
СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХУДАЛДААЛАХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ ХҮЧИНГҮЙ 
БОЛГОСОН АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮДИЙН НЭРС 

                                                                                                                                                                        2018 Он  

№ 
Аж ахуйн нэгж, 

байгууллагын нэр, 
Үйл ажиллагааны 

чиглэл 
Байршил Тайлбар 

1 
Хөх түмэн ХХК Минимаркет  

Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, 

Гранд төвийн 1-р давхар 

“Худалдааны газар, 

түүний үйлчилгээ” MNS 

5021:2007 улсын 

стандартын шаардлага 

хангаагүй 

2 
Эрмүүн хангай ХХК Минимаркет  

Сүхбаатар дүүрэг, 4-р хороо, 

22-34 тоот 

“Худалдааны газар, 

түүний үйлчилгээ” MNS 

5021:2007 улсын 

стандартын шаардлага 

хангаагүй 

3 
Ачлал трейд ХХК Минимаркет  

Сүхбаатар дүүрэг, 5-р хороо, 

үйлчилгээний төв 

“Худалдааны газар, 

түүний үйлчилгээ” MNS 

5021:2007 улсын 

стандартын шаардлага 

хангаагүй 

4 

Гранд экстриал 

инвестор ХХК 
Хүнсний дэлгүүр 

Сүхбаатар дүүрэг, 5-р хороо, 

39-23 тоот 

“Худалдааны газар, 

түүний үйлчилгээ” MNS 

5021:2007 улсын 

стандартын шаардлага 

хангаагүй 

5 
Кинг саммит ХХК Минимаркет  

Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, 

32-р байр 

“Худалдааны газар, 

түүний үйлчилгээ” MNS 

5021:2007 улсын 

стандартын шаардлага 

хангаагүй 

6 

Жи интернэшнл 

ХХК 
Минимаркет  

Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, 

32-1 тоот 

“Худалдааны газар, 

түүний үйлчилгээ” MNS 

5021:2007 улсын 

стандартын шаардлага 

хангаагүй 



7 
Дөрвөн бурхан ХХК Минимаркет  

Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, 

оюутны хотхон, АОС-22-р 

байр 

“Худалдааны газар, 

түүний үйлчилгээ” MNS 

5021:2007 улсын 

стандартын шаардлага 

хангаагүй 

8 
Саяар ХХК Хүнсний дэлгүүр 

Сүхбаатар дүүрэг, 9-р хороо, 

Алтайн 01-14Б тоот 

“Худалдааны газар, 

түүний үйлчилгээ” MNS 

5021:2007 улсын 

стандартын шаардлага 

хангаагүй 

9 
Яргайт эх ХХК Хүнсний дэлгүүр Сүхбаатар дүүрэг 

“Худалдааны газар, 

түүний үйлчилгээ” MNS 

5021:2007 улсын 

стандартын шаардлага 

хангаагүй 

10 
Уэст глобал ХХК Минимаркет  

Сүхбаатар дүүрэг, 10-р хороо, 

Прогресс төвийн дэргэд 

“Худалдааны газар, 

түүний үйлчилгээ” MNS 

5021:2007 улсын 

стандартын шаардлага 

хангаагүй 

11 
Мөнхийн хөвч Минимаркет  

Сүхбаатар дүүрэг, 10-р хороо, 

53-р байр 

“Худалдааны газар, 

түүний үйлчилгээ” MNS 

5021:2007 улсын 

стандартын шаардлага 

хангаагүй 

12 
Есөн төгөл ХХК Минимаркет  Сүхбаатар дүүрэг 

“Худалдааны газар, 

түүний үйлчилгээ” MNS 

5021:2007 улсын 

стандартын шаардлага 

хангаагүй 

13 
Нью прайм ХХК Минимаркет  

Сүхбаатар дүүрэг, 14-р хороо, 

33-536 тоот 

“Худалдааны газар, 

түүний үйлчилгээ” MNS 

5021:2007 улсын 

стандартын шаардлага 

хангаагүй 



14 
Ар хустай ХХК Минимаркет  Сүхбаатар дүүрэг 

“Худалдааны газар, 

түүний үйлчилгээ” MNS 

5021:2007 улсын 

стандартын шаардлага 

хангаагүй 

15 

Тахилгат тэгш 

булган уул ХХК 
хүнсний дэлгүүр 

Сүхбаатар дүүрэг, 15-р хороо, 

128 В тоот 

“Худалдааны газар, 

түүний үйлчилгээ” MNS 

5021:2007 улсын 

стандартын шаардлага 

хангаагүй 

16 
Оч мэд ХХК хүнсний дэлгүүр Сүхбаатар дүүрэг 

“Худалдааны газар, 

түүний үйлчилгээ” MNS 

5021:2007 улсын 

стандартын шаардлага 

хангаагүй 

17 
Универсум ХХК хүнсний дэлгүүр 

Сүхбаатар дүүрэг, 16-р хороо, 

34-60А тоот 

“Худалдааны газар, 

түүний үйлчилгээ” MNS 

5021:2007 улсын 

стандартын шаардлага 

хангаагүй 

18 
Чандмань хаш ХХК хүнсний дэлгүүр 

Сүхбаатар дүүрэг, 16-р хороо, 

Бэлхийн 30-253 тоот 

“Худалдааны газар, 

түүний үйлчилгээ” MNS 

5021:2007 улсын 

стандартын шаардлага 

хангаагүй 

19 
Зөв хас ХХК хүнсний дэлгүүр 

Сүхбаатар дүүрэг, 18-р хороо, 

Бэлхийн 46-71 тоот 

“Худалдааны газар, 

түүний үйлчилгээ” MNS 

5021:2007 улсын 

стандартын шаардлага 

хангаагүй 

20 
Ган энх трейд ХХК хүнсний дэлгүүр Сүхбаатар дүүрэг 

“Худалдааны газар, 

түүний үйлчилгээ” MNS 

5021:2007 улсын 

стандартын шаардлага 

хангаагүй 



21 

Энх мөнх ундарга 

ХХК 
хүнсний дэлгүүр Сүхбаатар дүүрэг 

“Худалдааны газар, 

түүний үйлчилгээ” MNS 

5021:2007 улсын 

стандартын шаардлага 

хангаагүй 

22 

Лодестар Монголиа 

ХХК 
хүнсний дэлгүүр Сүхбаатар дүүрэг 

“Худалдааны газар, 

түүний үйлчилгээ” MNS 

5021:2007 улсын 

стандартын шаардлага 

хангаагүй 

23 
Чулуут булга ХХК хүнсний дэлгүүр Сүхбаатар дүүрэг 

“Худалдааны газар, 

түүний үйлчилгээ” MNS 

5021:2007 улсын 

стандартын шаардлага 

хангаагүй 

24 
Хөх түмэн ХХК хүнсний дэлгүүр Хан-Уул дүүрэг 

“Худалдааны газар, 

түүний үйлчилгээ” MNS 

5021:2007 улсын 

стандартын шаардлага 

хангаагүй 

25 
ГЭНО ХХК хүнсний дэлгүүр 

Чингэлтэй дүүрэг, 17-р хороо, 

Чингэлтэйн 82-966 тоот 

“Худалдааны газар, 

түүний үйлчилгээ” MNS 

5021:2007 улсын 

стандартын шаардлага 

хангаагүй 

26 
Олзбадрах ХХК хүнсний дэлгүүр 

Чингэлтэй дүүрэг, 18-р хороо, 

Яргайтын 3-18 тоот 

“Худалдааны газар, 

түүний үйлчилгээ” MNS 

5021:2007 улсын 

стандартын шаардлага 

хангаагүй 

27 
Дооно ган ХХК хүнсний дэлгүүр 

Чингэлтэй дүүрэг, 17-р хороо, 

сурагчийн 55-646 тоот 

“Худалдааны газар, 

түүний үйлчилгээ” MNS 

5021:2007 улсын 

стандартын шаардлага 

хангаагүй 



28 
Хөхийн дуулга ХХК хүнсний дэлгүүр 

Чингэлтэй дүүрэг, 13-р хороо, 

Цагдаагийн 2-р тасгийн дэргэд 

“Худалдааны газар, 

түүний үйлчилгээ” MNS 

5021:2007 улсын 

стандартын шаардлага 

хангаагүй 

29 
ТЭЭТ ХХК хүнсний дэлгүүр 

Чингэлтэй дүүрэг, 7-р хороо, 

11-47 тоот  

“Худалдааны газар, 

түүний үйлчилгээ” MNS 

5021:2007 улсын 

стандартын шаардлага 

хангаагүй 

30 
БТБС ХХК хүнсний дэлгүүр 

Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, 

Центр 34 төвд 

“Худалдааны газар, 

түүний үйлчилгээ” MNS 

5021:2007 улсын 

стандартын шаардлага 

хангаагүй 

31 
Эл Эм Эн ХХК хүнсний дэлгүүр 

Чингэлтэй дүүрэг, 16-р хороо, 

Согоотын 4-70 тоот 

“Худалдааны газар, 

түүний үйлчилгээ” MNS 

5021:2007 улсын 

стандартын шаардлага 

хангаагүй 

32 
Гангамарал ХХК хүнсний дэлгүүр 

Чингэлтэй дүүрэг, 11-р хороо, 

нуурын 18-464 тоот 

“Худалдааны газар, 

түүний үйлчилгээ” MNS 

5021:2007 улсын 

стандартын шаардлага 

хангаагүй 

33 
Хангай говь ХХК хүнсний дэлгүүр 

Баянзүрх дүүрэг, 2-р хороо, 

дарь эхийн 1-54 А тоот 

“Худалдааны газар, 

түүний үйлчилгээ” MNS 

5021:2007 улсын 

стандартын шаардлага 

хангаагүй 

34 
Номун төгс ХХК хүнсний дэлгүүр 

Баянзүрх дүүрэг, 2-р хороо, их 

дарь эхийн 618-539 тоот 

“Худалдааны газар, 

түүний үйлчилгээ” MNS 

5021:2007 улсын 

стандартын шаардлага 

хангаагүй 



35 
Өвгөдийн уул ХХК хүнсний дэлгүүр 

Баянзүрх дүүрэг, 2-р хороо, 

дарь эхийн 2-р гудамж 9 тоот 

“Худалдааны газар, 

түүний үйлчилгээ” MNS 

5021:2007 улсын 

стандартын шаардлага 

хангаагүй 

36 
Хосын эхлэл ХХК хүнсний дэлгүүр 

Баянзүрх дүүрэг, 4-р хороо, 

дүнзэн байшинд 

“Худалдааны газар, 

түүний үйлчилгээ” MNS 

5021:2007 улсын 

стандартын шаардлага 

хангаагүй 

37 
Содон сондор ХХК хүнсний дэлгүүр 

Баянзүрх дүүрэг, 4-р хороо, 

40-А тоот 

“Худалдааны газар, 

түүний үйлчилгээ” MNS 

5021:2007 улсын 

стандартын шаардлага 

хангаагүй 

38 
Вимон ХХК хүнсний дэлгүүр 

Баянзүрх дүүрэг, 5-р хороо, 

өлгийн 17-362 тоот 

“Худалдааны газар, 

түүний үйлчилгээ” MNS 

5021:2007 улсын 

стандартын шаардлага 

хангаагүй 

39 
Хэн ч адьяа ХХК хүнсний дэлгүүр 

Баянзүрх дүүрэг, 5-р хороо, 

18-393Б тоот 

“Худалдааны газар, 

түүний үйлчилгээ” MNS 

5021:2007 улсын 

стандартын шаардлага 

хангаагүй 

40 

Тэс баян өгөөмөр 

ХХК 
хүнсний дэлгүүр Баянзүрх дүүрэг 

“Худалдааны газар, 

түүний үйлчилгээ” MNS 

5021:2007 улсын 

стандартын шаардлага 

хангаагүй 

41 

Буянт их буурал 

ХХК 
супермаркет 

Баянзүрх дүүрэг, 10-р хороо, 

Улаанхуарангийн 1-191 тоот  

“Худалдааны газар, 

түүний үйлчилгээ” MNS 

5021:2007 улсын 

стандартын шаардлага 

хангаагүй 



42 
БД ХХК хүнсний дэлгүүр 

Баянзүрх дүүрэг, 10-р хороо, 

2Б хэсэг, 130-А тоот 

“Худалдааны газар, 

түүний үйлчилгээ” MNS 

5021:2007 улсын 

стандартын шаардлага 

хангаагүй 

43 
Бүрэн хаан уул ХХК хүнсний дэлгүүр 

Баянзүрх дүүрэг, 10-р хороо, 

төмөр замын 10-р байрны урд 

талд 

“Худалдааны газар, 

түүний үйлчилгээ” MNS 

5021:2007 улсын 

стандартын шаардлага 

хангаагүй 

44 

Тэнгэр инженеринг 

ХХК 
хүнсний дэлгүүр 

Баянзүрх дүүрэг, 10-р хороо, 

Улаанхуарангийн 1-р гудамж, 

115 тоот  

“Худалдааны газар, 

түүний үйлчилгээ” MNS 

5021:2007 улсын 

стандартын шаардлага 

хангаагүй 

45 

Жаргалант 

зэндмэнь ХХК 
хүнсний дэлгүүр 

Баянзүрх дүүрэг, 10-р хороо, 

хангамжийн 4-р хэсэг, 173 тоот 

“Худалдааны газар, 

түүний үйлчилгээ” MNS 

5021:2007 улсын 

стандартын шаардлага 

хангаагүй 

46 
Мөнхлуужин ХХК Минимаркет  

Баянзүрх дүүрэг, 10-р хороо, 

36-05 тоот 

“Худалдааны газар, 

түүний үйлчилгээ” MNS 

5021:2007 улсын 

стандартын шаардлага 

хангаагүй 

47 
Майцэцэг ХХК хүнсний дэлгүүр 

Баянзүрх дүүрэг, 11-р хороо, 

Булгачин 17-р гудамж, 230Б 

тоот 

“Худалдааны газар, 

түүний үйлчилгээ” MNS 

5021:2007 улсын 

стандартын шаардлага 

хангаагүй 

48 
Нарусэ ХХК хүнсний дэлгүүр 

Баянзүрх дүүрэг, 11-р хороо, 

7-р хэсэг, 23 тоот 

“Худалдааны газар, 

түүний үйлчилгээ” MNS 

5021:2007 улсын 

стандартын шаардлага 

хангаагүй 



49 

Болорын хүндэл 

ХХК 
хүнсний дэлгүүр 

Баянзүрх дүүрэг, 13-р хороо, 

82-р байр 

“Худалдааны газар, 

түүний үйлчилгээ” MNS 

5021:2007 улсын 

стандартын шаардлага 

хангаагүй 

50 
Ксения ХХК супермаркет 

Баянзүрх дүүрэг, 

Намьяанжүгийн гудамж 

“Худалдааны газар, 

түүний үйлчилгээ” MNS 

5021:2007 улсын 

стандартын шаардлага 

хангаагүй 

51 
БОСА ХХК Минимаркет  

Баянзүрх дүүрэг, 15-р хороо, 

73-6 тоот 

“Худалдааны газар, 

түүний үйлчилгээ” MNS 

5021:2007 улсын 

стандартын шаардлага 

хангаагүй 

52 
Си эй эм пи ХХК хүнсний дэлгүүр 

Баянзүрх дүүрэг, 16-р хороо, 

2-6 тоот 

“Худалдааны газар, 

түүний үйлчилгээ” MNS 

5021:2007 улсын 

стандартын шаардлага 

хангаагүй 

53 
Ханыр ХХК Минимаркет  

Баянзүрх дүүрэг, 18-р хороо, 

14/3-1 тоот 

“Худалдааны газар, 

түүний үйлчилгээ” MNS 

5021:2007 улсын 

стандартын шаардлага 

хангаагүй 

54 
ТБТЭ ХХК супермаркет 

Баянзүрх дүүрэг, 19-р хороо, 

Да хүрээ 41 тоот 

“Худалдааны газар, 

түүний үйлчилгээ” MNS 

5021:2007 улсын 

стандартын шаардлага 

хангаагүй 

55 
САКАЛ ХХК хүнсний дэлгүүр 

Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо, 

зүүн алтан өлгийн 3-46 тоот 

“Худалдааны газар, 

түүний үйлчилгээ” MNS 

5021:2007 улсын 

стандартын шаардлага 

хангаагүй 



56 
Зэндмэнэ сүн ХХК Минимаркет  

Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо, 

75-1-р давхарт 

“Худалдааны газар, 

түүний үйлчилгээ” MNS 

5021:2007 улсын 

стандартын шаардлага 

хангаагүй 

57 
Номин нарст ХХК хүнсний дэлгүүр 

Баянзүрх дүүрэг, 23-р хороо, 

5-р хэсэг 1355 тоот 

“Худалдааны газар, 

түүний үйлчилгээ” MNS 

5021:2007 улсын 

стандартын шаардлага 

хангаагүй 

58 
Акс херо ХХК Минимаркет  

Баянзүрх дүүрэг, 23-р хороо, 

3Б хэсэг, 688 тоот 

“Худалдааны газар, 

түүний үйлчилгээ” MNS 

5021:2007 улсын 

стандартын шаардлага 

хангаагүй 

59 

Баясгалан хүрд 

эрдэнэ ХХК 
хүнсний дэлгүүр Сонгинохайрхан дүүрэг 

“Худалдааны газар, 

түүний үйлчилгээ” MNS 

5021:2007 улсын 

стандартын шаардлага 

хангаагүй 

60 
Хос наран дөл ХХК хүнсний дэлгүүр Сонгинохайрхан дүүрэг 

“Худалдааны газар, 

түүний үйлчилгээ” MNS 

5021:2007 улсын 

стандартын шаардлага 

хангаагүй 

61 
Жарын даваа ХХК хүнсний дэлгүүр 

Сонгинохайрхан дүүрэг, 7-р 

хороо, Баянхошууны 39-19 

тоот 

“Худалдааны газар, 

түүний үйлчилгээ” MNS 

5021:2007 улсын 

стандартын шаардлага 

хангаагүй 

62 
Хулан буян ХХК хүнсний дэлгүүр Сонгинохайрхан дүүрэг 

“Худалдааны газар, 

түүний үйлчилгээ” MNS 

5021:2007 улсын 

стандартын шаардлага 

хангаагүй 



63 
Энхмэнд үжин ХХК хүнсний дэлгүүр Сонгинохайрхан дүүрэг 

“Худалдааны газар, 

түүний үйлчилгээ” MNS 

5021:2007 улсын 

стандартын шаардлага 

хангаагүй 

64 
БББ арвижих ХХК хүнсний дэлгүүр 

Сонгинохайрхан дүүрэг, 61-0 

тоот 

“Худалдааны газар, 

түүний үйлчилгээ” MNS 

5021:2007 улсын 

стандартын шаардлага 

хангаагүй 

65 
Хос мөнхжин ХХК хүнсний дэлгүүр Сонгинохайрхан дүүрэг 

“Худалдааны газар, 

түүний үйлчилгээ” MNS 

5021:2007 улсын 

стандартын шаардлага 

хангаагүй 

66 
Элст товх хүнсний дэлгүүр Сонгинохайрхан дүүрэг 

“Худалдааны газар, 

түүний үйлчилгээ” MNS 

5021:2007 улсын 

стандартын шаардлага 

хангаагүй 

67 
Олонгуу ХХК хүнсний дэлгүүр Сонгинохайрхан дүүрэг 

“Худалдааны газар, 

түүний үйлчилгээ” MNS 

5021:2007 улсын 

стандартын шаардлага 

хангаагүй 

68 

Хишиг арвижих 

хурд ХХК 
хүнсний дэлгүүр Сонгинохайрхан дүүрэг 

“Худалдааны газар, 

түүний үйлчилгээ” MNS 

5021:2007 улсын 

стандартын шаардлага 

хангаагүй 

69 
Жинст цацирт ХХК хүнсний дэлгүүр Сонгинохайрхан дүүрэг 

“Худалдааны газар, 

түүний үйлчилгээ” MNS 

5021:2007 улсын 

стандартын шаардлага 

хангаагүй 



70 
Баян буянт ХХК хүнсний дэлгүүр 

Сонгинохайрхан дүүрэг, 28-р 

хороо, сансар 7-1 тоот 

“Худалдааны газар, 

түүний үйлчилгээ” MNS 

5021:2007 улсын 

стандартын шаардлага 

хангаагүй 

71 
Зүн дөрөө ХХК хүнсний дэлгүүр Сонгинохайрхан дүүрэг 

“Худалдааны газар, 

түүний үйлчилгээ” MNS 

5021:2007 улсын 

стандартын шаардлага 

хангаагүй 

72 
ЭСГМ трейд ХХК хүнсний дэлгүүр Сонгинохайрхан дүүрэг 

“Худалдааны газар, 

түүний үйлчилгээ” MNS 

5021:2007 улсын 

стандартын шаардлага 

хангаагүй 

73 

Их мандлын оргил 

ХХК 
хүнсний дэлгүүр Сонгинохайрхан дүүрэг 

“Худалдааны газар, 

түүний үйлчилгээ” MNS 

5021:2007 улсын 

стандартын шаардлага 

хангаагүй 

74 
Петрастар ХХК хүнсний дэлгүүр Сонгинохайрхан дүүрэг 

“Худалдааны газар, 

түүний үйлчилгээ” MNS 

5021:2007 улсын 

стандартын шаардлага 

хангаагүй 

 


