
Засгийн газрын 2012 оны 19 дүгээр  

тогтоолын 4 дүгээр хавсралт  

 
ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГАД СУРАЛЦАГЧИД СУРГАЛТЫН 

ТӨЛБӨРИЙН БОЛОН АМЬЖИРГААНЫ ЗАРДЛЫН ЗЭЭЛ ОЛГОХ ЖУРАМ 
 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл 

1.1. Монгол Улсын болон гадаад орны дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцагчид сургалтын 

төлбөрийн болон амьжиргааны зардлын зээл олгоход энэхүү журмыг мөрдөнө.  

1.2. Энэхүү журам нь Монгол Улсын болон гадаад орны дээд боловсролын сургалтын байгууллагад бакалавр, 

магистр, докторын боловсрол эзэмшихээр зохих журмын дагуу элсэн өдрийн ангид суралцаж байгаа болон 

гадаадын дээд боловсролын байгууллагад докторын дараахь сургалтад хамрагдаж байгаа Монгол Улсын 

иргэнд хамаарна.  

1.3. Монгол Улсын дээд боловсролын сургалтын байгууллагын суралцагчид зөвхөн сургалтын төлбөрийн, 

гадаадын дээд боловсролын сургалтын байгууллагын суралцагчид сургалтын төлбөрийн болон амьжиргааны 

зардлын зээл олгоно.  

1.4. Зээлийн гэрээний загвар, зээлийн хэмжээг боловсролын болон санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн 

газрын гишүүн хамтран батална.  

1.5. Тухайн жилд сургалтын төлбөрийн зээл авах суралцагчдын хяналтын тоог боловсролын болон санхүү, 

төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний хамтарсан тушаалаар жил бүрийн 7 дугаар сарын 1-ний 

дотор тогтооно. Боловсролын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллага нь хяналтын тооны 

хуваарийг холбогдох байгууллага, олон нийтэд мэдээлэх ажлыг хариуцна.  

 

Хоѐр. Монгол Улсын дээд боловсролын сургалтын байгууллагад 

суралцагчид олгох сургалтын төлбөрийн зээл 
 

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. 
 

Гурав. Гадаад орны дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцагчид олгох сургалтын 

төлбөрийн болон амьжиргааны зардлын зээл 
 

3.1. Сургалтын төлбөрийн болон амьжиргааны зардлын зээлийг нэг суралцагчид нэг удаа олгоно.  

3.2. Сургалтын төлбөрийн болон амьжиргааны зардлын зээлийг бакалаврт 2 жил, магистрантад 2 жил, 

докторантад 3 жил, докторын дараахь сургалтад хамрагдагчид 1 жил хүртэлх хугацаатайгаар үл хөдлөх 

хөрөнгө барьцаалан олгоно.  

3.3. Зээлд хамрагдах суралцагчийг сонгон шалгаруулах журмыг боловсролын асуудал эрхэлсэн Засгийн 

газрын гишүүн батална.  

 

Дөрөв. Бүртгэл, шалгаруулалт  

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 ѐсны бичиг баримт;  

4.1.9. энэхүү журмын 2.1.3-т заасан суралцагчийн хувьд харьяалах сум, дүүргийн Засаг даргаас 

баталгаажуулсан албан ѐсны 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 ѐсны бичиг баримт;  

4.1.11. зээлийн баталгаа 



4.2. Сургалтын төлбөрийн зээл авахыг хүссэн суралцагчдаас хяналтын тоонд багтаан сонгон шалгаруулах 

ажлыг дээд боловсролын сургалтын байгууллагын захирлын тушаалаар байгуулсан комисс хариуцан зохион 

байгуулна. Комиссын бүрэлдэхүүнд тухайн дээд боловсролын сургалтын байгууллагын сургалтын болон 

оюутны асуудал хариуцсан ажилтан, оюутны байгууллага, суралцагчдын эцэг эх, асран хамгаалагчийн 

төлөөллийг оруулна. Комисс нь энэхүү журмын 4.1-д заасан бичиг баримтыг үндэслэн сургалтын төлбөрийн 

зээл олгох элсэгч, суралцагчийг жил бүрийн 9 дүгээр сарын 15-ны дотор сонгож, дүгнэлтийг Сургалтын 

төрийн санд хүргүүлнэ. 

4.3. Дээд боловсролын сургалтын байгууллагаас ирүүлсэн дүгнэлт, суралцагчийн бичиг баримтыг Сургалтын 

төрийн сан хянан үзэж, тухайн суралцагчид зээл олгох эсэх асуудлыг эцэслэн шийдвэрлэнэ. 

4.4. Гадаадын дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцагч дараахь бичиг баримтыг бүрдүүлнэ:  

4.4.1. зээл хүссэн өргөдөл; 

4.4.2. Сургалтын төрийн сангийн зээлээр суралцуулах тухай боловсролын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын 

гишүүний шийдвэрийн хуулбар;  

4.4.3. итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөө томилсон тухай итгэмжлэл;  

4.4.4. боловсролын баримт бичгүүдийн хуулбар;  

4.4.5. зээлийн барьцааны гэрээ;  

4.4.6. дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцуулах урилга, сургалтын төлбөрийн болон 

амьжиргааны зардлын нэхэмжлэл, харилцах данс.  

 

Тав. Зээлийн гэрээ, санхүүжилт  

5.1. Сургалтын төрийн сан нь сургалтын төлбөрийн болон амьжиргааны зардлын зээл авах суралцагчтай 

зээлийн гэрээ байгуулна. 

5.2. Монгол Улсын дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцагчийн зээлийн гэрээнд талуудын эрх, 

үүрэг, зээлийн санхүүжилтийн хугацаа, эргэн төлөгдөх нөхцөлийг тодорхой тусгана. 

5.3. Гадаадын дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцагчийн зээлийн гэрээнд энэхүү журмын 5.2-т 

зааснаас гадна итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн тухай мэдээлэл, суралцах хугацаа, дээд боловсролын сургалтын 

байгууллага, мэргэжлийн чиглэл, гэрээний нөхцөл зөрчигдсөн тохиолдолд талуудын хүлээх хариуцлагыг 

тодорхой тусгана. 

5.4. Сургалтын төлбөрийн зээлийн санхүүжилтийг дээд боловсролын сургалтын байгууллагын дансанд 

шилжүүлнэ.  

5.5. Сургалтын төлбөрийн зээлд хамрагдаж байгаа суралцагчийн сурлагын голч дүн 2.8 болон түүнээс дээш 

байх тохиолдолд гэрээг сунгаж, санхүүжилтийг үргэлжлүүлэн олгоно. Голч дүнгийн үзүүлэлтээр хасагдсан 

суралцагчийн оронд тухайн дээд боловсролын сургалтын байгууллагад нэг хичээлийн жилээс доошгүй 

хугацаанд 2.8-аас дээш голч дүнтэй суралцаж байгаа суралцагчийг зээлд хамруулж болно.  

5.6. Суралцагч нь чөлөө авсан, эсхүл журамд заасан голч дүнгийн шаардлага хангахгүй суралцсан тохиолдолд 

дээд боловсролын сургалтын байгууллагын албан ѐсны мэдэгдэл, саналыг үндэслэн гэрээг цуцалж, 

санхүүжилтийг зогсооно.  

5.7. Дээд боловсролын сургалтын байгууллага нь сургалтын төлбөрийн зээлээр суралцагчийн шилжилт 

хөдөлгөөний талаархи мэдээллийг 30 хоногийн дотор Сургалтын төрийн санд албан бичгээр мэдэгдэнэ.  

5.8. Гадаадад суралцагчийн сургалтын төлбөрийн болон амьжиргааны зардлын зээлийн гэрээг сунгах, 

санхүүжилтийг олгох, зогсоох асуудлыг дээд боловсролын сургалтын байгууллагын тодорхойлолт, сурлагын 

дүнг үндэслэн шийдвэрлэнэ. 

 

Зургаа. Бусад  

6.1. Сургалтын төрийн сан нь сургалтын төлбөрийн болон амьжиргааны зардлын зээл авсан суралцагчдын 

нэгдсэн бүртгэл хөтөлж, мэдээллийн сан бүрдүүлж ажиллана.  

6.2. Сургалтын төлбөрийн болон амьжиргааны зардлын зээлийн гэрээ, зээлийн санхүүжилттэй холбогдон 

гарсан маргааныг холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журмаар зохицуулна. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


