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I Нийгмийн хамгаалал, эрүүл мэндийн асуудал I

Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр1

“Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр” гэдэг нь ажил хөдөлмөр эрхлэн шимтгэл төлж, ажиллаж байгаад нас барсан 
даатгуулагчийн асрамжинд байж, тэжээлгэж байсан хөдөлмөрийн чадваргүй гишүүдэд (...)олгох мөнгөн хөрөнгийг хэлнэ.
 - Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 20-иос доошгүй жил төлсөн байх
 - Эсхүл нас барахын өмнөх 5 жилийн 3 жилд шимтгэл төлсөн даатгуулагчийн гэр бүлийн хөдөлмөрийн чадваргүй 
гишүүд тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр тогтоолгох эрхтэй.

Tахир дутуугийн  тэтгэвэрTахир дутуугийн  тэтгэвэр2

Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 20-иос доошгүй жил төлсөн байх
Нийтдээ 3-аас доошгүй жил тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн, хөдөлмөрийн чадвараа 50-аас доошгүй 
хувиар алдсан даатгуулагч тахир дутуугийн тэтгэврийг хувь тэнцүүлэн тогтоолгож болно. Тахир дутуугийн бүрэн 
тэтгэврийг хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан даатгуулагчийн хувьд сарын дундаж хөдөлмөрийн хөлс орлогын 
45 хувиар тогтоож, 20-оос илүү ажилласан жил тутамд 1.5 хувиар бодож нэмэгдэл олгоно. Тэтгэврийг 
хөдөлмөрийн чадвараа алдсан өдрөөс эхлэн хөдөлмөрийн чадвар нь сэргээгдэх хүртэл, хэрэв тэтгэвэр авагч нь 
нас барвал нас барсны дараагийн сарыг дуусах хүртэлх хугацаанд олгоно.нас барвал нас барсны дараагийн сарыг дуусах хүртэлх хугацаанд олгоно.

Үйлдвэрийн осол,
мэргэжлээс шалтгаалсан
өвчний даатгал3

Даатгуулагчийн үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын шимтгэлийг хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, 
аюулгүй ажиллагааны шаардлагаас хамааралтайгаар хөдөлмөрийн хөлсний сан, түүнтэй адилтгах орлогоос 0,8;  1,8;  
2,8 хувиар тооцон ажил олгогч хариуцан төлнө: 
Дараахь нөхцөл байдалд гарсан үйлдвэрлэлийн осолд даатгуулагч өртсөн тохиолдолд тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр олгоно. Дараахь нөхцөл байдалд гарсан үйлдвэрлэлийн осолд даатгуулагч өртсөн тохиолдолд тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр олгоно. 
Үүнд:
- Ажлын байрандаа болон бусад газарт ажил үүргээ гүйцэтгэх явцад.
- Ажил эхлэхийн өмнө ажилд бэлтгэх буюу дууссаны дараа ажлын байр, багаж хэрэгслээ эмхэлж цэгцлэх үед
- Ажилдаа ирэх, буцах замд.

1,2,3www.ndaatgal.mn 



 Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэлийг ажлаас чөлөөлсөн тухай шийдвэр гарахаас өмнө 24 сараас доошгүй 
хугацаанд төлсөн байх
- Үүнээс сүүлийн 9 сард нь шимтгэлийг тасралтгүй төлсөн байх.
Даатгуулагчид ажилгүйдлийн тэтгэмжийг эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын байгууллагад бүртгүүлсний дараагийн 
өдрөөс эхлэн ажлын 76 өдрийн хугацаанд олгоно.

1,2 www.ndaatgal.mn

Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийг жирэмсний чөлөө авахаас өмнө 12 сараас доошгүй хугацаанд, үүнээс сүүлийн 
6 сард нь тасралтгүй төлсөн байх.
Даатгуулагчид жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмжийг 4 сарын  хугацаанд ажлын өдрөөр тооцож сүүлийн1 
сарын дундаж хөдөлмөрийн хөлс, орлогоос дор дурдсан хувиар бодож олгоно:

    Даатгуулагчийн төрөл          Тэтгэмж бодох хувь
    Албан журмын даатгуулагч     100%
    Сайн дурын даатгуулагч        70%

Ажилгүйдлийн даатгал1

Жирэмсэн болон амаржсаны 
тэтгэмж2
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Хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх газрууд

1. Хүний эрхийн үндэсний комисс

Засгийн газрын XI байр, V давхар
Чингэлтэй дүүрэг, Тусгаар тогтнолын талбай
Монгол Улс, Улаанбаатар хот
Өргөдөл, гомдол хүлээн авах, хууль зүйн зөвлөгөө өгөх
утас: 70 000 222, 262971, 262786утас: 70 000 222, 262971, 262786
Факс262786
Цахим хуудас: www.mn-nhrc.org
Цахим шуудан: info@mn-nhrc.org

2. Хууль зүйн туслалцааны төв

Чингис хааны талбай-7, Чингэлтэй дүүрэг
Улаанбаатар 15160, Монгол улс
Утас: 70004020, 70004030 Утас: 70004020, 70004030 
Факс: 70004020
Цахим шуудан: info@lac.gov.mn

3. Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн

Чингэлтэй дүүрэг, Хуульчдын гудамж 1
Монгол Улс, Улаанбаатар хот
Утас: +(976)-11-315735
Факс: 315735Факс: 315735
Цахим шуудан: info@legalinstitute.mn

4. МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн Хууль зүйн клиник сургалтын төв

МУИС-ийн хичээлийн 3-р байр
Сүхбаатар дүүрэг, Нэгдсэн Үндэстний гудамж 17  

5. Отгонтэнгэр Их Сургуулийн Хууль зүйн клиник сургалтын төв

Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө
Улаанбаатар хот, Монгол улс 13343Улаанбаатар хот, Монгол улс 13343
Утас: 976-11-453933, 453944, 454560,
Факс: 463548
Цахим шуудан: info@otgontenger.edu.mn

6. Шихихутуг Их Сургуулийн Хууль зүйн клиник сургалтын төв

Сүхбаатар дүүрэг, 6-р хороо, Их сургуулийн гудамж 1
Монгол Улс, Улаанбаатар хот
Утас: 320176, 314977, 320812, 323392Утас: 320176, 314977, 320812, 323392
Факс: 976-11-323392
Цахим шуудан: info@shihihutug.edu.mn, shihihutughzds@gmail.com

7. "Иргэний хамгаалалт" хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх төв

Баянзүрх дүүрэг, 27-р хороо
Сэлбэ 2-35
Монгол Улс, Улаанбаатар хот
Утас: 70122528Утас: 70122528
Цахим шуудан: irgeniihamgaalalt@gmail.com
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