
АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА 

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

сууц, барилга байгууламжийн АНХНЫ албадан дуудлага худалдааг 2018 оны 10 дугаар 

сарын 26-ний өдрийн 10 цагт тус газрын 400 тоот өрөөнд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 

2018 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн 14.00 - 17.00 цагийн хооронд Нийслэлийн шүүхийн 

шийдвэр гүйцэтгэх газрын 100 тоот өрөөнд бүртгэнэ. Хугацаа хоцорсон хүсэлтийг хүлээн 

авах боломжгүйг анхаарна уу. 

Бүртгүүлэхдээ дуудлага худалдааны дэнчинг Нэг цэгийн үйлчилгээний кассанд 

тушааж баримтын нэг хувийг авчирна. 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 
Баянгол дүүргийн 1 дүгээр хороо 2 дугаар 
хороолол, Төмөр замын 49 дүгээр байрны 125 
тоот 36 м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

61.133.333 
д/ч Ч.Энхтуяа  

89086148 

2 
Баянгол дүүргийн 17 дугаар хороо, 4 дүгээр 
хороолол /16064/, ХД-86/А дугаар байрны 77 
тоот 45,37 м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 

48.726.082 
д/ч Д.Мөнхбаяр  

89086147 

3 
Баянгол дүүргийн 17 дугаар хороо, 4 дүгээр 
хороолол, ХД-86/А дугаар байрны 19 тоот 
22,84 м.кв талбайтай авто зогсоол 

11.043.563 
д/ч Д.Мөнхбаяр  

89086147 

4 

Сүхбаатар дүүргийн 6 дугаар хороо, Бага 
тойруу Сүхбаатарын гудамжны 13 дугаар 
байрны 1203 тоот 105,85 м.кв талбайтай, мөн 
хаягт байрлах 1202 тоот 40,7 м.кв талбайтай 
оффисын зориулалттай үл хөдлөх эд 
хөрөнгүүд 

357.210.000 
д/ч Ю.Оюунаа 

89086182 

5 

Баянгол дүүргийн 7 дугаар хороо 3 дугаар 
хороолол /16094/, Ард Аюушийн өргөн чөлөө 
66 дугаар байрны 33 тоот 22,29 м.кв талбайтай 
1 өрөө орон сууц 

28.000.000 
д/ч У.Энхсоёл  

89086142 

6 

Баянгол дүүргийн 7 дугаар хороо 3 дугаар 
хороолол, Ард Аюушийн өргөн чөлөө 36 дугаар 
байрны 17 тоот 61,96 м.кв талбайтай 3 өрөө 
орон сууц 

67.660.320 
д/ч У.Энхсоёл  

89086142 

7 

Баянгол дүүргийн 1 дүгээр хороо, Хос-Өргөө 2 
хотхон /16030/, Энгельсийн гудамжны 21 
дүгээр байрны 66 тоот 50,36 м.кв талбайтай 2 
өрөө орон сууц 

58.240.000 
д/ч У.Энхсоёл  

89086142 

8 
Сүхбаатар дүүргийн 11 дүгээр хороо, 7 дугаар 
хороолол 301 дүгээр байрны А, Б хэсэгт 
байрлах тус тус 26.500 м.кв талбайтай 

45.700.624.418 
д/ч 

Д.Оюунцэцэг  
89086122 

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


үйлчилгээ, орон сууцны зориулалттай 70 
хувийн гүйцэтгэлтэй  үл хөдлөх эд хөрөнгүүд 

9 
Чингэлтэй дүүргийн 2 дугаар хороо, 2 дугаар 
40 мянгат гудамжны 22 дугаар байрны 6 тоот 
26 м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 

59.220.000 
д/ч 

Д.Оюунцэцэг  
89086122 

10 

Чингэлтэй дүүргийн 4 дүгээр хороо 6 дугаар 
хороолол, Анкарагийн гудамжны 10 дугаар 
байрны 02 тоот 95 м.кв талбайтай 3 өрөө орон 
сууц 

145.250.000 
д/ч 

Б.Цэрэнчунт  
89086124 

11 

Чингэлтэй дүүргийн 2 дугаар хороо 40,50 
мянгат /15172/, С.Чоймболын гудамжны 55 
дугаар байрны 11 тоот 28 м.кв талбайтай 1 
өрөө орон сууц 

48.020.000 
д/ч 

Н.Өнөржаргал 
89086120 

12 

Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хороо, Хар усан 
тохой /13130/, 113/12 дугаар барилгын 2 тоот 
184,12 м.кв талбайтай 70 хувийн гүйцэтгэлтэй 
амралт, сувилалын зориулалттай үл хөдлөх эд 
хөрөнгө 

122.246.600 
д/ч Б.Ганчимэг  

89086167 

13 

Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын 4 дүгээр баг, 
Сариг А/51 дүгээр байрны 40, 41 тоот 299,7 
м.кв талбайтай зоорийн давхарын 
зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө 

104.370.000 
д/ч И.Гомбожав   

89086159 

14 

Баянзүрх дүүргийн 3 дугаар хороо 12 дугаар 
хороолол, Энхтайваны өргөн чөлөө гудамжны 
34 дүгээр байрны 6 тоот 135 м.кв талбайтай 4 
өрөө орон сууц 

190.120.000 
д/ч И.Гомбожав   

89086159 

15 

Баянгол дүүргийн 6 дугаар хороо, 10 дугаар 
хороолол /16080/ Энхтайваны өргөн чөлөө 
гудамжны 39 дүгээр байрны 3 тоот 115,58 м.кв 
талбайтай 3 өрөө орон сууц 

122.885.117 
д/ч 

Т.Ариунболор  
89086187 

16 

Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хороо, 14 дүгээр 
хороолол /13336/, Намъяанжугийн гудамжны 
37 дугаар барилгын 3089 тоот 4,08 м.кв 
талбайтай үйлчилгээний зориулалттай үл 
хөдлөх эд хөрөнгө 

24.881.193 
д/ч 

Т.Ариунболор  
89086187 

17 
Чингэлтэй дүүргийн 5 дугаар хороо, 6 дугаар 
хороолол 18 дугаар байрны 32 тоот 40 м.кв 
талбайтай 3 өрөө орон сууц 

112.000.000 
А.Солонго               
89086188 

18 

Баянгол дүүргийн 3 дугаар хороо, Үйлдвэрийн 
төвийн бүс хороолол, Энгельс гудамжны 6 
дугаар байрны 227 тоот 88,4 м.кв талбайтай 3 
өрөө орон сууц 

121.646.840 
д/ч Ц.Болормаа   

89086186 

19 

Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар хороо, Их Монгол 
хороолол /13311/, Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө 
гудамжны 905 дугаар байрны 110 тоот 58 м.кв 
талбайтай 3 өрөө орон сууц 

83.004.460 
д/ч Ц.Болормаа   

89086186 

20 

Баянзүрх дүүргийн 18 дугаар хороо, 13 дугаар  
хороолол /13371/,  Манлайбаатар 
Дамдинсүрэнгийн гудамжны 41 дүгээр байрны 
53 тоот 80,6 м.кв талбайтай  3 өрөө орон сууц 

84.524.720 
а/д 

О.Цэрэннадмид   
89086163 

21 
Баянзүрх дүүргийн 22 дугаар хороо 15 дугаар 
хороолол “Төгөл хус” хотхоны 6 дугаар байрны 
2/Б тоот 60 м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 

60.830.000 
д/ч М.Золбоо  

89086189 



22 
Төв аймгийн Эрдэнэ сум 3 дугаар баг Горхи 
тэрэлжид байрлах 16 ширхэг объект бүхий 
“Өгөөмөр” хүүхдийн зуслангийн цогцолбор 

3.446.520.000 
а/х 

Ц.Түмэндэлгэр  
89086138 

23 
Хан-Уул дүүргийн 2 дугаар хороо, 19 дүгээр 
хороолол 20 дугаар байрны 92 тоот 36 м.кв 
талбайтай 3 өрөө орон сууц 

59.733.333 
д/ч Э.Батхишиг  

89086139 

24 

Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хороо, 
Дүнжингарав гудамжны 25 дугаар байрны 1 
тоот 240 м.кв талбайтай 2 өрөө амрагчийн 
сууцны зориулалттай 98 хувийн  гүйцэтгэлтэй 
үл хөдлөх эд хөрөнгө 

487.200.000 
а/х 

Н.Даваажаргал  
89086140 

25 

Сүхбаатар дүүргийн 6 дугаар хороо, Бага 
тойруу 48 дугаар байрны 301, 304 тоот 227,5 
м.кв талбайтай үйлчилгээний зориулалттай үл 
хөдлөх эд хөрөнгө 

621.075.000 
д/ч Ч.Урангоо   

89086185 

26 
Сүхбаатар дүүргийн 5 дугаар хороо, 5 дугаар 
хороолол 5 дугаар байрны 76 тоот 27 м.кв 
талбайтай  2 өрөө орон сууц 

61.950.000 
д/ч Ч.Урангоо   

89086185 

27 
Баянгол дүүргийн 4 дүгээр хороо, 2 дугаар 
хороолол 3 дугаар байрны 16 тоот 42 м.кв 
талбайтай 3 өрөө орон сууц 

62.533.333 
д/ч 

Ю.Отгонжаргал  
89086157 

28 

Чингэлтэй дүүргийн 18 дугаар хороо, Гүнт-
Билгүүн 2 дугаар хэсгийн 401 тоотод байрлах 
599,6 м.кв талбайтай хувийн сууц, 44,1 м.кв 
талбайтай гаражийн хамт 

496.352.382 
д/ч 

Ю.Отгонжаргал  
89086157 

29 
Говь-Алтай аймгийн Цээл сумын Баянгол 
багийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж 
байгаа “Таяннуур-1” баяжуулах үйлдвэр 

2.063.917.100 
д/ч 

Ю.Отгонжаргал  
89086157 

30 
Ашигт малтмалын ашиглалтын 15377А тоот 
тусгай зөвшөөрөл 

99.253.474.469 
д/ч 

Ю.Отгонжаргал  
89086157 

31 

Сонгинохайрхан дүүргийн 29 дүгээр хороо 
/18072/, Москвагийн гудамжны 27/1 дүгээр 
байрны 66 тоот 41,53 м.кв талбайтай 2 өрөө 
орон сууц 

41.568.178 
д/ч Г.Ганбаатар  

89086170 

Хашаа байшин, газар 

32 

Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хороо, Хар усан 
тохой /13130/ гудамжны 306/В-2, В-1 тоотод 
байрлах тус тус 309 м.кв талбайтай хувийн 
сууцууд, 35077 м.кв талбайтай эзэмших эрхтэй 
газрын хамт 

586.173.000 
а/д 

О.Цэрэннадмид  
89086163 

33 

Сонгинохайрхан дүүргийн 9 дүгээр хороо, 
Баруун Баян Уулын 14 дүгээр гудамжны 19 
тоотод байрлах 40  м.кв талбайтай хувийн 
сууц, 686,01 м.кв талбайтай гэр бүлийн 
хэрэгцээний газрын хамт 

12.600.000 
д/ч Ц.Болормаа   

89086186 

34 

Баянзүрх дүүргийн 19 дүгээр хороо, Цайзын 
5/А дугаар гудамжны 277 тоотод байрлах 56 
м.кв талбайтай хувийн сууц, 540,5 м.кв 
талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

17.273.303 
д/ч М.Золбоо  

89086189 

35 

Баянзүрх дүүргийн 22 дугаар хороо, Алтан 
Өлгийн 29 дүгээр гудамжны 434 тоотод 
байрлах 36 м.кв талбайтай хувийн сууц, 54 
м.кв талбайтай гараж, 365 м.кв талбайтай гэр 

9.100.000 
д/ч М.Золбоо  

89086189 



бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

36 

Баянзүрх дүүргийн 19 дүгээр хороо, Цайз 32/А 
дугаар гудамжны 680 тоотод байрлах 28 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, 689 м.кв талбайтай гэр 
бүлийн хэрэгцээний газрын хамт  

17.710.000 
д/ч М.Золбоо  

89086189 

37 
Сүхбаатар дүүргийн 15 дугаар хороо, Амины 
орон сууцны 7 тоот 700 м.кв талбайтай гэр 
бүлийн хэрэгцээний газар 

12.040.000 
д/ч Б.Золбоо     

89086184 

38 
Сонгинохайрхан дүүргийн 24 дүгээр хороо, 
Зээл 13 дугаар гудамжны 38/Б тоот 532 м.кв 
талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний газар 

5.749.026 
д/ч 

Б.Цэрэнчунт  
89086124 

39 

Сонгинохайрхан дүүргийн 7 дугаар хороо, 
Булгийн 2 дугаар гудамжны 1 тоотод байрлах 
56 м.кв талбайтай хувийн сууц, 660 м.кв 
талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

19.355.000 
д/ч Г.Ганбаатар  

89086170 

 
 

АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА 
 

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

сууц, барилга байгууламжийн 2 ДАХЬ албадан дуудлага худалдааг 2018 оны 10 дугаар 

сарын 26-ний өдрийн 10 цагт тус газрын 400 тоот өрөөнд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 

2018 оны 10  дугаар сарын 25-ны өдрийн 14.00 - 17.00 цагийн хооронд Нийслэлийн шүүхийн 

шийдвэр гүйцэтгэх газрын 100 тоот өрөөнд бүртгэнэ. Хугацаа хоцорсон хүсэлтийг хүлээн 

авах боломжгүйг анхаарна уу. 

Бүртгүүлэхдээ дуудлага худалдааны дэнчинг Нэг цэгийн үйлчилгээний кассанд 

тушааж баримтын нэг хувийг авчирна. 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 
Чингэлтэй дүүргийн 4 дүгээр хороо, 6 дугаар 
хороолол, 30/А дугаар байрны 64 тоот 38 
м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

70.000.000 
д/ч Б.Цэрэнчунт  

89086124 

2 

Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хороо, Рапид 
харш хотхон, Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө 
гудамжны 31 дүгээр байрны 1 тоот 188,76 
м.кв талбайтай үйлчилгээний зориулалттай 
үл хөдлөх эд хөрөнгө 

188.760.000 
а/д Ц.Баянчимэг  

89086179 

3 

Хан-Уул дүүргийн 1 дүгээр хороо, Стадион 
оргил /17010/, Махатма Гандигийн гудамжны 
60 дугаар байрны 25 тоот 100,5 м.кв 
талбайтай 3 өрөө орон сууц, 18 тоот 12,5 

99.930.616 
а/д Ц.Баянчимэг  

89086179 

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


м.кв талбайтай гаражийн хамт 

4 

Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хороо, Стадион 
оргил /17012/, Зайсангийн гудамжны 48 
дугаар байрны 10 тоот 113 м.кв талбайтай 4 
өрөө орон сууц 

106.933.600 
д/ч 

Ш.Бямбадорж 
89086180 

5 

Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хороо, Стадион 
оргил Чингисийн өргөн чөлөө гудамжны 6/А 
дугаар байрны 95 тоот 103,62 м.кв 
талбайтай 3 өрөө орон сууц 

145.251.000 
а/х 

Н.Даваажаргал  
89086140 

6 

Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар хороо, 
Баянмонгол хороолол /13311/, Их Монгол 
улс гудамжны 418 дугаар байрны 193 тоот 
70 м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 

60.500.000 
д/ч Ц.Болормаа 

89086186 

7 

Баянзүрх дүүргийн 25 дугаар хороо, 13 
дугаар хороолол /13371/, Намъянжу 
гудамжны 75 дугаар байрны 33 тоот 94,38 
м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

85.134.500 
А.Солонго                  
89086188 

8 

Сүхбаатар дүүргийн 7 дугаар хороо, 11 
дүгээр хороолол, Эрхүү гудамжны  33 
дугаар байрны 16 тоот 37,25 м.кв талбайтай 
1 өрөө орон сууц 

29.563.300 
А.Солонго                  
89086188 

9 
Баянзүрх дүүргийн 18 дугаар хороо, 13 
дугаар хороолол 14 дүгээр байрны 109 тоот 
48 м.кв талбайтай 4 өрөө орон сууц 

63.761.000 
а/д 

О.Цэрэннадмид 
89086163 

10 

Баянгол дүүргийн 1 дүгээр хороо, Алтай 
хотхон Энгельс гудамжны 27 дугаар байрны 
60 тоот 114,5 м.кв талбайтай 4 өрөө орон 
сууц 

102.600.000 
а/д 

О.Цэрэннадмид 
89086163 

11 

Баянгол дүүргийн 1 дүгээр хороо, Алтай 
хотхон Энгельс гудамжны 27 дугаар байрны 
зоорийн давхарын 21 тоот 18  м.кв 
талбайтай авто зогсоол 

11.250.000 
а/д 

О.Цэрэннадмид 
89086163 

12 

Баянгол дүүргийн 1 дүгээр хороо, Алтай 
хотхон Энгельс гудамжны 27 дугаар байрны 
зоорийн давхарын 22 тоот 18  м.кв 
талбайтай авто зогсоол 

11.250.000 
а/д 

О.Цэрэннадмид 
89086163 

13 
Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар хороо /13312/,  
Хүннүгийн гудамжны 427 дугаар байрны 2 
тоот 55,60 м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 

63.250.000 
а/д 

О.Цэрэннадмид 
89086163 

14 
Баянзүрх дүүргийн 3 дугаар хороо, 12 
дугаар хороолол 52 дугаар байрны 7 тоот 40  
м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

55.100.000 
д/ч И.Гомбожав  

89086159 

15 
Налайх дүүргийн 2 дугаар хороо 60 дугаар 
байрны 15 тоот 29 м.кв талбайтай 2 өрөө 
орон сууц 

25.325.000 
д/ч Б.Цэцгээ  

89086113 

16 
Сонгинохайрхан дүүргийн 18 дугаар хороо, 1 
дүгээр хороолол 22/А дугаар байрны 93 тоот 
40 м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

65.000.000 
д/ч 

М.Нарантунгалаг 
89086136 

17 
Сүхбаатар дүүргийн 13 дугаар хороо, УИД-
ийн байрны 15 тоот 24 м.кв талбайтай орон 
сууц 

2.706.000 
д/ч Д.Оюунсүрэн  

89086149 



18 

Баянгол дүүргийн 6 дугаар хороо, 10 дугаар 
хороолол, Ард Аюушийн өргөн чөлөө 
гудамжны 40 дугаартай барилгын зоорийн 
болон 1,2 дугаар давхарын 902,2 м.кв 
талбайтай үл хөдлөх хөрөнгө, мөн хаягт 
байрлах барилгын 3 дугаар давхарын 
279,41 м.кв талбайтай үл хөдлөх, мөн 
барилгын 4 дүгээр давхарын 265,39 м.кв 
талбайтай үйлдвэрлэлийн зориулалттай үл 
хөдлөх эд хөрөнгө 

884.394.000 
д/ч Д.Оюунсүрэн  

89086149 

19 

Баянгол дүүргийн 7 дугаар хороо, Нарлаг 
хотхон /16094/, Ард Аюушийн өргөн чөлөө 
102 дугаар байрны 58 тоот 43 м.кв 
талбайтай 2 өрөө орон сууц 

49.000.000 
д/ч Ч.Урангоо  

89086185 

20 
Сүхбаатар дүүргийн 7 дугаар хороо, 11 
дүгээр хороолол 39 дүгээр байрны 22 тоот 
39 м.кв талбайтай 1 өрөө орон сууц 

55.000.000 
д/ч Ч.Урангоо  

89086185 

Хашаа байшин, газар 

21 

Чингэлтэй дүүргийн 15 дугаар хороо, 
Жаргалантын 33 дугаар гудамжны 584 
тоотод байрлах 99,5 м.кв талбайтай хувийн 
сууц 322 м.кв талбайтай гэр бүлийн 
хэрэгцээний газрын хамт 

20.679.018 
д/ч Д.Оюунцэцэг  

89086122 

22 

Чингэлтэй дүүргийн 5 дугаар хороо 40,50 
мянгатын /15171/, Төмөрчний гудамжны 12 
тоотод байрлах 6144 м.кв талбайтай 
үйлчилгээний зориулалттай үл хөдлөх эд 
хөрөнгө, 5336 м.кв талбайтай эзэмших 
эрхтэй газрын хамт 

12.500.000.000 
д/ч Д.Оюунцэцэг 

89086122 

23 

Чингэлтэй дүүргийн 11 дүгээр хороо, 
Нуурын 13 дугаар гудамжны 238 тоотод 
байрлах 55 м.кв талбайтай хувийн сууц, 395 
м.кв талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний 
газрын хамт 

40.779.921 
д/ч Б.Анар  
89086126 

24 

Баянзүрх дүүргийн 10 дугаар хороо, 
Улаанхуаран 1 дүгээр гудамжны 124 тоотод 
байрлах 243 м.кв талбайтай хоёр давхар 
үйлчилгээний зориулалттай хувийн сууц, 
445 м.кв талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний 
газрын хамт 

80.000.000 
А.Солонго               
89086188 

 
 

НИЙСЛЭЛИЙН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ГАЗАР 


