
 



Орон зайн өгөгдлийн эдийн засгийн үнэлэмж: Агуу боломжууд  

Гео орон зайн технологи, мэдээлэл, үйлчилгээ нь тухайн үндэстний давуу тал болдог 

ба үр өгөөжийг нэмэгдүүлж ДНБ-ний үйл ажиллагааны зардлыг багасгадаг байна. 

Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн гэдэг нь эдийн засгийн хэмжүүр ба тухайн улсын 

үйлдвэрлэж байгаа бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг тодорхой хугацаанд гаргаж чадаж 

байгаа чадамжаар хэр хүчтэй эдийн засаг вэ гэдгийг гаргадаг. Хэдий тийм ч өгөгдөл түүний 

гарал үүсэл, мэдээлэл, мэдлэг аль аль нь бараа эсвэл үйлчилгээнд тооцогддоггүй байна.  

Алдарт эдийн засагч Стиглер хэлэхдээ эдийн засгийг хот гэж үзвэл мэдээлэл бол ядуусын 

хороолол гэж тодорхойлсон байдаг.Түүнээс гадна мэдээллийн үнэ цэнийг гаргахад төвөгтэй 

байдаг. Өгөгдөл, мэдээлэл, мэдлэг, эрдэм мэдлэг бол шийдвэр гаргах хамгийн гол хүчин 

зүйлс юм. Стиглерийн хэлснээр мэдээллийг үнэ цэнэтэй болгоход эдийн засгийн 

шийдвэрүүд нь мэдээллийн урсгалыг таньж мэдсэн байх шаардлагатай гэсэн байдаг. 

Өгөгдлийн үнэ цэнийг бараа бүтээгдэхүүн гэж үзвэл                                             

Гео орон зайн хүрээнд өгөгдлийг бараа бүтээгдэхүүн гэж үзэж болох ба хязгаарлагдмал 

хэмжээнд зарж болон худалдаж авах боломжтой байдаг. Жишээ нь алсын зайнаас 

өгөгдлийг сансрын станц, дэлхий дээрх станц болон компьютерээр дамжуулан худалдан 

авах боломжтой байдаг. 

Сансрын зураглалыг авч үзэхэд бидний гаргаж байгаа сансрын зураглалын үнэ нь 

тусгаар байх ба өгөгдлийн үнэ хэвэндээ байхыг хэлнэ. Түүнээс гадна нийлүүлэлтийн шугам 

шулуун байсан тохиолдолд ширхэгийн тоо паралел байдаг. Засгийн газраас худалдаж 

авдаг худалдан авагч нь уян хатан байх ба тодорхой тогтсон үнээр зардаг байна. Хэрвээ 

бүтээгдэхүүний үнэ өссөн тохиолдолд зарагдах тоо багасдаг эсвэл төсөв багасаж үнэ 

хэвээрээ үлдсэн тохиолдолд ширхэг бас багасдаг байна.  

Мадрасын Их сургуулийн Профессор Санкарын судалж мэдсэнээр Энэтхэгийн 

зайнаас тандах програм нь дэлхий дээрх бусад улсаас хамгийн хямд зардлаар бүтсэн 

байдаг. Энэхүү программ нь 1976-2001 оны хооронд 395 сая доллараар бүтсэн байна. 

Хэдий тийм ч эндээс 40сая долларын ашиг олсон байдаг. Гадны орноос адил төстэй 

өгөгдөл авсан нь 93 сая доллар болсон байдаг. Өгөгдлийн борлуулалттай холбоотойгоор 

энэ нь шууд зардлын тэн хагасыг, хөтөлбөрийн нийт зардлын гуравны нэгийг бүрдүүлдэг.  

Хэрвээ бид зураглалыг харвал дараагийн шатанд гарч сайжирсан байгаа нь 

өгөгдлөөс мэдээлэл үүсч байгаатай холбоотой юм. Судалгаагаар хэрвээ өгөгдлийг үнэлж 

үзвэл зураглалын үнийн өсөлт 223,5 сая доллар ба 204 сая долларын хэмнэлтийг хөдөө аж 

ахуйн зураглалаас хэмнэх болно. Үүнийг анхаарч үзвэл хөрөнгө оруулалтын өгөөж ч гэсэн 

буурч байна. Хэдий тийм ч уналтын хэмжээ хөрөнгө оруулалтад болон ДНБ-д нөлөөлөхгүй. 

ACIL Tasman /Америкийн бие даасан лабораторуудын зөвлөл/ Австралийн орон 

зайн мэдээллийн судалгааны төвийн орон зайн мэдээллийн талаарх тайланд дурдсанаар 

CRC-SI нь Австралийн 2006-07 онд аж үйлдвэрийн орлого нь жилд 1.37 тэрбум ам.доллар 

болсон ба үйлдвэрлэлийн нийт өртөг 682 сая доллар болсон байна. Гэхдээ энэ нь 

бүтээмжид шууд нөлөө үзүүлдэг ихэнх салбаруудад өргөн хэрэглэгддэг орон зайн 

мэдээллийн хэрэглээг авч үзээгүй болно. 



Мэдээллийн үнэ цэнэ 

Гео орон зайн мэдээллийн үр өгөөж нь маш олон төрлийн үйл ажиллагаанд хэрэг 

болдог бөгөөд эргээд эдийн засгийн ашиг авчирдаг байна. Эдгээрт засгийн газрын схем, 

худалдааны зохицуулалт болон гамшгийн зохицуулалт хийх боломжтой байдаг. Эдийн 

засгийн үр өгөөжийг ямар нэг үйл ажиллагаанаас нь харвал илүү ойлгомжтой байх ба энэ 

нь технологийн салбар нь хэр биеэ даасан байна гэдгийг харуулж тухайн улсын хэрэглээний 

чадамжийг илэрхийлдэг. Эдгээрийг даван туулах нь зохицуулалт, чадваргүй байдал, 

мэдээлэл дутмаг, орон зайн мэдээллийн дэд бүтэцгүй байдал, төрийн хувийн хэвшлийн 

түншлэл хангалтгүй байдагтай холбоотой байдаг 

Мэдээллийн үнэ цэнийг хэмжих арга зүй нь хөрөнгө оруулалтын буцаан төлөгдөх 

байдал болон ашигтай зардлын судалгааг багтаасан байдаг ба үр бүтээлтэй байгаа эсэхийг 

ДНБ-нээс харах боломжтой байдаг. Гэсэн ч нийгмийн хүртэж байгаа хүртээмжийг 

тодорхойлох боломжгүй байдаг. Зарим хүмүүс мөнгөөр хэмжих гэж оролддог ч энэ нь 

таамаг төдий байдаг. 

Улс үндэстний хэтийн төлөв 

 Австрали: Тогтвортой байдал, байгаль орчны Викторын Тогтвортой байдлын 

газрын Аллен Консалтинг групп болон Австралийн орон зайн мэдээллийн лабораторийн 

судалгааны төвийн судалгаа (Эдийн засгийн үр ашгийн өндөр байлгах үйлчилгээ, 2008 оны 

11-р сар) нь байнгын тогтвортой нарийн байршлыг бий болгосноор хөдөө аж ахуй, барилга 

болон уул уурхайд үзүүлсэн нөлөө нь маш их 

байсан байна. 2008 онд эдгээр салбарууд жилд 

829-1,486 сая австрали долларын  (847-1,519 сая 

ам.доллар) ашигтай ажилласан байдаг. ДНБ-д 

оруулах хувь нэмэр нь 0.08% ба 0.14% хооронд 

байсан байна. Энэхүү ашиг тусыг 2030 он гэхэд 

6,675-12,336 сая австрали долларт ($ 6,827-12,617 

сая) хүргэхээр төлөвлөн ажиллаж байна.. Энэ нь 

ДНБ-д оруулах хувь нэмрийг 1.1-2.1% -иар 

нэмэгдүүлэх ба энэ нь цахим худалдаа болон 

интернетийн жижиглэн худалдаатай дүйцэх 

хэмжээнд очно гэсэн үг юм . 

ACIL Tasman нь Австралийн орон зайн 

мэдээллийн хорооноос гаргасан орон зайн 

мэдээллийн талаархи мэдээлэлд тулгуурлан олон 

нийт болон хувийн хэвшлийн салбарт технологийн 

үр ашгийг судалж үзсэн бөгөөд 2006-07 онд ДНБ-ий 

өсөлт 0.6% - 1.2% байсан байна. 



Шинэ Зеланд: ACIL Tasman нь Шинэ Зеландийн орон зайн мэдээлэл эдийн засагт 

нь хэрхэн нөлөөлсөн талаар 2008 онд судалгаа гаргасан ба эдийн засагт оруулсан орон 

зайн мэдээллийн хэрэглээ, дахин хэрэлээний үр ашигтай байдлыг 1,2 тэрбум доллар гэж 

үнэлсэн байдаг. Энэхүү үнэлгээ нь 1995-2008 оны хооронд орчин үеийн технологи 

нэвтрүүлсэнээр хэрхэн ашигтай байсан бэ гэсэн 

судалгаа ба ДНБ-д үзүүлсэн өсөлт нь 0,6% байсан байна 

2008 онд Шинэ Зеландын Эдийн засгийн орон 

зайн мэдээллийн талаар ACIL Tasman мэдээлснээр орон 

зайн мэдээллийн хэрэглээ болон дахин ашиглалт нь 

Шинэ Зеландын эдийн засагт бүтээмжтэй холбоотой 

ашиг тус 1.2 тэрбум ам долларыг нэмсэн гэж тооцоолж 

байна. Энэ нь 1995-2008 онуудад орчин үеийн 

мэдээллийн технологийг орчин үеийн мэдээллийн 

технологийг нэвтрүүлэх явдал бөгөөд 2008 оны ДНБ-ий 

0.6% -иас бага байна. 

АНУ: Бостоны зөвлөх групп хөдөө аж ахуй,  

барилга, гео орон зайн мэдээллийн үйлдвэрт гео орон 

зайн үр өгөөж хэрхэн нөлөөлдөг талаар судалгааг АНУ-д 

хийсэн байна. 2012 оны байдлаар үйлдвэрийн хэмжээ 75 

тэрбум доллар байсан ба 1,600 тэрбум долларын 

ашигтай ажилласан ба 1,400 тэрбум долларын зардал 

хэмнэсэн байна. Эдгээр үзүүлэлтийг дараагийн 5н жилд 

үйлдвэрийн хэмжээг 100 тэрбум болгож 2600 тэрбум 

долларын орлоготой ажиллах төлөвлөгөө гарган 

ажиллаж байгаа. 

Англи: Англи болон Валисийн нэрийн өмнөөс 

ConsultingWhere Limited болон ACIL Tasman ийн гаргасан 

судалгаагаар ДНБ-ний өсөлт 498 сая доллар байсан 

байна. Судалгаанаас харахад энэ чиглэлийг бизнес 

талаас нь харвал орлого нь 2014-2015 он гэхэд 872 сая 

долларт хүрэх боломжтой байна. Английн засгийн 

газраас өгөгдлийг чөлөөтэй хэрэглэх эрх олгоод өгвөл 

2014-2015 он гэхэд гео орон зайн мэдээллийн орлого 934 

сая долларт хүрэх боломжтой гэж үзжээ. Цаашлаад 

барилга, зам тээвэр, бизнесийн салбарт нааштай үр 

өгөөж авчрах болно. 

Канад: Канадын газрын зураг мэдээллийн салбар нь Канадын алсын зайны оюун 

ухааны төв болон байр зүйн зураглалын ерөнхий төвтэй хамтран Hickling Arthurs Low 

Corporation (HAL) гэх газрыг Канадын геоматикийн талаархи судалгааг хийх эрхийг өгсөн 

байдаг. Судалгааны гол судлах зүйл нь Канадын гео орон зайн одоо байгаа төлөв болон 

чиглэл нь шууд болон шуууд бусаар эдийн засагт хэрхэн нөлөөлж байгааг авч юм. 



Европ: Олон улсын орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн зардал-ашиг болон хөрөнгө 

оруулалтын өгөөж гэсэн тайланг 2006 онд INSPIRE байгууллагаас гаргасан байдаг ба нэг 

жилийн хугацаанд зардал нь 122-182 сая доллар байсан бол орлого нь 1,013-1,514 сая 

доллар байсан байна. Тайланд бага нөхцөлтэй судалгааг оруулсан. Энэхүү Судалгаа нь 

Каталанд 2002-2006 оны хугацаанд 1,5 сая доллараар хйигдсэн байдаг. Энэхүү зардалд 

дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт болон хүний нөөцийн зардал багтсан байдаг. Хамгийн гол 

ашиг тус нь IDEC нь олон нийтийн удирдлагын түвшинд дотоодынхоо үр ашигтай 

ажилласаны үр дүнд өсөн нэмэгдэж өөрсдийн ажлын, нийтийн болон хувийн хэрэглэгчдийн 

цагийг хэмнэсэн байна. Хэмнэсэн мөнгөний хэмжээ нь нэг жилд 3,42 сая доллараас давдаг 

байна. 

Энэтхэг: Профессор Санкарын судалснаар олсон орлого нь 1,3-2 тэрбум доллар 

байсан бол зардал нь 289 сая доллар байсан байна. 2 дох судалгаа нь 1997-98 оны хооронд 

хийгдсэн ба орлого нь 585 саяаас 1 тэрбум хүрч байсан бол зардал нь 37 сая доллар байсан 

байна. Гэхдээ дээр дурдсан орлогод дараах хүчин зүйлүүд багтаагүй байдаг. Үүнд 

байршилд суурилсан үйлчилгээ, судалгаа, үйлдвэрүүд багтдаггүй. Нэмж хэлэхэд цаашдаа 

олох орлого нь 2 тэрбумаас давах төлөвтэй байна. 

  Хэрэглэгддэг салбарууд   

  Газар тариалан: Газар тариалангийн салбар нь гео-зураглалын технологиос 

голлох ашиг хүртдэг салбарын нэг юм. Австралийн судалгаанд харуулснаар GNSS Байнгын 

ажиллагаатай станц болон GIS газарзүйн мэдээллийн системийн тусламжтайгаар газар 

тариалангийн хөдөлгөөний хяналт болон үрийн нягтралыг хянаж, улмаар тариалангийн 

гарцыг тооцоолох боломжтой.  Аллены судалгаагаар газар тариалангаас 152-206 сая 



долларын ашиг олох боломжтой гэж тооцоолсон ба 2030 он хүртэл GNSS сүлжээг 

хөгжүүлснээр энэхүү ашгийг $1,005-1,357 сая долларт хүргэх боломжтой гэж үзсэн.  Харин 

ACIL Tasman-ний судалгаагаар томоохон тариалангийн хувьд хортон болон ургамлын 

өвчний менежмент, нарийвчлал сайтай цаг уурын мэдээ, газар тариалангийн төлөвлөгөө, 

орлогын менежментийн сайжруулалт, баялгийн менежмент болон гарцын өсөлт зэргийн үр 

дүнд ДНБ одоо 1% байгаа нь 1.25% болж өсөх боломжтой. 

Энэтхэгийн судалгаанд газар тариалангийн холбогдолтой ашгийг илүү нарийвчилж 

авч үзсэн. Санкар нар ашиглагддаггүй талбайд цэцэрлэгийн аж ахуйг хөгжүүлснээр Rs 

13,000 сая ($241-482 сая) ашиг олох боломжтой гэж тооцоолсон. Ражаны баг хөвөн, 

чихрийн нишингэ зэрэг уламжлалт тариалангийн салбараас олох ашгийг Rs 334.8 ($6 сая) 

болон 18,944.8 сая ($352 сая) гэж тооцоолсон. 

Ойн аж ахуй: Хөрөнгийн менежмент, ойн гарцын зайнаас тандан судлал, канопи 

эрүүл мэндийн газрын зураглал (эрүүл мэндийн сүлжээнд хамрагдах боломжийг өргөтгөх 

сүлжээ), үйл ажиллагааны менежмент зэргийг төрийн болон хувийн хэвшилд аль алинд нь 

хэрэглэгдэж байна. Австрид зайнаас тандан судлалыг ашигласнаар ойн менежерүүд 50%-

c илүү том талбайг хянах боломжтой болгосон. Энэтхэгт талбайн хүрээ хязгаарын 

менежмент, нөөцийн зураглал, болон ойжуулалтын ажлын схемийг сайжруулснаар олох 

ашиг Rs 221.1 сая ($4 сая) хүрэх боломжтой. Санкарын тооцооллоор дан ганц ойн ажлын 

талбарын зураглалыг сайжруулснаас олох хэмнэлтийн хэмжээ Rs 11,860 сая ($220 сая)-д 

хүрэх боломжой байсан. 



 



Усны нөөц, усжуулалт: Санкар Энэтхэгт газарзүйн мэдээллийн датаг ашиглан 

гидрогеологийн зургийг зурснаар  өрөмдлөгийн ажлын амжилтын хувийг өсгөж, улмаар Rs 

5,000-8,000 сая ($93-149 сая) ашиг олох боломжтой гэж тооцсон. 

Бичил усан сангийн менежмент: Энэтхэгт газарзүйн мэдээллийн датаг бичил 

усан сангийн менежментэд ашиглан газар тариалангийн газрууд, ойжуулалтын ажил 

хийгдэж байгаа талбайнууд, болон сүүний гарцыг ихэсгэх зэрэг ажлуудыг хийснээр Rs 

20,000 сая ($371 сая) ашиг олох бололцоотойг тооцоолсон. Газрын хөрс боловсруулалтыг 

сайжруулснаар бүтээмж дээшилж, улмаар Rs 24,690 сая ($458 сая) ашиг олох 

бололцоотой.   

Загасны аж ахуй: Австрид загасчлалын бүртгэлийг сайжруулж, загасны аж ахуйн 

менежментийг сайжруулан улмаар 4%-иар бүтээмж дээшилсэн. Илүү шинэ технологиудыг 

нэвтрүүлснээр энэ тоо 2030 он гэхэд 5.14% хүрэх боломжтой. Энэтхэгт зайнаас тандан 

судлалын Oceansat датаны тусламжтайгаар гүн усны загасчлал хийх боломжтой бүсүүдийг 

тодорхойлох ажлыг хийснээр түлшний хэрэглээ болон загасчлалын хэмжээг нэмэгдүүлж, 

улмаар  Rs 16,350 сая ($303.5 сая) ашгийг олох боломжтой.  

Уул уурхай: The Allen Group судалгаагаар  Байнгын ажиллагаатай станцын сүлжээг 

уурхайн ангилан ялгалт болон өөрөө жолоодогч самосвалуудад хэрэглэх хэрэглээг авч 

үзсэн. Өндөр нарийвчлалтай Байнгын ажиллагаатай станцыг ил уурхайд ашигласнаар 

A$371 сая ($379 сая)-оос A$744 сая ($761 сая) долларын ашгийг жилдээ хүртэх боломжтой 

гэж тооцоологдсон. Энэ тоо нь 2030 он гэхэд A$4,614-9,347 сая ($4,724-9,570 сая) хүрэх 

боломжтой. The ACIL Tasman-ий Австралид хийсэн тайланд нүүрсний уул уурхайн салбарт 

зайнаас ажилладаг роботын системийг нэвтрүүлснээр 2006-2007 онд 9% ашиглалтын 

үзүүлэлттэй байхад бүтээмжийг 37% нэмэгдүүлнэ гэж тооцоолсон. Үнэт металлын уурхайн 

“Millmapper” системд зайн мэдээллийн системийг нэвтрүүлснээр бутлуур/тээрмийн үйл 

ажиллагааг сайжруулж, улмаар 11% ашиглалын үзүүлэлттэй байхад 2.4% зардлыг 

хэмнэсэн гэсэн тооцоог гаргасан. Мөн зайн мэдээллийн системийг нэвтрүүлснээр газрын 

тос, байгалийн хий болон хүдрийн олборлолт 3%, 5% болон 7%-р харгалзан нэмэгдсэн.  

Хөрөнгийн зураглал: Өндөр нарийвчлалтай Байнгын ажиллагаатай станцын 

технологийн тусламжтай шугам сүлжээ, үерийн усны далан, газар доорх кабел гэх мэт 

чухал дэд бүтцийн байгууламжуудыг нарийн зураглах боломжтой. Энэ нь нэн ялангуяа 

нутгийн удирдах байгууллагууд, цахилгаан, газ, дулаан түгээлтийн компаниудад өргөн 

хэмжээний дэд бүтцийн байгууламжуудыг зохицуулах бололцоог олгодог. Хөрөнгийн 

зураглалыг нарийвчилж хийснээр зардал хэмнээд зогсохгүй засвар үйлчилгээний ажлын үр 

дүнг нэмэгдүүлдэг. Аллены тайланд тусгаснаар Австрид хөрөнгийн зураглалын ажилд 

өндөр нарийвчлалтай байнгын ажиллагаатай станцын технологийг нэвтрүүлснээр жилд 

A$435 сая ($445 сая)-с A$870 сая ($890 сая) үйл ажиллагааны, A$2.3 billion ($2.4 billion) 

капитал зардлыг хэмнэсэн гэж тооцоолсон.  The ACIL Tasman судалгаагаар бүтээлийн 

нөлөөлөл 0,73% байгааг 2030 он гэхэд 1.25% хүргэх боломжтой гэж тооцоолсон.  



Барилга, инженерийн шугам сүлжээ: Байнгын ажиллагаатай станцын сүлжээний 

хамгийн гол хэрэглээ нь барилгын талбайн хэмжилт болон хөдөлгөөнд техникүүдийн 

удирдлага юм. The Allen report тайланд дурьдснаар “илүү бүтээмжтэй барилгын салбар нь 

илүү капитал буюу эдийн засагт ашиг тусаа өгөхүйц бүтээн 

байгуулалтуудыг бүтээнэ” гэсэн байдаг. Эндээс хүртэх үр 

ашгийн хэмжээ нь A$306-535 сая ($313-547 сая) юм. Барилгын 

ажилд өндөр нарийвчлалтай хэмжилт ашигласнаар олон дахин 

хэмжих хэмжилтийг арилгаж, барилгын тоног төхөөрөмжүүдийг 

төлөвлөгөөний дагуу ашиглах бололцоог олгоно. Барилгын 

салбараас хүртэх үр ашиг нь үүнээс хамааралтай бусад 

салбаруудын үр ашгийг нэмэгдүүлдэг.  2030 он гэхэд энэ ашиг 

A$1,057-1,897 сая ($1-1.9 тэрбум) болж өсөх боломжтой. ACIL 

Tasman report тайланд тусгаснаар орчин үеийн хэмжилтийн 

техникүүд нь  0,5% ДНБ-д хувь нэмрээ оруулсан гэжээ.  

Тээврийн хэрэгсэл, хадгалалт: Зайн технологи нь 

агаарын, төмөр замын болон бусад ухаалаг тээвэрлэлтийн 

системүүдэд логистикийн үйл ажиллагааг сайжруулах, 

маршрутын сонголт, тээврийн төлөвлөгөө боловсруулах, 

тээврийн хэрэгслийг зайнаас ажиглах, авто замын менежмент 

зэргийг дээшлүүлэхэд тусалсан.  Австрид үүнээс үүдсэн 

бүтээмжийн хэмжээ 1.4% байгаа бөгөөд 2030 онд 1.58% болно 

гэж тооцож байна. 

Харилцаа холбоо: Харилцаа холбооны төлөвлөлт 

болон менежментэд зайн технологийг хэрэглэснээр Австрийн 

тус салбарын бүтээмжийг 0.98% нэмэгдүүлсэн. Илүү 

боловсронгуй Байнгын ажиллагаатай станцын сүлжээг 

ашигласнаар энэ тоо 2030 он гэхэд 1.32% хүрэх, мөн илүү сайн 

харилцаа холбооны системийг үүсгэх бололцоотой.  

З-Засаглал: Засгийн газрын үйл ажиллагаа нь газар 

зүйн шинжлэх ухаан, байгалийн нөөц, байгаль орчны 

менежмент, батлан хамгаалах, аюулгүй байдал, газар зохион 

байгуулалт, хөгжлийн дэмжлэг зэргийг хамардаг. Австрали 

улсад газрын мэдээлэл нь есөн төрлийн чиглэлээр үр ашиг 

өгдөг. Бүтээмжийг 0,34%-аар нэмэгдүүлснээр үр ашиг нь 50% 

болох ба хөрөнгийн менежмент, үйлчилгээ хүргэлт, дэд 

бүтцийн төлөвлөлт, батлан хамгаалах, онцгой байдлын 

үйлчилгээ, эрсдлийн менежмент, биологийн хамгаалалт, 

зохицуулалт, зохицуулалт зэрэгт тулгуурлан бүтээмжийн 

өсөлтийг 1.05% -д хүргэх боломжтой. 

Гео-үйлчилгээ: Оксера судалгаагаар хиймэл дагуулын 

зураглал, тоон газрын зураг, хиймэл дагуулын байршлын 

дохионууд, навигацийн аппаратуудаас дэлхий даяар 150-270 

тэрбум долларын орлого олдог гэж тооцоолжээ. Эдгээр 



үйлчилгээ жилдээ 100 тэрбум долларын нэмүү өртөгтэй. Нэмүү өртөг нь илүү сайн навигаци 

хийж аяллын цагийг багасгах, бензин хэмнэх, байнгын худалдан авалт хийх бараа, 

үйлчилгээний өрсөлдөхүйц үнийг тогтоох, хөдөө аж ахуйн газар тариалангийн талбайн 

усалгаа, түргэн шуурхай хариу арга хэмжээ авах, гео-үйлчилгээгээр суралцсан сурагчдад 

илүү сайнаар нөлөөлөх зэргээс шалтгаална. 

Сөрөг хүчин зүйлүүд: ACIL Тасмэний мэдээнд өгөгдлийн ашиглагдах байдал нь 

чухал ач холбогдолтой юм. Мэдээллийн хязгаарлалт нь зарим салбарын бүтээмжид 

үзүүлэх шууд нөлөөллийг 5% -иас 15% -иар бууруулсан гэж үздэг. Үүнд анхаарах асуудлууд 

нь суурь өгөгдлийн ашиглагдах байдал, орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн хүртээмжтэй 

байдал, мэдээлэлд хандах болон  хандалтын үнийн бодлого зэрэг юм. 2009 онд Европын 

комиссын хамтарсан судалгааны төвөөс явуулсан байгаль орчны тайлангуудыг бэлтгэх 

орон зайн мэдээллийн судалгаа нь байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ/байгаль 

орчны үнэлгээг хийхэд шаардагдах орон зайн мэдээллийг хэрхэн хялбар олж авах талаар 

байсан юм. 

Судалгааны гол үр дүн нь өнөөг хүртэл мэргэжилтнүүд байгаль орчны мэдээлэл 

бэлтгэхэд орон зайн мэдээллийг ашиглахад бэрхшээлтэй хэвээр байна. Асуудал нь 

ихэвчлэн тухайн зорилгод шаардлагатай мэдээллийг олох, ашиглахтай холбоотой байдаг. 

Үүнээс үүдэн ийм мэдээлэл бэлтгэхэд гаргах зардал болон цаг хугацаа 15% -иар нэмэгдсэн 

байна. Өгөгдлийн асуудлыг шийдвэл  жилд 150 сая евро буюу 197.5 саяас илүү долларыг 

хэмнэх боломжтой. 

Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн үүрэг: "Геофизикийн үндэсний стратегийн 

талаар" 2012 оны 12-р сарын сүүлээр АНУ-ын Үндэсний Геофизикийн Зөвлөлдөх хорооноос 

гаргасан гео орон зайн технологи, мэдээлэл, үйлчилгээ нь тухайн улсын тэргүүлэх 

чиглэлийн зарим асуудлыг шийдвэрлэхэд тусална гэж үзэж байна. "Энэхүү баримт бичигт 

өгсөн зөвлөмжүүд нь Газарзүйн геофизикийн бодлого боловсруулах, газарзүйн мэдээллийн 

систем, багцын менежментийг бүрэн хэрэгжүүлж, засгийн газар хоорондын мэдээллийн 

сантай уялдуулан зохицуулах ажлыг эрчимжүүлж, газарзүйн дэд бүтцийн хөгжлийг 

түргэтгэх стратеги, " гэж тэмдэглэв. 

Засгийн газрууд нь орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийг бий болгоход ихээхэн хүчин 

чармайлт, цаг зарцуулж байна. Хүлээгдэж буй үр дүнд орон зайн өгөгдлийн дэд бүтэц нь 

төр, хувийн хэвшлийн үр өгөөжтэй мэдээллийг цуглуулах, нийлүүлэх, ашиглахад хувь нэмэр 

оруулах болно. Янз бүрийн судалгааны үр дүн энэ хүлээлтийг баталдаггүй. Тасман ACIL 

Австралийн судалгаагаар "хураангуй байдлаар, Австралид орон зайн мэдээллийн дэд 

бүтцийн хөгжлийн эхний үе шат нь бүтээгдэхүүн дээр үндэслэсэн байдаг" гэж тэмдэглэсэн 

байдаг. 

Харилцан үйлчлэх чадваргүй удирдлагын системийг зогсоох болон засгийн газрын 

бүх арга барилыг хэрэгжүүлэх нь амжилт олох хамгийн чухал хэсэг юм. Иймд үр ашигтай 

орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийг хөгжүүлж байгаа Австрали улсын туршлагаар орон зайн 

өгөгдлийн дэд бүтэц нь нийлүүлэлтийн хэлхээн дэх шинэчлэлт, үр ашгийг дээшлүүлэх 

механизм байхаас илүүтэйгээр орон зайн өгөгдөл нь мэдээллээ хайж олох, хандаж ашиглах 

тал дээр илүү амжилт олсон.  Хоорондын харилцаа холбоо дутмаг байдгаас шалтгаалан 

орон зайн мэдээллийн суурь шаардлага нь стратеги, зорилго, нэмүү өртөг шингээсэн 



үйлчилгээ, инноваци, процесс болон үйл ажиллагааны зорилтууд болох орчин байдаг. 

Эдгээр асуудлуудыг шийдэх нь ДНБ дэх  гео орон зайн системийг илүү сайжруулах болно. 

Эх сурвалж: www.geospatialworld.net/article/economic-value-of-geospatial-data-the-

great-enabler/   
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