
ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД  

ХЭРГИИН САИДЫН  

ТУШААЛ 

2012 оны 03 сарын 20-ны өдөр   Дугаар А/51    Улаанбаатар хот 

 

ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ 

 

Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.9, Боловсролын чухай хуулийн 40 дүгээр 
зүйлийн 40.4.5, Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Оросын Холбооны Улсын Дотоод 
хэргийн яам хоорондын хамтын ажиллагааны хэлэлцээр /2001/-ийг үндэслэн ТУШААХ нь: 

Нэг. 'Гадаадын их, дээд сургуульд суралцагчдыг сонгон шалгаруулах, суралцуулах журам"-ыг 
хавсралт ёсоор шниэчлэн баталсугай. 

Хоёр. Энэ журам батлагдсантай холбогдуулан Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2009 оны 4 
дүгээр сарын 10-ны өдрийн 85 дугаар тогтоолоор баталсан "Гадаадын их, дээд сургуульд цэрэг, 
цагдаагийн алба хаагчийг сонгон шалгаруулах, суралцуулах журам"-ыг хүчингүй болсонд тооцсугай. 

Гурав. Суралцагчдад олгох зардлыг тухайн байгууллагын төсөвт тусган тооцож байхыг Санхүү, 
хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга /Г.Дамбийням/ болон харъяа агентлаг, байгууллагын 
удирдлагуудад үүрэг болгосугай. 

Дөрөв. Энэ тушаалын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төрийн захиргааны удирдлагын газар 
/Т.Алтангэрэл/-т даалгасугай. 
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Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2012 оны 03 
сарын 20-ны өдрийн А/51 дүгээр тушаалын 
хавсралт 

ГАДААДЫН ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛЬД СУРАЛЦАГЧДЫГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ, 
СУРАЛЦУУЛАХ ЖУРАМ 

Нэг. Зорилго 

1.1. Гадаадын их, дээд сургууль, академид суралцагчдыг сонгон шалгаруулах, суралцуулах, 
тэдэнд цэрэг, цагдаагийн цол, тэтгэлэг, хувцасны хангалт, замын зардал олгох асуудлыг энэхүү 
журмаар зохицуулна. 

Хоёр. Элсэгчид тавих шаардлага 

2.1. Гадаадын их, дээд сургууль, академи /өдөр, эчнээгээр/-д мэргэшил дээшлүүлэх 
болон мэргэжил эзэмших, боловсролын зэрэг ахиулах сургалтанд элсэгч нь дараахь 
нийтлэг шаардлагыг хангасан байна. 

2.1.1. ажиллагсадаас элсэгч нь мэргэжлээрээ цагдаа, дотоодын цэрэг, хил 
хамгаалах, шүүхийн шинжилгээ, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага, Дотоод 
хэргийн их сургууль /цаашид харъяа байгууллага гэнэ/-д 3-аас доошгүй жил үр бүтээлтэй 
ажилласан байх; 

2.1.2. мэргэжлийн боловсролын бакалавр, түүнээс дээш зэрэглэлийн сургуульд суралцах эрх 
авсан элсэгч нь суралцах орныхоо хэлийг чөлөөтэй эзэмшсэн, тухайн улс орны академи, их, дээд 
сургуулиас авах хэлний түвшин тогтоох шалгалтад тэнцсэн байх; 

2.1.3. суралцах мэргэжил, тухайн сургуулийн шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг бүрэн 
хангасан байх; 

2.1.4. эрүүл мэндийн үзлэгээр архаг өвчин, сэтгэцийн эмгэггүй нь тогтоогдсон байх. 

2.1.5.сахилга бат, ёс зүйн хувьд зөрчил, дутагдал гаргаж байгаагүй 

байх; 

2.1.6.ял шийтгэгдэж байгаагүй. 

 

2.2.Элсэгчид тавих тусгай шаардлага 

 

2.2.1.Адьюнктур, магистрантур, докторантурын сургалт: 

2.2.1.1.суралцах мэргэжлийнхээ чиглэлээр боловсролын магистр, 
бакалаврын зэрэг хамгаалсны дараа харъяа байгууллагад 2-оос доошгүй жил үр бүтээлтэй 
ажилласан; 

2.2.1.2.зэрэг горилох мэргэжлийн чиглэлээр судалгаа, шинжилгээний ажил хийж, 
бүтээлээ мэргэжлийн сэтгүүлд, эсхүл ном товхимол болгон нийтлүүлсэн; 

2.2.1.3.элсэгчийн судалгаа, шинжилгээний ажлын сэдэв, агуулга нь харъяа 
байгууллагын зорилго, зорилтыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон асуудлыг онол практикийн талаас судлан 
амьдралд нэвтэрч үр дүнгээ өгөхүйц байна. 

2.2.2.Удирдлагын академи болон түүнтэй дүйцүүлэх сургалт: 

2.2.2.1. харъяа байгууллагад мэргэжлээрээ тасаг, хэлтсийн дарга, түүнээс дээшхи 
албан тушаалын зэрэглэлийн удирдах албан тушаалд 3-аас доошгүй жил үр бүтээлтэй ажилласан 
байх. 

2.2.3.Бакалаврын болон түүнтэй адилтгах сургалт : 



2.2.3.1. боловсролын бакалаврын зэрэглэлийн сургалтад энэ журмын 2.1.1 -д заасан 
байгууллагад 3-аас доошгүй жил үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа алба хаагч, магадлан итгэмжлэгдсэн 
их, дээд сургуульд "А", "В" үнэлгээтэй суралцаж байгаа 25 хүртэлх насны сонсогч, оюутан болон 
тухайн жилд ерөнхий боловсролын сургуулийг "А", "В" үнэлгээтэй тогссөн, боловсролын ерөнхий 
мэдлэгийн шалгалтаар "нийгмийн тухай мэдлэг”-ийн шалгалтад нийт авбал зохих онооны 70 хувиас 
доошгүй, "математик"-ийн хичээлээр 60 хувиас доошгүй дүн авсан байх. 

Гурав. Элсэгчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулах 

3.1. Хууль зүй, дотоод хэргинн яам нь гадаад орнуудын зохих байгууллагатай 
байгуулсан гэрээг үндэслэн суралцуулах алба хаагчийн тоо, мэргэжлийг тогтоон харъяа 
байгууллагуудаас мэргэжилтэн бэлтгэх захиалга, саналыг авч, элсэгчдийг сонгон 
шалгаруулах, түүнчлэн сургалтын үр дүнг тооцох, дүгнэх ажлыг дараах журмаар 
гүйцэтгэнэ: 

3.1.1.гадаад орны их, дээд сургууль, академид суралцах суралцагчийг сонгон шалгаруулах 
шалгалтын комиссыг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын тушаалаар томилуулна; 

3.1.2.шалгалтын комисс нь шалгалт авах удирдамжийг батлан, шалгалт авах ажлыг зохнон 
байгуулна; 

3.1.3.шалгалтын комисс нь сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн бичиг баримтын 
бүрдүүлэлтийг эх материалтай нь тулган шалгаж, эрүүл мэндийн болон гадаадын их, дээд сургуульд 
элсэн суралцуулах босго онооны болзлыг хангаж байгаа оролцогчийг бие бялдар, сэтгэл зүйн сорил, 
монгол хэл, гадаад хэлний шалгалтад оруулна; 

3.1.4.шалгалтын комисс нь сонгон шалгаруулалтын дүнг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдад 
танилцуулна. 

3.2.Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд шалгаруулалтын дүнг үндэслэн суралцуулах тухай 
шипдвэрийг гаргаж, тухайн орноос Монгол Улсад суугаа Элчин сайдын яаманд материалыг хүргүүлж 
шийдвэрлүүлэх ба ОХУ-ын ДЯЯ-ны харъяа академи, их, дээд сургуульд суралцуулах элсэгчдийн 
материалыг Монгол Улсаас ОХУ-д суугаа Элчин сайдын яамны дэргэдэх Хууль зүй, дотоод хэргийн 
яамны байнгын төлөөлөгчид хүргүүлнэ. Бусад улс оронд суралцагчдын хувьд захиалагч байгууллага 
нь сургалтын гэрээ байгуулна. 

3.3.Суралцагч сахилга, бс зүйн зорчил гаргасан тохиолдолд хүлээлгэх хариуцлага, түүнчлэн 
сургуулиа төгссөний дараа томилсон газарт 5-аас доошгүй жил тогтвор суурьшн.пай ажиллах зэрэг 
асуудлыг гэрээнд тусгана. 

Дөрөв. Суралцагчийн цол, бусад зардал 

4.1. Ажиллаж байгаад цэрэг, цагдаагийн сургууль, академид элссэн алба хаагчийг 
цэрэг, цагдаагийн цолтой нь, их, дээд сургуулийн оюутныг цэрэг, цагдаагийн ахлагчийн 
бүрэлдэхүүнд хууль тогтоомжийн дагуу оруулж, /иргэний их, дээд сургуульд суралцагчид 
цол олгохгүйгээр/ тус тус суралцуулна. 

4.2. Суралцагчид цол, тэтгэлэгийг дараах байдлаар олгоно : 

4.2.1. тухайн байгууллагын захиалгаар гадаадын академи, их, дээд сургуульд адьюнктур, 
магистр, бакалаврын зэргээр боловсрол эзэмших эрх авсан боловч төрийн сангийн зээлд хамрагдаж 
чадаагүй алба хаагчдад ажиллаж байсан үеийнх нь албан тушаалын үндсэн цалингийн 90 хүртэл 
хувьтай тэнцэх хэмжээний тэтгэлэгийг улирал тутам, цолны нэмэгдлийг сар бүр тус тус олгоно; 

4.2.2.ерөнхий боловсролын сургууль төгсөгч болон магадлан итгэмжлэгдсэн их, дээд 
сургуульд суралцаж байгаад тухайн байгууллагын захиалгаар гадаадын академи, их, дээд сургуулийн 
бакалаврын зэрэглэл олгох сургалтад элсэн суралцагчдад "ТТ-3" цалингийн зэрэглэлийн 30-50 хувьтай 
тэнцэх хэмжээний тэтгэлэгийг улирал тутам, цолны нэмэгдлийг сар бүр тус тус олгоно. 

4.3. Суралцагчийн офицер, ахлагчийн цолыг цол олгох журамд заасан хугацаа, журмыг баримтлан 
олгоно. 

4.4. Суралцаж байгаа цагдаа, цэргийн алба хаагчийг албаны дүрэмт хувцсаар хангаж, зохих 
заавар, журмын дагуу нөхөн хангалт хийнэ. 



4.5. Суралцагчийн эх орондоо ирэх, буцах унааны зардлыг харъяа байгууллага жилд нэг удаа галт 
тэрэгний тарифаар тооцож олгохоос гадна төгсөх дамжааны суралцагч үйлдвэрлэлийн /уртын/ 
дадлага хийхээр эх орондоо ирэх үед олгоно. 

4.6. Суралцагчдад олгох тэтгэлэг, хувцасны хангалт, унааны зардал, эрүүл мэндийн даатгалын 
зардлыг байгууллагын төсөвт суулган тооцож олгоно. 

4.7. Суралцагч нь сурлага, сахилга, ёс зүйн зөрчил гаргасан болон хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр 
сургууль, академиас хасагдсан тохиолдолд суралцаж байсан хугацааны сургалтын зардал, унаа, 
хангалт зэрэг зардлыг тухайн үеийн мөнгөний ханшаар бодож нөхөн төлүүлнэ. 

Тав. Бусад асуудал 

5.1. Суралцагч нь сурлагын дүн болон сахилга, ёс зүйн байдлын талаарх сургуулийн 
тодорхойлолтыг хичээлийн жил дуусмагц Монгол Улсаас ОХУ-д суугаа Элчин сайдын 
яамны дэргэдэх Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны төлөөлөгч, бусад оронд суралцагчдын 
хувьд үндэсний группын дарга нь харъяалах байгууллагад ирүүлж байна. 

5.2. Суралцагч нь өвөл, зуны амралтаар болон бусад шалтгаанаар эх орондоо 
ирмэгц болон түүнчлэн буцахаас 3 хоногийн дотор харъяалах газарт бүртгүүлнэ. 
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