
 

 

   2015-01-29  Дугаар №16  Даланзадгад  

   

Журам шинэчлэн батлах тухай 

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 20 дугаар 
зүйлийн 20.1.12 дахь заалтыг үндэслэн аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдээс 
ТОГТООХ нь:  

1. Өмнөговь аймгийн "Оны есөн алдартан шалгаруулах, шагнаж урамшуулах журам"-ыг хавсралт ёсоор 
баталсүгай.  

2. Аймгийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд журмыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулан  

албан байгууллага, агентлаг, хэлтсийн удирдлагад чиглэл өгч олон нийтэд сурталчилж ажиллахыг 
аймгийн Засаг дарга /5.5адраа/-д даалгасугаЙ.  

З. Журам батлагдсантай холбогдуулан аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн 2011 
оны 18 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.  

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

пэг. пиитпэг үндэспэп  

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  

 
 
 
 



 
 
 

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.  

----- 0 0 0 -----  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 

 

8мнөговь аймгийн "Оны есөн алдартан" шалгаруулах, шагнаж урамшуулах журмын хавсралт  

АЙМГИЙН "ОНЫ АЛДАРТ АН" ШАГНАЛЫН АНКЕТ  

Ургийн овог:  Эцэг /эх/-ийн нэр  

   

   

Нэр:  Төрсөн огноо:  
   

   

Хүйс:  Төрсөн аймаг, сум:  

   

  Зураг 16691  

Регистр NQ  
    

    

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:      



 

 

Журам батлах тухай 

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн НЭГЖ, түүний удирдлагын тухай хуулийн 20 дугаар 
зүйлийн 20.1.12, Боловсролын тухай хуулийн 29 дүгээр.аүйлийн 29.1.4 дэх заалтуудыг тус тус 
ҮНДЭСЛЭН аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ НЬ:  

1. 8мнөговь аймгийн "Боловсролын салбарын шагналын журам-ыг хавсралтаар баталсугай,  

2. Аймгийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд журмыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулан ерөнхий 
боловсролын  сургууль , сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудын удирдлагад чиглэл өгч  олонэ  

нийтэд сурталчилж ажиллахыг аймгийн Боловсрол, соёлын газрын дарга / Д.Баасанхүү/-д даалгасугай,  

З. Журмыг хэрэгжүүлэх арга  хэмжээг  жил бүр төлөвлөн, шаардагдах хөрөнгийг аймгийн эдийн засаг, 
нийгмийг хөгжүүлэх  үндсэн  чиглэлд тусган, хэрэгжилтийн ЯВЦ, үр дүнг тухайн оны 2 дугаар улиралд 
багтаан аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдэд танилцуулж ажиллахыг аймгийн  Засаг 
дарга /Б.Бадраа/-д үүрэг  болгосугай.  

  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Боловсролын салбарын  шагналын журам  батлах тухай 

 Нэг.Нийтлэг зуил  

Хүмүүнлэг, иргэний, ардчилсан нийгэм байгуулах ЭР~М-ЗОРИJ1ГЫН}{ҮРЭЭНД өсвөр  

. үеийнхний нийтлэг сайн сайхан байдал, хүүхэд нэг бүрийн хөгжлийг хангахад чиглэсэн  

төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх болон боловсролын салбарыг хөгжүүлэх үйл хэрэгт үр  

бүтээлтэй ажиллаж тодорхой амжилт гаргасан багш, ажилтан, суралцагчдыг "Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит" 
мөнгөн шагналаар урамшуулахад энэхүү журмыг мөрдөнө.  

Хоёр. Зорилго  

Ур чадвар, бүтээмж, гүйцэтгэл дээр суурилсан урамшууллаар боловсролын салбарын нэр ХҮНД, үнэлэмжийг өсгөх, 
хүүхэд төвтэй соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааг дэмжихэд оршино.  

Гурав. Урамшууллын ангилал 

З.1 Засаг даргын нэрэмжит мөнгөн шагнал нь дор дурдсан ангилалтай байна.  

3.1.1 Төрөл мэргэжлийн олимпиадад гаргасан амжилт  

3.1.2 Эрдэм шинжилгээний ажилд гаргасан амжилт  

3.1.3 Ур чадварын уралдаанд гаргасан амжилт  

3.1.4 Элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд гаргасан амжилт 3.1.5 Оны шилдэгт шалгарсан амжилт  

Дөрөв. Урамшуулал олгох болзол  

4.1 Урамшууллыг ангиллын дагуу эрхэлсэн ажлаараа олон улсын ХЭМЖЭЭНД болон улсын хэмжээнд онцгой амжилт 

гаргасан, үр дүнд хүрсэн, ач холбогдол нь баталгаажсан тохиолдолд олгоно.  

4.2 Олон улсын олимпиад болон улсын олимпиадад гаргасан амжилтаараа мөнгөн урамшуулал авах суралцагчийн 

шагналыг төгсөлтийн эрдмийн баяраар, бусад багш ажилтан, суралцагчийн шагнал урамшууллыг багш нарын 

баяраар тус тус гардуулна.  

4.3 Өөрөө болон шавь нар нь тасралтгүй 3 жил дараалан амжилт гаргавал дараагийн шатны шагналд тодорхойлон 

урамшуулна.  

4.4 Олон улсын болон улсын төрөл мэргэжлийн олимпиадад 1, 2, 3-р байр Э3ЛЭН амжилт гаргасан багш, 
суралцагчийг дор дурьдсан мөнгөн шагналаар шагнаж урамшуулна.  

 



 

     Амжилт гаргасан  

 
Багш jмянган төгрөг j  Сурагч jмянган төгрөг j  

суралцагчийг бэлтгэж  

 оролцуулсан баг  

Үзүүлсэн      /мянган төгрөг /  

амжилт    
Олон  

    

 Олон улсын  Улсын  Улсын  Олон улсын   Улсын  

 
хэмжээнд  хэмжээнд  

улсын  
хэмжээнд  хэмжээнд  

 
хэмжээнд  

 хэмжээнд   

 5 сарын  3 сарын    3 сарын    

 үндсэн  үндсэн    үндсэн   2 сарын үндсэн  

Алтан  цалинтай  цалинтай    цалинтай   цалинтай  

медаль  тэнцэх  тэнцэх  1.500.000  700.000  тэнцэх   тэнцэх  

І1-р байрj  хэмжээний  хэмжээний    хэмжээний   хэмжээний  

 мөнгөн  мөнгөн    мөнгөн   мөнгөн шагнал  

 шагнал  шагнал    шагнал    

 4 сарын  2 сарын    2 сарын    

 үндсэн  үндсэн    үндсэн   1 сарын үндсэн  

Мөнгөн  цалинтай  цалинтай    цаЛИ2:lтай  - .  цалинтай  

медаль  тэнцэх  тэнцэх  1.200.000  500.000  тэнцэх   тэнцэх  

І2-р байрj  хэмжээний  хэмжээний    хэмжээний   хэмжээний  

 мөнгөн  мөнгөн    мөнгөн   мөнгөн шагнал  

 шагнал  шагнал    шагнал    

 3 сарын  1 сарын    1 сарын   
0.5 сарын  

 үндсэн  үндсэн    үндсэн   

Хүрэл  цалинтай  цалинтай    цалинтай   ү~дсэн  

медаль  тэнцэх  тэнцэх  900.000  300.000  тэнцэх   цалинтай  

І3-р байрj  хэмжээний  хэмжээний  
  

хэмжээний  
 тэнцэх  

   хэмжээний  

 мөнгөн  мөнгөн    мөнгөн    

       мөнгөн шагнал  

 шагнал  шагнал    шагнал    

4.5 Эрдэм шинжилгээний ажил болон сурган хумүүжүүлэх илтгэлээрээ олон улсын болон улсын хэмжээний уралдаанд оролцон 

1, 2, З-р байр эзэлсэн бол багш дор дурьдсан мөнгөн шагналаар шагнаж урамшуулна.  

Үзүүлсэн амжилт  

Багш ажилтан /мянган төгрөгөөр/  

Олон улсын хэмжээнд  Улсын хэмжээнд  

Алтан медаль І1-р байр j  

3 сарын үндсэн цалинтай тэнцэх  2 сарын үндсэн цалинтай тэнцэх  

 хэмжээний мөнгөн шагнал  хэмжээний мөнгөн шагнал  

Мөнгөн медаль j 2-р байрj  

2 сарын үндсэн цалинтай тэнцэх  1 сарын үндсэн цалинтай тэнцэх  

 хэмжээний мөнгөн шагнал  хэмжээний мөнгөн шагнал  

Хүрэл медаль jЗ-р байр j  

1 сарын үндсэн цалинтай тэнцэх  0.5 сарын үндсэн цалинтай тэнцэх  

 хэмжээний мөнгөн шагнал  хэмжээний мөнгөн шагнал  

4.6 Улсын ур чадварын уралдаанд 1, 2, З-р байр эзлэн амжилт гаргасан багш дор  



 

орсон багш, тухайн мэргэжлийг хариуцсан Боловсрол, соёлын газрын МЭРГЭЖИЛТЭНГ дор . дурьдсан мөнгөн шагналаар 

шагнаж урамшуулна.  

Үзүүлсэн амжилт  Багш /мянган төгрөгөөр/  

Алтан медаль /l-р байр/  2 сарын үндсэн цалинтай тэнцэх хэмжээний мөнгөн шагнал  

Мөнгөн медаль /2-р байр/  1 сарын үндсэн цалинтай тэнцэх хэмжээний мөнгөн шагнал  

Хүрэл медаль j3-р байр/  0.5 сарын үндсэн цалинтай тэнцэх хэмжээний мөнгөн шагнал  

4.8 Оны ШИЛДЭГ сургууль, ЦЭЦЭРЛЭГ, багщ ажилтнаар улсад шалгарсан бол дор дурьдсан мөнгөн шагналаар шагнаж 

урамшуулна  

Үзүүлсэн амжилт  Мөнгөн дүн j мянган төгрөгөөр j  

Оны шилдэг сургууль  10.000.000  

Оны шилдэг цэцэрлэг  10.000.000  

Оны шилдэг багш, ажилтан  5.000.000  

ч.о.; і\ИМГИИН ХЭМЖЭЭНИИ оны ШИЛДЭГ сургууль, ЦЭЦЭРЛЭГ, оагш ажилтанг аимгиин оасаг даргын 

ШИЙДВЭрЭЭр томилогдсон комисс тусгай шалгуур үзүүлэлтээр /Багшийн ажлыг үнэлэх шалгуур/ жил бүр шалгаруулан 

урамшуулна. Оны ШИЛДЭГ сургууль, цэцэрлэг, багщ ажилтнаар аймагтаа шалгарсан бол дор дурьдсан мөнгөн шагналаар 

шагнаж урамшуулна.  

Үзүүлсэн амжилт  Мөнгөн дүн jмянган төгрөгөөр/  

Оны шилдэг сургууль  2.000.000  

Оны шилдэг цэцэрлэг  2.000.000  

Оны шилдэг багш  1.000.000  

Оны шилдэг цэцэрлэгийн багш  1.000.000  

Lt.'1 . .-:1ЛСЭЛТИИН ерөнхии шалгалтаар амжилт үзүүлэн шалгуулагчдын ОНООНЫ үзүүлэлтээр улсын ХЭМЖЭЭНД 

аймгийн НЭГДСЭН ДҮНГЭЭР 1, 2, 3-р байр ЭЗЭЛСЭН тохиолдолд Боловсрол, соёлын газрыг 10.000.000 төгрөгөөр 

шагнаж урамшуулна.  

Тав. Урамшуулалд нэр дэвшүүлэх, тодорхойлох  

5.1 Урамшууллын болзлыг хангасан боловсролын байгууллагад ажиллаж байгаа албан хаагчийг ҮНДСЭН байгууллага нь, 

байгууллагыг Боловсрол, соёлын газар тодорхойлно.  

5.2 Урамшуулалд НЭР дэвшүүлэх албан хаагчийг хамт олны хурлаар, байгууллагыг Боловсрол, соёлын газрын даргын 

ДЭРГЭДЭХ зөвлөлийн хурлаар ХЭЛЭЛЦЭНЭ. Хурлын ирц 80-аас доошгүй хувь байх бөгөөд хуралд оролцогчдын дөрөв 

ний гурваас дээших нь нэр дэвшүүлэхийг ДЭМЖСЭН бол тухайн ажилтан, байгууллагыг нэр дэвшүүлсэнд ТООЦОЖ, 

тодорхойлолт гаргана.  

5.3 Нэр дэвшигчийн танилцуулга, ажил байдлын тодорхойлолтонд байгууллагын дарга, захирал, эрхлэгч гарын үСЭГ зурж, 

тамга ТЭМДЭГ дарж баталгаажуулна.  

5.4 НЭР дэвшүүлсэн хүнийг тодорхойлохдоо дор дурдсан баримт бичгийг бүрдүүлнэ.  

5.4.1 Урамшуулах ХүСЭЛТ гаргасан байгууллагын албан бичиг  



 

5.4.2 Аймгийн Боловсрол соёлын газрын санал  

-.  5.4.3 Шагналын анкет /Зх4 хэмжээтэй 1% гэрэл зураг / 5.4.4 Ажил байдлын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт  

5.4.5 Хамт олны хурлын тэмдэглэл  

5.4.6 Онцгой амжилт гаргасныг гэрчлэх баримт бичиг /хуулбар/  

Зургаа. Урамшууллыг шийдвэрлэх, олгох  

6.1 Энэ журмын шаардлагад нийцсэн баримт бичгийг аймгийн ЗДТГ -ын Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс хэлэлцэнэ.  

6.2 Шагналын комиссын гишүүд журамд заасан болзол шаардлагыг баримтлан санал өгнө. 6.3 Комиссын гишүүдийн 

олонхийн санал авсан нэр дэвшигчийг аймгийн Засаг даргад танилцуулав, шийдвэр гаргуулна.  

:'  

6.4 Баримт бичиг дутуу тохиолдолд урамшууллыг олгохгуй болно. --  

Долоо. Журам зөрчигсдөд хулээлгэх хариуцлага  

7.1 Дээрх журмыг зөрчсөн төрийн албан хаагч болон албан тушаалтанд холбогдох хуулийн дагуу хариуцлага хулээлгэнэ.  

.  

7.2 Баримт бичгийг хуурамчаар бурдүүлсэн нь нотлогдсон тохиолдолд баримт бичгийг тодорхойлсон байгууллагад 

буцаан, тухайн албан хаагч, удирдлагад урамшуулал олгох асуудлыг дараагийн 3 жилд авч хэлэлцэхгүй.  

Багшийн ажлыг үнэлэх шалгуур Тайлбар:  

1. Энэхүү шалгуурыг Боловсрол, соёлын газраас багшийн ажилд үнэлгээ өгөхөд болон "Оны шилдэг" багшийг 

шалгаруулахад ашиглана.  

2. Үнэлэлтийг суралцагчийн гарааны түвшинг /өмнөх түвшин/эээс хүргэсэн түвшний зөрүүгээр хувилж оноог 

өгнө. Багшийн тодорхойлсон гарааны түвшин болон хүрэхийг эрмэлзсэн түвшин хоёрын зөрүүг 100% гэж 

үзнэ.  

     Унэлгээ       

        Унэлэлт   

  
Шалгуур узүүлэлт Гуйцэтгэл  

        

Оноо  Хэмжээс  
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        0       

   Оролцох хусэл          

  Оролцоо  эрмэлзлийг  7  1-20% бол 3        



 

/  -      1-20% бол 2     

    Сайн сайхан зан   21-40% бол 3     

   
Зан чанар  

чанар  6  41-60% бол 4     

   төлөвшүүлсэн   61-80% бол 5     

    байдал   81-100% бол 6     

      оноо     

      1-10% бол 10     

      11-20% 12     

  Мэдлэг   Шалгалтын   21-40% бол 14     

 2  чадварын  Чанар   20  41-60% бол 16     

  ахиц амжилт   үнэлгээ   61-80% бол 18     

      81-100% бол 20     

      оноо     

   Хүүхдийг    Сургуулийн     

      
хэмжээний арга  

 .' .   

   хөгжүүлсэн    -    
     15  хэмжээнд     

    Бүтээлч   оролцсон -7     

  Авьяасыг нээн   чадварын   оноо     

 3  хөгжүүлсэн   илрэлээр   аймгийн     

  байдал   jБүтээл гарсан   хэмжээнд бол-8     

   Өөрийгөө  байхj  5  оноо     

   хөгжүүлсэн    улсын    ~  

      хэмжээнд бол-     

      100НОО     

   Суралцагчд   5      

   аас    
50-59% бол 1  

   

         

  Боловсролын  Эцэг, эх  
Санал асуулгын  

5  60-69% бол 2     

 4  үйлчилгээний    70-79% бол 3     

  сэтгэл ханамж  Хамт олон  дүн  5  80-89% бол 4     

      90-100% бол 5     

   Удирдлага   5      

      1-20% бол 2     

      21-40% бол 3     

   Эрүүл  Эрүүл чийрэг бие  
6  

41-60% бол 4     

   чийрэг  бялдартай байх  61-80% бол 5     

      81-100% бол 6     

      оноо     

      БҮСХС І4І-аар     

      сөрөг санал     

    Хүндэтгэл,   гомдлын хувь     

  Эрүүл  
Эрүүл  

ойлголцол,   0% бол -7 оноо     

 5  мэндийн  нөхөрсөг,  7  1-10% бол- 5     

  байдал  харилцаа  аюулгүй   11-20% бол-3     

    харилцаа   21-30% бол-1     

      31 %-аас дээш     

      бол 0 оноо     

      1-20% бол 3     

   Эрүүл  Цэвэр цэмцгэр,   21-40% бол 4     



 

Сургууль, цэцэрлэгийн ажлыг унэлэх шалгуур  

     Унэлгээ       

       Үнэлэлт    

NQ  Шалгуур узүүлэлт  Гуйцэтгэл  
  

 

 
     

Оноо  Хэмжээс  
    

      

      

      

      

   Оролцох хусэл          

  
Оролцоо  

эрмэлзлийг  7  1-20% бол 3        

  төлөвшүүлсэн   21-40% бол 4        

   байдал   41-60% бол 5        

   Орчны хэм   61-80% бол 6        

  Дадал хэвшил  хэмжээг дагаж  7  81-100% бол 7        

1  Байгууллагын   мөрдөж байгаа   оноо        

 соёл   байдал     ,     
     1-20% бол 2  1--       

   Сайн сайхан   21-40% бол 3        

  Хамт олны  зан чанар  6  41-60% бол 4        

  төлөвшил  төлөвшуулсэн   61-80% бол 5        

   байдал   81-100% бол 6        

     ОНОО        

     1-10% бол 10        

     11-20% 12        

 Мэдлэг   Шалгалтын   21-40% бол 14        

2  чадварын  Чанар   20  41-60% бол 16        

 ахиц   унэлгээ   61-80% бол 18        

     81-100% бол 20        

     оноо        

  Хүүхдийг    Сургуулийн        

  хөгжүүлсэн    хэмжээний арга        

 Авьяасыг   Бутээлч  10  хэмжээнд        

 нээн   чадварын   оролцсон -7 ОНОО        

3    илрэлээр   аймгийн        

 хөгжуулсэн  
Сургууль  jБутээл гарсан  

 
хэмжээнд бол-8  

      

 байдал         

  jцэцэрлэгj-  байхj  10  оноо        

  ийг    улсын хэмжээнд        

  хөгжүүлсэн    бол-10 оноо        

  Суралцагчдаас   5         

 Боловсролын     50-59% бол 1        

 
үйлчилгээний  

Эцэг, эх  Санал  5  60-69% бол 2        

4     70-79% бол 3        

 сэтгэл  Хамт олон  асуулгын дун  5  80-89% бол 4        

 ханамж     
90-100% бол 5  

      

           

  Удирдлага   5         

     1-20% бол 2        

 Эрүүл   Эрүүл чийрэг   21-40% бол 3        



 

         

      

БҮСХС і4і-аар  

  

  

       
     сөрөг санал    

   Хүндэтгэл,   гомдлын хувь    

.   Эрүүл  
ойлголцол,   0% бол-7 оноо    

   нөхөрсөг,  7  1-10% бол- 5    

   харилцаа  аюулгүй   11-20% бол-3    

    харилцаа   21-30% бол-1    

      31 %-аас дээш бол    

      o оноо    

      1-20% бол 3    

    Цэвэр цэмцгэр,   21-40% бол 4    

   Эрүүл аюулгүй  таатай,бүрэн  7  41-60% бол 5    

   орчин  бүтэн, ээлтэй   61-80% бол 6    

    байх   81-100% бол 7    

      оноо    

        ~  

Багшийн ажлыг унэлэхдээ гуйцэтгэлийн дундаж оноог харгалзан дараах байдлаа 

унэлнэ.  

90-100 он ОО авсан бол "Маш сайн"  

80-89 оноо авсан бол "Хангалттай сайн"  

70-79 оноо авсан бол "Сайн"    

60-69 оноо авсан бол "Дундаж"  

31-59 оноо авсан бол "Дунджаас доогуур"  

0-30 оноо авсан бол "Хангалтгүй"  

__ 000 __  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 Журам батлах тухай    

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 

20.1.3, Улсын Их Хурлын 2009 оны 39 дүгээр тогтоолыг тус  

 

тус үндэслэн, аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн 2010 оны 132  

дугаар тогтоолоор батлагдсан "Малчин" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор аймгийн Иргэдийн 

Төлөөлөгдийн хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь:  

1. Аймгийн "Малчин" хөтөлбөрийн зарим заалтыг хэрэгжүүлэх журмыг  

хавсралтаар баталсугаЙ.    

2. Журмын хэрэгжилтийг орон нутагт үр дүнтэй зохион байгуулж ажиллахыг аймаг, сумын Засаг дарга, 

түүний Тамгын газар, холбогдох байгууллагуудад даалгасугай.  

3. Журмыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээг жил бүр төлөвлөн, шаардагдах хөрөнгийг аймгийн эдийн засаг, 

нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусган, хэрэгжилтийн явц үр дүнг тухайн оны 1 дүгээр улиралд 

багтаан танилцуулж ажиллахыг аймгийн Засаг дарга /Б.Бадраа/-д үүрэг болгосугаЙ.  

"МАЛЧИН" ХӨТӨЛБӨРИИН ЗАРИМ ЗААЛТЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЖУРАМ 

Нэг. Журмын зорилго, нийтлэг үндэслэл 

"Төрөөс малчдын талаар баримтлах бодлого", Өмнөговь аймгийн "Малчин" хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх, малчин өрхийн эдийн засгийн үндэс болсон мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн зохион 
байгуулалтыг сайжруулж бүтээмж, чанар, үр ашгийг дээшлүүлэх, малчдын хөдөлмөр 
эрхлэлтийг хөнгөлөвчлөх, мал маллах нөхцөл бололцоог сайжруулах, ая тухтай амьдрах 
орчныг бүрдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор хонь, тэмээний ноос хяргах цахилгаан машин, 
малчин өрхийн хотны гэрэлтүүлэг, нар салхины эрчим хүчээр ажилладаг ус өргүүр олгох, 
эзэмшүүлэх, ашиглах үйл ажиллагааг зохицуулахад журмын зорилго оршино.  

Аймгийн "Малчин" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хүрээнд нийгэм, эдийн засгийн 
хөгжилд бодитой дэмжлэг үзүүлэхүйц олон төрлийн ажил арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байгаа 
бөгөөд 2015 онд нийт малчдаа эрүүл мэндийн үзлэг оношлогоонд хамруулах, цөөн малтай 



өрхийг малжуулах арга хэмжээнд хамруулах бодлогыг тус тус хэрэгжүүлэх болно.  

Түүнчлэн бэлчээрийн усан хангамжийг сайжруулах зорилгоор гүн өрмийн болон бага гүний 
инженерийн хийцтэй 15-20 худаг шинээр гаргах, нарны эрчим хучээр ажиллах ус өргүүр худагт 
суурилуулах ажлыг бүх сумдад зохион байгуулахаар шийдвэрлээд байна.  

Малчдын хүнд хүчир хөдөлмөрийг хөнгөвчлөх зорилгоор ХОНЬ тэмээний ноос хяргах 
цахилгаан машиныг 1 багт 3-5 ширхэгийг нийлүүлэх ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлэхээр ажиллаж 
байна.  

Хоёр. Малчдыг эрүүл мэндийн үзлэг, оношлогоонд хамруулах, малжуулах арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэх, хөдөө аж ахуйн бага оврын техник, тоног төхөөрөмж олгох, эзэмшүүлэх, ашиглах 
зохицуулалт  

2.1 Малчдыг эрүүл мэндийн үзлэг оношлогоо, іиинжилгээнд хамруулах  

2.1.1 Малчдыг нарийн мэргэжлийн эмч нарын явуулын үзлэг, шинжилгээнд хамруулах, эмчлэх, 
эрүүлжүүлэх зөвлөгөө зөвлөмж өгөх  

2.1.2 Үзлэг оношлогоог үндэслэн малчид, өрх гэр бүлийн эрүүл мэндийн түвшний судалгаа 
мэдээллийн санг бүрдүүлэх  

2.1.3 Малчдын эрүүл мэндийн судалгаанд тулгуурлан өвчлөлийн байдлаар нь нарийн 
мэргэжлийн эмчийн хяналтанд авах, үе, шаттайгаар эмчилгээнд хамруулж эрүүлжүүлэх 

 

2.1.4 Сум, багийн эмч нараас малчдын дунд "Амьдралын буруу дадал хэвшлээс  

сэргийлэх" эрүүл мэндийн сургалт сурталчилгааг зохион байгуулах  

2.2 Малжуулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх  

2.2.1 Нийт сумдын ЦӨӨН малтай малчин өрхүүдийг малжуулах арга хэмжээг холбогдох 
журмыг дагуу зохион байгуулах  

2.3 ХОНЬ, тэмээний НООС хяргах цахилгаан машин олгох, өмчлүүлэх  

2.3.1 Малчдын хөдөлмөр хөнгөвчлөх зорилгоор хонь, тэмээний ноос хяргах цахилгаан 
машиныг тухайн сум, багийн малчдын хонь, тэмээний тоог харгалзан олгоно .  

2.3.2. Эзэмших малчдыг баг, сумаас тодруулах бөгөөд тухайн малчин өрх нь хонь, тэмээ 
олонтой, сүүлийн 5 жил мал аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхэлсэн, хоршооны гишүүн өрх байх  

2.з.з Мал сүргийнхээ үүлдэр угсаа, чанарт тогтмол анхаардаг, мал эмнэлгийн  

 урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд бүрэн хамруулдаг байх 
  

2.3.4 Хонь тэмээний ноос хяргах цахилгаан машиныг аймгийн Засаг даргын захирамжаар 
батлагдсан өрхүүдэд өмчлүүлэхээр тухайн сумын Засаг даргын Тамгын газарт олгож 
хуваарилна.  

2.3.5 Сумын Засаг даргын Тамгын газар нь уг техник хэрэгслийн үнийн дүнгийн 3j1-ийг төлсөн 



малчин өрхийг сонгож, өмчлөхөөр олгоно.  

2.4 Нар, салхины эрчим хүчээр ажилладагус өргүүр олгох, эзэмшүүлэх, ашиглах зохицуулалт  

2.4.1. Нарны эрчим хүчээр ажилладаг ус өргүүрийг гүн өрмийн худагт суурилуулах арга 
хэмжээг хуваарьт сумдад тухайн жилд тус бүр нэгийг хийж гүйцэттэнэ,  

2.4.2. Худгийг байнгын ажиллагаатай байлгах малчдын хоршоо, нөхөрлөл, бүлэг, олон мал 
бүхий малчин өрхийг сонгон хариуцуулж эзэмшүүлнэ.  

2.4.3. Тоног төхөөрөмжийн ашиглалттай холбогдсон асуудлыг сумын Засаг даргын зөвлөлөөр 
хэлэлцэн шийдвэрлэж, гэрээ байгуулан эзэмшүүлж ашиглуулна.  

2.4.4. Нар, салхины эрчим хүчээр ажилладаг ус өргүүрийг аймгийн Засаг даргын захирамжаар 
эцэслэн шийдвэрлэгдсэн малчдын хоршоо, бүлэг, нөхөрлөл, олон мал бүхий малчин өрхүүдэд 
гэрээгээр эзэмшүүлж ашиглуулахаар тухайн сумын Засаг даргын Тамгын газарт олгож, сумын 
хөрөнгийн бүртгэлд тусгуулна. 

 

 

 

2.4.5. Нар, салхины эрчим хүчээр ажилладаг ус өргуурийг инженерийн хийцтэй худагт 
суурилуулах ажлыг мэргэжлийн компаниар ГҮЙЦЭТГУУЛЖ, эзэмшигч малчдад ажиллагааны 
зааварчилгаа өгч, сургалт зохион байгуулан хүлээлгэн өгнө.  

Гурав. Үйл ажиллагааг хэрэгжуулэх хөрөнгийн ЭХ уусвэр 3.1 Орон нутгийн төсвөөс 
хуваарилсан хөрөнгө  

3.2 Орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй уул уурхайн болон бусад аж ахуйн нэгж, төрийн бус 
байгууллага, гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалттай төсөл хөтөлбөрийн хөрөнгө оруулалт  

 Дөрөв. Удирдлага, зохион байгуулалт  _  :'.  

4.1 Малчдын хөдөлмөр хөнгөвчлөх зорилгоор хонь, тэмээ ний ноос хяргах цахилгаан машиныг 
олгох, эзэмшүүлэх арга хэмжээг аймаг, сумын 3асаг даргын захирамжаар томилогдсон 2 
шатны ажлын хэсэг зохион байгуулна.  

4.2. Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалттай хань, тэмээний ноос ~яргах цахилгаан машин, 
нар, салхины эрчим хүчээр ажилладаг ус өргүүрийг нийлүүлэх, суурилуулах үйл ажиллагааг 
холбогдох хууль журмын дагуу сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулж, шийдвэрлэнэ.  

4.3. Аймаг, сумын Засаг даргын Тамгын газрын ажлын хэсэг, Өмчийн алба хань, тэмээний ноос 
хяргах цахилгаан машин, нар, салхины эрчим хүчээр ажилладаг ус өргүүрийг худагт 
суурилуулан хүлээлгэн өгөх, гардуулах үйл ажиллагааг газар дээр нь хамтран зохион 
байгуулна.  

Тав. Журмын хэрэгжилтэнд хяналт тавих, тайлагнах  

5.1 Хөтөлбөрийг хэрэгжуулэх үйл ажиллагаанд аймаг, сумын ажлын хэсгууд болон тухайн 
сумаас сонгогдсон Төлөөлөгч хяналт тавьж ажиллана.  



5.2 Хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүнгийн тайланг жил бүрийн 12 дугаар сарын 25-ны дотор 
аймгийн Засаг даргын зөвлөл, Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн хуралд 
тайлагнана.  

5.3 Сумын Засаг дарга үйл ажиллагааны тайланг улирал бүр гаргаж, сумын ИТХурал, Засаг 
даргын зөвлөл, нийт малчдад тайлагнаж, хэлэлцүүлэх ба нэгдсэн тайлангаа жил бүрийн 6, 12 
дугаар сарын 20-ны дотор аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт ирүүлж, тайлагнана,  

 __ 000  _ 

 

 

 

 
 

 

   

Журам батлах тухай 

Монгол Улсын "Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай"  

.- .  

хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.7 дахь заалтыг үндэслэн аЙмгийн Иргэдийн  

Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь:  

1. Аймгийн Иргэний танхимыг ашиглах журмыг хавсралтаар баталсүгай.  

2. Журмыг хэрэгжүүлж ажиллахыг аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн нарийн 
бичгийн дарга IД.Мядагсүрэн/-д даалгасугай.  

 



 

3.3 3ахиалгат үйл ажиллагаа дуусмагц танхим хариуцсан ажилтан, үйлчлэгч нар танхимд агааржуулалт, цэвэрлэгээг 
хийж дараагийн арга хэмжээнд танхимын бэлэн байдлыг хангана.  

3.4 Ашиглалтын хугацаа дууссан тавилга, тоног төхөөрөмж, бусад хэрэгслэлийг сольж шинэчлэх, танхимын өрөө, 
ТОНОГ төхөөрөмжийн ашиглалттай холбоотой бусад зардлыг улс, орон нутгийн төсвийн болон бусад хөтөлбөр, 
төслийн хүрээнд хөрөнгө оруулалтаар гүйцэтгэнэ.  

Дөрөв. Хориглох зүйл  

4.1 Танхимд нээлттэй хэлэлцүүлэг, нэгдсэн хурал, семинар, сургалт, уулзалтуудаас өөр төрлийн арга хэмжээ зохион 
байгуулахыг хориглоно.  

4.2 Танхимд үйл ажиллагаа зохион байгуулж байгаа байгууллагууд захиалгат цагийг хэтрүүлэн ашиглахыг 
хориглоно.  

4.3 Техник, тоног төхөөрөмжүүдийг танхим хариуцсан ажилтны зөвшөөрөлгүйгээр ашиглахыг хориглоно.  

4.4 Хог хаягдал хаях, ажиллаж байгаа тоног төхөөрөмжийн ейропцоо гар утас цэнэглэхийг хориглоно.  

4.5 Танхимд зөвшөөрөлгүйгээр техник, хэрэгсэл, сандал ширээ, эд хогшил оруулах, гаргах, байршлыг өөрчлөн зөөж 
тавихыг хориглоно.  

4.6 Танхимд тамхи татах, согтууруулах ундаа хэрэглэх, хэрэглэсэн хүнийг үйл ажиллагаанд оруулахыг хориглоно.  

4.7 Галын болзошгүй аюулаас сэргийлэх зорилгоор тэсэрч дэлбэрэх галын аюултай бодис, аюулгүй байдал 
хангаагүй гэрэл, техник хэрэгслийг ашиглахыг хориглоно.  

4.8 Бүх шатны сонгуулийн сурталчилгаатай холбоотой үйл ажиллагаа, улс төрийн аль нэг нам болон намын 
дэргэдэх олон нийтийн байгууллагын хурал цуглаан, урлагийн тоглолт, шашны үйл ажиллага, ойн арга хэмжээ 
явуулахыг хориглоно.  

Тав. Хариуцлага  

5.1 Иргэний танхимын эд хогшил, тоног төхөөрөмжинд ямар нэгэн эвдрэл гэмтэл гарсан тохиолдолд тухайн үед үйл 
ажиллагаа явуулж байгаа байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэн хохиролыг бүрэн барагдуулна.  

5.2 Танхимд захиалгат үйл ажиллагаанаас өөр хэлбэрийн үйл ажиллагаа явуулсан болон захиалгат цагийг 
хэтрүүлсэн тохиолдолд тухайн үйл ажиллагааг зогсоож, танхимыг чөлөөлүүлнэ.  

5.3 Танхимд үйл ажиллагаа зохион байгуулсан байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэд өөрийн эд зүйлсийг орхиж явсан 
тохиолдолд аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал болон танхим хариуцсан ажилтан хариуцахгүй.  

5.4 Танхим ашиглалтын журмыг удаа дараа зөрчсөн тохиолдолд танхимыг дахин ашиглүулахгүй.  

 ..  ............. 000  ................ .  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

3.3 3ахиалгат үйл ажиллагаа дуусмагц танхим хариуцсан ажилтан, үйлчлэгч нар танхимд агааржуулалт, цэвэрлэгээг 
хийж дараагийн арга хэмжээнд танхимын бэлэн байдлыг хангана.  

3.4 Ашиглалтын хугацаа дууссан тавилга, тоног төхөөрөмж, бусад хэрэгслэлийг сольж шинэчлэх, танхимын өрөө, 
ТОНОГ төхөөрөмжийн ашиглалттай холбоотой бусад зардлыг улс, орон нутгийн төсвийн болон бусад хөтөлбөр, 
төслийн хүрээнд хөрөнгө оруулалтаар гүйцэтгэнэ.  

Дөрөв. Хориглох зүйл  

4.1 Танхимд нээлттэй хэлэлцүүлэг, нэгдсэн хурал, семинар, сургалт, уулзалтуудаас өөр төрлийн арга хэмжээ зохион 
байгуулахыг хориглоно.  

4.2 Танхимд үйл ажиллагаа зохион байгуулж байгаа байгууллагууд захиалгат цагийг хэтрүүлэн ашиглахыг 
хориглоно.  

4.3 Техник, тоног төхөөрөмжүүдийг танхим хариуцсан ажилтны зөвшөөрөлгүйгээр ашиглахыг хориглоно.  

4.4 Хог хаягдал хаях, ажиллаж байгаа тоног төхөөрөмжийн ейропцоо гар утас цэнэглэхийг хориглоно.  

4.5 Танхимд зөвшөөрөлгүйгээр техник, хэрэгсэл, сандал ширээ, эд хогшил оруулах, гаргах, байршлыг өөрчлөн зөөж 
тавихыг хориглоно.  

4.6 Танхимд тамхи татах, согтууруулах ундаа хэрэглэх, хэрэглэсэн хүнийг үйл ажиллагаанд оруулахыг хориглоно.  

4.7 Галын болзошгүй аюулаас сэргийлэх зорилгоор тэсэрч дэлбэрэх галын аюултай бодис, аюулгүй байдал 
хангаагүй гэрэл, техник хэрэгслийг ашиглахыг хориглоно.  

4.8 Бүх шатны сонгуулийн сурталчилгаатай холбоотой үйл ажиллагаа, улс төрийн аль нэг нам болон намын 
дэргэдэх олон нийтийн байгууллагын хурал цуглаан, урлагийн тоглолт, шашны үйл ажиллага, ойн арга хэмжээ 
явуулахыг хориглоно.  

Тав. Хариуцлага  

5.1 Иргэний танхимын эд хогшил, тоног төхөөрөмжинд ямар нэгэн эвдрэл гэмтэл гарсан тохиолдолд тухайн үед үйл 
ажиллагаа явуулж байгаа байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэн хохиролыг бүрэн барагдуулна.  

5.2 Танхимд захиалгат үйл ажиллагаанаас өөр хэлбэрийн үйл ажиллагаа явуулсан болон захиалгат цагийг 
хэтрүүлсэн тохиолдолд тухайн үйл ажиллагааг зогсоож, танхимыг чөлөөлүүлнэ.  

5.3 Танхимд үйл ажиллагаа зохион байгуулсан байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэд өөрийн эд зүйлсийг орхиж явсан 
тохиолдолд аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал болон танхим хариуцсан ажилтан хариуцахгүй.  

5.4 Танхим ашиглалтын журмыг удаа дараа зөрчсөн тохиолдолд танхимыг дахин ашиглүулахгүй.  
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