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ÃÀÐ×ÈÃ

ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ХÓÓËЬ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

431.  Хэлэлцээр соёрхон батлах тухай     1773

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

432.  Шүүгчийн албан тушаалаас 
 чөлөөлөх тухай    Дугаар 156 1774

433.  Шүүгчийн албан тушаалд 
 шилжүүлэн томилох тухай  Дугаар 157 1774

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

434.  Журам батлах тухай   Дугаар 260 1775

МОНГОЛ УЛСЫН ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭ

435.  Нийгмийн хамгааллын тухай 
 Монгол Улс болон Бүгд Найрамдах 
 Турк Улс хоорондын хэлэлцээр    1784

2018 оны 11 дүгээр                      Улаанбаатар
сарын 15-ны өдөр                                                                                хот

    ХЭËЭËЦЭЭР ÑÎЁРХÎÍ БАТËАХ 
ТÓХАЙ

 
 1 дүгээр зүйл.Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Турк Улс хооронд 
2018 оны 3 дугаар сарын 07-ны өдөр байгуулсан “Нийгмийн хамгааллын 
тухай Монгол Улс болон Бүгд Найрамдах Турк Улс хоорондын 
хэлэлцээр”-ийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр 
соёрхон баталсугай.

 ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ 
 ИХ ХÓРËÛÍ ДАРÃА    Ì.ЭÍХБÎËД
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ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ЕРӨÍХИЙËӨÃЧИЙÍ ЗАРËИÃ
2018 оны 12 дугаар        Улаанбаатар
сарын 11-ний өдөр                      Дугаар 156                                      хот 

Шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай

 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 1, 
Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.3.3 дахь 
заалтыг тус тус үндэслэн ЗАРЛИГ БОЛГОХ нь:

 Адил шатны шүүхийн шүүгчийн албан тушаалд шилжин 
томилогдох болсонтой холбогдуулан Цэдэн-Ишийн Туяаг Орхон аймгийн 
Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчийн, Сүхээгийн 
Уранчимэгийг Булган аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 
шүүхийн шүүгчийн, Аюурзанын Энхтөрийг Өмнөговь аймаг дахь сум 
дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн албан тушаалаас 
тус тус чөлөөлсүгэй. 

 ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ   ХАËТÌААÃИЙÍ
 ЕРӨÍХИЙËӨÃЧ    БАТТÓËÃА

ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ЕРӨÍХИЙËӨÃЧИЙÍ ЗАРËИÃ
2018 оны 12 дугаар        Улаанбаатар
сарын 11-ний өдөр                      Дугаар 157                                      хот
                   

Шүүгчийн албан тушаалд шилжүүлэн томилох тухай

 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 
1, Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.5 дахь 
хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАРЛИГ БОЛГОХ нь:

 Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 
шүүгч Цэдэн-Ишийн Туяаг Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн хэргийн 
давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчийн, Булган аймгийн Эрүү, Иргэний 
хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч Сүхээгийн Уранчимэгийг 
Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчийн, 
Өмнөговь аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 
шүүгч Аюурзанын Энхтөрийг Төв аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн 
анхан шатны шүүхийн шүүгчийн албан тушаалд тус тус шилжүүлэн 
томилсугай. 

 ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ   ХАËТÌААÃИЙÍ
 ЕРӨÍХИЙËӨÃЧ    БАТТÓËÃА
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ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ЗАÑÃИЙÍ ÃАЗРÛÍ ТÎÃТÎÎË
2018 оны 8 дугаар                                                                        Улаанбаатар                                           
сарын 22-ны өдөр                      Дугаар 260                               хот

Журам батлах тухай
 

Иргэний улсын бүртгэлийн тухай /шинэчилсэн найруулга/ хуулийн           
17.4-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. “Монгол Улсын дипломат, албан паспорт олгох, эзэмших, 
хадгалах журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.
 

2. Энэ тогтоолыг 2018 оны 11 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн 
дагаж мөрдсүгэй.

3. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Журам батлах тухай” 
Засгийн газрын 2013 оны 9 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 320 дугаар 
тогтоолыг 2018 оны 11 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хүчингүй болсонд 
тооцсугай.

ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ 
ЕРӨÍХИЙ ÑАЙД   Ó.ХҮРЭËÑҮХ       

ÃАДААД ХАРИËЦААÍÛ 
ÑАЙД     Д.ЦÎÃТБААТАР

Засгийн газрын 2018 оны 260 дугаар 
         тогтоолын хавсралт

МОНГОЛ УЛСЫН ДИПЛОМАТ, АЛБАН ПАСПОРТ
ОЛГОХ, ЭЗЭМШИХ, ХАДГАЛАХ ЖУРАМ

 
Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Монгол Улсын дипломат, албан паспортыг олгох, эзэмших, 
хадгалах, хүчингүй болгох, устгахтай холбогдсон харилцааг энэхүү 
журмаар зохицуулна.

1.2. Монгол Улсын олон улсын гэрээнд өөрөөр заасан бол олон 
улсын гэрээний заалтыг баримтална.

1.3. Дипломат, албан паспортыг батлагдсан загвараар үйлдэж, 
хэвлүүлэх зардлыг улсын төсвөөс санхүүжүүлнэ.
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1.4. Дипломат, албан паспортын загварыг гадаад харилцааны 
асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага тухай бүр гадаад 
улсын эрх бүхий байгууллагад зохих журмын дагуу хүргүүлнэ.

1.5. Дипломат, албан паспортыг гадаад харилцааны асуудал 
эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага олгож, бүртгэж, хүчингүй 
болгоно.

1.6. Дипломат, албан паспорт нь 5 хүртэл жилийн хугацаанд 
хүчинтэй байна.

1.7. Дипломат, албан паспортын хүчинтэй хугацааг сунгахгүй.

1.8. Дипломат, албан паспорт нь Олон улсын иргэний агаарын 
тээврийн байгууллага /ИКАО/-ын 9303 стандартын дагуу дараах төрөлтэй 
байна:

1.8.1. цахим төхөөрөмжөөр уншигдах паспорт /MRTD/;

1.8.2. иргэний биеийн давхцахгүй өгөгдөл (цээж зураг, 
хурууны хээ г.м)-ийг агуулсан хагас дамжуулагчтай паспорт /eMRTD/.

1.9. Энэ зүйлийн 1.8-д заасан дипломат, албан паспорт дараах 
мэдээллийг агуулсан байна:

        1.9.1. энэ зүйлийн 1.8.1-д заасан дипломат, албан 
паспортад эцэг, эхийн болон өөрийн нэр, иргэншил, регистрийн дугаарыг;

 
        1.9.2. энэ зүйлийн 1.8.2-т заасан дипломат, албан 

паспортад ургийн овог, эцэг, эхийн болон өөрийн нэр, иргэншил, регистрийн 
дугаарыг.

1.10. Гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны 
төв байгууллага дипломат, албан паспорт мэдүүлсэн, олгосон, хүчингүй 
болгосон бүртгэлийн цахим мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлж, хилийн 
шалган нэвтрүүлэх хяналтын цахим мэдээллийн сүлжээтэй холбогдох 
асуудлыг зохицуулна. 

Хоёр. Дипломат, албан паспорт олгох

2.1. Дипломат паспортыг Монгол Улсын дор дурдсан албан 
тушаалтан, иргэнд олгоно:

        2.1.1. Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурлын 
дарга, Ерөнхий сайд, тэдгээрийн гэр бүлийн гишүүд;
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        2.1.2. төрийн өндөр албан тушаалын ТӨ-III-ТӨ-YIА 
зэрэглэлд хамаарах албан тушаалтан, түүний эхнэр/нөхөр;

        2.1.3. Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурлын 
дарга, Ерөнхий сайд асан болон тэдгээрийн гэр бүлийн гишүүд төрийн 
тусгай хамгаалалтад байх хугацаанд;

        2.1.4. гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн 
захиргааны төв байгууллагын дипломат албан тушаалтан;

        2.1.5. төрийн албаны ТЗ-14, AA-I, ТТ-18 зэрэглэлийн 
албан тушаалтан, түүний эхнэр/нөхөр;

        2.1.6. Монгол Улсын хилийн чанадад ажиллаж буй 
Дипломат төлөөлөгчийн газрын дипломат албан тушаалтан болон 
тэдгээрийн эхнэр/нөхөр, 18 хүртэлх насны хүүхэд; 

        2.1.7. Онц бөгөөд Бүрэн эрхт Элчин сайд болон Онц 
бөгөөд Бүрэн эрхт Элчин дипломат цолтой иргэн, түүний эхнэр/нөхөр;

        2.1.8. энэ зүйлийн 2.1.1-д заасан албан тушаалтан гадаад 
улсад зорчиход дагалдан явах хамгаалалтын албаны ажилтан.

2.2. Албан паспортыг Монгол Улсын дор дурдсан албан тушаалтан, 
иргэнд олгоно:

        2.2.1. төрийн албаны АА-2-АА-11 зэрэглэлд хамаарах 
албан тушаалтан;

        2.2.2. төрийн захиргааны албаны ТЗ-6-ТЗ-13 зэрэглэлд 
хамаарах албан тушаалтан;

        2.2.3. шүүгч, прокурор;
        2.2.4. аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг даргын орлогч;
        2.2.5. төрийн тусгай албан тушаалын ТТ-10-ТТ-17 

зэрэглэлд хамаарах албан тушаалтан;

        2.2.6. Авлигатай тэмцэх газрын удирдах, гүйцэтгэх албан 
тушаалтан;

        2.2.7. төрийн үйлчилгээний ТҮ-11-ТҮ-12 зэрэглэлд 
хамаарах албан тушаалтан;

         2.2.8. Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурлын 
дарга, Ерөнхий сайд гадаадад зорчиход дагалдан явах эмч болон 
үйлчилгээний бусад ажилтан;
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        2.2.9. Монгол Улсын олон улсын гэрээ, бусад нөхцөлөөр 
гадаад улсад энхийг сахиулах үүрэг гүйцэтгэх албан хаагч;

        2.2.10. Засгийн газар хоорондын олон улсын 
байгууллагад удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаал эрхлэх Монгол 
Улсын иргэн, түүний эхнэр/нөхөр, 18 хүртэлх насны хүүхэд;

        2.2.11. Монгол Улсын хилийн чанадад ажиллах Дипломат 
төлөөлөгчийн газрын үйлчилгээ, техникийн ажилтан, тэдгээрийн эхнэр/
нөхөр, 18 хүртэлх насны хүүхэд;

 2.2.12. Улсын Их Хурлын гишүүний орон тооны зөвлөх 
болон туслах;

        2.2.13. Засгийн газрын гишүүний орон тооны зөвлөх, 
туслах, хэвлэлийн төлөөлөгч;

        2.2.14. Дэд сайд, Төрийн нарийн бичгийн даргын туслах;

        2.2.15. Монгол Улсын өргөмжит консулаар томилогдсон 
Монгол Улсын иргэн;

        2.2.16. олон улсын хуваарьт нислэгийн нисэх бүрэлдэхүүн 
/нисгэгч, инженер, нислэгийн аюулгүй ажиллагааны байцаагч, бүхээгийн 
ажилтан/;

        2.2.17. гадаад улсад суугаа төмөр зам, иргэний агаарын 
тээврийн төрийн өмчит аж ахуйн нэгжийн төлөөлөгчийн газрын үндсэн 
ажилтан;

        2.2.18. дипломат цолтой иргэн, тэдгээрийн эхнэр/нөхөр.

2.3. Гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 
байгууллагын Төрийн нарийн бичгийн дарга шаардлагатай тохиолдолд 
гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний 
зөвшөөрлөөр Монгол Улсын иргэнд дипломат, албан паспорт олгож болно.

2.4. Дараах тохиолдолд дипломат, албан паспорт олгохыг 
хориглоно:

        2.4.1. Төрийн албаны тухай хууль болон холбогдох бусад 
хууль тогтоомжоор хугацаатай томилогдсон албан тушаалтны бүрэн 
эрхийн хугацаа дуусахаас 6 сарын өмнө;

        2.4.2. гадаадад хувийн хэргээр зорчих албан тушаалтан, 
иргэнд;
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        2.4.3. гадаадад сургалтад хамрагдах албан тушаалтанд.

2.5. Албан паспортыг зөвхөн албан ажлын шугамаар зорчиход 
хэрэглэнэ.

2.6. Гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 
байгууллагын Төрийн нарийн бичгийн дарга дипломат паспорт, консулын 
асуудал хариуцсан нэгжийн захирал албан паспорт олгох, эсхүл татгалзах 
асуудлыг шийдвэрлэнэ.

2.7. Энэ зүйлийн 2.6-д зааснаар дипломат, албан паспорт олгохоос 
татгалзсан тохиолдолд тухайн албан тушаалтан, иргэнд албан бичгээр 
хариу өгнө. 

Гурав. Дипломат, албан паспорт мэдүүлэх, эзэмших

3.1. Гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн 
дипломат, албан паспорт мэдүүлэх хуудас (цаашид “мэдүүлэх хуудас” гэх)-
ны загварыг батална.

3.2. Мэдүүлэх хуудас дараах мэдээллийг агуулсан байна:

        3.2.1. ургийн овог, эцэг эхийн нэр, өөрийн нэр;
        3.2.2. төрсөн он, сар, өдөр, хүйс, регистрийн дугаар;
        3.2.3. цээж зураг (3.5х4.5 см-ийн хэмжээтэй);
   3.2.4. албан тушаалын зэрэг дэв;
        3.2.5. дипломат, албан паспорт олгох, эсхүл татгалзах 

шийдвэрийн хэсэг.

3.3. Дипломат, албан паспорт мэдүүлэхэд энэ зүйлийн 3.7.1-
3.7.6-д заасан байгууллагын холбогдох нэгжийн удирдлага гарын үсэг 
зурж, мэдүүлэх хуудаст дурдсан мэдээлэл, энэ зүйлийн 3.4-т заасан 
баримт бичгийн үнэн зөвийг хариуцна.

3.4. Дипломат, албан паспорт мэдүүлэхэд дараах баримт бичгийг 
бүрдүүлж хавсаргана:

        3.4.1. бүрэн, үнэн зөв бөглөсөн, энэ зүйлийн 3.7-д заасан 
байгууллагын холбогдох нэгжийн эрх бүхий албан тушаалтан гарын үсэг 
зурж, тамга (тэмдэг) дарсан мэдүүлэх хуудас;

        3.4.2. тухайн иргэнд дипломат, албан паспорт олгох 
үндэслэлийг тодорхойлсон төрийн эрх бүхий байгууллагын албан бичиг;
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        3.4.3. нийгмийн даатгалын тодорхойлолт;
        3.4.4. тухайн албан тушаалд томилсон тушаал, 

шийдвэрийн хуулбар (тухайн байгууллагын “Хуулбар үнэн” тэмдгээр 
баталгаажуулсан байх);

        3.4.5. тухайн албан тушаалтны ажлын байрны 
тодорхойлолтын хуулбар (тухайн байгууллагын “Хуулбар үнэн” тэмдгээр 
баталгаажуулсан байх);

        3.4.6. иргэний үнэмлэхийн хуулбар;
        3.4.7. эхнэр, нөхөр, эсхүл гэр бүлийн гишүүдийн хамт 

дипломат, албан паспорт мэдүүлэх бол гэрлэлтийн болон хүүхдийн 
төрсний гэрчилгээний нотариатаар гэрчилсэн хуулбар;

        3.4.8. энэхүү журмын 2.3-т заасны дагуу дипломат, албан 
паспорт мэдүүлэх бол холбогдох байгууллагын хүсэлт, тагнуулын болон 
цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт;

        3.4.9. төлбөр төлсөн баримт.

3.5. Дипломат, албан паспорт мэдүүлэгч энэ зүйлийн 3.4.3, 3.4.6, 
3.4.7-д заасан баримт бичиг, мэдээллийг төрийн мэдээлэл солилцооны 
“ХУР” системээс авах боломжтой нөхцөлд бүрдүүлэхгүй байж болно. 

3.6. Гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 
байгууллагын консулын асуудал хариуцсан нэгж дараах баримт бичгийг 
нэмж шаардаж болно:

        3.6.1. гадаадад зорчихыг түдгэлзүүлэх үндэслэлгүй 
болохыг нотолсон баримт;

        3.6.2. Төрийн албаны зөвлөлийн лавлагаа;
        3.6.3. төрийн албан хаагчийн тангаргийн хуулбар.

3.7. Дипломат, албан паспортыг дараах байгууллага мэдүүлнэ:

        3.7.1. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар, 
Улсын Их Хурлын Тамгын газар, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар болон 
төрийн захиргааны төв байгууллагын төрийн захиргааны удирдлагын 
асуудал хариуцсан нэгж;

        3.7.2. Үндсэн хуулийн байгууллага болон хуульд зааснаар 
Улсын Их Хуралд ажлаа шууд хариуцан тайлагнадаг байгууллага, Улсын 
Их Хурлаас удирдлага нь томилогддог байгууллагын захиргааны асуудал 
хариуцсан нэгж;
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        3.7.3. Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Шадар сайдын эрхлэх 
асуудлын хүрээний агентлаг нь Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраар 
уламжлан;

        3.7.4. энэ зүйлийн 3.7.3-т зааснаас бусад агентлаг 
харьяалагдах төрийн захиргааны төв байгууллагын Төрийн нарийн бичгийн 
даргаар уламжлан;

        3.7.5. аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хурлын Тамгын газар, Засаг даргын Тамгын газар;

       3.7.6. сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 
Тамгын газар, Засаг даргын Тамгын газар нь энэ зүйлийн 3.7.5-д заасан 
байгууллагаар уламжлан;

        3.7.7. энэхүү журмын 2.2.10, 2.2.11-д заасан албан 
тушаалтан, иргэн Монгол Улсын хилийн чанадад ажиллаж байгаа 
Дипломат төлөөлөгчийн газраар уламжлан. 

3.8. Дипломат, албан паспортыг ажлын 5 хүртэл хоногт багтаан 
олгоно.

3.9. Дипломат, албан паспорт мэдүүлсэн баримт бичгийг гадаад 
харилцааны төв архивт 10 жил хадгална.

3.10. Дипломат паспортад гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн 
төрийн захиргааны төв байгууллагын Төрийн нарийн бичгийн дарга, 
түүний эзгүйд консулын асуудал хариуцсан нэгжийн захирал гарын үсэг 
зурж, тамга дарж баталгаажуулна.

3.11. Албан паспортад гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн 
төрийн захиргааны төв байгууллагын консулын асуудал хариуцсан 
нэгжийн захирал, түүний эзгүйд дэд захирал гарын үсэг зурж, тамга дарж 
баталгаажуулна. 

Дөрөв. Дипломат, албан паспортыг хадгалах, 
тайлагнах, хүчингүй болгох, устгах

4.1. Дипломат, албан паспорт мэдүүлсэн төрийн байгууллагын 
холбогдох газар, нэгж дараах үүрэгтэй:

        4.1.1. тухайн албан тушаалтан, иргэний дипломат, албан 
паспортыг албан ажлаар зорчиход нь хүлээлгэн өгч, буцаж ирэхэд нь 
хүлээн авч хадгалах; 
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        4.1.2. тухайн албан тушаалтан, иргэн ажлаас чөлөөлөгдөх, 
халагдах, албан тушаал өөрчлөгдсөн шийдвэр гарснаас хойш 30 хоногийн 
дотор тухайн дипломат, албан паспортыг гадаад харилцааны асуудал 
эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүчингүй болгуулахаар 
хүргүүлэх;

        4.1.3. алдагдсан, гээгдүүлсэн дипломат, албан паспортын 
талаар ажлын 5 хоногийн дотор гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн 
төрийн захиргааны төв байгууллагад мэдэгдэх;

        4.1.4. жил бүрийн 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн дотор 
дипломат, албан паспорт эзэмшигчдийн талаар тайлан гаргаж, гадаад 
харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад 
ирүүлэх.

4.2. Гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны 
төв байгууллагын консулын асуудал хариуцсан нэгж дипломат, албан 
паспортыг хүчингүй болгох талаар дараах эрхтэй:

        4.2.1. энэ зүйлийн 4.1.2-т заасан дипломат, албан 
паспортыг хүчингүй болгох, устгах;

        4.2.2. дипломат, албан паспорт эзэмших эрхгүй болсон 
иргэдийн нэгдсэн жагсаалтыг гаргаж, паспортыг хүчингүй болгох, устгах;

 4.2.3. энэ зүйлийн 4.1.4-т заасан тайлан ирүүлж, 
баталгаажуулаагүй дипломат, албан паспортыг хүчингүй болгох, устгах;

        4.2.4. алдагдсан, гээгдүүлсэн дипломат, албан паспортыг 
хүчингүй болгох;

        4.2.5. дипломат, албан паспортыг хүчингүй болгосон 
тухай шийдвэрийг гадаад улсын Дипломат төлөөлөгчийн газар, хилийн 
шалган нэвтрүүлэх асуудал хариуцсан байгууллагад мэдэгдэх.

4.3. Хүчингүй болгосон дипломат, албан паспортын талаар дараах 
мэдээллийг Олон улсын эрүүгийн цагдаагийн байгууллага /Интерпол/-ын 
мэдээллийн санд байршуулна:

       4.3.1. дипломат, албан паспортын дугаар;
       4.3.2. энэхүү журмын 1.9-д заасан мэдээлэл.

4.4. Хүчингүй болгосон, эсхүл зөрчилтэй дипломат, албан 
паспортыг хилийн шалган нэвтрүүлэх асуудал хариуцсан эрх бүхий 
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байгууллага хураан авч гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн 
захиргааны төв байгууллагын консулын асуудал хариуцсан нэгжид 
шилжүүлнэ.

4.5. Хүчингүй болгосон дипломат, албан паспортыг жил бүрийн 
эцэст устгах эсэх асуудлыг холбогдох журмыг үндэслэн гадаад харилцааны 
асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын Төрийн нарийн 
бичгийн даргын тушаалаар шийдвэрлэнэ.

4.6. Дипломат, албан паспорт устгах журмыг гадаад харилцааны 
асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын Төрийн нарийн 
бичгийн даргын тушаалаар батална.

4.7. Хүчингүй болгосон дипломат, албан паспортыг эзэмшигч 
хүсвэл тухайн паспортод тусгай тэмдэглэл хийлгэж, дурсгал болгон үлдээж 
болно.

Тав. Хяналт, хариуцлага

 5.1. Дипломат, албан паспортын олголтод гадаад харилцааны 
асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ, дотоод аудитын асуудал хариуцсан нэгж улирал бүр эрсдэлийн 
үнэлгээ хийнэ.
  

5.2. Дипломат, албан паспортын олголтын тайланг гадаад 
харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын 
консулын асуудал хариуцсан нэгж сар бүр гаргаж, Гадаад харилцааны 
сайд, дэд сайд, Төрийн нарийн бичгийн даргад тус тус танилцуулна.

5.3. Дипломат, албан паспорт мэдүүлэхдээ баримт бичиг 
хуурамчаар үйлдсэн, худал мэдээлэл өгсөн, паспортаа бусдад ашиглуулсан, 
худалдсан, барьцаалсан асуудлыг гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн 
төрийн захиргааны төв байгууллага эрх бүхий байгууллагад шилжүүлж, 
шийдвэрлүүлнэ.

5.4. Гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны 
төв байгууллагын консулын асуудал хариуцсан нэгж энэхүү журмын 
4.1.4-т заасан үүргээ биелүүлээгүй албан тушаалтанд сахилгын 
хариуцлага хүлээлгүүлэхээр холбогдох байгууллагын удирдлагад санал 
тавьж шийдвэрлүүлнэ.
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ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÎËÎÍ ÓËÑÛÍ ÃЭРЭЭ
ÍИЙÃÌИЙÍ ХАÌÃААËËÛÍ ТÓХАЙ 

ÌÎÍÃÎË ÓËÑ БÎËÎÍ БҮÃД ÍАЙРАÌДАХ ТÓРК ÓËÑ 
ХÎÎРÎÍДÛÍ ХЭËЭËЦЭЭР

 
Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Турк Улсын Засгийн 

газар (цаашид “Хэлэлцэн тохирогч талууд” гэх) хоорондын нийгмийн 
хамгааллын салбар дахь харилцааг зохицуулах зорилгоор дараахь зүйлийг 
хэлэлцэн тохиролцов: 

I БҮËЭÃ
ЕРӨÍХИЙ ЗААËТ

1 дүгээр зүйл
Íэр томъёоны тодорхойлолт

(1) Энэхүү хэлэлцээрт хэрэглэгдэж байгаа нэр томъёог дараахь байдлаар 
ойлгоно:

(a) Íутаг дэвсгэр:
 Монгол Улсын хувьд: Монгол Улсын нутаг дэвсгэр,

Бүгд Найрамдах Турк Улсын хувьд: Бүгд Найрамдах Турк Улсын 
нутаг дэвсгэр,

(b) Иргэн:
Монгол Улсын хувьд: Холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу Монгол 
Улсын иргэн гэж тодорхойлсон хүн, 
Турк Улсын хувьд: Туркийн иргэншилтэй хүн,

(c) Хууль тогтоомж: 
Энэхүү хэлэлцээрийн 2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан 
нийгмийн хамгааллын тогтолцоотой холбогдсон хууль, тогтоомж, 
бусад эрх зүйн болон захиргааны акт,

(d) Эрх бүхий этгээд: 
Монгол Улсын хувьд: Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам,
Бүгд Найрамдах Турк Улсын хувьд: Хөдөлмөр, нийгмийн 
хамгааллын яам, 

(e) Эрх бүхий байгууллага: 
Энэхүү хэлэлцээрийн 2 дугаар зүйлд заасан хууль тогтоомжийг 
хэрэгжүүлэх, тэтгэвэр, тэтгэмж олгох үүрэг бүхий байгууллага,

(f) Даатгуулагч: 
Энэхүү хэлэлцээрийн 2 дугаар зүйлд заасан хууль тогтоомжийн 
дагуу даатгуулсан болон даатгуулж байсан Хэлэлцэн тохирогч 
аль нэг талын иргэн,
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(g) Даатгалын хугацаа: 
Энэхүү хэлэлцээрийн 2 дугаар зүйлд заасан хууль тогтоомжийн 
дагуу нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн эсхүл төлсөнд 
тооцогдох хугацаа,

(h) Тэтгэвэр:
Энэхүү хэлэлцээрийн 2 дугаар зүйлд заасан бүх тэтгэвэр, тэтгэмж 
болон бусад мөнгөн олговор,

i) Îршин суух газар: 
Байнгын оршин суух газар,

j) Түр байх газар: 
Түр оршин суух газар,

k) Тэжээгчээ алдагч: 
Тэтгэвэр олгох Хэлэлцэн тохиролцогч талын хууль тогтоомжоор 
эрх бүхий гэж хүлээн зөвшөөрсөн Хэлэлцэн тохиролцогч аль нэг 
талын иргэн, 

(2) Энэхүү зүйлд тодорхойлоогүй аливаа нэр томъёог тухайн 
Хэлэлцэн тохирогч талын хууль тогтоомжид заасан утгаар 
ойлгоно.  

2 дугаар зүйл
Хамрах хүрээ

(1) Энэхүү хэлэлцээрийн үйлчлэлд нийгмийн даатгалын дараахь 
төрлүүдийг зохицуулсан хууль тогтоомж хамаарна: 

A. Ìонгол Óлсын хувьд: 
a) Албан журмын даатгуулагчийн хувьд: өндөр насны, тахир 
дутуугийн, тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр, хөдөлмөрийн чадвар 
түр алдсаны тэтгэмж, жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмж, 
оршуулгын тэтгэмж, Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан 
өвчний даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн;

b) Сайн дурын даатгуулагчийн хувьд: өндөр насны, тахир 
дутуугийн, тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр, даатгал, хөдөлмөрийн 
чадвар түр алдсаны тэтгэмж, жирэмсний болон амаржсаны 
тэтгэмж, оршуулгын тэтгэмж, Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс 
шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, 
тэтгэмжийн.

B. Бүгд Íайрамдах Турк Óлсын хувьд;
a) нэг болон түүнээс дээш тооны ажил олгогчтой гэрээ байгуулан 
ажил хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүний тухайд тахир дутуугийн, 
өндөр насны, тэжээгчээ алдсаны, үйлдвэрлэлийн осол, 
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мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгал, жирэмсний болон 
амаржсаны даатгал,

b) хөдөлмөрийн гэрээгүй, өөртөө ажиллаж  байгаа хувиараа 
хөдөлмөр эрхлэгчийн тухайд тахир дутуугийн, өндөр насны болон 
тэжээгчээ алдсаны, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан 
өвчний даатгал, жирэмсний болон амаржсаны даатгал,

c) төрийн албан хаагчийн тухайд тахир дутуугийн, өндөр насны 
болон тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийн даатгал, 

(2) Энэхүү хэлэлцээр нь энэ зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан хууль 
тогтоомжийн нэмэлт, өөрчлөлт, шинэчилэн найруулж байгаа эсхүл 
орлож байгаа аливаа хууль тогтоомжид мөн адил хамаарна.
 
(3) Нийгмийн хамгааллын шинэ хөтөлбөр, эсхүл нийгмийн 
даатгалын шинэ үйлчилгээ бий болгосон хуулийг энэхүү 
хэлэлцээрийн үйлчлэлд хамруулахдаа Хэлэлцэн тохирогч талууд  
нэмэлт хэлэлцээр байгуулах замаар асуудлыг зохицуулна.  

3 дугаар зүйл
Хамаарах хүн 

 Хэлэлцээрт өөрөөр заагаагүй бол, энэхүү хэлэлцээр нь Хэлэлцэн 
тохирогч аль нэг талын эсхүл хоёр талын хууль тогтоомжид хамрагдаж 
байсан эсхүл хамрагдаж байгаа иргэн, түүний тэжээгчээ алдагчдад мөн 
адил үйлчилнэ.

4 дүгээр зүйл
Эрх тэгш хандах

 Энэхүү хэлэлцээрт өөрөөр заагаагүй бол, Хэлэлцэн тохирогч аль 
нэг талын нутаг дэвсгэрт оршин сууж байгаа болон энэхүү хэлэлцээрийн 
зохицуулалтад хамаарах хүмүүс тухайн оршин сууж байгаа Хэлэлцэн 
тохирогч талын  иргэний нэгэн адил тухайн улсын хууль тогтоомжоор 
олгосон эрхийг эдэлж, үүргийг  хүлээнэ. 

5 дугаар зүйл
Тэтгэвэр шилжүүлэх

Энэхүү хэлэлцээрт өөрөөр заагаагүй бол, хэлэлцээрийн 3 дугаар 
зүйлд заасан эрх бүхий хүн нь Хэлэлцэн тохирогч нөгөө талын нутаг 
дэвсгэрт эсхүл гуравдагч оронд оршин сууж байгаа эсэхийг үл харгалзан 
тэтгэвэр олгох үүрэг бүхий Хэлэлцэн тохирогч талын хууль тогтоомжийн 
дагуу тогтоосон тэтгэврийг тухайн Хэлэлцэн тохирогч тал олгоно. 
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6 дугаар зүйл
Тэтгэврийг бууруулах, түдгэлзүүлэх ба цуцлах

 Тэтгэврийг бууруулах, түдгэлзүүлэх, цуцлах асуудлыг Хэлэлцэн 
тохирогч талууд тус тусын хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ. 

II БҮËЭÃ
ҮЙËЧËЭХ ХÓÓËЬ ТÎÃТÎÎÌЖ

7 дугаар зүйл
Ерөнхий зүйл

Энэхүү хэлэлцээрт өөрөөр заагаагүй бол;

(1) Хэлэлцэн тохирогч аль нэг талд хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүн 
тухайн хөдөлмөр эрхэлж байгаа Хэлэлцэн тохирогч талын хууль 
тогтоомжийг даган мөрдөнө. 

(2) Хэлэлцэн тохирогч нөгөө талын нутаг дэвсгэрт байрлах 
төлөөлөгчийн  газарт хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүнд тухайн 
төлөөлөгчийн газар байршиж байгаа Хэлэлцэн тохирогч талын 
хууль тогтоомж үйлчилнэ. 

(3) Нэгэн зэрэг Хэлэлцэн тохирогч хоёр талд хөдөлмөр эрхэлдэг хүн 
оршин сууж байгаа Хэлэлцэн тохирогч талын хууль тогтоомжийг 
мөрдлөг болгоно. 

(4) Хэлэлцэн тохирогч аль нэг талд хувиараа хөдөлмөр эрхэлж 
байгаа хүн нь Хэлэлцэн тохирогч нөгөө талд оршин сууж байгаа 
тохиолдолд хөдөлмөр эрхэлж байгаа Хэлэлцэн тохирогч талын 
хууль тогтоомжийг мөрдлөг болгоно.

(5) Хэлэлцэн тохирогч хоёр талд хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч 
оршин сууж байгаа талынхаа хууль тогтоомжийг мөрдлөг болгоно.

(6) Хэлэлцэн тохирогч нэг талд хөдөлмөр эрхэлдэг хүн нь 
Хэлэлцэн тохирогч нөгөө талд нэгэн зэрэг хувиараа хөдөлмөр 
эрхэлж байгаа тохиолдолд оршин сууж байгаа талынхаа хууль 
тогтоомжийг мөрдлөг болгоно.

(7) Хэлэлцэн тохирогч аль нэг талын төрийн албан хаагч нь 
хөдөлмөр эрхэлж байгаа тухайн байгууллагын талын хууль 
тогтоомжийг мөрдөнө.
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8 дугаар зүйл
Түр хугацаагаар томилон ажиллуулах

(1) Хэлэлцэн тохирогч аль нэг талын нутаг дэвсгэрт хөдөлмөр 
эрхэлж байгаа хүнийг ажил олгогч нь Хэлэлцэн тохирогч нөгөө 
талын нутаг дэвсгэрт тодорхой ажил гүйцэтгүүлэхээр томилж, 
тухайн ажлыг гүйцэтгэж байгаа бол 24 сар хүртэл хугацаанд 
Хэлэлцэн тохирогч эхний талын хууль тогтоомжийн үйлчлэлд 
хамрагдана.
 
(2) Хэлэлцэн тохирогч аль нэг талын нутаг дэвсгэрт хувиараа 
хөдөлмөр эрхлэгч Хэлэлцэн тохирогч нөгөө талын нутаг дэвсгэрт 
түр хугацаагаар хөдөлмөр эрхэлвэл, тухайн хүн 24 хүртэл сарын 
хугацаанд Хэлэлцэн тохирогч анхны талын хууль тогтоомжийг 
мөрдлөг болгоно. 

(3) Энэ зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан хугацааг Хэлэлцэн тохирогч 
хоёр талын эрх бүхий этгээд эсхүл эрх бүхий байгууллагын 
урьдчилан өгсөн зөвшөөрлийн дагуу нийтдээ 60 хүртэл сарын 
хугацаагаар сунгаж болно. 

9 дүгээр зүйл
Îлон улсын тээврийн байгууллагын ажилтан

(1) Хэлэлцэн тохирогч нөгөө талын нутаг дэвсгэрт бүртгэлтэй олон 
улсын зорчигч болон бараа  тээврийн үйлчилгээг газраар, төмөр 
замаар, агаараар эсхүл далайгаар эрхэлдэг хөлсний ажилтан 
болон бие даасан ажилтан тухайн   бүртгэлтэй байгууллагын 
байрлаж байгаа Хэлэлцэн тохирогч талын хууль тогтоомжийг 
мөрдлөг болгоно.  

(2) Хэлэлцэн тохирогч нөгөө талын нутаг дэвсгэр дэх салбар 
нэгж, байнгын төлөөлөгчийн газарт хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүнд 
тухайн салбар нэгж, төлөөллийн газар байрлаж байгаа Хэлэлцэн 
тохирогч талын хууль тогтоомж үйлчилнэ. 

10 дугаар зүйл
Хөлөг онгоцны багийн гишүүн, ажилтан

(1) Хэлэлцэн тохирогч аль нэг талын далбааг мандуулсан хөлөг 
онгоцон дээр хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүн далбааг нь мандуулсан 
Хэлэлцэн тохирогч талын хууль тогтоомжийг мөрдлөг болгоно. 

(2) Хөлөг онгоцны багийн гишүүн биш боловч Хэлэлцэн тохирогч 
талын боомт буюу нутаг дэвсгэрийн усан дээр Хэлэлцэн 
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тохирогч нөгөө талын далбаа бүхий хөлөг онгоцонд ачаа тээвэр 
хийх, буулгах, засварлах ажил эрхэлдэг, эсхүл удирдан зохион 
байгуулдаг хүн тухайн боомт, нутаг дэвсгэрийн ус харъяалах 
Хэлэлцэн тохирогч талын хууль тогтоомжийг мөрдлөг болгоно. 

(3) Хэлэлцэн тохирогч нэг талын нутагт дэвсгэрт оршин суугаа хүн 
нь тухайн талын нутаг дэвсгэрт байршилтай байгууллага эсхүл 
оршин суудаг этгээдээс цалинжиж Хэлэлцэн тохирогч нөгөө талын 
далбааг мандуулсан хөлөг онгоц дээр ажил, хөдөлмөр эрхэлсэн 
бол оршин суугаа Хэлэлцэн тохирогч талын хууль тогтоомжийг 
мөрдлөг болгоно. 

11 дүгээр зүйл
Дипломат төлөөлөгчийн болон консулын ажилтан

(1) Хэлэлцэн тохирогч нөгөө талд томилогдсон Хэлэлцэн тохирогч 
аль нэг талын Дипломат болон Консулын төлөөлөгчийн газрын 
ажилтан болон тэдгээрийн хувийн үйлчилгээний ажилтан нь 
илгээгч талын хууль тогтоомжийг мөрдлөг болгоно.

(2) Дипломат төлөөлөгчийн болон Консулын газарт тухайн орон 
нутагт оршин сууж байгаа хүн хөдөлмөр эрхэлж байгаа бол 
тухайн оршин суугаа Хэлэлцэн тохирогч талын хууль тогтоомжийг 
мөрдлөг болгоно. Хэрэв тухайн хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүн нь 
ажил олгогч Хэлэлцэн тохирогч талын иргэн бол хөдөлмөр эрхэлж 
эхэлсэн өдрөөс хойш гурван сарын дотор ажил олгогч талын хууль 
тогтоомжийг мөрдөх эсэхээ сонгож  болно. 

12 дугаар зүйл
Îнцгой тохиолдол

Хэлэлцэн тохирогч талуудын эрх бүхий  этгээд нь хувь хүн 
болон бүлэг хүмүүст холбогдох хууль тогтоомжийн талаар заасан энэ 
хэлэлцээрийн 7-оос 11 дүгээр зүйлд үл хамаарах зүйлийн талаар харилцан 
тохиролцож болно.  

III БҮËЭÃ
ТÓÑÃАЙ ЗҮЙË

1 ДҮÃЭЭР ХЭÑЭÃ
ТЭТÃЭÌЖ

13 дугаар зүйл 
Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж

 
 Энэхүү хэлэлцээрийн 2 дугаар зүйлийн дагуу олгох хөдөлмөрийн 
чадвар түр алдсаны тэтгэмжийн хэмжээ, үргэлжлэх хугацаа, төлбөрийн 
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арга хэрэгслийг тэтгэмж олгож байгаа Хэлэлцэн тохирогч талын хууль 
тогтоомжийн дагуу тодорхойлно. 

2 ДÓÃААР ХЭÑЭÃ
ӨÍДӨР ÍАÑÍÛ, ТАХИР ДÓТÓÓÃИЙÍ БÎËÎÍ 

ТЭЖЭЭÃЧЭЭ АËДÑАÍÛ ТЭТÃЭВЭР

14 дүгээр зүйл 
Шимтгэл төлсөн хугацааг нэгтгэн тооцох

(1) Хэлэлцэн тохирогч аль нэг талын хууль тогтомжийн дагуу 
даатгалын шимтгэл төлсөн хугацаанаас хамаарч тэтгэвэр авах 
эрх үүсдэг бол тухайн талын эрх бүхий байгууллага шаардлагатай 
тохиолдолд Хэлэлцэн тохирогч нөгөө талын хууль тогтоомжийн 
дагуу шимтгэл төлсөн хугацааг өөрийн улсын хууль тогтоомжийн 
дагуу шимтгэл төлсөн хугацаатай нэгтгэн тооцно. Ингэхдээ 
даатгалын шимтгэл төлсөн давхардсан хугацааг оруулан 
тооцохгүй. 

(2) Даатгуулагч энэ зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар тэтгэвэр 
авах эрх үүсэх нөхцлийг хангахгүй байгаа тохиолдолд Хэлэлцэн 
тохирогч талын эрх бүхий байгууллагууд нийгмийн хамгааллын 
хэлэлцээр байгуулсан гуравдагч талын хууль тогтоомжийн дагуу 
шимтгэл төлсөн  давхцаагүй хугацааг нэгтгэн тооцно. 

(3) Хэлэлцэн тохирогч аль нэг талын хууль тогтоомжийн дагуу 
тэтгэвэр авах эрхийг нь тусгай нөхцөл, болзлын дагуу шимтгэл 
төлсөн тодорхой хугацааг үндэслэн тогтоодог бөгөөд тухайн 
нөхцөл, болзол нь хоёр талд адил мөрдөгддөг бол Хэлэлцэн 
тохирогч нөгөө талд тусгай нөхцөл, болзлын дагуу шимтгэл төлсөн 
хугацааг нэгтгэн тооцно. Хэрэв Хэлэлцэн тохирогч нөгөө тал ийм 
тусгай нөхцөл, болзлыг мөрдлөг болгодоггүй бол энэ хугацааг 
ердийн тэтгэвэр тогтоох хугацаанд нэгтгэн тооцно.  

(4) Туркийн талын хууль тогтоомжийн дагуу шимтгэл төлсөн 
нэг сарыг 30 хоног, нэг жилийг 360 хоногтой адилтган тооцно. 
Монголын талын хувьд нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн 
хугацааг монголын талын холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу  
тооцно. 

15 дугаар зүйл
Íэг жилээс доош хугацааны даатгал

(1) Хэлэлцэн тохирогч нэг талын хууль тогтоомжийн дагуу зөвхөн 
шимтгэл төлсөн тухайн хугацаанд ноогдох тэтгэвэр авах эрх 
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үүсэхээс бусад тохиолдолд нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн 
хугацаа нь12 сараас бага бол тэтгэвэр олгохгүй.  

(2) Хэлэлцэн тохирогч нөгөө талын эрх бүхий байгууллага тэтгэвэр 
авах эрх үүссэн даатгуулагчийн тэтгэврийн хэмжээг тогтоохдоо 
энэ зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан хугацааг өөрийн орны хууль 
тогтоомжийн дагуу шимтгэл төлсөн мэтээр адилтган тооцно.  

16 дугаар зүйл 
Тэтгэврийн хэмжээг тогтоох

(1) Энэхүү хэлэлцээрийн 14 дүгээр зүйлд заасныг үл харгалзан 
Хэлэлцэн тохирогч аль нэг талын хууль тогтоомжийн дагуу 
тэтгэвэр авах эрх үүсэхээр бол тухайн Хэлэлцэн тохирогч талын 
эрх бүхий байгууллага зөвхөн өөрийн улсын хууль тогтоомжийн 
дагуу шимтгэл төлсөн хугацааг үндэслэн тэтгэврийн хэмжээг 
тогтооно. 

(2) Хэрэв Хэлэлцэн тохирогч аль нэг талын хууль тогтоомжийн 
хүрээнд энэхүү хэлэлцээрийн 14 дүгээр зүйлд заасны дагуу 
даатгуулагчийн тэтгэвэр авах эрх үүсч байгаа бол тухайн 
Хэлэлцэн тохирогч талын эрх бүхий байгууллага тэтгэврийг 
дараахь байдлаар тогтооно:

a) эрх бүхий байгууллага нь даатгуулагчийн хоёр талын хууль 
тогтоомжийн дагуу шимтгэл төлсөн нийт хугацааг өөрийн 
орны хууль тогтомжийн дагуу шимтгэл төлсөн мэтээр тооцож, 
тэтгэврийн онолын хэмжээг тогтооно.

b) эрх бүхий байгууллага нь тэтгэврийн онолын нийт хэмжээнд 
үндэслэн өөрийн улсын хууль тогтоомжийн дагуу даатгуулсан 
хугацаанд ноогдох тэтгэврийн бодит хэмжээг тогтооно.

(3) Эрх бүхий байгууллага нь өөрийн мөрдөж байгаа хууль 
тогтоомжийн дагуу төлсөн шимтгэл эсхүл орлогыг үндэслэн  
тэтгэврийн хэмжээг тогтооно. 

(4) Хэлэлцэн тохирогч нэг талын хууль тогтоомжийн дагуу 
тэтгэврийн хэмжээ нь гэр бүлийн гишүүдийн тооноос хамаардаг 
бол эрх бүхий байгууллага нь тэтгэврийн хэмжээг тооцохдоо 
Хэлэлцэн тохирогч нөгөө талын нутаг дэвсгэрт оршин суугаа гэр 
бүлийн гишүүдийн тоог мөн тооцно.
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3 ДÓÃААР ХЭÑЭÃ
ÎРШÓÓËÃÛÍ ТЭТÃЭÌЖ

17 дугаар зүйл
Даатгал төлсөн хугацааг нэгтгэх болон 

оршуулгын тэтгэмж  олгох

(1) Хэлэлцэн тохирогч аль нэг талын хууль тогтоомжийн дагуу 
оршуулгын тэтгэмж олгох эрх нь шимтгэл төлсөн хугацаанаас 
хамаарч үүсдэг бол тухайн талын эрх бүхий байгууллага нь 
шаардлагатай гэж үзвэл Хэлэлцэн тохирогч нөгөө талын хууль 
тогтоомжийн дагуу шимтгэл төлсөн хугацааг нэгтгэн тооцно. 
Ингэхдээ Хэлэлцэн тохирогч нөгөө талын хууль тогтоомжийн 
дагуу шимтгэл төлсөн давхардсан хугацааг тооцохгүй.    

(2) Хэлэлцэн тохирогч нэг талын хууль тогтоомжийн дагуу 
даатгуулсан этгээд Хэлэлцэн тохирогч нөгөө талын нутаг дэвсгэрт 
нас барсан тохиолдолд даатгуулсан талын нутаг дэвсгэрт нас 
барсанаар тооцож оршуулгын тэтгэмж олгоно.  

(3) Хэрэв Хэлэлцэн тохирогч хоёр талын аль алиных нь хууль 
тогтоомжоор оршуулгын тэтгэмж авах эрх үүссэн бол зөвхөн нас 
барахын өмнө оршин сууж байсан талын хууль тогтоомжийн дагуу 
тэтгэмжийг олгоно.

(4) Даатгуулагч эсхүл тэтгэвэр авагч  нь гуравдагч улсын 
нутаг дэвсгэрт  нас барсан бол хамгийн сүүлд шимтгэл төлж, 
даатгуулсан Хэлэлцэн тохирогч талын хууль тогтоомжийн дагуу 
тэтгэмжийг олгоно.

4 ДҮÃЭЭР ХЭÑЭÃ
ҮЙËДВЭРËЭËИЙÍ ÎÑÎË, ÌЭРÃЭЖËЭЭÑ

ШАËТÃААËÑАÍ ӨВЧИÍ 

18 дугаар зүйл
Ìэргэжлээс шалтгаалсан өвчин

(1) Хэлэлцэн тохирогч нэг талын хууль тогтоомжийн дагуу 
мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин нь тухайн талын нутаг дэвсгэрт анх 
илэрч, оношлогдсон байх нөхцөлтэйгөөр тэтгэвэр, тэтгэмж авах 
эрх үүсдэг бол Хэлэлцэн тохирогч нөгөө талын нутаг дэвсгэрт анх 
илэрч, оношлогдсон мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тохиолдлыг 
өөрийн нутаг дэвсгэрт илэрч, оношлогдсон мэтээр үзнэ. 
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(2) Хэлэлцэн тохирогч нэг талын хууль тогтоомжийн дагуу 
мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмжийг тогтоохдоо 
уг өвчнийг үүсгэж болох ажил, хөдөлмөрийг эрхэлсэн хугацааг 
тусгайлан харгалздаг бол тухайн талын эрх бүхий  байгууллага 
нь шаардлагатай гэж үзвэл Хэлэлцэн тохирогч нөгөө талын 
хууль тогтоомжийн дагуу ижил төстэй ажил, хөдөлмөр эрхэлсэн 
хугацааг тооцно. 

19 дүгээр зүйл
Ìөнгөн тэтгэвэр, тэтгэмж

(1) Хэлэлцэн тохирогч хоёр талын хууль тогтоомжид мэргэжлээс 
шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж олгохоор заасан бол, 
тухайн өвчнийг үүсгэх ажил хөдөлмөрийг хамгийн сүүлд эрхэлсэн 
Хэлэлцэн тохирогч талын хууль тогтоомжийн дагуу тэтгэвэр, 
тэтгэмж олгоно. 

(2) Хэлэлцэн тохирогч аль нэг талын хууль тогтоомжийн дагуу 
мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж авдаг 
даатгуулагч нь Хэлэлцэн тохирогч нөгөө талын нутаг дэвсгэрт 
оршин суух хугацаанд хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь 
нэмэгдвэл асуудлыг дараахь байдлаар шийдвэрлэнэ: 

(a) даатгуулагч нь Хэлэлцэн тохирогч хоёр дахь талын 
хууль тогтоомжийн дагуу тухайн мэргэжлээс шалтгаалсан 
өвчин үүсэх эсхүл хүндрэхэд нөлөөлөхүйц ажил, 
хөдөлмөр эрхлээгүй бол Хэлэлцэн тохирогч эхний талын 
эрх бүхий байгууллага өөрийн хууль тогтоомжийн дагуу 
тухайн хүндрэлийг харгалзан үзэж тэтгэвэр, тэтгэмжийг 
олгоно.

(b) даатгуулагч нь Хэлэлцэн тохирогч хоёр дахь талын 
хууль тогтоомжийн дагуу ажил, хөдөлмөр эрхэлж байгаад 
мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин нь хүндэрсэн бол үүнийг 
үл харгалзан Хэлэлцэн тохирогч эхний талын эрх бүхий 
байгууллага өөрийн хууль тогтоомжийн дагуу тэтгэвэр, 
тэтгэмжийг үргэлжлүүлэн олгоно. Харин даатгуулагчийн 
Хэлэлцэн тохирогч эхний талаас авч байгаа тэтгэвэр, 
тэтгэмж болон мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин 
хүндэрсний дараа авбал зохих тэтгэврийн хэмжээний 
зөрүүг Хэлэлцэн тохирогч хоёр дахь талын эрх бүхий 
байгууллага өөрийн хууль тогтоомжийнхоо дагуу тооцож 
олгоно. 
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IV БҮËЭÃ
БÓÑАД ЗААËТ

20 дугаар зүйл
Óдирдлага болон хамтын ажиллагааны аргачлал

(1) Хэлэлцэн тохирогч талуудын Эрх бүхий этгээд энэхүү 
хэлэлцээрийг  хэрэгжүүлэх ажлыг удирдлага, зохион байгуулалтаар 
хангана.

(2) Хэлэлцэн тохирогч талуудын Эрх бүхий этгээд хэлэлцээрийг 
хэрэгжүүлэхтэй холбогдох асуудлаарх шаардлагатай мэдээлэл 
болон тус хэлэлцээрийн  хэрэгжилтэд нөлөөлөхүйц өөрчлөлт 
дотоодын хууль тогтоомжид орсон тохиолдолд уг өөрчлөлтийн 
талаарх  мэдээллийг харилцан шуурхай солилцоно.

(3) Хэлэлцэн тохирогч талуудын эрх бүхий этгээд хэлэлцээрийг 
хэрэгжүүлэх эрх бүхий байгууллага болон харилцагч 
байгууллагуудыг тодорхойлно.

(4) Хэлэлцэн тохирогч талуудын эрх бүхий байгууллагууд 
энэхүү хэлэлцээр болон хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх Удирдлагын 
тохиролцооны талаар олон нийтэд түгээх, хэвлэн нийтлэх ажлыг 
хариуцан зохион байгуулна.

(5) Хэлэлцэн тохирогч талуудын эрх бүхий этгээд болон 
байгууллагууд энэхүү хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой 
асуудлууд нь өөрийн улсын хууль тогтоомжид нөлөөлж байгаа 
мэтээр харилцан туслалцаа үзүүлнэ. Туслалцааг харилцан үнэ 
төлбөргүй үзүүлнэ.

(6) Хэлэлцэн тохирогч нэг талын хууль тогтоомжид заасан 
шаардлагын дагуу нөгөө талын нутаг дэвсгэрт оршин суугаа хүн нь 
эмнэлэгийн үзлэгт хамрагдах тохиолдолд хүсэлт гаргасан талын 
эрх бүхий байгууллагын зардлаар оршин суугаа талын эрх бүхий 
байгууллага үзлэгийг зохион байгуулна. Хэлэлцэн тохирогч хоёр 
талын хоёулангийнх нь хууль тогтоомжийн дагуу хийгдэж байгаа 
эмнэлэгийн үзлэгийн төлбөрийг тухайн оршин суугаа талын эрх 
бүхий байгууллага хариуцна. 

21 дүгээр зүйл
Хувийн мэдээлэл хамгаалах

Энэхүү хэлэлцээрийн хүрээнд Хэлэлцэн тохирогч  нөгөө талд 
дамжуулсан  хувь хүнтэй холбоотой мэдээлэл нь хувь хүний нууцад 
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хамаарах бөгөөд тухайн мэдээллийг зөвхөн энэхүү хэлэлцээр болон 
хамаарах хууль тогтоомжийн хүрээнд ашиглана. 

22 дугаар зүйл 
Дипломат төлөөлөгчийн газрын бүрэн эрх 

Хэлэлцэн тохирогч талын Дипломат болон Консулын төлөөлөгчийн 
газар нь өөрийн орны иргэдийн энэхүү хэлэлцээртэй холбогдон үүсэх эрх 
ашгийг хамгаалах зорилгоор Хэлэлцэн тохирогч нөгөө талын эрх бүхий 
этгээд, эрх бүхий байгууллага, болон харилцагч байгууллагад шууд хандан 
мэдээлэл авч болно. 

23 дугаар зүйл
Албан ёсны хэл

(1) Хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Хэлэлцэн тохирогч 
талын эрх бүхий этгээд, байгууллага монгол, турк эсхүл англи 
хэлээр харилцана.

(2) Талууд өргөдөл, албан ёсны баримт бичгийг монгол, турк, 
англи хэлээр боловсруулсан гэсэн үндэслэлээр татгалзаж, буцаах 
эрхгүй.

24 дүгээр зүйл 
Баримт бичгийн  баталгаажуулалт болон 

төлбөрөөс чөлөөлөх

(1) Хэлэлцэн тохирогч нэг талын хууль тогтоомжид баримт 
бичгийг  төлбөр, хураамжаас хөнгөлж, чөлөөлдөг бол нөгөө талын 
хууль тогтоомжийн дагуу болон энэхүү хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх 
зорилгоор хүргүүлсэн аливаа мэдэгдэл, бусад баримт бичгийг  
төлбөр, хураамжаас мөн адил хөнгөлж, чөлөөлнө.

(2) Энэхүү хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Хэлэлцэн 
тохирогч хоёр талын албан ёсны байгууллагаас иргэнд олгосон 
тодорхойлолт, мэдэгдэл, баримт бичгийг Хэлэлцэн тохирогч нөгөө 
тал баталгаажуулахгүй.

25 дугаар зүйл
Бичгээр өргөдөл, хүсэлт гаргах 

(1) Даатгуулагч, тэтгэвэр авагч нь энэхүү хэлэлцээрийн 
хэрэгжилттэй холбоотой асуудлаар өргөдөл, хүсэлтээ өөрийн 
оршин сууж байгаа Хэлэлцэн тохирогч талын эрх бүхий 
байгууллагад гаргана.  
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(2) Хэлэлцэн тохирогч аль нэг талын хууль тогтоомж эсхүл энэхүү 
хэлэлцээрийн дагуу Хэлэлцэн тохирогч талын эрх бүхий этгээд, 
эрх бүхий байгууллага эсхүл харилцагч байгууллагад хүргүүлсэн 
баримт бичгийг Хэлэлцэн тохирогч нөгөө талын эрх бүхий 
этгээд, эрх бүхий байгууллага эсхүл харилцагч байгууллагад 
хүргүүлсэнтэй адилтгаж үзнэ. 

(3) Энэхүү хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд Хэлэлцэн тохирогч 
нэг талын хууль тогтоомжийн дагуу даатгуулагч тэтгэвэр, тэтгэмж 
авах хүсэлт гаргасан тохиолдолд түүнийг Хэлэлцэн тохирогч нөгөө 
талын хууль тогтоомжийн дагуу хүсэлт гаргасантай адилтгаж үзнэ.

(4) Хэлэлцэн тохирогч аль нэг талын хууль тогтоомжийн дагуу 
хуулийн хугацаанд хүргүүлсэн өргөдөл, мэдэгдэл эсхүл давж 
заалдах өргөдлийг Хэлэлцэн тохирогч нөгөө талын эрх бүхий 
этгээд, эрх бүхий байгууллага эсхүл харилцагч байгууллагад мөн 
адил хуулийн хугацаанд хүргүүлсэнд тооцно.

(5) Энэ зүйлийн 1-ээс 4 дүгээр хэсэгт дурдсан байгууллагууд 
нь хүлээж авсан өргөдөл, мэдэгдэл, давж заалдах өргөдлөө 
Хэлэлцэн тохирогч нөгөө талын эрх бүхий байгууллагад  шууд 
эсхүл харилцагч байгууллагаараа дамжуулан цаг алдалгүй 
хүргүүлнэ. 

26 дугаар зүйл
Хохирлын нөхөн төлбөр 

(1) Хэлэлцэн тохирогч нөгөө талын нутаг дэвсгэрт болсон 
хохирлын улмаас Хэлэлцэн тохирогч нэг талын хууль тогтоомжийн 
дагуу тэтгэвэр, тэтгэмж авч, уг хохирлын төлбөрийг тухайн талын 
хууль тогтоомжийн дагуу гуравдагч этгээдээс гаргуулах бол нөхөн 
төлбөр гаргуулах эрхийг Хэлэлцэн тохирогч эхний талын эрх 
бүхий байгууллагад нь шилжүүлнэ. 

(2) Хэрэв энэ зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасны дагуу Хэлэлцэн 
тохирогч хоёр талын эрх бүхий байгууллага нэг үйл явдлын 
улмаас ижил төрлийн тэтгэвэр, тэтгэмж олгосноос хохирол 
учирсан бол гуравдагч этгээд нөхөн төлбөрийг Хэлэлцэн 
тохирогч аль нэг талд нь төлж болно. Хэлэлцэн тохирогч хоёр 
талын эрх бүхий байгууллага нь хүлээн авсан нөхөн төлбөрийн 
дүнг тус тусын олгосон тэтгэвэр, тэтгэмжийн хэмжээгээр хувааж 
авна.
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27 дугаар зүйл
Үндэслэлгүй олгосон төлбөрийг  буцаан төлүүлэх

 Энэхүү хэлэлцээрийн дагуу Хэлэлцэн тохирогч аль нэг талын эрх 
бүхий байгууллага нь даатгуулагчид үндэслэлгүй тэтгэвэр, тэтгэмж олгосон 
тохиолдолд холбогдох тэтгэвэр, тэтгэмжийг олгох үүрэг бүхий Хэлэлцэн 
тохирогч нөгөө талын эрх бүхий байгууллагад хүсэлт гаргаж даатгуулагчийн 
авч байгаа тэтгэвэр, тэтгэмжээс илүү төлсөн төлбөрийг суутган авч болно. 
Хүсэлтийг хүлээн авсан эрх бүхий байгууллага нь даатгуулагчид олгох 
тэтгэвэр тэтгэмжээс зохих дүнгээр суутгасан төлбөрийг Хэлэлцэн тохирогч 
нөгөө талын эрх бүхий байгууллагад шилжүүлнэ.

 Хэрэв  төлбөрийг дээрх байдлаар төлүүлэх боломжгүй тохиолдолд 
дараахь журмаар төлүүлнэ:

(a) Хэлэлцэн тохирогч аль нэг талын эрх бүхий байгууллага нь 
даатгуулагчид тэтгэвэр, тэтгэмжийг үндэслэлгүйгээр илүү олгосон 
тохиолдолд тухайн эрх бүхий байгууллага нь холбогдох хуулийн 
хүрээнд тэтгэвэр, тэтгэмжийг төлөх үүрэг бүхий Хэлэлцэн тохирогч 
нөгөө талын эрх бүхий байгууллагад хандаж,  даатгуулагчид олгох 
тэтгэвэр, тэтгэмжээс нь илүү олгосон хэмжээгээр суутгал хийлгэх 
хүсэлт гаргаж болно.

Хэлэлцэн тохирогч нөгөө талын эрх бүхий байгууллага нь 
үндэслэлгүй илүү олгосон төлбөрийг өөрийн улсын хууль 
тогтоомжийн дагуу илүү олгосон мэтээр тооцож, суутган суутгасан 
төлбөрийг Хэлэлцэн тохирогч эхний талын эрх бүхий байгууллагад 
шилжүүлнэ.

(b) Хэлэлцэн тохирогч аль нэг талын эрх бүхий байгууллага хууль 
тогтоомжийнхоо дагуу даатгуулагчид урьдчилан төлбөр олгосон 
бол Хэлэлцэн тохирогч нөгөө талын эрх бүхий байгууллагад 
хүсэлт гаргаж урьдчилан олгосон төлбөрийг тухайн сарын 
тэтгэмжээс суутгуулж болно. Хэлэлцэн тохирогч нөгөө талын эрх 
бүхий байгууллага төлбөрийг суутган, хүсэлт гаргасан Хэлэлцэн 
тохирогч талын эрх бүхий байгууллагад шилжүүлнэ.

(c) хэрэв Хэлэлцэн тохирогч нөгөө талын эрх бүхий байгууллага 
нь даатгуулагчид тухайн үед тэтгэвэр, тэтгэмжийг нь олгосон  
тохиолдолд энэхүү зүйлийн (a) болон (b) заалтын дагуу гаргасан 
хүсэлтийг биелүүлэхгүй.   
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28 дугаар зүйл
Шимтгэл цуглуулах

(1) Хэлэлцэн тохирогч аль нэг талын эрх бүхий байгууллагад 
төлбөл зохих нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өрийг Хэлэлцэн 
тохирогч нөгөө талын эрх бүхий байгууллага нь өөрийн шимтгэлийн 
өрийг төлүүлдэгтэй ижил журам, дарааллын дагуу барагдуулах 
арга хэмжээ авна.

(2) Энэхүү зүйлийг хэрэгжүүлэх журмыг Хэлэлцэн тохирогч 
талуудын эрх бүхий этгээдүүдийн хооронд байгуулах Удирдлагын 
тохиролцоогоор зохицуулна. 

29 дүгээр зүйл
Төлбөр хийх мөнгөн тэмдэгт

(1) Энэхүү хэлэлцээрт заасны дагуу олгох аливаа тэтгэвэр, 
тэтгэмжийг  төлбөр хийж байгаа Хэлэлцэн тохирогч талын мөнгөн 
тэмдэгтээр олгоно. Энэ нь илүү олгосон төлбөрийг Хэлэлцэн 
тохирогч нөгөө талд шилжүүлэхэд  мөн адил хамаарна. 

 
(2) Энэ хэлэлцээрийн дагуу Хэлэлцэн тохирогч аль нэг талын эрх 
бүхий байгууллага нь Хэлэлцэн тохирогч нөгөө талын эрх бүхий 
байгууллагаас гаргасан эрүүл мэндийн үзлэгийн зардлыг төлөх 
үүрэгтэй бол, энэ төлбөрийг  хоёр дахь талын мөнгөн тэмдэгтээр 
нэхэмжилж болно. Хэлэлцэн тохирогч эхний талын эрх бүхий 
байгууллага нь төлбөрийг өөрийн орны мөнгөн тэмдэгтээр  хийнэ. 

30 дугаар зүйл
Тоон мэдээлэл солилцох

Хэлэлцэн тохирогч талуудын харилцагч байгууллагууд 
хэлэлцээрийн дагуу даатгуулагчид олгосон төлбөрийн тухай жилийн тоон 
мэдээллээ дараа жилийн 7 дугаар сарын 31-ний дотор солилцоно. Энэхүү 
тоон мэдээлэл нь даатгуулсан хүний тоо, тэтгэвэр, тэтгэмжийн хэмжээ, 
төрлийг багтаасан байна. Энэхүү тоон мэдээллийг маягтаар солилцоно. 

31 дүгээр зүйл
Ìаргаан шийдвэрлэх

Энэхүү хэлэлцээрийг тайлбарлах, хэрэгжүүлэхтэй холбоотой  
аливаа маргааныг Хэлэлцэн тохирогч талуудын эрх бүхий этгээд эсхүл эрх 
бүхий байгууллагууд яриа хэлэлцээний замаар шийдвэрлэнэ.
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ТАВДÓÃААР БҮËЭÃ
ШИËЖИËТИЙÍ БÎËÎÍ ТӨÃÑÃӨËИЙÍ ЗААËТ

32 дугаар зүйл
Шилжилтийн заалт

(1) Энэхүү хэлэлцээрийг хүчин төгөлдөр болохоос өмнөх 
хугацааны тэтгэвэр, тэтгэмжийг уг хэлэлцээрээр нөхөн олгохгүй. 

(2) Хэлэлцээрийг хүчин төгөлдөр болохоос өмнө Хэлэлцэн 
тохирогч талын хууль тогтоомжийн дагуу даатгалын шимтгэл 
төлсөн хугацааг хэлэлцээрээс үүдэн гарах  эрхийг тодорхойлохдоо 
тооцно.

(3) Өмнө нь нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж аваагүй бөгөөд тэтгэвэр, 
тэтгэмж авах эрхийг нь түдгэлзүүлсэн хүн хүсэлт гаргавал энэхүү 
хэлэлцээрийн дагуу тэтгэвэр, тэтгэмж авч болно. 

(4) Хэлэлцээр хүчин төгөлдөр болсноос хойш хоёр жилийн дотор 
энэ зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасан хүсэлт ирүүлсэн бол тухайн 
даатгуулагчийн тэтгэвэр, тэтгэмж авах эрхийг хугацаа хоцорсон 
гэж үзэлгүйгээр хэлэлцээр хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн 
эрх нь үүссэнд тооцно. Хэрэв хоёр жилийн дараа хүсэлт гаргасан 
бол хүсэлт гаргасан өдрөөс эхлэн тооцно. 

33 дугаар зүйл
Ñоёрхон батлах, хүчин төгөлдөр болох

Энэхүү хэлэлцээрийг Хэлэлцэн тохирогч талуудын үндэсний 
хууль тогтоомжийн дагуу соёрхон батлах бөгөөд Хэлэлцэн тохирогч 
талууд хэлэлцээрийг хүчин төгөлдөр болгох дотоодын хууль тогтоомжийн 
шаардлагыг хангасан тухайгаа бичгээр, дипломат шугамаар ирүүлсэн 
сүүлчийн мэдэгдлийг хүлээн авсан өдрөөс хойш 3 дахь сарын эхний өдөр 
хүчин төгөлдөр болно.  

34 дүгээр зүйл
Хэлэлцээрт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах

Талууд харилцан бичгээр зөвшилцсөний үндсэн дээр энэхүү 
хэлэлцээрт нэмэлт өөрчлөлт оруулж болно. Нэмэлт, өөрчлөлт нь энэхүү 
хэлэлцээрийн 33 дугаар зүйлд заасан журмын дагуу хүчин төгөлдөр болно.
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35 дугаар зүйл
Хэлэлцээрийн хугацаа болон хэлэлцээрийг цуцлах 

Энэхүү хэлэлцээр нь тодорхойгүй хугацаанд хүчин төгөлдөр 
үйлчилнэ. Хэлэлцэн тохирогч аль нэг тал энэхүү хэлэлцээрийг цуцлах 
тухайгаа 6 сарын өмнө дипломат шугамаар урьдчилан мэдэгдэн цуцалж 
болно. 

36 дугаар зүйл
Тэтгэврийн эрхийг хадгалах

(1) Энэхүү хэлэлцээрийн дагуу тогтоосон тэтгэвэр тэтгэмж авах 
эрх нь хэлэлцээрийг цуцлах тохиолдолд хэвээр хадгалагдана. 

(2) Энэхүү хэлэлцээрийг цуцлах үед шийдвэрлэх шатанд байгаа 
тэтгэвэр, тэтгэмжийн эрхтэй холбогдох бүх хүсэлтийг энэхүү 
хэлэлцээрийн зохицуулалтын дагуу бүрэн шийдвэрлэнэ.

 ҮҮНИЙГ ГЭРЧИЛЖ, зохих эрх олгогдсон төлөөлөгчид энэхүү 
хэлэлцээрт гарын үсэг зурав.  

 Энэхүү хэлэлцээрийг 2018 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдөр 
Анкара хотноо монгол, турк, англи хэлээр тус бүр 2 хувь үйлдсэн бөгөөд 
эх бичвэр тус бүр адил хүчинтэй байна. Хэлэлцээрийг тайлбарлахад зөрүү 
гарвал англи хэлээрх эх бичвэрийг баримтална. 

     МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН                БҮГД НАЙРАМДАХ ТУРК УЛСЫН  
          ГАЗРЫГ ТӨЛӨӨЛЖ:             ЗАСГИЙН ГАЗРЫГ ТӨЛӨӨЛЖ:


