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Энэхүү төсөл нь эх орондоо харихыг хүсэж буй 
Норвеги улс дахь эмзэг бүлгийн шилжин суугчид 

тусалдаг. ОУШХБ нь эх орон руугаа буцахаас 
өмнө, буцах замд нь болон буцсаны дараа нэмэлт 

дэмжлэг үзүүлдэг.

ОУШХБ нь дараах тусламжийг санал болгодог:
Энэхүү хөтөлбөрийн талаар болон эх орондоо буцах 
нөхцлүүдийн талаар мэдээлэл өгөх.

Эх орондоо эргэн суурьшихад тань хэрэгцээ шаардлагыг 
үнэлж, зөвлөгөө өгөх.

Асран хамгаалагчгүй хүүхдийн гэр бүлийнхнийг олж тогтоох.

Хүний наймааны хохирогчид зориулсан эрсдлийн үнэлгээ хийх.

Шаардлагатай тохиолдолд зорчих бичиг баримт (паспорт) 
авахад туслалцаа үзүүлэх.

Норвегийн вант улсаас эх орон руугаа нисэх билет  авч өгөх 
(шаардлагатай үед нийгмийн ажилтан, эмч  дагалдуулан 
туслуулна).

Эх орондоо буцсаны дараа ОУШХБ-ын  Монгол дахь салбарын 
ажилтан эргэн суурьшихад тань зөвлөгөө өгч дэмжлэг 
үзүүлдэг.

Эх орондоо суурьших тусламж ологогдох үеэр болон дараа нь 
хяналт тавих.
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Эмзэг бүлгийн шилжин суугчийг дэмжих 
төсөлд хэн хүсэлт гаргаж болох вэ?

Хүсэлтээ хэрхэн гаргах вэ?
Хэрэв та ОУШХБ-ын хөтөлбөрөөр эх орондоо 
буцаж очихыг хүсвэл ОУШХБ-ын өргөдлийн 

маягтыг бөглөх шаардлагатай. Үүнийг 
www.voluntaryreturn.com цахим хаягаар 

холбогдн бөглөх эсвэл ОУШХБ-тай холбогдон 
бөглүүлж болно.

Хүний наймааны хохирогчид (насанд хүрэгсэд болон 
хүүхдүүд).

Асран хамгаалагчгүй хүүхэд (Норвеги улсад эцэг эх, хууль 
ёсны асран хамгаалагчгүйгээр ирсэн хүүхэд)

Хүүхэд байхдаа Новегид ирсэн залуу хүн (насанд хүрээгүй 
хүүхэд байхдаа Норвеги улсад ирсэн боловч одоо 18- 23 
настай залуучууд)

Эрүүл мэндийн үйлчилгээ авах шаардлагатай хүн (эх 
орондоо буцаж очсоны дараа эмчийн хяналтанд зайлшгүй 
байх шаардлагатай тохиолдолд)

Бусад эмзэг бүлгийн шилжин суугч (үүнд : хөдөлмөрийн 
болон бэлгийн мөлжлөг, хүчирхийллийн хохирогч, албадан 
гэрлэсэн тохиолдолд мөн түүнчлэн эх орондоо харж хандах 
хүнгүй болсон ганц бие ахмад настан)
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Эмзэг бүлгийн шилжин суугчид эргэн суурьшихад нь дэмжлэг 
үзүүлэх зорилгоор 42000 NOK хүртэлх дүнтэй тусламжийг 

тухайн хүний эх оронд нь байдаг ОУШХБ-ын салбараар 
дамжуулан олгодог. Энэхүү тусламж нь нутагтаа очмогц нэн 

түрүүнд шаардагдах үндсэн хэрэгцээний зардалд 
зарцуулагдахаас гадна цаашдийн амьжиргаагаа залгуулж, 
санхүүгийн бие даасан байдлаа бэхжүүлэхэд нь дэмжлэг 

үзүүлэх зорилготой.

Эргэн суурьших тусламж нь ерөнхийдөө доор дурьдах үндсэн 
төрлүүдэд хуваагддаг боловч тухайн шилжин суугчийн 

хэрэгцээнээс хамаарч тусламжийг хэрхэн юунд зарцуулах тал 
дээр бага зэрэг уян хатан ханддаг. Зарим шилжин суугч эрүүл 
мэнддээ илүү ихийг зарцуулах хүсэлтэй байдаг бол зарим нь 

боловсролдоо ихэнхийг нь зарцуулах хүсэлтэй байдаг.

Эмзэг бүлгийн шилжин суурьшигчидтай эргэн 
нийгэмшүүлэх дэмжлэг үзүүлэх

Орон байрны тусламж 
8000 NOK

Боловсрол, мэргэжлээ 
дээшлүүлэх, шинэ бизнес 

эхлэх, ажил олоход 
дэмжлэг үзүүлэх тусламж 

24000 NOK

Энэхүү тусламжийг мөнгөн 
бус хэлбэрээр олгох ба 

байрны түрээсийн төлбөр 
төлөх, барилгын материал 
болон тавилга худалдан 
авахад ашиглаж болно.

Шилжин суугч нь тухайн 
тусламжийг өөрийн боломж 
бололцоо, сонирхол, нөхцөл 
байдалд тулгуурлан хэрхэн 
зарцуулахаа шийднэ. Энэ нь 

мөнгөн бус хэлбэрийн 
тусламж бөгөөд үүнд 

боловсрол, тусгай 
мэргэжлийн сургалттай 

холбоотой зардал, бизнес 
эхлэх эсвэл дэлгүүр 

ажиллуулж эхлүүлэхтэй 
холбоотой тусламж, аль 
эсвэл ажилд орох эхэн 

үеийн цалин зэрэг орно.

Эрүүл мэндийн тусламж 
2000 NOK

Амьжиргааны тэтгэмж 
8000 NOK

Уг тусламжийг мөнгөн бус 
хэлбэрээр олгох бөгөөд 
эмчид үзүүлэх, зөвлөгөө 
авах, эм тариа худалдан 
авахад зарцуулж болно.

Энэхүү тэтгэмжийг хүнс, 
хувцас, ахуйн бараа 

худалдан авах, тээврийн 
зардал төлөх, гээсэн бичиг 

баримт шинээр авах, 
хураамж төлөх гэх мэт 

яаралтай зүйлд зарцуулж 
болно. Уг тэтгэмжийг бэлэн 

мөнгөөр олгодог. Харин 
хүлээн авагч нь хүүхэд байх 
тохиолдолд мөнгийг нь эцэг 
эхэд нь олгох эсвэл мөнгөн 

бус хэлбэрт шилжүүлж 
олгодог.

Нэмэлт мэдээлэл

ОУШХБ-ын хөтөлбөрт хамрагдахын давуу 
тал нь юу вэ?

ОУШХБ-ын үйлчилгээнд та үнэ, хөлс төлөхгүй.

Тээврийн зардлаа төлүүлснийхээ төлөө та Норвегийн засгийн 
газарт өртэй болохгүй.

Аялах өдрийг баталгаажуулсан байх тул таньд буцах аялалдаа 
бэлтгэхэд хялбар байх болно. Та өөрийн гэр бүл, найз нөхөд, 

хамаатан садандаа урьдчилан мэдэгдэж болно.

Та энгийн зорчигчийн адилаар зорчино.

Таны аялал эцсийн зогсоол хүртлээ төлөвлөгдсөн байна.

ОУШХБ таныг эргэн ирсэн талаар орон нутгийн удирдах 
байгууллагуудад мэдэгдэхгүй. ОУШХБ танд онгоцонд суух, 

дамжин суух, зорьсон газраа ирэх бүхий л үед туслах болно.

ОУШХБ нь НҮБ-ын Шилжих хөдөлгөөний чиглэлээр ажилладаг 
байгууллага юм.

ОУШХБ нь Норвегийн виз/орогнолтой холбоотой асуудлаар 
ямар нэгэн тусламж үзүүлэхгүй. Хэрвээ та өөрийнхөө орогнол 
хүссэн өргөдлийг шудрага бусаар шийдэгдсэн гэж үзэж байвал 

та хуульчид эсвэл NOAS-д (Norwegian Organisation for Asylum 
seekers Норвегийн орогнол хүсэгчдийн байгууллагад НОХБ-д) 

хандаж хуулийн зөвлөгөө авч болно.

ОУШХБ таныг нутаг руугаа буцахад тань туслахаасаа өмнө UDI 
(Норвегийн цагаачлалын газар)-аас зөвшөөрөл авдаг. UDI 

зарим хүнийг ОУШХБ-ын шугамаар буцаахаас татгалзах 
тохиолдол байдаг бөгөөд шалтгааныг нь ОУШХБ-д бус зөвхөн 

тухайн хувь хүнд өөрт нь мэдэгддэг.

ОУШХБ-ын шугамаар буцаж байгаа тохиолдолд Норвегийн 
цагаачдын цагдаагийн байгууллага (PU) оролцдоггүй.

ОУШХБ нь шилжилт хөдөлгөөнийг 
хүмүүнлэг, эмх цэгцтэй байлгаж шилжин 
суурьшигчид болон нийгэмд үр өгөөжтэй 

байлгах зарчмыг баримталдаг. 

ОУШХБ нь олон улсын түвшинд дараах 
асуудлуудыг шийдэхэд хамтран ажилладаг.

Холбоо барих:

Шилжилт хөдөлгөөнд тулгарч буй бэрхшээлүүдийг 
шийдвэрлэхэд.

Шилжилт хөдөлгөөнд тохиолдож буй бэрхшээлтэй 
асуудлуудын ойлголтыг нэмэгдүүлэх.

Шилжилт хөдөлгөөнөөр нийгэм эдийн засгийн 
хөгжлийг дэмжих.

Шилжин суурьшигч / цагаачийн нэр төр аюулгүй 
байдлыг хангах.

International Organization for Migration (IOM)

Хаяг:

 
Шуудангийн хаяг: 

Утас:

Цахим хаяг:

Вэб:

Skippergata 33, 2р давхар 
0154 Oslo, Норвеги

Postboks 8927 Youngstorget 
N-0028 Oslo, Норвеги

(+47) 23 10 53 20

iomoslovarp@iom.int 

www.iom.no


