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БХИС- ИЙН СУРАЛЦАГЧДААС ОНЦГОЙ АМЖИЛТ ГАРГАСАÍ ÑÎ Í ÑÎ Ã× ,
Î Þ ÓÒÀÍ , ÑÓÐÀÃ× ÄÀÄ НЭРЭМЖИТ ЦАЛИН, ШАГНАЛ ОЛГОХ ЖУРАМ
Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1 “БХИС-ийг 2010-2020 онд хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөө”-нд дэвшигдсэн
зорилго, зорилтуудыг хэрэгжүүлж, суралцагчдын сурлагын чанарыг дээшлүүлэх,
тэдэнд оюун ухаан, ёс суртахуун, гоо зүй, бие бялдрын өв тэгш хөгжил, хүмүүжил
төлөвшүүлж, далайцтай сэтгэж, оновчтой шийдвэр гаргах чадвар, нийгэм, хамт
олны өмнө хүлээх хариуцлагаа ухамсарлан биелүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэхэд
энэхүү журмын зорилго оршино.
1.2 Монгол Улсын цэргийн дүрмүүд, “БХИС-ийн дотоод журам”-ын заалт,
шаардлагыг хангасан, сургалтын гэрээгээр хүлээсэн үүргээ бүрэн биелүүлж,
сурлага, урлаг, спортын òº ðëº º ð онцгой амжилт гаргасан шилдэг сонсогч, оюутан,
сурагчийг бүх талаар дэмжиж, тэдний амжилтыг бусдад түгээн алдаршуулахад
энэхүү журмыг баримтлана.
Хоёр.Онцгой амжилт гаргасан суралцагчдыг
шагнаж урамшуулах чиглэл
2.1 БХИС-ийн суралцагч, сонсогч, оюутан, сурагчдыг дараах чиглэлээр
шагнаж урамшуулна.
• Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Зэвсэгт хүчний Åрөнхий командлагчийн
нэрэмжит шилдэгийн шилдэг сонсогчийн шагнал (Åðº í õèéëº ã÷èéí
Òàì ãèéí ãàçðààñ ãàðãàñàí тусгай журмû í äàãóó);
• Жанжин Д.Сүхбаатарын нэрэмжит цалин олгох;
• Хатанбаатар Магсаржавын нэрэмжит шагнал (жилд 1 удаа Ар гэрээс
нь олгодог);
• Жанжин Ж.Лхагвасүрэнгийн нэрэмжит шагнал (жилд 1 удаа Ар гэрээс
нь олгодог);
• Хурандаа генерал Ж.Ёндонгийн нэрэмжит шагнал (жилд 1 удаа Ар
гэрээс нь олгодог);
• Дэслэгч генерал Ш.Жадамбаагийн нэрэмжит шагнал (жилд 1 удаа Ар
гэрээс нь олгодог);
• Мэргэжлийн дагуу, төрөл бүрийн олимпиад, эрдэм шинжилгээ, зохион
бүтээх болон тодорхой төсөлт ажилд оролцож онцгой амжилт
гаргасан суралцагчдад олгох шагнал;
• БХИС-ийн бакалаврын түвшний сургалтыг 3.8-аас дээш голч дүнтэй
төгссөн сонсогч, оюутанд онцгойлох диплом, àëòàí ì åäàëü гардуулж,
сургуульдаа багшлуулах, магистрантурт урилгаар суралцуулах;
• 2 улирал дараалан 3.7-оос дээш голч дүнтэй суралцсан сонсогч,
оюутан, сурагчдыг “Онц сурлагатан” энгэрийн тэмдгээр шагнах,
гадаадын нэр хүндтэй их, дээд сургуульд суралцуулах сонгон
шалгаруулалтад эхний ээлжинд оруулах;
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Гурав. Нэрэмжит цалин, шагналд тодорхойлж,
шалгаруулах болзол
3.1 Жанжин Д.Сүхбаатарын нэрэмжит цалинд нэр дэвших сонсогч, оюутан
нь Цэргийн командын сургууль, Цэргийн инженерийн сургууль, Цэргийн хөгжмийн
сургуулийн удирдаачийн мэргэжлээр суралцагч байх бөгөөд кредит цагаа бүрэн
хангаж 6 улирал дараалан 3.8-аас дээш голч дүнтэй суралцсан, сонсогч, оюутны
эрдэм шинжилгээ судалгааны ажилд тогтмол оролцож тодорхой амжилт гаргасан,
нийгмийн идэвхи, санаачлагатай, ёс суртахууны зөв төлөвшил, хүмүүжилтэй, хамт
олны дунд нэр хүндтэй, хүлээн зөвшөөрөгдсөн байх нийтлэг шалгуур, шаардлага
тавигдана.
3.2 Хатанбаатар Магсаржавын нэрэмжит шагналд тодорхойлогдох сонсогч,
оюутан нь Цэргийн инженерийн сургуулèéí суралцагч баéõ áà кредит цагаа бүрэн
хангаж, сүүлийн 4-өөс доошгүй улирал дараалан 3,7-оос дээш голч дүнтэй
суралцсан, нийгмийн идэвхи сайтай, зөв хүмүүжил, төлөвшилтэй байх шалгуур,
шаардлагыг хангасан суралцагчдаас хичээлийн жил бүр нэг удаа шалгаруулна.
3.3 Жанжин Ж.Лхагвасүрэнгийн нэрэмжит шагналд тодорхойлогдох сонсогч,
оюутан нь ЦКС, ЦИС, ЦХС-ийн сонсогч, оюутнууд байх бөгөөд кредит цагаа бүрэн
хангасан, сүүлийн 4-өөс доошгүй улирал дараалан 3.7-оос дýýø голч дүнтэй
суралцсан, нийгмийн идэвх санаачлагатай, зөв хүмүүжил, төлөвшилтэй, õàì ò
î ëí û õî î äóí ä í ýð õ¿í äòýé байх шалгуур, шаардлагыг хангасан суралцагчаас
хичээлийн жил бүр 1 удаа шалгаруулна.
3.4 Хурандаа генерал Ж.Ёндон, дэслэгч генерал Ш.Жадамбаа нарын
нэрэмжит шагналд ЦКС-ийн Ерөнхий цэргийн команд, Төрийн захиргааí û
мэргэжлээр суралцдаг, кредит цагаа бүрэн хангасан, сүүлийн 4 улирал дараалан
3.7-оос дýýø голч дүнтэй суралцсан, нийгмийн идэвхи санаачлагатай, зөв
хүмүүжил, төлөвшилтэй оюутан, сонсогчийг хичээлийн жил бүр 1 удаа
шалгаруулна.
Дөрөв. Шалгаруулалт явуулах
4.1 Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Зэвсэгт хүчний Ерөнхий командлагчийн
шагналыг “Монгол цэргийн өдөр”-өөр жанжин Д.Сүхбаатарын нэрэмжит цалинд
өргөмжлөх суралцагчийг жил бүр БХИС-ийн ойн өмнө, Хатанбаатар Магсаржав,
жанжин Ж.Лхагвасүрэн, хурандаа генерал Ж.Ёндон, дэслэгч генерал Ш.Жадамбаа
нарын нэрэмжит шагналд жил бүрийн хичээлийн жилийн эхэнд бүрэлдэхүүн
сургууль бүрээс тус бүрт 3 хүртэл хүнийг тодорхойлж нэр дэвшүүлнэ.
4.2 Шалгуур үзүүлэлтийг бүх талаар хангаж байгаа суралцагчийн
материалыг бүрэлдэхүүн сургуулиуд тухайн номинацид шалгаруулалт явуулахаас
тодорхойлохоос 1 сарын өмнө БХИС-ийн захиргааны зөвлөлд ирүүлнэ. Бүрдүүлэх
материал:
− анкет (төрийн албан хаагчийн 1 дүгээр маягтын дагуу)
− тодорхойлолт
− бүрэлдэхүүн сургуулиас нэр дэвшүүлсэн тухай хурлын тэмдэглэл
− сурлагын дэвтэр (эх хувиар)
− эрдэм шинжилгээний бүтээлийн жагсаалт
− урд өмнөх шагнагдаж байсан материалын үнэмлэх, гэрчилгээ, бусад
материалын хуулбар
− хамт олноос гаргасан санал (сонсогч, оюутны зөвлөл гм)
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4.3
БХИС-ийн захиргааны óäèðäëàãû í болон Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн
бүр нэр дэвшигчдийн материалтай танилцан, шалгуурын дагуу 1-10 оноо өгч
нийлбэр оноогоор байр эзлүүлж дүгнэнэ.
4.4 Нэрэмжит цалин, шагнал авах суралцагчдын тоо, цалин, шагналын
хэмжээ
• Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Зэвсэгт хүчний Ерөнхий командлагчийн
шагнал нь Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газраас баталсан “тусгай
журам”-ын дагуу шалгарсан шилдэг сонсогчид жилд 1 удаа олгогдоно.
• Жанжин Д.Сүхбаатарын нэрэмжит цалинд жил бүр 1 сонсогч (оюутан)
шалгарóóëæ, сар бүрийн 50000 төгрөг буюу жилд 500000 төгрөг
• Хатанбаатар Магсаржав, жанжин Ж.Лхагвасүрэн, хурандаа генерал
Ж.Ёндон, дэслэгч генерал Ш.Жадамбаа нарын нэрэмжит шагналыг тус бүр 1 хүнд
жилд 1 удаа эдгээр хүмүүсийн ар гэрээс нь олгогдоно.
Тав. Нэрэмжит цалин, шагналыг гардуулах
5.1 Нэрэмжит цалин, шагналыг тусгай хөтөлбөр, дэгийн дагуу хамт олны
өмнө ёслол хүндэтгэлтэйгээр гардуулна.
• Нэрэмжит цалинт сонсогч, оюутанд батламж гардуулж сар бүрийн 25-ны
дотор цалинг олгож байна.
• Нэрэмжит цалинт сонсогч, оюутнууд өөрсдийн бүтээлээр үзэсгэлэн гаргаж
нийтэд танилцуулахын зэрэгцээ хичээлийн жилд 2-оос доошгүй удаа чөлөөт
сэдвээр лекц уншдаг уламжлал тогтоно.
5.2 Нэрэмжит цалинг цуцлах
Жанжин Д.Сүхбаатарын нэрэмжит цалинг дараах тохиолдолд захиргааны
санаачлагаар цуцална. Үүнд:
• Цалин авах хугацаандаа уг шалгуур үзүүлэлтийн шаардлагыг
биелүүлж чадаагүй;
• Ямар нэг шалтгаанаар сургалтын чөлөө авсан;
• Сахилга хариуцлагын зөрчил дутагдал гаргасан.
Зургаа. Сурлага, эрдэм шинжилгээ, зохион бүтээх ажил, урлаг, спортû í
÷èãëýëýýð онцгой амжилт гаргасан суралцагчдад
олгох шагнал, урамшуулал, хөнгөлөлт
6.1 Олон улс, улсын хэмжээний олимпиад, эрдэм шинжилгээ, зохион бүтээх
уралдаанд БХИС-ийг төлөөлөн оролцож, эхний 3 байранд шалгарсан сонсогч
оюутныг гаргасан амжилтаас нь шалтгаалан нэг удаагийн мөнгөн шагнал олгож,
өөрийн сонирхлын нь дагуу гадаадын цэргийн сургуульд тэтгэлэгтэй суралцуулах
зэрэг урамшууллын бусад хэлбэрээр бүх талын дэмжлэг үзүүлнэ.
6.2 БХИС-ийн нэрийн өмнөөс олон улс, улсын болон Зэвсэгт хүчний
хýì æýýнд зохиогдсон урлаг, соёлын арга хэмжээнд оролцож онцгой амжилт
гаргасан сонсогч, оюутан, сурагчийг дараах байдлаар шагнаж урамшуулна.
• Олон улсын хэмжээний урлагийн наадамä оролцож ì åäàëüò áàéðàí ä
шалгарсан бол шагналын чансаанаас хамаарч сонсогч, сурагчийг ì º í ãº í áî ëî í
ì àòåðèàëëàã ýä ç¿éëñýýð ø àãí àõ, î юутí û ñóðãàëòû í òº ëáº ðèéã 50 õ¿ðòýë õóâèàð
õº í ãº ëº õ óðàì ø óóëàë ¿ç¿¿ëí ý.
• Улсын хэмжээний урлагийн наадамä оролцож медальт байрт
шалгарсан сонсогч, сурагчийг эзэлсэн байраас хамааруулан ì º í ãº í áî ëî í
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ì àòåðèàëëàã ýä ç¿éëñýýð ø àãí àõ, î юутí û ñóðãàëòû í òº ëáº ðèéã 30 õ¿ðòýë õóâèàð
õº í ãº ëº õ óðàì ø óóëàë ¿ç¿¿ëí ý.
• Зэвсэгт хүчний хэмжээнд зохиогдсон урлагийн наадамд оролцож
эхний 3 байранд шалгарсан сонсогч, сурагчийг шагналын чансаанаас хамааруулан
ì º í ãº í áî ëî í ì àòåðèàëëàã ýä ç¿éëñýýð ø àãí àõ, î юутí û ñóðãàëòû í òº ëáº ðèéã 20
õ¿ðòýë õóâèàð õº í ãº ëº õ óðàì ø óóëàë ¿ç¿¿ëí ý.
• Урлагийн тодорхой төрөлд хамтлаг, áàã, цөөхүүл байдлаар оролцож
эхний 3 байранд шалгарсан бол үзүүлсэн амжилтад нь нийцүүлэн БХИС-ийн
захирлын тушаалаар шагнаж урамшуулæ áî ëí î .
6.3 Олимпийн наадам, дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээн, олон улс,
улсын хэмжээний тэмцээн уралдаан, Батлан хамгаалах салбарын хýì æýýí ä
явагдсан спортын тэмцээн, уралдаанд БХИС-ийн нэрийн өмнөөс оролцож онцгой
амжилт гаргасан сонсогч, сурагч, оюутанд дараах төрлийн шагнал, урамшуулал
олгож, хөнгөлөлт эдлүүлнэ. ¯ ¿í ä:
• Олимпийн наадам, òèâ дэлхийн аваргын тэмцээнд медальт болон
шагналт байранд орсон хүмүүс Монгол Улсын Засгийн газраас баталсан журмын
дагуу шагнагдана. (Мэргэжлийн дагуу áî ëî í º º ðèéí ñî í èðõî ëû í äàãóó í ü
гадаадû í улс орны цэргийн сургуульд суралцуулна)
• Улсын àâàðãû í тэмцээнд оролцож эхний 3 байранд орсон бол
медалийн òº ðëº º ñ хамаарàí сонсогч, ñóðàã÷èéг ì º í ãº í áî ëî í ì àòåðèàëëàã ýä
ç¿éëñýýð ø àãí àõ, оюутны сургалтын төлбөрийг 50 õ¿ðòýë õóâèàð хөнгөлº õ
óðàì ø óóëàë ¿ç¿¿ëí ý.
• Зэвсэгт хүчний àâðàãà ø àëãàðóóëàõ спортын уралдаан тэмцээнд
медальт байрт шалгарсан сонсогчийг медалийн òº ðëº º с хамааран сонсогч,
ñóðàã÷èéã ì º í ãº í áî ëî í ì àòåðèàëëàã ýä ç¿éëñýýð ø àãí àõ, î юутí û ñóðãàëòû í
òº ëáº ðèéã 30 õ¿ðòýë õóâèàð õº í ãº ëº õ óðàì ø óóëàë ¿ç¿¿ëí ý.

СУРГАЛТЫН БОДЛОГО, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН АЛБА
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