
 
АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА 

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

барилга байгууламжийн АНХНЫ албадан дуудлага худалдааг 2018 оны 9 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 

10 цагт тус газрын 400 тоот өрөөнд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2018 оны 9 дүгээр сарын 27-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 
Чингэлтэй дүүргийн 4 дүгээр хороо, 6 дугаар хороолол, 
30/А дугаар байрны 64 тоот 38 м.кв талбайтай 3 өрөө 
орон сууц 

98.000.000 
д/ч Б.Цэрэнчунт  

89086124 

2 
Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хороо, Рапид харш Махатма 
ганди гудамжны 30 дугаар байрны 31 тоот 56,26 м.кв 
талбайтай 2 өрөө орон сууц 

75.944.400 
а/д Ц.Баянчимэг  

89086179 

3 

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 хөрөнгө 

264.264.000 
а/д Ц.Баянчимэг  

89086179 

4 

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

139.902.863 
а/д Ц.Баянчимэг  

89086179 

5 
Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хороо, Стадион оргил 
/17012/, Зайсангийн гудамжны 48 дугаар байрны 10 тоот 
113 м.кв талбайтай 4 өрөө орон сууц 

149.707.040 
д/ч 

Ш.Бямбадорж 
89086180 

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

203.351.400 
а/х 

Н.Даваажаргал  
89086140 

7 
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 

84.700.000 
д/ч Ц.Болормаа 

89086186 

8 
Баянгол дүүргийн 4 дүгээр хороо 2 дугаар хороолол 18 
дугаар байрны 06 тоот 23 м.кв талбайтай 2 өрөө орон 
сууц 

38.290.000 
д/ч Ч.Батмөнх 

89086161 

9 
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 

119.188.300 
А.Солонго                  
89086188 

10 

Баязүрх дүүргийн 6 дугаар хороо, 13 дугаар хороолол 
/13374/, Манлайбаатар Дамдинсүрэнгийн гудамжны 87 
дугаар байрны 37 тоот 64,06 м.кв талбайтай 2 өрөө орон 
сууц 

64.400.000 
А.Солонго                  
89086188 

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


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

41.388.620 
А.Солонго                  
89086188 

 
12 

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

89.265.400 
а/д 

О.Цэрэннадмид 
89086163 

13 
Баянгол дүүргийн 1 дүгээр хороо, Алтай хотхон Энгельс 
гудамжны 27 дугаар байрны 60 тоот 114,5 м.кв талбайтай 
4 өрөө орон сууц 

143.640.000 
а/д 

О.Цэрэннадмид 
89086163 

14 
Баянгол дүүргийн 1 дүгээр хороо, Алтай хотхон Энгельс 
гудамжны 27 дугаар байрны зоорийн давхарын 21 тоот 18  
м.кв талбайтай авто зогсоол 

15.750.000 
а/д 

О.Цэрэннадмид 
89086163 

15 
Баянгол дүүргийн 1 дүгээр хороо, Алтай хотхон Энгельс 
гудамжны 27 дугаар байрны зоорийн давхарын 22 тоот 18  
м.кв талбайтай авто зогсоол 

15.750.000 
а/д 

О.Цэрэннадмид 
89086163 

16 
Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар хороо /13312/,  Хүннүгийн 
гудамжны 427 дугаар байрны 2 тоот 55,60 м.кв талбайтай 
2 өрөө орон сууц 

88.550.000 
а/д 

О.Цэрэннадмид 
89086163 

17 
Налайх дүүргийн 2 дугаар хороо 60 дугаар байрны 15 
тоот 29 м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 

35.455.000 
д/ч Б.Цэцгээ  

89086113 

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

91.000.000 
д/ч 

М.Нарантунгалаг 
89086136 

19 
Баянгол дүүргийн 14 дүгээр хороо, 3 дугаар хороолол 
13/А дугаар байрны 90 тоот 29 м.кв талбайтай 2 өрөө 
орон сууц 

56.700.000 
д/ч Д.Оюунсүрэн  

89086149 

20 
Баянгол дүүргийн 6 дугаар хороо 10 дугаар хороолол 24 
дүгээр байрны 43 тоот 29 м.кв талбайтай 2 өрөө орон 
сууц 

48.501.180 
д/ч Д.Оюунсүрэн  

89086149 

21 
Сүхбаатар дүүргийн 13 дугаар хороо, УИД-ийн байрны 15 
тоот 24 м.кв талбайтай орон сууц 

3.788.400 
д/ч Д.Оюунсүрэн  

89086149 

22 

Баянгол дүүргийн 6 дугаар хороо, 10 хороолол, Ард 
аюушийн өргөн чөлөө гудамж, 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 

1.238.151.600 
д/ч Д.Оюунсүрэн  

89086149 

23 
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 

68.600.000 
д/ч Ч.Урангоо  

89086185 

24 
Сүхбаатар дүүргийн 7 дугаар хороо, 11 дүгээр хороолол 
39 дүгээр байрны 22 тоот 39 м.кв талбайтай 1 өрөө орон 
сууц 

77.000.000 
д/ч Ч.Урангоо  

89086185 

25 
Баянгол дүүргийн 1 дүгээр хороо 2 дугаар хороолол 015 
дугаар байрны 1 тоот 40  м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

75.600.000 
д/ч Ч.Оюунбилэг  

89086154 

Хашаа байшин, газар 

26 

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 

28.950.625 
д/ч Д.Оюунцэцэг  

89086122 

27 

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

17.500.000.000 
д/ч Д.Оюунцэцэг 

89086122 



хамт 

28 

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 

57.091.889 
д/ч Б.Анар  
89086126 

29 

Баянгол дүүргийн 6 дугаар хороо 10 дугаар хороолол, 
АОС байрны ХД-83 тоотод байрлах 694,56 м.кв 
талбайтай гурван давхар орон сууцны зориулалттай үл 
хөдлөх хөрөнгө, 182 м.кв талбайтай эзэмших эрхтэй 
газрын хамт 

944.372.666 
д/ч Д.Оюунсүрэн  

89086149 

30 

Баянзүрх дүүргийн 2 дугаар хороо, Дарь эхийн 6 дугаар 
гудамжны 176 тоотод байрлах 226 м.кв талбайтай 
үйлдвэрлэл үйлчилгээний зориулалттай 90 хувийн 
гүйцэтгэлтэй үл хөдлөх хөрөнгө, 218 м.кв талбайтай гэр 
бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

40.863.552 
А.Солонго               
89086188 

31 

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 

112.000.000 
А.Солонго               
89086188 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА 

 

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

барилга байгууламжийн 2 ДАХЬ албадан дуудлага худалдааг 2018 оны 9 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 

10 цагт тус газрын 400 тоот өрөөнд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2018 оны 9 дүгээр сарын 27-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 

Баянзүрх дүүргийн 22 дугаар хороо, 15 дугаар 
хороолол /13341/, Энхтайваны өргөн чөлөө 106/8 
дугаар байрны 30 тоот 72,87 м.кв талбайтай 3 өрөө 
орон сууц 

53.004.709 
д/ч М.Золбоо  

89086189 

2 
Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хороо, Зайсан Тэнгэр 
рашаан гудамж 79/Б дүгээр байрны 36 тоот 18 м.кв 
талбайтай автозогсоол 

14.000.000 
д/ч Ц.Болормаа 

89086186 

3 
Баянгол дүүргийн 6 дугаар хороо, Энхтайваны өргөн 
чөлөө гудамж 57/2 дугаар байрны 43 тоот 89,65 м.кв 
талбайтай 3 өрөө орон сууц 

69.412.074 
д/ч Ц.Болормаа 

89086186 

4 

Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хороо, 14 дүгээр 
хороолол /13336/, Намъяанжугийн гудамж 49 дүгээр 
байрны 112/А тоот 63,21 м.кв талбайтай 2 өрөө орон 
сууц 

57.500.000 
д/ч Б.Ганчимэг  

89086167 

5 
Хан-Уул дүүргийн 1 дүгээр хороо, Үйлдвэр Богд 
Жавзандамба гудамж 15/2 дугаар байрны 7 тоот 71 
м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 

55.893.600 
д/ч Б.Хүрлээ    

89086190 

6 
Баянгол дүүргийн 1 дүгээр хороо,  2 дугаар хороолол, 
Төмөр замын 46 дугаар байрны 108 тоот 27 м.кв 
талбайтай 2 өрөө орон сууц 

37.812.500 
д/ч Б.Хүрлээ    

89086190 

7 
Хан-Уул дүүргийн 1 дүгээр хороо, 120 мянгат, 4 дүгээр 
байрны 26 тоот 29 м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 

33.500.000 
а/х 

Ц.Түмэндэлгэр  
89086138 

8 
Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хороо, Зайсан 
Дүнжингарав гудамжны 48 дугаар байрны 4 тоот 268,5 
м.кв талбайтай 4 өрөө орон сууц 

335.625.000 
д/ч Э.Батхишиг   

89086139 

9 
Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хороо, Зайсан 
Дүнжингарав гудамжны 48 дугаар байрны 6 тоот 268,5 
м.кв талбайтай 4 өрөө орон сууц 

335.625.000 
д/ч Э.Батхишиг   

89086139 

10 
Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хороо, Зайсан 
Дүнжингарав гудамжны 48 дугаар байрны В/1 
давхарын 4 ширхэг авто зогсоол 

40.968.000 
д/ч Э.Батхишиг   

89086139 

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


11 

Сүхбаатар дүүргийн 2 дугаар хороо, Усны гудамж 8 
дугаар байрны 1 дүгээр давхарт байрлах 150 м.кв 
талбайтай үйлчилгээний зориулалттай үл хөдлөх эд 
хөрөнгө 

280.837.500 
д/ч 

Ю.Отгонжаргал  
89086157 

12 
Баянзүрх дүүргийн 3 дугаар хороо, 12 дугаар хороолол 
7 дугаар байрны 1 тоот 38 м.кв талбайтай 4 өрөө орон 
сууц 

57.086.000 
д/ч 

Ч.Оюунбилэг  
89086154 

13 
Баянгол дүүргийн 7 дугаар хороо, 4 дүгээр хороолол 
32 дугаар байрны 19 тоот 35 м.кв талбайтай 2 өрөө 
орон сууц 

38.158.300 
д/ч 

М.Хажидмаа 
89086156 

14 
Хан-Уул дүүргийн 13 дугаар хороо, Туул тосгон 24 
айлын орон сууцны 6 дугаар байрны 12 тоот 34 м.кв 
талбайтай 2 өрөө орон сууц 

18.416.666 
д/ч М.Март                     
89086128 

15 
Сонгинохайрхан дүүргийн 15 дугаар хороо, 1 дүгээр 
хороолол 19 дүгээр байрны 356 тоот 48 м.кв талбайтай 
4 өрөө орон сууц 

55.988.600 
д/ч М.Март                     
89086128 

16 
Баянгол дүүргийн 1 дүгээр хороо, Богда Ар хороолол 
/16051/, Замчдын гудамжны 24/А дугаар байрны 44 
тоот 80,20 м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

100.250.000 
д/ч Ч.Энхтуяа 

89086148 

17 
Сүхбаатар дүүргийн 9 дүгээр хороо, Их тойруу 78 
дугаар байрны 32 тоот 41,7 м.кв талбайтай 1 өрөө 
орон сууц 

31.275.000 
д/ч Б.Золзаяа 

89086145 

Хашаа байшин, газар 
 

18 

Баянзүрх дүүргийн 4 дүгээр хороо, Сансар хотхон 
Шүхэрчид 1 дүгээр гудамжны 24 тоотод байрлах 112 
м.кв талбайтай хувийн сууц, 700 м.кв талбайтай гэр 
бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

25.534.182 
д/ч 

Т.Ариунболор  
89086187 

19 

Баянзүрх дүүргийн 19 дүгээр хороо, Цайз 10/Б дүгээр 
байрны 537/А тоотод байрлах 82,25 м.кв талбайтай 
хувийн сууц, 252 м.кв талбайтай гэр бүлийн 
хэрэгцээний газрын хамт 

15.200.000 
д/ч М.Золбоо  

89086189 

20 

Сонгинохайрхан дүүргийн 22 дугаар хороо, Хилчин 87 
дугаар гудамжны 1 тоотод байрлах 145,25 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, гараж, 700 м.кв талбайтай гэр 
бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

21.625.676 
д/ч М.Март                  
89086128 

21 
Сонгинохайрхан дүүргийн 22 дугаар хороо, Тахилт 2 
дугаар гудамжны 105 тоот 700 м.кв талбайтай гэр 
бүлийн хэрэгцээний газар 

2.500.000 
д/ч М.Март                  
89086128 

22 

Сүхбаатар дүүргийн 11 дүгээр хороо, Зүүн Сэлбийн 9 
дүгээр гудамжны 153 тоотод байрлах 138 м.кв 
талбайтай үйлчилгээний зориулалттай барилга, 404 
м.кв талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

116.749.100 
д/ч 

Ч.Оюунбилэг  
89086154 

 
 

НИЙСЛЭЛИЙН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ГАЗАР 


