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Хариу хүргүүлэх тухай

Таны тус газарт 2020 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 01/1255 дугаартай албан 
бичгээр ирүүлсэн “Хот суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг 
зохицуулах зөвлөлийн орон тооны бус гишүүнээр томилогдохоор нэр дэвшсэн 
Доржпаламын Гантулгын хувийн ашигсонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг дахин хянуулах 
тухай” албан бичгийг хүлээн авч танилцлаа.

Нэр дэвшсэн Д.Гантулгын хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг тус 
газраас урьд нь хянан үзэж, 2020 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрийн 05/3119 дүгээр 
албан бичгээр эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд зохих хариуг хүргүүлсэн тул 
дахин хянах боломжгүй байна.

Харин нэр дэвшигч нь нэр дэвшиж буй ажлын байранд тавигдах тухайн салбарын 
хэмжээнд мөрдөгдөж буй хуульд заасан шаардлагыг хангаж байгаад хяналт тазьж, 
нийтийн албанд томилох эсэх нь эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны бүрэн эрхэд 
хамаарах тул асуудлыг түүгээрээ шийдвэрлүүлэх нь зүйтэй.

Хувийг: Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт.

ДАРГА,
ТЭРГТҮН З.ДАШДАВАА
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Хувийн ашиг сонирхлыьйурьдчилсан 
мэдүүлэг хянасан тухай

Барилга, хот байгуулалтын яамны Төрийн захиргааны удирдлагын газрын төсвийн 
нэгдсэн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан ахлах шинжээчээр томилогдохоор нэр дэвшсэн 
Сүхтэйн Оюунжаргалын хувийн ашигсонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг Нийтийн албанд 
нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.6 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн хянан 
үзэхэд тухайн албан тушаалд томилоход ашиг сонирхлын зөрчил үүсэх нөхцөл байдал 
одоогоор тогтоогдоогүй болно.

Нэр дэвшигч С.Оюунжаргал нь Төрийн албаны тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 
23.2.3-т “ахлах түшмэлийн ангилалд хамаарах албан тушаалд томилогдох бол төрийн 
албанд 8-аас доошгүй жил, үүнээс дэс түшмэлийн албан тушаалд 4-өөс доошгүй жил 
ажилласан байх бөгөөд мэргэшүүлэх багц сургалтад хамрагдаж, төгссөн байх” гэсэн 
төрийн албан тушаалд тавих тусгай шаардлагыг хангахгүй байна.

Иймд тухайн албан тушаалд ажлын байрны тодорхойлолтод заасан шаардлага 
болон Төрийн албаны тухай хууль, бусад салбарын хууль тогтоомжид заасан 
шаардлага, шалгуур үзүүлэлтэд нийцсэн этгээдийн нэр дэвшүүлж Төрийн албаны 
зөвлөл, салбар зөвлөлийн санал, дүгнэлтийг үндэслэн томилох асуудлыг шийдвэрлэнэ
ҮҮ-
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Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан 
мэдүүлгийг хянасан тухай

Барилга, хот байгуулалтын яамны Барилга, барилгын материалын 
үйлдвэрлэлийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын Салбарын хөдөлмөрийн 
аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн бодлого, зохицуулалт хариуцсан шинжээчийн албан 
тушаалд томилогдохоор нэр дэвшсэн Өнербайн Асылбекийн хувийн ашиг сонирхлын 
урьдчилсан мэдүүлгийг Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг 
зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 23 дугаар 
зүйлийн 23.6 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн хянан үзэхэд тухайн албан тушаалд 
томилоход ашиг сонирхлын зөрчил үүсэх нөхцөл байдал одоогоор тогтоогдоогүй болно.

Нэр дэвшигч Ө.Асылбек нь “Албан тушаалын тодорхойлолт”-ын Албан тушаалд 
тавигдах тусгай шаардлага болон Төрийн албаны тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 
23.2.3.ахлах түшмэлийн ангилалд хамаарах албан тушаалд томилогдох бол төрийн 
албанд 8-аас доошгүй жил, үүнээс дэс түшмэлийн албан тушаалд 4-өөс доошгүй жил 
ажилласан байх бөгөөд мэргэшүүлэх багц сургалтад хамрагдаж, төгссөн байх гэсэн 
хуулийн шаардлагыг хангаагүй байна.

Иймд Төрийн албаны тухай хууль, “Албан тушаалын тодорхойлолт”-ын Албан 
тушаалд тавигдах тусгай шаардлагад нийцүүлэн Төрийн албаны зөвлөл, төрийн албаны 
салбар зөвлөлийн санал, дүгнэлтийг үндэслэн хууль тогтоомжийн хүрээнд шийдвэрлэх

БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАПТЫН
ЯАМНЫ ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН

ДАРГА С.МАГНАЙСҮРЭН ТАНАА
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Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан 
мэдүүлэг хянасан тухай

Барилга, хот байгуулалтын яамны Бодлого, төлөвлөлтийн газрын салбарын 
бодлого, төлөвлөлт хариуцсан ахлах шинжээчээр томилогдохоор нэр дэвшсэн 
Эрдэнэбатын Батболд, мөн газрын салбарын ногоон хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт 
хариуцсан шинжээчээр томилогдохоор нэр дэвшсэн Чимбатын Мишээл нарын хувийн 
ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг 
сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 
23 дугаар зүйлийн 23.6 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн хянан үзэхэд тухайн албан 
тушаалд томилоход ашиг сонирхлын зөрчил үүсэх нөхцөл байдал одоогоор 
тогтоогдоогүй болно.

Нэр дэвшигч нар нь тухайн албан үүргийг гүйцэтгэхэд ашиг сонирхлын зөрчил 
үүссэн, үүсч болзошгүй нөхцөл байдалд дээрх хуулийн 8 дугаар зүйлд заасан мэдэгдэл, 
тайлбарыг тухай бүр гаргаж байх, мөн хуульд зүйлд заасан хориглолт, хязгаарлалтыг 
хэрэгжүүлж ажиллах нь зүйтэй.

Түүнчлэн Авлигын эсрэгхуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.3, Нийтийн албанд нийтийн 
болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.3-т заасан хугацаанд хувийн ашиг 
сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг гаргахыг анхаарна уу.
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Хувийн ашиг сонирхльи-Гурьдчилсан 
мэдүүлэг хянасан тухай

Барилга, хот байгуулалтын яамны Төрийн захиргааны удирдлагын газрын 
Санхүүгийн хэлтсийн төрийн сангийн гүйлгээ, баталгаажуулалт, тайлангийн нэгтгэл 
хариуцсан ахлах мэргэжилтний албан тушаалд томилогдохоор нэр дэвшсэн Эрдэнээгийн 
Оюунчимэг, мөн газрын Санхүүгийн хэлтсийн төрийн сангийн гүйлгээ хариуцсан 
мэргэжилтний албан үүрийг түр орлон гүйцэтгэгчийн албан тушаалд томилогдохоор нэр 
дэвшсэн Бат-Эрдэнийн Биндэрьяа нарын хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан 
мэдүүлгийг Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг 
сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.6 дахь 
хэсэгт заасныг үндэслэн хянан үзэхэд ашиг сонирхлын зөрчил үүсэх нөхцөл байдал 
одоогоор тогтоогдоогүй болно.

Нэр дэвшигч нар нь тухайн албан үүргийг гүйцэтгэхэд ашиг сонирхлын зөрчил 
үүссэн, үүсч болзошгүй нөхцөл байдалд дээрх хуулийн 8 дугаар зүйлд заасан мэдэгдэл, 
тайлбарыг тухай бүр гаргаж байх, мөн хуульд заасан хориглолт, хязгаарлалтыг 
хэрэгжүүлж ажиллах нь зүйтэй.

Түүнчлэн нь Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, 
ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.3, 
Авлигын эсрэг хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.3-т заасан хугацаанд хувийн ашиг 
сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг гаргахыг анхаарна уу.

ХЯНАЛТ ШАПГАПТ, ДҮН /
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТСИЙВ-ДАБГА,
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Хувийн ашиг соньфхлын урьдчилсан п 
мэдүүлэг хянасан тухай

Барилга, хот байгуулалтын сайдын зөвлөхийн албан тушаалд томилогдохоор нэр 
дэвшсэн Хизатын Ерхулан, тус яамны Нийтийн аж ахуйн бодлогын хэрэгжилтийг 
зохицуулах газрын Орон сууцны ашиглалт, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтний 
албан тушаалд томилогдохоор нэр дэвшсэн Мэдэхгүйн Ням-Очир нарын хувийн ашиг 
сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг 
сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 
23 дугаар зүйлийн 23.6 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн хянан үзэхэд ашиг сонирхлын 
зөрчил үүсэх нөхцөл байдал одоогоор тогтоогдоогүй болно.

Харин нэр дэвшигч М.Ням-Очир нь 2019 оны 09 дүгээр сард төрийн жинхэнэ 
албан тушаалаас түр чөлөөлөгдөж, төрийн албан хаагчийн нөөцөд бүртгэлтэй байгаа 
хэдий ч түүнийг төрийн жинхэнэ албан тушаалд шууд томилох үндэслэл болохгүй 
бөгөөд Төрийн албаны тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.2.2, 33.3-т заасны дагуу 
төрийн албаны тусгай шалгалт буюу албан тушаалык шалгзлт өгч зохих журмын дзгуу 
нэр дэвшүүлснээр төрийн жинхэнэ албан тушаалд томилогдох эрх зүйн зохицуулалттай 
болно.

Мөн нэр дэвшигч Х.Ерхулан нь дээрх нэр дэвшиж буй ажлын байр /албан 
тушаал/-ны тодорхойлолтод заасан "Инженер, салбарын мэргэжилтэй, мэргэжпээрээ 
10-аас доошгүй жил ажилласан байх” гэсэн албан тушаалд тавигдах шаардлагыг 
хангахгүй байна.

Иймд шинэчлэн батлагдсан Төрийн албаны тухай хууль болон нэр дэвшиж буй 
ажпын байр /албан тушаал/-ны тодорхойлолтод болон шаардлага хангасан этгээдийг 
нийтийн албанд томилуулахаар нэр дэвшүүлж түр болон жинхлэн томилох эсэхийг 
шийдвэрлэнэ үү.

$  ^
'3  **■

ХЯНАПТ ШАПГАПТ, ДҮН 
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТСИЙН ДАИ*А, 
ЭРХЭЛСЭН КОМИССАР
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г  Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан 
мэдүүлэг хянасан тухай

Барилга, хот байгуулалтын яамны Гадаад хамтын ажиллагааны хэлтсийн гадаад 
хамтын ажиллагаа хариуцсан шинжээчээр томилогдохоор нэр дэвшсэн Баярдалайн 
Анх-Оргил, Бодлого, төлөвлөлтийн газрын салбарын норм, нормативын бодлого, төлөвлөлт 
хариуцсан шинжээчээр томилогдохоор нэр дэвшсэн Балгансүрэнгийн Гандолгор, Нийтийн 
аж ахуйн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын усны барилга байгууламжийн бодлого, 
зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтний үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилогдохоор 
нэр дэвшсэн Мандалбаярын Жаргалсайхан, Гадаад хамтын ажиллагааны хэлтсийн гадаад 
хамтын ажиллагаа хариуцсан ахлах мэргэжилтний үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчээр 
томилогдохоор нэр дэвшсэн Батмөнхийн Энх-Амгалан нарын хувийн ашиг сонирхлын 
урьдчилсан мэдүүлгийг Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, 
ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.6 дахь 
хэсэгт заасныг үндэслэн хянан үзэхэд тухайн албан тушаалд томилоход ашиг сонирхлын 
зөрчил үүсэх нөхцөл байдал одоогоор тогтоогдоогүй болно.

Нэр дэвшигч нар нь тухайн албан үүргийг гүйцэтгэхэд ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн, 
үүсч болзошгүй нөхцөл байдалд дээрх хуулийн 8 дугаар зүйлд заасан мэдэгдэл, тайлбарыг 
тухай бүр гаргаж байх, мөн хуульд зүйлд заасан хориглолт, хязгаарлалтыг хэрэгжүүлж 
ажиллах нь зүйтэй.

Түүнчлэн Авлигын эсрэг хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.3, Нийтийн албанд нийтийн 
болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 
тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.3-т заасан хугацаанд хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг 
болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг гаргахыг анхаарна уу.

Харин нэр дэвшигч М.Жаргалсайхан нь Нийтийн аж ахуйн бодлогын хэрэгжилтийг 
зохицуулах газрын усны барилга байгууламжийн бодлого, зохицуулалт хариуцсан ахлах 
мэргэжилтний албан тушаалын тодорхойлолтын албан тушаалд тавигдах тусгай 
шаардлагад “төрийн албанд 4 жил, үүнээс яамны мэргэжилтэн, ахлах зохион байгуулагч 
тэдгээртэй адилтгах албан тушаалд 2-оос доошгүй жил ажилласан” байхаар заасныг 
хангаагүй байна.

Иймд тус албан тушаалд холбогдох хууль тогтоомж, ажпын байрны тодорхойлолтод 
заасан шаардлагад нийцсэн этгээдийг нэр дэвшүүлэн томилохыг анхаарна уу.
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БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМНЬГ
ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА

С. МАГНАЙСҮРЭН ТАНАА

МОНГОЛ УЛС 
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗАР

14250 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг,
Сөүлийн гудамж 41, Утас: 7011-0251, Факс: (976) 7011-0251, 

Е-таИ: сотсог@ 1аас.тп, бИр://1ам.тп

Л$о1о- о З  < 2 / № ,
танай ______________ -ны №/______________ -т

г  Хувийн ашиг сониржлын урьдчилсан 
мэдүүлэг хянасан тухай

Барилга, хот байгуулалтын яамны харьяа “Дархан хотын бохир усны 
менежментийг сайжруулах МОН3244/3245” төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн төслийн 
зохицуулагчаар томилогдохоор нэр дэвшсэн Чимэддоржийн Батзоригийн хувийн ашиг 
сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг 
сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 23 
дугаар зүйлийн 23.6 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн хянан узэхэд тухайн албан тушаалд 
томилоход ашиг сонирхлын зөрчил үүсэх нөхцөл байдал одоогоор тогтоогдоогүй болно.

Нэр дэвшигч нь тухайн албан үүргийг гүйцэтгэхэд ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн, 
үүсч болзошгүй нөхцөл байдалд дээрх хуулийн 8 дугаар зүйлд заасан мэдэгдэл, 
тайлбарыг тухай бүр гаргаж байх, мөн хуульд зүйлд заасан хориглолт, хязгаарлалтыг 
хэрэгжүүлж ажиллах нь зүйтэй.

Түүнчлэн Авлигын эсрэг хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.3, Нийтийн албанд нийтийн 
болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.3-т заасан хугацаанд хувийн ашиг 
сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг гаргахыг анхаарна уу.

>,

ХЯ НАЛТ ШАЛ ГАЛТ, ДҮН >
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТСИЙНГДАРрА, 
ЭРХЭЛСЭН КОМИССАР у Ш Г Л Ч
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'БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМНЫ
ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА

С.МАГНАЙСҮРЭН ТАНАА

МОНГОЛ УЛС 
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗАР

14250 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг,
Сөүлийн гудамж 41, Утас: 7011-0251, Факс: (976) 7011-0251, 

Е-таП: сотсог@ 1аас.тп , 1гКр://1аао)Яп

танай ______________ -ны № / ___________ -т

Хувийн ашиг сонирхИь1н урьдчилсан 
мэдүүлэг хянасан тухай

Барилга, хот байгуулалтын яамны Хот байгуулалт, газрын харилцааны бодлогын 
хэрэгжилтийг зохицуулах газрын хот, суурины хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, дахин 
төлөвлөлтийн бодлого зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтнээр томилогдохоор нэр 
дэвшсэн Байжаны Нурбекийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг Нийтийн 
албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.6 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн 
хянан үзэхэд тухайн албан тушаалд томилоход ашиг сонирхлын зөрчил үүсэх нөхцөл 
байдал одоогоор тогтоогдоогүй болно.

Нэр дэвшигч нь тухайн албан үүргийг гүйцэтгэхэд ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн, 
үүсч болзошгүй нөхцөл байдалд дээрх хуулийн 8 дугаар зүйлд заасан мэдэгдэл, 
тайлбарыг тухай бүр гаргаж байх, мөн хуульд зүйлд заасан хориглолт, хязгаарлалтыг
хэрэгжүүлж ажиллах нь зүйтэй.

Түүнчлэн Авлигын эсрэг хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.3, Нийтийн албанд нийтийн 
болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 
тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.3-т заасан хугацаанд хувийн ашиг сонирхлын 
мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг гаргахыг анхаарна уу.

ХЯНАПТ ШАПГАЛТ, 
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 
ЭРХЭЛСЭН КОМИССАР
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БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАПТЫН
ЯАМНЫ ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН

ДАРГА С.МАГНАЙСҮРЭН ТАНАА

МОНГОЛ УЛС 
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗАР

14250 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг,
Сөүлийн гудамж 41, Утас: 7011-0251, Факс: (976) 7011-0251, 

Е-таН: сотсог@ 1аас.тп , Р«р:/Лаас.тп

танаи -ны № -т

г Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан
п

мэдүүлэг хянасан тухай

Барилга, хот байгуулалтын сайдын туслахаар томилогдохоор нэр дэвшсэн 
Цогийн Баясгалангийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг Нийтийн албанд 
нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.6 дахь хэсэгт заасныг 
үндэслэн хянан үзэхэд тухайн албан тушаалд томилоход ашиг сонирхлын зөрчил үүсэх 
нөхцөл байдал одоогоор тогтоогдоогүй болно.

Нэр дэвшигч нь тухайн албан үүргийг гүйцэтгэхэд ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн, 
үүсч болзошгүй нөхцөл байдалд дээрх хуулийн 8 дугаар зүйлд заасан мэдэгдэл, 
тайлбарыг тухай бүр гаргаж байх, мөн хуульд заасан хориглолт, хязгаарлалтыг 
хэрэгжүүлж ажиллах нь зүйтэй.

Түүнчлэн Авлигын эсрэг хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.3, Нийтийн албанд нийтийн 
болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.3-т заасан хугацаанд хувийн ашиг 
сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг гаргахыг анхаарна уу.

ХЯНАЛТ ШАП 
ШИНЖИЛГЭЗ 
ХЯНАЛТ ШАЛ 
АХЛАХ КОМИ

БӨГӨӨД^

Л.СҮХ-ОЧИР
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г  БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАПТЫН
ЯАМНЫ ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН

ДАРГА С.МАГНАЙСҮРЭН ТАНАА

МОНГОЛ УЛС 
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗАР

14250 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг,
Сөүлийн гудамж 41, Утас: 7011-0251, Факс: (976) 7011-0251, 

Е-таН: сотсог@ 1аас.тг ...........  т п

ганаи -ны № -т

Хувийн ашиг сонирхлЫн урьдчилсан 
мэдүүлэг хянасан тухай

Барилга, хот байгуулалтын дэд сайд Э.Золбоогийн туслахаар томилогдохоор нэр 
дэвшсэн Сүхбаатарын Дөлгөөний хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг 
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.6 дахь хэсэгт заасныг 
үндэслэн хянахад тухайн албан тушаалд томилоход ашиг сонирхлын зөрчил үүсэх 
нөхцөл байдал одоогоор тогтоогдоогүй болно.

Нэр дэвшигч нь тухайн албан үүргийг гүйцэтгэхэд ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн, 
үүсч болзошгүй нөхцөл байдалд дээрх хуулийн 8 дугаар зүйлд заасан мэдэгдэл, 
тайлбарыг тухай бүр гаргаж байх, мөн хуульд заасан хориглолт, хязгаарлалтыг 
хэрэгжүүлж ажиллах нь зүйтэй.

Түүнчлэн Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, 
ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.3, 
Авлигын эсрэг хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.3-т заасан хугацаанд хувийн ашиг 
сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг гаргахыг анхаарна уу.

ХЯНАПТ ШАПГ 
ШИНЖИЛГЭЭ1 
ХЯНАЛТ ШАПГ 
АХЛАХ КОМИС
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МОНГОЛ УЛС 
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗАР

14250 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг,
Сөүлийн гудамж41, Утас: 7011-0251, Факс: (976) 7011-0251, 

Е-таП: сотсог@ 1аас .тп , бйр:/Лаас.тп

танаи -ны №

1 Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан 
мэдүүлэг хянасан тухай

БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН
ЯАМНЫ ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН

ДАРГА С.МАГНАЙСҮРЭН ТАНАА

Барилга, хот байгуулалтын сайдын зөвлөхөөр томилогдохоор нэр дэвшсэн 
Доржпаламын Гантулгын хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг Нийтийн 
албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.6 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн 
хянахад тухайн албан тушаалд томилоход ашиг сонирхлын зөрчил үүсэх нөхцөл байдал 
одоогоор тогтоогдоогүй болно.

Нэр дэвшигч нь тухайн албан үүргийг гүйцэтгэхэд ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн, 
үүсч болзошгүй нөхцөл байдалд дээрх хуулийн 8 дугаар зүйлд заасан мэдэгдэл, 
тайлбарыг тухай бүр гаргаж байх, мөн хуульд заасан хориглолт, хязгаарлалтыг 
хэрэгжүүлж ажиллах нь зүйтэй.

Түүнчлэн Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг соиирхлыг зохицуулах, 
ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.3, 
Авлигын эсрэг хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.3-т заасан хугацаанд хувийн ашиг 
сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг гаргахыг анхаарна уу.

ХЯНАЛТ ШАЛГА ПТ, ДҮН 
ШИНЖИЛГЭЭН1 
ХЯНАЛТ ШАПГ^
АХЛАХ КОМИСС

и х э я т с и и н  огапөгч
ПТЫН/ШБАЬЫ/ДАРГА, 
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БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАПТЫН
ЯАМНЫ ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН

ДАРГА С.МАГНАЙСҮРЭН ТАНАА

МОНГОЛ УЛС 
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗАР
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ЛЛсОЛ- о 1
танай ______________ -ны № _______________-т

г  Хувийн ашиг сонирслын урьдчилсан л 
мэдүүлэг хянасан тухай

Барилга, хот байгуулалтын яамны Төрийн захиргааны удирдлагын газрын хэвлэл 
мэдээллийн ажилтнаар томилогдохоор нэр дэвшсэн Гантөмөрийн Ууганчимэгийн хувийн 
ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг 
сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 
23 дугаар зүйлийн 23.6 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн хянан үзэхэд тухайн албан тушаалд 
томилоход ашиг сонирхлын зөрчил үүсэх нөхцөл байдал одоогоор тогтоогдоогүй болно.

Нэр дэвшигч нь тухайн албан үүргийг гүйцэтгэхэд ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн, 
үүсч болзошгүй нөхцөл байдалд дээрх хуулийн 8 дугаар зүйлд заасан мэдэгдэл, 
тайлбарыг тухай бүр гаргаж байх, мөн хуульд заасан хориглолт, хязгаарлалтыг 
хэрэгжүүлж ажиллах нь зүйтэй.

Түүнчлэн Авлигын эсрэг хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.3, Нийтийн албанд нийтийн 
болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.3-т заасан хугацаанд хувийн ашиг 
сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг гаргахыг анхаарна уу.
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ли><& ® -о 2  № о С / _
танай _____________ -ны №/_______________-т

Г Хувийн ашиг сонир^лын урьдчилсан л 
мэдүүлгийг хянасан тухай

Барилга, хот байгуулалтын яамны Барилга, барилгын материалын уйлдвэрлэлийн 
бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын даргаар томилогдохоор нэр дэвшсэн 
Доржпаламын Гантулга, Барилга, хот байгуулалтын сайдын зөвлөхөөр томилогдохоор 
нэр дэвшсэн Лочингалсангийн Батжаргал нарын хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан 
мэдүүлгийг Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг 
сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.6 дахь 
хэсэгт заасныг үндэслэн хянан үзэхэд тухайн албан тушаалд томилоход ашиг сонирхлын 
зөрчил үүсэх нөхцөл байдал одоогоор тогтоогдоогүй болно.

Нэр дэвшигч нь тухайн албан үүргийг гүйцэтгэхэд ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн, 
үүсч болзошгүй нөхцөл байдалд дээрх хуулийн 8 дугаар зүйлд заасан мэдэгдэл, 
тайлбарыг тухай бүр гаргаж байх, мөн хуульд заасан хориглолт, хязгаарлалтыг 
хэрэгжүүлж ажиллах нь зүйтэй.

Түүнчлэн Авлигын эсрэг хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.3, Нийтийн албанд нийтийн 
болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.3-т заасан хугацаанд хувийн ашиг 
сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг гаргахыг анхаарна уу.

Төрийн албаны тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.3-т"... тусгай шалгалт /тухайн 
албан тушаалын/-ыг мөн хуулийн 27.1.1, 27.1,2-т заасан төрийн албан хаагчаас... авна", 
мөн Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн 14 дүгээр 
тогтоолын хавсралтаар баталсан “Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, 
журам”-ын 7 дугаар зүйлийн 7.2-т “Зөвлөл, Салбар зөвлөл нь сонгон шалгаруулалтын 
тайланг хянаж, шалгалтаар хамгийн өндөр оноо авсан иргэнийг албан тушаалын сул 
орон тоонд томилуулахаар нэр дэвшүүлнэ” гэж тус тус заажээ.

Нэр дэвшигч Д.Гантулгыг Барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн 
бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын даргын албан тушаалд томилоход дээрх 
тогтоолоор батлагдсан журмыг баримтлан ажиллана уу.
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г  Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан л 
мэдүүлэг хянасан тухай

Барилга, хот байгуулалтын яамны Хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэлийн хэлтсийн 
даргаар томилогдохоор нэр дэвшсэн Энхтуяагийн Ганхүүгийн хувийн ашиг сонирхлын 
урьдчилсан мэдүүлгийг Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг 
зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 23 дугаар 
зүйлийн 23.6 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн хянан үзэхэд тухайн албан тушаалд 
томилоход ашиг сонирхлын зөрчил үүсэх нөхцөл байдал одоогоор тогтоогдоогүй болно.

Нэр дэвшигч нь тухайн албан үүргийг гүйцэтгэхэд ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн, 
үүсч болзошгүй нөхцөл байдалд дээрх хуулийн 8 дугаар зүйлд заасан мэдэгдэл, 
тайлбарыг тухай бүр гаргаж байх, мөн хуульд заасан хориглолт, хязгаарлалтыг 
хэрэгжүүлж ажиллах нь зүйтэй.

Түүнчлэн Авлигын эсрэг хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.3, Нийтийн албанд нийтийн 
болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.3-т заасан хугацаанд хувийн ашиг 
сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг гаргахыг анхаарна уу.
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м д л - о Я N0
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Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан п 
мэдүүлгийг хянасан тухай

Барилга, хот байгуулалтын яамны Төрийн захиргааны удирдлагын газрын хүний 
нөөцийн бодлого, зохицуулалт хариуцсан ахлах шинжээчээр томилогдохоор нэр 
дэвшсэн Гантөмөрийн Билгүүний хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг 
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.6 дахь хэсэгт заасныг 
үндэслэн хянан үзэхэд ашиг сонирхлын зөрчил үүсэх нөхцөл байдал одоогоор 
тогтоогдоогүй болно.

Нэр дэвшигч нь тухайн албан үүргийг гүйцэтгэхэд ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн, 
үүсч болзошгүй нөхцөл байдалд дээрх хуулийн 8 дугаар зүйлд заасан мэдэгдэл, 
тайлбарыг тухай бүр гаргаж байх, мөн хуульд заасан хориглолт, хязгаарлалтыг 
хэрэгжүүлэх, түүнчлэн хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.3, Авлигын эсрэг хуулийн 10 дугаар 
зүйлийн 10.3-т зааснаар тухайн албан тушаалд томилогдсон өдрөөс хойш 30 хоногийн 
дотор хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ гаргах үүргийг 
хэрэгжүүлж ажиллах нь зүйтэй байна.

ХЯНАЛТ ШАПГАПТ, ДҮН 
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