
 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ 

 

2021 оны . . . дугаар                  Дугаар . . .                 Улаанбаатар                               
сарын . . . -ны өдөр                                    хот   

 
 

ЖАГСААЛТ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ  
  

Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэг, Нийгмийн 
даатгалын үндэсний зөвлөлийн саналыг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас 
ТОГТООХ нь:  

1. “Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын 
шимтгэлийг 1.8 хувиар төлөх ажил олгогчийн жагсаалт”-ыг 1 дүгээр хавсралтаар, 
“Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын шимтгэлийг 2.8 
хувиар төлөх ажил олгогчийн жагсаалт”-ыг 2 дугаар хавсралтаар, “Үйлдвэрлэлийн 
осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас ялгавартайгаар шимтгэл 
төлөх ажил олгогчийн жагсаалт, шимтгэлийн хувь хэмжээг мөрдөж ажиллах заавар”-
ыг 3 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай. 

2. Энэ тогтоолд заагаагүй бусад ажил олгогчийн төлбөл зохих үйлдвэрлэлийн 
осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээг 0.8 
хувиар тогтоосугай.  

3.   Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Жагсаалт батлах тухай” Засгийн 
газрын 2008 оны 142 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.  

4. Энэхүү тогтоолыг 2022 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн 
мөрдсүгэй.   

 

 
 
 
 
 

Гарын үсэг 
 
 



 

 

Засгийн газрын 2021 оны … дугаар 
тогтоолын 1 дүгээр хавсралт 

  
 ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСОЛ, МЭРГЭЖЛЭЭС ШАЛТГААЛСАН ӨВЧНИЙ 
ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛИЙГ 1.8 ХУВИАР ТӨЛӨХ АЖИЛ ОЛГОГЧИЙН 

ЖАГСААЛТ 
  
            

Эдийн засгийн бүх 
төрлийн үйл ажиллагааны 

Тодорхойлолт 
Салбарын 
ангилал 

Дэд салбарын 
ангилал 

А  ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ОЙН АЖ АХУЙ, ЗАГАС БАРИЛТ, 
АН АГНУУР 

 01 Газар тариалан, мал аж ахуйн үйлдвэрлэл, ан агнуур 
болон түүнд холбогдох туслах үйл ажиллагаа 

 02 Ойн аж ахуй, мод бэлтгэл 
 03 Загас барих, үржүүлэх 

C  БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ 
 10 Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл 
 13 Нэхмэлийн  үйлдвэрлэл 
 14 Хувцас үйлдвэрлэл 
 15 Арьс, арьсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл 
 16 Тавилгаас бусад мод болон модон бүтээгдэхүүний 

үйлдвэрлэл; сүрэл, дэрсэн эдлэл үйлдвэрлэл 
 17 Цаас болон цаасан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл 
 18 Хэвлэх, дуу бичлэгийн хувилах, дахин үйлдвэрлэх үйл 

ажиллагаа 
 19 Кокс болон газрын тосны боловсруулсан бүтээгдэхүүний 

үйлдвэрлэл  
 20 Хими, химийн төрлийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл 
 21 Эм, эм бэлдмэл, химийн болон ургамлын 

гаралтай  эмийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл 
 22 Резинэн болон хуванцар бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл 
 23 Төмөрлөг бус эрдэс бодисоор хийсэн эдлэл үйлдвэрлэл 
 24 Металл үйлдвэрлэл 
 25 Машин, тоног төхөөрөмжөөс бусад металл 

бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл 
 26 Компьютер, электроник болон хараа зүйн 

бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл 
 27 Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэл 
 28 Дээрх дэд салбарт ороогүй бусад машин, тоног 

төхөөрөмжийн үйлдвэрлэл 



 

 

 29 Моторт авто тээврийн хэрэгсэл, чиргүүл, хагас чиргүүл 
үйлдвэрлэл 

 30 Тээврийн хэрэгслийн бусад тоног төхөөрөмж 
үйлдвэрлэл 

 31 Тавилга үйлдвэрлэл 
 32 Бусад боловсруулах үйлдвэрлэл 
 33 Машин, тоног төхөөрөмжийг угсрах, суурилуулах, 

холбогдох засвар, үйлчилгээ 
F  БАРИЛГА 
 41 Барилга угсралт 
 42 Барилгын инженерчлэлийн үйл ажиллагаа 
 43 Барилгын тусгай үйл ажиллагаа 

H  ТЭЭВЭР, АГУУЛАХЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 
 49 Хуурай замын болон хий дамжуулах хоолойн 

тээвэрлэлт 
 50 Усан замын тээвэр 
 51 Агаарын тээвэр 
 52 Агуулахын болон тээврийн туслах үйл ажиллагаа 
 53 Шуудан, зарлага, элчийн үйл ажиллагаа 

J  МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБОО 
 59 Кино, видео, телевизийн хөтөлбөрийн үйлдвэрлэл, 

бичлэг хийх болон хөгжим, ая үйлдвэрлэх үйл 
ажиллагаа 

R  УРЛАГ, ҮЗВЭР, ТОГЛООМ НААДАМ 
 91 Номын сан, архив, музей болон бусад соёлын үйл 

ажиллагаа 
S  ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БУСАД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 
 96 Хувийн үйлчилгээний бусад үйл ажиллагаа 

T  ХҮН ХӨЛСЛӨН АЖИЛЛУУЛДАГ ӨРХИЙН ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГАА; ӨРХИЙН ӨӨРИЙН ХЭРЭГЛЭЭНД 
ЗОРИУЛАН ҮЙЛДВЭРЛЭСЭН НЭР ТӨРЛӨӨР НЬ 
САЛГАЖ ТОДОРХОЙЛОХ БОЛОМЖГҮЙ 
БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ҮЙЛЧИЛГЭЭ 

 98 Өрхийн өөрийн хэрэглээнд зориулсан, нэр төрлөөр нь 
салгаж тодорхойлох боломжгүй бараа, үйлчилгээний 
үйлдвэрлэлт 

 
 
  
                                                                     ---оОо---- 
                                                                                           

 

 



 

 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 
... дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралт 

 
 

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСОЛ, МЭРГЭЖЛЭЭС ШАЛТГААЛСАН ӨВЧНИЙ 
ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛИЙГ 2.8 ХУВИАР ТӨЛӨХ АЖИЛ ОЛГОГЧИЙН 

ЖАГСААЛТ 
                                
            

Эдийн засгийн бүх 
төрлийн үйл ажиллагааны 

Тодорхойлолт 
Салбарын 
ангилал 

Дэд салбарын 
ангилал 

B  УУЛ УУРХАЙ, ОЛБОРЛОЛТ 
 05 Чулуун, хүрэн нүүрс олборлолт 
 06 Газрын тос, байгалийн хий олборлолт 
 07 Металлын хүдэр олборлолт 
 08 Бусад ашигт малтмал олборлолт 
 09 Уул уурхайн олборлолтын туслах үйл ажиллагаа 

C  БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ 
 11 Ундааны үйлдвэрлэл 
 12 Тамхины үйлдвэрлэл 

D  ЦАХИЛГААН, ХИЙ, УУР, АГААРЖУУЛАЛТ 
 35 Цахилгаан, хий, уур, агааржуулалт 

G  БӨӨНИЙ БОЛОН ЖИЖИГЛЭН ХУДАЛДАА; МАШИН, 
МОТОЦИКЛИЙН ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭ 

 45 Моторт тээврийн хэрэгсэл, мотоциклийн бөөний болон 
жижиглэн худалдаа, засвар үйлчилгээ 

 46 Машин, мотоциклээс бусад барааны бөөний худалдаа 
 47 Машин, мотоциклээс бусад барааны жижиглэн 

худалдаа 
 

---оОо--- 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 
... дугаар тогтоолын 3 дугаар хавсралт 

 
 

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСОЛ, МЭРГЭЖЛЭЭС ШАЛТГААЛСАН ӨВЧНИЙ ДААТГАЛЫН 
САНГААС ЯЛГАВАРТАЙГААР ШИМТГЭЛ ТӨЛӨХ АЖИЛ ОЛГОГЧИЙН ЖАГСААЛТ, 

ШИМТГЭЛИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ МӨРДӨЖ АЖИЛЛАХ ЗААВАР 
 

  1.1. Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын 
шимтгэлийн хэмжээг ялгавартайгаар шимтгэл төлөх ажил олгогчийн жагсаалт, 
шимтгэлийн хувь хэмжээг мөрдөж ажиллахад энэхүү зааврыг баримтална. 
 
  1.2. Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын 
шимтгэлийн хэмжээг 1.8, 2.8 хувиар тогтоохдоо Сангийн сайд, Үндэсний 
статистикийн хорооны даргын 319, А/160 дугаар хамтарсан тушаалаар баталсан 
“Эдийн засгийн бүх төрлийн үйл ажиллагааны салбарын ангилал”-ыг ашиглана. 
Хэрвээ ажил олгогчийн үйл ажиллагааг нарийвчлан тогтоох шаардлагатай бол 
энэхүү ангилалд заасан бүлэг, анги, дэд ангид заасан тодорхойлолтыг ашиглана. 
                                                                                                                                                                  
  1.3. Хэд, хэдэн чиглэлээр үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлж байгаа аж ахуйн 
нэгж, байгууллагын үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний 
даатгалын шимтгэл төлөх хувь хэмжээг тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын улсын 
бүртгэлийн гэрчилгээнд бичигдсэн үндсэн үйл ажиллагааны чиглэлийг баримтлан 
0.8, 1.8, 2.8 хувиар тогтоох эсэхийг нийгмийн даатгалын байгууллага шийдвэрлэнэ. 
            
  1.4. Аж ахуйн нэгж байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд тусгагдсан 
үйл ажиллагааны чиглэл нь энэхүү тушаалын 1, 2 дугаар хавсралтуудад заасан 
ажил олгогчийн жагсаалтад хамрагдахгүй боловч түүний салбар нэгж, хэлтэс, газар 
нь үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын шимтгэлийг 
1.8-2.8 хувиар төлөх ажил олгогчид хамаарахаар бол тухайн салбар, нэгж, хэлтэс, 
газрын эрхлэх үйл ажиллагаанаас хамааруулан улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд нь 
нэмэлт, өөрчлөлт оруулах замаар үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан 
өвчний даатгалд хамруулна. 
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