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Мэдээллийн сүлжээний найдвартай ажиллагааг хангах чиглэлээр 
ДЦУБ-ын олон улсын сүлжээнээс хүлээн авах 448 хугацааны мэдээ, дотоодоос 

хүлээн авах 33480 мэдээг бүрэн хүлээн авч, боловсруулан, олон улсын болон 
дотоодын сүлжээнд гаргалаа.  

Хиймэл дагуулын мэдээ хүлээн авах станцын Vxeos системийн үйл ажиллагаа 
хэвийн явагдаж, МОДИС/Aqua-Terra, NPP, NОАА болон G-Com дагуулуудын 510 
мэдээг хүлээн авч боловсруулсан байна. CMA-CAST хүлээн авах системийн мэдээ 
хүлээн авалт хэвийн үргэлжилж, FY-2E, FY-2G болон FY3A дагуулуудын 2049 
мэдээг хүлээн авч, FY2E мэдээгээр үүлний боловсруулалтыг хийж, EWBMS 
системийн агаарын температур болон тунадасны зургийн боловсруулалтанд 
зориулан ХААЦУС хэлтэст өгсөн байна. Гаргаж байгаа бүтээгдэхүүн болон эх 
мэдээг хүрээлэнгийн цахим хуудсанд байршуулан олон нийтэд хүргэлээ.  

SRV2003 болон FTP cерверүүдийг нэгтгэж, FTPSRV2003 серверийг ажилд 
оруулсан бөгөөд хэрэглэгчдийн эрхийг үүсгэх, хуваарилах ажиллагаа хийгдэж 
байна. 24TB хадгалах төхөөрөмжийн 2TB хатуу диск алдаа өгснийг сольж, хэвийн 
ажиллуулжээ. Хиймэл дагуулын мэдээний TDS каталог серверийн үйл ажиллагаа 
хэвийн, мэдээ бүрдүүлэлт сайн явагдаж байна. http://103.206.195.38:8080/thredds.  

Хиймэл дагуулын мэдээ хүлээн авах системийн 3 сервер компьютерт ээлжит үзлэг 
үйлчилгээг хийжээ. 

Төв, орон нутгийн сүлжээний хурдыг нэмэгдүүлэх, шинэчлэх ажлын хүрээнд 
ЦУОШГ-ын төв байрны план зураг болон дотоод сүлжээний зургийг шинэчилж, 
ажиллаж байгаа сүлжээний төхөөрөмжүүдийн ажиллагааг шалган шаардлагатай 
газруудыг 1GB-ийн свитчээр хангах арга хэмжээг авч байна.  

“Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ТӨК-тай орон нутгийн шилэн кабелийн түрээсийн 
гэрээг шинэчлэн, аймгуудын УЦУОШГ-ын шилэн кабелийн хурдыг 2mbps болгон 2 
дахин нэмэгдүүлж, уг газруудын дотоод сүлжээг шинэчлэхэд шаардлагатай тоног 
төхөөрөмжийн захиалгын дагуу нэхэмжлэхийг авч, явуулсан байна. БОХЗТЛ–ийн 
дотоод сүлжээний кабелиудыг шинэчлэн, сүлжээний төхөөрөмжийг 1GB болгосноор 
сүлжээний хурдыг нэмэгдүүлж, 3 компьютерийн системийг шинэчилж, хэрэглээний 
програмуудыг суулгаж, хэвийн ажиллуулах арга хэмжээг авч ажиллав.  

Машин заалны агааржуулалтын системийн хэвийн үйл ажиллагааг хангаж, 
“Сэрүүн сервис” ХХК-иар үзлэг үйлчилгээг хийлгүүлж, хөргөлтийн шингэнийг 
нэмүүлэх, төхөөрөмжийг цэвэрлүүлэх арга хэмжээг авлаа.  

Cуперкомпьютерийн техникийн болон системийн бэлэн байдлыг хангаж, хадгалах 
төхөөрөмж дүүрч байгаа талаарх мэдээллийг хэрэглэгчид тухай бүрийд нь хүргэж, 
өгөгдлийг устгуулах, дискний зайг суллах ажлыг хийлгэж байна. Санхүүгийн 2 
компьютерийн системийг шинэчилж, хэрэглээний програмыг суулгав. 

Худалдан авах үйл ажиллагаатай холбоотойгоор ЦУОШГ-ын тендерийн 
үнэлгээний хороонд 1 албан хаагч ажиллаж, харьцуулалтын аргын 4 тендерийг 
нээж, үнэлэх ажиллагаа хийгдэж байгаа ба 1 нээлттэй тендерийг зарлаад байна. 
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Цаг уур, уур амьсгалын судалгааны талаар  

2017 оны жилийн дундаж агаарын температур, нийлбэр хур тунадасны хазайлт 
болон тухайн жилд ажиглагдсан хүчтэй салхи, аадар бороо, шороон шуурганы 
давтагдлын зураглалыг хийж, тоймыг гаргав. 

Нарны цацрагийн 2017 оны 12 дугаар сарын мэдээг боловсруулж, эмхтгэлийг 
зохиож, жилийн нэгдсэн эмхтгэлийг гаргахаар боловсруулалтыг хийж байна.         

2017 оны оны 12 дугаар сарын 135 өртөө, 181 харуулын цахим мэдээг авч, 
мэдээнд онолын шалгалт, уур амьсгалын үндсэн элементүүдэд орон зайн 
нарийвчилсан шалгалтын хийж, ISX, RES, TAB хэлбэрээр нийт 948 нэгж цахим 
мэдээг бэлтгэж, хадгаллаа.  

Гадаргын усны 2017 оны эмхэтгэлийн хур тунадасны хэсгийг цаг уурын 135 
станцаар боловсруулж, уур амьсгалын үндсэн элементүүдийн 2017 оны мэдээг 
боловсруулж, Монгол орны жилийн нийлбэр хур тунадасны орон зайн өндөр 
нарийвчлалтай зураг зохиож, Гадаргын усны судалгааны хэлтэст өглөө. 

2017 оны 11 дүгээр сарын цаг уурын ажиглалтын мэдээ, Даланзадгад станцын 
радиозонд ажиглалтын жилийн тайланг тус тус ЦУОШГ-ын Архив, мэдээллийн 
сангийн хэлтэст шилжүүлэв.  

Нарны цацрагийн актинометрийн ажиглалттай 2 станцын 2017 оны 12 дугаар 
сарын цахим мэдээг хүлээн авч, шалган ISX, TAB мэдээг үүсгэж хадгалсан ба 
нарын 16 автомат станцын мэдээг татаж, боловсруулав. Мэдээллийн дэд сан  
болон архивын мэдээг 2017 оны 11 дүгээр сарыг дуусталх хугацаагаар нарын 
ажиглалтын цувааг жигдрүүлж, шалгалаа. 

Аэрологийн Улаанбаатар, Мөрөн, Улаангом, Даланзадгад станцуудын 2018 оны 1 
дүгээр сарын радиозонд хөөргөлтийн мэдээг сүлжээгээр авч, тайланд шүүмж  
шалгалтыг хийж, архивлав. 

Уур амьсгалын 80 гаруй экстремаль индексийн цувааг 77 станцын 2017 оны 
мэдээгээр уртасган, дахин шинээр тооцооллоо.  

Энэ сард орон нутгийн салбаруудын анхан шатны ажиглалтын технологи 
мөрдөлтөд хяналт тавьж, 316 нэгж салбар/өртөө, харуул/-ын мэдээнд хяналтын 
шалгалт хийж, шүүмж шалгалтын чанарт үнэлгээ өгөхөд 98.6-99.6% үзүүлэлттэй 
байна. Шалгалтаар илэрсэн алдаа, дутагдлын талаар зааварчлага бичиж, 
хүргүүлсэн. Нарны цацрагийн ажиглалт, аэрологийн станцуудын 12 сарын тайланд 
хариу зааварчлага бичиж, утсаар болон сүлжээгээр зөвлөлгөө өгч ажиллалаа.     

Байгаль орчны төлөв байдлын тайлангийн БОХ-9, уур амьсгал, байгалийн 
гамшгийн үзүүлэлтүүдийг 2017 оны мэдээгээ шинэчлэн боловсруулсан бөгөөд 
гамшигт үзэгдлийн мэдээллүүдийг нэгтгэн, Байгаль орчны мэдээллийн сангийн 
http://geodata.mne-ngic.mn/ цахим хуудсанд байршуулсан. 

Уур амьсгалын горимын электрон мэдээллийн дэд санг баяжуулах ажлын 
хүрээнд 1995-1998 оны мэдээг шалгаж, оруулах ажлыг хийж байгаа бөгөөд 
МОНМЕТЕО, КЛИМАТ  программд нэмэлт засварыг хийж, орон нутагт явуулах, 
жилийн эмхэтгэлийн программд өөрчлөлт оруулах, нэмэлт засварыг хийх зэрэг арга 
хэмжээг авлаа. 

Цаг уурын 76 станцын 2017 оныг дуусталх хугацааны мэдээнээс агаарын 
үнэмлэхүй их, үнэмлэхүй бага температурын хоногийн нормыг гаргаж, ЦУОШГ-ын 
Урьдчилан мэдээлэх хэлтэст хүргүүлсэн бөгөөд уг ажлын хүрээнд хоногийн хамгийн 
их, хамгийн бага температур ажиглагдсан оныг гаргах програмыг бичсэн байна.  

http://geodata.mne-ngic.mn/


1 дүгээр сарын 24-26-нд болсон Ус, цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний 
салбарын удирдах ажилтны зөвлөгөөнд 2017 оны ажилд гарсан алдаа, цаашид 
анхаарах ажлуудын талаар семинар өгч, харилцан ярилцлага хийв.   

1 дүгээр сарын 12-оос 2 дугаар сарын 2-ны хооронд 21 хоногийн дадлага хийсэн 
МУИС-ийн Цаг уурын IV курсын 16 оюутанд уур амьсгалын хичээлээр олж авсан 
онолоо баталгаажуулах, практик дадлага олж авах сургалтыг хийж, тайлан бичүүлж, 
хамгаалахад бэлтгэлээ. 

Япон улсын Чуо их сургуультай хамтран хийж байгаа уур амьсгалын өөрчлөлтийн 
судалгааны ажлын хүрээнд хийгддэг нүүрсхүчлийн хий, метан, усны мониторингийн 
ажил хэвийн үргэлжилж байна.   

 
Цаг агаар, орчны тоон загварчлал, судалгааны ажлын талаар 
Е.1 Мэдээлэл боловсруулалт, үйлчилгээ 
 Хүлэмжийн хийн ажиглалтын Улаан-Уул станцад 1 дүгээр сард авсан агаарын 
дээжийг АНУ-ын Элчин сайдын яаманд дамжуулж, НОАА-гаас 2017 оны нийт мэдээг 
авахаар захиалж, Даланзадгад, Сайншанд, Замын-Үүд, Улаанбаатар тоосны 
станцуудын 2018 оны 1 дүгээр сарын тоосны мэдээгээр мэдээллийн санг баяжуулж, 
2017 онд цаг агаарын урьдчилсан мэдээ гаргах шуурхай үйлчилгээнд ашигласан 
арга загваруудын үр дүнгийн таарцыг арга, загвар тус бүрээр нэгтгэн тайлагнаж, 1 
дүгээр сард ашигласан аргын тооцоо, тоон загваруудын бодолтыг бүртгэн, таарцыг 
дүгнэж, танилцуулсан байна. 
 Техникийн үйлчилгээ хийгдсэний улмаас 2 дугаар сарын 13-ны 10:10-аас 14-ний 
16:00 цаг хүртэл HIMAWARI-8 байран хиймэл дагуулын зураг дамжигдаагүй байна. 
 Тоон прогнозын NCEP-GFS загварын үр дүнг 144 цаг хүртэл хугацаагаар сунгаж, 
2017 оны 8-11 дүгээр саруудын зарисовканы мэдээгээр урт хугацааны прогнозын 
мэдээллийн санг баяжуулж, 121 станцын өдөр тутмын цасны мэдээг 2016-2017 
оноор боловсруулж, тогтвортой цасан бүрхүүл тогтох, ханзрах, үргэлжлэх хугацааг 
тооцоолох, MME загварын 1982-2010 оны 2м-ийн температурын сарын дундаж 
прогнозыг реанализын мэдээгээр үнэлэх ажил тус тус хийгдэж байна.   
 Шуурхай үйлчилгээний цахим хуудасны болон FTP /192.168.100.30/ 
серверүүдийн ажиллагаа болон цаг агаарын WRF, MM5, ADAM тоон загваруудын 
тасралтгүй ажиллагаа, цаг агаарын прогноз зураг, бодит зураг, хүснэгт мэдээний 
боловсруулалт, хадгалалтад тус тус хяналт тавьж, шуурхай үйлчилгээнд гарсан 
технологийн саатлын бүртгэл бүрэн хийгдэж байна. 
Е.2 Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил 
“Шороон шуурганы эрсдэл, эртнээс сэрэмжлүүлэх арга технологи боловсруулах 
эхний үе шатны судалгаа” сэдэвт ажлын хүрээнд тоос босох салхины босго утгыг 
20%, 30%, 40%, 60%, 70%, 80%, 90%-ийн магадлалаар гаргах, хур тунадас, хөрсний 
чийг, цасан бүрхүүл, гангийн нөлөөг тооцох, 50%-иас дээш магадлалтай ажиглагдах 
шороон шуурганы прогнозын аргын таарцыг 2017 оны хавар ажиглагдсан 2 
удаагийн хүчтэй шороон шуурганы тохиолдол дээр эхний хувилбараар гаргаж, 
тайланг бичих, “Хээрийн хэмжилтээр тоосны босоо урсгалыг үнэлэх нь” өгүүллийг 
англи хэл рүү орчуулах, Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын харуулуудын  
PM2.5 мэдээг шалган боловсруулах, 1971-2016 оны цасан бүрхүүлийн уур 
амьсгалын үзүүлэлтийн орон зай, цаг хугацааны өөрчлөлтийн судалгааг хийх зэрэг 
ажлууд үргэлжилж байна.  
 WRF загвараар тооцоолдог аюултай үзэгдлийн прогнозын шороон шуурганы 
прогнозод 1 дүгээр сард цасан шуурга ажиглагдаж байгаа болон 0.2 мм-ээс эрс их 



тунадас орж байгаа тохиолдлуудыг хасах, цасан бүрхэцийн прогнозыг шалгах, 
хөрсний чийгийг засварлаж, 7%-иас их гарсан үед хасах зэрэг засваруудыг хийлээ.  
 Монгол улсын ЦУОШГ, БНСУ-ын Цаг уурын газрын хооронд цаг уурын салбарт  
хамтран ажиллах 7 дугаар уулзалтын протоколын 5.1 ба 5.2 заалтын дагуу 
Өмнөговийн Номгон, Дорноговийн Эрдэнэ суман дахь цамхагийн болон тоосны 
багаж тоног төхөөрөмжийн ажиллагаанд хяналт тавьж, Японы улсын Тоттори их 
сургуулийн Гандуу-хуурай газрын судалгааны төвтэй хамтран хийж байгаа шороон 
шуурганы хэмжилт, судалгааны ажил Төв аймгийн Баян-Өнжүүл, Өмнөговь аймгийн 
Цогт-Овоо сумдад хэвийн үргэлжилж, Япон улсын Нагояа Их сургуультай хамтран 
хэрэгжүүлж байгаа “4D” төслийн хүрээнд шороон шуурганы прогнозын аргыг 
сайжруулах, CFS мэдээг ашиглан температур, тунадас, салхины хурд, цасны 
зузааны 3 арав хоногийн аномалын прогноз гаргах туршилт хийгдэж байна.  
 2 дугаар сарын 8-нд БОАЖЯ-наас НҮБ-ын Хүнс, Хөдөө аж ахуйн байгууллага 
(FAO)-тай хамтран хэрэгжүүлэхээр төлөвлөөд буй “ХАА, газар ашиглалтын салбарт 
Парисын хэлэлцээрийн хүрээнд Үндэсний зорилтот хувь нэмэр буюу NDC-н 
хэрэгжилтийг илт тод байдлаар тайлагнах, мониторингын үндэсний  чадавхийг 
бэхжүүлэх нь” төслийн бэлтгэл семинарт Д.Оюунчимэг, Япон улсын Чуо их 
сургуультай хамтын ажиллагааны шугамаар Уур амьсгалын өөрчлөлт, хүлэмжийн 
хийн загварчлал, түүнийг хэмжих чиглэлээр 1 дүгээр сарын 24-28-ны хооронд Япон 
улсад  болсон уулзалтад Г.Батжаргал нар оролцлоо. 
 2018 оны 2 дугаар сарын 14-23-нд Япон улсын Нагояа их сургууль дээр 
докторантурын ээлжит сургалтанд Э.Мөнхжаргал хамрагдаж байна. 
 
Байгаль орчны мэдээллийн сангийн үйл ажиллагааны талаар 
 Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгж, байгууллагын 
байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх үүргийн хэрэгжилтийн мэдээллийн санг 
бий болгох гэрээт ажлын даалгаврыг боловсруулж, БОАЖЯ-ны ахлах мэргэжилтэн 
Саранд 1 дүгээр сарын 26-нд хүргүүлж, ажлын хэсгийн хуралд Г.Батхишиг оролцов.  
 Улсын статистикийн 2017 оны мэдээ бүрдүүлэлтийн явцын талаарх мэдээллийг 
БОАЖЯ-ны мэргэжилтэн Одбаярт 1 дүгээр сарын 26, 2 дугаар сарын 14-нд тус тус 
өгч, ус, рашааны мэдээллийн сангийн шинэчилсэн програмд water.eic.mn цахим 
хуудсааар мэдээ оруулах шалгалт явуулж, шалгалтын талаарх мэдээллийг 1 дүгээр 
сарын 29-нд БОАЖЯ-ны холбогдох мэргэжилтэн болон програм хөгжүүлэгчид 
хүргүүлсэн байна. 
  Мэдээ хүсэх тухай 2 албан бичгийг БОАЖЯ-нд явуулж, мэргэжилтэн Мөнх-
Эрдэнээс мэдээг цахимаар авав. 
 БОАЖЯ-ны Ойн бодлого зохицуулалтын газар, UN-REDD хөтөлбөр хэрэгжүүлэх 
нэгжтэй хамтран ойн ангийн инженерүүдэд зориулсан сургалт зохион байгуулахаар 
төлөвлөж, UN-REDD хөтөлбөр хэрэгжүүлэх нэгжийнхэнтэй уулзаж, 5 дугаар сарын 
дундуур ирэхээр төлөвлөж буй FAO-ийн мэдээллийн технологийн зөвлөх 
Стефантай хамтран ажиллах талаар ярилцав. 
В.1.  Байгаль орчны мэдээллийн сан байгуулах, хөгжүүлэх      
 ТХГН-ийн газар ашиглалт болон Ой, ус, тусгай хамгаалалттай газрын кадастрын 
лавлагааны мэдээллийн сангийн өгөгдлийн толь бичгийг боловсруулж, санал 
авахаар БОАЖЯ-ны холбогдох мэргэжилтнүүдэд хүргүүлжээ.  
 Байгалийн гамшгийн мэдээллийн сангийн мэдээ харах болон оруулах хэсэгт 
засвар хийж, эвдэрсэн газрын мэдээллийн сангийн газарзүйн мэдээллийн хэсэгт 
эвдэрсэн газрын төрх, хариуцагчийн төрөл, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн төрөл, 



тооллого хийсэн он, эвдэрсэн газрын бохирдол зэрэг давхаргуудыг шинээр нэмж, 
мэдээ оруулах Өвөрхангай аймгийн хэрэглэгчийг шинээр нэмэв.  
 ЦУОШГ-ын захиалгаар “Цаг агаар-ТV” цахим хуудсыг шинээр хөгжүүлж, 
http://weathertv.tsag-agaar.gov.mn/  хаягаар байршуулав.  
В.2.  Байгаль орчны мэдээллийн санд дараах мэдээг оруулж, үйлчилгээг үзүүлэв.      

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн санд нарийвчилсан 
үнэлгээний 17 тайлан, ерөнхий үнэлгээний 104 тайлан орж, 1 компаний эрхийн 
сунгалтыг бүртгэж, 2 компанид мэдээ оруулах талаар хичээл оров.  

Хууль эрх зүйн мэдээллийн санд Монгол улсын хууль 2, УИХ-ын тогтоол, Засгийн 
газрын тогтоол, Сайдын тушаал, стандарт тус бүр 1-ийг шинээр нэмж, орон нутгийн 
ТХГН-ийн мэдээллийн санд хамгаалалтад авсан 15 газрын мэдээг, агаарын 
бохирдлын санд 2017 оны 12 дугаар сар, 2018 оны 1 дүгээр сарын нийт 1122 мэдээг 
тус тус оруулсан байна. 

Хог хаягдлын санд оруулахаар БОАЖЯ-ны мэргэжилтэн Оюунаас цаасаар 
ирүүлсэн мэдээг хувилж, мэдээний жагсаалтыг гаргаж, хог хаягдлын төвлөрсөн 
цэгийн мэдээнээс адил форматтай 16 аймгийн 224 сумын мэдээг мэдээллийн санд 
оруулахаар Excel файлыг бэлтгэсэн ба байгууллага, хүний нөөцийн мэдээллийн 
санд БОАЖЯ-ны мэргэжилтэн Шинэцэцэгээс ирүүлсэн газрын хэвлийн нөхөн 
сэргээлтийн эрх авсан 293 байгууллагын мэдээг оруулжээ. 

2018 оны 1 дүгээр сарын 29-ны байдлаар www.eic.mn серверийн файлын 
нөөцлөлтийг хийж, 1 дүгээр сарын 31-нд Усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн 
Момо төслийн програм хангамжийн шинэ v0.2.4 хувилбарыг eic.mn серверт суулгав.  

Хамтын ажиллагааны хүрээнд Английн Зэрлэг амьтан хамгаалах нийгэмлэгтэй 
хамтран хийж байгаа “Зэрлэг амьтан, ургамлын хууль бус худалдаа, ан агнуурын 
гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээллийн сан байгуулах” ажлын хүрээнд ажлын 1 дүгээр 
сарын тайланг бэлтгэж, хүргүүлэх, мэдээлэл хүсэх тухай албан бичгийг 4 газарт 
илгээснээс эрүүгийн болон зөрчлийн хууль тогтоомжийн өөрчлөлттэй 
холбоотойгоор Прокурорын байгууллагын цахим бүртгэлийн системд шинэчлэл, 
засварын ажил хийгдэж байгаагийн улмаас мэдээлэл ирүүлэх боломжгүй гэсэн 
хариу ирүүлсэн ба ЦЕГ-ын Мэдээлэл нэгтгэн боловсруулах газраас 2015-2017 онд 
гарсан ан агнуурын хууль тогтоомжийн зөрчлийн 119, газрын хэвлийг ашиглах, 
хамгаалах журам, ойн тухай хууль тогтоомж болон ашигт малтмалын хайгуул хийх, 
олборлох журам зөрчсөн мэдээнүүдийг ирүүллээ. Ирүүлсэн мэдээнээс ан агнуурын 
хууль тогтоомж зөрчсөн талаарх 2015 оны мэдээний Excel файлыг бэлтгэж, авсан 
саналын дагуу шинэчилсэн өгөгдлийн толь бичиг болон UML загварыг хийж, 
өгөгдлийн санг үүсгэж, мэдээ харах нүүр хуудасны хэсгийн загварыг гаргаж, мэдээ 
оруулах хэсгийн програм хөгжүүлэлтийн явц 90%-д хүрсэн байна. 

UNREDD+ хөтөлбөртэй хэрэгжүүлсэн төслийн үр дүнгээр бий болсон Ойн 
мэдээллийн санг англи хэл рүү хөрвүүлэх ажлыг гүйцэтгэж байгаа бөгөөд 1 дүгээр 
сарын тайланг холбогдох хүмүүст хүргүүлж, Ойн ашиглалт, зөвшөөрөл, зөрчил, ойн 
хөнөөлт шавж, өвчний мэдээллийн сангийн интерфейсийн үг хэллэгийн Excel 
файлыг бэлтгэж, ойн нөхөн сэргээлт, ойн ашиглалт, зөвшөөрөл, зөрчлийн 
сангуудын өгөгдлийн толь бичиг болон интерфейсийн үг хэллэгийг орчуулагчаас 
хүлээн аваад байна. Мэдээллийн сангийн интерфейсийг англи хэл рүү хөрвүүлэх 
програм хөгжүүлэлтийн ажил дуусаж, зарим сангийн интерфейсийн англи үг 
хэллэгийг ирүүлсэн Excel  файлаас оруулж байна. 

Ойн зохион байгуулалтын мэдээллийн сангийн мэдээ оруулах хэсгийн 6 
програмд засвар хийж, ойн нөхөн сэргээлт, ой, хээрийн гал түймэр, ойн хөнөөлт 

http://weathertv.tsag-agaar.gov.mn/
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шавж, өвчний мэдээллийн сангийн интерфейсийг англи хэл рүү хөрвүүлэх 
програмын хөгжүүлэлтийг хийж байна. 

1 дүгээр сарын 29-нээс 2 дугаар сарын 2-нд УУХҮЯ-нд хэрэгжиж буй СЕСМИМ 
төслөөс зохион байгуулсан “Thin Client Cloud-based Database Application 
Development” сэдэвт 5 хоногийн сургалтад Б. Ундрах, А. Батчимэг нар хамрагдаж, 1 
дүгээр сарын 31-нд UN-REDD-ийн Үндэсний ойн мониторингийн системийн 
Техникийн ажлын хэсгийн уулзалтад З.Нарангэрэл оролцов.  
 

Зайнаас тандан судлалын чиглэлээр 
Тайлангийн хугацаанд MODIS дагуулын 175, SOUMI NPP дагуулын 77 мэдээг 

хатуу дискэнд бичиж, өөрийн архивд авсан ба 2TB мэдээний нөөцийг хийсэн байна. 
2017 онд хийсэн түймэр, цасан бүрхэц, газрын гадаргын температурын сэдэвчилсэн 
мэдээнүүд, NASA-ийн NDVI/EVI мэдээний архивыг хийлээ. 

Цасан бүрхэцийн 3, газрын гадаргын температурын 3, ой хээрийн түймрийн 1 
зургийг тус тус боловсруулан гаргаж, хүрээлэнгийн www.icc.mn цахим хуудсанд 
байршуулж, Гамшгийн мэдээллийн санд оруулсан байна.  

Цаг уурын станц, харуулаад дээр хийгдэж байгаа цасан бүрхэцийн хээрийн 
хэмжилтийн үр дүнг зураглах аргазүйг хиймэл дагуулын мэдээнд үндэслэн  зураглах 
арга технологийг боловсронгуй болгох ажлын хүрээнд цасан бүрхэцийн хил заагийг 
тодорхойлон зураглах ажлыг гүйцэтгэж байна. 

Гадаад хамтын ажиллагааны хүрээнд ИБУИНВУ-ын Сансрын Агентлагтай 
эхлүүлж буй хамтын ажиллагааны ажлын хүрээнд 3 дугаар сард хийх уулзалтад 
оролцох 6 хүний визний зөвшөөрлийг авч, уулзалтын бэлтгэлийг хангаж байна. Мөн 
энэ ажлын талаар Гадаад хэргийн яамнаас авсан тодруулгад холбогдох мэдээллийг 
гаргаж өглөө. 

АНДЭЗНК-тай хийж байгаа гэрээт ажлын хүрээнд “Гангийн мониторинг” систем 
дээр ажиллах гарын авлага, онолын материал бэлтгэх ажлыг эхлүүлж, хөндлөнгийн 
шинжээчийг ажиллуулж байгаа бөгөөд шинжээчийг онолын материалууд болон 
газрын хэмжилтийн мэдээгээр хангах ажлыг хийж байна. Цаашид АНДЭЗНК-тай 
хийж буй хамтын ажиллагааг үргэлжлүүлэхээр саналаа хүргүүлээд байна. 4 дүгээр 
сарын 20-нд дотоодын оролцогч болон холбогдох байгууллагуудыг хамарсан хурал 
зохион байгуулах бэлтгэл ажлын хүрээнд хурлын хөтөлбөр, оролцогч 
байгуулагуудын жагсаалт, хурлын товыг гаргаад байна. 

2 дугаар сарын 9-нд UNREDD, Монголын ой судлаачдын холбоо болон 
Монголын байгаль орчин мэргэжилтнүүдийн холбооноос зохион байгуулсан “Ойн 
тухай ярилцъя” сэдэвт хуралд Н.Элбэгжаргал оролцож, “Монгол орны ой, хээрийн 
түймрийн эрсдэлийн зураглал” сэдвээр илтгэл тавилаа. 
 
Хөдөө аж ахуйн цаг уурын ажлын талаар 

 Энэ сард давхардсан тоогоор нийт 954 салбарын агро дундаж мэдээг хүлээн авч, 
мэдээний чанар 99.9%-тай боловсруулалтанд орсон байна. 2018 оны 1 дүгээр 
сарын 3 арав хоногийн тойм/Дугаар 1, 2, 3/-ыг гаргаж, эдгээр тоймуудад арав 
хоногийн цаг агаарын нөхцлийн онцлогууд, 1 дүгээр сарын цаг агаарын нөхцлийн 
тойм /III арав хоногт/, 2 дугаар сарын урьдчилсан мэдээний зөвлөмж /III арав 
хоногт/, зудын эрсдэлийн зураг, мэдээлэл (1 дүгээр сарын 10-ны байдлаар) зэрэг 
мэдээ, мэдээллийг оруулан, хугацаанд нь гаргаж, www.tsag-agaar.gov.mn цахим 
хуудсанд байршуулан үйлчилсэн бөгөөд электрон хэлбэрээр бүх аймгуудад 
хүргүүллээ.  

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


 Хүүхдийг ивээх сангийн хүсэлтээр зудын эрсдэлийн зураг, мэдээг гаргаж өгсөн ба 
зудын эрсдэл нэн их, их сумдын жагсаалтыг Улаан загалмайн нийгэмлэгт 
хүргүүлсэн байна.  
 12 дугаар сарын агродундаж мэдээний чанарын дүнг аймгуудад мэдээлж, Газрын 
даргын даалгавраар Засгийн газар, УОК-т танилцуулах мэдээлэлд орох цас, зудын 
байдлын мэдээллийг тухай бүрийд нь гаргаж, танилцуулсан байна. 
 Улаанбаатар, Дархан-Уул аймгийн 2017 оны 8 дугаар сарын 19 ширхэг ХД-8 
дэвтэр, Булган, Дорноговь, Төв аймгийн 11 дүгээр сарын 7 ширхэг ХД-3 дэвтэрт тус 
тус шүүмж шалгалт хийж, сангийн мэдээг тулгаж, хариу зааварчилга бичиж 
аймгуудад хүргүүлжээ. 
 2017 онд хөрсний гүний чийг, температурыг хэмжигч EM50 багажаар хэмжсэн 
хөрсний чийгийн мэдээг нэгтгэх, ХД-5 хөрсний чийгийн шалгасан мэдээг нэгтгэх, 
сангийн форматад тохируулах, таримал болон бэлчээрийн ургамлын өвчин, 
хөнөөлт шавьж, мэрэгчдийн мэдээг мэдээллийн санд татах бэлтгэл ажлуудыг 
гүйцэтгэж байгаа ба өвлийн бэлчээрийн явуул судалгааны мэдээг хүлээн авч 
эхлээд байна 
 ЦУОШГазраас хүссэний дагуу Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн ажлын 
албанд “Байгалийн аюулт үзэгдэл, гамшгийн эрсдэлийг бууруулах” сэдэвт ажлын 
хүрээнд хийсэн ажлын биелэлтийг, ОБЕГ-аас ЦУОШГ-т ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу 
“Гамшгийн эрсдэлийг олон нийтийн оролцоотой бууруулах үндэсний хөтөлбөр”-ийг 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийг 3 зүйлээр тус тус гаргаж, 
өглөө. 
 Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын хүрээнд бэлчээрийн ургамлын ургацын 
динамик, хандлага, хур тунадас, хөрсний чийг, бэлчээрийн ургамлын ургацын 
хамаарлыг тооцох, бэлчээрийн ургамлын бүтээмжийг хэт бэлчээрлэлттэй 
харьцуулан судлах ажлыг хийж, бэлчээрийн ургамлын ургац болон ургалтын 
хугацаанд орсон хур тунадасны хамаарал, бэлчээрийн ургац болон малын тоо, мал 
бэлчээрлэлтийн эрчим, хэт бэлчээрлэлтийн индексийн хамаарлыг тооцлоо. “SMAP 
хиймэл дагуулын мэдээг ашиглах боломж, түүнийг газрын мэдээгээр 
баталгаажуулан үнэлэх” ажлын хүрээнд хур тунадас, агаарын температур, хөрсний 
чийгийн хоорондын хамаарлыг тооцож, статистик боловсруулалт хийж, орон зайн 
зураглалыг гаргах, салхиар хөрс элэгдэх болон хөрснөөс шороо, тоос дэгдэхэд 
ургамал бүрхэвчийн нөлөөллийг үнэлэхээр 2000-2016 оны хаврын болон зуншлагын 
нөхцлийг хөдөө аж ахуйн цаг уурын индекс болон хиймэл дагуулын мэдээг ашиглан 
гантай, хэвийн, сайн зуншлагатай гэж ялган үнэлэх ажлыг тус тус хийж байна. 
 Архангай, Булган, Орхон аймагт УХЭШХ-ийн судлаачидтай хамтран хийсэн 
царцааны судалгааны тайланг бичиж, бэлчээрийн болон таримал ургамлын өвчин, 
хөнөөлт шавьж, мэрэгчдийн 2017 оны мэдээгээр жилийн эмхтгэлийг гаргаж, 
хэлтсийн албан хаагчдад танилцуулж, гарсан санал зөвлөмжийн дагуу холбогдох 
засварыг хийж байна. 
 Мэдээлэл үйлчилгээний ажлын хүрээнд ган, зудыг үнэлэхэд /286 дугаар тогтоол/ 
ашиглагдаж байгаа станц, харуулуудын байгалийн бүс, бүслүүрт хамаарах 
байршлыг хянаж, шинэчлээд байгаа ба Төв аймгийн МААЦУ-ын 3 харуулын 
ажиглалтын зарим мэдээг өөр хооронд нь харьцуулж, 180 гаруй график байгуулж, 
товч дүгнэлтийг хийж, ЦУОШГ-т өгсөн байна. 
 1 дүгээр сарын 6-19-нд МУИС-ийн Цаг уурын 4 дүгээр курсын оюутнууд ХААЦУ-
ын хичээлийн дадлага хийсэн ба хэлтсийн албан хаагчид ажиглалтын чиглэл 
бүрээр семинар өгч, дадлага хийлгэж, Төв аймгийн Зуунмод станцад ХААЦУ-ын 



болон цасны хээрийн хэмжилтийн чиглэлээр танилцах дадлага хийлгүүлж, үзүүлэн 
сургалт явуулсан байна.  
 
Ус судлалын ажлын талаар 

Ус судлалын 114 голын харуулын усны түвшин, мөсний үзэгдэл, зузааны мэдээг 
хүлээн  авч, гар утас болон хүрээлэнгийн цахим хуудасны мэдээг шинэчлэв. 1 
дүгээр сарын мэдээний дундаж дүн 100 % байгаа ба усны горимын 10 хоногийн 
тоймыг 3 удаа бичиж, хүрээлэнгийн цахим хуудсанд байршуулж, 16 өртөөний 152 
харуулын 12 дугаар сарын УХШ-1 мэдээний дүнг нэгтгэлээ. Мэдээний дүн 100.0% 
байна.  

Өнгөрөлт хэмжих 134 харуулаас ёроолдож хөлдсөн гол 33 байгаа ба бусад 101 
харуулын 14 нь өнгөрөлт хэмжих чиглэлд тогтмол устай хэдий ч сарын сүүлээр 
ёроолдож хөлдсөн учир хэмжвэл зохих өнгөрөлтийг дутуу хэмжжээ. 

Мөс цөмрөх аюулаас сэрэмжлүүлэх мэдээг 4 удаа, Хөвсгөл нуурын мөсний 
зузааны талаарх тойм мэдээг тус тус гаргаж, хүрээлэнгийн цахим хуудас болон 
бусад мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан ард иргэдэд үйлчлэв. 

2016 оны урсацын эмхтгэл бэлтгэх ажлын хүрээнд 80 харуулын УХ-2Б хүснэгтийг 
шалгах, цэвдгийн мэдээг нэгтгэх, 2016 оны нэгдсэн зураглалыг 154 харуулаар, 
өнгөрөлт хэмжилтийн хүснэгтийг/УХ-2а/ 136 харуулаар, ус судлалын 136, нуурын 18 
харуулын усны түвшин, 8 харуулын усны булингарын эх мэдээг бэлтгэх ажлуудыг 
хийж, хэвлэв. 

Усны температур болон мөсний зузааны түүврийг нуурын 34 харуулаар 2016 оноор 
гүйцээлээ. 

БОАЖЯ-нд Заг голын ус зүйн тодорхойлолтыг хийж хүргүүлсэн ба Ганга нуур 
болон жижиг гол, сайруудын хур борооны үерийг тооцох арга загварыг сайжруулах 
судалгаа сэдвээр 2 төслийн саналыг хүргүүлэв. 

2019 онд шаардлагатай дэвтэр хүснэгтийн захиалга авч нэгтгэн, загварыг хянаж, 
ЦУОШГазарт өгөв. 

Усны ёроолын болон хөвөгч амьтдын 2017 оны мэдээгээр 4-10 сарын усны 
чанарыг тогтоож, хариу зааварчилгааг болон зарим аймгийн усны чанарын 
дэлгэрэнгүй мэдээлэл, усны чанарт нөлөөллөх зарим хүчин зүйл, дээж авах арга, 
дээжний чанар зэрэг асуудлуудыг тусгасан тайланг хүргүүлж, усны биологийн 
сорьцын дүнг байгаль орчны мэдээллийн санд /www.eic.mn/ оруулж байна. 

Landsat-L8 OLI/TRIS хиймэл дагуулын 2016 оны мэдээгээр тодорхойлсон нуурын 
талбай, периметрийг индексжүүлж, мэдээллийн санд оруулсан бөгөөд байгалийн 
бүс бүслүүрээр нууруудын байршил, ширгэсэн нуурын тоог гаргалаа. Баян-Уул, 
Хархираа, Чандмань, Отгонтэнгэр, Мөнххайрхан, Сутай уулсын мөстлийн нийт 
талбайг, Тээл-Дөрвөлжин(11.6 км), Чоно харайх-Дөргөн(27.6 км) харуулуудаас 
голын адаг хүртэлх уртыг тус тус тодорхойлов.  

Судалгаатай 18 нуурын эрдэсжлийг тодорхойлж, усны түвшин, эрдэсжил 
хоорондын хамаарлыг гаргаж, Сэлбэ голын усны тэнцлийн судалгааны ажлын 
тайланг бичив. 

 

 
     Тайланг нэгтгэсэн                 Ц.Батцэцэг 

http://www.eic.mn/

