
ГҮНИЙ ГААЛИЙН ХЯНАЛТЫН БҮСЭД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР 2016-2019 ОНУУДАД 
ЛАБОРАТОРИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ СОРИЛЫН ДҮНГЭЭР ЭЕРЭГ ГАРСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ СУДАЛГАА 

 
 

№ Аж ахуйн 
нэгжийн  нэр 

Импортолсон 
улсын нэр 

Бүтээгдэхүүний нэр Лабораторийн үзүүлэлт Шийдвэрлэсэн байдал 

2016 ОН 

1 Цахиур ХХК ОХУ Дүнсэн тамхи 20.5 тн Чийглэг 7.60% 2016.02.15-ны өдрийн 02-09-05-178/21 
тоот улсын байцаагчийн дүгнэлт 
гаргасан.  

2 Нандин охин 
ХХК 

Итали 4 төрөл савласан ус 
12.6 тн 

Мэдрэхүй бөглөөний 
битүүмж алдагдсан, 
задарсан. 

2016.01.06-ны өдрийн 02-09-07-161/03 
тоот улсын байцаагчийн шаардлага 
хангаагүй дүгнэлт гарч гаалийн 
горимоор устгав.  

3 Силк рөүд ХХК Украйн Delika chicken 
sausades зайдас,  
18.1 тн 

Нитрит 14.20  2016.02.05-ны өдрийн 02-09-01-152/16 
тоот улсын байцаагчийн дүгнэлт 
гарсан. 

4 Монгол тамхи Со 
ХХК 

БНХАУ Double blue-тамхины 
бэлдэц 20.7 

Никотин 1.82-1.97 мг/г 2016.02.18-ны өдрийн 02-09-03-389/20 
тоот улсын байцаагчийн шаардлага 
хангаагүй дүгнэлт гарсан. 

5 Монгол тамхи Со 
ХХК 

БНХАУ Double blue-тамхины 
бэлдэц 20.7 

Никотин 1.82-1.97 мг/г 2016.03.25-ны өдрийн 02-09-07-144/13 
тоот улсын байцаагчийн дүгнэлт 
гарсан. 

6 Эфко ХХК Киргиз Алим,14.0 тн Жимсний улаан хачиг 
илэрсэн 

2016.02.08-ны өдрийн 02-09-01-144/19 
тоот улсын байцаагчийн дүгнэлт 
гарсан.  

7 Төгс амин 
эрдэнэ ХХК 

ХБНГУ Fitaki active 
бяслаг 9360 ш 

Хөгц мөөгөнцрийн 
шинжилгээгээр 
Aspergillus, мucorилрэв. 

2016.03.04-ний өдрийн 02-09-03-153/26 
тоот улсын байцаагчийн дүгнэлт 
гарсан.  

8 Хикрет 
Монголия ХХК 

БНХАУ “Вэй-эр” БИБ 21 кг Нянгийн бохирдол, 
хартугалга их, хөгц 
мөөгөнцөр илэрсэн, 
жингийн хэлбэлзэл 
ихтэй 

2016.04.22-ны өдрийн 02-09-11-174/19 
улсын байцаагчийн шаардлага 
хангаагүй дүгнэлт гаргаж, 2016.04.27-
ны өдрийн 02-11-174/137 тоот улсын 
байцаагчийн хурааж устгах акт үйлдэв. 

9 Өгөөж чихэр 
ХХК 

БНХАУ ӨМӨЗО Үзэм 50 тн Хөгц мөөгөнцрийн 
шинжилгээгээр 
Aspergillus илрэв.  

2016.03.09-ний өдрийн 02-09-01-148/37 
тоот улсын байцаагчийн шаардлага 
хангаагүй дүгнэлт гарсан.  



10 Жи Ай Эм И ИКС 
ХХК 

БНХАУ Шахмал ногоон цай, 
37.8 тн 

Мэдрэхүйн үзүүлэлтээр 
0,077 г илрэв. 

2016.03.30-ний өдрийн 02-09-01-148/57 
тоот улсын байцаагчийн дүгнэлт 
гарсан. 

11 Талын агт ХХК Голланд  Төл сонгино 25.0 тн Дотоод хорио цээртэй 
сонгины үндэсний хачиг 
амьд хэлбэрээр 6 ш 
илрэв. 

2016.04.15-ны өдрийн 02-09-13-389/26 
тоот улсын байцаагчийн шаардлага 
хангаагүй дүгнэлт гаргасан. 

12 Мон Адонис ХХК БНХАУ Aluminum hydroxide 
gel түүхий эд 9.0 тн 
 

Нянгийн тоо их байсан. 2016.04.25-ны өдрийн 02-09-11-376/22 
тоот улсын байцаагчийн дүгнэлт 
гаргасан. 

13 Анар Арвижих 
ХХК 

ОХУ Фуросемид 25 кг, 
1320 хайрцаг 

Эмийн бүртгэлийн 
хүчинтэй хугацаа 
дууссан. 

2016.02.25 өдрийн 0001101 тоот 
бүтээгдэхүүнийг хураах, устгах тухай 
акт бичсэн 

14 Иргэн Ш.Түмэн ХБНГУ Хуучин гутал, 42.1 тн 3220-д 2*10/2/ 
Aspergillus spp, 
Pencillium spp илрэв. 

2016.03.24-ны өдрийн 02-09-09-142/08 
тоот улсын байцаагчийн дүгнэлт 
гаргасан. 

15 Номин трейдинг 
ХХК 

Грек Septona хуруу лент  
77.88 кг 
 

Импортын лицензгүй. 2016.03.30-ны өдрийн 0001102 тоот 
бүтээгдэхүүнийг хураах, устгах тухай 
акт бичсэн 

16 Дөрвөн Өлзий 
ХХК 

Голланд Төл сонгино 21.0 тн Дотоод хорио цээртэй 
хачиг 
 

2016.05.25-ны өдрийн 02-09-09-171/38 
тоот улсын байцаагчийн дүгнэлт 
гаргасан. 

17 Монголиан 
интернэшнл 
фүүд холдинг 
ХХК 

АНУ  Seaskin пиццаны 
амтлагч  220 кг 

Хадгалалтын хугацаа 
дууссан. 

2016.05.30-ны өдрийн 02-09-01-143/96 
тоот улсын байцаагчийн шаардлага 
хангаагүй дүгнэлт гаргасан. 

18 Кореа фүүдс 
ХХК 

БНСУ Жимстэй тараг  
32.4 кг 

Хар тугалга 0.120 мг/к 
Хадгалалтын хугацаа 
дууссан. 

2016.06.22-ны өдрийн 02-09-14-142/47 
тоот улсын байцаагчийн шаардлага 
хангаагүй дүгнэлт гарсан. 
2016.07.06-өдрийн 02-03-159/261 тоот 
544350 төгрөгийн нөхөн төлбөрийн акт 
үйлдэв. 

19 Зебра 
интернэшнл ХХК 

 Bear beer extra 
strong,шар айраг 

АШН-22.6% Спиртийн 
хэмжээ 10.87% 

2016.07.06-ны өдрийн 02-09-04-153/49 
тоот улсын байцаагчийн дүгнэлт 
гаргасан. 

20 Сютл Бимекс 
ХХК 

 Vogue ян/ тамхи 90 
хайрцаг, 760 кг 

Хадгалалтын хугацаа 
дууссан. 

2016.06.24-ны өдрийн 02-09-04-159/38 
тоот улсын байцаагчийн шаардлага 



хангаагүй дүгнэлт гаргасан. 

21 Таван богд 
интернэйшнл 
ХХК 

БНСУ Salt cheese бяслаг 
908 кг 

Чийглэг 33.58%  2016.08.24-ны өдрийн 02-09-10-159/70 
тоот улсын байцаагчийн шаардлага 
хангаагүй дүгнэлт гаргасан. 

22 Брикланд ХХК БНХАУ Play maise one horse 
498.2 кг 

Будгийн тогтворжилтгүй Давтан шигжилгээгээр хүнсний будаг 
болохыг тодорхойлсон. 

23 Гүрж амт ХХК Гүрж шахмал ногоон цай 
49.9 тн 

Танин 2016.08.29-ний өдрийн 02-09-01-
144/139 тоот улсын байцаагчийн 
дүгнэлт гаргасан. 

24 Бимекс ХХК БНСУ Vogue ян/тамхи  
1522 кг буюу 181 
авдар 

Хадгалалтын хугацаа 
дууссан 

2016.09.30 
02-09-14/156/91 тоот улсын 
байцаагчийн шаардлага хангаагүй 
дүгнэлт гаргаж, гаалийн горимоор 
устгасан. 

25 Квантум эйшиа 
ХХК 

Франц Пиво 14.1 тн 10824-10827 
Мэдрэхүй*-Улбар 
шаргал өнгөтэй шар 
айраг, хөөсрөлт сайн, 
хөвөх тунах гадны 
механик хольцгүй, 
хүчинтэй хугацаа 
дууссан.   

2016.10.04-ний өдрийн 02-09-03-
156/120 тоот улсын байцаагчийн 
шаардлага хангаагүй дүгнэлт гаргаж, 
гаалийн горимд шилжүүлж устгал 
хийв. 

26 Домог 
интернэшнл ХХК 

Казакстан Зайрмаг 3.1тн 10202. Хуурай бодис-
32.3% 10203. Хуурай 
бодис-26.7 10204. 
Хуурай бодис-32.7 

2016.11.01-ний өдрийн 02-09-01-
142/166 тоот улсын байцаагчийн 
шаардлага хангасан дүгнэлт гаргав. 

27 Иргэн 
Т.Болормаа 

БНСУ Хуучин гутал 3.0 тн 1гр-д 41*101 Aspergillus 
spp alternaria spp 

2016.11.07-ний өдрийн 02-09-05-
156/156 тоот улсын байцаагчийн 
дүгнэлт гаргав. 

28 Сютл бимекс 
ХХК 

БНСУ Янжуур тамхи Vogue 
lilas 106 авдар буюу 
890.4 кг 

2016.11.01- нд хадгалах 
хугацаа дууссан, чийг - 
8.09% 

2016.11.17-ний өдрийн 02-09-03-
154/137 тоот улсын байцаагчийн 
шаардлага хангаагүй дүгнэлт гаргаж 
гаалийн горимд шилжүүлж устгал 
хийв. 

2017 он 

1 АПУ ХХК Шинэ зеланд Fonterra Whole milk 
хуурай сүү  

2017.01.10-ны өдөр хар 
тугалга 0.31 мг/г, 

2017.01.31 өдрийн 02-09-10-152/05 
тоот улсын байцаагчийн шаардлага 



2017.01.12-ны өдөр 
давтан дээж авч хар 
тугалга 0.46 мг/г гарсан.  
 

хангасан дүгнэлт үйлдэв. 
 

2 Хорвоо ертөнц 
ХХК 

БНСУ Хуучин гутал 19.1 тн 2017.02.07-ны өдөр 
5х101penicillium 
илэрсэн. 
2017.02.08-ны өдөр 
давтан дээж өгч хөгц 
мөөгөнцөр илрээгүй.  

2017.02.13 ны өдрийн 02-09-01-
075/тоот улсын байцаагчийн 
шаардлага хангасан дүгнэлт үйлдэв. 
 

3 Цахиур ХХК ХБНГУ Davidoff gold янжуур 
тамхи  475 кг буюу 
50 хайрцаг 

Хадгалтын хугацаа 
дууссан. 

2017.02.09 өдрийн 02-09-05-156/09 
тоот улсын байцаагчийн шаардлага 
хангаагүй дүгнэлт үйлдэж гаалийн 
горимоор устгав. 
 

4 Цахиур ХХК ОХУ Дүнсэн тамхи 
37.8 тн 

2017.02.06-ны өдөр 
чийг 6.88%, 2017.02.10-
ны өдөр давтан 
шинжилгээгээр чийг 
7.44% гарсан.  

2017.02.23 ны өдрийн 02-09-10-159/13 
тоот улсын байцаагчийн шаардлага 
хангасан дүгнэлт үйлдэв. 
 

5 Ай энд эр 
монголия ххк 

БНСУ Ottogi mild  tuna 540 
кг 

Хар тугалга 1.23 мг/кг,  
Хар тугалга 0.031 мг/кг 

2017.04.20 ны өдрийн 02-09-03-075/38 
тоот улсын байцаагчийн шаардлага 
хангасан дүгнэлт үйлдэв. 

6 Марал импорт 
ХХК 

ХБНГУ 
 

Scoko rollchen 
zartbitter жигнэмэг 60 
кг 
 

Хар тугалга- 0.7мг/кг,  
хар тугалга 0.001 мг/кг 

2017.04.20-ны 02-09-01-352/49 тоот 
улсын байцаагчийн шаардлага 
хангасан дүгнэлт гаргав, 

7 Скай 
хапермаркет 
ХХК 

БНСУ No brand shreded 
mozzarella cheese 
0.6 тн 

Эрдэс бодис- 2.34 %  
Эрдэс бодис- 2.8 %  
 

2017.04.27-ны 02-09-03-075/41 тоот 
улсын байцаагчийн шаардлага 
хангасан дүгнэлт гаргав, 

8 Бигвиг ХХК БНСУ Цаасан аяга 3.0 тн Формальдегид илэрсэн. 
Формальдегид 
илрээгүй. 

2017.04.27-ны 02-09-14-159/30 тоот 
улсын байцаагчийн шаардлага 
хангасан дүгнэлт гаргав 

9 Брикланд ХХК ХБНГУ Хүүхдийн тоглоом 
126.3 кг  

Формальдегид илэрсэн. 
Формальдегид илэрсэн. 
 
 

2017.05.16-ны 02-09-01-311/73 тоот 
улсын байцаагчийн шаардлага 
хангаагүй дүгнэлт гаргав. 
2017.07.25-ны 02-09-13-315/81 тоот 



улсын байцаагчийн шаардлага 
хангасан дүгнэлт гаргав. 
 
 

10 Юбийн  кофе 
ХХК 

Бразил, Ииндонез Кофены буурцаг 2 
төрөл 491 кг 

Афлатоксин илэрсэн. 
Афлатоксин илэрсэн. 

2017.05.12-ны 02-09-03-148/50 тоот 
улсын байцаагчийн шаардлага 
хангаагүй дүгнэлт гаргав. 
2017.06.20-ны 02-02-171/359 тоот 
улсын байцаагчийн бүтээгдэхүүн 
устгах, хураах акт үйлдэв. 
2017.06.21-ний өдрийн 02-02-1913 тоот 
орон тооны бус зөвлөлд шилжүүлж 
ажиллав.  

11 Mайнд тийч ХХК ХБНГУ Үрийн рапс 8.2 тн Соёололт  
/76%/ 

Улсын байцаагчийн шаардлага 
хангаагүй дүгнэлт гаргав. 
 

12 Арума ХХК БНСУ Кофены үр Хөгц мөөгөнцөр Mucor 
spp 1г-д 0.5*103 

Нийлбэр афлатоксин 
69.227мкг/кг 

2017.06.07-ны 02-09-01-171/79 тоот 
улсын байцаагчийн шаардлага 
хангаагүй дүгнэлт гаргав. 
2017.06.20-ны 02-02-171/359 тоот 
улсын байцаагчийн бүтээгдэхүүн 
устгах, хураах акт үйлдэв. 
2017.06.21-ний өдрийн 02-02-1913 тоот 
орон тооны бус зөвлөлд шилжүүлж 
ажиллав. 

13 Ди Эй Экс И Эн 
ХХК 

 БИБ Reishi gano 
№30 -800 банк, 
Reishi gano №90-
1500 банк буюу нийт 
42.9 кг бүтээгдэхүүн 

Жингийн хэлбэлзэл 
зөвшөөрөгдөх 
хэмжээнээс их болон 
бага гарсан 

2017.06.15-ны 02-09-05-387/36 тоот 
улсын байцаагчийн шаардлага 
хангаагүй дүгнэлт гаргав /500 
төгрөгөөр торгож албан шаардлага 
өгсөн/ 

14   Гурвалжин будааны 
үр 

Соёололт 2017.06.14-ны 02-09-01-171/85 тоот 
улсын байцаагчийн шаардлага 
хангасан дүгнэлт гаргав 

15 Брикланд 
ХХК 

ХБНГУ - lizard 3+ тоглоом, 
2,0 тн 

формальдегид - 0.04 
мг/дм3 

2017.06.21-ний 02-09-05-315/42 тоот 
улсын байцаагчийн шаардлага 
хангасан дүгнэлт гаргав 

16 MCS Coco Cola ХБНГУ Рurifield honey зөгийн мэдрэхүй- өнгөгүй 2017.06.16-ны 02-09-05-315/38 тоот 



ХХК балны түүхий эд, 4.1 
тн 

тунгалаг өтгөвтөр 
шингэн 

улсын байцаагчийн шаардлага 
хангасан дүгнэлт гаргав 

17 Касс таун ХХК  БНСУ, ХБНГУ 
 

 “Budweiser” нэрийн 
“Bud king of beer” 
шар айраг 16140 л, 
“Cass lemon” нэрийн 
шар айраг 1260 л,  
“Cass fresh” нэрийн 
шар айраг 1440 л 

Мэдрэхүйн үзүүлэлтээр 
бор шаргал өнгөтэй 
шар айраг, хөөсрөлт 
сайн, дотроо хөвдөс 
тунадастай, хүчинтэй 
хугацаа дууссан. 

2017.08.15-ны 02-09-04-159/50 тоот 
улсын ахлах байцаагчийн шаардлага 
хангаагүй дүгнэлт гаргав. 
Гаалийн горимоор устгал хийв. 

18 Домог 
интернэшнл ХХК 

Малайз Ургамлын тос хугарлын илтгэгч-
1.4588, саванжилтын 
тоо-186.52мг/г 

2017.10.06-ны 02-09-13-159/90 тоот 
улсын байцаагчийн шаардлага 
хангасан дүгнэлт гаргав 

19 Космотрейд ХХК Сингапур Зөгийн бал зөгийн бал 
диастаз/тоо-1.18 Готе 

2017.10.12-ны 02-09-11-154/47 тоот 
улсын  байцаагчийн шаардлага 
хангаагүй дүгнэлт гаргав. 

20 Касс таун БНСУ Cass beats, 
Hoegarden шар 
айраг, 
17520 литр 

11926- мэдрэхүй - Бор  
шаргал өнгөтэй шар 
айраг. Хүчинтэй 
хугацаа дууссан.11927 -  
бор шаргал өнгөтэй 
шар айраг. Тунгалаг  
бус, хүчинтэй хугацаа 
дууссан. 

2017.10.12-ны 02-09-11-154/47 тоот 
улсын  байцаагчийн шаардлага 
хангаагүй дүгнэлт гаргав. 
Гаалийн горимоор устгал хийв. 

21 Дельта фүүдс 
ХХК 

ОХУ Золотая Смечка 
ургамлын тос 

Саванжилтын тоо 178 
мг/г 

Улсын  байцаагчийн дүгнэлт гаргав. 

2018 ОН 

1 Аж ахуйн 
нэгжийн нэр 

Бүтээгдэхүүний 
нэр 

Шинжилсэн 
лабораторийн нэр 

Шинжилгээний 
үзүүлэлт 

Шийдвэрлэсэн байдал 

2 Алтан 
гадас ХХК 

Наранцэцгийн 
тос, /12,0 тн / 

МХЕГ-ын ХАБҮЛЛ 
/хими / 

Саванжилтын 
тоо 181,03 
 
 

 
2018.01.25-ны өдрийн 02-09-13-178/08 
тоот улсын ахлах байцаагчийн 
шаардлага хангасан дүгнэлт гаргасан 

3 Эко могул ХХК Үзэм МХЕГ-ын ХАБҮЛЛ 
/ургамал хорио цээр 
/ 

1г-д Aspergillius spp 
2*10 3 зэрэг 

Импортын гэрчилгээ олгосон. 

4 Милл хаус ХХК Улаанбуудай, 
2000 тн 

МХЕГ-ын ХАБҮЛЛ 
/ургамал хорио цээр 

Бяцарсан тариа, 
хорчгор тариа 

2018.01.10-ны өдрийн 02-02-144/06 
тоот улсын ахлах байцаагчийн 1 заалт 



/ 
/362,364,365, 
366/ 
 
 
 

бүхий албан шаардлага хүргүүлж 
дахин цэвэрлүүлж 2018 оны 01 дүгээр 
сарын 18 өдөр дахин шинжилгээнд 
хамруулж үзэхэд дээрхи стандартын 
шаардлагыг хангасан байна. 
2018.01.25ний өдрийн 02020023 тоот 
импортын гэрчилгээ олгов. 
 

5 Од групп ХХК Улаанбуудай, 
3000 тн 

МХЕГ-ын ХАБҮЛЛ 
/ургамал хорио цээр 
/ 
/419-425/ 

Чийг, Бяцарсан тариа, 
хорчгор тариа 

Албан шаардлага өгч биелэлтийг 
хангуулсан.02020088 тоот импортын 
гэрчилгээ олгов 

6 Од групп ХХК Улаанбуудай МХЕГ-ын ХАБҮЛЛ 
/ургамлын хорио 
цээр / 
426-427, 429-432 

Чийг, Бяцарсан тариа, 
хорчгор тариа, 
цавуулаг 

Албан шаардлага өгч биелэлтийг 
хангуулсан. 

7 Азифарм ХХК Пимацуцин, 100 
мг, 800 ширхэг 
/ сери:16в22/92/ 
Нидерланд/ 

МХЕГ-ын ХАБҮЛЛ 
/эм/ 
 

Жингийн хэлбэлзэл 
стандартын шаардлага 
хангаагүй 

2018.01.09 –ний өдрийн  02-09-04-
387/02 тоот улсын байцаагчийн 
шаардлага хангаагүй дүгнэлт 
гаргасан.2018.01.09-ний өдрийн 02-03-
03-387/01 тоот бүтээгдэхүүн хурааж 
устгах акт үйлдэж орон тооны бус 
зөвлөлд шилжүүлсэн. 

8 Их төгөл ХХК Диксометазон 
Амоксацилин 
/БНЭУ/ 

МХЕГ-ын ХАБҮЛЛ 
/эм/ 
 

диксометазон 
уусмалын орчин бага 
Амоксацилин 
Жингийн хэлбэлзэл 
 

2018.01.04-ний өдрийн 02-03-13-174/02 
тоот улсын байцаагчийн шаардлага 
хангаагүй дүгнэлт гаргасан. 
2018.01.09-ний өдрийн 02-03-03-174/01 
тоот бүтээгдэхүүн хурааж устгах акт 
үйлдэж орон тооны бус зөвлөлд 
шилжүүллээ. 
 

9 Долче Вита ХХК 19 нэрийн дарс, 
7,6 тн Итали 

МХЕГ-ын ХАБҮЛЛ 
/хими / 

Бүтээгдэхүүн хөлдсөн 2018.01.25-ний өдрийн 02-09-03-183/05 
тоот улсын байцаагчийн шаардлага 
хангаагүй дүгнэлт гаргасан. 
гаалийн горимд шилжүүлсэн 
 

10 Би би экспресс Богийн өлөн гэдэс УМЭАЦТЛ /Хлорам- Буянт-Ухаа боомтоор буцааж 



ХХК /1.35 тн/  /эмийн үлдэгдлийн 
лаб/ 

Феникол илэрсэн.0.1 
мкг/кг/ 
Давтан шинжилгээгээр 
илрээгүй. 

экспортлогд- 
сон. 

11 Дэвших хаан 
ХХК 

Иоджуулсан 
Давс 

МХЕГ-ын ХАБҮЛЛ 
/хими / 

/Иодын агууламж 
24.3%/ 
Иодын агууламж 30.7% 

2018.03.01-ний өдрийн 02-09-01-183/14 
тоот улсын байцаагчийн дүгнэлт 
гаргасан. 

12 Иргэн Ванчиг Хуучин гутал МХЕГ-ын ХАБҮЛЛ 
/хөгц мөөгөнцөр  

1037/5496. /Penicellium 
spp илрээгүй. 

2018.03.29-ний өдрийн 02-09-03-315/34 
тоот улсын байцаагчийн дүгнэлт 
гаргасан. 

13 Гэрэлт шонхор 
ХХК 

Хуурай сүү 15.0 тн МХЕГ-ын ХАБҮЛЛ 
/хүнд металл / 

Хар тугалга<0.001 2018.04.25-ний өдрийн 02-09-06-159/42 
тоот улсын ахлах байцаагчийн 
шаардлага хангасан дүгнэлт гаргасан. 

14 UDHI Хуучин гутал 1,2 
тн 

МХЕГ-ын ХАБҮЛЛ 
/хөгц мөөгөнцөр/  

1*10ийн 1 зэрэг мл-д 
ширхэг     Aspergillus 
spp                        
/Penicellium spp тус тус 
илрэв 
Давтан шинжилгээгээр 
илрээгүй 

2018.06.22-ний өдрийн 02-09-06-178/72 
тоот улсын ахлах байцаагчийн 
шаардлага хангасан дүгнэлт гаргасан. 
 
 

15 Зетта трейд ХХК Palm oil /vegetable 
cooking oil /Далд 
модны ургамлын 
тос, 59.8 тн 

МХЕГ-ын ХАБҮЛЛ 
/Эрүүл ахуйн хими 
хор судлал/ 

 Иодын тоо 33.1 г  
/давтан 51.15 г/ 
 

2018.10.10-ны өдрийн 02-09-05-159/28 
тоот улсын ахлах байцаагчийн 
шаардлага хангасан дүгнэлт гаргасан. 
 
 

16 Волтам ХХК “Mevius option 
revo blue, Mevius 
option revo white” 
янжуур тамхи, 4.3 
тн 

МХЕГ-ын ХАБҮЛЛ 
/Эрүүл ахуйн хими 
хор судлал/ 

Хадгалалтын хугацаа 
дууссан. 

2018-10-17-ны өдрийн 02-09-11-161/30 
тоот улсын байцаагчийн шаардлага 
хангаагүй дүгнэлт гаргасан. 

17 Ноен уул эрдэнэ 
ХХК 

6 төрлийн дарс 
402 ш 301,5 л 

МХЕГ-ын ХАБҮЛЛ 
/Эрүүл ахуйн хими 
хор судлал/ 

Хөлдөж ирсэн тул 
битүүмжлэл алдагдаж, 
тунадас 
үүссэн.Механик 
бохирдолтой, 

2018-10-11-ний өдрийн 02-09-08-
178/78 тоот улсын ахлах байцаагчийн 
шаардлага хангаагүй дүгнэлт гаргасан. 

18 Бишрэлт трейд 
ХХК 

shiseido essential  
energy day 

МХЕГ-ын ХАБҮЛЛ 
/Эрүүл ахуйн хими 

рН 7.77 2018-10-11-ний өдрийн 02-09-08-
178/78 тоот улсын ахлах байцаагчийн 



emulsion  хор судлал/ шаардлага хангаагүй дүгнэлт гаргасан. 

19 Лайф стайль 
андууд ХХК 

Elina med 
handcreme 
granatapfel гарын 
тос, 

МХЕГ-ын ХАБҮЛЛ 
/Эрүүл ахуйн хими 
хор судлал/ 

рН-7.54 2018-10-11-ний өдрийн 02-09-08-
178/78 тоот улсын ахлах байцаагчийн 
шаардлага хангаагүй дүгнэлт гаргасан. 

2019 ОН 

1 Алтан 
Торх рус ХХК 

Шар айраг,  
48.3 тн /Redd´s 
beer, ESSE pine 
apple & grapefruit 
beer/ 

МХЕГ-ын ХАБҮЛЛ 
/хими / 

Мэдрэхүйн үзүүлэлтээр 
хөлдсөн.. 

2019.01.04-ний өдрийн 02-09-09-170/01 
тоот улсын ахлах байцаагчийн 
шаардлага хангаагүй дүгнэлт гаргасан 

2 Занаду вайнес 
ХХК 

Casillero del diablo 
cabernet 
sauvignon -улаан 
дарс, 3816 кг 

МХЕГ-ын ХАБҮЛЛ 
/хими/ 

Тунах хөвөх гадны 
механик хольцтой 

2019.01.04-ний өдрийн 02-09-09-170/01 
тоот улсын ахлах байцаагчийн 
шаардлага хангаагүй дүгнэлт гаргасан 

 


