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Нэгдүгээр шалгаруулалтанд тэнцсэн 
судлаач оюутнуудын анхааралд 

 
 
 
 
 
 

★"Элсэн орох зөвшөөрлийн бичиг"-ийг Японы их дээд 

сургуулиас хэрхэн авах тухай тайлбар 

 

Ярилцлагын шалгалтанд тэнцэгсэд 
 8 сарын 3-ний өдрийн 11:00 цагаас Японы Элчин сайдын 
яаманд нэгдүгээр шалгаруулалтанд тэнцсэнийг батлах 
батламжийг гардуулна. Мөн цаашид сурахыг хүссэн их дээд 
сургуулиасаа хэрхэн “элсэн орох зөвшөөрлийн бичиг”-ийг авах 
тухай тайлбарыг хийх тул өөрийн биеэр ирж оролцоно уу. 

※ Иргэний үнэмлэх, биеийн байцаалт авчрах 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЯПОН УЛСААС МОНГОЛ УЛСАД СУУГАА  
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Нэгдүгээр шалгаруулалтанд тэнцсэн их 
сургууль, техникийн коллеж, 

мэргэжлийн сургуулийн оюутнуудын 
анхааралд 

 

 
 
 

Дээрх оюутнуудын хувьд тайлбар яриа, батламж 
зэрэг байхгүй бөгөөд 2015 оны 12 сард ЭСЯ-наас 
эцсийн хариуг мэдэгтэл хүлээнэ үү.  

 

Ярилцлагын шалгалтанд тэнцэгсдийг нэгдүгээр 

шалгаруулалтанд тэнцсэн гэж үзэн хоёрдугаар 

шалгаруулалтанд нэр дэвшүүлнэ.  Япон Улсын 

Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны "Шалгалтын 

комисс" хоёрдугаар шалгаруулалтыг явуулж эцсийн 

дүнг гаргах тул Японд суралцах эсэх нь эцсийн 

байдлаар тодорхой болоогүй болохыг сайтар 

ойлгоно уу. 
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Нэгдүгээр шалгаруулалтанд  
нийт тэнцэгсдийн анхааралд 

 
 

 
 

 

Дээрх хүмүүсийг нэгдүгээр шалгаруулалтанд 

тэнцсэн гэж үзэн хоёрдугаар шалгаруулалтанд 

нэр дэвшүүлнэ.  Япон Улсын Боловсрол, 

шинжлэх ухааны яамны "Шалгалтын комисс" 

хоёрдугаар шалгаруулалтыг явуулж эцсийн дүнг 

гаргах тул Японд суралцах эсэх нь эцсийн 

байдлаар тодорхой болоогүй болохыг сайтар 

ойлгоно уу. 

 

Эцсийн шийдвэр 2015 оны 12 сарын сүүлээр 
гарах төлөвтэй байгаа бөгөөд тус ЭСЯ-ны зүгээс 
тэнцсэн эсэх хариуг мэдэгдэх болно.  
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2015 оны Япон улсын Засгийн газрын тэтгэлэгт оюутны нэгдүгээр шалгаруулалтанд тэнцэгсэд 

                    Их сургуулийн үндсэн оюутан                             Техникийн                     Мэргэжлийн                       Судлаач                        
                                                                                                        коллеж                           сургууль                          оюутан                                   

ＵＳＪＡ００２  ＵＮＥＡ０２３  ＣＥＡ００６  ＳＥ０４２  Ｒ０１１ 

ＵＳＪＡ００３  ＵＮＥＡ０３１  ＣＥＢ０１６  ＳＪ００１  Ｒ０６１ 

ＵＳＪＡ００６  ＵＮＥＡ０６８  ＣＥＢ０１８  ＳＪ００８  Ｒ１０４ 

ＵＳＪＡ００７  ＵＮＪＡ００１  ＣＥＢ０２２  ＳＪ００９  Ｒ１１８ 

  ＵＮＪＡ００３  ＣＥＢ０３１    Ｒ１３０ 

    ＣＥＢ０３７    Ｒ１５４  

    ＣＥＢ０４２    Ｒ１６６ 

    ＣＥＢ０４６    Ｒ２０２ 

    ＣＥＢ０４７    Ｒ２２３ 

    ＣＥＢ０８３    Ｒ３８４ 

    ＣＥＢ０９５    Ｒ３８６ 

    ＣＪＡ００１    Ｒ４３５ 

    ＣＪＡ００２     

    ＣＪＡ００６     

    ＣＪＡ００７     

    ＣＪＡ００８     

    ＣＪＢ００１     

    ＣＪＢ００９     

    ＣＪＢ０１１     

         

         

         

 Тэнцсэн болон эс тэнцсэн шалтгаан, онооны талаар утас болон бусад бүх хэлбэрээр ирсэн 

асуултанд хариулт өгөх боломжгүй. 

 Энэ шалгалтыг Япон Улсаас Монгол Улсад суугаа Элчин сайдын яам дангаар зохион байгуулдаг тул  

Монгол-Японы төвөөс уг шалгалтын тухай лавлаж асуухгүй байхыг хүсье. 


