АЙМГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН 12 ДҮГЭЭР САРЫН ДАХЬ ДОЛОО ХОНОГИЙН МЭДЭЭ
2017.12.04-12.08
№

Хяналтын чиглэл

Хийгдсэн ажил

1

Захиргаа,
удирдлагын
хэлтэс

“Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” Засгийн газрын №01
албан даалгаварын хэрэгжилтийн явцын мэдээг гаргаж МХЕГ-т хүргүүлсэн.
Үндэсний чанарын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг гаргаж ажиллаж байна. Тус
газрын албан хаагчдын 2017-оны үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг гаргуулж
үйлчилгээний албан хаагчдын хөдөлмөрийн гэрээний биелэлтийг авч байна.
Нийт:
• Радиогоор-2
• Саян ТВ-2
• МХГ-ын Фейсбүүк хуудсанд-10 мэдээлэл тавьж ажилласан.
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Эрүүл мэнд,
боловсрол,
хүнсний
хяналтын хэлтэс

ДОТООД АЖЛЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ
 Албан бичиг 1 шийдвэрлэсэн 1
 Өргөдөл 1
шийдвэрлэсэн 1
ХАЛДВАР СУДЛАЛ,ЭМЧИЛГЭЭ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ
 Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгт 2016, 2017 онд хийгдсэн төлөвлөгөөт
шалгалтын мөрөөр гүйцэтгэлийн шалгалт хийж байна. НЭ-ийн
удирдлагаад 2, тасаг нэгжүүдэд 5 албан шаардлага өгөгдсөн, Эрүүл
ахуй, халдвар хамгааллын чиглэлээр нийт 27 заалтаар зөрчил
арилгуулах үүрэг даалгаврын биелэлтийг шалгаж байна, шалгалт
үргэлжилж байна.
• Жалбыз эмийн сан өөр орон байранд шилжиж орох болсонтой
холбогдуулан утсаар өгсөн хүсэлтийн дагуу эмийн сангийн
зориулалтаар тохижуулсан орон байрны эрүүл ахуйн нөхцөл байдалд
газар дээр нь шалгалт хийсэн ба 65 м2 бүхий эрүүл ахуйн шаардлага
хангасан орон байртай болсон тул тус байранд үйл ажиллагаа
явуулахыг зөвлөж мэргэжлийн чиглэлээр зааварчилгаа өгч
ажилласан.
• 2017 оны Үр дүнгийн гэрээг үнэлэх илтгэх хуудсыг 2% бичиж хэлтсийн
даргад өгсөн.
• Томуугийн цаг үеийн байдалтай холбогдуулан НЭ-ийн хүүхдийн
тасгийн орны ачаалал, хэвтэн эмчлүүлж буй хүүхдийн биеийн байдал,
тасгийн халдвар хамгааллын дэглэмийн байдалд урьдчилан
сэргийлэх хяналтыг хийж мэргэжил арга зүйн зөвөлгөө өгсөн. Тасгийн
ачаалал хэвийн 25 оронд 21 хүүхэд хэвтэн эмчлүүлж байна,
хүндэрсэн хүүхэд байхгүй, эмчилгээ үйлчилгээ хэвийн байна.
ЭМЧИЛГЭЭ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ:

Ирэх 7 хоногийн
төлөвлөгөөт ажил
Үндэсний
чанарын
хөтөлбөрийн
хэрэгжилтийг гаргаж, тус
газрын албан хаагчдын
үр
дүнгийн
гэрээний
биелэлтийг
гаргуулж
үйлчилгээний
албан
хаагчдын хөдөлмөрийн
гэрээний
биелэлтийг
хүргүүлэх.
Шинэ
жилийг
угтаж
урьдчилан
сэргийлэх
хяналт хийх



МХГ-ын 2016 он, 2017 оны төлөвлөгөөт шалгалтаар өгөгдсөн Нэгдсэн
эмнэлгйин даргад-2, мэдрэлийн тасгийн эрхлэгчид-1, хүүхдийн
тасгийн эрхлэгчид-1, мэс заслын тасгийн эрхлэгчид-1, эмгэг судлалын
эмчид-1, Эмчилгээ эрхэлсэн орлогч даргад-1, нийт 7 албан
шаардлагын биелэлтэнд гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт хийж байна.
Шалгалт үргэлжилж байна.
 Эмчилгээний чанарын хяналтын чиглэлээр 2017 оны Үр дүнгийн
гэрээний биелэлтийг илтгэх хуудсаар гаргаж ЭМБХХХэлтсийн даргад
өгсөн болно.
МАЛ ЭМНЭЛЭГ, ҮРЖЛИЙН ХЯНАЛТ
• Баяннуур сумын ЕБС-ийн дотуур байрны хүүхдийн хүнсэнд бэлтгэсэн
махны чанар, хадгалалтын байдалд иргэний өргөдөл гомдлын
мөрөөр хяналт шалгалт хийсэн.
• Цагдаагийн газраас мал эмнэлэг, ариун цэвэр-гарал үүслийн
гэрчилгээний олголттой
холбоотой
зөрчлийг
арилгуулахаар
ирүүлсэн албан бичгийн дагуу 6 малын эмчийн гаргасан зөрчилд
хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэж, холбогдогч нараас байцаалт
авч, зөрлийн тэмдэглэл, шийтгэх тогтоол үйлдсэн.Малын эмч тус
бүрт Зөрчлийн тухай хулийн дагуу 50.000 төгрөгийн шийтгэвэр
ногдуулан бараөгдуулж ажилласан.
СОЁЛЫН ХЯНАЛТ
БОЛОВСРОЛЫН ХЯНАЛТ
• 2017оны жилийн үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг гаргасан
• 2 Өлгий сумын .4-р БДС-ийн хэсэг багш нарын гаргасан өргөдлийн
мөрөөр хаитарсан төлөвлөгөөт бус шалгалт хийж шалгалтын дүнг тус
сургуулийн захирлын дэргэдэх зөвлөлд мөн нийт багш ажилчдад
танилцуулан 4-р сургуулийн захиралд
байцаагчдын хамтарсан
албан шаардлага хүргүүлж, өргөдөл гаргагч нарт даргын албан
тоотоор хариу хүргүүлэв
• 3.БСШУСЯ-наас ирүүлсэн албан тоотын мөрөөр ДКУИС-ийн БаянӨлгий аймаг дахь салбар сургуулийн талаар албан тоотоор хариу
хүргүүлэв
ХҮНСНИЙ ЧАНАР СТАНДАРТ ЭРҮҮЛ АХУЙН ХЯНАЛТ
1. Баяннуур сумын бүрэн дунд сургуулийн захирал болон 2 аж ахуй
нэгжийн өгсөн өргөдлийн дагуу 04-399 тоот удирдамжаар үдийн цай
хөтөлбөрийн хэрэгжилт, хүнсний бүтээгдэхүүний чанар аюулгүй
байдал, хаяг шошго, хадгалалт тээвэрлэлтийн байдалд №3.7, №1.10,
№1.7 кодтой хяналтын хуудсаархяналт шалгалт хийж, үйлдвэрлэсэн
бүтээгдэхүүнээс 5 дээж авч лабораторийн шинжилгээнд хамруулан,
мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгсөн. Илэрсэн зөрчлийн дагуу 3 албан
шаардлага үйлдэж хүргүүлэх болно.
2. Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газраас шинэ жилийн баярыг угтаж
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Байгаль орчин,
дэд бүтэц,
хөдөлмөрийн
хяналтын хэлтэс

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын баталсан 01/27 тоот
“Урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийх тухай” удирдамжийн дагуу
төлөвлөгөө боловсруулж, аж ахуй нэгж, сургууль цэцэрлэгийн эрхлэгч
нарт хүнсний түүхий эд бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангуулах,
хоол, хүнсээр дамжих өвчин болон болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан
сэргийлж ажиллах талаар албан тоот боловсруулан хүргүүлж, шинэ
жилийн урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтын бэлтгэл ажлыг ханган
ажиллаж байна
3. Иргэний хүсэлтээр шинээр нээгдэж буй нарийн боовны цехийн үйл
ажиллагаанд төлөвлөгөөт бус шалгалт хийж мэргэжил арга зүйн
зөвлөгөө өгсөн. Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнээс 12 дээж шинжилгээнд
хамруулсан.
4. Сургууль, цэцэрлэгийн эмч нарт ЭМГ-аас зохион байгуулсан
“Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх нь “
сэдэвт сургалтанд "Хүүхдийн хүнсний ауюлгүй байдал" сэдвээр
мэдээлэл хийж шинэжилийн баяраар хүүхдийн бэлэгний чанар
аюулгүй байдал, сургуулийн ойр орчимын хүнсний худалдаалалт,
хуванцар савны хэрэглээ, үдийн цай хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд
анхаарал хандуулан дотоод хяналтыг чангатгах, цаашид хүүхдүүдийн
хүнсний аюулгүй байдлын талаарх мэдлэгийг нь дээшлүүлэхэд
сургалт зохион байгуулж ажиллах талаар зөвлөгөө өгч ажиллалаа.
УРГАМАЛ ХАМГААЛАЛ ХОРИО ЦЭЭРИЙН ХЯНАЛТ
• Шадар сайдтай байгууласан гэрээний биелэлт хадлан бэлчээрийн
талбай талхлагдхаас урьдчилан сэргийлэх, бэлчээрийн хөнөөлт
царцаатай тэмцэх арга хэмжээний үр дүнд хяналт тавьсан талаар
гаргаж өгсөн.
•
Үр дүнгийни гэрээний биелэлтийг гаргаж өгсөн.
ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АЖИЛ
Гүйцэтгэлийн шалгалтТөлөвлөгөөт бус шалгалт-1
БОДБХХЯНАЛТ
 Тус хэлтсийн улсын байцаагч нар 2017 оны жилийн эцсийн үйл
ажиллагааны үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг дүгнэх илтгэх хуудасыг
бичиж дуусгасан.
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛЫН хяналт
ДЭД БҮТЭЦ, ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙН ХЯНАЛТ
БАРИЛГЫН ТЕХНИКИЙН ХЯНАЛТ:
 Зэвсэгт хүчний 340 дүгээр ангийн 40 айлын орон сууцны барилгыг
ашиглалтад хүлээж авах комисст ажиллав.
Авто замын хяналт:
 Бугат сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын даргын 2017 оны 87

2017
оны
үйл
ажиллагааны
баримт
бичиг,
материалыг
цэгцлэн ажиллана.

тоот албан бичгээр ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу Өлгий-Бугат сум
чиглэлийн 3.9 км хатуу хучилттай авто замын ашиглалт, хамгаалалт,
эвдрэл гэмтлийн байдалд хяналт шалгалт хийж дүгнэлт гаргаж
хүргүүлэв.
 “Даян зам” ХХК-ийн 2017 оны 12 тоот хүсэлтийн дагуу мөн компанийн
үйл ажиллагаанд шалгалт хийж дүгнэлт гарган Зам, тээврийн
хөгжлийн яамны Авто замын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах
газарт хүргүүлсэн.
Автотээвэр, өргөх механизмын хяналтын чиглэлээр:
 1. Аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/651 тоот захирамжийн дагуу
шаардлага хангахгүй байгаа тээврийн хэрэгслүүдийг Автотээврийн
төвийн баазаас хасуулах ажлын хүрээнд аймгийн хэмжээнд тээврийн
хэрэгслүүдийг задлан зарж байгаа иргэдэд төлөвлөгөөт бус хяналт
шалгалт хийж, судалгаа гарган 10 иргэнд зөрчил арилгуулах талаар
улсын байцаагчийн 04-07-037/289 тоот хугацаат албан шаардлага өгч
хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллаж байна. Мөн
захирамжийн
хэрэгжилтийг Засаг даргын зөвлөлийн хуралд оруулахаар болов.
 2. 2017 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлын баримт бичгүүдийг бичиг хэрэгт
хураалган архивт өгөхөөр бэлэн болгов.
Эрчим хүчний хяналтын чиглэлээр:
 Өлгий сумын 2-р бүрэн дунд сургуулийн барилгын цонхны дулаан
алдалтын байдалд шалгалт хийж улсын байцаагчийн дүгнэлт
гаргахаар ажиллаж байна.
Харилцаа холбооны хяналтын чиглэлээр:
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ГАЗАР, ГЕОДЕЗИ ЗУРАГ ЗҮЙН хяналт
 2018 онд хийгдэх төлөвлөгөөт шалгалт, зөвлөн туслах үйлчилгээ
үзүүлэх обьектүүдийн төлөвлөлтийг хамтарсан шалгалт хийхээр
үүсгэсэн.
 2017 оны жилийн эцсийн үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг гаргаж
хэлтсийн даргад нийлүүлэв.
 МХЕГ-ын БОГУУХГ-аас ирүүлсэн 2017 оны 09/3720 дугаартай албан
тоотыг авч танилцан газрын даргын 2017 оны 2/530 дугаартай
тоотоор хариу хүргүүлэв.
 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын мэргэжилтэн, байгаль
хамгаалагчдад зориулсан сургалтад 2017 оны 12 дугаар сарын 05-ны
өдөр оролцож Улсын байцаагчийн эрхтэй байгаль хамгаалагчдын
Зөрчлийн тухай хуулиар хүлээлгэх хариуцлага, Зөрчил шалган
шийдвэрлэх тухай хуулиудтай холбоотой сургалт явуулав. Сургалтад
28 албан хаагчид хамрагдав.
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Нэгдсэн
лаборатори

МХЕГазраас ирүүлсэн 2017 оны 09/3562 тоот албан бичгийн дагуу
аймгийн ГХБХБГазрын мэргэжилтнүүдэд Зөрчлийн тухай хуулийн 2.3
дугаар зүйлийн 2.3.4 дэх хэсэгт заасны дагуу хариуцлага хүлээлгэж,
хариу мэдэгдэх талаар албан бичиг явуулав.
 Аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газраас ирүүлсэн 2017 оны 01/359 тоот
албан бичгийн дагуу төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт хийж тус газрын
төрийн өмчийн газарт давхцуулан газар эзэмшүүлсэн талаарх Улсын
байцаагчийн 2017 оны 04-04-029/338 тоот дүгнэлт гаргаж хүргүүлэв.
ХӨДӨЛМӨР, ХӨДӨЛМӨРИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙ, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН
ХЯНАЛТ
 Өлгий сумын 9-р багийн иргэн Б-ийн өргөдлийн мөрөөр судлан
үйлдвэрлэлийн осолд орсон эсэхийг бүртгэх орон тооны бус комиссыг
ажиллуулах талаар Өлгий сумын Хот тохижуулах албанд зөвөлгөө
өгсөн боловч иргэн “Б “ өөрөө өргөдлөө буцааж авсан байна.
 Алтай сумын ЗДТГ-аас ирүүлсэн албан хүсэлтийн хүсэлтэд тусгагдсан
асуудлын хүрээнд холбогдох дүрэм журмын дагуу дүгнэлт гаргаж
хүргүүллээ.
 4-р сургуулийн ажилчдаас ирүүлсэн өргөдлийн мөрөөр ажиллаж,
улсын байцаагчдын хамтарсан албан шаардлага үйлдэн газрын
даргын албан тоотоор
өргөдлийн хариуг хүргүүллээ. Мөн тус
сургуулийн нийт ажилтнуудад хурал хийж шалгалтын дүнг
танилцууллаа.
 Нэгдсэн эмнэлэгт гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт хийж байна
 Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газраас ирүүлсэн албан
тоотын дагуу Барилгын материал үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл
ажиллагаа эрхэлдэг ААНБ-ын судалгааг гаргаж хүргүүллээ.
7 хоногт лаборатори тус бүрт хийгдсэн шинжилгээ
• ХХС лаборатори болон хорио цээрийн лабораторид ирсэн 7 хүнсний
дээжинд 40 үзүүлэлтээр шинжилгээ хийгдэж байна.
• ХХС лаборатори болон хорио цээрийн лабораторид ирсэн 7 хүнсний
дээжинд 40 үзүүлэлтээр шинжилгээ хийгдэж байна
• Цагааннуур боомтын химийн лабораторид 1 сорьцыг 4 үзүүлэлтээр
шинжилсэн
• Нийт 10 ААНБ-с ирсэн 27 сорьцыг 120 үзүүлэлтээр шинжилгээ
хийгдсэн.
Хүсэлтээр:
• Файн ноос ХХК-с 2 дээж
• Алтан амир ХХК-с 2 дээж
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• Амжилтын амт нбц-с 1 дээж
• Айгерим нбц-с 2 дээж
• Сувдан бэйкери цэхээс 5 дээж
• Өнөр өвөг нбц-ээс 2 дээж
• Нисэх буудалаас 1 дээж
ЭАХХХУБ Б. Гүлбану
• Алтанцөгц ЕБС-иас 10 дээж
• 10-р цэцэрлэгээс 2 дээж
• Баяннуур сум Ахсынтас ХХК-с 4 дээж
• Баяннуур сум Цул улаан ХХК-с 4 дээж
ЭАХХХУБ Х.Гүлжар
• Алтаншах ХХК-с 1 дээж
• Нур нбц-ээс 8 дээж
• Нур шуах нбц-ээс 2 дээж
• Цамбагарав супермаркетээс 1 дээж
• Иргэн Муратаас 1 дээж
ЭАХХХУАБ Т.Күлзира
• Өлгий сумын 16-р цэцэрлэгээс 2 дээж
ЭАХХХУБ Жулдыз
• Цамбагарав-өгөөж ХХК-с 1 дээж
• Айсауле ХХК-с 1 дээж
Бүтээгдэхүүний төрлөөр нь авч үзэхэд:
Хүнсний бүтээгдэхүүн: Сорьцын тоо 52 , Сорьцын үзүүлэлт 205
Хяналтын төрлөөр нь: Хүсэлтээр 15 дээж
Хилийн 2 хяналтаар сорьц
Гомдлын 4 мөрөр дээж
Төлөвлөгөөт бус хяналтаар 4 дээж
Урьдчилан сэргийлэх хяналтаар 31 сорьц
Эерэг сорьцын талаар: Өнгөрсөн долоо хоногт хийгдсэн шинжилгээнээс
Алтанцөгц сумын ЕБС-с ирсэн цагаан будаа нь стандартын шаардлага
хангаагүй мөн 10-р цэцэрлэгээс ирсэн жигнэсэн бууз болон хөлдөөсөн махны
нянгийн тоо нь зөвшөөрөгдөх хэмжээнээсээ илүү гарсан. Мөн Файн ноос
ХХК-с ирсэн малын сүү стандартын шаардлага хангаагүй гарсан байна..
ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АЖИЛ
Төлөвлөгөөт шалгалт-4
Урьдчилан сэргийлэх-2
ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АЖИЛ
 Нийт 23 аж ахуйн нэгжийн 1597.7 тн бараа, бүтээгдэхүүнийг
хяналтанд хамруулж 23 мэдэгдэл, 2 дүгнэлт, 6 импортын гэрчилгээ
олгож ажилласан.
 Улсын хилээр:
 Орох хөдөлгөөний чиглэлд: 179 тээврийн хэрэгсэл, 541 зорчигч,

Гарах хөдөлгөөний чиглэлд: 189 тээврийн хэрэгсэл, 664 зорчигч
зорчиж тэдгээрийн гар тээш, ачаа бараанд хяналт шалгалтыг хийж
нэвтрүүлсэн.
Улсын хилээр орсон 111 суудлын машин, 68 ачааны тээврийн хэрэгсэлд
ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийсэн
УХЦХ-ын чиглэлээр:
 6 ААНэгжийн 20 тн жимс жимсгэнэ, 5 ААНэгжийн 220 тн малын
тэжээл, 2.3 тн цагаан будаа, 23,8 тн жимс, жимсгэнэ, 20 тн овъёос
импортлогдон 9.2.2, 9.2.3 кодтой хяналтын хуудсаар бичиг баримт,
биет үзлэг шалгалт хийж 6 мэдэгдэл, 6 импортын гэрчилгээ олгож
ажилласан.
 1 ААНэгжийн импортлож буй малын тэжээлээс 1 хяналтын дээж авч
лабораторийн шинжилгээнд хамруулан улсын байцаагчийн 1
дүгнэлтийг олгов.
ЭАХХХ-ын чиглэлээр:
 2 ААНэгжийн 44.2 тн хүнсэнд 9.3.1 хяналтын хуудсаар хяналт
шалгалтыг хийж мэдэгдэл 2-ийг олгон улсын хилээр нэвтрүүлэв.
 Улсын хилээр орж буй тээврийн хэрэгслийн ариутгал халдваргүйтгэлд
хяналт тавьж өдөр бүрийн тээврийн хэрэгслийн мэдээг ариутгагчтай
тулган баталгаажуулан ажиллаж байна.
ХЧСХ-ын чиглэлээр:
 4 ААНэгжийн 841.5 тн дизель түлш, 335.9 тн бензин импортлогдож
9.4.3 кодтой хяналтын хуудсаар, 2 ААНэгжийн 54.7 тн хүнсийг 9.3.1
хяналтын хуудсаар шалгаж нийт 19 мэдэгдэл бичиж олгосон.
ГҮНД ХИЙГДСЭН БОЛОН БУСАД АЖИЛ
 Цагааннуур боомтын 7 хоногийн цахим мэдээ, сарын мэдээ болон
Даян боомтын мэдээг нэгтгэн ЭИХХЦХГазарт илгээсэн.
 Байцаагчид 2017 оны үр дүнгийн гэрээний илтгэх хуудсыг гарган үйл
ажилгааны төлөвлөгөөний биелэлт, бичмэл тайланг хавтаслан
Хэлтсийн даргад өглөө.
 Файн ноос ХХК-ны ОХУ-д экспортлох 20 тн хонины сэв хялгасын
ачилтанд МЭХяналтын улсын байцаагч хяналт тавьж ажилласан.
 Цагааннуур боомтоор 1 ААНэгжийн 1000 тн хорголжин тэжээл
импортлох хүсэлтийн дагуу 1 импортын мэдэгдэл олгосон.
 Цагааннуур боомтод болсон Боомтын зөвлөлийн хуралд оролцож
боомтод мөрдөх журмыг боловсрууллаа.
 Цагааннуур боомтын 7 хоногийн цахим мэдээ, сарын мэдээ болон
Даян боомтын мэдээг нэгтгэн ЭИХХЦХГазарт илгээсэн.
 Байцаагчид 2017 оны үр дүнгийн гэрээний илтгэх хуудсыг гарган үйл
ажилгааны төлөвлөгөөний биелэлт, бичмэл тайланг хавтаслан
Хэлтсийн даргад өглөө.
 “ҮНДЭСНИЙ-ЧАНАРЫН-ХӨТӨЛБӨР-ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ-ҮЙЛ





АЖИЛЛАГААНЫ-ТӨЛӨВЛӨГӨӨ”-ний холбогдох заалтын биелэлтийг
гаргаж ДАХАМ-д илгээлээ
Зөрчлийн тухай хуулин 11.22 дугаар зүйлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах
саналаа өглөө.
Файн ноос ХХК-ны ОХУ-д экспортлох 19 тн тэмээний ноосны
ачилтанд МЭХяналтын улсын байцаагч хяналт тавьж ажилласан.
Цагааннуур боомтоор 2 ААНэгжийн 200 тн жимс, хүнсний ногоо, 200
м3 банз импортлох хүсэлтийн дагуу 2 импортын мэдэгдэл олгосон.
Мэдээг нэгтгэсэн
Ахлах мэргэжилтэн

А.Айгерим

