
Аймгийн Засаг даргын .......оны.......  дүгээр сарын 
.......ны өдрийн ........ дугаар                 захирамжийн  

нэгдүгээр хавсралт 

      
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШАГНАЛЫН ЖУРАМ 

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 

1.1. Аймгийн Засаг даргаас олгох шагналын төрөл, болзол, тавигдах 

шаардлага, шагналд нэр дэвшүүлэх, уламжлах, түүнийг хүлээн авч судлах, 

шийдвэрлэх, шагналыг гардуулахтай холбогдсон харилцааг энэхүү журмаар 

зохицуулна. 

1.2. Аймаг нь төрийн захиргаа, нийгэм, эдийн засаг, хөдөө аж ахуй, соёл 

урлаг, спорт болон бусад салбарыг хөгжүүлэх үйлсэд идэвх, санаачлага, үр 

бүтээлтэй ажилласан ажилтан, албан хаагч, байгууллага хамт олон, иргэдийнхээ 

идэвх санаачлагыг өрнүүлэх, хөдөлмөрийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, ажлын шинэ 

дэвшилтэт арга барил, бүтээл туурвилыг нь бусдын хүртээл болгох,  тэдний 

ажлын амжилтыг үнэлж дүгнэн хөхүүлэн дэмжих, зорилгоор өөрийн шагналтай 

байна. 

ХОЁР. ШАГНАЛЫН ТӨРӨЛ 

2.1. Аймгийн Засаг даргаас олгох шагнал нь дараах төрлүүдтэй байна. 

Үүнд:   

2.1.1. Аймгийн “Хүндэт дэвтэр”-т бичиж, дурсгалын “Гэрэгэ” хадгалуулах 

2.1.2. Аймгийн “Хүндэт тэмдэг” 

2.1.3. Аймгийн  “Тэргүүний ажилтан” 

2.1.4. Аймгийн “Аварга малчин” 

2.1.5. Аймгийн “Аварга тариаланч” 

 2.1.6. Аймгийн Засаг даргын “Жуух  бичиг” 

 2.1.7. Аймгийн Засаг даргын “Баярын бичиг” 

           2.1.8. Аймгийн “Тэргүүний хамт олон”  гэсэн төрөлтэй байна. 

ГУРАВ. ШАГНАЛ ОЛГОХ БОЛЗОЛ, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 

 3.1. Монгол Улсын болон Сүхбаатар аймгийн нийгэм эдийн засгийг 

хөгжүүлэх, орон нутгийн хөгжил дэвшил, бүтээн байгуулалтад гар бие оролцож 

өндөр амжилт гаргасан, хөрөнгө санхүү, эд материалын бодитой дэмжлэг 

үзүүлсэн, онц чухал үүргийг нэр төртэй биелүүлсэн, онцгой нөхцөлд идэвх зүтгэл 

гарган ажилласан, орон нутагтаа он удаан жил үр бүтээлтэй хөдөлмөрлөж ажлын 

тогтвортой амжилт гаргасан төрийн болоод төрийн бус байгууллагын ажилтан, 

албан хаагчид, малчид, соёл урлаг, биеийн тамир спортын сайчууд, ахмадууд,  

бизнесмен болон байгууллага хамт олныг шагналын анкет үндсэн байгууллагынх 

нь тодорхойлолт, хамт олны хурлын тэмдэглэлийг үндэслэн шат дараалуулан 

шагнаж урамшуулна.  

Дээрх болзол нөхцөлийг хангасан гадаадын иргэдийг мөн адил аймгийн 

шагналаар шагнаж болно 



3.2. Аймгийн “ХҮНДЭТ ДЭВТЭР”-т бичиж дурсгалын “Гэрэгэ” олгох 

 Монгол улсын баатар, Хөдөлмөрийн баатар, ардын болон гавьяат цол, 

төрийн соёрхол хүртсэн болон орон нутгийн хөгжилд бодитой хувь нэмэр оруулж, 

хөдөлмөрийн өндөр амжилт гарган орон нутагтаа он удаан  жил ажиллаж 

амьдарсан тэргүүний хүмүүсийг “Хүндэт дэвтэр”–т бичиж алдар гавьяа, сайн 

үйлс, үлгэр дууриалыг алдаршуулж, мөнхжүүлэн үлдээх зорилгоор тэдэнд 

“Хүндэт дэвтэр”-т бичигдсэн тухай “Гэрэгэ”, дурсгалын зүйл хадгалуулна. 

3.3. Аймгийн “ХҮНДЭТ ТЭМДЭГ” ҮНЭМЛЭХ 

Аймгийн орон нутгийнхаа хөгжил дэвшилд үнэтэй хувь нэмэр оруулж, орон 

нутагтаа олон жил  тогтвортой ажиллаж амжилт гаргасан төр нийгмийн зүтгэлтэн, 

алдар гавьяатан, эрдэмтэн судлаачид, ажилтан, албан хаагчид,  малчид, төр, 

захиргааны ажилтнуудад энэхүү шагналыг олгоно. Мөн гадаад, дотоодын өндөр 

хэмжээний зочин төлөөлөгчийг шагнаж болно.  

3.4. Аймгийн “ТЭРГҮҮНИЙ АЖИЛТАН” ТЭМДЭГ, ҮНЭМЛЭХ 

Аймгийн “Тэргүүний ажилтан”-аар шагнуулж буй иргэн нь аймаг орон 

нутгийн бүтээн байгуулалт,  нийгэм, эдийн засгийг хөгжүүлэхэд онцгой амжилт 

гаргасан, хийж  санаачилсан, ажил бүтээл нь үйлдвэрлэл үйлчилгээний болон 

бусад салбарын ажилд бүрэн нэвтэрч үр дүн нь гарсан, Эрхэлсэн ажилдаа       

10-аас доошгүй жил тогтвортой ажиллаж, ажлын үзүүлэлт нь сүүлийн 3 жил 

дараалан ахиж, гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт нь 95-аас доошгүй хувь 

үнэлэгдсэн, байгууллагын аварга болж байсан, аймгийн Засаг даргын “Жуух 

бичиг”, “Баярын бичиг”-ээр шагнагдсан хүнийг шагнана. 

 Харин ажлын онцгой амжилт гаргасан, онц  чухал үүрэг гүйцэтгэсэн, 

байгалийн гамшиг осол /гал, үер ус, зуд, халдварт өвчин зэрэг/ -ын үед иргэний 

зориг гарган онцгой идэвх зүтгэлтэй ажилласан хүнд дээрх нөхцөлийг 

харгалзахгүйгээр уг шагналыг олгож болно. 

 3.4.1. Аймгийн “Тэргүүний ажилтан” шагнал нь:  

3.4.1.1. “Төр захиргааны салбарын тэргүүний ажилтан” 

3.4.1.2. “Боловсролын салбарын тэргүүний ажилтан” 

3.4.1.3. “Эрүүл мэндийн салбарын тэргүүний ажилтан” 

3.4.1.4. “Соёл, урлаг, спортын салбарын тэргүүний ажилтан” 

3.4.1.5. “Хөдөө аж ахуй, байгаль орчны салбарын тэргүүний ажилтан” 

3.4.1.6. “Худалдаа, үйлдвэрлэл үйлчилгээний салбарын тэргүүний 

ажилтан” 

   3.4.1.7. “Дэд бүтцийн салбарын тэргүүний ажилтан” 

3.4.1.8. “Хууль зүй, тусгай чиг үүргийн салбарын тэргүүний ажилтан” 

  3.4.1.9. “Санхүү, эдийн засгийн салбарын тэргүүний  ажилтан” гэсэн 9 

салбарт олгогдоно. 

3.5. Аймгийн “Аварга малчин”, аймгийн “Аварга тариаланч” шагналыг 

аймгийн Засаг даргын баталсан тусгай болзол, журмаар олгоно. 



3.6. Аймгийн Засаг даргын “ЖУУХ БИЧИГ” 

  Төр засгийн болон нийгэм, эдийн засгийн салбарт 5-аас доошгүй жил 

эрхэлсэн ажилдаа тогтвортой амжилт гарган  идэвх зүтгэл, үр бүтээлтэй 

ажиллаж хөдөлмөрийн өндөр амжилт гарган аймаг орон нутгийнхаа хөгжил 

цэцэглэлтэд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан, өмнө нь аймгийн Засаг даргын “Баярын 

бичиг”-ээр шагнагдаж байсан иргэнийг ажлын үзүүлэлтийг харгалзан шагнана. 

3.7. Аймгийн Засаг даргын “БАЯРЫН БИЧИГ” 

Хариуцсан ажил, албан тушаалдаа 3-аас доошгүй жил үр бүтээлтэй 

ажиллаж хөдөлмөрийн тодорхой амжилт гаргасан, урьд нь байгууллага 

нэгжийнхээ шагналаар шагнагдаж байсан хүнийг шагнана. 

3.8. Аймгийн “ТЭРГҮҮНИЙ ХАМТ ОЛОН” 

а/ Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр болон эдийн засаг, 

нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэхэд  тодорхой хувь 

нэмрээ оруулан, төрийн үйлчилгээг иргэдэд түргэн шуурхай, чанартай хүргэхэд 

идэвх санаачилга  гаргаж бусдыгаа манлайлан ажилласан байгууллагыг аймгийн 

“Тэргүүний хамт олон” шагналаар шагнана.  

б/ Аймгийн “Тэргүүний хамт олон” нь авилгаас ангид, бусдад туршлага 

болохуйц үйл ажиллагааг хэрэгжүүлсэн, орон нутгийн төсвийн орлогын 

 бүрдүүлэлт болон байгууллагын нягтлан бодох бүртгэлийг олон улсын 

стандартад нийцүүлэн зохион байгуулсан, татварын тайланг цаг хугацаанд нь 

гаргаж, төсөв, хөрөнгийг хамгийн хэмнэлттэй, үр ашигтай зарцуулсан, өр 

авлагагүй, хамт олныхоо нийгмийн асуудалд зохих хувь нэмэр оруулсан, 

байгууллага /нэгж/ -ынхаа орчныг тохижуулахад бодитой ажил хийсэн, хамт олны 

дундаас сүүлийн 3 жил дараалан гэмт хэрэг, зөрчил гаргаагүй, удирдлагаас 

өгсөн үүрэг, даалгаврыг цаг хугацаанд нь  биелүүлж ирсэн, тухайн жилийн үйл 

ажиллагаандаа шинэ санал, санаачилга гарган нэвтрүүлж, үр дүнд хүрсэн, иргэд, 

олон нийтийн дунд сайн үнэлэмжтэй, нийгмийн хариуцлагыг дээдэлж ажилладаг, 

хамгийн өндөр үзүүлэлттэй нэг хамт олныг жилд нэг удаа /сар шинийн баяр/ -аар 

шалгаруулж аймгийн “Тэргүүний хамт олон” гэрчилгээ, мөнгөн шагналын хамт 

олгоно.  

3.9. Аймгийн “Тэргүүний ажилтан” буюу “Тэргүүний хамт олон” шагналаар 

шагнагдсан иргэн, байгууллага, аж ахуйн нэгжийг 3 жилийн дотор уг шагналд 

дахин тодорхойлохгүй. 

ДӨРӨВ. ШАГНАЛЫН ХЭМЖЭЭ  

4.1. Аймгийн “Хүндэт дэвтэр” –т бичиж “Гэрэгэ” дурсгалын зүйл  

4.2. Хүндэт тэмдэг, үнэмлэх 

 4.3. Аймгийн “Тэргүүний ажилтан” тэмдэг, үнэмлэх. 800.000 /Найман зуун 

мянган / төгрөг. 

 4.4. Аймгийн “Аварга малчин”  тэмдэг, үнэмлэх  / Тусгай болзлоор/ 

 4.5. Аймгийн “Аварга тариаланч”  тэмдэг, үнэмлэх. / Тусгай болзлоор/ 



 4.6. Аймгийн Засаг даргын “Жуух бичиг”  30.000 / Гучин мянган/  төгрөг 

 4.7. Аймгийн Засаг даргын “Баярын бичиг” 10.000 / Арван мянган /  төгрөг 

4.8. Аймгийн “Тэргүүний хамт олон” үнэмлэх, 1500000 /Нэг сая таван зуун 

мянга /төгрөгний мөнгөн шагналтай байна. 

ТАВ. ШАГНАХ ЖУРАМ 

 5.1. Аймгийн шагналыг гаргасан амжилт, гүйцэтгэсэн үүрэг, бүтээсэн 

бүтээл, ажлын үр дүнг нь харгалзан шат алгасуулан олгож болно. Аймгийн 

шагналаар шагнагдсан хүнийг тухайн шагналаар дахин шагнахгүй бөгөөд  

дараагийн  шатных нь шагналд 3 жилийн дараа  тодорхойлж болно. 

 5.2. Аймгийн “Тэргүүний ажилтан” тэмдгээр жилдээ салбар тус бүрээс нэг 

хүртэл хүн шалгаруулж шагнана. 

 5.3. Аймгийн Засаг даргын “Жуух бичиг”, “Баярын бичиг”-ээр шагнахдаа нэг 

удаа тухайн байгууллага, аж ахуйн нэгж бүрээс.......хүртэл, салбараас ..... хүртэл  

хүн шагнаж байхаар зохицуулна. 

 5.4. Шагнуулах хүнийг тодорхойлохдоо  хавсралтанд заагдсан материалыг 

бүрдүүлж үндэслэлийг нь товч, тодорхой үнэн зөв бичиж байгууллага, аж ахуйн 

нэгжийн дарга, эрхлэгч гарын үсэг зурж, тамга, тэмдгээр баталгаажуулсан 

шагнуулах хүсэлтийн  албан бичиг, шагнуулахыг хүсэгчдийн  анкет,  ажил 

байдлын тодорхойлолт, хамт олны хурлын тэмдэглэлийг хавсаргасан байна. 

 5.5. Аймгийн аль ч шатны шагналын тодорхойлолт материалыг шагнал 

гардуулах өдрөөс 7-10 хоногийн өмнө аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 

Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэст ирүүлсэн байна. Энэ журмын 5.4-т 

заасан материал дутуу буюу хугацаа хожимдсон тохиолдолд хүлээж  авахгүй. 

 5.6. Аймгийн шагналыг Ардын хувьсгалын ой, Улс тунхагласны өдөр, шинэ 

жилийн болон сар шинийн баярыг тохиолдуулан олгох бөгөөд зайлшгүй 

тохиолдолд /байгууллагын тэмдэглэлт ой тохиосон/ энэхүү заалтыг 

харгалзахгүйгээр шагнаж болно 

ЗУРГАА. ШАГНАЛЫН АСУУДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ, ГАРДУУЛАХ 

6.1. Хүлээж авсан шагналын материалыг  хэлтсийн дарга нарт хариуцсан 

салбарынх нь  чиглэлээр урьдчилан танилцуулж зөвшөөрөл авсны дараа Тамгын 

газрын даргад танилцуулан шийдвэрлүүлнэ. 

6.2. Шагналыг аймгийн Засаг дарга, Засаг даргын орлогч дарга, Тамгын 

газрын дарга нар гардуулна. Дээрх албан тушаалтнууд эзгүй тохиолдолд  Засаг 

даргын зөвлөлийн гишүүн буюу Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга 

болон шагнагдаж буй албан хаагч, иргэний хариуцсан ажил үүрэгтэй хамаарал 

бүхий бусад хэлтсийн дарга нар гардуулж болно.  

6.3. Бусад хууль тогтоомжид нийцүүлж гаргасан журмаар олгох болон 

тусгай болзолтой шагнал урамшил нь энэ журамд хамаарахгүй. 

 

  ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ  УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС 



Аймгийн Засаг даргын .......оны.......  дүгээр сарын 
.......ны өдрийн ........ дугаар                 захирамжийн  

хоёрдугаар хавсралт 

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШАГНАЛААР ШАГНУУЛАХААР   
ӨРГӨН МЭДҮҮЛСЭН ХҮНИЙ  АНКЕТ 

 

 

1.Овог:...................................................................                                   

2. Нэр:....................................................................                      

3.Төрсөн огноо:.....................................................                            

4.Хүйс:…................................................................                   

5. Төрсөн  аймаг, сум, хот:..................................................................  

6.Одоогийн харьяалал:.......................................................................    

7. Нийгмийн байдал:............................................................................                    

8. Регистрийн  дугаар:.........................................................................  

9.Боловсрол:.........................................................................................                                

10. Ажилладаг  салбар:........................................................................  

11. Мэргэжил:........................................................................................  

12. Урьд  болон  одоо ажиллаж  байгаа  газар:  

Д/д Ажлын газрын нэр  Хугацаа  Эрхэлсэн ажил  

1.     

2.     

3.     

4.     

13. Урьд нь  шагнагдаж байсан  шагналууд:  /Аймгийн шагнал/ 

д/д                              Шагналын нэр Хэдэн онд 

1   

2   

3   

4.   

5.   

 

14.Шагнуулах үндэслэл:.................................................................................................  

15.Ямар шагналаар  шагнуулах  хамт олны санал:.....................................................  

16.Хамт олны  саналын  хувь:.......................................................................................   

                   
 

 
Байгууллагын дарга____________________________ 

 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


