
 
АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА 

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

барилга байгууламжийн АНХНЫ албадан дуудлага худалдааг 2020 оны 04 дүгээр сарын 17-ны 

өдрийн 10 цагт тус газрын 200 тоот өрөөнд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2020 оны 04 дүгээр сарын 

16-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 

Хан-Уул дүүргийн 4 дүгээр хороо, Нүхтийн зам 
гудамжны 26/1 тоот 146,6 м.кв талбайтай аялал 
жуулчлалын зориулалттай 90 хувийн гүйцэтгэлтэй үл 
хөдлөх хөрөнгө 

174.230.000 
а/д Ц.Баянчимэг   

89086140 

2 

Баянгол дүүргийн 8 дугаар хороо, 4 дүгээр хороолол, 
Чингүнжавын гудамжны 25/2 дугаар байрны 1 дүгээр 
орцны 704 тоот 37,83 м.кв талбайтай 1 өрөө орон 
сууц 

47.701.640 
д/ч Б.Оюунчимэг   

89086180 

3 
Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хороо, Зайсан ар Зайсан 
гудамжны 103 дугаар байрны 2 тоот 94,33 м.кв 
талбайтай 3 өрөө орон сууц 

177.001.160 
д/ч Б.Оюунчимэг   

89086180 

4 
Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хороо, Үйлдвэр Туул гол 
гудамжны 54/Д дүгээр байрны 16 тоот 51,61 м.кв 
талбайтай 2 өрөө орон сууц 

65.701.160 
д/ч 

Д.Сэнгүнбилэг   
89086222 

5 

Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар хороо, Кристалл таун 
/13311/, Их Монгол улсын гудамжны 804 дүгээр 
байрны 1501 тоот 115,91 м.кв талбайтай 4 өрөө орон 
сууц 

174.930.000 
д/ч 

Н.Байгалтуяа    
89086221 

6 
Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар хороо, Кристалл таун 
/13311/ 803 дугаар байрны зоорийн давхарын 3-37 
тоот 14,58 м.кв талбайтай авто зогсоол 

17.150.000 
д/ч 

Н.Байгалтуяа    
89086221 

7 

Баянзүрх дүүргийн 4 дүгээр хороо, 15 дугаар 
хороолол /13344/ Энхтайваны өргөн чөлөө гудамжны 
38 дугаар байрны зоорийн давхар №П-1 тоот 107,9 
м.кв талбайтай агуулахын зориулалттай үл хөдлөх 
хөрөнгө 

80.707.550 
а/а Б.Хүрлээ   

89086190 

8 
Баянгол дүүргийн 14 дүгээр хороо, 3 дугаар 
хороолол 16 дугаар байрны 29 тоот 40 м.кв 
талбайтай 3 өрөө орон сууц 

81.742.500 
д/ч И.Гомбожав   

89086149 

9 
Баянгол дүүргийн 4 дүгээр хороо, 2 дугаар хороолол 
2/А дугаар байрны 57 тоот 40 м.кв талбайтай 3 өрөө 
орон сууц 

91.000.000 
д/ч И.Гомбожав   

89086149 

10 
Сүхбаатар дүүргийн 13 дугаар хороо, УИД байр, 15 
тоот 24 м.кв талбайтай орон сууц 

1.887.480 
д/ч И.Гомбожав   

89086149 

11 
Баянгол дүүргийн 8 дугаар хороо, Дилав хутагт 
Жамсранжав гудамжны 39 дүгээр байрны 58 тоот 
52,45 м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

57.006.205 
а/д 

Т.Ариунболор   
89086147 

12 
Баянгол дүүргийн 1 дүгээр хороо, Хос өргөө-2 хотхон 
/16030/ Энгельс гудамжны 21 дүгээр байрны 55 тоот 

68.941.971 
д/ч 

Ц.Цолмонтуяа   

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


56,35 м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 89086142 

13 Жи энд Эр ХХК-ний 24 хувийн хувьцаа 418.588.800 
д/ч 

Ц.Цолмонтуяа   
89086142 

14 
Сонгинохайрхан дүүргийн 6 дугаар хороо, Ханын 
материал /18060/, 54/Б дүгээр байрны зоорийн 
давхарын 5 тоот 14,3 м.кв талбайтай авто зогсоол 

6.312.600 
а/а Ц.Чинтуяа   

89086144 

15 
Баянзүрх дүүргийн 1 дүгээр хороо, 12 дугаар 
хороолол, 16 дугаар байрны 38 тоот 18 м.кв 
талбайтай 1 өрөө орон сууц 

37.407.020 
а/х Э.Бат-

Эрдэнэ    
89086160 

16 

Баянзүрх дүүргийн 8 дугаар хороо, Улаанхуаран 
/13301/ Улаанхуарангийн гудамжны 521 дүгээр 
байрны 96 тоот 50,23 м.кв талбайтай 3 өрөө орон 
сууц 

57.255.100 
д/ч 

Б.Мөнгөнцэцэг   
89086164 

17 
Баянзүрх дүүргийн 1 дүгээр хороо, 12 дугаар 
хороолол 28 дугаар байрны 24 тоот 40 м.кв 
талбайтай 3 өрөө орон сууц 

87.295.460 
а/х Э.Цэрэнханд    

89086227 

18 
Баянгол дүүргийн 12 дугаар хороо, 6 дугаар бичил 
хороолол 20 дугаар байрны 42 тоот 29 м.кв 
талбайтай 2 өрөө орон сууц 

49.906.535 
д/ч М.Баясгалан   

89086229 

19 

Хан-Уул дүүргийн 4 дүгээр хороо /17090/, Нүхтийн 
зам гудамжны 18/9 дүгээр байрны 1 тоот 448,77 м.кв 
талбайтай 80 хувийн гүйцэтгэлтэй зуслангийн сууцны 
зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө 

648.050.060 
а/х 

Т.Алтангэрэл   
89086185 

20 
Сүхбаатар дүүргийн 7 дугаар хороо, 11 дүгээр 
хороолол 10 дугаар байрны 199 тоот 30 м.кв 
талбайтай 2 өрөө орон сууц 

91.000.000 
а/д Г.Балжмаа   

89086155 

21 
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 
Ж.Лхагва                  
89086152 

Хашаа байшин, газар 

22 

Хан-Уул дүүргийн 7 дугаар хороо, Жаргалант 10 
дугаар гудамжны 251 тоотод байрлах 44 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, 274 м.кв талбайтай гэр 
бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

19.950.000 
а/д Ц.Баянчимэг    

89086140 

23 

Хан-Уул дүүргийн 2 дугаар хороо, Үйлдвэр /17042/, 
54/2 тоотод байрлах 640 м.кв талбайтай 
үйлдвэрлэлийн зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө, 360 
м.кв талбайтай эзэмших эрхтэй газрын хамт 

310.151.590 
а/а Б.Хүрлээ   

89086190 

24 

Сонгинохайрхан дүүргийн 22 дугаар хороо, /шинэ 
хаяг 33-р хороо/ Тахилт 14 дүгээр гудамжны 128 
тоотод байрлах 700 м.кв талбайтай гэр бүлийн 
хэрэгцээний газар 

3.047.800 
д/ч Б.Буяннэмэх   

89086228 

25 

Баянзүрх дүүргийн 2 дугаар хороо, /шинэ хаяг 21-р 
хороо/ Сэлбийн 26 дугаар гудамжны 293 тоотод 
байрлах 388,07 м.кв талбайтай гэр бүлийн 
хэрэгцээний газар 

10.710.000 
д/ч Б.Буяннэмэх   

89086228 

26 

Баянзүрх дүүргийн 11 дүгээр хороо, Товчоо 5 дугаар 
гудамжны 90/А тоотод байрлах 309 м.кв талбайтай 
хувийн сууц, 672 м.кв талбайтай эзэмших эрхтэй 
газар, 90 тоотод байрлах 671 м.кв талбайтай 
эзэмших эрхтэй газрын хамт 

137.582.200 
д/ч 

Б.Мөнгөнцэцэг   
89086164 

27 

Баянгол дүүргийн 6 дугаар хороо, 10 дугаар 
хороолол, Ард Аюушийн өргөн чөлөө гудамж 40 
дугаартай барилгын зоорийн болон 1, 2 дугаар 
давхарын 902,2 м.кв, 3 давхарын 279,41 м.кв, 4 
давхарын 265,39 м.кв талбайтай үйлдвэрлэлийн 
зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө, 400 м.кв талбайтай 
эзэмших эрхтэй газрын хамт 

2.331.609.000 
д/ч И.Гомбожав   

89086149 

28 
Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хороо, Давааны 
зөрлөг худаг 4 дүгээр гудамжны 1/Б тоотод байрлах 
700 м.кв талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний газар 

13.080.200 
а/а Ц.Чинтуяа   

89086144 



29 

Сүхбаатар дүүргийн 16 дугаар хороо, Бэлхийн 11 
дүгээр гудамжны 282/А тоотод байрлах 72 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, 700 м.кв талбайтай эзэмших 
эрхтэй газрын хамт 

31.619.280 
д/ч Ш.Гантөр   

89086224 

30 

Сонгинохайрхан дүүргийн 14 дүгээр хороо, Алтай 14 
дүгээр гудамжны 01 тоотод байрлах 320 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, 306 м.кв талбайтай авто 
гаражийн зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө, 700 м.кв 
талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

186.135.600 
д/ч 

О.Янжинхорлоо   
89086134 

31 

Сонгинохайрхан дүүргийн 31 дүгээр хороо, Алтай 3 
дугаар гудамжны 364 тоотод байрлах 154 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, 700 м.кв талбайтай гэр 
бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

49.151.130 
д/ч 

О.Янжинхорлоо   
89086134 

32 

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 

25.329.780 
д/ч Д.Мөнхцэцэг    

89086130 

33 

Хан-Уул дүүргийн 12 дугаар хороо, Мал бригадын 1 
дүгээр гудамжны 27/А тоотод байрлах 244 м.кв 
талбайтай фермийн зориулалттай үл хөдлөх 
хөрөнгө, 700 м.кв талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний 
газрын хамт 

21.000.000 
д/ч Б.Пүрэвжав   

89086219 

34 

Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хороо, Баян дөхөм 22 
дугаар гудамжны 33/Б тоотод байрлах 84 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, 60 м.кв талбайтай гаражийн 
зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө, 700 м.кв талбайтай 
эзэмших эрхтэй газрын  хамт 

42.121.800 
д/ч Б.Мөнх-

Отгон   
89086150 

35 

Баянзүрх дүүргийн 12 дугаар хороо, Жанжины 20 
дугаар гудамжны 352/Б-2 тоотод байрлах 408 м.кв 
талбайтай үйлдвэрийн зориулалттай үл хөдлөх 
хөрөнгө, 2500 м.кв талбайтай эзэмших эрхтэй газрын 
хамт 

437.780.000 
д/ч 

Б.Ононтамир     
80016226 

36 

Баянзүрх дүүргийн 27 дугаар хороо, Дунд дарь эх 41 
дүгээр гудамжны 2075 тоотод байрлах 880 м.кв 
талбайтай үйлчилгээний зориулалттай үл хөдлөх 
хөрөнгө, 700 м.кв талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний 
газрын хамт 

982.967.216 
д/ч Б.Сэлэнгэ  

89086124 

37 

Чингэлтэй дүүргийн 7 дугаар хороо, Хувьсгалчдын Г 
дүгээр гудамжны 630 тоотод байрлах 176 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, 354 м.кв талбайтай 2 давхар 
хувийн сууцны зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө, 700 
м.кв талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

154.492.100 
д/ч Б.Сэлэнгэ  

89086124 

38 
Хан-Уул дүүргийн 10 дугаар хороонд байрлах 
100,000 м.кв талбайтай хүнсний ногоо бусад ургамал 
тарих зориулалттай эзэмших эрхтэй газар 

1.136.947.700 
а/д С.Жавхлан   

89086119 

39 

Чингэлтэй дүүргийн 19 дүгээр хороо, Яргайтын 
богино 1 дүгээр гудамжны 215 тоотод байрлах 180 
м.кв талбайтай хувийн сууц, гаражийн зориулалттай 
үл хөдлөх хөрөнгө, 497 м.кв талбайтай эзэмших 
эрхтэй газрын хамт 

73.093.720 
д/х 

Г.Болорцэцэг   
89086127 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА 
 

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

барилга байгууламжийн 2 ДАХЬ албадан дуудлага худалдааг 2020 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 

10 цагт тус газрын 200 тоот өрөөнд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2020 оны 04 дүгээр сарын 16-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 
Хан-Уул дүүргийн 1 дүгээр хороо, Наран хотхон 
Чингисийн өргөн чөлөө 21/Б дүгээр байрны зоорийн 
давхарын 18 м.кв талбайтай авто зогсоол 

9.437.100 
Ц.Баянчимэг   

89086140 

2 
Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар хороо, Хүннү гудамжны 
112 дугаар байрны 56 тоот 88,6 м.кв талбайтай 3 
өрөө орон сууц 

90.150.500 
Ц.Баянчимэг   

89086140 

3 

Баянзүрх дүүргийн 2 дугаар хороо, Хоршоолол 
хотхон /13361/ Б.Доржийн гудамжны 54 дүгээр 
байрны 08 тоот 72,57 м.кв талбайтай 2 өрөө орон 
сууц 

48.821.467 
Ц.Баянчимэг   

89086140 

4 

Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хороо, 14 дүгээр 
хороолол /13335/ Энхтайваны өргөн чөлөө гудамжны 
204 дүгээр байрны 106 тоот 63,75 м.кв талбайтай 2 
өрөө орон сууц 

68.722.500 
Ц.Баянчимэг   

89086140 

5 

Баянзүрх дүүргийн 17 дугаар хороо, Да хүрээ хотхон, 
Шархад  /13280/ гудамжны 65/А дугаар байрны 
зоорийн давхарын 02 тоот 45,9 м.кв талбайтай авто 
зогсоол 

14.207.676 
а/д Б.Золжаргал   

89086162 

6 

Баянзүрх дүүргийн 17 дугаар хороо, Да хүрээ хотхон, 
Шархад  /13280/ гудамжны 65/А дугаар байрны 
зоорийн давхарын 03 тоот 45,9 м.кв талбайтай авто 
зогсоол 

14.207.676 
а/д Б.Золжаргал   

89086162 

7 

Баянзүрх дүүргийн 17 дугаар хороо, Да хүрээ хотхон, 
Шархад  /13280/ гудамжны 65/А дугаар байрны 
зоорийн давхарын 04 тоот 60 м.кв талбайтай авто 
зогсоол 

18.572.126 
а/д Б.Золжаргал   

89086162 

8 

Баянзүрх дүүргийн 17 дугаар хороо, Да хүрээ хотхон, 
Шархад  /13280/ гудамжны 65/А дугаар байрны 
зоорийн давхарын 05 тоот 60 м.кв талбайтай авто 
зогсоол 

18.572.126 
а/д Б.Золжаргал   

89086162 

9 

Баянзүрх дүүргийн 17 дугаар хороо, Да хүрээ хотхон, 
Шархад  /13280/ гудамжны 65/А дугаар байрны 
зоорийн давхарын 06 тоот 45,9 м.кв талбайтай авто 
зогсоол 

14.207.676 
а/д Б.Золжаргал   

89086162 

10 

Баянзүрх дүүргийн 17 дугаар хороо, Да хүрээ хотхон, 
Шархад  /13280/ гудамжны 65/А дугаар байрны 
зоорийн давхарын 07 тоот 45,9 м.кв талбайтай авто 
зогсоол 

14.207.676 
а/д Б.Золжаргал   

89086162 

11 
Баянзүрх дүүргийн 17 дугаар хороо, Да хүрээ хотхон, 
Шархад  /13280/ гудамжны 65/А дугаар байрны 

14.207.676 
а/д Б.Золжаргал   

89086162 
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зоорийн давхарын 08 тоот 45,9 м.кв талбайтай авто 
зогсоол 

12 

Баянзүрх дүүргийн 17 дугаар хороо, Шархадны 
гудамжны 59/А дугаар байрны 750 м.кв талбайтай 90 
хувийн гүйцэтгэлтэй үйлчилгээний зориулалттай үл 
хөдлөх хөрөнгө 

574.933.500 
а/д Б.Золжаргал   

89086162 

13 

Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хороо, 3 хэсэг 
Зайсангийн тойруу гудамж 62/6 дугаар байрны А/5-
502, 5, 6 тоот 312 м.кв талбайтай орон сууц, авто 
машины зогсоол 

515.000.000 
а/а Б.Энхсайхан   

89086167 

14 
Хан-Уул дүүргийн 1 дүгээр хороо, 120 мянгат 15 
дугаар байрны 29 тоот 40 м.кв талбайтай 3 өрөө орон 
сууц 

40.700.000 
а/д А.Алимаа    

89086187 

15 
Сонгинохайрхан дүүргийн 18 дугаар хороо, Толгойт 
/18101/ Москвагийн гудамжны 48/Б дүгээр байрны 29 
тоот 12 м.кв талбайтай авто зогсоол 

3.445.150 
д/ч 

Б.Ариунцэцэг   
89086225 

16 
Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хороо, Стадион Оргил 
/17012/, ХД-69 дүгээр байрны зоорийн давхарын 23 
тоот 16,2 м.кв талбайтай авто зогсоол 

8.488.100 
д/ч 

Б.Ононтамир   
80016226 

17 
Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хороо, Стадион Оргил 
/17012/, ХД-69 дүгээр байрны зоорийн давхарын 22 
тоот 16,2 м.кв талбайтай авто зогсоол 

8.488.100 
д/ч 

Б.Ононтамир   
80016226 

18 
Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хороо, Стадион Оргил 
/17012/, ХД-69 дүгээр байрны зоорийн давхарын 21 
тоот 16,2 м.кв талбайтай авто зогсоол 

8.488.100 
д/ч 

Б.Ононтамир   
80016226 

19 
Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хороо, Стадион Оргил 
/17012/, ХД-69 дүгээр байрны зоорийн давхарын 20 
тоот 16,2 м.кв талбайтай авто зогсоол 

8.488.100 
д/ч 

Б.Ононтамир   
80016226 

20 
Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хороо, Стадион Оргил 
/17012/, ХД-69 дүгээр байрны зоорийн давхарын 19 
тоот 16,2 м.кв талбайтай авто зогсоол 

8.488.100 
д/ч 

Б.Ононтамир   
80016226 

21 
Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хороо, Стадион Оргил 
/17012/, ХД-69 дүгээр байрны зоорийн давхарын 18 
тоот 16,2 м.кв талбайтай авто зогсоол 

8.488.100 
д/ч 

Б.Ононтамир   
80016226 

22 

Баянгол дүүргийн 17 дугаар хороо, 4 дүгээр 
хороолол, Жалханз хутагт Дамдинбазарын гудамжны 
40/А дугаар байрны 2 тоот 86,5 м.кв талбайтай 4 
өрөө орон сууц 

100.141.050 
д/ч 

Ц.Цолмонтуяа   
89086142 

23 
Хан-Уул дүүргийн 10 дугаар хороо, 28 дугаар 
хороолол /17130/ 0 гудамжны 815/1 тоот 102,9 м.кв 
талбайтай амины орон сууц 

68.254.500 
а/а Ц.Чинтуяа 

89086144 

24 

Сонгинохайрхан дүүргийн 6 дугаар, Ханын материал 
/18060/ гудамжны 60 дугаар байрны В-4 тоот 91,4 
м.кв талбайтай үйлчилгээний зориулалттай үл 
хөдлөх хөрөнгө 

23.030.600 
а/а Ц.Чинтуяа 

89086144 

25 
Баянгол дүүргийн 3 дугаар хороо, 2 дугаар хороолол, 
Төмөр замын 65 дугаар байрны 96 тоот 40,1 м.кв 
талбайтай 3 өрөө орон сууц 

52.105.100 
д/ч Ш.Гантөр   

89086224 

26 

Сонгинохайрхан дүүргийн 7 дугаар хороо, Хилчин 
хотхон /18140/, Баянхошууны гудамжны 12 дугаар 
байрны зоорийн давхарын 10 тоот 15 м.кв талбайтай   
авто зогсоол 

3.763.500 
д/ч Ш.Гантөр   

89086224 

27 

Сонгинохайрхан дүүргийн 7 дугаар хороо, Хилчин 
хотхон /18140/, Баянхошууны гудамжны 12 дугаар 
байрны 51 тоот 47,52 м.кв талбайтай 2 өрөө орон 
сууц 

27.045.100 
д/ч Ш.Гантөр   

89086224 

28 

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 

Хашаа байшин, газар 



29 

Сонгинохайрхан дүүргийн 3 дугаар хороо, Бага наран 
28 дугаар гудамжны 9/А тоотод байрлах 57,75 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, 492,0 м.кв талбайтай гэр 
бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

14.750.000 
а/д Р.Азбаяр    

89086135 

30 

Сонгинохайрхан дүүргийн 26 дугаар хороо, Мандал 
овоо 27 дугаар гудамжны 47 тоотод байрлах 65 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, 504 м.кв талбайтай гэр 
бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

17.500.000 
д/ч Д.Мөнхцэцэг   

89086130 

31 

Сонгинохайрхан дүүргийн 28 дугаар хороо, Ногоон 
чулуут 2 дугаар гудамжны 1/А тоотод байрлах 48 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, 342 м.кв талбайтай гэр 
бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

23.034.500 
д/ч Ц.Номин   

89086177 

32 

Сонгинохайрхан дүүргийн 28 дугаар хороо, Ногоон 
чулуут 2 дугаар гудамжны 1 тоотод байрлах 91 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, 342 м.кв талбайтай гэр 
бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

17.285.000 
д/ч Ц.Номин   

89086177 

33 

Баянзүрх дүүргийн 12 дугаар хороо, Зүүн жанжины 23 
дугаар гудамжны 464 тоотод байрлах 374 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, 700 м.кв талбайтай гэр 
бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

255.950.000 
а/а П.Байгалмаа    

89086175 

34 

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 

1.053.062.550 
а/д В.Уранцэцэг   

89086123 

35 

Баянгол дүүргийн 20 дугаар хороо, Үйлдвэрийн 
баруун бүс, Үйлдвэрийн  тойруу гудамж 109/1 тоотод 
байрлах 10354,64 м.кв талбайтай үйлдвэрийн 
зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө, 23100 м.кв 
талбайтай эзэмших эрхтэй газрын хамт 

5.728.950.000 
д/ч Г.Ганбаатар 

89086157 

36 

Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын 3 дугаар баг 
Ацетилины үйлдвэрийн хойд талд НИК-ийн төв 
байрны баруун талд байршилтай 1835 м.кв 
талбайтай барилга, барилгын материалын 
үйлдвэрийн зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө, 10,001 
м.кв талбайтай эзэмших эрхтэй газар 

240.194.250 
д/ч М.Баясгалан   

89086229 

37 

Баянзүрх дүүргийн 10 дугаар хороо, 1 дүгээр хэсэг 
Улаанхуаран 1 дүгээр гудамжны 191 дүгээр барилгын 
зоорийн давхарын 192 м.кв талбайтай үйлчилгээний 
зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө, тус барилгын 1-5 
давхарын 960 м.кв талбайтай үйлчилгээний 
зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө, 11-191 тоотод 
байрлах үйлчилгээтэй амины орон сууцны 
зориулалттай  515 м.кв талбайтай эзэмших эрхтэй 
газрын хамт 

722.000.000 
д/ч 

Н.Өлзийбаяр   
89086166 

38 
Баянзүрх дүүргийн 10 дугаар хороо, Иргэний ахуйн 
/УХ 1 а-2033 тоот/ 448 м.кв талбайтай эзэмших 
эрхтэй газар 

155.800.000 
д/ч 

Н.Өлзийбаяр   
89086166 

39 

Баянзүрх дүүргийн 10 дугаар хороо, 1 дүгээр хэсэг 
Улаанхуаран 1 дүгээр гудамжны 191 тоотод байрлах 
960 м.кв талбайтай үйлчилгээний зориулалттай үл 
хөдлөх эд хөрөнгө, Цахилгаан дэд станцын зүүн урд 
талд байрлах АОС зориулалттай 759 м.кв талбайтай 
эзэмших эрхтэй газрын хамт 

744.200.000 
д/ч 

Н.Өлзийбаяр   
89086166 

40 

Баянзүрх дүүргийн 17 дугаар хороо, Холбоо толгой 
41 дүгээр гудамжны 983 тоотод байрлах 66 м.кв 
талбайтай 40 хувийн гүйцэтгэлтэй хувийн сууц, 664 
м.кв талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

5.633.300 
а/д Б.Золжаргал   

89086162 

41 

Баянзүрх дүүргийн 28 дугаар хороо, Хужирбулан 4 
дүгээр хэсэг 45 дугаар гудамжны 1623 тоотод 
байрлах 60 м.кв талбайтай хувийн сууц, 425 м.кв 
талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

15.730.000 
а/д Ц.Батзориг   

89086163 



42 

Баянзүрх дүүргийн 27 дугаар хороо, Дунд дарь эх 35 
дугаар гудамжны 1845 тоотод байрлах 44 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, 154 м.кв талбайтай гэр 
бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

11.350.000 
д/ч 

Ж.Оюунжаргал   
89086158 

43 

Увс аймгийн Улаангом сумын 9 дүгээр баг /шинэ хаяг 
10 дугаар баг/ 14/3 тоотод байрлах 14*7 хэмжээтэй 
хувийн сууц, 1359,6 м.кв талбайтай эзэмших эрхтэй 
газрын хамт 

12.500.000 
а/а Б.Энхсайхан   

89086167 

44 

Хан-Уул дүүргийн 9 дүгээр хороо, Буянт-Ухаагийн 4 
дүгээр гудамжны 200 тоотод байрлах 128 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, 700 м.кв талбайтай гэр 
бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

26.691.520 
д/ч Б.Хүрлээ    

89086190 

 

Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар 


