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№ 
№ 

 
Арга хэмжээний төрөл, 

хэлбэр чиглэл 

Зохион байгуулах 
байгууллага, нэгж 

 

Хүний 
тоо, нэр 

 

 
Хамрагдах төлөөлөл 

 
 

Хэрэгжилт 
 
 

Хувь 

 Зөвлөгөөн, хэлэлцүүлэг 

1. 1. Удирдах ажилтны 
зөвлөгөөн 

Захиргаа, удирдлага, 
хамтын ажиллагааны 
газар 

56 албан 
хаагч 

Агентлагийн удирдлагууд, 
21 аймгийн ГХБХБГ-ын 
дарга, нийслэл, дүүргийн 
Газар зохион 
байгуулалтын албаны 
дарга, нийслэл, дүүргийн 
Газар зохион 
байгуулалтын албаны 
хэлтсийн дарга нар 

2019 оны үр дүнгийн гэрээг 
дүгнүүлж, 2020 оны 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө 
батлуулах “Удирдах ажилтны 
зөвлөгөөн 2020”-д тус 
байгууллагын дарга 
Э.Чагнаадорж хамрагдсан. 
Өвөрхангай аймагт зохион 
байгуулагдсан “ГХБХБГ-ын 
удирдах ажилтны зөвлөгөөн”-д 
тус  байгууллагын дарга 
Э.Чагнаадорж, ГУХ-ийн дарга 
Б.Рэнцэндорж, БХБХ-ийн 
дарга бөгөөд аймгийн 
ериөнхий архитектор 
Э.Энхмэнд нар хамрагдсан.  

100 

2. 2. Барилга, орон сууц, 
нийтийн аж ахуйн 
салбарын удирдах 
ажилтны зөвлөгөөн 

Барилга, хот 
байгуулалтын яам, 
Газар зохион 
байгуулалт, геодези, 
зураг зүйн газар, 
Барилгын хөгжлийн төв 

Улсын 
хэмжээнд 
/400-500/ 

Салбарын төр, хувийн 
хэвшлийн удирдлага 
болон инженер техникийн 
ажилчид 

Барилга, орон сууц, нийтийн 
аж ахуйн салбарын удирдах 
ажилтны зөвлөгөөнд тус 
аймгийн “Дундговь-Ус” ОНӨҮГ-
ын дарга Д.Ганбаатар 
хамрагдсан.  

100 

3. 3. Газрын харилцааны 
салбарын нэгдсэн форум 

Захиргаа, удирдлага, 
хамтын ажиллагааны 
газар, 
Суурь судалгаа, 
мониторингийн хэлтэс,  

Улсын 
хэмжээнд 
/400-500/ 

Агентлагийн холбогдох 
албан хаагчид, 21 аймгийн 
ГХБХБГ, Нийслэл, 
дүүргийн Газар зохион 
байгуулалтын албаны 

Цаг үеийн байдалтай 
холбоотойгоор сургалт 
болоогүй. ҮБ 



Газар зохион 
байгуулалтын хэлтэс, 
Кадасртын хэлтэс 
 

албан хаагчид, сумын 
газрын даамлууд 

4. 4. Хүн амын нутагшилт, 
суурьшлын хөгжлийн 
ерөнхий төслийн 
хэлэлцүүлэг  

Барилга, хот 
байгуулалтын яам, 
Барилгын хөгжлийн төв, 
Хот байгуулалтын 
хэлтэс 

 БХБЯ, ГЗБГЗЗГ, БХТ, 21 
аймгийн ГХБХБГ, 
Нийслэл, дүүргийн Газар 
зохион байгуулалтын 
албаны холбогдох албан 
хаагчид, мэргэжлийн 
байгууллагууд 

Цаг үеийн байдалтай 
холбоотойгоор сургалт зохион 
байгуулагдаагүй. 

ҮБ 

5. 5. Геодези, зураг зүйн 
салбарын 90 жилийн ойн 
хурал 

Геодези, зураг зүйн 
хэлтэс, 
Санхүү, эдийн засгийн 
хэлтэс 

500 БХБЯ, ГЗБГЗЗГ, БХТ, 21 
аймгийн ГХБХБГ, 
Нийслэл, дүүргийн Газар 
зохион байгуулалтын 
албаны холбогдох албан 
хаагчид, мэргэжлийн 
байгууллагууд 

Цаг үеийн байдалтай 
холбоотойгоор ойн арга 
хэмжээ зохион 
байгуулагдаагүй. ҮБ 

 Аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалт газар, 
Нийслэл, дүүргийн Газар зохион байгуулалтын албаны албан хаагч, 

 сумын газрын даамлуудад зориулсан сургалт 

6. 1. “GNSS-ийн байнгын 
ажиллагаатай станцын 
хэвийн үйл ажиллагааг 
хангах” сургалт 

Геодези, зураг зүйн 
хэлтэс, 
Орон зайн мэдээлэл, 
технологийн хэлтэс 
 

23 21 аймгийн ГХБХБГ, 
Нийслэлийн ГЗБА-ны  
геодези, зураг зүйн 
асуудал хариуцсан 
мэргэжилтнүүд 

2020 оны 1 дүгээр сард зохион 
байгуулагдсан “GNSS-ийн 
байнгын ажиллагаатай 
станцын хэвийн үйл 
ажиллагааг хангах” сургалтад 
Геодези, зураг зүйн асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн 
Ж.Элбэгзаяа хамрагдсан. 

100 

7. 2. MONPOS онлайн 
боловсруулалтын 
программын сургалт 

Геодези, зураг зүйн 
хэлтэс, 
Гэрээт ажлын 
гүйцэтгэгч 

23 21 аймгийн ГХБХБГ, 
Нийслэлийн ГЗБА-ны  
геодези, зураг зүйн 
асуудал хариуцсан 
мэргэжилтнүүд 

2020 оны 1 дүгээр сард зохион 
байгуулагдсан MONPOS 
онлайн боловсруулалтын 
программын сургалтад 
Геодези, зураг зүйн асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн 
Ж.Элбэгзаяа хамрагдсан. 

100 
 



8. 3. “Газар зүйн нэрийн 
мэдээллийн сан 
бүрдүүлэх” сургалт 

Геодези, зураг зүйн 
хэлтэс 

23 21 аймгийн ГХБХБГ, 
Нийслэлийн ГЗБА-ны  
геодези, зураг зүйн 
асуудал хариуцсан 
мэргэжилтнүүд 

2020 оны 1 дүгээр сард зохион 
байгуулагдсан “Газар зүйн 
нэрийн мэдээллийн сан 
бүрдүүлэх” сургалтад Геодези, 
зураг зүйн асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн Ж.Элбэгзаяа 
хамрагдсан. 

100 

9. 4. Геодезийн байнгын цэг, 
тэмдэгтийн мэдээллийн 
сангийн бүрдүүлэлт, 
хаягийн зургийн 
мэдээллийн сангийн 
тулгалт хийх 

Геодези, зураг зүйн 
хэлтэс 

23 21 аймгийн ГХБХБГ, 
Нийслэлийн ГЗБА-ны  
геодези, зураг зүйн 
асуудал хариуцсан 
мэргэжилтнүүд 

2020 оны 1 дүгээр сард зохион 
байгуулагдсан “Геодезийн 
байнгын цэг, тэмдэгтийн 
мэдээллийн сангийн 
бүрдүүлэлт, хаягийн зургийн 
мэдээллийн сангийн тулгалт 
хийх” сургалтад Геодези, зураг 
зүйн асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн Ж.Элбэгзаяа 
хамрагдсан. 

100 

10. 5. Газар зохион 
байгуулалтын 
төлөвлөлтийн 
мэдээллийн сангийн 
нэгдсэн системийн 
сургалт 

Газар зохион 
байгуулалтын хэлтэс 

150 21 аймгийн ГХБХБГ, 
нийслэлийн ГЗБА-ны 
холбогдох мэргэжилтнүүд, 
сумын газрын даамлууд 

2020 оны 11 дүгээр сарын 18-
21-ний өдрүүдэд зохион 
байгуулагдахаар төлөвлөгдсөн 
байсан боловч улсын 
хэмжээнд хатуу хөл хорио 
тогтоосонтой холбогдуулан 
зохион байгуулагдаагүй болно 

ҮБ 

11. 6. Том масштабын байр 
зүйн зургийг 
байгууллагын гео орон 
зайн мэдээллийн санд 
хөрвүүлэх сургалт хийх 

Геодези, зураг зүйн 
хэлтэс, 
Орон зайн мэдээлэл, 
технологийн хэлтэс 
 

23 21 аймгийн ГХБХБГ, 
Нийслэлийн ГЗБА-ны  
геодези, зураг зүйн 
асуудал хариуцсан 
мэргэжилтнүүд 

2020 оны 1 дүгээр сард зохион 
байгуулагдсан “Том 
масштабын байр зүйн зургийг 
байгууллагын гео орон зайн 
мэдээллийн санд хөрвүүлэх 
сургалт хийх” сургалтад 
Геодези, зураг зүйн асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн 
Ж.Элбэгзаяа хамрагдсан. 

100 

12. 7. “Газрын төлөв байдал, 
мониторингийн үндэсний 

Суурь судалгаа, 
мониторингийн хэлтэс 

50-60 21 аймгийн ГХБХБГ, 
нийслэлийн ГЗБА-ны 
инженер хайгуул, 

2020 оны 11 дүгээр сарын 17-
19-ний өдрүүдэд зохион 
байгуулагдахаар төлөвлөгдсөн 

ҮБ 



сүлжээний цахим 
систем”-ийн сургалт 
 

мониторингийн асуудал 
хариуцсан мэргэжилтнүүд 

байсан боловч улсын 
хэмжээнд хатуу хөл хорио 
тогтоосонтой холбогдуулан 
зохион байгуулагдаагүй болно 

13. 8. “Collect Earth” 
программын сургалт 
/цахим/ 

Суурь судалгаа, 
мониторингийн хэлтэс 

22 21 аймгийн ГХБХБГ, 
нийслэлийн ГЗБА-ны 
инженер хайгуул, 
мониторингийн асуудал 
хариуцсан мэргэжилтнүүд 

“Collect Earth” программын 
сургалтыг онлайнаар зохион 
байгуулж тус байгууллагын 
мэргэжилтэн Ц.Ламзав 
хамрагдсан. 

100 

14. 9. Хот байгуулалтын 
мэдээллийн сангийн вэб 
програм хангамж 
нэвтрүүлэх сургалт 

Хот байгуулалтын 
кадастрын хэлтэс 

22 21 аймгийн ГХБХБГ-ын 
холбогдох мэргэжилтнүүд 

ГЗБГЗЗГ-ын Хот байгуулалтын 
кадастрын хэлтсээс зохион 
байгуулсан Хот байгуулалтын 
мэдээллийн сангийн вэб 
програм хангамж нэвтрүүлэх 
сургалтад тус байгууллагын 3 
албан хаагч хамрагдсан.  

100 

15. 10. Лэнд менежер 
программын сургалт 

Кадастрын хэлтэс 80 Сургалтанд хамрагдахыг 
хүссэн албан хаагчид 

2018-2019 онд сумдын газрын 
даамлуудыг Лэнд менежер 
программын сургалтад 
хамруулсан. Уг сургалтад 
хамрагдах албан хаагч байхгүй 
болно. 

100 

16 11. Хаягийн мэдээллийн 
системийн сургалт 

Геодези, зураг зүйн 
хэлтэс, 
Кадастрын хэлтэс 

23 21 аймгийн ГХБХБГ-ын 
Геодези, зураг зүйн 
асуудал хариуцсан 
мэргэжилтнүүд, 
Нийслэлийн ГЗБА-ны 
геодези, зураг зүйн 
асуудал хариуцсан 
мэргэжилтнүүд 

Цаг үеийн байдалтай 
холбоотойгоор сургалт зохион 
байгуулагдаагүй. 

ҮБ 

17. 12. Аймаг, нийслэлийн 
ерөнхий 
архитекторуудыг 
чадавхжуулах сургалт 

Барилга, хот 
байгуулалтын яам, 
Барилгын хөгжлийн 
төв, 
Хот байгуулалтын 
хэлтэс, 

22 21 аймгийн ГХБХБГ-ын 
Барилга, хот байгуулалтын 
хэлтсийн дарга, Аймаг, 
нийслэлийн ерөнхий 
архитекторууд 

Цаг үеийн байдалтай 
холбоотойгоор сургалт зохион 
байгуулагдаагүй.  

ҮБ 



Хот байгуулалтын 
кадастрын хэлтэс 

18. 13. Сумын газрын даамал, 
газар зохион байгуулагч 
нарыг чадавхжуулах 
сургалт 

Хот байгуулалтын 
хэлтэс, 
Газар зохион 
байгуулалтын хэлтэс 
 

3 аймагт 21 аймгийн ГХБХБГ-ын 
газар зохион байгуулалт, 
төлөвлөлтийн асуудал 
хариуцсан мэргэжилтнүүд, 
сумын газрын даамлууд 

Газар зохион байгуулалтын 
төлөвлөлтийн системийн 
чадавхижуулах онлайн 
сургалтад тухайн чиг үүргийн 
асуудлыг хариуцсан 1 
мэргэжилтэн, 12 сумын Газрын 
даамал хамрагдсан. 

100 

19. 14. Төрийн болон албаны 
нууцыг  хамгаалах 
сургалт  

Архив, мэдээллийн төв, 
Геодези, зураг зүйн 
хэлтэс 

21  Агентлаг, 21 аймгийн 
ГХБХБГ, нийслэл, 
дүүргийн ГЗБА-ны нууц  
хамгаалах ажилтнууд 

2020 оны 1 дүгээр сард зохион 
байгуулагдсан Төрийн болон 
албаны нууцыг  хамгаалах 
сургалтад Геодези, зураг зүйн 
асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн Ж.Элбэгзаяа 
хамрагдсан. 

100 

20. 15. БНХАУ-ын ZY-3 хиймэл 
дагуулын 2.1 метрийн 
нарийвчлалтай 
панхроматик, үзэгдэх 
гэрлийн 5.8 метрийн 
нарийвчлалтай сансрын 
зургийг боловсруулах, 
хэрэглэх цахим сургалт 

Орон зайн мэдээлэл, 
технологийн хэлтэс 

30 21 аймгийн ГХБХБГ-ын 
холбогдох мэргэжилтнүүд 

БНХАУ-ын ZY-3 хиймэл 
дагуулын 2.1 метрийн 
нарийвчлалтай панхроматик, 
үзэгдэх гэрлийн 5.8 метрийн 
нарийвчлалтай сансрын 
зургийг боловсруулах, 
хэрэглэх цахим сургалтад 
хамрагдсан. 

100 

21. 16 “Орон зайн өгөгдөл, 
мэдээллийг бүрдүүлэгч 
байгууллагуудын санг 
геопорталаар дамжуулан 
цахимжуулж, хэрэглээнд 
нэвтрүүлэх” ажлын 
хүрээнд чадавхижуулах 
сургалт зохион байгуулах 
 
 
 
 

Орон зайн мэдээлэл, 
технологийн хэлтэс 

44 21 аймгийн ГХБХБГ-ын 
мэдээллийн технологийн 
асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн, Геодези, 
зураг зүйн асуудал 
хариуцсан мэргэжилтнүүд  

Цаг үеийн байдалтай 
холбоотойгоор сургалт зохион 
байгуулагдаагүй. 

ҮБ 
 
 
 
 
 
 



 Албан тушаалын чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай сургалт 
 

22. 1. Ахлах түшмэлийн 
мэргэшүүлэх сургалт 
/Удирдлагын академийн 
сургалтын 2020 оны 
төлөвлөгөөний дагуу/ 

Албан хаагчдын 
саналаар 

1 Тухайн тавигдсан 
шаардлагад нийцсэн 
албан хаагчийн нэрийг 
дэвшүүлэх 

Ахлах түшмэлийн мэргэшүүлэх 
онлайн сургалтад тус 
байгууллагын дарга 
Э.Чагнаадорж хамрагдаж 
сертификатаа гардан авсан. 
 

100 

23. 2. Төрийн албан хаагчдын 
цаг үеийн хэрэгцээт 
сургалт /програмын 
сургалтууд/ 

Албан хаагчдын 
саналаар 

- Суралцахыг хүссэн албан 
хаагчид 

Цаг үеийн байдалтай 
холбоотойгоор програмын 
сургалтад албан хаагчид 
хамрагдаагүй.  
Удирдлагын академийн 
Мэргэшүүлэх дунд хугацааны 
давтан сургалтад 
мэргэжижилтэн Д.Болорчимэг 
хамрагдсан. 

100 

24. 3. Мэргэшсэн зэрэг 
горилох, ахиулах, сунгах 
сургалт 

Албан хаагчдын 
саналаар 

- Суралцахыг хүссэн албан 
хаагчид 

Мэргэшсэн инженерийн зэрэг 
горилох багц цаг тооцох 
сургалтад тус байгууллагын 
Барилга, хот байгуулалтын 
хэлтсийн дарга, Ахлах 
мэргэжилтний хамт 
хамрагдсан. 

100 

25. 4. Магистр, докторант, 
бусад сургалтад 
хамрагдах 

 - Суралцахыг хүссэн албан 
хаагчид 

ХААИС-ийн газар зохион 
байгуулагчийн онлайн ангид 
тус байгууллагын 4 албан 
хаагч хамрагддаг. 

100 

26. 5. Төсөвчний сургалт Албан хаагчдын 
саналаар 

- Суралцахыг хүссэн албан 
хаагчид 

Төсөвчний сургалтад 
БХБХэлтсийн 1 албан хаагч 
хамрагдсан. 

100 

27 6 Сумдын газрын 
даамлуудыг 
чадавхижуулах сургалт 

  Албан хаагчид, Сумдын 
газрын даамлууд 

Хаягийн зэрэгцүүлсэн 
жагсаалт үүсгэх удирдамжийн 
дагуу хийгдэх зарим арга 
хэмжээний сургалт мөн газрын 
төлбөр татварын системийн 

100 



талаарх онлайн сургалтыг 
сумдын Газрын даамлуудад 
2020 оны 4 дүгээр сарын 15-ны 
өдөр зохион байгуулсан. 

Дундаж хувь 100 
Үнэлэх боломжгүй 8  

 
 

 

Хэрэгжилт гаргасан: 

ГАЗРЫН ТӨЛБӨР, ҮНЭЛГЭЭ, ТАТВАРЫН  
АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                                                       Д.БОЛОРЧИМЭГ 

 
Хэрэгжилттэй танилцсан:  
 

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА,  
ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ДАРГА                                                                          Э.ЧАГНААДОРЖ 

 


