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Агентын өөрчлөлтийг бүртгэсэн тухай  
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“ЦАГААН ТОЛГОЙ ТРЕЙД” ХХК-Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Танай компаниас агентын өөрчлөлтийг бүртгүүлэх тухай хүсэлт, холбогдох баримт 

бичиг ирүүлснийг Хорооны 2020 оны 120 дугаар тогтоолоор баталсан “Үл хөдлөх эд 

хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, эрх 

олголт, бүртгэлийн журам”-ын дагуу хянаж, хавсралт №1-д заасан нэр бүхий 7 агентыг 

бүртгэлээс хасаж, хавсралт №2-т заасан нэр бүхий 11 агентыг тус Хорооны нэгдсэн 

бүртгэлд нэмж, өөрчлөлтийг хийсэн болохыг мэдэгдье.  

 

Дээрх журмын 6.5-д “Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа 

эрхлэх хуулийн этгээдийн агент өөрчлөгдөх, шинээр томилогдсон тухай мэдээллийг албан 

бичгээр улирал бүрийн дараа сарын 10-ны өдрийн дотор Хороонд холбогдох баримт 

бичгийн хамт ирүүлж, бүртгүүлнэ” гэж заасны дагуу агентын өөрчлөлтийг Санхүүгийн 

Зохицуулах Хороонд бүртгүүлж ажиллахыг анхаарна уу. 

Хавсралт 2 хуудас 
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Санхүүгийн зохицуулах хорооны  

2022 оны 7 дугаар сарын 07-ны                                             

өдрийн ЦАТ-11/03/019 тоот албан 

бичгийн хавсралт №2 

Хорооны нэгдсэн бүртгэлд нэмэгдэж байгаа агентуудын нэр 

д/д Овог   Нэр Холбоо барих утас Цахим хаяг 

1 Соёлмаа Ариунсанаа 88932246 ariunsanaa.s@remax.mn 

2 Дашаа Ариунчимэг 80026488 ariunchimeg.d@remax.mn 

3 Нанжинбаатар Болор 94029966 bolor.b@remax.mn 

4 Равжир Гэрэлмаа 90101093 gerelmaa.r@remax.mn 

5 Володья Золзаяа 90099887 zolzaya.v@remax.mn 

6 Бямбажав Оргилцэцэг 80980268 orgiltsetseg.b@remax.mn 

7 Имень Төгсжаргал 94070703 tugsjargal.i@remax.mn 

8 Очир Уянга 99196925 uyanga.o@remax.mn 

9 Батсүх Энхтуул 99994792 enkhtuul.b@remax.mn 

10 Доржийхүү Янжинлхам 96960865 yanjinlkham.d@remax.mn 

11 Батмөнх Цэрэндулам 99055514 tserendulam.b@remax.mn 
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                                                                                                                                 Санхүүгийн зохицуулах хорооны 

2022 оны 7 дугаар сарын 07-ны                                             

өдрийн ЦАТ-11/03/019  тоот 

албан  бичгийн хавсралт №1 

Хорооны нэгдсэн бүртгэлээс хасагдаж байгаа агентуудын нэр 

 

 

 

 

 

 

 

 

д/д Овог  Нэр Холбоо барих утас Цахим хаяг 

1 
Наранхүү Бүрэнболд 91102211 burenbold.n@remax.mn 

2 
Лхагва   Ундрах 99331688 undraa_0119@yahoo.com 

3 
Хадбаатар    Түвшинзаяа 99593053 tuvshinzayahadbaatar@gmail.com 

4 
Чулуунбаатар   Сэндмаа 91688885 sendmaa.ch@remax.mn 

5 
Балсанжав  Солонго 88111028 soko_jako@yahoo.com 

6 
Энхтайван   Содбилэг 80099275 sodbileg,e@remax.mn 

7 
Бадамцэцэг   Уянга 95111935 uyanga.bad@remax.mn 
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