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

А Ш И Г С О Н И Р ХЛ Ы Н ЗӨ Р ЧИ Л ГҮИ ГЭДГЭЭ ИЛЭРХИИЛЭХ,
ЗӨ РЧИ Л ҮҮССЭН ТУХАЙ м э д э г д э л
Нэг. Нийтийн албан туш аа л та н

Ургийн овог:

Эцэг (эх)-ийн н э р ^

Нэр: / >

■'2b- ■
Албан тушаал:

<У

Аж иллаж байгаа байгууллага: ^
2-г
^^7'2—----

Албан туш аалд томилогдсоч он. cap, өдөр:
J * /$ . Г 6 .
.
Албан үүргийн төрөл:
Тайлбар:

Сонирхлын зөрчилтэй эсэх

Тийм

Байгууллагын хаяг:

rvo

z_-

Г* ^

^

Үгүй

Хоёр.Сонирхлы н з ө р ч и л гү й г и л э р х и й л с э и байдал
Нийтийн албан туш аалтан
Q_
би дээрх хүснэгтэд тодорүоилсон албан үүргээ гүйцэтгэхэд Нийтийн албанд нийтийн
болон хувийн аш иг сонирхлыг лохицуулах. сон.ирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх
тухай хуульд заасан сонипхлын зорчилгүй бопохы г үүгээр мэдэгдэж байна.
Г у р а в .С о н и р х л ы н з е р ч и п у г

->ч тухай

Нийтийн албан туш аалтан би дээрх хүснэгтэд тодорхойлсон албан үүргээ гүйцэтгэх
хүрээнд:
гаргах, гаргахад оролцох шмндвэр чь хамаарал бүхий этгээдтэй холбоотой гэх
/хувь хүн, хуулийн этгээдийн нэр, үйл ажиллагааны чиглэл/:

с
гэрээ хэлцэл, хэлэпцэзрийн оролцогч эсхүл зээл, хандив, тусламж, үйлчилгээг
хувь хүн, хуулийн пплпдэлг, авч байоан /байгаа/-тай холбогдуулж үүрэг хүлээсэн
гэх:
7 7

байгууллага, хуулийн этгээдэд ажиллаж байсан, гишүүнчлэлтэй, эсхүл төлөөлөл
хэрэгжүүлж байсан /байгаа/ гэх:
---------------------

Бусад /сонирхлын зөрчилтэй бусад нөхцөл байдал/:
--------------------

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 байн.а.
Д өрө в. Бата л гаажуу л а л т
Би нийтийн албан хаагчийн үүргээ чанд ухамсарлан энэхүү мэдэгдлийг үнэн зөв гаргасан
болохоо үүгээр батаг|гаажуулж байна.

Ш и й д з э р л э с э н байдал
Аш иг сонирхлын зөрчил үүссэн тохиолдолд албан туш аалтныг албан үүргээ гүйцэтгэхийг
зөвш өөрөх эсэх
Тийм
Үгүй
i
Хэрэв “Тийм ” бол шалтгаа.чыг тэмдэглэнэ үү.
Тухайн албан үүргийг гүйцэтгэх өөр албан тушаалтан байхгүй
Дээд шатны байгууллагаас өөр албан туш аалтан томилон ажиллуулах
боломжгүй
|

|

М эргэжпийн ендөр мэдлэг, ур чадвар шаардагдсан албан туш аалтан байхгүй

Баталгаажуулалт:

/албан тушаал/

/гарын үсэг/

он ... cap ... өдер

/гарын үсгийн тайлал/

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

АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛГҮЙ ГЭДГЭЭ ИЛЭРХИЙЛЭХ,
ЗӨРЧИЛ ҮҮССЭН ТУХАЙ м
эдэгдэл
Нэг. Нийтийн албан туш аалтан

Ургийн овог:

Эцэг (эх)-ийн нэа/f
^

Албан тушаал:

Oh*

Ү

U

Сонирхлын зөрчилтэй эсэх

//
Sd-

Аж иллаж байгаа байгууллага:

Албан туш аалд томилогдсон он, cap, өдөр:
Албан үүргийн төрөл:

Нэр:

Байгууллагын хаяг: ^— ,

Тайлбар:

Тийм

□

Үгүй

Хоёр.Сонирхлы н зөрчилгүйг илэрхийлсэн байдг
Нийтийн албан ту ш а а л та н ________ ^
* У
. ____________________
би дээрх хүснэгтэд тодорхойлсон албан үүргээ^гүйи^этгэхэд Нийтийн албанд нийтийн
болон хувийн аш иг сонирхлыг зохицуулах, сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх
тухай хуульд заасан сонирхлын зөрчилгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна.
Гурав.Сонирхлы н зөрчил үүссэн тухай
Нийтийн албан туш аалтан 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/:
-----------------------------------ь = 1 _________________________________________________

гэрээ хэлцэл, хэлэлцээриин оролцогч, эсхүл зээл, хандив, тусламж, үйлчилгээг
хувь хүн, хуулийн этгзэдээс авч байсан /байгаа/-тай холбогдуулж үүрэг хүлээсэн
гэх:

байгууллага, хуулийн этгээдэд ажиллаж байсан, гишүүнчлэлтэй, эсхүл төлөөлөл
хэрэгжүүлж байсан /байгаа/ гэх:

Бусад /сонирхлын зөрчилтэй бусад нөхцөл байдал/:

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 мэдэгдпийг үнэн зөв гаргасан

OH ^ . " / с а р . ^ . ^ ө р

Ш и й д в э р л э с э н байдал
Аш иг сонирхлын зөрчил үүссэн тохиолдолд албан туш аалтныг албан үүргээ гүйцэтгэхийг
зөвш өөрөх эсэх
Тийм
Үгүй
Хэрэв “Т ийм ” бол шалтгааныг тэмдэглэнэ үү.
|

|

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

1

1

М эргэжлийн өндөр мэдлэг, ур чадвар шаардагдсан албан туш аалтан байхгүй

Баталгаажуулалт:
.............................................................. : ................................................. / ....................................../
/албан тушаал/
/гарын үсэг/
/гарын үсгийн тайлал/
... он ... cap ... өдөр

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

АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛГҮЙ ГЭДГЭЭ ИЛЭРХИЙЛЭХ,
ЗӨРЧИЛ ҮҮССЭН ТУХАЙ м
эдэгдэл
Нэг. Н и й ти й н албан тушаалтан

Ургиь^мэвог:
Албан тушаал:

Эцэг (эх)-ийн нар:
Ызр: и
/ уЬ л ^
Ажиллаж байгаа байгууллага:

Албан туш аалд томиг ^ гд с о н он, cap, өдөр:

Байгуулла^ът хаяг:

,

**/4 *
Албан үүргийн төрөл:

Тайлбар:

,

/
.

Сонирхлын зөрчилтэй эсэх

Тийм

£ 7*^1

,

^

_

^ —?

0 « -/

------

л, /-*-* ---- СГ

Үгүй

Хоёр.Сонирхлы н зөрчилгүйг илэрхийлсэн байдал
Нийтийн албан туш аалтан _
би дээрх хүснэгтэд-тодорхойлсон албан үүргээ гүйц^тгэхэд Нийтийн албанд нийтийн
болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх
тухай хуульд заасан сонирхлын зөрчилгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна.
Г у р а в .С о н и р х л ы н зөрчил үүссэн тухай
Нийтийн албан тушаалтан би дээрх хүснэгтэд тодорхойлсон албан үүргээ гүйцэтгэх
хүрээид:
*
гаргах, гаргахад оролцох шийдвэр нь хамаарал бүхий этгээдтэй холбоотой гэх
J /хувь хүн, хуулийн этгээдийн нэр, үйл ажиллагааны чиглэл/:

гэрээ хэлцэл, хэлэлцээрийн оролцогч, эсхүл зээл, хандив, тусламж, үйлчилгээг
хувь хүн, хуулийн этгээдээс авч байсан /байгаа/-тай холбогдуулж үүрэг хүлээсэн
гэх

байгууллага, хуулийн этгээдэд ажиллаж байсан, гишүүнчлэлтэй, эсхүл төлөөлөл
хэрэгжүүлж байсан /байгаа/ гэх:

Бусад /сонирхлын зөрчилтэй бусад нөхцөл байдал/:
--------------------

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.
Дөрөр.Бяталгаажуулалт.
Би нийтийн албан хаагчийн үүргээ чанд ухамсарлан энэхүү мэдэгдлийг үнэн зөв гаргасан
болохоо үүгээр баталгаажуулж байна.

/гарын үсэг/

/албан¥ушаал/

.. / . . . . ^ . . ^ ^ ^ 7
/гарын үсгийн тайлал/

өдөр

1

Ш ийдвэрлэсэн байдал
Аш иг сонирхлын зөрчил үүссэн тохиолдолд албан туш аалтныг албан үүргээ гүйцэтгэхийг
зөвшөөрөх эсэх
Тийм
Үгүй Q ;
Хэрэв “Тийм ” бол шалтгааныг тэмдэглэнэ үү.
Тухайн албан үүргийг гүйцэтгэх өөр албан туш аалтан байхгүй
Дээд шатны байгууллагаас өөр албан туш аалтан томилон ажиллуулах
боломжгүй
Мэргожлийн өндөр мэдлэг, ур чадвар шаардагдсан албан туш аалтан байхгүй

Баталгаажуулалт:

.............................................................. : ................................................. / ....................................../
/албан тушаал/
/гарын үсэг/
/гарын үсгийн тайлал/
... он ... cap ... өдөр

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

А Ш И Г С О Н И РХЛЫ Н ЗӨ Р Ч И Л ГҮИ ГЭДГЭЭ ИЛЭ РХИ И ЛЭХ,
ЗӨ РЧИ Л ҮҮССЭН ТУХАЙ м
эдэгдэл
Нэг. Н и й ти й н а лбан туш аалтан

Ургийн овог:

Эцэг (эх)-ийн нэр:

Нэр:

Албан тушаал:

Ажиллаж байгаа байгууллага:

Албан туш аалд томилогдсон он, cap, өдөр:

Байгууллагын хаяг:

О р/у-

Албан үүргийн төрөл:

Сонирхлын зөрчилтэй эсэх

Тайлбар.

Тийм

□

Үгүй

Is

Хоёр.Сонирхлы н зөрчилгүйг илэрхийлсэн байдал
Нийтийн албан ту ш а а л та н __
би дээрх хүснэгтэд тодорхойлсон албан үүргээ гүйцэтгэхэд Нийтийн албанд нийтийн
бопон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх
тухаи хуульд заасан сонирхлын зөрчилгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна.
Гурав.Сонирхлы н зөрчил үүссэн тухай
Нийтийн албан туш аалтан 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/:

гэрээ хэлцэл, хэлэлцээрийн оролцогч, эсхүл зээл, хандив, тусламж, үйлчилгээг
хувь хүн, хуулийн этгээдээс авч байсан /байгаа/-тай холбогдуулж үүрэг хүлээсэн
гэх:
ч~-— - —-

байгууллага, хуулийн этгээдэд ажиллаж байсан, гишүүнчлэлтэй, эсхүл төлөөлөл
хэрэгжүүлж байсан /байгаа/ гэх:

Бусад /сонирхлын зөрчилтэй бусад нөхцөл байдал/:
/■ / •

----------------------------------------------------------------

нөхцел 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.
Д өрев.Баталгаажуулалт.
Би нийтийн албан хаагчийн үүргээ чанд ухамсарлан энэхүү мэдэгдлийг үнэн зөв гаргасан
болохоо үүгээр баталгаажуулж байна.

/албан тушаал/

'' /гарын үсэг/

Л о /f .

он ... cap

/гарын үсгийн тайлал/

өдөр

Ш ийдвэрлэсэн байдал
Ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн тохиолдолд албан туш аалтныг 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:

/албан тушаал/

/гарын үсэг/
он ... cap ... 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 м
эдэгдэл
Нэг. Нийтийн албан туш аалтан

Ургайн овог:

Эцэг (эх)-ийн нэр:

_

Нэр:

Албан тушаал:

Аж иллаж байгаа байгууллага:

Албан туш аалд томилогдсон он, cap, өдөр:

Байгууллагын хаяг:

Албан үүргийн төрөл:

Сонирхлын зөрчилтэй эсэх

J?/7 J tz /
^

Тайлбар.

Тийм

£ У/^ S

Үгүй

Хоёр.Сонирхлы н зөрчилгүйг илэрхийлсэн байдал

J ■'_____________________________________
Нийтийн албан ту ш а а л та н _____ с '
би дээрх хүснэгтэд тодорхойлсон албан үүргээ гүйцэтгэхэд Нийтийн албанд нийтийн
болон хувийн аш иг сонирхлыг зохицуулах, сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх
тухай хуульд заасан сонирхлын зөрчилгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна.
Гурав.Сонирхлы н зөрчил үүссэн тухай
Нийтийн албан туш аалтан 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/:

гэрээ хэлцэл, хэлэлцээрийн оролцогч, эсхүл зээл, хандив, тусламж, үйлчилгээг
хувь хүн, хуулийн этгээдээс авч байсан /байгаа/-тай холбогдуулж үүрэг хүлээсэн
гэх:

байгууллага, хуулийн этгээдэд ажиллаж байсан, гишүүнчлэлтэй, эсхүл төлөөлөл
хэрэгжүүлж байсан /байгаа/ гэх:
________________________________

^______________________________

Бусад /сонирхлын зөрчилтэй бусад нөхцөл байдал/:

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.

/албан тушаал/

'Угарын усэг/

•& > //. он ^ с а

/гарын үсгийн тайлал/

р / өдөр

Ш ийдвэрлэсэн байдал
Аш иг сонирхлын зөрчил үүссэн тохиолдолд албан туш аалтныг 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 туш аалтан томилон ажиллуулах
боломжгүй

|

|

Мэргэжлийн өндөр мэдлэг, ур чадвар шаардагдсан албан туш аалтан байхгүй

Баталгаажуулалт:

/албан тушаал/

/гарын үсэг/
он ... cap ... өдөр

/гарын үсгийн тайлал/

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

АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛГҮЙ ГЭДГЭЭ ЙЛЭРХИЙЛЭХ,
ЗӨРЧИЛ ҮҮССЭН ТУХАЙ м эд эгд эл
Нэг. Нийтийн албан туш аалтан

Ургийн овог: с7/Jcudbs^
Албан тушаал:

л

^

Эцэг (эх)-ийн нэр:
„

»

Албан туш аалд томилогдсон он, cap, өдөр:
Албан үүргийн төрөл:

Нэр:

Ажиллаж байгаа байгууллага:
Байгууллагын хаяг:

Тайлбар:

!

Сонирхлын зөрчилтэй ЭСЭХ

ТиЙМ I------ 1 Үгүй
I
| тгүи [ Г

Хоёр.Сонирхлы н зөрчилгүйг илэрхийлсэн байдал
Нийтийн албан ту ш а а л та н _______
би дээрх хүснэгтэд тодорхойлсон албан үүргээ гүйцэтгэхэд Нийтийн албанд нийтийн
болон хувийн аш иг сонирхлыг зохицуулах, сонирхлын зөрчлеөс урьдчилан сэргийлэх
тухай хуульд заасан сонирхлын зөрчилгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна.
Гурав.Сонирхлы н зөрчил ү ү с с э н тухай
Нийтийн албан туш аалтан 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/:

гэрээ хэлцэл, хэлэлцээрийн оролцогч, эсхүл зээл, хандив, тусламж, үйлчилгээг
хувь хүн, хуулийн этгзэдээс авч байсан /байгаа/-тай холбогдуулж үүрэг хүлээсэн
гэх:

байгууллага, хуулийн этгээдэд ажиллаж байсан, гишүүнчлэлтэй, эсхүл төлөөлөл
хэрэгжүүлж байсан /байгаа/ гэх:

Бусад /сонирхлын зөрчилтэй бусад нөхцөл байдал/:

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.

/албан тушаал/

/гарын үсэг/

он /^<cap

/гарын үсгийн тайлал/

өдөр

Ш ийдвэрлэсэн байдал
Аш иг сонирхлын зөрчил үүссэн тохиолдолд албан туш аалтныг албан үүргээ гүйцэтгэхийг
зөвш өөрөх эсэх
Тийм
Үгүй |
|
Г
!
Хэрэв “Т ийм ” бол шалтгааныг тэмдэглэнэ үү.
I___ |

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

|

|

М эргэжлийн өндөр мэдлэг, ур чадвар шаардагдсан албан туш аалтан байхгүй

Баталгаажуулалт:

/албан тушаал/

/гарын үсэг/
он ... cap ... өдөр

/гарын үсгийн тайлал/

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

АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛГҮЙ ГЭДГЭЭ ИЛЭРХИЙЛЭХ,
ЗӨРЧИЛ ҮҮССЭН ТУХАЙ м
эдэгдэл
Нэг. Нийтийн албан туш аалтан

Ургийн о в о г :^ - ,
Албан тушаал:

Эцэг (эх)-ийн нэр:
,

(У

Нэр:

Аж иллаж байгаа байгууллага:

Албан туш аалд томилогдсон он, cap, өдөр:
Байгууллагын хаяг:
^
• /? - ■
Албан үүргийн төрөл:
Т а й л б а р . ^ ^ ^ __

Сонирхлын зөрчилтэй эсэх

//

Тийм

□

^

II үи

Хоёр.Сонирхлы н зөрчилгүйг илэрхийлсэн байдал
_______________________
Нийтийн албан туш а а л та н ______ Д
би дээрх хүснэгтэд тодорхойлсон албан үүргээ 'т^йцэтгэхэд Нийтийн албанд нийтийн
болон хувийн аш иг сонирхлыг зохицуулах, сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх
тухай хуульд заасан сонирхлын зөрчилгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна.
Гурав.Сонирхлы н зөрчил үүссэн тухай
Нийтийн албан туш аалтан 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/:

гэрээ хэлцэл, хэлэлцээрийн оролцогч, эсхүл зээл, хандив, тусламж, үйлчилгээг
хувь хүн, хуулийн этгээдээс авч байсан /байгаа/-тай холбогдуулж үүрэг хүлээсэн

байгууллага, хуулийн этгээдэд ажиллаж байсан, гишүүнчлэлтэй, эсхүл төлөөлөл
------ хэрэгжүүлж байсан /байгаа/ гэх:
-------------------------------- / - / ------------------ =_____________________________

Бусад /сонирхлын зөрчилтэй бусад нөхцөл байдал/:
•

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:

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 уүгээр баталгаажуулж байна.

/албаьИ-ушаал/

/гарын үсэг/

/гарын үсгийн тайлал/

... он ... cap ... өдөр

Ш ийдвэрлэсэн байдал
Аш иг сонирхлын зөрчил үүссэн тохиолдолд албан туш аалтны г албан үүргээ гүйцэтгэхийг
зөвш өөрөх эсэх
Тийм
Үгүй
!
Хэрэв “Т ийм ” бол шалтгааныг тэмдэглэнэ үү.
|

|

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

|

|

М эргэжлийн өндөр мэдлэг, ур чадвар шаардагдсан албан туш аалтан байхгүй

Баталгаажуулалт:

/албан тушаал/

/гарын үсэг/
он ... cap ... 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 м
эдэгдэл
Нэг. Нийтийн албан туш аалтан

Ургийн овог:

Эцэг (эх)-ийн нэр:

Нэр:

.

Албан тушаал:

Ажиллаж байгаа байгууллага:

Албан туш аалд томилогдсон он, cap, өдөр:

БайгуупгГагын хаяг:

Албан үүргийн төрөл:

Тайлбар.

1

Сонирхлын зөрчилтэй эсэх

Тийм

Үгүй

Хоёр.Сонирхлы н зөрчилгүйг илэрхийлсэн байдал
Нийтийн албан ту ш а а л та н _________________________________________________________
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.Сонирхлы н зөрчил үүссэн тухай
Нийтийн албан туш аалтан 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/:

гэрээ хэлцэл, хэлэлцээрийн оролцогч, эсхүл зээл, хандив, тусламж, үйлчилгээг
хувь хүн, хуулийн этгээдээс авч байсан /байгаа/-тай холбогдуулж үүрэг хүлээсэн
гэх:

байгууллага, хуулийн этгээдэд ажиллаж байсан, гишүүнчлэлтэй, эсхүл төлөөлөл
хэрэгжүүлж байсан /байгаа/ гэх:

Бусад /сонирхлын зөрчилтэй бусад нөхцөл байдал/:

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.
Д өрөв.Б аталгааж уулалт
Би нийтийн албан хаагчийн үүргээ чанд ухамсарлан энэхүү мэдэгдлийг үнэн зөв гаргасан
болохоо үүгээр баталгаажуулж байна.
............... cAJs.efc............................... ........... ....................................
...... /
/албан тушаал/
/гарын үсэг/
/гарын үсгийн тайлал/
өдөр

Ш ийдвэрлэсэн байдал
Аш иг сонирхлын зөрчил үүссэн тохиолдолд албан туш аалтныг албан үүргээ гүйцэтгэхийг
зөвшөөрөх эсэх
Тийм
Үгүй ,
|
Хэрэв “Т ийм ” бол шалтгааныг тэмдэглэнэ үү.
Тухайн албан үүргийг гүйцэтгэх өөр албан туш аалтан байхгүй
Дээд шатны байгууллагаас өөр албан туш аалтан томицон ажиллуулах
боломжгүй
Мэргэжпийн өндөр мэдлэг, ур чадвар шаардагдсан албан туш аалтан байхгүй

Баталгаажуулалт:

/албан тушаал/

/гарын үсэг/

он ... cap ... 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 м
эдэгдэл
Нэг. Нийтийн албан туш аалтан

Ургийн овог:

Эцэг (эх)-ийн нэр:

Албан тушаал:
Албан туш аалд томилогдсон он, cap, өдөр:
Албан үүргийн төрөл:

Сонирхлын зөрчилтэй ЭСЭХ

Нэр

Аж иллаж байгаа байгууллага:
С***Г
■*сБайгууллагын хаяг:

Тайлбар.

□

ТиЙМ I------ 1 Үгүй

Хоёр.Сонирхлы н зөрчилгүйг илэрхийлсэн байдал
Нийтийн албан ту ш а а л та н ________ ?■'< ^
'7
би дээрх хүснэгтэд-годорхойлсон албан үүргээ -түйцэтгэхэд Нийтийн албанд нийтийн
болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх
тухай хуульд заасан сонирхлын зөрчилгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна.
Гурав.Сонирхлы н зөрчил ү ү с с э н туха й
Нийтийн албан туш аалтан 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/:
1

гэрээ хэлцэл, хэлэлцээрийн оролцогч, эсхүл зээл, хандив, тусламж, үйлчилгээг
хувь хүн, хуулийн этгээдээс авч байсан /байгаа/-тай холбогдуулж үүрэг хүлээсэн
гэх:

байгууллага, хуулийн этгээдэд ажиллаж байсан, гишүүнчлэлтэй, эсхүл төлөөлөл
хэрэгжүүлж байсан /байгаа/ гэх:
(

-

/

Бусад /сонирхлын зөрчилтэй бусад нөхцөл байдал/:

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.

Ш ийдвэрлэсэн байдал
Аш иг сонирхлын зөрчил үүссэн тохиолдолд албан туш аалтны г албан үүргээ гүйцэтгэхийг
Үгүй
зөвш өөрөх эсэх
Тийм
Хэрэв “Т ийм ” бол шалтгааныг тэмдэглэнэ үү.
Тухайн албан үүргийг гүйцэтгэх өөр албан туш аалтан байхгүй
Дээд шатны байгууллагаас өөр албан туш аалтан томилон ажиллуулах
боломжгүй
М эргэжпийн өндөр мэдлэг, ур чадвар шаардагдсан албан туш аалтан байхгүй

Баталгаажуулалт:

/албан тушаал/

/гарын үсэг/

он ... cap ... 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 м э д э г д э л
Нэг. Нийтийн албан туш аа л та н

Ургийн овог:

с7/7сие&у*5~

Эцэг (эх)-ийн нэр:

Нэр.

Албан тушаал:

Аж иллаж байгаа байгууллага:

Албан туш аалд томилогдсоч он. cap, өдөр:

БайгууллсГгын хаяг:

Албан үүргийн төрөл:

Гайлбар.

Сонирхлын зөрчилтэй эсэх

Тийм |-

Үгүй

Хоёр.Сонирхлы н з е р ч и л гү й г и л э р х и й л с з н б а й д а л
Нийтийн албан тушаалтан
би дээрх хүснэгтэд тбДорхойлсон албан үүргээ гүйцэтгэхэд Нийтийн албанд нийтийн
болон хувийн аш иг сонирхлыг зохицуулах, сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх
тухай хуульд заасан сонирхлын зөрчилгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна.
Гурав.Сонирхль!» зе р ч и н .

тухай

Нийтийн албан туш аалтан 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/:

гэрээ хэлцэл хэлэлцоэрийн оролцогч, эсхүл зээл, хандив, тусламж, үйлчилгээг
хувь хүн, хуули.йн этгээдээс авч байсан /байгаа/-тай холбогдуулж үүрэг хүлээсэн
гэх:

байгууллага, хуулийн этгээдэд ажиллаж байсан, гишүүнчлэлтэй, эсхүл төлөөлөл
хэрэгжүүлж байсан /байгаа/ гэх:

Бусад /сонирхлын зөрчилтэй бусад нехцөл байдал/:

нөхцөл байдал бий болсон гэж үзэж Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн сонирхлыг
зохицуулах, сонирхлын зөрчлеөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн
8.2 дахь хэсэгт заасны дагуу сонирхлын зөрчил үүссэнийг мэдэгдэж, албан үүргээ
гүйцэтгэхээс татгалзаж байна.
Дөрөв.Б аталгаажуулалт
Би нийтийн алба.ч хаагчийн үүргээ чанд ухамсарлан энэхүү мэдэгдлийг үнэн зөв гаргасан
болохоо үүгээр баталгаажуулж байна.

/албан тушаал/

/гарын үсэг/

/гарын үсгийн тайлал/

он .^сари^өдөр

Ш и й д вэр л эсэ.ч байдал
Аш иг сонирхлын зөрчил үүссэн тохиолдолд албан туш аалтныг албан үүргээ гүйцэтгэхийг
зөвш өөрөх эсэх
Тийм
Үгүй
Хэрэв “Тийм ” бол шалтгааныг тэмдэглэнэ үү.
|

|

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

|

[

М эргэжпийн өндөр мэдлог, ур чадвар шаардагдсан албан туш аалтан байхгүй

Баталгаажуулалт:

/албан тушаал/

/гарын үсэг/

он ... cap ... өдөр

.. /....................................../
/гарын үсгийн тайлал/

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

А Ш И Г СОНИРХЛЫН ЗӨ Р Ч И Л ГҮЙ ГЭДГЭЭ ИЛЭРХИЙЛЭХ,
ЗӨ Р Ч И Л ҮҮССЭН ТУХАЙ м
эдэгдэл
Нэг. Нийтийн албан туш аалтан

Ургийн овог:

Эцэг (эх)-ийн нэр:

Нэр:

Албан тушаал:

Ажиллаж байгаа байгууллага:

Албан туш аалд томилогдсон он. cap. өдөр:

Байгууллагь1н хаяг:

£ 0 /У Албан үүргийн төрөл:

Сонирхлын зөрчилтэй эсэх

Гайлбар.

Тийм

с

&

ь

^

Үгүй

Хоёр.Сонирхлы н зөрчилгүйг илэрхийлсэн байдал
Нийтийн албан туш аалтан
би дээрх хүснэгтэд тОДорхойлсон албан үүргээ гүйцэтгэхэд Нийтийн албанд нийтийн
болон хувийн аш иг сонирхлыг зохицуулах, сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх
тухай хуульд заасан сонирхлын зөрчилгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна.
Гурав.Сонирхлы н з о р ч и л у ү с с э н туха й
Нийтийн албан туш аалтан 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/:

гэрээ хэлцэл, хэлэлцээрийн оролцогч, эсхүл зээл, хандив, тусламж, үйлчилгээг
хувь хүн, хуулийн этгээдээс авч байсан /байгаа/-тай холбогдуулж үүрэг хүлээсэн
гэх:

байгууллага. хуулий.ч этгээдэд ажиллаж байсан, гишүүнчлэлтэй, эсхүл төлөөлөл
хэрэгжүүлж байсан /байгаа/ гэх:
___ ____ ___ ____________________________ ____________________-____________________________

Бусад /сонирхлын зерчилтэй бусад нехцөл байдал/:

нөхцөл байдал бий болсон гэж үзэж Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн сонирхлыг
зохицуулах, сонирхл.ын зөрчлөөс урьдчилач сэргийлэх тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн
8.2 дахь хэсэгт заасны дагуу сонирхлын зөрчил үүссэнийг мэдэгдэж, албан үүргээ
гүйцэтгэхээс татгалзаж байна
Дөрөв.Б аталгаажуулалт
Би нийтийн албан. хаагчийн үүргээ чанд ухамсарлан энэхүү мэдэгдлийг үнэн зөв гаргасан
болохоо үүгээр баталгаажуулж байна.

/албан тушаал/

/гарын үсэг/

/гарын үсгийн тайлал/

^ / Г о н / ^ с а р ^ едер

_

Ш ийдвэрлэсэн байдал

Аш иг сонирхлын зерчил үүссэн тохиолдолд албам туш аалтныг албан үүргээ гүйцэтгэхийг
зөвшөөрөх эсэх
Тийм
Үгүй
Хэрэв “Тийм ” бол шалтгааныг тэмдэгпэнэ үү
Тухайн албан үүргмйг гүйцэтгэх өөр албан тушаалтан байхгүй
Дээд шатны байгууллагаас өөр албан тушаалтан томилон ажиллуулах
боломжгүй
1

|

Мэргэжлийн ондор мядлог /р ч.адвар шаардагдсан албан туш аалтан байхгүй

Баталгаажуулалт:

..............................................................: ................................................. / ....................................../
/албан тушаал/
/гарын үсэг/
/гарын үсгийн тайлал/
он ... cap ... едор

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

А Ш И Г С О Н И Р ХЛ Ы Н ЗӨ Р Ч И Л ГҮЙ ГЭДГЭЭ ИЛЭРХИЙЛЭХ,
ЗӨ Р Ч И Л ҮҮССЭН ТУХАЙ м э д э г д э л
Нэг. Нийтийн албан туш аал тан

Эцэг (эх)-ийн нэр:

Ургийн овог:
Албан тушаал:

,п п

Ажиллаж байгаа байгууллага:

Албан туш аалд томилогдсоч он, cap, өдер:
Албан үүргийн төрөл:

Сонирхлын зөрчилтэй эсэх

Нэр:

Б айгууллаг^н хаяг:

Гайлбар.

Т ийм

Үгүй

Хоёр.Сонирхлы н з о р ч и л гү й г и п э р х и й л с э н байдал
Нийтийн албан ту ш а а л та н _______
би дээрх хүснэгтэд тсщорхойлсон 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.Сонирхлы н зерчип уүсслн гухай
Нийтийн албан туш аалтан би дээрх хүснэгтэд тодорхойлсон албан үүргээ гүйцэтгэх
хүрээнд:
гаргах, гаргахад оролцох шийдвэр .чь хамаарал бүхий этгээдтэй холбоотой гэх
/хувь хүн, хуулийн этгээдийн нэр. үйл ажиллагааны чиглэл/:

гэрээ хэлцэл, хэлэлцээрийн оролцогч, эсхүл зээл, хандив, тусламж, үйлчилгээг
хувь хүн, хуулийн этгээдээс авч байсан /байгаа/-тай холбогдуулж үүрэг хүлээсэн
гэх:

байгууллага, хуулийн этгээдэд ажиллаж байсан, гишүүнчлэлтэй, эсхүл төлөөлөл
хэрэгжүүлж байсан /байгаа/ гэх:
/
Бусад /сонирхлын зерчилтэй бусад нехцөл байдал/:

нөхцөл байдал бий болсон гэж үзэж Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн сонирхлыг
зохицуулах, сонирхлын зөрчлеөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн
8.2 дахь хэсэгт заасны дагуу сонирхлын зөрчил үүссэнийг мэдэгдэж, албан үүргээ
гүйцэтгэхээс татгалзаж байна.
Д өрөв.Б аталгааж уулалт
Би нийтийн албан хаагчийн үүргээ чанд ухамсарлан энэхүү мэдэгдлийг үнэн зөв гаргасан
болохоо үүгээр баталгаажуулж байна.

/албан тушаал/

/гарын үсэг/

/гарын үсгийн тайлал/

еГдөр

Ш и й д в э р л э с э и байдал
Аш иг сонирхлын зөрчил үүссэн тохиолдолд албан туш аалтныг албан үүргээ гүйцэтгэхийг
зөвш өөрөх эсэх
Тийм
Үгүй
Хэрэв “Тийм" бол шалтгааныг тэмдэглэнэ үү.
Тухайн албан үүргийг гүйцэтгэх өөр албан туш аалтан байхгүй
Дээд шатны байгууллагаас оор а.лбам тушаалтан томилон ажиллуулах
боломжгүй
М эргэжпийн өндер мэдлэг, ур чадвар шаардагдсан албан туш аалтан байхгүй

Баталгаажуулалт:

.............................................................. : ................................................. /....................................../
/албан тушаал/
/гарын үсэг/
/гарын үсгийн тайлал/
он ... cap ... өдөр

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

А Ш И Г С О Н И РХЛЫ Н ЗӨ РЧИ ЛГҮЙ ГЭДГЭЭ ИЛЭРХИЙЛЭХ,
ЗӨ РЧИ Л ҮҮССЭН ТУХАЙ мэдэгдэл
Нэг. Нийтийн а лб ан туш аал тан

Ургийн овог:

^

Эцэг (эх)-ийн н э р £ ^ _

„ -=------------ ----------------- +ААлбан тушаал:

Нэр:

Ажиллаж байгаа байгууллага:

и
Албан тушаалд томилогдсон он, cap, өдөр:
J 0 / %• О f • / ^
Албан үүргийн төрөл:

U-^-e-cC

Сонирхлын зөрчилтэй эсэх

Тийм

Байгууллагын х а я г :____

L ?*t

<—

ts

Үгүй

Хоёр.Сонирхлы н зөрчилгүйг илэрхийлсэн байдал
Нийтийн албан ту ш а а л та н __
Д
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.Сонирхлы н зе р ч и л ү ү с с э н туха й
Нийтийн албан туш аалтан 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/:

гэрээ хэлцэл, хэлэлцээриин оролцогч, эсхүл зээл, хандив, тусламж, үилчилгээг
хувь хүн, хуулийн этгээдээс авч байсан /байгаа/-тай холбогдуулж үүрэг хүлээсэн
гэх:

байгууллага, хуулийн этгээдэд ажиллаж байсан, гишүүнчлэлтэй, эсхүл төлөөлөл
хэрэгжүүлж байсан /байгаа/ гэх:

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 зерчил үүссэнийг мэдэгдэж, албан үүргээ
гүйцэтгэхээс татгалзаж байна
Дөрөв.Баталгаажуулал.т
Би нийтийн албан хаагчкйн үүргоэ чан.д ухамсарлан энэхүү мэдэгдлийг үнэн зөв гаргасан
болохоо үүгээр баталгаажуулж байна.
1| 'ч 'I
"> Н

I
t.i

(7

.................
/албан туузаал/

... - .......................
/гарын үсэг/
/гарын үсгийн тайлал/

I
II
a o 'u 4 4 j

г с ү ( ( ',в <

1

/ )

ff

■•■он Ч /сap .. Дэдер

Ш ийдвэрлэсэн байдал
Аш иг сонирхлын зөрчил үүссэн тохиолдолд албан туш аалтны г албан үүргээ гүйцэтгэхийг
зөвш өөрөх эсэх
Тийм
Үгүй
Хэрэв “Тийм ” бол шалтгааныг тэмдэглэнэ үү.
Тухайн албан үүргийг гүйцэтгэх еөр албан туш аалтан байхгүй
Д ээд шатны байгууллагаас оор албан тушаалтан томиАон ажиллуулах
боломжгүй
|

|

М эргэжпийн өчдөр улдлэг. ур чадвар шаардагдсан албан туш аалтан байхгүй

Баталгаажуулалт:

/албан тушаал/

/гарын үсэг/
он ... cap ... өдөр

/гарын үсгийн тайлал/

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

АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛ.ГҮЙ ГЭДГЭЭ ИЛЭРХИЙЛЭХ,
ЗӨРЧИЛ ҮҮССЭН ТУХАЙ м
эдэгдэл
Нэг. Нийтийн албан туш аалтан

Ургийн овог:
Албан тушаал:

Эцэг (эх)-ийн нэр,
,

<2.—,

Ажиллаж байгаа байгууллага:

Албан туш аалд томилогдсон он, cap. өдөр:
/ ^ / %*
/ £Албан үүргийн төрөл:
Тайлбар:
.

Сонирхлын зөрчилтэй эсэх

НЭР-

Тийм

Байгууллагын хаяг:
. ,

^—

Үгүй

Хоёр.Сонирхлы н зөрчилгүйг илэрхийлсэн байдал
Нийтийн албан ту ш а а л та н _^
^
би дээрх хүснэгтэд төдорхойлсон албан үүртээ гүйцэтгэхэд Нийтийн албанд нийтийн
болон хувийн ашмг сонирхлыг зохицуулах, сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх
тухай хуульд заасан сонирхлын зөрчилгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна.
Гурав.Сонирхлы н зерчил үүссэн туха й
Нийтийн албан туш аалтан 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/:

гэрээ хэлцэл, хэлэлцээрийн оролцогч, эсхүл зээл, хандив, тусламж, үйлчилгээг
хувь хүн, хуулийн этгээдээс авч байсан /байгаа/-тай холбогдуулж үүрэг хүлээсэн
гэх:

байгууллага, хуулийн этгээдэд ажиллаж байсан, гишүүнчлэлтэй, эсхүл төлөөлөл
хэрэгжүүлж байсан /байгаа/ гэх:
________________________ - > _______________________________

Бусад /сонирхлын зорчилтэй бусад нөхцөл байдал/:
----------------------------- L

-------------------------------------------------

нөхцөл байдал бий болсои гэж үзэж Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн сонирхлыг
зохицуулах, сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн
8.2 дахь хэсэгт заа.сны дагуу сонирхлын зөрчил үүссэнийг мэдэгдэж, албан үүргээ
гүйцэтгэхээс татгалзаж байна.
Дөрөв.Б аталгааж уулалт
Би нийтийн албан хаагчмйн үүргээ чанд ухамсарлан энэхүү мэдэгдлийг үнэн зөв гаргасан
болохоо үүгээр баталгаажуулж байна.

/албан тушаал/

/гарын үсэг/

... он

/гарын үсгийн тайлал/

*?fap ^.^Сдөр

Шийдвэрлэсэн бай дал
Аш иг сонирхлын зөрчил үүссэн тохиолдолд а.лбан туш аалтныг албан үүргээ гүйцэтгэхийг
зөвшөөрөх эсэх
Тийм
Үгүй
Хэрэв “Тийм ” бол шалтгааныг тэмдэглэнэ үү.
Тухайн алба.ч үүргийг гүйцотг.ях өөр албан туш аалтан байхгүй

__

Дээд шатны ба.йгуулпагаас оор албан тушаалтан томилон ажиллуулах
боломжгүй
М эргэжлийн өчдөр млллэг ур чадвар шаардагдсан албан туш аалтан байхгүй

Баталгаажуулапт:
.................................... : ............................ /...................... /
/гарын үсгийн тайлал/
/гарын үсэг/
/албан тушаал/
он ... cap ... өдөр

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

АШ И Г СОНИРХЛЫ Н ЗӨРЧИЛГҮЙ ГЭДГЭЭ ИЛЭРХИЙЛЭХ,
ЗӨРЧИЛ ҮҮССЭН ТУХАЙ мэдэгдэл
Нэг. Нийтийн албан туш аалтан

Ургийн овог:

cffl&udbsv

Эцэг (эх)-ийн нэр:

Нэр:

_

Албан тушаал:

А ж иллаж байгаа байгууллага:

Албан туш аалд томилогдсон он, cap, өдөр:

Байгууллагын хаяг:

Албан үүргийн төрөл:

Сонирхлын зөрчилтэй эсэх

Тайлбар.

Тийм

Үгүй

Хоёр.Сонирхлы н зөрчилгүйг и л э р х и й л с э н байдал

V
Нийтийн албан тушаалтан _ _ _ _ _
би дээрх хүснэгтэд ТСдорхойлсон албан үүргээ гүйцэтгэхэд Нийтийн албанд нийтийн
болон хувийн аш иг сонирхлыг зохицуулах, сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх
тухай хуульд заасан сонирхлын зөрчилгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна.
Гурав.Сонирхлы н з е р ч и л ү ү с с э н тухай
Нийтийн албан туш аалтан 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/:

гэрээ хэлцэл, хэлэлцээрийн оролцогч, эсхүл зээл, хандив, тусламж, үйлчилгээг
хувь хүн, хуулийн этгээдээс авч байсан /байгаа/-тай холбогдуулж үүрэг хүлээсэн
гэх:

байгууллага, хуулийн этгээдэд ажиллаж байсан, гишүүнчлэлтэй, эсхүл төлөөлөл
хэрэгжүүлж байсан /байгаа/ гэх:

Бусад /сонирхлын зөрчилтэй бусад нөхцөл байдал/:

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 хэсэпг заасны дагуу сонирхлын зөрчил үүссэнийг мэдэгдэж, албан үүргээ
гүйцэтгэхээс татгалзаж байна.
Дөрөв.Б аталгааж уулалт
Би нийтийн албан хаагчийн үүргээ чанд ухамсарлан энэхүү мэдэгдлийг үнэн зөв гаргасан
болохоо үүгээр баталгаажуулж байна.
...........

' .............

/албан тушаал/

гарын үсэг/

/гарын үсгийн тайлал/

он ^ с а р S. өдөр

Ш м й д в э р л э с э н байдал
Аш иг сонирхлын зөрчил үүссэн тохиолдолд албан туш аалтны г албан үүргээ гүйцэтгэхийг
зевшөөрөх эсэх
Тийм
Үгүй
Хэрэв “Т и йм ” бол шалтгааныг тэмдэглэнэ үү.
Тухайн албан үүргийг гүйцэтгэх өөр албан тушаалтан байхгүй

___

Дээд шатны байгууллагаас өөр албан тушаалтан томилон ажиллуулах
боломжгүй
М эргэжлийн өндөр мэдлэг. ур чадвар шаардагдсан албан туш аалтан байхгүй

Баталгаажуулалт:
.................................... : ............................
/албан тушаал/

/гарын үсэг/
он ... cap ... өдөр

/...................... /
/гарын үсгийн тайлал/

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

А Ш И Г С О Н И РХЛЫ Н ЗӨ РЧИ ЛГҮЙ ГЭДГЭЭ ИЛЭРХИЙЛЭХ,
ЗӨ РЧИ Л ҮҮССЭН ТУХАЙ м
эдэгдэл
Нэг. Нийтийн а лбан туш аал тан

Ургийн овог:

Эцэг (эх)-ийн н э р ^

Нэр:

fa * ^
Албан тушаал:

у

Албан туш аалд томилогдсон он, cap, өдөр:
4 ? / ^ . 0 4*
Албан үүргийн төрөл:
Тайлбар:

^ ^
Ажиллаж байгаа байгууллага:
/ / РБайгууллагын хаяг:

, 0 / * / Г*гТ----/

х

ЖТ^
Сонирхлын зөрчилтэй эсэх

Тийм

Үгүй

Хоёр.Сонирхлы н з ө р ч и л гү й г и л э р х м й л с э н байдал
Нийтийн албан тушаалтан
би дээрх хүснэгтэд тодорхойлсон албан ү ү ^ э э гүйцэтгэхэд Нийтийн албанд нийтийн
болон хувийн аш иг сонирхлыг зохицуулах, сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх
тухай хуульд заасан сонирхлын зөрчилгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна.
Г у р а в .С о н и р х л ы н 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/:
_______________________________ _________________________________________________

гэрээ хэлцэл, хэлэлцээрийн оролцогч, эсхүл зээл, хандив, тусламж, үйлчилгээг
хувь хүн, хуулийн этгээдээс авч байсан /байгаа/-тай холбогдуулж үүрэг хүлээсэн

1

___

байгууллага, хуулийн этгээдэд ажиллаж байсан, гишүүнчлэлтэй,- эсхүл төлөөлөл
хэрэгжүүлж байсан /байгаа/ гэх:
____________________________ U Z L ____________________________ ,__________________________

Бусад /сонирхлын зөрчилтэй бусад нөхцөл байдал/:
_____________________________ Оз.________________________________________________________•

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.
Д ө р ө в .Б а та л га а ж у у л а л т
Би нийтийн албан хаагчийн үүргэз чанд ухамсарлан энэхүү мэдэгдлийг үнэн зөв гаргасан
оолохоо үүгзэр баталгаажуулж байна.

Ш и й д в э р л э с э н байдал
Аш иг сонирхлын зөрчил үүссэн тохиолдолд албан туш аалтны г албан үүргээ гүйцэтгэхийг
зөвшөөрөх эсэх
Тийм
Үгүй
Хэрэв “Т ийм ” бол шалтгааныг тэмдэглэнэ үү.
Тухайн албан үүргийг гүйцэтгэх өөр албан тушаалтан байхгүй
Дээд шатны байгууллагаас өөр албан туш аалтан томилон ажиллуулах
боломжгүй
Мэргэжлийн өндөр мэдлэг\ ур чадвар шаардагдсан албан туш аалтан байхгүй

Бата л гаажу ул алт:
.............................................................. ................................................ / ....................................../
/гарын үсгийн тайлал/
/гарын үсэг/
/албан тушаал/
он ... cap ... өдөр

