хүрээлэнгийн 50 жил” гэсэн буланг шинээр нэмж хийсэн бөгөөд эрдэм 

шинжилгээний номын сангийн холбоосыг нэмж, ASEM-ийн хуралд зориулсан цаг 

уурын мэдээний вэб хуудсыг хийж ажиллуулсан байна.  

Мэдээллийн сангийн шуурхай ажиллагааг хангах,  архив, нөөц хуулбарыг хийх 

 2016 оны 7 дугаар сард мэдээллийн сангийн серверийн хатуу диск гэмтсэний 

улмаас хатуу диск сольж, үйлдлийн систем болон программыг шинэчлэн 

мэдээллийн санг сэргээсэн бөгөөд дахин саатал доголдол гараагүй, шуурхай 

ажиллагаатай холбоотойгоор хэрэглэгчдээс санал, гомдол ирээгүй байна.  

 Мэдээллийн сангийн бүрэн хэмжээний архивыг 10 удаа хийгээд байна.   

 2016 оны эхний 11 сарын байдлаар байгаль орчны мэдээллийн санд 7544  

газраас 362616 хэрэглэгч хандаж,  530 Gb мэдээг авч ашигласан байгаа нь 

жилээс жилд санд хандах хэрэглэгчийн болон авч ашигласан мэдээний тоо өсөж 

байгааг харуулж байна. 



9. Хүрээлэнгийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд туслах, дэмжлэг 

үзүүлэх 

9.1 Удирдлага, зохион байгуулалтын арга хэмжээний талаар 

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагч Д.Цогт-Очир даргатай хүрээлэнгийн захирал, 

төсвийн шууд захирагч С.Хөдөлмөр Үр дүнгийн гэрээг 2016 оны 1 дүгээр сарын 16-нд 

байгуулсан бөгөөд гэрээний хавсралтаар “Хүрээлэнгийн үйл ажиллагааны 2016 оны 

төлөвлөгөө”-г 8 бүлэг, 130 зүйл арга хэмжээ, тусгайлан сонгосон 1 бүлэг болох “3.Ус цаг 

уур, орчны хяналт шинжилгээний улсын сүлжээг мэргэжил, арга зүйгээр хангах” бүлгийн 

18 зүйл арга хэмжээг батлуулж, хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, ажлын тайланг сар тутамд, 

үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг улирал тутамд гаргаж, хагас жилээр болон бүтэн 

жилээр тайланг /Хүснэгт 14, 15/гаргаж ирлээ.  

Хүснэгт 14. 2016 оны Үр дүнгийн гэрээний эхний хагас жилийн биелэлт: 

Гэрээний үзүүлэлт Өгвөл зохих 

оноо 

Өгсөн оноо 

/дундаж оноо/ 

1.Нийт арга хэмжээ (гарц)-ний биелэлт          0-30 26.5 

2.Тусгай арга хэмжээ(гарц)-ний биелэлт          0-40 35.0 

3.Манлайллын  зорилт  (орц)-ын   биелэлт          0-30  30.0 

                       Нийт оноо         0-100  91.5 

 

Хүснэгт 15. 2016 оны Үр дүнгийн гэрээний жилийн эцсийн байдлаарх биелэлт: 

Гэрээний үзүүлэлт Өгвөл зохих 

оноо 

Өгсөн оноо 

/дундаж оноо/ 

1.Нийт арга хэмжээ (гарц)-ний биелэлт          0-30 27.7 

2.Тусгай арга хэмжээ(гарц)-ний биелэлт          0-40 36.5 

3.Манлайллын  зорилт  (орц)-ын   биелэлт          0-30  28.8 

                       Нийт оноо         0-100  93.0 

 

Төв, сектор, хэлтсийн дарга нартай үр дүнгийн гэрээг байгуулж, биелэлтийг дүгнэж 

ирлээ. /Хүснэгт 16/ 

Хүснэгт 16. Нэгжийн дарга нартай үр дүнгийн гэрээ байгуулсан байдал, үнэлгээ: 

№ Нэгжийн нэрс 
Дарга, эрхлэгчийн 

нэрс 

Үр дүнгийн 

гэрээ 

байгуулсан 

огноо 

гэрээнд тусгагдсан ажлын тоо 

хэмжээ, биелэлт 

үндсэн тусгай 
Биелэлт, 

оноогоор 

1 Ус судлалын сектор Г.Даваа 2016.01.10 39 2 93,9 

2 Байгаль орчны мэдээллийн төв М.Баясгалан 2016.01.19 36 2 91,0 

3 Холбоо, сүлжээний хэлтэс О.Энхцэцэг 2016.01.26 13 1 90.3 

4 Урьдчилан мэдээлэх төв Ж.Цогт 2016.01.27 14 6 93,7 

5 Зайнаас тандан судлалын хэлтэс М.Одбаяр 2016.01.28 29 1 91.4 

6 Уур амьсгалын сектор П.Гомболүүдэв 2016.01.29 41 3 98,7 

7 Орчны судалгааны сектор Д.Жүгдэр 2016.02.29 32 5 93,7 

8 Хөдөө аж ахуйн цаг уурын сектор Б.Эрдэнэцэцэг     
 

 



Хүрээлэнгийн 50 жилийн ойг тэмдэглэх ажлын хэсгийг Захирлын 2015 оны А/48 

тушаалаар байгуулж, бэлтгэлийг хангах арга хэмжээг авчан бөгөөд 2016 оны 3 дугаар 

сарын 04-нд “Ой тэмдэглэх тухай” Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын 

сайдын 2016 оны А/63 дугаар тушаал, 9 дүгээр сарын ...-нд ЦУОШГ-ын даргын 2016 

оны .... Тушаал гарч, хийх ажлын төлөвлөгөөг 3 хэсэг 22 зүйлтэйгээр нягтлан баталж, 

100%-ийн биелэлттэй хэрэгжүүлж, ойн нэгдсэн арга хэмжээг 10 дугаар сарын 28-нд 

амжилттай зохион байгууллаа. Ойг угтаж хийсэн ажлаас товч дурьдвал: Р.Мижиддорж, 

доктор А.Батболд нарыг оролцуулсан гурван үеийн уулзалт, олон улсын эрдэм 

шинжилгээний бага хурал 2, дотоодын эрдэм шинжилгээний бага хурал 1, Дэлхийн Цаг 

уур ба усны өдөрт зориулсан онол үйлдвэрлэлийн хурал 1, хүндэтгэлийн хурал зэргийг 

амжилттай зохион байгуулав. Л.Нацагдорж “Цаг агаарыг урьдчилан тооцоолох тоон 

загварчлалын үндэс” номоо хэвлүүлж, “Ус цаг уур, орчны судалгааны түүхийн шинэхэн 

жимээр” цахим ном /СД/, видео бэлтгэж, ХААЦУ, МААЦУ-ын лавлахыг шинэчлэн хийх 

аргазүйг боловсруулж, зарим эх мэдээг бэлтгэлээ. Хүрээлэнгийн ойн зарлалын самбар, 

танилцуулгыг бэлтгэж хэвлүүлэх, түүх, одоогийн технологийн талаарх зурагт 

танилцуулгыг хөлтэй самбар гаргаж, эрдэм шинжилгээний бага хурлууд,  хүндэтгэлийн 

хурал, хүлээн авалтын танхимд тус тус байрлуулан сурталчилсан бөгөөд хүрээлэнгийн 

үйл ажиллагааг хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр Г.Сарантуяа, П.Гомболүүдэв, 

Б.Эрдэнэцэцэг, Г.Даваа, Л.Нацагдорж, Д.Жүгдэр, нийслэлийн 23, 21 дүгээр сургуулийн 

сурагчдад Д.Оюунчимэг, Б.Саранцацралт  нар сурталчлав. Эрдэм шинжилгээний 

номын сангийн цахим каталогийг /850 төрлийн монгол ном/ хүрээлэнгийн цахим 

хуудсанд холбож, давхардсан тоогоор нийт 63 албан хаагч, ахмадуудыг төр засаг, 

бусад байгууллагын шагналд тодорхойлж, 37 нь шагнуулсан бөгөөд “УЦУОСМХ-50" 

бэлэг дурсгалын зүйлс аяга, тэмдэглэлийн дэвтэр, даавуун уут зэргийг бэлтгэж, ойд 

оролцогчид болон харилцагчдад өглөө. Ойг угтаж сагсан бөмбөг, волейбол, ширээний 

теннис, шатарын төрлөөр биеийн тамир спортын тэмцээн, уралдааныг салбарын 

хэмжээнд зохион байгуулж, 21 аймаг, нийслэл, харъяа байгууллагуудын баг тамирчид 

оролцсон бөгөөд сагсан бөмбөг, гар бөмбөгийн тэмцээнийг хүрээлэнгийн нэрэмжит 

болгон зохион байгуулж, шагнал урамшууллыг олголоо. Ойн хүндэтгэлийн концертыг 

амжилттай зохион байгуулж, албан хаагчдын дунд Хүрэлтогоот, Тэмээ хадны чиглэлд 

явган аяллыг амжилттай зохион байгуулав.  

Хүрээлэнгийн үйл ажиллагааны тайланг сар бүр гаргаж, захиргааны зөвлөлийн 

хурлаар тогтмол хэлэлцэж, цаашид авах арга хэмжээг тодорхойлж ирсэн бөгөөд 

зөвлөлийн болон шуурхай хурлыг 32 удаа хийгээд байна. Үйл ажиллагааны болоод 

санхүүгийн тайланг тогтмол хугацаанд нь гаргаж, ЦУОШГ-т хүргэж ирсэн бөгөөд 

хүрээлэнгийн www.icc.mn цахим хуудсанд байршуулж байна.  

 

9.2 Систем, сүлжээний найдвартай ажиллагааг хангах 

Дэлхийн Цаг Уурын байгууллагын бүсийн төв болох Новосибирскийн төвтэй 

Реалком XXK-ны шилэн кабелиар мэдээ солилцдог байсныг интернетийн горимд 

шилжүүлж, GRE тунел үүсгэн холбогдох ажил хийгдэв. Энэ ажлын хүрээнд Firewall 

болон MAIPU роутер дээр портуудыг нээх болон бусад тохиргоонуудыг хийв.  

http://www.icc.mn/


Хиймэл дагуулын мэдээний (Thredds болон Adde) серверүүдийн техникийн болон 

системийн бэлэн байдлыг хангаж, каталог серверийн скриптэд холбогдох нэмэлтүүдийг 

хийж, 2016 оны мэдээг нэмж оруулсан байна. 3 дугаар сарын 18-наас TDS Каталог 

серверийн хатуу диск гэмтсэн тул 4ТВ 2 ширхэг хатуу дискийг авч, сэргээсэн бөгөөд 

хатуу дискний хэмжээ нэмэгдсэн тул интернетэд хиймэл дагуулын 45 хоногийн мэдээ 

байршуулдаг байсныг нэмэгдүүлж, 150 хоногийн эх мэдээг байршуулах боломжтой 

болоод байна.  

Залаатын автомат станцын систем сүлжээний тасралтгүй ажиллагааг хангаж 

ажиллаж, мэдээг хүлээн авах, архивлах ажлыг өдөр бүр хийж байна.  

Cуперкомпьютерийн техникийн болон систем программ хангамжийн бэлэн байдлыг 

ханган ажиллаж, улирал болгонд техникийн үзлэг үйлчилгээ хийх, өдөр бүр систем 

программ хангамжийн хэвийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих ажлын хүрээнд 

агааржуулагчийн хэвийн ажиллагаа алдагдсанаас доторх температур +28С хүрч, 

системд алдаа өгсний улмаас өөрийгөө хамгаалах горимд шилжин автоматаар 

унтарсаныг шалгаж, агааржуулагчийн үзлэг үйлчилгээ хийж, температурын хэвийн 

хэмжээг хадгалах, login node1-д хандахгүй байгаа талаар хэрэглэгчээс мэдээлэл 

ирүүлснийг шалгахад “Out-of-Memory” алдаа гарч, зарим үйлчилгээг хааж, хэрэглэгчийн 

ажиллуулсан ажлын статус held горимд шилжсэнийг тогтоож, login1 node-ийн хэвийн 

ажиллагааг хангах, суперкомпьютерийн firewall компьютер гацаж, login 2 дээр алдаа 

өгсөнийг шалгаж, хэвийн ажиллагааг хангах, тоон прогнозын загварын бодолт удаан 

байсан тул системийг бүхэлд нь шалгаж, алдааг засах, хэрэглэгчийн GDAL програм 

хангамжийг суулгаж турших хүсэлтийн дагуу шинээр хэрэглэгч нээж өгөх ажлуудыг 

хийв. Өгөгдөл хадгалах хэсэгт “tray99 battery canister failed”, мөн “Medium Data 

Availability Risk” гэсэн алдааны мэдэгдэл гарсныг шалгаж, Tray 99 6 slot дээрх хатуу 

дискийг байгаа нөөцөөс солих арга хэмжээг авсан боловч хатуу дискэнд гэмтэл гарсан 

тул гадаад зөвлөх Дермотод хандаж, батерей канистар болон хатуу дискийг шинээр 

авч сольсноор хэвийн ажиллагааг хангалаа.  

Хүрээлэнгийн бүх хэлтсүүдийн компьютерүүдэд үзлэг үйлчилгээг хуваарийн дагуу 

хийж, шаардлагатай компьютерүүдийн систем, програм хангамжийг шинэчлэв. 2015 

оны тооллогоор актлахаар санал оруулсан компьютерүүдээс 7 компьютерийн 

системийг шинэчилж, хэрэглээний програм суулгаж, ЦУОШГ-т шилжүүлээд байна. 

Ажиллагаагүй байгаа тог баригч UPS-үүдийг сэлбэж, цэнэглэх засварын ажил хийгдэж, 

6 ширхэг UPS-ийг ажилд оруулан шаардлагатай албан хаагчдад өглөө. ХААЦУС, ОСС, 

УСС, УАС-ын дотоод сүлжээ доголдсоныг шалгаж, хэвийн ажилд оруулсан бөгөөд Уур 

амьсгалын секторын инженер Сайн-Амгалан, Чулуунчимэг, Орчны судалгааны 

секторын эрхлэгч Жүгдэр нарын компьютерийн үйлдлийн систем ажиллахгүй болсноос 

шинээр систем, хэрэглээний програм хангамжийг суулгаж, сүлжээнд холбох, ХААЦУС-

ын  инженер Ганхүүгийн компьютер асахгүй байсныг шалгаж, тэжээлийн блок гэмтэлтэй 

байсан тул шинээр худалдан авч тавих, Бат-Оюуны компьютер систем шинээр 

суулгаад ч гацаад ажиллахгүй байгааг шалгахад вирустэй нэмэлт хатуу диск 

залгаснаас байсныг тогтоож,  хэвийн ажилд оруулах, УАС-ын инженер Балжиннямын  

компьютерын хатуу диск удаан, зарим програм суухгүй байсан тул шинээр 250GB хатуу 



дискэнд системийг суулгаж, хэрэглээний програмууд, антивирусны програм суулгаж, 

дата хардыг нь шалгаж ажиллуулах, УМТөвийн инженер Буянтогтохын компьютерийн 

үйлдлийн систем гэмтсэнийг дахин суулгах, FY дагуулын BackPC-ны үйлдлийн систем 

гэмтсэнийг дахин шинээр суулгах, GMSoft програмын тохиргоог хийх, эрдэмтэн нарийн 

бичгийн даргын UPS-ний батерейг сольж цэнэглэх, хэвлэх төхөөрөмжийг шалгаж 

ажиллуулах зэрэг ажлууд хийгдсэн байна. Хүрээлэнгийн  принтерүүдэд  шаардлагатай 

байгаа хорны жагсаалтыг гаргаж, үнийн санал авч, 20 принтерт хор солих ажил 

хийгдэв. 

Усны мэдээллийн сангийн серверийг машин зааланд байрлуулсантай холбогдуулан 

цахилгааны утсыг шинээр татуулж, сүлжээний кабелийг шинээр татах, сүлжээнд 

холбох, Бодьсистемс компаниас 2 гадаад IP хаяг нэмж, гадаад сүлжээнд холбох зэрэг 

ажлууд хийгдлээ.  

Машин заалны агааржуулалтын системүүдийн үзлэг үйлчилгээ хийх ажлын хүрээнд 

“Сэрүүн” ХХК болон “Хөргөлт сервис” ХХК-д дуудлага өгч, гадна талын мотор болон 

сэнсний шороо тоосыг цэвэрлүүлэх ажил хийгдэв. 

 Кибер аюулгүй байдлын газраас байгууллагуудын дотоод сүлжээг гадны хандлагад 

өртөхөөс сэргийлэх, мөн байгууллагын хэрэглэгч гадагшаа ямар хандлага хийх зэргийг 

хянах үүднээс  өөрийн хяналтын сүлжээг манай байгууллагад холбох ажлыг хийсэн 

байна. 

Мэдээллийн сангийн серверийн 24ТВ хэмжээтэй 2 хатуу диск алдаа өгсний улмаас 

бүх мэдээг хуулж, дискийг шинээр худалдаж авахаар 2017 оны захиалгад оруулав.  

Цахилгааны хэлбэл байнга гарч, сүлжээний тоног төхөөрөмж гэмтэх асуудал 

гарсныг шалгахад гадна цахилгааны 1 фаз дээр хэт их ачаалал өгснөөс халалт өгч, 

хэлбэлзэл үүсч байсныг тодорхойлж, гүйдлийн трансформаторыг сольсон ба цаашид 

цахилгааны ачааллыг жигд хуваарилахыг цахилгаанчинд үүрэг болгов.  

Kaspersky Internet Security 2016 антивирусын програм хангамжийг хэрэглэгчидийн, 

Kaspersky Open Space Security антивирусын програм хангамжийг сервер 

компьютерүүдэд шинэчлэн суулгаж байна.  

Дата төвтэй гэрээ байгуулан хүрээлэнгийн домайн нэр болон 

@irimhe.namem.gov.mn  шинэ майл хаягийг үүсгүүлж, албан хаагч тус бүрд майл хаяг 

нээв. 

Сургалтын өрөөний сүлжээний утсыг сольж, сүлжээний тасалдалгүй ажиллагааг 

хангасан ба Германы хамтын ажиллагааны GIZ байгууллагатай хамтран хийж байгаа 

төслийн хүрээнд сургалтын өрөөний бүх компьютерийг шинэ компьютерээр сольж, 

компьютерийн хурд, хүчин чадлыг нэмэгдүүлснээр газарзүйн мэдээллийн систем зэрэг 

өндөр хүчин чадалтай компьютер шаарддаг сургалтуудыг зохион байгуулахад 

компьютер гацахгүй байх, сургалт үр дүнтэй болох нөхцөл бүрдлээ. 

 

9.3 Хүрээлэнгийн хөрөнгө, санхүүгийн үйл ажиллагааны талаар 

2016 онд нийт 1.461.439.900 төгрөг, үүний 1.453.439.500 мянган төгрөгийг улсын 

төсвөөс, 8.000.000 төгрөгийг өөрийн орлогоос санхүүжүүлэхээр хүрээлэнгийн төсөв 

батлагдсан.  Төсвийн гүйцэтгэлээр улсын төсвөөс 1.420.709.500 төгрөгний санхүүжилт 



авч, өөрийн орлогоор 10.976.651 оруулж, нийт 1.418.959.057=44 төгрөгийг үйл 

ажиллагаандаа зарцуулж, 12.727.093=56 төгрөгийг улсын төсөвт төвлөрүүлсэн байна. 

Төсвийн гүйцэтгэлийг зардлын зүйлээр нь авч үзвэл: цалин, гэрэл цахилгааны зардал 

жилийн дундуур хүндрэлтэй байсан хэдий ч зардлын гүйцэтгэл эцсийн дүнгээрээ 

батлагдсан төсвөөс хэтрээгүй болно.  

Хүрээлэнгийн нэмэлт санхүүжилтын дансанд гадаад орны ижил төстэй байгууллага, 

эрдэмтэдтэй хамтран хэрэгжүүлж байгаа болон ШУТСангийн санхүүжилттэй эрдэм 

шинжилгээ, судалгааны нийт 13 төсөл, ажлын санхүүжилтын авч зарцуулан, тайлагнаж 

байна. Тайлангийн хугацаанд нийт 576.691.519=58 төгрөгийн санхүүжилтыг авч, 

421.620.689=60 төгрөгийг зарцуулж, 155.070.829=98 төгрөгийг 2017 онд дамжуулан 

зарцуулахаар болж байна. 

Үндсэн хөрөнгө, материалын хагас, бүтэн жилийн тооллогоор, үндсэн хөрөнгийн 

тооллогын бүртгэл, ажиллагсдын хэрэглэж байгаа хөрөнгө, тавилга эд хогшлын 

бүртгэлийг шинэчлэн хөтөлж, хөрөнгийн элэгдлийг байгуулан тайланд тусгалаа. 

Тооллогоор дутагдсан зүйлгүй. 

Сангийн сайдын 2006 оны 388 тоот тушаалаар батлагдсан  Төсөвт байгууллагад 

мөрдөх Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, заавар журам, мөн Сангийн сайдын 2008 

оны 352 тоот тушаалаар батлагдсан төсөвт байгууллагын Нягтлан бодох бүртгэлийн 

заавар журамд орсон өөрчлөлтийн дагуу хүрээлэнгийн нягтлан бодох бүртгэлийг 

хөтлөн явуулж байна.  

Хүрээлэнгийн төсвийн дутагдалтай байгаа зүйлийн судалгааг хийж, асуудал 

боловсруулан ЦУОШГ-ын даргын зөвлөлд хэлэлцүүлэх, төсвийн тодотголд тусгуулах 

арга хэмжээг авч ирсэн бөгөөд өнгөрөгч жилд 1-д цалингийн төсөвт зарим нэг хүндрэл 

оны дундуур гарлаа. Үүний шалтгааныг төсөв өмнөх оныхоос 10.9%-иар хасагдаж 

батлагдсан, ЗГ-ын 27 дугаар тогтоолд ороогүй учир ШУТСангаас санхүүжиж байсан 

эрдэм шинжилгээний ажилтнуудын зэрэг дэвийн нэмэгдлийг зогсоосон, ШУТС-ын 

санхүүжилтээр 2013-2015 онуудад хэрэгжсэн 2 төсөл дууссаны улмаас уг төслөөс 

цалинжиж байсан 6 албан хаагчийг төсөвт шилжүүлсэн зэрэг гэж үзэж байна. 2-т гэрэл 

цахилгааны зардал сар бүр 1-1.5 сая төгрөгөөр хэтэрч ирснийг Эрчим хүчний 

зохицуулах хорооноос 2014 онд 1, 2015 онд 2 удаа цахилгааны тарифыг төсвийн 

төлөвлөлт хийсний дараагаар нэмсэн, улмаар 2015 оны 8 дугаар сараас сэргээгдэх 

эрчим хүчийг дэмжих төлбөрийг нэмж авдаг болсон болон чадлын тарифт шилжсэн 

зэргээс шалтгаалсан гэж дүгнэж байна. Эдгээр асуудлыг тухай бүрийд нь төсвийн 

төвлөрүүлэн захирагчид мэдэгдэж, ЦУОШГ-аас зарим төлөлтийг хийсэн ба 2017 оны 

төсөвт цахилгааны зардлыг нэмүүлэх арга хэмжээг авч, 12 дугаар сарын бичилтийг 

хийлгүүлэхгүйгээр дараа онд шилжүүлэх зэрэг арга хэмжээг авлаа.  

Хүрээлэнгийн  2015 оны санхүүгийн тайланд “Эс жи эм ди” аудитын газраас аудит 

хийж, “Зөрчилгүй” саналын дүгнэлт өгсөн ба  нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын 

баримт бичгийг Улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартад 

нийцүүлэн боловсоруулж ажиллах, Солонгос улсаас хэрэгжүүлж байгаа төслийн 

хөрөнгөөр худалдан авсан Mitsubishi pajero 2.8GL- машиныг хүрээлэнгийн нэр дээр 

шилжүүлэх, шатахууны тооцоог нарийн тооцоолоогүй зөвхөн шаардах  хуудсаар, 



шатахууны тооцоог 100км-т ноогдох норм нормативаар мөрдөхгүй олгож байгаа, 

жолоочийн тооцооны хуудас бүрэн бус байна зэрэг 3 зөвлөмжийг ирүүлсэн дагуу 

холбогдох арга хэмжээг авч, БОНХЯамны харъа газрууд нийтээрээ нягтлан бодох 

бүртгэлийн бодлогын бичиг баримттай болсон, машиныг хүрээлэнгийн нэр дээр 

шилжүүлсэн, шатахууны тооцоог норм, нормативын дагуу тооцож, жолоочийн хуудсыг 

бүрэн хөтлүүлж байна.  

2015 онд хэрэгжүүлсэн төсөл, гэрээт ажил зэрэг нэмэлт санхүүжилтын дансаар 

төсөв, хөрөнгө нь зарцуулагдсан нийт 10 ажлын санхүүгийн тайланг захирлын зөвлөлд 

танилцуулж, ажлын тайлангуудыг зөвлөлөөр хэлэлцүүлэх үүргийг удирдагчдад нь өгсөн 

ба зөвхөн БНСУ-ын Агаар, сансрын судалгааны хүрээлэнтэй хийж байгаа гэрээт ажлын 

тайланг 3 дугаар сард хэлэлцүүлсэн байна.   

Байгууллагын эд хөрөнгийг зориулалтын дагуу зөв ашиглах талаар Хүрээлэнгийн 

хөдөлмөрийн дотоод журамд дэлгэрэнгүй тусгаж, албан хаагч нэг бүрээр нарийвчлан 

судлуулж, мөрдөн ажиллаж байна.  

Үндсэн хөрөнгийг хагас жилийн тооллогыг 6 дугаар сарын 20-иос эхлэн ажлын 10 

хоногт хийж, эд хөрөнгийг нэг бүрчлэн тоолуулж , тооллогын дүнг нэгтгэсэн ба алга 

болгож, эвдэж үрэгдүүлсэн зэрэг эд хөрөнгөтэй холбоотой ямар нэгэн зөрчил гараагүй 

болно. Хэт хуучирсан, ашиглах боломжгүй болсон, гэмтэлтэй, урагдсан зэргийн улмаас 

ашиглагдахгүй байгаа 350401 данснаас нийт 158.150 төгрөгийн үнэтэй хулганан гар, 

500Гб хатуу диск тус бүр 1 ширхэг, 350402 данснаас лацны тэмдэг, сүлжээний бахь, 

сандал зэрэг 5 нэрийн 5 ширхэг 79.000 төгрөгийн эд зүйлс, в)350403 данснаас 

мультиметр, флаш, веб камер, 22 инчийн дисплей зэрэг 4 нэрийн 438.933=50 төгрөгийн 

үнэтэй 4 ширхэг багаж хэрэгсэл, Бага үнэтэй зүйлс данснаас 3.880 төгрөгийн үнэтэй 

лац 1 ширхэг зэргийг тус тус акталж, үндсэн хөрөнгийн машин, тоног төхөөрөмжийн 

данснаас 2004 оноос хойш ашиглаж байгаад гэмтсэн, ашиглагдахаа больсон 9 нэрийн 

10.615.816=00 төгрөгийн үнэтэй 12 ширхэг компьютерийн болон мэдээллийн сүлжээний 

тоног төхөөрөмж, тавилга, эд хогшлын данснаас 2007 оноос ашиглагдаж, гэмтэж, 

ашиглах боломжгүй болсон 6 нэрийн 439.128=53 төгрөгийн 7 ширхэг эд хогшил, 

хамтарсан судалгааны ажлын хүрээнд Япон улсаас 2001 онд оруулж ирээд мал аж 

ахуйн цаг уурын харуулуудад ашиглагдаж байгаа цаг уурын зөөврийн автомат 

станцуудыг Дорноговь, Булган, Төв аймгуудын УЦУОША-дад балансаас балансад 

шилжүүлэх зэрэг 3 асуудлыг шийдүүлэхээр ЦУОШГ-т тавьсан байна. 

Сангийн яамны Төрийн өмчийн газарт эд хөрөнгийн нэгдсэн тайланг хүргүүлж, 

Төрийн өмчийн бүртгэлийн программд хөрөнгө нэг бүрийг шивж оруулсан байна. Мөн 

агуулахад байгаа эд хөрөнгийг ашиглах ашиглагдахгүйгээр нь ялгаж, марк төрлөөр нь 

ангилж,  склад болон подвалийг цэвэрлэн агуулахын эмх цэгцэд анхаарч ажиллалаа. 

 Жилийн  эцсийн тооллогыг 12 дугаар сарын 07-ноос эхлэн хийж, 2016 оны сүүлийн 

хагас жилд Германы хамтын ажиллагааны GIZ байгууллагаас сургалтын өрөөний 

компьютерүүдийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхээр авч өгсөн 30.001.000 төгрөгийн үнэ 

бүхий 17 компьютер, 1 дэлгэц, Ногоон Алт төслөөс авч өгсөн 1.899.000 төгрөгийн үнэ 

бүхий 1 компьютер, Усны мэдээллийн сантай БОАЖЯ-аас шилжиж ирсэн 25.582.700 

төгрөгийн үнэ бүхий 2 сервер компьютер, 1 UPS, гар, дэлгэц, зогсуур тус бүр 1-ийг, 



хүрээлэнгийн 50 жилийн ойгоор хамтран ажилладаг байгууллагуудаас бэлгэнд өгсөн 

зах зээлийн үнэлгээгээр 3.197.000 төгрөгийн үнэ бүхий 2 компьютер, 598.000 төгрөгийн 

үнэ бүхий 2 принтер, нийт 65.277.700 төгрөгийн үнэ бүхий 12 нэрийн 29 ширхэг 

хөрөнгийг үндсэн хөрөнгийн 390203 дансанд, хүрээлэнгийн сүүлийн хагас жилд 

худалдаж авсан мауз, хатуу диск зэрэг 2 нэрийн 290.400 төгрөгийн үнэ бүхий 5 ширхэг 

хөрөнгийг 350401 дансанд, хүрээлэн дээр хэрэгжүүлж байгаа төсөл, гэрээт ажлуудын 

хүрээнд бий болсон 13 нэрийн 21.799.250 төгрөгийн үнэтэй 33 ширхэг мэдээллийн 

сүлжээний болон компьютерийн сэлбэг хэрэгслийг 350403 дансанд, 3 нэрийн 519.780 

төгрөгийн үнэтэй хөргөгч, ус буцалгагч, ширээний гэрлийг 350402 дансанд тус тус нэмж, 

бүртгэлд тусгаж, хуучирсан, ашиглах боломжгүй болсон, гэмтэлтэй, урагдсан зэргийн 

улмаас ашиглагдахгүй байгаа 350401 данснаас нийт 127.450 төгрөгийн үнэтэй 1 Тб-ын 

хатуу диск, бичгийн цаасны цоолтуур, 350402 данснаас 36.534=06 төгрөгийн үнэ бүхий 

угтвар ширээ, утасны аппарат, уртасгагч залгуур, 350403 данснаас 171.540=00 

төгрөгийн үнэтэй флаш, веб камер, Жи-мобайлын утас, уртасгагч залгуур, Бага үнэтэй 

зүйлс данснаас 3.593=60  төгрөгийн үнэтэй үүлний атлас, заавар, төмөр өлгүүр, ханын 

цаг зэргийг тус тус актлахаар шийдвэрлээд байна. Үндсэн хөрөнгийн машин, тоног 

төхөөрөмжийн данснаас 2004 оноос хойш ашиглаж байгаад гэмтсэн, ашиглагдахаа 

больсон 11 нэрийн 23.615.143=00 төгрөгийн үнэтэй 12 ширхэг компьютерийн болон 

мэдээллийн сүлжээний тоног төхөөрөмж, хэмжлийн багаж, тавилга, эд хогшлын 

данснаас гэмтэж, ашиглах боломжгүй болсон 192.500=00 төгрөгийн 1 ширхэг сандал, 

програм хангамжийн данснаас түлхүүрийн хугацаа дууссан 10.292.090 төгрөгийн үнэ 

бүхий програм хангамжийг тус тус актлуулах, БОАЖ Сайдын 2016 оны А/32, ЦУОШГ-ын 

даргын 2016 оны А/89 дүгээр тушаалуудыг үндэслэн хийгдсэн бүтцийн өөрчлөлтийн 

улмаас тус хүрээлэнгээс ЦУОШГ-т шилжсэн албан хаагчдын хэрэглэж байгаа 390203 

дансны 32 нэрийн 41 ширхэг 170.318.752=83 төгрөгийн машин, тоног төхөөрөмж,  

390204  дансны 24 нэрийн 68 ширхэг 11.906.067=06 төгрөгийн үнэ бүхий тавилга, эд 

хогшил, 390301 дансан дахь 2 нэрийн 3.252.858 төгрөгийн үнэ бүхий 2 програм 

хангамж, бага үнэт дансны 7 нэрийн 10 ширхэг 368.200 төгрөгийн хөрөнгийг тус тус гар 

картын хамт ЦУОШГазарт балансаас балансад шилжүүлэх арга хэмжээг авахаар 

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт хандах шийдийг гаргаад байна.  

 

9.4 Хүний нөөцийн асуудлаар 

Хүрээлэнгийн  албан хаагчдын бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний 2015 оны тайланг гаргаж, 

2016 оны 1 дүгээр сарын 5-нд, 2016 оны тайланг гаргаж, 2016 оны 12 дугаар сарын 27-

нд тус тус ЦУОШГ-ын нэгдсэн товчоонд оруулж, хүлээлгэж өгсөн байна. 

Эдийн засгийн хямралаас шалтгаалан салбарын хэмжээнд хийгддэг сургалт, 

семинарийн тоо эрс багассан бөгөөд 2016 онд Щвейцарийн хөгжлийн агентлагийн 

“Ногоон алт” төслийн санхүүжилтээр энэ зун Баянхонгор, Дархан-Уул, Говьсүмбэр, 

Улаанбаатар 4 аймагт сургалт зохион байгуулсан бөгөөд 10 дугаар сард уг төслөөс 

зохион байгуулсан ХААЦУ-ын инженерүүдийн 6 дахь удаагийн сургалтын үеэр аймаг 

орон нутагт бэлчээрийн төлөв байдлын ажиглалтын иж бүрдэл багаж, тоног төхөөрөмж, 



зарим аймагт хатаамал хадгалах шкаф сав авч өгсөн ба нэмэлт, өөрчлөлт хийгдсэн 

мэдээллийн сангийн шинэ гарын авлагаар хангасан байна.  

Ус судлалын харуулын ажиглагчийн сургалтыг 10 дугаар сард 17 хоногийн хугацаанд 

зохион байгуулж, усны 19 харуулын ажиглагчид мэргэжлийн үнэмлэх олгов.   

11 дүгээр сард зохион байгуулсан Цаг уурын ажиглагчийн мэргэжил олгох 

сургалтанд хэлтсийн дарга Б.Эрдэнэцэцэг ХААЦУ-ын ажиглалт судалгаа, бэлчээрийн 

төлөв байдлын мониторинг, инженер Р.Тунгалаг таримал ургамал, хөрсний чийг, 

Т.Алтанцэцэг бэлчээрийн ургамлын үзэгдэлзүйн ажиглалт, технологич инженер 

Т.Төрбат ургамлын өвчин, хөнөөлт шавьж, мэрэгчид, инженер Б.Бархас хөдөө аж ахуйн 

цаг уурын мэдээлэл үйлчилгээ эрдэм шинжилгээний дэд ажилтан Б.Мөнхбат, инженер 

Х.Алтанцэцэг  нар “Цаг уурын автоматжуулсан программ ба ажиглалтын түгээмэл 

алдаа” сэдвээр 8 цагийн хичээл заасан байна. 

6 дугаар сарын 24-өөс Линукс үйлдлийн системийн сургалтыг хүрээлэнгийн 

хэмжээнд зохион байгуулж, сургалтыг ШУТИС-ийн ХМС-ийн багш удирдаж, хэлтсийн 

дарга Г.Батхишиг, мэдээллийн сангийн менежер Б.Хонгорзул, програмчлагч 

Ө.Эрдэнэболд, Б.Нямсүрэн, веб мастер Б.Ундрах, зайнаас тандан судлалын 

мэргэжилтэн Б.Аманжол, Н.Лхагвадорж, зайнаас тандан судлалын инженер 

А.Батчимэг, эрдэм шинжилгээний дэд ажилтан Г.Батжаргал, Тоон прогнозын 

судалгааны лабораторийн эрхлэгч Г.Гантуяа нарын 10 гаруй албан хаагчид 

хамрагдлаа. 

2016 оны 3 дугаар сарын 22-26-нд Батлан хамгаалах яамны албан хаагчдад 

зориулан “Байгаль орчин болон орчны бохирдол, доройтлын мэдээллийн санг ашиглах 

нь” сургалтыг зохион байгуулж, төвийн дарга М.Баясгалан, газарзүйн мэдээллийн 

системийн тэргүүлэх мэргэжилтэн Н.Лхамсүрэн, мэдээллийн сангийн захирагч 

Г.Батхишиг, мэдээллийн сангийн менежер Б.Хонгорзул, програмчлагч Ө.Эрдэнэболд, 

веб мастер Б.Ундрах нар Байгаль орчны зарим мэдээллийн сангийн талаар сургалт 

хийж, дадлагын хичээл оров.  

Нисэхийн цаг уурын төвд зохион байгуулагдсан инженерүүдийн сургалтад “Загварын 

үр дүнг хэрэглэгчдэд хүргэж буй байдал, аргуудын таарц” сэдвээр эрдэм шинжилгээний 

дэд ажилтан М.Батжаргал, Улаанбаатар хотын УЦУОШАлбанд зохион байгуулагдсан 

сургалтанд Төрийн байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийн талаар захиргаа, аж ахуйн 

эрхлэгч Ц.Батцэцэг нар сургалт, хичээлийг хийсэн байна.  

Секторын эрхлэгч Д.Жүгдэр ХААИС-ийн багш Д.Амаржаргалын  “Монгол орны говь, 

хээрийн зарим нутгийн тоосны агууламж, шилжилт, цаг уурын нөхцлийн хамаарал” 

сэдэвт ажлыг удирдаж, газарзүйн ухааны доктор хамгаалуулсан ба 2016 оны 3 дугаар 

сарын 29-нд Батлан хамгаалахын аюулгүй байдлын сургуулийн багш, оюутнуудад 

“Орчны болон агаарын бохирдол”, “Шороон шуурга” сэдвээр лекц хийжээ. 

МУИС-ийн 3 дугаар курсын 12 оюутан, ШУТИС-ын ХМТС-ийн 2 оюутны дадлагын 

ажлыг удирдан хийлгэв.  

 

Тайлангийн хугацаанд албан хаагчдын мэргэжлийн болон хэлний мэдлэгийг 

дээшлүүлэхэд анхаарч, суралцах нөхцөл бололцоог бүрдүүлсний үр дүнд ннженер 



Д.Дуламсүрэн газарзүйн ухааны доктор, инженер Г.Амгалан агаар мандлын физикийн 

ухааны докторын зэргийг тус тус амжилттай хамгаалж, зайнаас тандан судлалын 

мэргэжилтэн Т.Батцэцэг 9 дүгээр сараас эхлэн БНХАУ-ын ШУА-ийн Тоон Дэлхий ба 

зайнаас тандан судлал хүрээлэнд докторантурын сургалтанд элссэнээр гадаадад 

докторантурт суралцагчдын тоо 3 болж нэмэгдлээ. Эчнээ хэлбэрээр эрдэм 

шинжилгээний ажилтан Б.Ганцэцэг Японы Кагава их сургуульд докторантурын 

сургалтаа үргэлжлүүлж байгаа бол инженер Э.Мөнхжаргал Нагояа их сургуульд шинээр 

элсэн суралцахаар боллоо. Инженер Г.Чулуунчимэг ХААИС-ийн докторантурын 

сургалтанд элсэж, инженер Б.Сосорбурам Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн 

бакалаврын сургалтаа дүүргэсэн байна.    

Албан хаагчид гадаад, дотоодын богино хугацааны сургалтуудад хамрагдлаа. 

Дотоодод 2016 оны 2 дугаар сарын 22-26-нд болсон Германы хамтын ажиллагааны 

байгууллагын MoMo-3 төслийн “GeoServer, OpenLayers,  JavaScript, ExtJS, GeoExt” 

сургалтанд Байгаль орчны мэдээллийн төвийн нийт албан хаагчид,  Японы Олон улсын 

хамтын ажиллагааны байгууллага /Жайка/-аас “Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг 

бууруулах хяналтын чадавхийг бэхжүүлэх II төсөл”-ийн хүрээнд 2016 оны 2 дугаар сард 

зохион байгуулсан Агаарын бохирдлын CALPUFF тархалтын загварын танилцуулгын 2 

хоногийн сургалтанд инженер Э.Давааням, БОНХЯам, АНУ-ын USGS хамтран 3 дугаар 

сарын 30-аас 4 дүгээр сарын 02-нд зохион байгуулсан “MODFLOW загвар ашиглан Туул 

голын сав газрын газар доорх усны загварчлал хийх” сургалт, мөн 4 дүгээр сарын 20-

25-нд зохион байгуулсан “Далангийн хамгаалалтын усзүй ба гидравликын судалгаа” 

сэдэвт сургалтууд, HEC-HMS, HEC-RAS загваруудыг Туул гол дээр туршиж дадлага 

хийхэд эрдэм шинжилгээний дэд ажилтан Ж.Одгарав, инженер Г.Болоржаргал, 

инженер Э.Батбаяр, Б.Эрдэнэбаяр, Г.Оюунхүү нар, 5 дугаар сарын 16-аас 20-нд 

Монгол орны REDD+-ийн төлөвлөлтөд дэмжлэг үзүүлэх төслийн “Хүлэмжийн хийн 

тооллогод газар ашиглалт, газар ашиглалтын болон ойн өөрчлөлтийн үнэлгээ хийх” 

сургалт мэдээллийн сангийн менежер З.Нарангэрэл, зайнаас тандан судлалын 

мэргэжилтэн Г.Нандин-Эрдэнэ, эрдэм шинжилгээний дэд ажилтан Д.Оюунчимэг, 

инженер Э.Давааням нар, 6 дугаар сарын 7-нд Байгаль хамгаалах сангийн Уур 

амьсгалын өөрчлөлтийн төсөл хэрэгжүүлэх нэгжээс зохион байгуулсан “IPCC -ийн 2006 

оны хүлэмжийн хийн тооллогын аргачлалын Үндэсний чадавхи бэхжүүлэх” сургалтанд 

мэдээллийн сангийн менежер З.Нарангэрэл, зайнаас тандан судлалын мэргэжилтэн 

Г.Нандин-Эрдэнэ, эрдэм шинжилгээний дэд ажилтан Д.Оюунчимэг нар, 5 дугаар сарын 

24-өөс 6 дугаар сарын 03-нд Германы хамтын ажиллагааны GIZ байгууллагаас зохион 

байгуулсан “Landsat хиймэл дагуулын 2013 оны мэдээгээр хийсэн ойн бүрхэвчийн 

зургийг сайжруулах” сургалтад зайнаас тандан судлалын мэргэжилтэн Г.Нандин-

Эрдэнэ, 05 дугаар сарын 26-30 өдрүүдэд Японы Олон улсын хамтын ажиллагааны 

байгууллага / Жайка /-аас “Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулах хяналтын 

чадавхийг бэхжүүлэх II төсөл”-ийн хүрээнд зохион байгуулсан Агаарын бохирдлын 

CALPUFF тархалтын загварын танилцуулгын сургалт, 6 дугаар сарын 14-15-нд 

“Судалгааны үр дүнг мэдээлэх хэвлүүлэх” мэргэшүүлэх сургалтанд инженер 

Э.Давааням, 9 дүгээр сарын 22-24-нд UN-REDD хөтөлбөр хэрэгжүүлэх нэгжээс зохион 



байгуулсан “Монгол орны REDD+-ийн бодлого арга хэмжээг хэлэлцэх” сургалтад 

мэдээллийн сангийн менежер З.Нарангэрэл, 9 дүгээр сарын 26-27-нд Цэнгэг усны 

төвөөс зохион байгуулсан “MODFLOW ашиглан Туул голын сав газрын газар доорх 

усны загварчлал хийх” сургалтанд инженер Э.Батбаяр, Г.Оюунхүү, Б.Эрдэнэбаяр нар, 

11 сард НЦУТөв дээр зохион байгуулагдсан “Himawari хиймэл дагуулын ашиглалт” 

сэдэвт сургалтанд эрдэм шинжилгээний дэд ажилтан М.Батжаргал нар тус тус  

хамрагдсан байна.  

Гадаадад 2016 оны 1 дүгээр сарын 24-өөс 4 дүгээр сарын 20 хүртэл Энэтхэгийн 

Засгийн газрын тэтгэлгээр Энэтхэгийн APTECH сургууль дээр зохион байгуулагдсан 

“Web design & English Communication” сургалтад програмчлагч Б.Нямсүрэн, 2 дугаар 

сарын 28-аас 8 дугаар сарын 30-нд БНСУ-ын Байгаль орчны судалгааны олон улсын 

төвөөс хөгжиж буй орнуудын мэргэжилтнүүдэд зориулан зохион байгуулсан “Байгаль 

орчинд нөлөөлж буй бохирдлын хүчин зүйлсийн судалгааг лабораторийн орчинд 

шинжлэх, техникийн мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх нь” сургалтанд инженер 

Д.Төмөрцоож, 3 дугаар сарын 07-ноос 4 дүгээр сарын 20-нд ДЦУБ-ын Азийн бүсийн 

(RA-II) зохион байгууулсан “Гидравлик, ус судлал болон ус, цаг уурын салбарын 

тэргүүлэх чиглэлүүд” зайны сургалтанд  инженер Г.Оюунхүү,  4 дүгээр сарын 5-29-ний 

өдрүүдэд БНХАУ-ын Нанжин хотноо ДЦУБ-ын бүсийн сургалтын төвд “Хөгжиж буй 

орнуудын уур амьсгалын өөрчлөлт, уур амьсгалын мэдээгээр үйлчлэх” сэдэвт  21 

хоногийн сургалтад инженер Г.Чулуунчимэг, 4  дүгээр сарын 18-наас 5 дугаар сарын 

17-нд БНЭУ-ын Дехрадун хотод Зайнаас тандан судлалын хүрээлэнд зохион 

байгуулагдсан  “Тоон прогнозын мэдээнд WRF-н загвар ашиглах” сэдэвт олон улсын 

сургалтанд инженер Я.Сайн-Амгалан, эрдэм шинжилгээний дэд ажилтан М.Батжаргал 

нар, 5 дугаар сарын 9- нөөс 21-нд БНСУ-ын Агаар, сансрын судлалын хүрээлэн дээр 

зохион байгуулагдсан Зайнаас тандан судлалын олон улсын сургалтанд зайнаас 

тандан судлалын инженер О.Анхбаяр, систем сүлжээний захирагч Ж.Эрдэнэцэцэг нар, 

5 дугаар сарын 23-аас 21 хоногийн хугацаатай Энэтхэг улсын Дехрадун хотод болсон 

“Advances in Geospatial tools in Forestry and Ecology” сургалтанд инженер Т.Алтанцэцэг, 

6 дугаар сарын 17-оос 7 дугаар сарын 7-ны өдрүүдэд БНХАУ-ын Нанжин хотноо 

Дэлхийн цаг уурын байгууллагын сургалтын төвөөс зохион байгуулсан“ Хөгжиж буй 

орнуудын цаг агаарын гамшигт үзэгдэл, эрсдэлийг бууруулах ” сэдэвт сургалтанд 

инженер С.Саранцацралт, 7 дугаар сарын 17-31 өдрүүдэд Япон улсын Нагоя хотноо 

“Азийн шороон шуурга, орчны өөрчлөлт” төслийн хүрээнд хийгдсэн “Сейлометрийн 

мэдээнд хэрхэн анализ хийх” сургалтанд инженер Э.Давааням, 9 дүгээр сарын 15-наас 

10 дугаар сарын 4-нд ХБНГУ-ын Дуисбургийн их сургууль дээр зохион байгуулагдсан 

“Цэвэр усны менежмент ба экологи, усны биологи, чанарын биомониторинг” сургалтанд 

инженер Д.Төмөрцоож, 10 дугаар сарын 10-аас 21-нд БНХАУ-ын Бээжин хотод Хятадын 

цаг уурын албаны сургалтын төвд Хятадын Цаг уурын алба болон Үндэсний хөгжлийн 

шинэчлэлийн хороотой хамтран Өмнөд-Өмнөдийн хамтын ажиллагааны 

дэмжлэгтэйгээр зохион байгуулагдсан “Уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлаарх” олон 

улсын сургалтанд инженер Б.Жаргалан, Г.Оюунхүү нар, 10 дугаар сарын 10-аас 11 

дүгээр сарын 2-нд БНСУ-ын Цаг уурын хиймэл дагуулын төв дээр зохион байгуулагдсан 



“Цаг уурын хиймэл дагуулын мэдээллийн дүн шинжилгээ, хэрэглээний чадварыг 

сайжруулах” сургалтанд зайнаас тандан судлалын мэргэжилтэн Г.Нандин-Эрдэнэ, 

БНХАУ, Хонконгод 12 дугаар сарын 5-9-нд Дэлхийн цаг уурын байгууллагаас зохион 

байгуулсан “Цаг агаарын тоон загварын хэрэглээ” сэдэвт сургалтанд эрдэм 

шинжилгээний дэд ажилтан Г.Батжаргал нар тус тус хамрагдсан байна.  

2016 оны 8 сараас 9 сарын хугацаагаар Энэтхэг улсын Ахмедабад хотод “Цаг уурын 

хиймэл дагуул ба уур амьсгалын өөрчлөлт” сэдэвт сургалтанд инженер У.Дэлгэрмаа 

суралцаж байна.  

Хүрээлэнгийн сургалтын өрөөнд 4 дүгээр сарын 4-нөөс 6-ны өдрүүдэд Зэрлэг 

амьтдыг хамгаалах сангийн сургалт, 5 дугаар сарын 16-наас 5-р сарын 20-ны өдрүүдэд 

“UN REDD++” хөтөлбөрийн сургалт, ус судлалын ажиглагчийн сургалт болон цаг уурын 

ажиглагчдын сургалт зохиогдож, сургалтын өрөөний интернэт, сүлжээний бэлэн 

байдлыг хангасан бөгөөд компьютерүүдийн хүчин чадал, хард дискний хэмжээ 

хүрэлцэхгүй байгаагаас зураг боловсруулахад хүндрэлтэй байсан тул 6 компьютерт 

хард диск нэмж, систем болон программуудыг суулгаж, компьютер, сүлжээний хэвийн 

ажиллагааг хангав. БОМТөвийнхөн МОМО-3 төсөлтэй видео хурлыг 7 хоног бүрийн 

Пүрэв гаригт хийж байсантай холбогдуулан интернэт, сүлжээний бэлэн байдлыг бүрэн 

хангалаа. Сүлжээний кабель, уртасгагч конвертор гэмтэлтэй байсныг сольсон. 

 

2016 онд ажилтнуудын хөдөлмөрийн идэвхийг өрнүүлэхээр  зохион байгуулсан  

спорт, урлаг, идэвхтэй амралт гэх мэт арга хэмжээнүүдийг Хүрээлэнгийн 50 жилийн ойд 

зориулж зохион байгуулсан ба 2 дугаар сард Хүрэл тогоот Тэмээн хадны чиглэлд явган 

аялал, 3 дугаар сард Дэлхийн ус, цаг уур болон Монголын ус, цаг уурын өдрүүдийг 

тохиолдуулан Төв аймаг Монгол-Кувейт төвд идэвхтэй амралт, 4 дүгээр сард салбарын 

спортын нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулж, сагс, гар бөмбөгийн тэмцээнийг 

хүрээлэнгийн 50 жилийн ойн нэрэмжит болгон тус тус амжилттай зохион байгууллаа. 

Салбарын байгууллагуудтай хамтран 7 хоног бүр 1 өдөр спорт заал түрээслэн албан 

хаагчдыг спортоор хичээллэх боломжийг олгож байна. 

 

Тайлангийн хугацаанд дараах олон улсын эрдэм шинжилгээний 3 хурал, эрдэм 

шинжилгээ, онол үйлдвэрлэлийн 2 хурлыг тус тус амжилттай  зохион байгууллаа. Үүнд:  

1. БОНХАЖЯ-аас хүсэлт болгосны дагуу 2016 оны 6 дугаар сарын 6-7-нд Улаанбаатар 

хотноо “Уур амьсгал ба хүрээлэн буй орчны аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор 

Говийн бүсийн доройтсон газар болон бэлчээрийг нөхөн сэргээх нь” олон улсын 

хурлыг хариуцан амжилттай зохион байгуулсан ба хуралд БОНХАЖЯ, ОБЕГ, 

Газарзүй, геоэкологийн хүрээлэн, ХААИС, МААЭШХ, Говийн их дархан цаазат 

газрын хамгаалалтын захиргаа, ЮНЕСКО-ийн Олон улсын Ус зүйн хөтөлбөрийн 

Монголын үндэсний хороо, ЩХА-ийн “Ногоон Алт” төсөл, Азийн сан, “Оюу Толгой” 

ХХК, Монголын гидрогеологичдын холбоо, АНУ-ын Номхон далайн цэргийн хороо, 

Цэргийн инженерийн корпус, Энэтхэг Улсын Зэвсэгт Хүчин, Хятадын Шинжлэх 

Ухааны Академи зэрэг дотоод, гадаадын байгууллагын 50 гаруй төлөөлөгч оролцсон 

байна. Хүрээлэнгээс “Говийн бүс нутгийн бэлчээрийн төлөв байдал, сэргэх 



чадавхийн ангилал: Бэлчээрийн үндэсний мониторингийн мэдээгээр”, “Говийн эмзэг 

бүс нутаг ба уур амьсгалын өөрчлөлт”, “Дэлхийн дулаарлаас үүдэлтэй Монгол орны 

говийн бүсийн хуурайшил” аман илтгэлүүдийг хэлтсийн дарга Б.Эрдэнэцэцэг, 

инженер Ц.Бат-Оюун, инженер Д.Дуламсүрэн, хэлтсийн дарга П.Гомболүүдэв, 

эрдэм шинжилгээний дэд ажилтан Б.Ганцэцэг нар тавьж, хэлэлцүүллээ. 

2. “Азийн шороон шуурга, орчны өөрчлөлт” төслийн хүрээнд “Азийн шороон шуурганы 

тархалт болон түүний шилжилт” сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний бага 

хурлыг 2016 оны 8 дугаар сарын 8-12-ны өдрүүдэд ЦУОШГ, Япон улсын Нагояа их 

сургууультай хамтран зохион байгууллаа. Хуралд гадаадын 26 илтгэл,  дотоодын 25 

аман болон ханын илтгэлийг хэлэлцүүлсэн бөгөөд тус хүрээлэнгээс секторын 

эрхлэгч Д.Жүгдэр “Developing a soil erodibility map over Mongolia: Evaluation of three 

erodibility parameters and their integration”, инженер Э.Давааням “Characteristic of 

cloud base height from a ceilometer measurements in Dalanzadgad”, инженер 

Д.Дуламсүрэн “Determination of future prospects of dry zones in Mongolia using a 

warming-drying index”, эрдэм шинжилгээний дэд ажилтан Б.Буянтогтох “Simulation of 

WRF-Chem model for Dust concentration over Mongolia”, зайнаас тандан судлалын 

мэргэжилтэн Г.Нандин-Эрдэнэ “The impact of forest fires on forest cover types and 

forest cover changes using satellite observation”, зайнаас тандан судлалын 

мэргэжилтэн Т.Батцэцэг “Drought monitoring by satellite observation”, инженер 

Г.Амгалан “Dust Storm in Natural Zones and Its Relationship with Precipitation over 

Mongolia” зэрэг 7 аман илтгэлүүд, эрдэм шинжилгээний дэд ажилтан Д.Оюунчимэг, 

“Говийн бүс дэх бага хольцтой хийн зөөгдөл”, инженер А.Даваадорж  “Comparison of 

General Circulation Model Outputs over Mongolia”, инженер Н.Балжинням “Estimation 

of threshold wind speeds for dust emission”,  инженер Э.Мөнхжаргал “Relationship 

between soil moisture and snow cover in Mongolia”, инженер Ц.Бат-Оюун “Impacts of 

grazing and precipitation variability on vegetation dynamics in a Mongolian dry steppe” 

зэрэг 5 ханан илтгэлээр оролцсон байна.  

3. 2016 оны 11 дүгээр сарын 7-10-нд “2016-2017 оны Зүүн Азийн өвлийн улирлын Цаг 

агаарын төлөв” ээлжит IV олон улсын хурлыг зохион байгуулж, Д.Жүгдэр 

Э.Мөнхжаргал “A severe dust event over the Mongolian Gobi in 3-5 March, 2016”  

А.Даваадорж “2016 оны Монгол орны зуны улирлын цаг агаарын тойм”, 

Д.Одонтунгалаг “Монгол орны өвлийн улирлын тойм”, Б.Эрдэнэцэцэг, Б.Бархас нар 

“Зудыг эртнээс сэрэмжлүүлэх нь” илтгэл,  тавьж хэлэлцүүлсэн.  

4. Дэлхийн Ус болон Цаг уурын өдрийг тохиолдуулан 3 дугаар сарын 23-нд эрдэм 

шинжилгээний бага хурлыг "Ус ба хөдөлмөр эрхлэлт", "Улам  халуун, хуурай, 

чийглэг ирээдүйтэй учирна" уриан дор ЦУОШГ, Байгаль хамгаалах сангийн Уур 

амьсгалын өөрчлөлтийн нэгжтэй хамтран зохион байгуулж, эрдэм шинжилгээний 

тэргүүлэх ажилтан Д.Оюунбаатар "Ус ба хөдөлмөр эрхлэлт", секторын эрхлэгч 

П.Гомболүүдэв "Улам халуун, хуурай, чийглэг ирээдүйтэй учирна", төвийн дарга 

Ж.Цогт “2015 онд Монгол улсад ажиглагдсан цаг агаарын аюултай үзэгдэл, түүний 

аэросиноптик нөхцөл”, секторын эрхлэгч Б.Эрдэнцэцэг, Б.Бархас нар “2015-2016 

оны ган, зудын нөхцөл”, Байгаль хамгаалах сангийн Уур амьсгалын өөрчлөлтийн 



нэгжийн зөвлөх З.Батжаргал “Бичин жил ба Эл Нино”сэдэвт илтгэлүүдийг 

хэлэлцүүллээ.  

5. УЦУОСМХ-гийн 50 жилийн ойд зориулан 10 дугаар сарын 27-нд эрдэм 

шинжилгээний бага хурлыг зохион байгуулж, 50 гаруй оролцогч оролцсон бөгөөд 

Уур амьсгалын өөрчлөлт, нөөцийн судалгааны хэлтсийн дарга П.Гомболүүдэв “Уур 

амьсгалын судалгаа-Өнөө ба ирээдүй”, эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх ажилтан 

Г.Даваа “Монгол орны гадаргын усны нөөцийн судалгааны үр дүнгээс", Байгаль 

орчны гавьчат ажилтан Ц.Адъяасүрэн “Озоны асуудал”, Хөдөө аж ахуйн цаг уурын 

судалгааны хэлтсийн дарга Б.Эрдэнэцэцэг “Монгол орны бэлчээрийн төлөв байдал”, 

ЦУОШГ-ын Урьдчилан мэдээлэх хэлтсийн дарга Л.Оюунжаргал “Урьдчилан 

мэдээлэх технологийн дэвшил”, зайнаас тандан судлалын ерөнхий технологич 

Н.Элбэгжаргал “Ган зудаас урьдчилан сэрэмжлүүлэх систем”, эрдэм шинжилгээний 

тэргүүлэх ажилтан Д.Жүгдэр “Байгаль орчны судалгаа-Орчин үед” илтгэлүүдийг 

тавьсан байна. 

 

Түүнчлэн эрдэмтэн, судлаачид, албан хаагчид гадаад дотоодод зохион 

байгуулагдсан дараах олон улсын болоод дотоодын 50-иад хурал, семинарит оролцож, 

давхардсан тоогоор 30 гаруй илтгэлийг хэлэлцүүлсэн байна. 2016 оны 1 дүгээр сарын 

25-26-нд Япон улсын  Токио хотноо зохиогдсон “Хиймэл дагуулын хур тунадасны 

мэдээний хэрэглээ” сэдэвт хуралд эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх ажилтан 

Д.Оюунбаатар илтгэл тавьж оролцсон бөгөөд уг хурал дээр Японы доктор Ё.Ижима 

нарын санал болгосон Монгол, ОХУ, Японы хамтарсан төслийг танилцуулснаар Японы 

Сансар, агаар мандлын судлалын Агентлагаас (JAXA) дэмжлэг авч, 2016-2018 онд 

хэрэгжихээр шийдэгдсэн байна. 1 дүгээр сарын 19-25-ны өдрүүдэд Японд зохион 

байгуулагдсан Хамтарсан кредит олгох механизмын хүрээнд (jcm) Монголын дасан 

зохицох шинэ систем ба MRV аргыг хөгжүүлэх судалгаа” төслийн семинарт хэлтсийн 

дарга П.Гомболүүдэв, ОХУ-ын Салехард хотноо 2 дугаар сарын 2-3-нд зохион 

байгуулагдсан Дэлхийн цэвдэг мандлын ажиглалтын 2 дугаар хуралд секторын эрхлэгч 

Г.Даваа оролцож, “Монгол орны мөстөл, мөсөн голын судалгааны үр дүнгээс” илтгэл, 3 

дугаар сарын 3-4-нд “4D” төслийн хүрээнд Япон улсын Nagoya хотод болсон олон 

улсын хуралд инженер Э.Мөнхжаргал “Зудын судалгаа” сэдвээр  илтгэл,  секторын 

эрхлэгч Г.Даваа 3 дугаар сарын 1-2-нд Японы Токио хотноо Токио Их сургууль дээр 

зохион байгуулагдсан GEOSS-Азийн усны эргэцийн санаачлагын хурал дээр “Дэлхийн 

усны эргэцийн нэгдмэл ажиглалт ба Монгол дахь үйл ажиллагаа”, 3 дугаар сарын 3-4-

нд болсон Азийн Муссоны ус ба агаарын мандлын судалгаа, урьдчилан мэдээлэх 

санаачлага (MAHASHRI)-ын Олон улсын эрдэм шинжилгээний хуралд “Монгол орны 

мөстөл, мөсөн голын масс баланс, өөрчлөлт” илтгэлүүд, БНХАУ-ын Харбин хотноо 3 

дугаар сарын 5-6-нд зохион байгуулагдсан “Хил дамнасан байгаль орчны асуудлыг 

шийдвэрлэхэд чиглэсэн хоѐр болон гурван талын хамтын ажиллагаа” олон улсын 

хуралд эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх ажилтан Д.Оюунбаатар оролцож, 

“Transboundary water resources issues in the Eastern Mongolia (Mongolian part of Amur 

river basin)”, ДЦУБ-аас Энэтхэг улсын Жайпур хотноо 3 дугаар сарын 9-11-ний өдрүүдэд 



зохион байгуулсан “Туйлын ба Өндөр Уулын Бүс Нутгийн Ус Цаг Уурын 

Байгууллагуудын Бүтээгдэхүүн Үйлчилгэний Өнөөгийн Байдал” сэдэвт зөвлөгөөнд 

инженер Д.Одонтунгалаг, 4 дүгээр сарын 25-28-нд Бангладеш улсын Дака хотод Азийн 

бүтээмжийн төвөөс зохион байгуулсан “Уур амьсгалын өөрчлөлтөд хөдөө аж ахуйн 

салбарууд дасан зохицох нь” сэдэвт семинарт технологич инженер Т.Төрбат, 6 дугаар 

сарын 13-нд зохион байгуулагдсан Цөлжилттэй тэмцэх дэлхийн өдөрт зориулсан “Даян 

дэлхийн асуудлуудыг бичил санаачлагаар шийдвэрлэх нь” сэдэвт уулзалт, семинарт 

инженер Д.Дуламсүрэн, хэлтсийн дарга П.Гомболүүдэв нар оролцож, “Монгол орны 

агаарын экстремал утгуудын өөрчлөлт, түүний ирээдүйн хандлага" илтгэл, ОХУ-ын 

Новосибирскийн Цаг уурын төвд  7 дугаар сарын 15-22-ны өдрүүдэд хоѐр орны Цаг 

уурын байгууллагын ус, цаг уурын мэдээлэл солилцоо ба хамтын ажиллагааны 

асуудлаарх мэргэжилтнүүдийн уулзалтанд инженер Д.Одонтунгалаг оролцож, “Удаан 

хугацааны прогноз”-ын чиглэлийн ажилтай танилцаж, илтгэл, 9 дүгээр сарын 21-23-нд 

БНСУ-д зохион байгуулагдсан Азийн шороон шуурга ба аэрозоль-2016 олон улсын 

хуралд секторын эрхлэгч Д.Жүгдэр, эрдэм шинжилгээний дэд ажилтан Б.Ганцэцэг нар 

оролцож, “Монголын орны хөрсний элэгдэл”, “Монголын говийн төрөл бүрийн хөрсний 

шороо тоосыг шингээлтийн судалгаа” илтгэл,  22-23-нд БНСУ-ын Цаг уурын албанаас 

зохион байгуулсан ДЦУБ-ын Элс, шороон шуурганаас сэрэмжлүүлэх, анхааруулах, 

үнэлэх системийн Азийн бүсийн Удирдах бүлгийн гишүүдийн уулзалтад секторын 

эрхлэгч Д.Жүгдэр, эрдэм шинжилгээний дэд ажилтын Б.Ганцэцэг нар оролцож, 

“Үндэсний өнөөгийн үйл ажиллагаа болон хамтарсан төслүүд” сэдэвт илтгэл, 6 дугаар 

сарын 12-17-нд Итали улсад болсон “Агаар мандлын тоос” II олон улсын хуралд эрдэм 

шинжилгээний дэд ажилтын Б.Буянтогтох оролцож, “WRF-Chem  загвараар Монголын 

тоосны концентрацийг загварчлах нь” илтгэл, 10 дугаар сарын 1-нд Японы Цаг уурын 

судалгааны хүрээлэнд зохиогдсон хуралд эрдэм шинжилгээний дэд ажилтын 

Б.Буянтогтох оролцож, “WRF-Chem  загварыг ашиглан  Монголын тоосыг урьдчилан 

мэдээлэх системийг хөгжүүлэх нь” илтгэл, 9 дүгээр сарын 5-25-нд БНХАУ-ын Бээжин 

хотноо болсон “Нүүрстөрөгч багатай хөгжил’ семинарит эрдэм шинжилгээний дэд 

ажилтын Д.Оюунчимэг оролцож, “Монгол улсын хүлэмжийн хийн мониторинг 

хүлэмжийн хийг бууруулахад авч явуулж буй арга хэмжээ”, 10 дугаар сарын 10-21-нд 

БНХАУ-ын Цаг уурын газарт зохион байгуулагдсан “Уур амьсгалын өөрчлөлтийн 

асуудал” олон улсын сургалтанд инженер Б.Жаргалан, эрдэм шинжилгээний дэд 

ажилтан Ч.Алтантулга нар оролцож, “2016 онд ажиглагдсан аюултай үзэгдлүүд болон 

өвлийн улирлын зудын цаг агаарын нөхцөл” илтгэл тус тус хэлэлцүүллээ.  

2016 оны 2-р сарын 16-19-ний өдрүүдэд Тайланд улсад “Уур амьсгалын 

өөрчлөлтийн динамик болон статистик буулгалт” сэдэвт  семинарт эрдэм 

шинжилгээний дэд ажилтан Б.Мөнхбат, Бүгд Найрамдах Энэтхэг Улсын  Жайпур хотноо 

2016 оны 3 дугаар сарын  09-11-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдсан “Гуравдугаар 

туйлын болон Өндөр уулын бүсийн уур амьсгалын үйлчилгээний зөвлөлдөх уулзалт” 

семинарит инженер Н.Балжинням,  Японтой хийж байгаа 4D төслийн хүрээнд 5 дугаар 

сарын 22-28-нд Нагояагийн Их сургууль дээр ган, зудын судалгааны чиглэлээр хийсэн 

семинарит хэлтсийн дарга Б.Эрдэнэцэцэг, Ази, Номхон далайн орнуудын цаг уурын 



хиймэл дагуул хэрэглэгчдийн VII бага хурал/сургалтанд зайнаас тандан судлалын 

мэргэжилтэн Б.Аманжол, 11 сарын 21-24-нд Хятадын байгаль орчны судалгааны 

академиас Хятад, Япон болон Солонгосын  шороон  элсэн шуурганы хамтарсан 

судалгааны II дахь ажлын хэсгийн  IX  дэх удаагийн хуралд инженер Н.Балжинням нар 

оролцов. 

1 дүгээр сарын 25-26-нд зохион байгуулагдсан “Улаанбаатарын агаарын бохирдол 

хүүхдийн эрүүл мэндэд нөлөөлөх нь” сэдэвт олон улсын зөвлөлгөөнд  эрдэм 

шинжилгээний дэд ажилтан Д.Оюунчимэг “Улаанбаатар хотын агаарын бохирдол 

түүний  эх үүсвэрүүд”, эрдэм шинжилгээний дэд ажилтан Б.Буянтогтох “УБ хотын 

өвлийн агаарын бохирдлын тоон загварчлал” илтгэл, төвийн дарга М.Баясгалан 2 

дугаар сарын 22-нд Дархан хотноо зохион байгуулагдсан Германы хамтын 

ажиллагааны байгууллагын МоМо-3 төслийн “Сав газрын менежментийн төлөвлөлт дэх 

хамтын ажиллагаа” семинарит оролцож, илтгэл, 3 дугаар сарын 21-нд зохион 

байгуулагдсан Дэлхийн ойн өдөрт зориулсан “Монгол орны ойн салбарын бодлого, 

шинжлэх ухаан, технологи” сэдэвт үндэсний хуралд Г.Даваа, Д.Оюунбаатар, Г.Оюунхүү 

нар “Хангай нурууны гол, горхины усны горим, нөөц, өөрчлөлтийн асуудалд” илтгэл, 

5 дугаар сарын 4-д Цэнгэг усны төвд зохиогдсон семинарит секторын эрхлэгч Г.Даваа 

“Олон улсын хилийн ус: Зарчим, үйл ажиллагаа” 9 дүгээр сарын 16-нд зохион 

байгуулсан Өмнөговь аймгийн ус цаг уурын байгууллага үүсэж хөгжсөний 80 жилийн 

ойн эрдэм шинжилгээний бага хуралд инженер Д.Дуламсүрэн оролцож “Монгол орны 

говийн бүсийн хуурайшил, түүнд дасан зохицох” сэдвээр илтгэл, Олон зорилтот 

Үндэсний Ойн Тооллогын тайлан хүлээлгэн өгөх хуралд П.Гомболүүдэв, Ч.Доржсүрэн, 

Б.Мөнхбат, Л.Нацагдорж. “Уур амьсгалын өөрчлөлт Монгол орны шилмүүст навчит ойн 

тархалтанд нөлөөлөх хэтийн төлөв” илтгэл, 9 дүгээр сарын 24-нд Г.Даваа нар “Water 

balance in upper reaches of the Tuul river including UB”,  10 дугаар сарын 24-26-нд 

Улаанбаатар хотноо зохион байгуулагдсан ЮНЕСКО-Олон улсын гадаргын усны 

хөтөлбөрийн Бүсийн зөвлөлдөх хорооны 24 дүгээр уулзалтад Г.Даваа “Climate change 

impacts on water resources and adaptation measures in Mongolia” илтгэлүүдийг тавьж 

оролцжээ. 

Мөн 6 дугаар сард ОБЕГ-аас зохион байгуулсан “Гамшгаас хамгаалах үйл 

ажиллагаанд тулгамдаж буй асуудал - 2016” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хуралд 

А.Батболд, Б.Жаргалан, Ч.Алтантулга нар “Цаг агаарын гамшигт үзэгдлийг урьдчилан 

тооцоолох боломж” сэдэвт илтгэл, “Гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх нь” эрдэм 

шинжилгээ, судалгааны ажлын уралдаанд М.Должинсүрэн, Ж.Цогт, Б.Жаргалан “2015 

оны зуны цаг уурын нөхцлийн үнэлгээ”, А.Даваадорж “Агаар мандлын гаралтай 

аюултай үзэгдлээс урьдчилан сэргийлэх боломж”, Г.Батжаргал “Цаг уурын Радарын 

мэдээ ашиглан Улаанбаатар хот орчимд орох хур борооны үерийн эрсдэлээс 

сэрэмжлүүлэхэд ард иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх боломж”,  Д.Оюунбаатар, 

Г.Оюунхүү нар “Урсах хугацааны тооцоо, судалгаа” сэдвээр илтгэл хэлэлцүүлж 

оролцсон байна.  

  Байгаль орчны мэдээллийн төвийн давхардсан тоогоор 20 гаруй албан хаагч 

Монгол орны REDD+-ийн төлөвлөлтөд дэмжлэг үзүүлэх төслөөс 3 дугаар сарын 7-12-нд 



зохион байгуулсан “REDD+/Ой болон бусад боломжит олон талт үр ашгийн орон зайн 

төлөвлөлт” семинари, 4 дүгээр сарын 07-нд зохион байгуулсан “Үндэсний ойн 

тооллогуудын мэдээг REDD+-д ашиглах боломж”, семинари, 5 дугаар сарын 27-нд 

зохион байгуулсан “REDD+-ийн төлөвлөлтөд дэмжлэг үзүүлэх орон зайн мэдээлэл”, 8 

дугаар сарын 30-с 9 дүгээр сарын 01-нд зохион байгуулсан “Ойн хяналтын түвшинг 

тогтоох нь”, 11 дүгээр сарын 17-нд зохион байгуулсан “Collect Earth Газар Ашиглалтын 

Үнэлгээ”, 12 дугаар сарын 5-нд зохион байгуулсан “Монгол орны ойн доройтол, 

хомсдолоос үүдэлтэй хүлэмжийн хийг бууруулах бодлого, арга хэмжээ”,  “Ус-Ногоон 

хөгжлийн зангилаа” төслийн 3 дугаар сарын 31-с 4 дүгээр сарын 01-ны өдрүүдэд зохион 

байгуулсан “Усны мэдээллийн сан” семинари, УБСЕГ, СЯ, БОНХАЖЯ хамтран 5 дугаар 

сарын 23, 24-нд зохион байгуулсан “Тогтвортой хөгжлийн зорилт, байгалийн нөөцийн 

үзүүлэлт”, “Байгаль орчны биет урсгалын данс” семинари, “Биологийн олон янзын 

байдлын санхүүжилтийн санаачилга” төслөөс 12 дугаар сарын 8-нд зохион байгуулсан 

“Биологийн олон янз байдлын тухай үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөө” семинари, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас 11 дүгээр 

сарын 29-нд зохион байгуулсан Төрийн нээлттэй өгөгдөл” семинарит тус тус оролцсон 

байна.  

“МонМэп” компаниас зохион байгуулсан “Planet Labs-ийн хэрэглээ” гэсэн Монгол 

дахь уулзалт семинарт зайнаас тандан судлалын мэргэжилтэн Н.Лхагвадорж, 

Б.Аманжол нар, Монгол хүн Сансарт ниссэний 35 жилийн ойд зориулсан эрдэм 

шинжилгээний хуралд хэлтсийн дарга М.Одбаяр илтгэл тавьж, зайнаас тандан 

судлалын мэргэжилтэн Б.Аманжол, Н.Лхагвадорж нар, 2016 оны 6 сарын 14-15 

өдрүүдэд ШУА, БШУЯ, Монголын номын сангуудын консорциумаас зохион байгуулсан 

“Боловсон хүчнээ чадваржуулья” сэдэвт арга зүйн семинарын “Судалгааны үр дүнг 

мэдээлэх, хэвлүүлэх” сэдэвт сургалт-семинарт инженер Д.Дуламсүрэн нар оролцлоо. 

 
10. Дүгнэлт. 

1. 2016 онд ЦУОШГ-ын даргатай хүрээлэнгийн захирлын байгуулсан үр дүнгийн 

гэрээний хэрэгжилтийг хангах ажлын төлөвлөгөөний үндсэн үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөөг  96.7%, тусгай үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 100.0%-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. Дотоодын “Уур амьсгалын мониторинг, элементийн өөрчлөлт” сэдэвтэй төслийг 

хэрэгжүүлж, уур амьсгалын мэдээллийн шуурхай дэд санг байгуулсан нь уур 

амьсгалын элементийн мониторинг, өөрчлөлтийн тоон үнэлгээ хийх суурь 

тавигдав.  

3. Уур амьсгалын эктремаль нөхцлийн 80 орчим индексыг 53 станцаар 1961-2015 

оноор тооцоолсон нь уур амьсгалын өөрчлөлтийн нийгэм-эдийн засгийн 

салбаруудын нөлөөллийн үнэлгээнд ашиглах бололцоотой болов.  



4. Харуулын мэдээг шалгаж, боловсруулсан нь агаарын температур, хур тунадасны 

10 хоног, сарын нормыг сүүлийн 30 жилээр тооцоолж бусад судалгаа 

шинжилгээний ажилд ашиглах боломж бүрдэв. 

5. Урт, хугацаа болон богино хугацааны чиглэлээр үйлдвэрлэлд шинэ, шинэ 
технологиуд нэвтрүүлсэн.  

6. Олон улсын эрдэм шинжилгээний хамтарсан 3 хурлыг амжилттай зохион  
байгуулсан. 

7. Хүрээлэнгийн үүсч хөгжсөний 50 жилийн ойн жил байж, ойг угтан хийсэн ажлын 

төлөвлөгөөгөө бүрэн амжилттай биелүүлж, ойн арга хэмжээг салбарын 

байгууллагуудын төлөөлөл, ахмадууд, үе үеийн албан хаагчдын төлөөллийг 

оролцуулан амжилттай зохион байгууллаа. Тэргүүний албан хаагчдын маань 

ажил хөдөлмөрийг Төр, засгаас өндрөөр үнлэж, Г.Даваа, М.Баясгалан нар Алтан 

гадас одонгоор, Д.Сумъяа, С.Сожидмаа, Н.Лхамсүрэн, Б.Эрдэнэцэцэг, 

Д.Оюунчимэг нар Хөдөлмөрийн хүндэт медалиар, Э.Мөнхжаргал, Ц.Баярхүү, 

М.Ганзул, Д.Должмаа, Р.Тунгалаг, О.Энхцэцэг, Н.Алтанчимэг нар Байгаль орчны 

тэргүүний ажилтнаар, Ж.Цогт, Б.Эрдэнэцэцэг нар Онцгой байдлын тэргүүний 

ажилтнаар зэрэг давхардсан тоогоор 60 гаруй албан хаагч, ахмадууд шагнагдсан 

байна.  

8. Байгаль орчны мэдээллийн санг шинээр 2 сангаар нэмэгдүүлснээр Байгаль 

орчныг хамгаалах тухай хуулинд заасан 22 сангийн 21 санг бүрэн ашиглалтанд 

орууллаа.  

9. Ц.Бат-Оюун, Д.Дуламсүрэн, Г.Амгалан нар докторын зэргээ амжилттай хамгаалж, 

Т.Батцэцэг, Г.Чулуунчимэг, Э.Мөнхжаргал нар докторантурын сургалтанд шинээр 

элсэж, тоогоор гадаад, дотоодын 20 гаруй урт, богино хугацааны сургалтанд 

давхардсан 50 гаруй албан хаагч хамрагдаж, эрдэм шинжилгээ, судалгааны 

ажлын хүний нөөцийн чадавхийг нэмэгдүүллээ.  

 

11. Цаашдын зорилт. 

- 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, мэдээллийн санг 

мэдээллээр баяжуулах ажлыг мэдээлэл төвлөрүүлэх үүрэг бүхий 

байгууллагуудтай хамтран ажиллах, 

- “Хүрээлэн 50 жил” ном, эрдэм шинжилгээний бүтээл 36-г бэлтгэж, хэвлүүлэх, 

- УАӨНС-ны Хэлтсийн хамт олон орон нутгийн мэдээ хүлээн авах, тайланд 

шүүмж хийх, шалгах ажлыг шахаж сарын бүрийн цагийн фондын 20%-д багтаан 

хийж, үлдсэн цагт уур амьсгалын боловсруулалт, мониторинг, анализ хийх, 

судалгааны ажлыг түлхүү хийхээр төлөвлөж байна. Дараах чиглэлийг илүү 

анхаарах болно. Үүнд: Аялал, жуулчлалд зориулж газарзүйн мэдээллийн 

системд суурилсан уур амьсгалын элекрон лавлах гаргах, орон зайн өндөр 

нарийвчлалтай бүс нутгийн уур амьсгалын тоон динамик загвараар өнгөрсөн 



үеийн уур амьсгалын симуляци хийх, нарны цацрагийн баланс, инверсийн 

өөрчлөлт, хандлага гаргах, 

 

Хүндрэлтэй асуудлууд: 

Байгаль орчны мэдээллийн сангийн хэлтэс 

 Жилээс жилд мэдээллийн сан, мэдээний тоо, хэмжээ, бүтээгдэхүүн, ажил 

үйлчилгээний нэр төрөл нэмэгдсээр байгаа тул хүний нөөцийг нэмэгдүүлж, 

чадавхжуулах хэрэгтэй байна. 

 Хэлтсийн ажилтнуудын дундаж цалин бага, санхүүгийн хүндрэлтэй холбогдуулан 

цалин буурч байгаа нь цаашид мэдээлэл технологийн өндөр мэргэжлийн сайн 

хүмүүсийг тогтвор суурьшилтай ажиллуулахад саад болох тул анхаарах нь зүйтэй. 

 

ЦУОШГ-т тавих санал, хүсэлт, зөвлөмж 

 Уур амьсгалын өөрчлөлт, нөөцийн судалгааны хэлтэс 

 Нарны балансын тоололт  Сайншанд, Булган, Даланзадгад, Улиастай, 

Чойбалсан  станц дээр буруу гарч байгаа тул шалгах шаардлагатай. 

 Увс, Хөвсгөл  аймагт 2015 оны 7 дугаар сарын 28-нд Финланд улсын 

“Vaisala”пүүсийн DijiCORA MW41 төхөөрөмжөөр ЦУОШГ-ын санхүүжилтээр 

техникийн шинэчлэлт хийгдсэний  дагуу  тус төхөөрөмжийн  программ хангамж 

ТW41-ийг шийдэж өгөх /одоо эх мэдээг задлаж  шалган архивлах боломжгүй 

байна/ 

 Хүйтний улиралд баллон цэнэглэх байр нь Увс, Хөсгөл аймагт халаалтгүй 

байдаг.Үүний улмаас их хүйтэрсэн үед баллоны толгойн хий гаргах клапан, 

онгойлгох крант зэрэг нь гацаж хөлдөх, мөн түүнчлэн том хаалга нь гацаж 

онгойхгүй болох явдал тохиолдож байдаг. Иймээс аэрологийн өртөөний баллоны 

байрыг халаалттай болгох                                                                                                                          

 Мөн цахилгаан тасрах үед албаны “Honda” моторыг ажиллуулан хөөргөлтийг  

хийдэг бөгөөд олон хэрэглэгч зэрэг ажилсанаас ачаалал ихэсдэг тул станцын 

тэжээлийн блокод гэмтэл гарах магадлал өндөр байдаг.Тиймээс аэрологийн 

өртөөнд тусад нь  ашиглах тэжээлийн эх үүсвэр шаардлагатай гэж үзэж байна.  

 Увс аймагт Мөнгөн пянз шаардлагатай байгаа мөн газгенераторчидыг нормын 

хувцастай болгох,станцуудыг манометрээр хангах,газардуулгын ОММ хэмжих 

багажтай болгоход анхаарах . 

 2009 оноос хойш Мөрөн аэрологийн станцад шалган туслах ажил  хийгдээгүй тул 

2017 онд шалган туслах ажил хийх саналтай байна. 
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