
 
 

АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА 
 

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

байгууламжийн АНХНЫ албадан дуудлага худалдааг 2020 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдрийн 10 цагт тус газрын 

200 тоот өрөөнд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2020 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн 14 цагаас – 17 цагийн 

хооронд Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 305 тоот өрөөнд бүртгэнэ. Хугацаа хоцорсон хүсэлтийг 

хүлээн авах боломжгүйг анхаарна уу. 

Бүртгүүлэхдээ: Зарлагдсан үнийн дүнгийн 10 хувьтай тэнцэх дэнчинг кассанд тушааж баримтын нэг хувь 

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 
Чингэлтэй дүүргийн 9 дүгээр хороо, Д-1000 айлын 58 
дугаар байрны 5 тоот 28 м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 

40.250.000 
а/а П.Байгалмаа    

89086175 

2 
Баянгол дүүргийн 9 дүгээр хороо, 3 дугаар хороолол, СОТ 
3-2 дугаар байрны 53 тоот 29 м.кв талбайтай 2 өрөө орон 
сууц 

49.392.000 
д/ч М.Тэргэл     

89086125 

3 
Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хороо, 14 дүгээр хороолол 
/13335/ 58 дугаар байрны 92 тоот 48,17 м.кв талбайтай 2 
өрөө орон сууц 

64.400.000 
д/ч Б.Сэлэнгэ   

89086124 

4 
Хан-Уул дүүргийн 1 дүгээр хороо, 19 дүгээр хороолол, 
Чингисийн өргөн чөлөө гудамжны 24/1 дүгээр байрны 22 
тоот 82 м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

121.059.400 
д/ч Н.Байгалтуяа   

89086221 

5 

Хан-Уул дүүргийн 1 дүгээр хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 
гудамжны 21/А дугаар байрны 62 тоот 90 м.кв талбайтай 
3 өрөө орон сууц, 66 тоот 18 м.кв талбайтай авто 
зогсоолын хамт 

146.895.140 
д/ч Н.Байгалтуяа   

89086221 

6 
Баянзүрх дүүргийн 25 дугаар хороо, Манлайбаатар 
Дамдинсүрэн гудамж 69 дүгээр байрны 18 тоот 50,45 м.кв 
талбайтай 3 өрөө орон сууц 

64.286.013 
д/ч Б.Хүрлээ   

89086190 

7 
Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хороо, Зайсангийн гудамж 
44/А дугаар байрны 22 тоот 148,4 м.кв талбайтай 4 өрөө 
орон сууц 

235.842.243 
Ц.Баянчимэг   

89086140 

8 
Баянзүрх дүүргийн 19 дүгээр хороо, Цайз /13291/ Да хүрээ 
гудамжны 39/4 тоот зоорийн давхарын 180 м.кв 
талбайтай үйлчилгээний зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө 

146.462.540 
Ц.Баянчимэг   

89086140 

9 
Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хороо, 14 дүгээр хороолол 
/13335/ 58 дугаар байрны зоорийн давхарын 1 тоот 17,55 
м.кв талбайтай авто зогсоол 

11.877.390 
Ц.Баянчимэг   

89086140 

10 
Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хороо, 14 дүгээр хороолол 
/13335/ 58 дугаар байрны зоорийн давхарын 2 тоот 17,31 
м.кв талбайтай авто зогсоол 

11.714.920 
Ц.Баянчимэг   

89086140 

11 
Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл сумын Ховд гол нэртэй газар 
орших 48 гектар талбай бүхий уурхайн ашигт малтмалын 
тусгай зөвшөөрөл 

10.496.978.102 
д/ч Б.Оюунчимэг   

89086180 

12 
Сонгинохайрхан дүүргийн 19 дүгээр хороо, 2/48 дугаар 
байрны 31 тоот 17 м.кв талбайтай 1 өрөө орон сууц 

21.019.981 
д/ч Ц.Номин   

89086177 

13 
Сонгинохайрхан дүүргийн 20 дугаар хороо, Толгойт 
/18103/ Найрамдалын зам гудамж 10/В дүгээр байрны 33 
тоот 67,13 м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 

70.221.900 
д/а Э.Энхжин   

89086169 

14 
Сонгинохайрхан дүүргийн 20 дугаар хороо, Толгойт 
/18102/ Найрамдалын зам гудамж 10/В дүгээр байрны 4 
тоот 28,57 м.кв талбайтай 1 өрөө орон сууц 

29.885.800 
д/а Э.Энхжин   

89086169 

15 
Баянгол дүүргийн 1 дүгээр хороо, Алтай хотхон /16030/, 
Энгельсийн гудамж 14 дүгээр байрны 12 тоот 89,20 м.кв 
талбайтай 3 өрөө орон сууц 

94.780.000 
д/ч Ц.Цолмонтуяа   

89086142 

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


16 
Баянзүрх дүүргийн 6 дугаар хороо, 13 дугаар хороолол 
/13374/ Нарны зам гудамжны 82 дугаар байрны 4 тоот 
289,8 м.кв талбайтай 8 өрөө орон сууц 

562.506.000 
д/ч Ц.Чинтуяа   

89086144 

17 
Баянзүрх дүүргийн 16 дугаар хороо, ШШГЕГ 24/А дугаар 
байрны 24 тоот 48,6 м.кв талбайтай 1 өрөө орон сууц 

42.918.781 
а/х Э.Цэрэнханд   

89086227 

18 
Баянгол дүүргийн 4 дүгээр хороо, 2 дугаар хороолол, 
Хатанбаатар Магсаржавын гудамж 19 дүгээр байрны 17 
тоот 14,4 м.кв талбайтай авто зогсоол 

14.000.000 
а/х Э.Цэрэнханд   

89086227 

19 
Баянзүрх дүүргийн 16 дугаар хороо, 16 дугаар хороолол 
26 дугаар байрны 69 тоот 39 м.кв талбайтай 3 өрөө орон 
сууц 

60.521.780 
а/х Э.Цэрэнханд   

89086227 

20 
Чингэлтэй дүүргийн 2 дугаар хороо, Жуулчны гудамж 
17/21 дугаартай барилгын 2 дугаар давхарын 541,95 м.кв 
талбайтай үйлчилгээний зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө 

740.645.640 
д/ч В.Дэлгэрцэцэг   

89086189 

21 

Баянзүрх дүүргийн 6 дугаар хороо, 13 дугаар хороолол 
/13373/, Манлайбаатар Дамдинсүрэнгийн гудамжны 24 
дүгээр байрны 2 дугаар орцны 31 тоот 55,08 м.кв 
талбайтай 2 өрөө орон сууц 

75.779.200 
д/ч Б.Мөнгөнцэцэг    

89086164 

22 

Баянзүрх дүүргийн 6 дугаар хороо, 13 дугаар хороолол 
/13373/, Манлайбаатар Дамдинсүрэнгийн гудамжны 24 
дүгээр байрны зоорийн давхарын 2 тоот 18 м.кв 
талбайтай авто зогсоол  

18.320.400 
д/ч Б.Мөнгөнцэцэг    

89086164 

23 
Баянгол дүүргийн 6 дугаар хороо, 10 дугаар хороолол 56 
дугаар байрны 2 тоот 55,2 м.кв талбайтай 2 өрөө орон 
сууц 

57.130.979 
д/ч Б.Мөнгөнцэцэг    

89086164 

24 
Баянгол дүүргийн 6 дугаар хороо, 10 дугаар хороолол 56 
дугаар байрны зоорийн давхарын 1/8 тоот 18 м.кв 
талбайтай авто зогсоол 

7.560.000 
д/ч Б.Мөнгөнцэцэг    

89086164 

25 
Баянзүрх дүүргийн 7 дугаар хороо, 38/Б дүгээр байрны 33 
тоот 39 м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

63.490.000 
а/д А.Алимаа   

89086187 

26 
Сонгинохайрхан дүүргийн 18 дугаар хороо, Толгойт 
/18101/, Москвагийн гудамж 48/А дугаар байрны 1261 тоот 
39,83 м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

39.873.750 
а/х Э.Бат-Эрдэнэ   

89086160 

27 
Баянзүрх дүүргийн 5 дугаар хороо, 15 дугаар хороолол 
/13343/, Лхагвасүрэнгийн гудамжны 53/А дугаар байрны 
48 тоот 30,61 м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 

39.099.900 
а/х Э.Бат-Эрдэнэ   

89086160 

28 
Баянзүрх дүүргийн 5 дугаар хороо, 15 дугаар хороолол 
/13343/, Лхагвасүрэнгийн гудамжны 53/А дугаар байрны 6 
тоот 23,47 м.кв талбайтай 1 өрөө орон сууц 

28.420.000 
а/х Э.Бат-Эрдэнэ   

89086160 

29 
Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар хороо, Кристал таун /13311/, 
Их Монгол улс гудамжны 801 дүгээр байрны 1403 тоот 
111,75 м.кв талбайтай 4 өрөө орон сууц 

188.228.905 
а/х Н.Майбаяр   

89086186 

30 
Баянзүрх дүүргийн 3 дугаар хороо, 12 дугаар хороолол 10 
дугаар байрны 37 тоот 44 м.кв талбайтай 3 өрөө орон 
сууц 

73.150.000 
д/ч М.Баясгалан   

89086229 

31 
Баянзүрх дүүргийн 4 дүгээр хороо, 15 дугаар хороолол 
/13344/, Энхтайваны өргөн чөлөө 37 дугаар байрны 32 
тоот 77,27 м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 

101.680.320 
д/ч М.Баясгалан   

89086229 

32 
Баянгол дүүргийн 3 дугаар хороо, Үйлдвэрийн төвийн бүс 
/16020/, Энгельсийн гудамж 4 дүгээр байрны 47 тоот 88,4 
м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

127.129.489 
а/д Б.Золжаргал     

89086162 

33 
Баянзүрх дүүргийн 25 дугаар хороо, 13 дугаар хороолол 
/13374/, Нарны зам гудамжны 105 дугаар байрны 20 тоот 
72,1 м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

90.949.460 
а/д Б.Золжаргал     

89086162 

34  “ТАНД ХЭРЭГТЭЙ” сэтгүүлийн эзэмших онцгой эрх 147.873.600 
д/ч Б.Мөнх-Отгон   

89086150 

35  “НАР” сэтгүүлийн эзэмших онцгой эрх 127.512.000 
д/ч Б.Мөнх-Отгон   

89086150 

36 
Баянгол дүүргийн 2 дугаар хороо “Ногоон төгөл” орон 
сууцны цогцолборт орших, Г-2 дугаар байрны 29 тоот 160 
м.кв талбайтай 6 өрөө орон сууц 

141.436.400 
д/ч Г.Ганбаатар 

89086157 

37 

Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хороо, Богд Жавзандамба 
гудамжны 85/А  дугаар байрны 202 тоот 89 м.кв 
талбайтай орон сууц, г85 дугаар барилгын 33 тоот 10 м.кв 
талбайтай авто зогсоолын хамт 

153.989.500 
д/ч Г.Ганбаатар 

89086157 

38 
Баянзүрх дүүргийн 25 дугаар хороо, 13 дугаар хороолол 
/13374/, 71 дүгээр байрны 202 тоот 43,62 м.кв талбайтай 
үйлчилгээний зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө 

68.146.820 
д/ч Б.Ононтамир   

80016226 



39 
Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хороо, Нарны зам 253/1 
дүгээр байрны 11 тоот 56,5 м.кв талбайтай 2 өрөө орон 
сууц 

48.771.716 
а/х Т.Алтангэрэл   

89086185 

40 
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   

89086156 

Хашаа байшин, газар 

41 

Сонгинохайрхан дүүргийн 31 дүгээр хороо, Дэнж задгай 4 
дүгээр хэсэг 5 дугаар гудамжны 176 тоотод байрлах 72 
м.кв талбайтай хувийн сууц, 700 м.кв талбайтай гэр 
бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

13.448.400 
д/ч 

О.Янжинхорлоо   
89086134 

42 

Сонгинохайрхан дүүргийн 4 дүгээр хороо, Мал тууврын 
зам 9 дүгээр гудамжны 5/Б тоотод байрлах 75 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, 515 м.кв талбайтай гэр бүлийн 
хэрэгцээний газрын хамт 

22.610.000 
а/х З.Баярмаа    

89086170 

43 

Сонгинохайрхан дүүргийн 1 дүгээр хороо, Толгойтын  61 
дүгээр гудамжны 7 тоотод байрлах 48 м.кв талбайтай 
хувийн сууц, 656 м.кв талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний 
газрын хамт 

27.580.000 
х/ч Э.Цэнгүнзул  

89086176 

44 
Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хороо, Баруун туруун 
16 дугаар гудамжны 8 тоотод байрлах 699 м.кв талбайтай 
эзэмших эрхтэй газар 

5.509.910 
х/ч Э.Цэнгүнзул  

89086176 

45 
Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын 5 дугаар баг 
Амгалангийн тал 4998 /0,49/ га тариалан эрхлэх 
зориулалттай газар 

17.339.061.600 
а/д С.Жавхлан                  

89086119 

46 

Сонгинохайрхан дүүргийн 1 дүгээр хороо, Баянгол 43 
дугаар гудамжны 237 тоот 272 м.кв талбайтай 85 хувийн 
гүйцэтгэлтэй хувийн сууц, 700 м.кв талбайтай эзэмших 
эрхтэй газрын хамт 

103.186.300 
д/ч Т.Баттүшиг   

89086151 

47 

Сүхбаатар дүүргийн 12 дугаар хороо, Хангайн 9 дүгээр 
гудамжны 382 тоотод байрлах 76 м.кв талбайтай хувийн 
сууц, 700 м.кв талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний газрын 
хамт 

72.997.260 
д/ч Г.Ганбаатар 

89086157 

48 
Сүхбаатар дүүргийн 16 дугаар хороо, Бэлхийн 9 дүгээр 
гудамжны 161 тоотод байрлах 327 м.кв талбайтай гэр 
бүлийн хэрэгцээний газар 

7.591.500 
а/х Д.Даваасүрэн  

89086153 

49 
Баянзүрх дүүргийн 5 дугаар хороо, Монелийн 17 дугаар 
гудамжны 388 тоотод байрлах 358 м.кв талбайтай гэр 
бүлийн хэрэгцээний газар 

10.945.900 
а/х Э.Бат-Эрдэнэ   

89086160 

50 
Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хороо, Ар гүнтэд 
байрлах 2798,0 м.кв талбайтай эзэмших эрхтэй газар 

58.800.000 
д/ч Н.Өлзийбаяр   

89086166 

51 

Баянзүрх дүүргийн 13 дугаар хороо, Дүүрэг 4 дүгээр 
гудамжны 215/Б тоотод байрлах 218,5 м.кв талбайтай 
хувийн сууц, 350 м.кв талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний 
газар 

168.245.000 
д/ч Н.Өлзийбаяр   

89086166 

52 

Баянзүрх дүүргийн 16 дугаар хороо, Улаанхуаран /13300/, 
Да хүрээ гудамж 93 тоотод байрлах 2838,26 м.кв 
талбайтай оффис, худалдааны төвийн зориулалттай үл 
хөдлөх хөрөнгө, 3150 м.кв талбайтай эзэмших эрхтэй 
газрын хамт 

1.962.080.400 
а/х Э.Цэрэнханд   

89086227 

53 

Сонгинохайрхан дүүргийн 20 дугаар хороо /18133/, 
Сонсголонгийн зам гудамжны 104 тоотод байрлах 6300 
м.кв талбайтай үйлдвэрлэлийн зориулалттай үл хөдлөх 
хөрөнгө, 10000 м.кв талбайтай эзэмших эрхтэй газрын 
хамт 

1.597.810.200 
а/х Э.Цэрэнханд   

89086227 

54 

Сонгинохайрхан дүүргийн 22 дугаар хороо, Хилчин 23 
дугаар гудамжны 8 тоотод байрлах 100 м.кв талбайтай 
хувийн сууц, гараж, 497 м.кв талбайтай гэр бүлийн 
хэрэгцээний газрын хамт 

24.500.000 
д/ч Б.Дэлгэрмөрөн   

89086223 

55 

Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл сумын 5 дугаар багт байрлах 
Гянтболдын уурхайн 1131 м.кв талбайтай ажилчдын 
амрах байрны зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө, 219,7 
м.кв талбайтай оффиссын зориулалттай үл хөдлөх 
хөрөнгө, 579,2 м.кв талбайтай баяжуулах үйлдвэрийн 
зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгүүд, 2500 м.кв, 5000 м.кв, 
30.000 м.кв талбайтай эзэмших эрхтэй газрын хамт 

1.697.462.503 
д/ч Б.Оюунчимэг   

89086180 

 
 
 



 
 

АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА 
 

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

байгууламжийн 2 ДАХЬ албадан дуудлага худалдааг 2020 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдрийн 10 цагт тус газрын 

200 тоот өрөөнд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2020 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн 14 цагаас – 17 цагийн 

хооронд Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 305 тоот өрөөнд бүртгэнэ. Хугацаа хоцорсон хүсэлтийг 

хүлээн авах боломжгүйг анхаарна уу. 

Бүртгүүлэхдээ: Зарлагдсан үнийн дүнгийн 10 хувьтай тэнцэх дэнчинг кассанд тушааж баримтын нэг хувь 

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 

Баянзүрх дүүргийн 2 дугаар хороо, Эрдэм хотхон /13361/ 
Б.Доржийн гудамжны 10/Б дүгээр байрны зоорийн 
давхарын №5 тоот 61,58 м.кв талбайтай үйлчилгээний 
зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө 

29.400.000 
д/ч Н.Нямдаваа   

89086131 

2 
Сүхбаатар дүүргийн 7 дугаар хороо, 11 дүгээр хороолол 7 
дугаар байрны 285 тоот 40 м.кв талбайтай 3 өрөө орон 
сууц 

63.710.000 
 д/х Ц.Бямбасүрэн   

89086136 

3 
Баянгол дүүргийн 7 дугаар хороо, 4 дүгээр хороолол 29 
дүгээр байрны 176 тоот 40 м.кв талбайтай 3 өрөө орон 
сууц 

50.333.350 
д/ч Д.Мөнхцэцэг   

89086130 

4 
Сонгинохайрхан дүүргийн 19 дүгээр хороо, 21 дүгээр 
хороолол 8/Б дүгээр байрны 12 тоот 40 м.кв талбайтай 3 
өрөө орон сууц 

51.284.800 
д/ч Ц.Номин   

89086177 

5 
Хан-Уул дүүргийн 4 дүгээр хороо, Вива сити хороолол 3/5 
дугаар байрны 4/2 тоот 30,3 м.кв талбайтай 1 өрөө орон 
сууц 

24.883.850 
д/ч Б.Чинзул   

89086178 

6 
Сүхбаатар дүүргийн 6 дугаар хороо, Нэгдсэн үндэстний 
гудамжны 46 дугаар байрны 12 тоот 48 м.кв талбайтай 2 
өрөө орон сууц 

45.900.000 
х/ч Г.Ганзориг   

89086179 

7 
Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хороо, Рапид харш 2 дугаар 
байрны зоорийн давхарын 58 тоот 16 м.кв талбайтай авто 
зогсоол 

9.398.500 
х/ч Г.Ганзориг   

89086179 

8 
Баянзүрх дүүргийн 6 дугаар хороо, 13 дугаар хороолол 
/13373/, 68/3 дугаар байрны 3 тоот 56,1 м.кв талбайтай 2 
өрөө орон сууц 

47.503.591 
а/х Ц.Түмэндэлгэр   

89086138 

9 
Баянгол дүүргийн 17 дугаар хороо, 4 дүгээр хороолол 
36/И дүгээр байрны 25 тоот 40 м.кв талбайтай 3 өрөө 
орон сууц 

56.994.500 
д/ч Б.Ариунцэцэг  

89086225 

10 

Сүхбаатар дүүргийн 9 дүгээр хороо, 7 дугаар хороолол 
/14182/, Алтайн гудамжны 271, 272 дугаар байрнууд тоот 
хаягт байршилтай 2316,6, 1801,8 м.кв талбайтай орон 
сууцны зориулалттай 45 хувийн гүйцэтгэлтэй, Б блок нь 
35 хувийн гүйцэтгэлтэй дуусаагүй үл хөдлөх хөрөнгө  

2.180.160.000 
д/ч Б.Ариунцэцэг  

89086225 

11 
Сүхбаатар дүүргийн 1 дүгээр хороо, 13 дугаар хороолол 
/14230/, Юнескогийн гудамжны 11 дүгээр байрны 8 тоот 
137,5 м.кв талбайтай 4 өрөө орон сууц 

293.900.000 
д/ч Б.Ариунцэцэг  

89086225 

12 
Баянзүрх дүүргийн 25 дугаар хороо, 13 дугаар хороолол 
/13374/, Нарны зам 103/1 дүгээр байрны 42 тоот 110,73 
м.кв талбайтай 4 өрөө орон сууц 

119.984.500 
д/ч Г.Ганбаатар 

89086157 

13 

Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хороо, Зайсан гудамжны 72 
дугаар байрны 9 тоот 179 м.кв талбайтай 4 өрөө орон 
сууц, зоорийн давхарын 4 тоот 18 м.кв талбайтай авто 
зогсоолын хамт 

257.227.000 
д/ч Г.Ганбаатар 

89086157 

14 
Сүхбаатар дүүргийн 6 дугаар хороо, Бага тойруу 38 
дугаар байрны 13 тоот 39 м.кв талбайтай 3 өрөө орон 
сууц 

57.500.000 
д/ч Т.Баттүшиг   

89086151 

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


15 
Баянгол дүүргийн 4 дүгээр хороо, 2 дугаар хороолол 15 
дугаар байрны 22 тоот 20 м.кв талбайтай 1 өрөө орон 
сууц 

33.278.250 
Ё.Байгальмаа   

89086156 

16 
Баянзүрх дүүргийн 8 дугаар хороо, Амгалан /13260/ 
цагдаагийн академийн өргөн чөлөө гудамжны 12 дугаар 
байрны 38 тоот 78,9 м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

55.381.000 
а/д Т.Ариунболор  

89086147 

17 
Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хороо, Үйлдвэр 2 ХД 
гудамжны 38 дугаар байрны 48 тоот 65,46 м.кв талбайтай 
3 өрөө орон сууц 

60.824.500 
д/ч 

Ж.Оюунжаргал   
89086158 

18 
Сонгинохайрхан дүүргийн 27 дугаар хороо, 21 дүгээр 
хороолол /18082/, ХД-46 дугаар байрны 142 тоот 69,4 м.кв 
талбайтай 3 өрөө орон сууц 

43.895.500 
д/ч 

Ж.Оюунжаргал   
89086158 

19 
Баянзүрх дүүргийн 15 дугаар хороо, 13 дугаар хороолол 
/13370/, Энхтайваны өргөн чөлөө гудамж 73 дугаар 
байрны 1 тоот 92,93 м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

80.375.000 
д/ч Н.Өлзийбаяр   

89086166 

Хашаа байшин, газар 

20 

Баянзүрх дүүргийн 22 дугаар хороо, Баруун Алтан Өлгий 
34 дүгээр гудамжны 551/А тоотод байрлах 109 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, 367 м.кв талбайтай гэр бүлийн 
хэрэгцээний газрын хамт 

16.350.000 
М.Бадам-Очир  

89086165 

21 

Баянзүрх дүүргийн 23 дугаар хороо, 4/А хэсэг сургуулийн 
гудамжны 1503 тоотод байрлах 141 м.кв талбайтай 
хувийн сууц, гаражийн зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө, 
66 м.кв талбайтай хувийн сууц, 645 м.кв талбайтай гэр 
бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

31.590.750 
а/х Н.Майбаяр   

89086186 

22 

Чингэлтэй дүүргийн 13 дугаар хороо, Сургуулийн 31 
дүгээр гудамжны 626/А тоотод байрлах 44 м.кв талбайтай 
хувийн сууц, 245,89 м.кв талбайтай гэр бүлийн 
хэрэгцээний газрын хамт 

7.100.000 
х/ч Г.Баярхүү            

89086168 

23 

Баянзүрх дүүргийн 21 дүгээр хороо, Сэлбийн 41 дүгээр 
гудамжны 712 тоотод байрлах 81,6 м.кв, 144 м.кв, 19,95 
м.кв талбайтай хувийн сууц, гараж, 437 м.кв талбайтай 
гэр бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

121.130.000 
а/а П.Байгалмаа    

89086175 

24 

Сүхбаатар дүүргийн 16 дугаар хороо, Бэлхийн 26 дугаар 
гудамжны 559 тоотод байрлах 66,75 м.кв талбайтай 
хувийн сууц, 572 м.кв талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний 
газрын хамт 

26.880.950 
д/ч Ч.Энхтуяа  

89086184 

25 
Сүхбаатар дүүргийн 19 дүгээр хороо, Гоодойн зусланд 
байрлах 700 м.кв талбайтай эзэмших эрхтэй газар 

5.073.000 
д/ч Ё.Байгальмаа   

89086156 

26 
Сонгинохайрхан дүүргийн 20 дугаар хороо, Сонсголонд 
байрлах 20,000 м.кв талбайтай эзэмших эрхтэй газар 

150.000.000 
д/ч Б.Золзаяа  

89086133 

27 

Сонгинохайрхан дүүргийн 5 дугаар хороо, Баянголын 10 
дугаар гудамжны 01 тоотод байрлах 84 м.кв талбайтай 
хувийн сууц, 126 м.кв талбайтай хоёр давхар хувийн сууц, 
624,58 м.кв талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний газрын 
хамт 

66.576.600 
д/ч Д.Мөнхцэцэг   

89086130 

 
 
 

НИЙСЛЭЛИЙН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ГАЗАР 


