
ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ҮНЭ ХАЯЛЦУУЛАХ ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА 
 

Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас дараах ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН үнэ хаялцуулах 

албадан дуудлага худалдааг  2020 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн 15 цагт тус газрын 200 тоот өрөөнд 

зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2020 оны  05 дугаар сарын  14-ний  өдрийн 14.00-17.00 цагийн хооронд 

Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 305 тоот өрөөнд бүртгэнэ. Хугацаа хоцорсон хүсэлтийг 

хүлээн авах боломжгүйг анхаарна уу. 

Бүртгүүлэхдээ дуудлага худалдааны дэнчинг Нэг цэгийн үйлчилгээний кассанд зарлагдсан үнийн 
дүнгийн 10 хувьтай тэнцэх дэнчинг 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 

Liebherr PR752 маркийн 76-27 УБ улсын 
дугаартай  1997 онд үйлдвэрлэгдсэн 2007 оны 
09 дүгээр сард Монгол улсад орж ирсэн 
Бульдозер 

156.919.
840 

1 
а/д 

Б.Янжинлхам   
89086182 

Сонгинохайрха
н дүүргийн 22 

товчоо 

2 NIKE брэндийн хувцас, пүүз 658.000 16 
а/д 

Б.Янжинлхам   
89086182 

НШШГГ-ын 
барьцаанд 

3 

 Hyundai Sonata-2 маркийн 70-67 УБА улсын 
дугаартай 1995 онд үйлдвэрлэгдсэн 2004 оны 
04 дүгээр сард Монгол улсад орж ирсэн 
суудлын авто машин 

560.000 1 
д/ч 

Д.Мөнхцэцэг  
89086130 

Сонгинохайрха
н дүүргийн 23 
дугаар хороо, 
Хангайн 30-23 

тоотод 

4 

Hyundai Sonata-6 маркийн 35-70 УНҮ улсын 
дугаартай 2007 онд үйлдвэрлэгдсэн 2013 оны 
04 дүгээр сард Монгол улсад орж ирсэн 
суудлын авто машин 

1.400.00
0 

1 
д/ч 

Д.Мөнхцэцэг  
89086130 

Баянзүрх 
дүүргийн 10 

дугаар хороо, 
ЦЕГ харъяа 

ХҮТ хашаанд 

5 
LG маркийн 32 инчийн хар өнгөтэй смарт 
телевизор /хуучин/ 

210.000 1 
д/ч Б.Сэлэнгэ    

89086124 
НШШГГ-ын 
барьцаанд 

6 
Цахилгаан хөрөө /БНХАУ-д үйлдвэрлэгдсэн 
бензин мотортой улбар шар өнгөтэй- хуучин/ 

50.000 2 
д/ч Б.Анар   
89086126 

НШШГГ-ын 
барьцаанд 

7 

Ford focus маркийн 66-78 УБЛ улсын дугаартай 
2016 онд үйлдвэрлэгдсэн 2016 оны 08 дугаар 
сард Монгол улсад орж ирсэн мөнгөлөг саарал 
өнгийн суудлын /SEDAN/ авто машин 

17.765.6
31 

1 

д/ч Б.Анар   
89086126 

Баянзүрх 
дүүрэг, 24 

дүгээр хороо 
Цахлайн 3-9 

тоотод байрлах 
НШШГГ-ын 
авто гараж 

8 

Ford focus маркийн 73-41 УБП улсын дугаартай 
2016 онд үйлдвэрлэгдсэн 2017 оны 02 дугаар 
сард Монгол улсад орж ирсэн цагаан өнгийн 
суудлын /SEDAN/ авто машин 

16.229.0
83 

1 

9 

Ford focus маркийн 94-05 ОРО улсын 
дугаартай 2016 онд үйлдвэрлэгдсэн 2017 оны 
02 дугаар сард Монгол улсад орж ирсэн цагаан 
өнгийн суудлын /SEDAN/ авто машин 

18.226.5
95 

1 

10 

Ford focus маркийн 96-93 ОРО улсын 
дугаартай 2016 онд үйлдвэрлэгдсэн 2017 оны 
02 дугаар сард Монгол улсад орж ирсэн хар 
хөх өнгийн суудлын /SEDAN/ авто машин 

18.380.2
50 

1 

11 

Ford kuga маркийн 97-64 УНП улсын дугаартай 
2016 онд үйлдвэрлэгдсэн 2017 оны 02 дугаар 
сард Монгол улсад орж ирсэн саарал өнгийн 
суудлын /SUV/ авто машин 

28.625.2
92 

1 

12 

Ford kuga маркийн 93-87 ОРО улсын дугаартай 
2016 онд үйлдвэрлэгдсэн 2017 оны 02 дугаар 
сард Монгол улсад орж ирсэн цагаан өнгийн 
суудлын /SUV/ авто машин 

29.674.4
86 

1 

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

