
ХҮНСНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ХЭЛТЭС АЛБАН ХААГЧДЫН 
АЖИЛ ҮҮРГИЙН ХУВААРЬ, ХОЛБОО БАРИХ УТАС, ХАЯГ 

 

Зураг Овог нэр Албан тушаал Гүйцэтгэх үүрэг 
Өрөөний 

дугаар 
Утасныд

угаар 
Цахим шуудангийн 

хаяг 

 

Арслан  
Цэцгээ  

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 

401 70140422 
Tsetsgee.a@hhaag.ub.g

ov.mn 

 

Рэнцэнханд 
Ундармаа 

Хүнсний 
аюулгүй 
байдал, 

исгэлтийн 
үйлдвэрлэл 
хариуцсан 

ахлах 
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 

401 70140422 Undarmaa.r@hhaag.ub.
gov.mn 

 

Чүлтэм 
Батхүү 

Мах, махан 
бүтээгдэхүүний 

үйлдвэрлэл, 
хангамж 

хариуцсан 
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 

401 70140422 Batkhuu.ch@hhaag.ub.g
ov.mn 

 Г.Сүхболд 

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 

401 70140422 Sukhbold.g@hhaag.ub.g
ov.mn 



оршино 

 

Хишигсүрэн 
Билигсайхан 

Ургамлын 
гаралтай 

болон 
зохицуулах 

үйлчилгээтэй 
хүнсний  

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 

401 70140422 Biligsaikhan.kh@hhaag.
ub.gov.mn 

 

Чулуунхүү 
Чулуунцэцэг 

Органик 
хүнсний 

үйлдвэрлэл, 
бүртгэлийн 

асуудал 
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 

401 70140422 Chuluuntsetseg.ch@hha
ag.ub.gov.mn 

 


