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Албан журмын даатгуулагчийн төлөх 

шимтгэлийн нийт хувь хэмжээ 

Даатгалын төрөл 

2019 онд 2020 он ба түүнээс хойш 

Ажил олгогч Даатгуулагч Ажил олгогч Даатгуулагч 

Тэтгэвэр 8.5 8.5 9.5 9.5 

Тэтгэмж 1.0 0.8 1.0 0.8 

Ажилгүйдэл 0.2 0.2 0.2 0.2 

ҮОМШӨ 0.8, 1.8, 2.8   0.8, 1.8, 2.8   

Эрүүл мэнд 2.0 2.0 2.0 2.0 

Дүн 12.5, 13.5, 14.5 11.5 13.5, 14.5, 15.5 12.5 

Нийт дүн 24.0, 25.0, 26.0 26.0, 27.0, 28.0 



Эрүүл мэндийн даатгалын зарчим 

Эрүүл 

мэндийн 

даатгал 

ЭРҮҮЛ НЬ              ӨВЧТЭЙГӨӨ ЗАЛУУ НЬ        АХМАД НАСТАНАА 

ОРЛОГОТОЙ НЬ            ОРЛОГОГҮЙГЭЭ 

ЭВ САНААНЫ ЗАРЧИМ 



Хөдөлмөрийн хөлсний доод, дээд 

хэмжээ 

Хөдөлмөр нийгмийн 
зөвшлийн гурван талт 

үндэсний хорооны 2018 
оны 05 тоот тогтоол 

Сарын ХХДХ 2019 
онд-320 000 төг 

Сарын ХХДХ 2020 
онд хэмжээ-420 000 

төг 

Засгийн газрын 2017 оны 
251 дүгээр тогтоол 

Сарын хөдөлмөрийн 
хөлсний дээд хэмжээ-   

3200 000 төг 

Сарын хөдөлмөрийн 
хөлсний дээд хэмжээ-   

4200 000 төг 



Эрүүл мэндийн даатгалын 

шимтгэлийн хэмжээ 

Даатгуулагчийн төрөл Шимтгэлийн 2018 оны хэмжээ 

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын 

ажилтан 

ХХТАО-ын 4-өөс доошгүй хувиар 

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, малчин, 

тодорхой хөдөлмөр эрхлээгүй болон 

бусад иргэн 

ХХДХ-ний 1-ээс доошгүй хувь: 

Сард-3200 төг 

Жилд-38400 төг 

Төрөөс шимтгэлийг нь хариуцан 

төлөх иргэн, үүнээс 

ХХДХ-ний 2-оос доошгүй хувь: 

Сард-6400 төг 

Жилд-76800 төг 

19 хүртэлх насны хүүхэд  

 

 

ХХДХ-ний 1-ээс доошгүй хувь: 

Сард-3200 төг 

Жилд-38400 төг 
Оюутан суралцагч /их, дээд сургууль, 

коллеж, МСҮТ/ /өөрөө харуцан төлнө/ 

Засгийн газрын 2018 оны  401 тоот тогтоолоор баталсан. 



Эмийн үнийн хөнгөлөлт 

“Даатгуулагч нь эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үнийн хөнгөлөлт 
үзүүлэх зайлшгүй шаардлагатай эмийн жагсаалтад заасан ерөнхий 
нэршлийн 170, худалдааны нэршлийн 638 нэрийн эмийг Эрүүл мэндийн 
даатгалын байгууллагатай гэрээ бүхий эмийн сангаас 20-80 хувийн 
хөнгөлөлттэй үнээр авах эрхтэй.  0-5 насны хүүхдийн зайлшгүй 
шаардлагатай ерөнхий нэршлийн 59, худалдааны нэршлийн 174 нэрийн 
эмэнд 20-80 хувийн хөнгөлөлт  үзүүлдэг болсон.  
 
- Аймаг, дүүргийн өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эмч болон сумын 

эмнэлгийн эмч: 
 

- Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийн амбулаторийн сэтгэцийн, 
хавдрын, чих хамар, хоолойн, нүдний дотоод шүүрлийн чиглэлээр нарийн 
мэргэжил эзэмшсэн, мөн элэгний “С” вирусийн эм бичих эрх бүхий эмч. 



Өрх, сумын эмнэлэгт хийгдэх  

тусламж үйлчилгээ 

№ Тусламж үйлчилгээний багц ЭМД-ын сангаас төлөх  

төлбөр /төг/ 

1 Сэргээн засах тусламж үйлчилгээ 20000 

2 Өдрийн эмчилгээ 30000 

3 Гэрээр үзүүлэх тусламж, үйлчилгээ 25000 

4 Оношлогоо шинжилгээ 20000 



Урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг гэрээ бүхий эмнэлгүүдээс 
өөрсдөө сонгон үзүүлэх боломжтой  

18-34 нас 35-45 нас 46-64 нас 65-аас дээш нас 

 Биеийн 
ерөнхий 
үзлэг 
 

 Бэлгийн 
замын 
халдварт 
өвчний 
илрүүлэг 
 

 Рентген зураг 

 Биеийн ерөнхий 
үзлэг 

 Зүрхний 
цахилгаан бичлэг 

 Хэвлийн эхо 
 Өөх тосны 

солилцоо 
 Цусанд сахар үзэх 
 Умайн хүзүүний 

хавдрын илрүүлэг 

 Биеийн ерөнхий 
үзлэг 

 Зүрхний цахилгаан 
бичлэг 

 Хэвлийн эхо 
 Өөх тосны солилцоо 
 Умайн хүзүүний 

хавдрын илрүүлэг 
 Ходоодны дуран 
 Түрүү булчирхайн 

хавдрын илрүүлэг 
/2 багцтай даатгуулагчийн 

сонголтоор / 

 Биеийн 
ерөнхий үзлэг 

 Зүрхний 
цахилгаан 
бичлэг 

 Хэвлийн эхо 
 Нүдний үзлэг 
 Ходоодны 

дуран  
 

/2 багцтай даатгуулагчийн 
сонголтоор / 

 

Урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдахын тулд  
/ЭМД хамрагдсан байх, Иргэний үнэмлэх атбулторийн үзлэгийн карт, Урьдчилан сэргийлэх үзлэг хийх ЭМД-тай гэрээ бүхий 150 
                                                                                                                                                                  гаруй эрүүл мэндийн байгууллагагаас сонголт хийх/ 

Урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн багц 



Хөнгөвчлөх эмчилгээ 

Хорт хавдрын болон бусад өвчний хөнгөвчлөх тусламж, 
үйлчилгээг Эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагатай гэрээ 
бүхий төрийн өмчийн болон хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн 
байгууллагууд үзүүлнэ.  
 
Хорт хавдрын болон бусад өвчний хөнгөвчлөх тусламж, 
үйлчилгээнд зардалд 300000 төгрөгийг даатгуулагчийн өмнөөс 
эрүүл мэндийн даатгалын сангаас эмнэлэгт төлнө.  
 
Хөнгөвчлөх тусламж, үйлчилгээний зардалд даатгуулагчаас 
төлбөр төлөхгүй. 



Оношлогоо, шинжилгээ 

Өвчний учир эмчийн бичсэн заалтын дагуу тухайн сард, тухайн 
эмнэлэгт даатгуулагч оношилгоо, шинжилгээг Эрүүл мэндийн 
даатгалын байгууллагатай гэрээ бүхий төрийн өмчийн эрүүл 
мэндийн байгууллагад хийлгэх эрхтэй.  

Тухайн эмнэлэгт хийгдэж байгаа өндөр өртөгтэй оношилгоо, 
шинжилгээ /компьютер томограф, МRI, дуран, гэх мэт/-г улирлын 
төлбөрийн хэмжээгээр буюу 55 000 төгрөг х 3 = 165 000 төгрөгийг 
эрүүл мэндийн даатгалын сангаас тухайн эмнэлэгт даатгуулагчийн 
өмнөөс төлөх ба уг төлбөрийн хэмжээ болон тухайн эмнэлгийн 
даргын баталсан “Төлбөртэй тусламж, үйлчилгээний тариф”-ын 
зөрүүг даатгуулагч өөрөө хариуцан төлнө. 



Хорт хавдарын эмчилгээ 

Хавдар судлалын үндэсний төв болон аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, 
БОЭТ нь даатгуулагчид үзүүлж байгаа хорт хавдрын химийн 
өдрийн эмчилгээг 2016 оноос эхлэн эрүүл мэндийн даатгалын 
сангаас төлж байна.  

Хорт хавдрын химийн өдрийн эмчилгээнд буюу 1 курс 
(химийн тариа, гаж нөлөө арилгах эмчилгээ) эмчилгээний 
зардалд 450000 төгрөг;  
хорт хавдрын туяаны өдрийн эмчилгээний зардалд 1 
өдрийн эмчилгээнд 66000 төгрөгийг даатгуулагчийн өмнөөс 
эмнэлэгт төлнө. 



Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 

санхүүжих өндөр өртөгтэй тусламж 
үйлчилгээ 

Өндөр өртөг бүхий мэс заслын 
тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх эрүүл 

мэндийн байгууллагууд  

УНТЭ УХТЭ УГТЭ ГССҮТ ЭХЭМҮТ ХСҮТ 



Өндөр өртөгтэй эмчилгээ 

“Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжих өндөр өртөгтэй 
зарим тусламж, үйлчилгээнд шаардлагатай эмнэлгийн 
хэрэгсэл, сэргээн засах зориулалтаар хийгдэх протезийн 
жагсаалт, түүний жишиг үнэ, даатгалын сангаас олгох 
төлбөрийн хэмжээ”–ний дагуу 18 төрлийн тусламж, 
үйлчилгээнд 80 гаруй нэр төрлийн эмнэлгийн хэрэгсэл, 
протезийн үнийн 75 хувийг даатгалын сангаас хариуцан төлөх 
бөгөөд 975000–28740750 төгрөгийн хөнгөлж даатгуулагчийн 
санхүүгийн ачааллыг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 
хуваалцаж байна. 



Тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүллээ 

2019.02.01-ний өдрөөс өмнө 

тэтгэвэр тогтоолгон авч байсан 408.3 

мян тэтгэвэр авагчийн тэтгэврийн 

хэмжээг 24.0-30.0 мян.төгрөгөөр 

буюу дунджаар 7.6 хувиар 

нэмэгдсэн. 

Тэтгэврийн нэмэгдэлд 119.5 тэрбум төгрөг 
зарцуулсанаар  

Бүрэн тэтгэврийн доод хэмжээ– 310.0 

Хувь тэнцүүлсэн тэтгэврийн доод хэмжээ– 270.0 



Тэтгэврийн хүүг дахин буурууллаа 

42.1 тэрбум төгрөгийг  

сарын 1.0%-ийн хүүтэй авсан 
байна. 

43.3% 
тэтгэвэр 

авагч 

Сарын -0.83% 
Жилийн -10.0% 



Өндөр насны бүрэн тэтгэврийн эрх  

20 жил 6 сар-аас дээш жил  
шимтгэл төлж ажилласан  

Эрэгтэй 60 нас Эмэгтэй 55 нас 



Өндөр насны хувь тэнцүүлсэн  

тэтгэврийн эрх  

10-20 жил шимтгэл төлж 
ажилласан  

Эрэгтэй 60 нас                
6 сар хүрсэн 
даатгуулагч 

Эмэгтэй 55 нас                   
6 сар хүрсэн 
даатгуулагч 



Малчны тэтгэвэр 

4.7.Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай 
хуулийн 3.1.9-д заасан иргэн доор дурдсан 

болзол хангасан бол өндөр насны тэтгэвэр 
тогтоолгон авах эрхтэй: 

1/нийт 20-иос доошгүй жил, үүнээс 15-
аас доошгүй жил малчнаар ажиллаж 
тэтгэврийн даатгалын шимтгэл 
төлсөн эрэгтэй 55 нас хүрсэн 

2/нийт 20-иос доошгүй жил, үүнээс 12 
жил 6 сараас доошгүй 
жил  малчнаар ажиллаж тэтгэврийн 
даатгалын шимтгэл төлсөн эмэгтэй 
50 нас хүрсэн. 



Тэтгэвэр бодох аргачлал 

• 2019 онд өндөр нас (малчны тэтгэвэр)-ны тэтгэвэр 

тогтоолгох хүсэлт гаргасан хүний тэтгэврийг 

тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн сүүлийн 20 

жилийн доторх аль дуртай дараалсан 6 жилийн буюу 

72 сарын дундаж цалин хөлснөөс тооцно. 

 

• Цэргийн алба хаагчийн тэтгэвэр тогтоолгох хүсэлт 

гаргасан хүний тэтгэврийг цэргийн алба хаасан сүүлийн 

20 жилийн доторх дараалсан 5 жилийн буюу 60 

сарын дундаж цалин хөлснөөс тооцно. 

 

 

 



 Гурав. Үйлчлэлийн хугацаа нь 

2020.01.01 хүртэл хойшилсон 

зохицуулалтууд  

 



Малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчийн 

тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн 

төлүүлэх тухай хууль  

Малчин, хувиараа хөдөлмөр 
эрхлэгчийн тэтгэврийн даатгалын 

шимтгэлийг нэг удаа нөхөн 
төлүүлэх 

15-60 насны малчин, 
хувиараа хөдөлмөр 

эрхлэгч 

Суралцсан хугацаа малчнаар 
ажилласан жилд хамаарахгүй 

Өөр ажил эрхэлсэн хугацаа 
хамаарахгүй 

Тооцох хугацаа 
1995-2018 он 

Тухайн үеийн  
хөдөлмөрийн 
хөлсний доод 

хэмжээний 10 хувь 



Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, 

тэтгэмжийн тухай хуульд  нэмэлт, өөрчлөлт 

оруулах тухай 2017.02.02-ны өдрийн хууль 

3.4.Малчнаар ажиллаж, 
нийгмийн даатгалын 

шимтгэл төлсөн нэг жилийг 
нэг жил хоёр сараар 

шимтгэл төлж ажилласан 
хугацаанд тооцно.  

“хоёр сараар” 
гэснийг “зургаан 

сараар” гэж 
өөрчилсөн. 



3.5.Төрүүлсэн болон гурав хүртэл настайд нь үрчлэн авч 

зургаан нас хүртэл  хүүхдээ өсгөсөн эхийн нийгмийн 

даатгалын шимтгэл төлсөн нийт хугацаан дээр төрүүлсэн 

болон үрчлэн авсан хүүхэд бүрийн тоогоор нэг жил зургаан 

сарыг нэмж тооцно. 



Хүүхдээ 3 насанд хүртэл нь асрах хугацааны шимтгэлийг дараахь 

журмаар төлнө: 

 
 1/ албан журмын даатгуулагч эх бол хамтын гэрээ хэлэлцээрт 

заасны дагуу ажил олгогч нь; 

 

           2/ сайн дурын даатгуулагч эх бол тэтгэмжийн даатгалын 

сангаас; 

 

       3/ бусад эхчүүдийн төлбөл зохих шимтгэлийн 50 хувийг төрөөс, 

50 хувийг эх өөрөө. 

 



19.3.Хөдөлмөр эрхэлж 
байгаад хууль тогтоомжид 
заасны дагуу хүүхдээ асрах 
чөлөөтэй байх хугацаанд 
дахин хүүхэд төрүүлсэн 
эхэд жирэмсний болон 
амаржсаны тэтгэмж олгоно. 
Энэ тохиолдолд уг эхийн 
чөлөөтэй байсан хугацааны 
хоёр удаагийн төрөлт 
хамаарагдана. 

 “Энэ тохиолдолд уг 
эхийн чөлөөтэй байсан 

хугацааны хоёр 
удаагийн төрөлт 

хамаарагдана.” гэснийг 
хассан. 



1. 2. Тэтгэмжийн даатгалд сайн 
дураар даатгуулсан эхэд 
жирэмсний болон амаржсаны 
тэтгэмжийг  шимтгэл төлсөн 
сүүлийн 12 сарын хөдөлмөрийн 
хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын 
дунджаас 70 хувиар тооцож 4 
сарын хугацаанд нийгмийн 
даатгалын сангаас олгоно. 

“Энэ хуулийн 19¹ дүгээр зүйлд 
заасан тэтгэмж авах эрх 
үүссэн эхэд  тэтгэмжийн 

даатгалын шимтгэл төлсөн 
сүүлийн 12 сарын хөдөлмөрийн 

хөлс, түүнтэй адилтгах 
орлогын дунджаас 100 хувиар 

тооцож 4 сарын хугацаанд 
жирэмсний болон амаржсаны 

тэтгэмж олгоно.” гэж 
өөрчилсөн. 



НИЙГМИЙН 
ДААТГАЛ 

АППЛИКЕЙШН 



Програмын заавар 

Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтөө өөрөө харна 



Цахим лавлагаа 

Бид Нийгмийн даатгалын лавлагааг зөвхөн ТҮЦ  

машинаас авдаг байсан /зураг 2/ 

зураг 1 
Тэгвэл бид одоо өөрөө лавлагаагаа хэвлэж авдаг  

болсон /зураг 3/ 

1 2 3 



daatguulgach.ndaatgal.mn 



data.ndaatgal.mn 



Анхаарлаа хандуулсанд 

баярлалаа! 


