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Өндрийн тогтолцооны тухай
Хүн төрөлхтөн эрт дээр үеэс зүг чигээ олох, аливаа обьектын байрлалыг

тодорхойлохын тулд нар, сар, од зэрэг байгалийн үзэгдлийг ашигладаг байсан бөгөөд

төрөл бүрийн багаж тоног төхөөрөмжийг зохион бүтээн туршиж ирсэн.



Геодезийн шинжлэх ухаан нь цаг хугацааны

явцад олон төрлийн хэмжигч багаж, шинэ арга

зүйг боловсруулан хөгжиж өнөөдөр лазер,

сансрын технологи хүртэл өндөр технологийг

ашиглан байрлал болон өндрийн мэдээллийг мм,

см-ийн нарийвчлалтай тодорхойлдог болсон.



Газар зүйн солбицлын тогтолцоо Өндрийн тогтолцоо

• WGS-84

• Pulkova-1942

• ITRF

• NAD

• BLM

• Europe

• Africa

• Asia

• North America

• South America

• Ocean

• NDLM

• New Zeeland

• …

• EGM

• WGS

• Baltic sea level

• Black sea level

• Yellow sea level

• Caspian

• FAO

• AIOC

• Antalya

• NAVD

• HUT

• ISLW

• MSL

• MLW

• …

WGS-84
EMG

Baltic sea level



20-р зууны дунд үеэс эхлэн дэлхийн улс орнуудад геодезийн шинжлэх

ухааны хөгжил, эдийн засгийн боломж, боловсон хүчин, газар зүйн

байрлал зэргээс шалтгаалан олон төрлийн газар зүйн болон өндрийн

тогтолцоонууд харилцан адилгүйгээр хөгжиж ирсэн байдаг.

Нэгдсэн нэг тогтолцоонд шилжих үйл явц явагдсаар байна.



Балтийн тэнгис

EGM

Өндрийн 
тогтолцоо



Балтийн тэнгис

Далайн дундаж түвшин (MSL)

Тооллын эх



ГЕОИД гэж юу вэ?

“Мон” геоид

EGM-96



Дэлхийн хэлбэр



Дэлхийн гадаргуу нь дэлхийн хүндийн

хүчний үйлчлэлээс шалтгаалан

геометрийн зөв биш дүрстэй байдаг

бөгөөд үүнийг геоид хэлбэр гэнэ.

Дэлхийн гадаргууг эллипсоид

буюу геометрийн зөв хэлбэртэй

гэж тооцоолон тэгшитгэн бодсон

өндрийн загвар бол WGS-84

ellipsoid юм.



МОН ГЕОИД

Эллипсоид 

загвар

EGM-96

Нийцэл



Иргэний нисэхийн үйл ажиллагаанд дараах 

өндрийн мэдээллийг ашиглаж байна

➢ Агаарын хөлгийн нислэгийн өндөр

➢ Аэродромын хяналтын цэгийн өндөр

➢ Хөөрч буух зурвасын босго цэгийн өндөр

➢ Саадын өндөр

➢ Тоног төхөөрөмжийн өндөр

➢ Агаарын замын өндөр

➢ TMA, CTR-ын өндөр

➢ Аюултай, хязгаартай, хориотой, цэргийн бүсүүдийн өндөр

➢ Аюулгүй нам өндөр

➢ Байр зүйн элементүүдийн өндөр

➢ ...гэх мэт



ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ӨНДРИЙН 
МЭДЭЭЛЛИЙГ ДАРААХ ЗҮЙЛСЭД АШИГЛАЖ БАЙНА

Иргэний нисэхийн салбар нь алхам тутамдаа нислэгийн аюулгүй
ажиллагааг шаардаж байдаг бөгөөд обьектын байрлал, өндөр, зайг геодезийн
өндөр нарийвчлалтайгаар хэмжиж үйл ажиллагаандаа ашигладаг.



Өндрийн тогтолцооны тухай эрх зүй

1.2.2.2 The Earth Gravitational Model — 1996 (EGM-96) shall be used as the global gravity model for
international air navigation.

1.2.2.1 Mean sea level (MSL) datum, shall be used as the vertical reference system for international air navigation.

ANNEX-15

Edition 16th

1.2.2.3 At those geographical positions where the accuracy of EGM-96 does not meet the accuracy requirements
for elevation and geoid undulation on the basis of EGM-96 data, regional, national or local geoid models
containing high resolution (short wavelength) gravity field data shall be developed and used. When a geoid
model other than the EGM-96 model is used, a description of the model used, including the parameters
required for height transformation between the model and EGM-96, shall be provided in the Aeronautical
Information Publication (AIP).

2018.11.08





Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага (ICAO)-ын
DOC 9906-ын Volume 1-ийн 6.3-д “Нислэгийн журмыг
зохиох өгөгдлөө Улсын албан ёсны эрх бүхий
байгууллагаас авч ашиглах” гэж заасан байдаг.



МОГНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ 

ГЕОДЕЗИЙН СОЛБИЦОЛ, ӨНДӨР ТУСГАГИЙН НЭГДСЭН ТОГТОЛЦООГ БАТЛАХ ТУХАЙ 

2009 оны 1 дүгээр сарын 28-ны өдөр Улаанбаатар хот 

Дугаар 25 

Геодези, зураг зүйн тухай хуулийн 5.2.1-д заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас 
ТОГТООХ нь: 
1. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хийгдэж байгаа геодезийн байрлалын сүлжээний

хэмжилт, боловсруулалтын ажилд олон улсын геодезийн “WGS-84” солбицлыг, өндрийн
сүлжээнд Балтийн тэнгисийн тогтолцоог, том, дунд масштабын байр зүйн зураглалд дэлхийн
хөндлөн меркаторын “UTM” тусгагийг хэрэглэж байхаар тогтсугай.



ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
ГЕОИДЫН ӨНДРИЙН ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ 

2014 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдөр Улаанбаатар хот 

Дугаар А/261

1. Монгол орны “Геоидын өндрийн загвар”-ыг баталж файлыг мэдээллийн төвд шилжүүлсүгүй.
2. “Геоидын өндрийн загвар”-ын аж ахуйн нэгжид худалдах үнийг 147200 төгрөгөөр тогтсугай.
3. “Геоидын өндрийн загвар”-ыг геодезийн хэмжилт, зураглалын ажилд мөрдүүлэх /геодезийн тулгуур

сүлжээний өндрийн үндэслэл тогтооход ашиглуулахгүй/, загварыг цаашид боловсронгуй болгохыг Орон
зайн мэдэллийн дэд бүтцийн алба /С.Энхтуяа/-нд даалгасугай.



ИНД-175

175.61. Нисэхийн мэдээллийг хэвлэх:

Хэвтээ хавтгай дахь болон босоо хавтгай дахь тооллын тогтолцоо нь
Монгол Улсын Засгийн газрын геодезийн солбицол, өндөр, нэгдсэн
тогтолцооны тогтоолтой нийцсэн байх.

2010.03.22



БИД АЛИЙГ НЬ СОНГОХ ВЭ?



ГЕОИД-ын зөрүү?

“Мон” геоид

EGM-96

0-1,7 метр Дундаж зөрүү 0,8 метр



ГЕОДЕЗИЙН 
ШИНЖЛЭХ 

УХААН

ХЭМЖИЛ 
ЗҮЙ

ЗУРАГ 
ЗҮЙ

1:1.000.000 10 метр

1:500.000 5 метр

1:200.000 2 метр

1:100.000 1 метр

1:50.000 0.5 метр

1:25.000 0.25 метр

1:10.000 0.1 метр

1:5000 0.05 метр

1:1000 0.01 метр

1:1.000.000 100 метр

1:500.000 50 метр

1:200.000 20 метр

1:100.000 10 метр

1:50.000 5 метр

1:25.000 2.5 метр

1:10.000 1 метр

1:5000 0.5 метр

1:1000 0.1 метр

Зураг зүйн зөвшөөрөгдөх алдаа 
нь тухайн зургийн масштабын 

10000/1 байдаг.

Жишээ нь:

Байр зүйн зургийн хувьд

Хэмжил зүйн зөвшөөрөгдөх 
алдаа нь тухайн зургийн 
масштабын 100000/1 байдаг.

Жишээ нь: 

Тулгуур цэгийн хувьд

Өндрийн зөвшөөрөгдөх 
алдаа тухайн 

масштабын зургийн
үеийн өндрийн 

/хаялбар хоорондох 
зөрүү/ 3/1-ээс ихгүй 

байх



EGM-96 геоидын загварыг ашиглахад 
манай улс бэлэн биш. Учир нь:

• Монгол улсын хэмжээнд 3000 гаруй цэг дээр байгуулсан өндрийн сүлжээ нь
Балтийн тэнгисийн тогтолцоонд хийгдсэн.

• Өндрийн сүлжээг дахин шинэчлэн байгуулах нь асар их хөрөнгө мөнгө, цаг
хугацаа, хүн хүч шаардсан улсын хэмжээний томоохон ажил юм.

• Өндрийн сүлжээг нисэх буудал орчимд EGM-96 аар үүсгэж болох боловч энэ
нь хөрөнгө мөнгө шаардах бөгөөд Иргэний нисэхийн үндсэн үйл
ажиллагааны чиглэл биш.

• Улсын хэмжээнд хийгдсэн, цаашид хийгдэх хэмжилт, зураглалын ажилтай
зөрүүтэй байдал үүснэ.

• Улсын хэмжээнд хийгдсэн, хийгдэж байгаа, ирээдүйд хийх байр зүйн зураг,
барилга байгууламжийн мэдээллийг авч ашиглах боломжгүй болно.

• Улсын бодлогоос зөрүүтэй өндрийн тогтолцоо үйл ажиллагаандаа ашиглах нь
улсын дотор улс байгаа мэт ойлгомжгүй байдал үүсгэнэ.

• Бусад улсын Иргэний нисэхийн байгууллага нь Геодези, зураг зүйн асуудал
эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагынхаа барьж буй өндрийн тогтолцоог
ашиглаж байна.



Монгол улсын ерөнхий 
сайд У.Хүрэлсүх:

Аливаа шийдвэр 
гаргахдаа хамгийн 
түрүүнд улсаа бод!



ШИЙДЭЛ БАЙНА

Балтийн тэнгисийн 
өндрийн тогтолцоог 

ашиглах



Балтийн тэнгисийн 
өндрийн тогтолцоог 

ашиглавал үүсэх 
давуу тал

ICAO-ын шаардлага Хангагдана

Засгийн газрын 25 
дугаар тогтоол

Хангагдана

Геоидын өндөр батлах 
тухай тогтоол

Хангагдана

ИНД 175 Хангагдана

ICAO DOC 9906 Хангагдана

Геодези, зураг зүй, газрын асуудал
эрхэлсэн төрийн зархиргааны
байгууллагаас гаргасан шинэ
бүтээгдэхүүнийг шууд үйл
ажиллагаандаа ашиглах боломжтой
болно.

Хэмжил зүйн инженерүүдэд эргэлзээ
үүсэхгүй, Монгол улсад мөрдөгдөж буй
норм дүрмийнхээ хүрээнд ажиллаад
явах боломж бүрдэнэ.

Иргэний нисэхийн захиалгаар хэмжилт
зураглалын ажил /eTOD&AMDB/
хийлгэхэд нэгдсэн тогтолцоотой болно.

Гадны байгууллагын хэмжсэн өгөгдөлд
хяналтын хэмжилт хийхэд зөрүү
үүсэхгүй.

Хууль эрх зүйн 
талаас

Хэрэглээ талаас



Балтийн тэнгисийн тогтолцоог 
ашиглах тохиолдолд

НМЭ-ээр зөрүүтэй байдлаа зарлан мэдээлэх шаардлагатай

•GEN 2.1.4-д мэдээллээ шинэчлэн оруулах

•GEN 1.7-д өөрчлөлт оруулах



НМЭ дээрх өнөөдрийн нөхцөл байдал



ICAO-аас зөрүүтэй байдлаа НМЭ-ээр зарлан 
мэдээлэх



PARAMETER/ПАРАМЕТР гэж юуг ойлгох вэ?

PARAMETER/ПАРАМЕТР бол томьёо биш.

PARAMETER/ПАРАМЕТР бол үзүүлэлт.



Зөрүүтэй байдлаа олон улсад зарлан 
мэдээлэх тухай дэвшүүлж буй санал

2.1.4 Монгол улс нь үндэсний Мон геоидын загвар ашигладаг.
Мон геоидын загвар нь EGM-96 загвараас дунджаар 0.8 метр
зөрүүтэй, хамгийн бага зөрүү 0 метр, хамгийн их зөрүү 1.7 метр
байна.

Өндрийн тогтолцооны асуудлыг манай улсын Газар зохион
байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар хариуцдаг.

Хаяг:
Монгол улс Улаанбаатар хот 15170 Барилгачдын талбай 3 
Засгийн газрын 12-р байр
+976-51-260638
+976-11-322683
info@gazar.gov.mn

mailto:info@gazar.gov.mn


НМЭ-ийн GEN 2.1.4 дээрээ зөрүүтэй байдлаа зарласан байдал



Хавсралт 15
Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээ
Бүлэг 1

1.2.2 EGM 96 дэлхийн хүндийн хүчний загвар нь
Монгол улсад ашиглагддаггүй. Монгол улс нь
үндэсний Мон геоидын загвар ашигладаг.

НМЭ-ийн GEN 1.7 дээр зөрүүтэй байдлаа зарлах



МАНАЙХТАЙ АДИЛ НӨХЦӨЛ БАЙДАЛТАЙ ЧЕХ УЛС 
ХЭРХЭН ШИЙДСЭН ТУХАЙ ЖИШЭЭ

НМЭ-ийн GEN 1.7 дээрээ зөрүүтэй байдлаа зарласан байдал



Байр зүйн цаасан зургуудыг 
ашиглалтаас халах

• 1:100.000

• 1:200.000

• 1:500.000

• 1:1.000.000

• 1:2.000.000

• 1:5.000.000

• 1:10.000.000

Дараах масштабтай (Орос, Монгол)
байр зүйн цаасан зургууд (цаасан,
скайнердсан)-ыг ашиглалтаас
бүрэн халах.



Нислэгийн үйл ажиллагаанд  eTOD-ын 
өгөгдлүүдийг хэмжил зүйтэй хослуулан ашиглах

• Аюулгүй нам өндөр тооцоолох

• Нислэгийн журам боловсруулах

• Нислэгийн зураг боловсруулах

• Нислэгийн бусад үйл ажиллагаанд



Монгол улсын геодези, зураг
зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн
захиргааны байгууллага болох
Газар зохион байгуулалт,
геодези, зураг зүйн газраас
албан ёсны тоон өгөгдөл,
мэдээлэл авч ашиглах.

Олон улсын иргэний нисэхийн
байгууллага(ICAO)-ын DOC
9906-ын Volume 1-ийн 6.3-д
Нислэгийн журам зохиох
өгөгдлөө Улсын албан ёсны
эрх бүхий байгууллагаас авч
ашиглах гэж заасан байдаг.



ЦАГАА ЗОРИУЛСАНД БАЯРЛАЛАА.


