
 

1 

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ГАДААД АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ 

2018 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН 

 

2018.12.25 

 

Монгол Улсын “Төрийн гадаад бодлого, үйл ажиллагааны нэгдмэл 

байдлыг сайжруулах тухай” 2013 оны 01/01 тоот Үндэсний аюулгүй байдлын 

зөвлөлийн зөвлөмж, “Төрийн гадаад бодлого, үйл ажиллагааны нэгдмэл 

байдлыг сайжруулах журам” батлах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 

оны 169-р тогтоолыг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж, сумдын Засаг дарга, 

аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний хэлтэс, газар, албадад 

хүргүүлэн хэрэгжүүлэх талаар үүрэг чиглэл өгөн хэрэгжилтэд хяналт тавин 

ажиллалаа. 

Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны 

үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд 2017 онд 

аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлаар 

батлуулсан “Гадаад харилцааг эдийн засагжуулах” 

аймгийн хөтөлбөрийн хүрээнд 2018 оны хэрэгжүүлэх 

төлөвлөгөөг батлуулан  гадаад харилцааны эдийн 

засгийн үр нөлөөг нэмэгдүүлэх зорилтыг дэвшүүлэн 

ажиллаж, төсөл хөтөлбөр, хөрөнгө оруулалтыг 

нэмэгдүүлж, хамтын ажиллагааны хүрээнд харилцан 

ашигтай байх худалдаа, эдийн засгийн салбарыг 

дэмжиж өргөжүүлэн хөгжүүлэх зорилго дэвшүүлэн 

ажиллаж байна.  

2018 оны жилийн эцсийн байдлаар гадаад 

харилцааны чиглэлээр дараах ажил арга хэмжээг 

зохион байгуулж, үр дүнг тооцон ажиллалаа. Үүнд: 

 

 

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА Ш.ОРГИЛ ЯПОН УЛСЫН ШИЗУОКА 

МУЖИД АЛБАН АЙЛЧЛАЛ ХИЙЛЭЭ. 

 

Сэлэнгэ аймгийн Засаг дарга Ш.Оргил, аймгийн Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын 

дарга Б.Мөнхтөр нар нь Япон Улсын Шизуока мужийн Засаг дарга Кавакацү 

Хэйтагийн урилгаар 2018 оны 02 дугаар сарын 19-өөс 23-ны өдрүүдэд Шизуока 

мужид 2 талын байгуулсан санамж бичгийн хүрээнд хөдөө аж ахуй газар 

тариалангийн чиглэлээр албан айлчлал хийлээ. Айлчлалын хүрээнд 2017 онд 

Сэлэнгэ аймагт тариалсан гурвалжин будааны гарц сайн байсныг харгалзан энэ 

онд тариалах талбайг өргөтгөн Зүүнбүрэн, Мандал, Баруунбүрэн, Ерөө сумдад 150 
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га талбайд тариалах, цаашид бусад салбарт хамтран ажиллах талаар санал 

солилцлоо. 

 

ЯПОН УЛСЫН ШИЗУОКА МУЖИЙН ГАДААД ХАРИЛЦАА, ХӨДӨӨ АЖ 

АХУЙН САЛБАРЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧИД  СЭЛЭНГЭ АЙМАГТ АЖИЛЛАЛАА. 

 

Хамтын ажиллагааны хүрээнд тус мужийн санхүүгийн жил эхэлж буйтай 

холбогдуулан төлөөлөгчид Сэлэнгэ аймагт ажиллаж, цаашид хэрэгжүүлэх ажил 

арга хэмжээний талаар санал солилцлоо. Энэ чиглэлээр 2 тал хөтөлбөрийн дагуу 

2 удаагийн давтамжтай уулзалт зохион байгуулж, хөдөө аж ахуйн салбарт хамтран 

ажилласан үр дүн, цаашид шинээр хийгдэх ажлуудын талаар харилцан санал 

солилцсон. Мөн газар 

тариалангийн бүс 

нутаг болох Мандал, 

Зүүнбүрэн, 

Баруунбүрэн, Сайхан 

сумдад ажиллаж 

гурвалжин будааг 

хэрхэн тарих, нарийн 

ногооны чиглэлээр 

орон нутгийн иргэд аж 

ахуйн нэгж 

байгуулагуудад 

дэвшилтэт технологи тариалалтын талаар мэдлэг, мэдээлэл өглөө.  
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Энэ онд Сэлэнгэ аймгаас газар тариалангийн чиглэлийн 2 мэргэжилтэн,                1 

иргэнийг Шизуока мужид туршлага судлуулах, сургалтанд хамруулах хөтөлбөр 

хэрэгжихээр боллоо. 

 

ЕВРОПЫН ХОЛБООНЫ ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ SECIM 

ТӨСЛИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧ НАР СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГАТАЙ 

УУЛЗЛАА. 

 

Сэлэнгэ 

аймгийн Засаг 

дарга Ш.Оргил 

SECiM төслийн 

үндсэн зөвлөх 

хатагтай Grieta 

Tentere 

тэргүүтэй 

төлөөлөгчдийг 

хүлээн авч 

уулзлаа. 

Европийн 

холбооны 

хөдөлмөр 

эрхлэлтийг дэмжих SECIM төслийн үйл ажиллагааны хүрээнд Сэлэнгэ аймагт 

хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт нийлүүлэлтийн судалгааг хийж, аймаг орон 

нутгийн хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтэд нийцсэн мэргэжилтэй ажиллах хүчийг 

бэлтгэн, олон талын оролцоотой хамтын ажиллагааг төлөвшүүлэх чиглэлээр 

хамтран ажиллах бөгөөд аймгийн Засаг дарга төслийн цаашдын үйл ажиллагааг 

бүх талаар дэмжиж ажиллахаа илэрхийллээ. 

 

АГУУ ИХ ЯЛАЛТЫН 73 ЖИЛИЙН ОЙН БАЯРЫН АРГА ХЭМЖЭЭГ 

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН АЛТАНБУЛАГ СУМАНД ТЭМДЭГЛЭН ӨНГӨРҮҮЛЛЭЭ 

 

 Түүхт ялалтын ойг тохиолдуулан Алтанбулаг суманд байрлах Зөвлөлтийн 

дайчдын хөшөөнд цэцэг өргөж, хүндэтгэл үзүүлэх уламжлалт үйл ажиллагааг    

2018 оны 05 дугаар сард зохион байгуулж, аймгийн Засаг дарга Ш.Оргил, ОХУ-аас 

Дархан-Уул аймагт суугаа Ерөнхий консул Д.А.Цыденишиевич болон Алтанбулаг 

сум, Хиагтын районы удирдлагууд, Орос, Монголын чөлөөлөх дайны ахмад 

дайчид, төр захиргааны ахмад ажилтнууд, нутгийн ард иргэд оролцлоо. Зочид, 

төлөөлөгчдөд зориулан Алтанбулаг сумын сургуулийн сурагчид, “Сэлэнгийн 
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долгио” чуулгын уран бүтээлчид ая дууны мэндчилгээ дэвшүүллээ. 

 

 

ЕВРОПЫН СТАНДАРТЫГ МОНГОЛ УЛСАД, СЭЛЭНГЭ АЙМАГТ 

НЭВТРҮҮЛЭХ БОЛОМЖИЙГ СУДАЛЖ БАЙНА. 

 

Хүсний ногооны хадгалалт, хамгаалалт зоорины асуудлаар мэргэшсэн 

мэргэжилтэн Инголф майярыг аймгийн Засаг даргын орлогч Ж.Сайнцог, Засаг 

даргын Тамгын газрын дарга Ө.Сувдаа нар хүлээн авч уулзлаа. Сэлэнгэ аймаг 

төмс хүнсний ногоо, жимс жимсгэнэ тариалагч, баялаг бүтээгч иргэдийнхээ үйл 

ажиллагааг дэмжиж ажиллах үүднээс ГУОУХАН-ийн ЭТИС хөтөлбөрийн 

“Монголын Тогтвортой аялал жуулчлал, хүртээмжтэй эдийн засаг” төсөлтэй 

хамтран олон сайн туршлагыг нутагшуулан ажиллаж байна. Тус хөтөлбөрийн 

урилгаар 

мэргэжилтэн 

Инголф майяр 

нь Баянгол, 

Хушаат, 

Шаамар, 

Сүхбаатар 

сумдын төмс 

хүнсний ногоо, 

жимс жимсгэнэ 

тариалагч 

иргэдтэй уулзан, одоо ашиглаж байгаа зоорины бодит байдалтай танилцаж, 

тэдэнд мэргэжлийн зүгээс заавар зөвлөгөө өглөө.  
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“ДЭЛХИЙН ЗӨН ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГА”-ЫН СЭЛЭНГЭ САЛБАР 

НЭЭГДЛЭЭ. 

 

Сингапур улсын хөрөнгө оруулалттай “Дэлхийн зөн олон улсын 

байгууллага”-ын Сэлэнгэ салбарын нээлт болж Сэлэнгэ аймгийн Засаг дарга 

Ш.Оргил, Дэлхийн Зөн Олон Улсын Байгууллагын Монгол дахь суурин төлөөлөгч 

Филиф Евэрт нар харилцан ойлголцлын санамж бичигт гарын үсэг зурлаа. 

Энэ удаагийн төсөл 

манай аймагт 2030 

он хүртэл Жавхлант, 

Ерөө, Хүдэр, Орхон, 

Сант, Шаамар 

сумдад  хэрэгжихээр 

болж, салбарын 

нээлтийн үйл 

ажиллагаанд аймгийн 

Засаг дарга Ш.Оргил, 

Дэлхийн Зөн Олон 

Улсын Байгууллагын 

Монгол дахь суурин 

төлөөлөгч Филиф 

Евэрт, Дэлхийн Зөн 

Олон Улсын Байгууллагын үйл ажиллагааны захирал Г.Энхзул, Дэлхийн Зөн Олон 

Улсын Байгууллагын хойд бүсийн аймгууд хариуцсан захирал В.Цэнджав, төсөл 

хэрэгжих сумдын удирдлагууд, Сүхбаатар сумын сургууль, цэцэрлэгийн захирал, 

эрхлэгч нар оролцлоо.  

 

БНХАУ-ЫН ӨМӨЗО-НЫ ХӨХ ХОТЫН ДАРГЫН УРИЛГААР СЭЛЭНГЭ 

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА ТЭРГҮҮТЭЙ ТӨЛӨӨЛӨГЧ НАР АЛБАН АЙЛЧЛАЛ 

ХИЙЛЭЭ. 

Сэлэнгэ аймгийн Засаг дарга Ш.Оргилоор ахлуулсан бүрэлдэхүүн 2018 оны 

05 дугаар сарын 21-ээс 25-ны өдрүүдэд БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Хөх хотод албан 

айлчлал хийлээ. 

Тус айлчлалаар Сэлэнгэ аймгийн төлөөлөгчдийг БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Хөх 

хотын намын хорооны байнгын хорооны орлогч дарга бөгөөд Хотын дарга, Хорин 

гэр техинологийн шинэ бүсийн дарга Фэн Юйжэнь талын Хөх хотын засгийн газрын 

нарийн бичгийн дарга Лүэ Линь, Хөдөө аж ахуй дарга Лю Юэнпин, Хөх хотын 

Гадаад хэрэг эрхлэх газрын дарга Ли Хун, Барилга хот байгуулалтын газрын 

орлогч дарга Лиү Хөнжүнь, Гадаад хэрэг эрхлэх газрын орлогч дарга Ли Гүнгэ нар 

хүлээн авч уулзлаа. 
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Уулзалтаар 2 талын уламжлалт ах дүүгийн харилцааг өргөжүүлэн хөгжүүлж, 

одоогийн хамтран ажиллаж буй салбаруудыг шинэ түвшинд гаргахын зэрэгцээ 

бусад салбаруудад хамтын ажиллагааг эхлүүлэх талаар олон санал дэвшүүллээ. 

Үүнд: Сэлэнгэ аймгийн голлох салбар болох хүнс хөдөө аж ахуй, газар тариалан, 

эрчимжсэн мал аж ахуй, жижиг дунд үйлдвэрлэл, тэдгээрийн тоног төхөөрөмжийг 

аймагт нийлүүлэх мөн хөнгөлттэй нөхцөлтэйгээр аж ахуй нэгжүүдэд шинэ 

дэвшилтэт техник технологийг нэвтрүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллах саналтай 

байгаагаа илэрхийллээ. 

 

ЯПОН УЛСЫН ЭЛЧИН САЙДЫН ЯАМНЫ “ӨВСНИЙ ҮНДЭС” 

ХӨТӨЛБӨРӨӨС СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН СҮХБААТАР СУМЫН 3 ДУГААР 

ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БАРИЛГЫН ИХ ЗАСВАРЫН ГЭРЭЭНД ЯПОН УЛСЫН ЭЛЧИН 

САЙД БОЛОН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА Ш.ОРГИЛ НАР ГАРЫН ҮСЭГ ЗУРЛАА. 

 

Япон Улсын Элчин сайдын 

яамны “Өвсний үндэс” 

хөтөлбөрөөс Сэлэнгэ аймгийн 

Сүхбаатар сумын 3 дугаар 

цэцэрлэгийн барилгын их 

засварын ажлыг гүйцэтгэх хамтран 

ажиллах гэрээнд Япон Улсын 

Элчин сайд болон Сэлэнгэ 

аймгийн Засаг дарга Ш.Оргил нар 

гарын үсэг зурлаа. Энэхүү гэрээ нь  

засварын ажлын бүх зардлыг Япон 

Улсын Элчин сайдын яамны 

“Өвсний үндэс” хөтөлбөрөөс 
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хариуцах бөгөөд аймаг орон нутгийн зүгээс удирдлага зохион байгуулалтаар 

хангаж ажиллахаар харилцан тохиролцсоны дагуу ажлыг бүрэн гүйцэтгэж 

ашиглалтанд орууллаа. 

 

ОХУ-ЫН БУРИАД УЛСЫН ХИАГТЫН  РАЙОНЫ 95 ЖИЛ, ХИАГТ ХОТ 

БАЙГУУЛАГДСАНЫ 290 ЖИЛ, “ЭВ МОД”-НЫ НААДАМД СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН 

ЗАСАГ ДАРГА Ш.ОРГИЛ ОРОЛЦЛОО. 

Хөрш зэргэлдээ, хил залган, хаяа 

дэрлэн амьдарч буй Сэлэнгэ түмэн, 

Буриад зоны төлөөлөл эе эвээ 

хүндэтгэн бэлэгдэж, найрсан уулзаж, 

наадан цэнгэдэг хэдэн зуун жилийн 

түүхэн уламжлалт “Эв мод”-ны 

наадмыг ОХУ-ын Буриад Улсын 

Хиагтын районы Хиагт хотод хамтран 

зохион байгууллаа. Энэ удаагийн 

наадам нь Хиагтын районы 95 жил, 

Хиагт хотын 290 жилийн ойн баяр 

тохиож, Буриад Улсын Засгийн 

газрын тэргүүн оролцсоноороо 

онцлогтой байлаа.  Баяр наадмын 

үйл ажиллагаанд Сэлэнгэ аймгаас 

150 гаруй хүний бүрэлдэхүүнтэй баг амжилттай оролцлоо.  

 

ОХУ-ЫН БУРИАД УЛСЫН МАЛ ЭМНЭЛЭГ, СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ХҮНС 

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗАРТАЙ САНАМЖ БИЧИГ БАЙГУУЛЛАА. 

    ОХУ-ын 

Буриад Улсын 

Мал эмнэлгийн 

удирдах газраас 

Сэлэнгэ аймагтай 

Мал эмнэлгийн 

салбарт хамтран 

ажиллах тухай 

албан ѐсны санал 

тавьж, хамтран 

ажиллах албан 

ѐсны айлчлалд 

ОХУ-ын Буриад улсын Мал эмнэлгийн удирдах газрын дарга, Малын Ерөнхий эмч, 

Ерөнхий байцаагч Сангадиев Эрдэм Гончигбалович тэргүүтэй төлөөлөгчид 
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айлчилж, аймгийн ХХААГ-тай хамтран ажиллах санамж бичгийг байгууллаа. 

Энэхүү уулзалт, санамж бичгийн гол зорилго нь харилцан мэдээлэл солилцох, мал 

эмнэлэг, хорио цээр хяналтын салбарт хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, Сэлэнгэ 

аймаг, ОХУ-ын Буриад Улс хоорондын эдийн засгийн чөлөөт худалдааг дэмжих 

бүхий л нөхцөл, ялангуяа хөдөө аж ахуй, мал, амьтан, ургамал, тэдгээрийн 

гаралтай бүтээгдэхүүний экспорт, импортын таатай нөхцлийг бүрдүүлэх, мал, 

амьтны халдварт, гоц халдварт өвчний тайван байдлыг хангах болон мал эмнэлэг, 

ариун цэвэр, эрүүл ахуйг хангах, аймгийн хэмжээнд мал эмнэлгийн урьдчилан 

сэргийлэх арга хэмжээ бодлогын түвшинд баримталж буй стратеги бодлого, 

төлөвлөлт, эпидемиологийн суурь судалгаа, хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ, 

лабораторийн олон улсын магадлан итгэмжлэл, сүүлийн үеийн багаж тоног 

төхөөрөмж, оношлогоо арга зүйн  талаар танилцаж, харилцан санал солилцоход 

чиглэгдлээ. 

 

ЯПОН УЛСЫН ШИЗУОКА МУЖИД АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА АЛБАН 

АЙЛЧЛАЛ ХИЙЛЭЭ. 

2018 оны 09 дүгээр 

сарын 24-28-ны өдрүүдэд 

аймгийн Засаг дарга 

тэргүүтэй Газрын харилцаа 

барилга хот байгуулалтын 

газрын дарга Б.Саруултөгс, 

аймгийн Засаг даргын 

Тамгын газрын Нийгмийн 

бодлогын хэлтсийн дарга 

Б.Энхбат нарын 3 хүний 

бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг 

Япон Улсын Шизуока мужид 

албан айлчлал хийж 

дараахь асуудлаар санал 

солилцлоо. Үүнд: 2019 онд 

Сэлэнгэ аймагт Газар 

тарилангийн хүрээлэн буюу “Хүлэмжийн парк”-ийг Япон Улсын хөрөнгө 

оруулалтаар байгуулахаар талууд тохиролцлоо. Мөн Япон Улсын Шизуока мужид 

ерөнхий боловсролын сурагчдын “Сурагч солилцоо” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр 

талууд харилцан тохиролцлоо. 

 

 

 

 



 

9 

 

БНХАУ-ЫН ӨМӨЗО-НЫ АРДЫН ХУРЛЫН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА ЛИ 

ЖИХӨН ТЭРГҮҮТЭЙ ТӨЛӨӨЛӨГЧИД СЭЛЭНГЭ АЙМАГТ АЛБАН АЙЛЧЛАЛ 

ХИЙЛЭЭ. 

 

БНХАУ-ын 

ӨМӨЗО-ны 

Ардын хурлын 

нарийн бичгийн 

дарга Ли Жихөн 

тэргүүтэй 

төлөөлөгчид 

2018 оны 07 

дугаар сарын 04-

05-ны өдрүүдэд 

Сэлэнгэ аймагт 

албан ѐсны 

айлчлал хийлээ. Энэхүү айлчлалын хүрээнд Сэлэнгэ аймгийг газар тариалангийн 

бүс нутаг гэдгийг онцлохын зэрэгцээ цаашид 2 талын хамтын ажиллагааны 

хүрээнд хүнс, хөдөө аж ахуй газар тариалангийн салбарт хамтран ажиллах мах 

махан бүтээгдэхүүний чиглэлээр судлан үзэж харъяа яам агентлагт санал тусгаж 

цаашид Сэлэнгэ аймгаас хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн экспортлох тэр дундаа 

улаан буудай болон мах махан бүтээгдэхүүн нийлүүлэх зэрэг томоохон асуудлаар 

талууд харилцан санал солилцож, дараагийн уулзалтаар энэ талаар шийдэлд 

хүрэхээр тохиролцлоо. 

 

ЯПОН УЛСЫН ШИЗУОКА МУЖИЙН ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ХҮРЭЭЛЭНГИЙН 

ХҮНСНИЙ НАРИЙН НОГООНЫ СУДАЛГААНЫ БАГ СЭЛЭНГЭ АЙМАГТ 

АЖИЛЛАЛАА. 

Япон Улсын Шизуока 

мужийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн 

газар тариалангийн судалгааны 

хүрээлэнгийн баг 2018 оны 07 

дугаар сарын 28-31-ний 

өдрүүдэд Сэлэнгэ аймгийн 

Мандал, Шаамар, Сүхбаатар 

сумдад ажиллаж, орон нутгийн 

удирдлагууд болон хувиараа 

нарийн ногоо тариалдаг 

иргэдтэй уулзаж харилцан 

санал солилцож, дэвшилтэт 
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технологи арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа. Судалгааны багийг аймгийн Засаг 

даргын орлогч Б.Нарантуяа хүлээн авч уулзан хүлэмжийн чиглэлээр хамтран 

ажиллах санал тавьсан бөгөөд энэ талаар талууд харилцан судалахаар 

тохиролцлоо. 

 

БНСУ-ААС МОНГОЛ УЛСАД СУУГАА ОНЦ БӨГӨӨД БҮРЭН ЭРХТ ЭЛЧИН 

САЙД НОЁН ЖОН ЖЭН НАМ СЭЛЭНГЭ АЙМАГТ АЖИЛЛАЛАА. 

 

БНСУ-аас 

Монгол Улсад суугаа 

онц бөгөөд бүрэн 

эрхт элчин сайд 

ноѐн Жон Жэн Нам 

тэргүүтэй 

төлөлөгчид 2018 

оны 10 дугаар сарын 

27-ны өдөр Сэлэнгэ 

аймагт ажиллаж 

аймгийн Засаг дарга 

Ш.Оргил, 

удирдлагын багтай 

уулзаж ярилцан 

санал солилцлоо. 

Тухайн уулзалтаар Koica байгууллагатай архивын хадгалалт хамгаалалтын 

асуудлыг шийдвэрлэхэд хамтарч ажиллах хүсэлтээ илэрхийлж, Сэлэнгэ аймагт 

Koica олон улсын байгууллагын сайн дурын ажилтнуудыг боловсрол, эрүүл 

мэндийн салбарт түлхүү ажиллахыг дэмжиж буй талаар санад солилцлоо. 

 

БНСУ-ЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ТУЖИЙН НАРСАНД 10 МЕТРИЙН 

ӨНДӨР ЦАМХАГ БАРИГДАЖ АШИГЛАЛТАНД ОРЛОО. 

Тужийн нарсны тусгай 

хамгаалалтын ойд хүний гараар бүтсэн 

нарсан ойг харж байгаль экологитой 

танилцахад зориулагдсан шинэхэн 

цамхаг ашиглалтанд орууллаа. Манай 

аймгийн Алтанбулаг, Сүхбаатар, 

Шаамар сумдын нутаг дамнан оршдог 

экосистемийн тэнцвэрт байдлыг 

хадгалах ач холбогдолтой байгалийн 

өвөрмөц тогтоц бүхий түүхэн дурсгалт 
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газар болох Тужийн нарс-д энэхүү цамхагийг байгуулсанаар аймгийн аялал 

жуулчлалын салбарт оруулсан чухал хөрөнгө оруулалт боллоо.  

 

БНСУ-ЫН ЖЭЖҮ МУЖИЙН БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 

ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА Ш.ОРГИЛ ХҮЛЭЭН АВЧ УУЛЗЛАА. 

 

Өнөөдөр аймгийн Засаг дарга Ш.Оргил БНСУ-ын Жэжү мужийн 

төлөөлөгчдийг хүлээн авч уулзлаа. Сэлэнгэ аймаг Жэжү мужтай боловсролын 

салбарт багш, сурагч солилцоо хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, ерөнхий боловсролын 

сургуулиудад орчин үетэйгээ хөл нийлүүлэх мэдээлэл зүйн кабинетийг 

ашиглалтанд оруулах 

зэрэгт амжилттай 

хамтран ажиллаж 

байна. Хамтын 

ажиллагааны хүрээнд 

энэ оны эхээр 

Сүхбаатар сумын 

Улсын тэргүүний 2 

дугаар сургуульд шинэ 

мэдээлэл зүйн 

кабинетийг байгуулан 

ашиглалтанд оруулж 

энэ удаа Улсын тэргүүний лаборатори 4 дүгээр сургууль дээр мэдээлэл зүйн 

кабинетийг шинээр байгуулахаар боллоо. Жэжү муж нь Солонгос Улсын аялал 

жуулчлалын гол бүс нутаг бөгөөд Монгол үндэстний өнө эртний түүхэн улбаатай 

дурсгалт зүйлс, хууч яриа зэрэг багагүй байдаг гэдгийг зочид онцолж Аймгийн 

Засаг дарга Ш.Оргил энэ бүс нутгийн аялал жуулчлалын хөгжлөөс судалж Сэлэнгэ 

аймагт аялал жуулчлалын салбарт хамтран ажиллах саналыг тавьсан бөгөөд 

боловсролын салбар дахь хамтын ажиллагаа амжилттай хэрэгжиж байгаад 

талархалаа илэрхийлж цаашид хамтран ажиллахаар тохиролцлоо. 

 

ХБНГУ-ЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА, ХӨГЖЛИЙН 

ЯАМНЫ ЗҮҮН АЗИЙН АСУУДЛЫГ ХАРИУЦСАН ГАЗРЫН ДАРГА ХАТАГТАЙ 

К.ӨЛЛЕРС ТЭРГҮҮТЭЙ ТӨЛӨӨЛӨГЧИД СЭЛЭНГЭ АЙМАГТ АЖИЛЛАЛАА. 
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ХБНГУ-ын Эдийн засгийн хамтын 

ажиллагаа, хөгжлийн яамны Зүүн азийн асуудлыг 

хариуцсан газрын дарга хатагтай К.Өллерс 

тэргүүтэй төлөөлөгчид манай аймагт ажлын 

айлчлал хийж аймгийн Засаг даргын Тамгын 

газрын дарга Ө.Сувдаа, аймгийн Хүнс хөдөө аж 

ахуйн газрын дарга Б.Мөнхтөр нартай уулзаж 

санал солицлоо. Тус уулзалтын хүрээнд Сэлэнгэ 

аймгийн “Тогтвортой хөгжил-түншлэл” хамтын 

ажиллагааны зөвлөлийн бүрэлдэхүүнтэй уулзаж, 

ХБНГУ-ын Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, 

хөгжлийн яамны зүгээс Сэлэнгэ аймгийн төмс, 

хүнсний ногоо эрхлэгчдэд зориулсан зоорины асуудал дээр хамтран ажиллах 

талаар талууд санал солилцлоо.   

 

ХБНГУ-ЫН ОЛОН УЛСЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ НИЙГЭМЛЭГИЙН 

ЭТИС ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗАХИРАЛ КАРИН РАЙНПРЕХТ СЭЛЭНГЭ АЙМАГТ 

АЖИЛЛАА. 

 

Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн ЭТИС 

хөтөлбөрөөс олгож байгаа 30.000 еврогийн буцалтгүй тусламжийн гэрээнд 

Сэлэнгэ аймгийн Засаг дарга Ш.Оргил, Германы олон улсын хамтын ажиллагааны 

нийгэмлэгийн ЭТИС хөтөлбөрийн захирал Карин Райнпрехт нар гарын үсэг зурлаа. 

Энэхүү хөрөнгө оруулалт нь Сэлэнгэ аймгийн аялал жуулчлалын хөгжлийг 

дэмжиж, аялал жуулчлалын компаниуд өөрсдийнхөө чадавхийг бэхжүүлж, 

сайжруулалт хийх зорилготой юм. Сэлэнгэ аймаг Германы олон улсын хамтын 

ажиллагааны нийгэмлэгийн ЭТИС хөтөлбөрийн хүрээнд цаашид аялал 
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жуулчлалын зэрэгцээ хөдөө аж ахуй тэр тундаа жимс, ногооны өртгийн сүлжээг 

сайжруулах тал дээр хамтран ажиллахаар харилцан тохиролцлоо. 

 

АДРА ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГЫН МОНГОЛ УЛС ДАХЬ СУУРИН 

ТӨЛӨӨЛӨГЧ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГАТАЙ УУЛЗЛАА. 

 

2018 оны 11 дүгээр 

сарын 30-ны өдөр Адра Олон 

Улсын байгууллагын Монгол 

Улс дахь суурин төлөөлөгч 

Anna Sanzenbacher, төслийн 

менежер Г.Цэцгээ нар аймгийн 

Засаг даргатай уулзаж 2018-

2021 онд Сэлэнгэ аймгийн 12 

сум, 1 тосгонд хэрэгжих 

“Органик хөдөө аж ахуйн 

түншлэл” төслийг талаар 

санал солилцсон бөгөөд 

энэхүү төсөл нь 2018-2021 онд 

хэрэгжих төсөл юм. Тус төсөл хэрэгжих хугацаанд аймгийн Төрийн 

байгууллагуудыг өргөн хүрээтэйгээр хамруулах саналтай байгаа бөгөөд тухайн 

төсөл хэрэгжих явцад шат дараалсан сургалтыг зохион байгуулах бөгөөд энэ 

талаар удирдлагууд харилцан санал солилцлоо. 

 

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА, ИРГЭДИЙН ХУРЛЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧИД БНХАУ-

ЫН ГУАНЖУ ХОТОД АЛБАН АЖЛААР ЗОЧИЛЛОО. 

 

2018 оны 05 дугаар сард аймгийн Засаг дарга, Иргэдийн Хурлын 

төлөөлөгчдийн бүрэлдэхүүнтэйгээр БНХАУ-ын Гуанжу хотод зохион байгуулагдсан 

Хөдөө аж ахуйн яармаг үзэсгэлэн худалдаанд оролцож хөдөө аж ахуйн салбарт 

нэвтрүүлэх боломжтой дэвшилтэт техник технологийг судлах зорилгоор ажлаад 

ирсэн. 

 

АЙМГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ЧУУЛГА 

УУЛЗАЛТААР  АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА ГАДААДЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧ 

НАРТАЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ САНАМЖ БИЧИГТ ГАРЫН ҮСЭГ ЗУРЛАА. 

 

2018 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдөр Сэлэнгэ аймагт зохион байгуулагдсан 

“Хөрөнгө оруулалтын эдийн засгийн чуулга уулзалт”-аар аймгийн Засаг дарга 

Ш.Оргил дараах гадаадын хөрөнгө оруулагч нартай Хөрөнгө оруулалтын санамж 
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бичигт гарын үсэг зурж баталгаажууллаа. Үүнд: 

 Монгол-Германы хамтарсан ашигт малтмал, технологийн их сургууль 

/аймгийн хөгжил дэвшилд шаардлагатай боловсон хүчнийг бэлтгэх, МГТИС-д 

элсэгчдийн тоог нэмэгдүүлэх, төгсөгчдийг орон нутагт нь ажлын байраар хангах, 

хамтарсан судалгаа шинжилгээний ажил хийх, төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, 

Сэлэнгэ аймаг ба сумдын Засаг дарга түүний Тамгын газар, хэлтэс, агентлагын 

ажиллагсадын чадавхыг бэхжүүлэх, ажилтан, албан хаагчдыг дахин сургалтад 

хамруулах, аж ахуйн нэгж, иргэд, төгсөгчид, профессор багш, эрдэмтэн 

судлаачдын хамтын ажиллагааг өргөжүүлнэ/ 

 Буриад Улсын их сургууль 

/Оросын Холбооны Улсын дээд их сургуульд оюутан элсүүлэх журмын дагуу 

Сэлэнгэ аймгийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 9-10-11 ангийн сурагчдыг 

612 цагийн 1 хичээлийн жил орос хэлний бэлтгэл ангид суралцуулан Буриад 

улсын их сургуулийн бурэлдэхүүн коллеж, сургууль, факультетад элсүүлэхээр 

бэлтгэнэ/ 

 Швейцарь улсын иргэн Паскал Гейрц 

/Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар суманд цанын бааз байгуулах төслийн хөрөнгө 

оруулалтын асуудлыг шийднэ/ 

 Сибирийн хэрэглээний хоршооллын их сургууль 

/Монгол Улсын Сэлэнгэ аймаг дахь хөдөлмөрийн зах зээлд шаардлагатай 

бакалаврын болон магистрын, мөн нэмэлт боловсролын төрөл бүрийн хөтөлбөрт 

дээд боловсролыг Сибирийн Хэрэглээний хоршооллын их сургуульд (СибУПК)  

эзэмших эрхээ хэрэгжүүлэхийг нь хангах зорилгоор сургууль, коллеж, дээд 

сургуулиудад суралцагсадын дунд ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох ажлыг 

бий болгох таатай нөхцөлийг бүрдүүлэхэд чиглэнэ/ 

 

ШВЕЦАРИЙН ХӨГЖЛИЙН АГЕНТЛАГИЙН СЭЛЭНГЭ АЙМАГТАЙ 

ХАМТРАН ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ “ТОГТВОРТОЙ БИЧИЛ УУРХАЙ ТӨСӨЛ, 

“ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ” ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРҮҮДИЙН 

ХҮРЭЭНД ДАРААХ АРГА ХЭМЖЭЭНҮҮДИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА. 

 

“Тогтвортой хөгжлийн боловсрол төсөл”-өөс зарласан “Сэлэнгэ-2030” төсөл 

бичих уралдаанд тэргүүлсэн Сүхбаатар сумын ерөнхий боловсролын 4-р сургууль 

19.0 сая төгрөгийн “Дугуйтай төсөл”, 3-р сургууль 15.0 сая төгрөгийн “Нарлаг 

сургууль-Ухаалаг хэрэглээ” төслийг амжилттай хэрэгжүүллээ. 

“Тогтвортой хөгжлийн боловсрол 2030” төслийн 40.0 сая төгрөгийн 

санхүүжилтээр “Байгаль дахь зуны сургалтын төв”-ийг “ашиглалтанд орууллаа. 
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ТАЙЛАНД УЛСТАЙ ХАМТРАН “ТОГТВОРТОЙ АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ-

ХҮРТЭЭМЖТЭЙ ЭДИЙН ЗАСАГ” ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД АЙМАГТ ЭНЭ ОНД 

ДАРААХ АЖЛУУДЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА. 

 

ГОУХАН-ийн ЭТИС /MRI/ хөтөлбөрөөс энэ онд дараах арга хэмжээнүүдийг 

зохион байгууллаа.Үүнд: 
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 Герман-Монгол-Тайланд гурван улсын “Тогтвортой аялал, жуулчлал 

хүртээмжтэй эдийн засаг” төслийн хүрээнд 2018 оны 02 дугаар сарын 4-10-

ны өдрүүдэд Тайланд улсад “Тогтвортой аялал жуулчлалын удирдлага” 

суралцах аялалд Засаг даргын орлогч Ж.Сайнцог оролцсон. 

 “Тайланд улсын Тогтвортой аялал жуулчлал хүртээмжтэй эдийн засаг, 

нутгийн иргэдэд түшиглэсэн аялал жуулчлал” сургалтанд 4 төрийн албан 

хаагч 1 бизнес эрхлэгч нийт 5 хүнийг хамруулж, чиглүүлэгч нарыг бэлтгэсэн. 

 ГОУХАН-ийн “Тогтвортой аялал жуулчлал, хүртээмжтэй эдийн засгийн 

төслийн хүрээнд”  Шаамар сумын Дулаанхаан тосгоны “Хөвчит нум” 

нөхөрлөлд нутгийн иргэдийг түшиглэсэн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхээр 

сонгон авч 2018 оны 5 сард сургах чадавхжуулах ажлыг зохион байгуулж,  9-

р сарын 10-наас 11-ний өдрүүдэд турших аялал хийсэн.  

 Мөн тус төслийн газраас манай аймагт 9.090.000 төгрөгийн үнэ бүхий 

зөөврийн эко бие засах ариун цэврийн өрөө 3-ыг шийдвэрлэж хүлээлгэн 

өгсөн.  

 “Орон нутгии ̆н цогц хөгжил” төслии ̆н хүрээнд орон нутгии ̆н хөгжилд Төр, 

иргэнии ̆ нийгмийн баи ̆гууллага, жижиг дунд үи ̆лдвэрлэл эрхлэгч, уул уурхаи ̆н 

баи ̆гууллагын тэгш оролцоог хангасан түншлэлии ̆н уялдаа холбоо, хамтын 

ажиллагааг хангах үүрэг бүхии ̆ “Тогтвортой хөгжил-түншлэл” хамтын 

ажиллагааны зөвлөлии ̆г аймгии ̆н ИТХ-ын дэргэд 15 хүний 

бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулан ажиллаж байна. 

 ГОУХАН-ийн “Эрдэс баялаг, түүхийн эдийн иж бүрэн санаачлага хөтөлбөр”-

ийн газартай хамтран “Үзэсгэлэнт Сэлэнгэ” гар урлал, бэлэг дурсгалын 

бүтээлийн уралдааныг аймгийн Засаг даргын 2018 оны А/340 тоот 

захирамжаар зохион байгуулж, нийт 51 бүтээл ирснээс 3 ангилалд 9 байрын 

бүтээлийг шалгаруулж тоног төхөөрөмж бэлэглэн, сурталчлах ажлыг зохион 

байгуулж байна 

 Аялал жуулчлалын хөгжлийн стратеги бодлогыг тодорхойлох, бүтээгдэхүүн 

үйлчилгээг сурталчилах, тогтвортой аялал жуулчлалын хөгжлийг дэмжих 

зорилгоор 2018 оны 09 дүгээр сарын 14-нөөс 16-ны өдрүүдэд зохион 

байгуулсан “Увс аймгийн аялал жуулчлалын анхдугаар форум”-д аймгийн 

Засаг даргын орлогч Ж.Сайнцог, төсөл хариуцсан мэргэжилтэн 

Л.Мягмарцэцэг, “Үзэсгэлэнт Сэлэнгэ” гар урлал, бүтээлийн уралдааны 

модон эдлэлийн төрөлд 1-р байр эзэлсэн С.Болдбаатар, Шаамар сумын 

Дулаанхаан тосгоны “Хөвчит нум” нөхөрлөлийн М.Баярмаа нар оролцсон.  

 GIZ-ийн ЭТИС хөтөлбөр, Монгол улсын Их сургуультай  хамтран 2018 оны 

10 дугаар сарын 10-нд өдөр 7 дахь удаагаа зохион байгуулж байгаа “Tөрийн 

албаны хүний нөөцийн чадавхийг хөгжүүлэх – Бизнесийн таатай орчинг 

хэрхэн бий болгох” эрдэм шинжилгээний олон улсын цуврал хуралд 
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“Тогтвортой хөгжил-түншлэл” хамтын ажиллагааны зөвлөлийн төлөөлөл 

оролцсон. 

 Төслийн хүрээнд санаачилсан Сэлэнгэ аймгийн “Аялал жуулчлалын хөрөнгө 

оруулалтын тусгай сан”-д аймгийн аялал жуулчлалын үйлчилгээ үзүүлж 

байгаа аж ахуйн нэгж байгууллага, жуулчны бааз, орон нутгийн иргэдийн 

нөхөрлөлийн тогтвортой, чанартай үйл ажиллагаанд шаардагдах хөрөнгө, 

материал, тоног төхөөрөмжийг, сайжруулах, эко бие засах газар байгуулах 

зэрэг бодит хөрөнгө оруулалтанд зарцуулах 30.000 еврогийн санхүүжилтийг 

шийдвэрлэсэн. 

 

ГЕРМАНЫ ОЛОН УЛСЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ НИЙГЭМЛЭГИЙН 

ЭРДЭС БАЯЛАГ, ТҮҮХИЙ ЭДИЙН ИЖ БҮРЭН САНААЧЛАГА ХӨТӨЛБӨРИЙН 

ОРОН НУТГИЙН ЦОГЦ ХӨГЖИЛ – 4 ТАЛТ ТҮНШЛЭЛ ТӨСЛИЙН ДАРГА 

К.ӨЛЛЕРС АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГАТАЙ УУЛЗЛАА. 

 

ХБНГУ-ын Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн яамны Зүүн азийн 

асуудлыг хариуцсан газрын дарга хатагтай К.Өллерс, Монгол Улс дахь ХБНГУ-н 

Элчин сайдын яам, монгол улс дах GIZ-н удирдлагууд манай аймагт ажлын 

айлчлал хийж, Сэлэнгэ аймгийн “Тогтвортой хөгжил-түншлэл” хамтын 

ажиллагааны зөвлөлийн бүрэлдэхүүнтэй уулзан, Шаамар сумын Дулаанхаан 

тосгоны “Хөвчит Нум” нөхөрлөлийн үйл ажиллагаатай танилцаж, мөн аймгийн 

Засаг даргатай уулзаж төслийн талаар харилцан санал солилцлоо. 

 

“ГАДААД БОДЛОГО, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, НЭГДСЭН ЗОХИЦУУЛАЛТ, ДЭГ 

ЖАЯГ” СЭДЭВТ  СУРГАЛТАНД ХАМРАГДЛАА 

 

“Төрийн гадаад бодлого, үйл ажиллагааны нэгдмэл байдлыг сайжруулах 

тухай” Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 2013 оны 01/01 дүгээр зөвлөмж, 

Засгийн газрын 2013 оны 169 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Төрийн гадаад 

бодлого, үйл 

ажиллагааны 

нэгдмэл байдлыг 

хангах журам”-

ыг хэрэгжүүлэх, 

 гадаад 

харилцааны 

нэгдсэн 

зохицуулалтыг 

хангахад  яамд, 

агентлагууд 
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болон аймгуудын зүгээс анхаарах асуудлуудын талаар яамнаас мэдээлэл хийсэн. 

Энэхүү сургалтанд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга Ө.Сувдаа, Төрийн 

Захиргааны Удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтэн Л.Төгөлдөр нар хамрагдсан. 

“ЗХАБНЗЗХХОЛБОО”-НЫ ЧИГЛЭЛЭЭР: 

 

Зүүн Хойд Азийн бүс нутгийн засаг захиргааны холбооны зохион байгуулсан 

үйл ажиллагаанд идэвх санаачлагатай оролцож, аймагтай холбоотой үйл 

ажиллагаанд цаг алдалгүй түргэн шуурхай мэдээ мэдээллээ илгээн ажиллаж 

байна. Тайлант хугацаанд дараах арга хэмжээнүүдэд холбогдох төрийн албан 

хаагчдыг хамрууллаа. Үүнд: 

- БНСУ-ын Гѐнсанбүг мужийн 

Гѐнжү хотод 2018 ны 06 

дүгээр сарын 21-24-ний 

өдрүүдэд “NEAR 2018” 

гишүүн орнуудын гадаад 

харилцааны 

мэргэжилтнүүдийн хуралд 

аймгийн Засаг даргын ТЗУХ-

ийн ахлах мэргэжилтэн, 

гадаад харилцааны 

мэргэжилтэн нар амжилттай 

оролцлоо. 

 

- Зүүн хойд Азийн нийгэм, эдийн засаг, соѐлын тухай ойлголт, мэдлэгийг 

дээшлүүлж, сэтгэн бодох танин мэдэхүйн үйл ажиллагаагаар дамжуулан 

зурах ур чадварыг хөгжүүлэх зорилгоор гишүүн орон нутгийн сурагчдын дунд гар 

зураг, постерийн 6 дугаар уралдааныг зарлсаныг аймгийн нийт Ерөнхий 

боловсролын сургуулиудын сурагчдын дунд түгээн, мэдээллээр хангаж 

ажилласаны дүнд аймгийн сургуулиудын ахлах ангийн нийт 8 сурагчийн 

бүтээлж ирж тэдгээрийг ЗХАБНЗЗхолбоо-д хүргүүлсэн. 

- БНСУ-ын Гѐнгсанбүг мужийн Пухан хотод 2018 оны 08 дугаар сарын 17-

22-ны өдрүүдэд “Зүүн Хойд Азийн Залуу удирдагч форум-2018” арга 

хэмжээнд аймаг орон нутгаа төлөөлөн нэг залуу тус арга хэмжээнд 

амжилтттай оролцоод ирсэн.  

 

 

 

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР 


