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БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ХӨГЖИЛ, БАЙРШЛЫН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН СУДАЛГААНЫ  3 

ДАХЬ ШАТНЫ ТАЙЛАН 

1  Агуулга  

2  
Хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль, журам, тогтоол, эрх зүйн акт болон бодлогын баримт 
бичгүүдэд туссан байршилтай төсөл арга хэмжээнүүдийн байршлын газрын зураг  

3  Тухайн салбарт өөрийн санал болгож буй хөгжил байршлын орон зайн төлөвлөлтийн зураглал  

4  Тухайн салбарын хөгжил байршлын нийлүүлэлтийн сүлжээний зураглал  

5  Тухайн салбарын хөгжил байршлын нэмүү  өртгийн сүлжээний болон орц, гарцын зураглал  

6  Ирээдүйд хөрөнгө оруулалт хийх тухайн салбарын тэргүүлэх чиглэлүүд  

7  Тухайн салбарыг цаашид хөгжүүлэх нөхцөл, нөөц, боломжууд  



Газар зүйн мэдээллийн системийн  Arc GIS программ дээр зураг бэлтгэсэн арга зүй 

 

Газар зүйн мэдээллийн системийн Arc GIS 10.3 программ хангамжийг ашиглан 4 чиглэлийн зураглал бэлтгэсэн. 

Чиглэл бүрт дараах арга зүйг ашигласан.  

1. Боловсролын салбарын зураглал 

 Үндэсний хөгжлийн мэдээллийн сангаас индексүүдийг татаж авч сумын хилийн shp file –ийнхүснэгтэн мэдээнд тусгаж 

боловсролын индекс, бага ангийн хүүхдүүдийн сургуульд хамрагдсан байдал, сургуулийн барилгын чанар, цэцэрлэгийн 

барилгын чанар, цэцэрлэгийн хүчин чадал ба харьцаа гэсэн зургуудыг бэлтгэлээ. Ангиллаар харуулахдаа Properties - 

Symbology – Graduated color сонголтоор 5 анги болгон ангийн утгыг өөрөө оруулж ангиллаа.  

 Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн хангамжийг харуулахдаа 2017 оны эцсийн хүн амын тоог цэцэрлэг 

сургуулийн тоонд харьцуулан 1 цэцэрлэг болон 1 сургуульд ноогдох хүн амыг тоог харуулан зураглалаа. Зураглал 

гаргахдаа мөн 5 шатлалаар Properties - Symbology – Graduated color сонголтоор 5 анги болгон ангийн утгыг өөрөө оруулж 

ангиллаа.  

 Их дээд сургууль, мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв, ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрны байршил, тоог 

сум сумаар оруулан зураг бэлтгэсэн. Ингэхдээ хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн бүртгэл мэдээллийн системээс барилгын 

тоог баригдсан хугацаатай хүснэгтэн мэдээнд оруулж байршлыг сумаар нь гаргалаа. Shp file тус бүрийн хүснэгтэн 

мэдээнд сургууль, дотуур байр, их дээд сургууль, мэргэжил сургалтын төвийн тоо, барилгын ашигланд орсон оныг 

оруулсан. 

 Боломжит хувилбаруудыг тухайн байршилд нь цэгээр дүрслэн зурагласан.  

2. Шинжлэх ухааны салбарын зураглал 

 Бэлчээрийн чанарын индексийн зургийг үндэсний хөгжлийн мэдээллийн сангаас авч 5 шатлалаар Properties - Symbology 

– Graduated color сонголтоор 5 анги болгон ангилсан. 

 Эрдэм шинжилгээний төвүүд, хүрээлэнгүүдийн байршлыг сум сумын хүснэгтэн мэдээнд оруулж зурагласан. Хөгжлийн 

бодлого төлөвлөлтийн бүртгэл мэдээллийн системээс байршлын мэдээллийг оруулсан. 

 Шинжлэх ухааны салбарын үнэлгээг хийхдээ шинжлэх ухааны төвтэй сумыг 1-ээр байхгүй сумыг 0-ээр авч оноо өгөн 

үнэлгээ гаргасан.  

 Монгол орны хөрсний зураг, монгол орны ургамалжилтын зургийг байгаль орчны мэдээллийн сангийн газар зүйн 

мэдээллийн сангаас /www.eic.mn/shp file хэлбэрээр татаж авч ангиудаар нь зураглал бэлтгэсэн.  

 Боломжит хувилбаруудыг цэгэн хэлбэрээр зурсан.  



3. Соёлын салбарын зураглал 

 Суурь мэдээлэл болох хадны сүг зураг, палентлогийн олдвортой газар, булш, агуй, эртний хотын туурь, хадны бичиг, 

тусгай хамгаалалттай газар нутгийн зургийг байгаль орчны мэдээллийн сангийн газар зүйн мэдээллийн сангаас 

/www.eic.mn/дижитайзинг хийж зурагласан.  

 Музей, соёлын төв, стадион, театрын зургийг хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн бүртгэл мэдээллийн системээсавч цэгэн 

хэлбэрээр зурж, хүснэгтэн мэдээнд тоо хэмжээг оруулж байршлаар нь харуулсан.  

 Соёлын байгууллагын нэгдсэн үнэлгээний зургийг гаргахдаа доорх схемийн дагуу гүйцэтгэсэн.  

 

 

 Соёлын байгууллагын хангамжийг гаргахдаа аймаг тус бүрийн соёлын байгууллагын тоог хүн амын тоонд харьцуулан 

аймаг бүрийн 1 соёлын байгууллагад оногдох хүн амын тоогоор 5 шатлалтайгаар ангилж өгсөн. Ангилахдаа Properties 

- Symbology – Graduated color сонголтоор 5 анги болгон ангилсан. 

 Боломжит хувилбаруудыг цэгээр зураглаж бэлтгэсэн.  

4. Спортын салбарын зураглал 

 Спортын салбарын зураглалыг дараах арга зүйн схемийн дагуу хийж гүйцэтгэсэн. Үзүүлэлт бүр дээр оноо өгч 

оноогоор үнэлэн мөн ангилж үзүүлсэн. портын байгууллагын хангамжийг авч үзэхдээ спортын төв, стандионы тоог 



аймаг бүрээр хүн амын тоонд харьцуулан үзүүлсэн. Стадион, спортын төвийн барилгын мэдээллийг хөгжлийн бодлого 

төлөвлөлтийн бүртгэл мэдээллийн системээс 

 Хүн амын тоо, тамирчдын тоо, цолтой бөхчүүдийн тоог статистикийн мэдээллийн сангаас авсан.  

 

 

 

1. Хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль, журам, тогтоол, эрх зүйн акт болон бодлогын баримт 

бичгүүдэд туссан байршилтай төсөл арга хэмжээнүүдийн байршлын газрын зураг 

Үндэсний хөгжлийн мэдээллийн сангаас индексүүдийг татаж авч сумын хилийн shp file –ийн хүснэгтэн мэдээнд 

тусгаж боловсролын индекс, бага ангийн хүүхдүүдийн сургуульд хамрагдсан байдал, сургуулийн барилгын 

чанар, цэцэрлэгийн барилгын чанар, цэцэрлэгийн хүчин чадал ба харьцаа гэсэн зургуудыг бэлтгэлээ. 



Ангиллаар харуулахдаа Properties - Symbology – Graduated color сонголтоор 5 анги болгон ангийн утгыг өөрөө 

оруулж ангиллаа.                   Эх сурвалж: Үндэсний хөгжлийн газрын мэдээллийн сан  

 

 



 



 



 



 



 



 



Их дээд сургууль, мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв, ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрны 

байршил, тоог сум сумаар оруулан зураг бэлтгэсэн. Ингэхдээ хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн бүртгэл 

мэдээллийн системээс барилгын тоог баригдсан хугацаатай хүснэгтэн мэдээнд оруулж байршлыг сумаар нь 

гаргалаа. Shp file тус бүрийн хүснэгтэн мэдээнд сургууль, дотуур байр, их дээд сургууль, мэргэжил 

сургалтын төвийн тоо, барилгын ашигланд орсон оныг оруулсан. 

Эх сурвалж: Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн бүртгэлийн мэдээллийн сан  

 



 



 



 



2. Шинжлэх ухаан  

Монгол орны хөрсний зураг, монгол орны ургамалжилтын зургийг байгаль орчны мэдээллийн сангийн газар 

зүйн мэдээллийн сангаас /www.eic.mn/ shp file хэлбэрээр татаж авч ангиудаар нь зураглал бэлтгэсэн.  

 Бэлчээрийн чанарын индексийн зургийг үндэсний хөгжлийн мэдээллийн сангаас авч 5 шатлалаар 

Properties - Symbology – Graduated color сонголтоор 5 анги болгон ангилсан. 

Эх сурвалж: www.eic.mn 

 

http://www.eic.mn/


 

 



 

Эрдэм шинжилгээний төвүүд, хүрээлэнгүүдийн байршлыг сум сумын хүснэгтэн мэдээнд оруулж зурагласан. 

Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн бүртгэл мэдээллийн системээс байршлын мэдээллийг оруулсан.  



Эх сурвалж: Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн бүртгэл мэдээллийн систем  

 



3. Соёлын салбар  

Суурь мэдээлэл болох хадны сүг зураг, палентлогийн олдвортой газар, булш, агуй, эртний хотын туурь, 

хадны бичиг, тусгай хамгаалалттай газар нутгийн зургийг байгаль орчны мэдээллийн сангийн газар зүйн 

мэдээллийн сангаас /www.eic.mn/ дижитайзинг хийж зурагласан.  

 Музей, соёлын төв, стадион, театрын зургийг хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн бүртгэл мэдээллийн 

системээс авч цэгэн хэлбэрээр зурж, хүснэгтэн мэдээнд тоо хэмжээг оруулж байршлаар нь харуулсан.  

Эх сурвалж: www.eic.mn 

 

http://www.eic.mn/


 



 



 



 



 

 



4. Спортын салбар  

 

 



 



 



Боломжит хувилбаруудыг цэгээр зураглаж бэлтгэсэн. 

 



Судалгааг хийхэд ашигласан суурь материалууд  

 



 



 



 



 


