
АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА 
 

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

барилга байгууламжийн АНХНЫ албадан дуудлага худалдааг 2020 оны 8 дугаар сарын 07-ны өдрийн 

10 цагт тус газрын 200 тоот өрөөнд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2020 оны 8 дугаар сарын 06-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 

Орон сууц, барилга байгууламж 

1 

Хан-Уул дүүргийн 1 дүгээр хороо, /15 дугаар хороо/ 
Стадион оргил /17011/ Махатма Гандигийн гудамж 
25 дугаар байрны 29 тоот 139.5 м.кв талбайтай 3 
өрөө орон сууц  

251.881.000 
д/ч О.Уртнасан 

89086179 

2 
Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хороо, Рапид харш, 2 
дугаар байрны 3 тоот 30,24 м.кв талбайтай 1 өрөө 
орон сууц  

44.617.650 
д/ч О.Уртнасан 

89086179 

3 
Чингэлтэй дүүргийн 3 дугаар хороо, Энхтайваны 
өргөн чөлөө гудамж 23/3 дугаар байрны 6 тоот 
62.63 м.кв талбайтай хоёр өрөө орон сууц 

116.001.620 
а/д 

В.Дэлгэрцэцэг 
89086189 

4 

Баянгол дүүргийн 8 дугаар хороо, 4 дүгээр 
хороолол, Чингүнжавын гудамж, 25/2 дугаар 
байрны 408 тоот 53.47 м.кв талбайтай 3 өрөө орон 
сууц 

66.889.200 
а/д 

Т.Ариунболор 
89086147  

5 
Баянзүрх дүүргийн 15 дугаар хороо, 13 дугаар 
хороолол, 5 дугаар байрны 148 тоот 40 м.кв 
талбайтай 3 өрөө орон сууц 

89.648.720 
а/д Б.Золжаргал 

89086162 

6 
Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хороо, Зайсан /17020/ 
Дүнжингарав гудамж 208/2 дугаар байрны 19 тоот 
80.61 м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

104.904.800 
д/ч 

Б.Мөнгөнцэцэг 
89086164 

7 

Чингэлтэй дүүргийн 4 дүгээр хороо, Бага 
тойруугийн 19А дугаар байрны 1 тоот хаягт 
байрлах 158.6 м.кв талбайтай үйлчилгээний 
зориулалттай үл хөдлөх  

344.584.660 
д/ч 

Б.Мөнгөнцэцэг 
89086164 

8 
Сонгинохайрхан дүүргийн 19 дүгээр хороо, 21 
дүгээр хороолол, 7Б дугаар байрны 8 тоот 18 м.кв 
талбайтай 1 өрөө орон сууц  

31.447.220 
д/ч Д.Мөнхцэцэг 

89086130 

9 

Баянгол дүүргийн 7 дугаар хороо, 3 дугаар 
хороолол /16094/ Дилав хутагт Жамсранжав 
гудамж, 51 дүгээр байр, 4 болон 5 давхар тоот 
хаягт байрлах 370.63 м.кв талбайтай зочид буудал, 
үйлчилгээний зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө  

466.410.000 
д/ч Д.Отгончимэг 

89086143 

10 
Хан-Уул 15 дугаар хороо, Үйлдвэр туул гол гудамж, 
63а байрны 9 тоот 210 м.кв талбайтай 5 өрөө орон 
сууц  

278.240.200 
д/ч Ц.Одсэлмаа 

89086222 

Хашаа байшин, газар 

11 
Баянгол дүүргийн 18 дугаар хороо, /20 дугаар 
хороо/ Ажилчны гудамж 28, 28/1 тоот хаягт 
байрлах 594 м.кв талбайтай, зоорийн давхартай, 

1.652.955.746 
а/а М.Золбоо 

89086141 

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


хоёр давхар үйлчилгээ, конторын зориулалттай үл 
хөдлөх хөрөнгө, Баянгол дүүргийн 20 дугаар хороо, 
Үйлдвэрийн баруун бүс /16100/, 28/4 тоот хаягт 
байрлах 675 м.кв талбайтай, үйлдвэрлэлийн 
зориулалттай сэндвичин барилга, мөн хаягт 
байрлах 7157 м.кв талбайтай контор, 
үйлдвэрлэлийн зориулалттай эзэмших эрхтэй 
газрын хамт 

12 

Сонгинохайрхан дүүргийн 19 дүгээр хороо, нэгж 
талбарын 1843/0109 дугаарт бүртгэлтэй, 2912 м.кв 
талбайтай үйлчилгээтэй, орон сууцны 
зориулалттай эзэмших эрхтэй газар  

746.227.664 
а/а М.Золбоо 

89086141 

13 

Сонгинохайрхан дүүргийн 22 дугаар хороонд 
/Баянголын аманд/ байрлах нэгж талбарын 
18628314904479, 18629314029331 дугаарт 
бүртгэлтэй, 30000 м.кв талбайтай зуслангийн 
зориулалттай эзэмших эрхтэй газар  

288.939.000 
а/а М.Золбоо 

89086141 

14 

Баянзүрх дүүргийн 12 дугаар хороо, Жанжины 19 
дүгээр гудамжны 314 тоот хаягт байрлах 132 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, 438 м.кв талбайтай гэр 
бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

24.735.949 
М.Бадам-Очир 

89086165 

15 

Сонгинохайрхан дүүргийн 2 дугаар хороо, Орбитын 
30 дугаар гудамжны 529б тоот хаягт байрлах 144 
м.кв талбайтай хувийн сууц, 700 м.кв талбайтай гэр 
бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

55.790.000 
а/д Б.Пүрэвдорж 

89086188 

16 

Багахангай дүүргийн 2 дугаар хороо, Хангайн 
хөндий 2 дугаар хэсэг 71 дүгээр гудамжны 5327 
тоот хаягт байрлах 508 м.кв талбайтай гэр бүлийн 
хэрэгцээний зориулалттай газар 

497.840 а/а М.Золбоо 

  
17 

Сүхбаатар дүүргийн 15 дугаар хороо, Баянбулаг 
/14111/ 2 дугаар хэсэг, 68/4 тоот хаягт байрлах 83.9 
м.кв талбайтай амралтын зориулалттай үл хөдлөх 

10.357.200 
а/х Э.Цэрэнханд 

89086227 

  
18 

Сүхбаатар дүүргийн 15 дугаар хороо, Баянбулаг 
/14111/ 2 дугаар хэсэг, 68/5 тоот хаягт байрлах 83.9 
м.кв талбайтай амралтын зориулалттай үл хөдлөх 

10.357.200 
а/х Э.Цэрэнханд 

89086227 

19 
Сүхбаатар дүүргийн 15 дугаар хороо, Баянбулаг 
/14111/ 2 дугаар хэсэг, 68/7 тоот хаягт байрлах 83.9 
м.кв талбайтай амралтын зориулалттай үл хөдлөх 

10.357.200 
а/х Э.Цэрэнханд 

89086227 

20 
Сүхбаатар дүүргийн 15 дугаар хороо, Баянбулаг 
/14111/ 2 дугаар хэсэг, 68/8 тоот хаягт байрлах 83.9 
м.кв талбайтай амралтын зориулалттай үл хөдлөх 

10.357.200 
а/х Э.Цэрэнханд 

89086227 

21 

Сонгинохайрхан дүүргийн 5 дугаар хороо, 
Баянголын 6 дугаар гудамжны 7 тоот хаягт 
байрлах 80 м.кв талбайтай хувийн сууц, 375 м.кв 
талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний газар 

47.368.510 
д/ч Д.Мөнхцэцэг 

89086130 

22 

Хан-Уул дүүргийн 4 дүгээр хороо, Арцат 10 дугаар 
гудамжны 673 тоот хаягт байрлах 135 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, 300 м.кв талбайтай гэр 
бүлийн хэрэгцээний газар 

57.681.610 
д/ч Н.Байгалтуяа 

89086221 

23 

Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хороо, Ар гүнт 
Солонго 1-1 тоот хаягт байрлах 700 м.кв талбайтай 
амины хашааны зориулалттай газар /газар дээр 2 
шихрэг малын саравчтай/ 

10.599.680 
х/ч Э.Цэнгүүнзул 

89086176 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА 

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

барилга байгууламжийн 2 ДАХЬ албадан дуудлага худалдааг 2020 оны 8 дугаар сарын 07-ны өдрийн 

10 цагт тус газрын 200 тоот өрөөнд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2020 оны 8 дугаар сарын 06-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 

Орон сууц, барилга байгууламж 

1 
Хан-Уул дүүргийн 2 дугаар хороо, Үйлдвэр гудамжны 
101 дүгээр байрны 55 тоот 11,2 м.кв талбайтай авто 
зогсоол 

7.155.000 
а/а Т.Баттүшиг   

89086151 

2 

Сүхбаатар дүүргийн 7 дугаар хороо, 11 дүгээр 
хороолол /14192/, Эрхүүгийн гудамжны 3/В тоотод 
байрлах 181,9 м.кв талбайтай 3 дугаар давхарын 
үйлчилгээний зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө 

188.914.550 
д/ч 

М.Мядагбадам   
89086152 

3 
Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хороо, Рапид харш 
Махатма ганди гудамжны 28 дугаар байрны 192 тоот 
94,55 м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

87.523.500 
д/ч С.Гантөр   

89086190 

4 

Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хороо, Стадион Оргил 
/17012/, Зайсангийн гудамж 64 дүгээр байрны 
зоорийн давхарын 2 тоот 14,4 м.кв талбайтай авто 
зогсоол 

13.408.800 
а/д Ц.Баянчимэг   

89086140 

5 

Баянгол дүүргийн 17 дугаар хороо, 4 дүгээр 
хороолол /16063/, Амарсанаагийн гудамж 47/А 
дугаар байрны зоорийн давхарын 3 тоот 15 м.кв 
талбайтай авто зогсоол 

7.650.000 
а/д Ц.Баянчимэг   

89086140 

6 
Сонгинохайрхан дүүргийн 20 дугаар хороо, Толгойт 
дахь цэргийн хотхоны 12 дугаар байрны 07 тоот 27 
м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 

13.000.000 
а/а Ц.Чинтуяа  

89086144 

7 

Баянгол дүүргийн 4 дүгээр хороо, 2 дугаар 
хороолол, Энхтайваны өргөн чөлөө гудамжны 41 
дүгээр байрны 6 тоот 28,8 м.кв талбайтай 2 өрөө 
орон сууц 

45.693.500 
д/ч Х.Энхтулга   

89086183 

8 
Баянгол дүүргийн 6 дугаар хороо, 23/А дугаар 
байрны 22 тоот 18 м.кв талбайтай 1 өрөө орон сууц 

31.955.000 
д/ч И.Гомбожав   

89086149 

9 
Сонгинохайрхан дүүргийн 19 дүгээр хороо, 7/А 
дугаар байрны 29 тоот 30 м.кв талбайтай 2 өрөө 
орон сууц 

31.582.000 
д/ч Ц.Номин     

89086177 

10 
Сонгинохайрхан дүүргийн 16 дугаар хороо, 24 дүгээр 
байрны 90 тоот 30 м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 

39.854.400 
х/ч Ш.Ганцэцэг    

89086132 

11 
Сонгинохайрхан дүүргийн 14 дүгээр хороо, Москва 
гудамжны 38 дугаар байрны 5 тоот 62,07 м.кв 
талбайтай 2 өрөө орон сууц 

41.700.000 
д/ч Э.Энхжин   

89086169 

12 
Баянзүрх дүүргийн 6 дугаар хороо, 13 дугаар 
хороолол 22/Б дүгээр байрны 68 тоот 40 м.кв 

54.762.000 
д/ч 

Б.Мөнгөнцэцэг   

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


талбайтай 3 өрөө орон сууц 89086164 

13 
Баянзүрх дүүргийн 16 дугаар хороо, Баяжих 
цогцолбор 18 дугаар байрны 115 тоот 67,6 м.кв 
талбайтай 3 өрөө орон сууц 

56.858.258 
а/х Э.Цэрэнханд   

89086227 

14 
Баянзүрх дүүргийн 16 дугаар хороо, Баяжих 
цогцолбор 18 дугаар байрны 34 тоот 73,4 м.кв 
талбайтай 3 өрөө орон сууц 

61.736.630 
а/х Э.Цэрэнханд   

89086227 

15 

Баянзүрх дүүргийн 16 дугаар хороо, Баяжих 
цогцолбор 18 дугаар байрны 1 дүгээр давхарт 
байрлах 1015,98 м.кв талбайтай үйлчилгээний 
зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө 

1.035.940.146 
а/х Э.Цэрэнханд   

89086227 

16 

Баянзүрх дүүргийн 16 дугаар хороо, Баяжих 
цогцолбор 18 дугаар байрны 2 дугаар давхарт 
байрлах 786,08 м.кв талбайтай үйлчилгээний 
зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө 

801.523.485 
а/х Э.Цэрэнханд   

89086227 

17 
Баянгол дүүргийн 20 дугаар хороо, Шинэ хотхон 
/16101/, Москва гудамжны 6 дугаар байрны 28 тоот 
48,53 м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

38.175.100 
а/д Э.Ичинхорол  

89086122 

18 
Хан-Уул дүүргийн 1 дүгээр хороо, 120 мянгат 
хороолол, 1 дүгээр байрны 34 тоот 29 м.кв 
талбайтай 2 өрөө орон сууц 

45.000.000 
д/ч Б.Золзаяа 

89086133 

Хашаа байшин, газар 

19 

Сүхбаатар дүүргийн 19 дүгээр хороо, Майхан толгой 
СБ /14150/, 4 дүгээр хэсэг гудамжны 452/1, 452/2 
тоотод байрлах тус тус 144 м.кв талбайтай 2 ширхэг 
хувийн сууц, 400 м.кв талбайтай эзэмших эрхтэй 
газрын хамт 

54.400.000 
а/х Н.Майбаяр   

89086186 

20 
Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хороо, Гачуурт, 
Гүнжийн хоолой гудамж хаягт байрлах 700 м.кв 
талбайтай эзэмших эрхтэй газар 

1.850.000 
д/ч М.Баясгалан  

89086229 

21 
Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хороо, Консул 13 
дугаар гудамжны 343 тоотод байрлах 589 м.кв 
талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний газар 

164.000.000 
а/а Б.Энхсайхан   

89086167 

22 

Баянзүрх дүүргийн 23 дугаар хороо, Улиастай 35 
дугаар гудамжинд цэргийн халуун усны 
зориулалттай 3909 м.кв талбайтай эзэмших эрхтэй 
газар 

69.454.500 
а/а Б.Энхсайхан   

89086167 

23 

Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хороо, Бага шар 
хоолой доод төгөл 5 дугаар хэсэг гудамжны 12/7 
тоотод байрлах 216 м.кв талбайтай хувийн сууц, 700 
м.кв талбайтай эзэмших эрхтэй газрын хамт 

32.075.150 
д/ч 

М.Мядагбадам   
89086152 

24 

Сонгинохайрхан дүүргийн 31 дүгээр хороо, Хайрхан 
8 дугаар гудамжны 273 тоотод байрлах 35 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, 700 м.кв талбайтай эзэмших 
эрхтэй газрын хамт 

16.205.000 
д/ч 

О.Янжинхорлоо   
89086134 

25 

Сонгинохайрхан дүүргийн 17 дугаар хороо, 1 дүгээр 
хороолол /18032/, Москвагийн гудамжны гудамжны 
49 дүгээр байрны 3 болон зоорийн давхарын 
хэсгийн хамт 544,62 м.кв талбайтай үйлчилгээний 
зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө, 200 м.кв талбайтай 
эзэмших эрхтэй газрын хамт 

510.625.000 
д/ч Д.Мөнхцэцэг   

89086130 

26 
Хан-Уул дүүргийн 12 дугаар хороо, Эрдэнэтолгой 40 
дүгээр гудамжны 992 тоотод байрлах 506 м.кв 
талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний газар 

1.378.500 
д/ч Г.Уянга                
89086220 

27 

Сонгинохайрхан дүүргийн 1 дүгээр хороо, Толгойтын 
100 дугаар гудамжны 12 тоотод байрлах 24 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, 618 м.кв талбайтай гэр 
бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

13.020.500 
х/ч Э.Цэнгүүнзул  

89086176 

28 
Хан-Уул дүүргийн 6 дугаар хороо, Нүхтийн 29 дүгээр 
гудамжны 567 тоотод байрлах 50 м.кв талбайтай 

17.200.000 
д/ч Б.Оюунчимэг   

89086180 



хувийн сууц, 368,1 м.кв талбайтай гэр бүлийн 
хэрэгцээний газрын хамт 

29 

Чингэлтэй дүүргийн 15 дугаар хороо, Жаргалантын 
23 дугаар гудамжны 0386 тоотод байрлах 96 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, 377 м.кв талбайтай гэр 
бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

23.518.000 
а/д Э.Ичинхорол   

89086122 

30 

Чингэлтэй дүүргийн 16 дугаар хороо, Согоотын 50 
дугаар гудамжны 577/Б тоотод байрлах 32,5 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, 300 м.кв талбайтай гэр 
бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

8.043.750 
а/д Э.Ичинхорол   

89086122 

 

 

 

НИЙСЛЭЛИЙН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ГАЗАР 


