
Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтэц 

Тус тусдаа бүрдсэн орон зайн өгөгдөл, мэдээллийн систем тэдгээрийг нэгдсэн бодлого, стандарт, 
хүний нөөц, техник хангамж, програм хангамж, сүлжээний цогц шийдлээр холбож уялдуулах, хөгжүүлэх, 
сайжруулах, хэвийн үйл ажиллагааг хангах, орон зайн өгөгдөл, мэдээллийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх, түгээх 
боломж бүхий нэгдсэн үйл ажиллагаа явуулах тогтолцоо юм. 

 

Ерөнхий ойлголт 

Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтэц нь байгууллага, үндэсний, олон улсын, дэлхийн түвшний хамтын 
ажиллагааны хүрээнд байгуулагддаг ба одоогоор дэлхийн 120 гаруй улс үндэсний орон зайн өгөгдлийн дэд 
бүтэц байгуулах ажлыг хийж дуусгаад байна.  

 

Чиг хандлага 

Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтэц нь хөгжингүй орнуудын хувьд мэргэжлийн байгууллагын үйл 
ажиллагаанаас гадна иргэд, олон нийтийн өдөр тутмын зайлшгүй хэрэглээ болж хөгжиж байна. 

 

Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн хэрэглээ ба ач холбогдол 

✓ Газрын харилцааны салбарын суурь судалгаа, төлөвлөлт, зохион байгуулалт, ашиглалт, нөхөн сэргээлт, 
хөрөнгө оруулалт, мониторингийн нэгдсэн удирдлагыг хэрэгжүүлэх боломж сайжирч тэдгээртэй 
холбоотой мэдээллийг бодит цаг хугацаанд шинэчилж, ил тод нээлттэй болгох боломж бүрдэнэ. 

✓ Иргэд, олон нийт төрийн байгууллагын үйлчилгээг хэзээ ч, хаанаас ч ил тод нээлттэйгээр харах мөн орон 
зайн мэдээллүүдийг харьцуулах, дүн шинжилгээ хийх санал бодлоо тусгах, шийдвэр гаргах түвшинд 
хэрэглэж болохуйц шинэ тогтолцоо бүрдэнэ. 

✓ Иргэд, олон нийт орон зайн мэдээллийг ашиглаж газрыг зөв зохистой хэрэглэх, эдийн засгийн эргэлтэнд 
оруулах, өмчлөх ашиглах эрхээ хангах, хяналт, мониторинг хийх, тэдгээртэй холбоотой мэдээллийн 
цахим үйлчилгээг авах боломж бүрдэнэ. 

✓ Байгалийн гамшиг, гэнэтийн ослын үед иргэд олон нийтэд үйлчилгээ үзүүлэх төрийн байгууллагын үйл 
ажиллагаа түргэн шуурхай болно.  

✓ Газрын төлөв байдал, байгалийн нөөц түүн дээр байрлах объектын тухай мэдээлэл, гэх мэт олон төрлийн 
мэдээллийг хайж олох, хялбар таньж мэдэх боломж нөхцлөөр хангагдана. 

✓ Үндэсний орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн иж бүрэн мэдээллийн тусламжтай томоохон бүтээн 
байгуулалтуудын төлөвлөлтийг уялдуулах, байгаль орчин, нийгэм, эдийн засгийн эрсдлээс сэргийлэх, 
түүх соёлын объектуудыг хамгаалах, тогтвортой хөгжлийн бодлогыг хангахад чиглэсэн уялдаа холбоо 
бүхий хамтын шийдвэр гарган ажиллахад хялбар байх юм. 
 

 



 

Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газраас олгож буй боломж 

Тус байгууллага нь орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн хүрээнд үндэсний хэмжээний орон зайн суурь 
мэдээллийн сангуудыг нэгдсэн арга зүй стандартын дагуу нэгтгэн http://sdi.gov.mn цахим хуудасаар 
дамжуулан онлайн цахим үйлчилгээг хэрэглээнд нэвтрүүлж эхлээд байна. Үүнд:  

✓ Агаар, сансрын болон нийтийн зориулалттай хаягийн суурь зураг бүхий мэдээллүүдийг ашиглах. 
✓ Геологи, хүрээлэн буй орчны иж бүрэн мэдээллийг ашиглах. 
✓ Хаягийн мэдээллийн системийг ашиглах. 
✓ Газар зохион байгуулалт, хот төлөвлөлтийн мэдээллүүдийг ашиглах. 
✓ Нийгэм, эдийн засгийн мэдээллийн санг харах үйлчилгээ. 
✓ Тусгай эрхийн дагуу нэвтэрч дэлгэрэнгүй мэдээлэл ашиглах, цахим хуудсанд суурилсан орон зайн 

мэдээллийн харьцуулалт, дүн шинжилгээ хийх, цахим лавлагаа мэдээлэл авах, хэвлэх, хайх үйлчилгээ 
гэх мэт шинэ боломжуудыг олгож байна. 

 

Орон зайн мэдээллийн давхарга 

Орон зайн мэдээллийн суурь: 

▪ Геодезийн тулгуур сүлжээ 
▪ Агаар, сансрын ортофото зураг 
▪ Өндрийн загвар 
▪ Бүх масштабын байр зүйн зураг 

Байгаль, нутаг дэвсгэрийн нөхцөл: 

▪ Уур амьсгал /хур тунадас, салхи, агаарын даралт, температур/ 
▪ Байгалийн бүс бүслүүр 
▪ Хөрс, ургамал, амьтан 
▪ Геологи, геоморфологи, тектоник /ашигт малтмалын нөөц/ 
▪ Гүний болон гадаргын ус  
▪ Инженер геологи /онцгой шинж чанар бүхий ул хөрс, газар хөдлөл, цэвдэг/ 
▪ Байгаль, нутаг дэвсгэрийн төлөв байдал, шинж чанарын бүсүүд 
▪ Атмосферийн бүрхэвчийн мэдээ 

Кадастрын мэдээлэл: 

▪ Газрын нэгдмэл сангийн тоо бүртгэл 
▪ Нэгж талбарын кадастрын зураг дээр суурилсан өмчлүүлсэн, эзэмшүүлсэн, ашиглуулсан газрын 

улсын бүртгэл 
▪ Газрын нөөцийн кадастр 
▪ Газрын үнэлгээ, татвар, төлбөрийн бүртгэл 
▪ Хаягийн өгөгдөл 
▪ Хот байгуулалтын кадастр 
▪ Геологи, уул уурхайн кадастр 

Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлтийн мэдээлэл: 

▪ Улс, аймаг, нийслэлийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө  

 Хөдөө аж ахуйн хөгжлийн бүс газар 

 Хүн амын нутагшил, суурьшил 

 Үйлдвэржилтийн бүс газрын ашиглалтын хэтийн төлөв 

 Дэд бүтцийг хөгжүүлэх бүс газрын хэтийн төлөв 

 Ойн сан бүхий газрын ашиглалт, хамгаалалтын хэтийн төлөв 

 Усны сан бүхий газрын ашиглалт, хамгаалалтын хэтийн төлөв 

 Газар хадгалан хамгаалах, зориуд нөөцлөх бүс газар 

 Улсын болон орон нутгийн тусгай хэрэгцээний газар 
▪ Аймаг, нийслэл, сумын газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн төлөвлөгөө (өмчлүүлэх, 

эзэмшүүлэх, ашиглуулах, хамгаалах, нөхөн сэргээх газрын байршил) 

 Бэлчээр, тариалан, хадлангийн газрын төлөвлөлт 

 Хөдөө аж ахуйн барилга байгууламжийн төлөвлөлт 



 Хот, тосгон газрын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө 

 Ойн сан бүхий газрын ашиглалт, хамгаалалт  

 Усны сан бүхий газрын ашиглалт, хамгаалалт 

 Улсын тусгай хэрэгцээний газрын төлөвлөлт 
Нийгэм, эдийн засгийн мэдээлэл:  

▪ Хүн ам зүй 
▪ Эрүүл мэнд 
▪ Боловсрол 
▪ Хөдөө аж ахуй 
▪ Аж үйлдвэр 
▪ Дэд бүтэц 
▪ Түүх дурсгал 
▪ Санхүүгийн дэд бүтэц 
▪ Бизнесийн үйлчилгээ 
▪ Засаг захиргаа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


