
Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний  хэлтэс
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ХАСХОМ

Шинэчлэн 

Шинээр 
томилогдсон

Их хэмжээний 
өөрчлөлт



Мэдүүлгээ хуулийн хугацаанд 

гаргаж өгөөгүй

Өргөдөл, гомдол, мэдээлэл

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалт

Мэдүүлгээ хугацаа хожимдуулж 

гаргасан

АВЛИГАТАЙ 

ТЭМЦЭХ ГАЗАР 

Эх үүсвэрийг заагаагүй буюу түүнийг 

хэрхэн олсон талаар хангалттай 

хэмжээнд тайлбарлаагүй



1 сарын цалин 
хөлстэй тэнцэх 

хэмжээний 
хөрөнгө, орлогыг 

мэдүүлээгүй 
буюу худал 
мэдүүлсэн 

Сануулах

Хугацаа 
хожимдуулж 
гаргасан нь 

хүндэтгэн үзэх 
шалтгаантай 

6 сар хүртэл 
цалин цалин, 

хөлстэй тэнцэх 
хэмжээний 

хөрөнгө, орлогыг 
мэдүүлээгүй буюу 
худал мэдүүлсэн 

Албан тушаалын 
цалингийн 

хэмжээг 3 сар 
хүртэл 

хугацаагаар 30 
хувиар 

бууруулах

Удаа дараа 
хожимдуулж 

гаргасан 

6 сараас нэг жил 
хүртэлх хугацааны 
цалинтай тэнцэх 

хэмжээний 
хөрөнгө, орлогыг 
мэдүүлээгүй буюу 
худал мэдүүлсэн

Цалин хасах буюу 
албан тушаал 

бууруулах

Нэг жилийн цалинтай 
тэнцэх буюу түүнээс 

их хэмжээний 
хөрөнгө, орлогыг, 

эсвэл их хэмжээний 
өөрчлөлтийг 

мэдүүлээгүй бол

Нийтийн албанаас 
халах 

Худал 
мэдүүлсэн буюу 
зөрчлийг удаа 
дараа гаргасан 



Мэдүүлэг гаргагч, 
түүний гэр бүлийн 

байдал:

• Мэдүүлэг гаргагч

• Мэдүүлэг 
гаргагчийн гэр 
бүлийн байдал

Хувийн ашиг сонирхол:

• Мэдүүлэг гаргагчтай 
хамаарал бүхий этгээд

• Мэдүүлэг гаргагчтай 
нэгдмэл сонирхолтой 
этгээд

• Гишүүнчлэл, хуулийн 
этгээдийн удирдах 
зөвлөлийн гишүүн

• Төлөөлөл хэрэгжүүлсэн 
байдал

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

• Урьдчилсан мэдүүлэг, 
бусад мэдэгдэл, тайлбар 
гаргасан байдал

Хөрөнгө, орлого:

Орлого

• Орлого

Хөрөнгө, зээл 

• Орон сууц, барилга байгууламж 

• Тээврийн хэрэгсэл

• Мал аж ахуй 

• Газар

• Үнэт эдлэл, урлаг, түүхийн үнэт 
зүйл

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

• Авлага

• Зээл 

• Компани, нөхөрлөл, хоршоонд 
оруулсан хөрөнгө оруулалт

• Эрх, патент, тусгай зөвшөөрөл





Гарч буй нийтлэг зөрчлүүд: 

• Өрх тусгаарласан хүүхдүүдийг мэдүүлдэг. 

• Өрхийн бүртгэлд бүртгэлтэй гадаадад сурацдаг хүүхдүүдийг мэдүүлдэггүй. 

• Тусдаа амьдардаг болон нас барсан эцэг, эхийг мэдүүлдэг. 

• Салсан эхнэр, нөхөр мэдүүлдэг. 

• Ажил эрхлэлтийн байдал мэдүүлдэггүй. 

• Регистрийн дугаар буруу мэдүүлдэг. 



АСЗХ-ийн 3.1.5: “Хамаарал бүхий этгээд” гэж тухайн нийтийн албан тушаалтны
эцэг, эх, төрсөн ах, эгч, дүү, гэр бүлийн гишүүн, хамтран амьдрагч эхнэр /нөхөр/-
ийн эцэг, эх, төрсөн ах, эгч, дүү, бусад нэгдмэл сонирхолтой этгээдийг хэлнэ.





2.3. Гишүүнчлэл, хуулийн этгээдийн удирдах зөвлөлийн гишүүн 

№
Хаана, ямар байгууллагад 

харьяалалтай болох

Албан тушаал, үүсгэн байгуулагч, 

гишүүн,  дэмжигчийн аль нь болох
Үйл ажиллагааны чиглэл, зорилго Тайлбар

1
УБ хот дахь Архангай аймгийн 

Эрдэнэбулган сумын нутгийн зөвлөл
Гишүүн Орон нутгийг хөгжүүлэх

2012 онд зөвлөлийн гишүүн 

болсон.

2 Монголын Хөл бөмбөгийн холбоо Удирдах зөвлөлийн гишүүн /байсан/ Спортыг хөгжүүлэх
2009-2014 онд гишүүнээр 

ажиллаж байсан.

Тайлбар: Холбоо, нэгдэл, хөдөлгөөн, нутгийн зөвлөлийн тэргүүн, гишүүн, нам, улс төр, олон нийтийн байгууллагын гишүүнчлэлд байсан болон байгаа талаар бичнэ.

2.4. Төлөөлөл хэрэгжүүлсэн байдал

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

хэрэгжүүлсэн 
Тайлбар

1 Төрсөн ах Д.Баярсайхан --

2015 онд төрсөн ах Д.Баярсайханы өмчлөлийн 

орон сууцыг худалдан борлуулахад 

итгэмжлэлээр төлөөлсөн

Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр 

хороо, Шинэ өглөө хотхоны 503 

тоот 3 өрөө орон сууцыг 

худалдсан.

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



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

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

төрөл 

Хандив, туслалцаа, 

хөнгөлөлтийн  зориулалт 

Үнэлгээ /төгрөг/ Тайлбар

1 Эцэг М.Дорж 

/өв залгамжлал/

Өв залгамжлалаар Баянгол дүүргийн 5 

дугаар хороо, 10 дугаар хороолол, 9А 

байрны 251 тоот орон сууц

-- 80.000.000 Эцэг М.Доржоос өв 

залгамжлалаар авсан

2 Авто тээврийн газар

/туслалцаа/

Бэлэн мөнгө Орон сууцны нөхцөл 

сайжруулах

10 000 000 Байгууллагаас 2015 онд орон 

сууцны нөхцөл сайжруулах

Нийт дүн 92 000 000

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

талаар мэдүүлнэ.



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

Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ 

илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай 

мэдэгдэл

Авто замын газрын Хуулийн зөвлөх 

Д.Намсрайжавт 2017.06.09

Худалдан авах ажиллагааны 

үнэлгээний хорооны гишүүнээр 

ажиллахдаа гаргасан.
Авто замын газраас зарласан тендерт 

үнэлгээний хорооны гишүүнээр 

оролцохдоо ашиг сонирхлын зөрчилгүй 

гэдгээ илэрхийлсэн.

2
Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан 

мэдүүлэг

Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн 

яаманд 2017.09.20-ны өдөр 

гаргасан

Нийтийн албанд томилогдохоор нэр 

дэвшихдээ гаргасан. 

Хувийн ашиг сонирхлын байдлыг 

мэдүүлсэн

Тайлбар: Тухайн жилд нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшихдээ гаргасан хувийн ашиг сонирхлын

урьдчилсан мэдүүлэг, бусад мэдэгдэл, тайлбар гаргасан тухай бичнэ.



3.1. Орлого /төгрөгөөр/

№ Орлогын төрөл

Орлогын дүн

Орлогын эх үүсвэр
өөрийн гэр бүлийн гүшүүний

1
Үндсэн цалин,  хөдөлмөрийн хөлс болон тэдгээртэй 

адилтгах хөдөлмөр эрхлэлтийн орлого 
9 024 856 15 650 273

Цалингийн орлого /цалин 

хөлсний орлого жилээр/

2

Шагнал, урамшуулал болон тэдгээртэй адилтгах хөдөлмөр 

эрхлэлтийн орлого /албан байгууллага болон бусад 

хуулийн этгээд, хувь хүнээс олгосон шагнал, урамшуулал/

720 850 - Жилийн үр дүнгийн шагнал

3

Үйл ажиллагааны орлого /үндсэн ажлаас гадуур ажиллаж 

олсон орлого, хувиараа үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлсний 

орлого/

8 250 000 -
Жимс, хүнсний ногоо 

борлуулсан орлого

4

Хөрөнгийн орлого /түрээс, эрхийн шимтгэл, ногдол ашиг, 

хүүгийн орлого, хөрөнгө бусдад ашиглуулсны орлого/

2 234 561 - Хадгаламжийн хүүгийн орлого

- 7 200 000 Илүү байрны түрээсийн орлого

15 000 000 15 000 000
“ХХХ” ХХК-ний 2015 оны ногдол 

ашиг



3.1. Орлого /төгрөгөөр/

№

Орлогын төрөл

Орлогын дүн

Орлогын эх үүсвэр
өөрийн гэр бүлийн 

гүшүүний

5

Хөрөнгө борлуулсны орлого

/Хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгө, хувьцаа борлуулсны орлого/

300 000 - “ТТТ” ХК-ны 500 ш хувьцаа борлуулсан

- 35 265 000

Япон улсаас оруулж ирсэн Ниссан Тийда,

Тоёота Гранд Марк II, Тоёота Витз маркийн

(номергүй) авто машинуудыг борлуулсан

3 600 000 - 30 толгой хонь борлуулсан.

6 Хандивын орлого /бусдаас авсан мөнгөн хандив, тусламж/ 10 000 000 - Орон сууцны нөхцөл сайжруулах

7

Бусад орлого /шинжлэх ухаан, утга зохиол, урлагийн бүтээл туурвих,

бүтээгдэхүүний ашигтай загвар зохион бүтээх, спорт, урлагийн тоглолт

зохион байгуулах, тэдгээрт оролцох замаар олсон орлого, тэдгээртэй

адилтгах бусад орлого, шагнал, төлбөрт таавар, бооцоот тоглоом, эд

мөнгөний хонжворт сугалааны орлого, төрөөс олгож байгаа бүх төрлийн

мөнгөн тэтгэмжийн орлого /

6 120 000 - Малын ашиг шимийн (ноолуур, мах) орлого

- 2 514 000
БНСУ-д ажилладаг хадам эгчээс 2000

ам.доллар өгсөн

924 350 -
шинэ орон сууц худалдан авсны татварын

буцаан олголт

- 120 000 Хүүхдийн мөнгө

126 000 378 000 Эх орны хишиг

8 Нийт дүн 56 300 617 76 127 273

Тайлбар: Тайлант хугацаанд олсон орлогыг бичнэ.

Гарч буй нийтлэг зөрчлүүд: 
• Цалинг багцаагаар тооцоолж 12 сараар бодож мэдүүлдэг, 1 сарын цалингаар мэдүүлдэг;

• Компанийн үйл ажиллагааны нийт орлого мэдүүлдэг;

• Тухайн жилд авсан зээлийг мэдүүлдэг;

• Байгууллагаас олгосон тусламжийн орлого мэдүүлдэггүй;

• Интернет худалдаа, сүлжээнээс олсон орлого мэдүүлдэггүй;

• Эд хөрөнгө худалдан борлуулсны орлого мэдүүлдэггүй.



Гарч буй нийтлэг зөрчлүүд: 

• Төрөөс үнэгүй хувьчлагдсан орон сууцны хамтран өмчлөгчөөр бүртгэлтэйг мэдүүлдэггүй;

• Гэр бүлийн гишүүдийн өмчлөлийн орон сууц, барилга байгууламж мэдүүлдэггүй;

• Хөрөнгө оруулж захиалгаар бариулж буй орон сууц мэдүүлдэггүй;

• Орон сууцтай хамт авсан гэх тайлбартайгаар авто зогсоол мэдүүлдэггүй;

• Эх үүсвэрийг хангалттай тайлбарладаггүй;

• Газар дээр баригдсан хувийн сууц, барилга мэдүүлдэггүй;

• Худалдсан орон сууцыг мэдүүлгийн уг хэсгээс хасалгүйгээр мэдүүлдэг;

• Орон сууц бусдад хөлслүүлсний орлого мэдүүлдэггүй.  

¤ Орон сууц, барилга, байгууламж байхгүй бол /-/  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

1 Нийтийн орон сууц

Угсармал,       

60 м2,                  

3 өрөө 

Баянгол дүүргийн 5 

дугаар хороо, 10 дугаар 

хороолол, 9А байрны 

251 тоот

80 000 000 Ү-2204689721

2012 онд эцэг М.Доржоос өв 

залгамжлалаар өвлөгдсөн. 

Өмчлөгч Д.Баяр 

2 Авто гараж
Тоосгон,          

12 м2

Баянгол дүүргийн 5 

дугаар хороо, 10 дугаар 

хороолол, 9А байрны 

дэргэд

10 000 000
Гэрчилгээ 

гараагүй

2005 онд 3 сая төгрөгөөр 

худалдаж авсан. Хьюндэй 

Соната II маркийн машин зарсан 

орлогоор авсан.  

Тайлбар: “Орон сууц, барилга байгууламжийн төрөл” хэсэгт хувийн болон нийтийн орон сууц, үйлдвэрлэл, үйлчтлгээний 

зориулалттай барилга, автозогсоол, 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 /-/ 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
Тоёота Клюгер, 2004 

онд үйлдвэрлэгдсэн
1 ш

АЯ123456, УНП 12-34, Д.Болд
17 000 000

2010 онд 15 сая төгрөгөөр худалдаж авсан. Худалдаа

хөгжлийн банкны хадгаламжаас 2 сая төгрөг, “ХХХ” ХХК-ын

ногдол ашгаас 5 сая төгрөг, урьд нь хэрэглэж байсан Гранд

Марк II маркийн УБӨ 23-45 дугаартай машиныг борлуулсан

8 сая төгрөгөөр эх үүсвэрийг бий болгосон.

2
Тоёота Приус, 2002 онд 

үйлдвэрлэгдсэн
1 ш

АЯ654321, УБП 34-56, 

О.Энхцэцэг
6 000 000

2009 онд 8 сая төгрөгөөр хадам эцэг, эх эхнэр О.Энхцэцэгт

худалдаж авч өгсөн.

Нийт дүн

23 000 000

Тайлбар: “Тээврийн хэрэгсэл “хэсэгт автомашин, өөрөө явагч хэрэгсэл, усан онгоц, нисэх онгоц, бусад техник, тоног төхөөрөмжийг мэдүүлнэ.

Гарч буй нийтлэг зөрчлүүд: 
• Худалдсан тээврийн хэрэгслийн өмчлөл шилжүүлдэггүй;

• Ашиглахаа больсон тээврийн хэрэгсэл улсын бүртгэлээс хасуулдаггүй;

• Зээлээр авсан тээврийн хэрэгсэл мэдүүлдэггүй;

• Компанийн өмчлөлийн тээврийн хэрэгсэл мэдүүлсэн. 



❑ Мал, аж ахуй байхгүй бол /-/ тэмдэглэгээ хийх

4.2.3 Мал, аж ахуй

№ Төрөл Тоо, толгой
Зах зээлийн үнэлгээ

/төгрөг/
Эх үүсвэрийн тайлбар Байршил

1 Хонь 126 11 340 000
Өвөө Н.Мягмараас 2000 онд тасалж өгсөн 20 хонь,

төлөөр өссөн

Архангай аймгийн Их тамир суманд нагац ах

М.Рагчаагийн байдаг

2 Ямаа 85 7 650 000
Өвөө Н.Мягмараас 2000 онд тасалж өгсөн 20

ямаа, төлөөр өссөн

Архангай аймгийн Их тамир суманд нагац ах

М.Рагчаагийн байдаг

3 Адуу 19 5 700 000

Аав М.Доржоос 2005 онд 5 адуу тасалж өгсөн,

2007 онд Хэнтий аймгаас 3 унагатай гүүг 3 сая

төгрөгийн хуримтлалын орлогоор худалдаж авсан,

төлөөр өссөн.

Архангай аймгийн Их тамир суманд нагац ах

М.Рагчаагийн байдаг

4
Хурдан удмын 

адуу
5 5 000 000 Найз нөхдөөс бэлэглэсэн.

Архангай аймгийн Их тамир суманд нагац ах

М.Рагчаагийн байдаг

Нийт дүн 235 29 690 000

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



❑ Газар байхгүй бол /-/ 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
ГД:987654, 2004.10.24-ны өдрийн Сүхбаатар 

дүүргийн Засаг даргын 358 дугаартай захирамжаар

Эзэмших эрхтэй, 0,04 

га

Сүхбаатар дүүргийн 15 дугаар 

хороо, Шарга морьт зуслан
--

Улсаас хууль ёсны дагуу үнэгүй 

авсан.

2
ГД:123456, 2008.12.19-ны өдрийн Нийслэлийн 

Засаг даргын 147 дугаартай захирамжаар
Өмчлөх эрхтэй, 0,07 га

Сонгино-Хайрхан дүүргийн 20 

дугаар хороо, Тахилтын аманд
4 000 000

2008 онд цалин, хуримтлалын 

орлогоор 500 000 төгрөгөөр 

худалдаж авсан.

3
2006.10.24-ны өдрийн Баянгол дүүргийн Засаг 

даргын 322 дугаартай захирамжаар
Ашиглах эрхтэй, 12м2

Баянгол дүүргийн 5-р хороо 10-р 

хороолол 9А байрны дэргэд
-- Гэрээгээр түр ашиглаж байгаа

Нийт дүн
4 000 000

Тайлбар: Мэдүүлэг гаргагчийн болон гэр бүлийн гишүүдийн өмчлөл, эзэмшилд байгаа болон ашиглаж байгаа газрыг мэдүүлнэ.



❑ 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 Шүрэн толгойтой халтар манан хөөрөг 20 000 000 Д.Баяр Өвөө Н.Мягмараас 2003 онд өвлөж авсан. 

2 Мөнгөн тоногтой хуучны эмээл хазаар 5 000 000 Б.Тэмүүлэн
Эцэг М.Доржоос хүү Б.Тэмүүлэнд 2012  онд 

өвлөгдсөн.

Нийт дүн

25 000 000

Эх үүсвэрийн тайлбар

Мэдүүлгийн уг хэсэгт: Виртуал хөрөнгө (криптовалют, койн, токен, NFT г.м.) –ийг мэдүүлнэ. 



❑ Хадгаламж байхгүй бол /-/ тэмдэглэгээ хийх

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

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

1
Худалдаа хөгжлийн банкны хугацаатай 

хадгаламж
26 657 500 О.Энхцэцэг

2005 онд 3 сая төгрөгөөр хугацаагүй 

хадгаламжийн данс нээлгэсэн. Цалин, 

хуримтлалын орлого, хөрөнгө борлуулсны 

орлого, “ХХХ” ХХК-ийн ногдол ашгийг 

хадгалуулсан мөнгө

2 Худалдаа хөгжлийн банкны цалингийн карт 237 000 Д.Болд Цалингийн орлого

3 Хаан банкин дахь хувийн харилцах данс 2 345 000 О.Энхцэцэг
Үйл ажиллагааны орлого, өдөр тутмын гүйлгээ 

хийгддэг. 

4 Бэлэн мөнгө 680 000 О.Энхцэцэг, Д.Болд
Цалин, үйл ажиллагааны орлогын 2015.12.31-

ны өдрийн үлдэгдэл дүн

Нийт дүн 29 899 500

Тайлбар: Энэ хэсэгт гадаад, дотоодын банк, санхүүгийн байгууллагад байгаа бүх төрлийн данс, картны үлдэгдлийг мэдүүлнэ.



❑ Авлага байхгүй бол /-/ тэмдэглэгээ хийх

3.2.7 Авлага 

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

Тайлбар

1 Д.Эрдэнэхуяг / иргэн/ 22 500 000 -

2015 онд худалдан борлуулсан орон 

сууцны үлдэгдэл талбөр

2

Нийт дүн 22 500 000



❑ Зээл байхгүй бол /-/ 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 байрьцаа, батлан 

даагч

1

Орон сууц санхүүжилтийн 

корпораци

35 000 000 4 236 890 2011.07.20 -

2021.07.20

Орон сууц 

худалдан авах

Баянгол дүүргийн 5 дугаар 

хороо, Өнөр хотхоны 10 

дугаар байрны 65 тоот

Нийт дүн 35 000 000

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

Тухайн жилд төлсөн зээл, зээлийн хүүгийн төлбөрийн дүн

Гарч буй нийтлэг зөрчлүүд: 
• Банкнаас бусад ББСБ /гар утасны аппликэйшн/, хадгаламжийн зээл, иргэнээс авсан зээл 

мэдүүлдэггүй;

• Тухайн жилд зээл, зээлийн хүүд төлсөн төлбөрийг үнэн зөв мэдүүлдэггүй;

• Төлж дууссан зээлийг зээлийн мэдээллээс хасдаггүй.



¤ 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 “ХХХ” ХХК 1000 ш - - 1 000 000 100%

2006 онд эхнэрийн хамт үүсгэн 

байгуулсан. О.Энхцэцэг 50 хувийг, 

Д.Болд 50 хувийг тус тус эзэмшдэг. 

Дүрмийн санг мал зарсан орлогоор 

бүрдүүлсэн.

2
“Эрдэнэс таван 

толгой” ХК
4288 ш - - - -

Улсаас гэр бүлийн 4 гишүүнд үнэгүй 

өгсөн. Энгийн хувьцаа

3 “Эрдэнэс MГЛ” ХХК 4 ш - - - -
Улсаас гэр бүлийн 4 гишүүнд үнэгүй 

өгсөн. Давуу эрхийн хувьцаа

4 “Их дэлгүүр” ХК 148 ш 568 - - -
1991 онд цэнхэр тасалбараар 

улсаас үнэгүй өгсөн.

Нийт дүн 1 000 000

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

Гарч буй нийтлэг зөрчлүүд:
• Үйл ажиллагаа явуулдаггүй гэх тайлбартайгаар өөрийн бон гэр бүлийн гишүүдийн үүсгэн 

байгуулсан хуулийн этгээд мэдүүлдэггүй;

• Компани хамтран үүсгэн байгуулсан гишүүдийг мэдүүлгийн “Нэгдмэл сонирхолтой этгээд”

хэсэгт мэдүүлдэггүй; 

• Хуулийн этгээдийн гүйцэтгэх захирал, захирлаар бүртгэлтэй байдаг.  



❑ Эрх, патент, тусгай зөвшөөрөл эзэмшдэггүй бол /-/ тэмдэглэгээ хийхs

3.2.10 Эрх, патент, тусгай зөвшөөрөл

№ Төрөл Эзэмшигчийн нэр
Тусгай зөвшөөрлийг олгосон 

байгууллага, огноо
Тайлбар

1 Зохиогчийн эрх Д.Болд Оюуны өмчийн газар, 2010 он
“Ухаарлын хишиг” ном бичиж зохиогчийн

эрх авсан.

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

Мэдүүлгийг үнэн зөв мэдүүлсэн :        Д.Болд        /  Д.Болд/

/ гарын үсэг /   /гарын үсгийн тайлал/

2018 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдөр



• Үл хөдлөх эд хөрөнгөтэй эсэх лавлагаа

• Авто тээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн лавлагаа 

• Зээлийн мэдээллийн лавлагаа

• Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын лавлагаа

• Газар эзэмших эрхийн лавлагаа

• Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн талаарх тодорхойлолт

• Үнэт цаасны мэдээлэл

• Хуулийн этгээдийн дэлгэрэнгүй лавлагаа



Баярлалаа
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