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А, ХОТ 
1| ДАРГА 

НБАЯР

Дархан

Д/д Арга хэмжээний төрөл, 
хэлбэр чиглэл

Хугацаа
Зохион байгуулах  
газар, хамрагдах  

мэргэжилтэн
Хүрэх үр дүн

Нэг. Зөвлөгөөн, хэлэлцүүлэг /БХБЯам, ГЗБГЗЗГ-аас/

1 1.1

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

2020.01.16-
2020.01.17

ГЗБГЗЗГ-ын 
Захиргаа, удирдлага, 
хамтын ажиллагааны 
газар

2019 оны тайлангийн 
үнэлгээг дүгнүүлж,
2020 оны 
төлөвлөгөөг 
батлуулсан байна. :•

Дархан-Уул аймгийн барилга, 
хот байгуулалтын салбарын 
удирдах ажилтны зөвлөгөөн

2-р улирал Аймгийн ЗДТГ, 
ГХБХБГ

ГХБХБГ-ын Барилга,. 
хот байгуулалтын- 
хэлтсийн дарга 
оролцсон байна.

2 1.2
Барилга, орон сууц, нийтийн аж 
ахуйн салбарын удирдах 
ажилтны зөвлөгөөн

Батлагдсан
хөтөлбөрийн
хүрээнд

БХБЯ, ГЗБГЗЗГ, 
Барилга хөгжлийн 
төв

ГХБХБГ-ын 
БХБХэлтсийн дарга 
оролцсон байна.

3 1.3 Газрын харилцааны салбарын 
нэгдсэн форум 2-р улирал ГЗБГЗЗГ-ын хэлтсүүд

Холбогдох 
мэргэжилтэнгүүд, 
сумдын даамлууд 
хамрагдсан байна.

4 1.4

Хот байгуулалтын тухай 
хуулийг танилцуулах, 
сурталчлах

/батлагдсан тохиолдолд/

Тухайн
хугацаанд

БХБЯам, ГЗБГЗЗГ, 
Барилгын хөгжпийн 
төв

Шинэчилсэн
найруулга
батлагдсан
тохиолдолд
холбогдох
мэргэжилтнүүд
хэрэгжүүлэх,
сургалтанд
хамрагдсан байна.

5 1.5
Геодези, зураг зүйн салбарын 
90 жилийн ойн хурал, зөвлөгөөн 2020.10.15 ГЗБГЗЗГ, Геодези 

зураг зүйн хэлтэс

ГХБХБГ-ын дарга, 
Газрын удирдлагын 
хэлтсийн дарга ойн 
арга хэмжээнд 
ороцсон байна.

6 1.6
Газрын харилцааны салбарын 
ажилтны өдөрт зориулсан арга 
хэмжээ

2020 оны 5-р 
сарын эхний 
7 хоног

ГЗБГЗЗГ, Захиргаа, 
удирдлага, хамтын 
ажиллагааны газар

ГХБХБГ-ын дарга, 
ГУХ-ийн дарга, 
БХБХ-ий дарга нар 
арга хэмжээнүүд 
оролцсон байна.

7 1.7
Хүн амын нутагшилт, 
суурьшлын хөгжлийн ерөнхий 
төслийн хэлэлцүүлэг

Батлагдсан
хуваарийн
дагуу

БХБЯам, Барилга 
хөгжлийн төв, 
ГХБХБГ

БХБХ-ийн дарга, 
мэргэжилтнүүд 
оролцсон байна.

Хоёр. М эргэжилтэнгүүд, сумдын даамлуудад зориулсан су ргалт /ГЗБГЗЗГ-аас/

8 2.1

“ӨЫЗЗ-ийн байнгын 
ажиллагаатай станцын хэвийн 
үйл ажиллагааг хангах” 
сургалт

2020.01.15-
2020.01.24,
2020.02.10

ГЗБГЗЗГ-ын Геодези, 
зураг зүйн хэлтэс, 
Орон зайн мэдээлэл, 
технологийн хэлтэс

ГХБХБГ-ын ГУХ-ийн 
геодези, зураг зүйн 
хариуцсан 
мэргэжилтэн 
хамрагдсан байна.

7 2.2
“Газар зүйн нэрийн 
мэдээллийн сан бүрдүүлэх” 
сургалт

2020.01.15-
2020.01.24

ГЗБГЗЗГ-ын Геодези, 
зураг зүйн хэлтэс,

ГХБХБГ-ын
ГУХэлтсийн
мэргэжилтэн



хамрагдсан байна.

8 2.3

Геодезийн байнгын цэг, 
тэмдэгтийн мэдээллийн 
сангийн бүрдүүлэлт, хаягийн 
зургийн- мэдээллийн сангийн 
тулгалт хийх

2020.01.15-
2020.01.24

ГЗБГЗЗГ-ын Геодези, 
зураг зүйн хэлтэс, 
Орон зайн мэдээлэл, 
технологийн хэлтэс

ГХБХБГ-ын ГУХ-ийн 
геодези, зураг зүйн 
хариуцсан 
мэргэжилтэн 
хамрагдсан байна.

9 2.4

Газар зохион байгуулалтын 
төлөвлөлтийн мэдээллийн 
сангийн нэгдсэн системийн 
сургалт

1-р улирал
ГЗБГЗЗГ-ын Газар 
зохион байгуулалтын 
хэлтэс

ГХБХБГ-ын ГУХ-ийн 
мэргэжилтэн 
хамрагдсан байна.

10 2.5

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

2020.05.04-
2020.05.06,

ГЗБГЗЗГ-ын Геодези, 
зураг зүйн хэлтэс, 
Орон зайн мэдээлэл, 
технологийн хэлтэс

ГХБХБГ-ын ГУХ-ийн 
геодези, зураг зүйн 
хариуцсан 
мэргэжилтэн 
хамрагдсан байна

11 2.6

“Газрын төлөв байдал, 
мониторингийн үндэсний 
сүлжээний цахим систем”-ийн 
сургалт

2-р улирал
ГЗБГЗЗГ-ын Суурь 
судалгаа
мониторингын хэлтэс

ГХБХБГ-ын ГУХ-ийн 
Суурь судалгаа, 
мониторинг 
хариуцсан
мэргэжилтэн X 
хамрагдсан байна

12 2.7 "Со11ес1 Еаг1И” программын 
сургалт 2-р улирал

ГЗБГЗЗГ-ын Суурь 
судалгаа
мониторингын хэлтэс

ГХБХБГ-ын ГУХ-ийн 
Суурь судалгаа, 
мониторинг 
хариуцсан 
мэргэжилтэн 
хамрагдсан байна

13 2.8

Хот байгуулалтын кадастрын 
мэдээллийн санг хөтлөх, 
бүрдүүлэх, хэрэглээнд 
нэвтрүүлэх сургалт

2-р улирал
ГЗБГЗЗГ-ын Хот 
байгуулалт 
кадастрын хэлтэс

ГХБХБГ-ын БХБХ- 
ийн холбогдох 
мэргэжилтэн 
хамрагдсан байна.

14 2.9 Лэнд менежер программын 
сургалт

4 хоногоор, 
4 удаа

ГЗБГЗЗГ-ын 
кадастрын хэлтэс

ГХБХБГ-ын 
холбогдох 
мэргэжилтэн 
хамрагдсан байна.

15 2.10 Газрын төлбөр, татварын 
системийн сургалт 2-р улирал ГЗБГЗЗГ-ын 

кадастрын хэлтэс

ГХБХБГ-ын ГУХ-ийн 
Газрын төлбөр, 
татвар үнэлгээний 
хариуцсан 
мэргэжилтэн 
хамрагдсан байна

16 2.11 Хаягийн мэдээллийн 
системийн сургалт

2020.11.02-
2020.11.06,

ГЗБГЗЗГ-ын геодези 
зураг зүйн хэлтэс, 
кадастрын хэлтэс

ГХБХБГ-ын ГУХ-ийн 
геодези, зураг зүйн 
хариуцсан 
мэргэжилтэн 
хамрагдсан байна

17 2.12
Аймаг нийслэлийн ерөнхий 
архитекторуудыг 
чадавхжуулах сургалт

2-р улирал
БХБЯам, Барилга 
хөгжлийн төв, хот 
байгуулалтын хэлтэс

Ерөнхий архитектор 
оролцсон байна.

18 2.13

Орон нутгийн ГХБХБГ-ын Хот 
байгуулалтын кадастр, зураг 
төсөл магадлал хариуцсан 
мэргэжилтэн, сумын газрын 
даамлууд, газар зохион 
байгуулагч нарыг 
чадавхжуулах сургалт

2,3,4-р
улирал

ГЗБГЗЗГ-ын 
Кадастрын хэлтэс, 
Хот байгуулалтын 
кадастрын хэлтэс

ГХБХБГ-ын 
холбогдох 
мэргэжилтнүүд, 
газрын даамлууд 
оролцсон байна

19 2.14 АсИуе 01ге(огу анхан дунд 
шатны аюулгүй байдлын анхан 3-р улирал

ГЗБГЗЗГ-ын Орон 
зай мэдээлэл,

ГХБХБГ-ын
мэдээллийн



шатны сургалт технологийн хэлтэс технологийн асуудал 
хариуцсан 
мэргэжилтэн 
оролцсон байна

20 2.15 Төрийн болон албаны нууцыг 
хамгаалах сургалт 2-р улирал Архив мэдээллин төв

Нууцыг хамгаалах 
ажилтан оролцсон 
байна.

21 2.16

НҮБ -ын. Навигацийн хиймэл 
дагуулын системийн хорооны 
20 дугаар хурлын үеэрх СЫ35 
—ийн хэрэглээний хөгжлийн 
сургалт

2-р улирал Орон зайн мэдээлэл, 
технологийн хэлтэс

ГХБХБГ-ын ГУХ-ийн 
геодези, зураг зүйн 
хариуцсан 
мэргэжилтэн 
хамрагдсан байна

Гурав. Албан тушаалы н чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай сургалт

22 3.1

Төрийн албан хаагчийн 
мэргэшүүлэх багц цагийн 
сургалт
/Удирдлагын академиийн 
сургалтын 2020 оны 
төлөвлөгөөний 2.1, 2.2/

2020.04.01-
2020.12.31,

Удирдлагын
академи,
Захиргаа.удирдлага, 
хамтын ажиллагааны 
газар

ГХБХБГ-ын ГУХ, 
БХБХ-ээс шаардлага 
хангасан 
мэргэжилтэнг 
хамруулсан байна

23 3.2 Төрийн албан хаагчдын цаг 
үеийн хэрэгцээт сургалт

2020.01.02-
2020.12.31, Удирдлагын академи

ГХБХБГ-ын албан 
хаагчдаас 
хамруулсан байна.

24 3.3 Мэргэшсэн зэрэг горилох, 
ахиулах, сунгах сургалт

2020.01.02-
2020.12.31,

Барилгын хөгжпийн 
төв, ГЗБГЗЗГ-ын 
ЗУХАХэлтэс

ГХБХБГ-ын ГУХ, 
БХБХ-ээс шаардлага 
хангасан 
мэргэжилтнүүд 
өөрсдийн зардлаар 
хамруулсан байна

25 3.4 Магистр, докторант, бусад 
сургалтад хамрагдах

2020.01.02-
2020.12.31,

ГЗБГЗЗГ,
ЗУХАХэлтэс

ГХБХБГ-ын албан 
хаагчид өөрсдийн 
зардлаар хамрагдсан 
байна.

Дөрөв. Байгууллагын дотоод ху) /л ь  эрх зүйн сургалт

26 4.1

Хууль сурталчлах ажлын 
хүрээнд хийх Төрийн албаны 
шинэ хууль болон дүрэм 
журмуудын сургалт

1-12 сард

Хууль зүйн хэлтэс, 
ЗХАХМэргэжилтэн 
Б.Золбаясах, бусад 
байгууллагуудтай 
хамтран

Албан хаагчдын 
хууль эрх зүйн 
мэдлэгийг 
дээшлүүлсэн байна

27 4.2
Жендэрийн тэгш байдлыг 
хангах сургалт

2-р улирал
Хүний эрхийн 
үндэсний комисс 
Дархан салбар, 
ЗХАХМэргэжилтэн 
Б.Золбаясах

Албан хаагчдын 
жендэрийн талаар 
мэдлэг нь дээшилсэн 
байна.

28 4.3 Захиргааны ерөнхий хуулийн 
тухай сургалт

2-р улирал
Цагдаагийн газар,
ЗХАХМэргэжилтэн
Б.Золбаясах

Албан хаагчдын 
Захиргааны ерөнхий 
хуулийн мэдлэг 
дээшилсэн байна.

Т ө л ө в л ө гө ө г  хянае?а
ГУХ-ийн дарга: 

БХБХ-ийн дарга:

/Г.Нямдорж/

/Х.Олонбаяр/

Т ө л ө в л ө гө ө г  б о л о в с р у у л с а н :

ЗХАХМэргэжилтэн: /Б.Золбаясах/


