
ҮНДЭСНИЙ ГЕОЛОГИЙН АЛБАНЫ АЛБАН ХААГЧДЫН 2021 ОНЫ СУРГАЛТЫН ТАЙЛАН

2021 оны Сургалтын төлөвлөгөөг батлан, хэрэгжилтийг ханган ажилласан. Төлөвлөгөөнд тусгагдсан сургалтууд Ковидын нөхцөл 
байдлаас хамаарах цахимаар голчлон зохион байгуулагдсан. 2021 оны санхүүгийн төсөвт сургалтын зардал төсөвлөгдөөгүй бөгөөд 
дотоод нөөц бололцоо, төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд нийт 27 сургалтад албан хаагчдыг 100 хувь хамруулсан. Үүнд:

Бүх нийтээр хамрагдах сургалт - 5
Мэргэжлийн болон мэргэшүүлэх сургалт -15
Бие даан цахимаар судлаж, танилцах сургалт - 7

Д/д
Сургалтын 

ангилал
Сургалт зохион 

байгуулагч Сургалтын сэдэв
Сургалт зохион 

байгуулах 
хугацаа

Хамрагд- 
сан хүний 

тоо
Хэрэгжилт

1

Хувь хүний 
хөгжил, 

манлайлал
МЕК1Т, ТАЗ

Үр дүнд суурилсан 
төлөвлөлт 2-р улиралд 6

2021.04.06-нд Удирдах албан хаагчдад 
зориулсан “Ур чадварт суурилсан хүний нөөцийн 
тогтолцоо” сэдэвт цахим сургалт 6 удирдах

Ур чадварт суурилсан 
хүний нөөцийн 

тогтолцоо
2-р улиралд

13
2021.04.08-нд Гүйцэтгэх албан хаагчдад 
зориулсан “Ур чадварт суурилсан хүний нөөцийн 
тогтолцоо” сэдэвт цахим сургалт

2 2

2021,06.03-04-нд ТАЗ-өөс зохион байгуулсан 
“Цогц чадамжид суурилсан хүний нөөцийн 
удирдлага” сэдэвт сургалтад ТЗУХ-ийн 2 
албан хаагч хамрагдав.

3 Байгууллагын үйл 
ажиллагааны үр дүнтэй 

байдал
1-р улиралд

15

2021.05.25-нд өдөр нийт албан хаагчдад 
зориулсан “Жендэр, жендэрийн эрх тэгш 
байдлын үндсэн ойлголт, салбарын 
жендэрийн талаар баримталж буй бодлого” 
сэдэвт цахим сургалт 15 албан хаагч 
оролцов.

4 25
201.06.17-нд Зан үйлд нөлөөлөх ухааныг 
төрийн бодлогод ашиглах нь цахим 
сургалтад албан хаагчид хамрагдав.



Д/д
Сургалтын 

ангилал
Сургапт зохион 

байгуулагч Сургалтын сэдэв
Сургалт зохион 

байгуулах 
хугацаа

Хамр г 
сан хүний 

тоо
Хэрэгжилт

5 Цагийн менежмент-
Сонголтын менежмент 1-р улиралд 21

2021.05..27-нд нийт албан хаагчдад зориулсан 
“Цагийн менежментээс сонголтын менежмент 
руу” сэдэвт Мерит төслийн цахим сургалт 21 
албан хаагч оролцов.

6

Хувь хүний 
хөгжил, 

манлайлал

МЕЯ1Т, ТАЗ

Ажлын байран дахь ёс 
зүй 3-р улиралд

19 2021.09.10-нд Стресс менежмент 19 албан 
хаагч оролцов.

7 29
2021.05.07-нд "Цахим орчинд ажиллахад 
үүсэх эрүүл мэндийн асуудал" бие даан 
цахимаар судлах

8 26
2021.05.27-нд "Төрийн албан хаагчийн ёс 
зүйн гарын авлага" бие даан цахимаар 
судлах

9 Маргаан шийдвэрлэлт 3-р улиралд 23
2021.06.18-нд "Харилцан хүндлэл, итгэлцэл 
бүхий орчинг бүрдүүлэх нь" бие даан 
цахимаар судлах

10

ТЗУХ

Багийн ажиллагаа 3-р улиралд 24 2021.10.15-нд Багийн сургалт 24 албан 
хаагч оролцов.

11
Авлигын эсрэг хуулийг 
хэрэгжүүлэх чиглэлийн 

сургалт
4-р улиралд

23
2021.08.12-нд "Хандив дэмжлэгийг хүлээн 
авах эрх зүйн зохицуулалтуудын талаарх 
ойлголт" бие даан цахимаар судлах

12 20
2021.08.12-нд "Авлигын эсрэг бодлогод 
нэмэр болох ёс суртахууны сэтгэл зүйн 
сургамжууд" бие даан цахимаар судлах

13

Мэргэшүүлэх 
сургалтууд ЭБС,ТЭЗХ

Ашигт малтмалын 
улсын нөөцийн 
балансыг гаргах олон 
улсын аргачлал

3-р улиралд 0

ВСК төслөөс Ашигт малтмалын улсын нөөцийн 
балансыг гаргах олон улсын аргачлалаар 
хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулах 
талаар тохиролцож, 2022 оны төлөвлөгөөнд 
тусгах болсон.

14
Геологийн судалгааны 
ажлын норм, норчлол 
тогтоох арга зүй

1-р улиралд 5

2021.05 сард Геологийн судалгааны ажлын 
норм, норчлол тогтоох арга зүй сэдвээр МУИС- 
ийн багш, ЭБМЗ-ийн гишүүн Ж.Ганбаатарын 
сургалтыг зохион байгуулсан. ЭБСТЭЗХ-ийн 5 
ажилтан хамрагдсан.



Д/д
Сургалтын 

ангилал
Сургапт зохион 

байгуулагч *Сургаптын сэдэв
Сургалт зохион 

байгуулах 
хугацаа

Хамр ,- 
сан хүний 

тоо

15

Мэргэшүүлэх 
сургалтууд

М|сгот1пе 
монгол дахь 
төлөөлөгч

Мюгогтнпе, СеоЬапк 
программын 
хэрэглээний сургалт

1.2-р улиралд 8 Мюгот1пе программын анхан шатны сургалтад 
ГМТ-ийн 8 албан хаагч хамрагдсан.

16

ЕВЕЮ, ГМТ

СеозоЙ программын хэр 2-р улиралд 8

2021.10.26-28-нд 8еедиеп1: компаниас Үндэсний 
Геологийн албанд нийлүүлж буй “СеозоЙ Оаз1з 
топ1а]” геофизикийн программтай холбоотой 
программын анхан шатны сургалтад ГМТ-ийн 8 
албан хаагч суралцав.

17
Гадаргын болон газрын 
доорх усны болон 
гидрогеохими

2-р улиралд 6
2021.09.06-09-нд АдиаСЬет программ 
хангамжийн сургалтад ГМТ-ийн 5 албан хаагч 
суралцав.

18 Агсд1з программын 
хэрэглээний сургалт 1-р улиралд 8 АгсО18 РоНа1, Орегайопа! ОазИЬоагс! -Хянах 

самбартай ажиллах сургалт

19

Геохимийн өгөгдөл 
боловсруулах 
программын 
хэрэглээний сургалт

2-р улиралд 5 2021.01.08-нд Геологийн архивын цахим 
үйлчилгээний 1диаппа системийн сургалт

20
Эрдэс баялгийн 
мэдээлэл боловсруулах 
программын сургалт

1-р сард 8
2021.01.26-нд “АгсО18 Рго танилцуулга ба 
“АгсС18 8егуег”-тэй ажиллах” сэдэвт сургалтад 
ГМТ-ийн 8 албан хаагч суралцав.

21 Геосистемийн админы 
түвшний сургалт 1-рсард 8 2021.01.07-нд Геосистемийн админы 

түвшний сургалтад хамрагдав.

22
"Оа1:а апа1уз15 К, Оа1а
Заепсе Ру1Иоп, Оа1а 
апа1уз1з" сургалт

2-р сард 8 2021.06 мард РуНпоп, Р программчилын хэлний 
сургалтад ГМТ-ийн 8 албан хаагч суралцав.

23 ДМС хэрэглэгчийн сурга 2-р улиралд 8
Тайлант хугацаанд 2021,02.25-26нд 
Рог1а1О18 хяналтын самбар талаарх 
сургалтад ГМТ-ийн 8 албан хаагч суралцав.

24

УТХ-өөр хэрэгжиж буй 
төслүүдийн хэмжээнд 
мэдээллийн сан 
бүрдүүлэлтийн талаар 
сургалт

2-р улиралд 18 Тайлант хугацаанд зохион байгуулагдаагүй.



/д Сургалтын 
ангилал

Сургалт зохион 
байгуулагч Сургалтын сэдэв

Сургалт зохион 
байгуулах 
хугацаа

Хамр 
санхүний 

тоо
Хэрэгжилт

25

Мэргэшүүлэх 
сургалтууд

Агс411 архивын эрэл- 
хайлтын программын 
сургалт

жилдээ 3 Тайлант хугацаанд зохион байгуулагдаагүй.

26 ТӨЛӨВЛӨГДӨӨ 
бичгийн станда

"ҮЙ СУРГАЛТ-1 АЕГ-ын Баримт 
ртын талаарх сугалт 4 ГБТА-ын албан хаагчид хамрагдав.

27 ТӨЛӨВЛӨГДӨӨГҮЙ СУРГАЛТ-2 Салбар архивын үйл 
ажиллагааны нийтлэг журмын талаарх сургалт

28 ТӨЛӨВЛӨГДӨӨГҮЙ СУРГАЛТ 2 18

2021.10.29-11.18-нд сард Уул уурхай, хүнд 
үйлдвэрийн яам, Бүгд найрамдах Хятад ард 
улсын Геологийн албатай хамтран зохион 
байгуулж буй “Монголын геологи, ашигт 
малтмал, хайгуулын технологийн семинар” 
онлайн семинарт ЭБСТЗХ, ГСХ, ГМТ-ийн 
албан хаагчид хамрагдсан.

29

Төрийн албан 
хаагчийн 

мэргэшүүлэх 
сургалтууд

Төрийн албаны 
сургууль

। эргүүн түшмэлиин 1-р улиралд 1

Удирдлагын академийн мэргэшүүлэх давтан 
сургалтад 13 албан хаагч суралцсан.

|үшмЭЛИИН 1 -р улиралд 1
Ахлах түшмэлийн багц жилдээ 3
Төрийн албанд шинээр 
томилогдсон албан 
хаагчийг мэргэшүүлэх 
дунд хугацааны сургалт

жилдээ 2

Төрийн албан хаагчийн 
мэргэшүүлэх дунд 
хугацааны давтан 
сургалт

жилдээ 6

ТАНИЛЦСАН: ДАРГА

ХЯНАСАН: ТЗУХ-ИЙН ДАРГА

ТАЙЛАН ГАРГАСАН: ТЗУХ-ЫН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН
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