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Арга хэмжээний төрөл, 
хэлбэр чиглэл 

Зохион байгуулах 
байгууллага, нэгж 

Хүний 
тоо, нэр 

Хамрагдах төлөөлөл 
Хэрэгжилт  

 
Хувь 

Зөвлөгөөн 

1. 1. 

Аймгуудын Газрын харилцаа, 
барилга, хот байгуулалтын газрын 
дарга нар, удирдах ажилтны 
зөвлөгөөн 

Газар зохион 
байгуулалт, геодези, 

зураг зүйн газар 
2 

Газрын дарга, Хэтсийн 
дарга нар 

21 аймгийн Газрын харилцаа, 
барилга, хот байгуулалтын газар, 
Нийслэл, дүүргийн газар зохион 
байгуулалтын албаны дарга 
нарын “Удирдах ажилтны 
зөвлөгөөн” энэ жил цар тахалтай 
холбогдуулан анх удаа цахимаар 
2021 оны 02 сарын 05-ны өдөр 
зохион байгуулагдлаа.  
Зөвлөгөөнөөр Газрын чиглэлээр 
бодлого, хууль эрх зүйн орчны 
талаар баримталж буй бодлого, 
Геодези, зураг зүй, Суурь 
судалгаа, мониторинг, Кадастр, 
Газар зохион байгуулалт, Орон 
зайн мэдээлэл, технологи, 
Архивийн мэдээлэл, Хот 
байгуулалтын чиглэлээр 2020 онд 
хийж, хэрэгжүүлсэн ажлын товч 
танилцуулга, үр дүн, 2021 оны 
зорилт, төлөвлөсөн томоохон 
ажил, цаашид анхаарах 
асуудлууд, орон нутгийн 
оролцооны тухай хэлэлцлээ. Уг 
зөвлөгөөнд байгууллагын бүх 
албан хаагчид хамрагдсан ба 
зөвлөгөөний үеэр тус 
байгууллагын дарга 2020 
онд  хэрэгжүүлсэн томоохон 
ажлуудын талаарх илтгэл 
тавьсан.  

100 



2. 2. 

Газрын харилцааны салбарын 
нэгдсэн  зөвлөгөөн /форум/ 

Газар зохион 
байгуулалт, геодези, 

зураг зүйн газар 

27 

Бүх албан хаагчид Цаг үеийн байдлын улмаас 
Газрын харилцааны ажилтны 
өдрийг угтан Газрын харилцааны 
салбарын нэгдсэн зөвлөгөөнийг 
онлайнаар зохион байгуулсан. 
ГЗБГЗЗГ-аас баталсан 
хөтөлбөрийн дагуу албан хаагчид 
хариуцсан чиг үүргийн дагуу 
онлайн сургалтуудад тухай бүр 
хамрагдсан.   

100 

3 3 

Геодези, зураг зүйн салбарын 90 
жилийн ойн хурал 

Газар зохион 
байгуулалт, геодези, 

зураг зүйн газар 
2 

Газрын дарга, Геодези 
зураг зүйн асуудал 
хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Хугацаа болоогүй ХБ 

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

сумын газрын даамлуудад зориулсан сургалт 

4 4 

Төрийн албаны хууль, тогтоомжийн 
хэрэгжилтийг хангах сургалт 

Газар зохион 
байгуулалт, геодези, 

зураг зүйн газар 

25 

Төрийн захиргааны 
албан хаагчид 

Стратеги төлөвлөгөө болон 
байгууллага, төрийн албан 
хаагчийн гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөө боловсруулах, 
батлах, хэрэгжилтийг хангах, 
тайлан гаргах цахим сургалтыг 
2021 оны 05 дугаар сарын 11-ний 
өдөр ГЗБГЗЗГ-аас зохион 
байгуулсан. Дээрх сургалтад 
байгууллагын дарга болон 2 
хэлтсийн дарга, дотоод ажил 
хариуцсан ажилтан нар  
хамрагдсан.   

100 

5 5 

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн 
хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийг 
хангах сургалт 

Газар зохион 
байгуулалт, геодези, 

зураг зүйн газар  
2 

Холбогдох албан 
хаагчид 

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн 
хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийг 
хангах сургалтыг 2021 оны 05 
дугаар сард цахимаар зохион 
байгуулсан ба тус байгууллагаас 
2 албан хаагч хамрагдсан. 

100 

6 6 

Геопорталыг хэрэглээнд нэвтрүүлэх 
сургалт 

Орон зайн мэдээлэл, 
технологийн хэлтэс 

1 

Геодези зураг зүйн 
асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Геопорталыг хэрэглээнд 
нэвтрүүлэх сургалтыг 2021 оны 05 
дугаар сард онлайнаар зохион 
байгуулсан ба сургалтад 

100 



Мэдээллийн технологийн асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн болон 
Геодези зураг зүйн асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн нар 
хамрагдсан.  

7 7 

Орон зайн дэд бүтцийн хүрээнд 
зохион байгуулах гэрчилгээ олгох 
сургалт 

Орон зайн мэдээлэл, 
технологийн хэлтэс 

1 

Мэдээллийн 
технологийн асуудал 
хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Хугацаа болоогүй ХБ 

8 8 

НҮБ-ын Навигацийн хиймэл 
дагуулын системийн хорооны 20 
дугаар хурлын үеэрх GNSS-ийн 
хэрэглээний хөгжлийн сургалт 
  

Орон зайн мэдээлэл, 
технологийн хэлтэс, 
Геодези, зураг зүйн 

хэлтэс 

30 

Геодези, зураг зүйн 
асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн Хугацаа болоогүй ХБ 

9 9 

Барилгын ажлын зөвшөөрөл олгох 
программ хангамжийн цахим сургалт  

Хот байгуулалтын 
кадастрын хэлтэс 

 
1 

Ерөнхий архитектор, 
Барилга, хот 
байгуулалтын 
хэлтсийн дарга 

Барилгын ажлын зөвшөөрөл 
олгох программ хангамжийн 
цахим сургалтыг 2021 оны 04 
дүгээр сард зохион байгуулсан ба 
сургалтад Хот байгуулалтын 
кадастрын асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн хамрагдсан. 

100 

10 10 
Хот байгуулалтын кадастрын 
мэдээллийн сангийн мэдээлэл 
бүртгэх сургалт 

Хот байгуулалтын 
кадастрын хэлтэс 

 
1 

Хот байгуулалтын 
кадастр хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Хугацаа болоогүй 
ХБ 

11 11 

Стандартын сургалт /Хаягийн 
тэмдэг, тэмдэглэгээ, Газар зүйн 
нэрийн МС/ 

Геодези, зураг зүйн 
хэлтэс 

1 

Геодези, зураг зүйн 
асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн   

Хаягийн тэмдэг, тэмдэглэгээ, 
Газар зүйн нэрийн мэдээллийн 
сангийн сургалтад Геодези, зураг 
зүйн асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн  хамрагдсан. 

100 

12 12 
Лэнд менежер программын сургалт 

Кадастрын хэлтэс 
- Сургалтанд 

хамрагдахыг хүссэн 
албан хаагчид 

Хугацаа болоогүй 
ХБ 

13 13 

Газрын үнэлгээний  системийн 
сургалт 

Кадастрын хэлтэс 1 

Газрын төлбөр, 
татварын асуудал 
хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Газрын үнэлгээний системийн 
сургалтыг 2021 оны 05 дугаар 
сарын 04-ний өдөр цахимаар 
зохион байгуулсан ба сургалтад 
Газрын төлбөр, үнэлгээ, татварын 
асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 
хамрагдсан.  

100 



14 14 
Хаягийн мэдээллийн системийн 
сургалт 

Геодези, зураг зүйн 
хэлтэс, 

Кадастрын хэлтэс 
1 

Геодези, зураг зүйн 
асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн,  

Хаягийн мэдээллийн системийн 
цахим сургалтад холбогдох 
мэргэжилтэн хамрагдсан. 

100 

15 15 

Аймаг, нийслэлийн ерөнхий 
архитекторуудыг чадавхжуулах 
сургалт 

Барилга, хот 
байгуулалтын яам, 
Барилгын хөгжлийн 

төв, 
Хот байгуулалтын 

хэлтэс, 
Хот байгуулалтын 
кадастрын хэлтэс 

1 

Ерөнхий архитектор, 
Барилга, хот 
байгуулалтын 
хэлтсийн дарга 

Хугацаа болоогүй 

ХБ 

16 16 

Газрын мониторингийн цахим 
системийн сургалт 

Суурь судалгаа, 
мониторингийн хэлтэс 

1 

Суурь судалгаа, 
мониторингийн 
асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Газрын мониторингийн цахим 
системийн сургалт 2021 оны 05 
дугаар сард зохион байгуулагдсан 
ба сургалтад Суурь судалгаа, 
мониторингийн асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн 
хамрагдсан. 

100 

17 17 

Бэлчээрийн газрыг 
фотомониторгийн аргаар үнэлэх 
сургалт  

Суурь судалгаа, 
мониторингийн хэлтэс 

1 

Суурь судалгаа, 
мониторингийн 
асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Хугацаа болоогүй 

ХБ 

18 18 

Газрын төлөв байдал, чанарын 
захиалгат хянан баталгааны ажлыг 
хянах, байнгын шинжээчээр 
баталгаажуулах сургалт 

Суурь судалгаа, 
мониторингийн хэлтэс 

1 

Суурь судалгаа, 
мониторингийн 
асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Газрын төлөв байдал, чанарын 
захиалгат хянан баталгааны 
ажлыг хянах, байнгын 
шинжээчээр баталгаажуулах 
сургалт 2021 оны 05 дугаар сард 
зохион байгуулагдсан ба 
сургалтад Суурь судалгаа, 
мониторингийн асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн 
хамрагдсан. 

100 

19 19 

Шинээр хөгжүүлсэн архивын програм 
турших нэвтрүүлэх сургалт  

Архив, мэдээллийн 
төв, Орон зайн 

мэдээлэл, 
технологийн хэлтэс 

1 

Архив, албан хэрэг 
хөтлөлт хариуцсан 
ажилтан 

Хугацаа болоогүй 

ХБ 

20 20 

Газар зохион байгуулалтын 
төлөвлөгөө боловсруулах, Газар 
зохион байгуулалт, хот 
төлөвлөлтийн цахим систмемийн 

Газар зохион 
байгуулалтын хэлтэс 

14 

Газрын удирдлагын 
хэлтсийн дарга, Газар 
зохион байгуулалт, 
төлөвлөлт, газар 

Хугацаа болоогүй 

ХБ 



сургалт   өмчлөл хариуцсан 
мэргэжилтэн, сумын 
Газрын даамлууд 

21 21 

Газар зохион байгуулалт, хот 
төлөвлөлтийн цахим систмемийн 
хэрэгжилт  

Газар зохион 
байгуулалтын хэлтэс 

14 
 

Газрын удирдлагын 
хэлтсийн дарга, Газар 
зохион байгуулалт 
төлөвлөлт, газар 
өмчлөл хариуцсан 
мэргэжилтэн, сумын 
Газрын даамлууд 

Газар зохион байгуулалт, хот 
төлөвлөлтийн цахим систмемийн 
хэрэгжилт сэдэвт сургалтыг 2021 
оны 05 дугаар сард ГЗБГЗЗГ-аас 
цахимаар зохион байгуулсан ба уг 
сургалтад Газар зохион 
байгуулалт төлөвлөлт, газар 
өмчлөл хариуцсан ахлах 
мэргэжилтэн, сумдын Газрын 
даамлууд хамрагдсан болно. 

100 

Дундаж хувь 100 
Хугацаа болоогүй 9 

 
 
ХЭРЭГЖИЛТ ГАРГАСАН: 
 

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

 
   
  ХЯНАСАН: 

    ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ 
 БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                                             Э.ЧАГНААДОРЖ 

 

 


