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Орон зайн өгөгдөл гэж газрын гадаргын дээрх, доорх, ус, агаар, сансрын орон зайд орших байгалийн 

болон хүний үйл ажиллагаагаар бүтээгдсэн биет юмс, үзэгдлийн байршил, хэмжээ, шинж чанарыг тодорхойлж 

буй өгөгдлийг, орон зайн мэдээлэл гэж орон зайн өгөгдлөөс шийдвэр гаргах зорилгоор боловсруулан гаргаж 

авсан мэдээллийг хэлдэг. 

Олон улсад орон зайн өгөгдөл гэдэг ойлголтыг “geospatial/geographic/spatial data” гэсэн томъёоллоор 

хэрэглэгдэг бол орон зайн мэдээллийг “geospatial/geographic/spatial information” гэсэн нэршлээр хэрэглэдэг.  

Байгаль орчин, нийгэм, эдийн засгийн чиглэлээрх төрөл бүрийн бодлого тодорхойлолт, шийдвэр 

гаргалт, төлөвлөлт, бүтээн байгуулалт болон гамшгаас урьдчлан сэргийлэх зэрэг арга хэмжээнд зайлшгүй 

шаардагдах орон зайн өгөгдөл, мэдээллийг “суурь” (fundamental/framework/base data) гэсэн тодотголоор олон 

улсад хэрэглэдэг.  

Өөрөөр хэлбэл, “орон зайн суурь өгөгдөл” гэж дэлхийн гадаргаас шууд хэмжигдэх буюу хүний нүдэнд 

харагдах харьцангуй урт хугацаанд үл өөрчлөгдөх орон зайн өгөгдлийг хэлдэг бол орон зайн суурь өгөгдөлд 

үндэслэсэн нэг ба түүнээс дээш тусгайлсан агуулгыг илэрхийлэх орон зайн мэдээллийг “орон зайн 

сэдэвчилсэн мэдээлэл” гэж ойлгоно. 

Олон улсын судалгаанаас үзэхэд улс орон бүр өөрсдийн онцлогт тохируулан орон зайн суурь 

өгөгдлийн ангилалаа холбогдох хууль тогтоомжоор журамлан, тэдгээрт тавигдах шаардлагыг стандартаар 

тогтоосон байдаг. Түүнчлэн тухайн суурь өгөгдөл, мэдээллийг бүрдүүлэх субьектийг хууль тогтоомждоо 

тодорхой зааж өгсөн нь өгөгдөл, мэдээллийн бүрдүүлэлт, хадгалалт хамгаалалт, түгээхтэй холбогдсон үйл 

ажиллагааг зохицуулах ажиллагааг хөнгөвчилж, мөн өгөгдөл, мэдээллийн бүрдүүлэлтэнд давхардал гарахаас 

сэргийлдэг байна. 

 Манай улсын хууль эрх зүйн орчинд орон зайн суурь өгөгдөл гэсэн ойлголт байхгүй ба салбар бүр 

салбарынхаа хэмжээнд дагаж мөрдөгддөг хууль тогтоомждоо хариуцсан асуудлынхаа чиглэлээр мэдээллийн 

сан эрхлэх тухай тусгаж, түүнд агуулагдах мэдээллийг зааж өгсөн байдаг. Орон зайн мэдээллийн сан 

бүрдүүлэх тухай холбогдох зохицуулалт хийсэн 13 хуулийг судалж үзэхэд 13 төрлийн мэдээллийн сан 

давхардсан тоогоор 44 мэдээллийн сангийн бүрдэл байна (Хүснэгт 1).   

 Төрөөс нэгдсэн бодлого тодорхойлох, улс орны бүтээн байгуулалт, хөгжилтэй холбоотой судалгаа, 

төлөвлөлтийг хийхэд зайлшгүй шаардлагатай суурь өгөгдөл, мэдээллийн бэлэн байдлыг хангах, мэдээллийн 

санг эрхлэх тухай тусгайлсан зохицуулалт байхгүй байгаа нь орон зайн өгөгдөл, мэдээллийн нэгдмэл байдал 

байхгүй байгаа нь харагдаж байна. 

Хүснэгт 1 Мэдээллийн сангийн тухай хууль тогтоомжийн судалгаа 

Хууль тогтоомж 
Мэдээллийн сангийн 

төрөл 
Мэдээллийн сангийн бүрдэл Мэдээллийн санг хариуцагч 

Геодези, зураг зүйн 
тухай хууль 
/1997.10.31/ 

4.1.7.геодези, зураг 
зүйн мэдээллийн улсын 
нэгдсэн сан бүрдүүлэх 

9.1 геодезийн сүлжээний, байр зүйн зургийн, 
агаар, сансрын зургийн, газар зүйн нэрийн 
болон кадастрын тухай мэдээлэл, тэдгээртэй 
холбогдох бусад тоон мэдээлэл 

5.5.2 геодези, зураг зүйн 
асуудал эрхэлсэн төрийн 
захиргааны байгууллага 

Газрын тухай хууль 
/2002.06.07/ 

23.2.14. Улсын газрын 
мэдээллийн сан 

9. газрын нэгдмэл сан 
10.1.1. Хөдөө аж ахуйн газар; 
10.1.2. Хот, тосгон, бусад суурины газар; 
10.1.3. Зам, шугам сүлжээний газар; 
10.1.4. Ойн сан бүхий газар; 
10.1.5. Усны сан бүхий газар; 
10.1.6. Тусгай хэрэгцээний газар. 
/11-16 дугаар зүйл/ 
26.2 газрын кадастр 
/хаягийн мэдээлэл 
Гудамж, зам, талбай, үл хөдлөх эд хөрөнгийг 
хаягжуулах журам /ЗГ 2013-280/ 
8 дугаар зүйл. Хилийн цэс, газар усны нэр, 
газар усны нэрийн болон газрын сангийн зураг 

23.2. Газрын асуудал эрхэлсэн 
төрийн захиргааны 
байгууллага 

23.3.3 аймаг, 
нийслэлийн газрын 
мэдээллийн сан 

23.3. Аймаг, нийслэлийн 
газрын алба 

Кадастрын зураглал 
ба газрын 
кадастрын тухай 
/1999.12.16/ 

17 дугаар зүйл газрын 
мэдээллийн сан 

17.1.газрын мэдээллийн сан нь сум, дүүргийн, 
аймаг, нийслэлийн болон улсын сангаас бүрдэх 
бөгөөд дор дурдсан үндсэн хэсэгтэй байна: 
17.1.1.газрын кадастрын зураг; 
17.1.2.газрын кадастрын судалгааны материал; 
17.1.3.газрын нэгдмэл сангийн тоо бүртгэл; 

10.1.газрын кадастрыг суманд 
газрын даамал, аймаг, 
нийслэл, дүүрэгт газрын алба, 
улсын хэмжээнд газрын 
асуудал эрхэлсэн төрийн 

ОРОН ЗАЙН ӨГӨГДӨЛ, МЭДЭЭЛЭЛ, 
ТЭДГЭЭРИЙН АНГИЛАЛЫН СУДАЛГАА 

 



 
17.1.4.газрын чанарын үнэлгээний дүн; 
17.1.5.газрын эдийн засгийн үнэлгээний дүн; 
17.1.6.газрын улсын бүртгэл. 
 9.3.1.газрын кадастрын зураглал; 
 9.3.2.газар эзэмших, ашиглах эрхийн 
бүртгэл. 

захиргааны байгууллага 
эрхлэнэ. 

Хот байгуулалтын 
тухай 
/2008.05.29/ 

3.1.7."хот 
байгуулалтын кадастр" 
гэж нутаг дэвсгэрийн 
ашиглалт, хүрээлэн 
буй орчны төлөв 
байдал, инженерийн 
шугам сүлжээний 
хангамжийн түвшин, 
барилга байгууламж, 
хүн амын амьдрах 
орчны чанарын тухай 
байр зүйн зураглал, 
мэдээллийн нэгдмэл 
санг; 
25.1.хот байгуулалтын 
кадастр нь хот 
байгуулалтын үйл 
ажиллагаа эрхлэх 
болон үл хөдлөх эд 
хөрөнгийн бүртгэл 
хийхэд зайлшгүй 
шаардлагатай 
мэдээлэл бүхий улсын 
сан мөн. 

25.5.хот байгуулалтын кадастр нь газар нутгийн 
хөгжлийн болон хот, суурин газрын хот 
байгуулалтын төлөвлөлт, барилгажилтын 
баримт бичиг болох бөгөөд түүнд дараахь 
мэдээлэл хамаарна: 
25.5.1.геодези, байр зүй, зурагзүйн материал; 
25.5.2.газар нутгийн экологи, инженер-геологи, 
газар чичирхийлэл; 
25.5.3.гидрогеологийн тухай мэдээлэл; 
25.5.4.хот байгуулалтын хөгжлийн болон газар, 
барилгажилтын тухай мэдээлэл; 
25.5.5.инженерийн, зам тээврийн болон 
нийгмийн дэд бүтэц ба газар нутгийн 
тохижилтын тухай мэдээлэл. 
25.7.хот байгуулалтын кадастрын мэдээлэл 
нээлттэй байна. 

26.1.улсын хот байгуулалтын 
кадастрыг хот байгуулалтын 
асуудал эрхэлсэн төрийн 
захиргааны байгууллага 
хариуцан явуулна. 

Байгаль орчныг 
хамгаалах тухай 
/1995.03.30/ 

7 дугаар бүлэг байгаль 
орчны мэдээллийн 
сан 
 
 
Байгаль орчны 
мэдээллийн санг 
бүрдүүлэх, 
боловсруулах,                                              
түгээх, шиглах,  
хадгалах, хамгаалах 
журам зг 2010 85 
 
"Байгаль орчны 
мэдээллийн сангийн эх 
мэдээний дэлгэрэнгүй 
жагсаалт" 
 
Улсын усны 
мэдээллийн сан 
бүрдүүлэх үзүүлэлт, 
хөтлөх журам Сайд 
2014.03.17 А86 

35 дугаар зүйл.мэдээллийн сангийн бүрдэл 
1/газар, түүний хөрс; 
2/газрын хэвлий, ашигт малтмал; 
3/ус, рашаан; 
4/ой; 
5/байгалийн ургамал; 
6/амьтан; 
7/агаар, түүний бохирдол; 
8/уур амьсгал; 
9/байгалийн гамшиг; 
10/химийн хорт болон аюултай бодис; 
11/хог хаягдал; 
12/тусгай хамгаалалттай газар нутаг; 
13/байгаль орчны эрх зүй; 
14/байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ; 
15/байгаль орчны бодлого, хөтөлбөрийн 
хэрэгжилт; 
16/байгаль орчны статистик мэдээлэл, тайлан; 
17/байгаль орчныг хамгаалах арга хэмжээний 
төсөв, зардал; 
18/байгаль орчны чиглэлээр үйл ажиллагаа 
явуулж байгаа байгууллага, хүний нөөц; 
19/мета мэдээллийн сан; 
20/байгаль орчны талаархи бусад мэдээлэл. 
21/байгаль орчинд учруулсан хохирлын нөхөн 
төлбөрийн мэдээлэл; 
22/байгаль орчны холбогдолтой гэмт хэрэг, 
зөрчлийн мэдээлэл. 
33.4.хуульд өөрөөр заагаагүй бол мэдээллийн 
сан олон нийтэд нээлттэй байна. 

38 дугаар зүйл.мэдээллийн 
сангийн үйл ажиллагааг 
хангах байгууллага 
1.байгаль орчны асуудал 
эрхэлсэн төрийн захиргааны 
төв байгууллага мэдээллийн 
сангийн үйл ажиллагааг улсын 
хэмжээнд удирдан зохион 
байгуулна. 
2.байгаль орчны асуудал 
эрхэлсэн төрийн захиргааны 
төв байгууллагын дэргэд 
байгаль орчны мэдээллийн төв 
байх бөгөөд уг төв нь улсын 
мэдээллийн сангийн өдөр 
тутмын үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлэх төрийн 
үйлчилгээний байгууллага 
байна. 
 

Газрын хэвлийн 
тухай 
/1988.11.29/ 

4 дүгээр зүйл.  Газрын 
хэвлий, түүний улсын 
нэгдмэл сан 
 
4.1. Хөрснөөс доош 
газрын гүн рүү 
үргэлжлэх орон зай, 
түүнийг эзлэн орших 
материаллаг бүх зүйлс 
/бүх төрлийн чулуулаг, 
ашигт малтмал болон 
геологийн бусад биет, 
түүнчлэн барилга 
байгууламж/-ийг газрын 
хэвлий гэнэ. 

45.З. Ашигт малтмалын нөөц, ордын болон 
газрын хэвлийн улсын тоо бүртгэл, ашигт 
малтмалын ордын данс, нөөцийн балансыг 
Улсын геологийн сан эрхлэн хөтөлнө. 

46 дугаар зүйл. Ашигт 
малтмалын ордын улсын данс 
Ашигт малтмалын ордын 
улсын данс нь үндсэн болон 
түүнтэй хамт орших ашигт 
малтмал, тэдгээрт байгаа 
бүрэлдэхүүн хэсгийн нөөцийн 
хэмжээ, чанар, ордыг ашиглах 
уул-техник, гидрогеологийн 
болон бусад нөхцөл, түүний 
геологи-эдийн засгийн үнэлгээг 
орд тус бүрээр, ашигт 
малтмалыг илрэл бүрээр нь 
тусган харуулсан байвал 
зохино. 



 
Ашигт малтмалын 
тухай /2006.07.08/ 

11.1.5.үндэсний 
геологи, эрдэс 
баялгийн мэдээллийн 
сан бүрдүүлэх, түүнийг 
баяжуулах; 

6 дугаар зүйл. Ашигт малтмалын ордын 
ангилал 
6.1.ашигт малтмалын ордыг дор дурдсанаар 
ангилна: 
6.1.1.стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт 
малтмалын орд; 
6.1.2.түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын орд; 
6.1.3.ердийн ашигт малтмалын орд. 

11.1.геологи, уул уурхайн 
асуудал эрхэлсэн төрийн 
захиргааны байгууллага  
 11i.1.3.геологи, уул уурхай, 
эрдэс баялгийн мэдээллийн 
сан бүрдүүлэх, түүнийг 
баяжуулах, нууцын зэрэглэлд 
хамааруулснаас бусад 
мэдээллээр сонирхсон 
этгээдэд үйлчилгээ үзүүлэх; 

Авто замын тухай  
/1998.01.02/ 

 16 дугаар зүйл. Авто 
замын бүртгэл, 
мэдээллийн сан 

16.1. Авто замын бүртгэл, мэдээллийн сан нь 
авто зам, замын байгууламжтай холбоотой 
дараахь мэдээллээс бүрдэнэ: 
16.1.1.Техникийн болон ашиглалтын 
үзүүлэлтүүд; 
16.1.2.Ашиглалтад орсон он, сар, өдөр; 
16.1.3.Хүчин чадал, зэрэглэл, төлөв байдал; 
16.1.4.Төсөвт өртөг; 
16.1.5.Тухайн авто зам, замын байгууламжид 
гарсан эвдрэл, зам тээврийн ослын мэдээ; 
16.1.6.Бусад. 

 16.2. Авто зам, замын 
байгууламжийн бүртгэл 
мэдээллийн санг аймаг, 
нийслэл дэх авто замын 
засвар, арчлалтыг хариуцсан 
байгууллага эрхлэн хөтөлж, 
бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн 
санд жил тутам тогтоосон 
хугацаанд өгнө. 

Төмөр замын 
тээврийн тухай 
/2007.07.05/ 
 

10.1.12.төмөр замын 
тээврийн салбарын 
статистик, мэдээллийн 
нэгдсэн санг бүрдүүлж, 
хөтлөх; 

- 10.1.төмөр замын тээврийн 
асуудал эрхэлсэн төрийн 
захиргааны төв байгууллага  

Соёлын өвийг 
хамгаалах тухай 
/2014.05.15/ 

141.1.9.соёлын өвийн 
бүртгэл мэдээллийн 
санг хөтлөх; 

- 141 дүгээр зүйл.соёлын 
асуудал эрхэлсэн төрийн 
захиргааны байгууллагын 
бүрэн эрх 

Барилгын тухай 
/2016.02.05/ 

33.1.5, 33.1.14 
барилгын салбарын 
нэгдсэн бүртгэл, 
мэдээллийн сан 

- 34.1.Барилгын асуудал 
эрхэлсэн төрийн захиргааны 
байгууллага 

Гамшгаас 
хамгаалах тухай 
/шинэчилсэн 
найруулга/ 
2017.02.02 

6.1.7.гамшгийн 
мэдээллийн сан 
бүрдүүлэх 

7.3.3.гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээнд 
шаардагдах мэдээ, баримт, өгөгдөл бүхий 
мэдээллийн сантай байх; 
14.2.Гамшгийн мэдээллийн сан дараахь 
мэдээллээс бүрдэнэ: 
14.2.1.гамшгийн эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрийн 
газар зүйн мэдээлэл; 
14.2.2.гамшигт нэрвэгдэж болзошгүй хүн ам, 
дэд бүтцийн бүртгэл, мэдээлэл; 
14.2.3.гамшиг, аюулт үзэгдэл, ослын болон 
хохирлын дүн мэдээ; 
14.2.4.бусад мэдээлэл. 

14.1, 29.1.12 онцгой байдлын 
асуудал эрхэлсэн төрийн 
захиргааны байгууллага 

Тариалангийн тухай 
/шинэчилсэн 
найруулга/ 
2016.01.29 

23 дугаар зүйл. 
Тариалангийн 
үйлдвэрлэлийн тайлан, 
мэдээллийн сан 

26.12.Тариалангийн газрын хөрсний төлөв 
байдал, чанарт хийсэн агрохими, агрофизикийн 
шинжилгээний дүн нь тариалангийн 
үйлдвэрлэлийн мэдээллийн сангийн 
бүрэлдэхүүн хэсэг байна. 

23.1.Аймаг, нийслэлийн 
хөдөө аж ахуйн асуудал 
хариуцсан нутгийн 
захиргааны байгууллага нь 
тариалангийн газрын 
ангилал тус бүрээр болон 
тариалсан таримал, сорт, үр, 
техник, хураасан ургацын 
мэдээг сум, дүүргээр нэгтгэн, 
тариалангийн асуудал 
эрхэлсэн төрийн захиргааны 
төв байгууллагад тухайн 
жилийн 2 болон 4 дүгээр 
улиралд хүргүүлнэ. 

 Олон улсад Орон зайн суурь өгөгдлийг хэрхэн тогтоосныг судалж үзэхэд салбар салбараар нь 

өгөгдлийн сангаа ангилах бус өгөгдөл, мэдээллийн агуулга, онцлогоос хамааран ангилсан байна (Хүснэгт 2). 

 Судалгаанаас үзэхэд улс орнууд нь Байрлалын сүлжээ, зам, тээврийн сүлжээ, кадастрын нэгж 

талбар, хаяг, ус зүй, өндөр, агаар, сансрын зураг, газар зүйн нэр зэргийг орон зайн суурь өгөгдөлд 

хамруулсан нь харагдаж байна (Хүснэгт 3). Манай улс ч мөн адил өөрийн орны онцлог шинжээс хамааран 

орон зайн суурь өгөгдлөө тодорхойлох нь чухал. 

 

 

 

 

 



 
Хүснэгт 2 Орон зайн суурь өгөгдлийн ангилалын олон улсын судалгаа 

Улсын нэр Суурь өгөгдлийн ангилал 

Европын холбоо Хавсралт-1 
Солбицлын тогтолцоонууд 
Газар зүйн торлолын систем 
Газар зүйн нэр 
Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж 
Хаяг 
Кадастрын нэгж талбарууд 
Авто замын шугам сүлжээ 
Ус зүй 
Тусгай хамгаалалтын газар нутаг 
Хавсралт-2 
Өндрийн зураг 
Газрын бүрхэвч 
Орто зураг 
Геологи 

Шинэ Зеланд Байрлал 
Кадастр, үл хөдлөх хөрөнгө 
Хаяг 
Агаар, сансрын зураг 
Газар ашиглалт, газрын бүрхэвч 
Газар зүйн нэр 
Засаг захиргааны нэгж 
Өндөр, гүн 
Тээвэр  
Ус 

Япон улс Геодезийн тулгуур цэг 
Далайн эргийн шугам 
Замын хил зааг 
Гол усны хил 
Засаг захиргааны хил 
Төмөр замын чиглэл 
Өндөр 
Эргийн шугам 
Барилга, байгууламжийн хил зааг 
Суурин газрын хил 
Гудамжны блокын хил 

АНУ Геодезийн тулгуур сүлжээний өгөгдөл  
Ортофото зураг  
Өндрийн болон усны ёроолын зураг  
Зам, тээврийн сүлжээ  
Ус зүй  
Кадастр  
Засаг захиргааны нэгж 

БНСУ Засаг захиргааны нэгж 
Тээвэр 
Шугам сүлжээ 
Кадастр 
Усны нөөц 
Далай 
Байр зүй 
Геодези тулгуур цэг 
Агаар, сансрын зураг 

Австрали 1. Хаяг 
2. Засаг захиргааны хил 
3. Байрлалын сүлжээ 
4. Газрын нэр 
5. Үл хөдлөх хөрөнгө, газрын нэгж талбар 
6. Агаар, сансрын зураг 
7. Тээвэр 
8. Ус 
9. Өндөр, гүн 
10. Газрын бүрхэвч 

Нэгдсэн үндэсний байгууллагын орон зайн 
мэдээллийн менежементийн хороо UN-
GGIM-AP 

Байрлалын /геодези/ 
Хаяг /барилга/ 
Кадастр /газрын эрх/ 
Нэр /газар зүйн нэр/ 
Ус /ус зүй/ 
Засаг захиргааны нэгж 
Тээвэр  
Гүний ус /гидрограф/ 
Газрын бүрхэвч /ургамалжилт/ 
Өндөр 
Зураг /агаар сансрын зураг/ 



 
Хүснэгт 3 Улс орнуудын орон зайн суурь өгөгдлийн ангилалын харьцуулалт 

Европын 

холбоо 

Шинэ 

Зеланд 

Япон улс АНУ БНСУ Австрали UN-GGIM-AP Монгол 

/санал/ 

Солбицлын 

тогтолцоонууд 

Байрлал Геодезийн 

тулгуур цэг 

Геодезийн 

тулгуур 

сүлжээний 

өгөгдөл  

Геодези 

тулгуур цэг 

Байрлалын 

сүлжээ 

Байрлалын 

/геодези/ 

Байрлалын 

сүлжээ 

Газар зүйн 

торлолын 

систем 

       

    
Байр зүй 

  
Байр зүй 

Газар зүйн 

нэр 

Газар зүйн 

нэр 

   
Газрын нэр Нэр /газар 

зүйн нэр/ 

Газар зүйн 

нэр 

Засаг 

захиргаа, 

нутаг 

дэвсгэрийн 

нэгж 

Засаг 

захиргааны 

нэгж 

Засаг 

захиргааны хил 

Засаг 

захиргааны 

нэгж 

Засаг 

захиргааны 

нэгж 

Засаг 

захиргааны 

хил 

Засаг 

захиргааны 

нэгж 

Засаг 

захиргааны 

нэгж 

Тусгай 

хамгаалалтын 

газар нутаг 

      
Тусгай 

хамгаалалтын 

газар нутаг 

Хаяг Хаяг Гудамжны 

блокын хил 

  
Хаяг Хаяг 

/барилга/ 

Хаяг 

Кадастрын 

нэгж 

талбарууд 

Кадастр, үл 

хөдлөх 

хөрөнгө 

Барилга, 

байгууламжийн 

хил зааг 

Кадастр  Кадастр Үл хөдлөх 

хөрөнгө, 

газрын нэгж 

талбар 

Кадастр 

/газрын эрх/ 

Кадастр 

  
Суурин газрын 

хил 

     

Авто замын 

шугам сүлжээ 

Тээвэр  Замын хил зааг Зам, 

тээврийн 

сүлжээ  

Тээвэр Тээвэр Тээвэр  Зам, тээврийн 

сүлжээ  

  
Төмөр замын 

чиглэл 

     

Ус зүй Ус Гол усны хил Ус зүй  Усны нөөц Ус Ус /ус зүй/ Ус зүй  
  

Далайн эргийн 

шугам 

 
Далай 

   

  
Эргийн шугам 

     

Өндрийн зураг Өндөр, гүн Өндөр Өндрийн 

болон усны 

ёроолын 

зураг  

 
Өндөр, гүн Өндөр Өндөр, гүн 

      
Гүний ус 

/гидрограф/ 

 

Орто зураг Агаар, 

сансрын 

зураг 

 
Ортофото 

зураг  

Агаар, 

сансрын 

зураг 

Агаар, 

сансрын 

зураг 

Зураг /агаар 

сансрын 

зураг/ 

Агаар, 

сансрын зураг 

Газрын 

бүрхэвч 

Газар 

ашиглалт, 

газрын 

бүрхэвч 

   
Газрын 

бүрхэвч 

Газрын 

бүрхэвч 

/ургамалжилт/ 

Газрын 

бүрхэвч 

       
Газар 

ашиглалт     
Шугам 

сүлжээ 

   

Геологи        

 


