
П. Цогтсайхан, Цэнгэг  усны нөөц байгаль     

      хамгаалах төв  



Амьтан, ургамал ашиглах  

 Агнах 

 Барих 

 Түүх, бэлтгэх 

 Тарималжуулах 

 Гадаадад гаргах 

 Гадаадаас оруулах 

Зориулалт:    ахуйн, үйлдвэрлэл, тусгай 



Хууль эрх зүй 

 Байгалийн ургамлын тухай, 1995, 2010 /13, 
15-р зүйл/ 

 Амьтны тухай хууль, 2012 /7, 13-20-р, 25 зүйл/ 
 Ховордсон амьтан, ургамал тэдгээрийн 
гаралтай эд зүйлийн гадаад худалдааг 
зохицуулах тухай, 2002 /8, 9-р зүйл/ 

 Оéí äàãàëò áàÿëãèéã хамгаалах, зохистой 
ашиглах æóðàì / ÁÎÑ 2014 îíы A/166 
òóøààë/  

 Óðãàìàë àøèãëàõ, çºâøººðºë îëãîõ ýðõèéí 
áè÷ãèéí çàãâàð, æàãñààëò áàòëàõ òóõàé 
/ÁÎÑ 1995 îíû 138 òóøààë 
 



 

 “Ан амьтан, тэдгээрийн гаралтай түүхий эдийн  гарал 
үүслийн  тодорхойлолт олгох, хяналт тавих журам”-ыг  
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2009 оны 6 
дугаар сарын 26-ны өдрийн 172 тоот тушаал 

 

 “Амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд 
зүйлийг гадаадад гаргах, гадаадаас оруулах” БОС-ын 
2011 оны журам 

 

 “Ховор амьтны жагсаалт батлах тухай, ховор амьтан 

 агнах барих зөвшөөрөл олгох журам” ЗГ-ын 
2013.03.16-ны өдрийн 93 дугаар тогтоол 

 



Ахуйн болон үйлдвэрийн зориулалтаар амьтан 
агнах, барих, ургамал түүж, бэлтгэх зөвшөөрөл 
олголт 

 Аймгийн БОАЖГ-ын санал 

 Сайдын тушаал 

 Аймгийн ИТХ-ын тогтоол 

 Сумдаар хийсэн хуваарь 

 Сумын Засаг дарга, БОХУБ-аас зөвшөөрөл 

Ховор ургамлыг үйлдвэрлэлийн зориулалтаар түүж бэлтгэх 
зөвшөөрлийг төрийн захиргааны төв байгууллага олгодог 





Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар загас агнах 
зөвшөөрөл олгох дараалал 
 
 
 БОАЖСайдын тушаалаар тухайн жилд үйлдвэрлэлийн зориулалтаар агнах 

загасны тоо хэмжээний дээд хязгаарыг батална; 
 
 Сайдын тушаалаар батласан дээд хязгаарт багтаан тухайн аймгийн ИТХ-

аас агнах загасны хэмжээг сумдаар хуваарилна; 
 
 Хуваарийн дагуу  аймаг Засаг даргын захирамжаар аж ахуйн нэгжүүдэд 

хуваарилна; 
 
 Хуваарьт орсон аж ахуйн нэгжүүд сумын Засаг даргатай гэрээ байгуулж 

/тэмдэгтийн хураамж 1 сая төгрөг суманд тушаах/, үйлдвэрлэлийн 
зориулалтаар загас агнах төлбөр төлнө. Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар 
загас агнах төлбөрийн хэмжээ нь  килограмм тутамд 1000 төгрөг.  
 



Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар агнасан загас экспортлоход 
шаардагдах баримт бичиг 
 
 Тухайн аж ахуйн нэгжид  үйлдвэрлэлийн зориулалтаар загас агнах эрх олгосон аймгийн Засаг 

даргын захирамжийн хувь; 
 
 Тухайн аж ахуйн нэгж,  сумын Засаг даргын хооронд  үйлдвэрлэлийн зориулалтаар загас 

агнахаар байгуулсан гэрээний хувь, гэрээ байгуулахдаа улсын тэмдэгтийн хураамж 1000 000 
төгрөг төлсөн баримт /сумын дансанд/ 

 
 Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар загас агнах төлбөр төлсөн тухай баримт , 
 
 Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар загас агнасан тухай сумын БОХУБ-ын тодорхойлолт буюу гарал 

үүслийн бичиг; 
 
 Тухайн аж ахуйн нэгжийн загас экспортлох  тухай албан  хүсэлт; 
 
 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар; 
 
 Худалдан авагч талтай байгуулсан гэрээний хувь; 
 
 Элбэг амьтан тэдээрийн гаралтай түүхий эдийг экспортлохдоо улсын тэмдэгтийн хураамж 

150 000 төгрөг төлсөн баримт; ЧД Татварын хэлтэс  Улсын тэмдэгтийн хураамж 2611016627 
 
 Гэрчилгээний үнэ 12500 төгрөг төлсөн баримт. Төрийн банк Байгаль хамгаалах сан 900013040 

 



 Тухайн жилд тóñãàé çîðèóëàлòààð  àãíàõ, áàðèõ 

àãíóóðûí амьтны òîî õýìæýýã  Çàñãийí ãàçðûí 

тогтоолоор тогтоодог.  

Тусгай зориулалтаар гадаадын 

анчдаар ан агнуулах  

зөвшөөрөл олголт 



 Засгийн газрын тогтоолд заасан тоо хэмжээнд багтаан 
агнуурын ховор амьтныг гадаадын анчдаар зуучлан 
агнуулах хуваарийг батлагдасан агнуурын 
менежментий төлөвлөгөөг үндэслэн aймаг, сумдад  
Байгаль орчин, ногоон, хөгжлийн сайдын тушаалаар 
хуваарилна. 

 

  

    

   БОНХС-ын тушаалыг үндэслэн сумдууд гадаадын 
анчдаар ан агнуулах гэрээг хүсэлт гаргасан аж ахуйн 
нэгжтэй байгуулж, аймгийн Засаг даргаар батлуулна. 
Нөхөрлөлтэй гурвалсан гэрээ байж болно. 



 БОНХЯ-наас гадаадын анчдаар ан агнуулах 
тусгай зөвшөөрлийг олгохдоо сумын Засаг 
даргатай байгуулсан гэрээ, төлбөр төлсөн 
баримтыг үндэслэн олгоно. 







 Тусгай зөвшөөрөлд үндэсний зуучлагч аж ахуйн 

нэгжийн нэр, гадаад улс, гадаадын анчны нэр, 

гадаадын ангийн пүүсийн нэр, аль аймаг, сумаас 

агнах, ангийн отгийн нэр, ямар амьтныг хэдэн 

толгойг агнах болон зөвшөөрлийн хүчинтэй байх 

хугацаа, зөвшөөрөл олгосон он сар өдөр, 

зөвшөөрөл олгосон албан тушаалтны нэр гарын 

үсэг, яамны тэмдэг байна 





Үéëäâýðëýëèéí  çîðèóëàëòààð óðãàìàë, òүүæ áýëòãýõ, àøèãлàõ 
çºâøººðºë îëãîõîä øààðäàãäàõ áàðèìò áèчèã  

  

 Уðãàìàë àøèãëàõ  çºâøººðºë õ¿ññýí  хүсэлт,  

 

 Àæ àõóéí íýãæèéí óëñûí á¿ðòãýëèéí ãýð÷èëãýýíèé õóóëáàð,  

  

 Эм бэлтгэн найруулах үйл ажиллагааны эрхийн гэрчилгээ /Ховор ургамлыг үйлдвэрлэлийн 

зориулалтаар ашиглах аж ахуйн нэгжүүд/  

 

 Òóõàéí óðãàìëûí íººöèéí õýìæýýã òîãòîîëãîñîí òàéëàí, ä¿ãíýëò, 

 Óðãàìëûí íýð, ýä ýðõòýí, àøèãëàõ çîðèóëàëò áîëîí, óðãàìëûã íºõºí ñýðãýýõ àðãà 

õýìæýýã òóñãàñàí òºñºë,  

 Áîëîâñðóóëñàí òºñëèéã õîëáîãäîõ ìýðãýæëèéí áàéãóóëëàãààð õÿíóóëñàí ä¿ãíýëò. 

 Áàéãàëü îðèíä íºëººëºõ áàéäëûí ¿íýëãýý ººðèéí çàðäëààð õèéëãýñýí òàéëàí, 

 ÁÎ-íû ìýðãýæëèéí áàéãóóëëàãà áîë ìýðãýæëèéí áàéãóóëëàãûí ãýð÷èëãýýíèé õóóëáàð, 

 Òóõàéí àéìàã, ñóìààñ óðãàìàë àøèãëàõ, түүж бэлтгэх тарималжуулах çîðèëãîîð ãàçàð 

ýçýìøèæ áàéãàà áîë ãàçàð ýçýìøëèéí ãýð÷èëãýýíèé õóóëáàð 

 

 Æè÷:  Çºâøººðºë îëãîõ áàéãóóëëàãûí õ¿ñýëòèéã õ¿ëýýí àâ÷ øèéäâýðëýõäýý äýýðõ áè÷èã 

áàðèìòóóäààñ ãàäíà òóõàéí óðãàìàë òàðõñàí àéìàã ñóìäûí ñàíàë ä¿ãíýëò, òóõàéí æèëä 

ò¿¿æ áýëòãýõ óðãàìëûí íýð, òºðºë òîî õýìæýýã áàòëàñàí ÁÎÀÆÑ-ûí òóøààëûã  

õàðãàëçàíà. 

 





Ан амьтан агнах барих зөвшөөрөл олгох 

Үйлдвэрлэлийн болон  òóñãàé  çîðèóëàëòààð àìüòàí àãíàõ, áàðèõ çºâøººðºë 

îëãîõîä øààðäàãäàõ áàðèìò áè÷èã 

 

1.ÁÎÀÆß-íû ÕÁÎÁÍÃ-ò  àìüòàí àãíàõ, áàðèõ àøèãëàõ  çºâøººðºë õ¿ññýí  албан õ¿ñýëò 

2.Àãíóóðûí ýäýëáýð ãàçàðò  àãíóóð çîõèîí áàéãóóëàëò õèéëãýñýí  òàéëàí, 

3.Òóõàéí àìüòíû íººöèéí õýìæýýã òîãòîîëãîñîí òàéëàí, ä¿ãíýëò, 

4.Àìüòíûã àãíàõ áàðèõ, àøèãëàõ çîðèóëàëò áîëîí, õàìãààëàõ, ºñãºí ¿ðæ¿¿ëýõ àðãà 

õýìæýýã òóñãàñàí òºñºë, 

5.Үйлдвэрлэлийн  зориулалтаар амьтан ангах барих талаар бîëîâñðóóëñàí òºñëèéã 

õîëáîãäîõ ìýðãýæëèéí ýðäýì øèíæèëãýýíèé áàéãóóëëàãààð õÿíóóëñàí ä¿ãíýëò, ñàíàë. 

6.Òóñãàé çîðèóëàëòààð àãíàõ áàðèõ õóâààðüò  îðñîí ýñýõ øèéäâýð 

7.Тусгай зориулалтаар ан агнах тухай сумын Засаг даргатай байгуулсан гэрээ 

 

Äàãàëäàõ áàðèìò áè÷èã 

 

1.Àæ àõóéí íýãæèéí óëñûí á¿ðòãýëèéí ãýð÷èëãýýíèé õóóëáàð,  

2.ÁÎ-íû ìýðãýæëèéí áàéãóóëëàãà áîë ìýðãýæëèéí áàéãóóëëàãûí ãýð÷èëãýýíèé õóóëáàð, 

3.Òóõàéí àéìàã , ñóìààñ àìüòíû ¿ðæ¿¿ëýõ, àãíàõ áàðèõ  çîðèëãîîð ãàçàð ýçýìøèæ áàéãàà 

áîë ãàçàð ýçýìøëèéí ãýð÷èëãýýíèé õóóëáàð. 

 

Жич: Ахуй зориулалтаар  ан амьтныг агнах барих зөвшөөрлийг БОАЖС-ын 

тушаалаар батласан тоо хэмжээний дээд хязгаарт багтаан сум дүүргийн Засаг 

дарга олгоно. 



Зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт, бичиг 
 

 2.1. Амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, судалгааны ажлын сорьц дээжийг  судалгаа 

шинжилгээний, бэлэг дурсгалын, соёл урлагийн, үзмэрийн, цуглуулгын, худалдааны зориулалт 

  

 2.2.1. Иргэний үнэмлэх, түүнтэй адилтган үзэх баримт бичгийн хуулбар, аж ахуйн нэгж,  байгууллагын улсын 

бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар; 

 

 2.2.2. Амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд зүйлийг агнаж, барих, түүж бэлтгэх албан ёсны 

зөвшөөрөл;  

 

 2.2.3. Амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, зүйлийг түүж бэлтгэсэн, агнаж барьсан, талаарх 

гарал үүслийн тодорхойлолт, зүүлт төлбөр, хураамж төлсөн баримт; 

 

 2.2.4. Амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эдийг худалдан авсан бол төлбөрийн баримт, худалдагч 

талын тодорхойлолт; 

 

 2.2.5. Амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, судалгааны ажлын сорьц дээжийг  гадаад улсад 

гаргах, гадаад улсаас оруулах талаар хүлээн авагч болон нийлүүлэгч талтай байгуулсан гэрээний хувь; 

 

 2.2.6. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт; 

  

 2.2.7. Зөвшөөрлийн гэрчилгээний үнэ төлсөн тухай баримт, 

 

 2.2.8. Амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эдэд байгалийн голомтот болон халдварт өвчний талаар 

хийсэн лабораторийн шинжилгээний дүгнэлт. 

  

 

 





Зөвшөөрөл олгох 
 
 
 3.1. Амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий 

эд, судалгааны ажлын сорьц дээжийг  гадаад 
улсад гаргах, гадаад улсаас оруулах иргэн, аж 
ахуйн нэгж, байгууллагын  хүсэлтийг хүлээн 
авсан албан тушаалтан ажлын 10 хоногт багтаан 
нягтлан үзэж, зөвшөөрөл олгох эсэх талаар 
дүгнэлт гаргаж, шийдвэрлүүлнэ. 

  
 3.2. Зөвшөөрлийг тусгай хэвлэмэл хуудсаар 

олгоно. 
 
 3.3. Зөвшөөрлийг нэг удаа олгох ба зөвшөөрлийн 

хүчинтэй хугацаа олгосон өдрөөс хойш 30 хүртэл 
хоног байна. 

  
 

 3.5. Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хүсэлт, 
гаалийн удирдах төв байгууллагын лавлагаа, 
хүндэтгэх шалтгааныг нягтлан үзсэний үндсэн 
дээр зөвшөөрөл олгосон албан тушаалтан 
зөвшөөрлийн хугацааг 30 хүртэл хоногоор нэг 
удаа сунгаж болно. 
 



ХУУЛИЙН ДАГУУ 
 
Ахуйн зориулалт:  Цагаан зээр, бор гөрөөс, зэрлэг гахай, заарт харх, агнуурын 
загас, хур, сойр , хөтүү, ятуу 
 
Тусгай зориулалт: Аргаль угалз, янгир ямаа, хар сүүлт, цагаан зээр , саарал чоно 
 
Хүрэн баавгай, Халиун буга 
 
Үйлдвэрийн зориулалт: Агнуурын загас ( нохой сугас, шар сугас, монгол хадран, 
булуу цагаан, хэлтэг, цулбуурт ) 
 

Ан агнуурт ашиглагдаж байгаа амьтад 

ХУУЛЬ БУСААР 
 
Элбэг: Цагаан зээр, бор гөрөөс, зэрлэг гахай, тарвага, шар үнэг, халздай дорго 
 
Ховор: Янгир ямаа, хар сүүлт, халиун буга, хүрэн баавгай, тул загас, хилим загас 
хойлог шувуу 
 
Нэн ховор: Цоохор ирвэс, монгол бөхөн, баданга хүдэр 
 



Íàíãèàä çýýðãýíý 

Äýðýâãýð æèðãýð¿¿ 

Öºëèéí àðãàìæèí öýöýã 



Ç¿¿í ãàðûí ãî¸î Эгэл Бавран 





CITES-зорилго 

 Зэрлэг амьтан ба ургамлын аль нэгэн зүйл олон 
улсын худалдаанд хэт их хэмжээгээр 

ашиглагдаж, устах аюулд орохоос сэргийлэх, 
хамгаалах  явдал. 

 

 Конвенцид нэгдэн орсон улс, нэгдэн ороогүй аль 
нэг улстай зэрлэг амьтан ба ургамлын аймгийн 
ховордсон зүйл, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, эд 
эрхтэн түүгээр хийсэн бүтээгдэхүүний худалдаа 
хийхдээ конвенцийн заалтыг мөрдөнө. 



 Нийт -175 орон элссэн 

 Монгол улс 131 дэх орон -1996.04.04-нд элссэн 



CITES хавсралт 

 Хавсралт 1 - Устах аюулд орсон зүйлүүд орно.  

 

 Хавсралт 2 - Устах аюулд орж болзошгүй зүйлүүд орно.  

 

 Хавсралт 3 - Худалдаалах асуудлыг хянахад бусад 
Талуудтай хамтран ажиллах шаардлагатай гэж үзэж 
байгаа зүйлүүд багтана.  

 



Appendix 
I-800, II-32500, III-170 



Манай орноос  

CITES-ийн  Хавсралт 1: 

- 5 зүйл хөхтөн 

- 13 зүйл шувуу 

 

  

  

 

CITES-ийн Хавсралт 2:   

- 9 зүйл хөхтөн,  

- 58 зүйл шувуу,  

- 8 зүйл ургамал,  

- 2 зүйл загас,  

- 1 зүйл шавьж,  

- 1 зүйл мөлхөгч   

 















  

“Байгалийн ургамлын тухай” хууль-1995 
 
“Амьтны тухай” хууль-2012 он 
 
“Ховордсон амьтан, ургамал тэдгээрийн 
гаралтай түүхий эд зүйлийн гадаад худалдааг 
зохицуулах тухай” хууль-2002 он 
 

CITES-тэй холбоотой хууль эрх зүй 



 Конвенцийн 9 дүгээр зүйлийн 1.б заалт 
 
 “Ховордсон амьтан, ургамал тэдгээрийн гаралтай түүхий эд 

зүйлийн гадаад худалдааг зохицуулах тухай” хуулийн 2, 4 
дэх заалт,  
 

 “Амьтны аймгийн тухай” хуулийн 23, 24 дүгээр зүйл, 
 

 “Байгалийн ургамлын тухай” хуулийн 17 дугаар зүйлийн 1-д 
заасныг үндэслэн байгуулаад ажиллаж байна. 
 

CITES нь: 

 - Удирдан зохицуулах зөвлөл 

 - Шинжлэх ухааны зөвлөл 







  

 Êîíâåíöèéí 1 ä¿ãýýð õàâñðàëòàä îðñîí àìüòàí, óðãàìàë, 

òýäãýýðèéí ãàðàëòàé ýä ç¿éëèéã àøèã îëîõ çîðèëãîîð 

õóäàëäààëàõûã õîðèãëîíî.Зºâõºí ñóäàëãàà, øèíæèëãýý õèéõ, 

ìóçåé, àìüòíû õ¿ðýýëýíä áàéðøóóëàõ, öèðêýä òîãëóóëàõ 

çîðèóëàëòààð îëîí óëñàä õóäàëäààëæ áîëíî.  

 

 Êîíâåíöèéí 2 äóãààð õàâñðàëòàä îðñîí àìüòàí, óðãàìàë, 

òýäãýýðèéí ãàðàëòàé ýä ç¿éëèéã àøèã îëîõ çîðèëãîîð 

õóäàëäààëæ  áîëíî. 

 

 

 
 
Гадаад худалдааны зохицуулалт 
 



 УТХураамж: 
   Конвенцийн хавсралтад 

орсон ховордсон амьтан, 
ургамал, тэдгээрийн 
гаралтай эд зүйлийг 
экспортлох буюу 
импортлох зөвшөөрөл, 
реэкспортлох буюу далай, 
тэнгисээс олборлон 
оруулах зөвшөөрөл, 
гэрчилгээ олгоход аж 
ахуйн нэгж, байгууллагаас  
260 000 төгрөг, иргэнээс 
150 000 төгрөг, бэлэг 
дурсгалын зориулалттай 
зүйл гаргах зөвшөөрөл 
олгоход 50 000 төгрөг. 



Зөвшөөрөл олголт 
 Èðãýí, àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãà Êîíâåíöèéí õàâñðàëòàä îðñîí àìüòàí, 

óðãàìàë, òýäãýýðèéí ãàðàëòàé ýä ç¿éëèéã ýêñïîðòëîõ áóþó èìïîðòëîõ 

çºâøººðºë, ðåýêñïîðòëîõ áóþó äàëàé òýíãèñýýñ îëáîðëîí îðóóëàõ ãýð÷èëãýý 

àâàõ õ¿ñýëòýý Óäèðäàí çîõèöóóëàõ çºâëºëä ãàðãàíà. 

 

 Óäèðäàí çîõèöóóëàõ çºâëºë óã õ¿ñýëòèéã õ¿ëýýí àâ÷ çºâøººðºë, ãýð÷èëãýý 

îëãîõ àñóóäëûã øèéäâýðëýíý. 

  

Çºâøººðºë, ãýð÷èëãýý îëãîõ 

 

 шинжлэх ухааны зөвлөлийн ä¿ãíýëò àâñàí ýñýõ; 

 

 íóòãèéí çàõèðãààíû õîëáîãäîõ áàéãóóëëàãà, àëáàí òóøààëòíû  òîäîðõîéëîëò;   

 

 àìüòàí, óðãàìëûí òýýâýðëýëò íü çîõèõ æóðìûí äàãóó õèéãäñýí áîëîí 

øààðäàãäàõ íºõöºëèéã á¿ðä¿¿ëñýí ýñýõ; 

 

 ýêñïîðòëîõ çºâøººðºë îëãîõäîî èìïîðòëîã÷ óëñûí ýðõ á¿õèé áàéãóóëëàãààñ 

èìïîðòûí çºâøººðºë óðüä÷èëàí àâñàí ýñýõ; 

 

 òºëáºð, õóðààìæ òóøààñàí áàðèìò áè÷èã. 

 



Ãàçðûí õàð ¿ñ Õóñíû îíãîë 

Óðàë ÷èõýð ºâñ 





Зохицуулалт 



Зарим амьтныг агнах, барихыг 
хориглох тухай 

 БОАЖС-ын 2009 оны 411 тоот тушаал 

 БОАЖС-ын 2012 оны А-06 тоот тушаал 

 БОНХС-ын  2014 он  

 



      МАЛ, АМЬТНЫ ГАРАЛТАЙ ТҮҮХИЙ  ЭД ЗҮЙЛИЙГ 

    ÓËÑÛÍ ÕÈËÝÝÐ ÍÝÂÒÐ¯¯ËÝÕ ÁÎÎÌÒÓÓÄ 

ЗГ-ын 2003 оны 173 тогтоол 

 Улаанбаатар  Буянт-Ухаа 

 Äîðíîãîâü àéìãèéí Çàìûí-¯¿ä 

 Ñýëýíãý àéìãèéí Ñ¿õáààòàð 

 Ñýëýíãý àéìãèéí Àëòàíáóëàã 

 Хөвсгөл аймгийн Ханх 

 Óâñ àéìãèéí Áîðøîî 

 Завхан аймгийн Арц суурь 

 Äîðíîä àéìãèéí Ýðýýíöàâ 

 Дорнод аймгийн Ульхан 

 Дорнод аймгийн Хавирга 

 Áàÿí-ªëãèé àéìãèéí Öàãààííóóð 

 Õîâä àéìãèéí ßðàíò 



Анхаарал хандуулсанд баярлалаа 


