
2019.12.05 Цагаандэлгэр сум

№

Нийтийн албан 

тушаалтны овог, нэр, 

регистрийн дугаар

нийтийн албан 

тушаалтны ажил, 

албан тушаал

ямар 

хамааралтай 

болох

хамаарал бүхий 

этгээдийн эцэг 

/эх/-ийн нэр 

хамаарал бүхий 

этгээдийн нэр 

хамаарал бүхий этгээдийн 

ажиллаж буй байгууллага, 

ажил, албан тушаал

аав Дамчаа Зоригтболд Сургуульд жолооч 

ээж Хайсандай Гүндэгмаа Цэцэрлэгт нярав

2
Ёндондорж Мядагмаа 

ЕЙ86081808
Ерөнхий ня-бо

байхгүй байхгүй байхгүй байхгүй

3

Очирбат Ариунаа 

ЗН74112601

ЕБС-ийн сургалтын 

менежер нөхөр Лэгшидням Мөнхбаяр ЕБС-д нярав

нөхөр Төмөрчөдөр Түмэнжаргал ШҮЗ-ийн монтёр

нөхрийн эгч Төмөрчөдөр Түмэндэлгэр Сумын ИТХ-ын дарга

нөхрийн дүү Төмөрчөдөр Өлзийжаргал ЕБС-д багш 

5

Ариунбаатар 

Өлзийжаргал 

ЗН90121002 
ЭМТ-ийн дарга нөхөр Наранцэцэг Эрдэнэбаяр Ган-Илч ХХК зуухны дарга 

6

Адъяа Мөнхбаатар 

ЗД74013015 Сургуулийн захирал
байхгүй байхгүй байхгүй байхгүй

үеэл Зоригтбаатар Анхбаяр ЗДТГ-т жолооч

үеэл Цэрэндондог Ганзориг Аймгийн ГБХЗХГ-ын дарга

үеэл Цэрэндондог Ариунтунгалаг Мандал сургуульд багш

үеэл Ганцогт Мөнхбаясгалан Аймгийн СТСХ-т мэргэжилтэн 

үеэл Зоригтбаатар Алтанхуяг Төрийн банкны теллер

Үеэл Баярт Хэнчбиш

Дундговь "Петровис ХХК"-д 

инженер

Үеэл Дагва Уужимбуурал

Дундговь аймгийн ХХҮГ-т 

мэргэжилтэн
2

Мэдүүлэг гаргагчийн болон түүний эхнэр, нөхөр /хамтран амьдрагч/-ийн төрөл, садан

Ерөнхий ня-бо
Ёндондорж Мядагмаа 

ЕЙ86081808

НИЙТИЙН АЛБАН ТУШААЛТНУУДЫН ХАМААРАЛ БҮХИЙ
 ЭТГЭЭДИЙН СУДАЛГАА


Цэцэрлэгийн эрхлэгч

Дугарсүрэн 

Сарантуяа 

НВ72031920

4

Мэдүүлэг гаргагч болон түүний эхнэр, нөхөр /хамтран амьдрагч/-ийн төрсөн эцэг эх, ах эгч дүү 

1

ЗДТГ-ын дарга
Зоригтболд Солонго 

ЗН86112206
1

ЗДТГ-ын дарга
Зоригтболд Солонго 

ЗН86112206



Үеэл Түвшинжаргал Лхагва

Дундговь аймгийн ХХҮГ-т 

мэргэжилтэн

Нөхрийн нагац ах Давга Мягмардорж 4-р багийн Засаг дарга

3
Очирбат Ариунаа 

ХА67020107

ЕБС-ийн сургалтын 

менежер бэр Гантөмөр Жаргалмаа Багийн Засаг дарга 

4
Дугарсүрэн 

Сарантуяа 
Цэцэрлэгийн эрхлэгч

үеэл Ганбат Эрдэнэтуяа ЗДТГ-т бичиг хэргийн ажилтан

үеэл Шуурай Чулуунжаргал Аймгийн УБХ-т мэргэжилтэн

нагац эгч Лувсандавга Уранчимэг Сайхан-Овоо сум ЕБС-д багш

1

Зоригтболд Солонго 

ЗН86112206
ЗДТГ-ын дарга

байхгүй байхгүй байхгүй байхгүй 

2

Ёндондорж Мядагмаа 

ЕЙ86081808
Ерөнхий ня-бо

байхгүй байхгүй байхгүй байхгүй 

3

Очирбат Ариунаа 

ЗН74112601

ЕБС-ийн сургалтын 

менежер байхгүй байхгүй байхгүй байхгүй 

4

Дугарсүрэн 

Сарантуяа 

НВ72031920
Цэцэрлэгийн эрхлэгч

байхгүй байхгүй байхгүй байхгүй 

5

Ариунбаатар 

Өлзийжаргал 

ЗН90121002 ЭМТ-ийн дарга байхгүй байхгүй байхгүй байхгүй 

6

Адъяа Мөнхбаатар 

ЗД74013015 Сургуулийн захирал байхгүй байхгүй байхгүй байхгүй 

СУДАЛГАА ГАРГАСАН: ЗДТГ-ЫН ЭБАТ                        З.СОЛОНГО

Бямбажаргал
Сайхан-Овоо сумын ЭМТ-д 

сувилагч 

2

ЭМТ-ийн дарга 

Ариунбаатар 

Өлзийжаргал 

ЗН90121002 

5 нагац эгчийн охин Наранхүү

Мэдүүлэг гаргагч болон түүний гэр бүлийн гишүүдийн нэгдмэл сонирхолтой этгээд 

Ерөнхий ня-бо
Ёндондорж Мядагмаа 

ЕЙ86081808

Сургуулийн захиралАдъяа Мөнхбаатар 

ЗД74013015
6



Тайлбар: Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай 

хуулийн  3 дугаар зүйлийн:

3.1.5. “хамаарал бүхий этгээд гэж тухайн нийтийн албан тушаалтны эцэг, эх, төрсөн ах, эгч, дүү, гэр бүлийн гишүүн, хамтран амьдрагч, 

эхнэр /нөхөр/-ийн эцэг, эх, төрсөн ах, эгч, дүү, бусад нэгдмэл сонирхолтой этгээдийг; 

3.1.6. “нэгдмэл сонирхолтой этгээд” гэж тухайн нийтийн албан тушаалтантай ашгийн төлөө үйл ажиллагаагаар холбоотой хувь хүн, 

хуулийн этгээдийг;

Гэр бүлийн тухай хуулийн:

3.1.4.“гэр бүлийн гишүүн” гэж гэрлэгчид, тэдэнтэй хамт амьдарч байгаа төрсөн, дагавар, үрчлэн авсан хүүхэд болон төрөл, садангийн 

хүнийг;

3.1.5.“төрлийн хүн” гэж гэрлэгчийн эцэг, эх, өвөг эцэг, эмэг эх, ач хүү, ач охин, зээ хүү, зээ охин, тэдгээрийн хүүхдийг;

3.1.6.“садангийн хүн” гэж гэрлэгчийн төрсөн ах, эгч, дүү, авга, нагац, тэдгээрийн хүүхдийг ойлгоно гэж тус тус заасан. 

           Иймд дээрх судалгаанд мэдүүлэг гаргагч албан тушаалтны өөрийн болон эхнэр, нөхөр, хамтран амьдрагчийн эцэг, эх /төрүүлсэн 

эсхүл үрчлэн авсан/, ах, эгч, дүү, төрсөн болон дагавар, үрчлэн авсан хүүхэд, төрөл, садангийн хүн /“төрлийн хүн” гэж гэрлэгчийн эцэг, 

эх, өвөг эцэг, эмэг эх, ач хүү, ач охин, зээ хүү, зээ охин, тэдгээрийн хүүхэд, “садангийн хүн” гэж гэрлэгчийн төрсөн ах, эгч, дүү, авга, 

нагац, тэдгээрийн хүүхдийг/, түүнчлэн нэгдмэл сонирхолтой этгээд /ашгийн төлөө үйл ажиллагаагаар холбогдсон хувь хүн хуулийн 

этгээд/-ийг хамруулна.  


