
Хавсралт 2  

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ  

 2021.01.01                                                                                                                                           Баяндэлгэр   сум                                                                                                           

№ Үйлчилгээ 
үзүүлэгч 

байгууллага  

Үзүүлж буй үйлчилгээний 
нэр төрөл 

Иргэнээс шаардах бүрдүүлэх 
материалын жагсаалт  

Хураамж төлбөр 
төлөх дансны 

дугаар  

Хариуцсан албан 
тушаалтны мэдээлэл нэр 

хаяг, утасны дугаар / 

1.Наториатын үйлчилгээ 

1 
 

 

Засаг даргын 
тамгын газар 

1.Үл хөдлөх хөрөнгийн 
холбогдолтой баримт бичиг 
гэрчлэхэд 

-үл хөдлөх хөрөнгийн гэрээ 4400 төг  
 

Ж.Долгорсүрэн  
Утас 91889884 

- иргэний үнэмлэхний хуулбар 

2.Эд хөрөнгийн бус үнэлэх 
боломжгүй гэрээ хэлцэл 
гэрчлэхэд  

Тухайн гэрээ  1100 төг 

3.Эд хөрөнгө хөлслөх, 
түрээслэх гэрээ, хэлцэл 
гэрчлэхэд  

 1100 төг  

4. Хуулийн этгээд үүсгэн 
байгуулах, татан буулгах 
баримт бичиг гэрчлэхэд  

Хуулийн этгээдийн улсын 
бүртгэлийн гэрчилгээ 

4400 төг  

5. Хуулийн этгээд үүсгэн 
байгуулах, татан буулгах 
баримт бичиг өөрчлөлт 
оруулсан, хугацааг нь 
сунгасныг гэрчлэхэд  

Хуулийн этгээдийн улсын 
бүртгэлийн гэрчилгээ 

1100 төг  

6. Хуулийн этгээдийг 
байгуулах,  өөрчлөн 
байгуулах, эрх бүхий 
байгууллагаас гаргасан 
шийдвэрийг гэрчлэхэд  

Хуулийн этгээдийн улсын 
бүртгэлийн гэрчилгээ 

2000 төг  

7. Аж ахуйн үйл 
ажиллагааны тусгай 
зөвшөөрөл болон 
зөвшөөрөлтэй холбогдсон 
баримт материал гэрчлэхэд  

Тусгай зөвшөөрөл  20,000 төг  

8. Итгэмжлэл гэрчлэхэд  Итгэмжлэх  1100 төг 

9. Баримт бичгийн болон 
түүний хуулбарын үнэн 
зөвийг гэрчлэхэд хуудас 
тутмаас 

Баримт бичгийн эх хувь 
 

110 төг  



10. Өвлүүлэгчийн нөхөр, 
эхнэр, хүүхэд, эцэг, эхээс 
бусад хүнд өв залгамжлах 
эрхийг гэрчлэхэд  

өвлөх эрхийн гэрчилгээ  2500 төг  

11. Үнэт цаас өмчлөх 
эрхийн гэрчилгээ гэрчлэхэд  

Үнэт цаас  5000 төг  

2. Сум хөгжүүлэх сан 

1.СХС-аас зээл хүсэх -Анкет бөглөх  ХЖДҮХАХ--мэргэжилтэн 
Г.Энхтуяа  

Утас:90858590 
enkhtuyaganbat4@gmail.c

om 

-Зээл олгохыг хүссэн өргөдөл 

-Оршин суугаа газрын 
тодорхойлолт 

-Төслийн баримт бичиг 

-Зээлийн болон барьцааны гэрээ 

-Барьцаа хөрөнгийн үнэлгээний 
жагсаалт 

-Зээлийн эргэн төлөлтийн хуваарь 

-СХС-ийн  зөвлөлийн хурлын 
тэмдэглэл 

3.Нийгмийн даатгалын үйлчилгээ: 

Өндөр насны тэтгэвэр 
тогтоолгоход  

1. Хөдөлмөрийн дэвтэр 
2.Нийгмийн даатгалын дэвтэр 
3.Хүүхдийн гэрчилгээний хуулбар / 
эмэгтэй даатгуулагч тэтгэвэр 
тогтоолгоход/ 
4. Цэргийн батлах / эрэгтэй 
даатгуулагч тэтэгвэрт гарах 
тохиолдолд/ 
5 Иргэний үнэмлэх  
6.2 хувь цээж зураг  
7. Тэтгэвэр авах дансны дугаар 
8. Өргөдөл 
 

 Баяндэлгэр сумын Эрүүл 
мэнд, Нийгмийн 
даатгалын байцаагч 
Ө.Будсүрэн   

Утас : 92066886 
u.budsuren0228@gmail.c

om 

Оршуулгын тэтгэмж авах / 
мөнгөн дүн 1000,000 төгрөг/  
 

1. Нийгмийн даатгалын дэвтэр 
2. Хөдөлмөрийн дэвтэр  
3. Нас барсны гэрчилгээ  
4.Иргэний үнэмлэхний хуулбар.  
5. Өргөдөл 

 

Ажилгүйдлийн тэтгэмж авах 
/ ажлын 76 хоногт олгоно/  

1. Нийгмийн даатгалын дэвтэр / эх 
хувь/ 
2.Иргэний үнэмлэх 
3.Ажлаас чөлөөлөгдсөн тушаал 
шийдвэр / эх хувь/ 

 



4.Ажилгүй болсноо хөдөлмөрийн 
байгууллагад бүртгүүлсэн хуудас 
5.Банк  дахь харилцах дансны 
дугаар 
6. Өргөдөл 

Хөдөлмөрийн чадвар 
алдсан буюу жирэмсэн 
амаржсаны тэтгэмж авах  

1. Эмнэлэгийн хуудас 
2. Өргөдөл 
3. Нийгмийн даатгалын 

дэвтрийн хуулбар 
4. Хөдөлмөрийн дэвтэр  
5. Иргэний үнэмлэхний хуулбар  
6. Дансны дугаар 

  
 
 
 
 
 
 

Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр 
тогтоолгоход бүрдүүлэх 
баримт  

1.Нийгмийн даатгалын дэвтэр 
2. Хөдөлмөрийн дэвтэр 
3. Нас барсны гэрчилгээ  
4.Гэрлэлтийн баталгаа эсвэл 
шүүхийн шийдвэр  
5. Хүүхдийн гэрчилгээ  
6.Асран хамгаалагчаар тогтоосон 
засаг даргын захирамж  
7.Иргэний үнэмлэх  
8. Өргөдөл  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сайн дурын даатгал төлөх  1.Нийгмийн даатгалын дэвтэр 
2.Иргэний үнэмлэхний хуулбар 
3. Гэрээ 
4. Мөнгө тушаасан баримт  
5. 1 хувь зураг  

Сарын төлбөр-
60900 төгрөг, 
жилийн 730800 
төгрөг 
Данс: 
270200061239 
 

0-3 настай хүүхдээ асарч 
буй эхийн сайн дурын 
даатгал  

1. Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ  
2. Иргэний үнэмлэх 
3. Мөнгө тушаасан баримт  

Сарын төлбөр 
28350 жилийн 
340200  
Данс: 
270200061239 
 

Эрүүл мэндийн даатгал  1.Эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр 
2.Мөнгө тушаасан баримт  

Сарын төлбөр-4200 
төгрөг, жилийн 
50400 төгрөг  
данс:270200061260 
 

Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний чиглэлээр: 



1.Халамжийн тэтгэвэр -Иргэний үнэмлэхний хуулбар ---
Цээж зураг  2 %-  
- Багийн Засаг даргын 
тодорхойлолт  
Хөдөлмөрийн чадвар алдсаны акт 

  
 
 
Хөдөлмөр халамж 
үйлчилгээний 
мэргэжилтэн 
Ж.Баясгалан  
Утас 92066876 

1. Жирэмсэн, амаржсаны 
тэтгэмж 
2.0-3 насны хүүхдээ 
асарсны тэтгэмж 
3. Насны хишиг 
4. Алдарт эхийн одон 

- Цахим хэлбэрт шилжиж 
Ehalamj.mn хаягаар иргэн хүсэлтээ 
ирүүлнэ.  
- Иргэн биеэр ирж хүсэлт гаргахад 
данс болон холбогдох утасны 
дугаарыг өгч бүртгүүлнэ.  

3.Байнгын асаргааны 
мөнгөн тэтгэмж 

-Асрагч, асруулагчийн  иргэний 
үнэмлэхний хуулбар 

 
 
 
 

-Цээж зураг 2% иргэн тус бүр 

Багийн Засаг даргын тодорхойлолт 
иргэн тус бүр 

-Өргөдлийн маягт бөглөнө 
-Эмчийн тодорхойлолт 

4.Хүүхдийн мөнгө -Эхийн иргэний үнэмлэхний 
хуулбар 

 

-Хүүхдийн төрсний гэрчилгээний 
хуулбар 

5. Хүнсний эрхийн бичиг -Иргэний үнэмлэхний хуулбар  

-Багийн Засаг даргын тодорхойлолт 

-Өргөдөл маягт бөглөх 
-Гэр бүлийн гишүүдийн бичиг 
баримт  

6.Ахмад настны хөнгөлөлт -Иргэний үнэмлэхний хуулбар  

-Багийн Засаг даргын тодорхойлолт 

-Өргөдлийн маягт бөглөнө 
-Мөнгө тушаасан падаан 

-Комиссын шийдвэр 

7. Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэний хөнгөлөлт 

-Иргэний үнэмлэхний хуулбар   

-Багийн Засаг даргын тодорхойлолт 

-Өргөдлийн маягт бөглөнө 

-Мөнгө тушаасан падаан 

-Комиссын шийдвэр 

8. Онцгой тохиолдлын 
мөнгөн тэтгэмж 

-Иргэний үнэмлэхний хуулбар иргэн 
тус бүрээр 

 



-Багийн Засаг даргын тодорхойлолт 

Үл хөдлөх газрын тодорхойлолт 

-Өргөдлийн маягт бөглөнө 

-Онцгой байдлын дүгнэлт 

-Эд хөрөнгийн жагсаалт 

-Зураг 

-Хүүхдийн төрсний гэрчилгээний 
хуулбар 

-ЗДТГ-ын дүгнэлт, дуудлагаар 
очсон нөхцөл байдал 

9.Хүндэт донор, түлээний 
хөнгөлөлт 

-Иргэний үнэмлэхний хуулбар иргэн 
тус бүрээр 

 

-Багийн Засаг даргын тодорхойлолт 

-Өргөдөл маягтын дагуу  

-Хүндэт донорын үнэмлэхний 
хуулбар 

-Цусны төвийн тодорхойлолт 

10. Түлээ, түлшний үнийн 
хөнгөлөлт 

-Иргэний үнэмлэхний хуулбар  

Багийн засаг даргын тодорхойлолт 

-Өргөдөл 

-Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын 
актын хуулбар 

11. Ахмад настан болон 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэний рашаан сувилалд 
амарсны хөнгөлөлт 

-Иргэний үнэмлэхний хуулбар  

--НӨАТ баримт 

-Багийн засаг даргын тодорхойлолт 

-Өргөдөл маягтын дагуу  

-Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын 
актын хуулбар 

-Замын зардлын баримт 

-Мөнгө тушаасан баримт  

12. Ахмад настан болон 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэний / хиймэл шүд/ 

-Иргэний үнэмлэхний хуулбар  

-НӨАТ баримт 

-Багийн засаг даргын тодорхойлолт 

-Өргөдөл 

-Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын 
актын хуулбар 

-Комиссын шийдвэр 
-Мөнгө төлсөн баримт  

Хөдөлмөр эрхлэлт 



1.Хөдөлмөр эрхлэлийг 
дэмжих сангийн төсөл 
хөтөлбөр 

-Иргэний үнэмлэхний хуулбар  Хөдөлмөр халамж 
үйлчилгээний 
мэргэжилтэн 
Ж.Баясгалан  

Утас 92066876 

 

-Багийн засаг даргын тодорхойлолт 

-Төсөл 

-Үйл ажиллагааны зураг 

2. Мэргэжлийн сургалтанд 
бүртгэх 

-Иргэний үнэмлэхний хуулбар  

 

-Багийн засаг даргын тодорхойлолт 

3. Ажил хайгчаар 
бүртгүүлэх 

-Анкет бөглөх  

 

-Цээж зураг 1% 

4. Нийтийг хамарсан ажил 

-Иргэний үнэмлэхний хуулбар  

 

-Багийн засаг даргын тодорхойлолт 

5.Бүлгээр хүнсний ногоо 
тариалах 

-Иргэний үнэмлэхний хуулбар  
 
 
 
 

 

-Багийн засаг даргын тодорхойлолт 

Улсын бүртгэлийн чиглэлээр: 

Төрсний бүртгэл - Хүүхэд төрсөн тухай эмнэлэгийн 
байгууллагын магадлагаа 
 

төлбөргүй  
 
 

Баяндэлгэр сумын улсын 
бүртгэгч Ж.Должинсүрэн 

Утас: 89778906  

Иргэний үнэмлэх захиалга  Иргэн өөрийн биеэр ирж захиалга 
өгнө  

Төрийн банк 
270000153989-
15000төг 
100121300941-
3300төг 

Гэрлэсний бүртгэл  -Гэрлэхийг хүсэгчдийн эрүүл 
мэндийн шинжилгээний бичиг  
-Гэрчийг байлцуулна / 18 нас хүрсэн 
иргэн байна.  
-Гэрлэлтийн гэрчилгээний хураамж  

 
270000153989-
2500төг 
 

 Гэрлэлт дуусгавар болсны 
бүртгэл 

Захиргааны журмаар: - Тус тусдаа 
гаргасан өргөдөл 
-гэрлэлтийн гэрчилгээ 
Шүүхийн журмаар: 
-гэрлэлт цуцалсан тухай шүүхийн 
шийдвэр 

 
 
270000153989-
5000төг 
 

Эцэг эх тогтоосны бүртгэл  -Эцэг эхийн өргөдөл 
-Эцэг /эх/ болохыг шүүхээр 
тогтоолгосон бол шүүхийн шийдвэр  

 
270000153989-
2500төг 



 

Үрчилсний бүртгэл  -Хүүхэд үрчилж авахыг хүсэгч сум  
дүүргийн засаг даргад өөрийн биеэр 
өргөдлөө өгнө. 
-Засаг даргын захирамжийг 
үндэслэн үрчилсний бүртгэлийг 
хөтлөнө.   

 
270000153989-
2500төг 
 

Овог, эцэг эхийн нэр, 
өөрийн нэр  өөрчилсний 
бүртгэл  

-Өргөдөл 
-Иргэний эрх зүйн бүрэн бус 
чадамжтай иргэнийй хувьд 
харгалзан дэмжигчийн зөвшөөрөл 
-иргэний эрх зүйн зарим чадамжтай 
иргэний хувьд түүний эцэг, эх эсхүл 
асран хамгаалагчийн зөвшөөрөл 
-Иргэний эрх зүйн чадамжгүй гэж 
тооцогдсон бол шүүхийн шийдвэр  

 
 
270000153989-
2500төг 
 

  Нас барсны бүртгэл  Нас барсан тухай эмнэлэгийн 
магадлагаа эсхүл шүүхийн шийдвэр, 
шүүх эмнэлэгийн дүгнэлт, гамшгийн 
улмаас амь нас эрсэдсэн бол онцгой 
комиссын шийдвэр 

төлбөргүй  

Биеийн давхцахгүй 
өгөгдлийн бүртгэл /гарын 
хурууны хээ/ 

Өөрийн биеэр ирж бүртгүүлнэ.    Үйлчилгээний 
хураамж 
270000153989-
15000төг 
Тэмдэгтийн 
хураамж 
100121300941-
3300төг 
Хугацаа хэтэрсэн 
торгууль 
270000173167-
20000төг 
Аймгийн хяналтын 
байцаагчаас 
шийдвэрийн хуудас 

Шилжилт хөдөлгөөний 
бүртгэл  

-Иргэний үнэмлэх 
-Оршин суух газрын хаягаа нотлох 
баримт бичиг/ эд  хөрөнгө өмчлөх 
эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, 
газар эзэмших, ашиглах, гэрчилгээ 
наториатаар гэрчлүүлсэн 
түрээсийн,захиалгын  гэрээ, үл  

Аймаг, нийслэлээс   
270000153989-
2500төг 
Аймаг дотор-1500 
Тэмдэгтийн 
хураамж 



хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөгч эсхүл 
эзэмшигчийн бичгээр гаргасан 
оршин суулгах тухай  зөвшөөрөл/  
Цэргийн насны эрэгтэй цэргийн 
үүрэгтэний үнэмлэхийг  шилжүүлнэ.  

100121300941-
1000төг 

Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн тасаг 

  1.Газар өмчлөх эрхийг анх 
удаа бүртгүүлэхэд 
бүрдүүлэх баримт бичгүүд 

-Бүртгүүлэхийг хүссэн өргөдөл үнэгүй Баяндэлгэр сумын улсын 
бүртгэгч Ж.Должинсүрэн 

Утас: 89778906 
-Газар өмчлүүлэх тухай шийдвэр/эх 
хувь/  

-Кадастрын зураг /эх хувь/ 

Хянан баталгааны хуудас  

  2.Хашаа байшин, хувийн 
сууц өмчлөх эрхийг 
бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх 
баримт 

-Бүртгүүлэхийг хүссэн өргөдөл.  Тэмдэгтийн 
хураамж эд 
хөрөнгийн үнийн 
дүнгийн 0,01 
хувиар тооцох 

-Газар эзэмших, өмчлөх 
гэрчилгээний хуулбар 

-Кадастрын зураг 

Хашаа байшин хувийн сууцны 4 
талаас харагдуулсан фото зураг 

Хашаа байшин хувийн сууцны план 
зураг 

Хянан баталгааны хуудас  

  3.Худалдах, худалдан авах 
гэрээг бүртгүүлэхэд 
бүрдүүлэх баримт бичгүүд 

-Гэрээнд оролцох талуудын цахим 
үнэмлэх, төрсний гэрчилгээний 
хуулбар  
/ наториатаар батлуулах/ 

Үнийн дүнгийн 2% 
-20000 төг 
- яаралтай  
40000 төг 

-Худалдах худалдан авах гэрээ 
/нотариатаар гэрчлүүлсэн байна/ 

-Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын 
бүртгэлийн гэрчилгээ/ эх хувь/ 

-Татварын хэлтэст орлогын албан 
татвар  
-кадастрын зураг 
-хянан баталгааны хуудас 

  4. Бэлэглэх гэрээг 
бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх 
баримт бичгүүд 

-Гэрээнд оролцогч талуудын цахим 
үнэмлэх, төрсний гэрчилгээний 
хуулбар 
/ наториатаар батлуулах/ 

20000 төг 

-Бэлэглэх гэрээ/Нотариатаар 
гэрчлүүлсэн байна/ 

-Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын 
бүртгэлийн гэрчилгээ/ эх хувь/ 



                                                                                                    Газар зохион байгуулалтын  чиглэлээр:  

  Шинээр газар олгож 
өмчлүүлэх 
  

1. Иргэний үнэмлэхийн  
хуулбар  

2. Багийн даргын тодорхойлолт 
3. Байршилыг харуулсан тойм 

зураг  
4. Төлбөр төлсөн баримт 
5. Маягт бөглөх  

Үйлчилгээний 
хураамж 
Хувийн хэрэг-8430 
Кадастрын зураг-
2ш*2500, 4ш*5000 
Улсын бүртгэл-
2860 
Нийт 13790-16790 
Данс:100120029002 
 

Баяндэлгэр сумын 
газрын даамал 

С.Батцэцэг 
утас:99905624 

bsg.mn.88@gmail.com 

Худалдах худалдан авах  1.Иргэний үнэмлэхний 
хуулбар 
2. Эд хөрөнгийн  улсын 
бүртгэлийн гэрчилгээ 
3. Худалдах худалдан авах 
гэрээ /наториатаар 
батлуулсан байх/  
4. Эрх шилжүүлэх маягт 
бөглөх 
5. Өвлөх эрхийн гэрчилгээ  

 

Үйлчилгээний 
хураамж 
Кадастрын зураг-
2ш*2500, 4ш*5000 
Улсын бүртгэл-
2860 
Нийт 5360-7860 
Данс:100120029002 
 

Газар эзэмшүүлэх   1. Иргэний үнэмлэхийн  
хуулбар  

2. Газар эзэмших, ашиглах 
гэрээ гэрчилгээ 

3. Газар эзэмших, эрх 
шилжүүлэх  

4. Үл хөдлөх, эд хөрөнгө 
худалдсан, худалдан авсан 
гэрээ 

5. Газрын төлбөрөө бүрэн 
төлсөн баримт буюу тооцоо 
нийлсэн акт 

6. Кадастрын зураг / тойм зураг/ 
7. Бусад холбогдох материал 

Үйлчилгээний 
хураамж 
Үйлчилгээний 
хураамж 
Хувийн хэрэг-8430 
Кадастрын зураг-
2ш*2500, 4ш*5000 
Улсын бүртгэл-
2860 
Нийт 13790-16790 
Данс:100120029002 

ЕБСургууль, Хүүхдийн цэцэрлэг, Эрүүл мэндийн чиглэлээр:  



2 Хүүхдийн 
цэцэрлэг:  

2-5 насны хүүхдэд 
сургуулийн өмнөх 
боловсрол олгох  

Хүүхдийг бүртгүүлэхээр ирэхдээ: 
1.Эцэг эхийн иргэний үнэмлэхний 
хуулбар  
2.Хүүхдийн төрсний гэрчилгээний 
хуулбар  

- Эрхлэгч Р.Отгонсүрэн 
утас: 99519143, 

96515101 

3 Эрүүл 
мэндийн төв  

Хэвтэн эмчлүүлэх эрүүл 
мэндийн тусламж 
үйлчилгээ  

Эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр / 
бөглүүлсэн байх / 
Эмчлүүлэгчийн карт  

  ЭМТ-ийн дарга 
Ц.Жигмэдсүрэн  
  96900773  

Амбулатороор үзүүлэх 
тусламж үйлчилгээ  

Эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр 
Эмчлүүлэгчийн карт  

  

Өдрийн эмчилгээ  Эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр / 
бөглүүлсэн байх / 
Эмчлүүлэгчийн карт 

 Их эмч Б.Цэнджаргал  
96526699 

Доторын үзлэг болон 
диспансерийн хяналт  

Эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр / 
бөглүүлсэн байх / 
Хяналтын карт 

 Их эмч Д.Аззаяа  
95747274 
Их эмч М.Бүжин  
88366822 

Хүүхдийн тусламж 
үйлчилгээ  

Эх хүүхдийн ягаан дэвтэртэйгээ 
ирэх.  

 Их эмч Г.Амартуяа  
89675885 
Бага эмч М.Ганзориг  
91818589, 99510809 

Эх барих эмэгтэйчүүдийн 
тусламж үйлчилгээ  

Эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр, 
жирэмсэн бол жирэмсний хяналтын 
карт  

 Эх барих эмэгтэйчүүдийн 
их эмч Б.Өлзий-Орших 
99947402 
Эх баригч бага эмч  
Ч.Уранчимэг  

Ахмад болон хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдэд 
үзүүлэх тусламж үйлчилгээ  

Эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр, 
эмчлүүлэгчийн карт  

 Багийн эмч нар  

Хэвлийн болон 
эмэгтэйчүүдийн эхо  

Эрүүл мэндийн даатгалд 
хамрагдсан байх.  

 Дүрс оношилгооны их 
эмч Ц.Жигмэдсүрэн  
96900773 

Товлолын дархлаажуулалт  Эх хүүхдийн ягаан дэвтэр, эрүүл 
мэндийн даатгалын дэвтэр  

 Дархлаажуулалтын  бага 
эмч Б.Сүнжидмаа 
99463674 

Дүн бүртгэлийн үйл 
ажиллагаа  

Нийгмийн даатгалын дэвтэр, эрүүл 
мэндийн даатгалын дэвтэр 

  Дүн бүртгэгч бага эмч 
Ж.Мөнхцэцэг 95944129 

Лаборатор   
1.Шээсний ерөнхий 
шинжилгээ 
2.Биохими, үе мөч, 
бруцеллёзын шинжилгээ 

Эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр/ 
бөглүүлсэн байх/ эмчийн бичиг 
авсан байх  

Эрүүл мэндийн 
даатгалын сангаас 
санхүүждэг  

 
Лаборант Б.Гантулга  
99833736 



3. Серилогийн шинжилгээ 
4.Хеликобактери 
5. Лекоцит 
6.улаан эсийн тунах хурд 
7.Цус бүлэгнэлт 
8. Цусны бүлэг тодорхойлох 
9. Цусны сахар тодорхойлох 
10. Элэгний ВС 
11.Хавдарын маркер,  

Сэргээн засах эмчилгээ  
1.Бумба  
2.Бариа засал 
/ бүтэн биеийн бариа, 
толгой хүзүүний бариа, сүүн 
бариа,нурууны бариа, дээд 
мөчдийн бариа, доод 
мөчдийн бариа/   
3.Төөнүүр эмчилгээ  
4.УВЧ эмчилгээ 
5.Нил улаан туяа эмчилгээ 
6.Электропорез эмчилгээ 
7.Бичил долгионы эмчилгээ 
8.Ультразвук эмчилгээ 
9.Лазер эмчилгээ 
10. Парафин эмчилгээ 

 Эрүүл мэндийн 
даатгалын сангаас 
санхүүждэг   
 

Сэргээн засахын бага 
эмч Б.Батцэцэг  
96131188, Нийгмийн 
эрүүл мэндийн ажилтан 
Н.Энхээ  
99947401 
 

Жич: 1. Үйлчлүүлэгч нь осол гэмтэл болон өөрийн буруутай үйлдлээс болж эрүүл мэндийн тусламж                        
үйлчилгээ авсан тохиолдолд эрүүл мэндийн төвөөс гарсан эмчилгээ оношилгооны зардлыг буцаан төлүүлнэ.  
2. Эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдаагүй тохиолдолд эрүүл мэндийн сангийн төлбөрт үйлчилгээ явуулах журмын 
дагуу тусламж үзүүлнэ.  

 

Ерөнхий 
боловсролын 

сургууль 

Бага, дунд суурь, ахлахын 
боловсролын үйлчилгээг 

хүүхэд бүрт тэгш 
хамруулан сургах 

Бага боловсролд бүртгүүлэхээр 
ирэхдээ: 1.Хүүхдийн төрсний 
гэрчилгээ 
2.Эцэг эхийн иргэний үнэмлэхийн 
хуулбар 

 
Сургалтын менежер 

Э.Түвшинжаргал 
89667484 

Суурь боловсролд бүртгүүлэхдээ:                   
1.хувийн хэрэг 
2.төрсний гэрчилгээний хуулбар 

 
Сургалтын менежер 

Ш.Болор-Эрдэнэ 
96052059 

Суурь боловсролд бүртгүүлэхдээ:                   
1.хувийн хэрэг 
2.төрсний гэрчилгээний хуулбар 

 
Сургалтын менежер 

Ч.Буянбадрах 99493224 

-Гурвалсан гэрээг байгуулах   Байрын багш М.Энхтуяа  



Дотуур байрын сурагчдыг 
хүлээн авах 

-Үзлэг шинжилгээнд хамрагдсан 

байдал  

 Соёлын төв Соёл урлаг, номын сангийн 
үйлчилгээ 

 Тасалбарын үнийг 
кассанд төлнө. 

С.Цэнд 95961126 

   

 

                                         Нэгтгэсэн: ХЭЗХ –мэргэжилтэн                        Ж.Долгорсүрэн  

                                                                                                                        Утас 91889884 


