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Үндсэн зорилго 

Төв нь “Байгаль орчныг хамгаалах тухай” хуулийн 35 дүгээр 
зүйлд заасанчлан  

 

 

 

Байгалийн орчны мэдээллийн санг  

байгуулах, хөгжүүлж, байнгын  

шуурхай ажиллагааг хангах 



     /БО-ныг хамгаалах тухай хуулиас…/  

35 дугаар зүйл. Мэдээллийн сангийн бүрдэл 
1. Улсын мэдээллийн сан дараахь зүйлийн талаархи мэдээллээс бүрдэнэ: 

 газар, түүний хөрс;  
 газрын хэвлий, ашигт малтмал;  
 ус, рашаан;  
 ой;  
 байгалийн ургамал;  
 амьтан;  
 агаар, түүний бохирдол;  
 уур амьсгал;  
 байгалийн гамшиг;  
 химийн хорт болон аюултай бодис;  
 хог хаягдал;  
 тусгай хамгаалалттай газар нутаг;  
 байгаль орчны эрх зүй;  
 байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ;  
 байгаль орчны бодлого, хөтөлбөрийн хэрэгжилт;  
 байгаль орчны статистик мэдээлэл, тайлан;  
 байгаль орчныг хамгаалах арга хэмжээний төсөв, зардал;  
 байгаль орчны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллага, хүний нөөц;  
 мета мэдээллийн сан;  
 байгаль орчинд учруулсан хохирлын нөхөн төлбөрийн мэдээлэл;  
 байгаль орчны холбогдолтой гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээлэл.  

22  сан 

http://land.eic.mn/


Үндсэн үйл ажиллагаа 

• БО-ныг  хамгаалах тухай хуулийн  7 дугаар бүлгийн 35 дугаар зүйлд  заасан 
БО-ны  Улсын мэдээллийн санг Вэб орчинд байгуулж  шуурхай ажиллагааг 
хангах, 

• ЗГ-ын 2010 оны  85 –р тогтоолоор батлагдсан  байгаль орчны  мэдээллийн 
жагсаалтын дагуу мэдээллийн санг бүрдүүлэх, баяжуулах, тайланг яамны 
ТНБДаргад гаргаж өгөх, 

• Байгаль орчны мэдээг бүрдүүлэгч байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, 
мэдээллийг мэдээллийн санд бодит хугацаанд төвлөрүүлэх нөхцлийг 
бүрдүүлэх, мэдээллийн Сангийн  асуудлаар хамтран ажиллах, мэргэжлийн 
арга зүйгээр хангах, 

• Байгаль орчны мэдээ, мэдээллийн чиглэлээр стандарт, дүрэм журам, 
нэгдсэн арга  зүй, заавар, удирдамжийг боловсруулах,  мэдээллийн нэгдмэл 
байдлыг хангах,  

• Улсын мэдээллийн сангийн сервер, систем, мэдээллийн сангийн тасралтгүй 
найдвартай ажиллагаа болон  аюулгүй байдлыг  хангах, тогтмол шинэчлэх, 
мэдээллийн сангийн хамгаалалт, хадгалалт, нууцлалт, хуулбарлалтыг 
хариуцах, 

• Байгаль орчны салбарын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, тайлан мэдээ, 
бүтээгдэхүүн гаргах болон тодорхой зорилтот  мэдээллийн  үйлчилгээг 
хөгжүүлэх, хэрэглэгчийг мэдээллийн сангийн болон тусгай захиалгат  мэдээ, 
мэдээллээр шуурхай үйлчлэх,  



№ Нэр Албан тушаал Үндсэн мэргэжил Ажилласан жил  

Нийт улсад/манайд 

1 М. Баясгалан Төвийн дарга Цаг уурч 35 

2 Г. Батхишиг Мэдээллийн сангийн админ Мэдээллийн технологи 17 

3 Н. Лхамсүрэн ГМС-ийн Тэргүүлэх мэргэжилтэн Цаг уурч 34 

4 З. Нарангэрэл Мэдээллийн сангийн менежер Ойн инженер 27/8 

5 Н. Гандолжин Газарзүйн мэдээллийн системийн 

мэргэжилтэн 

Физикч 4 

6 Б. Нямсүрэн Мэдээллийн сангийн программист Мэдээллийн технологи 4 

7 П.Жаргалсайхан Мэдээллийн сангийн программист Мэдээллийн технологи 4 

8 Б. Хонгорзул Мэдээллийн сангийн программист Мэдээллийн технологи 4 

9 С. Батгэрэл ГМС-ийн инженер Экологич 32 

10 Н. Сарантуяа Мэдээллийн сангийн техникч Техникч 34 

11 М. Эрдэнэчимэг Мэдээллийн сангийн менежер Экологич 

 

6/4 

Одоо декреттэй 

12 Б. Ундрах Мэдээллийн сангийн программист Мэдээллийн технологи 2 

13 Ө.Эрдэнэболд Мэдээллийн сангийн программист Мэдээллийн технологи 1 

  Ажилтнууд 



Хүний нөөцийн менежмент 

МС байгуулах 
Баг 

(3менежер + 
4программист)  

Хэлтсийн дарга 
Мэдээллийн 

сангийн админ 
(Г.Батхишиг) 

ГМС –  
Н. Гандолжин 

С. Батгэрэл 

Техникч –  
Н. Сарантуяа 

1 дарга, 1 админ, 3 менежер, 2 ГМС, 
5 програмчлагч, 1 техникч = 13 хүнтэй 



Хууль 

д/д 
Мэдээллийн сангууд 

Менежер 
(Дизайнер) 

Программист 
Шуурхай 

ажиллагаа 
Өгөгдлийн  

боловсруулалт 

1  Газрын мэдээллийн сан Жаргалсайхан    Жаргалсайхан Жаргалсайхан ГХГЗЗГ 

2  Эвдэрсэн газрын тооллогын 

мэдээллийн сан 

Баясгалан Хонгорзул Хонгорзул 

 

7 хүн 

2  Уул уурхайн кадастрын  мэдээллийн 

сан 

Баясгалан Хонгорзул Хонгорзул 

 

Баясгалан,  

Батгэрэл 

Хонгорзул 

2  Газрын нөхөн сэргээлтийн   

мэдээллийн сан 

Баясгалан 

 

Батхишиг, 

Ундрах 

Хонгорзул 

 

Хонгорзул 

3  Усны мэдээллийн сан Лхамсүрэн, 

Батхишиг, 

Баясгалан, 

Нарангэрэл 

Жаргалсайхан, 

Ундрах, 

Батхишиг, 

Хонгорзул, 

Нямсүрэн 

Лхамсүрэн 

 

Эрдэнэчимэг 

 

4  Ой зохион байгуулалтын  мэдээллийн 

сан 

Нарангэрэл Нямсүрэн Нарангэрэл Нарангэрэл 

4  Ойн нөөцийн мэдээллийн сан Нарангэрэл Нямсүрэн Нямсүрэн Нямсүрэн 

5  Байгалийн ургамлын  мэдээллийн сан Батхишиг,  

Ундрах 

Ундрах Ундрах Батгэрэл 

6  Амьтны мэдээллийн сан Батхишиг, 

Жаргалсайхан 

Жаргалсайхан 

 

Жаргалсайхан 

 

Батгэрэл 

Ажил үүргийн хувиарлалт 



Хууль 

д/д 
Мэдээллийн сангууд 

Менежер 
(Дизайнер) 

Программист 
Шуурхай 

ажиллагаа 
Өгөгдлийн  

боловсруулалт 

7  Агаарын бохирдлын  мэдээллийн сан Лхамсүрэн Жаргалсайхан Жаргалсайхан Жаргалсайхан 

8  Уур амьсгалын мэдээллийн  сан 2016 онд 

9  Гамшгийн мэдээллийн систем Батхишиг, 

Баясгалан 

Батхишиг,  

Лхамcүрэн, 

Гандолжин 

Лхамcүрэн Лхамcүрэн 

9  Байгалийн гамшгийн мэдээллийн сан 2016 онд 

10  Химийн хортой болон аюултай 

бодисын  мэдээллийн сан 

Баясгалан 

Батхишиг 

Эрдэнэболд Эрдэнэболд Эрдэнэболд 

11  Хог хаягдлын мэдээллийн сан тендерээр Нямсүрэн 

12  ТХГН-ийн мэдээллийн сан Батхишиг Батхишиг 

Гандолжин 

Гандолжин ТХГНХЗ 

Гандолжин 

13  Эрхзүйн мэдээллийн сан Батхишиг Батхишиг Сарантуяа Сарантуяа 

14  Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын 

үнэлгээний мэдээллийн сан 

Батхишиг, 

Эрдэнэчимэг 

Батхишиг Батгэрэл Компаниуд,  

яамны ажилтан 

15  Бодлого, хөтөлбөрийн мэдээллийн 

сан 

Батхишиг, 

Эрдэнэчимэг 

Батхишиг Эрдэнэболд 

16  Статистик мэдээлэл, тайлангийн 

мэдээллийн сан 

Батхишиг Батхишиг Батхишиг Аймгийн БОНХАЖГ 

+5 байгууллага 

Ажил үүргийн хувиарлалт 



Хууль 

д/д 
Мэдээллийн сангууд 

Менежер 
(Дизайнер) 

Программист 
Шуурхай 

ажиллагаа 
Өгөгдлийн  

боловсруулалт 

17  Байгаль орчны арга хэмжээний төсөв, 

зардлын мэдээллийн сан 

Лхамсүрэн Ундрах Лхамсүрэн Ундрах 

18  Байгууллага, хүний нөөцийн 

мэдээллийн сан 

Баясгалан, 

Эрдэнэчимэг 

Хонгорзул Ундрах Эрдэнэчимэг 

19  Метамэдээллийн сан Батхишиг, 

Баясгалан 

Батхишиг Баясгалан Баясгалан 

21  Байгаль орчинд учруулсан хохирол, 

нөхөн төлбөрийн мэдээллийн сан 

Баясгалан Жаргалсайхан Баясгалан Жаргалсайхан 

22  Байгаль орчны гэмт хэрэг, зөрчлийн 

мэдээллийн сан 

Нарангэрэл Нямсүрэн Нямсүрэн Нямсүрэн 

Ажил үүргийн хувиарлалт 



Хууль 

д/д 
Мэдээллийн сангууд 

Менежер 
(Дизайнер) 

Программист 
Шуурхай 

ажиллагаа 
Өгөгдлийн  

боловсруулалт 

1   Геомэдээллийн сан Батхишиг Батхишиг Гандолжин Гандолжин 

2   Цөлжилтийн мэдээллийн сан 

 

Батхишиг, 

Лхамсүрэн, 

Баясгалан, 

Нарангэрэл 

Батхишиг, 

Баясгалан, 

Жаргалсайхан, 

Хонгорзул, 

Нямсүрэн 

Батхишиг Батхишиг 

3  Байгаль орчин, ногоон технологийн 

мэдээллийн сан 

тендерээр Эрдэнэболд Яамны ажилтан 

4  Бохирдсон газрын мэдээллийн сан Баясгалан Батхишиг 

Бусад сангууд 



Мэдээллийн санг байгуулах  
ажлын үе шатууд 

• Судалгаа(мэдээ, хууль, одоогийн байдал) 

• Системийн хэрэгцээ, шаардлага бичиг баримтыг боловсруулж 
батлуулах 

• Логик дизайн 

• өгөгдлийн толь бичиг 

• мэд.сангийн UML загвар 

• Мэдээллийн санг байгуулах коод бичих 

• Мэдээллийн санг байгуулах 

• Анхдагч өгөгдөл оруулах 

• Мэд. сангийн интерфэйсийг хөгжүүлэх 

• Тайлан гаргах модуль хөгжүүлэх 

• Бодит мэдээг оруулах, системийн ажиллагааг турших 

• Хэрэглэгчийн заавар бичих 

• Мэдээллийн сангийн баримт бичиг бичих 

 



Хууль эрх зүйн судалгаа 



“Системийн хэрэгцээ, шаардлага”  
бичиг баримт боловсруулах 



Өмнөх судалгаа, Оролцогч  
талуудын үйл ажиллагаа 



Оролцогч талууд , өгөгдлийн судалгаа 



Логик дизайн, Системийн үйл 
ажиллагааны  дүр зураг 



Логик дизайн 



Өгөгдлийн толь бичиг 



Логик дизайны UML загвар 



Сан байгуулах командууд 
(1 хүснэгтийн хувьд ) 

ALTER TABLE scUse.taWuser ADD CONSTRAINT pk_taWuser  

PRIMARY KEY (wuser_id) 

; 

АLTER TABLE scUse.taPaidReport ADD CONSTRAINT 
fk_taUsers_user_id  

FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES scbasin.taUsers (user_id) 

ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE 

; 

 

ALTER TABLE scUse.taPaidReport ADD CONSTRAINT 
fk_taWuser_wuser_id  

FOREIGN KEY (wuser_id) REFERENCES scUse.taWuser 
(wuser_id) 

ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE 

; 

 

ALTER TABLE scUse.taPayment ADD CONSTRAINT 
fk_taUsers_user_id  

FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES scbasin.taUsers (user_id) 

ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE; 

 

CREATE TRIGGER trigger_update_history 

AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE  

ON scUse.taWuser 

FOR EACH ROW 

EXECUTE PROCEDURE scUse.taWuser_history(); 



create or replace function scUse.taWuser_history() 
returns trigger as 
$BODY$ 
begin 
if (TG_OP = 'DELETE') then 
insert into 
scUse.taWuser_h(wuser_id,basin_id,entity_type,entity_name,certificate_id,user_status,entity_reg_id,aimag_name,manager_name,monit_e
quipment,monit_parameter,entity_address,entity_contact,entity_phone, entity_email,user_id, login_status, login_session, action_name, 
action_date) 
values (OlD.wuser_id, OlD.basin_id,OlD.entity_type, OlD.entity_name, OlD.certificate_id,OlD.user_status, OlD.entity_reg_id, 
OlD.aimag_name, OlD.manager_name, OlD.monit_equipment, OlD.monit_parameter, OlD.entity_address, OlD.entity_contact, 
OlD.entity_phone, OlD.entity_email, OlD.user_id, OlD.login_status, OlD.login_session, TG_OP, now()); 
   
elsif (TG_OP = 'UPDATE') then 
insert into 
scUse.taWuser_h(wuser_id,basin_id,entity_type,entity_name,certificate_id,user_status,entity_reg_id,aimag_name,manager_name,monit_e
quipment,monit_parameter,entity_address,entity_contact,entity_phone,entity_email,user_id, login_status, login_session, action_name, 
action_date) 
values (NEW.wuser_id, NEW.basin_id, NEW.entity_type, NEW.entity_name, NEW.certificate_id, NEW.user_status, NEW.entity_reg_id, 
NEW.aimag_name, NEW.manager_name, NEW.monit_equipment, NEW.monit_parameter, NEW.entity_address, NEW.entity_contact, 
NEW.entity_phone, NEW.entity_email, NEW.user_id, NEW.login_status, NEW.login_session, TG_OP, now()); 
   
elsif (TG_OP = 'INSERT') THEN 
insert into 
scUse.taWuser_h(wuser_id,basin_id,entity_type,entity_name,certificate_id,user_status,entity_reg_id,aimag_name,manager_name,monit_e
quipment,monit_parameter,entity_address,entity_contact,entity_phone,entity_email,user_id, login_status, login_session, action_name, 
action_date)  values (NEW.wuser_id, NEW.basin_id, NEW.entity_type, NEW.entity_name, NEW.certificate_id, NEW.user_status, 
NEW.entity_reg_id, NEW.aimag_name, NEW.manager_name, NEW.monit_equipment, NEW.monit_parameter, NEW.entity_address, 
NEW.entity_contact, NEW.entity_phone, NEW.entity_email, NEW.user_id, NEW.login_status, NEW.login_session, TG_OP, now()); 
   
end if; return null; end; 
$BODY$ 
LANGUAGE 'plpgsql'; 

Сан байгуулах командууд 
(1 хүснэгтийн хувьд ) 



Нийт 22 сан байгуулахаас   
 
16     Байгуулсан  
2()     2015 онд  байгуулна 
2-г дараа жил шинэчилнэ 

Мэдээллийн сан  
байгуулах ажлын явц 



            7-15 программ бичнэ 

Нийт 15220 программ  

Интерфэйсийн программ бичих 
(1 хүснэгтийн хувьд ) 

• Мэдээ оруулах  

• Мэдээг эрэмбэлэх 

• Мэдээг хайх 

• Мэдээг дэлгэц рүү гаргах 

 (хүснэгт, зурган)  

• Тайлан гаргах 
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Дэд сангууд 

Хүснэгтийн тоо 



Интерфэйс  



Тайлан гаргах  модулийн программ бичих 
(ТХГН-ийн жишээн дээр) 

• Мэдээ бүрдүүлэлтийн тайлан (мэдээ нэр, хэрэглэгч, огноо, 
байгууллагаар) 

• Тодорхой аймаг, сум, ХЗ-аар нэгдсэн тайлан  



мэдээ нь орсон 114 68% 
мэдээ нь ороогүй 39 23% 
хийгдэж эхлээгүй 15 9% 

114; 68% 

39; 23% 

15; 9% 

мэдээ нь орсон 

мэдээ нь ороогүй 

хийгдэж эхлээгүй 

Нийт 175 мэдээ  орохоос 

Мэдээ бүрдүүлэлт 



www.eic.mn 

Мэдээллийн сангийн нүүр хуудас 



Программ & техник хангамж 

• Ашиглаж буй программ 
хангамж: 
• Үйлдлийн систем - Linux OS 
• Вэб сервер – Apache,  PHP 

болон MapScript 
• Вэб аппликэшн – PHP, 

pMapper, Navicat,  
Geomoose, Geonetwork 

• Өгөгдлийн сангийн 
удирдлагын систем – 
PostgreSQL, PostGIS 
өргөтгөл 

• Ашиглаж буй техник  
хангамж: 
• 2 сервер, 2 DSS,  А0 

scanner, plotter  
 



Сард дунджаар 3708  газраас  15475 удаа хандаж 38,9 Gb мэдээг авч ашигладаг 

Month 

Мэдээллийн сангийн ашиглалт 

Sites K Bytes Visits Pages Files Hits 

Mar-2015 4828 53662411 15032 301897 593060 676180 

Feb-2015 4056 39650473 15535 229169 457747 504301 

Jan-2015 4207 36275089 17131 312450 582402 653511 

Dec-2014 4479 45877547 17617 297486 600294 694481 

Nov-2014 4586 64140653 20420 613607 946374 1045609 

Oct-2014 4627 50594884 17858 275626 626009 698532 

Sep-2014 3370 57705077 18557 369263 658127 713430 

Aug-2014 2455 20399399 13989 168245 291672 337027 

Jul-2014 2306 15077339 12505 147038 239107 274037 

Jun-2014 2593 22913649 12717 143151 282311 343796 

May-2014 3585 38726525 16071 199230 377307 489963 

Apr-2014 3405 43573297 11559 197874 371641 50723 
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Тусгай захиалгат мэдээллийн үйлчилгээ  

• Эвдэрсэн газрын тайлан мэдээ 

• Газар тариалангийн зураг, талбай сумаар 

• Сэдэвчилсэн зургийг тодорхой бүс нутгаар таслаж зураг 
бэлтгэх 

• ТХГН, уул уурхайн кадастрын зургийн давхцал шалгах 

• Гадаргын усны сүлжээг сав газраар зураглах   

• Урт нэртэй хуулийн хориотой бүсийг зураглах ........... 

 

г.м  14 тусгай захиалгат мэдээгээр үйлчилсэн 

 

 

 

 

 



Шийдвэрлэх асуудал,  санал 

• Хүн хүчээ нэмэгдүүлэх,  ус, ургамал, амьтан .....зэрэг 
мэргэжлийн хүмүүсийг зөвлөхөөр  ажиллуулах 

 

• Цалин нэмэгдүүлэх, ялангуяа программчлагч нарын 

 

• Зарим ажлыг гэрээгээр гүйцэтгүүлэх, хөрөнгө мөнгийг 
төсөвт суулгах 



Анхаарал тавьсанд 
баярлалаа 


