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Мэдээллийн сүлжээний найдвартай ажиллагааг хангах чиглэлээр 

ДЦУБ-ын олон улсын сүлжээнээс хүлээн авах 448 хугацааны мэдээг, дотоодоос 
хүлээн авах 33480 мэдээг тус тус бүрэн хүлээн авч, боловсруулан, олон улсын 
болон дотоодын сүлжээнд гаргасан байна.  

Хиймэл дагуулын мэдээ хүлээн авах станц, системүүдийн хэвийн ажиллагааг 
хангаж, МОДИС/Aqua-Terra дагуулын 183, NPP дагуулын 80, NОАА дагуулын 74, G-
Com дагуулын 204 мэдээг хүлээн авч боловсруулсан байна. CMA-CAST хүлээн авах 
системд хиймэл дагуулын мэдээ хүлээн авалт хэвийн үргэлжилж, FY-2E дагуулын 
796, FY-2G дагуулын 768 мэдээг хүлээн авлаа. Гаргаж байгаа бүтээгдэхүүн болон 
эх мэдээг хүрээлэнгийн цахим хуудсанд байршуулан олон нийтэд хүргэлээ. Хиймэл 

дагуулын мэдээний TDS каталог серверийн http://103.206.195.38:8080/thredds) үйл 
ажиллагаа хэвийн, мэдээ бүрдүүлэлт сайн явагдаж байна.  

Шороон шуурганы мэдээний серверүүдийн ажиллагаа хэвийн, Залаатын 
автомат станцын мэдээний архивлалт үргэлжилж байна 

“Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ТӨХК-ний DNS серверийн ажиллагаа доголдож, 
түр хугацаанд өөр серверт шилжсэний улмаас аймгуудын сүлжээний роутер дээр 
тохиргоог өөрчлөн ажиллуулж, серверийн ажиллагаа хэвийн болонгуут буцаад 
өмнөх тохиргоог хийх арга хэмжээг авлаа.  

2018 оны 8 дугаар сарын 20-ноос 23-нд БНХАУ-ын Цаг уурын газрын 
мэргэжилтэн хамтран ажиллаж, WIS/GTS системийн технологийн талаар ДЦУБ-аас 
баримталж байгаа  бодлого, 2018-2020 онуудад хийгдэх ажлын талаар туршлага 
солилцож, хоёр орны цаг уурын байгууллагуудыг холбосон түрээсийн сувгийг 
интернетэд суурилсан VPN технологид шилжүүлэх талаар БНХАУ-ын Цаг уурын 
газрын мэргэжилтэн Ван Пэнтэй ярилцаж, ОХУ-ын Новосибиркийн бүсийн төвтэй 
VPN технологтор мэдээ солилцож байгаа үйл ажиллагааг танилцуулж, цаашид 
түрээсийн сувгийг интернетэд суурилсан сүлжээнд шилжүүлэн ажиллахаар 
тохиролцлоо. Түүнчлэн CMACAST cистемийн программ хангамжийн шинэчлэлийг 
хийх техникийн тусламж үзүүлэхээр шийдвэрлэв.  

Цаг уурын ажиглалтын мэдээг боловсруулдаг Database-ийн програм хангамж 
компьютерийн системийн цагийн зөрүүнээс шалтгаалан өөр өөр хугацаагаар 
боловсруулах алдаа гарсныг засаж, мэдээлэл боловсруулалтын системд 
нийлүүлэгч Япон улсын “Ориентал Электроникс” компаний мэргэжилтнүүдийн 
заавраар шинэ суваг нээж, тохиргоог хийх арга хэмжээг авлаа. Мэдээлэл 
боловсруулалтын системийн програм хангамж дээр өөрчлөлт хийсэн учраас 
нөөцийг шинээр бэлдлээ.  

Суперкомпьютерийн ажиллагаа хэвийн, irimhe.namem.gov.mn болон 
namem.gov.mn хаягууд дотоод сүлжээнээс хандалтгүй болсон учрыг шалгаж, 
FIREWALL дээрх тохиргоог шинэчилснээр хэвийн ажиллагаа хангагдлаа.  

Цахилгааны хэлбэлзлийн улмаас FY2 хиймэл дагуулын мэдээний хүлээн авах 
газрын станцын Front-PC  компьютерийн тэжээлийн блок гэмтснийг шинээр солих, 
ЦУОШГазар болон Гадаргын усны судалгааны хэлтсийн хэрэглэгчдийн UPS-ийн 
батерей сольж, цэнэглэх, 192.168.150.102 серверийн өгөгдлийг хатуу дискэнд 
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хуулж, админ хэрэглэгчийн эрхээр програм хангамжийг сэргээх, Windows server 
2012 үйлдлийн системийг crack програм хангамжаар идэвхжүүлж, антивирусны 
програм, remote desktop хандалтын тохиргоо хийх зэрэг ажлуудыг хийлээ. 

БНХАУ-ын Цаг уурын байгууллага дээр 2018 оны 6 дугаар сарын 26-наас 7 
дугаар сарын 6-ны өдрүүдэд “Цаг уурын хиймэл дагуулын бүтээгдэхүүний хэрэглээ” 
сэдэвт 10 хоногийн сургалтанд хамрагдсан систем сүлжээний инженер Ч.Мөнхчимэг 
нь сургалтаар авсан мэдлэг болон туршлагаа ЦУХСХ болон ЗТСХ-ийн мэргэжилтэн, 
инженерүүдэд тайлан тавьж, ярилцлага хийсэн. 

Сургалтын өрөөнд REDD++ хөтөлбөрийн ээлжит сургалт 9 дүгээр сарын 5-6-ны 
өдрүүдэд болж, өрөөний компьютер, тоног төхөөрөмж болон интернэт сүлжээний 
хэвийн ажиллагааг хангалаа.    
 

Хөдөө аж ахуйн цаг уурын ажлын талаар 
Бэлчээрийн даацын мэдээ ирүүлэх хугацааг VIII/23-наар товлон мэдээг шуурхай 

хүлээн авч, боловсруулан зурагласан ба бичиглэлийг хийж, “2018-2019 оны өвөл 
хаврын бэлчээрийн даацыг тодорхойлсон дүн”-г 8 дугаар сарын 24-нд гаргалаа. 
Бэлчээрийн даацын зургаас харахад нийт нутгийн 60 гаруй хувьд мал өвөлжилт, 
хаваржилт хэвийн байх боломжтой гэж үзэж байгаа ба 40 шахам хувьд бэлчээрийн 
хүрэлцээ тааруу байгаа нь отор нүүдэл хийх, нэмэгдэл тэжээл бэлтгэх, малын тоог 
бууруулах зэргээр мал өвөлжилт, хаваржилтын ажлыг эртнээс зохицуулах 
шаардлага байгааг харуулж байна. Аймгийн дүнгээр Ховд, Баянхонгорын ихэнх, 
Говь-Алтай, Өвөрхангайн зарим сумдын нутгаар даац олон дахин хэтэрч гарсан тул 
мал өвөлжилт, хаваржилтын нөхцөл хүндэрч болзошгүй байна.  

ЦУОШГ, МерсиКор олон улсын байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээний 
хүрээнд ХААЦУ-ын зарим мэдээг 10 хоног тутамд шинэчлэн дамжуулах ажлыг 
хариуцан хийж байна.  
 Давхардсан тоогоор нийт 954 салбарын агро дундаж мэдээг хүлээн авч, 
мэдээний чанар 99.7%-тай боловсруулалтанд орсон ба 8 дугаар сарын 3 арав 
хоногийн тойм/Дугаар 22, 23, 24/-ыг арав хоногийн цаг агаарын нөхцлийн онцлогууд, 
8 дугаар сарын цаг агаарын нөхцлийн тойм /III арав хоногт/, хөрсний чийгийн тойм, 
хөнөөлт царцааны зураг тойм, ургац хураах үеийн цаг агаарын нөхцлийн зөвлөмж 
зэрэг мэдээ, мэдээллийг оруулан, хугацаанд нь гаргаж, www.tsag-agaar.gov.mn 
цахим хуудсанд байршуулан үйлчилсэн бөгөөд электрон хэлбэрээр бүх аймгуудад 
хүргүүллээ. 8 дугаар сарын агродундаж мэдээний чанарын дүнг аймгуудад 
мэдээллээ. 
 Булган, Дорноговь, Төв аймгийн мал аж ахуйн цаг уурын 2018 оны 6 дугаар 
сарын ажиглалтын 7 ширхэг ХД-3, Увс,  Говь-Алтай, Сэлэнгэ, Сүхбаатар,  Ховд, 
Орхон, Төв, Дорнод, Баян-Өлгий, Баянхонгор, Хөвсгөл, Дундговь, Дорноговь, 
Завхан, Говьсүмбэр аймгуудын 5, 6 болон 7 дугаар сарын бэлчээрийн ургамлын 
ажиглалтын ХД1, ХД1А дэвтрүүд, хөрсний чийгийн ажиглалтын ХД5, таримал 
ургамлын ажиглалтын ХД2 дэвтрүүдэд шүүмж шалгалтыг хийж, сангийн мэдээтэй 
тулган, хариу зааварчлагыг аймгуудад хүргүүллээ. 
 ОБЕГ-аас боловсруулж ирүүлсэн “Ган, зудын эрсдэлийг үнэлэх журам”-д санал, 8 
дугаар сарын 15-нд БОАЖЯ-аас Газрын даргын цохолттой ирсэн албан бичгийн 
дагуу ган,зуншлагын тухай мэдээлэл, 20-нд Ерөнхий сайдын ажлын албанаас 
шаардсаны дагуу мөн 2018 оны ган, зуншлагын тойм мэдээг тус тус бэлтгэж, 
холбогдох газруудад хүргүүлсэн.  

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


 МерсиКор болон ЦУОШГ-ын байгуулсан гэрээний дагуу ХААЦУ-ын мэдээг 
хэрэглэгчдэд хүргүүлэх чиглэлээр төслийн мэргэжилтнүүдийн хүсэлтээр 2 удаагийн 
уулзалт хийжээ.  
 НҮБ хөгжлийн хөтөлбөрийн газар дээр зудын үнэлгээний чиглэлээр зохион 
явуулсан семинарт оролцож, санал шүүмжлэл өгсөн.  
  “Хөрсний чийгийн заавар”-ыг хэвлүүлэхээр бэлтгэж, “Хөнөөлт царцаа, 
мэрэгчдийн ажиглалтын материалд бүтцийн шалгалт хийх” аргачлалыг хийж, SMAP 
хиймэл дагуулын мэдээтэй газрын мэдээг шалган харьцуулах зорилгоор 2018 оны 
03 сараас 06 дугаар сарын 30 хүртэлх  хөрсний чийгийн автомат хэмжигчийн бүх 
станцын мэдээг ftp-гээс татаж, цэгцлэн нэгтгэж, зарим анализийг хийх, 2015-2018 
оны 70 станцын цаг уурын ажиглалтын мэдээ (агаарын температур, хур тунадас, 
хөрсний чийг, цасны зузаан, салхины хурд) болон SMAP хиймэл дагуулын мэдээнд 
анализ хийж, ургамал бүрхэвч болон хөрсний чийг шороон дэгдэх, босоход хэрхэн 
нөлөө үзүүлж буйг үнэлэх зорилгоор мэдээнд анализ хийж, зарим тодорхой үр дүнг 
гаргах, наримал ургамлын ажиглалтын мэдээг шалгах CropWatch программ хангамж 
шинээр хийх, Дорноговь аймгийн Цаг уурын байгууллагын 80 жилийн ойд зориулсан 
эрдэм жинжилгээний бага хуралд тус аймгийн ХААЦУ-ын инженертэй хамтран 
илтгэл хэлэлцүүлэхэд бэлтгэх зэрэг ажлууд хийгдэж байна. 
 

Байгаль орчны мэдээллийн сангийн үйл ажиллагааны талаар 
1.  Байгаль орчны мэдээллийн сан байгуулах, хөгжүүлэх      
 БОАЖЯ-ны Уур амьсгалын өөрчлөлт, гадаад хамтын ажиллагааны газраас 
Байгаль орчны мэдээллийн сан дахь Бодлого, төсөл, хөтөлбөрийн мэдээллийн 
сангийн “Төслийн мэдээлэл" хэсэгт шинэчлэлт хийлгүүлэхээр 8 дугаар сарын 22-нд 
албан тоотоор хүсэлт ирүүлсний дагуу тус газрын мэргэжилтэн Түвшинжаргалтай 
оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн талаар 2 удаа ярилцаж, нэмэлт шинэчлэлийн ажил 
хийгдэж байна. Мөн БОАЖЯ-наас ирүүлсэн санал хүсэлтийн дагуу 
“Ургамалжилзүйн мэдээллийн сан”-г хөгжүүлэх талаар материалтай танилцаж, 
санал солилцсон бөгөөд Геоботаникийн бичиглэлийн маягтын дагуу мэдээллийн 
санд оруулах өгөгдлийн жагсаалтыг гарган, хүснэгтийг боловсруулж байна.  
 Хог хаягдлын мэдээллийн санд 2018 оны 2 сард батлагдсан “Аюултай хог 
хаягдлын мэдээлэл”-ийн 8 хавсралтыг шинэчлэн оруулахаар өгөгдлийн сангийн 
тайлбар болон UML загварыг боловсруулж байна. 
 Амьтны мэдээллийн сангийн програмын front-end хэсгийн 12 хүснэгт, ургамлын 
мэдээллийн сангийн 8 хүснэгтийг bootstrap 2 –с  bootstrap 4 технологи руу шинэчлэн 
хөгжүүлж, сайжруулалтыг хийж байна. 
 
2.  Байгаль орчны мэдээллийн санд дараах мэдээг оруулж, үйлчилгээг үзүүлэв.      

Генетикийн нөөцийн санд бүртгэлтэй ургамлын 811 зүйлийн мэдээг Ургамлын 
мэдээллийн санд, амьтны 91 зүйлийн мэдээг Амьтны мэдээллийн санд тус тус 
орууллаа. Түүнчлэн байгалийн ургамлын санд замгийн 2253 зүйлийн мэдээг 
шинээр, амьтны мэдээллийн санд амьтны аймгийн хоёр нутагтан, мөлхөгчийн 27,  
хөхтний 141 мэдээг шинэчлэн орууллаа. Ургамлын ангилал зүйн мэдээлэл дэх 
хагны давхардсан мэдээг excel программ дээр засжээ.  

Газрын мэдээллийн санд 2017 оны газрын нэгдсэн сангийн тайлангийн мэдээг 
бэлтгэж оруулсан ба Улсын хилийн цэсийн газарзүйн мэдээг шалгаж, топологийн 
шалгалт хийж, засварлах ажлыг QGIS програм ашиглан гүйцэтгэж байна.  

 



Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн санд байгаль орчны 
нөлөөллийн Ерөнхий дүгнэлтийн 5 тайлан орж, 1 компаний хэрэглэгчийн эрхийг 
шинээр бүртгэж, 5 хэрэглэгчийн эрхийг үүсгэж, 6 компанид мэдээ оруулах талаар 
хичээл заав.  

Байгаль орчны эрх зүйн мэдээллийн санд Сайдын 1 тушаал шинээр нэмж, Гео-
мэдээллийн санд админ эрх үүсгэн 17 төрлийн мэдээг орууллаа. 

Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэнгийн сарын ажлын тайланг  
http://irimhe.namem.gov.mn/ сайтад байршуулав. 

Байгаль орчны мэдээллийн сангийн www.eic.mn серверийн файлын нөөцлөлтийг 
8 дугаар сарын 22-ны байдлаар хийгээд байна. 

 
Хил хамгаалах ерөнхий газар газарзүйн мэдээ агуулсан мэдээллийн бааз 

байгуулахаар байгууллагуудын мэдээллийн технологитой танилцаж туршлага 
судалж байгаа бөгөөд ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу 8 дугаар сарын 22-нд Хил 
хамгаалах ерөнхий газрын мэдээллийн технологийн газрын 5 албан хаагчид 
хэлтсийн дарга Г.Батхишиг, мэдээллийн сангийн менежер З.Нарангэрэл нар БОМС-
ийн програм хөгжүүлэлт, ашиглаж байгаа технологи, серверийн талаар  
танилцууллаа. 

UN REDD хөтөлбөрөөс 9 дүгээр сарын 5-6-нд зохион байгуулсан “Сөрөг 
нөлөөллөөс сэргийлэх мэдээллийн системийн хэрэгжилтийг хангах нь” семинарт 
З.Нарангэрэл, Б.Вандандорж нар оролцсон ба UN REDD-ийн сөрөг нөлөөллөөс 
сэргийлэх мэдээллийн системийн бүтэц, бүрэлдэхүүнийг хэлэлцэх, холбогдох 
мэдээллийн сангуудыг нэгтгэх боломж болон техник, технологи, санхүү, 
байгууллагын бүтэц, оролцооны талаар ярилцлаа. Тус хэлтэс нь энэхүү мэдээллийн 
системийг хөгжүүлэх болон цаашид тогтвортой ажиллагааг хангахад тэргүүлэх 
үүрэгтэй ажиллах шаардлагатай болно.  

8 дугаар сарын 29-нд зохион байгуулагдсан “Бохирдуулагч бодисын ялгарал 
шинэчлэл” хэлэлцүүлэгт хэлтсийн дарга Г.Батхишигт, програмист А.Батчимэг нар, 9 
дүгээр сарын 3-4-нд БОАЖЯ-наас Цэнгэг усны төв дээр зохион байгуулсан 
“Тогтвортой хөгжлийн зорилго, Усны данс үүсгэх” сургалтанд А.Батчимэг, БХБЯ, 
Газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн газраас хамтран 9 дүгээр сарын 20, 21-
нд зохион байгуулсан “Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг хангахад орон зайн 
өгөгдлийн дэд бүтцийн гүйцэтгэх үүрэг, ач холбогдол” сэдэвт олон улсын 
зөвлөгөөнд мэдээллийн сангийн мененер З.Нарангэрэл тус тус оролцлоо.  

8 дугаар сарын 29-нд ЦУОШГ-аас зохион байгуулсан Төрийн албан хаагчийн 
сахилга хариуцлага, ажлын байран дахь сахилга хариуцлагын талаарх шуурхай 
зөвлөгөөнд хэлтсийн бүх албан хаагч хамрагдсан байна.   

ЦУОШГазрын захиалгаар гүйцэтгэж байгаа Цаг агаарын урьдчилан сэргийлэх 
систем /meteoalarm/ програмын ажлын хүрээнд BackEnd буюу Админ хэсгийг 54 
програмын кодтойгоор хийж дуусгасан ба Front-end буюу хэрэглэгчийн хэсгийн 2 
шинэ холбоосыг нэмж, цахим хуудасны ерөнхий ажиллагааны програмчлал 80%-
тай хийгдэж байна. Нийт програмын 6, highmaps-ын 22 файл дээр ажиллаж байна. 
Цаг агаарын аюултай үзэгдлийн мэдээллийн системийн өгөгдлийн сангийн бүтцийг 
гаргаж, ЦУОШГ, Урьдчилан мэдээлэх хэлтсийн дарга Л.Оюунжаргалд өгсөн ба 
дээрх ажлын хүрээнд Л.Оюунжаргал, М.Батжаргал нартай уулзаж, санал хүсэлт, 
зургийг авсан. 

 

http://irimhe.namem.gov.mn/
http://www.eic.mn/


Монгол орны амьтан, ургамлын аймаг, мөөг, бичил биетний ангилал зүйн 
бүртгэл, мэдээллийн сан бүрдүүлэх төслийн ажлын хүрээнд Амьтны мэдээллийн 
сангийн Бор шувуутан багийн мэдээнд засвар хийж, ехсел дээр оруулж дууссан ба 
хоёр нутагтны 6 амьтан,  мөлхөгчийн 21  амьтан, загасны 79 мэдээг нэмж оруулав.  
 

Ус судлалын ажлын талаар 
Ус судлалын 114 голын харуулын өдөр тутмын усны түвшний мэдээг хүлээн авч, 

гар утас болон хүрээлэнгийн цахим хуудасны мэдээг шинэчиллээ. 8 дугаар сарын 
мэдээний дундаж дүн 100.0%.  

Усны горимын 10 хоногийн тоймыг 3 удаа, хур борооноос сэрэмжлүүлэх мэдээг 
23 удаа гаргаж, хүрээлэнгийн цахим хуудсанд байршуулсан бөгөөд Монголын 
үндэсний телевиз, Монгол HD телевиз, Eagle телевиз, Нийслэлийн онцгой байдлын 
студи,  TV-9 телевиз, Өдрийн сонин болон бусад мэдээллийн хэрэгслэлээр олон 
нийтэд хүргэв.   

9 дүгээр сарын дундаж урсацын прогнозыг 30 гол харуулаар гаргаж, хэрэглэгчдэд 
хүргэсэн ба 8 дугаар сарын прогнозын таарц 71.4% болж, төлөвлөгөөт даалгавраас 
3.6% доогуур гарлаа. 

Ус судлалын 16 өртөөний 135 харуулд 635 өнгөрөлт  хэмжихээс  755 удаа 
өнгөрөлт хэмжсэнээс 17 өнгөрөлт гологдол болсон нь нийт өнгөрөлтийн 2.25 % 
байна. Хэмжвэл зохих өнгөрөлтөөс илүү  хэмжсэн 120 өнгөрөлтөөс 20 өнгөрөлт  нь 
түвшний ихсэх, багасах хэлбэлзлийг барьснаас хувь нэмэгдсэн бөгөөд бусад 100 
өнгөрөлт нь түвшний хэлбэлзэл багатай үед хэмжсэн учир хувь нэмэгдээгүй болно. 
Баянхонгор өртөөний инженер П.Алимаад 2017 оны урсац шалгасан тухай хариу 
заавар бичиж хүргүүлэв. 

2016 оны нэгдсэн зураглал-154, хамаарлын муруй-134, тэнхлэгийн хүснэгт-134, 
хэмжсэн өнгөрөлтийн хүснэгт-134 харуулуудаар тус тус үдэж, Дархан өртөөний 
Хараа-Дархан, Шарын гол-Жимсны станц, Хүйтэн-Шарын гол харуулуудын 2017 
оны урсацыг эцсийн байдлаар шалгаж, оны эмхтгэлд оруулахад бэлтгэв. 

Өртөөдийн 8 дүгээр сарын өнгөрөлтүүдээр хяналтын муруйн байгуулж, усны 
температурын түүврийг ус судлалын 20 харуулаар 2016 оноор гүйцээгээд байна.  

Усны ёроолын болон хөвөгч амьтдын 2018 оны 7 дугаар сарын 96 дээжийг хүлээн 
авч, ирцийн болон чанарын дүнг гаргасан ба 6 дугаар сарын 18 дээжинд 
шинжилгээг хийв. Ховд аймгийн Ховд-Мянгад, Төв аймгийн Сөгнөгөр-Сөгнөгөр 
харуулуудын гол үзэгдэлтэй байсан тул 7 сард дээж ирүүлээгүй. Завхан аймгийн 
Хомын хоолой-Дөрвөлжин харуулыг хаасан тул 7 сараас дээж ирэхгүй байгаа.  

 “Ганга нуурын хажууд орших Оргих, Баян, Дагшин булгийн ундарга, мөсний 
үзэгдэл горимын судалгааны ажиглалтын харуул нээх, байнгын мониторингийн 
сүлжээ байгуулах” ажилд эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх ажилтан Д.Оюунбаатар, 
инженер Ц.Ган-Эрдэнэ нар 8 дугаар сарын 23-28-нд, БОАЖЯ-ны Зөвлөх 
үйлчилгээний “Монгол орны нууруудын усны горимын нөөцийн үнэлгээ”-ний ажлын 
хээрийн судалгаанд эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх ажилтан Г.Даваа 8 дугаар 
сарын 17-30-нд оролцлоо. 
 

Цаг уур, уур амьсгалын судалгааны талаар  
Цаг уурын 135 өртөө, 180 харуулын 2018 оны 7 дугаар сарын цахим мэдээнд 

онолын шалгалтыг, уур амьсгалын үндсэн элементүүдийн хувьд орон зайн 
нарийвчилсан шалгалтыг тус тус хийж, ISX, RES, TAB хэлбэрээр нийт 951 нэгж 



мэдээг бэлтгэж, хадгалсан бөгөөд 6 дугаар сарын мэдээг ЦУОШГ-ын Архив, 
мэдээллийн санд өгөв. 

2018 оны 7 дугаар сарын 1-ээс эхлэн Увс аймгийн Наранбулаг харуулыг 
Наранбулаг өртөө,  Ховд харуулыг Хөхтолгой өртөө болгон өргөтгөж, Дорнод 
аймгийн Чойбалсан сумын Хэрлэн харуул, Увс аймгийн Бөхмөрөн сумын Бөхмөрөн 
харуулыг сэргээн ажиллуулахаар шийдвэрлэсэн ба Увс аймгийн Бөхмөрөн 
харуулын мэдээ ирээгүй байна. 

Нарны цацрагийн 2018 оны 7 дугаар сарын мэдээг боловсруулан эмхэтгэлийг 
зохиож, ISX, TAB мэдээг үүсгэж, хадгалсан байна. 

Аэрологийн Улаанбаатар, Мөрөн, Улаангом, Даланзадгад станцуудын 2018 оны 8 
дугаар сарын радиозонд хөөргөлтийн мэдээг сүлжээгээр авч, тайланд шүүмж  
шалгалтыг хийж, архивлав. 

Орон нутгийн салбаруудын анхан шатны ажиглалтын технологи мөрдөлтөд 
хяналт тавьж, 317 нэгж салбар/өртөө, харуул/-ын мэдээнд хяналтын шалгалт хийж, 
шалгалтаар илэрсэн алдаа, дутагдлын талаар хариу зааварчлага бичиж, орон 
нутгийн ажиглагч, техникч нарт утсаар болон онлайнаар зөвлөлгөө, зааварчилгаар 
хангаж ажиллалаа. Цаг уурын нэгжүүдэд үүл үзэгдлийн уялдаа холбоо муу, үүлний 
шилжилтийг таньж мэдэхгүй байх, чийгийн ажиглалтын технологи мөрдөлт зарим 
харуул дээр хангалтгүйгээс гологдол болох, хөрсний термометрийн байрлал 
буруугаас ажиглалт гологдол болох, ажиглалтын цаг баримтлалт хангалтгүй, 
аюултай үзэгдлийн блокийг өгөхгүй байх зэрэг дутагдал гарч байгаа бол нарны 
цацрагийн ажиглалтын хувьд автомат станцаас мэдээ татахдаа цацрагуудын 
баганыг өдөр бүр өөр өөрөөр татах, мөн цаг буруу татах зэрэг дутагдал гарч байна.   

8 дугаар сарын 17-19-нд Уур амьсгалын өөрчлөлт, нөөцийн судалгааны хэлтсийн 
албан хаагчид Төв аймгийн Баянчандмань станц, Борнуур харуул, Дарханы  Хонгор 
харуул, Дархан станц, Сэлэнгэ аймгийн Баруунхараа станц, Сүхбаатар станцуудын 
үйл ажиллагаатай танилцаж, ажиглалтын талбай дээрх багажийн байрлал, 
тэдгээрийн ажиллагааг шалгах, ЦД-1 дэвтэр болон өөрөө бичигчийн лентүүдийн 
боловсруулалтыг үзэж, гарсан алдааг засах талаар газар дээр нь зааварчлага өгсөн 
байна. 

Уур амьсгалын горимын мэдээний электрон дэд санг баяжуулах ажлын хүрээнд 
1995-1998 оны 4 жилийн мэдээг шалгах, цаг агаар, уур амьсгалын аюултай 
үзэгдлийн 11 элементийн 13 параметрээр 2010-2017 оны мэдээний тасралтыг 
шалгаж, тасарсан мэдээллийг нөхөх ажлууд үргэлжилж, мэдээллийн сангийн 
баяжилтыг хийх ажил үргэлжилж, цаг уурын 137 өртөөний 8 хугацаа, хоногийн 
мэдээ, нарны цацраг судлалын 15 өртөөний 6 хугацааны ажиглалтын 2018 оны 7 
дугаар сарын  мэдээгээр мэдээллийн сангийн баяжилт хийгдлээ. 

БНСУ-тай хамтран хийж байгаа шар шороон шуурганы мониторингийн 4 түвшний 
(градиантын) цаг уурын 2 автомат станцын (Өмнөговь аймаг - Номгон харуул, 
Дорноговь аймаг - Улаан Уул станц)  50 гаруй параметр, цаг хугацааны 10 минут 
тутмын мэдээг нэг форматаар бүрдүүлж, цувааны нэгэн төрөл болон утга, бүтцийн 
алдааг шалгаж, нэгдсэн мэдээллийн санг бий болгох, Японы Чуо их сургуультай уур 
амьсгалын өөрчлөлтийн судалгааны чиглэлээр хийгдэж байгаа нүүрсхүчлийн хий, 
метан, усны мониторингийн судалгаа зэрэг ажлууд тасралтгүй хийгдэж байна.  

Нарны  цацрагийн автомат станцуудын 3 өөр форматаар ирж байгаа мэдээг нэг 
төрлийн болгож ,боловсруулалтыг автоматжуулах программ бичиж, мэдээг ямар 
форматаар бэлдэж явуулах талаар гарын авлага хийж, орон нутагт хүргүүлсэн. 

 



Цаг агаар, орчны тоон загварчлал, судалгааны ажлын талаар 
1. Мэдээлэл боловсруулалт, үйлчилгээ 
 2018 оны 9 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 11 цагаас эхлэн олон улсын мэдээллийг 
тайлж боловсруулах DATABASE программыг 192.168.100.30 серверээс шилжүүлж, 
машин зааланд 192.168.100.10 хаягаар суурилуулав. ЦУОШГазрын даргын үүрэг 
болгосон дагуу 2018 оны зуны хур тунадасны тоон загварын үр дүнд үнэлгээ хийж, 
тайланг гаргав. Зуны улирлын тунадасны загваруудын таарцыг ажиглалтын 
мэдээтэй харьцуулж, 6-8 саруудад 30мм-ээс их тунадасыг тоон прогнозын 
загварууд хэрхэн тооцоолсныг таарц болон ончоор нь дүгнэлээ. 6 - 8 саруудад 80 
станц, 113 харуул дээр 30мм-ээс их тунадас орсон байна.  
 8 дугаар сарын 21-ээс WRF загварын үр дүнгээр тооцоолсон 1827 багуудын 5 
хоногийн прогнозыг дотоод цахим хуудсанд хүснэгтээр байршуулж, 9 дүгээр сарын 
19-өөс WRF загварын аюултай үзэгдлийн прогноз зурганд бороо, нойтон цас, цас 
гэсэн үзэгдлүүдийг нэмэлтээр оруулж эхэллээ. 
 Даланзадгад, Сайншанд, Замын-Үүд, Улаанбаатар тоосны станцуудын 2018 оны 
7-8 дугаар сарын тоосны мэдээг татаж, хүлэмжийн хийн Улаан-Уул станцын 08 
дугаар  сарын дээжийг АНУ-ын Элчин сайдын яаманд дамжууллаа. 
 Цаг уурын автомат станцуудын мэдээний серверийг салгасантай холбоотой 
холбогдох програмуудад жижиг өөрчлөлтүүд хийж, 2018-2019 оны өвлийн улирлын 
цаг агаарын төлөв гаргахад зориулж, NMME загварын II сайжруулсан аргаар 8-9 
сарын мэдээгээр 2018 оны 9 дүгээр сараас 2019 оны 3 дугаар саруудын 2м-ийн 
түвшин дэх агаарын температур, тунадасны сарын дундаж прогноз мэдээг 
боловсруулж өглөө. 
 Цаг агаарын урьдчилсан мэдээ гаргахад 8 дугаар сард ашигласан аргын тооцоо, 
тоон загваруудын бодолтыг бүртгэн, үр дүнгийн таарцыг дүгнэж тайлагналаа. 
 Суперкомпьютерийн хадгалах төхөөрөмжийн багтаамж, ECMWF, NCEP_GFS, 
JMA_GSM зэрэг цаг агаарын прогноз зургийн боловсруулалт, тоон прогнозын 
бүтээгдэхүүнүүдийн боловсруулалт, прогноз зураг, бодит зураг, хүснэгт мэдээний 
боловсруулалт, хадгалалт, цаг уурын автомат станцуудын мэдээний болон 
HIMAWARI-8 байран хиймэл дагуулын мэдээний боловсруулалт, шороон шуурга, 
агаарын бохирдлын ADAM2, ADAM2-HAZE загварын бодолт, цаг агаарын аюултай 
үзэгдлийн зураглал зэрэг технологиудын ажиллагаанд хяналт тавин, шуурхай 
үйлчилгээнд гарсан технологийн саатлын бүртгэлийг хийж байна. 
 
2. Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил 
 Академийн мэдээ сэтгүүлд илгээсэн 1) Жүгдэр Д, 2018, Монголын говьд 
ажиглагдсан шороон шуурганы үеийн тоосны босоо урсгалыг үнэлсэн нь, “ШУА-ийн 
Мэдээ” сэтгүүл, Vol. 58, No.02(226), 2018, х.25-40, Улаанбаатар.  өгүүлэл, 2) Natural 
Hazard сэтгүүлд илгээсэн Jugder D., B. Gantsetseg, E. Davaanyam, M. Shinoda, 2017: 
Developing a soil erodibility map across Mongolia, Journal of “Natural Hazards”, Title: 
Multiple climate hazards in Eurasian drylands, (printed online from 11 July 2018) Cite this 
article as: Jugder, D., Gantsetseg, B., Davaanyam, E. et al. Nat Hazards (2018). 
https://doi.org/10.1007/s11069-018-3409-6 өгүүлэл 7 дугаар 31-нээс онлайнаар тус 
тус хэвлэгдлээ.  
 1) “An early warning system of dust storms in Mongolia”, Зохиогчид: D.Jugder, 
G.Batjargal, N.Baljinnyam, B.Gantsetseg, Ch.Altantulga, M.Shinoda, Y.Kurosaki болон  
2) “Estimation of threshold wind speeds for dust emission over Mongolia using a 
statistical method”, Зохиогчид: N.Baljinnyam,  D. Jugder, B.Gantsetseg, M.Shinoda, 

https://doi.org/10.1007/s11069-018-3409-6


Y.Kurosaki. /Д.Жүгдэр/ өгүүллүүдийг бэлтгэж, Proceedings of the Mongolian Academy 
of Sciences сэтгүүлд “Statistical characteristics of the temperature inversions in 
Ulaanbaatar: 1980-2017” өгүүллийг, мөн 2017 онд Монгол орны хэмжээнд гарсан 
түймрийн мэдээг ашиглан агаарт хаягдсан нүүрсхүчлийн хийн хэмжээг 2 аргаар 
тооцоолон зураглаж, хиймэл дагуулын озоны мэдээг NASA –ийн сайтаас авч 
боловсруулж байгаа ба үр дүнгээр бэлтгэсэн 1 өгүүллийг тус тус хэвлүүлэхээр 
илгээгээд байна. 
 Нарны идэхвжилийн судалгааны ажлын хүрээнд стратосферийн давхарга дахь 
огцом дулаарлын процессын судалгаа, анализыг хийж, Улаанбаатарын инверсийн 
мэдээг боловсруулах, 2001-2016 оны хөрсний шинжилгээний дүнд анализ хийж, 
хүнд металлын хэмжээг Монгол улсын стандарттай харьцуулж, өөрчлөлт болон 
тархалтыг тодорхойлох, олон улсын стандарттай харьцуулах ажлууд хийгдлээ. 
 ШУТехнологийн сангийн санхүүжилттэй “Цаг агаар, уур амьсгалын гамшигт 
үзэгдэл-бэсрэг болон бичил хэмжээст загварчлал боловсруулах” сэдэвт төслийн 
хүрээнд цасан шуурганы гамшигт үзэгдлийн үнэлгээг гаргах ажлыг дуусгаж, тайланг 
хүлээлгэн өгсөн байна.  
 Япон улсын Чуо их сургуультай хамтран хийж байгаа Улаанбаатар хот орчмын 
агаарын бохирдлын загварчлалын ажил үргэлжлүүлж байгаа ба Өмнөговь аймгийн 
Номгон, Дорноговийн Эрдэнэ сумдад байрлах цамхагийн болон тоосны багаж тоног 
төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг шалгах, засвар үйлчилгээ хийхээр ирсэн БНСУ-
ын мэргэжилтэн Жоо, Жу нартай эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх ажилтан Д.Жүгдэр, 
эрдэм шинжилгээний ажилтан Б.Мөнхбат нар 9 дүгээр сарын 3-13-нд газар дээр нь 
ажиллалаа.   
 Японы Тоттори их сургуулийн Гандуу-хуурай газрын судалгааны төвтэй хамтран 
хийж байгаа шороон шуурганы хэмжилт, судалгааны ажил хэвийн явагдаж байгаа 
бөгөөд 8 дугаар сарын 31-нээс 9 дүгээр сарын 11-ний өдрүүдэд Японы Я.Куросаки 
тэргүүтэй мэргэжилтнүүдтэй эрдэм шинжилгээний ажилтан Б.Ганцэцэг, инженер 
А.Даваадорж нар Төв аймгийн Баян-Өнжүүл, Өмнөговь аймгийн Цогт-Овоо сумдад 
ажиллаж, багаж, тоног төрөөхөмжийн засвар үйлчилгээг хийж, туршилт судалгааны 
ажлыг гүйцэтгэж, Цогт-Овоогийн манаачийн ажлын гэрээг сунгасан байна. 8 дугаар 
сарын 31 болон 9 дүгээр сарын 10-нд др. Я.Куросакитай уулзаж, хамтарсан 
судалгааны ажлын талаар болон “Threshold wind speeds over Mongolia”  болон “Dust 
EWS in Mongolia” сэдвээр бэлдэж буй 2 өгүүллийг сайжруулах асуудлаар ярилцав. 
 Японы Нагояа их сургуулиас др. Кей Кавай, Кенжи Кай, Каназава их сургуулиас 
др. Маки нар ирж, 8 дугаар сарын 8-аас 17-нд Өмнөговийн Даланзадгад, 
Дундговийн Мандалговьд суурилуулсан лидар, РМ10 тоос хэмжих төхөөрөмжүүдэд 
засвар үйлчилгээг хийж, баллон хөөргөн босоо чиглэлийн биоаэрозол, ОРС, цаг 
уурын үзүүлэлтүүдийг хэмжиж, лидарын мэдрэх чадварыг тогтоох туршилт хийсэн 
бөгөөд Др.А.Батболд хамтран ажиллаж,  8 дугаар сарын 17-нд ажил төрлийн 
ярилцлага хийв. 
 Хүрээлэнгийн дотоод төслөөр хийгдэж байгаа “Шороон шуурганы мэдээллийг 
боловсруулах, нэгдсэн вэб хийх, мэдээллийг хэрэглэгчдэд хүргэх” сэдэвт эрдэм 
шинжилгээ, судалгааны ажлын хүрээнд мэдээлэл цуглуулах, нэгтгэх ажил хийгдэж 
байна. 
 Нислэгийн цаг уурын төвийн инженер Аюушжавт WRF загвар, Дэлхийн 
хэмжээний загварын (GFS) мэдээ татах болон ашиглах, Linux үйлдлийн системийн 
командын болон автоматжуулалтын 3 хоногийн саргултыг хийж, 8 дугаар сарын 22-
23-нд зохион байгуулагдсан "Агаарын чанар, эрүүл мэндийн нөлөөллийн үнэлгээ, 



цэвэр түлш-үр ашигтай түлшний хэрэглээ" сэдэвт семинарт инженер Пагмадулам 
оролцлоо. 
 
Зайнаас тандан судлалын ажлын талаар 

Тайлангийн хугацаанд MODIS хиймэл дагуулын 188, SOUMI NPP дагуулын 97 
мэдээг өөрийн архивд авсан ба SOUMI NPP дагуулын 2Тб мэдээгээр архивын 
нөөцийг бэлтгэсэн байна. Цаг агаар, орчны тоон загварчлал, судалгааны хэлтсийн 
эрдэм шинжилгээний ажилтан Г.Гантуяад Төв аймаг орчмын МОДИС дагуулын 
газрын гадаргын температурын 2017-2018 оны мэдээгээр үйлчлэв. 

Дорноговь аймгийн Айраг сумын орчимд 8 дугаар сарын 11–12-ны шөнө хүчтэй 
аадар бороо орж, цаг агаарын аюултай үзэгдэл болсон бөгөөд энэ хугацааны 
MODIS ба FY-2E дагуулын үүлний зургийг Дорноговь аймгийн ОБЕГ-ийн хүсэлтийн 
дагуу боловсруулж өгөв. 

Хиймэл дагуулын мэдээгээр 8 дугаар сарын 20, 21-нд гарсан ой, хээрийн 
түймрийн 2 удаагийн зургийг хийж, хүрээлэнгийн www.icc.mn цахим хуудсанд тавьж, 
ОБЕГ-т мэдээлж, гамшгийн мэдээллийн санд мэдээллийг орууллаа.  

Газрын гадаргын температур, ургамалжилт, гангийн тус бүр 3, ургамалжилтын 
олон жилийн хазайлтын 2 удаагийн зураглалыг хийж, хүрээлэнгийн бүтээгдэхүүний 
цахим хуудсанд (www.icc.mn) байршууллаа.  

Залаатын судалгааны талбайд хиймэл дагуулын мэдээний 3 удаагийн хээрийн 
хэмжилтээр хөрсний чийг болон спектрорадиометр хэмжилтийг хийж, дроноор NDVI 
зураглал хийх, биомасс тооцоолох ажлууд хийгдлээ. 

АНДНЭЗК-ийн санхүүжилтээр БНХАУ-ын ШУА-ийн харьяа Зайнаас тандан 
судлал ба тоон Дэлхий хүрээлэнтэй хамтран хийж байгаа “Ган/зудыг мониторинг 
болон эртнээс сэрэмжлүүлэхэд Монгол орны чадавхыг бэхжүүлэх” төслийн хүрээнд 
“Монгол орны гангийн ажиглалтын систем ба түүний хэрэглээ” сэдэвт бүсийн олон 
улсын хурлыг Улаанбаатар хотноо 9 дүгээр сарын 17-ны өдөр амжилттай зохион 
байгуулж, “DroughtWatch system operation in Mongolia” сэдэвтэй илтгэлийг бэлтгэж, 
зайнаас тандан судлалын мэргэжилтэн Д.Мөнхзул тавьж, хэлэлцүүллээ. Хурлын 
үеэр Гангийн мониторинг систем дээр Зудын мэдээлэл оруулж өгч хамтран ажиллах 
талаар ярилцаж, ESCAP-ын Сөүл дэх салбарын ажилтан Сунг Еун Ким уг асуудлаар 
гарах шийдвэрийг хариуцахаар болж, Гангийн мониторингийн системийг Монголын 
талд хүлээлгэн өгөх ёслолын арга хэмжээ зохион байгуулагдаж, гэрээнд гарын үсэг 
зурлаа. Гангийн мониторингийн системийг хэрэгжүүлсэн талаар болон гарсан 
хүндрэл, сургамжуудыг дүрсжүүлж, хүргүүллээ.  

БНХАУ-ын ШУА-ийн Зайнаас тандан судлал ба тоон Дэлхий хүрээлэнтэй хамтын 
ажиллагааг өргөжүүлж,  Хайнань арлын Саняа хотод зохиогдсон “Тоон Бүс ба Зам” 
хурлын ажиллагаанд хэлтсийн дарга М.Одбаяр оролцож, ирэх 3 жилд “Cropwatch 
system буюу Газар тариалангийн нэгдсэн цогц судалгаа” сэдвээр хамтран 
ажиллахаар тохиролцож, уг ажлын хүрээнд 9 дүгээр сарын 10 – 20-нд Төв, Дархан, 
Сэлэнгэ болон Булган аймгуудын газар тариалангийн бүс нутгаар хээрийн 
хэмжилтийг тус хүрээлэнгийн докторын оюутан Т.Батцэцэг, хөдөө аж ахуйн цаг 
уурын инженер Н.Нацагсүрэн, зайнаас тандан судлын мэргэжилтэн Б.Аманжол нар 
амжилттай гүйцэтгэлээ.  

Английн Сансрын байгууллагын санхүүжилтээр хэрэгжүүлж байгаа Сибелиус 
төслийн хүрээнд хамтран ажиллаж байгаа еОсфере, Демиос компаниудаас болон, 
Бэлчээр судлалын төв ТББ, даатгал хариуцсан байгууллагуудын төлөөллүүд ирж 
ажиллан ажлын төлөвлөгөөг танилцуулав. 

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


 
Ази, Номхон далайн бүс нутгийн Сансрын хамтын ажиллагаа/APSCO/ 

байгууллагын захирал, нарийн бичгийн дарга Проф.Ли Шинжун, уг байгууллагын 
гадаад харилцааны газрын мэргэжилтэн Ёоёо Гао, сургалт хариуцсан мэргэжилтэн 
Э.Бямбасүрэн, Монголын Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн агентлагийн 
Сансрын холбооны хэлтсийн мэргэжилтэн В.Батбаяр нар Зайнаас тандан судлалын 
хэлтсийн даргатай уулзалт зохион байгуулж, хамтын ажиллагааны хүрээнд CMAcast 
системийг дагуулын нэр төрлийн хувьд ч (өндөр ялгах чадвартай ба FY4-г авдаг 
болох), програм хангамжийн хувьд ч өргөтгөх боломж, хиймэл дагуулын мэдрэгчийн 
заслага (radiometric calibration) ажиллагааг тус хэлтэс дээр түшиглэн хийх, уг олон 
улсын байгууллагын “Өгөгдөл хуваалцах” өгөгдлийн суурь сервер дээр хамтарч 
ажиллах, мөн дагуулын мэдээг ашиглах аливаа салбарын төсөлд хамтарч ажиллаж 
болох тухай асуудлуудыг хэлэлцлээ. 

8 дугаар сарын 6-17-ны хооронд Турк улсын Невшехир хотноо Ази, Номхон 
далайн бүс нутгийн Сансрын хамтын ажиллагааны байгууллага (APSCO) –ийн 
зохион байгуулсан “Хиймэл дагуулын мэдрэгчийн радиометрийн заслагын хоёр 
дахь удаагийн сургалт”-нд зайнаас тандан судлалын ерөнхий технологич 
Н.Элбэгжаргал, зайнаас тандан судлалын инженер Э.Доржпүрэв нар оролцлоо. 

9 дүгээр сарын 19-нд зохиогдсон Монголын гео мэдээллийн холбооны 9 дүгээр 
сарын гео уулзалтанд зайнаас тандан судлалын ерөнхий технологич Н.Элбэгжаргал 
илтгэл тавилаа. 

БНСУ-ын Агаар, сансрын судалгааны хүрээлэн(KARI)-тай хийж байгаа “Хиймэл 
дагуулын мэдээний заслага/баталгаажилтын хээрийн хэмжилт” гэрээт ажлын 
хүрээнд 8 дугаар сарын 18, 23-ны өдрүүдэд Төв аймгийн нутагт байрлах Орон зайн 
заслага/баталгаажилтын талбайд Авсалют радиометрийн заслагын хээрийн 
хэмжилтийг хийж, тайлангийн хугацаанд Улаанбаатар хот дахь Геометрийн 
заслагын сүлжээний цэгүүдийг будах, шилжүүлэх, байршлын хэмжилтийг хийх, 
Хөвсгөл аймгийн Мөрөн хотноо шинээр байгуулахаар төлөвлөж байгаа судалгааны 
талбайн хээрийн хэмжилт хийх, Төв аймгийн талбайн их засварыг хийлгүүлэх зэрэг 
ажлуудыг амжилттай хийгээд байна.  

 
 

 
 

     Тайланг нэгтгэсэн                 Ц.Батцэцэг 


