
 
1 

Олон улсын чиг хандлага: Байрлалд 
суурилсан орон зайн мэдээлэл 

Тодорхой нэг үйл явдал, тодорхой нэг газар тохиолдож байдаг. Хаана юу хэзээ 

тохиолдож байгаа талаар мэдээллийг бид хүлээн авч тодорхой хэмжээнд өдөр тутмын 

шийдвэр гаргахдаа ашигладаг. Бидний сайн мэдэх Google Maps-ийн зураг, машин, 

ухаалаг гар утсанд суурилуулагдсан замчлалын систем, хүргэлтийн үйлчилгээ, газрын 

зураг, хаяг зэрэг нь орон зайн мэдээллийн хамгийн энгийн хэрэглээ юм.  

Олон улсын ISO 19101 (Газар зүйн мэдээлэл – Суурь загвар) стандартад орон зайн буюу 

газар зүйн мэдээлэл гэж дэлхийн тодорхой байрлалтай шууд болон шууд бусаар 

холбогдох юмс үзэгдлийн тухай мэдээлэл гэж тодорхойлсон байдаг. 

Ихэвчлэн юмс үзэгдэл нэг болон түүнээс олон байрлалын мэдээлэлтэй холбогдсон 

байдаг. Тухайлбал, хувь хүний хувьд төрсөн газар, амьдарч буй газар, ажиллаж байгаа 

газар, аялсан газар гэх мэт. Түүнчлэн, хувь хүн нь өөртөө байрлалаас гадна бусад төрлийн 

мэдээллийг агуулдаг, нас, хүйс, ажил төрөл, боловсрол, эрүүл мэндийн байдал, гэр 

бүлийн байдал, хамаатан садан гэх мэт. Үүнтэй адилаар байгаль, хүрээлэн буй орчны 

юмс үзэгдэл байрлалтай холбогдож, өөртөө мэдээлэл агуулж байдаг. 

Өнөөдрийн даяарчлагдсан нийгэмд байрлалд суурилсан орон зайн өгөгдөл, мэдээллийн 

хэрэглээ улам бүр нэмэгдэж байна. Дэлхий нийтээр орон зайн өгөгдөл, мэдээллийн 

хэрэглээ, үүнд чиглэсэн арга хэмжээ, хамтын ажиллагаа улам өргөжин тэлж, байгаль, 

нийгэм, эдийн засгийн бүх салбарт мэдээллийн эзлэх байр суурь өндөрссөн. Орон зайн 

мэдээллийг нийгэм, эдийн засгийн статистикийн мэдээлэлтэй хослуулан зөв хэрэглэх нь 

эдийн засгийн өсөлтийг нэмэгдүүлж чадах нэг тулгуур болохын зэрэгцээ НҮБ-аас 

баталсан “Эх дэлхийгээ шинэчилье: Тогтвортой хөгжлийн хөтөлбөр–2030”-ийг 

хэрэгжүүлэхэд мэдээллийн гүйцэтгэх үүргийн чухлыг онцолсон байдаг. 

Иймд дэлхий нийтийн хэмжээнд баримталж буй орон зайн мэдээлэл, статистикийн 

мэдээллийн хэрэглээний хөгжлийн чиг хандлагын талаар товч танилцуулж байна. 

Тогтвортой хөгжлийн зорилгууд 

НҮБ-ын 2015 оны 9-р сард зохион байгуулагдсан Ерөнхий Ассамблейн дээд чуулганаар 

“Эх дэлхийгээ шинэчилье: Тогтвортой хөгжлийн хөтөлбөр–2030” 1 -ийг Тогтвортой 

Хөгжлийн 17 зорилго 2 , 169 зорилт, 232 шалгуур үзүүлэлттэйгээр тунхаглан баталсан 

байдаг (Зураг 1).  

                                                           
 

1 2030 Agenda for Sustainable Development http://www.un.org/sustainabledevelopment  
2 Sustainable Development Goals (SDGs) 

http://www.un.org/sustainabledevelopment
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Тус хөтөлбөрт өндөр чанартай, цагаа олсон, баталгаатай мэдээллээр хангах боломжийг 

бүрдүүлэх талаар хэд хэдэн заалт орсон байдгаас дурдвал: 

“Зорилго 17. Тогтвортой хөгжлийн төлөөх дэлхий нийтийн түншлэлийг 

эрчимжүүлж, хэрэгжүүлэх арга механизмыг бүрдүүлэх:  Мэдээ мэдээлэл, 

хяналт шинжилгээ, тайлагнах зарчим  

17.18. 2020 гэхэд хөгжиж байгаа орнууд, тухайлбал хамгийн буурай 

хөгжилтэй болон арлын хөгжиж байгаа жижиг орнуудын чадавхыг 

бэхжүүлэхэд үзүүлэх дэмжлэгийг нэмэгдүүлэх, орлого, хүйс, нас, арьс өнгө, 

гарал, цагаачлалын статус, хөгжлийн бэрхшээл, газар зүйн байршил зэрэг 

үндэсний хэмжээнд холбогдол бүхий үзүүлэлтээр хэмжигдсэн өндөр 

чанартай, цагаа олсон, баталгаатай мэдээллээр хангах боломжийг үлэмж 

нэмэгдүүлэх.” 

“76. Бид хөгжиж байгаа орнууд, тухайлбал Африкийн орнууд, хамгийн 

буурай хөгжилтэй орнууд, далайд гарцгүй хөгжиж байгаа орнууд, арлын 

хөгжиж байгаа жижиг орнуудын үндэсний статистикийн албадын чадавх, 

мэдээ мэдээллийн системийг бэхжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж, өндөр чанартай, 

цагаа олсон, баталгаатай мэдээллээр хангагдах боломжийг хангана. 

Бид төр, хувийн хэвшил хоорондын ил тод, тайлагнах боломжтой хамтын 

ажиллагааг өргөжүүлж, өргөн цар хүрээтэй мэдээлэл, тухайлбал дэлхий 

шинжлэлийн болон гео‐огторгуйн орон зайн мэдээллийг ашиглах 

боломжийг нэмэгдүүлэх, ингэхдээ дэвшлийг хэрэгжүүлэх үндэсний 

хариуцлага, хяналт шинжилгээ тогтоох нөхцөлийг бүрдүүлнэ.”3. 

                                                           
 

3  http://www.un-mongolia.mn/new/wp-content/uploads/2012/10/SDGs-Resolution-adopted-by-
UN-GA-Mongolian-Version.pdf  

http://www.un-mongolia.mn/new/wp-content/uploads/2012/10/SDGs-Resolution-adopted-by-UN-GA-Mongolian-Version.pdf
http://www.un-mongolia.mn/new/wp-content/uploads/2012/10/SDGs-Resolution-adopted-by-UN-GA-Mongolian-Version.pdf
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Зураг 1 Тогтвортой хөгжлийн зорилго, зорилтууд Эх сурвалж: UN-GGIM Грег Скот – “Нэгдмэл дата экосистем” илтгэл4 

Эдгээрээс үзвэл олон улсад тогтвортой хөгжлийн 17 зорилгыг биелүүлэхэд шаардлагатай  

өндөр чанартай, цагаа олсон, баталгаатай мэдээллийн цар хүрээг дараах байдлаар 

бүлэглэн үзэж байгааг харж болохоор байна. Үүнд: 

 Статистикийн мэдээлэл 

 Байрлалд суурилсан буюу орон зайн мэдээлэл 

 Тандан судалгаа, мониторингийн мэдээлэл (ажиглалтын мэдээлэл) 

 Бусад төрлийн мэдээлэл 

Тухайлбал, Нэгдсэн Үндэстний байгууллагын Дэлхийн 

орон зайн мэдээллийн менежментийн хороо (UN-

GGIM), БНХАУ-ын Хэмжил, зураглал, геомэдээллийн 

агентлаг (NASG5)-тай хамтран 2017 оны 5 дугаар сард 

зохион байгуулагдсан “Хотуудын ирээдүйн хөгжил” 

сэдэвт Кунминг форумд “Ухаалаг, уян хатан, 

тогтвортой” хотыг байгуулахад орон зайн мэдээллийн менежментийн 

гүйцэтгэх үүрэг, ач холбогдлын талаар хэлэлцэж, хөгжлийн шинэ хандлага, 

боломж, технологи талаар өөрсдийн туршлагаасаа хуваалцан, санал 

солилцсон юм. 

UN-GGIM-ийн олон улсын зөвлөх Грег Скот – “Нэгдмэл дата экосистем” 

илтгэлд:  

 Дэлхий дээр хүн амын хотжих хөдөлгөөн маш эрчимтэй явагдаж байгаа 

бөгөөд Ухаалаг, уян хатан, тогтвортой Ирээдүйн хотууд (Cities of the Future: 

Smart, Resilience and Sustainable) хөгжлийн концепцийг чиг хандлагаа болгож 

хүн амынхаа суурьшил, хот төлөвлөлтөө хэрэгжүүлж байна. 2007 оноос хойш 

                                                           
 

4 
http://en.nasg.gov.cn/kunmingforum/Presentation_Materials/201702/W020170522389753944
785.pdf  
5 National Administration of Surveying, Mapping and Geoinformation of China 
http://nasg.gov.cn  

ТХЗ-17 
зорилго

169 зорилт 

232 шалгуур үзүүлэлт

Үндэсний хэмжээний 
төлөвлөлт, бодлого, стратеги

Статистик, орон зайн мэдээлэл, 
тандан судалгааны мэдээлэл, бусад 

(БигДата гэх мэт)

http://en.nasg.gov.cn/kunmingforum/Presentation_Materials/201702/W020170522389753944785.pdf
http://en.nasg.gov.cn/kunmingforum/Presentation_Materials/201702/W020170522389753944785.pdf
http://nasg.gov.cn/
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дэлхийн хүн амын хагас хувь нь хотод амьдарч байсан бол 2050 он гэхэд 3 

хүний 2 нь хотод амьдарна гэсэн судалгаа байна. 

Дэлхийн банкны судалгаагаар 1981-2012 оны хооронд Хятад улсын хагас тэр 

бум хүн ам өлсгөлөнгөөс ангижирч, 2014 оны статистикийн дүнгээр Хятадын 

нийт хүн амын 4.1% өлсгөлөнд нэрвэгдсэн байхад АНУ-ын нийт хүн амын 

13.5% гэж гарсан байна. Судлаачид Хятадуудын ядуурлынхаа хувийг 

бууруулсан шалтгааныг Хотын шилжилт хөдөлгөөн, боловсронгуй зам, 

тээврийн дэд бүтэц, ядуучуудыг суурьшил сайтай хотууд руу нүүлгэн 

хуваарилах /ажлын байр олох боломж/ зэрэгтэй холбон тайлбарласан байна.  

Хятад улс ч “Ухаалаг, уян хатан, тогтвортой” шинэ хотыг байгуулах төслийн 

талаар мөн танилцуулагдсан ба энэхүү Xiongan шинэ хотын төсөл нь 

одоогийн хот төлөвлөлт, хөгжилд тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэсэн, 

өндөр технологийн дэвшлийг ашигласан хот болох юм (Зураг 3). 

Технологи, нийгмийн хэрэгцээ нь тоон хувьсгалыг бий болгож, Ухаалаг хот 

руу чиглэгдэж байгаа ба ирээдүйн хотуудыг хүн болон тэдгээрийн амьдрах 

газар, хүрээлэн буй орчин зэрэгтэй холбоотой асар их хэмжээний мэдээллээс 

бүрдсэн нэгдмэл дата экосистем болж хувирна гэдгийг Грег Скот илтгэлдээ 

онцолж байв. 

Тэрээр төрөл бүрийн мэдээ, мэдээлэл нь Тогтвортой хөгжлийн зорилго, 

зорилтуудад хүрэх, хүрсэн үр дүнг тодорхойлох шалгуур үзүүлэлтүүдийг 

гарган авахад чухал үүрэгтэйг Зураг 2-т дүрсэлсэн байдлаар тайлбарласан юм. 

Түүний илтгэлээс байрлалд суурилсан статистикийн мэдээллийн чухал ач 

холбогдлыг мөн харж болохоор байна. 

 

 

17 зорилго

169 зорилт 

232 шалгуур үзүүлэлт

Өгөгдөл, мэдээний шалгалт, 
Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг 

хэмжих шалгуур үзүүлэлтэнд ашиглах

Орлого, хүйс, нас, арьс өнгө, гарал, цагаачлалын 
статус, хөгжлийн бэрхшээл, газар зүйн байршил  

гэх мэт үзүүлэлтээр өгөгдлийг нэгтгэх
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Дэлхий судлал, 
мониторинг 

Үндэсний орон 
зайн өгөгдлийн 

дэд бүтэц 

Үндэсний 
статистик, 

бүртгэл, хүн ам 
зүй 

Бигдата 
/BigData/ гэх 

мэт бусад 
төрлийн 
мэдээлэл 

Агаар, сансрын 
зураг 

Ус/Далай 
Газар 

ашиглалт/бүрхэвч 
Ажиглалт, 

мониторингийн 
мэдээ, агаарын 

бохирдол 
Экосистем 

Ой 
ХАА 

Уур амьсгал 
 

Геодезийн 
байрлал 
Өндөр 

Байр зүй 
Газар ашиглалт, 

бүрхэвч 
Кадастр, 

Нэгж талбар 
Ус зүй, далай 

Хот суурин 
газар 
Засаг 

захиргааны хил 

Хүн ам 
Ядуурал 

Худалдаа 
арилжаа 

Байгаль орчин 
Ажиллах хүч 
Эдийн засаг, 

ХАА 
Хүйс 

Иргэний 
бүртгэл 

Гар утас, 
Нийгмийн 

сүлжээ 
/Facebook, 

twitter гэх мэт/ 
Сайн дурынхны 

мэдээ 
Хиймэл 

дагуулын 
мэдээ 

Сенсор 

Орон нутгийн болон Үндэсний Нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны 
нөхцөл байдал 

Зураг 2 Тогтвортой хөгжлийн зорилго, зорилтуудад хүрэх өгөгдөл, мэдээлэл. Эх сурвалж: UN-GGIM Грег Скот – 
“Нэгдмэл дата экосистем” илтгэл6 

 

Зураг 3 Xiongan шинэ хотын байршил 

                                                           
 

6 
http://en.nasg.gov.cn/kunmingforum/Presentation_Materials/201702/W020170522389753944
785.pdf  

http://en.nasg.gov.cn/kunmingforum/Presentation_Materials/201702/W020170522389753944785.pdf
http://en.nasg.gov.cn/kunmingforum/Presentation_Materials/201702/W020170522389753944785.pdf


 
6 

НҮБ-ын Дэлхийн орон зайн мэдээллийн менежментийн 
Зөвлөхүүдийн хороо /UN-GGIM/ 

2010 онд НҮБ-ын Статистикийн хорооны 41-р чуулганаар дэлхийн орон зайн мэдээллийн 

менежментийн асуудлын талаар хэлэлцэж НҮБ-ын нарийн бичгийн дарга нарын газраас 

орон зайн мэдээллийн дэлхийн зохицуулалтын талаар хэлэлцүүлэг явуулж тайланг 2011 

оны 7 дугаар сард Эдийн засаг, нийгмийн зөвлөл хэлэлцээд НҮБ-ын Дэлхийн гео-орон 

зайн мэдээллийн менежментийн шинжээчдийн хороо байгуулах шийдвэр гаргасан юм. 

Нэгдсэн үндэстний байгууллагын Дэлхийн орон зайн мэдээллийн менежментийн 

Зөвлөхүүдийн хороо 7  (UN-GGIM)-ны үндсэн үйл ажиллагаа нь дэлхийн хэмжээний 

тулгамдсан гол асуудлуудыг шийдвэрлэхэд шаардлагатай орон зайн мэдээллийн 

бүрдүүлэлт, зохион байгуулалт, үр дүнтэй хэрэглээнд чиглэгдэх ба тэргүүлэх чиглэл, арга 

хэмжээний төлөвлөгөө нь Гишүүн орнуудын хамтын шийдвэрээр тодорхойлогддог. Үйл 

ажиллагааны чиглэлийн хүрээнд дэлхийн нийтийн хэмжээнд орон зайн мэдээллийн 

чадавхыг нэмэгдүүлэх, хөгжүүлэх үр дүнтэй стратегийг боловсруулах, үндэсний, бүс 

нутгийн, олон улсын түвшинд орон зайн мэдээлэлтэй холбоотой хууль эрхзүй, 

менежментийн бодлого, техникийн стандартын талаар сайн туршлагыг солилцох, түгээх 

арга хэмжээг хэрэгжүүлдэг олон улсын хороо юм. Үндсэн арга хэмжээнүүдээс дурдвал: 

1. Дэлхий нийтийн геодезийн тулгуур сүлжээ байгуулах 

2. Тогтвортой хөгжилд зориулагдсан дэлхийн газрын зураг 

боловсруулах 

3. Орон зайн мэдээлэлтэй холбоотой нийгэмлэгүүдээс гаргасан 

стандартуудыг нэвтрүүлэх, хэрэгжүүлэх 

4. Орон зайн мэдээллийн чиглэлээр мэдлэгийн сан байгуулах 

5. Орон зайн мэдээллийн менежментийн талаарх үндэсний хэмжээний 

бүтэц зохион байгуулалтыг чиг хандлагыг тодорхойлох 

6. Орон зайн өгөгдөл, мэдээллийг статистикийн болон бусад төрлийн 

мэдээлэлтэй холбох, уях, нэгтгэх 

7. Орон зайн мэдээллийн баталгаа, үнэн зөв байдалтай холбогдох 

хууль эрхзүй, бодлогын орчин бүрдүүлэх 

8. Орон зайн мэдээллийг солилцох, хуваалцах үндсэн зарчмыг 

тодорхойлох 

9. Суурь орон зайн өгөгдлийн багцыг тодорхойлох 

Дээр дурдсан эдгээр арга хэмжээний хүрээнд тус хороо нь бүс нутгийн болон дэлхийн 

нийтийн хэмжээнд олон ажил хэргийг гүйцэтгэж байна. 
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НҮБ-ын Дэлхийн орон зайн мэдээллийн менежментийн Зөвлөхүүдийн 
Ази-Номхон далайн бүсийн хороо 

Бээжин хотноо 1994 онд зохион байгуулагдсан НҮБ-ын Ази-Номхон далайн бүсийн зураг 
зүйн 8  XIII бага хурлын 16-р тогтоолоор Ази-Номхон далайн бүсийн газар зүйн 
мэдээллийн системийн дэд бүтцийн байнгын хороо9г байгуулсан. Тус хороо нь дээр 
дурдсан бага хурлын хяналт дор үйл ажиллагаа явуулж, бага хуралд тайлангаа тавьдаг. 

Ази-Номхон далайн бүсийн газар зүйн мэдээллийн дэд бүтцийн байнгын хорооны 18-р 
хурлаар байнгын хорооны дүрэмд өөрчлөлт оруулж “Ази-Номхон далайн бүсийн газар 
зүйн мэдээллийн дэд бүтцийн байнгын хороо”-г “НҮБ-ын Дэлхийн орон зайн мэдээллийн 
менежментийн зөвлөхүүдийн Ази-Номхон далайн бүсийн хороо” болгон өөрчилсөн юм. 

НҮБ-ын Дэлхийн орон зайн мэдээллийн менежментийн зөвлөхүүдийн Ази-Номхон 
далайн бүсийн хороо нь Ази-Номхон далайн бүсийн 56 улсын Үндэсний хэмжил, 
зураглалын болон түүнтэй дүйцэхүйц байгууллагуудыг эгнээндээ нэгтгэсэн байдаг.  

Хороо нь Гүйцэтгэх зөвлөлийг сонгох ба уг зөвлөл нь Ерөнхийлөгч, 2 дэд ерөнхийлөгч, 
нарийн бичгийн дарга болон бусад 8 гишүүн, Ажлын 4 хэсгийн дарга нараас бүрдэн 
хорооны дүрмийн дагуу үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Газар зохион байгуулалт, геодези, 
зураг зүйн газрын дарга нь тус хорооны дэд ерөнхийлөгчийн албан тушаалтайгаар 
хорооны үйл ажиллагаанд оролцон хамтран ажилладаг. Гүйцэтгэх зөвлөл дор дурдсан 
үйл ажиллагаа явуулдаг. Үүнд: 

 Байнгын хорооны ерөнхий хуралдаануудын хооронд гүйцэтгэх 

хорооны ажлын хөтөлбөрийг төлөвлөж, удирдах 

 Нэгдсэн үндэстний байгууллагын Ази-Номхон далайн бүсийн зураг 

зүйн бага хурлаас баталсан хорооны үйл ажиллагааг НҮБ-тай 

зөвшилцөн төлөвлөж, хянах 

 Хорооны захиргааны үйл ажиллагааг тасралтгүй хангах 

 Бүсийн орон зайн мэдээллийн дэд бүтцийг тодорхойлж шинжлэн 

үнэлэх 

 Хорооны ажлын хөтөлбөр, үйл ажиллагаа, зорилгод зөвлөмж өгөх 

 Чиглэл, интернет хуудас, зөвлөмж материал зэргийг агуулсан 

нийтлэлийг зохион байгуулах, хянах, холбогдох баримт бичгийг 

Гишүүд, хувь хүмүүс, холбогдох байгууллагуудад тараах 

 Агентлагуудад дэмжлэг үзүүлэх санхүүжилтийн саналыг удирдан 

зохион байгуулах 

                                                           
 

8 United Nations Regional Cartographic Conference for Asia and the Pacific (UNRCC-AP) 
9 PCGIAP-Permanent committee on GIS infrastructure for Asia-Pacific 



 
8 

 Хорооны үйл ажиллагааны тайланг бэлтгэн Нэгдсэн үндэстний 

байгууллагын Ази-Номхон далайн бүсийн зураг зүйн бага хуралд 

илтгэх 

 ISO/TC211, Дэлхийн зураглалын олон улсын удирдах хороо /ISCGM/, 

Дэлхийн Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн Удирдах хороо10 болон 

бусад байгууллагуудаас зохион байгуулж буй бага хурал, холбогдох 

үйл ажиллагаанд зориулж танилцуулга бэлтгэх 

НҮБ-ын Дэлхийн гео-орон зайн мэдээллийн менежментийн Ази-Номхон далайн бүсийн 

хороо нь хорооны зорилгод нийцсэн үйл ажиллагаа явуулах 4 ажлын хэсэгтэй. Ажлын 

хэсгүүд үйл ажиллагааныхаа тайланг Гүйцэтгэх зөвлөлд тайлагнадаг. Гүйцэтгэх зөвлөлийг 

сонгох ээлжит хурал 2018 онд зохион байгуулагдана. 

 Ажлын 1-р хэсэг: “Геодезийн тулгуур сүлжээ”,  

 Ажлын 2-р хэсэг: “Гамшгийн эрсдэлийн менежмент”,  

 Ажлын 3-р хэсэг: “Бус нутгийн Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтэц” 

 Ажлын 4-р хэсэг: “Кадастр, газрын менежмент” 

НҮБ-ын Дэлхийн орон зайн мэдээллийн менежментийн 
Зөвлөхүүдийн хорооноос орон зайн мэдээллийн 
менежментийн чиглэлээр авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ 

НҮБ-ын Дэлхийн орон зайн мэдээллийн менежментийн Зөвлөхүүдийн хороо үйл 

ажиллагааны хамрах хүрээнд орон зайн мэдээллийн менежментийн Гишүүн орнуудын 

дунд зохион байгуулах, улс орон, бүс нутаг, дэлхийн хэмжээнд тулгамдаж буй асуудлыг 

шийдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, хамтран ажиллах, туршлага солилцох, хүний нөөцийн 

чадавхыг сайжруулах зэрэг олон төрлийн үйл ажиллагааг идэвхтэй явуулдаг. Эдгээр арга 

хэмжээнээс онцолъё. 

“Орон зайн мэдээллийн хууль эрх зүйн орчин” 

НҮБ-ын Дэлхийн орон зайн мэдээллийн менежментийн Зөвлөхүүдийн хороо орон зайн 

мэдээллийн менежментийн талаарх гишүүн орнуудын дунд хамтын ажиллагааг 

өрнүүлэхэд эрх зүйн орчны хувьд хэд хэдэн асуудлуудтай тулгарч байсан.  

Эдгээрт, төсөв, хөрөнгө оруулалт, өгөгдлийн нээлттэй байдал, өгөгдлийн 

лиценз болон төлбөр, өгөгдлийн стандарт, аюулгүй байдал, өгөгдлийн 

баталгаат байдал гэх мэт. 

Технологийн дэвшлийг ашиглан орон зайн мэдээлэлд суурилсан хэрэглээний төрөл 

бүрийн программ хангамж, үйлчилгээг нэвтрүүлж болох хэдий ч хууль, бодлогын 

хэмжээнд багагүй асуудалтай тулгарч байна. Ихэнх тохиолдолд хууль, бодлогын орчин 
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нь орон зайн өгөгдөл, мэдээллийг хэрэглэх, үйлчилгээг нэмэгдүүлэх, шинэлэг 

технологийг нэвтрүүлэх үйл ажиллагаанаас үргэлж нэг алхам хоцорч, үүнээс үүдэн орон 

зайн мэдээллийг бүрдүүлэх, хэрэглэх, хуваалцахтай холбогдсон эрх зүйн тогтолцоо 

тодорхой бус байдаг. Улс орон бүрд байдаг энэ асуудлаас улбаалан дэлхийн хэмжээнд 

орон зайн мэдээллийн менежментийг зохицуулахад хүндрэлтэй. 

UN-GGIM болон Орон зайн хууль, бодлогын төв 11  хамтран дэлхийн орон зайн 

мэдээллийн менежментэд хууль, бодлогын нөлөө сэдвээр асуулга явуулсан байдаг ба 60 

гаруй гишүүн орнууд энэ асуулгад хариулсан. Асуулгын ерөнхий үр дүнд асуудлыг нэг 

хууль, бодлого боловсруулснаар шийдвэрлэх бус орон зайн мэдээллийг бүрдүүлэх, 

хэрэглэх, түгээхтэй холбогдсон хууль бодлогын боломжит хүрээг тодорхойлох нь чухал 

байсан. 

Өгөгдлийн лиценз болон хуваалцах 

Өгөгдөл нь төрийн байгууллага, хувийн хэвшил, хувь хүнээс аль нэг этгээдээс 

бүрдүүлэгдсэн байж болох ба эдгээр этгээдүүд хоорондоо өгөгдлөө солилцоход тухайн 

өгөгдлийг ашиглах, хуваалцах болон лицензийн асуудал үүсдэг. Өгөгдлийн төрөл бүр нь 

түүнийг хэрэглэх нөхцөл, хязгаарлалт, дүрэмтэй байдаг. Түүнчлэн тоон системд 

өгөгдлийн оюуны өмчийн эрхийг хамгаалах асуудал нь улс орон бүрд шийдвэрлэхэд 

түвэгтэй асуудлын нэг байсаар байна.  

Нууцлал 

Орон зайн өгөгдөл, мэдээллийн бүрдүүлэлт, хэрэглээ нэмэгдэхийн хэрээр түүнийг 

хамгаалах, нууцлах, аюулгүй байдлыг хангах асуудал урган гардаг. Өгөгдлийг хамгаалах, 

нууцлах, аюулгүй байдлыг ихэнх хууль, журам нь байрлалд суурилсан мэдээлэл 

хэрэглээнд нэвтрэхээс өмнө боловсруулагдсан байдаг тул тэдгээрийг одоогийн 

бүрдүүлэгдсэн байрлалын мэдээлэлтэй холбоход хүндрэл үүсдэг. Үр дүнд нь байрлалтай 

холбогдсон орон зайн мэдээллийн хамгаалалтыг хэн хариуцах, хэрхэн хамгаалах талаар 

тодорхойгүй байдал үүсдэг. Орон зайн мэдээллийн нууцлалтай холбоотой тодорхой 

зохицуулалт хийх нь тухайн орон зайн мэдээллийг буруу бүрдүүлэх, хэрэглэх, хуваалцах 

эрсдэлээс  сэргийлэх ба ихэнх тохиолдолд Засгийн газрын зүгээс энэ асуудалд нухацтай 

хандах хэрэгтэй. 

Өгөгдлийн чанар 

Орон зайн өгөгдлийн нэгэн онцлог чанар бол түүний хөрвөх чадвар буюу нэг төрлийн 

өгөгдөл олон зориулалтаар ашиглагдах байдал юм. Гэхдээ өгөгдлийн чанар (нарийвчлал, 

шинэлэг байдал, бүрэн бүтэн байдал гэх мэт) нь бүх төрлийн хэрэглээнд тохиромжтой 

байна гэсэн үг биш. Дийлэнх улс орнуудад тоон өгөгдлийн алдаанд тавигдах 

хариуцлагын талаарх хууль эрх зүйн орчин сул байдаг.  

Улс орны Засгийн газрууд төрийн байгууллагаас гаргаж буй мэдээллийг “баталгаажсан 

өгөгдөл” гэж үздэг. Баталгаажсан өгөгдөл гэдгийг тухайн өгөгдөл тодорхой нарийвчлалд 
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ямар нэгэн чанарын алдаагүй байна гэж ойлгож болох юм. Хэрэглэгч өөрийн зорилгоор 

тодорхой мэдээллийг хэрэглэх үед түүнийг нийлүүлж буй байгууллага, ихэнх тохиолдолд 

төрийн байгууллага, тухайн өгөгдлийн чанар, нарийвчлалд баталгаагаар хангадаг.  

Үндэсний аюулгүй байдал 

Батлан хамгаалах, тагнуулын байгууллагуудаас зарим байрлалтай холбогдсон орон зайн 

мэдээлэл нь улсын аюулгүй байдалд нөлөөлнө гэж үздэг учир ихэнх улс орнууд 

Үндэснийхээ аюулгүй байдлыг хамгаалах үүднээс орон зайн мэдээлэлд хязгаарлалт 

тавьдаг. Жишээ нь, худалдааны зориулалт бүхий хиймэл дагуулын зурагт, тодорхой 

газарт ялгах чадварын хязгаарлалт тавих гэх мэт. 

Дээр дурдсан асуудлыг зохицуулах хууль эрх зүйн тогтолцоог бүрдүүлэхэд дараах хүчин 

зүйлүүдийг анхаарах нь чухал талаар Орон зайн хууль, бодлогын төвөөс зөвлөгөө өгсөн 

байдаг. 

Орон зайн мэдээлэл нь хөрвөх чадвартай. Нэг төрлийн орон зайн мэдээллийг 

олон зориулалтаар ашиглах боломжтой. Тухайлбал, сургуулийн байрлалын 

мэдээллийг төлөвлөлтийн зориулалтаар, онцгой байдлыг үед нүүлгэн 

шилжүүлэлтийн арга хэмжээний зориулалтаар ашиглах боломжтой. Зарим 

тохиолдолд мэдээллийг буруу зорилгоор ашиглах боломжтой байх ба үүнээс 

сэргийлэхийн тулд буруу/гэмт хэргийн шинжтэй зорилгоор ашиглахыг 

хориглох, сэргийлэх зохицуулалтыг хууль, журамд хийх хэрэгтэй. 

Олон төрлийн технологийн шийдэл, аж үйлдвэрлэл. Орон зайн мэдээлэл нь 

хиймэл дагуулын технологи, тандан судалгаа, вэбэд суурилсан зураглалын 

үйлчилгээ, ухаалаг утас, ГМС, геодезийн хэмжил, зураглал зэрэг технологи 

ашиглагдан бүрдүүлэгдэж, аж үйлдвэрлэлийн олон салбарт ашиглагддаг. 

Иймд энэ олон талт уялдаа холбоог хууль эрх зүйн орчинд харгалзаж үзэх нь 

чухал. 

Олон төрлийн оролцогчдын оролцоог хангах. Орон зайн мэдээллийн 

чадавхыг сайжруулахын тулд дор дурдсан оролцогчдын оролцоо, үүрэг 

хариуцлага, дэмжлэгийг бодолцох хэрэгтэй. Үүнд: 

Төрийн байгууллага – бүх шатны төрийн байгууллага нь орон зайн 

мэдээллийн менежментэд голлох үүрэг гүйцэтгэдэг. Ихэвчлэн эдгээрт 

газрын кадастр, газрын төлөвлөлт, хэмжил зураглал, орон зайн өгөгдлийн 

дэд бүтцийн асуудал эрхэлсэн байгууллагууд ордог хэдий ч өнөөдрийн орон 

зайн мэдээллийн хэрэглээ ихэссэн өнөө үед бусад төрийн байгууллагууд ч 

орох болсон. 

Хувийн хэвшил – хувийн хэвшил нь орон зайн мэдээллийн менежментэд  

мэдээллийг бүрдүүлэгч болон хэрэглэгчийн үүрэгтэйгээр оролцдог тул хууль, 

эрх зүйн орчинд энэ хоёр үүргийн талаарх зохицуулалтыг хамтад нь оруулах 

нь чухал. 

Иргэн – Хуучинд иргэн орон зайн мэдээллийн үйлчилгээг хүртэгч, төрийн 

байгууллагууд нь үйлчилгээг хүргэгч байсан бол технологийн дэвшлийн үр 

дүнд иргэн нь мөн мэдээллийг бүрдүүлэгчийн үүрэг гүйцэтгэж байна.  
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Боловсролын байгууллага болон төрийн бус байгууллага (ТББ) – Өнгөрсөнд 

ч, одоо ч гэсэн ТББ нь орон зайн мэдээллийн менежментэд чухал үүрэг 

гүйцэтгэж байгаа ба тэдний оролцоог хангах, дэмжих асуудлыг хууль эрхзүйд 

зайлшгүй зохицуулах хэрэгтэй. 

Орон зайн хууль, бодлогын төвөөс гаргасан зөвлөмжөөс үзэхэд улс орон бүр орон зайн 

мэдээллийн менежментийн талаарх хууль эрх зүйн орчны өнөөгийн нөхцөл байдлыг 

судалж, тулгамдаж буй асуудлаа шийдвэрлэх арга замаа хайх хэрэгтэйг дурдсан байна. 

Тухайлбал, хуульчид, шийдвэр гаргагч, хууль санаачлагч нарт орон зайн мэдээллийн 

технологийн талаарх ойлголтыг өгөх. Зарим улс орнууд эдгээр асуудлыг шийдвэрлэх 

шинэ хууль, тогтоомж гаргаж байхад зарим нь одоогийн байгаа хууль тогтоомжид орон 

зайн мэдээллийн технологийн талаарх зохицуулалтыг нэмж оруулах байдлаар 

шийдвэрлэж байна. Энэ нь тухайн улсын улс төр, эдийн засаг, хууль эрх зүйн орчны 

онцлогоос хамааралтай. 

2016 оны 10 дугаар сард Малайз улсын Куала Лампур хотод зохион байгуулагдсан Орон 

зайн мэдээллийн менежментийн бодлого, хууль эрх зүйн орчин сэдвийн хүрээнд дор 

зохион байгуулагдсан UN-GGIM-ийн хурлаар Куала Лампурын тунхаглал гарсан. Тус 

тунхаглалд  

 Захиргааны бүх түвшинд бодлого, хууль эрхзүйн орчин нь орон зайн мэдээллийн 

менежментэд нөлөө үзүүлэх ба эдгээр нь үндэстнүүдийн стратеги, бодлогын 

баримт бичиг, хууль тогтоомж зэргийг харгалзан үзэж уялдсан байх, 

 Технологийн хурдацтай хөгжил нь орон зайн мэдээллийн салбарынхныг орон 

зайн мэдээллийг тогтвортой хөгжлийн бодлогыг шийдвэрлэхэд идэвхтэйгээр 

оролцож, хууль эрх зүйн орчны уян хатан тогтолцоог бүрдүүлэхийг шаардаж 

байна. 

 Нийгмийн чиг хандлага, технологийн хөгжилтэй уялдан бодлого, хууль эрх зүйн 

орчин өөрчлөгдөн хувьсаж байна. 

 Орон зайн мэдээллийн чанар, шинэлэг байдал, баталгаажилт, нээлттэй байдал, 

бүрэн бүтэн байдал, лицензийн асуудал, үнэ өртөг, солилцоо, нууцлал, аюулгүй 

байдал, хариуцлагын асуудлыг шийдвэрлэх хууль эрх зүйн орны асуудал байгааг 

онцолж цаашид, 

гишүүн орнууд орон зайн мэдээллийн талаарх хууль эрх зүйн орчныг 

сайжруулах Ажлын хэсэг байгуулах, стратеги төлөвлөгөө боловсруулах, 

гишүүн орнууд дунд орон зайн мэдээллийг бүрдүүлэх, хэрэглэх, хадгалах, 

хамгаалах чиглэлээр хууль эрх зүйн тогтолцоог сайжруулах чадавхыг 

бэхжүүлэх арга хэмжээ авахыг тунхагласан12. 

 

                                                           
 

12 
http://ggim.un.org/docs/meetings/KL_Forum_2016/Kuala%20Lumpur%20Declaration%20on%
20Policy%20and%20Legal%20Frameworks%20for%20Geospatial%20Information.pdf  

http://ggim.un.org/docs/meetings/KL_Forum_2016/Kuala%20Lumpur%20Declaration%20on%20Policy%20and%20Legal%20Frameworks%20for%20Geospatial%20Information.pdf
http://ggim.un.org/docs/meetings/KL_Forum_2016/Kuala%20Lumpur%20Declaration%20on%20Policy%20and%20Legal%20Frameworks%20for%20Geospatial%20Information.pdf
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 “Орон зайн болон статистикийн мэдээллийг нэгтгэх нь”  

2012 оноос өмнө орон зайн мэдээллийн технологи, газар зүйн мэдээллийн систем, 

тандан судалгааны чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг байгууллагууд зөвхөн газрын 

зургийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, тодруулалт шинэчлэлийн талаар арга хэмжээ авч байсан 

бол 2012 оноос хойш тэдгээр хэмжил, зураглал, тандан судалгааны үр дүнд бий болсон 

бүтээгдэхүүнээ нийгэм, эдийн засаг, байгалийн салбарт тулгамдаж буй орон нутгийн, бүс 

нутгийн, дэлхийн хэмжээний асуудлыг шийдвэрлэхэд түлхүү хэрэглэх талаарх арга 

хэмжээнүүдийг дорвитой авч эхэлсэн байдаг. Үүний нэг жишээ нь байрлалын мэдээллийг 

нийгэм, эдийн засгийн статистикийн мэдээтэй холбож асуудал юм. 

НҮБ-ийн Эдийн засаг, нийгмийн консул, Статистикийн хорооны Ерөнхий 

нарийн бичгийн даргын Дэлхийн орон зайн мэдээллийн менежментийн 

талаарх тайлан E/CN.3/2012/3113-д 

“Сүүлийн хоёр, гурван жилийн хугацаанд хийгдсэн дэлхий нийтийн орон 

зайн мэдээллийн менежментийн ажлуудын үр дүнгээс харахад 

үндэслэлтэй, үр дүнтэй шийдвэр гаргалтын нэгэн тулгуур шаардлага нь 

орон зайн болон статистикийн мэдээллийн  уялдаа холбоо юм.” 

Статистикийн, орон зайн, тандан судалгааны зэрэг мэдээллийг ашиглан Тогтвортой 

хөгжлийн 2030 хөтөлбөрийн 17 зорилтыг биелүүлэхэд НҮБ-ын Дэлхийн орон зайн 

мэдээллийн менежментийн хороо (UN-GGIM)-ны зүгээс бодлогын чиглэл болон үйл 

ажиллагааг уялдуулсаар ирсэн ба 2014 оноос эхлэн энэ чиглэлээр хамтын ажиллагааг 

эрчимжүүлэх, асуудлуудыг шийдвэрлэх олон улсын хурал, семинарыг зохион байгуулж, 

гишүүн орнуудын хамтын ажиллагааг хангах, удирдлага зохион байгуулалтаар хангах, 

туршлага солилцох, хөгжиж буй орнуудыг дэмжих талаар олон шийдвэрийг гаргасан 

байдаг.  

Тухайлбал, UN-GGIM, БНХАУ-ын Хэмжил, зураглал, геомэдээллийн агентлаг 

хамтран 2014 оны 6 дугаар сард “Орон зайн болон статистикийн мэдээллийг 

нэгтгэх нь” сэдэвт олон улсын хурал 

НҮБ-ийн Статистикийн албанаас 2017 оны 3 дугаар сард “Өгөгдлийн 

экосистем: Үндэсний мэдээллийн систем” сэдэвт Статистик-орон зайн 

мэдээллийн форум.  

Эдгээр олон улсын хурлын гол онцлог нь дэлхийн орон зайн мэдээллийн 

болон статистикийн мэргэжлийн зөвлөхүүдийг нэгтгэн цуглуулж, статистик, 

тооллогын үйл ажиллагаанд орон зайн мэдээллийн ач холбогдлыг хэлэлцэж, 

статистикийн мэдээллийг байрлалын мэдээлэлтэй холбохтой холбогдсон 

олон улсын туршлагыг олон улсын мэргэжилтнүүдийн төвшинд хуваалцсанд 

байдаг. 

                                                           
 

13 https://unstats.un.org/unsd/statcom/doc12/2012-31-GGIM-E.pdf  

https://unstats.un.org/unsd/statcom/doc12/2012-31-GGIM-E.pdf
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Австрали улсаас нийгэм, эдийн засгийн мэдээллийг байрлалтай холбох (Зураг 4) 

Статистик, орон зайн мэдээллийн ерөнхий бүдүүвчийг өөрийн орны туршлагад үндэслэн 

UN-GGIM-д санал тавьсан байдаг (Зураг 5). 

 

Зураг 4 Статистик, орон зайн мэдээллийн уялдаа холбоо 

 

Зураг 5 Австралийн Статистик, орон зайн мэдээллийн ерөнхий бүдүүвч 

Австралийн Статистик, орон зайн мэдээллийн ерөнхий бүдүүвчийн алсын 

хараа нь: 

“Засаг захиргааны, статистикийн болон орон зайн мэдээллийн эх 

сурвалжуудыг хооронд нь нэгтгэх замаар мэдээлэлд үндэслэсэн шийдвэр 

гаргалтыг дэмжих” 

Мексик улсын хувьд статистикийн болон орон зайн мэдээллийн технологийн үйл 

ажиллагааг бие даасан нэг байгууллага (Статистик, газар зүйн мэдээллийн үндэсний 
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хүрээлэн - INEGI14) хариуцдаг ба тус байгууллага нь Статистик, газар зүйн мэдээллийн 

Үндэсний системийг Техникийн хорооны удирдлага дор байгуулан ажилладаг (Зураг 6). 

 

Зураг 6 Мексикийн Статистик, газар зүйн мэдээллийн Үндэсний систем 

Газар зүйн болон хүрээлэн буй орчны мэргэжлийн техникийн хороонд нь дараах 

чиглэлүүд хамаарагддаг ба мөн тус хороо нь эдгээр мэргэжлийн чиглэлүүдтэй холбоотой 

стандартын асуудлыг хариуцдаг. Үүнд: 

Ус 

Үндсэн газар зүйн мэдээлэл 

Уур амьсгалын өөрчлөлт 

Кадастрын мэдээлэл 

Газар ашиглалт, ургамал зүй, байгалийн нөөц 

Хог хаягдал, аюултай материал 

Эрчим хүч 

Тус байгууллага нь Мексикийн тоон газрын зураг (Digital map of Mexico) төслийг 

хэрэгжүүлсэн ба энэ системд нь ойролцоогоор вектор өргөтгөл бүхий 168 давхарга, 74Гб 

хэмжээ бүхий 66 сая гаруй газар зүйн өгөгдөл, 1Тб хэмжээ бүхий 4 төрлийн растер 

өгөгдлүүд бүрдсэн байна. 

НҮБ-ийн Статистикийн алба Статистикийн хорооны 2013 оны 44/101 дугаар шийдвэрээр 

гишүүн орнуудын статистикийн болон орон зайн мэдээллийн асуудал эрхэлсэн 

мэргэжлийн төлөөллүүдийг оруулсан НҮБ-ийн Статистик, орон зайн мэдээллийг холбох 

Зөвлөхүүдийн бүлгийг 15  байгуулсан. Зөвлөхүүдийн бүлгийн гол үйл ажиллагаа нь 

статистик-орон зайн мэдээллийг холбох  үндсэн бүдүүвчийг тодорхойлох ба Австралийн 

                                                           
 

14 INEGI – Instituto Nacional de Estadistica y Geografia 
15 UN Expert Group on the Integration of Statistical and Geospatial Information. 



 
15 

Статистикийн хорооноос гаргасан Статистик, орон зайн мэдээллийн ерөнхий бүдүүвчид 

үнэлгээ өгч, олон улсын хэмжээнд ашиглагдаж болоход дүгнэлт гаргах зорилготой. 

2017 оны Нью-Йорк хотод зохион байгуулагдсан НҮБ-ын Статистикийн алба 

Статистикийн хорооны 48 дахь удаагийн уулзалтын үеэр НҮБ-ын Статистик, орон зайн 

мэдээллийг холбох Зөвлөхүүдийн бүлгээс Статистик, орон зайн мэдээллийг хооронд нь 

холбох үндсэн зарчим, ерөнхий бүдүүвчийг боловсруулах талаарх үйл ажиллагаа, гарсан 

үр дүнг тайлагнасан16 байдаг. Үндсэн 5 зарчим нь: 

a) Зарчим 1: суурь орон зайн өгөгдөл, мэдээллийн дэд бүтэц, 

геокодчлолын хэрэглээ 

b) Зарчим 2: Өгөгдлийн менежментийн орчин дахь геокодчлогдсон 

өгөгдлийн бүртгэл 

c) Зарчим 3: Статистикийн мэдээллийг түгээх нийтлэг газар зүйн 

мэдээлэл 

d) Зарчим 4: Өгөгдөл хоорондын уялдаа холбооны болон мета 

өгөгдлийн стандарт 

e) Зарчим 5: Хандалт хийж, ашиглаж болохуйц байрлалд суурилсан 

статистикийн мэдээлэл 

НҮБ-ын Дэлхийн орон зайн мэдээллийн менежментийн Зөвлөхүүдийн хорооны 7 дахь 

уулзалт Нью Йорк хотод 2017 оны 8 дугаар сарын 2-4-ний хооронд НҮБ-ын удирдлагын 

байранд болж өнгөрсөн ба 89 орны 289 гишүүн болон гишүүн бус орнуудын төлөөлөгчид 

оролцсон тус албан ёсны хуралд 15 асуудлуудаар тодорхой шийдвэрт хүрч 17  өмнөх 

ажлуудын үр дүн тайланг хэлэлцсэн байна. Эдгээрээс товч дурдвал, 

 Орон зайн мэдээллийн менежментийг бэхжүүлэхэд UN-GGIM-аас 

боловсруулсан 2017-2021 Стратегийн бичиг баримтыг хэрэгжүүлэхэд 

анхаарч бүс нутгийн UN-GGIM дэмжлэг үзүүлэн ажиллах 

 Хөгжиж буй орнуудын орон зайн мэдээллийн менежмент болон 

статистикийн мэдээллийг байрлалтай холбох асуудлаар чадавхыг 

бэхжүүлэх тал дээр UN-GGIM-ийн удирдлагын зүгээс онцгой 

анхаарал хандуулах 

 Дэлхийн геодезийн тулгуур сүлжээний Ажлын хэсгээс гарсан тайланд 

үндэслэн Геодезийн чиглэлээр Дэд хороо байгуулахыг дэмжиж, 5 

жилийн стратегийн төлөвлөгөө гаргахаар болж тус хорооны анхны 

нээлтийн хурлыг Мексик улсын Мехико хотод энэ оны 11 сард зохион 

байгуулагдах UN-GGIM-ийн Дээд хэмжээний Форумын үеэр зохион 

байгуулах болсон. 

                                                           
 

16 http://undocs.org/E/CN.3/2017/10  
17http://ggim.un.org/docs/meetings/GGIM7/GGIM-
7%20Report%20(Advanced%20&%20Unedited%20Version).pdf  

http://undocs.org/E/CN.3/2017/10
http://ggim.un.org/docs/meetings/GGIM7/GGIM-7%20Report%20(Advanced%20&%20Unedited%20Version).pdf
http://ggim.un.org/docs/meetings/GGIM7/GGIM-7%20Report%20(Advanced%20&%20Unedited%20Version).pdf
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 Европын UN-GGIM-ын зааварчилган дор Дэлхийн суурь орон зайн 

өгөгдлийн Ажлын хэсгээс гаргасан Дэлхийн суурь орон зайн 

жагсаалтыг баталгаажуулж энэхүү жагсаалтыг бусад улс орнуудын 

үйл ажиллагаанд нэвтрүүлж холбогдох дэмжлэг үзүүлэхийг 

даалгасан. 

Газар зүйн нэр 
Хаяг 

Засаг захиргааны хил 
Барилга/суурин газар 

Газрын нэгж талбар/үл хөдлөх хөрөнгө 
Тээврийн сүлжээ 
Өндөржилт/гүн 

Газрын бүрхэвч, ашиглалт 
Хүн амын тархалт 

Геологи/хөрс 
Физик дэд бүтэц 

Ус 
Агаар, сансрын зураг 

 Орон зайн мэдээллийн менежментийн талаарх хууль, эрх зүйн орчны 

Ажлын хэсгийг албан ёсоор байгуулж гишүүн орнуудыг тус ажлын 

хэсгийн үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцохыг уриалсан. 

 Орон зайн мэдээллийн менежментийн талаарх хууль, эрх зүйн орчны 

хүрээнд өгөгдлийн лицензийн асуудал, нээлттэй өгөгдөл, нууцлал, 

хамгаалалт, аюулгүй байдлын талаарх хүндрэлтэй асуудлуудыг 

шийдвэрлэх чиглэлээр анхаарал хандуулахыг зөвлөсөн. 

 Дэлхийн Статистикийн орон зайн мэдээллийг нэгтгэх чиглэлийг 

боловсруулан хэрэгжүүлж, энэ чиглэлээр стандарт боловсруулах, 

тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх арга хэрэгсэл хөгжүүлэх, 2020 оны 

Хүн ам, орон сууцны тооллого хийх бэлтгэл ажлыг хангах, хөгжиж буй 

орнуудад туршлага нэвтрүүлэх тал дээр анхаарах 

... 

Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030 

Монгол Улсын Их Хурал 2016 оны 2 дугаар сарын 5-ны өдөр 19 дүгээр тогтоолоор 

“Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал – 2030” баталсан нь Монгол Улсын 

хөгжлийг шинэ шатанд хүргэх ач холбогдол бүхий хөгжлийн бодлогын баримт бичиг 

болсон юм. Энэхүү баримт бичгийг НҮБ-аас баталсан “Тогтвортой хөгжлийн хөтөлбөр – 

2030”-ийн үзэл санаанд нийцүүлэн боловсруулсан байдаг. 

“Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал – 2030” нь Монгол Улсын жигд, 

тогтвортой хөгжих, хүртээмжтэй өсөлтийг хангах нөхцөл бүрдүүлэх 2030 он хүртэл 

хэрэгжүүлэх хөгжлийн зорилтуудыг тодорхойлсон, үндэсний хэмжээний урт хугацааны 

хөгжлийн бодлогын баримт бичиг юм.  
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Зураг 7 Монгол Улсын Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030 баримт бичигд тусгагдсан Хөгжлийн зорилтууд 

Энэхүү хөгжлийн баримт бичигт Эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийн зорилгын Дэд 

бүтцийн салбарыг хөгжүүлэх 5 дугаар зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээнд дараах 

байдлаар туссан байна. 

Зорилт 5. Хүн амын нутагшилт, суурьшлын зохистой тогтолцоонд тулгуурлан 

хот байгуулалт, газрын харилцааны эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгоно. 

I үе шат (2016-2020): “Монгол Улсын хүн амын нутагшилт, суурьшлын 

хөгжлийн ерөнхий төсөл” боловсруулах, “Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл 

хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол”-ыг үе шаттай хэрэгжүүлэх, 

аймгийн төвүүдийн хөгжлийн болон улс, аймгийн газар зохион 

байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөнд тодотгол хийх. 

II үе шат (2021-2025): Аж үйлдвэрийн хөгжлийн тэргүүлэх бүсийг тогтоож, хот, 

суурин газруудын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, хэсэгчилсэн ерөнхий 

төлөвлөгөөг боловсруулан мөрдүүлэх, үндэсний орон зайн мэдээллийн дэд 

бүтцийг байгуулах, газар нутаг ашиглалтын мастер төлөвлөгөөг улс, аймаг, 

нийслэл, сум, дүүргийн түвшинд тус тус боловсруулж, мөрдүүлэх. 

III үе шат (2026-2030): Хот, суурин газруудын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, 

хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг үргэлжлүүлэн боловсруулж, мөрдүүлэх.  

Эдийн 
засгийн 

 Хөдөө аж 
ахуйн 

 Аялал 
жуулчлал 

 Аж үйлдвэр  

 Эрдэс баялаг 

 Дэд бүтэц 

 Макро эдийн 
засгийн   
бодлого 

 Бизнесийн 
таатай     орчин 

Нийгмийн 

 Хүртээмжтэй 
өсөлт ба 
нийгмийн тэгш 
байдал 

 Эрүүл мэндийн 
чанартай 
хүртээмжтэй 
тогтолцоо 

 Мэдлэгт 
суурилсан 
нийгэм ба ур 
чадвар бүхий 
Монгол хүн 

Байгаль 
орчны 

 Усны нөөцийн 
нэгдсэн 
менежмент 

 Уур амьсгалын 
өөрчлөлтөд 
дасан зохицох 

 Экосистемийн 
тэнцвэрт 
байдал 

 

Засаглалын 

 ТХҮБ-г 
хэрэгжүүлэх 
тогтолцоо 

 Бүх талын 
оролцоог 
хангасан сайн 
засаглал  

 Авилга, хээл, 
хахуулийг 
устгах 

 Олон улсын 
хамтын 
ажиллагаанд 
идэвхтэй 
оролцох 

Монгол Улсын Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030 
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Монгол улсын орон зайн мэдээллийн нөхцөл байдал 

Хууль эрх зүйн орчин18 

Өнөөгийн Монгол Улсын орон зайн өгөгдлийн бүрдүүлэлт, боловсруулалт, ашиглалт нь 

тухайн байгууллагын хэрэгцээг хангах төдий хэмжээнд байгаа бөгөөд орон зайн өгөгдөл, 

мэдээллийн хувьд төрийн байгууллага хоорондоо нэгдсэн системд ороогүйгээс салбар 

бүрд төрөл бүрийн газрын зураг зохиох, судалгаа, төлөвлөлт, мониторинг хийх, орон 

зайн өгөгдөл бүрдүүлэх ажлыг давхацсан хөрөнгө оруулалтаар тус тусдаа захиалан 

гүйцэтгүүлж, үргүй зардал ихээр гаргаж байгаагийн зэрэгцээ газрын зураг болон бусад 

орон зайд дүрслэгдэх өгөгдөл, мэдээлэлд суурилсан мэдээллийн системүүд нэгдмэл бус 

байгаа нь мэдээллийн нэгдмэл, давтагдашгүй, нээлттэй, алдаагүй, шинэлэг байх 

нөхцөлийг алдагдуулж, бодлого тодорхойлох, шийдвэр гаргахад хүндрэлтэй нөхцөл 

байдлыг үүсгэх, бодит амьдралд нийцэхгүй шийдвэр гаргах нөхцөлийг бүрдүүлж байна. 

 Орон зайн өгөгдөл, мэдээллийн ангилал нэгдмэл бус, тодорхой биш; 

 Орон зайн өгөгдөл, мэдээллийг бүрдүүлэх, боловсруулах, хадгалах, 

хамгаалах, түгээх, хэрэглэх үйл ажиллагааны нэгдмэл байдлыг хангах 

стандартын тогтолцоо байхгүй; 

 Орон зайн өгөгдөл мэдээлэлд хандахад бэрх, мета өгөгдлийн 

тогтолцоо байхгүй; 

 Дээр дурдсан асуудлаас үүдэн өгөгдлийн сангуудын давхцал ихтэй, 

мэдээлэл солилцоход хүндрэлтэй, төрөл бүрийн эх сурвалжийн 

өгөгдөл, мэдээллийг ашиглан дүн шинжилгээ, төлөвлөлт хийхэд 

өгөгдлийн сангуудын загвар, формат, атрибут хүснэгт нэгдмэл бус; 

 Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн үйл ажиллагааг удирдан зохион 

байгуулах, хяналт тавих, орон зайн өгөгдөл, мэдээллийг бүрдүүлэгч, 

хэрэглэгчдийн хамтын ажиллагааг зохицуулсан болон төрийн 

байгууллагуудын орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийг байгуулах, үйл 

ажиллагааг эрхлэх, эрх үүргийг тодорхойлсон зохицуулалт байхгүй. 

Иймээс төрөл бүрийн салбарт ашиглагдах орон зайн өгөгдөл, мэдээллийн 

бүрдүүлэлтийн давхардлыг арилгах, байгаль, эдийн засаг, нийгмийн бүх салбарын 

төлөвлөлтүүдийг хооронд нь уялдуулах, бүх салбарт орон зайн мэдээллийн үр дүнтэй 

хэрэглээг нэмэгдүүлэх зорилгоор үндэсний хэмжээнд орон зайн өгөгдлийн дэд бүтэц 

байгуулж, үйл ажиллагааг нь удирдан зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх, хяналт тавихтай 

холбогдсон харилцааг зохицуулах хууль, эрх зүйн орчныг шинээр бүрдүүлэхээр 

шаардлагатай. 

Харилцааг зохицуулсан хууль, эрх зүйн орчин бүрдсэнээр төрийн байгууллага, нийгмийн 

бүлэг, иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллага, бусад этгээдийн хоорондын хамтын ажиллагаа, 

үүрэг хариуцлага бэхжиж, орон зайн өгөгдөл, мэдээллийн бүрдүүлэлт, боловсруулалт, 

                                                           
 

18  “Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн тухай хуулийн төслийг боловсруулах хэрэгцээ, 
шаардлагын урьдчилсан тандан судалгаа”-аас 



 
19 

хадгалалт хамгаалалтад зарцуулагдах давхардсан зардлууд арилж, өгөгдөл, мэдээллийг 

нэгдсэн загвар, стандартын дагуу бүрдүүлэх, ашиглах, түгээх нэгдсэн тогтолцоо бүрдэх 

юм.  

Мөн орон зайн өгөгдлийн дэд бүтэц нь Төрийн үйлчилгээний нэгэн хэсэг тул цаашид 

Цахим засаглалыг байрлалд суурилсан төрөл бүрийн өгөгдөл, мэдээллээр дэмжээд 

зогсохгүй төрийн үйлчилгээг иргэдэд түргэн, шуурхай хүргэх боломжийг нэмэгдүүлнэ. 

Орон зайн мэдээлэл + нийгэм, эдийн засгийн мэдээлэл 

Хүснэгтэн, графикийн болон захиргааны статистикийн мэдээллийг орон зайд дүрслэн 

төрөл бүрийн зориулалтаар хэрэглэх хэрэгцээ, шаардлага нэмэгдэж олон улсын чиг 

хандлага, сайн туршлагаас харахад геодезийн хэмжил, зураглал, тандан судалгааны 

аргаар бүрдүүлэгдсэн газрын гадаргын юмс, үзэгдлийн талаарх мэдээллийг нийгэм, 

эдийн засгийн төрөл бүрийн тоон үзүүлэлт бүхий статистикийн мэдээлэлтэй уян 

амилуулах хандлага сүүлийн жилүүдэд эрчимжиж байна. Энэ нь олон улс, бүс нутаг, 

үндэсний, орон нутгийн хэмжээнд байгаль, эдийн засаг, нийгмийн бүх салбарын 

төлөвлөлтийг бодит байдалд үндэслүүлэх, хооронд нь уялдуулах, зөв шийдвэр гаргах 

боломжийг бүрдүүлж байна. 

Манай орны хувьд Үндэсний Статистикийн Хороо нь Статистикийн хуулийн дагуу нийгэм, 

эдийн засгийн бүхий л төрлийн тоон мэдээллийг улсын хэмжээнд тодорхой аргачлал, 

шатлалаар нэгтгэн боловсруулж, шийдвэр гаргагчид болон хэвлэл мэдээллээр түгээж 

байна. Бүрдүүлсэн статистикийн тоон мэдээллийг орон зайд дүрслэх буюу байрлалд 

суурилсан өгөгдөлтэй холбох замаар хөдөө орон нутаг, алслагдсан дүүрэг, хорооны 

нийгмийн үйлчилгээ, хүн амын суурьшил, үйлдвэр, тээврийн зангилгааг ухаалгаар 

төлөвлөх шаардлага зайлшгүй үүсэж байна. 

Монгол Улсын Статистикийн хуулийн 19 дүгээр зүйлээр Яам, төрийн бусад 

албан газрын статистикийн талаарх бүрэн эрхийг заасан байдаг ба 19.2 дах 

хэсэгт “статистикийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас 

холбогдох статистикийн мэдээллийг авч ашиглах”, 19.3 дэх хэсэгт “салбарын 

удирдлагын үйл ажиллагаанд хэрэглэх зорилгоор захиргааны статистик 

мэдээлэл авах, мэдээллийн санг бий болгох” 

Газрын тухай хуулийн  25.2 дах хэсэгт “Улсын газар зохион байгуулалтын 

ерөнхий төлөвлөгөө нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд байгаль, 

газар зүйн нөхцөл, газрын нөөц, түүний экологи, эдийн засаг, орон зайн 

багтаамж, чадавхад зохицсон газрын менежментийн бодлогоор улс орны 

нийгэм, эдийн засгийг хөгжүүлэх 16-20 жилийн хэтийн чиглэлийн 

баримжаатай зураг төслийн баримт бичиг байна” гэж заасан. 

Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газар нь чиг үүргийнхээ дагуу төрөл бүрийн үнэлгээ, 

төлөвлөлтөд ашиглагдах нийгэм, эдийн засгийн мэдээллүүдийг орон зайн суурилуулан 

бүрдүүлэх, түгээх, хэрэглээнд гаргах ажлыг хийж байна. 

Нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд байгаль, газар зүйн нөхцөл, газрын нөөц, түүний экологи, 

эдийн засаг, орон зайн багтаамж, чадавхад зохицсон газрын менежментийн бодлогыг 
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тодорхойлохын тулд байгаль, нийгэм, эдийн засгийн төрөл бүрийн мэдээлэлд үндэслэх 

нь чухал юм.  

Түүнчлэн хот байгуулалт, төлөвлөлтийн үндсэн зарчмыг Хот байгуулалтын хуулийн 4 

дүгээр зүйлд: 1 Монгол Улсыг хөгжүүлэх Үндэсний хөгжлийн стратегийг хангах, 2 хүний 

аюулгүй байдал, байгаль экологи, эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн тэнцвэрт байдлыг 

хангах, 3 хот байгуулалтын үйл ажиллагаанд оролцогч этгээдийн эрх ашгийг тэгш хангах 

гэж тодорхойлсон байдгаас харахад байгаль экологи, эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн 

болон оролцогч талуудын эрх ашгийн тэнцвэрт байдлыг хангахын тул өнөөдрийн нөхцөл 

байдал, цаашдын чиг хандлагыг илэрхийлж чадах нийгэм, эдийн засгийн мэдээлэл чухал 

үүрэгтэйг харуулж байна. 

 

Дэлхийн улс орнууд 1990 оноос өнөөдрийн манай улсад тулгамдаж буй асуудлуудыг 

шийдвэрлэх талаар арга хэмжээ авч эхэлсэн бөгөөд сүүлийн жилүүдэд эдгээр асуудлыг 

дэлхий нийтийн хэмжээнд тулгамдсан тогтвортой хөгжлийг хангах зорилгуудыг 

биелүүлэхээр хамтын ажиллагааг маш эрчимтэй өрнүүлж байгааг НҮБ-ийн Дэлхийн орон 

зайн мэдээллийн менежментийн зөвлөхүүдийн хорооны үйл ажиллагаа, үр дүнгээс харж 

болохоор байна. Иймд бид эдгээр олон улсын түвшинд яригдаж, шийдвэрлэгдэж буй үр 

дүн, сайн туршлагыг ашиглан өөрийн орны нөхцөл байдалтай уялдуулан орон зайн 

мэдээллийн хэрэглээний үр дүнг үндэсний хэмжээнд тулгамдаж буй нийгэм, эдийн засаг, 

байгаль орны асуудлыг шийдвэрлэж болохоор байна. 

 

Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар 

А.Батбаяр  

Э.Баярмаа 

 

Ашигласан материал 

 НҮБ-ийн Дэлхийн орон зайн мэдээллийн менежментийн зөвлөхүүдийн хорооны 

албан ёсны цахим хуудас, мэдлэгийн сан http://ggim.un.org  

 БНХАУ-ын Хэмжил, зураглал, геомэдээллийн агентлагийн албан ёсны цахим 

хуудас http://nasg.gov.cn/  

 “Эх дэлхийгээ шинэчилье: Тогтвортой хөгжлийн хөтөлбөр–2030” 

 “Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал – 2030” 

 НҮБ-ийн Эдийн засаг, нийгмийн консул, Статистикийн хорооны Ерөнхий нарийн 

бичгийн даргын Дэлхийн орон зайн мэдээллийн менежментийн талаарх тайлан 

E/CN.3/2012/31  

 Бусад материал 

o Австралийн Статистикийн хорооноос гаргасан ДЭлхийн статистикийн 

орон зайн мэдээллийн уялдааны чиг хандлага, тайлан 

http://ggim.un.org/
http://nasg.gov.cn/
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http://ggim.un.org/docs/meetings/UNSG_EG/ESA_STAT_AC.279_P3_SSF%2

0Australia.pdf  

o НҮБ-ын Статистик, орон зайн мэдээллийг холбох Зөвлөхүүдийн бүлгээс 

Статистикийн хорооны 48 дахь удаагийн уулзалтад тавьсан тайлан  

http://undocs.org/E/CN.3/2017/10  

o НҮБ-ийн Дэлхийн орон зайн мэдээллийн менежментийн зөвлөхүүдийн 

хорооны 7 дах удаагийн уулзалтын шийдвэр, тайлан E/2017/46-

E/C.20/2017/18 

o  http://ggim.un.org/docs/meetings/GGIM7/GGIM-

7%20Report%20(Advanced%20&%20Unedited%20Version).pdf 

o http://sdg.iisd.org/news/un-ggim-welcomes-alignment-of-strategic-

framework-with-2030-agenda/  

o http://ggim.un.org/docs/Greg_Scott_Legal-and-Policy-Challenges.pdf  

http://ggim.un.org/docs/meetings/UNSG_EG/ESA_STAT_AC.279_P3_SSF%20Australia.pdf
http://ggim.un.org/docs/meetings/UNSG_EG/ESA_STAT_AC.279_P3_SSF%20Australia.pdf
http://undocs.org/E/CN.3/2017/10
http://ggim.un.org/docs/meetings/GGIM7/GGIM-7%20Report%20(Advanced%20&%20Unedited%20Version).pdf
http://ggim.un.org/docs/meetings/GGIM7/GGIM-7%20Report%20(Advanced%20&%20Unedited%20Version).pdf
http://sdg.iisd.org/news/un-ggim-welcomes-alignment-of-strategic-framework-with-2030-agenda/
http://sdg.iisd.org/news/un-ggim-welcomes-alignment-of-strategic-framework-with-2030-agenda/
http://ggim.un.org/docs/Greg_Scott_Legal-and-Policy-Challenges.pdf

