
АЛБАН ТУШААЛТНЫ 2018 ОНЫ ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН МЭДҮҮЛЭГ БОЛОН
ХӨРӨНГӨ, ОРЛОГЫН МЭДҮҮЛЭГ

Нэг. Мэдүүлэг гаргагч, түүний гэр бүлийн байдал:

   Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хорооны
 2012 оны 05 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралт

Равжих Нэргүй

 Регистрийн дугаар:  Иргэний үнэмлэхийн дугаар:

 Нэр:

   1.1. Мэдүүлэг гаргагч

З

Лхагва  Эцэг/эхийн нэр:

И 27 1 1 81 0 0

 Ургийн овог:

70593616 Ажлын

 Оршин суугаа газрын  Гар утас:

 Гэрийн

94119518

nergui.r@ndaatgal.mnМонгол, Дундговь, Сайнцагаан сум,  , Нарлаг баг, 12-р байр 28 тоот

Цахим шуудангийн хаяг:

 Боловсрол, мэргэжил: Дундговь аймгийн НДХМагистр,  ня-бо  Байгууллагын нэр:

 Төрсөн газар:  Газар, хэлтэс, тасаг, алба:Монгол Дундговь Өлзийт сум, Төрөх тасаг Санхүү бүртгэлийн  тасаг

Санхүүгийн албаны дарга бөгөөд, ерөнхий нягтлан бодогчМонгол Дундговь Сайнцагаан сум, Үндсэн харьяа:   Албан тушаал:

Дундговь аймгийн НДХэлтэс, Санхүү бүртгэлийн тасгийн дарга ахлах
нягтлан бодогч,2004-02-01~

 Сүүлийн хоёр жил ажилласан байгууллага, албан
тушаал:

      Шинэчлэн гаргасан
 Их хэмжээний
 Шинээр томилогдсон,

 Тухайн албан тушаалд томилогдсон, сонгогдсон огноо:

2004 он 02 сар 01 өдөр
√

 Мэдүүлэг гаргах үндэслэл:  √  тэмдэглэгээ хийнэ.
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   1.2. Мэдүүлэг гаргагчийн гэр бүлийн байдал

Гэр бүлийн
байдал

Эцэг /эх/-ийн нэр, нэр Регистрийн
дугаар

Эрхэлж байгаа ажил,
албан тушааал

Ажиллаж байгаа байгууллага, сурч байгаа
сургууль, оршин суугаа газрын хаягТөрсөн газар, үндсэн харьяа

Нөхөр Содномдорж,
Түвшинтөгс ЗИ72102516 Ду-Нисэх буудал

Холбооны инженер.

Монгол, Дундговь, Сайнцагаан сум,
Нарлаг баг, 12-р байр 28 тоот. Монгол,
Дундговь, Сайнцагаан сум, Нарлаг баг,
Нисэх буудал..

Монгол, Дундговь, Өлзийт сум,
төрөр тасаг. Монгол, Дундговь,

Сайнцагаан сум,

Охин Түвшинтөгс,
Анужин ЗЮ93082201 хаан банк  ахлах

теллер.

Монгол, Улаанбаатар, Баянзүрх
дүүрэг, 13-р хороо, 69-р байр 28 тоот.
Монгол, Улаанбаатар, Баянзүрх
дүүрэг, 13-р хороо, 69-р байрны 28
тоот..

Монгол, Дундговь, Сайнцагаан
сум, төрөх төсөг. Монгол,

Дундговь, Сайнцагаан сум,

Хүү Түвшинтөгс,
Тэмүүжин ЗЮ99021616    АШУИС

Монгол, Улаанбаатар, Баянзүрх
дүүрэг, 13-р хороо, 69-р байр 28 тоот. ..

Монгол, Дундговь, Сайнцагаан
сум, төрөх тасаг. Монгол,

Дундговь, Сайнцагаан сум,

Охин Түвшинтөгс,
Отгонбуд ЗК08282025    5-р анги Монгол, Дундговь, Сайнцагаан сум,

Нарлаг баг, 12-р байр 28 тоот. ..

Монгол, Дундговь, Сайнцагаан
сум, төрөх тасаг. Монгол,

Дундговь, Сайнцагаан сум,

Тайлбар:  Хамт амьдарч байгаа болон өрхийн бүртгэлд бүртгэлтэй эхнэр, нөхөр, хамтран амьдрагч, хүүхэд, эцэг, эхийг бичнэ

Хоёр. Хувийн ашиг сонирхол:

  2.1. Мэдүүлэг гаргагчтай хамаарал бүхий этгээд

Эцэг /эх/-ийн нэр,
нэр

Ямар
хамааралтай

болох

Ажиллаж байгаа \байсан\ байгууллага,
албан тушаал Бизнес, үйл ажиллагааны чиглэл Төрсөн газар, үндсэн харьяа
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Равжих Энхмаа Эгч сайнцагаан ЗДТГ, Мэргэжилтэн
Ажиллаж байгаа төрийн үйлчилгээ Монгол Дундговь Өлзийт сум төрөх тасаг.

Монгол Дундговь Сайнцагаан сум

Содномдорж
Пүрэвмаа Хадам дүү Ду-Мэдээлэл сүлжээ, Нярав

Ажиллаж байгаа Холбоо, харилцаа Монгол Дундговь Өлзийт сум . Монгол
Дундговь Сайнцагаан сум

Тайлбар Нийтийн албан тушаалтны эрхлэх асуудлын хүрээ, шууд болон шууд бус нөлөөлөх боломжтой байгууллагад харьяалалтай болон хамааралтай
ажил эрхэлж байгаа /байсан/ өрх тусгаарласан эцэг, эх, хүүхэд, төрсөн ах, эгч, дүү, эхнэр /нөхөр/, хамтран амьдрагчийн эцэг, эх, төрсөн ах, эгч,
дүүг бичнэ.

  2.2  Мэдүүлэг гаргагчтай нэгдмэл сонирхолтой этгээд

Ашгийн төлөө үйл ажиллагаагаар
холбогдсон хувь хүн, хуулийн

этгээдийн нэр

Ямар харилцаатай /байсан/
болох /хуулийн этгээд бол
ямар хамааралтай болох/

Үйл ажиллагааны чиглэл,
зорилго

Байгууллага. ажил, албан тушаал
/Эрхэлж байгаа /байсан/ үйл

ажиллагааны төрөл/
Тайлбар

- - - - -

Тайлбар Нийтийн албан тушаалтантай ашгийн төлөө үйл ажиллагаагаар холбоотой хувь хүн, хуулийн этгээдийн талаар бичнэ.

   2.3 Гишүүнчлэл, хуулийн этгээдийн удирдах зөвлөлийн гишүүн

№ Хаана, ямар байгууллагад
харьяалалтай болох

Албан тушаал, үүсгэн байгууулагч, гишүүн
дэмжигчийн аль нь болох

Үйл ажиллагааны чиглэл,
зорилго Тайлбар

- - -1 -

Тайлбар: Холбоо, нэгдэл, хөдөлгөөн, нутгийн зөвлөлийн тэргүүн, гишүүн, нам, улс төр, олон нийтийн байгууллагын гишүүнчлэлд байсан болон байгаа талаар
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   2.4 Төлөөлөл хэрэгжүүлсэн байдал

№ Хувь хүн, хуулийн
 этгээдийн нэр Үйл ажиллагааны чиглэл Төлөөллийг хаана, хэзээ, хэрхэн

хэрэгжүүлсэн Тайлбар

- - --1

Тайлбар: Хувь хүн хуулийн этгээдийн төлөөлөн тодорхой үйл ажиллагаа, харилцаанд оролцсон талаар бичнэ.

№ Эх сурвалжийн нэр, хаяг Бэлэг, үйлчилгээ, өв
залгамжлалын төрөл

Хандив, туслалцаа,
хөнгөлөлтийн зориулалт Үнэлгээ

/төгрөг/ Тайлбар

  2.5 Бэлэг, үйлчилгээ, өв залгамжлал, хандив, туслалцаа, хөнгөлөлт

1 - - - 0 -

Нийт дүн :

Тайлбар:  Тухайн албан тушаалтны нэг сарын цалингаас дээш хэмжээний бэлэг, үйлчилгээ авсныг бичнэ. Хууль ёсны өв залгамжлалаар хүлээн авсан буюу авах
хөрөнгийн талаар мэдүүлнэ.

0

    2.6  Урьдчилсан мэдүүлэг, бусад мэдэгдэл, тайлбар гаргасан байдал

Мэдүүлэг, мэдэгдлийн нэр
Мэдүүлэг, мэдэгдэл, тайлбарыг

хэзээ, хаана, хэнд гаргасан
/Байгууллага, албан тушаалтан/

Гаргах болсон шалтгаан, нөхцөл Товч утга№

1 ----

Тайлбар Тухайн жилд нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшихдээ гаргасан урьдчилсан мэдүүлэг, бусад мэдэгдэл, тайлбар гаргасан
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   2.7. Албан тушаалын бүрэн эрхийнхээ дагуу олж авсан мэдээллийг хууль бусаар задруулах, албан үүрэгтээ
хамааралгүй байдлаар ашиглахгүйг мэдэгдье.

  Гарын үсэг:     Р.Нэргүй

Гурав. Хөрөнгө, орлого:

   3.1 Орлого /төгрөгөөр/

№ Орлогын төрөл
өөрийн

Орлогын эх үүсвэр
гэр бүлийн гишүүний

Орлогын дүн

14,386,941 0 Мэдүүлэгч өөрөө  Р.Нэргүй, мэдүүлэг
гаргагч өөрөө 2018 онд авсан цалин1 Үндсэн цалин, хөдөлмөрийн хөлс болон тэдгээртэй

адилтгах орлого

0 18,458,790 Нөхөр С.Түвшинтөгс, 2018 онд авсан цалин
хөлс

200,000 0
Мэдүүлэгч өөрөө  Р.Нэргүй, 2018 оны
жилийн эцэст Шилдэг байцаагчаар
шалгарсан

2 Шагнал, урамшуулал болон тэдгээртэй адилтгах
хөдөлмөр эрхлэлтийн орлого

26,000,000 0

Мэдүүлэгч өөрөө  Р.Нэргүй, 2018 онд
Бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар
0813000223 бүхий орон сууцаа худалдсан5 Хөрөнгө борлуулсны орлого

20,000,000 0
Мэдүүлэгч өөрөө  Р.Нэргүй, 2018 онд
Ээжээсээ байрны зээл төлөх дэмжлэг
авсан. Ээж хадгаламжнаасаа олгосон

6 Хандивын орлого

Нийт дүн : 60,586,941 18,458,790

Тайлбар: Тайлант хугацаанд олсон орлогыг бичнэ.

5



¤ Орон сууц барилга, байгууламж байхгүй бол /-/ гэсэн тэмдэглэгээ хийх.

   3.2.1 Орон сууц, барилга, байгууламж

№ Орон сууц, барилга,
байгууламжийн төрөл Хийц, талбай Байршил /хаяг/

Зах зээлийн
үнэлгээ
/төгрөг/

Бүртгэлийн
гэрчилгээний

дугаар
Эх үүсвэрийн тайлбар

3.2 Хөрөнгө зээл

1 Орон сууц Тоосго, 75.00 M2 Монгол Дундговь
Сайнцагаан сум Нарлаг
баг, залуус

90,000,000 0814001881 Мэдүүлэгч өөрөө  Р.Нэргүй
Зээлээр,  зээлээр авсан

Нийт дүн : 90,000,000

Тайлбар: “Орон сууц, барилга, байгууламжийн төрөл” хэсэгт хувийн болон нийтийн орон сууц, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зориулалттай барилга,  авто зогсоол, гараж,
зуслангийн байр , гэр зэргийг мэдүүлнэ. “Хийц, талбай” баганад тухайн барилга байгууламжийн хийц, өрөөний тоо, талбайн хэмжээ, зах зээлийн үнэлгээг мэдүүлэг гаргах
үеийн зах зээлийн ханшаар үнэлж бичнэ. Гадаад улс, чөлөөт бүсэд байгаа орон сууц, барилга, байгууламжийг мэдүүлнэ.

¤ Тээврийн хэрэгсэл байхгүй бол /-/ гэсэн тэмдэглэгээ хийх.

   3.2.2  Тээврийн хэрэгсэл

№ Тээврийн хэрэгслийн төрөл,
үйлдвэрлэсэн он Тоо, ширхэг Гэрчилгээ, улсын дугаар,

эзэмшигчийн нэр
Зах зээлийн үнэлгээ

(төгрөг) Эх үүсвэрийн тайлбар

1 Toyota Kluger 2001-12-11 1 00532097 - 7768ДУА Нөхөр
С.Түвшинтөгс 18,000,000

Худалдаж авсан, цалингийн зээлээр аваад
төлж дууссан 2017-12-31 00:00:00

Нийт дүн : 18,000,000

Тайлбар: “Тээврийн хэрэгсэл” хэсэгт автомашин, өөрөө явагч хэрэгсэл, усан онгоц, нисэх онгоц, бусад техник, тоног төхөөрөмжийг мэдүүлнэ. Зах зээлийн үнэлгээг
мэдүүлэг гаргах үеийн зах зээлийн ханшаар үнэлж бичнэ.
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¤ Мал аж байхгүй бол /-/ гэсэн тэмдэглэгээ хийх.

   3.2.3  Мал, аж ахуй

№ Төрөл Тоо, толгой Зах зээлийн
 үнэлгээ /төгрөг/

Эх үүсвэрийн
тайлбар Байршил

1 - 0 0 - -

Нийт дүн : 0 0

Тайлбар: “Мал, аж ахуй”  хэсэгт таван хошуу малаас гадна туслах аж ахуйн чиглэлээр үржүүлж байгаа гахай, тахиа, бусад тэжээвэр амьтдыг мэдүүлнэ.

¤ Газар байхгүй бол /-/ гэсэн тэмдэглэгээ хийх.

   3.2.4  Газар

№

Газар өмчлөх, эзэмших, ашиглах
эрхийн гэрчилгээний дугаар,

он, сар, өдөр Төрөл, хэмжээ Байршил /бүс нутаг/,
 хаяг

Зах зээлийн
үнэлгээ
/төгрөг/

Эх үүсвэрийн
тайлбар

1 - - - 0 -

Нийт дүн : 0

Тайлбар: Мэдүүлэг гаргагчийн болон гэр бүлийн гишүүдийн өмчлөл, эзэмшилд байгаа болон ашиглаж байгаа  газрыг мэдүүлнэ.
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¤ Үнэт эдлэл, урлагийн бүтээл байхгүй бол /-/ тэмдэглэгээ хийх.

   3.2.5 Үнэт эдлэл, урлаг, түүхийн үнэт зүйл

№ Хөрөнгийн нэр Үнэлгээ
/төгрөг/ Эзэмшигчийн нэр Эх үүсвэрийн болон бусад тайлбар

1 - 0 - -

Нийт дүн : 0

¤ Хадгаламж байхгүй бол /-/ гэсэн тэмдэглэгээ хийх.

   3.2.6  Хадгаламж, бэлэн мөнгө, хувийн харилцах болон төлбөрийн данс, картны үлдэгдэл

№ Банк, санхүүгийн байгууллагын нэр Эзэмшигчийн нэрДүн /төгрөг/ Эх үүсвэрийн тайлбар

1 Хаан банк, Хадгаламж, Төгрөг Охин Т.Отгонбуд38,050,000
2018 оны цалингаас сар бүр хуримтлуулсан,
ээжээс тусламж авсан, орон сууц худалдан
борлуулсан / Монгол /

2 Хаан банк, Хадгаламж, Төгрөг Мэдүүлэгч өөрөө Р.Нэргүй3,799,078 цалингаас сар бүр хуримтлуулсан / Монгол /

Нийт дүн : 41,849,078

Тайлбар: Энэ хэсэгт гадаад, дотоодын банк, санхүүгийн байгууллагад байгаа бүх төрлийн данс, картны үлдэгдэлийг мэдүүлнэ.
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¤ Авлага байхгүй бол /-/ тэмдэглэгээ хийх.

   3.2.7  Авлага

№ Хувь хүн, хуулийн этгээдийн
нэр Дүн /төгрөг/ Хугацаа, хүү Тайлбар

- -1 -

Нийт дүн :

¤ Зээл байхгүй бол /-/ гэсэн тэмдэглэгээ хийх.

   3.2.8  Зээл

№ Зээлдүүлэгчийн
нэр, хаяг

Анх авсан зээлийн
хэмжээ
/төгрөг/

Тухайн жилд зээл,
зээлийн

 хүүд төлсөн дүн /төгрөг/
Зээл авсан, болон төлж

дуусах огноо Зориулалт Зээлийн барьцаа
батлан даагч

1

Дундговь Төрийн банк. Монгол
Дундговь Сайнцагаан сум
Нарлаг баг , Сайнцагаан
төрийн анк

80,000,000 8,751,924 2015-06-04 - 2027-11-02

Орон сууцны зээл
Мэдүүлэгч өөрөө
Р.Нэргүй Нөхөр

С.Түвшинтөгсийн нэр
дээр

Орон сууц орон сууц
барицаалсан нөхөр

С.Түвшинтөгс
62850573

Нийт дүн : 80,000,000

Тайлбар: Энэ хэсэгт зөвхөн өөрийн болон гэр бүлийн гишүүдийн авсан зээлийн талаарх мэдээллийг мэдүүлнэ.

9



¤ Хөрөнгө оруулалт байхгүй бол /-/ тэмдэглэгээ хийх.

   3.2.9  Компани, нөхөрлөл, хоршоонд оруулсан хөрөнгө оруулалт

№ Хуулийн этгээдийн нэр,
хэлбэр Хувьцааны тоо Нэгж хувьцааны үнэ

/төгрөг/

Хувьцааг
худалдаж авсан

үнэ /төгрөг/

Хуулийн этгээдийн
нийт дүрмийн сан

/төгрөг/ Ногдол хувь Эх үүсвэрийн
тайлбар

1 Эрдэнэс таван толгой,
ХК 857 933 0 799,581 100.0000%

Хувьцааны ноогдол
ашгаар- Мэдүүлэгч өөрөө
Р.Нэргүй, мОНГОЛ
УЛСЫН иргэн бүрд
олгосон - данс нээлгээгүй
байгаа, 2018-12-31
00:00:00

2 Эрдэнэс таван толгой ,
ХК 857 933 0 799,581 100.0000%

Хувьцааны ноогдол
ашгаар- Нөхөр
С.Түвшинтөгс, Иргэн бүрт
олгосон хувьцаа, 2018-
12-31 00:00:00

3 Эрдэнэс таван толгой,
ХК 325 933 0 303,225 100.0000%

Хувьцааны ноогдол
ашгаар- Охин Т.Анужин,
иргэн бүрт олгосон 1072
хувьцаа, 2018-12-31
00:00:00

4 Эрдэнэс таван толгой,
ХК 1,072 933 0 1,000,000 100.0000%

Хувьцааны ноогдол
ашгаар- Хүү Т.Тэмүүжин,
иргэн бүрт олгосон
хувьцаа, 2018-12-31
00:00:00

5 Эрдэнэс таван толгой,
ХК 1,072 933 0 1,000,000 100.0000%

Хувьцааны ноогдол
ашгаар- Охин Т.Отгонбуд,
иргэн бүрт олгосон 1072
хувьцаа, 2018-12-31
00:00:00

Нийт дүн :

Тайлбар:  Өөрийн болон гэр бүлийн гишүүдийн үүсгэн байгуулсан болон хувь нийлүүлсэн хуулийн этгээд, түүний толгой, охин, хараат болон салбар компани, аж ахуйн
нэгж, гадаад, дотоодын хөрөнгийн биржээс худалдан авсан хувьцаа, бонд, бусад үнэт цаасыг мэдүүлнэ. Хөрөнгийн эх үүсвэрийг тодорхой бичнэ.

3,902,387
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¤ Эрх, патент, тусгай зөвшөөрөл эзэмшдэггүй бол /-/ тэмдэглэгээ хийх.

  3.2.10 Эрх, патент, тусгай зөвшөөрөл

№ Төрөл ТайлбарЭзэмшигчийн нэр Тусгай зөвшөөрлийг олгосон байгууллага,
огноо

1 - - --

Тайлбар: Өөрийн болон гэр бүлийн гишүүдийн өмчлөл, эзэмшилд байгаа зохиогчийн эрх, патент, тусгай зөвшөөрлийг мэдүүлнэ.

Мэдүүлгийг үнэн зөв мэдүүлсэн:

2019 оны 05 сарын 22 өдөр

/Р.Нэргүй/

/гарын үсэг/ /гарын үсгийн тайлал/
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