
БНСУ-Д ХӨДӨЛМӨРИЙН ГЭРЭЭГЭЭР БУЮУ E-8, E-9, H-2 ВИЗЭЭР АЖИЛЛАЖ БАЙХДАА 
БНСУ-ЫН ҮНДЭСНИЙ ТЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛД ШИМТГЭЛ ТӨЛСӨН ИРГЭДИЙН 

АНХААРАЛД 

БНСУ-д ажиллаж, амьдарч байгаа гадаад иргэд БНСУ-ын Үндэсний тэтгэврийн даатгалд 
шимтгэл төлснөөр солонгос иргэдийн нэгэн адил өндөр насны тэтгэвэр, тэжээгчээ алдсаны тэтгэмж, 
тахир дутуугийн тэтгэмжийг БНСУ-ын Үндэсний тэтгэврийн даатгалын хуулийн дагуу авах 
боломжтой юм.  

БНСУ-ын Үндэсний тэтгэврийн хуулиар E-8, E-9, H-2 визээр ажиллаж байхдаа БНСУ-ын 
Үндэсний тэтгэврийн даатгалд шимтгэл төлсөн гадаад иргэдэд төлсөн шимтгэлийг нь 2007 оны 5-р 
сарын 11-нээс эхлэн буцаан олгож эхэлсэн.  

БНСУ-д хөдөлмөрийн гэрээгээр буюу E-8, E-9, H-2 визээр ажиллаж байхдаа БНСУ-ын Үндэсний 

тэтгэврийн даатгалд шимтгэл төлсөн Монгол улсын иргэд төлсөн шимтгэлээ дараах тохиолдолд нэг 
удаагийн буцаан олголтоор авах боломжтой. Үүнд: нутаг буцах, нас барах, 60 нас хүрэх 

2013 оны 8-р сарын сүүлийн байдлаар нийт 12,302 монгол иргэн 14 тэрбум 49 сая вонын буцаан 
олголтыг аваад байна. 

Одоогийн байдлаар авах эрх нь үүссэн боловч шимтгэлээ буцаан аваагүй 2273 монгол иргэд байна.  

Тус улсын хуулинд зааснаар гадаад иргэд нутаг буцсанаас хойш 5 жилийн дотор буцаан 
олголтыг нэхэмжлэн авах эрхтэй байдаг. 5 жилийн хугацаа нь дууссан тохиолдолд нэхэмжлэгч 
60 нас хүрсэн үедээ нэхэмжлэн авах эрхтэй . Мөн нэхэмжлэгч нас барсан тохиолдолд авах эрхтэй. 
 
Иймээс авах эрх нь үүсээд нутаг буцсан болон нутаг буцсан боловч дахин тус улсад ирэн 

ажиллаж, амьдарч байгаа иргэд буцаан олголтыг яаралтай авах шаардлагатай байгаа юм.  

ХЭРЭВ ТА БНСУ-ын Үндэсний тэтгэврийн даатгалд шимтгэл төлж байсан эсэхээ мэдэхгүй 
байгаа бол дараах утсаар лавлагаа авах боломжтой. Үүнд: 

 БНСУ-ын Үндэсний тэтгэврийн албаны лавлах: 1355 

 БНСУ-ын Үндэсний тэтгэврийн албаны Олон улсын хамтын ажиллагааны төв: 02-2176-
8701, 02-2176-8708 

 БНСУ дахь НХҮТ Нийгмийн даатгалын алба: 02-2278-8030, 02-2278-8034  

 Монгол улсад: Мэдээллийн лавлах : 1199  

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар: 328030 (108) 

Буцаан олголтыг нэхэмжлэх арга, нэхэмжлэх газар, бүрдүүлэх бичиг баримт, хугацаа зэргийг 
хүснэгтээр үзүүлэв. 

 

 

 



 Хэн Нэхэмжлэх газар Бүрдүүлэх бичиг баримт Хугацаа 

1 Нутаг буцсан  
иргэд  
 
 
 
 

Улаанбаатар хотод 
Нийгмийн  
даатгалын  
ерөнхий газрын  
1 давхар 

1.Шимтгэл буцаан авах маягт 
2.Нэхэмжлэгчийн гадаад паспорт 
3.Нэхэмжлэгчийн гадаад иргэний 
үнэмлэх 
4.Нэхэмжлэгчийн дансны дугаар 
буюу банкны дэвтрийн хуулбар  

Нутаг буцсан 
хугацаанаас эхлэн 5 
жилийн дотор 

2 Гэрээ 
дуусаад 
нутаг буцаж 
байгаа иргэд 

БНСУ дахь  
Үндэсний  
тэтгэврийн  
албаны аль нэг  
салбар 

1.Шимтгэл буцаан авах маягт 
2.Нэхэмжлэгчийн гадаад паспорт 
3.Нэхэмжлэгчийн гадаад иргэний 
үнэмлэх 
4.Нэхэмжлэгчийн дансны дугаар 
буюу банкны дэвтрийн хуулбар  
5.Нутаг буцах онгоцны тийз 

Нутаг буцахаас 1 
сарын өмнөөс 

3 Гэрээ 
дуусаад 
нутаг буцсан 
боловч дахин 
БНСУ-д ирж, 
ажиллаж, 
амьдарч 
байгаа иргэд 

БНСУ дахь  
Үндэсний  
тэтгэврийн  
албаны аль нэг  
салбар 

1.Шимтгэл буцаан авах маягт 
2.Нэхэмжлэгчийн гадаад паспорт 
3.Нэхэмжлэгчийн гадаад иргэний 
үнэмлэх 
4.Нэхэмжлэгчийн дансны дугаар 
буюу банкны дэвтрийн хуулбар  

Нутаг буцсан 
хугацаанаас эхлэн 5 
жилийн дотор 

 

 

 

 

 

 

 


