САЙХАН-ОВОО СУМЫН НИЙТИЙН АЛБАН ТУШААЛТНУУДЫН ХАМААРАЛ БҮХИЙ
ЭТГЭЭДИЙН СУДАЛГАА
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3/1/2021
Нийтийн албан
нийтийн албан
ямар хамааралтай хамаарал бүхий хамаарал бүхий хамаарал бүхий этгээдийн
тушаалтны овог, нэр,
тушаалтны ажил,
болох
этгээдийн эцэг
этгээдийн нэр
ажиллаж буй байгууллага,
регистрийн дугаар
албан тушаал
/эх/-ийн нэр
ажил, албан тушаал
Мэдүүлэг гаргагч болон түүний эхнэр, нөхөр /хамтран амьдрагч/-ийн төрсөн эцэг эх, ах эгч дүү
Сосоржавын
ЗДТГ-ын дарга байхгүй
байхгүй
байхгүй
байхгүй
Болоржаргал
ЗЛ83041706
Намсрайн Бадамцэцэг Эрүүл мэндийн
байхгүй
байхгүй
байхгүй
байхгүй
ЗЛ84042106
төвийн дарга
Доржпаламын Сарнай
Хүүхдийн
Сайхан-овоо суманд
нөхөр
Шарав
Батбилэг
ЗЛ79042109
цэцэрлэгийн
хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч
эрхлэгч
нөхөрийн төрсөн дүү Шарав
Сайхан-овоо сумын
Оюунгэрэл
хүүхдийн цэцэрлэгийн
туслах багш
Сайхан-овоо сумын соёлын
төрсөн эгч
Доржпалам
Навчаа
төвийн номын санч
Сүхбаатарын Оюунболд ЕБСургуулийн
байхгүй
байхгүй
байхгүй
байхгүй
ЗЛ89053115
захирал
Цэдэнруламын Тунгалаг Байгаль орчны
байхгүй
байхгүй
байхгүй
байхгүй
ЗЛ84091805
улсын байцаагч
Рашын Цэцэгмандах
ЕБСургуулийн
Сайхан-овоо сумын ЕБСнөхөр
Цээсүрэн
Хаш-Эрдэнэ
ХО71050205
сургалтын
ийн жижүүр
менежер
Намхайн Баярмаа
Соёлын төвийн
Сайхан-овоо сумын соёлын
төрсөн дүүгийн эхнэр Доржпалам
Навчаа
эрхлэгч
төвийн номын санч
Мэдүүлэг гаргагчийн болон түүний эхнэр, нөхөр /хамтран амьдрагч/-ийн төрөл, садан
Сосоржавын
Сайхан-Овоо сумын ЕБСЗДТГ-ын дарга
аавын төрсөн дүү
Бадам
Мөнхтуяа
Болоржаргал
ийн бага ангийн багш
ЗЛ83041706
аавын төрсөн
Сайхан-Овоо сумын соёлын
Намхай
Баярмаа
дүүгийн эхнэр
төвийн эрхлэгч

1

Сосоржавын
Болоржаргал
ЗЛ83041706

2 Намсрайн Бадамцэцэг
ЗЛ84042106
Доржпаламын Сарнай
3
ЗЛ79042109

4 Сүхбаатарын Оюунболд
ЗЛ89053115
5 Цэдэнруламын Тунгалаг
ЗЛ84091805
Рашын Цэцэгмандах
6
ХО71050205

ЗДТГ-ын дарга

Эрүүл мэндийн
төвийн дарга
Хүүхдийн
цэцэрлэгийн
эрхлэгч

ЕБСургуулийн
захирал
Байгаль орчны
улсын байцаагч
ЕБСургуулийн
сургалтын
менежер

аавын төрсөн
дүүгийн эхнэр
аавын төрсөн
дүүгийн охин
аавын төрсөн
дүүгийн охин
аавын төрсөн дүү

Сайхан-Овоо сумын ЕБСийн тогооч
Сайхан-Овоо сумын
хүүхдийн цэцэрлэгийн багш
Сайхан-Овоо сумын
хүүхдийн цэцэрлэгийн багш
Морин хөтөл ХХК-ны
захирал
Сайхан-Овоо сумын
Хүүхдийн цэцэрлэгийн
тогооч

Эвийхүү

Саруултөгс

Баяр

Мөнхсарнай

Батхуяг

Цэнд

Дамиранзув

Оюунцэцэг

төрүүлсэн ээжийн
төрсөн дүү

Цэрэндулам

Цогзолмаа

төрүүлсэн ээжийн
төрсөн дүү

Цэрэндулам

Ганзул

Сайхан-Овоо сумын ЕБСийн тогооч

нөхөрийн төрсөн
дүүгийн нөхөр
нөхөрийн төрсөн
эгчийн охин
нөхөрийн төрсөн
эгчийн хүүгийн эхнэр

Шовго

Өлзийбүрэн

Баяр

Мөнхсарнай

Рашзэвгэ

Тунгалагтуяа

Сайхан-овоо сумын найз
багийн засаг дарга
Сайхан-Овоо сумын
хүүхдийн цэцэрлэгийн багш
Сайхан-Овоо сумын ЗДТГын санхүүгийн албаны дарга

Цэвээнхүү

Болортуяа

төрсөн дүүгийн
эхнэрийн эгчийн
байхгүй охин

байхгүй

байхгүй

төрүүлсэн ээжийн
эгчийн охин
төрсөн ахийн охин

Баянжаргал

Баярмаа

Цогдорж

Бүдсүрэн

төрсөн эгчийн хүү

Цогсүрэн

Нямсүрэн

төрсөн эгчийн хүү

Цогсүрэн

Мөнх-Оргил

Сайхан-Овоо сумын
хүүхдийн цэцэрлэгийн багш
байхгүй
Сайхан-Овоо сумын ЕБСийн бага ангийн багш
Сайхан-Овоо сумын Эрүүл
мэндийн төвийн сувилагч
Дундговь аймгийн цахилгаан
холбоо ХК-ны жолооч
Дундговь аймгийн газрын
албанд жолооч

менежер

Сайхан-Овоо сумын ЗДТГын жолооч
Намхайн Баярмаа
Соёлын төвийн нөхөрийн төрсөн
Сайхан-Овоо сумын ЗДТГСосоржав
Болоржаргал
эрхлэгч
ахын охин
ын дарга
нөхөрийн төрсөн дүү Бадам
Сайхан-Овоо сумын ЕБС-ын
Мөнхтуяа
бага ангийн багш
Мэдүүлэг гаргагч болон түүний гэр бүлийн гишүүдийн нэгдмэл сонирхолтой этгээд
Сосоржавын
ЗДТГ-ын дарга
байхгүй
Болоржаргал
ЗЛ83041706
Намсрайн Бадамцэцэг
Эрүүл мэндийн
байхгүй
ЗЛ84042106
төвийн дарга
Доржпаламын Сарнай
Хүүхдийн
байхгүй
ЗЛ79042109
цэцэрлэгийн
эрхлэгч
Сүхбаатарын Оюунболд ЕБС-ийн захирал
байхгүй
ЗЛ89053115
Цэдэнруламын Тунгалаг
Байгаль орчны
байхгүй
ЗЛ84091805
улсын байцаагч
Рашын Цэцэгмандах
ЕБС-ийн
байхгүй
ХО71050205
сургалтын
менежер
Намхайн Баярмаа Соёлын төвийн эрхлэгч
байхгүй
төрсөн эгчийн хүү
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Өлзий-Очир

Эрдэнэтөгс

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.

