
ГАЗАР ТАРИАЛАНГИЙН ХЭЛТСИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН  
АЖИЛ ҮҮРГИЙН ХУВААРЬ, ХОЛБОО БАРИХ УТАС, ЦАХИМ ХАЯГ 

 

Зураг Овог нэр Албан тушаал Гүйцэтгэх үүрэг 
Өрөөний
дугаар 

Утасны 
дугаар 

Цахим шуудангийн 
хаяг 

 

Цэрэнлхам 
Төмөртулга 

Газар 
тариалангийн 

хэлтсийн дарга 

Хэлтсийн мэргэжилтнүүдийг мэргэжлийн 
удирдлагаар хангах, зохион байгуулах 

402 70140424 
tumurtulga.ts@hhaag.u

b.gov.mn 

 

Ундрам 
Өнөржаргал 

Хөдөө аж ахуйн 
техник, тоног 
төхөөрөмж 
ашиглалт 

хариуцсан ахлах 
мэргэжилтэн 

Газар тариалан эрхлэгчдэд үйлчилгээ 
үзүүлэх "Дундын үйлчилгээний төв"-ийг 
хариуцан ажиллах, техник тоног 
төхөөрөмжийг урт хугацаатай бага хувийн 
хүүтэйгээр нийлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх,  
Эко системийн тэнцвэрт байдлыг 
алдагдуулахгүйгээр ашиглах боломжтой 
гадаргын болон газрын доорх усны нөөцийг 
тогтоож, ашиглалтыг тогтоосон хэмжээнд, ус 
хэрэглэгчид болон тариаланчид нь 
усалгаатай тариалангийн бүтээмж болон 
усны үр ашигтай хэрэглээг нэмэгдүүлэх 
усалгааны хамтын менежмент, шалгарсан 
газар тариалангийн туршлагыг авч 
хэрэгжүүлэх 

402 70140424 
onorjargal.u@hhaag.ub.

gov.mn 

 

Цэдэнбал 
Төмөртогоо 

Төсөл хөтөлбөр, 
эрчимжсэн газар 

тариалангийн 
үйлдвэрлэл, 
технологи 
хариуцсан 

мэргэжилтэн 

Нийслэлийн газар тариалангийн салбарт 
дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэх, 
эрчимжүүлэхэд чиглэсэн шинэ санаа, 
технологийн зөвлөгөө өгөх, зөвлөмж 
боловсруулах, мэргэжил арга зүйн дэмжлэг 
үзүүлэх 

402 70140424 
tumurtogoo.ts@hhaag.u

b.gov.mn 
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Чулуунжав 
Авирмэд 

Ашигт таримал, 
жимс, жимсгэний 

үйлдвэрлэл 
хариуцсан 

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.

gov.mn 

 

Санжаа 
Гочоосүрэн 

Хөрс, ургамал 
хамгаалал 
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 
байгуулах 

402 70140424 
gochoosuren.s@hhaag.

ub.gov.mn 

 

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.u

b.gov.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.

gov.mn 
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