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2014-01-28 Миний бие Б.Болортуяа хөөрхөн охинтой боллоо.Охин бид 2-ыг эсэн мэнд
төрүүлсэн Эх баригч Төмөрчөдөр эмч Ариунаа Асрагч Нямаа та 3таа цаашдын ажилд
өндрөөс өндөр амжилт хүсье.Маш их баярлалаа.
2014-01-28 Миний бие Насанжаргал нь эмч Ариунцэцэг,эх баригч Ариунаа,асрагч
Нямсүрэн нарын хяналтанд үнэхээр сайхан төрлөө.
Бүгдэнд нь баярлалаа.

2014-01-29 Эмч Ариунаа,Эх баригч Сүнжидмаа,асрагч Нямсүрэн нартаа
баярлалаа.Танай эмнэлгийн хамт олонд үргэлж баярлаж явдаг шүү.Гайхалтай хамт олон
шүү та нар.
2014-01-29 Эх Саруулсайхан хүүтэй боллоо.Эмч Жаргалсайханд талархаж байна
.Эмнэлгийн хамт олонд эрүүл энх сайн сайхныг хүсье.
2014-01-27 Эмч Эрдэнэбаатар,Эх баригч Жаргалмаа,асрагч Азжаргал нартаа маш их
баярлалаа.Цаашдын амьдралд нь аз жаргал сайн сайхныг хүсье.
Ээж Халиунсүрэн
2014-01-28 Эмч Ганбаяр, Эх баригч Баяржавхлан,асрагч Отгонцэцэг нартаа их
баярлалаа.Хүсэн хүлээсэн хөөрхөн охинг минь эсэн мэнд төрүүлсөн та бүхэндээ ажлын
өндөр амжилт хүсье.
2014-01-27 Өнөөдөр 16 цаг 15 минутанд төрж хөөрхөн хүүтэй боллоо.Эх баригч
Мэндбаяр,асрагч Цолмонцэцэг бусал ээлжийн хамт олонд бүгдэнд нь баярлалаа.
Алтанзул
2014-01-25 Цэрэнсамбуу эмчдээ маш их баярлалаа.Маш сайхан төрүүлж өгсөнд шүү.
Б.Даваажаргал
2014-01-25 Н.Дөлгөөн миний бие 2014-01-25 өдрийн 12цаг 55 минутанд 1-р амаржих
газарт амаржиж 3300 гр хөөрхөн хүүтэй боллоо.Миний хүүг эх барьж авсан эмч
Ганбаяр,эх баригч Шинэцэцэг ,асрагч Азжаргал нарт баярласан талархсанаа
илэрхийлье.
2014-01-22 Эмч Энхчимэг ,Эх баригч Энх-амгалан ,асрагч Азжаргал нартаа баярлалаа.
Ажлын амжилт хүсье.
Хүндэтгэсэн Б.Тогтох
2014-01-24 Энэ хорвоогийн хамгийн том давааг давлаа.Бас хүн болж төрснийхөө
утгыг жинхнээсээ ойлголоо.Энэ боломжыг нээж , эсэн мэнд амаржуулж хүү бид

2014-01-24 Энэ хорвоогийн хамгийн том давааг давлаа.Бас хүн болж төрснийхөө утгыг
жинхнээсээ ойлголоо.Энэ боломжыг нээж , эсэн мэнд амаржуулж хүү бид
2-ыг уулзуулж өгсөнд баярлалаа.Эмч Гантуяа,эх баригч Наранчимэг,асрагч Нараа
нартаа талархаж байна. Амьдрал нь үргэлж аз жаргалаар бялхаж байг.
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2014-01-21 Эмч Оюунбилэг эх баригч Баяржавхлан, асрагч Гүндэгмаа эхнэрийг минь
хүндрэлгүй төрүүлж,хүүг минв эх барьж өгсөн та бүхэндээ маш их баярлалаа.
Баяржаргалын нөхөр хүүгийн хамт
2014-01-21 Эмч Оюунбилэг эх баригч Оюунчимэг асрагч Цэвэлмаа нартаа ажлын өндөр
амжилт хүсье.
Ээж Азжаргал
2014-01-22 Эмч Наранцацрал Эх баригч Баяржаьхлан асрагч Гүндэгмаа ,Цэвэлмаа нар
нь намайг төрөхөд зөвлөгөө өгч асарч баясан бүх эмч амрагч нартаа баярлалаа.Та
бүхэнд ажлын өндөр амжилт хүсье.
П.Сувд-Эрдэнэ
2014-12-22 Эх баригч Оюунчимэг ,Эмч Наранцацрал ,асрагч Гүндэгмаа нартаа сайхан
төрүүлж өгсөнд баярлалаа.
Цаашдын ажилд өндөр амжилт хүсье.
Болормаа
2014-01-18 Нэгдүгээр амаржих газрын хамт олондоо чин сэтгэлээсээ баярлаж
талархсанаа илэрхийлж байна.Цаашдын ажилд нь өндөр амжилт хүсье.
Эрүүл саруул амаржсан эх Энхцацрал
2014-01-19 1-р амаржих газрын эмч Энхбат,эх баригч Баяржавхлан,нартаа маш их
баярлаж байна.Би сайн сайхан төрсөндөө баяртай байна.Хурдан шуурхай чин
сэтгэлээсээ үйлчилсэн эмч,эх баригч,сувилагч,асрагч нартаа цаашдын ажил амвдралд нь
аз жаргал хүсье.Олон хүүхдийг энэ хорвоод төрүүлээрэй гээд талархал илэрхийлье.
Хүндэтгэсэн эх:Энхцэцэг
2014-01-19 КНАГазарт урьд шөнө ирээд эмнэлгийн хамт олныхоо ачаар эсэн мэнд
амаржин 3600 кг хүүтэй болллоо.Эмнэлгийн хамт олондоо мэтгэл хангалуун байгаагаа
илэрхийлж байна.
Ш.Ганзаяа
2014-01-19 КНАГ-ын эх баригч Жаргалсайхан болон бусад эмч ажилчдад маш их
баярлалаа.Та бүхэнд ажлын амжилт хамгийн сайн сайхныг хүсье.
Б.Ганчимэг
2014-01-13 Эмч Мөнхбилгүүн,эх баригч Баяржавхлан мөн бусад асрагч нартаа маш их
баярлалаа.Та бүхний хичээл зүтгэлийг маш их үнэлж байна.Бас ьалархаад баршгүй их
үйлийг бүтээдэг юм байна.Тэднийг ойлголоо.Эрүүл зөв төрсөндөө маш их баярлаж
байна.Энэ нь та бүхний л ач юм шүү.
Дахин талархая Э.Үжин
2014-01-13 Эх баригч Баяржавхлан,асрагч Гүндэгмаа нартаа ажлын өндөр амжилт
хүсье.Анхны төрөлт бөгөөд оёдолгүй бас эрүүл саруул сайхан хүүтэй болсондоо мх
баяртай байна.
Эх Халиун
2014-01-13 Эх баригч Уламбаяр,асрагч Даваацэцэг нартаа маш их баярлаж байна.Цаг
минут тутам намайг эргэн тойрч биеийн байдлыг маш сайн асарч байсан ба хяналт маш
сайн байлаа.
М.Номин
2014-01-14 Их эмч Уянга,эх баригч хишигсүрэн,асрагч Азжаргал нартаа талархаснаа
илэрийлье.3750 гр хөөрхөн охинтой болллоо.
Та бүхний ажил хөдөлмөрт өндрөөс өндөр амжилт хүсье.
Хүндэтгэсэн Ариунгэрэл
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2014-01-08 Насанжаргал миний бие их сайхан амаржлаа.Эмя асрагч нартаа баярлаж
байна.Миний охин 4500кг гарсан.Охид хөвгүүдийг эх барьж асарч байгаад гүнээ
талархал илэрхийлье.
2014-01-11 Эмч Отгонтуяа ,Эх баригч Хишишгсүрэн,асрагч Азжаргал .Бие хаа болон
сэтгэл санааны маш их дэм өгч эрүүл саруул төрүүлж өгсөн та нартаа чин сэтгэлээсээ
талархлаа.Олон эх үрийг ийнхүү холбож өгөөрөй.Ажлын өндөр амжилт хүсье.
С.Энхзаяа
2014-01-12 Эмч Мядаг,эх баригч Оюунчимэг,асрагч Гүндэгмаа нартаа маш их
баярлалаа.Та бүгдийнхээ ачаар эсэнмэнд сайхан амаржлаа.Та бүгдийн юу санасан 9н
хүсэл нь сэтгэлчлэн бүтэж байхыг чин сэтгэлээсээ хүсье.
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