
ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ҮНЭ ХАЯЛЦУУЛАХ ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА 
 

Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас дараах ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН үнэ 

хаялцуулах албадан дуудлага худалдааг  2019 оны 02 дугаар сарын  12-ны өдрийн 10 цагт тус 

газрын 400 тоот өрөөд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2019 оны  02 дугаар сарын  11-ний  өдрийн 

14.00-17.00 цагийн хооронд Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 100 тоот өрөөнд 

бүртгэнэ. Хугацаа хоцорсон хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүйг анхаарна уу. 

Бүртгүүлэхдээ дуудлага худалдааны дэнчинг Нэг цэгийн үйлчилгээний кассанд тушааж 
баримтын нэг хувийг авчирна. 

Цахим хаяг: http://www.niislel.cd.gov.mn, www.facebook.com/pages/niislel.cd.gov.mn  
 

   

 

 № 

Хөдлөх хөрөнгийн нэр 
Нэг 

бүрийн              
үнэ 

Тоо 
шир
хэг 

Хариуцсан 
шийдвэр 

гүйцэтгэгч, 
утасны 
дугаар 

Эд хөрөнгө 
байгаа байршил 

1 

Toyota brevis маркийн 21-66 УБЛ улсын 
дугаартай 2003 онд үйлдвэрлэгдсэн 
2011 онд Монгол улсад орж ирсэн 
мөнгөлөг саарал өнгийн суудлын 
автомашин 

3.300.00
0 

1 
д/ч 

И.Гомбожав  
89086159 

Баянзүрх дүүрэг, 
24 дүгээр хороо 

Цахлайн 3-9 
тоотод байрлах 
НШШГГ-ын авто 

гараж 

2 

Landrover маркийн 36-16 УБЭ улсын 
дугаартай 2009 онд үйлдвэрлэгдсэн 
2010 онд Монгол улсад орж ирсэн хар 
өнгийн суудлын автомашин 

31.720.0
00 

1 

а/х 
О.Цэрэннад

мид  
89086163 

Баянзүрх дүүрэг, 
24 дүгээр хороо 

Цахлайн 3-9 
тоотод байрлах 
НШШГГ-ын авто 

гараж 

3 

Hyundai excel маркийн 22-65 УБХ улсын 
дугаартай 1991 онд үйлдвэрлэгдсэн 
2002 онд Монгол улсад орж ирсэн 
цагаан өнгийн суудлын автомашин 

100.000 1 

д/ч 
М.Нарантун

галаг 
89086136 

Дотоодын 
цэргийн 805 

дугаар ангийн 
хашаанд 

4 

Toyota mark-2 маркийн 20-25 УБӨ 
улсын дугаартай 1998 онд 
үйлдвэрлэгдсэн 2008 онд Монгол улсад 
орж ирсэн сувдан цагаан өнгийн 
суудлын автомашин 

100.000 1 
д/ч 

Б.Сэржав  
89086175 

Сүхбаатар 
дүүргийн 5-р 

хороо, Үндсэн 
хуулийн гудамж 

НШШГГ-т 

5 

Nissan march маркийн 10-75 УБВ улсын 
дугаартай 2015 онд үйлдвэрлэгдсэн 
2015 онд Монгол улсад орж ирсэн 
суудлын автомашин 

27.000.0
00 

1 
д/ч 

Б.Сэржав  
89086175 

Чингэлтэй 
дүүргийн 9 

дүгээр хороо, 
Дэнжийн 29-401 

тоотод 

6 Toyota mark-X0 маркийн 53-78 УНЧ 
улсын дугаартай 2006 онд 
үйлдвэрлэгдсэн 2012 онд Монгол улсад 
орж ирсэн сувдан цагаан өнгийн 
суудлын автомашин 

11.500.0
00 

1 д/ч 
Б.Сэржав  
89086175 

Чингэлтэй 
дүүргийн 6 

дугаар хороо 31-
34 тоотод 

 

http://www.facebook.com/pages/niislel.cd.gov.mn

