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АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА 
 

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

байгууламжийн АНХНЫ албадан дуудлага худалдааг 2021 оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 10:00 цагт 

тус газрын 200 тоот өрөөнд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2021 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 10:00 

цагаас – 12:00 цаг, 14:00 цагаас – 17:00 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 
Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хороо, Стадион оргил 99 
дүгээр байрны 31 тоот 87,2 м.кв талбайтай 3 өрөө 
орон сууц 

199.231.900 
а/д Ц.Баянчимэг    

89086140 

2 
Баянгол дүүргийн 5 дугаар хороо, Тэмүүлэн хотхон 
/16081/ 103 дугаар байрны 24 тоот 55 м.кв талбайтай 
3 өрөө орон сууц 

98.000.000 
а/д М.Хажидмаа   

89086146 

3 

Баянзүрх дүүргийн 5 дугаар хороо, 15 дугаар 
хороолол /13343/ Г.Лувсанцэвээний гудамж 6 дугаар 
байрны 47 тоот 56,32 м.кв талбайтай 2 өрөө орон 
сууц 

67.410.000 
а/д М.Хажидмаа   

89086146 

4 
Баянгол дүүргийн 5 дугаар хороо, 10 дугаар 
хороолол, 3 дугаар байрны 5 тоот 18 м.кв талбайтай 
1 өрөө орон сууц 

42.560.000 
а/д М.Хажидмаа   

89086146 

5 

Баянгол дүүргийн 20 дугаар, Үйлдвэрийн баруун бүс 
/16100/ Москва гудамжны 47 дугаар байрны 3 тоот 
98,51 м.кв талбайтай үйлчилгээний зориулалтай үл 
хөдлөх эд хөрөнгө 

126.000.000 
а/х 

Ц.Түмэндэлгэр  
89086148 

6 

Сонгинохайрхан дүүргийн 13 дугаар хороо, 1 дүгээр 
хороолол /18030/, Залуусын гудамжны 10 дугаар 
байрны 59 тоот 57,86 м.кв талбайтай 2 өрөө орон 
сууц 

62.510.000 
д/ч 

О.Янжинхорлоо     
89086134 

7 
Баянгол дүүргийн 18 дугаар хороо, 4 дүгээр 
хороолол /16064/, ХД-86 дугаар байрны 13 тоот 30 
м.кв талбайтай 1 өрөө орон сууц 

52.500.000 
а/х Э.Уянга          
89086153 

8 
Сүхбаатар дүүргийн 6 дугаар хороо, Сүхбаатарын 
гудамжны 24/А дугаар байрны 12 тоот 169,58 м.кв 
талбайтай 6 өрөө орон сууц 

300.380.570 
а/а Т.Баттүшиг  

89086151 

9 

Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хороо, Роял каунти 
/17024/ Тэнгэр рашаан гудамжны 311 дүгээр байрны 
604 тоот 200 м.кв талбайтай орон сууцны 
зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө, зоорийн 
давхарын 23, 24 тоот авто зогсоолын хамт 

657.165.467 
а/а Т.Баттүшиг  

89086151 

http://www.niislel.cd.gov.mn/
http://www.facebook.com/pages/niislel.cd.gov.mn
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10 
Сүхбаатар дүүргийн 8 дугаар хороо, 11 дүгээр 
хороолол /14191/, Бага тойруу 43 дугаар байрны 13 
тоот 71,05 м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

107.427.600 
а/а Т.Баттүшиг  

89086151 

11 
Сүхбаатар дүүргийн 6 дугаар хороо, Их сургуулийн 
гудамжны 31 дүгээр байрны 65 тоот 46 м.кв 
талбайтай 2 өрөө орон сууц 

62.419.420 
а/а Т.Баттүшиг  

89086151 

12 

Баянзүрх дүүргийн 2 дугаар хороо, Дарь эх /13351/ 
гудамжны 10 дугаар байрны 1 дүгээр давхарын 255 
м.кв талбайтай үйлчилгээний зориулалттай үл 
хөдлөх эд хөрөнгө 

343.411.687 
д/ч 

М.Мядагбадам  
89086152 

13 
Налайх дүүргийн 5 дугаар хороо, 75 дугаар байрны 
21 тоот 43 м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

26.803.602 
д/ч 

М.Мядагбадам  
89086152 

14 
Баянзүрх дүүргийн 1 дүгээр хороо, 12 дугаар 
хороолол 58 дугаар байрны 10 тоот 36 м.кв 
талбайтай 3 өрөө орон сууц 

90.772.150 
а/д Ц.Батзориг   

89086163 

15 

Баянзүрх дүүргийн 1 дүгээр хороо, Сансар 23 дугаар 
байрны 1 дүгээр давхарын 3 тоот 119,53 м.кв 
талбайтай сургалтын зориулалттай үл хөдлөх эд 
хөрөнгө 

214.197.760 
х/ч 

Н.Даваажаргал   
89086158 

16 
Баянзүрх дүүргийн 8 дугаар хороо, Улаанхуаран 
/13302/ С.Данзангийн гудамжны 21 дүгээр байрны 
24 тоот 79,86 м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 

79.368.100 
а/д А.Осорбурам   

89086187 

17 

Баянзүрх дүүргийн 8 дугаар хороо /13301/, 
Улаанхуарангийн гудамжны 75/А дугаар байрны 1 
дүгээр орцны 46 тоот 26,99 м.кв талбайтай 1 өрөө 
орон сууц 

30.278.360 
а/д А.Осорбурам   

89086187 

18 
Баянзүрх дүүргийн 4 дүгээр хороо, Цэргийн хотхон 
/13360/ Б.Доржийн гудамж 28/Б дүгээр байрны 11 
тоот 66,34 м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

78.944.600 
д/ч С.Бямба-

Эрдэнэ   
89086161 

19 
Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хороо, Стадион оргил 
Махатма ганди гудамжны 36 дугаар байрны 902 тоот 
70,5 м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

128.310.000 
а/д Ч.Батмөнх  

89086121 

Хашаа байшин, газар 

20 

Сонгинохайрхан дүүргийн 7 дугаар хороо, Ногоочин 
2 дугаар гудамжны 27 тоотод байрлах тус бүр 144 
м.кв, 144 м.кв, 95,99 м.кв талбайтай хүнсний 
ногооны агуулахын зориулалттай үл хөдлөх эд 
хөрөнгүүд, 5101 м.кв талбайтай эзэмших эрхтэй 
газрын хамт 

299.306.000 
х/ч 

Н.Даваажаргал   
89086158 

21 

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 

216.733.419 
а/д Б.Лхагвасүрэн   

89086165 

22 

Чингэлтэй дүүргийн 9 дүгээр хороо, Дэнжийн 28 
дугаар гудамжны 378/Д тоотод байрлах 344,9 м.кв 
талбайтай мансардтай 2 давхар хувийн сууц, 700 
м.кв талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

151.092.459 
а/а Т.Баттүшиг  

89086151 

23 

Сонгинохайрхан дүүргийн 11 дүгээр хороо, 
Баянхошуу Хөтөл хороолол АОС-ын 2/Б хэсэг 74/А 
дугаар байрны 131 м.кв талбайтай 2 давхар хувийн 
сууц, 700 м.кв талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний 
газар 

42.515.971 
а/д Б.Золзаяа  

89086133 
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АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА 
 

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

байгууламжийн 2 ДАХЬ албадан дуудлага худалдааг 2021 оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 10:00 цагт 

тус газрын 200 тоот өрөөнд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2021 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 10:00 

цагаас – 12:00 цаг, 14:00 цагаас – 17:00 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 

Чингэлтэй дүүргийн 2 дугаар хороо, 40, 50 мянгат 
/15172/, Жуулчин гудамжны 22/А тоот 1123,2 м.кв 
талбайтай үйлчилгээний зориулалттай үл хөдлөх эд 
хөрөнгө, зоорийн давхартай 5 давхар барилга 

1.920.672.000 
д/ч О.Уртнасан   

89086179 

2 

Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хороо, Роял Каунти 
/17024/, Тэнгэр Рашаан гудамжны 301 дүгээр 
байрны 202 тоот 312 м.кв талбайтай орон сууц, 
зоорийн давхарын 10, 11 тоот авто зогсоолын хамт 

731.000.000 
д/ч О.Уртнасан   

89086179 

3 
Сонгинохайрхан дүүргийн 15 дугаар хороо, 20 
дугаар байрны 165 тоот 40 м.кв талбайтай 3 өрөө 
орон сууц 

44.966.400 
д/ч О.Итгэл   
89086128 

4 
Баянгол дүүргийн 5 дугаар хороо, 10 дугаар 
хороолол АОС-ны Б хэсэг 5 дугаар байрны 2 тоот 
100 м.кв талбайтай орон сууц 

80.070.600 
а/д М.Хажидмаа  

89086146 

Хашаа байшин, газар 

5 

Сүхбаатар дүүргийн 6 дугаар хороо, Залуучуудын 
өргөн чөлөө - 2/Б тоотод байрлах 1820 м.кв 
талбайтай конторын зориулалттай үл хөдлөх эд 
хөрөнгө, 1223 м.кв талбайтай контор, үйлчилгээний 
зориулалттай эзэмших эрхтэй газрын хамт 

2.325.072.386 
а/а Т.Баттүшиг  

89086151 

6 

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 

7 
Сонгинохайрхан дүүргийн 22 дугаар хороо, 
Тахилтад байрлах 19,984 м.кв талбайтай 
үйлдвэрлэлийн зориулалттай эзэмших эрхтэй газар 

161.403.550 
д/ч Б.Ононтамир  

80016226 

8 
Хан-Уул дүүргийн 4 дүгээр хороо /17090/, Нүхтийн 
зам 27/4-2 тоотод байрлах 260 м.кв талбайтай аялал 

502.801.230 
д/ч Ц.Одсэлмаа   

89086222 

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


4 
 

жуулчлалын зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө, 
газрын хамт 

9 

Сонгинохайрхан дүүргийн 25 дугаар хороо, /Шинэ 
хороо: 42/ Толгойт зүүн салаа /18050/ гудамжны 176 
тоотод байрлах 126,32 м.кв талбайтай хувийн сууц, 
588 м.кв талбайтай эзэмших эрхтэй газрын хамт 

29.083.100 
х/ч Ш.Ганцэцэг   

89086132 

10 
Сүхбаатар дүүргийн 11 дүгээр хороо, Рашаан 19 
дүгээр гудамжны 34/Б тоотод байрлах 271 м.кв 
талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний газар 

40.000.000 
а/х Ц.Аваасүрэн  

89086171 

 
 
 

НИЙСЛЭЛИЙН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ГАЗАР 


