
ЭРЧИМЖСЭН МАЛ АЖ АХУЙН ХЭЛТЭС АЛБАН ХААГЧДЫН  
АЖИЛ ҮҮРГИЙН ХУВААРЬ, ХОЛБОО БАРИХ УТАС, ХАЯГ 

 

Зураг Овог нэр Албан тушаал Гүйцэтгэх үүрэг 
Өрөөний 

дугаар 
Утасны 
дугаар 

Цахим шуудангийн хаяг 

 

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.ub.

gov.mn 

 

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.go

v.mn 

 

Цээпэлдорж 
Ариунзул 

Малын үржлийн 
ажил 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 
Ariunzul.ts@hhaag.ub.gov.

mn 

 

Батсайхан 
Гантулга 

Мал аж ахуйн 
хоршоо, туслах 

аж ахуй 
хариуцсан 

мэргэжилтэн 

Нийслэлийн мал аж ахуйн албадыг 
мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах  
ажлыг зохицуулах мэргэжилтнүүдийг 
чадавхжуулах, мал аж ахуйн чиглэлээр 
үйл ажиллагаа эрхэлдэг мэргэжлийн 
байгууллагуудын ажлын уялдаа холбоог 
сайжруулах 

402 70140424 
Gantulga.b@hhaag.ub.gov.

mn 
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Одсүрэн 
Батжаргал 

Малын бүртгэл 
мэдээллийн сан, 
бүртгэлжүүлэлт 

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 
гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүний 
аюулгүй байдлын баталгааг бүртгэлээр 
дамжуулан хянаж, мэдээллэх 

402 70140424 
batjargal.o@hhaag.ub.gov.

mn 

 

Т.Нарантуяа 
Малын 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.gov.

mn 
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