
АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА 
 

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

байгууламжийн АНХНЫ албадан дуудлага худалдааг 2020 оны 10 дугаар сарын 29-ны өдрийн 10 цагт тус газрын 

200 тоот өрөөнд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2020 оны 10 дугаар сарын 28-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 

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 

Орон сууц, барилга байгууламж 

1 
Сүхбаатар дүүргийн 6 дугаар хороо, Бага тойруу гудамж 3 
дугаар байрны 51 тоот 21 м.кв талбайтай 1 өрөө орон сууц 

63.712.600 
д/ч И.Гомбожав   

89086149 

2 
Чингэлтэй дүүргийн 5 дугаар хороо, 6 дугаар хороолол, 2/А 
дугаар байрны 41 тоот 38 м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

79.677.290 
д/ч И.Гомбожав   

89086149 

3 
Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хороо, 14 дүгээр хороолол 9 
дүгээр байрны 4 тоот 35 м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 

48.197.660 
д/ч И.Гомбожав   

89086149 

4 
Хан-Уул дүүргийн 1 дүгээр хороо, Жаргалан 5 дугаар 
байрны 28 тоот 107 м.кв талбайтай 4 өрөө орон сууц 

174.440.000 
а/д Т.Ариунболор  

89086147 

5 

Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хороо, Роял Каунти /17024/, 
Тэнгэр Рашааны гудамжны 306 дугаар байрны 202 тоот 231 
м.кв талбайтай 4 өрөө орон сууц, зоорийн давхарын 2 тоот 
авто зогсоолын хамт 

605.500.000 
а/а М.Золбоо    

89086141 

6 
Баянгол дүүргийн 6 дугаар хороо, Дилав хутагт 
Жамсранжав гудамжны 12/5 дугаар байрны 61 тоот 39,75 
м.кв талбайтай 1 өрөө орон сууц 

45.578.540 
д/ч Ч.Урангоо  

89086181 

7 
Баянгол дүүргийн 3 дугаар хороо, Үйлдвэрийн төвийн бүс 
/16020/ Дундгол гудамжны 30/Б дүгээр байрны 56 тоот 71,3 
м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

139.748.000 
д/ч Х.Энхтулга  

89086183 

8 

Баянзүрх дүүргийн 3 дугаар хороо, 12 дугаар хороолол 
13381/, Энхтайваны өргөн чөлөө 49 дүгээр барилгын 4 
дүгээр давхарын хэсгийн 162 м.кв талбайтай орон сууцны 
зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө 

151.277.981 
д/ч Х.Энхтулга  

89086183 

9 
Баянгол дүүргийн 2 дугаар хороо, 2 дугаар хороолол 
/16050/ Энхтайваны өргөн чөлөө гудамжны 50/А дугаар 
байрны 61 тоот 43,3 м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 

63.000.000 
а/д Б.Янжинлхам   

89086182 

10 

Баянзүрх дүүргийн 16 дугаар хороо, 16 дугаар хороолол 
/13321/, Дандарбаатарын гудамжны 50/Б тоот 3450 м.кв 
талбайтай үйлчилгээний зориулалттай 70 хувийн 
гүйцэтгэлтэй үл хөдлөх хөрөнгө 

1.506.683.570 
д/ч Д.Оюунцэцэг   

89086122 

11 
Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хороо, Удирдлагын академи, 
Зайсан гудамжны 50 дугаар байрны 9 тоот 80,14 м.кв 
талбайтай 3 өрөө орон сууц 

105.186.200 
д/а Т.Мөнхзул  

89086128 

12 
Налайх дүүргийн 3 дугаар хороо, Бүс нуур /12610/ 
гудамжны 121 тоот 1498 м.кв талбайтай 90 хувийн 
гүйцэтгэлтэй үйлдвэрийн зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө 

457.493.400 
д/ч Ц.Номин  

89086177 

13 
Сүхбаатар дүүргийн 3 дугаар хороо, 5 дугаар хороолол, ТЗ-
40 дүгээр байрны 77 тоот 29 м.кв талбайтай 2 өрөө орон 
сууц 

77.000.000 
д/ч Д.Мөнхцэцэг   

89086130 

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


14 
Сонгинохайрхан дүүргийн 14 дүгээр хороо, 1 дүгээр 
хороолол, Залуус гудамжны 39 дүгээр байрны 14 тоот 42 
м.кв талбайтай 1 өрөө орон сууц 

44.808.400 
а/д Р.Азбаяр   

89086135 

15 
Сонгинохайрхан дүүргийн 6 дугаар хороо, Хайрхан ханын 
материал /18060/, 54/Б дүгээр байрны 77 тоот 68,86 м.кв 
талбайтай 3 өрөө орон сууц 

67.210.220 
д/ч Г.Уянга            
89086220 

16 
Дорноговь аймгийн Сайхандулаан сумын Өндөр жавхлан 
нэртэй газарт орших 251,10 гектар талбай бүхий уурхайн 
ашигт малтмал ашиглах тусгай зөвшөөрөл 

23.143.572.494 
а/д Э.Уянга    
89086153 

17 

Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хороо, Зайсан, Зайсангийн 
гудамж 76 дугаар байрны 11 тоот 263 м.кв талбайтай 5 
өрөө орон сууц, зоорийн давхарын 24 тоот 18 м.кв 
талбайтай авто зогсоолын хамт 

350.000.000 
д/ч Г.Ганбаатар 

89086157 

18 
Баянгол дүүргийн 6 дугаар хороо, 10 дугаар хороолол 48/А 
дугаар байрны 01 тоот 53,1 м.кв талбайтай 2 өрөө орон 
сууц 

60.760.000 
а/х Т.Алтангэрэл   

89086185 

19 
Сүхбаатар дүүргийн 18 дугаар хороо, Дамбадаржаа 
/14060/, Бэлхийн 49 дүгээр гудамжны 195/3-4 тоот 128,2 
м.кв талбайтай хувийн сууц 

134.400.000 
д/ч Б.Ононтамир   

80016226 

20 
Сүхбаатар дүүргийн 5 дугаар хороо, Үндсэн хуулийн 
гудамж 6 дугаар байрны 34 тоот 63,06 м.кв талбайтай 2 
өрөө орон сууц 

104.690.600 
а/д У.Энхсоёл  

89086154 

21 
Сүхбаатар дүүргийн 6 дугаар хороо, Бага тойруу, 21 дүгээр 
байрны 23 тоот 30 м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 

40.346.600 
а/а Т.Баттүшиг   

89086151 

22 
Сүхбаатар дүүргийн 4 дүгээр хороо, 1 дүгээр 40 мянгатын 
42 дугаар байрны 17 тоот 51 м.кв талбайтай 3 өрөө орон 
сууц 

408.243.500 
д/ч Ё.Байгальмаа   

89086156 

23 
Баянзүрх дүүргийн 1 дүгээр хороо, Залуучуудын гудамж-
22, 101 дүгээр байрны 902 тоот 240 м.кв талбайтай 4 өрөө 
орон сууц 

257.670.000 
д/ч Ё.Байгальмаа   

89086156 

24 
Сүхбаатар дүүргийн 4 дүгээр хороо, УАА-н 20 дугаар 
байрны 16 тоот 29 м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 

42.721.419 
д/ч Ё.Байгальмаа   

89086156 

25 
Баянзүрх дүүргийн 3 дугаар хороо, 12 дугаар хороолол 55 
дугаар байрны 29 тоот 36 м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

70.281.680 
д/ч М.Баясгалан  

89086229 

26 
Баянзүрх дүүргийн 3 дугаар хороо, 12 дугаар хороолол 3 
дугаар байрны 27 тоот 38 м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

83.608.700 
д/ч М.Баясгалан  

89086229 

27 
Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар хороо, Кристалл таун хотхон 
/13311/ Хүннү гудамж 804 дүгээр байрны 304 тоот 179,47 
м.кв талбайтай 6 өрөө орон сууц 

287.700.000 
а/х Н.Майбаяр 

89086186 

28 
Баянзүрх дүүргийн 6 дугаар хороо, 13 дугаар хороолол 21 
дүгээр байрны 16 тоот 18 м.кв талбайтай 1 өрөө орон сууц 

43.554.000 
д/ч 

Б.Мөнгөнцэцэг   
89086164 

29 
Баянзүрх дүүргийн 6 дугаар хороо, 13 дугаар хороолол 21 
дүгээр байрны 196 тоот 40 м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

77.280.000 
д/ч 

Б.Мөнгөнцэцэг   
89086164 

30 
Баянзүрх дүүргийн 15 дугаар хороо, 13 дугаар хороолол 4 
дүгээр байрны 84 тоот 40 м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

86.324.700 
а/д Б.Золжаргал   

89086162 

31 
Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хороо, Зайсан гудамжны 46 
тоот 530 м.кв талбайтай аялал жуулчлалын зориулалттай 
үл хөдлөх хөрөнгө 

789.530.000 
а/д Б.Золжаргал   

89086162 

32 
Баянзүрх дүүргийн 6 дугаар хороо, 13 дугаар хороолол 40 
дүгээр байрны 71 тоот 61,2 м.кв талбайтай 2 өрөө орон 
сууц 

75.404.140 
а/д Ц.Батзориг   

89086163 

33 
Баянзүрх дүүргийн 18 дугаар хороо, 13 дугаар хороолол, 10 
дугаар байрны 28 тоот 18 м.кв талбайтай 1 өрөө орон сууц 

70.000.000 
а/д Ц.Батзориг   

89086163 

34 
Баянзүрх дүүргийн 16 дугаар хороо, 16 дугаар хороолол 27 
дугаар байрны 15 тоот 39 м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

63.137.119 
а/х Э.Цэрэнханд  

89086227 

35 
Баянгол дүүргийн 6 дугаар хороо, 10 дугаар хороолол 
/16081/ 38 дугаар байрны зоорийн давхарын 2 тоот 34 м.кв 
талбайтай үйлчилгээний зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө 

9.637.110 
д/ч Б.Мөнхцэнд  

89086159 



36 
Сонгинохайрхан дүүргийн 29 дүгээр хороо, Москва 
хороолол 131/3 дугаар байрны 57 тоот 64,39 м.кв 
талбайтай орон сууц 

69.013.910 
а/д В.Дэлгэрцэцэг   

89086189 

37 
Баянзүрх дүүргийн 13 дугаар хороо, 14 дүгээр хороолол 
/13330/ Энхтайваны өргөн чөлөө гудамжны 89 дүгээр 
байрны 116 тоот 55,9 м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 

64.609.160 
а/д В.Дэлгэрцэцэг   

89086189 

38 
Баянзүрх дүүргийн 8 дугаар хороо, Төмөр замын ус-15 
гудамжны 5 дугаар байрны 3 тоот 40 м.кв талбайтай 2 өрөө 
орон сууц 

51.519.510 
д/ч А.Осорбурам  

89086187 

39 

Хан-Уул дүүргийн 2 дугаар хороо, 19 дүгээр хороолол, 
Чингисийн өргөн чөлөө 12/А дугаар байрны 1 дүгээр 
давхарын 2/А тоот 119,09 м.кв талбайтай 4 өрөө 
үйлчилгээний зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө 

210.700.000 
д/ч Н.Байгалтуяа   

89086221 

40 
Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хороо, Зайсангийн 44/1 дүгээр 
байрны 1 тоот 135 м.кв талбайтай 4 өрөө орон сууц 

146.223.700 
д/ч Д.Оюунчимэг  

89086180 

41 
Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хороо, Жаргалан хотхон 1 
дүгээр байрны 51 тоот 136,02 м.кв талбайтай 4 өрөө орон 
сууц 

213.473.977 
д/ч О.Уртнасан   

89086179 

42 
Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хороо, Стадион Оргил 
Чингисийн өргөн чөлөө гудамжны 6/А дугаар байрны 161 
тоот 103,62 м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

202.588.330 
д/ч С.Гантөр   

89086190 

43 
Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хороо, 14 дүгээр хороолол 
/13336/ ХД-36/А дугаар байрны 2 тоот 53,794 м.кв 
талбайтай 2 өрөө орон сууц 

63.921.900 
д/ч С.Гантөр   

89086190 

Хашаа байшин, газар 

44 

Сонгинохайрхан дүүргийн 15 дугаар хороо, Өнөр хороолол 
256 тоотод байрлах 168 м.кв талбайтай 2 давхар 
үйлчилгээний зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө, 84 м.кв 
талбайтай эзэмших эрхтэй газрын хамт 

106.732.791 
д/а Т.Мөнхзул  

89086128 

45 
Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хороо, Даваа худаг 7 
дугаар гудамжны 4 тоотод байрлах 700 м.кв талбайтай гэр 
бүлийн хэрэгцээний газар 

3.167.780 
д/ч Д.Мөнхцэцэг  

89086130 

46 

Сонгинохайрхан дүүргийн 7 дугаар хороо, Наран /18140/ 
Баянхошууны 24, 26, 28, 30 дугаартай 2742,23 м.кв 
талбайтай 4 ширхэг контор, агуулах, гараж, уурын зуухны 
зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө, 10,991 м.кв талбайтай 
эзэмших эрхтэй газрын хамт 

1.333.983.000 
х/ч З.Баярмаа  

89086170 

47 

Сонгинохайрхан дүүргийн 25 дугаар хороо, Одонт 11 
дүгээр гудамжны 13 тоотод байрлах 35 м.кв талбайтай 
хувийн сууц, 532 м.кв талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний 
газрын хамт 

11.303.589 
х/ч Ш.Ганцэцэг   

89086132 

48 

Сүхбаатар дүүргийн 11 дүгээр хороо, Цагдаагийн гудамж 
Г/46/Б тоотод байрлах 156 м.кв талбайтай үйлчилгээний 
зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө, 52 м.кв талбайтай 
эзэмших эрхтэй газрын хамт 

22.309.560 
х/ч Ш.Ганцэцэг   

89086132 

49 
Сүхбаатар дүүргийн 19 дүгээр хороо, Шарга морьт зусланд 
байрлах 2 давхар хувийн сууц /гэрчилгээ гараагүй/, 700 
м.кв талбайтай эзэмших эрхтэй газрын хамт 

38.438.750 
х/ч Ш.Ганцэцэг   

89086132 

50 

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 

143.010.000 
х/ч Ш.Ганцэцэг   

89086132 

51 

Баянзүрх дүүргийн 5 дугаар хороо, Монел 8 дугаар 
гудамжны 149 тоотод байрлах 56 м.кв талбайтай хувийн 
сууц, 275 м.кв талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний газрын 
хамт 

18.506.600 
х/ч Ш.Ганцэцэг   

89086132 

52 

Сонгинохайрхан дүүргийн 28 дугаар хороо, Сансар 10 
дугаар гудамжны 9/А тоотод байрлах 60 м.кв талбайтай 
хувийн сууц, 477 м.кв талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний 
газрын хамт 

13.620.600 
д/ч Ц.Номин  

89086177 



53 

Баянзүрх дүүргийн 28 дугаар хороо, 1 дүгээр хэсэг 2 дугаар 
гудамжны 83 тоотод байрлах 126 м.кв талбайтай хувийн 
сууц, гараж, 544 м.кв талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний 
газрын хамт 

30.576.000 
д/ч 

О.Янжинхорлоо  
89086134 

54 

Чингэлтэй дүүргийн 19 дүгээр хороо, Шадивлан /15020/, 8 
дугаар хэсгийн 83 тоотод байрлах 40 м.кв талбайтай 
хувийн сууц, 700 м.кв талбайтай эзэмших эрхтэй газрын 
хамт 

20.859.790 
д/ч 

Б.Мөнгөнцэцэг   
89086164 

55 

Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хороо 10 айлын 2 дугаар 
гудамжны 46/Д тоотод байрлах 176 м.кв талбайтай гахайн 
байр, гараж, ажилчдын байрны зориулалттай үл хөдлөх 
хөрөнгө, 120 м.кв талбайтай хувийн сууцны зориулалттай 
үл хөдлөх хөрөнгө, 700 м.кв талбайтай гэр бүлийн 
хэрэгцээний газар, 46/Г тоотод байрлах 360 м.кв талбайтай 
70 хувийн гүйцэтгэлтэй хувийн сууц, 700 м.кв талбайтай 
эзэмших эрхтэй газар, 46/В тоотод байрлах 78 м.кв 
талбайтай 2 давхар хувийн сууц, 700 м.кв талбайтай гэр 
бүлийн хэрэгцээний газар 

245.239.400 
д/ч Б.Мөнхцэнд   

89086159 

56 
Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хороо, Ар гүнтэд 
байрлах 2798,0 м.кв талбайтай эзэмших эрхтэй газар 

58.800.000 
а/д В.Дэлгэрцэцэг  

89086189 

57 

Баянзүрх дүүргийн 9 дүгээр хороо, Шар хадны 54 дүгээр 
гудамжны 771 тоотод байрлах 168 м.кв талбайтай 2 давхар 
хувийн сууц, 497 м.кв талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний 
газрын хамт 

42.336.000 
д/ч И.Гомбожав   

89086149 

58 

Дорноговь аймгийн Сайншанд сумын 1 дүгээр баг 
Аюушийн-1 тоотод байрлах 380 м.кв талбайтай 1 давхар 
үйлчилгээний зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө, 
өргөтгөлийн 96 м.кв талбайтай үйлчилгээний зориулалттай 
үл хөдлөх хөрөнгө, 948,0 м.кв талбайтай эзэмших эрхтэй 
газрын хамт 

322.105.000 
д/ч И.Гомбожав   

89086149 

59 
Баянгол дүүргийн 20 дугаар хороонд байрлах 28,243 м.кв 
талбайтай аж ахуйн зориулалттай эзэмших эрхтэй газар 

1.397.867.450 
а/а М.Золбоо    

89086141 

60 
Баянгол дүүргийн 20 дугаар хороо, Үйлдвэрийн баруун бүс-
4 /16103/-д байрлах 1150 м.кв талбайтай ногоо тарих 
зориулалттай эзэмших эрхтэй газар 

91.000.000 
а/а М.Золбоо    

89086141 

61 
Баянгол дүүргийн 20 дугаар хороонд байрлах 10,000 м.кв 
талбайтай аж ахуйн зориулалттай эзэмших эрхтэй газар  

799.215.200 
а/а М.Золбоо    

89086141 

62 
Баянгол дүүргийн 20 дугаар хороонд байрлах 6716 м.кв 
талбайтай үйлдвэрлэлийн зориулалттай эзэмших эрхтэй 
газар 

536.753.000 
а/а М.Золбоо    

89086141 

63 
Баянгол дүүргийн 20 дугаар хороонд байрлах 1302 м.кв 
талбайтай аж ахуйн зориулалттай эзэмших эрхтэй газар 

104.057.800 
а/а М.Золбоо    

89086141 

64 

Сонгинохайрхан дүүргийн 3 дугаар хороо, Бага Нарангийн 
31 дүгээр гудамжны 05 тоотод байрлах 168 м.кв талбайтай 
хувийн сууц, гараж, 57,5 м.кв талбайтай дэлгүүрийн 
зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө, 697,5 м.кв талбайтай гэр 
бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

35.130.900 
а/д Р.Азбаяр  

89086135 

65 
Сонгинохайрхан дүүргийн 24 дүгээр хороо, Зээл 26 дугаар 
гудамжны 30/Б тоотод байрлах 598 м.кв талбайтай гэр 
бүлийн хэрэгцээний газар 

2.100.000 
д/ч Н.Нямдаваа  

89086131 

66 
Сонгинохайрхан дүүргийн 10 дугаар хороо, Зүүн баян уул 
24 дүгээр гудамжны 6 тоотод байрлах 562 м.кв талбайтай 
гэр бүлийн хэрэгцээний газар 

3.810.079 
д/ч Н.Байгалтуяа   

89086221 

67 

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 

348.320.000 
д/ч С.Гантөр  

89086190 

68 

Сүхбаатар дүүргийн 16 дугаар хороо, Бэлхийн 10 дугаар 
гудамжны 208 тоотод байрлах 192 м.кв талбайтай хувийн 
сууц, 638 м.кв талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний газрын 
хамт 

60.002.670 
а/х Т.Алтангэрэл   

89086185 



69 

Чингэлтэй дүүргийн 7 дугаар хороо, Хувьсгалчид А-9 
дүгээр гудамжны 162 тоотод байрлах 106 м.кв, 40 м.кв 
талбайтай 2 ширхэг хувийн сууц, 542 м.кв талбайтай гэр 
бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

39.674.800 
д/ч Б.Ононтамир   

80016226 

70 

Сүхбаатар дүүргийн 18 дугаар хороо, Бэлхийн 45 дугаар 
гудамжны 50/А тоотод байрлах 96 м.кв талбайтай 
дэлгүүрийн зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө, 612 м.кв 
талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

76.412.861 
д/ч Б.Ононтамир   

80016226 

71 

Сүхбаатар дүүргийн 18 дугаар хороо, Бэлхийн 45 дугаар 
гудамжны 50/Б тоотод байрлах 517,75 м.кв талбайтай 
хувийн сууц, 553 м.кв талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний 
газрын хамт 

432.086.823 
д/ч Б.Ононтамир   

80016226 

72 

Чингэлтэй дүүргийн 14 дүгээр хороо, Хандгайт 1 дүгээр 
гудамжны 12/Б тоотод байрлах 254,80 м.кв талбайтай 
үйлчилгээний зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө, 300 м.кв 
талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

109.016.670 
д/ч Ё.Байгальмаа   

89086156 

73 

Сүхбаатар дүүргийн 15 дугаар хороо, Дамбадаржаа 61 
дүгээр гудамжны 5 тоотод байрлах 96 м.кв талбайтай 70 
хувийн гүйцэтгэлтэй хувийн сууцны зориулалттай үл 
хөдлөх хөрөнгө, 600 м.кв талбайтай эзэмших эрхтэй газрын 
хамт 

79.890.440 
д/ч Ё.Байгальмаа   

89086156 

74 

Чингэлтэй дүүргийн 19 дүгээр хороо, Тахилтын 1 дүгээр 
гудамжны 129 тоотод байрлах 53 м.кв талбайтай хувийн 
сууц, 289 м.кв талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний газрын 
хамт 

19.434.100 
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 10 дугаар сарын 29-ны өдрийн 10 цагт тус газрын 

200 тоот өрөөнд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2020 оны 10 дугаар сарын 28-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,  

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 

Орон сууц, барилга байгууламж 

1 
Баянзүрх дүүргийн 25 дугаар хороо, 13 дугаар хороолол 
/13374/, ХД-91 дүгээр байрны 48 тоот 51,88 м.кв талбайтай 
2 өрөө орон сууц 

51.073.214 
а/д Б.Пүрэвдорж   

89086188 

2 
Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар хороо, Нарны зам 406 дугаар 
байрны 63 тоот 118,44 м.кв талбайтай 4 өрөө орон сууц 

111.146.553 
а/х Н.Майбаяр 

89086186 

3 
Баянзүрх дүүргийн 5 дугаар хороо, 15 дугаар хороолол 
/13343/, Энхтайваны өргөн чөлөө 82 дугаар байрны 13 тоот 
49,9 м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 

38.556.500 
а/х Э.Бат-Эрдэнэ   

89086160 

4 
Чингэлтэй дүүргийн 4 дүгээр хороо, 6 дугаар хороолол 
/15141/, Анкарагийн гудамжны 10 дугаар байрны 2 тоот 95 
м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

103.750.000 
д/ч Б.Анар     
89086126 

5 
Хан-Уул дүүргийн 10 дугаар хороо, Буянт-Ухаа хороолол 
/17120/, Морингийн зам 60/1 дүгээр байрны 46 тоот 89,4 
м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

60.744.000 
а/д Б.Янжинлхам   

89086182 

6 
Хан-Уул дүүргийн 10 дугаар хороо, Буянт-Ухаа хороолол 
/17120/, Морингийн зам 60/1 дүгээр байрны 29 тоот 79,2 
м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

53.813.500 
а/д Б.Янжинлхам   

89086182 

7 

Хан-Уул дүүргийн 10 дугаар хороо, Буянт-Ухаа хороолол 
/17120/, Морингийн зам 60/1 дүгээр байрны Ү-14 тоот 128 
м.кв талбайтай үйлчилгээний зориулалттай үл хөдлөх эд 
хөрөнгө 

82.103.000 
а/д Б.Янжинлхам   

89086182 

8 
Баянгол дүүргийн 2 дугаар хороо, 2 дугаар хороолол 49 
дүгээр байрны 10 тоот 71 м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

57.508.000 
а/д Б.Янжинлхам   

89086182 

9 
Сүхбаатар дүүргийн 10 дугаар хороо, 25 дугаар байрны 6 
тоот 63,67 м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

48.325.000 
а/д Б.Янжинлхам   

89086182 

10 
Хан-Уул дүүргийн 4 дүгээр хороо, Вива сити 3/20 дугаар 
байрны 5-1 тоот 30,3 м.кв талбайтай 1 өрөө орон сууц 

24.240.000 
а/а Т.Баттүшиг   

89086151 

11 

Сүхбаатар дүүргийн 6 дугаар хороо /14201/ Их тойруу 73/1 
дүгээр байрны 42/Б-ийн 2, 3, 4 дүгээр давхарын 468 м.кв 
м.кв талбайтай орон сууцны зориулалттай үл хөдлөх 
хөрөнгө 

431.643.500 
а/а Т.Баттүшиг   

89086151 

12 
Сонгинохайрхан дүүргийн 19 дүгээр хороо, 21 дүгээр 
хороолол /18081/, Үйлдвэрчний эвлэл гудамжны 56 дугаар 
байрны 33 тоот 39,7 м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 

30.000.000 
д/ч Ц.Номин   

89086177 

13 
Сонгинохайрхан дүүргийн 19 дүгээр хороо, 21 дүгээр 
хороолол 4-30 дугаар байрны 24 тоот 41,2 м.кв талбайтай 
3 өрөө орон сууц 

32.000.000 
д/ч Ц.Номин   

89086177 

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


14 
Сонгинохайрхан дүүргийн 18 дугаар хороо, Москва 
хороолол /18070/, Москвагийн гудамж 119 дүгээр байрны 
506 тоот 47,17 м.кв талбайтай 1 өрөө орон сууц 

37.850.000 
д/ч Э.Энхжин  

89086169 

15 
Хан-Уул дүүргийн 3 дугаар хороо, Үйлдвэр /17042/, 
Шаравын гудамжны 43 дугаар байрны 95 тоот 49,84 м.кв 
талбайтай 2 өрөө орон сууц 

46.102.000 
д/ч Д.Оюунчимэг  

89086180 

16 

Чингэлтэй дүүргийн 2 дугаар хороо, 40, 50 мянгат /15171/, 
Бакула ринбучийн гудамжны 30 дугаар байрны 3 дугаар 
давхарын 128,76 м.кв талбайтай оффис, үйлчилгээний 
зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө 

218.585.000 
д/ч Д.Нямдулам  

89086139 

17 
Сонгинохайрхан дүүргийн 5 дугаар хороо, 21 дүгээр 
хороолол /18082/, ХД-46 дугаар байрны 51 тоот 69,4 м.кв 
талбайтай 3 өрөө орон сууц 

40.193.000 
д/ч О.Уртнасан   

89086179 

Хашаа байшин, газар 

18 

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 

7.440.000 
а/х Т.Алтангэрэл  

89086185 

19 

Сонгинохайрхан дүүргийн 25 дугаар хороо, Одонт 21 
дүгээр гудамжны 193 тоотод байрлах 130 м.кв талбайтай 
хувийн сууц, 700 м.кв талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний 
газрын хамт 

17.300.000 
х/ч Ш.Ганцэцэг   

89086132 

20 

Баянгол дүүргийн 11 дүгээр хороо, Баруун ард аюуш 1 
дүгээр гудамжны 11/А тоотод байрлах 1, 2, 3 дугаар 
давхарын нийт 432 м.кв талбайтай хувийн сууцны 
зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө, 407 м.кв талбайтай гэр 
бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

153.501.045 
д/ч Х.Энхтулга  

89086183 

21 

Баянгол дүүргийн 8 дугаар хороо, 3 дугаар хороолол, 
Дилав хутагт Жамсранжав гудамжны 15/4 тоот 85 м.кв 
талбайтай үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зориулалттай үл 
хөдлөх хөрөнгө, 130 м.кв талбайтай эзэмших эрхтэй газрын 
хамт 

60.775.000 
д/ч 

А.Отгонжаргал  
89086120 

 

 

 

Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар 


