
ГЭР ХОРООЛЛЫН БОЛОН ХОТ ОРЧМЫН  
ТАРИАЛАНЧДЫН НОГООНЫ ТАЛБАЙН  

ХӨРСӨНД ХИЙСЭН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН 
 

  

НЭГ. БОХИРДУУЛАГЧИЙН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ     

         

“Хүнсний аюулгүй байдлыг хангах тухай“  Монгол Улсын хуулинд 

“бохирдуулагч” гэж хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүнд өөрт нь агуулагддаг, эсхүл 

хүнсний сүлжээний үйл ажиллагааны явцад, түүнчлэн хүнсний сүлжээнд ашиглах 

болон хэрэглэх эд зүйлийн бохирдлоос бий болсон хими, физик, биологийн хүчин 

зүйлсийг хэлнэ хэмээн тодорхойлсон байна. 

 MNS 5850:2008  Хөрсний чанар. Хөрс бохирдуулагч бодис, элементүүдийн 

зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ стандартад Хөрс бохирдуулагч бодис, элементүүдэд 

хөрсөнд тогтвортой удаан хугацаагаар хадгалагддаг, амьд организмд аюултай хор 

нөлөө үзүүлдэг, уусах чанар багатай, удаан задардаг хортой хүнд металлууд, 

органик бохирдуулагч бодисууд багтана хэмээн заасан байдаг. 

Бохирдуулагч гэж хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд хортой бүх төрлийн 

бодисыг хэлнэ гэж  MNS 6148:2010  Усны чанар. Газрын доорхи усыг бохирдуулагч 

бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ стандартад тодорхойлжээ. Энэхүү стандартад 

зааснаар усыг бохирдуулагч бодисонд нитрат, нитрит, сульфат, сульфид, хлорид г.м 

бодисууд, мөнгөн ус, зэс, хром, селен, хар тугалга, бари, кадмий зэрэг металлууд, 

пестицидүүд, ацетон, нафталин г.м нүүрсустөрөгчид, эмгэг төрүүлэгчид ордог. 

Монгол Улсын Цаг уур, орчны шинжилгээний газраас байгаль орчин түүний 

дотор хөрсний бохирдлын судалгааг жил бүр хийж, дүнг мэдээлдэг бөгөөд төсөл 

хөтөлбөрийн хүрээнд нийслэл болон аймгуудын нутаг дэвсгэрийн тодорхой цэгүүдэд 

ийм төрлийн судалгаа хийгдсэн байдаг. Тухайлбал, Улаанбаатар хотын хөрсний хүнд 

элементийн бохирдлын хяналт мониторингийн судалгааг Ц.Батжаргал нар 2010 онд 

11 цэгээс өнгөн хөрс (10 см гүн) болон түүний доод үе давхаргаас (10-20 см гүн) дээж 

аван хийжээ. Энэхүү судалгаагаар Улаанбаатар хотын өнгөн хөрсний хүнд 

элементийн дундаж агууламж Монгол улсын стандарт хэмжээ болон дэлхийн зарим 

хотуудын агууламжаас бага гарсан байна.  Харин хүнцлийн агууламж дэлхийн зарим 

хотуудын дундаж болон Монгол улсын стандарт хэмжээнээс өндөр гарсан байна  



 Физик-Технологийн Хүрээлэн, ОХУ-ын ШУА-ийн Сибирийн  салбарын 

Геохимийн институттэй хамтран 2011-2013 онд Улаанбаатар хотын хөрсний чанарын 

талаар хийсэн судалгаагаар хар тугалга (Pb)-ны бохирдлын түвшин 29%- дунд, 68%- 

их, цайр (Zn)– ын 34% - дунд, 64%- их, никель (Ni)– ийн 61%, хром (Cr)– ын 73%, зэс 

(Cu)– ийн 83% нь дунд зэргийн бохирдолтой ба хөрсөн дэх нийт хүнд металлын 

бохирдлын түвшин бохирдлын индексээр багаас дунд гэсэн ангилалд багтсан бөгөөд 

хар тугалга, цайр, никель, хром, зэс зэрэг хүнд металлын бохирдлын голомт нь гэр 

хорооллын болон автомашины утаа, томоохон захууд, шатах тослох материалын  цэг, 

авто засварын газрууд байсан байна. 

 МУИС -ийн судлаачид /Ч.Сономдагва, Ч.Бямбацэрэн, Д.Даваадорж, 2016/ -ийн 

нийслэлийн суурьшлийн бүсийн хөрсний бохирдлын талаар хийсэн судалгааны 

дүнгээс харахад хүнцэл бүх цэгүүд дээр ЗДХ-нээс давсан, хар тугалганы агууламж 2 

хогийн цэг орчмын цэгүүд дээр өндөр утгатай гарсан, бусад элемент хүлцэх 

агууламжаас хэтрээгүй дүн гарсан байна. Судалгааны дүнг 1-р хүснэгтээр харуулав. 

 

1. Хүнд металлын лабораторийн задлан шинжилгээний дүн 

Байршил                         Хөрсний хүнд металлууд, мг/кг 

                                        As1          Cr        Pb                 Zn          Ni 

Дундаж                       16.56       43.11      106.11         21.26     5.71 

Медиан                           14            29        99                19          5.3 

Стандарт хазайлт         8.35        35.70    39.23          10.78        2.21 

   R2                              0.0014     0.0076    0.0003         0.18      0.202 

MNS 5850-2008             150         100             300          150          - 

 Дээрх хүснэгтээс харахад хүнд металлын агууламжийн дундаж хэмжээ нь 

хүнцэлээс бусад элемент дээр зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс бага байгаа бөгөөд 

хүнцэлийн агууламжийн дундаж утга стандарт хэмжээнээс 4,6 дахин өндөр утгатай 

байна. Харин Дарь эх орчим болон Улаанчулуут орчмоос авсан дээжинд хар тугалгын 

агууламж стандарт хэмжээнээс давсан байна. 

 Өнгөн хөрсний хүнд металлын бохирдлыг индексээр илэрхийлэн зураглан 

харуулахад хамгийн өндөр агууламжтай байгаа нь Нарангийн энгэр орчим, 

Хайлаастын хуучин эцэс орчим, дунд зэрэг бохирдолттой газруудад Цагаан давааны 



хуучин хогийн цэг орчим, Хүнсний 9-р дэлгүүр, Баянбүрдийн тойрог, Да хүрээ орчим 

зэрэг газрууд орж байна /Зураг 1/.  Харин 1-р хороолол, 25-р эмийн сан, Тахилт, 

Баянхошуу, 1000 оюутны байр орчим бага зэргийн бохирдолттой байгаа бол 

Сансарын туннель, Хүрэл тогоот орчим, Нисэх, Яармаг орчим эрүүл буюу 

бохирдоогүй гэсэн ангилалд оржээ. 

 

                          

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зураг 1 Өнгөн хөрсний хүнд металлын бохирдлыг индексээр харуулсан байдал 

Улаанбаатар хотын өнгөн хөрснөөс авсан дээжүүдэд хийсэн лабораторийн 

шинжилгээний үр дүнг нийт элементийн агууламжаар гаргасан зургаас харахад  хүнд 

металлуудын агуулгын хэлбэлзэл хамгийн өндөр байгаа нь хар тугалга болон цайр 

байгаа бол хамгийн хэлбэлзэл багатай нь хром болох нь харагдаж байна / График 1/. 

 

 

 

 

 

 

График 1 

 

 

 



2014 ОНЫ ХӨРСНИЙ ЧАНАРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 

 

Цаг уур, орчны шинжилгээний газраас 2014 онд Улаанбаатар хотын 4 дүүргийн 

48 цэгийн хөрсний дээжинд кадмий, хар тугалга, мөнгөн ус, бром, хром, цайр, зэс, 

кобальт, стронций, рубиди, циркон, хлор зэрэг 12 төрлийн хүнд металлын шинжилгээ  

хийгдсэн байна. 

Кадмий, хар тугалга: Хөрсний чанарын шинжилгээгээр кадмийн дундаж агууламж 

0.36 мг/кг, хар тугалганы дундаж агууламж 24.1 мг/кг буюу MNS58:50 2008 

стандартаас давсан агууламжгүй хэвийн байна. 

 
 

График 2.  Улаанбаатар хотын хөрсөн дэх кадмийн болон хар тугалганы 
                                  дундаж агууламж, мг/кг 
 

 

Мөнгөн ус:   Хөрсний чанарын шинжилгээгээр мөнгөн усны дундаж агууламж 0.26 

мг/кг буюу зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс 7 дахин бага агууламжтай гарсан. 



 

График 3.  Улаанбаатар хотын хөрсөн дэх мөнгөн усны дундаж агууламж, мг/кг 

Зэс, цайр: Хөрсний чанарын шинжилгээгээр зэсийн дундаж агууламж 23 мг/кг, 

цайрын дундаж агууламж 218 мг/кг  буюу зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс хэтрээгүй, 

Бусад хүнд металлын хувьд бром 1 мг/кг, хром 0.46 мг/кг, рубиди 194 мг/кг, циркон 283 

мг/кг  дундаж агууламжтай  дүн гарсан байна. Бүх дээжинд хлор илрээгүй. 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
График 4.  Улаанбаатар хотын хөрсөн дэх зэс болон цайрын дундаж агууламж, мг/кг 
 
 



2015 ОНЫ ХӨРСНИЙ ЧАНАРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ  
 

Цаг уур, орчны шинжилгээний газраас 2015 онд Улаанбаатар хотын Багануур, 

Хан-Уул, Налайх, Баянзүрх дүүргийн нийт 53 цэгээс авсан дээжинд хүнд металлын 

үлдэгдлийн шинжилгээ хийсэн байна. 

  Багануур дүүргийн 9 цэгээс авсан дээжинд хийсэн шинжилгээний дүнгээр 

хөрсөн дэх бохирдуулах бодисын дундаж агууламж хэвийн, стандартаас давсан 

бохирдол илрээгүй, харин цэг тус бүрээр авч үзэхэд “Шүүхийн шийдвэр” орчимд 

цайрын агууламж 1,4 дахин их, бусад бохирдуулагч бодисын үлдэгдэл хэвийн 

хэмжээнд гарсан байна /График 5/.  

 

                 График 5 Багануур дүүргийн хөрсний шинжилгээний дүн 

 

Хан-Уул дүүргийн 19 цэгээс авсан хөрсний  шинжилгээний дүнгээр хөрсөн дэх 

бохирдуулах бодисын дундаж агууламж хэвийн, харин цэг тус бүрээр нь авч үзэхэд 

“Харгиа” цэвэрлэх байгууламжийн орчимд хромын агууламж стандартаас 4,4 дахин 

их, 2013 оны шинжилгээний дүнтэй харьцуулбал 1,6 дахин буурсан, цайрын агууламж 

“Хүүшийн зоорь” орчимд 1,4 мг/кг-аар их, бусад бохирдуулах бодис хэвийн байна /  

 

 

 

 

 

 



 

 

График 6 

Хан уул дүүргийн хөрсний шинжилгээний дүн 

Налайх дүүрэг 

Налайх дүүргийн газар нутгаас 4 цэгээс авсан дээжинд хийсэн шинжилгээний дүнгээр 

хөрсөн дэх бохирдуулах бодисын дундаж агууламж хэвийн, харин цэг тус бүрээр нь 

авч үзэхэд “Голомт цогцолбор сургууль” орчимд стронцийн агууламж 1,2 дахин их, 

бусад бохирдуулах бодис стандарт хэмжээнд гарчээ  Г/рафик 7/. 

 

                 График 7  Налайх дүүргийн дүүргийн хөрсний шинжилгээний дүн 

Баянзүрх дүүргийн хөрсний 21 цэгээс дээж авч хийсэн шинжилгээний дүнгээр 

“Төмөр замын засварын газар”, “2-р бааз” , “Да хүрээ зах” орчимд цайрын агууламж 

1,3-1,8 дахин их, 2013 оны шинжилгээний дүнтэй харьцуулбал дундаж агууламж нь 

буурсан, стронцийн агууламж Жуковын музей орчимд 1,2 дахин их, бусад 

бохирдуулах бодис хэвийн байна /График 8/. 



 

                                      График 8. Баянзүрх дүүргийн хөрсний шинжилгээний дүн 

       

 

        Улаанбаатар хотын хөрсний чанар / Цаг уур, орчны шинжилгээний газар/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Хөрсөн дэх 
хүнд металл  

                           2013 он                          2014 он  

Дундаж 
агууламж, 
мг/кг 

MNS 
5850:2008 
стандарт дахь  
ЗДХ -тэй 
харьцуулбал 

Дундаж  
агууламж, 
мг/кг  

MNS 5850:2008 
стандарт дахь ЗДХ-
тэй харьцуулбал  

Хром /мг/кг/  
 

57,3  Хэвийн  Хэвийн  

Хар тугалга  
 

22,0  Хэвийн  25,76  Хэвийн  

Мөнгөн ус  
 

0.1-0.4  Хэвийн  0,26  Хэвийн  



 

 
           ХОЁР.  ТӨМС, ХҮНСНИЙ НОГОО ТАРИХ ХӨРС, УСНЫ БОХИРДЛЫГ    
           ТОГТООХОД СУДЛАХ ШААРДЛАГАТАЙ ЭЛЕМЕНТҮҮД, ТЭДГЭЭРИЙН            
         ЗӨВШӨӨРӨГДӨХ ДЭЭД ХЭМЖЭЭ, ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ ЛАБОРАТОРИУД 

 
 Ургамлын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдлын үндсэн 

үзүүлэлтийн нэг нь хүнд металл болон пестицидийн үлдэгдэл байдаг учраас энэ 

шинжилгээг төмс, хүнсний ногоо тариалах хөрс болон усалгааны усанд хийх 

шаардлагатай.  Олон улсын практикаас  харахад өрхийн тариалангийн талбайн 

хөрсөнд хар тугалга, кадми, бари, хром, хүнцэл зэрэг элементүүдийг чухалчлан үздэг 

байна.  

2.1  Хөрсний чанарын шинжилгээ 

Хөрсний чанарын шинжилгээг энэ чиглэлээр мэргэшсэн Дархан хот дахь 

УГТСУШХ-ийн хөрсний лабораторит хийлгэх нь зүйтэй гэж үзэж байна. 

 Тус лабораторит хийх боломжтой шинжилгээний үзүүлэлтүүд, тэдгээрийн үнийн 

талаарх мэдээллийг  2-р хүснэгтээр үзүүлэв. 

2. Хөрсний чанарын шинжилгээний үзүүлэлтүүд, үнэ тариф 

 
№ 
 

 
Үзүүлэлтүүд 

 
Үнэ, төгрөгөөр 

 

1 Ялзмаг  
 
5 үзүүлэлт нийлээд 18000 

2 pH 

3 Азот /N 2/ 

4 Фосфор /P 2O 5 /    

5 Кали  /K 2O/ 

 



Жич: Шаардлагатай  тохиолдолд лабораторийн эрхлэгч Туул /88066321/, 
шинжээч Одонтунгалаг /99373914/ нартай холбогдож мэдээлэл авах боломжтой. 

  

2.2 Хөрсний дээж авах арга зүй: 

 Төмс, хүнсний ногоо тарих талбайгаас дээж авахдаа  MNS 3298:1990 Байгаль 

хамгаалал. Хөрс. Шинжилгээний дээж авахад тавигдах ерөнхий шаардлагууд 

стандартыг баримтална /Стандартыг хавсаргав/. 

Нэг талбайгаас 5 цэгээс тус бүр 0-20 см гүнээс 100 гр хөрс аваад нийлүүлж 

холиод дундаж дээж бэлтгэнэ. Дундаж дээжний хэмжээ доод тал нь 300 гр-аас 

доошгүй байна. 

2.3 Хөрсний бохирдлын шинжилгээний үзүүлэлтүүд, шинжлэх 

байгууллагууд, үнэ 

Улсын хэмжээгээр хүнд металлын үлдэгдлийн шинжилгээг Геологийн төд 

лаборатори, МХЕГ-ын дэргэдэх Хүнсний аюулгүй байдлын лавлагаа лаборатори 

/ХАБҮЛЛ/-т тус тус хийдэг боловч ХАБҮЛЛ эм урвалжийн хангамжаас шалтгаалаад 

хөрсөнд зөвхөн цианид, мөнгөн усны шинжилгээг хийж, бусад хүнд металлыг 

тодорхойлох боломжгүй байна.  

Усны бичил амь судлалын аюулгүйн гол үзүүлэлт нь гэдэсний бүлгийн эмгэг 

төрүүлэгч нян, эгэл биетэн, шимэгч хорхой учраас эдгээр үзүүлэлтийг ХАБҮЛЛ-т 

шинжлүүлэх боломжтой.  

Эдгээр лабораторид хийлгэж болох шинжилгээний үзүүлэлтүүд, үнийн тарифыг 

3 болон 4-р хүснэгтээр тус тус харуулав. 

3.Геологийн төв лабораторид хийж байгаа хүнд металлын 
үлдэгдлийн шинжилгээний үнэ тариф 
 

 
№ 

 
Үзүүлэлтүүд 

Үнэ, төгрөгөөр 

Хөрс Ус 

1 Хар тугалга 5440  
Эдгээр элемент тус бүр 

4540 
2 Хром 5440 

3 Хүнцэл 23080 

4 Кадмий 9370 

5 Нийт төмөр 17440 

6 Хөрсний дээж бэлтгэх  3930 (2 кг хүртэлх 
хөрс) Үүнээс 
дээшхи хэмжээтэй 
дээжний 1 кг 

- 



тутамд 1170₮ 
нэмэгдэнэ 

Жич: Дээр дурьдсан үнэ нь 5 -аас дээш тооны дээжинд хамаатай бөгөөд үүн дээр 

НӨТ 10% нэмэгдэнэ. 

Геологийн төв лабораторитой холбоо барих утас:  
 70182914 / үндсэн дугаарыг залгасны дараагаар 0 залгана/ 
Маркетингийн албаны дарга Оюунтунгалаг - 99034746 

 

4. МХЕГ-ын дэргэдэх ХАБҮЛЛ-д хийлгэж болох шинжилгээний үзүүлэлтүүд, үнэ тариф 
 

 
№ 
 

 
Үзүүлэлтүүд 

Үнэ, төгрөгөөр 

Хөрс Ус 

1 Мөнгөн ус 22000 24000 

2 Цианид - 6000 

3 Нян (Салмонелла, агааргүйтэн, 
гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч) 

29000 
 

- 

4 Хортон шавьж 6500 - 

5 Хог ургамал 6500 - 

6 Хатуулаг, PH, хлор, нитрит, нитрат, 
хуурай үлдэгдэл, сульфат, төмөр 

- 57700 
 

7 Нян ГБЭТ, гэдэсний бүлгийн 
савханцар, нянгийн тоо 

- 22500 

 
Жич: ХАБҮЛЛ-той холбоо барих утас – Балдан 99705553 
 

Өрхийн тариалангийн талбайд пестицидийн үлдэгдэл өндөр байх эрсдэл бага 

учраас энэ шинжилгээг заавал хийх шаардлагагүй гэж үзэж байна. Эрсдэлтэй талбай 

гарах тохиолдолд дээж авч, шинжилгээг ХАБҮЛЛ-д хийлгэх боломжтой. 

Хөрсөн дэх хог ургамлын үрийн нөөц, хортон шавьжийн шинжилгээг 

шаардлагатай тохиолдолд ХАБҮЛЛ-д хийлгэх боломжтой. 

Хөрсний шинжилгээний дүнд анализ хийхдээ  MNS 5850:2008  Хөрсний чанар. 

Хөрс бохирдуулагч бодис, элементүүдийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ 

стандартын үзүүлэлттэй харьцуулж үнэлгээ өгнө /Хүснэгт 5/. 

 

5. Хөрсний органик биш (хүнд металл) бохирдуулагч бодисуудын  

хортой болон аюултай агууламж (мг/кг) 



 

                 6. Хөрсний органик биш (хүнд металл) бохирдуулагч бодисуудын 
зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (мг/кг) 

 

 

 

2.4  Уснаас дээж авах арга 

Хүнд металлын шинжилгээ хийлгэх уснаас дээж авахдаа 1,5 л-ээс багагүй 

хэмжээгээр авч, ундааны цэвэр саванд хийнэ. 

Харин нянгийн шинжилгээнд зориулж дээж авахдаа ариун шилэнд дээжийг 

хийнэ. Шинжилгээний савыг шинжилгээг хийх тухайн лабораториос өгөх ѐстой. 

Болбол дээжийг лабораторийн хүнээр нь авахуулах нь зүйтэй. 

Шинжилгээний дүнг MNS 6148:2010  Усны чанар. Газрын доорхи усыг 

бохирдуулагч бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ, MNS 0900:2005 стандартын 

үзүүлэлттэй харьцуулна /Хүснэгт 7/. 

 

7. Газрын доорхи усыг бохирдуулагч бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ  

(мг/л) 

№ Үзүүлэлт Хортой агууламж Аюултай агууламж 
 

1 Хар тугалга (Pb) 500 1200 
2 Кадмий (Cd) 10 20 
3 Мөнгөн ус (Hg) 10 20 
4 Хүнцэл (As) 30 50 
5 Хром (Cr) 400 1500 
6 Цианид (CN) 50 100 

№  
Үзүүлэлт 

Хөрсний механик бүрэлдэхүүн Зөвшөөрөгдөх 
дээд хэмжээ Шаварлаг Шавранцар Элсэрхэг 

1 Хар тугалга (Pb) 100 70 50 100 

2 Кадмий (Cd) 3 1.5 1 3 

3 Мөнгөн ус (Hg) 2.0 1.0 0.5 2 

4 Хүнцэл (As) 6 4 2 6 

5 Хром (Cr) 150 100 60 150 

6 Цианид (CN) 25 15 10 25 



 
Усны бичил амь судлалын аюулгүйн үзүүлэлтийн шинжилгээний дүнг Хүрээлэн 

буй орчин. Эрүүл мэндийг хамгаалах. Аюулгүй байдал, Ундны ус. Эрүүл ахуйн 

шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ стандартын үзүүлэлттэй харьцуулна 

/Хүснэгт 8/ 

            8.  Ундны усны бичил амь судлалын аюулгүйн үзүүлэлт 

№ 

 

Ундны усны эх 
үүсвэр 

Үзүүлэлт Зөвшөөрөгдөх 
дээд хэмжээ 

1 Төвлөрсөн бус ус 
хангамж 

 1 мл усан дахь нийт нянгийн тоо 
 100 мл усан дахь гэдэсний 

100 
 

№ 
 

Үзүүлэлт Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ 
(мг/л) 

Ерөнхий ба органик бус үзүүлэлт 

1 Сульфат 500.0 

2 Сульфит 0.002 

3 Хлорид 360.0 

4 Фторид 1.5 

5 Нитрат (NO3) 50.0 

6 Нитрит (NO2) 1.0 

7 Цианид нийт 0.1 

Хүнд металлууд 

1 Хар тугалга (Pb) нийт 0.05 

2 Кадмий (Cd)  нийт 0.003 

3   0.002 

4 Хүнцэл (As)  нийт 0.01 

5 Хром (Cr)  нийт 0.07 



бүлгийн колиформ нянгийн тоо 
 100 мл усан дахь халуунд 

тэсвэртэй гэдэсний нянгийн тоо 
 Эгэл биетэн, шимэгч хорхой 
 Колифаг 

0 
 

0 
0 
0 
 

2 Ундны усны 
бусад эх үүсвэр 

 1 мл усан дахь нийт нянгийн тоо 

 100 мл усан дахь гэдэсний 

бүлгийн колиформ нянгийн тоо 

 100 мл усан дахь халуунд 

тэсвэртэй гэдэсний нянгийн тоо 

 25 мл усан дахь гэдэсний 

бүлгийн эмгэг төрөгч нянгийн тоо 

 Эгэл биетэн, шимэгч хорхой 

 Колифаг 

100 
 

0 
 

0 
 
 

0 
0 
0 

 

                                        

 

“МОНГОЛ НОГОО” ХӨТӨЛБӨР 

                                                         


