
“ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ JDS ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨР” 

Хөтөлбөрийн товч танилцуулга 

JDS хөтөлбөр нь Монгол улсын нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн төлөвлөгөөг төлөвлөн хэрэгжүүлж, улс орноо удирдан манлайлах 
төлөвтэй залуу төрийн албан хаагчдыг Япон улсын их дээд сургуульд суралцуулах замаар боловсон хүчнийг нь мэргэшүүлэн бэлтгэх, мөн 
суралцсан оюутнууд нь Япон улсыг илүү танин мэдэж, хоёр улсын найрамдалт харилцааг бататган бэхжүүлэхэд хувь нэмэр оруулах гэсэн 
үндсэн хоёр зорилгоор хэрэгждэг.   

 

Шалгуур үзүүлэлт 

• Ахисан төвшний хөтөлбөр (Хугацаа: Жил бүрийн өмнөх оны 10-р сар) 

Тэтгэлгийн 
хугацаа 

Магистрын зэрэг 2 жилийн Зэргийн хичээл 

Докторын зэрэг 3 жилийн Зэргийн хичээл 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Магистр:  
Нийтлэг шалгуур: 

1. Монгол улсын иргэн байх 
2. Элсэн орох хичээлийн жилд 25-39 настай байх 
3. Монгол улсын болон гадаад орны магадлан итгэмжлэгдсэн их дээд сургуульд бакалаврын зэрэг хамгаалсан 

байх 
Төрийн албан хаагчид:  

4. Монгол улсын төрийн байгууллагын үндсэн албан хаагч байх (Хөрөнгийн Биржээс бусад төрийн өмчит 
компаниуд хамрагдахгүй) 

5. Өргөдлийн маягт хүлээж авах эцсийн өдрийн байдлаар 2-оос дээш жил үндсэн албан хаагчаар ажилласан байх 
6. Англи хэл дээр магистрантурт суралцаж чадахуйц Англи хэлний өндөр мэдлэгтэй байх. (TOEFL iBT 61 (ITP 500) / 

IELTS 5.5 ба түүнээс дээш байвал сайн, заавал оноо шаардахгүй) 
7. Бие махбодь, сэтгэл зүйн хувьд эрүүл байх 

Хувийн хэвшил:  

4． Өргөдлийн маягт хүлээж авах эцсийн өдрийн байдлаар дараах байгууллагуудын аль нэгт 2-оос дээш жил үндсэн 

ажилтнаар ажилласан байх: 

• Монгол - Японы Хүний Нөөцийн Хөгжлийн Төвийн бизнесийн Үндсэн сургалт болон Загвар аж ахуйн нэгжийг 
хөгжүүлэх, оношилгоо, зааварчилгааны хөтөлбөр сургалтад ажилчдаа хамруулсан байгууллагын үндсэн 



албан хаагч байх 

• Жайкагаас хэрэгжүүлж буй “Жижиг, Дунд Үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, байгаль орчныг хамгаалах 2 үе шаттай 
төсөл” -ийн зээлд хамрагдсан компаний үндсэн албан хаагч, эсвэл уг зээлийн үйл ажиллагаанд оролцож буй 
арилжаааны банкны үндсэн албан хаагч байх  

• Монгол улсн Төрийн өмчит компаний үндсэн албан хаагч байх 

• Монголд үйл ажиллагаа явуулж буй Япон компаний үндсэн албан хаагч байх 

• Японы засгийн газрын тэтгэлэг (Монбүшо)-р Япон улсад бакалаврын зэрэг хамгаалсан, дээр дурдсан 
байгууллагуудаас бусад компаний үндсэн ажилтан байх (Бизнесийн удирдлага, эдийн засгийн чиглэлээр 
суралцсан бол давуу талтай) 

5. Япон хэл дээр магистрантурт суралцаж чадахуйц Япон хэлний өндөр мэдлэгтэй байх. (Япон хэлний түвшин 
тогтоох шалгалтын N1 түвшин, эсвэл J-Test-ийн 700 ба түүнээс дээш байвал сайн. ) 

Доктор 

1. Монгол улсын иргэн байх 
2. Элсэн орох хичээлийн жилд 45 болон түүнээс доош настай байх 
3. Япон улсад магистрын зэрэг хамгааалсан байх 
4. Монгол улсын төрийн байгууллагын үндсэн албан хаагч байх 
5. Өргөдлийн маягт хүлээж авах эцсийн өдрийн байдлаар магистраа төгсөөд, 2-оос дээш жил Монгол улсын 

төрийн байгууллагад үндсэн албан хаагчаар ажилласан байх 
6. Элсэгч нар нь Япон улсад суралцсан сургуулийнхаа удирдагч багшаасаа зөвшөөрөл авсан байх хэрэгтэй. (Их 

сургуулийн удирдагч багшаасаа тодорхойлолт авах) 

 

Сонгон шалгаруулалтын үйл явц (Магистр) 

1 

 

2 

 

3 

  



 1-р шалгаруулалт: 
Бичиг баримтын 

сонгон 
шалгаруулалтыг их 

сургууль хийнэ 

 2-р шалгаруулалт: 
Мэргэжлийн 

ярилцлагыг их 
сургууль хийнэ 

 

 3-р шалгаруулалт:  
Ерөнхий ярилцлагыг 

Удирдах зөвлөл хийнэ 
 

Шалгаруулалтын 
эцсийн дүн гарах 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах бол 

▪ http://jds-scholarship.org/country/mongolia/apply.html  

 

Сонгон шалгаруулалтын үйл явц (Доктор) 

1 

 

2 

  

 1-р шалгаруулалт: Бичиг баримтын 
сонгон шалгаруулалтыг их 

сургууль хийнэ 

 2-р шалгаруулалт:  
Ерөнхий ярилцлагыг 

Удирдах зөвлөл хийнэ 
 

Шалгаруулалтын эцсийн дүн 
гарах 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах бол 

▪ http://jds-scholarship.org/country/mongolia/apply.html  

 

 


