
ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ҮНЭ ХАЯЛЦУУЛАХ ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА 
 

Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас дараах ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН үнэ хаялцуулах 

албадан дуудлага худалдааг  2020 оны 7 дугаар сарын 17-ны өдрийн 10 цагт тус газрын 200 тоот 

өрөөнд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2020 оны  7 дугаар сарын  16-ны  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 
ширх

эг 

Хариуцсан 
шийдвэр 

гүйцэтгэгч, 
утасны 
дугаар 

Эд хөрөнгө байгаа 
байршил 

1 

Hyundai sonata-5 маркийн 59-01 УНТ 
улсын дугаартай 2004 онд 
үйлдвэрлэгдсэн 2013 оны 03 дугаар 
сард Монгол улсад орж ирсэн цагаан 
өнгийн суудлын авто машин 

385.000 1 
д/ч 

Б.Ононтами
р  80016226 

Баянзүрх дүүрэг, 24 
дүгээр хороо Цахлайн 

3-9 тоотод байрлах 
Нийслэлийн шүүхийн 

шийдвэр гүйцэтгэх 
газрын авто гараж 

2 
DVLEM маркийн иж бүрэн компьютер 
/хуучин/ 

280.000 1 
д/ч 

Б.Оюунчимэ
г 89086180 

НШШГГ-ын барьцаанд 

3 

Toyota prius маркийн 52-92 УБН улсын 
дугаартай  цагаан өнгийн суудлын 
авто машин /их хэмжээний эврэлтэй, 
явдаггүй, бичиг баримтгүй/ 

2.100.00
0 

1 
х/ч 

Ш.Ганцэцэг   
89086132 

Баянзүрх дүүргийн 
Тээврийн цагдаагийн 
албаны жижүүрийн 

шуурхай албаны түр 
саатуулах байранд 

4 

Hyundai Starex маркийн 79-32 УНБ 
улсын дугаартай 1998 онд 
үйлдвэрлэгдсэн 2004 оны 01 дүгээр 
сард Монгол улсад орж ирсэн ногоон 
өнгийн суудлын микробус 

1.260.00
0 

1 
а/д 

Б.Золжаргал   
89086162 

Баянзүрх дүүрэг, 24 
дүгээр хороо Цахлайн 

3-9 тоотод байрлах 
Нийслэлийн шүүхийн 

шийдвэр гүйцэтгэх 
газрын авто гараж 

5 

Sinotruk ZZ3257 маркийн 29-12 УНБ 
улсын дугаартай 2013 онд 
үйлдвэрлэгдсэн цагаан өнгийн өөрөө 
буулгагч автомашин 

50.625.4
00 

1 
д/ч 

Б.Ариунцэцэ
г   89086225 

Сонгинохайрхан 
дүүргийн 20 дугаар 

хороо Өндөр буянт ХХК 
хашаанд 

6 

Howo ZZ3257 маркийн 84-02 УНГ 
улсын дугаартай 2013 онд 
үйлдвэрлэгдсэн цагаан өнгийн өөрөө 
буулгагч автомашин 

50.625.4
00 

1 

7 

Hyundai accent маркийн 24-58 УНЦ 
улсын дугаартай 1994 онд 
үйлдвэрлэгдсэн цагаан өнгийн 
суудлын автомашин /гэрчилгээ 
байхгүй/ 

140.000 1 
а/д 

Б.Дэлгэрмөр
өн 89086223 

Чингэлтэй дүүргийн 18 
дугаар хороо, Яргайтын 

16-222 тоотод 

8 
Bongo frontier маркийн 35-88 УБП 
улсын дугаартай 2000 онд 

5.650.00
0 

1 
д/ч 

Г.Ганбаатар   
Баянзүрх дүүрэг, 24 

дүгээр хороо Цахлайн 

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


үйлдвэрлэгдсэн 2006 онд Монгол 
улсад орж ирсэн цэнхэр өнгийн бага 
оврын ачааны автомашин 

89086157 3-9 тоотод байрлах 
Нийслэлийн шүүхийн 

шийдвэр гүйцэтгэх 
газрын авто гараж 

9 

Nissan Note маркийн 85-24 УБЕ улсын 
дугаартай 2008 онд үйлдвэрлэгдсэн 
2015 оны 03 дугаар сард Монгол улсад 
ирсэн хөх өнгийн суудлын авто машин 

5.057.00
0 

1 
д/ч Б.Лочин   
89086145 

10 

Hyundai porter маркийн 59-33 УНЯ 
улсын дугаартай 2012 онд 
үйлдвэрлэгдсэн 2013 онд Монгол 
улсад орж ирсэн цагаан өнгийн  
бүхээгтэй ачааны авто машин 

14.000.0
00 

1 
д/ч 

У.Билэгтмаа  
89086150 

  

 
НИЙСЛЭЛИЙН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ГАЗАР 


