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АЖЛЫН ДААЛГАВАР 

 

Төслийн нэр:  Ухаалаг засаг 

Төслийн дугаар: 5483-MN 

Дэд төслийн нэр: Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн портал хөгжүүлэх ажлын 

даалгавар боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ  

Лавлах дугаар :  1.3.1 

 

1. Ерөнхий зүйл  

Монгол улсын Засгийн газраас мэдээллийн технологийн дэвшлийг 
ашиглан иргэдийн оролцоо, санал хүсэлтийг авах механизмыг сайжруулах, 
төрийн байгууллагын үйл ажиллагааг ил тод, бүтээмжтэй болгох, нээлттэй 
өгөгдлийг бий болгох чиглэлээр Дэлхийн банкны санхүүжилтээр “Ухаалаг засаг” 
төслийг хэрэгжүүлж байна. Төсөл нь (i) иргэдийн оролцоог дэмжих, санал 
хүсэлтийн механизмыг сайжруулах (ii) ухаалаг засгийн суурийг тавих, (iii) 
нээлттэй өгөгдлийг хөгжүүлэх  гэсэн бүрдэл хэсгүүдтэй.  

 
 Энэхүү зөвлөх үйлчилгээг иргэдийн оролцоо, санал хүсэлтийг авах 
механизмыг сайжруулах, ухаалаг засгийн суурийг тавих бүрдэл хэсгийн хүрээнд 
хэрэгжүүлнэ. Ухаалаг засаг төслийн хэрэгжүүлэгч байгууллага нь Засгийн газрын 
Хэрэг эрхлэх газар (ЗГХЭГ), энэхүү зөвлөх үйлчилгээний захиалагч байгууллага 
нь Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар (ХХМТГ) болно.  
 

2. Зорилго 

Зөвлөх компани нь төрийн үйлчилгээний нэгдсэн портал хөгжүүлэх, 
нэвтрүүлэхэд захиалагчид доорх чиглэлүүдээр техникийн дэмжлэг үзүүлнэ. Үүнд: 

(i) Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн порталын хэрэгцээ шаардлагыг үнэлэх, 
түүний агуулгыг тодорхойлох; 

(ii) Хэрэгцээг шаардлага, төсөвт нийцүүлэн төрийн үйлчилгээний нэгдсэн 
порталын дизайн, техникийн тодорхойлолтыг боловсруулах;  

(iii) Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн порталд холбогдох сонгогдсон 
мэдээллийн системийн дизайныг боловсруулах; 

(iv) Бусад төрийн байгууллагуудын үйлчилгээний мэдээллийн системийг  
Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн порталд холбох аргачлалыг 
боловсруулах; 

(v) Дэлхийн Банкны худалдан авах журмыг баримтлан  ажлын даалгавар 
боловсруулах; 

(vi)  Системийг хөгжүүлэх, хүлээн авахад хяналт тавих, зөвлөгөө, 
удирдамжаар хангах. 

Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн портал нь иргэдэд төрийн байгууллагуудын 
үйлчилгээг нэг порталаар дамжуулан цахим хэлбэрээр авах боломжийг 
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бүрдүүлэх бөгөөд веб болон хөдөлгөөнт төхөөрөмж ашиглан хандах боломжтой 
байна.  

Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн портал нэвтрүүлснээр гарах үр дүн:  

 Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээ: Иргэд нэг порталаар дамжуулан төрийн 
байгууллагуудын үйлчилгээг цахим хэлбэрээр авах боломж бүрдэх;  

 Иргэд тухайн үйлчилгээ авахад бүрдүүлэх материал, үйлчилгээний хүсэлт 
шийдвэрлэх шат дамжлагын талаар мэдээлэл авах боломж бүрдэх;  

 Төрийн үйлчилгээний талаар иргэд санал бодлоо цахим хэлбэрээр 

илэрхийлэх нөхцлийг бүрдүүлэх; 

 Цахим хэлбэрээр үйлчилгээний төлбөр төлөх боломжтой болох ;  
 Гамшиг, онцгой байдлын үед иргэдэд мэдээлэх хүргэх боломжтой болох; 
 Иргэд үйлчилгээний хүсэлтийн шийдвэрлэлтийн явцын талаар 

мэдээлэл(цахим шуудан, богино мессеж, веб хуудас) авах боломж бүрдэх; 
 Хувь хүний өгөгдөлд хандсан тухай мэдэгдлийг (цахим шуудан, богино 

мессеж, веб хуудас)-аар тухайн иргэнд хүргэх боломж бий болох; 
 Цахим хэлбэрээр үзүүлж буй үйлчилгээний статистик, тайлан гаргах; 
 Мобайл хувилбар: Бүх төрлийн дэлгэцэнд таарах уян хатан дизайнтай 

байх ба Мобайль аппликэйшнтэй байна.  

3. Төслийн хүрээнд хийгдэх ажлууд 

Даалгавар 1: Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн портал (ТҮНП)-ын дизайн, 
техникийн тодорхойлолтыг боловсруулах;   

Даалгавар 2: Сонгосон үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлэх, төрийн 
үйлчилгээний нэгдсэн порталд холбох системийн дизайн, техникийн 
тодорхойлолтыг боловсруулах;  

Даалгавар  3: Төрийн үйлчилгээний одоо ашиглагдаж байгаа системүүдийг 
ТҮНП-д нэгтгэх боломжийг бүрдүүлэх;  

Даалгавар 4: Системүүдийг хөгжүүлэх, нэвтрүүлэх, ажил хүлээлцэхэд хяналт 
тавих, зөвлөгөө, удирдамжаар хангах 

4. Төслийн хүрээнд хийгдэх ажлуудын дэлгэрэнгүй тайлбар  

Зөвлөх компани нь ЗГХЭГ, ХХМТГ болон Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжтэй шууд 
холбогдон ажиллана. 

4.1 Даалгавар 1. Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн порталын дизайн, 
техникийн тодорхойлолт (ажлын даалгавар) боловсруулах   
 

Зөвлөх компани нь дараах үйл ажиллагааг гүйцэтгэнэ. Үүнд:  

4.1.1 ТҮНП-ын хэрэгцээ шаардлагыг үнэлж,  түүний агуулгыг тодорхойлно.  Үүнд: 

  ТҮНП-ын хэрэгцээ шаардлагыг үнэлэх судалгааг хийнэ. Порталын 
агуулга, порталд төрийн цахим үйлчилгээнүүдийг холбож нэгтгэх 
аргачлалыг боловсруулна.  

 Гурван улсын цахим хэлбэрээр үйлчилгээ үзүүлж буй үйлчилгээний 
нэгдсэн порталын сайн туршлагыг судлах;  
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 ТҮНП-ын хамгийн тохиромжтой агуулгыг санал болгох. Жишээ нь агуулгын 
зохион байгуулалт (taxanomy), түгээмэл ашиглагддаг асуулт хариулт, 
агуулгын хэлбэршүүлэлт гэх мэт.   

4.1.2 ТҮНП (үүнд веб портал, түүний мобайль хувилбар: IOS, Windows, Android)-
ын үйл ажиллагаа, техникийн шаардлага бүхий ажлын даалгаврыг  
боловсруулна. Доорх ажлыг гүйцэтгэх бөгөөд үүгээр хязгаарлагдахгүй: 

 Иргэд ашиглахад хялбар дизайн гаргах;  

 Нэгдсэн порталын функцианал болон функционал бус шаардлага, 
тодорхойлолтуудыг гаргах. Үүнд:  

o Хэрэглэгчийн интерфэйс дизайн; 
o Оролтын шаардлагууд; 
o Гаралтын шаардлагууд; 
o Ажлын урсгал, өгөгдөл хадгалах шаардлагууд; 
o Үйлчилгээг цахим хэлбэрээр үзүүлэх үйлчилгээний процессын 

зураглал гаргах; 
o Системийн хяналт, удирдлага шаардлага гаргах; 
o Нөөцлөх, нөхөн сэргээх шаардлага гаргах.  

 ТҮНП-ын үйл ажиллагааг нь хүснэгт 1-д заасан шаардлагыг хангасан 
байхаар төлөвлөж ашиглах тоног төхөөрөмжийн техникийн 
тодорхойлолтыг боловсруулах,  захиалагчтай зөвшилцөх  

Хүснэгт 1: Хариу өгөх хугацаа 

Төрөл Мэдээллийн 
хэмжээ 

Дундаж 
мессеж/сек 

Оргил үед 
мессеж/сек 

Хариу өгөх 
хугацаа(сек) 

Нийтлэх, бүртгүүлэх 
сервис 

0KB -200KB  500 800 0.5 

Хүсэлт явуулж, 
хариу авах сервис 

0KB -200KB  120 200 0.5 

Нийтлэх, бүртгүүлэх 
сервис 

200KB-2MB  30 50 0.5 

Нийтлэх, бүртгүүлэх 
сервис 

2MB-50 MB  20 30 1 

Хүсэлт явуулж, 
хариу авах сервис 

2MB-50 MB  10 15 0.5  

 

 ТҮНП-ын прототайп загварыг боловсруулж, шаардлагууд болон иргэдийн 
хэрэгцээг хангаж байгаа эсэхийг Захиалагч тал (ХХМТГ), иргэдтэй 
уулзалт, зөвлөгөөн хийж баталгаажуулна.  
 

4.1.3 Зөвлөх компани нь ТҮНП-ыг нэвтрүүлэх зөвлөх үйлчилгээний ажлын 
даалгаврыг боловсруулна. Уг ажлын даалгаварт тоног төхөөрөмжийн 
тодорхойлолтоос бусад системийн шаардлага, систем хөгжүүлэлттэй холбоотой 
асуудлуудыг тусгана.  

4.1.4 ТҮНП, түүний мобайл аппликэйшнд цахим хэлбэрээр үзүүлж буй бусад 
төрийн үйлчилгээг холбох аргачлалыг боловсруулах;  

4.1.5 ТҮНП–ын хамгийн тохиромжтой брэнд нэрийг тодорхойлж, түүний лого, 

mockup дизайныг бүтээх. 
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4.2 Даалгавар 2: Сонгосон үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлэх, төрийн 
үйлчилгээний нэгдсэн порталд холбох системийн дизайн, техникийн 
тодорхойлолтыг боловсруулах  

 Зөвлөх компани нь дараах үйл ажиллагааг гүйцэтгэнэ. Үүнд: 

4.2.1. Хавсралтад дурдсан Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар 
(ХХҮЕГ)-ын 9 үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлэх системийн дизайн, 
техникийн тодорхойлолт (ажлын даалгавар) боловсруулах 

 ХХҮЕГ-ын одоогийн ашиглаж байгаа мэдээллийн системүд дүн шинжилгээ 
хийх;  

 9 үйлчилгээг цахим хэлбэрээр хүргэх системийн үйл ажиллагаа, техникийн 
шаардлага болон бусад холбогдох шаардлагуудыг багтаасан системийн 
тодорхойлолт (ажлын даалгавар)-ыг боловсруулах;  

 Прототайп загварыг боловсруулж, шаардлагууд болон иргэдийн хэрэгцээг 
хангаж байгаа эсэхийг захиалагч тал (ХХҮЕГ), иргэдтэй уулзалт, зөвлөгөөн 
хийж баталгаажуулна.  

4.2.2  Дээрх 9 үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлэх зөвлөх үйлчилгээний ажлын 
даалгаврыг боловсруулна. Уг ажлын даалгаварт тоног төхөөрөмжийн 
тодорхойлолтоос бусад системийн шаардлага, систем хөгжүүлэлттэй холбоотой 
асуудлуудыг тусгана.  

 

4.3 Даалгавар 3: Төрийн үйлчилгээний одоо ашиглагдаж байгаа 
системүүдийг ТҮНП-д нэгтгэх боломжийг бүрдүүлэх.  

Зөвлөх компани нь дараах үйл ажиллагааг хийнэ. Үүнд: 

4.3.1 Төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэрээр хүргэж буй системүүдийг судлан 
тодорхойлж ТҮНП-д холбох боломжтой 10 мэдээллийн системийн жагсаалтыг  
гаргах (ХХҮЕГ, УБЕГ, Нийслэлийн ЗДТГ-аас үзүүлдэг үйлчилгээнээс бусад) 

4.3.2 Иргэд, аж ахуйн нэгжид нэн шаардлагатай, их давтамжтай мобайль 
аппликейшнаар хүргэх боломжтой үйлчилгээг судалж, 10 үйлчилгээний 
жагсаалтыг  гаргах.  

4.4. Даалгавар 4: Системүүдийг хөгжүүлэх, нэвтрүүлэх, ажил 
хүлээлцэхэд хяналт тавих, зөвлөгөө, удирдамжаар хангах  

4.4.1 Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн портал хөгжүүлэх, нэвтрүүлэх, ажил 
хүлээлцэх үед хяналт тавих, зөвлөгөө, удирдамжаар хангана. Үүнд:  

 Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах, хөгжүүлэх, нэвтрүүлэх үед 
захиалагчийг зөвлөмжөөр хангах;  

 ТҮНП-ыг хөгжүүлж буй гүйцэтгэгчийн ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих, 
зөвлөгөө, удирдамжаар хангах. 
 

4.4.2. ХХҮЕГ-ын 9 үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлэх, нэвтрүүлэх, ажил 
хүлээлцэх үед  хяналт тавих, зөвлөгөө, удирдамжаар хангана. Үүнд: 

 Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах, уг үйлчилгээг цахим хэлбэрт 
шилжүүлэх, нэвтрүүлэх үед захиалагчийг зөвлөмжөөр хангах;  

 Цахим хэлбэрт шилжүүлж буй гүйцэтгэгчийн ажлын гүйцэтгэлд хяналт 
тавих, зөвлөгөө, удирдамжаар хангах. 
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5. Хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийн баримт бичиг  

Энэ төсөл нь гэрээ байгуулснаас хойш 12 сарын хугацаанд хэрэгжих 
бөгөөд Даалгаврын 4.1-4.3-д тусгагдсан ажлууд төслийн эхний  3 сарын 
хугацаанд бүрэн хийгдсэн байна.  

Даалгавар 4-т тусгасан ажил нь ТҮНП-ыг хөгжүүлэх болон ХХҮЕГ-ын 9 
үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах, систем 
хөгжүүлэх, нэвтрүүлэх үед хийгдэнэ. 4.1.3 ба 4.2.2-т заасан ажлууд ажлын 
даалгавар дуусч худалдан авалт эхэлснээс хойш 2 долоо хоног,  хөгжүүлэлт  
эхэлснээс 20 долоо хоногийн дараа тус тус хийгдэнэ. 

Энэ төсөл Улаанбаатар хотод хэрэгжинэ. 
 
Зөвлөх компани нь тайлан болон гүйцэтгэлийн баримт бичгийг 2 хувь цаасан 

болон цахим хэлбэрээр хүснэгт 2-д заасны дагуу гаргаж өгнө.  
 

Хүснэгт 2: Гүйцэтгэлийн баримт бичиг, төлөвлөгөө   
 

No. Хугацаа Гүйцэтгэлийн баримт бичиг Шаардсан хэл 

1 Гэрээ байгуулснаас  
 1 долоо хоногийн 
дотор  

- Эхлэлийн тайлан  
- Ажлын төлөвлөгөө  

Монгол  

2 Гэрээ байгуулснаас  
6 долоо хоногийн 
дотор   

- Дундын тайлан   
- Гадаад улсын үйлчилгээний 

нэгдсэн порталд хийсэн судалгааны 
тайлан  

- Нэгдсэн портал хөгжүүлэх ажлын 
даалгаврын төсөл 

- ХХҮЕГ-ын 9 үйлчилгээг цахим 
хэлбэрт шилжүүлэх ажлын 
даалгаврын төсөл    

Монгол  

3 Гэрээ байгуулснаас 
12 долоо хоногийн  
дотор  

- Төгсгөлийн тайлан  
- Нэгдсэн портал хөгжүүлэх 

тендерийн баримт бичиг 
- ХХҮЕГ-ын 9 үйлчилгээг цахим 

хэлбэрт шилжүүлэх тендерийн 
баримт бичиг 

Монгол/Англи 

4 Нэгдсэн портал 
хөгжүүлэх болон 
ХХҮЕГ-ын 9 
үйлчилгээг цахим 
хэлбэрт шилжүүлэх 
гэрээ байгуулснаас 
+ 1 сарын дотор 

- Хяналтын тайлан – 1 Нэгдсэн 
портал хөгжүүлэх болон ХХҮЕГ-ын 
9 үйлчилгээг цахим хэлбэрт 
шилжүүлэх ажлын гүйцэтгэлд 
хийсэн хяналтын тайлан 

Монгол 

5 Нэгдсэн портал 
хөгжүүлэх болон 
ХХҮЕГ-ын 9 
үйлчилгээг цахим 
хэлбэрт шилжүүлэх 

- Хяналтын тайлан – 2 Нэгдсэн 
портал хөгжүүлэх болон ХХҮЕГ-ын 
9 үйлчилгээг цахим хэлбэрт 
шилжүүлэх ажлын гүйцэтгэлд 
хийсэн хяналтын тайлан 

Монгол 
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гэрээ байгуулснаас 
+ 4 сарын дотор 

6 Сар тутам 
/дараа сарын эхний 
долоо хоногт/ 

Ажлын явцын сарын тайлан 
 

Монгол 

 
Гүйцэтгэлийн баримт бичигт тавигдах шаардлага  
  
Зөвлөх компани нь доорх  баримт бичгүүдийг гаргаж захиалагчид гаргаж өгнө. 
Үүнд:  

1. Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн портал, түүний агуулгын түүний талаар 
зөвлөмж  

2. Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн портал хөгжүүлэх тендерийн баримт бичгийг 
доорх агуулгыг хамруулан гаргана. Үүнд:  
- Гүйцэтгэгчид тавигдах ерөнхий шаардлага;  
- Гүйцэтгэгчид тавигдах тусгай шаардлага;  
- Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн порталын системийн дизайн болон 

техникийн тодорхойлолт;    
- Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн порталын үйл ажиллагааны болон 

техникийн шаардлагын тодорхойлолт;  
- Уг порталын мобайл (IOS, Windows болон Android) хувилбар хөгжүүлэх 

системийн шаардлагууд.    
3. Нэр бүхий төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлэх тендерийн баримт 

бичгийг доорх агуулгыг хамруулан гаргана. Үүнд:  
- Гүйцэтгэгчид тавигдах ерөнхий шаардлага;  
- Гүйцэтгэгчид тавигдах тусгай шаардлага;  
- Нэр бүхий 9 үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлэх системийн дизайн 

болон техникийн тодорхойлолт; 
- Нэр бүхий 9 үйлчилгээний бизнес процессыг сайжруулах баримт бичиг;  
- ХХҮЕГ-ын цахим хэлбэрээр үзүүлэх үйлчилгээний системийн 

тодорхойлолт. 
4. Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн порталд цахим хэлбэрээр үзүүлж буй бусад 

байгууллагуудын үйлчилгээг холбох заавар, аргачлалыг бэлтгэх  
 
5. Зөвлөх компанид тавигдах шаардлага:  

 
6.1 Зөвлөх компанид тавигдах нийтлэг шаардлага:  
   

- Төрийн байгууллагын үйл ажиллагаа, түүний шат дамжлагын талаар 
ойлголт, мэдлэгтэй байх; 

- Системүүдийн нэгтгэлийг оновчтой зохион байгуулах, систем нэгтгэлийн 
архитектурыг мэргэжлийн өндөр түвшинд гаргаж байсан туршлагатай 
байх; 

- Төрийн үйлчилгээг онлайн хэлбэрт шилжүүлсэн, онлайн үйлчилгээний 
хоорондын уялдаа холбоог хангах чиглэлээр ажилласан туршлагатай 
байх; 

- Онлайн үйлчилгээ болон бизнес процесс сайжруулах чиглэлээр 
ажилласан туршлагатай байх; 

- Засаглалыг бэхжүүлэх, иргэдэд үйлчилгээг чанартай хүргэх, шинэ 
технологийн чиглэлээр экспертийн түвшний мэдлэг, туршлагатай байх. 
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6.2. Зөвлөх компани нь багадаа дор дурдсан чадвар бүхий гишүүдээс бүрдсэн 
баг бүрдүүлсэн байна. Үүнд:  
 
6.2.1 Ахлах зөвлөх 

- Мэдээллийн технологийн чиглэлээр магистр ба түүнээс дээш зэрэг 
эзэмшсэн байх; 

- Мэдээллийн систем хөгжүүлэлт, төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэрээр 
хүргэх чиглэлээр зөвлөх, удирдах ажил хийсэн, 5 жилийн туршлагатай 
байх; 

- Төрийн байгууллага (яам, агентлаг)-д мэдээллийн системийн чиглэлээр 
техникийн туслалцаа үзүүлж байсан туршлагатай байх, туршлагаа нотлох; 

- Төслийн менежментийн туршлагатай байх, үүнд программ хангамжийн  
төслийг удирдан, амжилттай хэрэгжүүлсэн байх; 

- Холбогдох талуудын ажлын уялдааг хангах, мэдээллээр хангах, хамтран 
ажиллах харилцааны удирдах ур чадвартай, асуудал шийдвэрлэх чадвар 
эзэмшсэн байх; 

- Асуудлыг цогцоор нь шийдвэрлэх, асуудалд дүн шинжилгээ хийх өндөр ур 
чадвартай, төрийн бодлого боловсруулах түвшинд ажиллаж байсан 
туршлагатай; 

- Англи хэлний ярианы болон бичгийн, харилцааны өндөр чадвартай байх; 
- Технологийн архитектур, аппликейшн архитектур боловсруулах чадвартай 

байх; 
- Тайлагнах, бусдад ойлгуулах, илтгэх, харилцааны өндөр чадвартай байх.  

6.2.2. Бизнес процессын зөвлөх 

- Мэдээллийн технологи, бизнесийн удирдлагын чиглэлээр бакалавр ба 
түүнээс дээш зэрэгтэй; 

- Бизнес процесс, ажлын дараалал, өгөгдлийн менежментийн чиглэлээр 
чиглэлээр 3-аас доошгүй жилийн ажлын туршлагатай байх; 

- Төслийн менежментийн туршлагатай байх, үүнд программ хангамжийн 
төслийг удирдан, амжилттай хэрэгжүүлсэн байх; 

- Хамтран ажиллах, асуудлыг нээлттэй, ил  тод илэрхийлэх, асуудлыг 
тойрсон хэлэлцүүлгийг чиглүүлэх, өрнүүлэх чадвартай байх; 

- Англи хэлний өндөр мэдлэгтэй, ярианы болон бичгийн чадвар сайн 
эзэмшсэн байх. 

6.2.3. Программ хангамжийн зөвлөх  

- Мэдээллийн технологи, программ хангамжийн чиглэлээр бакалавр ба 
түүнээс дээш зэрэг эзэмшсэн; 

- Программ хангамж хөгжүүлэлт, өгөгдлийн менежментийн чиглэлээр 10-
аас доошгүй жилийн ажлын туршлагатай байх; 

- Амжилттай хэрэгжсэн программ хангамжийн төсөлд гүйцэтгэх түвшид 
ажилласан байх;  

- Хамтран ажиллах, нээлттэй харилцааны чадвар эзэмшсэн байх; 
- Англи хэлний мэдлэгтэй, ярианы болон бичгийн чадвар эзэмшсэн байх. 

 
  

---oOo---  
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Хавсралт:  

Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний ерөнхий газрын цахим хэлбэрт 

шилжүүлэх үйлчилгээний жагсаалт  

 

1. Ахмад настны нийгмийн халамжийн тэтгэвэр тогтоох;  
2. 16 насанд хүрсэн одой иргэний тэтгэвэр тогтоох; 
3. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний нийгмийн халамжийн тэтгэвэр 

тогтоох; 
4. Ихэр хүүхдийн тэтгэмж; 
5. Олон хүүхэд төрүүлж өсгөсөн эхэд олгох урамшуулал; 
6. Жирэмсэн эхийн тэтгэмж; 
7. 0-3 хүртэлх насны хүүхэд асарсны тэтгэмж; 
8. Ахмад дайчин түүнчлэн дайнд оролцож яваад амь үрэгдсэн иргэний 

эхнэр /нөхөр/-т сар бүр олгох  мөнгөн тусламж; 
9. Монгол Улсын төрийн шагналт төрийн соёрхолт, улсын ударник, 

хувьсгалт тэмцлийн ахмад зүтгэлтэн ахмад настанд сар бүр 
олгох  мөнгөн тусламж. 

 
 

 


