
Аймгийн Засаг даргын 2011 оны 01 сарын 18-ны  

өдрийн  а/14 дүгээр захирамжийн хавсралт  

 

 

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГААС БАЙГУУЛЛАГА, 

ИРГЭДИЙГ ШАГНАЖ УРАМШУУЛАХ ЖУРАМ 

 

 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл 

 

1.1.Энэ журмын зорилго нь Өмнөговь аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх, төрийн 

албаны зорилт чиг үүргийг хэрэгжүүлэх, хууль ёсыг бэхжүүлэхэд онцгой хувь нэмэр оруулсан 

байгууллага, иргэдийг Засаг даргаас шагнаж урамшуулах саналыг хүлээн авах, судлан 

шийдвэрлэх, шагналыг гардуулахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. 

1.2.Энэхүү журамд өөрчлөлт оруулах, хүчингүй болгох асуудлыг хүчин төгөлдөр 

мөрдөгдөж буй Засгийн газрын тогтоолд нийцүүлэн Засаг дарга шийдвэрлэнэ. 

  

Хоёр. Шагналын төрөл, шагнаж урамшуулах олгох болзол 

  

 2.1. Засаг даргаас байгууллага, иргэдийг шагнах шагнал нь дор дурьдсан төрөлтэй байна.  

  

 2.1.1. Өмнөговь аймгийн “Тэргүүний ажилтан” хүндэт тэмдэг  

 2.1.2. Өмнөговь аймгийн “Хүндэт дэвтэр”-т бичих  

 2.1.3. Өмнөговь аймгийн “Сайн малчин” үнэмлэх, тэмдэг 

 2.1.4. Өмнөговь аймгийн “Тэргүүний тариаланч” үнэмлэх, тэмдэг 

 2.1.5. Өмнөговь аймгийн Жуух бичиг  

 2.1.6.Өмнөговь аймгийн “Тэргүүний хамт олон” үнэмлэх 

 

2.2. ”Хүндэт дэвтэр”-т Монгол Улсын баатар, Монгол Улсын Хөдөлмөрийн баатар, Монгол 

Улсын Ардын болон Гавьяат цолтон, Төрийн шагнал хүртсэн болон  орон нутгийн хөгжилд 

бодитой хувь нэмэр оруулж, хөдөлмөрийн өндөр амжилт, үр бүтээл гаргасан иргэдийн нэрийг 

бичиж алдар гавъяа, сайн үйлс, үлгэр дууриалыг алдаршуулж, дурсгалын гэрчилгээ олгоно. 

2.3. ”Тэргүүний ажилтан” болон “Жуух бичиг”-ээр тухайн салбартаа сүүлийн 5-аас доошгүй 

жил тогтвортой ажиллаж, салбарынхаа зорилго, зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд  бодитой  хувь 

нэмэр оруулсан, ажлын гол үзүүлэлт өмнөх жилүүдээс өссөн, үр бүтээл, хүрсэн үр дүн, ажлын 

амжилтаараа хамт олноо тэргүүлсэн ажилтнуудыг шагнана. 

2.4. “Тэргүүний хамт олон” үнэмлэхээр шагнагдах байгуулага нь сүүлийн 3 жил дараалан 

ажлын үзүүлэлт, үр дүн өсч тогтворжсон, аймгийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжилд бодитой хувь 

нэмэр оруулсан байна.  



 2.5. Өмнөговь аймгийн “Сайн малчин” болон “Тэргүүний тариаланч” шагналаар шагнахад 

харгалзах үзүүлэлтийг тусгай журмаар зохицуулна. 

 

Гурав. Дагалдах мөнгөн шагнал 

 

 3.1. Өмнөговь аймгийн “Тэргүүний ажилтан” хүндэт тэмдэг, “Хүндэт дэвтэр”-т бичих, “Жуух 

бичиг”-ээр шагнагдсан шагналын дагалдах мөнгөн шагналыг иргэнийг шагнуулахаар санал 

ирүүлсэн сум, байгууллага хариуцах бөгөөд хэмжээ нь албан тушаалын цалингийн 40 хүртэл 

хувьтай тэнцүү байна.  

3.2. Өмнөговь аймгийн “Тэргүүний хамт олон”, “Сайн малчин”, “Тэргүүний тариаланч” болон 

иргэний нийгмийн байгууллага, өндөр настан, Хөгжлийн бэрхшээлтэй болон ажил эрхэлдэггүй 

иргэд, гадаадын иргэдийг шагнаж урамшуулах шагналын дагалдах мөнгөн шагналыг аймгийн 

Засаг даргын шийдвэрээр орон нутгийн нөөц сангаас зарцуулна.  

 

 

2. 

 

Дөрөв. Шагналд тодорхойлох 

 

4.1. Аймгийн Засаг даргаас байгууллага, иргэдийг шагнаж, урамшуулахад нэр дэвшүүлэх 

санаачлагыг байгууллага, хамт олны хурлаар хэлэлцэн гаргах бөгөөд шагналд нэр дэвшигчийн 

ажлын үр дүнгийн талаар тодорхойлолт гаргаж, сүүлийн 3 жилийн ажлын үзүүлэлтийг 

хавсаргана.  

4.2. Энэ журмын 2.1.1, 2.1.2, 2.1.5 дахь заалтуудад заасан шагналаар шагнагдах нэр 

дэвшигчийн тодорхойлолтод шагнуулах үндэслэл, ажилдаа гаргасан шинэ санаачлага, бүтээл, 

түүнийг хэрэгжүүлснээр гарсан ажлын үр дүн, хүрсэн амжилт, ямар шагналаар шагнуулах 

саналаа бичиж, байгууллагын дарга гарын үсэг  зурж, тамга буюу тэмдэг дарж баталгаажуулна.  

4.3. Аймгийн Засаг даргаас байгууллага, иргэнийг шагнах шагналд нэр дэвшүүлэхдээ 

дараах бичиг баримтыг бүрдүүлж, нийтээр тэмдэглэх баяраас 14, тэмдэглэлт өдрөөс 7 хоногийн 

өмнө тус тус Төрийн захиргаа, удирдлагын хэлтэст ирүүлнэ.   

4.3.1.нэр дэвшигчийн анкет 

4.3.2.ажил байдлын тодорхойлолт 

4.3.3.сүүлийн 3 жилийн ажлын үзүүлэлт 

4.3.4.хамт олны хурлаар хэлэлцсэн тухай албан тэмдэглэл 

4.3.5.оршин сууж буй сумын Засаг дарга болон байгууллагын даргын санал 

4.4. Энэ журмын 2.1.6 дахь заалтад заасан шагналаар шагнагдах хамт олны 

тодорхойлолтод хууль тогтоомжоор олгогдсон чиг үүрэг болон тухайн жилийн зорилтын 

хэрэгжилт, аймгийн Засаг даргаас нийтийг хамруулан зохион байгуулсан арга хэмжээнд  

оролцсон болон албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэсэн байдал, иргэдэд үзүүлж буй 



үйлчилгээний чанар, хүртээмжийн талаар тусгаж, сүүлийн 3 жилийн ажлын үзүүлэлт, хамт олны 

хурлын тэмдэглэл, сумын Засаг даргын саналыг хамт ирүүлнэ.  

 

Тав. Шагнах асуудлыг шийдвэрлэх, шагналыг гардуулах 

 

5.1.Энэхүү журамд заасан шагналаар шагнах асуудлыг аймгийн Засаг даргын Тамгын 

газрын харъяалах хэлтсийн даргын санал, дүгнэлтийг авч, Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар 

хэлэлцэн шийдвэрлэнэ.  

5.2. Шагналд нэр дэвшсэн байгууллага, иргэний тодорхойлолтыг хэлэлцэх Засаг даргын 

зөвлөлийн хурлыг иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийг оролцуулан өргөтгөсөн 

бүрэлдэхүүнээр хийж болно.  

5.3. ”Хүндэт дэвтэр”-т бичих болон “Жуух бичиг”-ээр шагнах асуудлыг тухай бүр 

шийдвэрлэнэ.  

5.4. Шагналыг шат дараалан, давхардуулахгүйгээр олгох бөгөөд ажлын амжилт, хүрсэн 

үр дүн нь өмнөх түвшингээс ахисан тохиолдолд дараагийн шагналд нэр дэвшүүлнэ.  

5.5. Шагналыг аймгийн Засаг дарга, түүний зөвлөлийн гишүүд гардуулна.  

5.6. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт шагнагдсан иргэдийн бүртгэлийг хөтөлж, цахим 

сан үүсгэх бөгөөд шагналын холбогдолтой баримт материалыг архивт шилжүүлж байна. 

 

 

 

 

__оОо__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГААС ОЛГОХ ШАГНАЛААР 

ШАГНУУЛАХ ХҮНИЙ АНКЕТ 

 

                                                                                                                          Зураг    

 

Овог :_______________Нэр:________________ Төрсөн огноо:____________ 

 

Хүйс:__________ Төрсөн аймаг, сум:_____________________________ 

 

Одоогийн харъяалал:________________________________________________ 

 

Нийгмийн байдал:________________  Регистр №____________________ 

 

Ажилладаг салбар:________________  Боловсрол:___________________ 

  

Мэргэжил: _________________________________________________________ 

 

Ажлын туршлага: 

 

Ажлын газрын нэр   Хугацаа   Эрхэлсэн ажил 

 

___________________  ________  _______________________ 

___________________  ________  _______________________ 

___________________  ________  _______________________ 

___________________  ________  _______________________ 

 

Урьд нь шагнагдаж байсан шагналууд:  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Шагнуулах үндэслэл:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Ямар шагналаар шагнуулах:__________________________________________ 

 

Хамт олны саналын хувь: _______________ 

 

 

….оны…..сарын ….-ны өдөр 


