
№ ТББ-уудын нэр Үйл ажиллагааны чиглэл Тэргүүний нэр

Харилцах 

утас

Хаана 

байрладаг

Гэрчилгээ, 

тамга 

тэмдэгтэй эсэх Бусад

1 Аймгийн эмэгтэйчүүдийн зөвлөл Эмэгтэйчүүдийн чиглэлээр С.Баяржаргал 99022800 - салбар

1.Эмэгтэйчүүдийг нийгмийн харилцаанд 

идэвхитэй оролцуулах

2. Эмэгтэйчүүдийн мэдлэг, боловсролыг 

дээшлүүлэх
3. Шийдвэр гаргах түвшин дэх 

эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх

3

"Гал голомт" хөдөлгөөний аймгийн 

салбар

Гэр бүлийн сайн сайхны төлөө сургалт 

зохион байгуулах, зөвөлгөө өгөх С.Ившинхорол 99489202 -

Эмэгтэйчүүдийн 

ТББ-уудын 

нэгдсэн 

зөвлөлийн дарга 

салбар

4

Нийгмийн дэвшил эмэгтэйчүүд 

хөдөлгөөн Эмэгтэйчүүдийн чиглэлээр Л.Болормаа 99099597 - салбар

5

Монголын хөгжлийн бэрхшээлтэй 

иргэдийн байгууллагуудын үндэсний 

холбооны аймгийн зөвлөл

ХБИ-дэд чиглэсэн үйл ажиллагаа 

явуулдаг Ш.Ариунаа

99488371 

23612 - салбар

6

Эмэгтэйчүүдийг ялгаварлан гадуурхах 

бүх хэлбэрийг устгэх тухай конвенцийн 

хэрэгжилтийг хянах үндэсний 

сүлжээний аймгийн зөвлөл Эмэгтэйчүүдийн чиглэлээр Н.Хургаа

23398 

99489204 салбар

7 Ардчилсан эмэгтэйчүүдийн холбоо Эмэгтэйчүүдийн чиглэлээр Б.Цогзолмаа

99488840 

98133818 - салбар

8

Аймгийн либераль эмэгтэйчүүдийн 

оюуны сан Эмэгтэйчүүдийн чиглэлээр Л.Жавзмаа

99489375 

23750 салбар

9

Хөдөөгийн эмэгтэйчүүдийн хөгжлийг 

дэмжих сангийн аймгийн салбар 

зөвлөл Эмэгтэйчүүдийн чиглэлээр Ц.Дугармаа

99488359 

24036 - салбар

10 Хуульч эмэгтэйчүүдийн зөвлөл Сургалт зохион байгуулах, зөвөлгөө өгөх Д.Наст

99746477 

23588 -

2003.04.02-нд 

бүртгүүлсэн салбар

11 Бизнес эмэгтэйчүүдийн холбоо Бизнесийн зөвөлгөө өгөх С.Зоригт

24064 

99229015

Говь-Алтай аймгийн ТББ-уудын мэдээлэл

Хүн ам, нийгмийн чиглэлийн ТББ-ууд

2009.01.14

2

Ардчилсан социалист эмэгтэйчүүдийн 

холбоо Ц.Алагаа 99484909 - салбар



12 Аймгийн залуучуудын холбоо Залуучуудад чиглэсэн үйл ажиллагаа Шуваанз 99484898

13

Аймгийн ардчилсан социалист 

залуучуудын холбоо Залуучуудад чиглэсэн үйл ажиллагаа Д.Отгонбаяр 99099127 - Солигдоно

14 Ардчилсан залуучуудын холбоо Залуучуудад чиглэсэн үйл ажиллагаа Энхбаатар 96487555 Солигдоно

15 АУК-ийн оюутны холбоо Оюутан залууст чиглэсэн үйл ажиллагаа Ц.Даваадорж

16 Скаутын холбоо

Нийгмийн идэвх оролцоог хангах, 

амьдрах ухаанд сургах М.Эрдэнэбилэг

99489553 

23371 -

17 Аймгийн ахмадын хороо

Ахмадуудад чиглэсэн үйл ажиллагаа 

явуулдаг Ц.Эрдэнэ

99489012 

23932

2004.01.01-нд 

бүртгүүлсэн

18 Есөнбулаг сумын ахмадын хороо

Аймгийн төвийн ахмадуудад чиглэсэн үйл 

ажиллагаа явуулдаг Ш.Янжив

99483929 

23052

19 МАХН-ын ахмадын хороо

Ахмадуудад чиглэсэн үйл ажиллагаа 

явуулдаг Т.Дашням 23590

20 Аймгийн УЗХ Хүмүүнлэгийн үйл ажиллагаа Ц.Туяа 99482212

өөрийн 

байртай

1997.09.01-нд 

бүртгүүлсэн

21 Үйлдвэрчний эвлэлийн хороо Ажиллагсдын эрх ашгийг хамгаалах С.Цогзол

99480055 

24664

1997.01.25-нд 

бүртгүүлсэн төвтэй

22 Ажил олгогч эздийн холбоо Ажил олгогчдын эрх ашгийг хамгаалах Б.Түмэндэмбэрэл 99482499 - төвтэй

23

Хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах 

нийгэмлэг Хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах Д.Очирбат

99035988 

23799

2005.03.14-нд 

бүртгүүлсэн

24 Алтайн хөгжил 21-р зуун Бүх чиглэлээр Ц.Дашдорж

25 Алтайн эрин сан Бүх чиглэлээр Д.Амартүвшин 98480555

26 ХАА-н хоршоологчдын холбоо ХАА-н чиглэлээр Ч.Дашдэлэг

99098312 

24549

27 Малын эмнэлгийн холбоо ХАА-н чиглэлээр П.Золжаргал 99489065 -

28 Малчдын их говь холбоо ХАА-н чиглэлээр М.Жаргал 23425

2003.04.02-нд 

бүртгүүлсэн

29 Мянгат малчдын холбоо ХАА-н чиглэлээр С.Мөнхжаргал 99488878

30 Мал үржүүлгийн холбоо ХАА-н чиглэлээр В.Даваадорж 99489193

31

Бэлчээр усжуулалт ашиглалтын 

аймгийн салбар ХАА-н чиглэлээр С.Бөхбаатар 99489294

32 Монголын хөдөөг шинэчлэх ХАА-н чиглэлээр Гайтав 99489838 салбар

33 Аймгийн хүнсчдийн холбоо

34

"Дэлхийн зөн" ОНХХ-ийн аймаг дахь 

салбар

Эдийн засаг, эрүүл мэнд, боловсрол, 

хүүхдийн чиглэлээр М.Болдбаатар

98055552 

23053

2007.07.03-нд 

бүртгүүлсэн

35

Говь-Алтай аймаг дахь "Мерси кор" 

төлөөлөгчийн газар

ХАА, Иргэний нийгмийн чиглэлээр, 

Байгалийн нөөц Ч.Дашдэлэг

99098312 

24549

36 "Алтай Швейцари сан" 1.Эмзэг бүлгийн иргэдэд туслах 2.Газар Ч.Цэцэгмаа 99482068 2004.05.25-нд 

ХАА-н чиглэлээр

Төсөл хэрэгжүүлэгч ТББ-ууд



37 Тогтвортой амьжиргаа-2 төсөл Зээл олгох Г.Цэрэнбалжид

99033032 

24875

ЗДТГ-ын 

байранд

2004.12.01-нд 

бүртгүүлсэн

38

Монголын бизнес инкубаторуудын 

үндэсний нэгдсэн холбооны аймгийн 

салбар зөвлөл Бизнесийн чиглэлээр О.Ганцэцэг

39

Монголын ХАҮ-ийн танхимын аймгийн 

салбар Бизнес, үзэсгэлэн худалдаа  Г.Алтанцог 23536

2005.01.20-нд 

бүртгүүлсэн

40 Ахмад багш нарын холбоо

Боловсролын салбарыг хөгжүүлэх, 

ахмад, залуу багш нарын уялдааг 

сайжруулах, ахмад багш нарын эрх, Б.Шатар

24632 

99480903 

99488537

БСГ-ын 

байранд

2008.12.10-нд 

бүртгүүлсэн

41 Технологийн боловсролын холбоо

Бүх нийтийн технологийн боловсролд 

анхаарч, шинэлэг санаа, бүтээлч 

хөдөлмөрийг дэмжих Н.Энхжаргал

42 Хөдөөгийн захирлуудын холбоо

Боловсролын салбарын нэгжийн 

менежерүүдийн эрх ашгийг хамгаалах Б.Дүгэрээ 99489056

1-р сургуулийн 

зөвлөх багш

43

Сургуулийн өмнөх боловсролын багш 

нарын холбоо

Сургуулийн өмнөх боловсролын багш 

нарын эрх ашгийг хамгаалах Л.Туяа 99488488 3-р цэцэрлэг

44 Аймгийн зохиолчдын нэгдэл

Зохиолчдын эрх ашгийг хамгаалах, 

хөгжүүлэх Г.Чардаг

99489764 

23660 

23733

45 Сэтгүүлчдийн холбоо

Сэтгүүлчдийн эрх ашгийг хамгаалах, 

хөгжүүлэх Д.Сэрээтэр

99487171 

23665

46 Батлан хамгаалах нийгэмлэг Буудлага, спорт Жамсран

99489443 

24121

47 Олимп судлалын төв Спортын чиглэлээр Т.Дамдин 24161

2004.01.12-нд 

бүртгэгдсэн.

48 Аймгийн бөхийн холбоо Бөх Т.Ганзориг 99084004

49 Морин спорт уяачдын холбоо Морин спорт Д.Гомбожав 99012080

50 "Уран нүүдэл" шатрын клуб Шатрын клуб С.Очирхүү

91816319 

24026

2008.12.18-нд 

бүртгэгдсэн.

51 Дашпэлжээлэн хийд Шашны чиглэлээр Н.Энхжаргал 99482003

52 Үйлдвэрлэлийн хоршоодын холбоо Ахуйн үйлчилгээ Г.Ундармаа

98099036 

23324

2003.07.16-нд 

бүртгэгдсэн.

53

Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хоршоодын 

холбоо Ахуйн үйлчилгээ Ж.Дашдаваа

99487064 

99488859

54 Саруул өргөө СӨХ-ийн үйл ажиллагаа Дорж 23731

55

Монголын байгаль орчныг хамгаалах 

холбооны аймгийн зөвлөл

Байгаль хамгаалалд олон нийтийг 

оролцуулах, мэдээллээр хангах Я.Бүрнээбаатар 99489021 -

Шашны чиглэлээр

Бизнесийн чиглэлээр

Боловсролын чиглэлээр

Спортын чиглэлээр

Бусад 



56

Монголын тогооч нарын холбооны 

аймгийн салбар

Тогооч нарын эрх ашгийг хамгаалах, 

үзэсгэлэн худалдаа, сургалт зохион 

байгуулах Я.Сувдмаа 23755

57 Аймгийн автотээвэрчдийн холбоо Жолооч нарын эрх ашгийг хамгаалах Х.Погной 99846066 -

58 Аймгийн барилгачдын холбоо Барилгачдын эрх ашгийг хамгаалах Ж.Сэржповрон

99488218 

24868

59 МАХН-ын хороо Намын үйл ажиллагаа Балбаатар 99091828

өөрийн 

байртай

1996.04.20-нд 

бүртгэгдсэн.

60 МАН-ын аймгийн салбар Намын үйл ажиллагаа Х.Энхбаяр 99489201

өөрийн 

байртай

 НХХ-ийн мэргэжилтэн                          Л.Ариунтуяа

                                          Жагсаалт гаргасан:                                  



 



№ ТББ-уудын нэр Зорилго

Үйл ажиллагааны 

чиглэл Тэргүүний нэр

Харилцах 

утас

Байршил 

/байртай эсэх/

Байгуулагдс

ан он, сар, 

өдөр

Улсын 

бүртгэлийн 

дугаар

Тамга 

тэмдэгтэй 

эсэх

Гишүү

дийн 

тоо

Аймгийн ТББ-уудын 

нэгдсэн зөвлөл

Төр, иргэний нийгмийн 

түншлэлийг 

эрчимжүүлэх, төрийн 

зарим үйлчилгээнд 

хяналт, мониторинг 

хийж, төр захиргааны 

байгууллагуудтай 

хамтран ажиллах

Төрийн зарим чиг 

үүргийг гэрээгээр 

гүйцэтгэх, сургалт, 

сурталчилгаа 

зохион байгуулах, 

мониторинг болон 

судалгаа хийх 2009 - -

70 

орчим 

ТББ

"Тэгш боломж" 

Эмэгтэйчүүдийн ТББ-

уудын нэгдсэн 

сүлжээ

Хүний эрхийг хангах, 

шийдвэр гаргах түвшин 

дэх эмэгтэйчүүдийн 

оролцоог нэмэгдүүлж, 

тэгш боломжийг 

бүрдүүлэх

Сургалт, 

сурталчилгаа 

зохион байгуулах, 

мэдээ мэдээллээр 

хангах Л.Болормаа

99099597          

99484343 2010.10.12 -

1

Аймгийн 

эмэгтэйчүүдийн 

зөвлөл

Эмэгтэйчүүдийг 

нийгмийн харилцаанд 

идэвхтэй оролцуулах, 

мэдлэг, боловсролыг 

дээшлүүлэх

Сургалт 

сурталчилгаа, 

өдөрлөг зохион 

байгуулах, 

зөвлөгөө өгөх М.Сарантуяа 99482848 - +

2

"Гал голомт" 

хөдөлгөөний 

аймгийн салбар

Нийгмийн хөгжилд гэр 

бүлийн гүйцэтгэх үүргийг 

дээшлүүлэх,гэр бүлийн 

хөгжлийн талаар төрийн 

бодлогод нөлөөлөх

Cургалт 

сурталчилгаа, 

өдөрлөг зохион 

байгуулах, 

тэмдэглэлт 

өдрүүдээр 

тодорхой ажлуудыг 

зохион явуулах Г.Мөнх-Эрдэнэ 99013652 - + 51

3

Нийгмийн дэвшил 

эмэгтэйчүүд 

хөдөлгөөн

Шийдвэр гаргах түвшинд 

эмэгтэйчүүдийн оролцох 

оролцоог дэмжих, хүүхэд 

залуучуудын эрхийг 

хангах, тэдний нийгмийн 

харилцаанд оролцох, 

идэвх санаачлагыг 

төлөвшүүлэх

Судалгаа 

шинжилгээ, 

мониторинг хийх, 

Сургалт 

сурталчилгаа, 

зөвлөмж гарын 

авлага 

боловсруулах Л.Болормаа

98991197  

99484343 +

Говь-Алтай аймгийн ТББ-уудын мэдээлэл

2015.01.15

Хүн ам, нийгмийн чиглэлийн ТББ-ууд



4

Монголын хөгжлийн 

бэрхшээлтэй 

иргэдийн 

байгууллагуудын 

үндэсний холбооны 

аймгийн зөвлөл

ХБИ-ийн эрх ашгийг 

хамгаалах, мэдээллээр 

хангах

ХБИ-ийг 

нийгэмшүүлэх, 

эрүүл мэнд, 

боловсролын 

үйлчилгээгээр 

хангах, хууль 

эрхийн мэдээллээр 

хангах Ш.Ариунаа 99488371 2000.09.20 +

5

Эмэгтэйчүүдийг 

ялгаварлан 

гадуурхах бүх 

хэлбэрийг устгэх 

тухай конвенцийн 

хэрэгжилтийг хянах 

үндэсний сүлжээний 

аймгийн зөвлөл

Эмэгтэйчүүдэд чиглэсэн 

үйл ажиллагаа явуулах

Сургалт 

сурталчилгаа, 

Эмэгтэйчүүдийн 

ТББ-уудтай 

хамтарч ажиллан 

тодорхой ажил 

зохион байгуулах Н.Хургаа

 99489204  

70483398

6

Аймгийн либераль 

эмэгтэйчүүдийн 

оюуны сан

Эмэгтэйчүүдэд чиглэсэн 

үйл ажиллагаа явуулах

Сургалт 

сурталчилгаа, 

Эмэгтэйчүүдийн 

ТББ-уудтай 

хамтарч ажиллан 

тодорхой ажил 

зохион байгуулах Л.Жавзмаа

99489375         

70483750

7

Хөдөөгийн 

эмэгтэйчүүдийн 

хөгжлийг дэмжих 

сангийн аймгийн 

салбар зөвлөл

Эмэгтэйчүүдэд чиглэсэн 

үйл ажиллагаа явуулах

Сургалт 

сурталчилгаа, 

Эмэгтэйчүүдийн 

ТББ-уудтай 

хамтарч ажиллан 

тодорхой ажил 

зохион байгуулах Ц.Дугармаа 99132400

8

Хуульч 

эмэгтэйчүүдийн 

зөвлөл

Иргэдийн хууль эрх зүйн 

мэдлэг боловсролыг 

дээшлүүлэх

ЭТББ-уудтай 

хамтарч ажиллах Д.Ариун-Эрдэнэ 99062104

9

Монголын бизнес 

эрхлэгч 

эмэгтэйчүүдийн 

холбооны салбар 

зөвлөл

Бизнес эрхлэгч 

эмэгтэйчүүдийн эрх 

ашгийг хамгаалах, 

бизнесийг дэмжих 

Бизнесийг дэмжиж 

хөгжүүлэх, сургалт 

зохион байгуулах, 

ажлын байрыг 

нэмэгдүүлэх Ч.Зоригт 99229015 1992.03.06 + 670



10

Монголын 

эмэгтэйчүүдийн 

хөдөлмөр 

эрхлэлтийг дэмжих 

хамтын 

ажиллагааны 

үндэсний сүлжээний 

аймгийн салбар

Бизнес эрхлэгч 

эмэгтэйчүүдийн эрх 

ашгийг хамгаалах, 

бизнесийг дэмжих 

Бизнесийг дэмжиж 

хөгжүүлэх, сургалт 

зохион байгуулах Ж.Доржнамжим

98637373  

99483940

11

Эмэгтэйчүүдийн 

хөгжлийг дэмжих 

сангийн аймгийн 

салбар зөвлөл

Өсвөр насныхан, иргэд, 

эмэгтэйчүүдийн мэдлэг, 

чадварыг дээшлүүлж, 

хандлагыг өөрчлөх

Сургалт 

сурталчилгаа, 

зөвлөгөө өгөх, 

мэдээллээр хангах Д.Оюундарь 99217675 2010.05 сар +

12

Одонтой ээжүүдийн 

холбооны аймгийн 

салбар

Одонтой ээжүүдэд 

чиглэсэн үйл ажиллагаа 

явуулах, эрх ашгийг нь 

хамгаалах

Сургалт 

сурталчилгаа, 

Эмэгтэйчүүдийн 

ТББ-уудтай 

хамтарч ажиллах С.Наст 99746477

Улаан 

загалмайн 

хорооны байр

13

Нийгмийн ажилтны 

холбооны аймгийн 

салбар зөвлөл

Хүүхдийг хамгаалахад 

мэргэжлийн үйл 

ажиллагаа явуулах

Хувь хүн, гэр бүл, 

байгууллага, хамт 

олонд чиглэсэн 

үйл ажилагаа 

явуулах Я.Хуяг

93068709 

99488789 2008.11 сар +

15 Саяан цэцэг Н.Хүжмаа 99483553 - 2013.01.21 571071009

16 Амин-Алтай Я.Цэрмаа 88484545

Харзат баг  15-

2 2011.12.10 57171005

НҮТББ      

5

17 Хүмүүн урсгал Г.Байгальмаа 88117548

Есөнбулаг 

Миний нутаг TV 

байранд 2009.06.18 9071003049 НҮТББ

18 Ээлтэй булаг Ц.Цэцэгмаа 99488537 - 2011.11.23 571071002

19

Ирээдүйн шинэ 

алхам Б.Даваасамбуу 99489944 Харзат баг 2012.01.03 571071006

НҮТББ 

5

20

Ардчилсан 

эмэгтэйчүүдийн 

холбоо

Эмэгтэйчүүдийг 

нийгмийн харилцаанд 

идэвхтэй оролцуулах

Эмэгтэйчүүдийн 

ТББ-уудтай 

хамтарч ажиллан 

тодорхой ажил 

зохион байгуулах Гүнжинлхам 99998644

Ардчилсан 

намын байранд + 5800

Чөлөөт цагт зориулсан бусад үйл ажиллагаа

Хөгжлийн бэрхшээлтэй бага насны хүүхдийн 

хөгжлийг дэмжих

Эрүүл мэнд, боловсрол, соёл болон 

нийгмийн үйлчилгээ явуулах

Хүүхэд, эрүүл мэндийн чиглэлээр тусламж, 

дэмжлэг үзүүлэх, сургалт сурталчилгаа 

зохион байгуулах

Эмэгтэйчүүдийг нийгмийн харилцаанд 

идэвхтэй оролцуулах, мэдлэг, боловсролыг 

дээшлүүлэх

Эмэгтэйчүүдийн эрх ашгийг хамгаалах

Шийдвэр гаргах түвшин дэх эмэгтэйчүүдийн 

оролцоог нэмэгдүүлэх, сургалт сурталчилгаа 

зохион байгуулах,тэмдэглэлт өдрүүдээр 

тодорхой ажлуудыг зохион явуулах14

Нийгмийн ардчилал-

эмэгтэйчүүдийн 

холбоо Б.Баярмаа

99482525         

98480300

Аймгийн МАХН-

ын байр 1994 + 1300
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Есөнбулаг сумын 

эмэгтэйчүүдийн 

зөвлөл

Эмэгтэйчүүдийг 

нийгмийн харилцаанд 

идэвхтэй оролцуулах, 

мэдлэг, боловсролыг 

дээшлүүлэх

Сургалт 

сурталчилгаа, 

өдөрлөг зохион 

байгуулах, 

зөвлөгөө өгөх Д.Дэмбээ

93089000 

99604610

22

Аймгийн 

эрэгтэйчүүдийн 

холбоо -

23

Аймгийн 

залуучуудын холбоо

Залуучуудын үйл 

ажиллагааг хөгжүүлэх, 

дэмжих, туслах

Залуучуудыг 

хөгжүүлэх, тэдний 

санал санаачлагыг 

дэмжих Т.Мөнхбат 99085985 - 1992 +

24

НАМЗХ-ны аймгийн 

салбар

Залуучуудыг нийгмийн 

харилцаанд идэвхтэй 

оролцуулах, мэдлэг, 

боловсролыг 

дээшлүүлэх

Сургалт 

сурталчилгаа, 

өдөрлөг зохион 

байгуулах, 

зөвлөгөө өгөх М.Ууганбаяр 96638599

Аймгийн МАН-

ын байранд

25

Ардчилсан 

залуучуудын холбоо

Залуучуудыг нийгмийн 

харилцаанд идэвхтэй 

оролцуулах, мэдлэг, 

боловсролыг 

дээшлүүлэх

Сургалт 

сурталчилгаа, 

өдөрлөг зохион 

байгуулах, 

зөвлөгөө өгөх Алтанхуяг 99016669

26

АУК-ийн оюутны 

холбоо

Оюутнуудыг нийгмийн 

харилцаанд идэвхтэй 

оролцуулах, мэдлэг, 

боловсролыг 

Сургалт 

сурталчилгаа, 

өдөрлөг зохион 

байгуулах, Онон 99607371

27 Скаутын холбоо

Хүүхэд залуучуудад 

чиглэсэн үйл ажиллагаа 

явуулах

сургалт, 

сурталчилгаа, 

төсөл хэрэгжүлэх М.Эрдэнэбилэг

70483371 

99002600 

98892600

28

Аймгийн ахмадын 

хороо

Нийт ахмадуудын эрх 

ашгийг хамгаалах, 

нийгмийн хамгааллын 

үйлчилгээ үзүүлэх

Амьжиргааг нь 

дэмжих бодлогыг 

төрд хүргэх Ц.Эрдэнэ 99489012 Ахмадын өргөө 1998 + 4668

29

Есөнбулаг сумын 

ахмадын хороо

Ахмадуудын эрх ашгийг 

хамгаалах, тэдэнд 

чиглэсэн үйл ажиллагаа 

явуулах

Сургалт, 

сурталчилгаа, 

төсөл хэрэгжүлэх М.Гэндэндаш 99172457

30

МАН-ын дэргэдэх 

ахмадын хороо Б.Дэлгэр - 1999 + 1000

31 Аймгийн УЗХ

Хүмүүнлэгийн үйл 

ажиллагааг эмзэг бүлэгт 

хүргэж ажиллах

Тусламж үзүүлэх, 

сургалт зохион 

байгуулах Г.Дулмаа 99099554 УЗХ-ны байр 1959 + 6500

Намын бодлого, нийгмийн үйл ажиллагааг 

дэмжих, ахмад гишүүд дэмжигчдийн эрх 

Эрэгтэйчүүдийн оролцоог дээшлүүлэх, эрх 

ашгийг хамгаалах, хууль эрх зүйн зөвлөгөө 

өгөх, нийгмийн болон  өрх гэрийн өмнө 

хүлээх  хариуцлагыг  дээшлүүлэх болон 

тэдэнд тулгамдаад байгаа асуудлуудыг 



32

Үйлдвэрчний 

эвлэлийн хороо

Хөдөлмөрийн хуулийн 

зөрчилгүй байгууллага, 

хамт олон байх

Иргэд, 

хөдөлмөрчдийн 

эрх ашгийг 

хамгаалах Л.Сумаахүү 98707191

ҮЭ-ийн 

холбооны байр 1940 + 2800

33

Ажил олгогч эздийн 

холбоо

Нийгмийн 3 талт 

зөвшилцлийн дагуу 

ажиллах

Бизнес эрхлэгч 

ажил олгогч эздийн 

эрх ашгийг 

хамгаалах Б.Түмэндэмбэрэл

99482499 

98822499

34

Хэрэглэгчдийн эрх 

ашгийг хамгаалах 

нийгэмлэг

ХЭАХ хуулийг 

сурталчилах, иргэдийн 

санал, хүсэлт, өргөдөл 

гомдлыг барагдуулах, 

тэдний эрх ашгийг 

хамгаалах

Сургалт, 

сурталчилгаа, 

зөвөлгөө өгөх, 

мэргэжлийн 

байгууллагуудтай 

хамтран ажиллах 93042374 2008 +

35 Удмын энерги төв

Хүнлэг энэрэнгүй ёс 

заншлыг залуу хойч үед 

уламжлуулах Б.Буянхишиг 93068512

ГАА, Есөнбулаг 

сум, Жаргалант 

найрамдал 5 

гудамж 3 тоот 2014.05.14 571001031 + 5

36

Засагт ханы гал 

голомт

Алтай нутгийн хөгжил 

хүн ардын сайн сайхан 

амьдралыг дэмжих, 

туслах, түүх соёлын 

нийгэмд үйлчилдэг 

ТББ

О.Амгаланбаатар 

Цоодол

99482324 

94947070 ЕБ сум 2014.07.31 571001040 + 9

37 Алтайхан олуулаа

Нийгэмд зөв хандлага  

дэлгэрүүлэх, орчин 

нийгэмд үйлчилдэг 

ТББ М.Жаргалсайхан 99489007

Жаргалант 

Найрамдал 1- 2013.06.16 571001023 5

38 Вантайж

Гишүүдийнхээ 

боловсролын болон 

амьжиргааны түвшинг  ГҮТББ Н.Батнасан 95299192

Харзат баг 14-

10 2013.01.07 572001002 7

39 Баянрашаант 

Гишүүдийнхээ 

боловсролын болон 

амьжиргааны түвшинг  ГҮТББ Б.Бадамханд БХ баг 1-27 2013.11.08 572001003 5

40 Алтан удмын хишиг

Иргэдийн боловсролын 

түвшинг нэмэгдүүлэхэд 

чиглэсэн хууль эрх зүйн 

зөвлөгөө өгөх амьдрах 

ухаан өрхийн төсөв 

нийгэмд үйлчилдэг 

ТББ Г.Цэрэнбалжид 99033032

Баянхайрхан 

баг 2014.01.07 571001027 5

41 Лхам-Уулс

Малчин залуучуудыг 

нийгэмд идэвхтэй 

оролцуулах тэдэнд 

зөвлөгөө өгөх сургалт 

зох.байгуулах

нийгэмд үйлчилдэг 

ТББ Т.Баттөр 91144222 Баян-УУл сум 2014.01.08 571001028 5

42

Идэвхтэй иргэд 

хөгжлийн тулгуур

Боловсрол олгох, 

нийгмийн халамжийн 

бусад үйл ажиллагаа, 

нийгэмд үйлчилдэг 

ТББ Н.Энхбаяр 99092393

Баянхайрхан 

хөгжил 2-7 2014.09.08 571001042 5

43

ХАА-н 

хоршоологчдын 

холбоо

ХАА-н хоршоодын үйл 

ажиллагааг бэхжүүлэх

МАА, газар 

тариалангийн 

үйлдвэрлэлийг 

хөгжүүлэх Ч.Дашдэлэг

99098312   

70484549

ХАА-н 

хоршоологчдын 

байр 1958 +

21 

гишүүн 

хоршо

о

ХАА-н чиглэлээр
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Малчдын их говь 

холбоо М.Жаргал

46

Мянгат малчдын 

холбоо С.Мөнхжаргал 99488878

47

Мал үржүүлгийн 

холбоо В.Даваадорж 99489193

48

Бэлчээр усжуулалт 

ашиглалтын 

аймгийн салбар

Бэлчээр усны 

ашиглалтыг сайжруулах

Бэлчээр ашиглах, 

нөхөн сэргээх үйл 

ажиллагааг 

сайжруулах С.Бөхбаатар 99489294 - 2002 +

49

Монголын хөдөөг 

шинэчлэх 

фермерүүдийн Гайтав 99489838

50

Аймгийн хүнсчдийн 

холбоо Л.Батжаргал 99110349

51 "Бигэр Ирээдүй" Х.Пэрэнлэй 99899088 Бигэр сум 2010.03.10 9071008137 НҮТББ

52 Сэрх дэлгэрэх Д.Одонбаатар 95759269 Дэлгэр сум 2010.04.01 9071010014 НҮТББ

53

Бүст хайрхан уулын 

хошуу Б.Чинбат Бугат сум 2011.11.28 571071004

54 Баян-Алтайн бэл Ч.Цэцэгмаа 70484761 УЗХ-ны байр 2012.05.08 571071008

55 Аргалантайн хөгжил Ч.Өнөрмаа 99204970 Тонхил сум 2011.11.25 571071001

56

Цаг хугацаа 

малчдын холбоо

Бэлчээрийн менежмент 

сайжруулах

нийгэмд үйлчилдэг 

ТББ Н.Идэрмөнх Шарга сум 2013.05.20 571001012 5

57

Сайн эрс малчдын 

холбоо

Бэлчээрийн менежмент 

сайжруулах

нийгэмд үйлчилдэг 

ТББ А.Наранбаатар 99077247 Тайшир сум 2013.05.17 571001013 5

58

Ихдарив малчдын 

холбоо

Бэлчээрийн менежмент 

сайжруулах

нийгэмд үйлчилдэг 

ТББ М.Ганбаатар 99053722 Дарив сум 2013.05.17 571001014 5

59

Цэнхэрморьт 

малчдын холбоо

Бэлчээрийн менежмент 

сайжруулах

нийгэмд үйлчилдэг 

ТББ Х.Нанжид 98130129 Хөхморьт сум 2013.05.17 571001015 5

60

Бялхам-Эрдэнэ 

малчдын холбоо

Бэлчээрийн менежмент 

сайжруулах

нийгэмд үйлчилдэг 

ТББ Д.Энхзаяа 96227797 Эрдэнэ сум 2013.05.20 571001016 5

61

Халиун сүрэг 

малчдын холбоо

Бэлчээрийн менежмент 

сайжруулах

нийгэмд үйлчилдэг 

ТББ А.Эрдэнэсүрэн Халиун сум 2013.05.20 571001017 5

62

Эрчитбугуйл 

малчдын холбоо

Бэлчээрийн менежмент 

сайжруулах

нийгэмд үйлчилдэг 

ТББ Ч.Ганболд Баянуул сум 2013.05.20 571001018 5

63

Баянөргөөт 

малчдын холбоо 

Бэлчээрийн менежмент 

сайжруулах

нийгэмд үйлчилдэг 

ТББ С.Чойжамц Чандмань сум 2013.05.20 571001019 5

64

Буманхур малчдын 

холбоо

Бэлчээрийн менежмент 

сайжруулах

нийгэмд үйлчилдэг 

ТББ А.Наранчимэг 99886345 Төгрөг сум 2013.05.20 571001020 5

Бэлчээрийн менежмент сайжруулах зүй 

зохистой ашиглах хамгаалахад иргэдийн 

Бэлчээрийн менежмент сайжруулах зүй 

зохистой ашиглах хамгаалахад иргэдийн 

оролцоог нэмэгдүүлэх
Бэлчээрийн менежмент сайжруулах зүй 

зохистой ашиглах хамгаалахад иргэдийн 

оролцоог нэмэгдүүлэх
Бэлчээрийн менежмент сайжруулах зүй 

зохистой ашиглах хамгаалахад иргэдийн 

оролцоог нэмэгдүүлэх
Бэлчээрийн менежмент сайжруулах зүй 

зохистой ашиглах хамгаалахад иргэдийн 

оролцоог нэмэгдүүлэх



65

Зөвэргүүлэг 

малчдын холбоо

Бэлчээрийн менежмент 

сайжруулах

нийгэмд үйлчилдэг 

ТББ Б.Батзориг Жаргалан сум 2013.05.20 571001021 5

66

Тэнгэрлэг ард 

малчдын холбоо

Бэлчээрийн менежмент 

сайжруулах

нийгэмд үйлчилдэг 

ТББ Б.Зундуй 99484470 Бигэр сум 2013.05.21 571001022 5

67

Эхийн гол 

гүзээлзгэнэ

Хүнсний ногоо амтат гуа, 

үндэст болон булцуут ГҮТББ Т.Ойнбилэг 99022845 Халиун сум 2013.12.02 572001004 5

68

Алтайн мал 

эмнэлгийн холбоо

Малын эмч малчдыг 

мэдээллээр хангах, 

нийгэмд үйлчилдэг 

ТББ Р.Бүрэнбаясах 99489796 Харзат баг 2014.11.24 571001044 5

69

"Дэлхийн зөн" ОУБ-

ын Говь-Алтай Орон 

нутгийн хөгжлийн 

хөтөлбөр

Хүүхдээр дамжуулан 

орон нутагт хувьсан 

өөрчлөлтийг бий болгох

Эдийн засаг, эрүүл 

мэнд, боловсрол, 

хүүхэд, иргэний 

нийгмийн 

чиглэлээр М.Болдбаатар

98055552 

70483053

Спорт 

цогцолбор    2-

р давхар 2007.03 сар +

70

Говь-Алтай аймаг 

дахь "Мерси кор" 

төлөөлөгчийн газар

ХАА, ИНБ, Байгаль 

орчны чиглэлээр Г.Мөнх-Эрдэнэ 99013652

71

"Алтай Швейцари 

сан" 

Алтай нутгийн хөгжлийг 

дэмжиж, иргэдийн 

амьжиргааг дээшлүүлэх

Эргэн төлөгдөх 

нөхцлөөр төсөл 

санхүүжүүлэх Ч.Цэцэгмаа

99482068 

70484761 УЗХ-ны байр 2004.02.01 +

72

Монголын ХАҮ-ийн 

танхимын аймгийн 

салбар

Бизнес эрхлэгчдэд 

мэдээлэл хүргэх, тэдний 

үйл ажиллагаанд 

дэмжлэг үзүүлэх 

МҮХАҮТ-ын үйл 

ажиллагааг орон 

нутагт хэрэгжүүлэх

Л.Батжаргал 

М.Сувдмаа

99110349 

99204696 

Аймгийн ЗДТГ-

ын 3-р байр 2004 + 43

73

Ахмад багш нарын 

холбоо

Ахмад багш нарын 

эрхийг хамгаалах, 

мэдээллээр хангах

Сургалт, 

сурталчилгаа

74

Хөдөөгийн 

сургуулийн 

захирлуудын холбоо

Захирлуудын үйл 

ажиллагааг дэмжих, 

туслах

Захирлын ажилд 

онол заах арга 

зүйн дэмжлэг 

үзүүлэх

1-р сургууль 

дээр 2000.09.10 - 28

75

Багш нарын 

хөгжлийг дэмжих 

нийгэмлэг

Багш нарын мэдлэг 

боловсролыг 

дээшлүүлэх

Судалгаа хийх, 

мэргэжил 

мэргэжлээр нь 

сургалтанд 

хамруулах 2009 540

76

Аймгийн зохиолчдын 

салбар

Зохиолчдын эрх ашгийг 

хамгаалах

Уран бүтээл 

туурвих Г.Чардаг

99489764 

70483660 

70483733 Алтай радио 1957 + 20

Бизнесийн чиглэлээр

Боловсрол, соёлын чиглэлээр

Төсөл хэрэгжүүлэгч ТББ-ууд



77

Сэтгүүлчдийн 

холбоо

Сэтгүүлчдийн эрх ашгийг 

хамгаалах

Сэтгүүл зүйг 

хөгжүүлэх Ш.Цоодол 99487394 - 1990 + 10

78 Ундрал өглөгт охин Б.Жаргалсайхан 99823505 Улаанбаатар 2011.01.18 9072004017 ГҮТББ

79 Өнөмэргэд Б.Мөнхбат 99488248 ЕБ Харзат 2011.12.02 5710710003

НҮТББ 

5

80 Хайрлагдсан -Алтай

иргэдэд эрүүл мэндийн 

боловсрол олгох НҮТББ Д.Зоригт 98662242 Найрамдал14-1 2014.06.04 571001035 5

81

Алтайн хөгжлийн 

түүчээ

Бусад Боловсрол олгох,  

үйл ажиллагаа НҮТББ Н.Очирбат 89990971

Баянхайрхан 8-

1 2014.12.05 571001045 5

82 Тунамал өв эрдэнэ

Уртын дуу болон соёлын 

биет бус өвийг хөгжүүлэх НҮТББ Д.Балжинням 91520103 Эрдэнэ сум 2014.12.12 571001046 5

83

Батлан хамгаалах 

нийгэмлэгийн 

аймгийн зөвлөл

Спортын зарим төрлийг 

хөгжүүлэх

Сургалт, спортын 

чиглэлээр Ц.Жамсран

99489443 

70484121 БХТН 1967.04.07 + 60

84

МҮОХ-ны аймаг 

дахь, сургалт 

сурталчилгааны 

"Лос-Анжелес" төв

Олимпийн хөдөлгөөнийг 

сурталчлах, дэлгэрүүлэх

Сургалт, 

сурталчилгаа 

зохион байгуулах, 

мэдээ мэдээллээр Ж.Уранчимэг 99869229

Спорт 

цогцолбор    2-

р давхар 2003.12 сар +

85

Аймгийн бөхийн 

холбоо

Бөхийн спортыг 

хөгжүүлэх, өсвөр 

үеийнхнийг дэмжих

Сургалт явуулах, 

дугуйлан 

хичээллүүлэх Д.Чинзориг

86

Морин спорт 

уяачдын холбоо

Үндэсний морин 

уралдааныг мэргэжлийн 

түвшинд хөгжүүлэх

Хурдан морины 

уралдаан явуулах, 

адууны үржил 

сайжруулах, 

гишүүдээ дэмжих Д.Гомбожав 99012080 Монгол банк 1996 + 580

87

"Дэлгэрийн 

хүчтэнгүүд бөхийн 

дэвжээ" Б.Батжаргал 99111479 Гуулин тосгон 2009.04.21 9071001129 НҮТББ      

88

Жаргалан сумын 

үндэсний бөхийн 

холбоо Р.Мягмардорж 98980504 Жаргалан сум 2009 ГҮТББ

89 "Сутайн бор" Нямдаваа 99205574 Тонхил сум 2012.04.30 571071007

90

Ажийн хүчтэн 

үндэсний бөхийн 

холбоо НҮТББ М.Баатарсайхан 99936400 Алтай сум 2013.12.27 571001026 5

91

Алтайн түмэн эх 

морин спорт 

уяачдын холбоо

Морин спортын 

уралдаан зохион 

байгуулан сурталчилах НҮТББ Р.Лхагвадорж 99990040 Есөнбулаг сум 2014.01.20 571001029 9

Насанд хүрэгчдийн ба бусад боловсрол 

олгох үйл ажиллагаа, бизнес удирдлагын үйл 

Спортын чиглэлээр

Өндөр уулын авиралт, аяллын спортыг 

Үндэсний бөхийн болон самбо, жүдо, 

сумогийн төрлүүдийг орон нутагт хөгжүүлж, 

улс олон улсад нэртэй өндөр зэрэглэлтэй 

тамирчдыг бэлтгэж алдаршуулахад оршино.

Гишүүдийнхээ боловсролын болон 

амьжиргааны түвшинг дээшлүүлэх тэдний 

эрх ашгийг хамгаалах, дэмжлэг туслалцаа 

үзүүлэх

Үндэсний бөхийг хөгжүүлэх, сурталчилах



92

Жаргалан сумын 

уяачдын шувуун 

хээр холбоо

Морин спортын 

уралдаан зохион 

байгуулан сурталчилах НҮТББ П.Авирмэд 93060801 Жаргалан сум 2014.07.24 571001039 5

93

Говь-Алтай аймгийн 

хөлбөмбөгийн 

холбоо

хөлбөмбөгийн спортыг 

өсвөр залуу үеийхэнд 

сурталчилах тэдний бие 

бялдрын хөгжил 

хүмүүжилд хувь нэмэр 

оруулах, нийтийн биеийн 

тамирыг хөгжүүлэх НҮТББ О.Амгаланбаатар 99482324

Баянхайрхан 

баг 4-7-б 2014.12.16 571001047 5

94 Дашпэлжээлэн хийд Н.Энхжаргал 99489003 2011.03.04

95

Алтай Есөнбулаг 

Батист сүм Я.Чогсомдорж 98203176 Харзат баг   2010.11.24 9080003029 9

96

Монголын байгаль 

орчныг хамгаалах 

холбооны аймгийн 

зөвлөл

Байгаль хамгаалахад 

иргэдийн идэвхи 

санаачлагыг өрнүүлэх

Мэдээлэл явуулах 

сургалт 

сурталчилгаа 

явуулах 1974 + 8000

97

Ус цаг уурын 

хөгжлийг дэмжих төв

Байгаль орчин, цаг 

уурын шинжлэх ухааны 

ололт, мэргэжлийн 

зөвөлгөө

Цаг уурчдын 

мэргэжил 

мэдлэгийг 

дээшлүүлэх, 

нийгмийн асуудалд 

дэмжлэг үзүүлэх С.Мөнхжаргал 99488054 УЦУОШТөв 2008.07.04 - 30

98

Цээл нутгийн 

хөгжлийн төлөө

Орон нутгийн хөгжилд 

иргэдийн оролцоог 

нэмэгдүүлэх

Байгаль орчныг 

хамгаалах, 

үндэсний өв соёл, 

нутгийн зан Ц.Хүрлээ 99008319 Цээл сум 2011.05.17 9071020087 5

99 Баянсэрх С.Цэрэгбаатар 98115969 Бигэр сум 2009.10.08 9071003

100 Бигэр хөгжил

Байгаль орчныг 

хамгаалах, нөхөн 

сэргээхэд чиглэгдсэн 

нийгэмд үйлчилдэг 

ТББ Ш.Жаргалсайхан Бигэр сум 2013.08.14 571001024 9

101

Монголын баянбүрд 

хамгаалах нийгэмлэг Л.Ундармаа 99183518 Төгрөг 2009.06.02 9071002095 НҮТББ

102

Алтайн унаган 

байгалийг хамгаалах 

төв Х.Батболд 96062980 Есөнбулаг сум 2011.12.14 9071018046 НҮТББ

103 "Баян-Алтайн нутаг" Л.Дондов

99483947 

98639765 Есөнбулаг сум 2011

Шашны чиглэлээр

Есүс христийн сайн мэдээг түгээн 

дэлгэрүүлэх

Байгаль орчны чиглэлээр

Байгаль орчныг хамгалах, иргэдийн БО-ы 

чиглэлээрх мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх

Байгаль орчин, ховор амьтан ургамал, түүх 

соёлын дурсгалт газрыг хамгаалах, судлах, 

төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, сургалт, 

Байгаль орчноо хамгаалах, нөхөн сэргээлт 

хийх буюу малчид иргэдийн эрх ашгийг 

хамгаалах

Монголын баянбүрдийг судлах цаашид 

хамгаалах, олон нийтийн анхаарлыг 

хандуулах



104 Ногоон шугуйт төгөл

Байгаль орчныг 

хамгаалах, нөхөн 

сэргээхэд чиглэгдсэн 

сургалт сурталчилгаа 

зохион байгуулах НҮТББ Ж.Ганбат

Харзат баг 13-р 

байр, 2-12 2013.03.11 571001011 5

105 Бөндөнхөх

Байгаль орчныг 

хамгаалах НҮТББ Х.Энхтайван 99146801

Баяншанд баг 

11-2 2014.04.07 571001030 5

106 Мөнхногоон алтай

мод тарих, ойн аж ахуй, 

нөхөн сэргээлт, цайны 

бэлдмэл гарган авах, 

үйлдвэрлэх, гар аргаар 

болон үнэт металл 

олборлох үйл ажиллагаа НҮТББ Ч.Мядагбадам 99486063

жаргалант 

найрамдал 5-2 2014.07.02 571001036 5

107

Төрсөн газар 

нутгийн төлөө

Газар нутгийг зүй 

зохистой ашиглуулах 

хайрлан хамгаалах НҮТББ Б.Нямдарь 99489840 Тонхил сум 2014.09.04 571001041 5

108 Ногоон цээл

Байгаль орчныг 

хамгаалах НҮТББ И.Баяраа 99798988 Цээл сум 2014.09.26 571001043 5

109

Үйлдвэрлэлийн 

хоршоодын холбоо

Ашгийн төлөө бус 

гишүүддээ үйлчлэх

Ахуй үйлчилгээний 

ажилчдын үйл 

ажиллагааг дэмжих Ш.Нармандах 96591023 1931 + 86

110

Үйлдвэрлэл, 

үйлчилгээний 

хоршоодын холбоо

Иргэдэд нэг цэгээс 

түргэн шуурхай үйлчлэх

Халуун ус, үсчин, 

оёдол, гутал, авто 

засвар Ж.Дашдаваа 99487064

Ахуй 

үйлчилгээний 

ордон 2004 + 80

111

Худалдаа эд 

хэрэглэгчдийн 

хоршоодын холбоо Ц.Цэенрэгзэн

93042352   

95299381 2011 +

112 Саруул өргөө СӨХ

СӨ-ийн эрх ашгийг 

хамгаалах

НОС-ны дундын 

өмчийг хариуцах, 

хамгаалах Галсандорж 21-р байр 2005.03.30 + 65

113

Монголын тогооч 

нарын холбооны 

аймгийн салбар

Нийтийн хоол 

үйлдвэрлэлийн 

технологийг сайжруулах

Тогооч нарын 

мэргэжил, ур 

чадварыг 

дээшлүүлэх Я.Сувдмаа 99489055 МХГ 2002.10.15 + 320

114

Говь-Алтай аймгийн 

хүнс хөдөө аж ахуйн 

ассоциаци Ч.Зоригт 

99229015 

88770781

Хаш 

үйлчилгээний 

төв 2014.11.06 572001007 ГҮТББ

115

Аймгийн 

автотээвэрчдийн 

холбоо

Тээврийн салбарын 

жолооч, тээвэрчдийн эрх 

ашгийг хамгаалах

Ажлын байраар 

хангах, шударга 

үнэ тариф 

мөрдүүлэх Х.Погной 99846066 - 2006.06.10 + 185

Орон нутгийн хүн амын хүнсний хэрэгцээг 

экологийн цэвэр, бүтээгдэхүүнээр хангах, 

хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийн эрх 

ашгийг хамгаалахад дэмжлэг үзүүлэх

Бусад 



116 Цээл нарны илч Д.Бархүү 99011955 Цээл сум 2009.06.15 9072003009

ГҮТББ 

6

117

Баянтоорой нарны 

илч Б.Мижиддорж 99949606 Баянтоорой 2009.06.15 9072002005 ГҮТББ 

118 Алтай нарны илч Н.Бадамдорж 95817674 Алтай сум 2009.06.15 9072083008 ГҮТББ 

119 Бугат нарны илч П.Эрдэнэбаяр 98878512 Бугат сум 2009.06.15 9072002008 ГҮТББ

120

Аймгийн 

барилгачдын холбоо

Барилгын салбарын 

үйлдвэрлэлийг 

хөгжүүлэх, ажиллагчдын 

Ажиллагчдын 

мэргэжлийн ур 

чадвар, А.Нэргүй

Айргийн хад 

ХХК 1992 + 15

121

Дэлгэр сумын 

хөгжлийн сан

Жижиг, дунд үйлдвэр, 

үйлчилгээг дэмжих

Төсөл 

санхүүжүүлнэ, 

сургалт хийх Д.Хүрэлбаатар 99035480

Дэлгэр сумын 

төв 2008.04.01 + 13

122 Биндэр атас богд Н.Цагаач 98818119 - 2013.02.06 571001010

123

Монголын эм зүйн 

ажилтны эм холбоо 

ГАА салбар

Эмийн зохистой хэрэглэх 

бодлогыг хэрэгжүүлнэ

Эм зүйч, эм 

найруулагч нарт  

сургалт зохион 

байгуулах, Т.Оюунцэцэг

99080877 

70483491

Эм хангамжийн 

байр 2005.10.23 - 45

124

Шарга сумын 

нутгийн зөвлөл Р.Дагвадорж Ус-Алтай байр 2010.01.21 9071006056 НҮТББ

125

Газар шороо ард 

түмний баялаг

Бичил уурхайлчдын эрх 

ашгийг хамгаалах

Сургалт 

сурталчилгаа Ч.Мядагбадам 98156063 Есөнбулаг сум 2012.04.27 572001001 +

126 Биндэр атас богд

ХХЭ-ийн ашиг сонирхлыг 

дэмжиж тэдэнд сургалт, 

сурталчилгаа зохион 

байгуулах НҮТББ И.Цагаач 98818119 жаргалант 2013.02.06 571071010 5

127

Цээл сумын бизнес 

эрхлэгчдийн холбоо

ХХЭ-ийн ашиг сонирхлыг 

дэмжиж тэдэнд сургалт, 

сурталчилгаа зохион 

байгуулах НҮТББ Ч.Баярлах 99488942 Цээл сум 2014.07.23 571001038 26

Цахилгаан хэрэглэгчдийн эрх ашгийг 

хамгаалах болон сумын цахилгаан 

хангамжийг сайжруулахад хувь нэмрээ 

оруулах 

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийн ашиг 

сонирхлыг хамгаалах, сургалт сурталчилгаа 

зохион байгуулах

Сум орон нутгийн хөгжлийг дэмжих 

туслалцаа үзүүлэх, сурталчилах

Цахилгаан хэрэглэгчдийн эрх ашгийг 

хамгаалах болон сумын цахилгаан 

хангамжийг сайжруулахад хувь нэмрээ 

оруулах 

Цахилгаан хэрэглэгчдийн эрх ашгийг 

хамгаалах болон сумын цахилгаан 

хангамжийг сайжруулахад хувь нэмрээ 

оруулах 

Цахилгаан хэрэглэгчдийн эрх ашгийг 

хамгаалах болон сумын цахилгаан 

хангамжийг сайжруулахад хувь нэмрээ 

оруулах 



128

Шинэцээл нутгийн 

зөвлөл

Сум орон нутгийн 

хөгжлийг дэмжих 

туслалцаа үзүүлэх, 

сурталчилах НҮТББ М.Дашпунцаг

Баянхайрхан 

баг 2013.12.13 571001025 9

129

Жаргалан сумын 

нутгийн зөвлөл

Сумын нийгэм эдийн 

засгийн хөгжилд дэмжлэг 

үзүүлэх НҮТББ С.Чинзориг 99069908 Баяншанд баг 2014.5.19 571001032 5

130

Нутгийн хөгжил 

бидний зүтгэл

Аймгийн нийгэм, эдийн 

засгийн хөгжлийг 

дэмжиж, иргэдийн 

оролцоог нэмэгдүүлэх 

хамтран ажиллах НҮТББ Г.Хурцгэрэл 91999727

Баянхайрхан 

баг 2014.05.19 571001033 5

131

Баян-уул хөгжлийн 

түлхэц

Сумын нийгэм, эдийн 

засгийн хөгжлийг 

дэмжиж, иргэдийн 

оролцоог нэмэгдүүлэх 

хамтран ажиллах НҮТББ Г.Мөнхцэцэг - 2014.05.19 571001034 5

132 Жигүүртморьт

Гишүүнчлэл бүхий 

байгууллагын үйл 

ажиллагаа НҮТББ Д.Даваадорж Хөхморьт сум 2014.07.22 571001037 5

АЙМГИЙН ЗДТГ-ЫН НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТЭС







99035988



№ ТББ-уудын нэр Зорилго

Үйл ажиллагааны 

чиглэл Тэргүүний нэр

Харилцах 

утас

Аймгийн ТББ-уудын 

нэгдсэн зөвлөл

Төр, иргэний нийгмийн 

түншлэлийг 

эрчимжүүлэх, төрийн 

зарим үйлчилгээнд 

хяналт, мониторинг хийж, 

төр захиргааны 

байгууллагуудтай 

хамтран ажиллах

Төрийн зарим чиг 

үүргийг гэрээгээр 

гүйцэтгэх, сургалт, 

сурталчилгаа 

зохион байгуулах, 

мониторинг болон 

судалгаа хийх Я.Эрхэмбаяр 99031051

"Тэгш боломж" 

Эмэгтэйчүүдийн ТББ-

уудын нэгдсэн 

сүлжээ

Хүний эрхийг хангах, 

шийдвэр гаргах түвшин 

дэх эмэгтэйчүүдийн 

оролцоог нэмэгдүүлж, 

тэгш боломжийг 

бүрдүүлэх

Сургалт, 

сурталчилгаа 

зохион байгуулах, 

мэдээ мэдээллээр 

хангах Л.Болормаа

99099597          

99484343

1

Аймгийн 

эмэгтэйчүүдийн 

зөвлөл

Эмэгтэйчүүдийг 

нийгмийн харилцаанд 

идэвхтэй оролцуулах, 

мэдлэг, боловсролыг 

дээшлүүлэх

Сургалт 

сурталчилгаа, 

өдөрлөг зохион 

байгуулах, 

зөвлөгөө өгөх М.Сарантуяа 99482848

2

"Гал голомт" 

хөдөлгөөний 

аймгийн салбар

Нийгмийн хөгжилд гэр 

бүлийн гүйцэтгэх үүргийг 

дээшлүүлэх,гэр бүлийн 

хөгжлийн талаар төрийн 

бодлогод нөлөөлөх

Cургалт 

сурталчилгаа, 

өдөрлөг зохион 

байгуулах, 

тэмдэглэлт 

өдрүүдээр 

тодорхой ажлуудыг 

зохион явуулах Г.Мөнх-Эрдэнэ 99013652

3

Нийгмийн дэвшил 

эмэгтэйчүүд 

хөдөлгөөн

Шийдвэр гаргах түвшинд 

эмэгтэйчүүдийн оролцох 

оролцоог дэмжих, хүүхэд 

залуучуудын эрхийг 

хангах, тэдний нийгмийн 

харилцаанд оролцох, 

идэвх санаачлагыг 

төлөвшүүлэх

Судалгаа 

шинжилгээ, 

мониторинг хийх, 

Сургалт 

сурталчилгаа, 

зөвлөмж гарын 

авлага 

боловсруулах Л.Болормаа

98991197  

99484343

Говь-Алтай аймгийн ТББ-уудын мэдээлэл



4

Монголын хөгжлийн 

бэрхшээлтэй 

иргэдийн 

байгууллагуудын 

үндэсний холбооны 

аймгийн зөвлөл

ХБИ-ийн эрх ашгийг 

хамгаалах, мэдээллээр 

хангах

ХБИ-ийг 

нийгэмшүүлэх, 

эрүүл мэнд, 

боловсролын 

үйлчилгээгээр 

хангах, хууль 

эрхийн мэдээллээр 

хангах Ш.Ариунаа 99488371

5

Эмэгтэйчүүдийг 

ялгаварлан 

гадуурхах бүх 

хэлбэрийг устгэх 

тухай конвенцийн 

хэрэгжилтийг хянах 

үндэсний сүлжээний 

аймгийн зөвлөл

Эмэгтэйчүүдэд чиглэсэн 

үйл ажиллагаа явуулах

Сургалт 

сурталчилгаа, 

Эмэгтэйчүүдийн 

ТББ-уудтай 

хамтарч ажиллан 

тодорхой ажил 

зохион байгуулах Н.Хургаа

 99489204  

70483398

6

Аймгийн либераль 

эмэгтэйчүүдийн 

оюуны сан

Эмэгтэйчүүдэд чиглэсэн 

үйл ажиллагаа явуулах

Сургалт 

сурталчилгаа, 

Эмэгтэйчүүдийн 

ТББ-уудтай 

хамтарч ажиллан 

тодорхой ажил 

зохион байгуулах Л.Жавзмаа

99489375         

70483750

7

Хөдөөгийн 

эмэгтэйчүүдийн 

хөгжлийг дэмжих 

сангийн аймгийн 

салбар зөвлөл

Эмэгтэйчүүдэд чиглэсэн 

үйл ажиллагаа явуулах

Сургалт 

сурталчилгаа, 

Эмэгтэйчүүдийн 

ТББ-уудтай 

хамтарч ажиллан 

тодорхой ажил 

зохион байгуулах Ц.Дугармаа 99132400

8

Хуульч 

эмэгтэйчүүдийн 

зөвлөл

Иргэдийн хууль эрх зүйн 

мэдлэг боловсролыг 

дээшлүүлэх

ЭТББ-уудтай 

хамтарч ажиллах Д.Ариун-Эрдэнэ 99062104

9

Монголын бизнес 

эрхлэгч 

эмэгтэйчүүдийн 

холбооны салбар 

зөвлөл

Бизнес эрхлэгч 

эмэгтэйчүүдийн эрх 

ашгийг хамгаалах, 

бизнесийг дэмжих 

Бизнесийг дэмжиж 

хөгжүүлэх, сургалт 

зохион байгуулах, 

ажлын байрыг 

нэмэгдүүлэх Ч.Зоригт 99229015

10

Монголын 

эмэгтэйчүүдийн 

хөдөлмөр 

эрхлэлтийг дэмжих 

хамтын 

ажиллагааны 

үндэсний сүлжээний 

аймгийн салбар

Бизнес эрхлэгч 

эмэгтэйчүүдийн эрх 

ашгийг хамгаалах, 

бизнесийг дэмжих 

Бизнесийг дэмжиж 

хөгжүүлэх, сургалт 

зохион байгуулах Ж.Доржнамжим

98637373  

99483940



11

Эмэгтэйчүүдийн 

хөгжлийг дэмжих 

сангийн аймгийн 

салбар зөвлөл

Өсвөр насныхан, иргэд, 

эмэгтэйчүүдийн мэдлэг, 

чадварыг дээшлүүлж, 

хандлагыг өөрчлөх

Сургалт 

сурталчилгаа, 

зөвлөгөө өгөх, 

мэдээллээр хангах Д.Оюундарь 99217675

12

Одонтой ээжүүдийн 

холбооны аймгийн 

салбар

Одонтой ээжүүдэд 

чиглэсэн үйл ажиллагаа 

явуулах, эрх ашгийг нь 

хамгаалах

Сургалт 

сурталчилгаа, 

Эмэгтэйчүүдийн 

ТББ-уудтай 

хамтарч ажиллах С.Наст 99746477

13

Нийгмийн ажилтны 

холбооны аймгийн 

салбар зөвлөл

Хүүхдийг хамгаалахад 

мэргэжлийн үйл 

ажиллагаа явуулах

Хувь хүн, гэр бүл, 

байгууллага, хамт 

олонд чиглэсэн үйл 

ажилагаа явуулах Я.Хуяг

93068709 

99488789

15 Саяан цэцэг Н.Хүжмаа 99483553

16 Амин-Алтай Я.Цэрмаа 88484545

17 Хүмүүн урсгал Г.Байгальмаа 88117548

18 Ээлтэй булаг Ц.Цэцэгмаа 99488537

19

Ирээдүйн шинэ 

алхам Б.Даваасамбуу 99489944

20

Ардчилсан 

эмэгтэйчүүдийн 

холбоо

Эмэгтэйчүүдийг 

нийгмийн харилцаанд 

идэвхтэй оролцуулах

Эмэгтэйчүүдийн 

ТББ-уудтай 

хамтарч ажиллан 

тодорхой ажил 

зохион байгуулах Гүнжинлхам 99998644

21

Есөнбулаг сумын 

эмэгтэйчүүдийн 

зөвлөл

Эмэгтэйчүүдийг 

нийгмийн харилцаанд 

идэвхтэй оролцуулах, 

мэдлэг, боловсролыг 

дээшлүүлэх

Сургалт 

сурталчилгаа, 

өдөрлөг зохион 

байгуулах, 

зөвлөгөө өгөх Д.Дэмбээ

93089000 

99604610

22

Аймгийн 

эрэгтэйчүүдийн 

холбоо 

14

Нийгмийн ардчилал-

эмэгтэйчүүдийн 

холбоо

Эмэгтэйчүүдийг нийгмийн харилцаанд 

идэвхтэй оролцуулах, мэдлэг, боловсролыг 

дээшлүүлэх

Б.Баярмаа

99482525         

98480300

Шийдвэр гаргах түвшин дэх эмэгтэйчүүдийн 

оролцоог нэмэгдүүлэх, сургалт сурталчилгаа 

зохион байгуулах,тэмдэглэлт өдрүүдээр 

тодорхой ажлуудыг зохион явуулах

Эмэгтэйчүүдийн эрх ашгийг хамгаалах

Хөгжлийн бэрхшээлтэй бага насны хүүхдийн 

хөгжлийг дэмжих

Хүүхэд, эрүүл мэндийн чиглэлээр тусламж, 

дэмжлэг үзүүлэх, сургалт сурталчилгаа 

зохион байгуулах

Эрүүл мэнд, боловсрол, соёл болон нийгмийн 

үйлчилгээ явуулах

Чөлөөт цагт зориулсан бусад үйл ажиллагаа

Эрэгтэйчүүдийн оролцоог дээшлүүлэх, эрх 

ашгийг хамгаалах, хууль эрх зүйн зөвлөгөө 

өгөх, нийгмийн болон  өрх гэрийн өмнө хүлээх  

хариуцлагыг  дээшлүүлэх болон тэдэнд 

тулгамдаад байгаа асуудлуудыг шийдвэрлэх 



23

Аймгийн 

залуучуудын холбоо

Залуучуудын үйл 

ажиллагааг хөгжүүлэх, 

дэмжих, туслах

Залуучуудыг 

хөгжүүлэх, тэдний 

санал санаачлагыг 

дэмжих Т.Мөнхбат 99085985

24

НАМЗХ-ны аймгийн 

салбар

Залуучуудыг нийгмийн 

харилцаанд идэвхтэй 

оролцуулах, мэдлэг, 

боловсролыг дээшлүүлэх

Сургалт 

сурталчилгаа, 

өдөрлөг зохион 

байгуулах, 

зөвлөгөө өгөх М.Ууганбаяр 96638599

25

Ардчилсан 

залуучуудын холбоо

Залуучуудыг нийгмийн 

харилцаанд идэвхтэй 

оролцуулах, мэдлэг, 

боловсролыг дээшлүүлэх

Сургалт 

сурталчилгаа, 

өдөрлөг зохион 

байгуулах, 

зөвлөгөө өгөх Алтанхуяг 99016669

26

АУК-ийн оюутны 

холбоо

Оюутнуудыг нийгмийн 

харилцаанд идэвхтэй 

оролцуулах, мэдлэг, 

боловсролыг дээшлүүлэх

Сургалт 

сурталчилгаа, 

өдөрлөг зохион 

байгуулах, 

зөвлөгөө өгөх Онон 99607371

27 Скаутын холбоо

Хүүхэд залуучуудад 

чиглэсэн үйл ажиллагаа 

явуулах

сургалт, 

сурталчилгаа, 

төсөл хэрэгжүлэх М.Эрдэнэбилэг

70483371 

99002600 

98892600

28

Аймгийн ахмадын 

хороо

Нийт ахмадуудын эрх 

ашгийг хамгаалах, 

нийгмийн хамгааллын 

үйлчилгээ үзүүлэх

Амьжиргааг нь 

дэмжих бодлогыг 

төрд хүргэх Ц.Эрдэнэ 99489012

29

Есөнбулаг сумын 

ахмадын хороо

Ахмадуудын эрх ашгийг 

хамгаалах, тэдэнд 

чиглэсэн үйл ажиллагаа 

явуулах

Сургалт, 

сурталчилгаа, 

төсөл хэрэгжүлэх М.Гэндэндаш 99172457

30

МАН-ын дэргэдэх 

ахмадын хороо Б.Дэлгэр

31 Аймгийн УЗХ

Хүмүүнлэгийн үйл 

ажиллагааг эмзэг бүлэгт 

хүргэж ажиллах

Тусламж үзүүлэх, 

сургалт зохион 

байгуулах Г.Дулмаа 99099554

32

Үйлдвэрчний 

эвлэлийн хороо

Хөдөлмөрийн хуулийн 

зөрчилгүй байгууллага, 

хамт олон байх

Иргэд, 

хөдөлмөрчдийн эрх 

ашгийг хамгаалах Л.Сумаахүү 98707191

33

Ажил олгогч эздийн 

холбоо

Нийгмийн 3 талт 

зөвшилцлийн дагуу 

ажиллах

Бизнес эрхлэгч 

ажил олгогч эздийн 

эрх ашгийг 

хамгаалах Б.Түмэндэмбэрэл

99482499 

98822499

34

Хэрэглэгчдийн эрх 

ашгийг хамгаалах 

нийгэмлэг

ХЭАХ хуулийг 

сурталчилах, иргэдийн 

санал, хүсэлт, өргөдөл 

гомдлыг барагдуулах, 

тэдний эрх ашгийг 

хамгаалах

Сургалт, 

сурталчилгаа, 

зөвөлгөө өгөх, 

мэргэжлийн 

байгууллагуудтай 

хамтран ажиллах 93042374

Намын бодлого, нийгмийн үйл ажиллагааг 

дэмжих, ахмад гишүүд дэмжигчдийн эрх 



35 Удмын энерги төв

Хүнлэг энэрэнгүй ёс 

заншлыг залуу хойч үед 

уламжлуулах Б.Буянхишиг 93068512

36

Засагт ханы гал 

голомт

Алтай нутгийн хөгжил хүн 

ардын сайн сайхан 

амьдралыг дэмжих, 

туслах, түүх соёлын 

өвийг судлах

нийгэмд үйлчилдэг 

ТББ

О.Амгаланбаатар 

Цоодол

99482324 

94947070

37 Алтайхан олуулаа

Нийгэмд зөв хандлага  

дэлгэрүүлэх, орчин үеийн 

соёлтой нийгмийг бүтээн 

байгуулахад хувь нэмрээ 

оруулах

нийгэмд үйлчилдэг 

ТББ М.Жаргалсайхан 99489007

38 Вантайж

Гишүүдийнхээ 

боловсролын болон 

амьжиргааны түвшинг 

дээшлүүлэх тэдний эрх 

ашгийг хамгаалах, 

дэмжлэг туслалцаа 

үзүүлэх  ГҮТББ Н.Батнасан 95299192

39 Баянрашаант 

Гишүүдийнхээ 

боловсролын болон 

амьжиргааны түвшинг 

дээшлүүлэх тэдний эрх 

ашгийг хамгаалах, 

дэмжлэг туслалцаа 

үзүүлэх  ГҮТББ Б.Бадамханд

40 Алтан удмын хишиг

Иргэдийн боловсролын 

түвшинг нэмэгдүүлэхэд 

чиглэсэн хууль эрх зүйн 

зөвлөгөө өгөх амьдрах 

ухаан өрхийн төсөв 

хөтлөх түр сургалт 

зохион байгуулах, ЖДҮ-

ийн төсөл боловсруулах

нийгэмд үйлчилдэг 

ТББ Г.Цэрэнбалжид 99033032

41 Лхам-Уулс

Малчин залуучуудыг 

нийгэмд идэвхтэй 

оролцуулах тэдэнд 

зөвлөгөө өгөх сургалт 

зох.байгуулах

нийгэмд үйлчилдэг 

ТББ Т.Баттөр 91144222

42

Идэвхтэй иргэд 

хөгжлийн тулгуур

Боловсрол олгох, 

нийгмийн халамжийн 

бусад үйл ажиллагаа, 

спорт клубын үйл 

ажиллагаа

нийгэмд үйлчилдэг 

ТББ Н.Энхбаяр 99092393

ХАА-н чиглэлээр



43

ХАА-н 

хоршоологчдын 

холбоо

ХАА-н хоршоодын үйл 

ажиллагааг бэхжүүлэх

МАА, газар 

тариалангийн 

үйлдвэрлэлийг 

хөгжүүлэх Ч.Дашдэлэг

99098312   

70484549

44

Малчдын их говь 

холбоо М.Жаргал

46

Мянгат малчдын 

холбоо С.Мөнхжаргал 99488878

47

Мал үржүүлгийн 

холбоо В.Даваадорж 99489193

48

Бэлчээр усжуулалт 

ашиглалтын аймгийн 

салбар

Бэлчээр усны 

ашиглалтыг сайжруулах

Бэлчээр ашиглах, 

нөхөн сэргээх үйл 

ажиллагааг 

сайжруулах С.Бөхбаатар 99489294

49

Монголын хөдөөг 

шинэчлэх 

фермерүүдийн 

холбооны аймгийн 

салбар Гайтав 99489838

50

Аймгийн хүнсчдийн 

холбоо Л.Батжаргал 99110349

51 "Бигэр Ирээдүй" Х.Пэрэнлэй 99899088

52 Сэрх дэлгэрэх Д.Одонбаатар 95759269

53

Бүст хайрхан уулын 

хошуу Б.Чинбат

54 Баян-Алтайн бэл Ч.Цэцэгмаа 70484761

55 Аргалантайн хөгжил Ч.Өнөрмаа 99204970

56

Цаг хугацаа 

малчдын холбоо

Бэлчээрийн менежмент 

сайжруулах

нийгэмд үйлчилдэг 

ТББ Н.Идэрмөнх

57

Сайн эрс малчдын 

холбоо

Бэлчээрийн менежмент 

сайжруулах

нийгэмд үйлчилдэг 

ТББ А.Наранбаатар 99077247

58

Ихдарив малчдын 

холбоо

Бэлчээрийн менежмент 

сайжруулах

нийгэмд үйлчилдэг 

ТББ М.Ганбаатар 99053722

59

Цэнхэрморьт 

малчдын холбоо

Бэлчээрийн менежмент 

сайжруулах

нийгэмд үйлчилдэг 

ТББ Х.Нанжид 98130129

60

Бялхам-Эрдэнэ 

малчдын холбоо

Бэлчээрийн менежмент 

сайжруулах

нийгэмд үйлчилдэг 

ТББ Д.Энхзаяа 96227797

61

Халиун сүрэг 

малчдын холбоо

Бэлчээрийн менежмент 

сайжруулах

нийгэмд үйлчилдэг 

ТББ А.Эрдэнэсүрэн

62

Эрчитбугуйл 

малчдын холбоо

Бэлчээрийн менежмент 

сайжруулах

нийгэмд үйлчилдэг 

ТББ Ч.Ганболд 

63

Баянөргөөт малчдын 

холбоо 

Бэлчээрийн менежмент 

сайжруулах

нийгэмд үйлчилдэг 

ТББ С.Чойжамц

64

Буманхур малчдын 

холбоо

Бэлчээрийн менежмент 

сайжруулах

нийгэмд үйлчилдэг 

ТББ А.Наранчимэг 99886345

65

Зөвэргүүлэг 

малчдын холбоо

Бэлчээрийн менежмент 

сайжруулах

нийгэмд үйлчилдэг 

ТББ Б.Батзориг

66

Тэнгэрлэг ард 

малчдын холбоо

Бэлчээрийн менежмент 

сайжруулах

нийгэмд үйлчилдэг 

ТББ Б.Зундуй 99484470

Бэлчээрийн менежмент сайжруулах зүй 

Бэлчээрийн менежмент сайжруулах зүй 

Бэлчээрийн менежмент сайжруулах зүй 

зохистой ашиглах хамгаалахад иргэдийн 

Бэлчээрийн менежмент сайжруулах зүй 

Бэлчээрийн менежмент сайжруулах зүй 



67

Эхийн гол 

гүзээлзгэнэ

Хүнсний ногоо амтат гуа, 

үндэст болон булцуут 

ургамал тариалалт ГҮТББ Т.Ойнбилэг 99022845

68

Алтайн мал 

эмнэлгийн холбоо

Малын эмч малчдыг 

мэдээллээр хангах, 

малын халдварт өвчнөөс 

хамгаалах

нийгэмд үйлчилдэг 

ТББ Р.Бүрэнбаясах 99489796

69

"Дэлхийн зөн" ОУБ-

ын Говь-Алтай Орон 

нутгийн хөгжлийн 

хөтөлбөр

Хүүхдээр дамжуулан 

орон нутагт хувьсан 

өөрчлөлтийг бий болгох

Эдийн засаг, эрүүл 

мэнд, боловсрол, 

хүүхэд, иргэний 

нийгмийн 

чиглэлээр М.Болдбаатар

98055552 

70483053

70

Говь-Алтай аймаг 

дахь "Мерси кор" 

төлөөлөгчийн газар

ХАА, ИНБ, Байгаль 

орчны чиглэлээр Г.Мөнх-Эрдэнэ 99013652

71

"Алтай Швейцари 

сан" 

Алтай нутгийн хөгжлийг 

дэмжиж, иргэдийн 

амьжиргааг дээшлүүлэх

Эргэн төлөгдөх 

нөхцлөөр төсөл 

санхүүжүүлэх Ч.Цэцэгмаа

99482068 

70484761

72

Монголын ХАҮ-ийн 

танхимын аймгийн 

салбар

Бизнес эрхлэгчдэд 

мэдээлэл хүргэх, тэдний 

үйл ажиллагаанд 

дэмжлэг үзүүлэх 

МҮХАҮТ-ын үйл 

ажиллагааг орон 

нутагт хэрэгжүүлэх

Л.Батжаргал 

М.Сувдмаа

99110349 

99204696 

73

Ахмад багш нарын 

холбоо

Ахмад багш нарын 

эрхийг хамгаалах, 

мэдээллээр хангах

Сургалт, 

сурталчилгаа

74

Хөдөөгийн 

сургуулийн 

захирлуудын холбоо

Захирлуудын үйл 

ажиллагааг дэмжих, 

туслах

Захирлын ажилд 

онол заах арга 

зүйн дэмжлэг 

үзүүлэх

75

Багш нарын 

хөгжлийг дэмжих 

нийгэмлэг

Багш нарын мэдлэг 

боловсролыг дээшлүүлэх

Судалгаа хийх, 

мэргэжил 

мэргэжлээр нь 

сургалтанд 

хамруулах

76

Аймгийн зохиолчдын 

салбар

Зохиолчдын эрх ашгийг 

хамгаалах

Уран бүтээл 

туурвих Г.Чардаг

99489764 

70483660 

70483733

77

Сэтгүүлчдийн 

холбоо

Сэтгүүлчдийн эрх ашгийг 

хамгаалах

Сэтгүүл зүйг 

хөгжүүлэх Ш.Цоодол 99487394

78 Ундрал өглөгт охин Б.Жаргалсайхан 99823505

79 Өнөмэргэд Б.Мөнхбат 99488248

80 Хайрлагдсан -Алтай

иргэдэд эрүүл мэндийн 

боловсрол олгох НҮТББ Д.Зоригт 98662242

81

Алтайн хөгжлийн 

түүчээ

Бусад Боловсрол олгох,  

үйл ажиллагаа НҮТББ Н.Очирбат 89990971

Гишүүдийнхээ боловсролын болон 

Насанд хүрэгчдийн ба бусад боловсрол олгох 

үйл ажиллагаа, бизнес удирдлагын үйл 



82 Тунамал өв эрдэнэ

Уртын дуу болон соёлын 

биет бус өвийг хөгжүүлэх НҮТББ Д.Балжинням 91520103

83

Батлан хамгаалах 

нийгэмлэгийн 

аймгийн зөвлөл

Спортын зарим төрлийг 

хөгжүүлэх

Сургалт, спортын 

чиглэлээр Ц.Жамсран

99489443 

70484121

84

МҮОХ-ны аймаг 

дахь, сургалт 

сурталчилгааны "Лос-

Анжелес" төв

Олимпийн хөдөлгөөнийг 

сурталчлах, дэлгэрүүлэх

Сургалт, 

сурталчилгаа 

зохион байгуулах, 

мэдээ мэдээллээр 

хангах Ж.Уранчимэг 99869229

85

Аймгийн бөхийн 

холбоо

Бөхийн спортыг 

хөгжүүлэх, өсвөр 

үеийнхнийг дэмжих

Сургалт явуулах, 

дугуйлан 

хичээллүүлэх Д.Чинзориг

86

Морин спорт 

уяачдын холбоо

Үндэсний морин 

уралдааныг мэргэжлийн 

түвшинд хөгжүүлэх

Хурдан морины 

уралдаан явуулах, 

адууны үржил 

сайжруулах, 

гишүүдээ дэмжих Д.Гомбожав 99012080

87

"Дэлгэрийн 

хүчтэнгүүд бөхийн 

дэвжээ" Б.Батжаргал 99111479

88

Жаргалан сумын 

үндэсний бөхийн 

холбоо Р.Мягмардорж 98980504

89 "Сутайн бор" Нямдаваа 99205574

90

Ажийн хүчтэн 

үндэсний бөхийн 

холбоо НҮТББ М.Баатарсайхан 99936400

91

Алтайн түмэн эх 

морин спорт 

уяачдын холбоо

Морин спортын уралдаан 

зохион байгуулан 

сурталчилах НҮТББ Р.Лхагвадорж 99990040

92

Жаргалан сумын 

уяачдын шувуун хээр 

холбоо

Морин спортын уралдаан 

зохион байгуулан 

сурталчилах НҮТББ П.Авирмэд 93060801

93

Говь-Алтай аймгийн 

хөлбөмбөгийн 

холбоо

хөлбөмбөгийн спортыг 

өсвөр залуу үеийхэнд 

сурталчилах тэдний бие 

бялдрын хөгжил 

хүмүүжилд хувь нэмэр 

оруулах, нийтийн биеийн 

тамирыг хөгжүүлэх НҮТББ О.Амгаланбаатар 99482324

94 Дашпэлжээлэн хийд Н.Энхжаргал 99489003

95

Алтай Есөнбулаг 

Батист сүм Я.Чогсомдорж 98203176

96

Монголын байгаль 

орчныг хамгаалах 

холбооны аймгийн 

зөвлөл

Байгаль хамгаалахад 

иргэдийн идэвхи 

санаачлагыг өрнүүлэх

Мэдээлэл явуулах 

сургалт 

сурталчилгаа 

явуулах 99489811

Үндэсний бөхийг хөгжүүлэх, сурталчилах

Өндөр уулын авиралт, аяллын спортыг 

Есүс христийн сайн мэдээг түгээн 

дэлгэрүүлэх

Үндэсний бөхийн болон самбо, жүдо, 

сумогийн төрлүүдийг орон нутагт хөгжүүлж, 

улс олон улсад нэртэй өндөр зэрэглэлтэй 



97

Ус цаг уурын 

хөгжлийг дэмжих төв

Байгаль орчин, цаг уурын 

шинжлэх ухааны ололт, 

мэргэжлийн зөвөлгөө

Цаг уурчдын 

мэргэжил 

мэдлэгийг 

дээшлүүлэх, 

нийгмийн асуудалд 

дэмжлэг үзүүлэх С.Мөнхжаргал 99488054

98

Цээл нутгийн 

хөгжлийн төлөө

Орон нутгийн хөгжилд 

иргэдийн оролцоог 

нэмэгдүүлэх

Байгаль орчныг 

хамгаалах, 

үндэсний өв соёл, 

нутгийн зан 

заншлыг сэргээх 

дэлгэрүүлэх 

чиглэлээр сургалт, 

сурталчилгаа 

зохион байгуулах Ц.Хүрлээ 99008319

99 Баянсэрх С.Цэрэгбаатар 98115969

100 Бигэр хөгжил

Байгаль орчныг 

хамгаалах, нөхөн 

сэргээхэд чиглэгдсэн 

сургалт сурталчилгаа 

зохион байгуулах

нийгэмд үйлчилдэг 

ТББ Ш.Жаргалсайхан

101

Монголын баянбүрд 

хамгаалах нийгэмлэг Л.Ундармаа 99183518

102

Алтайн унаган 

байгалийг хамгаалах 

төв Х.Батболд 96062980

103 "Баян-Алтайн нутаг" Л.Дондов

99483947 

98639765

104 Ногоон шугуйт төгөл

Байгаль орчныг 

хамгаалах, нөхөн 

сэргээхэд чиглэгдсэн 

сургалт сурталчилгаа 

зохион байгуулах НҮТББ Ж.Ганбат

105 Бөндөнхөх

Байгаль орчныг 

хамгаалах НҮТББ Х.Энхтайван 99146801

106 Мөнхногоон алтай

мод тарих, ойн аж ахуй, 

нөхөн сэргээлт, цайны 

бэлдмэл гарган авах, 

үйлдвэрлэх, гар аргаар 

болон үнэт металл 

олборлох үйл ажиллагаа НҮТББ Ч.Мядагбадам 99486063

107

Төрсөн газар нутгийн 

төлөө

Газар нутгийг зүй 

зохистой ашиглуулах 

хайрлан хамгаалах НҮТББ Б.Нямдарь 99489840

108 Ногоон цээл

Байгаль орчныг 

хамгаалах НҮТББ И.Баяраа 99798988

Байгаль орчноо хамгаалах, нөхөн сэргээлт 

Монголын баянбүрдийг судлах цаашид 

хамгаалах, олон нийтийн анхаарлыг 

хандуулах

Байгаль орчин, ховор амьтан ургамал, түүх 

соёлын дурсгалт газрыг хамгаалах, судлах, 

төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, сургалт, 

Байгаль орчныг хамгалах, иргэдийн БО-ы 

чиглэлээрх мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх



109

Үйлдвэрлэлийн 

хоршоодын холбоо

Ашгийн төлөө бус 

гишүүддээ үйлчлэх

Ахуй үйлчилгээний 

ажилчдын үйл 

ажиллагааг дэмжих Ш.Нармандах 96591023

110

Үйлдвэрлэл, 

үйлчилгээний 

хоршоодын холбоо

Иргэдэд нэг цэгээс түргэн 

шуурхай үйлчлэх

Халуун ус, үсчин, 

оёдол, гутал, авто 

засвар Ж.Дашдаваа 99487064

111

Худалдаа эд 

хэрэглэгчдийн 

хоршоодын холбоо Ц.Цэенрэгзэн

93042352   

95299381

112 Саруул өргөө СӨХ

СӨ-ийн эрх ашгийг 

хамгаалах

НОС-ны дундын 

өмчийг хариуцах, 

хамгаалах Галсандорж

113

Монголын тогооч 

нарын холбооны 

аймгийн салбар

Нийтийн хоол 

үйлдвэрлэлийн 

технологийг сайжруулах

Тогооч нарын 

мэргэжил, ур 

чадварыг 

дээшлүүлэх Я.Сувдмаа 99489055

114

Говь-Алтай аймгийн 

хүнс хөдөө аж ахуйн 

ассоциаци Ч.Зоригт 

99229015 

88770781

115

Аймгийн 

автотээвэрчдийн 

холбоо

Тээврийн салбарын 

жолооч, тээвэрчдийн эрх 

ашгийг хамгаалах

Ажлын байраар 

хангах, шударга 

үнэ тариф 

мөрдүүлэх Х.Погной 99846066

116 Цээл нарны илч Д.Бархүү 99011955

117

Баянтоорой нарны 

илч Б.Мижиддорж 99949606

118 Алтай нарны илч Н.Бадамдорж 95817674

119 Бугат нарны илч П.Эрдэнэбаяр 98878512

120

Аймгийн 

барилгачдын холбоо

Барилгын салбарын 

үйлдвэрлэлийг 

хөгжүүлэх, ажиллагчдын 

эрх ашгийг хамгаалах

Ажиллагчдын 

мэргэжлийн ур 

чадвар, 

үнэлэмжийг 

дээшлүүлэх А.Нэргүй

121

Дэлгэр сумын 

хөгжлийн сан

Жижиг, дунд үйлдвэр, 

үйлчилгээг дэмжих

Төсөл 

санхүүжүүлнэ, 

сургалт хийх Д.Хүрэлбаатар 99035480

122 Биндэр атас богд Н.Цагаач 98818119

123

Монголын эм зүйн 

ажилтны эм холбоо 

ГАА салбар

Эмийн зохистой хэрэглэх 

бодлогыг хэрэгжүүлнэ

Эм зүйч, эм 

найруулагч нарт  

сургалт зохион 

байгуулах, 

мэдээлэл өгөх, 

ажил мэргэжлийг 

уралдаан 

шалгаруулах, 

мэргэжил 

дээшлүүлнэ. Т.Оюунцэцэг

99080877 

70483491

124

Шарга сумын 

нутгийн зөвлөл Р.Дагвадорж

Орон нутгийн хүн амын хүнсний хэрэгцээг 

экологийн цэвэр, бүтээгдэхүүнээр хангах, 

хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийн эрх 

Цахилгаан хэрэглэгчдийн эрх ашгийг 

хамгаалах болон сумын цахилгаан 

Цахилгаан хэрэглэгчдийн эрх ашгийг 

хамгаалах болон сумын цахилгаан 

Цахилгаан хэрэглэгчдийн эрх ашгийг 

Цахилгаан хэрэглэгчдийн эрх ашгийг 

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийн ашиг 

Сум орон нутгийн хөгжлийг дэмжих туслалцаа 

үзүүлэх, сурталчилах



125

Газар шороо ард 

түмний баялаг

Бичил уурхайлчдын эрх 

ашгийг хамгаалах

Сургалт 

сурталчилгаа Ч.Мядагбадам 98156063

126 Биндэр атас богд

ХХЭ-ийн ашиг сонирхлыг 

дэмжиж тэдэнд сургалт, 

сурталчилгаа зохион 

байгуулах НҮТББ И.Цагаач 98818119

127

Цээл сумын бизнес 

эрхлэгчдийн холбоо

ХХЭ-ийн ашиг сонирхлыг 

дэмжиж тэдэнд сургалт, 

сурталчилгаа зохион 

байгуулах НҮТББ Ч.Баярлах 99488942

128

Шинэцээл нутгийн 

зөвлөл

Сум орон нутгийн 

хөгжлийг дэмжих 

туслалцаа үзүүлэх, 

сурталчилах НҮТББ М.Дашпунцаг

129

Жаргалан сумын 

нутгийн зөвлөл

Сумын нийгэм эдийн 

засгийн хөгжилд дэмжлэг 

үзүүлэх НҮТББ С.Чинзориг 99069908

130

Нутгийн хөгжил 

бидний зүтгэл

Аймгийн нийгэм, эдийн 

засгийн хөгжлийг 

дэмжиж, иргэдийн 

оролцоог нэмэгдүүлэх 

хамтран ажиллах НҮТББ Г.Хурцгэрэл 91999727

131

Баян-уул хөгжлийн 

түлхэц

Сумын нийгэм, эдийн 

засгийн хөгжлийг 

дэмжиж, иргэдийн 

оролцоог нэмэгдүүлэх 

хамтран ажиллах НҮТББ Г.Мөнхцэцэг -

132 Жигүүртморьт

Гишүүнчлэл бүхий 

байгууллагын үйл 

ажиллагаа НҮТББ Д.Даваадорж

АЙМГИЙН ЗДТГ-ЫН НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТЭС







99035988



№ ТББ-уудын нэр Зорилго

Үйл ажиллагааны 

чиглэл Тэргүүний нэр

Харилцах 

утас

Аймгийн ТББ-уудын 

нэгдсэн зөвлөл

Төр, иргэний нийгмийн 

түншлэлийг 

эрчимжүүлэх, төрийн 

зарим үйлчилгээнд 

хяналт, мониторинг хийж, 

төр захиргааны 

байгууллагуудтай 

хамтран ажиллах

Төрийн зарим чиг 

үүргийг гэрээгээр 

гүйцэтгэх, сургалт, 

сурталчилгаа 

зохион байгуулах, 

мониторинг болон 

судалгаа хийх Я.Эрхэмбаяр 99031051

2

Монголын 

хараагүйчүүдийн 

үндсэн холбоо 

ГҮТББ-ын Говь-

Алтай аймаг дахь 

салбар

хараагүй иргэдийг 

нийгэмшүүлж, 

боловсрол соёл 

урлаг, өглөг буяны 

чиглэлээр үйл 

ажиллагаа 

явуулдаг М.Байгальмаа 95793015

3

амьдралын эрч хүч 

НҮТТБ Г.Ундармаа 99489488

Монгол оршихуйн 

ухаан НҮТББ

монгол хүний оюун 

ухаан, итгэл сэтгэл, 

хайрын хүчийг нээж, 

хүчирхэг монгол хүн 

болгосноор  дэлхийд 

монгол оршихуйг дахин 

мандуулах, монгол 

угсаатанзүйн соёлыг 

судлах, түгээн 

дэлгэрүүлэх Г.Ундармаа 99489488

1

Аймгийн 

эмэгтэйчүүдийн 

зөвлөл

Эмэгтэйчүүдийг 

нийгмийн харилцаанд 

идэвхтэй оролцуулах, 

мэдлэг, боловсролыг 

дээшлүүлэх

Сургалт 

сурталчилгаа, 

өдөрлөг зохион 

байгуулах, 

зөвлөгөө өгөх М.Сарантуяа 99482848

2

"Гал голомт" 

хөдөлгөөний 

аймгийн салбар

Нийгмийн хөгжилд гэр 

бүлийн гүйцэтгэх үүргийг 

дээшлүүлэх,гэр бүлийн 

хөгжлийн талаар төрийн 

бодлогод нөлөөлөх

Cургалт 

сурталчилгаа, 

өдөрлөг зохион 

байгуулах, 

тэмдэглэлт 

өдрүүдээр 

тодорхой ажлуудыг 

зохион явуулах Г.Мөнх-Эрдэнэ 99013652

Говь-Алтай аймгийн ТББ-уудын мэдээлэл

Хүн ам, нийгмийн чиглэлийн ТББ-ууд



3

Нийгмийн дэвшил 

эмэгтэйчүүд 

хөдөлгөөн

Шийдвэр гаргах түвшинд 

эмэгтэйчүүдийн оролцох 

оролцоог дэмжих, хүүхэд 

залуучуудын эрхийг 

хангах, тэдний нийгмийн 

харилцаанд оролцох, 

идэвх санаачлагыг 

төлөвшүүлэх

Судалгаа 

шинжилгээ, 

мониторинг хийх, 

Сургалт 

сурталчилгаа, 

зөвлөмж гарын 

авлага 

боловсруулах Л.Болормаа

98991197  

99484343

4

Монголын хөгжлийн 

бэрхшээлтэй 

иргэдийн 

байгууллагуудын 

үндэсний холбооны 

аймгийн зөвлөл

ХБИ-ийн эрх ашгийг 

хамгаалах, мэдээллээр 

хангах

ХБИ-ийг 

нийгэмшүүлэх, 

эрүүл мэнд, 

боловсролын 

үйлчилгээгээр 

хангах, хууль 

эрхийн мэдээллээр 

хангах Ш.Ариунаа 99488371

5

Эмэгтэйчүүдийг 

ялгаварлан 

гадуурхах бүх 

хэлбэрийг устгэх 

тухай конвенцийн 

хэрэгжилтийг хянах 

үндэсний сүлжээний 

аймгийн зөвлөл

Эмэгтэйчүүдэд чиглэсэн 

үйл ажиллагаа явуулах

Сургалт 

сурталчилгаа, 

Эмэгтэйчүүдийн 

ТББ-уудтай 

хамтарч ажиллан 

тодорхой ажил 

зохион байгуулах Н.Хургаа

 99489204  

70483398

6

Аймгийн либераль 

эмэгтэйчүүдийн 

оюуны сан

Эмэгтэйчүүдэд чиглэсэн 

үйл ажиллагаа явуулах

Сургалт 

сурталчилгаа, 

Эмэгтэйчүүдийн 

ТББ-уудтай 

хамтарч ажиллан 

тодорхой ажил 

зохион байгуулах Л.Жавзмаа

99489375         

70483750

7

Хөдөөгийн 

эмэгтэйчүүдийн 

хөгжлийг дэмжих 

сангийн аймгийн 

салбар зөвлөл

Эмэгтэйчүүдэд чиглэсэн 

үйл ажиллагаа явуулах

Сургалт 

сурталчилгаа, 

Эмэгтэйчүүдийн 

ТББ-уудтай 

хамтарч ажиллан 

тодорхой ажил 

зохион байгуулах Ц.Дугармаа 99132400

8

Хуульч 

эмэгтэйчүүдийн 

зөвлөл

Иргэдийн хууль эрх зүйн 

мэдлэг боловсролыг 

дээшлүүлэх

ЭТББ-уудтай 

хамтарч ажиллах Д.Ариун-Эрдэнэ 99062104

9

Монголын бизнес 

эрхлэгч 

эмэгтэйчүүдийн 

холбооны салбар 

зөвлөл

Бизнес эрхлэгч 

эмэгтэйчүүдийн эрх 

ашгийг хамгаалах, 

бизнесийг дэмжих 

Бизнесийг дэмжиж 

хөгжүүлэх, сургалт 

зохион байгуулах, 

ажлын байрыг 

нэмэгдүүлэх Ч.Зоригт 99229015



10

Монголын 

эмэгтэйчүүдийн 

хөдөлмөр 

эрхлэлтийг дэмжих 

хамтын 

ажиллагааны 

үндэсний сүлжээний 

аймгийн салбар

Бизнес эрхлэгч 

эмэгтэйчүүдийн эрх 

ашгийг хамгаалах, 

бизнесийг дэмжих 

Бизнесийг дэмжиж 

хөгжүүлэх, сургалт 

зохион байгуулах Ж.Доржнамжим

98637373  

99483940

11

Эмэгтэйчүүдийн 

хөгжлийг дэмжих 

сангийн аймгийн 

салбар зөвлөл

Өсвөр насныхан, иргэд, 

эмэгтэйчүүдийн мэдлэг, 

чадварыг дээшлүүлж, 

хандлагыг өөрчлөх

Сургалт 

сурталчилгаа, 

зөвлөгөө өгөх, 

мэдээллээр хангах Д.Оюундарь 99217675

12

Одонтой ээжүүдийн 

холбооны аймгийн 

салбар

Одонтой ээжүүдэд 

чиглэсэн үйл ажиллагаа 

явуулах, эрх ашгийг нь 

хамгаалах

Сургалт 

сурталчилгаа, 

Эмэгтэйчүүдийн 

ТББ-уудтай 

хамтарч ажиллах С.Наст 99746477

13

Нийгмийн ажилтны 

холбооны аймгийн 

салбар зөвлөл

Хүүхдийг хамгаалахад 

мэргэжлийн үйл 

ажиллагаа явуулах

Хувь хүн, гэр бүл, 

байгууллага, хамт 

олонд чиглэсэн үйл 

ажилагаа явуулах Я.Хуяг

93068709 

99488789

15 Саяан цэцэг Н.Хүжмаа 99483553

16 Амин-Алтай Я.Цэрмаа 88484545

17 Хүмүүн урсгал Г.Байгальмаа 88117548

18 Ээлтэй булаг Ц.Цэцэгмаа 99488537

19

Ирээдүйн шинэ 

алхам Б.Даваасамбуу 99489944

20

Ардчилсан 

эмэгтэйчүүдийн 

холбоо

Эмэгтэйчүүдийг 

нийгмийн харилцаанд 

идэвхтэй оролцуулах

Эмэгтэйчүүдийн 

ТББ-уудтай 

хамтарч ажиллан 

тодорхой ажил 

зохион байгуулах Гүнжинлхам 99998644

21

Есөнбулаг сумын 

эмэгтэйчүүдийн 

зөвлөл

Эмэгтэйчүүдийг 

нийгмийн харилцаанд 

идэвхтэй оролцуулах, 

мэдлэг, боловсролыг 

дээшлүүлэх

Сургалт 

сурталчилгаа, 

өдөрлөг зохион 

байгуулах, 

зөвлөгөө өгөх Д.Дэмбээ

93089000 

99604610

14

Нийгмийн ардчилал-

эмэгтэйчүүдийн 

холбоо

Эмэгтэйчүүдийг нийгмийн харилцаанд 

идэвхтэй оролцуулах, мэдлэг, боловсролыг 

дээшлүүлэх

Б.Баярмаа

99482525         

98480300

Шийдвэр гаргах түвшин дэх эмэгтэйчүүдийн 

оролцоог нэмэгдүүлэх, сургалт сурталчилгаа 

зохион байгуулах,тэмдэглэлт өдрүүдээр 

тодорхой ажлуудыг зохион явуулах

Эмэгтэйчүүдийн эрх ашгийг хамгаалах

Хөгжлийн бэрхшээлтэй бага насны хүүхдийн 

хөгжлийг дэмжих

Хүүхэд, эрүүл мэндийн чиглэлээр тусламж, 

дэмжлэг үзүүлэх, сургалт сурталчилгаа 

зохион байгуулах

Эрүүл мэнд, боловсрол, соёл болон нийгмийн 

үйлчилгээ явуулах

Чөлөөт цагт зориулсан бусад үйл ажиллагаа



22

Аймгийн 

эрэгтэйчүүдийн 

холбоо 

23

Аймгийн 

залуучуудын холбоо

Залуучуудын үйл 

ажиллагааг хөгжүүлэх, 

дэмжих, туслах

Залуучуудыг 

хөгжүүлэх, тэдний 

санал санаачлагыг 

дэмжих Т.Мөнхбат 99085985

24

НАМЗХ-ны аймгийн 

салбар

Залуучуудыг нийгмийн 

харилцаанд идэвхтэй 

оролцуулах, мэдлэг, 

боловсролыг дээшлүүлэх

Сургалт 

сурталчилгаа, 

өдөрлөг зохион 

байгуулах, 

зөвлөгөө өгөх М.Ууганбаяр 96638599

25

Ардчилсан 

залуучуудын холбоо

Залуучуудыг нийгмийн 

харилцаанд идэвхтэй 

оролцуулах, мэдлэг, 

боловсролыг дээшлүүлэх

Сургалт 

сурталчилгаа, 

өдөрлөг зохион 

байгуулах, 

зөвлөгөө өгөх Алтанхуяг 99016669

26

АУК-ийн оюутны 

холбоо

Оюутнуудыг нийгмийн 

харилцаанд идэвхтэй 

оролцуулах, мэдлэг, 

боловсролыг дээшлүүлэх

Сургалт 

сурталчилгаа, 

өдөрлөг зохион 

байгуулах, 

зөвлөгөө өгөх Онон 99607371

27 Скаутын холбоо

Хүүхэд залуучуудад 

чиглэсэн үйл ажиллагаа 

явуулах

сургалт, 

сурталчилгаа, 

төсөл хэрэгжүлэх М.Эрдэнэбилэг

70483371 

99002600 

98892600

28

Аймгийн ахмадын 

хороо

Нийт ахмадуудын эрх 

ашгийг хамгаалах, 

нийгмийн хамгааллын 

үйлчилгээ үзүүлэх

Амьжиргааг нь 

дэмжих бодлогыг 

төрд хүргэх Ц.Эрдэнэ 99489012

29

Есөнбулаг сумын 

ахмадын хороо

Ахмадуудын эрх ашгийг 

хамгаалах, тэдэнд 

чиглэсэн үйл ажиллагаа 

явуулах

Сургалт, 

сурталчилгаа, 

төсөл хэрэгжүлэх М.Гэндэндаш 99172457

30

МАН-ын дэргэдэх 

ахмадын хороо Б.Дэлгэр

31 Аймгийн УЗХ

Хүмүүнлэгийн үйл 

ажиллагааг эмзэг бүлэгт 

хүргэж ажиллах

Тусламж үзүүлэх, 

сургалт зохион 

байгуулах Г.Дулмаа 99099554

32

Үйлдвэрчний 

эвлэлийн хороо

Хөдөлмөрийн хуулийн 

зөрчилгүй байгууллага, 

хамт олон байх

Иргэд, 

хөдөлмөрчдийн эрх 

ашгийг хамгаалах Л.Сумаахүү 98707191

33

Ажил олгогч эздийн 

холбоо

Нийгмийн 3 талт 

зөвшилцлийн дагуу 

ажиллах

Бизнес эрхлэгч 

ажил олгогч эздийн 

эрх ашгийг 

хамгаалах Б.Түмэндэмбэрэл

99482499 

98822499

34

Хэрэглэгчдийн эрх 

ашгийг хамгаалах 

нийгэмлэг  

Сургалт, 

сурталчилгаа, 

зөвөлгөө өгөх, 

мэргэжлийн 

байгууллагуудтай 

хамтран ажиллах 93042374

Эрэгтэйчүүдийн оролцоог дээшлүүлэх, эрх 

ашгийг хамгаалах, хууль эрх зүйн зөвлөгөө 

өгөх, нийгмийн болон  өрх гэрийн өмнө хүлээх  

хариуцлагыг  дээшлүүлэх болон тэдэнд 

тулгамдаад байгаа асуудлуудыг шийдвэрлэх 

Намын бодлого, нийгмийн үйл ажиллагааг 

дэмжих, ахмад гишүүд дэмжигчдийн эрх 



35 Удмын энерги төв

Хүнлэг энэрэнгүй ёс 

заншлыг залуу хойч үед 

уламжлуулах Б.Буянхишиг 93068512

36

Засагт ханы гал 

голомт

Алтай нутгийн хөгжил хүн 

ардын сайн сайхан 

амьдралыг дэмжих, 

туслах, түүх соёлын 

өвийг судлах

нийгэмд үйлчилдэг 

ТББ

О.Амгаланбаатар 

Цоодол

99482324 

94947070

37 Алтайхан олуулаа

Нийгэмд зөв хандлага  

дэлгэрүүлэх, орчин үеийн 

соёлтой нийгмийг бүтээн 

байгуулахад хувь нэмрээ 

оруулах

нийгэмд үйлчилдэг 

ТББ М.Жаргалсайхан 99489007

38 Вантайж

Гишүүдийнхээ 

боловсролын болон 

амьжиргааны түвшинг 

дээшлүүлэх тэдний эрх 

ашгийг хамгаалах, 

дэмжлэг туслалцаа 

үзүүлэх  ГҮТББ Н.Батнасан 95299192

39 Баянрашаант 

Гишүүдийнхээ 

боловсролын болон 

амьжиргааны түвшинг 

дээшлүүлэх тэдний эрх 

ашгийг хамгаалах, 

дэмжлэг туслалцаа 

үзүүлэх  ГҮТББ Б.Бадамханд

40 Алтан удмын хишиг

Иргэдийн боловсролын 

түвшинг нэмэгдүүлэхэд 

чиглэсэн хууль эрх зүйн 

зөвлөгөө өгөх амьдрах 

ухаан өрхийн төсөв 

хөтлөх түр сургалт 

зохион байгуулах, ЖДҮ-

ийн төсөл боловсруулах

нийгэмд үйлчилдэг 

ТББ Г.Цэрэнбалжид 99033032

41 Лхам-Уулс

Малчин залуучуудыг 

нийгэмд идэвхтэй 

оролцуулах тэдэнд 

зөвлөгөө өгөх сургалт 

зох.байгуулах

нийгэмд үйлчилдэг 

ТББ Т.Баттөр 91144222

42

Идэвхтэй иргэд 

хөгжлийн тулгуур

Боловсрол олгох, 

нийгмийн халамжийн 

бусад үйл ажиллагаа, 

спорт клубын үйл 

ажиллагаа

нийгэмд үйлчилдэг 

ТББ Н.Энхбаяр 99092393

43

ХАА-н 

хоршоологчдын 

холбоо

ХАА-н хоршоодын үйл 

ажиллагааг бэхжүүлэх

МАА, газар 

тариалангийн 

үйлдвэрлэлийг 

хөгжүүлэх Ч.Дашдэлэг

99098312   

70484549

ХАА-н чиглэлээр
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Малчдын их говь 

холбоо М.Жаргал

46

Мянгат малчдын 

холбоо С.Мөнхжаргал 99488878

47

Мал үржүүлгийн 

холбоо В.Даваадорж 99489193

48

Бэлчээр усжуулалт 

ашиглалтын аймгийн 

салбар

Бэлчээр усны 

ашиглалтыг сайжруулах

Бэлчээр ашиглах, 

нөхөн сэргээх үйл 

ажиллагааг 

сайжруулах С.Бөхбаатар 99489294

49

Монголын хөдөөг 

шинэчлэх 

фермерүүдийн 

холбооны аймгийн 

салбар Гайтав 99489838

50

Аймгийн хүнсчдийн 

холбоо Л.Батжаргал 99110349

51 "Бигэр Ирээдүй" Х.Пэрэнлэй 99899088

52 Сэрх дэлгэрэх Д.Одонбаатар 95759269

53

Бүст хайрхан уулын 

хошуу Б.Чинбат

54 Баян-Алтайн бэл Ч.Цэцэгмаа 70484761

55 Аргалантайн хөгжил Ч.Өнөрмаа 99204970

56

Цаг хугацаа 

малчдын холбоо

Бэлчээрийн менежмент 

сайжруулах

нийгэмд үйлчилдэг 

ТББ Н.Идэрмөнх

57

Сайн эрс малчдын 

холбоо

Бэлчээрийн менежмент 

сайжруулах

нийгэмд үйлчилдэг 

ТББ А.Наранбаатар 99077247

58

Ихдарив малчдын 

холбоо

Бэлчээрийн менежмент 

сайжруулах

нийгэмд үйлчилдэг 

ТББ М.Ганбаатар 99053722

59

Цэнхэрморьт 

малчдын холбоо

Бэлчээрийн менежмент 

сайжруулах

нийгэмд үйлчилдэг 

ТББ Х.Нанжид 98130129

60

Бялхам-Эрдэнэ 

малчдын холбоо

Бэлчээрийн менежмент 

сайжруулах

нийгэмд үйлчилдэг 

ТББ Д.Энхзаяа 96227797

61

Халиун сүрэг 

малчдын холбоо

Бэлчээрийн менежмент 

сайжруулах

нийгэмд үйлчилдэг 

ТББ А.Эрдэнэсүрэн

62

Эрчитбугуйл 

малчдын холбоо

Бэлчээрийн менежмент 

сайжруулах

нийгэмд үйлчилдэг 

ТББ Ч.Ганболд 

63

Баянөргөөт малчдын 

холбоо 

Бэлчээрийн менежмент 

сайжруулах

нийгэмд үйлчилдэг 

ТББ С.Чойжамц

64

Буманхур малчдын 

холбоо

Бэлчээрийн менежмент 

сайжруулах

нийгэмд үйлчилдэг 

ТББ А.Наранчимэг 99886345

65

Зөвэргүүлэг 

малчдын холбоо

Бэлчээрийн менежмент 

сайжруулах

нийгэмд үйлчилдэг 

ТББ Б.Батзориг

66

Тэнгэрлэг ард 

малчдын холбоо

Бэлчээрийн менежмент 

сайжруулах

нийгэмд үйлчилдэг 

ТББ Б.Зундуй 99484470

67

Эхийн гол 

гүзээлзгэнэ

Хүнсний ногоо амтат гуа, 

үндэст болон булцуут 

ургамал тариалалт ГҮТББ Т.Ойнбилэг 99022845

68

Алтайн мал 

эмнэлгийн холбоо

Малын эмч малчдыг 

мэдээллээр хангах, 

малын халдварт өвчнөөс 

хамгаалах

нийгэмд үйлчилдэг 

ТББ Р.Бүрэнбаясах 99489796

Бэлчээрийн менежмент сайжруулах зүй 

Бэлчээрийн менежмент сайжруулах зүй 

Бэлчээрийн менежмент сайжруулах зүй 

зохистой ашиглах хамгаалахад иргэдийн 

Бэлчээрийн менежмент сайжруулах зүй 

Бэлчээрийн менежмент сайжруулах зүй 

Төсөл хэрэгжүүлэгч ТББ-ууд



69

"Дэлхийн зөн" ОУБ-

ын Говь-Алтай Орон 

нутгийн хөгжлийн 

хөтөлбөр

Хүүхдээр дамжуулан 

орон нутагт хувьсан 

өөрчлөлтийг бий болгох

Эдийн засаг, эрүүл 

мэнд, боловсрол, 

хүүхэд, иргэний 

нийгмийн 

чиглэлээр М.Болдбаатар

98055552 

70483053

70

Говь-Алтай аймаг 

дахь "Мерси кор" 

төлөөлөгчийн газар

ХАА, ИНБ, Байгаль 

орчны чиглэлээр Г.Мөнх-Эрдэнэ 99013652

71

"Алтай Швейцари 

сан" 

Алтай нутгийн хөгжлийг 

дэмжиж, иргэдийн 

амьжиргааг дээшлүүлэх

Эргэн төлөгдөх 

нөхцлөөр төсөл 

санхүүжүүлэх Ч.Цэцэгмаа

99482068 

70484761

72

Монголын ХАҮ-ийн 

танхимын аймгийн 

салбар

Бизнес эрхлэгчдэд 

мэдээлэл хүргэх, тэдний 

үйл ажиллагаанд 

дэмжлэг үзүүлэх 

МҮХАҮТ-ын үйл 

ажиллагааг орон 

нутагт хэрэгжүүлэх

Л.Батжаргал 

М.Сувдмаа

99110349 

99204696 

73

Ахмад багш нарын 

холбоо

Ахмад багш нарын 

эрхийг хамгаалах, 

мэдээллээр хангах

Сургалт, 

сурталчилгаа

74

Хөдөөгийн 

сургуулийн 

захирлуудын холбоо

Захирлуудын үйл 

ажиллагааг дэмжих, 

туслах

Захирлын ажилд 

онол заах арга 

зүйн дэмжлэг 

үзүүлэх

75

Багш нарын 

хөгжлийг дэмжих 

нийгэмлэг

Багш нарын мэдлэг 

боловсролыг дээшлүүлэх

Судалгаа хийх, 

мэргэжил 

мэргэжлээр нь 

сургалтанд 

хамруулах

76

Аймгийн зохиолчдын 

салбар

Зохиолчдын эрх ашгийг 

хамгаалах

Уран бүтээл 

туурвих Г.Чардаг

99489764 

70483660 

70483733

77

Сэтгүүлчдийн 

холбоо

Сэтгүүлчдийн эрх ашгийг 

хамгаалах

Сэтгүүл зүйг 

хөгжүүлэх Ш.Цоодол 99487394

78 Ундрал өглөгт охин Б.Жаргалсайхан 99823505

79 Өнөмэргэд Б.Мөнхбат 99488248

80 Хайрлагдсан -Алтай

иргэдэд эрүүл мэндийн 

боловсрол олгох НҮТББ Д.Зоригт 98662242

81

Алтайн хөгжлийн 

түүчээ

Бусад Боловсрол олгох,  

үйл ажиллагаа НҮТББ Н.Очирбат 89990971

82 Тунамал өв эрдэнэ

Уртын дуу болон соёлын 

биет бус өвийг хөгжүүлэх НҮТББ Д.Балжинням 91520103

83

Батлан хамгаалах 

нийгэмлэгийн 

аймгийн зөвлөл

Спортын зарим төрлийг 

хөгжүүлэх

Сургалт, спортын 

чиглэлээр Ц.Жамсран

99489443 

70484121

Бизнесийн чиглэлээр

Боловсрол, соёлын чиглэлээр

Гишүүдийнхээ боловсролын болон 

Насанд хүрэгчдийн ба бусад боловсрол олгох 

үйл ажиллагаа, бизнес удирдлагын үйл 

Спортын чиглэлээр
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МҮОХ-ны аймаг 

дахь, сургалт 

сурталчилгааны "Лос-

Анжелес" төв

Олимпийн хөдөлгөөнийг 

сурталчлах, дэлгэрүүлэх

Сургалт, 

сурталчилгаа 

зохион байгуулах, 

мэдээ мэдээллээр 

хангах Ж.Уранчимэг 99869229

85

Аймгийн бөхийн 

холбоо

Бөхийн спортыг 

хөгжүүлэх, өсвөр 

үеийнхнийг дэмжих

Сургалт явуулах, 

дугуйлан 

хичээллүүлэх Д.Чинзориг

86

Морин спорт 

уяачдын холбоо

Үндэсний морин 

уралдааныг мэргэжлийн 

түвшинд хөгжүүлэх

Хурдан морины 

уралдаан явуулах, 

адууны үржил 

сайжруулах, 

гишүүдээ дэмжих Д.Гомбожав 99012080

87

"Дэлгэрийн 

хүчтэнгүүд бөхийн 

дэвжээ" Б.Батжаргал 99111479

88

Жаргалан сумын 

үндэсний бөхийн 

холбоо Р.Мягмардорж 98980504

89 "Сутайн бор" Нямдаваа 99205574

90

Ажийн хүчтэн 

үндэсний бөхийн 

холбоо НҮТББ М.Баатарсайхан 99936400

91

Алтайн түмэн эх 

морин спорт 

уяачдын холбоо

Морин спортын уралдаан 

зохион байгуулан 

сурталчилах НҮТББ Р.Лхагвадорж 99990040

92

Жаргалан сумын 

уяачдын шувуун хээр 

холбоо

Морин спортын уралдаан 

зохион байгуулан 

сурталчилах НҮТББ П.Авирмэд 93060801

93

Говь-Алтай аймгийн 

хөлбөмбөгийн 

холбоо

хөлбөмбөгийн спортыг 

өсвөр залуу үеийхэнд 

сурталчилах тэдний бие 

бялдрын хөгжил 

хүмүүжилд хувь нэмэр 

оруулах, нийтийн биеийн 

тамирыг хөгжүүлэх НҮТББ О.Амгаланбаатар 99482324

94 Дашпэлжээлэн хийд Н.Энхжаргал 99489003

95

Алтай Есөнбулаг 

Батист сүм Я.Чогсомдорж 98203176

96

Монголын байгаль 

орчныг хамгаалах 

холбооны аймгийн 

зөвлөл

Байгаль хамгаалахад 

иргэдийн идэвхи 

санаачлагыг өрнүүлэх

Мэдээлэл явуулах 

сургалт 

сурталчилгаа 

явуулах

97

Ус цаг уурын 

хөгжлийг дэмжих төв

Байгаль орчин, цаг уурын 

шинжлэх ухааны ололт, 

мэргэжлийн зөвөлгөө

Цаг уурчдын 

мэргэжил 

мэдлэгийг 

дээшлүүлэх, 

нийгмийн асуудалд 

дэмжлэг үзүүлэх С.Мөнхжаргал 99488054

Үндэсний бөхийн болон самбо, жүдо, 

сумогийн төрлүүдийг орон нутагт хөгжүүлж, 

улс олон улсад нэртэй өндөр зэрэглэлтэй 

Үндэсний бөхийг хөгжүүлэх, сурталчилах

Өндөр уулын авиралт, аяллын спортыг 

Шашны чиглэлээр

Есүс христийн сайн мэдээг түгээн 

дэлгэрүүлэх

Байгаль орчны чиглэлээр
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Цээл нутгийн 

хөгжлийн төлөө

Орон нутгийн хөгжилд 

иргэдийн оролцоог 

нэмэгдүүлэх

Байгаль орчныг 

хамгаалах, 

үндэсний өв соёл, 

нутгийн зан 

заншлыг сэргээх 

дэлгэрүүлэх 

чиглэлээр сургалт, 

сурталчилгаа 

зохион байгуулах Ц.Хүрлээ 99008319

99 Баянсэрх С.Цэрэгбаатар 98115969

100 Бигэр хөгжил

Байгаль орчныг 

хамгаалах, нөхөн 

сэргээхэд чиглэгдсэн 

сургалт сурталчилгаа 

зохион байгуулах

нийгэмд үйлчилдэг 

ТББ Ш.Жаргалсайхан

101

Монголын баянбүрд 

хамгаалах нийгэмлэг Л.Ундармаа 99183518

102

Алтайн унаган 

байгалийг хамгаалах 

төв Х.Батболд 96062980

103 "Баян-Алтайн нутаг" Л.Дондов

99483947 

98639765

104 Ногоон шугуйт төгөл

Байгаль орчныг 

хамгаалах, нөхөн 

сэргээхэд чиглэгдсэн 

сургалт сурталчилгаа 

зохион байгуулах НҮТББ Ж.Ганбат

105 Бөндөнхөх

Байгаль орчныг 

хамгаалах НҮТББ Х.Энхтайван 99146801

106 Мөнхногоон алтай

мод тарих, ойн аж ахуй, 

нөхөн сэргээлт, цайны 

бэлдмэл гарган авах, 

үйлдвэрлэх, гар аргаар 

болон үнэт металл 

олборлох үйл ажиллагаа НҮТББ Ч.Мядагбадам 99486063

107

Төрсөн газар нутгийн 

төлөө

Газар нутгийг зүй 

зохистой ашиглуулах 

хайрлан хамгаалах НҮТББ Б.Нямдарь 99489840

108 Ногоон цээл

Байгаль орчныг 

хамгаалах НҮТББ И.Баяраа 99798988

109

Үйлдвэрлэлийн 

хоршоодын холбоо

Ашгийн төлөө бус 

гишүүддээ үйлчлэх

Ахуй үйлчилгээний 

ажилчдын үйл 

ажиллагааг дэмжих Ш.Нармандах 96591023

110

Үйлдвэрлэл, 

үйлчилгээний 

хоршоодын холбоо

Иргэдэд нэг цэгээс түргэн 

шуурхай үйлчлэх

Халуун ус, үсчин, 

оёдол, гутал, авто 

засвар Ж.Дашдаваа 99487064

111

Худалдаа эд 

хэрэглэгчдийн 

хоршоодын холбоо Ц.Цэенрэгзэн

93042352   

95299381

Байгаль орчноо хамгаалах, нөхөн сэргээлт 

Монголын баянбүрдийг судлах цаашид 

хамгаалах, олон нийтийн анхаарлыг 

хандуулах

Байгаль орчин, ховор амьтан ургамал, түүх 

соёлын дурсгалт газрыг хамгаалах, судлах, 

төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, сургалт, 

Байгаль орчныг хамгалах, иргэдийн БО-ы 

чиглэлээрх мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх

Бусад 



112 Саруул өргөө СӨХ

СӨ-ийн эрх ашгийг 

хамгаалах

НОС-ны дундын 

өмчийг хариуцах, 

хамгаалах Галсандорж

113

Монголын тогооч 

нарын холбооны 

аймгийн салбар

Нийтийн хоол 

үйлдвэрлэлийн 

технологийг сайжруулах

Тогооч нарын 

мэргэжил, ур 

чадварыг 

дээшлүүлэх Я.Сувдмаа 99489055

114

Говь-Алтай аймгийн 

хүнс хөдөө аж ахуйн 

ассоциаци Ч.Зоригт 

99229015 

88770781

115

Аймгийн 

автотээвэрчдийн 

холбоо

Тээврийн салбарын 

жолооч, тээвэрчдийн эрх 

ашгийг хамгаалах

Ажлын байраар 

хангах, шударга 

үнэ тариф 

мөрдүүлэх Х.Погной 99846066

116 Цээл нарны илч Д.Бархүү 99011955

117

Баянтоорой нарны 

илч Б.Мижиддорж 99949606

118 Алтай нарны илч Н.Бадамдорж 95817674

119 Бугат нарны илч П.Эрдэнэбаяр 98878512

120

Аймгийн 

барилгачдын холбоо

Барилгын салбарын 

үйлдвэрлэлийг 

хөгжүүлэх, ажиллагчдын 

эрх ашгийг хамгаалах

Ажиллагчдын 

мэргэжлийн ур 

чадвар, 

үнэлэмжийг 

дээшлүүлэх А.Нэргүй

121

Дэлгэр сумын 

хөгжлийн сан

Жижиг, дунд үйлдвэр, 

үйлчилгээг дэмжих

Төсөл 

санхүүжүүлнэ, 

сургалт хийх Д.Хүрэлбаатар 99035480

122 Биндэр атас богд Н.Цагаач 98818119

123

Монголын эм зүйн 

ажилтны эм холбоо 

ГАА салбар

Эмийн зохистой хэрэглэх 

бодлогыг хэрэгжүүлнэ

Эм зүйч, эм 

найруулагч нарт  

сургалт зохион 

байгуулах, 

мэдээлэл өгөх, 

ажил мэргэжлийг 

уралдаан 

шалгаруулах, 

мэргэжил 

дээшлүүлнэ. Т.Оюунцэцэг

99080877 

70483491

124

Шарга сумын 

нутгийн зөвлөл Р.Дагвадорж

125

Газар шороо ард 

түмний баялаг

Бичил уурхайлчдын эрх 

ашгийг хамгаалах

Сургалт 

сурталчилгаа Ч.Мядагбадам 98156063

126 Биндэр атас богд

ХХЭ-ийн ашиг сонирхлыг 

дэмжиж тэдэнд сургалт, 

сурталчилгаа зохион 

байгуулах НҮТББ И.Цагаач 98818119

127

Цээл сумын бизнес 

эрхлэгчдийн холбоо

ХХЭ-ийн ашиг сонирхлыг 

дэмжиж тэдэнд сургалт, 

сурталчилгаа зохион 

байгуулах НҮТББ Ч.Баярлах 99488942

Орон нутгийн хүн амын хүнсний хэрэгцээг 

экологийн цэвэр, бүтээгдэхүүнээр хангах, 

хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийн эрх 

Цахилгаан хэрэглэгчдийн эрх ашгийг 

хамгаалах болон сумын цахилгаан 

Цахилгаан хэрэглэгчдийн эрх ашгийг 

хамгаалах болон сумын цахилгаан 

Цахилгаан хэрэглэгчдийн эрх ашгийг 

Цахилгаан хэрэглэгчдийн эрх ашгийг 

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийн ашиг 

Сум орон нутгийн хөгжлийг дэмжих туслалцаа 

үзүүлэх, сурталчилах



128

Шинэцээл нутгийн 

зөвлөл

Сум орон нутгийн 

хөгжлийг дэмжих 

туслалцаа үзүүлэх, 

сурталчилах НҮТББ М.Дашпунцаг

129

Жаргалан сумын 

нутгийн зөвлөл

Сумын нийгэм эдийн 

засгийн хөгжилд дэмжлэг 

үзүүлэх НҮТББ С.Чинзориг 99069908

130

Нутгийн хөгжил 

бидний зүтгэл

Аймгийн нийгэм, эдийн 

засгийн хөгжлийг 

дэмжиж, иргэдийн 

оролцоог нэмэгдүүлэх 

хамтран ажиллах НҮТББ Г.Хурцгэрэл 91999727

131

Баян-уул хөгжлийн 

түлхэц

Сумын нийгэм, эдийн 

засгийн хөгжлийг 

дэмжиж, иргэдийн 

оролцоог нэмэгдүүлэх 

хамтран ажиллах НҮТББ Г.Мөнхцэцэг -

132 Жигүүртморьт

Гишүүнчлэл бүхий 

байгууллагын үйл 

ажиллагаа НҮТББ Д.Даваадорж

АЙМГИЙН ЗДТГ-ЫН НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТЭС



Байршил 

/байртай эсэх/

Байгуулагдс

ан он, сар, 

өдөр

Улсын 

бүртгэлийн 

дугаар

Тамга 

тэмдэгтэй 

эсэх

Гишүүд

ийн тоо

2009 - -

70 

орчим 

ТББ

Ахмадын өргөө 2013.01.30 9072006096 + 30

ГАА, Есөнбулаг 

сум, Оргил, 23, 

6 гудамж 6 тоот 2015.10.23 571001055 +

ГАА, Есөнбулаг 

сум, Оргил, 23, 

6 гудамж 6 тоот 2016.09.02 9071056025 +

- +

-  + 51 Дэ73012541

Говь-Алтай аймгийн ТББ-уудын мэдээлэл

2015.01.15

Хүн ам, нийгмийн чиглэлийн ТББ-ууд



+ ц

2000.09.20 + эргээд ярьна

холбогдох 

боломжгүй

эргээд ярьна

тийм хүн байхгүй

амжихгүй

1992.03.06 + 670 холбогдогүй



авахгүй

2010.05 сар +

Улаан 

загалмайн 

хорооны байр боломжгүй

2008.11 сар +

- 2013.01.21 571071009

Харзат баг  15-

2 2011.12.10 57171005

НҮТББ      

5

Есөнбулаг 

Миний нутаг TV 

байранд 2009.06.18 9071003049 НҮТББ

- 2011.11.23 571071002

Харзат баг 2012.01.03 571071006

НҮТББ 

5

Ардчилсан 

намын байранд + 5800 99035988

Аймгийн МАХН-

ын байр 1994 + 1300



-

- 1992 +

Аймгийн МАН-

ын байранд

Ахмадын өргөө 1998 + 4668

- 1999 + 1000

УЗХ-ны байр 1959 + 6500

ҮЭ-ийн 

холбооны байр 1940 + 2800 байхгүй

2008 +



ГАА, Есөнбулаг 

сум, Жаргалант 

найрамдал 5 

гудамж 3 тоот 2014.05.14 571001031 + 5

ЕБ сум 2014.07.31 571001040 + 9

Жаргалант 

Найрамдал 1-

25 2013.06.16 571001023 5

Харзат баг 14-

10 2013.01.07 572001002 7

БХ баг 1-27 2013.11.08 572001003 5

Баянхайрхан 

баг 2014.01.07 571001027 5

Баян-УУл сум 2014.01.08 571001028 5

Баянхайрхан 

хөгжил 2-7 2014.09.08 571001042 5

ХАА-н 

хоршоологчдын 

байр 1958 +

21 

гишүүн 

хоршо

о

ХАА-н чиглэлээр



- 2002 +

Бигэр сум 2010.03.10 9071008137 НҮТББ

Дэлгэр сум 2010.04.01 9071010014 НҮТББ

Бугат сум 2011.11.28 571071004

УЗХ-ны байр 2012.05.08 571071008

Тонхил сум 2011.11.25 571071001

Шарга сум 2013.05.20 571001012 5

Тайшир сум 2013.05.17 571001013 5

Дарив сум 2013.05.17 571001014 5

Хөхморьт сум 2013.05.17 571001015 5

Эрдэнэ сум 2013.05.20 571001016 5

Халиун сум 2013.05.20 571001017 5

Баянуул сум 2013.05.20 571001018 5

Чандмань сум 2013.05.20 571001019 5

Төгрөг сум 2013.05.20 571001020 5

Жаргалан сум 2013.05.20 571001021 5

Бигэр сум 2013.05.21 571001022 5

Халиун сум 2013.12.02 572001004 5

Харзат баг 2014.11.24 571001044 5

Төсөл хэрэгжүүлэгч ТББ-ууд



Спорт 

цогцолбор    2-р 

давхар 2007.03 сар +

УЗХ-ны байр 2004.02.01 +

Аймгийн ЗДТГ-

ын 3-р байр 2004 + 43

1-р сургууль 

дээр 2000.09.10 - 28

2009 540

Алтай радио 1957 + 20

- 1990 + 10

Улаанбаатар 2011.01.18 9072004017 ГҮТББ

ЕБ Харзат 2011.12.02 5710710003

НҮТББ 

5

Найрамдал14-1 2014.06.04 571001035 5

Баянхайрхан 8-

1 2014.12.05 571001045 5

Эрдэнэ сум 2014.12.12 571001046 5

БХТН 1967.04.07 + 60

Бизнесийн чиглэлээр

Боловсрол, соёлын чиглэлээр

Спортын чиглэлээр



Спорт 

цогцолбор    2-р 

давхар 2003.12 сар +

Монгол банк 1996 + 580

Гуулин тосгон 2009.04.21 9071001129 НҮТББ      

Жаргалан сум 2009 ГҮТББ

Тонхил сум 2012.04.30 571071007

Алтай сум 2013.12.27 571001026 5

Есөнбулаг сум 2014.01.20 571001029 9

Жаргалан сум 2014.07.24 571001039 5

Баянхайрхан 

баг 4-7-б 2014.12.16 571001047 5

2011.03.04

Харзат баг   2010.11.24 9080003029 9

1974 + 8000

УЦУОШТөв 2008.07.04 - 30

Шашны чиглэлээр

Байгаль орчны чиглэлээр



Цээл сум 2011.05.17 9071020087 5

Бигэр сум 2009.10.08 9071003

Бигэр сум 2013.08.14 571001024 9

Төгрөг 2009.06.02 9071002095 НҮТББ

Есөнбулаг сум 2011.12.14 9071018046 НҮТББ

Есөнбулаг сум 2011

Харзат баг 13-р 

байр, 2-12 2013.03.11 571001011 5

Баяншанд баг 

11-2 2014.04.07 571001030 5

жаргалант 

найрамдал 5-2 2014.07.02 571001036 5

Тонхил сум 2014.09.04 571001041 5

Цээл сум 2014.09.26 571001043 5

1931 + 86

Ахуй 

үйлчилгээний 

ордон 2004 + 80

2011 +

Бусад 



21-р байр 2005.03.30 + 65

МХГ 2002.10.15 + 320

Хаш 

үйлчилгээний 

төв 2014.11.06 572001007 ГҮТББ

- 2006.06.10 + 185

Цээл сум 2009.06.15 9072003009

ГҮТББ 

6

Баянтоорой 2009.06.15 9072002005 ГҮТББ 

Алтай сум 2009.06.15 9072083008 ГҮТББ 

Бугат сум 2009.06.15 9072002008 ГҮТББ

Айргийн хад 

ХХК 1992 + 15

Дэлгэр сумын 

төв 2008.04.01 + 13

- 2013.02.06 571001010

Эм хангамжийн 

байр 2005.10.23 - 45

Ус-Алтай байр 2010.01.21 9071006056 НҮТББ

Есөнбулаг сум 2012.04.27 572001001 +

жаргалант 2013.02.06 571071010 5

Цээл сум 2014.07.23 571001038 26



Баянхайрхан 

баг 2013.12.13 571001025 9

Баяншанд баг 2014.5.19 571001032 5

Баянхайрхан 

баг 2014.05.19 571001033 5

2014.05.19 571001034 5

Хөхморьт сум 2014.07.22 571001037 5

АЙМГИЙН ЗДТГ-ЫН НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТЭС



№ ТББ-уудын нэр Зорилго

Үйл ажиллагааны 

чиглэл Тэргүүний нэр

Харилцах 

утас

Аймгийн ТББ-уудын 

нэгдсэн зөвлөл

Төр, иргэний нийгмийн 

түншлэлийг 

эрчимжүүлэх, төрийн 

зарим үйлчилгээнд 

хяналт, мониторинг 

хийж, төр захиргааны 

байгууллагуудтай 

хамтран ажиллах

Төрийн зарим чиг 

үүргийг гэрээгээр 

гүйцэтгэх, сургалт, 

сурталчилгаа 

зохион байгуулах, 

мониторинг болон 

судалгаа хийх Г.Ундармаа 99489488

"Тэгш боломж" 

Эмэгтэйчүүдийн ТББ-

уудын нэгдсэн 

сүлжээ

Хүний эрхийг хангах, 

шийдвэр гаргах түвшин 

дэх эмэгтэйчүүдийн 

оролцоог нэмэгдүүлж, 

тэгш боломжийг 

бүрдүүлэх

Сургалт, 

сурталчилгаа 

зохион байгуулах, 

мэдээ мэдээллээр 

хангах Л.Болормаа

99099597          

99484343

1

Аймгийн 

эмэгтэйчүүдийн 

зөвлөл

Эмэгтэйчүүдийг 

нийгмийн харилцаанд 

идэвхтэй оролцуулах, 

мэдлэг, боловсролыг 

дээшлүүлэх

Сургалт 

сурталчилгаа, 

өдөрлөг зохион 

байгуулах, 

зөвлөгөө өгөх М.Сарантуяа 99482848

2

"Гал голомт" 

хөдөлгөөний 

аймгийн салбар

Нийгмийн хөгжилд гэр 

бүлийн гүйцэтгэх үүргийг 

дээшлүүлэх,гэр бүлийн 

хөгжлийн талаар төрийн 

бодлогод нөлөөлөх

Cургалт 

сурталчилгаа, 

өдөрлөг зохион 

байгуулах, 

тэмдэглэлт 

өдрүүдээр 

тодорхой ажлуудыг 

зохион явуулах Г.Мөнх-Эрдэнэ 99013652

3

Нийгмийн дэвшил 

эмэгтэйчүүд 

хөдөлгөөн

Шийдвэр гаргах түвшинд 

эмэгтэйчүүдийн оролцох 

оролцоог дэмжих, хүүхэд 

залуучуудын эрхийг 

хангах, тэдний нийгмийн 

харилцаанд оролцох, 

идэвх санаачлагыг 

төлөвшүүлэх

Судалгаа 

шинжилгээ, 

мониторинг хийх, 

Сургалт 

сурталчилгаа, 

зөвлөмж гарын 

авлага 

боловсруулах Л.Болормаа

98991197  

99484343

4

Монголын хөгжлийн 

бэрхшээлтэй 

иргэдийн 

байгууллагуудын 

үндэсний холбооны 

аймгийн зөвлөл

ХБИ-ийн эрх ашгийг 

хамгаалах, мэдээллээр 

хангах

ХБИ-ийг 

нийгэмшүүлэх, 

эрүүл мэнд, 

боловсролын 

үйлчилгээгээр 

хангах, хууль 

эрхийн мэдээллээр 

хангах Ш.Ариунаа 99488371

Говь-Алтай аймгийн ТББ-уудын мэдээлэл



5

Эмэгтэйчүүдийг 

ялгаварлан 

гадуурхах бүх 

хэлбэрийг устгэх 

тухай конвенцийн 

хэрэгжилтийг хянах 

үндэсний сүлжээний 

аймгийн зөвлөл

Эмэгтэйчүүдэд чиглэсэн 

үйл ажиллагаа явуулах

Сургалт 

сурталчилгаа, 

Эмэгтэйчүүдийн 

ТББ-уудтай 

хамтарч ажиллан 

тодорхой ажил 

зохион байгуулах Н.Хургаа

 99489204  

70483398

6

Аймгийн либераль 

эмэгтэйчүүдийн 

оюуны сан

Эмэгтэйчүүдэд чиглэсэн 

үйл ажиллагаа явуулах

Сургалт 

сурталчилгаа, 

Эмэгтэйчүүдийн 

ТББ-уудтай 

хамтарч ажиллан 

тодорхой ажил 

зохион байгуулах Л.Жавзмаа

99489375         

70483750

7

Хөдөөгийн 

эмэгтэйчүүдийн 

хөгжлийг дэмжих 

сангийн аймгийн 

салбар зөвлөл

Эмэгтэйчүүдэд чиглэсэн 

үйл ажиллагаа явуулах

Сургалт 

сурталчилгаа, 

Эмэгтэйчүүдийн 

ТББ-уудтай 

хамтарч ажиллан 

тодорхой ажил 

зохион байгуулах Ц.Дугармаа 99132400

8

Хуульч 

эмэгтэйчүүдийн 

зөвлөл

Иргэдийн хууль эрх зүйн 

мэдлэг боловсролыг 

дээшлүүлэх

ЭТББ-уудтай 

хамтарч ажиллах Д.Ариун-Эрдэнэ 99062104

9

Монголын бизнес 

эрхлэгч 

эмэгтэйчүүдийн 

холбооны салбар 

зөвлөл

Бизнес эрхлэгч 

эмэгтэйчүүдийн эрх 

ашгийг хамгаалах, 

бизнесийг дэмжих 

Бизнесийг дэмжиж 

хөгжүүлэх, сургалт 

зохион байгуулах, 

ажлын байрыг 

нэмэгдүүлэх Ч.Зоригт 99229015

10

Монголын 

эмэгтэйчүүдийн 

хөдөлмөр 

эрхлэлтийг дэмжих 

хамтын 

ажиллагааны 

үндэсний сүлжээний 

аймгийн салбар

Бизнес эрхлэгч 

эмэгтэйчүүдийн эрх 

ашгийг хамгаалах, 

бизнесийг дэмжих 

Бизнесийг дэмжиж 

хөгжүүлэх, сургалт 

зохион байгуулах Ж.Доржнамжим

98637373  

99483940

11

Эмэгтэйчүүдийн 

хөгжлийг дэмжих 

сангийн аймгийн 

салбар зөвлөл

Өсвөр насныхан, иргэд, 

эмэгтэйчүүдийн мэдлэг, 

чадварыг дээшлүүлж, 

хандлагыг өөрчлөх

Сургалт 

сурталчилгаа, 

зөвлөгөө өгөх, 

мэдээллээр хангах Д.Оюундарь 99217675

12

Одонтой ээжүүдийн 

холбооны аймгийн 

салбар

Одонтой ээжүүдэд 

чиглэсэн үйл ажиллагаа 

явуулах, эрх ашгийг нь 

хамгаалах

Сургалт 

сурталчилгаа, 

Эмэгтэйчүүдийн 

ТББ-уудтай 

хамтарч ажиллах С.Наст 99746477

13

Нийгмийн ажилтны 

холбооны аймгийн 

салбар зөвлөл

Хүүхдийг хамгаалахад 

мэргэжлийн үйл 

ажиллагаа явуулах

Хувь хүн, гэр бүл, 

байгууллага, хамт 

олонд чиглэсэн 

үйл ажилагаа 

явуулах Я.Хуяг

93068709 

99488789



15 Саяан цэцэг Н.Хүжмаа 99483553

16 Амин-Алтай Я.Цэрмаа 88484545

17 Хүмүүн урсгал Г.Байгальмаа 88117548

18 Ээлтэй булаг Ц.Цэцэгмаа 99488537

19

Ирээдүйн шинэ 

алхам Б.Даваасамбуу 99489944

20

Ардчилсан 

эмэгтэйчүүдийн 

холбоо

Эмэгтэйчүүдийг 

нийгмийн харилцаанд 

идэвхтэй оролцуулах

Эмэгтэйчүүдийн 

ТББ-уудтай 

хамтарч ажиллан 

тодорхой ажил 

зохион байгуулах Гүнжинлхам 99998644

21

Есөнбулаг сумын 

эмэгтэйчүүдийн 

зөвлөл

Эмэгтэйчүүдийг 

нийгмийн харилцаанд 

идэвхтэй оролцуулах, 

мэдлэг, боловсролыг 

дээшлүүлэх

Сургалт 

сурталчилгаа, 

өдөрлөг зохион 

байгуулах, 

зөвлөгөө өгөх Д.Дэмбээ

93089000 

99604610

22

Аймгийн 

эрэгтэйчүүдийн 

холбоо 

23

Аймгийн 

залуучуудын холбоо

Залуучуудын үйл 

ажиллагааг хөгжүүлэх, 

дэмжих, туслах

Залуучуудыг 

хөгжүүлэх, тэдний 

санал санаачлагыг 

дэмжих Т.Мөнхбат 99085985

24

НАМЗХ-ны аймгийн 

салбар

Залуучуудыг нийгмийн 

харилцаанд идэвхтэй 

оролцуулах, мэдлэг, 

боловсролыг 

дээшлүүлэх

Сургалт 

сурталчилгаа, 

өдөрлөг зохион 

байгуулах, 

зөвлөгөө өгөх М.Ууганбаяр 96638599

25

Ардчилсан 

залуучуудын холбоо

Залуучуудыг нийгмийн 

харилцаанд идэвхтэй 

оролцуулах, мэдлэг, 

боловсролыг 

дээшлүүлэх

Сургалт 

сурталчилгаа, 

өдөрлөг зохион 

байгуулах, 

зөвлөгөө өгөх Алтанхуяг 99016669

26

АУК-ийн оюутны 

холбоо

Оюутнуудыг нийгмийн 

харилцаанд идэвхтэй 

оролцуулах, мэдлэг, 

боловсролыг 

дээшлүүлэх

Сургалт 

сурталчилгаа, 

өдөрлөг зохион 

байгуулах, 

зөвлөгөө өгөх Онон 99607371

27 Скаутын холбоо

Хүүхэд залуучуудад 

чиглэсэн үйл ажиллагаа 

явуулах

сургалт, 

сурталчилгаа, 

төсөл хэрэгжүлэх М.Эрдэнэбилэг

70483371 

99002600 

98892600

Эрүүл мэнд, боловсрол, соёл болон 

нийгмийн үйлчилгээ явуулах

Чөлөөт цагт зориулсан бусад үйл ажиллагаа

Эрэгтэйчүүдийн оролцоог дээшлүүлэх, эрх 

ашгийг хамгаалах, хууль эрх зүйн зөвлөгөө 

өгөх, нийгмийн болон  өрх гэрийн өмнө 

хүлээх  хариуцлагыг  дээшлүүлэх болон 

тэдэнд тулгамдаад байгаа асуудлуудыг 

Хүүхэд, эрүүл мэндийн чиглэлээр тусламж, 

дэмжлэг үзүүлэх, сургалт сурталчилгаа 

зохион байгуулах

14

Нийгмийн ардчилал-

эмэгтэйчүүдийн 

холбоо

Эмэгтэйчүүдийг нийгмийн харилцаанд 

идэвхтэй оролцуулах, мэдлэг, боловсролыг 

дээшлүүлэх

Б.Баярмаа

99482525         

98480300

Шийдвэр гаргах түвшин дэх эмэгтэйчүүдийн 

оролцоог нэмэгдүүлэх, сургалт сурталчилгаа 

зохион байгуулах,тэмдэглэлт өдрүүдээр 

тодорхой ажлуудыг зохион явуулах

Эмэгтэйчүүдийн эрх ашгийг хамгаалах

Хөгжлийн бэрхшээлтэй бага насны хүүхдийн 

хөгжлийг дэмжих



28

Аймгийн ахмадын 

хороо

Нийт ахмадуудын эрх 

ашгийг хамгаалах, 

нийгмийн хамгааллын 

үйлчилгээ үзүүлэх

Амьжиргааг нь 

дэмжих бодлогыг 

төрд хүргэх Ц.Эрдэнэ 99489012

29

Есөнбулаг сумын 

ахмадын хороо

Ахмадуудын эрх ашгийг 

хамгаалах, тэдэнд 

чиглэсэн үйл ажиллагаа 

явуулах

Сургалт, 

сурталчилгаа, 

төсөл хэрэгжүлэх М.Гэндэндаш 99172457

30

МАН-ын дэргэдэх 

ахмадын хороо Б.Дэлгэр

31 Аймгийн УЗХ

Хүмүүнлэгийн үйл 

ажиллагааг эмзэг бүлэгт 

хүргэж ажиллах

Тусламж үзүүлэх, 

сургалт зохион 

байгуулах Г.Дулмаа 99099554

32

Үйлдвэрчний 

эвлэлийн хороо

Хөдөлмөрийн хуулийн 

зөрчилгүй байгууллага, 

хамт олон байх

Иргэд, 

хөдөлмөрчдийн 

эрх ашгийг 

хамгаалах Л.Сумаахүү 98707191

33

Ажил олгогч эздийн 

холбоо

Нийгмийн 3 талт 

зөвшилцлийн дагуу 

ажиллах

Бизнес эрхлэгч 

ажил олгогч эздийн 

эрх ашгийг 

хамгаалах Б.Түмэндэмбэрэл

99482499 

98822499

34

Хэрэглэгчдийн эрх 

ашгийг хамгаалах 

нийгэмлэг

ХЭАХ хуулийг 

сурталчилах, иргэдийн 

санал, хүсэлт, өргөдөл 

гомдлыг барагдуулах, 

тэдний эрх ашгийг 

хамгаалах

Сургалт, 

сурталчилгаа, 

зөвөлгөө өгөх, 

мэргэжлийн 

байгууллагуудтай 

хамтран ажиллах 93042374

35 Удмын энерги төв

Хүнлэг энэрэнгүй ёс 

заншлыг залуу хойч үед 

уламжлуулах Б.Буянхишиг 93068512

36

Засагт ханы гал 

голомт

Алтай нутгийн хөгжил 

хүн ардын сайн сайхан 

амьдралыг дэмжих, 

туслах, түүх соёлын 

өвийг судлах

нийгэмд үйлчилдэг 

ТББ

О.Амгаланбаатар 

Цоодол

99482324 

94947070

37 Алтайхан олуулаа

Нийгэмд зөв хандлага  

дэлгэрүүлэх, орчин 

үеийн соёлтой нийгмийг 

бүтээн байгуулахад хувь 

нэмрээ оруулах

нийгэмд үйлчилдэг 

ТББ М.Жаргалсайхан 99489007

38 Вантайж

Гишүүдийнхээ 

боловсролын болон 

амьжиргааны түвшинг 

дээшлүүлэх тэдний эрх 

ашгийг хамгаалах, 

дэмжлэг туслалцаа 

үзүүлэх  ГҮТББ Н.Батнасан 95299192

39 Баянрашаант 

Гишүүдийнхээ 

боловсролын болон 

амьжиргааны түвшинг 

дээшлүүлэх тэдний эрх 

ашгийг хамгаалах, 

дэмжлэг туслалцаа 

үзүүлэх  ГҮТББ Б.Бадамханд

Намын бодлого, нийгмийн үйл ажиллагааг 

дэмжих, ахмад гишүүд дэмжигчдийн эрх 



40 Алтан удмын хишиг

Иргэдийн боловсролын 

түвшинг нэмэгдүүлэхэд 

чиглэсэн хууль эрх зүйн 

зөвлөгөө өгөх амьдрах 

ухаан өрхийн төсөв 

хөтлөх түр сургалт 

зохион байгуулах, ЖДҮ-

ийн төсөл боловсруулах

нийгэмд үйлчилдэг 

ТББ Г.Цэрэнбалжид 99033032

41 Лхам-Уулс

Малчин залуучуудыг 

нийгэмд идэвхтэй 

оролцуулах тэдэнд 

зөвлөгөө өгөх сургалт 

зох.байгуулах

нийгэмд үйлчилдэг 

ТББ Т.Баттөр 91144222

42

Идэвхтэй иргэд 

хөгжлийн тулгуур

Боловсрол олгох, 

нийгмийн халамжийн 

бусад үйл ажиллагаа, 

спорт клубын үйл 

ажиллагаа

нийгэмд үйлчилдэг 

ТББ Н.Энхбаяр 99092393

43

ХАА-н 

хоршоологчдын 

холбоо

ХАА-н хоршоодын үйл 

ажиллагааг бэхжүүлэх

МАА, газар 

тариалангийн 

үйлдвэрлэлийг 

хөгжүүлэх Ч.Дашдэлэг

99098312   

70484549

44

Малчдын их говь 

холбоо М.Жаргал

46

Мянгат малчдын 

холбоо С.Мөнхжаргал 99488878

47

Мал үржүүлгийн 

холбоо В.Даваадорж 99489193

48

Бэлчээр усжуулалт 

ашиглалтын 

аймгийн салбар

Бэлчээр усны 

ашиглалтыг сайжруулах

Бэлчээр ашиглах, 

нөхөн сэргээх үйл 

ажиллагааг 

сайжруулах С.Бөхбаатар 99489294

49

Монголын хөдөөг 

шинэчлэх 

фермерүүдийн 

холбооны аймгийн 

салбар Гайтав 99489838

50

Аймгийн хүнсчдийн 

холбоо Л.Батжаргал 99110349

51 "Бигэр Ирээдүй" Х.Пэрэнлэй 99899088

52 Сэрх дэлгэрэх Д.Одонбаатар 95759269

53

Бүст хайрхан уулын 

хошуу Б.Чинбат

54 Баян-Алтайн бэл Ч.Цэцэгмаа 70484761

55 Аргалантайн хөгжил Ч.Өнөрмаа 99204970

56

Цаг хугацаа 

малчдын холбоо

Бэлчээрийн менежмент 

сайжруулах

нийгэмд үйлчилдэг 

ТББ Н.Идэрмөнх

57

Сайн эрс малчдын 

холбоо

Бэлчээрийн менежмент 

сайжруулах

нийгэмд үйлчилдэг 

ТББ А.Наранбаатар 99077247

58

Ихдарив малчдын 

холбоо

Бэлчээрийн менежмент 

сайжруулах

нийгэмд үйлчилдэг 

ТББ М.Ганбаатар 99053722

59

Цэнхэрморьт 

малчдын холбоо

Бэлчээрийн менежмент 

сайжруулах

нийгэмд үйлчилдэг 

ТББ Х.Нанжид 98130129

60

Бялхам-Эрдэнэ 

малчдын холбоо

Бэлчээрийн менежмент 

сайжруулах

нийгэмд үйлчилдэг 

ТББ Д.Энхзаяа 96227797

ХАА-н чиглэлээр

Бэлчээрийн менежмент сайжруулах зүй 

Бэлчээрийн менежмент сайжруулах зүй 

Бэлчээрийн менежмент сайжруулах зүй 

зохистой ашиглах хамгаалахад иргэдийн 

Бэлчээрийн менежмент сайжруулах зүй 

Бэлчээрийн менежмент сайжруулах зүй 



61

Халиун сүрэг 

малчдын холбоо

Бэлчээрийн менежмент 

сайжруулах

нийгэмд үйлчилдэг 

ТББ А.Эрдэнэсүрэн

62

Эрчитбугуйл 

малчдын холбоо

Бэлчээрийн менежмент 

сайжруулах

нийгэмд үйлчилдэг 

ТББ Ч.Ганболд 

63

Баянөргөөт 

малчдын холбоо 

Бэлчээрийн менежмент 

сайжруулах

нийгэмд үйлчилдэг 

ТББ С.Чойжамц

64

Буманхур малчдын 

холбоо

Бэлчээрийн менежмент 

сайжруулах

нийгэмд үйлчилдэг 

ТББ А.Наранчимэг 99886345

65

Зөвэргүүлэг 

малчдын холбоо

Бэлчээрийн менежмент 

сайжруулах

нийгэмд үйлчилдэг 

ТББ Б.Батзориг

66

Тэнгэрлэг ард 

малчдын холбоо

Бэлчээрийн менежмент 

сайжруулах

нийгэмд үйлчилдэг 

ТББ Б.Зундуй 99484470

67

Эхийн гол 

гүзээлзгэнэ

Хүнсний ногоо амтат гуа, 

үндэст болон булцуут 

ургамал тариалалт ГҮТББ Т.Ойнбилэг 99022845

68

Алтайн мал 

эмнэлгийн холбоо

Малын эмч малчдыг 

мэдээллээр хангах, 

малын халдварт өвчнөөс 

хамгаалах

нийгэмд үйлчилдэг 

ТББ Р.Бүрэнбаясах 99489796

69

"Дэлхийн зөн" ОУБ-

ын Говь-Алтай Орон 

нутгийн хөгжлийн 

хөтөлбөр

Хүүхдээр дамжуулан 

орон нутагт хувьсан 

өөрчлөлтийг бий болгох

Эдийн засаг, эрүүл 

мэнд, боловсрол, 

хүүхэд, иргэний 

нийгмийн 

чиглэлээр М.Болдбаатар

98055552 

70483053

70

Говь-Алтай аймаг 

дахь "Мерси кор" 

төлөөлөгчийн газар

ХАА, ИНБ, Байгаль 

орчны чиглэлээр Г.Мөнх-Эрдэнэ 99013652

71

"Алтай Швейцари 

сан" 

Алтай нутгийн хөгжлийг 

дэмжиж, иргэдийн 

амьжиргааг дээшлүүлэх

Эргэн төлөгдөх 

нөхцлөөр төсөл 

санхүүжүүлэх Ч.Цэцэгмаа

99482068 

70484761

72

Монголын ХАҮ-ийн 

танхимын аймгийн 

салбар

Бизнес эрхлэгчдэд 

мэдээлэл хүргэх, тэдний 

үйл ажиллагаанд 

дэмжлэг үзүүлэх 

МҮХАҮТ-ын үйл 

ажиллагааг орон 

нутагт хэрэгжүүлэх

Л.Батжаргал 

М.Сувдмаа

99110349 

99204696 

73

Ахмад багш нарын 

холбоо

Ахмад багш нарын 

эрхийг хамгаалах, 

мэдээллээр хангах

Сургалт, 

сурталчилгаа

74

Хөдөөгийн 

сургуулийн 

захирлуудын холбоо

Захирлуудын үйл 

ажиллагааг дэмжих, 

туслах

Захирлын ажилд 

онол заах арга 

зүйн дэмжлэг 

үзүүлэх

75

Багш нарын 

хөгжлийг дэмжих 

нийгэмлэг

Багш нарын мэдлэг 

боловсролыг 

дээшлүүлэх

Судалгаа хийх, 

мэргэжил 

мэргэжлээр нь 

сургалтанд 

хамруулах

76

Аймгийн зохиолчдын 

салбар

Зохиолчдын эрх ашгийг 

хамгаалах

Уран бүтээл 

туурвих Г.Чардаг

99489764 

70483660 

70483733

77

Сэтгүүлчдийн 

холбоо

Сэтгүүлчдийн эрх ашгийг 

хамгаалах

Сэтгүүл зүйг 

хөгжүүлэх Ш.Цоодол 99487394

78 Ундрал өглөгт охин Б.Жаргалсайхан 99823505

79 Өнөмэргэд Б.Мөнхбат 99488248

Насанд хүрэгчдийн ба бусад боловсрол 

олгох үйл ажиллагаа, бизнес удирдлагын үйл 

Гишүүдийнхээ боловсролын болон 



80 Хайрлагдсан -Алтай

иргэдэд эрүүл мэндийн 

боловсрол олгох НҮТББ Д.Зоригт 98662242

81

Алтайн хөгжлийн 

түүчээ

Бусад Боловсрол олгох,  

үйл ажиллагаа НҮТББ Н.Очирбат 89990971

82 Тунамал өв эрдэнэ

Уртын дуу болон соёлын 

биет бус өвийг хөгжүүлэх НҮТББ Д.Балжинням 91520103

83

Батлан хамгаалах 

нийгэмлэгийн 

аймгийн зөвлөл

Спортын зарим төрлийг 

хөгжүүлэх

Сургалт, спортын 

чиглэлээр Ц.Жамсран

99489443 

70484121

84

МҮОХ-ны аймаг 

дахь, сургалт 

сурталчилгааны 

"Лос-Анжелес" төв

Олимпийн хөдөлгөөнийг 

сурталчлах, дэлгэрүүлэх

Сургалт, 

сурталчилгаа 

зохион байгуулах, 

мэдээ мэдээллээр 

хангах Ж.Уранчимэг 99869229

85

Аймгийн бөхийн 

холбоо

Бөхийн спортыг 

хөгжүүлэх, өсвөр 

үеийнхнийг дэмжих

Сургалт явуулах, 

дугуйлан 

хичээллүүлэх Д.Чинзориг

86

Морин спорт 

уяачдын холбоо

Үндэсний морин 

уралдааныг мэргэжлийн 

түвшинд хөгжүүлэх

Хурдан морины 

уралдаан явуулах, 

адууны үржил 

сайжруулах, 

гишүүдээ дэмжих Д.Гомбожав 99012080

87

"Дэлгэрийн 

хүчтэнгүүд бөхийн 

дэвжээ" Б.Батжаргал 99111479

88

Жаргалан сумын 

үндэсний бөхийн 

холбоо Р.Мягмардорж 98980504

89 "Сутайн бор" Нямдаваа 99205574

90

Ажийн хүчтэн 

үндэсний бөхийн 

холбоо НҮТББ М.Баатарсайхан 99936400

91

Алтайн түмэн эх 

морин спорт 

уяачдын холбоо

Морин спортын 

уралдаан зохион 

байгуулан сурталчилах НҮТББ Р.Лхагвадорж 99990040

92

Жаргалан сумын 

уяачдын шувуун 

хээр холбоо

Морин спортын 

уралдаан зохион 

байгуулан сурталчилах НҮТББ П.Авирмэд 93060801

93

Говь-Алтай аймгийн 

хөлбөмбөгийн 

холбоо

хөлбөмбөгийн спортыг 

өсвөр залуу үеийхэнд 

сурталчилах тэдний бие 

бялдрын хөгжил 

хүмүүжилд хувь нэмэр 

оруулах, нийтийн биеийн 

тамирыг хөгжүүлэх НҮТББ О.Амгаланбаатар 99482324

94 Дашпэлжээлэн хийд Н.Энхжаргал 99489003

95

Алтай Есөнбулаг 

Батист сүм Я.Чогсомдорж 98203176

96

Монголын байгаль 

орчныг хамгаалах 

холбооны аймгийн 

зөвлөл

Байгаль хамгаалахад 

иргэдийн идэвхи 

санаачлагыг өрнүүлэх

Мэдээлэл явуулах 

сургалт 

сурталчилгаа 

явуулах 99489811

Үндэсний бөхийн болон самбо, жүдо, 

сумогийн төрлүүдийг орон нутагт хөгжүүлж, 

улс олон улсад нэртэй өндөр зэрэглэлтэй 

Үндэсний бөхийг хөгжүүлэх, сурталчилах

Өндөр уулын авиралт, аяллын спортыг 

Есүс христийн сайн мэдээг түгээн 

дэлгэрүүлэх



97

Ус цаг уурын 

хөгжлийг дэмжих төв

Байгаль орчин, цаг 

уурын шинжлэх ухааны 

ололт, мэргэжлийн 

зөвөлгөө

Цаг уурчдын 

мэргэжил 

мэдлэгийг 

дээшлүүлэх, 

нийгмийн асуудалд 

дэмжлэг үзүүлэх С.Мөнхжаргал 99488054

98

Цээл нутгийн 

хөгжлийн төлөө

Орон нутгийн хөгжилд 

иргэдийн оролцоог 

нэмэгдүүлэх

Байгаль орчныг 

хамгаалах, 

үндэсний өв соёл, 

нутгийн зан 

заншлыг сэргээх 

дэлгэрүүлэх 

чиглэлээр сургалт, 

сурталчилгаа 

зохион байгуулах Ц.Хүрлээ 99008319

99 Баянсэрх С.Цэрэгбаатар 98115969

100 Бигэр хөгжил

Байгаль орчныг 

хамгаалах, нөхөн 

сэргээхэд чиглэгдсэн 

сургалт сурталчилгаа 

зохион байгуулах

нийгэмд үйлчилдэг 

ТББ Ш.Жаргалсайхан

101

Монголын баянбүрд 

хамгаалах нийгэмлэг Л.Ундармаа 99183518

102

Алтайн унаган 

байгалийг хамгаалах 

төв Х.Батболд 96062980

103 "Баян-Алтайн нутаг" Л.Дондов

99483947 

98639765

104 Ногоон шугуйт төгөл

Байгаль орчныг 

хамгаалах, нөхөн 

сэргээхэд чиглэгдсэн 

сургалт сурталчилгаа 

зохион байгуулах НҮТББ Ж.Ганбат

105 Бөндөнхөх

Байгаль орчныг 

хамгаалах НҮТББ Х.Энхтайван 99146801

106 Мөнхногоон алтай

мод тарих, ойн аж ахуй, 

нөхөн сэргээлт, цайны 

бэлдмэл гарган авах, 

үйлдвэрлэх, гар аргаар 

болон үнэт металл 

олборлох үйл ажиллагаа НҮТББ Ч.Мядагбадам 99486063

107

Төрсөн газар 

нутгийн төлөө

Газар нутгийг зүй 

зохистой ашиглуулах 

хайрлан хамгаалах НҮТББ Б.Нямдарь 99489840

108 Ногоон цээл

Байгаль орчныг 

хамгаалах НҮТББ И.Баяраа 99798988

109

Үйлдвэрлэлийн 

хоршоодын холбоо

Ашгийн төлөө бус 

гишүүддээ үйлчлэх

Ахуй үйлчилгээний 

ажилчдын үйл 

ажиллагааг дэмжих Ш.Нармандах 96591023

110

Үйлдвэрлэл, 

үйлчилгээний 

хоршоодын холбоо

Иргэдэд нэг цэгээс 

түргэн шуурхай үйлчлэх

Халуун ус, үсчин, 

оёдол, гутал, авто 

засвар Ж.Дашдаваа 99487064

Байгаль орчноо хамгаалах, нөхөн сэргээлт 

Монголын баянбүрдийг судлах цаашид 

хамгаалах, олон нийтийн анхаарлыг 

хандуулах

Байгаль орчин, ховор амьтан ургамал, түүх 

соёлын дурсгалт газрыг хамгаалах, судлах, 

төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, сургалт, 

Байгаль орчныг хамгалах, иргэдийн БО-ы 

чиглэлээрх мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх



111

Худалдаа эд 

хэрэглэгчдийн 

хоршоодын холбоо Ц.Цэенрэгзэн

93042352   

95299381

112 Саруул өргөө СӨХ

СӨ-ийн эрх ашгийг 

хамгаалах

НОС-ны дундын 

өмчийг хариуцах, 

хамгаалах Галсандорж

113

Монголын тогооч 

нарын холбооны 

аймгийн салбар

Нийтийн хоол 

үйлдвэрлэлийн 

технологийг сайжруулах

Тогооч нарын 

мэргэжил, ур 

чадварыг 

дээшлүүлэх Я.Сувдмаа 99489055

114

Говь-Алтай аймгийн 

хүнс хөдөө аж ахуйн 

ассоциаци Ч.Зоригт 

99229015 

88770781

115

Аймгийн 

автотээвэрчдийн 

холбоо

Тээврийн салбарын 

жолооч, тээвэрчдийн эрх 

ашгийг хамгаалах

Ажлын байраар 

хангах, шударга 

үнэ тариф 

мөрдүүлэх Х.Погной 99846066

116 Цээл нарны илч Д.Бархүү 99011955

117

Баянтоорой нарны 

илч Б.Мижиддорж 99949606

118 Алтай нарны илч Н.Бадамдорж 95817674

119 Бугат нарны илч П.Эрдэнэбаяр 98878512

120

Аймгийн 

барилгачдын холбоо

Барилгын салбарын 

үйлдвэрлэлийг 

хөгжүүлэх, ажиллагчдын 

эрх ашгийг хамгаалах

Ажиллагчдын 

мэргэжлийн ур 

чадвар, 

үнэлэмжийг 

дээшлүүлэх А.Нэргүй

121

Дэлгэр сумын 

хөгжлийн сан

Жижиг, дунд үйлдвэр, 

үйлчилгээг дэмжих

Төсөл 

санхүүжүүлнэ, 

сургалт хийх Д.Хүрэлбаатар 99035480

122 Биндэр атас богд Н.Цагаач 98818119

123

Монголын эм зүйн 

ажилтны эм холбоо 

ГАА салбар

Эмийн зохистой хэрэглэх 

бодлогыг хэрэгжүүлнэ

Эм зүйч, эм 

найруулагч нарт  

сургалт зохион 

байгуулах, 

мэдээлэл өгөх, 

ажил мэргэжлийг 

уралдаан 

шалгаруулах, 

мэргэжил 

дээшлүүлнэ. Т.Оюунцэцэг

99080877 

70483491

124

Шарга сумын 

нутгийн зөвлөл Р.Дагвадорж

125

Газар шороо ард 

түмний баялаг

Бичил уурхайлчдын эрх 

ашгийг хамгаалах

Сургалт 

сурталчилгаа Ч.Мядагбадам 98156063

126 Биндэр атас богд

ХХЭ-ийн ашиг сонирхлыг 

дэмжиж тэдэнд сургалт, 

сурталчилгаа зохион 

байгуулах НҮТББ И.Цагаач 98818119

127

Цээл сумын бизнес 

эрхлэгчдийн холбоо

ХХЭ-ийн ашиг сонирхлыг 

дэмжиж тэдэнд сургалт, 

сурталчилгаа зохион 

байгуулах НҮТББ Ч.Баярлах 99488942

Цахилгаан хэрэглэгчдийн эрх ашгийг 

Цахилгаан хэрэглэгчдийн эрх ашгийг 

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийн ашиг 

Сум орон нутгийн хөгжлийг дэмжих 

туслалцаа үзүүлэх, сурталчилах

Цахилгаан хэрэглэгчдийн эрх ашгийг 

хамгаалах болон сумын цахилгаан 

Орон нутгийн хүн амын хүнсний хэрэгцээг 

экологийн цэвэр, бүтээгдэхүүнээр хангах, 

хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийн эрх 

Цахилгаан хэрэглэгчдийн эрх ашгийг 

хамгаалах болон сумын цахилгаан 



128

Шинэцээл нутгийн 

зөвлөл

Сум орон нутгийн 

хөгжлийг дэмжих 

туслалцаа үзүүлэх, 

сурталчилах НҮТББ М.Дашпунцаг

129

Жаргалан сумын 

нутгийн зөвлөл

Сумын нийгэм эдийн 

засгийн хөгжилд дэмжлэг 

үзүүлэх НҮТББ С.Чинзориг 99069908

130

Нутгийн хөгжил 

бидний зүтгэл

Аймгийн нийгэм, эдийн 

засгийн хөгжлийг 

дэмжиж, иргэдийн 

оролцоог нэмэгдүүлэх 

хамтран ажиллах НҮТББ Г.Хурцгэрэл 91999727

131

Баян-уул хөгжлийн 

түлхэц

Сумын нийгэм, эдийн 

засгийн хөгжлийг 

дэмжиж, иргэдийн 

оролцоог нэмэгдүүлэх 

хамтран ажиллах НҮТББ Г.Мөнхцэцэг -

132 Жигүүртморьт

Гишүүнчлэл бүхий 

байгууллагын үйл 

ажиллагаа НҮТББ Д.Даваадорж

АЙМГИЙН ЗДТГ-ЫН НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТЭС







99035988



№ ТББ-уудын нэр Зорилго

Үйл ажиллагааны 

чиглэл Тэргүүний нэр

Харилцах 

утас

1

Аймгийн ТББ-уудын 

нэгдсэн зөвлөл

Төр, иргэний нийгмийн 

түншлэлийг 

эрчимжүүлэх, төрийн 

зарим үйлчилгээнд 

хяналт, мониторинг хийж, 

төр захиргааны 

байгууллагуудтай 

хамтран ажиллах

Төрийн зарим чиг 

үүргийг гэрээгээр 

гүйцэтгэх, сургалт, 

сурталчилгаа 

зохион байгуулах, 

мониторинг болон 

судалгаа хийх Г.Ундармаа 99489488

2

"Гал голомт" 

хөдөлгөөний 

аймгийн салбар

Нийгмийн хөгжилд гэр 

бүлийн гүйцэтгэх үүргийг 

дээшлүүлэх,гэр бүлийн 

хөгжлийн талаар төрийн 

бодлогод нөлөөлөх

Cургалт 

сурталчилгаа, 

өдөрлөг зохион 

байгуулах, 

тэмдэглэлт 

өдрүүдээр 

тодорхой ажлуудыг 

зохион явуулах Г.Мөнх-Эрдэнэ 99013652

3

Монголын хөгжлийн 

бэрхшээлтэй 

иргэдийн 

байгууллагуудын 

үндэсний холбооны 

аймгийн зөвлөл

ХБИ-ийн эрх ашгийг 

хамгаалах, мэдээллээр 

хангах

ХБИ-ийг 

нийгэмшүүлэх, 

эрүүл мэнд, 

боловсролын 

үйлчилгээгээр 

хангах, хууль 

эрхийн мэдээллээр 

хангах Ш.Ариунаа 99488371

4

Хуульч 

эмэгтэйчүүдийн 

зөвлөл

Иргэдийн хууль эрх зүйн 

мэдлэг боловсролыг 

дээшлүүлэх

ЭТББ-уудтай 

хамтарч ажиллах Д.Ариун-Эрдэнэ 99062104

5

Монголын бизнес 

эрхлэгч 

эмэгтэйчүүдийн 

холбооны салбар 

зөвлөл

Бизнес эрхлэгч 

эмэгтэйчүүдийн эрх 

ашгийг хамгаалах, 

бизнесийг дэмжих 

Бизнесийг дэмжиж 

хөгжүүлэх, сургалт 

зохион байгуулах, 

ажлын байрыг 

нэмэгдүүлэх Ч.Зоригт 99229015

6

Эмэгтэйчүүдийн 

хөгжлийг дэмжих 

сангийн аймгийн 

салбар зөвлөл

Өсвөр насныхан, иргэд, 

эмэгтэйчүүдийн мэдлэг, 

чадварыг дээшлүүлж, 

хандлагыг өөрчлөх

Сургалт 

сурталчилгаа, 

зөвлөгөө өгөх, 

мэдээллээр хангах Д.Оюундарь 99217675

7

Одонтой ээжүүдийн 

холбооны аймгийн 

салбар

Одонтой ээжүүдэд 

чиглэсэн үйл ажиллагаа 

явуулах, эрх ашгийг нь 

хамгаалах

Сургалт 

сурталчилгаа, 

Эмэгтэйчүүдийн 

ТББ-уудтай 

хамтарч ажиллах С.Наст 99746477

14

15

Ардчилсан 

эмэгтэйчүүдийн 

холбоо

Эмэгтэйчүүдийг 

нийгмийн харилцаанд 

идэвхтэй оролцуулах

Эмэгтэйчүүдийн 

ТББ-уудтай 

хамтарч ажиллан 

тодорхой ажил 

зохион байгуулах Гүнжинлхам

99035988 

99998644

16

Аймгийн 

залуучуудын холбоо

Залуучуудын үйл 

ажиллагааг хөгжүүлэх, 

дэмжих, туслах

Залуучуудыг 

хөгжүүлэх, тэдний 

санал санаачлагыг 

дэмжих Ч.Бат-Эрдэнэ 99080347

Шийдвэр гаргах түвшин дэх эмэгтэйчүүдийн 

оролцоог нэмэгдүүлэх, сургалт сурталчилгаа 

зохион байгуулах,тэмдэглэлт өдрүүдээр 

тодорхой ажлуудыг зохион явуулах

Говь-Алтай аймагт идэвхитэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа ТББ-уудын мэдээлэл

Нийгмийн ардчилал-

эмэгтэйчүүдийн 

холбоо

Эмэгтэйчүүдийг нийгмийн харилцаанд 

идэвхтэй оролцуулах, мэдлэг, боловсролыг 

дээшлүүлэх

Б.Баярмаа

99482525         

98480300



17

НАМЗХ-ны аймгийн 

салбар

Залуучуудыг нийгмийн 

харилцаанд идэвхтэй 

оролцуулах, мэдлэг, 

боловсролыг дээшлүүлэх

Сургалт 

сурталчилгаа, 

өдөрлөг зохион 

байгуулах, 

зөвлөгөө өгөх М.Ууганбаяр 96638599

18

Ардчилсан 

залуучуудын холбоо

Залуучуудыг нийгмийн 

харилцаанд идэвхтэй 

оролцуулах, мэдлэг, 

боловсролыг дээшлүүлэх

Сургалт 

сурталчилгаа, 

өдөрлөг зохион 

байгуулах, 

зөвлөгөө өгөх Алтанхуяг 99016669

19

АУК-ийн оюутны 

холбоо

Оюутнуудыг нийгмийн 

харилцаанд идэвхтэй 

оролцуулах, мэдлэг, 

боловсролыг дээшлүүлэх

Сургалт 

сурталчилгаа, 

өдөрлөг зохион 

байгуулах, 

зөвлөгөө өгөх Онон 99607371

20

Аймгийн ахмадын 

хороо

Нийт ахмадуудын эрх 

ашгийг хамгаалах, 

нийгмийн хамгааллын 

үйлчилгээ үзүүлэх

Амьжиргааг нь 

дэмжих бодлогыг 

төрд хүргэх Ц.Эрдэнэ 99489012

21

Есөнбулаг сумын 

ахмадын хороо

Ахмадуудын эрх ашгийг 

хамгаалах, тэдэнд 

чиглэсэн үйл ажиллагаа 

явуулах

Сургалт, 

сурталчилгаа, 

төсөл хэрэгжүлэх М.Гэндэндаш 99172457

22

МАН-ын дэргэдэх 

ахмадын хороо Б.Дэлгэр

23 Аймгийн УЗХ

Хүмүүнлэгийн үйл 

ажиллагааг эмзэг бүлэгт 

хүргэж ажиллах

Тусламж үзүүлэх, 

сургалт зохион 

байгуулах Г.Дулмаа 99099554

24

Үйлдвэрчний 

эвлэлийн хороо

Хөдөлмөрийн хуулийн 

зөрчилгүй байгууллага, 

хамт олон байх

Иргэд, 

хөдөлмөрчдийн эрх 

ашгийг хамгаалах Л.Сумаахүү 98707191

25

Ажил олгогч эздийн 

холбоо

Нийгмийн 3 талт 

зөвшилцлийн дагуу 

ажиллах

Бизнес эрхлэгч 

ажил олгогч эздийн 

эрх ашгийг 

хамгаалах Б.Түмэндэмбэрэл

99482499 

98822499

26 Удмын энерги төв

Хүнлэг энэрэнгүй ёс 

заншлыг залуу хойч үед 

уламжлуулах Б.Буянхишиг 93068512

27 Вантайж

Гишүүдийнхээ 

боловсролын болон 

амьжиргааны түвшинг 

дээшлүүлэх тэдний эрх 

ашгийг хамгаалах, 

дэмжлэг туслалцаа 

үзүүлэх  ГҮТББ Н.Батнасан 95299192

28 Баянрашаант 

Гишүүдийнхээ 

боловсролын болон 

амьжиргааны түвшинг 

дээшлүүлэх тэдний эрх 

ашгийг хамгаалах, 

дэмжлэг туслалцаа 

үзүүлэх  ГҮТББ Б.Бадамханд

29

ХАА-н 

хоршоологчдын 

холбоо

ХАА-н хоршоодын үйл 

ажиллагааг бэхжүүлэх

МАА, газар 

тариалангийн 

үйлдвэрлэлийг 

хөгжүүлэх Ч.Дашдэлэг

99098312   

70484549

30

Бэлчээр ашиглалтын 

холбоо

Бэлчээр усны 

ашиглалтыг сайжруулах

Бэлчээр ашиглах, 

нөхөн сэргээх үйл 

ажиллагааг 

сайжруулах Ч.Цэцэгмаа 99489294

31

Монголын хөдөөг 

шинэчлэх 

фермерүүдийн 

холбооны аймгийн 

салбар Гайтав 99489838

Намын бодлого, нийгмийн үйл ажиллагааг 

дэмжих, ахмад гишүүд дэмжигчдийн эрх 



49

"Дэлхийн зөн" ОУБ-

ын Говь-Алтай Орон 

нутгийн хөгжлийн 

хөтөлбөр

Хүүхдээр дамжуулан 

орон нутагт хувьсан 

өөрчлөлтийг бий болгох

Эдийн засаг, эрүүл 

мэнд, боловсрол, 

хүүхэд, иргэний 

нийгмийн 

чиглэлээр М.Болдбаатар

98055552 

70483053

50

Монголын байгаль 

орчныг хамгаалах 

холбооны аймгийн 

зөвлөл

Байгаль хамгаалахад 

иргэдийн идэвхи 

санаачлагыг өрнүүлэх

Мэдээлэл явуулах 

сургалт 

сурталчилгаа 

явуулах 99489811

51

Монголын ХАҮ-ийн 

танхимын аймгийн 

салбар

Бизнес эрхлэгчдэд 

мэдээлэл хүргэх, тэдний 

үйл ажиллагаанд 

дэмжлэг үзүүлэх 

МҮХАҮТ-ын үйл 

ажиллагааг орон 

нутагт хэрэгжүүлэх

Л.Батжаргал 

М.Сувдмаа

99110349 

99204696 

52

Ахмад багш нарын 

холбоо

Ахмад багш нарын 

эрхийг хамгаалах, 

мэдээллээр хангах

Сургалт, 

сурталчилгаа Цэвэлмаа

53

Аймгийн зохиолчдын 

салбар

Зохиолчдын эрх ашгийг 

хамгаалах

Уран бүтээл 

туурвих Г.Чардаг

99489764 

70483660 

70483733

54

Сэтгүүлчдийн 

холбоо

Сэтгүүлчдийн эрх ашгийг 

хамгаалах

Сэтгүүл зүйг 

хөгжүүлэх Ш.Цоодол 99487394

55

Аймгийн бөхийн 

холбоо

Бөхийн спортыг 

хөгжүүлэх, өсвөр 

үеийнхнийг дэмжих

Сургалт явуулах, 

дугуйлан 

хичээллүүлэх Д.Чинзориг

56

Морин спорт 

уяачдын холбоо

Үндэсний морин 

уралдааныг мэргэжлийн 

түвшинд хөгжүүлэх

Хурдан морины 

уралдаан явуулах, 

адууны үржил 

сайжруулах, 

гишүүдээ дэмжих Д.Гомбожав 99012080

57 "Сутайн бор" Нямдаваа 99205574

58

Алтайн түмэн эх 

морин спорт 

уяачдын холбоо

Морин спортын уралдаан 

зохион байгуулан 

сурталчилах НҮТББ Р.Лхагвадорж 99990040

59

Говь-Алтай аймгийн 

хөлбөмбөгийн 

холбоо

хөлбөмбөгийн спортыг 

өсвөр залуу үеийхэнд 

сурталчилах тэдний бие 

бялдрын хөгжил 

хүмүүжилд хувь нэмэр 

оруулах, нийтийн биеийн 

тамирыг хөгжүүлэх НҮТББ С.Гансэлэм 99112104

60 Мөнхногоон алтай

мод тарих, ойн аж ахуй, 

нөхөн сэргээлт, цайны 

бэлдмэл гарган авах, 

үйлдвэрлэх, гар аргаар 

болон үнэт металл 

олборлох үйл ажиллагаа НҮТББ Ч.Мядагбадам 99486063

61

Үйлдвэрлэлийн 

хоршоодын холбоо

Ашгийн төлөө бус 

гишүүддээ үйлчлэх

Ахуй үйлчилгээний 

ажилчдын үйл 

ажиллагааг дэмжих Ш.Нармандах 96591023

62

Үйлдвэрлэл, 

үйлчилгээний 

хоршоодын холбоо

Иргэдэд нэг цэгээс түргэн 

шуурхай үйлчлэх

Халуун ус, үсчин, 

оёдол, гутал, авто 

засвар Ж.Дашдаваа 99487064

63

Монголын тогооч 

нарын холбооны 

аймгийн салбар

Нийтийн хоол 

үйлдвэрлэлийн 

технологийг сайжруулах

Тогооч нарын 

мэргэжил, ур 

чадварыг 

дээшлүүлэх Я.Сувдмаа 99489055

64

Говь-Алтай аймгийн 

хүнс хөдөө аж ахуйн 

ассоциаци Ч.Зоригт 

99229015 

88770781

65

Аймгийн 

автотээвэрчдийн 

холбоо

Тээврийн салбарын 

жолооч, тээвэрчдийн эрх 

ашгийг хамгаалах

Ажлын байраар 

хангах, шударга 

үнэ тариф 

мөрдүүлэх Х.Погной 99846066

Орон нутгийн хүн амын хүнсний хэрэгцээг 

экологийн цэвэр, бүтээгдэхүүнээр хангах, 

хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийн эрх 

ашгийг хамгаалахад дэмжлэг үзүүлэх

Өндөр уулын авиралт, аяллын спортыг 



66

Аймгийн 

барилгачдын холбоо

Барилгын салбарын 

үйлдвэрлэлийг 

хөгжүүлэх, ажиллагчдын 

эрх ашгийг хамгаалах

Ажиллагчдын 

мэргэжлийн ур 

чадвар, 

үнэлэмжийг 

дээшлүүлэх А.Нэргүй 99093948

Монгол оршихуй Г.Ундармаа 99489487

амьдарлын эрч хүч Г.Ундармаа 99489488

1

Аймгийн 

эмэгтэйчүүдийн 

зөвлөл

Эмэгтэйчүүдийг 

нийгмийн харилцаанд 

идэвхтэй оролцуулах, 

мэдлэг, боловсролыг 

дээшлүүлэх

Сургалт 

сурталчилгаа, 

өдөрлөг зохион 

байгуулах, 

зөвлөгөө өгөх М.Сарантуяа 99482848

12

Одонтой ээжүүдийн 

холбооны аймгийн 

салбар

Одонтой ээжүүдэд 

чиглэсэн үйл ажиллагаа 

явуулах, эрх ашгийг нь 

хамгаалах

Сургалт 

сурталчилгаа, 

Эмэгтэйчүүдийн 

ТББ-уудтай 

хамтарч ажиллах С.Наст 99746477

дэлгэр сэтгэл Нарантуяа

Эм зүйчдийн холбоо

эмийн сангийн үйл 

ажиллагаа

67

үсчин гоо 

засалчидын холбоо

үсчин гоо засалчдын эрх 

ашгийг хамгаалах

Ажиллагчдын 

мэргэжлийн ур 

чадвар, 

үнэлэмжийг 

дээшлүүлэх Сэлэнгэ 99993426

67

Газар шороо ард 

түмний баялаг

Бичил уурхайлчдын эрх 

ашгийг хамгаалах

Сургалт 

сурталчилгаа Ч.Мядагбадам 98156063

АЙМГИЙН ЗДТГ-ЫН НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН ХЭЛТЭС


