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ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ
Нэрэмжит тэтгэлэг бий болгох тухай
Цөмийн судалгааны төвийн Захиргааны зөвлөлийн 2010.10.28-ны өдрийн
хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТУШААХ нь:
1. Цөмийн судалгааны төвийг үүсгэн байгуулсан монгол улсын физикматематикийн ухааны анхны эрдэмтэдийн алдрыг мөнхжүүлэх; цөмийн
физик, технологийн мэргэжлээр суралцаж буй залуучуудын билиг авъяас, ур
чадвар, идэвх чармайлтыг дэмжих, уг салбарын хүний нөөцийг хөгжүүлэхэд
дэмжлэг үзүүлэõ зорилгоор академич Намсрайн Содномын нэрэмжит
тэтгэлэг бий болгосугай.
2. “Академич Н.Содномын нэрэмжит òýòãýëýã îëãîõ æóðàì”, “Профессор
Д.Чүлтэмийн нэрэмжит тэтгэлэг олгох журам”-ыг тус тус 1 ба 2 дугаар
хавсралтаар баталсугай.
3. Нэрэмжит тэтгэлэгт олгох мөнгийг Бизнес төвийн орлогоос зарцуулсугай.
4. Нэрэмжит тэтгэлэгийн тухай оюутан суралцагчдад сурталчлах, тэтгэлэг
авахын төлөө идэвх чармайлт өрнүүлэх, зохих ѐсоор шалгаруулалт явуулж,
нэр дэвшүүлж байхыг Цөмийн физикийн тэнхмийн эрхлэгч /Н.Норов/-т үүрэг
болгосугай.

ЗАХИРАЛ

ПРОФ. С.ДАВАА

ЦСТ-ийн захирлын 2010.12.06-ны өдрийн
22 тоот тушаалын 2-р хавсралт

Профессор Д.Чүлтэмийн нэрэмжит тэтгэлэг олгох журàм
Íýã. Зорилго
1. Профессор Д.Чүлтэмийн нэрэмжит тэтгэлэг (цаашид нэрэмжит тэтгэлэг гэнэ) олгох
нь дараах үндсэн хоѐр зорилготой. Үүнд:
- Тус Цөмийн судалгааны төвийг үүсгэн байгуулагчдын нэг, монгол улсын цөмийн
физикийн шинжлэх ухааны анхны доктор, шинжлэх ухааны гавьяат зүтгэлтэн,
профессор Даржаагийн Чүлтэмийн алдрыг мөнхжүүлэх;
- Цөмийн физик, технологийн мэргэжлээр суралцаж буй оюутнуудын билиг
авъяас, ур чадвар, идэвх чармайлтыг дэмжих, амжилттай суралцахын төлөө
тэмүүлэлийг хөгжөөх.
Хоёр. Нэрэмжит тэтгэлэг олгох нөхцөл
Дараахи нºхцлийг хангасан оюутанд нэрэмжит тэтгэлэг олгоно. Үүнд:
2. Цөмийн физик, цөмийн технологи, цөмийн эрчим хүчний мэргэжлээр суралцаж буй
оюутан байх бөгөөд с¿¿ëèéí 4 óëèðëын голч дүн Â-ýýñ äîîøã¿é áàéõ (Сургалтын
албанаас гаргасан дүнгийн тодорхойлолтыг үндэслэнэ);
3. Эрдэм шинжилгээний хуралд илтгэл тавьж хэлэлцүүлсэн, багаж төхөөрөмж зохион
бүтээсэн;
4. Ýðäýì øèíæèëãýýíèé àæèëä äóð ñîíèðõîëòîé, àâüÿàñ ÷àäâàðòàé îþóòàí áîëîõûã
ìýðãýæëèéí тэнхим, îþóòíû õàìò îëîí áàòëàí òîäîðõîéëñîí áàéõ.
Гуðàв. Нэрэмжит тэтгэлэг олголт
5. Нэрэмжит тэтгэлэг олгох оюутны нэрийг тэнхмийн хурлаас дэвш¿¿лнэ.
6. Нэрэмжит тэтгэлэг олгох асуудлыг Төвèéí Захиргааны çºâëºëèéí õóðëààð
õýëýëö¿¿ëэн øèéäâýðлэж, çàõèðëûí òóøààëààð баталгаажуулан ãýð÷èëãýýã îëãîíî.
7. Нэрэмжит тэтгэлэгиéã õè÷ýýëèéí æèëä нэг оюутанд íýã óäàà îëãîõ áà ýðäýì
øèíæèëãýýíèé àæèëäàà òîãòâîðòîé, îíöãîé àìæèëò ãàðãàñàí îþóòàíä ¿ðãýëæë¿¿ëýí
олгож болох бºгººд уг асуудлыг нэрэмжит тэтгэлэгийг шинээр олгохтой нэгэн
àäèëààð øèéäâýðëýíý.
8. Нэрэмжит тэтгэлэгийн õýìæýý 200,000 төгрөг байх ба мөнгөний ханш, төвийн
санхүүгийн байдлыг харгалзан цаашид өөрчлөн тогтоож болно.
***

***

***

ЦСТ-ийн захирлын 2010.12.06-ны өдрийн
22 тоот тушаалын 1-р хавсралт

Акàдемич Н.Содномын нэрэмжит òýòãýëýã îëãîõ æóðàì
Íýã. Зорилго
1. Академич Намсрайн Содномын нэрэмжит тэтгэлэг (цаашид нэрэмжит тэтгэлэг гэнэ)
олгох нь дараах үндсэн хоѐр зорилготой. Үүнд:
- Тус Цөмийн судалгааны төвийг үүсгэн байгуулагчдын нэг, монгол улсын физикматематикийн ухааны анхны эрдэмтэн, гавьяат багш, академич, профессор
Намсрайн Содномын алдрыг мөнхжүүлэх;
- ЦСТ-èéí áàãø, ажилтнуудыí ìýðãýøëèéã äýýøë¿¿ëæ àõèñàí ò¿âøíèé ñóðãàëòàä
õàìðóóëàõ, òîãòâîð ñóóðüøèëòàé àæèëëах сонирхолыг дээшлүүлэх, төвийн
хүний нөөцийг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэõ.
Нэг. Нэрэмжит тэтгэлэг олгох нөхцөл
Дàðààõè íºõöëèéã õàíãàñàí äîêòîðàíòàä нэрэмжит òýòãýëýã îëãîíî. Үүнд:
2. ЦÑТ-ä 3-ààñ äîîøã¿é æèë áàãø, ýðäýì øèíæèëãýýíèé àæèëòíààð àæèëëàñàí
äîêòîðàíò áàéõ,
3. ÌÓÈÑ-èéí äîêòîðûí ñóðãàëòàä ýëñýýä 2-îîñ äîîøã¿é æèëäýý ñóðàëöàæ áàéãàà
áºãººä өмнөх улирлын ñóðãàëòûí òºëáºðèéã òºëñºí áàéõ,
4. Ñóðãàëòûí òºëºâëºãººã áèåë¿¿ëæ çîõèõ ¸ñîîð àòòåñòàò÷èëàãäñàí, ñóðãàëòûí 24-ººñ
äîîøã¿é áàãö öàãèéã òîîöóóëñàí áàéõ,
5. Б¿òýýë íü õýâëýí íèéòëýãäñýí áóþó ¿éëäâýðëýë, ïðàêòèêò øèëæñýí зохиогчийí
ãýð÷èëãýý, ëèöåíçè àâñàí, ялангуяа диссертациа хамгаалахад бэлэн болгосон áîë
ýí ò¿ð¿¿íä ñàéøààãäàíà.
6. Нэр дэвшигчийг óäèðäàã÷, òýíõìèéí õàìò îëîí áàòëàí òîäîðõîéëñîí áàéõ ба
тîäîðõîéëîëòîíä түүний ñóðãàëòûí òºëºâëãººíèé áèåëýëò, ýðäýì øèíæèëãýýíèé
àæëûí ¿ð ä¿í, öààøèä òîãòâîð ñóóðüøèëòàé àæèëëàõ èòãýë íàéäâàðòàé òóõàé
¿íýëýëò ä¿ãíýëò өгсөн байна.
Хоёр. Нэрэмжит тэтгэлэг олголт
7. Нэрэмжит тэтгэлэг олгох докторантыг төвèéí хамт олны õóðëààñ ил тод хэлэлцэж
дэвшүүлэн, тэмдэглэл хөтөлсөн байна.
9. Нэрэмжит тэтгэлэг олгох асуудлыг Төвèéí Захиргааны çºâëºëèéí õóðëààð
õýëýëö¿¿ëэн øèéäâýðлэж, çàõèðëûí òóøààëààð баталгаажуулан ãýð÷èëãýýã îëãîíî.
8.
9. Нэрэмжит тэтгэлэгийн õýìæýэ 500,000 төгрөг байх ба мөнгөний ханш, төвийн
санхүүгийн байдлыг харгалзан цаашид өөрчлөн тогтоож болно.
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