
 

ОВОГ НЭР: Даваацэрэн Дөлгөөн 

САЛБАР: Геодези 

АЛБАН ТУШААЛ: Сургалтын мастер 

МЭРГЭЖИЛ: Геодезийн инженер 

ЦОЛ, ЗЭРЭГ: Магистр 

СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ  

УТАСНЫ ДУГААР: 89009474 

И-МЭЙЛ ХАЯГ: Dulguun.d@must.edu.mn 

ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА:  

1991 оны 1 дүгээр сарын 13нд Увс аймгийн Малчин Суманд мэндэлсэн Бага насаа эцэг эхийн 

гар дээр өнгөрүүлсэн 1999онд Увс аймгийн Малчин сумын 8-н жилийн дунд сургуульд 1-р 

ангид элсэн орсон ба 2000 онд Сэлэнгэ аймгийн Мандал суманд шилжин ирж Суурьшсан уг 

сумын ерөнхий боловсролын 1-р бүрэн дунд сургуульд суралцаж 2009 онд төгссөн, 2009-2013 

онд ШУТИС-УУИС-д бакалавр, 2018-2020 ШУТИС-ГУУС-д магистр, 2021 оны 9 сараас 

ШУТИС-ГУУС-д доктрантур 

БОЛОВСРОЛ: Дээд 

1. Магистр (MSc): 2021 ШУТИС-ГУУС 
2. Бакалавр (BSc): 2013 ШУТИС-УУИС 

АЖЛЫН ТУРШЛАГА: 

“Боригтэс” ХХК, Албан тушаал: Геодезийн инженер 

1. “Геодезийн солбицол, өндөр, тусгагийн нэгдсэн тогтолцоонд шилжих”  төсөлд 

Улаанбаатар хотын GPS-ийн үндсэн, дэд, зураглалын сүлжээний хэмжилт, 

нивелирдлэгийн III ангийн хэмжилт, цэгийн судалгаа,  суулгалтын ажил 

2. “Монгол улсын өндрийн тулгуур сүлжээнд давтан хэмжилт хийх” төслийн  хүрээнд 

нивелирийн II ангийн сүлжээний 15,16 полигоны хэмжилт 

3. “Номин констракшн”, “Вилмар”, “Коёота”, “Орчлон констракшн”  компаниудын 

захиалгаар баригдаж буй барилгуудын геодезийн хэмжилтүүд 

4. “47-р бүсийн геодезийн байнгын цэг, тэмдэгтийн судалгаа, тооллого” төслийн хүрээнд 

Хөвсгөл аймгийн геодезийн цэг тэмдэгтийн тооллого, судалгааны ажил 

5. “Монгол улсын өндрийн тулгуур сүлжээнд давтан хэмжилт хийх” төслийн хүрээнд 

нивелирийн II ангийн сүлжээний 35,36-р шугамын хэмжилтийн ажил 

6. “Мэдээлэл Холбооны үндсэн сүлжээний өргөтгөл, шинэчлэл төсөл” 21 аймаг, сумдыг 

холбосон шилэн кабелийн 1:1000, 1:25000 масштабтай гүйцэтгэлийн зураг 

7. “Газар хөдлөлийн гамшгийн эрсдлийг бууруулах ажлын хүрээнд инженерийн барилга 

байгууламж, шугам сүлжээний мэдээллийн сан байгуулах” төсөлд  

8. “МУ-ын нутаг дэвсгэрийг хамарсан геодезийн цэг тэмдэгтийн тооллого судалгаа“ 

төслийн хүрээнд Увс, Баян-Өлгий, Хөвсгөл геодезийн цэг, тэмдэгтийн тооллого 

судалгаа  

9. Улаанбаатар хот доторх кадастрын зураглалын ажил 

“РЭС” ХХК, Албан тушаал: Геодезийн инженер 

1. Улаанбаатар хотын Олон Улсын Шинэ Нисэх онгоцны буудлын Гадна дулааны шугам 

сүлжээний геодезийн хэмжилтүүд 

2. Эрдэнэт үйлдвэрийн Тэсрэх бодис хадгалах агуулахын саравчны ажлын геодезийн 

хэмжилтүүд 

3. 2018, 2019 онуудад Таван Толгой Гашуун Сухайт чиглэлийн зам засварын ажил 

ШУТИС ГУУС Геодезийн салбар: 2019 оны 9 сараас Сургалтын мастериар 
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