
  АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА 

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

барилга байгууламжийн АНХНЫ албадан дуудлага худалдааг 2019 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн 

10 цагт тус газрын 200 тоот өрөөнд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2019 оны 12 дугаар сарын 26-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 
Сүхбаатар дүүргийн 4 дүгээр хороо, 5 дугаар хороолол 
Сайн ноён хан Намнансүрэнгийн гудамжны 38 дугаар 
байрны 11 тоот 45,8 м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 

111.720.000 
а/д 

Т.Ариунболор   
89086187 

2 
Баянгол дүүргийн 6 дугаар хороо, 10 дугаар хороолол 
/16081/, ХД-36 дугаар байрны зоорийн давхарын 32 тоот 
22,94 м.кв талбайтай авто зогсоол 

9.010.400 
а/д 

Т.Ариунболор   
89086187 

3 

Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хороо, Стадион оргил Махатма 
Ганди гудамжны 25 дугаар байрны  хагас подвол 3 тоот 
15,43 м.кв талбайтай агуулахын зориулалттай үл хөдлөх 
хөрөнгө 

18.361.700 
а/д Б.Уранбаяр  

89086164 

4 
Баянгол дүүргийн 8 дугаар хороо, 4 дүгээр хороолол, 
Чингүнжавын гудамжны 27 дугаар байрны 10 тоот 60,7 м.кв 
талбайтай 2 өрөө орон сууц 

118.972.000 
а/д Б.Уранбаяр  

89086164 

5 
Баянзүрх дүүргийн 2 дугаар хороо, Хоршоолол хотхон 
/13361/, ХД-48 дугаар байрны 5 тоот 34 м.кв талбайтай 
хувийн сууцны зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө 

59.500.000 
а/д Б.Уранбаяр  

89086164 

6 
Баянзүрх дүүргийн 2 дугаар хороо, Хоршооллын хотхон 
/13361/ Б.Доржийн гудамж 28/5 дугаар байрны 115 тоот 
44,05 м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 

49.952.700 
д/ч М.Баясгалан  

89086229 

7 
Баянзүрх дүүргийн 25 дугаар хороо, Нарны зам гудамжны 
163 дугаар байрны 69 тоот 76,4 м.кв талбайтай 2 өрөө орон 
сууц 

95.461.800 
д/ч М.Баясгалан  

89086229 

8 
Баянзүрх дүүргийн 25 дугаар хороо, 13 дугаар хороолол 
/13372/ Нарны зам гудамжны 154/Б дүгээр байрны зоорийн 
давхарын 61 тоот 9,36 м.кв талбайтай авто зогсоол 

21.074.200 
д/ч М.Баясгалан  

89086229 

9 
Баянзүрх дүүргийн 16 дугаар хороо, 16 дугаар хороолол 
/13321/ Да хүрээ гудамжны 47 дугаар байрны 135 тоот 
64,39 м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

58.277.800 
а/х Э.Цэрэнханд  

89086227 

10 
Баянзүрх дүүргийн 5 дугаар хороо, 15 дугаар хороолол 
48/Б дүгээр байрны 74 тоот 31,2 м.кв талбайтай 1 өрөө 
орон сууц 

36.995.000 
а/д Э.Ичинхорол   

89110052 

11 
Баянгол дүүргийн 5 дугаар хороо, 10 дугаар хороолол 14/Б 
дүгээр байрны 58 тоот 29 м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 

51.660.000 
а/д Э.Ичинхорол   

89110052 

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


12 
Баянгол дүүргийн 8 дугаар хороо, Дилав хутагт 
Жамсранжавын гудамжны 31/1 дүгээр байрны 21 тоот 77,71 
м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

99.104.460 
д/ч Д.Мөнхбаяр  

89086147 

13 
Сонгинохайрхан дүүргийн 20 дугаар хороо, Толгойт дахь 
цэргийн хотхоны 12 дугаар байрны 07 тоот 27 м.кв 
талбайтай 2 өрөө орон сууц 

9.387.000 
д/ч Ц.Чинтуяа  

89086144 

14 
Баянгол дүүргийн 6 дугаар хороо, 10 дугаар хороолол 54 
дүгээр байрны 10 тоот 76,36 м.кв талбайтай 3 өрөө орон 
сууц 

77.130.060 
д/ч В.Уранцэцэг   

89086181 

15 
Баянгол дүүргийн 19 дүгээр хороо, 4 дүгээр хороолол 57 
дугаар байрны 92 тоот 29 м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 

45.962.700 
д/ч Б.Золзаяа  

89086145 

16 
Баянгол дүүргийн 17 дугаар хороо, 4 дүгээр хороолол 36/А 
дугаар байрны 49 тоот 40 м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

72.030.000 
Ё.Байгальмаа   

89086171 

17 
Баянгол дүүргийн 7 дугаар хороо, Жамсранжавын гудамж, 
19 дүгээр байрны 1 тоот 60 м.кв талбайтай 3 өрөө орон 
сууц 

63.000.000 
а/д 

Б.Янжинлхам  
89086182 

18 
Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар хороо, Шинэ суурьшил /13313/ 
Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө гудамжны 405 дугаар байрны 5 
тоот 90 м.кв талбайтай 4 өрөө орон сууц 

123.153.240 
д/ч 

Н.Байгалтуяа  
89086221 

19 
Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хороо, Зайсан гудамж 10/1 
дүгээр гудамжны 01 тоот 200 м.кв талбайтай орон сууц, 
авто зогсоолын хамт 

230.893.740 
х/ч Г.Ганзориг   

89086179 

20 
Хан-Уул дүүргийн 1 дүгээр хороо, М.Ганди гудамжны 65 
дугаар байрны 701 тоот 150 м.кв талбайтай 4 өрөө орон 
сууц, 21,6 м.кв талбайтай авто зогсоолын хамт 

206.642.800 
х/ч Г.Ганзориг   

89086179 

21 
Хан-Уул дүүргийн 1 дүгээр хороо, Жаргалан хотхон 1 
дүгээр байрны 5 тоот 129,17 м.кв талбайтай 4 өрөө орон 
сууц, 19 тоот 18 м.кв талбайтай авто зогсоолын хамт 

204.400.000 
х/ч Г.Ганзориг   

89086179 

22 
Хан-Уул дүүргийн 1 дүгээр хороо /17011/ М.Гандигийн 
гудамжны 19 дүгээр байрны 9 тоот 147,5 м.кв талбайтай 5 
өрөө орон сууц 

186.676.700 
х/ч Г.Ганзориг   

89086179 

23 

Сүхбаатар дүүргийн 3 дугаар хороо, 5 дугаар хороолол, 
Сөүлийн гудамж 20/1 дугаартай барилгын 705 тоот 130,6 
м.кв талбайтай үйлчилгээ, оффиссын зориулалттай үл 
хөдлөх хөрөнгө 

470.713.789 
д/ч 

Д.Сэнгүнбилэг  
89086222 

24 
Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хороо, Зайсан Дүнжингарав 
гудамжны 204 дүгээр байрны 4 тоот 91,5 м.кв талбайтай 3 
өрөө орон сууц 

110.121.200 
д/ч Б.Оюунчимэг   

89086180 

25 
Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хороо, Олимп гудамж Маршал 
хотхон 106 дугаар байрны 20 тоот 135 м.кв талбайтай 4 
өрөө орон сууц 

190.047.200 
д/ч Б.Оюунчимэг   

89086180 

26 
Баянгол дүүргийн 10 дугаар хороо, 6 дугаар хороолол 33 
дугаар байрны 68 тоот 40 м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

58.664.200 
Ц.Баянчимэг   

89086140 

27 
Сонгинохайрхан дүүргийн 17 дугаар хороо, 1 дүгээр 
хороолол 33 дугаар байрны 46 тоот 30 м.кв талбайтай 2 
өрөө орон сууц 

63.000.000 
д/ч Д.Мөнхцэцэг  

89086130 

28 
Баянзүрх дүүргийн 10 дугаар хороо, Амгалан дахь Төмөр 
замын 6 дугаар байрны 12 тоот 26 м.кв талбайтай 2 өрөө 
орон сууц 

34.879.600 
д/ч 

А.Осорбурам   
89086176 

29 
Сүхбаатар дүүргийн 8 дугаар хороо, 11 дүгээр хороолол 
/14191/, Бага тойруу 43 дугаар байрны 29 тоот 71,05 м.кв 
талбайтай 3 өрөө орон сууц 

180.180.000 
д/ч 

Ю.Отгонжаргал  
89086157  

30 
Сүхбаатар дүүргийн 11 дүгээр хороо, 100 айл гудамжны 
65/Б дугаар байрны 44,69 м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 

43.820.000 
д/ч Ч.Оюунбилэг   

89086154 

31 
Чингэлтэй дүүргийн 5 дугаар хороо, 6 дугаар хороолол 18 
дугаар байрны 37 тоот 40 м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

87.710.000 
д/ч Ч.Оюунбилэг   

89086154 

32 
Чингэлтэй дүүргийн 4 дүгээр хороо, 6 дугаар хороолол 
/15414/, Анкарагийн гудамжны 10 дугаар байрны 39 тоот 50 

66.159.870 
а/д 

Д.Даваасүрэн   



м.кв талбайтай хувийн сууцны зориулалттай үл хөдлөх эд 
хөрөнгө 

89086153 

33 
Сүхбаатар дүүргийн 8 дугаар хороо, 11 дүгээр хороолол 1 
дүгээр байрны 332 тоот 18 м.кв талбайтай 1 өрөө орон сууц 

40.810.000 
а/д 

Д.Даваасүрэн   
89086153 

Хашаа байшин, газар 

34 

Чингэлтэй дүүргийн 11 дүгээр хороо, Нуур 19 дүгээр 
гудамжны 401/А тоотод байрлах 2, 3, 4 дүгээр давхарын 
416 м.кв талбайтай хувийн сууцны зориулалттай үл хөдлөх 
хөрөнгө, 110 м.кв талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний газрын 
хамт 

163.363.200 
д/ч Б.Анар            
89086126 

35 

Сүхбаатар дүүргийн 20 дугаар хороо, Сэлбэ /14020/ 1 
дүгээр хэсэг гудамжны 210 тоотод байрлах 222 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, 427 м.кв талбайтай эзэмших эрхтэй 
газрын хамт 

22.934.800 
д/ч Б.Анар            
89086126 

36 

Чингэлтэй дүүргийн 16 дугаар хороо, Согоотын 27 дугаар 
гудамжны 0351 тоотод байрлах 24 м.кв талбайтай хувийн 
сууц, 664 м.кв талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний газрын 
хамт 

16.159.850 
д/ч 

Д.Отгончимэг   
89086121 

37 

Чингэлтэй дүүргийн 14 дүгээр хороо, Хайлааст 10 дугаар 
гудамжны 131 тоотод байрлах 47,6 м.кв талбайтай хувийн 
сууц, 338 м.кв талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний газрын 
хамт 

32.403.000 
а/д 

М.Амгаланзаяа 
89086168 

38 

Сонгинохайрхан дүүргийн 1 дүгээр хороо, Овоот тосгон 
/18230/, 1 дүгээр хэсэг гудамжны 113/2 тоотод байрлах 421 
м.кв талбайтай хувийн сууц, 113/15 тоот 183 м.кв 
талбайтай хувийн сууц 9992,0 м.кв талбайтай эзэмших 
эрхтэй газрын хамт 

599.340.000 
а/д Э.Ичинхорол   

89110052 

39 
Баянзүрх дүүргийн 2 дугаар хороо, Жамсран уулын өвөрт 
Д-гудамжны 4 тоотод байрлах 522,0 м.кв талбайтай гэр 
бүлийн хэрэгцээний газар 

5.250.000 
а/д Э.Ичинхорол   

89110052 

40 

Сонгинохайрхан дүүргийн 24 дүгээр хороо, Зээл 18 дугаар 
гудамжны 22/В тоотод байрлах 217 м.кв талбайтай хувийн 
сууц, үйлчилгээний зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө, 698 
м.кв талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

45.570.000 
д/ч Н.Нямдаваа  

89086131 

41 

Сонгинохайрхан дүүргийн 23 дугаар хороо, Хангайн 62 
дугаар гудамжны 25 тоотод байрлах 48 м.кв талбайтай 
хувийн сууц, 348 м.кв талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний 
газрын хамт 

17.233.300 
д/ч Н.Нямдаваа  

89086131 

42 

Сонгинохайрхан дүүргийн 25 дугаар хороо, Хайрхан 6 
дугаар гудамжны 26 тоотод байрлах 240 м.кв талбайтай 
хувийн сууц, 700 м.кв талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний 
газрын хамт 

143.290.700 
д/ч Д.Мөнхцэцэг  

89086130 

43 

Баянзүрх дүүргийн 8 дугаар хороо, Эрдэнэ толгой 44 дүгээр 
гудамжны 161 тоотод байрлах 120 м.кв талбайтай хувийн 
сууц, 700 м.кв талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний газрын 
хамт 

43.043.000 
а/д 

Т.Ариунболор   
89086187 

44 

Баянзүрх дүүргийн 19 дүгээр хороо, Да Хүрээ гудамжны 
60/5 тоотод байрлах 228 м.кв талбайтай гараж, 762 м.кв 
талбайтай агуулах, 576 м.кв талбайтай агуулахын 
зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө, 2210 м.кв талбайтай 
эзэмших эрхтэй газрын хамт 

804.610.800 
д/ч И.Гомбожав   

89086159 

45 

Баянзүрх дүүргийн 24 дүгээр хороо, Цахлайн 7 дугаар 
гудамжны 7 тоотод байрлах 134 м.кв талбайтай хувийн 
сууц, 528 м.кв талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний газрын 
хамт 

30.902.970 
д/ч И.Гомбожав   

89086159 

46 
Баянзүрх дүүргийн 24 дүгээр хороо, Цахлайн 13 дугаар 
гудамжны 13/А тоотод байрлах 41,2 м.кв талбайтай хувийн 
сууц, 528 м.кв талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний газрын 

16.107.140 
д/ч И.Гомбожав   

89086159 



хамт 

47 

Баянзүрх дүүргийн 24 дүгээр хороо, Цайз 1, Да Хүрээ 
гудамжны 74 тоотод байрлах 157 м.кв талбайтай авто 
засвар үйлчилгээний зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө, 180 
м.кв талбайтай эзэмших эрхтэй газрын хамт 

64.676.080 
д/ч И.Гомбожав   

89086159 

48 

Сүхбаатар дүүргийн 18 дугаар хороо, Бэлхийн 48 дугаар 
гудамжны 341 тоотод байрлах 60 м.кв талбайтай хувийн 
сууц, 436 м.кв талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний газрын 
хамт 

13.723.500 
д/ч 

Б.Ононтамир   
80016226 

49 

Сүхбаатар дүүргийн 18 дугаар хороо, Бэлхийн 36 дугаар 
гудамжны 278 тоотод байрлах 36 м.кв талбайтай хувийн 
сууц, 670 м.кв талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний газрын 
хамт 

10.416.000 
д/ч Ч.Урангоо  

89086185 

50 

Сүхбаатар дүүргийн 8 дугаар хороо, Бага тойруу /14200/, 
Ерөнхий сайд Амарын гудамжны 22 дугаартай барилга 
5676,7 м.кв талбайтай орон сууц, конторын  зориулалттай 
үл хөдлөх хөрөнгө, 1482 м.кв талбайтай газрын хамт 

15.606.500.000 
а/х 

Д.Даваасүрэн  
89086153 

51 

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 
а/д 

Д.Даваасүрэн   
89086153 

52 

Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сумын 2 дугаар баг, Холбоо 
хаягт байрлах 50,25 м.кв талбайтай агуулахын 
зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө, 75,000 м.кв талбайтай 
эзэмших эрхтэй газрын хамт 

2.100.000.000 
а/д Б.Отгонбаяр  

89086141 

53 

Баянгол дүүргийн 20 дугаар хороо, Үйлдвэрийн баруун бүс 
/16103/ гудамжны 43/4 дүгээр барилга 1638 м.кв талбайтай 
оффисын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө, 7000 м.кв 
талбайтай эзэмших эрхтэй газрын хамт 

2.253.734.280 
а/д Б.Отгонбаяр  

89086141 

54 

Баянзүрх дүүргийн 5 дугаар хороо, Өлгийн 10 дугаар 
гудамжны 130 тоотод байрлах 540 м.кв талбайтай хувийн 
сууц, 411 м.кв талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний газрын 
хамт 

123.270.000 
а/д 

Д.Оюунсүрэн  
89086149 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА 
 

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

барилга байгууламжийн 2 ДАХЬ албадан дуудлага худалдааг 2019 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн 

10 цагт тус газрын 200 тоот өрөөнд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2019 оны 12 дугаар сарын 26-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 
Налайх дүүргийн 2 дугаар хороо, Жаргалант /12791/ 
гудамжны 85/А дугаар байрны 4 тоот 9 м.кв талбайтай 
үйлчилгээний зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө 

4.500.000 
а/д Б.Уранбаяр  

89086164 

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

28.050.000 
а/д Б.Уранбаяр  

89086164 

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

57.166.100 
д/ч 

Ц.Цолмонтуяа  
89086158 

4 
Баянгол дүүргийн 12 дугаар хороо, 6 дугаар бичил 
хороолол 26 дугаар байрны 64 тоот 18 м.кв талбайтай 1 
өрөө орон сууц 

21.209.000 
д/ч Ц.Болормаа   

89086186 

5 
Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хороо, Рапид харш /17011/, 
3 дугаар байрны 98 тоот 37,8 м.кв талбайтай 1 өрөө 
орон сууц 

37.992.350 
х/ч Г.Ганзориг   

89086179 

6 
Баянгол дүүргийн 7 дугаар хороо, 4 дүгээр хороолол 33 
дугаар байрны 136 тоот 40 м.кв талбайтай 3 өрөө орон 
сууц 

75.000.000 
д/ч Б.Оюунчимэг   

89086180 

7 

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 

608.129.800 
д/ч Б.Хүрлээ   

89086190 

8 
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 

122.877.500 
д/ч 

Н.Байгалтуяа  
89086221 

9 
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 

40.137.000 
д/ч Б.Чинзул   

89086178 

10 
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 

37.550.000 
д/ч 

Б.Мөнгөнцэцэг  
89086137 

11 
Сонгинохайрхан дүүргийн 17 дугаар хороо, 32 дугаар 
байрны 295 тоот 30 м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 

45.000.000 
д/ч Д.Мөнхцэцэг  

89086130 

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


12 
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 

55.012.722 
д/ч Б.Мөнхцэнд  

89086169 

13 
Сонгинохайрхан дүүргийн 20 дугаар хороо, Титэм 
/18103/ Найрамдлын зам гудамжны 10/А дугаар байрны 
8 тоот 61,8 м.кв талбайтай орон сууц 

43.475.527 
д/ч Б.Мөнхцэнд  

89086169 

14 

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 

98.865.000 
д/ч Б.Мөнхцэнд  

89086169 

15 
Сүхбаатар дүүргийн 10 дугаар хороо, 7 дугаар хороолол 
18 дугаар байрны 01 тоот 51 м.кв талбайтай 4 өрөө орон 
сууц 

49.055.500 
д/ч 

Б.Ариунцэцэг  
89086225 

16 

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 

600.000.000 
д/ч 

Ю.Отгонжаргал  
89086157 

17 
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 

31.486.550 
д/ч В.Уранцэцэг   

89086181 

18 
Баянгол дүүргийн 5 дугаар хороо, 10 дугаар хороолол 6 
дугаар байрны 11 тоот 29 м.кв талбайтай 2 өрөө орон 
сууц 

35.950.000 
а/д Р.Азбаяр   

89086146 

Хашаа байшин, газар 

19 
Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хороо, 361-ийн 
гарам, Булгийн 5 дугаар гудамжны 01 тоотод байрлах 
37,5 м.кв талбайтай 1 өрөө хувийн сууц 

11.889.000 
д/ч 

А.Осорбурам   
89086176 

20 

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 

2.250.000.000 
д/ч Ч.Оюунбилэг  

89086154 

21 

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 

17.980.000 
д/ч Т.Баттүшиг   

89086151 

22 

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 

168.713.600 
д/ч 

Д.Сэнгүнбилэг  
89086222 

23 

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 

16.699.000 
д/ч 

Ц.Цолмонтуяа  
89086158 

24 

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 

22.500.000 
д/ч 

Ц.Цолмонтуяа  
89086158 

25 

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 

482.417.050 
д/ч Б.Золзаяа  

89086145 

 
 

НИЙСЛЭЛИЙН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ГАЗАР 

 
 


