
НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР СУМЫН ЗДТГАЗРААС ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХАД ШААРДАГДАХ 

БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ 

Д/д Үйлчилгээний төрөл Бүрдүүлэх бичиг баримт Хандах 
мэргэжилтэн 

НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ТЭТГЭВЭР 

1 

60 ба түүнээс дээш настай 
эрэгтэй, 55 ба түүнээс дээш 
настай эмэгтэй нийгмийн 
халамжийн тэтгэвэрт 
хамрагдахдаа 

Өргөдөл (маягтын дагуу) 

- 2 хувь зураг 

- Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт 

- Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй тухай аймаг, 

дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс (сумын нийгмийн даатгалын байцаагч)-

ийн тодорхойлолт 

 

Сумын 
нийгмийн 
ажилтан 

Ч.Мөнхцэцэг 
89337071 

2 
16 насанд хүрсэн одой 
иргэн нийгмийн халамжийн 
тэтгэвэрт хамрагдахдаа 

Өргөдөл (маягтын дагуу) тодорхойлолт 

- Сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт 

- 2 хувь зураг 

- Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт 

- Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй тухай аймаг, 

дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс (сумын нийгмийн даатгалын байцаагч)-

ийн тодорхойлолт 

- Одой болохыг тогтоосон Эмнэлэг, хөдөлмөрийн магадлах комиссын шийдвэр 

 

Сумын 
нийгмийн 
ажилтан 

Ч.Мөнхцэцэг 
89337071 

3 

Хөдөлмөрийн чадвараа 50 
ба түүнээс дээш хувиар 
алдсан 16 насанд хүрсэн 
хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэн нийгмийн халамжийн 
тэтгэвэрт хамрагдахдаа 

Өргөдөл (маягтын дагуу); 
- 2 хувь зураг; 
- Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт; 6.1.7. Нийгмийн халамжийн тухай 
хуулийн 12.1.4-т заасан хүүхдийн тухайд тэжээгчийн нас барсны 
гэрчилгээ, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийн иргэний үнэмлэх, 
тэдгээрийн хуулбар ; 
- Сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт; 
- 16 нас хүрээд нийгмийн халамжийн тэтгэвэр тогтоолгож байгаа 
иргэнээс бусад иргэнд нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авах эрх 
үүсээгүй тухай аймаг, дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс (сумын 

Сумын 
нийгмийн 
ажилтан 

Ч.Мөнхцэцэг 
89337071 



нийгмийн даатгалын байцаагч)-ийн тодорхойлолт; 
- Сум хорооны амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн шийдвэр  

АСАРГААНЫ ТЭТГЭМЖ 

4 

Бүтэн өнчин хүүхдийг 
үрчлэн авсан болон асран 
хамгаалж, харгалзан 
дэмжиж байгаа иргэн 
асаргааны тэтгэмжид 
хамрагдахдаа 

Гэр бүлийн тухай хуулийн 5.25.5-д заасан болон хүчирхийллийн улмаас сэтгэл 

санааны болон бие махбодын хохирол хүлээж хамгаалалт шаардлагатай 

болсон хүүхдийг Гэр бүлийн тухай хуулийн 74 дүгээр зүйлд заасны дагуу гэр 

бүлдээ авч асрамжилж байгаа; 

- Тэжээн тэтгэх хүүхэдгүй, ганц бие ахмад настан болон хөгжлийн 

бэрхшээлтэй ганц бие иргэнийг гэр бүлдээ авч асрамжилж байгаа; 

- Эмнэлгийн хяналтад байдаг, байнгын асаргаа шаардлагатай ахмад настан болон 
хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд ба иргэнийг асарч байгаа иргэн 

Сумын 
нийгмийн 
ажилтан 

Ч.Мөнхцэцэг 
89337071 

5 

Хүүхдийн мөнгөн 
тэтгэмжийг өрхийн 
амьжиргааны түвшинг 
тодорхойлох судалгаанд 
хамрагдсан өрхийн 0-18 
хүртэлх насны хүүхэд бүрт 

 Хүүхдийг төлөөлөн мөнгө авах эх /эцэг, асран хамгаалагч, харгалзан 

дэмжигч, итгэмжлэгдсэн этгээд/-ийн иргэний цахим үнэмлэх   

 Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ, 16 насанд хүрсэн бол иргэний цахим 
үнэмлэх     

 Хэрэв хүүхэд асрамжийн газарт байгаа бол тухайн асрамжийн 
газрын тодорхойлолт; 
“Гэр бүлийн тухай” хуулийн 66.1-д заасны дагуу асран хамгаалагч, 
харгалзан дэмжигчээр тогтоогдсон бол сум, дүүргийн Засаг даргын 

шийдвэр, түүний хуулбар; 

Сумын 
нийгмийн 
ажилтан 

Ч.Мөнхцэцэг 
89337071 

ОНЦГОЙ ТОХИОЛДЛЫН БОЛОН АМЬЖИРГААГ ДЭМЖИХ МӨНГӨН ТЭТГЭМЖ 

6 
Жирэмсэн болон нярай, 
хөхүүл хүүхэдтэй эхийн 
тэтгэмжид хамрагдах 

Өргөдөл (маягтын дагуу); 

- 2 хувь зураг; 

- Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт; 

- Сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт; 
- Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 13.7-д заасан тохиолдолд жирэмсэн үедээ 
эмнэлгийн хяналтад орсон тухай болон төрсний дараа хүүхэд эсэн мэнд бойжиж 

байгаа тухай суманд бол сумын их эмч, хороонд бол өрхийн эмчийн тодорхойлолт; 

Сумын 
нийгмийн 
ажилтан 

Ч.Мөнхцэцэг 
89337071 

7 0-3 хүртэлх насны хүүхэд  Өргөдөл; Сумын 



асарсны тэтгэмжид 
хамрагдах 

 Нэг хувь зураг; 
 Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт; 
 Хүүхэд эсэн мэнд бойжиж байгаа тухай өрх, сум, тосгоны эрүүл 

мэндийн төвийн эмчийн тодорхойлолт; 
 Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ, хуулбарын хамт; 
 Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 106.1-д заасны дагуу хүүхэд асрах 

чөлөөтэй байгаа бол чөлөө олгосон тухай ажил олгогчийн тушаал, 
хуулбарын хамт; 

 Баг, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт 

 

нийгмийн 
ажилтан 

Ч.Мөнхцэцэг 
89337071 

8 
Ихэр хүүхдийн тэтгэмжид 
хамрагдах  

 Өргөдөл; 
 Иргэний үнэмлэх хуулбарын хамт, гадаадад оршин суугаа иргэний 

хувьд иргэний үнэмлэх, эсхүл нотариатаар батлуулсан хуулбар; 
 Хүүхдүүдийн төрсний гэрчилгээ, хуулбарын хамт; 
 Ихэр хүүхэд нь эсэн мэнд бойжиж байгаа тухай өрх, сум, тосгоны 

эрүүл мэндийн төвийн эмчийн тодорхойлолт; 
 Баг, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт; 

 

Сумын 
нийгмийн 
ажилтан 

Ч.Мөнхцэцэг 
89337071 

9 

Гурав болон түүнээс дээш 
хүүхэд төрүүлсэн өрх 
толгойлсон эх, эцгийн 
тэтгэмжид хамрагдах  

 Өргөдөл; 
 1 хувь зураг; 
 Нас барсан эхнэр, эсхүл нөхрийн нас барсны гэрчилгээ, хуулбарын 

хамт; 
 Баг, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт; 
 Хүүхдүүдийн төрсний гэрчилгээ, хуулбарын хамт /16 насанд хүрсэн 

бол иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт/; 
Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 3.1.8-д заасан өрх толгойлсон эх, эцэгт 
тэтгэмж олгох талаар сум, хорооны Амьжиргааг дэмжих зөвлөлөөс гаргасан 

шийдвэр 

Сумын 
нийгмийн 
ажилтан 

Ч.Мөнхцэцэг 
89337071 



10 

Дөрөв болон түүнээс дээш 
хүүхэд төрүүлж, эрүүл, 
саруул өсгөн хүмүүжүүлж 
буй эхчүүдийн "Алдарт 
эхийн" I, II одон  

 Одон олгож өгөхийг хүссэн өргөдөл /хорооны Засаг даргаар 
цохуулсан байх/  

 Алдарт эхийн I,II зэргийн одонгоор шагнагдах эхийн анкет  

 Тухайн эхийн цахим үнэмлэхний хуулбар, хүүхдийн төрсний 
гэрчилгээ, Хүүхэд үрчилж авсан бол үрчлэлтийн гэрчилгээ болон 
хүүхэд үрчилсэн тухай архивын лавлагаа /хүүхдийг заавал 3 
наснаас өмнө үрчилж авсан байх ёстой бөгөөд 3-аас дээш хүүхэд 
үрчилж авсан бол одонг авах боломжгүй/  

 Бага хүүхдээ төрүүлээд бүтэн 1 нас хүрсний дараа алдарт эх 
одонг авах эрх үүсэх бөгөөд тухайн үедээ аваагүй эхчүүд хүүхдээ 
төрснөөс хойшхи лавлагааг архиваас авч баримтыг хавсаргана.  

6-н хүүхэд төрүүлсэн алдарт эх I зэргийн одон авах эхчүүд II зэргийн одонгийн 
үнэмлэхний хуулбарыг нотариатаар батлуулах 

Сумын 
нийгмийн 
ажилтан 

Ч.Мөнхцэцэг 
89337071 

11 
Протез, ортопедийн 

хөнгөлөлт 
 

Өргөдөл 
- Төрсний гэрчилгээ /16 насанд хүрсэн бол иргэний үнэмлэх, хуулбарын 
хамт/ 
- Протез, ортопед тусгай хэрэгслийн төлбөр төлсөн баримт, эсхүл 
нэхэмжлэл 
- Протез, ортопед хийлгэх болон тусгай хэрэгсэл шаардлагатай тухай 
нарийн мэргэжлийн эмчийн тодорхойлолт 
- Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт 
- Нийгмийн халамжийн сангаас тэтгэвэр авагч иргэнээс бусад иргэн 
үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын 
сангаас протез, сэргээн засалтын хөнгөлөлт авах эрх үүсээгүй тухай 
аймаг дүүргийн нийгмийн даатгалын (сумын нийгмийн даатгалын 
байцаагч) байгууллагын тодорхойлолт 
Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний улмаас 
даатгалын сангаас протез, ортопедийн хэрэгсэл сэргээн засалттай 
холбогдсон хөнгөлөлт авах эрх үүсээгүй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний 
дотоодод хийлгэсэн протезийн үнийг 3 жил тутам нэг удаа, ортопед 

Сумын 
нийгмийн 
ажилтан 

Ч.Мөнхцэцэг 
89337071 



тэргэнцэр зэрэг тусгай хэрэгслийн үнийг 3 жил тутам нэг удаа нөхөн 
олгох 

 

12 Түлшний хөнгөлөлт 

 

Өргөдөл 
- Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт 
- Аймаг, дүүргийн эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комисын шийдвэр 
- Иргэнийг байнга асрах, эмнэлгийн хяналтанд байлгах, шаардлагатай 
болохыг тогтоосон сумын эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгч, их эмч, аймаг 
дүүргийн нэгдсэн эмнэлэгийн нарийн мэргэжлийн эмч нарын хяналтын 
комисын тодорхойлолт 
- Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт 
Бүрэн хараагүй, хэлгүй, дүлий одой иргэн болон байнгын асаргаа 
шаардлагатай хөдөлмөрийн чадвараа алдсан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд 
орон сууцны төлөхөд, хэрэв нийтийн халаалтгүй сууц, гэрт амьдардаг бол 
түлш худалдан авахад жилд нэг удаа мөнгөн тусламж олгох 

Сумын 
нийгмийн 
ажилтан 

Ч.Мөнхцэцэг 
89337071 

13 

18 насанд хүрсэн бүрэн 

хараагүй иргэний харилцаа, 

холбооны зардалд 

хөнгөлөлт үзүүлнэ. 

 

- Өргөдөл маягтын дагуу 
- Иргэний үнэмлэхний болон төрсний гэрчилгээний хуулбар 
- Тухайн иргэний бүрэн хараагүйг тодорхойлсон аймаг, дүүргийн 
эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын шийдвэр 
- Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт 

Сумын 
нийгмийн 
ажилтан 

Ч.Мөнхцэцэг 
89337071 

13 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй 

хүүхэд нь хүүхдийн зусланд 

амарвал эрхийн бичгийн 

үнийн 50 хувийг жилд нэг 

удаа олгоно. 

 

Өргөдөл маягтын дагуу 
- Төрсний гэрчилгээний хуулбар 
- Эрхийн бичгийн үнэ төлсөн баримт эсхүл нэхэмжлэл 
- Аймгийн нэгдсэн эмнэлэгийн мэргэжлийн эмч нарын хяналтын 
комиссын шийдвэр 

Сумын 
нийгмийн 
ажилтан 

Ч.Мөнхцэцэг 
89337071 

14 

Нийгмийн даатгалын тухай 
хууль тогтоомжид заасан 
оршуулгын тэтгэмж авах 
эрх үүсээгүй, ганц бие 
хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэн, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүүхэд нас 

- Өргөдөл маягтын дагуу 
- Нас барсаны гэрчилгээ 
- Оршуулгын тэтгэмж олгоогүй тухай аймаг, дүүргийн нийгмийн 
даатгалын хэлтсийн тодорхойлолт 
- Хөгжлийн бэрхшээлтэй байсныг гэрчлэх баримт 
- Ганц бие болохыг тодорхойлсон засаг даргын тодорхойлолт 
- Итгэмжлэгдсэн этгээдийн иргэний үнэмлэхний хуулбар                                                            

Сумын 
нийгмийн 
ажилтан 

Ч.Мөнхцэцэг 
89337071 



барвал түүний оршуулгын 
зардалд нийгмийн 
даатгалын сангаас олгох 
оршуулгын тэтгэмжийн 75 
хувьтай тэнцэх хэмжээний 
тусламж олгоно. 

 

 

15 Хүнсний эрхийн бичиг 
 

Нийгмийн халамжийн тухай хуульд заасан нийгмийн дэмжлэг туслалцаа 
зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүн-иргэнд чиглэсэн хүнсний эрхийн 
бичиг олгох үйлчилгээг 2013 оноос эхлэн 21 аймаг, 9 дүүрэгт 
хэрэгжүүлж байна. 
 2015 онд Хүнсний эрхийн бичгийн үнийг нэмэгдүүлж, хүүхдэд 6500, том 
хүнд 13000 төгрөгөөр олгож эхэлсэн 

Сумын 
нийгмийн 
ажилтан 

Ч.Мөнхцэцэг 
89337071 

 

Тарагт сум ЗДТГазар 


