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Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Монгол улсын “Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай
хууль”-ийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дах хэсэг, “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай
хууль”-ийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дах хэсэг, Боловсрол соёл шинжлэх ухаан, Эрүүл
мэндийн сайдын хамтарсан 2006 оны 379/341 дугаар тушаал, Нийслэлийн Иргэдийн
Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 65 дугаар тогтоолоор батлагдсан
“Нийслэлийн өмчийн эд хөрөнгийг түрээслүүлэх журам”-ын 6.1 дэх хэсэг, Нийслэлийн
Засаг Даргын 2014 оны А/698 дугаар захирамжийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1.

Нийслэлийн

өмчит ерөнхий

боловсролын

сургуулиудын

цайны

газрын

түрээслэгчдийн 2016-2017 оны хичээлийн жилийн хугацааны түрээсийн гэрээний
биелэлт, “Үдийн цай” хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран
дүгнэж

цаашид

авах

арга

хэмжээний

саналыг

боловсруулах

ажлын

хэсгийн

бүрэлдэхүүнийг нэгдүгээр хавсралтаар, ажпын удирдамжийг хоёрдугаар хавсралтаар
тус тус баталсугай.
2. Холбогдох хууль журмыг баримтлан батлагдсан удирдамжийн дагуу гэрээ

дүгнэж

санал

боловсруулах

ажлыг

зохион

байгуулж,

удирдлагад

танилцуулан

шийдвэрлүүлэхийг ажлын хэсэг /Э.Эрхэмбаяр/-т үүрэг болгосугай.
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Нийслэлийн өмчит өрөнхий боловсролын сургуулиудын цайны газрын
түрээслэгчдийн 2016-2017 оны хичээлийн жилийн түрээсийн гэрээний биелэлт,
“Үдийн цай” хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг дүгнэх ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн

Ажлын хэсгийн дарга:
Э.Эрхэмбаяр

/Нийслэлийн өмчийн харилцааны газрын орлогч дарга/

Гишүүд:
Д.Цэнд-Аюуш

/Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын эрүүл мэнд,
боловсрол соёлын хяналтын хэлтсийн дарга/
/Зөвшилцсөнөөр/

Я.Бадмаа

/Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын албаны хүнс,
худалдаа үйлчилгээний хэлтсийн мэргэжилтэн/
/Зөвшилцсөнөөр/

Н.Раднаасэд

/Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын мэдээлэл,
хяналтын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн/

Б.Энхтайван

/Нийслэлийн Боловсролын газрын мэргэжилтэн/
/Зөвшилцсөнөөр/

С.Дулмаа

/Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын мэргэжилтэн/
/Зөвшилцсөнөөр/

Нарийн бичгийн дарга:

Д.Нэмэхбаяр

/Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын Захиргаа,
санхүүгийн хэлтсийн мэргэжилтэн/
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Нийслэлийн өмчит ерөнхий боловсролын сургуулиудын цаины газръш
түрээслэгчдийн 2016-2017 оны хичээлийн жилийн түрээсийн гэрээний биелэлт,
“Үдийн цай” хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг дүгнэх
ажлын хэсгийн удирдамж

Нэг. Зорилго
Нийслэлийн

өмчит

ерөнхий

боловсролын

сургуулиудын

цайны

газрын

түрээслэгчдийн 2016-2017 оны хичээлийн жилийн хугацааны түрээсийн гэрээний
биелэлтийг

дүгнэх,

байгууллагуудтай

“Үдийн

хамтран

цай”

дүгнэж,

хөтөлбөрийн
цаашид

авах

хэрэгжилтийг
арга

мэргэжлийн

хэмжээний

саналыг

боловсруулахад оршино.

Хоёр. Хамрах хүрээ
Баянгол, Баянзүрх, Багануур, Багахангай, Налайх, Сонгинохайрхан, Сүхбаатар,
Хан-Уул, Чингэлтэй дүүргүүдийн нийслэлийн өмчит ерөнхий боловсролын сургуулиуд,
“Үдийн цай” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч цайны газрын түрээслэгчдийн гэрээг мэргэжлийн
байгууллагуудтай хамтран дүгнэж, санал боловсруулан шийдвэрлүүлэх ажлыг зохион
байгуулах.

Гурав. Хугацаа
Хяналт шалгалтын ажлыг 2017 оны 07 дугаар сарын 27-ноос 08 дугаар сарын
04-нийг хүртэлх хугацаанд зохион байгуулж шийдвэр гаргуулна.

Дөрөв. Ажпын үндсэн чиглэл
“Нийслэлийн өмчийн эд хөрөнгийг түрээслүүлэх журам”-ын 6.1 дэх хэсэг,
“Нийслэлийн өмчит ерөнхий боловсролын сургуулийн байранд цайны газар болон
“Үдийн цай” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгчийн түрээсийн гэрээ”-ний дагуу:
> Нийслэлийн өмчийн эд хөрөнгийн ашиглалт хамгаалалтыг сайжруулсан
байдал;
> Нийслэлийн өмчийн эд хөрөнгийг /Тоног төхөөрөмж болон бусад/
актаар хүлээн авч бүрэн бүтэн байдлыг ханган ажиллаж байгаа эсэх;
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> Түрээсийн төлбөрийг гэрээнд заасан нөхцлөөр төлж барагдуулсан эсэх,
сургуулийн түрээс, ашиглалтын зардлын төлбөрийг хугацаанд нь
барагдуулсан байдал;
> Цайны газарт мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан эсэ;
> Хоолны газрын мэргэжпийн боловсон хүчний хангалт гэрээний дагуу
байгаа эсэх;
> Шаардлагатай тоног, төхөөрөмжөөр бүрэн хангагдсан эсэх;
> Хүнсний бүтээгдэхүүний хадгалалтын горим мөрдөж буй эсэх;
> Хоолны газрын ажилтан бүр эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт
хамрагдсан эсэх /жилд 2 удаа/;
>

Ундны усны шинжилгээг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэсэн эсэх;

> Сургуулийн дотор орчинд сахар, өөх тосны зохисгүй хэрэглээ, хооллох
буруу дадлыг бий болгох чихэр, бохь, жигнэмэг, хатаасан жимс, чипс,
мөхөөлдөс, царцмаг, байгалийн бус гаралтай ундаа шүүс зэргийг
борлуулж буй эсэх /Эрүүл мэндийн сайдын 2013 оны 207 дугаар
тушаалаар хориглосон бүтээгдэхүүн/;
> Хоол үйлдвэрлэлд хэрэглэж буй хүнсний бүтээгдэхүүний дагалдах
шинжилгээний бичгийн бүрдүүлэлт;
> Ажилчдын хувцаслалт болон ажлын нөхцөл эрүүл ахуйн шаардлага
хангасан эсэх;
> Үдийн цайнд олгож буй бүтээгдэхүүний эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын
шинжилгээ дүгнэлт гаргуулсан эсэх;
> Орон тооны бус хяналтын зөвлөлийн цайны газрын үйл ажиллагаанд
хийсэн шалгалтаар хангалттай дүгнэгдсэн эсэх;
> Долоо хоногийн хоолны цэс, орц норм, технологийн картыг заавар
журмын дагуу тогтмол мөрдөж буй эсэх;
> Хоолны дээж бүртгэл болон амталгаа тогтмолжсон эсэх;
> Хоол, хүнсний бүтээгдэхүүний шим тэжээл, илчлэг тооцсон эсэх;
> Үдийн цай олгож буй аяга тавагны хүрэлцээ хангамж, эрүүл ахуйн
шаардлага хангаж буй эсэхийг тус тус шалгаж санал боловсруулах.
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Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хорооны
2012 оны 05 дугаар тогтоолын 4 дүгээр хавсралт

АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛГҮЙ ГЭДГЭЭ ИЛЭРХИЙЛЭХ,
ЗӨРЧИЛ ҮҮССЭН ТУХАЙ мэдэгдэл
Нэг. Нийтийн албан тушаалтан

Ургийн овог: Буян

Эцэг (эх)-ийн нэр: Даш дорж

Албан тушаал:
Мэргэжилтэн
Албан тушаалд томилогдсон он, сар, өдөр:
2009.02.01
Албан үүргийн төрөл:
Тайлбар:
Ажпын хэсэг

Сонирхлын зөрчилтэй эсэх

Нэр: Нэмэхбаяр

Ажиллаж байгаа байгууллага:
Нийслэлийн Өмчийн харилцаан газар
Байгууллагын хаяг:
ЧД-ийн 1-р хороо Жигжиджав гудамж-4

2017.07.26-ний өдрийн А/395 дугаар тушаалаар
Нийслэлийн өмчит ерөнхий боловсролын
сургуулиудын цайны газрын түрээслэгчдийн дүгнэх
ажлын хэсэг

Тийм

Үгүй

Хоёр.Сонирхлын зөрчилгүйг илэрхийлсэн байдал
Нийтийн албан туш аалтан_________ Д.Нэмэхбаяр___________________________________
би дээрх хүснэгтэд тодорхойлсон албан үүргээ гүйцэтгэхэд Нийтийн албанд нийтийн
болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх
тухай хуульд заасан сонирхлын зөрчилгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна.
Гурав.Сонирхлын зөрчил үүссэн тухай
Нийтийн албан тушаалтан би дээрх хүснэгтэд тодорхойлсон албан үүргээ гүйцэтгэх
хүрээнд:
гаргах, гаргахад оролцох шийдвэр нь хамаарал бүхий этгээдтэй холбоотой гэх
/хувь хүн, хуулийн этгээдийн нэр, үйл ажиллагааны чиглэл/:
___________________________ үгүй___________________________________________
гэрээ хэлцэл, хэлэлцээрийн оролцогч, эсхүл зээл, хандив, тусламж, үйлчилгээг
хувь хүн, хуулийн этгээдээс авч байсан /байгаа/-тай холбогдуулж үүрэг хүлээсэн
гэх:
____________________________ үгүй___________________________________________
байгууллага, хуулийн этгээдэд ажиллаж байсан, гишүүнчлэлтэй, эсхүл төлөөлөл
хэрэгжүүлж байсан /байгаа/ гэх:

үгүй
Бусад /сонирхлын зөрчилтэй бусад нөхцөл байдал/:
_________________________ үгүй_______________________________________________
нөхцөл байдал бий болсон гэж үзэж Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн сонирхлыг
зохицуулах, сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн
8.2 дахь хэсэгт заасны дагуу сонирхлын зөрчил үүссэнийг мэдэгдэж, албан үүргээ
гүйцэтгэхээс татгалзаж байна.
Дөрөв.Баталгаажуулалт.
Би нийтийн албан хаагчийн үүргээ чанд ухамсарлан энэхүү мэдэгдлийг үнэн зөв гаргасан
болохоо үүгээр баталгаажуулж байна':

.Мэргэжилтэн

/

/албан тушаал/

Д.Нэмэхбаяр

/

/гарын үсгийн тайлал/
онО$а )^:өдөр

Шийдвэрлэсэн байдал
Ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн тохиолдолд албан тушаалтныг албан үүргээ гүйцэтгэхийг
зөвшөөрөх эсэх
|
| Тийм
П Үгүй
Хэрэв “Тийм” бол шалтгааныг тэмдэглэнэ үү.
Тухайн албан үүргийг гүйцэтгэх өөр албан тушаалтан байхгүй
Дээд шатны байгууллагаас өөр албан тушаалтан томилон ажиллуулах
боломжгүй
Мэргэжлийн өндөр мэдлэг, ур чадвар шаардагдсан албан тушаалтан байхгүй
Баталгаажуулалт:
Мэргэжилтэн........ ......................................... /
/албан тушаал/

/гарын усэг/

.2017 он сар өдөр

Д.Нэмэхбаяр

/

/гарын үсгийн тайлал/

,

Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хорооны
2012 оны 05 дугаар тогтоолын 4 дүгээр хавсралт

АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛГҮЙ ГЭДГЭЭ ИЛЭРХИЙЛЭХ,
ЗӨРЧИЛ ҮҮССЭН ТУХАЙ мэдэгдэл
Нэг. Нийтийн албан тушаалтан

Ургийн овог: Овоот

Эцэг (эх)-ийн нэр; Энхбаатар

Албан тушаал:
Орлогч дарга
Албан тушаалд томилогдсон он, сар, өдөр:
201(3.04.03
& 0 /С \ /0 , Щ Г
Тайлбар:
Апбан үүргийн төрөл:
Ажпын хэсэг

Сонирхлын зөрчилтэй эсэх

Нэр; Эрхэмбаяр

Ажиллаж байгаа байгууллага:
Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар
Байгууллагын хаяг:
ЧД-ийн 1-р хороо, Жигжиджав гудамж-4

2017.07.26-ний өдрийн А/395 дугаар тушаалаар
Нийслэлийн өмчит ерөнхий боловсролын
сургуулиудын цайны газрын түрээслэгчдийг дүгнэх
ажлын хэсэг

Тийм

Үгүй

Хоёр.Сонирхлын зөрчилгүйг илэрхийлсэн байдал
Нийтийн албан туш аалтан_____________________ Э.Эрхэмбаяр_______________________
би дээрх хүснэгтэд тодорхойлсон албан үүргээ гүйцэтгэхэд Нийтийн албанд нийтийн
болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх
тухай хуульд заасан сонирхлын зөрчилгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна.
Гурав.Сонирхлын зөрчил үүссэн тухай
Нийтийн албан тушаалтан би дээрх хүснэгтэд тодорхойлсон албан үүргээ гүйцэтгэх
хүрээнд:
гаргах, гаргахад оролцох шийдвэр нь хамаарал бүхий этгээдтэй холбоотой гэх
/хувь хүн, хуулийн этгээдийн нэр, үйл ажиллагааны чиглэл/:
үгүй
гэрээ хэлцэл, хэлэлцээрийн оролцогч, эсхүл зээл, хандив, тусламж, үйлчилгээг
хувь хүн, хуулийн этгээдээс авч байсан /байгаа/-тай холбогдуулж үүрэг хүлээсэн
гэх:
____________________________ үгүй___________________________________________
байгууллага, хуулийн этгээдэд ажиллаж байсан, гишүүнчлэлтэй, эсхүл төлөөлөл
хэрэгжүүлж байсан /байгаа/ гэх:

Бусад /сонирхлын зөрчилтэй бусад нөхцөл байдал/:
____________________________ үгүй___________________________________________
нөхцөл байдал бий болсон гэж үзэж Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн сонирхлыг
зохицуулах, сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн
8.2 дахь хэсэгт заасны дагуу сонирхлын зөрчил үүссэнийг мэдэгдэж, албан үүргээ
гүйцэтгэхээс татгалзаж байна.
Дөрөв.Баталгаажуулалт.
Би нийтийн албан хаагчийн үүргээ чанд ухамсарлан энэхүү мэдэгдлийг үнэн зөв гаргасан
болохоо үүгээр баталгаажуулж байна.

Орлогчдарга............. ............... ......................../
/албан тушаал/

/гарыН/Үсэг/

.2017 он

сар

/

Э.Эрхэмбаяр

/

/гарын үсгийн тайлал/

өдөр

Шийдвэрлэсэн байдал
Ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн тохиолдолд албан тушаалтныг албан үүргээ гүйцэтгэхийг
зөвшөөрөх эсэх
! " " ! Тийм
Үгүй
Хэрэв “Тийм” бол шалтгааныг тэмдэглэнэ үү.
|

|

Тухайн албан үүргийг гүйцэтгэх өөр албан тушаалтан байхгүй
Дээд шатны байгууллагаас өөр албан тушаалтан томилон ажиллуулах
боломжгүй

|

|

Мэргэжлийн өндөр мэдлэг, ур чадвар шаардагдсан албан тушаалтан байхгүй
Баталгаажуулалт:
........Орлогчдарга............. ....................................... /
/албан тушаал/

/гарын үсэг/

/
.2017 он сар өдөр

Э.Эрхэмбаяр

/гарын үсгийн тайлал/

/

Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хорооны
2012 оны 05 дугаар тогтоолын 4 дүгээр хавсралт

АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛГҮЙ ГЭДГЭЭ ИЛЭРХИЙЛЭХ,
ЗӨРЧИЛ ҮҮССЭН ТУХАЙ мэдэгдэл
Нэг. Нийтийн албан тушаалтан

Ургийн овог: Дарви

Эцэг (эх)-ийн нэр; Нямдорж

Албан тушаал:
Ахлах мэргэжилтэн
Апбан тушаалд томилогдсон он, сар, өдөр:
2013.04.03
Тайлбар:
Албан үүргийн төрөл:
Ажпын хэсэг

Сонирхлын зөрчилтэй эсэх

Нэр; Раднаасэд

Ажиллаж байгаа байгууллага:
Байгууллагын хаяг:
ЧД-ийн 1-р хороо

2017.07.26-ний өдрийн А/395 дугаар тушаалаар
Нийслэлийн өмчит ерөнхий боловсролын
сургуулиудын цайны газрын түрээслэгчдийг дүгнэх
ажпын хэсэг

Тийм

Үгүй Щ

Хоёр.Сонирхлын зөрчилгүйг илэрхийлсэн байдал
Нийтийн албан туш аалтан_____________________ Н.Раднаасэд_______________________
би дээрх хүснэгтэд тодорхойлсон албан үүргээ гүйцэтгэхэд Нийтийн албанд нийтийн
болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх
тухай хуульд заасан сонирхлын зөрчилгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна.
Гурав.Сонирхлын зөрчил үүссэн тухай
Нийтийн албан тушаалтан би дээрх хүснэгтэд тодорхойлсон албан үүргээ гүйцэтгэх
хүрээнд:
гаргах, гаргахад оролцох шийдвэр нь хамаарал бүхий этгээдтэй холбоотой гэх
/хувь хүн, хуулийн этгээдийн нэр, үйл ажиллагааны чиглэл/:
___________________________ үгүй___________________________________________
гэрээ хэлцэл, хэлэлцээрийн оролцогч, эсхүл зээл, хандив, тусламж, үйлчилгээг
хувь хүн, хуулийн этгээдээс авч байсан /байгаа/-тай холбогдуулж үүрэг хүлээсэн
гэх:
____________________________ үгүй___________________________________________
байгууллага, хуулийн этгээдэд ажиллаж байсан, гишүүнчлэлтэй, эсхүл төлөөлөл
хэрэгжүүлж байсан /байгаа/ гэх:

Бусад /сонирхлын зөрчилтэй бусад нөхцөл байдал/:
_________________________ үгүй_______________________________________________
нөхцөл байдал бий болсон гэж үзэж Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн сонирхлыг
зохицуулах, сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн
8.2 дахь хэсэгт заасны дагуу сонирхлын зөрчил үүссэнийг мэдэгдэж, албан үүргээ
гүйцэтгэхээс татгалзаж байна.
Дөрөв.Баталгаажуулалт.
Би нийтийн албан хаагчийн үүргээ чанд ухамсарлан энэхүү мэдэгдлийг үнэн зөв гаргасан
болохоо үүгээр баталгаажуулж байна.

.2017 он

сар

өдөр

Шийдвэрлэсэн байдал
Ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн тохиолдолд албан тушаалтныг албан үүргээ гүйцэтгэхийг
зөвшөөрөх эсэх
!
! Тийм
П Үгүй
Хэрэв “Тийм” бол шалтгааныг тэмдэглэнэ үү.
|

|

Тухайн албан үүргийг гүйцэтгэх өөр албан тушаалтан байхгүй
Дээд шатны байгууллагаас өөр албан тушаалтан томилон ажиллуулах
боломжгүй
Мэргэжлийн өндөр мэдлэг, ур чадвар шаардагдсан албан тушаалтан байхгүй
Баталгаажуулалт:
Мэргэжилтэн........ ......................................... /
/албан тушаал/

/гарын үсэг/

/

/гарын үсгийн тайлал/

.2017 он сар өдөр

Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хорооны

Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хорооны
2012 оны 05 дугаар тогтоолын 4 дүгээр хавсралт

АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛГҮЙ ГЭДГЭЭ ИЛЭРХИЙЛЭХ,
ЗӨРЧИЛ ҮҮССЭН ТУХАЙ мэдэгдэл
Нэг. Нийтийн албан тушаалтан

Ургийн овог: Бэсүд

Эцэг (эх)-ийн нэр: Онхор

Нэр: Алтантуул

Албан тушаал:

Ажиллаж байгаа байгууллага:

Албан тушаалд томилогдсон он, сар, өдөр:

Байгууллагын хаяг:

Албан үүргийн төрөл:

Тайлбар:

Ажлын хэсэг

2017.07.26-ний өдрийн А/395 дугаар тушаалаар
Нийслэлийн өмчит ерөнхий боловсролын
сургуулиудын цайны газрын түрээслэгчдийн дүгнэх
ажлын хэсэг

Сонирхлын зөрчилтэй эсэх

Тийм

Үгүй ш

Хоёр.Сонирхлын зөрчилгүйг илэрхийлсэн байдал
Нийтийн албан туш аалтан_________________________________________________________
би дээрх хүснэгтэд тодорхойлсон албан үүргээ гүйцэтгэхэд Нийтийн албанд нийтийн
болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх
тухай хуульд заасан сонирхлын зөрчилгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна.
Гурав.Сонирхлын зөрчил үүссэн тухай
Нийтийн албан тушаалтан би дээрх хүснэгтэд тодорхойлсон албан үүргээ гүйцэтгэх
хүрээнд:

___

гаргах, гаргахад оролцох шийдвэр нь хамаарал бүхий этгээдтэй холбоотой гэх
/хувь хүн, хуулийн этгээдийн нэр, үйл ажиллагааны чиглэл/:
___________________________ ү г ү й ^ ^ ; _____________________________________
гэрээ хэлцэл, хэлэлцээрийн оролцогч, эсхүл зээл, хандив, тусламж, үйлчилгээг
хувь хүн, хуулийн этгээдээс авч байсан /байгаа/-тай холбогдуулж үүрэг хүлээсэн
гэх:
____________________________ үгүй
байгууллага, хуулийн этгээдэд ажиллаж байсан, гишүүнчлэлтэй, эсхүл төлөөлөл
хэрэгжүүлж байсан /байгаа/ гэх:

үгүй
Бусад /сонирхлын зөрчилтэй бусад нөхцөл байдал/:
_________________________үгүй_______________________________________________
нөхцөл байдал бий болсон гэж үзэж Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн сонирхлыг
зохицуулах, сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн
8.2 дахь хэсэгт заасны дагуу сонирхлын зөрчил үүссэнийг мэдэгдэж, албан үүргээ
гүйцэтгэхээс татгалзаж байна.
Дөрөв.Баталгаажуулалт.
Би нийтийн албан хаагчийн үүргээ чанд ухамсарлан энэхүү мэдэгдлийг үнэн зөв гаргасан
болохоо үүгээр баталгаажуулж байна.
! /р.

Мэргэжилтэн
М \л ^

/гарын үсгийн тайлал/

/албан тушаал/
.2017

сар

өдөр

Шийдвэрлэсэн байдал
Ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн тохиолдолд албан тушаалтныг албан үүргээ гүйцэтгэхийг
!
| Тийм
Үгүй
зөвшөөрөх эсэх
__ I
Хэрэв “Тийм” бол шалтгааныг тэмдэглэнэ үү.
|

|

Тухайн албан үүргийг гүйцэтгэх өөр албан тушаалтан байхгүй
Дээд шатны байгууллагаас өөр албан тушаалтан томилон ажиллуулах
боломжгүй
Мэргэжлийн өндөр мэдлэг, ур чадвар шаардагдсан албан тушаалтан байхгүй
Баталгаажуулалт:
Мэргэжилтэн........ ......................................... /
/албан тушаал/

/гарын үсэг/

.2017 он сар өдөр

/гарын үсгийн тайлал/

/

Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хорооны
2012 оны 05 дугаар тогтоолын 4 дүгээр хавсралт

АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛГҮЙ ГЭДГЭЭ ИЛЭРХИЙЛЭХ,
ЗӨРЧИЛ ҮҮССЭН ТУХАЙ мэдэгдэл
Нэг. Нийтийн албан тушаалтан

Ургийн овог:
Албан тушаал:

'

Эцэг (эх)-ийн нэр: Слцишмро1 Нэр:

" >
//^ у ^

аЛомЛ

Албан тушаалд томилогдсон он, сар, өдөр:
06'0 3
Тайлбар:
Албан үүргийн төрөл:
Ажлын хэсэг

Сонирхлын зөрчилтэй эсэх

Ажиллаж байгаа байгууллага:
Ким<л>7Ш
,
Эшау
Байгууллагын хаяг:

2017.07.26-ний өдрийн А/395 дугаар тушаалаар
Нийслэлийн өмчит ерөнхий боловсролын
сургуулиудын цайны газрын түрээслэгчдийг дүгнэх
ажлын хэсэг

Тийм

Үгүй

Хоёр.Сонирхлын зөрчилгүйг илэрхийлсэн байдал
Л
д/
Нийтийн албан туш аалтан_____ (/й/иилилсо/иУ)
_________________________
би дээрх хүснэгтэд тодорхойлсон албан үүргээ гүйцэтгэхэд Нийтийн албанд нийтийн
болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх
тухай хуульд заасан сонирхлын зөрчилгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна.
Гурав.Сонирхлын зөрчил үүссэн тухай
Нийтийн албан тушаалтан би дээрх хүснэгтэд тодорхойлсон албан үүргээ гүйцэтгэх
хүрээнд:
гаргах, гаргахад оролцох шийдвэр нь хамаарал бүхий этгээдтэй холбоотой гэх
/хувь хүн, хуулийн этгээдийн нэр, үйл ажиллагааны чиглэл/:
___________________________ үгүй___________________________________________
гэрээ хэлцэл, хэлэлцээрийн оролцогч, эсхүл зээл, хандив, тусламж, үйлчилгээг
хувь хүн, хуулийн этгээдээс авч байсан /байгаа/-тай холбогдуулж үүрэг хүлээсэн
гэх:
____________________________ үгүй___________________________________________
байгууллага, хуулийн этгээдэд ажиллаж байсан, гишүүнчлэлтэй, эсхүл төлөөлөл
хэрэгжүүлж байсан /байгаа/ гэх:

Бусад /сонирхлын зөрчилтэй бусад нөхцөл байдал/:
_________________________ угүй__________ _____________________________________
нөхцөл байдал бий болсон гэж үзэж Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн сонирхлыг
зохицуулах, сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн
8.2 дахь хэсэгт заасны дагуу сонирхлын зөрчил үүссэнийг мэдэгдэж, албан үүргээ
гүйцэтгэхээс татгалзаж байна.
Дөрөв.Баталгаажуулалт.
Би нийтийн албан хаагчийн үүргээ чанд ухамсарлан энэхүү мэдэгдлийг үнэн зөв гаргасан
болохоо үүгээр баталгаажуулж байна.

..............Мэргэжилтэн........ : ..... ................................... /
/албан тушаал/

/гарын үсэг/

/

/гарын үсгийн тайлал/

.2017 он<^Ьар<^едөр

Шийдвэрлэсэн байдал
Ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн тохиолдолд албан тушаалтныг албан үүргээ гүйцэтгэхийг
зөвшөөрөх эсэх
|
| Тийм
П Үгүй
Хэрэв “Тийм” бол шалтгааныг тэмдэглэнэ үү.
|

___

|

Тухайн албан үүргийг гүйцэтгэх өөр албан тушаалтан байхгүй
Дээд шатны байгууллагаас өөр албан тушаалтан томилон ажиллуулах
боломжгүй
Мэргэжлийн өндөр мэдлэг, ур чадвар шаардагдсан албан тушаалтан байхгүй
Батал га ажуул алт:
Мэргэжилтэн........ : ......................................... /
/албан тушаал/

/гарын үсэг/

/

/гарын үсгийн тайлал/

.2017 он сар өдөр

Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хорооны

Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хорооны
2012 оны 05 дугаар тогтоолын 4 дүгээр хавсралт

АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛГҮЙ ГЭДГЭЭ ИЛЭРХИЙЛЭХ,
ЗӨРЧИЛ ҮҮССЭН ТУХАЙ м эд эгд эл
Нэг. Нийтийн албан тушаалтан

у рГийн овог:

Эцэг (эх)-ийн нэр:

Албан тушаал: 0
9лс//лл алис/ ли)(/у-7Л/9й&иФлА КШУУсМ
Албён тушаалд тс^илЬгдсоЙ'он, сар, өдөр:
'ММсиии М
Тайлбар:
Албан үүргийн төрөл:
Ажпын хэсэг

Сонирхлын зөрчилтэй эсэх

Нэр:

Ажиллаж байгаа байгууллага:
НшМиИкМиЛ) ЬридбмЮМШ 'ШЯ/и
Байгууллагын х а я г / ^ ^ г е е т ^ ЯУУ/Р3
7
;
ГА /№
>А
Л
Ш
>1 ВйЛи/исТЪ ялгИ/ишМ' 04>&т
9М
7
/
/(/

2017.07.26-ний өдрийн А/395 дугаар тушаалаар
Нийслэлийн өмчит ерөнхий боловсролын
сургуулиудын цайны газрын түрээслэгчдийг дүгнэх
ажлын хэсэг

Тийм

Үгүй Щ

Хоёр.Сонирхлын зөрчилгүйг илэрхийлсэн байдал
Нийтийн албан туш аалтан_________________________________________________________
би дээрх хүснэгтэд тодорхойлсон албан үүргээ гүйцэтгэхэд Нийтийн албанд нийтийн
болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх
тухай хуульд заасан сонирхлын зөрчилгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна.
Гурав.Сонирхлын зөрчил үүссэн тухай
Нийтийн албан тушаалтан би дээрх хүснэгтэд тодорхойлсон албан үүргээ гүйцэтгэх
хүрээнд:
гаргах, гаргахад оролцох шийдвэр нь хамаарал бүхий этгээдтэй холбоотой гэх
/хувь хүн, хуулийн этгээдийн нэр, үйл ажиллагааны чиглэл/:
___________________________ үгүй___________________________________________
гэрээ хэлцэл, хэлэлцээрийн оролцогч, эсхүл зээл, хандив, тусламж, үйлчилгээг
хувь хүн, хуулийн этгээдээс авч байсан /байгаа/-тай холбогдуулж үүрэг хүлээсэн
гэх:
____________________________ үгүй___________________________________________
байгууллага, хуулийн этгээдэд ажиллаж байсан, гишүүнчлэлтэй, эсхүл төлөөлөл
хэрэгжүүлж байсан /байгаа/ гэх:

Бусад /сонирхлын зөрчилтэй бусад нөхцөл байдал/:
_________________________ үгүй___ ___________________________________________
нөхцөл байдал бий болсон гэж үзэж Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн сонирхлыг
зохицуулах, сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн
8.2 дахь хэсэгт заасны дагуу сонирхлын зөрчил үүссэнийг мэдэгдэж, албан үүргээ
гүйцэтгэхээс татгалзаж байна.
Дөрөв.Баталгаажуулалт.
Би нийтийн албан хаагчийн үүргээ чанд ухамсарлан энэхүү мэдэгдлийг үнэн зөв гаргасан
болохоо үүгээр баталгаажуулж байна.

/

Мэргэжилтэн..
/албан тушаал/

/гарын үсэг/

/гарын үсгийн тайлал/
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Шийдвэрлэсэн байдал
Ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн тохиолдолд албан тушаалтныг албан үүргээ гүйцэтгэхийг
зөвшөөрөх эсэх
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Хэрэв “Тийм” бол шалтгааныг тэмдэглэнэ үү.
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Дээд шатны байгууллагаас өөр албан тушаалтан томилон ажиллуулах
боломжгүй

___
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Тухайн албан үүргийг гүйцэтгэх өөр албан тушаалтан байхгүй
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Мэргэжлийн өндөр мэдлэг, ур чадвар шаардагдсан албан тушаалтан байхгүй
Батал гаажуул алт:
Мэргэжилтэн........ ......................................... /
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/гарын үсэг/
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Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хорооны

