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УЛААНБААТАР ХОТЫН 

ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН 
ТУШААЛ

Дугаар Улаанбаатар хот

Ж урам шинэчлэн батлах тухай ~1

Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5 дахь заалт, Нийслэлийн 

Засаг даргын 2014 оны А/279 дүгээр захирамжаар батлагдсан “Захирамжлалын 

баримт бичиг боловсруулах, батлах, хянах, мэдээлэх ж урам ”-ын 2 дугаар хэсгийн

2.4.1 дэх заалт, Захирагчийн ажлын албаны дүрмийн 2 дугаар зүйлийн 2.9.5 дахь 

заалтыг тус тус үндэслэн ТУШ ААХ нь:

1. Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн шагналын журм ы г 1 дүгээр, 

шагнуулахаар өргөн мэдүүлсэн хүний анкеты г 2 дугаар хавсралтаар тус тус 

шинэчлэн баталсугай.

2. Дээрх журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж  ажиллахы г Захиргаа, 

санхүүгийн хэлтсийн дарга /Э .Э нхцэцэг/-т үүрэг болгосугай.

3. Энэхүү туш аал гарсантай холбогдуулан 2013 оны 03 дугаар сарын 22-ны 

өдрийн А /39 дүгээр туш аалы г хүчингүй болсонд тооцсугай.
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“УЛААНБААТАР ХОТЫН ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН 
ШАГНАЛЫН Ж УРАМ ”

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1 Түүхэн ой, тэмдэглэлт үйл явдал, баяр ёслолыг тохиолдуулан нийслэл 
хотынхоо хөгжилд оюун ухаан, мэдлэг боловсролоо дайчлан тогтвортой амжилт 
гарган, бодитой хувь нэмэр оруулсан нийслэлийн нутгийн захиргааны бүх шатны 
байгууллагын ажилтан, албан хаагчид болон тус албаны эрхлэх асуудлын хүрээнд 
үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэд, гадаадын иргэдийг 
Улаанбаатар хотын Ерөнхий менөжөрийн шагналаар шагнахад энэхүү журмыг 
мөрдөнө.

Хоёр. Ш агналын төрөл, хамрах хүрээ

2.1 Ерөнхий менежерийн шагнал нь “Ө ргөмжпөл” байна.
2.1.1 А4-ын хэмжээтэй хавтас бүхий “Өргөмжлөл”-ийг Нийслэлийн нутгийн 

захиргааны бүх шатны байгууллагын ажилтан, албан хаагчид болон тус албаны 
эрхлэх асуудлын хүрээнд үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага, аж ахуйн нэгжийн 
ажилтан, иргэн, гадаадын иргэн;

2.1.2 АЗ-ын хэмжээтэй жааз бүхий “Ө ргөмжпөл”-ийг Нийслэлийн нутгийн 
захиргааны бүх шатны байгууллага болон тус албаны эрхлэх асуудлын хүрээнд үйл 
ажиллагаа явуулдаг байгууллага, аж ахуйн нэгж, төрийн бус байгууллагууд;

Гурав. Ш агналын шалгуур үзүүлэлт

3.1 Нийслэлийн хөгжил, их бүтээн байгуулалтад хувь нэмрээ оруулан 
хөдөлмөрийн амжилт гарган хамт олноо хошуучлан тухайн байгууллагадаа 3-аас 
доошгүй жил тогтвор суурьшилтай ажилласан ажилтан, албан хаагч, иргэн, гадаадын 
иргэд;

3.2 Байгууллагынхаа орлогын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх, зардлыг бууруулах 
талаар санал, санаачлага гарган бодит үр дүн гаргасан ажилтан, албан хаагч, иргэнд 
жил харгалзахгүй;

3.3 Шинэ бүтээл, оновчтой санал гарган нэвтрүүлж оюуны өмчийн гэрчилгээ, 
патент авсан ажилтан, албан хаагч, иргэнд жил харгалзахгүй;



3.4 Хот нийтийн аж ахуйн чиглэлээр зохион байгуулагдсан уралдаан тэмцээнд 
амжилт гаргасан, байгууллагын “Шилдэг ажилтан”, “Хөдөлмөрийн аварга”-аар 
шалгарсан ажилтан, албан хаагч, иргэнд жил харгалзахгүй;

3.5 Түүхэн ой, тэмдэглэлт үйл явдал, байгууллагын ой, баяр ёслолыг 
тохиолдуулан нийслэлийн бүтээн байгуулалт, хот нийтийн аж ахуйн үйл хэрэгт үнэтэй 
хувь нэмрээ оруулсан байгууллага хамт олныг;

3.6 Хот нийтийн аж ахуйн чиглэлээр зохион байгуулсан болзолт уралдаан, 
тэмцээн, аян, үйл ажиллагаанд идэвх зүтгэлтэй оролцож, амжилт гарган манлайлсан 
байгууллага хамт олныг;

Дөрөв. Ш агналыг дагалдах мөнгөн урамшуулал

4.1 Ажилтан, албан хаагч, иргэнд олгох Ерөнхий менежерийн “Өргөмжпөл”-ийг 
дагалдах мөнгөн шагнал нь 50000 /тавин мянга/ төгрөг байна.

4.2 Мөнгөн шагналыг тухайн байгууллага нь Ерөнхий менежерийн тушаалыг 
үндэслэн өөрийн байгууллагын санхүүгээс гаргана.

4.3 Байгууллага, аж . ахуйн нэгжийг шагнах өргөмжлөлийн зардал нь 
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны санхүүгийн болон тухайн үйл 
ажиллагааны төлөвлөгдсөн зардлаас гарна.

Тав. Бүрдүүлэх материал »

5.1 Ш агналд нэр дэвшүүлэх хүсэлтийг тухайн байгууллага, хамт олон гаргаж, 
дараах бичиг баримтыг бүрдүүлсэн байна. Үүнд:

а /А лбан хүсэлт/тухайн байгууллагын шагнуулахыг хүссэн тухай/
б/ Ш агналд нэг дэвшигчийн анкет / е р ө н х и й  м е н е ж е р и й н  ө р г ө м ж л ө л ө ө р  ш а г н у у л а х а а р

ӨРГӨН МЭДҮҮЛСЭН ХҮНИЙ АНКЕТ/-ын маягт
в/ Хамт олны хурлын тэмдэглэл,
г/ Тухайн ажилтан, албан хаагч, иргэдийн ажил байдлын тодорхойлолт 

/байгууллагын дарга, захирал болон холбогдох дээд газрын даргын гаргасан/

Зургаа. Ш агнуулах хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэх

6.1 Ш агнуулахаар ирүүлсэн материалыг хүлээн авснаас хойш 14 хоногийн 
дотор Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн судлаж, журмын дагуу 
шаардлагад нийцсэн хүнийг Ерөнхий менежерийн тушаалаар шагнана.

6.2 Захирагчийн ажпын албаны хэлтсүүд нь үйл ажиллагааны чиглэлийн 
хамтран ажилладаг байгууллага, хамт олныг өөрийн санаачлагаар шагналд 
тодорхойлж болно.

6.3 Ш агналыг тухайн арга хэмжээ болон байгууллага дээр нь Захирагчийн 
ажпын албаны төлөөлөл очиж гардуулна.

6.4 Шагнагдсан иргэдийн судалгааг Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ахлах 
мэргэжилтэн бүртгэж, мэдээллийн сан үүсгэнэ.
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ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖ ЕРИЙН Ө РГёМ Ж ЛӨ ЛӨӨ Р ШАГНУУЛАХААР ӨРГӨН
МЭДҮҮЛСЭН ХҮНИЙ АНКЕТ

1.0вог
2.Нэр:
3.Төрсөн он
4.Хүйс:
6.Төрсөн аймаг, сум, хот: 
б.Одоогийн харьяалал:
7.Нийгмийн байдал:
8.Регистр №
Э.Боловсрол:
Ю .Ажилладаг салбар:
И .М эргэж ил:
12. Урьд болон одоо ажиллаж байгаа газар:

№ Ажлын газрын нэр Хугацаа Эрхэлсэн ажил
1.

2.

3.

13.Урьд нь шагнагдаж байсан шагналууд: /Монгол улсын цол, одон, медаль/

№ Шагналын нэр Хэдэн онд

14. Ш агнуулах үндэс:
15. Ямар шагналаар шагнуулах хамт олны санал:
16. Хамт олны саналын хувь:


