Оюутны үндэсний тэтгэлэг
Засгийн газрын 2012 оны 19 дүгээр
тогтоолын 3 дугаар хавсралтаас
Дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцагчийн сургалтын төлбөр болон амьжиргааны
зардлыг бүхэлд нь буюу тодорхой хэсгийг санхүүжүүлэхэд зориулан олгох буцалтгүй мөнгөн тусламжийг
суралцагчийн тэтгэлэг гэнэ.
Үндэсний тэтгэлэг
2.1. Монгол Улсын аттестатчилагдсан дээд боловсролын сургалтын байгууллагад зохих журмын дагуу
элсэж, суралцах чадвар, идэвх санаачилга, төлөвшлөө илтгэн харуулсан өдрийн ангийн суралцагчид
үндэсний тэтгэлэг олгоно.
2.2. Үндэсний тэтгэлгийг нэг хичээлийн жилд 10 хүртэл сарын турш олгоно. Тэтгэлэг олгох нийт хугацаа
нь тухайн мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөрт заасан жилээс хэтрэхгүй байна.
Урамшууллын тэтгэлэг
3.1. Монгол Улсын дээд боловсролын сургалтын байгууллагад сурлагын өндөр амжилт гарган суралцаж
байгаа болон эрэлт ихтэй мэргэжлээр өдрийн ангид амжилттай суралцаж байгаа суралцагчид
урамшууллын тэтгэлэг олгоно.
3.2. Эрэлт ихтэй мэргэжлийн чиглэлийг Засгийн газар тогтооно.
3.3. Урамшууллын тэтгэлгийг үндэсний тэтгэлгийн хэмжээнээс дараахь хувиар тооцон олгоно:
3.3.1. 3.2 болон түүнээс дээш голч дүнтэй суралцаж байгаа диплом, бакалаврын зэргийн
суралцагчид 50 хувийн;
3.3.2. 3.6 болон түүнээс дээш голч дүнтэй суралцаж байгаа диплом, бакалавр, магистр, докторын
зэргийн суралцагчид 75 хувийн;
3.3.3. боловсролын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллагын шийдвэрээр зохион
байгуулсан улсын олимпиадад эхний гурван байранд шалгарсан шинээр элсэгчид 100 хувийн;
3.3.4. боловсролын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллагын шийдвэрээр олон
улсын олимпиадад оролцож, шагналт байранд шалгарсан шинээр элсэгчид 100 хувийн;
3.3.5 олон улсын магадлан итгэмжлэлийн байгууллагаар магадлан итгэмжлэгдсэн хөтөлбөр болон
гадаадын нэр хүнд бүхий дээд боловсролын сургалтын байгууллагатай хамтарсан хос хөтөлбөрөөр
суралцаж байгаа 3.0 болон түүнээс дээш голч дүнтэй суралцагчид 50 хувийн;
3.3.6. эрэлт ихтэй мэргэжлээр элсэлтийн ерөнхий шалгалтын дундаж оноо нь 720-иос дээш
шинээр элсэгчид, 3.0 болон түүнээс дээш голч дүнтэй суралцагчид 50 хувийн.
3.4. Урамшууллын тэтгэлгийг давхардуулан олгохгүй.

Оюутан та БШУЯ-ны Сургалтын төрийн сангийн буцалтгүй тусламж болон хөнгөлөлттэй
зээлийн санхүүжилтэнд яаж хамрагдах вэ?
Хөнгөлөлттэй зээлийн нөхцөл
Зээлийн нөхцөлөөр суралцсан оюутан суралцах хугацаандаа мэргэжлийнхээ чиглэлээс хамаарч
Сургалтын төрийн сангаас дараах шаардлагыг хангасан тохиолдолд тодорхой хэмжээний
санхүүжилтийг зээлээр авч болно. Тухайн зээл нь ямар ч хүүгүй байна.
2.1. Элсэлтийн ерөнхий шалгалтад 600 болон түүнээс дээш оноо авсан элсэгч, 2.8 болон түүнээс дээш
голч дүнтэй суралцаж байгаа дараахь суралцагчид сургалтын төлбөрийн зээл олгоно:
2.1.1. хагас өнчин суралцагч;
2.1.2. малчин өрхийн суралцагч;
2.1.3. өрхийн нэг гишүүнд ногдох орлого нь Үндэсний статистикийн хорооноос тогтоосон бүсийн
амьжиргааны түвшингээс доогуур орлоготой өрхийн суралцагч;
2.1.4. гэрээт цэргийн албыг 2 жилээс доошгүй хугацаагаар хаасан суралцагч.
Дөрөв. Бүрдүүлэх материал
4.1. Монгол Улсын дээд боловсролын сургалтын байгууллагын суралцагч дараахь бичиг баримтыг
бүрдүүлэн жил бүрийн 9 дүгээр сарын 1-ний дотор тухайн дээд боловсролын сургалтын байгууллагын
захиргаанд өгнө:
4.1.1. өргөдөл;
4.1.2. эцэг эх, асран хамгаалагчийн болон суралцагчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар;
4.1.3. бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний хуулбар;
4.1.4. Боловсролын үнэлгээний төвийн батламж;
4.1.5. сургуульд зохих журмын дагуу элссэнийг гэрчлэх эрхийн бичиг;
4.1.6. үргэлжлүүлэн суралцагчийн дүнгийн тодорхойлолт;
4.1.7. энэхүү журмын 2.1.1-д заасан суралцагчийн хувьд эцэг, эхийн аль нэг нь нас барсныг
гэрчлэх бичиг баримтын хуулбар;
4.1.8. энэхүү журмын 2.1.2-т заасан суралцагчийн хувьд малчин өрх болохыг нотлох харьяалах
сум, дүүргийн Засаг даргаас баталгаажуулсан албан ёсны бичиг баримт;
4.1.9. энэхүү журмын 2.1.3-т заасан суралцагчийн хувьд харьяалах сум, дүүргийн Засаг
даргаас баталгаажуулсан албан ёсны бичиг баримт;
4.1.10. энэхүү журмын 2.1.4-т заасан суралцагчийн хувьд 2 жилээс доошгүй хугацаагаар гэрээт
цэргийн алба хаасныг тодорхойлсон харьяалах аймаг, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн
штабаас баталгаажуулсан албан ёсны бичиг баримт;
4.1.11. зээлийн баталгаа.
4.3. Дээд боловсролын сургалтын байгууллагаас ирүүлсэн дүгнэлт, суралцагчийн бичиг баримтыг
Сургалтын төрийн сан хянан үзэж, тухайн суралцагчид зээл олгох эсэх асуудлыг эцэслэн шийдвэрлэнэ.
Буцалтгүй тусламжийн нөхцөл
Дараахь суралцагчдад буцалтгүй тусламжаар сургалтын төлбөрийн санхүүжилт олгоно:
4.2.1. бүтэн өнчин бакалаврын зэргийн суралцагч;
4.2.2. хөгжлийн бэрхшээлтэй, эсхүл эцэг, эх нь хоёулаа хөгжлийн бэрхшээлтэй бакалаврын
зэргийн суралцагч;
4.2.3. хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан гишүүнтэй өрхийн бакалаврын зэргийн нэг суралцагч;
4.2.4. хоёр улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийн дагуу Монгол Улсын дээд боловсролын
сургалтын байгууллагад суралцаж байгаа гадаадын иргэн.
4.3. Сургалтын төлбөрийн болон амьжиргааны зардлын хэмжээг боловсролын болон санхүү, төсвийн
асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн хамтран тогтооно.

4.4. Сургалтын төрийн сан нь сургалтын төлбөр болон амьжиргааны зардал авах суралцагчтай гэрээ
байгуулна. Энэхүү гэрээний загварыг боловсролын болон санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн
газрын гишүүн хамтран батална.
4.5. Боловсролын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллага нь хичээлийн жилийн эцэст
урамшууллын тэтгэлэг олгох суралцагчийн сурлагын дүнгийн тайланг дээд боловсролын сургалтын
байгууллагаас авч, хяналт-шинжилгээ хийж, дүгнэлтийг Сургалтын төрийн санд хүргүүлнэ.
4.6. Суралцагчийн мэдлэгийг бодитой бус үнэлсэн, сурлагын тайланг үнэн зөв гаргаагүй нь нотлогдвол
тухайн дээд боловсролын сургалтын байгууллагын удирдлагад холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу
хариуцлага тооцно.
Тав. Бүрдүүлэх бичиг баримт
5.1. Тэтгэлэгт хамрагдах суралцагч нь дараахь бичиг баримтыг бүрдүүлэн суралцаж байгаа
сургуулийнхаа захиргаанд өгнө:
5.1.1. Өргөдөл;
5.1.2. Сурлагын дүнгийн тодорхойлолт
5.1.3. Боловсролын үнэлгээний төвийн батламж (шинээр элсэгч);
5.1.4. Боловсролын яамны томилолò
Бүтэн өнчин суралцагч нь;
• Бүтэн өнчин суралцагч нь эцэг, эхийн нас барсны гэрчилгээний хуулбар
• Суралцагчийн төрсний гэрчилгээний хуулбар
• Эцэг, эхийн цахим үнэмлэхний хуулбар
Хөгжлийн бэрхшээлтэй, эсхүл эцэг, эх нь хоёулаа хөгжлийн бэрхшээлтэй, хөдөлмөрийн чадвараа
бүрэн алдсан гишүүнтэй өрхийн бакалаврын зэргийн нэг суралцагч нь;
• Хөдөлмөрийн чадв ар алдалтын хувь, хугацаа тогтоосон акт, комиссын шийдвэрийн хуулбар
• Суралцагчийн төрсний гэрчилгээний хуулбар
• Эцэг, эхийн цахим үнэмлэхний хуулбар
Дээд боловсролын сургалтын байгууллагаас ирүүлсэн дүгнэлт, суралцагчийн бичиг баримтыг Сургалтын
төрийн сан хянан үзэж, тухайн суралцагчид буцалтгүй тусламж олгох эсэх асуудлыг эцэслэн
шийдвэрлэнэ.

ЗӨВЛӨМЖ
Оюутан онлайнаар дүн үнэлгээгээ харах зааварчилгаа:
1.
2.
3.

www.seruuleg.edu.mn веб сайт руу хандалт хийнэ.
Оюутан цэсний оюутны веб линк рүү дарж орно.
Дараах цонх гарч ирнэ.

1. Оюутны код гэсэн хэсэгт оюутны үнэмлэх дээр байгаа кодыг монголоор бичиж оруулна.
Оюутны код хэсэгт оруулах эхний 2 тэмдэгтүүд 2 тэмдэгтийн араас үнэмлэх дээрх кодоо
үргэлжлүүлэн бичнэ үү.
BM08D014 гэсэн кодтой бол БУ08D014 гэх мэтээр бичнэ.
Бизнесийн менежмент-БУ
Банкны менежмент-БМ
Олон улсын худалдаа, бизнесийн менежмент-ОУ
Нягтлан бодох бүртгэл-НБ
Төрийн захиргааны менежмент- ТЗ
График дизайн, Програм хангамж –КД, КП
Англи хэлний багш – АЗ
Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний менежмент –ХМ
Уул уурхайн бүх мэргэжил- УУ
Цахилгааны инженер – ЦИ
Барилгын менежмент – БИ
Авто замын барилга –АИ
2. Нууц үг хэсэгт регистрийн дугаарын сүүлийн 8 оронтой тоог бичнэ. Үсэг бичихгүй.
3. Код нууц үгээ оруулж дууссан бол НЭВТРЭХ товч дээр дарна.

