
  АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА 

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

барилга байгууламжийн АНХНЫ албадан дуудлага худалдааг 2018 оны 12 дугаар сарын 21-ний 

өдрийн 10 цагт тус газрын 400 тоот өрөөнд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2018 оны 12 дугаар 

сарын 20-ны өдрийн 14 цагаас – 17 цаг 30 минутын хооронд Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 

газрын 100 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 2 дугаар хороо, Үйлдвэр 
Чингисийн өргөн чөлөө гудамжны 107 дугаар 
байрны 211 тоот 139 м.кв талбайтай 3 өрөө орон 
сууц 

175.000.000 
д/ч Б.Золзаяа  

89086145 

2 
Хан-Уул дүүргийн 1 дүгээр хороо, Үйлдвэр /17041/, 
ХД-66 дугаар байрны 20 тоот 81,5 м.кв талбайтай 2 
өрөө орон сууц 

87.341.113 
д/ч А.Солонго  

89086171 

3 
Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хороо, Зайсан 
хороолол Ар зайсан гудамжны 96 дугаар байрны 
902 тоот 82,77 м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

97.848.590 
д/ч А.Солонго  

89086171 

4 
Хан-Уул дүүргийн 1 дүгээр хороо, Стадион Оргил 
/17011/, М.Гандигийн гудамжны 19 дүгээр байрны 9 
тоот 147,5 м.кв талбайтай 5 өрөө орон сууц 

174.790.000 
а/х 

Ц.Түмэндэлгэр  
89086138 

5 
Хан-Уул дүүргийн 2 дугаар хороо, Нэхмэлийн 10 
дугаар байрны 7 тоот 32,5 м.кв талбайтай 3 өрөө 
орон сууц 

52.257.100 
а/х 

Н.Даваажаргал  
89086140 

6 
Баянгол дүүргийн 1 дүгээр хороо, Энхтайваны 
өргөн чөлөө гудамжны 1/А дугаар байрны 42 тоот 
78,33 м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

93.450.000 
а/х 

Н.Даваажаргал  
89086140 

7 

Сонгинохайрхан дүүргийн 20 дугаар хороо /18130/, 
Сонсголонгийн зам 8/1 тоот 144 м.кв талбайтай 
эмнэлгийн ажилтны сууцны зориулалттай үл 
хөдлөх эд хөрөнгө 

109.368.000 
д/ч Э.Батхишиг  

89086139 

8 

Сонгинохайрхан дүүргийн 20 дугаар хороо /18130/, 
Сонсголонгийн зам 8/2 тоот 60 м.кв талбайтай 
эмнэлгийн ажилтны сууцны зориулалттай үл 
хөдлөх эд хөрөнгө 

45.570.000 
д/ч Э.Батхишиг  

89086139 

9 
Сүхбаатар дүүргийн 8 дугаар хороо, Содномын 
гудамжны 54 дүгээр байрны 09 тоот 41,1 м.кв 
талбайтай 1 өрөө орон сууц 

50.400.000 
д/ч Э.Батхишиг  

89086139 

10 
Хан-Уул дүүргийн 1 дүгээр хороо 19 дүгээр 
хороолол /17030/, Чингисийн өргөн чөлөө 25 дугаар 
байрны 17 тоот 55,55 м.кв талбайтай 2 өрөө орон 

72.870.000 
д/ч Э.Батхишиг  

89086139 

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


сууц 

11 
Хан-Уул дүүргийн 4 дүгээр хороо /17090/, Нүхтийн 
зам 27/6-3 тоот 372,3 м.кв талбайтай аялал 
жуулчлалын зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө 

397.809.444 
д/ч Э.Батхишиг  

89086139 

12 

Баянзүрх дүүргийн 25 дугаар хороо, 13 дугаар 
хороолол /13374/, Манлайбаатар Дамдинсүрэнгийн 
гудамжны 88 дугаар байрны 2 тоот 91 м.кв 
талбайтай 3 өрөө орон сууц 

104.600.318 
д/ч Ц.Болормаа  

89086186 

13 
Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар хороо, Трю Эл хотхон 
/13312/, Хүннү гудамжны 719 дугаар байрны 305 
тоот 74,33 м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

144.231.249 
д/ч Ц.Болормаа  

89086186 

14 
Сүхбаатар дүүргийн 6 дугаар хороо, 11 дүгээр 
хороолол 6 дугаар байрны 106 тоот 30 м.кв 
талбайтай 2 өрөө орон сууц 

59.500.000 
а/д 

Б.Янжинлхам   
89086165 

15 
Сүхбаатар дүүргийн 5 дугаар хороо, 5 дугаар 
хороолол 23 дугаар байрны 16 тоот 44 м.кв 
талбайтай 3 өрөө орон сууц 

99.400.000 
д/ч М.Золбоо   

89086189 

16 

Баянзүрх дүүргийн 4 дүгээр хороо, 15 дугаар 
хороолол /13344/, Энхтайваны өргөн чөлөө 37 
дугаар байрны 27 тоот 109,72 м.кв талбайтай 3 
өрөө орон сууц 

126.140.000 
д/ч Ч.Батмөнх 

89086161 

17 

Баянзүрх дүүргийн 4 дүгээр хороо, 15 дугаар 
хороолол /13344/, Энхтайваны өргөн чөлөө 37 
дугаар байрны 43 тоот 77,02 м.кв талбайтай 2 өрөө 
орон сууц 

88.620.000 
д/ч Ч.Батмөнх 

89086161 

18 
Чингэлтэй дүүргийн 4 дүгээр хороо, 6 дугаар 
хороолол /15414/, Анкарагийн гудамжны 10 дугаар 
байрны 39 тоот 50 м.кв талбайтай хувийн сууц 

66.159.870 
д/ч 

Д.Даваасүрэн  
89086153 

19 

Чингэлтэй дүүргийн 6 дугаар хороо, Их тойруу 28 
дугаар байрны 1 дүгээр давхарын 154 м.кв 
талбайтай үйлчилгээний зориулалттай үл хөдлөх 
эд хөрөнгө 

178.119.298 
д/ч 

Н.Цэрэнсодном   
89086152 

20 
Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хороо, Энхтайваны 
өргөн чөлөө 57/1 дүгээр байрны 2 тоот 76 м.кв 
талбайтай 2 өрөө орон сууц 

82.521.157 
д/ч 

Н.Цэрэнсодном   
89086152 

21 
Хан-Уул дүүргийн 1 дүгээр хороо, Чингисийн өргөн 
чөлөө-23 хаягт байрлах 66 м.кв талбайтай 
үйлчилгээний зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө 

152.869.444 
д/ч Ч.Урангоо  

89086185 

22 

Сонгинохайрхан дүүргийн 18 дугаар хороо, 21 
дүгээр хороолол /18080/, Москвагийн гудамжны 66 
дугаар байрны 71 тоот 59,1 м.кв талбайтай 2 өрөө 
орон сууц 

57.470.000 
д/ч Б.Чингүн  

89086129 

23 

Сонгинохайрхан дүүргийн 19 дүгээр хороо, 
Жаргалант төвийн хойно 8 дугаар байрны зүүн 
талд байрлах 486 м.кв талбайтай орон сууцны 
зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө 

289.170.000 
д/ч 

Ж.Эрдэнэцэцэг   
89086177 

24 
Сонгинохайрхан дүүргийн 15 дугаар хороо, 1 
дүгээр хороолол 19 дүгээр байрны 396 тоот 48 м.кв 
талбайтай 4 өрөө орон сууц 

76.753.110 
д/ч М.Март                   
89086128 

Хашаа байшин, газар 

25 
Төв аймгийн Эрдэнэ сумын 3 дугаар баг Баянтуул 
суурин 385 тоотод байрлах 700 м.кв талбайтай гэр 
бүлийн хэрэгцээний газар 

2.912.000 
д/ч Э.Батхишиг  

89086139 



26 
Төв аймгийн Эрдэнэ сумын 1 дүгээр баг, Өгөөмөрт 
байрлах 127,85 м.кв талбайтай ажлын байрны 
зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө 

16.590.000 
д/ч Э.Батхишиг  

89086139 

27 
Төв аймгийн Эрдэнэ сумын 1 дүгээр баг, Өгөөмөрт 
байрлах 33,52 м.кв талбайтай ажлын байрны 
зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө 

5.250.000 
д/ч Э.Батхишиг  

89086139 

28 
Төв аймгийн Эрдэнэ сумын 1 дүгээр баг, Өгөөмөрт 
байрлах 54,70 м.кв талбайтай ажлын байрны 
зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө 

8.470.000 
д/ч Э.Батхишиг  

89086139 

29 

Төв аймгийн Эрдэнэ сумын 1 дүгээр баг, Баян 
давааны ард байрлах 0,8 га талбайтай чацаргана, 
жимс жимсгэнэ тарих зориулалттай эзэмших 
эрхтэй газар 

117.600.000 
д/ч Э.Батхишиг  

89086139 

30 

Төв аймгийн Эрдэнэ сумын 1 дүгээр баг, Баян 
давааны ард замын хойд талд байрлах 5 га 
талбайтай амралт, аялал жуулчлалын 
зориулалттай эзэмших эрхтэй газар 

175.000.000 
д/ч Э.Батхишиг  

89086139 

31 

Баянзүрх дүүргийн 5 дугаар хороо, Монел 19 
дүгээр гудамжны 424 тоотод байрлах 186,5 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, 700 м.кв талбайтай гэр 
бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

36.183.151 
д/ч Э.Ундармаа 

89086160 

32 

Баянзүрх дүүргийн 24 дүгээр хороо, Хоршоолол 5 
дугаар гудамжны 9 тоотод байрлах 288 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, 700 м.кв талбайтай гэр 
бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

72.240.000 
д/ч И.Гомбожав   

89086159 

33 

Баянгол дүүргийн 16 дугаар хороо, Туулын 1 дүгээр 
гудамжны 15 тоотод байрлах 28 м.кв талбайтай 
хувийн сууц, 343,54 м.кв талбайтай гэр бүлийн 
хэрэгцээний газрын хамт 

60.048.940 
д/ч 

Б.Буянбадрах  
89086144 

34 

Сүхбаатар дүүргийн 3 дугаар хороо, Сөүлийн 
гудамжны 28/1 тоотод байрлах 360 м.кв талбайтай 
үйлчилгээний зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө, 
360 м.кв талбайтай эзэмших эрхтэй газрын хамт 

461.160.000 
д/ч 

Д.Даваасүрэн  
89086153 

35 

Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар, Төв гудамжны 21/Б 
тоотод байрлах 376 м.кв талбайтай 90 хувийн 
гүйцэтгэлтэй хувийн сууц, гараж, 700 м.кв 
талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

79.670.119 
д/ч Ч.Оюунбилэг  

89086154 

36 
Сүхбаатар дүүргийн 9 дүгээр хороо, Алтайн 13 
дугаар гудамжны 404/А тоот 259,77 м.кв талбайтай 
газар 

97.640.361 
д/ч Ч.Оюунбилэг  

89086154 

37 

Чингэлтэй дүүргийн 11 дүгээр хороо, Нуурын 13 
дугаар гудамжны 225 тоотод байрлах 86,3 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, 345 м.кв талбайтай гэр 
бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

19.180.000 
д/ч Б.Анар                      
89086126 

38 

Сонгинохайрхан дүүргийн 31 дүгээр хороо, 
Дунднаран 2 дугаар гудамжны 69/А тоотод байрлах 
2375 м.кв талбайтай хувийн сууцны зориулалттай 3 
давхар үл хөдлөх эд хөрөнгө, 642 м.кв талбайтай 
зоорийн давхар, 700 м.кв талбайтай гэр бүлийн 
хэрэгцээний газрын хамт 

1.474.287.570 
д/ч 

В.Дэлгэрцэцэг   
89086123 

 
 
 
 
 
 



АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА 
 

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

барилга байгууламжийн 2 ДАХЬ албадан дуудлага худалдааг 2018 оны 12 дугаар сарын 21-ний 

өдрийн 10 цагт тус газрын 400 тоот өрөөнд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2018 оны 12 дугаар 

сарын 20-ны өдрийн 14 цагаас – 17 цаг 30 минутын хооронд Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 

газрын 100 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 

Үл хөдлөх, орон сууц 

1 
Баянзүрх дүүргийн 7 дугаар хороо, 15 дугаар 
хороолол 30 дугаар байрны 89 тоот 29 м.кв 
талбайтай 2 өрөө орон сууц 

38.000.000 
д/ч 

Т.Ариунболор  
89086187 

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

23.726.150 
д/ч 

Т.Ариунболор  
89086187 

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

83.797.809 
д/ч 

Т.Ариунболор  
89086187 

4 
Баянзүрх дүүргийн 15 дугаар хороо, 13 дугаар 
хороолол 41 дүгээр байрны 3 тоот 165 м.кв 
талбайтай 5 өрөө орон сууц 

182.852.941 
д/ч Б.Золжаргал   

89086162 

5 
Баянзүрх дүүргийн 18 дугаар хороо, Манлайбаатар 
Дамдинсүрэнгийн гудамжны 44 дүгээр байрны 12 
тоот 117,4 м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

86.850.000 
а/д 

О.Цэрэннадмид  
89086163 

6 
Баянзүрх дүүргийн 3 дугаар хороо, 12 дугаар 
хороолол 4/А дугаар байрны 14 тоот 42 м.кв 
талбайтай 3 өрөө орон сууц 

56.695.000 
д/ч И.Гомбожав   

89086159 

7 
Хан-Уул дүүргийн 4 дүгээр хороо, Вива сити 2/9 
дүгээр байрны 3-4 тоот 49,5 м.кв талбайтай 2 өрөө 
орон сууц 

38.890.400 
д/ч Ц.Болормаа  

89086186 

8 

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 

80.748.000 
д/ч Ц.Болормаа  

89086186 

9 

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 

80.375.000 
д/ч Н.Өлзийбаяр  

89086166 

10 
Чингэлтэй дүүргийн 3 дугаар хороо, 2 дугаар 40 
мянгат 29 дүгээр байрны 47 тоот 27 м.кв талбайтай 
2 өрөө орон сууц 

42.203.500 
д/ч Д.Отгончимэг  

89086121 

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


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

40.000.000 
д/ч 

Ю.Отгонжаргал   
89086157 

12 
Сүхбаатар дүүргийн 3 дугаар хороо, 5 дугаар 
хороолол /14252/, ХД-39 дүгээр байрны 63 тоот 77 
м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 

89.208.500 
Н.Цэрэнсодном  

89086152 

13 
Сүхбаатар дүүргийн 5 дугаар хороо 48 дугаар 
байрны 3 тоот 16 м.кв талбайтай 1 өрөө орон сууц 

47.610.000 
Н.Цэрэнсодном  

89086152 

14 

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

90.000.000 
д/ч Г.Ганбаатар   

89086170 

15 

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

37.850.000 
д/ч Б.Мөнхцэнд   

89086169 

16 

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 

40.729.600 
д/ч Б.Мөнхцэнд   

89086169 

17 

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 

182.751.700 
д/ч 

М.Нарантунгалаг  
89086136 

18 
Налайх дүүргийн 2 дугаар хороо 36 дугаар байрны 
57 тоот 47 м.кв талбайтай 4 өрөө орон сууц 

37.775.000 
д/ч Х.Алтангүл  

89086115 

19 

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 

63.694.313 
д/ч 

Б.Мөнгөнцэцэг  
89086137 

20 
Баянгол дүүргийн 6 дугаар хороо, 10 дугаар 
хороолол, Энхтайваны өргөн чөлөө 45 дугаар 
байрны 26 тоот 72 м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 

54.415.493 
д/ч 

Б.Мөнгөнцэцэг  
89086137 

21 
Баянгол дүүргийн 15 дугаар хороо, 3 дугаар 
хороолол 29 дүгээр байрны 29 тоот 40 м.кв 
талбайтай 3 өрөө орон сууц 

39.583.333 
д/ч 

Б.Мөнгөнцэцэг  
89086137 

22 
Баянзүрх дүүргийн 4 дүгээр хороо, 15 дугаар 
хороолол, Лхагвасүрэнгийн гудамжны 31 дүгээр 
байрны 3 тоот 77 м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

69.147.724 
д/ч 

Б.Мөнгөнцэцэг  
89086137 

23 

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 

327.500.000 
д/ч У.Энхсоёл   

89086142 

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

75.000.000 
д/ч В.Уранцэцэг  

89086181 

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

42.342.932 
д/ч В.Уранцэцэг  

89086181 

26 

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 

79.913.145 
д/ч В.Уранцэцэг  

89086181 



Хашаа байшин, газар 

27 

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 

25.300.000 
д/ч Ч.Урангоо  

89086185 

28 

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 

55.803.055 
д/ч 

Т.Ариунболор   
89086187 

29 

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 

244.298.426 
д/ч Б.Ганчимэг   

89086167 

30 

Баянзүрх дүүргийн 12 дугаар хороо, Чулуутын 4 
дүгээр гудамжны 28 тоотод байрлах 234 м.кв 
талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний газар, Баянзүрх 
дүүргийн 12 дугаар хороо, Чулуутын АОС 4 дүгээр 
гудамжны 26 тоотод байрлах 238 м.кв талбайтай 
гэр бүлийн хэрэгцээний газар, Баянзүрх дүүргийн 
12 дугаар хороо, Чулуутын 4 дүгээр гудамжны 27 
тоотод байрлах 234 м.кв талбайтай гэр бүлийн 
хэрэгцээний газар, Баянзүрх дүүргийн 12 дугаар 
хороо, Чулуутын АОС 5 дугаар гудамжны 1 тоотод 
байрлах 545 м.кв талбайтай гэр бүлийн 
хэрэгцээний газар, Баянзүрх дүүргийн 12 дугаар 
хороо, Амгалан /13270/, Нарны зам 44 тоотод 
байрлах 2387 м.кв талбайтай үйлчилгээний 
зориулалттай 70 хувийн гүйцэтгэлтэй дуусаагүй 
барилга 

2.762.300.000 
а/д 

Б.Янжинлхам  
89086165 

31 

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 

26.718.950 
д/ч Б.Лочин    
89086135 

32 

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 

11.217.485 
д/ч 

Б.Мөнгөнцэцэг  
89086137 
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