
УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЕРӨНХИИ МЕНЕЖЕРИЙН

ТУШААЛ

. оны сарын /^ ө д ө р Дугаар
Улаанбаатар хот

Орон сууц эзэмших эрхийн 
бичиг шинээр олгох, нэр шилжүүлэх, 

хүчингүй болгох тухай

Хот, тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.2 дахь 
заалт, Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/279 захирамжаар батлагдсан 
Захирамжпалын баримт бичиг боловсруулах батлах, хянах, мэдээлэх журмын 2 
дугаар хэсгийн 2.4.1 дэх заалт, Захирагчийн ажпын албаны дүрмийн 2 дугаар 
хэсгийн 2.9.5, 3 дугаар хэсгийн 3.1.23, Ерөнхий менежерийн зөвлөлийн
хуралдааны 2018 оны 08 дугаар тэмдэглэлийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Орон сууц эзэмших эрхийн бичиг шинээр авах иргэдийн нэрсийг 1 дүгээр 
хавсралтаар, Орон сууц эзэмших эрхийн бичгийг шилжүүлэн авах иргэдийн 
нэрсийг 2 дугаар хавсралтаар, Орон сууц эзэмших эрх нь хүчингүй болсон 
иргэдийн нэрсийг 3 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2. Орон сууц эзэмших эрхийн бичгийн үнэт цаасны ашиглалт, олголт, 
хураамжинд хяналт тавьж ажиллахыг Ахлах нягтлан бодогч /Б.Цэрмаа/-д үүрэг 
болгосугай.

1  4 1 1
УЛААНБААТАР ХОТЫН ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕР 
БӨГӨӨД ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫЦУ\ЛБАНЫ

Т.ГАНТӨМӨР
ЭД.:

даргаГ а

Э.ЛЬаскир о1с1_рс\\Л/огк Ьоситеп15\Ьос 2018\Түшаал Ьос 2018.Ьосх

111г30П30Я



Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн
& Ж ... оны сарын/^.өдрийн

^^ ..ту ш а а л ы н ^^К ^а в с р а л т

ОРОН СУУЦ ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН 
БИЧИГ ШИНЭЭР АВАХ ИРГЭД

д /д Овог нэр Хаяг Эрхийн бичгийн 
дугаар

1

Сонгино
Бямбажав

Баянгол дүүргийн 8 дугаар хороо 4 
дүгээр хороолол, 11 дүгээр байрны 1 
дүгээр орцны "0” тоот 2018004

2 Зундуй
Очирпүрэв

Сонгинохайрхан дүүргийн 16 дугаар 
хороо 1 дүгээр хороолол, 27 дугаар 
байрны 2 дугаар орцны “0” тоот 2018005

3

Доржбал
Нарантуяа

Баянзүрх дүүргийн 18 дугаар хороо 
13 дугаар хороолол, 11 дүгээр 
байрны 2 дугаар орцны “0” тоот 2018006



Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн
^оны '/./г?сарын/тг.. өдрийн

/й^.^..туша(алынйй15^5^авсралт

- Л '

ОРОН СУУЦ ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН БИЧГИЙГ 
ШИЛЖҮҮЛЭН АВАХ ИРГЭДИЙН НЭРС

д /д Нэр Хаяг Шинээр олгосон 
эрхийн бичгийн 
дугаар

Тайлбар

1

Дашдаваа
Мягмарбаяр

Сонгинохайрхан 
дүүргийн 2 дугаар 
хороо, 63 дугаар 
гудамж, 26 тоот

2018008

Бат-Очир
Балцэцэгээс
нэр
шилжүүлсэн
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ОРОН СУУЦ ЭЗЭМШИХ ЭРХ НЬ ХҮЧИНГҮЙ 
БОЛСОН ИРГЭДИЙН НЭРС

д /д Овог нэр Хаяг Эрхийн бичгийн 
дугаар

1

Бат-Очир
Балцэцэг

Сонгинохайрхан дүүргийн 2 
дугаар хороо, 63 дугаар гудамж, 
26 тоот 2015008


