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ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМНЫ АЛБАН ХААГЧДЫН НЭРС,  
ХОЛБОГДОХ УТАСНЫ ЖАГСААЛТ 

 

2017 оны 10 сарын 4 

№ 
Албан хаагчийн 

нэр 
Хариуцсан чиг үүрэг /албан тушаал/ 

Харилцах 
утас 

 
Цахим шуудан 

 
Төрийн захиргааны удирдлагын газар 
 

1.  Ж.Гантөмөр Төрийн захиргааны удирдлагын газрын дарга  62263181 gantumur@mrtd.gov.mn 

2.  Д.Цэцэгмаа Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ахлах 
мэргэжилтэн 

62263178 

d.tsetsegmaa@mrtd.gov.mn  

3.  Э.Бадамсүрэн Хүний нөөцийн мэргэжилтэн badamsuren@mrtd.gov.mn  

4.  Д.Оюунсүрэн Тогтоол, шийдвэр, тайлан мэдээ хариуцсан 
мэргэжилтэн 

oyunsuren@mrtd.gov.mn  

5.  Ц.Нарантуяа Дотоод үйл ажиллагааны зохицуулалт 
хариуцсан мэргэжилтэн   

62263175 
narantuya@mrtd.gov.mn  

6.  Ч.Энхзаяа Цахим засаг, мэдээллийн технологи хариуцсан 
мэргэжилтэн 

62263166 
enkhzaya.ch@mrtd.gov.mn  

7.  С.Байгалмаа Бичиг хэргийн эрхлэгч 
312315 

62263168 

baigalmaa@mrtd.gov.mn  

8.  С.Эрдэнэчимэг Бичиг хэргийн ажилтан erdenechimeg@mrtd.gov.mn  

9.  Б.Чанцалдулам Бичээч chantsaldulam@mrtd.gov.mn  

10.  Д.Дэлгэрмаа Архивын эрхлэгч 62263168 delgermaa@mrtd.gov.mn  

11.  Х.Баттуяа Угтах үйлчилгээний ажилтан 62263179 khbattuya@mrtd.gov.mn  

12.  Ш.Нямсүрэн Эмч 62263173 nyamsuren@mrtd.gov.mn 

Хуулийн хэлтэс 

13.  Н.Бат-Эрдэнэ Хуулийн хэлтсийн дарга  62263180 baterdene.n@mrtd.gov.mn  

14.  Д.Нарантуяа Захиргааны  эрх зүйн асуудал хариуцсан 
хуулийн мэргэжилтэн 

62263175 
narantuya.d@mrtd.gov.mn 

15.  Б.Нямдорж Иргэний нисэхийн салбар хариуцсан хуулийн 
ахлах мэргэжилтэн   

 

62263177 

 

nyamdorj@mrtd.gov.mn  

16.  С.Мяндасмаа Төмөр зам, далайн тээврийн салбар хариуцсан 
хуулийн мэргэжилтэн 

myandasmaa@mrtd.gov.mn  

17.  Г.Очхүү Автотээврийн салбар хариуцсан мэргэжилтэн ochkhuu.g@mrtd.gov.mn  

18.  Б.Байгалмаа Гэрээний эрх зүйн асуудал хариуцсан хуулийн 
мэргэжилтэн 

baigalmaa@mrtd.gov.mn  

Гадаад хамтын ажиллагааны хэлтэс 

19.  Б.Болор-Эрдэнэ Гадаад хамтын ажиллагааны хэлтсийн дарга 62263194 bolorerdene@mrtd.gov.mn  

20.  Б.Нямдаваа Гадаад харилцаа хариуцсан ахлах 
мэргэжилтэн  

62263167 

nyamdavaa@mrtd.gov.mn  

21.  Э.Энхмаа Гадаад харилцаа хариуцсан мэргэжилтэн  enkhmaa@mrtd.gov.mn  

22.  З. Сарантуяа Гадаад харилцаа хариуцсан мэргэжилтэн  zsarantuya@mrtd.gov.mn  

23.  Д.Мэндбаяр Гадаад харилцаа хариуцсан мэргэжилтэн  mendbayar@mrtd.gov.mn  

 
Бодлого, төлөвлөлтийн газар 
 

№ 
Албан хаагчийн 

нэр 
Хариуцсан чиг үүрэг /албан тушаал/ 

Харилцах 
утас 

Цахим шуудан 

1.  Р.Мэргэн Бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга    243400 mergen@mrtd.gov.mn  

2.  Б.Бадрал Салбарын нэгдсэн бодлого, төлөвлөлт, 
зохицуулалтын албаны дарга 

62263188 
badral.b@mrtd.gov.mn  

3.  Н.Оюунбилэг Ахлах мэргэжилтэн 

62263188 

oyunbileg.n@mrtd.gov.mn  

4.  Б.Өлзийжаргал Үйлдвэрлэл, эдийн засаг хариуцсан 
мэргэжилтэн 

ulziijargal@mrtd.gov.mn 

5.  Т.Батцэцэг  Салбарын нэгдсэн бодлого, төлөвлөлт 
хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 

62263171 

battsetseg@mrtd.gov.mn  

6.  Ш.Амаржаргал Салбарын нэгдсэн бодлого, төлөвлөлт 
хариуцсан мэргэжилтэн 

amarjargal@mrtd.gov.mn 

7.  Э.Мөнхнасан Салбарын нэгдсэн бодлого, төлөвлөлт 
хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 

munkhnasan@mrtd.gov.mn  

8.  С.Эрдэнэсайхан Салбарын нэгдсэн бодлого, төлөвлөлт 
хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 

erdenesaikhan@mrtd.gov.mn  
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9.  М.Угтахбаяр Бодлогын хэрэгжилт, дотоод зохион байгуулалт  
хариуцсан ахлах мэргэжилтэн  

ugtakhbayar@mrtd.gov.mn  

10.  Ч.Мөнхтуяа Салбарын нэгдсэн бодлого, төлөвлөлт, төсөл 
хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн 

munkhtuya@mrtd.gov.mn  

11.  Э.Уянга  Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн бодлого, 
төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн 

uyanga@mrtd.gov.mn  

12.  Г.Эрдэмбилэг Статистик бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн erdembileg@mrtd.gov.mn  

13.  Д.Бодьсайхан Салбарын техник, цахим технологийн бодлого, 
төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн 

bodisaikhan@mrtd.gov.mn  

Хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэлийн хэлтэс 

14.  Ч.Ренчиндамба Хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэлийн хэлтсийн  
дарга, ерөнхий нягтлан бодогч 

62263191 
renchindamba@mrtd.gov.mn 

15.  Г.Алтангэрэл Санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл хариуцсан 
ахлах мэргэжилтэн  

62263193 

altangerel@mrtd.gov.mn  

16.  Н.Баярсайхан Хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл хариуцсан 
ахлах мэргэжилтэн  

bayarsaikhan@mrtd.gov.mn  

17.  Э.Энхзаяа Хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл хариуцсан 
мэргэжилтэн  

enkhzaya@mrtd.gov.mn  

18.  Б.Одонтуяа Хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл хариуцсан 
мэргэжилтэн  

odontuya@mrtd.gov.mn  

19.  О.Очгэрэл Хөрөнгө оруулалтын нягтлан бодох бүртгэл 
хариуцсан мэргэжилтэн 

ochgerel@mrtd.gov.mn  

20.  Ш.Гүнсэндарь Төсвийн төлөвлөлт хариуцсан ахлах 
мэргэжилтэн  62263192 

gunsendari@mrtd.gov.mn  

21.  З.Цэрэнгомбо Төсвийн төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн  tserengombo@mrtd.gov.mn  

22.  Ө.Баттуяа  Төрийн сан хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 
62263189 

battuya.u@mrtd.gov.mn  

23.  Ч.Одбаяр Төрийн сангийн мэргэжилтэн odbayar@mrtd.gov.mn  

24.  Б.Саруултөгс Нягтлан бодох бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн  

62263192 

saruultugs@mrtd.gov.mn  

25.  Г.Түвшинзаяа Нярав tuvshinzaya@mrtd.gov.mn  

26.  А.Энхжаргал Худалдан авалт, гэрээ хариуцсан мэргэжилтэн enkhjargal@mrtd.gov.mn 
Стандарт нормативын хэлтэс 

27.  Ж.Сэрээтэр Стандарт, нормативын хэлтсийн дарга 62263174 sereeter@mrtd.gov.mn  

28.  Ө.Одгэрэл Стандарт, норматив, чанар, аюулгүй байдал 
хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 

62263182 

odgerelu@mrtd.gov.mn  

29.  Д.Гэрэлням Салбарын техник, технологи, инноваци 
хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 

gerelnyam@mrtd.gov.mn  

30.  Ц.Наранчимэг Барилга байгууламж, хөдлөх бүрэлдэхүүний 
стандарт, норматив хариуцсан мэргэжилтэн  

naranchimeg@mrtd.gov.mn  

31.  Д.Ариунтуяа Барилга байгууламж, хөдлөх бүрэлдэхүүний 
стандарт, норматив хариуцсан мэргэжилтэн  

ariuntuya@mrtd.gov.mn  

 
Төмөр зам, далайн тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар 
 

№ 
Албан хаагчийн 

нэр 
Хариуцсан чиг үүрэг /албан тушаал/ 

Харилцах 
утас 

Цахим шуудан 

1.  Б.Артур Төмөр зам, далайн тээврийн бодлогын 
хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга  

62263183 
artur@mrtd.gov.mn  

2.  Б.Лхагвасүрэн Төмөр замын зам хариуцсан ахлах 
мэргэжилтэн 

 
 
 
 
 
 

62263211 

lkhagvasuren@mrtd.gov.mn  

3.  Б.Идэр Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүн хариуцсан 
мэргэжилтэн 

ider@mrtd.gov.mn  

4.  Ж.Болдхүү Төмөр замын барилгын технологи хариуцсан 
мэргэжилтэн 

boldkhuu@mrtd.gov.mn 

5.  Г.Баттуяа Төмөр замын дохиолол, холбоо, эрчим хүч, ус 
хангамж хариуцсан  мэргэжилтэн 

battuya@mrtd.gov.mn  

6.  С.Мөнхбаяр Төмөр замын зураг төсөл, хиймэл байгууламж 
хариуцсан мэргэжилтэн 

munkhbayar.s@mrtd.gov.mn  

7.  Т.Энхбаатар Төмөр замын зурвас газар, байгаль орчин 
хариуцсан мэргэжилтэн 

enkhbaatar@mrtd.gov.mn  

8.  Б.Эрдэнэзаяа Төмөр замын төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилт 
хариуцсан мэргэжилтэн 

 

erdenezaya@mrtd.gov.mn  

9.  Б.Хулан Төмөр замын тээвэр зохион байгуулалт 
хариуцсан ахлах  мэргэжилтэн  

khulan@mrtd.gov.mn 

10.  Д.Жавхлан Төмөр замын тарифын эдийн засагч javkhlan.do@mrtd.gov.mn  

11.  Ц.Цэнгэлмаа Төмөр замын төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилт 
хариуцсан мэргэжилтэн 

tsengelmaa@mrtd.gov.mn  
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12.  А.Анар Төмөр замын тээвэр зохион байгуулалт 
хариуцсан мэргэжилтэн 

anar@mrtd.gov.mn  

13.  Т.Мөнхцэцэг Хөдлөх бүрэлдэхүүн хариуцсан ахлах 
мэргэжилтэн  

245960 

munkhtsetseg@mrtd.gov.mn  

14.  Б.Энх-Өлзий Төмөр замын тусгай зөвшөөрөл,  гэрчилгээ 
хариуцсан мэргэжилтэн 

enkhulzii@mrtd.gov.mn    

Далай ашиглалт, усан замын тээврийн хэлтэс 

15.  Д.Ганбаатар Дотоодын усан замын тээвэр хариуцсан 
мэргэжилтэн 

62263186 ganbaatar@mrtd.gov.mn  

16.  Б.Нарантунгалаг Далайн тээвэр, боомт ашиглалт хариуцсан 
мэргэжилтэн 

narantungalag.b@mrtd.gov.mn  

 
Автотээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар 
 

№ 
Албан хаагчийн 

нэр 
Хариуцсан чиг үүрэг /албан тушаал/ 

Харилцах 
утас 

Цахим шуудан 

1.  С.Батболд Автотээврийн бодлогын хэрэгжилтийг 
зохицуулах газрын дарга 

62263209 
batbolds@mrtd.gov.mn  

2.  Ц.Нэргүйбаатар Автотээврийн бодлогын хэрэгжилт,  
зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 

62263205 

nerguibaatar@mrtd.gov.mn 

3.  П.Мөнхбат Техникийн хяналт, тээврийн хэрэгслийн 
бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн 

munkhbat.p@mrtd.gov.mn 

4.  Ш.Хавидолда Автотээврийн логистик хариуцсан мэргэжилтэн havidolda@mrtd.gov.mn  

5.  А.Энхболд Тээвэрлэлтийн болон замын хөдөлгөөний 
аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн 

enkhbold.a@mrtd.gov.mn  

6.  С.Нансалмаа  Авто үйлчилгээ, сургалт, судалгаа, төсөл 
хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн  

nansalmaa@mrtd.gov.mn  

Тээвэр зохион байгуулалтын хэлтэс 

7.  Г.Гантулга Тээвэр зохион байгуулалтын хэлтсийн дарга 62263213 g_gantulga@mrtd.gov.mn  

8.  Ж.Нарантунгалаг Ачаа тээвэр хариуцсан мэргэжилтэн  

62263212 

narantungalag@mrtd.gov.mn  

9.  П.Наранцэцэг Нийтийн тээвэр, жуулчин тээвэр хариуцсан 
мэргэжилтэн  

narantsetseg@mrtd.gov.mn  

10.  Т.Мягмарсүрэн Улс хоорондын тээвэр хариуцсан мэргэжилтэн  tmyagmarsuren@mrtd.gov.mn  

11.  Э.Батсүх Тээврийн ухаалаг систем, мэдээллийн сан 
хариуцсан мэргэжилтэн 

batsukh@mrtd.gov.mn  

12.  З.Чүнсэрээ Ачаа тээвэр хариуцсан мэргэжилтэн  chunseree@mrtd.gov.mn  

 
Авто замын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар 
 

№ 
Албан хаагчийн 

нэр 
Хариуцсан чиг үүрэг /албан тушаал/ 

Харилцах 
утас 

Цахим шуудан 

1.  Д.Доржханд Авто замын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах 
газрын дарга  

62263208 
dorjkhand@mrtd.gov.mn  

2.  Б.Минжбадам Авто замын бодлогын хэрэгжилт,  
зохицуулалтын албаны дарга 

62263210 
minjbadam@mrtd.gov.mn  

3.  Б.Оюундэлгэр Гадаадын зээл, буцалтгүй тусламжаар 
хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөр хариуцсан ахлах 
мэргэжилтэн 

62263187 

oyundelger@mrtd.gov.mn  

4.  Ц.Эрдэнэ-Очир Орон нутгийн чанартай болон уул уурхайн авто 
замын төлөвлөлт, барилга, үйлдвэрлэл 
хариуцсан мэргэжилтэн 

erdeneochir@mrtd.gov.mn  

5.  Л.Баянзул Авто замын барилга, үйлдвэрлэл хариуцсан 
мэргэжилтэн 

bayanzul@mrtd.gov.mn  

6.  Б.Ууганбаяр Авто замын барилга, үйлдвэрлэл хариуцсан 
мэргэжилтэн 

62263185 

uuganbayar@mrtd.gov.mn  

7.  Б.Гийвийшинэн Авто замын барилга, үйлдвэрлэл хариуцсан 
мэргэжилтэн 

giiviishinen@mrtd.gov.mn  

8.  Д.Загдраднаа Авто замын барилга, үйлдвэрлэл хариуцсан 
ахлах мэргэжилтэн 

zagdradnaa@mrtd.gov.mn  

9.  С.Баярчимэг Авто зам, замын байгууламж хариуцсан 
мэргэжилтэн 

62263187 
bayarchimeg@mrtd.gov.mn  

10.  Д.Энхтуяа Эрдэм шинжилгээ, судалгаа, төлөвлөлт, зураг 
төслийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 

62263185 
enkhtuya@mrtd.gov.mn  

Замын ашиглалт, засварын хэлтэс 

11.  Х.Оргил-Эрдэнэ Замын ашиглалт, засварын хэлтсийн дарга 62263173 orgilerdene@mrtd.gov.mn    
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12.  Н.Сугаржав Авто зам, замын байгууламжийн засвар, 
ашиглалтын бодлогын хэрэгжилт хариуцсан 
ахлах мэргэжилтэн 

62263207 

 

sugarjav@mrtd.gov.mn  

13.  Ц.Хосгэрэл Авто зам, замын байгууламжийн урсгал засвар 
хариуцсан мэргэжилтэн 

khosgerel@mrtd.gov.mn  

14.  С.Мөнхбат Авто зам, замын байгууламжийн урсгал засвар 
хариуцсан мэргэжилтэн 

munkhbat@mrtd.gov.mn  

15.  Б.Дархандаръяа Авто зам, замын байгууламжийн урсгал засвар 
хариуцсан мэргэжилтэн 

darkhandariya@mrtd.gov.mn  

16.  Д.Оюунбилэг Авто зам, замын байгууламжийн их засвар 
шинэчлэлт хариуцсан мэргэжилтэн 

oyunbileg@mrtd.gov.mn  

17.  А.Ханбаяр Авто замын сүлжээний бүртгэл, гүүр хиймэл 
байгууламжийн засвар хариуцсан мэргэжилтэн 

khanbayar@mrtd.gov.mn  

 
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар 
 

№ 
Албан хаагчийн 

нэр 
Хариуцсан чиг үүрэг /албан тушаал/ 

Харилцах 
утас 

Цахим шуудан 

1.  Т.Гомбосүрэн Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын 
газрын дарга 

62263199 
gombosuren@mrtd.gov.mn  

2.  Д.Баярмаа Хууль тогтоомж, тушаал, шийдвэрийн 
хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ 
хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 

62263204 

bayarmaa@mrtd.gov.mn  

3.  Н.Буянт Салбарын стратегийн зорилт, бодлого, үйл 
ажиллагааны хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 

buyant@mrtd.gov.mn  

4.  Б.Очхүү  Иргэний нисэхийн салбарын бодлого, 
хөтөлбөр, төслийн хяналт-шинжилгээ, дотоод 
аудит хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 

ochkhuu@mrtd.gov.mn  

5.  А.Тогосболд Нэгдсэн тээвэр, автотээврийн салбарын 
бодлого, хөтөлбөр, төслийн хяналт-шинжилгээ, 
дотоод аудит хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 

62263196 

togosbold@mrtd.gov.mn  

6.  Л.Оюунбилэг Санхүүгийн хяналт шалгалт хариуцсан ахлах 
мэргэжилтэн 

oyunbileg.l@mrtd.gov.mn  

7.  Г.Ундрах Төмөр зам, далай, усан замын тээврийн 
бодлого, хөтөлбөр, төслийн хяналт-шинжилгээ 
хариуцсан мэргэжилтэн 

undrakh.g@mrtd.gov.mn  

Зам, тээврийн хяналтын хэлтэс 

8.  С.Дорждагва Зам, тээврийн хяналтын хэлтсийн дарга 62263169 dorjdagva@mrtd.gov.mn  

9.  Д.Батхүү Төмөр замын тээврийн хяналт хариуцсан ахлах 
мэргэжилтэн 

243404 
batkhuu@mrtd.gov.mn  

10.  Ж.Хуандаг Авто замын хяналт хариуцсан ахлах 
мэргэжилтэн 

62263197 

khuandag@mrtd.gov.mn  

11.  Ц.Батжаргал Авто замын хяналт хариуцсан ахлах 
мэргэжилтэн 

batjargal@mrtd.gov.mn  

12.  Э.Солонго  Замын зурвас, нисэхийн аюулгүй бүсийн зурвас 
газар хариуцсан мэргэжилтэн 

solongo@mrtd.gov.mn  

13.  Х.Энэрэлсайхан Авто замын хяналт хариуцсан мэргэжилтэн enerelsaikhan@mrtd.gov.mn  

14.  С.Майдар Төмөр замын тээврийн хяналт хариуцсан 
мэргэжилтэн 

62263195 

maidar@mrtd.gov.mn  

15.  Д.Мөнхбат Төмөр замын тээврийн хяналт хариуцсан 
мэргэжилтэн 

munkhbat.d@mrtd.gov.mn 

16.  Б.Мөнхбаяр Гүүр инженерийн хиймэл байгууламж 
хариуцсан мэргэжилтэн 

munkhbayar@mrtd.gov.mn  

17.  М.Энхболд Төмөр замын тээврийн хяналт хариуцсан ахлах 
мэргэжилтэн 

62263190 

enkhbold@mrtd.gov.mn  

18.  Х.Итгэлт Төмөр замын тээврийн хяналт хариуцсан 
мэргэжилтэн 

itgelt@mrtd.gov.mn  

19.  Д.Энх-Амгалан Автотээврийн хяналт хариуцсан ахлах 
мэргэжилтэн 

62263198 

enkhamgalan@mrtd.gov.mn  

20.  Э.Оюунтунгалаг Зорчигч тээврийн  хяналт хариуцсан ахлах 
мэргэжилтэн 

oyuntungalag@mrtd.gov.mn  

21.  Н.Уугандулам Авто үйлчилгээ, авто техникийн хяналтын 
үзлэгийн хяналт хариуцсан мэргэжилтэн  

uugandulam@mrtd.gov.mn  

22.  Т.Мөнх-Оргил Автотээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн хяналт  
хариуцсан ахлах мэргэжилтэн                                                                                                          

munkhorgil@mrtd.gov.mn  
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Агаарын тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах хэлтэс 
 

№ 
Албан хаагчийн 

нэр 
Хариуцсан чиг үүрэг /албан тушаал/ 

Харилцах 
утас 

Цахим шуудан 

1.  С.Мөнхнасан Агаарын тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг 
зохицуулах хэлтсийн дарга  

62263172 

munkhnasans@mrtd.gov.mn  

2.  Ө.Мөнгөнжигүүр Агаарын тээврийн эдийн засгийн зохицуулалт 
хариуцсан мэргэжилтэн  

mungunjiguur@mrtd.gov.mn 

3.  Б.Жаргал Иргэний нисэхийн бодлогын хэрэгжилт, 
зохицуулалт  хариуцсан мэргэжилтэн  

jargal@mrtd.gov.mn  

4.  Э.Ундрах Агаарын тээврийн эдийн засгийн зохицуулалт 
хариуцсан мэргэжилтэн/гэрээт ажилтан 

undrakh@mrtd.gov.mn  

5.  М.Мөнхзаяа Иргэний нисэхийн бодлогын хэрэгжилт, 
зохицуулалт  хариуцсан мэргэжилтэн  

munkhzaya@mrtd.gov.mn  

 

----- оОо ----- 

  

mailto:munkhnasans@mrtd.gov.mn
mailto:mungunjiguur@mrtd.gov.mn
mailto:jargal@mrtd.gov.mn
mailto:undrakh@mrtd.gov.mn
mailto:munkhzaya@mrtd.gov.mn

