
  АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА 

 
Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас дараах үл хөдлөх эд хөрөнгө, орон сууц, 

барилга байгууламжийн АНХНЫ албадан дуудлага худалдааг 2019 оны 07 дугаар сарын 05-ны 

өдрийн 10 цагт тус газрын 400 тоот өрөөнд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2019 оны 07 дугаар 

сарын 04-ний өдрийн 14 цагаас – 17 цагийн хооронд Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 

газрын 301 тоот өрөөнд бүртгэнэ. Хугацаа хоцорсон хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүйг анхаарна 

уу. 

Бүртгүүлэхдээ: дэнчинг кассанд тушааж баримтын нэг хувийг мөн дуудлага худалдаанд 

оролцох хүсэлт, эрх үүрэгтэй танилцсан баримтуудыг дуудлага худалдаа хариуцсан ажилтанд 

өөрийн биеэр өгч хянуулан бэлдсэн хайрцагт хийнэ. Хаяг: Сүхбаатар дүүрэг, 5 дугаар хороо, 

Үндсэн хуулийн гудамж-3, Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар 

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

№ Үл хөдлөх эд хөрөнгийн хаяг байршил 

Иргэний хуулийн 
177 дугаар зүйлийн 

177.1-д заасан 
санал болгох доод 
үнийг тохиролцсон 
болон үнэлгээчний 

тогтоосон  зах 
зээлийн үнийн 70 

хувь 

Хариуцсан 
шийдвэр 

гүйцэтгэгч, 
утасны дугаар 

1 
Хан-Уул дүүргийн 1 дүгээр хороо, 120 мянгат 24 
дүгээр байрны 43 тоот 47,16 м.кв талбайтай 1 
өрөө орон сууц 

63.000.000 
Н.Байгалтуяа   

89086221 

2 
Хан-Уул дүүргийн 2 дугаар хороо, Үйлдвэр 
хороолол гудамж 89/А тоот 252,02 м.кв талбайтай 
үйлчилгээний зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө 

419.759.900 
д/ч Э.Батхишиг  

89086139 

3 
Хан-Уул дүүргийн 1 дүгээр хороо, Стадион оргил 
хотхон, М.Ганди гудамж 19 дүгээр байрны 18 тоот 
103,68 м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

131.530.000 
д/ч Б.Хүрлээ   

89086190 

4 
Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хороо, Зайсан ХД-47 
дугаар байрны 40/А тоот 86,76 м.кв талбайтай 3 
өрөө орон сууц 

69.366.780 
д/ч Б.Хүрлээ   

89086190 

5 
Баянзүрх дүүргийн 15 дугаар хороо, 13 дугаар 
хороолол 5 дугаар байрны 148 тоот  40 м.кв 
талбайтай 3 өрөө орон сууц 

85.624.770 
а/д Б.Золжаргал   

89086162 

6 
Баянзүрх дүүргийн 7 дугаар хороо, 15 дугаар 
хороолол, 41 дүгээр байрны 68 тоот 18 м.кв 
талбайтай 1 өрөө орон сууц 

30.036.300 
а/д 

Т.Ариунболор 
890086187 

7 
Баянзүрх дүүргийн 8 дугаар хороо, Энхтайваны 
өргөн чөлөө гудамжны 107 дугаар байрны зоорийн 
давхарт байрлах 4 тоот авто зогсоол 

7.000.000 
а/д 

Т.Ариунболор 
890086187 

8 
Баянзүрх дүүргийн 16 дугаар хороо, ХД-27-А 
дугаар байрны 23 тоот 51,4 м.кв талбайтай 2 өрөө 
орон сууц 

43.569.890 
д/ч 

М.Нарантунгалаг   
89086136 

9 
Сүхбаатар дүүргийн 6 дугаар хороо 23 дугаар 
байрны 40 тоот 48 м.кв талбайтай 3 өрөө орон 
сууц 

105.000.000 
д/ч Т.Баттүшиг   

89086151 

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


10 
Сүхбаатар дүүргийн 6 дугаар хороо, Сүхбаатарын 
гудамжны 11/1 дүгээр байрны 20 тоот 132,02 м.кв 
талбайтай орон сууц 

231.035.000 
д/ч Т.Баттүшиг   

89086151 

11 
Сүхбаатар дүүргийн 2 дугаар хороо, 5 дугаар 
хороолол 32 дугаар байрны 142 тоот 29 м.кв 
талбайтай 2 өрөө орон сууц 

67.200.000 
д/ч 

Ю.Отгонжаргал   
89086157 

12 
Баянгол дүүргийн 3 дугаар хороо, 2 дугаар 
хороолол, Төмөр замын 76 дугаар байрны 14 тоот 
17 м.кв талбайтай 1 өрөө орон сууц 

35.243.689 
Б.Ган-Эрдэнэ   

89086183 

13 
Баянгол дүүргийн 6 дугаар хороо, 10 дугаар 
хороолол 12/Г дүгээр байрны 25 тоот 64,3 м.кв 
талбайтай 2 өрөө орон сууц 

59.280.105 
д/ч В.Уранцэцэг  

89086181 

14 

Сүхбаатар дүүргийн 10 дугаар хороо, 7 дугаар 
хороолол 53 дугаар байрны  Ү-4 тоот 91,85 м.кв 
талбайтай үйлчилгээний зориулалттай үл хөдлөх 
эд хөрөнгө 

111.878.403 
д/ч В.Уранцэцэг  

89086181 

15 
Баянгол дүүргийн 4 дүгээр хороо, 2 дугаар 
хороолол 4/А дугаар байрны 24 тоот 40 м.кв 
талбайтай 3 өрөө орон сууц 

75.496.075 
д/ч Ч.Энхтуяа  

89086148 

16 
Баянгол дүүргийн 2 дугаар хороо, 2 дугаар 
хороолол, 31 дүгээр байрны 18 тоот 54 м.кв 
талбайтай 3 өрөө орон сууц 

99.222.450 
д/ч Ч.Энхтуяа  

89086148 

17 
Баянгол дүүргийн 5 дугаар хороо, 10 дугаар 
хороолол АОС-ны Б хэсэг 5 дугаар байрны 2 тоот 
100 м.кв талбайтай орон сууц 

112.098.840 
а/д Р.Азбаяр   

89086146 

18 
Баянгол дүүргийн  1 дүгээр хороо, Алтай хотхон 
гудамжны 25 дугаар байрны 69 тоот 46,28 м.кв 
талбайтай 2 өрөө орон сууц 

48.930.000 
а/д Р.Азбаяр   

89086146 

19 

Баянгол дүүргийн 6 дугаар хороо, 10 дугаар 
хороолол /16081/, Дилав хутагт Жамсранжавын 
гудамж 34/А дугаар байрны 9 тоот 67 м.кв 
талбайтай 3 өрөө орон сууц 

126.000.000 
д/ч П.Алтанбат  

89086143 

20 
Хан-Уул дүүргийн 12 дугаар хороо, Хайрханы 2 
дугаар гудамжны 3 тоот 112 м.кв талбайтай хувийн 
сууцны зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө 

25.671.100 
а/х 

М.Амгаланзаяа   
89086168 

Хашаа байшин, газар 

21 

Сүхбаатар дүүргийн 19 дүгээр хороо, Майхан 
толгой 2 дугаар хэсэг гудамжны 282 тоотод 
байрлах 132 м.кв талбайтай хувийн сууц, 650 м.кв 
талбайтай эзэмших эрхтэй газрын хамт 

31.394.286 
д/ч Э.Батхишиг  

89086139 

22 

Хан-Уул дүүргийн 4 дүгээр хороо, Арцатын 10 
дугаар гудамжны 7 тоотод байрлах 96 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, 426 м.кв талбайтай гэр 
бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

42.560.000 
д/ч Б.Чинзул   

89086178 

23 
Хан-Уул дүүргийн 4 дүгээр хороо, Нүхтийн зам 
гудамжны 36/1 тоотод байрлах 250,85 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, гаражийн хамт 

605.943.828 
д/ч Б.Чинзул   

89086178 

24 

Хан-Уул дүүргийн 4 дүгээр хороо /17090/, Нүхтийн 
зам 27/4-2 тоот 260 м.кв талбайтай аялал 
жуулчлалын зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө, 
газрын хамт 

703.921.722 
а/х 

Ц.Түмэндэлгэр   
89086138 



25 

Баянзүрх дүүргийн 17 дугаар хороо, Эмнэлгийн 24 
дүгээр гудамжны 686 тоотод байрлах 78 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, 696,39 м.кв талбайтай гэр 
бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

31.283.700 
а/д Б.Золжаргал   

89086162 

26 

Сонгинохайрхан дүүргийн 20 дугаар хороо, 
Сонсголон /18130/, ХД-77 тоотод байрлах 590,4 
м.кв талбайтай контор үйлдвэрлэлийн 
зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө, 1026 м.кв 
талбайтай эзэмших эрхтэй газрын хамт 

349.019.626 
а/д 

Т.Ариунболор 
890086187 

27 

Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хороо, Хар усан 
тохой /13130/, Гачууртын зам - 331 тоотод байрлах 
340,11 м.кв талбайтай хоёр давхар хувийн сууц, 
газрын хамт 

244.606.600 
д/ч М.Золбоо    

89086189 

28 

Баянзүрх дүүргийн 22 дугаар хороо, Зүүн Алтан 
өлгий 1 дүгээр гудамжны 6 тоотод байрлах тус тус 
24 м.кв, 52 м.кв талбайтай хувийн сууцууд, 547 
м.кв талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний газрын 
хамт 

24.500.000 
д/ч М.Золбоо    

89086189 

29 

Хан-Уул дүүргийн 10 дугаар хороо, Морин 11 
дүгээр гудамжны 481 тоотод байрлах 180 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, 619,04 м.кв талбайтай гэр 
бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

15.984.500 
д/ч 

Н.Өнөржаргал  
89086120 

30 

Чингэлтэй дүүргийн 7 дугаар хороо, Хувьсгалчид Г 
гудамжны 487/Б тоотод байрлах тус тус 576 м.кв, 
102,6 м.кв талбайтай хувийн сууцны зориулалттай 
үл хөдлөх хөрөнгүүд, 399 м.кв талбайтай гэр 
бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

679.000.000 
д/ч 

В.Дэлгэрцэцэг  
89086123 

31 

Чингэлтэй дүүргийн 16 дугаар хороо, Согоотын 1 
дүгээр гудамжны 0007 тоотод байрлах 862,5 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, гараж, 675 м.кв талбайтай 
гэр бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

124.803.000 
д/ч Б.Мөнхцэнд  

89086169 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА 
 

Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас дараах үл хөдлөх эд хөрөнгө, орон сууц, 

барилга байгууламжийн 2 ДАХЬ албадан дуудлага худалдааг 2019 оны 07 дугаар сарын 05-ны 

өдрийн 10 цагт тус газрын 400 тоот өрөөнд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2019 оны 07 дугаар 

сарын 04-ний өдрийн 14 цагаас – 17 цагийн хооронд Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 

газрын 301 тоот өрөөнд бүртгэнэ. Хугацаа хоцорсон хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүйг анхаарна 

уу. 

Бүртгүүлэхдээ: дэнчинг кассанд тушааж баримтын нэг хувийг мөн дуудлага худалдаанд 

оролцох хүсэлт, эрх үүрэгтэй танилцсан баримтуудыг дуудлага худалдаа хариуцсан ажилтанд 

өөрийн биеэр өгч хянуулан бэлдсэн хайрцагт хийнэ. Хаяг: Сүхбаатар дүүрэг, 5 дугаар хороо, 

Үндсэн хуулийн гудамж-3, Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар 

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

№ Үл хөдлөх эд хөрөнгийн хаяг байршил 

Иргэний хуулийн 
177 дугаар 

зүйлийн 177.4-д 
заасан санал 
болгох доод 

үнийг 
тохиролцсон 

болон 
үнэлгээчний 

тогтоосон  зах 
зээлийн үнийн 

50 хувь 

Хариуцсан 
шийдвэр 

гүйцэтгэгч, 
утасны дугаар 

1 
Баянзүрх дүүргийн 7 дугаар хороо, 15 дугаар 
хороолол 1 дүгээр байрны 139 тоот 30 м.кв талбайтай 
2 өрөө орон сууц 

37.500.000 
а/д 

Т.Ариунболор   
89086187 

2 
Хан-Уул дүүргийн 10 дугаар хороо, Буянт-Ухаа 
хороолол /17120/, Морингийн зам 60/1 дүгээр байрны 
46 тоот 89,4 м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

60.744.000 
а/д 

Б.Янжинлхам   
89086182 

3 

Хан-Уул дүүргийн 10 дугаар хороо, Буянт-Ухаа 
хороолол /17120/, Морингийн зам 60/1 дүгээр байрны 
Ү-4 тоот 39,6 м.кв талбайтай үйлчилгээний 
зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө 

20.685.000 
а/д 

Б.Янжинлхам   
89086182 

4 
Хан-Уул дүүргийн 10 дугаар хороо, Буянт-Ухаа 
хороолол /17120/, Морингийн зам 60/1 дүгээр байрны 
29 тоот 79,2 м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

53.813.500 
а/д 

Б.Янжинлхам   
89086182 

5 

Хан-Уул дүүргийн 10 дугаар хороо, Буянт-Ухаа 
хороолол /17120/, Морингийн зам 60/1 дүгээр байрны 
Ү-14 тоот 128 м.кв талбайтай үйлчилгээний 
зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө 

82.103.000 
а/д 

Б.Янжинлхам   
89086182 

6 
Баянгол дүүргийн 2 дугаар хороо, 2 дугаар хороолол 
49 дүгээр байрны 10 тоот 71 м.кв талбайтай 3 өрөө 
орон сууц 

57.508.000 
а/д 

Б.Янжинлхам   
89086182 

7 
Баянзүрх дүүргийн 15 дугаар хороо 13 дугаар 
хороолол 41 дүгээр байрны 3 тоот 165 м.кв талбайтай 
5 өрөө орон сууц 

182.852.941 
а/д Б.Золжаргал   

89086162 

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


8 
Баянгол дүүргийн 6 дугаар хороо, 10 дугаар хороолол 
/16081/, Энхтайваны өргөн чөлөө 33 дугаар байрны 20 
тоот 58,67 м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 

45.700.000 
а/д Д.Оюунсүрэн    

89086149 

9 
Сонгинохайрхан дүүргийн 20 дугаар хороо, Толгойт 
дахь цэргийн хотхоны 12 дугаар байрны 07 тоот 27 
м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 

30.607.515 
д/ч Ц.Чинтуяа   

89086144 

10 

Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хороо, Дрийм Лэнд хотхон 
/17029/, Зайсан гудамжны 18 дугаар байрны 4 тоот 
380 м.кв талбайтай аялал жуулчлалын зориулалттай 
үл хөдлөх эд хөрөнгө 

416.857.000 
д/ч Ц.Чинтуяа   

89086144 

11 
Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хороо, Дрийм Лэнд хотхон 
/17029/, Зайсан гудамжны Г/5 тоот 18 м.кв талбайтай 
автозогсоол 

10.000.000 
д/ч Ц.Чинтуяа   

89086144 

12 
Хан-Уул дүүргийн 3 дугаар хороо, Үйлдвэр гудамж 
43/Б дүгээр байрны 84 тоот 43,22 м.кв талбайтай 2 
өрөө орон сууц 

60.000.000 
а/х 

Ц.Түмэндэлгэр   
89086138 

13 
Хан-Уул дүүргийн 2 дугаар хороо, 19 дүгээр хороолол 
/17032/, Чингисийн өргөн чөлөө 12/Б дүгээр байрны 14 
тоот  47,27 м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 

44.626.047 
д/ч Э.Батхишиг  

89086139 

14 
Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хороо, Зайсангийн тойруу 
гудамж 32/А дугаар байрны В/1 давхарын 40 тоот 15 
м.кв талбайтай автозогсоол 

11.665.000 
д/ч 

Б.Мөнгөнцэцэг   
89086137 

15 
Баянгол дүүргийн 6 дугаар хороо, 10 дугаар хороолол 
К-106 дугаар байрны 5 тоот 62,24 м.кв талбайтай 3 
өрөө орон сууц  

65.000.000 
д/ч Б.Мөнхцэнд   

89086169 

16 

Сонгинохайрхан дүүргийн 19 дүгээр хороо, 21 дүгээр 
хороолол /18080/, Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамжны 
55/а дугаар байрны 44 тоот 55,8 м.кв талбайтай 3 
өрөө орон сууц 

55.800.000 
д/ч Н.Нямдаваа  

89086131 

17 
Сонгинохайрхан дүүргийн 19 дүгээр хороо, 21 дүгээр 
хороолол /18080/, 55/а дугаар байрны 84 тоот 55,8 
м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

55.800.000 
д/ч Н.Нямдаваа  

89086131 

18 
Сонгинохайрхан дүүргийн 19 дүгээр хороо, 21 дүгээр 
хороолол /18080/, 55/а дугаар байрны 19 тоот 51,5 
м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 

51.500.000 
д/ч Н.Нямдаваа  

89086131 

19 

Сонгинохайрхан дүүргийн 19 дүгээр хороо, 21 дүгээр 
хороолол /18080/, 55/а дугаар байрны 4 тоотод 
байрлах 16,25 м.кв талбайтай зоорийн давхарын 
зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө /авто гараж/ 

10.000.000 
д/ч Н.Нямдаваа  

89086131 

20 

Сонгинохайрхан дүүргийн 19 дүгээр хороо, 21 дүгээр 
хороолол /18080/, 55/а дугаар байрны 1 тоотод 
байрлах 16,25 м.кв талбайтай зоорийн давхарын 
зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө /авто гараж/ 

10.000.000 
д/ч Н.Нямдаваа  

89086131 

21 

Сонгинохайрхан дүүргийн 19 дүгээр хороо, 21 дүгээр 
хороолол /18080/, 55/а дугаар байрны 6 тоотод 
байрлах 16,25 м.кв талбайтай зоорийн давхарын 
зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө /авто гараж/ 

10.000.000 
д/ч Н.Нямдаваа  

89086131 

22 

Сонгинохайрхан дүүргийн 19 дүгээр хороо, 21 дүгээр 
хороолол /18080/, 55/а дугаар байрны 3 тоотод 
байрлах 16,25 м.кв талбайтай зоорийн давхарын 
зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө /авто гараж/ 

10.000.000 
д/ч Н.Нямдаваа  

89086131 



23 

Сонгинохайрхан дүүргийн 19 дүгээр хороо, 21 дүгээр 
хороолол /18080/, 55/а дугаар байрны 2 тоотод 
байрлах 16,25 м.кв талбайтай зоорийн давхарын 
зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө /авто гараж/ 

10.000.000 
д/ч Н.Нямдаваа  

89086131 

Хашаа байшин, газар 

24 

Баянзүрх дүүргийн 17 дугаар хороо, Эмнэлгийн 4 
дүгээр гудамжны 112/А тоотод байрлах 88 м.кв 
талбайтай 2 ширхэг хувийн сууц, гараж, 194 м.кв 
талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

12.500.000 
а/д Б.Золжаргал   

89086162 

25 

Сонгинохайрхан дүүргийн 24 дүгээр хороо, Зээл 18 
дугаар гудамжны 39 тоотод байрлах 84 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, 63,5 м.кв талбайтай гаражийн 
зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө, 700 м.кв 
талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний газар 

18.163.000 
д/ч Н.Нямдаваа   

89086131 

26 
Баянзүрх дүүргийн 21 дүгээр хороо, Бага дарь эхийн 3 
дугаар гудамжны 1636 тоотод байрлах 511 м.кв 
талбайтай эзэмших эрхтэй газар 

4.114.200 
д/ч Н.Нямдаваа   

89086131 

27 

Сонгинохайрхан дүүргийн 20 дугаар хороо, Шанд 12 
дугаар гудамжны 108 тоотод байрлах 438,3 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, 688 м.кв талбайтай эзэмших 
эрхтэй газрын хамт 

53.566.300 
д/ч 

М.Нарантунгалаг   
89086136 

28 

Сонгинохайрхан дүүргийн 28 дугаар хороо, Ногоон 
чулуутын 6 дугаар гудамжны 6 тоотод байрлах 233,37 
м.кв талбайтай хувийн сууц, 448 м.кв талбайтай 2 
давхар хувийн сууц, 556 м.кв талбайтай гэр бүлийн 
хэрэгцээний газрын хамт 

175.014.313 
д/ч Т.Адилбек  

89086133 

29 

Сонгинохайрхан дүүргийн 2 дугаар хороо, Орбит 45 
дугаар гудамжны 18 тоотод байрлах 70 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, 390 м.кв талбайтай гэр бүлийн 
хэрэгцээний газрын хамт 

33.679.000 
д/ч Б.Мөнхцэнд   

89086169 

30 

Хан-Уул дүүргийн 1 дүгээр хороо, Улаанбаатар 
сувиллын урд “Оранж таун” хотхоны 9 дүгээр байранд 
байрлах 200 м.кв талбайтай хувийн сууц, 680 м.кв 
талбайтай газрын хамт 

318.050.000 
Д.Сэнгүнбилэг  

89086222 

31 

Баянгол дүүргийн 11 дүгээр хороо, Зүүн Ард Аюушийн 
14 дүгээр гудамжны 392 тоотод байрлах 442 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, 404 м.кв талбайтай гэр бүлийн 
хэрэгцээний газрын хамт 

62.673.000 
д/ч Б.Золзаяа   

89086145 

32 

Чингэлтэй дүүргийн 18 дугаар хороо, Яргайтын 41 
дүгээр гудамжны 640/Б тоотод байрлах 96 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, 504 м.кв талбайтай гэр бүлийн 
хэрэгцээний газар, 300 м.кв талбайтай авто гаражийн 
хамт 

133.016.916 
а/д Р.Азбаяр  

89086146 

 

НИЙСЛЭЛИЙН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ГАЗАР 


