
НИЙСЛЭЛИЙН ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРЫН 
 АЛБАН ХААГЧДЫН АЖИЛ ҮҮРГИЙН ХУВААРЬ, ХОЛБОО БАРИХ УТАС 

 

Зураг Овог нэр Албан тушаал Гүйцэтгэх үүрэг 
Өрөөний 
дугаар 

Утасны 
дугаар 

Цахим шуудангийн хаяг 

 

Даваахүү 
Баянбат 

Дарга Удирдлага 403 11-36669 
Bayanbat.d@hhaag.ub.g

ov.mn 
 

ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТЭС 

 

Пүрэвсүрэн Орлогч дарга  

Байгууллагын өдөр тутмын үйл 
ажиллагааг хэвийн явуулах нөхцөлийг 
бүрдүүлэх ажлыг эрхлэн гүйцэтгэх,  
байгууллагын хүний нөөцийн бодлогыг 
зөв хэрэгжүүлэх, ажилтан албан 
хаагчдын нийгмийн асуудлыг шуурхай 
шийдвэрлүүлэх, мэргэжилтнүүдийг  
удирдлагаар хангах 

402 70140421 
Purevsuren.d@hhaag.ub.

gov.mn 
 

 

Цээрэгзэн 
Ичинхорлоо 

Захиргааны 
хэлтсийн дарга 

Монгол Улсын Засгийн газрын болон 
нийслэлийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөр, нийслэлийн 
эдийн засаг, нийгмийн зорилтын 
хэрэгжилтэнд хяналт тавьж 
гүйцэтгэлийг хангуулах 

404 70140423 
ichinkhorloo.ts@hhaag.u

b.gov.mn 

 

Хишигсүрэн 
Билигсайхан 

 

Гадаад хамтын 
ажиллагаа 

төсөл хөтөлбөр 
хариуцсан ахлах 

мэргэжилтэн 

Нийслэлийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөр, нийслэлийг 
хөгжүүлэх эдийн засаг, нийгмийн үндсэн 
чиглэл, байгууллагын дүрмийн 
хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, 
гүйцэтгэлийг хангуулах 

404 70140423 
Biligsaikhan.kh@hhaag.u

b.gov.mn 
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Галрагчаа 
Батбилэг 

Хууль эрх зүй, 
хүний нөөцийн 

асуудал 
хариуцсан 

мэргэжилтэн 

Байгууллагын үйл ажиллагааг хуулийн 
хүрээнд явуулахад удирдах албан 
тушаалтан болон албан хаагчдыг хууль 
эрх зүйн мэргэжлийн арга зүйгээр 
хангах, байгууллагын төвшинд эрх зүйн 
шинэтгэлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, 
хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг 
хангах, газрыг мэргэжилтэй хүний 
нөөцөөр хангах ажлыг хуульд 
нийцүүлэн зохион байгуулах, албан 
хаагчдын мэдлэг ур чадварыг 
дээшлүүлэх, сургах 

404 70140423 
Batbileg.а@hhaag.ub.go

v.mn 
 

 

Буянхишиг 
Сайнбаяр 

Мэдээллийн 
технологийн 

асуудал 
хариуцсан 

мэргэжилтэн 

Мэдээллийн технологийн инженер, 
албаны техник хэрэгслүүд, програм 
хангамжийн хэвийн ажиллах нөхцлийг 
хангах, вэб сайтыг хариуцан 
ажиллуулах, oлон нийтийг мэдээллээр 
хангах 

404 70140423 
sainbayar.b@hhaag.ub.g

ov.mn 

 

Гантөмөр 
Болор-Эрдэнэ  

Тогтоол 
шийдвэрийн 

биелэлт 
хариуцсан 

мэргэжилтэн 

МУЗГ мөрийн хөтөлбөр эдийн засгийн 
нийгмийн хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, 
Нийслэлийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөр, нийслэлийг 
хөгжүүлэх эдийн засаг, нийгмийн үндсэн 
чиглэл, байгууллагын дүрмийн 
хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, 
гүйцэтгэлийг хангуулах 

404 70140423 
bolorerdene.g@hhaag.ub

.gov.mn 

 

Адилбиш 
Баянжаргал 

 

Дотоод ажил 
хариуцсан 

мэргэжилтэн 

Байгууллагын дотоод ажлыг зохион 
байгуулах, хэвлэмэл хуудасны  
ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалтыг 
хариуцах, байгууллагын архивт нөхөн 
бүрдүүлэлт хийх, иргэдийн өргөдөл 
гомдолтой холбоотой асуудлыг 
шийдвэрлүүлэх ажлыг зохион байгуулах 

404 70140423 
Bayanjargal.a@hhaag.ub

.gov.mn 

ХҮНСНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ХЭЛТЭС 
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Рэнцэнханд 
Ундармаа 

Хэлтсийн дарга 

Нийслэлийн хүн амын эрүүл, 
хүртээмжтэй хүнсний бүтээгдэхүүний 
хангамжийг нэмэгдүүлэх, хүнсний 
аюулгүй байдлыг хангах, хүнсний 
үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд дэмжлэг 
үзүүлэх, төрөөс үзүүлэх үйлчилгээний 
менежментийг боловсронгүй болгож, 
нэгдсэн удирдлагаар хангах, хяналт 
тавих 

404 70140422 
Undarmaa.r@hhaag.ub.g

ov.mn 
 

 

Чүлтэм 
Батхүү 

Мах, махан 
бүтээгдэхүүний 

үйлдвэрлэл, 
хангамж 

хариуцсан 
ахлах 

мэргэжилтэн 

Нийслэлийн хүн амыг эрүүл, 
хүртээмжтэй,  бүтээгдэхүүнээр хангах, 
хангамжийг нэмэгдүүлэх, хүнсний 
аюулгүй байдал, мах, махан 
бүтээгдэхүүний салбарын 
үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд дэмжлэг 
үзүүлэх, төрөөс үзүүлэх үйлчилгээний 
менежментийг боловсронгуй болгож 
нэгдсэн удирдлагаар хангах, 
Нийслэлийн Засаг даргын захирамж, 
шийдвэрийг  хэрэгжүүлэх ажлыг зохион 
байгуулах, мэргэжлийн удирдлага, арга 
зүй, мэдээллээр хангах 

404 70140422 
Batkhuu.ch@hhaag.ub.g

ov.mn 
 

 

Чулуунхүү 
Чулуунцэцэг 

Органик 
хүнсний болон 

исгэлтийн 
үйлдвэрлэл 
хариуцсан 

мэргэжилтэн 

Органик хүнсний эрхзүйн орчинг 
бүрдүүлэн, органик хүнсний 
үйлдвэрлэлийн талаарх хууль 
тогтоомж, салбарын бодлого, 
шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион 
байгуулах; Нийслэлд үйл ажиллагаа 
явуулж байгаа органик хүнсний 
үйлдвэрүүдийн нэгдсэн мэдээллийн 
санг бүрдүүлэн, холбогдох байгууллага 
болон аж ахуй нэгж, иргэдэд 
мэдээллийг ил тод шуурхай хүргэх 

404 70140422 
Chuluuntsetseg.ch@hha

ag.ub.gov.mn 
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Эрдэнэбаатар 
Урансүх 

Хүнсний 
хангамж, 
аюулгүй 
байдал, 

бүртгэлийн 
асуудал 

хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Хүнсний хангамж, аюулгүй байдлыг 
хангуулах талаар батлагдан гарсан 
хууль, тогтоомж, зарлиг,  хэтийн болон 
дунд хугацааны бодлого, хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх, ажлыг төлөвлөх,  зохион 
байгуулах, тайлагнах, холбогдох 
байгууллага аж ахуй нэгжийг  
мэргэжлийн удирдлага, арга зүй, 
мэдээллээр хангах 

404 70140422 
Uransukh.e@hhaag.ub.g

ov.mn 

 

Жигдэндэмбэ 
Содцэцэг 

Сүү, сүүн 
бүтээгдэхүүний 

үйлдвэрлэл, 
хангамж 

хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Нийслэл хотод сүү, сүүн бүтээгдэхүүний 
талаар гаргасан хууль, тогтоомж, 
Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Засгийн газрын 
бодлого, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх 
ажлыг зохион байгуулах, мэргэжлийн 
удирдлага, арга зүй, мэдээллээр хангах  
ажлыг зохион байгуулахад  ажлын 
байрны үндсэн зорилго оршино 

404 70140422 
Sodtsetseg.j@hhaag.ub.

gov.mn 

 

Түвдэндорж 
Буянхишиг 

Ургамлын 
гаралтай 

бүтээгдэхүүний  
үйлдвэрлэл, 

хангамж 
хариуцсан 

мэргэжилтэн 

Ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүн /гурил, 
гурилан бүтээгдэхүүн, нөөшилсөн 
ногоо, цагаан будаа, элсэн чихэр/-ийн 
талаар гарсан хууль тогтоомж, 
Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Засгийн газрын 
бодлого, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх 
ажлыг зохион байгуулах, мэргэжлийн 
удирдлага, мэдээллээр хангах 

404 70140422 
Buyankhishig.t@hhaag.u

b.gov.mn 

ЭРЧИМЖСЭН МАЛ АЖ АХУЙН ХЭЛТЭС 

 

Должинсүрэн 
Баярсайхан 

Хэлтсийн дарга 

Төрөөс эрчимжсэн мал аж ахуйн талаар 
баримталж буй бодлогын хэрэгжилтийг 
зохицуулах, судалгаа хийх, санал 
зөвлөмж, төсөл хөтөлбөр, төлөвлөгөө 
боловсруулан, мэдээ мэдээллээр 
хангах, хяналт тавих, удирдлагад 
мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх, дэмжлэг 
үзүүлнэ. 

402 70140424 
bayarsaikhan.d@hhaag.u

b.gov.mn 
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Дэмбэрэлсүрэн 
Мөнхтуяа 

Эрчимжсэн мал 
аж ахуйн 

үйлдвэрлэл, 
зохион 

байгуулалт 
хариуцсан 

ахлах 
мэргэжилтэн 

Төрөөс эрчимжсэн мал аж ахуйн талаар 
баримталж буй бодлогын хэрэгжилтийг 
зохицуулах, зөвлөмж, төсөл хөтөлбөр, 
төлөвлөгөө боловсруулан 
мэргэжилтнүүдийг мэдээллээр хангах, 
хяналт тавих, иргэдэд мэргэжил арга 
зүйн зөвлөгөө  өгөх 

402 70140424 
munkhtuya.d@hhaag.ub.

gov.mn 
 

 

Т.Нарантуяа 

Мал аж ахуйн 
хоршоо, тэжээл 

хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Мал өвөлжилт, хаваржилтын бэлтгэл 
ажлыг зохион байгуулах, мал 
төллөлт,төл бойжилт, малын зүй бус 
хорогдол, өвс  тэжээлийн норм, 
тооцоолох, хадлан тэжээл бэлтгэх 
ажлыг сайжруулах замаар мал сүргийн 
өвс тэжээлийн хэрэгцээг хангахтай 
холбогдсон бодлогын хэрэгжилтийг 
хангах 

402 70140424 
narantuya.t@hhaag.ub.g

ov.mn 

 

Балжинням 
Шатарбал 

Хөдөө аж ахуйн 
эдэлбэр газар 

хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Хөдөө аж ахуйн зориулалтаар ашиглаж 
байгаа болон эдэлбэр газрын 
төлөвлөлт, мал аж ахуйн 
үйлдвэрлэлийг эрчимжүүлэн хөгжүүлэх 
чиглэлээр бэлчээр ашиглалтыг 
сайжруулах, малын тэжээл 
үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, 
хангамжийг сайжруулах талаар төрөөс 
баримталж байгаа бодлогыг 
хэрэгжүүлэх ажлыг зохион 
байгуулах,хэрэгжүүлэх, тавьж, 
удирдлагаар хангах. 

402 70140424 
shatarbal.b@hhaag.ub.g

ov.mn 

МАЛ АЖ АХУЙН ҮРЖЛИЙН АЛБА 

 

Хөхөө 
Сүхбаатар 

Малын генетик 
нөөцийн 
бүртгэл, 

мэдээллийн 
нэгдсэн сан, 

ялган 
тэмдэглэгээ  
хариуцсан 

мэргэжилтэн 

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үржүүлж 
байгаа малыг ялган тэмдэглэх, 
тэдгээрийн удам гарвал, ашиг шим, 
үржил эрүүл мэндийн үзүүлэлтийг 
бүртгэлд авах, шилжилт хөдөлгөөнийг 
хянах, бүртгэлийн анхан шатны 
өгөгдлийг мэдээллийн нэгдсэн санд 
оруулах, боловсруулах дамжуулах, 
ашиглах зэргээр мал, тэдгээрийн 

402 70140424 @hhaag.ub.gov.mn 
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гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүний 
аюулгүй байдлын баталгааг бүртгэлээр 
дамжуулан хянаж, мэдээллэх 

 

Батсайхан 
Гантулга 

Малын үржил 
селекци, удам 
зүйн үнэлгээ, 

итгэмжлэл 
хариуцсан 

мэргэжилтэн 

Нийслэлд эрчимжсэн мал аж ахуй 
хөгжүүлэх, малын чанарыг сайжруулах 
удмын санг хамгаалах үржлийн ажил, 
үйлчилгээг зохион байгуулах чанарыг 
дээшлүүлж хөгжүүлэх, мэргэжлийн арга 
зүй, мэдээллээр хангах, дэмжих,хянах, 
үр дүнг нэгтгэн, тайлагнах, эдийн 
засгийн үр ашгийг дээшлүүлэх 

402 70140424 
Gantulga.b@hhaag.ub.g

ov.mn 
 

ГАЗАР ТАРИАЛАНГИЙН ХЭЛТЭС 

 

Цэрэнлхам 
Төмөртулга 

Газар 
тариалангийн 

хэлтсийн дарга 

Хэлтсийн мэргэжилтнүүдийг 
мэргэжлийн удирдлагаар хангах, зохион 
байгуулах 

402 70140424 
tumurtulga.ts@hhaag.ub.

gov.mn 

 

Чулуунжав 
Авирмэд 

Ашигт таримал, 
жимс, 

жимсгэний 
үйлдвэрлэл 
хариуцсан 

ахлах 
мэргэжилтэн 

Нийслэлийн газар тариалангийн 
салбарт дэвшилтэт технологийг 
нэвтрүүлэх, эрчимжүүлэхэд чиглэсэн 
шинэ санаа, технологийн зөвлөгөө өгөх, 
зөвлөмж боловсруулах, мэргэжил арга 
зүйн дэмжлэг үзүүлэх 
"Чацаргана" үндэсний хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх, хүн амын хүнсний 
хэрэгцээт жимс, жимсгэний хангамж, 
бусад ашигт таримлын тариалалтыг 
нэмэгдүүлэх, 

402 70140424 
avirmed.ch@hhaag.ub.g

ov.mn 

 

Санжаа 
Гочоосүрэн 

Хүлэмжийн аж 
ахуй, хөрс, 

ургамал 
хамгааллын 

асуудал 
хариуцсан 

мэргэжилтэн 

Байгаль орчинд сөрөг нөлөөгүй шим 
бордоог дотооддоо үйлдвэрлэх, 
хөрсний үржил шимийг нэмэгдүүлэх, 
нөхөн сэргээх, хөрс боловсруулах 
дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэх, 
дамжуулах, ХАА-н хортон мэрэгчдийг 
устгах, ургамал хамгааллын бодисыг 
зөв зохистой хэрэглэх ажлыг зохион 

402 70140424 
gochoosuren.s@hhaag.u

b.gov.mn 
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байгуулах 

 

Дагва 
Зандармаа 

Төмс, хүнсний 
ногооны 

үйлдвэрлэл, 
хангамж 

хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Төмс, хүнсний ногоо тариалахад 
дэмжлэг үзүүлэх, нийслэлийн хүн амыг 
органик гаралтай төмс, хүнсний 
ногоогоор хангах, тэдэнд зөвлөгөө өгөх, 
сургалт зохион байгуулах. 
Хүнсний ногооны сорт сорилт, судалгаа, 
бүс нутгийн хөрс, цаг уурын онцлогт 
тохирсон тариалтыг нутагшуулах, сорт 
сорилтын ажлыг хэрэгжүүлэх                                                                 
Зоорь агуулахын хангамжийг 
сайжруулах төрөөс баримтлаж байгаа 
бодлогыг хэрэгжүүлэх. 

402 70140424 
zandarmaa.d@hhaag.ub.

gov.mn 
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