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Холбогдох стратегийн зорилт Байгаль орчинд хоргүй тогтвортой хөгжил (БОТХ) 
Бүс нутгийн интеграци (БҮС) 
Хүртээмжтэй эдийн засгийн өсөлт (ХҮР) 

Өөрчлөлтийн чиглэлүүд Засаглал ба чадавхын хөгжил (ЗАС) 

Салбар / Дэд салбар Тээвэр/Tээврийн бодлого ба байгууллагын хөгжил 

Жендэрийн тэгш эрх ба 
жендэрийн тэгш эрхийн үзэл 
баримтлалыг бодлого төлөвлөлт, 
үйл ажиллагаанд тусгах нь 

Жендэрийн эрх тэгш үзэл баримтлалын зарим агуулгатай (ЖЗА) 

Төслийн тодорхойлолт Төслийг амьжиргааны түвшин харьцангуй доогуур бүс болох 
Замын-Үүдэд хэрэгжүүлнэ. Тус бүс нутаг говь цөлийн бүтэцтэй 
бөгөөд ядуу оршин суугч олонтой, тээврийн үйлчилгээ муу хөгжсөн, 
зардал нь өндөр тул хөдөөгийн ядуурлыг бууруулахад 
шаардлагатай эдийн засгийн өсөлт явагдахгүй байна. Бүс нутагт 
тулгарч буй энэ асуудлыг шийдвэрлэхэд томоохон хөрөнгө 
оруулалтын шийдэл нь логистикийн төв хөгжүүлэх явдал хэмээн 
орон нутгийн захиргаа болон оршин суугчид үзэж байна. Бүгд 
Найрамдах Хятад Ард Улс (БНХАУ)-тай хил залгаа оршдог, Монгол 
Улсын БНХАУ болон дэлхийн бусад улс оронтой хийж буй гадаад 
худалдааны гол гарц болдог хэрнээ амьжиргааны түвшин дорой энэ 
бүсэд эдийн засгийн чөлөөт бүс байгуулах Засгийн газрын нэгдсэн 
хөтөлбөрийн нэг хэсэг нь логистикийн салбарын хөгжил юм. 
Логистикийн нэгдсэн төв байгуулснаар хөгжил дорой тус бүс 
нутгийг эдийн засгийн интеграцийн үйл явцад хамруулж, гадаад, 
дотоод, бүсийн худалдааг эрчимжүүлэх болно. Санал болгож буй 
энэхүү төсөл Үндэсний хөгжлийн төлөвлөгөө болон Засгийн газрын 
Бүсийн хөгжлийн стратегитай уялдсан.  

 

Төслийн хүрээнд тээврийн салбарт үйл ажиллагаа хэрэгжүүлж, 
техникийн, үйл ажиллагааны, аюулгүй байдлын болон эдийн 
засгийн олон эерэг үр дагавар бий болгоно. Үүнд, бүтээмж, хурд, 
найдвартай байдлыг өндөр түвшинд хангах орчин үеийн 
технологийн шийдэл бүхий логистикийн нэгдсэн терминал буюу төв 
байгуулах бөгөөд үр дүнд нь Монгол Улс дахь тээврийн 
үйлчилгээний өртөг буурч, хурд нь нэмэгдэн, аюулгүй байдал 
сайжирна. АХБ-аас энэ байгууламжийн бүтээн байгуулалтыг 
санхүүжүүлж, Монгол Улсын логистикийн салбарыг хөгжүүлэх 
ирээдүйн гадаадын, хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтын 
урсгалыг эрчимжүүлэх үүрэг гүйцэтгэнэ.  

Төслийн үндэслэл ба Улс/Бүс 
нутгийн стратегитай уялдсан 
байдал 

Монгол Улс далайд гарцгүй бөгөөд ийм улс орнуудад тээврийн илүү 
хүнд сорилтууд тулгарч байдаг. Хоёр том хөрш орны дунд байрлах 
Монгол Улс далайн боомт руу шууд гарцгүй тул ОХУ болон БНХАУ-
аас хамааралтай. Сүүлийн жилүүдэд, ОХУ-тай холбоотой 
худалдааны урсгал саарч, өдгөө импортын дийлэнх хувь (80% 
гаруй) нь БНХАУ-аас Замын-Үүд хэмээх Монгол Улсын зүүн урд 
бүсэд байрлах хилийн боомтоор орж ирж байна. Монгол Улсын 
экспортын урсгалын мөн дийлэнх хэсэг нь Замын-Үүдээр дамжиж, 
Монгол Улсын хувьд бараа бүтээгдэхүүнээ экспортлох, БНХАУ-аар 
дамжуулан гадаад худалдаа эрхлэх цор ганц далайн гарц болох 
Тяньжинь боомт руу гардаг. Ийнхүү, Замын-Үүдээр дамжин 
өнгөрсөн ачаа тээврийн урсгал сүүлийн жилүүдэд огцом нэмэгдсэн. 
Замын-Үүд өдгөө ачаа тээврийн хөдөлгөөний ачааллаа дийлэхгүй 



байгаа нь импорт, экспорт, дамжин өнгөрөх урсгалд сөргөөр 
нөлөөлж байна. Хөдөлгөөний урсгалд саад болж буй олон хүчин 
зүйл (хөдлөх бүрэлдэхүүний хомсдол, царигийн ялгаа, гааль дээрх 
саатал) бий ч үндсэн шалтгаан нь Монгол Улс, тэр дундаа Замын-
Үүдийн бүсийн логистикийн хөгжлийн дорой байдал юм.   

 

Тээврийн салбарын үнэ өртгийг бууруулж, өрсөлдөх чадварыг нь 
сайжруулахад бүтээмж өндөртэй, сайн хөгжсөн логистикийн дэд 
бүтэц бий болгох шаардлагатай. Хөгжиж буй улс орнуудын хувьд 
өрсөлдөх чадвараа бэхжүүлэх, даяарчлалын үр өгөөжөөс хүртэх, 
улам бүр нэгдэн ойртож буй дэлхий ертөнцөд ядууралтай илүү үр 
дүнтэй тэмцэхийн тулд худалдааны логистик буюу бараа 
бүтээгдэхүүнийг олон улсын зах зээлтэй холбон тээвэрлэх чадвараа 
хөгжүүлэх нь амин чухал. Дэлхийн банкнаас санхүүжүүлсэн, олон 
улсын тээвэр зууч, буухиа шуудангийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийн 
дунд хийсэн судалгаанаас харахад, үнэ өртөг гэхээсээ найдвартай, 
урьдчилан тооцоолохуйц байдал илүү чухал болж байгаа өнөөгийн 
ертөнцөд пүүс компани, ханган нийлүүлэгч, хэрэглэгчдийг холбох 
чадвар туйлын чухал байна. Улс орны дэлхийн зах зээлд холбогдох 
чадвар нь түүний өрсөлдөх, хөгжих, хөрөнгө оруулалт татах, ажлын 
байр бий болгох, ядуурлыг бууруулах чадамжийг тодорхойлж 
байна. Харамсалтай нь, логистикийн менежментийн шалгуур 
үзүүлэлтээр Монгол Улс бүх ангилалд хамгийн доод байранд байна. 
Дэлхий даяар, 800 гаруй логистикийн мэргэжилтнүүдээс авсан 
судалгаанд үндэслэн, Дэлхийн банкнаас Логистикийн гүйцэтгэлийн 
индекс хэмээн нэрлэгдэх 155 улс орны логистикийн үйл ажиллагааг 
үнэлдэг системийг боловсруулсан. Монгол Улсын логистикийн 
гүйцэтгэлийн индексээр 141-р байр (хамгийн сайн нь 1-т, хамгийн 
муу нь 155 дахь байр)-д эрэмбэлэгдсэн ба гаалийн хяналт 
шалгалтын хувьд 149, логистикийн өртгөөр 144, дэд бүтцийн 
чанараар 133, илгээсэн ачааг мөшгих чадвараар 122, хугацаанд нь 
хүргэх үзүүлэлтээр 147-р байранд байна. Монгол Улсын эдгээр 
үзүүлэлтийг харахад, логистикийн хөгжилд нь томоохон асуудал 
байгаа нь илт ба энэ нь цаашлаад улс орны өрсөлдөх чадварт 
сөргөөр нөлөөлж, эдийн засгийн хөгжилд муу үр дагавар бий 
болгож байна.  

Төслийн үр нөлөө Монгол Улсын бүсийн болон олон улсын худалдаа идэвхжинэ.  

Төслөөс хүлээгдэж буй үр дүн 

Төслийн үр дүн Үр дүнд чиглэсэн ахиц дэвшил 

Замын-Үүдэд өндөр бүтээмжтэй, өрсөлдөх 
чадвартай, найдвартай ажиллагаатай холимог 
тээврийн төвлөрсөн дэд бүтэц бий болно.  

Замын-Үүдийн Логистикийн төв (ЗҮЛТ)-ийн 
барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон 
шалгаруулсан ба ажил гүйцэтгэх гэрээг төсөл 
хэрэгжүүлэгч байгууллага (ХБ) Зам, тээврийн 
хөгжлийн яам болон тендерийн ялагч Хятадын 
төмөр замын 21-р анги групп компанийн хооронд 
2016 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдөр байгуулсан.  
Барилгын ажлыг хяналтын зөвлөх үйлчилгээ 
үзүүлэхээр Сусонг Инженеринг компани (Бүгд 
Найрамдах Солонгол Улс), Гео зураглал ХХК 
(Монгол Улс), ЭнБиСиСи ХХК (Монгол Улс) нарын 
хамтарсан компанийн түншлэл шалгарсан ба 2016 
оны 6 дугаар сарын 24-ний өдөр ХБ-тай зөвлөхийн 
үйлчилгээний гэрээг байгуулсан.  
Засгийн газраас гүйцэтгэгчийн 2018 онд гадаадаас 
авах ажиллах хүчний зөвшөөрлийг олгож, ажлын 
байрны төлбөрөөс чөлөөлсөн. Гүйцэтгэгч болон 
барилгын ажлын хяналтын зөвлөхийн баг 
барилгын ажлын талбайд ажиллах бэлтгэлээ 
хангасан.  
Түнш байгууллагын санхүүжилтийн хүрээнд, 
төмөр замын 2 гүүрэн краны нийлүүлэгчийг 
сонгон шалгаруулсан ба ХБ-тай 2017 оны 5 дугаар 
сарын 12-ны өдөр гэрээг байгуулсан. Гүйцэтгэгч 
барилгын талбайд гүүрэн краныг суурилуулсан. 
ХБ-аас Төмөр замын дохиолол, холбооны автомат 



систем нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулж, 2018 
оны 3 дугаар сарын 19-ний өдөр гэрээг 
байгуулсан. 2018 оны 10 дугаар сарын 25-ны 
байдлаар, ЗҮЛТ төслийн хэрэгжилтийн явц 99 
хувьтай байна.   

Хэрэгжилтийн явц 

Төслийн гүйцэтгэл ба үйл ажиллагаа Төслийн хэрэгжилтийн байдал (гүйцэтгэл, үйл 
ажиллагаа ба тулгарч буй асуудлууд) 

 1. Авто замаас авто зам, авто замаас төмөр 
зам, төмөр замаас төмөр зам руу шилжүүлэх 
байгууламж бүхий холимог тээврийн төв 
Замын-Үүдэд байгуулагдана.  
 2. Терминал төвийн тоног төхөөрөмж, 
удирдлагын системийг сонгож, суурилуулна.  
 3. Байгууллагын чадавх бэхжинэ.  

Замын-Үүдийн Логистикийн төв (ЗҮЛТ)-ийн 
барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон 
шалгаруулсан ба ажил гүйцэтгэх гэрээг төсөл 
хэрэгжүүлэгч байгууллага (ХБ) Зам, тээврийн 
хөгжлийн яам болон тендерийн ялагч Хятадын 
төмөр замын 21-р анги групп компанийн хооронд 
2016 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдөр байгуулсан.  
Барилгын ажлыг хяналтын зөвлөх үйлчилгээ 
үзүүлэхээр Сусонг Инженеринг компани (Бүгд 
Найрамдах Солонгол Улс), Гео зураглал ХХК 
(Монгол Улс), ЭнБиСиСи ХХК (Монгол Улс) нарын 
хамтарсан компанийн түншлэл шалгарсан ба 2016 
оны 6 дугаар сарын 24-ний өдөр ХБ-тай зөвлөхийн 
үйлчилгээний гэрээг байгуулсан.  
Засгийн газраас гүйцэтгэгчийн 2018 онд гадаадаас 
авах ажиллах хүчний зөвшөөрлийг олгож, ажлын 
байрны төлбөрөөс чөлөөлсөн. Гүйцэтгэгч болон 
барилгын ажлын хяналтын зөвлөхийн баг 
барилгын ажлын талбайд ажиллах бэлтгэлээ 
хангасан.  
Түнш байгууллагын санхүүжилтийн хүрээнд, 
төмөр замын 2 гүүрэн краны нийлүүлэгчийг 
сонгон шалгаруулсан ба ХБ-тай 2017 оны 5 дугаар 
сарын 12-ны өдөр гэрээг байгуулсан. Гүйцэтгэгч 
барилгын талбайд гүүрэн краныг суурилуулсан. 
ХБ-аас Төмөр замын дохиолол, холбооны автомат 
систем нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулж, 2018 
оны 3 дугаар сарын 19-ний өдөр гэрээг 
байгуулсан. 2018 оны 10 дугаар сарын 25-ны 
байдлаар, ЗҮЛТ төслийн хэрэгжилтийн явц 99 
хувьтай байна.   

Газарзүйн байршил Замын-Үүд 

Хамгааллын ангиллууд 

     Байгаль орчин В 

     Албадан нүүлгэн шилжүүлэлт C 

     Уугуул иргэд C 

Байгаль орчин, нийгмийн асуудлуудын хураангуй 

     Байгаль орчин Байгаль орчны менежмент ба Байгаль орчны хяналт шалгалтын 
төлөвлөгөөнүүдийг боловсруулж, хэрэгжилтийн чиг үүргүүдийг 
хуваарилсан. Бүрэн хэмжээний байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ 
хийх шаардлагагүй. 

     Албадан нүүлгэн шилжүүлэлт Төслийн хүрээнд цөлийн бүс дэх хоосон газрыг ашиглах тул газар 
чөлөөлөх, оршин суугчдыг нүүлгэн шилжүүлэх шаардлага гарахгүй.  

     Уугуул иргэд Уугуул иргэд тодорхойлогдоогүй бөгөөд хэрэв бий бол төслийн 
зүгээс тэдэнд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй.  

Оролцогч талуудын харилцаа, оролцоо ба хэлэлцүүлэг 
    Төслийн төлөвлөлтийн үед Замын-Үүдийн орон нутгийн захиргаа, бизнес эрхлбгэчид, оршин 

суугчидтай 2009-2010 онуудад 5 удаагийн зөвлөлдөх уулзалт 
хийсэн. Асуулга судалгаанд 450 өрх (1,623 хүн), 90 компани, 314 
эмэгтэй, 130 ядуу өрх, 7 үндэсний цөөнх өрх хамрагдсан. Түүнчлэн, 
зарим оршин суугчидтай албан бус байдлаар ярилцлага, уулзалт 
хийсэн. Уулзалт, ярилцлагад хамрагдсан бүх оролцогч төслийг 
дэмжиж, эдийн засгийн үйл ажиллагаа идэвхжих нь тэдний 
амьжиргаанд нааштай нөлөө үзүүлэх хүлээлттэй байгаагаа 
илэрхийлсэн.   

    Төслийн хэрэгжилтийн үед Хэрэгжилтийн үед тулгарах асуудлуудыг төрийн холбогдох 
байгууллага болон бусад оролцогчийн дэмжлэг, туслалцаатайгаар 



шийдвэрлэнэ.  

Бизнесийн боломжууд 

    Зөвлөх үйлчилгээ Бүх төрлийн зөвлөх үйлчилгээг АХБ-ны Зөвлөх ажиллуулах журам 
(2013 оны хувилбар, нэмэлт өөрчлөлтийн хамт)-ын дагуу 
шалгаруулна. Төслөөс нийт 172 (гадаадын 60, дотоодын 112) хүн-
сарын зөвлөх үйлчилгээг багцаар нь санхүүжүүлэх ба ХБ-д дараах 
чиглэлийн дэмжлэг үзүүлнэ: (i) нарийвчилсан зураг төсөл 
боловсруулах, гүйцэтгэлийг хянах; (ii) ТХН-ийн ажилтнуудын 
сургалт; (iii) логистикийн төвийн үйл ажиллагааны менежмент; (iv) 
байгаль орчны мониторинг; (v) худалдан авалтын менежмент; (vi) 
төслийн менежмент ба байгууллагын чадавхын хөгжил.  
Зөвлөхүүдийг ЧӨСШ-ын журмаар шалгаруулах бөгөөд стандарт 
харьцаа 80:20. 
Замын-Үүдийн логистикийн төвийн барилгын ажлын хяналтыг 
гүйцэтгэх зөвлөх үйлчилгээний компанийн сонгон шалгаруулалт 
хийгдсэн.  

    Худалдан авалт Ажил, бараа материалын худалдан авалтыг Азийн хөгжлийн банк 
(АХБ)-ны Худалдан авах ажиллагааны журам (2010 оны хувилбар, 
нэмэлт өөрчлөлтийн хамт)-ын дагуу гүйцэтгэнэ. 1 сая ам.доллар 
болон түүнээс дээш үнийн дүнтэй бараа материалын худалдан 
авалт, 500,000 ам.доллар болон түүнээс дээш үнийн дүнтэй ажил 
үйлчилгээний гэрээг Олон улсын нээлттэй сонгон шалгаруулалт 
(ОУНСШ)-аар шалгаруулна. ОУНСШ-ын босгоос доош, 100,000 
ам.доллараас дээш үнийн дүнтэй ажил үйлчилгээний гэрээг 
Дотоодын нээлттэй сонгон шалгаруулалт (ДНСШ)-аар шалгаруулна. 
ОУНСШ-ын хувьд бүх гэрээг урьдчилан хянах ба худалдан авалтын 
багц баримт бичиг (тендерийн багц баримт, гэрээний төсөл)-ийг 
АХБ-аар хянуулан батлуулна. ДНСШ-ын хувьд, худалдан авалтын 
багц баримт бичгийн Англи хэлээр боловсруулсан эхний төслийг 
АХБ-аар хянуулан батлуулж, дарагийн шатны худалдан авалтад 
загвар болгоно.  
Замын-Үүдийн Логистикийн төвийн барилга угсралтын ажилын 
гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулсан.  

Анх зарласан огноо 2011 оны 3-р сарын 7 

АХБ-ны хариуцсан ажилтан Ганбаатарын Ананд 

(aganbaatar@adb.org)  
АХБ-ны хариуцсан газар Зүүн Азийн газар 

АХБ-ны хариуцсан хэлтэс Монгол дахь Суурин төлөөлөгчийн газар 

Хэрэгжүүлэгч байгууллага Монгол Улсын Зам тээврийн хөгжлийн яам 

    

   

Цагалбар 

Төслийн үзэл баримтлалыг   
батлах 

   2010 оны 10-р сарын 15 

Баримт цуглуулах, судалгаа  
хийх 

 2010 оны 10-р сарын 3-8  
 

Удирдлагын хянан хэлэлцэх  
хурал 

   2010 оны 10-р сарын 29 

    Төслийг батлах    2010 оны 12-р сарын 13 

Сүүлд хийгдсэн төслийн  
хяналт 

   2018 оны 8-р сарын 29 

 

0240 

Зээл 

 Төсөл дуусах огноо 

Батлагдсан 
дугаар 

Төсөл 
батлагдсан 
огноо 

Гэрээнд 
гарын үсэг 
зурсан 
огноо 

Хүчин 
төгөлдөр 
хэрэгжиж 
эхэлсэн 
огноо 

Анхны 
хувилбар 

Шинэчилсэн Бодит 

БТ- 
0240-МОН 

2010 оны 
12-р сарын 
13 

2011 оны 1-
р сарын 3 

2011 оны 3-р 
сарын 23 

2016 оны 6-р 
сарын 30 

2019 оны 6-р 
сарын 30 

 



Санхүүжилтийн төлөвлөгөө Зээлийн зарцуулалт 

 НИЙТ (сая ам.доллараар 
илэрхийлсэн дүн) 

Огноо  АХБ Бусад Цэвэр хувь 

Төслийн өртөг 5.00 Гэрээлсэн нийт дүн (өссөн дүнгээр) 
 АХБ 5.00 2018 оны 

12-р сарын 5 

4.28 0.00 85.59% 

 Хамтрагч тал 0.00 Олгосон нийт дүн (өссөн дүнгээр) 
 Хамтарсан 
санхүүжилт 

0.00 2018 оны 
12-р сарын 5 

3.60 0.00 71.99% 

Гэрээний нөхцөлүүдийн хэрэгжилт 

Ангилал Салбар Хамгаалал Нийгэм Санхүү Эдийн засаг Бусад 

Үнэлгээ Хангалттай Хангалттай Хангалттай   Хангалттай 

 

2719 

Зээл 

 Төсөл дуусах огноо 

Батлагдсан 
дугаар 

Төсөл 
батлагдсан 
огноо 

Гэрээнд 
гарын үсэг 
зурсан 
огноо 

Хүчин 
төгөлдөр 
хэрэгжиж 
эхэлсэн 
огноо 

Анхны 
хувилбар 

Шинэчилсэн Бодит 

Зээл- 
2719-МОН 

2010 оны 
12-р сарын 
13 

2011 оны 1-
р сарын 3 

2011 оны 3-р 
сарын 23 

2016 оны 6-р 
сарын 30 

2019 оны 6-р 
сарын 30 

 

Санхүүжилтийн төлөвлөгөө Зээлийн зарцуулалт 

 НИЙТ (сая ам.доллараар 
илэрхийлсэн дүн) 

Огноо  АХБ Бусад Цэвэр хувь 

Төслийн өртөг 66.64 Гэрээлсэн нийт дүн (өссөн дүнгээр) 
 АХБ 40.00 2018 оны 

12-р сарын 5 

33.96 0.00 84.88% 

 Хамтрагч тал 26.64 Зарцуулсан нийт дүн (өссөн дүнгээр) 
 Хамтарсан 
санхүүжилт 

0.00 2018 оны 
12-р сарын 5 

29.75 0.00 74.37% 

Гэрээний нөхцөлүүдийн хэрэгжилт  

Ангилал Салбар Хамгаалал Нийгэм Санхүү Эдийн засаг Бусад 

Үнэлгээ Хангалттай Хангалттай Хангалттай   Хангалттай 

 

Төслийн мэдээллийн өмнөх тайлангууд 

Нийтлүүлэхээр илгээсэн 
огноо 

Сүүлд шинэчилсэн этгээд Нийтлүүлэхээр илгээсэн этгээд 

  2018 оны 9-р сарын 20 Ганбаатарын Ананд Ганбаатарын Ананд  
  2018 оны 3-р сарын 23 Ганбаатарын Ананд Ганбаатарын Ананд  
  2017 оны 9-р сарын 15 Ганбаатарын Ананд Ганбаатарын Ананд  
  2017 оны 3-р сарын 17 Масахиро Нишимура Масахиро Нишимура  
  2017 оны 3-р сарын 17 Шарад Сахена Шарад Сахена  
  2016 оны 9-р сарын 28 Масахиро Нишимура Масахиро Нишимура  
  2016 оны 3-р сарын 30 Грэйс Круз Дэвид Фэй  
  2015 оны 9-р сарын 23 Грэйс Круз Дэвид Фэй  
  2015 оны 3-р сарын 26 Дэвид Фэй Дэвид Фэй  
  2015 оны 3-р сарын 26 Ли Цай Ли Цай  
  2014 оны 9-р сарын 29 Дэвид Фэй Дэвид Фэй  
  2014 оны 3-р сарын 27 Валерий Тиэнь Валерий Тиэнь  
  2013 оны 10-р сарын 23 Валерий Тиэнь Валерий Тиэнь  
  2013 оны 9-р сарын 27 Валерий Тиэнь Валерий Тиэнь  
  2013 оны 3-р сарын 21 Валерий Тиэнь Валерий Тиэнь  
  2012 оны 9-р сарын 14 Валерий Тиэнь Валерий Тиэнь  
  2011 оны 12-р сарын 13 Валерий Тиэнь Валерий Тиэнь  
  2011 оны 8-р сарын 25 Валерий Тиэнь Валерий Тиэнь  



  2011 оны 5-р сарын 30  Систем  
  2011 оны 2-р сарын 14 Валерий Тиэнь Валерий Тиэнь  
  2009 оны 1-р сарын 27  Үйл ажиллагааны нэгжүүдийн мэдээлэл 

  2009 оны 1-р сарын 27  Үйл ажиллагааны нэгжүүдийн мэдээлэл 

  2008 оны 12-р сарын 8  Үйл ажиллагааны нэгжүүдийн мэдээлэл 

  2008 оны 10-р сарын 24  Үйл ажиллагааны нэгжүүдийн мэдээлэл 

  2008 оны 8-р сарын 12  Үйл ажиллагааны нэгжүүдийн мэдээлэл 

  2008 оны 8-р сарын 12  Үйл ажиллагааны нэгжүүдийн мэдээлэл 

  2008 оны 6-р сарын 30  Үйл ажиллагааны нэгжүүдийн мэдээлэл 

 




