
  АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА 

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

барилга байгууламжийн АНХНЫ албадан дуудлага худалдааг 2018 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 

10 цагт тус газрын 400 тоот өрөөнд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2018 оны 11 дүгээр сарын 21-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 кассанд тушааж баримтын нэг хувийг авчирна. 

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 
Баянгол дүүргийн 6 дугаар хороо, 10 дугаар 
хороолол /16081/, ХД-22 дугаар байрны 11 тоот 33,5 
м.кв талбайтай 1 өрөө орон сууц 

33.880.000 
д/ч Э.Ундармаа 

89086160 

2 
Баянзүрх дүүргийн 7 дугаар хороо 15 дугаар 
хороолол 31 дүгээр байрны 40 тоот 28 м.кв 
талбайтай 2 өрөө орон сууц 

52.733.333 
д/ч 

Т.Ариунболор  
89086187 

3 
Баянзүрх дүүргийн 7 дугаар хороо 15 дугаар 
хороолол 30 дугаар байрны 89 тоот 29 м.кв 
талбайтай 2 өрөө орон сууц 

53.200.000 
д/ч 

Т.Ариунболор  
89086187 

4 
Баянзүрх дүүргийн 8 дугаар хороо, Разноимпекс ХК-
ны 30 айлын 15 тоот 31,3 м.кв талбайтай 2 өрөө 
орон сууц 

33.216.610 
д/ч 

Т.Ариунболор  
89086187 

5 
Баянзүрх дүүргийн 1 дүгээр хороо, Энхтайваны 
өргөн чөлөө гудамжны 20/1 дүгээр байрны 17 тоот 
95,25 м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

117.316.932 
д/ч 

Т.Ариунболор  
89086187 

6 
Баянзүрх дүүргийн 1 дүгээр хороо, 12 дугаар 
хороолол 19 дүгээр байрны 54 тоот 29 м.кв 
талбайтай 2 өрөө орон сууц 

62.650.000 
д/ч М.Золбоо  

89086189 

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

255.994.117 
д/ч Б.Золжаргал   

89086162 

8 
Баянзүрх дүүргийн 18 дугаар хороо, Манлайбаатар 
Дамдинсүрэнгийн гудамжны 44 дүгээр байрны 12 
тоот 117,4 м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

121.590.000 
а/д 

О.Цэрэннадмид  
89086163 

9 

Баянзүрх дүүргийн 18 дугаар хороо, Энхтайваны 
өргөн чөлөө 47/2, 13 дугаар хороолол /13370/, 
Энхтайваны өргөн чөлөө 61 дүгээр байрны 20 тоот 
85,28 м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

95.690.000 
д/ч Б.Ганчимэг  

89086167 

10 
Хан-Уул дүүргийн 4 дүгээр хороо, Вива сити 2/9 
дүгээр байрны 3-4 тоот 49,5 м.кв талбайтай 2 өрөө 
орон сууц 

54.446.560 
д/ч Ц.Болормаа  

89086186 

11 

Баянгол дүүргийн 16 дугаар хороо, Гандан /16040/, 
Энхтайваны өргөн чөлөө 35 дугаар байрны 54 тоот 
57 м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц, 52 тоот 12 м.кв 
талбайтай зогсоолын хамт 

113.047.200 
д/ч Ц.Болормаа  

89086186 

12 
Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар хороо, Кристалл таун 
/13311/, Их Монгол улсын гудамжны 801 дүгээр 

162.363.055 
д/ч Ц.Болормаа  

89086186 

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


байрны 601 тоот 110 м.кв талбайтай 4 өрөө орон 
сууц 

13 

Баянзүрх дүүргийн 15 дугаар хороо, 13 дугаар 
хороолол /13370/, Энхтайваны өргөн чөлөө 
гудамжны 73 дугаар байрны 1 тоот 92,93 м.кв 
талбайтай 3 өрөө орон сууц 

112.525.000 
д/ч Н.Өлзийбаяр  

89086166 

14 
Чингэлтэй дүүргийн 3 дугаар хороо 2 дугаар 40 
мянгат 29 дүгээр байрны 47 тоот 27 м.кв талбайтай 
2 өрөө орон сууц 

59.084.900 
д/ч Д.Отгончимэг  

89086121 

15 
Сүхбаатар дүүргийн 5 дугаар хороо 5 дугаар 
хороолол, Нарны зам гудамжны 13/2 дугаар байрны 
17 тоот 48 м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 

67.130.000 
д/ч Ч.Оюунбилэг  

89086154 

16 
Сүхбаатар дүүргийн 7 дугаар хороо 11 дүгээр 
хороолол 10 дугаар байрны 199 тоот 30 м.кв 
талбайтай 2 өрөө орон сууц 

56.000.000 
д/ч 

Ю.Отгонжаргал   
89086157 

17 

Баянгол дүүргийн 3 дугаар хороо 2 дугаар хороолол 
/16051/, Нарны зам 60, 3456 м.кв талбайтай 5 
давхар зочид буудалын зориулалттай үл хөдлөх эд 
хөрөнгө, 140 м.кв талбайтай 6 автомашины гаражны 
хамт 

6.580.000.000 
д/ч 

Ю.Отгонжаргал   
89086157 

18 

Сонгинохайрхан дүүргийн 29 дүгээр хороо, Москва 
хороолол, Москвагийн гудамжны 133/2 дугаар 
байрны 111 тоот 91,15 м.кв талбайтай 2 өрөө орон 
сууц 

126.000.000 
д/ч Г.Ганбаатар   

89086170 

19 

Сонгинохайрхан дүүргийн 18 дугаар хороо, Москва 
хороолол /18070/, Москвагийн гудамж 119 дүгээр 
байрны 506 тоот 47,17 м.кв талбайтай 1 өрөө орон 
сууц 

52.990.000 
д/ч Б.Мөнхцэнд   

89086169 

20 

Сонгинохайрхан дүүргийн 6 дугаар хороо, Ханын 
материал /108062/, Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж 
102 дугаар байрны 75 тоот 49,17 м.кв талбайтай 2 
өрөө орон сууц 

57.021.440 
д/ч Б.Мөнхцэнд   

89086169 

21 

Сонгинохайрхан дүүргийн 29 дүгээр хороо, Москва 
хороолол /18072/, Москвагийн гудамжны 21 дүгээр 
байрны Г21/1 тоот 891 м.кв талбайтай гаражийн 
зориулалттай 70 хувийн гүйцэтгэлтэй үл хөдлөх эд 
хөрөнгө 

255.852.380 
д/ч 

М.Нарантунгалаг  
89086136 

22 
Налайх дүүргийн 2 дугаар хороо 36 дугаар байрны 
57 тоот 47 м.кв талбайтай 4 өрөө орон сууц 

52.885.000 
д/ч Х.Алтангүл  

89086115 

23 

Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хороо, Рапид харш 
/17011/, Махатма Гандигийн гудамжны 24 дүгээр 
байрны 2 тоот 58,18 м.кв талбайтай 2 өрөө орон 
сууц 

89.172.038 
д/ч 

Б.Мөнгөнцэцэг  
89086137 

24 
Баянгол дүүргийн 6 дугаар хороо, 10 дугаар 
хороолол, Энхтайваны өргөн чөлөө 45 дугаар 
байрны 26 тоот 72 м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 

76.181.690 
д/ч 

Б.Мөнгөнцэцэг  
89086137 

25 
Баянгол дүүргийн 15 дугаар хороо 3 дугаар 
хороолол 29 дүгээр байрны 29 тоот 40 м.кв 
талбайтай 3 өрөө орон сууц 

55.416.667 
д/ч 

Б.Мөнгөнцэцэг  
89086137 

26 
Баянзүрх дүүргийн 4 дүгээр хороо 15 дугаар 
хороолол, Лхагвасүрэнгийн гудамжны 31 дүгээр 
байрны 3 тоот 77 м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

96.806.814 
д/ч 

Б.Мөнгөнцэцэг  
89086137 

27 
Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хороо, Рапид харш 
/17011/, 1 дүгээр байрны 02 тоот 66,6 м.кв талбайтай 
3 өрөө орон сууц 

86.800.000 
а/д Ц.Баянчимэг  

89086179 



28 

Баянгол дүүргийн 7 дугаар хороо, 3 дугаар хороолол 
/16094/, Дилав хутагт жамсранжав гудамжны 51 
дүгээр байрны 2 болон 3 дугаар давхарын 370,63 
м.кв талбайтай зочид буудал, үйлчилгээний 
зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө 

458.500.000 
д/ч У.Энхсоёл   

89086142 

29 
Баянгол дүүргийн 15 дугаар хороо 3 дугаар 
хороолол 24 дүгээр байрны 94 тоот 29 м.кв 
талбайтай 2 өрөө орон сууц 

105.000.000 
д/ч В.Уранцэцэг  

89086181 

30 
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 

31 
Сүхбаатар дүүргийн 10 дугаар 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 

Хашаа байшин, газар 

32 

Сонгинохайрхан дүүргийн 14 дүгээр хороо, 
Энхтайваны өргөн чөлөө 28/Г тоотод байрлах 612 
м.кв талбайтай гурван давхар үйлчилгээний 
зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө, 174 м.кв талбайтай 
эзэмших эрхтэй газрын хамт 

522.550.000 
д/ч Ч.Оюунбилэг  

89086154 

33 

Сүхбаатар дүүргийн 18 дугаар хороо, Бэлхийн 49 
дүгээр гудамжны 207/А тоотод байрлах 110,5 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, 667 м.кв талбайтай гэр 
бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

35.420.000 
д/ч Ч.Урангоо  

89086185 

34 

Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хороо, Төв гудамжны 
65/А тоотод байрлах 180 м.кв талбайтай хувийн 
сууц, 700 м.кв талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний 
газрын хамт 

78.124.277 
д/ч 

Т.Ариунболор   
89086187 

35 

Баянзүрх дүүргийн 16 дугаар хороо, 16 дугаар 
хороолол 72 дугаар хотхон гудамжны АОС 60 дугаар 
байрны зоорийн давхарын 120 м.кв талбайтай, 60 
дугаар байрны 1 давхарын 120 м.кв талбайтай, 60 
дугаар байрны 2 давхарын 155,25 м.кв талбайтай, 
60 дугаар байрны 3 давхарын 155,25 м.кв талбайтай 
үйчилгээний зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө, 
193 м.кв талбайтай эзэмших эрхтэй газрын хамт 

342.017.796 
д/ч Б.Ганчимэг   

89086167 

36 

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 

186.223.682 
д/ч Р.Азбаяр  

89086146 

37 

Сонгинохайрхан дүүргийн 3 дугаар хороо, Бага 
наран 31 дүгээр гудамжны 21 тоотод байрлах 181 
м.кв талбайтай хувийн сууц, гараж, 438 м.кв 
талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

37.406.530 
д/ч Б.Лочин    
89086135 

38 

Хан-Уул дүүргийн 9 дүгээр хороо, Арьс ширний 2 
дугаар гудамжны 11/А тоотод байрлах 35 м.кв 
хувийн сууц, 700 м.кв талбайтай гэр бүлийн 
хэрэгцээний газрын хамт 

15.704.479 
д/ч 

Б.Мөнгөнцэцэг  
89086137 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА 

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

барилга байгууламжийн 2 ДАХЬ албадан дуудлага худалдааг 2018 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 

10 цагт тус газрын 400 тоот өрөөнд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2018 оны 11 дүгээр сарын 21-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 кассанд тушааж баримтын нэг хувийг авчирна. 

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 
Баянгол дүүргийн 1 дүгээр хороо 2 дугаар хороолол, 
Төмөр замын 49 дүгээр байрны 125 тоот 36 м.кв 
талбайтай 3 өрөө орон сууц 

43.666.666 
д/ч Ч.Энхтуяа  

89086148 

2 
Баянгол дүүргийн 1 дүгээр хороо 2 дугаар хороолол, 
Төмөр замын 57 дугаар байрны 60 тоот 29 м.кв 
талбайтай 2 өрөө орон сууц 

41.425.000 
д/ч Ч.Энхтуяа  

89086148 

3 
Баянгол дүүргийн 17 дугаар хороо, 4 дүгээр 
хороолол, ХД-86/А дугаар байрны 19 тоот 22,84 м.кв 
талбайтай авто зогсоол 

7.888.259 
д/ч Д.Мөнхбаяр  

89086147 

4 
Баянгол дүүргийн 7 дугаар хороо 3 дугаар хороолол 
/16094/, Ард Аюушийн өргөн чөлөө 66 дугаар байрны 
33 тоот 22,29 м.кв талбайтай 1 өрөө орон сууц 

20.000.000 
д/ч У.Энхсоёл  

89086142 

5 
Баянгол дүүргийн 7 дугаар хороо 3 дугаар хороолол, 
Ард Аюушийн өргөн чөлөө 36 дугаар байрны 17 тоот 
61,96 м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

48.328.800 
д/ч У.Энхсоёл  

89086142 

6 

Баянгол дүүргийн 1 дүгээр хороо, Хос-Өргөө 2 
хотхон /16030/, Энгельсийн гудамжны 21 дүгээр 
байрны 66 тоот 50,36 м.кв талбайтай 2 өрөө орон 
сууц 

41.600.000 
д/ч У.Энхсоёл  

89086142 

7 
Чингэлтэй дүүргийн 2 дугаар хороо, 2 дугаар 40 
мянгат гудамжны 22 дугаар байрны 6 тоот 26 м.кв 
талбайтай 2 өрөө орон сууц 

42.300.000 
д/ч Д.Оюунцэцэг  

89086122 

8 
Чингэлтэй дүүргийн 2 дугаар хороо 40,50 мянгат 
/15172/, С.Чоймболын гудамжны 55 дугаар байрны 
11 тоот 28 м.кв талбайтай 1 өрөө орон сууц 

34.300.000 
д/ч 

Н.Өнөржаргал 
89086120 

9 

Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хороо, Хар усан тохой 
/13130/, 113/12 дугаар барилгын 2 тоот 184,12 м.кв 
талбайтай 70 хувийн гүйцэтгэлтэй амралт, 
сувилалын зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө 

87.319.000 
д/ч Б.Ганчимэг  

89086167 

10 

Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хороо, 14 дүгээр 
хороолол /13335/, Энхтайваны өргөн чөлөө 51/А 
дугаар байрны 32 тоот 56,7 м.кв талбайтай 2 өрөө 
орон сууц 

44.486.851 
д/ч Б.Ганчимэг  

89086167 

11 

Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын 4 дүгээр баг, Сариг 
А/51 дүгээр байрны 40, 41 тоот 299,7 м.кв талбайтай 
зоорийн давхарын зориулалттай үл хөдлөх эд 
хөрөнгө 

74.550.000 
д/ч И.Гомбожав   

89086159 

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


12 

Баянзүрх дүүргийн 3 дугаар хороо 12 дугаар 
хороолол, Энхтайваны өргөн чөлөө гудамжны 34 
дүгээр байрны 6 тоот 135 м.кв талбайтай 4 өрөө 
орон сууц 

135.800.000 
д/ч И.Гомбожав   

89086159 

13 

Баянгол дүүргийн 6 дугаар хороо, 10 дугаар 
хороолол /16080/ Энхтайваны өргөн чөлөө 
гудамжны 39 дүгээр байрны 3 тоот 115,58 м.кв 
талбайтай 3 өрөө орон сууц 

87.775.083 
д/ч 

Т.Ариунболор  
89086187 

14 
Чингэлтэй дүүргийн 5 дугаар хороо, 6 дугаар 
хороолол 18 дугаар байрны 32 тоот 40 м.кв 
талбайтай 3 өрөө орон сууц 

80.000.000 
А.Солонго               
89086188 

15 

Баянгол дүүргийн 3 дугаар хороо, Үйлдвэрийн 
төвийн бүс хороолол, Энгельс гудамжны 6 дугаар 
байрны 227 тоот 88,4 м.кв талбайтай 3 өрөө орон 
сууц 

86.890.600 
д/ч Ц.Болормаа   

89086186 

16 

Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар хороо, Их Монгол 
хороолол /13311/, Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө 
гудамжны 905 дугаар байрны 110 тоот 58 м.кв 
талбайтай 3 өрөө орон сууц 

59.288.900 
д/ч Ц.Болормаа   

89086186 

17 
Баянзүрх дүүргийн 22 дугаар хороо 15 дугаар 
хороолол “Төгөл хус” хотхоны 6 дугаар байрны 2/Б 
тоот 60 м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 

43.450.000 
д/ч М.Золбоо  

89086189 

18 

Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хороо, Дүнжингарав 
гудамжны 25 дугаар байрны 1 тоот 240 м.кв 
талбайтай 2 өрөө амрагчийн сууцны зориулалттай 
98 хувийн  гүйцэтгэлтэй үл хөдлөх эд хөрөнгө 

348.000.000 
а/х 

Н.Даваажаргал  
89086140 

19 
Сүхбаатар дүүргийн 6 дугаар хороо, Бага тойруу 48 
дугаар байрны 301, 304 тоот 227,5 м.кв талбайтай 
үйлчилгээний зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө 

443.625.000 
д/ч Ч.Урангоо   

89086185 

20 
Сүхбаатар дүүргийн 5 дугаар хороо, 5 дугаар 
хороолол 5 дугаар байрны 76 тоот 27 м.кв 
талбайтай  2 өрөө орон сууц 

44.250.000 
д/ч Ч.Урангоо   

89086185 

21 
Баянгол дүүргийн 4 дүгээр хороо, 2 дугаар хороолол 
3 дугаар байрны 16 тоот 42 м.кв талбайтай 3 өрөө 
орон сууц 

44.666.666 
д/ч 

Ю.Отгонжаргал  
89086157 

22 

Чингэлтэй дүүргийн 18 дугаар хороо, Гүнт-Билгүүн 2 
дугаар хэсгийн 401 тоотод байрлах 599,6 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, 44,1 м.кв талбайтай 
гаражийн хамт 

354.537.416 
д/ч 

Ю.Отгонжаргал  
89086157 

23 
Сүхбаатар дүүргийн 5 дугаар хороо 50 мянгатын 28 
дугаар байрны 30 тоот 30 м.кв талбайтай 2 өрөө 
орон сууц 

75.000.000 
д/ч Ч.Оюунбилэг   

89086154 

24 
Сонгинохайрхан дүүргийн 29 дүгээр хороо /18072/, 
Москвагийн гудамжны 27/1 дүгээр байрны 66 тоот 
41,53 м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 

29.691.556 
д/ч Г.Ганбаатар  

89086170 

Хашаа байшин, газар 

25 

Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хороо, Хар усан тохой 
/13130/ гудамжны 306/В-2, В-1 тоотод байрлах тус 
тус 309 м.кв талбайтай хувийн сууцууд, 35077 м.кв 
талбайтай эзэмших эрхтэй газрын хамт 

418.695.000 
а/д 

О.Цэрэннадмид  
89086163 

26 

Сонгинохайрхан дүүргийн 9 дүгээр хороо, Баруун 
Баян Уулын 14 дүгээр гудамжны 19 тоотод байрлах 
40  м.кв талбайтай хувийн сууц, 686,01 м.кв 
талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

 
 

9.000.000 

д/ч Ц.Болормаа   
89086186 

27 

Баянзүрх дүүргийн 19 дүгээр хороо, Цайзын 5/А 
дугаар гудамжны 277 тоотод байрлах 56 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, 540,5 м.кв талбайтай гэр 
бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

12.338.073 
д/ч М.Золбоо  

89086189 



28 

Баянзүрх дүүргийн 22 дугаар хороо, Алтан Өлгийн 
29 дүгээр гудамжны 434 тоотод байрлах 36 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, 54 м.кв талбайтай гараж, 
365 м.кв талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний газрын 
хамт 

6.500.000 
д/ч М.Золбоо  

89086189 

29 
Сүхбаатар дүүргийн 15 дугаар хороо, Амины орон 
сууцны 7 тоот 700 м.кв талбайтай гэр бүлийн 
хэрэгцээний газар 

8.600.000 
д/ч Б.Золбоо     

89086184 

30 
Сонгинохайрхан дүүргийн 24 дүгээр хороо, Зээл 13 
дугаар гудамжны 38/Б тоот 532 м.кв талбайтай гэр 
бүлийн хэрэгцээний газар 

4.106.447 
д/ч Б.Цэрэнчунт  

89086124 

 
 
 
 

ДАРААХ ХӨРӨНГИЙГ ДЭЛГҮҮРИЙН ЖУРМААР БОРЛУУЛНА 
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 Нано цахилгаан халаагуур 
1.250.00

0 
5 

д/ч Б.Хүрлээ  
89086190 

НШШГГазрын 
дэлгүүрт 
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