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“Хөшигийн хөндийн хот суурины дахин төлөвлөлтийн газар чөлөөлөх бэлтгэл 
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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 
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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 
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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.   
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