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           “ ОЮУНЛАГ ХӨВСГӨЛ” 

ОЮУТНЫ ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨРТ УРЬЖ БАЙНА 
                                                                                                                 2014-2015 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛ  

 
Аспайр Майнинг компани нь 2008 оноос Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг сумын Овоотын  

нүүрсний төслийг хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. Тус компани нь үйл ажиллагаандаа 

хариуцлагатай уул уурхайн зарчмуудыг баримтлан ажиллахыг эрхэм зорилгоо болгон,  

уурхайн үйл ажиллагааг олон улсын стандартад нийцүүлэн явуулах тул Цэцэрлэг сумын 

Овоотын нүүрсний орд ашиглалтанд орвол Монгол улсын баруун бүс болон Хөвсгөл аймгийн 

нийгэм эдийн засгийн хөгжлийг бодитой урагшлуулах боломж бүрдэх юм.  

ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨРИЙН ТАНИЛЦУУЛГА  

Хариуцлагатай уул уурхайн зарчмуудын нэг нь үйл ажиллагаа явуулж байгаа орон 

нутгийн нийгэм эдийн засгийн хөгжилд бодитой хувь нэмэр оруулах явдал юм.  Аспайр 

Майнинг компани нь Хөвсгөл аймгийн ирээдүйн чадварлаг боловсон хүчнийг  бэлтгэхэд хувь 

нэмэр оруулах зорилгоор “Оюунлаг Хөвсгөл” дээд боловсролын тэтгэлэгт хөтөлбөрийг 3 дах 

жилдээ хэрэгжүүлж байна.  

Иймд дараах шаардлага хангасан оюутан сурагчдыг 2014-2015 оны хичээлийн 

жилийн тэтгэлэгт хөтөлбөрт урьж байна. Энэ хичээлийн жилд 4  оюутныг  шалгаруулах ба  

• Сургалтын болон дотуур байрны төлбөр; 

• Сар бүрийн мөнгөн тэтгэмж;  

• Орон нутгийн нислэгийн тийзний үнэ (жилд нэг удаа); 

• Зуны амралтаараа цалинтай дадлага хийх боломж зэргээс  тэтгэлэг бүрдэнэ.   

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА  

• Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг, Цагаан Уул сумын оршин суугч байх;  

• Магадлан итгэмжлэгдсэн их дээд сургуулийн 1, 2-р курст элсэх оюутан байх. Суралцаж буй 

мэргэжлийн чиглэл харгалзахгүй;       

• Сурлагын голч дүн 3.0-с дээш байх;    

• ЕБС-ийн 11-р төгсөх ангийн сурагч бол сурлагын голч дүн 85%-с дээш байх; 

• Англи хэлний мэдлэгтэй бол давуу тал болно; 

• Бусад тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдаагүй байх.   

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ  

• Иргэний цахим үнэмлэхний хуулбар;  

• Бүрэн бөглөсөн өргөдөл. Өргөдлийн маягтыг манай компаний байранд ирж авах эсвэл 

http://aspiremininglimited.mn/ цахим хуудаснаас татан авна уу; 

• “ Миний ирээдүйн зорилго “ сэдвээр 500-600 үгтэй эссэ;   

• Суралцах чадвар, зан чанарын талаархи тодорхойлолт -  2;  

• 3х 4 хэмжээтэй 1 хувь цээж зураг.  
1-р курс төгссөн оюутан :  

 Сурч буй сургуулийн тодорхойлолт 

 1-р курсын дүнгийн тодорхойлолт  
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11-р анги төгсөгч :  

 Хувийн хэргийн дүнгийн хуулбар 

 БҮТ-ийн батламжийн хуулбар  

 Элсэн орсон их , дээд сургуулийн эрхийн бичиг  
 

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ . 

• Шаардлага хангасан бүх өргөдлийг хянан үзэж анхан шатны  сонголт хийх:  

• Анхан шатны шалгаруулалтанд тэнцсэн оюутнуудтай ярилцлага хийх:  

• Ярилцлаганд тэнцсэн сурагч, оюутнуудын дүнгийн талаарх мэдээлэл авах:  

• Сонгогдсон 4 сурагч, оюутанд мэдээлэх:  
 

ӨРГӨДӨЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ЭЦСИЙН ХУГАЦАА   

Өргөдлийн маягтыг Монгол хэл дээр бүрэн бөглөж, бусад дагалдах баримт бичгүүдийн 

хамт 2014 оны 08-р сарын 08-ны өдрийн 17 цагаас өмнө доорх хаягаар хүргүүлнэ үү. 

Хугацаанаас хоцорсон болон дутуу бүрдүүлсэн материалыг хүлээн авахгүй. Ирүүлсэн материалыг 
буцаан олгохгүй тул зөвхөн хуулбарыг ирүүлнэ үү.   

ХОЛБОО БАРИХ ХАЯГ :  

Хөвсгөл аймаг Цэцэрлэг сум:  

Олон нийттэй харилцах албаны зохицуулагч Т.Галдандэмбэрэл   Утас: 99909071 

Хаяг: Цэцэрлэг сум, Төв гудамж,  Аспайр Майнинг компаний мэдээллийн төв  
 

Хөвсгөл аймаг Мөрөн хот:  

Олон нийттэй харилцах албаны зохицуулагч С.Нарантуяа  Утас: 99901385 

Хаяг: Нийгмийн даатгалын байр, 1-р давхар, Аспайр Майнинг компаний мэдээллийн төв 

 
Улаанбаатар хот:  

Хаяг: Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө -8, Алтай цамхаг, 3 давхар, 302 тоот  
Утас: 976-70116828  Факс:976-70116828   

 
 
      
 

Та бүхний өргөдлийг хүлээн авахдаа бид баяртай байх болно. 
Амжилт хүсье.                         
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          “ ОЮУНЛАГ ХӨВСГӨЛ” ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨРИЙН ӨРГӨДЛИЙН МАЯГТ   
 
             2014-2015 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛ  
 
Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг, Цагаан Уул сумын 11-р ангийн сурагчид болон их дээд 

сургуулийн 1-р курсын оюутнуудад зориулан Аспайр Майнинг компаниас зарлаж буй  

“Оюунлаг Хөвсгөл” дээд боловсролын тэтгэлэгт хөтөлбөрийн өргөдлийн маягтыг Монгол 

хэл дээр бүрэн бөглөж, дагалдах баримт бичгүүдийн хамт 2014 оны 08-р сарын 08-ны 

өдрийн 17 цагаас өмнө хүргүүлнэ үү. Өргөдлийн маягтыг бүрэн бүрдүүлсэн эсэхээ доорх 

хяналтын хуудсыг ашиглан шалгана уу.  

ТАНД АМЖИЛТ ХҮСЬЕ! 
 
 

ХЯНАЛТЫН ХУУДАС  

Дараах баримт бичгүүдийг өргөдөлдөө хавсаргасан эсэхээ шалгана уу: 

 Иргэний цахим үнэмлэхний хуулбар; 

 Бүрэн бөглөсөн өргөдөл.  

 “ Миний ирээдүйн зорилго “ сэдвээр 500-600 үгтэй эссэ;   

 Гэрчилгээ , батламж, өргөмжлөлийн хуулбар  

 Суралцах чадвар, зан чанарын талаархи тодорхойлолт -  2;  

 3х 4 хэмжээтэй 1 хувь цээж зураг.  

1-р курс төгссөн оюутан :  

 Сурч буй сургуулийн тодорхойлолт 

 1-р курсийн дүнгийн тодорхойлолт  

11-р анги төгссөн оюутан :  

 Хувийн хэргийн дүнгийн хуулбар 

 БҮТ-ийн батламжийн хуулбар  

 Элсэн орсон их , дээд сургуулийн эрхийн бичиг                       

 

Өргөдөлд хавсаргаñàí материалуудыг буцаан олгохгүй тул зөвхөн хуулбарыг илгээнэ үү. 
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ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ  

Нэр   

Овог   

Хүйс Эр Эм 

Төрсөн он, сар, 

өдөр 
 Нас 

Төрсөн газар   

Утасны дугаар Гар утас 1:    Гар утас 2:   

Цахим шуудангийн 

хаяг 
  

Оршин суугаа хаяг 

(Иргэний үнэмлэх 

дээр бүртгэгдсэн 

хаяг) 

  

СУРЛАГЫН ДҮН  

Дунд сургууль:   

 Элссэн он                                                                                Төгссөн он  

ЕБС-ийн дүнгийн дундаж   

Их, дээд сургууль :   

Суралцаж эхэлсэн жил                                                          Төгсөх он 

Сурлагын голч оноо  

Англи хэлний мэдлэгийн түвшин   

 

Та өөр бусад тэтгэлэгò õºòºëáºðò õàìðàãäàæ байсан уу? Тийм Үгүй 

Хэрэв тийм бол дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгнө үү.  

 

ХИЧЭЭЛЭЭС ГАДУУРХ ОЛОН НИЙТИЙН АЖИЛД ОРОЛЦДОГ ТУХАЙ  

Õè÷ýýëýýñ ãàäóóðõ ¿éë аæèëëàãàà áîëîí олон нийтийн ажилд хэрхэн  îðîëöдог 

талаараа бичнэ үү.  Жишээ нь: Спортын уралдаан тэмцээн, байгаль хамгаалах ажил, 

сайн дурын ажил гэх мэт.  
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Дунд сургуульд суралцаж байх хугацаандаа гаргасан амжилт, авсан шагналын талаар 

бичнэ үү. Áатламж, ºðãºìæëºëèéí хуулбарыг өргөдөлд хавсаргана уу (Хэрэв байгаа 

бол) Æè÷: Ирүүлсэн материалыг буцаан олгохгүй тул зөвхөн хуулбарыг хавсаргана уу. 

  

 
ОЮУТНЫ СУРАЛЦАХ ЧАДВАР, ЗАН ЧАНАРЫН ТАЛААРХИ ТОДОРХОЙЛОЛТ  

Тодорхойлолт гаргасан хүн #1 Тодорхойлолт гаргасан хүн #2 

Таны сурлага, суралцах чадвар, зан чанарын талаар тодорхойлолт гарган өгөх 

боломжтой 2 хүний овог нэр, холбоо барих мэдээллийг оруулна уу. Мөн 2 ш 

тодорхойлолтыг хавсаргана уу.  

Нэр 

Байгууллагын нэр 

Албан тушаал 

Утас 

Цахим хаяг 

Нэр 

Байгууллагын нэр 

Албан тушаал 

Утас 

Цахим хаяг 

 

ЭССЭ БИЧЛЭГ  

“ Миний ирээдүйн зорилго “ сэдвээр ирээдүйд ямар ажил мэргэжилтэй, ур чадвартай 
хувь хүн болохоор төлөвлөж байна вэ? Энэхүү зорилгоо биелүүлэхэд манай компаний 
тэтгэлэгт хөтөлбөр хэрхэн туслах вэ ? Сургуулиа төгсөөл хэрхэн  сум орон нутаг, 
аймгийн хөгжилд хувь нэмэр оруулахаар төлөвлөж байгаа талаар 500-600 үгэнд 
багтаан бичнэ үү?  (Эссэг хавсаргана уу)  

БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ 

Өөрийн тань бусад сурагч оюутнаас ялгагдах давуутай талын талаар нэмэлт мэдээлэл 

байвал энд дэлгэрэнгүй бичнэ үү. 

 

 

 

Дээр дурдсан хугацаанаас хоцорсон болон дутуу бүрдүүлсэн материалыг хүлээж авахгүй. 

Энэхүү өргөдөл, хавсаргасан материалуудыг үнэн зөвөөр бүрдүүлсэн болохоо баталж 
байна. Шаардлагатай тохиолдолд эдгээр мэдээллийг баталгаажуулах, эх хувийг гаргаж 
өгөх болно.  
 
 
__________________________  ____________________ 
Гарын үсэг    Огноо 
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Асууж тодруулах зүйл гарвал доорх хаягаар холбоо барина уу:  

 

Хөвсгөл аймаг Цэцэрлэг сум:  

Олон нийттэй харилцах хэлтсийн зохицуулагч Т.Галдандэмбэрэл Утас: 99909071                                                                                                                                            

Хаяг: Цэцэрлэг сум, Төв гудамж, Аспайр Майнинг компаний мэдээллийн төв                                                                                    

 

Хөвсгөл аймаг Мөрөн хот:  

Олон нийттэй харилцах хэлтсийн зохицуулагч С.Нарантуяа Утас: 99901385,                     

Хаяг: Нийгмийн даатгалын байр, 1-р давхар, Аспайр Майнинг компаний мэдээллийн төв 

 

Улаанбаатар хот:  

Аспайр Майнинг компани                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Хаяг: Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө -8,  Алтай цамхаг, 3 давхар, 302 

тоот   Утас:976-70116828 

  



“INTELLECTUAL KHUVSGUL” HIGHER EDUCATION 

SCHOLARSHIP PROGRAMME IS NOW OPEN 

         2014-2015 ACADEMIC YEAR  

ASPIRE MINING LIMITED has been working towards the development of the Ovoot 

coking coal project in the Tsetserleg soum of the Khuvsgul aimag since 2008. We are committed 

to responsible development and mining principles through all stages of our operations. When it 

becomes operational the Ovoot project will have a huge potential to contribute to the socio-

economic development of the northern region of Mongolia and in particular to the Khuvsgul aimag.  

INTRODUCTION OF SCHOLARSHIP  

One of the responsible mining principles is to contribute to the social development of the 

affected community. In order to support the education of the local community Aspire Mining has 

been implementing a higher education scholarship program since 2012. This scholarship program 

will continue from 2012 to 2016.  We are pleased to announce that our 2014-2015 scholarships 

are now open and that we are accepting applications from qualified candidates. In the 2014-2015 

academic year we will select four scholars and we will offer to them the following benefits.  

SCHOLARSHIP BENEFITS 

 A full tuition and dormitory fee for 4 years;  

 A monthly stipend;  

 An internship opportunity;   

 A return airfare every year.  

ELIGIBILITY 

• Must be a citizen of the Tsagaan Uul or Tsetserleg soums of the Khuvsgul aimag;   

• Must be a fulltime undergraduate student (1st and 2nd year to study ) from a Mongolian 

accredited higher educational institute. There is no limitation based on the subjects studied;  

 GPA must be  3.0 or higher for the 1st-year student and  the final grade must be higher 

than 85% for the 11th grade students;  

• English language skills will be an advantage;  

• Must not hold other scholarships.  

REQUIRED DOCUMENTS 

 A copy of ID card;   

 A fully completed application form. \ Please download the application form from the 

http://aspiremininglimited.mn website or visit our offices; \    

 An essay (500-600 words) about your future plans and how an Aspire scholarship can 

help you;   

 Two recommendation letters about your academic performance and personality; 

 1 copy of 4x6 photo 

 



1st –year student;   

 An evidence of a cumulative GPA of at least 3.0 from the just completed semester  

 An evidence that he or she is in good standing with the university by submitting a signed 

letter to that effect from their academic dean 

11th grade student;  

 a copy of your academic performance sheet,    

 a copy of Entrance Exam Result Certificate from Education Evaluation Center 

 a copy of an University Certificate you have entered 

SELECTION PROCESS  

• To review and assess all applications:   

• To interview short-listed applicants:  

• To check recommendations and verify academic performances:  

• To conduct the scholarship awards:  

APPLICATION DEADLINE  

A fully completed application form in the Mongolian language and the other required documents 

should be delivered to the following addresses before 5.00 PM, 08.AUGUST, 2014. Late or 

incomplete applications will not be accepted. Please submit only a copy of the original 

documents because submitted documents will not be returned.  

CONTACT ADDRESS   

• Khuvsgul aimag Tsetserleg soum: Galdandemberel, Community Relations Coordinator 

of Aspire Mining, Tel: 9990-9071. Office address: Information center of Aspire Mining, Central 

street of Tsetserleg soum.  

• Khuvsgul aimag, Murun city: Narantuya, Community Relations coordinator, Tel: 9990-

1385.  Office address: Information center of Aspire Mining, Social Insurance Department 

Building, Muren  

• Ulaanbaatar, Sukhbaatar district, 1st khoroo, Chinggis avenue 8, Altai tower, Level 3, 

Room, 302. Tel:  70116828.  

 

 

WE LOOK FORWARD TO RECEIVING YOUR APPLICATION.                                                                                               

GOOD LUCK! 
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              “ INTELLECTUAL KHUVSGUL” SCHOLARSHIP APPLICATION FORM 

 

                               2013-2014 ACADEMIC YEAR  

 

“ Intellectual Khuvsgul ” scholarship program is now open and we are accepting applications from 

11th grade secondary school students and 1st year university students from Tsetserleg and Tsagaan-

Uul soums of Khuvsgul aimag. This application form must be filled fully in Mongolian and 

submission deadline is 5 p.m 8th August,2014. Please make sure that you submitted all required 

documents by using following check list.    

GOOD LUCK ! 

 

Please make sure that all following documents are attached to your application:   

 

 A copy of ID card;                                                                                              

 Application form fully completed and signed                                                                     

 

 

 Essay (500-600 words) about your future plan   
                                                                                                                      

 Copy of award certificates  (if there is)   

 

 Two recommendation letters about your academic performance and personality; 

 

 1 copy of 4x6 photo 

 

1st –year student ;   

 An evidence of a cumulative GPA of at least 3.0 from the just completed semester  

 An evidence that he or she is in good standing with the university by submitting a signed 

letter to that effect from their academic dean 

 

11th grade student;  

 a copy of your academic performance sheet ,  \ a copy of 1-11th grade transcript \  

 a copy of Entrance Exam Result Certificate from Education Evaluation Center 

 a copy of an University Certificate you have entered 

 

 

 

Please submit only a copy of original documents because submitted documents will not be 

returned.  
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GENERAL INFORMATION  

Name   

Surname    

Sex Male  Female  

Birth date   Age 

Birth place    

Contact numbers  Phone 1 :    Phone 2 :   

E –mail address    

Home address  

(Registered address in 

ID card) 

  

ACADEMIC MARK  

Secondary school ;   

Start year  Graduation year  

Average  (GPA)  

University ;   

Start year                                                           Graduation year  

Average  (GPA)  

Level of English knowledge  

 

Have you received any other scholarship ?  Yes   No  

If yes, please give more information   

 

EXTRACURRICULAR OR COMMUNITY ACTIVITIES  

 Please share about extracurricular or community activities. For example; Sport competition, nature 

conversation, voluntary work and so on   
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Please share about your academic /personal achievement during the study term. Enclose only a copy 

of award certificate if there is any. Submitted documents will not be returned.   

 

 

 

RECOMMENDATION LETTERS   

Recommendation letter  #1 Recommendation letter #2 

Please list down 2 people and their contact information who provided recommendation about our 

academic performance and personality. Enclose 2  recommendation letters  

Name 

Organization  

Position 

Contact number 

 E-mail address  

Name 

Organization  

Position 

Contact number 

 E-mail address 

 

ESSAY (500-600 WORDS) 

Please share about your future goal? What is your professional and personal  growth and development  

plan?  How Aspire Mining scholarship can help your to achieve this goal ? After university 

graduation, how can you make your contribution to your community development?  Please write your 

essay within 500-600 words and enclose it.    

 

OTHER INFORMATION 

Describe here if you have any other additional information that you would like to mention. 

 

 

 

Incomplete or late applications will not be accepted.  

I declare that all the information I have provided herein is true and correct. When needed, original copies 

of the documents will be provided and verified.   

 

 

__________________________  ____________________ 

Signature                      Date  

 


