
  АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА 

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

сууц, барилга байгууламжийн АНХНЫ албадан дуудлага худалдааг 2019 оны 11 дүгээр сарын 

29-ний өдрийн 10 цагт тус газрын 200 тоот өрөө /хурлын танхим/-д зохион байгуулна. 

Оролцогчдыг 2019 оны 11 дүгээр сарын 28-ний өдрийн 14 цагаас – 17 цагийн хооронд 

Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 305 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 
Баянгол дүүргийн 8 дугаар хороо, 4 дүгээр хороолол, 
Дилав хутагт Жамсранжавын гудамжны 7/2 дугаар 
байрны 38 тоот 31 м.кв талбайтай 1 өрөө орон сууц 

34.854.225 
д/ч Б.Батмөнх  

89086161 

2 

Налайх дүүргийн 2 дугаар хороо, Жаргалант /12791/ 
гудамжны 85/А дугаар байрны 4 тоот 9 м.кв 
талбайтай үйлчилгээний зориулалттай үл хөдлөх 
хөрөнгө 

6.300.000 
а/д Б.Уранбаяр  

89086164 

3 
Налайх дүүргийн 2 дугаар хороо, Жаргалант /12791/ 
гудамжны 85/А дугаар байрны 3 тоот 34 м.кв 
талбайтай 1 өрөө орон сууц 

39.270.000 
а/д Б.Уранбаяр  

89086164 

4 
Баянзүрх дүүргийн 1 дүгээр хороо, 12 дугаар 
хороолол 59 дүгээр байрны 7 тоот 40 м.кв талбайтай 
3 өрөө орон сууц 

80.032.540 
д/ч 

Ц.Цолмонтуяа  
89086158 

5 
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 

Ц.Цолмонтуяа  
89086158 

6 
Баянгол дүүргийн 12 дугаар хороо, 6 дугаар бичил 
хороолол 26 дугаар байрны 64 тоот 18 м.кв 
талбайтай 1 өрөө орон сууц 

29.692.600 
д/ч 

Ц.Болормаа   
89086186 

7 
Чингэлтэй дүүргийн 3 дугаар хороо, 2 дугаар 40 
мянгатын 3 дугаар байрны 41 тоот 29 м.кв талбайтай 
2 өрөө орон сууц 

81.002.600 
д/ч 

Д.Отгончимэг  
89086121 

8 
Баянгол дүүргийн 4 дүгээр хороо, Голдон парк хотхон 
/16010/, Энхтайваны өргөн чөлөө 101 дүгээр байрны 
132 тоот 30 м.кв талбайтай 1 өрөө орон сууц 

30.581.600 
д/ч Б.Сэржав  

89086175 

9 
Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хороо, Рапид харш 
/17011/, 3 дугаар байрны 98 тоот 37,8 м.кв талбайтай 
1 өрөө орон сууц 

53.189.290 
х/ч Г.Ганзориг   

89086179 

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


10 

Хан-Уул дүүргийн 1 дүгээр хороо, Жаргалан Олимп 
гудамжны 49 дүгээр байрны 0 давхарын 11 тоот, 17 
тоот тус бүр 18 м.кв талбайтай автомашины зогсоол, 
агуулахын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө 

26.508.300 
х/ч Г.Ганзориг   

89086179 

11 
Баянгол дүүргийн 7 дугаар хороо, 4 дүгээр хороолол 
33 дугаар байрны 136 тоот 40 м.кв талбайтай 3 өрөө 
орон сууц 

105.000.000 
д/ч 

Б.Оюунчимэг   
89086180 

12 

Говь гео ХХК-ийн эзэмшилд байгаа Увс аймгийн 
Малчин сумын Улаан толгой нэртэй газарт орших 
188,09 гектар талбайг хамарсан XV-020740 тоот 
ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл 

176.729.000 
д/ч Б.Хүрлээ   

89086190 

13 

Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын 11 дүгээр баг, 
Цагаанчулуут 7 дугаар хороолол 1 дүгээр байрны 14, 
18, 19, 23, 24, 25, 26, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 
43, 44, 45 тоот 812,93 м.кв талбайтай орон сууцны 
зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгүүд 

851.381.720 
д/ч Б.Хүрлээ   

89086190 

14 

Хан-Уул дүүргийн 1 дүгээр хороо, Чингисийн өргөн 
чөлөө 44 дүгээр байрны 51 тоот 122,5 м.кв талбайтай 
4 өрөө орон сууц, 18 м.кв талбайтай авто зогсоолын 
хамт 

172.028.500 
д/ч 

Н.Байгалтуяа  
89086221 

15 
Сүхбаатар дүүргийн 7 дугаар хороо 11 дүгээр 
хороолол, Денвер гудамжны 12/А дугаар байрны 19 
тоот 30,52 м.кв талбайтай 1 өрөө орон сууц 

41.237.700 
д/ч Б.Чинзул   

89086178 

16 
Хан-Уул дүүргийн 3 дугаар хороо, Үйлдвэр хотхон 
С.Шаравын гудамжны 43/В дугаар байрны 905 тоот 
42 м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 

56.191.800 
д/ч Б.Чинзул   

89086178 

17 
Баянзүрх дүүргийн 8 дугаар хороо, Хилчиний 
гудамжны 101 тоот 332,64 м.кв талбайтай оффисын 
зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө 

349.300.000 
д/ч Б.Чинзул   

89086178 

18 
Хан-Уул дүүргийн 3 дугаар хороо, Үйлдвэрийн баруун 
бүс, Ажилчны гудамжны 80/2 дугаар байрны 87 тоот 
46,15 м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 

52.570.000 
д/ч 

Б.Мөнгөнцэцэг  
89086137 

19 

Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хороо, Зайсан /17027/, 
Зайсангийн гудамжны 52 дугаар байрны 2/201 тоот 
103,3 м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц, зоорийн 
давхарын 18 м.кв талбайтай авто зогсоолын хамт 

169.088.500 
д/ч 

Б.Мөнгөнцэцэг  
89086137 

20 
Сонгинохайрхан дүүргийн 13 дугаар хороо, 1 дүгээр 
хороолол 8 дугаар байрны 109 тоот 40 м.кв 
талбайтай 3 өрөө орон сууц 

62.540.800 
Ц.Баянчимэг  

89086140 

21 
Сонгинохайрхан дүүргийн 17 дугаар хороо, 32 дугаар 
байрны 295 тоот 30 м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 

63.000.000 
д/ч 

Д.Мөнхцэцэг  
89086130 

22 
Сонгинохайрхан дүүргийн 16 дугаар хороо, 1 дүгээр 
хороолол 24 дүгээр байрны 134 тоот 30 м.кв 
талбайтай 2 өрөө орон сууц 

55.998.040 
д/ч Б.Саяболд   

89086132 

23 
Чингэлтэй дүүргийн 2 дугаар хороо, 2 дугаар 40 
мянгатын 28 дугаар байрны 15 тоот 26 м.кв 
талбайтай 2 өрөө орон сууц 

59.010.000 
д/ч 

Н.Нямдаваа  
89086131 

24 

Сонгинохайрхан дүүргийн 20 дугаар хороо, Толгойт 
/18103/ Найрамдлын зам гудамжны 10/В дүгээр 
байрны 28 тоот 68,88 м.кв талбайтай 2 өрөө орон 
сууц 

67.106.900 
д/ч Б.Мөнхцэнд  

89086169 

25 

Сонгинохайрхан дүүргийн 20 дугаар хороо, Толгойт 
/18103/ Найрамдлын зам гудамжны 10/В дүгээр 
байрны 34,35 тоот 55 м.кв талбайтай 2 өрөө орон 
сууц 

51.032.800 
д/ч Б.Мөнхцэнд  

89086169 



26 

Сонгинохайрхан дүүргийн 20 дугаар хороо, Толгойт 
/18103/ Найрамдлын зам гудамжны 10/Б дүгээр 
байрны зоорийн давхарын 6 тоот 73,5 м.кв талбайтай 
үйлчилгээний зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө 

86.178.750 
д/ч Б.Мөнхцэнд  

89086169 

27 

Сонгинохайрхан дүүргийн 20 дугаар хороо, Толгойт 
/18103/ Найрамдлын зам гудамжны 10/Б дүгээр 
байрны зоорийн давхарын 7 тоот 73,5 м.кв талбайтай 
үйлчилгээний зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө 

86.178.750 
д/ч Б.Мөнхцэнд  

89086169 

28 

Сонгинохайрхан дүүргийн 20 дугаар хороо, Толгойт 
/18103/ Найрамдлын зам гудамжны 10/Г дүгээр 
байрны 5/А тоот 78,2 м.кв талбайтай 2 өрөө орон 
сууц 

77.017.811 
д/ч Б.Мөнхцэнд  

89086169 

29 
Сонгинохайрхан дүүргийн 20 дугаар хороо, Титэм 
/18103/ Найрамдлын зам гудамжны 10/А дугаар 
байрны 8 тоот 61,8 м.кв талбайтай орон сууц 

60.865.738 
д/ч Б.Мөнхцэнд  

89086169 

30 

Баянгол дүүргийн 7 дугаар хороо, Баа-2 дугаар 
гудамжны 14 тоот 7 дугаар давхарын 107,26 м.кв 
талбайтай үйлчилгээний зориулалттай 80 хувийн 
гүйцэтгэлтэй үл хөдлөх эд хөрөнгө 

138.411.000 
д/ч Б.Мөнхцэнд  

89086169 

31 
Сүхбаатар дүүргийн 10 дугаар хороо, 7 дугаар 
хороолол 18 дугаар байрны 01 тоот 51 м.кв 
талбайтай 4 өрөө орон сууц 

68.677.700 
д/ч 

Б.Ариунцэцэг  
89086225 

32 
Баянгол дүүргийн 17 дугаар хороо, 4 дүгээр 
хороолол 36/И дүгээр байрны 25 тоот 40 м.кв 
талбайтай 3 өрөө орон сууц 

79.792.300 
д/ч 

Б.Ариунцэцэг  
89086225 

33 

Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хороо, Зайсан хороолол, 
Зайсан гудамжны 20 дугаар байрны 2 тоот 351,3 м.кв 
талбайтай аялал жуулчлалын зориулалттай үл 
хөдлөх эд хөрөнгө 

840.000.000 
д/ч 

Ю.Отгонжаргал  
89086157 

34 
Чингэлтэй дүүргийн 6 дугаар хороо, 6 дугаар 
хороолол /15140/, Их тойруу гудамжны 39/А дугаар 
байрны 1 тоот 36,5 м.кв талбайтай 1 өрөө орон сууц 

44.081.170 
д/ч 

В.Уранцэцэг   
89086181 

35 
Баянгол дүүргийн  1 дүгээр хороо, Алтай хотхон 
гудамжны 25 дугаар байрны 69 тоот 46,28 м.кв 
талбайтай 2 өрөө орон сууц 

48.930.000 
а/д Р.Азбаяр   

89086146 

36 
Баянгол дүүргийн 5 дугаар хороо, 10 дугаар 
хороолол 6 дугаар байрны 11 тоот 29 м.кв талбайтай 
2 өрөө орон сууц 

50.330.000 
а/д Р.Азбаяр   

89086146 

37 

Баянгол дүүргийн 7 дугаар хороо, 3 дугаар хороолол 
/16091/ Дилав хутагт Жамсранжав гудамжны 51 
дүгээр байрны 4 болон 5 дугаар давхарын 370,63 
м.кв талбайтай зочид буудал, үйлчилгээний 
зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө 

889.705.110 
а/д 

П.Баясгалан   
89086143 

38 

Баянгол дүүргийн 18 дугаар хороо, 4 дүгээр 
хороолол /16064/, Жалханз Хутагт Дамдинбазарын 
гудамжны 67 дугаар байрны 43 тоот 38,4 м.кв 
талбайтай 2 өрөө орон сууц 

42.949.340 
а/д 

П.Баясгалан   
89086143 

Хашаа байшин, газар 

39 

Сонгинохайрхан дүүргийн 5 дугаар хороо, Баянгол 7 
дугаар гудамжны 17 тоотод байрлах 62 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, 371 м.кв талбайтай эзэмших 
эрхтэй газрын хамт 

18.308.290 
д/ч 

Д.Мөнхцэцэг  
89086130 

40 
Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хороо, 361-ийн 
гарам, Булгийн 5 дугаар гудамжны 01 тоотод 
байрлах 37,5 м.кв талбайтай 1 өрөө хувийн сууц 

16.644.600 
д/ч 

А.Осорбурам   
89086176 



41 

Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хороо, Булаг 4 
дүгээр гудамжны 01 тоотод байрлах 48 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, 700 м.кв талбайтай гэр 
бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

11.485.740 
д/ч 

А.Осорбурам   
89086176 

42 

Сонгинохайрхан дүүргийн 11 дүгээр хороо, 
Баянхошуу Хөтөл хороолол АОС-ны 2/Б хэсэг 74/А 
дугаар байр 131 м.кв талбайтай 2 давхар хувийн 
сууц, 700 м.кв талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний 
газрын хамт 

42.515.971 
д/ч Т.Адилбек   

89086133 

43 

Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт сумын 7 дугаар баг, 
ЗДТГ-ын баруун урд байрлах 5160,27 м.кв талбайтай 
71 хувийн гүйцэтгэлтэй дуусаагүй барилга, 1040 м.кв 
талбайтай эзэмших эрхтэй газрын хамт 

3.150.000.000 
д/ч 

Ч.Оюунбилэг  
89086154 

44 

Чингэлтэй дүүргийн 19 дүгээр хороо, Яргайт 3 дугаар 
хэсэг 218 тоотод байрлах 116 м.кв талбайтай хувийн 
сууц, 655 м.кв талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний 
газрын хамт 

25.172.000 
д/ч Т.Баттүшиг   

89086151 

45 

Баянзүрх дүүргийн 5 дугаар хороо, Моносын 2 дугаар 
гудамжны 27 тоотод байрлах 90 м.кв талбайтай 
үйлдвэрлэлийн зориулалттай барилга, 2448 м.кв 
талбайтай эзэмших эрхтэй газрын хамт 

236.199.040 
д/ч 

Д.Сэнгүнбилэг  
89086222 

46 

Баянгол дүүргийн 20 дугаар хороо, Үйлдвэрийн 
баруун бүс /16102/, Сонсголонгийн зам 22/1 тоотод 
байрлах 756 м.кв талбайтай үйлчилгээний 
зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө, 306 м.кв талбайтай 
эзэмших эрхтэй газрын хамт 

514.894.800 
д/ч 

Б.Оюунчимэг   
89086180 

47 

Сонгинохайрхан дүүргийн 10 дугаар хороо, Зүүн баян 
уул 18 дугаар гудамжны 12 тоотод байрлах 48 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, 484 м.кв талбайтай гэр 
бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

14.628.390 
д/ч Э.Батхишиг   

89086139 

48 

Баянзүрх дүүргийн 21 дүгээр хороо, /шинэ хаяг 27-р 
хороо/ Сэлбийн 6 дугаар гудамжны 128/А тоотод 
байрлах 61,75 м.кв талбайтай хувийн сууц, 327 м.кв 
талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

18.925.900 
д/ч 

Ц.Цолмонтуяа  
89086158 

49 

Баянзүрх дүүргийн 27 дугаар хороо, Дунд дарь эх 34 
дүгээр гудамжны 1797 тоотод байрлах 89 м.кв 
талбайтай 2 давхар хувийн сууц, 415 м.кв талбайтай 
гэр бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

23.378.600 
д/ч 

Ц.Цолмонтуяа  
89086158 

50 

Баянзүрх дүүргийн 27 дугаар хороо, Дунд дарь эх 19 
дүгээр гудамжны 1391 тоотод байрлах 70 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, 652 м.кв талбайтай гэр 
бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

31.500.000 
д/ч 

Ц.Цолмонтуяа  
89086158 

51 
Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хороо, 361-н 
гарамын хойно байрлах 39,968 м.кв талбайтай мод 
үржүүлгийн зориулалттай эзэмших эрхтэй газар 

59.521.000 
а/х 

Э.Цэрэнханд   
89086227 

52 

Баянгол дүүргийн 11 дүгээр хороо, 4 дүгээр хороолол 
/16065/, 35 тоотод байрлах 300 м.кв талбайтай 2 
давхар орон сууц, 700 м.кв талбайтай гэр бүлийн 
хэрэгцээний газрын хамт 

675.383.870 
д/ч Б.Золзаяа  

89086145 

53 

Баянгол дүүргийн 20 дугаар хороо, Үйлдвэрийн 
баруун бүс-1, Москвагийн гудамжны 54 тоотод 
байрлах 1620 м.кв талбайтай үйлдвэр үйлчилгээний 
зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө, 600 м.кв талбайтай 
эзэмших эрхтэй газрын хамт 

1.566.581.800 
а/д 

П.Баясгалан   
89086143 

 
 



АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА 
 

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

сууц, барилга байгууламжийн 2 ДАХЬ албадан дуудлага худалдааг 2019 оны 11 дүгээр сарын 

29-ний өдрийн 10 цагт тус газрын 200 тоот өрөөнд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2019 оны 11 

дүгээр сарын 28-ний өдрийн 14 цагаас – 17 цагийн хооронд Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр 

гүйцэтгэх газрын 305 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 

1 
Хан-Уул дүүргийн 1 дүгээр хороо, Олимпийн 
гудамжны 51/А дугаар байрны 11 тоот 127,3 м.кв 
талбайтай 4 өрөө орон сууц 

115.750.000 
д/ч 

Н.Байгалтуяа  
89086221 

2 

Булган аймгийн Бүрэгхангай 3 дугаар баг 
“Соронзон” уулын баруун ард байрлах 3186,4 
м.кв талбайтай төмрийн хүдэр баяжуулах 
үйлдвэрийн зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө, 21 
нэр төрлийн үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн 
хамт 

3.100.680.000 
д/ч 

Д.Сэнгүнбилэг  
89086222 

3 

Сонгинохайрхан дүүргийн 14 дүгээр хороо, 1 
дүгээр хороолол /18031/, Москва гудамжны 42 
тоот 207,55 м.кв талбайтай орон сууцны 
зориулалттай 2-4 давхарын хэсэг 

124.425.000 
д/ч Б.Лочин       
89086135 

4 
Сонгинохайрхан дүүргийн 29 дүгээр хороо 131/3 
дугаар байрны 28 тоот 41,57 м.кв талбайтай 1 
өрөө орон сууц 

30.186.500 
д/ч 

А.Осорбурам   
89086176 

5 
Баянгол дүүргийн 6 дугаар хороо, 10 дугаар 
хороолол 24 дүгээр байрны 43 тоот 29 м.кв 
талбайтай 2 өрөө орон сууц 

34.643.700 
а/д 

Д.Оюунсүрэн   
89086149 

6 
Сонгинохайрхан дүүргийн 12 дугаар хороо, 1 
дүгээр хороолол 1 дүгээр байрны 92 тоот 40 
м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

47.040.000 
д/ч 

Ц.Болормаа   
89086186 

7 
Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар хороо, Сүмбэр орд 
хороолол, Хүннү гудамжны 603 дугаар байрны 
26 тоот 110,42 м.кв талбайтай 4 өрөө орон сууц 

83.556.750 
д/ч 

Ц.Болормаа   
89086186 

8 
Хан-Уул дүүргийн 1 дүгээр хороо, Үйлдвэр-2 
/17042/, ХД-82 дугаар байрны 14 тоот 153,5 м.кв 
талбайтай 4 өрөө орон сууц 

121.100.000 
д/ч Ч.Батмөнх   

89086161 

9 
Баянзүрх дүүргийн 4 дүгээр хороо, 15 дугаар 
хороолол /13344/, Энхтайваны өргөн чөлөө 37 
дугаар байрны 27 тоот 109,72 м.кв талбайтай 3 

90.100.000 
д/ч Ч.Батмөнх 

89086161 

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


өрөө орон сууц 

10 

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 

63.300.000 
д/ч Ч.Батмөнх 

89086161 

11 
Баянзүрх дүүргийн 18 дугаар хороо, 13 дугаар 
хороолол, 10 дугаар байрны 68 тоот 40 м.кв 
талбайтай 3 өрөө орон сууц 

48.000.000 
а/д Ц.Батзориг 

89086163 

12 
Баянгол дүүргийн 3 дугаар хороо, 2 дугаар 
хороолол, Төмөр  замын 69 дүгээр байрны 06 
тоот 30 м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 

42.797.000 
д/ч 

Б.Ариунцэцэг  
89086225 

13 
Баянгол дүүргийн 18 дугаар хороо, 4 дүгээр 
хороолол, 43 дугаар байрны 18 тоот 40 м.кв 
талбайтай 3 өрөө орон сууц 

49.326.660 
д/ч 

Б.Ариунцэцэг  
89086225 

Хашаа байшин, газар 

14 

Хан-Уул дүүргийн 13 дугаар хороо, 3 дугаар 
хэсэг гудамжны 36-1 тоотод байрлах 168 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, 700 м.кв талбайтай гэр 
бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

38.305.000 
д/ч 

Н.Байгалтуяа  
89086221 

15 

Хан-Уул дүүргийн 4 дүгээр хороо, Арцат 10 
дугаар гудамжны 7 тоотод байрлах 96 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, 426 м.кв талбайтай гэр 
бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

30.100.000 
д/ч Б.Чинзул   

89086178 

16 

Чингэлтэй дүүргийн 18 дугаар хороо, Яргайтын 
33 дугаар гудамжны 27 тоотод байрлах 241,5 
м.кв талбайтай хувийн сууц, гараж, 700 м.кв 
талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

36.000.000 
д/ч 

А.Отгонжаргал  
89086120 

17 

Баянзүрх дүүргийн 2 дугаар хороо, Дарь эхийн 8 
дугаар гудамжны 5 тоот /шинэ хаяг БЗД-ийн 27-р 
хороо Дунд Дарь эх гудамжны 7-938 тоот/-д 
байрлах 30 м.кв талбайтай хувийн сууц, 699,91 
м.кв талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний газрын 
хамт 

10.500.000 
д/ч М.Тэргэл   

89086125 

18 

Сүхбаатар дүүргийн 16 дугаар хороо, Бэлхийн 
33-1 дүгээр гудамжны 17 тоотод байрлах 128 
м.кв талбайтай хувийн сууц, 700 м.кв талбайтай 
гэр бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

23.432.500 
а/х 

Д.Даваасүрэн    
89086153 

19 
Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хороо, Их 
булагт байрлалтай 200,000 м.кв талбайтай 
эзэмших эрхтэй газар 

400.000.000 
а/х 

Д.Даваасүрэн   
89086153 

20 

Сүхбаатар дүүргийн 12 дугаар хороо, Хангайн 2 
дугаар гудамжны 98 тоотод байрлах 154 м.кв, 
196 м.кв талбайтай агуулахын зориулалттай үл 
хөдлөх хөрөнгүүд, 91 м.кв талбайтай хувийн 
сууцны зориулалттай үл хөдлөх, 683 м.кв 
талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний газрын хамт  

84.585.343 
д/ч 

Ю.Отгонжаргал   
89086157 

21 

Хан-Уул дүүргийн 10 дугаар хороо, Нисэхийн 1 
дүгээр гудамжны 4/Б тоотод байрлах 104,6 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, 382 м.кв талбайтай гэр 
бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

27.525.000 
д/ч Ч.Урангоо     

89086185 

22 

Сүхбаатар дүүргийн 15 дугаар хороо, Ар хустай 
2 дугаар гудамжны 206 тоотод байрлах 144 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, 700 м.кв талбайтай 
эзэмших эрхтэй газрын хамт 

41.883.264 
д/ч 

М.Хажидмаа  
89086156 

23 Сүхбаатар дүүргийн 19 дүгээр хороо, Санзай 6 20.337.500 д/ч 



дугаар хэсэг гудамжны 662 тоотод байрлах 96 
м.кв талбайтай хувийн сууц, 700 м.кв талбайтай 
эзэмших эрхтэй газрын  хамт 

М.Хажидмаа  
89086156 

24 

Сүхбаатар дүүргийн 15 дугаар хороо, Ар хустай 
/14100/, 1 дүгээр хэсэг гудамжны 58 тоотод 
байрлах 145 м.кв талбайтай хувийн сууц, 430 
м.кв талбайтай эзэмших эрхтэй газрын хамт 

32.050.000 
д/ч 

М.Хажидмаа  
89086156 

25 

Хан-Уул дүүргийн 14 дүгээр хороо, Шувуун 
фабрик гудамжны 229/4 тоотод байрлах 381 
м.кв талбайтай зуслангийн сууцны зориулалттай 
үл хөдлөх хөрөнгө, 229/1 тоотод байрлах 338 
м.кв талбайтай үйлдвэрлэлийн зориулалттай үл 
хөдлөх, 229/2 тоотод байрлах 40 м.кв талбайтай 
үйлчилгээний зориулалттай үл хөдлөх, 31306 
м.кв талбайтай эзэмших эрхтэй газрын хамт 

95.719.008 
д/ч 

М.Хажидмаа  
89086156 

26 

Баянзүрх дүүргийн 19 дүгээр хороо, Цайз 32/А 
дугаар гудамжны 680 тоотод байрлах 28 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, 689 м.кв талбайтай гэр 
бүлийн хэрэгцээний газрын хамт  

12.650.000 
д/ч М.Золбоо  

89086189 

27 

Сонгинохайрхан дүүргийн 14 дүгээр хороо, 1 
дүгээр хороолол /18031/, Москва гудамжны 42 
тоотод байрлах 414 м.кв талбайтай 
үйлчилгээний зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө, 
400 м.кв талбайтай эзэмших эрхтэй газрын хамт 

260.550.000 
д/ч Б.Лочин       
89086135 

28 

Сонгинохайрхан дүүргийн 28 дугаар хороо, 
Ногоон чулуутын 6 дугаар гудамжны 6 тоотод 
байрлах 233,37 м.кв талбайтай хувийн сууц, 448 
м.кв талбайтай 2 давхар хувийн сууц, 556 м.кв 
талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

175.014.313 
д/ч Т.Адилбек  

89086133 

 
 
 
 

НИЙСЛЭЛИЙН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ГАЗАР 
 
 
 


