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Хийгдсэн ажил

Ирэх 7 хоногийн төлөвлөгөөт
ажил
 Монгол улсын Засгийн газрын 2017 оны 10 дугаар сарын 26-ны МХЕГ-т зэрэг дэв шинээр авах
нэмүүлэх
албан
өдрийн №01 тоот “Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах болон
тухай” албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх хүрээнд 9 заалттай хаагчдын судалгааг хүргүүлнэ.
төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна.
 МХЕГ-аас зохион байгуулсан ээлжит 02 дүгээр онлайн хурлыг
зохион байгуулж 01 дахь цахим хурлаас өгсөн үүрэг
даалгаврын биелэлтийг хангуулсан.
 Зөрчлийн хэрэг шалган шийдвэрлэх ажиллагааг мэргэжил арга
зүйгээр ханган ажиллаж бүртгэл судалгааг тогомол цаг тухайд
нь хийж ажиллаж байна.
Албан бичиг – 8 шийдвэрлэсэн
шийдвэрлэх шатаэд байгаа – 8
Цагаан
сарын
урьдчилан
Өргөдөл
сэргийлэх хяналт хийх
төлөвлөгөөт шалгалт
төлөвлөгөөт бус шалгалт – 1
тандалт судалгаа
гүйцэтгэлийн хяналт
урьдчилан сэргийлэх – 2
зөвлөн туслах – 3
ХАЛДВАР СУДЛАЛЫН ХЯНАЛТ
 Фатиха, Жаншарапат, Вест-Е хувийн эмнэлгүүдэд төлөвлөгөөт
зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлж 3.1.3 кодтой “Эмнэлгийн эрүүл
ахуйн нөхцөл халдвар хамгааллын дэглэмийг шалгах”
хяналтын хуудсаар эрсдлийн үнэлгээ хийж мэргэжил арга зүйн
зөвөлгөө өгч ажилласан.

Аймгийн ЗДТГ-т Нэгдсэн эмнэлгийн тайлан хамгаалах хуралд
сууж санал хүсэлт солилцож ажиллаа.
 Шинээр үйл ажиллагаа явуулахаар тусгай зөвшөөрөл олгох
зөвлөлөөс төсөл нь дэмжигдсэн АЙС-ФАРМ, АЛТА-МЕД эмийн
сангуудын ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу орон байрны эрүүл ахуйн
нөхцөл байдалд үзлэг шалгалт хийж мэргэжил арга зүйн
зөвөлгөө өгч ажиллаа. Төлөвлөгөөт шалгалт, ЗТҮ-ний мөрөөр

бичиг баримт боловсруулж байна.
МАЛ ЭМНЭЛЭГ, ҮРЖЛИЙН ХЯНАЛТ
 Тирлик захад худалдаалж буй мах, өндөгний
чанар,
аюулгүй байдалд урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт
хийсэн
 Өлгийн радиод цагаан сарын баярыг угтаж махны худалдан
авалтын талаар ярилцлага, зөвлөмж өгсөн
УРГАМАЛ ХОРИО ЦЭЭРИЙН ХЯНАЛТ
• Өлгий Агро” ХХК-д малын тэжээлийн лабораторийн
шинжилгээний хариуг үндэслэн дүгнэлт үйлдэж ажилласан.
• Цагаан сарын баярын урьдчилан сэргийлэх хяналт, 21 хуулиа
мөрдьө сурталчилгааны хуудасыг нааж сжргалчилах ажлыг
холбогдох байцаагчдын хамт хийж гүйцэтгэсэн.
БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ХҮҮХДИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙН ХЯНАЛТ
 Өлгий сумын 2.12.Аяана ,Бугат хүүхдийн цэцэрлэг,6дугаар
хүүхдийн цэцэрлэгүүдэд зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх
хөтөлбөр боловсруулж, үйлчилгээ үзүүлэж эрсдэлийн түвшин
тогтоож мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөв
 Хуулиа мөрдье аяны хүрээнд Эрүүлахуйн халдвар хамгааллын
байцаагч нартай хамтран ХИС-ийн салбар сургуулийн
оюутнуудад сургалт явуулж Өлгий сумын ЕБС,хүүхдийн
цэцэрлэгт санамж тарааж байршууллаа..
 2-р сард хийгдэх хяналт шалгалтын 2 удирдамж, зөвлөн туслах
үйлчилгээний 2 хөтөлбөрийг боловсруулан бусад бэлтгэл
ажлыг хангасан.
 . Аймгийн төвийн соёлын өв хадгалдаг 3 байгууллагад / Музей
Театр, Номын сан/-ддд
 “Хуулиа мөрдье-21” сарын аяны зорилтыг танилцуулан, соёл
урлагийн
байгууллагуудад
сурталчилгааны
плакатыг
байршуулан ажилтан албан хаагчдад сурталчилж ажиллав
ХҮНСНИЙ ЧАНАР СТАНДАРТ ЭРҮҮЛ АХУЙН ХЯНАЛТ
• Мэргэжлийн Хяналтын Ерөнхий Газрын даргын 01/12 тоот
удирдамж болон "Хуулиа мөрвье-21" аяны хүрээнд 14
худалдаа, үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажилагаанд урьдчилан
сэргийлэх шалгалт хийж хадгалалтын хугацаа хэтэрсэн 8
нэрийн 155,0 төгрөгийн хүнсний бүтээгдэхүүнийг газар дээр нь
устгаж ажилаллаа. Мөн түүнчилэн 21 нас хүрээгүй хүнд
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согтууруулах ундаагаар үйлчилэхгүй байх, 18 наснаас доош
хүүхдэд согтууруулах ундаа худалдуулахгүй байх талаарх
хуулийг сурталчилж плакатыг нааж ажиллав.
• Цагаан сарын баяр болохтой холбогдуулан аймгийн хэмжээнд
үйл ажиллагаа явуулж байгаа мах боловсруулах үйлдвэрлэл,
банш, буузны үйлдвэрлэл, гурилан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл
цехэд урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийж, илэрсэн
зөрчлийг газар дээр нь арилгуулж, мэргэжил арга зүйн
зөвлөгөө өгч ажиллалаа.
• Баян-Өлгий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газраас "Хуулиа
мөрдье-21" сарын аяны хүрээнд Ховд их сургуулийн
оюутануудад Цагдаагийн газар болон Гэр бүл, хүүхэд
залуучуудын хөгжлийн газартай хамтран “Архи, тамхины хор
хөнөөл эрүүл мэндэд хэрхэн нөлөөлөх вэ” сэдвээр сургалт,
хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.
• Баян-Өлгий аймгийн Мэргэжлийн Хяналтын Газрын хүнсний
чанар стандарт болон хүнсний эрүүл ахуйн хяналтын улсын
байцаагч нар "Арвин" зоогийн газрын бүх ажилчидад "Хоол
хүнсний гаралтай халдвар, хордлогоос сэрэмжилж хүнсий
аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах" талаар интерактив сургалт
хийлээ.Сургалтанд 17 хүнийг хамруулсан.
Албан бичиг – 6 шийдвэрлэсэн
шийдвэрлэх шатаэд байгаа – 6
2018 оны 2 сарын шалгалт, ЗТҮ,
Өргөдөл – 1
хариутай – 1
бэлдэх
удирдамж
төлөвлөгөөт шалгалт
боловсруулах, батлуулах.
төлөвлөгөөт бус шалгалт – 3
тандалт судалгаа
гүйцэтгэлийн хяналт
урьдчилан сэргийлэх – 1
зөвлөн туслах
БОДБХХЯНАЛТ
• Газрын даргын үүрэг даалгаврын хүрээнд эрх олгогдсон улсын
байцаагчдын ажлыг үнэлэх, дүгнэх журам, хавсралт
боловсролуулж танилцуулсан.
АВТО ЗАМЫН ХЯНАЛТ:
• .МХЕГ-аас 4-р сард хамтарсан шалгалт хийх төсөлд хяналт
шалгалт хийх обьектуудын эрсдлийн өмнөх түүхийн судалгаа
гаргаж тогтоосон хугацаанд хэлтсийн дарга нарт нэгэтгэв.

•

2. Хүний нөөцийн дэлгэрэнгүй бүртгэлийг цахим системд
бүртгэж оруулав.
• 3.2-р сард хийх төлөвлөгөөт шалгалтуудыг хяналт шалгалт
хийх обьектуудад урьдчилан мэдэгдэж,мэдэгдэх хуудас
хүргүүлэн, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөв.
• 4.МХЕГ-ын Улсын ерөнхий байцаагчийн 2018 оны 02-р сарын
05- ны өдрийн 01/01 тоот албан даалгавар,Тээврийн улсын
ахлах байцаагчийн зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлэх зорилгоор
Авто замын бэлэн байдал,тээвэрлэлтийн аюулгүй ажиллагааг
хангаж ажиллах талаар үүрэг
чиглэл өгөгдсөний дагуу/
Автотээврийн төв,Жол ХХК,Газрын-Од ХХК, Цэнгэл транс ХХК
болон тээврийн байгууллагуудад хүргүүлэн урьдчилан
сэргийлэх зөвлөмж, сэрэмжлүүлэг өгч,
хамтран ажиллаж
байна.
БАРИЛГЫН ТЕХНИКИЙН ХЯНАЛТ:
• “Фатиха” эмнэлэг 2018 оны төлөвлөгөөний дагуу зөвлөн туслах
үйлчилгээ үзүүлэв.
• Барилга хот байгуулалтын сайдын 2016 оны 126 дугаар
тушаалыг хэрэгжүүлэх Аймгийн хэмжээнд шаардлага хангахгүй
болсон орон сууцны барилгуудад хэмжилт, тооцоо, судалгаа,
дүн шинжилгээ хйих ажилын хэсэгт орж ажиллаж байгаа.
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ХЯНАЛТ
• ХХК-ийн эзэн иргэн Х-аас 2018 оны 01 сарын 25 -ны өдөр
гаргасан Баяннуур сумд төвлөрсөн халаалтын зуух барьсан
”Киели жүйрик” ХХК нь барилга угсралтын ажлыг эрх бүхий
байгууллагаас зогсоосон байхад үргэлжлүүлэн барьж сумын
Захиргааны барилга, Соёлын төвд халаалт өгч “Дулаан
үйлдвэрлэх, Дулаан түгээх, зохицуулалттай хангах, угсрах,
барих зөвшөөрөл авахгүйгээр үйл ажиллагаа эрхэлсэн гэсэн
гомдолд зөрчлийн 1813000062 дугаартай хэрэг нээж Монгол
Улсын Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 4.8 дүгээр
зүйл, 3.2 дугаарзүйлийг тус тус удирдлага болгон шалгаж байна.
АВТО ЗАМЫН ХЯНАЛТ:
• Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 22
ны өдрийн А/21 тоот захирамжаар зохион байгуулсан ажлын
хэсэг Өлгий-Цагааннуур-Улаанбайшинт-Улсын хил, УлаангомҮүрэг-Цагааннуур, Өлгий-Увсын Өлгий сум чиглэлийн улсын
чанартай авто замуудын тэмдэг, тэмдэглэгээ нь MNS
4597:2014 стандартад нийцэж байгаа эсэхэд аймгийн
Цагдаагийн газрын Замын цагдаагийн тасгийн зохицуулагч,
цагдаагийн ахмад А.Мырзабек, "Жол" ХХК-ийн ерөнхий
инженер М.Муратбек, инженер Ж.Досымбек нарын хамт

судалгааны ажлыг гүйцэтгэлээ.
• МХГ-ын даргын баталсан 2018 оны 04/25 тоот удирдамжийн
дагуу Өлгий-Цагааннуур чиглэлийн 30 км хатуу хучилттай авто
замын арчлалт хамгаалалт, урсгал засварын ажилд
төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийж улсын байцаагчийн дүгнэлт
гаргаж Зам, тээврийн хөгжлийн төв, “Жол” ХХК-д тус тус
хүргүүлэв.
ХЭМЖИЛЗҮЙН ХЯНАЛТ:
• 2018 онд МХЕГ-аас ирэх хамтарсан хяналт шалгалтын
удирдамжийн төслийг дэд бүтцийн хяналтын чиглэлийн
байцаагч нарт танилцуулан саналыг авч нэгтгэн МХЕГ-ын
ДБХГ-т хүргүүлсэн
• Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын 2017 оны 12
дугаар сарын 01-ний өдрийн А/199 дүгээр тушаалаар
батлагдсан Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2018 оны
хяналт шалгалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан объектуудад дэд
бүтцийн хяналтаар өмнө хийгдсэн шалгалтын түүхийн
судалгааг гарган нэгтгэн ДБХГ-т хүргүүлсэн
• Аймгийн МХГ, Стандарт, хэмжилзүйн хэлтсийн 2018 онд
хамтран ажиллах төлөвлөгөө, төлөвлөгөөт урьчилан сэргийлэх
хяналт шалгалтын удирдамжийг боловсруулан СХХ-ийн
даргаар батлуулсан
• Дотоод сүлжээн дэх байцаагчийн мэдээллийг шинэчилсэн.
БАЙГАЛЬ ОРЧИН ХЯНАЛТ.
1. МХЕГ-ын болон байгууллагын шуурхай хуралд оролцов.
2. МХЕГ-аас ирүүлсэн “Зэрлэг амьтны хууль бус худалдаа, ан
агнуурын гэмт хэрэг, зөрчлийн судалгааны маягт”-ын дагуу
мэдээг гаргаж явуулав.
3. 2-р сард хийх ажлын төлөвлөгөө гарган хэлтсийн даргаар
батлуулав.
4. Able програмын хувийн мэдээлэлийг шинэчлэн оруулав.
• МХЕГ-ын даргын баталсан 2018 оны 01 дүгээр сарын 29-ний
өдрийн 02/37 тоот “Ой, ан, байгалийн ургамал түүж бэлтгэж
байгаа байдалд цаг үеийн шинжтэй болзошгүй эрсдэлээс
урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх тухай” удирдамж, аймгийн
МХГ-ын дарга, ЦГ-ын дарга, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын
газрын дарга нарын хамтран баталсан “Хүрээлэн байгаа орчны
эсрэг гэмт хэрэг, зөрчилтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх
чиглэлээр 2018 онд хамтран ажиллах төлөвлөгөө”-ний дагуу
аймгийн МХГ-ын БОДБХНХХХ-ийн Байгаль орчин, газар,
геодези зураг зүйн хяналтын улсын байцаагч Б.Жандаурен,
аймгийн БОАЖГ-ын байгаль хамгаалагч А.Дамысбек,

н.Серикбай, Е.Серикжан нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр 2018 оны
02 дугаар сарын 05 ны өдөр Бугат, Ногооннуур сумын нутаг
дэвсгэр Ховд голын сав газар, Дэвлийн арал, Ачит нуур зэрэг
газруудад хууль бус загас агналт болон ойн сангаас хууль
бусаар мод бэлтгэлд шалгалт хийв. Ачит нуураас Кенже дара
ХХК нь 4 тн загасыг үйлдвэрлэлийн зориулалтаар агнахаар
гэрээ байгуулж 2.5-3.0 тн загас агнасан байв. Ахуйн
зориулалтаар зөвшөөрөлгүй загас агнасан зөрчил илрээгүй.
Дэвлийн арлаас зөвшөөрөлгүй бэлдсэн 5м3 түлшний хуурай
бургас модны эзэн холбогдогч нь олдоогүй тул тухайн нутаг
дэвсгэрийг хариуцсан байгаль хамгаалагч Н.Серикбайд
хүлээлгэж өгөв
НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР:
• 2018 оны 2 дугаар сард хийх төлөвлөгөөт ХШ-ын удидамж-2,
зөвлөн туслах үйлчилгээний хөтөлбөр-2 боловсруулсан.
• Зоонозын өвчин судлалын төвд “зөрчил арилгуулах тухай” 5
заалт бүхий 04-06-031/05 тоот албан шаардлага үйлдэж,
хүргүүлэв.
• МХЕГ-ын онлайн хурал, байгууллагын шуурхай хуралд
оролцсон.
• Сагсай сумын ЗДТГ-аас ирүүлсэн албан хүсэлтийн дагуу тус
байгууллагын ажилтан байсан “Н”-ийн төрийн албанд
ажилласан жилийг тогтоож хариуг хүргүүллээ.
• “Хуулиа мөрдье-21” сарын аяны хүрээнд Улаанхус, Цэнгэл
сумдын ЗДТГ болон ААНБ, иргэдэд аяны зорилгыг танилцуулж,
сумдын цагдаагийн төлөөлөгч, улсын байцаагч, хуулийн зөвлөх
нартай хамтран хүнсний дэлгүүр, pub үйлчилгээ, цайны
газруудад сурталчилгааны плакатыг байршуулан сурталчилэ,
насанд хүрээгүй хүүнд согтууруулах ундаа, худалдахгүй,
түүгээр үйлчлэхгүй байх, мөн хориглосон ажлын байранд
ажиллуулахгүй байх талаар арга зүйн зөвөлгөө өгч ажиллав.
• “СС Монголия” ХХК-иаас ирүүлсэн хүсэлтийн мөрөөр зөвлөн
туслах үйлчилгээ үзүүлэн, компанийн ээлжийн ажилтануудад
тус тус 2 удаа ХАБЭА-н сургалтыг зохион байгуулан ажиллав.
• Мөн МХЕГ-ын даргын 01/20 тоот удирдамжийн дагуу
согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх газруудад
урьдчилан сэргийлэх хяналт хийж ажиллаж байна.
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ЭИХХЦХХ

Албан бичиг
шийдвэрлэсэн
шийдвэрлэх шатаэд байгаа
Өргөдөл – 5
шийдвэрлэсэн – 5
төлөвлөгөөт шалгалт – 4

төлөвлөгөөт бус шалгалт
тандалт судалгаа
гүйцэтгэлийн хяналт – 4
урьдчилан сэргийлэх
зөвлөн туслах
ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АЖИЛ
 Нийт давхардсан тоогоор 47 аж ахуйн нэгжийн 1356,1 тн
бараа, бүтээгдэхүүнийг хяналтанд хамруулж 47 мэдэгдэл, 16
импортын гэрчилгээ олгож ажилласан.
УЛСЫН ХИЛЭЭР:
 Орох хөдөлгөөний чиглэлд: 152 тээврийн хэрэгсэл, 487
зорчигч
 Гарах хөдөлгөөний чиглэлд: 158 тээврийн хэрэгсэл, 533
зорчигч зорчисон байна.
 Улсын хилээр орсон тээврийн хэрэгслүүдэд 419.000 төгрөгийн
ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийж ажилласан байна.
УХЦХяналтаар:
 Хорголжин хивэг - 698.8тн 11 ААНэгж,
 Овъёос – 100 тн 1 ААНэгж
 ЖЖХНогоо- 43,5 тн 2 ААНэгж,
 Цагаан будаа- 8,3 тн 1 ААНэгж импортлогдон 9.2.2, 9.2.3
кодтой хяналтын хуудсаар бичиг баримт, биет үзлэг шалгалт
хийж 18 мэдэгдэл, 19 импортын гэрчилгээ олгож ажилласан.
 Овъёос, хорголжин хивэгээс дээж авч 8-н үзүүлэлтээр
шинжилгээнд хамруулсан. Гарсан шинжилгээний дүнг үндэслэн
хоёр дүгнэлт үйлдсэн.
МЭ-ийн хяналтаар:
 Хонины ноос 43,2 тн 1 ААНэгж
 Орох чиглэлийн тээврийн хэрэгсэл болон зорчигчийн гар
тээшинд хяналт шалгалт хийж ажилласан.
ЭАХХХ-ын хяналтаар:
 9.3.1 хяналтын хуудсаар 4 ААНэгжийн 98.4 тн хүнсийг бичиг
баримт, биет үзлэг шалгалт, лабораторийн шинжилгээт
хяналтанд хамруулж мэдэгдэл 5-ийг олгон улсын хилээр
нэвтрүүлэв.
ХСЧХяналтаар:
 6 ААНэгжийн 689,3 тн дизель түлш, 8 ААНэгжийн 451,2 тн
бензин, 1 ААНэгжийн16,9 тн ахуйн газ импортлогдож холбогдох
хяналтын хуудсаар хяналтыг хийж нийт 21 мэдэгдэл олгосон.
 1 ААНэгжийн импортлосон 2 төрлийн хүнснээс дээж авч 6-н
үзүүлэлтээр шинжилгээнд хамруулсан. Гарсан шинжилгээний
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Нэгдсэн
лаборатори

дүнг үндэслэн нэг дүгнэлт үйлдсэн.
ГҮНД ХИЙГДСЭН АЖИЛ
 Цагааннуур боомтын 7 хоногийн цахим мэдээг тухай бүрд
ЭИХХЦХГазарт илгээж ажиллаж байна.
 5 ААнэгжийн 800 тн хүнсний ногоо, жимс жимсгэнэ, 2900 тн
малын тэжээл импортлох хүсэлтийг хүлээн авч, бичиг
баримтыг шалган импортын мэдэгдэл олгож ажилласан.
 ЭИХХЦХАлбанаас ирүүлсэн төлөвлөгөөний дагуу байцаагч нар
өөрсдийн төлөвлөгөөг гаргасан.
 Дотоод сүлжээнд оруулах мэдээлэлүүдээ шинчилж оруулсан.
7 ХОНОГТ ЛАБОРАТОРИ ТУС БҮРТ ХИЙГДСЭН ШИНЖИЛГЭЭ
• Химийн хор судлалын лаборатори лабораторид ирсэн 30
хүнсний дээж, 4 ундны усыг 204 үзүүлэлтээр шинжилгээ
хийгдэж байна.
• Нян судлалын лабораторид 2 ундны ус 30 арчдасыг 98
үзүүлэлтээр шинжилгээ хийсэн
• Цагааннуур боомтын химийн лаборатори 9 дээжийг 28
үзүүлэлтээр шинжилгээ хийсэн байна.
• Нийт 19 аж ахуйн нэгжээс ирсэн 75 дээжийг 330 үзүүлэлтээр
шинжилгээ хийсэн байна.
Хүсэлтээр
• Алтансунхар нбц-с 4 дээж
• Сагсай ахлах сургуулиас 1 дээж
• Цаст гэрэлт эрдэм ХХК-с 1 дээж
ЭАХХХУБ Б.Гүлбану
• Улаанхус сумын хөх хөтөл багийн дотуур байраас 4 ундны ус,
30 арчдас
УХХЦХУБ Д.РОЗА
• Ассу ХХК-с 4 дээж
• Хызыл өрик ХХК-с 5 дээж
• Бекнуртас ХХК-с 3 дээж
ЭАХХХУБ Х.Гүлжар
• Ахтоты нбц-с 2 дээж
• Ахбаян хүнсний дэлгүүрээс 2 дээж
• Хызыл өрик ХХК-с 3 дээж
• Думан үйлчилгээний цэхээс 7 дээж
УХХЦХУБ М.Күляш
• Баян цамбагарав ХХК-с 1 дээж

• Бадрангуй орших ХХК-с 1 дээж
• Чансаа хан хөхий ХХК-с 1 дээж
УХХЦХУБ Д.Меруерт
• Алтай сүрлэг нуур ХХК-с 2 дээж
• Жинс транс ХХК-с 1 дээж
• Назлы ХХК-с 2 дээж
• Жинд транзит ХХК-с 1 дээж
ӨНГӨРСӨН
ХУГАЦААНД
75
СОРЬЦЫГ
ХАМРУУЛСАН.

ШИНЖИЛГЭЭНД

Мэдээг нэгтгэсэн
Хэвлэл мэдээллийн ажмлтан:

Х.Жанар

