
ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГТ ХАМТРАН АЖИЛЛАДАГ ОУ-ЫН БОЛОН ТББ-УУД 

№ Байгууллагы

н нэрс 

Танилцуулга Хаяг, Холбогдох утас Үйл ажиллагааны чиглэл 

1. 1 

1. 

 

Дэлхийн зөн 

ОУБ 

Хан-Уул дүүрэгт 

2005 оноос үйл 

ажиллагаа явуулж 

эхэлсэн. 

7,8,9,10,12,13,16-р 

хороонд үйл 

ажиллагаа явуулдаг. 

Утас: 70145155 

 

Улс орны нийгмийн хөгжлийг 

дэмжих, ядууралтай тэмцэх, 

байгалийн гэнэтийн гамшигт 

нэрвэгдсэн хүмүүст 

шаардлагатай тусламж 

үзүүлэх, сургалт, боловсрол, 

эх нялхасын эрүүл мэндийн 

чиглэлээр төсөл хэрэгжүүлэх 

2. 

 

“Гүүд 

нэйборс” 

ОУТББ 

Яармаг ОНХХ 2014 

онд Хан-Уул дүүрэгт 

үйл ажиллагаа 

явуулж эхэлсэн.. 

ХУД-ийн 4,5,6-р 

хороонд үйл 

ажиллагаа явуулдаг. 

Хаяг: ХУД, 4-р хороо, 
Арцатын 1-646 тоот 
Утас: 7004-4122 
И-мэйл 
yarmagcdp@gmail.co
m 
 

 Боловсрол хамгаалал 

 Эрүүл мэнд 

 Ундны ус эрүүл ахуй 

 Орлого нэмэгдүүлэх 

 Нөлөөлөл 

 Сүлжээ чадамжийг 

сайжруулах 

3.  

Хамтын 

дэлхий ТББ 

Хан-Уул дүүрэгт 13-

р хороонд үйл 

ажиллагаа явуулдаг. 

Хаяг: Хан-уул дүүрэг 

13-р хороо шувуун 

фабрик туул тосгон-

22 

Утас: 70497037 

 Боловсрол 

 Хөдөө аж ахуй 

 

4.  

Кристина 

нобель 

хүүхдийн сан 

Олон улсын 

хүүхдийн 

тусламжийн 

байгууллага Хан-

Уул дүүргийн 160 

өрхөд хүрч 

ажилладаг. 

Хаяг 
Сүхбаатар дүүрэг, 
хороо, Танан төвийн 
байр 3 давхар 304 
тоот 
Утас: 11315611 
И-мэйл 
mongolia@cncf.com 
 

Хүнд нөхцөлд байгаа 

хүүхдүүдэд туслах, хүүхэд 

бүрийг хувь хүний нь хувьд 

хүндэлж хайрлах, өнчин ядуу 

хараа хяналтгүй хүүхдэд 

яаралтай тусламж, эмнэлгийн 

урт хугацааны эмчилгээ, хоол 

тэжээлийн сувилгаа үзүүлэх, 

боловсрол, мэргэжлийн чиг 

баримжаа олгох, сургалтанд 

хамрагдсан хүүхдийг 

хөгжүүлэх болон хүүхдийг 

энэрэх чиглэлийн үйл 

ажиллагаа явуулах 

5. 

 

Хан-Уул дүүрэгт 

8,10,12,14-р хороонд 

үйл ажиллагаа 

явуулдаг 

Хаяг 

Палаззо цамхаг, 8-

401, Токиогийн 

гудамж, Баянзүрх 

Эдийн засгийн тогтвортой 

хөгжилд туслах, эрүүл мэнд, 

боловсролын салбарыг 

хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, 

нийгмийн хөгжилд зориулсан 

төрөл бүрийн төсөл 

хэрэгжүүлэх, нэн дорой 

амьдралтай хүмүүст 



Адра Монгол 

ОУБ 
дүүрэг, 1-р хороо, 

Улаанбаатар хот 

Утас: 11 450734 

И-мэйл 

 admin-
bonn@adra.org.mn 

буцалтгүй тусламж үзүүлэх 

ажил зохион байгуулах 

6. 

 

Монгол 

фермер 

эмэгтэйчүүди

йн холбоо 

ТББ 

Хан-Уул дүүрэгт 

2003 оноос эхлэн 

хамтарч ажиллаж 

байна. 2016 оноос 

Монгол ногоо төсөл 

хэрэгжүүлж эхэлсэн. 

Хаяг:  Багшийн Ubh 

center 15 давхар 5013 

тоот 

Утас: 70001588 

Өрхийн болон жижиг 

тариаланчдыг чадавхжуулах 

чиглэлээр үйл ажиллагаа 

явуулдаг. 

 

7. 

 

“Тайваний 

хүүхэд гэр 

бүлийг 

дэмжих сан” 

Хан-Уул дүүрэгт 

2009 оноос үйл 

ажиллагаа явуулж 

эхэлсэн. 

1,4,5,6,7,8,9,10,11,

12,13,14,15,16-р 

хороонд үйл 

ажиллагаа 

явуулдаг. 

Хаяг 
ЧД, 3 хороо, 
Худалдааны гудамж, 
Тайваний төв, 205 
тоот 
Утас: 11330775 
 

Ядуу өрх, өсвөр насны болон 

бусад насны ядуу хүүхдүүдэд 

амьжиргааны халамж 

тусламжийн үйлчилгээ, 

хүүхдүүдийн боловсролыг 

дээшлүүлэх, нийгмийн эрүүл 

мэнд, эрүүл ахуйд чиглэсэн 

болон хүүхэд хамгааллын 

үйлчилгээ үзүүлэх 

8. 

 

Шинэ 

хөгжлийн 

түлхүүр ТББ 

Хан-Уул дүүрэгт 

2017 оноос эхлэн 

хамтарч 

ажилласан. 

Сургалт, 

Зөвлөгөөн зохион 

байгуулдаг. 

Хаяг 
СБД 1-р хороо Нарны 
гудамж-62 DHL 
building 503 тоот 
Утас: 94084510 
Info@msdi.mn 
 

 Ахмадын чиглэлээр 

 Гэр бүл 

хүчирхийллийн талаар 

 Боловсролын 

чиглэлээр 

 Залуучуудад чиглэсэн 

 Эрүүл мэндийн 

чиглэлээр 

9.  

Улаан 

загалмайн 

хороо 

Төр-Улаан 

загалмайн хамтын 

ажиллагаа 

харилцан үүргээ 

хэрэгжүүлж 

хороодынхоо нутаг 

дэвсгэрт хүмүүнлэг 

энэрэнгүй үйлсийг 

зохион байгуулдаг. 

Хаяг: ХУД-ын  
Утас: 11342206 
И-мейл: 
rc_khan_uul@yahoo.c
om 

 Гамшгаас хамгаалах 

сургалт 

 Нийгэм сэтгэл зүйн 

дэмжлэг үзүүлэх 

 Анхны тусламж 

үзүүлэх сургалт 

 Хороодод мэргэшсэн 

баг бэлтгэх 



10.  

Нийгмийн 

хөгжлийн 

гарц 

Хөгжилтэй 

орнуудаас 

суралцаж, 

нутагшуулж 

болохуйц 

шийдэл санааг 

Монголчууддаа 

хүргэх зорилгоор 

баримтат, 

цуврал 

нэвтрүүлэг 

хийдэг. 

Хаяг: Хан-Уул дүүрэг, 
2 дугаар хороо 10-58 
Утас: 99050410 
И-мэйл: 
hugjliingarts@gmail.co
m 

 Хөгжлийн замаар 
асуудал дэвшүүлсэн 
баримтат 55 цуврал 

 Хотын аялал 
жуулчлалын талаар 
БНСУ-аас бэлтгэсэн 
12 цуврал нэвтрүүлэг 

11.  

Койка 

Нийгмийн 

тулгамдаж буй 

асуудлуудад төр 

засаг, иргэний 

байгууллага, 

сайн дурынхан 

хамтдаа 

анхаарлаа 

хандуулан 

асуудлыг 

шийдвэрлэхийн 

тулд 

байгуулагдсан 

байгууллага юм. 

Хаяг: Хан-Уул дүүрэг 2-р 
хороо Хан-Уул дүүргийн 
Хөдөлмөр, халамжийн 
үйлчилгээний хэлтсийн 
байр 
Утас: 342590 

 Зорилтот бүлгийн 
хүүхдэд чиглэсэн сайн 
дурын үйл ажиллагаа 

 Хүрээлэн буй орчны 
асуудлыг 
шийдвэрлэхэд 
чиглэсэн сайн дурын 
үйл ажиллагаа 

 Бүс нутгийн асуудлыг 
шийдвэрлэхэд 
чиглэсэн сайн дурын 
үйл ажиллагаа 

12.  

Айзер зоне 

Хан-Уул дүүрэгт 

2017 оноос эхлэн 

хамтарч 

ажилласан. 

Хаяг: СБД 1-р хороо 
Mongol TV Tower 

 Хүүхэд хамгааллын 
үйл ажиллагаа 

 

 


