
  АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА 

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

барилга байгууламжийн АНХНЫ албадан дуудлага худалдааг 2019 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн 

10 цагт тус газрын 400 тоот өрөөнд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2019 оны 02 дугаар сарын 14-ний 

өдрийн 14 цагаас – 17 цаг 30 минутын хооронд Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 100 

тоот өрөөнд бүртгэнэ. Хугацаа хоцорсон хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүйг анхаарна уу. 

Бүртгүүлэхдээ: дэнчинг кассанд тушааж баримтын нэг хувийг 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 8 дугаар хороо, С.Данзангийн 
гудамжны 27-12 тоот 58,93 м.кв талбайтай хувийн 
сууцны зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө 

63.000.000 
а/д 

Т.Ариунболор  
89086187 

2 

Баянзүрх дүүргийн 17 дугаар хороо, Шархадны 
гудамжны 59/Б дүгээр байрны 2 дугаар давхарын 
16 тоот 12 м.кв талбайтай орон сууц, 
үйлчилгээний зориулалттай 98 хувийн 
гүйцэтгэлтэй үл хөдлөх эд хөрөнгө 

23.004.380 
д/ч Б.Золжаргал   

89086162 

3 
Баянзүрх дүүргийн 15 дугаар хороо 13 дугаар 
хороолол 6 дугаар байрны 200 тоот 40 м.кв 
талбайтай 3 өрөө орон сууц 

71.610.000 
д/ч Б.Золжаргал   

89086162 

4 
Сонгинохайрхан дүүргийн 27 дугаар хороо, 21 
дүгээр хороолол /18082/, 39 дүгээр байрны 108 
тоот 35,3 м.кв талбайтай 1 өрөө орон сууц 

35.700.000 
а/х 

О.Цэрэннадмид   
89086163 

5 
Чингэлтэй дүүргийн 3 дугаар хороо 2 дугаар 40 
мянгатын 8 дугаар байрны 43 тоот 19 м.кв 
талбайтай 1 өрөө орон сууц 

47.110.000 
а/д Б.Уранбаяр  

89086164 

6 
Баянгол дүүргийн 3 дугаар хороо, 2 дугаар 
хороолол, Төмөр зам гудамжны 65 дугаар байрны 
170 тоот 30,2 м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 

52.756.667 
д/ч Б.Хүрлээ    

89086190 

7 

Хан-Уул дүүргийн 4 дүгээр хороо, Нүхтийн зам 
гудамжны 36/1 тоот 250,85 м.кв талбайтай 80 
хувийн гүйцэтгэлтэй хувийн сууц, гаражийн 
зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө 

623.348.040 
д/ч Б.Чинзул   

89086178 

8 

Хан-Уул дүүргийн 3 дугаар хороо, Үйлдвэр 
/17060/, Үйлдвэрийн гудамжны 29/А дугаар 
байрны 7 тоот 44,06 м.кв талбайтай 2 өрөө орон 
сууц 

48.510.000 
д/ч Б.Чинзул   

89086178 

9 
Хан-Уул дүүргийн 10 дугаар хороо, Буянт-Ухаа 
хороолол, 61/2 дугаар байрны 6 тоот 42,3 м.кв 
талбайтай 1 өрөө орон сууц 

39.970.000 
д/ч Э.Батхишиг 

89086139 

10 
Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хороо /хуучин хаяг 1 
дүгээр хороо/ Стадион оргил /17010/, Махатма 
Гандигийн гудамж 60 дугаар байрны 25 тоот 100,5 

172.038.930 
а/д Ц.Баянчимэг  

89086179 

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


м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц, тус байрны 18 
тоот 12,5 м.кв талбайтай гаражийн хамт 

11 

Баянгол дүүргийн 3 дугаар хороо, Үйлдвэрийн 
төвийн бүс хороолол, Дундгол гудамж 34 дүгээр 
байрны 27 тоот 50,1 м.кв талбайтай 2 өрөө орон 
сууц 

55.160.000 
д/ч 

Б.Буянбадрах   
89086144 

12 

Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хороо 14 дүгээр 
хороолол /13336/, Намъяанжугийн гудамж 41 
дүгээр байрны 46 тоот 34,98 м.кв талбайтай 1 
өрөө орон сууц 

38.863.370 
д/ч Ч.Энхтуяа   

89086148 

13 
Баянгол дүүргийн 1 дүгээр хороо 2 дугаар 
хороолол 012 дугаар байрны 30 тоот 30 м.кв 
талбайтай 2 өрөө орон сууц 

64.166.690 
д/ч Ч.Энхтуяа   

89086148 

14 

Баянгол дүүргийн 20 дугаар  хороо, Өнөр 
хороолол /16100/, Москвагийн гудамж 45 дугаар 
байрны 18 тоот 53,5 м.кв талбайтай 2 өрөө орон 
сууц 

66.545.071 
а/д Б.Отгонбаяр   

89086141 

15 

Чингэлтэй дүүргийн 4 дүгээр хороо, Бага 
тойруугийн 19/А дугаар байрны 10 тоот 177,2 м.кв 
талбайтай 5 өрөө үйлчилгээний зориулалттай үл 
хөдлөх эд хөрөнгө 

235.676.000 
д/ч Б.Анар        
89086126 

16 

Чингэлтэй дүүргийн 4 дүгээр хороо 40,50 мянгат, 
Самбуугийн гудамж 16/Б тоот 527,68 м.кв 
талбайтай 90 хувийн гүйцэтгэлтэй үйлчилгээний 
зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө 

1.034.250.000 
д/ч Б.Анар      
89086126 

17 
Сүхбаатар дүүргийн 8 дугаар хороо, 11 дүгээр 
хороолол, Их тойруу гудамжны 34 дүгээр байрны 
44 тоот 50,21 м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 

65.800.000 
д/ч 

Д.Отгончимэг   
89086121 

18 
Сүхбаатар дүүргийн 7 дугаар хороо, 11 дүгээр 
хороолол, Денвер гудамжны 12/В дүгээр байрны 
123 тоот 52,8 м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 

62.300.000 
д/ч 

Н.Өнөржаргал   
89086120 

19 
Сонгинохайрхан дүүргийн 17 дугаар хороо, 1 
дүгээр хороолол 33 дугаар байрны 92 тоот 48 м.кв 
талбайтай 4 өрөө орон сууц 

84.000.000 
а/ч Д.Мөнхцэцэг   

89086130 

20 
Сонгинохайрхан дүүргийн 19 дүгээр хороо, 21 
дүгээр хороолол 4-30 дугаар байрны 24 тоот 41,2 
м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

44.800.000 
д/ч М.Март             
89086128 

21 

Сонгинохайрхан дүүргийн 22 дугаар хороо, 
Баянгол ам /18190/ найрамдлын зам  гудамж, 20/а-
1 тоот 346,8 м.кв талбайтай хувийн сууц, гаражийн 
зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө 

194.208.000 
д/ч Б.Саяболд   

89086132 

22 

Чингэлтэй дүүргийн 4 дүгээр хороо, 6 дугаар 
хороолол /15414/, Анкарагийн гудамжны 10 дугаар 
байрны 39 тоот 50 м.кв талбайтай хувийн сууцны 
зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө 

66.159.870 
а/д 

Д.Даваасүрэн   
89086153 

23 

Сүхбаатар дүүргийн 18 дугаар хороо, 
Дамбадаржаа /14060/, Бэлхийн 49 дүгээр 
гудамжны 195/4-3 тоот 121 м.кв талбайтай хувийн 
сууц 

140.886.900 
д/ч Ч.Урангоо   

89086185 

24 

Хан-Уул дүүргийн 4 дүгээр хороо, Нүхтийн ам 
/17090/, 26/8 тоот 145,28 м.кв талбайтай аялал 
жуулчлалын зориулалттай, 30 хувийн 
гүйцэтгэлтэй дуусаагүй барилга 

180.693.411 
д/ч Ч.Оюунбилэг  

89086154 

25 

Хан-Уул дүүргийн 4 дүгээр хороо, Нүхтийн ам 
/17090/, 26/3 тоот 144,81 м.кв талбайтай аялал 
жуулчлалын зориулалттай, 30 хувийн 
гүйцэтгэлтэй дуусаагүй барилга 

169.762.226 
д/ч Ч.Оюунбилэг  

89086154 



26 

Хан-Уул дүүргийн 4 дүгээр хороо, Нүхтийн ам 
/17090/, 26/4 тоот 144,81 м.кв талбайтай аялал 
жуулчлалын зориулалттай, 30 хувийн 
гүйцэтгэлтэй дуусаагүй барилга 

169.749.626 
д/ч Ч.Оюунбилэг  

89086154 

27 

Хан-Уул дүүргийн 4 дүгээр хороо, Нүхтийн ам 
/17090/, 26/5 тоот 140,39 м.кв талбайтай аялал 
жуулчлалын зориулалттай, 30 хувийн 
гүйцэтгэлтэй дуусаагүй барилга 

178.897.944 
д/ч Ч.Оюунбилэг  

89086154 

28 

Хан-Уул дүүргийн 4 дүгээр хороо, Нүхтийн ам 
/17090/, 26/7 тоот 145,28 м.кв талбайтай аялал 
жуулчлалын зориулалттай, 30 хувийн 
гүйцэтгэлтэй дуусаагүй барилга 

198.142.350 
д/ч Ч.Оюунбилэг  

89086154 

29 

Сонгинохайрхан дүүргийн 18 дугаар хороо, 
Толгойт /18101/, Москвагийн гудамжны 48/Б 
дүгээр байрны 1 дүгээр давхарын 1/Б тоот 167,8 
м.кв талбайтай үйлчилгээний зориулалттай үл 
хөдлөх эд хөрөнгө 

197.332.800 
д/ч Ч.Оюунбилэг  

89086154 

Хашаа байшин, газар 

30 
Баянзүрх дүүргийн 21 дүгээр хороо, Бага Дарь Эх 
10 дугаар гудамжны 1955 тоот 462 м.кв талбайтай 
гэр бүлийн хэрэгцээний газар 

8.925.000 
д/ч Э.Ундармаа 

89086160 

31 

Сонгинохайрхан дүүргийн 1 дүгээр хороо, 
Баянголын ам бор толгой 1 дүгээр гудамж 1 
тоотод байрлах 202 м.кв талбайтай 80 хувийн 
гүйцэтгэлтэй 2 ширхэг хувийн сууц, 3370 м.кв 
талбайтай эзэмших эрхтэй газрын хамт 

196.803.514 
д/ч Б.Хүрлээ    

89086190 

32 

Баянзүрх дүүргийн 13 дугаар хороо, 
Алтантэвшийн  АОС гудамжны 63 тоотод байрлах 
360 м.кв талбайтай 2 давхар хувийн сууц, 700 м.кв 
талбайтай газрын хамт 

284.999.083 
д/ч Б.Чинзул    

89086178 

33 

Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хороо, Их 
булаг /18500/ гудамжны Ф35 тоот хаягт байрлах 
827,5 м.кв талбайтай, фермерийн зориулалттай, 
95 хувийн гүйцэтгэлтэй үл хөдлөх эд хөрөнгө, 
10002 м.кв талбайтай эзэмших эрхтэй газрын хамт  

194.950.000 
д/ч Э.Батхишиг 

89086139 

34 

Налайх дүүргийн 1 дүгээр хороо, Цайзын хэсэг 
гудамжны 40 тоотод байрлах 1796 м.кв талбайтай 
үйлдвэрлэлийн зориулалттай үл хөдлөх эд 
хөрөнгө, 20000 м.кв талбайтай эзэмших эрхтэй 
газрын хамт 

2.612.333.267 
а/х 

Ц.Түмэндэлгэр  
89086138 

35 

Баянзүрх дүүргийн 17 дугаар хороо, Эмнэлэгийн 
23 дугаар гудамжны 678 тоотод байрлах 203 м.кв 
талбайтай 2 ширхэг хувийн сууц, 206,2 м.кв 
талбайтай 2 ширхэг гараж, 521 м.кв талбайтай гэр 
бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

46.900.000 
д/ч Ч.Урангоо   

89086185 

36 

Чингэлтэй дүүргийн 9 дүгээр хороо, Дэнжийн 28 
дугаар гудамжны 371/Б тоотод байрлах 121 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, үйлчилгээний 
зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө, 700 м.кв 
талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

51.702.770 
а/д 

Д.Даваасүрэн   
89086153 

37 

Сүхбаатар дүүргийн 3 дугаар хороо, Сөүлийн 
гудамжны 28-1 тоотод байрлах 360 м.кв талбайтай 
үйлчилгээний зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө, 
360 м.кв талбайтай эзэмших эрхтэй газрын хамт  

461.160.000 
а/д 

Д.Даваасүрэн   
89086153 

38 

Чингэлтэй дүүргийн 9 дүгээр хороо, Зүүн Дэнжийн 
1 дүгээр гудамжны 1-7 тоотод байрлах 101,5 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, 625 м.кв талбайтай гэр 
бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

30.030.000 
д/ч М.Март              
89086128 



39 
Баянгол дүүргийн 6 дугаар хороо 3 дугаар 
эмнэлэгийн зүүн хойд талд байрлах 123 м.кв 
талбайтай эзэмших эрхтэй газар 

49.490.000 
а/д 

Д.Оюунсүрэн  
89086149 

40 
Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хороо, Маршал таун, 
Олимп гудамж 103 дугаар байрны зоорийн 
давхарын 65 тоот авто зогсоол 

11.022.760 
а/д 

Д.Оюунсүрэн  
89086149 

41 

Баянгол дүүргийн 6 дугаар хороо 10 дугаар 
хороолол АОС байр ХД-83 тоотод байрлах 694,56 
м.кв талбайтай гурван давхар амины орон сууц, 
182 м.кв талбайтай эзэмших эрхтэй газрын хамт 

944.372.666 
а/д 

Д.Оюунсүрэн  
89086149 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА 
 

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

барилга байгууламжийн 2 ДАХЬ албадан дуудлага худалдааг 2019 оны 02 дугаар сарын 15-ний өдрийн 

10 цагт тус газрын 400 тоот өрөөнд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2019 оны 02 дугаар сарын 14-ний 

өдрийн 14 цагаас – 17 цаг 30 минутын хооронд Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 100 

тоот өрөөнд бүртгэнэ. Хугацаа хоцорсон хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүйг анхаарна уу. 

Бүртгүүлэхдээ: дэнчинг кассанд тушааж баримтын нэг хувийг 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 
Баянзүрх дүүргийн 8 дугаар хороо, Төмөр замын 
УС-15-ын 3 дугаар байрны 16 тоот 40 м.кв 
талбайтай 3 өрөө орон сууц 

32.597.550 
а/д 

Т.Ариунболор  
89086187 

2 

Баянзүрх дүүргийн 8 дугаар хороо Улаанхуаран 
/13302/, С.Данзангийн гудамжны 21 дүгээр 
байрны 28 тоот 36,5 м.кв талбайтай 1 өрөө орон 
сууц 

26.510.000 
а/д 

Т.Ариунболор  
89086187 

3 

Хан-Уул дүүргийн 4 дүгээр хороо, Нүхтийн ам 
/17090/, Нүхтийн зам 19/08 тоот 437,2 м.кв 
талбайтай аялал жуулчлалын зориулалттай 2 
давхар хувийн сууц 

450.000.000 
а/д 

Т.Ариунболор  
89086187 

4 
Хан-Уул дүүргийн 1 дүгээр хороо 19 дүгээр 
хороолол 39 дүгээр байрны 3 тоот 16 м.кв 
талбайтай 1 өрөө орон сууц 

25.820.000 
д/ч Э.Батхишиг  

89086139 

5 

Хан-Уул дүүргийн 5 дугаар хороо, Үйлдвэрийн 
баруун бүс /17071/, Эрчим хүчний гудамж, 451 
тоот 1088 м.кв талбайтай 80 хувийн гүйцэтгэлтэй 
орон сууцны зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө 

404.777.900 
д/ч Э.Батхишиг  

89086139 

6 

Сонгинохайрхан дүүргийн 6 дугаар хороо, Ханын 
материал, Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамжны 70 
дугаар байрны 346 тоот 36 м.кв талбайтай 2 өрөө 
орон сууц 

23.284.461 
д/ч Б.Золбоо  

89086184 

7 
Сүхбаатар дүүргийн 8 дугаар хороо, 11 дүгээр 
хороолол 3 дугаар байр 60 тоот 40 м.кв талбайтай 
3 өрөө орон сууц 

51.200.000 
а/д 

Д.Даваасүрэн   
89086153 

8 

Сонгинохайрхан дүүргийн 19 дүгээр хороо, 21 
дүгээр хороолол /18081/, Үйлдвэрчний эвлэл 
гудамжны 90/Б дүгээр байрны 0 тоот орон сууцны  
зориулалттай 50 хувийн гүйцэтгэлтэй үл хөдлөх 
эд хөрөнгө 

2.288.363.950 
д/ч 

М.Нарантунгалаг  
89086136 

9 
Баянгол дүүргийн 1 дүгээр хороо 2 дугаар 
хороолол, Төмөр замын 57 дугаар байрны 60 тоот 
29 м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 

41.425.000 
д/ч Ч.Энхтуяа  

89086148 

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


10 
Баянгол дүүргийн 6 дугаар хороо, 10 дугаар 
хороолол 48/Б дүгээр байрны 12 тоот 61,67 м.кв 
талбайтай 2 өрөө орон сууц 

75.000.000 
д/ч В.Уранцэцэг  

89086181 

11 
Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хороо, Үйлдвэр 2 
Зайсан гудамжны 27/Б дүгээр байрны 201 тоот 
105,5 м.кв талбайтай 5 өрөө орон сууц 

158.962.100 
д/ч 

Ж.Оюунжаргал  
89086119 

12 
Баянгол дүүргийн 17 дугаар хороо, 4 дүгээр 
хороолол 27 дугаар байрны 08 тоот 15 м.кв 
талбайтай 1 өрөө орон сууц 

23.707.950 
д/ч 

Н.Өнөржаргал 
89086120 

Хашаа байшин, газар 

13 

Сүхбаатар дүүргийн 12 дугаар хороо, Хангайн 17 
дугаар гудамжны 681 тоотод байрлах 238 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, 457 м.кв талбайтай гэр 
бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

33.401.200 
д/ч 

Ю.Отгонжаргал  
89086157 

14 
Сүхбаатар дүүргийн 9 дүгээр хороо, Алтайн 5 
дугаар гудамжны 140 тоотод байрлах 428,24 м.кв 
талбайтай газар 

114.973.984 
д/ч Б.Золбоо  

89086184 

15 
Сонгинохайрхан дүүргийн 32 дугаар хороо, 
Царцааны аж ахуйн замын урд байрлах 14155 
м.кв талбайтай эзэмших эрхийг газар 

116.726.900 
а/д 

Д.Даваасүрэн   
89086153 

16 

Баянзүрх дүүргийн 6 дугаар хороо 13 дугаар 
хороолол /13373/, 22/В дүгээр байрны 3,4 дүгээр 
давхарын 282 м.кв талбайтай хувийн сууцны 
зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө 

257.250.000 
а/д Б.Уранбаяр  

89086164 

17 

Сонгинохайрхан дүүргийн 7 дугаар хороо, 0119-4 
дүгээр гудамжны 8/А тоотод байрлах 60 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, 700 м.кв талбайтай гэр 
бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

14.675.000 
д/ч Г.Ганбаатар  

89086170 

 
 
 

НИЙСЛЭЛИЙН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ГАЗАР 


