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БОЛОВСРОЛ:
1. Магистр (MSc): ХБНГУ-ын Мьюнхений Техникийн их сургууль (TUM) (HSS-ийн
тэтгэлгээр), Газрын менежмент, газрын эрхзүйн магистр, 2010 он
2. Магистр (MSc): Улаанбаатар хот, Удирдлагын Академи, Удирдахуйн ухааны
магистр, 2004 он
3. Бакалавр: Улаанбаатар, Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн Агробиологийн факультет,
Газар зохион байгуулагч инженер, 2001 он
4. Улаанбаатар, Худалдааны техникум, Худалдааны бараа судлагч, 1990 он
5. Архангай аймаг, Төвшрүүлэх сумын 10 жилийн дунд сургууль, 1987 он
МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛСЭН БАЙДАЛ:
Дадлага:
- Барилга Хот Байгуулалтын Яам, Барилгын Хөгжлийн Төвийн Мэргэшсэн
инженерийн зэргийн сургалт, “Газар Зохион Байгуулалтын Төлөвлөлт”-ийн
хүрээнд “Мэргэшсэн инженер”-ийн зэрэг сунгасан. 2019 он
- ОХУ-ын Новосибирск хот, Сибирийн Геодезийн Улсын Академид Олон улсын
оюутны “Хэрэглээний Геодези” зуны дадлага удирдсан. 2011 оны 07.04-15
- ХБНГУ-ын Мьюнхен хот, Бавари мужын Хэмжил Зураглалын Агентлагийн
Фотограмметр, Тандан судлалын хэлтэст “Үйлдвэрлэлийн дадлага” хийсэн.
2009.03-04-р сар
- Шведийн Яавле хот, Улсын Газрын Алба болон Хэмжилт Зураглалын Агентлаг
дээр Олон улсын “Urban land administration” хөтөлбөрийн хүрээнд дадлага хийсэн.
2007.09-10-р сар
- ХБНГУ-ын Берлин хот, ГТХАН- “Газрын менежмент ба санхүүгийн кадастр
төсөл”-ийн ҮХХ-ийн хуулийн төслийн ажлын хэсгийн хамт ХБНГУ-ын Үл хөдлөх
хөрөнгийн систем, тогтолцоотой танилцах дадлага хийсэн.. 2007.06-р сар
ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ӨГҮҮЛЭЛ: /сүүлийн 5 жил/
1. “Шинээр эзэмшүүлэх тариалангийн газрын газар ашиглалтын төлөвлөлтийн үр
дүнгээс”
бүрэн
хэмжээний
өгүүлэл,
ХААИС-ийн
Агроэкологийн
сургууль,"Газрын харилцаа 2021" ЭШБХ-ын эмхтгэл, 2021, ISBN 978-9919-96884-7, х. 136-143
2. “Богд хааны ордон музейн эдэлбэр газрын хамгаалалтын бүсийн кадастрын
зураглалын асуудал” бүрэн хэмжээний өгүүлэл, ХААИС-ийн Агроэкологийн
сургууль,"Газрын харилцаа 2020" ЭШБХ-ын эмхтгэл, 2020, х. 45-50
3. “Налайх дүүргийн шинээр эзэмшүүлэх тариалангийн талбайн усжуулалтын эх
үүсвэрийн төлөвлөлт” бүрэн хэмжээний өгүүлэл, ШУТИС, ГУУС-ийн 60 жилийн
ойд зориулсан ЭШБХ-ын эмхтгэл №4/275, 2020, ISBN 978-9919-506-23-0, х. 73-77
4. "Богд хааны ордон музейн нутаг дэвсгэр болон хамгаалалтын бүсэд үйлдсэн том
масштабын байрзүйн зураглал" бүрэн хэмжээний өгүүлэл, Богд хааны ордон

музейн байгалийн ба нийгмийн гаралтай хүчин зүйлсийн нөлөөллийн судалгааны
эмхтгэл. 2020 он
5. "Чойжин ламын хамгаалалтын бүсийн газрын кадастрын зураглалын асуудалд"
бүрэн хэмжээний өгүүлэл, ХААИС-ийн Агроэкологийн сургууль,"Газрын
харилцаа 2019" ЭШБХ-ын эмхтгэл, 12(02), 2019, ISBN 978-99973-912-0-9, х. 5663
6. “Чойжин ламын сүм музейн нутаг дэвсгэр болон орчны том масштабын байрзүйн
зураглалын ажлын үр дүн” өгүүлэл, Чойжин ламын сүм музейн дурсгалт барилгад
учруулж болох байгалийн ба нийгмийн гаралтай хүчин зүйлсийн нөлөөллийн
судалгааны эмхтгэл. 2018 он
7. “Гадаргын усны урсацыг орон зайн дүн шинжилгээгээр тодорхойлсон үр дүн”
өгүүлэл, ХААИС-ийн Агроэкологийн сургууль,"Газрын харилцаа 2018" ЭШБХын эмхтгэл хуудас 131, 2018.05
8. “Гэр хорооллын инженерийн дэд бүтцийн газар ашиглалтын судалгааны үр дүн”
өгүүлэл, ХААИС-ийн Агроэкологийн сургууль,"Газрын харилцаа 2018" ЭШБХын эмхтгэл хуудас 69, 2018.05
9. “Land use planning system in Mongolia” өгүүлэл, ОХУ-ын Санкт-Петербург хотод
зохион байгуулагдсан “Байгалийн нөөцийн ашиглалтын бодлогын тулгамдсан
асуудлууд” сэдэвт ЭШХ-ын эмхэтгэлд, хуудас 49, 2018.04
10. “Багатойруугийн нутаг дэвсгэрийн газар ашиглалтын зөрчлийн дүн шинжилгээний
үр дүн” өгүүлэл, Газрын харилцаа сэтгүүлийн 2017/№2/45 дугаарт, хуудас 51-60,
2017.07 сар
11. “Бага тойруугийн нутаг дэвсгэрийн газар ашиглалтын судалгааны үр дүн” өгүүлэл,
Газрын харилцаа сэтгүүлийн 2017/№2/45 дугаарт, хуудас 44-50, 2017.07 сар
12. “Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт” өгүүлэл, ХААИС, Агро экологийн сургууль,
Газрын харилцаа 2017 ЭШБХ-ын 2017,09(02) эмхтгэл хуудас 175, 2017.05.05
13. “Сүхбаатар дүүргийн 10-р хорооны барилгажсан хэсгийн газар дахин төлөвлөлт”
өгүүлэл, ХААИС, Агро экологийн сургууль, Газрын харилцаа 2017 ЭШБХ-ын
2017,09(02) эмхтгэл хуудас 152, 2017.05.05
ҮЙЛДВЭРЛЭЛД НЭВТРҮҮЛСЭН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БОЛОН ТӨСЛИЙН
АЖЛУУД: /Сүүлийн 5 жил/
1. 2022.04 оноос: Монгол улсын Засгийн Газар, БХБЯ, ГЗБГЗЗГ-ын захиалгаар “Газар
чөлөөлөх нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөө боловсруулах арга зүй”,
“Хөшигийн хөндийн хот суурины дахин төлөвлөлтийн газар чөлөөлөх бэлтгэл
ажлыг хангах, нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөө боловсруулах” төсөлд
ажиллаж байна.
2. 2022.04 оноос: Монгол улсын Засгийн Газар, БХБЯ, ГЗБГЗЗГ-ын захиалгаар
“Хөшигийн хөндийн хот суурины дахин төлөвлөлтийн газар чөлөөлөлт, нүүлгэн
шилжүүлэлтийн төлөвлөгөө боловсруулахад 1:500-ны масштабтай байрзүйн зураг
зохиох” төсөлд зөвлөхөөр ажиллаж байна.
3. 2021.04 сараас: АХБ-ны санхүүжилтээр хэрэгжиж буй “Улаанбаатар хотын гэр
хорооллын дэд төвийг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөрийн -3
дугаар шат” / “MFF0078/Loan 3526-MON (COL)-/Land Acquisition and Resettlement
Plan for Tolgoit Subcenter-Tranche 3/ of Ulaanbaatar Urban Services and Ger Areas
Development Investment Program -T2-CS05”/ төслийн “Толгойт дэд төвийн Газар
чөлөөлөлт, Нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөө боловсруулах” дэд төсөлд
ажиллаж байна.
4. 2019.05-2019.12 сар: Налайх дүүргийн ЗДТГ, Налайх дүүргийн Газар Зохион
Байгуулалтын Албаны захиалгат гэрээт ажил, Гео-Аксис ХХК-ны хамт “Газар

тариалангийн чиглэлээр шинээр эзэмшүүлэх 200 га газрын газар ашиглалтын
төлөвлөлт боловсруулан хүлээлгэн өгсөн.
5. 2021.03-2022.05 хүртэл: АНУ-ын Мянганы сорилтын сангийн буцалтгүй
тусламжаар Монголын Мянганы Сорилтын Сан (ММСС)-хэрэгжүүлж буй
“Улаанбаатар хотын ус хангамжийг нэмэгдүүлэх хөтөлбөр”-ийн “Улаанбаатар
хотын Ус хангамжийн баруун шинэ эх үүсвэр” төслийн БОННҮ/НШТ-г
хэрэгжүүлэх /УБ хотын ГЗБА, ГЧХ/ ажилд “Бие даасан хувь зөвлөх”-өөр ажиллаж
байна.
6. 2020-2021 он. НҮБ-ийн санхүүжилтээр БОАЖЯ-нд хэрэгжиж буй “Монголын
унаган байгалийн хүлцэл тогтворжилтыг хангах нь” /RFP/2019/015–”Ecosystem
services assessment and developing green development plan for 4 pilot landscapes” in
Mongolia sub project of Ensuring Sustainability and Resilience (ENSURE)/ төслийн
“Ногоон хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулж, экосистемийн үйлчилгээний үнэлгээ
хийх (4 аймаг 13 сум)” дэд төсөлд ГЗБ, төлөвлөлтийн мэргэжилтнээр ажиллаж,
загвар төлөвлөгөө, үнэлгээний арга зүй боловсруулахад оролцож, хүлээлгэн өгсөн.
7. 2019.05-2021.01: АНУ-ын Мянганы сорилтын сангийн буцалтгүй тусламжаар
Монголын Мянганы Сорилтын Сан (ММСС)-хэрэгжүүлж буй “Улаанбаатар хотын
ус хангамжийг нэмэгдүүлэх хөтөлбөр”-ийн “Улаанбаатар хотын Ус хангамжийн
баруун шинэ эх үүсвэр” төслийн БОННҮ/НШТ боловсруулах зөвлөх
үйлчилгээний хүрээнд ГЧНШТ боловсруулан, хүлээлгэн өгсөн.
8. 2019.03.07-2019.06: “Богд хааны ордон музейн цогцолбор барилга байгууламжид
эрсдэл учруулж болох байгалийн ба нийгмийн гаралтай хүчин зүйлсийн
нөлөөллийн судалгаа” төслийн хүрээнд газрын дэлгэрэнгүй бүртгэл судалгаа, том
масштабын дэвсгэр зураглал хийж, том масштабын байрзүйн зураг үйлдэж,
зөвлөмж гарган, хүлээлгэн өгсөн.
9. 2018.01-10 сар. МУИС-ийн ШУС-ийн “ГЗБ” сургалтын хөтөлбөрт магадлан
шинжилгээ хийх шинжээчээр ажилласан. БМИҮЗ-ийн захирлын 2018.01.22-ны 04
тоот тушаалаар, АХБ болон БМИҮЗ-ийн санхүүжилттэй, Хөтөлбөрийн Магадлан
итгэмжлэлийн үнэлгээг хийж, тайланг хүлээлгэн өгсөн. Хөтөлбөрийн улсын
хороогоор хэлэлцүүлж, батлуулсан.
10. 2017.06-2018.05 он:“Чойжин ламын сүм музейн дурсгалт барилгад эрсдэл учруулж
болох байгалийн ба нийгмийн гаралтай хүчин зүйлсийн нөлөөллийн судалгааны
төсөл”-ийн хүрээнд газрын дэлгэрэнгүй бүртгэл судалгаа хийж том масштабын
дэвсгэр зураглал хийж том масштабын байрзүйн зураг болон орчны барилга
байгууламжуудын барилга хоорондын зайн тооцооллыг хийж зураг үйлдэж,
тайланг хүлээлгэн өгсөн.
НОМ, СУРАХ БИЧИГ, ГАРЫН АВЛАГА:
1. Нэг сэдэвт бүтээл: Improving the existing land use planning system in Mongolia,
"Lambert Academic Publishing", Germany, 2013 он, ISBN 13: 978-3-659-32196-2,
ISBN 10: 3659321966, http://www.abebooks.com/Improving-existing-land-useplanning-system/13031132785/bd
2. Ном: "ХБНГУ-ын ҮХХ-ийн үнэлгээний тогтолцоо, эрх зүйн орчны туршлага”,
"Нью индиго" ХХК-ийн хэвлэлийн үйлдвэр, Улаанбаатар, 2010 он ISBN 97899962-839-4-9
3. “Сумын газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө” гарын авлага, 4 дэх хэвлэлт
"Нью индиго" ХХК-ийн хэвлэлийн үйлдвэр,Улаанбаатар хот,2017 он
4. “Газрын бүртгэл судалгаа” Улаанбаатар хот, анхны хэвлэлт 2010, 2011 он

