
НИСЛЭГИЙН ЦАГ УУРЫН төвиин 
ДАРГЫН ТУШААЛ

А016 оны сарын № едер Улаанбаатар хот

^Нислэгийн цаг агаарын таараагүй мэдээнд п 
дүн шинжилгээ хийх журмыг шинэчлэн 

батлах тухай

“Нислэгийн цаг уурын төвийн дүрэм”-ийн 2 дугаар зүйлийн 2,1.2, 2.1.8 дэхь 
заалт, “Үйл ажиллагааны заавар”-ын В бүлгийн 1.1.2 дахь заалтыг үндэслэн ТУШААХ 
нь:

1. “Нислэгийн цаг агаарын таараагүй мэдээнд дүн шинжилгээ хийх журам”-ыг 
хавсралтаар баталсугай.

2. “Нислэгийн цаг агаарын таараагүй мэдээнд дүн шинжилгээ хийх журам”-ыг 
журмыг Төв, Орон нутгийн нислэгийн цаг агаарын мэдээ хангалтын ажпын үйл 
ажиллагаанд дагж мөрдүүлэхийг Мэдээлэл үйлчилгээний хэлтсийн дарга болон 
Чанарын дотоодын хяналтын нэгжид тус тус үүрэг болгосугай.

3. Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан төвийн даргын 2004 оны 10 дугаар 
сарын 25-ны өдрийн 24 тоот тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.
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БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ХУУДАС

Энэхүү хуудас нь “Нислэгийн цаг уурын төвийн нислэгийн цаг агаарын таараагүй мэдээнд дүн 
шинжилгээ хийх журам”-ын хамт хүчин төгөлдөр байна.

Байгууллага: Нислэгийн цаг уурын төв

ТААРААГҮЙ МЭДЭЭНДДҮН ШИНЖИЛГЭЭ 
ХИЙХ ЖУРАМ

Боловсруулсан Хянасан Баталсан
Апбан тушаал: Албан тушаал: Албан тушаал:

Нислэгийн цаг уурын 
төвийн дотоод хяналтын 
байцаагч

Нислэгийн цаг уурын 
төвийн чанарын менежер

Нислэгийн цаг уурын 
төвийн дарга
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Нислэгийн цаг уурын төвийн “Нислэгийн цаг уурын төвийн нислэгийн цаг 
агаарын таараагүй мэдээнд дүн шинжилгээ хийх журам”-д нэмэлт өөрчлөлтийг уг 
журмыг хянасан албан тушаалтан баталгаажуулна.

Шаардлагатай бол журмыг баталгаажуулсан албан тушаалтанд танилцуулж, 
зөвшөөрөл авсан байна.

Журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах ажилтан доорх хүснэгтийг заавал бөглөсөн 
байх шаардлагатай.

НЭМЭЛТ БОЛОН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН БҮРТГЭЛ

НЭМЭЛТҮҮД

Дугаар Хүчинтэй болох 
огноо Оруулсан огноо Нэмэлт орсон 

хуудасны дугаар Гарын үсэг

*

ӨӨРЧӨЛТҮҮД

Дугаар Өгөгдсөн огноо Оруулсан огноо Өөрчлөлт орсон 
хуудасны дугаар Гарын үсэг
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Нислэгийн цаг уурын төвийн нислэгийн цаг агаарын 
таараагүй мэдээнд дүн шинжилгээ хийх журам

ГАРЧИГ

Бүлэг Агуулга Хуудас
Баталгаажуулсан хуудас 2
Баримт бичгийн талаарх мэдээлэл 3
Нэмэлт өөрчлөлт оруулсан тэмдэглэл

1-Р БҮЛЭГ Нийтлэг үндэслэл
2-Р БҮЛЭГ Дүн шинжилгээний бэлтгэл ажил 5
3-Р БҮЛЭГ Задлан шинжилгээнд ашиглагдах зураг мэдээний 

жагсаалт
5

4-Р БҮЛЭГ Дүн шинжилгээ хийх 6
5-Р БҮЛЭГ Дүгнэлт 6
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Таараагүй мэдээнд дүн шинжилгээ хийх журам

НИСЛЭГИЙН ЦАГ АГААРЫН ТААРААГҮЙ МЭДЭЭНД 
ЗАДЛАН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ ЖУРАМ

I БҮЛЭГ. НИЙТЛЭГҮНДЭСЛЭЛ

Энэхүү журмыг төв, орон нутгийн нислэгийн цаг уурын мэдээний хангалтын 
үйлчилгээ үзүүлж буй алба, салбарууд мөрдлөг болгон ажиллана.
Дараах тохиолдолд задлан шинжилгээг Чанарын дотоод хяналтын нэгжээс 
гаргасан дүгнэлтийг үндэслэн хийнэ. Үүнд:

a) Урьдчилсан мэдээний таарц “Нислэгийг цаг уурын мэдээгээр хангах 
журам” дэвтрийн Нэмэлт 10-т заасан хүлцэж болох хязгаарлалд 
хүрээгүйгээс нис!]эгийн саатал, зөрчил гарсан үед

b) Цаг агаарын онцгой муудалтыг таарц сайтай мэдээлсэн үед
Задлан шинжилгээний материалыг мэдээ зохиосон синоптик инженер удирдан 
тухай ээлжийн синоптикуудтай хамтран хийнэ.
Чанарын дотоод хяналтын нэгжээс тухайн задлан шинжилгээг шаардлагакз- 
хангаагүй гэж үзсэн тохиолдолд дахин хийнэ.
Хийгдсэн задлан шинжилгээ нь цаг агаарын онцгой тохиолдолд урьдчилсан 
мэдээ зохиоход синоптик инженерүүдэд гарын авлага болох материал 
бүрдүүлэхэд чухал ач холбогдолтой. <н
Хэрэв шаардлагатай тохиолдолд УЦУОСМХ-гийн УМТ-ийн таараагүй мэдээнд 
задлан судалгаа хийх журамд заагдсан прогнозын аргууд болон аргазүйг 
ашиглах, ЦУОШГ, УЦУОСМХ-ийн холбогдох мэргэжилтнүүдийг оролцуулан 
өргөтгөсөн байдлаар зохион байгуулж болно.

II БҮЛЭГ. ДҮН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БЭЛТГЭЛ АЖИЛ

Задлан шинжилгээг Чанарын дотоод хяналтын нэгжийн дүгнэлттэй танилцсанаас 
хойш ажпын 7 хоногийн дотор хийх бөгөөд албан ёсны 1 шүүмжлэгчтэй байна. 
Албан ёсны шүүмжлэгч нь ээлж хүлээн авсан ээлжийн ахлах синоптик инженер 
байна.
Апбан ёсны шүүмжлэгч нь задлан шинжилгээний материалтай урьдчилан 
танилцаж заавар зөвлөгөө өгөхөөс гадна нийтээр хэлэлцүүлэх үед зохих санал 
шүүмжпэлээ хэлнэ.
Задлан шинжилгээ хийж буй инженер задлан шинжилгээ хийсэн материалаа 
хэлэлцүүлэхээс 2 хоногийн өмнө мэдээлэл үйлчилгээний хэлтэсийн дарга, эрдэм 
шинжилгээний ажилтнуудад танилцуулж, холбогдох заавар зөвлөгөө авна. 
Задлан шинжилгээ хийж буй инженер авч үзэж буй тохиолдлын синоптик 
процессын явц, ажиглагдсан цаг агаарын байдалд гүнзгий дүн шинжилгээ хийж, 
мэдээ таарахгүй шалтгааныг бүрэн илрүүлж, уг цаг агаарын үзэгдлийг зөв 
урьдчилан мэдээлэх боломж байсан эсэх талаар тодорхой дүгнэлт хийсэн байна.
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III БҮЛЭГ. ЗАДЛАН ШИНЖИЛГЭЭНД АШИГЛАГДАХ ЗУРАГ 
МЭДЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3.1. Уг урьдчилсан мэдээ зориоход ашигласан болон түүнээс өмнөх 24 цагийн доторх, 
дараах хугацааны газар, өндөр, орчны зурагууд

3.2. Ажиглалтын 3 цаг тутмын мэдээ, радиозонд
3.3. Радар, хиймэл дагуулын үүлний зураг
3.4. Тоон прогнозын болон загварын үр дүнгүүд
3.5. Нисэж буй онгоцноос авсан борт мэдээ
3.6. Аюулгүйн бүсийн өртөө харуулын ажиглалтын мэдээ
3.7. Интернэтийн зураг мэдээлэл
3.8. Нисэх багаас албан ёсоор гаргаж өгсөн тухайн үеийн \л/аг агаарын байдлын тухай 

тодорхойлолт
3.9. Урьдчилсан мэдээ таараагүй шалтгааныг үнэн зөв тогтооход зориулан авсан 

нэмэлт зураг мэдээлэл орно.
3.10.

IV БҮЛЭГ, ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ

4.1. Дүн шинжилгээний хурлыг мэдээлэл үйлчилгээний хэлтсийн /МҮХ/ дарга удирдано.1 

зохион байгуулна.
4.2. Задлан шинжилгээнд синоптик инженерүүд, хяналт тавих эрх бүхий албан 

тушаалтнууд оролцох бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд бодит ажиглалт хийсэн 
инженер техникчид, нисэх баг, нислэгийн удирдагчид, нислэгийн үйлчилгээнд 
оролцогч бусад ажилтнууд оролцож болно.

4.2. Дүн шинжилгээг урьдчилсан мэдээ /УМ/ зохиосон инженер хийх ба зохиосон УМ, 
түүний таарц, гаргасан нислэгийн саатал зөрчил болон тухайн ашигласан зураг 
мэдээлэл, хийсэн дүгнэлтийн дагуу өгсөн УМ, таараагүй үзэгдэл элементийн 
талаар үзүүлэн материал дээр үндэслэн дэлгэрэнгүй тодорхой танилцуулна.

4.3. Шүүмжпэгч тухайн үеийн аэросиноптикийн нөхцөл, бодит байдалд ажиглагдсан 
цаг агаарын байдал, өмнөх инженерийн мэдээ таараагүй шалтгааныг дүгнэх ба 
УМ-г нарийвчилж өгсөн, зөвлөгөө, нэмэлт УМ бичсэн эсэх талаар мэдээлнэ.

4.4. Бусад инженер, холбогдох хүмүүс өгсөн УМ-ны талаар өөрсдийн дүгнэлтийг 
хэлэлцүүлнэ.

V БҮЛЭГ. ДҮГНЭЛТ

5.1. Задлан шинжилгээ хийсэн инженерийн дүгнэлтэнд дараах зүйлийг тусгасан байх 
шаардлагатай.
5.1.1. Зураг мэдээ бүрэн авч боловсруулалт хийсэн, шаардлагатай бүх материал 

ашигласан эсэх
5.1.2. Цаг агаарын прогноз зохиоход ашигласан бүх материалд хийсэн дүгнэлт 

зохих шаардлагыг хангасан эсэх
5.1.3. НЦУТ, УМТ-д ашигладаг үзэгдэл элементийг прогнозлох зураг, тоон 

прогноз, загварын үр дүн ашигласан эсэх, тэдгээрийн таарц
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5.1.4. Задлан шинжилгээ хийхэд ашигласан тооцооны аргын үр дүн нэмэлт ямар 
материал ашигласан

5.1.5. Урьдчилсан мэдээ таараагүй шалтгаан
5.1.6. Дараагийн хугацааны зураг, бодит ажиглалтыг мэдээ хүлээж авсанаас 

хойш урьдчилсан мэдээг залруулж болох байсан эсэх
5.1.7. Тухайн тохиолдолд орон нутгийн газар зүйн онцлог, өвөрмөц байдал 

нөлөөлсөн эсэх талаар тусгана.
5.2. Дүн шинжилгээний явцыг тусгай /хавсралт 1/ протоколд тэмдэглэнэ. Шүүмжлэн 

хэлэлцсэнээс хойш 3 хоногийн дотор дүн шинжилгээний материалыг зохих ёсоор 
бүрдүүлж МҮХ-ийн даргад өгөх ба зөвлөлд танилцуулж зохих арга хэмжээг авах 
ба инженерүүдийн гарын авлага болгоно.

5.3. Дүн шинжилгээний эцэст оролцсон оролцсон холбогдох албан хаагчид, 
инженерүүдийн олонхын саналаар тусгасан ерөнхий дүгнэлтийг Чанарын 
менежер гаргах бөгөөд протоколд тэмдэглэнэ. /Орон нутагт хариуцсан албан 
тушаалтан нар гаргана./

5.4. Дүн шинжилгээний материалыг МҮХ-ийн даргад өгөхдөө шүүмжлэгчийн дүгнэлт, 
хурлын протокол /хавсралт 1/-г хавсаргасан байна.

Хэвлэлийн дугаар: 02/ огноо 2015.04.15
Хяналтын дугаар:2
Өөрчлөлтийн дугаар: /огноо Хуудас 8


