
                

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТЭС 

2019-06-10 

Эрхэм зорилго, хэтийн зорилго, чанарын бодлого 
 

Эрхэм зорилго 
Бид даатгуулагчийнхаа итгэл найдвар, сэтгэл ханамжаар үнэлэгдэх 

нийгмийн даатгалын үйлчилгээг хүргэнэ. 
 
Хэтийн зорилго 
Манай байгууллага 2030 он гэхэд бүх нийтийн насан туршийн нийгмийн 

баталгааг хангахуйц чадамжтай, нийгмийн даатгалын цогц үйлчилгээ бүхий 
ДААТГАГЧ болно. 

 
Чанарын бодлого 
Нийгмийн даатгалын байгууллага нь өсөн дэвших эрмэлзлэлтэй 

мэргэшсэн, чадварлаг, ёс зүйтэй хүний нөөцөд түшиглэн үйл ажиллагаагаа цаг 
үргэлжид сайжруулан, түншлэл хамтын ажиллагааг дэмжин, харилцан үр ашигтай 
хамтран ажиллаж, сайн засаглалыг хэрэгжүүлэн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн 
чанартай үйлчилгээг ДААТГУУЛАЧДАД хүргэнэ. 

 
 
 



Үйл ажиллагааны чиглэл 
 
Нийгмийн даатгалын байгууллага нь тэтгэврийн шинэчлэлийг хэрэгжүүлэх, 

хуримтлалын тогтолцоонд шилжих угтвар нөхцлийг бүрдүүлэх, нийгмийн 
даатгалын тухай хууль тогтоомжийн биелэлтийг зохион байгуулах, хэрэгжилтэнд 

хяналт тавих,  даатгуулагч, ажил олгогчдыг даатгалд хамруулан бүртгэх, 
шимтгэлийн орлогыг төвлөрүүлж санг бүрдүүлэх, шимтгэл төлөлтийн тайланг 
хүлээн авч хянан тооцоог мэдээллийн цахим санд бүртгэх, орлого, зарлагын 
гүйцэтгэлийг хангах, даатгуулагч иргэдийн нийгмийн даатгалын талаархи хууль 
эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх, даатгалын сангаас иргэдэд тэтгэвэр, тэтгэмж, 
төлбөр, тогтоон олгох үйлчилгээг үзүүлж байна. 
 

Бүтэц, зохион байгуулалт 
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Үзүүлэх төрийн үйлчилгээ 
 

1. Тэтгэврийн даатгал. 
Тэтгэврийн даатгалд даатгуулагч өндөр наслах, хөгжлийн бэрхшээлтэй болох, нас 
барах зэрэг эрсдэл тохиолдох үед хуулиар тогтоосон болзол, журмын дагуу өөрт нь 
өндөр насны, тахир дутуугийн, гэр бүлийн гишүүдэд нь тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр 

олгох арга хэмжээ. 
2. Тэтгэмжийн даатгал. 

Тэтгэмжийн даатгалд даатгуулагч хөдөлмөрийн чадвараа түр хугацаанд алдах, 
хүүхэд төрүүлэх, нас барах зэрэг эрсдэл тохиолдох үед хуулиар тогтоосон болзол, 
журмын дагуу хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны, жирэмсний амаржсаны, 
оршуулгын тэтгэмж олгох арга хэмжээ. 

 
3. Ажилгүйдлийн даатгал. 

Ажилгүйдлийн даатгалд даатгуулагч ажилгүй болох эрсдэл тохиолдох үед хуулиар 
тогтоосон болзол, журмын дагуу ажилгүйдлийн тэтгэмж олгох, мэргэжлийн 
сургалтад хамруулах арга хэмжээ. 

 
4. Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгал. 

Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалд даатгуулагч 
үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний улмаас хөдөлмөрийн 
чадвараа түр хугацаанд алдах, хөгжлийн бэрхшээлтэй болох, нас барах зэрэг 
эрсдэл тохиолдох үед хуулиар тогтоосон болзол, журмын дагуу тэтгэвэр, тэтгэмж, 

төлбөр олгох, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ. 

5. Эрүүл мэндийн даатгал. 
Эрүүл мэндийн даатгалд даатгуулагч түр болон урт хугацаанд өвдөх эрсдэл 
тохиолдох үед хуулиар тогтоосон болзол, журмын дагуу эрүүл мэндийн тусламж, 
үйлчилгээний зардлыг нь төлөх, эмийн үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх, урьдчилан 
сэргийлэх арга хэмжээ. 
 

 

 



 
 
 

 
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТСИЙН АЖИЛТАН, АЛБАН ХААГЧДЫН  

УТАСНЫ ДУГААР, ЦАХИМ ХАЯГ 
2019 оны 6 дугаар сар 10 

 

№ 
Ажилтны овог, 

нэр 
Албан тушаалын нэр 

Утас                              
/Зөвхөн 

гар 
утасны 
дугаар/ 

И-мэйл хаяг 

1 С.Отгонжаргал 
Хэлтсийн даргын албан үүргийн 

түр орлон гүйцэтгэгч 
99492011 Otgonjargal.s@ndaatgal.mn  

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАСАГ 

2 Э.Наранбилэг Үйлчилгээний тасгийн дарга 99184862 naranbileg.e@ndaatgal.mn  

3 Т.Ундармаа Тэтгэврийн байцаагч 90069344 undarmaa.t@ndaatgal.mn  

4 П.Уянга Тэтгэмжийн  байцаагч 99120292 uyanga.p@ndaatgal.mn  

5 О.Туяа 
Бичиг хэрэг, хүний нөөц, дотоод 
асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 

99932971 tuya.o@ndaatgal.mn 

6 Д.Мөнх-Эрдэнэ 
Сургалт сурталчилаа, мэдээллийн  
технологи хариуцсан мэргэжилтэн 

99623931 amarbold.a@ndaatgal.mn 

7 Ч.Төгсбаатар Жолооч 99976297 байхгүй 

8 Ж.Батчимэг Үйлчлэгч 99495833 байхгүй 

9 Ч.Гантуяа Жижүүр 90935151 байхгүй 

10 С.Булган-Очир Жижүүр 96620072 байхгүй 

11 С.Сарантуяа Жижүүр 99493422 байхгүй 

САНХҮҮ БҮРТГЭЛИЙН ТАСАГ 

12 Б.Бат-Орших 
Тасгийн дарга, ахлах нягтлан 

бодогч 
90010777 batorshikh.b@ndaatgal.mn 

13 Э.Дөлгөөн Сангийн нягтлан бодогч 99624073 байхгүй 

14 А.Баасансүрэн Сангийн нягтлан бодогч 99023783 байхгүй 

15 Ж.Урантөгс 
Төлөвлөлт, нэрийн дансны 

мэргэжилтэн, үйл ажиллагааны 
нягтлан бодогч 

88085386 urantugs.j@ndaatgal.mn 

16 Ч.Энхтуяа Орлого шимтгэлийн байцаагч 99499768 enkhjargal.ch@ndaatgal.mn 

17 Ш.Эрдэнцэцэг Орлого шимтгэлийн байцаагч 99347717 murun.b@ndaatgal.mn  

18 У.Дөлгөөн 
Сайн дурын даатгал хариуцсан 

байцаагч 
80004776 u.dolgon@yahoo.com 

19 И.Уянга 
Эрүүл мэндийн орлого 
шимтгэлийн байцаагч 

99725759 uyanga.i@ndaatgal.mn 

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, ДОТООД АУДИТЫН ТАСАГ 

20 Э.Наранбаяр Тасгийн дарга, дотоод аудитор 99004819 naranbayar.e@ndaatgal.mn 

21 Н.Нарангэрэл Хяналт шалгалтын байцаагч 99599280 narangerel.n@ndaatgal.mn 

22 Б.Батсүх 
Магадлагч эмч, тэтгэмжийн 

хяналтийн байцаагч 
99067273 batsuh.b@ndaatgal.mn 

СУМДЫН БАЙЦААГЧ НАР 

23 Ж.Эрдэнэцогт Мандал тасгийн дарга 99030253 erdenetsogt.j@ndaatgal.mn 

24 Э.Энхмаа 
Мандал тасгийн тэтгэврийн 

байцаагч 
99815016 enhmaa.e@ndaatgal.mn 

25 Д.Эрдэнэхишиг 
Мандал сумын НД тасгийн 

сангийн нягтлан бодогч, ЭМД-ын 
байцаагч 

88085386 erdenehishig.d@ndaatgal.mn 

26 Ц.Батцэрэн Мандал сумын хяналтын байцаагч 99071493 battseren.ts@ndaatgal.mn 

27 Б.Мөрөн 
Мандал сумын НД тасгийн сайн 

дур, тэтгэмж хариуцсан байцаагч 
99347717 murun.b@ndaatgal.mn 

28 Эрдэнэбаяр Мандал тасгийн орлого 99071493 байхгүй 
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шимтгэлийн байцаагч 

29 Н.Цэцэгжаргал Түнхэл тосгоны байцаагч 86065235 tseegii_8888@yahoo.com 

30 Эрдэнэцэцэг Хэрх тосгоны байцаагч 99049138 Байхгүй 

31 Х.Энхцэцэг Мандал сумын үйлчлэгч 99669256 Байхгүй 

32 Ц.Нармандах Сайхан сумын НД тасгийн дарга 99074032 narmandakh.ts@ndaatgal.mn 

33 Х.Мягмарсүрэн Номгон тосгоны байцаагч 99841447 mygmarsuren.h@ndaatgal.mn 

34 Т.Ганчимэг Тэтгэвэр тэтгэмжийн байцаагч 99704885 gana_dhaan@yahoo.com 

35 Х.Бадмаасүрэн 
Сайхан сумын НД тасгийн 

байцаагч 
99404025 байхгүй 

36 А.Хишигсүрэн Алтанбулаг сумын байцаагч 95837210 suren.1989@yahoo.com 

37 Б.Нямдулам Баруунбүрэн сумын байцаагч 99220187 nymdulam0617@yahoo.com 

38 О.Уламбаяр Баянгол сумын байцаагч 99390702 olio.ulambayar@yahoo.com 

39 Э.Болормаа Ерөө сумын байцаагч 99061877 e.bolormaa_nd@yahoo.com 

40 Б.Сэлэнгэмөрөн Жавхлант сумын байцаагч 99849646 b.selengee40@gmail.com 

41 Б.Цолмон Зүүнбүрэн сумын байцаагч 99855613 tsolmon_99855613@yahoo.com 

42 В.Дэлгэрмаа Орхон сумын байцаагч 99767180 deegii6709@gmail.com 

43 Ч.Байгалмаа Рашаант тосгоны байцаагч 99084039 selenge_baigali@yahoo.com 

44 Б.Болортуяа Орхонтуул сумын байцаагч 99712904 bolortuya.bat@ndaatgal.mn 

45 М.Ганчимэг Сант сумын байцаагч 99789033 ganaa.0605@yahoo.com 

46 Ч.Болортуяа Цагааннуур сумын байцаагч 99773411 bolor_b59@yahoo.com 

47 Ш.Алтанчимэг Түшиг сумын байцаагч 99042996 chimgee.2531@yahoo.com 

48 Б.Баяржаргал Хүдэр сумын байцаагч 95371437 bbayarjargal_mgl@yahoo.com 

49 О.Сайханцэцэг Хушаат сумын байцаагч 99603915 saikhantsetseg1111@yahoo.com 

50 Ш.Сонинбаяр Шаамар сумын байцаагч 99123076 soninbayr.sh@ndaatgal.mn 

51 Н.Энхцацрал Бугант тосгоны байцаагч 99720959 enhtsatsral0301@yahoo.com 

52 Г.Алтандөл Дулаанхаан тосгон 99245176 байхгүй 
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Хаяг:  
 
Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар сумын Цагаан эрэг баг (ЗДТГ-н хойд талд байрлах) 
Нийгмийн даатгалын хэлтсийн байр 

 

Утас:  
70363453  

Цахим хаяг:  
Selenge@ndaatgal.mn  

Ажиллах цагийн хуваарь:  
Даваа – Баасан гарагт 09:00 – 18:00  

Өргөдөл гомдол /бичиг хэрэг, архив, мэдээлэл/ хариуцсан ажилтан  
 

Бичиг хэрэг: О. Туяа утас: 99932971  

Мэдээлэл технологи: Д.Мөнх-Эрдэнэ утас: 99623931  

 

 

 


