
 

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН “ЭЕРЭГ БҮХЭН  

ЭМЭГТЭЙЧҮҮДЭЭС” II ЧУУЛГАНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 

 2019.05.09                                    Цахир 

Хатгал тосгоны Эмэгтэйчүүдийн зөвлөл 2018 оны 05 сарын 18-19ны 

өдрүүдэд \Зуны тэргүүн сарын шинийн 3 ны өдөр\  Эрдэнэбулган суманд болсон 

анхдугаар чуулганы үеэр дараагийн чуулганыг өөрийн орон нутагт зохион 

байгуулах амлалт санаачилгыг авсны дагуу 2 дугаар чуулганыг 2019 оны 05 сарын 

04-05 ны өдрүүдэд \Зуны тэргүүн сарын шинийн 1 ны өдөр\ амжилттай зохион 

байгууллаа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Энэ удаагийн 2-р чуулганы зорилго нь  “Хүүхэд хамгаалал-Өрхийн 

хөгжлийг дэмжих”  нэрлэсэн жилийн үйл ажиллагаа,  “Жендерийн эрх тэгш 

байдлыг хангах” дэд хөтөлбөрийн хүрээнд эмэгтэйчүүдийн үүрэг оролцоо, 

манлайллыг нэмэгдүүлэх, эвлэлдэн нэгдэж, хамтран ажиллах, харилцан бие 

биенээсээ суралцах боломжийг бүрдүүлэхэд чиглэсэн. 

Чуулганд нийт 20 сумын 156 төлөөлөгч, аймгийн эмэгтэйчүүдийн зөвлөлийн 

тэргүүлэгч 8, орон нутгийн төлөөлөл 21, зохион байгуулагчид 15,  нийт 200 хүний 

бүрэлдэхүүнтэй болсон нь өмнөх жилээс 7 сум, 41 төлөөлөгчөөр тоо нь эрс 

нэмэгдсэн үзүүлэлтээс оролцоо сайтай болсон гэж үзэж байна. 

Чуулганы нээлтэнд аймгийн засаг дарга Л.Ганболд өөрийн биеэр хүрэлцэн 

ирж оролцсон нь эмэгтэйчүүдийн зөвлөлийн үйл ажиллагааг бодлогын түвшинд  

анхаарал хандуулж дэмжиж, хамтран ажиллахад бэлэн байдгийн илэрхийлэл гэж 

ойлгон бид талархалтай байлаа.  

 

 

 

 

 

 

Хатгал тосгон 2-р чуулганы нээлтийн хэсэг 

Аймгийн засаг дарга Л.Ганболд чуулганы үеэр... 



Чуулганы үеэр Ренчинлүмбэ суманд томилолтоор ажиллаж байсан УИХ-ын 

гишүүн Л.Мөнхбаатар өөрийн бие төлөөлөгч Сарангэрэлээр мэндчилгээ хүргүүлж 

чуулганд оролцогч бүрт нэрийн тэмдэглэлийн дэвтэр, балыг гардуулсан.  

 Мөн 05 сарын 05 нд  Хатгал тосгонд Ахмадын амралтын газар ашиглалтанд 

орж нээлтээ хийх ёслолд  УИХ-ын гишүүн Л.Энх-Амгалан хүрэлцэн ирсэн байсан 

ба  буцахдаа бидний чуулганд ач холбогдол өгч  айлчлан үг хэлж бүсгүйчүүдтэй 

санал сэтгэгдлээ хуваалцаж оролцогч бүрт гарын бэлэг дээлийн өнгө гардуулсан 

зэрэг нь гишүүдээсээ давхар давхар бэлэг хүртэж,  нүүр тулан уулзсан завшаантай 

хэрэг болсон юм. 

 

 

 

 

 

 

 

Чуулганы нээлтэнд ЕБС-ийн сурагчдын “Авьяас” хөтөлбөрийн хүрээнд анги 

нийтээрээ сурсан Б.Баярцэнгэл багштай 6а ангийн “Хөх Монголын үр сад”, 

Э.Нэргүй багштай 6б ангийн “Өвгөдийн сургаал” зэрэг бүжгээр мэндчилгээ 

дэвшүүлсэн нь нийт чуулганд оролцогчиддоо зориулж ёслол хүндэтгэлийн утга 

билэгдлийг шингээсэн санаа байв.  

 

 

 

 

 

 

Чуулганыг нээж аймгийн Төр захиргааны удирлагын хэлстэсийн дарга, 

аймгийн эмэгтэйчүүдийн зөвлөлийн тэргүүлэгч Х.Цэнд-Аюуш, Хатгал тосгоны 

эмэгтэйчүүдийн зөвлөлийн дарга Р.Энх-Амгалан, УИХ-ын гишүүн Л.Мөнхбаатарын 

бие төлөөлөгч н.Сарангэрэл нар үг хэлэв. 

Илтгэл- Чуулганы хөтөлбөрийн дагуу 3 илтгэл явагдлаа. Үүнд: нэрлэсэн 

жилийн хүрээнд Дэлхийн Зөн ОУ-ын байгууллагын Хөвсгөл хөгжлийн хөтөлбөрийн 

зохицуулагч, эмэгтэйчүүдийн зөвлөлийн тэргүүлэгч Г.Дулмаахүү “Хүүхдийг 

эерэгээр хүмүүжүүлэх арга зүй” илтгэл, Өв уламжлал судлаач багш Д.Сарантуяа  

“Монгол өрх айлын уламжлалт харилцааны соёл”, МОН9183 төслийн мэргэжилтэн 

О.Содгэрэл “Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт сайн туршлага” сэдвүүдээр 

илтгэлүүд амжилттай тавигдав. 

УИХ-ын гишүүн Л.Энх-Амгалангийн уулзалт 

Гишүүнд талархал илэрхийлж сумдын 

төлөөлөгч нараас нутгийн идээний дээж, гар 

урлалын зүйлс  зэргийг дурсгаж байгаа нь 

Сурагчид үндэсний онцлогийг харуулсан ёслол хүндэтгэлийн  бүжгээрээ мэндчилэв. 



 

 

 

 

 

 

 

Салбар хэлэлцүүлэг –Хэлэлцүүлэг дараах сэдвүүдээр зохион 

байгуулагдав. Үүнд: 

 Өрхийн хөгжил ба Хүүхэд хамгаалал, хүмүүжил төлөвшил 

 Өрхийн хөгжил ба уламжлал шинэчлэл 

 Өрхийн хөгжил ба гэр бүлийн тогтвортой байдал 

Эдгээрт зохион байгуулагч Хатгалын ЭЗ-ийн тэргүүлэгч нар урьдчилан бэлтгэсэн 

ханын болон наадаг цаас ашиглан саналыг авч хэрэгцээний гурвалжин аргаар 

амжилттай чиглүүлж ажиллаа. Мөн аймгийн тэргүүлэгч, сумдын төлөөлөл 

оролцсон чуулганы шийдвэр хэлэлцэн боловсруулах ажлын хэсгийг томилон 

багуудаас гаргасан санал дүгнэлтийг эмхлэн тусдаа үүргийн дагуу ажиллав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Илтгэгч нар: Г.Дулмаахүү, Д.Сарантуяа,  О.Содгэрэл 

Чиглүүлэгчид ба салбар хэлэлцүүлгийн явцаас... 

Салбар хэлэлцүүлгийн 

нэгтгэл мэдээллийг 

багаас сонгогдсон 

илтгэгчид хүргэж 

байгаа нь... 



Чуулганы их үдийн завсарлагаанаар хоолны заалны багтаамжаас үүдээд 2 

ээлжээр оруулахын зэрэгцээ сумдыг нээлттэй оролцуулсан “Баялаг бүтээгч 

эмэгтэйчүүд” үзэсгэлэн худалдааг үзэж сонирхох хөтөлбөрийг багтааж өгсөн нь 

төлөөлөгчдөд сонирхолтой цагийг үр дүнтэй ашигласан хэлбэр байлаа.  

    

 

 

 

 

 Мэдээллүүд   Үдээс  хойш  чуулганы танхимдаа эргэн цугларч мэдээллийн 

шинжтэй зүйлүүдийг хөтөлбөрт оруулж өгсний дагуу аймгийн эмэгтэйчүүдийн 

зөвлөлийн үндсэн үйл ажиллагааг  эрчимжүүлэх тухай аймгийн эмэгтэйчүүдийн 

зөвлөлийн тэргүүлэгч Х.Цэнд-Аюуш  мэдээлэл хийж сумдад чиглэл өгөв.  

Үүний дараагаар сумдаас 1 жилийн хугацаанд хийсэн ажлын сайн 

туршлагаа хуваалцсан мэдээллүүдийг  Эрдэнэбулган сумын ЭЗ-ийн дарга 

О.Нанжид “Анхдугаар чуулганы шийдвэрийн биелэлт”, Тосонцэнгэл сумын ЭЗ-ийн 

дарга Ч.Цэнгэлмаа эмэгтэйчүүдийнхээ тоон судалгааг нарийвчлан гаргах талаар, 

Баянзүрх сумын ЭЗ-ийн дарга Ц.Бузмаа хийсэн ажлаа баримтжуулах, тайлан 

мэдээлэл цуглуулах талаар сайн туршлагаа түгээн дэлгэрүүлэв. 

Ийнхүү чуулганы үндсэн үйл ажиллагаа биелж тус үеэр шийдвэр, уриалгыг 

боловсруулах ажлын хэсэг уриалгын төслөө бэлэн болгосон тул төлөөлөгчдөд 

танилцуулж хэлэлцүүлэн 100% саналаар батлав.   Гаргасан уриалга, шийдвэртээ  

оролцогчид сэтгэл хангалуун, өндөр сэтгэгдэлтэй байснаас дүгнэхэд чуулган үр 

дүнтэй шийдвэр оновчтой гарсан гэж үзэж болох юм. 

 Чуулганы хаалт-Чуулганы уриалга шийдвэр гарснаар үйл ажиллагаа 

өндөрлөж аймгийн тэргүүлэгчдийн зүгээс зохион байгуулагч Хатгал ЭЗ-ийн үйл 

ажиллагаанд дүгнэлт өгч амжилттай сайн зохион байгуулсан гэж үзэн Дурсгалын 

Цом, 300.000₮ -ийн хамт гардуулан урамшууллаа. Мөн Хатгал ЭЗ-ийн тэргүүлэгч 

нараас бусдыгаа идэвх оролцоогоороо манлайлж ажилласан Ө.Ариумааг МОЭХ-

ны “Хүндэт тэмдэг”- ээр, Э.Аззаяаг Аймгийн засаг даргын “Жуух бичиг”-ээр, 

Ч.Эрдэнэчимэг, Б.Баярмаа нарыг Аймгийн засаг даргын “Баярын бичиг” –ээр тус 

тус шагнаж урамшуулсан нь цаашид биднийг олон бүтээлч үйлд уриалсан хэрэг 

гэж хүлээн авч байна.  

 

 

 

 

 

“Баялаг бүтээгч эмэгтэйчүүд” үзэсгэлэн худалдааны  хэсгээс... 

Бидний ажил үйлсээ үнэлүүлсэн баярт агшин... 



       ЧУУЛГАНЫ ХҮРЭЭНД ЗОХИОГДСОН БУСАД АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТАЙЛАН 

“Цэцэн билэгт-Сайхан бүсгүй” тэмцээн 

Чуулганы өмнөх өдөр буюу 05 сарын 04нд болсон “Цэцэн билэгт-Сайхан 

бүсгүй” тэмцээнд  16 сайхан бүсгүй оролцож  удирдамжийн дагуу  

 Үндэсний хувцастай үзүүлбэр 

 Ардын урлагын авьяас үзүүлэх 

 Урлах үйлийн даалгавар 

 Оньс тайлах наадгай 

 Уламжлалтай холбоотой асуулт хариулт гэсэн 5 шалгуураар  

өрсөлдүүлсэн нь өмнөх жилийн сайхан бүсгүйн тэмцээнээс уламжлалт язгуур 

соёлыг бүсгүйчүүд хэрхэн өвлөж авч явааг харуулах түүгээр дамжуулан үндэсний 

ёс уламжлалаараа бахархах үзлийг бусдад түгээх зорилгын хүрээнд ач 

холбогдолтой онцлог тэмцээн болж чадсан. төрөл тус бүрээс 4 шилдэг бүсгүй 1 

шилдэгийн шилдэг “Цэцэн билэгт бүсгүй” шалгаруулахад  

 Монголжингоо сайхан бүсгүй-Хатгал тосгоны оролцогч Ө.Ариумаа 

 Авьяаслаг сайхан бүсгүй-Эрдэнэбулган сум Э. Марал-Эрдэнэ 

 Урангоо сайхан бүсгүй-Цагаан-Үүр сумын оролцогч н.Ундармаа 

 Оюунлаг сайхан бүсгүй-Цагаан-Уул сумын оролцогч М.Батчимэг 

 Шилдэгийн шилдэг  “Цэцэн билэгт” сайхан бүсгүй-Тосонцэнгэл сумын 

оролцогч М.Хатанзаяа нар шалгаран зохион байгуулагчдын зүгээс бэлтгэсэн 

нэрийн тууз, Болор цом, 30.000₮ мөнгөн шагналыг тус бүр хүртлээ. 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шагналт байрын эзэд Үйл урлах даалгавар гүйцэтгэж байгаа нь 

Ардын авьяас үзүүлэх хэсгээс... 
Асуулт хариултын агшин 



“Баялаг бүтээгч эмэгтэйчүүд” үзэсгэлэн худалдаа 

    Хатгалын ЭЗ-с санаачлан зохион байгуулсан “Баялаг бүтээгч эмэгтэйчүүд” 

үзэсгэлэн худалдааг 2019 оны 05 сарын 05ны Чуулганы өдөр 12 цагаас сургуулийн 

спорт танхимд  боллоо. Үзэсгэлэн худалдаанд нийт 9 сумын 34  бүтээлч эмэгтэйчүүд 

өөрсдийн гараар урласан 10 гаруй төрлийн арьс,  модон, оёдол, зураг, ясан, гурил 

гурилан бүтээгдэхүүн, даршилсан ногоо, загварын дээл, даалин , шүрэн жрлал гэх 

мэт  гэр бүлээрээ хамтран хийдэг  хөдөлмөр бүтээлийг дэлгэн чуулганы төлөөлөгчид 

болон нутгийн ард иргэдэд нээлттэй үйлчиллээ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зохион байгуулагчдын зүгээс эдгээр үзэсгэлэн худалдаанд оролцогчдоос 

шилдэг 3 бүтээлч эмэгтэйг шалгаруулж урамшуулах ажлыг аймгийн 

тэргүүлэгчдийн үнэлгээгээр тодруулахад: 

 Алаг-Эрдэнэ сумаас оролцогч Болорзаяагийн даавуун дээр 

урласан зурагнууд, хүүхэлдэй урлал зэрэг бүтээлээрээ 

 Хатгал тосгоноос оролцогч өндөр настан Батсүрэн арьсан урлал, 

оёдол зэрэг хөдөлмөр зарсан бүтээлээр 

 Эрдэнэбулган сумын Чулууны “Нутгийн дээж” дарс эдгээр 3н 

оролцогчийг “Шилдэг баялаг бүтээгч” өргөмжлөл, 20.000₮-р тус 

бүр шагнаж урамшуулав. 

Дүгнэлт 

     Нийт оролцогчдын 26 ба 76% нь орон нутгаас оролцсон буюу Хатгалын баялаг 

бүтээгч эмэгтэйчүүд байгаа нь аялал жуулчлалын гол орон нутагт байгаа онцлог 

давуу талаа сурталчилсан ажил боллоо. 

Мөн нутаг нутгийн бүтээлч бүсгүйчүүдийг танилцуулах, харилцан туршлага 

хуваалцан шинэ санаа авах, цаашид хамтрах, үйлчилгээгээ өргөжүүлж хүрээгээ 

тэлэх боломжийг бүрдүүлж өгсөн сайхан явдал боллоо гэж оролцогчид сэтгэл 

хангалуун байсныг дурьдах нь зүйтэй. 

 
 

     

 

 

 

Үзэсгэлэнд оролцогчид тэдний бүтээлийн хэсгээс... 

Баялаг бүтээгчээр 

шалгарсан Болорзаяа 

Бүтээлийн дээжээс... 



Сум бүр нэг мод тарих үйл ажиллагаа 

Чуулганы хөтөлбөрт нэмж тусгасны дагуу сум бүр нэрийн мод тарих ажлыг оройн 

1700 цагт байнгын харуул хамгаалалттай гэж сонгосон Цаг-Уур орчны шинжилгээний 

хашаанд зохион байгуулав. \Отгонням даргатай тус байгууллага нь өөрсдөө нүхээ ухаж 

бэлтгэн хойшид арчлах үүргийг талархалтайгаар хүлээн авсан билээ.\ 

 Бид 25ш суулгац бэлтгэсэн байсны 20 сум ирсэн боловч орон нутгаас оролцогч 

ахмадуудын холбооны эмэгтэйчүүд бусад төлөөлөгчдөөр бүгд модыг суулгуулах ажлыг 

амжилттай зохион байгууллаа. Энэхүү ажиллагаа нь оролцогчдод дурсгалтай, байгальд 

ээлтэй, ногоон орчинд бүсгүйчүүд хувь нэмрээ оруулж чадсан сайхан үйл боллоо. 

 

 

 

 

 

 

Далай ээждээ хүндлэл үзүүлэх буюу “Дагинас баясгах ёслол”   

Энэ удаагийн аймгийн эмэгтэйчүүдийн 2-дугаар чуулган Хөвсгөл далай ээжийн 

хөвөөнд болж байгаа онцлог явдалд зориулан зохион байгуулагчдын зүгээс нийт 

төлөөлөгчдийг усан онгоцны тавцан дээр алд цагаан хадаг өргүүлж Далай ээждээ 

залбирал хүндлэл оршоон, улс орон, ард түмэн, үр хүүхдийнхээ заяа буяныг 21 удаа 

хурайлан дуудах билэгдлийн ёсон үйлдэв.  

Мөн сүүлийн 2 жилд эмэгтэйчүүдийн зөвлөлтэй хамтран ажиллаж байгаа өв 

уламжлал судлаач Д.Сарантуяа багш өөрийн ажилладаг Жүдийн дацан хийдээс залж 

ирсэн “Дагинас баясгах-Лус аргадах” дарцаг хийсгэх зан үйлийг хийж усан аялал, нуурын 

аюулгүй ажиллагаанд ерөөл өргөлөө. 

Ийнхүү оролцогч бүр алд цагаан хадагтаа хүслээ шивнэж, Улаанбаатар төв 

гандангаас зуны тэгүүн сарыг угтаж ном хурсан аравнайлсан арцыг өвөртлөн сэтгэлийн их 

ариусалтайгаар буцаж байгаа нь энэ билээ. 

 

 

 

 

 

 

 

Төлөөлөгчдийн мод суулгах агшин... 

Далай ээждээ хүндлэл үзүүлэн хурайлах, болон лус баярлуулах дарцаг хийсгэх үйл явц... 



Оройн хаалтын арга хэмжээ ба үдэлт  
 

Хөтөлбөрийн дагуу 1800 цагаас чуулганы төлөөлөгчдийг үдэх буюу нутгийн 
брэнд бүтээгдэхүүнээр дайлах, зохион байгуулагчдын зүгээс  босоо хүлээн авалт 
хийж бүжгийн зааланд хамтдаа дуулж бүжиглэн цагийг  хөгжилдөн үдэх арга 
хэмжээгээ ахмадын “Нанжин Хатгал” чуулгынхантай хамтран зохион байгуулав. 

Бид чуулганы 2 өдрийн арга хэмжээний хүрээнд Хүүхэд, дунд үе, ахмад 

гэсэн 3 үеээс бүтсэн урлагийн мэндчилгээг оруулж өгөхийг хичээсэн ба 3 үеийн 

харилцаа холбоог бэхжүүлэн ажиллаж байгаа зөвлөлийнхөө ажлыг давхар 

сурталчилах зорилгыг агуулсан билээ. 

 

 

 

 

 

Сумдын ЭЗ-ийнхэн зохион байгуулагч зөвлөлдөө дурсгалын зүйлс 

хадгалуулах, бие биенээ нутгийнхаа бүтээгдэхүүнээр дайлах ажиллагаа халуун 

дулаан уур амьсгал дунд өрнөж байв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дүгнэлт 

“Эерэг бүхэн эмэгтэйчүүдээс” нэрийн дор Хатгалын ЭЗ-өөс зохион байгуулсан аймгийн 

эмэгтэйчүүдийн 2-р чуулган ийнхүү уриалга шийдвэр баттай, үзсэн дуулсан сонинтой, 

үйл явдал арвин сайхан чуулган боллоо гэж нийт оролцогчид болон аймгийн дээд 

байгууллагаас дүгнэсэн ба хойтонгийнхоо энэ үед Түнэл суманд ололт амжилтаар 

дүүрэн эргэн уулзахаар товолсон болно. 

 

ТАЙЛАН БИЧСЭН: ХАТГАЛ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН 

                                                        ДАРГА                         Р.ЭНХ-АМГАЛАН 

 

3-н үеийн урлагийн мэндчилгээний хэсгээс... 

Нутгийн идээ цайгаар дайлах үе Хаалтын цэнгүүн 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Цэцэн билэгт” сайхан бүсгүй тэмцээний үйл явцын зурагнууд 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Баялаг бүтээгч эмэгтэйчүүд” үзэсгэлэн худалдааны зурагнууд 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОН9183 төслийн баг хамт олонд чуулганд “Өрхийн хөдөлмөр эрхлэлт, сайн туршлага” 

сэдвээр илтгэл мэдээлэл хүргэж, ЭЗ-өөс өрнүүлж буй “Эко тор” аяныг дэмжин чуулганд 

оролцогчдод зориулан 200ш лого уриалга бүхий тор, үдийн хоол болон хөнгөн цайны зардалд 

2.000.000₮-ийн бодитой дэмжлэг үзүүлсэнд гүн талархалаа илэрхийлж ажлын амжилт ерөөе! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

            Хатгал Эмэгтэйчүүдийн зөвлөл 

Онцгойлон  талархал дэвшүүлье! 

Бидний зохион байгуулсан 

чуулганы арга хэмжээнд  2.532.500₮ 

-ийн санхүүжилтийн дэмжлэг үзүүлж 

буй аймгийн засаг дарга Л.Ганболд, 

ЗДТГ, аймгийн ЭЗөвлөлдөө  нийт 

бүсгүйчүүдийнхээ өмнөөс халуун 

талархал дэвшүүлье. 

Оролцогч бүрт гарын бэлгүүдээ 

гардуулж чуулганыг хүндэтгэн өөрийн биеэр 

оролцсон УИХ-ын гишүүн Л.Энх-Амгалан, 

бие төлөөлөгчөөрөө дамжуулан 

эмэгтэйчүүдийн үйл ажиллагааг дэмжсэн 

УИХ-ын гишүүн Л.Мөнхбаатар нарт чин 

сэтгэлийн талархал хүргэе. 

Чуулганы зохион байгуулалт, бодлого чиглүүлгээр дэмжих 

хамтран ажилласан Захирагч Б.Ганбаатар, ИТХ-ын дарга 

Ж.Даваадамдин нартаа болон төлөөлөгчдийн байрлах байр, гал 

тогоо, үзэсгэлэн гаргах танхим, хүн хүчний дэмжлэг нөлөө үзүүлсэн 

Л.Энхбат захиралтай ЕБС-ийн захиргаа, үйлчилгээ зохион 

байгуулалт, хөнгөн цайгаар үйлчилсэн  Ц.Гиваажид эрхлэгчтэй 

СӨБ-ийн хамт олон, мод суулгах тогоо бэлтгэн, арчлах саналыг 

дэмжин хүлээн авсан Отгонням эрхлэгчтэй ЦУОШӨртөөны хамт 

олондоо тосгоны ЭЗ-ийн өмнөөс талархал дэвшүүлж ажлын өндөр 

амжилт хүсье.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 


