
2016-2019 онуудад гүний гаалийн хяналтын бүсээр илрүүлсэн зөрчлийн судалгаа 
 
 

 
№ 

Аж ахуйн нэгж, 
иргэн 

Терминалын 
нэр 

Бүтээгдэхүүний нэр 
төрөл, тоо хэмжээ 

Зөрчлийн утга Авсан арга хэмжээ 

                     2016 он 

1 Анар арвижих ХХК Монгол 
шуудан 

1 нэрийн эм 1320 
хайрцаг /№30/, 400000 
төг 

Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл импортлох 
импортын лицензгүй 
 

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуулийн 15 
дугаар заалтаар арга хэмжээ авч гаалийн 
горимоор устгасан. 
/шийтгэвэр-1, хураах акт-1, устгах акт-1/ 

2 Номин трейдинг 
ХХК 

Монгол 
шуудан 

2 сая 135.300 төг-ийн 
4020 хайрцаг 
эмнэлгийн хэрэгсэл 

Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл импортлох 
импортын лицензгүй 
 

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуулийн 15 
дугаар заалтаар арга хэмжээ авч гаалийн 
горимоор устгасан 
/Хураах акт-1, устгах акт-1/ 

3 Иргэн Х.Батцэцэг Монгол 
шуудан 

7 нэрийн эм 3 кг Тусгай зөвшөөрөлгүй, импортын 
мэдэгдэлгүй,  МУ-д бүртгэлгүй 
 

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуулийн 15 
дугаар заалтаар арга хэмжээ авч гаалийн 
горимоор устгасан. 
/шийтгэвэр-1, хураах акт-1, устгах акт-1/ 

4 Хикрийт монголиа 
ХХК 

Монгол 
шуудан 

12 нэрийн 200 хайрцаг 
6 сая төг-ийн 
биологийн идэвхт 
бүтээгдэхүүн 

БНХАУ-аас тусгай зөвшөөрөлгүй,   МУ-д 
бүртгэлгүй 
 

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуулийн 15 
дугаар заалтаар арга хэмжээ авч гаалийн 
горимоор устгасан. 
/шийтгэвэр-1, хураах акт-1, устгах акт-1/ 

5 Марал импорт 
ХХК 

Ти Ай 
Ложистик 

Хүнс /10,7 тн/ Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 
дагуу 192000 төгрөгийн торгууль ногдуулж 
барагдуулсан. 

6 Орхун тижарет 
ХХК 

Ти Ай 
Ложистик 

Жигнэмэг, 5.8 тн Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 
дагуу 240000 төгрөгийн торгууль ногдуулж 
барагдуулсан. 

7 Монос УБ ХХК 
 

Туушин Ундаа, 0,8 тн Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 
дагуу 240000 төгрөгийн торгууль ногдуулж 
барагдуулсан. 

8 Таванбогд 
интернэйшнл ХХК 

АБТЭМА Иогурт, 17.0 Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 
дагуу 240000 төгрөгийн торгууль ногдуулж 
барагдуулсан. 

9 Өү жи фамилия 
ХХК 

АБТЭМА Жигнэмэг, 5,7 тн Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 
дагуу 240000 төгрөгийн торгууль ногдуулж 
барагдуулсан. 

                              2017 он 



1 Нийт 102 иргэний 
нэр дээр ирүүлсэн 
илгээмж 

Монгол 
шуудан 

1 нэрийн, нэг бүрийн 
үнэ 15.300 
мян.төгрөгийн үнэ 
бүхий биологийн 
идэвхт бүтээгдэхүүн 

Латви улсаас “SHUNGITE LABORATORY”-
ийн биологийн идэвхт бүтээгдэхүүнийг 102 
иргэний нэр дээр тусгай зөвшөөрөлгүйгээр 
импортолсон. 

“Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай” хуулийн 15 
дугаар зүйлийн 15.9.3, 22.1, 22.3 заалт 
бүтээгдэхүүнийг буцаан татуулах арга хэмжээ 
авсан.  

2 Айраг терминал 
ХХК 

Материал 
импекс 

 Эмнэлгийн хэрэгсэл 
200 кг 

Эм бараа бүтээгдэхүүнийг хяналт 
шалгалтад хамруулаагүй. 

Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 
16.1.4 заалтын дагуу 240000 төгрөгийн 
торгууль ногдуулж барагдуулсан. 

3 Ди Эй Экс Эн ХХК АБТЭМА 2 цувралын 49.2 кг 
БИБ 

Малайзаас импортолсон БИБ лаб-ийн 
шинжилгээгээр шаардлага хангаагүй 
/шийтгэл-1, албан шаардлага-1/  

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуулийн 15 
дугаар заалтаар арга хэмжээ авч 
үйлдвэрлэгч улс руу буцаасан. 

4 Иргэн 
Х.Чанцалдулам 

Монгол 
шуудан 

12.94 кг /9 нэрийн 9 
цуврал/ эм, БИБ 

МУ-д бүртгэгдээгүй, чанарын 
баталгаажилтгүй эм, БИБ-ийг 02-03-
174/447 тоот улсын байцаагчийн актаар 
хураасан. 

НМХГ-ын дэд даргын 02-02/3561 тоот албан 
бичгээр НЗД-ын дэргэдэх орон тооны бус 
зөвлөлд шилжүүлсэн. 

5 Монголия стар 
дистрибьюшн ХХК 

Ти ай 
ложистик 

Хүнсний бүтээгдэхүүн, 
12.3 тн 

Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 
16.1.4 заалтын дагуу 240000 төгрөгийн 
торгууль ногдуулж барагдуулсан. 

6 Очир интер трейд 
ХХК 

Прогресс 
транс 

Чихэр, 16.7 тн Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 
16.1.4 заалтын дагуу 240000 төгрөгийн 
торгууль ногдуулж барагдуулсан 

7 Баттрейд Си ХХК 
 

Материал 
импекс 

Чихэр, 21.5 тн Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 
16.1.4 заалтын дагуу 240000 төгрөгийн 
торгууль ногдуулж барагдуулсан 

8 Брикланд ХХК 
 

Ти ай 
ложистик ХХК 

Хтоглоом, 0.5 тн Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 
16.1.4 заалтын дагуу 240000 төгрөгийн 
торгууль ногдуулж барагдуулсан 

9 Эм Си Би Си ХХК 
 

Туушин 
 

Хүнсний бүт, 5.7 тн Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 
16.1.4 заалтын дагуу 240000 төгрөгийн 
торгууль ногдуулж барагдуулсан 

10 Си Би Эйч ХХК АБТЭМА 
 

Кофе. 6,0 тн Баримт бичиг гаргахаас зайлсхийсэн Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 
16.1.4 заалтын дагуу 240000 төгрөгийн 
торгууль ногдуулж барагдуулсан 

11 Баяндуулга ХХК 
 

АБТЭМА Акт албан шаардлагын 
биелэлт хангалтгүй 

Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 
16.1.4 заалтын дагуу 240000 төгрөгийн 
торгууль ногдуулж барагдуулсан 

12 Монтермо ХХК 
 

АБТЭМА 
 

Ургамлын тос, 57.8 тн Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 
16.1.4 заалтын дагуу 240000 төгрөгийн 
торгууль ногдуулж барагдуулсан 

13 Витафит импекс АБТЭМА Хуурай сүү , 22.0 Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 



ХХК  16.1.4 заалтын дагуу 240000 төгрөгийн 
торгууль ногдуулж барагдуулсан 

14 Үлэмж катеринг 
ХХК 

Материал 
импекс 

Амтлагч, 18.0 Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 
16.1.4 заалтын дагуу 240000 төгрөгийн 
Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 
16.1.4 заалтын дагуу 240000 төгрөгийн 
торгууль ногдуулж барагдуулсан. 

15 Ундрах мандах 
говь ХХК 

Прогресс 
транс 

Компот, 27,0 тн Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 
16.1.4 заалтын дагуу 240000 төгрөгийн 
торгууль ногдуулж барагдуулсан 

16 Наран фүүдс ХХК УБ.импекс Чихэр, 13.5 тн Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 
16.1.4 заалтын дагуу 240000 төгрөгийн 
торгууль ногдуулж барагдуулсан 

17 Монголиан бест 
хорс ХХК 

Туушин  1 нэрийн 18 литр 
малын эм 

Малын эмийн хэрэглэх хугацаа дууссан Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуулийн 
29.2.2 заалтын дагуу 200.000 төгрөгийн 
торгууль ногдуулж барагдуулсан. 

18 Эбо холдинг ХХК Интердесижн 27 тн гахайн мах, өөх Улсын байцаагчийн зөвшөөрөлгүй 
тээврийн хэрэгслээс буулгасан 

АУТГТЭБУХНҮХШТХ-ийн 31.1.1 заалтаар 
150.000 төгрөгийн торгууль ногдуулж 
барагдуулсан. 

19 Таван богд фүүдс 
ХХК 

АБТЭМА 27 тн тахианы мах Баримт бичиг дутуу Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 
дагуу 192.000 төгрөгийн торгууль ногдуулж 
барагдуулсан:  

20 Болор номин 
инээмсэглэл ХХК 

Ти ай 
ложистик 

 
27 тн гахайн мах 

Тээврийн хэрэгсэлд ариутгал 
халдваргүйжүүлэлт хийгдээгүй  

АУТГТЭБУХНҮХШТХ-ийн 31.1.1 заалтаар 
150.000 төгрөгийн торгууль ногдуулж 
барагдуулсан. 

21 Мон тахь тэхь ХХК Материал 
импекс 

5 тн дайвар 
бүтээгдэхүүн 

Улсын байцаагчийн зөвшөөрлгүй тээврийн 
хэрэгслээс буулгасан  

АУТГТЭБУХНҮХШТХ-ийн 31.1.1 заалтаар 
150.000 төгрөгийн торгууль ногдуулж 
барагдуулсан. 

22 Монбэл авто 
сервис ХХК 

Интердесижн 100 тн барагшуун Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн  
 

Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 
16.1.4 заалт  240.000 төгрөгийн торгууль 
ногдуулж барагдуулсан. 

23 Алейск импекс 
ХХК 

Улаанбаатар 
импекс 

16400 ш тахианы өндөг Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн  
 

Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 
16.1.4 заалт  240.000 төгрөгийн торгууль 
ногдуулж барагдуулсан. 

24 Эбо холдинг ХХК Интердесижн 25 тн гахайн мах, өөх Улсын байцаагчийн зөвшөөрлгүй тээврийн 
хэрэгслээс буулгасан  

АУТГТЭБУХНҮХШТХ-ийн 31.1.1 заалтаар 
150.000 төгрөгийн торгууль ногдуулж 
барагдуулсан. 

25 Монгол экүэстрэн 
ХХК 

Ти ай 
ложистик 

12 тн нэмэлт тэжээл Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн  
 

Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 
16.1.4 заалтын дагуу 240000 төгрөгийн 
торгууль ногдуулж барагдуулсан 



26 Абсолют кеш энд 
керри ХХК 

Туушин 4 тн хиам Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн  
 

Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 
16.1.4 заалтын дагуу 240000 төгрөгийн 
торгууль ногдуулж барагдуулсан 

27 Амтат цамхаг ХХК  Ти ай 
ложистик 

Хоол амтлагч 5 тн Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн  
 

Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 
16.1.4 заалтын дагуу 240000 төгрөгийн 
торгууль ногдуулж барагдуулсан 

28 Мартин трейд ХХК 
 

АБТЭМА 
 

Бэлэн гоймон 6.7тн Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн  
 

Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 
16.1.4 заалтын дагуу 240000 төгрөгийн 
торгууль ногдуулж барагдуулсан 

29 Эко могул импэкс 
ХХК 

Ти ай 
ложистик 

Газрын самар 1.6 тн Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн  
 

Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 
16.1.4 заалтын дагуу 240000 төгрөгийн 
торгууль ногдуулж барагдуулсан 

30 Номин фүүдс ХХК  УБ импекс 
 

Ундаа 56.0 тн Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн  
 

Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 
16.1.4 заалтын дагуу 240000 төгрөгийн 
торгууль ногдуулж барагдуулсан 

31 Космо трейд ХХК Ти ай 
ложистик 

2 нэр төрлийн хоол 
амтлагч 19.2 тн 

Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн  
 

Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 
16.1.4 заалтын дагуу 240000 төгрөгийн 
торгууль ногдуулж барагдуулсан 

32 Ай энд Эр 
Монголия ХХК 

АБТЭМА 
 

Бэлэн хоол 4.3 тн Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн  
 

Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 
16.1.4 заалтын дагуу 480000 төгрөгийн 
торгууль ногдуулж барагдуулсан 

33 Бимекс ХХК Интердесижн 
 

Шоколад 4.0 тн Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн  
 

Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 
16.1.4 заалтын дагуу 240000 төгрөгийн 
торгууль ногдуулж барагдуулсан 

34 
“Витафит импэкс” 
ХХК 

Ти ай 
ложистик 

Ундааны түүхий эд, 2.9 
тн   

Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн  
 

Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 
16.1.4 заалтын дагуу 240000 төгрөгийн 
торгууль ногдуулж барагдуулсан 

35 
“МСS asia pacific 
brewery” ХХК  

Ти ай 
ложистик 

Ундааны түүрий эд, 
1.6тн 

Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн  
 

Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 
16.1.4 заалтын дагуу 240000 төгрөгийн 
торгууль ногдуулж барагдуулсан 

36 
“Агар 
юнайтед”ХХК  

Ти ай 
ложистик Ундаа, 0.7 тн 

Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн  
 

Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 
16.1.4 заалтын дагуу 240000 төгрөгийн 
торгууль ногдуулж барагдуулсан 

37 
“ХДСБ ”ХХК  
 

Прогрэсс 
транс 

Ундаа, 1.2 тн 
Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн  
 

Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 
16.1.4 заалтын дагуу 720000 төгрөгийн 
торгууль ногдуулж барагдуулсан 

38 
“Монбейкери” ХХК  
 

АБТЭМА Амт оруулагч, 4.2 тн 
Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн  
 

Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 
16.1.4 заалтын дагуу 240000 төгрөгийн 
торгууль ногдуулж барагдуулсан 

39 “Юниверсал Олон улсын коктэйль 200 кг Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн  Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 



ложистикс 
монголиа” ХХК 

ачаа тээш 
 

 16.1.4 заалтын дагуу 240000 төгрөгийн 
торгууль ногдуулж барагдуулсан 

49 “Юбийн кофе 
хаус” ХХК 

АБТЭМА 240 кг  кофены үр Шинжил гээний дүнгээр стандар тын 
шаардлага хангаагүй 

Устгасан. 

50 Соёолж ХХК Туушин 1,5 тн зүлэгний үр Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 
16.1.4 заалтын дагуу 240000 төгрөгийн 
торгууль ногдуулж барагдуулсан 

51 
 

Өрнөх гариг ХХК АБТЭМА 57.5 тн цагаан будаа Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 
16.1.4 заалтын дагуу 240000 төгрөгийн 
торгууль ногдуулж барагдуулсан 

52 Эс Би Ложистик 
ХХК 

Материал 
импекс 

67.7 тн Цагаан будаа Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 
16.1.4 заалтын дагуу 720000 төгрөгийн 
торгууль ногдуулж барагдуулсан 

53 Арума” ХХК Материал 
импекс 

400 кг кофены үр Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 
16.1.4 заалтын дагуу 240000 төгрөгийн 
торгууль ногдуулж барагдуулсан 

54 АПУ ХК АБТЭМА 60 тн арвайн соёолж Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 
16.1.4 заалтын дагуу 240000 төгрөгийн 
торгууль ногдуулж барагдуулсан 

55 Бэст кап ХХК Ти ай 
ложистик 

120 тн элсэнчихэр Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 
16.1.4 заалтын дагуу 240000 төгрөгийн 
торгууль ногдуулж барагдуулсан 

56 Арима медикал 
ХХК 

Ти ай 
ложистик 

5.2 тн цагаан будаа Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 
16.1.4 заалтын дагуу 240000 төгрөгийн 
торгууль ногдуулж барагдуулсан 

57 Номин фүүдс ХХК Улаанбаатар 
импекс 

21.2 тн төрөл бүрийн 
будаа 

Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 
16.1.4 заалтын дагуу 720000 төгрөгийн 
торгууль ногдуулж барагдуулсан 

58 Эн Юу консалтинг 
ХХК 

Интердисежн 1.2 тн чиа нэрийн үр Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 
16.1.4 заалтын дагуу 240000 төгрөгийн 
торгууль ногдуулж барагдуулсан 

59 Видан ХХК Монгол транс 19.5 тн алим Стандартын шаард лага хангаагүй  Авто ослын улмаас хөлдөж муудсан 19.5 тн 
буюу 3229000 төгрөгийн алимыг 02-02-
144/189 тоот улсын ахлах байцаагчийн 
бүтээгдэхүүн хурааж устгах акт үйлдэж НЗД-
ын дэрэгдэх  орон тооны бус зөвлөлд 
устгуулахаар шилүүлсэн. 

60 Шудо ХХК Монгол транс 217.6 тн хошуу будаа Дотоод хорио цээртэй хог ургамлын үр 
илэрсэн 

Улсын ахлах байцаагчийн 02-02-144/28 тоот 1 
заалт бүхий албан шаардлагыг хүргүүлж 
биелэлтэнд хяналт тавьж гүйцэтгэлийг 



хангуулсан. 

                    2018  он 

1 Иргэн В.Светлана Интердесижн 9 нэрийн 3374 ширхэг 
эм, 86 кг 
12.972.000 төг 

БНСУ-аас тусгай зөвшөөрөлгүй, импортын 
мэдэгдэлгүй,  МУ-д бүртгэлгүй,  
тээвэрлэлт, хадгалалтын горим зөрчигдөж 
хөлдсөн 

Чанарын баталгаажилтгүй, шаардлага 
хангахгүй эм бараа бүтээгдэхүүнийг улсын 
байцаагчийн акт үйлдэн хураан авч 
устгуулахаар Нийслэлийн засаг даргын 
дэргэдэх орон тооны бус зөвлөлд 
шилжүүлсэн. 
Зөрчлийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.2, 
6.7.2 дахь заалтуудыг үндэслэн  нийт 11 
удаагийн /хялбаршуулсан журмаар-10, 
зөрчлийн хэрэг нээж тогтоол үйлдсэн-1/ 
зөрчлийг илрүүлж  
4,000,000төг-ийн шийтгэл ногдуулж бүрэн 
барагдуулсан. 
Хурааж устгасан эд зүйлийн дүн – 50462200 
төгрөг 
 
 
 
 
 
2016-2018 онуудад хяналт шалгалтын явцад 
7 терминалаар 10 ААН, 3 иргэний нийт 11 
улсаас 7тн 586 кг, 94884 ширхэг, 1520 
хайрцаг, 207.195.528 төгрөгийн үнэ бүхий 93 
нэрийн эм, эмийн туслах бодис, биологийн 
идэвхт бүтээгдэхүүн, эмнэлгийн хэрэгслийг  
импортолсон зөрчлийг илрүүлж, арилгуулсан. 
 

2 Иргэн С.Умбаа Монгол 
шуудан 

4 нэрийн эм, 
376.000 төг 
1.8 кг 
 

БНЭУ-аас тусгай зөвшөөрөлгүй, импортын 
мэдэгдэлгүй,  МУ-д бүртгэлгүй, бүртгэлийн 
загвараас зөрүүтэй, эмийн чанарын 
баталгаажилтын шаардлага хангасан 
бичиг баримтгүй/шийтгэвэр -100000 төг, 
буцаах мэдэгдэл-1/ 

3 Ази фарм ХХК Туушин 1 нэрийн эм, 4 кг 
17.530.000 төг 
 

Нидерланд улсаас импортолсон, 
лабораторийн шинжилгээгээр шаардлага 
хангаагүй  
/шийтгэвэр-1 сая төг, акт-1, дүгнэлт-1/  

4 Их төгөл ХХК АБТЭМА 2 нэрийн эм, 89290 ш 
буюу 7.3тн 105.692.000 
төг 

БНЭУ, лаб-ийн шинжилгээгээр шаардлага 
хангаагүй 
/Шийтгэвэр-1 сая, акт-1, дүгнэлт-1/ 

5 Иргэн О.Очир Монгол 
шуудан 

6 нэрийн БИБ, 14.6 кг Нидерланд улсаас МУ-д бүртгэгдээгүй 
биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн 
/торгууль-50000 төг, буцаах мэдэгдэл-1/ 

6 Иргэн С.Хонгорзул Монгол 
шуудан 

1 нэрийн эм, 1 нэрийн 
эмнэлгийн хэрэгсэл- 
2.8 кг 

Итали улсаас МУ-д бүртгэлгүй, импортын 
мэдэгдэлгүй 
/шийтгэвэр-50000 төг, буцаах мэдэгдэл-1/ 

7 Иргэн Б.Дорж Монгол 
шуудан 

7 нэрийн БИБ, 1.93 кг Польш улсаас МУ-д бүртгэлгүй биологийн 
идэвхт бүтээгдэхүүн 
/шийтгэвэр- 50000 төг, буцаах мэдэгдэл-1/ 

8 Мөнхийн тун ХХК Туушин 1 нэрийн эмийн туслах 
бодис 100 кг /4.190.228 
төг/ 

БНХАУ-аас импортолсон тээвэрлэлтийн 
явцад битүүмжлэл алдагдан ус орж чийг 
авсан,  зэвэрсэн, нунтаг асгарсан 
/шийтгэвэр-100000 төг, хураах акт-1/ 

9 Иргэн Г. 
Пүрэвдорж 

Ти ай 
ложистик 

3 нэрийн БИБ- 2 кг АНУ-аас МУ-д бүртгэгдээгүй биологийн 
идэвхт бүтээгдэхүүн /шийтгэвэр-50000 төг, 
буцаах мэдэгдэл-1/ 

10 Кайзер ХХК Туушин 20 нэрийн БИБ- 94,6 кг 
9.300.000 төг 

Герман улсаас МУ-д бүртгэлгүй БИБ 
 /шийтгэвэр-500000 төг, буцаах мэдэгдэл-
1/ 

11 Архон ХХК АБТЭМА 1 нэрийн 2220 фл 
тарилгын шингэн 

Тайвань улсаас хадгалалтын явцад 
тээвэрлэлтийн горим алдагдаж хөлдсөн  



/33.300.000 төг/ /шийтгэвэр-1сая төг, дүгнэлт-1, гаалийн 
горимоор устгасан/ 

12 Макс центр ХХК Ти ай 
ложистик 

Кетчуп, 164 кг Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн Зөрчлийн тухай хуулийн 11.22.4 заалтын 
дагуу 1000 нэгжийн шийтгэл ногдуулж 
барагдуулсан. 

13 Мөнгөн бороо 
групп ХХК 

Прогресс 
транс 

Хүүхдийн тоглоом 650 
кг 

Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн Зөрчлийн тухай хуулийн 11.22.4 заалтын 
дагуу 1000 нэгжийн шийтгэл ногдуулж 
барагдуулсан. 

14 Мажаар трейд 
ХХК 

Ти ай 
ложистик 

Жигнэмэг 2.6 тн Баримт бичгийн бүрдэл дутуу Зөрчлийн тухай хуулийн 11.22.4 заалтын 
дагуу 1000 нэгжийн шийтгэл ногдуулж 
барагдуулсан. 

15 Иргэн 
Наранбаатар 

Монгол транс Кофе, 1.0 тн Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн Зөрчлийн тухай хуулийн 11.22.4 заалтын 
дагуу 1000 нэгжийн шийтгэл ногдуулж 
барагдуулсан. 

16 Эм си эс коко кола 
ХХК 

АБТЭМА Ундааны концентраци, 
8,3 тн 

Хадгалалтын хугацаа 3/2 хүчинтэй хугацаа 
хэтэрсэн 

Зөрчлийн тухай хуулийн 11.22.4 заалтын 
дагуу 10000 нэгжийн шийтгэл ногдуулж 
барагдуулсан. 

17 Зона трейдинг 
фүүдс ХХК 

АБТЭМА Жигнэмэг, 10.4 тн Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн Зөрчлийн тухай хуулийн 11.22.4 заалтын 
дагуу 1000 нэгжийн шийтгэл ногдуулж 
барагдуулсан. 

18 Арвижих ундраа 
импекс ХХК 

Монгол транс Ундаа, 17,0 тн Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн Зөрчлийн тухай хуулийн 11.22.4 заалтын 
дагуу 1000 нэгжийн шийтгэл ногдуулж 
барагдуулсан. 

19 Файнноос ХХК Монгол транс 22,5 тн хонины уаагсан 
ноос 

Улсын байцаагчийн зөвшөөрлгүй тээврийн 
хэрэгслээс буулгасан 

Зөрчлийн тухай хуулийн 11.22.4 заалтын 
дагуу 1000 нэгжийн шийтгэл ногдуулж 
барагдуулсан. 

20 Грийн гресс ланд 
ХХК 

Ти ай 
ложистик 

25 тн адууны мах Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн  
 

Зөрчлийн тухай хуулийн 11.22.4 заалтын 
дагуу 1000 нэгжийн шийтгэл ногдуулж 
барагдуулсан. 

21 Иргэн 
Н.Мөнхзориг 

Туушин Мал эмнэлгийн 
хэрэгсэл 40 ш 

Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн  
 

Зөрчлийн тухай хуулийн 11.22.4 заалтын 
дагуу 1000 нэгжийн шийтгэл ногдуулж 
барагдуулсан. 

22 Саян-Уул ХХК Материал 
импекс 

27 тн адууны шулсан 
мах 

Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн  
 

Зөрчлийн тухай хуулийн 11.22.4 заалтын 
дагуу 10000 нэгжийн шийтгэл ногдуулж 
барагдуулсан. 

23 ХКҮ ХХК АБТЭМА 20 тн хонины чанасан 
мах 

Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн  
 

Зөрчлийн тухай хуулийн 11.22.4 заалтын 
дагуу 1000 нэгжийн шийтгэл ногдуулж 
барагдуулсан. 

24 Үлэмж Агь Катринг 
ХХК 

Интердесижн 155 кг наймаалж Улсын байцаагчийн зөвшөөрлгүй тээврийн 
хэрэгслээс буулгасан 

Зөрчлийн тухай хуулийн 11.22.4 заалтын 
дагуу 1000 нэгжийн шийтгэл ногдуулж 



барагдуулсан. 

25 ХКҮ ХХК Туушин 20 тн үхрийн чанасан 
мах 

Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн  
 

Зөрчлийн тухай хуулийн 11.22.4 заалтын 
дагуу 1000 нэгжийн шийтгэл ногдуулж 
барагдуулсан. 

26 Монголиан 
интернэйшнл 
фүүд холдинг ХХК 

АБТЭМА 350 кг хиам, хиаман 
бүтээгдэхүүн 

Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн  
 

Зөрчлийн тухай хуулийн 11.22.4 заалтын 
дагуу 1000 нэгжийн шийтгэл ногдуулж 
барагдуулсан. 

27 KMZ ХХК Монгол транс Хонины угаасан ноос 
7,8 тн 

Импортын мэдэгдэлгүй 
 

Зөрчлийн тухай хуулийн 11.22.4 заалтын 
дагуу 1000 нэгжийн шийтгэл ногдуулж 
барагдуулсан. 

28 Иргэн Батболд Ти ай 
ложистик 

2,8 тн адууны нэмэлт Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн  
 

Зөрчлийн тухай хуулийн 11.22.4 заалтын 
дагуу 10000 нэгжийн шийтгэл ногдуулж 
барагдуулсан. 

29 Саян-Уул ХХК Монгол транс 25 тн адууны шулсан 
мах 

Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн  
 

Зөрчлийн тухай хуулийн 11.22.4 заалтын 
дагуу 1000 нэгжийн шийтгэл ногдуулж 
барагдуулсан. 

30 Ньюмарс 
интернешнл ХХК 

АБТЭМА 
 

Чихэр 10.1 тн Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн  
 

Зөрчлийн тухай хуулийн 11.22.4 заалтын 
дагуу 1000 нэгжийн шийтгэл ногдуулж 
барагдуулсан. 

31 Мон давс ХХК АБТЭМА 
 

Иожуулсан давс 54.6 
тн 

Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн  
 

Зөрчлийн тухай хуулийн 11.22.4 заалтын 
дагуу 1000 нэгжийн шийтгэл ногдуулж 
барагдуулсан. 

32 Ноён Уул Эрдэнэ 
ХХК 

Туушин 
 

Дарс 4.8 литр Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн  
 

Зөрчлийн тухай хуулийн 11.22.4 заалтын 
дагуу 1000 нэгжийн шийтгэл ногдуулж 
барагдуулсан. 

 
33 

Кейэс типланнинг 
ХХК 

Монгол 
шуудан 

Хүнсний нэмэлт 
коктейл 77 хайрцаг 
45кг 

Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн  
 

Зөрчлийн тухай хуулийн 11.22.4 заалтын 
дагуу 1000 нэгжийн шийтгэл ногдуулж 
барагдуулсан. 

34 
Монхимо ХХК 
 

Ти ай 
ложистик Дүрдэг цай 469.6кг 

Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн  
 

Зөрчлийн тухай хуулийн 11.22.4 заалтын 
дагуу 1000 нэгжийн шийтгэл ногдуулж 
барагдуулсан. 

35 
Ворльд  вайте  
коннейкшн ХХК 

Ти ай 
ложистик 

Ундааны түүхий эд 
1.0тн 

Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн  
 

Зөрчлийн тухай хуулийн 11.22.4 заалтын 
дагуу 10000 нэгжийн шийтгэл ногдуулж 
барагдуулсан. 

36 
Дөрвөн ивээл ХХК 
 

Материал 
импекс 

Хүнсний бүтээгдэхүүн 
Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн  
 

Зөрчлийн тухай хуулийн 11.22.4 заалтын 
дагуу 1000 нэгжийн шийтгэл ногдуулж 
барагдуулсан. 

37 Таван богд трейд 
ХХК 

АБТЭМА 
 

Шоколад 982 кг Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн  
 

Зөрчлийн тухай хуулийн 11.22.4 заалтын 
дагуу 1000 нэгжийн шийтгэл ногдуулж 
барагдуулсан. 



38 Занаду вайнес 
ХХК 

Туушин 
 

Дарс 3,2 тн Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн  
 

Зөрчлийн тухай хуулийн 11.22.4 заалтын 
дагуу 1000 нэгжийн шийтгэл ногдуулж 
барагдуулсан. 

39 МК сторе трейдинг 
ХХК 

БГД МХХ 
 

Бичиг баримтын 
зөрчил 

Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн  
 

Зөрчлийн тухай хуулийн 11.22.4 заалтын 
дагуу 1000 нэгжийн шийтгэл ногдуулж 
барагдуулсан. 

40 Үлэмж Ач ХХК  БГД МХХ Дотоод хяналт 
мөрдүүлээгүй 

Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн  
 

Зөрчлийн тухай хуулийн 11.22.4 заалтын 
дагуу 10000 нэгжийн шийтгэл ногдуулж 
барагдуулсан. 

41 Витафит импэкс 
ХХК 

АБТЭМА 
 

Ундааны түүхий эд 
100.2тн 

Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн  
 

Зөрчлийн тухай хуулийн 11.22.4 заалтын 
дагуу 1000 нэгжийн шийтгэл ногдуулж 
барагдуулсан. 

42 Маркет гейт ХХК Түуушин 
 

Чихэр жигнэмэг 9.8тн Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн  
 

Зөрчлийн тухай хуулийн 11.22.4 заалтын 
дагуу 1000 нэгжийн шийтгэл ногдуулж 
барагдуулсан. 

43 Эрдэнэ Энх трейд 
ХХК 

Ти ай 
ложистик 

25.0 төл сонгино Зориулалтын бус тээврийн хэрэгслэлээр 
тээвэрлэсэн тул 

Зөрчлийн тухай хуулийн 11.22.4 заалтын 
дагуу 1000 нэгжийн шийтгэл ногдуулж 
барагдуулсан. 

44 Тэнгэр апат ХХК Ти ай 
ложистик 

50.0тн  төл сонгино Зориулалтын бус тээврийн хэрэгслэлээр 
тээвэрлэсэн тул 

Зөрчлийн тухай хуулийн 11.22.4 заалтын 
дагуу 1000 нэгжийн шийтгэл ногдуулж 
барагдуулсан. 

45 МХХТФХолбоо 
ТББ-ын 

Ти ай 
ложистик 

50.0 тн төлсонгино Зориулалтын бус тээврийн хэрэгслэлээр 
тээвэрлэсэн тул 

Зөрчлийн тухай хуулийн 11.22.4 заалтын 
дагуу 10000 нэгжийн шийтгэл ногдуулж 
барагдуулсан. 

46 “М Си Эс Кока 
Кола” ХХК 

Материал 
импекс 

702 тн элсэн чихэр Бичиг баримтын зөрүүтэй /импортын 
мэдэгдэл гарал үүсэл / 

Зөрчлийн тухай хуулийн 11.22.4 заалтын 
дагуу 1000 нэгжийн шийтгэл ногдуулж 
барагдуулсан. 

47 Витафит ХХК 
 

АБТЭМА 60 тн элсэн чихэр Экспортын гэрчилгээгүй Зөрчлийн тухай хуулийн 11.22.4 заалтын 
дагуу 1000 нэгжийн шийтгэл ногдуулж 
барагдуулсан. 

48 Материал импекс 
ХХК 

Материал 
импекс 

522 тн элсэн чихэр Бичиг баримтын зөрүүтэй /импортын 
мэдэгдэл гарал үүсэл / 

Зөрчлийн тухай хуулийн 11.22.4 заалтын 
дагуу 1000 нэгжийн шийтгэл ногдуулж 
барагдуулсан. 

49 “М Си Эс Кока 
Кола” ХХК 

Материал 
импекс 

350 тн элсэн чихэр Экспортын гэрчилгээгүй Зөрчлийн тухай хуулийн 11.22.4 заалтын 
дагуу 1000 нэгжийн шийтгэл ногдуулж 
барагдуулсан. 

50 Юмеко ХХК АБТЭМА 66м3 ДСП хавтан Импортын мэдэгдэлгүй ДСП хавтан 
импортолсон 

Зөрчлийн тухай хуулийн 11.22.4 заалтын 
дагуу 1000 нэгжийн шийтгэл ногдуулж 
барагдуулсан. 

51 Талын агт ХХК- Ти ай 6.0 тн сонгино Зориулалтын бус тээврийн хэрэгслэлээр Зөрчлийн тухай хуулийн 11.22.4 заалтын 



ийн ложистик тээвэрлэсэн  дагуу 1000 нэгжийн шийтгэл ногдуулж 
барагдуулсан. 

52 И Эс Эм Пи ХХК 
 

Интердисежн 15.0 тн алим Хөлдөж муудсан Гаалийн горимоор устгасан 

53 Доечевелли ХХК Ти ай 
ложистик 

44,5м3 ДСП хавтан Импортын мэдэгдэлгүй ДСП хавтан 
импортолсон 

Зөрчлийн тухай хуулийн 11.22.4 заалтын 
дагуу 1000 нэгжийн шийтгэл ногдуулж 
барагдуулсан. 

54 иргэн Б.Одгэрэл Монгол транс 1879 кг тэжээл Хяналт шалгалтад холбогдох бичиг 
баримтыг улсын байцаагчид гаргаж 
өгөхөөс үндэслэлгүйгээр татгалзсан 

Зөрчлийн тухай хуулийн 11.22.4 заалтын 
дагуу 500 нэгжийн шийтгэл ногдуулж 
барагдуулсан. 

55 Номин фүүдс ХХК Улаанбаатар 
импекс 

24.5 тн төрөл бүрийн 
будаа 

Улсын байцаагчийн зөвшөөрөлгүй 
тээврийн хэрэгсэлээс буулгасан 

Зөрчлийн тухай хуулийн 11.22.4 заалтын 
дагуу 1000 нэгжийн шийтгэл ногдуулж 
барагдуулсан. 

56 Эн Юу Консалтинг 
ХХК  

Монгол 
эксперс 

400 кг чиа нэрийн үр Гадаад хорио цээртэй гурилын хачиг 
илэрсэн  

ОМ 301 нислэгийн хөлгөөр 000411 буцаах 
мэдэгдэлээр буцаав 

57 Видан ХХК   Монгол транс 19.5 тн алим Авто тээврийн ослын улмаас хөлдөж 
гэмтсэн 

02-02-144/448 тоот улсын ахлах байцаагчийн 
дүгнэлт үйлдэж гаалийн горимоор устгасан 

58 Номин мишээл 
ХХК 
 

АБТЭМА-2 4.2 тн химийн бодис Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн  
 

Зөрчлийн тухай хуулийн 11.22.4 заалтын 
дагуу 1000 нэгжийн шийтгэл ногдуулж 
барагдуулсан. 

                 2019 он 

1 Артизан ХХК  Мат. Импекс Сүүн крем 10.7 тн Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн  
 

Зөрчлийн тухай хуулийн 11.22.4 заалтын 
дагуу 1000 нэгжийн шийтгэл ногдуулж 
барагдуулсан. 

2 Алтан жолоо 
импекс ХХК 

Прогресс Шагшуур 21.4 тн Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн  
 

Зөрчлийн тухай хуулийн 11.22.4 заалтын 
дагуу 1000 нэгжийн шийтгэл ногдуулж 
барагдуулсан. 

3 Төгс Амин Эрдэнэ 
ХХК 

АБТЭМА Чипс 26 хайрцаг Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн  
 

Зөрчлийн тухай хуулийн 11.22.4 заалтын 
дагуу 1000 нэгжийн шийтгэл ногдуулж 
барагдуулсан. 

4 Анунгоо фарм 
ХХК 

Материал 
импекс  

Үс арчилгааны бүт 1.0 
тн 

Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн  
 

Зөрчлийн тухай хуулийн 11.22.4 заалтын 
дагуу 1000 нэгжийн шийтгэл ногдуулж 
барагдуулсан. 

5 Пи Си Эм Жи ХХК 
 

Материал 
импекс  

Амтлагч , 93 кг Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн  
 

Зөрчлийн тухай хуулийн 11.22.4 заалтын 
дагуу 1000 нэгжийн шийтгэл ногдуулж 
барагдуулсан. 

6 Иргэн 
Б.Үүрийнцолмон 

Материал 
импекс  

Хүүхдийн живх, 
46 ш 

Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн  
 

Зөрчлийн тухай хуулийн 11.22.4 заалтын 
дагуу 10000 нэгжийн шийтгэл ногдуулж 
барагдуулсан. 



7 Иргэн 
Э.Нандинцэцэг 

Материал 
импекс  

Гоо сайхны бүт, 1.2 тн Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн  
 

Зөрчлийн тухай хуулийн 11.22.4 заалтын 
дагуу 500 нэгжийн шийтгэл ногдуулж 
барагдуулсан. 

8 Иргэн Ц.Нямбаяр 
 

Интердисежн Ариун цэврийн цаас, 
200 кг 

Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн  
 

Зөрчлийн тухай хуулийн 11.22.4 заалтын 
дагуу 500 нэгжийн шийтгэл ногдуулж 
барагдуулсан. 

9 Скай хапермаркет 
ХХК 

АБТЭМА Хоол амтлагч, 17,1 тн Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн  
 

Зөрчлийн тухай хуулийн 11.22.4 заалтын 
дагуу 10000 нэгжийн шийтгэл ногдуулж 
барагдуулсан. 

10 МХНМЭДГ ТББ Монгол 
экспресс 

1 тн мал зориулалттай 
ариутгалын бодис 

Эмийн хэрэглэх заавар монгол хэл дээр 
байгаагүй  

Зөрчлийн тухай хуулийн 11.22.2 заалтын 
дагуу 500 нэгжийн шийтгэл ногдуулж  
барагдуулсан. 

11 Эс Эф энд Эм Эн 
Жи ХХК 

Туушин 7 тн загас далайн 
гаралтай бүтээгдэхүүн 

Тээврийн хэрэгсэлд ариутгал 
халдваргүйжүүлэлт хийгдээгүй  

Зөрчлийн тухай хуулийн 11.22.2 заалтын 
дагуу 1000 нэгжийн шийтгэл ногдуулж  
барагдуулсан. 

12 Агмарко ХХК Улаанбаатар 
импекс 

27 тн тахианы мах Улсын байцаагчийн зөвшөөрлгүй тээврийн 
хэрэгслээс буулгасан 

Зөрчлийн тухай хуулийн 11.22.2 заалтын 
дагуу 400 нэгжийн шийтгэл ногдуулж  
барагдуулсан. 

13 Монголийн сий 
фүүд ХХК 

Ти ай 
ложистик 

23.5 тн гахайн мах  Зөрчлийн тухай хуулийн 11.22.2 заалтын 
дагуу 1000 нэгжийн шийтгэл ногдуулж  
барагдуулсан. 

14 Дочевелла ХХК Техник 
импорт 

62.6 м3 ДПС хавтан Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн  
 

Зөрчлийн тухай хуулийн 11.22.4 заалтын 
дагуу 10000 нэгжийн шийтгэл ногдуулж 
барагдуулсан. 

15 Юу И Ди ХХК АБТЭМА 9.2 тн хатаасан жимс 
цагаан будаа 

Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн  
 

Зөрчлийн тухай хуулийн 11.22.4 заалтын 
дагуу 500 нэгжийн шийтгэл ногдуулж 
барагдуулсан. 

16 Иргэн 
Г.Баярсайхан 

Интердесижн Хүнс 120 кг Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн  
 

Зөрчлийн тухай хуулийн 11.22.4 заалтын 
дагуу 500 нэгжийн шийтгэл ногдуулж 
барагдуулсан. 

17 И.Оюунбаатар 
 

Интердесижн Хүнс 160 кг Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн  
 

Зөрчлийн тухай хуулийн 11.22.4 заалтын 
дагуу 10000 нэгжийн шийтгэл ногдуулж 
барагдуулсан. 

18 
Алтан торх рус 
ХХК 

Туушин 
 

Шар айраг 48.3 тн 
2 нэр төрөл 

Төрөл бүрийн шар айраг. Техникийн 
ерөнхий шаардлага MNS 0181:2017 
стандартын 5.4, 8.3 дахь шаардлагыг тус 
тус хангаагүй.  

Улсын ахлах байцаачийн 02-09-09-170\01 
тоот шаардлага хангаагүй дүгнэлт гаргаж, 
хөлдсөн шар айрагийг гаалийн горимоор 
устгасан. 

20 Ай эй энд эйр 
монголий ХХК 

АБТЭМА 
 

Бэлэн хоол 5.8т н Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн  
 

Зөрчлийн тухай хуулийн 11.22.4 заалтын 
дагуу 1000 нэгжийн шийтгэл ногдуулж 
барагдуулсан. 



21 Сүү ХХК АБТЭМА зайрмагны түүхий эд 
2.0 тн 

Хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн  
 

Зөрчлийн тухай хуулийн 11.22.4 заалтын 
дагуу 1000 нэгжийн шийтгэл ногдуулж 
барагдуулсан. 

 


