
Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн  2015 оны 01 дүгээр 
 сарын 29-ны өдрийн 15 дугаар тогтоолын хавсралт 

  

 

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН “ОНЫ ЕСӨН АЛДАРТАН” 

ШАЛГАРУУЛАХ, ШАГНАЖ УРАМШУУЛАХ ЖУРАМ 

 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл 

Аймаг, сумын эдийн засаг, нийгэм, соёл, урлаг, шинжлэх ухаан, техникийг 

хөгжүүлэхэд бодитой хувь нэмэр оруулсан, тухайн салбартаа болон байгууллага, 

хамт олноо хошуучлан манлайлж, онцгой амжилт гаргасан ажилтан, албан хаагч, 

малчин иргэд, тухайн жилийн шилдэг бүтээл, бүтээн байгуулалт, хөрөнгө 

оруулагчийг шалгаруулж, шагнаж урамшуулахад энэхүү журмыг мөрдөнө. 

Хоёр. Шагналын төрөл 

2.1 Аймгийн “Оны есөн алдартан”-г дараах төрлөөр шалгаруулна.  

2.1.1“Оны шилдэг төрийн албан хаагч” 

2.1.2 “Оны шилдэг ажилчин” 

2.1.3 “Оны шилдэг бизнесмэн” 

2.1.4 “Оны шилдэг малчин” 

2.1.5 “Оны шилдэг эрүүл мэндийн ажилтан” 

2.1.6 “Оны шилдэг боловсролын ажилтан” 

2.1.7 “Оны шилдэг авъяастан” 

2.1.8 “Оны шилдэг бүтээл, бүтээн байгуулалт” 

2.1.9 “Оны шилдэг хөрөнгө оруулагч” 

Гурав. Шагналд нэр дэвшүүлэх үүрэг  

бүхий байгууллагууд 

3.1 Аймгийн “Оны есөн алдартан”-г дараах байгууллагууд хариуцан 

нэр дэвшүүлнэ. 

3.1.1 “Оны шилдэг төрийн албан хаагч”-ийг - Аймгийн Засаг даргын 

Тамгын газрын Төрийн захиргаа, удирдлагын хэлтэс, Төрийн албаны зөвлөлийн 

салбар зөвлөл  

3.1.2 “Оны шилдэг ажилчин”-ыг - Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 

Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс, Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны салбар 

зөвлөл  

3.1.3 “Оны шилдэг бизнесмэн”-ийг - Аймгийн Засаг даргын Тамгын 

газрын Хөгжлийн бодлогын хэлтэс, аймгийн Худалдаа, аж үйлдвэрийн танхим  

3.1.4 “Оны шилдэг малчин”-ыг - Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 

Хөгжлийн бодлогын хэлтэс, Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн газар  



3.1.5 “Оны шилдэг эрүүл мэндийн ажилтан”-ыг - Аймгийн Засаг даргын 

Тамгын газрын Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс, Эрүүл мэндийн газар  

3.1.6 “Оны шилдэг боловсролын ажилтан”-ыг - Аймгийн Засаг даргын 

Тамгын газрын Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс, аймгийн Боловсролын газар  

3.1.7 “Оны шилдэг авъяастан”-ыг - Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 

Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс, Биеийн тамир, спортын газар, Боловсролын газар  

3.1.8 “Оны шилдэг бүтээл, бүтээн байгуулалт”-ыг - Аймгийн ИТХ-ын 

Тэргүүлэгчдийн ажлын алба, аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөгжлийн 

бодлогын хэлтэс 

3.1.9 “Оны шилдэг хөрөнгө оруулагч”-ийг - Аймгийн ИТХ-ын 

Тэргүүлэгчдийн ажлын алба, Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөгжлийн 

бодлогын хэлтэс тус тус шалгаруулж аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралд 

танилцуулна. 

 3.2 Дээрх хэлтэс, агентлагууд оны алдартанг шалгаруулах тодорхой 

шалгууртай болзол, журам гарган хэлэлцэн дүгнэж 3-аас доошгүй хүнийг 

сонгоно. Уг болзол, журам нь дараах шаардлагыг хангасан байна. 

  3.2.1 Сонгон шалгаруулах болзол журам нь дүгнэх боломжтой, шалгуур 

үзүүлэлт сайтай байх бөгөөд салбар, хүн нэг бүрт хүрсэн, олон нийтэд 

сурталчилагдсан байх  

3.2.2 Сонгон шалгаруулалтад нэр дэвшигчдийн талаар иргэдийн санал 

асуулга явуулах, цахим технологи ашиглах 

3.2.3 Олон нийтэд ил тод, нээлттэй, нийтийн санал бодол, нийтлэг эрх 

ашигт нийцсэн, үйлчлүүлэгчдийн дэмжлэг авсан байх 

3.2.4 Нэр дэвшигчийн үйл ажиллагааны үр дүн, амжилтыг бүтэн жилээр 

тооцож дүгнэсэн байх 

Дөрөв. Шалгаруулах үе шат 

4.1 Нэр дэвшигчдийг тодруулах 

  4.1.1 Сум, баг, байгууллага, аж ахуйн нэгжийн түвшинд - хамт олны 

санал, тухайн сумын хурал, захиргааны байгууллагын шийдвэр  

 4.1.2 Агентлаг, аймгийн төвийн төсөвт байгууллага, аж ахуйн нэгжийн 

түвшинд - хамт олон болон доод шатны нэгжийн саналыг үндэслэсэн тухайн 

байгууллагын даргын шийдвэр 

4.2 Нэр дэвшигчдийг хэлэлцэх 

 4.2.1 Энэхүү журмын 3-т дурьдсан хэлтэс, агентлагууд анхан шатны 

хэлэлцүүлгээр шалгарсан нэр дэвшигчдийн материалтай нэг бүрчлэн танилцаж, 



нэмэлт мэдээлэл, тодруулга, судалгаа авах зэргээр сонгон шалгаруулж аймгийн 

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн ажлын албанд салбар тус 

бүрээс 3-аас доошгүй хүний материалыг ирүүлнэ.  

4.3 Нэр дэвшигчдийг сонгон шалгаруулах 

 4.3.1 Холбогдох агентлаг, хэлтсээс ирүүлсэн материалыг аймгийн ИТХ-ын 

Тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцэж “Оны есөн алдартан”-г тодруулна. 

Тав. Бүрдүүлэх материал 

5.1 Аймгийн “Оны есөн алдартан”-ны материалыг дараах байдлаар 

бүрдүүлнэ. 

           5.1.1  Харъяа байгууллагын дэмжих бичиг  

           5.1.2  Нэр дэвшигчийн анкет  

           5.1.3 Нэр дэвшигчийн ажил байдлын тодорхойлолт, танилцуулга (бодит 

ажил, шинэлэг санаа, бусдаас давуу тал, практик үр өгөөж, эдийн засаг, нийгмийн 

ач холбогдол, хамрах хүрээ, чанар, хүртээмж, нөлөө гэх мэт) 

           5.1.4 Нэр дэвшигчийн ажлын амжилт салбартаа болон байгууллага, хамт 

олондоо үнэлэгдсэн байдал, хэрэглэгч, үйлчлүүлэгчдийн санал, дэмжлэг 

5.1.5 Тухайн салбар хэлтсийн шийдвэр  

Зургаа. Шагнал гардуулах  

6.1 Шагналыг жил бүрийн Монголын үндэсний уламжлалт “Цагаан сар”-ын 

баярыг тохиолдуулан олгоно.  

  6.2 Аймгийн “Оны есөн алдартан”-ны шагналыг олон нийтийн өмнө тусгай 

хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу ёслол хүндэтгэлтэйгээр гардуулна.  

6.3 “Оны есөн алдартан”-ыг Батламж, Тууз, Эрхийн бичиг (үзвэр үзэх, 

эмчилгээ оношлогоо хийлгэх гэх мэт), Мөнгөн шагнал (1 сая төгрөг) –аар  

шагнана.  

 

 

----- о О о ----- 

 

 

 

 

 

 

 
Өмнөговь аймгийн “Оны есөн алдартан” шалгаруулах,  

шагнаж урамшуулах журмын хавсралт 

 



АЙМГИЙН “ОНЫ АЛДАРТАН” ШАГНАЛЫН АНКЕТ 

                                                                                                                           

Ургийн овог :_______________Эцэг /эх/-ийн нэр ______________ 
 
Нэр:________________   Төрсөн огноо:______________________ 
 
Хүйс:__________ Төрсөн аймаг, сум:_______________________ 
 
Регистр №____________________ 

 
Мэргэжил:________________        Боловсрол:_______________   
 
Ажилладаг салбар: ______________________________________ 

 
Ажлын туршлага: 

 
Ажлын газрын нэр   Хугацаа   Эрхэлсэн ажил 

 
___________________  ________  _______________________ 
 
___________________  ________  _______________________ 
 
___________________  ________  _______________________ 
 
___________________  ________  _______________________ 

 
Улсад ажилласан жил ____ Үүнээс Төрийн албанд ____ Хувийн  хэвшилд  ____  
 
Хувиараа хөдөлмөр эрхэлсэн жил ____________ Бусад ___________ 
 
Урьд нь авсан шагналууд:  

 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 

Шагнуулах үндэслэл:  
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 

Ямар шагналаар шагнуулах:__________________________________________ 
 

Шагналд тодорхойлсон байгууллагыг төлөөлж: __________________ 
 

….оны…..сарын ….-ны өдөр 

 

 

       Зураг  /4*6/  


