Гадаадын иргэнд монгол улсын харьяат хүүхэд үрчлүүлэх журам

Хууль зїйн сайд, Эрїїл мэнд, Нийгмийн хамгааллын сайдын 1999 оны 237/А/287 дугаар
тушаалын хавсралт
Нэг. Нийтлэг їндэслэл
1.1 Гадаадын иргэн, харъяалалгїй хїн Монгол Улсын харъяат хїїхдийг їрчлэн авахад
энэхїї журмыг баримтална.
1.2 Гадаад улсад суугаа тус улсын дипломат тєлєєлєгчийн болон консулын газраас
гадаадын иргэн, харъяалалгїй хїнд гадаад улсад оршин суугаа Монгол Улсын харъяат
хїїхдийг їрчлїїлэхтэй холбогдсон асуудлыг шийдвэрлэхэд энэ журмыг нэгэн адил мєрдєнє.
1.3 Монгол Улсын харъяат хїїхдийг урьд нь їрчлэн авсан гадаадын иргэн /харъяалалгїй
хїн/-д эхний хїїхэд їрчлэн авснаас хойш нэг жилийн дараа дахин хїїхэд їрчлэн авахыг
зєвшєєрч болно. /Энэ нь ихэр хїїхэд, эсхїл ах, эгч, дїї нарыг їрчлэн авахад хамаарахгїй/.
1.4 Гадаадын иргэн, харъяалалгїй хїн хїїхэд їрчлэн авах тухай хїсэлтээ єєрийн орны буюу
байнга оршин суугаа газрынхаа эрх бїхий байгууллагаар уламжлан Монгол Улсын
Гадаадын иргэдийн асуудал эрхлэх зєвлєлд гаргана.
1.5 Энэ журмын 1.4-т заасны дагуу хїсэлт гаргахдаа Гэр бїлийн тухай хуулийн 58 дугаар
зїйлийн 3 дахь хэсэгт заасан дор дурдсан бичиг баримтыг бїрдїїлнэ:
1.5.1 Хїїхэд їрчлэн авахыг хїсэгчийн хїсэлт, тїїний нотариатаар гэрчлїїлсэн орчуулга;
1.5.2 Сїрьеэ, ДОХ, сэтгэцийн євчтэй эсэх талаар эмнэлэгийн байгууллагын магадлагаа;
1.5.3 Тєрсний болон гэрлэлтийн гэрчилгээний хуулбар /Гэр бїлтэй бол/;
1.5.4 Байнга оршин суугаа газрын болон гэмт хэрэгт холбогдож байсан эсэх талаар
оршин суугаа газрын холбогдох байгууллагын буюу цагдаагийн байгууллагын
тодорхойлолт;
1.5.5 Хїсэлт гаргагчийн цалингийн тодорхойлолт, эсхїл санхїїгийн болон амьдралын
боломжийн тухай холбогдох байгууллагын тодорхойлолт;
1.5.6 Хїсэлт гаргагчийн гэр бїл, зан байдлын тухай холбогдох эрх бїхий байгууллагын
тодорхойлолт;
1.5.7 Хїсэлт гаргагчийн талаархи хїн ам зїйн асуудал эрхэлсэн Тєрийн захиргааны тєв
байгууллагын тодорхойлолт;
1.5.8 Їрчлэн авах гэж буй хїїхдийг їрчлэн авагчийн харъяалагдах улсад нэвтрэн оруулах,
байнга оршин суух зєвшєєрєл олгох боломжтой эсэх талаар тухайн орны цагаачлалын
асуудал эрхэлсэн байгууллагын тодорхойлолт.
1.6 Энэ журмын 1.5-д дурдсан бичиг баримт тус бїрийг тухайн улсын холбогдох эрх бїхий
байгууллага, албан тушаалтан гарын їсэг зурах буюу боломжтой бол тамга /тэмдэг/ дарж
баталгаажуулсан байна.
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1.7 Монгол Улсын харъяат хїїхдийг эхнэр, нєхєр їрчлэн авах тохиолдолд энэ тухай
хїсэлтээ эхнэр, нєхєр хоёр бичгээр хамтран гаргаж, энэхїї журмын 1.5-д заасан бичиг
баримтыг тус бїрдээ бїрдїїлж ирїїлнэ.
1.8 Гадаадын иргэдийн асуудал эрхлэх зєвлєл хїїхэд їрчлэн авах тухай хїсэлт гаргасан
хїнийг бїртгэн авч, хїсэлтийг хїлээн авснаас хойш 30 хоногийн дотор хїсэлт гаргагч
этгээдэд хїїхэд їрчлїїлэгч боломжтой эсэхийг магадлана. Ингэхдээ Гадаадын иргэдийн
асуудал эрхлэх зєвлєл гадаад улсын холбогдох байгууллагаар уламжлуулан ирїїлсэн
гадаадын иргэн, харъяалалгїй хїний материалд Эрїїл мэнд, нийгмийн хамгааллын яам,
Улсын аюулгїй байдлыг хангах газар болон Цагдаагийн Ерєнхий газрын эрх бїхий албан
тушаалтны саналыг авсан байна.
1.9 Гадаадын иргэдийн асуудал эрхлэх зєвлєл тухайн гадаадын иргэнд хїїхэд їрчлїїлэх
боломжгїй гэж їзвэл энэ тухай хїсэлтийг уламжилсан гадаад улсын эрх бїхий
байгууллагад нэн даруй мэдэгдэнэ.
1.10 Гадаадын иргэдийн асуудал эрхлэх зєвлєл гадаадын иргэнд хїїхдээ їрчлїїлэх
сонирхолтой эцэг, эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч болон байгууллагыг эрж
олоход туслах ажлыг гїйцэтгїїлхээр хїїхдийн асуудал эрхэлдэг тєрийн болон тєрийн бус
байгууллагатай гэрээ байгуулж болно.
1.11 Гадаадын иргэдийн асуудал эрхлэх зєвлєл Гадаадын иргэн, харъяалалгїй хїнд
хїїхэд їрчлїїлэх боломжтой гэж їзвэл їрчлэгдэх хїїхдийн талаар дараах бичиг баримтыг
нэг сарын дотор бїрдїїлнэ:
1.11.1 Хїїхдийн эцэг, эхийн бичгээр єгсєн зєвшєєрєл /энэ заалт гэрлэлтээ цуцлуулсан
эхнэр, нєхєрт нэгэн адил хамаарна/;
1.11.2 Хїїхдийн эцэг, эхийн хэн нэг нь нас барсан, эсвэл сураггїй алга болсонд тооцсон
бол тїїний тєрєл, садангийн хїмїїсийн бичгээр єгсєн зєвшєєрєл, эсхїл аль аль нь нас
барсан бол нас барсныг тодорхойлсон гэрчилгээ, хїїхдийн эцэг, эх нь сураггїй алга
болсон, эцэг, эх байх эрхээ хасуулсан тухай шїїхийн шийдвэр;
1.11.3 Бїтэн єнчин хїїхэд асрамжийн байгууллагад хїмїїжиж байгаа бол эцэг, эхийн ойрын
тєрєл садан, эсхїл асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч болон хїїхдийг асран хїмїїжїїлж
байгаа байгууллагын зєвшєєрєл;
1.11.4 Олдмол хїїхэд асрамжийн байгууллагад хїмїїжиж байгаа бол асран хїмїїжїїлж буй
байгууллагын зєвшєєрєл;
1.11.5 Эцэг, эх нь ахуй амьдралын гачигдлаас шалтгаалж хїїхдээ хэвийн асран єсгєх
боломжгїй бол энэ тухай сум, дїїргийн Засаг даргын тодорхойлолт;
1.11.6 Хїїхдийн эрїїл мэндийн тодорхойлолт, хїїхэд тахир дутуу бол энэ тухай эмнэлэгийн
магадлагаа;
1.11.7 Хїїхдийн гэр бїлийн байдлын тухай баг, хорооны Засаг дарга эсхїл асрамжийн
байгууллагын тодорхойлолт. 1.12 Гадаадын иргэдийн асуудал эрхлэх зєвлєл їрчлїїлэх
хїїхдийн талаарх материалыг гадаад улсын эрх бїхий байгууллагаар уламжлан хїїхэд
їрчлэн авах тухай хїсэлт тавьсан гадаадын иргэнд явуулж, хїїхэд їрчлэн авах боломжтой
тухай мэдэгдэнэ.
1.13 Хїїхэд їрчлэн авахыг хїсэгч гадаадын иргэн, харъяалалгїй хїн хїїхдийг їрчлэн
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авахаар шийдсэн тохиолдолд їрчлэгдэж буй хїїхдийн эцэг, эх, асран хамгаалагч,
харгалзан дэмжигч шаардлагатай гэж їзвэл хїїхдийн талаар гэрээ байгуулах хїсэлт
гаргаж болно. Гэрээг хїїхэд їрчлэн авсан эцэг, эх Гадаадын иргэдийн асуудал эрхлэх
зєвлєлтэй байгуулна. Гэрээнд гадаадын иргэн, харъяалалгїй хїн нь хїїхэд їрчлэн авсан
эхний 3 жилийн хугацаанд хїїхэд хэрхэн єсєн бойжиж, хїмїїжиж байгаа талаар Гадаадын
иргэдийн асуудал эрхлэх зєвлєлд жил бїр мэдээлэл ирїїлж байх, хїїхдийг хэвийн єсєж
хїмїїжих, сурч боловсрох шаардлагатай нєхцлєєр хангах, Монгол Улсаас гадаад улсад
суугаа дипломат тєлєєлєгчийн буюу консулын газраас шаардлагатай тохиолдолд тухайн
хїїхдийг жилд нэг удаа эргэн очиж, хїїхдийн аж байдалтай танилцаж, тїїнтэй ярилцах
боломжоор хангах, хэрэв хїїхдийг хэвийн єсгєж хїмїїжїїлээгїй, тїїнийг хавчин гадуурхах,
хїчирхийлэх зэрэг їйлдэл илэрвэл їрчлэлтийг хїчингїйд тооцож, хїїхдийг буцаан авч болох
зэрэг асуудлыг тусгаж болно.
Хоёр. Хїїхэд їрчилснийг бїртгэх
2.1 Энэ журмын 1.5 болон 1.11, 1,13-д дурьдсан бичиг баримтыг їндэслэн хїїхэд їрчлэн
авсан Гадаадын иргэн, харъяалалгїй хїн єргєдєл гаргаж, нийслэлд Иргэний бїртгэл,
мэдээллийн улсын тєв, орон нутагт аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Иргэний бїртгэл,
мэдээллийн албанд биечлэн бїртгїїлнэ.
2.2 Хїїхэд їрчлэн авсныг бїртгэхэд їрчлїїлж байгаа эцэг, эх, эсхїл хэн нэгийг нь, тїїнчлэн
асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийг заавал байлцуулна.
2.3 7 нас хїрсэн хїїхдийг їрчлїїлэхэд єєрийнх нь зєвшєєрлийг авч, энэ тухай тэмдэглэл
хєтлєнє.
2.4 Олдмол хїїхдийн їрчлэлтийг бїртгэхдээ цагдаагийн буюу асран хамгаалах
байгууллагын тєлєєлєгчийг оролцуулна.
2.5 Їрчлэлтийг бїртгэх байгууллага нь їрчлэгдэх хїїхдийн гэрчилгээг хураан шинээр
тєрсний гэрчилгээ олгож хоёр дугаар єгнє. Эхний дугаар нь тєрсний гэрчилгээний
дугаар байх бєгєєд тїїний араас ташуу зураас татаж їрчлэлтийн дугаарыг бичнэ. Тєрсний
гэрчилгээнд хїїхдийн овог, їрчилж авсан эцгийн /эхийн/ нэр, регистрийн дугаар, тєрсєн
он, сар, єдрийг бичиж баруун доод талд нь “бїртгэв” тэмдэг дарж, їрчлэлт хийгдсэн он,
сар, єдрийг бичнэ.
2.6 Їрчлэлтийг бїртгэх байгууллага єргєдлийг хїлээж авсан єдрєєс хойш 5 хоногийн дотор
бїртгэн, холбогдох бичиг баримтыг гардуулна.
2.7 Хїїхэд їрчлэн авч байгаа гадаадын иргэн нь бїртгэлийн їйлчилгээний хураамж тєлнє.
Хураамжийн хэмжээг Иргэний бїртгэл, мэдээллийн улсын тєвийн саналыг їндэслэн Хууль
зїйн сайд тогтооно.
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