
 

 

 

 

“ШИЛДЭГ ОЮУТАН -2014"  

ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨР 

 

НЭГ. ТЭТГЭЛГИЙН ЗОРИЛГО 

Сурлага хөдөлмөр, соёл урлаг, нийгмийн салбарт амжилт гаргасан, олон 

нийтийн үйл хэрэгт санаачлагатай оролцогч, манлайлагч оюутнуудыг дэмжин 

урамшуулах зорилгоор "Шилдэг Оюутан-2014" тэтгэлэгт хөтөлбөрийг зарлаж 

байна. 

ХОЁР. ТЭТГЭЛГИЙН САН 

Шалгарсан оюутан тус бүрт 500.000 төгрөгний сургалтын төлбөрийн эрхийн 

бичиг гардуулна. 

ГУРАВ. ТЭТГЭЛЭГ ХҮСЭГЧИД ТАВИХ ШААРДЛАГА 

1. Завхан аймгийн Дөрвөлжин, Эрдэнэхайрхан сумдын харъяат бөгөөд сумандаа 

оршин суудаг байх; 

2. Төв, орон нутгийн их, дээд сургууль бакалаврын сургалтын 2 ба түүнээс дээш 

курсын оюутан байх; 

3. Сурлагын голч үнэлгээ нь 85% ба түүнээс дээш хувьтай байх буюу голч дүн 3 

ба түүнээс дээш байх 

4. Сургуулиа төгсөөд орон нутагтаа ирж ажиллах; 

ДӨРӨВ. ШАЛГАРУУЛАЛТ, ТЭТГЭЛЭГ ОЛГОЛТ 

1. Шалгуур үзүүлэлтүүдийг хангасан өргөдлүүдийг  2015.01.08-ээс 2015.01.23-

ны 18:00 цаг хүртэл Улаанбаатар хотод "Баян Айраг Эксплорэйшн " ХХК-ийн 

байранд, Завхан аймгийн Дөрвөлжин, Эрдэнэхайрхан суман дахь компанийн 

төлөөлөгчийн газарт ажлын цагуудаар хүлээн авна. 

2. Ирүүлсэн өргөдлийн материалыг буцаан олгохгүй. 

3. Шалгарсан оюутнуудын хариуг зөвхөн бүртгэлийн хуудас дээр бичигдсэн 

таны и-мэйл хаяг руу мэдэгдэх болно. 

4. Тэтгэлгийн мөнгийг сургалтын төлбөрийн зориулалтаар суралцагчийн 

сургуулийн дансанд шилжүүлнэ. 

 

 



 

 

ТАВ. БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ 

1. Бүртгэлийн анкет ( анкетийг  http://www.bayanairag.com/mn/  хаягаас авч, хар 

өнгийн балаар бөглөх ) [ Анкет татаж авах ] 

2. Сургуулийн тодорхойлолт( албан тоот ) 

          • Тэтгэлэг хүсэгч нь тус сургуулийн … анги, курст суралцдаг 

          • Сургалтын төлбөрөө хувиараа төлдөг нь үнэн болохыг тодорхойлсон 

байна. 

3. Оршин суугаа газрын ( сумын ) Засаг даргын тодорхойлолт 

          • Тэтгэлэг хүсэгч нь тус сум, багт амьдардаг 

          • Ам бүлийн тоо, малын тоо, өрхийн дундаж орлогыг тус бүр  

тодорхойлсон байна. 

4. Суралцсан хугацааны бүх дүнг жагсааж, сургуулийн сургалтын албаар 

баталгаажуулсан байна. 

5. Дараахь сэдвүүдээс аль нэгийг сонгож эссэ бичиж ирүүлэх    

      Сэдэв: 

 "Улс орны хөгжилд залуусын оролцоо ба хувь нэмэр"  

 "Уул уурхайн өгөөж орон нутагт" 

         Эссэг 800- 1000 үгэнд багтааж, компьютерт Arial 12 фонтоор бичиж А4 -ын 

цаасан дээр хэвлэсэн байна. 

6. Иргэний үнэмлэхний хуулбар (Нотариатаар батлуулсан байх албагүй) 

7. Хавсралт : 

          • Оюутан болсноосоо хойш гаргасан амжилтыг гэрчлэх баримтын 

хуулбарууд (Улс болон бүсийн чанартай тэмцээн, уралдаан, олимпиадаас авч 

байсан шагнал гэх мэт 5 хүртэлх материалыг хувилсан байх) 

 

 

Ерөнхий зохион байгуулагч: Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК 

Хамтран зохион байгуулагч: Дөрвөлжин сумын Оюутны холбоо 

 

 

ТА "ШИЛДЭГ ОЮУТАН" БОЛОХЫГ ХҮСВЭЛ ТАНД БОЛОМЖ 

НЭЭЛТТЭЙ БАЙНА. 
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