
  
 

 
АЛБАН ХААГЧДЫГ СУРГАЛТАД ХАМРУУЛАХ 2018 ОНЫ  ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ 

  

2018.11.13 
  

№ 
Зохион байгуулагдсан 

сургалтууд 
Хэрэгжилт Хувь 

Нэг. Дотоод сургалт 
 

1 
Газрын даамлуудыг 
чадавхижуулах сургалт 

Сумдын Газрын даамлуудад 2018 оны 6 дугаар сарын 26-30-ны өдрүүдэд газрын 
харилцаанд хэрэгжиж буй бодлого, төлөвлөлт, програм хангамжийн сургалтыг зохион 
байгуулсан. Сургалтанд 12 сумын 13 газрын даамал хамрагдсан. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

2 

Бэлчээрийн газрын 
өөрчлөлтийг 
фотомониторингийн аргаар 
үнэлэх ажлын үр дүнг ГМС-
ын LM програмд оруулах, 
тайлан гаргах сургалт 

Сумдын газрын даамлуудад 2018 оны 9 дүгээр сарын 26-29-ний өдрүүдэд бэлчээрийн 
газрын өөрчлөлтийг фото мониторингийн аргаар үнэлсэн ажлын үр дүнгээ газрын 
мэдээллийн сангийн Лэнд менежер программд оруулан зураглах тайлан гаргах 
сургалтыг аймгийн БОАЖГ-ын сургалтын танхимд зохион байгуулсан. Сургалтанд 12 
сумын 13 газрын даамал хамрагдсан. 
 

100 



      
 

3 "Хуулийн цаг" 

Албан хаагчид ажлын байран дээрээ суралцаж хууль эрх 

зүйн мэдлэгээ дээшлүүлэх, ажлын хариуцлагыг 

нэмэгдүүлэх зорилгоор долоо хоног бүрийн пүрэв гарагт 

“Хуулийн цаг”-ийг зохион байгуулж өөрсдийн хамрагдсан 

сургалтын талаар болон салбарын хэмжээнд дагаж 

мөрддөг хууль, журам, зааврын талаар сургалт, мэдээлэл 

хийдэг. Хуулийн цагийн төлөвлөгөөг боловсруулан 2018 

оны 02 дугаар сарын 01-ний өдөр, албан хаагчдаас 

ирүүлсэн сургалтын саналыг нэгтгэж байгууллагын 

сургалтын  төлөвлөгөөг боловсруулан 2018 оны 03 дугаар 

сарын 26-ны өдөр байгууллагын даргаар тус тус 

батлуулсан ба төлөвлөгөөний дагуу сургалт мэдээллийг 

хийдэг. Хуулийн цагаар 22 удаа төлөвлөгөөний дагуу 

сургалт мэдээлэл хийсэн байна.  

100 

4 
Лэнд менежер програмын 
сургалт 

Лэнд менежер програмын нэмэлтээр хөгжүүлсэн БАХ Зүй ѐсны эрх модулийг ашиглах, 
фотомониторингийн ажлын үр дүнг оруулах, бэлчээрийн газрыг зураглах сургалтыг 
сумдын газрын даамлуудад 2018 оны 9 дүгээр сарын 26-29-ний өдрүүдэд зохион 
байгуулсан. Уг сургалтад 12 сумын 13 газрын даамал хамрагдсан.  
 

100 

Хоёр. Гадаад сургалт 
 

5 Удирдах ажилтны зөвлөгөөн 
Газрын харилцааны  “Удирдах ажилтны зөвлөгөөн”, БХТ-өөс зохион байгуулсан 
“Удирдах ажилтны зөвлөгөөн”-д 2018 оны 1 дүгээр сарын 22-26-ны өдрүүдэд 
байгууллагын дарга Э.Чагнаадорж хамрагдсан.  

100 



6 
Инженер хайгуул 
мониторингийн чиглэлээр 
зохион байгуулагдах сургалт 

ГЗБГЗЗГ-аас 2018 оын 6 дугаар сарын 4-13-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан 
“Бэлчээрийн газрын өөрчлөлтийг фотомониторингийн аргаар үнэлэх нь” сэдэвт 
чадавхижуулах сургалтад мэргэжилтэн Ц.Ламзав хамрагдсан.  

100 

7 Барилгачдын зөвлөгөөн-2018 

БХБЯ-аас 2018 оны 4 дүгээр сарын 3-5-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан “Барилгачдын 
зөвлөгөөн-2018” арга хэмжээнд тус байгууллагын Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн 
дарга, мэргэжилтнүүд хөтөлбөрийн дагуу хамрагдсан. 
 

100 

8 
Төрийн өмчийн үл хөдлөх 
хөрөнгийг дахин үнэлэх 
сургалт 

Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газраас зохион байгуулсан  төрийн болон орон 
нутгийн өмчит хуулийн этгээдийн  өмчийн үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээний ажлыг 
зохион байгуулах сургалтад 2018 оны 09 дүгээр сарын 06-08-ны өдрүүдэд хамрагдсан. 
Сургалтаар үнэлгээ хийх аргачлал, хөрөнгийн үнэлгээний тухай ойлголт, үнэлгээний 
олон улсын стандарт мөн Сангийн сайдын баталсан үнэлгээний аргачлалаар хийсэн 
жишиг үнэлгээний талаар ойлголтыг өгсөн. 
 

100 

9 
Газар зохион байгуулалтын 2 
дугаар чуулганд оролцох 

Монголын Газар зохион байгуулагчдын холбооноос 
2018 оны 10 дугаар сарын 12-13-ны өдрүүдэд зохион 
байгуулсан Газар зохион байгуулалтын 2 дугаар 
чуулганд байгууллагын дарга Э.Чагнаадорж, 
Хэлтсийн дарга Б.Рэнцэндорж, мэргэжилтэн 
Т.Саранзул, Д.Болорчимэг нар оролцсон. 
 
 
 

100 

10 
Монгол орны бэлчээрийн 
үндэсний 2 дугаар форум 

Швейцарийн  хөгжлийн агентлаг “Ногоон алт-малын эрүүл мэнд” төслөөс 2018 оны 10 
дугаар сарын 30-ны өдрөөс 11 дүгээр сарын 1-ний өдрүүдэд зохион байгуулсан Монгол 
орны бэлчээрийн үндэсний 2 дугаар форумд мэргэжилтэн Ц.Ламзав хамрагдсан. 
 

100 

11 
Барилгын газар хөдлөлт 
тэсвэрлэлт, үнэлгээ 

Барилга, хот байгуулалтын яамнаас 2018 оны 06 дугаар сарын 4-6-ны өдөр зохион 
байгуулсан "Барилгын газар хөдлөлтийн тэсвэрлэлт үнэлгээ" сэдэвт сургалтад 
БХБХэлтсийн дарга Д.Нэргүй хамрагдсан. 
 

100 

12 
Барилгын захиалагчийн 
хяналтын инженерүүдэд 
зориулсан сургалт 

Барилгын хөгжлийн төвөөс 2018 оны 06 дугаар сарын 7-8-ны өдөр зохион байгуулсан  
"Барилгын ажлын захиалагчийн хяналтын инженерүүдэд" зориулсан сургалтад тус 
байгууллагын БХБХэлтсийн дарга Д.Нэргүй, мэргэжилтэн Э.Энхмэнд, Н.Эрдэнэбат нар 
хамрагдсан. 
 

100 

13 
Аймгуудын ерөнхий 
архитекторуудын сургалт 

ГЗБГЗЗГ-аас 2018 оны 06 дугаар сарын 13-15-ны өдрүүдэд Орхон аймагт зохион 
байгуулагдсан "Аймаг, нийслэл, хотын ерөнхий архитекторын сургалт"-д аймгийн 

100 



ерөнхий архитектор бөгөөд Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн дарга Д.Нэргүй 
хамрагдсан. 
 
 

Гурав. Албан хаагчдын өгсөн саналын дагуу хамрагдсан сургалтууд 

14 
Хариуцсан ажлын чиг 
үүргийн дагуу чадавхижуулах 
сургалтууд 

ГЗБГЗЗГ-аас 2018 оны 11 дүгээр сарын 5-7-ны 
өдөр зохион байгуулсан аймгуудын ГХБХБГ-ын 
Газрын төлбөр, үнэлгээ, татварын асуудал 
хариуцсан мэргэжилтнүүдийг чадавхижуулах 
сургалтад мэргэжилтэн Д.Болорчимэг 
хамрагдсан. Сургалтаар Засгийн газрын 2018 
оны 182 дугаар тогтоолыг орон нутагт хэрхэн 
зохион байгуулах талаар чиглэл өгсөн.  
Мөн 2018 оны 1 дүгээр сард зохион 
байгуулагдсан аймгуудын Геодези зураг зүй 
хариуцсан мэргэжилтнүүдийг чадавхижуулах 
сургалтад мэргэжилтэн Ж.Элбэгзаяа хамрагдсан. 

100 

15 
Барилгын төсөвчний 
мэргэшсэн зэрэг горилох 
сургалт 

Барилгын төсөвчний мэргэшсэн зэрэг горилох сонгон суралцах 5 багц цаг, заавал 
суралцах 5 багц цагийн сургалтад Барилга хот байгуулалтын хэлтсийн дарга Д.Нэргүй 
хамрагдсан.  

100 

16 
Газар зохион байгуулалтын 
баклавр, магистр 

Газар зохион байгуулалтын магистрын онлайн ангид Хэлтсийн дарга Б.Рэнцэндорж, 
мэргэжилтэн Д.Болорчимэг нар суралцаж байгаа. 

100 

17 
Газар зохион байгуулалтын 
мэргэшсэн инженерийн 
сургалт 

Албан хаагчдаас 2018 онд хамрагдах сургалтын саналд ирүүлсэн 2 албан хаагч 
сургалын кредит хүрэлцээгүйн улмаас газрын харилцааны мэргэшсэн инженерийн 
сургалтад суух шалгуурыг хангаагүй. 

- 

18 
Материал судлал, 
лабораторийн шинжээчийн 
сургалт 

Хугацаа болоогүй  

Дөрөв. Төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй нэмэлт сургалтууд 

19 

БХТ-өөс аймгуудын ГХБХБГ-ын дарга нарыг БНСУлсад 2018 оны 1 дүгээр сарын 22-26-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан 

“Барилгын талбайн аюулгүй ажиллагаа” сэдэвт сургалтад байгууллагын дарга Э.Чагнаадорж оролцсон.  Тухайн улсын 

барилгын хөдөлмөр хамгаалал, талбайн аюулгүй ажиллагааны талаар байгууллагын “Хуулийн цаг”-аар албан хаагчдад 
мэдээлэл хийсэн. 

100 

20 
Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлсний 15 жилийн ойн хүрээнд ГЗБГЗЗГ-аас зохион байгуулсан газар өмчлөлийн 
нээлттэй форумд байгууллагын дарга Э.Чагнаадорж, мэргэжилтэн Т.Саранзул нар хамрагдсан. 

100 



21 
ГЗБГЗЗГ-аас Хэнтий аймагт 2018 оны 09 дүгээр сарын 25-28-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан “Хот байгуулалтын 
кадастрын мэдээллийн сантай танилцах, турших” сургалтад мэргэжилтэн Ж.Элбэгзаяа, Энхмэнд нар хамрагдсан. 

100 

22 

Аймгийн төрийн албан хаагчдын зөвлөгөөнд байгууллагын дарга 
Э.Чагнаадорж, Хэлтсийн дарга Б.Рэнцэндорж, Д.Нэргүй, мэргэжилтэн 
Б.Солонго, Д.Болорчимэг нар оролцсон. 

100 

23 

БХБЯ болон Хотуудын холбооноос хамран  2018 оны 11 дүгээр сарын 12-16-ны 
өдрүүдэд Япон Улсад зохион байгуулсан сургалтад байгууллагын дарга 
Э.Чагнаадорж, Сайнцагаан сумын Засаг дарга Р.Мөнхтогтох нар хамрагдсан. 

100 

24 

Төрийн албан хаагчдыг 
чадавхижуулах, Төрийн албаны 
тухай хуулийн шинэчилсэн 
найруулгыг албан хаагчдад 
таниулах зорилгоор 
байгууллагын төрийн 
захиргааны албан хаагчдад 
2018 оны 11 дүгээр сарын 8-ны 
өдөр дараах сэдвээр сургалт 
зохион байгуулсан. Үүнд: 
1.Төрийн албаны шинэчилэн 
найруулсан хууль 
2.Төрийн албаны удирдах ажилтны улсын зөвлөгөөнөөс гарсан зөвлөмж 

100 



3.Төрийн албаны удирдах ажилтны улсын зөвлөгөөнд оролцогчдоос улс түмэндээ хандаж өргөх андгай. 
Сургалтын дараа Төрийн албаны тухай хуулиар тестээр шалгалт авч дүгнэн ярилцсан. 
Мөн аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газартай хамтран 2018 оны 11 дүгээр сарын 8, 9, 11-ний өдрүүдэд 
Монгол Улсын Үндсэн хууль болон Төрийн албаны тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/ сэдвээр сургалт зохион 
байгуулж 17 албан хаагч /100 хувь/ хамрагдсан.  
1 удаагийн сургалтад 13 газрын даамал, 3 удаагийн сургалтад давхардсан тоогоор 40 албан хаагч нийт 53 хүн 
хамрагдсан.  
Сургалтын тайланг хавсаргах 

 
Дундаж хувь 

100 

    
                 
 
     Хэрэгжилт  гаргасан: 

 

                        ГАЗРЫН ТАТВАР, ТӨЛБӨР, ҮНЭЛГЭЭНИЙ  
                         АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                              Д.БОЛОРЧИМЭГ 

 

 

 

 
    

  
 

 Тайлантай танилцсан: 

   ГХБХБГ-ЫН ДАРГА                                                               Э.ЧАГНААДОРЖ 


