
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР СУМЫН ЗДТГАЗРААС ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХАД ШААРДЛАГАТАЙ 

БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ 

Д/д Үйлчилгээний 
төрөл 

Бүрдүүлэх баримт бичиг Хандах 
мэргэжилтэн 

1 
Өндөр насны 

тэтгэвэр 
 

- Нийгмийн даатгалын дэвтэр 
- Хөдөлмөрийн дэвтэр 
- Хугацаат цэргийн албыг байлдагч, түрүүчээр хаасан бол цэргийн 
батлах 
- 1995 оноос өмнөх 5 жилийн цалин хөлсийг сонгосон тохиолдолд 
байгууллага, аж ахуйн нэгжийн дарга, нягтлан бодогчийн гарын үсэг, 
тэмдгээр баталгаажсан цалин хөлсний тодорхойлолт эсхүл архивын 
лавлагаа 
- Тэтгэвэр тогтоолгохыг хүссэн өргөдөл 
- Иргэний үнэмлэх 
- 2 хувь цээж зураг /3x4 хэмжээтэй/ 

Нийгмийн 
даатгалын 
байцаагч 
Ш.Оюун 

95188093 

2 
“Тэжээгчээ 
алдсаны 
тэтгэвэр 

-Нийгмийн даатгалын дэвтэр 

- Хөдөлмөрийн дэвтэр 

- Хугацаат цэргийн албыг байлдагч, түрүүчээр хаасан бол цэргийн 

батлах 

- 1995 оноос өмнөх 5 жилийн цалин хөлсийг сонгосон тохиолдолд 

байгууллага, аж ахуйн нэгжийн дарга, нягтлан бодогчийн гарын үсэг, 

тэмдгээр баталгаажсан цалин хөлсний тодорхойлолт эсхүл архивын 

лавлагаа 

- Гэр бүлийн хөдөлмөрийн чадваргүй гишүүдийн төрсний гэрчилгээ, 

ам бүлийн тодорхойлолт 

- Гэр бүлийн хөдөлмөрийн чадваргүй гишүүн нь төрөлхийн буюу 16 

Нийгмийн 
даатгалын 
байцаагч 
Ш.Оюун 

95188093 



нас хүрээгүй байхдаа тахир дутуу болсон бол хөдөлмөрийн чадвар 

алдалтын хувь, хугацаа тогтоосон тухай Эмнэлэг хөдөлмөрийн 

магадлах комиссын акт 

- Гэрлэлтийн баталгааны эх хувь буюу шүүхийн шийдвэр 

- Иргэний бүртгэлийн албанаас олгосон тэжээгчийн нас барсан 

тухай гэрчилгээ 

- Тэтгэвэр тогтоолгохыг хүссэн өргөдөл 

- Иргэний үнэмлэх 

- 2 хувь цээж зураг /3x4/ 

 

3 

Тахир 
дутуугийн 
тэтгэвэр 

 

- Нийгмийн даатгалын дэвтэр 
- Хөдөлмөрийн дэвтэр 
- Хугацаат цэргийн албыг байлдагч, түрүүчээр хаасан бол цэргийн 
батлах 
- 1995 оноос өмнөх 5 жилийн цалин хөлсийг сонгосон тохиолдолд 
байгууллага, аж ахуйн нэгжийн дарга, нягтлан бодогчийн гарын үсэг, 
тэмдгээр баталгаажсан цалин хөлсний тодорхойлолт эсхүл архивын 
лавлагаа 
- Эмнэлэг, хөдөлмөрийн магадлах комиссоос хөдөлмөрийн чадвар 
алдалтын хувь, хугацааг тогтоосон акт 
- Тэтгэвэр тогтоолгохыг хүссэн өргөдөл 
- Иргэний үнэмлэх 
- 2 хувь цээж зураг /3x4/ 

Нийгмийн 
даатгалын 
байцаагч 
Ш.Оюун 

95188093 

 

4 

Жирэмсний 
болон 

амаржсаны 
тэтгэмж 

- Нийгмийн даатгалын дэвтэр 

- Эмнэлгийн хуудас 

 

Нийгмийн 
даатгалын 
байцаагч 
Ш.Оюун 

95188093 



5 
Оршуулгын 

тэтгэмж 

 

-Нас барсан даатгуулагчийн хөдөлмөрийн дэвтэр 
- Нас барсан даатгуулагчийн нийгмийн даатгалын дэвтэр 
- Нас барсны гэрчилгээ 
- Өргөдөл                                                                                                                                     

Нийгмийн 
даатгалын 
байцаагч 
Ш.Оюун 

95188093 

6 

Хөдөлмөрийн 

чадвар түр 

алдсаны 

тэтгэмж 

 

-Нийгмийн даатгалын дэвтэр 
- Эмнэлгийн хуудас 

Нийгмийн 
даатгалын 
байцаагч 
Ш.Оюун 

95188093 

7 Ажилгүйдлийн 

тэтгэмж 

-Тэтгэмж авах тухай өргөдөл /бэлэн загварыг ашиглана/; 
- Иргэний үнэмлэх, түүний хуулбар; 
- Нийгмийн даатгалын дэвтэр; 
- Ажлаас халсан тухай шийдвэр; 
- Ажилгүй болсноо хөдөлмөрийн байгууллагад бүртгүүлсэн тухай 
мэдэгдэх хуудас 

Нийгмийн 
даатгалын 
байцаагч 
Ш.Оюун 

95188093 

8 

Үйлдвэрлэлиин 
осол, 

мэргэжлээс 
шалтгаалсан 

өвчний даатгал 

-Нийгмийн даатгалын дэвтэр; 
- 1995 оноос өмнө ажиллаж байсан даатгуулагч хөдөлмөрийн 
дэвтэр; 
- Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь тогтоосон Эмнэлэг, 
хөдөлмөрийн магадлах комиссын акт; 
- Үйлдвэрлэлийн ослын акт; 
- Даатгуулагчийн иргэний үнэмлэх; 
- 2 хувь зураг /3x4/; 
- Өргөдөл 

- 

Нийгмийн 
даатгалын 
байцаагч 
Ш.Оюун 

95188093 

9 
Нийгмийн 
даатгалын -3x4 хэмжээний зураг — 2 ш 

Нийгмийн 
даатгалын 



сайн дурын 
даатгалд 

-    Иргэний үнэмлэх 

-    Нийгмийн даатгалын дэвтэр 

-Дэвтрийн үнэ-1000, Сар бүр-43200 

байцаагч 
Нийгмийн 
даатгалын 
байцаагч 
Ш.Оюун 

95188093 

10 Эрүүл мэндийн 
даатгал 

-иргэний үнэмлэх 
-эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр 

-Дэвтрийн үнэ-400,Жилд-38400, хагас жил-19200 

Нийгмийн 
даатгалын 
байцаагч 
Ш.Оюун 

95188093 

 

 

ТАРАГТ СУМ ЗДТГАЗАР 


