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Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дах хэсэг, “Төрийн болон орон нутгийн
өмчийн тухай хууль-ийн 28 дугаар зүйл, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн
Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 65 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Нийслэлийн
өмчийн эд хөрөнгийг түрээслүүлэх, түрээслэгчийг сонгон шалгаруулах журам"-ын
5.1.2 дах заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Нийслэлийн “Хүрээ” амаржих газрын “Эмнэлэгийн хоол үйлдвэрлэл,
үйлчилгээ”-ний түрээслэгчийг сонгон шалгаруулах Ажпын хэсгийг хавсралтаар
байгуулсугай.
2. Сонгон шалгаруулалтыг холбогдох хууль, журмын дагуу зохион
байгуулахыг ажлын хэсэг /Н.Раднаасэд/-т, тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж
ажиллахыг Захиргаа санхүүгийн хэлтэс /Х.Жаргалсайхан/-т даалгасугай.
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Ажпын хэсгийн дарга:
Н.Раднаасэд

Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын
Өмчийн хяналт, үнэлгээ шинжилгээний
хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн

Ж.Сувданзаяа

Нийслэлийн өмчийн харилцааны газрын
Өмчийн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний
хэлтсийн мэргэжилтэн

Э.Оюунцэцэг

Нийслэлийн
“Хүрээ” амаржих
газрын
Хангамж үйлчилгээ.аж ахуйн албаны дарга

Д.Санжням

Нийслэлийн
“Хүрээ” амаржих газрын
программ хангамж сүлжээний инженер

Гишүүд:

Нарийн бичгийн дарга:
Э.Амгаланбаяр

Нийслэлийн өмчийн харилцааны газрын
Захиргаа,
санхүүгийн
хэлтсийн
мэргэжилтэн

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

Ургийн овог:
Апбан тушаал:

Эцэг(эх)-ийн н э р : ^ * * * ^
л

Албан тушаалд томилогдсон он, сар, өдөр:
Албан үүргийн төрөл:

Нэр:

Ажиллаж байгаа байгууллага:
Хур ПГ
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Байгууллагын хаяг:

Тайлбар:

Н (А Г - <М

Сонирхлын зөрчилтэй эсэх

Тийм

Үгүй

Хоёр.Сонирхлын зөрчилгүйг илэрхийлсэн байдал
Нийтийн албан тушаалтан
^
ш ^Ал)
•__________
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/:

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.
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/албан тушаал/

/гарын үсэг/

//У ^ /
/гарын үсгийн тайлал/

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
Мэргэжпийн өндөр мэдлэг, ур чадвар шаардагдсан албан тушаалтан байхгүй

Батал га ажуул алт:

/албан тушаал/

/гарын үсэг/
... 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 м эд э гд э л
Нэг. Нийтийн албан тушаалтан
Ургийн овог:

с/гШ

Албан тушаал:

Эцэг (эх)-ийн нэр:
,

Ажиллаж байгаа байгууллага:

Албан тушаалд томилогдсонЪн, сар, өдөр:
Апбан үүргийн төрөл:

Сонирхлын зөрчилтэй эсэх

Нэр:

Байгууллагын хаяг:

'

Тайлбар:

Тийм |
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| Үгүй

Хоёр.Сонирхлын зөрчилгүйг илэрхийлсэн байдал
Нийтийн албан тушаалтан
^
____________________________
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/:
_____________________________И

" _________________________________________________

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.

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

|

Дээд шатны байгууллагаас өөр албан тушаалтан томилон ажиллуулах
боломжгүй

___
|

Тухайн албан үүргийг гүйцэтгэх өөр албан тушаалтан байхгүй

|

Мэргэжлийн өндөр мэдлэг, ур чадвар шаардагдсан албан тушаалтан байхгүй
Баталгаажуулалт:

/албан тушаал/

/гарын үсэг/
... он ... сар ... өдөр

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

Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хорооны
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АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛГҮЙ ГЭДГЭЭ ИЛЭРХИЙЛЭХ,
ЗӨРЧИЛ ҮҮССЭН ТУХАЙ м эд эгд эл
Нэг. Нийтийн албан тушаалтан

1
Ургийн о в о г :^ 0 / ^
Эцэг {эх)-\лйР^р//*
Апбан тушаал/
Ажиллаж байга^айхуудлага:
с*Рк'Ю ?] •— /
Албан тушаалд/гомилогдсон он, сар, өдөр: Байгууллагын^яг^^
Апбан үүргийн төрөл:

Тайлбар:

<зч/ү
4 - <_У1 <згт^> у>
Сонирхлын зөрчилтэй эсэх

Тийм

Үгүй

*

Хоёр.Сонирхлын зөрчилгүйг илэрхийлсэн байдал

//
Нийтийн албан туш аалтан_______
Нийтийн ал
ниитиин
би дээрх хүснэгтэд тодорхойлсон албан үүргээ гүйцётгд
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 аж(4ллагааны чиглэл/:

гэрээ хэлцэл, хэлэлцээрийн оролцогч, эсхүл зээл, хандив, тусламж, үйлчилгээг
хувь хүн, хуулийн этгээдээс авч байсан /байгааЛтай 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

/

7ммитойпап/
У
>
/гарын үсгййн
тайлал/

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:

/албан тушаал/

/гарын үсэг/
... он ... сар ... өдөр

. / ....................................... /
/гарын үсгийн тайлал/
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АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛГҮЙ ГЭДГЭЭ ИЛЭРХИЙЛЭХ,
ЗӨРЧИЛ ҮҮССЭН ТУХАЙ мэдэгдэл
Нэг. Нийтийн албан тушаалтан

Ургийн

Эцэг (эх^-ийн-ЗТэр: /

Албан тушаал'

Р.

, -

Нэр:

^ (/

п ------

Аж 1^ з а ^ с .б^йрва-байгууллага:

Албан т у ш а ^ д ^ р м и ^ р ^ с ^ н ^ ^ а р , өдөр:

ЬгШчппгтын хаяг:

п

^

,

л

О /У У
Албан үүргийн төрөл:

Сонирхлын зөрчилтэй эсэх

Тийм

Үгүй

Хоёр.Сонирхлын зөрчилгүйг илэрхийлсэн байдал
Нийтийн албан тушаалтан _
4 к.
___________________________
би дээрх хүснэгтэд тодорхойлсон алб^н^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/:

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 э^эхүү мэдэгдлийг үнэн зөв гаргасан
болохоо үүгээр баталгаажуулж байна.

/гарын үсгийн тайлал/

/албан туш&ал/

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

|

Дээд шатны байгууллагаас өөр албан тушаалтан томилон ажиллуулах
боломжгүй

___
|

Тухайн албан үүргийг гүйцэтгэх өөр албан тушаалтан байхгүй

|

Мэргэжлийн өндөр мэдлэг, ур чадвар шаардагдсан албан тушаалтан байхгүй

Баталгаажуулалт:

/албан тушаал/

/гарын үсэг/
... он ... сар ... өдөр

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

./

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

АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛГҮЙ ГЭДГЗЭ ИЛЭРХИЙЛЭХ,
ЗӨРЧИЛ ҮҮССЭН ТУХАЙ м э д э гд э л
Нэг. Нийтийн албан тушаалтан
п

Э цэг (эх)-ийн нэр:
Нэр: //и » * .
цш и' ‘ О омр
^ ж и л л д ж байгаа б айгууллага:
Албан туш аал: [/■'С
К ш о А/Т? схсоу
Ү)Ц р-ж>
рМ рр
Б айгууллагы н хаяг: (
(
Албан туш аалд то м и л о гд со н он, сар, өдөр:
Ургийн о в о г ^ *

ъ р

Албан үүргийн т өрөп
{^Щ ЦЛЛ

/('Ц

'МЛММ

С онирхлы н зөрчи л тэй эсэх

/(л^-и^сцлл

Тайлбар:

тг

’• Т-г

1 1 ^

Т ИА 'УОп&О

Тийм ------

,

е>>п

о

Ц'

Үгүи

Хоёр.С онирхлы н з ө р ч и л гү й г илэрхийлсэн байдал
Н ийтийн албан т у ш а а л т а н _________ _________________________________________________
би дээрх хүснэгтэд то д о р хо й л со н албан үүргээ гүй цэтгэхэд Н ийтийн албанд нийтийн
болон хувийн аш иг со н и р хл ы г зохицуулах, сонирхлы н зө р чл ө ө с урьдчилан сэргийлэх
тухай хуульд заасан сон и р хл ы н зөрчилгүй болохы г үүгээр м эд эгд эж байна

Гурав.С онирхлы н зөр чил үүссэн тухай
Нийтийн албан туш а а л та н би дээрх хүснэгтэд тод орхой л сон албан үүргээ гүйцэтгэх
хүрээнд:
гаргах, гарга хад оро лц ох ш ийдвэр нь хам аарал бүхий этгээдтэй холбоотой гэх
/хувь хүн, хуул ийн этгээдийн нэр, үйл аж илл агааны чиглэл/:

гэрээ хэлцэл, хэл эл ц ээр и й н оролцогч, эсхүл зээл, хандив, туслам ж , үйлчил гээг
хувь хүн, хуул ийн этгээдээс авч байсан /б ай гаа/-тай хол б о гд уул ж үүрэг хүлээсэн
гэх:

б айгууллага, хуул ийн этгээдэд аж иллаж байсан, гиш үүнчлэлтэй, эсхүл төлөөлөл
хэрэгж үүл ж байсан /б а й га а / гэх:

Бусад /со н и р хл ы н зөрчи л тэй бусад нөхцөл б а й д а л /:

нөхцөл байдал бий б ол со н гэж үзэж Н ийтийн албанд нийтийн болон хувийн сонирхлы г
зохицуулах, со н ир хл ы н зөрчл өө с урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн
8.2 дахь хэсэгт заасн ы д а гуу сонирхлы н зөрчил үүссэн ий г м эдэгдэж , албан үүргээ
гүйцэтгэхээс та тга л за ж байна.

Дөрөв.Баталгаажуулалт
Би нийтийн албан хаагчий н үүргээ чанд ухам сарлан энэхүү м эдэгд л ий г үнэн зөв гаргасан
болохоо үүгээр б а та л га а ж уул ж байна

1,

ОьМ

'М м ,

Д /

. /..........: . . . . ^ ^ д . . . /

/албан туш аал/

/гарын үсгийн тайлал/

Ч. онс/ЗТсар'2. Д л ө р

Ш ийдвэрлэсэн байдал
Аш иг сонирхлы н зөрчил үүссэн тохиолд ол д албан туш а а л тны г албан үүргээ гүйцэтгэхийг
зөвш өөрөх эсэх
Тийм
Үгүй
Хэрэв “Тийм " бол ш а л тга а н ы г тэм д эгл энэ үү.
Тухайн албан ү үр ги й г гүйцэтгэх өөр албан туш аалтан байхгүй
Д ээд ш атны б а й гуул л а га а с өөр албан туш аалтан том ил он аж илл уул ах
болом ж гүй
М эргэж лийн өндөр мэдлэг, ур чадвар ш аардагдсан албан туш аа лтан байхгүй

Баталгаажуулалт:
.

/албан тушаал/

/гарын үсэг/
он ... сар ... өдөр

/

.......................................................................................

/гарын үсгийн тайлал/

./

