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ӨМНӨХ ҮГ 
 

Монгол орон төв Азийн хойд хэсэгт оршдог бөгөөд ургадаг нь эм, урсдаг нь 
рашаан, нэг харсан хүн мартах аргагүй, хоёр харсан хүн хоргодохоос аргагүй тансаг 
баян өгөөмөр сайхан өлгий нутагтай, эртний уламжлалт соёл иргэншилтэй, их Богд 
эзэн Чингис хааны үүсгэн байгуулж гал голомтыг нь бадраасан туурга тусгаар улс 
билээ. Энэ бол монгол хүн бүхний бахархал. Манай нэрт яруу найрагч П.Бадарчийн 
шүлэглэсэнчлэн “Есөн эрдэнэ”-ийн монгол орондоо үзэсгэлэнт байгаль, өгөөмөр 
нөөц бүхий газар нутагтаа эзэн нь болж аж төрөн, үйлс эрхлэн, амьдралын бүтээн 
байгуулалтын түүхийг бүтээлцэнэ гэдэг тухайн хүний хувьд онцгой нэгэн гайхамшиг 
юм. Өөрөөр хэлбэл, хүн төрөлхтөн түүхэн хөгжлийнхөө олон он жилийн урсгалд 
өөрсдийнхөө сэтгэлийн тэмүүлэл, зориг тэвчээр, нөр хичээнгүй хөдөлмөрийнхөө үр 
шимээр буй болгосон бодит бүтээл, туурвил, сан хөмрөг, баялаг бол тодорхой хамт 
олон, байгууллага, аж ахуйн нэгж, хүмүүсийн орон зай, цаг хугацааг эзэлсэн түүхэн 
замнал байдаг. Энэ утгаараа ажил үйлс, үйлдвэрлэл, нийгэм, ахуй, соёлын 
амьдралын өнгөрсөн болон эдүгээ үеийн орон зай цаг хугацааны урсгалд гарсан 
өөрчлөлт, хувьсал, хөгжлийн үйл явц, зүй тогтол, хөдөлгөөний үргэлжлэн буй бодит 
чанар бол түүх юм. Ер нь урагш ахихын тулд өнгөрснийгөө эргэж хар гэсэн эртний 
мэргэд, эрдэмтдийн сургаалийг дагах нь зүйд нийцэх болно. 

Аль ч улс гүрэн, байгууллага, аж ахуйн нэгж, үйлдвэрлэлийн түүхэн үйл явц, 
хөгжлийг ард түмэн бүтээдэг. Монголчууд эрт цагаас эхлэн өөрийн нутаг орны 
онцлог, эх газрын хатуу ширүүн уур амьсгалд зохицон хэдэн мянган жил нүүдэллэн 
амьдрахдаа байгалийн үзэгдэл юмс, цаг уурын нөхцөл байдлыг гярхай ажиглан, 
танин мэдэж, тухайн нийгмийн үзэл баримтлал, туршлагадаа тулгуурлан цаг 
агаарыг урьдчилан таамаглах олон арван шинж тэмдгийг дэвшүүлж, улам бүр 
боловсронгуй болгон хойч үедээ өвлүүлэн ирсэн сайхан уламжлалтай ард түмэн 
билээ. Энэ чанараар Монголын төр засгаас дан ганц уламжлалт нүүдлийн мал аж 
ахуйгаас гадна эдийн засгийн бусад салбарыг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй 
хөгжүүлэх чиглэлээр   авсан арга хэмжээний үр дүнд 1960-аад оноос төв орон 
нутгийн ус цаг уурын байгууллагын цаг агаарын мэдээллийн хангалтыг сайжруулах 
шаардлага зүй ёсоор гарч манай улсын ус цаг уурын эрдэм шинжилгээний 
байгууллага болох “Ус цаг уур орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн” анх үүсэн 
байгуулагдсанаас хойшхи хугацаанд түүний бүх ажил үйлс, хөгжил, ололт амжилт 
нь ус цаг уурч эрдэмтэд, судлаачид, инженер техникчид, эрдэм шинжилгээний 
ажилтнууд, бас удирдах, зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх үүрэг хариуцлага хүлээсэн 
хүмүүсийн мэдлэг чадвар, авьяас билэг, сэтгэлийн тэмүүлэл, зориг тэвчээр, нөр 
хичээнгүй хөдөлмөр, оюун ухааны чадамжийн үр дүн гарцаагүй мөн бөгөөд тэд 
хэрэглэгчдийг цаг агаарын мэдээгээр хангаж, байгаль цаг агаарын болзошгүй 
гамшгаас сэрэмжлүүлэх ажлыг шинжлэх ухааны үндэстэй зохион байгуулан, ус цаг 
уурын улсын сүлжээний өртөө, харуулд хийх ус, цаг уур, байгаль орчны хяналт 
шинжилгээний ажлын арга зүйг боловсруулан, боловсон хүчнийг сургаж 
дадлагажуулан, салбарын өмнө томоохон үүрэг хүлээж нэр төртэй хэрэгжүүлж, 
түүхээ үргэлжлүүлэн бүтээж, ирээдүйн мандал бадралын жимээр урагшилж улам 
ихийг хийх нь дамжиггүй гэдгийг энд тэмдэглэхэд нүд баясаж, сэтгэл сэргэж, урам 
зориг нэмэгдэж байна. 
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Ус цаг уурчдынхаа их бүтээн байгуулалтын энэхүү гайхамшигт түүхэн 
замналыг судлах, бичиж тэмдэглэх, хүн зон олныхоо хүртээл болгох нь буянтай 
бөгөөд энэрэнгүй үйлс болохын дээр орчин үеийн мэдлэг чадвар бүхий бүх шатны 
оюун мэдлэгт хүмүүсийн ерөнхий ба суурь боловсрол, соёл иргэншлийн төлөвшил, 
хувь хүний чадамжийг хөгжүүлэхэд чухал үүрэгтэй, танин мэдэхүй ба гэгээрлийн 
маш их ач холбогдолтой. Гэгээрэл, ухаарал гэдэг бол оюун ухаант хүний бас нэгэн 
гайхамшиг болохын хувьд тэр бизээ.    

Шинжлэх ухаануудын нэгэн адил Монгол орны ус, уур амьсгал судлал, цаг 
уурын бусад салбар ухаануудын хүчийг төвлөрүүлэн ус, уур амьсгалын горим, 
нөөцийг илрүүлэн тогтоох замаар хөгжил дэвшил, үйл ажиллагаагаа улс орныхоо 
нийгэм, эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийн хэрэгцээ, байгууллага, иргэдийн ажил, 
ахуй амьдралын шаардлагад зориулан, байгалийн эерэг ба сөрөг үр дагаврыг 
тодорхойлон, ус цаг уурын аюултай, онц аюултай үзэгдэл, хүрээлэн буй орчны 
хувьсал, өөрчлөлт, дулаарал, цөлжилт, ган, зуд бусад гамшгаас урьдчилан 
сэрэмжлүүлэх, гаргаж буй мэдээ, мэдээллийн шинжлэх ухаан техникийн 
үндэслэлийг боловсронгуй болгох, шинэ шинэ арга технологи нэвтрүүлэх зэрэг 
бодлого, зорилгоо хэрэгжүүлэх үйлстээ өнөөгийн даяарчлалын эрин үетэйгээ 
нийцүүлэн урагш тэмүүлэн, хүрээлэнгийнхээ түүхийн гайхамшгийг бүтээх нарийн 
төвөгтэй боловч нэр хүндтэй бөгөөд буянтай ажилдаа нэр төртэй, нөр хичээнгүй 
хөдөлмөрлөж байгаа ус цаг уурч эрдэмтэд, инженер, техникч, эрдэм шинжилгээний 
ажилтнууд, нийт ажилтнуудынхаа гавьяа зүтгэл, бүтээлийг өчүүхэн ч дутуу үнэлэх 
учиргүйг анхааран тунгааж хичээснээ тэмдэглэе. 

Ус цаг уур орчны судалгаа мэдээллийн хүрээлэнгийн түүх бол өөрийн 
хуримтлуулсан мэдлэгт тулгуурласан, тодорхой ухагдахуунтай түүхэн объект, 
түүхэн субъект, түүхэн үйл явдал ба үзэгдлийн уялдаа, түүхэн орон зай, цаг 
хугацаа, түүхэн баримттай байх учиртай. Энэ утгаар тус хүрээлэнгийн түүхийн 
агуулга нь хүрээлэнгийн бүтэц, зохион байгуулалтаас эхлээд эх сурвалж, түүхэн 
баримт, ажил үйлсийн түүхэн явц, эрдэмтэд, судлаачид, инженер, техникчид, эрдэм 
шинжилгээний ажилтнуудын оюуны хүрээ, мэдлэг чадвар, сэтгэлийн тэмүүлэл, 
шинжлэх ухаан, техник, технологийн дэвшил, үр дүн, олон түмний хүртээл болгосон 
бүтээл туурвил, дотоод гадаад бодлого, олон улсын хамтын ажиллагаа, хөгжлийн 
ойрын ба хэтийн төлөв, бодлого, зорилт гэх мэт хүчин зүйлсээс бүрдэх боломжтой 
гэж ойлгож байна. Эл агуулгын үндэслэлд тулгуурлан ус цаг уур орчны судалгаа, 
мэдээллийн хүрээлэнгийн түүхэн хөгжлийн баримт сэлт, мэдээлэл бүрдүүлэх 
зорилгоор Монголын үндэсний төв архив, Ус цаг уурын албаны удирдах Ерөнхий 
газар, Ус цаг уур орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэнгийн архив фонд зэрэг 
байгууллага, газруудаар явж, 1962 оноос хойшхи хугацаанд гарч байсан төр засаг, 
ус цаг удирдах дээд байгууллагын даргын болон хүрээлэнгийн захирлын тушаал, ус 
цаг удирдах дээд байгууллагын коллегийн болон хүрээлэнгийн захиргаа ба эрдмийн 
зөвлөлийн хурлын протокол, дээд газарт өргөн барьж байсан илтгэх хуудас, албан 
тоот, жил жилийн ажлын тайлан, мэдээлэх захидал, хүрээлэнгийн эрдэм 
шинжилгээний бүтээл, хурлын эмхэтгэл, онцлох үеүүдээр гарч байсан ус цаг 
удирдах дээд байгууллага ба хүрээлэнгийн танилцуулга гэх мэт олон бичиг 
баримтыг цуглуулж үзэн тунгаалаа.  
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Ус цаг уур орчны судалгаа мэдээллийн хүрээлэнгийн одоогийн бүтцэд багтаж 
байгаа нэгжүүдийн түүхэн замналтай холбогдол бүхий судалгаа тэмдэглэлийг 
бичүүлж авсан нь их үр өгөөжтэй байлаа. Энэ ажилд идэвхи зүтгэл чармайлт гарган 
тасаг, хэлтэс, секторынхоо бүрэлдэхүүнд урьд өмнө ажиллаж байсан болон эдүгээ 
ажиллаж байгаа инженер, техникчид, ажилтнууд, эрдэм шинжилгээний ажилтан, 
туслах ажилтан нарын овог нэр болон он жилүүдийн явцад хийж байсан ажил, 
туурвил, бүтээл, техникийн дэвшил, өөрчлөлт шинэчлэл, хөгжил чиглэлийн тухай 
мэдээллийг өөдрөг, хүмүүнлэг, нинжин сэтгэлээр бичиж өгсөн сектор эрхлэгч, 
хэлтсийн дарга, технологич инженер Ж.Цогт, Л.Оюунжаргал, А.Батболд (Урьдчилан 
мэдээлэх салбар), Г.Намхайжанцан, Г.Баасанхүү, С.Чулуунцэцэг, П.Гомболүүдэв 
(Уур амьсгалын салбар), Х.Нацагдорж, Г.Даваа (Ус судлалын салбар), 
Б.Эрдэнэцэцэг (Хөдөө аж ахуйн цаг уурын салбар), Д.Жүгдэр (Орчны судалгааны 
салбар), Нямцэрэн, О.Энхцэцэг (Цаг уурын холбооны салбар), М.Одбаяр (Сансрын 
цаг уур, зайнаас тандах салбар), Батхишиг (Байгаль орчны мэдээллийн сангийн 
хэлтэс), Д.Чогсом, Д.Энхсайхан, Х.Жалбаа, Н.Лувсанбямбаа, Д.Чулуунбат, 
С.Цэвэлмаа, Б.Төмөрбаатар, Ө.Бадам, Б.Должин, сэтгэл харамгүй зөвлөлгөө өгч 
байсан үе үеийн захирал нартаа болон тус хүрээлэнгийн түүхийг бүтээлцсэн үе 
үеийн ус цаг уурчиддаа тогоо дүүрэн сүү дэврэх шиг халуун хайлган, цээж дүүрэн 
дэвэрсэн сайхан сэтгэлийн сүүн цагаан цацал өргөж гүн талархал илэрхийлж байна. 
Ус цаг уур орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэнгийн 50 жилийн ойн арга 
хэмжээний хүрээнд энэхүү түүхийн жимээр хэмээх товхимлыг эмхлэн Та бүхэнд 
хүргэж байгаа тул тухайн товхимолтой холбогдолтой санал, хүсэлт, зөвлөлгөө, 
шүүмжлэлээ Ус цаг уур орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэнд ирүүлэхийг 
хичээнгүйлэн хүсье.  

Өнгөрсөн 50 жилийн хугацаанд эрдэмтэд, судлаачид, инженер техникийн 
ажилтнуудын нөр их хөдөлмөрийн үр дүнд Ус цаг уур орчны судалгаа, мэдээллийн 
хүрээлэн өнөөдөр эрдэм шинжилгээний болон хэрэглэгчдийг ус цаг уур, орчны 
мэдээллээр хангах олон талт үйл ажиллагааг бусад орны Ус цаг уурын 
хүрээлэнгүүдийн хэрэглэж буй арга технологийн өндөр түвшинд амжилттай 
гүйцэтгэж, энэ ажлын хүрээ өдрөөс өдөрт өргөжин тэлж, ажлын чанар сайжирч 
байна.  

Сайн үйлс бүхэн бүтэх, дэлгэрэх жамтай учир ус цаг уурч инженер, 
техникчид, эрдэмтэн мэргэдийн ус цаг уурын шинжилгээ, мэдээлэл үйлчилгээ, 
шинжлэх ухаан техникийн хөгжил дэвшил, эрдэм шинжилгээ судалгааны ажил үйлс 
нь өөдрөг байж, ус цаг уурын хүрээлэнгийн бүтээн байгуулалт, тууривал нь арвин 
байж, мандал бадралын жимээр урагшлан, цаг хугацаа урсан өнгөрөх бүр түүхэн 
үйл явцын шинэ шинэ хуудас нэмэгдсээр, хүрээлэнгийн хамт олны буянтай бөгөөд 
энэрэнгүй ажил үргэлжилсээр, хөдөлмөрийн алдар гавьяа мөнхөрсөөр байх болно 
гэдэгт эргэлзэх юун.   

Ус цаг уур орчны ажилд авьяас хүч хөдөлмөрөө зориулж явсан үе үеийн 
ахмадуудынхаа халааг авсан манай өнөөдрийн цог золбоо, маргааш өдрийн гялбаа 
болсон ус цаг уурч залуучууд та бүхэндээ уур амьсгал, усны нөөц, түүний хувьсан 
өөрчлөгдөх зүй тогтол, цаг агаарын төлөв байдлыг судлах, шинжлэх ухаан техник, 
технологийн дэвшилд тулгуурлан хийн мандлын гамшигт үзэгдэл, тэдгээрийн хор 
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хөнөөл, сөрөг үр дагаврыг бууруулах урьдчилан сэрэмжлүүлэх мэдээ, мэдээллээр 
Монгол орныхоо нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн хэрэгцээ, шаардлагыг хангах ажил 
үйлстээ улам их амжилт бүтээл гаргахыг чин сэтгэлээсээ хүсэн ерөөж байна. 

Залуучууд та бүхний алтан өлмий бат орших болтугай. 
Ус цаг уурч ахмадуудын хөдөлмөрөөр бадраасан 
гэрэлт бамбар буухиачлан мөнхөд бадартугай. 

 
Хянан тохиолдуулагч 

 



УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ СУДАЛГАА, МЭДЭЭЛЛИЙН ХҮРЭЭЛЭНГИЙН  
ХӨГЖЛИЙН ТҮҮХИЙН ЖИМЭЭР 

 

9 
 

---------------- 000 -------------- 
 

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. УС ЦАГ УУРЫН ХҮРЭЭЛЭНГИЙН 
ҮҮСЭЛ, ХӨГЖИЛ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

 
1.1 Ус цаг уурын шинжилгээний институт үүсэж байгуулагдсан нь 

БНМАУ-ын СнЗ ба МАХН-ын Төв хорооны 1957 оны 2 дугаар сарын 9-ний 
өдрийн 91/65 тоот хамтарсан тогтоолоор эх орныхоо улс ардын аж ахуй, соёл, 
шинжлэх ухааны төрөл бүрийн салбарын байгууллагууд болон олон улсын ба 
дотоодын агаарын тээврийн ажилд ус, цаг уурын шинжилгээний талаар чанартай 
сайнаар тасралтгүй үйлчлэх, тус улсаас найрамдалт орнуудтай байгуулсан гэрээ 
хэлэлцээрээр ус цаг уурын албаны талаар авсан үүргүүдийг хангалттай биелүүлэх 
явдалд Ус цаг уурын шинжилгээний хорооны ажиллагааг бүрэн чиглүүлж түүнийг 
далайцтай, шуурхай болгоход шаардагдах зохион байгуулалтын тодорхой арга 
хэмжээнүүдийг авсугай гэсэн үүрэг БНМАУ-ын Шинжлэх ухааны хүрээлэнд өгөгдөж 
байжээ.   

Монгол орны уур амьсгал, гадаргын усны бүрэлдэн тогтох, хувьсан 
өөрчлөгдөх зүй тогтол, горим, нөөцийн талаар XIX зууны хоёрдугаар хагасаас 
ялангуяа оросын эрдэмтэд ном бүтээлдээ зарим нэг ерөнхий тодорхойлолтыг 
тэмдэглэн оруулж байсан ба түүнээс хойш ч энэ талаар цөөн тооны эрдэм 
шинжилгээний өгүүллэгийг гадаад, дотоодын эрдэмтэд бичсэн байх боловч эрдэм 
шинжилгээний дорвитой ажил хийгдээгүй байсаар 1966 онтой золгосон билээ.  

Монгол оронд хөдөө аж ахуйн нэгдлүүдийг бэхжүүлэх, атар газар эзэмших, үр 
тарианы сангийн аж ахуйнуудыг байгуулж, тариалах талбайг нэмэгдүүлэх, үр 
тарианы сорт сорилтын ажлыг эрчимтэй явуулах, үйлдвэр, аж ахуй, агаар, авто, 
төмөр замын хэвийн ажиллагааг хангах, хөгжүүлэх зэрэг асуудлууд 1960-аад оны 
эхээр хурцаар тавигдаж, ус, уур амьсгал, цаг агаарын нарийвчилсан мэдээ, 
мэдээлэл, үйлчилгээ, судалгаа шинжилгээний эрэлт хэрэгцээ, шаардлага улам өсөн 
нэмэгдсэн байна. Энэ бол ус цаг уурын байгууллагын үйл ажиллагааг өргөжүүлэх 
нөхцөл шаардлага байлаа. Энэхүү нөхцөл, эрэлт хэрэгцээг харгалзан БНМАУ-ын 
СнЗ-ийн орлогч дарга Н.Жагваралд, Ус цаг уурын шинжилгээний хорооны зохион 
байгуулалтаас эрдэм шинжилгээ, улс ардын аж ахуйг цаг агаарын мэдээгээр 
үйлчлэх үүрэг бүхий урьдчилан мэдээлэх товчоо, аэрологийн шинжилгээний хэлтэс 
зэргийг салгах асуудлыг санал хүсэлт болгон тавьсан бөгөөд үүнийг үндэслэн СнЗ-
ийн 1962 оны 2 дугаар сарын 16-ны өдөр ус цаг уурын шинжилгээний ажлыг 
сайжруулах арга хэмжээний тухай хэлэлцээд 12 заалт бүхий 64 дүгээр тогтоол 
гаргаж, түүндээ гол мөрөн, нуур, цөөрмийг улс ардын аж ахуйд ашиглах бололцоог 
илрүүлэн судлах хайгуул шинжилгээний анги байгуулах, хөдөө аж ахуй, үйлдвэр, 
төмөр зам, агаарын тээвэр, барилга, харилцаа холбоо, зэрэг төв орон нутгийн 
байгууллагыг тэдгээртэй хийсэн гэрээний үндсэн дээр ус цаг агаарын урт, богино 
хугацааны мэдээ, олон жилийн дундаж мэдээ, баримтаар хангах, агаарын ба хур 
тунадасны радио идэвхжлийг судлах арга хэмжээ авч явуулах, ургамлын өсөлт, 
хөрсөн доорхи усны түвшний өөрчлөлт, газрын хөрсний чийг, хөлдөлт, гэсэлт, үр 
тариа, хадлан бэлчээрийн ургамлын судалгаа, ажиглалт тогтмол хийдэг болгох, ус 
цаг уурын мэдлэгийг олон түмний дотор сурталчилж эрдэм шинжилгээний бага 
хурал зохиож байхын хамт ус цаг уурын талаар эрдэм шинжилгээний ажлын тухай 
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Шинжлэх ухааны академид тогтмол тайлагнаж байх зэргийг тусгаад түүнчлэн Ус цаг 
уурын шинжилгээний институтыг 1963 онд багтаан байгуулахыг зөвшөөрөн 
барилгыг барих ажлыг  эхлүүлэхийг зааж хөрөнгийг улсын хөрөнгө оруулалтаас 
гарган санхүүжүүлэхийг Улсын төлөвлөгөөний комисст даалгасны дагуу барилгын 
техникийн шаардлагыг боловсруулах ажилд оржээ. Барилгын техникийн 
шаардлагыг салбарын бүх төрлийн шинжилгээ, үйлчилгээний ажлыг явуулах 
шаардлагыг тооцон боловсруулж, 1963 оны төлөвлөгөөнд барилгын хөрөнгийг 
тусган мөн оноос барилга угсралтын ажлыг эхлүүлжээ. 

Энэ ялдамд болсон нэгэн учрыг уншигч авхай нарт сонирхуулахад: 
Улаанбаатар хотын гүйцэтгэх захиргаанаас гаргасан шийдвэрийн дагуу баруун 4 
замын уулзвар хавьд өгсөн газарт тохируулан Улсын барилгын зургийн төв 
институтийн ерөнхий инженер Хишигтийн (хожим нь БНМАУ-ын гавъяат 
архитекторч болсон) удирдлагын дор Монгол, Болгарын архитектор, зохион 
бүтээгчдийн баг барилгын зураг төслийг бараг дуусгаж байтал гэнэт Сайд нарын 
Зөвлөлийн барилга эрхэлсэн орлогч дарга Д.Майдарын шийдвэрээр [21] ажлыг 
зогсоон манай барилгыг одоогийн байгаа газар (Бага тойруу, тэр үеийн Нийгмийг 
аюулаас хамгаалах яамны дэргэд) бариулах болов. Хишигт архитекторч зураг 
төслийн ажлыг бас л тэгээс эхлэх болсон ба барилгын ажил 3 давхартаа хүрч 
байтал Монгол-Хятадын харилцааны асуудлаас болж Хятад улс Улаанбаатар 
хотын барилга трестийн манай барилга дээр ажиллаж байсан ажилчдыг нутагтаа 
эргүүлэн татсанаас барилга угсралтын ажил нилээд сунжирлаа. 

Ус цаг уурын шинжилгээний институтыг барилга бариулахаар анх өгсөн 
газарт Д.Майдар дарга Барилгын техникумын (одоогийн барилгын колледж) 
барилгыг бариулаад эхлэхэд бид хэрэндээ бухимдаж байсан боловч “Сохорсон биш 
завшив“ гэгчээр барилгын байрлал хотын төвд, Холбооны яамны Цахилгаан 
холбооны газартай телефон, телеграфын сувгаар холбоход бүр ойртоход цаг 
уурчид бид огт хохироогүйгээр барахгүй харин ч илүү тохиромжтой болсон юм [21]. 

Барилгын суурийн нүхний ихэнх хэсгийг Ардын хувьсгалын партизан нар сайн 
дураараа ямар ч хөлс, шан харамж авалгүйгээр ухсаныг бид их билэгшээдэг, тэр 
үеийн манай ажилчид, МУИС-ийн цаг уурын ангийн оюутнууд энэ ажилд маш 
идэвхтэй, бүтээлчээр оролцсон явдал манай цаг уурчид огтхон ч “цагаан гартан” 
биш, биеийн хүчний ямар ч хүнд хүчир ажлаас хэзээч шантарч байгаагүйг 
харуулсны дээр барилга угсралтын ажлын хугацааг наашлуулахад дорвитой хувь 
нэмрээ оруулсан билээ [21].  

Барилга нь 1966 оны намар ашиглалтад орох боломж бүрдсэн учир 1966 оны 
7 дугаар сарын 27-ны өдөр СнЗ-д илтгэх хуудас бичсэний дагуу Ус цаг уурын 
шинжилгээний институтийг байгуулах боломж бүрдэж, СнЗ-ийн 1966 оны 8 дугаар 
сарын 24-ний өдрийн 304, Хөдөлмөр цалин хөлсний хорооны мөн оны 9 дүгээр 
сарын 29-ний өдрийн 143 тоот тогтоолуудыг үндэслэн УЦУАУГ-ын дарга 1966 оны 
10 дугаар сарын 13-ны өдөр 120 дугаар тушаал гаргаж, Ус цаг уурын шинжилгээний 
институтийг улс ардын аж ахуйг ус цаг уурын шуурхай мэдээгээр хангах, ус цаг 
уурын улсын сүлжээг арга зүйн удирдлагаар хангах, шинжлэх ухааны судалгаа 
явуулах зэрэг үүрэгтэйгээр байгуулж, түүний бүтэц, зохион байгуулалт, орон тоо, 
цалинг тогтоон баталжээ. 
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Ус цаг уурын шинжилгээний институтийн зорилгыг: 
1. Цаг уурын өртөө, харуулын сүлжээг мэргэжлийн аргачилсан удирдлагаар 

хангах 
2. Ус, цаг агаарын шуурхай мэдээллээр холбогдох байгууллагуудыг хангах 
3. Харилцаа холбооны техникийн дэвшлийг хангах  
4. Ус цаг уурын олон жилийн мэдээлэлд тулгуурлан Монгол орон дээрх агаарын 

орчил урсгал, уур амьсгал, гадаргын усны зүй тогтол, горимыг илрүүлэн 
тогтоох эрдэм шинжилгээний ажлыг өргөн явуулах 

5. Уур амьсгал, гадаргын усны лавлах, атлас зэргийг зохиох 
6. Залуу мэргэжилтэн нарыг эрдэм шинжилгээний ажилд сургаж улмаар 

эрдэмтдийг бэлтгэх 
7. Олон улсын судалгаа, шинжилгээний ажилд аль болохоор оролцох 
8. Ус цаг уурын мэргэжлийн номын сантай болох гэж тодорхойлжээ.  
 

Ус цаг уурын шинжилгээний институтийг анх зохион байгуулахдаа 6 хэлтэс, 
72 ажиллагсадтай, 40090 төгрөгийн сарын цалингийн сантай байгуулжээ. УЦУШИ-
ийн анхны захирлаар УЦУАУГ-ын 1 дүгээр орлогч дарга Б.Мягмаржавыг 
хавсруулан, орлогч захирлаар Ш.Жадамбыг томилон ажиллуулж байв. 

Ус цаг уурын шинжилгээний институтийг байгуулснаар Буянт-Ухаад ажиллаж 
байсан УМТ-г хоёр хувааж улс ардын аж ахуй хийгээд нийтийн хэрэглээний цаг 
агаарын урьдчилсан мэдээг УЦУШИ-ийн Урьдчилан мэдээлэх хэлтэс (УМХ)-т  
зохиодог, Буянт-Ухааг зөвхөн иргэний  агаарын тээврийн цаг агаарын хангамжийг 
хариуцсан Нислэгийн цаг уурын өртөө болгон өөрчлөн зохион байгуулсан юм. 
НЦУӨ-нд хийх ажлын ачаалал харьцангуй хэвээрээ үлдсэн боловч УЦУШИ-ийн 
УМХ-ийн ажлын ачаалал эрс нэмэгдэж инженер техникийн ажилтан нарын хүрэлцээ 
дутагдаж эхэлсэн. Харин 1967 онд МУИС-ийн цаг уурын инженерийн ангийн анхны 
төгсөлт болж УМХ-т Д.Батаа, С.Мэнд, Ц.Цэдэвдулам,  Даг.Мягмаржав, Ж.Чулуун, 
Б.Цэрэнхорлоо нар томилогдон ирснээр цаг агаарыг урьдчилан мэдээлэх бүх 
төрлийн үйлчилгээний ажил эрчимтэй өрнөж, залуу инженерүүд ч ажилдаа түргэн 
дадлагажицгаасан.  

Ус цаг уурын шинжилгээний институтийн анхны тулгын чулууг тавилцсан, 
түүний ажил үйлс, бүтээн байгуулалтын түүхийн эхний хуудсыг нээснийх нь хувьд 
институтийн бүтэц болон ажлын гараагаа эндээс эхэлсэн хүмүүсийн нэрсийг 
оруулах нь зүйтэй гэж үзсэн юм.  Үүнд: 

1. Захиргаа: Орлогч захирал Ш.Жадамба (1966 оны 11 дүгээр сарын 16-нд 
томилогдсон), гадаад хэлний бичээч, бичиг хэрэг хариуцагч Ц.Долгоржав, 
бичээч С.Цэрэнханд, тооцооны нягтлан бодогч Ц.Цагаандарь нар 
томилогджээ. 

2. Урьдчилан мэдээлэх хэлтэс: Анхны дарга нь Ш.Жадамба, хэлтэс нь дотроо 
үйлчилгээний ба удаан хугацааны урьдчилсан мэдээний гэсэн 2 тасгаас 
бүрдэж байсан бөгөөд үйлчилгээний тасгийн дарга ахлах инженер нь 
Э.Найдан, инженерээр С.Даваасүрэн, Д.Дамба, Д.Огноон, Р.Мижиддорж, 
Х.Баад, Д.Лувсанбалдан, ахлах техникчээр Х.Пүрэвхүү, техникчээр 
Н.Өлзийхүү, Н.Цэрэнжаа, Д.Норов, Д.Тамара, Г.Хорлоо, Г.Дагва, Г.Индэрнаа, 
удаан хугацааны урьдчилсан мэдээний тасгийн дарга инженер нь Г.Даш, 
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инженер нь П.Бямбажав, техникчээр Б.Наранцэцэг, Д.Балжинням нар 
ажиллаж байжээ. 

3. Төв узел холбоо: Дарга нь томилогдоогүй, ахлах радио техникчээр Д.Жүгдэр, 
радиотехникчээр П.Алгаа, О.Цэрэнлхам, операторчоор Б.Цэрэндолгор, 
Д.Сандагдорж, С.Цогзолмаа, Д.Должин, Д.Дашдаваа, Ж.Батчулуун, засьарын 
техникч Д.Бавуудорж, зай тэжээлийн техникч Б.Батнасан нар ажлын гараагаа 
эхэлжээ.  

4. Аэрологийн шинжилгээний хэлтэс: Дарга нь С.Авирмэд, инженер 
Г.С.Кильдяшева, инженер Ш.Цэрэндорж, ахлах техникч Д.Гүрцоо, техникч 
М.Балдансамбуу, Д.Дуламсүрэн зэрэг хүмүүс байжээ. 

5. Хөдөө аж ахуйн цаг уурын хэлтэс: Дарга нь Б.Данзанням, инженерээр 
Г.Дашдорж, ахлах техникч З.Бадамгарав, техникчээр Э.М.Сапожникова, 
А.Г.Шара нар ажиллаж байжээ.  

6. Цаг уур, уур амьсгалын хэлтэс: Дарга нь Б.Жамбаажамц, инженерээр 
Б.Алтанцэцэг, Ц.Цэнд, ахлах техникч Ө.Дулмаа, техникчээр Т.Уламбаяр, 
М.Өлзийт, Т.Гаамаа, Ц.Сэндэнсүрэн, Б.Жанчив, Ч.Чулуунхүү нар ажиллаж 
байжээ.  

7. Усны шинжилгээний хэлтэс: Дарга нь П.Нямжав, уг хэлтэс дотроо материал 
боловсруулах тасаг ба хайгуулын анги гэсэн 2 хэсэгтэй, материал 
боловсруулах тасгийн инженер нь Б.Бат, ахлах техникч нь Р.Ширбазар, 
техникч П.Сэтэв, С.Бадарч, хайгуулын ангийн дарга нь Х.Нацагдорж, ахлах 
техникч нь Л.Өлзийбат, техникчээр Ж.Одон нар ажиллаж байжээ. 

 
УЦУАУГ-ын коллегийн 1967 оны 2 дугаар сарын 10-ны өдрийн 13 дугаар 

протоколоор Ус цаг уурын шинжилгээний институтийн зөвлөлийн дүрмийг баталж, 
мөн оны 2 дугаар сарын 28-ны өдрийн УЦУАУГ-ын даргын 31 тоот тушаалаар 
институтийн зөвлөлийг институтын захирал Б.Мягмаржав, орлогч захирал 
Ш.Жадамба, цаг уур, уур амьсгалын хэлтсийн дарга Б.Жамбаажамц, урьдчилан 
мэдээлэх хэлтсийн дарга Э.Найдан, усны шинжилгээний хэлтсийн дарга П.Нямжав 
нарын 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулжээ. БНМАУ-ын СнЗ-ийн 1968 оны 301 тоот 
тогтоолоор Ус цаг уурын үндэсний зөвлөлийг 11 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулж тус 
зөвлөлийн орлогч даргаар УЦУШИ-ийн орлогч захирал ажиллах болжээ. (даргаар 
УЦУАУГ-ын дарга, орлогч даргаар УЦУШИ-ийн орлогч захирал, гишүүдээр улсын 
төлөвлөгөөний комиссын их барилгын хэлтсийн дарга, сангийн яамны төсвийн 
газрын орлогч дарга, мөн яамны валютын хэлтсийн мэргэжилтэн, холбооны яамны 
холбооны хэлтсийн дарга, барилга, барилгын материалын үйлдвэрийн яамны 
хэлтсийн дарга, хөдөө аж ахуйн яамны мал аж ахуйн хэлтсийн дарга, гадаад 
явдлын яамны олон улсын байгууллагын хэлтсийн орлогч дарга, улсын 
төлөвлөгөөний комиссын гадаадтай эдийн засгийн талаар харилцах улсын хорооны 
НҮБ-ын тасгийн дарга, гадаад худалдааны яамны техник импорт нэгдлийн орлогч 
дарга) 

Энэ үеэс эхлээд Ус цаг уурын шинжилгээний институтийн бүтээлч ажил үйлс 
гараагаа авч, ус цаг уурын шинжилгээний үндэсний сүлжээг аргачилсан 
удирдлагаар хангах ажлыг боловсронгуй болгох, цаг агаарын шуурхай мэдээ, 
мэдээллээр холбогдох байгууллагуудын хэрэгцээг хангах, ус цаг уурын олон жилийн 
мэдээ, мэдээлэлд тулгуурлан орчил урсгал, уур амьсгал, гадаргын усны зүй тогтол, 
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горим, нөөцийг тогтоох эрдэм шинжилгээний ажлыг өргөн хүрээтэй явуулах, уур 
амьсгал гадаргын усны нөөцийн атлас зохиох мэргэжлийн ажилтан нарыг бэлтгэх, 
сургах, дадлагажуулах, олон улсын судалгаа шинжилгээний ажилд оролцох, 
харилцаа холбооны техникийн шинэчлэлийг хийх зэрэг олон чухал зорилтуудыг 
тавьж хэрэгжүүлсэн байна. Энэ хугацаанд усны хайгуул судалгааны ажлыг Хар-Ус 
нуурт явуулах, хөрсний чийгшлийн аялан судалгаа хийх, уур амьсгалын лавлахыг 
гаргах, аймгуудын уур амьсгалын тодорхойлолт гаргах, нарны цацрагийн болон 
дулааны балансын тооцоог бодох, нислэгийн агаарын шугамын тодорхойлолтыг 
бичих, аянга цахилгааныг урьдчилан мэдээлэх арга боловсруулах, хиймэл дагуулын 
мэдээгээр үүлний талбай тогтоох, нуур цөөрмийн усны ууршлын нормыг 
тодорхойлох зэрэг судалгаа шинжилгээний ажлыг гүйцэлдүүлэх эхлэл тавигдсан 
байна. Мөн ус цаг уурын мэдээ, мэдээллийн фондын дүрэм журам, ган зуд болсон 
эсэхийг тогтоох шалгуур үзүүлэлт, ус цаг уурын аюултай ба онц аюултай үзэгдлийн 
мэдээ цуглуулах, урьдчилан мэдээлэх, ус цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний 
заавар зэрэг олон зааврыг боловсруулан гаргажээ. Тухайлбал, зөвхөн 1966-1968 
онд ус цаг уурын  өртөө, харуулд ажиглалт, шинжилгээ хийх 45 зааврыг шинээр 
боловсруулж батлуулан үйлдвэрлэлд мөрдүүлж, ус цаг уурын ажиглалтыг 
боловсруулах 100 гаруй дэвтэр, хүснэгтийн загварыг боловсруулан хэвлүүлж өртөө, 
харуулын өдөр тутмын ажилд ашиглах болжээ. 

УЦУШИ-ийн эхэн үед хийсэн нэг чухал ажил бол цаг агаарын бүх төрлийн 
зурагны суурь, хамрах нутаг дэвсгэрийг өөрчилж Монгол орны нөхцөлд тохируулан 
хэвлүүлэн гаргасан явдал байлаа. Цаг агаарын хуучин суурь зураг нь Атлантын 
далайгаас Номхон далай хүртэл, туйлын бүсээс Төв Азийн хагасыг хамарсан, 
Монгол орны нутаг зургийн зүүн зах орчим тохиож агаар мандлын олон процессыг 
илрүүлэн харахад дутагдалтай байсан учир газар орчмын болон өндрийн зургийг 
зүүн гар талаас нь нэлээд хасаж баруун гар талд нь сунгаж хэвлүүлснээр дээрх 
дутагдлыг арилгасан байна. Шинэ дэвсгэр зургийг Геодези зурагзүйн газраар 
хэвлүүлэн 1970 оноос өдөр тутмын ажилдаа ашиглах болсон байна.  

МАХН-ын Төв хорооны нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга Ю.Цэдэнбал Ус цаг 
уурын шинжилгээний институтийн үйл ажиллагаатай 1970 онд танилцаж байсан нь 
тухайн үеийн нам, засгийн удирдлагууд тухайн чиглэлийн ажилд анхаарч байсныг 
илтгэж буй хэрэг юм.  

 
1.2 Ус цаг уурын хүрээлэнгийн хөгжил, бэхжил, өөрчлөлт хувьсал, үйл 
ажиллагаа жигдрэл 

Ус цаг уурын шинжилгээний институтийн харъяанд 1968 онд Багаж шалгаж 
засварлах тасаг (дарга-инженер, механик, техникч гэсэн орон тоотой), эрдэм 
шинжилгээний номын сан, 1970 онд Эрдэм шинжилгээний лаборатори (эрхлэгч, 
инженер, туслах ажилтан гэсэн орон тоотой), Хөдөө аж ахуйн цаг уурын урьдчилан 
мэдээлэх сектор (эрхлэгч-инженер, туслах ажилтан гэсэн орон тоогоор 
нэмэгдүүлсэн), нарны цацраг судлалын сектор (эрхлэгч-инженер, туслах ажилтан 
гэсэн орон тоотой), Хиймэл дагуулаас мэдээ хүлээн авах газрын станц, 1971 онд 
Цаг уурын радарын лаборатори (эрхлэгч-инженер, цаг уурын инженер, 
радиотехникч, цаг уурын техникч гэсэн орон тоотой), 1972 онд Машин тооцооллын 
хэлтэс, (СнЗ-ийн 1972 оны 196 тоот тогтоол, Тооцоолон бодох хэлтсийн дарга-
инженер төсөлч, инженер-төсөлч, инженер-механикч, операторч, табуляторч гэсэн 
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13 орон тоотой, 6900 төгрөгийн сарын цалингийн сантай), 1976 онд Байгаль орчны 
шинжилгээний лаборитори, 1989 онд цаг агаарын үзэгдэл, процесст зориуд 
нөлөөлөх хайгуул шинжилгээний ангийг байгуулж байжээ.  

Цаг агаарын урьдчилсан мэдээг 1970 он хүртэл синоптик аргаар зохиож 
байсан бол мөн оноос зарим үзэгдэл, элементийг урьдчилан мэдээлэх эмпирик, 
статистик аргуудыг хэрэглэх болсон, гадаад орнуудын цаг уурын мэдээ, газар 
орчмын хийгээд өндрийн ирээдүйн зургуудыг Новосибирск, Хабаровск, Токио, 
Бээжин зэрэг дэлхийн цаг уурын бүсийн харилцаа холбооны төвүүдээс телеграфын 
холбоогоор шууд хүлээн авах болсон нь тухайн үедээ томоохон дэвшил болсны 
дээр цаг агаарын урьдчилсан мэдээний чанар, таарцыг дээшлүүлэхэд нөлөөлсөн. 
1972 оноос цаг уурын хиймэл дагуулаас үүлшлийн зураг хүлээн авч ашиглах 
болсноор цаг уурын элементүүдийн дотроос хамгийн төвөгтэй нь болох үүлшлийн 
орон зай, цаг хугацааны хувьсал өөрчлөлтийг өндөр нарийвчлалтай тогтоох нөхцөл 
бүрдсэн байна.  

Баянзүрхийн аманд 1973 онд зуслангийн зориулалттай баригдсан 18 модон 
байшин байсан ба УЦУОАЭШХ-гийн захирлын 1988 оны тушаалаар акталж 4 
байшинг Бэлхийн аманд зөөвөрлөн барьжээ.  

УЦУШИ-ийн мэдээлэл, үйлчилгээний ажлын цар хүрээ жилээс жилд өсөн 
нэмэгдэж институтийн захирлын үүргийг хавсруулан гүйцэтгүүлэхэд хүндрэлтэй 
байсан тул БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөл 1974 онд УЦУШИ-ийн захирал бөгөөд 
УЦУАҮГ-ын орлогч даргын орон тоо батлан өгч газарзүйн ухааны дэд эрдэмтэн 
(одоогийн Ph.D) Ш.Жадамбыг томилсон. Ш.Жадамбыг хоёр жил институтийн 
захирлаар ажиллуулаад МАХН-ын Төв Хорооны ХААХ-ийн орлогч эрхлэгчээр 
томилсон тул 1976 онд Институтийн захирлаар газарзүйн ухааны дэд эрдэмтэн 
Р.Мижиддоржийг томилон (1989 он хүртэл) ажиллуулжээ.  

БНМАУ-ын Сайд нарын зөвлөлийн дарга Ж.Батмөнх Ус цаг уурын 
шинжилгээний институтийн үйл ажиллагаатай 1979 онд танилцаж байсан нь тухайн 
үеийн төр, засгийн удирдлагууд манай ажилд анхаарал тавьж байсныг гэрчлэх буй 
заа.  

Ингээд 1970-аад оны эцэс гэхэд Ус цаг уурын шинжилгээний институтийн 
бүтэц ихээхэн өөрчлөгдөн 160 гаруй ажиллагсадтай болсон байв. Тухайлбал, 
УЦУАУГ-ын даргын 1978 оны 7 дугаар сарын 20-ны өдрийн 77 тоот тушаалаар 
батлагдсан орон тооны бүтцээс үзвэл Ус цаг уурын шинжилгээний институт 
тооцоолон бодох төв, сансрын цаг уурын хэлтэс, уур амьсгалын нөөцийн 
судалгааны хэлтэс, эрдэм шинжилгээний лаборатори, урьдчилан мэдээлэх хэлтэс, 
усзүйн хэлтэс, цаг уурын холбооны хэлтэс, байгаль орчны бохирдлын судалгааны 
лаборатори, хайгуул анги, үйлчилгээний хэсэг, удирдлага зэрэг 9 хэлтэс, төвтэй, 
163 орон тооны ажиллагсадтай болж өргөссөн байлаа. Энэ хугацаанд Институтээс 
гаргах бүтээгдэхүүний төрөл анги эрс өсч, нар салхины кадастр, аймгуудын уур 
амьсгалын лавлах, гангийн атлас, БНМАУ-ын уур амьсгал, гадаргын усны нөөцийн 
атлас зэрэг томоохон бүтээлүүдийг хэвлэн нийтэлж нийтийн хүртээл болгосон 
байна. Гэхдээ Ус цаг уурын шинжилгээний институтийн ажил үйлс, хөгжлийн зам 
шулуун дардан байгаагүй юм. Ус цаг уурын хүрээлэн нэрнээсээ эхлээд л 
өөрчлөгдөж байлаа. Тухайлбал, БНМАУ-ын СнЗ-ийн 1962 оны 64 дүгээр тогтоолын 
дагуу 1966-1988 онд Ус цаг уурын шинжилгээний институт, МАХН-ын Төв хороо, 
БНМАУ-ын СнЗ-ийн 1987 оны 12 дугаар тогтоолын дагуу 1988-1990 онд Ус цаг уур, 
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ой агнуурын эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, БНМАУ-ын СнЗ-ийн 1990 оны 132 
дугаар тогтоолын дагуу 1990-1997 онд Ус цаг уурын эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, 
Монгол улсын Засгийн газрын 1997 оны 31 тоот тогтоолын дагуу 1997 оноос 
одоогийн нэрээр буюу Ус цаг уурын хүрээлэн гэсэн нэртэйгээр үйл ажиллагаагаа 
явуулж байна. 

1980-аад оны эхээр Монгол улсын ШУА-ийн бусад хүрээлэнгүүдийн нэгэн 
адил УЦУШИ-ийг эрдэм шинжилгээний статустай болгох шаардлага хурцаар 
тавигдсантай холбогдуулан УЦУАУ Газрын коллегийн 1979 оны 11 дүгээр сарын 6-
ны өдрийн хурлын 27 дугаар протоколд УЦУШИ-ийн зохион байгуулалтыг эрдэм 
шинжилгээ, судалгааны ажил голлож эрхлэх секторыг төвийн системд 
шилжүүлэхээр зааж, 1981 оны 2 дугаар сарын 21-нд Ус цаг уурын шинжилгээний 
институтын бүтцийг өөрчилжээ. Энэхүү өөрчлөлтийг МАХН-ын Төв хорооны улс 
төрийн товчооны 1980 оны 361, СнЗ-ийн шинжлэх ухаан техникийн Улсын хороо ба 
Хөдөлмөр цалин хөлсний Улсын хорооны 1981 оны 40/55 тогтоолууд болон УЦУАУ 
Газрын коллегийн 1981 оны 6 дугаар протоколыг үндэслэн УЦУАУ Газрын даргын 
1981 оны 2 дугаар сарын 21-ний өдрийн 19 тоот тушаал гарч, Ус цаг уурын 
шинжилгээний институтын зарим хэлтсийг сектор болгон эрдэм шинжилгээний 
ажилтны орон тоог буй болгожээ. Ийнхүү УЦУШИ зөвхөн мэдээлэл, үйлчилгээний 
байгууллага бус ШУА-ийн хүрээлэнгүүдийн нэгэн адил эрдэм шинжилгээний 
статустай болж эрдэм шинжилгээний ажилтан, дэд, туслах ажилтны зэрэглэлийг 
тогтоолгон үйл ажиллагаа, бүтээлээр нь нотлох бодлого баримтлан хэрэгжүүлж 
эхэлжээ. 

Түүнчлэн энэ жилүүдэд Ус цаг уурын шинжилгээний институт аж ахуй, зохион 
байгуулалтын хувьд ч бэхжсэнийг тэмдэглэвэл зохино. Захирал Р.Мижиддорж Ус 
цаг уурын шинжилгээний институтийн төсөв зардлыг захиран зарцуулж эзэн нь 
юмаа мэдэж, эрэг нь усаа хашдаг гэдгээр юм бүхэн өөрийн толгой дээр бууж, төсөв, 
хөрөнгөө хэрхэн яаж зарцуулах, хэмнэх, хямгадах асуудлаа шийдэх болсноор Ус 
цаг уурын шинжилгээний институт бүрэн бие даасан үйл ажиллагаа явуулах болсон 
юм. 
 1977-1979 онд Энэтхэг, Номхон далайн муссон салхи судлах олон улсын 
“МУССОН-77”, “МУССОН-78”, “MONEX-79” МУССОН-79 экспедицид Монгол улсаа 
төлөөлөн цаг уурч Д.Чулуунбат, Д.Шагдарсүрэн нар оролцож судалгаа, туршилтын 
ажил хийж байжээ. Хожим нь 1983 оны 2 дугаар сараас 1984 оны 6 дугаар сар 
хүртэл Өмнөд туйлыг судлах ЗХУ-ын 28 дугаар экспедицийн “Молодёжная” станцад 
аэрологийн радиолокаторын инженерээр манай цаг уурч Д.Чулуунбат ажиллаж 
байв. 

БНМАУ-ын Сайд нарын зөвлөлийн нэгдүгээр орлогч дарга Т.Рагчаа Ус цаг 
уурын шинжилгээний институтийн үйл ажиллагаатай 1986 онд танилцаж байсан нь 
тухайн үеийн төр, засгийн удирдлагууд бидний ажилд анхаарал хандуулж байсныг 
гэрчилж байгаа хэрэг билээ.  

БНМАУ-ын СнЗ-ийн 1987 оны 347 дугаар тогтоолоор тооцоолон бодох төв, 
сансрын мэдээллийг хүлээн авах боловсруулах төв, холбоо мэдээллийн төв зэргийг 
Ус цаг уурын шинжилгээний институтийн бүрэлдэхүүнээс гаргаж Мэдээлэл, 
тооцооллын төв (дарга М.Бадарч, 60 орчим хүнтэй) болгон зохион байгуулжээ. 
Тухайн үед Ус цаг уурын шинжилгээний институт 1138000 төгрөгийн барилга, 
11471252 төгрөгийн тоног төхөөрөмж, аппарат багаж хэрэгсэл, 158538 төгрөгийн эд 
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хогшил, 313 төгрөгийн зөөлөн эдлэл, 743625 төгрөгийн матергиал, сэлбэг хэрэгсэл, 
27264 төгрөгийн бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйлийг Мэдээлэл, тооцооллын төв 
шилжүүлжээ.  

1987 онд Байгаль орчныг хамгаалах Яам байгуулсантай холбогдуулан 1988 
онд тэр үеийн Ой модны аж үйлдвэрийн яамны ойн хүрээлэнгийн ой агнуурын тасаг, 
мод үржүүлгийн газар (дендрафи)-ыг Ус цаг уурын шинжилгээний институтэд 
нэгтгэн Ус цаг уур, ой агнуурын эрдэм шинжилгээний хүрээлэн болгон зохион 
байгуулсаны дээр 1991 онд Институтийн Ус судлалын хэлтсийг усны бодлогын 
хүрээлэнд шилжүүлсэн зэрэг өөрчлөлт хийсэн боловч эдгээр нь ажилд төдийлөн 
таатай бус үр дагавартай байсан тул 1990 оны 5 дугаар сар, 1997 оны 4 дүгээр сард 
дээрх шийдвэрүүдийг цуцалсан юм.   

УЦУШИ-ийг 1988 оны 1 дүгээр сарын 1-нээс татан буулгаж Ой модны аж 
үйлдвэрийн яам /хуучин нэрээр/-ны Ойн хайгуул, зураг төслийн эрдэм 
шинжилгээний институтийн ой, ангийн хэсгийг УЦУШИ-тэй нэгтгэн Байгаль орчныг 
хамгаалах яам /БОХЯ/-ны харъяа Ус цаг уур, ой, агнуурын эрдэм шинжилгээний 
хүрээлэн /УЦУОАЭШХ/-г зохион байгуулж захирлаар нь дэд эрдэмтэн 
Р.Мижиддорж, эрдэмтэн нарийн бичгийн даргаар дэд эрдэмтэн Л.Нацагдорж, 
ерөнхий инженерээр Д.Энхсайхан, орлогч захирлаар П.Сэтэв нарыг томилжээ. 
УЦУОАЭШХ-д захиргааны хэсгээс (15 хүнтэй) гадна Орчил урсгалын судалгааны 
сектор (эрхлэгч нь Аюушийн Намхай, 12 хүнтэй), Хөдөө аж ахуйн цаг уурын сектор 
(эрхлэгч нь Сэмбийн Сангидансранжав, 11 хүнтэй), Уур амьсгалын 
боловсруулалтын сектор (дотроо эрдэм шинжилгээний хэсэгтэй, эрхлэгч нь 
Даанямын Даваадорж, 15 хүнтэй), Ус судлалын сектор (эрхлэгч нь Нордогийн 
Дашдэлэг, 9 хүнтэй), Прогноз аргазүйн сектор (эрхлэгч нь Дашийн Мягмаржав, 20 
хүнтэй), Ой судлал, ойжуулалтын сектор (эрхлэгч нь Сандагийн Тангад, 16 хүнтэй), 
Агнуур судлал, нутагшуулалтын сектор (эрхлэгч нь Намсрайн Ганбаатар, 6 хүнтэй), 
Зохион бүтээх товчоо (эрхлэгч нь Амарын Батмөнх, 5 хүнтэй), Ойн хайгуул зохион 
байгуулалтын экспидеци (дарга нь Жамсрангийн Цогтбаатар, 49 хүнтэй), Ойн зураг 
төслийн групп (дарга нь Багандарийн Нямдаваа, 6 хүнтэй), Модлог ургамлын 
цэцэрлэг буюу дендрари (эрхлэгч нь Дашлхагвын Жигжидсүрэн, 35 орон тоотой), 
Баянголын мод үржүүлгийн питомник (Ой судлал, ойжуулалтын секторын 
удирдлагад, эрхлэгч-инженер нь Бямбажавын Нямжав, 31 орон тоотой), 
үйлчилгээний хэсэг (7 орон тоотой) гэсэн бүтэцтэй зохион байгуулагдсан ба 1988 
оны 2 дугаар сарын 1-нээс Б.Нарангэрэл эрхлэгчтэй эдийн засгийн сектор (5 хүнтэй) 
байгуулагдан ажилласан болно. Ийнхүү УЦУОАЭШХ гэдэг нь 14 нэгжтэй, 250 шахам 
ажиллагсадтай, 14 сая гаруй төгрөгийн хөрөнгөтэй байлаа. УЦУОАЭШХ байх үед 
хөдөлмөрийн штаб байгуулагдан ажиллаж байсан нь тухайн үед нийтийг хамарсан 
субботник, тохижилт, соёлжилтын ажил нилээд өргөн хүрээтэй байсныг гэрчилнэ. 
Түүнчлэн нийслэлийн 58 дугаар дунд сургуультай 1989 онд шефийн холбоотой 
ажиллаж байв.  

УЦУОАЭШХ-гийн эрдэм шинжилгээний сэдэвт ажлыг БОХЯ-наас 
санхүүжүүлж байжээ.  

УЦУОАЭШХ-гийн захирлын 1988 оны 41 тоот тушаалаар цаг агаарын онц 
аюултай үзэгдлийг урьдчилан мэдээлэх ажлыг сайжруулах, цаг уурын мэдээллийн 
эдийн засгийн үр ашгийг тооцох аргачлал, төрөлжсөн ба тусгай хэрэгцээний 
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прогонзоор улс ардын аж ахуйн салбарыг хангах заавар боловсруулах чиглэл 
өгөгдөж байв.    
 УЦУОАЭШХ-гийн захирал, Байгаль орчны шинжилгээний төв лабориторийн 
эрхлэгч, Мэдээлэл тооцооллын төвийн захирлын 1988 оны 54/28/10 тоот хамтарсан 
тушаалаар Бүрэнхааны фосфоритын орд газрын ус зүй, уур амьсгалын горим, 
байгалийн биетийн спектрийн хэмжилт хийх, агаар, ус, хөрсний химийн найрлага, 
микроэлементийг судлах, зохих прогноз дүгнэлт гаргах 14 хүний бүрэлдэхүүнтэй 
экспедици томилон даргаар нь Б.Жамбаажамц ажиллаж цаг үеийн чухал судалгаа, 
шинжилгээ хийхэд ус цаг уурчид оролцож байжээ.  

1989 онд УЦУОАЭШХ-гийн захирлын тушаалаар ажилчин, ажилтнуудад 
хөдөлгөөнт цалин хэрэглэх түр журам баталж ажлын үр дүнг харгалзан хамт олны 
хурлаар хэлэлцэн сарын цалинг тогтоож байсны зэрэгцээ хөрсний дээжийн 
шинжилгээний үнийг баталж мөрдүүлж эхэлсэн, үнэ тогтоох комисс ажиллуулж 
байсан зэрэг нь тус хүрээлэн зах зээлийн системд шилжих эхлэлийг тавьж байсан 
болов уу гэлтэй.    

Нийт ажилтнуудын дунд программчлалын Фортран хэлний 12 хоногийн 
курсыг  зохион байгуулан мөн нийт ажилтнуудыг аттестатчилж байсан, экспедицийн 
дарга Ж.Цогтбаатарыг Болгар улсад, секторын эрхлэгч Б.Нарангэрэлийг ЗХУ-д 
аспирантурт суралцуулахаар илгээж байсан зэрэг нь ажиллагсдын мэдлэг 
боловсрол, чадавхийг дээшлүүлэх талаар авч явуулж байсан олон арга хэмжээний 
багахан хэсэг нь билээ.  

Энэ хоёр салбар хамтран ажилласан богинохон хугацаанд ус цаг уурчид нь 
аж ахуйн ажилд зүгширч, эдийн засгийн баримжаатай болоод, ойчид, анчид нь 
тодорхой шинжлэх ухаан руу хандах болсон юм.   

УЦУОАЭШХ-г энэ бүтцээр нь 2 жил хагас ажиллуулаад БНМАУ-ын СнЗ-ийн 
1990 оны 4 дүгээр сарын 6-ны 132 дугаар тогтоолоор тус хүрээлэнг татан буулгаж 
Ус цаг уурын эрдэм шинжилгээний хүрээлэн (94 хүнтэй), Ойн эрдэм шинжилгээ, 
зураг төслийн хүрээлэн (142 хүнтэй) болгон салгаснаар Ус цаг уурын эрдэм 
шинжилгээний хүрээлэн дахин дангаар үйл ажиллагаагаа явуулахаар зохион 
байгуулагдсан түүхтэй юм.  

1990 онд Ус цаг уурын эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн захирлаар нь дэд 
эрдэмтэн Л.Нацагдорж, эрдэмтэн нарийн бичгийн даргаар дэд эрдэмтэн 
Д.Дагвадорж, дэд захирлаар Н.Лувсанбямбаа нарыг томилжээ. Ус цаг уурын эрдэм 
шинжилгээний хүрээлэн захиргааны хэсэг (10 хүнтэй), онолын судалгааны сектор 
(дотроо Байгаль орчны хяналт-мэдээлэл (мониторинг)-ийн хэсэгтэй, эрхлэгч нь 
Р.Мижиддорж, 11 хүнтэй), Урьдчилан мэдээлэх сектор (эрхлэгч нь А.Намхай, 24 
хүнтэй), Хөдөө аж ахуйн цаг уурын сектор (эрхлэгч нь С.Сангидансранжав, 10 
хүнтэй), Уур амьсгалын боловсруулалтын сектор (эрхлэгч нь Д.Даваадорж, 15 
хүнтэй), Ус судлалын сектор (дотроо гадаргын ус судлал ба гүний усны 
автоматжуулсан боловсруулалтын хэсэгтэй, эрхлэгч нь П.Нямжав, 12 хүнтэй), 
Зохион бүтээх товчоо (дарга нь А.Батмөнх, 5 хүнтэй), үйлчилгээний хэсэг (8 хүнтэй) 
гэсэн бүтэцтэй 95 ажиллагсадтай үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн байна.    
 Мэдээлэл тооцооллын төвийн захирал, УЦУЭШХ-гийн захирлын 1990 оны 
30/32 тоот хамтарсан тушаалаар Сансрын мэдээллийн секторыг (эрхлэгч нь 
Р.Оюун, 4 хүнтэй)  байгуулан ажиллуулж хиймэл дагуулын мэдээ, мэдээллийг цаг 
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агаарын мэдээ гаргахад ашиглах байдлыг нэмэгдүүлэх, сайжруулах чиглэлээр олон 
чухал алхмууд хийв.  
 БОХЯ-ны сайдын 1990 оны 115 тоот тушаалаар техтоник хагарлын радоны 
хэмжилтийн сүлжээг байгуулж цаг уурын 16 өртөөнд ЛР-115 маягийн диэлектрик 
детектороор радоныг хэмжих болсныг тус хүрээлэн аргазүйн удирдлагаар ханган 
ажиллах болжээ.  

Байгаль орчны хяналтын улсын хорооны 1990 оны А/06, Б/07 тоот тушаалаар 
Ус цаг уурын шинжилгээний улсын хороог татан буулгаж хайгуул судалгаа, тусгай 
хангалтын секторыг (эрхлэгч нь Г.Даш, 14 хүнтэй) Ус цаг уурын эрдэм 
шинжилгээний хүрээлэнд шилжүүлэв. Ус цаг уурын эрдэм шинжилгээний 
хүрээлэнгийн захирлын 1991 оны 01 тоот тушаалаар дээрх секторын үйл 
ажиллагааг өргөжүүлэн эрдэм шинжилгээний чиглэлтэй болгож эрдэм 
шинжилгээний ажилтны орон тоо гаргаж нийт 25 орон тоотойгоор ажиллах болсноор 
Ус цаг уурын эрдэм шинжилгээний хүрээлэн 120 орчим ажиллагсадтай болов.    

Байгаль орчны хяналтын улсын хорооны 1991 оны 08 тоот тушаалаар Ус цаг 
уурын эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн Ус судлалын секторыг (эрхлэгч нь 
П.Нямжав, 15 хүнтэй, 31 нэр төрлийн 21020 төгрөгийн эд хогшил, багаж 
хэрэгсэлтэй, 31 нэр төрлийн 51290 төгрөгийн багаж төхөөрөмжтэй) Усны бодлогын 
хүрээлэнд шилжүүлж Ус цаг уур, байгаль орчны мэдээллийн фондыг (эрхлэгч нь 
Д.Ванхаан, 3 хүнтэй) Ус цаг уурын эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн мэдэлд 
шилжүүлэн өгчээ. Хожим нь Ус цаг уур, байгаль орчны мэдээллийн фондын 
ажиллагааны дүрэм, журмыг захирлаар тушаалаар баталсан байна.  

Хур тунадас нэмэгдүүлэх Монгол-Зөвлөлтийн эрдэм шинжилгээ, туршилт-
үйлдвэрлэлийн хайгуул судалгааны ажлын хэсгийг УЦУЭШХ-гийн захирлын 
тушаалаар 1991 онд 21 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулан ажиллуулж 1991-1997 онд 
Хархорины районд мөндөр үүсч орох аэросиноптик нөхцөлийг судалж тогтоон үүл 
зориуд хувиргах арга боловсруулах, Хархорины районд мөндрийн үүл урьдчилан 
мэдээлэх болон сарниулах арга боловсруулах, Хангайн нурууны зүүн өмнөд хэсэгт 
мөндрийн үүл үүсэх нөхцөл, зориудын аргаар түүнийг сарниулах арга технологи, 
таримал ургамлыг мөндрөөс хамгаалах арга технологийг боловсронгуй болгох нь 
зэрэг хайгуул, судалгааны ажлын үр дүнг Ус цаг уурын эрдэм шинжилгээний 
хүрээлэнгийн эрдмийн зөвлөлөөр шүүн хэлэлцэн зөвлөж байв.   

Улаанбаатар хотын иргэн өндөр настан Янсаваар “Газар хөдлөх, тэнгэр 
дуугарах, нар сар хиртэх, од харвах тэргүүтний ёр билгийг үзэх” эртний судрыг 
хуучин монгол үсгээс шинэ үсэгт буулгуулж дээрх судрыг манай судлаачид, 
мэрггэжилтнүүд ашиглах боломжтой болгожээ.  

Ус цаг уурын эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн “Хүндэт дэвтэр”-ийг 
захирлын 1991 оны 24 тоот тушаалаар бий болгож тус хүрээлэнд олон жил идэвх 
зүтгэл, үр бүтээлтэй ажилласан хүмүүсийг бичиж алдаршуулах болжээ. Уг дэвтэрт 
хүрээлэнгийн анхны захирал Б.Мягмаржав, инженер Ц.Цэдэвдулам, Д.Мягмаржав 
нарын нэрийг анхлан бичсэн байна.  

Байгаль орчны хяналтын улсын хорооны дарга, Батлан хамгаалахын сайдын 
1991 оны А/114,862 дугаар тушаалаар тус хүрээлэнгийн харъяанд байсан хайгуул 
судалгаа, тусгай хангалтын секторыг цаг агаарын үзэгдэлд нөлөөлөх эрдэм 
шинжилгээ-туршилт үйлдвэрлэлийн “Хурын шим” төв болгон өөрчлөн зохион 
байгуулахтай болсонтой холбогдуулан дээрх секторыг (эрхлэгч нь Г.Даш, 23 хүнтэй) 
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“Хурын шим” төвийн мэдэлд шилжүүлж 1992 оны 1 дүгээр сарын 1-ний байдлаар Ус 
цаг уурын эрдэм шинжилгээний хүрээлэн захиргааны хэсэг (эрдэмтэн нарийн 
бичгийн дарга нь Д.Дагвадорж, 9 хүнтэй), онолын судалгааны сектор (эрхлэгч нь 
Р.Мижиддорж, 14 хүнтэй), Синоптик судалгааны сектор (эрхлэгч нь А.Намхай, 11 
хүнтэй), Урьдчилан мэдээлэх сектор (эрхлэгч нь Д.Мягмаржав, 17 хүнтэй), Хөдөө аж 
ахуйн цаг уурын сектор (эрхлэгч нь Ш.Баясгалан, 12 хүнтэй), Уур амьсгалын 
боловсруулалтын сектор (эрхлэгч нь Д.Даваадорж, 21 хүнтэй, дотроо уур амьсгал 
судлалын лаборитори, эрхлэгч нь Г.Намхайжанцан, 9 хүнтэй ба автоматжуулсан 
боловсруулалтын хэсэг, 12 хүнтэй), Ус цаг уур, байгаль орчны мэдээллийн фонд 
(эрхлэгч нь Д.Ванхаан, 4 хүнтэй), үйлчилгээний хэсэг (7 хүнтэй) гэсэн бүтэцтэй 95 
ажиллагсадтай 1833850 төгрөгийн хөрөнгөтэй болов.    

Цаг агаарын шуурхай ба горимын мэдээний программ хангамжийг хариуцсан 
ажлын хэсгийг эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга дэд доктор Д.Дагвадоржоор 
ахлуулан захирлын 1992 оны 12 дугаар тушаалаар байгуулав.   

1993 онд нийт ажиллагсдын дунд монгол бичгийн анхан шатны дамжаа 
хичээллүүлэв. Ус цаг уурын горимын ба тусгай хэрэгцээний мэдээний үнийг 
захирлын 1993 оны тушаалаар баталжээ.   

УЦУЭШХ-гийн захирлын 1994 оны 9 дүгээр тушаалаар МУИС-тай хамтран 
Уур амьсгал, орчны өөрчлөлтийн судалгааны төв (захирал Р.Мижиддорж, 14 
хүнтэй) байгуулж Онолын судалгааны төвийг татан буулгав.  

Нийслэлийн доторх нийтийн тээврийн автобус, троллейбусны тасалбарын 
үнэ 3 дахин нэмэгдсэнтэй холбогдуулан 1994 оны 8 дугаар сарын 1-нээс 
ажилтнуудад ажилдаа ирэх, очих зардлыг олгож эхлэв. Дээрх зардлыг УЦУХ нийт 
ажилтнуудад 2006 он хүртэл олгосоор байна.  

 УЦУЭШХ-гийн захирлын 1995 оны 01 тоот тушаалаар Уур амьсгалын 
боловсруулалтын секторт технологийн хяналтын лаборитори байгуулж (эрхлэгч нь 
Б.Жамбаажамц, 17 хүнтэй) 1995 оны 1 дүгээр сарын 1 гэхэд Ус цаг уурын эрдэм 
шинжилгээний хүрээлэн захиргааны хэсэг (эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга нь 
Д.Дагвадорж, 14 хүнтэй), Уур амьсгал, орчны өөрчлөлтийн судалгааны төв  
(захирал нь Р.Мижиддорж, 17 хүнтэй), Урьдчилан мэдээлэх сектор (эрхлэгч нь 
Ж.Батбаяр, 31 хүнтэй), Хөдөө аж ахуйн цаг уурын сектор (эрхлэгч нь Ш.Баясгалан, 
15 хүнтэй), Уур амьсгалын боловсруулалтын сектор (эрхлэгч нь Д.Даваадорж, 23 
хүнтэй, дотроо технолоийн хяналтын лабориторитай, эрхлэгч нь Б.Жамбаажамц, 17 
хүнтэй), Ус цаг уур, байгаль орчны мэдээллийн фонд (эрхлэгч нь Д.Ванхаан, 3 
хүнтэй) гэсэн бүтэцтэй 104 ажиллагсадтай байв.  

Ажилтнуудыг ажлын үр дүнгээр цалинжуулах журмыг УЦУЭШХ-гийн 
захирлын 1995 оны 8  дугаар тушаалаар Уур амьсгалын боловсруулалтын секторт 
технологийн хяналтын лабориторийн ажилтнуудын хувьд хэрэгжүүлж эхэлсэн 
байна. Хожим нь ийм журмыг Урьдчилан мэдээлэх секторт болон хүрээлэнгийн нийт 
ажилтнуудын хэмжээнд мөн баримталж эхэлсэн бөгөөд одоо хүртэл энэхүү журмыг 
хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

УЦУЭШХ-гийн захирлын 1995 оны 16 дугаар тушаалаар Урьдчилан мэдээлэх 
секторт урт хугацааны мэдээний лаборитори (эрхлэгч нь Ч.Ядамсүрэн) 1997 оны 01 
тоот тушаалаар Урьдчилан мэдээлэх секторт синоптикийн судалгааны лаборитори 
(эрхлэгч нь Д.Жүгдэр, 13 хүнтэй) байгуулжээ.  
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Байгаль орчны сайдын 1997 оны 25 тоот тушаал, Усны бодлогын 
хүрээлэнгийн захирлын 1997 оны 17 тоот тушаалаар Усны бодлогын хүрээлэнгийн 
гадаргын усны секторыг Ус цаг уурын эрдэм шинжилгээний хүрээлэнд 
шилжүүлснийг Ус судлалын сектор (эрхлэгч нь Г.Даваа, 12 хүнтэй) болгон зохион 
байгуулав.   

Ус цаг уурын хүрээлэн, Мэдээлэл тооцооллын төвийн захирлын 1998 оны 
14/08 тоот хамтарсан тушаалаар Байгаль орчны мэдээллийн үндэсний сангийн уур 
амьсгалын мэдээллийн дэд санг Мэдээлэл тооцооллын төвөөс Ус цаг уурын 
хүрээлэнд шилжүүлжээ.   

Ус цаг уурын хүрээлэнгийн захирлын 1999 оны 8 дугаар тушаалаар 
компьютерийн 2000 оны асуудлыг судлах комиссыг эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга 
Д.Дагвадоржоор ахлуулан байгуулж тухайн асуудлыг шийдвэрлэж байв.   

Ус цаг уурын хүрээлэн 2001 оны эхэнд захиргааны хэсэг (эрдэмтэн нарийн 
бичгийн дарга нь Д.Дагвадорж, 5 хүнтэй), Ус судлалын сектор (эрхлэгч нь Г.Даваа, 
12 хүнтэй), Уур амьсгал, орчны өөрчлөлтийн судалгааны төв  (захирлын үүрэг 
гүйцэтгэгч нь Г.Намхайжанцан, 9 хүнтэй), Урьдчилан мэдээлэх сектор (эрхлэгч нь 
Ч.Пунцагдорж, 32 хүнтэй, дотроо синоптикийн судалгааны лабориторитой, эрхлэгч 
нь Д.Жүгдэр), Хөдөө аж ахуйн цаг уурын сектор (эрхлэгч, технологич инженер нь 
Б.Эрдэнэцэцэг, 15 хүнтэй), Уур амьсгалын боловсруулалтын сектор (эрхлэгч нь 
П.Гомболүүдэв, 21 хүнтэй), Ус цаг уур, байгаль орчны мэдээллийн баримтын төв 
(эрхлэгч нь Б.Төмөрбаатар, 4 хүнтэй), үйлчилгээний хэсэг (12 хүнтэй) гэсэн бүтэцтэй 
133 ажиллагсадтай болжээ.  

Байгаль орчны сайдын 2001 оны 199 тоот тушаал, Ус цаг уур орчны 
шинжилгээний газрын 2001 оны 36 дугаар тушаалаар Ус цаг уур, байгаль орчны 
мэдээллийн баримтын төв (эрхлэгч нь Б.Төмөрбаатар, 4 хүнтэй, 198741 төгрөгийн 
үндсэн хөрөнгөтэй) Ус цаг уур орчны шинжилгээний газрын мэдэлд шилжүүлэв.  

 Ус цаг уур орчны шинжилгээний газрын даргын 2001 оны 53 дугаар 
тушаалаар Ус цаг уурын хүрээлэнгийн захирлаар Д.Аззаяа томилогдон мөн тус 
газрын даргын 59 дугаар тушаалаар Ус цаг уурын хүрээлэнгийн зохион 
байгуулалтын бүтэц өөрчлөгдөж захиргааны хэсэг (эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга 
нь П.Гомболүүдэв, 20 хүнтэй), Ус судлалын сектор (эрхлэгч нь Г.Даваа, 13 хүнтэй, 
дотроо гидробиологийн лабориторитой), Урьдчилан мэдээлэх сектор (эрхлэгч нь 
Л.Оюунжаргал, 30 хүнтэй, дотроо синоптикийн судалгааны лабориторитой, эрхлэгч 
нь Л.Нацагдорж), Хөдөө аж ахуйн цаг уурын сектор (эрхлэгч нь Д.Эрдэнэцэцэг, 15 
хүнтэй), Уур амьсгалын судалгааны сектор (эрхлэгч нь Г.Намхайжанцан, 25 хүнтэй), 
Байгаль орчны судалгааны сектор (эрхлэгч нь С.Сангидансранжав, 8 хүнтэй) гэсэн 
бүтэц, бүрэлдэхүүнтэй 110 гаруй ажиллагсадтай ажиллах боллоо.  

Түүхийн энэ цаг үед тус хүрээлэнгийн алсын хараа нь Ус цаг уурын 
мэргэжлийн боловсон хүчний ололт амжилтанд тулгуурлан ус цаг уур, орчны 
мэдээллийн хангалтын ажлын чанарыг дэлхийн түвшинд хүргэж ажиллахыг 
эрмэлзэнэ гэдэгт чиглэгдэж харин стратегийн зорилтыг дараах байдлаар 
тодорхойлсон байна. 

1. Ус цаг уур, байгаль орчны бодит болон ирээдүйн төлөв байдлын тухай 
мэдээллээр төр, засаг, аж ахуйн нэгж байгууллага, нийт иргэдийн эрэлт 
хэрэгцээг хангах 
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2. Цаг уур, хөдөө аж ахуйн цаг уур, агаарын дээд давхрагын судлал, нарны 
цацраг судлал, гадаргын усны хяналт, шинжилгээний улсын сүлжээг аргазүйн 
удирдлагаар хангах 

3. Ус цаг уур, орчны шинжилгээний мэдээлэлд шуурхай болон горимын 
боловсруулалт хийх, байгаль орчны мэдээллийн төв сан, уур амьсгал, 
гадаргын усны мэдээллийн дэд санг эрхлэх  

4. Цаг уур, ус судлал, орчны хяналт шинжилгээний чиглэлээр эрдэм шинжилгээ, 
судалгааны ажил хийж, үр дүнг үндэсний ус цаг уурын албан болон 
системийн бус байгууллагын эрэлт хэрэгцээнд нийлүүлэх, нэвтрүүлэх 

5. Монгол орны уур амьсгалын төлөв байдлыг үнэлэх, түүний хувьсал 
өөрчлөлтийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлыг судлах, үнэлгээ өгөх  

  
Ус цаг уур орчны шинжилгээний газрын 2001 оны 43 дугаар тушаалын дагуу 

4015235 төгрөгийн конторын барилга, үйлчилгээний хэсэг (12 ажилтныг цалингийн 
сан, 291874 төгрөгийн хөрөнгөтэй) Ус цаг уурын хүрээлэнгээс Ус цаг уур орчны 
шинжилгээний газрын мэдэлд шилжүүлэв.   

Ус цаг уурын хүрээлэнгийн захирлын 2002 оны 53 тоот тушаалаар тус 
хүрээлэнгийн бүтээгдэхүүн тодорхойлох ажлын хэсгийг эрдэмтэн нарийн бичгийн 
дарга П.Гомболүүдэвээр ахлуулан 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулжээ.  

Бэлчээрийн талхлагдалт, таримал ургамлын өвчин, хортон, бэлчээрийн 
хортон мэрэгчдийн ажиглалтыг 2002 оны 4 дүгээр сараас эхлэн манай нийт нутгаар 
хийх боллоо.  

Ус цаг уур орчны шинжилгээний газрын 2002 оны 101 дугаар тушаалын дагуу 
Ус цаг уурын хүрээлэнгийн захирлын 2003 оны 19 тоот тушаалаар ус цаг уур, 
байгаль орчны мэдээллийн дэд ба төрөлжсөн сангийн зохицуулагчийг (уур амьсгал, 
агаар мандлын дээд давхарга, нарны цацраг судлалын дэд сангийн зохицуулагчаар 
инженер Г.Чулуунчимэг, хөдөө аж ахуйн цаг уур, орчны мэдээллийн дэд сангийн 
зохицуулагчаар ЭША Б.Болорцэцэг, ус судлал, гадаргын усны дэд сангийн 
зохицуулагчаар инженер Д.Батхүү) томилж ажиллуулав.  

Монгол улсын Ерөнхий сайд Н.Энхбаяр 2002 оны 4 дүгээр сард Ус цаг уурын 
хүрээлэнгийн үйл ажиллагаатай танилцаж манай ажлын талаар санал 
зөвлөлгөөнүүдийг өгч байсан нь манай мэдээлэл, үйлчилгээ, судалгаа, 
шинжилгээний ажлын цар хүрээ, үр дүн, ач холбогдлыг харуулж байгаа юм.   

Нарны цацраг судлалын ажиглалтын мэдээллийг автомат боловсруулалтын 
системээр боловсруулах технологи 2003 оны 1 дүгээр сараас, хөдөө аж ахуйн цаг 
уурын ажиглалтын мэдээллийн сангийн автоматжуулалт улсын хэмжээгээр 
үйлдвэрлэлд 2004 оны 1 дүгээр сараас нэвтэрсэн.  

БНХАУ-ын FY-2 байран хиймэл дагуулын 3 сувгийн (VIS, IR, WV) мэдээг цаг 
агаарын мэдээ гаргахад 2003 оны 11 дүгээр сараас ашиглаж эхэлсэн нь мэдээ 
гаргахад ашиглах материал нэмэгдэж улмаар мэдээний таарц сайжрахад тодорхой 
түлхэц болсон юм. 

Ус цаг уурын хүрээлэнгийн захирлын 2003 оны 47 тоот тушаалаар Завхан 
аймгийн Тосонцэнгэл, Хөвсгөл аймгийн Хатгал, Өмнөговь аймгийн Ханбогд, Сэлэнгэ 
аймгийн Алтанбулаг зэрэг уур амьсгал болон улс орны хувьд онцлон авч үзэх 
шаардлагатай 4 пунктийг нэмэгдүүлж нийт 28 хот суурингаар Монгол орны нутгаар 
12 цаг, 1-5 хоногийн цаг агаарын урьдчилсан мэдээг гаргаж Монгол телевизээр 
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дамжуулан нийтэд хүргэх болжээ. Цаг уурын өртөө, харуул байхгүй шалтгаанаар 
2004 оноос Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулагийг хасаж Багануур, 2005 оноос Сэлэнгэ 
аймгийн Зүүнхарааг нэмж нийт 28 хот суурингаар Монгол орны нутгаар 12 цаг, 1-5 
хоногийн цаг агаарын урьдчилсан мэдээг гаргаж Монгол телевизээр дамжуулан 
нийтэд хүргэх болов.  

Хиймэл дагуулын VSAT-ын сүлжээ 2004 оны 11 дүгээр сарын 15-нд ашиглалтад 
орж Монгол орны бүх аймгуудтай хиймэл дагуулын сувгаар харилцах болж цаг 
агаарын урьдчилсан мэдээ гаргахад ашиглах зураг материал төв орон нутагт ижил 
түвшинд хүрч улмаар манай орны 14 аймгийн төв дэх цаг уурын автомат станцын 
мэдээг цаг агаарын урьдчилсан мэдээ гаргахад ашиглах сайхан боломж нээгдлээ. 
Түүнчлэн 2005 оны 7 дугаар сараас эхлэн Цаг агаарын мэдээ гаргахад ашигладаг 
бүх бодит болон прогноз  зураг, цаг агаарын бүтээгдэхүүнийг орон нутагт хиймэл 
дагуулын VSATын сүлжээний интернатын сервир дээр тавьдаг болов. 

ДЦУБ-ын Сайн дурын хамтын ажиллагааны хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлсэн 
төслийн хүрээнд БНСУ-ын цаг уурын албанаас 2004 оноос өгсөн РС кластер дээр 
бүсийн гидродинамик тоон прогнозын ММ-5 загварыг ажиллуулж эхэлсэнтэй 
холбогдуулан Ус цаг уур орчны шинжилгээний газрын 2005 оны 32 дугаар тушаалын 
дагуу Ус цаг уурын хүрээлэнгийн захирлын 2005 оны 10 тоот тушаалаар 
синоптикийн судалгааны лабориторийг татан буулгаж Прогнозын судалгааны 
лабориторийг (эрхлэгч П.Гомболүүдэв, 8 хүнтэй) байгуулав.  

Цамбагарав уулын хавтгай оройн мөстөлд 2005 оны 6 дугаар сарын 19-нд цаг 
уурын автомат станц байрлуулан ажиллууллаа.  

Тус хүрээлэнгээс “Монгол орны хуурай газар ба уур амьсгалын өөрчлөлт” 
сэдэвт олон улсын анхдугаар симпозиумыг 2005 оны 7 дугаар сарын 26-28-ны 
өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулж АНУ, Япон, Солонгос, Хятад, ОХУ-
ын 60 гаруй эрдэмтэд, судлаачид, Монголын 70 гаруй эрдэмтэд, судлаачид, 
мэргэжилтнүүд оролцлоо.  

Ус цаг уур орчны шинжилгээний газрын 2005 оны 65 дугаар тушаалын дагуу 
Ус цаг уурын хүрээлэнгийн захирлын 2005 оны 41 тоот тушаалаар уур амьсгалын 
дэд сан хариуцан ажилладаг хэсгийг (4 ажилтан, 4338897 төгрөгийн цалин сантай, 
3911278 төгрөгийн үндсэн хөрөнгөтэй) Ус цаг уурын хүрээлэнгээс Ус цаг уур орчны 
шинжилгээний газрын мэдэлд шилжүүлэв.   

Синоптикийн ажлын байрны автоматжуулалт ба хурдтай интернетэд 
холбогдох, түүнийг ашиглах чиглэлээр 2005-2006 онд нилээд ажлыг эрдэм 
шинжилгээний ажилтан А.Батболд бусад ажилтнуудын хамт гүйцэтгэлээ.    

Ус ба хөдөө аж ахуйн цаг уурын горимын ажиглалтын мэдээний коодыг тайлж 
SQL Server мэдээллийн санд оруулах программ хангамжийг 2006 онд үйлдвэрлэлд 
нэвтрүүлж VSAT-ийн сүлжээнд тулгуурласан орон нутгийн вэб сайт дээр байрлуулж 
эхлэв. 

Уур амьсгалын өөрчлөлт, түүний үр дагаврыг ойлгох түвшинг дээшлүүлэх, уг 
үйл хэрэгт бүх нийтээр хүч чармайлт гарган ажиллах, уур амьсгалыг зөөлрүүлэх 
арга замыг судлах зайлшгүй шаардлагатай болоод байгаа эрин үед энэхүү 
асуудалд анхаарал хандуулж судалгааг тодорхой бүсийн нутгийн түвшинд хамтын 
хүчээр хийх, орон нутагт ажиллаж байгаа ус, цаг уурын манай мэргэжилтнүүдийн 
чадавхийг дээшлүүлэх, судалгаа, шинжилгээний ажилд орон нутгийн 
мэргэжилтнүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, төв орон нутгийн шинжилгээ, судалгаа, 
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үйлчилгээний ажлын үр дүн, арга барил, туршлагаа харилцан солилцох, зөвлөлдөх, 
харилцан суралцах, хийснээ дүгнэх, цаашид ажиллах чиглэл боловсруулах, бүс 
нутгийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх нь чухал гэж үзэн Монгол орны бүс нутгийн 
уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаарх эрдэм шинжилгээний бага хурлыг тус 
хүрээлэнгээс хөдөө орон нутагт 2002 оноос зохион байгуулж эхэлсэн түүхтэй билээ. 
Монгол орны Дорнод бүсийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаарх Монгол-Оросын 
судлаачдын дүнг нэгтгэн илтгэсэн эрдэм шинжилгээний анхны бага хурлыг анх 2002 
онд Дорнод аймгийн Чойбалсанд (Дорнод, Хэнтий аймгийн болон ОХУ-ын Чита 
мужийн Ус цаг уур, орчны шинжилгээний байгууллагын 20 гаруй мэргэжилтэн 
оролцон 10 илтгэл), дараа нь Монгол орны Төвийн бүсийн уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн талаарх Монгол-Оросын судлаачдын дүнг нэгтгэн илтгэсэн эрдэм 
шинжилгээний бага хурлыг 2003 онд Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатарт (Сэлэнгэ, Дархан-
Уул, Төв, Орхон, Өвөрхангай, Дорнод аймгийн болон ОХУ-ын Буриад улсын Ус цаг 
уур, орчны шинжилгээний байгууллагын 40 гаруй мэргэжилтэн оролцон 14 илтгэл), 
Монгол орны Баруун бүс нутгийн уур амьсгалын өөрчлөлт сэдэвт эрдэм 
шинжилгээний бага хурлыг 2004 онд Увс аймгийн Улаангомд (Увс, Завхан, Говь-
Алтай, Баян-Өлгий, Ховд, Өвөрхангай, Сэлэнгэ, Дорнод, Булган, Дорноговь, 
Өмнөговь, Төв аймаг ба Улаанбаатар хотын Ус цаг уур, орчны шинжилгээний 
байгууллагын 70 гаруй мэргэжилтэн оролцон 20 илтгэл), Говийн бүсийн уур 
амьсгалын өөрчлөлт” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурлыг 2005 онд Өмнөговь 
аймгийн Даланзадгадад (Өмнөговь, Дорноговь, Дундговь, Говь-Алтай, Баянхонгор, 
Өвөрхангай, Увс, Ховд, Сэлэнгэ, Архангай, Төв, Дорнод, Сүхбаатар, Хэнтий 
аймгууд, Улаанбаатар хотын 130 орчим мэргэжилтэн оролцож 36 илтгэл), Монгол 
орны Зүүн бүсийн уур амьсгалын нөөц, түүний өөрчлөлт сэдэвт эрдэм 
шинжилгээний бага хурлыг 2006 онд Сүхбаатар аймгийн Баруун-Уртад (Дорнод, 
Сүхбаатар, Хэнтий Өмнөговь, Дундговь, Баянхонгор, Өвөрхангай, Увс, Сэлэнгэ, 
Дархан-Уул,  Орхон аймгууд, Улаанбаатар хотын 120 орчим мэргэжилтэн оролцож 
27 аман, 2 ханан илтгэл) хэлэлцсэн билээ. Түүнчлэн манай хүрээлэн энэ чиглэлийн 
судалгааны ажлын дүнг нэгтгэн илтгэсэн олон улсын эрдэм шинжилгээний бага 
хурал, симпозиумыг Япон, Солонгос, АНУ, ОХУ, Хятад зэрэг орны эрдэмтэд, 
судлаачидтай хамтран Япон, Хятад, Монгол зэрэг оронд амжилттай зохион 
байгуулсан юм.   

Хүрээлэнгийн эрдмийн ба захиргааны зөвлөлийн хуралдааныг хийж эрдэм 
шинжилгээ, судалгаа, туршилт, гадаад дотоодын шинжлэх ухаан, технологийн 
төсөл, мэдээлэл боловсруулалт, ус цаг уурын мэдээлэл хангалтын ажлын явц, дүн, 
ус цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний улсын сүлжээг арга зүйн удирдлагаар 
хангах ажил, санхүүгийн үйл ажиллагаа, сектор, нэгжүүдийн ажлын тайлан, цаг 
үеийн холбогдолтой ажлууд зэрэг асуудал хэлэлцэж шийдвэр гарган хэрэгжүүлж 
ажилласаар байна. 

Хөгжлийн түүхийн бүхий л хугацаанд хүрээлэнгийн ажиллагсдын ажлын байр, 
ажиллах таатай орчин нөхцлийг бүрдүүлэх, сайжруулах талаар байнга анхаарч 
ажиллан энэ чиглэлээр олон арга хэмжээ авч хэрэгжүүлсээр ирсэн ба нийт 
ажиллагсдын мэргэжлийн мэдлэг, боловсролыг дээшлүүлэх, хөдөлмөрийн идэвх 
бүтээлч санаачлагыг өрнүүлэх, дэмжих талаар онцгойлон анхаарч ажилласаар 
байна.  
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Ус цаг уурын хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил, цаг уурын 
харилцаа холбоо, тооцоолох техник цаг уурт гэсэн хэсгүүд Байгаль орчны гавъяат 
ажилтан, доктор Л.Нацагдоржийн туурвисан “Ус цаг уурын хүрээлэнгийн үйл 
ажиллагаа, эрдмийн ажлын замнал” номонд [26] чиглэл тус бүрээр нилээд тодорхой 
өгүүлсэн тул энэхүү товхимолд дээрх хэсгийг давхардуулан оруулаагүй болно. 
Түүнчлэн Ус цаг уурын хүрээлэнгийн боловсруулж нэвтрүүлсэн техник технологи, 
тэргүүн туршлага, оновчтой санал, зааврууд, бүтээлүүд, хэрэгжүүлсэн гадаад ба 
дотоодын төслүүд, зохион байгуулсан эрдэм шинжилгээний бага хурал, он цагийн 
хэлхээс, үе үеийн ажилтнуудын нэр болон түүхэнд холбогдох бусад бичиг баримт 
зэргийг энэхүү товхимлын хавсралтад нилээд тодорхой оруулсан тул тэр бүрийг энд 
тоочин бичээгүйдээ хүлцэл өчье.   

Тус хүрээлэнгийн эрдмийн бүтээлч хамт олон хөгжлийнхээ 50 орчим жилийн 
түүхэнд гадаад, дотоодын 50 орчим төслийг амжилттай хэрэгжүүлэн хүлээлгэн 
өгсний зэрэгцээ олон арван арга технологи, 100 гаруй заавар, зөвлөмж 
боловсруулж 300 шахуу ажил үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэн, 200 орчим ном товхимол, 36 
бүтээл, 60 орчим нэг сэдэвт бүтээл, 1000 гаруй эрдэм шинжилгээний өгүүлэл 
туурвиж, 70 орчим эрдэм шинжилгээний бага хурал зохион байгуулан 30 гаруй 
эмхэтгэл, олон атлас, лавлахууд боловсруулан гаргаж хэвлүүлэн гадаад, дотоодын 
мэргэжилтнүүд ба нийт хэрэглэгчдэд хүргэж ажилласан нь манай хамт олны 
амжилт, нөр их хичээл зүтгэл, хөдөлмөрийн үр дүн гэж ойлгож байгаагаа цохон 
тэмдэглэхийг хүснэм.   

Тус хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний номын санд ус цаг уур, байгаль орчин 
ба бусад чиглэлээр монгол хэл дээрх 3000 гаруй, гадаад хэл дээрх 20000 гаруй ном 
товхимол, бүтээл, лавлах, атлас, мэргэжлийн сэтгүүл, тогтмол хэвлэл, сонин, 
электрон ном ашиглагдаж байна.    

 
1.2.1 Уур амьсгалын салбар 

Цаг уурын шинжилгээний станц, харуулуудын ажлыг арга зүйн хувьд удирдан 
зохион байгуулах, ажиглалтын мэдээ материалыг боловсруулах, нэгтгэн статистик 
боловсруулалт хийж лавлах, эмхэтгэл зохиох, уур амьсгалын судалгаа явуулах 
ажил цаг уурын станц харуулыг нээж ажиллуулсан үеэс шууд эхлэх боловч манай 
орны нөхцөлд нилээд хожуу зохион байгуулагдсан юм. Жишээлбэл, Монгол улсад 
анхны цаг уурын станцууд 1869, 1879, 1895 онуудад байгуулагдан ажиллаж байсан 
боловч, тэдгээр нь гол төлөв гадаадын жуулчид, эрдэмтдийн хувийн сонирхлын 
дагуу хийгдэж байсан учраас улсаас удирдах зохион байгуулах боломж, нөхцөл тэр 
үед бүрдээгүй байлаа. Ардын хувьсгалаас хойш Монголын судар бичгийн хүрээлэн 
ба ЗХУ-ын шинжлэх ухааны академийн хамтын ажиллагааны үр дүнд Монголд 
байгалийн төрөл бүрийн судалгаа явуулах “Монголын комисс” ажиллах болж түүний 
ачаар манай оронд цаг уурын станц байгуулан уур амьсгалын судалгааг системтэй 
явуулах анхны алхам хийгдсэн юм. 

Энэ үед буюу 1925-1933, 1933-1946 онуудад байгуулагдан ажиллаж байсан 
цаг уурын станцуудын ажлыг арга зүйн хувьд удирдан зохион байгуулах ажлыг 
Эрхүү хотын “Хязгаарын геофизикийн обсерватор” хариуцан гүйцэтгэж байсан 
боловч станцуудыг байгуулах, багаж материалаар хангах, мэдээ материалд анхан 
шатны боловсруулалт хийх, нэгтгэж Эрхүүд явуулах ажлыг Судар бичгийн 
хүрээлэнд ЗХУ-ын газар зүйч С.А.Кондратьев, Монголын талаас судар бичгийн 
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хүрээлэнгийн гишүүн Ц.Жамсран тэргүүтэй цөөн хүний бүрэлдэхүүнтэй хэсэг 
гүйцэтгэж байсан ажээ. 

Энэ бол Монгол оронд цаг уурын станц, харуулын ажлыг арга зүйн хувьд 
удирдах, мэдээ сэлтийг эмхэтгэх үүрэг хариуцлага бүхий байгууллагын анхны эх 
үүсвэр байлаа.  

1946 онд БНМАУ-ын Сайд нарын зөвлөлийн тогтоолоор Ус цаг уурын 
шинжилгээний хороо байгуулагдаж, түүний бүрэлдэхүүнд “Материал боловсруулах 
тасаг” байгуулагдсан юм. Ийнхүү 1946 оны 6-р сард манай өнөөгийн хэлтсийн  
(секторын) эх суурь  нь тавигдсан юм. Энэ үед улсын хэмжээнд цаг уурын 20 станц 
ажиллаж байсан бөгөөд тэдгээрийн ихэнх нь ЗХУ-ын ус цаг уурын байгууллагын 
харьяанд ажиллаж байсан тул тус тасаг нь цөөн тооны станцын материал шалгах, 
зааварчлах ажлыг гүйцэтгэж байлаа. 

1950 онд цаг уурын ажиглагч нарыг бэлтгэх анхны курс нээгдэж үндэсний  
мэргэжлийн боловсон хүчин бэлтгэгдэж эхэлсэн байна. Энэ үед Материал 
боловсруулах тасгийн даргаар Очиртовуу, техникчээр анхны курс төгссөн Пагважав, 
Дуламжав нар ажиллаж байжээ. 1953, 1954 онд курс төгссөн Б.Жанчив техникчээр 
орж ажилласан. 1955 онд тус тасгийн даргаар Баясах ажиллаж байгаад 1956 онд Ус 
цаг уурын хорооны даргаар дэвшиж ажиллажээ. 

1956 онд Материал боловсруулах тасаг өргөжиж Уур амьсгалын хэлтэс 
болсон бөгөөд анхны дарга инженерээр Ёндонжамц, техникчээр Дуламжав, 
Б.Жанчив, Ч.Чулуунхүү, Надмид нар ажиллаж байв. 

1957 онд ЗХУ-д ус цаг уурын дээд сургууль, техникум төгссөн анхны 
мэрэгжлийн инженер Б.Жамбаажамц, техникч Т.Хөнхөр нар ажиллаж эхэлсэн. Мөн 
түүнчлэн ЗХУ-аас мэргэжилтэн урьж Г.Ф.Комарова инженерээр ажиллаж байлаа. 
Энэ үеэс цаг уурын бүх /28/ станцын материалыг шалгаж, аргачилсан удирдлагаар 
хангахаас гадна өөрсдийн хүчээр цас, плювиографын жилийн эмхэтгэл, станцын 
ажиглалтын материалыг нэгтгэж жилийн эмхэтгэлийг зохиож эхлэв. 

1957 онд тус хэлтсийн дарга инженерээр Б.Жамбаажамц ажиллаж эхэлсэн. 
1958 оноос хэлтсийн орон тоо нэмэгдэж Хөнхөр инженерээр, Халтмай, Өлзийт, 
Т.Уламбаяр, Отгон, Г.Дарьзав нар техникчээр нэмж ажилласан. 

Тус  хэлтэст 1959 онд хөдөө аж ахуйн цаг уурын тасаг байгуулагдаж 1962 онд 
тус хэлтэс нь цаг уур , уур амьсгалын хэлтэс болон өргөжиж хэлтсийн даргаар 1968 
он хүртэл Б.Жамбаажамц ажиллаж байлаа. 

Цаг уур, уур амьсгалын хэлтэс нь 10 гаруй орон тоотой, станц, харуулуудын 
ажиглалтын материалыг шалгаж, эмхтгэн боловсруулах, аргачилсан удирдлагаар 
хангах, ажиглалтын заавар дүрэм  боловсруулах зэрэг ажлыг эрхэлж байснаас 
гадна Монгол орны уур амьсгалын судалгаа, шинжилгээний ажлыг хийж эхэлсэн 
юм. 

1964-1966 онуудад ЗХУ-д цаг уурын техникум төгссөн Т.Гаамаа, Ө.Дулмаа, 
Ц.Сэндэнсүрэн нар техникчээр, Ленинград хотын УЦУДС төгссөн Б.Алтанцэцэг 
инженерээр ажиллаж эхэлсэн байна. 1962-1967 онд МУИС-ийн газарзүйн анги 
төгссөн Цэнд инженерээр ажилласан. Цаг уурын мэдээ боловсруулалт, уур 
амьсгалын анхны цуваа бүрдүүлэх болон БНМАУ-ын уур амьсгалын лавлах (1970) 
I,II ботиудыг шалган боловсруулж, инженер мэргэжилтнүүдийг сургаж, 
мэргэшүүлэхэд түүхэн гавьяа байгуулсан ОХУ-ын үе үеийн мэргэжилтнүүдийн 
дотроос Санкт-Петербург хот дахь А.И.Воейковийн нэрэмжит Геофизикийн Төв 
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Оргилын (1949, ГГО) хэрэглээний уур амьсгалын хэлтсийн мэргэжилтэн Шинжлэх 
ухааны доктор Ц.А.Швер УЦУШИнститутэд урилгаар ажиллахдаа ахмад 
мэргэжилтнүүдтэй хамтран ажиллаж, Монгол орны гадаргын ус, уур амьсгалаар 
доктор хамгаалсан Д.Дашдэлэг, Ё.Гира нарын шинжлэх ухааны албан ёсны 
шүүмжлэгчээр ажиллаж хамгаалуулсан. Мөн доктор, профессор С.А.Сапожникова, 
Н.В.Кобышева, Свердловскийн уур амьсгалын хэлтсийн дарга Г.С.Халевицкая зэрэг 
дэлхийн хэмжээний уур амьсгалчдын туслалцаа их байсныг тэмдэглэх нь зүйтэй.  

1966 онд Ус цаг уурын шинжилгээний институт байгуулагдахад тус хэлтэс нь 
ууган хэлтсийн нэг болон институтийн харьяанд орсон. Энэ үед Уур амьсгал 
судлалын хэлтэс болж, дотроо нарны цацраг судлалын тасагтай 54 цаг уурын 
станц, 170 орчим харуул, 16 нарны цацраг судлалын салбарын тайлан материалд 
техникийн  болон шүүмж шалгалт хийж байлаа. Энэ үеэс цаг уурын мэргэжлийн 
боловсон хүчнийг дотооддоо МУИС-д бэлтгэх болсноор тус хэлтэс дээд, дунд 
мэрэгжлийн боловсон хүчнээр бүрэн хангагдаж эхэлсэн бөгөөд МУИС-ийн цаг уурын 
ангийн анхны төгсөгч инженер Л.Бадарч,Г.Намхайжанцан нар 1967 онд, хоёрдох 
удаагийн төгсөгч инженер Ц.Адьяа, Г.Оюунтуяа, Ч.Нансалмаа, А.Ханд нар 1968 
онд, түүний дараа үеийн төгсөгчид инженер Ж.Наранцэцэг, Ц.Мөнхцэцэг, 
Ц.Норжмоо,  Архангайн ХАА-н техникумын цаг уурын ангийг төгссөн техникч 
А.Чулуунхүү, С.Цэвэлмаа нар ажиллах болсон юм. 1968 онд хэлтсийн дарга 
Б.Жамбаажамц аспирантурт суралцахаар явж, инженер Б.Алтанцэцэг 1968-1972 
онд, 1972-1981 онд Г.Намхайжанцан хэлтсийн даргаар тус тус ажиллаж байв.  

 

 
 
1978 оноос Уур амьсгалын нөөцийн судалгааны хэлтсийг байгуулан хөдөө аж 

ахуйн цаг уурын хэлтсийг түүнд нэгтгэсэн юм. Тус хэлтэс цаг уур, хөдөө аж ахуйн 
цаг уур, нарны цацраг судлал, улс ардын аж ахуйн үйлчилгээний хэсэг, зоо цаг 
уурын судалгааны ажлыг эрхлэхийн зэрэгцээгээр Монгол орны уур амьсгалын 
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талаархи судалгаа, шинжилгээний ажлыг гүйцэтгэж байлаа. 1978-1981онд ЗХУ-д 
УЦУДС төгссөн инженер Ж.Алтанцэцэг, МУИС төгссөн инженер М.Дина, Д.Дэлгэр, 
Шарын голын УАА-н техникум төгссөн техникч Д.Цэнд-Аюуш, Б.Дариймаа, 
Ө.Баасандэмбэрэл. Б.Баясгалан нар  ирж ажиллав. 

1981 оноос хэлтсийг өргөтгөн Уур амьсгал, нөөц горимын судалгааны сектор 
болгон эрхлэгчээр нь С.Сангидансранжав томилогдон ажиллав. Сектор нь дотроо 
эрдэм шинжилгээ судалгааны хэсэг, цаг уур, хөдөө аж ахуйн цаг уур, нарны цацраг 
судлал, аэрологи, мал аж ахуйн цаг уур судлал гэсэн чиглэлүүдтэй ажиллаж 
байлаа. ХААЦУ-ын үйлчилгээний хэсгийг Мэдээлэл прогнозын секторт шилжүүлэв. 
1988 онд Хөдөө аж ахуйн цаг уур, зоо цаг уурын хэсгийг авч Хөдөө аж ахуйн цаг 
уурын судалгааны сектор болгон өрх тусгаарласан юм. Уур амьсгалын нөөц, 
горимын судалгааны секторын эрхлэгчээр Д.Даваадорж томилогдон ажилласан. 

1983-1985 онуудад тооцоолон бодох электрон машин “ЕС” ашиглан цаг уурын 
мэдээг автоматжуулсан боловсруулалтанд шилжүүлэх нөр их ажлыг цаг уурын 
хэсгийн инженер, техникчид хийж гүйцэтгэсэн билээ. Энэ ажлыг секторын эрхлэгч 
Д.Даваадорж программ хангамжийг голлон хариуцаж инженер Ц.Адьяа, М.Дина, 
Ц.Норжмоо, ЭША Г.Намхайжанцан техникч Д.Цэнд-Аюуш нар бүтэн 3 жил хамтран 
ажиллаж шинэ технологид шилжүүлсэн юм. Мэдээлэл тооцооллын төвөөс ч олон 
инженер оролцсон. 

1999 оны үеэс энэ технологийг халж, ОХУ-аас цаг уурын анхан шатны эх 
мэдээг боловсруулах, шүүмж шалгалт хийх “МЕТЕО” программ” буюу Персона-Мис” 
программ хангамжийг худалдан авч Монгол орны нөхцөлд зохицуулан өөрчилж, 
нэвтрүүлсэн юм. Энэ ажилд программ хангамжийг Д.Даваадорж хариуцан инженер 
Ц.Пүрэвсүрэн, М.Дина, Л.Бадамсэндэн, Ц.Норжмоо нар оролцсон юм. 

1989 оноос цаг уурын горимын мэдээг архивлаж хэрэглэгчдэд үйлчлэх 
зориулалттайгаар уур амьсгалын боловсруулалтын “Кликом” системийг нэвтрүүлж: 
зохих мэдээллийн электрон хуримтлалтай болсон. Энэ санг эхлэн бүрдүүлэхэд 
манай хэлтсийн үе үеийн бэлтгэсэн түүвэр мэдээлэл эх суурь болж олон инженер, 
техникчдийн хөдөлмөр шингэсэн билээ. Энэ системийг нэвтрүүлэхэд инженер 
М.Мөнхцэцэг их хүч хөдөлмөр зарцуулсан билээ. Кликом системийн инженерээр 
Г.Чулуунчимэг, Р.Бадмаадорж, Ж.Энхчимэг, техникчээр Д.Чулуунцэцэг, Д.Цэнд-
Аюуш нар ажиллаж байв. 

1994-2016 онд инженер Г.Намхайжанцан, Л.Бадарч, Л.Бадамсэндэн, 
Б.Цэвэлсүрэн, Д.Гэрэлмаа, М.Мөнхцэцэг, Г.Чулуунчимэг, Р.Бадмаадорж, 
П.Бямбажав, Л.Норжмаа, Б.Байгалмаа, Г.Амгалан (2016 онд “Монгол орны шороон 
шуурганы судалгаа”), Ц.Пүрэвсүрэн, Д.Дуламсүрэн (2016 онд “Монгол орны агаарын 
экстремаль утгуудын өөрчлөлт, байгалийн бүсийн ирээдүйн өөрчлөлт” сэдвээр 
Газарзүйн ухааны докторын зэрэг хамгаалсан), Э.Мөнхжаргал, Н.Баттөр (энэ 
хугацааны дотор УЦУОШГ-т мэргэжилтэн, НЦУТ-ийн даргыг тус тус ажиллаж 
байгаад буцаж ирэн ажиллаж байна), Л.Бор, Х.Алтанцэцэг, Б.Туул, Тамир, Я.Сайн-
Амгалан, Д.Батдорж, Б.Мөнхбат, Э.Давааням, Н.Балжинням техникч Д.Чулуунцэцэг, 
Р.Алтанцэцэг, нарын  ахмад болон олон залуу боловсон хүчнүүд ирж  ажилласан.  

Тус секторын эрхлэгч, хэлтсийн даргаар 1988-1994 онд Д.Даваадорж, 1994-
1997 онд М.Мөнхцэцэг, 1997-2001 онд П.Гомболүүдэв, 2001-2005 онд 
Г.Намхайжанцан нар ажиллаж байсан ба 2005 оноос Ж.Алтанцэцэг, 2009-2010 онд 
Д.Дуламсүрэн, 2010-2011 онд Б.Мөнхбат, 2011-2012 онд Д.Батдорж, 2013-2015 оны 
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хооронд Н.Баттөр, 2015 оны 3 дугаар сараас П.Гомболүүдэв нар ажиллаж байна.  
Хэлтсийн ахлах инженерээр 1978-1988 оны хооронд С.Сангидансранжав, Д.Төрхүү, 
Х.Сарантуяа, Г.Намхайжанцан, С.Авирмэд, цаг уурын хэсгийн технологич 
инженерээр 1994-1999 онд Л.Норжмоо, 1999-2004 онд Л.Бадамсэндэн, 2004-2009 
онд Х.Алтанцэцэг, 2009-2011 онд М.Дина, 2012-2015 онд Э.Давааням нар ажиллаж 
байсан ба 2015 оны 3 дугаар сараас Н.Баттөр ажиллаж байна. 

 
1.2.1.1 Цаг уурын хэсэг 

Цаг уурын хэсэг нь цаг уурын ажиглалтын 135 станц, хөдөө аж ахуйн цаг 
уурын 187 харуулын мэдээг шалгаж, аргачилсан удирдлагаар хангах, технологийн 
мөрдөлтөнд хяналт тавих, холбогдох заавар, журмыг боловсруулах зэрэг ажил 
гүйцэтгэх үүрэгтэй. 

1936 оны 4-12 дугаар сард Улаанбаатар, Ховд, Улиастай, Даланзадгад, 
Өндөрхаан, Чойбалсан, Цэцэрлэг хотуудад анхны 7 станц байгуулагдсан нь  Монгол  
орны хамгийн урт цуваатай уур амьсгалын тулгуур станцуудад тооцогдох учиртай. 

Тэр үед ажиллаж байсан станцууд нь ОХУ-ын Сибирийн цаг уурын товчоонд 
харьяалалтай байсан бөгөөд орос сургагч-ажиглагч нар ажиллаж байсан юм. Үүнээс 
хойш аймаг бүрт цаг уурын станцууд байгуулагдаж 1946 оны 6 дугаар сарын 28-нд  
тэр  үеийн Сайд нарын зөвлөлийн дэргэд Ус ба цаг агаарын шинжилгээний хороо  
байгуулагдаж Монгол орны цаг уур, уур амьсгалын шинжилгэээ судалгааны ажил  
өргөжих болсон юм.   

  Улмаар Монгол орны өргөн уудам нутагт цаг уур, уур  амьсгалын судалгаа  
хийх суурин станц, харуул өргөжин байгуулагдаж цаг уурын станцын мэдээ 
цуглуулах төв радио станц 1958 оны 7 дугаар сарын 10-нд, 1961 оны 8 дугаар 
сарын 6-нд Улиастайд нарны цацраг судлалын станц, 1962 оны 7 дугаар сарын 5-нд 
Говь-Алтай, Завхан, Хөвсгөлд Ус цаг уурын товчоо, 1966 онд Ус цаг уурын хүрээлэн  
байгуулагдахад уур амьсгалын хэлтэс анхны тулгын чулуу болж эрдэм шинжилгээ,   
судалгааны ажлын хүрээ өргөжиж ирсэн юм. УИХ-ын ээлжит сонгуулийн үр дүнгээр 
2015 оны 3 дугаар сараас УЦУОМС хүрээлэн, 2016 оны 10 дугаар сараас бүтэц 
зохион байгуулалт өөрчлөгдөж секторыг хэлтэс болгон өөрчилсөн байна.  

1959 оны 8 дугаар сарын 9-нд Сэлэнгэ аймгийн Түшиг сум буюу Зэлтэрийн 
сангийн аж ахуйд анхны хөдөө аж ахуйн цаг уурын харуул байгуулснаар 1965 онд 
18 аймагт 40 харуултай болж хоногт 3 хугацааны ажиглалт хийдэг болсон түүхтэй. 

Цаг уурын сүлжээ үүсэн өргөжих бүр уур амьсгалын эх цуваа жилээс жилд 
уртсаж судалгаа хийх боломж нэмэгдэж байна. 2003 оны байдлаар Монгол орны  
цаг уурын сүлжээнд 118 цаг уурын станц, 194 цаг уурын харуул, 20 гаруй цаг уурын 
автомат станц тус тус ажиллаж байв. Аймаг нийслэлд (22) уур амьсгалын хэсгийн 
инженер, техникчид нь тогтсон аргазүй технологийн дагуу анхан шатны уур 
амьсгалын боловсруулалт хийж байна. 
 
Цаг уурын ажиглалтын мэдээ боловсруулалт 

  Цаг  уурын  ажиглалтыг  хөтөлбөрийн  дагуу  хийж  ЦД-1, ЦД-3, ЦД-4, ЦД-5, 
ЦД-7 дэвтэрт бичиж, автомат станцын  мэдээг  электрон  хэлбэрээр хадгалж, өдөр  
цаг  бүрийн  мэдээгээр  ЦХ-1Н, ЦХ-7 хүснэгтүүд зохиож, сарын эцэст зааврын  дагуу  
коодлон  автоматжуулсан  боловсруулалтын “Персона мисс” программыг ашиглан 
боловсруулж байна. Мөн жилээс жилд “Кликом” системд архивлан оптик дискэн 
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дээр хуулан авч, цаасан материалыг УЦУОШГ-ын улсын фондонд хадгаламжийн 
нэгж болгож байна. Цаг уурын шинжилгээний ажлын материал боловсруулалтыг хэд 
хэдэн үе шаттайгаар хийж байлаа. Үүнд: 

 
Эхэн үе 

1936-1974 онуудад ОХУ-ын ТМ /таблица метеорологии/ буюу манай орны ЦХ 
хүснэгтээр цаг уурын мэдээний сарын тайлан гаргаж байсан. Уур амьсгалын 4 
хугацааны мэдээг хугацаа, хоног, сараар элемент бүрийн дундаж, сарын түүвэр, 
давтагдал хэлбэрээр гаргаж цаг уурын ЦХ–1, ЦХ-2, ЦХ–3, ЦХ–4, ЦХ–5 хүснэгтүүд 
зохиож байв. 

 
Материал боловсруулалтын технологид механик машин нэвтрэх “дунд үе” 

Энэ нь 1975-1980 он хүртэлх зурвас үе. Монгол орны уур амьсгалын  
ажиглалтыг 1974 оны 12 дугаар сарын 31-ны 20 цагаар тасалбар болгож,  
Улаанбаатар  хотын  хуульчилсан цагаар  8  хугацааны (20, 23, 02, 05, 08, 11, 14, 17 
цаг) ажиглалт хийх хөтөлбөрт шилжүүлсэн. Yүний улмаас материал 
боловсруулалтын хүрээ 2 дахин нэмэгдэж, станц харуулын тоог хэд дахин 
нэмэгдүүлсэн хөгжлийн үе байлаа. Энэ үед 1972 онд УЦУХ-д “Машин тооцооллын 
хэлтэс“ байгуулагдан механик машинууд суурилуулж цаг уурын мэдээллийг  
перфокартанд  шивж улмаар  табуляцийн  машинаар анхан  шатны  боловсруулалт  
хийж эхлэв. 1975 оноос цаг уурын 8 хугацааны ажиглалтын шинэ маягийн ЦХ 
хүснэгтүүдийг зохиож хоног, сарын дүн дундаж, цаг агаарын үзэгдлийг шифрлэн 
механик машинуудын зарчимд нийцүүлэн зохиосон. Цаг уурын нэгдсэн ЦХ-1 
хүснэгтийг зохиох заавар дүрмийг шинэчилсэн.  

 
Материал  боловсруулалтын  нэн  шинэ  үе 

Энэ үе нь 1980 оны сүүлчээс эхэлж байна. 1982 онооос цаг уурын мэдээний 
боловсруулалтыг ТБЭМ “ЕС-1024”-ыг ашиглан автоматжуулах ажил хийгдэж 
эхэлсэн юм. Цаг уурын мэдээний автоматжуулсан боловсруулалтын технологийг 
ЗХУ-д нэвтрүүлсэн туршлагыг судласны үндсэн дээр Монгол орны онцлогт тохирсон 
боловсруулалтын шинэ технологийг 1983-1985 онд үйлдвэрлэлд нэвтрүүлсэн. 
Yүнтэй уялдуулан цаг уурын ажиглалтын ЦХ-1 болон бусад бүх хүснэгтийн загварыг 
өөрчилсөн юм. Энэ ажил нь уур амьсгалын судалгааны хэлтэс, тооцоолон бодох 
төвийн маш олон хүний хүч хөдөлмөр, оюун ухааны үр шимээр бүтсэн манай цаг 
уурын түүхэнд мөрөө үлдээсэн анхны шинэ автоматжуулсан технолог болсноороо  
онцлогтой юм. 1989 онд уур амьсгалын мэдээг архивлах, улмаар хэрэглэгчдэд 
үйлчлэх зориулалт бүхий “Кликом” системийг тус хэлтэст ашиглах болсон юм. 
Ингэснээрээ хэрэглэгчдийг цаг уурын мэдээгээр үйлчлэх мэдээний электрон 
архивтай болсон явдал нь гараар түүвэр хийх ажлыг халах эхний алхам болсон юм. 

1995 онд мэдээллийн сангийн электрон архивын “VAX” системийг сантай нь 
хамт МТТ-өөс Ус цаг уурын хүрээлэн шилжүүлэн авсан ба инженер М.Мөнхцэцэг, 
Ц.Пүрэвсүрэн нар хариуцан ажиллаж байв. 

  1999 оноос ОХУ-аас цаг уурын мэдээний автоматжуулсан боловсруулалтын 
“Персона-Мис” программ хангамжийг авч тус секторын хамт олон өөрийн орны 
нөхцөлд тохируулан программ хангамжийг зүгшрүүлэн ажиллуулж байна. Энэ 
программыг ашигласнаар аймаг хотуудаас цаг уурын анхан шатны мэдээгээ 
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сүлжээгээр авч автоматжуулсан аргаар боловсруулан онолын болон шүүмж 
шалгалтыг хийж байна. Мөн цаг уурын мэдээний сар, жилийн эмхэтгэлийг  
боловсруулан  электрон хэлбэрээр хадгалж байна. Цасан бүрхүүлийн мэдээгээр 
цасны жилийн эмхэтгэл хийх ажлыг автоматжуулсан аргаар боловсруулах программ 
хангамжийг бичиж зүгшрүүлэн үйлдвэрлэлд нэвтрүүллээ. 

 
1.2.1.2 Нарны цацраг судлалын хэсэг 

Нарны цацраг судлалын хэсэг нь нарны цацраг судлалын станцуудын  ажлыг 
арга зүйн хувьд удирдан зохион байгуулах, ажиглалтын мэдээ материалыг 
боловсруулах, нэгтгэн статистик боловсруулалт хийж лавлах, эмхэтгэл зохиох, 
мэдээгээ олон улсын солилцоонд гаргах,  нарны цацрагийн судалгаа явуулах   зэрэг 
ажлуудыг хариуцан хийдэг. 

Монгол оронд нарны цацраг судлалын ажиглалтыг 1961 оны 8 дугаар сарын 
16-нд Завхан аймгийн Улиастай станцад анх эхэлснээр нарны цацраг судлалын 
салбар үүссэн түүхтэй. 

Улиастай, Улаанбаатар, Улаангом, Мөрөн, Даланзадгад, Мандалговь, 
Цэцэрлэг, Чойбалсан зэрэг 9 станц нарны цацрагийн ажиглалт хийж эхэлсэн нь 
Монгол орны хамгийн урт цуваатай нарны цацраг судлалын тулгуур станцууд 
болсон юм. 

1966 онд Ус цаг уурын шинжилгээний институт байгуулагдахад тус 
институтийн уур амьсгалын хэлтэст нарны цацраг судлалын тасаг гэж байгуулагдаж 
1968 онд биеэ даасан нарны цацраг судлалын тасаг болж, 1970 онд дахин 
институтэд шилжиж тасгийн даргаар Л.Бадарч, техникчээр Ц.Сэндэнсүрэн зэрэг 5 
хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байсан. 1980 оноос нарны цацраг судлалын 
салбарыг инженер Ч.Нансалмаа хариуцан ажиллах болсон. 1994 оноос нарны 
цацраг судлалын салбарын шинжилгээний ажлыг технологч инженер 
С.Чулуунцэцэг, техникч Д.Цэнд-Аюуш нар хариуцан ажиллаж байсан ба тухайн үед 
нарны цацраг судлалын 18 салбар ажиллаж эдгээр станцуудад хөтөлбөрийн дагуу 
цацрагийн ажиглалт, хэмжилт хийж өдөр, цаг бүрийн мэдээгээр ЦХ-6 хүснэгтийг 
зохиож, аймаг, хотуудад уур амьсгалы хэсгийн инженер, техникчид тогтсон арга зүй 
технологийн дагуу нарны цацрагийн мэдээнд анхан шатны техник, шүүмж шалгалт, 
боловсруулалт хийдэг байв.  

Уур амьсгалын хэлтэст нарны цацрагийн ажиглалт, судалгааны ажлыг 
инженер Л.Бадарч, Ч.Нансалмаа, эрдэм шинжилгээний ажилтан Д.Батдэлгэр, 
технологич инженер С.Чулуунцэцэг, техникч Ц.Сэндэнсүрэн, Д.Цэнд-Аюуш нар 
нарны цацраг судлалын станцын ажиглалтын материалд техник болон шүүмж 
шалгалт хийх, ажиглалтын чанарыг дүгнэх, шинжилгээний ажлын хувьд зааварчлах, 
шаардагдах гарын авлага, заавраар хангах, нарны цацрагийн судалгаа 
шинжилгээний ажлыг эрхлэн гүйцэтгэж  байв. 

1973 оноос Улаанбаатар, Улиастай, Улаангом, Мөрөн, Даланзадгад 
станцуудын нарны цацрагийн ажиглалтын мэдээг боловсруулан олон улсын мэдээ 
солилцооны шугамаар Дэлхийн цаг уурын байгууллагад өгч тухайн байгууллагаас 
гаргадаг Дэлхийн нарны цацрагийн гол тайлан болох ”Солнечная радиация и 
радиационный баланс” сэтгүүлд хэвлэгдэж, нийтэд хүрч байна. 

“Нарны цацраг судлалын ажиглалт хийх, материал боловсруулах заавар” 
1972, 1984 онуудад (Л.Бадарч, Ц.Адьяа, Ч.Нансалмаа), “Нарны цацраг судлалын 



УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ СУДАЛГАА, МЭДЭЭЛЛИЙН ХҮРЭЭЛЭНГИЙН  
ХӨГЖЛИЙН ТҮҮХИЙН ЖИМЭЭР 

 

31 
 

ажиглалт мэдээллийн заавар” VII дэвтэр 1989 онд (Д.Даваадорж, Ч.Нансалмаа), 
“Нарны цацрагийн ажиглалтын мэдээг цахим тооцоолуурт оруулах, боловсруулах 
заавар” ШЗ-VI-1-2002 /технологич инженер С.Чулуунцэцэг/ тус тус боловсруулан 
гаргав.  

Нарны цацрагийн ажиглалт судалгааны хүрээнд одоогийн байдлаар 19-22 
станцын 1961-2004 оны сар бүрийн ЦХ-6 хүснэгт цахим хэлбэрээр 2003-2004 оны 
сар бүрийн Тав, ISX мэдээ шалгагдан архивлагдсан. 1984 оноос нарны цацрагийн 
сарын эмхэтгэлийг гаргаж эхэлсэн. Нарны цацраг судлалын станцуудын 
ажиглалтын мэдээгээр бүх төрлийн нарны цацрагийн сар жилийн дундаж 
үзүүлэлтүүдийг гарган 2003 оныг дуустал цахим мэдээллийн сан үүсгэсэн бөгөөд 
одоогоор нийтдээ 9-43 жилийн материал хуримтлагдаад байна. 

1961-2000 оны ЦХ-6 хүснэгтэд хугацаа, хоног, сараар элемент бүрийн дүн 
дундаж, сарын түүвэр, давтагдал гаргаж гараар боловсруулж байлаа. 

2000 оноос нарны цацрагийн мэдээг автоматжуулсан аргаар боловсруулах 
ажлыг туршин 2003 оны 1 дүгээр сараас үйлдвэрлэлд нэвтрүүлсэн нь ихээхэн үр 
дүнтэй шинэ технологи болсон юм. Энэ ажлыг дэд доктор Д.Даваадорж, технологич 
инженер С.Чулуунцэцэг, инженер П.Гомболүүдэв техникч Д.Цэнд-Аюуш нар 
хамтран хийж их хүч хөдөлмөр зарсан билээ. Автоматжуулсан боловсруулалтаар 
станцын мэдээг электрон архивт хадгалж, өдөр цаг бүрийн мэдээгээр ЦХ-6 хүснэгт 
зохиож, сарын эцэст РС-д зааврын дагуу коодлон оруулж “АКТИНО” программыг 
ашиглан боловсруулж байна. Үүнтэй уялдан “Нарны цацрагийн ажиглалтын мэдээг 
цахим тооцоолуурт оруулах, боловсруулах заавар” ШЗ-VI-1-2002 гарч 
шинжилгээний ажилд хэрэглэж байна. Тус секторт нарны цацрагийн ажиглалтын 
мэдээг аймаг хотуудаас сүлжээгээр татан авч бүтцийн болон орон зайн онолын 
шүүмж шалгалтыг хийж, боловсруулсан “ТАВ” мэдээллээр сарын эмхэтгэл зохиож, 
нарны цацрагийн ажиглалт хэмжилтийн мэдээллийг автоматжуулсан аргаар 
боловсруулж, уур  амьсгалын мэдээллийн электрон санд хадгалж  байна.  

  “Нарны цацраг судлалын ажиглалт хийх, материал боловсруулах заавар” 
1972, 1984 онуудад (Л.Бадарч, Ц.Адьяа, Ч.Нансалмаа), “Нарны цацраг судлалын 
ажиглалт мэдээллийн заавар” VII дэвтэр 1989 онд (Д.Даваадорж, Ч.Нансалмаа), 
“Нарны цацрагийн ажиглалтын мэдээг цахим тооцоолуурт оруулах,боловсруулах 
заавар” ШЗ-VI-1-2002,” Нарны цацраг судлалын ажиглалтын мэдээ материалд 
бүтцийн ба онолын шалгалт хийх гарын авлага” 2005 /технологич инженер 
С.Чулуунцэцэг/ тус тус  боловсруулан гаргасан. 

Цаг уурын багажийн шинэчлэлээр тавигдсан Дэлхийн банкнаас 
санхүүжүүлсэн “Ядуурлыг бууруулах” төслийн хүрээнд 2004 онд Финлянд улсын 
Вайсала пүүсийн MAWS301 загварын автомат 8 станцаас нийлбэр цацрагийн 
мэдээг, Япон улсын Жайка олон улсын байгууллагын төслийн хоёр дахь шатанд 
СК4100 автомат 14 станцаас шулуун цацраг, 2008 онд Финлянд улсын Вайсала 
пүүсийн CR1000 загварын автомат 4 станцаас нийлбэр цацраг, ойсон цацраг, 
цацрагийн балансын мэдээг ялган боловсруулж эхэлсэн боловч цахилгааны 
доголдол гэмтлээс үүдэн эвдэрч одоогийн байдлаар MAWS301 загварын автомат 4 
станц, CR1000 загварын 2 станц ажиллаж байна. 

Нарны цацрагийн ажиглалтын сүлжээг өргөтгөх ажлын хүрээнд 2010 онд 
нэмж CAMS620 автомат 10 станц тавигдаж, автомат станцын нарны цацрагийн 
мэдээг боловсруулах, нэгтгэх ажиллагаа шинэчлэгдэн хийгдэж эхэлсэн. 
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Нарны цацраг судлалын станцуудын ажиглалтын мэдээгээр бүх төрлийн 
нарны цацрагийн сар жилийн дундаж үзүүлэлтүүдийг гарган 2015 оныг дуустал 
цахим мэдээллийн сан үүсгэсэн бөгөөд одоогоор нийтдээ 9-55 жилийн материал 
хуримтлагдаад байна. 

Нарны цацрагийн олон жилийн материалд тулгуурлан дэд доктор 
Б.Жамбаажамц “Уур амьсгалыг бүрдүүлэх үндсэн нөхцөл нь нарны энерги мөн” 
(1967 он), Л.Бадарч “Монгол орны цацрагийн дулааны баланс” 1974 он, “Хээр ба ойт 
хээрийн бүсийн цацрагийн хуваарилагдалт, балансын онцлог” (1978 он), дэд доктор 
Ё.Гира Нарны цацрагийн кадастр (1985 он), дэд доктор Д.Батдэлгэр “Монгол орны 
нарны цацрагийн горим” (1990 он), Нарны цацрагийн түр норм (1990), 
Г.Намхайжанцан босоо гадаргад (барилгад) ирэх нарны цацрагийн тооцоо 
судалгааг хийж БНбД-д (1977) бүтээлд, технологич инженер С.Чулуунцэцэг “Төмөр 
замын техникийн баримт бичиг-УАА-н лавлах”-ын нарны цацрагийн хэсэг, “Монгол 
орны говийн бүсийн нарны цацрагийн хэлбэлзэл өөрчлөлт” УБ хот 32-35 2006, 
‘Монголын уур амьсгалын нөхцөл, түүний байгаль орчин, экологийн үр дагавар’  
эрдэм шинжилгээний төслийн хүрээнд Монгол орны уур амьсгалын лавлахын нарны 
цацрагийн хэсгийн эрдэм шинжилгээний тайлан 2006, ‘Хот суурин газрын нарны 
цацрагийн хэлбэлзэл өөрчлөлт‘ УБ 2007, ‘Улиастай орчмын газрын гадаргын 
альбедо, түүний хувьсал өөрчлөлт УБ 2008, ‘Говийн бүсийн нарны цацрагийн горим, 
өөрчлөлт‘ УБ 2010, ‘Зүүн бүсийн нарны цацрагийн өөрчлөлтөөс‘ УБ 2010, 
‘Улаанбаатар хотын газрын гадаргын альбедо, түүний өөрчлөлт‘ Газарзүйн 
асуудлууд (Ус, цаг уур, экологийн асуудлууд) УБ 2010  335(10), ‘Сэрүүн бүсийн 
нарны цацрагийн өөрчлөлт’ Сэрүүн бүс нутгийн уур амьсгалын өөрчлөлт усны 
нөөжц ба цэвдэг мандал 2011 зэрэг бүтээлүүд гарсан.  

Цаашид ч нарны цацрагийн ажиглалтын мэдээ материалд тулгуурлан Монгол 
орны цацрагийн хуваарилагдалт, байгалийн тасралтгүй сэргээгдэх эрчим хүчний эх 
үүсвэр болсон нарны энергийг ашиглах зэргийг үнэлэх боломжтой юм.   

Энэ бүхний үр дүнд Монгол орны нарны цацрагийн судалгаа, эрдэм 
шинжилгээний ажлыг үргэлжлүүлэн хийх өргөн боломжтой болж байгаа юм. 

 
1.2.1.3 Аэрологийн шинжилгээний хэсэг   
  Цаг агаарын төрөл бүрийн урьдчилсан мэдээг гаргахад ашиглагддаг гол 
мэдээ болон нислэгийн аюулгүй байдлыг хангах, барилга, зам тээврийн байгуулалт 
болон монгол орны агаарын дээд давхрагыг судлахад шаардагдах материалыг 
радиозондын ажиглалтаар бэлэн болгодог.  
 Радиозондын ажиглалт хийдэг аэрологийн станцуудын ажилд шинжлэх 
ухааны хамгийн сүүлийн үеийн ололтыг ашиглан зохион бүтээсэн системүүдийг 
нэвтрүүлснээр ажиглалт аргазүйн хувьд дэлхийн түвшний мэдээлэл гаргаж байна. 
 Монгол орны нутаг дэвсгэр дээр агаарын дээд давхаргыг тандан судлах 
ажлыг гүйцэтгэж буй аэрологийн станцуудын ажиглалт арга зүйг мэргэжлийн 
удирдлагаар хангах, ажиглалтын материалд эцсийн шалгалт хийж хэрэглэгчдэд 
ашиглахад бэлэн болгох, чөлөөт агаар мандалд явагдаж буй үзэгдэл процессийг 
судлах ажлыг гүйцэтгэх үүрэг бүхий аэрологийн хэлтсийг 1965 онд аэрологийн төв 
станцын дэргэд дарга инженер (С.Авирмэд), ахлах техникч (Ш.Цэрэндорж), техникч 
(Гүрцоо, Петрова) нийт 5 хүний орон тоотойгоор анх байгуулан даргаар нь 
Р.Ломборенчин томилогдон ажиллаж байжээ. Цаашид өргөжин БНМАУ-ын Сайд 
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нарын зөвлөлийн 1962 оны 64 дүгээр тогтоолыг хэрэгжүүлэх үндсэн дээр 1966 оны 
8 дугаар сарын 24-нд УЦУШИ-ийн дэргэд 7 орон тоотой аэрологийн шинжилгээний 
хэлтэс байгуулагдан даргаар нь С.Авирмэд томилогдон ажилласан. 1966-1970 он 
гэхэд дотоод гадаадад дээд болон тусгай дунд сургууль төгссөн инженер 
Н.Пүрэвжав, С.Отгон, Э.Нарангэрэл, техникч Д.Дуламсүрэн, Д.Сарантуяа, 
А.Нанжидсүрэн, О.Очирбат зэрг боловсон хүчнээр хангагдсан байна.  
 Аэрологийн хэлтсийн анхны дарга Р.Ломборенчин богино хугацаанд 
ажиллаад шинжлэх ухааны өөр салбарт ажилласан боловч насан өөд болтлоо 
бидэнтэй хамтран ажиллаж ажил төрлийн талаар зөвлөлдөж сэтгэл санаагаар 
бидэнтэй хамт байв. Монгол орны аэрологийн станцуудыг шинэ техникээр 
төхөөрөмжлөх, түүнийг ажиллуулахад инженер техникийн ажилтан нарыг сургах 
болон аэрологийн шинжилгээний ажлыг хөгжүүлэх үйлсэд ЗХУ-д /хуучнаар/ 
аэрологийн анхны дээд боловсрол эзэмшсэн С.Авирмэд асар их үүрэг гүйцэтгэсэн 
байна. Энэ хүнийг ажиллаж байсан үед Монгол оронд аэрологийн шинжилгээний 
ажил жигдрэн эрчимтэй хөгжиж ирсэн. 1966-1977 онд аэрологийн хэлтэс бие даасан 
нэгж байгаад 1978 оноос УЦУАУЕГ-ын даргын 1978 оны 77, УЦУШИ-ын захирлын 27 
тоот тушаалаар инженер, техникчид нь УЦУШИ-ын Сансрын цаг уурын хэлтэст, 
1981 оноос Уур амьсгалын нөөц горимын судалгааны секторт харъяалагдан 
ажиллав. 1966-1978 онд УЦУШИ-ийн Аэрологийн хэлтсийн даргаар  С.Авирмэд, 
инженерээр Г.С.Кильдяшева, Ш.Цэрэндорж, С.Отгон, Э.Нарангэрэл, Пүрэвжав, 
Г.Баасанхүү, Ж.Баасан ахлах техникчээр Д.Гүрцоо, техникч Д.Сарантуяа 
М.Балдансамбуу, Д.Дуламсүрэн, С.Дашзэвэг, Л,Цэрэннадмид нар, 1978  оны 5 
дугаар сараас аэрологийн хэлтсийг цаг уурын радарын лабораторитой нэгтгэн 
ажиллуулж байгаад 1981 оноос салгаж Уур амьсгалын боловсруулалтын хэлтэст 
аэрологийн хэсэг болгон зохион байгуулж, ахлагчаар нь С.Авирмэд, инженерээр 
Г.Баасанхүү, В.Өлзийсайхан, П.Гомболүүдэв, Ц.Ганболд, Ж.Энхчимэг, Я.Сайн-
Амгалан, Н.Солонгоо, техникчээр Я.Оюунцэцэг, Д.Адъасүрэн, О.Оюунцэцэг, 
Г.Ариунаа нар  урт богино хугацаагаар ажиллаж энэ хугацаанд гүйцэтгэсэн бүхий л 
ажилд хүч чадал оюун ухаанаа дайчлан ажиллаж ирлээ. 

1986 оны 11 дүгээр сарын 1-ний 94 тоот тушаалаар аэрологийн хэсэг болон 
ахлагчаар нь С.Авирмэд томилогдов. МАХН-ын Төв хорооны УТТ-ны 1982 оны 145 
дугаар тогтоол. ХНХУХ, ШУТУХ, УЦУАУЕГ  даргын 74 дүгээр тушаалыг үндэслэн 
1988 оны 1 дүгээр сарын 1-нээс УЦУОАЭШИ-ийн  Уур амьсалын боловсруулалтын 
секторт, 1990 оны 5 дугаар сарын 1-нээс УЦУЭШХ гийн Уур амьсгал 
боловсруулалтын секторт 1997 оны 7 дугаар сарын 1-нээс Ус цаг уурын 
хүрээлэнгийн Уур амьсгал судлалын секторт аэрологийн хэсгээр одоог хүртэл 
ажиллаж байна. 1966-1977 онд хэлтсийн дарга 1, инженер 2, техникч 4 нийт 7 хүний 
орон тоотой ажиллаж иржээ. Монгол орны чөлөөт агаар мандлын тандан 
судалгааны ажил эрчимтэй хөгжсөн 1960-1990 онд даргаар ажиллаж байсан  
С.Авирмэд нь аэрологийн ажлыг удирдан чиглүүлж дэлхийн түвшний мэдээлэл 
гаргах болсон өнөө үеийн суурийг тавьсан гавьяатай билээ. 

1966-1980 оны хооронд урт богино хугацаагаар ажилласан бөмбөлөг 
хөөргөлтийн 6-9 салбарын, 1966-2014 онд  ажилласан 3-8 аэрологийн станцын 
ажиглалтын материлын тайлан хүснэгтэнд  техникийн болон шүүмж шалгалт хийж 
илэрсэн алдааг засан архивын материал болгон Ус цаг уур, байгаль орчны 
мэдээллийн фондонд шилжүүлсэн байна. Энэ хугацаанд аэрологийн  станцуудад 60 
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орчим удаа шалган зааварлалт хийж ажиглалт арга зүйн чиглэлээр хичээл, сургалт 
зохион байгуулж ирэв. 
     Чөлөөт агаар мандал судлаач бид бөмбөлөг хөөргөлт, радиозондын 
ажиглалтын олон жилийн мэдээ ашиглан Монгол орны чөлөөт агаар мандлын зүй 
тогтлыг илрүүлэн тогтоох чиглэлээр өнгөрсөн хугацаанд нилээд ажил гүйцэтгэлээ. 
1978-1979 онуудад явагдсан Даян дэлхийн агаар мандлын судалгааны ажилд 
оролцсон бөгөөд 1970 оноос агаарын замын уур амьсгалын тодорхойлолт хийх 
ажил эхэлсэн байна. 1971 онд Эрхүү-Улаанбаатарын агаарын замын уур амьсгалын 
тодорхойлолт зохион олон улсын нислэг төлөвлөлтөнд ашиглан, улмаар 1980 онд 
Улаанбаатар-Даланзадгад, 1983 онд Улаанбаатар-Мөрөн-Улаангом, 1993 онд  
Улаанбаатар-Бээжингийн уур амьсгалын тодорхойлолтыг тус тус  боловсруулан 
гаргаж Иргэний нисэхийн ерөнхий газар хүлээлгэн өгсөн. 1979-1982 онд Монгол 
орны аэро-уур амьсгалын I, II ботийг боловсруулан гаргасан байна. 1939 оноос 
хойш ажиллаж байсан бөмбөлөг хөөргөлтийн 14 салбарын ажиглалтын мэдээг 
боловсруулан 1996 онд Орчих мандлын салхины компьютерийн лавлах 
боловсруулсан бөгөөд үр дүн нь Монгол, Америкийн эрдэмтдийн хамтын бүтээл 
“Монгол орны салхины эрчим хүчний нөөцийн атлас” -ын нэг эх материал нь болсон. 
Мөн чөлөөт агаар мандлын температур, салхины чиглэлээр судалгаа хийж үр 
дүнгээр нь 1987 онд “Монгол орны өндрийн температурын горим”, 1993 онд 
“Улаанбаатар-Бээжингийн агаарын замын уур амьсгалын зарим үзүүлэлт”, 1998 онд 
“Монгол орны чөлөөт агаар мандал дахь температурын өөрчлөлт” сэдвээр тус тус 
эрдэм шинжилгээний өгүүлэл бичиж нийтлүүлсэн. 

Аэрологийн станцуудын 1942-1998 радиозондын ажиглалтын мэдээг кликом 
системд оруулж аэрологийн мэдээний төрөлжсөн сан байгуулах ажлыг гүйцэтгэв. 
1981 оноос Тооцоолон бодох төвийн программчлагч инженер Р.Оюуны удирдлаган 
дор аэрологийн шуурхай мэдээллийг автоматжуулсан технологиор боловсруулах 
ажлыг эхлүүлж  1984 оны 7 дугаар сарын 1-нээс Даланзадгад аэрологийн станцад 
нэвтрүүлэв. 

1996 онд аэрологийн станцуудад ашиглаж байгаа радиолокаторуудын эд 
ангиуд хуучирч түүнийг солих сэлбэг хэрэгсэл дутагдалтай болсон тул техникийн 
шинэчлэл хийх зайлшгүй шаардлага гарсан. Үүнийг шийдвэрлэх асуудалд тухайн 
үед байгаль орчны сайдаар ажиллаж байсан Э.Мэндсайхан, УЦУОШГ-ын даргаар 
ажиллаж байсан З.Батжаргал нар ихээхэн анхаарал тавьж хамгийн сүүлийн үеийн 
систем болох Финлянд улсын Вайсала пүүсийн зохион бүтээсэн ДижиКОРА III 
системээр аэрологийн станцын төхөөрөмжлөх ажлыг зохион байгуулсан. 
Аэрологийн станцуудад шат дараалан хийгдсэн техникийн шинэчлэлд  оролцон 
ажиглалтын заавар боловсруулах, инженер, техникчдыг сургах ажлыг гүйцэтгэж 
байсны зэрэгцээ 1996 оноос бүрэн автомат системээр төхөөрөмжлөх ажлыг 
хүрээлэнгийн инженерүүд гардан гүйцэтгэж ирсэн.  

1968 оны 11 дүгээр сараас Улаанбаатар аэрологийн станцыг Метеорит 
радиолакотороор, 1978 оны 11 дүгээр сараас Метеорит-2 радиолокатороор, 1986 
онд АВК радиолокатороор тус тус төхөөрөмжилсөн.  

ОХУ болон БНХАУ, Солонгос, Япон оронд зохион бүтээсэн системүүдийг 
судлан үзсэнээс ОХУ, БНХАУ–ын санал болгосон систем туршилтын шатандаа 
болон цаашид шинэчлэгдэх гэж байсан тул дэлхийн 200 гаруй аэрологийн станцад 
ашиглаж байгаа ДижиКОРА III системийг сонгосон. 1996 оны 10 дугаар сараас 
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эхлэн Мөрөн аэрологийн станцыг Финлянд улсын Вайсала пүүсийн бүрэн автомат 
ДижиКОРА III системтээр төхөөрөмжилж RS80F радиозондыг хөөргөснөөр 
аэрологийн станцуудыг бүрэн автомат системээр  төхөөрөмжлөх ажил эхэлсэн. Энэ 
ажлыг инженер П.Гомболүүдэв, Финлянд улсын мэргэжилтэн Ярмо Монин нар, 
Улаангом, Чойбалсан станцыг дээрх системээр төхөөрөмжлөх ажлыг инженер 
Ц.Ганболд,  Финлянд улсын  мэргэжилтэн Купанен нар тус тус гүйцэтгэж байв.  

Япон улсын Засгийн газрын буцалтгүй тусламжийн хүрээнд 2004 онд 3 
аэрологийн станцыг Франц улсын Модем пүүсийн зохион бүтээсэн SR2К2 системээр 
инженер Ц.Ганболд, Ж.Энхчимэг нар Франц мэргэжилтний хамт төхөөрөмжилсөн. 
2011 оны 1 дүгээр сарын 18-нд БНХАУ-ын цаг уур, УЦУОШГ-ын хоёр талын 12 
дугаар уулзалтаар тохиролцсоны дагуу БНХАУ–ын буцалтгүй тусламжаар 
Даланзадгад аэрологийн станцыг  LBAND  системээр төхөөрөмжилж бүх зардлыг 
БНХАУ-ын тал  гаргаж байсан бөгөөд энэ ажлыг одоо инженер Я.Сайн-Амгалан 
хариуцан ажиллаж байна. 1996 оноос аэрологийн станцуудад ашиглаж байгаа 
системүүдэд үзлэг үйлчилгээ хийж системийн хэвийн ажиллагааг хангах ажлыг 
инженер Ц.Ганболд чадварлагаар гүйцэтгэж байв. Аэрологийн станцуудын 
инженер, техникчдэд зориулан 1977 онд РКЗ-2 радиозондоор ажиглалт хийх, 
материал боловсруулалт хийх заавар /№22/, Устөрөгч хийг гарган авах заавар 
/№27/, 1986 онд АВК системээр ажиглалт хийх заавар, 1988 онд АХ-5 хүснэгт 
зохиох заавар, 2000 онд ДижиКОРА III системийн хэрэглэгчийн заавар, 2004 онд 
Аэрологийн мэдээ солилцооны олон улсын коод, 2006 онд SR2K2 системийн 
хэрэглэгчийн заавар зэрэг нийт 16 заавар боловсруулан гаргаад байна. 

Аэрологийн хэлтсийн инженер, техникчид 8 аэрологийн станцын 
радиозондын, 6-10 бөмбөлөг хөөргөлтийн салбарын хоногт 2 удаа бөмбөлөг 
хөөргөсөн ажиглалтын эх материал, тайлан хүснэгтүүдэд нэг бүрчилэн 
боловсруулалтын болон шүүмж шалгалт хийн илэрсэн алдааг засах талаар хариу 
зааварчилга бичих, ашиглагдаж байсан бүх системүүдийн заавар, ажиглалт арга 
зүйн талаар зөвлөмжүүд боловсруулан гаргах ажлыг гүйцэтгэж ирсэн.  

ЗХУ-ын (хуучнаар) Аэроклиматологийн эрдэм шинжилгээний институттэй 
хамтран Эрхүү-Улаанбаатарын агаарын замын уур амьсгалын тодорхойлолт 
гаргасан (С.Авирмэд, Э.Нарангэрэл, С.Отгон нар). Мөн Аэро уур амьсгалын 
лавлахын I,II ботийг С.Авирмэд, Г.Баасанхүү, Ж.Баасан, Д.Дуламсүрэн, 
Д.Адъяасүрэн, Я.Оюунцэцэг, Л.Батсайхан нар боловсруулан гаргасан. Энэ ажилд 
ЗХУ-ын мэргэжилтэн доктор профессор И.Г.Гутерман “Минск-32” ТЭМ-ны хэлтсийн 
дарга В.М.Бояршинов нар онол аргазүйн зөвлөлгөө өгч ажилласан.  

С.Авирмэд, Ж.Баасан, Д.Сарантуяа, Г.Баасанхүү нар Монгол орны 5 аймгийн 
болон Улаанбаатар-Бээжин, Улаанбаатар-Бээжин-Сөүлийн чиглэлийн агаарын 
замын уур амьсгалын тодорхойлолт боловсруулан гаргав.  

1995-2003 онд 8 аэрологийн станцын радиозондын ажиглалтын ижил 
даралтын гадаргын мэдээ, бөмбөлөг хөөргөлтийн салбаруудын ажиглалтын 
сонгомол өндрийн салхины мэдээг электрон хэлбэрт шилжүүлэн УЦУОШГ-ын 
мэдээллийн санд шилжүүлсэн байна. Мөн бөмбөлөг хөөргөлтийн 14 салбарын 
мэдээгээр “Монгол орны нам өндрийн салхины горим” компьютерийн лавлахыг 
боловсруулан гаргаж электрон хэлбэрээр хадгалсан. 

Аэрологийн инженер техникчид 1957-58 онд олон улсын хэмжээнд зохиогдсон 
бодис зүйн жил, 1965-66 онд зохиогдсон тайван нарны жил, 1984 оны 2 дугаар 
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сарын 16-наас 3 дугаар сарын 3-нд явагдсан “Уулархаг орны нөхцөлд агаарын 
хольцын тархалтыг судлах” олон улсын туршилтын ажилд оролцож тодорхой хувь 
нэмэр оруулсны зэрэгцээ Монгол орны нутаг дэвсгэр дээрхи чөлөөт агаар мандлын 
температур, салхи, тропопауз, инверсийн онцлогын талаар судалгаа хийн үр 
дүнгүүд гаргаж УЦУХ-гийн эрдэм шинжилгээний бүтээлүүдэд нийтлүүлсэн байна.  

Аэрологийн хэлтэст ажилч хичээнгүй идэвхи зүтгэлтэй олон инженер 
техникчид ажиллаж байжээ.  
 
1.2.1.4 Уур амьсгалын судалгааны ажил 

Тус сектор нь үүсэн байгуулагдсан цагаасаа эхлэн Монгол орны уур 
амьсгалын судалгааны ажлыг хийж ирсэн билээ.  Тус сектороос төрөн гарсан анхны 
дэд эрдэмтэн Б.Жамбаажамц нь Монгол орны уур амьсгалын   горимын судалгаа 
түүний дотор хөдөө аж ахуйн цаг уурын судалгаа, нутаг орны уур амьсгалын 
судалгаа, уур амьсгалын үзүүлэлтүүдийн орон зайн тархалтын зураглал хийх, 
хайгуул судалгаа хийх талаараа гаршсан олон арван бүтээлтэй манай секторын 
ахмад судлаачдын нэг бөгөөд Монгол улсын Ус цаг уурын гавьяат ажилтан юм. Дэд 
эрдэмтэн Г.Намхайжанцан нь уур амьсгалын горимын судалгаа, уур амьсгалын 
боловсруулалт, барилга, техникийн уур амьсгалын судалгааг дагнан хийсэн, одоо ч 
хэрэглээний уур амьсгалын бараг бүх салбарт маш үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа 
200 гаруй бүтээлтэй манай секторын ахмад судлаач, мэрэгшсэн уур амьсгалчдын 
нэгэн билээ. Инженер Л.Бадарч нь анх ОХУ-ын мэргэжилтэн Шапаловыг нарны 
цацраг судлалын чиглэлээр дагалдан суралцсан Монгол орны нарны цацраг, 
дулааны балансын горимын судалгааг олон жил хийж, тодорхой үр дүнд хүрсэн.  

Эрдэм шинжилгээний ажилтан Ж.Алтанцэцэг Монгол орны хүний биеийн био 
уур амьсгалын судалгааны чиглэлээр голлон, мөн хэрэглээний уур амьсгалын 
чиглэлээр ажиллаж 60 орчим бүтээл гаргасан байна. Инженер Б.Алтанцэцэг уур 
амьсгалын лавлах, уур амьсгал, гадаргын усны нөөцийн атлас, ган зудын судалгаа 
зэрэг олон шинжилгээ, судалгааны ажилд оролцож байсан. Инженер Ц.Норжмоо 
техникч Ц.Мөнхцэцэг Т.Гаамаа, А.Чулуунхүү, Д.Цэнд-Аюуш нар судалгаа, 
шинжилгээний ажлын эх мэдээ бэлтгэх, боловсруулалт хийх ажилд олон жил 
оролцон ажиллаж байлаа. Монгол орны уур амьсгалын лавлах I, II боть, аймгуудын 
уур амьсгалын тоймууд , Барилгын норм ба Дүрэм,  Автозамын уур амьсгал-ТББ, 
Төмөр замын уур амьсгал ТББ, Монгол орны уур амьсгал ном, Эрс эх газрын 
хэрэглээний уур амьсгал ном, рашаан сувиллуудын био уур амьсгалын тоймууд, 
БНМАУ-ын уур амьсгал, гадаргын усны нөөцийн атлас зэрэг томоохон бүтээлүүд 
гарч хэвлэгдсэн. 2006-2016 оны хооронд доктор Г.Намхайжанцан Монгол улсын 
үндэсний атласын “Уур амьсгалын хэсэг” карт зураг, Монгол орны физик газарзүйн 
атласын “Уур амьсгалын хэсэг”, Орхон-Туул сав газрын атласын “Уур амьсгалын” 
карт бүтээлүүд, доктор Г.Намхайжанцангийн аргазүй удирдлагаар Б.Мөнхбат, 
Э.Давааням, Н.Баттөр, С.Чулуунцэцэг нар 2013-2014 онд Монгол орны масштаб 
1:500000 уур амьсгалын үндсэн элементүүд агаарын олон жилийн дундаж, 
үнэмлэхүй максимум, минимум, харьцангуй чийг, нарны цацраг, агаарын салхи, 
даралтын картуудыг тоон болон газарзүйн мэдээллийн системийг зохион анх удаа 
гаргасан. Мөн Монгол орны барилгын норм ба дүрмийн шинэчлэлүүдийг хийж, 
БНбД-23.01.2009,БНбД-ийн “Уур амьсгалын ачаа ба үйлчлэл” болон эрдэм 
шинжилгээний олон арван өгүүлэл, бүтээл туурвисан. Уур амьсгал, хэрэглээний уур 
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амьсгалын чиглэлийн бие даасан монограф “Монгол орны био уур амьсгал” 
(Г.Намхайжанцан, Ж.Алтанцэцэг 2009), “Монгол орны галлагааны тохиромжтой 
хугацаа, хэлбэлзэл өөрчлөлт, барилгын дулаан техникийн уур амьсгал” 
(Г.Намхайжанцан 2008, МУ-ын Зохиогчийн эрх 2008-350 хамгаалан гэрчилгээ 
авсан). Энэ хугацаанд тус секторын ажилтан, инженерүүд эрдэм шинжилгээ, 
горимын мэдээний боловсруулалтын программ хангамж зэрэг судалгааны ажилд 
амжилт гаргаж П.Гомболүүдэв, Д.Дуламсүрэн, Г.Амгалан нар салбар шинжлэх 
ухааны докторын бүтээлүүд туурвиж эрдмийн зэрэг цол хамгаалав. Аймаг бүс 
нутгуудад ээлж дараалан зохион байгуулсан эрдэм шинжилгээний бага хурлуудад 
сектор, аймгийн уур амьсгалын хэлтсийн эрдэмтэд, эрдэм шинжилгээний 
ажилтнууд, инженерүүд Монгол орны уур амьсгал, хэрэглээний уур амьсгал, нөөц, 
хэлбэлзэл, өөрчлөлтийн олон арван илтгэл хэлэлцүүлж бүтээлүүдийг 
(Г.Намхайжанцан, Ж.Алтанцэцэг, Э.Мөнхжаргал, П.Гомболүүдэв, Д.Дуламсүрэн, 
Б.Мөнхбат, Их-Оюун, Отгонханд, Мөнхжаргал, Ганчимэг нарын) нийтлүүлсэн. 
Эрдэмтдийн зарим бүтээл нь шинжлэх ухааны болон салбарын шагнал хүртэж 
байлаа. Тухайлбал, доктор Г.Намхайжанцан нарын “Монгол орны геотехникийн 
нөхцөл, Инженерийн лавлах” Монгол улсын 2009 оны шилдэг бүтээлийн шагнал, 
доктор Г.Намхайжанцангийн аргазүй удирдлагаар Б.Мөнхбат, Э.Давааням, 
Н.Баттөр, С.Чулуунцэцэг нар 2013-2014 онд Монгол орны масштаб 1:500000 карт 
зургуудын бүтээл 2014 онд Монголын Ус цаг уурын нийгэмлэгийн шагналыг тус тус 
хүртэв. Yүний зэрэгцээгээр цаг уурын ажиглалтын заавар, материал 
боловсруулалтын заавар, онол аргазүйн шүүмж шалгалт хийх заавар, үүлний 
ажиглалтын заавар, психротаблицын заавар, харуулын ажиглалтын заавар зэрэг 
олон арван заавар, зөвлөмж, гарын авлагуудыг манай секторын инженерүүд 
хамтран боловсруулан гаргасан билээ. Сүүлийн 10 жилд Монгол орны уур 
амьсгалын судалгааны хувьд хүрээлэн секторын хэмжээнээс хальж, аймгуудын уур 
амьсгалын хэлтэс байгуулагдсанаар аймаг бүс нутгийн уур амьсгалын судалгааг 
хийх боломж нэмэгдэж, бүс нутгийн хэмжээний судалгаа өргөжсөнийг онцгойлон 
тэмдэглэж байна. 
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Сүүлийн жилүүдэд шинэ залуу инженерүүд судалгааны ажилд дагалдан 
суралцаж, судалгаа шинжилгээний ажлын материал боловсруулалтын программ 
хангамж бичих, судалгааны ажилд зургийн ARCVIEW программ ашиглах талаар 
амжилттай ажиллаж байна.  

Түүнчлэн уур амьсгалын судалгааны хүрээнд сүүлийн 10 жилд АНУ, БНХАУ, 
БНСУ, Япон, Герман, Итали зэрэг орнуудад зохион байгуулагдасан олон улсын 
хурал, зөвлөгөөнд П.Гомболүүдэв, Э.Мөнхжаргал, Г.Амгалан, Н.Баттөр, 
Д.Дуламсүрэн, Б.Мөнхбат, Э.Давааням, Н.Балжинням нар оролцож  илтгэл тавин 
хэлэлцүүлэв. Мөн Энэтхэг улсын Ази, Номхон далайн сансрын шинжлэх ухаан, 
технологийн боловсролын төв, БНСУ-ын Ази-Номхон далайн уур амьсгалын 
судалгааны төвд тус тус  суралцаж мэргэжил мэдлэгээ дээшлүүлж байна.  
 
1.2.2 Урьдчилан мэдээлэх салбар  
 Монгол улсад цаг агаарыг урьдчилан мэдээлэх алба 1947 онд хуучнаар 
Зөвлөлт холбоот улс (ЗХУ)-ын цаг уурын урьдчилан мэдээлэх товчоо хэлбэртэй 
эхлэл нь тавигдан, 1957 оноос үндэсний Ус цаг уурын албаны нэг гол бүрэлдэхүүн 
хэсэг болон байгуулагдаж цаг агаарын богино хугацааны урьдчилсан болон 
урьдчилан сэргийлэх мэдээгээр төр засаг түмэн олондоо үйлчилж эхэлжээ.  

1959 он хүртэл Монгол улсад нислэгийг болон нийт хүн ам, улс ардын аж 
ахуйг цаг агаарын урьдчилсан мэдээгээр үйлчлэх ажлыг манайд байсан ЗХУ-ын Ус 
цаг уурын албаны харъяа Буянт-Ухаа дахь Урьдчилан мэдээлэх товчоо (УМТ) 
гүйцэтгэж байжээ. Энэ УМТ байгуулагдаагүй байхад Гонгор гэдэг хүн Эрхүү хотоос 
урьдчилсан мэдээг утсаар авч орчуулан холбогдох газарт нь тараадаг байсан гэдэг. 
Монгол Зөвлөлтийн Засгийн газар хоорондын 1946 оны хэлэлцээрийн хугацаа 
дуусаж 1956 оноос УМТ-г Монголын Ус цаг уурын хороонд шилжүүлэх асуудал 
яригдаж монголчуудыг УМТ-нд авч ажиллуулж эхэлжээ.   

Гэтэл хамгийн тулгамдсан асуудал нь синоптик инженерүүдийг бэлтгэх ажил 
байв. Иймээс инженерүүдийг бэлтгэх талаар МАХН-ын Төв хороо, Сайд нарын 
зөвлөлийн 1955 оны 12 дугаар сарын 31-ний 459/347 дугаар тогтоолоор МУИС-ийн 
тоо физикийн салбарын 3 дугаар ангийн оюутнууд төгсөх шалгалтаа өгч байхад Ус 
цаг уурын хорооны зөвлөх мэргэжилтэн М.Г.Бахтин нэг монгол хүний хамт ирж 
М.Асим, Г.Даш, Д.Дулмаа, Д.Дамба, Б.Лхагваа, Э.Найдан, Ж.Цээлээ, Д.Чогсом 
нартай уулзаж энэ 8 хүн цаг уурт ажиллахаар саналаа өгсөн байжээ. Ингээд 4 
дүгээр курст ороход нь цаг уурт ажиллахаар саналаа өгсөн оюутнуудыг зарим 
хичээлээс чөлөөлж синоптик цаг уур, динамик цаг уур, ерөнхий цаг уур, уур амьсгал, 
аэрологийн хичээлийг Ус цаг уурын хорооны зөвлөх мэргэжилтэн М.Г.Бахтин, 
Комаров, Буянт-Ухаа дахь аэрологийн станцын инженер О.В.Марфенко нар зааж 
эхэлжээ. Энэ 8 хүн 1958 онд дотооддоо МУИС-ийг анх удаа цаг уурын инженерийн 
мэргэжлийн дипломтой төгсчээ. Сургуулиа төгсөөд Г.Даш, Д.Дамба, Б.Лхагваа, 
Э.Найдан, Ж.Цээлээ, Д.Чогсом нараас гадна мөн энэ онд ЗХУ-ын Ленинград хотын 
Ус цаг уурын дээд сургуулийг төгссөн Ш.Жадамба УМТ-нд хуваарилагдсан ажээ. 
Тэр үед Ленинград хотын Ус цаг уурын дээд сургуулийг 1957 онд төгссөн 
Д.Түвдэндорж УМТ-ны даргаар ажиллаж байв. Ингэж 1958 оны 7 дугаар сард ЗХУ-
ын синоптик инженерүүдийн халааг авах монголын анхны синоптик инженерүүдийн 
баг Буянт-Ухаад буусан түүхтэй. Д.Чогсом өвчний учир арай хожуу 1959 оны эхээр 
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ирсэн. Хожим нь ЗХУ-ын Ленинград хотын Ус цаг уурын дээд сургууль төгссөн 
П.Бямбажав (1962 онд), С.Даваасүрэн (1963 онд), Д.Огноон (1965 онд) нар иржээ. 

1958 онд УМТ-нд ихэнх нь оросууд ажиллаж байж. 1956 оноос ажилд орсон 
цөөн тооны монголчууд байсан нь УМТ-ны дарга Д.Түвдэндорж, ЗХУ-д 1955 онд цаг 
уурын техникум төгсөж дагалдангаар синоптик инженер болсон Г.Мөнхжанцан, 
техникч буулгагч Индернаа, Шагдар, Дуламсүрэн, ажиглагч Пунцагсүрэн, холбооны 
техникч Лувсанбалдан, Р.Нямцэрэн болон газогенераторч Найдан, цэвэрлэгч Цэнд 
нар ажиллаж байв. УМТ-ны дарга нь А.С.Дудник гэдэг эрэгтэй хүн, ахлах инженер 
нь П.З.Левина гэдэг эмэгтэй, синоптик инженерүүд нь бүгд эмэгтэйчүүд байсан. 
УЦУУГ-т харъяалагдаж тэндээс цалин авдаг, харин өдөр тутмын ажлын хувьд УМТ-
ны орос дарга, ахлах инженер нарт захирагддаг байжээ. 1958 онд сургууль төгсөж 
ирсэн залуу инженерүүд ирсэн даруйдаа нэг нэг орос инженерийг дагалдан 
ажиллаж байлаа. Ш.Жадамбын хувьд мэргэжлийн сургууль төгссөн, үйлдвэрлэлийн 
дадлага хийсэн байсан, нөгөө талаар өөрөө их өндөр мэдлэг чадвартай хүн байсан 
болохоор харьцангуй богино хугацаанд дагалдаж сурсан ба 1958 онд МУИС-ийг 
төгсөгчдийн хувьд нэгд түргэвчилсэн сургалтаар төгссөн тул онолын мэдлэг 
төдийлөн сайнгүй, нөгөө талаар үйлдвэрлэлийн дадлага хийж байгаагүй болохоор 
нэлээд удаан хугацаагаар дагалджээ. Дагалдах хугацаандаа бүх заавар, журам, 
коод, багшийнхаа өгсөн ном, сурах бичгүүдийг уншиж их л зав чөлөө муутай 
ажиллаж байсан ба ямар ч байсан тэр ондоо багтаж бие даан ажиллах болжээ. 
Эхний үед ээлжинд нэг орос, нэг монгол инженер гарч байсан тул ажиллахад 
харьцангуй амар учир нь дадлага туршлагатай хүнтэй хамт ээлжинд гарч 
ажиллахад сандарч тэвдэх нь гайгүй байж. Энэ хугацаанд мөн техникч буулгагч, 
операторчдыг дагалдангаар сургаж бэлдсэн. Үүнд техникч буулгагчаар шинээр 
Чунаг, Дулмаа, Өлзийхүү, Залуу, Бямбаахүү, холбооны техникч операторчоор 
Эрдэнэ, Түвдэн, Дэнсмаа, Бавуудорж нарыг дагалдуулан сургаж, ажиглагчаар 
хөдөө ажиллаж байсан Доржсүрэн, Батаа, Гүрдорж, Аюуш нар ирж ажиллаж байсан. 
Ингээд 1959 оны зун гэхэд оросууд бараг бүгд буцаж зөвхөн аэрологийн станц, 
холбооны зангилгаанд цөөн тооны (1-2) хүн үлдэв. УМТ-ны бүрэлдэхүүнд цаг уурын 
Улаанбаатар станц, Аэрологийн Улаанбаатар станц, холбооны зангилгаа багтдаг 
байжээ. ЗХУ, БНМАУ-ын Ус цаг уурын албад хоорондын 1959 оны 7 дугаар сарын 
10-ны өдрийн хэлэлцээрийн дагуу 8 дугаар сарын 1-нд Буянт-Ухаагийн УМТ-г 
Монголын талд албан ёсоор шилжүүлэн өгөв. УМТ-ны бүх үл хөдлөх хөрөнгө буюу 
конторын барилга, түүний дэргэдэх орон сууц, “хутор”-ын 2 орон сууц, бүх тоног 
төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, бланк материал гээд бүгдийг нь үлдээсэн. Өөрөөр 
хэлбэл, зөвхөн хүмүүс нь яваад бусад бүх эд зүйлс нь манай талд үлджээ. 
Улаанхуаранд байсан Янкин даргатай зөвлөлтийн ус цаг уурын албаныхан хамгийн 
сүүлд 8 ба 9 дүгээр сард нүүж тэнд байсан контор, орон сууцны 2 давхар дүнзэн 
байр манай талд шилжив. Ингээд манай хүмүүсийн зарим нь Буянт-Ухаа дахь орон 
сууцанд, зарим нь Улаанхуаран дахь орон сууцанд амьдрах болжээ. 1964 оноос 2 
инженер 2 техникчтэй удаан хугацааны урьдчилсан мэдээний тасаг байгуулагдаж 
анхны даргаар нь Г.Даш ажиллав.  

1967 оны 7 дугаар сард анхны төгсөгчдөөс 9 жилийн дараа синоптик 
инженерүүдийн хоёр дахь удаагийн баг УМХ-д иржээ. Энэ нь МУИС-ийн цаг уурын 
салбарын анхны төгсөгчид болох Д.Батаа, С.Мэнд, Ц.Цэдэвдулам, Даг.Мягмаржав, 
Ж.Чулуун, Б.Цэрэнхорлоо нар байлаа. Мөн ЗХУ-д техникум төгссөн Л.Ундрахчимэг 
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манай хэлтэст хуваарилагдсан нь анхны дунд мэргэжлийн техникч болов. 1973 онд 
С.Мэндийг удаан хугацааны тасгийн дарга, ахлах инженерээр томилжээ.   

1967 оноос хойш өнөөдрийг хүртэл тасралтгүй цаг уурын дээд, дунд 
боловсролтой мэргэжилтнүүдийг гадаад дотоодын их дээд сургуульд бэлтгэж тэр 
бүх хүмүүсийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл оруулах боломжгүй байсанд хүлцэл 
өчиж УМС-т ажиллаж байсан болон одоо ажиллаж байгаа хүмүүсийн нэр, ажилд 
орсон он, гарсан оныг хавсралтаар гаргаж оруулав.  

1967 оны эцсээр манайд уригдан ирж ажиллаж байсан бүх орос 
мэргэжилтнүүд буцаж тэдний халааг шинээр ирсэн инженерүүд авлаа. УМТ-г хуучин 
бүрэлдэхүүнээр нь хүлээн авсан ба даргаар нь Д.Түвдэндорж, ахлах инженерээр нь 
Ш.Жадамба, ахлах техникчээр Шагдар нар томилогдсон. УМТ нь УЦУШИ-д 
харъяалагдаж байсан. Үүнээс хойш үйлчилгээний ажилд дахин мэргэжилтэн урьж 
ажиллуулаагүй, харин дэд эрдэмтэн А.Д.Чистяков (1968-1969 он), Т.Г.Иванидзе 
(1969-1971 он) З.З.Халевицкий (1979-1980 он) Г.Г.Веселов, Г.К. Веселова нар (1984-
1985) УЦУШИ-ийн шугамаар уригдан ажиллаж байлаа. Зураг материалын хувьд 
оросуудын хийж байсан 08, 20 цагийн газар орчмын, 02, 05, 08, 11, 14 цагийн орчны, 
08, 20 цагийн ҮЗ-850, ҮЗ-700, ҮЗ-500, ХЗ-500/1000 зургуудыг үргэлжлүүлэн хийж 
байлаа. Техникч буулгагч, операторчид нь ямар ч сургууль, курс төгсөөгүй, зөвхөн  
дагалдангаар бэлдсэн хүмүүс байсан тул тэднийг цаг уурын анхны мэдэгдэхүүнтэй 
болгох шаардлагатай байв. Ер нь тэр үед техникч буулгагчдын ажил их хүнд хэцүү 
байсан. Газар орчмын зурган дээр гэхэд л 500-600 станцын мэдээг 2-3 цагт багтаан 
буулгадаг, АК-01 коодын 100 гаруй тэмдэгт, 500-600 станцын байрлалыг цээжилсэн 
байхаас гадна газрын зургийг дундуур нь хуваагаад хоёр хүн буулгаж хооронд нь 
наадаг байлаа. Зураг буулгалтын гар ажиллагаа 1984 он хүртэл үргэлжилсэн. 1970 
оны 12 дугаар сард дэлхийн хиймэл дагуулаас мэдээ хүлээн авах газрын станц 
байгуулагдаж тэр үеэс цаг агаарын урьдчилсан мэдээ гаргахад үүлний зургийг 
ашиглах болов. Үеийн /5-7 хоногийн үечлэлтэй/ урьдчилсан мэдээг 1967 оноос 
өөрсдөө бие даан гаргах болов. Сарын урьдчилсан мэдээг Эрхүүгээс ирүүлдэг 
аналогийн дагуу зохиож байгаад 1986 оноос эхлэн 2 сарын цаг агаарын прогноз 
гаргаж, 1987 оноос сарын урьдчилсан мэдээг өөрсдөө бие даан зохиох болсон. 
Өнөөдөр сарын урьдчилсан мэдээг доктор А.Намхайн “Орон нутгийн уур амьсгалын 
загвар”, ЭША ахмад синоптик Б.Жигмиддоржийн “Экстремаль загвар”, доктор 
Ч.Ядамсүрэнгийн “Эрхэсийн арга”, “Эрхүүгийн арга” гэсэн 5 аргыг ашиглан мэдээ 
гаргаж байна. Сарын мэдээг 1995 он хүртэл ахмад синоптик С.Мэнд, Ц.Цэдэвдулам, 
Б.Жигмидорж, Н.Даваасүрэн нар гаргаж байсан бол үүнээс хойш инженер 
Ч.Сарантуяа, Г.Гандашгүйцэцэг, Д.Сумъяа, Г.Баясгалан нар үргэлжлүүлэн хийж 
гаргадаг болсон байна. Мөн 1998 оноос эхлэн дулаан, хүйтний улирлын цаг агаарын 
ерөнхий төлөвийг гаргаж төр засгийн шийдвэр гаргах түвшинд хүргэн үйлчлэх 
болсон. 

1960-аад оны сүүлчээс үйлчилгээг хэрэглэгчдэд ойртуулах үүднээс орон 
нутагт анхны УМТ Говь-Алтай аймагт 1968 онд байгуулж баруун аймгуудаар цаг 
агаарын урьдчилсан мэдээ гаргах ажлыг хариуцаж байв. УМТ-г байгуулахад ЗХУ-
аас Гахарманов, Синицын гэдэг хоёр мэргэжилтэнг урьж ажиллах үед цаг уурын 
анхны эмэгтэй эрдэмтэн, цаг уурч, ахмад синоптик С.Даваасүрэн Говь-Алтайд түр 
хугацаагаар очиж ажиллаж байжээ. 1973 онд Дорнод, Өмнөговь аймгуудад УМТ 
байгуулж ЗХУ-аас мэргэжилтэн Колесниковаг урьж Дорнод аймагт ажиллуулсан ба 
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манайхаас Монгол улсын Байгаль орчны гавьяат ажилтан, ахмад синоптик, 
эрдэмтэн Л.Нацагдорж ахлах инженерээр, Б.Цэвэлмаа, А.Сайнбаяр, Д.Шагдарсүрэн 
нар синоптик инженерээр ажиллаж, Дорнод аймгийн УМТ нь зүүн 3 аймгийг 
хариуцдаг байв. Өмнөговь аймгийн УМТ-нд НЦУС-аас Д.Огноон очиж ажиллаж 
байсан ба говийн 3 аймгийг хариуцдаг байв.  
 Анхны УМТ-нь орон нутгийн нислэг, хүн ам, улс ардын аж ахуйн байгууллагыг 
цаг агаарын урьдчилсан мэдээгээр үйлчилж байв. Зураг материалын хувьд УМХ-т 
хийдэг бүх зургуудыг хийдэг байснаа 1970-аад оноос эхлэн зураг буулгахыг больж 
дан факсимиль зурган дээр ажиллах болсон. 1980 оны хавар Зүүн аймгуудад 
болсон 43 хүний амь, 800 мянган толгой малыг аваад одсон Онц аюултай салхи 
шуурга “Сүнжидмаа” болсны дараагаар БНМАУ-ын МАХН-ын Төв хороо, Сайд 
нарын зөвлөлийн тогтоолоор үлдсэн бүх аймагт УМТ-г байгуулах болж хамгийн 
сүүлд 1998 онд Дархан-Уул аймагт байгуулагдсанаар Говьсүмбэр аймгаас бусад 
бүх аймагт УМТ-той болсон. Ингэж орон нутагт УМТ байгуулагдсанаар тэдгээрийг 
мэргэжил аргазүйн удирдлагаар хангах, шалган зааварлах, шинжилгээ судалгааны 
ажил хийх, урьдчилан мэдээлэх арга, заавар журам боловсруулах үүрэг нэмэгдэж 
2001 оноос НЦУТ болон орон нутгийн УМТ-г цаг агаарын урьдчилсан мэдээ гаргах 
бүх төрлийн зураг мэдээгээр хангах төвийн ажлыг УМС давхар хариуцаж ажиллах 
болов. 

Урьдчилан мэдээлэх инженерүүдээс Р.Жавзандулам, Н.Даваасүрэн нар 
Сэлэнгэ, Ч.Сарантуяа Дорноговь, Ч.Нансалмаа Хөвсгөл, Ж.Цогт Хэнтий,  Д.Сумъяа 
Сүхбаатар, А.Алтаншагай Баянхонгор, Архангай, Ц.Загир, Т.Дүүрэн Увс, Э.Энхтуяа 
Булган аймгийн УМТ-нд тус тус инженер, ахлах инженерээр ажиллаж байв.   

1968 он хүртэл Орос мэргэжилтнүүд ажиллаж байсан учир бүх бланк 
материал, заавар журам, коод орос хэл дээр, урьдчилсан мэдээг ч орос хэл дээр 
бичдэг байсан тул юуны өмнө бүх бланк материалыг монгол болгож өөрчлөн 
дотооддоо хэвлүүлэх болж. Мөн бүх заавар журам, коодуудыг монгол хэл дээр 
болгож өөрийн орны нөхцөлд тохируулан боловсруулсан. Газар, орчин, өндрийн 
зургийн бланкийг өөрсдөө бүр шинээр хийсэн. Хуучин ашиглаж байсан оросын 
бланкан дээр болохоор манай нутаг бүр зүүн өмнөд зах дээр нь, гэсэн атлаа баруун 
тийш бүр Атлантын далайг хүртэл хамарч байсан боловч тэр орчмын мэдээг нь 
манайх авч чаддаггүй байж. Иймд баруун талаас нь хасаж, зүүн, өмнө тийш нь 
сунгаж өгсөн юм. Зургийн бланкийг хийхдээ Геодези зурагзүйн газраас зөвлөлгөө 
авч улмаар 1970 оноос эхлэн тэднийхээр хэвлүүлж ашиглах болжээ.  

1969 он хүртэл өдөр тутмын урьдчилсан мэдээгээ цөөн тоогоор машиндаж, 
сүүлд нь родатораар олшруулан МАХН-ын Төв хороо, Сайд нарын зөвлөл, Хөдөө 
аж ахуйн яам, Улаанбаатар төмөр замын хэрэг эрхлэх газар зэрэг байгууллагад 
Жамъян гэдэг зарлага дулааны улиралд дугуйгаар, өвөл явганаар тарааж, 
радиогийн хороонд утсаар өгдөг байжээ. 1971 онд УЦУАУГ-т Фотоофсет хэвлэлийн 
газар байгуулагдсанаар өдөр тутмын мэдээгээ тусгай бланк дээр 56 хувь хэвлэж 
машинаар тараадаг байсан ба 1987-88 оны үеэс энэ ажлыг үрэлгэн ажил гэж үзээд 
машинаар явж тараахаа больсон, харин сарын мэдээг жижиг товхимлоор 550 
ширхэгийг хэвлүүлж тараадаг байсан бол 2003 оны 6 дугаар сараас эхлэн инженер 
Ч.Сарантуяа, Г.Баясгалан нар өөрсдөө каноноор олшруулж шуудангаар, 2006 оны 1 
дүгээр сараас хиймэл дагуулын VSAT сүлжээгээр төв, орон нутагт тарааж түгээж 
байна. Орчны зургийг 1970 он хүртэл НЦУС дээр хийж байгаад 1970 онд факсимиль 
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нэвтрүүлгийн холбоотой болсон тул орчны зургийг УМХ дээр хийж одоо хоногт 5 
удаа орчны зураг компъютерээр боловсруулж НЦУТ, орон нутагт VSAT-аар 
нэвтрүүлж байна.  

Цаг агаарын урьдчилсан мэдээг хуучин энгийн синоптик аргаар зохиодог 
байсан бол 1970-аад оноос зарим үзэгдэл, элементүүдийг урьдчилан мэдээлэх 
эмпирик, 1986 оноос шинэ шинэ статистик аргуудыг өөрсдөө боловсруулан ашиглах 
болсон ба гадаадын цаг уурын төвүүдээс цаг агаарын даралтын орны ирээдүйн 
зургууд болон тоон прогнозын үр дүнгүүдийг авч хэрэглэснээр богино хугацааны 
прогнозын таарц 1960 оноос хойших 40 гаруй жилийн дотор 10 гаруй хувиар ахиж 
цаг агаарын аюултай болон гамшигт үзэгдлээс урьдчилан сэрэмжлүүлэх, урьдчилан 
сэргийлэх мэдээний чанар эрс дээшлэв. Үүний тодорхой үр дүн нь 2002 оны хавар 
манай орны ихэнх нутгийг хамарсан онц хүчтэй салхи шуургыг мэргэжлийн өндөр ур 
чадвар гарган урьдчилан мэдээлсний төлөө инженер Г.Гаадмаа төрийн дээд 
шагнал “Алтан гадас” одонгоор шагнагдсаныг дурдахад таатай байна. 2005 оны 
байдлаар хүчтэй салхи, цасан болон шороон шуурга, агаарын температур, зүс, 
аадар бороо, аянга цахилгаан зэрэг цаг агаарын үзэгдэл элементийг урьдчилан 
мэдээлэхэд манай эрдэмтэд, эрдэм шинжилгээний ажилтнуудын боловсруулсан 
нийт 13 аргыг үйлдвэрлэлд ашиглаж, эдгээр аргын дундаж таарц нь 52.4-93.4%-д 
хүрч байна. 

1966 онд Ус цаг уурын шинжилгээний институт байгуулагдахад Урьдчилан 
мэдээлэх товчоо нь 2 салж нэг хэсэг нь иргэний агаарын тээврийг дагнан үйлчлэх 
нислэгийн цаг уурынн станц, нөгөө хэсэг нь УЦУШИ-ийн бүрэлдэхүүнд багтаж улс 
ардын аж ахуй, байгууллага, ард иргэдэд үйлчлэх зориулалттай Урьдчилан 
мэдээлэх хэлтэс (21 хүнтэй) болж зохион байгуулагдав.  

1957-1966 онд УМТ, 1966-1981 онд Урьдчилан мэдээлэх хэлтэс, 1981-1986 
онд Улс ардын аж ахуйн байгууллагыг үйлчлэх хэлтэс, 1986-1987 онд Мэдээлэл 
прогнозын хэлтэс, 1987-1990 онд Прогнозын товчоо, Прогноз аргазүйн сектор, 1990 
оны 5 дугаар сарын 1-нээс Орчил урсгалын секторын сарын урьдчилсан мэдээ 
зохиох хэсгийг Прогноз аргазүйн секторт шилжүүлэн нэгтгэж, Урьдчилан мэдээлэх 
секторыг байгуулав. 

1992 оны 1 дүгээр сарын 1-нд Синоптикийн судалгааны секторыг байгуулсан. 
Цаг агаарын урьдчилсан мэдээ зохиох ажлын онол практикийн нэгдлийг хангаж 
чанарыг сайжруулах зорилгоор Синоптикийн судалгааны секторыг 1993 оны 10 
дугаар сарын 12-ноос татан буулгаж мөн өдөр УМС-т нэгтгэн зохион байгуулсан. 
1997 оноос Синоптикийн судалгааны лабораторийг УМС-т байгуулж, эрхлэгчээр нь 
Д.Жүгдэрийг томилсон ба 2001 оны 12 дугаар сарын 10-наас Синоптикийн 
судалгааны лабораторийн эрхлэгчээр Л.Нацагдоржийг томилсон. 2005 оны 4 дүгээр 
сарын 1-нээс Синоптик судалгааны лабораторийг татан буулгаж эрхлэгчийн ажлаас 
нь Л.Нацагдоржийг чөлөөлж Прогнозын судалгааны лаборатори болгон өөрчлөн 
зохион байгуулж эрхлэгчээр нь П.Гомболүүдэвийг томилсон. 

Урьдчилан мэдээлэх сектор анх УМТ нэртэйгээр байгуулагдаж анхны даргаар 
нь Д.Түвдэндорж 1957-1960 онд, Ш.Жадамба 1960-1966 онд, 1966 онд УМХ болоход 
анхны дарга нь Ш.Жадамба байж байгаад 1966 оны намраас Э.Найдан 1966-1981 
он, Б.Жигмиддорж 1981-1986 он, Л.Нацагдорж 1986-1987 он, Д.Мягмаржав 1987-
1990 он, А.Намхай 1990-1994 он, Ж.Батбаяр 1994-1995 он, Ч.Ядамсүрэн 1995-1996 
он, Ч.Пунцагдорж 1997-2001 он, Л.Оюунжаргал 2001-2005 онд хэлтсийн дарга, 
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секторын эрхлэгч, Ж.Цогт 2005-2016 онд секторын эрхлэгч, Л.Оюунжаргал 2016 оны 
5 дугаар сараас УМС-ын эрхлэгчийн ажлыг хашиж байна. 

1966 онд УМХ байгуулагдсанаас хойш Г.Даш (1967-1968), Р.Мижиддорж 
(1968-1970), М.Цоозол (1970-1972), Л.Нацагдорж (1973-1976), Б.Жигмиддорж (1976-
1981), Д.Мягмаржав (1981-1984), Ж.Цогт (1985-1988), Г.Гаадмаа /1988-1989,/ 
Н.Даваасүрэн /1989-1996/, Ж.Цогт /1997-1998/ нар ахлах инженерээр ажилласан ба 
1998 оноос хойш ээлжийн зохион байгуулалтаар ажиллах болж Г.Гаадмаа, 
Н.Даваасүрэн, Р.Жавзандулам, Ж.Цогт нар 1998-2005 онд ээлжийн ахлагч буюу 
технологич инженерээр ажиллаж байсан ба 2006 оноос хойш Р.Жавзандулам, 
Д.Сумъяа, С.Батбаяр, Д.Энхтуяа нар технологич инженерээр ажиллаж байна. 

УМС-т олон жил техникч, оператороор ажиллаж байгаад өндөр насны 
тэтгэвэртэй гарсан Л.Ундрахчимэг, Жадамба, Ө.Бадам, В.Данаа, Ц.Цэцгээ, 
Т.Сумъяабазар нарын асар их цаг, хөдөлмөр шингэсэн гараар хийдэг түүвэр, 
буулгалтын ажлууд түүх болон үлдэж, 1985 оноос Л.Нацагдоржийн удирдлага дор 
олон хүний хамтын бүтээлээр эхлэл нь тавигдан  урьдчилан мэдээлэх салбарын 
үйл ажиллагааг автоматжуулах, техник, технологийн шинэчлэл хийхэд гадаад, 
дотоодын хэд хэдэн төслийг амжилттай хэрэгжүүлсний үр дүнд бодит биелэлээ олж 
өнөөдөр синоптикийн ажлын байранд хийгддэг ажлууд ихэнх нь автомат горимд 
шилжиж чадлаа. Тухайлбал, Цаг агаарын зураг зурахад олон жил ажилласан 
туршлагатай инженер газрын зургийг боловсруулахад 20-25 минут зарцуулж байсан 
бол өнөөдөр 3-5 минутанд боловсруулж, цаг агаарын үзэгдэл элементийн түүвэр, 
зураг хийх, гар ажиллагааг бүрэн автоматжуулсан. VSAT хиймэл дагуулын сүлжээн 
дээр үндэслэгдсэн Чатын системийн программ хангамжийг үйлдвэрлэлд 
нэвтрүүлснээр бүх аймгийн станц харуулаас ирж байгаа ажиглалтын болон ус, цаг 
агаар, байгаль орчны гамшигт үзэгдлийн мэдээ, олон улсад гаргадаг Climatе мэдээг 
төвийн мэдээллийн сан руу дамжуулах, мэдээллийн санд шууд орох автоматжсан 
горимд оруулав. 

УМС-ийн инженерүүд гадаадад курс семинарт явах, хурал зөвлөлгөөнд 
оролцох, тэдэнтэй хамтарч ажиллах өргөн бололцоо УЦУАУЕГ байх үеэс нээгдэж 
одоо хүрээгээ улам тэлж байна. Үүний үр дүнд манай синоптикууд 1-9 сарын 
хугацаагаар мэргэжил мэдлэгээ гадаадад явж дээшлүүлж байгаа нь мэргэжил 
дээрээ өсч үр бүтээлтэй ажиллахад нь ихээхэн түлхэц болж 1980 оноос хойш цаг 
агаарыг урьдчилан мэдээлэх албанд техник, технологийн шинэчлэлүүд дэс 
дараатай хийгдэж дагаж мөрдөх зааврууд тэр хэмжээгээр шинэчлэгдэж байна.   

Урьдчилан мэдээлэх салбар нь шуурхай үйлчилгээний хэсэг, тоон прогнозын  
судалгааны лаборотори гэсэн 2 хэсгээс бүрдэж, секторын эрхлэгч, орон нутгийн 
мэдээлэл үйлчилгээ хариуцсан инженер, шуурхай үйлчилгээний 3 ээлжтэй, урт 
хугацааны урьдчилсан мэдээний хэсэг 5-6 инженер, лабориторийн эрхлэгч, ЭШ-ний 
ажилтан 10 бүгд 30 орчим хүний бүрэлдэхүүнтэй хүрээлэнгийн хамгийн том сектор 
болон ажил үйлчилгээ явуулж байна. 

2005 оноос урьдчилан мэдээлэх секторын эрхлэгчээр Ж.Цогт, Синоптик 
судалгааны лабориторийг татан буулгаж Прогноз судалгааны лаборитори болгон 
өөрчлөн зохион байгуулж эрхлэгчээр нь П.Гомболүүдэвийг томилсон.  

2011 оны сүүлчээр Уур амьсгалын өөрчлөлт, тоон прогнозын сектор /эрхлэгч 
нь Л.Оюунжаргал, 10 хүнтэй/, Урьдчилан мэдээлэх сектор /дэд захирал бөгөөд 
эрхлэгч нь Ж.Цогт, 16 хүнтэй/ болгож өөрчилсөн. 
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Монгол улсын Засгийн газраас “Төсвийн байгууллагуудад хийх бүтэц, зохион 
байгуулалтын зарим арга хэмжээний тухай” 2015 оны 55 дугаар тогтоол гаргаж 
Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайдын эрхлэх асуудлын 
хүрээний Ус, цаг уур, орчны хүрээлэн, Байгаль орчны мэдээлэл тооцооллын төвийг 
нэгтгэн “Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн” болгон өөрчилж, 
Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын 
харъяанд ажиллуулах шийдвэр гарав. 

Урьдчилан мэдээлэх төв дарга нь Ж.Цогт 2015-2016, 2016 оны 5 дугаар 
сараас Л.Оюунжаргал, дотроо Тоон прогноз судалгааны лабораторитой эрхлэгч нь 
доктор Л.Оюунжаргал 2015-2016, 2016 оны 5 дугаар сараас доктор Г.Гантуяа/ гэсэн 
бүтэц бүрэлдэхүүнтэй болов.  

 
 

Ус цаг уур, орчны хүрээлэн нь ус цаг уур, орчны төрөл бүрийн мэдээг 
боловсруулан гаргах, түүгээр хэрэглэгчдийг үйлчлэх; орон нутгийн урьдчилан 
мэдээлэх товчоо, ус судлал, цаг уур, хөдөө аж ахуйн цаг уурын шинжилгээ, 
мэдээлэл, үйлчилгээний ажлыг арга зүйн удирдлагаар хангах, эрдэм шинжилгээ, 
судалгааны ажил эрхэлж, үр дүнг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх үндсэн үүрэгтэйгээр анх 
зохион байгуулагдаж байсан бол одоо өөрийн өмнө тавигдсан зорилтыг 
хэрэгжүүлэхийн тулд үйлдвэрлэл-эрдэм шинжилгээ хосолсон ажил эрхэлдэг төв, 
хэлтэс /сектор/-ийн зохион байгуулалттай ажиллаж байна. Энэ нь нэг талаас 
инженер, техникийн ажилтнууд эрдэм судалгааны ажил эрхлэх, нөгөө талаас эрдэм 
шинжилгээний ажилтнууд нь үйлдвэрлэл практикийн ажилд оролцдог, энэ 
чанараараа эрдэм шинжилгээ-туршилт зохион бүтээлтийн ажлын үр дүн шууд 
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үйлдвэрлэл практикт нэвтэрч үр дүнгээ өгч байхаар зохион байгууллагддаг түүхэн 
уламжлалтай. Өдгөө ч энэ уламжлал хадгалагдсаар байна. Харин ажлын 
шаардлага, тухайн цаг үеийн аясаас болоод хэлтэс, секторын нэр хаяг өөрчлөгдөж 
явсан ч хийдэг ажлынх нь агуулга бараг хадгалагдаж иржээ.  

Ус цаг уурын системийн хүрээнд төдийгүй Монгол улсын нийгэм, эдийн 
засгийн салбаруудад гадаргын ус, цаг уур, уур амьсгалын өөрчлөлтийн судалгаа, 
мэдээллийн үр дүнг түгээн дэлгэрүүлэх, улмаар практикт нэвтрүүлэх эрдэм 
шинжилгээний толгойлох байгууллага болохын хувьд гадаргын ус, цаг агаар, уур 
амьсгал, орчны бодит болон ирээдүйн төлөв байдлын тухай мэдээ, мэдээллээр төр 
засаг, байгууллага, ард иргэдийг шуурхай хангах, бүс нутгийн ба дэлхийн 
хэмжээний загваруудыг турших, зүгшрүүлэх, ус цаг уур орчны хяналт шинжилгээний 
улсын сүлжээг бүх шатанд нь автоматжуулах программ хангамж, шинжлэх ухааны 
дэвшилтэт арга технологи, ажиглалт хэмжилтийн заавар зэргийг боловсруулан 
үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд нэвтрүүлэх, уур амьсгал, түүний нөөц өөрчлөлт, гадаргын 
ус, бэлчээрийн ба орчны төлөв байдал, аюултай ба гамшигт үзэгдлийн давтагдал, 
ус, нар салхины сэргээгдэх эрчим хүчний горим, нөөцийн судалгаа, үнэлгээ, 
мэргэжлийн дүгнэлт гаргах зэрэг чиглэлээр эрдэм шинжилгээ, суурь судалгааны 
ажил хийх, ШУТ-ийн төсөл хэрэгжүүлэх үндсэн зорилгыг амжилттай ханган үйл 
ажиллагаагаа явуулж байна. Түүнчлэн Ус цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний 
чиглэлээр хийх судалгаа, эрдэм шинжилгээний ажлын тэргүүлэх чиглэлийг 
тодорхойлох, Шинжлэх ухаан, технологи, судалгааны арга зүй, онолын түвшин, үр 
өгөөжийг дээшлүүлэх арга хэмжээ авч, явц, үр дүнд мэргэжлийн үнэлэлт, дүгнэлт 
өгөх, ус цаг уур орчны салбарын хэмжээнд эрдэм шинжилгээ, туршилт, зохион 
бүтээх ажлын үр дүн, тэргүүний техник технологи, шинэ арга технологийг 
үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд нэвтрүүлэх, Ус цаг уур орчны хяналт шинжилгээний 
хуулийг хэрэгжүүлэх, Монгол улс нэгдэн орсон олон улсын гэрээ конвенци, 
салбарын үндэсний хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг хангах, Дэлхийн цаг уурын 
байгууллага (ДЦУБ)-ын гишүүн орны үүргийг биелүүлэх, Ус цаг уур орчны хяналт 
шинжилгээний улсын сүлжээг мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах, Монгол орны 
ус цаг агаарын мэдээг гаргах ажлыг 24 цагийн турш тасралтгүйгээр гүйцэтгэх зэрэг 
үндсэн чиг үүргийг гүйцэтгэж байна.   

Монголын ус цаг уурчид байгалийн юмс үзэгдлийн математик загварчлал, 
түүний дотор агаар мандал, орчин, экологийн загварчлал, уур амьсгалын өөрчлөлт, 
түүний нөлөөллийн үнэлгээ, байгалийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, бэлчээрийн 
мониторинг, зайнаас тандан судалгаа, онолын болон хэрэглээний уур амьсгалын 
салбарт үндэсний хэмжээний тэргүүлэх  байр сууриа 50 жилийн турш хадгалсаар 
ирлээ.  

 
1.2.2.1 Шинэ технологи-Шинжилгээ, мэдээлэл, үйлчилгээ  

2008 оны эхээр болсон удирдах ажилтны семинар, зөвлөлгөөнөөр салбарын 
түүхэнд анх удаа технологийн зөвлөлгөөнийг зохион байгуулан, технологийн 
шинэчлэл хийх талаар ойрын жилүүдэд хэрэгжүүлэх зорилтыг тодорхойлж, тусгай 
зөвлөмж гаргасан нь тодорхой үр дүнд хүрсэн. Ажлын давхардлыг арилгах 
зорилгоор Ус цаг уурын хүрээлэнд цаг уурын өртөө, харуулын анхан шатны 
материалд хийж байсан техникийн болон шүүмж шалгалтыг орон нутагт 
шилжүүлснээр хүрээлэнд уур амьсгалын судалгааны чиглэлээр хийх ажлын хүрээг 
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өргөтгөх боломж нэмэгдэж, өртөө, харуулын материалд орон зайн шалгалт хийх, 
орон нутагт хийж буй шалгалтын чанарыг хянах, заавар зөвлөлгөө өгөх ажлыг хийж 
байна. 2014 оноос эхлэн аэрологи, хашаалаагүй талбайд хийж буй бэлчээрийн 
ургамлын ажиглалтын материалыг шалгах ажлыг орон нутагт шилжүүлэв. Мөн Ус, 
ХАА, Синоптикийн төв, орон нутгийн ажлын байрыг автоматжуулах асуудлыг дэс 
дараатай авч хэрэгжүүлсний үр дүнд гараар хийдэг ажлууд багасч, цаг хэмнэх, 
цаасгүй технологид амжилттай шилжиж байна.  
 
Мэдээлэл, үйлчилгээний шинэ технологи, эрдэм шинжилгээний ажлын үр дүн 
Цаг агаарын урьдчилан мэдээлэх алба-шинэ технологи 

1947 оны 8 дугаар сарын 17-ны өдрөөс эхтэй цаг агаарын байдлыг урьдчилан 
мэдээлэх товчоо Монгол улсад 1962 оноос 2 хоногийн, 1966 оноос синоптикийн 
үеийн, 1987 оноос сарын, 1989 оноос улирлын цаг агаарын урьдчилсан мэдээ 
зохиож, 2011 оноос супер комьпютерийн технологи нэвтэрч эхэлснээс хойш үйл 
ажиллагаандаа шинэ шинэ арга, технологи боловсруулж нэвтрүүлснээр, гар 
ажиллагаа багасаж, төв орон нутагт цаг агаарын урьдчилсан мэдээ гаргахад 
ашиглах зураг мэдээлэл нэг түвшинд хүрснээс гадна, мэдээний чанар, орон зай, цаг 
хугацааны нарийвчлал жилээс жилд сайжирч, мэдээллийг хэрэглэгчдэд шуурхай 
хүргэх боломжууд улам нэмэгдэж байна.  

Синоптик, Ус судлал, ХААЦУ-ын ажлын байрны автоматжуулалт программ 
хангамжинд зохиогчийн гэрчилгээ олгуулах асуудлыг 2006 онд Монгол Улсын 
оюуны өмчийн газарт тавьж  энэ ажлын эзэмшигч нь УЦУХ байхаар шийдвэрлүүлэв. 

Дотоодын цаг уурын мэдээлэл солилцоонд “чат”-ын системийг нэвтрүүлж, 
100 хэрэглэгч хоорондоо харилцан чатлах, мэдээллийг мэдээллийн бааз руу 
дамжуулах, дамжуулж буй мэдээний алдааг шалгах  болон бусад “Server”-тэй шууд 
холбогдох зэрэг үйлдлийг хийх боломжийг бий болгов. 
          VSAT болон шилэн кабелийн сувгаар ажиглалтын хугацааны Synop болон 
харуул, ус, цаг агаар байгаль орчны аюултай үзэгдлийн мэдээлэл солилцооны 
“Аюул-Агаар”, сарын цаг уурын мэдээний “Climate код”-уудыг “чат”-ын систем дээр 
үндэслэн мэдээллийг мэдээллийн санд дамжуулдаг болгож, сарын CLIMAT 
мэдээний коод тайлах программ хангамж боловсруулж үйлчилгээнд оруулав. 
           Цаг уурын 55 станцаар ой хээрийн түймэр гарах нөхцлийг үнэлэх, прогнозлох  
зураглал хийх программ хангамж боловсруулж үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэв. Уур 
амьсгалын өөрчлөлтийн асуудал хариуцсан Засгийн газрын Мэргэжилтэний бүлгээс 
гаргасан хүлэмжийн хийн 3 дугаар тусгай илтгэлийн хувилбараас хамааруулан 
Монгол орны ирээдүйн уур амьсгалын тооцоог цаг уурийн элементийн орны 
хамгийн их, бага, дундаж температур, хур тунадас, салхины хурд, хөрсний чийг, 
харьцангуй чийгээр 0.5 градусын нарийвчлалтайгаар энэ зууны эхэн, дунд, төгсгөл 
үед тооцоолов.  

Д.Жүгдэр 1981-1987 онд синоптик инженер, 1988-1999 онд эрдэм 
шинжилгээний ажилтан, 2000-2001 синоптикийн судалгааны лабораторийн 
эрхлэгчээр ажиллах хугацаандаа цаг агаарын аюултай үзэгдлүүд болох хүчтэй 
салхи, цасан болон шороон шуурга урьдчилан мэдээлэх гидродинамик-статистик 
арга технологи 15-ыг  боловсруулан хүрээлэнгийн эрдмийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлж 
13 үр дүнг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлсэн нь тухайн үедээ цаг агаарын урьдчилсан мэдээ 
гаргах ажилд тус дэм болохуйц шинэлэг судалгааны ажлууд байв.     
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2013 оны байдлаар үндэсний эрдэмтэд, мэргэжилтнүүдийн боловсрууулсан  
цаг агаарын урьдчилсан мэдээ гаргах, аюултай болон гамшигт үзэгдлээс 
сэрэмжлүүлэх зорилго бүхий цаг агаарын үзэгдэл элементийн 4 төрлийн динамик 
загвар (ММ5, WRF, UM болон GFS-ийн үр дүн ) 9 төрлийн тооцооны статистик аргыг 
үйлдвэрлэлд ашиглаж, дундаж таарц 69,44-89,2% байна. 

Сүүлийн жилүүдэд хэрэгжүүлсэн техник, технологийн шинэчлэлүүдийн дотор 
2005 оны 2 дугаар сараас 2008 оны 9 дүгээр сард Япон улсын техникийн хамтын 
ажиллагааны “Цаг агаарын урьдчилсан мэдээ гаргах, мэдээллийн дүн шинжилгээ 
хийх, мэргэжилтний чадавхийг дээшлүүлэх нь” төсөл амжилттай хэрэгжиж 
гидродинамик прогнозын үр дүнд статистик тайлал хийх шинэ технологи 
боловсруулсан нь цаг агаарын урьдчилсан мэдээг 120 цагийн урьдчилалтайгаар, 
өндөр нарийвчлалттай гаргах суурийг тавьж, 2011 оноос Монголын цаг уур, уур 
амьсгалын прогноз, цаг агаарын урт, богино хугацааны прогноз гаргахдаа 1 
секундэд 6.5 их наяд үйлдэл хийх хүчин чадалтай, АНУ-ын CRAY  компанид 
үйлдвэрлэсэн суперкомпьютерийн технологи нэвтрүүлсэн нь загваруудын бодолтын 
асар их тоон мэдээллийг богино хугацаанд бодож үр дүнг мэдээлэл үйлчилгээний 
ажилд ашиглах боломжтой болов.  

Ингэснээр зөвхөн сүүлийн 3 жилд WRF загварыг 144 цагийн 
урьдчилалтайгаар, 4 домайнаар загварыг тохируулан, (27км-144цаг, 9 км-144цаг, 
3км-72цаг, 1км-36цаг) ажиллуулах бүх шатны программуудыг шинэчлэн тохируулж, 
үйлдвэрлэлд нэвтрүүлсэн, ММ5 болон WRF загваруудын 130 пунктын 3 цаг тутмын 
үр дүнгийн /температур, салхины хурд/ системийн алдааг засварлах технологи 
боловсруулж нэвтрүүлсэн, тоон прогнозын загваруудын үр дүнгээр метеограмм 
байгуулах программ боловсруулан шуурхай ажилд нэвтрүүлсэн, цаг уурын 130 
өртөө, харуулын 180 гаруй, нэмэлт захиалгат 40 орчим цэгээр MM5-UM, WRF-UM, 
MM5-GFS, WRF-GFS загваруудын үр дүнгүүдээр цаг агаарын 5 хоногийн 
урьдчилсан мэдээ гаргаж шуурхай үйлчилгээнд, дотоодын вэб-д тавих зэрэг 10 
гаруй технологи боловсруулж, үйлдвэрлэлд нэвтрүүлсэн нь зохих үр дүнгээ өгч 
байна.  

Синоптикийн ажлын байрыг автоматжуулах ажлын хүрээнд цаг агаарын 
урьдчилсан мэдээ гаргахад  ашигладаг бодит болон прогноз зургуудыг 2009 онд том 
дэлгэцээр гаргаж ашиглах болсон нь цаасгүй технологид шилжих замд хийсэн нэгэн 
алхам болов.  

Байгаль, цаг агаарын гамшигт болон аюултай үзэгдэл ажиглагдах нөхцөл 
бүрдсэн тохиолдолд ус цаг уурын улсын сүлжээг шуурхай горимоор ажиллуулах, 
нэмэлт ажиглалт, шинжилгээ, боловсруулалт хийх арга хэмжээ авч, улмаар улсын 
сүлжээний өртөө, харуул дээр ажиглагдсан цаг агаарын аюултай болон онц 
аюултай үзэгдлийн мэдээллийг 5 минут тутамд төв орон нутагт нэгэн зэрэг дэлгэцэн 
дээр харах боломжтой болгосноос гадна 70 орчим автомат цаг уурын ажиглалтын 
мэдээг хүлээн авах программыг ажилд оруулж шуурхай үйлчилгээнд ашиглаж 
байна.  

2013 оны 8 дугаар сараас эхлэн цаг агаар, орчны бүх төрлийн мэдээллийг 
хэрэглэгчдэд шуурхай хүргэх, ус, цаг агаарын аюултай болон гамшигт үзэгдлээс 
байгууллага, иргэдийг сэрэмжлүүлэх, болзошгүй хохирлыг бууруулах зорилгоор 
Apple iOS болон Google Android үйлдлийн системтэй ухаалаг гар утасны 
хэрэглэгчдэд зориулсан “Цаг агаар” application-г нэвтрүүлсэн нь энэхүү программыг 
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гар утсандаа суулгасан хэрэглэгчдэд ус цаг уур, орчны мэдээллийг шуурхай хүлээн 
авч, ажил, амьдралаа  зохицуулах боломжийг олгов. 

Цаг агаар www.tsag-agaar.mn вэб хуудсыг 2010 онд ажилд оруулснаар 
телевиз, радио, өдөр тутмын хэвлэл, аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэд  
хэрэглэгчид бүх аймаг, хотын цаг агаарын тухай албан ёсны мэдээг дуртай цагтаа  
төлбөр хураамжгүй авч ашиглах боломжтой болсон. Энэ цахим хуудсаар 
үйлчлүүлэгчдийн тоо жилээс жилд нэмэгдэж, өнөөдрийн байдлаар жилд 3 сая гаруй 
хэрэглэгч хандаж, үйлчилгээ авч байна.  

Монгол улсын Засгийн газраас 2013 оноос хэрэгжүүлсэн “Газар хөдлөлөөс 
амжиж дуулгах” систем төслөөр  Цаг агаарын аюултай болон гамшигт үзэгдлийн 
мэдээллийг хэрэглэгчдэд шуурхай хүргэхийн тулд УЦУОХ, ОБЕГ-ын хооронд шилэн 
кабель болон богино долгионы радио станцаар холбогдож, Улаанбаатар хотод 60 
дохиоллын систем ашиглах, УБ хот болон орон нутагт 3 телевиз, 10FM радио, 2 
үүрэн телефоноор хүргэх болсон, 2015 онд НҮБХХ-өөс ОБЕГ-тай хамтран 
хэрэгжүүлж буй “Гамшгийн эрсдлийг бууруулах, зохицуулах чадавхийг орон нутгийн 
түвшинд бэхжүүлэх” нь төслийн шугамаар бүх аймгуудын цаг уурын станц, 
харуулуудыг Багц мессеж явуулах модемиар хангаж ажиглагч нарт сургалт зохион 
байгуулсан нь ус цаг агаарын аюултай болон гамшигт үзэгдлээс урьдчилан  
сэрэмжлүүлэх, болзошгүй аюул, гамшгийг хохирол багатай даван туулахад чухал 
алхам боллоо. Мөн энэ төслөөс Хэнтий аймгийн Жаргалтаан, Дорнод аймгийн 
Баяндун, Дундговь аймгийн Баянжаргал харуулд иж бүрэн автамат цаг уурын станц, 
дагалдах хэрэгслийн хамт өгч, УЦУОХ-ийн УМС-т 40 Тр багтаамжтай Hard диск 
худалдан авч өгч хангалт хийв.   

Цаг уурын радарын ажиглалт хийх, мэдээ боловсруулах, дамжуулах журмыг 
шинэчлэн ЦУОШГ-ын даргын 2007 оны 7 дугаар сарын 10-ний өдрийн 101 тоот 
тушаалаар батлуулж, том дэлгэцэн дээр борооны бөөн үүлийг 30 минутаас 1 цагийн 
дараа шилжин ирэхийг замналыг автоматаар прогнозлох боломжтой болгосон нь 
Улаанбаатар хотод аадар бороо орохыг урьдчилан мэдээлэхээс гадна дохиоллыг 
эртнээс ажиллуулах боломжийг бүрдүүлэв. 

ЦУОШГ-ын даргын 2007 оны 21 тоот тушаалаар 3 дугаар сарын 1-нээс эхлэн 
аймгууд Мэдээлэл тооцоололын төвөөр дамжуулан 72 харуулын мэдээг төвд 
дамжуулж боловсруулалт хийдэг байсныг зогсоож, орон нутгийн сүлжээний 
операторууд 08, 20 цагийн харуулын мэдээг өөрсдөө сервирт байрлуулж байсан 
бол 2013 оны 5 сарын 1-нээс эхлэн харуулын 14 цагийн мэдээг сервирт байршуулж 
180 гаруй харуулын мэдээг өдөрт 3 удаа авч төв орон нутагт нэгэн зэрэг мэдээлэл 
үйлчилгээний ажилд ашигладаг боллоо. 

2007 оны 5 дугаар сараас БНХАУ-ын FY-2C дагуулын мэдээг боловсруулах 
программ хангамжийг  зүгшрүүлэн ажилд оруулснаар үүлний зураг автоматаар орон 
нутагт дамжиж мэдээлэл үйлчилгээний ажилд ашигладаг болов.  

ЦУОШГ-ын даргын 2013 оны 12 сарын 25-ны 232 дугаар тушаалаар 2014 оны 
01 дүгээр сарын 01-нээс орон нутгийн синоптик инженерийн ажлын байранд Орон 
нутаг синоптик “ONS” программыг нэвтрүүлснээр орон нутгийн урьдчилан мэдээлэх 
салбаруудын ажлын үзүүлэлтийг төвөөс хянаж, аргачилсан зөвлөмжөөр хангах 
боломжтой болов. 

УМТ-д 2013 оноос тоон прогнозын олон загварын үр дүнг нэгэн зэрэг харж 
анализ хийх зорилгоор цаг агаарын урьдчилсан мэдээ бичихэд “Prog-make“ програм 

http://www.tsag-agaar.mn/
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шинээр нэвтрүүлсэн нь 1-5 хоногийн урьдчилалтай урьдчилсан мэдээний төслийн 
үндэслэлийг сайжруулах боломжийг бүрдүүлэв. 

Цаг агаарын аюултай үзэгдлийн бүртгэлийг дотоод Web дээр байрлуулж 
жилд болсон цаг агаарын аюултай үзэгдлээр баяжуулан төв орон нутагт цаг 
агаарын урьдчилсан мэдээ гаргах ажиллагаанд ашиглах боломжийг бүрдүүлэв. 

Монгол улсын Засгийн газрын Төсвийг хэмнэлтийн горимд шилжүүлэх тухай  
2014 оны 5 дугаар сарын 147 дугаар тогтоолын дагуу бичиг хэрэг, шуудангийн 
зардлыг бууруулах зорилгоор ЦУОШ Газрын даргын А53 тоот тушаалаар 2014 оны 
7 дугаар сарын 1-нээс эхлэн цахим сүлжээ нэвтрүүлж, сарын мэдээ 600 орчим,  
улирлын мэдээ 200 орчмыг хэвлэж олшруулдаг, өдөрт 10 гаруй байгууллагад 
факсаар мэдээ дамжуулдаг байсныг холбогдох газруудад урьдчилан мэдэгдэж 
зогсоох арга хэмжээ авснаар хэвлэлийн болон бичиг хэргийн зардлыг эрс 
бууруулсан ажил болсон.  

Орчны зурган дээр зурах фронтын анализыг сайжруулах технологийг 
боловсруулж 2014 оны 11 дүгээр сарын 1-нээс эхлэн үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх тухай 
ЦУОШ газрын даргын 2014 оны А-105 тоот тушаал гаргуулан мөрдсөнөөр орчны 
зурганд синоптик инженер фронт зурахдаа өмнөх түүхээ харж, хадгалахаас гадна 
тоон прогнозын олон үр дүнг нэгэн зэрэг ашиглах боломжийг бүрдүүлж өгснөөр 
фронтын байрлалыг үнэн зөв тогтооход шинэлэг үр дүнтэй ажил болов. 

Монгол улсын Засгийн газрын 2000 оны 190, 26 дугаар тогтоолууд цаг 
хугацааны хувьд өөрчлөх шаардлага гарч Засгийн газрын 2015 оны 286 тогтоолоор 
шинэчлэгдэн Журам, жагсаалт, хуваарь батлагдсантай холбогдуулан ЦУОШ Газрын 
даргын 2015 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/145, УЦУО хүрээлэнгийн 
захирлын 2015 оны 10 дугаар сарын А/42 тоот тушаалын дагуу Цаг агаарын 
аюултай болон гамшигт үзэгдлийг дүгнэх журмыг шинэчлэх, Анхааруулах мэдээнд 
оруулах үзэгдлийн жагсаалтыг тогтоох, 2008 оны Ус цаг агаар байгаль орчны  
аюултай үзэгдлийг мэдээлэх зааврын “Орон шуурга”-ны аюул мэдээ өгөх эрч хүчинд 
өөрчлөлт оруулах асуудлыг боловсруулан аргазүйн зөвлөлд оруулж шийдвэр 
гаргуулан ЦУОШ газрын даргын 2015 оны А/155 тоот тушаал гаргуулж 2015 оны 10 
дугаар сарын 1-ны өдрөөс эхлэн мөрдөх шийдвэр гаргуулав.  
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Монгол улсын шадар сайдын 2015 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн 55 

тоотоор аймаг, нийслэлийн засаг дарга нарт цаг агаарын гамшигт үзэгдлийн 
мэдээллийг мессежээр явуулахад шаардагдах хөрөнгийг төсөвт суулгах арга 
хэмжээ авах тухай албан даалгавар гаргуулж аймгуудын цаг уурын байгууллагын 
дарга нарт хүргүүлж аймаг, сумын төсөвт зардлууд суулгах боломжийг бүрдүүлэв. 

Цаг агаарын газар, өндрийн бодит зургийн боловсруулалтыг сайжруулах, 
өндрийн зургийн мэдээний хоосон орон зайг тоон прогнозын ойрын хугацааны  
мэдээгээр нөхөх, прогноз зураг боловсруулах зарим гар ажиллагааг автоматжуулах 
зэрэг ажлуудыг хийж, 2015 оны 9 дүгээр сарын 1-нээс шуурхай үйлчилгээний ажилд 
ашигласан ба бүх бодит болон прогноз зургийг SURPER 12 программаар зурдаг 
болгосноор зургийн чанар сайжирч, бодит зурган дээрх даралтын орны төвийн 
байрлалыг үнэн зөв тогтоож, харах боломж бүрдсэнээс гадна, NСEP, Японы тоон 
прогнозуудын үр дүнг хүний оролцоогүйгээр хоногт 4 удаа татаж боловсруулан 
дотоод сүлжээн дээр тавьж ашиглаж байна. 

Цаг агаарын хоногийн болон, 7 хоногийн тоймыг зурган хэлбэрээр tsag-
agaar.gov.mn вэб хуудаст байршуулахад зөвхөн цаг уурын өртөөний мэдээ ашиглаж 
байсныг 2016 оноос цаг уурын бүх өртөө харуулын мэдээ ашиглахаар программыг 
шинэчилж ажилд оруулав. 

Цаг агаарыг урьдчилан мэдээлэх үйл ажиллагаанд судалгаа, шинжилгээний 
ажлын үр дүнгээр бий болсон шинэ аргууд, сүүлийн үеийн технологийн дэвшлүүд, 
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супер комьпютерийн технологи амжилттай нэвтрүүлсний үр дүнд цаг агаарын 
богино хугацааны урьдчилсан мэдээний чанар тус хүрээлэн анх байгуулагдах үеэс 
10 гаруй хувиар ахиж, ихээхэн газар нутгийг хамарсан цаг агаарын аюултай болон 
гамшигт үзэгдлийг 24-72 цагийн өмнөөс илрүүлж чадах хэмжээнд хүрээд байна.  
Тухайлбал, 2009 оны 9 дүгээр сарын 18-20-нд газар тариалангийн 80 мянган га-гийн 
үр тариаг дарсан нойтон цас, 2015 онд ургац алдах хэмжээнд хүргэсэн олон хоног 
үргэлжилсэн хэт халалт, 7 дугаар сард орсон хүйтэн бороо, 2016 оны 3 дугаар 
сарын 3-4-нд болсон хүчтэй салхи, цасан шуургыг 24-72 цагийн өмнөөс урьдчилан 
илрүүлж, Улсын онцгой комисс болон хэрэглэгчдэд орон даяар мэдээллийн бүх 
хэрэгслээр зарлан мэдээлж чадсан явдал юм.  

 

 
 
Цаг агаарын урьдчилсан мэдээний чанарыг сайжруулах талаар төр засаг 

болон ЦУОШГ-аас ихээхэн анхаарал тавьж техник технологийг дас дараатай 
шинэчилж, мэргэжилтнүүдийн чадавхийг дээшлүүлж байгаагийн үр дүнд цаг 
агаарын бүх төрлийн урьдчилсан мэдээний чанар ард түмнээс өгсөн үнэлгээгээр 
жилээс жилд сайжрах хандлагатай. Дөчөөд жилийн статистик судалгаанаас үзэхэд 
цаг агаарын урьдчилсан мэдээний таарц 1 хувиар дээшлэхэд малын зүй бусын 
хорогдол нэг буман толгойгоор буурч байдаг жишиг гарч байснаас үзэхэд цаг 
агаарын урьдчилсан мэдээ манай улсын эдийн засагт ихээхэн үр ашиг өгч байгаа нь 
тодорхой байна. 
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1.2.2.2 Судалгаа шинжилгээний ажил, эрдмийн зэрэг цол хамгаалсан эрдэмтэд 
Хүрээлэн 1994 оноос хойш эрдэм шинжилгээний ажлын санхүүжилтээ 

Шинжлэх ухаан, технологийн сангаас төслийн хэлбэрээр авч эхэлсэн ба Шинжлэх 
ухаан технологийн сангийн сэдэвт ажлын 2 төслийг амжилттай хэрэгжүүлсэн бөгөөд 
2010-2015 онд БОНХЯ, БШУЯ-ны захиалгат 4 ШУТ төсөл, 1 суурь судалгааны 
сэдэвт ажлын эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг амжилттай хийж хүлээлгэн өгөв. 
Үүнд: 2010-2012 онд "Монгол   орны   уур   амьсгалын   өөрчлөлт,  прогноз",   
“Монгол   орны гадаргын усны горим, нөөц, үнэлгээ, прогноз” төсөл, 2013-2015 онд 
“Цаг агаарыг урьдчилан тооцоолох загварчлалд супер компъютерийн технологи 
ашиглах нь”,  “Гадаргын усны  динамик системийн зүй тогтол, өөрчлөлт, хандлага” 
төслийн ажил, “Монгол   орны   орчил   урсгалын   судалгаа”  сэдэвт суурь 
судалгааны ажлууд хийж, хүрээлэнгийн их семинар, Эрдмийн зөвлөлөөр 
хэлэлцүүлэн хэрэгжүүлэв.  

Доктор Д.Жүгдэр нь 2001-2004 онд БНСолонгос улсын Шинжлэх Ухаан 
Технологийн Яамны урилгаар эрдэмтэн-судлаачаар Солонгосын Yндэсний Багшийн 
Их Сургуулийн агаар мандлын судалгааны лабораторт “Зүүн хойд Азийн шороон 
шуурга” сэдвээр хамтын судалгааны ажлыг амжилттай хийж гүйцэтгэсэн байна.  
Энд ажиллах хугацаандаа эрдэм шинжилгээний 10 өгүүлэл бичиж хэвлүүлсэн 
байна. Түүний ажлыг Солонгос улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Яамны 
зөвлөлөөс сайшааж байсны дээр Солонгос улсын KBS1 телевизийн ярилцлагад 
орж, 2 удаа сонинд нийтлэгдэж байжээ.   

2010 оны байдлаар нийт олон улсын хэвлэлд 258 илтгэл, олон улсын 
сэтгүүлд 7 бүтээл, Монгол илтгэл 20, ЭШ-ний 15 бүтээл бичиж хэвлүүлэв. 

Дээрх төслүүдээр цаг агаарын урьдчилан мэдээлэх арга, технологи, 
боловсруулалтын системийг сайжруулах, инженерийн ажлын байрны автомат 
боловсруулалтыг улам боловсронгуй болгох, уур амьсгалын өөрчлөлт, түүний 
ирээдүйн хандлагыг үнэлэх, нөлөөллийн үнэлгээ хийх, гадаргын усны горим, 
нөөцийн үнэлгээ, динамик системийн зүй тогтол, өөрчлөлтийг тогтоох, хиймэл 
дагуулын мэдээний боловсруулалтын чиглэлээр эрдэм шинжилгээ, судалгааны 
ажил хийгдэв. 
         2012 оноос эхлэн суперкомпьютерын технологийг цаг агаар болон агаарын 
бохирдлын урьдчилсан мэдээ, уур амьсгалын өөрчлөлтийн ирээдүйн төсөөллийг 
гаргахад ашиглах, гадаргын усны эргэц, дулааны тэнцэл, мөстөл, мөсөн голын масс 
балансын судалгааны чиглэлээр судалгааны ажлууд амжилттай хийгдлээ. 
         Салбарын эрдэм шинжилгээний ажилтан, судлаачдаас 60 гаруй хүн 
математик, физик, газарзүй, хөдөө аж ахуй, байгалийн шинжлэлийн чиглэлээр 
докторын (Ph.D) зэргийг гадаад, дотоод, гадаадад хамгаалсан.  

ДЦУБ-ын сайн дурын хамтын ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд БНСУ-ын 
Цаг уурын албатай хамтран 2004 онд 6 нод бүхий 12 процессортой PC кластер 
систем ус цаг уурын албанд нэвтрүүлснээр бүс нутгийн бэсрэг хэмжээсийн MM5 
загварыг шуурхай ажиллагаанд оруулж, Төв Азийн хэмжээгээр 30км, Монгол орны 
хэмжээгээр 10км-ийн орон зайн нарийвчлалтай, 48 цагийн прогнозыг 28 хот 
суурингаар гаргаж эхэлсэн. 2005 оноос Японы JICA байгууллагаас хэрэгжсэн хүний 
нөөцийн чадавхийг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд 24 процессортой кластер систем 
нэвтэрснээр тооцоолох хурд үндсэндээ 2 дахин сайжирч, 118 цэгээр 72 цагийн 
прогнозыг өгч эхэлсэн юм.  
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Харин 2011 оны 11 дүгээр сард 768 процессортой секундэд 6.5 их наяд 
үйлдэл хийх хурдтай CRAY суперкомпьютер ашиглалтад орсноор MM5, WRF 
гидростатик биш загваруудыг газар бүрхэвчийн загвартай холбосон байдлаар 
үйлдвэрлэлд нэвтэрснээр Монгол орны хэмжээгээр 9км, Төвийн бүсээр 3км, 
Улаанбаатар орчимд 1км-ийн нарийвчлалтай 144 цагийн прогнозыг 130 орчим 
цэгүүдээр гаргаж байна. Ингэснээр температурын прогнозын алдаа 2.50C-ээс бага 
байж, ялангуяа салхи, хур тунадасны таарц, сайжирсан байна.  

2014 онд УЦУОХүрээлэнд дээрх загваруудын анхны нөхцөлд хиймэл 
дагуулын цацрагийн мэдээ, радарын мэдээгээр ассимляци хийх, олон загваруудын 
ансамбль прогноз хийх судалгааны ажил хийгдэв. 

2012 онд Агаарын температурын хоногийн хамгийн их, бага утгыг Кальманы 
шүлтүүрийн аргаар, хур тунадас, салхийг Хиймэл нейроны сүлжээний загвараар 5 
хүртэлх хоногоор урьдчилан тооцоолох технологийг боловсруулж үйлдвэрлэлд 
нэвтрүүлсэн.   

Монгол орны жил, улирлын агаарын температур, хур тунадасны уур 
амьсгалын газарзүйн тархалтыг газарзүйн мэдээллийн системийг (GIS) ашиглан 
орон зайн 5 км-ийн нарийвчлалтайгаар өндрийн тоон мэдээллийг ашиглан 
зурагласан байна.  

ДЦУБ-аас зөвлөмж болгосон уур амьсгалын эктремаль 27 индексийн 
өөрчлөлт, хандлагыг 1970 оноос өнөөг хүртэлх үеэр 70 өртөөний хоногийн мэдээг 
ашиглан тооцоолсон байна. Монгол оронд тохиолддог цаг агаарын аюултай болон 
гамшигт үзэгдлийн мэдээг нэгтгэн голомтын зураглалыг салхи шуурганы, хур 
тунадас, чийгшлийн гаралтай, халуун хүйтний гаралтай онц аюултай үзэгдлүүдээр 
хийж, бүс нутгаар дулааны болон хүйтний долгионы шалгууур/критер утгыг тогтоож, 
хүний эрүүл мэнд өвчлөлтэй холбон судлав.  

Суперкомпьютерын тусламжтайгаар Монгол орны ирээдүйн уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн үнэлгээг дэлхийн хэмжээний 150-200 км орон зайн нарийвчлалаас 
бэсрэг хэмжээст 30 км болгож нарийвчлан, хүлэмжийн хийн A1B хувилбарын хувьд 
боловсруулж, уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөллийн үнэлгээг ой, усны нөөц, хөрс 
бэлчээрийн ургамал, таримал ургамал, байгалийн бүслүүр, мөнх цэвдэг, мөсөн гол, 
мал аж ахуйн салбараар хийжээ.   

Агаар мандлын тоон загварын 1 км-ийн нарийвчлалтай прогнозын үр дүнг 
ашиглаж агаарын бохирдлын прогнозыг 48 цагаар хийсэн үр дүнг агаарын чанарын 
харуулын бодит ажиглалттай харьцуулж үнэлгээ хийсэн дүнгээс үзэхэд тэдгээрийн 
хоорондын хамаарал нь 0.33-0.72 байгаа нь агаарын бохирдлыг урьдчилан 
мэдээлэх бололцоо байгааг харуулжээ. Жил бүр “Бүс нутгийн уур амьсгалын  
өөрчлөлт ба цөлжилт” сэдвийн дор шинжилгээ судалгааны үр дүнгээр эрдэм 
шинжилгээний хурлыг зохион байгуулж байна. 

УЦУОСМХ-ийн эрдэмтэд, инженер техникийн ажилтнууд жараад оны эхэн 
үеэс анхны эрдмийн бүтээлээ туурвиж эхэлснээс хойш 800 гаруй эрдэм 
шинжилгээний өгүүлэл нийтлүүлсний 150-иадыг хуучин ЗХУ, БНХАУ, БНСУ, Англи, 
Нидерланд, Япон зэрэг улсуудад хэвлүүлсэн байна /4 дүгээр зураг/. Энэ хугацаанд 
Ус цаг уурын албаны технологийн заавар, журмыг оролцуулахгүйгээр /Салбарын 
стандартын хэмжээнд тооцогддог ийм заавар, журам 50 орчим байх бөгөөд 
шинжлэх ухаан техникийн хөгжлийн явцад байнга шинэчлэгдэж байдаг/ 150 шахам 
ном, товхимол туурвисан байна. 
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Ус цаг уурчдын туурвисан эрдэм шинжилгээний бүтээлийн тоо /Бүрэн бус 
мэдээгээр/ 

 
Манай ус цаг уурчдын бүтээл тодорхойлон бичихээс нарийн шинжлэх ухаан 

руу, зөвхөн Монгол орны хэмжээнээс халин бүс нутгийн болон гаригийн хэмжээний 
агаар мандлын үзэгдэл явцын судалгаа руу жил ирэх тутам гүнзгийрсээр байна. 
Монголын ус цаг уурчид байгалийн юмс үзэгдлийн математик загварчлал, түүний 
дотор экологийн загварчлал, зайнаас тандан судалгаа, уур амьсгалын өөрчлөлт, 
түүний нөлөөллийн үнэлгээ, байгалийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, бэлчээрийн 
мониторинг, онолын болон хэрэглээний уур амьсгалын салбарт үндэсний 
хэмжээний тэргүүлэх  байр сууриа олон жилийн турш хадгалсаар ирлээ.        

2007 онд ЦУОШГ-ын дэргэдэх Сургалтын төвийн байрыг ашиглалтад оруулан 
техник хэрэгсэл, тавилгаар ханган тохижуулж, байнгын ажиллагаатай болгосноор 
2013 оны эцсийн байдлаар цаг уурын ажиглагч, ус судлалын ажиглагч зэрэг 
мэргэжлийн дөрвөн чиглэлээр мэргэжил олгох сургалтыг 16 удаа зохион байгуулж 
494 хүнд мэргэжлийн үнэмлэх олгосноос гадна мэргэжлийн 16 чиглэлээр инженер, 
техникч, ажиглагчдын сургалтыг 42 удаа зохион байгуулж 1003 мэргэжилтнийг 
хамруулж, жил бүр 7-11 чиглэлээр 181-355 хүн техник, технологийн шинэчлэлтэй 
уялдуулан боловсруулалтын шинэ программ хангамжууд, цаг уурын мэдээг шалгаж 
боловсруулах автоматжуулсан систем, шинээр суурилуулсан цаг уурын автомат 
станцын ашиглалт, хиймэл дагуулын мэдээг ашиглах, боловсруулах, веб хуудас 
ажиллуулах, аэрологийн шинэ систем, цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх зэрэг 
сургалтад хамрагдаж хүрээлэнгийн инженер, эрдэм шинжилгээний ажилчид 
батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу хичээл зааж байна. Энэчлэн дотоодод Сургалтын 
төвөөс гадна төв, орон нутгийн мэргэжлийн байгууллагууд дээр газар дээр нь 
дадлагажуулах, зааж сургах, аргачилсан заавар зөвөлгөө өгөх ажлуудад холбогдох 
нэгжүүдээс мэргэжилтэнүүд тогтмол оролцож байна 

2012 онд УЦУОХ, НЦУТ-ийн синоптик инженерүүд, Иргэний нисэхийн ерөнхий 
газрын нислэгийн аюулгүй ажиллагаа хариуцсан байцаагч нарт зориулсан “Супер 
комьютерт суурилсан технологийн шинэчлэл ба тоон прогнозын аргууд” сургалт, 
2013 онд аймаг, нийслэлийн УЦУОША, НЦУТ, УЦУОХ-ийн синоптик инженерүүдэд 
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“Шинэ технологи, супер компьютерийн үр дүнг ашиглах, 2015 онд Синоптикийн 
автоматжуулсан ажлын байр” сэдэвт мэргэшүүлэх сургалтыг тус тус зохион 
байгуулж, гадаадад мэргэжилтнүүдээ илгээж урт, богино хугацаагаар мэргэжлийг нь 
дээшлүүлэх, дадлагажуулах арга хэмжээ авч байна. Мөн шинжилгээний хөтөлбөрт 
шинэ ажилбар нэмэгдэхэд болон гадаад, дотоодын төсөл, хөтөлбөр, сангийн 
шугамаар хийгдэж буй сургалтуудад жил бүр 100 орчим  ажилтныг хамруулж байна. 

2006-2016 онд ДЦУБ-ын сургалтын төвүүд, Финлянд, Япон, Солонгос, Англи, 
Ирланд, Голланд, АНУ, Австрали, Тайвань зэрэг улсад Засгийн газар болон олон 
улсын байгууллагаас зохион байгуулсан урт, богино хугацааны сургалтад бүх 
чиглэлийг хамарч олон судлаачид оролцсон гаруй хүнийг хамруулав. 

 Хүрээлэнгийн мэргэжилтнүүд дэлхийн 30 гаруй оронд явж, олон улсын болон 
хоёр талын хамтын ажиллагааны шугамаар сургалт, семинар, хурал, уулзалт зэрэг 
гадаад арга хэмжээнд илтгэл хэлэлцүүлж оролцлоо. 
 
1.2.3 Цаг уурын холбоо мэдээллийн салбар 

1956 оны 6 дугаар сарын 15-ны өдөр хуралдсан БНМАУ-ын Сайд нарын 
Зөвлөлийн 313 дугаар тогтоолоор Шинжлэх Ухааны Хүрээлэнгийн харъяа Ус Цаг 
Уурын Шинжилгээний Хорооны (УЦУШХ) дэргэд цаг агаарын мэдээ хүлээн авч, 
дамжуулж байх радиостанц байгуулан ажиллуулах шийдвэр гарч, үүнтэй 
холбогдуулан Цэрэг ба Нийгмийн Аюулаас Хамгаалах Яамны харъяанд ашиглаж 
байсан радиостанцыг тоног төхөөрөмж барилга орон байр, ажиллаж байсан радио 
холбоочдын хамт УЦУШХ-ийн мэдэлд шилжүүлжээ. 

Үүний дагуу 1956 оны 6 дугаар сарын 22-ны өдөр УЦУШХ-ний даргын 28 тоот 
тушаал гарч, тэр үед Монголд ажиллаж байсан ЗХУ-ын Цаг Уурын холбооны 
мэргэжилтнүүдийн тусламжтайгаар, цэргийн холбоонд ажиллаж байсан 
радиостанцын дэргэд цаг уурын мэдээ цуглуулан авч олон улсын сүлжээнд оруулах 
зориулалт бүхий төхөөрөмжүүдийг нэмж угсран 1956 оны 6 дугаар сарын 25-ны 
өдөр ашиглалтанд оруулж “Төв радиостанц” гэсэн  хаягтайгаар үйл ажиллагаа 
эхлэн явуулсан тул энэ өдрийг Монголын Цаг Уурын Холбоо байгуулагдсан түүхт 
өдөр гэж ахмад холбоочид тэмдэглэдэг байлаа. 

Төв радиостанцын тулгын чулууг тавьж, гал голомтыг нь бадраасан анхны 
холбоочид: 

1. Дэндэвийн Очирбат - Радиостанцын дарга 
2. Шаравын Бадарч  - радиотехникч 
3. Цэрэндоржийн Дашцэрэн - ахлах радист 
4. Доржийн Бадамжав - I зэрэгтэй радист 
5. Доржхүүгийн Лувсанбалдан I зэрэгтэй радист 
6. Билэгтийн Лувсансандаг - I зэрэгтэй радист 
7. Дамба   - комендант бөгөөд манаач, сахиул 

 
1957 онд Д.Очирбат гуай өндөр насны тэтгэвэрт гарч Д.Бадамжав “Төв 

радиостанцын” даргаар томилогдож, Даржаагийн Жүгдэр, Хорлоогийн Бадарч, 
Равдангийн Нямцэрэн нар радистаар ажиллаж эхэлжээ.  

Төв радиостанц нь орон нутгийн 30 гаруй цаг уурын станцын мэдээг 3 цаг 
тутамд, бөмбөлөг хөөргөлтийн мэдээг хоногт 2 удаа цуглуулж авч “UTM” гэсэн 
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дуудлага хаягтайгаар 6800, 3865 кГц-ийн үелзлэлтэй радио долгионоор олон улсын 
сүлжээнд орж, огторгуйн орон зайд мэдээллээ цацдаг байлаа.  

 

 
 
Цаг уурын холбооны “Хүлээн авах станц” гэж 1957 онд Буянт-Ухаа дахь 

салбарт бэлтгэгдэж, Урьдчилан мэдээлэх товчоо 1958 онд байгуулагдах цагаас 
эхлэн ажиллаж, 1966 онд хоёр тасран нэг хэсэг нь Нисэхийн Цаг Уурын салбарт 
үлдэж, зарим техникч операторчид нь төвд шилжин ирж, нэвтрүүлэх хүлээн авах 
хоёр станц нэгдэж Холбооны Зангилгаа гэсэн зохион байгуулалттай 14 хүний орон 
тоотой ажиллаж эхэлсэн. 

1966 онд манай албаны одоогийн энэ барилга шинээр ашиглалтанд орж, Ус 
Цаг Уурын Албаны Удирдах Газар Гандангийн дэнжээс нүүн ирж байрлав. 1966 оны 
намар Ус Цаг Уурын Шинжилгээний Институт анх эхлэн байгуулагдаж эдүгээ түүхэн 
хөгжлийнхөө 50 жилийн ойн босгонд ирээд байна. Мөн Цаг Уурын байгууллага үүсч 
байгуулагдсаны 30 жилийн ойн баяраа анх удаа тэмдэглэсэн зэрэг олон үйл явдал 
өрнөсөн жил байсан юм. 
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Монголын Цаг уурын холбооны салбар үүсч байгуулагдсан цагаасаа эхлээд 
дэлхийн харилцаа холбооны салбарт нэвтэрсэн тэргүүний дэвшилтэт техник 
төхөөрөмжүүдийг үйл ажиллагаандаа хэрэглэж байлаа. Морзын автомат 
нэвтрүүлгээр өөрийн орны цаг уурын станцуудын мэдээг олон улсын сүлжээнд 
радиостанцаар дамжуулахын зэрэгцээ цаг агаарын урьдчилан сэргийлэх мэдээ 
боловсруулахад шаардагдах Ази, Европ, далайн орнуудын цаг уурын станцуудын 
газрын болон агаарын дээд мандлын асар их мэдээллийг морзын өндөр хурдтай 
автомат нэвтрүүлгээр хүлээн авч, байсан нь холбооны техникийн дэвшлийн I үе 
шатанд хамрагдаж байлаа. 

1958 оны 3 дугаар улирлаас эхлэн телеграфын холбооны МТТ-2 кодын 
горимоор ажилладаг Герман улсад үйлдвэрлэсэн Т-51, Т-53 загварын телетайп, 
трансмиттер, ЗХУ-д үйлдвэрлэсэн телеграфын дохио хувиргуур TF-30 
төхөөрөмжүүдийг шинээр ашиглаж эхлэснээр гар ажиллагаанаас механик 
ажиллагаанд шилжих эхлэл тавигдаж, мэдээллийн техникийн II үе шатанд орсон 
болно. 

1959 оноос эхлэн ЗХУ-ын Хабаровск, БНХАУ-ын нийслэл Бээжин хотуудын 
цаг уурын холбооны төвтэй утсан холбооны телеграфаар харилцаж мэдээлэл 
солилцож, 1963 оноос эхлэн Токио, Бээжин, Новосибирск зэрэг хотуудаас газрын 
болон агаарын дээд мандлын цаг агаарын үзэгдлүүдийг харуулсан факсимиль зураг 
(фототелеграфын нэгэн төрөл) радиодолгионоор хүлээн авч, 1969 оноос эхлэн 
манай цаг уурын мэргэжилтнүүдийн боловсруулсан “Үүлшлийн” болон орчны 
зургийн мэдээллийг Нислэгийн Цаг Уурын товчоо, аймаг орон нутгийн холбооны 
зангилгаад зарим үед Новосибирскийн бүсийн төв зэрэг олон газарт радио болон 
утсан холбооны сувгаар дамжуулсаар 1999 он хүртэл ашиглаж байлаа. Факсимиль 
холбооны аппарат төхөөрөмжүүд нь тухай үедээ тэргүүний дэвшилттэт техникт 
тооцогдож байсан бөгөөд Монгол Улсын хувьд зөвхөн Цаг уурын албаны үйл 
ажиллагаанд ашиглаж байв. 

Цаг уурын холбоо байгуулагдсан цагаасаа эхлэн утсан холбоогүй сум, 
сангийн аж ахуй, суурин газрыг түшиглэн байгуулсан Цаг уурын станцуудад ПАРКС-
0,08 загварын радиостанц тавьж мэдээлэл солилцож, 1969 оноос эхлэн РСО-30, 
Полоса загварын радиостанц ЗХУ-д захиалан ирүүлж 20 гаруй салбарт суурилуулан 
ашиглаж байлаа. Лампат болон хагас дамжуулагч, бичил схем дээр тулгуурлан 
бүтээсэн дэвшилтэт техник, Монголд анх манай албаны мэдээлэл холбооны 
салбарт ашиглагдаж эхэлсэн. 

1970-1980 онуудад манай Цаг уурын холбооны төвийн үүрэгт ажлын үндсэн 
нэг хэсэг нь телеметрийн системд хамрагдах автомат радио цаг уурын станцын 
суурилуулалт түүний мэдээллийг хүлээн авах үйл ажиллагаа байлаа. Тийм автомат 
цаг уурын станцыг манай орны говь, хээр, хангайн бүсийн 10 гаруй зэлүүд газарт 
ЗХУ-ын мэргэжилтнүүд, багаж хэрэгслийг шалган засварлах товчооны болон манай 
холбооны инженер техникийн ажилтнууд хамтран угсарч 3 цаг тутмын мэдээллийг 
манай холбоочид хүлээн авдаг байлаа. 1976 онд манай холбооны төвд 1200 бит/сек 
–ийн хурдтай мэдээлэл солилцох “Погода” системийн АК-9 хэмээх иж бүрдэл бүхий 
төхөөрөмжийг туршилтын журмаар суурилуулж 1982 оноос эхлэн нягтруулах 
телефон, телеграфын сувгаар бүсийн төв гэгдэж байсан ЗХУ-ын Новосибирск 
хоттой холбогдож мэдээлэл харилцаа солилцож улмаар УЦУШИ-ийн Тооцоолон 
Бодох Төвийн ЕС-1022 машинтай холбож, холбооны сувгаар хүлээн авсан 
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мэдээллийг шууд боловсруулдаг болсноор гараар зургийн мэдээ буулгалт хийх 
ажиллагаа автоматжуулагдаж, техникийн дэвшлийн нэгэн шинэ эринд шилжив. 

Үүний дараагийн техникийн шинчлэлээр цаг уурын холбооны төв орон 
нутгийн салбаруудад ажиллаж байсан телеграфын Т-51, Т-63 аппаратыг F-1100, F-
1200, F-2000 загварын цахим аппаратаар сольж, мэдээлэл солилцох хурд 200 бод 
хүртэл нэмэгдэхийн зэрэгцээ дуу чимээ намжиж ажлын байрны нөхцөл үлэмж 
сайжирсан билээ. 

1988 онд УЦУШИ–ийн дэргэдэх Зохион бүтээх товчооны А.Батмөнх ахлагчтай 
инженерүүд Монгол үйлдвэрлэж эхлэсэн MONEL-88 компьютерийн зарчимд 
тулгуурлан мэдээлэл боловсруулах МЦЦ-24 хэмээх системийг зохион бүтээж 
С.Хөдөлмөр программ хангамжийг нь хийж манай холбооны төвд суурилуулснаар 
аймаг бүртэй харилцаж байсан телетайпын аппаратыг орлон, орчны дуу чимээ 
арилж, операторчийн ачааллыг маш ихээр хөнгөвчилсөн тэргүүний дэвшилтэт 
техник технологи ажиллаж байсныг онцлон тэмдэглэх хэрэгтэй.  

Цаг уурын холбооны төвийг хотууд, улс хоорондын харилцаанд холбодог нэн 
чухал амин судас бол кабелийн холбоо байсныг дурдах хэрэгтэй. 1966 онд манай 
албаны шинэ барилга ашиглалтанд орж Холбооны зангилгаа байгуулагдан 
ажиллаж эхлэхтэй холбогдуулан манай удирдах газар Холбооны Яамны Цахилгаан 
Холбооны Газрын хооронд 20 хос утастай кабель татаж ашиглаж байсан боловч, 
кабелийн чанар муудсаны гадна багтаамж нь хүрэлцэхгүй болж 3 удаа сольж 
өргөтгөн ашиглаж байгаад 2004 онд сансрын холбооны VSAT хиймэл дагуулын 
системд шилжсэнээр кабелийн шаардлага үгүй болсон юм.  

Цаг агаарын урьдчилсан мэдээг хөдөө аж ахуй, нисэх онгоцны үйлчилгээ, 
бусад хэрэглэгчдэд ойртуулахын зэрэгцээ төвийн холбоо мэдээллийн ажлын 
ачааллыг хөнгөвчлөн хуваарилах бодлогоор 1968 оноос эхлэн Говь-Алтай, 
Өмнөговь, Дорнод 3 аймагт УМТ, Холбооны зангилгаатай байгуулан ажиллуулж, 
цаашид бүх аймгийн төвд Холбооны зангилгаа байгуулан бүгд сансрын холбоогоор 
дамжуулан мэдээлэл солилцож ирсэн. 

1970 оны 12 дугаар сард манай холбоо мэдээллийн системд дэлхийн хиймэл 
дагуулаас мэдээ хүлээн авах газрын станц байгуулан ашиглалтанд оруулж агаар 
мандал дахь үүлний бүтэц, шилжилт, аянга цахилгаан, салхины хуйлрал, газрын 
гадарга дээрхи цасан бүрхүүлийн талаар мэдээллийг хүлээн авч, боловсруулах, 
байгаль орчин түүний нөөцийг сансраас тандан судлах ажлын эхлэл тавигдсан 
болно. 

1972 онд Ус цаг уурын шинжилгээний институтийн харъяа Машинт 
Тооцооллын хэлтсийг 13 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулж, 1978 онд ЕС-1022 
загварын тооцоолон бодох цахим төхөөрөмжөөр тоноглон өргөтгөж, 1982 оноос 24 
цагийн тасралтгүй үйл ажиллагаатайгаар цаг уурын шуурхай мэдээллийн холбооны 
сувгаар мэдээ хүлээн авч боловсруулах технологи ажиллагаанд нэвтэрсэн. 

1987 онд Холбооны Төв, Сансрын мэдээллийн хэлтэс, Тооцоолон Бодох Төв 
гэсэн 3 хэлтсийг нэгтгэн Мэдээлэл Тооцооллын Төв гэж байгуулан Электрон 
Тооцоолох машин ашиглалтын хэлтэс, Программ хангамжийн хэлтэс, Сансрын 
технологийн хэлтэс гэсэн 3 хэлтэстэй ажиллаж эхэлсэн билээ.  

1991 онд Новосибирскийн Цаг Уурын Холбооны бүсийн төвтэй мэдээлэл 
солилцох технологийг Х-25 протоколд шилжүүлэн 7200 бит/сек-ийн хурдтай 
солилцдог болж, 1991 оны 1 дүгээр сараас Улаанбаатар-Бээжингийн хооронд 
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холбогдож байсан газрын сувгийг сансрын сувагт шилжсэнээр мэдээллийн чанарын 
үзүүлэлт сайжрах нөхцөл хангагдав. 

1992 онд Монгол Улсын Засгийн Газрын төслийн шугамаар АНУ-ын ДЕК 
пүүсээс VAX-3400, 4000/300 маркийн тооцоолох машин тус тус авч, цаг уурын 
горимын мэдээний мэдээллийн сан байгуулж эхлэв. 

1994 оноос эхлэн Датаком ХХК-тай хамтран “Багц мэдээллийн Х-25” 
сүлжээнд шилжин орсоноор орон нутгийн холбооны зангилгаадын хооронд 
мэдээлэл солилцох хурд нэмэгдэж, компьютерийн сүлжээнд шилжих эхлэл 
тавигдлаа. 

Монгол улс, БНХАУ-ын Цаг уурын албадын хамтын ажиллагааны шугамаар 
2001 оны 11 дүгээр сараас БНХАУ-ын Цаг Уурын хиймэл дагуул РС VSAT 
системийн хүлээн авах станцыг суурилуулж 2 Мбит/сек-ийн хурдаар Бээжингийн 
Цаг уурын холбооны бүсийн төвөөс тоон болон зурган мэдээллийг 24 цагийн турш 
хүлээн авдаг болсноор дараагийн нэгэн дэвшил болов. 

 

 
 



УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ СУДАЛГАА, МЭДЭЭЛЛИЙН ХҮРЭЭЛЭНГИЙН  
ХӨГЖЛИЙН ТҮҮХИЙН ЖИМЭЭР 

 

60 
 

 
 
Япон улсын Засгийн Газрын буцалтгүй тусламжаар “Цаг Уурын Холбооны 

системийг сайжруулах нь” төслийн хүрээнд 2004 оны 10 дугаар сард, сансрын 
холбооны Интелсат хиймэл дагуулын  сувгаар VSAT сүлжээ үүсгэн Улаанбаатар хот 
- аймгуудын  холбооны зангилгааны хооронд зохион байгуулсан нь Цаг Уурын 
Холбооны системд нэвтэрсэн мэдээлэл технологийн цоо шинэ дэвшил буюу 
хувьсал боллоо.  

2007 оноос эхлэн БНХАУ-ын байран хиймэл дагуул FY-2 дагуулаас мэдээ 
хүлээн авдаг болж дахин нэгэн дэвшилд хүрэв.  
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2011 онд супер компьютер Cray XE6m нэвтрүүлж тоон прогнозын загварын 

тооцох хурдны тал дээр маш их шинэчлэл хийгдсэн. 
2012 оноос 8 мbps хурдтай CMACast мэдээлэл солилцох сүлжээ ашиглаж, 

Бээжингийн бүсийн төвд боловсруулсан мэдээ мэдээлэл, FY2E, FY2C, FY3A хиймэл 
дагуулын зурган мэдээ хүлээн авч, цаг агаарын мэдээ зохиоход үүлний зургийг 
ашиглаж, ХААЦУ-т хур тунадасны боловсруулалт хийж байна. 
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2011 оноос шат дараатайгаар аймгуудын УЦУОША-дыг шилэн кабелийн 

сүлжээнд холбох ажлыг эхлүүлж, 2016 онд хамгийн сүүлчийн аймгууд болох Төв, 
Сэлэнгэ, Архангай, Орхон, Дархан-Уул аймгуудыг холбосноор 680 мегабитээс 1 
мегабит хүртэл хурдтайгаар зурган болон тоон мэдээ, мэдээлэл солилцож, 
сүлжээний найдвартай тасралтгүй ажиллагаа хангагдаад байна. 

Цаг уурын нэгдсэн сүлжээнд УЦУОСМХ, Нисэхийн цаг уурын төв, БОХЗТЛ, 
УБ хотын УЦУОША, ЦУОШГ зэрэг байгууллагуудын нийт 700 орчим хэрэглэгч 
холбогдон орон нутагтай мэдээлэл солилцон ажиллаж байна.  

Орон нутгийн дээрх сүлжээнээс гадна Новосибирск дэх ДЦУБ-ын холбооны 
бүсийн төвтэй 64 Кбит/сек-ийн хурд бүхий тоон сувгийг түрээсээр ашиглан дэлхийн 
бөмбөрцгийн хойд хагасын цаг агаарын мэдээг хоногт 8 удаа 3 цаг тутамд тоон 
болон зурган хэлбэрээр хүлээн авч өөрийн төвд боловсруулсан Монголын цаг 
уурын мэдээг дамжуулдаг байсан бол 2016 оны 1 дүгээр сараас эхлэн VPN 
технологи ашиглан интернетээр мэдээ мэдээллээ солилцон ажиллаж байна. 

ДЦУБ-ын Бээжин дэх Цаг уурын холбооны бүсийн төвтэй 2010 оны 1 дүгээр 
сараас 64Кбит/сек-ийн тоон сувгийг түрээслэн цаг агаарын мэдээ солилцон 
ажиллаж байна.  

Цаг уурын холбоо мэдээллийн салбар байгуулагдсан цагаасаа эхлэн 
мэдээлэл холбооны хамгийн тэргүүний дэвшилтэт техник, технологийг үйл 
ажиллагаандаа хэрэглэж ирснээрээ ч, хоногт хүлээн авч дамжуулдаг мэдээллийн 
тоо хэмжээгээрээ ч хамгийн их тэр хирээрээ хамгийн их ачаалалтай салбар байв. 

Одоогоос 60 жилийн тэртээд энэ ертөнцийн хамгийн хөгжилтэй гэгдэж байсан 
орнуудын нэгэн адил манай албаны холбоо мэдээллийн үйл ажиллагаанд зөвхөн 
Морзын холбоо зонхилж байсан бол эдүгээ сансрын холбоогоор өндөр хурдтай тоон 
болон зурган мэдээлэл солилцоод зогсохгүй түүний тусламжтайгаар эх дэлхийгээ 
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алган дээрээ тавиад өнхрүүлэх мэт цаг агаарын, байгалийн элдэв үзэгдлийг харж 
чаддаг болжээ. 
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1.2.4 Хөдөө аж ахуй цаг уурын салбар 
Судар бичгийн хүрээлэнгийн 1931 оны шинжилгээний ажлын төлөвлөгөөнд 

цаг уурын кабинет доорх зорилтуудыг тавьжээ. Yүнд: 
1. Мал ба тариалангийн яам, Хамтралыг удирдах газартай зөвшилцөн 

ургамлын ургалтын үеийн ажиглалт хийх хялбарчилсан хөтөлбөр боловсруулах 
2. Ургамлын ургалтын ажиглалтыг цаг уурын станцуудад зохион байгуулах                
3. Ургамлын ургалтын үеийн агаарын температурын ажиглалтын материалыг 

Улаанбаатар, Цэцэрлэг, Жавхлант, Алтанбулаг өртөөнүүд ба Сэлэнгийн нутгаар 
боловсруулах г.м.  

Монгол улсын Хөдөө аж ахуйд 1950-иад оны сүүлээр нэгдэлжих хөдөлгөөн 
үндсэндээ дуусч, харин атар газрыг эзэмшин тариалангийн аж ахуйг хөгжүүлэн 
дотоодынхоо гурилын хэрэгцээг хангах асуудал ид өрнөж байсан үед гаргасан 
БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн “Ус цаг уурын шинжилгээний ажлыг сайжруулах 
зарим арга хэмжээний тухай” 1958 оны 381 дүгээр тогтоолд хөдөө аж ахуй, ялангуяа 
мал аж ахуйг хөгжүүлэхэд хөдөө аж ахуйн цаг уурын шинжилгээний албыг байгуулах 
нь чухал болохыг тэмдэглэн 1959 оноос энэхүү ажлыг аймгийн төв дэх цаг уурын 
станцаар дамжуулан удирдаж, шаардлагатай багаж, хэрэгсэл, холбогдох баримт, 
судалгаа, хүн хүчээр хангахыг ХААЯ, УЦУШХ, аймгийн АДХГЗ-д үүрэг болгожээ. 
Үүний дагуу 1959 онд Сэлэнгэ аймгийн Зэлтэрийн сангийн аж ахуйд ”Хөдөө аж ахуй 
цаг уур (ХААЦУ)-ын анхны харуулыг байгуулж, цаашид бүх нэгдэл, САА-д харуул 
байгуулах зорилт тавин ажилласнаар 1990 онд ХААЦУ-ын 273 харуултай болсон 
байна. Энэ ажлыг ЗХУ-ын мэргэжилтэн Н.Г.Колесниковагийн удирдлагын дор 
инженер Д.Ванхаан, техникч Зоя, Цэрэнжаа нар гүйцэтгэв.   

УЦУАГ-ын даргын 1963 оны 44 дүгээр тушаалын дагуу цаг уурын өртөө, 
харуулуудад ан амьтдын нутагшил, хөдөлгөөний ажиглалт, хөрсний чийгийн 
хэмжилтийг хийж эхэлжээ.  

Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг цаг агаарын мэдээллээр хангах ажлыг 
сайжруулах зорилгоор 1965 оны 6 дугаар сард “Цаг уур, ХААЦУ-ын мэдээллээр 
үйлчлэх схем”–ийг баталж, улсын хэмжээнд мөрдүүлэн ажилласнаар мэдээлэл, 
үйлчилгээний ажлын цар хүрээ өргөжиж, УЦУАУГ-ын шийдвэрээр 1967 оноос 
өвлийн улиралд цаг агаарын байдал хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл, мал өвөлжилтийн 
явцад хэрхэн нөлөөлөхийг судлан мэдээлэх болсон. 

1966 онд УЦУШИ-ийг байгуулахад газар тариалан, мал аж ахуйг цаг агаарын 
нөхцөл байдалтай уялдуулах, ХААЦУ-ын мэдээллээр хэрэглэгчдийг хангах ажлыг 
шаардалагын хэмжээнд хүргэх зорилгоор уур амьсгалын хэлтэст ХААЦУ-ын тасаг 
байгуулан даргаар нь Д.Ванхааныг томилж, инженерээр Б.Данзанням, Дашдорж нар 
ажиллаж эхлэв.  

ХААЦУ-ын мэдээлэл, үйлчилгээний ажлыг шуурхай болгох зорилгоор 1967 
оноос кодын системд шилжиж, “агродундаж мэдээ”–г сар бүрийн 1,11, 21-ны 
өдрүүдэд холбооны сувгаар өртөө, харуулаас хүлээн авч коодыг тайлан, шалгалт 
хийж боловсруулан “ХААЦУ-ын арав хоногийн тойм” товхимолд өнгөрсөн цаг 
агаарын байдал, мал аж ахуй болон газар тариаланд хэрхэн нөлөөлснийг тусгах 
болжээ.  

1968 оны УЦУАУГ-ын коллегийн хурлын “ХААЦУ-ын шинжилгээний ажлыг 
сайжруулах арга хэмжээний тухай” 10 дугаар протоколоор “Хадлан бэлчээрийн 
аялан судалгааний заавар”, “Бэлчээрийн ургамлын байдлын үнэлгээ болон түүнийг 
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дүгнэх заавар”, ган, зудын талаар өртөө, харуулд хийгдэж байгаа ажлыг 
тогтмолжуулах, арга зүйгээр хангах, арав хоног бүр мал аж ахуй ба газар 
тариалангийн үйлдвэрлэлд цаг агаар хэрхэн нөлөөлсөн талаарх мэдээллийн 
чанарыг сайжруулах асуудлыг шийдвэрлэж байжээ.  

1969 оноос Хөдөө аж ахуйн цаг уурын сектор болон өргөжиж, 1969 онд “Ган 
зуд болсон эсэхийг тогтоох заавар”-ыг боловсруулж, 1970 оноос үйлдвэрлэлд 
мөрдлөгө болгосон ба 1970 оны эхээр цаг агаарын мэдээллээр хөдөө аж ахуйн 
үйлдвэрлэлийг хангах судалгааны арга зүй болон станц харуулын хөтөлбөр, 
ажиглалтыг явуулах талаар тэр үеийн ЗХУ-ын ХААЦУ-ын мэргэжилтэн Новикова, 
Щербакова болон дэлхийн цаг уурын байгууллагын эксперт, эрдэмтэн Мельник 
нартай хамтран ажиллаж байлаа.  

1972-1973 онд ХААЦУ-ын шинжилгээний хэлтсийн даргаар Б.Жамбаажамц, 
инженерээр Б.Данзанням, Ч.Төрхүү, техникчээр З.Бадамгарав, Б.Жамбал, 
С.Чимгээ, Г.Нацагдорж, Д.Дэнзмаа нар ажиллаж байв. Монголын анхны агро цаг 
уурч С.Сангидансранжав ЗХУ-ын /хуучнаар/ Одесса хотын Ус цаг уурын дээд 
сургуулийг ХААЦУ-ын мэргэжлээр 1973 онд төгсөн ирж, ХААЦУ-ын шинжлэх ухааны 
шинжилгээ, судалгааны ажлыг шинэ түвшинд явуулж эхэлсэн ба тэрээр Казахстан 
улсын Алма-Ата хотод аспирантурт суралцаж байхдаа буюу 1979 онд Казакын 
Эрдэм Шинжилгээний Хүрээлэнгийн бүтээлийн дугаар 75-т “БНМАУ-ын бэлчээрийн 
ургамлын ургац ба цаг агаар, уур амьсгалын уялдаа”, “Монгол орны бэлчээрийн 
ургамал ургах агро цаг уурын нөхцөл” гэсэн эрдэм шинжилгээний 2 өгүүллийг анх 
удаа гадаадад хэвлүүлж Монголын агро цаг уурч нарын бүтээл, ололтыг бусад орны 
судлаач, эрдэмтдэд таниулж байв. 

1974-1976 онд ХААЦУ-ын хэлтсийн даргаар С.Сангидансранжав, техникчээр 
З.Бадамгарав, Б.Жамбал, С.Чимгээ, Г.Нацагдорж, Д.Дэнзмаа, Б.Должин нарын 
бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байжээ.  

1971-1974 онд хэлтсийн мэргэжилтнүүд ХААЦУ-ын ажиглалтын нэгдсэн 
заавар болон ХААЦУ-ын мэдээлэл үйлчилгээний ажлын арга зүйг боловсронгуй 
болгох, орон нутагт шалган туслах ажлыг хийхэд гол анхаарлаа чиглүүлж 
ажилласан бөгөөд 1974-1980-аад онуудад инженер Б.Данзанням, В.Сүрэнжав, 
Ө.Гэндэнжав, Д.Төрхүү, Х.Сарантуяа, С.Сангидансранжав, техникч Б.Должин, 
Д.Дэнзмаа, Т.Сумъяабазар, С.Цэгмид, Ш.Уранчимэг нар дээрх ажлыг үргэлжлүүлэн 
гүйцэтгэсэн байна. 

1974 оноос бэлчээрийн болон таримал ургамал, зоо цаг уурын шинжилгээний 
байнгын ажиглалт хийх зааврыг боловсруулж, ажиглалт хийж эхэлснээр ХААЦУ-ын 
судалгааны үндэс суурь тавигдаж, эдүгээ улам өргөжин эрдэм шинжилгээ, 
судалгааны ажил хийгдсээр байна.  

1974-1976 онд зоо-цаг уурын харуул байгуулж, тэдгээрийг судалгааны арга 
зүй, хөтөлбөрөөр хангах ажил хийв. Энэ ажлын хүрээнд малын биед цаг агаарын 
нөлөөллийг үнэлэх, шинжүүр үзүүлэлтийг тогтоох, малын бичил орчныг судлах, мал 
аж ахуйн үйлдвэрлэлийг цаг агаарын мэдээллээр хангах хүрээг өргөтгөхөд анхаарч 
ирсэн байна. 

1975 оноос Хөвсгөл аймгийн Тариалан, Сэлэнгэ аймгийн Зүүнхараа, Хэнтий 
аймгийн Өндөрхаан, Дорнод аймгийн Халхгол, Төв аймгийн Угтаал өртөөнд хөдөө 
аж ахуйн цаг уурын түшиц станцыг байгуулж цаг уурын үндсэн үзүүлэлтээс гадна 
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хөрсний чийг, хөрсний ууршилт нийлбэр ууршилт, хөрсний агро-ус зүйн шинж 
чанарын судалгааг хийж байжээ.  

1977 онд ХААЦУ-ын хэлтсийн даргаар Ч.Төрхүү томилогдож, инженерээр 
Ц.Цэрэнбат, Х.Сарантуяа, техникчээр Ш.Уранчимэг, Ө.Гэндэнжав, Г.Сэндмаа, 
С.Цэгмид нар ажиллаж байв. 

Агро дундаж мэдээний коодын системийг улам боловсронгүй болгох 
чиглэлээр Д.Дагвадорж ХААЦУ-ын харуулын арав хоногийн агродундаж мэдээний 
АК-02а коодыг 1977 онд боловсруулж мөрдүүлжээ.  

1977 онд 1 сарын хугацаатай ДЦУБ-ын эксперт, эрдэмтэн Ю.С.Мельник 
УЦУШИ-ийн ХААЦУ-ын хэлтэст Бэлчээрийн мал аж ахуйн цаг уурын ажиглалтыг 
явуулах, бэлчээрийн байдлыг онгоцоор үнэлэх, хөрсний чийгшлийг тодорхойлох 
арга зүй, таримал ургамлын үе шат илрэх хугацаа, ургацын болон хөрсний 
чийгшлийн прогнозын статитистик аргуудыг боловсруулах чиглэлээр хамтран 
ажилласан бөгөөд мөн Орос Монголын Цаг Уурын Албадын хамтын ажиллагааны 
хүрээнд тус хэлтэст Оросын мэргэжилтэн Новикова, Щербакова нар уригдан ирж 
ХААЦУ-ын шинжилгээний станцын ажиглалт, судалгааны эх үүсвэрийг тавих ажлыг 
Зүүнхараа, Халхгол станцад гүйцэтгэж манай мэргэжилтнүүдийг сургах, 
дадлагажуулах ажлыг амжилттай гүйцэтгэсэн байна.  

1977 онд анх удаа “Монгол орны хөдөө аж ахуйн уур амьсгалын лавлах”-ыг 
инженер С.Сангидансранжав, Б.Жамбаажамц, Казахстаны эрдэм шинжилгээний 
институтын ажилтан Д.П.Федюшина нарын зөвлөхүүдтэй хамтран гаргажээ.  

1977 оноос хөрсний чийгшлийн аялан судалгааг 200 гаруй цэгт хийж хаврын 
тариалалтыг явуулах хугацаа, үр суулгалтын гүн ба үрийн норм тогтоох, бэлчээрийн 
ургамлын ургалтын байдлыг үнэлэх зэрэгт ашиглаж байлаа.  

Дэд доктор Б.Жамбаажамцын удирдлагын дор хөдөө аж ахуйн цаг уурын 
бичил судалгааг 1977 оноос Завхан аймгийн Дөрвөлжин сумын нутагт хийж “Хомын 
талд хийсэн бичил уур амьсгал гадаргын усны нөөц” сэдэвт тайлан бичиж олны 
хүртээл болгожээ. Түүнчлэн ХАА-н уур амьсгалын нөөцийн судалгааг хийж 1985 онд 
“Монгол орны ХАА-н уур амьсгалын мужлал”-ыг тогтоож зураглал гаргасан нь 
оюутан болон мэргэжилтнүүдийн гарын авлага болсон юм.  

1978-1990 онд социалист орнуудын ХААЦУ-ын судалгааны багийн комист 
С.Сангидансранжав экспертээр ажиллаж ХААЦУ-ын шинжлэх ухааны үг хэллэгийн 
эмхтгэл, төрөл бүрийн прогнозуудын аргыг Монголд анх нэвтрүүлжээ. 1985 онд 
социалист орнуудын ХААЦУ-ын комисын хуралдааныг Улаанбаатар хотод зохион 
байгуулж, тэр үеийн ХААЦУ-ын олон орны тэргүүлэх мэргэжилтэнүүд оролцож байв. 

1978-1980 онд ХААЦУ-ын хэлтэс татан буугдаж мэргэжилтнүүд Уур 
амьсгалын нөөцийн судалгааны болон Мэдээлэл прогнозын хэлтэст хуваагдан хэсэг 
хэлбэрээр ажиллах болжээ. 

Мэдээлэл үйлчилгээний хэсэг синоптикийн хэлтэст нэгдэж ахлагчаар 
Б.Сүрэнжав, ахлах инженерээр Д.Төрхүү инженерээр Д.Эрдэнэцэцэг, техникчээр 
С.Цэгмид, Ж.Оюунцэцэг, Т.Сумъяабазар нар ажиллаж байв. Энэ үед 40 гаруй 
өртөөний агаарын температур, хур тунадас, агаарын дутагдал чийг, салхины 
чиглэл, хурд зэрэг үзүүлэлтээр арав хоногийн олон жилийн дундаж утгыг тогтоох 
ажил хийгдэж арав хоногийн тойм бичихэд болон судалгааны ажилд ашиглах 
болсон юм.  
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1981-1988 онд УАСС-т ХААЦУ-ын хэсэг болон ажилласан ба 1981 онд УАСС-ын 
эрхлэгчээр С.Сангидансранжав, 1982-1983 онд секторын эрхлэгчээр 
Б.Жамбаажамц, 1984-1988 онд секторын эрхлэгчээр дахин С.Сангидансранжав 
томилогджээ. 

1984 онд агро цаг уурын шинжилгээний Дархан станцыг байгуулж агро цаг 
уурын ажиглалт, судалгааг өргөжүүлэн зарим нарийвчилсан нэмэлт судалгааг хийж 
эхэлжээ.  

1986 онд зоо цаг уурын судалгааны ажлын үр дүнгээр 21 шинжүүр 
үзүүлэлтийг нарийвчилж, 20 шинжүүр үзүүлэлтийг шинээр тогтоож, 9 зөвлөмж 
гаргасан байна. Зоо цаг уурын эрдэм шинжилгээний судалгааны ажлыг 
Б.Данзанням, Г.Туваансүрэн, Ө.Лхагва, Ц.Цэнгэл нар гүйцэтгэж байв. 

1984-1985 онуудад хөрсний агро-ус зүйн шинж чанар тодорхойлох ажлыг 
гүйцэтгэж үр дүнг “Монгол орны хөрсний чийгшлийн лавлах”-д /1987/ оруулсан ба 
тариалангийн талбайн хөрсний агро-ус шинж чанар тодорхойлох ажлыг одоо ч 
УЦУХ-гийн мэргэжилтнүүд гүйцэтгэсээр байна.  

1986 онд хөрсний чийгшлийн байнгын хэмжилт, судалгааны бүх мэдээг ТБМ-
нд оруулж боловсруулах, шалгах, зайнаас тандан судлах технологийг анх удаа 
хийж гүйцэтгэсний дүнд “Монгол орны хөрсний чийгшлийн лавлах”-ыг анх удаа ТБМ-
аар хэвлэж гаргажээ.  

1989-1990 онд ХАА-н секторыг дахин байгуулагдаж секторын эрхлэгчээр 
С.Сангидансранжав томилогдсон юм.  

1989 онд “Монгол орны мал аж ахуйн цаг уурын товч лавлах” эрдэмтэн 
С.Сангидансранжав, инженер Б.Данзанням нар гаргажээ.  

1991-1997 онд ХААЦУ-ын секторын эрхлэгчээр /УЦУЭШХ/ Ш.Баясгалан, 
эрдэм шинжилгээний ажилтнаар Г.Туваансүрэн, Д.Эрдэнэцэцэг, эрдэм 
шинжилгээний туслах ажилтнаар Х.Намсрайжав, инженерээр Ж.Дуламсүрэн, 
Р.Тунгалаг, Э.Эрдэнэбат, Б.Эрдэнэцэцэг, Б.Болорцэцэг, Пунцагдорж, 
С.Эрдэнэцэцэг, Ш.Альгирмаа, Б.Нандинцэцэг, техникчээр Б.Должин, С.Цэгмид, 
Б.Батчимэг нар ажиллаж байв.  

1960-1990 оны 44 станцын мэдээгээр “ХАА-н уур амьсгалын лавлах” –ыг 1996 
онд гаргасан ба эх мэдээ материалыг ТБМ-аар боловсруулж тус лавлахыг Монгол 
улсын гавъяат цаг уурч Б.Жамбаажамцын удирдлагын дор ЭША Д.Эрдэнэцэцэг, 
инженер Р.Тунгалаг, Ж.Дуламсүрэн, Х.Намсрайжав, Б.Эрдэнэцэцэг, Б.Болорцэцэг, 
техникч Б.Должин, С.Цэгмид нарын хүмүүс түүвэр, боловсруулалтын ажлыг хийж, 
гүйцэтгэсэн ба Ш.Баясгалан, Д.Дагвадорж нар хянан тохиолдуулав.  

1988-1995 онд агро цаг уурын станцыг Төв аймгийн Угтаал, Хэнтий аймгийн 
Өндөрхаан, 1996 онд Өвөрхангай аймгийн Хархорин суманд байгуулж, агро цаг 
уурын ажиглалт, судалгааг өргөжүүлэн зарим нарийвчилсан судалгааг хийж 
эхэлсэн.  

Дээрх агро цаг уурын шинжилгээний станцуудад ХААЦУ-ын хөтөлбөрт 
ажиглалтаас гадна тухайн бүс нутгийн болон ургалтын хугацааны гэрэл дулаан, 
чийгийн балансын бүх төрлийн хэмжилт хөрсний ба усны гадаргын ууршилт, 
бэлчээрийн ба таримал ургамлын орчны шаталсан /градиентын/, фитометр, 
хөрсний агро ус зүйн шинж чанар зэрэг олон ажиглалт, судалгааг явуулж үр дүнг 
боловсруулан жил бүр УЦУХ-гийн эрдмийн зөвлөлд тайлагнаж хэлэлцүүлж байна.  
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1998-2001 онд ХААЦУ-ын секторын эрхлэгчээр Б.Эрдэнэцэцэг, эрдэм 
шинжилгээний ажилтнаар Б.Болорцэцэг, Л.Баярбаатар, Б.Ганцэцэг, Э.Мөнхцэцэг, 
Б.Нандинцэцэг, Т.Ганбаатар, инженерээр Ж.Дуламсүрэн, Х.Намсрайжав, 
С.Эрдэнэцэцэг, Ш.Альгирмаа, Л.Хулан, Ж.Оюунцэцэг, Б.Түвшинжаргал, 
Н.Нацагсүрэн, Ц.Бат-Оюун, техникчээр Б.Должин, Л.Нямсүрэн нар ажилласан.  

1998 онд өртөө, харуулын арав хоног бүрийн мэдээг компьютерээр 
боловсруулах, хөдөө аж ахуйн цаг уурын зарим шаардлагатай мэдээг нэмэх, станц, 
харуулын коодыг нэг системд оруулах, хялбарчилсан зорилгоор агродундаж 
мэдээний кодыг инженер Ж.Дуламсүрэн шинэчлэн гаргав. 

Арав хоногийн агродундаж мэдээний автоматжуулсан боловсруулалтын 
ажлыг ЭША Б.Болорцэцэг 1998 онд хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд энэ ажлын хүрээнд 
ХААЦУ-ын шуурхай мэдээний АК-02 коодыг тайлах, хүснэгт боловсруулах, зураг 
дээр буулгалт хийх программ хангамжийг боловсруулсан ба коодыг тайлсан 
файлууд шуурхай мэдээний сан байдлаар хадгалагдах бөгөөд цаашид улам 
боловсронгуй болгох талаар манай мэргэжилтнүүд ажиллаж байна. Түүнчлэн 2000 
онд Б.Болорцэцэг нь шуурхай үйлчилгээний программ хангамжийг сайжруулж сарын 
мэдээний буулгалт хийдэг программ хангамжийг боловсруулжээ.  

Таримал болон бэлчээрийн ургамлын, хөрсний агро ус зүйн үзүүлэлтүүд, агро 
хими, агрофизик үзүүлэлтүүд, хөрсний чийгшил, цасан бүрхүүл, мал аж ахуйн цаг 
уур зэрэг ХААЦУ-ын мэдээллийн дэд сангуудыг үүсгэн мэдээний бүрдүүлэлтийг 
хийх ажлыг 2000 онд Б.Болорцэцэг, Б.Ганцэцэг, Б.Нандинцэцэг, Т.Ганбаатар, 
Л.Баярбаатар нар хийж гүйцэтгэсэн юм.  

2000 онд Монгол орны бэлчээр, таримал ургамлын хортон, шавжийн гаралт, 
тархалт, хөгжлийг цаг уурын станц, харуулууд дээр ажиглах зааврыг эрдэм 
шинжилгээний ажилтан Т.Ганбаатар боловсруулсан. 

2001 онд бэлчээрийн ургацыг багийн түвшинд тодорхойлж, мал сүргийн 
байршил, тоо толгойг тооцон бэлчээрийн даац, багтаамжийг үнэлэх заавар, мэдээ 
дамжуулах кодыг инженер Б.Эрдэнэцэцэг Л.Баярбаатар нар боловсруулж 
үйлдвэрлэлд нэвтрүүлсэн бөгөөд энэхүү ажлын үр дүнд Монгол орны бэлчээрийн 
даацын зургийг үйлдэж, одоо үйлчилгээ хангалтын ажилд ашиглаж байгаа нь ган, 
зудын байдлыг урьдаас үнэлэхэд чухал хувь нэмэр өгч байна. 2006 оноос Монгол 
орны бэлчээрийн багтаамжийн зураглалыг багийн түвшинд газарзүйн мэдээллийн 
систем (ГМС) ашиглан боловсруулах ажил хийгдсэн.  

Өсвөр хонины бэлчээрлэлтэд өвөл, хаврын цаг агаар, бэлчээрийн нөхцлийн 
үзүүлэх нөлөөг ойт хээр, тал хээрийн бүсүүдэд судлан жингийн өөрчлөлтөнд 
тэдгээрийн нөлөөлөх зүй тогтлыг тогтоож, үүний үндсэн дээр амьдын жингийн 
өөрчлөлтийг урьдчилан тооцоолох динамик-статистик загвараар өсвөр хонины 
жингийн өөрчлөлтийг тооцоолох боломжийг Л.Баярбаатар судалж, туршиж, 
үйлдвэрлэлд 2000 онд нэвтрүүлэв.  

Монгол орны газар тариалан бүхий нутгуудын хөрсний ашигтай чийгийн 
нөөцийг үнэлж, хөрсний чийгийн хангамжийг гаргасан ба монгол орны газар нутгийг 
бэлчээрийн ургамалтай талбайн хөрсний чийгийн хэмжээгээр нь ангилж, зураглал 
хийх ажлыг Б.Нандинцэцэг хийж гүйцэтгэжээ.  

2002-2005 онд ХААЦУ-ын секторын эрхлэгчээр Д.Эрдэнэцэцэг, эрдэм 
шинжилгээний ажилтнаар Т.Ганбаатар, Б.Ганцэцэг, инженерээр Б.Эрдэнэцэцэг, 
Ж.Дуламсүрэн, Х.Намсрайжав, Д.Мөнхзул, П.Тамир, Ц.Бат-Оюун, Т.Алтанцэцэг, 
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Р.Ганхүү, Н.Нацагсүрэн нар ажилласан байна. Бэлчээрийн ургамлын ажиглалтын 
зааврыг шинэчлэх ажлыг ХААЦУ-ын инженер Б.Эрдэнэцэцэг нар нэмэлт өөрчлөлт 
хийж, улсын хэмжээнд анх удаа бэлчээрийн талхлагдалтын ажиглалтыг багийн 
түвшинд, мөн түүнчилэн эрдэм шинжилгээний дэд ажилтан Т.Ганбаатар бэлчээр 
болон таримал ургамлын өвчин, хөнөөлт хортны ажиглалтын зааврыг боловсруулж 
гаргалаа.  

Мал аж ахуй болон газар тариалангийн үйлдвэрлэлд цаг агаарын төрөл 
бүрийн мэдээг ашиглах шаардлага жилээс жилд улам ихэссээр байгаатай 
холбогдож 1987 онд хэвлэгдэн гарсан “ХАА-н үйлдвэрлэлийг цаг агаарын 
мэдээллээр хангах заавар”-т УЦУХ-ийн захирал Д.Аззаяа, ХААЦУ-ын секторын 
инженер Ж.Дуламсүрэн нар 2003 онд нэмэлт өөрчлөлт хийж гаргасан нь цаг 
агаарын мэдээллээр малчид, тариаланчдыг хангахад хөдөө аж ахуйн цаг уурын 
станц, харуулын ажиглагч, техникч нарын гарын авлага болсон. 

2004 оноос эхлэн ойт хээрийн бүсийг төлөөлж Булган аймгийн Орхон сум, 
хээрийн бүсийг төлөөлж Төв аймгийн Сэргэлэн, Баян-Өнжүүл сумдын нутагт үхэр, 
хонь, ямааны гэсэн мал аж ахуйн цаг уурын харуул, говийн бүсийг төлөөлж 
Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумын нутагт ямааны гэсэн зоо цаг уурын харуулд 
ажиглалт хийж мэдээ, материалаа боловсруулан жил бүр УЦУХ-ийн эрдмийн 
зөвлөлд судалгаа, шинжилгээний ажлын тайланг хэлэлцүүлдэг болов.  

ХААЦУ-ын ажиглалтын мэдээ материалаар 8 дэд сан бүхий мэдээллийн сан 
үүсгэх, баяжуулах, бүтээгдэхүүн гаргах технологийн программ хангамжийг УЦУХ-нд 
1998 оноос боловсруулах, турших ажлыг эхэлж, уг технологийг төв орон нутгийн 
үйлдвэрлэлд 2004 оноос нэвтрүүлээд байна.  
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2006 онд ХААЦУ-ын секторын эрхлэгчээр Д.Эрдэнэцэцэг, Т.Ганбаатар, 7 
дугаар сараас Б.Нандинцэцэг, технологич инженерээр Б.Ганцэцэг, 7 дугаар сараас 
Б.Эрдэнэцэцэг нар, эрдэм шинжилгээний ажилтнаар Л.Баярбаатар, Б.Болорцэцэг, 
инженерээр Ж.Дуламсүрэн, Х.Намсрайжав, Н.Нацагсүрэн, Ц.Бат-Оюун, П.Тамир, 
Д.Мөнхзул, Т.Алтанцэцэг, Р.Ганхүү, 10 дугаар сараас Т.Төрбат нар ажилласан 
байна.   

Арав хоногийн агродундаж мэдээний АК-02 кодын нэмэлт болох монгол орны 
бэлчээр, таримал ургамлын хортон, шавьжийн гаралт, тархалт, олшролтыг 
мэдээлэх коодыг эрдэм шинжилгээний ажилтан Т.Ганбаатар боловсруулсан бөгөөд 
2006 оноос үйлдвэрлэлд нэвтрээд байна. 

Н.Нацагсүрэн Хөрсний агро ус зүйн шинж чанарыг шинээр тодорхойлсон 
тогтмолуудыг нэгэн хэлбэрт оруулж, анализ хийж, үйлдвэрлэлд ашиглаж эхлэв. 

Тус сектор нь “Ногоон алт” төсөлтэй 2006 оноос эхлэн хамтран ажиллаж 
бэлчээрийн эрүүл мэндийн мониторинг, үнэлгээний аргазүйг байгалийн бүс 
бүслүүрээр турших, нэвтрүүлэх ажлыг эхлүүлэв.  

2007-2010 онд ХААЦУ-ын секторын эрхлэгчээр Б.Ганцэцэг, технологич 
инженерээр Ж.Дуламсүрэн, эрдэм шинжилгээний ажилтнаар Б.Нандинцэцэг, 
Э.Мөнхцэцэг, инженерээр Б.Эрдэнэцэцэг, Х.Намсрайжав, Р.Тунгалаг, Н.Нацагсүрэн, 
П.Тамир, Д.Мөнхзул, Т.Алтанцэцэг, Р.Ганхүү, Т.Төрбат, 2007 оны 10 дугаар сараас 
Б.Ганбат, 2008 оны 10 дугаар сараас Б.Бархас нар ажилласан. 

2007 онд ургамлын өвчин хортны агро дундаж мэдээг 10 хоног бүр хүлээн 
авч, тайлан, зураглал үйлдэн, бичиглэл хийж тоймонд оруулдаг болов. 

Мэдээлэл үйлчилгээний чиглэлээр FY-2 хиймэл дагуулын мэдээг 
боловсруулан газарзүйн мэдээллийн системийг ашиглаж агаарын температур, хур 
тунадасны зураглал хийж эхэлсэн ба одоо ашиглагдаж байна. 

2010 онд Б.Ганбат, Б.Ганцэцэг нар хөдөө аж ахуйн цаг уурын мэдээлэл 
үйлчилгээний ажилд шаардлагатай М-Агро программ хангамжийг үүсгэн, 10 
хоногийн агаарын температур, хур тунадас, ургамлын ургалтын байдлын үнэлгээ, 
тэдгээрийн хазайлтуудын зургийг газар зүй мэдээллийн системийн тусламжтайгаар 
зурах аргыг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэн, одоо ашиглагдаж байна. 
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УЦУХ-д 2007-2009 онд хэрэгжсэн “Бүс нутгийн уур амьсгалын өөрчлөлт ба 

цаг агаарын гамшигт үзэгдлийг урьдчилан мэдээлэх арга технологийг боловсронгуй 
болгох нь" төсөл, 2010-2012 онуудад хэрэгжсэн “Монгол орны уур амьсгалын 
өөрчлөлт, түүний нөлөөлөл, цаг агаарын аюултай ба гамшигт үзэгдлийн прогноз” 
эрдэм шинжилгээний төсөлт ажилд Б.Эрдэнэцэцэг, Б.Ганцэцэг, Д.Мөнхзул, 
Н.Нацагсүрэн, Т.Алтанцэцэг, Р.Ганхүү, Т.Төрбат, Б.Ганбат нар гүйцэтгэгчээр 
ажиллаж, судалгааны ажил хийж гүйцэтгэн, тайлан бичиж хамгаалсан.  

2011-2016 онд ХААЦУ-ын секторын эрхлэгчээр Б.Эрдэнэцэцэг, технологич 
инженерээр Ж.Дуламсүрэн, 2014 оноос Т.Төрбат нар, эрдэм шинжилгээний 
ажилтнаар Ц.Бат-Оюун, инженерээр Х.Намсрайжав, Р.Тунгалаг, Н.Нацагсүрэн, 
Т.Алтанцэцэг, Р.Ганхүү, Б.Ганбат, Б.Бархас, 2011 оны 8 дугаар сараас Г.Раднаа, 
2012 оны 8 дугаар сараас Н.Мөнгөнчимэг, 2015 оны 8 дугаар сараас У.Билгүүнзаяа 
нар ажиллаж байна. Тус секторт 2013 оны 4 дүгээр сараас Швейцарийн хөгжлийн 
агентлагийн санхүүжилттэйгээр хэрэгжсэн “Ногоон алт” төслийн судлаач 
С.Сүмжидмаа хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу бэлчээрийн төлөв байдлын 
мониторингийн мэдээ боловсруулах, улсын сүлжээг бэлчээрийн ургамлын 
чиглэлээр чадавхижуулах, нэгдсэн тайлан гаргахад хамтран ажиллаж байна.  
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Б.Эрдэнцэцэг бэлчээрийн ургамлын ажиглалтын зааврыг 2011 онд шинэчлэн 

боловсруулж, ургамлын өвчин, хортны бүлэгт Т.Төрбат, Т.Алтанцэцэг нар нэмэлт 
засвар хийсэн юм.  

Г.Раднаа 2012 оноос Японы Мейжийн ИС-ийн проф. Юки Моринагатай 
хамтран МААЦУ-ын 4 харуулд WXT520 маркийн цаг уурын зөөврийн автомат 
станцуудыг суурилуулж, мэдээний харьцуулалт, баталгаажуулалтыг хийснээр 
ЦУОШГ-ын даргын 2015 оны А/85 дугаар тушаалаар үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэн 
ашиглаж байна. Мөн 2014 онд хөрсний гүний чийг, температур хэмжигч EM50 
маркийн автомат багажийг нийт 24 салбарт суурилуулан үйлдвэрлэлд нэвтрүүлээд 
байна.  

2013-2015 онд хэрэгжсэн “Цаг агаарыг урьдчилан тооцоолох загварчилалд 
супер компьютерийн технологи ашиглах нь" эрдэм шинжилгээний төсөлт ажилд 
Б.Эрдэнэцэцэг, Н.Мөнгөнчимэг нар “Уур амьсгалын өөрчлөлтийн бэлчээр, хөрсөнд 
үзүүлэх нөлөөллийн үнэлгээ”, Р.Ганхүү, Г.Раднаа нар “уур амьсгалын өөрчлөлтийн 
МАА-д үзүүлэх нөлөөллийн үнэлгээ” сэдэвт ажилд тус тус гүйцэтгэгчээр ажиллаж, 
судалгааны ажлын тайлан бичиж хамгаалжээ.  

Т.Төрбат 2013 оноос Өвөрхангай, Сэлэнгэ, Хэнтий, Дорнод зэрэг нийт 12 
аймгийн царцааны тархалт, зүйлийн бүрэлдэхүүний хээрийн судалгааг УХЭШХ-ийн 
судлаачидтай хамтран хийж, тайлан бичиж, гарын авлага боловсруулж аймгуудад 
хүргүүлсэн. 

Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн санхүүжилттэйгээр хэрэгжсэн “Ногоон 
алт” төслийн судлаачид, гадны зөвлөхүүд, ургамал судлаач эрдэмтэн 
мэргэжилтнүүд, тус секторын ажилтнууд хамтран “Экологийн чадавхи дээр 
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суурилсан төлөв байдлын өөрчлөлтийн загвар”-ыг боловсруулж, тухайн газар 
нутгийн ургамлын төрөл зүйлийн лавлагаа мэдээлэл болон бэлчээрийн мониторинг, 
үнэлгээний мэдээллийн санг бий болгосноор Монгол орны бэлчээрийн төлөв 
байдалд үнэлгээ өгөх шинэ аргазүйг  боловсруулж гаргасан. Ийнхүү бэлчээрийн 
төлөв байдлын ажиглалтын 1500 зогсоол цэгийн мэдээн дээр тулгуурлан “Монгол 
орны бэлчээрийн төлөв байдлын үндэсний тайлан”-г анх удаа 2015 онд 
боловсруулж гаргасан. Бэлчээрийн төлөв байдлыг үнэлэх аргазүйг ЦУОШГ-ын 
даргын тушаалаар үйлдвэрлэлд нэвтрүүлсэн болно. 

Мөн тус төслийн санхүүжилтээр бүх станц, харуулыг бэлчээрийн төлөв 
байдлын судалгааны иж бүрэн багаж, заавар, гарын авлагаар, аймаг, нийслэлийн 
УЦУОША-дын ХААЦУ-ын инженерүүдийг компьютер, зөөврийн хадгалах төхөөрөмж 
зэргээр хангаж, улсын сүлжээний ажилтнуудыг удаа дараа сургалт семинарт 
хамруулж чадавхижуулсан байна. 

Б.Эрдэнэцэцэг нар 2015 оны 10 дугаар сараас эхлэн ган, зуншлага, 
бэлчээрийн даац, бэлчээрийн ургац, малын тоо, агаарын температур, хур 
тунадасны хазайц, цасны бүрхэц, зузаан, нягт болон сарын агаарын температур, 
хур тунадасны урьдчилсан мэдээ зэрэг 15 үзүүлэлт дээр үндэслэн зудын эрсдэлийн 
зураг, мэдээллийг боловсруулан гаргаж эхлээд байна. 

2016 оноос эхлэн агро цаг уурын Дархан, Хархорин станцуудад чацарганы 
ажиглалт хийх туршилт, судалгаа хийж эхлээд байна. 

2016 оны оны байдлаар нийт 7 төрлийн тойм, 9 төрлийн урьдчилсан мэдээ, 2 
төрлийн зөвлөмж, бэлчээрийн даацын болон зудын эрсдэлийн зураглал зэрэг 
мэдээллээр үйлчилж байна. 

“Боловсон хүчин бэлтгэх” тухай УЦУАУГ-ын даргын 1976 оны 54 тоот 
тушаалын дагуу ХААЦУ-ын мэргэжилтэй боловсон хүчнийг дотоод гадаадын дээд 
дунд сургуульд бэлтгэх талаар тууштай арга хэмжээ авсны дүнд мэргэжлийн 
инженерүүдийн эгнээ өргөжин Д.Дагвадорж, Ц.Цэрэнбат, Г.Туваансүрэн, Ө.Лхагва, 
Б.Балжинням, Ц.Цэнгэл, Д.Эрдэнэцэцэг, Ж.Дуламсүрэн, Р.Тунгалаг, Э.Эрдэнэбат, 
Д.Аззаяа, Ш.Баясгалан зэрэг олон мэргэжилтнүүд сургууль төгсөн ирж ажилласан 
нь тус салбарт шинэ технологи нэвтрүүлэх, ашиглах бололцоо нэмэгдэж эрдэм 
шинжилгээ, судалгааны ажлын хүрээ өргөжиж байна.  

Хөдөө аж ахуйн цаг уурын эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын дүнд олон 
эрдэмтэд төрсөн ба 1979 онд С.Сангидансранжав “БНМАУ-ын нутаг дэсвгэр дээр 
бэлчээрийн ургамлын ургах агро-уур амьсгалын ба агро цаг уурын нөхцөл”, 1989 
онд Д.Дагвадорж “Зусах буудайн ургац бүрэлдэх явцын динамик-статистик загвар 
ба агро цаг уурын автоматжуулсан имитаци систем” 1993 онд Г.Туваансүрэн 
“Монгол хонинд цаг агаарын нөлөөллийг үнэлэх арга”, 1996 онд Д.Эрдэнэцэцэг 
“Монгол орны хөрсний чийгшлийн тархалт, түүнийг тооцоолох арга”, 1997 онд 
Д.Аззаяа “Монгол орны газар тариалангийн төв бүсэд ургамал ургах нөхцөлийн агро 
цаг уурын үнэлгээ”, 1998 онд Ш.Баясгалан “Төмсний агро цаг уурын нөхцөл, түүнийг 
тооцоолох арга”, 2002 онд Ж.Оюун “Монголын газар тариалангийн төвийн бүсийн 
агро уур амьсгалын өөрчлөлт ба түүний газар тариаланд үзүүлэх нөлөө”, 2004 онд 
Э.Эрдэнэбат “Хөрсний чийгшил ба зусах буудайн ургац”, 2007 онд Э.Мөнхцэцэг 
Япон улсад "Дэлхий, агаар мандал хооронд явагдах физик процесст ургамал 
бүрхэвчийн үзүүлэх хам нөлөө", 2010 онд Б.Нандинцэцэг “Хуурай, хүйтэн уур 
амьсгалтай Монгол орны хөрсний чийгийн хөдлөлзүй”, 2011 онд Ц.Бат-Оюун 
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“Монгол орны бэлчээрийн ургамлын бүтээмжийг үнэлэх нь” сэдвээр, 2010 онд 
М.Рэгзэдмаа “Сэлэнгэ аймгийн уур амьсгалын нөөц, түүний өөрчлөлт буудайн 
ургацад нөлөөлөх нь” сэдвээр докторын зэрэг тус тус хамгаалжээ.  

 Тэдний судалгааны ажлын үр дүнд бий болсон хөрсний угтвар чийгшил, 
буудай, төмс ба бэлчээрийн ургамлын ургац зэргийг прогнозлох аргууд болон 
шинжүүр үзүүлэлтүүд өнөөг хүртэл үйлдвэрлэлд ашиглагдаж байна.  

Хөдөө аж ахуйн цаг уурын эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын дүнгээр 
1977, 1996 онд Монгол орны ХАА-н уур, амьсгалын лавлах, 1983 онд ХААЦУ-ын 
лавлах, 1987 онд Монгол орны хөрсний чийгшлийн лавлах, 1989 онд Монгол орны 
МАА-н цаг уурын товч лавлах, 1996 онд “Бэлчээрийн МАА-н цаг уурын нөхцөл” зэрэг 
олон ном бүтээл гарсан байна.  

 

 
 
2016 оны байдлаар нийт 133 цаг уурын станцад бэлчээрийн ургамлын 

хашаалсан талбайн, 329 салбарт хашаалаагүй талбайн, 44 салбарт таримал 
ургамлын, 62 талбайд хөрсний чийгийн, 7 салбарт мал аж ахуйн цаг уурын, 318 
салбарт ургамлын өвчин, хортны, 1500 зогсоол цэгт бэлчээрийн төлөв байдлын 
ажиглалт судалгаа хийж байна.  

Цаашид бид даян дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлт, түүний ХАА-н 
бүтээмжинд үзүүлэх нөлөөлөл ихсэж байгаатай холбогдуулан нөлөөллийн үнэлгээ 
хийх, хөдөө аж ахуйн уур амьсгалын нөөц, өөрчлөлтийг тодорхойлох, шинжүүр 
утгуудыг тогтоох, шинэчлэх, бэлчээрийн болон таримал ургамал, МААЦУ-ын 
байнгын болон цаг үеийн ажиглалт судалгаа явуулах, ган зуншлага, цас зуд, 
бэлчээрийн төлөв байдлын мэдээллээр төр засаг, олон нийтийг хангах, хөдөө аж 
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ахуйн цаг уурын улсын сүлжээг боловсронгуй болгох, аргазүйн удирдлагаар хангах 
зорилготой ажиллаж байна.  
 
1.2.5 Ус судлалын салбар  

БНМАУ-ын Засгийн газар ба ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын “Ус цаг 
уурын шинжилгээний талаар хамтран ажиллах тухай" 1935 оны 7 дугаар сарын 19-
ний хэлэлцээрийн дагуу 1942 онд усны 8 харуул байгуулагдсанаар гол мөрөн, 
нуурын усны горимын үндсэн элементүүдийг багажийн аргаар, тусгай хөтөлбөрөөр 
тасралтгүй хэмжин ажиглах ажил эхэлжээ. Туул гол-Улаанбаатар хот (1942-09-17), 
Дэлгэрмөрөн-Мөрөн (1942-10-15), Сэлэнгэ мөрөн-Хутаг сум (1942-10-20), Хэрлэн 
гол-Өндөрхаан (1942-10-22), Орхон гол-Орхон сум (1942-10-25), Хараа гол-Баянгол 
сум (1942-11-10), Хэрлэн гол-Чойбалсан хот (1942-11-22), Онон гол-Биндэр (1942-
09-26) сум зэрэг харуулыг байгуулжээ. Эдгээр харуулд эхний жилүүдэд усны 
түвшин, температур, мөсний зузаан, мөсний үзэгдэл хэмжихийн хамт усны химийн 
найрлагыг тодорхойлох сорьц авч Улаанбаатар хотын төв лабориторт шинжилгээнд 
явуулж байв. 1943 оны зунаас Туул гол дээр усны өнгөрөлт хэмжиж эхэлжээ. 
Монгол дахь Зөвлөлтийн ус, цаг уурын товчооны ахлах инженер Г.А.Гульбин 1948 
онд өмнөх бүх мэдээ сэлтийг боловсруулан ус судлалын жил, жилийн эмхэтгэлийг 
нөхөн гаргажээ.    

Ус судлалын харуулуудыг шинээр нээж ажиллуулах, тусалж зааварчлах, 
ажиглалтын материалыг шалгах, эмхтгэх, хайгуул судалгааны ажлыг 1946-1952 онд 
Зөвлөлтийн ус цаг уурын товчооны ус судлаач инженер Б.П.Двуреченский, инженер 
Д.А.Качалов, Б.Т.Громов И.Н.Мукалин, 1953-1959 онд Зөвлөлтийн ус судлалын 
өртөөний И.Н.Мукалин, Ф.Д.Радевич, Г.И.Алексеевич, Е.М.Старостина нар 
хариуцан гүйцэтгэж манай үндэсний мэргэжилтнийг дагалдуулан сургаж байв. Тэр 
үед үндэсний ус судлаач дунд, дээд мэргэжлийн хүмүүс бэлтгэгдээгүй байсан учир 
Монгол улсад ажиллаж байсан Зөвлөлтийн Ус цаг уурын товчоо, орон нутаг дахь ус 
судлалын, судалгаа шинжилгээний ажлыг өөрийн хүн хүч, төсөв хөрөнгө, багаж 
төхөөрөмжөөр үндсэндээ хариуцан хийж байжээ.  
        Улс ардын аж ахуйн эрэлт хэрэгцээний дагуу 1952 онд Туул голыг хайгуулаар 
судлах ажлыг инженер Д.А.Качалов удирдан гүйцэтгэсэн нь манай ус цаг уурын 
байгууллагын шугамаар хийсэн анхны хайгуул судалгааны ажил юм. Үүний дараа 
1957 онд Сэлэнгэ аймгийн Бургалтай гол, 1955 онд Төв аймгийн Жаргалант гол, 
1957 онд Сөгнөгөр гол, 1953-1954 онд Онги голыг хайгуулаар судалсан байна. 
Эдгээр хайгуулд сүүлд УЦУА-ны даргаар 1957-1962 онд ажиллаж байсан Л.Баясах 
орчуулагчаар, техникчээр Гантайхүү нар оролцож байжээ. Энэ хоёр хүн бол ус 
судлалын мэргэжлийг дадлагаар эзэмшсэн манай анхны ус судлаач мэргэжлийн 
техникчид юм. 
           Москвагийн (Кучино дахь) Ус цаг уурын техникумыг 1957 онд төгссөн 
П.Нямжав, С.Ширбазар, 1959 онд Ленинград хотын Ус цаг уурын дээд сургуулийг 
төгссөн Б.Мягмаржав нар нь ус судлалын манай анхны дээд, дунд мэргэжлийн 
инженер, техникчид юм. Б.Мягмаржав нь 1959 онд Зөвлөлтийн мэргэжилтэн 
Е.М.Старостинагаас уг өртөөний ажлыг хүлээн авч 1959-1962 онд Ус цаг уурын 
хорооны Усны хэлтсийн даргаар ажиллах үед тус хэлтэст П.Нямжав, С.Ширбазар, 
Р.Шагдар, Л.Өлзийбат, С.Гомбодорж, Ж.Тогооч нар ажиллаж байв. 
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         БНМАУ-ын Сайд нарын зөвлөлийн 1962 оны 2 дугаар сарын 16-ны өдрийн 64 
дүгээр тогтоолоор Хөдөө аж ахуйн яамны харъяа Ус цаг уурын шинжилгээний 
хороог, Сайд нарын зөвлөлийн харъяа УЦУАУГазар болгон өөрчилж түүнд манай 
орны хэмжээн дээр хийгдэх цаг уур, гадаргуугийн болон хөрсөн доорх усны 
шинжилгээний асуудлыг хариуцахыг заагаад УЦУШИ, Усны хайгуул шинжилгээний 
анги, аймгуудад ус цаг уурын товчоо зохион байгуулахыг даалгав. 
         УЦУАУГ-ын Усзүйн хэстэст 1962-9-1-нээс 1966-9-1 хүртэлх хугацаанд 
Х.Нацагдорж /даргаар/, С.Ширбазар, Л.Өлзийбат, П.Сэтэв, Ч.Чимэд, Ж.Тогооч, 
Даваг нар техникчээр ажиллаж байв. Энэ хугацаанд 34 гол, 4 нуурт нийт 48 харуул 
ажиллаж байв.  

Анхны нуурын усны харуулыг Хөвсгөл нуур-Хатгал суманд 1963 онд 
байгуулснаар нуур судлалын ажлын эхлэл тавигджээ. 1964 онд усны харуулын 
ажиглагч нарын анхны курсийг сарын хугацаатай зохион байгуулан хийхэд нийт 34 
ажиглагч оролцож, усны харуулын ажиглалтын анхны зааврыг гаргаж радатораар 
олшруулан тарааж өгч байжээ. Усны өнгөрөлтийг резинэн завиар хэмжихийг 
хориглосон тул 1963-1964 онд нийт 20 модон завь захиалан хийлгэж усны 
өнгөрөлтийн харуулыг төхөөрөмжилсөн байна. 
          Манай ус судлаачид эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлыг явуулж эхлэснээр 
1964 онд анхны эрдэм шинжилгээний ажлын үр дүн болох Х.Нацагдоржийн “Монгол 
орны гол мөрний мөсөн бүрхүүл үүсэх, задрах горим”, сэдэвт эрдэм шинжилгээний 
өгүүлэл Монголын “Газарзүйн  асуудал” сэтгүүлийн 2 дугаарт хэвлэгдэн гарчээ. Энэ 
үед О.Намнандорж, Ш.Цэрэн, О.Нямдорж нар Монгол орны рашааны тухай нэгэн 
сэдэвт зохиолыг 1966 онд хэвлүүлсэн нь ус судлаачдын хувьд Монгол орны булгийн 
гарал үүсэл, ундаргын талаарх мэдээлэлд чухал хувь нэмэр болохуйц томоохон 
суурь судалгааны нэг юм. 
           УЦУШИ 1966 онд байгуулагдаж усны шинжилгээний хэлтсийг материал 
боловсруулах тасаг, усны хайгуул анги гэсэн бүтэцтэйгээр хэлтсийн даргаар 
П.Нямжав (1966-1969), материал боловсруулах тасагт инженерээр Б.Бат, ахлах 
техникчээр Р.Ширбазар, техникчээр П.Сэтэв, С.Бадарч, Ж.Янсан Ч.Чулуунаа, Усны 
хайгуул ангид инженерээр Х.Нацагдорж, ахлах техникчээр Л.Өлзийбат, техникчээр 
Ж.Одон нарыг томилон ажиллуулжээ.  

Засгийн газрын шийдвэрээр 1968 онд Ус, цаг уурын шинжилгээний  багаж 
хэрэгслийг шалган засварлах тасгийг байгуулан ажиллуулснаар орон нутаг дахь ус 
судлалын харуулын ажиглалтын чанарыг сайжруулах, усны шинжилгээний ажлыг 
осол авааргүй хийхэд чухал түлхэц болсон байна.   
        УЦУШИ байгуулагдсанаас хойш гадаргын усны зүй тогтол, нөөц горимыг 
илрүүлэн тогтоох эрдэм шинжилгээ, хайгуул судалгааны ажлыг өргөн явуулж 
эхэлжээ.  

БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн 1966-9-7-ны өдрийн 320 дугаар 
тогтоолоор ЮНЕСКО-гийн Олон улсын Ус судлалын 10 жилд /1965-1974 он/ хийх 
үндэсний хөтөлбөрийг баталсан бөгөөд Үндэсний хорооны нарийн бичгийн даргаар 
Б.Мягмаржав олон жил ажиллаж, үүний дараа 1996-2013 онд нарийн бичгийн 
даргаар Г.Даваа ажиллав. 
  Манай ус цаг уурын албаны гадаад харилцааны хөгжилтэй холбоотойгоор 
1967-1970 онд Дэлхийн цаг уурын байгууллагын тусламжаар усны харуул 20, усны 
станц гурвыг байгуулан тэр үеийн ЗХУ-ын усны харуул, станцад нэвтэрч байсан 
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хамгийн сүүлийн үеийн  багаж төхөөрөмжөөр (Төмөр завь, голын эргээс усны 
өнгөрөлт хэмжих ГР-70, усны түвшний өөрөө бичүүр “Валдай”, усны булингарын 
сорьц авах шилэн батометр, булингар шүүх даралтат Куприн багаж, усны химийн 
шинжилгээ хийх лабориторийн багаж хэрэгсэл, нуурын урсгалын хурд хэмжүүр-М, 
нуурын усны температурыг янз бүрийн гүнд хэмжих термометр РОТ-48 г.м) 
тоноглогдсоноос гадна Багаж, хэмжилзүйн товчоонд хурд хэмжүүрийг шалган 
тохируулга хийх багаж, төхөөрөмж “лоток”- ийг байрлуулан ажиллуулсан нь 
харуулын хурд хэмжүүрийг Эрхүү болон Улаан-Үд хотын багаж засварын газар 
явуулж, шалгуулахгүй болсон байна.  

Б.Мягмаржав Монгол орны физик газарзүйн өвөрмөц нөхцөлд тохируулан 
судалгаагүй гол мөрний дундаж ба их урсацыг тооцох томьёоны параметрүүдийг 
үнэлж, статистик үзүүлэлтүүдийг тодорхойлох аргуудыг боловсруулж, “Монгол орны 
гол мөрний урсацыг тооцох аргазүй” (1973)  хэмээх эрдмийн ажил туурвисан нь 
манай орны ерөнхий ус судлалын анхны том бүтээл болжээ.   

Манай Ус цаг уурын албаны үндэсний ус судлаач мэргэжилтэн нар бие дааж 
1967-1980 онд Хар-Ус нуурт заарт харх үржүүлэх ус, цаг уурын горим (Б.Бат, 
Н.Дашдэлэг, С.Болд), Бөөнцагаан нуурын усны баланс, Байдраг голын нэг 
татуургын усыг хуучин голдрилоор нь урсгаж Адагийн Цагаан нуурын усны нөөцийг 
ихэсгэх (Х.Нацагдорж, С.Болд), Хөвсгөл нуурт цутгаж байгаа 70 гаруй жижиг голын 
усны өнгөрөлтийг хэмжихдээ  нуурыг завиар тойрч хэмжин нуурын усны балансыг 
тодорхойлох (Х.Нацагдорж, Ж.Янсан, Д.Норжоо, Н.Чойжилсүрэн),  Сэлэнгэ мөрний 
сав газрын гол мөрний хамгийн их урсацыг үерийн ул мөрөөр тодорхойлох 
(Х.Нацагдорж, С.Загдгочоо, Жадамбаа), Бэлчээр, тэжээлийн хүрээлэнгээс Хомын 
талд малын тэжээлийн усалгаатай тариалан эрхлэх туршилт судалгааны ажлын 
хүрээнд Хар-Ус, Хар, Дөргөн, Хяргас нуурын усны гүний хуваарилалт, усны баланс, 
Завхан, Чонохарайх, Хомын хоолой, Тээл голын усны нөөц, горим зэрэг сэдэвт 
ажлыг хайгуулаар судалж (Х.Нацагдорж, Ю.Дашцогт, Баатарсүрэн, С.Ганбаатар) үр 
дүнг гаргаж байв. 
     ЗХУ-аас 1969 онд уригдан ирсэн эрдэмтэн В.А.Семенов, дарга Б.Мягмаржав 
нарын удирдлагаар 1975 онд “БНМАУ-ын гадаргын усны нөөц” хэмээх шинжлэх-
ухаан практикийн ач холбогдолтой Монгол орны гол мөрний усны горим, нөөцийн 
талаарх анхны бие даасан суурь судалгааны бүтээлийг гаргав. 1977 онд ЗХУ, 
БНМАУ-ын Ус цаг уурын албаны хамтын ажиллагааны дагуу хоёр орны эрдэмтэн, 
мэргэжилтнүүд хамтран “Сэлэнгэ мөрний сав газрын гол мөрний усны горим, урсац, 
тооцооны аргазүй” гэсэн нэгэн сэдэвт зохиол орос хэл дээр бичиж, ЗХУ-д 
хэвлүүлэв.   
       Улаанбаатар хотын хойт хэсэг, Чингэлтэй ууланд 1981 онд тохиосон 
эрчимшил ихтэй аадар борооны үеэр олон жижиг гол горхи хуурай сайраар үерийн 
ус бууж их хэмжээний хохирол учруулсан тул Усны хэлтсийн хамт олон, УААЯ-ны 
Усны хайгуул, зураг, төслийн институттэй хамтарч үерийн хамгаалалтын далан 
барих ажилд зориулан их үерийн ул мөрөөр судалгаа хийж, үерийн хэмжээг 
тодорхойлсон нь үерийн аюулыг бууруулахад ихээхэн ач холбогдолтой ажил 
болжээ. Хөвсгөл нуурын мөсөн дээгүүр өвлийн улиралд аваар осолгүй тээвэр хийх 
нөхцөл, замын маршрут гаргаж, мөсөн замаар хийх хугацааны турш замын аюулгүй 
байдлыг хариуцах зэрэг сэдэвт ажлыг Х.Нацагдорж (1981-1982), Г.Сумъяа (1983), 
Т.Цэнгэл (1984-1991) нар Мөрөн, Хатгалын ус судлалын өртөөний инженер, техникч 
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нартай хамтран хийж үр дүнг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлжээ. 1981-1990 онд Усны 
хэлтсийн эрдэмтэн, эрдэм шинжилгээний ажилтан, инженер техникчид Усны 
хайгуул, зураг төслийн эрдэм шинжилгээний институттэй гэрээ байгуулж, Хэрлэн 
гол (1980-1981), Их нууруудын хотгор (1983-1984), Сэлэнгэ мөрөн (1986), Говийн 
бүсийн хойт хэсэг (1987), Онон, Улз, Халх голын (1989) сав нутгийн усны горим, 
нөөц, түүнийг хамгаалах, зохистой ашиглах схемийг боловсруулжээ. Эдгээр бүтээлд 
усны нөөцийг голын сав газраар зохистой ашиглах асуудлыг хүн ам, ХАА, 
үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх бодлоготой уялдуулан нэгдмэл байдлаар төлөвлөжээ. 
Ерөнхий болон бүс нутгийн усны горим, нөөц, түүнийг хамгаалах, зохистой ашиглах 
схемийг боловсруулахад Н. Дашдэлэг, Б.Бат, Г. Сумъяа, П. Нямжав, П. Хишигсүрэн, 
Д.Жигжидсүрэн, П.Бааст, Г.Адъяабадам, Б.Ганбаатар, Ю.Амарсанаа, Ж.Баяраа, 
А.Бат-Өлзий, С.Төмөрчөдөр, Л.Дашдорж, Р.Ганболд, С.Онгонсар, Л.Чимиддорж, 
Ч.Сэндмаа нарын үе үеийн ус судлаачид хайгуул шинжилгээ, тооцооны ажилд 
оролцож  хийж, үлэмж хувь нэмэр оруулжээ.       
      Тус хүрээлэнгээс “Монгол орны цаг уур, уур амьсгал, гадаргын усны нөөцийн 
атлас”-ыг зохиож 1986 онд ЗХУ-д хэвлүүлэв. Энэ атласын гадаргын усны хэсгийг 
Б.Бат хийж гүйцэтгэсэн байна. 
      ЗХУ-ын эрдэмтэдтэй хамтран Сансрын мэдээллийг ашиглаж “Байгалийн 
нөөцийн атлас”-ын гадаргын болон гүний усны нөөцийн зургийг М1:1000000 
масштабтайгаар зохиож ЗХУ-д хэвлүүлэв. Энэ ажилд тус хүрээлэнгээс ус судлаач 
инженер Г.Сумъяа, цаг уурч инженер Ц.Адъяасүрэн нар оролцов.  
        Н.Дашдэлэг, Г.Сумъяа нар Усны хайгуул, зураг төслийн эрдэм шинжилгээний 
институттэй хамтарч “Усзүйн тодорхойлолтуудыг тооцоолох норм ба дүрэм”, БНбД 
2.01.14-86-ийг боловсруулж, Улсын барилгын хороогоор батлуулж үйлдвэрлэлд 
нэвтрүүлсэн нь өнөөгийн ус судлаач, усны барилгын инженер нарт стандарт болж 
байна.    

ЗХУ-ын эрдэмтэдтэй хамтран гаргасан “БНМАУ-ын үндэсний атлас”-ын 
гадаргын усны горим, нөөцийн хэсгийг боловсруулах ажлыг эрдэмтэн Н.Дашдэлэг 
нар 1990 онд гүйцэтгэж хэвлүүлжээ. 2010 онд Газарзүйн хүрээлэнтэй хамтран 
“Үндэсний атлас”-ыг шинэчлэн боловсруулахад Г.Даваа, Д.Батхүү нар усны горим, 
нөөцийн зургуудыг боловсруулжээ.   
          Ус судлалын салбарын удирдлагын ажлыг хөдөө орон нутагт ойртуулах 
зорилгоор 1967 онд Ховд аймагт, аймаг дундын (Ховд, Увс, Баян-Өлгий, Завхан) ус 
судлалын өртөөг байгуулан Ленинград хотын Ус, цаг уурын дээд сургуулийг 1968 
онд дүүргэж ирсэн ус судлаач инженер Н.Дашдэлэгийг томилон ажиллуулжээ. Үүний 
дараа 1968 онд Хөвсгөл аймагт ус судлалын өртөө байгуулагдаж инженерээр Б.Бат, 
1969 онд Г.Сумъяа, 1970 онд Дорнод, Увс аймагт ус судлалын өртөө байгуулагдаж 
ЗХУ-ын Ташкент хотын Улсын их сургуулийг төгссөн Ц.Баатар, Н.Цэвээндорж нар 
инженерээр ажиллажээ. 1969 онд Хөвсгөл аймгийн ус судлалын өртөөний инженер 
Б.Бат УЦУШИ-ийн усны хэлтсийн даргаар дэвшин 1980 оны 10 дугаар сар хүртэл 
ажиллажээ.  

Улсын хэмжээнд 1942 онд 8, 1950 онд 12, 1960 онд 23, 1970 онд  48, 1980 онд 
75, 1990 онд 118, 2000 онд 118, 2010 онд 134, 2015 онд 152 тус тус харуул ажиллаж, 
үүнээс нуур судлалын 18, гол мөрний 134 харуул байна. Эдгээр ажиглалтын 
сүлжээний зэрэгцээ цэвдгийн 30 цооног, газар доорх усны түвшин, температурын 
ажиглалтын 38 худаг, цооног, булгийн усны планктон, бентос амьтан, ургамлын 
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сорьцыг 102 харуулд, усны химийн найрлага, чанарын шинжилгээний сорьцыг 178 
цэгээс авч шинжлэн, усны нөөц, горимын хэмжилтийг тогтмол хийж байна. 
Мөстлийн судалгааг 2003 оноос Потанины мөсөн голд, 2004 оноос Цамбагарав 
уулын Улаан-Амны Урд мөстөлд, 2006 оноос Мөнххайрхан ууланд, 2013 оноос 
Александрын мөсөн голд, Түргэн уулын Өмнө Түргэн голын эхний мөстөлд, 2015 
оноос Сутай хайрханы мөстөлд хийж байна. 1980 онд 6 аймагт, 1990 онд 11 аймагт 
усны станц, 2 аймагт усны хэсэг ажиллаж байсан бол 2015 онд 16 аймагт ус 
судлалын өртөө ажиллаж, үндэсний эрдэмтэн, инженер, техникч, энэ салбарын 
ажлыг бие даан орчин үеийн түвшинд хийж чадах өндөр мэргэжлийн боловсон 
хүчинтэй болжээ.  
    Ус судлалын өртөөний инженерээр Хөвсгөлд Б.Бат, Г.Сумъяа, Ш.Гомбодорж, 
Я.Эрдэнэбаяр, Г.Адъяасүрэн, Л.Баттөмөр, Н.Лхагвасүрэн, Б.Энхгэрэл, техникчээр 
Ш.Гомбодорж, Д.Норжоо, Р.Цагаанмаамаа, Д.Алтангэрэл, Л.Баттөмөр 
Н.Лхагвасүрэн, Хөвсгөл нуур судлалын өртөөний инженерээр Т.Цэнгэл, Г.Ганбаатар, 
Б.Болортуул, Т.Ган-Эрдэнэ, техникчээр Г.Ганбаатар, Увсад Н.Цэвээндорж, 
Б.Пүрэвсүрэн, техникчээр Б.Жамбал, Х.Тойруул,  Ш.Дагвадорж, Л.Эрдэнэ, 
Ж.Сүхбаатар, Ч.Пүрэв, Л.Цэдэндамба, Э.Балжинням, Х.Насанхишиг, Б.Бямбасүрэн, 
Б.Баатаржав, Г.Одхүү, Түргэн уулын мөстөл судлалын өртөөний инженерээр 
Б.Баатархүү, техникчээр С.Мэндбаяр, Улаанбаатарт Я.Жигжидсүрэн, С.Цолмон, 
Ю.Амарсанаа, С.Дорж, Р.Мөнхцэцэг, техникчээр Ю.Дашцогт, Ундраа, Б.Нэргүй, 
Х.Дэмбэрэлмаа, Дорнодод Ц.Баатар, Д.Чимгээ, Ц.Ган-Очир, А.Шинэчимэг, 
техникчээр Д.Батсайхан, Я.Соль, С.Дугарсүрэн, Ц.Нямдорж, Д.Чимгээ, Ц.Ган-Очир, 
Б.Батцэцэг,  Сэлэнгэд Ш.Сэлэнгэ, М.Буянжаргал, С.Нэргүй, О.Мягмар, техникчээр 
Д.Даваасүрэн, М.Буянжаргал, С.Нэргүй, С.Сожидмаа, Завханд Загдгочоо, 
Ц.Лхагважав, Г.Гэрэлцэцэг, Х.Жамъянсүрэн, техникчээр Б.Пүрэвжав, Т.Оюунцэцэг, 
Д.Сэрээнэндорж, Ц.Цэвэгжав, Ц.Хүрэлбаатар, Ц.Наранцэцэг, Баян-Өлгийд 
Н.Эвелхан, З.Чакий, Б.Нурлан, К.Алмагул, техникчээр Минейхан, Б.Нурлан, Ахтан, 
Энхбаяр, Н.Юра, Н.Даваадорж, Биржан, Тотогус, Таванбогд мөстөл судлалын 
өртөөний инженерээр Н.Юра, техникчээр Т.Булганбаатар, Т.Аманбай, Б.Сержума, 
Хэнтийд Д.Оюунбаатар, Д.Бадарчин, Ч.Эрдэнэбаатар, М.Энхцэцэг, Л.Чулуун, 
С.Баясгалан, техникчээр Л.Чулуун, Д.Бадарчин,  Түмэнгэрэл, Ч.Эрдэнэбаатар, 
С.Баясгалан, Дарханд Г.Даваа, Б.Отгонтуяа, М.Алимаа, С.Сүрэн, техникчээр 
Л.Осор, Д.Отгонбаяр, С.Сүрэн, Булганд Д.Даваасүрэн, И.Гансувд, техникчээр 
М.Эрдэнэбилэг, Бямбаа, Д.Даваасүрэн,  Архангайд Ө.Бөхбат, С.Шагдарсүрэн, 
Ү.Шүрэнчимэг, техникчээр Н.Жагир, Г.Пүрэвсүрэн, Б.Оюунгэрэл, Ү.Шүрэнчимэг, 
Т.Бямбажаргал, Ховдод Н.Дашдэлэг, Г.Даваа, Ш.Содномбалжир, С.Батнасан, 
Д.Баасандорж, Р.Энхсүрэн, З.Бахатбол, техникчээр Х.Хавкей, Ш.Содномбалжир, 
С.Батнасан, З.Бахатбол, П.Отгонцэцэг, Цамбагарав, Мөнххайрхан уулын мөстөл 
судлалын инженерээр Ш.Содномбалжир, Т.Хаш-Эрдэнэ, техникчээр Я.Батцэнгэл,  
Баянхонгорт Д.Гриш, С.Онгонсар, Ш.Бат-Очир, П.Алимаа, техникчээр Г.Нацаг, 
П.Алимаа, Өвөрхангайд Цэцэгээ,  А.Хашчулуун, С.Өлзийбаяр, техникчээр 
А.Хашчулуун, Б.Ганболд, Төв аймагт Н.Онгоодой, Ш.Батбуян, Р.Мөнхцэцэг, 
П.Гэрэлтуяа, П.Саранцэцэг, Б.Мөнхдолгор, техникчээр Н.Онгоодой, Говь-Алтайд 
Д.Галбаатар, Д.Оюунболд техникчээр Д.Галбаатар тус тус ажиллаж байв. Үе үеийн 
инженер, техникч, ажиглагч нар усны горим, нөөцийн тулгуур мэдээ бүрдүүлэхэд 
үнэтэй хувь нэмэр оруулсныг онцлон тэмдэглэе.  
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    1980-1991 онд усзүйн хэлтсийн даргаар газарзүйн ухааны дэд эрдэмтэн 
Н.Дашдэлэг ажиллав. Эрдэмтэн Н.Дашдэлэг өөрийн эрдмийн зэрэг хамгаалсан 
“Сэлэнгэ мөрний сав газарт хур борооны үерийн богино хугацааны прогноз”-ын 
аргазүйгээр 1981 оноос эхлэн Сэлэнгэ, Орхон, Туул голын үерийн прогнозыг гаргаж, 
богино хугацааны урьдчилсан мэдээгээр үйлчилж, эхэлснээр Монгол орны 
голуудын үерийн прогнозыг тогтмол гаргах болсон байна.  

Улс орны нийгэм, эдийн засаг хөгжихийн хэрээр усны нөөц, горимд аж ахуйн 
үйл ажиллагааны нөлөөлөл эрчимжиж, үүнтэй уялдуулан ерөнхий ус судлалын 
шинжлэх ухаан төрөлжиж, шинэ чиглэлийн судалгаа чухалчлагдах болжээ.  

П.Нямжав “Усны нөөц, горимд аж ахуйн үйл ажиллагааны нөлөөллийн 
үнэлгээ” хийх аргыг нутагшуулж, зөвлөмж боловсруулсан нь байгаль орчныг 
хамгаалахад ихээхэн үүрэг гүйцэтгэсэн байна. Г.Даваа 1996 онд “Монгол орны 
томоохон нууруудын орчинзүйн онцлог, хөгжлийн цаашдын чиг хандлага”, П.Батима 
1998 онд “Монгол орны гол мөрний усны химийн найрлага, чанарын үнэлгээ” 
сэдвээр дэд докторын зэрэг хамгаалав.  

Усны прогнозын аргыг улам боловсронгуй болгоход анхаарч, Д.Оюунбаатар 
2004 онд “Зарим гол мөрний урсацын богино хугацааны прогнозын арга, 
загварчлал” сэдвээр, Г.Адъяабадам 2006 онд “Гол мөрний урсацын урт хугацааны 
прогноз” сэдвээр тус тус газарзүйн ухааны (Ph.) докторын зэрэг хамгаалсан юм. 
       Монгол улс зах зээлийн эдийн засагт шилжсэнээр шинжлэх ухааны 
байгууллагуудын бүтцийн өөрчлөлтөөр Хөдөө аж ахуйн яамны Усны хайгуул, зураг 
төслийн эрдэм шинжилгээний институтийг Усны бодлогын хүрээлэн нэрээр БОХЯ-
нд харъяалуулж, УЦУЭШХ-гийн ус судлалын секторыг энэ хүрээлэнд шилжүүлсэн 
нь орон нутгийн өртөө, харуул хоёрдмол удирдлагатай болж, ус судлалын ажлыг 
ихэд цалгардуулсан юм. Усны бодлогын хүрээлэнд зах зээлийн эрэлт хэрэгцээний 
дагуу Усзүйн мониторингийн сектор, Усны нөөцийн сектор гэсэн хоёр чиглэлээр 
ажиллажээ. Усзүйн мониторингийн секторын эрхлэгчээр, эрдэмтэн Н.Дашдэлэг 
(1991-1996), эрдэм шинжилгээний ажилтан, инженер, техникчээр С.Дорж, 
Г.Адъяабадам, Ж.Баяраа, Х.Хүрэлчулуун, Ю.Амарсанаа, Д.Төмөрсүх, Усны нөөцийн 
секторын эрхлэгчээр, ЭШАА П.Нямжав (1991-1995) эрдэм шинжилгээний ажилтан, 
инженер, техникчдээр Г.Даваа, П.Батима, С.Төмөрчөдөр, А.Бат-Өлзий, С. 
Оюунцэцэг, Т.Цэнгэл, Р.Цагаанмаамаа, С.Сожидмаа нар ажиллаж байгаад 1995 онд 
хоёр сектор нэгдэж Гадаргын усны сектор гэж нэрлэгдэх болсон бөгөөд секторын 
эрхлэгчээр Н.Дашдэлэг (1995-1996), эрдэм шинжилгээ, инженер, техникийн 
ажилтнаар Г.Даваа, Д.Оюунбаатар, П.Батима, Б.Оюунчимэг, С.Дорж, 
Р.Цагаанмаамаа, С.Сожидмаа, Д.Төмөрсүх, М.Энхжаргал, Б.Дорждэрэм, 
Ж.Баясгалан, Ш.Энхцэцэг нар ажиллаж байв. 1991 оны 4 дүгээр сараас Усны 
бодлогын хүрээлэнгийн эрдэмтэн нарийн бичгийн даргаар Б.Мягмаржав, 1996 оны 8 
дугаар сараас 1997 оны 3 дугаар сар хүртэл Г.Даваа ажиллаж байв. Усны бодлогын 
хүрээлэн 1997 онд ШУА-д харъяалагдаж, Гадаргын усны сектор нь УЦУХ-нд 
шилжин Ус судлалын сектор нэртэйгээр дараах бүрэлдэхүүнээр ажилласан байна. 
Үүнд: Г.Даваа (эрхлэгч, дэд доктор), Д.Оюунбаатар, Ю.Амарсанаа, Г.Адъяабадам, 
П.Батима, Б.Оюунчимэг, Ж.Баясгалан, Р.Цагаанмаамаа, С.Сожидмаа, М.Энхжаргал 
нар ажиллажээ.  
        Тус сектор нь УЦУХ-нд шилжиж ирснээр орон нутгийн салбарын болон 
мэдээлэл үйлчилгээний ажлын чанар сайжирч, гадаад, дотоодын байгууллага, 
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хүрээлэн, эрдэмтэдтэй хамтарч хайгуул судалгаа, эрдэм шинжилгээний ажлыг 
өргөн хүрээтэй хийх болсон байна.  
            Д.Оюунбаатар Олон улсын Гидрологийн шинжлэх ухааны холбоонд 
гишүүнээр элсэн орж, уг холбооноос мэргэжлийн ном хэвлэл, бүтээл худалдаж авах 
ажил 2007 оноос тогтмолжиж иржээ.  
 ЮНЕСКО-ын Олон Улсын Гидрологийн Хөтөлбөртэй (UNESCO-IHP) хамтран 
2008 оны 9 дүгээр сарын 29-нөөс 10 дугаар сарын 3-ны хугацаанд Улаанбаатар 
хотноо “Усны нөөцийн Нэгдсэн менежментийг хэрэгжүүлэх явцад гарч болзошгүй 
хүндрэл (тодорхой бус байдал) түүний учир шалтгаан, технологийн асуудал болон 
үр дагаврууд” сэдэвт олон улсын бага хурал болон ЮНЕСКО-ын Олон Улсын 
Гидрологийн Хөтөлбөрийн  Зүүн өмнөд Ази-Номхон далайн бүс нутгийн  ажлын 
хэсгийн (RSC-UNESCO-IHP-SEAP) ээлжит 16 дугаар уузалтыг зохион байгуулав. 
Монгол улс, ОХУ ба Монгол улс, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын “Хилийн усыг 
зохистой ашиглах, хамгаалах тухай” хэлэлцээрийн дагуу ажлын хэсгийн болон 
Засгийн газрын Бүрэн эрхт төлөөлөгч нарын уулзалтад байнга оролцож, үйл 
ажиллагааг хэрэгжүүлж иржээ.  

Х.Пүрэвдагва Болгарын олон улсын 23 дугаар экспедицэд багтан 
Антарктидын Ливингстоны аралд цасны судалгаа хийсэн манай салбарын анхдагч, 
Монголын 6 дахь туйл судлаач болсон юм. Энэ судалгаанд цаашид идэвхтэй 
оролцож, Монгол улсын судалгааны баазыг байгуулах нь нэн чухал болно.   
      УЦУХ-гийн Ус судлалын секторын хамт олны бүтээл,  Б. Мягмаржав, Г. Даваа 
нарын хянан тохиолдуулсан “Монгол орны гадаргын ус” нэгэн сэдэвт бүтээл 1999 
онд хэвлэгдсэн нь Монгол орны гадаргын усны судалгааны үр дүнг нэгтгэсэн чухал 
суурь бүтээл болсон юм. Энэ номыг Н.Дашдэлэг, Г.Даваа, П.Батима, Х.Нацагдорж, 
Д.Оюунбаатар, Г.Адъяабадам, С.Дорж, Б.Оюунчимэг, Ш.Энхцэцэг, Ж.Баясгалан, 
Ю.Амарсанаа, М.Энхжаргал, Р.Цагаанмаамаа, С.Сожидмаа, Д.Төмөрсүх нар 
хамтран зохиож, зарим бүлгийг бичихэд П.Нямжав, Б.Бат, Г.Сумъяа, П.Хишигсүрэн, 
Т.Булган, Т.Цэнгэл, Ж.Цэрэнсодном, Н.Батнасан, Ц.Сугар, Д.Түвшинжаргал, 
Н.Цэнд, П.Бааст, Г.Туваанжав, С.Төмөрчөдөр, Б.Дорждэрэм, Н.Цэвээндорж, Ц. 
Баатар нар оролцжээ.  
  Энэ номонд  Монгол орны гол мөрний усзүй, их, дундаж ба бага урсац, 
жилийн доторх урсацын хуваарилалт, уруйн үер, хагшаасны урсац ба голдрилын 
процесс, усны химийн найрлага, чанар, гол мөрний дулааны болон мөсний горим, 
нуур, мөстөл, мөсөн гол, рашаан, гадаргын усны нөөц, экологи-эдийн засгийн 
үнэлгээ зэргийг хамруулан бичжээ. 
 Байгаль орчны асуудал хурцаар тавигдаж судалгааг өргөжүүлэх шаардлага 
гарсантай холбогдуулан олон судалгаа хийж иржээ. Үүний нэг нь 2006 онд хийсэн 
Онги голын сав газрын экосистемийн өөрчлөлт, хүний үйл ажиллагааны 
нөлөөллийн судалгаа юм. Энэхүү судалгааг П.Очирбат, Р.Мижиддорж, Г.Даваа, 
Ш.Баясгалан, Н.Цагаанцоож, Ж.Алтанцэцэг, П.Гомболүүдэв, М.Баясгалан нарын 
янз бүрийн мэргэжлийн эрдэмтэн, судлаачид хамтран гүйцэтгэж нэлээд цогц 
шинжтэй болж тодорхой үр дүнд хүрчээ. Тухайлбал, Онги голын эх орчмын 
экосистемд нөлөөлж буй хүчин зүйлсийн 79.6 хувь нь байгалийн гаралтай буюу уур 
амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой, 16.4 хувь нь голын усны горимыг алдагдуулсан 
уул уурхайн үйл ажиллагаатай холбоотой гэсэн дүгнэлтэд хүрчээ. 
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 Байгаль орчны яам, Япон улсын Олон улсын хамтын ажиллагааны ЖАЙКА 
байгууллагаас хамтран Өгий нуурын экосистемийг хамгаалах төслийг 2005-2007 
онд хэрэгжүүлжээ. Энэ төслийн хүрээнд Өгий нуур, Орхон, Хөгшин голын сав 
газрын экосистемийн судалгааг төслийн зохицуулагч Хитоши Ирияма, мэргэжилтэн 
А.Дарьбал, Ж.Болормаа, Д.Чандмань, усны судалгааг Д.Сайханжаргал, Г.Даваа, 
усны чанарын судалгааг Ш.Алимаа, Б.Бархасрагчаа, шавжийн судалгааг 
С.Бадамжаргал, Ж.Пунцагдулам, загасны судалгааг Н.Түвшинлхагва, Г.Баасанжав, 
шувууны судалгааг Н.Цэгмид, Ч.Ууганбаяр, амьтны судалгааг Х.Наранбаяр, С.Шар, 
ургамлын судалгааг Д.Лхагвасүрэн, П.Ариунсүрэн, хөвүүр амьтны судалгааг 
Д.Солонго нар хийж, үр дүнг нийтлүүлсэн нь олон мэргэжлийн судлаачид оролцсон 
цогц судалгааны нэг байв.  

Сүүлийн жилүүдэд Голын сав газрын нэгдсэн менежментийг хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагаатай уялдуулан сав газрын  нэгдсэн менежментийн хөтөлбөр, төлөвлөгөөг 
боловсруулах ажил эрчимжиж байна. Энд гадаргын усны судалгаа, ажиглалтын 
мэдээ тулгуур мэдээлэл болсоор байна.     

Гол мөрний сав газрын урсац бүрдэх бүсийг Улсын тусгай хамгаалалтад авах 
зорилгод нийцүүлэн гол мөрний усны дундаж урсацын М1:1000000 масштабтай 
цахим зургийг Газарзүйн мэдээллийн системд тулгуурлан хийсэн нь усны нөөцийг 
хамгаалах үндэс болсон юм (Г.Даваа, Ч.Үлэмж, 2004). 2005 оноос Ус судлалын 
секторын инженер Д.Батхүү, 2010 оноос Ж.Одгарав Газарзүйн мэдээллийн 
системийг судалгааны ажилд нэвтрүүлж, Мэдээллэл тооцооллын төвд (хуучин 
нэрээр) М1:100000 масштабтай топозургийн гол, горхи, булаг, нуур, мөстөл, мөсөн 
голын цахим мэдээллийг бүрдүүлсэн нь гадаргын усны сүлжээний эрэмбэлэг 
бүтцийг тогтоох, дүрсзүйн олон үзүүлэлтийг тодорхойлох, системчлэх боломж 
бүрдсэн нь гадаргын усны судалгаанд үнэтэй хувь нэмэр болсон юм. Үүний зэрэгцээ 
сансрын мэдээллийг ялангуяа, өндөр ялгах чадвартай ЛАНДСАТ зэрэг хиймэл 
дагуулын мэдээгээр нуур, мөстөл, мөсөн голын талбай, дүрсзүйг байнга хянан 
шинжлэх, ажиглалтын шинэ мэдээлэл бүрдүүлэхэд Г.Оюунхүү, Б.Эрдэнэбаяр нарын 
залуу судлаачид хувь нэмрээ оруулсаар байна. 

 Судалгааны хүрээ тэлж шинэ мэдээ, мэдээлэл бүрдсээр байна. 
Р.Мижиддорж, Г.Даваа, М.Баясгалан нар (2009) Туул голын усны урсац, 
Пальмерийн гангийн болон ургамлын (NDVI) индексийн мэдээг 1821-1994 оны 
хоорондох 174 жилийн дендрохронологийн мэдээтэй уялдуулан сэргээн уртасгаж 
үзсэнээр энэ голын савд 1835, 1839, 1844, 1871, 1914, 1926 онд нэлээд хүчтэй ган 
болж, харин 1830, 1877, 1881, 1895-1897, 1912, 1934 онд элбэг устай, зуншлага 
сайн байж гэсэн дүгнэлтийг хийжээ. Үүнээс хамгийн их гантай нь 1835 он, хамгийн 
их үертэй нь 1912 он байжээ.  

Усалгаатай тариалан, бэлчээр усжуулалтын асуудалтай уялдуулан усны 
тэнцлийн туршилт судалгааг Дархан хотод Г.Даваа Агроцаг уурын шинжилгээний 
станцад 1986-1991 онд, Төв аймгийн Баянчандмань сумын Шарын аманд 1989 онд 
Х. Нацагдорж, Д. Буянхүү тус тус эхлүүлж байв. Эдгээр судалгаааг үргэлжлүүлэн 
усны тэнцлийн олон жилийн суурин судалгааг Сэлбэ голын савд Д.Оюунбаатар, 
Э.Батбаяр, Б.Эрдэнэбаяр, Ж.Сонинбаяр нар 1998 оноос хойш, Хустай нурууны 
Баян гол, Хөшөөтийн амны горхины савд 2002 оноос хойш Г.Даваа, Х.Пүрэвдагва, 
Д.Батхүү нар болон бусад тасралтгүй явуулж, мөн Геоэкологийн хүрээлэнгээс 
Хөвсгөл нуурын сав газарт хэрэгжүүлсэн төслийн шугамаар Хөвсгөл нуурын зүүн 
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эргийн зарим жижиг голын савд 2003-2005 онд усны тэнцлийн судалгаа 
Д.Оюунбаатар нар хийж, усны тэнцлийн элементүүдийн хөдлөлзүй, тэдгээрийг 
тодорхойлох аргыг боловсронгуй болгох, экологийн урт хугацааны мониторингийн 
чиглэлээр тодорхой үр дүнд хүрчээ. Секторын бүх ажилтан нар усны горимын 
ажиглалтын мэдээг шалгах, боловсруулах ажлыг хийхийн зэрэгцээ инженер 
С.Саранцацрал, С.Сожидмаа нар шуурхай мэдээ, тойм, түүвэр хийх, урьдчилсан 
мэдээ гаргах, түгээх, Болоржаргал усны чанарын судалгаа, Б.Нэргүй УХШ-1 мэдээг 
хүлээн авах, хяналт шинжилгээний явцад хяналт тавих, Г.Оюунхүү мөстлийн 
судалгаа, Б.Эрдэнэбаяр нуурын судалгаа, Э.Батбаяр урт хугацааны прогноз гаргах, 
судалгаа хийх, Х.Пүрэвдагва мөстлийн хээрийн судалгаа, хэмжилт, мэдээллийн 
сангийн программ хангамж, Р.Цагаанмаамаа урсацын оны эмхтгэлийг нэгтгэн 
шалгах, боловсруулах, Б.Сосорбурам усны ёроолын амьтны шинжилгээ, судалгаа 
хийх, Г.Даваа, Д.Оюунбаатар нар усны судалгаа, шинжилгээ хийх зэргээр секторын 
дотоод үйл ажиллагаа явж байна.           

 Япон улсын Цукубагийн их сургуулийн профессор М.Сугитагийн удирдсан 
судлаачдын баг “RAISE” төслийг Хэрлэн голын савд хэрэгжүүлж, ус, энергийн 
эргэлт, экологийн чиглэлээр олон арван өгүүлэл, ном нийтлүүлж, олны хүртээл 
болгожээ.  Тухайлбал “Монгол орны байгаль орчин”  номын гадаргын усны хэсгийг 
монгол, англи, япон хэл дээр бичиж, Монголд хийсэн хамтарсан судалгааны үр 
дүнгээр Олон улсын Гидрологийн сэтгүүлийн тусгай дугаар гаргаж, эрдэм 
шинжилгээний илтгэл, өгүүллийг нэгтгэн монгол, япон, англи хэлээр ном болгон 
хэвлүүлсэн нь уур амьсгал, усны судалгаанд оруулсан томоохон амжилт юм. 

Монгол-Германы хамтарсан Увс нуурын экологийн судалгаанд В.Хорн, 
Маркус нартай хамтран Г.Даваа Увс, Баян, Дөрөө нуур, Боршоо, Түргэн голын 
урсац, усны амьтан, ургамлын судалгаа хийж, бүтээл туурвисан юм. 
       Монгол орны усны эргэлтийн голлох хэсэг болох хөрсний чийгийг хиймэл 
дагуулаас үнэлэхэд чиглэсэн судалгааны ажлыг Япон улсын сансар судлалын 
төвтэй хамтран Хирошимагийн Их сургуулийн проф. И.Кайхотсу, Цукубагийн Их 
сургуулийн проф. Ж.Асанума нар 2000 оноос эхлэн Төв, Дундговь аймгийн нутагт 
хийж байна. Энэхүү судалгааны явцад сансрын AQUA хиймэл дагуулын AMSR-E 
мэдрүүрээр хөрсний чийгийг үнэлэх алгоритмыг боловсруулжээ. Үүний үр дүнд 
Монгол орны хөрсний өнгөн үеийн чийгийг сансрын мэдээллээр үнэлэх, хянах 
бололцоо бүрдэж байна. Энэхүү алгоритмыг нарийвчлах ажил өнөө хэр үргэлжилж 
байна.                        
      БОЯ-ны шийдвэрээр 2003 онд Монгол орны бүх гол горхи, нуур, булаг шанд, 
рашааны тооллогыг анх удаа газар дээр нь биечлэн хэмжиж, байршлыг GPS 
багажаар тодорхойлж, 5565/4811/ гол горхи, 4196/3500/ нуур, 9600 булаг шанд, 
халуун хүйтэн рашаан тоологдсон байна. Эдгээрээс 683 гол горхи, 760 нуур 
ширгэсэн дүнтэй байв. Энэ ажлыг эхлүүлсний үр дүнд сав газрын захиргаад өнөө 
хэр үргэлжлүүлэн хийж байна.  
        Дэлхийн уур амьсгалын дулаарлаас хамаарч Монгол Алтай нуруу, Хархираа, 
Түргэний уулсын мөстөл, мөсөн голоор тэжээгддэг голуудын усны нөөц, горимын 
цаашдын өөрчлөлтийн чиг хандлагыг гаргах нь чухал шаардлагатай болж байв. 
        Энэ зорилтын хүрээнд манай орны орчин үеийн мөстлийг 1983 онд 
Н.Дашдэлэг, П.Хишигсүрэн, Р.Евелхан нар агаар сансрын болон М1:100000 
масштабтай газрын зураг, өмнөх судалгааны материалд тулгуурлан Монгол оронд 
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187 мөстөл, мөсөн гол байгаа ба тэдгээр дэх усны нөөцийг 62.6 шоо км, талбайг 
639.59 ам км хэмээн анх удаа ойролцоогоор тогтоосон байдаг. П.Бааст Монгол 
орны орчин үеийн мөстлийг 1992-1993 онд Цагаан Дэглийн мөстлийг судалж, 
мөстлийн хайлалт, мөстлийн балансын тооцоог гаргах анхны оролдлогыг хийж, 
NOAA/NASA зураг ба 1940-өөд онд боловсруулагдаж, 1980 онд шинэчлэгдсэн 
М1:100000 масштабтай фотозураг ашиглан мөстлийн талбай 6 хувиар багасчээ 
хэмээн дүгнэж байжээ.  
      Ховд аймгийн Эрдэнэбүрэн сумын нутаг “Намаржин” багийн “Ламайн бууц” 
хэмээх газраас 2002 оны 10 дугаар 23-нд Цамбагарав уулын Улаан-Амны эхний 
“Урд” мөстлийн өмнө талаас,  маргааш нь Цагаан сайрын эхний мөстлийн зүүн 
өмнөд хэл орчимд тус тус мөстлийн хайлалт хэмжих түр шон зоосон нь мөстлийн 
хайлалтын байнгын хэмжилтийн анхны оролдлого байв. Энэ ажилд УЦУХ-ийн Ус 
судлалын секторын эрхлэгч Г.Даваа, Ховд аймгийн УЦУОШ-ний төвийн инженер 
С.Батнасан, Д.Баасандорж, жолооч Д.Мягмар нар оролцов. 
 Уур амьсгалын өөрчлөлтийн улмаас мөстлийн хайлалт улам эрчимжиж, 
мөстөл судлалын байнгын цэг сүлжээ байгуулах шаардлага хурцаар тавигдаж 
байгаа тул Мөстөл судлалын өртөө байгуулах асуудал Монгол улсын “Ус” 
хөтөлбөрийн хоёрдугаар шатны арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгагдсан юм. “Уур 
амьсгалын өөрчлөлтийн тэргүүлэх судалгаа“ төслийн судлаач, доктор Т.Кадота, ус 
судлалын секторын эрхлэгч Г.Даваа нар 2003 онд Алтайн Таван Богдын Потанины 
мөстлийн хайлалт, хуримтлалын буюу масс балансын судалгааг эхлүүлж, Потанины 
мөсөн голын урсгалын хурд, хайлалтын хэмжээг анх удаа тодорхойлжээ.        

 2003 оны есдүгээр сар, 2004 оны зургадугаар сард Алтай Таван Богдын 
Потанины мөсөн голд, 2004 оны наймдугаар сард Цамбагарав уулын мөстөлд 
судалгаа хийж хайлалтыг хэмжих репер, шонгуудыг суулгаж хөрсний гадаргын 
температурыг хэмжих автомат багажийг суурилуулсан байна. 2003 онд Алтайн 
Таван Богд, Хархираа, Түргэн, Цамбагарав уулын мөстлийн талбайн өөрчлөлтийг 
өндөр нарийвчлалтай сансрын зураг болон М1:100000 масштабтай зургаар 1945-
2000 оны хооронд, эдгээр мөстлийн талбай 10.2-28.8 хувь хүртэл багассаныг 
тогтоож, 2003 онд хийсэн хэмжилт ба 1945 оны зургаар тодорхойлоход энэ 
хугацааны хооронд Потанины мөсөн голын хэлний үзүүр 730 м огшсон байна. 
Ийнхүү мөстөл мөсөн голын судалгааны цар хүрээ тэлж, масс баланс, өндөр уулын 
усны горим, уур амьсгалын судалгаа нарийвчлагдсаар иржээ. Мөстлийн мэдээ 
боловсруулалтыг Х.Пүрэвдагва, Д.Батхүү, Г.Оюунхүү нар хийж, хээрийн хайгуул 
судалгааг Г.Даваа, Х.Пүрэвдагва, Ж.Баясгалан, Ж.Сонинбаяр болон Ховд аймгийн 
Цамбагарав, Мөнххайрхан уулын мөстөл судлалын өртөөний инженер Н.Батнасан, 
Д.Баасандорж, Т.Хаш-Эрдэнэ, Ш.Содномбалжир, З.Бахатбол, техникч Я.Батгэрэл, 
Я.Батцэнгэл, Баян-Өлгий аймгийн Таванбогд уулын мөстөл судлалд Япон улсын 
мөстөл судлаач док. Т.Кадота, док. К.Коня, инженер Н.Даваадорж, Н.Юра, техникч 
Т.Булганбаатар, Т.Аманбай, Б.Сержума, Увс аймгийн Түргэн уулын мөстөл 
судлалын өртөөний инженер Б.Баатаржав, С.Мэндбаяр техникч нар биечлэн хийж, 
мэдээг боловсруулан, док. Г.Даваа судалгааны үр дүнг нэгтгэн нийтлүүлжээ.  

НҮБ-ын хөгжлийн хөтөлбөрийн “Биологийн төрөл зүйл“ төслийн хүрээнд 
Онон, Улз голын сав газрын усны сээр нуруугүйтэн амьтдын судалгаанд Ш.Энхцэцэг 
оролцож, Дорнод Монголын усны сээр нуруугүйтэн амьтдын төрөл зүйлийн 
бүрэлдэхүүнийг шинэчлэв. 2001 онд Биологийн төрөл зүйл төслийн хүрээнд Дорнод 
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аймгийн Буйр, Сангийн далай, Хөх, Дөрөө нуур, Халх, Дэгээ, Нөмрөг, Улз, Азаргын 
голд, Австрийн эрдэмтэн С.Вейсийн Хэнтий аймгийн Онон гол, Баянхонгор аймгийн 
Хөх нуурт зохион байгуулсан гидробиологийн судалгаанд Ш.Энхцэцэг оролцож 
судалгааны үр дүн гаргаж байв.   
        АНУ-ын Филадельфын Байгалийн Шинжлэх Ухааны Академиас 2003 оны 6 
дугаар сараас хэрэгжүүлж эхэлсэн “Сэлэнгийн сав газрын сээр нуруугүйтэн 
амьтдын судалгаа” төсөлд Б.Загас, Г.Мөнхжаргал, Б.Сосорбурам нар оролцож байв. 
Банзрагчийн Загас нь Усны биологийн судалгааны ажлын хүрээнд нуурын заламгай 
хөлт хавчийн нэг зүйлийн амьтанг шинжлэх ухаанд шинээр 2002 онд нээж, Олон 
улсын судлаачдын анхаарлын төвд толилуулсныг 2003 онд уг амьтан шинжлэх 
ухаанд шинээр нээгдсэн болохыг хүлээн зөвшөөрсөн тухай баталгааг бидэнд 
явуулсан ба уг амьтныг Galaziella gobistepensis Naganawa.H, Zagas.B. 2002 хэмээн 
нэрлэсэн юм. Энэ төслийн хүрээнд тус хүрээлэнгийн усны биологийн лабораторийг 
орчин үеийн багажаар төхөөрөмжлөн тохижуулж амьтан, ургамлын сорьцыг 
шинжилж байна. Усны биологийн сорьцыг нийт 101 усны харуулаас авч шинжлэн үр 
дүнг оны эмхэтгэлд оруулж байна. 
        Тус хүрээлэнгийн инженер Г.Мөнхжаргал Туул голын далайн түвшнээс дээш 
1623 м өндөр өргөгдсөн хэсгээс, (N48.16668, E 107.69548, рН 7.3) Chironomidae –
ийн дэд овог Podonominae, мөн Trichotanypus, Boreochlus-ын хоёр зүйл, Төв 
аймгийн Эрдэнэ сумын нутагт орших Хөх чулууны голын далайн түвшнээс дээш 
1680 м өргөгдсөн хэсгээс (N48.12675, E 107.57996 рН 6.85), Vivacricotopus, мөн 
далайн түвшнээс дээш 1649 м өндөр өргөгдсөн, Галтайн булгаас (N 48.18393, E 
107.96222, рН 7.4) Abiskomyia төрлийн шавжийг шинээр олж Монгол орны зүйлийн 
бүрдэлд тэмдэглэв.  
        Хэрлэн голын дагуух урсацын хэмжилтийг RAISE төслийн судлаач доктор 
Цужимарутай хамтран Г.Даваа, Х.Пүрэвдагва нар хийж, голын дагуух урсацын 
тэжээл ба алдагдлыг тогтоов.  
         Хот байгуулалт, зураг төслийн хүрээлэнтэй хамтран “Улаанбаатар хот 
орчмын гол горхи, хуурай сайруудын сав газрын усны болон уруйн үерийн тооцоо, 
үерийн аюултай бүсийн зураглал“ төслийг хэрэгжүүлэв. Энэ ажлын хүрээнд 76 гол, 
сайрын савд 125 чиглэлд хэмжилт хийж, их урсацын 20 гаруй параметрүүдийг 
үнэлж, нэг хувийн хангамшилтай их урсацыг тодорхойлон, үерийн аюултай бүсийн 
1:10000, 1:25000 масштабтай зураглалыг хийв.  
         2004-2005 онуудад ус судлалын инженерийн автоматжуулсан ажлын байрыг 
GIS-т тулгуурлан байгуулах ажлын хүрээнд Portan Power Station болон Visual Basic 
зэрэг программчлалын хэлийг ашиглан “УД-2 дэвтэр боловсруулах“, “Нивелирийн 
материал боловсруулах“, ”Усны мэдээний коодыг задалж мэдээллийн сан үүсгэх“ 
зэрэг программ хангамжийг зохион туршиж өдөр тутмын ажилд Х.Пүрэвдагва 
нэвтрүүлсэн байна.  

Гадаргын усны горим, нөөцөд уур амсьгалын өөрчлөлтийн үзүүлэх 
нөлөөллийн судалгааг манай оронд П.Батима, Г.Даваа, Д.Дагвадорж, Л.Нацагдорж, 
Р.Мижиддорж, П.Гомболүүдэв нарын судлаачидтай хамтран хийсэн байна. Энэ 
чиглэлээр “Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөллийн үнэлгээ” (2010, 2014) -ний 
тайлан, “Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох технологийн хэрэгцээ” (2013), 
“Дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулахад Монгол улсын оруулах хувь 
нэмэр” (2015), илтгэл, өгүүлэл зэрэг олон бүтээл гарчээ.               
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Т.Цэнгэл, Г.Даваа нар 2010 онд “Ус хэмжихүй ухаан” сурах бичиг, 
Улаанбаатар, Г.Даваа, Д.Оюунбаатар нар 2010 онд “Ус судлал” ШУА-ийн 108 
ботийн 58 дугаар, Ус цаг уур, орчны шинжилгээний ажлын заавар, Ус судлал. 2011 
онд шинэчлэн боловсруулж хэвлүүлжээ.  

Тус секторын хамт олон 2015 онд “Монгол орны гадаргын усны горим, нөөц” 
(хянан тохиолдуулсан Г.Даваа) номыг хэвлүүлэн гаргасан нь сүүлийн үеийн 
судалгааны үр дүнг багтаасан чухал бүтээл болсон юм.   

Шинжлэх ухаан технологийн сангийн санхүүжилттэй 1993-1995 онд “Монгол 
орны гадаргын ус” төсөл, удирдагч нь доктор Н.Дашдэлэг, “Бүс нутгийн уур 
амьсгалын өөрчлөлт ба цаг агаарын гамшигт үзэгдлийг урьдчилан мэдээлэх арга 
технологийг боловсронгуй болгох нь” удирдагч нь доктор Д.Аззаяа, ШУТ-ийн 
төслийг 2004-2006 онд хамтран гүйцэтгэсэн, 2007-2009 онд “Монгол орны гадаргын 
усны горим, нөөц, үнэлгээ, прогноз”, удирдагч нь доктор Г.Даваа,  2010- 2012 онд 
“Гадаргын усны динамик системийн зүй тогтол, өөрчлөлт, хандлага”, удирдагч нь 
доктор Г.Даваа, 2013-2015 онд “Монгол орны усны эргэлтийн судалгаа” удирдагч нь 
доктор Г.Даваа зэрэг төслийг хэрэгжүүлжээ. 

Тус сектор нь дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлт, байгаль орчинд хүний үйл 
ажиллагааны нөлөө эрс ихсэж байгаатай уялдуулан, усны горим, нөөц, физик, хими 
ба биологийн үзэгдэл процессийг нэгдмэлээр шинжлэн судлах, хянах, ирээдүйн 
хувьсал өөрчлөлтийн чиг хандлагыг тогтоох, усны үндсэн ба шуурхай мэдээллийн 
санг нийгэм эдийн засгийн бүх салбарт үр бүтээлтэй ашиглуулах, Монгол орны гол 
мөрөн, нуур, цөөрөм, усан сан, хур цас, мөстөл, мөсөн голын усны горим, нөөц, 
чанар, бохирдол, усны ургамал амьтны төлөв байдлын өөрчлөлтөд байнгын 
ажиглалт, шинжилгээ явуулж усны гамшгаас иргэдийг урьдчилан сэргийлэх усны 
нөөцийг хамгаалах, зөв зохистой ашиглах талаар шийдвэр гаргагчдыг оновчтой 
мэдээллээр түргэн шуурхай хангах, ус судлалын сүлжээг боловсронгуй болгох, 
өргөжүүлэх, аргазүйн удирдлагаар хангах зорилт тавин ажиллаж байна.    

 
1.2.6 Сансрын цаг уур, зайнаас тандах салбар 
Монгол улсын Ус цаг уурын албаны системд зайнаас тандан судлах арга, техник 

хэрэгсэл нэвтэрч, түүний үр дүн байгалийн  түргэн хувьсах нөөцийг тогтоох, түүний 
хувьсал өөрчлөлтөнд үнэлэлт өгөх, байгалийн онцгой үзэгдлийг урьдчилан 
мэдээлэх,  уур амьсгалын өөрчлөлтийг  судлах практикт  хэрэглэж, нийгмийн 
амьдралын бүхий л хүрээнд зохих ашигаа өгсөөр эдүгээ дөчин зургаан жил болж 
байна.   

ДЦУБ-ын Сайн дурын  хамтын ажиллагааны хөтөлбөрийн санхүүжилтээр АРТ 
(Automatic  Picture transmission) өртөөг УЦУАУГ- ын даргын 158 дугаар тушаалаар 1970 
оны 12 дугаар сарын 1-нд байгуулсан нь Монгол улсад сансрын хиймэл дагуулаас 
мэдээ хүлээж авах, боловсруулах, байгаль орчин, байгалийн нөөцийг сансраас тандан 
судлах ажлын эхлэл болжээ. Сансарт анхны хиймэл дагуул хөөргөснөөс хойш ердөө  л 
13 жилийн дараа юм. 

Тэр үед АНУ-ын цаг уур, байгаль орчны ажиглалт, судалгааны нар дагасан тойрог 
замтай ESSA-8 (Environment Science Service Administration) хиймэл дагуулаас Каспийн 
тэнгисээс дорно зүг Сахалины арал, Гималайн нуруунаас умард зүг Таймырын хойг 
хүртлэх Евроазийн өргөн уудам нутаг орон дээрх үүлэн бүрхэвч, цасан бүрхүүл, газрын 
гадаргын төлөв байдал, хувьслын тухай зурагт мэдээг хүлээн авч, боловсруулан цаг 
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уурын урьдчилсан мэдээнд ашигладаг байлаа. ЕSSА-8 хиймэл дагуул дэлхийн 
туйлуудыг дайран өнгөрөх тойрог замаар эргэх явцад манай гарагийн агаар мандал 
дахь үүл, тоос, газрын гадарга, мөс, цасны байдлыг долгионы спектрийн 8-12 мкм-ийн 
хэсэгт энгийн фотозургийн аргаар дүрс зураг болгон авч, радио долгион болгон 
хувиргаад газарт дамжуулсан радио долгионыг газрын хүлээн авах өртөөнд тодорхой 
технологиор эргүүлэн дүрс болгоод фото зургийн хальсанд буулган ашигладаг билээ.    

Ийнхүү 46 жилийн тэртээ Монгол улсын ус, цаг уурын алба АНУ-ын эрдэмтдийн 
зохион бүтээж хөөргөсөн сансрын хиймэл дагуулын мэдээллийг тэр үеийн ЗХУ-ын 
(хуучин нэрээр) эрдэмтдийн бүтээсэн АРТ төхөөрөмжөөр хүлээн авч боловсруулан 
ашиглаж байсан нь социалист, капиталист хоёр систем буюу өрнө, дорнын техник, 
технологийн дэвшлийг хослуулан монголчуудын тусын тулд энх тайвны зорилгоор 
ашиглаж байсан нь нэн сонирхолтой бөгөөд түүхэн үйл явдал болсон.  Сансрын хиймэл 
дагуулаас мэдээ авах өртөөг ажилд оруулах, мэдээллийг анхны хэрэглэгч болох цаг 
уурчдад хүргэх, тайлбарлах, ойлгуулахад уг өртөөний анхны дарга инженер Ц.Цэрэн-
Очир, (өртөө нь дарга-инженер , хоёр техникчийн орон тоотой байсан) ЗХУ-ын 
мэргэжилтэн Анатолий Боровко, Надежда Боровко нар чухал үүрэг гүйцэтгэж, анхны 
техникч Х.Пүрэвхүү, Б.Цэрэндолгор нар тэр үеийн шинэ арга, технологийг сайн 
эзэмшиж, хойч үеийнхнийг дагалдуулан сургасныг тэмдэглэх нь зүйтэй. 

Ус цаг уурын албаныг хөгжүүлэх хэтийн төлөвлөгөөний хүрээнд хиймэл дагуулаас 
мэдээ хүлээн авах өртөө, радарын өртөө хоёрыг нэгтгэн 1971 оноос Радарын 
лаборатори болгон өргөжүүлэн ажиллуулсан нь хиймэл дагуул, радарын хэмжилт, 
мэдээллийг цаг агаарын урьдчилсан мэдээ зохиоход ашиглах, мэдээллийн нэр төрлийг 
нэмэгдүүлэх, цаг агаарын урьдчилсан мэдээний таарцыг дээшлүүлэхэд нэг чухал 
түлхэц болсон.  Энэ лабораторийн мэдээллийг ус, цаг уурын салбарт ашиглахад тэр 
үеийн лабораторийн эрхлэгч, доктор М.Бадарч, инженер Х.Хавдрааш, техникч 
Б.Цэрэндолгор нар их үүрэг гүйцэтгэсэн байна. Хиймэл дагуулаас тандан хэмжсэн 
үүлний тархалтын мэдээ, түүний хувирал, өөрчлөгдөлтийн байдал, радарын 
радиоцуурайн хэмжилтээр тодорхойлсон үүлний хөгжил, идэвхжил, аянга цахилгааны 
голомт, байршлын тухай иж бүрэн мэдээлэл нь цаг агаарын урьдчилсан мэдээ 
зохиоход нэн чухал эх мэдээллийн нэг болж, тэдгээрийн эрэлт, хэрэгцээ улам бүр өсөн 
нэмэгдэх болов.  

1972 оны 12 дугаар сарын 11-нд МРЛ-2 маягийн цаг уурын радарын анхны 
станцыг, мөн оны 12 дугаар сарын 27-нд Машин тооцооллын хэлтсийг  байгуулсан 
нь өнөөгийн зайнаас тандан судлах  ажлын суурь тавигдсан гэж үзэх үндэстэй юм.  

1978 оны  03 дугаар сарын 23-ний өдөр гурав дахь үеийн ТЭМ ЕС-1022 
тооцоолон бодох машин ажилд орж 1991 он хүртэл тасралтгүй ажилласан 
нь,сансрын мэдээллийг газрын мэдээтэй хослон  боловсруулах ажилд үндсэн эргэлт 
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гарсан. 

 
 
Манай хамт олон 1981 онд Зөвлөлт-Монголын сансрын хамтарсан нислэгийн үеэр 

ЗХУ, Герман улсын мэргэжилтнүүдтэй хамтран "Биосфер-МОН" туршилтын хүрээнд 
"Контраст" туршлагыг амжилттай гүйцэтгэж гарган авсан үр дүн нь шинжлэх ухаанд чухал 
ач холбогдолтой болсон. 

1978 онд Улаанбаатар хотод Социалист орнуудын сансрын цаг уурын  
мэргэжилтнүүдийн ээлжит зөвлөлгөөн зохион байгуулж, түүнд ЗХУ, Болгар, Герман, 
Унгар, Монгол, Польш, Чехсловакийн Ус цаг уурын албадын сансрын судалгааны  
мэргэжилтнүүд оролцож, сансрын цаг уурын  ажиглалт, мэдээлэл боловсруулалт, 
дамжуулалтыг автоматжуулах талаархи асуудал хэлэлцэж, тодорхой шийдвэр гаргасан 
байна. Тус зөвлөлгөөнд М.Бадарч, Ц.Адъяасүрэн, Р.Оюун  нар төлөөлөгчөөр оролцжээ. 

Хиймэл дагуулаас мэдээ авах, ашиглах нь их ач холбогдолтой гэж удирдлагын 
түвшинд үзэж хиймэл дагуулаас тоон мэдээ авах тоног төхөөрөмжийг технологи өндөр 
хөгжсөн АНУ, Канад, Японоос худалдан авах зорилго тавьж НҮБ/ДЦУБ/ 80/100 гэсэн 
олон улсын төсөл боловсруулж хэрэгжүүлэх ажлыг 1980 онд эхэлсэн. 

Энэхүү төслийн гол зорилго нь цаг уурын хиймэл дагуулаас мэдээ авах, 
боловсруулах төв байгуулах, улмаар сансрын мэдээлэл боловсруулж  цаг агааоыг 
урьпчилан мэдээлэх, байгалийн нөөцийг сансраас судлах,үндэсний боловчин хүчин 
бэлтгэхэд оршиж байв.  Гэтэл тэр үед барууны өндөр хөгжилтэй орнууд тэр үеийн 
социалист орнуудад нийлүүлэхийг хориглох тоног төхөөрөмжийн жагсаалт гарсан 
бөгөөд уг жагсаалтанд ус цаг уурын хиймэл дагуулаас тоон мэдээ хүлээн авах тоног 
төхөөрөмж орсон байсан.  

Энэхүү хоригоос болоод 1980 онд хэрэгжих олон улсын төсөл 6 жилээр сунжирч 1986 
онд холбогдох тоног төхөөрөмжөө авч суурилуулж ажилд оруулсанаар төсөл дууссан 
билээ. Тоног төхөөрөмжийг ашиглахад боловсон хүчнийг бэлтгэх явдал бас нэг хүндрэлтэй 
асуудап байв. Тоног төхөөрөмж суурилуулах, ашиглах заавар дүрэм англи хэл дээр учир 
түүнийг ашиглахад англи хэлтэй мэргэжилтэн хэрэгтэй байлаа. Гэвч тэр үед барууны 
орнуудад томилолтоор мэргэжилтэн явуулж туршлага судлуулах, мэргэжил дээшлүүлэх 
асуудлыг  тэр үеийн Намын төв хороо, засгийн газар шийддэг байсан учир хүндрэлтэй 
байсан юм. 
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   Дэлхийн цаг уурын байгууллагын (ДЦУБ) Сайн дурын хамтын ажиллагааны 
хөтөлбөрөөр сансрын хиймэл дагуулаас мэдээлэл хүлээн авах техник хэрэгслийг улс 
орондоо анх удаа суурилуулж, шинжлэх ухаан технологийн шинэ арга хэрэгсэлийг 
өөрийн албаны үйл ажиллагаанд ашиглах, улмаар улс орныхоо ирээдүй хэтийн 
хэрэгцээнд нийцсэн шинэ арга, техникийн дэвшлийг нэвтрүүлэх санааг анх тэр үеийн 
Ус цаг уурын албаныг удирдах газрын удирдлага, доктор Д.Түвдэндорж, Б.Мягмаржав, 
Д.Хоржав, Ш.Жадамба, гадаад харилцааны референт Г.Дэмбэрэлдорж нар санаачлан 
уйгагүй идэвхтэй хөөцөлдөж, тус улсад оруулж ирсэн нь манай улсын хувьд олон улсын 
байгууллагын буцалтгүй тусламжийг бүтээлчээр авч ашиглахын үлгэр дууриал болсон. 

1986  онд М.Бадарч, З.Батжаргал, Г.Дэмбэрэлдорж нар цаг уурын хиймэл мэдээ хүлээн 
авах, боловсруулах тоног төхөөрөмж сонгох ажлаар Канад, Англи улсад явж хиймэл дагуулаас 
тоон мэдээ авах EEC өртөө, NOVA тооцоолон бодох электрон машин, станц хиймэл дагуулаас 
авсан тоон мэдээг боловсруулах 2 PAAC системийг сонгож тэдгээрийг худалдан авах саналаа 
дэлхийн цаг уурын байгууллагад хүргүүлж улмаар тэдгээр тоног төхөөрөмжийг Монголд 
нийлүүлэх гэрээг байгуулсан юм.  
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Энэ үед сансрын цаг уур, байгаль орчны тандан судалгааны салбарт шинэ залуу 

инженер Р.Оюун, Ц.Адъяасүрэн, Н.Баттогтох, М.Энхбаяр, С.Ганбаатар, М.Баясгалан, 
М.Эрдэнэтуяа нарын зэрэг чадварлаг олон боловсон хүчин ирж ажиллах болсон нь тус 
салбарт-хүний хөгжлийн шинэ үе шат болсон төдийгүй шинэ технологи нэвтрүүлэх, 
ашиглахад түлхэц болж чадсан юм. Сансрын цаг уур, байгаль орчныг зайнаас тандан 
судалгаааны салбар хүний хөгжил болон техник, технологийн дэвшлийнхээ явцад шинэ 
агуулга, шинэ эрэлт хэрэгцээгээр улам бүр тэлж хөгжсөөр байлаа [11,14].  

Мөн 1987 онд М.Бадарч, Р.Оюун, Н.Баттогтох нар АНУ-ын Атланта хотноо байдаг EEC 
пүүст очиж  хиймэл дагуудаас мэдээ хүлээн авах газрын станцыг ажиллуулах  арга 
ажиллагаанд сурах дадлага хийсэн. Энэхүү  Атланта очих замдаа АНУ-ын НьюЙорк хотноо 
НҮБ-д суугаа Монголын байнгын төлөөлөгчийн газрын  мэргэжилтэнүүдээс зөвлөгөө авч 
байлаа. Биднийг Америкт ирж сансрын технологитой танилцах ажлаар явааг байнгын 
төлөөлөгчийн газрын элчин сайд болон мэргэжилтнүүд нь итгэж ядаж байсныг нуух юун. 
Хиймэл дагуулаас мэдээ хүлээж авах, боловсруулах ажлын эхлэлийг тавих, энэ ажилд 
залуучуудыг сургахад  техник тоног төхөөрөмжийг ажиллуулах, засварлах ажлыг хариуцсан 
инженер Баттогтох мэдээллийг боловсруулах программ хангамжийг хариуцсан Р.Оюун, 
сансрын мэдээлэлд тайлал хийх, ашиглах ажлыг хариуцсан инженер Ц.Адъяасүрэн нар 
үнэхээр идэвх зүтгэл гарган ажиллаж байсныг сайшаан тэмдэглэж байна.       

  Дараа нь манай мэргэжилтнүүд тухайлбал Н.Баттогтох, Р.Оюун нар Тайландын Вант 
улсын Бангконг хотноо Азийн технологийн институтад  богино хугацааны курс, Энэтхэгийн 
Дехрадун хотын зайнаас тандан судлах төвд М.Энхбаяр, Б.Ганбаатар нар нэг жилийн курс, 
ЗХУ-ын Ташкент  хотын Байгаль судлалын  төвд Ц.Адъяасүрэн 6 сарын курс, БНХАУ-ын Ухань 
хотын геодези, зурагзүйн их сургуулийн зайнаас тандан судлах төвд М.Бадарч, Б.Энхцэцэг, 
М.Эрдэнэтуяа, Ш.Мөнхтуяа, Цэрэндолгор  нар хагас жилийн курс, Япон улсын Ногая хотын 
бүсийн төвд М.Баясгалан зайнаас тандан судлах чиглэлээр богино хугацааны курс төгсөж 
зайнаас тандан судалгаа, газар зүйн мэдээллийн тогтолцооны шинэ арга техник эзэмшсэн нь 
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Монголд зайнаас тандан судлах ажлыг эхлэх  цаашид хөгжүүлэх мэргэжилтэй боловсон 
хүчний баг бүрэлдэж байсан юм. 

1985 оны 07 дугаар сарын 20-ны өдөр Сансрын  мэдээлэл хүлээн авах, 
боловсруулах төв ажилд орж, жилийн дараа буюу 1986 оны 01 дүгээр сарын 01-нд 
цаг уурын ажиглалтын эх мэдээг ЕС-1022 ТЭМ-аар боловсруулах технологи 
нэвтэрсэн, 1994 оны 01 дүгээр сарын 15-нд Улаанбаатар-Бээжингийн хооронд 
хиймэл дагуулын холбоо ашиглалтанд орсон явдал сансраас  хүлээн авсан төрөл 
бүрийн мэдээллийг төв  орон нутагт  дамжуулдаг болсон нь сансрын мэдээллийг төв  
орон нутгийн мэдээлэл үйлчилгээний ажилд  нэвтрүүлэх сайхан боломж нээгдсэн 
билээ.   

 1991 онд Монгол улсад Засгийн газрын шийдвэрээр Байгаль орчны яамны 
Мэдээлэл тооцооллын төвд Зайнаас тандан судлах үндэсний төвийн үүрэг гүйцэтгүүлэх 
шийдвэр гаргасан болно. Ингэснээр сансрын цаг уур, байгаль орчны тандан 
судалгааны гадаад хамтын ажиллагаа улам өргөжин тэлж, боловсон хүчний чадавхи 
дээшлэх нь нэг бололцоо нээгдсэн байна. 

1991, 1993 онуудад Монгол улсын Байгаль орчны яам, АНУ-ын Агаар Сансрын 
Үндэсний Захиргаа (NАSА) хооронд "Хиймэл дагуулын нэг километрийн ялгах 
чадвартай мэдээлэл цуглуулахад талаар хамтран ажиллах тухай, Агаар Сансрын 
Үндэсний Захиргаа, Зайнаас Тандан Судлах Үндэсний Төв хооронд харилцан 
ойлголцох санамж бичиг" гэрээнд гарын үсэг зурж, хамтын ажиллагаа эхэлсэн юм. 
сансрын хиймэл дагуулаас 1х1 км ялгах чадвартай тоон мэдээлэл хүлээн авах, 
боловсруулах IVAS системийг суурилуулан ажиллуулах болсон нь тус салбарын 
мэдээлэл, технологийн хөгжилд их чухал түлхэц болсныг тэмдэглэж байна. Энэ үеэс 
эхлэн АНУ-ын нэрт эрдэмтэн Комптон Такертэй хамтран ажиллах бололцоо нээгдсэн 
болно. 

1993 онд Японы Ёхохама, Чиба их сургууль ба Коника компанитай сансрын 
судалгааны талаар хамтын ажиллагаа эхэлж хиймэл дагуулын тоон мэдээлэл ба 
бүрхэцийн фото зургийн сан бүрдүүлэх ажил Дундговь аймагт эхэлсэн. Энэ нь Японд 
хөөргөхөөр бэлтгэж  байсан хиймэл дагуулд  байрлуулах ургамалшилтын хэижилтийн 
багажийг зохион бүтээх, тохиргоо хийхэд үр дүнтэй ажил болсон юм. Энэ хамтын 
ажиллагааны хүрээнд явуулсан шинжилгээ, туршилт судалгааны ажлыг  амжилттай 
явуулахад Чибагийн их сургуулийн профессор У.Хонда, доктор Коживара, Р.Оюун, 
М.Энхбаяр, С.Хөдөлмөр, Ц.Батцэцэг, М.Эрдэнэтуяа, М.Баясгалан нар идэвх зүтгэлтэй 
ажиллаж тодорхой үр дүнд хүрснийг тэмдэглэхэд таатай байна.  

Түүнчлэн 1993 онд АНУ-ын Агаар Сансрын Үндэсний Захиргаа, Мэрилэндын их 
сургуультай хамтран цаг уурын хиймэл дагуулын мэдээллийн сан байгуулах талаар 
хамтран ажилласан. 

1995 онд АНУ-ын Агаар Сансрын Үндэсний Захиргаатай хамтран ажиллах 
Меморандумын хугацааг 1994 оны 12 сарын 31-нээс 5 жилийн хугацаатай сунгах 
гэрээнд гарын үсэг зурсан. Энэхүү гэрээнд гарын үсэг зурахад АНУ-ын сансрын нисгэгч 
М.Клийв оролцсон явдал чухал үйл явдал болсон юм. 

1995 оны 4 дүгээр сард сансрын мэдээлэл боловсруулах чиглэлээр байгаль орчны 
яам, Үндэсний хөгжлийн газар, Сангийн яам, АНУ-ын ДЕК пүүсийн  хамтарсан 4 талт 
хэлэлцээр байгуулагдаж  түүний дагуу ВАКС кластер системийг  сансрын мэдээлэл 
боловсруулахад ашиглаж эхэлсэн юм.  
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1995 онд АНУ-ын Агаар Сансрын Үндэсний Захиргаа, NOAA хиймэл дагуулаас  
мэдээ хүлээн авах газрын станцыг тоон системд бүрэн шилжүүлжхийн тулд хиймэл 
дагуулаас мэдээ хүлээн авах газрын станцыг шинэ станцаар сольсон бөгөөд дээлвэр 
дээрх хүлээн авах антеннын шинээр 2 давхар байр барьж байж солив. Үүний үндсэн 
дээр мэдээлэл боловсруулах шинэ технологийг нэвтрүүлсэн. 

 

 
 

Энэ шинэчлэлийн дүнд, ХД-ын хувьд, АНУ-ын НОАА-14 ХД-аас мэдээ хүлээн авдаг 
байсан дээр, 1998 оноос НОАА-15 ХД-аас нэмж мэдээ хүлээн авдаг болов. Мөн бас 
SeaStar дагуулын SeaWIFS мэдээг авдаг болсон. 

Энэхүү ажлыг  гүйцэтгэхэд Байгаль орчны сайд З.Батжаргал,  Зайнаас тандан 
судлах төвийн захирал Н.Баттогтох нар санаачлагатай ажиллаж байсныг тэмдэглэхэд 
таатай байна. 

Тухайн үед буюу 1997 ба 1998 онуудад Дэлхий дахинаа, Эль Нино үзэгдлийн дор 
дулаарал, хуурайшил явагдаж, манай улсад халуун зун болж хуурайшисан тул ой 
хээрийн түймрүүд маш ихээр гарч, асар их талбай шатав. Тэр үед ой хээрийн түймрийг 
илрүүлэхийн тулд онгоцоор эргүүл хийж, их зардал гаргадаг байж, харин ХД-ын 
мэдээгээр илрүүлдэг болсоноор маш зардлыг хэмнэсэн юм. ХД-ын мэдээгээр, ой 
хээрийн түймрийн голомтыг хурдан шуурхай илрүүлж, холбогдох байгууллагуудад 
хурдан түргэн мэдээлж, түймэртэй тэмцэж, унтраах ажилд их хувь нэмэр оруулж уг 
үйлчилгээ, манай гол /брэнд/ үйлчилгээ болоод байгаа билээ.   

Японы Чибагийн их сургууль болон АНУ-ын агаарын нислэг, сансрын уудмыг 
шинжлэн судлах газар, Мариландын их сургуультай хамтын ажиллагааны эхлэлийг 
доктор К.Такер, профессор Хонда, М.Бадарч нар санаачлан эхлүүлсэн бөгөөд энэхүү 
хамтын ажиллагааг үргэлжлүүлж үр дүнд хүргэхэд Н.Баттогтох, С.Хөдөлмөр нар идэвх 
санаачлагатай ажиллаж байсныг тэмдэглэхэд таатай байна.    

Мөн сансрын гадаад харилцаа хөгжиж дээрх улсуудтай хамтран ажиллаж эхэлсэн 
бөгөөд одоо энэ хамтын ажиллагаа үр дүнтэй үргэлжилж байгаад баяртай байдаг. Зайнаас 
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тандан судлах чиглэлээр гадаад харилцаа өрөгжиж АНУ-ын агаар, далай судлалын 
агентлаг, Японы Токиогийн их сургууль, Францын Сансар судлалын газар, Хятадын Ухань 
хотын Геодези зураг зүйн их сургуулийн зайнаас тандан судлах төвтэй мэргэжилтэн 
солилцох, хүн сургах хамтын ажиллагаа эхэлсэн билээ. Шинэ тоног төхөөрөмж 
эзэмшүүлэх, ашиглах ажлыг гүйцэтгэхэд ус цаг уурын системд сор болсон 
мэргэжилтнүүд тухайлбал Р.Оюун, Н.Баттогтох, Ц.Адъяасүрэн, С.Ганбаатар, Санжийн 
Ганбаатар, С.Хөдөлмөр, М.Баясгалан, М.Эрдэнэтуяа, Ш.Мөнхтуяа нарын идэвх зүтгэл, 
мэдлэг, мэргэжил онцгой ач холбогдолтой байлаа.. Одоо эргээд санахад дээр дурьдсан 
мэргэжилтнүүдээс 7 нь сансрын  цаг уур, зайнаас  тандан судлах чиглэлээр докторын 
зэрэг хамгаалсныг хараад баярладаг.  

 
 

2003 оны 11 дүгээр сараас эхлэн БНХАУ-ын Цаг уурын газартай тохиролцсоны 
үндсэн дээр FҮ-2 дагуулын мэдээг хүлээн авч эхлэв. 1995 онд АНУ-ын НАСА 
байгууллагатай хамтран ажиллах хөтөлбөрийн хүрээнд хиймэл дагуулаас мэдээлэл 
хүлээн авах станцыг суурилуулан мэдээлэл боловсруулах системийг шинэчлэн, үйл 
ажиллагааныхаа цар хүрээг өргөтгөсөн нь хиймэл дагуулын мэдээг ашиглах өргөн 
боломжийг нээсэн билээ. 1998 оноос хиймэл дагуулаас хүлээн авсан мэдээллээр орон 
нутгийн УЦУОШТөвүүдийг үйлчлэх ажлынхаа хүрээнд орон нутгийн багц мэдээллийн 
сүлжээгээр зурган хэлбэрээр үүлний болон түймрийн зургийг орон нутагт дамжуулж 
эхэлсэнээр зурган мэдээллээр орон нутгийн хэрэглэгчдийг үйлчлэх үйл ажиллагаа 
эхэлсэн байна. 
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2007 онд Нидерландын Вант улсаас, манай улсын байгаль орчны салбарт 

хэрэгжүүлсэн “Байгалийн Нөөцийн Менежментийн Үндэсний Геомэдээллийн Төв 
(NGIC)” төслийн хүрээнд АНУ-ын MODIS: Terra/Aqua ба БНХАУ-ын FY2C ХД-уудаас  
мэдээ хүлээн авах станцыг суурилуулан мэдээнүүд авч эхэлсэн. 

МОДИС: Акуа/Терра ХД нь ялгах чадварын хувьд үзэгдэх гэрлийн сувгууд дээрээ 
250х250м учир, НОАА /1км/ дагуулыг бодвол, ялгах чадвар 16 дахин илүү 
нарийвчлалтай болж бүтээгдэхүүний чанар сайжирав. 

БНХАУ-ын FY2C ХД-ын хувьд бол энэ нь байран ХД бөгөөд ялгах чадварын хувьд 
хэдийгээр 4 км боловч, цаг тутам мэдээ өгч чаддагаараа, цаг уурын том орчил 
хөдөлгөөнийг хянаж, ажиглах давуу талтай юм. 
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2013 онд 1995 онд NASA суулгасан НОАА-аас мэдээ хүлээн авах хуучин станц 

эвдэрч, сэлбэг хэрэгслийг нь АНУ NASA-аас захиалан авчируулж, өөрсдийн хүчээр 
эвдрэл гэмтлийг засаж, дахин ажилд оруулав. 

2013 онд МОДИС ХД-аас мэдээ хүлээн авах системд, чанарын шинэчлэлт хийсэний 
үр дүнд, уг ХД-ын дараагийн үе болох Суоми НПП гэдэг ХД-аас мэдээ хүлээн авах 
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боломж бүрдээд байна. Энэ нь, ойрын 10-аад жилд ХД-ын мэдээгээр тасрахгүй, 
үргэлжлээд явах нөхцөл бүрдэж байгаа юм. 

2014 оноос НҮБ-ын Ази Номхон Далай орнуудын Эдийн Засгийн Хороо /ESCAP/-
оор дамжуулан, БНХАУ-ын ШУА-ын Тоон Дэлхий ба Зайнаас Тандан Судлалын 
Хүрээлэнтэй хамтын ажиллагаа өрнүүлж, өөрсдийн Ган ба Зудын талаар хийж байсан 
судалгааны ажилууд дээр үндэслэн “Ган зудын эртнээс сэрэмжлүүлэх систем” бий 
болгохоор ажилцгааж байна. Мөн энэ ажил дээрээ ХАА-ын хэлтэстэй хамтран ажиллаж 
байгаа бөгөөд хэлтсүүд уялдаа холбоогоо сайжруулаад ажиллах нь маш их үр дүнтэй 
болох нь эндээс тод харагдаж байгаа. 

2016 он 3 дугаар сард ХД-аас мэдээ хүлээн авах антенн дээр өндөр үелзлийн 
давтамж буулгагч шатаж, түүнийг АНУ-ын Quorum компани руу явуулж засуулсан 
бөгөөд эргүүлж хүлээн аваад өөрсдөө байрлуулан суурилуулж, антеныг хэвийн үйл 
ажиллагаанд эргүүлэн оруулсан юм. 

2016 он 7 дугаар сард МОДИС ХД-аас мэдээ хүлээн антенн дээр хувиргагч 
төхөөрөмж нь аянга цахилгаан буусаны дараагаар шатаж эвдрэв. Вксеос компаниас, 
тус компанийн захирал Доминик Флак ба Төсөл хариуцсан захирал Ник ирж 
засацгаасан бөгөөд мөн бас Европын Сансрын Агентлагтай жижиг төсөл хэрэгжүүлэх 
саналтай ирцгээж, холбогдох хүмүүстэй уулзацгаав. 

2016 он МОДИС ХД-аас мэдээ хүлээн авах системийг суурилуулсан Англи улсын 
VxEos компанитай “Үйлчилгээний гэрээ” байгуулсаны үндсэн дээр, дахин шинэчлэлт 
хийгдэж, хүлээн авах дагуулын тоо нэмэгдэж (FY3A дагуулын мэдээг боловсруулдаг 
болов), улмаар бүтээгдэхүүнүүдийн төрөл, тоо бас нэмэгдлээ. 

Одоо Зайнаас Тандан Судлалын хэлтэст 8 хүн ажиллаж байна. Үүнд: М.Одбаяр- 
хэлтсийн дарга, С.Хөдөлмөр-зөвлөх, Н.Элбэгжаргал-ерөнхий технологич, Г.Нандин-
Эрдэнэ, Б.Аманжол, Н.Лхагвадорж-ЗТС-ын мэргэжилтэн, О.Анхбаяр, А.Батчимэг-
инженер гэсэн бүрэлдэхүүнтэй байна. 

Цаашдын үйл ажиллагаанд анхаарах зарим асуудал 
Хиймэл дагуулын мэдээ, дүрс боловсруулах болон газар зүйн мэдээллийн 

систем, байршил тогтоогч систем зэрэг нь тодорхой хэмжээгээр өндөр өртөгтэй 
бөгөөд тэдгээрийг худалдан авахад төсөв хөрөнгөний хувьд бэрхшээл учруулдаг. 
Гэвч олон улсын байгууллагууд, өндөр хөгжилтэй орнууд ус цаг уур, байгаль орчны 
салбарт маш олон хөтөлбөр, төслүүд хэрэгжүүлдэг бөгөөд эдгээрт идэвхтэй 
оролцох замаар судалгааны ажил хийх, боловсон хүчнээ сургалтанд хамруулах, 
тоног төхөөрөмж, программ хангамж авах, мэдээ материал олж авах зэрэг өргөн 
бололцоо байгаа юм. Ялангуяа сансрын хүчирхэг гүрнүүд АНУ, Европын холбоо, 
Япон, Канад, Хятад, Энэтхэг зэрэг орнуудын сансрын хөтөлбөрт оролцох талаар 
идэвхи санаачлагатай ажиллаж болно. 
 
М.Бадарч гуайн ЗТС-ын тухай товч хураангуй ба дурсамж яриа: 

        1987 онд Холбоо мэдээллийн товчоо, Сансарын мэдээллийн хэлтэс, Тооцоолон 
бодох төв гэсэн техникийн гурван хэлтсийг нэгтгэн Мэдээлэл Тооцооллын Төв (МТТ) 
байгуулагдан, Электрон тооцоолох машин ашиглалтын хэлтэс  (ЭТМАХ), Программ 
хангамжийн хэлтэс (ПХХ), Сансарын технологийн хэлтэс (СТХ) гэсэн үндсэн гурван 
хэлтэстэйгээр ажиллаж эхэлсэн, нэгдсэний дараа зөвхөн ЭТМАХ нь нийт 52 хүнтэй, 
үүнээс 30 операторч 22 инженер техникийн ажилтантай байсан байна. Энэ үед МТТ-ийн 
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захирал З.Батжаргал, орлогч захирал М.Бадарч, ерөнхий инженер Санж.Ганбаатар, 
ЭТМАХ-ийн дарга Н.Баттогтох, ахлах инженер Д.Лувсанжамбаа, техникийн инженерүүд 
Ц.Галсандорж, Санз.Ганбаатар, Хүрлээ, Л.Эрдэнэчимэг, Г.Тунгалаг, Д.Тунгалаг, 
Бадамханд, Г.Одончимэг, С.Дашзэвэг, Г.Ганбаатар, Алтанцэцэг, Р.Нямцэрэн, Б.Энхтуяа, 
М.Хандмаа, Ц.Энхмаа, техникчид С.Оюунчимэг, Цэдэн-Иш, Алтанзүрх, Д.Мөнхбаяр, 
Б.Батнасан нар, операторчоор Бямбаа, Уртнасан, Рина, Оюунгэрэл, Рэгзэн, Нямчулуун, 
Алтанчимэг, Долгормаа, Д.Оюунчимэг, Ч.Оюунчимэг, Б.Уранчимэг, Л.Уранчимэг, 
Нарангэрэл, Нанжиддаш, Пүрэвжав, Цогзолмаа, Хажидсүрэн, Батжаргал, 
Мягмаржаргал, Бэрцэцэг, Аюуш, С.Батгэрэл, Данаа, Болормаа, Өлзийбаяр, 
Б.Цэрэндолгор,  Г.Цэрэндолгор, Хэнмэдэх, Чулуунцэцэг, Ягаанчулуун нар ажиллаж 
байв. Энэ үед ээлжийн зохион байгуулалтанд орж, нэг ээлжинд 5-6 хүн, 4 ээлжээр 
ажилладаг байлаа. Энэ богинохон хугацааг мэргэжлийн боловсон хүчнээр бүрэн 
хангагдсан хүний нөөцийн хамгийн чадавхитай үе байсан гэж үзэж болох юм.  Харин урьд нь 
тус тусдаа ажиллаж байсан хэлтэс төвүүдийг нэгтгэсэн тул ажлын байр гурван  салангид 
байсан нь ээлжийн операторчид шуурхай ажлаа хийж гүйцэтгэхийн тулд одоогийн хоёр 
байрны 1-3  давхарын баруун ба зүүн жигүүрийг бүтэн тойрох нь л нэлээд хүндрэлтэй 
байжээ.    

 
Зайнаас тандан судлах судалгааны үр ашгийн  талаар олон хүн дурсан бичсэн байдаг. 

Энэ удаа М.Бадарчийн дурсамжийг энд оруулав. 

Ардын Их хурлын Тэргүүлэгчдийн дарга Ж.Самбуу таалал төгсч орон даяар гашуудал 
зарлаж оршуулах өдрийг товолсон юм. Оршуулах эхлэхээс нэг цагийн өмнө баруун зүгт 
усархаг борооны үүл, үүсч Улаанбаатарын зүг шилжиж байгааг цаг уурын радараар 
илрүүлсэн юм. Тооцоолоод үзэхэд уг үүл Улаанбаатарт тухайлбал Засгийн газрын 
ордон хавьд 30-40 минутын дараа ирэх нь гэж албаны дарга нарт манай 
лабораторийнхан мэдээлэв. Тэд цааш нь тухайн оршуулгын комиссынхонд болон Нам, 
төрийн удирдлагад мэдээлсэн гэдэг, гэтэл улс төрийн товчоо, оршуулгын 
комиссынхон цаг уурчдын өгсөн мэдээг тоогоогүй юм билээ. 

Яг л 35 минутын дараа хүчтэй бороо орж оршуулгын ажилд хүндрэл учруулж дээд 
дарга нар цаг уурчид үнэн хэлдэг болж гэж үнэлж магтаж байсан гэдэг юм. Би болон 
манай лaбораторийн ажилтан нар цагтаа ширүүн бороо орсонд баярласан гэдэг 
жигтэйхэн, цаг уурынхан дарга нараасаа том оноо авч байсан билээ. Мөн сайшаал, 
шагналын диплом ч авсан байх аа. 

Мөн 1970-аад оны нэгэн өдөр радарын инеженер Цэрэн-Очир Улаанбаатараас 
баруун зүгт нэг аадарын үүл үүсч 40-50 км цагийн хурдтай Улаанбаатарын зүгт явж 
байхыг илрүүлж л дээ. Тэгээд аюул болно гэж үзээд радараас авсан үүлшлийн зургаа 
синонтикийн инженерт үзүүлж гарын үсэг зуруулчихаад гэрлүүгээ зугтаасан гэдэг юм. 
Уг аадар борооны үүл Улаанбаатарт ирж  асар хүчтэй аадар бороо, хүчтэй салхи болж  
хэд хэдэн хүний амь эрсдээд,  эд материалын  ихээхэн хохирол  учруулсан юм. 

Ийнхүү урьдчилан сэргийлэх мэдээ өгөөд байхад нийтэд мэдээлээгүй гэж 
уръдчилсан мэдээлэх хэлтсийн тэр өдрийн инженер донго хүртсэн. Гэхдээ энэ  үзэгдлийг 
богино хугацаанд  ард иргэдэд хүргэх технологийн боломж  байхгүй  байсан юм. 

1980-аад оны нэгэн хавар Монголын нутгийг бүхэлд нь хамарч их цасан ба шороон 
шуурга болж, богино хугацаанд их хэмжээний цасан бүрхүүл тогтож хэд хэдэн хүний 
амь эрсдэж, олон тооны мал хорогдсон юм. Энэ бол гамшиг байлаа.Тэр үед цаг 
агаарын болзошгүй байдлыг Манай дарга нар МАХН -ын Төв Хорооны Улс төрийн 
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товчоонд танилцуулдаг байсан. Нэг удаа Улс төрийн товчоонд сансраас авсан 
үүлшлийн зургийг танилцуулахад Ю.Цэдэнбал даргын өрөөнд ЗХУ -аас Монгол 
улсад сууж байсан Онц бөгөөд бүрэн эрхт элчин сайд Смирнов байж таарчээ. Тэр 
хиймэл дагуулаас авсан үүл, цасны тархалтын зургийг үзээд үүнийг Иркутскээс хэзээ 
авчирсан юм бэ? Яагаад ЗХУ-ын хиймэл дагуулаас мэдээ авдаггүй мөртлөө 
Америкийн хиймэл дагуулаас шууд авдаг юм бэ гэж хачирхан асууж байсан гэдэг. Ус 
цаг уурын институтийн захирал Ш.Жадамба энэ зургийг Эрхүү хотын цаг уурын 
албанаас авдаггүй. Манай институтэд дагуулаас зураг авч боловсруулж чаддаг гэж 
хэлсэн байна. Харин ЗХУ-ын хиймэл дагуулаас биш АНУ -ын дагуулаас авдаг юм бэ? гэсэн 
хачирхалтай асуултанд удахгүй авах байх гэсэн булзааруулсан бүдэг хариулт өгсөн 
гэдэг. Үнэн хэрэгтээ цаг уурын шуурхай мэдээ өгдөг хиймэл дагуул тэр үед ЗХУ-д 
байхгүйг тэр мэдэж байсан боловч тэгж хариулсан нь маш зөв хариулт болсон юм. 
Манай захирал, ухаантай хүн учраас ийм бүрхэг хариулт өгч тэр нь тухайн үеийн улс 
төрийн бодлоготой нийцсэн хэрэг. Ю.Цэдэнбал дарга хэдийнээ ойлгож дуугүй толгой 
дохиж суусан гэдэг. 

 
1.2.6.1 Сансрын цаг уур, зайнаас тандах судалгаа, эрдэм шинжилгээний ажил 

Монгол орны цаг агаарын төлөв байдал, байгаль орчны хувирал өөрчлөлтийг 
шинжлэн үнэлэхэд сансраас тандан судлах арга, технологи нэн чухал байдаг. 
Хиймэл дагуулаас авсан мэдээлэл нь Монгол орны цаг уурын прогноз зохиоход нэн 
хэрэгцээтэй төв Ази, Дундад Сибирь, Баруун Сибирь дээрх агаар мандлын циклоны 
үүлэн хуйлрал, фронтын үүлний судлын зураг төдийгүй, газрын гадарга дахь цасны 
тархалт, гол мөрөн, нуурын төлөв байдал, газрын гадаргын талаар ерөнхий 
үнэлгээг маш богино хугацаанд өгөх бололцоог олгож байлаа.  

Хэдийгээр энэхүү мэдээлэл нь аналог (фото зураг) шинжтэй байсан боловч 
дэлхий ертөнц, байгаль орчин, цаг уурын талаарх бидний мэдлэг, ойлголтыг шинэ 
утга агуулгаар баяжуулж, цаг агааарын прогнозын чанарыг дээшлүүлэх тодорхой 
хэмжээний  үүрэг гүйцэтгэсэн юм. Хиймэл дагуулаас мэдээ авах газрын өртөөний 
мэдээллийг ус, цаг уурын прогнозд ашиглаж эхэлсэн нь цаашдаа бусад салбар 
чиглэлд улмаар өргөжин тэлж цаашдаа байгаль орчны бусад салбарт, тухайлбал, 
ус судлал, ой судлал, хөдөө аж ахуй, байгаль орчны мониторинг, ургамал, хөрс 
судлал, геологи хайгуулын судалгаанд хэрэглэх сонирхолыг илүүтэй татаж, 
судалгаа, шинжилгээний ажилд шинэ санаа, сонирхлыг бололцоог нээж өгсөн 
юм.[11,23]  

1970-1985 оны хооронд хиймэл дагуулаас авсан аналог дүрс мэдээллээр 
циклон фронтын үүлний онцлог, хувьсал өөрчлөгдөлтийг судлах, тэдгээрийг цаг 
агаарын прогнозд хэрэглэх хэв шинж, онцлогийг илрүүлэхэд чиглэсэн судалгаа, 
шинжилгээний ажил хийгдсэн байна. Ялангуяа агаар мандлын циклоны үүлэн 
хуйлраа, циклоны хөгжлийн үе шатны үүлний онцлог, фронтын үүлний шилжилт, 
хурд, хөдөлгөөн, хувьсал зэргийг судалж, нилээд хэд хэдэн онцлог шинжүүдийг 
илрүүлсэн байна.[1,17] Мөн Ц.Адъяасүрэн, Ж.Цогт нар баруун өмнөдийн циклоныг 
илрүүлэх, түүнээс учрах цаг агаарын үзэгдэлд оношлогоо, үнэлгээ өгөх, их борооны 
үүлний онцлогийг тогтоох, прогнозын арга боловсруулахад хиймэл дагуулын 
мэдээллийг ашиглаж судалгаа хийсэн нь цаг агаарын прогнозд чухал тус дэм болж 
байлаа.[40] Хиймэл дагуулаас авсан үүлэн хуйлрааны зураг мэдээлэл, түүний 
онцлог хувьсал, үе шатыг ашиглан Сэлэнгэ мөрний сав газар их бороог урьдчилан 
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мэдээлэх арга боловсруулж ашиглах болсон юм.[17,23] Доктор З.Батжаргал хиймэл 
дагуулын мэдээллийг ашиглаж даралт, салхины орныг сэргээх оролдлогыг анхлан 
сэдэж сонирхолтой үр дүн гарган авсан байна.Түүнчлэн хиймэл дагуулын мэдээгээр 
өргөн уудам нутагт тархсан үүлний онцлог, шилжилт, хувьсал өөрчлөгдөлтийг 
байдалд тулгуурлан зуны муссоны үеийн их борооны онцлог, үүсэл, прогнозын 
шинж тэмдгүүдийг илрүүлэн гаргасан юм. Эдгээр ажлыг инженер Ц.Адъяасүрэн, 
Н.Дашдэлэг, Д.Шагдарсүрэн нар гүйцэтгэж практик ач холбогдолтой үр дүнгүүд 
гарган авсан болно.[17, 44] Мөн инженер М.Бадарч хиймэл дагуулын аналог мэдээг 
ашиглан Монгол орны цасан бүрхүүлийн тархалтыг судалж, түүний онцлогийг 
тогтоосон байна.[43] Хиймэл дагуулаас авсан мэдээлэл ашиглан агаарын 
бохирдлын тархалтыг тогтоох, хот суурины бохирдол, доройтолыг үнэлэх, зарим 
голын хаврын шар усны үерийг прогнозлох арга боловсруулах зэрэг судалгааны 
ажлыг хийж байлаа. [3,6]  

 

 
 

Сансрын судалгаа шинжилгээний хамтын ажиллагааг үр бүтээлтэй болгох 
зорилгоор Болгар, Вьетнам, Унгар, Герман, Орос, Чехословак гэсэн 10 орон нэгдэж 
1967 онд “Интеркосмос” хөтөлбөр боловсруулах хэлэлцээр байгуулж, Монголын 
ШУА-ийн ерөнхийлөгч Б.Ширэндэв уг хэлэлцээрт гарын үсэг зурсан юм. 
“Интеркосмос” хөтөлбөр нь сансрын физик, сансрын цаг уур, сансрын холбоо, 
сансрын анагаах ухаан, биологи, сансраас байгаль судлах гэсэн 5 ажлын хэсэгтэй 
байлаа. Сансрын цаг уурын судалгаа нь хиймэл дагуулын мэдээг цаг агаарын болон 
хөдөө аж ахуйн цаг уурын судалгаанд ашиглах, цаг уурын пуужингаар агаар 
мандлын дээд давхаргыг судлах гэсэн 2 үндсэн чиглэлтэй хийгдэж байлаа. Судлаач 
Ц.Цэрэн-Очир, Ц.Адъяасүрэн, Х.Хавдраш, Л.Бадарч нар хиймэл дагуулаас хүлээн 
авсан мэдээг өдөр тутам боловсруулах, тэдгээрийг цаг агаарын прогнозд ашиглах 
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талаар шуурхай мэдээллийн ажил гүйцэтгэхийн зэрэгцээ, хиймэл дагуулаас авсан 
үүлний дүрс мэдээллээр агаар мандлын фронтын үүл, шилжилтийг судлах, циклоны 
хөгжлийн үе шатыг үнэлэх зэрэг судалгааны ажил гүйцэтгэж  байв. Хиймэл 
дагуулын болон тоон анализын дэвшилтэт арга, технологийг цаг агаарын өдөр 
тутамын прогнозд ашигласнаар цаг агаарын урьдчилсан мэдээний таарц 1971 
онтой харьцуулахад 1985 –1990 онд нэлээд өндөр хувиар дээшилсэн байдаг. 

Сансрын цаг уурын судалгааг “Интеркосмос”-ын гишүүн 10 орны арга 
туршлагатай холбох, уялдуулах, тэдгээрийн үр дүнг манай улсын сансрын цаг 
уурын судалгаанд нэвтрүүлэхэд жил бүр аль нэг гишүүн оронд зохион 
байгуулагддаг “Интеркосмос”-ын сансрын цаг уурын ажлын хэсгийн хуралдаан, 
уулзалт голлох үүрэг гүйцэтгэж байлаа. Эдгээр хуралдаан, уулзалтанд эрдэмтэн 
Д.Түвдэндорж, Б.Жадамба, Р.Мижиддорж, Б.Мягмаржав, М.Бадарч нар удаа дараа 
ээлжлэн оролцож , сансрын цаг уурын судалгааг хөгжүүлэх үйлсэд хувь нэмрээ 
оруулж байлаа. Сансрын цаг уурын судалгааг сансрын байгаль судлал руу 
чиглүүлэн хөгжүүлэхэд 1983 оноос Монгол Улс–ЗХУ-ын (хуучин нэрээр) ус цаг 
уурын албадын шууд хамтын ажиллагааны шугмаар хэрэгжиж  эхэлсэн “агаар 
сансрын мэдээллээр байгалийн түргэн хувьсах нөөцийн судалгаа” гол үүрэг 
гүйцэтгэж байлаа. Энэ судалгаанд ЗХУ-ын Дундад Азийн ус цаг уурын төвийн эрдэм 
шинжилгээний ахлах ажилтан доктор М.В.Ситникова, аэрофотометрийн 
экспедицийн дарга Темников, ЗХУ-ын Бүх холбоотын хөдөө аж ахуйн цаг уурын 
хүрээлэнгийн захирал Грингоф, эрдэм шинжилгээний ажилтан доктор Федченко, 
Сомсонов нар ЗХУ-ын төлөөлөл, эрдэм шинжилгээний ажилтан доктор Федченко, 
Сомсонов нар ЗХУ-ын төлөөлөл, эрдэм шинжилгээний ажилтан Ц.Адъяасүрэн, 
М.Бадарч, Р.Оюун, М.Эрдэнэтуяа, М.Энхбаяр, Б.Булган ажилтан Х.Төмөр 
Б.Хэнмэдэх, Б.Цэрэннадмид нар Монголын талаас тус тус оролцож байлаа. Энэ 
судалгааны үр дүнг АНУ-ын НОАА дагуулын тоон мэдээтэй уялдуулан холбох, 
улмаар тал хээрийн бэлчээрийн ургамлыг зайнаас тандан үнэлэх арга технологийг 
боловсруулах чиглэлээр эрдэм шинжилгээний ажилтан Ц.Адъяасүрэн техникийн 
ухааны докторын (Ph.D) зэрэг хамгаалж, диссертацын ажлыг сансрын нисгэгч 
доктор М.Ганзориг, доктор., проф Р.Мижиддорж, доктор М.В.Ситникова нар 
удирдаж байлаа. Монголд ургамлыг зайнаас тандан судлах арга технологи, 
ялангуяа аэрофотометрийн аргыг нэвтрүүлэхэд доктор М.В. Синикова ихээхэн үүрэг 
гүйцэтгэснийг тэмдэглэж байна. Цаашдаа энэ арга улам шинэ шатанд 
спектрофотометрийн хэмжилт, хиймэл дагуулын тоон мэдээллийн арга технологи 
болон хөгжсөн бөгөөд эдгээрийг өнөө үед  ашиглаж байна.  

Ийнхүү сансрын цаг уурын судалгаанаас байгаль орчин, байгалийн нөөцийн 
тандан судалгаа болгон хөгжүүлэх нүсэр их үйлсэд эрдэмтэн М.Бадарч, 
Ц.Адъяасүрэн, Н.Дашдэлэг, З.Батжаргал, М.Мөнхтуяа болон докторант 
М.Баясгалан, Ю.Баяржаргал, Н.Эрдэнэсайхан, С.Хөдөлмөр, М.Одбаяр, Д.Очирхуяг, 
Д.Шагдарсүрэн, Д.Лхагвасүрэн, Г.Сумъяа, П.Хишигсүрэн нар өөр өөрийн ихээхэн 
үнэтэй хувь нэмрийг оруулсан билээ.  

Цаг уурын МРЛ-2 радиолокаторын 1971-1998 оны хоорондох зуны саруудын 
үүл, үзэгдлийн мэдээ ашиглан Х.Хангайсайхан 1998 онд “Монгол орны төвийн 
нутагт ажиглагдах конвекцийн үүлний радиолокацийн үндсэн үзүүлэлтүүд, тэдгээр 
нь цаг агаарын зарим аюултай үзэгдэлтэй уялдах нь” сэдвээр Газарзүйн ухааны дэд 
доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаалсан бөгөөд энэ ажилдаа Төвийн нутагт ажиглагдах 
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конвекцийн үүлний радиолокацийн үндсэн үзүүлэлтүүд болох конвекцийн үүлний 
үндсэн шинж, орон зайн хуваарилалт, үүлний радиоцуурайн дээд хилийн өндөр, 
талбайн хэмжээ, радиолокацийн ойлт, аюултай үзэгдлийн нэг болон нийлмэл утгат 
шалгууруудыг тогтоож, тэдгээр нь цаг агаарын зарим аюултай үзэгдэлтэй хэрхэн 
уялдах болон конвекцийн болон борооны давхраат үүлний бичил бүтэц, түүний 
онцлогийг судалсан дүнгээс оруулж, мөн хур тунадасны хэмжээг бэсрэг масштабын 
конвекцийн үүлний хувьд урьдчилан мэдээлэх регрессийн тэгшитгэл, үүлний 
радиолокацийн үзүүлэлтүүдээр болон дискриминант функцээр үзэгдэл тодорхойлох 
арга боловсруулж гаргасан байна 

Сансрын цаг уурын судалгаанд цаг уурын пуужингаар агаар мандлын дээд 
давхаргыг шинжлэх асуудал хоёр дахь гол асуудал болдог. Монгол Улсын болон 
ЗХУ-ын засгийн газар хооронд 1980-иад онд агаар мандлын дээд давхаргыг цаг 
уурын пуужингаар судлах хэлэлцээрт гарын үсэг зурсан билээ. 1977 онд ЗХУ-тай 
цаг уурын салбарт шинжлэх ухаан техникийн талаар хамтран Ус цаг уурын албаны 
удирдах ерөнхий газрын дарга Д.Түвдэндорж, ЗХУ-ын Ус цаг ууры, байгаль орчныг 
хянах улсын хорооны дарга Ю.С.Седунев нар гарын үсэг зурсан байдаг. 
Хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор1984 оны 4 дүгээр сараас 1992 оны 2 дугаар 
сар хүртэл долоо хоног бүрийн Лхагва гарагт цаг уурын пуужин хөөргөж агаар 
мандлын дээд давхаргын темпратур, чийг, салхины байдлыг 100-120 км хүртэл зайд 
тандан судлах ажлыг хийж байлаа. Энэ талаар хийсэн судалгааны ажлын үр дүнг 
инженер Жангархан тодорхой бичсэн тул үүгээр товчилъё. 

Байгаль орчны тандан судалгаа нь байгалийн түргэн хувьсах нөөц, байгалийн 
орчны хувирлыг судлах, шуурхай үнэлгээ өгөх чиглэлээр илүү түлхүү хөгжиж 
байлаа. Тэр үеийн ШУА, Геодези зураг зүйн газрын чиглэлээр хийгдэж байсан 
геологи хайгуул, ашигт малтмалын орд газрын холбогдолтой судалгаа, 
шинжилгээний ажилтай ажлаа уялдуулах, мэдээлэл солилцох, хамтарсан хурал, 
семинар хийх чиглэлээр хамтран ажиллаж байсан болно. Мөн Монгол-Оросын 
сансрын хамтарсан нислэгийн үеэр хийгдсэн "Тэнгэр" " Шуурга " зэрэг туршилтуудыг 
бэлтгэх, явуулах, үр дүн гарган авах, мэдээлэл үйлчилгээний ажилд ашиглах, 
нислэгийн явц, үр дүнг нийтэд сурталчлах, мэдээлэх талаар инженер М.Бадарч, 
Ц.Адъяасүрэн нар идэвхтэй ажиллаж байсан болно. 

Хамтарсан нислэгийн үеийн болон сансрын мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийж 
сэдэвчилсэн газрын зураг боловсруулах, хэвлүүлэх арга технологи гаргах зэрэг 
ажилд инженер Г.Сумъяа, Ц.Адъяасүрэн, М.Бадарч нар оролцож зохих үр дүн 
гаргаж авсан байна. 1985 онд ДЦУБ-ын сайн дурын хамтын ажлиллагааны 
шугамаар орчин үеийн хиймэл дагуулаас тоон мэдээлэл хүлээн авах тоног 
төхөөрөмжийг суурилуулж ажиллуулсан нь манай орны сансрын цаг уур, зайнаас 
тандан судалгааны хөгжилд нэг чухал шинэ үе шат боллоо.  

Тэр үеийн Ус цаг уурын шинжилгээний институтын удирдлага  Р.Мижиддорж, 
Л.Нацагдорж, М.Бадарч, З.Батжаргал нар техникийн шинэчлэлийн бодлого явуулах, 
сансрын мэдээллийн үр дүнг эдийн засаг, нийгмийн хэрэгцээнд ашиглах талаар үр 
дүнтэй алхам хийсэн билээ. 

Энэ үеийн нэг онцлог нь агаар сансрын мэдээлэл боловсруулах шинж 
чанарын дүн шинжилгээний аргаас тоон боловсруулалт, дүн шинжилгээ, 
загварчлалын арга, шинэ технологид шилжсэн нь томоохон дэвшил болсон юм. 
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Ингэснээр судалгаа, шинжилгээний ажлын түвшин үлэмж дээшилж, практик 
хэрэгцээг илүү найдвартай хангах болов. 

 

 
 
Мөн тус салбарт ажиллагчдын дотроос инженер М.Бадарч хиймэл дагуулын 

мэдээгээр Монгол орны цасан бүрхүүлийн онцлогийг судлаж, зураглал хийх арга 
боловсруулж газар зүйн ухааны дэд докторын зэргийг хамгаалж [43], инженер 
Ц.Адъяасүрэн Монгол орны хээрийн бүсийн ургамлын төлөвийг зайнаас танадах 
аргаар үнэлэх арга, технологи боловсруулж техникийн ухааны дэд докторын [15], 
инженер Р.Оюун монгол орны хөрсний чийгийг үнэлэх арга зүйн шийдлээр физик- 
математикийн ухааны дэд докторын [45] зэргийг тус тус хамгаалсан нь тус 
салбарын боловсон хүчний болон, сансрын цаг уур, байгаль орчны судалгаа 
шинжилгээний салбарын цаашдын хөгжилд шинэ түлхэц боллоо.[10,12,15] Одоо тус 
салбарт ажиллагсадын дотроос М.Эрдэнэтуяа, Ш.Мөнхтуяа нар МУИС-ийн 
докторантурт, Ю.Баяржаргал, М.Баясгалан Израйлийн “Цөл судлалын” 
хүрээлэнгийн докторантурт тус тус суралцацгаагаад доктор хамгаалцгаасан бөгөөд 
Д.Булган, Т.Батцэцэг нар БНХАУ-ын ШУА-ын “Тоон дэлхий ба зайнаас тандан 
судлал” хүрээлэнд докторантурт сурч байгаа нь тус салбарын боловсон хүчний 
цаашдын өсөлт хөгжилт үргэлжлэн тэлсээр байгаагийн нэг илрэл болох юм. 

Мөн газрын бүрхэвчийн судалгаа зураглал хийх, дагуулын мэдээллийг уур 
амьсгалын судалгаанд ашиглах зэрэг шинэ чиглэлийн шинжилгээний ажлууд ч 
хийгдэж эхэллээ. [32] 

Ой хээрийн түймрийг хавар, намрын улиралд шуурхай илрүүлэн зураглаж, 
шороон шуургыг байршил, шилжилтийг тооцоолж улс орныхоо хэрэгцээг хангах 
боллоо.  

Өвлийн улиралд цасан бүрхүүлийн зураглал хийж байгаа нь зудны 
тархалтын талаар бодит мэдээлэл авах бололцоог олгож байна.[35,38] 

Гангийн судалгааны ажил улам өргөжиж Ган зудын эрт сэрэмжлүүлэх ситсем 
бий болгож, хөгжүүлэх чиглэлээр, БНХАУ-ын ШУА-ын “Тоон дэлхий ба зайнаас 
тандан судлал” хүрээлэнтэй хамтран ажиллаж байна. 
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1.2.7 ОРЧНЫ СУДАЛГААНЫ САЛБАР  
 

Анх 1970 оны 3 дугаар сарын 1-нд Эрдэм шинжилгээний Лаборатори 
нэртэйгээр 3 инженер, 4 техникчтэй байгуулагдаж лабораторийн эрхлэгчээр доктор 
P.Мижиддорж, доктор Л.Нацагдорж, доктор С.Даваасүрэн нар 1981 он хүртэл 
ажиллаж байсан бөгөөд 1981-1990 онд доктор С.Даваасүрэн,  доктор Л.Нацагдорж, 
доктор А.Намхай эрхлэгчтэйгээр Орчил урсгалын судалгааны сектор, 1990-1994 онд  
доктор Р. Мижиддорж эрхлэгчтэй Онолын судалгааны сектор, 1994-2002 онд доктор 
Р.Мижиддорж, доктор Г.Намхайжанцан даргатай  Уур  амьсгал орчны өөрчлөлтийн 
судалгааны төв, 2001-2002 онд доктор С.Сангидансранжав, 2002-2009 онд 
Д.Оюунчимэг эрхлэгчтэй Байгаль орчны судалгааны сектор,  2009-2011 онд доктор 
Д.Жүгдэр даргатай Уур амьсгал байгаль орчны судалгааны төв, 2012-2014 онд 
доктор Г.Адъяабадам, 2014 оноос 2016 оны 9 дүгээр сард  доктор Д.Жүгдэр  
эрхлэгчтэй Орчны судалгааны сектор нэртэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж ирсэн ба 
2016 оны 10 дугаар сараас доктор А.Батболд даргатай “Цаг агаар, орчны тоон 
загварчлал, судалгааны хэлтэс” нэртэй болж өөрчлөгдөөд байна.   

Эрдэм шинжилгээний лаборатори анх 3 инженер, 4 техникчтэй ажиллаж 
эхэлжээ. Тус лаборатори нь ажлаа лабораторийн дүрэм, инженер техникчдийн 
ажил албаны заавар боловсруулах  жилийн төлөвлөгөө зохиох ажлаар эхэлсэн ба 
1970 оны төлөвлөгөөнд Ардын аж ахуй, шинжлэх ухааны салбаруудад чухал 
хэрэгцээт материал болох БНМАУ-ын Уур амьсгалын лавлахыг хэвлэлд бэлтгэх, 
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БНМАУ-ын Усны лавлахын “Үер”, ”Нуур” бүлгийг зохиох, цочир хүйтрэлт, хүчтэй 
салхи, шороон шуурга, өндрийн циклоны талаар судалгаа явуулах ,эдийн засгийн 
ихээхэн ач холбогдол бүхий Хөвсгөл нуурт хайгуулын судалгаа явуулах зэрэг 13 нэр 
төрлиийн ажил төлөвлөж жилийн төлөвлөгөөгөө 98.9 хувьтай биелүүлж, тайлангийн 
хугацаанд УЦУШИ-ийн Эрдэм шинжилгээний бага хуралд тус лабораториос 
“БНМАУ-ын нутагт үүсэх өндрийн циклоны зарим онцлог”, ”Сэлэнгийн савд цочир 
хүйтрэлтийг урьдчилан мэдээлэх нь”, ”Хөвсгөл нуурт явуулсан хайгуулын 
судалгааны зарим дүнгээс ” зэрэг 4 илтгэл бэлтгэн хэлэлцүүлжээ. 1970 оны 9 дүгээр 
сарын дундуур тус лаборатори Сэлэнгийн сав нутагт тохиолдох цочир хүйтрэлтийг 
орон нутагт урьдчилан мэдээлэх заавар боловсруулсан байна. 
 Эрдэм шинжилгээний лабораторийн 1971 оны төлөвлөгөөнд усны хайгуул 
хийх тус орны нутагт тохиолддог хүчтэй салхи, их хэмжээний хур тунадасны  
судалгаа хийх зэрэг 15 нэр төрлийн ажил орсон бөгөөд 1970 онд УЦУАУГ-ын 
коллегийн хурлаас улс ардын аж ахуйд чухал шаардлагатай сэдэв  дээр хүчээ 
төвлөрүүлэн ажиллах заалт өгснийг үндэслэн юуны өмнө 1970 онд хийсэн 
шинжилгээний зарим ажлуудыг үргэлжлүүлж тодорхой үр дүнд хүрэх зорилт 
тавьжээ. Үүнд: 

1970 онд Хөвсгөл нуурт хийсэн усны хайгуулын ажлыг үргэлжлүүлэн  
инженер Х.Нацагдорж, техникч Чойжилсүрэн нарын бүрэлдхүүнтэй хайгуулын анги 
34 хоног ажиллаж түр урсгалтай голуудын зарцуулгыг их усны мөрөөр нивелирдэн 
тодорхойлох, Эгийн голын зарцуулгыг 3 газраар хэмжих ,хөвөгч ууршуур 
ажиллуулах зэргээр хийсэн ажлын үр дүнд Хөвсгөл нуурын усны балансыг 
тодорхойлох боломжтой болсон байна. 

БНМАУ-ын Усны лавлахын “Түвшний горим”, ”Жилийн доторхи урсацын 
хуваарилалт”, ”Их урсац” бүлгүүдийг зохиох, монголоос орост хөрвүүлэх томоохон 
ажил хийхэд давхардсан тоогоор 1282 хүснэгт 836 зураг график үйлджээ.  

1970 онд тус лабораторид хийсэн “Дорнод талын хүчтэй салхины судалгаа”-г 
үргэлжлүүлэн бүх нутгаар дэлгэрүүлэн хийж тус улсын нутаг дахь хүчтэй салхины 
горим, их хэмжээний нутаг хамарсан хүчтэй салхи үүсэх синоптикийн нөхцөл 
түүнийг урьдчилан мэдээлэх гэсэн нэгэн сэдэвт 3 бүлэг ажил хийжээ. Уг судалгааг 
хийхэд цаг уурын 46 станцын 7-25 жилийн ажиглалтын материалд статистик 
боловсруулалт хийж хүчтэй салхины уур амьсгалын горимыг судалж зохих үр дүнд 
хүрчээ. Уг судалгааны явцад тус орны нутаг дахь хүчтэй салхины олон жилийн 
хэлбэлзлийг илрүүлсэн ба их хэмжээний нутаг хамарсан хүчтэй салхийг хоногийн 
өмнөөс урьдчилан мэдээлэх хялбар бөгөөд тохиромжтой арга боловсруулах 
чиглэлээр практикт нэвтрүүлж  болохуйц  графикийн арга зохиожээ. 

1971 онд УЦУШИ-д хийж байгаа аймгуудын уур амьсгалын тойм бичих ажилд 
оролцон цаг уурын 5 станц, 14 харуулын материал ашиглан Сэлэнгэ, Хэнтий 
аймгийн уур амьсгалын тойм бичиглэл хийжээ. 

Лабораторийн инженерүүд цаг уурын шинжлэх ухааныг сурталчлах зорилгоор  
“Цаг уурын шинжлэх ухааны улс ардын аж ахуйн ач холбогдол ”, ”Цаг агаарыг 
өөрчилж болох уу”, ”Цаг агаарыг яаж урьдчилан мэддэг вэ” гэсэн сэдвээр 4 
удаагийн лекц хийсэн байна. 

1972 оноос коллегийн хурлын шийдвэрийн дагуу тус лабораторийн 
мэргэжлийн болон мэргэжлийн бус бүх дээд боловсролтой хүмүүс эрдэм 
шинжилгээний ажил хийн эхэлсэн байна. Энэ онд БНМАУ-ын Усны лавлахын 
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“Түвшний горим”, ”Жилийн доторхи урсацын хуваарилалт”, ”Их урсац” бүлгүүдийг 
оросоос Монгол хэлнээ хөрвүүлэн хавсралт бүх зураглал хүснэгтүүдийг Монгол нэр 
томьёогоор шинэчлэн үйлдэж редакцид шилжүүлжээ. Туул-Улаанбаатар харуулаар 
гулдрилын тэгш бусын коэффициентийг ЗХУ-д боловсруулсан арга зүйн дагуу 
тодорхойлсон нь их өнгөрөлтийг тодорхойлоход ашиглаж болохуйц үр дүнтэй ажил 
болжээ. Энэ онд температурын орны бүтцийг математик статистикийн аргаар 
судлах ажлыг анх удаа хөндөж  цаг уурын 11 станцын 15 жилийн материалд 660 
сарын 3 элементийн түүвэр хийж материалаа боловсруулаад Цэцэрлэг станцаар 
тулгуур хийж автокорреляцын функцийг бодсон байна. “Монгол орны хүчтэй салхи” 
сэдэвт ажлын дор энэ онд Өмнөговь аймгийн Булган сум орчмын орон нутгийн 
хүчтэй салхи үүсэх синоптикийн нөхцөлийг судлан уул-зүйн олгойдох урсгалаар уг 
салхийг тайлбарлажээ. 
 1973 оны эхээр тус лабораторийн бүтцэд өөрчлөлт оруулж УЦУАУГ-ын 
коллегийн хурлын шийдвэрээр усны шинжилгээний хэлтэст шилжүүлж 2 инженер , 3 
техникчийн орон тоотой болжээ. Энэ онд тус лаборатори жилийн төлөвлөгөөний 
дагуу Монгол оронд ган болсон үеийн цаг уурын нөхцөл, их бороо орох синоптикийн 
нөхцөл гэсэн 2 сэдэвт ажилд хүчийг төвлөрүүлэн ажиллажээ. Дулааны улиралд их 
бороо орох синоптикийн нөхцлийг судлах ажил тус лабораторит 3 үндсэн 
чиглэлтэйгээр хийгджээ.Үүнд:  
1.  Тус улсын нутагт дулааны улиралд орох хур тунадасны явцад ихээхэн хур 

борооны эзлэх  хувийг тодорхойлох зорилгоор цаг уурын 14 станцын 1940- 1969 
оны өдөр бүрийн хур тунадасны түүврийг хийж 5 мм-ээс их хур бороотой 
хоногийн тоо ,хэмжээг сарын хур тунадасны зохих үзүүлэлтүүдтэй харьцуулан 
түүний эзлэх хувийг 30 жилийн материал дээр тогтоожээ. Энэ ажлын үр дүнд тус 
улсын нутагт орох хур тунадасны хэмжээний ихэнхийг хоногт 5 мм-ээс их орсон 
хур тунадасны хэмжээг эзэлдэг бөгөөд энэ нь дулааны улирлын нийт хур 
тунадастай өдрийн тооны дөнгөж 18-3.7 хувийг эзэлдэг байдлыг илрүүлсэн 
байна. 

2.  Ихээхэн хур тунадас орох үеийн зүүн Ази дээрх өндрийн даралтын орны нөлөөг 
судлахын тулд 1960-1969 оны өдөр бүрийн хур тунадасны түүврийг 31-52 
станцаар түүвэрлэж 6-8 дугаар сард хоногт 8 мм-ээс их бороо 5 ба түүнээс дээш 
станцыг хамарч байвал их бороо үзэн нийт 105 тохиолдолд судалгаа хийжээ. 
Судалгааны үр дүнд их бороо орох үеийн өндрийн даралтын орноор 
төрөлжүүлж, тэдгээрийн давтагдлыг олох, гол шинжийг тодорхойлох ажил 
хийжээ. 

3.  Зуны эхэн үеийн хур борооны макросиноптикийн нөхцөлийг илрүүлэхийн тулд 6 
жилийн 6 дугаар сарын ҮТ-500  зургаас  А.Л.Кацын орчил урсгалын индексийг 
тооцож тархалтыг гаргах, 1954-1973 оны 6-8 дугаар сарын хур тунадасны хэвийн 
хэмжээнээсээ хазайх хазайлтыг гаргах Зүүн Сибирь дэх өндрийн эсрэг циклоны 
давтагдлыг олох зэрэг түүвэр материал ашиглан судалгаа хийжээ. 

 Эрдэм шинжилгээний лабораторийн инженер, техникчид 1974 онд Дулааны 
улирлын синоптикийн процессийг ангилах, БНМАУ-ын нутаг дэвсгэр дээр болсон 
гангийн цаг уурын нөхцлийг судлахад зориулагдсан түүвэр, боловсруулалт дээр гол 
хүчээ төвлөрүүлэн ажиллажээ. ”Дулааны улирлын синоптикийн процессийг ангилах” 
сэдэвт шинжилгээний ажилд зориулан 14 станцын 1940-1971 оны хур тунадас, 
температурын сар хоорондын хамаарлын коэффициент бодох, ҮЗ-500 зургаас 1960-
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69 оныг дуустал бүх сарын агаарын урсгалын индексийг солбицолын уулзваруудад 
бодох ажлыг техникч Ж.Жадамбаа гүйцэтгэсэн байна.  

1970-1980 онд эрдэм шинжилгээний лабораторийн судлаачдын хэвлүүлсэн 
бүтээлүүдийг эш үндэс болгон тухайн үед хийгдэж байсан судалгааны ажлуудыг 
тоймлон авч үзвэл:   

Агаар мандлын ерөнхий орчил урсгал, түүний ангилал, хэлбэр, туйлын 
давхраат мандлын хуйлраа, экватор орчмын давхраат мандлын салхи, Монголыг 
хамарсан зүүн хойд Азийн нутаг дээрх циклон, эсрэг циклон, агаар мандлын фронт, 
өндрийн хориг гүвээний судалгааг голлон хийж ирсэн бөгөөд Ш.Жадамбаа, 
Р.Мижиддорж, Л.Нацагдорж, А.Намхай, Ш.Түвдэндорж,С.Даваасүрэн, Г.Гаадмаа  
нарын зэрэг судлаачид энэ чиглэлээр ажиллаж байжээ.   

Цаг уурын хэмжилт хийж эхэлсэн 1936 оны үеэс цуваа нь бүрдэж эхэлсэн цаг 
уурын элементүүд болох агаарын температур, хур тунадас, нарны цацрагийн 
мэдээнд дүн шинжилгээ хийх ажлыг Ё.Гира, эдгээрийн автокорреляцийн судалгааг 
Ш.Жадамба, Р.Мижиддорж, цаг уурын элементүүдийн уур амьсгалын дундаж 
тодорхойлох  ажлыг Д.Мягмардорж,  Төв Азийн уур амьсгал, зуны хур тунадас,  
температурын хэлбэлзлийн судалгааг  Р.Мижиддорж, муссоны судалгааг 
Д.Шагдарсүрэн нар хийсэн байна.  

Улс орны эдийн засгийн салбарт хохирол учруулдаг цаг агаарын үзэгдлүүд 
болох цочир хүйтрэл, аадар бороо, хүчтэй салхи, шороон шуурга, цаг агаарын 
аюултай үзэгдлүүдийн аэросиноптик нөхцлийг Э.Найдан, Л.Нацагдорж зэрэг бусад 
судлаачид хийж байжээ. Манай орны гангийн судалгааг Ш.Жадамба, синоптик 
гидродинамик статистик аргыг Монгол турших ажлыг Г.Баасанжав, Л.Нацагдорж, 
Д.Мягмардорж нар анх хийж эхлүүлсэн байна.   Цаг агаарын мэдээгээр үйлчилсний 
үр ашгийг үнэлэх ажлыг Э.Найдан, Р.Мижиддорж нар анх хийж байжээ.   

 

 
Орчны судалгааны секторын үе үеийн ажилтнууд, 2014 он 

 
1981-1990 он 
Эрдэм шинжилгээний Лаборатори нь 1981-1990 онд “Орчил урсгалын 

судалгааны сектор” нэртэй болж судалгаа шинжилгээний ажлаа үргэлжлүүлэн хийж 
байжээ. Секторын эрхлэгчээр доктор С.Даваасүрэн, доктор Л.Нацагдорж нар 
ажилласан байна. Энэ үеийн судалгааны ажил нь хэрэгцээ шаардлагаа дагаж цаг 
агаарын аюултай үзэгдэл, элементийг богино, дунд, урт хугацаагаар урьдчилдан 
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мэдээлэх арга технологи боловсруулах ажилд чиглэгдэж байсны зэрэгцээ  ерөнхий 
орчил урсгалын судалгаа ч хийгдэж байсан байна.  

Агаар мандлын циркуляци, нарны энергийн холбоог Ш.Жадамба нар, уур 
амьсгал бүрэлдэн тогтоход физик газар зүйн онцлог нөлөөг Р.Мижиддорж нар 
судалсан байна.  

Удаан хугацааны цаг агаарын прогнозын чиглэлээр сарын дундаж агаарын 
температур, түүний аномали орчил урсгалын хэлбэрүүдтэй уялдах, гангийн тархац,  
сарын нийлбэр тунадасыг магадлалаар гаргах, сарын цаг агаарын прогноз гаргах 
синоптик статистик арга, төв Азийн цаг агаарт өмнөдийн хэлбэлзлийн нөлөөллийн 
судалгааг А.Намхай, давхраат мандлын орчил  урсгал гантай уялдах, цаг агаар эх 
газар-далайн харилцан үйлчлэлтэй уялдах судалгааг Р.Мижиддорж нар, давхраат 
мандлын температур, салхины орны уртрагийн дагуух өөрчлөлтийг Д.Чулуунбат 
нар, давхраат мандлын салхины солигдол Монгол орны ган зуншлагын уялдааг 
Г.Баасанжав, А.Намхай,  синоптикийн үеийн эхлэлийг орчил урсгалын тоон 
үзүүлэлтээр тодорхойлох судалгааг Г.Баасанжав, Р. Мижиддорж нар хийжээ.  

 Өмнөговийн Булган сумын хүчтэй салхины горимыг Л.Нацагдорж, үүл, 
салхигүй үеийн температурын хоногийн явцыг С.Даваасүрэн, нар, салхины энергийг 
ашиглах судалгааг Ё.Гира, 2.0-3.2 м гүний хөрсний температурын өөрчлөлт, нар, 
модны цагирагийн өсөлтөөр Монгол орны ган, зуншлагын хэлбэлзлэлийг судлах, 
түүний ирээдүйн хандлагыг үнэлэх судалгааг Р.Мижиддорж, Ч. Ядамсүрэн нар, төв 
Азийн өндрийн циклоны судалгааг Б.Жигмэддорж нар тус тус хийжээ.   

Цасан шуурга, зүс тунадас, тунадасны хэлбэр, хүчтэй салхи, цочир хүйтрэл, 
хур бороо, их цас урьдчилан мэдээлэх судалгааг Ж.Цогт, Д.Мягмаржав, 
Л.Нацагдорж, Да.Тунгалаг, Д.Шагдарсүрэн тав хоногийн температурыг урьдчидлан 
мэдээлэх судалгааг Л.Нацагдорж нар хийсэн байна.      

Цаг агаарыг урьдчилан мэдээлэхэд магадлалт статистик, физик статистик 
арга, олон гишүүнт регрессийн арга хэрэглэх, тухайлбал, хоногийн тунадас, 
температурыг урьдчилан мэдээлэх судалгааг З.Батжаргал, Г.Баасанжав нар, ганг 
дискриминант анализийн аргаар урьдчилан мэдээлэх судалгааг Р.Мижиддорж нар, 
Монгол орны ган зуншлагын ирээдүйн хандлагыг үнэлэхэд авторегрессийн загварыг 
ашиглах ажлыг Ч.Ядамсүрэн, Р.Мижиддорж нар, Монгол оронд хүйтэн улирлын тав 
хоногийн дундаж температурыг урьдчилан мэдээлэхэд багц /каноник/ корреляцийн 
аргыг хэрэглэх судалгааг Л.Нацагдорж хийсэн байна.    

Л.Нацагдорж өөрийн хийсэн судалгааны ажлын үр дүнгүүдийг нэгтгэн  
хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний бүтээлийн нэг дугаарыг “БНМАУ-ын нутаг 
дэвсгэр дээрх агаар мандлын орчил урсгал, цаг агаарын аюултай үзэгдлүүд” (ЭШ 
Бүтээл № 6, 1982) гэсэн гарчигтайгаар дагинан гаргасан нь синоптик 
инженерүүдийн гарын авлага номуудын нэг болсон юм.   

Энэ үед техникийн хөгжил дорой байснаас эрдэм шинжилгээний туслах 
ажилтнууд олон жилийн мэдээ материалыг түүвэрлэх, эмхлэх ажилд ихээхэн тус 
дэм болж ажиллаж байжээ.  

 
1990-2001 он  
“Орчил урсгалын судалгааны сектор” нь 1990-1994 онд “Онолын судалгааны 

сектор” нэртэй болж секторын эрхлэгчээр доктор Р.Мижиддорж ажиллажээ. Энэ 
сектор 1994 оноос “Уур амьсгал, орчны өөрчлөлтийн судалгааны төв” нэртэй болж 
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төвийн захирлаар доктор Р.Мижиддорж 1994-1997 онд, доктор Г.Намхайжанцан 
1997-2001 онд тус тус ажиллаж байжээ. Энэ төв нь тус хүрээлэн ба МУИС-ийн 
хамтын судалгааны төв байжээ.  

Доктор Г.Намхайжанцангийн дурсамжаас дурьдвал: “Уур амьсгал, орчны 
өөрчлөлтийн судалгааны төв” нь хүрээлэндээ мэргэжлийн өндөр чадавхтай 
ажилтнуудтай, тухайлбал, доктор Р.Мижиддорж (төвийг үүсгэн байгуулсан анхны 
захирал), доктор Г.Намхайжанцан (төвийн 2 дахь захирал), доктор Д.Батдэлгэр, 
Б.Лувсандэндэв, Ц.Сосорбарам, Ядамсүрэн, Д.Эрдэнэцэцэг, эрдэм шинжилгээний 
ажилтан Ж.Алтанцэцэг, Д.Энхбат, В.Өлзийсайхан, Жамьяанаа, Б.Бүжидмаа, 
Д.Оюунчимэг, инженер Э.Мөнхжаргал, хамгийн ахмад эрдэм шинжилгээний 
ажилтан физикч Лхагвасүрэн гуай, инженер Сарантуяа, эрдэм шинжилгээний туслах 
ажилтан Доржноров, М.Отгон, Д.Мягмаржав зэрэг  ажилтнууд ажиллаж байлаа. 
Доктор Д.Эрдэнэцэцэг УЦУХ-ээс анх удаа Цукубогийн их сургуульд очиж ажилласан 
эмэгтэй болсон. Энэ үед доктор Мижиддорж эрдэм шинжилгээний ажлыг экологи 
тал руу чиглүүлж, загварчилах, уур амьсгалын өөрчлөлтийн судалгааг онь холбон 
судлах шинэ замыг гаргаж бид нэг баг болон ажиллаж олон эрдэмтэн, 
залгамжлагчийг эгзэгтэй он жилүүдэд бэлдэн ажиллаж байсан юм. Энэ төв нь цаг 
уурын судалгааг экологжуулан, байгаль орчны хүрээнд бохирдолт дамжих төлөв 
байдлын судалгаа, математик загварчилал, дендро уур амьсгал, хэрэглээний уур 
амьсгал, уур амьсгалын хэлбэлзэл өөрчлөлтийн анхны суурь, судалгааг хийсэн 
хамт олон. Олон эрдэмтэд төрөн гарч дэлхийн олон улсын ба бүс нутгийн эрдэм 
шинжилгээний бага хурлуудад байнга оролцож олон илтгэл хэлэлцүүлсэн. 
Хүрээлэндээ эрдэм ажлаараа байнга хошуучилж шагнал урамшил хүртсэн эвсэг, 
ажилсаг, оюунлаг хамт олон төлөвшисөн билээ (Г.Намхайжанцан, 2006, Дөрвөн 
улирал номоос).  

Ийнхүү 1990-ээд оноос ган, зуд, уур амьсгалын өөрчлөлт, байгаль орчны 
бохирдлын асуудал илүү хурцаар тавигдаж энэ чиглэлийн судалгаа түлхүү хийгдэх 
болсон нь доорх судалгааны ажлуудаас харагдана. Үүнд:   

Увс нуурын хотгорын уур амьсгалын горим, Монгол орны тунадас, 
температурын сүүлийн үеийн өөрчлөлтийг Р.Мижиддорж, Л.Нацагдорж, А.Намхай 
нар, говь цөлийн бүс нутгийн уур амьсгал, хур борооны өөрчлөлт, монгол орны 
жилийн дундаж температурын ирээдүйн хандлагыг тодорхойлоход статистик тайлал 
хийх аргыг ашиглах чиглэлээр Р.Мижиддорж, Ч.Ядамсүрэн нар, дулааралт хийн 
мандлын хөдлөлийн төвүүдийн эрчмийн шугаман холбоо, монгол орны сүүлийн 200 
жилийн ган, зудын хэлбэлзлийг нөхөн сэргээх судалгааг Р.Мижиддорж, Д.Энхбат 
нар, уур амьсгалын хэлбэлзлэлийн байгалийн болон хүний үйл ажиллагааны хүчин 
зүйлийн судалгааг Р.Мижиддорж, уур амьсгалын өөрчлөлтийн усны нөөцөд 
нөлөөлөх судалгааг П.Батима, уур амьсгалын өөрчлөлтийн цэвдэг, байгалийн бүс 
бүслүүр, мөнх цэвдэг, цасан бүрхүүлд үзүүлэх нөлөө, уур амьсгалын өөрчлөлт, 
тогтвортой хөгжлийн асуудлыг Р.Мижиддорж, М.Өлзийсайхан нар, уур амьсгалын 
зарим интеграль үзүүлэлтийн өөрчлөлт байгалийн бүсийн ирээдүйн хандлагыг Ш. 
Баясгалан, В.Өлзийсайхан, Р. Мижиддорж, А. Намхай нар, уур амьсгалын прогнозыг 
Л.Нацагдорж, Б.Жигмэддорж, П.Гомболүүдэв нар хийсэн байна.   

Монгол орны говийн бүсийн модны жилийн цагирагийн өсөлтийг жугаман бус 
загвараар илэрхийлэх,  бaйгaлийн зaрим юмс үзэгдлийн нөхөн сэргээхэд 
дендрохронологийн мэдээг хэрэглэх, дендрохронолгийн өөрчлөлт нь Монгол орны 
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томоохон нууруудын усны төвшний хэлбэлзлэлтэй уялдах судалгааг Д.Энхбат, 
Р.Мижиддорж нар, Дорноговь аймгийн нар, салхины эрчим хүчний үнэлгээг 
Л.Нацагдорж, Д.Даваадорж, П.Гомболүүдэв нар хийжээ.  

Монгол орны ойн биомассын өөрчлөлт, ирээдүйн хандлага, экосистемд 
үзүүлэх аж ахуйн үйл ажиллагааны нөлөөлөл, Монгол орны гандуу хуурай нутгийн 
цөлжих явц зэргийг Р.Мижиддорж, В. Өлзийсайхан, Ц. Сосорбарам, М. Баясгалан   
нар, ой хээрийн түймэр ба цаг агаарын нөхцөл, бэлчээрийн мал аж ахуй ба зудын 
уялдаа, зудын үнэлгээ, дархан цаазат Богд хан уулын уур амьсгалын онцлогийг 
Л.Нацагдорж нар, Монголын говийн шороон шуурганы судалгааг Л.Нацагдорж, 
Д.Жүгдэр нар тус тус хийсэн байна.   

Хийн мандлын орчил урсгалын зүүн Азийн хэлбэлзлэл, хийн мандлын урт 
долгионы уртыг тодорхойлох,  өмнөдийн хэлбэлзлэл хийн мандлын хөдөлгөөний 
төвүүд болон Монгол нутаг дээрх цаг агаарын аномалитай уялдах, модны 
цагирагийн жилийн өсөлт, тунадас, температурын потенциалын шугаман бус 
хамаарлыг судалгааг Р.Мижиддорж, Ч.Ядамсүрэн Д.Энхбат, Б. Жигмэддорж зэрэг 
судлаачид хийж байжээ.  

Шугаман бус динамикийн судалгааг Р.Мижиддорж нар эхлүүлж, цаг уур, 
геофизикийн хугацаат мэдээний цуваанд шугаман бус динамикийн арга хэрэглэх, 
бүхэлдээ холбоост цaгирaг дүрслэлийг хэрэглэн хийн мaндлын хөдөлгөөний 
төвүүдийн aгaaрын дaрaлтын хувьслыг урт хугaцaaгaaр урьдчилaн мэдээлэх 
судалгааг хийсэн нь шинэлэг ажил байжээ. 

Мөн орчны чиглэлээр шинэлэг судалгааны ажлууд хийгдэж эхэлсэн байна. 
Тухайлбал, Монгол орны үлийн цaгaaн оготны тaрхaлт, тухaйн бүс нутгийн уур 
aмьсгaлын зaрим үзүүлэлттэй холбогдох судалгааг Д.Энхбaт, Дaвaaням нар, элс 
шорооны сaлхиaр зөөгдөх явцыг тодорхойлох ажлыг  Д.Жaмъянaa, Э.Мөнхжaргaл 
нар, байгаль орчны төлөв байдлын социологийн судалгаанд фактор анализын 
аргыг ашиглах судалгааг Р.Мижиддорж, Д.Энхбат нар, Дархан хотын агаарын 
бохирдлын дэвсгэр агууламж, зарим статистик тооцоог Р. Мижиддорж тус тус 
хийжээ.   

Усны нөөц, химийн найрлагын судалгааг П.Батима хийж Хөвсгөл нуурын усны 
эрдэс фосфорын агууламж, өөрчлөлт, Сэлэнгэ мөрний усны сульфатын агууламж, 
гол мөрний усны өнгөрөлт, эрдэсжилтийн хамаарлыг судласан байна. Увс нуурын 
сав газрын уулын голуудын урсацыг урьдчилан мэдээлэх загварчлал, усны нөөцийн 
эдийн засгийн үнэлгээ, хөрсний элэгдэл, хагшаас, Монгол орны гол, нуурын усны 
динамик зэргийг Н.Дашдэлэг нар судалсан байна.   

Байгалийн шинжлэлд математик загварчлал ашиглах талаар дараах 
судалгаанууд хийгджээ. Үүнд: Газар орчмын үе давхаргын турбулентийн 
коеффициентийг тодорхойлох судалгааг Н.Лувсандэндэв нар, цэгэн эх үүсвэрээс 
усанд бохирдох бодис тархах явцыг илэрхийлсэн хоёр хэмжээст нэгэн төрлийн 
математик загвар, нуурын усанд бохирдол сарних явцыг илэрхийлэх  гурван 
хэмжээст стационар бус математик загварын судалгаа, Эрдэнэтийн баяжуулах 
үйлдвэрийн овоолгыг ашиглан “уусгах аргаар зэс гаргаж авах” үйлдвэрийн төсөлд 
математик загвар ашиглан усны орчинзүйн үнэлгээ өгөх, уусган баяжуулах аргаар 
алт болон өнгөт металл олзворлох, үйлдвэрлэлийн овоолгын хэрэгцээт усны 
балансын судалгааг Ц.Сосорбарам, нуур цөөрмийн тогтонги усанд эрэг орчмын 
цэгэн үүсгүүрээс хаягдах бохирдуулах бодисын сарнилтыг тооцоолох гурван 
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хэмжээст стационар биш диффузийн тэгшитгэлийн аналитик шийд, хүнсний 
технологид гидродинaмик кавитaцын үүсгүүрийн гидрaвлик тооцоог aшиглaх 
боломж,  усны бохирдлыг багасгах технологийн оптимизаци, үйлдвэрлэлийн 
функцийг усны экологид ашиглах үндэслэл ба зохимжтой жолоодлогын онолын 
бодлого боловсруулах судалгааг Ц.Сосорбарам нар хийсэн байна.   

Доктор Г.Намхайжанцан “Уур амьсгал, орчны өөрчлөлтийн судалгааны төв”-д 
ажиллаж байсан 1994-2001 онд хэрэглээний уур амсгалын судалгааг өргөжүүлэн 
дараах судалгааны ажлуудыг хийсэн байна. Үүнд: Монгол орны уур амьсгалын 
хахирлаг шинж, Монгол орны амралт, рашаан сувилал, аялал жуулчлалд зориулсан  
уур амьсгалын мужлал, Монголын их говийн хөрсний дулааны горим, бохир ус 
цэвэрлэхэд агаарын даралтын нөлөөлөл, нэмэглэл зардлыг нормчлох,  ул хөрсний 
хөлдөлт гэсэлтийн гүнийг тодорхойлох математик загвар, Улаанбаатар хотын мезо 
ба микро уур амьсгалын зарим онцлог, говийн экологийн өвөрмөгц нөхцөл, 
халаалтын улирал, Монгол орны техникийн  уур амьсгалын нөхцөл, Улаанбаатар 
хотын дулаан хангамжийн уур амьсгалын онцлог, Шарын голын нүүрсний орд 
газрын уур амьсгалын нөхцөл, үнэлгээ зэрэг судалгааны ажлуудыг зарим залуу 
судлаачдын хамт хийж гүйцэтгэсэн байна.  Мөн уур амьсгалын өөрчлөлт ба хүний 
эрүүл мэнд, Монгол орны биоуур амьсгал, хүний биеийн биоуур амьсгал, Монгол 
орны рашаан сувиллын эмчилгээний уур амьсгалыг судалгааг Г.Намхайжанцан, 
Ж.Алтанцэцэг нар хийжээ.  

  Доктор Р.Мижиддорж нь дэлхийн агаар мандлын дотор явагдах тив, дэлхийн 
хэмжээний томоохон үзэгдэл процессыг хийн мандлын ерөнхий орчил урсгалын 
хүрээнд авч үзэн  ерөнхий орчил урсгалын гол шинжүүд, түүнд нөлөөлдөг дэлхийн 
гаднах болон дотоод хүчин зүйлүүдийн талаар “Хийн мандлын ерөнхий орчил 
урсгал” (1999) номондоо тод томруун тусгасан нь цаг агаарын урт хугацааны 
урьдчсилсан мэдээний арга зүй боловсруулахад ач тусаа өгсөөр байгаа билээ. Мөн 
доктор Р.Мижиддорж аяндаа цэгцрэх системийн дотоод бүтцийн мөн чанар, физик 
процессын онолын судалгаа хийж, шугаман бус динамикийг хөгжүүлж анхны номоо 
“Аяндаа цэгцрэх тогтолцоо” нэртэйгээр 1998 онд хэвлүүлсэн бөгөөд шинэчлэн 
найруулж, засварласан хоёр дахь удаагийн хэвлэлээ “Аяндаа цэгцрэх тогтолцоо, 
түүний эргэн тойронд” нэртэйгээр 2009 онд хэвлүүлсэн байна /Р.Мижиддорж, 1998, 
2009/. 
 2001-2009 он 
 Уур амьсгалын өөрчлөлтийн судалгааны төвийн суурин дээр 2001 оны 12 
дугаар сард Байгаль орчны судалгааны сектор байгуулагдан эрхлэгчээр нь 
газарзүйн ухааны доктор С.Сангидансранжав ажиллаж байлаа. 2002 онд Тус сектор 
нь эрхлэгч 1, эрдэм шинжилгээний ажилтан 3,  эрдэм шинжилгээний дэд ажилтан 1,  
инженер 1, эшта 1 болон  ажиглагч 1 ажиллаж байжээ /Хавсралтыг үзнэ үү/. Байгаль 
орчны судалгааны секторын үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл нь Монгол орны 
байгаль орчин, уур амьсгалд гарч байгаа өөрчлөлтийн судалгаа хийх, үнэлгээ, 
дүгнэлт өгөх, байгаль орчны чиглэлээр хийгдэх ажиглалт, судалгааны арга зүй 
боловсруулах, хэрэгжүүлэх, байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээний арга зүй 
боловсруулах, холбогдох байгууллагад санал оруулах, байгаль орчны өөрчлөлтийн 
судалгаанд инженер-экологийн загварчлалын чиглэлийн судалгаа хийх, үр дүнг 
нэвтрүүлэх зэрэг  байлаа.    
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Хил дамжин зөөгдөх агаарын бохирдлын эх үүсвэрүүдийн тооллого, агаарын 
бохирдлын гол эх үүсвэр болох автомашин, цахилгаан станцууд, гэр хороолол 
түүнчлэн ой хээрийн түймрээс ялгарах бохирдуулагч бодисын хэмжээг тооцоолох 
ажлыг АНУ-ын аргачлалаар хийж байжээ.  

Шим мандалд ялгарч байгаа озоны химийн хувирлын тэгшитгэлүүдийг (108 
химийн урвал, 54 химийн нэгдэл) тооцоолох LACOM загварыг  мандалд тархаж буй 
хийн босоо чиглэлийн хэмжилт хийсэн үед ашиглах боломжтой болохыг 
Д.Оюунчимэг судлаж мэдсэн байна.  

Ус цаг уурын албаны системд 1970-1989 онд хийгдэж байсан тарвага 
ичээнээсээ гарах орох, нүүдлийн шувууд ирэх буцах хугацаа болон аргаль, янгир 
мэт зарим ховор амьтдын нутагшил, шилжилт хөдөлгөөний ажиглалтын мэдээнд 
тулгуурлан амьтдын нутагшил, шилжилт хөдөлгөөний өөрчлөлт хандлагыг судалсан 
байна.  

АНУ-ын Агаарын нислэг, сансрын уудмыг шинжлэн судлах газар (NASA)-ын 
вэбээс озоны хиймэл дагуулын хэмжилтийн өдөр бүрийн мэдээнээс Монгол орны 
нутаг дэвсгэрийг /өргөргийн 35-50 градус, уртрагийн 80-130 градус/   хамарсан 
хэсгийг 1978–2003 оноор авч озоны олон жилийн мэдээнд статистик боловсруулалт 
хийж зарим үр дүн гаргаж байв. Монгол орны хэмжээнд озоны агууламж нэлээд 
өөрчлөлттэй, хамгийн их бууралт хавар, намрын улиралд ажиглагдах ажээ.  

Тропосферийн озоны судалгааны үр дүнгээр Д.Оюунчимэг нар, Монгол орны 
говийн бүсийн хур тунадас, агаарын температур, чийгшлийн өөрчлөлтөөр 
Ж.Алтанцэцэг нар, говийн бүсийн ан амьтан, шувуудын нутагшил, хөдөлгөөний 
судалгааны үр дүнгээр Д.Аззаяа, С.Цэгмид, Э.Ганхуяг нар, агаар бохирдуулагч ба 
хүлэмжийн хийн чиглэлээр Д.Оюунчимэг, Б.Бүжидмаа нар эрдэм шинжилгээний 
өгүүллүүд хэвлүүлсэн байна.  

 

 
Д.Оюунчимэг, илтгэл хэлэлцүүлж байгаа нь 

 
Орчны бохирдол болон цацраг идэвхжилтийн мэдээг орон нутгаас хүлээн 

авч, статистик боловсруулат хийж хүрээлэнгийн 10 хоногийн тойм эмхтгэл, 
статистикийн эмхэтгэл зэрэгт оруулж байжээ. Энэ ажил 2002 оны 7 дугаар сар 
хүртэл үргэлжилсэн байна.  

2000 оноос хойш тус хүрээлэнгийн байгаль орчны судалгааны секторт 
хүлэмжийн хийн инвенторийн ажил хийгдэж эхэлсэн бөгөөд 2000-2005 онд 
Д.Оюунчимэг, 2005-2009 онд Б.Бүжидмаа, Э.Ганхуягийн хамт Монгол орны 
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хүлэмжийн хийн инвенторийн тооцоог хийж байжээ. Эдгээр ажилтнууд Монгол орны 
хүлэмжийн хийн тооллогыг 1990-1998 оноор хийж, үр дүнг “Yндэсний нэгдүгээр 
илтгэл”-д оруулсан байна.  

Ус, цаг уур, байгаль орчны чиглэлээр эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил 
хийж үр дүнг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх зорилгын хүрээнд Монгол улсын Байгаль 
Орчны Яамны захиалгаар Ус цаг уурын хүрээлэнгээс 2004-2006 онд “Бүс нутгийн 
уур амьсгалын өөрчлөлт ба цаг агаарын гамшигт үзэгдлийг урьдчилан мэдээлэх 
арга технологийг боловсронгуй болгох нь“ шинжлэх ухаан технологийн төслийг 
хэрэгжүүлсэн байна.    

Энэхүү төслийн хүрээнд 2039 он хүртэлх уур амьсгалын ирээдүйн хандлагад 
үндэслэн хүний биед таатай дулааны нөхцлийн тооцоог Ж.Алтанцэцэг нар 
гүйцэтгэж, өмсөх хувцасны хандлагыг гаргасан байна. Мөн энэ төслийн хүрээнд 
Монгол орны уур амьсгалын лавлахын шинэчилсэн хувилбар гэсэн  судалгааг 
Ж.Алтанцэцэг нар хийж шинэ лавлахын I-IV хэсгийг бэлэн болгож, агаарын даралт, 
салхины шинжүүр үзүүлэлтүүдийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлж байв.     

Ус, цаг уурын хүрээлэн 2007-2009 онд Монгол улсын Байгаль Орчин аялал 
жуулчлалын Яамны захиалгаар ШУ технологийн сангийн санхүүжилтээр "Монгол 
орны уур амьсгалын өөрчлөлт, прогноз" нэртэй төслийг хэрэгжүүлсэн ба энэхүү 
төслийн даалгавруудын нэг нь Монгол орны уур амьсгалын нөөц, нормын 
шинэчилсан  хувилбарыг тогтоох үр дүн гаргах ажил байв. Энэ даалгаврын хүрээнд 
Ж.Алтанцэцэг, Э.Мөнхжаргал нар  уур амьсгалын секторын бусад ажилтнуудтай 
хамтарч Монгол орны уур амьсгалын лавлахын VI хэсэг “”Үүлшил”,  VII хэсэг “Цаг 
агаарын үзэгдэл”, VIII хэсэг “Цасан бүрхүүл” бүлгүүдийг хийсэн байна.  

Уг төслийн бас нэг даалгавар нь Монгол орны агаарын бохирдлын үнэлгээ, 
тархалтын загвар зүгшрүүлэх ажил байв. Энэ сэдвээр Монгол орны хот дүүрэг, 
аймаг сумын хэмжээгээр агаар бохирдуулагч эх үүсвэрүүд, ялгаруулалт болон 
хүлэмжийн хийн тооллого хийх, агаар бохирдуулагч эх үүсвэрүүдийн инвентори 
хийх, агаарын бохирдлын тархалтын SIM-AIR загварыг зүгшрүүлэх, 1988-1992 онд 
Дорноговь аймгийн Сайншандад Орос Монголын хамтарсан судалгааны төвд 
хэмжсэн нийлбэр озоны мэдээг боловсруулах ажлыг Д.Оюунчимэг хийсэн байна.  

Гадаад хамтын ажиллагааны хувьд АНУ-ын Агаар мандал, далайн 
судалгааны үндэсний удирдах газартай /NOAA/ хамтран 1992 оноос Дорноговь 
аймгийн Улаан-уул орчмоос хүлэмжийн хийн дээж авч тус АНУ-д илгээн 
шинжлүүлж, хүлэмжийн хийнүүдийн агууламжийн мэдээгээр архив үүсгэн, уур 
амьсгалын өөрчлөлтийн судалгааны суурь мэдээг бүрдүүлэх болсны дээр мэдээнд 
статистик боловсруулалт хийж “Байгаль орчны төлөв байдлын тайлан”-д оруулах 
болжээ. 

2006-2008 онд АНУ-ын Агаар мандал, далайн судалгааны үндэсний удирдах 
газартай тус хүрэээлэнгийн хамтарсан судалгааны ажлын хүрээнд  тус газрын 
мэрэгжилтнүүд УБ хот орчимд онгоцоор нислэг үйлдэж, хүлэмжийн хийн дээж авах, 
озон хэмжих ажлыг хийсэн байна. Энэ ажилд Д.Оюунчимэг  оролцож байв.  

ОХУ-ын Шинжлэх ухааны академийн Сибирийн салбарын Буриадын төвтэй 
хамтарч газар орчмын озон, бага хоьцтой хийнүүд болон бусад хий, аэрозолын 
тархалт зэргийг цаг уурын параметрүүдтэй хамт хэмжиж тархалтыг тодорхойлох 
хамтарсан судалгааны ажил 2005 оноос  эхлэсэн бөгөөд судлаачдын багт 2007 онд  
Английн Кардриффын их сургуулийн профессор Тим Жон ирж ажиллав. 2008 оноос 
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уг судалгаа өргөжин ОХУ, Монгол, Хятад 3 улсын ШУА-уудын хамтран ажиллах  
“Төв Азийн цөлжилтийн асуудал хөтөлбөр”-т хамрагджээ. Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд 
“Төв Азийн аэрозолын тархалтыг лидар болон газар орчим, агаар мандал сансрын 
мэдээллийн багажууд ашиглан үнэлэх” сэдэвт ажлыг ОХУ-аас Буриадын шинжлэх 
ухааны төв, Томскийн Оптикийн институт, Хятадын Хүйтэн хуурай бүс нутгийн 
байгаль орчин инженерийн байгууламжийн  хүрээлэн, Монгол улсаас Ус цаг уурын 
хүрээлэн оролцон ажлаа эхэлсэн. 2008 оны 7 дугаар сард Буриадын төвийн 
судлаачдаас гадна Томскийн оптикийн хүрээлэнгийн Оптикийн лабораторийн дарга 
Ю.С.Балин болон судлаач Иван Пеннер, Марина Клемашева, Николой Макаров нар 
ирж өөрсдийн хийсэн лидарийг Дорноговь аймгийн Сайншанд станц дээр туршжээ.  

Энэ явуулын судалгааны үр дүнд Монгол орны говийн бүсэд бага хольцтой 
хийнүүдийн хоногийн явцыг судлаж Буриадын шинжлэх ухааны төвийн 
лабориторийн эрхлэгч, доктор Г.С.Жамсуева нар 20 гаруй эрдэм шинжилгээний 
хамтарсан өгүүлэл бичиж ОХУ, Монгол болон  олон улсын сэтгүүлд хэвлүүлж, олон 
улсын эрдэм шинжилгээний хуралд илтгэлүүд хэлэлцүүлсэн.  

 
2009-2011 он 

Байгаль орчны судалгааны секторыг 2009 оны 5 дугаар сард  “Уур амьсгал, 
байгаль орчны судалгааны төв” болгон өөрчилж төвийн даргын ажлыг хүрээлэнгийн 
эрдэмтэн нарийн бичгийн даргаар ажиллаж байсан доктор Д.Жүгдэрт хавсарган 
ажиллуулсан байна. Энэ төв 2009-2011 онд үйл ажиллагаагаа явуулсан бөгөөд 
Ж.Алтанцэцэг, Д.Оюунчимэг,  Э.Ганхуяг  нар ажиллаж, Б.Бүжидмаа АНУ-д сурахаар 
явсан байв. Хүрээлэнгийн удирдлагын зүгээс энэ төвийн хүний нөөцийг бүрдүүлэх 
тал дээр анхаараагүйн улмаас эдгээр он жилүүдэд байгаль орчны судалгааны 
ажлын цар хүрээ нилээд хумигдсаныг тэмдэглэх нь зүйтэй.  

Хэдий тийм ч ажилтнууд дотоодын шинжлэх ухаан технологийн төслүүд дээр 
ажиллаж тодорхой үр дүнгүүд гарган эрдэм шинжилгээний ажлын тайлангууд, 
өгүүллүүд бичиж хэвлүүлж байсан юм.  

Ус, цаг уурын хүрээлэн Монгол улсын Байгаль Орчин аялал жуулчлалын 
Яамны захиалгаар ШУ технологийн сангийн санхүүжилтээр “Монгол орны уур 
амьсгалын өөрчлөлт, түүний нөлөөлөл, цаг агаарын аюултай ба гамшигт үзэгдлийн 
прогноз”  нэртэй шинжлэх ухаан, технологийн төслийг 2010-2012 онд  хэрэгжүүлсэн 
юм. Энэхүү төслийн даалгаварт ажлуудаас дараах судалгааны ажлуудыг “Уур 
амьсгал, байгаль орчны судалгааны төв”-ийн ажилтнууд гүйцэтгэжээ. Тухайлбал, 
Монгол орны хүлэмжийн хий, агаарын бохирдол, тоос тоосонцорын судалгаа  
явуулах  даалгаварт ажлын хүрээнд хүлэмжийн хийн мониторинг судалгаа хийх, 
Улаанбаатар хотын агаар дахь бохирдуулагч хий, нарийн ширхэгт тоосны агууламж, 
бүтцийг нарийвчлан тогтоох судалгааны ажлууд хийгдсэн байна. Төвийн ажилтнууд 
судалгааны ажлаараа дараах үр дүнгүүдийг гаргасан байна. Үүнд:  

Агаар бохирдуулагч бодисын  инвентори  хийх даалгаварт ажлын хүрээнд 
Д.Оюунчимэг, Э.Ганхуяг эх үүсвэрээс ялгарах тооцоо хийх арга зүйг боловсронгуй 
болгох, зарим эх үүсвэрээс ялгарах агаар бохирдуулагч бодисыг 2009-2011 оны 
жишээн дээр тооцоолжээ.   

“Улаанбаатар хотын агаар дахь бохиртуулагч хий, нарийн ширхэгт тоосны 
агууламж, бүтцийг нарийвчлан тогтоох” сэдэвт ажлыг доктор Д.Жүгдэр гүйцэтгэж, 
энэхүү судалгааны ажлаар агаар бохиртуулагчуудын өдөр тутмын хэмжилтийн 



УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ СУДАЛГАА, МЭДЭЭЛЛИЙН ХҮРЭЭЛЭНГИЙН  
ХӨГЖЛИЙН ТҮҮХИЙН ЖИМЭЭР 

 

114 
 

мэдээг ашиглан Улаанбаатар хотын агаар дахь хүхэрлэг хий, азотын давхар исэл, 
PM10, РМ2.5 тоосонцорын агууламжийн жил, улирал, хоногийн явцыг гаргаж, эх 
үүсвэрүүдтэй уялдах хамаарлыг тодруулсан байна (Жүгдэр нар, 2013, ЭШ бүтээл, 
№33.х.175).  

Уур амьсгалын өөрчлөлтөөс хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөллийн 
үнэлгээг Ж.Алтанцэцэг, цаг агаарын гамшигт үзэгдлүүдийн атлас, зураглалыг 
Монгол орны нутгаар болон бүс нутгаар ГМС дээр хийх ажлыг Ж.Алтанцэцэг, 
Э.Мөнхжаргал, Б.Мөнхбат, Э.Давааням нар хийжээ.   

Мөн доктор Д.Жүгдэр нь 2010-2012 онд Япон улсын Тоттори их сургуулийн 
Хуурай газрын судалгааны төвд Зочин профессороор ажиллаад ирсэн. Энэ 2 
жилийн хугацаанд “Монгол орны тоосны дэгдэлт” сэдвийн хүрээнд эрдэм 
шинжилгээний ажил хийж үр дүнгээр 4 өгүүлэл гаргаж Олон улсын Шинжлэх ухааны 
мэдээллийн сангийн вэбд бүртгэл бүхий сэтгүүлүүдэд хэвлүүлэн олны хүртээл 
болгосон байна. Энд ажиллах хугацаандаа тус их сургуулийн болон олон улсын 
семинар, ажлын үзүүлбэрт 10 гаруй аман илтгэлүүдийг хэлэлцүүлжээ. Д.Жүгдэр нь 
2014 онд 6 сараар Япон улсын Нагояа их сургуулийн Байгаль орчны судалгааны 
дээд сургуулийн Дэлхий-орчин судлалын тэнхмийн Даян дэлхий-байгаль орчны 
хувирлыг судлах лабораторид Зочин профессороор ажилласан. Энэ хугацаанд 
“Монгол орны тоосны дэгдэлт” сэдвийн хүрээнд эрдэм шинжилгээний ажил хийсэн 
байна.  

Гадаад хамтын ажиллагааны хүрээнд дараах судалгааны ажлууд 
уламжлан хийгдэж байв. Үүнд: Дорноговь аймгийн Эрдэнэ суманд байрладаг 
хүлэмжийн хийн мониторингийн “Улаан Уул” станцаас дээж авах, шинжлүүлэх,  
хүлэмжийн хийнүүдийн мэдээг боловсруулах ажлыг үргэлжлүүлэн хийж иржээ. 2005 
оноос эхэлсэн тус хүрээлэн болон ОХУ-ын ШУА–ийн Сибирийн салбартай 
хамтарсан “Говийн бүсийн бага хольцтой хийн судалгаа” төслийн ажил үргэлжилж 
Д.Оюунчимэг оролцож, хамтын судалгааны өгүүллүүдийг С.Г. Жамсуева нар олон 
улсын сэтгүүлд хэвлүүлж иржээ.   

Шороон шуурганы чиглэлээр дараах хамтын ажиллагаа хийгдэж эхэлжээ. 
Үүнд: “Зүүн хойд Азид шороон шуурганаас урьдчилан сэргийлэх, хянах” бүс нутгийн 
мастер төлөвлөгөөнд Монгол улсад шороон шуурганы мониторингийн сүлжээ 
байгуулах асуудал туссан байна. Энэ төлөвлөгөөний дагуу Япон улсын Засгийн 
газрын Техникийн хамтын ажиллагааны “Шар шороон шуурганы мониторингийн 
сүлжээ байгуулах” төслийн хүрээнд 2007 оны 8-9 дүгээр сард Япон улсын ЖАЙКА 
байгууллага Улаанбаатар хот /Ус цаг уур, орчны шинжилгээний газар (УЦУОШГ)-ын 
төв байр/, Сайншанд, Замын-Үүдэд шороо, тоосны босоо чиглэлийн тархалтыг 
хэмжих Лидар, мөн дурьдсан газрууд болон Даланзадгадад газар орчмын шороо, 
тоосны агууламж хэмжих төхөөрөмжүүдийг суурилуулж 2008 оны 9 дүгээр сард 
ашиглалтанд өгчээ. Эдгээр төхөөрөмжүүд тоос, шорооны газар орчмын 
агууламжийг цаг тутам, босоо чиглэлийн тархалтыг (18 км хүртэл өндөрт) цагт 4 
удаа хэмжиж эхэлсэн байна.  

УЦУОШГ, БНСолонгос улсын Цаг уурын байгууллагын хамтын ажиллагааны 
шугамаар Солонгос улсын Засгийн газрын буцалтгүй тусламжаар Дорноговь 
аймгийн Эрдэнэ сумд 2007 оны 10 дугаар сарын сүүлээр,  Өмнөговь аймгийн 
Номгон сумын цаг уурын харуулд 2010 оны 10 дугаар сард цамхагууд босгож  2, 4, 
8, 16, 20 м-ийн түвшинд агаарын температур, чийг, салхины зүг, хурд хэмжих 
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багажууд, газар орчимд урт, богино долгионт цацраг, тоосны агууламж, хөрсний 
гүний температур, чийг хэмжих төхөөрөмжүүд тавигдаж дурьдсан үзүүлэлтүүдийг 
хэмжиж эхэлсэн юм.  

УЦУОШГ, БНХАУ-ын Цаг уурын газрын хооронд цаг уурын салбарт шинжлэх 
ухаан, техникийн талаар хамтран ажиллах асуудлаар БНХАУ-ын Бээжин хотод 2005 
оны 11 дүгээр сарын 21-26-нд, Монгол улсын Улаанбаатар хотод 2007 оны 8 дугаар 
сарын 12-15-нд хийсэн IX, X уулзалтын протоколын 4.2-т тусгагдсан “Шороон 
шуурганы судалгаа, мониторинг” хийх заалтын дагуу БНХАУ-ын тусламж, 
дэмжлэгээр шороо тоос, алсын барааны харагдац хэмжих тоног төхөөрөмжүүдийг 
Хэнтий аймгийн Өндөрхаан, Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр цаг уурын станцуудад  
2009 оны 6 дугаар сард, Алтайд 2010 оны 6 дугаар сард амжилттай суурилуулсан 
байна.   

2007-2009 онд Монгол улсад тоос, шороон шуурганы мониторингийн шинэ 
сүлжээ буй болсон бөгөөд 2009 оны байдлаар сүлжээнд 8 станц ажиллах болжээ.    

Япон болон БНСУ-ын буцалтгүй тусламжаар тавигдсан багажуудын 
хэмжилтийн мэдээг боловсруулан сар, өдөр, цаг тутмын дундаж утгууд, хамгийн их, 
бага утгуудыг гаргаж хадгалах алгоритм программ боловсруулж ашиглаж эхэлсэн 
байна. Улаанбаатар хотын агаар дахь РМ10 тоосны агууламжийн мэдээг 
боловсруулж алсын бараа, салхины хурдны мэдээтэй холбон судлаж үр дүнгээр 
өгүүлэл бичиж хэвлүүлсний дээр илтгэлүүд бэлдэж гадаад, дотоодын эрдэм 
шинжилгээний хуралд хэлэлцүүлсэн байна. Доктор Д.Жүгдэр Монголын говийн бүс 
нутагт шороон шуурга ажиглагдах үеийн РМ10 тоосны мэдээг боловсруулан 
судалж, үр дүнгээр илтгэлүүд хэлэлцүүлж, өгүүллүүд бичин гадаад, дотоодын 
сэтгүүлүүдэд хэвлүүлсэн байна.    

БНСУ-ын Цаг уурын байгууллага шороон шуурга, РМ10 тоосны агууламжийг 
72 хүртэл цагаар урьдчилан тооцоолох MGL-ADAM загварыг хүрээлэнгийн 
Урьдчилан мэдээлэх секторт 2010 оны сүүлээр суулган өгсөн бөгөөд үр дүнг 
үйлдвэрлэлд ашиглаж эхэлжээ.  

 
2012-2016 оны 9 сард  

2012 оноос Байгаль орчны судалгааны сектор нь Орчны судалгааны сектор 
нэртэй байв. Орчны судалгааны секторын эрхлэгчээр доктор Г.Адьяабадам 2012-
2013 онд,  доктор Д.Жүгдэр 2014-2016 онд ажилласан  байна.   

Орчны судалгааны секторын үйл ажиллагаа нь агаар, ус, хөрс түүний физик 
химийн чанарт гарч буй өөрчлөлтийг хэмжилт судалгааны үр дүнд үндэслэж үнэлэх, 
шороон шуурганы  мониторинг,  бэлчээрийн болон таримал ургамлын үе шатны 
динамик, усны биологи, экологи, бохирдлын  судалгааг орчин  үеийн техник 
технологийн дэвшлийг ашиглан гүйцэтгэхэд чиглэж байв.  Үүнд:  

 ДЦУБ-ын өмнө хүлээсэн үүргийнхээ дагуу хүлэмжийн хий, тоосны мониторинг 
хийх, арга зүй удирдлагаар хангах, нийтийн хүртээл болгох 

 Секторын ажлын хүрээнд хийгдэж буй мониторингийн болон эрдэм 
шинжилгээний зориулалт бүхий мэдээгээр(агаар, хөрс, цас, ургамал) дэд сан 
үүсгэж, баяжуулах  

 Байгаль орчны өнөөгийн төлөв байдал, түүний өөрчлөлт, хандлага, түүнд 
үзүүлж буй уур амьсгал бусад хүчин зүйлийн нөлөөлөл, нөгөө талаас түүний 
нийгэм эдийн засагт үзүүлж буй нөлөөллийг судлах, үнэлэх, тухайлбал, 
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агаар, хөрс, усны физик, химийн шинж чанарт гарч буй өөрчлөлт, 
экосистемийн өөрчлөлтийн судалгаа (цөлжилт, ой, ургамал, ус), уур амьсгал, 
орчны өөрчлөлт хүн, амьтан болон бусад амьд организмд үзүүлэх нөлөөлөл, 
хэрэглээ, био болон агро уур амьсгалын судалгаа хийх 

 Судалгааны ажилд өндөр нарийвчлалтай хиймэл дагуулын мэдээ, загварууд  
болон сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологийг ашиглах 

 Судалгааны үр дүнг нийтийн хүртээл болгох (радио телевизээр сурталчлах, 
хурал семинар зохион байгуулах, шинжлэх ухааны сэтгүүлд хэвлүүлэх) 

 Судалгааны үр дүнд тулгуурлан төр засаг, шийдвэр гаргагчид болон бусад 
шаардлагатай байгууллага хувь хүмүүсийг мэдээ, мэдээлэл, заавар зөвлөмж, 
гарын авлагаар хангах, аргачлал боловсруулах 

 Олон улсын болон салбар хоорондын хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх, 
судалгааг өргөжүүлэх явдал байв.  

 
Тус секторт хийгдэж байсан судалгаа шинжилгээний ажлыг нарийвчлан 

тодруулбал: агаарын чанар, найрлага (хүлэмжийн хий, озон), агаарын бохирдол, 
аэрозол, түүний химийн найрлагыг Д.Оюунчиэг, доктор Б.Цацрал нар, шороон 
шуурганы мониторинг, судалгааг Д.Жүгдэр, Н.Гансүх нар, таримал ургамлын 
өсөлт, хөгжилт, ургацад үзүүлэх агро цаг уур, уур амьсгалын хүчин зүйлсийн 
нөлөө, бэлчээрийн ургамлын үе шатны өөрчлөлт, түүний динамикийн судалгаа, 
ургамал бүрхэвчийн мониторинг, хөрсний чийг, чанарын судалгааг докторант 
Б.Ганцэцэг, ойн экосистем дэх ус, азот, нүүрс хүчлийн хийн эргэлтийг үнэлэх 
судалгааг С.Вандандорж, цасан бүрхүүлийн судалгааг Э.Мөнхжаргал, цаг уурын 
ажиглалт, лидарын хэмжилтээр үүлийг судлах ажлыг Э.Давааням, гол мөрний ус 
энергийн баланс, сэргээгдэх эрчим хүчний нөөц, усны биологийн судалгааг 
доктор Г.Адъяабадам, Ж.Одгарав, Г.Болоржаргал, Д.Төмөрцоож нар хийсэн 
байна.    

Ус, цаг уур, орчны хүрээлэн Монгол улсын Байгаль Орчин аялал 
жуулчлалын Яамны захиалгаар ШУ технологийн сангийн санхүүжилтээр “Цаг 
агаарыг урдчилан тооцоолоох загварчлалд супер компьютерийн технологи 
ашиглах” нэртэй шинжлэх ухаан, технологийн төслийг 2013-2015 онд  
хэрэгжүүлсэн.  Энэхүү төслийн даалгаварт ажлуудаас дараах судалгааг Орчны 
судалгааны секторын ажилтнууд гүйцэтгэж тодорхой үр дүнгүүд гаргаж, төслийн 
тайлангууд бичиж, гадаад, дотоодын сэтгүүлүүдэд  хэвлүүлсэн байна.  

1) Энэхүү шинжлэх ухаан, технологийн төслийн “Агаарын бохирдлыг 
урьдчилан мэдээлэх технологи” даалгаварт ажлын хүрээнд “Томоохон хотуудын 
агаарын бохирдлын эх үүсвэрийн ялгаралтыг нарийвчлан тооцоолж зарим 
бохирдуулагч бодисын хувьд тархалтыг загварчлах” сэдэвт судалгааны ажлыг 
гүйцэтгэсэн байна. Үүнд:  
a) Улаанбаатарын агаар дахь хүхэрлэг хийн (SO2), угаарын хий (CO), азотын 
ислүүд (NOx)-ийн хоног жилийн явц, ерөнхий хандалгыг гаргаж агаарын чанарын 
стандарттай харьцуулсан ба машины тооны хамаарлыг тодорхойлжээ.  
Улаанбаатар хотын гэр хорооллын хаягдлыг гэр байшингийн тоотой уялдуулан 1 
км-ийн зайцтай торын цэгүүд дээр жилийн нийлбэрээр, цахилгаан станцууд, 
халаалтын зуухны 2014 оны хаягдлыг TSP, PM10, PM2.5,  SOx, NOx, CO 
элэментүүдээр жил сараар гаргах, Дархан хотын гэр хороолол, цахилгаан станц, 
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автомашинаас хаягдсан бохирдуулах бодис TSP, PM10, SOx, NOx, CO зэргийг 
2013, 2014 оны эх үүсвэрийн мэдээллээр,  Эрдэнэт, Дархан,Улаанбаатар хотын 
Автозамын хөдөлгөөнийг удирдах төвөөс авсан камерийн мэдээллийг ашиглан 
автомашинаас ялгарах хаягдлыг 2014 оны байдлаар 12 замын уулзвар дээр 
жилийн нийлбэрээр тооцоолох, MOVES загварыг туршиж замуудын уулзвар 
дээрх угаарын хий (CO), азотын ислүүд  NOx ба тоосонцрын PM10, PM2.5 
хэмжээг загвараар гаргах ажлыг Д.Оюунчимэг хийсэн.  
б)  “Агаар мандлын гидростатик биш загварын 1 км-ын нарийвчлалтай үр дүнг 
агаарын бохирдлын дисперсийн загварт ашиглан агаарын бохирдлын 24-48 
цагийн урьдчилсан мэдээг УБ хотоор РМ10, NO2, SO2 -оор гаргах” судалгааны 
ажлын хүрээнд CALPUFF дисперсийн загварт талбайн эх үүсвэрийн ялгарлын 
зэргийг сайжруулан тооцоолж туршилтуудыг хийж бодит ажиглалтын мэдээтэй 
харьцуулах ажлыг доктор Б.Цацрал, Н.Гансүх нар хийсэн байна.  Доктор 
Б.Цацрал “Улаанбаатар  хотын бохирдлын түвшинг синоптик нөхцөлтэй холбож 
судлах”   ажлын хүрээнд Улаанбаатар хотын 4 харуулын 2012 оны мэдээгээр 
том (PM10) болон нарийн (PM2.5) ширхэглэгт тоосонцор, агаар бохирдуулагч 
хийнүүдийн  (NO, NO2, NOx. SO2, CO) хоног, сар, улирал, жилийн явцыг 
тодорхойлж,  цаг агаарын нөхцөлтэй холбон судалсан.   
в) “Тоосны дэгдэлт, тархалтын прогнозыг турших, хөрснөөс дэгдэх тоосны 
ялгаралтын тооцоог хийх” судалгааны ажлын хүрээнд Өмнөговийн Номгон, 
Дорноговийн Эрдэнэ сумдад байрлуулсан тоосны мониторингийн станцуудын 
2009-2014 оны хэмжилтийн мэдээнд боловсруулалт хийж, шороон шуурга 
үүсэхэд гол нөлөө үзүүлэх хөрсний чийг, ургамал бүрхэвч, хөрсний механик 
бүтцийг тодорхойлох, хөрсний чийгийн жил, хоногийн явцыг гаргах, хөрсний 5 см 
гүний чийг шороон шуурганы үед ямар байсныг тодорхойлох,  шороон шуурга 

шуурах үеийн үрэлтийн хурд ( ), үрэлтийн босго хурд ( ), салхины босго утга 
зэргийг тооцоолох, тоосны хэвтээ зөөгдөл урсгалыг тооцоолох ажлыг доктор 
Д.Жүгдэр гүйцэтгэжээ. Энэхүү 2 станцын орчноос хөрсний дээж авч Хөрс 
судлалын лабораторид шинжлүүлэн хөрсний механик бүтцийг тодорхойлон 
ширхэглэгийн ангилалыг FAO (2006) ангиллаар гаргасан.   

2) дээрх шинжлэх ухаан, технологийн төслийн ”Динамик болон Статистик 
загвар ашиглан Монгол орны температур, хур тунадасны тархалтыг тооцоолох 
нь” сэдэвт үр дүнгийн даалгаварт ажлын хүрээнд цаг уурын 70 станцын 1971-
2001 оны буюу 30 жилийн  температур, хур тунадасны мэдээг нэгэн төрлийн 
формат, орон зайн нарийвчлалтай бэлтгэж боловсруулж ANUSPLIN статистик 
загварын оролтонд тохируулан холбож загварыг туршин зүгшрүүлж, Монгол 
орны хэмжээгээр агаарын температурын зураглалыг 250*250-ийн 
нарийвчлалтайгаар сар сараар зураглах ажлыг Э.Мөнхжаргал хийсэн.  

3) “Уур амьсгалын өөрчлөлтийн  нөлөөллийн үнэлгээ” даалгаврын 
хүрээнд а) Монгол оронд голлон тариалдаг таримал ургамал болох улаан 
буудай, төмсний ургалт, ургацад уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөллийн 
үнэлгээг газар тариалангийн гол бүс нутагт байрлалтай 16-17 станцыг сонгон, 
таримал ургамлын DSSAT4.0 динамик загварыг ажиллуулж, үнэлэх ажлыг 
Б.Ганцэцэг, С.Вандандорж нар гүйцэтгэсэн.  
б) “Хиймэл дагуулын болон газар бүрхэвчийн мэдээллийг ашиглан газрын 
доройтлын өртөмтгий бүс нутгийг үнэлэх нь” даалгаварт ажлын хүрээнд 
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Б.Ганцэцэг, С.Вандандорж нар Монгол орны газар бүрхэвч буюу ургамал 
бүрхэвчийн доройтолд өртөмтгий бүс нутгийг тодруулан зураглаж, түүнийг цаг 
уурын болон бэлчээрийн үзэгдэлзүйн ажиглалтын мэдээгээр шалгаж үнэлжээ.  

Ус, цаг уур, орчны хүрээлэнд ШУ технологийн сангийн санхүүжилтээр 2010-
2012 онд хэрэгжсэн “Гадаргын усны динамик системийн зүй тогтол, өөрчлөлт, 
хандлага” төсөл“-ийн “Шар усны үер, гачиг үеийн урсацын прогнозын аргазүй, 
загварын шинэ хувилбар” даалгаварт ажлын хүрээнд голын урсацын HbV загвар,  
Нейрон сүлжээний загваруудыг томоохон голуудын хувьд туршин үр дүнгээр тайлан 
бичих, “Гадаргын ус” номны гурван бүлгийг шинэчлэн боловсруулах ажлыг 
Г.Адъяабадам, Д.Батхүү, Ж.Одгарав нар хийсэн. Мөн энэ төслийн “Усны сээр 
нуруугүйтэн амьдтын экологи” даалгаварт ажлыг Э.Сосорбурам, Д.Төмөрцоож нар 
гүйцэтгэж Д.Төмөрцоож багшраа ялааг салган авч судалсан.  

Тус хүрээлэнд 2013-2015 онд хэрэгжсэн “Монгол орны усны эргэлтийн 
тэнцлийн судалгаа” ШУ технологийн төслийн “Усны тэнцлийн HbV загварыг турших, 
шалгах, баталгаажуулах” сэдэвт үр дүнгийн даалгаврын хүрээнд а) Урсацын HbV 
загварыг Монгол орны нийт 29 голын сав газарт ажиллуулж, тохирох параметрүүдыг 
үнэлэн, загварын таарц R>0.68 гарсан голын сав газарт урсацын ирээдүйн 
хандлагыг 2016-2035 оны байдлаар үнэлэх ажлыг Ж.Одгарав хийсэн. б) “Гадаргын 
усны бохирдуулагч бодисын шилжилт, тархалтыг загварчлах” даалгаварт ажлын 
хүрээнд Халх гол, Буйр нуурын усны химийн найрлагын судалгааг хийж, бохирдлын 
агууламжийн дисперс тархалтын тооцоог Г.Болоржаргал гаргасан. в) Усны 64 
харуул, 14 нуурын дээжийг  шинжлэх, ирц, чанарын дүнг гаргах, хариу заавар бичих, 
багшраа ялааны биологи, экологийн судалгааг Д.Төмөрцоож хийжээ.   

Тус секторын хамт олон 2015 онд ажлаараа шалгарч хүрээлэнгийн хүндэт 
самбарт тавигдаж байсан юм.  

 

 
2015 онд ажлаараа шалгарсан хамт олон 
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2016 оноос тус секторын ажилтнууд шинжлэх ухаан, технологийн төсөл авч 
чадаагүй тул байгаль орчны чиглэлээр урьд өмнө хийж байсан судалгааны 
ажлуудаа шинэ шатанд гаргах зорилгоор байнгын судалгааны ажлууд хийхийн 
зэрэгцээ хүрээлэнгийн санхүүжилтээр дотоод төслийн ажлыг гүйцэтгэж байна.  

Байнгын судалгааны ажлын хувьд 2016 онд хүлэмжийн хийн судалгааг 
газрын болон GOSAT хиймэл дагуулын мэдээгээр хийх, Улаанбаатар  хотын 
агаарын бохирдол, түүнийг эх үүсвэрийн тооллого, цаг агаарын нөхцөлтэй холбон 
судлах ажлыг Д.Оюунчимэг, Улаанбаатар хотын агаарын бохирдын тархалтыг 
загвараар гаргах ажлыг доктор Б.Цацрал, Н.Гансүх, Э.Давааням нар, Монгол орны 
цасан бүрхүүлийг газар орчмын болон хиймэл дагуулын мэдээгээр цаг уурын 
үзүүлэлтүүдтэй холбон судлах ажлыг Э.Мөнхжаргал, үүлний судалгаа хийх ажлын 
хүрээнд Даланзадгад, Замын-Үүд, Сайншанд, Улаанбаатар станцын үүлний өндөр, 
тунадасны ажиглалтын мэдээг боловсруулж, лидар болон сейлометрийн мэдээтэй 
харьцуулан судлах ажлыг Э.Давааням, Д.Жүгдэр нар, шороон шуурганы синоптик 
ажиглалтын болон багажийн хэмжилтийн мэдээг боловсруулах, судалгаа хийх 
ажлыг Д.Жүгдэр нар, цөлжилт, газрын доройтлын төлөв байдлыг ургамал, хөрсний 
чанар, салхиар үнэлэх судалгааг Б.Ганцэцэг, гадаргын усны урсац, өөрчлөлтийг 
урьдчилан тооцоолох загвар зүгшрүүлэх, хаврын шар усны үерийн прогнозын аргыг 
хиймэл дагуулын мэдээгээр сайжруулах судалгааг Ж.Одгарав нар тус тус хийж 
иржээ.  

  2016 онд хүрээлэнгийн санхүүжилтээр дараах дотоод төслийн ажлыг 
гүйцэтгэж ирсэн байна. Үүнд: Улаанбаатар хот орчмын  хэт ягаан туяаны түвшин, 
түүний нөлөөллийн судалгааг Д.Оюунчимэг, Э.Мөнхжаргал нар, техникийн тосны 
(рапс) ургамлын ургах агро-уур амьсгалын нөхцөл, түүний хөрсөнд үзүүлэх 
нөлөөллийг хээрийн хэмжилт болон хиймэл дагуулын мэдээгээр үнэлэх ажлыг 
Б.Ганцэцэг, Э.Давааням, Э.Мөнхжаргал нар, шороон шуурганы эрсдэл, эртнээс 
сэрэмжлүүлэх арга технологи боловсруулах эхний үе шатны судалгааг Д.Жүгдэр, 
Б.Ганцэцэг, Э.Давааням, Б.Буянтогтох нар, цасны үзүүлэлтүүдийг GCOM-W AMSR2 
хиймэл дагуулын болон газрын хэмжилтээр тодорхойлох арга технологи 
боловсруулах, үр дүнг  HbV ба  WinSRM загваруудад оруулан турших судалгааг 
Э.Мөнхжаргал, усны хөвөгч амьтад, багшраа ялааны биологи, экологийн судалгааг 
Д.Төмөрцоож хийж байна. 

Япон, БНСУ, АНУ, БНХАУ, ОХУ-тай байгуулсан хамтын ажиллагааны 
хамтын ажиллагааны гэрээ хэлэлцээр, санамж бичгийн заалтыг хэрэгжүүлэхэд 
секторын хамт олон оролцож ирсэн байна. Тус хүрээлэнгийн гадаад, дотоод хамтын 
ажиллагаагаар дараах хамтын судалгааг гүйцэтгэсээр байна. Үүнд:     

 Шороон шуурганы хамтын мониторинг, судалгааг Япон улсын Байгаль орчны 
үндэсний хүрээлэнгийн мэргэжилтнүүдтэй хамтарч гүйцэтгэж ирлээ. 

 ЦУОШГ болон БНСУ-ын Цаг уурын байгууллагын хамтын ажиллагаагаар 
“Шороон шуурга-Хванса” төслийг үргэлжлүүлэн хийж ирлээ. Өмнөговийн 
Номгон, Дорноговийн Эрдэнэ харуулууд дээр хэмжилт хийж, мэдээг 
боловсруулан судалгааны үр дүн гаргаж хэвлэн нийтлүүлсэн байна.   

 Япон улсын Тоттори  их сургуулийн “Зүүн Азийн талхлагдсан хуурай газрын 
тоосны дэгдэлтийн хяналт, нөлөөллийн үнэлгээ” хамтын ажиллагааны 
хүрээнд  бэлчээрийн ургамлын ургалт, шороон шуурганы хамтын ажиллагааг 
үргэлжлүүлж байна.  
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 Япон улсын Нагояа их сургуультай хамтарч ажиллах гэрээний дагуу Япон-
Монголын судалгааны баг УБ-Сайншанд-Дундговийн Гурвансайхан, 
Өмнөговийн Цогт-Овоо-Даланзадгад–УБ маршрутаар хээрийн хэмжилт 
судалгаа хийж ирлээ. Мөн биоаэрзолын хэмжилт, судалгааг  эхлүүлсэн 
байна. “Азийн шороон шуурга, орчны өөрчлөлт” хамтын ажиллагааны 
хүрээнд “Азийн шороон шуурганы тархалт болон түүний шилжилт” сэдэвт 
олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурлыг Улаанбаатарт 2016 оны 8 
дугаар сарын 7-12-нд  зохион байгуулсан.  

 БХНАУ-ын ӨМӨЗО-ны Хөх хотын Багшийн их сургуультай хийсэн хамтын 
судалгааны гэрээний дагуу Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг CMAQ 
загвараар үнэлэх ажлыг эхлүүлсэн.  

 Дорноговийн Улаан-Уул станцын орчноос хүлэмжийн хийн дээж авч, 
шинжлүүлэх чиглэлээр АНУ-ын Агаар мандал, далайн судалгааны үндэсний 
удирдах газартай хамтын ажиллагаагаа үргэлжлүүлсээр байна.   

 “Усан цахилгаан станцыг үр ашигтай ажиллуулах технологийн горимын 
судалгаа” ШУ Технологийн хамтарсан төслийн хүрээнд Завхан голын Гуулин, 
Тайшир ус судлалын харуулын 2014 оны мэдээг урд онуудын ажиглалтын 
мэдээтэй нэгтгэн хангамшлийн хэмжээг тодорхойлж, Завхан голын сав газарт 
урсацын HbV загварыг ажиллуулж тайланг нэгтгэн төслийн удирдагчид 
хүлээлгэж өгсөн.   

  “Туул голын эхэнд минж нутагшуулах, үржүүлэх” усны шавжийн судалгаанд 
судалгаанд Д.Төмөрцоож 2015-2016 онд оролцон ажилласан. 

 
Орчны судалгааны нэгж нь тус хүрээлэнд хэрэгжиж байсан Монгол улсын 

шинжлэх ухаан технологийн төслүүдийн үр дүнгийн даалгаварт орсон байгаль 
орчны чиглэлийн судалгааны ажлуудыг гүйцэтгэн шинэлэг үр дүнгүүд гаргаж ирсэн 
юм.  

Орчны судалгааны нэгж нь байгаль орчны чиглэлээр олон улсын болон 
салбар хоорондын хамтын ажиллагаа, судалгааг өргөжүүлэн хөгжүүлсээр байна.  

Байгаль орчны судалгаанаас гарсан үр дүн, мэдээ, мэдээлэл, заавар 
зөвлөмж, гарын авлагаар төр засаг, шийдвэр гаргагчид болон бусад шаардлагатай 
байгууллага хувь хүмүүст үйлчилж иржээ.  

Орчны судалгааны нэгжийн хамт олон үеийн үедээ судалгааны үр дүнг 
радио телевизээр сурталчлах, хурал семинар зохион байгуулах, шинжлэх ухааны 
сэтгүүлд хэвлүүлэх зэргээр нийтийн хүртээл болгож байв /Хавсаргасан бүтээлийн 
жагсаалтыг үзнэ үү/.   

Эрдэм шинжилгээний ажлын үр дүнг олон улсын шинжлэх ухааны вэбэд 
бүртгэлтэй, импакт фактор харьцангуй өндөр сэтгүүлүүдэд хэвлүүлэх болсон нь 
ажилтнуудын чадавхи дээшилж буйг харуулахаас гадна судалгааны ажлын чанар 
чансаа сайжирч буйг илтгэнэ /Бүтээлийн жагсаалтыг харна уу/. Мөн ажилтнуудын 
чадавхи дээшлэхэд гадаад хамтын ажиллагаагаар гадаадад магистр, доктор 
хамгаалсан, урилгаар эрдэм шинжилгээний ажил гүйцэтгэсэн зэргээр хамтын 
судалгааны төслүүд хэрэгжсэн нь ихээхэн нөлөөсөн юм.   
 



УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ СУДАЛГАА, МЭДЭЭЛЛИЙН ХҮРЭЭЛЭНГИЙН  
ХӨГЖЛИЙН ТҮҮХИЙН ЖИМЭЭР 

 

121 
 

1.2.7 Байгаль орчны мэдээллийн сангийн хэлтэс  
1993 онд доктор Р.Оюуны санаачилгаар байгаль орчны мэдээ, мэдээллийг 

компьютерт оруулах, эмхлэн цэгцлэх, нэгдсэн мэдээллийн сан байгуулах төсөл 
боловсруулж, Байгаль орчны яамны удирдлагад танилцуулахад З.Батжаргал дарга, 
Ц.Шийрэвдамба, С.Банзрагч нар төслийг дэмжиж төсөв, хөрөнгийн асуудлыг 
шийдвэрлэж өгснөөр байгаль орчны мэдээллийн санг байгуулах ажил гараагаа 
эхэлсэн юм. Хэдийгээр энэ ажлыг эхлүүлэх нь тийм амаргүй байсан хэдий ч 15 
байгууллагын 30 гаруй хүнтэй ажлын хэсэг байгуулагдаж, байгаль орчны мэдээг 
судлах, бүртгэх ажлыг хийсэн билээ. Тэр үед Газарзүйн мэдээллийн системийн 
ямар ч техник, технологи байгаагүй болохоор байгалийн нөөцийн сэдэвчилсэн 
картан дээр 15 мин х 15 минутаар тор татаж авсан утгаа компьютерт оруулан анхны 
тоон зурагтай болж байсан юм. Хожим нь эдгээр зургуудыг дижитайзераар оруулсан 
тоон зурагтай харьцуулахад маш сайн таарч байсан билээ. 

Байгаль орчны мэдээллийн сангийн төслийг 1999 оныг дуустал байгаль 
хамгаалах сангаас санхүүжүүлж байсан нь байгаль орчны мэдээг нийлүүлэгч, 
хэрэглэгч байгууллагуудын мэдээллийн технологийн хүчин чадлыг сайжруулах, 
компьютер, программ хангамжаар хангах, интернэт/сүлжээнд холбох, сургалт, 
семинар зохион байгуулах, гадны байгууллагын хүмүүсийг гэрээгээр ажиллуулах 
зэрэгт их дэм болж байв. 

Энэхүү төслийг З.Батжаргал, Р.Оюун, Н.Баттогтох, С.Хөдөлмөр, М.Баясгалан 
нар удирдан зохион байгуулж, төвийн Төсөл, программ хангамжийн болон Сансрын 
мэдээллийн технологийн хэлтсийн М.Баясгалан, Ц.Болдбаатар, Ц.Батцэцэг, 
Н.Лхамсүрэн, Ш.Мөнхтуяа, Г.Цэрэндолгор, Энхцэцэг, С.Батгэрэл, Ж.Эрдэнэцэцэг, 
Д.Дэмид, Г.Батхишиг, А.Ихбаяр нарын инженер, техникийн ажилтнууд идэвх зүтгэл 
гарган ажилласан юм. 

1999 онд төсөл хэрэгжиж дуусахад ой, ус, ан амьтан, ургамал зэрэг 
байгалийн үндсэн гол нөөцийг хамарсан 16 төрлийн мэдээллийн дэд сангийн 
дизайныг гаргаж, эх мэдээг эмхлэн бэлтгэж, Microsoft Fox/Pro дээр мэдээллийн санг 
байгуулж, хэрэглэгчдэд СД-гээр түгээдэг байсан нь тухайн үедээ шинэлэг зүйл 
байлаа. 
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Төсөл хэрэгжих хугацаанд Монголд анх удаа Газарзүйн мэдээллийн 
системийг (ArcInfo/SunSparc) суурилуулж, газарзүйн мэдээллийн санг үндэсний, бүс 
нутгийн, орон нутгийн гэсэн 3 түвшинд байгуулах зорилго тавин 1995-1999 онд 
Монгол орны 1:1000000 масштабын Монгол орны экосистем, ой, хадлан бэлчээр, 
газар ашиглалт, ургамалжилт, тэжээлийн нөөц, геологийн бүтэц, хөрс, ландшафт, 
цэвдэг, гадаргын ус зэрэг байгаль орчин, байгалийн нөөцийн сэдэвчилсэн зургуудыг 
тоон хэлбэрт оруулсан. 1997 онд Дани/Данида агентлагийн төсөл, 1999 онд TACIS 
хөтөлбөрийн ISEAM, 2003 онд Израйл/Цөлжилтийн мониторинг, 2008 онд 
Голланд/“Байгалийн нөөцийн менежментийн үндэсний геомэдээллийн төв” зэрэг 
төслийн санхүүжилтээр газарзүйн мэдээллийн системийг цаг алдалгүй шинэчилж 
байв. 

1997 оноос төрийн байгууллагуудын мэдээллийн нэгдсэн сүлжээнд холбогдон 
Мэдээлэл тооцооллын төвийн анхны вэб сайтыг хийж, төвийн үйлчилгээнд гаргаж 
байгаа бүтээгдэхүүнээр үйлчилж ирсэн бөгөөд одоог хүртэл мэдээлэл технологийн 
хөгжлийг даган байнга шинэчлэн хөгжүүлсээр байна. 

2001-2006 онд мэдээллийн сангийн хэсгийг байгуулж, даргаар нь 
М.Баясгалан ажилласан. Энэ үед цаг уурын горимын мэдээ шалгах, төвийн болон 
салбарын байгууллагын вэб сайтыг хөгжүүлэх, төвийн сервер компьютер, 
сүлжээний найдвартай ажиллагааг хариуцан ажиллав. 

2001-2002 онд Монголын Нээлттэй Нийгэм Хүрээлэнгээс санхүүжүүлсэн 
"Электрон хэвлэн нийтлэл - мастер СД хийх" төсөлд Монгол орны онгон тансаг 
байгаль, биологийн төрөл зүйлийг танин мэдэх, хамгаалахад чиглэгдсэн үйл 
ажиллагааг дэмжин дэлгэрүүлэх зорилгоор амьтны мэдээллийн санг “Монгол орны 
ан амьтад” нэртэй анхны интерактив СД хэлбэрээр бэлтгэн гаргав. 

1998-2002 онд Мэдээлэл тооцооллын өтв болон Япон улсын Чибагийн Их 
сургуулийн Зайнаас тандан судлалын төвийн хамтарсан "Зайнаас тандан судлалыг 
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ашиглан бэлчээрийн ургамлын ургацыг үнэлэх нь" сэдэвт хээрийн судалгаа, 
шинжилгээний ажлын үр дүнг болох Дундговь аймгийн ургамлын атласаар анхны 
вэб орчны мэдээллийн санг хийсэн. 

2007-2010 онд Голландын Засгийн газрын санхүүжилтээр хэрэгжсэн 
“Байгалийн нөөцийн менежментийн үндэсний геомэдээллийн төв” төсөл нь байгаль 
орчны мэдээллийн сангийн техник, технологи болон боловсон хүчний чадавхийг 
бэхжүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэсэн юм. 

 

 
 

2007-2010 онд Байгаль хамгаалах хуулинд байгаль орчны мэдээллийн сантай 
холбоотой нэмэлт өөрчлөлт оруулан, мэдээллийн сангийн журмыг боловсруулж 
Засгийн газраар батлуулан байгаль орчны мэдээллийн сангийн хууль эрх зүйн 
орчинг бүрдүүлсэн. Түүнчлэн газарзүйн мэдээллийн метаөгөгдлийн MNS:5774-2007 
стандартыг боловсруулж батлуулан энэхүү стандартын дагуу байгаль орчны 
метаөгөгдлийн санг байгуулснаар мэдээллийг ил тод болгох, хэрэглэгч мэдээг 
богино хугацаанд хялбар шуурхай авч ашиглах, мэдээллийн болон ажлын 
давхардлыг арилгахад чухал үүрэг гүйцэтгэлээ. 

2008 оноос Монголд анх удаа Вэб орчинд Газарзүйн мэдээллийн систем дээр 
суурилсан геомэдээллийн сан байгуулах ажлын эхлэлийг тавьж, тусгай 
хамгаалалттай газар нутаг, химийн хортой болон аюултай бодис, байгаль орчны 
статистик, байгаль орчны үнэлгээний мэдээллийн санг байгуулсан юм. Мөн хиймэл 
дагуулын зурган бүтээгдэхүүнээр ган, зуд, түймрийн гэсэн байгалийн гамшгийн 
менежментэд зориулсан вэбэд суурилсан мэдээллийн үйлчилгээг хөгжүүлсэн. 
Түүнчлэн 2008-2010 онд 1:100 000, 1:500 000 масштабын байрзүйн зургуудыг 
газарзүйн мэдээллийн системд хөрвүүлэн, оронзайн тоон мэдээллийг бүрдүүлж 
чадсан юм. 2009-2010 онд байгаль орчны үнэлгээний тайлангийн мэдээг төрийн 
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байгууллага, орон нутгийн захиргаа, ард иргэд, олон нийтэд ил тод, хүртээмжтэй, 
шуурхай болгох зорилгоор Байгаль орчны шинэчлэл-2 төслийн санхүүжилтээр 
үнэлгээний мэдээллийн санг шинэчлэн хөгжүүлж, 3000 гаруй нарийвчилсан 
үнэлгээний тайлан, мэдээг мэдээллийн санд оруулах ажлыг хийв. 

2010 онд Мэдээлэл Тооцооллын төвийг Байгаль орчны мэдээллийн төв 
болгон өргөтгөн зохион байгуулж, байгаль орчны мэдээллийн сангийн өдөр тутмын 
үйл ажиллагааг эрхлэх Мэдээллийн менежментийн хэлтсийг 16 хүний орон 
тоотойгоор байгуулсан юм. Бүтэц, зохион байгуулалтын өөрчлөлттэй холбогдуулан 
Мэдээллийн менежментийн хэлтсийг 2015 оны 3 дугаар сараас Байгаль орчны 
мэдээллийн төв, 2016 оны 10-р сараас Байгаль орчны мэдээллийн сангийн хэлтэс 
гэж нэрийг нь өөрчилсөн. 

 
Мэдээллийн менежментийн хэлтэс, 2010 он 

 
2010-2016 онд хэлтсийн дарга М.Баясгалан, мэдээллийн сангийн захирагч 

Г.Батхишиг, мэдээллийн сангийн менежер Н.Лхамсүрэн, З.Нарангэрэл, М.Отгонтөгс, 
Ж.Сумьяасүрэн, мэдээллийн сангийн программ зохиогч Б.Нямсүрэн, 
П.Жаргалсайхан, Б.Хонгорзул, Б.Ундрах, Ө.Эрдэнэболд, газарзүйн мэдээллийн 
системийн мэргэжилтэн С.Батгэрэл, Н.Гандолжин, М.Эрдэнэчимэг, мэдээллийн 
сангийн техникч Н.Сарантуяа нарын өндөр мэргэшил, ур чадвар, нөр их хөдөлмөр, 
хичээл зүтгэлийн үр дүнд хуулинд заагдсан 19 санг шинээр болон шинэчлэн 
байгуулах, мэдээллийн сангийн эх мэдээний дэлгэрэнгүй жагсаалтын дагуу мэдээг 
бүрдүүлж санд оруулах их ажлын голыг нугалсан гэж хэлж болно.   

Өнөөдрийн байдлаар газар, хөрс, ашигт малтмал, эвдэрсэн газар, ой, ус, 
байгалийн ургамал, амьтан, байгалийн гамшиг, агаарын бохирдол, химийн хортой 
болон аюултай бодис, улсын болон орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газар, 
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байгаль орчны байгууллага, хүний нөөц, байгаль орчны үнэлгээ, хууль эрхзүй, 
төсөл хөтөлбөр, байгаль орчны статистик, байгаль орчны холбогдолтой гэмт хэрэг, 
зөрчил, метамэдээлэл, цөлжилт, байгаль орчны сэдэвчилсэн зургийн геомэдээлэл 
зэрэг мэдээллийн сангуудыг www.eic.mn гэсэн хаягаар вэбэд байршуулан байнгын 
шуурхай ажиллагаатай онлайн горимд ажиллаж байна.   
          Эцэст нь байгаль орчны мэдээллийн сан нь манай үе үеийн ажилтнууд болох 
Р.Оюун, М.Баясгалан,  Ц.Болдбаатар, Ц.Батцэцэг, Н.Лхамсүрэн, Ш.Мөнхтуяа, 
С.Батгэрэл, Н.Сарантуяа, Ө.Заяа Ж.Эрдэнэцэцэг, Г.Батхишиг, А.Ихбаяр, 
С.Даваахүү, М.Отгонтөгс, Ж.Сумьяасүрэн, З.Нарангэрэл, Б.Нямсүрэн, 
П.Жаргалсайхан, Б.Хонгорзул, Б.Амармөнх, Н.Гандолжин, М.Эрдэнэчимэг, 
Б.Ундрах, Ө.Эрдэнэболд, О.Урангоо зэрэг олон хүний нөр их хөдөлмөрийн үр дүнд 
бий болсон хамтын бүтээл гэдгийг онцлон дурдмаар байна. 

 

 
Байгаль орчны мэдээллийн төв, 2014 он 

http://www.eic.mn/
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1.2.8 Ой, агнуурын салбар 
 Ой, ан агнуурын салбар нь 1988-1990 онуудад Ус цаг уур, ой, агнуурын эрдэм 
шинжилгээний хүрээлэнгийн бүрэлдэхүүнд орж ажиллаж байсан бөгөөд ой, ан 
агнуурын асуудал хариуцсан ерөнхий инженерээр доктор Д.Энхсайхан ажиллаж 
байв.  
 Ой, агнуурын салбар нь ой судлал, ойжуулалтын сектор (эрхлэгч нь С.Тангад, 
16 хүнтэй), агнуур судлал, нутагшуулалтын сектор (эрхлэгч Н.Ганбаатар, 6 хүнтэй), 
ойн хайгуул, зохион байгуулалтын экспедици (дарга Ж.Цогтбаатар, 49 хүнтэй), 
Модлог ургамлын цэцэрлэг буюу дендрари (эрхлэгч Л.Жигжидсүрэн, 35 хүнтэй), ойн 
зураг төслийн групп (эрхлэгч Б.Нямдаваа, 6 хүнтэй), Баянголын мод үржүүлгийн 
питомник  (эрхлэгч нь Б.Нямжав, 31 хүнтэй), захиргаа, аж ахуй, жолооч нийт 150 
орчим хүний бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаа явуулж байлаа.  
 Дээрх хугацаанд ойжуулалтын ажлын эрдэм шинжилгээний чиглэлээр төвийн 
бүсэд шинэс, нарс тарих, говийн бүсэд заг, жигд, хайлаас тарих, Алтай, ойт хээрийн 
бүсэд бургас тарималжуулах судалгаа явуулж гарсан үр дүнгээр тарималжуулах 
агротехникийг боловсруулж ойн аж ахуйн үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэхээр шилжүүлсэн 
юм. 
 Ойн аж ахуйн эдийн засгийн судалгаа явуулж ойн аж ахуйн арга хэмжээний 
үр ашгийг тодорхойлох аргачлалыг боловсруулан гаргасан юм. 
 Ойжуулалтын ажлын судалгааны үр дүнг Сэлэнгэ, Төв, Булган аймагт 
нэвтрүүлж 500 га талбайд ойжуулалтын ажлын судалгааг гүйцэтгэж байв. 
 Увс, Баян-Өлгий, Ховд аймагт 200 га-д 1.0 сая гаруй бургасны суулгац 
ургуулж үйлдвэрлэлийн плантаци байгуулж өгсөн болно. Мөн шилмүүст модны 
мөчрийн тайраадас залгаж ургуулах судалгааны ажлыг эхлэн гүйцэтгэсэн юм. 
 Монгол орны голлох ойн хортон шавьж, өвчний тархалтын судалгааг төв, 
баруун бүсийн районд явуулж 5000 ширхэг шавьжийн цуглуулга бүрдүүлж 
боловсруулалт хийн анхан шатны дээж материалтай болсон юм.  Монгол орны ойн 
голлох хортон шавьжийн тархалтын 1:500000 масштабтай зураглал боловсруулав. 
Мөн 1000-1200 га-д ойн хөнөөлт тавьж устгах ажлыг Улаанбаатар хот, Сэлэнгэ 
зэрэг аймагт зохион байгуулж гүйцэтгэсэн юм.  
 Архангай аймгийн Жаргалант, Цэцэрлэг, Булган аймаг, Сэлэнгэ аймгийн 
Шарын гол, Улаанбаатар хотын Богд уул, Төв аймгийн Эрдэнэ, Мөнгөнморьт 
сумуудад нийт 1392.3 мянган га талбайд ой зохион байгуулалт хийж ойн тархалтын 
зураг, 10 жил ойг зөв зохистой ашиглах, хамгаалах, нөхөн сэргээх төслийг 
боловсруулан гаргаж үйлдвэрлэлд хүлээлгэн өгсөн юм. 
 Модлог ургамлын цэцэрлэгт жил бүр 10 гаруй зүйлийн 2000-3000 ширхэг мод 
сөөг тарих, 20 мянган ширхэг мод, сөөгийг арчлах, зарим зүйлийн мод сөөгийг үрээр 
тарих ажлуудыг тогтмол хийж 20 гаруй зүйлийн цэцэг тарималжуулж байв. 
 Жил бүр 10 гаруй аймгаас ирсэн мод, сөөгний 150 гаруй дээжинд үрийн 
чанарын шинжилгээ хийж улсын үрийн санд нарс, шинэсний 20 тн үр хадгалан ойн 
аж ахуйнуудыг үрээр хангадаг байлаа. 
 Ховд, Говь-Алтай, Баянхонгор, Увс аймагт 20 гаруй мод үржүүлэг, ойн үрийн 
байнгын талбайг сонгох зураг төсвийг боловсруулж 1-2 сая төгрөгийн орлогыг 
хүрээлэнд оруулж байлаа.  
 Ан, агнуурын чиглэлээр Монгол орны агнуур зохион байгуулалт явуулах 
үндэслэлийг судлах ажлыг эхэлж хийсэн бөгөөд булга, хүдэр зэрэг амьтныг өсгөн 
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нутагшуулах, хамгаалах шинжлэх ухааны үндэслэлийг боловсруулж Хөвсгөл 
аймгийн Жаргалант сумаас Сэлэнгэ аймгийн Шарын голд 30 гаруй ойн булга 
нутагшуулах ажлыг хийсэн байна. 
 Хүдрийг барьж нутагшуулах ажлыг Улаанбаатарын орчим Улиастайд хийж 
эхэлсэн юм. 
 Монгол орны нутаг дэвсгэрт агнуур зохион байгуулалт явуулах үндэслэлийг 
боловсруулж 10 гаруй хүний бүрэлдэхүүнтэй агнуур зохион байгуулалтын 
экспедицийг Булган, Архангай аймагт судалгааны ажилд гаргаж байв. 
 Хадран загасыг зориудаар үржүүлэх туршилтын ажлын судалгааг эхлэн хийж 
байлаа.  
 Дээрх ой ангийн эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын үр дүнгээр нарс, 
шинэс, заг, жигдны үрийг тарих агротехник, бургас тарималжуулах технологи, мод 
үржүүлгийн талбайн хөрс, тарих үрэнд ариутгал хийх арга, шилмүүст модны 
тарьцаар ойжуулалт хийх арга, ойн хортон шавьж, өвчний тархалтанд судалгаа 
явуулах аргачлал, модлог ургамалд үзэгдэлзүйн ажиглалт явуулах аргачлал, агнуур 
зохион байгуулалт явуулах заавар, хадран загасыг зориудаар үржүүлэх технологи 
зэрэг 40 гаруй аргачлал, зааврыг боловсруулан гаргаж үйлдвэрлэлд нэвтрүүлсэн 
байна.  
 Ойжуулалт, ой хамгааллын зарим ажлын аргачлал, зөвлөмж, технологи гэсэн 
3 цуврал номыг хэвлүүлсэн байна.  
 
1.2.8.1 Туршилт судалгаа 
 Тус институтын бүтцэд ой судлал, ойжуулалтын сектор, агнуур судлалын 
сектор, модлог ургамлын дендрари, мод үржүүлгийн газар зэрэг нэгжүүд ой, 
агнуурын чиглэлийн судалгаа, үйлдвэрлэл туршилтын ажлыг гүйцэтгэж байв.  

 
А. Ой судлал, ойжуулалтын сектор дараах чиглэлээр судалгаа 
шинжилгээний ажлыг гүйцэтгэж байв. Үүнд: 
1. Ойн үрийн аж ахуй байгуулах шинжлэх ухааны үндэслэл боловсруулах сэдвийн 
хүрээнд: 

  Ойн үрийн мужлал тогтоох 

  Шилмэл мод, шилмэл ойг судлах, тогтоох, сонгох баталгаажуулах 

  Ой бүрдүүлэгч зонхилох төрлийн модны үрийн ургацыг прогнозлох 

  Голлох төрлийн мод сөөгний үрийн чанарыг судлах, тогтоох 

  Залгалтын аргаар үрийн плантаци байгуулах 

  Ойн үр бэлтгэх байнгын ба түр хэсгийг байгуулах 

  Зайсангийн загийн үрийн хадгалалтын хугацааг тогтоох 
 

2. Эх орны ой үүсгэгч голлох төрлийн мод, сөөгний тарьц суулгац ургуулах шинжлэх 
ухааны үндэслэл боловсруулах сэдвийн хүрээнд: 

 Нарс, шинэсний үрийг мод үржүүлгийн ил талбайд ургуулах агротехник 
боловсруулах 

 Мод үржүүлгийн газрын хөрсийг элдэншүүлэх технологи боловсруулах 

 Нарс, шинэсний үрийг хамгаалагдсан хөрсөнд үржүүлэх, тарьц ургуулах 
агротехник боловсруулах 
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 Мод сөөг үржүүлэх хүлэмжийн хөрс, субстратын найрлагыг ургамлын төрөл 
зүйлд тохируулан сонгох 

 Говь, хээрийн бүсийн нөхцөлд зарим төрлийн мод сөөгний тарьц ургуулах 

 Цөлийн хээрийн бүсэд зайсангийн загийн тарьц ургуулах агротехникийг 
боловсруулах 

 Зайсангийн загийн тарьцыг бортоголон ургуулах технологи боловсруулах 

 Бургасны плантаци байгуулах 

 Тарьц суулгац ургуулах ажлыг механикжуулах 
  

3. Ойжуулах ажлын шинжлэх ухааны үндэслэл боловсруулах сэдвийн хүрээнд: 

 Уулын ойгүй налууг ойжуулах технологи боловсруулах 

 Ойт хээрийн бүсийн нөхцөлд ойжуулах талбайн хөрсийг боловсруулах 
агротехникийг сонгох 

 Ойжуулах талбайд суулгах тарьцны тоог тогтоох 

 Ойжуулалтын ажлыг механкжуулах 

 Заган ойг тарьж ургуулах шинжлэх ухааны үндэслэл боловсруулах 

 Элсэрхэг нутгийг ойжуулах боломжийг судлах 
 

4. Ойн нөөц, түүнийг хамгаалах шинжлэх ухааны үндэслэл боловсруулах сэдвийн 
хүрээнд: 

 Ойн нөөц, ойн нөхөн сэргэлтэнд үнэлгээ өгөх 

 Ойн судалгааны зориулалтаар агаар сансрын мэдээлэл боловсруулах 
технологийн асуудлыг шийдвэрлэх 

 Ойн навч, шилмүүсний хортон шавьж түүнтэй тэмцэх зарим аргыг 
боловсруулах 

 Монгол орны ой дахь хортон шавьж ба өвчнийг тодорхойлох судалгаа 

 Мод үржүүлгийн газрын тарьц суулгацыг хортон шавьжнаас хамгаалах 

 “Метеор”, “НОАА” хиймэл дагуулын мэдээг ой хээрийн түймрийн судалгаанд 
ашиглах 

 Сибирийн хүр эрвээхэйн биологи, экологийн судалгаа 

 Богд уул ба Улаанбаатар хотын ногоон бүсийн ойн навч шилмүүсний 
зонхилох хортон шавьж, түүнтэй тэмцэх агротехнологийг боловсруулах 

 
5. Агнуур судлалын секторын сэдвийн хүрээнд: 

 Монгол орны голлох туурайтан, ан амьтдын тоо толгойг тогтоох 

 Ховор ан амьтдыг амьдрах, үржих экологи – биологийг судлах, тэдний өсөх 
үржих нөхцлийг бүрдүүлэх биотехник арга замыг боловсруулах 

 Хүдэрийн амьдрах орчин, үржлийн биологийг судлах үржүүлэх 
 

Б. Модлог ургамлын цэцэрлэг буюу дендрари 

 Улаанбаатар хотын нөхцөлд модлог ургамлын дендрари байгуулах 
үйлдвэрлэл туршилтын ажил явуулж байв. 

 1988-1989 оны үед тус дендрарид ихэвчлэн Хангай, Хэнтий, Хөвсгөлийн 
районоос 15 овогт хамаарах 85 зүйлийн 51 мянга гаруй мод сөөгийг нийтдээ 
100 орчим га талбайд шилжүүлэн суулгасан байв. 
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В. Мод үржүүлгийн газар  

Төв аймгийн Батсүмбэр сумын нутаг Баянголд 1984 онд байгуулагдсан иж 
бүрэн механикжсан мод үржүүлгийн газарт (анхны зохион байгуулагч нь Х.Жалбаа) 
эх орны ой үүсгэгч голлох төрлийн шилмүүст мод нарс, шинэсийг хүлэмжинд 
үржүүлж, ойжуулалтад шилжүүлж байв. Тус мод үржүүлгийн газарт 1980-аад оны 
сүүл гэхэд жилд 1.5-2 сая орчим тарьц суулгацыг ургуулж, ойжуулалт, тариалангийн 
талбай хамгаалах, ойн зурвас байгуулах болон төв суурин газрыг цэцэрлэгжүүлэхэд 
шилжүүлж байв. Энэ мод үржүүлгийн газар нь улсын хэмжээнд анхны иж бүрэн 
механикжсан мод үржүүлгийн газар байсан юм.  
 
1.2.8.2 Ойжуулалт, ой хамгааллын чиглэлээр 1988-1990 онд гарсан аргачлал, 
зөвлөмж заавар 

I. Ойн үрийн аж ахуйн чиглэлээр: 
1. Шилмэл ой, шилмэл мод тусгаарлах аргачлал (С.Сүрэнжав) 
2. Ойн үр бэлтгэх байнгын ба түр хэсгийг тусгаарлах аргачлал (С.Жамъянсүрэн) 
3. Мод сөөгний үрийн дундаж дээжийг сонгох, түүнийг шинжилгээнд хүргүүлэх 

аргачлал (Ц.Бүжинлхам) 
4. Шилмүүст модны мөчрийн тайраадас залгаж ургуулах аргачлал (С.Сүрэнжав) 
5. Заг, жигдний үрийг түүх, цэвэрлэх, хадгалах технологи (Д.Энхсайхан, 

Х.Жалбаа) 
 
II. Мод үржүүлгийн чиглэлээр: 
6. Мод үржүүлгийн талбайн хөрс, тарих үрэнд ариутгал хийх арга, зөвлөмж 

(Б.Гомботуяа) 
7. Хөрсний картограмм хийх зорилгоор дээж авах аргачлал (Т.Хандсүрэн) 
8. Ойт хээрийн усалгаатай мод үржүүлгийн газрын үрийн талбайд шилмүүст 

модны тарьц ургуулах технологи (А.Чимэддорж) 
9. Хээрийн нөхцөлд шилмүүст модны тарьцны халдварт налалт өвчнийг 

тодорхойлох, түүнтэй тэмцэх арга, зөвлөмж (А.Чимэддорж) 
10. Мод үржүүлгийн газрын бойжуулах талбайд механикжсан аргаар нарсны 

суулгац ургуулах технологи (А.Чимэддорж) 
11. Нийлэг хальсан хүлэмжинд нарс, шинэсний тарьц ургуулах технологи 

(Ч.Базарсад) 
12.  Заг, жигдний тарьц ургуулах арга (Д.Энхсайхан, Х.Жалбаа) 
13. Бургасны үйлдвэрлэлийн плантаци байгуулах технологи (Д.Энхсайхан) 
14. Үйлдвэрлэлийн плантацид тарих бургасны зүйлийг биологийн зарим 

онцлогоор нь сонгох арга, зөвлөмж (Д.Энхсайхан) 
15. Хангайн ой-ургамалжилтын мужийн мод үржүүлгийн түр газарт сибирь 

шинэсний тарьц ургуулах арга, зөвлөмж (Ц.Дашзэвэг, Ч.Дугаржав, Е.Н.Савин, 
И.П.Якипенко) 

16. Мод үржүүлгийн талбайн хөрсөнд ба ил орших шавьжийг судлах зарим арга, 
зөвлөмж (Х.Жанцангомбо) 

 
III. Ойжуулалтын чиглэрээр: 
17. Шилмүүст модны тарьцыг шилжүүлж суулгахад бэлтгэх аргачлал (С.Тангад) 



УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ СУДАЛГАА, МЭДЭЭЛЛИЙН ХҮРЭЭЛЭНГИЙН  
ХӨГЖЛИЙН ТҮҮХИЙН ЖИМЭЭР 

 

130 
 

18. Шилмүүст ойг зориуд ургуулах технологи (Ц.Даваасүрэн, С.Тангад) 
19. Ойт хээрийн бүсэд ойжуулалтын ажлыг механикжуулах технологи (С.Тангад) 
 
IV. Ой хамгааллын чиглэлээр: 
20. Ойн хортон шавьж, өвчний тархалтанд судалгаа явуулах аргачлал 

(П.Волоож, Б.Гэрэл) 
21. Навч шилмүүсний хортонтой тэмцэх микробиологийн арга, зөвлөмж 

(Д.Тэгшжаргал, П.Волоож, Б.Гэрэл) 
 
V. Ойн аж ахуйн чиглэлээр: 
22. Шилмүүст ойн байгалийн сэргэн ургалтад туслах арга хэмжээ, зөвлөмж 

(С.Тангад) 
 
1.2.8.3 Ойжуулалт ой хамгааллын чиглэлээр 1988-1990 онд үйлдвэрт 
нэвтэрсэн ажил 

1. Нарс, шинэсэн ойн үрийн бүсчилэл 
2. Мод үржүүлгийн газрын ил хөрсөнд нарсны тарьц ургуулах агротехник 
3. Загийн тарьц ургуулах агротехник 
4. Загийн үрийг хадгалах агротехник 
5. Ойт хээрийн усалгаатай мод үржүүлгийн газрын үрийн талбайд шилмүүст 

модны тарьц ургуулах технологи 
6. Загийн тарьцыг бортгонд ургуулах ажлын норм үнэлгээ 
7. Мод үржүүлгийн ажлын норм үнэлгээ 
 

1.2.9 Ус цаг уур, байгаль орчны мэдээллийн фонд, архив  
Ус цаг уур, байгаль орчны мэдээллийн Улсын фонд байгуулагдсанаасаа 

хойш 20 гаруй жил УЦУАУЕГ-ыхаа шууд харъяалалд ажиллаж байгаад 1991 оноос 
тус хүрээлэнгийн бүтцэд орж 11 жил шахам үйл ажиллагаагаа явуулан 2001 оны 
сүүлээр дахин УЦУОШГ-ын мэдэлд шилжсэн билээ.  

Архивын тухай хуулийн төсөлд өөрийн яам, Хуул, зүйн яам, Үндэсний 
архивын газрын шугамаар хэд хэдэн удаа санал боловсруулж өгсний дотор 
мэдээллийн архиваа төрийн архивын статустай болгон баталгаажуулах талаар 
онцлон анхаарч хөөцөлдсөн бөгөөд 1998 оны Архивын тухай хуулиар “Байгаль 
орчин, ус цаг уурын мэдээллийн баримтын төв” нэртэй төрийн архив болсон. Мөн 
хуулиар Үндэсний төв архивын салбар болсноор салбарын мэдээ баримтыг байнга 
хадгалах эрхтэй болсон юм. Үүнийгээ дээрх хуулийн өмнөхөн батлагдсан Ус, цаг 
уур, орчны хяналт шинжилгээний тухай хуульдаа ч давхар оруулж баталгаажуулсан.  

Ус цаг уур, байгаль орчны мэдээллийн фонд, баримтын төв тус хүрээлэнд 
байхдаа ус цаг уур, орчны горимын мэдээгээр салбарын тоон мэдээллийн 
төрөлжсөн сангуудыг үргэлжлүүлэн байгуулах бааз суурь нь болсноороо тус архив 
түүхэн үүрэг гүйцэтгэсэн билээ.  

Эх мэдээ /цаасан суурьтай/ болон түүгээр байгуулсан цахим мэдээ нь ижил 
утгатай нэг юм. 1990-2001 оны үед архив, сангийн хувьд удирдлагын нэгдмэл 
тогтолцоо, ажлын харилцан уялдааг хангаж чадаагүйгээс архивын буюу горимын 
мэдээгээр тоон мэдээллийн сан байгуулахдаа 1970-1990-аад онд олон 
мэргэжилтний олон жил хийсэн сан эвдрэх, эсвэл дахин олон жил их хэмжээний 



УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ СУДАЛГАА, МЭДЭЭЛЛИЙН ХҮРЭЭЛЭНГИЙН  
ХӨГЖЛИЙН ТҮҮХИЙН ЖИМЭЭР 

 

131 
 

хөрөнгө, хүн хүч, хөдөлмөр зарцуулж давхардуулан хийлгэх зэрэг зохисгүй зүйлүүд 
гарсан байв.  

Одоо ус цаг уур, орчны горимын мэдээний нэгдсэн болон төрөлжсөн 
сангуудын ажлыг зүгшрүүлэх, сангийн захирагчийн автомат удирдлага-хяналтын 
системийг нэн яаралтай хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. Мөн өнөөгийн нөхцөлд 
тоон мэдээллийн санд оруулахад бэрхшээлтэй мэдээ баримтаар, өндөр ялгах 
чадвар, нарийвчлалтай сканер-компьютер, дижиталь камер зэрэг сүүлийн үеийн 
хамгийн боловсронгуй төхөөрөмж ашиглан дүрс хэлбэрээр электрон архив 
байгуулж дуусгах нь салбарын төв архивын өмнө тулгарч байгаа томоохон 
зорилтын нэг юм.  

Манай салбарын архив бол шинжлэх ухааны архив, мэдээллийн архив 
бөгөөд энэ чиглэлээр 2000-2002 онд Японы ЖАЙКА байгууллагын тусламжаар 
төсөл хэрэгжүүлж тодорхой үр дүнд хүрсэн билээ.  

Ус цаг уурын хүрээлэнгийн байгууллагын архивын ажлыг 2001 оноос одоо 
хүртэл Ц.Наранхүү хариуцан гүйцэтгэж байна.  

Жилийн эцэст байгууллагын албан бичиг баримт, ажилтнуудын холбогдолтой 
бичиг баримтуудыг мөрдөж байгаа стандартын дагуу хадгаламжийн нэгж болгон 
эмхэлж цэгцлэн архивт шилжүүлэх ажлыг тэрээр эрхэлдэг юм.  
 
1.2.10 Бичиг хэрэг, боловсон хүчин, хүний нөөц 

1981 оноос өмнө тус хүрээлэнгийн бичиг хэргийн эрхлэгч, захирлын нарийн 
бичгийн даргаар Чинчимэг, 1981-1987 онд Ө.Бадам, 1987 оноос одоог хүртэл 
Ц.Наранхүү нар ажиллаж байна.  

Түүхийн энэ л хугацаанд хүрээлэнгийн албан бичиг хэрэг хөтлөх, гаднын 
байгууллагаас ирсэн болон гадны байгууллагад илгээсэн албан бичиг, тоот, баримт 
хүлээн авч бүртгэн холбогдох сектор, байгууллагуудад хүргүүлэх, цаг агаарын 
тодорхойлолт, лавлагааг албажуулан хүргүүлэх, эрдэм шинжилгээний хурал, 
зөвлөлгөөн, семинарын материал хувилж олшруулах, ажил төрлийн холбогдолтой 
тогтоол тушаал, албан даалгавар, бусад бичиг баримтад картаар хяналт тавих, 
гүйцэтгэлийг гаргуулах, сектор нэгж, захиргааны бичиг хэргийн эмх цэгцийг 
сайжруулах, стандарт мөрдүүлэх, жилийн эцэст фонд, архивт шилжүүлэх, бичиг 
баримт машиндах, шивж хэвлэх зэрэг нөр их ажлыг дээр нэр бүхий ажилтнуудын 
уйгагүй хөдөлмөр, нягт нямбай ажиллагаа, хичээл зүтгэл, сэтгэл, хариуцлагын үр 
дүнд гүйцэтгэж иржээ.  
 1983 онд орон тоо, бүтэц зохион байгуулалтаар УЦУАУЕГ-ын Боловсон 
хүчний тасгаас Ус цаг уурын шинжилгээний институтийн боловсон хүчний ажлыг 
салгаж шилжүүлэхэд Ө.Бадам тухайн үед УЦУАУЕГ-ын Боловсон хүчний тасгийн 
ажилтан Дэжидням гуайгаас тус институтийн 215 хүний хувийн хэрэг хүлээн авч 
байв.   

Боловсон хүчний хувийн хэрэг, түүний баяжилтыг жил бүр хийж холбогдох 
судалгаа, тайлан мэдээг гаргаж төр засгийн болон эрдэм шинжилгээний холбогдох 
дээд байгууллагуудад хүргүүлэх, ажилтнуудыг шагнал урамшилд нэр дэвшүүлэх, 
материал бүрдүүлэх, өргөдөл гомдол хүлээн авах, барагдуулах, ажлын цаг 
ашиглалтад хяналт тавих зэрэг ажлыг 1983-1987 онд Ө.Бадам, 1987-2001 онд 
Б.Төмөрбаатар, 2001-2003 онд Ө.Бадам, 2004-2007 онд Ц.Наранхүү, 2007-2011 онд 
Ц.Оюундэлгэр, 2011-2012 онд Отгонбаяр, 2013 онд Л.Чагнаадорж, 2015-2016 онд 
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Ц.Батцэцэг нар тус хүрээлэнгийн боловсон хүчин, хүний нөөцийн асуудал эрхэлсэн 
туслахаар ажиллаж байна.  

Ойн хайгуул, зураг төслийн эрдэм шинжилгээний институттэй нэгдэх үед 
тухайн үеийн Ус цаг уур, ой агнуурын эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн нийт 
ажиллагсдын тоо туслах ажилчдын хамт бүртгэл судалгаагаар /гарсан зарим нь 
тоологдсон байж болох ч/ 320 гаруйд хүрч байсан ба 100-300 гаруй ажилтны 
мэргэжил боловсрол, нас хүйс, ажилласан жил, шагнал урамшилаас эхлээд олон 
арван судалгаа хөтөлж баяжуулна гэдэг амаргүй ажил байдаг тул уламжлалт 
судалгаанаас гадна өөрөө санаачилж нэмэлт судалгаануудыг хөтлөх нь дотоод 
ажилд дөхөмтэй байдаг тухай Б.Төмөрбаатар өгүүлж байсныг энд дурдах нь зүйтэй 
гэж бодлоо. 
 Боловсон хүчин, хүний нөөцийн талаар авч явуулах үйл ажиллагааны нэг 
чухал чиглэл нь байгууллага дотор ажилтнуудын мэргэжлийн мэдлэг чадварыг 
дээшлүүлэх асуудал бөгөөд 1991 он хүртэл энэ ажил системтэй хийгдэж эрдэм 
шинжилгээний ажилтан, инженер, техникчид, операторчдын ээлжит аттестатчиллыг 
4 удаа зохион байгуулсан билээ.  
 Сектор нэгж бүрээр мэргэжлийн хичээлийн төлөвлөгөө гаргуулж, хэрэгжүүлэх, 
гадаадад мэргэжил дээшлүүлэгчдийн хийх ажлын төлөвлөгөө гаргуулан түүний 
биепэпт үр дүнг тооцох, хууль тогтоомж, тушаал протокол, шийдвэрийн биелэлтийг 
гаргах, дутууг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авах, сектор нэгжийн дотоод ажлыг шалган 
зааварлах, мониторинг хийх, ажилтан нэг бүрт Төрийн албаны тухай хуулийн дагуу 
үнэлгээ өгөх, тухайн албан тушаалын  үүрэг, зорилгыг тогтоон ажлын байрны 
тодорхойлолт, хөдөлмөрийн гэрээнд нь тусгах, хөдөлмөрийн сахилга, дэг журмын 
асуудал зэрэг нь боловсон хүчин, хүний нөөцийн үйл ажиллагааны салшгүй хэсэг 
байв. 
 
1.2.11 Захиргаа аж ахуй, санхүү 

Аж ахуй эрхэлсэн орлогч захирлаар Д.Чулуунбат 1986 онд, П.Сэтэв 1987-
1988 онд, Н.Лувсанбямбаа 1989-2001 онд ажиллаж байв.  

1988 оноос Ус цаг уурын эрдэм шинжилгээний институтийг Ойн эрдэм 
шинжилгээний институттэй нэгтгэн нэг институт болгох тухай шийдвэр гарч Ус цаг 
уур, ой, агнуурын эрдэм шинжилгээний институт байгуулагдаад өргөн хүрээтэй үйл 
ажиллагаа явуулдаг, олон ажилтантай том байгууллага болж эдийн засагчаар 
Лхагвасүрэн, нягтлан бодогчоор Шагдарсүрэн, тооцооны ня-бо Хишигжаргал, 
няраваар Д.Норов, Б.Гандолгор нар ажиллаж байсан юм. Тэр үед манай хүрээлэн 
Боловсролын яамнаас бүх санхүүжилтээ авдаг байсан. Тэхдээ үйлдвэрлэлийн 
хэсгийн гаргасан мэдээ, мэдээллийнхээ үр дүнгийн тайлан тооцоог улирал бүрээр 
гаргаж өгч түүнийхээ дагуу санхүүжилтээ авдаг байлаа. Харин ус, цаг уур, хөдөө аж 
ахуйн цаг уурын урт, богино хугацааны бүх төрлийн урьдчилсан мэдээний таарцыг 
тусгай заавруудын дагуу хугацаа болгоноор дүгнэж, урьдах улиралтай нь 
харьцуулан гаргадаг байв.  
 Эрдэм шинжилгээний хэсгийн санхүүжилтийг эрдэм шинжилгээний ажлын 
төслүүд боловсруулан ШУА-аар батлуулан түүнийхээ дагуу авдаг байсан. 
Төслүүдийг сектор болгон боловсруулж зөвлөлөөр хэлэлцэж батлан удирдах дээд 
байгууллагуудад оруулж батлуулах ажлыг захирал Л.Нацагдорж, Д.Аззаяа, 
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эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга Д.Дагвадорж, П.Гомболүүдэв нар биечлэн 
гүйцэтгэдэг байсан юм.  

Тухайн үед ойн хүрээлэнтэй хамт байсан учир Дамбадаржаад барьж байсан 
Ойн хүрээлэнгийн барилгыг бариулж дуусгах ашиглалтад хүлээн авах ажлыг хийж 
байв.  

Хүрээлэнгээ аж ахуйн хувьд бэхжүүлэхийн төлөө үе үеийн захирал, орлогч 
захирал нар чармайн ажиллаж байсныг энд дурдах нь зүйтэй юм.  

Ус цаг уурын хүрээлэн анх 1966 оны 10 дугаар сард байгуулагдсан хэдий ч 
санхүү, аж ахуй нь 1977 оноос 137 хүний орон тоотойгоор, батлагдсан төсөв 453.3, 
зардал нь 453.3 мянган төгрөг байсан ба үндсэн хөрөнгө, материал гэж тухайн үед 
байсангүй.  

1979 оны 4 дүгээр улирлаас бие даасан нягтлан бодохтой болж 1977-1979 
онд Шижир, 1979 оноос 1981 оны 1 дүгээр улирал хүртэл Ж.Сугар, 1981 оны 3 
дугаар сарын 22-ноос 1988 онд С.Цэвэлмаа, 1988-1990 онд С.Шагдарсүрэн, 1990-
2007 онд С.Цэвэлмаа, 2007 онд Энхтуяа, 2007-2010 онд Батцэцэг, 2010-2014 онд 
Лхамжав, 2014-2015 онд С.Нарангэрэл, 2015 оноос Ч.Ганчимэг нар энэхүү албыг 
гүйцэтгэж иржээ.  

Тус хүрээлэн санхүүгийн бүртгэл, удирдлагын бүртгэл, тайлан тэнцэл, мэдээ 
гаргах, хөрөнгийн хадгалалт хамгаалалт, норм норматив, түүний хэрэгжилт зэрэг 
үзүүлэлтээр санхүүгийн албаны үйл ажиллагааг цаг үеийн түвшинд нийцүүлэн 
явуулж ирлээ.  

Хүрээлэнгийн санхүү нь УААА-д хэрэглэгддэг 99 данс, дараа нь 42 данс, мөн 
үүний дараа 2003 оноос эхлэн олон улсын стандартад нийцүүлж, төсөвт 
байгууллагад хэрэглэгдэх нягтлан бодох бүртгэлийн Аккруэл суурийг баримталж 
санхүүгийн бүртгэлийг явуулж байна.  

Тус хүрээлэн үүссэн цагаасаа эхлэн ус цаг уурын мэдээ мэдээллээр төр 
засаг, аж ахуйн салбар, нэгж, нийт иргэдийг үйлчлэх үйл ажиллагааны зардлыг 
Сангийн яамнаас, одоо төрийн сангаас, шинжилгээ судалгааны ажлын зардлыг 
1986 оноос эрдэм шинжилгээний байгууллагыг ШУМТ-өөс, 1994 оноос ШУТ-ийн 
төслийн тендерт оролцох замаар ШУТСангаас санхүүжилт авч, үйл ажиллагаагаа 
явуулж байна.  

УЦУХ-ийн орон тоо, батлагдсан төсөв, зардал, үндсэн хөрөнгийн байдлыг 
1981-2006 он хүртэл, дор хүснэгтээр үзүүлэв.   

Энэ хугацаанд н.Очирбат, 1981-1983 онд Ж.Оюунцэцэг, 1983-2001 онд 
Д.Норов, 2002 онд Ц.Наранхүү, 2003-2009 онд М.Отгон, 2009-2010 онд Д.Цэнд-
Аюуш, 2011 оноос Д.Энхсайхан нар тус хүрээлэнгийн аж ахуйн няравын тийм ч 
амаргүй, хүнд бэрх ажлыг хариуцлагатай, маш шуурхай, сайн гүйцэтгэж ирснийг 
тэмдэглэе.  
 
1.2.12 Шинжлэх ухаан, техникийн номын сан 

Тус хүрээлэнгийн шинжлэх ухаан, техникийн номын сан 1968 оны 12 дугаар 
сараас үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн. Тус хүрээлэнгийн номын санчаар Б.Жанчив, 
Гүрцоо, Цэцгээ, Батнаран, 1988-1992 онд Б.Алтанцэцэг, 1992-2003 онд 
Ш.Уранчимэг, 2003-2007 онд Б.Должин, 2007-2009 онд Д.Цэнд-Аюуш, 2009 оноос 
М.Отгон ажиллаж байна.  
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 Тус хүрээлэнгийн шинжлэх ухаан, техникийн эрдэм шинжилгээний номын сан 
нь одоогийн байдлаар ус цаг уур, байгаль орчны ба бусад чиглэлээр монгол хэл 
дээр 2514 гаруй ном, бүтээл, гадаад хэл дээрх 16000 орчим ном, сэтгүүл, үүний 
9573 гаруй ном, сэтгүүл нь орос хэл дээрх, Дэлхийн цаг уурын байгууллагын 3771 
гаруй тайлан, хурлын материал, танилцуулга болон 10 гаруй төрлийн тогтмол 
хэвлэл болох сонин, сэтгүүл монгол ба гадаад хэл дээр захиалж одоогийн байдлаар 
тус хүрээлэнгийн болон аймаг, орон нутгийн ус цаг уурын бүх байгууллага, Монгол 
улсын их сургууль, Эко Ази болон бусад их, дээд сургуулийн оюутан, сурагч, багш 
нар, гаднын байгууллагын бусад мэргэжилтнүүдэд картаар болон номын сангаар 
үйлчилж шаардлагатай ном товхимлоор өдөр тутам хөнгөн шуурхай үйлчилж жилд 
дунджаар 1000 гаруй хүнд 6000 номоор үйлчилж байна.  
  Тус шинжлэх ухаан, техникийн номын сан нь 2002 оноос ном, хэвлэлийн 
каталогийг электрон хэлбэрт шилжүүлэх ажлыг эхлээд байна.  

Хүрээлэнгийн ШУТ-ийн номын санг ном сэтгүүлээр баяжуулахад байнга 
анхаарч ажиллан ус цаг уурын мэргэжлийн монгол, англи, орос хэл дээр гарсан 
цаасан болон электрон ном, сэтгүүлээр баяжуулсаар, цахим каталогитой болоод  
байна.  
 
1.3 Олон улсын хамтын ажиллагаа  

БНМАУ нь НYБ болон түүний нэг төрөлжсөн байгууллага болох ДЦУБ-ын 
бүрэн эрхт гишүүн 1963 онд болсноос хойш үндэсний Ус цаг уурын алба, УЦУШИ-
ийн гадаад харилцаа өргөжих нэн таатай бололцоо нээгдэж ДЦУБ-аар дамжуулан 
НYБ-ийн тусгай сангаас “БНМАУ-ын ус цаг уурын албаныг хөгжүүлэх, ус цаг уурын 
сүлжээг өргөтгөх” төслийг хоёр үе шаттайгаар хэрэгжүүлсэн нь үндэсний ус цаг 
уурын албаныг материаллаг баазыг бэхжүүлэх, боловсон хүчний чадавхийг 
хөгжүүлэхэд шийдвэрлэх чухал ач холбогдолтой ажил болж байжээ [26].  

Манай улс ЭЗХТЗ-д элсэн орсноор тэр үеийн социалист орнуудын Ус цаг 
уурын албадын дарга нарын  хамтын судалгааны ажлын байгууллагууд (синоптик, 
нислэгийн цаг уур, тооцоолох техник, автоматжуулалт, харилцаа холбоо, сансрын 
цаг уур, хөдөө аж ахуйн цаг уур, агаарын бохирдлын цаг уурын аспектийн ажлын 
хэсэг зэрэг), судалгааны сэдвүүд, прогнозын (дунд хугацааны 4-10 хоног) арга 
боловсруулах үйл ажиллагаанд оролцох боломж нээгдэв.  

БНМАУ-ын Ус цаг уурын албан, ЗСБНХУ-ын  Ус цаг уурын албаныг удирдах 
ерөнхий газрын хооронд 1972 онд шинжлэх ухаан, техникийн талаар шууд хамтын 
ажиллагаа тогтоосноор ЗХУ-ын ус цаг уурын эрдэм шинжилгээний 
байгууллагуудтай шинжлэх ухааны тодорхой сэдвүүдээр хамтран ажиллах болсон 
билээ.  Энэ хүрээнд 1970-аад оны дунд үеэс ЗХУ-ын УЦУЭШ Төвтэй цаг агаарын 
дунд хугацааны прогнозын арга боловсруулах, Казахстаны УЦУЭШХ-тэй шороон 
шуурга, цаг агаарын урт хугацааны прогнозын арга боловсруулах, Баруун Сибирийн 
УЦУЭШХ-тэй цаг агаарын урт, дунд хугацааны прогнозын арга боловсруулах, Бүх 
холбоотын ус цаг уурын эрдэм шинжилгээний хүрээлэн Дэлхийн мэдээллийн төвтэй 
цаг уурын мэдээллийн автомат болвсруулалт, Бүх холбоотын хөдөө аж ахуй цаг 
уурын эрдэм шинжилгээний хүрээлэнтэй  хөдөө аж ахуйн цаг уурын  чиглэлээр 10 
гаруй сэдвээр хамтран ажиллаж байв. Хамтын ажиллагааны хүрээнд  хоёр талын 
мэргэжилтүүдийг валютын бус тэнцүү солилцоогоор 7-14 хоногийн хугацаагаар 
томилон ажиллуулах, хамтарсан хээрийн туршилт судалгаа хийх,  аргазүй хамтран 
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боловсруулах, программ хангамж авч турших, хамтын эрдэм шинжилгээний өгүүлэл 
бичих зэрэг ажлыг гүйцэтгэж байлаа [26].  

Наяад оны эхээр Зөвлөлт Холбоот улсын Эстоны эрдэмтэн Витвисканс 
нартай  хамтран Монгол оронд дендроуур амьсгалын хамтарсан судалгаа хийсэн нь 
манай орны уур амьсгалын түүхийг сэргээхэд чухал үр дүнтэй ажил болсон юм.   

1980 онд БНАГУ, БНСЧСУ-тай цаг уурын шинжлэх ухааны салбарт шууд 
хамтын ажиллагаа тогтоон Ардчилсан Герман улстай цаг агаарын дунд хугацааны 
прогнозоор, Чехословак улстай радарын цаг уурын салбарт хамтран ажиллаж байв. 

БНХАУ-ын Цаг уурын газартай 1988 онд цаг уурын салбарт шинжлэх ухаан, 
техникийн талаар хамтран ажиллах протокол байгуулсан нь хоёр орны цаг уурын 
албадын хооронд шууд хамтран ажиллах боломж нээсэн юм. Хоёр орны Цаг уурын 
байгууллагууд хур тунадас зориуд нэмэгдүүлэх, шороон шуурганы судалгаа хийх, 
Бор тохойн (Шар мөрний) циклоны үүсэл хувьслыг хамтран судлах чиглэлээр 
хамтран ажиллаж байсан бөгөөд БНХАУ-ын цаг уурын газар, БНМАУ-ын Ус цаг 
уурын албадын дарга нарын 1991 оны  уулзалтын үеэр Монголын талаас тавьсан 
саналын дагуу 1993 оноос эхлэн “Төв Азийн гандуу, хуурай бүс нутгийн уур 
амьсгалын өөрчлөлт” сэдвээр 2 жил тутам симпозиум зохион байгуулахаар 
шийдвэрлэсэн нь цаашид чухал ач холболдолтой болсон билээ. Анхны 
симпозиумыг 1993 онд БНХАУ-ын Бээжинд болсон бөгөөд дараа нь 2002 онд 
БНХАУ-ын Хөх нуур мужийн төв Синин хотод хийсэн 5 дугаар симпозиум, 2004 онд 
Улаанбаатар хотод хийсэн 6 дугаар симпозиум, 2006 онд БНХАУ-ын Бээжинд 
зохион байгуулсан 7 дугаар симпозиумд Казахстан, ОХУ-ын төлөөлөгчдийг 
оролцуулан өргөтгөж байлаа. 1994 оноос Хятадын ШУА-ийн  Ланжоу дахь Өндөр 
уулын цаг уурын институттэй хамтын ажиллагаа тогтоож цаг агаарыг улирлаар 
урьдчилан  мэдээлэхэд хөрсний гүний температурын олон сарын өмнөх мэдээллийг 
предиктор болгон ашигладаг туршлагыг нь судлан профессор Тан Мао Канг урьж 
ирүүлэн өөрийн мэргэжилтнүүдэд лекц уншуулж байлаа [26].  

БНМАУ-ын үндэсний цаг уурын албаныг хөгжүүлэх талаар  1968-1976 оны 
хооронд хэрэгжүүлсэн МОН68/503, МОН71/512 төслүүдийн дараа дэлхийн хиймэл 
дагуулаас мэдээлэл хүлээн авах, боловсруулах төв байгуулах МОН80/001 төслийг 
1982-1986 онд хэрэгжүүлснээр хиймэл дагуулын тоон мэдээлэл хүлээн авч 
боловсруулах хүчин чадалтай болсон нь манай сансрын цаг уурчдыг зайнаас 
тандан судалгааны чиглэлд ихээхэн зүйл хийж байгалийн нөөцийн судалгаа руу 
орох боломжийг олгосон  юм. Тус салбарын залуу инженерүүд Тайланд улсын 
Бангкок хотын Азийн технологийн дээд сургууль, Энэтхэгийн Дехраданы Зайнаас 
танадан судалгааны төв, Рурикийн ус судлалын дээд сургууль, БНХАУ-ын Ухань 
хотын Техникийн их сургууль, Францын зайнаас тандан судалгааны лаборатори, 
АНУ-ын Агаарын нислэг, сансрын уудмыг шинжлэн судлах үндэсний агентлаг 
(НАСА) зэрэг газруудад 1 сараас 1 жилийн хугацаанд суралцаж, зайнаас танадан 
судалгаа, газарзүйн мэдээллийн тогтолцооны шинэ арга барил эзэмшсэн юм. 

Цаг уур, орчинзүйн олон зориулалтын өртөө байгуулах МОН88/003 төслийг 
хэрэгжүүлснээр манай мэргэжилтнүүд цаг уурын автомат станц гээчтэй анхлан ойр 
дөт танилцаж, цаг уурын багаж хэрэгслийн дэлхийн тэргүүлэх фирм болох Вайсала-
тай танилцсан нь цаашид Монголд автомат цаг уурын өртөөний сүлжээ байгуулах, 
аэрологийн салбарт техник, технологийн шинэчлэл хийхэд түлхэц болжээ.  
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Монгол улс сүүлийн арав гаруй жилд дэлхий дахины байгаль орчны олон 
гэрээ конвенцид нэгдэн орсны дотор Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай НYБ-ийн 
суурь конвенц, түүний Киотогийн протокол,  Озоны үе давхрагыг хамгаалах тухай 
Венийн конвенц, озон задладаг бодисын тухайн Монреалийн Протокол, 
Цөлжилтийн тухай НYБ-ийн конвенц зэргийг дурдаж болох бөгөөд үндэсний ус цаг 
уурын албан, УЦУХ-гээс эдгээр гэрээ конвенцийг байгуулах, УИХ-аар соёрхон 
батлуулах ажиллагаанд идэвхтэй оролцож байлаа. Тухайлбал: Уур амьсгалын 
конвенцийн бэлтгэл хорооны хуралдаануудад Д.Түвдэндорж, Ц.Адъяасүрэн, УЦУХ-
ийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга Д.Дагвадорж нар удаа дараа оролцож уг 
конвенцийг батламжлахад манай улс санаачлагчийн хэмжээнд багтсан билээ. Уур 
амьсгалын конвенц байгуулах, уур амьсгалын талаар олон улсын үйл ажиллагааг 
идэвхжүүлэхэд томоохон үүрэг гүйцэтгэсэн Дэлхийн уур амьсгалын II бага хурал 
/1990/-д БОХЯ-ны дэд сайд Б.Мягмаржавын хамт УЦУОАЭШХ-ийн захирал 
Л.Нацагдорж оролцож байв. Уур амьсгалын конвенц хүчин төгөлдөр болсны дараа ч 
манайх түүний олон талт үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцож ирсний дотор 
Талуудын анхдугаар бага хурлаас эхлэн дараа дараачийн бага хурал, Конвенцийн 
туслах байгууллагын хуралдаануудад хүрээлэнгийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга 
Д.Дагвадорж удаа дараа оролцож байв. Манай улс конвенцийн дагуу хөгжиж байгаа 
орнуудаас үндэсний илтгэлээ гаргаж өгсөн /2001 он/ анхны цөөн орны нэг болсон 
юм. Уур амьсгалын конвенцийн хүрээнд АНУ, Нидерланд, НYБ-ийн хүрээлэн буй 
орчны хөтөлбөрийн шугамаар хэд хэдэн төсөл хэрэгжүүлснээр Монгол орны уур 
амьсгалын өөрчлөлтийн үнэлгээ, түүний нөлөөлөл, дасан зохицохуйн асуудлаар 
ихээхэн хэмжээний судалгаа хийсэн билээ [26].  

АНУ-ын Далай судлал, агаар мандлын үндэсний газар /NOAA/-ын Боулдер 
хот дахь агаарын хими, уур амьсгалын диагностикийн лаборатортой хамтран 1992 
оноос өнөө хүртэл Дорноговь аймгийн Эрдэнэ суманд агаар дахь хүлэмжийн хийн 
ерөнхий агууламжийн “Улаан-Уул” мониторингийн станцыг тогтвортой ажиллуулж 
байна  

Түүнчлэн Даланзадгадад агаарын булингаршил хэмжих AIRNET-ийн өртөө, 
Мандалговьд нарны цацраг судлалын SKYNET-ийн өртөө байгуулан ажиллаж 
байна. Олон улсын атомын эрчим хүчний агентлаг /МАГАТЭ/-аас “Туул, Хангал 
голын усны нөөцийн судалгаанд изотопийн техник ашиглах нь” төсөл 1999 оноос 
эхлэн тус хүрээлэн дээр хэрэгжиж Монгол орны гол мөрөн, гүний ус, хур тунадасны 
гарал үүсэл, генезисийн талаар сонирхолтой дүгнэлт хийх боломж олгосны дээр 
цаашид усны изотопын судалгаа явуулах эхлэлийг тавьсан юм.  

Монгол, Японы харилцаа шинэ шатанд гарсан ерээд оны дунд үеэс Японы 
байгалийн шинжлэх ухааны олон байгууллагатай тус хүрээлэн хамтран ажиллаж 
эхэлсний эхнийх нь Цукубагийн их сургуулийн профессор Ясунари, түүний шавь 
Миязаки нар Сэлэнгэ аймгийн Баруунхараад цаг уурын автомат станц анх тавин 
бичил уур амьсгалын судалгаа хийж эхэлсэн билээ. 

Цаашид Зүүн Азийн улирлын салхины  судалгааны GAME төслийн хүрээнд 
тус хүрээлэн Японы Цукубагийн их сургууль, Японы Хөдөө аж ахуй, ой, загас 
агнуурын яамны ХАА-н шинжлэх ухааны олон улсын судалгааны төв /JIRCAS/-тэй 
хамтран ажиллаж Монгол орны төвийн бүсэн дэх агаар, хөрсний хоорондох чийг, 
дулааны солилцоог судалж байв. Одоо Азийн муссоны судалгааны GAME (GEWEX 
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Asian Monsoon Experiment) төслийн дараагийн шатны (MAHASRI) хамтын судалгаа 
хийх, мэдээлэл солилцох чиглэлээр хамтран ажиллаж байна.  

Түүнчлэн Дундговь, Төв аймгийн нутагт Японы Хирошимагийн Их сургууль 
болон NASDA-тай хамтарсан "AMPEX" төслийн хүрээнд ус-хөрсний гидрологи-уур 
амьсгалын судалгаа, Япон улсаас хэрэгжүүлж "Frontier Research System"-ийн 
судалгааны ажлын хүрээнд Туул голын сав дахь, Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр 
дэх PAM станц, ус, чийгийн эргэцийн ажиглалт хэмжилт, Алтайн Таван Богд, 
Түргэний уулс, Цамбагарав зэрэг мөстөлийн хайлалт, хуримтлалын буюу масс 
балансын судалгааг хийж, судалгааны үр дүнг хамтран боловсруулж байна.  

Япон-Монголын хамтарсан “Ус, энергийн эргэц” судалгааны RAISE төслийн 
ажилд 2002 оноос оролцон Сэлбэ, Хэрлэн голын сав дахь ус, энергийн эргэц, 
экологийн судалгаа хийж судалгааны үр дүнг хамтран боловсруулж байна.   

Япон улсын Токиогийн Торицугийн их сургуулийн Байгалийн ухааны 
факультет, Япон улсын Кагошимагийн их сургууль, Мейжи их сургуулийн 
Маркетингийн факультет, Японы Токиогийн Метрополитен их сургуультай хамтын 
ажиллагааны хүрээнд уур амьсгалын өөрчлөлт, шороон шуурга, ган, хөрсний чийг, 
мал аж ахуйн цаг уурын чиглэлээр хамтын судалгааны ажил хийгдэж байна. Дээрх 
ажлын хүрээнд Улаанбаатар, Өмнөговийн Даланзадгад, Булган суманд шороон 
шуургыг бүртгэх видео ба тоон аппаратуудыг 2004 оны хавар байрлуулан 
ажиллуулж эхэлсэн ба одоо үргэлжлэн ажиллаж байна. Мөн Булган аймагт мал аж 
ахуйн цаг уурын нэмэлт хэмжилт, судалгаанууд, Төв аймгийн Баян-Өнжүүл суманд 
гангийн туршилтууд, Хэнтийн Өндөрхаанд хөрсний чийгийн судалгааг хийж байна.   

Япон улсын Засгийн газрын буцалтгүй тусламжаар ЖАЙКА байгууллагын 
шугамаар 1998-2001 онд хэрэгжүүлсэн "Монгол улсад цаг уурын ажиглалт, 
урьдчилан мэдээлэх тогтолцоог боловсронгуй болгох нь" төсөл,  энэ төслийн II үе 
шат болгон 2003-2004 онд хэрэгжүүлсэн “Цаг агаарын мэдээллийн сүлжээг 
боловсронгуй болгох нь” төслүүд, эхний төслийг  дагуулан 2000-2001 онд  
хэрэгжүүлсэн "Ус цаг уурын гамшигт үзэгдлийн мэдээллийн сан бүрдүүлэх, түүнийг 
олон нийтэд хүргэх ажлыг боловсронгуй болгох нь" жижиг төсөл зэрэг нь 
хүрээлэнгийн материаллаг баазыг бэхжүүлэх, хүний нөөцийн чадавхийг 
дээшлүүлэх, цаг агаарын урьдчилсан мэдээ гаргах, түүнийг хэрэглэгчдэд хүргэх 
явдлыг орчин үеийн дэлхийн жишигт хүргэхэд томоохон алхам болсон юм. Япон 
улсын Засгийн газрын буцалтгүй тусламжаар ЖАЙКА байгууллагын шугамаар 2005-
2008 онд хэрэгжүүлж байгаа техникийн хамтын ажиллагааны “Цаг агаарын 
урьдчилсан мэдээ гаргах, мэдээллийн дүн шинжилгээ хийх мэргэжилтний чадавхийг 
дээшлүүлэх” төслийн үр дүнд цаг агаарыг урьдчилан мэдээлэх ажилд орчин үеийн 
тооцооны арга нэвтэрч, ган зудаас урьдчилан сэргийлэх тогтолцоо эрс сайжрах юм.  

Цөлжилттэй тэмцэх конвенцийн Азийн бүсийн сэдэвчилсэн хөтөлбөрийн 
сүлжээ (TPN-5)-ийн тэргүүлэх хүрээлэнгээр 2003 оноос ажиллаж энэ хүрээнд 
мэргэжилтний чадавхийг нэмэгдүүлэх, шороон шуурга, цөлжилтөөс урьдчилан 
сэргийлэх тогтолцооны чиглэлээр ажиллаж байна. 

Дэлхийн цаг уурын байгууллагаас манай оронд озоныг хэмжих багаж 
суурилуулах шийдвэрийг 2004 оны 10 дугаар сард гаргасны дагуу АНУ-ын Далай, 
агаар мандал судлалын төвийн (NOAA) Уур амьсгалын мониторинг диагностикийн 
лабораторитай хамтран хүлэмжийн хийн хэмжилтийг өргөжүүлж Улаанбаатар хот 
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орчимд хүлэмжийн хийн босоо тархалтыг онгоцны тусламжтай хэмжих ажлын болон 
агаар мандлын дээд давхаргын озоны судалгаа хийж байна.  

АНУ-ын Филадельфийн Байгалийн Шинжлэх Ухааны Академиас тус 
хүрээлэнтэй хамтран хэрэгжүүлж буй "Сэлэнгэ мөрний сав газрын сээр нуруугүйтэн 
амьтдын судалгаа" төслийн хүрээнд Сэлэнгэ мөрний сав газрын усны амьтан, 
ургамлын сорьцыг 2003 оноос шинжилж зарим хамтын үр дүнг гаргаж аваад байна.  

Оросын холбооны улсын ШУА-ийн Буриад дахь салбартай хамтран ажиллах 
хүрээнд Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар, Улаанбаатар, Дорноговь аймгийн Сайншанд, 
Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт орчмын агаарт агуулагдаж байгаа нүүрсхүчлийн 
хий,  азотын ислүүд, озон болон бусад аэрозолийн агууламж, цаг уурын зарим 
элементүүдийн хэмжилт 2005 оноос хийж эхний үр дүнг боловсруулан хэд хэдэн 
эрдэм шинжилгээний өгүүлэл бичиж илтгэл хэлэлцүүлээд байна.  

ОХУ-ын Чита мужийн УЦУ-ын байгууллага ба Монгол улсын УЦУХ-гийн 
хамтын ажиллагааны хүрээнд 2004 оноос эхэлсэн ОХУ-ын Чита мужийн УЦУ-ын 
байгууллагатай хамтран ус зүйн судалгааг Дорнод аймгийн Хөх нуур, Улз голын 
савд, түүнчлэн Халх гол, Буйр нуурт хийж судалгааны үр дүнгээ боловсруулж 
байна. 

Монгол-Оросын Ус цаг уурын байгууллага хоорондын хамтын ажиллагааны 
хүрээнд хил дамжсан агаар, усны хяналт, судалгаа, уур амьсгалын өөрчлөлт, ус цаг 
агаарын мэдээ, мэдээллийн боловсруулалт, арга, технологи, сургалт, мэргэжилтэн 
солилцох, Монгол-Хятадын цаг уурын албад хоорондын хамтын ажиллагааны 
хүрээнд Төв Азийн гандуу ба хуурай бүсийн уур амьсгалын өөрчлөлт, шороон 
шуурганы судалгаа, сургалт, мэргэжилтэн солилцох чиглэлээр өнөөг хүртэл 
хамтран ажиллаж байна. Монгол-Солонгосын цаг уурын албад хоорондын хамтын 
ажиллагааны хүрээнд 2004 оноос цаг агаарын тоон прогноз, шороон шуурганы 
судалгаа, сургалт, мэргэжилтэн солилцох  чиглэлээр  хамтран ажиллаж байна.  

Солонгос улсын Пукёоны их сургуулийн байгаль орчин, агаар мандлын 
судалгааны салбартай хамтран Өмнөговь аймгийн нутагт орших Ёлын амны  
температур, чийгшлийн хэмжил, судалгааг 2005 оноос хийж эхлээд эхний үр дүнг 
боловсруулах ажлыг хамтран гүйцэтгэж олон улсын эрдэм шинжилгээний хуралд 
илтгэл хэлэлцүүлэх, эрдэм шинжилгээний өгүүлэл бичих түвшинд ажиллаж байна.  

ДЦУБ-ын ус цаг уур, уур амьсгалын техникийн комиссын хурал болон Азийн 
бүсийн холбогдох хурал семинарт тус хүрээлэнгийн холбогдох мэргэжилтэн нар 
оролцон ажилласаар байна. 

СТАРТ олон улсын байгууллагын санхүүжилтээр “Уур амьсгалын өөрчлөлтөд 
сав шим тогтолцоо, МАА-н өртөх, дасан зохицохуйн судалгаа” төслийг 2002-2006 
онд тус хүрээлэн амжилттай хэрэгжүүллээ.  

Манай оронд 1985 онд “Цаг агаарыг дунд хугацаагаар прогнозлох арга 
боловсруулах нь”, 1986 онд ”Хүнсний зорилтот программын агроцаг уурын хангалт” 
олон улсын симпозиум, 1984 онд “Төвөгтэй хотгор гүдгэртэй нөхцөлд агаарт 
бохирдуулах  хольц тархах явцыг судлах олон улсын иж бүрэн туршилтын 
гуравдугаар үе шат” (Улаанбаатар хотын жишээн дээр), 2005 онд “Монгол орны 
хуурай газар ба уур амьсгалын өөрчлөлт” сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний 
анхдугаар симпозиумыг амжилттай зохион байгуулж байв. Түүнчлэн 2002-2004 онд 
“Монгол орны хуурай газрын өөрчлөлт” сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний 
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анхдугаар, хоёр ба гуравдугаар хурлыг Япон улсын Токио, Ыкохама, Цукуба 
хотуудад Японы мэргэжилтнүүдтэй хамтран зохион байгуулжээ.  

ОХУ, БНХАУ, Энэтхэг, Иран, Израиль улс дахь ДЦУБ-ын сургалтын төвүүд, 
Финлянд, Япон, Солонгос, Англи, Ирланд, Голланд, АНУ, Тайвань зэрэг улсын  
Засгийн газар болон олон улсын байгууллагаас зохион байгуулсан урт, богино 
хугацааны сургалтад жил бүр дунджаар 30 гаруй мэргэжилтнийг хамруулсаар 
байна. Эдгээрээс хуучин ЗХУ-ын УЦУЭШТ, Энэтхэгийн Ахмедабад хот дахь Ази, 
Номхон далайн тандан судалгаа, технологийн сургалтын төв   манай орны 
синоптик, агаар мандлын физик, тандан судалгааны мэргэжилтнүүдийг, Израилийн 
сургалтын төвийн манай улсын хөдөө аж ахуйн цаг уур мэргэжилтнүүдийг давтан 
сургахад томоохон үүрэг гүйцэтгэснийг онцлон тэмдэглэх нь зүйтэй юм. 
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ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, 
ХЭТИЙН ТӨЛӨВ 

 
Эдүгээ ус цаг уурын хүрээлэн Монгол Улсын Засгийн Газрын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөр, Ус цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний салбарыг 2015 он 
хүртэлх хугацаанд хөгжүүлэх хөтөлбөр зэргийг ажил хэрэг болгох, шинжлэх ухаан 
техникийн орчин үеийн ололт амжилтыг үйл ажиллагаандаа тууштай нэвтрүүлэх, 
эрдэм шинжилгээ судалгааг өргөн цар хүрээтэй явуулах зэрэг 2015 он хүртэлх 
хугацаанд шийдвэрлэх зорилтуудыг биелүүлэхэд чиглүүлж, хөгжлийн түүхийн 
хуудсаа баяжуулсаар байна.  

Ус цаг уурын хүрээлэн дэлхий нийтийг хамарсан цаг уурын холбооны сувгаар 
газрын гадарга, хийн мандлын агаарын дээд давхаргын цаг уурын ажиглалтын 
болон хиймэл дагуулын мэдээг тогтмол хүлээн авч, мэдээллийн орчин үеийн 
систем, хэрэглээний программ хангамж, математик загварчлалын арга, өндөр хүчин 
чадал бүхий тооцоолон бодох техник ашиглаж боловсруулан хэрэглэгчдийн 
хэрэгцээ шаардлагыг хангаж байна. 

Ус цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний дэлхий нийтийн жишигт хүрсэн өндөр 
таарцтай цаг агаарын мэдээгээр төр засаг, байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийн 
эрэлт хэрэгцээ шаардлагыг шуурхай хангах, ус цаг уурын мэдээлэл хүлээн авах, 
боловсруулах, шалгах, архивлах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, ашиглах ажлын 
программ хангамж, техник технологийн шинэчлэлийг гүнзгийрүүлэх, автоматжуулах, 
ус цаг уурын ажиглалтын технологи, чанарыг эрс сайжруулах, холбогдох заавар, 
гарын авлага, дүрэм, журмаар тууштай хангах, ус цаг уур, орчны хяналт 
шинжилгээний ажлын цар хүрээг даяарчлалын үеийн шаардлагатай нийцүүлэн 
өргөтгөх, уур амьсгал, гадаргын усны нөөц, горим, тэдгээрийн өөрчлөлт, хувьслын 
хэлбэлзэл, уур амьсгалын дулаарал, аюултай ба гамшигт үзэгдлийн сөрөг үр 
дагаврыг бууруулах, сэрэмжлүүлэх үйлстээ сэтгэлийн тэмүүлэл, зориг тэвчээр 
гарган цаг нартай уралдан хөдөлмөрлөсөөр өнөөдрийг хүрчээ.  

Эдүгээ ус цаг уурын хүрээлэн эрдэм шинжилгээ, үйлчилгээний ажил эрхэлсэн 
5 сектор, захиргаа ба зах зээлийн судалгаа, үйлчилгээний хэсэг, прогнозын 
судалгганы ба гидробиологийн гэсэн 2 лаборитори, эрдэм шинжилгээний номын 
сантай, 100 гаруй ажилтантай, үүний 40 гаруй хувь нь эрдэм шинжилгээний ажилтан 
бусад нь мэдээлэл, үйлчилгээний ажил эрхэлсэн инженер, мэргэжилтнүүд бөгөөд 
одоогоор 11 доктор, 60 гаруй магистртай үйл ажиллагаагаа явуулж байна.  

Тус хүрээлэнгийн хамт олон Монгол улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр, түүнийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, БОЯ, УЦУОШГ-ын жилийн үйл 
ажиллагааг хангах ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилтуудыг хэрэгжүүлэх үндсэн 
дээр төр засаг, аж ахуйн нэгж байгууллага, ард иргэдийг ус цаг уур, орчны 
мэдээллээр хангах, үйлчлэх ажилд ахиц гаргах, ус цаг уурын мэдээлэл хүлээн авах, 
боловсруулах, шалгах, архивлах зэрэг ус, цаг уур, орчны мэдээллийн дэд санг 
баяжуулах бүхий л үе шатны ажлын технологийн шинэчлэлийг гүнзгийрүүлэх, ус цаг 
уурын ажиглалтын улсын сүлжээг арга зүйн удирдлагаар хангах, судалгааны ажлын 
үр дүнгээр бий болсон арга, технологийг үйлдвэрлэлд өргөн нэвтрүүлэх, 
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ажилтнуудын хөдөлмөрийн идэвх, мэргэжлийн мэдлэг, чадавхийг дээшлүүлэх, 
ажиллах нөхцлийг сайжруулах зорилтуудыг тавин ажиллаж бүтээгдэхүүн 
нийлүүлэлтийн жилийн төлөвлөгөөг ханган биелүүлсээр байна. 
 Төсвийн байгууллагын удирдлага санхүүжилтийн хууль 2004 оноос хэрэгжиж 
эхэлсэн бөгөөд хүрээлэнгээс нийлүүлэх нийт бүтээгдэхүүнийг 7 анги (бодлогын 
зөвлөлгөө боловсон хүчин сургах ажил, хамтын ажиллагаа, конвенц, гэрээ 
хэлэлцээр ажил, ус цаг уур, орчны мэдээллээр хангах ажил, ус цаг уур орчны мэдээ 
боловсруулалт, мэдээллийн сан бүрдүүлэх ажил, ус цаг уур, байгаль орчны улсын 
сүлжээг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах ажил, ус цаг уур, орчны 
мэдээллийг хүргэх, сурталчилгааны ажил, дотоод бүтээгдэхүүн, удирдлагын үйл 
ажиллагаа) 15 дэд анги, 197 зүйлээр ангилж УЦУОШГ, БОЯ-тай, 4 анги (боловсон 
хүчин сургах ажил, хамтын ажиллагаа, конвенц, гэрээ хэлэлцээр ажил, эрдэм 
шинжилгээ, судалгааны ажил, дотоод бүтээгдэхүүн, удирдлагын үйл ажиллагаа), 4 
дэд анги, 35 зүйлээр ангилж БСШУЯ-тай хэтийн төлөвлөгөө, үйл ажиллагааг хангах 
төлөвлөгөө боловсруулж дүгнэн ажиллаж ирлээ.  

Ус цаг уур, орчны хяналт-шинжилгээний салбарыг 2015 он хүртэлх хугацаанд 
хөгжүүлэх хөтөлбөр, түүнийг хэрэгжүүлэх эхний ба дунд шатны арга хэмжээний 
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэн, Япон улсын Засгийн газрын тусламжаар хэрэгжиж буй 
“Цаг агаарын урьдчилсан мэдээ гаргах, мэдээллийн дүн шинжилгээ хийх 
мэргэжилтний чадавхийг дээшлүүлэх нь” төслийн ажлын гүйцэтгэлийг ханган 
ажиллаж, ШУТС-гийн санхүүжилтээр 2004 оноос хэрэгжиж байгаа “Бүс нутгийн уур 
амьсгалын өөрчлөлт ба цаг агаарын гамшигт үзэгдлийг урьдчилан мэдээлэх арга 
технологийг боловсронгуй болгох нь” шинжлэх ухаан, технологийн төслийг 
хэрэгжүүлж байна. 

1966-1987 онд Ус цаг уурын шинжилгээний институт, 1988-1990 оны 4 дүгээр 
сарын 6-ныг хүртэл Ус цаг уур, ой агнуурын эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, БНМАУ-
ын Сайд нарын зөвлөлийн 1990 оны 132 дугаар тогтоолоор 1990 оны 4 дүгээр 
сарын 6-наас 1997 оны 1 дүгээр сарын 22-ныг хүртэл Ус цаг уурын эрдэм 
шинжилгээний хүрээлэн, Монгол улсын Засгийн газрын 1997 оны 31 дүгээр 
тогтоолоор 1997-2011 онд Ус цаг уурын хүрээлэн, 2011-2015 оны 3-р сарын 10-ныг 
хүртэл Ус цаг уур орчны хүрээлэн, Монгол улсын Засгийн газрын 2015 оны 55 
дугаар тогтоолоор 2015 оны 3 дугаар сарын 10-наас Ус цаг уур орчны судалгаа, 
мэдээллийн хүрээлэн нэртэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.  
 Ус цаг уур орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн нь “Ус цаг уур, орчны хяналт 
шинжилгээний тухай хууль”-ийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1,“Байгаль орчныг хамгаалах 
тухай хууль”-ийн 38 дугаар зүйлийн 38.2, “Шинжлэх ухаан, технологийн тухай 
хууль”-ийн 11 ба 13 дугаар зүйлд заасанчлан ус, цаг уур, орчны хяналт 
шинжилгээний улсын сүлжээний арга зүй, технологийг боловсруулах, үйлдвэрлэлд 
турших,  ус, цаг уур, байгаль орчны төлөв байдлын мэдээ, мэдээллийг шуурхай 
цуглуулах, боловсруулах,  олон улсын мэдээллийн  сүлжээнд тэдгээрийг солилцох, 
дүн шинжилгээ хийх, бодит, урьдчилсан, төлөв байдлын мэдээ, мэдээллийг гаргах, 
түүнийг төр засаг, иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага, хэрэглэгчдэд түгээх, цаг уур 
орчны хяналт шинжилгээний салбарын байгууллагуудын мэдээллийн нэгдсэн 
сүлжээний найдвартай ажиллагааг хангах, эрдэм шинжилгээний ажил эрхлэх, 
туршилт судалгаа явуулах, мэргэжлийн дүгнэлт, зөвлөмж, үнэлгээ өгөх үүрэг бүхий 
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тасралтгүй ажиллагаатай, салбарын тэргүүлэх эрдэм шинжилгээний, төрийн 
үйлчилгээний байгууллага байна. 
 

Эрхэм зорилго:  

Ус, цаг уур, уур амьсгал, байгаль орчны бодит болон урьдчилсан мэдээ, 
мэдээллээр үйлчлэх, тэдгээртэй холбогдох эрдэм шинжилгээ судалгааны ажил 
эрхлэн явуулахад оршино. 

Үйл ажиллагааны чиглэл:  

1. Ус, цаг уур, уур амьсгал, байгаль орчны бодит болон ирээдүйн төлөв 
байдлын тухай мэдээ, мэдээллээр төр засаг, нийгэм-эдийн засаг, хүн амын 
эрэлт хэрэгцээг хангах, 

2. Ус, цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний улсын сүлжээний арга зүй, 
технологийг боловсруулах, үйлдвэрлэлийн туршилт хийх, 

3. Ус, цаг уур, уур амьсгал, байгаль орчин, тандан судалгаа, мэдээллийн 
технологийн чиглэлээр эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил хийх, үр дүнг 
үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх, технологи, төсөл, хөтөлбөр боловсруулан 
хэрэгжүүлэх, оролцох, мэргэжлийн дүгнэлт, зөвлөмж, үнэлгээ гаргах,  

4. Дэлхийн ажиглалтын бүлэг, Дэлхийн цаг уурын байгууллага болон бусад улс 
орон, олон улсын холбогдох хөтөлбөр, гэрээ, хэлэлцээртэй үйл ажиллагаагаа 
уялдуулах, 

5. Дэлхийн цаг уурын байгууллагын мэдээллийн сүлжээн дэх цаг уурын 
холбооны үндэсний төвийн үүргийг гүйцэтгэх,  

6. Зайнаас тандан судлах үндэсний төвийн үүргийг гүйцэтгэх,  
7. Байгаль орчны мэдээллийн төвийн үүргийг гүйцэтгэж, мэдээллийн сангийн 

өдөр тутмын үйл ажиллагааг эрхлэх,  
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Хүрээлэнгийн нэгжүүдийн үндсэн чиг үүрэг:  
1. Уур амьсгалын нөөц, өөрчлөлтийн судалгаа хариуцсан зохион байгуулалтын 

бүтцийн нэгж нь Монгол орны уур амьсгалын мониторингийг хийж, 
боловсруулалт, дүн шинжилгээнд суурилсан уур амьсгалын горим, нөөц, 
өөрчлөлтийн үнэлгээг хийх, уур амьсгалын өөрчлөлтийн өнөөгийн болон 
ирээдүйн хандлага, нөлөөллийн үнэлгээ, уур амьсгалын системийн харилцан 
үйлчлэл тэдгээртэй холбогдох чиглэлээр эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил 
хийх, 

2. Байгаль орчны мэдээллийн сангийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх 
нэгж нь Байгаль хамгаалах тухай хуулийн 7 дугаар бүлэгт заагдсан байгаль 
орчны мэдээллийн төрөлжсөн болон геомэдээллийн санг Засгийн газрын 
2010 оны 85 дугаар тогтоолд заасан мэдээ, мэдээллээр бүрдүүлж, 
боловсруулах, шуурхай үйл ажиллагааг хангаж, мэдээ, мэдээллээр үйлчлэх, 
түгээх, ашиглах, хадгалах, хамгаалах, 

ЗАХИРАЛ ЗАХИРЛЫН 

ЗӨВЛӨЛ 

ШУТ-ИЙН 

ЗӨВЛӨЛ 

Усны 
биологийн 

лаборатори 

Номын 
сан 



УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ СУДАЛГАА, МЭДЭЭЛЛИЙН ХҮРЭЭЛЭНГИЙН  
ХӨГЖЛИЙН ТҮҮХИЙН ЖИМЭЭР 

 

144 
 

3. Гадаргын ус судлалын асуудал хариуцсан нэгж нь гол мөрөн, нуур, мөстөл, 
мөсөн голын усны горим, нөөцийн мэдээг ажиглалт, хээрийн хэмжилт, газар, 
сансрын мэдээллээр бүрдүүлэх, ажиглалт, судалгааны аргазүй 
боловсруулах, эрдэм шинжилгээ, судалгаа хийх, усны хяналт, шинжилгээний 
чанартай мэдээллээр нийтэд үйлчлэх, үер, усны болзошгүй аюулаас 
урьдчилан сэргийлэх,  

4. Цаг агаарын болон орчны тоон загварчлал, судалгааны үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлэх нэгж нь богино, дунд, урт хугацааны цаг агаар, орчны тоон 
загваруудыг зүгшрүүлэх, хөгжүүлэх, агаар мандлын ерөнхий орчил урсгал, 
цаг агаарт зориудаар үйлчлэх нөлөөлөл, агаарын бохирдол, шороо тоосны 
дэгдэлтийн талаар судалгааны ажил эрхлэх, үйлдвэрлэлийн туршилт хийх, 
тэдгээртэй технологи, арга зүйг боловсруулах, 

5. Хөдөө аж ахуйн цаг уурын мэдээ, мэдээллээр хангах бүтцийн нэгж нь Монгол 
орны хөдөө аж ахуйн уур амьсгалын горим, нөөцийн мэдээг бүрдүүлэх,  
ажиглалт, судалгааны болон прогнозын аргазүйг боловсруулах, турших, 
улсын сүлжээг аргазүйн удирдлагаар хангах, эрдэм шинжилгээ, судалгааны 
ажил хийх, хөдөө аж ахуйн цаг уурын мэдээллээр төр засаг, олон нийтийг 
хангах,  

6. Байгаль орчны тандан судалгааны үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх нэгж нь 
Зайнаас тандан судлах үндэсний төвийн эрх, үүргийг гүйцэтгэх, цаг уур, 
байгль орчны хиймэл дагуулуудаас мэдээ хүлээн авах газрын станцуудын 
найдвартай, шуурхай ажиллагааг хангах, мэдээг тогтмол хүлээн авах, 
боловсруулах, хэрэглэгчдэд шуурхай хүргэх, байгалийн нөөц, баялгийн 
өөрчлөлтийн зүй тогтлыг судлах, мониторинг хийх, судалгаа, эрдэм 
шинжилгээний ажил хийх, үр дүнг нэвтрүүлэх, 

7. Холбоо, мэдээллийн технологийн асуудлыг хариуцсан нэгж нь Дэлхийн цаг 
уурын байгууллага(ДЦУБ)-ын мэдээллийн сүлжээнд цаг уурын холбооны 
үндэсний төвийн эрх, үүргийг хэрэгжүүлэх, Монгол орны нутагт хийгдэж 
байгаа ус, цаг уур, байгаль орчны төлөв байдлын мэдээ, мэдээллийг шуурхай 
цуглуулан авч, ДЦУБ–д мөрдөж байгаа дүрэм, журмын дагуу боловсруулах, 
холбоо, мэдээллийн сүлжээнд гаргах, уг сүлжээнээс ус цаг уур, байгаль 
орчны төлөв байдлын мэдээ, мэдээллийг шуурхай, тасралтгүй хүлээн авах, 
хэрэглэгчдэд түгээх, найдвартай ажиллагааг хангах, төв, орон нутгийн цаг 
уур, орчны хяналт шинжилгээний байгууллагуудын холбоо, мэдээллийн 
сүлжээ, тэдгээрийн техник хэрэгслийн засвар, үйлчилгээг хийх, 

8. Удирдлага, санхүү, аж ахуйн асуудлыг хариуцсан нэгж нь хүрээлэнгийн өдөр 
тутмын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах, албан хаагчдын ажиллах нөхцөл 
боломжийг хангах, үйл ажиллагааны явц, биелэлтийг хангах, хяналт тавих, үр 
дүнг тайлагнах, төсөв, хөрөнгийг үр ашигтай зарцуулах, төлөвлөн 
хэрэгжүүлэх, хяналт тавих, 
 

2.1 Олон улсын хамтын ажиллагаа 
Тус хүрээлэнгийн гадаад хамтын ажиллагааг өргөжиж ОХУ, Солонгос, Хятад, 

Япон, АНУ зэрэг улсын цаг уурын алба, хүрээлэн, судалгааны лабораториудтай 
болон олон улсын байгууллагатай хамтран ажиллаж байна. Түүнчлэн хил дамжсан 
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усны асуудлаар болон ДЦУБ, түүний бүсийн төв, ЮНЕСКО-ийн олон улсын усны 
программын зүүн өмнөд Азийн хэсэгт амжилттай  ажиллаж байна.  

Цөлжилттэй тэмцэх конвенцийн Азийн бүсийн сэдэвчилсэн хөтөлбөрийн 
сүлжээ (TPN-5)-ийн тэргүүлэх хүрээлэнгээр ажиллаж байна. 

Монгол-Солонгосын цаг уурын албад хоорондын хамтын ажиллагааны 
хүрээнд цаг агаарын тоон прогноз, шороон шуурганы судалгаа, сургалт, 
мэргэжилтэн солилцох, Монгол-Хятадын цаг уурын албад хоорондын хамтын 
ажиллагааны хүрээнд Төв Азийн гандуу ба хуурай бүсийн уур амьсгалын өөрчлөлт, 
шороон шуурганы судалгаа, сургалт, мэргэжилтэн солилцох, Монгол-Оросын Ус цаг 
уурын байгууллага хоорондын хамтын ажиллагааны хүрээнд хил дамжсан агаар, 
усны хяналт, судалгаа, уур амьсгалын өөрчлөлт, ус цаг агаарын мэдээ, мэдээллийн 
боловсруулалт, арга, технологи, сургалт, мэргэжилтэн солилцох чиглэлээр  
ажиллаж байна.  

Япон улсын Засгийн газраас 2005 оноос эхлэн хэрэгжиж буй “Цаг агаарын 
урьдчилсан мэдээ гаргах, мэдээллийн дүн шинжилгээ хийх мэргэжилтний чадавхийг 
дээшлүүлэх нь”, “Шар шороон шуурганы мониторингийн сүлжээ байгуулах” төслийн 
үйл ажиллагаанд оролцон ажиллаж байна.   

Дэлхийн цаг уурын байгууллагаас манай оронд озоныг хэмжих багаж 
суурилуулах шийдвэрийг 2004 оны 10 дугаар сард гаргасны дагуу АНУ-ын Далай, 
агаар мандал судлалын төвийн (NOAA) Уур амьсгалын мониторинг диагностикийн 
лабораторитай хамтран хүлэмжийн хийн хэмжилтийг өргөжүүлж Улаанбаатар хот 
орчимд хүлэмжийн хийн босоо тархалтыг онгоцны тусламжтай хэмжих ажлын болон 
агаар мандлын дээд давхаргын озоны судалгаа хийж байна.  

АНУ-ын Далай, агаар мандал судлалын төвийн (NOAA) Уур амьсгалын 
мониторинг диагностикийн лабораторитай хамтран хүлэмжийн хийн байнгын 
мониторинг Улаан-Уул станцад хийж байна. 

АНУ-ын Далай, агаар мандал судлалын төвийн (NOAA) Уур амьсгалын 
мониторинг диагностикийн лабораторитай хамтран хүлэмжийн хийн байнгын 
мониторинг Улаан-Уул станцад хийж байна. 

АНУ-ын Филадельфийн Байгалийн Шинжлэх Ухааны Академиас тус 
хүрээлэнтэй хамтран "Сэлэнгэ мөрний сав газрын сээр нуруугүйтэн амьтдын 
судалгаа" төслийг 2003-2006, "Монгол Алтай нурууны гол мөрний сав газрын сээр 
нуруугүйтэн амьтдын судалгаа" төслийг 2008-2010 онд, "Хэнтий нурууны зүүнээс 
усжих гол мөрний сав газрын сээр нуруугүйтэн амьтдын судалгаа" төслийг 2011-
2012 онд тус тус хэрэгжүүлж, усны амьтан, ургамлын сорьцыг шинжилж, 
мэдээллийн санг бүрдүүлж, үр дүн гаргажээ.  

Оросын холбооны улсын ШУА-ийн Буриад дахь салбартай хамтран ажиллах 
хүрээнд Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар, Улаанбаатар, Дорноговь аймгийн Сайншанд, 
Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт орчмын агаарт агуулагдаж байгаа нүүрсхүчлийн 
хий,  азотын ислүүд, озон болон бусад аэрозолийн агууламж, цаг уурын зарим 
элементүүдийн хэмжилт 2005 оноос хийж байна.  

ОХУ-ын Чита мужийн УЦУ-ын байгууллага ба Монгол улсын УЦУХ-гийн 
хамтын ажиллагааны хүрээнд 2004 оноос эхэлсэн ОХУ-ын Чита мужийн УЦУ-ын 
байгууллагатай хамтран ус зүйн судалгааг Дорнод аймгийн Хөх нуур, Улз голын 
савд, түүнчлэн Халх гол, Буйр нуурт хийж байна. 
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RAISE, FRONTIER, MAVEX (AMPEX) зэрэг Япон-Монголын хамтарсан “Ус, 
энергийн эргэц” судалгааны төслийн ажилд оролцон Сэлбэ, Туул, Хэрлэн голын сав 
дахь ус, энергийн эргэц, экологийн судалгаа, Төв, Дундговь аймгийн Баянцагаан, 
Дэрэн, Дэлгэрцогт, Цагаандэлгэр, Мандалговь, Чойр дахь автомат станц, хөрсний 
чийгийн станц, Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр дэх PAM станц зэрэг ус, чийгийн 
эргэцийн ажиглалт судалгааг 2002-2006, 2003-2013, 1998 хийж судалгааны үр дүнг 
хамтран боловсруулж байна.   

Алтайн Таван Богд, Түргэний уулс, Цамбагарав зэрэг мөстөлийн хайлалт, 
хуримтлалын буюу масс балансын судалгааг хийж, судалгааны үр дүнг хамтран 
боловсруулж байна.  

Япон улсын Токиогийн Торицугийн их сургуулийн Байгалийн ухааны 
факультет, Япон улсын Кагошимагийн их сургууль, Мейжи их сургуулийн 
Маркетингийн факультет, Японы Токиогийн Метрополитен их сургуультай хамтын 
ажиллагааны хүрээнд уур амьсгалын өөрчлөлт, шороон шуурга, ган, хөрсний чийг, 
мал аж ахуйн цаг уурын чиглэлээр хамтын судалгааны ажил хийгдэж байна. Дээрх 
ажлын хүрээнд Улаанбаатар, Өмнөговийн Даланзадгад, Булган суманд шороон 
шуургыг бүртгэх видео ба тоон аппаратуудыг байрлуулан 2004 оноос ажиллуулж 
байна. Түүнчлэн Булган аймагт мал аж ахуйн цаг уурын нэмэлт хэмжилт, 
судалгаанууд, Төв аймгийн Баян-Өнжүүл суманд гангийн туршилтууд, Хэнтийн 
Өндөрхаанд хөрсний чийгийн судалгааг хийж байна.   

Азийн муссоны судалгааны GAME (GEWEX Asian Monsoon Experiment) 
төслийн дараагийн шатны (MAHASRI) хамтын судалгаа хийх, мэдээлэл солилцох 
чиглэлээр хамтран ажиллаж байна.  

Солонгос улсын Пукёоны их сургуулийн байгаль орчин, агаар мандлын 
судалгааны салбартай хамтран Өмнөговь аймгийн нутагт орших Ёлын амны  
температур, чийгшлийн хэмжил, судалгааг 2005 оноос хийж эхлээд байна.  

ЭША А.Батболд Болгарын олон улсын 16 дугаар экспедицэд багтан 
Антарктидын Ливингстоны аралд цаг агаарын судалгаа хийж Монголын 4 дэх туйл 
судлаач болж улсынхаа төрийн далбааг Антарктидад мандуулсан түүхтэй.  
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ДЦУБ-ын ус цаг уур, уур амьсгалын техникийн комиссын хурал болон Азийн 

бүсийн холбогдох хурал семинарт тус хүрээлэнгийн холбогдох мэргэжилтэн нар 
оролцон ажиллаж байна. 
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---------------- 000 -------------- 
 

ХАВСРАЛТ 
 

1 дүгээр хавсралт 
 

ТЕХНИК ТЕХНОЛОГИЙН ШИНЭЧЛЭЛЭЭС 
 
1970.12.01 Цаг уурын хиймэл дагуулаас дүрс мэдээ хүлээн авах газрын станц 

байгуулагдсан. 
1972.12.11 Цаг уурын радарын анхны станц ашиглалтанд оров 
1972.12.27 Машин тооцооллын хэлтэс байгуулагдсан 
1980.10.01 Цаг агаарын зурагт гадаад дотоодын цаг уурын мэдээг ТЭМ-ээр 

буулгадаг болов 
1981.03.21 ЗСБНХУ-БНМАУын сансрын хамтарсан нислэгийн явцад БНМАУ-

ЗСБНХУ-ын баатар, сансрын нисгэгч Ж. Гүррагчаагийн хийсэн 
“Биосфера-Мон” туршилтыг боловсруулахад цаг уурын эрдэмтэд, 
инженжрүүд оролцжээ 

1985.07.20 Сансрын цаг уурын мэдээлэл хүлээн авах, боловсруулах төв ажилд 
оров 

1986.01.01 Цаг уурын ажиглалтын эх мэдээг ЕС-1022 ТЭМ-ээр боловсруулах 
технологи нэвтрүүлсэн 

1987.10 Цаг уурын хиймэл дагуулаас өндөр ялгах чадвар бүхий тоон мэдээлэл 
хүлээн авч боловсруулах шинэ технологийг ашиглаж эхлэв 

1992.02 Улаанбаатар-Новосибирскийн хооронд сансрын холбоо ашиглаж 7200 
бит/сек хурдтай багц мэдээлэл солилцох болов 

1993-1999 “Байгаль орчны мэдээллийн сан, сүлжээ” төслийн хүрээнд байгаль 
орчны анхны мэдээллийн сангийн дизайныг боловсруулж, хэд хэдэн 
мэдээллийн санг Microsoft Fox/Pro дээр байгуулав 

1994.01.15 Улаанбаатар-Бээжингийн хооронд хиймэл дагуулын холбоо 
ашиглалтанд оров 

1994 Газарзүйн мэдээллийн систем ARC/INFO ашиглаж эхлэв 
1995-1999 1:1000000 масштабын байгалийн нөөцийн сэдэвчилсэн зургийг тоон 

хэлбэрт шилжүүлэв. 
1997 1997 оноос төрийн байгууллагуудын мэдээллийн нэгдсэн сүлжээнд 

холбогдон Мэдээлэл тооцооллын төвийн анхны вэб сайтыг хөгжүүлэв. 
1997.08.01 Цаг агаарын зургийг компьютерээр боловсруулан аймгуудад 

нэвтрүүлэх технологи нэвтэрч синоптикийн ажлын байрны 
автоматжуулалт эхлэв 

2000.05 Хиймэл дагуулын мэдээлэл боловсруулалтын MciDAS системийг 
үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэв 

2001.01 Цаг агаарын болон хиймэл дагуулаас авсан зургийг компьютерээр 
боловсруулах “Цаасгүй технологи” улсын хэмжээгээр нэвтэрч, ус цаг 
уурын аюултай үзэгдлийн тухай урьдчилсан мэдээг урьдчилан 
анхааруулах, урьдчилан сэргийлэх гэж аймгийн нутгаар ялган 
мэдээлдэг болсон 
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2001.05 Интернетийг цаг агаарын болон хиймэл дагуулаас авсан мэдээг 
боловсруулсан мэдээг гаргах, шуурхай ажиллагаанд ашиглах 
технологи нэвтэрсэн. 

2001 Допплерийн радарын технологи нэвтэрсэн 
2001-2003 Синоптикийн автоматжуулсан ажлын байр (III үе шат) 
2002. 06 Хиймэл дагуулын өгөгдөл, синоптикийн өгөгдлийг хамт боловсруулах 

MclDAS систем ажилд орсон 
2002 “Монгол орны ан амьтад” нэртэй интерактив СД хийв. 
2003.11 БНХАУ-ын байран хиймэл дагуул FY-2-ийн 3 сувгийн мэдээллийг авч 

ашиглаж эхэлсэн 
2004.06 Монгол болон Солонгосын цаг уурын албадын хамтын ажиллагааны 

хүрээнд ММ5 загварыг 6 нодтой кластер систем дээр ажиллуулж 
эхэлсэн 

2004.11.15 VSAT-ын сүлжээ ашиглалтэнд орж аймгуудтай хиймэл дагуулын 
сувгаар харилцах болж цаг агаарын урьдчилсан мэдээ гаргахад 
ашиглах зураг материал төв орон нутагт ижил түвшинд хүрэв 

2005.10 Орон нутгаас ирдэг аюултай болон онц аюултай үзэгдлийг урьдчилан 
сэргийлэх мэдээг операторч бичиж авдаг байсан гар ажиллагааг 
автоматаар бүртгэж авдаг болов 

2005.11 Хиймэл дагуулын VSAT-ын сүлжээн дээр үндэслэн 100 хэрэглэгч 
хоорондоо харилцан чатлах Чатын системийг нэвтрүүлэв 

2005.11 Сарын цаг уурын мэдээний Climate code мэдээллүүдийг чатын систем 
дээр үндэслэн орон нутгаас төвийн мэдээллийн санд шууд дамжуудлаг 
програм хангамжийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэв.  

2006.01.01 Усны горимын ажиглалтын мэдээний кодыг тайлж SQL Server 
мэдээллийн санд оруулах программ хангамжийг үйлдвэрлэлэд 
нэвтрүүлж, VSAT-ын сүлжээнд тулгуурласан орон нутгийн вэб сайт 
дээр байрлуулав 

2006.01 НООА-17 дагуулын мэдээг боловсруулах MclDAS програм хангамжийг 
шинээр авч зүгшрүүлэн үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэв 

2006.02 Монголын 118 станцаар бодсон ММ-5 загварын үр дүнгийн зурган 
мэдээллийг төв орон нутгийн урьдчилан мэдээлэх салбарт дамжуулж 
эхэлсэн 

2006.06 АНУ-ын Виксоны их сургуулиас НООА-18 хиймэл дагуулын мэдээллийг 
синоптикийн зориулалтаар боловсруулах MciDAS дрограм хангамжийг 
шинээр авч нэвтрүүлэв 

2007 БНХАУ-ын байран хиймэл дагуул FY-2 дагуулаас мэдээ хүлээн авдаг 
болж дахин нэгэн дэвшилд хүрсэн байна. 

2007 Газарзүйн мэдээллийн метаөгөгдлийн MNS:5774-2007 стандарт 
батлагдав. 

2007.10  Солонгос улсын Засгийн газрын буцалтгүй тусламжаар Дорноговь 
аймгийн Эрдэнэ сум, Өмнөговь аймгийн Номгон сумын цаг уурын 
харуулд цаг уур, тоосны мониторингийн цамхаг босгож  2, 4, 8, 16, 20 
м-ийн түвшинд агаарын температур, чийг, салхины зүг, хурд хэмжих 
багажууд, газар орчимд урт, богино долгионт цацраг, тоосны агууламж, 
хөрсний гүний температур, чийгийг 5, 20, 50 см-т хэмжиж эхэлсэн 
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2007.11      “Байгалийн Нөөцийн Менежментийн үндэсний Геомэдээллийн Төв 
(NGIC)” төслийн хүрээнд ЗТС, ГМС-ийн үндэсний сургалтын төвийг 
байгуулав. 

2007-2010 Вэб ГМС орчны геомэдээлэл, метамэдээлэл, байгаль орчны статистик, 
тусгай хамгаалалттай газар нутаг, химийн хортой болон аюултай 
бодис, байгаль орчны үнэлгээний мэдээллийн санг байгуулав. 

2008-01-31 Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуульд байгаль орчны мэдээллийн 
сангийн талаарх 1 бүлэг, 12 заалт бүхий нэмэлт өөрчлөлт оров. 

2008.08.14   APSCO (Asian Pacific Space Cooperation Organization) байгууллагын 
Монголын талд бэлэглэсэн DVB–S (Хиймэл дагуулуудын мэдээг 
холбооны хиймэл дагуулын сувгаар дамжуулах систем)-г Улаанбаатар 
станц буюу Тахилт дээр суурилуулан, нээж, хүлээлгэн өгөв. Энэхүүү 
ажлын үр дүнд олон дагуулын мэдээг нэг дор нэг холбооны сувгаар 
хүлээгээд авчихдаг боломж бүрдэж байгаа бөгөөд дагуул бүрд 
зориулсан хүлээн авах станц суурилуулах шаардлагагүй болох эрин үе 
нээгдэж байгаа билээ. 

2008. 09 Улаанбаатар, Сайншанд, Замын-Үүдэд шороо, тоосны босоо 
чиглэлийн тархалтыг хэмжих Лидар, мөн дурьдсан газрууд болон 
Даланзадгадад газар орчмын шороо, тоосны агууламж хэмжих 
төхөөрөмжүүдийг суурилуулсан  

 
2008.11.13 Нидерландын Вант улсын тусламжаар “Байгалийн Нөөцийн 

Менежментийн Үүндэсний Геомэдээллийн Төв (NGIC)” төслийн хүрээнд 
MODIS: Terra/Aqua хиймэл дагуулуудаас мэдээ хүлээн авах газрын 
станц, системийг суурилуулан мэдээ авч эхэлсэн. МТТ нь NOAA 
цувралын хиймэл дагуулуудаас мэдээ хүлээн авч ашиглах дээр олон 
жилийн туршлага хуримтлуулсан байсан бөгөөд энэ дагуулын орон 
зайн ялгах чадвар нь бүх суваг (5 сувагтай) дээрээ 1 км юм. Харин 
MODIS мэдээний үзэгдэх гэрлийн сувгуудын (эхний 2 суваг) орон зайн 
ялгах чадвар нь 250 м байгаа нь байгаль орчины мониторингт 
ашиглахад илүү их мэдээлэл өгөх чадвартай болж байгаа юм. Жишээ 
нь: ой хээрийн түймэр илрүүлэхэд тухайн түймрийн талаар илүү тод 
томруун мэдээлэл өгч байна. Мөн уг мэдээ нь 36 сувагтай учир дээрх 
мониторингийг, илүүүих мэдээлэл сайтай хийх боломж бий болгоод 
байна. 

2008-2010 1:100000, 1:500000 масштабын байрзүйн зургийг тоон хэлбэрт 
шилжүүлэв. 

2009.06  БНХАУ-ын тусламж, дэмжлэгээр шороо тоос, алсын барааны харагдац 
хэмжих тоног төхөөрөмжүүдийг Хэнтий аймгийн Өндөрхаан, 
Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр цаг уурын станцуудад 2009 оны 6 
дугаар сард, Алтайд 2010 оны 6 дугаар сард амжилттай суурилуулсан  

2009.07 Монгол болон Солонгосын цаг уурын албадын хамтын ажиллагааны 
хүрээнд WRF загварыг кластер систем дээр ажиллуулж эхэлсэн. 

2010  Усны шуурхай үйлчилгээний мэдээний боловсруулалт, зураглалын 
HYDRO цогц программ хангамжийг ашиглалтад оруулав. 

2010   HyMos программ хангамжийг худалдан авч ашиглаж эхлэв. 
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2010-04-07 Байгаль орчны мэдээллийн санг бүрдүүлэх, боловсруулах, түгээх, 
ашиглах, хадгалах, хамгаалах журам болон эх мэдээний дэлгэрэнгүй 
жагсаалтыг Засгийн газраас батлав. 

2010.09 БНСУ-ын Цаг уурын байгууллага шороон шуурга, РМ10 тоосны 
агууламжийг 72 хүртэл цагаар урьдчилан тооцоолох MGL-ADAM 
загварыг хүрээлэнгийн Урьдчилан мэдээлэх секторт 2010 оны сүүлээр 
суулгаж үр дүнг үйлдвэрлэлд ашиглаж эхэлжээ.  

2010-2016 Байгаль орчны 19 мэдээллийн санг хөгжүүлэв. 
2011 Супер компьютер Cray XE6m нэвтрүүлж тоон прогнозын загварын 

тооцох хурдны тал дээр маш их шинэчлэл хийгдсэн. 
2011  Шат дараатайгаар аймгуудын УЦУОША-дыг шилэн кабелийн сүлжээнд 

холбох ажлыг эхлүүлж, 2016 онд хамгийн сүүлчийн аймгууд болох Төв, 
Сэлэнгэ, Архангай, Орхон, Дархан-Уул аймгуудыг холбосноор 680 
мегабитээс 1 мегабит хүртэл хурдтайгаар зурган болон тоон мэдээ, 
мэдээлэл солилцож, сүлжээний найдвартай тасралтгүй ажиллагаа 
хангагдаад байна. 

2012  8 мbps хурдтай CMACast мэдээлэл солилцох сүлжээ ашиглаж, 
Бээжингийн бүсийн төвд боловсруулсан мэдээ мэдээлэл, FY2E, FY2C, 
FY3A хиймэл дагуулын зурган мэдээг хүлээн авч, цаг агаарын мэдээ 
зохиоход үүлний зургийг ашиглаж, ХААЦУ-т тунадасны боловсруулалт 
хийгдэж байна. 

2012.10  WRF загварыг 144 цагийн урьдчилгаатайгаар, 4 домайнаар загварыг 
тохируулан, (27км-144ц, 9км-144ц, 3км-72ц, 1км-36ц) ажиллуулах бүх 
шатны програмуудыг шинэчлэн тохируулж үйлдвэрлэлд нэвтрүүлсэн. 

2012.11  ММ5 загварыг 144 цагийн урьдчилгаатайгаар, 4 домайнаар загварыг 
тохируулан, (27км-144ц, 9км-144ц, 3км-72ц, 1км-36ц) ажиллуулах бүх 
шатны програмуудыг шинэчлэн тохируулж үйлдвэрлэлд нэвтрүүлсэн. 

2012.05  28 хот, суурингийн хагас хоногийн хур тунадас салхины дундаж их 

хурдыг 5 хүртлэх хоногийн урьдчилан тооцоолох ХНС-ний загварт 

үндэслэгдсэн аргыг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлсэн. 

2012.05  ММ5 болон WRF загваруудын 130 пунктийн 3 цаг тутмын үр дүнгийн 
/температур, салхины хурд/ системийн алдааг статистик аргаар 
засварлах технологи боловсруулж нэвтрүүлсэн. 

2012.06  Цаг агаарын урьдчилсан мэдээ бичихэд цаг хэмнэх, арга, загваруудын 
үр дүнгийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх улмаар прогнозын чанарыг 
нэмэгдүүлэх зорилгоор Цаг агаарын 1-5 хоногийн хот, суурингийн 
прогноз бичих Prog-maker програмыг нэвтрүүлсэн. 

2012.06  Радарын мэдээгээр хэт богино хугацааны прогноз гаргах автомат 
систем 2012 оны 6 сараас үйлдвэрлэлд нэвтрүүлсэн. 

2012.08 Цаг уурын албаны дотоод болон гадаад вэб хуудсанд радарын 

мэдээний хуудас нэмж, автоматаар шинэчлэгдэх системийг бий 

болгосон. 2012 оны 8 сараас вэб-ийн системийг шинэчлэн тусад нь 

Windows Server бэлдэж тохируулан шилжүүлсэн. 

Дотоод вэб: http://192.168.100.30/ums/radar/radar.htm 

http://192.168.100.30/ums/radar/radar.htm
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Гадаад вэб: http://tsag-agaar.mn/index.php?option=com_content&view 
=article&id=49&Itemid=82&lang=mn 

2013.05 Япон улсын Нагояа их сургуулийн Орчны судалгааны сургуультай тус 
хүрээлэн хамтарч Өмнөговийн цаг уурын станц дээр сейлометр лидар 
суурилуулан тоосны босоо тархалтыг хэмжиж эхэлсэн 

2013.07.28 Дээрх төслийн хүрээнд суурилагдсан хүлээн авах станцад, уг станцыг 
суурилуулсан ИБУИНВУ-ын “Вксеос” компанийн Крис Уллиямс гэж хүн 
ирж, чанарын том өөрчлөлт орж сайжруулсан шинэчлэлт хийгдлээ. 

2013.02   Бүх, станц харуулаар загварын үр дүнгээр Метеограм харах програм 
боловсруулж үйлдвэрлэлд нэвтрүүлсэн.  

2013.02 Агаарын хамгийн их, бага температурыг 5 хүртлэх хоногоор урьдчилан 
тооцоолох аргын шинэ хувилбар, агаарын хамгийн их температурын 
MOS аргуудын үйлдвэрлэлд 2 сарын 1 болон 5 сарын 1-нээс  
үйлдвэрлэлд нэвтрүүлсэн. 

2013.06  Дотоод web-д UM-ээр бодуулсан WRF, MM5-ийн үр дүнгээс 28 
станцаар гаргасан максимум, минимум болоод MOS-ын температурын 
арга тавигдсан.  

2013.07  Загварын үр дүнгээс агаарын хамгийн их, бага температурыг тооцоолох 
технологийг өргөжүүлэн 130 станцаар, 4 загварын үр дүнгээр болгон 
боловсруулж  7 сарын 5-нд дотоод вебд оруулан, үйлдвэрлэлд 
ашиглах боломжтой болгосон 

2013.07 Цаг агаарын аюултай болон гамшигт үзэгдлийн электрон мэдээллийн 

санг CD дээр буулган орон нутагт тараасан. 

2013.07  Бодит хугацааны цаг агаарын Аюултай үзэгдлийг realtime харах 
технологи боловсруулж, Монгол орны хэмжээгээр харах программ 
хангамж боловсруулж, дотоод Web дээр байрлуулан орон нутгийн 
хэрэглэгчид харах боломжтой болгосон 

2014.01  Загваруудын үр дүнгүүдийн нэгдсэн метеограмм зуруулах програм 
бичиж боловсруулаад 1 сарын 14-нээс шуурхай ажилд оруулсан. 

2014.04  WRF загварын үр дүнг NCL-р зуруулах хэсгийг автоматжуулан 
тохируулж дотоод вэб хуудсанд холбосон. 

2014.12  Тоон прогнозын үр дүнгээр үүлний хэмжээ, тунадасны төрлийг 
тодорхойлох боломжийг судлаж, тодорхой алгоритмүүд, критери 
утгуудыг олж тогоосон. Үүний үр дүнд Тоон прогнозын үр дүнгээр 
үүлний хэмжээ, тунадасны төрлийг тодорхойлж хэрэглэгчдэд хүргэхэд 
бэлэн болсон. WRF загварын үр дүнг ашиглан програмууд бэлдэн 
автоматжуулан 12 дугаар сарын 2-ноос эхлэн метеограммд нэмэж 
дотоод вебд холбосон  

2014.10  Дэлхийн хэмжээний уур амьсгалын PNU загварыг ажиллуулах чухал 
ажлыг эхлүүлсэн. Энэ ажлыг PNU –тай хамтран хэрэгжүүлнэ. 10 
гишүүний ансамблаар 2 домайнээр ажиллуулж эхэлсэн.  

2014.05  Ой хээрийн түймрийн хуурайшлын зэргийн прогнозыг загварын үр 
дүнгээр тооцоолж 5 хоногоор гаргаж, үр дүнг data-base-д байршуулж, 
мөн дотоод вебд зургаар болон хүснэгтээр 2014-оны 5 дугаар сарын 1-
ээс эхлэн байршуулж эхлэв  

http://tsag-agaar.mn/index.php?option=com_content&view
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2014.11 Орчны зургийн программын сайжруулалтын эхний хувилбарыг 11 
сарын 1-нээс үйлдвжрлэлд нэвтрүүлсэн. Үүнд 
o Үзэгдэл болон үүлний фонтыг шинээр хийсэн. (Цолмон, 

Цогтбаатарын хамт). 
o Орчны зургийн сажруулалтын хийсэн. Цаг уурын станцын тоог 350 

орчим болгосон (Урьд нь 170-180 орчим станцын мэдээг буулгадаг 
байсан) 

o Фронтын тэмдэглэгээг хийхийг боловсронгуй болгосон. 
o Тоон прогнозын хамгинй ойрын хугацааны үр дүнг оруулсан. 
o FY-2 үүлний зураг болон радарын зургийг давхцуулах талаар 

судлаж байгаа. (Г.Батжаргал, М. Батжарглын хамт)  
o Орчны зургийн боловсруулалтын шинэ програмд зориулан WRF 

загварыг GFS мэдээгээр 27 км алхамтай, 36 цагийн 
урьдчилалтайгаар өдөрт 4 удаа бодохоор тохируулан 8 дугаар 
сарын 6-аас эхлэн ажиллуулсан. 

2014.  Бэлчээрийн төлөв байдлын ажиглалтын 1500 зогсоол цэгийн мэдээг 
боловсруулах, үнэлгээ өгөх шинэ аргазүйг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэв. 

2014.  Хөрсний гүний чийг, температур хэмжигч автомат багажийг 
суурилуулав.  

2015.05  182 харуулын агаарын хамгийн их бага температуруудын 5 хүртлэх 
хоногийн прогноз тооцоолох арга боловсруулж үйлдвэрлэд нэвтрүүсэн.  

2015.06  28 хот, суурингийн агаарын хамгийн их бага температурын шинэ МОС 
аргыг 6 сарын  15-гаас үйлдвэрлэлд нэвтрүүлсэн  

2015  SATSEE хиймэл дагуулын мэдээ хүлээн авдаг болсон. 
2016.01 Новосибирскийн төвтэй VPN технологи ашиглан интернетээр мэдээ, 

мэдээллээ солилцох боллоо. 
2016.05 ЦУОШГ ба ИБУИНВУ-ын “Вксеос” компани хооронд, хиймэл дагуулаас 

мэдээ хүлээн авах систем дээр онлайн хэлбэрээр сайжруулалт, 
үйлчилгээ, засвар хийж байх талаар гэрээ байгуулав. 

2016.09.15 Дээрх хүлээн авах станц дээр суурилуулсан ИБУИНВУ-ын “Вксеос” 
компанийн захирал Доминик Флак ба төсөл хариуцсан захирал Ник 
гэсэн хүмүүс ирж, “еОсфере” системийн сайжруулсан хувилбарыг 
суулгав – БНХАУ-ын FY3 дагуулын мэдээг уг систем дээрээ 
боловсруулдаг болов. Мөн Европын Сансрын Агентлагтай холбон 
жижиг төсөл хэрэгжүүлэх санал авлаа. 
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2 дугаар хавсралт 
 
ОН ЦАГИЙН ХЭЛХЭЭС 
 

1962.02.16 БНМАУ-ын Сайд нарын зөвлөлийн 64 тоот тогтоолоор Ус цаг уурын 
шинжилгээний институтыг байгуулах шийдвэр гарчээ.  

1964 Ус цаг уурын чиглэлээр эрдэм шинжилгээний анхны өгүүлэл “Монголын 
газарзүйн асуудал” сэтгүүлийн дугаарт гарав. 

1966.08.24 Ус цаг уурын шинжилгээний институт байгуулж захирлаар нь 
УЦУАУГ-ын нэгдүгээр орлогч дарга Б.Мягмаржавыг хавсарган томилжээ. 

1966.09.29 Ус цаг уурын эрдэм шинжилгээний институтийн орон тоо, цалингийн 
фонд батлагджээ.  

1966 оны намар. Ус цаг уурын шинжилгээний институтийн барилга Улсын 
барилгын зургийн төв институтийн ерөнхий инженер Хишигтийн зураг төслөөр 
баригдаж ашиглалтад орлоо.  

1966.10.13 Ус цаг уурын шинжилгээний институтийн зарим хариуцлагатан нарыг 
томилж ажилтан, албан хаагчдыг ажилд авчээ.  

1966 Усны хайгуул анги байгуулагдаж, хайгуул судалгааны ажил эхлэв. 
1966 Урьдчилан мэдээлэх товчооноос синоптикийн үеийн цаг агаарын 

урьдчилсан мэдээ зохиож эхэлсэн. 
1967.02.28 Ус цаг уурын шинжилгээний институтийн зөвлөлийг байгуулжээ.  
1967 Ус цаг уурын шинжилгээний институтийн бүтээлийн анхны дугаар хэвлэгдэн 

гарчээ.  
1968.01.01 УЦУШИ-д Цаг уурын холбооны үндэсний төв зохион байгуулагдсан. 
1968.08.30 Ус цаг уурын үндэсний зөвлөлийг байгуулжээ.  
1968.12.12 Ус цаг уурын шинжилгээний институтэд багаж шалгаж засварлах 

тасаг ажиллуулах шийдвэр гарчээ.   
1969.12.28 Ус цаг уурын шинжилгээний институтэд эрдэм шинжилгээний 

лаборитори, хөдөө аж ахуйн цаг уурын урьдчилсан мэдээний сектор, нарны цацраг 
судлалын салбар байгуулах шийдвэр гарчээ.  

1969.12.28 “БНМАУ-ын Ус цаг уурын тэргүүний ажилтан” гэдэг энгэрийн тэмдэг 
бий болгож түүний тодорхойлолт, шагнах журмыг баталжээ.   

1969 Цаг уурын холбооны үндэсний төвөөс анх удаа факсимиль зураг 
нэвтрүүлдэг болсон. 

1970.01 01 Эрдэм шинжилгээний лаборатори байгуулагдаж эрхлэгчээр нь 
Р.Мижиддорж томилогдов. 

1970 Б.Жамбаажамц газарзүйн ухаанаар дэд эрдэмтний зэрэг хамгаалж ус цаг 
уурын ууган эрдэмтэн болов. 

1970.08.13 Сэлэнгийн Зүүнхараа, Хөвсгөлийн Тариаланд хөдөө аж ахуйн цаг 
уурын станц байгуулах шийдвэр гарчээ.  

1970.11 Аймгуудын уур амьсгалын товхимолын анхных болох ”Өвөрхангай 
аймгийн уур амьсгалын бичиглэл” хэвлэгдэн гарав.   

1970.12.01 Цаг уурын хиймэл дагуулаас мэдээ хүлээн авах станц байгуулжээ. 
1970 Улаанбаатар хотын агаарын температурын хоногийн явцын аргыг ашиглаж 

эхэлсэн. 
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1971.01.01 Фото офсет хэвлэлийн газар байгуулж даргаар нь С.Гантайхүүг 
томилжээ. 

1971.07.01 Цаг уурын радарын лаборатори байгуулж даргаар нь 
М.Бадарчийг томилжээ. 

1970.11. Аймгуудын уур амьсгалын товхимолын анхных “Өвөрхангай аймгийн уур 
амьсгалын бичиглэл”  250% хэвлэгдэв. 

1971 Хүчтэй салхи урьдчилан мэдээлэх график аргыг ашиглаж эхэлсэн. 
1972.06.02. Сайд нарын Зөвлөлийн 1972 оны 6-р сарын 2-ны өдрийн 196 тоот 

тогтоолоор Ус цаг уурын шинжилгээний институтийн харьяанд Машинт тооцооллын 
хэлтэс байгуулахыг зөвшөөрч, Сайд нарын Зөвлөлийн хөдөлмөр, цалин хөлсний 
улсын хорооны 1972 оны 6-р сарын 22-ны өдрийн 92 тоот тогтоолоор орон тоог нь 
13 хүнээр баталсан. 

1972.11 “БНМАУ-ын уур амьсгалын лавлах” хоёр боть бүтээл хэвлэгдэн гарав. 
1972.11.06 Аэрологийн инженер Ж.Цэрэндэлэг “ЗХУ-ын Анкарктид 

судлалын XVIII хайгуул”-д жилийн хугацаатай оролцохоор Ленинград хотын далайн 
боомтоос  “Проф.Зубов” хөлгөөр алсын замд хөлгийн жолоо залжээ. 

1972.12.27 Ус цаг уурын шинжилгээний институтэд Машин тооцооллын 
хэлтэс байгуулж даргаар нь З.Батжаргал томилогджээ. 

1973.01.01 Ус цаг уурын шинжилгээний институтийн захирлаар 
Ш.Жадамбыг томилжээ. 

1973.05.28 Ус цаг уурын шинжилгээний институтын захирлын орон тоо 
батлагджээ.  

1973 Ус судлалын ажиглалтын анхны заавар хэвлэгдэв.  
1973.Б.Мягмаржав газарзүйн ухаанаар дэд эрдэмтний зэрэг хамгаалж ус 

судлалын угаан эрдэмтэн болов.  
1974.10 “БНМАУ-ын гадаргын усны нөөц” хэмээх хоёр боть бүтээл хэвлэгдэн 

гарчээ. 
1974 Зоо цаг уурын харуул ажиллаж эхлэв.  
1974-1978 Инженер Д.Шагдарсүрэн, Д.Чулуунбат нар Номхон далай, Энэтхэгийн 

далайд хийсэн  “Муссон-74”, “Монекс-76”, “Муссон-78” олон улсын хайгуулын ажилд 
оролцов. 

1974-1979 МУССОН-74, МОНЭКС-76, МУССОН-79 олон улсын хайгуул               
судалгаанд оролцов 

1975.01.01 Уур амьсгалын тулгуур станцууд хоногт 8 удаагийн ажиглалт 
Гринвичийн цагаар хийж эхлэн ажиглалтын материал боловсруулж эхэлсэн. 

1975.01 Хөдөө аж ахуйн цаг уурын харуулын мэдээллийг анх удаа системтэй 
\тооцон бодох механик машины зориулалттай\ боловсруулалтад зориулан ЦХ-7 
хүснэгт боловсруулж ирсэн 

1975 Ан амьтны нутагшил хөдөлгөөний ажиглалт хийж эхлэв.  
1976.05.09 Агаар, ус, хөрсний бохирдлыг судлах харуулуудыг байгуулж 

эхэлжээ.  
1976.07 Байгаль орчны шинжилгээний лаборатори байгуулав 
1976.10.05 БНМАУ-ын “Ус цаг уурын гавьяат ажилтан” цол тэмдэг бий 

болжээ. 
1976.12 Ш.Цэрэндорж “Ус цаг уурын гавьяат ажилтан” болжээ. 
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1976 Улаанбаатар хот орчимд аянга цахилгаан урьдчилан мэдээлэх арга 
ашиглаж эхлэв. 

1976 Төв ази дээрх агаарын урсгалын объектив ангилалын арга үйлдвэрлэлд 
нэвтрэв. 

1977.01.01 Байгаль орчны шинжилгээний лабораторийн даргаар  
Ч.Мажигийг томилжээ. 

1977.08.13 Ус цаг уурын шинжилгээний институтийн захирлаар Р.Мижиддоржийг 
томилжээ. 

1977 “Сэлэнгэ мөрний сав газрын голуудын усны горим, тооцооны арга” ном орос 
хэл дээр хэвлэгдэн гарав. 

1977 Ус цаг уурын шинжилгээний институтын тамга тэмдэг, албан бланкны 
загварыг батлуулж санхүүгийн бие даасан үйл ажиллагаа бүхий байгууллага 
болжээ.  

1978 Дэлхийн цаг уурын байгууллагын хөрөнгөөр төвийн барилгыг барьж, 
ашиглалтанд оруулснаар тухайн үедээ өндөр хүчин чадал бүхий EC-1022 маркийн 
тооцоолох электрон машиныг Монголд анх удаа ашиглаж эхэлсэн. 

1978.03.23 Гуравдугаар үеийн тооцоолох электрон машин ЕС-1022 ашиглаж 
эхлэв.  

1978.09 Тооцоолон бодох төв байгуулж, даргаар нь З.Батжаргалыг томилжээ. 
1979.03.31 Морин уулан дээр МРЛ 2 радар ашиглалтад оров. 
1980.10 Цаг агаарын зурагт гадаад дотоодын цаг уурын мэдээг ТЭМ-ээр 

буулгадаг болов. 
1980 Машинт тооцооллын хэлтсийг Тооцоолон бодох төв болгон өргөжүүлсэн 
1981.01.01 Цаг уур, аэрологийн шуурхай мэдээллийг автоматжуулсан 
технологиор боловсруулж эхлэв. 
1981.01 Хөвсгөл нуурын мөсөн замын судалгааны ажил эхлэв.  
1981.03.21 ЗСБНХУ-БНМАУ-ын сансрын хамтарсан нислэгийн явцад 

БНМАУ-ЗСБНХУ-ын баатар, сансрын нисгэгч Ж.Гүррагчаагийн хийсэн “Биосфера-
Мон” туршилтыг боловсруулахад цаг уурын эрдэмтэд, инженерүүд оролцжээ. 

1982.08 ДЦУБ-ын бүсийн төв - Новосибирсктэй цаг уурын мэдээг 1200бит/с 
хурдаар тоон ба зурган мэдээ солилцох сувгийг ашиглалтад оруулав. 

1982.11.02 Агаарын даралтын орны ирээдүйн төлөвийг тооцоолох 
гидродинамик  загварыг ЕС 1022 ТЭМ дээр зүгшрүүлж үйлдвэрлэлийн ажилд 
ашиглах болов. 

1982 Усны горим, нөөцөд аж ахуйн үйл ажиллагааны нөлөөллийн судалгаа 
эхлэв. 

1982-1983 ЗХУ-ын Антарктид судлалын XXVIII хайгуулын ажилд инженер 
Д.Чулуунбат оролцов. 

1983.04. Хөрс гэсэх, хөлдөх хугацааны урьдчилсан мэдээ  
1983 Цаг агаарын зургийг гараар буулгадаг байсан технологийг халж Calcomp-г 

ашиглах болов.  
1983 Цаг уурын мэдээгээр сарын эмхэтгэл хийх технологи, программ хангамж, 

түүний шинэ системтэй холбосон хувилбарыг боловсруулав.  
1984.01.01 Агро цаг уурын шинжилгээний анхны станцыг Дархан хотод 

байгуулав. 
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1984.02 Уулархаг орны нөхцөлд агаарын хольцын тархалтыг судлах олон улсын 
туршилтад оролцов.  

1984.07.01 Буудайн ургацын прогнозыг математик загварчлалаар гаргаж эхлэв. 
1984.07.01 Аэрологийн мэдээний анхан шатны боловсруулалтын 

автоматжуулсан технологи нэвтрүүлэв. 
1984.07.04 Агаар мандлын дээд давхаргыг судлах Монгол-Зөвлөлтийн 

хамтарсан цаг уурын пуужинт станцыг Сайншанд хотод байгуулж ашиглалтад 
оруулав. 

1984.12.25 Аэрологийн мэдээний анхан шатны боловсруулалтын шинэ технологи 
нэвтрүүлэв.  

1984 Хоногийн хур тунадас, хамгийн их, бага температур прогнозлох статистик 
арга ашиглаж эхэлсэн. 

1985.07.20 Сансрын цаг уурын мэдээлэл хүлээн авах, боловсруулах төв ажилд 
оров. 

1985 Социалист орнуудын хөдөө аж ахуйн цаг уурын комиссын хурлыг 
Улаанбаатар хотод зохион байгуулав.  

1985 Хөрсний агро ус зүйн шинж чанар тодорхойлох ажлыг бүх нутгаар хийв.  
1985 Орон нутгийн холбооны сувгийг нийтэд нь телефон сувагт шилжүүлэн тоон 

болон зурган мэдээ солилцох болсон. 
1985 Орчны зургийн мэдээ хүлээн авч боловсруулах, зурагт буулгах технологи, 

программ хангамж үйлдвэрлэлд нэвтэрсэн.  
1985 Цаг уурын горимын мэдээг автоматжуулсан аргаар боловсруулах 

технологи, программ хангамжийг ЕС-1022 ТЭМ дээр боловсруулж эхлэв.  
1986.01.01 Ус, цаг уурын ажиглалтын эх мэдээг ЕС-1022 ТЭМ-ээр боловсруулах 

технологи нэвтрүүлсэн.мэдээ хүлээн авах дүрс боловсруулах систем ажилд орсон. 
1986 Б.Жамбаажамцын “Монгол орны уур амьсгал” ном хэвлэгдэн гарлаа.  
1986 Статистик аргаар хоёр сарын урьдчилалтай цаг агаарын мэдээ гаргаж 

эхлэв. 
1986 Цаг уурын 4 ба 8 хугацааны ажиглалтын картын сангийн мэдээг соронзон 

туузанд шилжүүлэх технологи, программ хангамжийг боловсруулж үйлдвэрлэлд 
ашиглав.    

1987 Сарын урьдчилалтай цаг агаарын мэдээ гаргаж эхлэв. 
1987.04 “БНМАУ-ын уур амьсгал, гадаргын усны нөөцийн атлас” хэвлэгдэн гарав. 
1987.06 Үр тарианы ургамлын түрүүлэлтийн үе шат эхлэх хугацааны урьдчилсан 

мэдээ гаргаж эхлэв. 
1987 Монгол орны хөрсний чийгийн лавлах хэвлэгдэн гарав. 
1987.10 Цаг уурын хиймэл дагуулаас өндөр ялгах чадвар бүхий тоон мэдээлэл 

хүлээн авч боловсруулах шинэ технологийг ашиглаж эхлэв. 
1987 Сайд нарын Зөвлөлийн 1987 оны 347 тоот тогтоолоор тооцоолон бодох 

төв, сансрын мэдээллийг хүлээн авах, боловсруулах төв, холбоо мэдээллийн 
товчоо зэргийг нэгтгэн Ус цаг уурын шинжилгээний институтийн бүрэлдэхүүнээс 
гаргаж, Мэдээлэл тооцооллын төв /МТТ/ болгон зохион байгуулж Төсөл, программ 
хангамжийн хэлтэс /ТПХХ/, Электрон тооцоолох машин ашиглалтын хэлтэс 
/ЭТМАХ/, Сансрын мэдээллийн технологийн хэлтэс /СМТХ/ гэсэн үндсэн 3 
хэлтэстэйгээр, нийт 89 орон тоотойгоор ажиллаж эхэлсэн. 
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1988.02 Ус цаг уурын шинжилгээний институтийг Ус цаг уур, ой, агнуурын эрдэм 
шинжилгээний институт болгон өөрчлөн зохион байгуулж захирлаар нь 
Р.Мижиддоржийг томилжээ. 

1988.07 Зориудаар бороо оруулах, мөндөр задлах анхны туршилт-шинжилгээний 
анхны ажлыг хийжээ. 

1988.07 Үр тарианы ургамлын аарцан бололтын үе шат эхлэх хугацааны  
урьдчилсан мэдээ гаргаж эхлэв. 

1988 Ус цаг уур, ой, агнуурын эрдэм шинжилгээний институтын дүрмийг 
баталжээ.  

1988 Анхны Монел компьютер ашиглаж эхэлсэн.  
1988 Цаг уурын ажиглалтын 1936-1953 оны мэдээг техникийн хадгалуурт 

шилжүүлэх ажлын технологи боловсруулж үйлдвэрлэлд ашиглав.  
1989.04 Орон нутгийн уур амьсгалын загвараар дулаан ба хүйтний улирлын цаг 

агаарын төлөвийг гаргаж эхлэв. 
1989.04 Хөрсний хаврын угтвар чийгийн нөөцийн урьдчилсан мэдээ гаргаж 

эхлэв. 
1989 ”Цаг агаар-ургац” загварыг үйлдвэрлэлд ашиглаж эхлэв.  
1989 Ус цаг уур, ой, агнуурын эрдэм шинжилгээний институтын хөдөлмөрийн 

дотоод журмыг баталжээ.  
1989.12.17 Ус цаг уур, ой, агнуурын эрдэм шинжилгээний институтын захирлаар 

Л.Нацагдоржийг томилжээ. 
1989 Шаар хөөргөлтийн ажиглалтын архивын мэдээг техникийн хадгалуурт 

оруулах ажлын технологи, программ хангамж боловсруулж ашиглав.  
1989 Нарны цацраг судлалын ажиглалтын мэдээг автоматжуулсан аргаар 

боловсруулах ажлын технологи, программ хангамж. ЕС-1022 ТЭМ дээр 
боловсруулж эхлэв.  

1990.04.06 Ус цаг уур, ой, агнуурын эрдэм шинжилгээний институтыг Ус цаг 
уурын эрдэм шинжилгээний хүрээлэн болгон өөрчлөн зохион байгуулж захирлаар 
нь Л.Нацагдоржийг томилжээ. 

1990.08.04 БНМАУ-ын бүртгэлийн 146 тоот гэрчилгээ авчээ.  
1990 Зүүн зүгийн нутгаар цасан шуурга прогнозлох статистик арга боловсруулж 

үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэв. 
1991.09 Ус цаг уур, орчны хэмжилт хийх зориулалт бүхий MILOS-200 автомат 

станцыг Улаанбаатар, Дархан хотод суурилуулжээ.  
1992.02 Улаанбаатар-Новосибирскийн хооронд ус цаг уурын мэдээ солилцох 

7200 бит/с хурдтай технологийн горимд шилжив. 
1992.02.11 Дорноговь аймгийн Эрдэнэ сумын нутагт агаар дахь нүүрсхүчлийн 

хий ба бусад бага хольцтой хийн судалгааны Улаан-Уул станц байгуулагдаж дээж 
авч эхлэв.  

1993 VAX-ын сүлжээг тавьж, зарим мэдээний боловсруулалтыг компьютерээр 
хийх болсон. 

1994.01.15 Улаанбаатар-Бээжингийн хооронд цаг уурын мэдээ солилцох 
хиймэл дагуулын холбооны сувгийг ашиглаж эхлэв. 

1994.05. Маскингемийн загварыг усны богино хугацааны прогнозод хэрэглэж 
эхлэв 

1994.07 Хадлан бэлчээрийн ургамлын ургацын урьдчилсан мэдээ гаргаж эхлэв. 
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1994 Тэнгэрийн эрхэсийн хөдөлгөөнийг тооцон цаг агаарыг урт хугацаагаар 
урьдчилан мэдээлэх арга боловсруулж ашиглаж эхлэв. 

1994 Газарзүйн мэдээллийн систем ARC/INFO ашиглаж эхлэв.  
1994 Б.Мягмаржав, Л.Нацагдорж нар ШУА-ийн Геологи-газарзүйн бага чуулганы 

гишүүнээр сонгогдон ажиллаж эхлэв.   
1995.10 Дэлхийн уур амьсгалын загварын үр дүнг ашиглан Монгол орны уур 

амьсгалын өөрчлөлтийн судалгаа хийж эхэлсэн. 
1996.01.06 Ус цаг уурын дотоодын мэдээ солилцоонд Х-25 системийг нэвтрүүлж 

Улаанбаатар хотыг аймгийн төвүүдтэй компьютерийн сүлжээнд холбож 4800-9600 
бит/с хурдтай мэдээллийн сүлжээ байгуулжээ. 

1996 Ой хээрийн түймрийг сансраас илрүүлэх технологи нэвтэрсэн. 
1996.12 Эм хонины тарга хүчний өсөлт, бууралтын болон төмсний ургацын 

урьдчилсан мэдээ гаргаж эхлэв. 
1996 Хөдөө аж ахуйн цаг уурын лавлах шинэчлэгдэн хэвлэгдэв. 
1996 Цаг агаарын газар, өндөр, орчны зургийг (фронтгүй) DOS 4.0 орчинд 

боловсруулах программ хангамжийг анхлан нэвтрүүлэв. 
1996 Ус цаг уурын эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн дүрмийг баталжээ.  
1997.01.22 Ус цаг уурын эрдэм шинжилгээний хүрээлэнг Засгийн газрын 1997 

оны 31 дүгээр тогтоолын дагуу Ус цаг уурын хүрээлэн болгон өөрчлөн зохион 
байгуулж захирлаар нь Л.Нацагдоржийг томилжээ.  

1997.08 Цаг агаарын зургийг компьютерээр боловсруулан аймгуудад нэвтрүүлэх 
технологи нэвтэрч синоптикийн ажлын байрны автоматжуулалт эхлэв. 

1997  Усны биологийн лаборатори байгуулагдав. Усны биологийн мониторинг 
эхлэв 

1997 Цаг агаарын мэдээг төр засгийн байгууллага, радио, телевиз, сонин 
хэвлэлүүдэд факсийн төхөөрөмжөөр дамжуулдаг болсон. 

1997.11.13 Монгол улсын Их хурал “Ус цаг уур, орчны хяналт-шинжилгээний 
тухай” хуулийг баталжээ. 

1997 Азийн муссоны олон улсын судалгаанд оролцож эхлэв. 
1998.01.20 Төсөвт байгууллагын улсын бүртгэлийн 1700928 тоот регистрийн 

дугаартай гэрчилгээ авчээ.  
1998.05 Радиозондын ажиглалтын мэдээг автоматаар боловсруулах, аэрологийн 

диаграммыг машинаар байгуулах программ хангамж  нэвтрэв. 
1998.07 Монгол-Японы хамтарсан цаг уурын иж бүрэн хэмжилтийн автомат 

“РАМ” станц  Арвайхээрт суурилуулсан 
1998.10.16 Монгол улсын эрдэм шинжилгээний байгууллагын 06 тоот бүртгэлийн 

гэрчилгээ авчээ.  
1998.12 Хөдөө аж ахуйн цаг уурын мэдээлэл боловсруулалтыг автоматжуулж 

эхлэв. 
1998 Урсацын эмхэтгэлийг компьютерээр боловсруулж эхлэв 
1999.01 Цаг уурын ажиглалтын мэдээлэл боловсруулах ажиллагааг 

автоматжуулсан технологи улсын хэмжээгээр нэвтэрсэн. 
1999.01 Олон улсын Атомын энергийн агентлагийн техникийн хамтын 

ажиллагааны шугамаар “Изотопын техникийг Туул голын усны судалгаанд хэрэглэх 
нь” төсөл хэрэгжиж эхлэв.  

1999.07.01 Цаг агаарын урьдчилсан мэдээг 24 хот суурингаар гаргах болсон. 



УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ СУДАЛГАА, МЭДЭЭЛЛИЙН ХҮРЭЭЛЭНГИЙН  
ХӨГЖЛИЙН ТҮҮХИЙН ЖИМЭЭР 

 

161 
 

1999.07 Пунктээр 5 хоногийн цаг агаарын урьдчилсан мэдээг гидродинамик 
статистик аргаар гаргах болов.  

1999.07 Харуулын мэдээг автоматжуулсан боловсруулалтын системээр 
боловсруулж эхлэв.  

1999.12 RC53C Допплерийн радарын ажиглалт, мэдээ боловсруулалтын автомат 
систем үйлдвэрлэлд нэвтэрсэн. 

1999.12 Монголын үндэсний телевизээр цаг агаарын мэдээг тайлбарлагч-
синоптик анх удаа тайлбарлаж, орон даяар хоногт 3 удаа гарах болов. 

1999 Салхины их хурдыг 12, 24, 36 цагаар 36 хот суурингаар прогнозлох 
гидродинамик статистик арга боловсруулж үйлдвэрлэлд нэвтрүүлсэн. 

1999 Аймгийн төвүүдээр хүчтэй салхийг 12, 24, 36 цагаар прогнозлох статистик 
арга боловсруулж үйлдвэрлэлд нэвтрүүлсэн. 

1999 Япон-Монголын хамтарсан “АМРЕХ” төсөл хэрэгжиж эхлэн ус-хөрсний 
гидрологи-уур амьсгалын судалгааны хээрийн хэмжилт хийж эхлэв. 

1999 “Монгол орны гадаргын ус” ном хэвлэгдэв.  
2000.01 Усны түвшинг хэмжих автомат станцыг анх байгуулав.  
2000.01.01 Цаг агаарын зургийг компьютерээр боловсруулах "цаасгүй" технологи 

улсын хэмжээгээр нэвтэрсэн. 
2000.05 Хиймэл дагуулын мэдээлэл боловсруулалтын MciDAS системийг 

үйлдвэрлэлд нэвтрүүлсэн.  
2000 Иргэдэд аюултай ба онц аюултай үзэгдлийн мэдээллийг шуурхай хүргэх 

дохиоллын систем ашиглаж эхэлсэн. 
2000 Монгол орны Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үндэсний хөтөлбөрийг 

боловсруулан монгол ба англи хэл дээр гаргав.  
2001.01 Монгол улсын Засгийн газрын 2000 оны 190 дүгээр тогтоолын дагуу Ус, 

цаг агаарын аюултай үзэгдлийн тухай урьдчилсан мэдээг урьдчилан анхааруулах, 
урьдчилан сэргийлэх гэж аймгийн нутгаар ялган мэдээлдэг болсон. 

2001.05 Интернетийг цаг агаарын мэдээ гаргах шуурхай ажилд ашиглах 
технологи нэвтэрсэн 

2001.08 Монгол улсын хэмжээгээр бэлчээрийн даац, багтаамж тодорхойлох 
ажил эхлэв. 

2001.08.13 Улаанбаатар-Москва-Новосибирскийн хооронд 32500 бит/с хурдтай 
хиймэл дагуулын холбоонд шилжив. 

2001.11 ДЦУБ-ын сайн дурын хамтын ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд 
Улаанбаатар-Бээжингийн хооронд 2 Мбайт-ийн хурдтай хиймэл дагуулын холбоо 
ажилд орсон. 

2001.11 Ус цаг уурын хүрээлэнгийн захирлаар Д.Аззаяаг томилжээ.  
2001.12 Ус цаг уурын хүрээлэнгийн бүтэц, дүрмийг шинэчлэн баталжээ.  
2001.12 Төв, орон нутгийн урьдчилан мэдээлэх товчоодыг цаг агаарын зураг 

мэдээ, мэдээлэл, программ хангамжаар хангах боловсруулалтын төвийн үүрэг 
гүйцэтгэх болсон. 

2001 Япон-Монголын хамтын судалгааны "The rangelands Atmosphere-
Hydrosphere-Biosphere Interaction Study in Northeastern Asia" төсөл хэрэгжиж эхлэв. 

2001 Гадаргын усны судалгаанд газарзүйн мэдээллийн систем нэвтэрч эхлэв.  
2001 Нарны цацрагийн мэдээллийг автомат боловсруулалтын системээр 

боловсруулах туршилтын ажил эхэлсэн. 
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2001 Аэрологийн шинжилгээний ажилд Дижикора систем нэвтрүүлэв.  
2002.02.07 Ус цаг уурын хүрээлэнгийн захиргааны зөвлөлийн дүрмийг баталжээ.  
2002.06. Япон-Монголын хамтын судалгааны “Хэрлэн голын сав нутгийн ус, 

энергийн эргэц, биологи" RAISE төсөл хэрэгжиж эхлэв.  
2002.02.07 Ус цаг уурын хүрээлэнгийн хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн 

баталжээ.  
2002.04 Бэлчээрийн талхлагдалт, таримал ургамлын өвчин, хортон, бэлчээрийн 

хортон мэрэгчдийн ажиглалт эхлэв.  
2002.09 “Дорнод бүсийн уур амьсгалын өөрчлөлт” сэдэвт Монгол-Оросын 

хамтарсан эрдэм шинжилгээний бага хурлыг Дорнод аймгийн Чойбалсан хотод 
зохион байгуулав.  

2002.11 “Монгол орны хуурай газрын өөрчлөлт” сэдэвт олон улсын эрдэм 
шинжилгээний анхдугаар хурлыг Япон улсын Токио хотод Японы мэргэжилтнүүдтэй 
хамтран зохион байгуулав.  

2002 СТАРТ олон улсын байгууллагаас хэрэгжиж буй “Уур амьсгалын 
өөрчлөлтөнд сав шим тогтолцоо, МАА-н өртөх, дасан зохицохуйн судалгаа” төсөл 
хэрэгжиж эхлэв.  

2002 оны 10 дугаар сарын 23. Мөстлийн судалгаа эхлэв.  
2003.01 Нарны цацраг судлалын ажиглалтын мэдээллийг автомат 

боловсруулалтын системэр боловсруулах технологи улсын хэмжээгээр 
үйлдвэрлэлд нэвтэрсэн.  

2003 Цаг уурын үзүүлэлтүүдийн шинжүүрийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлсэн.  
2003 Монгол орны гадаргын усны улсын тооллого анх удаа зохион байгуулагдав.  
2003.09 Мөстлөгийн мониторинг Алтай таван богдын Потанины мөсөн голд 

эхлэв.  
2003.09.22 “Төвийн бүсийн уур амьсгалын өөрчлөлт” сэдэвт Монгол-Оросын 

хамтарсан эрдэм шинжилгээний бага хурлыг Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар хотод 
зохион байгуулав.  

2003.12.02 “Монгол орны хуурай газрын өөрчлөлт” сэдэвт олон улсын эрдэм 
шинжилгээний хоёрдугаар хурлыг Япон улсын Ыкохама хотод Японы 
мэргэжилтнүүдтэй хамтран зохион байгуулав. 

2003.11 FY-2 байран хиймэл дагуулын 3 сувгийн (VIS, IR, WV) мэдээг цаг 
агаарын мэдээ гаргахад ашиглаж эхэлсэн.  

2003 АНУ-ын Филадельфийн Байгалийн ухааны Академитай хамтран Сэлэнгэ 
мөрний сав нутагт гидробиологийн судалгаа хийж эхлэв.   

2003 НҮБ-ын МОН 02/305 төслийн ажилд оролцож эхлэв.  
2004 Ус цаг уурын анхны хуанли хэвлэгдэн гарав.  
2004.01 Хөдөө аж ахуйн цаг уурын ажиглалтын мэдээллийн сангийн 

автоматжуулалт улсын хэмжээгээр нэвтэрсэн.  
2004.06.30 ДЦУБ-ын Сайн дурын хамтын ажиллагааны хөтөлбөрөөр 

хэрэгжүүлсэн төслийн хүрээнд БНСУ-ын цаг уурын албанаас өгсөн РС кластер дээр 
бүсийн гидродинамик тоон прогнозын ММ-5 загварыг ажиллуулж эхлэв. 

2004.07.26 “Баруун бүс нутгийн уур амьсгалын өөрчлөлт” сэдэвт эрдэм 
шинжилгээний бага хурлыг Увс аймгийн Улаангом хотод зохион байгуулав. 
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2004.08.25 “Төв Азийн гандуу ба хуурай бүс нутгийн уур амьсгалын өөрчлөлт” 
сэдэвт Монгол-Хятадын хамтарсан эрдэм шинжилгээний бага хурлыг Улаанбаатар 
хотод зохион байгуулав. 

2004.11 Улаанбаатар хот орчмын цаг агарын мэдээг УЦУОШГ-ын байшин дээрх 
гэрэлт гүйдэг электрон самбараар нийтэд мэдээлдэг болсон. 

2004.11.05 “Ус цаг уурын судалгаа-80 жилд” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага 
хурлыг Улаанбаатар хотод зохион байгуулав. 

2004.11.09 “Монгол орны хуурай газрын өөрчлөлт” сэдэвт олон улсын эрдэм 
шинжилгээний гуравдугаар хурлыг Япон улсын Цукуба хотод Японы 
мэргэжилтнүүдтэй хамтран зохион байгуулав. 

2004.11.15 VSAT-ын сүлжээ ашиглалтад орж аймгуудтай хиймэл дагуулын 
сувгаар харилцах болж цаг агаарын урьдчилсан мэдээ гаргахад ажиглах зураг 
материал төв орон нутагт ижил түвшинд хүрэв. 

2004.11.15 VSAT сүлжээ ашиглалтад орсноор 14 аймгийн төв дэх цаг уурын 
автомат станцын мэдээг цаг агаарын урьдчилсан мэдээ гаргахад ашигладаг болов.  

2004 ОХУ-ын Чита мужийн Ус цаг уурын байгууллагатай хамтран ус зүйн 
судалгааг Дорнод аймгийн Хөх нуур, Улз голын сав, Халх гол, Буйр, Тарь нуурт 
хийж эхлэв. 

2004 Японы Засгийн газрын буцалтгүй тусламжийн хүрээнд Улаанбаатар, 
Арвайхээр, Даланзадгад аэрологийн станцыг Франц улсын SR2K2 системээр 
төхөөрөмжилсөн. 

2004 Японы Токиогийн Метрополитен их сургуультай хамтран уур амьсгалын 
өөрчлөлт, ган, хөрсний чийг, мал аж ахуйн цаг уурын чиглэлээр хамтын судалгаа 
хийж эхлэв.  

2005.01.25 Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн дэргэдэх эрдэмтэн мэргэжилтнүүдийн 
зөвлөлийн Бүс нутгийн хөгжлийг дэмжих бодлогын салбар зөвлөлийн гишүүнээр 
Д.Аззаяа ажиллаж эхлэв.    

2005.05 Баруун  европын дунд хугацааны төвд гаргасан Улаанбаатар хотын цаг 
агаарын 10 хоногийн урьдчилсан мэдээг интернетээр авч цаг агаарын мэдээ 
гаргахад ашиглаж эхлэв. 

2005.06 Агаарын хуурайшлыг цаг уурын нөхцлөөр үнэлж зураглал хийн төв орон 
нутагт факс, VSATсүлжээгээр дамжуулдаг болов.  

2005.06.19 Цамбагарав уулын хавтгай оройн мөстөлд цаг уурын автомат станц 
байрлуулав.  

2005.07 Цаг агаарын мэдээ гаргахад ашигладаг бүх бодит болон прогноз  зураг, 
цаг агаарын бүтээгдэхүүнийг орон нутагт хиймэл дагуулын VSATын сүлжээний 
интернатын сервир дээр тавьдаг болов. 

2005.07 ОХУ-ын Улаан-Үд хотын Экологи туршлагын физикийн хүрээлэнтэй 
хамтран агаар мандал дахь бага хольцтой хий ба газар орчмын озоны судалгааг 
хийж эхлэв.  

2005.07.26 “Монгол орны хуурай газар ба уур амьсгалын өөрчлөлт” сэдэвт олон 
улсын эрдэм шинжилгээний анхдугаар симпозиумыг Улаанбаатар хотод зохион 
байгуулав. 

2005.07.31 Солонгосын Пуконы их сургуулийн Агаар мандал, орчны судалгааны 
тэнхимтэй хамтран Өмнөговь аймаг дахь Ёлын амны судалгааг хийж эхлэв.   
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2005.08.22 “Говийн бүсийн уур амьсгалын өөрчлөлт” сэдэвт эрдэм шинжилгээний 
бага хурлыг Өмнөговь аймгийн Даланзадгад хотод зохион байгуулав.  

2005.08 АК-01 коодын мэдээ боловсруулж аймагт гараар дамжуулдаг ажиллагаа 
автомат горимд орж дамжигддаг болсон. 

2005.09. 28 пунктээр бодсон ММ-5 загварын үр дүнг төв орон нутгийн урьдчилан 
мэдээлэх салбарт дамжуулж эхлэв.  

2005.09 Орон нутагт гаргасан цаг агаарын мэдээний төслийг операторч бичиж 
авдаг байсан гар ажиллагааг автоматаар бүртгэж авдаг болов.  

2005.10 Орон нутгаас ирдэг аюултай болон онц аюултай үзэгдлийн урьдчилан 
сэргийлэх мэдээг операторч бичиж авдаг байсан гар ажиллагааг автоматаар 
бүртгэж авдаг болов.  

2005.11 Монголын 118 станцаар бодсон ММ-5 загварын үр дүнг төв орон нутгийн 
урьдчилан мэдээлэх салбарт дамжуулж эхэлсэн.  

2005.11 Аюул агаар мэдээг нэгтгэх гар ажиллагааг автомат горимд оруулж төв 
орон нутагт нэгэн зэрэг мэдээг харах, хэвлэж авах боломжтой болов.  

2005.11 Хиймэл дагуулын VSAT-ын сүлжээн дээр үндэслэгдсэн 100 хэрэглэгч 
хоорондоо харилцан чатлах Чатын системийг нэвтрүүлэв.  

2005.11 Сарын цаг уурын мэдээний Climat коод-мэдээллүүдийг Чатын систем 
дээр үндэслэн орон нутгаас төвийн мэдээллийн санд шууд дамжуулдаг программ 
хангамжийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэв.  

2005 Б.Жамбаажамцын “Монгол орны уур амьсгал” ном зууны шилдэг бүтээлийн 
батламж хүртэв.  

2006 Д.Аззаяа ШУА-ийн Геологи-газарзүйн бага чуулганы гишүүнээр сонгогдон 
ажиллаж эхлэв.   

2006.01.01 Усны горимын ажиглалтын мэдээний коодыг тайлж SQL Server 
мэдээллийн санд оруулах программ хангамжийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлж, VSAT-ийн 
сүлжээнд тулгуурласан орон нутгийн вэб сайт дээр байрлуулав. 

22000066..0011  ХХууррдднныы  ииннттееррннееттеедд  ххооллббооггддоожж  ттүүүүннииййгг  ццаагг  ааггааааррыынн  ууррььддччииллссаанн  ммээддээээ  

ггааррггааххаадд  аашшииггллааддаагг  ббооллоовв..  
2006.01 НOAA-17 дагуулын мэдээг боловсруулах MciDAS программ хангамжийг 

шинээр авч зүгшрүүлэн үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэв. 
2006. 02 Монголын 118 станцаар бодсон ММ-5 загварын үр дүнгийн зурган 

мэдээллийг  төв орон нутгийн урьдчилан мэдээлэх салбарт дамжуулж эхэлсэн. 
2006.02 Бүх аймгуудын харуулын мэдээг нэгтгэж боловсруулах программ 

хангамжийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэв. 
2006.02 Японы вэб хаягаар орж Улаанбаатар хот болон бусад 5 аймгийн төвийн 
10 хоногийн мэдээг интернетээс харах боломжтой болов. 
2006.03 Аймгийн уур амьсгалын эмхэтгэл хийх арга зүй боловсруулж 
нэвтрүүлсэн.  
2006.05 АНУ-ын НOAA-ийн Далай, агаар мандал судлалын лабораторитой 

хамтран тропосфер дэх хүлэмжийн хий ба озоны агууламжийн хэмжилт хийх нислэг 
үйлдэж эхлэв.  

2006.05.12 Ус цаг уурын хүрээлэнгийн үйл ажиллагааны стратегийн чиглэл, 
зохион байгуулалтын бүтцийг шинэчлэн баталжээ. Түүнчлэн секторуудын үйл 
ажиллагааны чиглэлийг баталсан байна.  
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2006.06 АНУ-ын Виксоны их сургуулиас НOAA-18 хиймэл дагуулын мэдээллийг 
синоптикийн зориулалтаар боловсруулах MciDAS программ хангамжийг шинээр авч 
зүгшрүүлэн үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэв. 

2006.06 Цаг агаарын мэдээг 29 хот суурингаар гаргах болов.  
2006.08.03 “Зүүн бүсийн уур амьсгалын нөөц, түүний өөрчлөлт” сэдэвт эрдэм 

шинжилгээний бага хурлыг Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт хотод зохион байгуулав.  
2006.08 Сургалтад зориулсан 1:1500000 масштабтай “Монгол орны уур 

амьсгалын зураг” хэвлэгдэв.  
2006.08 Бүх аймгуудын УЦУОШ Төвүүд интернетэд холбогдов.  
2006.09.01 Хөдөө аж ахуйн цаг уурын агро дундаж мэдээний коодыг тайлж SQL 

Server мэдээллийн санд оруулах программ хангамжийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлж, 
VSAT-ийн сүлжээнд тулгуурласан орон нутгийн вэб сайт дээр байрлуулав. 

2006.09.13 “Ус цаг уурын хүрээлэн-40 жилд” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага 
хурлыг Улаанбаатар хотод зохион байгуулав. 

2007.04.18-20 “Элсэн шуурга, тоосны унал” сэдэвт олон улсын эрдэм 
шинжилгээний бага хурлыг Улаанбаатар хотод тус хүрээлэн БНСУ-ын багшийн их 
сургуулийн Агаар мандал, орчны судалгааны төвтэй хамтран зохион байгуулав. 

2010.06.24 БОАЖ-ын Сайдын 2010 оны 06 дугаар сарын 24-ны өдрийн 197 тоот 
тушаалаар Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын харьяанд ажиллаж байсан 
Мэдээлэл тооцооллын төвийг Нидерландын Вант улсын Засгийн газрын 
санхүүжилтээр хэрэгжүүлсэн “Байгалийн нөөцийн менежментийн үндэсний 
геомэдээллийн төв” төслийн техник хэрэгсэл, мэргэжлийн боловсон хүчний нөөцөд 
түшиглэн өргөтгөж, Байгаль орчны мэдээллийн төв болгон өргөтгөн зохион 
байгуулсан. ЦУОШГ-ын даргын 2010 оны 08 дугаар сарын 23-ны өдрийн 84 тоот 
тушаалаар Байгаль орчны мэдээллийн төвийн зохион байгуулалтын бүтэц, орон 
тооны дээд хязгаарыг баталсан бөгөөд Байгаль орчны мэдээллийн төв нь 
Мэдээллийн менежментийн хэлтэс, Зайнаас тандан судлалын хэлтэс, Холбоо 
сүлжээний хэлтэс гэсэн 3 хэлтэстэй болж, төвийн захирлаар С.Хөдөлмөр, төвийн 
менежерээр Ц.Батцэцэг, хэлтсийн даргаар М.Баясгалан, М.Одбаяр, Д.Тунгалаг нар 
ажиллаж эхэлсэн. 

2010 он. Г.Даваа “Байгаль орчны хохирлын үнэлгээ, нөхөн төлбөр тооцох 
аргачлал”-ын Гадаргын усны хохирлын үнэлгээ, нөхөн төлбөр тооцох аргачлалыг 
боловсруулав.  

2010 он. Хамтын бүтээл, “Хар нуур Ховд голын сав газрын Усны нөөц, байгаль 
орчин, нийгэм эдийн өнөөгийн төлөв, байдал, хэтийн хандлага суурь судалгааны 
эмхэтгэл”, WWF эрхлэн гаргав.  

2010 он. Т.Цэнгэл, Г.Даваа “Ус хэмжихүй ухаан” сурах бичиг хэвлэгдэв.  
2010 он. Г.Даваа, Д.Оюунбаатар “Ус судлал” ШУА-ийн 108 ботийн 58 дугаар 

хэвлэгдэв. 
2010 он. “Climate change impact assessment-National communication-2” хэвлэгдэв. 
2011 он. Усны шинжилгээний ажлын заавар шинэчлэгдэн, хэвлэгдэв.  
2011. Бэлчээрийн ургамлын ажиглалтын зааварт нэмэлт засвар хийж, шинэчлэн 

боловсруулав. 
2012. МААЦУ-ын 4 харуулд цаг уурын зөөврийн автомат станц суурилуулав. 
2013.10.15 “Реки режим” программыг орон нутагт туршилтын журмаар 

ажиллуулах шийдвэр гарав. 
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2014.03.01 УЦУОХ, ШУА-ийн ГЗХ ба Японы Далай, эх газрын судалгаа, 
технологийн агентлаг (IORGC, JAMSTEC)-тай хамтарсан ээлжит семинарыг УЦУОХ 
дээр зохион байгуулав. 

2015. Х.Пүрэвдагва Болгарын олон улсын 23 дугаар экспедицэд оролцож, 
Антарктидын Ливингстоны аралд цасны судалгаа хийв. 

2015.03 Засгийн газрын 2015 оны 02 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 55 дугаар 
тогтоолоор Ус, цаг уур, орчны хүрээлэн, Байгаль орчны мэдээлэл, тооцооллын 
төвийг нэгтгэн “Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн” болгож өөрчлөн 
зохион байгуулав. 

2015.11. “Монгол орны гадаргын усны горим, нөөц” ном хэвлэгдэв. 
2016.08 “Азийн шороон шуурганы үүсэл, тархац, орчны өөрчлөлт“ сэдэвт олон 

улсын эрдэм шинжилгээний бага хурлыг 2016 оны 8 дугаар сарын 8-12-ны өдрүүдэд 
Улаанбаатар хотноо тус хүрээлэн нь Япон улсын Нагояагийн их сургуультай 
хамтран зохион байгуулав.  

 
3 дугаар хавсралт 
 
ГОЛ БҮТЭЭЛҮҮД 
 
Р.Мижиддорж, Уур амьсгалын өөрчлөлт, тогтвортой хөгжлийн асуудал,  УБ, 2002 
“Монгол орны гадаргын усны горим, нөөц”, Улаанбаатар, 2015 
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4 дүгээр хавсралт 
 
УС ЦАГ УУРЫН ХҮРЭЭЛЭНГИЙН ЭРДЭМ  

ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БҮТЭЭЛИЙН ЖАГСААЛТ 
 

Дугаар Нэр Хэвлэгдс
эн он 

Хэвлэгдсэн 
хэл 

1 Монгол орны газарзүйн асуудал, 
¹ 7 

1967 Монгол 

2 Ус цаг уурын шинжилгээний 
институтийн эрдэм 
шинжилгээний бүтээл 

1976 Монгол 

3 Ус цаг уурын шинжилгээний 
институтийн эрдэм 
шинжилгээний бүтээл 

1978 Монгол 

4 Эрдэм шинжилгээний бүтээл 1980 Монгол 

5 Эрдэм шинжилгээний бүтээл 1980 Монгол 

6 Эрдэм шинжилгээний бүтээл 
(БНМАУ-ын нутаг дэвсгэр дээрх 
агаар мандлын орчил урсгал, цаг 
агаарын аюултай үзэгдэл) 

1982 Монгол 

7 Труды Института Метеорологии 
и гидрологии (Вопросы 
гидрометеорологии) 

1982 Орос 

8 Эрдэм шинжилгээний бүтээл 1983 Монгол 

9 Ус цаг уурын шинжилгээний 
институтийн бүтээл 

1983 Монгол 

10 Труды Института Метеорологии 
и гидрологии 

1985 Орос 

11 Труды Института Метеорологии 
и гидрологии (Вопросы 
гидрометеорологии) 

1986 Орос 

12 Эрдэм шинжилгээний бүтээл 1987 Монгол 

13 Ус цаг уур, ой агнуурын эрдэм 
шинжилгээний институтийн 
бүтээл 

1988 Монгол 

14 Эрдэм шинжилгээний бүтээл 1989 Монгол 

15 Эрдэм шинжилгээний бүтээл 1991 Монгол 

16 Эрдэм шинжилгээний бүтээл 1992 Монгол 

17 Эрдэм шинжилгээний бүтээл 
(Уур амьсгалын өөрчлөлт, Хөдөө 
аж ахуйн цаг уур, Орчны 
бохирдол) 

1994 Монгол 

18 Эрдэм шинжилгээний бүтээл 
(Урьдчилан мэдээлэх цаг уур, 
Хөдөө аж ахуйн цаг уур, Орчны 

1996 Монгол 
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бохирдол) 

Тусгай 
дугаар 

Papers in meteorology. Special 
issue 

1996 Англи 

19 Эрдэм шинжилгээний бүтээл 1998 Монгол 

20 Эрдэм шинжилгээний бүтээл 1999 Монгол 

21/2 Papers in meteorology and 
hydrology. (Synoptic meteorology, 
Agrometeorology, Climate, 
Hydrology, Climate change, 
Remote sensing) 

1999 Англи 

22 Эрдэм шинжилгээний бүтээл 
(Синоптик цаг уур, уур амьсгал 
судлал, ус судлал, хөдөө аж 
ахуйн цаг уур, сансрын цаг 
уурын асуудлууд) 

2001 Монгол 

23/3 Papers in meteorology and 
hydrology. (Synoptic meteorology, 
Agrometeorology, Climate, 
Hydrology, Climate change, 
Remote sensing) 

2001 Англи 

24 Эрдэм шинжилгээний бүтээл 
(Синоптик цаг уур, уур амьсгал 
судлал, хөдөө аж ахуйн цаг уур, 
орчны судлал, ус судлал, 
зайнаас тандан судлал) 

2002 Монгол 

25/4 Papers in meteorology and 
hydrology 

2003 Англи 

26 Эрдэм шинжилгээний бүтээл 2004 Монгол 

27/5 Papers in meteorology and 
hydrology 

2005 Англи 

Тусгай 
дугаар 

Эрдэм шинжилгээний бүтээл 2006 Монгол 

28 Эрдэм шинжилгээний бүтээл 2006 Монгол 

29/6 Papers in meteorology and 
hydrology 

2007 Англи 

30 Эрдэм шинжилгээний бүтээл 2009 Монгол 

31 Эрдэм шинжилгээний бүтээл 2010 Монгол 

32/8 Papers in meteorology and 
hydrology 

2011 Англи 

33 Эрдэм шинжилгээний бүтээл 2013 Монгол 

34 Эрдэм шинжилгээний бүтээл 2014 Монгол 

35/9 Papers in meteorology and 
hydrology 

2015 Англи 

36 Эрдэм шинжилгээний бүтээл 2016 Монгол 
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5 дугаар хавсралт  
 
ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ӨГҮҮЛЛҮҮД 
 
2006 он 

1. Г.Адъяабадам, Г.Даваа,  2006: Возможность  использования  индексов 
атмосферных циркуляции для долгосрочного прогнозирования  стока рек 
Селенга на территорий Монголии, Международная  научно-практическая 
конференция “Охрана и Рациональное использование трансграничных вод”,  
Улан-Батор. 

2. Г.Адъяабадам, С.Сожидмаа, 2004-2006: “Гол мөрний гачиг урсацыг 
магадлалт статистик аргаар прогнозлох арга боловсруулах” сэдэвт эрдэм 
шинжилгээний ажлын тайлан, УЦУХ. Улаанбаатар. 

3. Ж.Алтанцэцэг,Д.Батдорж,2006: Монгол орны говийн бүсийн агаарын 
температурын олон жилийн өөрчлөлт ,”Говийн бүсийн уур амьсгалын 
өөрчлөлт”- э.ш-ний бага хурлын эмхтгэл, х.-1-19, Улаанбаатар. 

4. Ж.Алтанцэцэг,Н.Баттөр, 2006:  Монгол орны говийн бүсийн хур тунадас, 
агаарын чийгшлийн олон жилийн өөрчлөлт,” Говийн бүсийн уур амьсгалын 
өөрчлөлт”- э.ш-ний бага хурлын эмхтгэл, х. 20-26, Улаанбаатар. 

5. Ж.Батцэцэг, Д.Цэрэнноров,Э.Мөнхжаргал, Намхайжанцан,Ж.Алтанцэцэг, 
2006: Тарваган тахал өвчний өсгөвөр илрэлтийг уур амьсгалын зарим 
онцлогтой холбон судалсан дүнгээс, БГХӨЭСТ-ийн эш-ний бүтээл N14,х46-
58. 

6. Ж.Алтанцэцэг, Д.Дуламсүрэн, 2006:  Бигэрийн “Таван элс” сувиллын элсэн 
эмчилгээний био уур амьсгалын нөхцөл, Байгалийн элс-экологи-сувилал 
Бигэр, э.ш-ний бага хурлын эмхтгэл, Улаанбаатар. 

7. Ж.Алтанцэцэг,Г.Намхайжанцан , 2006:  Цаг уур, уур амьсгалын мэдээний 
хэрэглээ, “Зах зээлийн системд ус цаг уурын байгууллагын гүйцэтгэх үүрэг 
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6 дугаар хавсралт 
 
УС ЦАГ УУРЫН ХҮРЭЭЛЭНГЭЭС ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН  

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАГА ХУРЛУУД 
 

¹ Нэр Хугацаа Хаана  

1. Ус цаг уурын мэдээлэл 1976 он Улаанбаатар 

2. Хүрээлэнгийн ЭШБХ 1977 оны 12-р  сар Улаанбаатар 

3. Хүрээлэнгийн ЭШБХ 1978 оны 12-р  сар Улаанбаатар 

4. Хүрээлэнгийн ЭШБХ 1979 оны 12-р  сар Улаанбаатар 

5. Ус цаг уурын шинжлэх 
ухаан ХАА-н үйлдвэрлэлд 

1980 оны 3-р сарын 21 Улаанбаатар 

6. Уур амьсгалын өөрчлөлт, 
симпозиум 

1980 оны 6-р сар  Улаанбаатар 

7. Хүрээлэнгийн ЭШБХ 1980 оны 12-р  сар Улаанбаатар 

8. Хүрээлэнгийн ЭШБХ 1981 оны 11-р  сар Улаанбаатар 

9. Хүрээлэнгийн ЭШБХ 1983 оны 12-р  сар Улаанбаатар 

10. Хүрээлэнгийн ЭШБХ 1984 оны 12-р  сар Улаанбаатар 

11. Хүрээлэнгийн ЭШБХ 1985 оны 12-р  сар Улаанбаатар 

12. Хүрээлэнгийн ЭШБХ 1986 оны 12-р  сар Улаанбаатар 

13. Хүнсний программын агро 
цаг уурын хангамж, 
Социалист орнуудын ЭШБХ  

1986 оны 7-р сарын 16 Улаанбаатар 

14. Монгол-Зөвлөлтийн эрдэм 
шинжилгээ, судалгааны 
ажлын 1981-1985 оны үр 
дүн, Монгол-Зөвлөлтийн 
хамтарсан ЭШБХ 

1986 он Улаанбаатар 

15. Хөвсгөл нуур, Сэлэнгэ 
мөрний сав газрыг 
хамгаалах үндсэн 
асуудлууд  

1987 оны 10-р сарын 01 Улаанбаатар 

16. Хүрээлэнгийн ЭШБХ 1987 оны 12-р  сар Улаанбаатар 

17. Байгаль орчныг хамгаалах 
зарим асуудал 

1988 оны 1-р сар Улаанбаатар 

18. Дархан хотын байгаль 
орчныг хамгаалах асуудал 

1988 он Дархан 

19. Ус хэмнэе 1988 оны 09-р сарын 31 Улаанбаатар 

20. Байгалийн шинжлэлд 
математик загварчлал 
хэрэглэх нь, симпозиум 

1989 оны 11-р сарын 17 Улаанбаатар 

21. Багануурын районы байгаль 
орчныг хамгаалах асуудал 

1989  он Багануур 

22. Хүрээлэнгийн ЭШБХ 1990 оны 12-р  сар Улаанбаатар 

23. Говийн байгаль орчин, 1991 он Улаанбаатар 



УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ СУДАЛГАА, МЭДЭЭЛЛИЙН ХҮРЭЭЛЭНГИЙН  
ХӨГЖЛИЙН ТҮҮХИЙН ЖИМЭЭР 

 

203 
 

симпозиум 

24. Даян дэлхийн өөрчлөлт-Увс 
нуур 

1991 он Улаанбаатар- 
Улаангом 

25. Даян дэлхийн өөрчлөлт-
Говь цөл, байгаль орчин, 

1992 он Улаанбаатар 

26. Говийн байгаль, нийгэм, 
хөгжил 

1993 оны 6-р сарын 8-11 Өмнөговь, 
Даланзадгад 

27. Байгалийн гамшгийг 
бууруулах асуудалд 

1993 оны 12-р сар Улаанбаатар 

28. Монгол орны уур амьсгал, 
орчны өөрчлөлтийн зарим 
судалгаа 

1994 оны 12-р сарын 24 Улаанбаатар 

29. Төв Азийн гандуу ба хуурай 
бүс нутгийн уур амьсгалын 
өөрчлөлт, Монгол-Хятадын 
хамтарсан 2 дахь хурал 

1995 он Улаанбаатар 

30. Ус цаг уур-Хэрэглээ 1996 оны 11-р сар Улаанбаатар 

31. Усны чанар, цаг агаар, уур 
амьсгал-Эрүүл мэнд 

1999 оны 3-р сарын 20 Улаанбаатар 

32. Төв Азийн гандуу ба хуурай 
бүс нутгийн уур амьсгалын 
өөрчлөлт, Монгол-Хятадын 
хамтарсан 4 дэх хурал 

2000 он Улаанбаатар 

33. Ус цаг уур-Хэрэглээ 2001 оны 11-р сарын 16 Улаанбаатар 

34. Усны нөөц ба хөгжил, Цаг 
уур, уур амьсгалын гамшигт 
үзэгдлээс хамгаалах 

2002 оны 3-р сарын 21 Улаанбаатар 

35. Дорнод бүсийн уур 
амьсгалын өөрчлөлт, 
Монгол-Оросын хамтарсан 
ЭШБХ 

2002 оны 9-р сарын 24-25 Дорнод,  
Чойбалсан 

36. Уур амьсгалын өөрчлөлт-
Газар тариалангийн 
үйлдвэрлэл, УГТСЭШХ-тэй 
хамтарсан ЭШБХ 

2002 оны 10-р сарын 23 Дархан 

36. Монгол орны хуурай газрын 
өөрчлөлт, Монгол-Японы 
хамтарсан ЭШБХ 

2002 оны 11-р сар  Япон, Токио 

37. Ус хойч үеийнхэнд, Манай 
ирээдүйн уур амьсгал 

2003 оны 3-р сарын 21 Улаанбаатар 

38. Төвийн бүсийн уур 
амьсгалын өөрчлөлт, 
Монгол-Оросын хамтарсан 
ЭШБХ 

2003 оны 9-р сарын 22-23 Сэлэнгэ, 
Сүхбаатар 

39. Монгол орны хуурай газрын 
өөрчлөлт, Монгол-Японы 

2003 оны 12-р сарын 2-3 Япон, 
Ыкохама 
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хамтарсан ЭШБХ  

40. Ус ба байгалийн гамшиг, 
Мэдээллийн эрин үе дэх цаг 
агаар, уур амьсгал ба ус 

2004 оны 3-р сарын 22 Улаанбаатар 

41. Баруун бүс нутгийн уур 
амьсгалын өөрчлөлт 

2004 оны 7-р сарын 26-27 Увс, 
Улаангом 

42. Төв Азийн гандуу ба хуурай 
бүс нутгийн уур амьсгалын 
өөрчлөлт, Монгол-Хятадын 
хамтарсан ЭШБХ 

2004 оны 8-р сарын 25-26 Улаанбаатар 

43. Ус цаг уурын судалгаа-80 
жилд 

2004 оны 11-р сарын 5 Улаанбаатар 

44. Монгол орны хуурай газрын 
өөрчлөлт, Монгол-Японы 
хамтарсан ЭШБХ 

2004 оны 11-р сарын 9-10 Япон, Цукуба 

45. Ус бол амьдралын эх булаг, 
Цаг агаар, уур амьсгал, ус-
тогтвортой хөгжил 

2005 оны 3-р сарын 22 Улаанбаатар 

46. Монгол орны хуурай газар 
ба уур амьсгалын өөрчлөлт, 
олон улсын эрдэм 
шинжилгээний анхдугаар 
симпозиум 

2005 оны 7-р сарын 26-28 Улаанбаатар 

47. Говийн бүсийн уур 
амьсгалын өөрчлөлт 

2005 оны 8-р сарын 22-23 Өмнөговь, 
Даланзадгад 

48. Ус ба соёл, Байгалийн 
гамшгийн аюулаас 
урьдчилан сэргийлэх, сөрөг 
үр дагаврыг бууруулах 

2006 оны 3-р сарын 22 Улаанбаатар 

49. Зүүн бүсийн уур амьсгалын 
нөөц, түүний өөрчлөлт 

2006 оны 8-р сарын 3-4 Сүхбаатар, 
Баруун-Урт 

50. Ус цаг уурын хүрээлэн-40 
жилд 

2006 оны 9-р сарын 13 Улаанбаатар 

51. “Элсэн шуурга, тоосны 
унал” сэдэвт олон улсын 
эрдэм шинжилгээний бага 
хурал 

2007 оны 4-р сарын 18-20  Улаанбаатар  
 

52. “Төвийн бүс нутгийн уур 
амьсгалын нөөц, түүний 
өөрчлөлт”  

2007 оны 8-р сарын 1-3 Өвөрхангай, 
Арвайхээр 

53. Монгол орны 2008 оны 
Дулааны улирлын цаг 
агаарын ерөнхий төлөв  

2008 оны 4-р сарын 21 Сэлэнгэ, 
Сүхбаатар 

54. “Баруун бүс нутгийн уур 
амьсгалын нөөц, түүний 
өөрчлөлт” 

2008 оны 7-р сарын 31 
8-р сарын 1-2 

Завхан, 
Улиастай 
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55. “Говийн бүс нутгийн уур 
амьсгалын нөөц, түүний 
өөрчлөлт” 

2009 оны 9-р сарын 16-18 
 

Дорноговь, 
Сайншанд 

56. “Зүүн бүс нутгийн уур 
амьсгалын өөрчлөлт, дасан 
зохицохуй” 

2010 оны 8-р сарын 12-14 
 

Хэнтий, 
Дадал 

57. “Сэрүүн бүс нутгийн уур 
амьсгалын өөрчлөлт: усны 
нөөц ба цэвдэг мандал” 

2011 оны 8-р сарын 4-5 
 

Хөвсгөл, 
Мөрөн 

58. “Өндөр уулын бүсийн уур 
амьсгалын өөрчлөлт” 

2012 оны 8-р сарын 6-8 
 

Ховд, Ховд 

59. “Бүс нутгийн уур амьсгалын 
өөрчлөлт ба цөлжилт” 

2013 оны 8-р сарын 5-7 
 

Дундговь, 
Мандалговь 

60. “Уур амьсгалын өөрчлөлт-
Хөдөө аж ахуй”  

2015 оны 7-р сарын 31 
8-р сарын 1 

Дархан-Уул, 
Дархан 

61. “Зуд болон малчны 
уламжлалт мэдлэг” Олон 
улсын хурал 

2015 оны 3-р сарын 10-12 Улаанбаатар 

62. “Монгол орны 
бэлчээр...салаа замын 
уулзварт”, “Ногоон алт” 
төсөлтэй хамтарсан ЭШБХ 

2015 оны 5-р сарын 28 Улаанбаатар 

63. “Уур амьсгал ба хүрээлэн 
буй орчны аюулгүй байдлыг 
хангах зорилгоор Говийн 
бүсийн доройтсон газар 
болон бэлчээрийг нөхөн 
сэргээх нь” Олон улсын 
хурал 

2016 оны 6-р сарын 7-9 Улаанбаатар 

64. “Азийн шороон шуурганы 
үүсэл, тархац, орчны 
өөрчлөлт“ сэдэвт олон 
улсын эрдэм шинжилгээний 
бага хурал, 

2016 оны 8-р сарын 8-12 Улаанбаатар 
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7 дугаар хавсралт 
 
ТӨСЛҮҮД 
 
ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ТӨСӨЛ 

¹ Төслийн нэр Хэрэгжсэ
н  хугацаа 

Гол үр дүн 

1. “Цаг уур-
автоматжуулалт
” 

1994-1998 1. Монгол улсын Цаг уурын 109 станц, 204 харуулын 
ажиглалтын мэдээллийг автоматжуулсан аргаар иж 
бүрэн шалгаж боловсруулах шинэ технологи, арга 
зүй, математик хангамжийн системийг боловсруулж 
холбогдох заавар, гарын авлагын хамт төв орон 
нутгийн бүх салбаруудад нэвтрүүлэв. 

2. Уур амьсгалын мэдээллийн сан байгуулах, түүнийг 
удирдах КЛИКОМ системийг өөрийн орны онцлог 
нөхцөл байдалд тохируулан нэвтрүүлж 1936-1998 оны 
уур амьсгалын мэдээллээр төрөлжсөн сан байгуулж 
хэрэглэгчдийг шуурхай үйлчилдэг болов. 

3. ХААЦУ-ын горимын мэдээний санг үүсгэв. 

4. Шуурхай  боловсруулалтын гар ажиллагааг 
автоматжуулж, бичил ТЭМ-аар гүйцэтгэх болсон 
сонгомол даралтын гадаргуудын өндөр, 
температурын утгад статистик шалгалт хийж 
Кликомын санд орох хэлбэрт шилжүүлсэн. 

2. “Уур амьсгалын 
нөөц, өөрчлөлт” 

1994-1998 1. 100 орчим цаг уурын харуулын арав хоног, сарын 
температур, тунадасны эх мэдээллийг цуглуулан 
алдааг нарийвчлан шалгаж засварлан эдгээр 
элементийн нормыг тогтоолоо. 

2. Монгол орны ХАА-н уур амьсгалын лавлахын II 
хэсгийг боловсруулан 1997 онд хэвлүүлэв. 

3. Хүлэмжийн хийн ялгаралт, шингээлтийн үндэсний 
инвенторийг анх удаа боловсруулав.(1990-1995 
оноор) 

4. Дундговь, Дорноговь, Баянхонгор зэрэг аймгийн нар 
салхины эрчим хүчний нарийвчилсан  тооцоо хийв. 

5. Модны жилийн цагирагийн өсөлтийн мэдээгээр 
шугаман бус загвар ашиглан тунадас, температурын 
потенциалыг үнэлэв. 

6. Бүс нутгийн уур амьсгалын шугаман бус аналогийн 
аргаар хийн мандлын төвүүдийн эрчимшлийг 
урьдчилан мэдээлэх программ хангамжийг 
сайжруулан, уур амьсгалын гол интеграль 
үзүүүлэлтийн ойрын ирээдүйн хандлагыг тооцоолов. 

7. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн экологи, газар зүйн 
тогтолцоонд (усны нөөц, таримал  болон бэлчээрийн 
ургамал, ойн ургалт) үзүүлэх нөлөөллийг үнэлэв 

3. “Инженер-
экологийн 
загварчлал” 

1994-1998 1. Элс шорооны зөөгдлийг тооцоолох хагас эмперик 
загвар,  мөн гидродинамик загварууд боловсруулж  
Замын үүдийн зарим мэдээн дээр тушив. 

2. Хөрс болон усан гадаргын ууршилтыг бодох хагас 
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эмперик  загвар, Пенманы загвараар тооцоолов.  

3. Томоохон хотуудын агаарын бохирдлын үнэлгээ, 
прогнозын загварыг Улаанбаатар, Дархан хотоор 
хийж  боловсруулав. 

4. Урсгал усны бохирдлын нэг хэмжээст загвар, усны аж 
ахуйн үйл ажиллагааны нөлөөллийн загвар, хөрсний 
давсжилт намагжилтын загваруудыг бодит материал 
дээр туршиж зарим үр дүнг практикт хэрэглэв. 

5. Үлийн цагаан оготонын өсөлтийн логистик загвар, мөн 
царцаа, ойн хортон шавьжийн өсөлтийн загварын 
онолын үндэслэл боловсруулж, загваруудын эхний 
хувилбарыг гаргав. 

4. “Хүлэмжийн 
үзэгдэл– 
Байгаль орчин” 

1996-1998 1. Хиймэл дагуулын TOVS мэдээг ашиглан цаг уурын 
орныг босгох ажлын хүрээнд TOVS мэдээний  бүтэц, 
түүнийг боловсруулах стандарт программыг судлан 
туршив. 

2. Хур борооны эрчимшлийн хувьсал, өөрчлөлтийн 
үнэлгээ сэдэвт ажлын хүрээнд Монгол орны хур 
борооны эрчимшлийн лавлахыг боловсруулав. 

3. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн мөнх цэвдэг, байгалийн 
бүс бүслүүрт үзүүлэх нөлөөллийг үнэлэлээ. 

4. Хүлэмжийн хийн ялгаралт, уур амьсгалын 
өөрчлөлтийг бууруулах, зөөлрүүлэхэд чиглэсэн 
бодлогын үндэслэлийг боловсруулав. 

 “Гадаргын усны 
экологи-эдийн 
засгийн үнэлгээ"   

1996-1998 1. Монгол орны усны нөөцийн орон зай, цаг хугацааны 
өөрчлөлт, хэтийн чиг хандлага, түүний чанар, 
найрлага, ус ашиглалт, хэрэглээний өнөөгийн байдал, 
хэтийн төлөв, усны нөөцөд аж ахуйн үйл ажиллагааны 
нөлөөлөл, усны ёроолын амьтдын экологи, усны үнэ, 
экологи-эдийн засгийн  тус тус үнэлгээг хийв. 

2. Гол мөрний урсацыг нэгж гидрограф, усан сангийн 
зохицуулалттай шугаман загвар, үерийн долгионы 
шилжилт-Маскингемийн зэрэг аргаар загварчилж 
богино хугацааны прогнозод ашиглав. 

3. Усны нөөц ашиглалт ба усны горим, нөөцөд үзүүлж 
буй хүний үйл ажиллагааны нөлөөллийг илрүүлэн ус 
ашиглалтын өнөөгийн байдал, баланс, усны нөөцөд 
аж ахуйн үйл ажиллагааны нөлөөллийн үнэлгээг хийв. 

4. усны чанарын хяналт, судалгаа, гол мөрний усны 
химийн найрлага, бүтэц, эрдэсжил, чанар, түүний 
орчин, орон зай, цаг хугацааны хөдлөл зүй, усны 
чанарын загварчлал, зарим голын усны химийн 
найрлага зэргийг судалж усны чанарын төлөв 
байдалд үнэлгээ өгсөн болно. 

5. Ёроолын амьтдын талаарх мэдээнд үндэслэн 
тэдгээрийн тархац, экологийн онцлогийг амьд ба амьд 
бус хүчин зүйлстэй уялдуулан судалж дүнг нэгтгэв. 

6. Газрын болон сансар, агаар мандал судлалын өргөн 
хүрээтэй материалд боловсруулалт хийсний үр дүнд 
мөстлийн усны баланс, абляци, гөлчир мөсний 
щугамын хөдлөлзүйг тогтоосон болно. 
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7. "Монгол орны гадаргын ус" нэгэн сэдэвт зохиолыг 
гаргалаа. 

5. “Цаг агаар 
байгалийн 
гамшиг” 

1994-1998 1. Хот суурин газраар хоногийн хамгийн их, бага 
температурыг 5 хоног хүртэлх хугацааны өмнөөс өдөр 
дараалан прогнозлох гидродинамик-статистик арга 
боловсруулж нийт 54 хот, суурин газраар туршиж 
үйлдвэрлэлд шилжүүлэхэд бэлэн болгов. 

2. Тодорхой цэг дээр хагас хоногт орох хур тунадасны 
хэмжээг 5 хоног хүртэлх хугацааны өмнөөс өдөр 
дараалан прогнозлох гидродинамик-статистик аргыг 
боловсруулан 53 хот суурин газраар туршлаа. 

3. Сонгож авсан цэг дээр хагас хоногийн салхины хурдыг 
12, 24, 36 цагийн өмнөөс прогнозлох гидродинамик-
статистик арга боловсруулж 36 хот суурин газрын 
мэдээгээр туршив. 

4. Аймгийн төвүүдээр цасан шуурга болох эсэхийг 12, 
24, 36 цагаар прогнозлох статистик арга боловсруулж 
үйлдвэрлэлд шилжүүлэв. 

5. Хаврын тариалалт явуулах үеийн температур, хур 
тунадас, хөрсний чийгшлийг арав хоногоор 
прогнозлох статистик арга боловсруулав. 

6. Дулааны улирлын агаарын температур, хур 
тунадасны экстремаль нөхцлийг 2-3 сарын өмнөөс 
прогнозлох статистик арга боловсруулж бэлэн 
болголоо. 

7. Зуны улиралд орох их бороог дискриминант функц 
ашиглан прогнозлох аргыг Монголын 7 хотоор 
боловсруулав. 

8. Бэлчээрийн тэжээлийн нөөцийг прогнозлох арга 
гаргахын тулд ургамлын ургалтын гадаад орнуудад 
боловсруулсан хэд хэдэн загварыг туршиж өөрийн 
орны нөхцөлд туршин зүгшрүүлэв. 

9. Монгол хонины амьдын жингийн өөрчлөлтийн жилийн 
явцыг бүрэн үнэлэх, мал аж ахуйн төлөвлөлтийн 
үндэслэл бий болгохын тулд зун намрын улиралд 
хонины амьдын жингийн өсөлтийг цаг агаарын 
нөхцлөөр прогнозлох динамик статистик арга 
боловсруулав. 

6. “Уур амьсгалын 
өөрчлөлт – XXI 
зууны 
тогтвортой 
хөгжил” 

1999-2000 1. Нарны хэт ягаан, фотосинтезийн идэвхт цацрагийн 
үнэлгээ, газар зүйн тархалтын зураглалыг хийв. 

2. Монгол орны уур амьсгалын өнгөрсөн үеийн түүхийг 
сэргээхийн тулд модны жилийн цагирагийн өсөлтийн 
мэдээгээр шугаман бус загвар ашиглан тунадас, 
температурын потенциалыг үнэлсэн. 

3. Агаар мандлын хязгаарын үе давхаргын салхины 
горимыг үнэлэн тогтоож компьютерийн лавлах 
боловсруулав. 

4. Увс нуурын хотгор, Хан Хэнтийн дархан газар, 
Хөвсгөл нуур орчмын дурсгалт газрын уур амьсгалын 
нөхцлийг үнэлэн тогтоов. 

5. Улирлын чанартай өвчний гаралт дэгдэлтэнд үзүүлэх 
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цаг агаарын нөхцлийг үнэлж хүний биед орчин зүйн 
үзүүлэх нөлөөлөл, түүний хувьсал өөрчлөлтөнд дасан 
зохицох асуудлыг судлан тогтоов. 

7. “Байгаль цаг 
уурын аюул, 
гамшгаас 
сэргийлэх арга 
технологи” 

1999-2000 1. Синоптикийн автоматжуулсан ажлын байрыг \II үе 
шат\ бий болгов. 

2. АНУ-д боловсруулсан цаг агаарын тоон прогнозын 
ММ5 загвараар  зарим тоон туршилтууд хийлээ. 

3. Бөмбөлөг хөөргөлтийн ажиглалтын мэдээг ашиглан 0-
50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 м-ийн өндрийн 
салхины мэдээллийг компьютерт оруулж салхины 
шилжлэгийн орон зай, цаг хугацааны судалгаа хийж, 
салхины хүчтэй шилжлэг үүсэх нөхцлийг Клуг-
Манирийн аргаар тооцоолов. 

4. Бэлчээрийн ургацыг прогнозлоход АНУ-д 
боловсруулсан SPUR-2 загвар ашиглан тоон 
туршилтыг хийв. 

5. "Цаг агаар-ургац" загварыг РС-д зүгшрүүлэн Монгол 
орны газар тариалангийн төв бүсийн 8 цэгээр туршилт 
хийв. 

6. Уур амьсгалын мэдээллийн дэд сангийн ХАА-н цаг 
уурын блокийг MS ACCESS дээр байгуулав. 

7. Харьцангуй урт цуваа бүхий 46 гол-харуулын жилийн 
хамгийн их урсац, жилийн дундаж урсац ба 3-4 
жилийн өмнөөс авсан Вольфын тооны уялдааг 
тогтоох оролдлого хийлээ. 

8. 
“Уур амьсгал, 
байгаль орчны 
өөрчлөлт ХАА-д 
үзүүлэх 
нөлөөлөл, түүнд 
дасан зохицох 
арга” 

 

2001-2003 1. Нарны цацраг судлалын ажиглалтын мэдээг 
автоматжуулсан системийг 2001 онд үйлдвэрлэлд 
туршин 2002 оны 1 дүгээр сараас эхлэн үйлдвэрлэлд 
нэвтрүүлсэн. 

2. ХААЦУ-ын мэдээллийн бэлчээрийн ургамлын, 
таримал ургамлын, хөрсний агрофизик, агрохимийн 
үзүүлэлтийн, хөрсний чийг, агро ус зүйн шинж 
чанарын, мал аж ахуйн цаг уурын мэдээний дэд 
сангуудын дизайныг хийж үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэв. 

3. Монгол орны сүүлийн 30 жилийн уур амьсгалын 
өөрчлөлтийг тогтоож түүний ирээдүйн өөрчлөлтийг 
хүлэмжийн хийн ялгаруулалтыг тооцсон орчил 
урсгалын загварын дүнгээр нарийвчлан үнэлгээ өгсөн 
болно. Хүлэмжийн хийн ялгаруулалтын дунд зэргийн 
их (A2), бага (B2) агуулгатай байх үед 2020, 2050, 
2080 оны үеийн уур амьсгалын төлөвийг гаргав. 

4. Усны нөөц, горимд аж ахуйн үйл ажиллагааны үзүүлэх 
нөлөөллийн үнэлгээний хүрээнд урсац зохицуулалтын 
итгэлцүүр ба жилийн дунджаас бага урсацтай байх 
хоногийн тооны цаг хугацааны өөрчлөлтийг 1982-2000 
оны өдөр тутмын өнгөрөлтийн ажиглалтын мэдээгээр 
тодорхойлсон байна. 

5. Ус судлалын секторын ЭША Банзрагчийн Загас 
нуурын заламгай хөлт хавчийн зүйлийг шинжлэх 
ухаанд шинээр нээж 2002 онд зарласан нь 2003 онд 
батлагдаж Galaziella gobistepensis Naganawa.H, 
Zagas.B. 2002 хэмээн нэрлэж шинжлэх ухаанд 
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бүртгэлээ. 

9. 
“Ус цаг уурын 
прогнозын 
компьютерийн 
технологи” 

 

2001-2003 1. Агаар мандлын фронтын объектив анализыг 
автоматжуулах судалгааг агаарын хүйтэн фронт, 2 
дугаар зэргийн хүйтэн фронт байгаа эсэхийг 85%-ийн 
таарцтай /үл хамаарах цуваан дээр/ илрүүлэх 
боломжтой боллоо. 

2. Хиймэл дагуулын өгөгдлийг синоптикийн өгөгдөлтэй 
хам боловсруулах АНУ-ын McIDAS-7,704 программ 
хангамжийг 2001, 2002 онд монголын нөхцөлд 
зүгшрүүлэн 2002 оны 6 дугаар сарын 1-нээс 
үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэв. 

3. Цаг уурын элементийн олон түвшний тоон анализ, 
тоон прогнозын загвар боловсруулах үр дүнгийн 
даалгаврын хүрээнд тоон прогнозын бэсрэг 
масштабын ММ-5V3 загварыг монгол орны нөхцөлд 
зүгшрүүлэн анхны дөхөлтийн орон болон захын 
нөхцлийг гадаадын өндөр хөгжилтэй орны том 
масштабтай тоон прогнозын үр дүнгээс авч тоон 
туршилт хийв. 

4. Тоон прогнозын үр дүнд динамик тайлал хийх арга 
технологи үр дүнгийн хүрээнд цаг уурын элементийн 
орны хэмжээсийг байгалийн ортогональ функц 
ашиглах туршилтууд хийв 

5. Урсацын богино хугацааны прогнозод үерийн 
долгионы шилжилтийн Маскингем, Маскингем-Канж 
зэрэг динамик загваруудыг төслийн хугацаанд туршин 
зохих калибровка хийсэн болно. 

6. Радарын болон газрын хэмжилтийн өгөгдлөөр 
борооны үер, хур тунадасны үнэлгээ хийх чиглэлээр 
автомат бороо хэмжүүр, доплерийн радарын 
зэрэгцсэн хэмжилтийн үр дүнг боловсруулж үүлний 
төрөл хэлбэрээс шалтгаалан хамаарал өөр өөр 
байгааг илрүүлэв. 

7. Бэлчээрийн биомассын жил бүрийн, сар бүрийн 
хэмжээг АНУ-д боловсруулсан Century-4,0 загвар 
ашиглан тооцоолов. 

8. Таримлын ургалтын хөдлөл зүйг тухайн цэгт 
тооцоолох - WOFOST6.0, ургамал ургалтын 
мониторингийн систем - CGMS-ийг манай орны газар 
тариалангийн төв бүсийн 50х50 км-ийн алхамтай 
тооцооны цэгүүдэд үнэлэх туршилтыг хийв. 

9. Бэлчээрийн даац багтаамжийн үнэлгээг хийдэг болов. 

10. 
“Бүс нутгийн уур 
амьсгалын 
өөрчлөлт ба цаг 
агаарын 
гамшигт 
үзэгдлийг 
урьдчилан 
мэдээлэх арга 
технологийг 
боловсронгуй 
болгох нь” 

2004-2006  
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11. 
“Монгол орны 
уур амьсгалын 
өөрчлөлт, 
прогноз” 

2007-2009  

12. 
“Монгол орны 
гадаргын усны 
горим, нөөц, 
үнэлгээ, 
прогноз” 

2007-2009  

13. 
“Монгол орны 
уур амьсгалын 
өөрчлөлт,  
түүний 
нөлөөлөл, цаг 
агаарын 
аюултай ба 
гамшигт 
үзэгдлийн 
прогноз” 

2010-2012  

14. 
“Гадаргын усны 
динамик 
системийн зүй 
тогтол, 
өөрчлөлт, 
хандлага” 

2010-2012  

15. 
“Говийн бүсийн 
агаар мандлын 
бага хольцтой 
хий, аэрозол, 
тоосны хөдлөл 
зүйн туршилт 
судалгаа, 
бүсийн ба 
глобаль уур 
амьсгал 
бүрэлдэхэд 
тэдгээрийн 
гүйцэтгэх үүрэг” 

2011-2012 Хамтарсан төсөл 

16. 
“Говийн 15 
бүсийн агаар 
мандал, 
байгалийн хүчин 
зүйлс ба хүний 
үйл 
ажиллагааны 
нөлөөгөөр 
бохирдох 
түвшний 
үнэлгээ, түүнийг 
гандуу нутгийн 
экосистемийн 
төлөв байдлыг 
урьдчилан 
мэдээлэхэд 
ашиглах 

2013-2014 Хамтарсан төсөл 
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боломж” 

17. 
"Цаг агаарыг 
урьдчилан 
тооцоолох 
загварчлалд 
супер 
компътерийн 
технологи 
ашиглах нь" 

2013-2015  

18. 
“Монгол орны 
усны эргэлтийн 
судалгаа” 

2013-2015  

19. 
“Монгол орны 
нутаг дэвсгэр 
дээрх агаар 
мандлын орчил 
урсгал” 

2013-2015 Онолын суурь судалгааны сэдэвт ажил 

20. 
Газар 
тариалангийн 
бүс нутагт 
ууршилт 
тооцоолох 

2016-2018 Онолын суурь судалгааны сэдэвт ажил 

21. 
ЦАГ АГААР, 
УУР 
АМЬСГАЛЫН 
ГАМШИГТ 
ҮЗЭГДЭЛ-
БЭСРЭГ БОЛОН 
БИЧИЛ 
ХЭМЖЭЭСТ 
ЗАГВАРЧЛАЛ” 

2016-2018  

 

МОНГОЛ ОРОНД ХЭРЭГЖСЭН УС ЦАГ УУРЫН ЧИГЛЭЛЭЭРХ  
ОЛОН УЛСЫН ТӨСӨЛ СУДАЛГАА, ТЭДГЭЭРИЙН ҮР ДҮН 

¹ Төслийн нэр Хэрэгжсэн  
хугацаа 

Гол үр дүн 

1. НҮБ-ын хөгжлийн 
хөтөлбөр /UNDP/, 
Дэлхийн цаг уурын 
байгууллагын шугамаар 
“БНМАУ-ын Ус цаг 
уурын албаныг 
хөгжүүлэх, ус цаг уурын 
сүлжээг өргөтгөх” төсөл. 
I үе шат (/МОН 68/503) 

1969–1973 1. Ус цаг уурын шинжилгээний 63 цэг салбар 
байгуулж, 34 салбарыг нөхөн 
төхөөрөмжилсөн 

2. Аэрологийн станц 2  

3. МРЛ-2 төрлийн цаг уурын радар  

4. Багаж хэмжил зүйн товчоо 

5. Ус цаг уурын хүрээлэнд цаг уурын мэдээлэл 
боловсруулах машинт тооцооллын хэлтэс 
байгуулжээ. 

2. НҮБ-ын хөгжлийн 
хөтөлбөр /UNDP/, 
Дэлхийн цаг уурын 
байгууллагын шугамаар 
“БНМАУ-ын Ус цаг 
уурын албаныг 

1974-1979 1. Ус цаг уурын мэдээлэл боловсруулах үйл 
ажиллагаанд тэр үеийн хамгийн тэргүүний 
социалист орнуудын хамтран бүтээсэн III 
үеийн тооцоолох электрон машин ЕС-1022  

2. Цаг уурын радио автомат станцууд 

3. Цаг уурын үндэсний холбооны төвд 
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хөгжүүлэх, ус цаг уурын 
сүлжээг өргөтгөх” төсөл.  

II үе шат (МОН 71/512) 

техникийн шинэчлэлт хийсэн байна.  

4. Боловсон хүчний чадавхийг дээшлүүлхэд 10 
гаруй хүнийг гадаадад мэргэжил дээшлүүлж, 
өндөр мэргэжлийн 9 мэргэжилтэн урин 
ажиллуулсан байна.  

3. Дэлхийн хиймэл 
дагуулын мэдээлэл 
хүлээн авах, 
боловсруулах төв 
байгуулах төсөл (МОН 
/80/001)  

1982-1986 1. АНУ-ын NOAA маягийн цаг уурын хиймэл 
дагуулаас тоон мэдээлэл хүлээн авах 
газрын станц байгуулав.  

4. Цаг уур судлал, орчны 
зүйн олон зориулалтын 
станц байгуулах, төсөл 
(МОН/88/003)  

1988-1992 1. Улаанбаатар, Дархан хотод цаг уурын болон 
орчин зүйн зориулалтын 4 автомат станц,  

2. Цаг уурын холбооны үндэсний төвийг бичил 
ТЭМ-ээр тоноглосон.  

5. АНУ-ын Далай-Агаар 
мандал судлалын 
үндэсний төвөөс 
(NOAA) хүлэмжийн хийн 
мониторинг хийх төсөл 

1992 оноос 1. Дорноговь аймгийн Улаан-уул сумд 
хүлэмжийн хийн мониторингийн станцыг 
1992 онд суурилуулав.  

2. Газар орчмын хүлэмжийн хийн өндөрт 
тархах тархалтын судалгаа, мониторинг 
2005 онд эхлүүлэв 

 
Байгаль хамгаалах 
сангийн санхүүжилтээр 
“Байгаль орчны 
мэдээллийн сан, 
сүлжээ” төсөл 

1993-1999 Байгалийн орчны 16 төрлийн мэдээллийн дэд 
сангийн дизайн гаргах, эх мэдээг бэлтгэх, 
Microsoft Fox/Pro дээр мэдээллийн санг 
байгуулах 
1:1000000 масштабын байгалийн нөөцийн 
сэдэвчилсэн зургийг тоон хэлбэрт шилжүүлэх 

6. Япон Улсын Засгийн 
газрын буцалтгүй 
тусламжаар хэрэгжсэн 
“Цаг уурын ажиглалт, 
урьдчилан мэдээлэх 
тогтолцоог 
боловсронгуй болгох нь” 
төсөл  

 

1998-2000 1. Улаанбаатар хотын ойролцоох Морин уулан 
дахь цаг уурын радарын станцыг (барилгын 
хамт) шинэчилж Доплерийн зарчмаар 
ажиллах III үеийн шинэ радар тавив. 

2. Ус цаг уур, орчны шинжилгээний газар, 
Радарын станц, Нислэгийн цаг уурын төв, 
Нислэгийг удирдах төв, Үндэсний радио төв, 
дохиоллын системүүдийн хооронд мэдээлэл 
дамжуулах бичил долгионы систем 

3. Цаг агаарын урьдчилсан мэдээг телевиз, 
радиогоор нэвтрүүлэх боловсронгуй систем 
(тоног төхөөрөмж, программ хангамж) 

4. Туул гол дээр усны төвшний өөрчлөлтийг 
зайнаас хянах автомат тоног төхөөрөмж 

5. Гамшигт үзэгдлээс урьдчилан сэрэмжлүүлэх 
систем (7 газар) 

 
TACIS хөтөлбөр/ХАА 
болон үр тарианы 
ургамлын мэдээллийн 
систем төсөл 

1999-2001 Үр тарианы ургамлын мониторингийн 
мэдээллийн систем 
Түймрийн мэдээллийн систем 

7. Японы AMPEX төсөл 2000 оноос Ус, цаг уурын 5 автомат станц, хөрсний 
чийгийн 11 станцыг судалгааны талбарт  
байрлуулан тасралтгүй ажиглалт хэмжилт 
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хийж мэдээллийн сан үүсгэсэн 

Хөрсний чийгийг хиймэл дагуулаас үнэлэх 
алгоримт гаргаж авсан  

Хамтарсан судалгааны материалаар 10-иад 
ЭШ-ний илтгэл өгүүлэл бичиж гадаад дотоодд 
хэвлэж нийтийн хүртээл болгосон 

Хамтарсан судалгааны хүрээнд зарим 
судлаачдыг богино хугацааны сургалтанд 
хамруулан боловсон хүчний чадавхийг 
дээшлүүлсэн  

 
Израйл/Цөлжилтийн 
мониторинг 

2001-2002 HOAA/NDVI/LST, 1981-2002 оны архив, 
ургамалжилтын мониторинг, өөрчлөлт 
Цөлжилтийн зураг , Өмнөговь аймгийн   Булган 
сум, 1990, 2000 

8. Японы FRONTIER төсөл 2002 оноос  Ус, цаг уурын 2 автомат станц, хур тундасны 6 
автомат мэдрэгч бүхий сүлжээг бий болгож 
тасралтгүй ажиглалт хэмжилт хийж 
мэдээллийн сан үүсгэсэн 

Туул голын сав дахь, Өвөрхангай аймгийн 
Арвайхээр дэх PAM станц, ус, чийгийн 
эргэцийн ажиглалт хэмжилт, Алтайн Таван 
Богд, Түргэний уулс, Цамбагарав зэрэг 
мөстөлийн хайлалт, хуримтлалын буюу масс 
балансын судалгааг хийж, судалгааны үр дүнг 
хамтран боловсруулж байна.  

Хамтарсан судалгааны материалаар 20-иад 
ЭШ-ний илтгэл өгүүлэл бичиж гадаад дотоодд 
хэвлэж нийтийн хүртээл болгосон 

Хамтарсан судалгааны хүрээнд зарим 
судлаачдыг богино хугацааны сургалтанд 
хамруулан боловсон хүчний чадавхийг 
дээшлүүлсэн 

9. Японы RAISE төсөл 2002 оноос  Ус, цаг уурын 5 автомат станц, хөрсний 
чийгийн 11 станцыг судалгааны талбарт  
байрлуулан тасралтгүй ажиглалт хэмжилт 
хийж мэдээллийн сан үүсгэсэн 

Сэлбэ, Хэрлэн голын сав дахь ус, энергийн 
эргэц, экологийн судалгаа хийж судалгааны үр 
дүнг хамтран боловсруулж байна.  

Хамтарсан судалгааны материалаар 10-иад 
ЭШ-ний илтгэл өгүүлэл бичиж гадаад дотоодд 
хэвлэж нийтийн хүртээл болгосон 

Хамтарсан судалгааны хүрээнд зарим 
судлаачдыг 7-30 хоногорр сургалтад 
хамруулан боловсон хүчний чадавхийг 
дээшлүүлсэн 

10. АНУ-ын Филадельфийн 
Байгалийн Шинжлэх 
Ухааны Академитай 
"Сэлэнгэ мөрний сав 
газрын сээр нуруугүйтэн 

2003 оноос Сэлэнгэ мөрний сав газрын усны амьтан, 
ургамлын сорьцыг шинжлэх, судлах  
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амьтдын судалгаа"   

11. СТАРТ олон улсын 
байгууллагаас 
хэрэгжүүлсэн “Уур 
амьсгалын өөрчлөлтөд 
сав шим тогтолцоо, 
МАА-н өртөх, дасан 
зохицохуйн судалгаа” 
төсөл 

2002-2006  

12. УИХ-ын захиалгаар 
2003 оноос хэрэгжиж 
байгаа “Дэлхийн уур 
амьсгалын дулааралт 
ба бэлчээрийн мал аж 
ахуйд учрах хохирол, 
зайлшгүй хийх 
шаардлагатай реформ” 
онолын суурь 
судалгааны төсөл 

2003  

13. Япон Улсын Засгийн 
газрын буцалтгүй 
тусламжийн “Цаг уурын 
мэдээллийн сүлжээг 
боловсронгуй болгох” 
төсөл 

2003-2004 1. Улаанбаатар хот, 20 аймгийн төвийн 
хоорондын цаг уурын холбооны шугамыг 
хоёр талд мэдээлэл дамжуулах боломжтой 
хиймэл дагуулын холбоонд (VSAT) 
шилжүүлэх 

2. Цаг уурын холбооны үндэсний төвийн олон 
улсын болон орон нутгийн мэдээллийн 
урсгалыг удирдах, боловсруулах системийг 
шинэчлэх 

3. Аймгийн төвүүдэд 14 ширхэг автомат цаг 
уурын станц суурилуулах, үлдсэн 8 газарт 
мэдээлэл компьютерт оруулах төхөөрөмж 
тавих 

4. Даланзадгад, Арвайхээрт аэрологийн шинэ 
станц суурилуулах, Улаанбаатар хотын 
аэрологийн станцыг тоног Франц улсад 
үйлдвэрлэсэн R2S2 төхөөрөмжийг шинэчлэн 
тоноглох 

5. Мэдээлэл боловсруулалт, тоон прогнозын 
өндөр хүчин чадалтай РС кластр систем 
тавих 

14. Японы Токиогийн 
Метрополитен их 
сургуультай уур 
амьсгалын өөрчлөлт  

2004 оноос уур амьсгалын өөрчлөлт шороон шуурга, ган, 
хөрсний чийг, мал аж ахуйн цаг уурын 
чиглэлээр хамтын судалгаа  

Булган аймагт мал аж ахуйн цаг уурын нэмэлт 
хэмжилт, судалгаанууд 

Төв аймгийн Баян-Өнжүүл суманд гангийн 
туршилтууд 

Хэнтийн Өндөрхаанд хөрсний чийгийн 
судалгаа   

15. ОХУ-ын Чита мужийн 
УЦУ-ын байгууллага ус 

2004 оноос Дорнод аймгийн Хөх нуур, Улз голын савд, 
түүнчлэн Халх гол, Буйр нуурт ус зүйн 
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зүйн судалгаа судалгаа хийх 

16. Япон Улсын Засгийн 
газрын буцалтгүй 
тусламжийн хүрээнд 
”Цаг агаарын 
урьдчилсан мэдээ 
гаргах, мэдээллийн дүн 
шинжилгээ хийх 
боловсон хүчний 
чадавхийг дээшлүүлэх 
нь” 

2005-2007 1. Өндөр хүчин чадал бүхий РС болон ажлын 
комьпютер тавих 

2. Ган зудаас урьдчилан анхааруулах 
системийг бий болгох 

3. Шар шороон шуурганы мониторингийн 3 
станцыг суурилуулах 

17. 
Голландын Засгийн 
газрын санхүүжилтээр 
“Байгалийн нөөцийн 
менежментийн 
үндэсний 
геомэдээллийн төв” 
төсөл 

2007-2010 Байгаль хамгаалах хуулийн нэмэлт өөрчлөлт, 
мэдээллийн сангийн журмыг боловсруулах 
Газарзүйн мэдээллийн метаөгөгдлийн 
MNS:5774-2007 стандартыг боловсруулах 
Вэб орчны геомэдээлэл, метамэдээлэл, 
байгаль орчны статистик, тусгай 
хамгаалалттай газар нутаг, химийн хортой 
болон аюултай бодис, байгаль орчны 
үнэлгээний мэдээллийн санг байгуулах 
1:100000, 1:500000 масштабын байрзүйн 
зургийг тоон хэлбэрт шилжүүлэх 

18. ОХУ-ын ШУА-ийн 
Буриад дахь салбартай 
агаарт агуулагдаж 
байгаа озон ба бага 
хольцтой хийн судалгаа  

2005 оноос Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар, Улаанбаатар, 
Дорноговь аймгийн Сайншанд, Сүхбаатар 
аймгийн Баруун-Урт орчмын агаарт агуулагдаж 
байгаа нүүрсхүчлийн хий,  азотын ислүүд, озон 
болон бусад аэрозолийн агууламж, цаг уурын 
зарим элементүүдийн хэмжилт 

19. 
БНСолонгос улсын Цаг 
уурын байгууллагын 
буцалтгүй тусламжаар 
“Шороон шуурга-
Хванса” мониторинг, 
судалгаа  

2008-2016 Дорноговийн Эрдэнэ цаг уурын харуулд 2007 
оны 10 дугаар сард, Өмнөговийн Номгон цаг 
уурын харуулд 2010 оны 10 дугаар сард цаг 
уур, тоосны мониторингийн цамхагууд босгож, 
2, 4, 8, 16, 20 м-ийн түвшинд агаарын 
температур, чийг, салхины зүг, хурд хэмжих 
багажууд, газар орчимд урт, богино долгионт 
цацраг, тоосны агууламж, хөрсний гүний 
температур, чийг хэмжих төхөөрөмжүүд 
тавигдаж дурьдсан үзүүлэлтүүдийг хэмжиж 
эхэлсэн 

20. 
БНХАУ-ын Цаг уурын 
газрын буцалтгүй 
тусламжаар тоосны 
мониринг, судалгаа 

2009-2010 Шороо тоосны агууламж, алсын барааны 
харагдац хэмжих тоног төхөөрөмжүүдийг 
Хэнтийн Өндөрхаан, Өвөрхангайн Арвайхээр 
цаг уурын станцуудад  2009 оны 6 дугаар сард, 
Алтайд 2010 оны 6 дугаар сард  суурилуулж 
ашиглаж эхэлсэн 

21. 
Байгаль орчны 
шинэчлэл-2 төслийн 
санхүүжилтээр  
 “Байгаль орчинд 
нөлөөлөх байдлын 
нарийвчилсан 
үнэлгээний мэдээллийн 
санд байгаль орчны 
үнэлгээний тайлан 

2009-2010 2008-2010 онд хийгдсэн 1312ш ерөнхий 
үнэлгээний тайлан 
1995-2010 онд хийгдсэн 3026ш нарийвчилсан 
үнэлгээний тайлан 
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оруулах” төсөл 
 

22. 
Швейцарын Хөгжлийн 
Агентлагаас 
санхүүжилтээр Байгаль 
орчны мэдээллийн төв, 
ШУАийн Геоэкологийн 
хүрээлэн хамтран 
хэрэгжүүлсэн 
“Цөлжилт газрын 
доройтлын үнэлгээ хийх 
зураглалын арга зүй 
боловсруулах, зураглал 
хийх, мэдээллийн сан 
байгуулах” төсөл 

2011-2013 Цөлжилтийн мэдээллийн сан 
Цөлжилтийн зураг, 2010 
Монгол орны цөлжилтийн атлас  

23. БН Солонгос улсын Цаг 
уурын агентлагтай 
хамтарсан ажиглалтын 
системийн туршилт 
судалгаа, “Impact study 
of an intensive upper air 
observation at Eastern 
Mongolia” 

2013  

24. 
HATO/Бохирдсон 
газрын мэдээллийн сан 

2014-2016 Бохирдсон газрын мэдээллийн сан 

25. 
Япон улсын Тоттори  их 
сургуулийн “Зүүн Азийн 
талхлагдсан хуурай 
газрын тоосны 
дэгдэлтийн хяналт, 
нөлөөллийн үнэлгээ” 
хамтын судалгаа 

2005 оноос Өмнөговийн Цогт-Овоо сумд цаг уурын 
үзүүлэлтүүд, шороон шуурга тоосны агууламж 
хэмжих багажууд суурилуулж, хэмжилтийн 
мэдээг судалгаанд ашиглаж байна.   

26. 
Япон улсын Нагояа их 
сургуулийн Орчны 
судалгааны сургуультай  
шороон шуурга, тоосны 
хамтын судалгаа хийх 
4D  

2013 оноос Япон-Монголын  судалгааны баг УБ-
Сайншанд-Дундговийн Гурвансайхан, 
Өмнөговийн Цогт-Овоо-Даланзадгад–УБ 
маршрутаар хээрийн хэмжилт 
судалгаа,биоаэрозолийн хэмжилт   

27. 
Японы Чуо их 
сургуультай хамтарсан 
судалгаа 

2014 оноос   

28. 
БНСУ-ын сансар 
судлалын агентлагийн 
төсөл 
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8 дугаар хавсралт 
 

УС ЦАГ УУРЫН САЛБАРААС ТӨРЖ ГАРСАН  
ЭРДЭМТДИЙН ЭРДМИЙН ЗЭРЭГ ХАМГААЛСАН  
НЭГ СЭДЭВТ БҮТЭЭЛИЙН ЖАГСААЛТ 
 

1. Б.Жамбаажамц БНМАУ-ын нутаг дэвсгэрийн хөдөө аж ахуйд зориулсан уур 
амьсгалын мужлал (Газарзүйн ухаанаар) Ленинград, 1970 

2. Ш.Жадамба Төв Ази дээрх жилийн хүйтэн улирлын агаар мандлын орчил 
урсгалын тухай (Газарзүйн ухаанаар) Москва, 1972 

3. Ё.Гира БНМАУ-ын агаар мандлын хур тунадас (Газарзүйн ухаанаар) 
Ленинград, 1972 

4. Б.Мягмаржав БНМАУ-ын усны нөөц ба урсац бүрэлдэх зүй тогтол, түүнийг 
тооцоолох аргазүй (Газарзүйн ухаанаар) Ленинград, 1973 

5. Д.Түвдэндорж  БНМАУ-ын нутаг дэвсгэр дээрх шороон шуурга (Газарзүйн 
ухаанаар) Москва, 1974 

6. С.Даваасүрэн  БНМАУ-ын нутаг дэвсгэр дээр их цас орох аэросиноптикийн 
нөхцөл (Газарзүйн ухаанаар) Москва, 1974 

7. Р.Мижиддорж Монгол орны хур тунадасны аномали, түүний бөмбөрцгийн 
хойд хагасын  агаар мандлын орчил урсгалын хэлбэртэй уялдах нь 
(Газарзүйн ухаанаар) Ленинград, 1977 

8. З.Батжаргал Эх мэдээ дутмаг, өндөр уулын бүс нутгийн нөхцөл дэх тоон 
прогноз (Тоо-физикийн ухаанаар) Ленинград, 1978 

9. Н.Дашдэлэг Сэлэнгэ мөрний сав газарт хур борооны үерийн богино 
хугацааны прогноз (Газарзүйн ухаанаар) Москва, 1980 

10. С.Сангидансранжав  БНМАУ-ын нутаг дэвсгэр дээр бэлчээрийн ургамал ургах 
агро уур амьсгал, агро цаг уурын нөхцөл (Газарзүйн ухаанаар) Алма Ата-
Москва, 1979 

11. А.Намхай БНМАУ-ын нутаг дээрх дулаан улирлын сарын дундаж температур, 
сарын нийлбэр хур тунадасыг урьдчилан мэдээлэх синоптик- статистик арга 
(Газарзүйн ухаанаар) Ленинград, 1984 

12. Л.Нацагдорж БНМАУ-ын нутаг дэвсгэр дээр хүйтэн улирлын тав хоногийн 
дундаж температурыг урьдчилан мэдээлэх нь (Газарзүйн ухаанаар) Москва, 
1985 

13. Д.Мягмардорж Агаар мандлын бүс нутгийн прогнозын загварт уулзүйн нөлөөг 
тооцох ба гаригийн хязгаарын үе давхрагыг параметрчлэх нь (Тоо-физикийн 
ухаанаар) Ленинград, 1986 

14. Г.Баасанжав БНМАУ-ын нутаг дэвсгэр дээр хур тунадасыг урьдчилан 
мэдээлэх магадлалт-статистик загвар боловсруулах нь (Тоо-физикийн 
ухаанаар) Улаанбаатар, 1987 

15. М.Бадарч БНМАУ-ын нутаг дэвсгэр дээрх цасан бүрхүүлийг хиймэл дагуулын 
мэдээлэл ашиглан тодорхойлох ба зураглах арга (Техникийн  ухаанаар) 
Улаанбаатар, 1987 

16. О.Бүрэнжаргал,  (Техникийн ухаанаар) 1987 
17. С.Ганбаатар Микропроцессорын техникийн баазад түшиглэн автомат цаг 

уурын станц зохион бүтээсэн нь (Техникийн  ухаанаар) Улаанбаатар, 1988 
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18. Г.Намхайжанцан Барилга байгууламжид зориулан БНМАУ-ын нутаг дэвсгэр 
дээрх уур амьсгалын хүчин зүйлийг үнэлэх ба уур амьсгалын мужлал хийх нь 
(Газарзүйн ухаанаар) Улаанбаатар, 1989 

19. Д.Дагвадорж Зусах улаан буудайн ургац бүрэлдэх явцын хэрэглээний 
динамик-статистик загвар ба БНМАУ-ын улс ардын аж ахуйн агро цаг уурын 
хангалтын иж бүрэн автоматжуулсан имитаци систем (Тоо-физикийн  
ухаанаар) Ленинград, 1989 

20. Ц.Адъяасүрэн Монгол орны бэлчээрийн ургамлын төлөв байдлыг үнэлэх 
зайнаас тандан судлах арга, технологи боловсруулах нь (Техникийн 
ухаанаар) Улаанбаатар, 1989 

21. Д.Батдэлгэр БНМАУ-ын нутаг дэвсгэр дээрх нарны цацрагийн горим 
(Газарзүйн ухаанаар) Улаанбаатар, 1990 

22. Р.Оюун Газрын болон хиймэл дагуулын мэдээллийг иж бүрэн боловсруулах 
үндсэн дээр хөрсний чийгшлийн үнэлгээ хийх арга (Тоо-физикийн ухаанаар) 
Ленинград, 1990 

23. Б.Лувсандэндэв Хийн мандлын  агаарт бохирдуулах бодис тархах тоон 
загварчлал (Тоо-физикийн ухаанаар) Улаанбаатар, 1991 

24. Г.Туваансүрэн Монгол хонины амьдралын үйл ажиллагаанд цаг агаарын 
нөхцлийн нөлөөллийг үнэлэх арга (Хөдөө аж ахуйн ухаанаар) Улаанбаатар, 
1993 

25. Ж.Цэрэндэлэг Хотын агаарын бохирдлыг прогнозлох нь /Улаанбаатар хотын 
жишээн дээр/ (Газарзүйн ухаанаар) Улаанбаатар, 1993 

26. М.Цоозол Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээрх аянга цахилгааны үзэгдэл 
(Газарзүйн ухаанаар) Улаанбаатар, 1993 

27. Ч.Ядамсүрэн Тэнгэрийн эрхсийн хөдөлгөөнийг тооцон улирлын цаг агаарыг 
урьдчилан мэдээлэх магадлалт-статистик арга (Тоо-физикийн ухаанаар) 
Улаанбаатар, 1994 

28. Н.Баттогтох Цаг уурын мэдээний автоматжуулсан боловсруулалтын 
сүлжээний судалгаа, түүнийг боловсронгуй болгох (Техникийн ухаанаар) 
Улаанбаатар, 1995 

29. Г.Даваа Монгол орны нууруудын ус-орчин зүйн онцлог ба хөгжлийн хандлага 
(Газарзүйн ухаанаар) Улаанбаатар, 1996 

30. Ц.Сосорбарам Гадаргын болон гүний усан дахь бохирдуулах бодисын 
тархалтыг загварчлах экспертизийн арга боловсруулах нь (Техникийн 
ухаанаар) Улаанбаатар, 1996 

31. Д.Эрдэнцэцэг Монгол орны хөрсний чийгшлийн нутаг дэвсгэрийн 
хуваарилалт, түүнийг загварчлах нь (Газарзүйн ухаанаар) Улаанбаатар, 1996 

32. Д.Аззаяа Монгол орны газар тариалангийн төв бүсэд ургамал ургах нөхцлийн 
агро цаг уурын үнэлгээ,  (Хөдөө аж ахуйн ухаанаар)  Улаанбаатар, 1997 

33. П.Батима  Монгол орны гол мөрний усны химийн найрлага, чанарын үнэлгээ 
(Газарзүйн  ухаанаар) Улаанбаатар,   1998 

34. Ш.Баясгалан Төмсний хөгжлийн үе шат, ургацыг тооцоолох статистик болон 
динамик арга боловсруулах нь (Тоо-физикийн ухаанаар, Ph.D) Улаанбаатар, 
1998 



УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ СУДАЛГАА, МЭДЭЭЛЛИЙН ХҮРЭЭЛЭНГИЙН  
ХӨГЖЛИЙН ТҮҮХИЙН ЖИМЭЭР 

 

220 
 

35. Х.Хангайсайхан Монголын төвийн бүс нутаг дахь конвектив үүлний 
радиолокацын үндсэн үзүүлэлтүүд, тэдгээрийн цаг агаарын зарим аюултай 
үзэгдэлтэй  уялдах нь  (Газарзүйн ухаанаар, Ph.D) Улаанбаатар, 1999 

36. Д. Жүгдэр Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр салхи, цасан ба шороон шуурга 
прогнозлох гидродинамик-статистик загвар. (Тоо-физикийн ухаанаар, Ph.D)  
Улаанбаатар,  1999. 

37. Г.Даваахүү Ерөнхий боловсролын сургуулийн физик-техникийн практик 
хэрэглээний агуулга, аргазүйн дидактик үндэс (Сурган хүмүүжүүлэх ухаанаар, 
Ph.D) Улаанбаатар, 2000 

38. А.Батмөнх Анхдагч мэдээлэл цуглуулах олон сувагт интерфейсийн 
системийн боловсруулалт ба судалгаа (Техникийн ухаанаар, Ph.D) 
Улаанбаатар,  2000 

39. Ж.Оюун Монголын газар тариалангийн төв бүсийн агро уур амьсгалын 
нөхцлийн өөрчлөлт, түүний газар тариаланд үзүүлэх нөлөөлөл (Хөдөө аж 
ахуйн ухаанаар, Ph.D) Улаанбаатар,  2002 

40. Г.Сарантуяа Монгол орны нутаг дэвсгэр дээрх агаар мандлын зуд, түүний 
нөлөөлөл, урьдчилан мэдээлэх боломж (Газарзүйн ухаанаар, Ph.D) 
Улаанбаатар,  2004 

41. Д.Даваадорж Цаг уурын горимын мэдээ боловсруулах автоматжуулсан 
аргазүй, технологи  (Техникийн ухаанаар, Ph.D) Улаанбаатар 2004 

42. Ш.Мөнхтуяа Хиймэл дагуулын мэдээгээр газар бүрхэвчийг ангилах аргазүй, 
технологи (Газарзүйн ухаанаар, Ph.D) Улаанбаатар,  2004 

43. М.Эрдэнэтуяа Бэлчээрийн ургамлыг үнэлэх зайнаас тандах аргазүй, 
технологи (Газарзүйн ухаанаар, Ph.D) Улаанбаатар,  2004 

44. Д.Оюунбаатар Гол мөрний урсацын богино хугацааны прогнозын арга, 
загварчлал (Газарзүйн ухаанаар, Ph.D) Улаанбаатар,  2004 

45. Э.Эрдэнэбат Хөрсний чийгшил ба ургамлын ургац (Хөдөө аж ахуйн ухаанаар, 
Ph.D) Улаанбаатар, 2005 

46. М.Баясгалан Монгол дахь ган-зуншлагын мониторинг (Газарзүйн ухаанаар, 
Ph.D) Улаанбаатар, 2005 

47. Г.Адъяабадам Гол мөрний урсацыг урт хугацаагаар урьдчилан мэдээлэх нь 
(Газарзүйн ухаанаар, Ph.D), Улаанбаатар 2006 

48. Э.Мөнхцэцэг "Дэлхий, агаар мандал хооронд явагдах физик процесст 
ургамал бүрхэвчийн үзүүлэх хам нөлөө" (Био-хүрээлэн буй орчин судлалын 
ухаанаар) Япон улс, 2007 

49. Ш.Оюунтуяа. Уур амьсгалын зарим хүчин зүйл газрын бүрхэцэд үзүүлэх 
нөлөөг Ландсат ТМ болон НОАА дагуулын мэдээгээр тодорхойлох нь. (Хөдөө 
аж ахуйн ухаанаар, Ph.D), Улаанбаатар, 2008  

52. С.Эрдэнэсүх. Монгол орны газрын гадарга орчмын температурын инверсийн 
судалгаа. (Газарзүйн ухаанаар, Ph.D) Улаанбаатар, 2008 

50. Б.Нандинцэцэг “Хуурай, хүйтэн уур амьсгалтай Монгол орны хөрсний чийгийн 
хөдлөлзүй ” (Био-хүрээлэн буй орчин судлалын ухаанаар) Япон улс, 2010 

51. Ш.Гэрэлмаа. Хиймэл дагуулын TOMS мэдээг ашиглан озоны давхаргыг 
тодорхойлоход агаар мандлын химийн загварыг зүгшрүүлэх нь. 
(Математикийн ухаанаар, Ph.D) ОХУ, Санкт-Петербург, 2010 



УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ СУДАЛГАА, МЭДЭЭЛЛИЙН ХҮРЭЭЛЭНГИЙН  
ХӨГЖЛИЙН ТҮҮХИЙН ЖИМЭЭР 

 

221 
 

52. М.Рэгзэдмаа “Сэлэнгэ аймгийн уур амьсгалын нөөц, түүний өөрчлөлт буудайн 
ургацад нөлөөлөх нь” (Хөдөө аж ахуйн ухаанаар, Ph.D), Улаанбаатар, 2010 

53. Ц.Бат-Оюун “Монгол орны бэлчээрийн ургамлын бүтээмжийг үнэлэх нь”, 
(Био-хүрээлэн буй орчин судлалын ухаанаар) Япон улс, 2011 

54. П.Гомболүүдэв. Агаар мандал болон газар бүрхэвчийн харилцан үйлчлэлийг 
бүс нутгийн уур амьсгалын динамик загвараар судалсан үр дүн. (Физикийн 
ухаанаар, Ph.D) Улаанбаатар, 2011 

55. А.Батболд. Монгол оронд тохиолддог цаг агаарын гамшигт үзэгдлүүд, 
тэдгээрийг цаг агаарын тоон загвар ашиглан урьдчилан мэдээлэх нь. 
(Байгалийн ухаанаар), Япон улс, Саппоро, Хоккайдогийн их сургууль, 2012 

53. Л.Оюунжаргал. Нейроны сүлжээ болон Калманы шүүлтүүрийн аргаар хот 
суурингийн цаг агаарыг урьдчилан тооцоолох нь, (Газарзүйн ухаанаар, Ph.D) 
Улаанбаатар, 2012 

56. Б.Цацрал, Зүүн хойд Азийн томоохон хот суурин болон  байгалийн суурь 
нөхцөл дэхь нүүрстөрөгч агуулсан аэрозолын хими, физик, оптик шинж чанар  
БНСУ, Гуанжоү их сургууль,GWANJU Institute of Science and Technology, 2013 

57. Б.Бүжидмаа. Хортон шавжинд нэрвэгдсэн ойн модны газрын гадарга дээрх 
болон хөрсөн дэх экосистемийн өөрчлөлт. АНУ, Ларами, Вёомин их сургууль, 
2014 

58. Г.Гантуяа. Уулархаг, хотожсон газрын агаарын орчил урсгал. БНСУ, Сөүлийн 
Үндэсний их сургууль, 2015  

59. Д.Гэрэлмаа. Зүүн Азийн агаарын бохирдол, түүнийг хиймэл ба газрын 
хэмжилттэй харьцуулсан судалгаа. (Агаар мандлын физикийн ухаанаар, 
Ph.D) Тайвань, 2015 

60. Э.Энхбат. Монгол орон дахь хэт халалтын статистик болон тоон загварын 
судалгаа: ойрын жилүүдийн эрчимтэй хэт халалт дахь хөрсний чийгийн 
оролцоо (Агаар мандлын физикийн ухаанаар), Япон улс, Саппоро, 
Хоккайдогийн их сургууль, 2016 

61. Д.Дуламсүрэн. Монгол орны агаарын экстремаль утгуудын өөрчлөлт, 
байгалийн бүсийн ирээдүйн өөрчлөлт. (Газарзүйн ухаанаар, Ph.D) 
Улаанбаатар, 2016 

62. Г.Амгалан. Монгол орны шороон шуурга ба цаг уурын хүчин зүйлийн судалгаа 
(Агаар мандлын физикийн ухаанаар, Ph.D) Тайвань, 2016 

63. Д.Амаржаргал. Монгол орны говь, хээрийн зарим нутгийн тоосны агууламж, 
шилжилт, цаг уурын нөхцлийн хамаарал. (Газарзүйн ухаанаар, Ph.D) 
Улаанбаатар, 2016 

 



УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ СУДАЛГАА, МЭДЭЭЛЛИЙН ХҮРЭЭЛЭНГИЙН  
ХӨГЖЛИЙН ТҮҮХИЙН ЖИМЭЭР 

 

222 
 

9 дүгээр хавсралт 
 
ШИНЭ БҮТЭЭЛ, ОНОВЧТОЙ САНАЛЫН ГЭРЧИЛГЭЭ 
 

1. Г.Намхайжанцан. Барилгын цаг уурын үзүүлэлтийг бүсчлэх арга. Зохиогчийн 
гэрчилгээ ¹124 ШУТУХ-ны 92-р шийдвэр, 1977.10.26 

2. Г.Намхайжанцан Б.Цэрэнбадам С.Дорж. Дулааны ачааллын үргэлжлэлээр 
дулааны түгээлтийг төлөвлөх. ОС ¹3198 ТЭХС-ийн тех.зөвлөл 1980.02.28 

3. Г.Намхайжанцан. Газрын 20 см гүнд +10С болох хугацаа” ОС ¹6784 
ШУТУХороо 1983.03.21 

4. Г.Намхайжанцан. Сайншанд хотын галлагааны хугацааг тогтоох арга. ОС N 
7588 УЦУАУЕГ-ын ШУТЗ 1984.06.12 

5. Г.Намхайжанцан С.Магсаржав. Малын саравчтай хашаа барихад ашиглах уур 
амьсгалын үзүүлэлт тогтоох арга.  Зохиогчийн гэрчилгээ ¹305 ШУТУХ-ны 89-р 
шийдвэр, 1984.07.27 

6. Г.Намхайжанцан С.Магсаржав. Өвөлжөө хаваржааны саравчтай хашааны 
сүүдрийн чиглэл тогтоох шулуун шугамын арга.  Зохиогчийн гэрчилгээ ¹306Н 
ШУТУХ-ны 95-р шийдвэр, 1984.08.20 

7. Г.Намхайжанцан С.Магсаржав. Нар салхины ноёлох зүгээр өвөлжөө 
хаваржааны саравчтай хашааны үндсэн чиглэл тогтоох арга. ШУТУХ-ны 96-р   
шийдвэр, 1984.08.20 

8. Г.Намхайжанцан Н.Чүлтэм. Ялааны авгалдай устгах хугацааг тодорхойлох 
арга. ОС ¹10200 Дорноговь аймгийн ШУТЗөвлөл 1985.09.30 

9. Д.Даваадорж. Ой хээрийн түймэр гарч болзошгүй цаг уурын нөхцлийг үнэлэх 
прогнозлох аргачлал. ОС 1986 

10. Д.Даваадорж, Ц.Адъяа. Эх мэдээг тооцоолох электрон машинаар шалгах 
алгоритм шинжүүр. ОС ¹13267, 1987 

11. Д.Даваадорж, Ц.Адъяа. Цаг уурын ажиглалтын мэдээг бичих, техникийн 
хадгалуурт оруулах хүснэгтийн макет. ОС ¹13268, 1987 

12. Д.Даваадорж, Ц.Адъяа. Цаг уурын ажиглалтын горимын мэдээний 
боловсруулалтыг автоматжуулах технологи. ОС ¹13269, 1987 

13. Д.Даваадорж. Нарны цацраг судлалын ажиглалтын мэдээ дамжуулах коод. 
ОС 1987 

14. Г.Намхайжанцан. Галлагааны тохиромжтой хугацааг тодорхойлох арга. 
ОС.1988,¹11726. 

15. А.Батмөнх, Б.Бавуудорж. Мэдээлэл цуглуулах цогцолбор. ОС ¹456, 
1989.01.23 

16. Г.Намхайжанцан. Барилгад хэрэглэх уур амьсгал ба геофизикийн үзүүлэлт. 
БНбД 2-01-01-93. Монгол Улсын зохиогчийн гэрчилгээ ¹169/94 МУЗ Эрхийн 
газар 2004.11.12 

17. Г.Намхайжанцан, Д.Дашжамц, У.Пүрэвжав. Авто замын уур амьсгал, 
геотехникийн нөхцөл. Монгол Улсын зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ ¹2166 2005 
оны 57 тоот тушаал 

 



УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ СУДАЛГАА, МЭДЭЭЛЛИЙН ХҮРЭЭЛЭНГИЙН  
ХӨГЖЛИЙН ТҮҮХИЙН ЖИМЭЭР 

 

223 
 

Тусгай шагналт бүтээл 
1. Г.Намхайжанцан С.Магсаржав. “Малын саравчтай хашаа барих уур амьсгалын 

үнэлгээ тогтоох арга” нэртэй шинэ бүтээл нь ШБОС-ын ажлын YII үзлэг, “ШБОС-
86” үзэсгэлэнд шалгарч III байр эзэлсэн тул “Хүрэл” медаль, диплом, мөнгөн 
шагнал хүртэв. ШУТУХ, МХЗЭ, МШСНЗ  1986.05.12 

2. Г.Намхайжанцан. “Тооцоолбол зохих байгалийн нөөц” өгүүлэл нь “Арвилан 
хэмнэлт-82” уралдаанд III байр эзэлж диплом, мөнгөн шагнал олгов. МСХХ, Үнэн 
сонин, МРТУХ, Эдийн засгийн боловсрол сэтгүүл, Хөдөлмөр, Залуучуудын үнэн, 
УБ-ын мэдээ, Шинэ хөдөө сонин. 1983.02.05 

3. Д.Жүгдэр, 2015: “Cyclogenesis over the territory of Mongolia during 1999-2002”, 
printed in “The Journal of the Korean Meteorological Society” (Vol.40,  No.3,  p.293-
303) сэтгүүлд хэвлэгдсэн өгүүлэл 2005 онд Ус, цаг уурын хүрээлэнгийн шилдэг 
өгүүлэлээр шалгарсан.   

4. Г.Баясгалан. УЦУХ-гийн инженер, 2008, БСШУЯ-наас эрдэм шинжилгээний 
залуу ажилтанд олгодог грант шагнал 

5. Б.Буянтогтох. УЦУХ-гийн инженер, 2009, БСШУЯ-наас эрдэм шинжилгээний 
залуу ажилтанд олгодог грант шагнал 

6. Д.Оюунчимэг, УЦУОСМХ-гийн ЭША 2015: “Зүүн хойд Азийн хүчиллэг тунадасны 
сүлжээний” байгууллагаас агаарын чанарын чиглэлийн үйл ажиллагаа, судалгаа 
шинжилгээнд оруулсан хувь нэмрийг үнэлж олгодог шагнал /EANET awards/.   

7. Г.Гантуяа. УЦУОСМХ-гийн инженер, 2015, БСШУЯ-ны сайдын нэрэмжит 
“Тэргүүний залуу эрдэмтэн” шагнал 

8. Д.Одонтунгалаг. УЦУОСМХ-гийн инженер, 2015, БСШУЯ-наас эрдэм 
шинжилгээний залуу ажилтанд олгодог грант шагнал 

9. Ж.Одгарав, УЦУОСМХ-гийн инженер 2015:  “Малчдын ажиглалтыг уур амьсгал 
болон зайнаас тандан судлалын мэдээтэй харьцуулах нь” илтгэлийг 2015 оны 6 
дугаар сарын 8-11-ний өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулагдсан 
"МОНГОЛЫН БЭЛЧЭЭРИЙН НӨХӨН СЭРГЭХ ЧАДАМЖИЙГ БЭХЖҮҮЛЭХ НЬ" 
сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хуралд хэлэлцүүлэн, Ханын 
илтгэлийн уралдаанд оролцож тэргүүн байранд эзэлсэн  

10. Д.Төмөрцоож, УЦУОСМХ-гийн инженер 2015: Залуу эрдэмтдийн холбооноос 
зохион байгуулсан “Хүрэл тогоот-2015” эрдэм шинжилгээний бага хурлын 
“Биологи-ХАА” салбар хуралд “Хараа голын усны чанарын судалгаа сэдэвт” 
илтгэл хэлэлцүүлэн,  тусгай байр болох О.Шагдарсүрэн сангийн нэрэмжит тусгай 
шагнал хүртсэн. 
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10 дугаар хавсралт 
 
БОЛОВСРУУЛАН ҮЙЛДВЭРЛЭЛД НЭВТРҮҮЛСЭН  
УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЗААВРУУД 
 

1. РКЗ-2 радиозондоор ажиглалт хийх, материал боловсруулах заавар ¹ 22. 
УЦУАУЕГ, 1977 

2. Устөрөгч гарган авах заавар ¹ 27. УЦУАУЕГ, 1978 
3. Бөмбөлөг хөөргөлтийн заавар ¹ 29. УЦУАУЕГ, 1979 
4. Радиозондын тайлан материал боловсруулах ба шүүмж шалгалт хийх заавар 

¹ 34. УЦУАУЕГ, 1979 
5. Засварын орчих мандал тодорхойлох заавар ¹ 43. УЦУАУЕГ, 1979 
6. МАРЗ радиозондын ажиглалтын заавар ¹ 46. УЦУАУЕГ, 1984 
7. Тайлан хүснэгт зохирох заавар. УЦУАУЕГ, 1984 
8. Нийлбэр салхи тодорхойлох заавар 
9. АВК системээр ажиглалт хийх заавар. УЦУАУЕГ, 1986 
10. Аэрологийн шинэ технологийн материалд техник, шүүмж шалгалт хийх 

заавар ¹ 46. УЦУАУЕГ, 1985 
11. АХ-5 хүснэгт зохиох заавар. БОХЯ 
12. “DidiCORA III MW21  системийн ашиглалтын түр заавар” УБ, 2000  
13.  “DidiCORA III MW21  системийн хэрэглэгчийн заавар”  УБ, 2004 
14. “Аэрологийн мэдээ солилцооны олон улсын коод” УБ, 2004  
15. “SR2K2  системийн хэрэглэгчийн заавар”   УБ, 2006 
16. “Радиозондын ажиглалтын материалд онолын шалгалт хийх” УБ, 2006 
17. Ус цаг уурын ажиглалтын заавар, XIV дэвтэр. УЦУАУЕГ, 1974 
18. Цаг уурын ажиглалтын материал боловсруулалтын заавар ¹ 11. УЦУАУЕГ, 

1976 
19. Ус цаг уурын аюултай ба онц аюултай үзэгдлийн мэдээлэл ¹4. УЦУАУЕГ, 1985 
20. Бороо бичигчийн тууз боловсруулах, хүснэгт зохиохзаавар ¹ 42. УЦУОШГ, 

1985 
21. Зайд хэмжих М-49, М-63 багажаар ажиглалтхийх заавар. УЦУОШГ, 1985 
22. Тунадасны хувингийн норголтын залруулга хийх 
23. Прогноз, радиометрээр ажиглалт хийх заавар ¹ 28. УЦУАУЕГ, 1986 
24. Цаг уурын ажиглалтын хүснэгт зохиох, шалгах заавар ¹ 11.  
25. Цаг уурын өртөө, харуулд үүлний ажиглалт хийхзаавар ¹ 39. УЦУАУГ, 1978 
26. ХААЦУ-ын харуулд цаг уурын ажиглалт хийх, материал боловсруулах заавар 

¹ 24, УЦУАУГ, 1980 
27. Үүлний атлас. УЦУАУГ, 1979 
28. Психрометрийн таблиц. УЦУАУГ, 1979 
29. Цаг уурын горимын ажиглалтын мэдээг соронзон туузанд бичих, шалгах       

ажлын заавар 1986 
30. Цаг уурын горимын мэдээг ЕС-1022 ТЭМ-аар боловсруулах технологи ажлын 

заавар 1986 
31. Соронзон туузанд мэдээ бэлтгэх ЕС-9004 төхөөрөмжийн ашиглалтын заавар 

1986 
32. Картын сангийн мэдээг соронзон туузанд шилжүүлэх технологи ажлын заавар 
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33. Аюул, агаар мэдээний заавар ¹ 42. БОЯ, 1996 
34. Цаг уурын ажиглалтын материалд шүүмж шалгалт хийх заавар ¹ 38. БОЯ, 

УЦУОШГ, 1997 
35. Ус цаг уурын ажиглалтын заавар XIV дэвтэр /цаг уурын өртөөнд агаар, хөрс, 

гүний температур, даралт, чийгшил, салхины хурд, чиглэл, хур тунадас 
хэмжих, цаг уурын алсын бараа, цаг агаарын үзэгдлийн ажиглалт  хийх/. 
УЦУОШГ, 1996 

36. Цаг уурын станцын ажиглалтын мэдээг бичил ТЭМ-аар боловсруулах      
системийн ажлын зааврууд 4ш 1995-1996 

37. Цаг уурын горимын мэдээлэл боловсруулалт, хангалтын ажлыг     
автоматжуулсан систем УБ 1999. 

38. Цаг уурын горимын мэдээлэл дамжуулах коод УБ 1999  
39. Уур амьсгалын автоматжуулсан боловсруулалт хийх заавар. УЦУОШГ, 1999 
40. Ус цаг уурын албаны заавар. XI-I-99. УБ. 1999, х.63. 
41. Ус цаг уур орчны шинжилгээний заавар XI-2-99. УБ. х.110. 
42. Ус цаг уур, орчны хяналт шинжилгээнйи заавар.Цаг уурын ажиглалтын       

материал боловсруулалт. ШЗ-II-02-03-06.УБ.2006.х.72. 
43. Yүлний ажиглалтанд ашиглах гарын авлага.УБ.2006 
44. ХАА-н цаг уурын явуул судалгааны ажиглалтын заавар ¹ 32. УЦУАУЕГ, 1979 
45. Бэлчээрийн ургамлын үзэгдэлзүйн ажиглалт ¹10. Нэмэлт засвар оруулсан 2 

дахь хэвлэл. УЦУАУЕГ, 1983 
46. Таримал ургамлын үзэгдэл зүйн ажиглалт ¹ 10а Нэмэлт засвар оруулсан 2 

дахь хэвлэл. УЦУАУЕГ, 1983 
47. ХАА-н үйлдвэрлэлийн цаг агаарын мэдээгээр хангах гарын авлага 
48. ХАА-н цаг уурт хэрэглэгдэх нэр томъёоны заавар  
49. Бэлчээрийн ургамлын үзэгдэлзүйн ажиглалт ¹10. Нэмэлт засвар оруулсан 2 

дахь хэвлэл. УЦУАУЕГ, 1989 
50. Таримал ургамлын үзэгдэл зүйн ажиглалт ¹ 10а Нэмэлт засвар оруулсан 2 

дахь хэвлэл. УЦУАУЕГ, 1989 
51. Хөрсний чийг хэмжих заавар, УБ, 1989  
52. Хөрсний агро-ус зүйн шинж чанарыг тодорхойлох заавар, Ус цаг уурын 

ажиглалтын заавар XXXIX дэвтэр, УБ, 1998 
53. Агродундаж мэдээний АК-02 коодын заавар, УБ, 1998  
54. Таримал ургамлын ажиглалтын заавар. Х-1-99 УЦУОШГ, 1999 
55. Бэлчээрийн ургамлын ажиглалтын заавар , ШЗ-X-2-2002, Ус цаг уур, орчны 

хяналт шинжилгээний заавар, УБ, 2002 
56. Таримал ургамлын ажиглалтын нэмэлт өөрчлөлт (Таримал ургамлын хөнөөлт 

хортон, өвчний ажиглалтын заавар), X-1-99, Ус цаг уур, орчны хяналт 
шинжилгээний заавар, УБ, 2002 

57. Агродундаж мэдээний АК-02 коодын нэмэлт заавар (Агродундаж мэдээний 
бэлчээрийн болон таримал ургамлын өвчин хортон, шавьжийн мэдээний 
коод), ШЗ.VIII.06.02.06, Ус цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний заавар, УБ, 
2006 

58. Зоо цаг уурын ажиглалтын заавар ¹ 33. УЦУАУЕГ, 1981 
59. Зоо цаг уурын ажиглалтын заавар /бичмэл/ 
60. Мал аж ахуйн цаг уурын ажиглалт судалгааны заавар, УБ, 1994 
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61. Мал аж ахуйн цаг уурын ажиглалтын заавар, ШЗ. Х-1-2006, УБ, 2006 
62. Нарны цацраг судлалын ажиглалт, материал боловсруулалтын заавар ¹ 07. 

УЦУАУЕГ, 1984 
63. Нарны цацраг судлалын ажиглалт хийх, материал боловсруулах заавар 

УБ.1984.х 58 
64. Нарны цацраг судлалын ажиглалт мэдээллийн заавар. VII дэвтэр.УБ. 

1988.х.25 
65. Нарны цацрагийн ажиглалтын мэдээг цахим тооцоолуурт     

оруулах,боловсруулах заавар. ШЗ-VI-1-2002. УБ. х.20 
66. Нарны цацраг судлалын ажиглалтын мэдээ материалд бүтцийн ба онолын 

шалгалт хийх гарын авлага. УБ. 2005. х.46 
67. КПС-4 потенциометрийн тууз боловсруулах заавар 
68. Цаг агаарын прогнозын таарцыг дүгнэх заавар ¹ 5. УЦУАУЕГ, 1987 
69. Цаг агаарын урьдчилан сэргийлэх мэдээний үр ашгийг тооцох журам. ХААЯ, 

УЦУАУЕГ, 1974 
70. Цаг агаарын прогноз зохио журам. УЦУАУЕГ, 1974 
71. Цаг агаарын таараагүй мэдээнд задлан шинжилгээ хийх журам. УЦУАУЕГ, 

1974 
72. Ус цаг агаарын онц аюултай үзэгдлээс урьдчилан сэргийлэх мэдээ зохиох, 

зарлан мэдээлэх журам. УЦУАУЕГ, 1971 
73. Цаг агаарын прогнозын таарцыг үнэлэх журам. УЦУАУЕГ, 1986 
74. Таараагүй мэдээнд задлан судалгаа хийх журам 
75. Таараагүй мэдээнд задлан шинжилгээ хийх аргачилсан заавар. БОХЯ, 1987 
76. АК-01 коодыг хэрэглэх тухай 
77. Нислэгийн цаг агаарын урьдчилсан мэдээг дүгнэх заавар. БОХЯ, 1987 
78. Цаг агаарын прогнозын дүгнэх заавар. БОХЯ, 1987 
79. Цаг агаарын зураг материалыг буулгах, боловсруулах заавар 
80. Прогноз хангалтын ажлыг дүгнэх журам 
81. Ус, цаг агаар, байгаль орчны аюултай үзэгдлийг мэдээлэх заавар ¹ 04 
82. Цаг агаарын прогнозын нэр томъёоны тайлбар 
83. Агаарын тээврийг цаг агаарын мэдээгээр хангах заавар I, II дэвтэр 
84. Цаг агаарыг прогнозлох аргачилсан зөвлөмж VI, VII дэвтэр 
85. Ус, цаг агаар, байгаль орчны аюултай үзэгдлийг мэдээлэх заавар ¹ 4. 

УЦУОШГ, 1999 
86. Ус цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний заавар, Ш3.VIII.03.02. 2001. 
87. Цаг уурын харуулын мэдээ солилцооны “FM-12-09-KHARUUL” коод, Ус цаг 

уур, орчны хяналт шинжилгээний заавар, Ш3.VIII.03.02 
88. Ус, цаг агаар, Байгаль орчны аюултай үзэгдлийн мэдээлэл солилцооны “FM-

10-02 AYUUL” коод, УБ, 2002 
89. Ус, цаг агаарын аюултай болон гамшигт үзэгдлээс сэрэмжлүүлэх, урьдчилан 

сэргийлэх мэдээний таарцыг дүгнэх журам,  2002.03.25 
90. Ус цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний заавар, Ш3.VIII.03.02. Сарын цаг 

уурын мэдээний FM 71-XII CLIMAT КООД УБ, 2003 
91. Цаг агаарыг урьдчилан мэдээлэх аргачлал, (Синоптикийн автоматжуулсан 

ажлын байр) Дугаар 9. УБ, 1999 
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92. Цаг агаарыг урьдчилан мэдээлэх аргачлал, (Синоптикийн автоматжуулсан 
ажлын байр) Дугаар 10. УБ, 2004 

93. Цаг агаарын урьдчилсан мэдээ гаргах заавар журам, гарын авлагын 
эмхэтгэл.                          УБ, 2006 

94. Цаг агаарын урьдчилсан мэдээ гаргах заавар журам, гарын авлагын 
эмхэтгэл.                          УБ, 2006 

95. Усзүйн шинжилгээний ажиглалт хийх заавар ¹ 08. УЦУАУЕГ, 1973 
96. Мөсний үзэгдлийн ажиглалт хийх заавар 
97. Усзүйн шинжилгээний ажлын техник, аюулгүйн дүрэм. УЦУОШГ, 1997 
98. Усзүйн харуулын тайланд техник шалгалт хийх зөвлөмж /гар бичмэл/.  
99. Ус судлалын харуулыг аттестатчилах заавар. УЦУАУЕГ, 1986 

 
11 дүгээр хавсралт 
 
ТӨР ЗАСГИЙН ШАГНАЛТНУУД 

  
УС ЦАГ УУРЫН ГАВЬЯАТ АЖИЛТАН 
Б.Жамбаажамц, 1991 
 
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ГАВЬЯАТ АЖИЛТАН 
Л.Нацагдорж УЦУХ-гийн лабораторийн эрхлэгч, 2004 
 
ХӨДӨЛМӨРИЙН ГАВЬЯАНЫ УЛААН ТУГИЙН ОДОН  
Л.Нацагдорж УЦУХ-ийн захирал, 1996 
Г.Намхайжанцан УЦУХ-ийн секторын эрхлэгч, 2002 
 
АЛТАН ГАДАС ОДОН 

1. Р.Мижиддорж,  УЦУЭШХ-гийн Онолын судалгааны секторын эрхлэгч, 1991 
2. Г.Намхайжанцан, УЦУЭШХ-гийн ЭШАА, 1991 
3. Н.Даваасүрэн, УЦУЭШХ-гийн инженер, 1996 
4. Х.Нацагдорж, УЦУХ-гийн эрдэм шинжилгээний ажилтан, 2000 
5. Г.Гаадмаа, УЦУХ-гийн инженер, 2002 
6. Г.Баасанхүү, УЦУХ-гийн технологич инженер, 2005 
7. А.Батболд, УЦУХ-гийн эрдэм шинжилгээний ажилтан, 2008 
8. Р.Жавзандулам, УЦУОХ-гийн технологич инженер, 2013 
9. Д.Жүгдэр, УЦУОХ-гийн ЭШАА, 2013 
10. Р.Цагаанмаам, УЦУОХ-гийн эрдэм шинжилгээний туслах ажилтан, 2014 
11. Г.Даваа, УЦУОСМХ-гийн секторын эрхлэгч, 2016 
12. М.Баясгалан, УЦУОСМХ-гийн төвийн дарга, 2016 

 
ХӨДӨЛМӨРИЙН ХҮНДЭТ МЕДАЛЬ 

1. С.Авирмэд, УЦУШИ-ийн инженер, 1976 
2. Э.Найдан, 1979 
3. Г.Намхайжанцан, УЦУШИ-ийн ЭША, 1981 
4. Л.Нацагдорж, УЦУШИ-ийн лабориторийн эрхлэгч, 1981 
5. Х.Нацагдорж, УЦУШИ-ийн инженер, 1986 
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6. С.Цэвэлмаа, УЦУХ-гийн ахлах ня-бо, 2003 
7. Р.Жавзандулам, УЦУХ-гийн технологич инженер, 2004 
8. Д.Аззаяа, УЦУХ-гийн захирал, 2004 
9. Г.Даваа, УЦУХ-гийн секторын эрхлэгч, 2004 
10. М.Баясгалан, МТТ-ийн мэдээллийн сангийн захирагч, 2004 
11. Ж.Цогт, УЦУХ-гийн секторын эрхлэгч, 2009 
12. М.Одбаяр, МТТ-ийн ЗТС хэлтсийн дарга, 2009 
13. Ч.Сарантуяа, УЦУОХ-гийн технологич инженер, 2012 
14. Х.Алтанцэцэг, УЦУОХ-гийн инженер, 2012 
15. Ж.Эрдэнэцэцэг, БОМТ-ийн систем сүлжээний захирагч, 2012 
16. Ж.Алтанцэцэг, УЦУОХ-гийн ЭШАА, 2013 
17. Г.Адъяабадам, УЦУОХ-гийн ЭШАА, 2013 
18. Г.Отгонбаяр, БОМТ-ийн нярав, 2013 
19. Д.Оюунбаатар, УЦУОХ-гийн ЭШТА, 2014 
20. Н.Лхамсүрэн, БОМТ-ийн газарзүйн мэдээллийн системийн тэргүүлэх 

мэргэжилтэн, 2016 
21. Д.Оюунчимэг, УЦУОСМХ-гийн ЭША, 2016 
22. Д.Сумъяа, УЦУОСМХ-гийн технологич инженер, 2016 
23. С.Сожидмаа, УЦУОСМХ-гийн ЭШтА, 2016 
24. Б.Эрдэнэцэцэг, УЦУОСМХ-гийн секторын эрхлэгч, 2016 

 
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХҮНДЭТ ЖУУХ БИЧИГ 
1. Г.Намхайжанцан, УЦУШИ-ийн инженер, 1971 
2. Б.Данзанням, УЦУШИ-ийн ХААЦУ-ын хэлтсийн инженер, 1976 
3. Т.Гаамаа, УЦУШИ-ийн Цаг уур, уур амьсгалын хэлтсийн техникч, 1976 
4. Х.Нацагдорж, УЦУШИ-ийн Усны шинжилгээний хэлтсийн инженер, 1976 
5. Х.Пүрэвхүү, УЦУШИ-ийн цаг уурын радарын ахлах техникч, 1976 
6. Д.Жүгдэр, УЦУЭШХ-гийн ЭША, 1994   
  
УС ЦАГ УУРЫН ТЭРГҮҮНИЙ АЖИЛТАН НАР 

1. Б.Жамбаажамц – УЦУШИ-ийн ажилтан, 1981 
2. Э.Найдан – УЦУШИ-ийн ажилтан, 1985 
3. С.Авирмэд – УЦУШИ-ийн ахлах ажилтан, 1985 
4. Р.Нямцэрэн – УЦУШИ-ийн ахлах инженер, 1985 
5. Б.Шижир – МТТ-ийн ахлах нябо, 1985 
6. Т.Гаамаа – УЦУШИ-ийн техникч, 1986 
7. М.Бадарч - УЦУШИ-ийн орлогч захирал, 1986 
8. Б.Батнасан – УЦУШИ-ийн ахлах техникч, 1986 
9. Б.Данзанням – УЦУШИ-ийн инженер, 1986 
10. Л.Нацагдорж – УЦУШИ-ийн хэлтсийн дарга, 1986 
11. З.Батжаргал - МТТ-ийн захирал, 1988 
12. Ц.Цэдэвдулам – УЦУОАЭШХ-гийн инженер, 1988 
13. Р.Мижиддорж – УЦУОАЭШХ-гийн захирал, 1989 
14. Д.Бавуудорж - МТТ-ийн механикч, 1989  
15. Р.Оюун - МТТ-ийн инженер, 1989 
16. М.Пүрэвжав - МТТ-ийн оператор, 1989 
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17. Б.Цэрэндолгор - МТТ-ийн оператор, 1989  
18. С.Даваасүрэн – УЦУОАЭШХ-гийн инженер, 1989 
19. Д.Шагдарсүрэн – УЦУОАЭШХ-гийн инженер, 1989 
20. Х.Нацагдорж - УЦУОАЭШХ-гийн инженер, 1989 
21. Б.Данзанням – УЦУОАЭШХ-гийн инженер, 1989 
22. Н.Дашдэлэг – УЦУЭШХ-гийн секторын эрхлэгч, 1990 
23. Г.Баасанхүү- УЦУЭШХ-гийн инженер, 1990 
24. Д.Дуламсүрэн – МТТ-ийн оператор, 1990 
25. А.Намхай – УЦУЭШХ-гийн секторын эрхлэгч, 1991 
26. С.Сангидансранжав –  
 

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ТЭРГҮҮНИЙ АЖИЛТАН НАР  
1. З.Батжаргал - БОЯ-ны сайд, 1996 
2. Н.Баттогтох - МТТ-ийн захирал, 1996 
3. Д.Тунгалаг - МТТ-ийн холбооны инженер, 1996 
4. С.Хөдөлмөр - МТТ-ийн захирал, 1996 
5. Г.Намхайжанцан - УЦУХ эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан, 1999. 
6. Г.Гаадмаа - УЦУХ УМС технологичинженер, 2001 
7. Н.Даваасүрэн - УЦУХ УМС технологич инженер 2001 
8. С.Сожидмаа - УЦУХ УСС эрдэм шинжилгээний туслах ажилтан, 2001 
9. Л.Нацагдорж - УЦУХ захирал, 2001 
10. Б.Жигмэддорж - УЦУХ УМС эрдэм шинжилгээний ажилтан, 2002 
11. Б.Данаа - УЦУХ УМС техникч, 2002 
12. Ө.Бадам - УЦУХ боловсон хүчний асуудал эрхэлсэн туслах, 2002 
13. Ж.Цогт - УЦУХ УМС технологич инженер, 2002 
14. Ц.Батцэцэг - МТТ-ийн орлогч захирал, 2002 
15. Р.Цагаанмаамаа - УЦУХ Эрдэм шинжилгээний туслах ажилтан, 2003 
16. Л.Бадамсэндэн - УЦУХ уур амьсгалын секторын инженер, 2003 
17. Р.Жавзандулам - УЦУХ инженер 2003 
18. Д.Аззаяа - УЦУХ захирал, 2003 
19. М.Баясгалан - МТТ-ийн Мэдээллийн сангийн захирагч, 2003 
20. Б.Уранчимэг - МТТ-ийн оператор, 2003 
21. С.Бямбаа - МТТ-ийн оператор, 2003 
22. Г.Даваа - УЦУХ Ус судлалын секторын эрхлэгч, 2004 
23. Ж.Дуламсүрэн - УЦУХ, ХААЦУС-ын инженер, 2004 
24. Ж.Алтанцэцэг - УЦУХ, эрдэм шинжилгээний ажилтан, 2004 
25. Г.Адъяабадам - УЦУХ, эрдэм шинжилгээний ажилтан, 2004 
26. С.Цэвэлмаа - УЦУХ, ахлах ня-бо, 2004 
27. Ю.Амарсанаа - УЦУХ, инженер, 2004 
28. Б.Цэвэлмаа – УЦУХ, 2004 
29. М.Одбаяр, МТТ-ийн ЗТС хэлтсийн дарга, 2004 
30. Уртнасан - МТТ-ийн оператор, 2004 
31. Рина - МТТ-ийн оператор, 2004 
32. Р.Бадмаадорж - УЦУХ, инженер, 2005 
33. З.Нарангэрэл, Ой усны хайгуул судалгааны төвийн ойн мэдээллийн сангийн 

инженер, 2005 
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34. Оюунгэрэл - МТТ-ийн оператор, 2005 
35. Д.Сумъяа - УЦУХ, инженер, 2006 
36. Ч.Сарантуяа – УЦУХ, инженер, 2006 
37. Х.Алтанцэцэг - УЦУХ, технологич инженер, 2006 
38. Д.Жүгдэр - УЦУХ, хүрээлэнгийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, 2006 
39. Д.Оюунбаатар – УЦУХ, ЭША, 2006 
40. М.Отгон – УЦУХ, нярав, 2006 
41. Ц.Наранхүү – УЦУХ, Бичиг хэрэг, архивын эрхлэгч, 2006 
42. Н.Лхамсүрэн, МТТ-ийн газарзүйн мэдээллийн системийн мэргэжилтэн, 2007 
43. С.Батгэрэл, МТТ-ийн газарзүйн мэдээллийн системийн техникч, 2007 
44. А.Батболд – УЦУХ, ЭША, 2008 
45. Ц.Загир – УЦУХ, инженер, 2008 
46. Т.Дүүрэн – УЦУХ, инженер, 2008 
47. Д.Энхтуяа – УЦУХ, инженер, 2008 
48. Ө.Заяа, МТТ-ийн мэдээллийн сангийн операторч, 2008 
49. Г.Батхишиг, БОМТ-ийн систем програмчлагч/веб дизайнер, 2010 
50. С.Чулуунцэцэг - УЦУХ, технологич инженер, 2010 
51. Б.Эрдэнэцэцэг - УЦУХ, секторын эрхлэгч, 2010 
52. Д.Оюунчимэг – УЦУХ, ЭША, 2011 
53. П.Гомболүүдэв – УЦУХ, лабориторийн эрхлэгч, 2011 
54. А.Алтаншагай – УЦУОХ, инженер, 2012 
55. Б.Доржноров – УЦУОХ, ажиглагч, 2013 
56. П. Жүгдэр - БОМТ-ийн ээлжийн ахлагч инженер, 2013 
57. Н.Байгалмаа-БОМТ-ийн ээлжийн техникч, 2013 
58. Н.Алтанзул - БОМТ-ийн ээлжийн ахлагч игженер, 2013 
59. Ю.Миеэдорж - БОМТ-ийн ээлжийн техникч, 2013 
60. Б. Уданбор - БОМТ-ийн ээлжийн техникч, 2013 
61. Л.Оюунжаргал – УЦУОХ, лабориторийн эрхлэгч, 2014 
62. С.Батбаяр – УЦУОХ, технологич инженер, 2014 
63. Б.Ганцэцэг – УЦУОХ, ЭША, 2014 
64. Х.Пүрэвдагва – УЦУОХ, технологич инженер, 2014 
65. Б.Нэргүй – УЦУОХ, инженер, 2014 
66. Н.Баттөр – УЦУОХ, секторын эрхлэгч, 2014 
67. С.Мэнд – УЦУОХ, 2014 
68. Б.Алтанцэцэг – УЦУОХ, 2014 
69. Ч.Нансалмаа – УЦУОХ, 2014 
70. Сэндэнсүрэн – УЦУОХ, 2014 
71. Д.Адъяасүрэн - УЦУОХ, 2014 
72. Х.Намсрайжав - УЦУОХ, ХААЦУС-ын инженер, 2014 
73. Н.Сарантуяа - БОМТ-ийн мэдээллийн сангийн техникч , 2014 
74. Ж.Эрдэнэцэцэг - УЦУОСМХ, инженер, 2016 
75. Э.Мөнхжаргал – УЦУОСМХ, инженер, 2016 
76. Р.Тунгалаг - УЦУОСМХ, ХААЦУС-ын инженер, 2016 
77. Ц.Цэцгээ – УЦУОСМХ, 2016 
78. Ц.Баярхүү- УЦУОСМХ, 2016 
79. М.Ганзул- УЦУОСМХ, 2016 
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80. Д.Должмаа-- УЦУОСМХ, 2016 
81. О.Энхцэцэг - УЦУОСМХ, 2016 
82. Л.Ундрахчимэг –  
83. Т.Сумъяабазар, 2006  
84. Д.Цэнд-Аюуш, 2016 
85. Н.Алтанчимэг, 2016 

 
ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ТЭРГҮҮНИЙ АЖИЛТАН НАР  

1. Л.Нацагдорж УЦУЭШХ-гийн захирал, 1996 
2. Д.Дагвадорж УЦУЭШХ-гийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, 1999 
3. Г.Намхайжанцан УЦУХ-гийн секторын эрхлэгч, 2001 
4. Г.Даваа УЦУХ-гийн секторын эрхлэгч, 2001 
5. Д.Жүгдэр УЦУХ-гийн ЭША, 2001 
6. Д.Аззаяа УЦУХ-гийн захирал, 2004 
7. Д.Эрдэнэцэцэг УЦУХ-гийн секторын эрхлэгч, 2004 
8. Г.Адъяабадам, УЦУОХ-гийн ЭША, 2012 
9. Д.Оюунбаатар, УЦУОХ-гийн ЭША, 2012 
10. П.Гомболүүдэв, УЦУОСМХ, секторын эрхлэгч, 2015 

 
МЭДЭЭЛЭЛ, ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ТЭРГҮҮНИЙ АЖИЛТАН НАР 

1. Ж.Эрдэнэцэцэг, МТТ-ийн систем сүлжээний менежер, 2006 
2. М.Баясгалан, БОМТ-ийн Мэдээллийн менежментийн хэлтсийн дарга, 2010 
3. Н.Алтанчимэг, БОМТ-ийн ээлжийн ахлагч инженер, 2010 
4. Г.Батхишиг, БОМТ-ийн мэдээллийн сангийн захирагч, 2011 
5. П.Оюунгэрэл,  БОМТ-ийн ээлжийн ахлагч инженер, 2011 

 
БУСАД САЛБАРЫН ТЭРГҮҮНИЙ АЖИЛТАН НАР 

1. Г.Намхайжанцан УЦУЭШХ-гийн ЭШАА, “Тэргүүний барилгачин” цол, тэмдэг, 
1996 

2. Д.Адъяасүрэн УЦУХ-гийн техникч, “Нийгмийн хамгааллын тэргүүний ажилтан” 
2003 

3. Ж.Дуламсүрэн УЦУХ-гийн инженер “Хүнс, хөдөө аж ахуйн тэргүүний 
ажилтан”, 2003 

4. Д.Аззаяа УЦУХ-гийн захирал, “Хүнс, хөдөө аж ахуйн тэргүүний ажилтан”, 2003 
5. Г.Намхайжанцан УЦУХ-гийн секторын эрхлэгч, “Рашаан сувиллын тэргүүний 

ажилтан”, 2004 
6. Г.Намхайжанцан УЦУХ-гийн секторын эрхлэгч, Баянхонгор аймгийн тэргүүний 

ажилтан, 2004 
7. Х.Алтанцэцэг УЦУХ-гийн технологич инженер, Гамшгаас хамгаалах ерөнхий 

газрын “Хүндэт тэмдэг”, 2004 
8. Б.Эрдэнэцэцэг УЦУХ-гийн технологич инженер, Гамшгаас хамгаалах ерөнхий 

газрын “Хүндэт тэмдэг”, 2004  
9. Ч.Сарантуяа УЦУХ-гийн технологич инженер, “Хүнс, хөдөө аж ахуйн 

тэргүүний ажилтан”, 2009 
10. Б.Эрдэнэцэцэг УЦУОХ-гийн секторын эрхлэгч, “Хүнс, хөдөө аж ахуйн 

тэргүүний ажилтан”, 2010 
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11. Р.Жавзандулам УЦУХ-гийн технологич инженер, “Хүнс, хөдөө аж ахуйн 
тэргүүний ажилтан”, 2011 

12. Ц.Наранхүү “Тэргүүний архивч”, 2011 
13. Д.Сумъяа УЦУОХ-гийн технологич инженер, “Хүнс, хөдөө аж ахуйн тэргүүний 

ажилтан”, 2012 
14. Р.Тунгалаг УЦУОХ-гийн инженер, “Хүнс, хөдөө аж ахуйн тэргүүний ажилтан”, 

2014 
15. А.Алтаншагай УЦУОХ-гийн инженер, Гамшгаас хамгаалах ерөнхий газрын 

“Хүндэт тэмдэг”, 2014 
16. Б.Эрдэнэцэцэг УЦУОСМХ-ийн секторын эрхлэгч, “Онцгой байдлын тэргүүний 

ажилтан, 2016 
17. Д.Тунгалаг МТТ-ийн инженер, Мэдээлэл харилцаа холбооны тэргүүний 

ажилтан, ХХХХ 
 

ОНЦ ХОЛБООЧИН 
1. О.Бүрэнжаргал 
2. Д.Бавуудорж 
3. Б.Цэрэндолгор 
4. Б.Батнасан  
5. Р.Нямцэрэн 

 
ТЭРГҮҮНИЙ СЭХЭЭТЭН БА ШИЛДЭГ ЗАЛУУ АЛТАН МЕДАЛЬТАН НАР  
1. До.Тунгалаг УЦУШИ-ийн инженер, 1986 
2. А.Батболд УЦУХ-гийн эрдэм шинжилгээний дэд ажилтан, 2004 
3. Т.Ганбаатар, УЦУХ-гийн эрдэм шинжилгээний дэд ажилтан, 2004 
4. П.Гомболүүдэв УЦУХ-гийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, 2004 
5. Л.Оюунжаргал УЦУХ-гийн секторын эрхлэгч, 2004 
6. Х.Пүрэвдагва, УЦУХ-гийн технологич инженер, 2004 
7. С.Батбаяр, УЦУХ-гийн инженер, 2007 
8. М.Батжаргал, УЦУОХ-гийн инженер, 2012 
9. Г.Батжаргал, УЦУОХ-гийн инженер, 2012 
10. Ч.Алтантулга, УЦУОХ-гийн инженер, 2013 
11. Б.Буянтогтох, УЦУОХ-гийн инженер, 2014 
12. Б.Цасанчимэг, УЦУОХ-гийн инженер, 2014 
13. С.Мөнхзул, БОМТ-ийн инженер 2014 
14. Ч. Мөнхчимэг БОМТ-ийн инженер 2015 
15. А.Даваадорж, УЦУОХ-гийн инженер, 2015 

 
12 дугаар хавсралт 
 
ХҮНДЭТ ДЭВТЭРТ БИЧИГДСЭН ХҮМҮҮС 
 

1. Б.Мягмаржав, УЦУШИ-ийн анхны захирал, 1991 
2. Ц.Цэдэвдулам, УЦУЭШХ-гийн инженер, 1991 
3. Д.Мягмаржав, УЦУЭШХ-гийн техникч, 1991 
4. Д.Чогсом, МУИС-ийн багш, 1992 
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5. Д.Норов, УЦУХ-гийн нярав, 2001 
6. П.Батима, УЦУХ-гийн эрдэм шинжилгээний ажилтан, 2001 
7. Р.Мижиддорж, УЦУШИ-ийн захирал асан, ШУТИС-ийн профессор, 2006 
8. Л.Нацагдорж, УЦУХ-гийн захирал асан, 2006 
9. Д.Чулуунбат, Хурын шим төвийн захирал, Туйл судлаач 
10. Д.Шагдарсүрэн, Цаг уурч-Сэтгүүлч, Туйл судлаач 
11. А.Батболд, УЦУХ-гийн ЭША, Туйл судлаач  
12. П.Бямбажав, МУИС-ийн багш, 2011 
13. М.Цоозол, МУИС-ийн багш, 2011 
14. З.Батжаргал, 2016 
15. Ц.Адъяасүрэн, 2016 
16. Д.Даваадорж, 2016 
17. Х.Пүрэвдагва, 2016 

 
13 дугаар хавсралт 
 
НЭРЭМЖИТ ШАГНАЛТНУУД 
 

УЦУЭШХ-ийн эрдмийн зөвлөл, захиргааны зөвлөлийн 1996 оны 10 дугаар 
сарын 21-ний өдрийн 4/16 дугаар хуралдаанаар авьяаслаг эрдэмтэн Шаравдоржийн 
Жадамбын нэрэмжит шагнал буй болгов. 

 
Ш.Жадамбын нэрэмжит шагналтнууд: 

1. Д.Түвдэндорж, 1996  
2. Э.Найдан, 1996 
3. Р.Мижиддорж, 2001 
4. Б.Жигмэддорж, УЦУХ-гийн эрдэм шинжилгээний ажилтан, 2001 
5. Л.Нацагдорж, 2011 
6. Ж.Цогт, УЦУОХ, секторын эрхлэгч, 2011 
7. А.Намхай, 2016 
8. Д.Шагдарсүрэн, 2016 
9. С.Мэнд, 2016 
10. М.Цоозол, 2016 

 
Гадаргын ус судлаач, эрдэмтэн Б.Мягмаржавын нэрэмжит шагналтнууд: 

1. Х.Нацагдорж, УЦУХ-гийн эрдэм шинжилгээний ажилтан, 2001 
2. Г.Адъяабадам, Ус судлалын секторын ЭША, 2006 
3. Г.Даваа, Ус судлалын секторын эрхлэгч, 2011 
4. Д.Оюунбаатар, 2016 

 
Уур амьсгал судлаач, эрдэмтэн Б.Жамбаажамцын нэрэмжит шагналтнууд: 

1. Д.Цээсодролцоо, УЦУОШГ-ын мэргэжилтэн, 2001  
2. С.Сангидансранжав, 2001  
3. Г.Намхайжанцан, УЦУХ-гийн эрдэм шинжилгээний ажилтан, 2001  
4. С.Авирмэд, УЦУХ,  
5. Д.Даваадорж, 2016 
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14 дүгээр хавсралт 
 
ДЭЛХИЙН ЦАГ УУРЫН БАЙГУУЛЛАГЫН БҮСИЙН КОМИССТ  
АЖИЛЛАЖ БАЙСАН МЭРГЭЖИЛТНҮҮД 
 

1. Г.Даваа, УЦУХ, секторын эрхлэгч, ДЦУБ-ын Монголын төлөөлөгчийн Ус 
судлалын зөвлөх, 1996 оноос 

2. Д.Дагвадорж, УЦУХ, эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, ДЦУБ-ын хөдөө аж 
ахуйн цаг уурын комисс, 1996-2001 

3. Г.Даваа, УЦУХ, секторын эрхлэгч, Ус судлал, усны нөөцийн комисс 
4. Д.Жүгдэр, УЦУХ, эрдэм шинжилгээний ажилтан, ДЦУБ-ын коодын асуудал 

хариуцсан мэргэжилтэн, 1991-2001 
5. Д.Жүгдэр, УЦУХ, эрдэм шинжилгээний ажилтан, ДЦУБ-ын онцгой нөхцөлд 

харилцаж ажиллах мэргэжилтэн, 1999-2001 
6. Д.Дагвадорж, УЦУХ, эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, ДЦУБ-ын Азийн 2 

дугаар бүсийн уур амьсгалын хэрэглээний ажлын хэсэг, 2000-2004 
7. Б.Болорцэцэг, УЦУХ, эрдэм шинжилгээний ажилтан, ДЦУБ-ын хөдөө аж 

ахуйн цаг уурын комисс, 2000-2002 
8. Д.Эрдэнэцэцэг, УЦУХ, секторын эрхлэгч, ДЦУБ-ын хөдөө аж ахуйн цаг уурын 

комисс, 2003 оноос 
9. Д.Жүгдэр, УЦУОХ, ЭША, ДЦУБ-ын Элс/шороон шуурганаас сэрэмжлүүлэх, 

анхааруулах, үнэлэх системийн Азийн бүсийн Удирдах бүлгийн гишүүн, 2007 
оноос одоог хүртэл 

10. Д.Оюунбаатар, УЦУХ, ЭША, Ус судлал, усны нөөцийн комисс, 2010 оноос 
11. Б.Эрдэнэцэцэг, УЦУОХ, секторын эрхлэгч, ДЦУБ-ын хөдөөөаж ахуйн цаг 

уурын комисс, 2012 оноос 
 

15 дугаар хавсралт 
 

УС ЦАГ УУРЫН ХҮРЭЭЛЭНГИЙН ЗАХИРАЛ, ОРЛОГЧ ЗАХИРАЛ,  
ЭРДЭМТЭН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА НАРЫН ЖАГСААЛТ 
 
Захирал нар: 

Б.Мягмаржав   1966-1973 он 
Ш.Жадамба    1973-1976 он 
Р.Мижиддорж   1977-1989 он 
Л.Нацагдорж   1989-2001 он 
Д.Аззаяа    2001-2009 он 
Г.Сарантуяа    2009-2014 он 
Д.Аззаяа    2014-2015 он 
С.Хөдөлмөр    2015-2016 он 
Г.Сарантуяа    2016 оноос 
 

Орлогч захирал нар: 
  Ш.Жадамба   1966-1970 он 
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  Б.Жамбаажамц  1970-1978 он 
  М.Бадарч   1978-1986 он 
  Ч.Сэр-Од   1986-1987 он    
 
Аж ахуй эрхэлсэн орлогч захирал нар: 

Д.Чулуунбат   1986 он 
П.Сэтэв   1987-1988 он 

  Н.Лувсанбямбаа  1989-2001 он 
 
Ерөнхий инженер: 
  Д.Энхсайхан   1988-1990 он 
 
Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга нар: 
  Л.Нацагдорж   1987-1989 он 
  Д.Дагвадорж   1990-2001 он 
  П.Гомболүүдэв   2001-2005 он 
  Д.Жүгдэр    2005-2010 он 
  Э.Мөнхцэцэг    2010.04.01-12.31 
  П.Гомболүүдэв   2011-2015 
   
Ерөнхий менежер бөгөөд Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга: 
  Д.Аззаяа    2015-2016 
 

16 дугаар хавсралт 
 
УС ЦАГ УУРЫН ХҮРЭЭЛЭНГИЙН ЗАХИРАЛ НАР 

 

 
 

Тодно овогт Бавуугийн Мягмаржав 
 
Төрсөн нутаг: Завхан аймаг, Нөмрөг сум 
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Төрсөн огноо: 1935.09.16 
Төгссөн сургууль: 
 -1954 онд бүрэн дунд сургууль 
 -1959 онд ЗХУ-ын Ленинград хотын Ус, цаг уурын дээд сургууль 
Эрхэлсэн ажил: 
 -1959-1962 онд Ус цаг уурын шинжилгээний хорооны Усны станцын дарга 
 -1962-1976 онд БНМАУ-ын СнЗ-ийн харьяа Ус цаг уурын албаныг удирдах 
газрын нэгдүгээр орлогч дарга 
 -1966-1971 онд Ус цаг уурын шинжилгээний институтийн захирлаар хавсран 
ажилласан 
 -1975-1981 онд МУИС-ийн цаг уурын тэнхмийн эрхлэгчээр хавсран 
ажилласан 
 -1976-1981 онд БНМАУ-ын СнЗ-ийн Ус цаг уурын албаныг удирдах ерөнхий 
газрын /яам эрхтэй/ орлогч дарга 
 -1981-1987 онд мөн газрын дарга 
 1987-1990 онд Байгаль орчныг хамгаалах яамны нэгдүгээр орлогч сайд 
 -1991-1995 онд БОХЯ-ны харьяа Усны бодлогын хүрээлэнгийн эрдэмтэн 
нарийн бичгийн дарга  
 -1996-2001 онд “ЕНКО” байгаль орчны үнэлгээний компанийн зөвлөх 
Эрдмийн зэрэг, цол: 1973 онд “БНМАУ-ын гол мөрний урсац, усны нөөц бүрдэх 
зүй тогтол, тэдгээрийг тооцох аргазүй” сэдвээр газарзүйн ухааны дэд эрдэмтний 
зэрэг хамгаалсан. 
Бүтээлүүд:  
 -БНМАУ-ын Гадаргын усны нөөц 2 боть, УБ, 1974 
 -Сэлэнгэ мөрний сав газрын /БНМАУ-ын болон ЗХУ-ын нутаг дахь/ гол 
мөрний урсац, усны нөөцийг тооцох арга зүй, 1979 
 -БНМАУ-ын уур амьсгал, гадаргын усны нөөцийн атлас, 1985 
 -Монгол орны гадаргын ус. УБ, 1999 
зэрэг нэгэн сэдэвт ном хамтран бүтээсэн буюу хянан тохиолдуулсан. Эрдэм 
шинжилгээний 20 гаруй өгүүлэл бичиж нийтлүүлсэн. 
 
Сонгуульт ажил: 

-1975-2001 онд Газарзүйн ухаанаар цол, зэрэг хамгаалах зөвлөлийн гишүүн 
 -1995 оноос ШУА-ийн геологи-газарзүйн Бага чуулганы гишүүн 
 -1984-1988 онд Дэлхийн цаг уурын байгууллагын Азийн бүсийн холбооны дэд 
ерөнхийлөгч 
 
Шагнал: 
 -Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одон, 1991 
 -Алтан гадас одон, 1981, 1985 
 -Хөдөлмөрийн хүндэт медаль 

-Ойн медалиуд  
 -Ус цаг уурын тэргүүний ажилтан, 1985 
 -Шинжлэх ухааны тэргүүний ажилтан, 1994 
 -Байгаль орчны тэргүүний ажилтан, 2000 
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ЖЖААДДААММББАА  

  
ТОВЧ НАМТАР 

 
Овог: Шаравдорж 
Нэр :                 Жадамбаа 
Төрсөн он сар :  1935 онд Дорноговь аймгийн Баянмөнх /одоогийн Өргөн/ сумын 

Сүүдэрт хэмээх газар төрсөн 
Хүйс:                    Эр 
Яс үндэс: Халх 
Боловсрол: Дээд 
Мэргэжил: Цаг уурч 
Төгссөн сургууль:1958 онд Ленинград хотын Ус цаг уурын дээд сургуульд суралцаж 

цаг уурч инженерийн мэргэжил эзэмшсэн 
 1970-1972 онд  ЗХУ-ын Ус цаг уурын эрдэм шинжилгээний               
төв /Гидрометцентр СССР/-ийн аспирантурт суралцаж газарзүйн 
ухааны дэд эрдэмтний зэрэг хамгаалсан   

Хаяг:  
Е-mail:                
Утас:  
Факс:  
Хамгаалсан сэдэв    Төв Ази дээрх жилийн хүйтэн улирлын агаар мандлын орчил 

урсгалын тухай 
Ажлын дадлага: 
1.1958-1966        Тэр үеийн ус цаг уурын албаны харъяа Урьдчилан мэдээлэх 

товчооны синоптик инженер, ахлах инженер, дарга  
2.1972-1976        УЦУШИ-ийн орлогч захирал, Ус цаг уурын албаныг удирдах 

ерөнхий газрын орлогч дарга бөгөөд УЦУШИ-ийн захирал  
2.1976-1981 МАХН-ын Төв Хорооны хөдөө аж ахуйн хэлтсийн орлогч эрхлэгч, 

эрхлэгч 
4. 1981                   БНМАУ-ын Сайд нарын зөвлөлийн харъяа Ус цаг уурын албаныг 

удирдах ерөнхий газрын дарга  
Гол үр дүн:     1. Үндэсний ус цаг уурын албаныг бэхжүүлэх, Ус цаг уурын албанд 

НҮБ-ийн хөгжлийн хөтөлбөр, Дэлхийн цаг уурын байгууллагын 
шугамаар 3 сая ам. долларын анхны төслүүдийг санаачлан 
хэрэгжүүлэхэд томоохон хувь нэмэр оруулсан       
2. Монголд цаг уурын шинжлэх ухаан, түүний дотор синоптик цаг 
уурын ухааныг хөгжүүлэхэд  жинтэй хувь нэмэр оруулсан болно.  
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3.БНМАУ-ын хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэх, хөдөө аж ахуйг цаг уураар 
үйлчлэх ажилд эргэлт хийсэн хүний нэг гэж тооцогддог.   

Гол гол бүтээл  1. Азийн эсрэгциклоны судалгаанд жинтэй ажил хийсэн. Тэрээр анх 
удаа Азийн эсрэгциклоны хөгжилд дулааны болон динамик хүчин 
зүйлийн ялгааг тодорхойлох оролдлого хийсэн болно.  

 2. Төв Ази дээрх синоптик процессыг С. М. Простяковийн 
дэвшүүлсэн зарчмаар анх удаа ангилах ажлыг хийсэн 

 3. Жараад оны дунд үед ид анхаарал татаж байсан туйлын 
давхраат мандлын циклоны байрлал, хэлбэр дундад өргөрөгийн 
циклон, эсрэгциклоны замналд хэрхэн нөлөөлөх явцыг судалж 
олон улын хуралд илтгэж өндөр үнэлэгээ авч байсан.  

 4.  Монголд гангийн судалгааг эхлэн хийж ган болох явцыг нарны 
идэвхжилтэй анх удаа холбох оролдлого хийсэн болно.    

Ш. Жадамбаагийн бүтээлийн цэс 
 1. Ш. Жадамбаа, А. И. Неушкин Орон нутгийн синоптикийн 

судалгааны зорилтууд – Монгол орны газарзүйн асуудлууд 1967, ¹ 
7, х. 11-15 

 2.Д. Түвдэндорж Ш. Жадамбаа  А. И. Неушкин Монгол орон дахь 
агаарын урсгалууд- Монгол орны газарзүйн асуудлууд 1967, ¹ 7, х. 
15-33 

 3. Ш. Жадамбаа А. И. Неушкин Монгол орон дахь циклон, 
эсрэгциклонуудын уур амьсгалын зарим шинжүүд- Монгол орны 
газарзүйн асуудлууд 1967, ¹ 7, х. 34-42 

 4. Ш. Жадамбаа Хүйтэн фронтын давтагдал- Монгол орны 
газарзүйн асуудлууд 1967, ¹ 7, х. 43-48 

 5.Ш. Жадамбаа, А. И. Неушкин Д. Тувдэндорж Циркуляционные 
факторы климата Монголии- Метеорология и гидрология 1967 ¹ 2 
с. 29-37 

 6. Ш. Жадамбаа, А. И. Неушкин Д. Тувдэндорж  Сезонные 
особенности атмосферной циркуляции над Монголией- 
Метеорология и гидрология 1967 ¹ 5 с. 29-32 

 7. Ш. Жадамбаа Взаимосвязь положение и форм полярного 
стратосферного циклона с процессами в тропосфере над Азией- 
В кн: «Проблемы общей циркуляции атмосферы» М. 
Гидрометеоиздат., 1972, с. 156-161 

 8.Ш.Жадамбаа Температур, хур тунадасны автокорреляцийн 
талаар- УЦУШИ-ийн ЭШБ. ¹ 2, х. 72-79 

 9. Ш.Жадамбаа А. Намхай Гангийн судалгааны асуудлууд- 
УЦУШИ-ийн ЭШБ. ¹ 5, х. 15-32 

 10. Ш.Жадамбаа А. Намхай Улаанбаатар хот орчимд агаар 
мандлын янз бүрийн түвшин дээрх яийгийн урсгалууд- УЦУШИ-
ийн ЭШБ. ¹ 8, х. 35-44 

 11. Ш.Жадамбаа Циркуляционной факиор климата МНР- Труды 
института Метеорологии и Гидрологии вып. 7, с. 6-15 
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 12. Ш.Жадамбаа Р. Оюун О связи между солнечной активностью и 
погодой Монголии- Труды института Метеорологии и Гидрологии 
вып. 7, с. 16-26 

 13. Ш. Жадамба Роль инверсии температуры воздуха в процессах 
усиленмя зимнего антициклона над Азией – труды 
Гидрометцентра СССР, 1972, вып. 109  

Хянан тохиолдуулсан ном зохиол 
1. БНМАУ-ын уур амьсгалын лавлах, /Шверийн хамт/- УЦУА- 

хэвлэл, 1971, I боть, 339 хууд., 1972 IIботь ,179 хууд.  
2. Монгол орны газарзүйн асуудлууд 1967, ¹ 7,  
3. Г. Намхайжанцан Өвөрхангай аймгийн уур амьсгалын бичиглэл- 
УЦУА- хэвлэл, 1970, 33 хууд. 
4. . Г. Намхайжанцан Говь Алтай аймгийн уур амьсгал- УЦУА- 
хэвлэл, 1976, 55 хууд.  
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Диссертацын агуулга 
Ш. Жадамбаа «Төв Ази дээрх жилийн хүйтэн улирлын агаар мандлын орчил урсгалын 
тухай » сэдэвт диссертацын ажилдаа дэвшүүлсэн гол санаа нь  
 1. Барометрийн томъёонд анализ хийх замаар газар орчмын температурын 
инверси /урвуу үе давхрага/ далайн түвшинд хөрвүүлсэн агаарын даралтын утгыг 
өсгөж өгдөг гэдгийг анх удаа нотлоод Монгол орны нутаг дээр жилийн хүйтэн улиралд  
өдөр бүр шахам тогтдог 600-800м зузаан инверси агаарын даралтыг дунджаар 4мб 
орчим өсгөдөг, хэрэв инверсийн зузаан 3000м, эрчим нь 100С болбол агаарын 
даралтыг 20мб-аар өсгөнө. гэжээ. Энэ бол Азийн эсрэгциклоны төв Увсын хотгор 
орчим ихэвчлэн байрлаж байдагийн гол шалтгаан болно. Судалгаа хийсэн хугацаанд 
Кызыл хотод инверсээс болж агаарын даралт 31.6мб-аар өссөн байлаа гэж 
тэмдэглэсэн байна.  Энэ үндсэн дээрээ тэрээр Азийн эсрэгциклон хөгжих дулааны 
болон динамик хүчин зүйл /гол нь Урал-Баруун Сибирь дээрх өндрийн гүвээ/-ийн 
нөлөөг тодотгож өгсөн юм.  
 2. Төв Азиийн синоптикийн процессыг ангилахдаа тэрээр алив юмс үзэгдлийг 
хөгжил хөдөлгөөн дунд нь судлах диалектик аргыг сонгодог байдлаар хэрэглэсний 
яруу тод жишээ бол синоптикийн процесс тасралтгүй гэж үзэж синоптикийн нэг үе бол 
Азийн эсрэгциклон максимум эрчимдээ хүрч хөгжсөн үеээс эхлээд сери циклонууд 
явж агаарын даралт буурч байснаа араас нь цөмрөлтийн эсрэгциклон түрж агаарын 
даралт өсч, улмаар газар орчмын хөрөлтийн үр дүнд Азийн эсрэгциклон максимум 
хэмжээндээ хүрч хөгжих хүртэл үеийг сонгон авсан байна. Энэ шинжүүрээр тэрээр 
судалгаа хийсэн 6 жилийн хугацаанд синоптикийн 129 үе илрүүлж үе тус бүрт 
явагдсан процессыг Төв Азид шилжин ирж байгаа циклоны замналаас нь хамруулан 
баруун хойдын /Iбүлэг/, барууны /II бүлэг/, баруун өмнөдийн /IIIбүлэг/ гэсэн 3 уүлэг 
болгож бүлэг тус бүрийн процессоо цөмрөлийн эсрэгциклоны замналаар нь хойд 
зүгийн /А/, баруун хойдын /Б/, барууны /В/ гэсэн төрлүүдэд хуваасан байна : Ийнхүү 
Төв Ази дээрх синоптик пхрцессыг 3 бүлэг, 8 төрөл  болгон хувааж тэдгээрийн 
статистик болон ажигдагдах цаг агаарын нөхцлий тодорхойлжээ.    
 3. Эцэст нь туйлын давхраат мандлын циклоны байрлал ба Ази тив дээрх 
синоптик процессын уялдаа, давхраат мандлын дулааралтын явцыг цөөн жилийн 
өгөгдлөөр тусгайлан судалсан байна.          
 
Рэнчингийн Мижиддорж 
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Рэнчингийн Мижиддорж Завхан аймгийн Завханмандал суманд төрсөн, 1966 
онд ЗХУ-ын (хуучин нэрээр) Одесса хотын Ус цаг уурын дээд сургуулийг дүүргэж 
ирэхэд Ус цаг уурын шинжилгээний институт байгуулагдаж Урьдчилан мэдээлэх 
хэлтэст инженерээр томилогдож ажлын гараагаа эхэлсэн. 1974-1977 онд 
Ленинградын Ус цаг уурын дээд сургуульд аспирантурт суралцаж “Дэлхийн 
бөмбөрцгийн хойд хагасын агаар мандлын орчил урсгалын хэлбэрүүд Монгол орны 
зуны хур бороотой уялдах нь” сэдвээр газар зүйн ухааны дэд эрдэмтэний зэрэг 
хамгаалжээ.  

1966-1988 онд тэрээр Ус цаг уурын шинжилгээний институтын Урьдчилан 
мэдээлэх хэлтэст инженер, ахлах инженер, Эрдэм шинжилгээний лабораторийн 
эрхлэгч, орлогч захиралын үүрэг гүйцэтгэгч, захирал, 1989-1990 онд Байгаль 
хамгаалах яамны Ус цаг уур, ой, агнуурын эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн 
захирал, 1991- 1997 онд Ус цаг уурын эрдэм шинжилгээний хүрээлэнд Онолын 
судалгааны секторын эрхлэгч, Уур амьсгал, орчны өөрчлөлтийн судалгааны төвийн 
захиралаар ажиллаж байв. 1998-1999 онд Байгаль орчны үнэлгээний “Экос” ХХК-д 
дэд захирлаар ажилласан. 2000 оноос Монгол улсын Шинжлэх ухаан, технологийн 
их сургуулийн Экологи-тогтвортой хөгжлийн төвийн гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж 
байна.  

Р.Мижиддорж нь Монгол улсын Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн 
профессор, доктор. ШУТИС-ийн дэргэдэх Шугаман бус шинжлэх ухаанаар эрдмийн 
зэрэг хамгаалах зөвлөлийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, МУИС-ийн дэргэдэх 
Газар зүйн ухаанаар эрдмийн зэрэг хамгаалах зөвлөлийн гишүүн.   

Р.Мижиддорж нь Монголын Шинжлэх ухааны үндэсний академи, Монголын 
шугаман бус шинжлэх ухааны нийгэмлэг зэрэг хэд хэдэн төрийн бус байгууллагын 
гишүүн.  

Р.Мижиддорж цаг уур, уур амьсгал, байгаль хамгаалал, экологи, шугаман бус 
динамикийн чиглэлээр нэг сэдэвт ном товхимол 9, эрдэм шинжилгээний өгүүлэл 100 
гаруйг бичиж нийтлүүлснээс 10-аад нь ОХУ, БНХАУ, АНУ-д хэвлэгдсэн байна. 

 
   

ИХ МОНГОЛ ОВОГТ ЛУВСАНГИЙН НАЦАГДОРЖ                        
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Л.Нацагдорж 1944 онд Дорноговь аймгийн Алтанширээ сумын нутаг “Олон 

шанд” хэмээх газар төрсөн. 1953-1957 онд сумын бага сургууль, 1957-1963 онд 
Сайншанд хотын 10 жилийн дунд сургууль, 1963-1968 онд МУИС-ийн Тоо-физикийн 
факультетийн цаг уурын салбарт суралцаж цаг уурч инженер мэргэжлээр онцсайн 
дүнтэй төгссөн. 1982-1985 онд  ЗХУ-ын Москва хот дахь Ус цаг уурын эрдэм 
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шинжилгээний төв \Гидрометцентр СССР\-ийн аспирантурт суралцаж газарзүйн 
ухааны дэд эрдэмтний зэрэг хамгаалсан. 
 Л.Нацагдорж 1968 оны 7 дугаар сарын 1-нээс эхлэн Ус цаг уурын албаныг 
удирдах газрын Ус цаг уурын шинжилгээний институт \УЦУШИ\-д синоптикийн 
инженер, ахлах инженер, богино хугацааны урьдчилсан мэдээний тасгийн дарга, 
1975-1976 онд Дорнод аймгийн Ус цаг уурын товчоонд ахлах инженер, 1976 оноос 
УЦУШИ-д тасгийн дарга, эрдэм шинжилгээний ажилтан, эрдэм шинжилгээний 
лабораторийн эрхлэгч, хэлтсийн дарга, 1987 оны 7 дугаар сараас эрдэмтэн нарийн 
бичгийн дарга, 1989 оны 12 дугаар сараас Ус цаг уур, ой, агнуурын эрдэм 
шинжилгээний институт, 1990 оны 5 дугаар сараас Ус цаг уурын хүрээлэнгийн 
захирал, 2001 оны 11 дүгээр сараас Синоптикийн судалгааны лабораторийн 
эрхлэгч, 2005 оноос Прогноз судалгааны лабораторт эрдэм шинжилгээний ахлах 
ажилтнаар  ажиллаж байна. 
 Л.Нацагдорж  Монгол оронд цаг уурын шинжлэх ухааныг хөгжүүлэх, цаг 
агаарын үзэгдэл явцын зүй тогтлыг илрүүлэх, улмаар урьдчилан мэдээлэх арга 
технологийг боловсруулах, нэвтрүүлэх, байгаль-цаг уурын аюул гамшгаас сэргийлэх 
эрхэм үйлсэд насаараа хүчин зүтгэж, өөрөө болон шавь нартайгаа 40 шахам арга 
технологи боловсруулж, үйлдвэрлэлд нэвтрүүлсэн нь цаг агаарыг урьдчилан 
мэдээлэх үйл ажиллагаанд технологийн шинэчлэл хийсэн юм. 
 Л.Нацагдорж Монгол оронд цаг уурын шинжлэх ухааны олон салбарт бүтээл 
хийсэн эрдэмтэн юм. Тэрээр Төв Ази, Монгол орны нутаг дэвсгэр дээрх агаарын 
орчил урсгалыг тоон индекс ашиглан ангилж \1972-1978\ хүчтэй салхи, цасан болон 
шороон шуурга, аянга цахилгаан, эрс хүйтрэл, их цас, бороо, ган, зуд г.м цаг 
агаарын аюултай үзэгдэл үүсч бүрэлдэх зүй тогтол, урьдчилан мэдээлэх арга 
зөвлөмж боловсруулах чиглэлээр олон жил ажиллаж “Монгол орны нутаг дэвсгэр 
дээрх агаарын урсгал, цаг агаарын аюултай үзэгдэл” хэмээх нэгэн сэдэвт зохиол 
\1982\ туурвисан нь Монголд цаг уур, газарзүйн ухааны тулгуур бүтээл болж эрдэм 
шинжилгээний ажилтан, мэргэжилтнүүд, их дээд сургуулийн багш, оюутны гарын 
авлага болсон юм. Одоо ч энэ ном ач холбогдлоо алдаагүй байна 
 Л.Нацагдорж Монгол орны уур амьсгал, түүний өөрчлөлт, уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн байгаль орчин, нийгэм-эдийн засагт нөлөөлөх нөлөөллийг үнэлэх 
талаар наяад оноос эхлэн судалгаа хийж олон бүтээл туурвисны зарим нь ОХУ, 
Голланд, БНХАУ-д нийтлэгдсэн болно. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн бэлчээр, мал 
аж ахуй, газар тариалан, хөрс болоод экосистемд нөлөөлөх нөлөөллийг судалсны 
үндсэн дээр 40 гаруй хэвлэлийн хуудастай “Байгаль орчны мониторинг”  \2004\ 
сурах бичиг хэвлүүлсэн нь экологийн хямрал гүнзгийрч буй өнөө үед цаг үеэ олсон 
юм.  
 Л.Нацагдорж дангаар буюу бусад хүмүүстэй хамтран нэгэн сэдэвт зохиол 10 
гаруй, эрдэм шинжилгээний өгүүлэл 200 гаруйг хэвлүүлж, олон улсын болон 
дотоодын эрдэм шинжилгээний бага хуралд 50 гаруй илтгэл тавьж хэлэлцүүлсэн 
байна. 
 Л.Нацагдорж МУИС-д “Орон нутгийн синоптик цаг уур, “Цаг агаарыг 
урьдчилан мэдээлэх статистик арга” лекц уншиж 30 шахам оюутны бакалавр, 
магистрын диплом удирдаж, 10 орчим эрдэмтний диссертацийн ажилд шүүмжлэгч 
хийж, 4 доктор \Ph\-ын ажил удирдан хамгаалуулсан, газар зүй, ХАА-н ухаан, тоо-
физикийн ухаанаар докторын зэрэг хамгаалуулах эрдмийн зөвлөлийн гишүүн 
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байсан, ШУА-ийн Геологи-газар зүйн бага чуулганы гишүүн, Монголын үндэсний 
шинжлэх ухааны академийн жинхэнэ гишүүн,  “Шинжлэх ухааны тэргүүний ажилтан” 
\1996\ юм.  
 Л.Нацагдорж Ус цаг уур, байгаль орчныг хамгаалах чиглэлээр үзэл 
баримтлал, хууль, үндэсний хөтөлбөр, салбарын томоохон төслүүд зэрэг эрхзүйн 
чанартай 10 гаруй баримт бичиг боловсруулахад оролцсон. 
 Л.Нацагдорж 1989-2001 онд Ус цаг уур, ой агнуурын эрдэм шинжилгээний 
хүрээлэн, Ус цаг уурын хүрээлэнгийн захирлаар ажиллаж байхдаа эрдэм 
шинжилгээний ажлын чанарыг сайжруулах, байгаль орчны судалгааг өргөжүүлэх, 
улс нийгмийг ус, цаг агаар, орчны төрөл бүрийн мэдээллээр хангах ажлыг зах 
зээлийн харилцааны гольдролд шилжүүлэх, орчин үеийн дэлхийн жишигт 
нийцүүлэх, нийгмийн шилжилтийн эл ээдрээтэй үед техник технологийн шинэчлэл 
хийх, боловсон хүчнээр хангах, гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх чиглэлээр үр 
бүтээлтэй ажилласан юм. 
 Л.Нацагдорж 1981 онд “Хөдөлмөрийн хүндэт медаль”, 1986 онд “Ус цаг уурын 
тэргүүний ажилтан” цол, тэмдэг, 1996 онд “Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн 
одон”, “Шинжлэх ухааны тэргүүний ажилтан” цол, тэмдэг, 2001 онд “Байгаль орчны 
тэргүүний ажилтан” цол, тэмдэг, 2004 онд “Байгаль орчны гавъяат ажилтан” цолоор 
тус тус шагнагдсаны дээр Ардын хувьсгалын 50, 60, 70, 80 жилийн ойн 
медалиудаар шагнагдаж байсан. 
 Л.Нацагдорж эхнэр, хүүхэд, ач, зээ нарын хамт амьдардаг. Нам бус, ял 
шийтгэл хүлээж яваагүй. 
 
Долгорсүрэнгийн Аззаяа 
 

 
 

Д.Аззаяа 1961 оны 3 дугаар сарын 23-нд Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар хотод 
төрсөн.  

1978 онд Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар хотын Г.Бумцэндийн нэрэмжит 10 
жилийн дунд сургууль, 1984 онд Украйн улсын Одесс хотын Ус цаг уурын дээд 
сургуулийг агро цаг уурч мэргэжлээр, 1989 онд Дархан хотын Удирдлага 
менежментийн сургуулийн эдийн засгийн анги, 1994 онд Улаанбаатар хот дахь 
Тусгай зориулалтын англи хэлний сургууль, 1997 онд ХААИС-ийн аспирантурыг 
дүүргэсэн. 2001 оноос ОХУ-ын Санкт-Петербург хотын Ус цаг уурын улсын их 
сургуулийн докторантурт суралцаж байна.  
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ОХУ-ын Санкт-Петербург хотын Ус судлалын институт, Израйл улсын цаг 
уурын байгууллага (MASHAV), Филиппины улсын цаг уурын байгууллага (PAGASA), 
Энэтхэг улсын сансар судлалын төв (CSSTE-AP), Солонгос улсын цаг уурын 
байгууллага зэрэгт мэргэжил дээшлүүлсэн.  

1984-1992 онд Дархан хотын Агро цаг уурын шинжилгээний станцад инженер, 
ахлах инженер, 1992-2001 онд МУИС-ийн ФЭС-ийн Ус цаг уур, экологийн тэнхимд 
багш, тэнхмийн эрхлэгч, 2001-2009 онд Ус цаг уурын хүрээлэнгийн захирал, 2009-
2010 онд УЦУХ-нд төслийн удирдагч, ЭША, 2011-2014 онд хамтарсан төслийн 
удирдагч, 2014-2015 онд УЦУОХ-гийн захирал, 2015-2016 онд УЦУОСМХ-гийн 
ерөнхий менежер бөгөөд эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, 2016 оны 10 дугаар 
сараас ЭША-аар ажиллаж байна.  

2000-2003 онуудад МУИС-ийн ФЭС-ийн эрдмийн зөвлөлийн гишүүн, 2005-
2009 онд Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн дэргэдэх эрдэмтэн мэргэжилтнүүдийн 
зөвлөлийн Бүс нутгийн хөгжлийг дэмжих бодлогын салбар зөвлөлийн гишүүн, 2006-
2010 онд ШУА-ийн Геологи-Газарзүйн бага чуулганы гишүүн, 2001-2009 онд МУИС-
ийн ФЭС-ийн ус цаг уурын чиглэлээр магистрын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн 
гишүүн, 2001-2009 онд улсын ургацын комиссын гишүүн, 2004-2008 онд Байгаль 
орчин, хүнс хөдөө аж ахуйн YЭ-ийн холбооны тэргүүлэгч гишүүн, 2004-2010 онд 
Азийн усны эргэцийн ажлын хэсгийн дэд дарга, 2007-2010 онд Зүүн Азийн хүчиллэг 
тунадасны хяналт шинжилгээний Эрдэмтдийн зөвлөлдөх хорооны гишүүн, 2002 
оноос ХААИС-ийн газар тариалангийн чиглэлээр эрдмийн зэрэг хамгаалуулах 
зөвлөлийн гишүүн, 2005 оноос ХАА, загасны чиглэлээр магадлан итгэмжлэх 
комиссын гишүүнээр ажиллаж байна.  

1997 онд “Монгол орны газар тариалангийн төв бүсэд ургамал ургах 
нөхцлийн агро цаг уурын үнэлгээ” сэдвээр хөдөө аж ахуйн ухааны дэд докторын 
зэрэг хамгаалжээ.  

Агро цаг уур, ус цаг уурын чиглэлээр судалгаа, шинжилгээний ажил хийж ус 
цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний 5 заавар боловсруулж 24 заавар хянан 
тохиолдуулсан ба тэдгээрийг одоо үйлдвэрлэлд ашиглаж байна. Түүнчлэн 10 гаруй 
ном эмхэтгэн эрдэм шинжилгээний 130 гаруй  өгүүлэл туурвиж гадаад ба дотоодын 
хэвлэлд нийтлүүлсний зэрэгцээ 80 гаруй  илтгэл гадаад ба дотоодын эрдэм 
шинжилгээний хурал, семинар, зөвлөлгөөнд тавьж хэлэлцүүлэн 10 гаруй нийтлэл 
бичиж хэвлүүлсэн байна.  

Д.Аззаяа 3 доктор, 15 магистр, 5 бакалавр, 40 гаруй оюутны ангийн болон 
курсын ажил удирдаж амжилттай хамгаалуулсан. Оюутны эрдэм шинжилгээний 3 
ажил удирдаж доктор ба магистрын 10 ажилд шүүмж өгч байсан. Тэрээр одоо 1 
докторант, 1 магистрантын ажил удирдаж байна.    

1992-2001 онд МУИС-ийн ФЭС-ийн Ус цаг уур, экологийн ангийн оюутнуудад 
хөдөө аж ахуйн цаг уур, ерөнхий цаг уур, сансрын цаг уур, уур амьсгал, агропрогноз, 
агро уур амьсгал, байгаль орчныг хянах, хамгаалах үндэс, хөрс судлал, ботаник, 
ургамлын физиологи, байгалийн объёктыг сансраас судлах г.м хичээлүүд зааж 
байсан. Одоо ХААИС-ийн Агробиологийн сургуулийн докторантурт агро цаг уурын 
мэдээлэл боловсруулалтын хичээл AME-812, магистрантурт агро цаг уурын хичээл, 
МУИС-ийн Физик-Электроникийн сургуулийн цаг уурын эчнээ ангид хөдөө аж ахуйн 
цаг уурын хичээл METE308 хичээл зааж байв.  
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“Хөдөлмөрийн хүндэт” медаль, Их монгол улс байгуулагдсаны 800 жилийн 
ойн хүндэт медаль, Хүнс, хөдөө аж ахуйн “Тэргүүний ажилтан”, Байгаль орчны 
“Тэргүүний ажилтан”, Шинжлэх ухааны “Тэргүүний ажилтан” цол тэмдэг, Байгаль 
орчны яамны “Хүндэт жуух бичиг”, “Баярын бичиг”, МУИС, УЦУА-ны шагналуудыг 
хүртсэн.   

 
Ганжуурын Сарантуяа 
 

  
 

Г.Сарантуяа Завхан аймгийн Улиастай хотод төрсөн.  
1991 онд Монгол Улсын Их Сургуулийн Цаг уурын ангийг Цаг уурын инженер 

мэргэжлээр төгссөн. 1991–2007 онд Монгол Улсын Их Сургуульд багш, 2007–2009 
онд Хүнс Хөдөө Аж Ажуйн Яамны Бэлчээрийн менежментийн хэлтсийн дарга, 2009–
2014 онд Ус цаг уур орчны хүрээлэнд захирал, 2016 оны 9 дүгээр сараас Ус цаг уур 
орчны судалгаа мэдээллийн хүрээлэнд захиралаар ажиллаж байна.  

2004 онд МУИС-д “Монгол орны нутаг дэвсгэр дээрх агаар мандлын зуд, 
түүний нөлөөлөл, урьдчилан мэдээлэх боломж” сэдвээр докторын зэрэг 
хамгаалсан. 12 магистр, 30 баклаврын ажил удирдаж амжилттай хамгаалуулсан. 

2004 онд “Боловсролын тэргүүний ажилтан”, 2010 онд “Байгаль орчны 
тэргүүний ажилтан”, 2015 онд “Хөдөлмөрийн хүндэт” шагналуудыг хүртсэн. 
2006-2010 онд ШУА-ийн Геологи-Газарзүйн бага чуулганы гишүүн, МУИС-ийн 
Хүрээлэн байгаа орчны докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн гишүүнээр 
ажиллаж байна.  
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Содовын Хөдөлмөр 
 

 
 

С.Хөдөлмөр 1958 оны 9 дүгээр сарын 12-нд Улаанбаатар хотод төрсөн.  
1976 онд Нийслэлийн 1 дүгээр 10 жилийн сургууль, 1976 онд Польш улсын 

Варшавын их сургууль, 1982 онд Монгол улсын их сургуульд элсэн орж, математикч 
мэргэжил эзэмшсэн.   

1980-1982 онд Ус цаг уурын шинжилгээний институтийн Тооцоолон бодох 
төвд тооцоолх электрон машины операторч, 1987-1996 онд Байгаль орчны яамны 
Мэдээлэл тооцооллын төвд програмчлагч инженер, системийн програм зохиогч, 
систем, програм хангамжийн менежер, 1996-2010 онд Мэдээлэл тооцооллын төвийн 
захирал, 2010-2015 онд Байгаль орчны мэдээллийн төвийн захирал, 2015-2016 онд 
Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэнгийн захирал, 2016 оны 9 дүгээр 
сараас Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэнгийн Зайнаас тандан 
судлах хэлтэст зайнаас тандан судлалын тэргүүлэх мэргэжилтнээр ажиллаж байна.  

“Хөдөлмөрийн хүндэт” медаль, “Байгаль орчны тэргүүний ажилтан”, 
“Мэдээлэл, харилцаа холбооны тэргүүний ажилтан” цол тэмдгээр шагнагдсан. 
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17 дугаар хавсралт 
 
АЖИЛТНУУДЫН ЖАГСААЛТ 
 

Уур амьсгалын секторт ажиллаж байсан үе үеийн ажилтнууд 
 

Секторын эрхлэгч ЭША/ЭШАА Инженер Техникч 

Очиртовуу С.Авирмэд Хөнхөр Пагважав 

Ёндонжамц Ё.Гира Б.Алтанцэцэг Дуламжав 

Б.Жамбаажамц Д.Батдэлгэр Цэнд Б.Жанчив 

Б.Алтанцэцэг Б.Цэвэлсүрэн Г.Намхайжанцан Ч.Чулуунхүү 

Г.Намхайжанцан Г.Намхайжанцан Л.Бадарч Надмид 

Д.Даваадорж Ж.Алтанцэцэг Ц.Адьяа Халтмай 

М.Мөнхцэцэг Б.Мөнхбат Г.Оюунтуяа Өлзийт 

П.Гомболүүдэв  Лувсан- Чүлтэм Т.Уламбаяр 

Ж.Алтанцэцэг  Ц.Норжмоо Отгон 

Д.Дуламсүрэн  М.Дина Г.Дарьзав 

Б.Мөнхбат  Д.Дэлгэр Т.Гаамаа 

Д.Батдорж  Ч.Нансалмаа Ц.Сэндэнсүрэн 

Н.Баттөр  Г.Баасанхүү Ө.Дулмаа 

П.Гомболүүдэв  Баасан А.Чулуунхүү 

  Д.Сарантуяа С.Цэвэлмаа 

  В.Өлзийсайхан Л.Ханд 

  Д.Гэрэлмаа Ж.Наранцэцэг 

  Цэвэлсүрэн Ц.Мөнхцэцэг 

  С.Чулуунцэцэг Д.Цэнд.Аюуш 

  Б.Байгалмаа Б.Дариймаа 

  П.Бямбажав Ө.Баасандэмбэрэл 

  Л.Норжмоо Б.Баясгалан 

  Л.Бадамсэндэн Чимэдцэеэ 

  Р.Бадмаадорж Цэрэндамдин 

  Г.Чулуунчимэг Д.Адьяасүрэн 

  Г.Амгалан Я.Оюунцэцэг 

  Ц.Пүрэвсүрэн Д.Чулуунцэцэг 

  Х.Алтанцэцэг Г.Ариунаа 

  Д.Дуламсүрэн Н.Энхтуяа 

  Н.Баттөр Д.Мягмаржав 

  Б.Туул Р.Алтанцэцэг 

  Тамир М.Отгон 

  Л.Бор Дуламсүрэн 

  Я.Сайн-Амгалан О.Оюунцэцэг 

  Ц.Загир Отгондэлгэр 

  Н.Мөнхцэцэг  

  Ц.Ганболд  

  Ж.Энхчимэг  
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  Н.Солонго  

  Д.Батдорж  

  Б.Мөнхбат  

  Э.Давааням  

  Н.Балжинням  

 
1955-2016 онд УМХ, УМС-т ажиллаж байсан ба ажиллаж байгаа синоптик 
инженерүүд 

 

№ Овог нэр Он 

1 Г.Мөнхжанцан 1955 

2 Д.Түвдэндорж 1957 

3 Ш.Жадамба 1958 

4 Э.Найдан 1958 

5 Г.Даш 1958 

6 Д.Дамба 1958 

7 Ж.Цээлээ 1958 

8 Б.Лхагва 1958 

9 Ц.Гантулга 1961-1962 

10 Д.Чогсом 1959 

11 П.Бямбажав 1962 

12 С.Даваасүрэн 1963 

13 Д.Огноон 1967 

14 Р.Мижиддорж 1967 

15 Х.Сүхбаатар 1967 

16 С.Ламжав 1967 

17 М.Цоозол 1967 

18 Дагва Мягмаржав 1967 

19 Ц.Цэдэвдулам 1967 

20 Ж.Чулуун 1967 

21 Д.Батаа 1967 

22 С.Мэнд 1967 

23 Б.Цэрэнхорлоо 1967 

24 Х.Цэвэлмаа 1968 

25 Ж.Баасан 1968 

26 Д.Чүлтэм 1968 

27 Л.Нацагдорж 1968 

28 Ц.Сайзмаа 1968 

29 Х.Хавдрааш 1968 

30 З.Батжаргал 1969 

31 Б.Жигмиддорж 1970 

32 Б.Цэвэлмаа 1972 

33 Г.Гаадмаа 1972 

34 Даш Мягмаржав 1974 

35 Д.Мягмардорж 1974 
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36 А.Намхай 1974 

37 Н.Даваасүрэн 1974 

38 Ц.Адьяасүрэн 1975 

39 Р.Жавзандулам 1977-2014 

40 Д.Шагдарсүрэн 1977 

41 Ж.Цогт 1977 

42 А.Батсайхан 1979 

43 М.Баясгалан 1979 

44 Ч.Нансалмаа 1979 

45 Б.Оюунбилэг 1980 

46 Д.Жүгдэр 1981-2004 

47 До.Тунгалаг 1981 

48 А.Сайнбаяр 1984 

49 М.Эрдэнэтуяа 1984-1985 

50 Б.Гандашгүйцэцэг 1984-2003 

51 Д.Амаржаргал 1985-2007 

52 Ж.Батбаяр 1987-1995 

53 Д.Сумъяа 1987 

54 Ч.Ядамсүрэн 1987-1999 

55 Да.Тунгалаг 1989 

56 Ч.Сарантуяа 1990 

57 Ч.Гандөш 1992-2000 

58 Л.Оюунжаргал 1994 

59 Б.Цэрэнчимэд 1994-1997 

60 Д.Дөлбаяр 1994 

61 Н.Цэнгэл 1995 

62 Л.Энхсайхан 1995-2002 

63 Ч.Пунцагдорж 1996-2001 

64 Н.Отгонжаргал 1996 

65 Ш.Санзайдорж 1996 

66 Ж.Байгаль 1996 

67 н.Ганцэцэг 1996-1998 

68 Б.Цацрал 1997 

69 Д.Галбаяр 1997-2000 

70 А.Алтаншагай 1997 

71 С.Ариунаа 1997 

72 н.Чулуунбаатар 1997-1999 

73 Л.Цэцэгням 1998-2007 

74 А.Батболд 1998 

75 П.Намсрайжав 1998 

76 Х.Заяажаргал 2000 

77 С.Батбаяр 2000 

78 Д.Энхтуяа 2001 

79 Ц.Загир 2001-2014 

80 Б.Энхзаяа 2001 
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81 М.Тодгэрэл 2001 

82 Г.Баясгалан 2003 

83 Ш.Хадбаатар 2004 

84 Т.Ууганхүү 2004-2005 

85 Б.Буянтогтох 2004 

86 П.Гомболүүдэв 2004-2010 

87 Ч.Алтантулга 2005 

88 М.Батжаргал 2005 

89 С.Саруултуяа 2005-2007 

90 Т.Дүүрэн 2005-2013 

91 Б.Жаргалан 2007 

92 Ц.Ундраа 2007-2011 

93 Э.Дариймаа 2008 

94 Г.Батжаргал 2008 

95 Э.Энхбат 2008-2011 

96 Г.Гантуяа 2008 

97 А.Даваадорж 2010 

98 М.Должинсүрэн 2011 

99 Д.Одонтунгалаг 2012 

100 Б.Цасанчимэг 2012 

101 О.Оюунчимэг 2012 

102 Б.Цогтбаатар 2013 

103 У.Дэлгэрмаа 2013 

104 Х.Цолмон 2013 

105 М.Нарангэрэл 2015 

106 Х.Ахмед-Али 2016 

107 М.Доржханд 2016 

 
1958 оноос хойш Урьдчилан мэдээлэх товчоонд ажиллаж байсан техникч 
буулгагч нар 

Д/Д Овог нэр Хүйс 
Ажиллласан 
он 

Төгссөн 
сургууль Тайлбар 

1 Шагдар Эр 1957-1962 Дагалдан УЦУХороонд шилжсэн 

2 Дуламсүрэн Эм 1957-1958 Дагалдан МУИС-д суралцахаар гарсан 

3 Чунаг Эм 1958-1963 Дагалдан Хөдөө шилжсэн 

4 Гомбын Индерна Эм 1957-1966 Дагалдан НЦУТ-д үлдсэн 

5 Залуу Эм 1959-1960 Дагалдан Халагдсан 

6 Бямбаахүү Эм 1958-1960 Дагалдан Халагдсан 

7 Беолусова В.Г. Эм 1960-1961 Дагалдан Мэргэжилтний гэр бүл 

8 Нэргүй Эр 1960-1962 Дагалдан Сургуульд орсон 

9 Заминдий Эм 1961-1962 Дагалдан Халагдсан 

10 Тамара Эм 1961-1964 Дагалдан Халагдсан 

11 Хорлоо Эм 1961-1968 Дагалдан УМХ-т шилжсэн 

12 
Халиунхүү 
Пүрэвхүү Эр 1961-1970 Дагалдан УМХ-т шилжсэн  

13 Бишээхүү Эм 1961-1963 Дагалдан Халагдсан 
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14 Дружинина Эм 1962-1964 Дагалдан Мэргэжилтний гэр бүл 

15 Буянтогтох Эм 1962-1964 Дагалдан Халагдсан 

16 
Дашдондог 
Балжинням Эр 1963-1968 Дагалдан УМХ-т шилжсэн 

17 Лхагважав Эр 1963-1964 Дагалдан  Халагдсан 

18 Чогсом Дагва Эм 1963-1969 Дагалдан УМХ-т шилжсэн 

19 Мажигсүрэн Эм 1964-1966 Дагалдан   

20 
Баттулга 
Наранцэцэг Эм 1964-1969 

ЗХУ-д техникум 
төгссөн УМХ-т шилжсэн 

21 Цэрэнлхам Эм 1964-1967 Дагалдан УМХ-т шилжсэн 

22 Дэчин Норов Эм 1964-1984 Дагалдан УМХ-т шилжсэн 

23 Өлзийхүү Эм 1958-1969 Дагалдан УМХ-т шилжсэн 

24 
Шараа Алла 
Григоревна Эм 1965-1981 Дагалдан УМХ-т шилжсэн 

25 Гандиймаа Эм 1966 Дагалдан НЦУТ-д үлдсэн 

26 Дулмаа Эм 1959-1961 Дагалдан Халагдсан 

27 
Цэрэннадмид 
Цэцэгээ Эм 1967-1993 Дагалдан 

Өндөр насны тэтгэвэрт 
гарсан 

28 Даш. Мягмаржав Эр 1967-1969 Дагалдан МУИС-д сурахаар гарсан 

29 
Лувсанжамц 
Ундрахчимэг Эм 1967-1976 

Ростовын 
техникум УЦУШИ-д шилжсэн 

30 
Цэрэнпил 
Цэндсүрэн Эм 1969-1978 

Архангайн 
техникум МУИС-д шилжсэн 

31 Вандал.Данаа Эм 1969-2003 
Архангайн 
техникум 

Өндөр насны тэтгэвэрт 
гарсан 

32 Должин Уртнасан Эм 1969-1984 Дагалдан ТБТ-д шилжсэн 

33 Лхагважав Эм 1969-1973 Дагалдан Халагдсан 

34 
Рэндоо 
Цэрэнханд Эм 1970-1980 Дагалдан  Халагдсан 

35 Нямдаваа Эм 1972-1975 Дагалдан Сургуульд суухаар гарсан 

36 
Мөрбалдан 
Даваасүрэн Эм 1972-1974 Дагалдан Хөдөө явсан 

37 Туяа Эм 1973-1975 Дагалдан Хөдөө явсан 

38 Дамдинжав Рина Эм 1976-1984 Дагалдан ТБТ-д шилжсэн 

39 
Баасан 
Жамъянгарав Эм 1977-1980 

Шарын голын 
техникум Налайх шилжсэн 

40 
Балдандорж 
Уранчимэг Эм 1978-1984 Дагалдан ТБТ-д шилжсэн 

41 Оюунчимэг Эм 1981-1984 Дагалдан ТБТ-д шилжсэн 

42 Ягаанчулуун Эм 1978-1984 Холбооны ТМС ТБТ-д шилжсэн 

43 
Ямааранз 
Өлзийбаяр Эм 1980-1984 

Шарын голын 
техникум ТБТ-д шилжсэн 

44 Палам Эм 1972-1973 Дагалдан Халагдсан 

45 Өрнөх Бадам Эм   
Архангайн 
техникум УЦУХ-нд шилжсэн 

46 Ж.Жадамба Эр 1993-2005 Болгарт 
Өндөр насны тэтгэвэрт 
гарсан 

47 Т.Сумъяабазар Эм 1980-2009 
Шарын голын 
техникум 

Өндөр насны тэтгэвэрт 
гарсан 
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1956 – 2016 онд Ус цаг уурын албаны Холбооны төвд 
ажиллаж байсан хүмүүс 

 

¹ Овог, нэр Ажиллаж  
байсан он. 

Эрхэлж байсан ажил 

1 Дэндэвийн Очирбат 1956 – 1957 Төв радиостанцын дарга. 

2 Цэрэндоржийн 
Дашцэрэн 

1956 – 1963 Төв радиостанцад ахлах радиочин 

3 Шаравын Бадарч 1956 – 1963 Төв радиостанцад радиотехникч 

4  Доржхүүгийн 
Лувсанбалдан 

1956 – 1985 Хүлээн авах төвийн дарга, техникч 

5 Доржийн Бадамжав 1956 – 1972 Төв радиостанцад радио холбоочин, 
станцын дарга, холбооны тасгийн дарга, 
инженер 

6 Билэгийн 
Лувсансандаг 

1956 – 1963 Төв радио станцад радио холбоочин 

7 Цэвээний Дамба 1956 – 1963 Төв радио станцад коминдант 

8 Даржаагийн Жүгдэр 1957 – 1983 Төв радиостанцад холбоочин, Холбооны 
төв, Өмнөговь,Сэлэнгэ аймгийн холбооны 
зангилгаанд инженер 

9 Хорлоогийн Бадарч 1957 – 1963  Төв радиостанц, хүлээн авах төвд радио 
холбоочин 

10 Равдангийн 
Нямцэрэн 

1957 – Төв радиостанц, Хүлээн авах төвд радио 
холбоочин, Холбооны төв, МТТ-д инженер 

11 Раднаабазар 1956 – 1958 Хүлээн авах төвд холбоочин 

12 Норов 1957 – 1958 Хүлээн авах төвд холбоочин 

13 Эрдэнээ 1958 – 1962 Хүлээн авах төвд радист 

14 Баасанхүүгийн 
Цэрэндолгор 

1957 – 1990 Хүлээн авах төв, Холбооны төв, Хиймэл 
дагуулын станц, МТТ–д радист, техникч, 
операторч 

15 Маруся 1958 – 1959 Хүлээн авах төвд дагалдан радист 

16 Дэнсмаа 1958 – 1964 Хүлээн авах төвд радист 

17 Адилбиш 1958 – 1959 Хүлээн авах төвд дагалдан радист 

18 Түвдэн 1958 – 1959 Хүлээн авах төвд засварын техникчийн 
дагалдан 

19 Дашдоржийн 
Бавуудорж 

1959 – 1972 
 
1972 –87-89 
1994 онд 

Хүлээн авах төв, Холбооны төвд 
телетайпын засварчин, ТБТ, МТТ–д 
инженер 
 

20 Содномдорж 1960-1961 Хүлээн авах төв , операторч 

21 Дэжидням 1961-1962 Хүлээн авах төв , операторч 

22 Дашдаваа 1962-1964 Хүлээн авах төв , операторч 

23 Сандуйжав 1962-1963 Хүлээн авах төв , операторч 

24 Дашдорж 1961 – 1963 Төв радио станцад радист 

25 Банзрагч 1964 – 1966 Төв радиостанцад радист  
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26 Лодон 1964 – 1966 Төв радиостанцад радист 

27 Дашнамжилын 
Сандагдорж 

1963 – 1970 Төв радиостанцад радист 

28 Сүрэн 1966 – 1967 Холбооны төвд радист 

29 Пагамын Алгаа 1966 – 1970 Холбооны төвд радист, техникч 

30 Бандийн Батнасан 1966 – 2001 
/ 1968 – 76 / 

Холбооны төв, Говьалтайн холбооны 
зангилгаанд инженер, холбооны төвд 
техникч, МТТ –д мастер 

31 Жигдэнгомбын 
Батчулуун 

1966 – 1970 Холбооны төв, Нисэхийн цаг уурт техникч 

32 Сүрэнгийн 
Цогзолмаа 

1966 –1989 Холбооны төв, Дорнодын холбооны 
зангилгаанд техникч, МТТ –д засварын 
техникч, операторч 

33 Ш.Пүрэвжав 1966 – 1967 Холбооны  техникч 

34 М.Пүрэвжав 1967 – 1992 Холбооны операторч, засварын техникч, 
МТТ – д операторч, ээлжийн ахлагч 

35 Д.Должин 1966 – 1987 Холбооны операторч Ховдын холбооны 
зангилгаанд операторч 

36 Шижир 1966 Ня – бо 

37 Г.Мягмар 1967 – 1980 Холбооны  операторч 

38 Л.Навчаа 1966 – 1978 Холбооны  операторч 

39 Сэлэнгээ 1966 – 1967 Холбооны  операторч 

40 О.Бүрэнжаргал 1967 – 1981 Холбооны төвийн дарга 

41 З.Батжаргал 1968-1989 ТБТ –ийн захирал, 

42 М.Бадарч 1968 УЦУХ-ийн орлогч зхирал, МТТ – ийн 
захирал 

43 Ш. Гомбожав 1968 – 1973 
1973  - 1975 

Холбооны  техникч 
 

44 Р.Бямбаа 1968 – 1969 Холбооны  операторч 

45 Галбаатар 1970 – 1975 Холбооны  техникч, инженер 

46 С.Бямбаа 1970 – 2003 Холбооны  операторч 

47 Г. Эрдэнэчимэг 1970 – 1979 Холбооны  операторч 

48 Ожидмаа 1970 – 1975  Холбооны  операторч 

49 Нэргүй 1970 – 1971 Холбооны  операторч 

50 Б.Дандар 1970 – 1971 Холбооны  операторч 

51 Дашдэлэг 1971 – 1972 Холбооны  операторч 

52 Цэдэндамба 1971 – 1972 Холбооны  операторч 

53 Алтангэрэл 1971 – 1972 Холбооны  операторч 

54 Өлзийхүү 1970 – 1971 Холбооны  операторч 

55 Хувьтай 1971 – 1972 Холбооны операторч 

56 А. Уламнэмэх 1971 – 1972 Холбооны операторч 

57 Р. Нямчулуун 1971  Операторч 

58 Сүхбаатар 1971 – 1974 Холбооны төвд телетайпын засварын 
техникч 



УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ СУДАЛГАА, МЭДЭЭЛЛИЙН ХҮРЭЭЛЭНГИЙН  
ХӨГЖЛИЙН ТҮҮХИЙН ЖИМЭЭР 

 

254 
 

59 М. Оюунбилэг 1971 – 1986 Холбооны  операторч, 
засварын техникч 

60 С.Рэгзэн 1972  - 1991 Холбооны операторч 

61 Р. Цэвээнрэгзэн 1972 – 1974 Холбооны операторч 

62 Баатар 1972 – 1974 Холбооны  операторч 

63 Ш. Дэнсмаа 1972 – 1973 Холбооны  операторч 

64 Г. Өлзий 1972 – 1973 Холбооны  операторч 

65 Д. Лувсанжамбаа 1973 – 1975 
1976 - 1992 

Өмнөговийн Холбооны зангилгаанд 
инженер, Холбооны хэлтсийн 
дарга,УЦУЭШХ-нд ерөнхий инженер, МТТ 
– д ахлах инженер 

66 С. Дашзэвэг 1973 – 1981 
1981  - 1998 

Дорнод,Хөвсгөлийн холбооны зангилгаанд 
инженер, 
Холбооны төвд ахлах инженер, МТТ – д 
электронч инженер 

67 Д. Мөнхбаяр 1973 – 1989 Холбооны төвд техникч, Увсын холбооны 
зангилгаанд инженер, МТТ – д засварын 
техникч 

68 Р. Оюун 1973-1993 ТБТ –ийн инженер 

69 Ванчин 1973-1975 ТБТ –ийн инженер 

70 П. Энхтуяа 1972-1985 ТБТ –ийн операторч 

71 Мөнхтуяа 1972- ТБТ –ийн операторч 

72 Д. Уртнасан 1968 ТБТ –ийн операторч 

73 Хишгээ 1972 ТБТ –ийн операторч 

74 Ичинхорлоо 1972 ТБТ –ийн операторч 

75 Гүрцоо 1972 ТБТ –ийн операторч 

76 Чулуунхүү 1972 ТБТ –ийн операторч 

77 Отгон 1973 ТБТ –ийн операторч 

78 Нямсүрэн 1972 ТБТ –ийн операторч 

79 Г. Отгонбаяр 1972 ТБТ –ийн операторч 

80 Ө. Заяа 1972 ТБТ-ийн операторч 

81 Цэдэн 1973 ТБТ –ийн инженер 

82 Дуламсүрэн 1972 ТБТ-ийн операторч, МТТ нярав 

83 В.Данаа 1972 Операторч 

84 Л. Аюуш 1975 – 1993 Холбооны операторч, техникч, МТТ – д 
операторч 

85 Д. Дэнзмаа 1990 Ня – бо 

86 Даваадорж 1975 – 1978 Холбооны  операторч 

87 Баасансүрэн 1973 – 1975 Холбооны  операторч 

88 Сэлэнгээ 1975 ТБТ –ийн операторч 

89 Д. Рина 1975 ТБТ-ийн операторч 

90 Д.Даваадорж 1975 ТБТ –ийн инженер 

91 Мягмардорж 1975 Инженер, МТТ-ын орлогч захирал 

92 Баасанжав 1975 Инженер 
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93 Ч.Сэр - Од 1975 Инженер, МТТ-ын орлогч захирал 

94 Ц. Адъяасүрэн 1975 Инженер 

95 Д. Алтанцэцэг 1977 - 1982 Холбооны операторч 

96 Өлзийт 1977 ТБТ-д инженер 

97 Д.Дагвадорж 1977 ТБТ-д инженер 

98 Лхамсүрэн 1978 – 1981 Холбооны операторч 

99 Дагийрагчаа 1978 ТБТ-д инженер 

100 Дуламрагчаа 1978  Техникч 

101 Санж. Ганбаатар 1976 ТБТ-д инженер, МТТ –ийн ерөнхий 
инженер, 

102 Б. Уранчимэг 1978 ТБТ,МТТ операторч 

103 Байгальмаа 1978 ТБТ –ийн операторч 

104 Н. Баттогтох 1978 Инженер,хэлтсийн дарга, Ерөнхий 
инженер, МТТ-ын захирал 

105 Санз. Ганбаатар 1979 ТБТ-д инженер, МТТ –д инженер 

106 Ч.Мягмаржаргал 1979 – 2002 Холбооны төв, МТТ-д операторч 

107 Н. Сарантуяа 1979 ТБТ-ийн операторч 

108 Д. Чулуунцэцэг 1978 ТБТ-ийн операторч 

109 Алимаа  Операторч 

110 О.Оюумаа 1979 ТБТ-ийн инженер 

111 Лхамхүү 1979 ТБТ-ийн операторч 

112 С. Хөдөлмөр 1980 - Инженер, орлогч захирал,  МТТ –ийн 
захирал 

113 М. Баясгалан 1980 - Инженер 

114 Д. Тунгалаг 1980 –  Холбооны төв, МТТ-д инженер, хэлтсийн 
дарга 

115 Я. Өлзийбаяр 1980 - Операторч 

116 Ц. Галсандорж 1981 ТБТ-ийн инженер МТТ-д инж, хэлтсийн 
дарга 

117 М. Хандмаа 1981 – 1999 Холбооны төв,Нисэхийн цаг уур, МТТ-д 
инженер 

118 Б. Бадамханд 1981 ТБТ-ийн инженер 

119 Долоонбаяр 1980 ТБТ-ийн операторч 

120 Төмөр 1980 ТБТ операторч 

121 А. Батмөнх 1982 ТБТ-ийн инженер 

122 Б. Энхтуяа 1982 – 1984 
1984 - 1990 

Холбооны төв, Булганы Холбооны 
зангилгаа, Нисэх ц/уур,МТТ-д инженер, 

123 Г. Болдоо 1982 – 1986 Холбооны  инженер 

124 Зоригоо 1982 – 1983 Холбооны  инженер 

125 Ц.Алтанцэцэг 1982 – 1985 Холбооны  операторч 

126 Баярсайхан 1982 – 1988 Холбооны  операторч 

127 Н. Лхамсүрэн 1982 ТБТ, МТТ –ийн инженер 

128 Ж. Эрдэнцэцэг 1982 ТБТ, МТТ –ийн инженер  

129 Ч.Оюунцэцэг 1983 ТБТ-ийн инженер 
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130 Чинзориг 1983 ТБТ-ийн инженер 

131 Я. Цэцгээ 1983 ТБТ Инженер 

132 Ц.Болдбаатар 1983 ТБТ, МТТ –ийн инженер  

133 С.Оюунчимэг 1983 ТБТ,МТТ –ийн засварын техникч 

134 Л. Эрдэнэчимэг 1983 ТБТ, МТТ –ийн инженер  

135 П. Алтанцэцэг 1983 ТБТ, МТТ –ийн инженер  

136 Б. Хүрлээ 1983 ТБТ, МТТ –ийн инженер  

137 Н.Нямгэрэл 1983 МТТ операторч 

138 Ц. Энхмаа 1983 -  Холбооны төв, Нисэхийн цаг уурын 
холбооны  инженер 

139 Г. Одончимэг 1984 – 1996 Холбооны төв инженер,ХМТ–ын дарга, 
МТТ-д электронч инженер 

140 Н.Алтанчимэг 1984 –  Холбооны төвд операторч, техникч, МТТ-д 
операторч, ээлжийн инженер 

141 П. Оюунгэрэл 1984 ТБТ-д техникч, МТТ-д операторч, ээлжийн 
инженер 

142 Б. Цэдэн - Иш 1984 ТБТ, МТТ -ийн операторч 

143 Б. Хэнмэдэх 1984 – 1992 Холбооны төв, МТТ–д операторч 

144 Халиун 1985 ТБТ-ийн операторч 

145 Н. Долгормаа 1985 – 1997 Холбооны төв, МТТ – д операторч 

146 Ц. Батцэцэг 1985 Инженер, МТТ-д технологич инженер, 
орлогч захирал 

147 М. Эрдэнэтуяа 1985 Инженер 

148 Л. Батцэцэг 1985 ТБТ,МТТ-д инженер 

149 Ч.Алтанзүрх 1986 МТТ-д техникч 

150 Г. Оюунчимэг  МТТ-ийн операторч 

151 Ц. Ганбаатар 1986 МТТ-ийн Ээлжийн  инженер 

152 Амаржаргал 1988 ТБТ,МТТ техникч 

153 Р. Бэрцэцэг 1985 ТБТ,МТТ операторч 

154 С. Батгэрэл 1985 ТБТ,МТТ операторч 

155 Д. Болормаа 1986 ТБТ,МТТ операторч 

156 С. Туяа 1987 МТТ-ийн инженер 

157 Ч. Оюунчимэг 1985 МТТ-ийн операторч 

158 А. Сүхбаатар   

159 Г. Тунгалаг 1987 МТТ-ийн инженер 

160 Л. Уранчимэг 1985 ТБТ,МТТ операторч 

161 Л. Хажидсүрэн 1985 Холбооны техникч 

162 Г. Цэрэндолгор 1985 ТБТ, МТТ операторч 

163 Булган 1985 МТТ-ийн инженер 

164 Нарангэрэл 1985 ТБТ, МТТ-ийн операторч 

165 Бадамгарав 1990 Техникч 

166 Отгонмаа 1988 ТБТ,МТТ операторч 

167 Лхагвадорж 1988 МТТ операторч 

168 Бадамсүрэн 1990 Элек/инж 
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169 Лхагважав 1991 МТТ инженер 

170 Тунгалагцэцэг 1985 ТБТ-ийн операторч 

171 Ягаанчулуун 1985 ТБТ,МТТ операторч 

172 Б. Эрдэнэсүх 1994 Операторч 

173 А.Ихбаяр 1998 Инженер 

174 Д.Дэмид 1996 Инженер 

175 М. Одбаяр 1995 Инженер 

176 Баяржаргал 1996 Инженер 

177 Ш. Мөнхтуяа 1997 Инженер 

178 Ш. Амгалан 1995 Техникч 

179 Ж.Сумъяасүрэн 1995 электронч инженер 

180 П. Ганзориг 1995 электронч инженер 

181 Д. Ганзориг 1995 электронч инженер 

182 М. Даваасүрэн 1997 электронч инженер 

183 Г.Тунгалаг 1985 электронч инженер 

184 Энхжавхлан 1995 электронч инженер 

185 Ц.Пүрэвсүрэн 1997 инженер 

186 Батжаргал 1991 Ээлжийн операторч 

187 Г. Магсаржав 1996 инженер 

188 Г. Батхишиг 1998 инженер 

189 Ю. Отгонбаатар 1997 Ээлжийн инженер 

190 Б. Уданбор 1994 Операторч 

191 П. Жүгдэр 1997 Ээлжийн инженер 

192 Ц. Баярхүү 1996 Операторч 

193 Н. Алтанзул 1995 Операторч 

194 Н. Байгальмаа 1995 Операторч 

195 М. Отгонтөгс 1995 Операторч 

196 М. Ганзул 1997 Операторч 

197 Ю. Миеэдорж 1996 МТТ-ийн операторч 

198 А. Болормаа 1990 МТТ-ийн операторч 

199 О. Энхцэцэг 1990 инженер 

200 Д. Должмаа 1997 МТТ-ийн операторч 

201 Б. Энхцэцэг 1996 Инженер 

202 Н. Оюунбилэг 1995 МТТ-ийн операторч 

203 С.Дөрвөнчулуун 1996 МТТ-ийн операторч 

204 Д. Нарангэрэл 2001 электронч инженер 

205 Б. Дархинхүү 1990 үйлчлэгч 

206 Тунгалаг 1990 үйлчлэгч 

207 Б. Ариунаа 1995 үйлчлэгч 

208 Д. Борхүү 2000 үйлчлэгч 

209 Баасанжав 1992 Нярав,б/хүчин, аж ахуйн дарга 

210 Ш.Цогзолмаа 1993 МТТ-ийн операторч 

211 Ганцэцэг 1993 МТТ-ийн операторч 

212 Бадамцэрэн 1992 МТТ-ийн операторч 



УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ СУДАЛГАА, МЭДЭЭЛЛИЙН ХҮРЭЭЛЭНГИЙН  
ХӨГЖЛИЙН ТҮҮХИЙН ЖИМЭЭР 

 

258 
 

213 М.Батгэрэл 1992 МТТ-ийн операторч 

214 Х. Болормаа 2000 Ээлжийн инженер 

215 Очирхуяг 2000 Инженер 

216 О. Жаргалсайхан 2001 электронч инженер 

217 С.Мөнхзул 2003 инженер 

218 Д.Батзул 2007 электронч инженер 

219 Б.Мөнх-Алдар 2007 инженер 

220 Ч.Мөнхчимэг 2011 Сүлжээний инженер 

221 Сийлэгмаа 2016 Ээлжийн техникч 
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             ХААЦУ-ын хэлтэст ажиллагсад 
 

Он Хэлтэсийн 
эрхлэгч 

Эрдэм 
шинжилгээний 
ажилтан 

Инженер Техникч 

1966-
1967 

Д.Ванхаан  Б.Данзанням, 
Дашдорж 

 

1968-
1971 

Б.Данзанням  Дашдорж  

1972-
1973 

Б.Жамбаажамц  Б.Данзанням, 
В.Сүрэнжав, 
Ө.Гэндэнжав, 
Д.Төрхүү, 
Х.Сарантуяа, 
С.Сангидансранжав 

З.Бадамгарав, 
Б.Жамбал, 
С.Чимгээ, 
Г.Нацагдорж, 
Б.Должин, 
Д.Дэнзмаа, 
Т.Сумъяабазар, 
Ш.Уранчимэг 

1974-
1976 

С.Сангидансранжав   З.Бадамгарав, 
Б.Жамбал, 
С.Чимгээ, 
Г.Нацагдорж, 
Д.Дэнзмаа, 
Б.Должин, 
С.Цэгмид, 
Дарьсүрэн 

1977 Ч.Төрхүү  Ц.Цэрэнбат, 
Х.Сарантуяа 

Ш.Уранчимэг, 
Ө.Гэндэнжав, 
Г.Сэндмаа, 
С.Цэгмид, 
Б.Должин, 
Д.Дэнзмаа 

1978-
1980 

Татан буугдсан    

1981-
1982 

С.Сангидансранжав Б.Данзанням, 
Г.Туваансүрэн 
Ц.Цэнгэл, 
Ө.Лхагва 

Х.Сарантуяа, 
Ж.Дуламсүрэн,  
В. Сүрэнжав, 
Ч.Төрхүү, 
Д.Эрдэнэцэцэг, 

Г.Сэндмаа 
Д.Дэнзмаа 
С.Цэгмид, 
Б.Должин 

1982-
1983 

Б.Жамбаажамц Б.Данзанням, 
Г.Туваансүрэн, 
Ц.Цэнгэл, 
Балжинням, 

Х.Сарантуяа, 
В.Сүрэнжав, 
Ч.Төрхүү, 
Д.Эрдэнэцэцэг 

Д.Дэнзмаа, 
Б.Должин, 
Ш.Уранчимэг 
С.Цэгмид 

1984-
1986 

С.Сангидансранжав Г.Туваансүрэн, 
Балжинням 

Д.Данзанням, 
Ө.Лхагва, Ц.Цэнгэл, 
Х.Сарантуяа 
Ж.Дуламсүрэн 

Ш.Уранчимэг, 
Баттөмөр 
Д.Дэнзмаа, 
Б.Должин, 
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Ч.Төрхүү, 
Д.Эрдэнэцэцэг, 
В.Сүрэнжав 

С.Цэгмид 

1986 С.Сангидансранжав Г.Туваансүрэн 
Д.Эрдэнэцэцэг 

Ш.Баясгалан, 
Х.Сарантуяа, 
Ж.Дуламсүрэн, 
Р.Тунгалаг, 

Б.Должин, 
С.Цэгмид, 
Д.Дэнзмаа, 
Б.Батчимэг 

1987 С.Сангидансранжав 
 

Г.Туваансүрэн, 
Б.Данзанням, 
Балжинням, 
Д.Эрдэнэцэцэг 

Х.Сарантуяа, 
Ж.Дуламсүрэн, 
Р.Тунгалаг 

С.Цэгмид, 
Б.Батчимэг, 
Ш.Уранчимэг 

1988-
1990 

С.Сангидансранжав Б.Данзанням, 
Г.Туваансүрэн, 
Д.Эрдэнэцэцэг, 
Ш.Баясгалан, 
Д.Дагвадорж 

Х.Сарантуяа, 
Ж.Дуламсүрэн, 
Р.Тунгалаг 

Б.Должин, 
С.Цэгмид, 
Б.Батчимэг, 
Ш.Уранчимэг 

1991-
1997 

Ш.Баясгалан Г.Туваансүрэн, 
Д.Эрдэнэцэцэг 

С.Цэгмид,  
Э.Эрдэнэбат, 
Х.Намсрайжав, 
Ж.Дуламсүрэн, 
Р.Тунгалаг, 
Б.Эрдэнэцэцэг, 
Б.Болорцэцэг, 
Ч.Пунцагдорж, 
С.Эрдэнэцэцэг 
Ш.Альгирмаа,  

Б.Должин, 
Б.Батчимэг, 
М.Отгон 

1998-
2001 

Б.Эрдэнэцэцэг Б.Болорцэцэг, 
Л.Баярбаатар, 
Б.Нандинцэцэг,  
Б.Ганцэцэг, 
Э.Мөнхцэцэг, 
Т.Ганбаатар, 

Ж.Дуламсүрэн, 
Х.Намсрайжав, 
С.Эрдэнэцэцэг, 
Ш.Алгирмаа, 
Б.Энхмөнх, 
Л.Хулан, 
Ж.Оюунцэцэг, 
Б.Түвшинжаргал, 
Н.Нацагсүрэн,  
Ц.Бат-Оюун 

Б.Должин, 
Л.Нямсүрэн 

2002-
2005 

Д.Эрдэнэцэцэг Т.Ганбаатар, 
Б.Болорцэцэг, 
Л.Баярбаатар, 
Э.Мөнхцэцэг, 
Б.Ганцэцэг, 
Б.Нандинцэцэг 

Б.Эрдэнэцэцэг 
Ж.Дуламсүрэн, 
Л.Хулан,  
Ц.Бат-Оюун, 
Д.Мөнхзул, 
Т.Алтанцэцэг, 
П.Тамир, 
Х.Намсрайжав, 
Н.Нацагсүрэн, 
Р.Ганхүү 

Б.Должин, 
Л.Нямсүрэн 
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2006 Т.Ганбаатар, 
Б.Нандинцэцэг 

Д.Эрдэнэцэцэг, 
Б.Ганцэцэг 

Б.Эрдэнэцэцэг, 
Ж.Дуламсүрэн, 
Ц.Бат-Оюун, 
Д.Мөнхзул, 
Т.Алтанцэцэг, 
П.Тамир, 
Х.Намсрайжав, 
Н.Нацагсүрэн, 
Р.Ганхүү 

 

2007-
2010 

Б.Ганцэцэг 
 

Б.Нандинцэцэг, 
Э.Мөнхцэцэг 

Ж.Дуламсүрэн, 
Б.Эрдэнэцэцэг, 
Х.Намсрайжав, 
Р.Тунгалаг, 
Н.Нацагсүрэн, 
П.Тамир, 
Д.Мөнхзул, 
Т.Алтанцэцэг, 
Р.Ганхүү,  
Т.Төрбат 

 

2011-
2016 

Б.Эрдэнэцэцэг Ц.Бат-Оюун Ж.Дуламсүрэн, 
Х.Намсрайжав, 
Р.Тунгалаг, 
Н.Нацагсүрэн, 
Т.Алтанцэцэг, 
Р.Ганхүү,  
Т.Төрбат, 
Б.Ганбат, 
Б.Бархас, 
Г.Раднаа, 
Н.Мөнгөнчимэг, 
У.Билгүүнзаяа, 

 

 
Ус судлалын салбарт ажиллаж байсан ба ажиллаж байгаа ажилтнууд 
 

Он Эрхлэгч Инж тех 

1960 Б.Мягмаржав 
П.Нямжав Р.Ширбазар Э.Шагдар 
Л. Өлзийбат С.Гомбодорж Н.Дашдорж Ж.Тогооч 

1965  Х.Нацагдорж 

Б.Бат 
Р.Ширбазар 
Л. Өлзийбат  Ж.Тогооч 
П.Сэтэв 
Ж.Одон 
С.Бадарч 

1970  Б.Бат 

Н.Дашдэлэг 
Ж.Янсан 
Бат-Очир 
Ч.Чулуунаа 
Д.Жигжидсүрэн 
Б.Болд 

1975  Б.Бат Н.Дашдэлэг 
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Х.Нацагдорж О.Баатарсүрэн 
Ж.Ганбаатар 
С.Загдгочоо 
Н.Чойжилсүрэн 

1980  Б.Бат /1980/ 

Г.Сумъяа 
П.Хишигсүрэн Х.Нацагдорж 
Ж.Янсан 
Н.Чойжилсүрэн Ж.Ганбаатар 
Ж.Намжилсүрэн 

1985  Н.Дашдэлэг 
Г.Сумъяа П.Хишигсүрэн Х.Нацагдорж Г.Адъяабадам 
Ж.Намжилсүрэн С.Сожидмаа Д.Төмөрсүх Ж.Ганбаатар 

1990  Н.Дашдэлэг 

Г.Сумъяа П.Хишигсүрэн Х.Нацагдорж Г.Адъяабадам 
С.Оюунцэцэг 
П.Батима С.Сожидмаа Д.Төмөрсүх 
Ж.Намжилсүрэн 

1995     Н.Дашдэлэг 

Г.Даваа Д.Оюунбаатар П.Бааст Б.Оюунчимэг Ж.Баясгалан 
Р.Цагаанмаамаа 
С.Дорж 
М.Энхжаргал 
Ш.Энхцэцэг 
П.Батима 
Б.Дорждэрэм 
С.Сожидмаа 

2000    Г.Даваа 

Х.Нацагдорж 
Д.Оюунбаатар Б.Оюунчимэг Ж.Баясгалан Р.Цагаанмаамаа 
С.Сожидмаа Г.Адъяабадам 
П.Батима 
Ю.Амарсанаа 
Ш.Энхцэцэг Б.Загас 

2005  Г.Даваа 

Ю. Амарсанаа 
Д.Оюунбаатар Ж.Баясгалан Р.Цагаанмаамаа 
С.Сожидмаа Г.Адъяабадам 
Д.Батхүү 
Х.Пүрэвдагва 
С.Саранцацралт 
Г.Мөнхжаргал 
Ж.Сонинбаяр 
Б.Сосорбурам 

 2010   Г.Даваа 

Ю. Амарсанаа 
Д.Оюунбаатар Р.Цагаанмаамаа 
С.Сожидмаа Г.Адъяабадам 
Д.Батхүү 
Х.Пүрэвдагва 
С.Саранцацралт 
Ж.Сонинбаяр 
Б.Сосорбурам 
Б. Нэргүй 
Б.Болорцэцэг 
Ж.Одгарав 

 2015   Г.Даваа 

Д.Оюунбаатар Р.Цагаанмаамаа 
С.Сожидмаа Х.Пүрэвдагва 
С.Саранцацралт 
Б. Нэргүй 
Ж.Сонинбаяр 
Б.Сосорбурам 
Э.Батбаяр 
Б.Эрдэнэбаяр 
Г.Оюунхүү 
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УСС Орон нутгийн өртөө хэсэгт ажиллаж байсан инженертехникчид: 

он 
УСС  Өртөө   Хэсэг  

Эрхлэгч Инж тех хот Ахлагч Инж тех хот Инж тех 

1960 Б.Мягмаржав 

П.Нямжав 
Р.Ширбазар 
Э.Шагдар 
Л. Өлзийбат 
С.Гомбодорж 
Н.Дашдорж 
Ж.Тогооч 

     

1965 Х.Нацагдорж 

Б.Бат 
Р.Ширбазар 
Л. Өлзийбат  
Ж.Тогооч 
П.Сэтэв 
Ж.Одон 
С.Бадарч 

     

1970 Б.Бат 

Н.Дашдэлэг 
Ж.Янсан 
Бат-Очир 
Ч.Чулуунаа 
Д.Жигжидсүрэн 
Б.Болд 

Улаангом Н.Цэвээндорж 
Х.Тойруул 
Б.Жамбал 

  

Мөрөн Г.Сумъяа 
Ш.Гомбодорж 
Д.Норжоо 

  

Улаанбаата
р 

Ц.Баатар 
 
 

  

1975 Б.Бат 

Н.Дашдэлэг 
Х.Нацагдорж 
О.Баатарсүрэн 
Ж.Ганбаатар 
С.Загдгочоо 
Н.Чойжилсүрэн 

Улаангом Н.Цэвээндорж 
Л.Эрдэнэ 
Х.Тойруул 

  

Мөрөн Г.Сумъяа 
Ш.Гомбодорж 
Д.Норжоо 
 

  

Улаанбаата
р 

Д.Жигжидсүрэн Ю.Дашцогт   

Чойбалсан Ц.Баатар Д.Батсайхан   

1980 Б.Бат /1980/ 

Г.Сумъяа 
П.Хишигсүрэн 
Х.Нацагдорж 
Ж.Янсан 
Н.Чойжилсүрэн 
Ж.Ганбаатар 
Ж.Намжилсүрэн 
 

Улаангом Н.Цэвээндорж 
Ж.Сүхбаатар 
Л.Эрдэнэ 

  

Улиастай С.Загдгочоо Б.Пүрэвжав   

Мөрөн Ш.Гомбодорж 
Р.Цагаанмаам
аа 

  

Сүхбаатар Ш.Сэлэнгэ Д.Даваасүрэн   

Чойбалсан Ц.Баатар Я.Соль   

1985 Н.Дашдэлэг 

Г.Сумъяа 
П.Хишигсүрэн 
Х.Нацагдорж 
Г.Адъяабадам 
Ж.Намжилсүрэн 
С.Сожидмаа 
Д.Төмөрсүх 
Ж.Ганбаатар 

Өлгий З.Шакей 
К.Минейхан 
Б.Нурлан 

  

Улаангом Н.Цэвээндорж 
Л.Цэдэндамба 
Ч.Пүрэв 

  

Улиастай Ц.Лхагважав 
Б.Пүрэвжав 
Б.Энхбаяр 

  

Мөрөн Я.Эрдэнэбаяр 
Д.Алтангэрэл 
Р.Цагаанмаам
аа 

  

Хатгал Т.Цэнгэл Ганбаатар   

Сүхбаатар Ш.Сэлэнгэ М.Буянжаргал   

Чойбалсан Ц.Баатар 
Ц.Нямдорж  
Д.Чимгээ 

  

1990 Н.Дашдэлэг 

Г.Сумъяа 
П.Хишигсүрэн 
Х.Нацагдорж 
Г.Адъяабадам 
С.Оюунцэцэг 
П.Батима 

Өлгий Р.Эвилхан 
Н.Минейхан 
Б.Ахтан 

  

Улаангом Н.Цэвээндорж 
Л.Цэдэндамба 
Ч.Пүрэв 

  

Ховд 
Ш.Содномбалж
ир 

Н.Хавкей   
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С.Сожидмаа 
Д.Төмөрсүх 
Ж.Намжилсүрэн 

Улиастай Ц.Лхагважав 

Т.Оюунцэцэг 
Д.Сэрээнэндор
ж 
 

  

Мөрөн Я.Эрдэнэбаяр 
Л.Баттөмөр 
Д.Алтангэрэл 

  

Хатгал Т.Цэнгэл Ганбаатар   

Булган Д.Даваасүрэн 
С.Бямбаа 
М.Эрдэнэбилэг 

  

Цэцэрлэг Ө.Бөхбат Н.Жагар   

Баянхонгор П.Онгонсар 
Д.Одгэрэл 
Г.Нацаг 

  

Сүхбаатар М.Буянжаргал С.Нэргүй   

   

Дархан Г.Даваа Г.Отгонбаяр   

Улаанбаата
р 

С.Цолмон Ж.Ундраа   

Өндөрхаан Д.Оюунбаатар 
Д.Бадарчин 
Д.Түмэнгэрэл 

  

1995 Н.Дашдэлэг 

Г.Даваа 
Д.Оюунбаатар 
П.Бааст 
Б.Оюунчимэг 
Ж.Баясгалан 
Р.Цагаанмаамаа 
С.Дорж 
М.Энхжаргал 
Ш.Энхцэцэг 
П.Батима 
Б.Дорждэрэм 
С.Сожидмаа 
 
 
 
 
 

Өлгий К.Алмагуль 
Д.Энхбаяр 
Н.Юра 

  

Улаангом 
Б.Пүрэвсүрэн 
 

Э.Балжинням 
Ч.Пүрэв 

  

Ховд С.Батнасан 

Ш.Содномбал
жир  
Б.Болормаа 
Р.Батчимэг 

  

Улиастай Б.Пүрэвжав А.Ганбаатар   

Мөрөн Г.Адъяасүрэн 
Л.Баттөмөр 
Н.Лхагвасүрэн 

  

Цэцэрлэг Ө.Бөхбат 
Г.Пүрэвсүрэн 
Б.Оюунгэрэл 

  

Баянхонгор Д.Гриш П.Алимаа   

Булган И.Гансувд 
М.Эрдэнэбилэг 
Д.Даваасүрэн 

Арвайхэ
эр 

Б.Цэцэгээ 

Сүхбаатар Ш.Сэлэнгэ    

Дархан Б.Отгонтуяа Г.Отгонбаяр   

Улаанбаата
р 

С.Дорж С.Нэргүй   

Өндөрхаан М.Энхцэцэг 
Ч.Эрдэнэбаата
р 

Чойбалс
ан 

Д.Чимгээ 

2000 Г.Даваа 

Д.Оюунбаатар 
Б.Оюунчимэг 
Ж.Баясгалан 
Р.Цагаанмаамаа 
С.Сожидмаа 
Г.Адъяабадам 
П.Батима 
Ю.Амарсанаа 
Х.Нацагдорж 
Ш.Энхцэцэг 
Б.Загас 

Өлгий К.Алмагүл Н.Юра   

Улаангом Б.Пүрэвсүрэн Э.Балжинням   

Ховд С.Батнасан    

Улиастай Г.Гэрэлцэцэг 
Б.Жамъянсүрэ
н 

  

Мөрөн Г.Адъяасүрэн 
Л.Баттөмөр 
Н.Лхагвасүрэн 

  

Цэцэрлэг Ө.Бөхбат Г.Пүрэвсүрэн   

Баянхонгор Д.Гриш П.Алимаа   

Арвайхээр Б.Цэцэгээ С.Хашчулуун   

Булган И.Гансувд Д.Даваасүрэн   

Сүхбаатар С.Нэргүй    

Дархан Б.Отгонтуяа М.Алимаа Алтай 
Д.Галбаата

р 
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Улаанбаата
р 

С.Дорж Б.Нэргүй Зуунмод Ш.Батбуян 

   
Өндөрхаан М.Энхцэцэг 

Ч.Эрдэнэбаата
р 

  

Чойбалсан Д.Чимгээ    

2005 Г.Даваа 

Д.Оюунбаатар 
Ж.Баясгалан 
Р.Цагаанмаамаа 
С.Сожидмаа 
Г.Адъяабадам 
Д.Батхүү 
Х.Пүрэвдагва 
С.Саранцацралт 
Г.Мөнхжаргал 
Ж.Сонинбаяр 
Б.Сосорбурам 

Өлгий К.Алмагүл 
Н.Даваадорж 
Х.Биржан 

  

Улаангом Б.Пүрэвсүрэн Б.Бямбасүрэн   

Ховд Р.Энхсүрэн З.Бахатбол   

Улиастай Б.Жамъянсүрэн    

Мөрөн Л.Баттөмөр 
Н.Лхагвасүрэн 
Д.Алтангэрэл 

  

Цэцэрлэг С.Шагдарсүрэн Ү.Шүрэнчимэг   

Баянхонгор Ш.Бат-Очир П.Алимаа   

Арвайхээр С.Өлзийбаяр    

Булган И.Гансувд Д.Даваасүрэн   

Сүхбаатар О.Мягмар С.Нэргүй   

Дархан М.Алимаа Сүрэн Алтай 
Д.Галбаата

р 

Улаанбаата
р 

Р.Мөнхцэцэг Б.Нэргүй Зуунмод П.Гэрэлтуяа 

Өндөрхаан Л.Чулуун 
Ч.Эрдэнэбаата
р 

  

Чойбалсан Ц.Ган-Очир Д.Чимгээ   

  
Эрдэм шинжилгээний лаборатори, 1970-1981 
 

№ Нэрс Албан тушаал  

1.              Р.Мижиддорж 1970- Лабораторийн эрхлэгч  

2.              Л.Нацагдорж  1972- Лабораторийн эрхлэгч 

3.              Р.Мижиддорж 1973- Лабораторийн эрхлэгч 

4.              С.Даваасүрэн 1976- Лабораторийн эрхлэгч 

5.              Х.Нацагдорж  1972- Усны хайгуулын дарга/ЭША 

6.              Д.Цэдэн 1973- инженер /математикч/ЭША 

7.              С.Дөш  Техникч  

8.              Л.Нацагдорж  Инженер /ЭША 

9.              Б.Болд                              Техникч   /усны / 

10.           Ж.Жадамбаа Техникч /ЭШТуА 

11.           Б.Алтанцэцэг                    Инженер 

12.           Ж.Ганбаатар                     ЭШ-ний туслах ажилтан 

13.           Ж.Наранцэцэг                   Техникч 

14.           Ч.Даваг                               Техникч/ЭШТуА 

15.           Г.Гаадмаа                           Техникч,инженер 

16.           А.Намхай Инженер /ЭША 

17.           Хавдраш Инженер 

18.           Отгонбаяр Техникч 

19.           Оюунцэцэг Техникч 

20.           А.Энхбаяр                                 Техникч 
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21.           Л.Ундрахчимэг                              Техникч/ЭШТуА 

22.           Ц.Цэвэлсүрэн                             ЭШ-ний туслах ажилтан 

23.           С.Сангидансранжав      Инженер /ЭША 

24.           Лувсанжамбаа            Инженер 

25.           Ж.Өлзиит                       Инженер 

26.           Г.Дагийрагчаа                Инженер/ЭША 

27.           Ч.Сэр- Од                     Инженер /ЭША 

28.           Д.Дагвадорж                 Инженер/ЭША 

29.           З.Батжаргал                 Инженер  

30.           Д.Шагдарсүрэн              Инженер/ЭША 

31.           Р.Жавзандулам            Инженер/ЭША 

32.           Гэндэнжав                     Инженер 

33.           Сарантуяа Техникч 

34.           Ж.Оюунцэцэг               Техникч/ЭШТуА 

35.           Л.Баянзул Техникч/ЭШТуА 

36.           Д.Мягмардорж               ЭША 

37.           Г.Баасанжав                   ЭША 

38.           С.Дашзэвэг                     ЭША 

39.           С.Рэгзэн                          ЭШТуА 

40.           Ж.Дархижав                      

41.           Б. Мэнджаргал                ЭШТА 

42.           Д.Чулуунбат                   ЭША 

43.           М.Дина                            ЭША 

44.           Н.Дашдэлэг                      ЭША 

45.           Лукьяниц Татьяна Инженер 

46.           Г.С.Халевицкая     Инженер 

47.           Я.Оюунцэцэг                  ЭШТуА 

48.           Ц.Цэвэлсүрэн ЭШТуА 

49.           Л.Баянзул ЭШТуА 

50.           С.Рэгзэн                          ЭШТуА 

51.           Т.Сумьяабазар                ЭШТуА 

52.           Д.Чинчимэг    ЭШТуА 

53.           М.Отгон                           ЭШТуА 

54.           Б.Жигмэддорж ЭША 

55.           Ш.Оюунцэцэг               ЭШТуА 

56.           Д.Гүрцоо                    ЭШТуА 

 
Орчил Урсгалын Судалгааны сектор, 1981-1990 
 

№ Нэрс Албан тушаал  
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1.              C.Даваасүрэн 1981-1984 Секторын эрхлэгч, ЭША 

2.              Л.Нацагдорж   1985-       Секторын эрхлэгч ,ЭША 

3.              А.Намхай        ЭША 

4.              Д.Шагдарсүрэн           ЭША 

5.              Д.Мягмардорж                  ЭША 

6.              Б.Жигмэддорж ЭША 

7.              Г.Баасанжав                            ЭША 

8.              Ж.Жадамбаа                     ЭШТуА 

9.              Л.Ундрахчимэг                   ЭШТуА 

10.           Х.Дашдэндэв                      ЭШТуА 

11.           Т.Сумьяабазар                   ЭШТуА 

12.           Ц.Цэвэлсүрэн                    ЭШТуА 

13.           Ш.Оюунцэцэг                     ЭШТуА 

14.           Д.Гүрцоо                           ЭШТуА 

15.           Д. Чинчимэг                       ЭШТуА 

16.           Ө.Бадам                             ЭШТуА/техникч 

17.           Да.Тунгалаг                         ЭШТуА 

18.           Ч.Балжинням                           ЭША/инженер 

19.           Ц.Цэнгэл                                  ЭША 

20.           Ц.Адьяа                                    Инженер 

21.           Л.Ундрахчимэг                         ЭШТуА 

22.           Ж.Оюунцэцэг                            ЭШТуА 

23.           Б.Цэрэндолгор                          ЭШТуА 

24.           Ё.Гира                                     

25.           С.Мэнд                                  ЭША 

26.           Ө.Лхагваа                              Инженер 

27.           Д.Мягмаржав                            ЭШТуА 

28.           Д.Дэлгэр                                   ЭШТуА 

29.           Б.Гандашгүйцэцэг                ЭШТуА/инженер 

30.           Ж.Баатар                               ЭШТуА 

31.           О.Алтанцаг                            ЭШТуА/техникч 

32.           Д.Дэлгэр                                ЭШТуА 

33.           Д.Чулуунбат                         ЭША 

34.           Ж.Бямбаа                               Техникч  

35.           Н.Энхтуяа                                Техникч 

36.           Б.Лувсандэндэв                   ЭША 

37.           Ч.Ядамсүрэн                         ЭША 
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Онолын судалгааны сектор, 1990 – 1994 
 

№ Нэрс Албан тушаал  

1.              
Р.Мижиддорж 1990-
1993 

Секторын эрхлэгч,  ЭШАА  

2.              Г.Баасанжав                         ЭША  

3.              Ч.Ядамсүрэн                         ЭША  

4.              Д.Мягмаржав Техникч 

5.              Н.Энхтуяа                             Техникч 

6.              Ж.Бямбаа                              Техникч 

7.              Н.Дашдэлэг                        ЭШАА 

8.              Б.Лувсандэндэв                  ЭША 

9.              П. Батима                            ЭШДА 

10.           Г.Тогоо                                ЭШДА 

11.           Ж.Байгальмаа                                      инженер 

12.           Ц.Сосорбарам                                  ЭША 

13.           Д.Жамьяанаа                                   ЭШДА 

14.           Ш.Хүрэлбаатар                                ЭШДА 

15.           Д.Лхагвасүрэн                                   инженер 

16.           А.Сарантуяа                                       инженер 

17.           Б.Гансүх Техникч 

18.           Ц.Мягмарсүрэн  Техникч 

19.           Т.Энхбат                                            Инженер 

 
Уур амьсгал, орчны өөрчлөлтийн судалгааны төв, 1994-2001 
 

№ Нэрс Албан тушаал  

1.              
Р.Мижиддорж  1994- 
1996                     

Төвийн захирал ЭШАА 

2.              
Г.Намхайжанцан 
1997-2001                          

Төвийн захирал ЭШАА 

3.              Ц.Сосорбарам   ЭША  

4.              Д.Жамьяанаа                                   ЭШДА 

5.              Д.Эрдэнэцэцэг                            ЭША 

6.              В.Өлзийсайхан Инженер 

7.              Д.Оюунчимэг ЭШТА/инженер/ЭШДА 

8.              Д.Энхбат Инженер/ЭШДА 

9.              Д.Мягмаржав                                      ЭШТуА 

10.           Н.Энхтуяа                                           ЭШТуА 

11.           Ц.Мягмарсүрэн Техникч 

12.           Д.Батдэлгэр                                  ЭША 
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13.           Ж.Алтанцэцэг                              ЭШДА 

14.           Б.Бүжидмаа Инженер /ЭШДА 

15.           М.Отгон                                           Техникч 

16.           Э.Мөнхжаргал Инженер 

17.           Б.Доржноров Техникч 

 
Байгаль орчны судалгааны сектор, 2002-2009 
 

№ Нэрс Албан тушаал  

1.            С.Сангидансранжав Секторын эрхлэгч,  ЭШАА 

2.            Д.Оюунчимэг  Секторын эрхлэгч,  ЭША 

3.            Ж.Алтанцэцэг ЭША 

4.            Э.Мөнхжаргал ЭША 

5.            В.Өлзийсайхан                          ЭШДА 

6.            Б.Бүжидмаа                               ЭШДА 

7.            С.Цэгмид                                Инженер/ЭШТуА 

8.            М. Отгон                                     Техникч 

9.            Б.Доржноров                             Техникч 

10.         Э.Ганхуяг  Инженер 

11.         Дайриймаа  ЭШТуА  

12.         Д.Баярмаа  ЭШТуА 

 
Уур амьсгал, байгаль орчны судалгааны төв, 2009-2011 
 

№ Нэрс Албан тушаал  

1.            Др.Д.Жүгдэр  
Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга 
бөгөөд төвийн дарга 

2.            Ж.Алтанцэцэг ЭША 

3.            Д.Оюунчимэг  ЭША 

4.            Э.Мөнхцэцэг  ЭША 

5.            Б.Бүжидмаа                               ЭШДА 

6.            Б.Доржноров                             Техникч 

7.            Э.Ганхуяг  Инженер 

 
Орчны судалгааны сектор, 2012-2016  
 

№ Нэрс Албан тушаал  

1.            Др.Г.Адьяабадам  Секторын эрхлэгч /2012-2013/ 

2.            Др. Д.Жүгдэр  

Секторын эрхлэгч /2014-
2016.09/  

ЭШ. Тэргүүлэх ажилтан  
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3.            Ж.Алтанцэцэг  ЭША 

4.            Д.Оюунчимэг ЭША 

5.            Э.Мөнхжаргал Инженер/ЭША 

6.            Б.Ганцэцэг  ЭШДА 

7.            Др.Б.Цацрал ЭША 

8.            Др.Б.Нандинцэцэг  ЭША 

9.            Б.Сосорбурам Инженер 

10.         Э.Болорцэцэг  Инженер 

11.         Д.Батхүү  ЭШДА 

12.         Ж.Одгарав ЭШДА 

13.         Э.Давааням  Инженер 

14.         С.Вандандорж ЭШДА 

15.         Н.Гансүх Инженер/ЭШТуА 

16.         Д.Төмөрцоож  Инженер  

17.         Г.Болоржаргал  ЭШТуА 

18.         Б.Доржноров                             Техникч 

Цаг агаар, орчны тоон загварчлал, судалгааны хэлтэс  
 

№ Нэрс Албан тушаал  

1.            Др.А.Батболд Хэлтсийн дарга 

2.            Др. Д.Жүгдэр  ЭШ. Тэргүүлэх ажилтан  

3.            Д.Оюунчимэг ЭША 

4.            Э.Мөнхжаргал Инженер/ЭША 

5.            Б.Ганцэцэг  ЭША 

6.            Ч.Алтантулга ЭШДА 

7.            Г.Батжаргал  ЭШДА 

8.            М.Батжаргал ЭШДА 

9.            Б.Буянтогтох ЭШДА 

10.         А.Даваадорж Инженер 

11.         Э.Давааням  Инженер 

12.         Б.Жаргалан Инженер 

13.         Д.Одонтунгалаг Инженер 

14.         Д.Төмөрцоож  Инженер  

15.         У.Дэлгэрмаа Инженер 

16.         С.Вандандорж ЭШДА 

17.         Др.Б.Нандинцэцэг  ЭША 

18.         Г.Гантуяа Инженер 

19.         Г.Баясгалан  ЭШДА  
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Төсөл, программ хангамжийн хэлтэст ажиллаж байсан хүмүүс 
Хэлтсийн нэр Он Хэлтэс, хэсгийн 

дарга 
Инженер, техникийн 
ажилчид 

Төсөл, программ 
хангамжийн хэлтэс 

1988 оны 1-р сараас 
1989 оны 11-р сар 

Ч.Сэр-Од С.Хөдөлмөр 
Ц.Болдбаатар 
Я.Цэцэгээ 
Ц.Батцэцэг 
Л.Батцэцэг  
Н.Лхамсүрэн 
Н.Отгон 
Ц.Алтанцэцэг  
Х.Ягаанчулуун 
Б.Халиун 
Н.Сарантуяа 
Д.Лхамхүү 
Ш.Отгонбилэг 
М.Туул 
С.Дуламрагчаа 
Д.Тунгалагцэцэг 
Б.Цэдэн-Иш  
П.Алтанцэцэг  
Ч.Алтанзүрх  
Г.Отгонбаяр  
Д.Дуламсүрэн  
Н.Нямсүрэн  
Ц.Ганбаатар 
Ө.Заяа 

Төсөл, программ 
хангамжийн хэлтэс 

1989 оны 11-р 
сараас 1991 оны 2-р 
сар 

С.Хөдөлмөр 
 

Ч.Сэр-Од 
Ц.Болдбаатар 
Ц.Батцэцэг 
Л.Батцэцэг 
Я.Цэцэгээ 
Н.Лхамсүрэн 
Н.Отгон 
Ц.Алтанцэцэг  
Н.Сарантуяа 
Д.Лхамхүү 
М.Туул 
С.Дуламрагчаа 
Д.Тунгалагцэцэг 
Г.Отгонбаяр  
Д.Дуламсүрэн  
Ө.Заяа 
Ё.Одгэрэл 
Б.Цэрэндолгор 
Х.Хишигжаргал 

Мэдээлэл 
автоматжуулалт, 
технологийн сектор 

1991 оны 2-р сараас 
1992 оны 6-р сар 

С.Хөдөлмөр 
 

Ч.Сэр-Од 
Ц.Болдбаатар 
Ц.Батцэцэг 
Л.Батцэцэг 
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Я.Цэцэгээ 
Н.Лхамсүрэн 
Н.Отгон 
Н.Сарантуяа 
Д.Лхамхүү 
М.Туул 
С.Дуламрагчаа 
Д.Тунгалагцэцэг 
Г.Отгонбаяр  
Д.Дуламсүрэн  
Ө.Заяа 
Ё.Одгэрэл 
Х.Хишигжаргал 
Д.Батжаргал 

Төсөл, программ 
хангамжийн хэлтэс 

1992 оны 6-р сараас 
1992 оны 11-р сар 

Ч.Сэр-Од Ц.Болдбаатар 
Ц.Батцэцэг 
Л.Батцэцэг 
Я.Цэцэгээ 
Н.Лхамсүрэн 
Н.Отгон 
Н.Сарантуяа 
Г.Отгонбаяр 
Д.Дуламсүрэн  
Ө.Заяа 
Ё.Одгэрэл 

Төсөл, программ 
хангамжийн хэлтэс 

1992 оны 11-р 
сараас 1993 оны 3-р 
сар 

Р.Оюун Ц.Болдбаатар 
Ц.Батцэцэг 
Л.Батцэцэг 
Я.Цэцэгээ 
Н.Лхамсүрэн 
Н.Отгон 
Н.Сарантуяа 
М.Туул 
Г.Отгонбаяр 
Ө.Заяа 
Ё.Одгэрэл 
Ч.Очирхуяг 
Г.Тунгалаг 

Төсөл, программ 
хангамжийн хэлтэс 

1993 оны 3-р сараас 
1995 оны 3 сар 

Ц.Болдбаатар Ц.Батцэцэг 
Л.Батцэцэг 
Н.Лхамсүрэн 
Н.Отгон 
Н.Сарантуяа 
Г.Отгонбаяр 
Ө.Заяа 
М.Туул 
Г.Тунгалаг 
Ч.Очирхуяг 
С.Хашинчулуун 
С.Хөдөлмөр 
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Төсөл, программ 
хангамжийн хэлтэс 

1995 оны 3-р сараас 
1996 оны 1-р сар 

- Ц.Болдбаатар  
Ц.Батцэцэг 
Л.Батцэцэг 
Н.Лхамсүрэн 
Н.Отгон 
Н.Сарантуяа 
Г.Отгонбаяр 
Ө.Заяа 
М.Туул 
Г.Тунгалаг 
Ч.Очирхуяг 
С.Хашинчулуун 
Д.Дэмид 

Систем сүлжээний 
хэсэг 

1996 оны 1-р сараас 
1998 оны 7-р сар 

- Ц.Болдбаатар  
Ц.Батцэцэг 
Н.Сарантуяа 
Г.Отгонбаяр 
Ө.Заяа 
Ж.Эрдэнэцэцэг 
Д.Дэмид 
С.Батгэрэл 
М.Туул 
М.Ариунболд 
Ц.Пүрэвсүрэн 
Г.Батхишиг 
А.Ихбаяр 

Систем сүлжээний 
хэсэг 

1998 оны 7-р сараас 
2000 оны 3 сар 

М.Баясгалан Ж.Эрдэнэцэцэг 
Д.Дэмид 
Г.Батхишиг 
А.Ихбаяр 
Н.Сарантуяа 
Ө.Заяа 
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Байгаль орчны мэдээллийн сангийн хэлтэст ажиллаж байсан хүмүүс 
 
Хэлтсийн нэр Он Хэлтэс, хэсгийн 

дарга 
Инженер, техникийн 
ажилчид 

Мэдээллийн сангийн 
хэсэг 

2000 оны 3 сараас 
2010 оны 9 сар 

М.Баясгалан Ж.Эрдэнэцэцэг 
Д.Дэмид 
Г.Батхишиг 
А.Ихбаяр 
Н.Сарантуяа 
Ө.Заяа 

Мэдээллийн 
менежментийн 
хэлтэс 

2010 оны 9 сараас 
2015 оны 10 сар 

М.Баясгалан Н.Лхамсүрэн 
Ж.Эрдэнэцэцэг 
Н.Сарантуяа 
С.Батгэрэл 
Ж.Сумьяасүрэн 
Г.Батхишиг 
М.Отгонтөгс 
С.Даваахүү 
З.Нарангэрэл 
Б.Нямсүрэн 
Ц.Буянжаргал 
П.Жаргалсайхан 
Б.Хонгорзул 
Н.Гандолжин 
М.Эрдэнэчимэг 
Б.Амармөнх 
М.Заяа 
Б.Ундрах 
Ө.Эрдэнэболд 

Байгаль орчны 
мэдээллийн төв 

2015 оны 3 сараас 
2016 оны 10 сар 

М.Баясгалан Н.Лхамсүрэн 
Н.Сарантуяа 
С.Батгэрэл 
Г.Батхишиг 
З.Нарангэрэл 
Б.Нямсүрэн 
П.Жаргалсайхан 
Б.Хонгорзул 
Н.Гандолжин 
М.Эрдэнэчимэг 
Б.Ундрах 
Ө.Эрдэнэболд 
О.Урангоо 

Байгаль орчны 
мэдээллийн сангийн 
хэлтэс 

2016 оны 10 сараас Г.Батхишиг Н.Лхамсүрэн 
С.Батгэрэл 
З.Нарангэрэл 
Б.Нямсүрэн 
Б.Хонгорзул 
Н.Гандолжин 
М.Эрдэнэчимэг 
Б.Ундрах 
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Ө.Эрдэнэболд 
О.Урангоо 

 
18 дугаар хавсралт 
 
Ус цаг уур, орчны хяналт шинжилгээнд холбогдолтой хууль, эрхзүйн баримт 
бичиг  
 

1. “Ус цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний тухай” Монгол улсын хууль, 
1997.11.13 

2. “Агаарын тухай” Монгол улсын хууль, 1995.03.31 
3. “Усны тухай” Монгол улсын хууль, 1995.04.13 
4. “Химийн  хорт бодисоос хамгаалах тухай” Монгол улсын хууль, 1995.04.14 
5. Ус цаг уур, орчны хяналт-шинжилгээний салбарыг 2015 он хүртэлх хугацаанд 

хөгжүүлэх хөтөлбөр 
6. Ус цаг уурын тусгай хэрэгцээний мэдээний нэр төрөл, жишиг үнийн жагсаалт. 

БОС-ын тушаал, 1998 
7. Урьдчилан сэргийлэх болон нийтийн хэрэгцээний мэдээг радио, телевиз, 

нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан түгээх журам 
8. Агаарын хөлсгийн нисгэх багаас цаг уурын ажиглалт хийх ба түүнийг 

дамжуулах журам. БОС-ын тушаал, 1998 
9. Төрийн захиргааны байгууллагад ашиглаж байгаа холбооны сувгаар газар 

хөдлөл, химийн осол зэрэг бусад шуурхай мэдээг дамжуулах журам 
10. Хүн ам, байгаль орчинд ноцтой нөлөөлөх байгалийн гамшиг тохиолдсон буюу 

тохиолдох нөхцөл бүрдсэн тухай мэдээлсэн иргэнд зардлыг олгох талаар 
ИТХ-аас тогтоох үнэлгээний тухай зөвлөмж 

11. Мэдээ, баримтыг архивт шилжүүлэх, сан бүрдүүлэх журам 
12. Ус цаг уур, орчны төлөв байдлын талаар мэргэжлийн дүгнэлт гаргах зөвлөмж 
13. Даатгалын төлбөр гаргахад УЦУОШ-ний байгууллагаас тодорхойлолт гаргах 

зөвлөмж 
14. УЦУОХШ-ний хяналтын дүрэм. МУ-ын ЗГ-ын 210 дугаар тогтоол, 1998 
15. Байгалийн гамшгийн улмаас гарсан хохирлын тооцоог мэдээлэх журам. 

УЦУАУЕГ, 1984 
16. Ус цаг уурын төрөл бүрийн шинжилгээний ажил дүгнэх, техник, шүүмж 

шалгалт хийх цагийн түр норм ¹ 41 
17. Инженер, техникч, ажиглагч, операторчдын ажил албаны заавар ¹ 25. 

УЦУАУЕГ, 1977 
18. Цаг уурын станц, харуулд шалган зааварлалт хийх ажлын заавар ¹ 15. 

УЦУАУЕГ, 1977 
19. Иргэний агаарын тээврийг цаг агаарын мэдээгээр хангах заавар. УЦУАУЕГ, 

1977 
20. Ус цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, 

эрүүл ахуйн дүрэм, УЦУОШГ,  
21. УЦУОШТ-д цаг агаарын мэдээний хангалтын ажлыг өөр хоорондоо орлон 

ажиллах хуваарь, УЦУОШГ, 1998 
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22. УЦУШ-ний төрөл бүрийн шинжилгээний ажлыг дүгнэх заавар ¹ 41. УЦУАУЕГ, 
1981 

23. Монгол улсын Засгийн газрын 2015 оны 55 тоот тогтоол 
24. Монгол улсын Засгийн газрын 2015 оны 286 тоот тогтоол  

 

 
 

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ 
 

2015 оны 2 дугаар сарын 9-
ний өдөр  

Улаанбаатар хот 

 
Дугаар 55 

 
 

ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ХИЙХ БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН  
ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 

Төсвийн тухай хуулийн 10.1.10, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 9 
дүгээр зүйлийн 5 дахь хэсэг, 22 дугаар зүйлийг тус тус үндэслэн Улсын Их Хурлын 2014 оны 
70 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь: 

1. Төсвийн зарим байгууллагыг дор дурдсаны дагуу өөрчлөн зохион байгуулсугай: 

1. 
Хөдөлмөрийн төв бирж, Хөдөлмөрийн судалгааны институтийг Хөдөлмөр эрхлэлтийн 
үйлчилгээний төвд нэгтгэн "Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ, судалгаа, мэдээллийн 
үндэсний төв” болгон өөрчлөх; 

2. 

Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний 
Ус, цаг уур, орчны хүрээлэн,  Байгаль орчны мэдээлэл, тооцооллын төвийг нэгтгэн 
“Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн” болгон өөрчилж, Засгийн 
газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг-Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын харьяанд 
ажиллуулах;  

3. 
Эрүүл мэндийн яамны харьяа Эмийн сорилын лабораторийг Мэргэжлийн хяналтын 
ерөнхий газрын нэгдсэн төв лабораторид нэгтгэх; 

4. 
Нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэнгийн Шим тэжээл, хоол судлалын үндэсний 
лаборатори, Хор судлалын лабораторийг нэгтгэж, “Нийгмийн эрүүл мэндийн лавлагаа 
төв” болгон өөрчлөх; 

5. 
Хөдөлмөрийн яамны харьяа БНСУ дахь Нэг цэгийн үйлчилгээний төвийг Хөдөлмөр 
эрхлэлтийн үйлчилгээ, судалгаа, мэдээллийн үндэсний төвийн харьяанд ажиллуулах. 
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 2. Төсвөөс санхүүждэг дараах үндэсний хороо, зөвлөл, Засгийн газрын тусгай 
сангийн ажлын албадыг татан буулгаж, орон тоог цомхотгон, чиг үүргийг нь холбогдох 
байгууллагад дор дурдсаны дагуу шилжүүлсүгэй: 

1. 
Монголын амьтан, ургамлыг хамгаалах үндэсний хорооны ажлын албыг татан буулгаж, чиг 
үүргийг нь Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын яаманд; 

2. 
Монгол Улсын Шадар сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний Улсын Их Хурлын ордон барих төслийг 
хэрэгжүүлэх нэгжийг татан буулгаж, чиг үүргийг нь Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт; 

3. 
Төрийн албаны зөвлөлийн дэргэдэх Сургалт, судалгаа, зөвлөх үйлчилгээний төвийг татан 
буулгаж, чиг үүргийг нь Удирдлагын академид; 

4. 
Эрүүл мэндийг дэмжих сангийн ажлын алба, Дархлаажуулалтын сангийн ажлын албыг татан 
буулгаж, чиг үүргийг нь Эрүүл мэнд, спортын яаманд;   

5. 
Соёл, урлагийг хөгжүүлэх сангийн ажлын алба, Монгол судлалыг дэмжих сангийн ажлын албыг 
татан буулгаж, чиг үүргийг нь Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яаманд. 

 3.Дараах байгууллагуудыг аж ахуйн тооцоотой төрийн өмчит үйлдвэрийн газар 
болгон өөрчлөн зохион байгуулсугай: 

1. 
Зам, тээврийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний “Авто замын хяналт, эрдэм 
шинжилгээ, судалгааны төв” улсын төсөвт үйлдвэрийн газрыг “Зам, тээврийн хөгжлийн 
төв” аж ахуйн тооцоотой төрийн өмчит үйлдвэрийн газар; 

2. 
Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх агентлаг-Тээвэр, авто замын газрыг “Авто тээврийн 
үндэсний төв” аж ахуйн тооцоотой төрийн өмчит үйлдвэрийн газарт нэгтгэн зохион 
байгуулах; 

3. 
Барилга, хот байгуулалтын сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний “Зураг, төсөл, эрдэм 
шинжилгээний институт” улсын төсөвт үйлдвэрийн газрыг “Барилгын хөгжлийн төв” аж 
ахуйн тооцоотой төрийн өмчит үйлдвэрийн газарт нэгтгэн зохион байгуулах; 

4. 
Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд 
шинжлэх ухааны ололт нэвтрүүлэх төв; 

5. Мал эмнэлгийн эмийн сорилт, баталгаажуулалтын улсын лаборатори; 

6. Эрүүл мэнд, спортын яамны харьяа Техник спортын төв; 

7. 
Эрүүл мэнд, спортын сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний “Буянт-Ухаа Спортын ордон” 
улсын төсөвт үйлдвэрийн газар; 

8. 
Эрүүл мэнд, спортын сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний Булган аймгийн Хангал суман 
дахь “Спортын бэлтгэл, сургалтын төв” улсын төсөвт үйлдвэрийн газар; 

 4. Удирдлагын академийн үндсэн чиг үүрэг, харьяаллыг хэвээр үлдээж, цаашид үйл 
ажиллагааныхаа орлогоор өөрийгөө санхүүжүүлэх зарчимд шилжүүлэн ажиллуулж, Засгийн 
газрын захиалгат сургалт, судалгаа, зөвлөх үйлчилгээний зардал болон байр ашиглалтын 
тогтмол зардлыг Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын төсвийн багцад жил бүр 
тусган санхүүжүүлж байхыг Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга 
С.Баярцогт, Сангийн сайд Ж.Эрдэнэбат нарт үүрэг болгосугай. 

5. Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнг үндсэн үйл ажиллагааныхаа орлогоор өөрийгөө 
санхүүжүүлэх зарчимд шилжүүлж, төрийн захиалгат судалгаа, эрдэм шинжилгээ, 
үйлчилгээний зардалд шаардагдах хөрөнгийг Хууль зүйн сайдын төсвийн багцад жил бүр 
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тусган санхүүжүүлж байхыг Хууль зүйн сайд Д.Дорлигжав, Сангийн сайд Ж.Эрдэнэбат нарт 
үүрэг болгосугай.           

6. Соёл, урлагийг хөгжүүлэх сан, Монгол судлалыг дэмжих сан, Усны үндэсний хороо 
зэрэг Засгийн газрын тусгай сангийн болон үндэсний хорооны ажлын албыг татан 
буулгасантай холбогдуулан чиг үүргийг нь эрхлэх асуудлын хүрээний дагуу холбогдох 
байгууллага, нэгжид хариуцуулж, тухайн асуудлыг хариуцсан орон тооны 1 ажилтныг 
батлагдсан төсөвтөө багтаан ажиллуулах зохицуулалтын арга хэмжээ авахыг холбогдох 
сайд нарт үүрэг болгосугай. 

7. Төсвийн байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалтын өөрчлөлттэй холбогдуулан 
дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг холбогдох сайд нар болон Төрийн өмчийн хороо 
(Ц.Нанзаддорж)-нд тус тус даалгасугай:   

     а) өөрчлөн байгуулсан байгууллагын дүрэм, зохион байгуулалтын бүтцийг хууль 
тогтоомжид заасны дагуу 2015 оны 3 дугаар сарын 15-нд багтаан шинэчлэн батлах буюу 
батлуулах; 

     б) энэ тогтоолын 3 дугаар зүйлд заасны дагуу өөрчлөн байгуулагдсан 
байгууллагын бизнес төлөвлөгөө, төсвийг баталж, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавьж, 
төрийн захиалгат ажил, үйлчилгээг эдгээр байгууллагаар гэрээний үндсэн дээр 
санхүүжүүлэн гүйцэтгүүлэх, цаашид мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангаж ажиллах;  

     в) татан буугдсан, өөрчлөн байгуулагдсан байгууллага, алба, нэгжийн чиг үүргийг 
шилжүүлэн авсан байгууллага тусгай ажлын хэсэг гаргаж тухайн байгууллага, алба, 
нэгжийн албан хэрэг, үндсэн болон бусад эд хөрөнгө, архивыг хүлээн авч, бүртгэх. 

8. Өөрчлөн байгуулагдсан төсөвт байгууллагын орон тоог 2015 оны төсвийн 
тодотголд нийцүүлэн бууруулах, татан буугдсан болон аж ахуйн тооцоонд шилжүүлсэн 
байгууллагын төсвөөс олгох санхүүжилтийг 100 хувиар бууруулах, бүтцийн өөрчлөлтөөс 
шалтгаалан орон тоо нь хасагдаж цомхотголд хамрагдсан ажилтнуудад хуульд заасны 
дагуу тэтгэмж олгохыг Сангийн сайд Ж.Эрдэнэбат, холбогдох сайд нарт даалгасугай. 

9. Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Тээвэр, авто замын газрыг “Авто тээврийн 
үндэсний төв” аж ахуйн тооцоотой төрийн өмчит үйлдвэрийн газарт нэгтгэсэнтэй 
холбогдуулан тухайн нутаг дэвсгэрт авто зам, тээврийн бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэх 
асуудал хариуцсан орон тооны 1 ажилтныг аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт 
батлагдсан төсөвт нь багтаан зохицуулалт хийж ажиллуулахыг аймгийн Засаг дарга нарт 
даалгасугай. 

10. Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайдын эрхлэх асуудлын 
хүрээнд үйл ажиллагаа явуулах Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үндэсний хорооны ажлын 
албаны орон тооны дээд хязгаарыг 2, Хөрс хамгаалах, цөлжилттэй тэмцэх үндэсний 
хорооны ажлын алба, Химийн хорт болон аюултай бодисын асуудал хариуцсан үндэсний 
хорооны ажлын алба, Биоаюулгүй байдлыг хангах үндэсний хорооны ажлын албаны орон 
тооны дээд хязгаарыг 1 байхаар тус тус тогтоож, яамны үйл ажиллагааны төсвөөс 
санхүүжүүлэх арга хэмжээ авахыг Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайд 
Д.Оюунхорол, Сангийн сайд Ж.Эрдэнэбат нарт даалгасугай.           
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11. Нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэнгийн харьяа Нийгмийн эрүүл мэндийн 
лавлагаа төвийн 15 орон тооны урсгал зардлыг Монгол Улсын Шадар сайдын төсвийн 
багцаас санхүүжүүлэхийг Монгол Улсын Шадар сайд У.Хүрэлсүхэд даалгаж, цаашид тус 
байгууллагын төсвийг Эрүүл мэнд, спортын сайдын төсвийн багцад жил бүр тусгаж байхыг 
Сангийн сайд Ж.Эрдэнэбатад үүрэг болгосугай. 

12. “Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын бүтцийг шинэчлэн тогтоох тухай” Засгийн 
газрын 2008 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн  67 дугаар тогтоолын  4 дүгээр зүйлийн “-
Тээвэр, авто замын газар” гэснийг, “Улсын төсөвт үйлдвэрийн газар байгуулах тухай” 
Засгийн газрын 2009 оны 6 дугаар сарын 10-ны өдрийн 174 дүгээр тогтоолын “лаборатори 
болон Мал эмнэлгийн эмийн сорилт, баталгаажуулалтын улсын” гэснийг тус тус хассугай. 

13. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Хөдөлмөрийн төв бирж байгуулах тухай” 
Засгийн газрын 2007 оны 8 дугаар сарын 8-ны өдрийн 194 дүгээр тогтоол, “Хөрөнгө гаргах 
тухай” Засгийн газрын 2010 оны 1 дүгээр сарын 13-ны өдрийн      9 дүгээр тогтоол, “Зохион 
байгуулалт, орон тооны хязгаар батлах тухай” Засгийн газрын 2012 оны 9 дүгээр сарын 22-
ны өдрийн 48 дугаар тогтоол, “Сангийн дүрэм, орон тооны хязгаар батлах тухай” Засгийн 
газрын 2013 оны 12 дугаар сарын 7-ны өдрийн 402 дугаар тогтоол, “Олон улсын 
шинжээчдийн урьдчилсан зөвлөмжийн дагуу авах зарим арга хэмжээний тухай” Засгийн 
газрын 2008 оны 3 дугаар сарын 19-ний өдрийн 98 дугаар тогтоол, “Эрүүл мэндийг дэмжих 
сангийн дүрэм, сангийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, зөвлөлийн ажиллах журам батлах тухай” 
Засгийн газрын 2007 оны 4 дүгээр сарын 4-ний өдрийн 92 дугаар тогтоол, “Тогтоолын 
хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай” Засгийн газрын 2012 оны 11 дүгээр сарын 10-
ны өдрийн 123 дугаар тогтоол, “Улсын төсөвт үйлдвэрийн газар байгуулах тухай” Засгийн 
газрын 2012 оны 9 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 67 дугаар тогтоол, “Төрийн өмчит 
үйлдвэрийн газрыг өөрчлөн зохион байгуулах тухай” Засгийн газрын 2013 оны 6 дугаар 
сарын 8-ны өдрийн 208 дугаар тогтоол, “Улсын төсөвт үйлдвэрийн газар байгуулах тухай” 
Засгийн газрын 2011 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдрийн  298 дугаар тогтоол, “Улсын 
төсөвт үйлдвэрийн газар байгуулах, зарим байгууллагын бүтцийг өөрчлөх тухай” Засгийн 
газрын 2012 оны 9 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 35 дугаар тогтоол, “Ажлын албадын орон 
тооны хязгаарыг батлах тухай” Засгийн газрын 2012 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн 168 
дугаар тогтоолыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай. 

14. “Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын бүтцийг шинэчлэн тогтоох тухай” Засгийн 
газрын 2008 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн 67 дугаар тогтоолд дор дурдсан  агуулга 
бүхий 7 дугаар зүйлийг нэмсүгэй: 

     “7. Аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын орон тоог 15-40 байхаар тогтоож, орон 
тооны энэ хязгаарт багтаан тухайн аймгийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хэмжээ, цар хүрээг 
харгалзан аймаг бүрээр ялгавартай тогтоон бүтэц, чиг үүргийг баталж мөрдүүлэхийг Хүнс, 
хөдөө аж ахуйн сайд Р.Бурмаад даалгасугай.” 

 

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                                   Ч.САЙХАНБИЛЭГ 

Сангийн сайд                                                                             Ж.ЭРДЭНЭБАТ 

 



УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ СУДАЛГАА, МЭДЭЭЛЛИЙН ХҮРЭЭЛЭНГИЙН  
ХӨГЖЛИЙН ТҮҮХИЙН ЖИМЭЭР 

 

280 
 

19 дүгээр хавсралт 
 
ТҮҮХЭН ХОЛБОГДОЛТОЙ ЗАРИМ БАРИМТ БИЧИГ, ЗУРГУУД  
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ЦУОШГ-ын даргын 2016 оны ... тоот тушаалын хавсралт 
 

МОНГОЛ УЛСАД УС, ЦАГ УУР ОРЧНЫ СУДАЛГАА, МЭДЭЭЛЛИЙН ХҮРЭЭЛЭН 
ҮҮСЧ ХӨГЖСӨНИЙ 50 ЖИЛИЙН ОЙГ УГТАН ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭХ АЖЛЫН 

ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 
 

№                      Хийх ажил Хэрэгжүүлэх 
хугацаа 

Хариуцах байгууллага, 
албан тушаалтан 

Зардлын 
төсөв     

Биелэлт 

А.Зохион байгуулалтын арга хэмжээ 

1.  Ойн бэлтгэлийг хангах, ойн ажиллагааг 
зохион байгуулах ажлын хэсгийг 
томилон ажиллуулах 

2016 онд Хүрээлэнгийн удирдлага -  

2.  Ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх арга 
хэмжээний ерөнхий төлөвлөгөө, 
төсвийн төслийг боловсруулж, 
холбогдох газарт хүргүүлэх 

2016 онд Хүрээлэнгийн удирдлага 
Ажлын хэсэг 

-  

3.  Ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай 
БОНХАЖ сайдын ба ЦУОШГ-ын даргын 
тушаал, шийдвэр гаргуулах 

2016 онд  Хүрээлэнгийн удирдлага -  

4.  Хүрээлэнгийн сайт дотор “50 жил” 

гэсэн булан нээж ажиллуулах 
2016 оны 
эхнээс 

БОМСХ -  

5.  Хүрээлэнгийн үе үеийн ажилтнуудын 
жагсаалт, судалгааг гаргах 

2016 оны 
эхнээс 

Хүний нөөцийн ажилтан -  

6.  Хандивлах хөдөлгөөн өрнүүлэх, 
хөрөнгө хуримтлуулах 

2016 онд Хүрээлэнгийн удирдлага 
Ажлын хэсэг 

-  

7.  Шилдэг, тэргүүний хүмүүсийг төр засаг, 
яам, агентлаг болон бусад 
байгууллагын шагналд нэр дэвшүүлэх, 
тодорхойлолтыг хүргүүлэх 

2016 онд Хүрээлэнгийн удирдлага 
Хүний нөөцийн ажилтан 

-  

8.  Эрдэм шинжилгээний номын сангийн 
каталогийг цахим хэлбэрт бүрэн 
шилжүүлэх 

2016 онд БОМСХ 
Номын санч 

0,3 сая 
төгрөг 

 

9.  Хүрээлэнгийн танилцуулгын эхийг 
бэлтгэх, монгол англи хэл дээр 
хэвлүүлэх, логогоор медалион хийлгэх, 
"УЦУОСМХ-50" бэлэг дурсгалын 
зүйлтэй болох 

2016 онд Хүрээлэнгийн удирдлага 
Ажлын хэсэг  

  

10.  Ойн хүндэтгэлийн арга хэмжээ зохион 
байгуулах 

2016 оны  
IV улиралд 

Хүрээлэнгийн удирдлага 
Ажлын хэсэг 

  

11.  Ойн арга хэмжээнд гадаад, төв орон 
нутгаас мэргэжилтэнгүүдийг урьж 
оролцуулах 

2016 оны  
IV улиралд 

Хүрээлэнгийн удирдлага 
Ажлын хэсэг 

  

Б. Хурал, зөвлөлгөөн, уулзалт, уралдаан тэмцээн 

12.  “Азийн шороон шуурга, орчны 
өөрчлөлт” төслийн хүрээнд “Азийн 
шороон шуурганы тархалт болон түүний 
шилжилт” сэдэвт олон улсын эрдэм 
шинжилгээний бага хурал зохион 
байгуулах 

2016 оны 
8-р сард 

ЦУОШГ ОШХ 
ОСС 

7,5 сая 
төгрөг  

 

13.  Зүүн Азийн өвлийн улирлын уур 
амьсгалын төлвийн хэлэлцүүлэг-East 
Asia winter Climate Outlook Forum-
(EASCOF) олон улсын хурал зохион 
байгуулах 

2016 оны  
11-р сард 

ЦУОШГ УМХ 
УЦУОСМХ ЦАОЗХ 

7,9 сая 
төгрөг 

 

14.  Хүрээлэнгийн 50 жилийн ойд зориулсан 
эрдэм шинжилгээний бага хурал зохион 
байгуулах, эмхэтгэл хэвлүүлэх  

2016 оны  
IV улиралд 

Хүрээлэнгийн удирдлага 
Ажлын хэсэг 

5,0 сая 
төгрөг 
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15.  Хүрээлэнгийн гурван үеийн уулзалтыг 
зохион байгуулах /Доктор 
Р.Мижиддорж, доктор А.Батболд, 
А.Даваадорж/ 

2016 онд Хүрээлэнгийн удирдлага 
Ажлын хэсэг 

  

16.  Залуу ус, цаг уурчдын явган аялал, 
спортын арга хэмжээг зохион байгуулах 

2016 онд Төв, сектор, хэлтэс, нэгж 
Залуучуудын холбоо 

2,4 сая 
төгрөг 

 

В.Бүтээл туурвил, хэвлэл нийтлэл, мэдээлэл, сурталчилгаа 

17.  “Синоптик цаг уур” номын хэвлэлийн 
эхийг бэлтгэх, хэвлүүлэх асуудлыг 
ЦУОШГ-т тавьж шийдвэрлүүлэх 

2016 оны  
III улиралд 

ЦАОЗХ 
Л.Нацагдорж 

8,0 сая 
төгрөг  

 

18.  ХААЦУ-ын лавлахыг шинэчлэн гаргах 
ажлыг эхлүүлэх 

2016 оны  
III улиралд 

ХААЦУС -  

19.  МААЦУ-ын лавлахыг шинэчлэх ажлыг 
эхлүүлэх 

2016 оны  
II улиралд 

ХААЦУС -  

20.  "Ус цаг уур, орчны судалгааны түүхийн 
шинэхэн жимээр" видео ярилцлага, 
цахим ном (СD) бэлтгэх 

2016 оны  
III улиралд 

Хүрээлэнгийн удирдлага 
Ажлын хэсэг 

1,0 сая 
төгрөг 

 

21.  Хүрээлэнгийн үйл ажиллагааг хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах 

2016 онд ЦУОШГ-ын Телестуди 
Хүрээлэнгийн удирдлага 

Ажлын хэсэг 

  

22.  Дунд сургуулийн сурагчдад 
хүрээлэнгийн үйл ажиллагааг 
танилцуулах хөтөлбөр зохион 
байгуулах  

2016 оны 
эхний 
хагаст 

Төв, сектор, хэлтэс, нэгж 
Залуучуудын холбоо 

 

2,4 сая 
төгрөг 

 

 
Нийт 

 
34,5 сая 
төгрөг 

 

 
Боловсруулсан: Ажлын хэсэг 

 
 

 
УЦУОСМХ-гийн 50 жилийн ойд зориулан Япон улсын Нагояагийн их сургуультай 

хамтран “Азийн шороон шуурганы үүсэл, тархац, орчны өөрчлөлт“ сэдэвт олон 
улсын эрдэм шинжилгээний бага хурлыг 2016 оны 8 дугаар сарын 8-12-ны өдрүүдэд 
Улаанбаатар хотноо зохион байгуулсан бөгөөд ЭШБХ-д оролцогсод 
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УЦУОСМХ-гийн 50 жилийн ойд зориулсан биеийн тамир спортын арга хэмжээ 
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