
АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА 
 

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

байгууламжийн АНХНЫ албадан дуудлага худалдааг 2020 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн 10 цагт тус газрын 

200 тоот өрөөнд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2020 оны 06 дугаар сарын 11-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: 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 
Баянзүрх дүүргийн 5 дугаар хороо, 15 дугаар хороолол 
/13343/ 48/В дүгээр байрны 101 тоот 44,1 м.кв талбайтай 
2 өрөө орон сууц 

51.268.463 
а/х Э.Бат-Эрдэнэ 

89086160 

2 
Баянгол дүүргийн 5 дугаар хороо /шинэ хороо 20/ ТТЭ 42 
дугаар байрны 12 тоот 10 м.кв талбайтай 1 өрөө орон 
сууц 

10.560.690 
д/ч М.Баясгалан   

89086229 

3 
Баянзүрх дүүргийн 3 дугаар хороо, 12 дугаар хороолол 7 
дугаар байрны 22 тоот 18 м.кв талбайтай 1 өрөө орон 
сууц 

37.853.060 
д/ч М.Баясгалан   

89086229 

4 
Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын Нэгдүгээр  баг 136 
дугаар байрны 23 тоот 54,67 м.кв талбайтай 2 өрөө орон 
сууц 

35.475.363 
д/ч М.Баясгалан   

89086229 

5 
Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын Нэгдүгээр  баг 136 
дугаар байрны 24 тоот 52,85 м.кв талбайтай 2 өрөө орон 
сууц 

34.294.365 
д/ч М.Баясгалан   

89086229 

6 
Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын Нэгдүгээр  баг 8 
дугаар хэсэг гудамжны 136 дугаар байрны 9 тоот 69,5 
м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

45.098.550 
д/ч М.Баясгалан   

89086229 

7 
Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын Нэгдүгээр  баг 7 
дугаар хэсэг гудамжны 136 дугаар байрны 5 тоот 69,5 
м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

45.098.550 
д/ч М.Баясгалан   

89086229 

8 
Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын Нэгдүгээр  баг 7 
дугаар хэсэг гудамжны 136 дугаар байрны 21 тоот 69,5 
м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

45.098.550 
д/ч М.Баясгалан   

89086229 

9 
Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын Нэгдүгээр  баг 7 
дугаар хэсэг гудамжны 136 дугаар байрны 1 тоот 69,5 
м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

45.098.550 
д/ч М.Баясгалан   

89086229 

10 
Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын Нэгдүгээр  баг 7 
дугаар хэсэг гудамжны 136 дугаар байрны 28 тоот 69,5 
м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

45.098.550 
д/ч М.Баясгалан   

89086229 

11 
Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын Нэгдүгээр  баг 136 
дугаар байрны 27 тоот 35,32 м.кв талбайтай 1 өрөө орон 
сууц 

22.919.148 
д/ч М.Баясгалан   

89086229 

12 
Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын Нэгдүгээр  баг 136 
дугаар байрны 18 тоот 35,32 м.кв талбайтай 1 өрөө орон 
сууц 

22.919.148 
д/ч М.Баясгалан   

89086229 

13 
Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын Нэгдүгээр  баг 136 
дугаар байрны 10 тоот 35,32 м.кв талбайтай 1 өрөө орон 
сууц 

22.919.148 
д/ч М.Баясгалан   

89086229 

http://www.niislel.cd.gov.mn/
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14 

Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын Нэгдүгээр  баг 9 
дүгээр хэсэг вокзалын баруун талд корпус-2, 86,3 м.кв 
талбайтай худалдаа үйлчилгээний зориулалттай үл 
хөдлөх хөрөнгө 

49.476.816 
д/ч М.Баясгалан   

89086229 

15 

Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын Нэгдүгээр  баг 9 
дүгээр хэсэг вокзалын баруун талд корпус-3, 85,2 м.кв 
талбайтай худалдаа үйлчилгээний зориулалттай үл 
хөдлөх хөрөнгө 

48.846.173 
д/ч М.Баясгалан   

89086229 

16 

Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын Нэгдүгээр  баг 9 
дүгээр хэсэг вокзалын баруун талд корпус-4, 85,2 м.кв 
талбайтай худалдаа үйлчилгээний зориулалттай үл 
хөдлөх хөрөнгө 

48.846.173 
д/ч М.Баясгалан   

89086229 

17 

Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын Нэгдүгээр  баг 9 
дүгээр хэсэг вокзалын баруун талд корпус-5, 71 м.кв 
талбайтай худалдаа үйлчилгээний зориулалттай үл 
хөдлөх хөрөнгө 

40.705.144 
д/ч М.Баясгалан   

89086229 

18 

Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын Нэгдүгээр  баг 9 
дүгээр хэсэг вокзалын баруун талд корпус-6, 71 м.кв 
талбайтай худалдаа үйлчилгээний зориулалттай үл 
хөдлөх хөрөнгө 

40.705.144 
д/ч М.Баясгалан   

89086229 

19 

Сонгинохайрхан дүүргийн 18 дугаар хороо, Москва 
хороолол, Москвагийн гудамжны 133/1 дүгээр гудамжны 1 
дүгээр байрны 25 тоот 91,15 м.кв талбайтай 2 өрөө орон 
сууц 

88.573.100 
а/д А.Алимаа    

89086187 

20 

Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар хороо, Хүннү гудамж /13312/ 
420/1 – 13 дугаар давхарын 1259,56 м.кв талбайтай 
үйлчилгээ, оффиссын зориулалттай 70 хувийн  
гүйцэтгэлтэй үл хөдлөх хөрөнгө 

6.587.302.400 
д/ч Б.Мөнгөнцэцэг   

89086164 

21 

Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар хороо, Хүннү гудамж /13312/ 
420/1 – 12 дугаар давхарын 1259,56 м.кв талбайтай 
үйлчилгээ, оффиссын зориулалттай 70 хувийн  
гүйцэтгэлтэй үл хөдлөх хөрөнгө 

6.587.302.400 
д/ч Б.Мөнгөнцэцэг   

89086164 

22 
Баянзүрх дүүргийн 4 дүгээр хороо, Цэргийн хотхон /13360/ 
Б.Доржийн гудамжны 28/Б дүгээр байрны 14 тоот 64,62 
м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 

74.652.900 
д/ч С.Бямба-

Эрдэнэ   
89086161 

23 
Баянзүрх дүүргийн 16 дугаар хороо, 16 дугаар хороолол 
/13321/, Дандарбаатар гудамжны 48 дугаар байрны 35 
тоот 72,42 м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

86.730.000 
а/х Э.Цэрэнханд   

89086227 

24 
Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хороо, Стадион Оргил 
Махатма Гандигийн гудамж 49/А дугаар байрны 24 тоот 
210,9 м.кв талбайтай 6 өрөө орон сууц 

321.095.250 
а/х Н.Майбаяр   

89086186 

25 
Сонгинохайрхан дүүргийн 18 дугаар хороо, Энхтайваны 
өргөн чөлөө 131/3 дугаар байрны 58 тоот 41,57 м.кв 
талбайтай 1 өрөө орон сууц 

52.500.000 
д/ч Д.Отгончимэг  

89086143 

26 
Баянгол дүүргийн 18 дугаар хороо, 4 дүгээр хороолол 
/16064/, ХД-86 дугаар байрны 1 дүгээр орцны 22 тоот 30 
м.кв талбайтай 1 өрөө орон сууц 

46.200.000 
д/ч Д.Отгончимэг  

89086143 

27 
Баянгол дүүргийн 14 дүгээр хороо, 3 дугаар хороолол 14 
дүгээр байрны 101 тоот 40 м.кв талбайтай 3 өрөө орон 
сууц 

68.495.000 
д/ч И.Гомбожав    

89086149 

28 
Баянгол дүүргийн 12 дугаар хороо, 17 дугаар байрны 50 
тоот 30 м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 

49.260.680 
д/ч И.Гомбожав    

89086149 

29 
Баянзүрх дүүргийн 16 дугаар хороо, 16 дугаар хороолол 
/13321/ Дандарбаатарын гудамжны 52/6 дугаар байрны 
120 тоот 49,35 м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 

63.892.500 
а/х Ц.Аваасүрэн  

89086171 

30 
Баянгол дүүргийн 4 дүгээр хороо, 2 дугаар хороолол, Сот-
1 дүгээр байрны 32 тоот 27 м.кв талбайтай 2 өрөө орон 
сууц  

41.034.700 
а/х Ц.Аваасүрэн  

89086171 

31 

Сонгинохайрхан дүүргийн 6 дугаар хороо, Хайрхан ханын 
материал /18060/ 54/Б дүгээр байрны 1 давхарын 4 тоот 
50,85 м.кв талбайтай үйлчилгээний зориулалттай үл 
хөдлөх хөрөнгө 

67.846.450 
а/а Ц.Чинтуяа   

89086144 



32 
Сонгинохайрхан дүүргийн 17 дугаар хороо, 1 дүгээр 
хороолол 32 дугаар байрны 101 тоот 48 м.кв талбайтай 4 
өрөө орон сууц 

78.192.800 
а/а Ц.Чинтуяа   

89086144 

33 
Баянгол дүүргийн 12 дугаар хороо, 6 дугаар бичил 
хороолол 12 дугаар байрны 94 тоот 29 м.кв талбайтай 2 
өрөө орон сууц 

62.817.510 
а/а Ц.Чинтуяа   

89086144 

34 
Баянгол дүүргийн 20 дугаар хороо, Үйлдвэрийн баруун 
бүс Москва гудамжны 51/6 дугаар байрны 01 тоот 40,77 
м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 

84.190.050 
д/ч М.Золбоо    

89086141 

35 
Баянгол дүүргийн 20 дугаар хороо, Шинэ хотхон /16101/, 
Москвагийн гудамж 2 дугаар байрны 41 тоот 42,85 м.кв 
талбайтай 2 өрөө орон сууц 

45.257.800 
д/ч М.Золбоо    

89086141 

36 
Баянгол дүүргийн 6 дугаар хороо, Энхтайваны өргөн 
чөлөө гудамжны 57-1 дүгээр байрны 22 тоот 61 м.кв 
талбайтай 2 өрөө орон сууц 

57.431.500 
д/ч Ч.Урангоо   

89086181 

37 
Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хороо, Хавай таун Туул гол 
гудамжны 56/Б дүгээр байрны 14 тоот 23,12 м.кв 
талбайтай 1 өрөө орон сууц 

26.148.642 
д/ч Б.Лочин        
89086145 

38 
Сонгинохайрхан дүүргийн 19 дүгээр хороо, 21 дүгээр 
хороолол 4-30 дугаар байрны 1 тоот 41,2 м.кв талбайтай 
3 өрөө орон сууц 

53.902.730 
д/ч Б.Лочин        
89086145 

39 
Баянгол дүүргийн 11 дүгээр хороо, 4 дүгээр хороолол 
/16061/ Хасбаатар гудамжны 43/А дугаар байрын 43 тоот 
48,094 м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 

54.401.622 
д/ч Б.Лочин        
89086145 

40 
Баянгол дүүргийн 11 дүгээр хороо, 4 дүгээр хороолол, 
Хасбаатар гудамжны 43 дугаар байрын 118 тоот 50,53 
м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 

56.245.000 
д/ч Б.Лочин        
89086145 

41 
Хан-Уул дүүргийн 1 дүгээр хороо, 120 мянгат хороолол 1 
дүгээр байрны 34 тоот 29 м.кв талбайтай 2 өрөө орон 
сууц 

63.000.000 
д/ч Б.Золзаяа   

89086133 

42 
Сонгинохайрхан дүүргийн 17 дугаар хороо, 32 дугаар 
байрны 341 тоот 48 м.кв талбайтай 4 өрөө орон сууц 

76.370.700 
д/ч Д.Мөнхцэцэг  

89086130 

43 
Сүхбаатар дүүргийн 3 дугаар хороо, 5 дугаар хороолол, 
Нарны зам гудамжны 41 дүгээр байрны 12 тоот 75,63 м.кв 
талбайтай 3 өрөө орон сууц 

138.474.980 
х/ч Ш.Ганцэцэг    

89086132 

44 
Сонгинохайрхан дүүргийн 18 дугаар хороо, ХД-67/В 
дүгээр байрны 5 тоот 22 м.кв талбайтай 1 өрөө орон сууц 

22.715.000 
а/д Э.Идэрмөнх   

89086129 

45 

Сонгинохайрхан дүүргийн 1 дүгээр хороо, Баянголын ам 
/18190/, Найрамдлын зам гудамжны, 11/5 тоот 197,95 м.кв 
талбайтай хувийн сууцны зориулалттай үл хөдлөх 
хөрөнгө 

109.764.081 
х/ч Э.Цэнгүүнзул   

89086176 

46 

Сонгинохайрхан дүүргийн 1 дүгээр хороо, Баянголын ам 
/18190/, Найрамдлын зам гудамжны, 11/6 тоот 198 м.кв 
талбайтай хувийн сууцны зориулалттай үл хөдлөх 
хөрөнгө 

110.537.070 
х/ч Э.Цэнгүүнзул   

89086176 

47 

Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хороо, Зайсан гудамжны 40 
тоот хаягт байрлах С блокны 75 тоот 91,43 м.кв 
талбайтай орон сууцны зориулалттай дуусаагүй үл 
хөдлөх хөрөнгө /гэрчилгээ гараагүй/ 

169.542.800 
д/ч Б.Оюунчимэг   

89086180 

48 

Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хороо, Зайсан гудамжны 40 
тоот хаягт байрлах С блокны 78 тоот 64,88 м.кв 
талбайтай орон сууцны зориулалттай дуусаагүй үл 
хөдлөх хөрөнгө /гэрчилгээ гараагүй/ 

120.310.400 
д/ч Б.Оюунчимэг   

89086180 

49 

Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хороо, Зайсан гудамжны 40 
тоот хаягт байрлах В блокны 39 тоот 135,86 м.кв 
талбайтай орон сууцны зориулалттай дуусаагүй үл 
хөдлөх хөрөнгө /гэрчилгээ гараагүй/ 

251.931.400 
д/ч Б.Оюунчимэг   

89086180 

50 
Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар хороо /13312/, Нийслэл 
хүрээ өргөн чөлөө гудамжны 320/4 дүгээр байрны 184 
тоот 96,25 м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

208.841.640 
д/ч Б.Оюунчимэг   

89086180 

51 
Баянгол дүүргийн 17 дугаар хороо, 4 дүгээр хороолол 
/16063/, Амарсанаагийн гудамжны 38 дугаар байрны 404 

134.818.453 
д/ч Б.Оюунчимэг   

89086180 



тоот 93,3 м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

52 

Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хороо, Жаргалан хотхон 1 
дүгээр байрны 41 тоот 146,62 м.кв талбайтай 4 өрөө орон 
сууц, зоорийн давхарын 33 тоот 15,6 м.кв талбайтай авто 
зогсоолын хамт 

245.245.000 
д/ч О.Уртнасан   

89086179 

53 
Баянзүрх дүүргийн 8 дугаар хороо, Хилчний /13280/ 
гудамжны 106 дугаар байрны 2 тоот 55 м.кв талбайтай 2 
өрөө орон сууц 

55.377.070 
Ц.Одсэлмаа   

89086222 

54 
Хан-Уул дүүргийн 1 дүгээр хороо, 120 мянгат 11 дүгээр 
байрны 22 тоот 29 м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 

60.860.520 
д/ч Н.Байгалтуяа  

89086221 

55 
Сүхбаатар дүүргийн 5 дугаар хороо, 5 дугаар хороолол 4 
дүгээр байрны 12 тоот 38 м.кв талбайтай 3 өрөө орон 
сууц 

97.944.280 
а/д У.Энхсоёл  

89086154 

56 

Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын 11 дүгээр баг, 
Цагаанчулуут Эко хороолол 105 дугаар гудамжны 11 тоот 
105 м.кв талбайтай хувийн сууцны зориулалттай 80 
хувийн гүйцэтгэлтэй үл хөдлөх хөрөнгө 

201.133.100 
а/д У.Энхсоёл  

89086154 

57 

Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын 11 дүгээр баг, 
Цагаанчулуут Эко хороолол 105 дугаар гудамжны 12 тоот 
105 м.кв талбайтай хувийн сууцны зориулалттай 80 
хувийн гүйцэтгэлтэй үл хөдлөх хөрөнгө 

201.133.100 
а/д У.Энхсоёл  

89086154 

58 

Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын 11 дүгээр баг, 
Цагаанчулуут Эко хороолол 105 дугаар гудамжны 13 тоот 
105 м.кв талбайтай хувийн сууцны зориулалттай 80 
хувийн гүйцэтгэлтэй үл хөдлөх хөрөнгө 

201.133.100 
а/д У.Энхсоёл  

89086154 

59 

Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын 11 дүгээр баг, 
Цагаанчулуут Эко хороолол 105 дугаар гудамжны 14 тоот 
105 м.кв талбайтай хувийн сууцны зориулалттай 80 
хувийн гүйцэтгэлтэй үл хөдлөх хөрөнгө 

201.133.100 
а/д У.Энхсоёл  

89086154 

60 

Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын 11 дүгээр баг, 
Цагаанчулуут Эко хороолол 105 дугаар гудамжны 15 тоот 
105 м.кв талбайтай хувийн сууцны зориулалттай 80 
хувийн гүйцэтгэлтэй үл хөдлөх хөрөнгө 

201.133.100 
а/д У.Энхсоёл  

89086154 

61 

Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын 11 дүгээр баг, 
Цагаанчулуут Эко хороолол 105 дугаар гудамжны 17 тоот 
105 м.кв талбайтай хувийн сууцны зориулалттай 80 
хувийн гүйцэтгэлтэй үл хөдлөх хөрөнгө 

201.133.100 
а/д У.Энхсоёл  

89086154 

62 

Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын 11 дүгээр баг, 
Цагаанчулуут Эко хороолол 105 дугаар гудамжны 18 тоот 
105 м.кв талбайтай хувийн сууцны зориулалттай 80 
хувийн гүйцэтгэлтэй үл хөдлөх хөрөнгө 

201.133.100 
а/д У.Энхсоёл  

89086154 

63 

Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын 11 дүгээр баг, 
Цагаанчулуут Эко хороолол 105 дугаар гудамжны 19 тоот 
105 м.кв талбайтай хувийн сууцны зориулалттай 80 
хувийн гүйцэтгэлтэй үл хөдлөх хөрөнгө 

201.133.100 
а/д У.Энхсоёл  

89086154 

64 

Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын 11 дүгээр баг, 
Цагаанчулуут Эко хороолол 105 дугаар гудамжны 20 тоот 
105 м.кв талбайтай хувийн сууцны зориулалттай 80 
хувийн гүйцэтгэлтэй үл хөдлөх хөрөнгө 

201.133.100 
а/д У.Энхсоёл  

89086154 

65 

Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын 11 дүгээр баг, 
Цагаанчулуут Эко хороолол 105 дугаар гудамжны 21 тоот 
105 м.кв талбайтай хувийн сууцны зориулалттай 80 
хувийн гүйцэтгэлтэй үл хөдлөх хөрөнгө 

201.133.100 
а/д У.Энхсоёл  

89086154 

66 

Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын 11 дүгээр баг, 
Цагаанчулуут Эко хороолол 105 дугаар гудамжны 22 тоот 
105 м.кв талбайтай хувийн сууцны зориулалттай 80 
хувийн гүйцэтгэлтэй үл хөдлөх хөрөнгө 

201.133.100 
а/д У.Энхсоёл  

89086154 

67 

Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын 11 дүгээр баг, 
Цагаанчулуут Эко хороолол 105 дугаар гудамжны 24 тоот 
105 м.кв талбайтай хувийн сууцны зориулалттай 80 
хувийн гүйцэтгэлтэй үл хөдлөх хөрөнгө 

201.133.100 
а/д У.Энхсоёл  

89086154 



68 
Баянгол дүүргийн 4 дүгээр хороо, Голдон Парк хотхон 
/16010/, Энхтайваны өргөн чөлөөний 103 дугаар байрны 3 
тоот 46 м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 

49.700.000 
д/ч Б.Ариунцэцэг   

89086225 

69 
Баянгол дүүргийн 4 дүгээр хороо, Голдон Парк хотхон 
/16010/, Энхтайваны өргөн чөлөөний 105 дугаар байрны 
171 тоот 57 м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 

56.678.125 
д/ч Б.Ариунцэцэг   

89086225 

70 
Баянзүрх дүүргийн 25 дугаар хороо, 13 дугаар хороолол 
/13372/ 74/В дүгээр байрны 96 тоот 65,70 м.кв талбайтай 
3 өрөө орон сууц 

90.235.600 
д/ч У.Билэгтмаа   

89086150 

Хашаа байшин, газар 

71 

Сонгинохайрхан дүүргийн 24 дүгээр хороо, Зээл 18 дугаар 
гудамжны 39 тоотод байрлах 84 м.кв талбайтай хувийн 
сууц, 63,5 м.кв талбайтай гаражийн зориулалттай үл 
хөдлөх, 700 м.кв талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний 
газрын хамт 

38.846.850 
д/ч Н.Нямдаваа   

89086131 

72 
Баянзүрх дүүргийн 21 дүгээр хороо, Бага дарь эх 3-1636 
тоотод байрлах 511 м.кв талбайтай эзэмших эрхтэй газар 

7.140.000 
д/ч Н.Нямдаваа   

89086131 

73 

Сонгинохайрхан дүүргийн 25 дугаар хороо, Хайрханы 13 
дугаар гудамжны 25 тоотод байрлах 165 м.кв талбайтай 
хувийн сууц, 631 м.кв талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний 
газрын хамт 

39.676.700 
х/ч Ш.Ганцэцэг    

89086132 

74 
Сонгинохайрхан дүүргийн 22 дугаар хороо, Баянголын 
аманд байрлах 329 м.кв талбайтай эзэмших эрхтэй газар 

2.630.026 
а/д Р.Азбаяр  

89086135 

75 
Сонгинохайрхан дүүргийн 22 дугаар хороо, Баянголын 
аманд байрлах 605 м.кв талбайтай эзэмших эрхтэй газар 

4.836.370 
а/д Р.Азбаяр  

89086135 

76 
Сонгинохайрхан дүүргийн 22 дугаар хороо, Баянголын 
аманд байрлах 622 м.кв талбайтай эзэмших эрхтэй газар 

4.972.268 
а/д Р.Азбаяр  

89086135 

77 

Сонгинохайрхан дүүргийн 3 дугаар хороо, Бага наран 45/4 
дүгээр гудамжны 3/Б тоотод байрлах 128 м.кв талбайтай 
хувийн сууц, 506,04 м.кв талбайтай гэр бүлийн 
хэрэгцээний газрын хамт 

43.610.000 
а/д Р.Азбаяр  

89086135 

78 

Чингэлтэй дүүргийн 11 дүгээр хороо, Нуурын 1 дүгээр 
гудамжны 12 тоотод байрлах 144 м.кв талбайтай хувийн 
сууц, агуулахын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө, 700 
м.кв талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

63.490.000 
д/ч Б.Золзаяа   

89086133 

79 

Сонгинохайрхан дүүргийн 28 дугаар хороо, Сансар 9 
дүгээр гудамжны 17 тоотод байрлах 120 м.кв талбайтай 
хувийн сууц, 590 м.кв талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний 
газрын хамт 

43.427.300 
д/ч Ц.Номин     

89086177 

80 

Чингэлтэй дүүргийн 11 дүгээр хороо, Нуурын 14 дүгээр 
гудамжны 270 тоотод байрлах 90 м.кв талбайтай хувийн 
сууц, 587 м.кв талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний газрын 
хамт 

105.000.000 
д/ч Б.Анар                 
89086126 

81 
Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хороо, Бороочийн 
амны 59 дүгээр гудамжны 1450 тоотод байрлах 500 м.кв 
талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний газар 

1.165.500 
д/ч М.Баясгалан   

89086229 

82 

Баянзүрх дүүргийн 28 дугаар хороо, Хужирбулан 5 дугаар 
хэсэг 81 дүгээр гудамжны 2714 тоотод байрлах 182,1 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, 500 м.кв талбайтай гэр бүлийн 
хэрэгцээний газрын хамт 

47.131.000 
а/х Э.Бат-Эрдэнэ 

89086160 

83 

Сүхбаатар дүүргийн 17 дугаар хороо, Дамбадаржаагийн 
53 дугаар гудамжны 716/А тоотод байрлах 316 м.кв 
талбайтай 2 давхар хувийн сууц, 482 м.кв талбайтай гэр 
бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

143.780.000 
д/ч Ч.Энхтуяа  

89086184 

84 

Сүхбаатар дүүргийн 17 дугаар хороо, Дамбадаржаагийн 
53 дугаар гудамжны 716/Б-1 тоотод байрлах 93,7 м.кв, 30 
м.кв талбайтай хувийн сууцууд, 564 м.кв талбайтай гэр 
бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

31.727.095 
д/ч Ч.Энхтуяа  

89086184 

85 
Сүхбаатар дүүргийн 10 дугаар хороо, 7 дугаар хороолол 
32/Б дүгээр байрны 37 тоот 24 м.кв талбайтай 2 өрөө 
орон сууц 

50.719.200 
а/х Т.Алтангэрэл   

89086185 



86 
Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хороо, Могойт дэнж 
гудамжны 1 тоотод байрлах 127 м.кв талбайтай хувийн 
сууц, 699 м.кв талбайтай эзэмших эрхтэй газрын хамт 

105.000.000 
д/ч У.Билэгтмаа   

89086150 

87 

Хан-Уул дүүргийн 8 дугаар хороо, Дэнж 8 дугаар 
гудамжны 288 тоотод байрлах 108 м.кв талбайтай хувийн 
сууц, 434 м.кв талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний газрын 
хамт 

32.502.536 
д/ч Б.Оюунчимэг   

89086180 

88 

Сонгинохайрхан дүүргийн 25 дугаар хороо, Одонт 17 
дугаар гудамжны 31 тоотод байрлах 104 м.кв талбайтай 
хувийн сууц, гараж, 689 м.кв талбайтай гэр бүлийн 
хэрэгцээний газрын хамт 

31.500.000 
д/ч Б.Оюунчимэг   

89086180 

89 

Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хороо, 14 дүгээр хороолол 
/13336/, Намъяанжугийн гудамжны 53 тоот 2016 м.кв 
талбай бүхий зоорийн давхарын 30 хувийн гүйцэтгэлтэй 
үйлчилгээний зориулалттай дуусаагүй барилга, 2894 м.кв 
талбайтай эзэмших эрхтэй газрын хамт 

5.836.600.000 
д/ч Д.Нямдулам   

89086139 

90 
Налайх дүүргийн 3 дугаар хороо, Баян уул 50,000 м.кв 
талбайтай үйлдвэр, үйчилгээний зориулалттай эзэмших 
эрхтэй газар 

140.105.000 
а/д М.Хажидмаа    

89086146 

91 

Сонгинохайрхан дүүргийн 9 дүгээр хороо, Уул 9 дүгээр 
гудамжны 8 тоот 72,5 м.кв талбайтай хувийн сууц, 35 м.кв 
талбайтай гаражийн зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө, 700 
м.кв талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

27.093.500 
д/ч Б.Лочин             
89086145 

92 

Сонгинохайрхан дүүргийн 5 дугаар хороо, Баянголын 39 
дүгээр гудамжны 2 тоот 54 м.кв талбайтай хувийн сууц, 30 
м.кв талбайтай дэлгүүрийн зориулалттай үл хөдлөх 
хөрөнгө, 568 м.кв талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний 
газрын хамт 

41.917.050 
д/ч Б.Лочин             
89086145 

93 

Баянгол дүүргийн 23 дугаар хороо, Зүүн ард аюуш 25-6 
дугаар гудамжны 121/А тоотод байрлах 424 м.кв 
талбайтай үйлчилгээний зориулалттай 80 хувийн 
гүйцэтгэлтэй дуусаагүй үл хөдлөх хөрөнгө, 424 м.кв 
талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

262.180.450 
а/д Б.Янжинлхам   

89086182 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА 

 

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

байгууламжийн 2 ДАХЬ албадан дуудлага худалдааг 2020 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн 10 цагт тус газрын 

200 тоот өрөөнд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2020 оны 06 дугаар сарын 11-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: 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 
Баянгол дүүргийн 2 дугаар хороо, 67/4 дүгээр байрны 11 
тоот 76,95 м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

87.000.000 
а/д Б.Янжинлхам   

89086182 

2 
Баянгол дүүргийн 6 дугаар хороо, 10 дугаар хороолол К104 
дүгээр байрны 24 тоот 43,3 м.кв талбайтай 2 өрөө орон 
сууц 

45.000.000 
д/ч Ч.Урангоо   

89086181 

3 
Баянгол дүүргийн 12 дугаар хороо, 6 дугаар бичил 
хороолол 11 дүгээр байрны 34 тоот 29 м.кв талбайтай 2 
өрөө орон сууц 

45.000.000 
а/а Ц.Чинтуяа   

89086144 

4 
Сүхбаатар дүүргийн 8 дугаар хороо, 64 дүгээр байрны 93 
тоот 18 м.кв талбайтай 1 өрөө орон сууц 

24.153.050 
М.Бадам-Очир   

89086165 

5 
Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар хороо, /13312/ Хүннү 
гудамжны 420/7 дугаар байрны F/2 тоот 16 м.кв талбайтай 
авто зогсоол 

11.427.700 
М.Бадам-Очир   

89086165 

6 
Баянзүрх дүүргийн 3 дугаар хороо, 12 дугаар хороолол 7/А 
дугаар байрны 45 тоот 30 м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 

39.269.500 
д/ч М.Баясгалан   

89086229 

7 

Баянгол дүүргийн 20 дугаар хороо, Үйлдвэрийн баруун бүс 
/16100/, Үйлдвэрийн тойруу 29/1 тоот 30,85 м.кв талбайтай 
бетон зуурмагийн үйлдвэрийн зориулалттай үл хөдлөх 
хөрөнгө 

120.094.500 
д/ч М.Баясгалан   

89086229 

8 
Сүхбаатар дүүргийн 3 дугаар хороо, 5 дугаар хороолол 20 
дугаар байрны 1 дүгээр давхарын 161,6 м.кв талбайтай 
үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө 

186.158.352 
д/ч М.Баясгалан   

89086229 

9 
Сүхбаатар дүүргийн 7 дугаар хороо, 11 дүгээр хороолол, 
Их тойруу 79 дүгээр байрны 121 тоот 46,1 м.кв талбайтай 2 
өрөө орон сууц 

45.492.028 
а/д Г.Балжмаа   

89086155 

10 

Сүхбаатар дүүргийн 6 дугаар хороо, 11 дүгээр хороолол 
/14193/, Их сургуулийн гудамж 32/1 дугаартай барилгын 
701 тоот 141,8 м.кв талбайтай оффисын зориулалттай үл 
хөдлөх хөрөнгө 

184.990.490 
а/х Т.Алтангэрэл  

89086185 

11 
Сүхбаатар дүүргийн 6 дугаар хороо, 11 дүгээр хороолол 
/14193/, Их сургуулийн гудамж 32/1 дугаартай барилгын 
зоорийн давхарын 6 тоот 15 м.кв талбайтай авто зогсоол 

10.544.068 
а/х Т.Алтангэрэл  

89086185 

12 

Сүхбаатар дүүргийн 1 дүгээр хороо, Соёл амралтын 
/14240/ Жамъян гүний гудамжны 12 дугаар байрны 9/Б тоот 
153,6 м.кв талбайтай 4 өрөө орон сууц, 11 тоот 17,14 м.кв 
талбайтай авто зогсоолын хамт 

263.350.000 
д/ч Ч.Энхтуяа  

89086184 

13 
Баянзүрх дүүргийн 16 дугаар хороо, 16 дугаар хороолол 
/13321/ Улаанхуарангийн гудамж 25/А дугаар байрны 3 

37.250.811 
Ё.Байгальмаа   

89086156 

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


тоот 56,39 м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

14 
Баянзүрх дүүргийн 12 дугаар хороо, Дүнжингарав хороолол 
/13311/, Их Монгол улсын гудамжны 108 дугаар байрны 5 
тоот 109,21 м.кв талбайтай 5 өрөө орон сууц 

105.164.260 
Ё.Байгальмаа   

89086156 

15 
Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар хороо, Дүнжингарав хороолол 
/13311/, Их Монгол улсын гудамжны 108 дугаар байрны 
зоорийн давхарын 15 тоот 18 м.кв талбайтай авто зогсоол 

11.248.875 
Ё.Байгальмаа   

89086156 

16 
Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хороо, Стадион оргил /17012/ 
Их Монгол улс гудамжны 407 дугаар байрны 403 тоот 158,2 
м.кв талбайтай 4 өрөө орон сууц 

392.209.450 
Ё.Байгальмаа   

89086156 

Хашаа байшин, газар 

17 

Чингэлтэй дүүргийн 10 дугаар хороо, Чингэлтэйн 5 дугаар 
гудамжны 110 тоотод байрлах 70 м.кв талбайтай хувийн 
сууц, 336 м.кв талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний газрын 
хамт 

37.208.085 
Ё.Байгальмаа   

89086156 

18 

Сүхбаатар дүүргийн 12 дугаар хороо, Хангайн 10 дугаар 
гудамжны 390 тоотод байрлах 72 м.кв талбайтай хувийн 
сууц, 637,46 м.кв талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний газрын 
хамт 

22.770.000 
д/ч Г.Ганбаатар 

89086157 

19 
Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хороо, Гацуурт их ам 52/Б 
тоотод байрлах 700 м.кв талбайтай эзэмших эрхтэй газар 

8.350.000 
д/ч Т.Баттүшиг 

89086151 

20 

Сүхбаатар дүүргийн 14 дүгээр хороо, Хандгайтын 32 дугаар 
гудамжны 329 тоотод байрлах 35 м.кв талбайтай хувийн 
сууц, 455,59 м.кв талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний газрын 
хамт 

8.330.700 
д/ч У.Билэгтмаа   

89086150 

21 

Баянгол дүүргийн 20 дугаар хороо, Үйлдвэрийн тойруу 75 
дугаар гудамжны 2-11 тоотод байрлах 720 м.кв талбайтай 
үйлдвэрлэл, агуулахын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө, 
999 м.кв талбайтай зоорийн зориулалттай эзэмших эрхтэй 
газрын хамт 

554.811.500 
д/ч М.Золбоо    

89086141 

22 

Сонгинохайрхан дүүргийн 24 дүгээр хороо, Эрх чөлөө 
хотхон гудамжны 8 тоотод байрлах 100 м.кв талбайтай 
хувийн сууц, 242 м.кв талбайтай эзэмших эрхтэй газрын 
хамт 

32.152.500 
д/ч О.Уртнасан  

89086179 

23 

Баянгол дүүргийн 23 дугаар хороо, Зүүн Ард Аюушийн 16 
дугаар гудамжны 428 тоотод байрлах 44,2 м.кв талбайтай 
хувийн сууц, 205 м.кв талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний 
газрын хамт 

15.600.000 
д/ч Б.Анар              
89086126 
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