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2.

AenrrutH ocpor xyynb
1. AuNr xoHxoo rex rcy ee?

A. An6aH rytuaanbtH epx Merqfloo ypByy.naH aruurnax 6yc4ag AaByy laiagan oJtrocHbt
renee eepr Hb 6onon 6ycga4 6yil 6onox epuirut 6yc aurrnfi lahgrbtr auJrr
xoHxoo r9He.

B. An6aHbt epx Morqnee ypByynaH auilmax 3eBxeH eepree 6uil lonrocou egurZu
awnrtail 6ailgnurr aluilr xoHxoo roHo.

C. An6aubl epx MeAnee ypByyflaH auufflax, 3eBxeH eeprarZn ofip 4ornurxon4oo 6urZ
6onrocoH e1witu awnnah 6afi4nulr aluilr xoHxoo reHo.

D. An6anst epx Me.qnee syrZ 6ycaap auilrnax eepree xyynb 6ycaap orx aBcaH
yilnvnnreer aluilr xoHxoo roHo.

AenrrurH ocpor xyynbg "AaByy 6ailpan"-trr xepxoH rogopxofincou 6e?

A. AenilrstH ecper xyynuiln yrZnvnen4 xaMaapax erroe,q an6aH TyruaanbtH opx Mo4nee
ypByynaH aurrnacHaap xyBb xyH4 6yfi 6onox e.qurTH 6yc aulrrrait 1ailpan

B. AanrrutH ocper xyynnitn yilnvneng xaMaapax erree4 an6an ryuaa.nbrH opx Megnoe
ypByynaH aruur.nacHaap xyyfivulH erree4ep 6yir 6onox epuirnt 6onou sguiln 6yc
awurtain 6airigan

C. AenilrstH ecpor xyynr,rfiH yilnvneng xaMaapax orree4 an6aH TytraanbtH epx Merqfloo
ypByynaH aluilrr]acHaapxyBb xyH, xyyfluftn erreenen 6yh 6onox e1uila awwrtail
6ai,ttran

D. AenilrutH ecper xyynraftn ytZnvneng xaMaapax erreeg an6aH TyluaanbtH epx Merqflee
ypByyrtaH aluuraacHaap xyBb xyH, xyynuiln erreegeg 6yil 6onoxeguftH 6onon
enuiln 6yc aurzrrrafi 6ahgan

AanrrutFt ecper xyynbg "an6aH TyluaanbrH epx MeEneo ypByyflaH a[uilfflax"-brr xgpxeH
rogopxofincon 6e?

A. An6au ryrxaanbtH gpx MeAnuilr anIanbr opx awruiln ocper 6yroy xyauhn al.lvr
coHt4pxnoo rytZqen,qyyflox 3oprnro4 aruurflax xufix €croi,t yilnpnufrr xrafixryfi 6ailx
xutZx dcryil yfingen xnilxwitr "a.n6aH ryuaanbrH opx Mo,qnee ypByynaH auJilrnax"
reHe.

B. An6au ryruaaflbtH epx Mo,qluilr anlanbr epx awrwilt ecpor 6yroy xyerafin aruur
coHl4pxnoo rytzqengyynex 3opr4flro.q aruHrnax xuirtx ecrofr yi,tnpnutir xuilxryit
6ailxsrr "an6al TyluaanbtH epx Me4noo ypByyflaH a[uilmax"reHe.

C. An6aH ryuaanbrH opx Megfluitr an6anbr epx awrvilu ecper 6yroy xyauilH auur
coHr4pxfloo ryfi qengyyflex 3opunro,q au[rfla)Kxnftx Ccryft yfin4en xnhxvtitr"an6aH
TyuJaanbrH epx MeAfloo ypByyflaH auilr.nax"r3Ho.

D. An6an ryruaanbrH Earyy ryfirlerrex yvproo 6raenyyneeryfireec an6aHur epx arurr
coHt4pxnbrr xoxl4pooxbrr "afl6aH Tyr.t.taanbrH opx Megnoo ypByyaaH auJilrnax"roHo.

3.
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4. Авлигын эсрэг хуульд “олон нийтийг соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагаа”-г юу гэж 
тодорхойлсон бэ? 

A. Олон нийтэд авлигын нийгмийн хор аюулыг ухуулан таниулах, сурталчлах, 
авлигыг илрүүлэх арга замыг таниулах, нэвтрүүлэх арга хэмжээний цогцолбор  

B. Олон нийтэд авлигын нийгмийн хор аюулыг ухуулан таниулах, сургах, 
сурталчлах уг ажиллагаанд тэднийг татан оролцуулах арга хэмжээний 
цогцолбор  

C. Олон нийтэд авлигыг үл тэвчих ёс суртахуун төлөвшүүлэх, авлигатай тэмцэх 
арга замыг нэвтрүүлэх арга хэмжээний цогцолбор  

D. Олон нийтэд авлигын нийгмийн хор аюулыг ухуулан таниулах, тэдэнд авлигыг 
үл тэвчих ёс суртахуун төлөвшүүлэх, уг ажиллагаанд тэднийг татан 
оролцуулах арга хэмжээний цогцолбор  

5. Авлига гэж юу вэ? 

A.  Авлигын эсрэг хуулийн үйлчлэлд хамаарах этгээд албан тушаалын эрх 
мэдлээ хувийн ашиг хонжоо олоход урвуулан ашиглах, бусдад давуу байдал 
олгох үйлдэл, эс үйлдэхүйгээр илрэх нийгмийн зөрчил  

B. Авлигын эсрэг хуулийн үйлчлэлд хамаарах этгээд албан тушаалын эрх мэдлээ 
хувийн ашиг хонжоо олоход урвуулан ашиглах, бусдад давуу байдал олгох, 
иргэн, хуулийн этгээдээс тэрхүү хууль бус давуу байдлыг олж авах үйлдэл, эс 
үйлдэхүйгээр илрэх аливаа эрх зүйн зөрчил  

C. Авлигын эсрэг хуулийн үйлчлэлд хамаарах этгээд албан тушаалын эрх мэдлээ 
ашиглан бусдад давуу байдлыг олж авах үйлдэл, эс үйлдэхүйгээр илрэх 
аливаа зөрчил 

D. Авлигын эсрэг хуулийн үйлчлэлд хамаарах этгээд албан тушаалын эрх мэдлээ 
хувийн ашиг хонжоо олоход урвуулан ашиглах, бусдад давуу байдал олгох, 
иргэн, хуулийн этгээдээс тэрхүү хууль бус давуу байдлыг олж авах үйлдэл, эс 
үйлдэхүйгээр илрэх гэмт хэргийн шинжтэй үйлдэл  

6. Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа гэж юу вэ? 

A. Авлигын шалтгаан нөхцлийг судлан тогтоох, тэдгээрийг арилгах, авлигыг 
таслан зогсооход чиглэгдсэн арга хэмжээний цогцолбор  

B. Авлигын шалтгаан нөхцлийг судлан тогтоох, таслан зогсооход чиглэгдсэн арга 
хэмжээний цогцолбор  

C. Авлигын шалтгаан, нөхцлийг судлан тогтоох тэдгээрийг арилгах, авлигын эсрэг 
соён гэгээрүүлэхэд чиглэгдсэн арга хэмжээний цогцолбор  

D. Авлигын шалтгаан, нөхцлийг судлан тогтоох тэдгээрийг арилгах, авлигатай 
тэмцэхэд чиглэгдсэн арга хэмжээний цогцолбор 

7. Аж ахуй нэгж, байгууллага, иргэн олон нийтийг соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлэх чиглэлээр ямар нэг үүрэг хүлээх үү? 

A. Энэ үүргийг авлигатай тэмцэх газар л хүлээнэ  

B. Авлигын эрсэг хуульд заасан нийтлэг үүрэг хүлээнэ  

C. Энэ үүргийг Авлигатай тэмцэх газрын дэргэдэх Олон нийтийн зөвлөл хүлээнэ  

D. Энэ үүргийг гэмт хэрэг зөрчилтэй тэмцэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг 
төрийн бус байгууллагууд хүлээнэ  
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8. Төрийн байгууллага авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг иргэдэд сурталчлах, энэ 
талаарх мэдээллийг иргэд байгууллага чөлөөтэй авах нөхцлийг хангах үүргийг 
гүйцэтгэх үү?  

A. Авлигын эсрэг хуулиар төрийн байгууллагад ийм үүрэг хүлээлгэсэн  

B. Авлигын талаарх мэдээллийг иргэд, байгууллага чөлөөтэй авах нөхцлийг 
хангах үүрэгтэй  

C. Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг иргэдэд сурталчлах үүрэгтэй. Харин энэ 
талаарх мэдээлэл нь байгууллагын нэр хүндтэй холбоотой мэдээлэл тул 
үүнийг иргэд байгууллага чөлөөтэй авах нөхцлийг хангах үүргийг хүлээхгүй  

D. Авлигын эсрэг хуулиар төрийн байгууллагад ийм эрх хүлээлгээгүй  

9. Авлигатай тэмцэх газраас төрийн байгуулллагын гаргасан шийдвэрийг авлига 
гарах нөхцөл боломж бүрдүүлсэн гэж үзэж, энэ талаар санал хүргүүлсэн 
тохиолдолд тухайн төрийн байгууллага ямар арга хэмжээ авах вэ? 

A. Авлигатай тэмцэх газарт ийм эрх хэмжээ байхгүй  

B. Төрийн байгууллага өөрийн эрх хэмжээний хүрээнд гаргасан шийдвэрээ 
үндэслэлтэй болох талаар олон нийтэд тайлбарлана  

C. Шийдвэрээ дахин хянаж хүчингүй болгох буюу өөрчилнө. 

D. Авлигатай тэмцэх газрын санал хуульд нийцсэн эсэхийг шүүхэд хандан 
шийдвэрлүүлнэ  

10. Төрийн байгууллага авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны хүрээнд 
төрийн хяналтын үйл ажиллагааг ил тод, нээлттэй байлгах үүргийг хүлээх үү? 

A. Үгүй. Төрийн хяналтын үйл ажиллагаа ил тод нээлттэй байх боломжгүй  

B. Авлигын эсрэг хуульд заасны дагуу төрийн байгууллага төрийн хяналтын үйл 
ажиллагааг ил тод нээлттэй байлгах үүрэгтэй  

C. Авлигын эсрэг хуулиар төрийн байгууллагад төрийн хяналтын үйл ажиллагааг 
ил тод нээлттэй байлгах үүрэг хүлээгээгүй  

D. Авлигатай тэмцэх газраас төрийн байгууллагад энэ үүргийг хүлээлгэсэн бол 
хэрэгжүүлнэ  

11. Албан үүргээ гүйцэтгэх явцдаа олж мэдсэн авлигын талаарх мэдээллийг 
Авлигатай тэмцэх газарт мэдэгдэх үүрэгтэй албан тушаалтныг нэрлэнэ үү? 

A. Нутгийн захиргааны байгууллагын албан тушаалтан  

B. Төрийн үйлчилгээний албан хаагч  

C. Төрийн бус байгууллагын удирдлага 

D. Аж ахуй нэгжийн удирдлага  

12. Авлигын тухай мэдэгдэх үүрэг бүхий албан тушаалтан уг үүргээ хэрэгжүүлэхэд 
байгууллагын нууц хөндөгдөх бол хэрхэх вэ? 

A. Төрийн байгууллага, хувь хүний нууцад халдаж болохгүй 

B. Энэ талаар эхлээд тухайн байгууллагын захиргаанд мэдэгдэнэ  

C. Уг үүргийг хэрэгжүүлэхэд төр, байгууллага, хувь хүний нууцын тухай хуулиар 
тогтоосон хязгаарлалт хамаарахгүй  

D. Байгууллагын нууцын тухай хуульд заасны дагуу шийдвэрлэнэ  



4 

13. Албан тушаалтан албан үүргээ гүйцэтгэх явцдаа олж мэдсэн авлигын талаарх 
мэдээллийг Авлигатай тэмцэх газарт мэдэгдээгүй бол хариуцлага хүлээлгэх үү? 

A. Хүлээлгэхгүй 

B. Энэ нь гэмт хэрэг тул эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэнэ 

C. Энэ тохиолдолд хариуцлага хүлээлгэх тухай заалт хуульд байхгүй  

D. Хүлээлгэнэ  

14. Хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн маягт, түүнийг бүртгэх хадгалах журмыг батлах эрх 
бүхий этгээдийг нэрлэнэ үү? 

A. Засгийн газар  

B. Ерөнхий сайд  

C. Улсын Их Хурал  

D. Улсын Их Хурлын дарга  

15. Төрийн захиргааны албан тушаалд томилогдсон албан хаагч хөрөнгө орлогын 
мэдүүлгээ хэзээ гаргаж өгөх үүрэгтэй вэ? 

A. Томилогдсон даруйд  

B. Томилогдсон өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор  

C. Томилогдсоны дараах 2-р сарын 15-ны өдрийн дотор  

D. Томилсон албан тушаалтны тогтоосон хугацаанд 

16. Хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ бүртгүүлсний дараа хөрөнгө орлогод их хэмжээний 
өөрчлөлт орсон бол хэрхэх вэ? 

A. Нэн даруй мэдэгдэж бүртгүүлнэ  

B. Энэ тухай 30 хоногийн дотор мэдэгдэж бүртгүүлнэ  

C. Дараагийн гаргах мэдүүлэгт тусгана 

D. Шаардлагатай бол мэдэгдэж бүртгүүлнэ 

17. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчид нэр дэвшигч хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ хаана 
гаргах вэ? 

A. Авлигатай тэмцэх газарт  

B. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тамгын газарт  

C. Сонгуулийн тойргийн хороонд  

D. Сонгуулийн ерөнхий хороонд  

18. Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуульд нэр дэвшигч хөрөнгө орлогын 
мэдүүлгээ хаана гаргах вэ? 

A. Сумын сонгуулийн хороонд  

B. Сонгуулийн тойргийн хороонд  

C. Сонгуулийн ерөнхий хороонд  

D. Авлигатай тэмцэх газарт  

19. Төрийн өндөр албан тушаалтны хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хаана хадгалах вэ? 

A. Төрийн албаны зөвлөл  

B. Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар  
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C. Авлигатай тэмцэх газар  

D. Холбогдох яам агентлаг  

20. Улсын дээд шүүхийн шүүгчийн хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хаана хадгалах вэ? 

A. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл 

B. Улсын дээд шүүхийн тамгын газар  

C. Төрийн албаны зөвлөл 

D. Авлигатай тэмцэх газар  

21. Аймаг нийслэлийн шүүхийн шүүгчийн хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хаана хадгалах 
вэ? 

A. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл 

B. Тухайн шүүхийн тамгын хэлтэс  

C. Төрийн албаны зөвлөл 

D. Авлигатай тэмцэх газар  

22. Засгийн газраас томилогддог албан тушаалтны хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хэн 
бүртгэж хадгалах вэ? 

A. Төрийн албаны зөвлөл 

B. Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар  

C. Авлигатай тэмцэх газар  

D. Холбогдох яам агентлаг  

23. Хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг бүртгэх эрх бүхий албан тушаалтан хөрөнгө 
орлогын мэдүүлгийг аваад хэрхэх вэ? 

A. Хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргасан этгээдийн нэрсийг гаргаж Авлигатай 
тэмцэх газарт ирүүлнэ  

B. Хөрөнгө,орлогын мэдүүлэг гаргах журмын биелэлтийн талаарх тайланг 
хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргасан этгээдийн нэрсийн хамт Авлигатай тэмцэх 
газарт ирүүлнэ  

C. Хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг Авлигатай тэмцэх газарт ирүүлнэ  

D. Хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн талаарх мэдээллийг өдөр тутмын хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд мэдээлнэ  

24. Мэдүүлэг гаргагч тэтгэвэр тогтоолгож бүрэн эрх нь дуусгавар болсон тохиолдолд 
хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хэрхэх вэ? 

A. Бүртгэлээс хасна. 

B. Тодорхой хугацаанд үргэлжлүүлэн  хадгална. 

C. Өөрт нь шилжүүлж өгнө. 

D. Ажиллаж байсан байгууллагад нь шилжүүлнэ  

25. Албан тушаалаас чөлөөлөгдөн бүрэн эрх нь дуусгавар болсон тохиолдолд 
хөрөнгө, орлогынх нь мэдүүлгийг ямар хугацаанд хадгалах вэ? 

A. Хуулиар хадгална гэж заагаагүй  

B. 5 жилийн хугацаанд хадгална  

C. Тухайн албан тушаалтныг амьд байх бүх хугацаанд хадгална 
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D. Бүрэн эрх нь дуусгавар болсон бол хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг тэр даруй 
өөрт нь шилжүүлж өгнө  

26. Бүрэн эрх нь дуусгавар болсон албан тушаалтан нас барсан бөгөөд түүний 
хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хадгалах хугацаа дууссан бол хэрхэх вэ? 

A. Эхнэр буюу нөхөр эсхүл хууль ёсны өв залгамжлагчид нь шилжүүлж өгнө  

B. Архивт хадгална. 

C. Устгана 

D. Хэрхэхийг хуульд заагаагүй  

27. Хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн бүрдүүлэлтэд хяналт тавьж, дүн шинжилгээ хийх 
эрх бүхий этгээдийг нэрлэнэ үү? 

A. Төрийн албаны зөвлөл 

B. Авлигатай тэмцэх газар  

C. Төрийн хяналт шалгалтын газар  

D. Цагдаагийн байгууллага 

28. Нийтэд мэдээлэх шаардлагатай хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг нийтэд хэрхэн 
мэдээлэх вэ? 

A. Өдрийн сонинд хэвлэн нийтлэх ба цахим мэдээллийн сүлжээнд байрлуулна  

B. “Төрийн мэдээлэл”эмхтгэлд хэвлэн нийтлэх ба цахим мэдээллийн сүлжээнд 
байрлуулна  

C. Өдөр тутмын бүх хэвлэлд хэвлэн нийтэлнэ  

D. “Төрийн мэдээлэл” эмхтгэлд хэвлэн нийтэлнэ 

29. Иргэн албан тушаалтны хөрөнгө орлогын талаар мэдээлэл авч болох уу 

A. Болно  

B. Болохгүй  

C. Авлигатай тэмцэх газар зөвшөөрвөл болно  

D. Хуульд заасан тохиолдолд болно  

30. Иргэд албан тушаалтны хөрөнгө орлогын талаарх мэдээллийг ямар хэлбэрээр 
авч болох вэ? 

A. Бичгээр амаар цахим мэдээллийн сүлжээгээр  

B. Зөвхөн цахим мэдээллийн сүлжээгээр  

C. Зөвхөн амаар  

D. Зөвхөн бичгээр  
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Авлигын эсрэг хууль /хариу/ 

Асуулт Хариулт Асуулт Хариулт Асуулт Хариулт 

1 A 11 A 21 A 

2 D 12 C 22 A 

3 A 13 D 23 A 

4 D 14 C 24 B 

5 B 15 B 25 B 

6 C 16 B 26 A 

7 B 17 D 27 B 

8 A 18 A 28 B 

9 C 19 C 29 A 

10 B 20 D 30 A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

Монгол Улсын үндсэн хууль 

1. Монгол улсын Үндсэн хуулийн эрхэм зорилгоос аль нь илүүц вэ? 

A. Улсынхаа тусгаар тогтнол бүрэн эрхт байдлыг бататган бэхжүүлэх  

B. Эх орондоо иргэний ардчилсан нийгэм зохицуулан хөгжүүлэх 

C. Хүний эрх, эрх чөлөө, шударга ёс, үндэснийхээ эв нэгдлийг эрхэмлэн дээдлэх  

D. Нийгмийн харилцааг зохицуулах  

2. Монголын ард түмэн төрийн үйл хэрэгт хэрхэн оролцох вэ? 

A. Зөвхөн сонгуулиар дамжуулан 4 жил тутамд оролцоно 

B. Өөрийн бүрэн эрхт төлөөлөгчөөр уламжилж оролцоно  

C. Төрийн үйл хэрэгт оролцохгүй  

D. Шууд оролцох бөгөөд энэ эрхээ төрийн эрх барих төлөөлөгчдийн 
байгууллагаараа уламжлан эдэлнэ  

3. Алдаатай бодомжийг ол  

A. Төрийн эрх мэдлийг хууль бусаар авахыг хориглоно  

B. Төрийн эрх мэдлийг төлөөлөн хэрэгжүүлэхийг хориглоно  

C. Төрийн эрх мэдлийг хууль бусаар авахаар завдахыг хориглоно  

D. Төрийн эрх мэдлийг сонгуулийн журмаар авахыг хориглоно  

4. НҮБ-ын энхийг сахиулах хүчинд зүтгэж буй АНУ-ын цэргийн анги Монгол Улсын 
нутаг дэвсгэрт байрлаж үйл ажиллагаа явуулах хүсэлтээ Монгол Улсын Батлан 
хамгаалахын сайдад уламжилжээ. Үндсэн хуульд зааснаар уг асуудлыг хэрхэн 
шийдвэрлэх вэ? 

A. Батлан хамгаалахын сайд тушаал гаргаж шийдвэрлэнэ  

B. Сайд Засгийн газарт танилцуулсанаар Ерөнхий сайд шийдвэрлэнэ  

C. Ямар ч тохиолдолд гадаадын цэргийн ангийг Монгол улсын хил нэвтрүүлэхийг 
хориглоно  

D. Хил нэвтрүүлэх асуудлыг хууль гаргаж шийдвэрлэнэ 

5. Төр нь…………….. өмчийн аливаа хэлбэрийг хүлээн зөвшөөрч өмчлөгчийн эрхийг 
хуулиар хамгаална  

A. Гагцхүү нийтийн  

B. Социалист  

C. Зөвхөн хувийн  

D. Нийтийн болон хувийн  

6. 1992 оны хуульд зааснаар аль нь төрийн өмч вэ? 

A. Газар түүний хэвлий, ой, ус, амьтан, ургамал болон байгалийн бусад баялаг  

B. Монголын ард түмний түүх соёлын дурсгалт зүйл, шинжлэх ухаан, оюуны өв  

C. Монголын ард түмний түүх, оюуны өмч, дурсгалт газар  

D. Иргэдэд өмчлүүлснээс бусад газар, түүнчлэн газрын хэвлий, түүний баялаг, 
ой, усны нөөц, ан амьтан  

7. Үндсэн хуульд тодорхойлсоноор иргэний туурвисан үнэт зүйл бол: 
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A. Монгол улсын үнэт зүйл баялаг мөн  

B. Зөвхөн зохиогчийн өмч мөн  

C. Зохиогчийн өмч мөн бөгөөд төрийн үнэт зүйл мөн 

D. Зохиогчийн өмч үндэсний баялаг мөн  

8. Монгол улсын гадаад бодлогын агуулгыг үндсэн хуулиар хэрхэн тодорхойлсон бэ? 

A. Олон урьгалч  

B. Төвийг сахисан  

C. Нээлттэй  

D. Энхийг эрхэмлэсэн 

9. Монгол улсын олон улсын гэрээ Үндсэн хуульд харшилсан бол хэрхэн шийдвэрлэх 
вэ? 

A. Олон улсын гэрээний агуулгаас шалтгаална  

B. Дагаж мөрдөх хэсгийг УИХ шийдвэрлэнэ  

C. Олон улсын гэрээг дагаж мөрдөнө  

D. Олон улсын гэрээг ямарч тохиолдолд дагаж мөрдөхгүй  

10. Үндсэн хуулиар тодорхойлсон төрийн үүргээс аль нь илүүц вэ? 

A. Эх орныхоо тусгаар тогтнолыг батлан хамгаалах  

B. Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах  

C. Нийгмийн дэг журмыг хангах  

D. Иргэний, ардчилсан нийгэм цогцуулан хөгжүүлэх  

11. Монгол улсын үндсэн хуульд зааснаар хэн хууль шүүхийн өмнө эрх тэгш байх вэ? 

A. Хүн бүр  

B. Монгол улсын иргэн бүр  

C. Монгол улсад оршин суугаа хүн бүр  

D. Монгол улсад хууль ёсоор оршин суугаа хүн бүр  

12. Алдаатай бодомжийг ол  

A. Монгол улсын иргэнийг харъяатаас хасахыг хориглоно  

B. Монгол улсын иргэнийг эх орноосоо хөөхийг хориглоно  

C. Монгол улсын иргэнийг өөр улсад шилжүүлэн өгөхийг хориглоно  

D. Монгол улсын иргэнийг харъяатаас гарахыг хориглоно  

13. Монгол улсын иргэний үндсэн үүргийг тэмдэглэ 

A. Эрүүл мэндээ хамгаалах  

B. Үр хүүхдээ өсгөн хүмүүжүүлэх  

C. Байгал орчноо хамгаалах  

D. Хуулиар ногдуулсан албан татвар өгөх  

14. Монгол Улсын Үндсэн хуульд зааснаар “Үндсэн хууль бусад хуулийг дээдлэн 
хүндэтгэж сахин биелүүлэх нь”…………. иргэний мөн  

A. Жам ёсны эрх  
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B. Журамт үүрэг  

C. Үндсэн эрх  

D. Үндсэн үүрэг  

15. Хүний салшгүй эрхээс бусад эрхийг хязгаарлаж болох эсэхийг тодорхойл 

A. Хэзээ ч хязгаарлаж үл болно  

B. Бусдын эрхийг хангах үүднээс олон улсын гэрээний дагуу хязгаарлаж болно  

C. Бүх эрхийг хязгаарлаж болно  

D. Үндэсний болон хүн амын аюулгүй байдлыг хангах нийгмийн хэв журмыг 
хамгаалахын тулд хуулиар зохих хязгаарлал тогтоож болно  

16. Төрөөс хүний эрх, эрх чөлөөг хангах хүрээнд иргэнийхээ өмнө хүлээсэн үүргээс аль 
нь илүүц вэ? 

A. Хүний эрх, эрх чөлөөг хангахуйц эдийн засаг, нийгэм, хууль зүйн болон бусад 
баталгааг бүрдүүлэх  

B. Хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчихтэй тэмцэх  

C. Хөндөгдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх  

D. Хүний эрхийг хуульд зааснаар хязгаарлах  

17. Улсын Их Хурлын гишүүнээр …………… сонгоно. 

A. Монгол Улсын арван зургаан нас хүрсэн, сонгуулийн эрх бүхий иргэнийг  

B. Монгол Улсын арван найман нас хүрсэн, сонгуулийн эрх бүхий иргэнийг 

C. Монгол Улсын хорин нас хүрсэн, сонгуулийн эрх бүхий иргэнийг 

D. Монгол Улсын хорин таван нас хүрсэн, сонгуулийн эрх бүхий иргэнийг 

18. Хуульд өөрөөр заагаагүй бол хуулийг нийтэлсэнээс хойш хэд хоногийн дараа хүчин 
төгөлдөр болох вэ? 

A. 30 хоног  

B. 14 хоног  

C. 7 хоног  

D. 10 хоног  

19. Ерөнхйилөгчийн бүрэн эрхэд хамаарахыг тэмдэглэ  

A. Төрийн гадаад бодлогыг хэрэгжүүлэх  

B. Ард нийтийн санал асуулга явуулах  

C. Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийг батлах  

D. Монгол Улсаас гадаад улсад суух бүрэн эрхт төлөөлөгчийн газрийн тэргүүнийг 
Улсын Их Хуралтай зөвшилцөн томилох буюу эргүүлэн татах  

20. Төрийн захиргааны төв байгууллагыг шуурхай удирдаж, нутгийн захиргааны 
байгууллагын үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлэх нь: 

A. Ерөнхийлөгчийн бүрэн эрх  

B. УИХ-ын бүрэн эрх  

C. Бүх шатны Засаг даргын бүрэн эрх  

D. Засгийн газрын бүрэн эрх  
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21. Зөв бодомжийг ол  

A. Ерөнхий сайд Засгийн газрыг удирдаж төрийн хуулийг биелүүлэх ажлыг УИХ-д 
танилцуулна  

B. Хууль зүйн яам төрийн хууль биелүүлэх ажлыг гардан зохион байгуулна  

C. Ерөнхий сайд Засгийн газрыг удирдаж төрийн хуулийг биелүүлэх ажлыг УИХ 
хариуцна  

D. Ерөнхий сайд Засгийн газрыг удирдаж төрийн хуулийг биелүүлэх ажлыг УИХ-
ын өмнө хариуцна 

22. Засгийн газрыг огцруулах үндэслэлд аль нь хамаарах вэ? 

A. Удаа дараалан хуралдаан явуулаагүй бол  

B. Засгийн газрын аль нэг гишүүн огцорсон буюу чөлөөлөгдсөн бол  

C. Ард иргэдээс удаа дараа шаардсан бол  

D. Засгийн газрыг огцруулах тухай өөрөө санаачилсан эсхүл Ерөнхийлөгчийн 
санал, Ерөнхий сайдын мэдэгдлийг хүлээн авсанаар УИХ огцруулах эсэх 
асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэсэн бол 

23. Монгол Улсын төрийн жинхэнэ албан хаагчид тавигдах шаардлагыг ол  

A. Боловсролтой байх  

B. Гэр бүлтэй байх  

C. Монгол Улсад оршин суусан байх 

D. Монгол Улсын иргэн байх  

24. Аль тохиолдолд шүүх эрх мэдлийг өөр байгууллагад шилжүүлэн өгөх вэ? 

A. Улсын Их Хурлаас онц буюу дайны байдал зарласан үед 

B. Улс төрийн нөхцөл байдал хүндэрсэн үед  

C. Шүүх шударга бусаар ажиллаж байгаа үед  

D. Аль ч үед шилжүүлж үл болно  

25. Прокурорын байгууллагын бүрэн эрхэд аль нь үл хамаарах вэ? 

A. Шүүх хуралдаанд төрийн нэрийн өмнөөс оролцох  

B. Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах ажиллагаанд хяналт тавих  

C. Ял эдлүүлэх ажиллагаанд хяналт тавих  

D. Шүүгчийн хараат бус, шүүхийн бие даасан байдлыг хангах  

26. 1992 оны  Үндсэн хуулийг баталсан байгууллагыг нэрлэнэ үү? 

A. БНМАУ ын Улсын бага хурал 

B. Монгол Улсын ИхХурал 

C. Монголын ард түмэн  

D. БНМАУ-ын Ардын Их Хурал  

27. Үндсэн хуулийн цэцийн бүрэлдэхүүнд ямар албан тушаалтан орж болохгүй вэ? 

A. Ерөнхийлөгч,Улсын Их Хурлын гишүүн, Ерөнхий сайд, Засгийн газрын гишүүн, 
бүх шатны шүүхийн шүүгч  
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B. Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурлын гишүүн, Ерөнхий сайд, бүх шатны шүүхийн 
шүүгч 

C. Хязгаарлалт байхгүй  

D. Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурлын гишүүн, Ерөнхий сайд, Засгийн газрын гишүүн, 
Улсын дээд шүүгч  

28. Аль нь цэцийн хяналтанд хамаарах шийдвэр биш вэ? 

A. Хууль УИХ-ын бусад шийдвэр  

B. Зарлиг Ерөнхийлөгчийн бусад шийдвэр  

C. Засгийн газрын тогтоол бусал шийдвэр  

D. Улсын Ерөнхий прокурорын бусад шийдвэр 

29. Монгол Улсын Үндсэн хуулиар тодорхойлсон төрийн үүргээс аль нь илүүц вэ? 

A. Эх орныхоо тусгаар тогтнолыг батлан хамгаалах  

B. Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах  

C. Нийгмийн дэг журмыг хангах  

D. Олон Улсын гэрээнд нэгдэн орох  

30. Монгол Улсын Үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулах асуудлаар ард нийтийн санал 
асуулга явуулж болох уу? 

A. Зөвхөн хууль санаачлах эрхтэй субьект Үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулах 
асуудлыг санаачлах эрхтэй тул болохгүй  

B. Монгол Улсын Ерөнхийлөгч санаачлан энэ асуудлаар ард нийтийн санал 
асуулга явуулж болно  

C. Болохгүй  

D. Улсын Их Хурлын гишүүдийн гуравны хоёроос доошгүйн саналаар ард 
нийтийн санал асуулга явуулж болно  

 

Монгол Улсын үндсэн хууль /хариу/ 

 

Асуулт Хариулт Асуулт Хариулт 

1 D 16 D 

2 D 17 D 

3 D 18 D 

4 D 19 D 

5 D 20 D 

6 D 21 D 

7 D 22 D 

8 D 23 D 

9 D 24 D 

10 D 25 D 

11 D 26 D 

12 D 27 D 

13 D 28 D 

14 D 29 D 

15 D 30 D 
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Хөдөлмөрийн тухай хууль 

1. Иргэн “А” ажлынхаа хажуугаар хүүхдээ харах гэрийнхээ ажлыг хийх зэргийг 
амжуулж чадахгүй тул иргэн “О”- г гэрийн үйлчлэгчээр авч ажиллуулсан бөгөөд 
“А” ажил ихтэй тул “О” цаг сунган ажиллах шаардлага байнга гардаг Хэдэн сарын 
дараа “О” нь А-аас цагаар ажилласны хөлс олгохыг шаарджээ. Энэ тохиолдолд: 

A. Иргэн хоорондын гэрээнд Хөдөлмөрийн хууль тогтоомж үйлчлэхгүй тул “О” 
илүү цагийн хөлс олгохгүй  

B. Иргэн “А” ба “О” нарын хооронд хөдөлмөрийн гэрээ байгуулсан тохиолдолд 
“О’ д илүү цагийн хөлс хүлээх үүргийг “А” хүлээх ёстой  

C. Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр ажил олгогчоор аж ахуй нэгж байх ёстой 
тул иргэн “А” нь илүү цагийн хөлс олгох үүрэг хүлээхгүй  

D. “А”нь хуулийн этгээд биш тул “О” илүү цагийн хөлс шаардах эрхгүй  

2. Аль нь хамтын гэрээ хэлэлцээр байгуулах зарчимд хамаарахгүй вэ? 

A. Хамтын гэрээ хэлэлцээрт тусгах, асуудлаа чөлөөтэй сонгож хэлэлцэх  

B. Хүлээх хариуцлагыг тодорхой заах  

C. Заавал үүрэг хүлээх  

D. Талуудын төлөөлөгчдийн тоо адил байх  

3. Нэгэн жижиг үйлдвэрийн газар нийт 45 ажилтантай бөгөөд анхны хамтын гэрээгээ 
байгуулсан ба хуульд заасан бүртгүүлэх шаардлагыг биелүүлэхийн тулд хаана 
хандах ёстой вэ? 

A. Тухайн сум дүүргийн нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулах тусгай 
зөвшөөрөлтэй нотариат дээр очиж бүртгүүлнэ  

B. Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын харъяа байгууллагад бүртгүүлнэ  

C. Сум, дүүргийн Засаг даргын тамгын газар бүртгүүлнэ  

D. Эхлээд Үйлдвэрчний эвлэлийн төв байгууллагад бүртгүүлээд дараа нь 
ажил олгогч эздийн холбоонд бүртгүүлнэ  

4. Хөдөлмөрийн хууль тогтоомжоор ажил олгогч нь ажилтантай контракт байгуулж 
ажиллуулж болох ажил, албан тушаалын жагсаалтыг батлах эрх бүхий этгээд  

A. Хөдөлмөрийн хууль тогтоомжоор зөвхөн хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах 
харилцааг зохицуулдаг тул контрактын тухай асуудал Иргэний хуулиар 
зохицуулагдана  

B. Ажил олгогч, ажилтан хоёрын тохиролцсоноор ямар гэрээ байгуулахаа 
сонгох эрхтэй тул энэ төрлийн жагсаалт гаргах эрх бүхий этгээдийн талаарх 
хуулийн зохицуулалт байхгүй 

C. Контракт байгуулж иргэнийг авч ажиллуулж болох ажил албан тушаалын 
жагсаалтыг хөдөлмөрийн асуудал хариуцсан Засгийн газрын гишүүн 
батална  

D. Контракт байгуулж иргэнийг авч ажиллуулж болох ажил, албан тушаалын 
жагсаалтыг Үйлдвэрчний эвлэл, ажил олгогч эздийн эрх ашгийг хамгаалсан 
төрийн бус байгууллага хамтран батална  

5. Эрхийн чадамжгүй этгээдтэй байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээг хүчин төгөлдөр бус 
гэж тооцох хугацаа нь: 
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A. Эрхийн чадамжгүй этгээдтэй хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах нь хууль зөрчиж 
байгаа үйлдэл тул ийм гэрээг хүчин төгөлдөр бус гэж тооцох тухай асуудал 
яригдахгүй  

B. Энэ төрлийн харилцаанд Иргэний хууль тогтоомжид заасан хугацаа 
үйлчлэх буюу байгуулагдсан үеэсээ эхлэн хүчин төгөлдөр бус байна  

C. Уг ажилтан ажил үүргээ гүйцэтгэхгүй болсон өдрөөс хүчин төгөлдөр бус 
байна  

D. Эрхийн чадамжгүй гэж шүүхээс зарласан өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр бус 
гэж үзнэ 

6. 25 жил нийгмийн даатгал төлж ажилласан, 55 настай эмэгтэй ажилтныг 
тэтгэврийн болзол хангасан гэдэг үндэслэлээр захиргааны санаачилгаар 
хөдөлмөрийн гэрээг дуусгавар болгон ажлаас нь чөлөөлсөн тушаал гаргасныг уг 
ажилтан хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй гэж үзжээ. Энэ нь: 

A. Хөдөлмөрийн тухай хууль тогтоомж болон нийгмийн даатгалын хууль 
тогтоомжоор эмэгтэй ажилтны тэтгэвэрт гарах нас, нийгмийн даатгалд 
шимтгэл төлсөн хугацаа нь болсон тул ажил олгогчийн шийдвэр хууль 
зөрчөөгүй байна 

B. Тэтгэврийн болзол хангасан гэдэг үндэслэлээр ажил олгогчийн 
санаачилгаар хөдөлмөрийн гэрээ цуцлах нас нь хүйсээс үл хамааран 60 
байхаар заасан тул ажил олгогчийн шийдвэр хууль зөрчсөн байна  

C. Тэтгэвэрт гарах эрх бол ажил олгогчийн шийдвэрээс үл хамааран хэрэгждэг 
эрхийн нэг тул ажил олгогчийн шийдвэр хууль бус байна  

D. Ямар ч тохиолдолд захиргааны санаачлагаар тэтгэвэрт гарган 
хөдөлмөрийн гэрээг цуцлах нь хууль болон олон улсын гэрээг зөрчиж 
байна  

7. Улирлын шинжтэй ажил, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуй нэгжийн үндсэн 
ажилтны ажиллаагүй хугацааны нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын 
шимтгэл, хураамжийг хэрхэн тооцож төлөх вэ? 

A. Ажил олгогч цалин хөлсний доод хэмжээгээр тооцож төлнө  

B. Ажилтны нэг улиралд авсан цалингийнхаа жигнэсэн дунджаар тооцож төлнө  

C. Ажиллаагүй хугацаанд энэ төрлийн шимтгэл хураамжийг төлөх үүргээс талууд 
чөлөөлөгдөнө  

D. Энэ харилцаа талуудын хооронд байгуулсан гэрээний дагуу шийдвэрлэгдэх 
тул тооцох хэмжээг тодорхойлох боломжгүй  

8. Насанд хүрээгүй ажилтан “Г”-д цалин хөлсийг олгохдоо ажилласан цагаар бодож 
олгосныг ажил олгогчийн хууль зөрчсөн үйлдэл гэж үзжээ. Энэ тохиолдол нь:  

A. Ажил олгогчийн энэ үйлдэл хууль зөрчөөгүй, хийсэн ажлынхаа цагт оногдох 
цалин хөлсийг л төлөх үүрэгтэй  

B. Ажил олгогчийн энэ үйлдэл хууль зөрчсөн бөгөөд цагаар ажилласан цалин 
дээр ажлын өдрийн хорогдуулсан цагт нь ногдох үндсэн цалинг нэмж 
тооцно  

C. Ажил олгогчийн энэ үйлдэл хууль зөрчөөгүй, хийснийхээ хэрээр хөлс авах 
зарчим үндэслэнэ  

D. Ажил олгогчийн энэ үйлдэл хууль зөрчсөн, хорогдуулсан цагаар ажилласан 
үеийн хөлсийг төлнө  
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9. Ажилтан “Х”-ийн байгууллагад учруулсан хохирлыг төлүүлэх хэмжээ нь түүний 2 
сарын цалинтай хэмжээтэй байвал асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх вэ? 

A. Ажилтан “Х”-ийн цалин хөлсний 20 хувиас хэтрүүлэлгүйгээр суутгал хийж 
хохирлыг барагдуулна  

B. Хохирлыг нөхөн төлүүлэх тухай цагдаагийн байгууллагад хандана  

C. Хохирлыг нөхөн төлүүлэх тухай нэхэмжлэл шүүхэд гаргана 

D. Хохирлыг нөхөн төлүүлэх тухай гомдлыг хөдөлмөрийн маргаан таслах комисст 
гаргана 

10. Хөдөлмөрийн арбитрын бүрэлдэхүүн:  

A. Хөдөлмөрийн хамтын маргааны талуудын санал болгосон арбитрчдаас 
бүрдэнэ  

B. Дээд шатны Засаг даргаас томилсон арбитрчдаас бүрдэнэ  

C. Тухайн шатны ИТХ, Засаг дарга,  шаардлага тавьсан талуудын харилцан 
тохиролцсон тогтоосон арбитрчдаас бүрдэнэ 

D. Хөдөлмөрийн хамтын маргаанд оролцогч талууд болон Засаг даргын санал 
болгосон гурван арбитрчдаас бүрдэнэ  

11. Хамтын гэрээ хэлэлцээр байгуулах, хэлэлцээ хийх санал гаргаж байгаа тал энэ 
тухайгаа нөгөө талд ямар хэлбэрээр мэдэгдэх вэ? 

A. Ямар ч хэлбэрээр мэдэгдэж болно. Хуульд тусгайлан тавьсан шаардлага 
байхгүй 

B. Амаар мэдэгдэж болно  

C. Бичгээр мэдэгдэх ёстой 

D. Бодит үйлдлээр мэдэгдсэнийг хүлээн авсан бол тооцно  

12. Хамтын гэрээг хэзээ байгуулах вэ? 

A. Аж ахуй нэгж байгууллагын бизнес төлөвлөгөө батлахаас өмнө байгуулна  

B. Байгууллагын бүх төлөвлөгөө батлагдахаас өмнө байгуулна  

C. Бизнес төлөвлөгөө батлахдаа хамтын гэрээний асуудлыг шийдвэрлэх 
хөрөнгийг тусгадаг тул төлөвлөгөө батлагдах, гэрээ байгуулах өдөр хоёр 
нэг өдөр байна 

D. Энэ талаар хуульд тусгайлан зохицуулаагүй тул талуудын тохиролцсон 
хугацаанд байгуулна 

13. Хамтын гэрээ хэлэлцээрийг бүртгэх байгууллага: 

A. Сум, дүүргийн Засаг даргын тамгын газар  

B. Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар  

C. Сум, дүүргийн Засаг дарга энэ харилцааны оролцогч биш тул түүний албанд 
бүртгүүлэх шаардлагагүй 

D. Талууд гарын үсэг зурснаар хүчин төгөлдөр болох тул бүртгүүлэх 
шаардлагагүй  

14. Хөдөлмөрийн нөхцөлийн тухай заалт нь хөдөлмөрийн гэрээний ямар нөхцөлд 
хамаарах вэ? 

A. Стандарт нөхцөлд хамаарна  
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B. Талуудын тохирч тогтоох нөхцөлд хамаарна  

C. Хөдөлмөрийн гэрээний гол нөхцөлд хамаарна 

D. Болзолт нөхцөлд хамаарна  

15. Хөдөлмөрийн гэрээний хугацаа: 

A. Хугацаатай буюу хугацаагүй байна  

B. Заавал хугацаатай байна  

C. Ажлын байрнаас хамааралтай ажил олгогчийн тавьсан хугацаагаар 
байгуулна  

D. Хугацаагүй байна  

16. Ажил,  албан тушаалд хамт ажиллахыг хориглох нөхцөлд аль нь хамаарах вэ? 

A. Өмчийн хэлбэр харгалзахгүй бөгөөд хуулийн этгээдэд нэг гэр бүлийн буюу 
төрөл садангийн хүмүүс хөрөнгө мөнгө захиран зарцуулах ажил,  албан 
тушаалд хамт ажиллахыг хориглоно  

B. Хориглож болохгүй. Хаана ажиллах нь хүний эрхийн асуудал  

C. Төрийн өмчийн болон төрийн өмчийн оролцоотой /51 буюу түүнээс дээш 
хувьтай/ хуулийн этгээдэд нэг гэр бүлийн буюу төрөл садангийн хүмүүс 
хөрөнгө мөнгө захиран зарцуулах ажил албан тушаалд хамт ажиллахыг 
хориглоно 

D. Хориглосон заалт хөдөлмөрийн хуульд байхгүй  

17. Ажлаас халагдсаны тэтгэмжийн хэмжээг тодорхойлно уу? 

A. Ажлаас халагдсан бүх тохиолдолд 45 хоногийн цалин хөлстэй тэнцэх 
хэмжээний  

B. Хуульд заасан үндэслэлээр захиргааны санаачилгаар халагдсан ажилтанд 
нэг сар түүнээс дээш хугацааны дундаж цалин хөлстэй тэнцэх тэтгэмж 
олгоно  

C. Ажлаас халагдсан нь өөрийн буруутай нь холбогдолгүй ажлын байрны 
өөрчлөлтөөс хамаарсан тохиолдолд хоёр сар түүнээс дээш хугацааны 
дундаж цалин хөлстэй тэнцэх тэтгэмж олгоно  

D. Ажил олгогчийн үзэмжээр олгоно  

18. Ээлжийн амралтын олговрыг: 

A. Ажилтны тухайн ажлын жилийн жигнэсэн дундаж цалин хөлсний 
хэмжээгээр тогтооно  

B. Ажилтны нийт ажилласан жилийг тухайн жилийн дундаж цалин хөлстэй 
жишиж тогтоосон хэмжээгээр олгоно  

C. Хамтын гэрээнд зааснаар олгоно  

D. Ажилтны тухайн ажлын жилийн дундаж цалин хөлсний хэмжээгээр тогтооно  

19. Хөдөлмөрийн тухай хууль тогтоомжид дараахь этгээд хяналт тавина  

A. Улсын Их Хурал, Хяналт хэрэгжүүлэх эрх бүхий байгууллага, хууль 
тогтоомжоор эрх олгогдсон бусад байгууллага, тус тусын эрх хэмжээний 
дагуу хэрэгжүүлнэ  

B. Засгийн газар, бүх шатны Засаг дарга, хяналт хэрэгжүүлэх эрх бүхий 
байгууллага, албан тушаалтан тус тусын эрх хэмжээний дагуу хэрэгжүүлнэ  
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C. Улсын Их Хурал, Засгийн газар, бүх шатны Засаг Дарга, хууль тогтоомжоор 
эрх олгогдсон байгууллага албан тушаалтан тус тусын эрх хэмжээний дагуу 
хэрэгжүүлнэ  

D. Улсын Их Хурал, Засгийн газар бүх шатны Засаг Дарга, хяналт хэрэгжүүлэх 
эрх бүхий байгууллага, хууль тогтоомжоор эрх олгогдсон бусад 
байгууллага, албан тушаалтан тус тусын эрх хэмжээний дагуу хэрэгжүүлнэ  

20. Контрактаар ажиллаж байгаа иргэн А нь хөдөлмөрлөх үүргээ биелүүлэх үедээ 
өөрийн буруугаас ажил олгогчид эд хөрөнгийн хохирол учруулжээ. Эд хөрөнгийн 
бүрэн хариуцлага хүлээлгэхээс бусад тохиолдолд  

A. Хохирлыг 9 сарын дундаж цалин хөлснөөс хэтрэхгүй хэмжээгээр хариуцан 
арилгах үүрэгтэй  

B. Хохирлыг 1 сарын дундаж цалин хөлснөөс хэтрэхгүй хэмжээгээр хариуцан 
арилгах үүрэгтэй  

C. Хохирлыг 3 сарын дундаж цалин хөлснөөс хэтрэхгүй хэмжээгээр хариуцан 
арилгах үүрэгтэй  

D. Хохирлыг 6 сарын дундаж цалин хөлснөөс хэтрэхгүй хэмжээгээр хариуцан 
арилгах үүрэгтэй  

21. Хөдөлмөрийн маргаан таслах комиссын дүрмийг батлах эрх бүхий этгээдийг 
нэрлэнэ үү? 

A. Хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн Төрийн захиргааны байгууллага  

B. Мэргэжлийн хяналтын байгууллага 

C. Улсын Их Хурал  

D. Засгийн газар  

22. Ажил олгогч буюу ажилтан нь Хөдөлмөрийн маргаан таслах комиссын 
шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл түүнийг хүлээн авснаас хойш  

A. 7 хоногийн дотор давж заалдах эрхтэй  

B. 30 хоногийн дотор давж заалдах эрхтэй  

C. 14 хоногийн дотор давж заалдах эрхтэй  

D. 10 хоногийн дотор давж заалдах эрхтэй  

23. Хэлэлцээ нь хэдийд дуусгавар болох вэ? 

A. Хоёр талын төлөөлөгч гарын үсэг зурснаар дуусгавар болно 

B. Хамтын хэлэлцээрээр тохиролцсон асуудал бүрэн шийдвэрлэгдэж 
дууссанаар дуусгавар болно  

C. Хамтын хэлэлцээрийг санаачилсан талын саналыг нөгөө тал нь хүлээн 
авснаар дуусгавар болно 

D. Хэлэлцээ нь талуудын бүх төлөөлөгч хамтын гэрээ, хэлэлцээрт гарын үсэг 
зурснаар дуусгавар болно  

24. Ямар тохиолдолд ажилтныг өөртэй нь тохиролцсоны үндсэн дээр хөдөлмөрийн 
гэрээнд заагаагүй ажилд эсхүл өөр байгууллагад түр хугацаагаар ажиллуулж 
болох вэ? 

A. Ямар ч тохиолдолд болохгүй  

B. Өөртэй нь тохиролцсон бол ямарч тохиолдолд болно  
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C. Орон тоо хасагдсан, байгууллага татан буугдсан үед болно  

D. Сул зогсолтын үед болно  

25. Ажилтан цэргийн албан тушаалд татагдах зарлан дуудах хуудас авсан бол түүний 
ажил албан тушаалыг…………………………… 

A. Цэргээс халагдаж иртэл хэвээр хадгална  

B. Хөдөлмөрийн гэрээг дуусгавар болгоно  

C. Байгууллагын нөөцөд авч цэргээс халагдаж иртэл өөр хүн ажиллуулна 

D. Цэргийн жинхэнэ албанд татсан тухай цэрэг татлагын комиссийн шийдвэр 
гартал ажил албан тушаалыг хэвээр хадгална  

26. Ажлаас буруу халагдсан ажилтныг шүүхийн шийдвэрээр ажилд нь эргүүлэн 
тогтоосон тохиолдолд түүний эрхэлж байсан ажил, албан тушаалд шинээр орсон 
ажилтны…………….. 

A. Хөдөлмөрийн гэрээг өөрчилж өөр ажил, албан тушаалд шилжүүлнэ  

B. Хөдөлмөрийн гэрээг дахин байгуулж, тухайн орон тоонд давхар 
ажиллуулна  

C. Хөдөлмөрийн гэрээг цуцалж, ажлаас хална  

D. Хөдөлмөрийн гэрээг цуцалж, бололцооны дагуу өөр ажил олж өгнө  

27. Ажил албан тушаал нь хэвээр хадгалагдаж байгаа хөдөлмөрийн гэрээг ажил 
олгогчийн санаачлагаар цуцалж болохуу? 

A. Ажилтантай тохиролцсон бол болно  

B. Орон тоо хасагдсан, цомхотгогдсон тохиолдолд болно  

C. Аж ахуй нэгж, байгууллагын харъяалал, өмчлөгч өөрчлөгдсөнөөс бусад 
тохиолдолд цуцлахыг хориглоно  

D. Аж ахуй нэгж, байгууллага татан буугдсанаас бусад тохиолдолд цуцлахыг 
хориглоно  

28. Ажил олгогч ажилтны цалин хөлснөөс суутгал хийх тушаал гаргасан бөгөөд 
суутгалын хэмжээ нь ажилтны нэг сарын дундаж цалин хөлснөөс их байхаар 
тогтоожээ. Энэ хууль зүйн үндэслэлтэй юу? 

A. Хохирол нөхөн төлүүлэх тушаал гаргасан тул үндэслэлтэй  

B. Хэд хэдэн суутгал нэгэн зэрэг хийх бол үндэслэлтэй  

C. Үндэслэлгүй. Ажилтны нэг сарын дундаж цалин хөлснөөс хэтэрсэн 
хохирлыг хөдөлмөрийн маргаан таслах комисст гаргана 

D. Үндэслэлгүй. Ажилтны нэг сарын дундаж цалин хөлснөөс хэтэрсэн 
хохирлыг нөхөн төлүүлэх тухай нэхэмжлэлийг шүүхэд гаргана 

29. Ажлаас халсан тушаал гарсан өдөр ажилтан ажлаа хүлээлгэн өгөөгүй бол түүний 
ажлаас халагдсан өдрийг хэрхэн тогтоох вэ? 

A. Ажил олгогч,ажилтан харилцан тохиролцоно  

B. Тушаал гарсан өдрөөр тогтооно  

C. Тойрох хуудас бөглөж өгсөн өдрөөр тогтооно  

D. Ажил хүлээлгэн өгсөн сүүлчийн өдрөөр тогтооно  
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30. Эрхийн хязгаарлагдмал чадамжтай буюу бүрэн чадамжгүй этгээдтэй байгуулсан 
хөдөлмөрийн гэрээг……………. хүчин төгөлдөр бус гэж үзнэ. 

A. Байгууллагдсан үеэс эхлэн  

B. Асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийн зөвшөөрөл аваагүй тохиолдолд  

C. Шүүхийн шийдвэрээр  

D. Уг ажилтан ажил үүргээ гүйцэтгэхгүй болсон өдрөөс эхлэн  

 

 

Хөдөлмөрийн тухай хууль /хариу/ 

Асуулт Хариулт Асуулт Хариулт 

1 B 16 C 

2 C 17 B 

3 C 18 D 

4 C 19 D 

5 C 20 D 

6 B 21 D 

7 A 22 D 

8 B 23 D 

9 C 24 D 

10 D 25 D 

11 C 26 D 

12 D 27 D 

13 A 28 D 

14 C 29 D 

15 A 30 D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

Төрийн албаны тухай хууль 

1. Төрийн албаны мөн чанар юу вэ? 

A. Үндэсний эв нэгдлийг хангах  

B. Хууль дээдлэх  

C. Төрийн албан хаагчийн баталгааг хангах  

D. Ард түмэндээ үйлчилж, төрд чин үнэнчээр зүтгэх  

2. Төрийн өндөр албан тушаалтны зэрэг зиндаа түүнтэй адилтгах өрийн албан 
тушаалтны зэрэглэлийг  

A. Төрийн албаны төв байгууллагын саналыг үндэслэн Засгийн газар тогтооно  

B. Засгын газрын саналыг үндэслэн Улсын их хурал тогтооно  

C. Засгын газрын саналыг үндэслэн Ерөнхийлөгч тогтооно  

D. Төрийн албаны төв байгууллагын саналыг үндэслэнУлсын их хурал тогтооно 

3. Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн нийтлэг эрхэд үл хамаарахыг ол  

A. Өөрийн хувийн хэрэг болон түүнд оруулах ажил байдлыг тодорхойлолт зэрэг 
материалтай танилцах шаардлагатай гэж үзвэл хувийн хэрэгтээ нэмэлт 
тайлбар хийх  

B. Мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх, байгууллагын удирдлагын зөвшөөрснөөр багшлах, 
эрдэм шинжилгээний ажил эрхлэх  

C. Хууль тогтоомжоор хориглоогүй, албан тушаалынхаа ашиг сонирхолд 
харшлахгүй арга хэлбэрээр хувийн аж ахуйгаа гардан эрхлэх, аж ахуй 
нэгжийнхээ үйл ажиллагааг өөрийн итгэмжлэгдсэн хүнээр хөтлүүлэх зэргээр 
орлого олох  

D. Албан тушаалын бүрэн эрхээ шашны, эсхүл шашингүй үзлийн ухуулга, 
сурталчилгаа хийхэд ашиглах  

4. Төрийн жинхэнэ албан тушаалд аль нь хамаарах вэ? 

A. Төрийн захиргааны ба төрийн үйлчилгээний албан тушаал  

B. Төрийн улс төрийн албан тушаал  

C. Төрийн улс төрийн ба төрийн захиргааны албан тушаал  

D. Төрийн захиргааны ба төрийн тусгай албан тушаал 

5. Яамны газрын дарга түүний орлогч, хэлтсийн дарга тэдгээртэй адилтгах бусад 
албан тушаал нь  

A. Тэргүүн түшмэл  

B. Дэс түшмэл  

C. Туслах түшмэл  

D. Эрхэлсэн түшмэлийн албан тушаалд хамаарна  

6. Доорхи албан тушаалын аль нь төрийн тусгай албан тушаал вэ? 

A. Улсын дээд шүүхийн тамгын хэлтсийн дарга  

B. Яамны төрийн нарийн бичгийн дарга  

C. Багийн Засаг дарга  

D. Аймгийн шүүхийн шүүгч 
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7. Төрийн тусгай албан тушаалын чиг үүрэг нь: 

A. Төрийн суурь үйлчилгээг адил тэгш, чанартай,  хүртээмжтэй хүргэх болон 
төрийн байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангахад туслах  

B. Төрийн бодлого боловсруулахад мэргэшлийн зөвлөгөө өгөх 

C. Төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг төрийн захиргааны удирдлагаар 
хангах  

D. Монгол Улсын Үндсэн хууль, бусад хуульд заасан журмын дагуу үндэсний 
болон хүн амын аюулгүй байдлыг хангах, хууль дээдлэх үндсэн зарчмыг 
сахиулах, нийгмийн хэв журмыг хамгаалахтай холбогдсон төрийн тусгай чиг 
үүргийг хэрэгжүүлэх  

8. Тухайн албан тушаалыг эрхлэх мэдлэг боловсрол туршлага ур чадвартай мэргэшсэн 
байх гэдэг нь  

A. Зөвхөн төрийн албан тушаалд тавигдах ерөнхий шаардлага 

B. Зөвхөн төрийн албан тушаалд тавигдах тусгай шаардлага 

C. Төрийн албан тушаалд тавих тусгай шаардага  

D. Төрийн албан тушаалд тавих ерөнхий шаардага  

9. Төрийн албан хаагчийн хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой асуудлыг Төрийн 
албаны тухай хуулиар зохицуулаагүй байвал өөр ямар хуулиар зохицуулах вэ? 

A. Нийгмийн хамгааллын тухай хуулиар  

B. Тухайн байгууллагын харъяалагдах хуулиар  

C. Зөвхөн Төрийн албаны тухай хуулиар  

D. Хөдөлмөрийн хуулиар  

10. Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн эдлэх нийтлэг эрхэд аль нь хамаарах вэ? 

A. Монгол Улсын Үндсэн хууль бусад хуулийг дээдлэн хүндэтгэж сахин биелүүлэх  

B. Эх орон ард түмнийхээ тусын тулд иргэний ёсоор төрийн ашиг сонирхолд 
захирагдан өөрт олгогдсон бүрэн эрхийн хүрээнд ажиллах  

C. Харъяа дээд шатны албан тушаалтны хуульд нийцсэн шийдвэрийг биелүүлэх  

D. Цалин хөлсөө нэмэгдүүлэх албан тушаалын зэрэглэл дэвших ажиллах нөхцөл 
баталгаагаа сайжруулахтай холбогдсон саналыг дээд шатныхаа албан 
тушаалтанд амаар буюу бичгээр тавих  

11. Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн эдлэх эрхэд үл хамаарахыг ол  

A. Цалин хөлсөө нэмэгдүүлэх санал тавих  

B. Албан тушаалын зэрэглэл дэвших санал тавих  

C. Ажлын байрны тодорхойлолтоо албан ёсоор гаргуулан авах  

D. Шашны байгууллагын үйл ажиллагаанд төрийн албан хаагчийн хувьд оролцох  

12. Эрүүгийн хуульд заасан онц хүнд гэмт хэргээс бусад төрлийн гэмт хэрэг үйлдэж 
шүүхээр ял шийтгүүлсэн иргэнийг төрийн жинхэнэ албан тушаалд авч ажиллуулахыг 
зөвшөөрөх үү? 

A. Зөвшөөрнө 

B. Харъяалах цагдаагийн байгууллагын зөвшөөрөлтэй бол зөвшөөрнө  

C. Зөвхөн туршилтын хугацаагаар ажиллуулна  
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D. Ялгүйд тооцох хугацаа нь дууссан бол зөвшөөрнө  

13. Бат одоо 27 настай. Тэрээр төрийн албан хаагчийн мэргэшлийн шалгалтанд орж 
тэнцсэн бөгөөд зарлагдсан захиргааны албан тушаалд орж ажиллах болоход 
түүнийг цэргийн алба хаагаагүй хэмээн ажиллуулахаас татгалзжээ. Энэ нь хууль 
зүйн үндэстэй эсэхийг тодорхойл  

A. Татгалзал үндэстэй. Хуулийн дагуу цэргийн жинхэнэ алба хаах үүрэг хүлээсэн 
иргэн төрийн албаны онцлог төрөл болох энэ үүргээ биелүүлээгүй бол төрийн 
албанд авч ажиллуулахыг хориглоно  

B. Энэ талаар хуулиар хориглосон заалт байхгүй  

C. Татгалзал үндэсгүй. Цэргийн алба хаах насны дээд хязгаар өнгөрсөн тул 
төрийн албанд ороход харшлах шалтгаан байхгүй 

D. Татгалзал үндэсгүй. 2008 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдөр батлагдсан Төрийн 
албаны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон 
өдрөөс өмнө 18 нас хүрсэн байсан тул 

14. Хуульч сонгон шалгаруулах тухай хуульд заасны дагуу сонгон шалгаруулалтанд 
тэнцэн гэрчилгээ авсан Монгол Улсын иргэн шүүгчийн албан тушаал эрхлэх, 
прокуророор ажиллахад төрийн албаны мэргэшлийн шалгалт өгөх шаардлагатай 
эсэхийг тодорхойл  

A. Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалт заавал өгнө  

B. Шүүхийн Ерөнхий зөвлөл болон Прокурорын мэргэшлийн хорооны саналыг 
харгалзан шийдвэрлэнэ  

C. Төрийн албаны Зөвлөл шийдвэрлэнэ 

D. Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтаас чөлөөлөгдөнө 

15. Тэргүүн түшмэлийн албан тушаалын зэрэг дэвийг олгох эрх бүхий субьект аль нь 
вэ? 

A. Монгол Улсын Ерөнхий сайд  

B. Монгол улсын сайд  

C. Аймаг нийслэлийн Засаг дарга 

D. Монгол улсын Ерөнхийлөгч  

16. Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг захиргааны санаачлагаар албан тушаал бууруулах 
үндэслэл аль нь вэ? 

A. Ажлын байрны тодорхойлтод заасан зорилго, зорилтоо хангалттай биелүүлсэн  

B. Үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшингийн үнэлгээ нь хангалттай 
дүгнэгдсэн 

C. Албан ажлын зайлшгүй шаардлагыг үндэслэн төрийн жинхэнэ албан хаагчийг 
түүнтэй тохиролцож  

D. Үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшин нь төрийн тухайн албан тушаал 
эрхлэх шаардлага хангахгүй байх  

17. Аль нь захиргааны санаачлагаар төрийн албан хаагчийг албан тушаал бууруулах 
үндэслэл болох вэ? 

A. Биеийн эрүүл мэндийн байдлын улмаас  

B. Дээд шатны удирдлагатайгаа зөрчилдсөн  

C. Сургуульд хамрагдах болсон  
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D. Албан тушаал /ажлын байр/-ын тодорхойлтод заасан зорилго хангалтгүй 
биелүүлсэн 

18. Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг төрийн албанаас чөлөөлөх үндэслэлээс аль илүүц 
вэ? 

A. Тэтгэвэр тогтоолгох насанд хүрсэн  

B. Төрийн алба хаах насны дээд хязгаарт хүрсэн  

C. Төрийн албанаас чөлөөлөгдөх санаачлагыг өөрөө гаргасан  

D. Хуульд өөрөөр заагаагүй бол биеийн эрүүл мэндийн байдлын улмаас 1 жилээс 
дээш хугацаагаар албан ажлаа хийхгүйгээр эмчүүлж сувилуулах 
шаардлагатай болсон 

19. Төрийн захиргааны алба хаагчдад оногдуулах сахилгын шийтгэлд үл хамаарахыг 
олно уу? 

A. Сануулах  

B. Албан тушаалын цалингийн хэмжээг 6 сар хүртэл хугацаагаар 20 хүртэл 
хувиар бууруулах  

C. Төрийн албанд 1 жилийн хугацаанд эргэж орох эрхгүйгээр халах  

D. Тусгайлан олгосон эрх  

20. Төрийн алба хаагчид төрийн албанд 1 жилийн хугацаанд эргэж орох эрхгүйгээр 
халах сахилгын шийтгэлийг хэн ногдуулах вэ? 

A. Ийм төрлийн сахилгын шийтгэлийг зөвхөн захиргааны шүүх ногдуулах эрхтэй  

B. Төрийн албанд эргэж орох эсэх нь байгууллагын хүрээнээс давсан асуудал тул 
Төрийн албаны зөвлөл ногдуулна  

C. Сахилгын шийтгэлийн ийм төрөл байхгүй 

D. Түүнийг томилсон төрийн байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтны 
шийдвэрээр ногдуулна 

21. Төрийн албан хаагч цалин хөлс, нөхөх төлбөр, тусламж, шагнал, урамшил, тэтгэвэр, 
тэтгэмж авах нь: 

A. Төрийн албан хаагчийн үүрэг  

B. Төрийн албан хаагчийн эрх  

C. Төрийн албан хаагчид олгож буй тусламж 

D. Төрийн албан хаагчийн баталгаа мөн 

22. Төрийн үйлчилгээний албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн сүлжээ жишгийг 
хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага болон төрийн 
албаны төв байгууллагын саналыг үндэслэн…………….. тогтооно. 

A. Улсын Их Хурал 

B. Төрийн албаны зөвлөл 

C. ХЗДХЯам  

D. Засгийн газар  

23. Төрийн албан хаагчид олгох нөхөн төлбөрөөс аль нь илүүц вэ? 

A. Албан томилолтын зардал 



24 

B. Албан ажлын хэрэгцээнд батлагдсан нормативын дагуу хувийн унаа албан 
ажилдаа хэрэглэсэн тохиолдолд хувиас гарсан зардал 

C. Гадаад улсад болон нэг аймаг, хотоос нөгөө аймаг, хотод, түүнчлэн аймаг, 
хотын дотор төрийн байгууллагад ажиллахаар томилогдсон албан хаагчид 
уналга, ачаа тээш, зам хоногийн зардал, түүний гэр бүлийн болон асрамжинд 
байдаг хүмүүст уналга, ачаа тээшийн зардал 

D. Эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлсний зардал  

24. Тэтгэвэр тогтоолгохнасанд хүрч төрийн жинхэнэ албанаас чөлөөлөгдөж байгаа 
албан хаагчид ямар тусламж үзүүлэх вэ? 

A. Тусламж олгохгүй 

B. Тухайн байгууллага хугацааг тогтоож албан тушаалын цалинтай нь тэнцэх 
хэмжээний нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгоно 

C. 18 сарын албан тушаалын цалинтай нь тэнцэх хэмжээний нэг удаагийн 
буцалтгүй тусламж олгоно 

D. 36 сарын албан тушаалын цалинтай нь тэнцэх хэмжээний нэг удаагийн 
буцалтгүй тусламж олгоно  

25. Хэн нь Төрийн албаны Зөвлөлийн орон тооны бус гишүүн биш бэ? 

A. Улсын их хурлын Тамгын газрын ерөнхий нарийн бичгийн дарга 

B. Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын тэргүүн дэд дарга 

C. Шүүхийн ерөнхий Зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга 

D. Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга 

26. Төрийн албан хаагчид хориглох зүйлээс аль нь илүүц вэ? 

A. Албан тушаалын бүрэн эрхээ урвуулан ашиглах  

B. Бусдыг дарамтлах, хавчин гадуурхах, эрхшээлдээ байлгах  

C. Аж ахуй нэгжийн үйл ажиллагааг гардан эрхлэх, бусдад зуучлах  

D. Өөрийн хувийн хэрэг болон түүнд оруулах ажил байдлын тодорхойлолт зэрэг 
материалтай танилцах, шаардлагатай гэж үзвэл хувийн хэрэгтээ нэмэлт 
тайлбар хийх  

27. Төрийн улс төрийн албан тушаалд аль нь хамаарах вэ? 

A. Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал 

B. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн ажлын албаны дарга 

C. Төрийн нарийн бичгийн дарга 

D. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга 

28. Тэргүүн түшмэлийн албан тушаалд аль нь хамаарах вэ? 

A. Дэд сайд 

B. Яамны газрын орлогч дарга  

C. Яамны газрын дарга 

D. Яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга 

29. Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үйл ажиллагаанд хориглох зүйл аль нь вэ? 
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A. Мэргэшлийн түвшингийн талаар харъяалах дээд шатны удирдах ажилтны 
үнэлгээг эс зөвшөөрөх 

B. Хувийн хэрэгтээ нэмэлт тайлбар хийх  

C. Шашин шүтэх  

D. Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгчөөр 
сонгогдох 

 

Төрийн албаны тухай хууль /хариу/ 

Асуулт Хариулт Асуулт Хариулт 

1 D 16 D 

2 D 17 D 

3 D 18 D 

4 D 19 D 

5 D 20 D 

6 D 21 D 

7 D 22 D 

8 D 23 D 

9 D 24 D 

10 D 25 D 

11 D 26 D 

12 D 27 D 

13 D 28 D 

14 D 29 D 

15 D   
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Монгол улсын яамны эрх зүйн байдлын тухай хууль 

1. Яам нь сайдад эрхлэх асуудлынхаа хүрээнд хэрэгжүүлээгүй чиг үүрэг аль нь вэ? 

A. Бодлогын хэрэгжилтийг нь зохицуулах  

B. Бодлогын удирдамжаар хангах  

C. Хяналт шинжилгээ хийх  

D. Стратегийн төлөвлөлтийг удирдах  

2. Яамны үйл ажиллагааны үндсэн зарчимд аль нь орохгүй вэ? 

A. Үндэсний эв нэгдлийг хангах  

B. Тэгш байдлыг хангах  

C. Хууль дээдлэх  

D. Төрийн үйлчилгээний хүртээмжийг хангах  

3. Яамыг гадаад дотоодод Монгол Улсын сайдаас өөр хэн төлөөлөх вэ? 

A. Өөр төлөөлөх субьект байхгүй 

B. Дэд сайд  

C. Төрийн нарийн бичгийн дарга 

D. Яамны газрын даргаас өндөр албан тушаал бүхий субьект  

4. Сайдын эрхлэх ажлын хүрээнд яамны хийх нийтлэг ажилд аль нь орохгүй вэ? 

A. Ерөнхийлөгчийн зарлигийн биелэлтийг хангуулах  

B. Хуулийг хэрэглэж байгаа практикийг судалж нэгтгэн боловсронгуй болгох 
санал боловсруулах  

C. Ерөнхийлөгчийн зарлигийн практикийг судлах  

D. Ерөнхийлөгчийн зарлигийн сурталчлах  

5. Яамны үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөөнд заасан хүрээнд хөрөнгө оруулалтыг 
санхүүжүүлэх үүрэг хэний эрх хэмжээний үүрэг вэ? 

A. Сайдад 

B. Дэд сайдад 

C. Төрийн нарийн бичгийн даргад  

D. Засгийн газарт  

6. Дараахийн аль нь төрийн нарийн бичгийн даргын бүрэн эрхийн асуудал биш вэ? 

A. Яамны ажилтныг төрийн албанаас халах  

B. Ажилтныг үр дүнгээр нь шагнах  

C. Яамны нэр дээр банкинд нээсэн харилцах дансыг хаах 

D. Яамны нэгжийн ажилтны мэргэшлийн түвшинг үнэлэх  

7. Яамны төрийн нарийн бичгийн даргад зөвлөх үүрэг бүхий Зөвлөлийн ажиллах 
журмыг хэн батлах вэ? 

A. Төрийн нарийн бичгийн дарга  

B. Сайд  

C. Дэд сайд  



27 

D. Тус Зөвлөлийн гишүүдийн олонхийн саналаар  

8. Яамны төрийн ерөнхий менежер хэн бэ? 

A. Сайд  

B. Дэд сайд 

C. Яамны санхүү, төсөв хариуцсан нэгжийн удирдлага  

D. Төрийн нарийн бичгийн дарга 

9. Яамын төрийн нарийн бичгийнгаргасан тушаал нь хууль тогтоомж зөрчсөн нь 
тогтоогдсон бол: 

A. Түүнийг Төрийн нарийн бичгийн дарга өөрөө хэрэв уг албан тушаалтан хууль 
тогтоомжид заасан хугацаанд шийдвэрлээгүй бөгөөд хуульд өөрөөр заагаагүй 
бол сайд тус тус хүчингүй болгоно 

B. Зөвхөн сайд хүчингүй болгоно  

C. Засгийн газар хүчингүй болгоно 

D. Түүнийг Төрийн нарийн бичгийн дарга өөрөө хэрэв уг албан тушаалтан хууль 
тогтоомжид заасан хугацаанд шийдвэрлээгүй бөгөөд хуульд өөрөөр заагаагүй 
бол Ерөнхий сайд тус тус хүчингүй болгоно 

10. Яамны үйл ажиллагааны стратегийг хэн батлах вэ? 

A. Сайд 

B. Төрийн нарийн бичгийн дарга 

C. Сайдын зөвлөл  

D. Засгийн газар  

11. Яамны зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжийн ажлын байрны тодорхойлолтыг хэн 
батлах вэ? 

A. Сайдын санал болгосноор засгийн газрын хуралдаанаар  

B. Төрийн нарийн бичгийн дарга 

C. Төрийн нарийн бичгийн даргийн саналаар Дэд сайд  

D. Яамны зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжийн удирдлагын санал болгосноор 
Төрийн нарийн бичгийн дэргэдэх Зөвлөл 

12. Яамны хөдөлмөрийн дотоод журмыг батлах асуудал ямар албан тушаалтны бүрэн 
эрхийн асуудал вэ? 

A. Төрийн нарийн бичгийн даргийн зөвлөл батална  

B. Төрийн нарийн бичгийн дарга батална  

C. Дэд сайд батална  

D. Төрийн захиргаа, удирдлагын газрын удирдлагын саналаар Дэд сайд батална  

13. Яамнаас Улсын Их Хурлын гишүүнтэй ямар журмаар харилцах вэ? 

A. Шууд харилцана  

B. Улсын Их Хурлын Тамгын газраар дамжуулан харилцана  

C. Сайдаараа дамжуулан харилцана 

D. Энэ талаар хуульд тодорхой тусгаагүй учраас Улсын Их Хурлын гишүүний эрх 
зүйн байдлын тухай хуулиар зохицуулсан  
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14. Сайдаас Монгол Улсын Ерөнхийлөгчтэй харилцахад дэмжлэг үзүүлэх гэдэгт аль нь 
орохгүй вэ? 

A. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн холбогдох шийдвэрийн биелэлтийг 
хангах  

B. Сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний чиглэлээр Ерөнхийлөгчөөс өгсөн үүрэг 
даалгаврын биелүүлэх  

C. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигийн биелэлтийг хангах  

D. Сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд Ерөнхийлөгчийн тамгын газарт 
шаардлагатай баримт бичгийн төсөл боловсруулж өгөх 

15. Яамнаас Ерөнхийлөгчийн ажлын албатай хэрхэн харилцах вэ? 

A. Төрийн нарийн бичгийн даргын зөвлөлөөр дамжуулан харилцана  

B. Шууд харилцана 

C. Сайдаараа дамжуулан харилцана 

D. Сайд болон Дэд сайдаар дамжуулан харилцана 

16.  Аль нь буруу вэ? 

A. Яам нь Ерөнхийлөгчийн ажлын албатай шууд, Улсын Их хурлын гишүүнтэй 
сайдаараа дамжуулан харилцана  

B. Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага нь яамтай сайдаар дамжуулан харилцана  

C. Засгийн газрын гишүүн яамтай сайдаар нь дамжуулан, харин Ерөнхий сайд 
яамтай шууд харилцана  

D. Яам нь Ерөнхийлөгчтэй сайдаараа дамжуулан, нутгийн өөрөө удирдах 
байгууллагатай Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргаар дамжуулан 
харилцана  

17. Яам нь сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд төрийн болон төрийн өмчийн оролцоотой 
аж ахуй нэгж, байгууллагатай ямар журмаар харилцах вэ? 

A. Хуульд заасан журмаар харилцана  

B. Дэд сайдаар дамжуулан харилцана  

C. Төрийн нарийн бичгийн даргаар дамжуулан харилцана  

D. Шууд харилцана  

18. Иргэдийг сайд хүлээж авч уулзах ажлыг яамнаас сард хэдэн удаа зохион байгуулах 
ёстой вэ? 

A. Хоёроос доошгүй удаа  

B. Нэгээс дээш удаа 

C. Дотоод журмаараа шийдвэрлэх асуудал  

D. Тогтоосон тоог хуулиар заагаагүй  

19. Яамны шагнал олгох журмыг хэн тогтоох вэ? 

A. Сайд тогтооно 

B. Төрийн нарийн бичгийн дарга тогтооно 

C. Засгийн газар тогтооно  

D. Захиргаа удирдлагын асуудал эрхэлсэн нэгжийн удирдлага тогтооно  
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20. Аль нь төрийн захиргааны төв байгууллага вэ? 

A. Төрийн албаны зөвлөл  

B. Засгийн газар  

C. Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар  

D. Байгал орчин ногоон, хөгжлийн яам  

21. Батлагдсан төсөв, орон тооны дээд хязгаартаа багтаан яамны төсвийн хөрөнгийг 
тогтоосон журмын дагуу захиран зарцуулах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэх субъект? 

A. Засгийн газрын гишүүн  

B. Яамны төрийн захиргаа, удирдлагын газрын дарга  

C. Сайд 

D. Төрийн нарийн бичгийн дарга 

22. Яамны үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөөнд заавал тусгах зүйл аль нь вэ? 

A. Яамны зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, ажилтны үйл ажиллагааны үр дүнг 
тооцож дүгнэх, арга хэлбэр  

B. Албан тушаалд томилох, албан тушаалаас чөлөөлөх, халах  

C. Захиргаа ажилтны эрх үүрэг  

D. Захиргаа, ажилтны эрх, үүрэг Ажилтны ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг 
хангах хөтөлбөр  

23. Яам нутгийн өөрөө удирдах байгууллагатай хэнээр дамжуулан харилцах вэ? 

A. Засаг даргын тамгын газраар дамжуулан  

B. Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Нарийн бичгийн даргаар дамжуулан  

C. Засаг даргаар дамжуулан  

D. Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн даргаар дамжуулан  

24. Яам нь нутгийн захиргааны байгууллагатай хэнээр дамжуулан харилцах вэ? 

A. Аймаг, нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын газраар дамжуулан  

B. Аймаг, нийслэл, сум дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраар дамжуулан  

C. Аймаг, нийслэл, сум дүүргийн Засаг даргаар дамжуулан  

D. Аймаг,  нийслэлийн Засаг даргаар дамжуулан  

Монгол улсын яамны эрх зүйн байдлын тухай хууль /хариу/ 

Асуулт Хариулт Асуулт Хариулт 

1 D 13 C 

2 D 14 D 

3 C 15 B 

4 C 16 C 

5 C 17 A 

6 D 18 A 

7 A 19 A 

8 D 20 D 

9 A 21 D 

10 D 22 D 

11 B 23 D 

12 B 24 D 
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Захиргааны хариуцлагын тухай хууль 

1. Захиргааны зөрчил гэж юу вэ? 

A. Гэмт хэргийн шинжийг агуулаагүй аливаа үйлдэл эс үйлдэхүйг захиргааны 
зөрчил гэнэ  

B. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт дагаж мөрдүүлэхээр тогтоосон дүрэм журмыг 
санаатай болон болгоомжгүйгээр зөрчсөн үйлдэл, эс үйлдэхүйг захиргааны 
зөрчил гэнэ  

C. Захиргааны хариуцлагын тухай хуульд захиргааны хариуцлага 
хүлээлгэхээр заасан нийгмийн хор, аюулаар бага үйлдэл, эс үйлдэхүйг 
захиргааны зөрчил гэнэ  

D. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт бүх нийтээр буюу тухайн нутаг дэвсгэрт дагаж 
мөрдүүлэхээр тогтоосон захиргааны журам санаатай буюу 
болгоомжгүйгээр зөрчсөн үйлдэл, эс үйлдэхүйг захиргааны зөрчил гэнэ  

2. Иргэн А захиргааны шийтгэл эдэлж дууссанаас хойш 1 жилийн дотор захиргааны 
зөрчил гаргаагүй байна. А-г захиргааны шийтгэлгүйд тооцох уу? 

A. Захиргааны хариуцлагын тухай хуульд захиргааны шийтгэлгүйд тооцох 
тухай зохицуулалт байхгүй  

B. А нь захиргааны шийтгэл хүлээснээс хойш 1 жилийн дотор захиргааны 
журам зөрчөөгүй тул захиргааны шийтгэлгүйд тооцно  

C. Захиргааны шийтгэл хүлээснээс хойш 6 сарын дотор захиргааны журам 
зөрчөөгүй тул захиргааны шийтгэлгүйд тооцно  

D. А-г захиргааны шийтгэлгүйд тооцох эрх зүйн үндэслэл байхгүй  

3. Зөрчлийг хянан шалгах ажиллагааны явцад үзлэг шинжилгээ хийж болох уу? 

A. Зөрчлийг хянан шалгах ажиллагааны хугацаа богино учраас үзлэг 
шинжилгээ хийж болохгүй  

B. Захиргааны хариуцлагын тухай хуульд үзлэг шинжилгээ хийх тухай 
заагаагүй учраас болохгүй  

C. Болно  

D. Хуульд Зөрчлийн шинж чанараас шалтгаалан үзлэг шинжилгээ хийж болох 
тухай заасан тул хуульд заасан зөрчлийн тухайд болно  

4. Улсын хилийн дэглэм зөрчихөөс бусад захиргааны зөрчил гаргасан этгээдийг 
албадан саатуулахын тулд ямар нэг байгууллага, албан тушаалтанд мэдэгдэх 
шаардлагатай юу? 

A. Харъяалах прокурорын газарт албан ёсоор мэдэгдэх шаардлагатай  

B. Эрх бүхий этгээд хэн нэг байгууллага, албан тушаалтанд мэдэгдэхгүйгээр 
албадан саатуулах арга хэмжээ авна  

C. Харъяалах шүүхэд албан ёсоор мэдэгдэх шаардлагатай  

D. Харъяалах прокурорын байгууллагаар уламжлан шүүхэд мэдэгдэх 
шаардлагатай  

5. Захиргааны баривчлахаас бусад шийтгэл ногдуулсан шийдвэрийн биелэлтийг хэн 
хариуцах вэ? 

A. Захиргааны шийтгэл ногдуулсан эрх бүхий албан тушаалтан өөрөө  

B. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага 
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C. Цагдаагийн байгууллага  

D. Захиргааны шийтгэл ногдуулсан эрх бүхий албан тушаалтнаас даалгасан 
этгээд шийдвэрийн биелэлтийг хариуцна 

6. Зохих зөвшөөрөлгүйгээр эмчилгээ явуулсан иргэнд ямар хариуцлага хүлээлгэх 
вэ? 

A. Олсон орлогыг хурааж захиргааны хариуцлага хүлээлгэнэ 

B. Хийсэн эмчилгээний улмаас хохирол учраагүй бол хариуцлага хүлээлгэх 
үндэслэлгүй  

C. Үйл ажиллагааг нь зогсоож хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр иргэдэд 
сэрэмжлүүлэх арга хэмжээ авна  

D. Хууль тогтоомжоор хориглоогүй учраас хариуцлага хүлээлгэх үндэслэлгүй  

7. Зөрчлийг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны талуудын давж заалдах гомдлын 
талаар зохих дээд шатны эрх бүхий албан тушаалтны гаргасан шийдвэрийг эс 
зөвшөөрч, шүүхэд гаргасан гомдлыг ямар журмаар шийдвэрлэх вэ? 

A. Иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд заасан журмын дагуу 
шийдвэрлэнэ  

B. Захиргааны зөрчлийг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны журмын дагуу 
шийдвэрлэнэ  

C. Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны журмын дагуу 
шийдвэрлэнэ  

D. Засгийн газраас тусгайлан тогтоосон журмын дагуу шийдвэрлэнэ  

8. Зөрчил гаргасан этгээд захиргааны шийтгэл ногдуулсан торгуулийн хуудас 
шийтгэврийг хүлээн авсан өдрөөс хойш........................хоногийн дотор давж 
заалдаж болно. 

A. 30 хоног  

B.  7 хоног  

C. 14 хоног  

D. 10 хоног  

9. Захиргааны шийтгэлийн нэг төрөл болох тусгайлан олгосон эрх хасах буюу 
тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх хасах шийтгэлийн хэлбэрийг тодорхойлно уу? 

A. Үндсэн шийтгэл  

B. Үндсэн ба давхар шийтгэл 

C. Зөвхөн нэмэгдэл шийтгэл  

D. Үндсэн болон нэмэгдэл шийтгэл 

10. Согтуурах мансуурах донтой болон сэтгэцийн өвчтэй этгээдийг албадан 
саатуулах байр нь: 

A. Хяналттай тогтоосон дэглэм, тусгай шаардлага хангасан  

B. Тусгай хамгаалттай тогтоосон шаардлага хангасан байна  

C. тогтоосон дэглэм, тусгай хяналт, шаардлага хангасан байна 

D. Хяналт хамгаалттай, тусгайлсан тогтоосон дэглэм, шаардлага хангасан 
байна 



32 

 

Захиргааны хариуцлагын тухай хууль /хариу/ 

Асуулт  Хариулт  

1 D 

2 B 

3 C 

4 C 

5 A 

6 A 

7 A 

8 D 

9 D 

10 D 
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Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг 
шийдвэрлэх тухай 

 

1. Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг 
шийдвэрлэх тухай хуулийн дагуу “мэдэгдэл” гэдэг нь 

A. Гомдлоос бусад асуудлаар төрийн байгууллага албан тушаалтанд хандаж 
гаргасан хүсэлт  

B. Төрийн ба нутгийн удирдлагын байгууллага,  албан тушаалтны үйл ажиллагааг 
сайжруулах шинэчлэх талаар гаргасан иргэний хүсэлт  

C. Үндсэн хууль, бусад хууль тогтоомжид заасан хүний эрх, эрх чөлөөг 
хэрэгжүүлэхтэй холбогдон иргэдээс гаргасан хүсэлт  

D. Төрийн байгууллага, албан тушаалтны шийдвэр, үйл ажиллагаагаар иргэдийн 
хуулиар хамгаалагдсан эрх, эрх чөлөө, ашиг сонирхол зөрчигдсөн гэж үзэж 
сэргээлэхээр гаргасан хүсэлт  

2. Аль нь өргөдөл гомдол гаргагчийн эрхэд хамаарах вэ? 

A. Өргөдөл, гомдлыг хугацаанд нь барагдуулах  

B. Өргөдөл, гомдолд дурдсан төр, байгууллага, хувь хүний нууцыг хадгалах   

C. Өргөдөл, гомдолд үндэслэл бүхий хариу өгөх  

D. Төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлоо 
шийдвэрлүүлэх  

3. Иргэн Б төрийн байгууллагад гомдол гаргаснаасаа хойш нэмж зарим нэг нотлох 
баримт гаргах болсон байна. Энэ тохиолдолд: 

A. Анх өгсөн гомдол болон нотлох баримтын хүрээнд л гомдлыг шийдвэрлэнэ  

B. Өргөдөл, гомдолтойгоо холбогдуулж тайлбар нотлох баримт гаргах эрхтэй  

C. Өргөдөл, гомдлын талаар гаргасан шийдвэрийн дагуу харъяа байгууллага,  
доод шатны албан тушаалтны авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлтийг 
шалгах эрхтэй  

D. Иргэн Б өргөдөл гомдлоосоо татгалзах үүрэгтэй  

4. Өргөдөл гомдлын талаар төрийн байгууллага албан тушаалтны хүлээх нийтлэг 
үүрэгт үл хамаарахыг олно уу? 

A. Иргэдийн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн талаарх мэдээллийг хэвлэл,  
мэдээллийн хэрэгслээр тогтмол хугацаанд мэдээлэх  

B. Харьяалалын дагуу ирсэн өргөдөл, гомдлыг заавал хүлээн авах  

C. Өргөдөл гомдолд дурдсан асуудал бүрийг эрх хэмжээнийхээ хүрээнд хянан 
үзэж үндэслэлтэй шийдвэрлэх  

D. Өргөдөл, гомдолтойгоо холбогдуулж тайлбар, нотлох баримт гаргах  

5. Нууц “гарт нь”гэж хаягласан өргөдөл, гомдлыг хүлээн авсан бичиг хэргийн ажилтан 
ямар арга хэмжээ авах вэ? 

A. Өргөдөл, гомдлыг хүлээн авах ерөнхий журмын дагуу бүртгэж тухайн албан 
тушаалтанд өгнө 

B. Шууд нууцын асуудал хариуцсан ажилтанд хүлээлгэн өгнө 

C. Тухайн албан тушаалтанд шууд өгнө  
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D. Задлаад шууд тухайн албан тушаалтанд өгнө  

6. Иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг 
шийдвэрлэх тухай хуульд зааснаар ямар тохиолдолд өргөдөл, гомдлыг өргөдөл 
гомдол гаргагчид 3 хоногийн дотор буцаах вэ? 

A. Төлөөлөх эрхээ нотлох баримт бичгийг хавсаргаагүй байвал  

B. Алслагдсан орон нутгаас иргэн өргөдөл, гомдол байвал 

C. Шууд харъяалдаг дээд шатны байгууллагын албан тушаалтнаас ирүүлсэн 
өргөдөл байвал  

D. Төрийн тухайн байгууллага, албан тушаалтанд иргэн өмнө нь хандаж байсан 
асуудлаар өргөдөл, гомдол гаргасан бөгөөд түүнийг дахин хянаж шийдвэрлэх 
үндэслэлгүй байвал 

7. Бурууг ол. 

A. Өргөдөл, гомдлыг хүлээн авсан өдрөөс хойш 30 хоногт багтаан шийдвэрлэнэ  

B. Шаардлагатай тохиолдолд өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх хугацааг тухайн 
байгууллагын удирдах албан тушаалтан 30 хүртэл хоногоор нэмж сунгаж 
болно  

C. Өргөдөл, гомдлыг хүлээн авсан өдрөөс хойш 14 хоногт багтаан шийдвэрлэнэ  

D. Саналын шинжтэй өргөдлийн хариуг 90 хоногт багтаан өгнө  

8. Гомдолд дурдсан зөрчигдсөн эрхийг сэргээгдэх талаар гаргасан шийдвэрийг хэн 
биелүүлэх вэ? 

A. Гомдол гаргагч иргэн биелүүлнэ  

B. Гомдолд дурдсан зөрчигдсөн эрхийг сэргээлгэх талаар гаргасан шийдвэрийг 
холбогдох этгээд биелүүлэх үүрэгтэй  

C. Тухайн асуудлыг эрхэлсэн сайд хариуцан биелүүлнэ 

D. Тухайн шатны засаг дарга хариуцан биелүүлнэ  

9. Иргэдээс өргөдөл гомдол хүлээн авсан төрийн байгууллага нь иргэдийн өргөдөл 
гомдлын шийдвэрлэлтийн талаарх мэдээллийг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр 
нийтэд мэдээлсэн байна.  

A. Тухайн төрийн байгууллага нь хууль зөрчсөн байна 

B. Төрийн байгууллага нь иргэдийн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн талаар 
олон нийтэд мэдээлэх эрхгүй  

C. Зөвхөн тухайн иргэн л зөвшөөрсөн тохиолдолд нийтэд мэдээлэж болно  

D. Иргэдийн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн талаархи мэдээллийг хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслээр тогтмол хугацаанд мэдээлэх үүргийг төрийн 
байгууллага албан тушаалтан хүлээсэн байдаг  

10. Өргөдөл, гомдол гаргагчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хохироосон нь эрүүгийн 
хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол шүүгч  

A. 10000-20000 төгрөгөөр торгох шийтгэл ногдуулна  

B. 20000-30000 төгрөгөөр торгох шийтгэл ногдуулна  

C. 20000-40000 төгрөгөөр торгох шийтгэл ногдуулна  

D. 20000-50000 төгрөгөөр торгох шийтгэл ногдуулна  
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Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, 
гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль /хариу/ 

 

Асуулт  Хариулт  

1 C 

2 D 

3 B 

4 D 

5 C 

6 A 

7 C 

8 B 

9 D 

10 D 
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Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах ашиг 
сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль 

 

1. Иргэн Б нэгэн төрийн байгууллагад мэргэжилтэнээр ажилладаг бөгөөд түүний 11 
сарын цалингийн хэмжээ 500000 төгрөг. Б- г хуримаа хийхэд нь түүний аавын найз С 
таван сая төгрөг бэлэглэжээ.Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг 
зохицуулах ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх хуульд заасны дагуу 
иргэн Б ямар арга хэмжээ авах вэ? 

A. Байгууллагынхаа эрх бүхий албан тушаалтанд хөрөнгө орлогын их хэмжээний 
өөрчлөлтийн талаарх мэдээллийг 30 хоногийн дотор мэдүүлнэ  

B. Хуримын бэлэг болгож өгсөн тул их хэмжээний өөрчлөлтийг мэдүүлэх 
шаардлагагүй  

C. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг 
сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд энэ талаар тодорхой 
заагаагүй 

D. Байгууллагынхаа эрх бүхий албан тушаалтанд хөрөнгө орлогын их хэмжээний 
өөрчлөлтийн талаарх мэдээллийг 30 хоногийн дотор мэдүүлж, 2 сая төгрөгийг 
төрийн өмчид шилжүүлнэ  

2. Төрийн захиргааны албан хаагч Б-д хувийн зардлаар гадаад улсад хямд төлбөрөөр 
суралцах боломж олджээ. Түүний сургалтын төлбөр нь 10000 доллар бөгөөд түүнд 
8000 доллар байв. Боломжийг алдахгүйн тулд үлдэгдэл 2000 долларыг өөрийн 
ажлын хамт олон, найз нөхдөөсөө бүрдүүлэхээр болж тэднээс хандив өргөхийг 
хүссэн байна. Б-гийн үйлдэлд дүгнэлт өгнө үү? 

A. Б-гийн хүссэн хандивийн хэмжээ түүний албан тушаалын 6 сарын цалингаас 
бага учир хуульд харшлахгүй 

B. Суралцах үүднээс хандив хүссэн тул Б-гийн үйлдэл хууль зөрчөөгүй  

C. Хандив авсныхаа төлөө захиргааны ямар нэгэн акт гаргаагүй,ажил албан 
тушаалаа урвуулан ашиглаж бусдад давуу байдал олгоогүй тул түүний 
үйлдлийг хууль зөрчсөн гэж үзэхгүй  

D. Суралцах үүднээс бусдаас хандив авахыг хуулиар хориглосон тул Б-гийн 
үйлдэл буруу 

3. Улсын Их Хурлын гишүүн К Засгийн газарт О яамны сайдын албыг хашдаг.  Түүнийг 
Л яамыг шалгах УИХ ын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд оруулсан байхыг мэдээд 
ажлын хэсэгт орж ажиллахаас татгалзжээ. О яамны сайдын үйлдлийг тайлбарлана 
уу? 

A. О яамны сайд УИХ-аас байгуулагдсан ажлын хэсэгт орж ажиллах үүрэгтэй тул 
түүний үйлдэл буруу  

B. О яамны сайдын үйлдэл буруу.Түүнийг ашиг сонирхлын зөрчилтэй гэж үзэж 
хариуцлага тооцуулах саналыг холбогдох байгууллага албан тушаалтанд 
тавих нь зүйтэй  

C. О яамны сайд ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн тухай мэдэгдэл бичиж Засгийн 
газарт өгсөн бол түүний үйлдэл зөв 

D. Засгийн газрын гишүүний албыг хавсарч байгаа УИХ-ын гишүүн Улсын Их 
Хурлаас байгуулагдах хяналт шалгалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд орохыг 
хуулиар хориглосон тул түүний үйлдэл зөв 
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4. Б аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эм биобэлдмэлийн чанарын хяналтын 
улсын байцаагч А тухайн аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг өөрийн төрсөн дүүгийн 
эмийн санг төлөвлөгөөт хяналт шалгалтаар шалгах болсон тул газрын даргадаа 
ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн тухай мэдэгдэл бичиж өгчээ. Б аймгийн Мэргэжлийн 
хяналтын газарт Эм биобэлдмэлийн чанарын хяналтын 1 улсын байцаагч ажилладаг 
бол аймгийн мэргэжлийн хяналтийн газрын дарга ямар шийдвэр гаргах вэ? 

A. Ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн тухай мэдэгдэл гаргаж, хяналт шалгалт 
хийхээс өөрөө татгалзсан тул улсын байцаагч А-гаар тухайн эмийн санд 
хяналт шалгалт хийлгэхгүй  

B. Хяналт шалгалт хийх өөр албан тушаалтан байхгүй төлөвлөгөөт хяналт 
шалгалтыг тасалдуулахгүй зэрэг шалтгааны улмаас тухайн эмийн санд хяналт 
шалгалт хийх зөвшөөрлийг улсын байцаагч А-д олгоно  

C. Ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн тул хяналт шалгалт хийлгэхээс татгалзаж, 
зэргэлдээ аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эм биобэлдмэлийн чанарын 
хяналтын улсын байцаагчаар хяналт шалгалтыг гүйцэтгүүлнэ  

D. Дээд шатны Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас өөр албан тушаалтан 
томилон ажиллуулах эсэх талаар лавлаж, боломжгүй бол улсын байцаагч А-д 
тухайн эмийн санд хяналт шалгалт хийх зөвшөөрөл олгоно  

5. Улсын Их Хурлын гишүүн К яамны сайд Д-гийн хөрөнгө орлогын талаар Засгийн 
газрын 1111 төвд гомдол гаргажээ. Түүний хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө 
орлогын мэдүүлгийг ямар байгууллага, албан тушаалтан шалгах вэ? 

A. Улсын Их Хурлын гишүүний хувьд УИХ-ын Ёс зүйн дэд хороо шалгаж, 
Авлигатай тэмцэх газарт хүргүүлнэ 

B. Засгийн газрын гишүүний хувьд Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын хяналт 
шинжилгээний асуудал хариуцсан нэгж шалгаж, УИХ-ын Ёс зүйн дэд хороонд 
хүргүүлнэ  

C. Ажил хавсран гүйцэтгэж байгаа тул Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын 
хороо шалгаж, Авлигатай тэмцэх газарт хүргүүлнэ 

D. Авлигатай тэмцэх газар шалгана  

6. Иргэн Б нэгэн уул уурхайн компанид хувьцаа эзэмшиж түүний дэд захирлаар 
ажиллаж байгаад хувьцаагаа зарж албан тушаалаасаа чөлөөлөгджээ. Тэрээр ажлаас 
чөлөөлөгдсөнөөс хойш 1 жилийн дараа мэргэжлийн дагуу Мэргэжлийн хяналтын 
байгууллагад улсын байцаагчаар ажилд орсон байна. Байгууллагын төлөвлөгөөт 
хяналт шалгалтын дагуу өмнө нь ажиллаж байсан компаний үйл ажиллагааг 23 
сарын дараа шудрагаар шалгаж багагүй зөрчил илрүүлэн акт тогтоож, улсад 500 сая 
төгрөгийн орлого оруулжээ. Улсын байцаагчийн тавьсан актыг эсэргүүцэж гаргасан 
компаний удирдлагын гомдлын дагуу шалгасан байгууллагын ажлын хэсэг түүний 
тогтоосон актыг хууль зүйн дагуу тавигдсан байна гэж үзсэн боловч Б-г ажлаас 
чөлөөлөх саналыг газрын удирдлагадаа оруулжээ. Б ямар алдаа гаргасан бэ? 

A. Улсын байцаагч Б алдаа гаргаагүй тул байгуулагын ажлын хэсгийн санал 
хууль зүйн үндэслэлгүй  

B. Улсын байцаагч Б өмнө нь ажиллаж байсан компанийхаа талд үйлчилж 
хамгийн бага хэмжээгээр акт тогтоосныг ажлын хэсэг нотолсон  

C. Улсын байцаагч Б нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн этгээдийн 
урьдчилсан мэдүүлгийг хугацаа хожимдуулж гаргасан  
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D. Улсын байцаагч Б өмнөх ажлаас чөлөөлөгдсөнөөс хойш хуульд заасан 
хугацаа өнгөрөөгүй байхад ажиллаж байсан аж ахуй нэгждээ хяналт, шалгалт 
хийсэн  

7. Татварын улсын байцаагч Б нь үйлчлүүлэгч аж ахуй нэгж болох О компанитай ашиг 
сонирхлын зөрчилтэй байсныг түүний найз байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан 
Ю мэдсэн боловч нуун дарагдуулж, холбогдох албан тушаалтанд мэдэгдээгүй 
болохыг түүний удирдлагууд олж тогтоожээ. Ю-д ямар хариуцлага тооцох вэ? 

A. Эрх бүхий албан тушаалтан Ю-д хариуцлага тооцох хууль зүйн үндэслэл 
байхгүй  

B. Эрх бүхий албан тушаалтан Ю-д томилох эрх бүхий этгээд албан тушаалын 
цалингийн хэмжээг гурван сар хүртэл хугацаагаар 30 хувиар бууруулах 
сахилгын шийтгэл ногдуулна  

C. Эрх бүхий албан тушаалтан Ю-г нэг сарын хөдөлмөрийг хөлсний доод хэмжээг 
нэгээс тав дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно  

D. Шүүгч эрх бүхий албан тушаалтан Ю-г нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод 
хэмжээг нэгээс тав дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгож 
томилох эрх бүхий этгээд нь албан тушаалын цалингийн хэмжээг гурван сар 
хүртэл хугацаагаар 30 хувиар бууруулах сахилгын шийтгэл давхардуулан 
ногдуулж болно  

8. Төрийн захиргааны нэгэн байгууллагын дарга иргэн Б-г ажилд авахаар болж 
урьдчилсан мэдүүлгийг Авлигатай тэмцэх газарт хүргүүлжээ. Авлигатай тэмцэх 
газраас иргэн Б-г тухайн албан тушаал томилоход ашиг сонирхлын зөрчил үүсч 
байгаа тухайн албан бичгийг томилох эрх бүхий этгээдэд хүргүүлсэн боловч үл 
ойшоож түүнийг томилсон зөрчил гаргасан байна. Дээд шатны байгууллагын дарга 
нь түүнийг зөрчил гаргасан гэж үзээд цалин бууруулах сахилгын шийтгэл 
ноогдуулжээ.Түүнд ногдуулсан сахилгын арга хэмжээ хууль зүйн үндэслэлтэй юу? 

A. Хууль зүйн үндэслэлгүй. Авлигатай тэмцэх газар нь ерөнхий менежерийн 
хуулиар олгосон бүрэн эрхийг хязгаарлахгүй  

B. Хууль зүйн үндэслэлтэй. 

C. Хууль зүйн үндэслэлгүй. Тушаалыг хүчингүй болгож сануулах сахилгын 
шийтгэл ногдуулах ёстой  

D. Хууль зүйн үндэслэлгүй. Албан тушаал бууруулах арга хэмжээ авах ёстой 

9.  Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын Дэд даргыг Монгол Улсын Шадар сайд 
томилдог бол тэрээр хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ 
хаана мэдүүлэх ёстой вэ? 

A. Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт  

B. Монгол Улсын Шадар сайдын ажлын албанд  

C. Авлигатай тэмцэх газарт  

D. Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газарт  

10. Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг нь………….. байна. 

A. Байгууллагын дарга зөвшөөрөл олгосон бол нээлттэй  

B. Нууц  

C. Нээлттэй байх асуудлыг журмаар зохицуулсан  

D. Нээлттэй 
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Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах ашиг 
сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль хууль /хариу/ 

 

Асуулт  Хариулт  

1 D 

2 D 

3 D 

4 D 

5 D 

6 D 

7 D 

8 D 

9 D 

10 C 
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Монгол Улсын Засгийн газрын Агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хууль 

 

1. Засгийн газрын Агентлагийн  эрх зүйн байдлын тухай хуулийн зорилт нь  

A. Засгийн газрын агентлагийн зохион байгуулалт үйл ажиллагааны эрх зүйн 
үндсийг тодруулж тэдгээртэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино  

B. Засгийн газрын агентлагийн зохион байгуулалт үйл ажиллагааны эрх зүйн 
үндсийг тодорхойлж  тэдгээртэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино  

C. Засгийн газрын агентлагийн бүтцийн эрх зүйн үндсийг тодорхойлж тэдгээртэй 
холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино  

D. Засгийн газрын агентлагийн зохион байгуулалт үйл ажиллагааны эрх зүйн 
үндсийг тодорхойлж  тэдгээртэй холбогдсон харилцааг хамгаалахад  оршино  

2. Агентлаг түүний чиг үүрэг нь 

A. Засгийн газрын үйл ажиллагааны зохих салбар хүрээний бодлогыг улсын 
хэмжээнд хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий төрийн захиргааны байгууллага мөн  

B. Засгийн газрын үйл ажиллагааны зохих салбар хүрээний бодлогыг улсын 
хэмжээнд хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий төрийн захиргааны төв байгууллага мөн  

C. Засгийн газрын үйл ажиллагааны зохих салбар хүрээний бодлогыг 
хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий төрийн захиргааны байгууллага мөн  

D. Засгийн газрын үйл ажиллагааны зохих салбар хүрээний бодлогыг олон улсын 
хэмжээнд хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий төрийн захиргааны байгууллага мөн  

3. Агентлаг байгуулах эрх бүхий этгээд  

A. Засгийн газар  

B. УИХ  

C. Засгийн газрын гишүүн  

D. Ерөнхий сайд  

4. Агентлагыг хэний санаачлагаар байгуулах вэ?  

A. УИХ ын гишүүн 

B. Ерөнхий сайд, сайд  

C. УИХ ын дарга  

D. Ерөнхийлөгч  

5. Агентлаг байгуулах саналдаа дараах үндэслэлүүдийг тусгана (үл хамаарахыг ол) 

A. Төрөөс залшгүй хэрэгжүүлэх чиг үүрэг үзүүлэх үйлчилгээг хэрэгжүүлэх 
үндэслэл 

B. Үйл ажиллагаа нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хэрэгжих  

C. Төрийн захиргааны бусад байгууллагын чиг үүрэг, үйлчилгээтэй давхардахгүй 
байх  

D. Төрийн захиргааны төв байгууллагатай адил статустай байх  

6. Агентлаг байгуулах тухай саналд дор дурдсан баримт бичгийг хавсаргана: 

A. Үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалт, бүтцийн хөтөлбөрийн төсөл  

B. Ажилчдын орон тоог гаргасан жагсаалт  
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C. Удирдах ажилтны тухай танилцуулга 

D. Үйл ажиллагааны урьдчилсан судалгаа 

7. Агентлагыг дараах байдлаар өөрчлөн байгуулна  

A. Нийлүүлэх, нэгтгэх,  хуваах,  тусгаарлах, цөөлөх замаар өөрчлөн байгуулна  

B. Нийлүүлэх,  нэгтгэх,  тусгаарлах,  өөрчлөх замаар өөрчлөн байгуулна  

C. Нийлүүлэх, нэгтгэх, хуваах, тусгаарлах, өөрчлөх замаар өөрчлөн байгуулна  

D. Нийлүүлэх, хуваах, тусгаарлах, өөрчлөх замаар өөрчлөн байгуулна  

8. Агентлагыг дараахь үндэслэлээр татан буулгана: 

A. Тухайн Агентлагийн  буруутай үйл ажиллагааны улмаас их хэмжээгээр улсад 
хохирол учирсан  

B. Тухайн агентлагаас хэрэгжүүлж байсан чиг үүрэг үйлчилгээ нь төрийн чиг үүрэг 
үзүүлэх үйлчилгээнд хамаарахгүй болсон  

C. Тухайн Агентлагийн  хэрэгжүүлэх байсантай адил чиг үүрэг үйл ажиллагаатай 
яам байгуулагдсан  

D. Тухайн Агентлагийн  хэрэгжүүлж байсантай адил чиг үүрэг үйл ажиллагаатай 
яам байгуулагдсан  

9. Агентлагыг татан буулгах асуудлыг шийдвэрлэх эрх бүхий байгууллага аль нь вэ? 

A. Засгийн газар  

B. УИХ  

C. Монгол улсын яам  

D. Агентлаг өөрөө 

10. Агентлаг дараахь нийтлэг асуудал эрхэлнэ:(үл хамаарахыг ол) 

A. Төсвийн хүрээний мэдэгдлийн төсөлд өгөх саналыг үндэслэл тооцоотой 
боловсруулах  

B. Хүний эрх, эрх чөлөөг хангах эдийн засаг, нийгэм, хууль зүйн болон бусад 
баталгааг бүрдүүлэх арга хэмжээ авах  

C. Хуулиар эрх олгосон бол нийтээр дагаж мөрдүүлэх заавар дүрэм журам норм 
нормативыг хууль тогтоомжид нийцүүлэн боловсруулах, тэдгээрийн биелэлтэд 
хяналт тавих  

D. Монгол Улсын олон улсын гэрээг хэрэгжүүлэх холбогдох хууль тогтоомжийг 
тэдгээрт нийцүүлэх санал боловсруулж УИХ д танилцуулах  

11. Агентлагийн  эрхлэх тодорхой асуудлыг хууль тогтоомж хуулиар эрх олгосон бол 
шийдвэрээр тогтооно 

A. УИХ  

B. Яам  

C. Засгийн газар  

D. Ерөнхийлөгч  

12. Агентлагийн  дарга дараахь эрх бүхий этгээдэд үйл ажиллагааны үр дүнг тайлагнана  

A. Сайдын өмнө хариуцан тайлагнана 

B. УИХ ын даргын өмнө хариуцан тайлагнана 
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C. Яамны төрийн нарийн бичгийн даргын өмнө хариуцан тайлагнана 

D. Ерөнхийлөгчйн өмнө хариуцан тайлагнана 

13. Агентлагийн  даргын бүрэн эрхэд аль нь хамаарахгүй вэ? 

A. Агентлагийн төсвийн ерөнхий менежерийн хувьд төсвийн ерөнхийлөн 
захирагчтай үр дүнгийн гэрээ байгуулах, биелэлтийг хангах  

B. Батлагдсан төсөв, сайдын баталсан зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны 
дээд хязгаарт багтаан Агентлагийн  орон тоо, цалингийн санг тогтоох  

C. Эрхэлсэн асуудлаараа сайдад мэргэшлийн зөвлөгөө өгч, холбогдох 
мэдээллээр хангах  

D. Сайдын бүрэн эрхтэй адил эрх эдлэх  

14. Агентлагийн дарга эрх хэмжээний хүрээнд ямар эрх зүйн акт гаргах вэ? 

A. Захирамж  

B. Тогтоол 

C. Тушаал  

D. Зөвлөмж  

15. Агентлагийн дарга ямар хуульд заасны дагуу ажиллах нөхцөл, баталгаагаар 
хангагдах вэ? 

A. Төрийн албаны тухай болон бусад хууль тогтоомж  

B. Засгийн газрын хууль  

C. Хөдөлмөрийн тухай хууль  

D. Нийгмийн даатгалын тухай хууль  

16. Агентлагыг гадаад дотоодод төлөөлөх эрх бүхий этгээд аль нь вэ? 

A. Агентлагийн зохион байгуулалтын нэгжийн дарга эрхлэх асуудлынхаа хүрээнд  

B. Зөвхөн Агентлагийн  дарга  

C. Сайд  

D. Төрийн нарийн бичгийн дарга  

17. Агентлагийн үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн 
хөтөлбөр болон зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны дээд хязгаарыг..................... 

A. Сайд батална  

B. Засгийн газар батална  

C. УИХ батална  

D. Агентлагийн  дарга батална  

18. Агентлагийн зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжийн үйл ажиллагааны стратеги 
ажлын байрны тодорхойлолтыг дараахь эрх бүхий этгээд батална  

A. Ерөнхий сайд батална  

B. Агентлагийн дарга батална  

C. Монгол улсын сайд батална  

D. УИХ батална  
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19. Агентлагийн зохион байгуулалтынбүтцийн нэгжийн дарга өөрийн ажлаа хэнд 
тайлагнах вэ? 

A. Сайдад  

B. Төрийн нарийн бичгийн даргад  

C. Засгийн газарт  

D. Агентлагийн  даргад  

20. Дараахь тодорхойлтуудын аль нь зөв бэ? 

A. Агентлаг нь чиг үүрэг, стратегийн зорилгоо хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 
хэтийн төлөвлөгөөтэй ажиллана  

B. Агентлаг нь чиг үүрэг, эрхэм зорилго, стратегийн зорилгоо хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагааны ойрын төлөвлөгөөтэй ажиллана  

C. Агентлаг нь чиг үүрэг, эрхэм зорилго, стратегийн зорилгоо хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөөтэй ажиллана  

D. Агентлаг нь чиг үүрэг, эрхэм зорилго,  хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хэтийн 
төлөвлөгөөтэй ажиллана 

21. Агентлагийн үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөө нь.....................байна  

A. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчтай байгуулах ерөнхий менежерийн үр дүнгийн 
гэрээний бүрэлдэхүүн хэсэг  

B. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчтай байгуулах ерөнхий менежерийн 
хөдөлмөрийн гэрээний хэсэг  

C. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчтай байгуулах ерөнхий менежерийн 
хөдөлмөрийн гэрээний бүрэлдэхүүн  хэсэг  

D. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчтай байгуулах ерөнхий менежерийн үр дүнгийн 
гэрээний маш чухал хэсэг  

22. Агентлагт дараахь үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно (Үл хамаарахыг ол) 

A. Жагсаал,  цуглаан хийх  

B. Ажил хаялт хийх  

C. Улс төрийн болон шашны үйл ажиллагаа явуулах 

D. Хууль зааснаар орлого олох  

23. Агентлаг тогтоосон журмаар хийсэн тамга тэмдэг хэвлэмэл хуудас хэрэглэнэ Тамга 
тэмдэг хэрэглэх журмыг ямар субьект тогтоох вэ? 

A. УИХ  

B. Монгол улсын яам  

C. Засгийн газар  

D. Агентлаг өөрөө 

24. Агентлаг нь гадаадын байгууллагатай дараахь журмыг үндэслэн гэрээ хэлэлцээр 
байгуулан харилцана  

A. Хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэр, Монгол Улсын сайдын тогтоосон 
журмыг үндэслэн  

B. Хууль тогтоомж, УИХ ын тогтоосон журмыг үндэслэн  
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C. Хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэр Агентлагийн  даргын гаргасан 
тушаалыг үндэслэн  

D. Олон улсын гэрээ, Засгийн газрын шийдвэр, Монгол Улсын сайдын тогтоосон 
журмыг үндэслэн  

25. Агентлагийн шагнал олгох журмыг хэн батлах вэ? 

A. Улсын Их Хурал  

B. Засгийн газар  

C. Агентлагийн  дарга  

D. Агентлаг шагналтай байхыг хуулиар хориглоно  

26. Агентлагийн үйл ажиллагааны болон хөрөнгө оруулалтын зардлыг дараахь байдлаар 
санхүүжүүлнэ  

A. Улсын төсөв  

B. Гадаадын хөрөнгө оруулалтаас  

C. Иргэдийн хандив 

D. Өөрийн орлогоор  

27. Агентлаг нь эрхлэх асуудлаараа нутгийн захиргааны байгууллагатай дараахь 
этгээдээр дамжуулан харилцана  

A. Иргэдийн төлөөлөгчийн хурлын тэргүүлэгчээр дамжуулан  

B. Иргэлийн төлөөлөгчийн хурлын тэргүүлэгчдийн даргаар дамжуулан  

C. Тухайн шатны Засаг даргаар дамжуулан  

D. Яамны төрийн нарийн бичгийн даргаар дамжуулан  

28. Агентлаг нь эрхлэх асуудлаараа нутгийн өөрөө удирдах байгууллагатай доорхи 
этгээдээр дамжуулан харилцана  

A. Яамны төрийн нарийн бичгийн даргаар дамжуулан  

B. Тухайн шатны Засаг даргаар дамжуулан  

C. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчээр дамжуулан  

D. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн даргаар дамжуулан  

29. Ерөнхий сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг нь дараахь эрх бүхий 
этгээдүүдтэй Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргаар дамжуулан харилцана.  

A. Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, УИХ ын гишүүн, Засгын газрын гишүүн, Засгийн 
газар  

B. Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, УИХ ын гишүүн, Төрийн нарийн бичгийн дарга  

C. Зөвхөн Монгол Улсын Ерөнхийлөгч 

D. Зөвхөн Улсын Их Хурал  

30. Агентлаг нь хуульд өөрөөр заагаагүй бол дараахь этгээдүүдтэй сайдаар дамжуулж 
харилцана (үл хамаарахыг ол) 

A. Улсын Их Хурлын гишүүн  

B. Ерөнхий сайд  

C. Төрийн нарийн бичгийн дарга  

D. Засгийн газрын гишүүнтэй 
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Монгол Улсын Засгийн газрын Агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хууль /хариу/ 

 

Асуулт Хариулт Асуулт Хариулт 

1 B 16 B 

2 A 17 A 

3 A 18 B 

4 B 19 D 

5 D 20 C 

6 A 21 A 

7 C 22 D 

8 B 23 C 

9 A 24 A 

10 D 25 B 

11 C 26 A 

12 A 27 C 

13 D 28 D 

14 C 29 A 

15 A 30 C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

Нийгмийн хамгааллын салбарт хамтран ажиллах хэлэлцээрүүд 

 

Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улс, Зөвлөлт Социалист Бүгд Найрамдах Холбоот Улс 
(хуучин нэрээр)-ын хооронд нийгэм хангамжийн салбарт хамтран ажиллах тухай 

хэлэлцээр 

1. Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улс, Зөвлөлт Социалист Бүгд Найрамдах Холбоот Улс 
(хуучин нэрээр)-ын хооронд нийгэм хангамжийн салбарт хамтран ажиллах тухай 
хэлэлцээр хэдэн онд байгуулагдсан бэ?  

А. 1981 оны 04 сарын 06-ны өдөр  

B. 1966 оны 01 сарын 15-ны өдөр 

C 1980 оны 07 сарын 25-ны өдөр 

D. 1985 оны 01 сарын 15-ны өдөр 

2. Монгол Улсын иргэн ОХУ-д 2002-2005 онд ажил хөдөлмөр хийж, тус улсын талд 
нийгмийн даатгалын шимтгэл төлжээ. Тус иргэн Монгол Улсад буцаж ирээд дээрх 
шимтгэл төлж ажилласан хугацааг шижүүлэх хүсэлтийг гаргавал:  

А. Хэлэлцээрийг нийгмийн даатгалын шимтгэл төлдөггүй үед хийсэн тул ажилласан 
хугацааг шилжүүлэхгүй 

B. Хүсэлтийг хүлээн авч нийгэм хангамжийн салбарт хамтран ажиллах тухай 
хэлэлцээрийн дагуу ажилласан жилийг нотлуулахаар ОХУ-ын талд холбогдох 
баримтыг хүргүүлнэ  

С. Зөвхөн 1995 он хүртэлх хугацааны ажилласан жилийг харилцан шилжүүлэх тул 
хүсэлтийг хүлээн авахгүй 

D. Эдгээрийн аль нь ч биш 

3. Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улс, Зөвлөлт Социалист Бүгд Найрамдах Холбоот Улс 
(хуучин нэрээр)-ын хооронд нийгэм хангамжийн салбарт хамтран ажиллах тухай 
хэлэлцээрийн гол агуулга юу вэ?  

А. Халамжийн үйлчилгээг хамтран хэрэгжүүлэх 

B. Нийгмийн даатгалын шимтгэл давхар төлөхөөс чөлөөлөх  

С. Татвар давхардуулан төлөхөөс сэргийлэх  

D. Ажилласан хугацааг харилцан шилжүүлэх  

4. Нийгэм хангамжийн салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээрийн дагуу ажилласан 
хугацааг яаж нотлох вэ?   

А. Хөдөлмөрийн дэвтэрт бичигдсэн ажилд орсон гарсан тушаалыг үндэслэн  

B. Нийгмийн даатгалын дэвтэрт бичигдсэн шимтгэл төлөлтийн бичилтийг үндэслэн  

С. Ажил олгогчийн тодорхойлолтыг үндэслэн  

D. Эрх бүхий байгууллагын албан тоотоор   

5. Нийгэм хангамжийн салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээрийн дагуу ажилласан 
хугацааг нотлох эрх бүхий Монгол Улсын байгууллага юу вэ?   

А. Нийгмийн даатгалын хэлтэс   

B. Шүүхийн байгууллага   

С. Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар   
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D. Мэргэжлийн хяналтын байгууллага    

6. Нийгэм хангамжийн салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээрийн дагуу ОХУ-ын 
иргэн өөрийн улсад 21 жил, Монгол Улсад шилжин суурьшаад 6 жил ажил хөдөлмөр 
эрхэлж, Монгол Улсад тэтгэвэр тогтоолгох хүсэлтэй бол тэтгэврийг ямар хугацааны 
цалингаас тогтоох вэ?  

А. ОХУ-д ажиллаж авч байсан сүүлийн 5 жилийн цалингаас 

B. Монгол Улсад ажиллаж, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн 6 жилийн 
цалингаас 

С. Цалингүйгээр тэтгэвэр тогтооно. 

D. Цалинг мэргэжлийн байгууллагаас тогтооно. 

7. Нийгэм хангамжийн салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээрийн дагуу Монгол 
Улсын иргэн өөрийн улсад 19 жил, ОХУ-д шилжин суурьшаад ажил хөдөлмөр 
эрхлээгүй бол ОХУ-д тогтоолгох тэтгэврийг ямар хугацааны цалингаас тогтоох вэ?  

А. Монгол Улсад ажиллаж авч байсан сүүлийн 5 жилийн цалингаас    

B. Цалингүйгээр тэтгэвэр тогтооно. 

С. Монгол Улсад эрхэлж байсан ажлын ОХУ дахь сарын дундаж цалин эсвэл 
адилтгах албан тушаалын цалингаас     

D. Цалинг шүүхийн байгууллагаас тогтооно     

8. Нийгэм хангамжийн салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээрийн дагуу Монгол 
Улсын иргэнтэтгэвэр авагч 2014 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдөр ОХУ-д шилжин 
суурьшсан бол түүний тэтгэврийг дараах хугацаанд зогсооно.   

А. 2014 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн  

B. 2014 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдрөөс эхлэн 

С. 2014 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс эхлэн 

D. 2014 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрөөс эхлэн 

9. Монгол Улсын нэгэн их сургуульд хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллагч ОХУ-ын иргэн 
Нийгэм хангамжийн салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээрийн дагуу нийгмийн 
даатгалын шимтгэлийг дараах байдлаар төлнө.    

А. Хэлэлцээрийн дагуу нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөхгүй 

B. Албан журмын даатгалд даатгуулж, ажилтан 10, ажил олгогч 11 хувиар шимтгэл 
төлнө  

С. Тэтгэврийн даатгалын 14 хувийг төлөхгүй, бусад шимтгэлийг төлнө  

D. Зөвхөн ажил олгогчийн 11 хувиар тооцож шимтгэл төлнө  

10. Аль нь Нийгэм хангамжийн салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээрийн дагуу 
зөвхөн өөрийн орны нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөхгүй вэ?     

А. Түр ажиллуулахаар явуулсан агаарын тээврийн ажилтан 

B. Байнга ажиллуулахаар явуулсан хуурай замын тээврийн ажилтан  

С. Дипломат төлөөлөгчийн газрын ажилтан   

D. Хөдөлмөрийн гэрээгээр аль нэг талд ажиллагч иргэн  
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Нийгэм хангамжийн салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 
Бүгд Найрамдах Казахстан улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

11. Нийгэм хангамжийн салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 
Бүгд Найрамдах Казахстан улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр хэдэн онд 
байгуулагдсан бэ?  

А. 1981 оны 04 сарын 06-ны өдөр  

B. 1993 оны 10 сарын 22-ны өдөр 

С. 1980 оны 07 сарын 25-ны өдөр 

D. 1985 оны 01 сарын 15-ны өдөр 

12. Нийгэм хангамжийн салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 
Бүгд Найрамдах Казахстан улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийн гол 
агуулга юу вэ?  

А. Халамжийн үйлчилгээг хамтран хэрэгжүүлэх 

B. Нийгмийн даатгалын шимтгэл давхар төлөхөөс чөлөөлөх  

С. Татвар давхардуулан төлөхөөс сэргийлэх  

D. Ажилласан хугацааг харилцан шилжүүлэх  

13. Нийгэм хангамжийн салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 
Бүгд Найрамдах Казахстан улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийн дагуу 
ажилласан хугацааг яаж нотлох вэ?   

А. Хөдөлмөрийн дэвтэрт бичигдсэн ажилд орсон гарсан тушаалыг үндэслэн  

B. Нийгмийн даатгалын дэвтэрт бичигдсэн шимтгэл төлөлтийн бичилтийг 
үндэслэн  

С. Ажил олгогчийн тодорхойлолтыг үндэслэн  

D. Эрх бүхий байгууллагын албан тоотоор   

14. Нийгэм хангамжийн салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 
Бүгд Найрамдах Казахстан улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийн дагуу 
ажилласан хугацааг нотлох эрх бүхий Монгол Улсын байгууллага юу вэ?   

А. Нийгмийн даатгалын хэлтэс   

B. Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар   

С. Шүүхийн байгууллага   

D. Мэргэжлийн хяналтын байгууллага    

15. Монгол Улсын иргэн БНКаУ-д 2000-2007 онд ажил хөдөлмөр эрхэлж, энэ тухай 
нийгмийн даатгалын дэвтэрт тэмдэглэгээ хийлгэжээ. Тус иргэн 60 нас хүрч өндөр 
насны тэтгэвэр тогтоолгох өргөдөл, баримт бичгийг нийгмийн даатгалын хэлтэст 
өгвөл Нийгэм хангамжийн салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн 
газар, Бүгд Найрамдах Казахстан улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийн 
дагуу ажилласан хугацааг:   

А. Нийгмийн даатгалын дэвтэрт бичсэн тэмдэглэгээг үндэслэн шууд тооцно   

B. Хугацааг тооцуулахаар Нийгмийн даатгалын ерөнхий газарт холбогдох баримт 
бичгийг хүргүүлнэ     

С. Хугацааг тооцуулахаар БНКаУ-ын эрх бүхий байгууллагад холбогдох баримт 
бичгийг хүргүүлнэ     
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D. Тооцохгүй    

16. 55 настайдаа өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгосон Монгол Улсын иргэн иргэний 
харьяаллаа сольж БНКаУ-ын иргэн болж тус улсад 2014 оны 08 дугаар сарын 01-
ний өдрөөс оршин суусан бол БНКаУ-ын тухайн иргэнд тэтгэвэр тогтоох нас 57 
гэвэл тэтгэврийг тус улсад дараах байдлаар тогтооно.    

А. Шилжин суурьшсан дараагийн сараас    

B. 57 нас хүрсний дараа    

С. 2014 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрөөс    

D. 2014 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс    

Монгол улс болон Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Засгийн газар хоорондын 
байгуулсан “Нийгмийн хамгааллын тухай хэлэлцээр” 

17. Монгол улс болон Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Засгийн газар хоорондын 
байгуулсан “Нийгмийн хамгааллын тухай хэлэлцээр” хэдэн онд байгуулагдсан бэ?  

А. 2007 оны 04 сарын 06-ны өдөр  

B. 1993 оны 10 сарын 22-ны өдөр 

С. 2006 оны 05 сарын 08-ны өдөр 

D. 2005 оны 01 сарын 15-ны өдөр 

18. Монгол улс болон Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Засгийн газар хоорондын 
байгуулсан “Нийгмийн хамгааллын тухай хэлэлцээр”-ийн гол агуулга юу вэ?  

А. Нийгмийн хамгааллын тогтолцоонд давхар хамрагдахаас сэргийлэх 

B. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл давхар төлөхөөс чөлөөлөх  

С. Татвар давхардуулан төлөхөөс сэргийлэх  

D. Ажилласан хугацааг харилцан шилжүүлэх  

19. Монгол улс болон Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Засгийн газар хоорондын 
байгуулсан “Нийгмийн хамгааллын тухай хэлэлцээр”-т заасан агентлаг гэж Монгол 
Улсын хувьд ямар байгууллагыг хэлсэн бэ?  

А. Нийгмийн халамж, үйлчилгээний ерөнхий газар   

B. Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар   

С. Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар    

D. Мэргэжлийн хяналтын байгууллага    

20. БНСУ-д хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллагч нь Монгол Улсын тэтгэврийн даатгалд 
албан журмаар даатгуулж дараах хэмжээгээр шимтгэл төлнө:  

А. 35 000 вон   

B. 40 000 ба түүнээс дээш хэмжээний вон  

С. 30 000 вон       

D. 25 000 вон  

21. Монгол улсад ажиллагч БНСУ-ын иргэн тус улсын Үндэсний тэтгэврийн албанд 
даатгуулсан тухай сертификатгүй бол албан журмаар даатгуулж, дараах 
хэмжээгээр нийгмийн даатгалын шимтгэл төлнө.  

А. Даатгуулагч 7, ажил олгогч 11-13 хувиар,  
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B. Даатгуулагч 5, ажил олгогч 11-13 хувиар, 

С. Даатгуулагч 3, ажил олгогч 4-6 хувиар, 

D. Даатгуулагч 10, ажил олгогч 11-13 хувиар, 

22. Монгол улсад ажиллагч БНСУ-ын иргэн тус улсын Үндэсний тэтгэврийн албанд 
даатгуулж, энэ тухай сертификат авсан бол албан журмаар даатгуулж, дараах 
хэмжээгээр нийгмийн даатгалын шимтгэл төлнө.  

А. Даатгуулагч 7, ажил олгогч 11-13 хувиар,  

B. Даатгуулагч 5, ажил олгогч 11-13 хувиар, 

С. Даатгуулагч 3, ажил олгогч 4-6 хувиар, 

D. Даатгуулагч 10, ажил олгогч 11-13 хувиар, 

23. Монгол улс болон Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Засгийн газар хоорондын 
байгуулсан “Нийгмийн хамгааллын тухай хэлэлцээр”-ийн дагуу БНСУ-д 
хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллагч нь Монгол Улсын тэтгэврийн даатгалд албан 
журмаар даатгуулж сертификат авсан боловч БНСУ-ын талд тэтгэврийн 
даатгалын шимтгэл төлсөн бол:   

А. Монгол Улсын талд төлсөн шимтгэлээ буцаан авна  

B. БНСУ-ын талд төлсөн шимтгэлээ буцаан авна 

С. Аль өндөр дүнтэйг буцаан авна       

D. Аль бага дүнтэйг буцаан авна       

Монгол Улс болон Бүгд Найрамдах Унгар Улсын хоорондын Нийгмийн хамгааллын 
хэлэлцээр 

24. Монгол Улс болон Бүгд Найрамдах Унгар Улсын хоорондын Нийгмийн 
хамгааллын хэлэлцээрийг хэдэн оноос мөрдөж эхэлсэн бэ?  

А. 2007 оны 04 сарын 06-ны өдөр  

B. 1993 оны 10 сарын 22-ны өдөр 

С. 2006 оны 05 сарын 08-ны өдөр 

D. 2012 оны 06 сарын 01-ний өдөр 

25. Монгол Улс болон Бүгд Найрамдах Унгар Улсын хоорондын Нийгмийн 
хамгааллын хэлэлцээрийн гол агуулга юу вэ?  

А. Нийгмийн хамгааллын тогтолцоонд давхар хамрагдахаас сэргийлэх 

B. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл давхар төлөхөөс чөлөөлөх  

С. Даатгуулагч Монгол Улс болон БНУУ-д шимтгэл төлж ажилласан 
хугацаагаа нэгтгэн тооцож байж аль нэг талын хуулийн дагуу тэтгэвэр 
тогтоолгох бол энэ асуудлыг хариуцсан хоёр улсын байгууллагад өргөдөл 
гарган хугацаагаа нэгтгэн тооцуулж тэтгэвэр тогтоолгох 

D. Ажилласан хугацааг харилцан шилжүүлэх  

26. Монгол Улсын Иргэн “Г” Монгол улсын нийгмийн даатгалд 12 жил шимтгэл 
төлсөн, БНУУ-д 14 жил ажиллаж, амьдрахдаа БНУУ-ын тэтгэврийн даатгалд мөн 
хамрагдсан гэж үзвэл Монгол улс болон БНУУ-ын хоорондын Нийгмийн 
хамгааллын хэлэлцээрийн дагуу БНУУ-ын талд тэтгэврийг дараах байдлаар 
тогтооно:   

А. Нийт 26 жилээр   
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B. Зөвхөн 14 жилээр  

С. 26 жилийг тооцож, үүнээс 14 жилд ногдохыг  

D. Эдгээрийн аль нь ч биш  

27. Аль нь Монгол Улс болон Бүгд Найрамдах Унгар Улсын хоорондын Нийгмийн 
хамгааллын хэлэлцээрийн дагуу тэтгэвэр биш вэ?  

А. Өндөр насны  

B.Тэжээгчээ алдсаны  

С. Тахир дутуугийн     

D. Дээрх бүгд зөв   

28. Монгол Улсын Иргэн “Г” 60 настай, Монгол улсын нийгмийн даатгалд 12 жил 
шимтгэл төлсөн, БНУУ-д 14 жил ажиллаж, амьдрахдаа БНУУ-ын тэтгэврийн 
даатгалд мөн хамрагдсан гэж үзвэл Монгол улс болон БНУУ-ын хоорондын 
Нийгмийн хамгааллын хэлэлцээрийн дагуу БНУУ-ын талд тэтгэврийг (БНУУ-ын 
тэтгэврийн нас 63 гэвэл) дараах байдлаар тогтооно:   

А. 60 нас хүрээд    

B. 63 нас хүрээд   

С. БНУУ-ын талд өргөдөл гаргасан өдрөөс   

D. Эдгээрийн аль нь ч биш  

29. Монгол Улс болон БНУУ-ын хоорондын Нийгмийн хамгааллын хэлэлцээрийн 
дагуу тэтгэвэр тогтоолгосон Монгол Улсын иргэн БНУУ-ын талд оршин суухаар 
болбол:  

А. Тэтгэврийг зогсооно     

B. Тэтгэврийг үргэлжлүүлэн олгоно   

С. Тэтгэврийг БНУУ-ын талаас тогтоон олгоно   

D. Эдгээрийн аль нь ч биш  

30. Монгол Улс болон БНУУ-ын хоорондын Нийгмийн хамгааллын хэлэлцээрийн 
дагуу тэтгэвэр тогтоолгосон БНУУ-ын иргэн Монгол Улсын талд оршин суухаар 
болбол:  

А. Тэтгэврийг зогсооно     

B. Тэтгэврийг Монгол Улсын талаас тогтоон олгоно   

С. Тэтгэврийг үргэлжлүүлэн олгоно   

D. Эдгээрийн аль нь ч биш  

31. Монгол Улс болон БНУУ-ын хоорондын Нийгмийн хамгааллын хэлэлцээрийн 
дагуу тэтгэвэр тогтоолгосон БНУУ-ын иргэнд тэтгэвэр тогтооход гарах зардлыг 
дараах байдлаар төлүүлнэ.   

А. Тэтгэвэр авагчаар  

B. БНУУ-ын эрх бүхий байгууллагаар     

С. Хэлэлцээрийн дагуу Монгол Улсын эрх бүхий байгууллага бүрэн хариуцна    

D. Зардлыг 2 улсын байгууллага хамтран хариуцна      
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32. Монгол Улс болон БНУУ-ын хоорондын Нийгмийн хамгааллын хэлэлцээрийн 
дагуу тэтгэвэр тогтоолгосон БНУУ-ын иргэнд тэтгэврийг нь шилжүүлэхэд гарах 
зардлыг:   

А. Тэтгэвэр авагч хариуцна  

B. БНУУ-ын эрх бүхий байгууллага хариуцна     

С. Хэлэлцээрийн дагуу Монгол Улсын эрх бүхий байгууллага хариуцна    

D. Зардлыг 2 улсын байгууллага хамтран хариуцна      

33. Монгол Улс болон БНУУ-ын хоорондын Нийгмийн хамгааллын хэлэлцээрийн 
дагуу тэтгэвэр тогтоолгосон Монгол Улсын болон БНУУ-ын иргэн тэтгэврээ 
дараах хугацаагаар хүлээн авах боломжтой.    

А. Жилд 1 удаа   

B. Сар, улирал, хагас жил, жилээр      

С. Жилд 2 удаа    

D. Улирлаар       

34. Монгол улсад ажиллагч БНУУ-ын иргэн албан журмаар даатгуулж, дараах 
хэмжээгээр нийгмийн даатгалын шимтгэл төлнө.  

А. Даатгуулагч 7, ажил олгогч 11-13 хувиар,  

B. Даатгуулагч 5, ажил олгогч 11-13 хувиар, 

С. Даатгуулагч 3, ажил олгогч 4-6 хувиар, 

D. Даатгуулагч 10, ажил олгогч 11-13 хувиар, 

35. Монгол Улс болон БНУУ-ын хоорондын Нийгмийн хамгааллын хэлэлцээр нь 
цуцлагдсан тохиолдолд хэлэлцээрийн дагуу тогтоосон тэтгэвэр:     

А. Хүчингүй болно  

B. Хүчинтэй хэвээр байна     

С. Цуцлагдсан хугацаанаас хойшхи хугацаанд хүчингүй болно    

D. Тэтгэврийг дахин тогтооно  

36. Монгол Улс болон БНУУ-ын хоорондын Нийгмийн хамгааллын хэлэлцээр нь 
дараах тохиолдолд цуцлагдана.    

А.Хэлэлцэн тохиролцогч хоёр тал хуанлын жилийн эцсээс 3 сарын өмнө 
түүнийг цуцлах тухай мэдэгдлээ бичгээр гаргаж дипломат шугамаар 
мэдэгдсэнээр 

B. Хүчин төгөлдөр байх хугацаа дуусахаас 6 сарын өмнө хэлэлцээрийг 
цуцлах тухай мэдэгдвэл     

С. Хүчин төгөлдөр байх хугацаа дуусахаас 5 жилийн өмнө хэлэлцээрийг 
цуцлах тухай мэдэгдвэл     

D. Хэлэлцээр байгуулснаас хойш 10 жилийн дараа 
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Нийгмийн хамгааллын салбарт хамтран ажиллах хэлэлцээрүүд/хариу/ 

Асуулт  Хариулт  Асуулт  Хариулт  Асуулт  Хариулт  

1 A 13 D 25 C 

2 B 14 B 26 C 

3 D 15 B 27 D 

4 D 16 B 28 B 

5 C 17 C 29 B 

6 B 18 A 30 C 

7 C 19 B 31 C 

8 A 20 B 32 A 

9 B 21 D 33 B 

10 D 22 C 34 D 

11 B 23 B 35 B 

12 D 24 D 36 A 
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Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хууль 

1. Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд аль байгууллага нь 
хамаарахгүй вэ?  

А. Зэвсэгт хүчин  

B.Хил хамгаалах ерөнхий газар 

С.Цагдаагийн байгууллага 

D.Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газар 

2. Дор дурдсан тэтгэврийн төрлүүдээс аль нь Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, 
тэтгэмжийн тухай хуульд заасны дагуу цэргийн тэтгэврийн төрөлд хамаарах вэ? 

А. Өндөр насны, тахир дутуугийн, тэжээгчээ алдсаны  

B. Цэргийн алба хаасны, хөдөлмөрийн чадвар алдсаны, тэжээгчээ алдсаны  

С. Өндөр насны, хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны, тэжээгчээ алдсаны 

D. Цэргийн алба хаасны, тахир дутуугийн, нэг удаагийн тэтгэмжийн 

3.Дор дурдсан тэтгэмжийн төрлүүдээс аль нь Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, 
тэтгэмжийн тухай хуульд заасны дагуу цэргийн тэтгэмжийн төрөлд хамаарах вэ?   

А. Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны, жирэмснийболонамаржсаны, 
оршуулгын  

B. Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны, нас барагчийн ар гэрт олгох, 
жирэмснийболонамаржсаны 

С. Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны, нас барагчийн ар гэрт олгох, нэг 
удаагийн, жирэмснийболонамаржсаны 

D. Эдгээрийн аль ч биш 

4. Цэргийн тэтгэврийг дор дурдсан албан хаагчийн аль нь  авах эрхгүй. 

А. Дайчилгааны сургууль, цугларалтад оролцож байгаа цэргийн үүрэгтэн 

B. Цэрэг, цагдаагийн сургуулийн сонсогч 

С. Тагнуулын байгууллагын генерал, офицер, ахлагч 

D. Хугацаат цэргийн албанаас халагдаад 2 сар болж буй иргэн 

5. Цэргийн албан хаагчийн тэтгэврийг ямар эх үүсвэрээс санхүүжүүлэх вэ? 

А. Нийгмийн халамжийн сангаас 

B. Тэтгэмжийн даатгалын сангаас 

С. Тэтгэврийн даатгалын сангаас 

D. Улсын төсвөөс санхүүжүүлнэ 

6. Цэргийн албан хаагчийн тэтгэмжийг ямар эх үүсвэрээс санхүүжүүлэх вэ? 

А. Нийгмийн халамжийн сангаас 

B. Тэтгэмжийн даатгалын сангаас 

С. Улсын төсвөөс санхүүжүүлнэ  

D. Тэтгэврийн даатгалын сангаас 

7. Цэргийн байгууллагад 1 жил алба хаасан, энгийн байгууллагад 22 жил шимтгэл 
төлж ажилласан, 2014 оны 09 дүгээр сарын 01-нд 60 насанд хүрсэн даатгуулагчийн 
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цэргийн алба хаасан жилийг ямар журмаар энгийн байгууллагад ажилласан 
хугацаанд шилжүүлэн тооцох вэ?  

А. Өөрөө хүсвэл 1 жилийг нэг жил 6 сар иргэний байгууллагад ажилласнаар    

B. 2014 оны 09 дүгээр сарын 01-нээс 1 жилийг нэг жил 6 сар иргэний 
байгууллагад ажилласнаар 

С. Өөрөө хүсвэл 1 жилийг 6 сар иргэний байгууллагад ажилласнаар  

D. Эдгээрийн аль ч биш  

8. Цэргийн тэтгэвэр, тэтгэмж тогтооход баримтлах сарын дундаж цалин хөлсийг 
дараах ажилтан тодорхойлно:  

А. Алба хааж байсан анги, байгууллагын холбогдох албан тушаалтан 

B. Батлан хамгаалах яам 

С. Нийгмийн даатгалын байгууллага   

D. Архивын ерөнхий газар  

9. Цэргийн албан хаагч нь 5 хүртэл жил алба хаасан бол түүний цэргийн тэтгэвэр 
тогтооход баримтлах сарын дундаж цалин хөлсийг дараах байдлаар тодорхойлно: 

А. Цэргийн алба хаасан сүүлийн 20 жилийн доторх дараалсан 5 жилийн 
цалин хөлсний нийлбэрийг 60-д хуваана 

B. Цэргийн алба хаасан хугацааны аль нэг дараалсан 5 жилийн цалин 
хөлсний нийлбэрийг 60-д хуваана 

С. Цэргийн алба хаасан нийт хугацаанд авсан цалин хөлсний нийлбэрийг 
алба хаасан сарын тоонд хуваана 

D. Цэргийн алба хаасан 5 жилийн хугацаанд авсан цалин хөлсний 
нийлбэрийг албан хаасан сарын тоонд хуваана 

10. Цэргийн албан хаагч /эрэгтэй/ нь цэргийн байгууллагад хэдэн жилээс доошгүй 
хугацаанд алба хаасан тохиолдолд нас харгалзахгүйгээр цэргийн алба хаасны 
бүрэн тэтгэвэр авах эрхүүсэх  вэ? 

А.30-аас доошгүй жил 

B.25-аас доошгүй жил 

С.20-иос доошгүй жил 

D.21-ээс доошгүй жил 

11.Цэргийн албан хаагч /эмэгтэй/нь цэргийн байгууллагад хэдэн жилээс доошгүй 
хугацаанд алба хаасан нөхцөлд түүнд нас харгалзахгүйгээр цэргийн алба хаасны 
бүрэн тэтгэвэр авах эрх  үүсэх вэ? 

А.18-аас доошгүй жил 

B.20-иос доошгүй жил 

С.15-аас доошгүй жил 

D.19-ээс доошгүй жил 

12.Цэргийн албан хаагч нь байлдааны нисдэг тэрэгний нисгэгчээр хэдээс доошгүй жил 
алба хаасан тохиолдолд түүнд нас харгалзахгүйгээр цэргийн алба хаасны тэтгэвэр 
авах эрх үүсэх вэ? 

А.Нисгэгчээр 20-иос доошгүй жил 
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B.Нисгэгчээр 26-аас доошгүй жил 

С.Нисгэгчээр 23-аас доошгүй жил 

D.Нисгэгчээр 21-ээс доошгүй жил 

13. Цэргийн албан хаагч нь байлдааны тийрэлтэт сөнөөгч онгоцны жинхэнэ 
нисгэгчээр хэдээс доошгүй жил алба хаасан тохиолдолд түүнд нас 
харгалзахгүйгээр цэргийн алба хаасны тэтгэвэр авах эрх үүсэх вэ? 

А.Нисгэгчээр 20-иос доошгүй жил 

B.Нисгэгчээр 15-аас доошгүй жил 

С.Нисгэгчээр 23-аас доошгүй жил 

D.Нисгэгчээр 18 жил 6 сараас доошгүй жил 

14.Цэргийн байгууллагад 25-аас доошгүй жил алба хааж буй ахмад цолтой цэргийн 
албан хаагч нь хэдэн насанд хүрсэн тохиолдолд цэргийн алба хаасны бүрэн 
тэтгэвэр тогтоолгох вэ? 

А.60 нас хүрсэн тохиолдолд 

B.58 нас хүрсэн тохиолдолд 

С.42 нас хүрсэн тохиолдолд 

D.Нас харгалзахгүйгээр 

15.Цэргийн байгууллагад 24 жил алба хаасан цэргийн албан хаагч /хошууч цолтой, 
эрэгтэй/ нь биеийн эрүүл мэндээр цэргийн албанаас 45 насандаа халагдсан бол 
түүнд цэргийн алба хаасны тэтгэврийг хэдэн насанд хүрсэн тохиолдолд тогтоох 
вэ? 

А.45 нас хүрсэн тохиолдолд 

B.50 нас хүрсэн тохиолдолд 

С.55 нас хүрсэн тохиолдолд 

D.60 нас хүрсэн тохиолдолд 

16.Цэргийн байгууллагад 23жил алба хаасан цэргийн албан хаагч /хурандаа 
цолтой, эрэгтэй/ нь биеийн эрүүл мэндийн улмаас цэргийн албанаас 49 
насандаа халагдсан бол тэрээр цэргийн алба хаасны тэтгэврийг хэдэн насанд 
хүрч тогтоолгох вэ? 

А.45 нас хүрсэн тохиолдолд 

B.49 нас хүрсэн тохиолдолд 

С.55 нас хүрсэн тохиолдолд 

D.50 нас хүрсэн тохиолдолд 

17. Цэргийн байгууллагад 11 жил алба хаасан цэргийн албан хаагч /дэслэгч цолтой, 
эрэгтэй/ нь цэргийн дүрэм, сахилгыг удаа дараа зөрчсөн тул цэргийн албанаас 
44 насанд халагдсан гэвэл тэрээр цэргийн алба хаасны тэтгэврийг хэдэн насанд 
хүрч тогтоолгох эрх эдлэх вэ? 

А.45 нас хүрсэн тохиолдолд 

B.50 нас хүрсэн тохиолдолд 

С.55 нас хүрсэн тохиолдолд 

D.Эдгээрийн аль нь ч биш  
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18. Цэргийн албан хаагч нь байлдааны нисдэг тэрэгний нисгэгчээр 25 жил алба 
хаасан гэвэл түүний илүү алба хаасан жилийг хэдэн жилээр тооцох вэ? 

А.25 жил алба хаасан тул илүү алба хаасан жил тооцохгүй 

B.Илүү алба хаасан хугацааг 2 жилээр тооцно 

С.Илүү алба хаасан хугацааг 3 жилээр тооцно 

D.Илүү алба хаасан хугацааг 5 жилээр тооцно 

19. Цэргийн албан хаагч нь байлдааны тийрэлтэт сөнөөгч онгоцны жинхэнэ 
нисгэгчээр 23 жил алба хаасан гэвэл түүний илүү алба хаасан жилийг хэдэн 
жилээр тооцох вэ? 

А.23 жил алба хаасан тул илүү алба хаасан жил тооцохгүй 

B.Илүү алба хаасан хугацааг 2 жилээртооцно 

С.Илүү алба хаасан хугацааг 3 жилээр тооцно 

D.Илүү алба хаасан хугацааг 5 жилээр тооцно 

20. Цэргийн албан хаагч нь байлдааны нисдэг тэрэгний нисгэгчээр 23 жил алба 
хаасан гэвэл түүний илүү алба хаасан жилийг хэдэн жилээр тооцох вэ? 

А.23 жил алба хаасан тул илүү алба хаасан жил тооцохгүй 

B.Илүү алба хаасан хугацааг 1 жилээр тооцно 

С.Илүү алба хаасан хугацааг 3 жилээр тооцно 

D.Илүү алба хаасан хугацааг 5 жилээр тооцно 

21. Цэргийн албан хаагч нь байлдааны тийрэлтэт сөнөөгч онгоцны жинхэнэ 
нисгэгчээр 20 жил алба хаасан гэвэл түүний илүү алба хаасан жилийг хэдэн 
жилээр тооцох вэ? 

А.20 жил алба хаасан тул илүү алба хаасан жил тооцохгүй 

B.Илүү алба хаасан хугацааг 1 жилээр тооцно 

С.Илүү алба хаасан хугацааг 2 жилээр тооцно 

D.Илүү алба хаасан хугацааг 3 жилээр тооцно 

22.Цэргийн албан хаагч нь ямар ямар болзлыг хангасан нөхцөлд цэргийн алба хаах 
насны хязгаарт хүрээд цэргийн алба хаасны тэтгэврийг хувь тэнцүүлэн 
тогтоолгох эрх эдлэх вэ? 

А.Цэргийн албан хаагч нь 15-аас доошгүй жил алба хааж байгаад өөрийн 
хүсэлтээр халагдсан 

B.Цэргийн албан хаагч нь 8 жил алба хааж байгаад тухайн цэргийн анги 
байгууллагын санаачлагаар халагдсан тохиолдолд  

С.Цэргийн албан хаагч нь 9-өөс доошгүй жил алба хааж байгаад өөрийн 
хүсэлт, биеийн эрүүл мэндээр халагдсан тохиолдолд  

D.Цэргийн албан хаагч нь 10-аас доошгүй жил алба хааж байгаад орон тоо, 
зохион байгуулалтын өөрчлөлтөөр, биеийн эрүүл мэндээр, цэргийн алба 
хаах нас хэтэрч халагдсан тохиолдолд 

23.Цэргийн алба хаасны тэтгэврийг цэргийн албан хаагчийн сарын дундаж цалин 
хөлсний хэдэн хувиар тогтоож олгох вэ? 

А.60% 
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B.80%  

С.65%  

D.45%  

24. Цэргийн байгууллагад 4 жил алба хаасан, энгийн байгууллагад 22 жил шимтгэл 
төлж, ажилласан, 2014 оны 09 дүгээр сарын 11-нд 60 нас хүрсэн даатгуулагч 
/эрэгтэй/-ийн тэтгэврийг сарын дундаж цалингаас хэдэн хувиар бодож тогтоон 
олгох вэ?    

А.60% 

B.80%  

С.65%  

D.45%  

25.Цэргийн алба хаасны тэтгэврийг болон илүү ажилласан жилийн нэмэгдлийг 
цэргийн албан хаагчийн сарын дундаж цалин хөлсний болон илүү ажилласан 
жилийн хэдэн хувиар бодож, тооцох вэ? 

А.60%-иар, 20-оос илүү ажилласан жил тутамд тэтгэвэр тогтоолгосон 
дундаж цалингийн 1.5%-ийн нэмэгдэл олгоно 

B.80%-иар, 25 /20,23/-аас илүү алба хаасан жил тутамд тэтгэвэр 
тогтоолгосон дундаж цалингийн 1.5%-иар бодож нэмэгдэл олгоно 

С.65%-иар, 20-оос илүү ажилласан жил тутамд тэтгэвэр тогтоолгосон 
дундаж цалингийн 1.0%-ийн нэмэгдэл олгоно 

D.45%-иар, 20-оос илүү ажилласан жил тутамд тэтгэвэр тогтоолгосон 
дундаж цалингийн 1.5%-ийн  нэмэгдэл олгоно 

26.Цэргийн алба хаасны тэтгэвэр авагч нь тогтоогдсон тэтгэврийн хэмжээг 
өөрчлүүлэх тухай өргөдөл, холбогдох баримт бичгийг нийгмийн даатгалын 
байгууллага /байцаагч/-д 2014 оны 08-р сарын 24-ний өдөр ирүүлжээ.Тус хэлтэс 
нь түүнд өөрчлөгдсөн тэтгэврийг тухайн сарын хэдний өдрөөс эхлэн олгох вэ? 

А.2014 оны 09 дүгээр сарын 1-нээс олгоно 

B.2014 оны 08 дугаар сарын 15-наас олгоно 

С.2014 оны 08 дугаар сарын 24-нээс олгоно 

D.2014 оны 08 дугаар сарын 30-наас олгоно 

27.Цэргийн алба хаасны тэтгэвэр авагч нь тогтоогдсон тэтгэврийн хэмжээг 
өөрчлүүлэх тухай өргөдөл, холбогдох баримт бичгийг нийгмийн даатгалын 
байгууллага /байцаагч/-д 2014 оны 10-р сарын 10-ны өдөр ирүүлжээ.Тус хэлтэс 
нь түүнд өөрчлөгдсөн тэтгэврийг тухайн сарын хэдний өдрөөс эхлэн олгох вэ? 

А.2014 оны 10 дугаар сарын 1-нээс олгоно 

B.2014 оны 10 дугаар сарын 15-наас олгоно 

С.2014 оны 10 дугаар сарын 10-наас олгоно 

D.2014 оны 10 дугаар сарын 30-наас олгоно 

28.Цэргийн албыг 28 жил хаасан, цэргийн албан хаагч /хурандаа цолтой, эрэгтэй/-
ийн цэргийн алба хаасны тэтгэвэр тогтоох сарын дундаж цалин хөлсийг хэдэн 
жилийн цалин хөлс, орлогын нийлбэрийг хэдэн сард хувааж тодорхойлох вэ? 

А.Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр тогтоолгохын өмнөх 12 сарын цалингийн 
нийлбэрийг 12-д хувааж тодорхойлно 
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B.Цэргийн албан хаагчийн алба хаасан сүүлийн 20 жилийн доторх 
дараалсан 5 жилийн цалин хөлс, орлогын нийлбэрийг 60-хувааж 
тодорхойлно 

С.Цэргийн албан хаагчийн ажилласан сүүлийн 36 сарын цалин хөлсний 
нийлбэрийг 36-д хувааж тодорхойлно 

D.Цэргийн албан хаагчийн ажилласан сүүлийн 24 сарын цалин хөлсний 
нийлбэрийг 24-д хувааж тодорхойлно 

29.Цэргийн алба хаасны тэтгэвэр авагч нь сарын тэтгэврийн хэмжээгээ өөрчлүүлэх 
тухай өргөдөл, холбогдох баримтыг нийгмийн даатгалын байгууллага 
/байцаагч/-д 2014 оны 9-р сарын 25-ны өдөр ирүүлсэн гэвэл түүнд өөрчлөгдсөн 
тэтгэврийг тухайн сарын хэдний өдрөөс эхлэн олгох вэ? 

А.2014 оны 9 дүгээр сарын 1-нээс эхлэн олгоно 

B.2014 оны 10 дугаар сарын 1-нээс эхлэн олгоно 

С.2014 оны 9 дүгээр сарын 25-наас эхлэн олгоно 

D.2014 оны 9 дүгээр сарын 15-наас эхлэн олгоно 

30.Дор дурдсан тэтгэврийн төрлүүдээс аль тэтгэвэр нь цэргийн албан хаагчийн 
тэтгэвэрт хамаарагдах вэ? 

А.Өндөр насны тэтгэвэр 

B.Нөхөн олговор  

С.Цэргийн алба хаасны тэтгэвэр 

D.Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр 

31. Цэргийн албан хаагчийн хөдөлмөрийн чадвар алдсаны тэтгэврийг ямар эх 
үүсвэрээс санхүүжүүлж олгох вэ? 

А.Нийгмийн халамжийн сангаас 

B.Тэтгэврийн даатгалын сангаас 

С.Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 

D.Улсын төсвөөс санхүүжүүлнэ 

32.Цэргийн албан хаагчийн хөдөлмөрийн чадвар алдсан шалтгаан, хөдөлмөрийн 
чадвар алдалтын хэмжээ, хугацааг ямар байгууллага тогтоох вэ? 

А.Цэргийн ангийн эмнэлэг тогтооно 

B.Хилийн цэргийн төв эмнэлэг тогтооно 

С.Аймаг, дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтсийн дэргэдэх эмнэлэг, 
хөдөлмөрийн магадлах комисс тогтооно 

D.Батлах хамгаалахын төв эмнэлэг тогтооно 

33.Цэргийн албан хаагчийн хөдөлмөрийн чадвар алдсаны тэтгэврийг ямар баримт, 
материалыг үндэслэн тогтоох вэ? 

А.Хөдөлмөрийн дэвтэр, архивын лавлагаа, тушаал, цалингийн 
тодорхойлолт, өргөдөл, эмнэлэг, хөдөлмөрийн магадлах комиссын акт, 
үйлдвэрлэлийн ослын акт 

B.Нийгмийн даатгалын дэвтэр, комиссын акт, өргөдөл, тодорхойлолт 

С.Цэргийн ангийн захирагчийн тодорхойлолт, өргөдөл 
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D.Нийгмийн даатгалын дэвтэр, комиссын акт, тушаалын хуулбар, өргөдөл, 
бусад 

34. Дор дурдсан шалтгааны аль нь цэргийн албан хаагчийн хөдөлмөрийн чадвар 
алдсаны тэтгэвэр тогтоох үндэслэл болохгүй вэ?  

А.Байлдааны галт хэрэгслээр буудлага хийх явцад  

B.Цэргийн жинхэнэ албанаас халагдсан байлдагч орон нутагтаа хүргэгдэх 
үед 

С.Цэргийн үүрэгтэн цугларалтад оролцож байхдаа 

D.Цэргийн албанаас өөрийн хүсэлтээр халагдсаны дараа тухайн иргэн 
ахуйн ослын улмаас  

35.Цэргийн албан хаагч нь цэргийн алба хаасны тэтгэвэр тогтоолгох холбогдох 
баримт бичиг, өргөдлийг нийгмийн даатгалын байгууллага /байцаагч/-д 2014 
оны 10-р сарын 05-ны өдөр ирүүлсэн гэвэл түүнд цэргийн алба хаасны 
тэтгэврийг тухайн сарын хэдний өдрөөс эхлэн тогтоох вэ? 

А.Тэтгэврийг 2014 оны 10 дугаар  сарын 1-ний өдрөөс эхлэн тогтооно 

B.Тэтгэврийг 2014 оны 10 дугаар сарын 5-ны өдрөөс эхлэн тогтооно 

С.Тэтгэврийг 2014 оны 11 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн тогтооно 

D.Тэтгэврийг 2014 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрөөс эхлэн тогтооно 

36.Цэргийн албан хаагчийн цэргийн алба хаасан нэг жилийг 1 жил 6 сар иргэний 
байгууллагад ажиллан шимтгэл төлсөн хугацаанд оруулан тооцсон тохиолдолд 
түүнд тэтгэврийг : 

А.Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд заасан болзол 
журмын дагуу цэргийн алба хаасны тэтгэвэр олгоно 

B.Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуульд 
заасан болзол журмын дагуу тухайн иргэнд өндөр насны тэтгэвэр 
тогтооно 

С.Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд 
заасан болзол журмын дагуу тухайн иргэнд цэргийн алба хаасны тэтгэвэр 
тогтооно 

D.Эдгээрийн аль нь ч биш  

37.Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр тогтоолгох сарын цалин хөлс, орлогын 
бүрэлдэхүүнд ямар ямар орлогыг оруулан тооцох вэ? 

А.Албан тушаалын үндсэн цалин, удаан жилийн нэмэгдэл, зэргийн 
нэмэгдэл, тэтгэмж 

B.Тэтгэлэг, үндсэн цалин, зэргийн нэмэгдэл, шагнал, буцалтгүй тусламж, 
тэтгэмж 

С.Төрийн албаны тухай хуулийн 28.2.3-т заасан цалин хөлс болон бусад 
нэмэгдэл хөлс, урамшуулал, цэргийн байгууллагаас олгож буй хоол, 
унааны зардал, орон сууц, түлээ, нүүрсний үнийн хөнгөлөлт, түүнтэй 
адилтгах бусад орлого  

D.Албан тушаалын үндсэн цалин, хандив, тусламж, удаан жилийн нэмэгдэл, 
тэтгэмж, тэтгэлэг 

38.Цэргийн алба хаасны тэтгэвэр авагчийн сарын тэтгэврийн хэмжээг ямар ямар 
тохиолдолд өөрчлөн тогтоох вэ? 
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А.Авч буй тэтгэврийг нь тогтооход баримталсан алба хаасан болон шимтгэл 
төлсөн хугацаа, хөдөлмөрийн хөлсний хэмжээ... өөрчлөгдсөн, тэтгэвэр 
тогтоолгосон боловч 12 сараас доошгүй хугацаанд ажил, хөдөлмөр 
эрхэлж нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн тэтгэвэр авагч хүсэлтээ 
гаргасан тохиолдолд  

B.Тэтгэвэр авагчийн анх тогтоогдсон тэтгэврийг өөрчлөн тогтоохгүй 

С.Тэтгэвэр авагчийн хүсэлт гаргаснаар өөрчлөн тогтооно 

D.Авч буй тэтгэврийг нь тогтооход баримталсан сарын дундаж цалинг өөр 
өндөр цалин хөлс авч байсан 5 жилийн цалингаар сольж өөрчлүүлэх 
тохиолдолд  

39.Цэргийн алба хаасны тэтгэвэр тогтоолгох зарим цэргийн албан хаагчийн алба 
хаасан хугацааг холбогдох хуулийн дагуу нэг жилийг 1 жил 3 сар, 1 жил 4 сар гэх 
зэргээр нэмэгдүүлэн тооцох тохиолдолд уг хугацааг ямар байгууллага нь 
нэмэгдүүлэн тооцож, баталгаажуулах үүрэгтэй вэ? 

А.Шүүхээс цэргийн албан хаагчийн алба хаасны нэмэгдүүлэх хугацааг 
тооцож баталгаажуулж өгнө 

B.Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага нь цэргийн албан хаагчийн алба 
хаасны нэмэгдүүлэх хугацааг тооцож баталгаажуулж өгнө 

С.Тухайн цэргийн анги, байгууллага нь цэргийн албан хаагчийн алба хаасны 
нэмэгдүүлэх хугацааг тооцож, баталгаажуулж өгнө  

D.Мэргэжлийн хяналтын байгууллага нь цэргийн албан хаагчийн алба 
хаасны нэмэгдүүлэх хугацааг тооцож баталгаажуулж өгнө 

40.Цэргийн албан хаагч нь цэргийн алба хаасны тэтгэвэр тогтоолгохоор өргөдөл, 
холбогдох баримт бичгийг нийгмийн даатгалын байгууллага (байцаагч)-д 2014 оны 
02 дугаар сарын 03-ны өдөр өгсөн бол түүний тэтгэвэр тогтоолгохоор сонгосон 
дараалсан 5 жилийн цалинг Засгийн газрын хэдэн оны, хэддүгээр тогтоолоор 
баталсан итгэлцүүрээр өсгөж тооцох вэ?  

А. ЗГ-ын 2012 оны 153 дугаар тогтоолоор батлагдсан итгэлцүүрээр 

B. ЗГ-ын 2014 оны 15 дугаар тогтоолоор батлагдсан итгэлцүүрээр 

С. ЗГ-ын 2012 оны 153 ба 2014 оны 15 дугаар тогтоолоор батлагдсан 
итгэлцүүрийг хослуулан ашиглана  

D.Эдгээрийн аль нь ч биш  

41. Цэргийн албан хаагч нь энхийг дэмжих үйл ажиллагаанд үүрэг гүйцэтгэх явцдаа 
хөдөлмөрийн чадвараа 56 хувиар алдсан тохиолдолд түүнд хөдөлмөрийн чадвар 
алдсаны тэтгэврийг сарын дундаж цалин хөлснөөс хэдэн хувиар тогтоож олгох бэ? 

А. 56 хувиар 

B. 70 хувиар  

С. 60 хувиар  

D. 10 хувиар  

42. Цэргийн албан хаагч нь байлдааны талбарт үүрэг гүйцэтгэх явцад хөдөлмөрийн 
чадвараа 9 хувиар алдсан нөхцөлд түүнд хөдөлмөрийн чадвар алдсаны тэтгэврийг 
сарын дундаж цалин хөлснөөс хэдэн хувиар бодож олгох бэ? 

А. 9 хувиар 

B. 10 хувиар  
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С. 60 хувиар  

D. 70 хувиар  

43. Энхийг дэмжих үйл ажиллагаанд үүрэг гүйцэтгэх явцад хөдөлмөрийн чадвар 
алдсан цэргийн албан хаагчид тогтоосон хөдөлмөрийн чадвар алдсаны тэтгэвэр 
дээр тэтгэвэр тогтоолгосонсарын дундаж цалин хөлснөөс дараах хувиар тооцож 
нэмэгдэл олгоно: 

А. 10 хувиар 

B. 5 хувиар  

С. 15 хувиар  

D. 20 хувиар  

44. Орон нутагт албан томилолтоор ажиллах явцад хөдөлмөрийн чадвар алдсан 
цэргийн албан хаагчид тогтоосон хөдөлмөрийн чадвар алдсаны тэтгэвэр дээр 
тэтгэвэр тогтоолгосон сарындундаж цалин хөлснөөс дараах хувиар тооцож 
нэмэгдэл олгоно: 

А. 20 хувиар 

B. 5 хувиар  

С. 15 хувиар  

D. 10 хувиар  

45. Цэргийн албан хаагч нь албан үүргээ гүйцэтгэхтэй холбогдолгүй ослын улмаас 
хөдөлмөрийн чадвараа 71 хувиар алдсан гэвэл түүнд хөдөлмөрийн чадвар 
алдсаны тэтгэврийг сарын дундаж цалин хөлснөөс хэдэн хувиар тогтоож олгох 
бэ? 

А. 45 хувиар 

B. 80 хувиар  

С. 60 хувиар  

D. Эдгээрийн аль нь ч биш   

46. Цэргийн албан хаагч нь 25 жил алба хаасан, албан үүргээ гүйцэтгэхтэй 
холбогдолгүй ослын улмаас хөдөлмөрийн чадвараа 71 хувь алдсан бол түүнд 
хөдөлмөрийн чадвар алдсаны тэтгэврийг сарын дундаж цалин хөлснөөс дараах 
хувь, хэмжээгээр тооцож олгоно: 

А. 80 хувиар бодож, 5,0 хувийн нэмэгдэл олгоно 

B. 60 хувиар бодож, 7,5 хувийн нэмэгдэл олгоно 

С. 100 хувиар бодож, 3,0 хувийн нэмэгдэл олгоно 

D. 70 хувиар бодож, 6,0 хувийн нэмэгдэл олгоно 

47. Цэргийн албан хаагч нь албан үүргээ гүйцэтгэхтэй холбогдолгүй осол болон 
тарилгын дараах хүндрэлийн улмаас хөдөлмөрийн чадвараа 49хувиар алдсан 
бол түүнд хөдөлмөрийн чадвар алдсаны тэтгэврийг сарын дундаж цалин 
хөлснөөс дараах хувиар тооцож олгоно: 

А.60 хувиар 

B.Хөдөлмөрийн чадвар алдалт 50-иас доош хувиар тогтоосон тул түүнд 
хөдөлмөрийн чадвар алдсаны тэтгэвэр тогтоолгох эрх үүсэхгүй  

С. Сарын дундаж цалин хөлсний 60 хувьд ногдох хэсгээс 49 хувиар   
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D. Сарын дундаж цалин хөлсний 60 хувьд ногдох хэсгээс 60 хувиар   

48. Цэргийн хөдөлмөрийн чадвар алдсаны тэтгэврийн доод хэмжээ нь:    

А. Засгийн газраас тогтоосон хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний 70 
хувиас багагүй  

B. Цэргийн тэтгэвэрт ямар нэг доод хэмжээ заагаагүй    

С. 300 000 төгрөгөөс багагүй байна   

D. Засгийн газраас тогтоосон хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний 75 
хувиас багагүй 

49. Цугларалтад оролцож байгаад хөдөлмөрийн чадвар алдсан, ажил хөдөлмөр 
эрхэлж байгаагүй цэргийн үүрэгтний хөдөлмөрийн чадвар алдсаны тэтгэврийг 
дараах цалингаас бодож тогтооно.     

А.Засгийн газраас тогтоосон хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс 

B. Амьжиргааны баталгаажих доод түвшний хэмжээнээс     

С. Улсын дундаж цалингаас    

D. Жишиг цалингаас  

50.Цэргийн тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийг аль эх үүсвэрээс нь санхүүжүүлж олгох 
вэ? 

А.Тэтгэмжийн даатгалын сангаас 

B.Улсын төсвөөс санхүүжүүлнэ 

С.Тэтгэврийн даатгалын сангаас 

D.Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 

51.Цэргийн тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийг ямар баримтыг үндэслэн тогтоох вэ? 

А.Нийгмийн даатгалын дэвтэр, шүүхийн шийдвэр, өргөдөл 

B. Нийгмийн даатгалын дэвтэр, өргөдөл, тодорхойлолт, баталгаа, гэрчилгээ, 
бусад 

С. Хөдөлмөрийн дэвтэр, тушаал, архивын лавлагаа, гэрлэлтийн баталгаа, 
нас барсны гэрчилгээ, цалингийн тодорхойлолт, хүүхдийн төрсний 
гэрчилгээ, ослын акт, өргөдөл, сургуулийн тодорхойлолт  

D. Эдгээрийн аль нь ч биш 

52. Энхийг дэмжих үйл ажиллагаанд үүрэг гүйцэтгэх явцад нас барсан цэргийн 
албан хаагчийн асрамжинд байсан гэр бүлийн хөдөлмөрийн чадваргүй 3 
гишүүнд тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийг сарын дундаж цалингаас дараах хувиар 
бодож олгоно: 

А. Авч байсан сарын дундаж цалин хөлсний 100 хувиар 

B. Авч байсан сарын дундаж цалин хөлсний 60 хувьд ногдох хэсгийн 100 
хувиар 

С. Авч байсан сарын дундаж цалин хөлсний 75 хувиар  

D. Авч байсан сарын дундаж цалин хөлсний 50 хувиар   

53. Байлдааны талбарт үүрэг гүйцэтгэх явцад нас барсан цэргийн албан хаагчийн 
асрамжинд байсан гэр бүлийн хөдөлмөрийн чадваргүй 2гишүүнд тэжээгчээ 
алдсаны тэтгэврийг сарын дундаж цалингаас дараах хувиар тогтоож олгоно: 
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А. Авч байсан сарын дундаж цалин хөлсний 100 хувиар 

B. Авч байсан сарын дундаж цалин хөлсний 60 хувьд ногдох хэсгийн 75 
хувиар 

С. Авч байсан сарын дундаж цалин хөлсний 60 хувьд ногдох хэсгийн 50 
хувиар 

D. Авч байсан сарын дундаж цалин хөлсний 75 хувиар   

54. Энхийг дэмжих үйл ажиллагаанд үүрэг гүйцэтгэх явцад нас барсан цэргийн 
албан хаагчийн гэр бүлийн хөдөлмөрийн чадваргүй гишүүнд тогтоосон 
тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр дээр тэтгэвэр тогтоолгосон сарындундаж цалин 
хөлснөөс дараах хувиар тооцож нэмэгдэл олгоно: 

А. 10 хувиар 

B. 5 хувиар  

С. 20 хувиар  

D. 15 хувиар  

55. Террорист үйлдлийн сөрөг тусгай ажиллагаанд оролцох явцад нас барсан 
цэргийн албан хаагчийн гэр бүлийн хөдөлмөрийн чадваргүй гишүүнд тогтоосон 
тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр дээр тэтгэвэр тогтоолгосонсарын дундаж цалин 
хөлснөөс дараах хувиар тооцож нэмэгдэл олгоно.   

А. 15 хувиар 

B. 5 хувиар  

С. 20 хувиар  

D. 10 хувиар  

56. Цэргийн тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийн доод хэмжээ нь:    

А. Цэргийн тэтгэвэрт ямар нэг доод хэмжээ заагаагүй    

B. Засгийн газраас тогтоосон хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний 70 
хувиас багагүй 

С. 250 000 төгрөгөөс багагүй байна   

D.Засгийн газраас тогтоосон хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний 75 
хувиас багагүй 

57. Цугларалтад оролцож байгаад нас барсан, урьд нь ажил хөдөлмөр эрхэлж 
байгаагүй цэргийн үүрэгтний хөдөлмөрийн чадвар алдсаны тэтгэврийг дараах 
цалингаас бодож тогтооно.     

А. Улсын дундаж цалингаас    

B. Амьжиргааны баталгаажих доод түвшний хэмжээнээс     

С.Засгийн газраас тогтоосон хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс 

D. Жишиг цалингаас 

58. Цэргийн албан хаагч нь албан үүргээ гүйцэтгэхтэй холбогдолгүй осол,тарилгын 
дараах хүндрэлийн улмаас нас барсан бол түүний ар гэрийн хөдөлмөрийн 
чадваргүй 1 гишүүнд тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийг сарын дундаж цалин 
хөлснөөс дараах хувиар тооцож олгоно.   

А.80 хувиар 

B. Сарын дундаж цалин хөлсний 60 хувьд ногдох хэсгээс 75 хувиар   
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С. Сарын дундаж цалин хөлсний 60 хувьд ногдох хэсгээс 50 хувиар   

D. Сарын дундаж цалин хөлсний 60 хувьд ногдох хэсгээс 100 хувиар   

59. Цэргийн албан хаагч нь албан үүргээ гүйцэтгэхтэй холбогдолгүйосол, тарилгын 
дараах хүндрэлийн улмаас нас барсан бол түүний гэр бүлийн хөдөлмөрийн 
чадваргүй 2 гишүүнд тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийг сарын дундаж цалин 
хөлснөөс дараах хувиар тооцож олгоно.   

А.60 хувиар 

B. Сарын дундаж цалин хөлсний 60 хувьд ногдох хэсгээс 75 хувиар   

С. Сарын дундаж цалин хөлсний 60 хувьд ногдох хэсгээс 50 хувиар   

D. Сарын дундаж цалин хөлсний 60 хувьд ногдох хэсгээс 100 хувиар   

60. Цэргийн албан хаагч нь албан үүргээ гүйцэтгэхтэй холбогдолгүйосол, тарилгын 
дараах хүндрэлийн улмаас нас барсан бол түүний ар гэрт үлдсэн хөдөлмөрийн 
чадваргүй 3 гишүүнд тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийг сарын дундаж цалин 
хөлснөөс дараах хувиар тооцож олгоно.   

А.80 хувиар 

B. Сарын дундаж цалин хөлсний 60 хувьд ногдох хэсгээс 75 хувиар   

С. Сарын дундаж цалин хөлсний 60 хувьд ногдох хэсгээс 50 хувиар   

D. Сарын дундаж цалин хөлсний 60 хувьд ногдох хэсгээс 100 хувиар   

61. Байлдааны талбарт үүрэг гүйцэтгэх явцад нас барсан цэргийн албан хаагчийн 
гэр бүлийн хөдөлмөрийн чадваргүй 1гишүүнд тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийг 
сарын дундаж цалингаас дараах хувиар тогтоож олгоно: 

А. Авч байсан сарын дундаж цалин хөлсний 50 хувиар 

B. Авч байсан сарын дундаж цалин хөлсний 60 хувьд ногдох хэсгийн 75 
хувиар 

С. Авч байсан сарын дундаж цалин хөлсний 60 хувьд ногдох хэсгийн 50 
хувиар 

D. Авч байсан сарын дундаж цалин хөлсний 75 хувиар   

62. Энхийг дэмжих үйл ажиллагаанд үүрэг гүйцэтгэх явцад нас барсан цэргийн 
албан хаагчийнаргэрт үлдсэн хөдөлмөрийн чадваргүй 2 гишүүнд тэжээгчээ 
алдсаны тэтгэврийг сарын дундаж цалингаас дараах хувиар тогтоож олгоно: 

А. Авч байсан сарын дундаж цалин хөлсний 100 хувиар 

B. Авч байсан сарын дундаж цалин хөлсний 60 хувьд ногдох хэсгийн 50 
хувиар 

С. Авч байсан сарын дундаж цалин хөлсний 75 хувиар  

D. Авч байсан сарын дундаж цалин хөлсний 60 хувьд ногдох хэсгийн 75 
хувиар 

63.Цэргийн албан хаагч нь ажил үүргээ гүйцэтгэхтэй холбогдсон осол, шалтгааны 
улмаас хөдөлмөрийн чадвараа түр хугацаагаар алдсан тохиолдолд түүний 
тэтгэмжийг хэдэн сарын хөдөлмөрийн хөлс, орлогын дунджаас хэдэн хувиар 
бодож олгох вэ? 

А.Сүүлийн бүтэн ажилласан 3 сарын цалин хөлсний сарын дундажтай 
тэнцүү хэмжээгээр тооцож олгоно  

B.Сарын дундаж цалингийн 75%-р бодож олгоно 
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С.Сүүлчийн бүтэн ажилласан 6 сарын цалин хөлсний сарын дундажтай 
тэнцүү хэмжээгээр тооцож олгоно  

D.Сарын дундаж цалингийн 80%-р бодож олгоно 

64. Цэргийн байгууллагад 6 жил алба хааж байгаа цэргийн албан хаагч нь ердийн 
өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвараа түр хугацаагаар алдсан бол түүнд ХЧТА-
ны тэтгэмжийг хэдэн сарын дундаж цалингаас хэдэн хувиар бодож олгох бэ? 

А.Сүүлийн 3 сарын цалин хөлсний дунджаас 50%-иар 

B. Сүүлийн бүтэн ажилласан 4 сарын цалин хөлсний дунджаас 50%-иар 

С. Сүүлийн бүтэн ажилласан 6 сарын цалин хөлсний дунджаас 60%-иар 

D. Сүүлийн бүтэн ажилласан 4 сарын цалин хөлсний дунджаас 45%-иар 

65. Цэргийн байгууллагад 8 жил 6 сар алба хааж буй цэргийн албан хаагч нь ердийн 
өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвараа түр хугацаагаар алдсан бол түүнд ХЧТА-
ны тэтгэмжийг хэдэн сарын дундаж цалингаас хэдэн хувиар бодож олгох бэ? 

А. Сүүлийн 3 сарын цалин хөлсний дунджаас 60%-иар 

B. Сүүлийн бүтэн ажилласан 4 сарын цалин хөлсний дунджаас 50%-иар 

С. Сүүлийн бүтэн ажилласан 6 сарын цалин хөлсний дунджаас 60%-иар 

D. Сүүлийн бүтэн ажилласан 4 сарын цалин хөлсний дунджаас 60%-иар 

66. Цэргийн байгууллагад 9 жил алба хааж байгаа цэргийн албан хаагч нь албан 
үүргээ гүйцэтгэхтэй холбогдолгүй ердийн ослын улмаас хөдөлмөрийн чадвараа 
түр хугацаагаар алдсан бол түүнд ХЧТА-ны тэтгэмжийг хэдэн сарын дундаж 
цалингаас, хэдэн хувиар бодож олгох бэ? 

А. Сүүлийн 3 сарын цалин хөлсний дунджаас 80%-иар 

B. Сүүлийн бүтэн ажилласан 4 сарын цалин хөлсний дунджаас 75%-иар 

С. Сүүлийн бүтэн ажилласан 4 сарын цалин хөлсний дунджаас 80%-иар 

D. Сүүлийн бүтэн ажилласан 4 сарын цалин хөлсний дунджаас 70%-иар 

67.Цэргийн албан хаагч нь алба хааж байхдаа ердийн өвчний улмаас хөдөлмөрийн 
чадвараа түр хугацаагаар алдаж эмнэлгийн хуудас бичүүлж авсан тохиолдолд 
түүнд тэтгэмжийг дор дурдсан хугацаа, хувь хэмжээгээр бодож олгоно: 

А.Сүүлийн 2 сарын дундаж цалингаас 5 хүртэл жил алба хаасан бол 50%-
иар, 5-14 жил алба хаасан бол 60%-иар, 15 түүнээс дээш жил алба 
хаасан бол 80%-иар  

B.Сүүлийн 1 сарын дундаж цалин хөлснөөс 5 хүртэл жил алба хаасан бол 
45%-иар, 5-14 жил алба хаасан бол 50%-иар, 15 түүнээс дээш жил алба 
хаасан бол 70%-иар  

С.Сүүлийн 6 сарын дундаж цалингаас 5 хүртэл жил алба хаасан бол 50%-
иар, 5-14 жил алба хаасан бол 55%-иар, 15 түүнээс дээш жил алба 
хаасан бол 75%-иар  

D.Сүүлийн бүтэн ажилласан 4 сарын цалин хөлсний сарын дунджаас 5 
хүртэл жил алба хаасан бол 50%-иар, 5-14 жил алба хаасан бол 60%-
иар, 15 түүнээс дээш жил алба хаасан бол 80%-иар  

68.Цэргийн албан хаагчийн хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмжийг нийт 
хэдэн хоногоор тооцож олгодог вэ? 

А.Эмнэлгийн хуудсанд бичигдсэн нийт хоногоор тооцно 
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B.Хуанлийн хоногоор тооцож олгоно 

С.Ажлын өдрөөр тооцож олгоно 

D. 14 хоногоор тооцож олгоно 

69.Цэргийн албан хаагч нь хуанлийн жилд удаа дараа өвчилсөн тохиолдолд түүний 
хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсан хугацааны тэтгэмжийг нийтдээ хэдэн долоо 
хоногоор тооцож олгох вэ? 

А.Нийтдээ 13 долоо хоногоос илүүгүй 

B.Нийтдээ 176 долоо хоногоос илүүгүй 

С.Нийтдээ 132 долоо хоногоос илүүгүй 

D.Нийтдээ 26 долоо хоногоос илүүгүй 

70. Цэргийн албан хаагч эхийн жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмжийг түүний 
сарын цалин хөлсний дунджаас хэдэн хувиар бодож олгох вэ? 

А. 100%-иар  

B.70%-иар 

С. 80%-иар 

D.90%-иар 

71. Цэргийн албан хаагч эхийн жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмжийг хэдэн 
сарын хугацаанд олгох вэ? 

А.3 сарын хугацаанд 

B.5 сарын хугацаанд 

С. 4 сарын хугацаанд 

D.5 сарын хугацаанд 

72.Цэргийн албан хаагч эхийн жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмжийг ямар 
хугацаагаар тооцох вэ? 

А. 14 хоногоор  

B. Ажлын өдрөөр  

С. Хуанлийн хугацаагаар  

D.Эмнэлгийн хуудсан дээр бичсэн нийт хоногоор  

73.Нас барсан цэргийн албан хаагчийн ар гэрт олгох тэтгэмжийг нэг удаа хэдэн 
төгрөгөөр тооцож олгох вэ? 

А. 620 000 төгрөгөөр тооцож олгоно 

B.500000 төгрөгөөр тооцож олгоно 

С.248500 төгрөгөөр тооцож олгоно 

D.350000 төгрөгөөр тооцож олгоно 

74.Цэргийн албан хаагчийн хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмжийг дор 
дурдсан байгууллагуудын аль байгууллага нь олгох вэ? 

А.Нийгмийн даатгалын байгууллагаас олгоно 

B.Алба хааж байгаа тухайн цэргийн анги, байгууллагаас олгоно 

С.Нийгмийн халамж, үйлчилгээний байгууллагаас олгоно 
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D.Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 

75.Цэргийн албан хаагч нь ямар шалтгааны улмаас хөдөлмөрийн чадвараа түр 
хугацаагаар алдсан тохиолдолд хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж авах 
эрх эдлэх вэ? 

А.Хүүхдээ асарсаны улмаас 

B.Өвчилсөн, осолд өртсөний улмаас 

С.Гачигдал тохиолдсоны улмаас 

D.Өвчтөн сахисны улмаас 

76.Цэргийн албан хаагч эхийн жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмжийгдор дурдсан 
эх үүсвэрүүдийн аль эх үүсвэрээс нь олгох вэ? 

А.Нийгмийн халамжийн сангаас 

B.Тэтгэмжийн даатгалын сангаас 

С.Тэтгэврийн даатгалын сангаас 

D.Алба хааж байгаа тухайн цэргийн анги, байгууллагын төсвөөс 

77. Цэргийн албан хаагч эхийн жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмжийг ямар 
байгууллага олгох вэ? 

А.Нийгмийн халамж, үйлчилгээний хэлтэс  

B.Нийгмийн даатгалын хэлтэс  

С.Алба хааж буй цэргийн анги, байгууллага 

D.Эдгээрийн аль нь ч биш   

78. Цэргийн албан хаагч эхийн жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмж авах 
эмнэлгийн хуудсыг эмнэлгийн байгууллагаас хэд хоногийн дотор бичиж олгох 
вэ? 

А.Жирэмсний амралт эхэлснээс хойш 10 хоногийн дотор 

B.Жирэмсний болон амаржсаны эмнэлгийн хуудсыг жирэмсний амралт 
эхэлснээс хойш болон амаржсаны дараа 30 хоногийн дотор 

С.Амаржсаны дараа 14 хоногийн дотор 

D.Жирэмсний амралт эхэлснээс хойш 7 хоногийн дотор 

79. Нас барсан цэргийн албан хаагчийн ар гэрт олгох тэтгэмжийг дор дурдсан эх 
үүсвэрүүдийн аль эх үүсвэрээс нь олгох вэ? 

А.Орон нутгийн төсвөөс 

B.Тэтгэмжийн даатгалын сангаас 

С.Тухайн цэргийн анги, байгууллагын төсвөөс 

D.Тэтгэврийн даатгалын сангаас 

80.Цэргийн албан хаагч нас барахын өмнө хэдэн сараас доошгүй хугацаанд цэргийн 
алба хаасан тохиолдолд нас барсан цэргийн албан хаагчийн ар гэрт олгох 
тэтгэмж олгох вэ? 

А. 36 сараас доошгүй хугацаанд алба хаасан бол 

B. 18 сараас доошгүй хугацаанд алба хаасан бол 

С. 24 сараас доошгүй хугацаанд алба хаасан бол 
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D. Цэргийн алба хаасан хугацааг харгалзахгүйгээр олгоно 

81. Цэргийн байгууллагад 8 жил 11 сар алба хаагаад биеийн эрүүл мэндээр 2014 
оны 08 сарын 01-нд халагдсан цэргийн албан хаагч нь 2014 оны 09 сарын 01-нд 
45 насанд хүрч цэргийн алба хаасны тэтгэвэр тогтоолгох тухай өргөдөл, баримт 
материалыг нийгмийн даатгалын хэлтэст ирүүлсэн гэвэл түүнд: 

А. Цэргийн алба хаасны тэтгэврийг хувь тэнцүүлэн тогтооно 

B. Цэргийн алба хаасны тэтгэврийг хувь тэнцүүлэн тогтоохгүй  

С. Цэргийн алба хаасны тэтгэврийг 60 нас хүрсэн үед тогтооно 

D. Эдгээрийн аль нь ч биш   

82. Дараах тохиолдлоос аль нь цэргийн албан хаагч нэг удаагийн тэтгэмж авах 
үндэслэл биш вэ?  

А.Нас барах  

B.Тэтгэвэрт гарах   

С.Цэргийн алба хаах нас хэтэрч  

D. Өөрийн хүсэлтээр чөлөөлөгдөх   

83. 2010 оны 09 дүгээр сарын 16-ны өдөр хүртэл хугацаанд нийгмийн даатгалын 
сангаас олгох энгийн өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгохдоо цэргийн байгууллагад 
ажилласан жилээ шимтгэл төлсөн хугацаанд оруулан тооцуулсан иргэдийн 
тухайн цэргийн алба хаасан нэг жилийг 1 жил 6 сараар нэмэгдүүлэн тооцох 
эсэх:  

А.Нэмэгдүүлнэ   

B.Нэмэгдүүлэхгүй    

С.Алба хааж байсан анги байгууллага зөвшөөрвөл нэмэгдүүлнэ   

D. Эдгээрийн аль нь ч биш 

84. 1997 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн “Иргэний цэргийн үүргийн болон 
цэргийн алба хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулах тухай” хуулийн 2 дугаар зүйлд 28 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан 1 
жилийг нэг жил 4 сараар нэмэгдүүлэн тооцох заалтыг хэдийнээс мөрдөж эхлэх 
вэ?  

А.1997 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрөөс  

B.1992 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдрөөс  

С.2010 оны 09 дүгээр сарын 16-ны өдрөөс  

D. Эдгээрийн аль нь ч биш 

85. Цэргийн алба хаасны тэтгэврийг хувь тэнцүүлэн тогтоолгосон тэтгэвэр авагч нь 
10-аас дээш жил энгийн байгууллагад шимтгэл төлж ажилласан, өндөр насны 
тэтгэвэр тогтоолгох насны болзол хангасан тохиолдолд түүнд нийгмийн 
даатгалын сангаас олгох өндөр насны тэтгэврийг тогтоож болох эсэх:   

А.Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд 
заасан болзол, нөхцөлийг хангаж буй тул өндөр насны хувь тэнцүүлсэн 
тэтгэвэр тогтоож болно 

B.Өндөр насны хувь тэнцүүлсэн тэтгэвэр тогтоож болохгүй 

С.Аль нэг тэтгэврийг сонгож тогтоолгоно  
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D. Эдгээрийн аль нь ч биш 

86. Цэргийн алба хаасны тэтгэвэр авагч нь 60 /55/ насанд хүрээд “Нийгмийн 
даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хууль”-д заасны дагуу 
өндөр насны тэтгэвэр болгон өөрчлөн тогтоолгох тохиолдолд цэргийн тэтгэвэр 
тогтоолгосноос хойш шимтгэл төлж ажилласан дараалсан 5 жилийн цалингийн 
дунджаар тэтгэвэр тогтоолгож болох эсэх:  

А.Болно.   

B.Болохгүй  

С.Зөвхөн цэргийн алба хаасан хугацааны цалинг сонгоно 

D. Эдгээрийн аль нь ч биш 

87. Цэргийн алба хаасан хугацааны шимтгэл ногдуулах тухайн үеийн хөдөлмөрийн 
хөлсний доод хэмжээ гэдэг нь: 

А.Цэргийн байгууллагад ажиллаж байсан хугацааны үеийн мөрдөж буй 
хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 

B.Шимтгэл төлүүлэхээр хүсэлт гаргах үеийн мөрдөж буй хөдөлмөрийн 
хөлсний доодхэмжээг 

С.Дээрх хоёрын аль аль нь зөв 

D. Эдгээрийн аль нь ч биш 

88. Даатгуулагч нь төмөр замын цэрэгжүүлсэн хамгаалалтын албанд ажилласан 
хугацаанд 1995 оноос өмнө, хойно цэргийн байгууллагад алба хаасан болон 
хугацаат цэргийн алба хаасан хугацааг оруулан тооцох эсэх:  

А.Оруулна.     

B.Энэ асуудлыг зохицуулсан хуулийн зохицуулалт байхгүй тул болохгүй  

С.Алба хааж байсан анги байгууллага зөвшөөрвөл оруулна    

D. Эдгээрийн аль нь ч биш 

89. Цэргийн албан хаагчдын хувьд цаг уурын хүнд нөхцөлтэй улсад ажилласан 1 
жилийг 1 жил 6 сараар тооцно гэсэн заалтыг хэрэгжүүлэхдээ нэмэгдэл 6 сарын 
шимтгэлийг:   

А.Төлүүлэхгүй  

B.Төлүүлнэ  

С.нэмэгдэл жил 1 жил болсон үед төлүүлнэ     

D. Эдгээрийн аль нь ч биш 

90. Хугацаат цэргийн албыг 1995 оноос өмнө байлдагч, түрүүчээр хаасан бол 1 жилийг 
нь 1 жил 6 сараар нэмэгдүүлэн тооцох тухайд дараах байдлаар хэрэгжүүлнэ.  

А.2010 оны 09 дүгээр сарын 16-ны өдрөөс хойш шинээр өндөр нас, тахир 
дутуу, тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр тогтоолгох иргэний хувьд 

B.2010 оны 09 дүгээр сарын 16-ны өдрөөс хойш шинээр тахир дутуу, 
тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр тогтоолгох иргэний хувьд 

С.2010 оны 09 дүгээр сарын 16-ны өдрөөс хойш шинээр тэжээгчээ алдсаны 
тэтгэвэр тогтоолгох иргэний хувьд 

D.2010 оны 09 дүгээр сарын 16-ны өдрөөс хойш зөвхөн шинээр өндөр насны 
тэтгэврээ тогтоолгох иргэний хувьд 
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91. Хугацаат цэргийн албыг 1995 оноос өмнө 3 жилийн хугацаагаар, байлдагч, 
түрүүчээр хаасан иргэн өөр байгууллагад шимтгэл төлж ажиллаагүй, Эмнэлэг 
хөдөлмөрийн магадлах комиссын шийдвэрээр хөдөлмөрийн чадвар алдсан хувь, 
хугацааг тогтоолгосон бол түүнд энгийн тахир дутуугийн тэтгэвэр тогтоох эсэх:  

А.Хугацаат цэргийн алба хаасан хугацааг “Иргэний цэргийн үүргийн болон 
цэргийн албан хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль”-ийн 14 дүгээр 
зүйлийн 3, 4-т заасны дагуу тооцоход нийтдээ 3 жил хүрч байвал түүнд 
“Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хууль”-д 
заасны дагуу тахир дутуугийн тэтгэврийг тогтооно 

B.Ямар тохиолдолд тогтоохгүй  

С.Зөвхөн тахир дутуугийн бүрэн тэтгэвэр тогтооно 

D. Эдгээрийн аль нь ч биш 

92. 1995 оноос өмнө байлдагч, түрүүчээр хаасан хугацааг нийгмийн даатгалын 
шимтгэл төлж ажилласнаар шилжүүлэхдээ:  

А.Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлүүлнэ 

B.1 жилээс дээш хугацаагаар алба хаасан бол нийгмийн даатгалын шимтгэл 
төлүүлнэ 

С.Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлүүлэхгүй  

D. Эдгээрийн аль нь ч биш 

93. Нэг удаагийн 36 сарын тэтгэмжийг дараах болзол хангасан цэргийн албан хаагчид 
олгоно.   

А. Эрэгтэй 25-аас доошгүй, эмэгтэй 20-иос доошгүй жил алба хааж, цэргийн 
алба хаасны тэтгэвэрт гарахад  

B.Эрэгтэй 25-аас доошгүй, эмэгтэй 20-иос доошгүй жил алба хаасан бол  

С. Эрэгтэй 25, эмэгтэй 20 жил алба хааж, цэргийн алба хаасны тэтгэвэрт 
гарахад  

D. Эрэгтэй 23, эмэгтэй 20 жил алба хааж, цэргийн алба хаасны тэтгэвэрт 
гарахад  

94. Нэг удаагийн 18 сарын тэтгэмжийг дараах болзол хангасан цэргийн албан хаагчид 
олгоно.   

А. Эрэгтэй 25-аас доошгүй, эмэгтэй 20-иос доошгүй жил алба хааж, 
цэргийн алба хаасны тэтгэвэрт гарахад  

B.Цэргийн албан хаагч орон тоо, зохион байгуулалтын өөрчлөлт, биеийн 
эрүүл мэнд, цэргийн алба хаах нас хэтэрч халагдахад  

С. Эрэгтэй 25, эмэгтэй 20 жил алба хааж, цэргийн алба хаасны тэтгэвэрт 
гарахад  

D. Цэргийн албан хаагч өөрийн хүсэлтээр цэргийн албанаас 
чөлөөлөгдөхөд  

95. Нэг удаагийн тэтгэмжийг дараах байгууллага олгоно.  

А. Нийгмийн даатгалын хэлтэс  

B. Нийгмийн халамж, үйлчилгээний хэлтэс  

С. Төрийн захиргааны холбогдох төв байгууллага  

D. Засаг даргын Тамгын газар  



72 

96.Генерал, комиссар, офицер, ахлагч, түрүүч, байлдагчаар 10-аас доош жил алба 
хаасан бол уг хугацааг нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн хугацаанд оруулан 
тооцох ба зөвхөн дараах тохиолдолд уг хугацаанд төлөгдсөн байвал шимтгэлийг 
нийгмийн даатгалын санд шилжүүлэн төлнө.   

А.Энгийн өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгох насанд хүрч өргөдлөө гаргасан 

B.Цэргийн алба хаасны тэтгэвэр тогтоолгох насанд хүрсэн  

С.Тахир дутуугийн тэтгэвэр тогтоолгох болзол хангасан  

D. Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр тогтоолгох болзол хангасан 

 

Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хууль /хариу/ 

 

Асуулт хариулт Асуулт хариулт Асуулт хариулт 

1 D 33 A 65 D 

2 B 34 D 66 C 

3 C 35 B 67 D 

4 D 36 B 68 C 

5 D 37 C 69 D 

6 C 38 A 70 A 

7 A 39 C 71 C 

8 A 40 B 72 B 

9 C 41 A 73 A 

10 B 42 B 74 B 

11 B 43 C 75 A 

12 C 44 D 76 D 

13 A 45 C 77 C 

14 D 46 B 78 B 

15 B 47 B 79 C 

16 C 48 D 80 D 

17 D 49 A 81 B 

18 B 50 B 82 D 

19 C 51 C 83 B 

20 A 52 A 84 A 

21 A 53 D 85 A 

22 D 54 D 86 A 

23 B 55 A 87 B 

24 D 56 B 88 B 

25 B 57 C 89 B 

26 A 58 C 90 D 

27 A 59 B 91 A 

28 B 60 D 92 C 

29 B 61 A 93 A 

30 C 62 C 94 B 

31 D 63 C 95 C 

32 C 64 B 96 A 
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Аудитын хууль  

1. Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрх олгох шалгалтанд орох нөхцөлд хамаарахгүй нь 
аль вэ? 

A. Их, дээд сургууль, коллежийг нягтлан бодогчийн мэргэжлээр бакалаврын 
зэрэгтэй буюу эсвэл түүнтэй адилтгах зэрэглэлийн сургалтаар төгссөн байх; 

B. Мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх; 

C. Аж ахуйн нэгж, байгууллагын санхүүгийн тайланг 2-оос доошгүй удаа 
гаргасан байх; 

D. Аль нь ч биш 

2. Аж ахуйн нэгж, байгууллагын тайланг нэг аудитын компани дараалан гүйцэтгэх 
дээд хязгаар хэдэн жил бэ?  

A. 2 жил  

B. 3 жил 

C. 4 жил 

D. 5 жил 

3. Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь ....... төгрөгийн актив хөрөнгөтэй бол тайлангаа 
аудитын байгууллагаар заавал баталгаажуулна. 

A. Бүх аж ахуйн нэгж, байгууллага 

B. 10 сая буюу түүнээс дээш 

C. 50 сая буюу түүнээс дээш 

D. 100 сая буюу түүнээс дээш 

4. Хууль тогтоомж, ёс зүйн дүрэм зөрчсөн мэргэшсэн нягтлан бодогч, аудиторт 
оногдуулах дараах сахилгын шийтгэлээс аль нь илүүц байна вэ?  

A. Сануулах; 

B. Саатуулах; 

C. Аудитын үйл ажиллагаа явуулах эрхийг хасах; 

D. Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрхийг хасах; 

5. Аудиторын шаардлагад хамаарахгүй нь аль бэ? 

A. 25 нас хүрсэнбайх; 

B. Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн хоёр, гурав дахь шатны шалгалтад тэнцсэн; 

C. Нягтлан бодогчийн мэргэжил эзэмшсэнээс хойш мэргэжлийн ёс зүйг 
зөрчөөгүй; 

D. Аудитын байгууллагад 3-аас доошгүй жил аудиторын туслагчаар 
ажилласан; 

6. Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн тангараг нь: 

A. Би мэргэшсэн нягтлан бодогчийн бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхдээ хууль 
тогтоомж, мэргэжлийн ёс зүйг чандлан сахихаа нэр төртэйгээр батлан 
тангараглая; 

B. Мэргэшсэн нягтлан бодогч би аудитын тухай хууль болон түүнд нийцүүлэн 
гаргасан бусад хууль тогтоомжийг чандлан сахиж ажиллахаа тангараглая; 
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C. Мэргэшсэн нягтлан бодогч би монгол улсын хууль тогтоомж болон олон 
улсын стандарт, ёс зүйн дүрмийг чандлан сахиж нэр төртэй ажиллахаа 
тангараглая; 

D. Монголын мэргэшсэн нягтлан бодогч би албан үүргээ хэрэгжүүлэхдээ хууль 
тогтоомж, ёс зүйн дүрмийг чандлан сахихаа нэр төртэйгээр батлан 
тангараглая; 

7. Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрхийг дуусгавар болгоход хамаарахгүй нөхцөл аль 
нь вэ? 

A. Нас барсан; 

B. Өөрөө татгалзсан; 

C. Дараагийн шатны шалгалтад тэнцээгүй, эсхүл хүндэтгэх шалтгаангүйгээр уг 
шалгалтад ороогүй, нягтлан бодогчийн мэргэжлийн ёс зүйг зөрчсөн нь 
тогтоогдож, мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрх нь хасагдсан; 

D. Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрх авсан ч өөр ажил эрхэлсэн; 

8. Аудитын байгууллагыг үүсгэн байгуулагч нь гадаадын иргэн бол тухайн 
байгууллагын нийт ажилчдын .....-с доошгүй хувь нь Монгол Улсын иргэн байна.  

A. 51 хувь 

B. 60 хувь 

C. 70 хувь 

D. 90 хувь 

9. Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрх нь хасагдсан мэргэшсэн нягтлан бодогч буюу 
аудитор хэдэн жилийн дараа зохих журмын дагуу шинээр эрх авах тухай хүсэлт 
гаргаж болох вэ? 

A. 2 жил 

B. 3 жил 

C. 5 жил 

D. Эрх үүсэхгүй 

10. Аудиторт дараах зүйлсийг хориглоно 

A. Аудитын нэг байгууллагад үндсэн орон тоонд ажилладаг аудитор өөр 
байгууллагад давхар ажил эрхлэх болон бусад аудитын байгууллагад 
гэрээгээр ажиллах; 

B. Өөр албан тушаал эрхлэж байгаад аудитын байгууллагад ажиллах ; 

C. Аудитын нэг байгууллагад гэрээгээр ажилладаг аудитор өөр аудитын 
байгууллагад гэрээгээр ажиллах; 

D. Аудитын нэг байгууллагад ажиллаж байгаа аудитор үйлчлүүлэгчдийг татах 
зорилгоор хоорондоо өрсөлдөх аливаа үйлдэл хийх; 

11. Аудитын байгууллага дараах аж ахуйн нэгж, байгууллагын санхүүгийн тайлан, 
баримтыг баталгаажуулахыг хориглоно. 

A. 50 сая буюу түүнээс дээш актив хөрөнгөтэй аж ахуйн нэгж байгууллага; 

B. Өөртэй нь эд хөрөнгийн талаар холбоотой; 

C. Нягтлан бодох бүртгэлийг нь хөтөлж, тайланг гаргасан; 

D. 3 жилийн дотор тухайн байгууллагад ажиллаж байсан; 
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12. Аудитын үйл ажиллагаанд  аль нь хамаарахгүй вэ? 

A. Хуулийн этгээд, хувиараа аж ахуй эрхлэгч иргэний санхүүгийн тайланг 
захиалагч, үйлчлүүлэгчийн хүсэлтээр баталгаажуулах 

B. Санхүүгийн байдлыг судлаж төлөвлөх, хөрөнгө оруулалт, зээл, тооцооны 
төрөл бүрийн төсөл, төлөвлөгөө, хөрөнгийн ба бизнесийн үнэлгээ 
боловсруулахад нь тусалж үйлчлэх 

C. Нягтлан бодох бүртгэлийн стандартын дагуу хөтлөх, нөхөн хөтлөх, тайлан 
гаргах, өртгийн удирдлагын бүртгэлийг зохион байгуулах 

D. Татварын албанд тайланг гаргаж, тушаахад туслах 

13. Үйлчлүүлэгч байгууллагад дараах үүргийн аль нь хамаарахгүй вэ? 

A. Аудитын үйл ажиллагаа явуулах нөхцөл бололцоогоор хангах; 

B. Шалгалтанд шаардлагатай баримт, мэдээллийг гаргаж өгөх; 

C. Шалгалтын явцад илэрсэн бүртгэл хөтлөлтийн алдаа, зөрчлийг шуурхай 
залруулах; 

D. Шалгуулж буй байгууллагын удирдлага аудиторт үүрэг даалгавар өгөх; 

14. Аль нь аудиторын эрх биш вэ? 

A. Үйлчлүүлэгчээс гэрээнд заасан ажлын хүрээнд холбогдолтой санхүүгийн 
баримт, эрхийн актыг шаардаж авах, мөнгө, үнэт цаас биет болон биет бус 
хөрөнгийг тоолох, шалгалтын явцад гарсан аливаа асуудлаар тайлбар 
гаргуулах эрхтэй; 

B. Аж ахуйн нэгж байгууллагын санхүүгийн тайлан, баримтыг 
баталгаажуулахтай шууд холбоотой бичиг баримтыг холбогдох арилжааны 
банк, бусад санхүүгийн болон аж ахуйн нэгж, байгууллагуудаас шаардан 
авч танилцах эрхтэй 

C. Үйлчлүүлэгч нь шалгалтад шаардлагатай баримт, тайлбарыг бүрэн 
хэмжээгээр гаргаж өгөөгүй нөхцөлд аудит хийхээс татгалзах эрхтэй ; 

D. Аудитор туслагчтай байж болно. Туслагч нь санхүүгийн баримт 
баталгаажуулах эрхтэй; 

15. Аудиторын туслагч, санхүүгийн тайланг баталгаажуулах уу? 

A. Тийм  

B. Үгүй  

C. Аудитор, аудитын байгууллагын эрх олгосноор баталгаажуулна 

D. Аль нь ч биш 

16. Үйлчлүүлэгчдээс гэрээнд заасан ажлын хүрээнд холбогдолтой санхүүгийн 
баримт, эрхийн актыг шаардаж авах, мөнгө, үнэт цаас, биет болон биет бус 
хөрөнгийг тоолох, шалгалтын явцад гарсан аливаа асуудлаар тайлбар гаргуулах 
нь аудиторын …… юм. 

A. Эрх 

B. Үүрэг 

C. Эрхийн хязгаарлалт 

D. Тавигдах шаардлага 
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17. Эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол шүүх зөрчлийн шинж байдлыг 
харгалзан гэм буруутай захиалагчид дараах хариуцлага хүлээлгэнэ. 

A. Тайлангаа баталгаажуулахаас зайлсхийсэн албан тушаалтаныг 20000-
30000 төгрөгөөр торгох 

B. Захиргааны хариуцлагын хуулиар торгох 

C. Шийтгэврийн хуудас бичиж 50000 төгрөгөөр торгох 

D. Аль нь ч биш 

18. Аудитын үйл ажиллагаа явуулах эрхгүй этгээд энэ төрлийн үйл ажиллагаа 
явуулсан бол шүүх олсон орлогыг хурааж, гэм буруутай этгээдийг ..., 
байгууллагыг... төгрөгөөр торгоно. 

A. 40000-50000, 200000-250000 төгрөг 

B. 20000-50000, 100000-200000 төгрөг 

C. 20000-30000, 200000-250000 төгрөг 

D. 25000-50000, 200000-250000 төгрөг 

19. Аудитын байгууллага дараах аж ахуйн нэгж, байгууллагын санхүүгийн тайлан, 
баримтыг баталгаажуулахыг хориглоно. 

A. Аудитын байгууллага өөрөө хөрөнгө оруулсан 

B. 50 сая буюу түүнээс дээш актив хөрөнгөтэй аж ахуйн нэгж байгууллага 

C. Хүсэлт гаргасан  байгууллага 

D. Том аж ахуйн нэгж байгууллага 

20. Аудитын байгууллагад тавигдах шаардлагад аль нь хамаарахгүй вэ? 

A. Аудитын үйл ажиллагаа эрхлэгчид нь зөвхөн аудитор байх 

B. Үйл ажиллагаа явуулах ажлын байр, техник хэрэгсэлээр хангагдсан байх 

C. Аудитын үйлчилгээний дотоод стандарттай байх 

D. Аудитын байгууллагын дарга нь аудитор байх албагүй 

 

Аудитын тухай хууль /хариу/ 

Асуулт  Асуулт Хариулт 

1 C 11 D 

2 B 12 D 

3 C 13 D 

4 B 14 D 

5 A 15 B 

6 A 16 A 

7 D 17 A 

8 C 18 A 

9 B 19 A 

10 B 20 D 
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Төсвийн тухай хууль 

1. Улсын төсөв гэж... 
A. Улсын төсөв, зарлагын нийлбэрийг 

B. Засгийн газрын баталсан, түүний бүрдүүлж зарцуулах болон орон нутагт олгох 
төсвийн нийлбэрийг 

C. УИХ-аас баталсан, Засгийн газар болон улсын төсөвт харъяалагдахтөсвийн 
ерөнхийлөн захирагчийн бүрдүүлж, хуваарилан зарцуулах төсвийг 

D. Улсын хэмжээнд бүрдүүлэх, зарцуулах санхүүжилтийн хэмжээг 

2. Улсын төсвийг ямар байгууллага баталдаг вэ? 

A. Монгол улсын ерөнхийлөгч 

B. Монгол улсын засгийн газар 

C. УИХ  

D. Асуудал эрхэлсэн сайд 

3. Орон нутгийн төсөв гэж... 
A. Орон нутгийн орлого, улсын төсвөөс олгох санхүүгийн дэмжлэг, улсын төсвийн 

байгууллагын зардал 

B. Засгийн газрын баталсан, түүний бүрдүүлж зарцуулах болон орон нутагт олгох 
төсвийн нийлбэр 

C. Орон нутгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас баталсан орон нутгийн төсөв 

D. Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурлаас баталсан, 
тухайн шатны төсөвт харъяалагдах ерөнхийлөн захирагчийн бүрдүүлж, 
хуваарилан зарцуулах төсвийг 

4. Ямар байгууллагыг төсвийн байгууллага гэх  вэ? 
A. Батлагдсан төсвийн дагуу төрийн чиг үүрэгт хамаарах ажил үйлчилгээг 

хэрэгжүүлдэг, 

B. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн дагуу санхүү, төсвийн 
асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад бүртгүүлсэн төрийн 
болон орон нутгийн өмчит, 

C. Ашгийн төлөө бус хуулийн этгээдийг 

D. Дээрхи бүгд 

5. Төсвийн төсөл гэж ... 
A. Дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдэлд үндэслэн, хуульд заасан 

шаардлагын дагуу төсвийн шатлал бүрээр төсвийн ангилал ашиглан Засгийн 
газраас УИХ-д, түүнчлэн бүх шатны Засаг даргаас тухайн шатны иргэдийн 
Төлөлөгчдийн Хуралд өргөн мэдүүлсэн төсвийн саналыг, 

B. Дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдэлд багтаан улсын төсвийн орлого, 
зарлага, түүний дотор төсвийн төлөвлөгөөний ангилал тус бүрийн талаар 
Засгийн газраас УИХ-д өргөн мэдүүлсэн саналыг, 

C. Төрийн чиг үүрэгт хамаарах ажил, үйлчилгээг зөвхөн улсын буюу орон нутгийн 
төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлдэг нийт төсвийн саналыг, 

D. Дараа жилийн орлого зарлагыг төсвийн ангиалал ашиглан боловсруулсан 
саналыг 

6. Монгол Улсын нэгдсэн төсөв гэдэг нь: 
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A. Улсын төсөв, орон нутгийн төсөв, Нийгмийн даатгалын сангийн төсөв, Хүний 
хөгжил сангийн төсвөөс бүрдэнэ. 

B. Засгийн газрын зарцуулах болон орон нутагт олгох дэмжлэгийн нийлбэр, 

C. Улсын болон орон нутгийн төсөв, Хүний хөгжлийн сангийн төсвөөс бүрдэнэ. 

D. УИХ-аас баталсан орлого, зарлагын төсвөөс бүрдэнэ. 

7. Төсвийн ерөнхийлөн захирагч гэж: 

A. Төсвийн байгууллагыг өдөр тутмын удирдлагаар хангах үүрэг бүхий албан 
тушаалтныг,  

B. Төрийн жинхэнэ албыг хуулийн дагуу хашиж буй эрх бүхий удирдах албан 
тушаалтныг,  

C. Өөрийн эрхлэх асуудлын хүрээний төсвийг төсөвлөх, батлагдсан төсвийг хууль 
тогтоомжийн дагуу хуваарилах, хяналт тавих, гүйцэтгэлийг тайлагнах эрх 
бүхий этгээдийг, 

D. Өөрийн эрхлэх асуудлын хүрээнд төсвийн байгууллага болон бусад этгээдээс 
нийлүүлэх бүтээгдэхүүний хэрэгцээг тодорхойлон, гэрээ байгуулах эрх бүхий 
албан тушаалтаныг, 

8. Төсвийн шууд захирагч гэж: 

A. Төсвийн байгууллагыг өдөр тутмын удирдлагаар хангах үүрэг бүхий албан 
тушаалтныг хэлнэ.  

B. Төрийн жинхэнэ албыг хуулийн дагуу хашиж буй эрх бүхий удирдах албан 
тушаалтныг хэлнэ.  

C. Өөрийн эрхлэх асуудлын хүрээний төсвийг төсөвлөх, батлагдсан төсвийг хууль 
тогтоомжийн дагуу хуваарилах, хяналт тавих, гүйцэтгэлийг тайлагнах эрх 
бүхий этгээдийг хэлнэ. 

D. Төсвийн ерөнхийлөн захирагч болон төсвийн төвлөрүүлэн захирагчаас 
хуваарилсан чиг үүргийн төсвийг төлөвлөх, хууль тогтоомжийн дагуу захиран 
зарцуулах, гүйцэтгэлийг тайлагнах эрх бүхий этгээдийг хэлнэ. 

9. Төсвийн төвлөрүүлэн захирагч гэж: 

A. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас хуваарилсан чиг үүргийн төсвийг төлөвлөх, 
төсвийн шууд захирагчид хуваарилах, хяналт тавих, хууль тогтоомжийн дагуу 
захиран зарцуулах, гүйцэтгэлийг тайлагнах эрх бүхий этгээдийг хэлнэ.  

B. Төрийн жинхэнэ албыг хуулийн дагуу хашиж буй эрх бүхий удирдах албан 
тушаалтныг хэлнэ.  

C. Өөрийн эрхлэх асуудлын хүрээний төсвийг төсөвлөх, батлагдсан төсвийг хууль 
тогтоомжийн дагуу хуваарилах, хяналт тавих, гүйцэтгэлийг тайлагнах эрх 
бүхий этгээдийг хэлнэ. 

D. Төсвийн ерөнхийлөн захирагч болон төсвийн төвлөрүүлэн захирагчаас 
хуваарилсан чиг үүргийн төсвийг төлөвлөх, хууль тогтоомжийн дагуу захиран 
зарцуулах, гүйцэтгэлийг тайлагнах эрх бүхий этгээдийг хэлнэ. 

10. Төсвийг төлөвлөх, батлах, хэрэгжүүлэх, тайлагнахад дараах зарчмыг баримтална. 

A. Төсвийн тогтвортой байдлыг хангасан, иж бүрэн, үнэн зөв, санхүүгийн зохистой 
удирдлагыг хэрэгжүүлэх, ил тод байдлыг хангасан, хариуцлагатай байх. 

B. Байгууллагын тушаалаар ажлын хэсэг баталж, ил тод нээлттэй байдлыг 
хангасан, хариуцлагатай байх 
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C. Батлагдсан маягтаар,үнэн зөв гаргаж, ил тод хэлэлцэх 

D. Сангийн яамнаас баталсан маягтаар үнэн зөв гаргаж ил тод хэлэлцэх 

11. Дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдлийг хэлэлцэн батлах нь хэний бүрэн 
эрхэд хамаарах вэ:  

A. Монгол Улсын Ерөнхийлөгч 

B. Улсын Их хурал 

C. Засгийн газар 

D. Санхүү,төсвийнасуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн 

12. Дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 
үндсэн чиглэлд үндэслэн улсын төсвийг ямар байгууллага батлах вэ? 

A. Монгол Улсын Ерөнхийлөгч 

B. Улсын Их хурал 

C. Засгийн газар 

D. Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн 

13. Төсвийн хөрөнгийг үр ашигтай зарцуулж, улсын төсвийн байгууллагаас нийлүүлэх 
арга хэмжээний чанарын шаардлагыг хангуулах нь ямар этгээдийн бүрэн эрхийн 
асуудал  вэ? 

A. Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн 

B. Төсвийн байнгын хороо 

C. Улсын Их хурал 

D. Засгийн газар 

14. Засгийн газрын санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан болон нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлийг 
хэн баталдаг вэ? 

A. Ерөнхийлөгч 

B. Ерөнхий сайд 

C. Улсын Их Хурал 

D. УИХ-ын дарга 

15. Төсвийн удирдлагыг боловсронгуй болгох арга хэмжээг хэн хэрэгжүүлэх бүрэн 
эрхтэй вэ? 

A. Засгийн газар 

B. Ерөнхий сайд 

C. Улсын Их хурал 

D. УИХ-ын дарга 

16. Төсвийн дэлгэрэнгүй ангилалыг хэн батлах вэ? 

A. Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн 

B. Ерөнхий сайд 

C. Ерөнхийлөгч 

D. УИХ-ын дарга 
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17. Төсвийн байгууллагын бүртгэлийн бодлогыг нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын 
стандартад нийцүүлэн боловсруулж, хэрэгжүүлэх бүрэн эрхийг хэн эдлэх вэ? 

A. УИХ 

B. Засгийн газар 

C. Эдийн засгийн байнгын хороо 

D. Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага 

18. Засгийн газрын санхүүгийн тайланг хэн гаргах вэ? 

A. Яам тус бүр 

B. Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага 

C. Засгийн газар 

D. УИХ 

19. Засгийн газрын нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг хэн гаргах вэ? 

A. УИХ 

B. Засгийн газар 

C. Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага 

D. Яам тус бүр 

20. Улсын төсвийн байгууллагад банкинд данс нээх зөвшөөрлийг хэн олгох вэ? 

A. УИХ 

B. Засгийн газар 

C. Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн 

D. Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага 

21. Улсын Их Хурлын төсвийн ерөнхийлөн захирагчаар хэн байх ёстой вэ? 

A. Улсын Их Хурлын дарга 

B. Улсын Их Хурлын дэд дарга 

C. Улсын Их Хурлын эдийн засгийн асуудал хариуцсан орлогч дарга 

D. Улсын Их Хурлын Эдийн засгийн байнгын хорооны дарга 

22. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчаар хэн байх вэ? 

A. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн төсвийн ерөнхийлөн захирагч 

B. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн эдийн засгийн бодлогын зөвлөх 

C. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга 

D. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дэд дарга 

23. Шадар сайдын төсвийн ерөнхийлөн захирагчаар хэн байх вэ? 

A. Ерөнхий сайд 

B. Шадар сайд 

C. Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн 

D. Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга 

24. Санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан дараах бүрэлдэхүүнтэй байна. 
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A. Үйл ажиллагааны үр дүн, мөнгөн гүйлгээний тайлан 

B. Санхүүгийн байдлын тайлан, өмчийн өөрчлөлтийн тайлан 

C. Санхүүгийн тайлангийн тодруулга 

D. Дээрхи бүгд 

25. Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нь төсвийн гүйцэтгэл болон жилийн эцсийн 
санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан нягтлан бодох бүртгэлийн.....................дагуу гаргана. 

A. Олон улсын стандартын  

B. Төсвийн тухай хуулийн 

C. Нягтлан бодох бүртгэлийн хуулийн 

D. Нягтлан бодох бүртгэлийн стандартын 

26. Төсвийн байгууллагад ямар тохиолдолд урамшуулал олгох вэ? 

A. Төсвийн захирагчид туслах үйл ажиллагааны ашиг, төсвийн зарлагын 
хэмнэлт болон төсвийн захирагчийн үр дүнгийн гэрээний урамшууллыг 
төсвийн урамшуулал болгон тус тус олгож болно. 

B. Төсвийн байгууллагын хувьд урамшуулалд хамрагдах ёсгүй 

C. Тусгай зориулалтын сангаас урамшуулна 

D. Улсын төсөвд мөнгөн хөрөнгө байгаа бол болно 

27. Төсвийн байгууллагад урамшуулал олгоход шаардагдах хөрөнгийг хэн тусган, 
батлуулах вэ? 

A. Тухайн байгууллагын төсвийг ерөнхийлөн захирагч 

B. Тухайн байгууллагын ерөнхий менежер 

C. Тухайн шатны төсвийн асуудал эрхэлсэн төсвийн ерөнхийлөн захирагч 

D. Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний 

28. Төсвийн байгууллагын урамшууллыг хэзээ олгох вэ? 

A. Дараа жил олгоно. 

B. Жилийн төсвийн гүйцэтгэлийг УИХ, эсхүл иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд 
өргөн мэдүүлснээс хойш нэг сарын дотор тогтоож, олгоно. 

C. Төсвийн гүйцэтгэлийг хэлэлцсэний дараа олгоно. 

D. Дараа жилийн төсөвт батлаж олгоно. 

29. Төсвийн байгууллагын нэмэлт орлого, хэмнэсэн зардлаас төсвийн байгууллагад 
урамшуулал олгох, зарцуулах, тайлагнах, хяналт тавих журмыг хэн батлах вэ? 

A. Ерөнхий сайд 

B. Шадар сайд 

C. Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн 

D. Тухайн байгууллагын төсвийн ерөнхийлөн захирагч 

30. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын төсвийн ерөнхийлөн захирагчаар 
хэн байх вэ? 

A. Монгол Улсын Ерөнхийлөгч өөрөө 

B. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зөвлөх 
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C. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга 

D. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дэд дарга 

31. Хэн Ерөнхий сайдын төсвийн ерөнхийлөн захирагч байх вэ? 

A. Ерөнхий сайд 

B. Шадар сайд 

C. Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга 

D. Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын тэргүүн дэд дарга 

32. Төсвийн байгууллагын дотоод албаны дүрмийг хэн батлах вэ? 

A. Тухайн шатны ерөнхийлөн захирагч 

B. Төсвийн байгууллагын дарга 

C. Засгийн газар 

D. Сангийн яам 

33. Засгийн газрын санхүүгийн дотоод хяналт, шалгалтыг хэн хэрэгжүүлэх вэ? 

A. Дотоод аудитын алба 

B. Хяналт, шалгалтын мэргэжлийн нягтлан бодогч 

C. Хяналт, шалгалтын мэргэжлийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч 

D. Хяналт, шалгалтын мэргэжлийн төрийн захиргааны байгууллага 

34. Хэний өмнө Төрийн аудитын төв байгууллага аудитын бусад байгууллагын 
гэрээгээр гүйцэтгэсэн ажлын чанарыг хариуцах вэ? 

A. Улсын Их хурлын өмнө 

B. Засгийн газрын өмнө 

C. Холбогдох яамны өмнө 

D. Тухайн байгууллагын өмнө 

35. Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга санхүүгийн жил дууссанаас хойш хэд хоногийн 
дотор нэгтгэсэн төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг нийтэд мэдээлэх вэ? 

A. Нэг сарын дотор 

B. 20 хоногийн дотор 

C. Дөрвөн сар, 20 хоногийн дотор 

D. Хоёр сар 10 хоногийн дотор 

36. Шууд захирагч төрийн аудитын байгууллагад хэдийд тайлангаа хүргүүлэх вэ? 

A. Дараа оны 01 дүгээр сарын 25-ны дотор 

B. Дараа оны 01 дүгээр сарын 15-ны дотор 

C. Дараа оны 02 дүгээр сарын 10 ны дотор 

D. Тайлангаа гаргаж дуусангуут 

37. Төсвийн жилийг дараах хугацаагаар хуваана. 

A. Сар, улирал, хагас жил, бүтэн жил    

B. 12 сараар 

C. Хагас жил, бүтэн жил 
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D. Улирлаар 

38. Шууд захирагч ямар бүрэн эрхтэй вэ ? 

A. Аливаа зардлыг цаг хугацаанд нь гаргаж хийх 

B. Батлагдсан төсөв, бүтээгдэхүүн нийлүүлэх гэрээний хүрээнд зардал гарган 
батлуулах 

C. Батлагдсан төсөв, бүтээгдэхүүн нийлүүлэх гэрээний хүрээнд зардал гаргах 

D. Батлагдсан цалингийн сан, орон тооны хязгаарт багтаан төсвийн орон тоо, 
ажиллагчдын цалин хөлсийг тогтоох 

39. Засгийн газрын бүрэн эрх : 

A. Дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдлийн төслийг УИХ-д өргөн 
мэдүүлэх 

B. Байгууллагын үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөөнд заасны дагуу захиран 
зарцуулах 

C. Байгууллагын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийг батлах 

D. Байгууллагын балансад байгаа хөрөнгийг бүрэн захиран зарцуулах 

40. Байгууллагын орон тоо, цалингийн санг хэн тогтоох бүрэн эрхтэй байдаг вэ? 

A. Ерөнхийлөн захирагч  

B. Шууд захирагч 

C. Ерөнхий нягтлан 

D. Засгийн газар 

41. Үр дүнгийн гэрээг улсын төсвийн байгууллагын шууд захирагч хэнтэй байгуулах 
вэ? 

A. Бүх шатны Засаг даргатай 

B. Харьяалагдах дээд шатныхаа төсвийн захирагчтай 

C. Шууд харьяалагдах төсвийн ерөнхий менежертэй  

D. Улсын төсвийн өөр байгууллагын өмнө хариуцлага хүлээдэг улсын төсвийн 
байгууллагын ерөнхийлөн захирагчтай 

42. Үр дүнгийн гэрээг хэзээ байгуулах журамтай байдаг вэ? 

A. Улсын төсвийг Улсын Их Хурал баталснаас хойш 14 хоногийн дотор үр 
дүнгийн гэрээг байгуулна  

B. Улсын төсвийг Улсын Их Хурал баталснаас хойш 1 сарын дотор үр дүнгийн 
гэрээг байгуулна 

C. Төсвийн жил эхэлсэн өдрөөс эхлэн 7 хоногт багтаан байгуулна 

D. Төсвийн жил эхлэхээс өмнө үр дүнгийн гэрээ байгуулна 

43. Улсын төсвийн байгууллага ямар хугацаагаар санхүүгийн тайлан гаргах 
журамтай вэ? 

A. Улирал, хагас, бүтэн жилээр   

B. Сар, улирал, хагас, бүтэн жилээр  

C. Бүтэн жилээр 

D. Хагас, бүтэн жилээр 
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44. Төсвийн  жил хэзээ дуусах вэ? 

А.12 дугаар сарын 31-ний өдөр    

B.2 дугаар сарын 10-ны өдөр    

C. Дараа жилийн төсөв хэлэлцэж эхлэхэд 

D. Төрийн сангийн гүйлгээ хаахад   

45. Улсын Их Хурал улсын төсвийн гүйцэтгэлийг хэзээ батлах вэ? 

A. Нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлийг хаврын чуулганаараа хэлэлцэж улсын 
төсвийн гүйцэтгэлийг батална   

B. Төсвийн жилийн эхэнд батална  

C. Нэгдсэн төсвийг батлахаас 1 сарын өмнө 

D. Нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг хаврын чуулганаар хэлэлцэн 
дараагийн улсын төсвийн гүйцэтгэлийг батална 

46. Улсын Их Хурлаас олгосон тухайн жилийн төсвийг зарцуулах төсвийн 
ерөнхийлөн захирагчийн эрх хэзээ дуусгавар болох вэ? 

A. Бүрэн эрхийн хугацаа нь дуусгавар болсноор 

B. Төсвийн  жил дууссанаар дуусгавар болно 

C. Тухайн төсөв зарцуулагдсанаар 

D. Дараа жилийн санхүүгийн жил эхэлсэнээр дуусгавар болно  

47. Төсвийн жил хэзээнээс эхэлдэг  вэ? 

A. 1 дүгээр сарын 1-ний өдөр    

B. 1 дүгээр сарын хоёрдугаар долоо хоногооос    

C. Нэгдсэн төсөв батлагдсан өдрөөс эхэлдэг 

D. Төсвийн гүйцэтгэлийг тооцсоноос   

48. Шууд захирагч жилийн төсвийн төслөө хэдийд дээд шатны байгууллагадаа 
хүргүүлэх вэ? 

A. Жил бүрийн 07 дугаар сарын 25-ны дотор 

B. Жил бүрийн 06 дугаар сарын 25-ны дотор 

C. Жил бүрийн 07 дугаар сарын 01-ний дотор 

D. Удирдлагын хурлаар хэлэлцэж дуусаад 

49. Засгийн газар төсвийнталаар дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ. 

A. УИХ баталсан дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдэлд багтаан 
ерөнхийлөн захирагч бүрээр жилийн төсвийн хязгаар батлах 

B. Засгийн газар төсвийн төслийг ерөнхий менежер бүрээр хэлэлцэх 

C. Засгийн газар төсвийн төслийг нэгтгэж хэлэлцэх 

D. Засгийн газар төсвийн төслийг УИХ-ын удирдамжаар хэлэлцэх 

50. Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь 
төсвийн ерөнхийлөн захирагч бүрийн төсвийн төслийг хэзээ нэгтгэн Засгийн 
газарт мэдүүлэх вэ ? 

A. 1 дүгээр сарын 15-ний өдрийн дотор  
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B. 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор 

C.  9 дүгээр сарын 15-ны өдрийн дотор 

D. Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад ийм 
эрх хэмжээ байдаггүй 

51. Ямар этгээд нь төсвийн ерөнхийлөн захирагч бүрийн төсвийн төслийг нэгтгэн 
Засгийн газарт мэдүүлэх вэ? 

A. Ерөнхий сайд 

B. Шадар сайд 

C. Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага 

D. Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга 

52. Төсвөөс санхүүжиж байгаа байгууллагын төсөв нь эрх зүйн ямар статустай байх 
вэ? 

A. Бие даасан шинжтэй байна  

B. Аль нэг төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн төсөлд хамрагдсан 
байна 

C. Аль нэг байгууллагын төсвийн төсөлд хамрагдсан байна 

D. Ямар ч байж болно 

53. УИХ-ын бүрэн эрх : 

A. Дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдлийн төслийг өргөн мэдүүлэх 

B. Дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдэлд нийцүүлж, улсын эдийн засаг, 
нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл,улсын төсөв, Нийгмийн даатгалын 
төсөв, Хүний хөгжил сангийн төсөв, тэдгээрийн тодотголыг хэлэлцэж 
батлах 

C. Байгууллагын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийг батлах 

D. Төсвийн хэрэгжилтэд хяналт тавих 

54. Төсвийн орлого дараах орлогоос бүрдэнэ. 

A. Татварын орлого, татварын бус орлого 

B. Албан татварын орлого, бусад орлого 

C. Татварын орлого, төлбөр хураамжийн орлого 

D. Аж ахуйн нэгжийн татвар, бусад орлого 

55. Төсвийн зарлага дараах зардлаас бүрдэнэ. 

A. Урсгал зардал, хөрөнгийн зардал 

B. Байгууллагын үйл ажиллагааны урсгал зардал, бусад зардал 

C. Хөрөнгө оруулалтын зардал, бусад зардал  

D. Төсөвт байгууллагын цалин хөлс болон бусад зардал, хөрөнгийн зардал 

56. Төсвийн байгууллага төрийн сангийн нэгдсэн дансаас гадуур банкинд данс нээх, 
түүнийг хаахтай холбогдсон журмыг ямар этгээд батлах вэ? 

A. Засгийн газар 

B. Монголбанк, холбогдох яамтай 
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C. Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, 
Монголбанктай 

D. УИХ 

57. Төрийн сангийн тогтолцоо нь: 

A. Төв төрийн сан, аймаг, нийслэлийн төрийн сан, сум, дүүргийн төрийн сан, 
төрийн захиргааны төв байгууллагын төрийн сангийн нэгж, төсвийн нягтлан 
бодогчоос бүрдэнэ. 

B. Сангийн яамны төрийн сан, аймаг, нийслэлийн төрийн сан, сум дүүргийн 
төрийн сангаас бүрдэнэ. 

C. Төв төрийн сан, аймаг, нийслэлийн төрийн сан, яамдын төрийн сангийн 
нэгжээс бүрдэнэ. 

D. Төв төрийн сан, нийслэл, дүүргийн төрийн сангаас бүрдэнэ. 

58. Төрийн сангийн үйл ажиллагааны журмыг хуулийн ямар этгээд батлах вэ? 

A. УИХ 

B. Засгийн газар 

C. Сангийн яам 

D. Ерөнхийлөгч 

59. Төв төрийн сангийн чиг үүргийг ямар байгууллага хэрэгжүүлэх вэ? 

A. Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага 

B. Төв төрийн сан 

C. Сангийн яамны төрийн сан 

D. Аймаг, нийслэлийн төрийн сан 

60. УИХ дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдлийн төслийг хэзээ батлах вэ? 

A. Жил бүрийн 6 дугаар сарын 01-ний дотор 

B. Жил бүрийн 7 дугаар сарын 01-ний дотор 

C. Жил бүрийн 4 дүгээр сарын 01-ний дотор 

D. Жил бүрийн 5 дугаар сарын 01-ний дотор 

Төсвийн тухай хууль /хариу/ 

Асуулт Хариулт Асуулт Хариулт Асуулт Хариулт Асуулт Хариулт 

1 C 16 A 31 C 46 B 

2 C 17 D 32 C 47 A 

3 D 18 B 33 A 48 A 

4 D 19 C 34 A 49 A 

5 A 20 D 35 C 50 C 

6 A 21 A 36 A 51 C 

7 C 22 C 37 A 52 B 

8 D 23 В 38 D 53 B 

9 A 24 D 39 A 54 A 

10 A 25 A 40 B 55 A 

11 B 26 A 41 B 56 C 

12 B 27 C 42 D 57 A 

13 D 28 B 43 A 58 B 

14 C 29 C 44 A 59 A 

15 A 30 C 45 B 60 A 
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Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль 

1. Нягтлан бодох бүртгэлийн мэдээлэл боловсруулах ажиллагааг дараах 
дарааллаар гүйцэтгэнэ. 

A. Анхан шатын баримт бүрдүүлэх   

B. Ажил гүйлгээний мэдээ гаргах  

C. Журналд бичих  

D. Дэлгэрэнгүй болон ерөнхий данс хөтлөх 

E. Тайлан гаргах 

А. 1,2,3,4,5 B. 1,3,4,2,5  С. 1,3,4,5,2  D. 1,4,2,3,5 

2. Төрийн өмчийн болон төрийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгж, байгууллага 
үрэгдүүлж, дутагдуулсан хөрөнгийн тооцоог.... хийнэ . 

A. Өртөг, зах зээлийн үнийн аль өндрөөр 

B. Өртөг, зах зээлийн үнийн аль багаар 

C. Балансын үнээр  

D. Тухайн үеийн зах зээлийн ханшаар 

3. Эд хөрөнгийн тооллогыг дараах тохиолдолд заавал хийнэ . 

A. Аж ахуйн нэгж, байгууллагыг өөрчлөн байгуулсан 

B. Татан буулгасан  

C. Дампуурсан  

D. Дээрх бүгд 

4. Нягтлан бодох бүртгэлийн дотоод хяналтыг аж ахуйн нэгж байгууллагын 
хэрэгжүүлнэ  

A. Удирдлага  

B. Ерөнхий нягтлан бодогч 

C. Санхүү эрхэлсэн орлогч 

D. Харъяалах санхүүгийн байгууллага   

5. Анхан шатны баримтын бүрдэлт, үнэн зөвийг   

A. Түүнийг үйлдсэн ажилтан хариуцна 

B. Зөвшөөрч шалгасан ажилтан хариуцна 

C. Эд хариуцагч, байцаагч, нягтлан хариуцна 

D. Үйлдсэн, зөвшөөрсөн, шалгаж хүлээн авсан ажилтан хариуцна 

6. Аж ахуйн нэгж , байгууллагын санхүүгийн тайланг бүрдүүлж байгаа дансдыг : 

A. Давхар бичилт 

B. Ерөнхий дэвтэр  

C. Журнал  

D. Анхан шатны баримт 

7. Бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага дараах бүрэн 
эрхтэй. Нэг буруу хувилбарыг сонго . 
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A. НББОУС-д нийцүүлэн НББ-ийн стандартыг боловсруулах  

B. Санхүүгийн тайлангийн мэдээллийн програм хангамжид хяналт тавих 

C. Удирдлагын болон зардлын бүртгэлд өөрийн онцлогт тохирох оновчтой 
сонголт хэрэглэх 

D. Нийтээр дагаж мөрдөх нягтлан бодох бүртгэлийн журам, заавар, аргачлал, 
маягт баталж, мөрдүүлэх 

8. Нягтлан бодох бүртгэлийн улсын байцаагчийн дүрмийг хэн батлах вэ ? 

A. Сангийн сайд 

B. Улсын их хурал 

C. Засгийн газар 

D. Монголын мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институт 

9. Аж ахуйн нэгж, байгууллагын НББ-ийг удирдан зохион байгуулах үүрэг, хариуцлага 
хэнд ногдох вэ?. 

A. Санхүү эрхэлсэн орлогч  

B. Ерөнхий нябо 

C. Байгууллагын удирдлага 

D. Харъяалах санхүүгийн байгууллага  

10. Аж ахуйн нэгж, байгууллага нягтлан бодох бүртгэлийг хөтлөөгүй, санхүүгийн 
тайлан гаргаагүй бол холбогдох албан тушаалтныг хөдөлмөрийн хөлсний доод 
хэмжээг хэд дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох вэ? 

A. Хоёр дахин  

B. Гурав дахин 

C. Дөрөв дахин 

D. Тав дахин 

11. Нэгдсэн санхүүгийн тайлан гаргадаг аж ахуйн нэгж, байгууллага улирлын тайланг 
дараа улирлын эхний сарын хэдний дотор харилцагч санхүүгийн байгууллагад 
тушаах вэ?. 

A. Эхний сарын 10-ны дотор 

B. Эхний сарын 15-ны дотор 

C. Эхний сарын 20-ны дотор  

D. Эхний сарын 25-ны дотор 

12. Нэгдсэн санхүүгийн тайлан гаргадаг аж ахуйн нэгж , байгууллага жилийн тайланг 
ямар хугацааны дотор харилцагч санхүүгийн  байгууллагад тушаах вэ?  

A. 2-р сарын 10-ны дотор  

B. 2-р сарын 15-ны дотор  

C. 2-р сарын 20-ны дотор  

D. 2-р сарын 25-ны дотор  

13. Аж ахуйн нэгж, байгууллага гадаад валютаар хийсэн орлого, зарлагыг ямар 
ханшийг үндэслэн төгрөгт шилжүүлэн бүртгэх вэ? 

A. Монголбанкны зарласан тухайн өдрийн ханш 
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B. Тухайн ажил гүйлгээ гарсан өдрийн Монголбанкаас зарласан ханш 

C. Солилцооны ханшаар  

D. Аль нь ч биш 

14. Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн мэргэжлийн зэргийн нэмэгдлийг ... тогтооно. 

A. Засгийн газар  

B. Сангийн яам 

C. Монголын мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институт 

D. УИХ 

15. Төрийн өмчит аж ауйн нэгж, байгууллагын нягтлан бодох бүртгэлийн ажилтныг 
шагнах журмыг хэн батлах вэ? 

A. Ерөнхий сайд 

B. Сангийн яамны нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын газрын дарга  

C. Монголын мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институтийн ерөнхийлөгч 

D. Санхүү, бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн 

 

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль /хариу/ 

Асуулт  Хариулт 

1 B 

2 A 

3 D 

4 A 

5 D 

6 B 

7 C 

8 C 

9 C 

10 D 

11 D 

12 D 

13 B 

14 A 

15 D 
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Нийгмийн даатгалын сангийн бодлогын баримт бичиг бичиг 

1. Төвлөрсөн харилцахаас хуваарилсан нийгмийн даатгалын шимтгэлийн орлогыг 
тэтгэврийн даатгалын сангийн харилцах дансанд хүлээн авсан гэвэл уг ажил 
гүйлгээний холбогдох дансны харьцааг бичих: 

A. (Дт): харилцах данс –тэтгэврийн даатгалын сан  

 (Кт): урьдчилж төлсөн нийгмийн даатгалын шимтгэлийн орлого 

B. (Дт): харилцах данс –тэтгэврийн даатгалын сан  

 (Кт): мөнгөний клиринг  

C. (Дт): харилцах данс –тэтгэврийн даатгалын сан  

(Кт): нийгмийн даатгалын шимтгэлийн орлогоос тэтгэврийн даатгалын сан  

D. (Дт): харилцах данс –тэтгэврийн даатгалын сан  

(Кт): харилцах данс- төвлөрсөн 

2. Тэтгэврийн даатгалын сангаас өндөр насны тэтгэврийг банкаар дамжуулан олгох 
дараах дансны бичилтийг хийх: 

А. (Дт):  Тэтгэврийн даатгалын сангийн өглөг-Өндөр насны  

(Кт): харилцах –Тэтгэврийн даатгалын сан 

B. (Дт): харилцах данс –тэтгэврийн даатгалын сан  

(Кт): өндөр насны тэтгэврийн өглөг  –тэтгэврийн даатгалын сан 

С. (Дт):өндөр насны тэтгэврийн зардал –тэтгэврийн даатгалын сан 

(Кт):  өндөр насны тэтгэврийн өглөг  –тэтгэврийн даатгалын сан 

D. (Дт): өндөр насны тэтгэврийн зардал – тэтгэврийн даатгалын сан 

(Кт): Харилцах данс- тэтгэврийн даатгалын сан 

3. Сайн дурын даатгуулагчийн шимтгэлийн тооцоог бодож, ногдуулалт хийсэн гэвэл 
энэхүү ажил гүйлгээний холбогдох дансны бичилтийг хийх: 

А. (Дт): харилцах данс – төвлөрсөн  

(Кт): сайн дурын даатгуулагчийн нийгмийн даатгалын шимтгэлийн авлага   

B. (Дт): сайн дурын даатгуулагчийн нийгмийн даатгалын шимтгэлийн авлага   

(Кт): Урьдчилж төлсөн сайн дурын даатгуулагчийн шимтгэлийн орлого 

С. (Дт): харилцах данс – төвлөрсөн  

(Кт):  Урьдчилж төлсөн сайн дурын даатгуулагчийн шимтгэлийн орлого 

D. (Дт):сайн дурын даатгуулагчийн нийгмийн даатгалын шимтгэлийн авлага   

(Кт): тэтгэврийн даатгалын сангийн орлого 

(Кт): тэтгэмжийн даатгалын сангийн орлого 

(Кт): ҮОМШӨ-ний даатгалын сангийн орлого 

4. Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг нь төр хариуцдаг иргэдийн шимтгэлийн авлага 
үүсгэх ажил гүйлгээний дансны бичилтийг хий: 

А. (Дт): Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн авлага 

(Кт): Урьдчилж төлсөн эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн орлого 

B. (Дт): Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн авлага 
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(Кт): Улсын төсвийн санхүүжилтийн авлага 

С. (Дт): Улсын төсвийн санхүүжилтийн авлага-ЭМД 

(Кт):Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн орлого 

D. (Дт): Харилцах данс –эрүүл мэндийн даатгалын сан  

(Кт): Улсын төсвийн санхүүжилтийн авлага 

5. Сангийн яамнаас төр хариуцах иргэдийн эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
нийгмийн даатгалын сангийн харилцах дансанд төлөгдсөн гэвэл холбогдох дансны 
бичилтийг хий: 

А. (Дт): харилцах данс – тэтгэвэр  

(Кт): Улсын  төсвийн санхүүжилтийн авлага- ЭМД сан  

B. (Дт):харилцах данс – төвлөрсөн  

(Кт): Улсын төсвийн санхүүжилтийн авлага-ЭМД сан  

С. (Дт): харилцах данс –ЭМД сан  

(Кт): Улсын төсвийн санхүүжилтийн авлага- ЭМД сан  

D. (Дт): Улсын төсвийн санхүүжилтийн авлага- ЭМД сан  

(Кт): харилцах данс – төвлөрсөн   

6. Ажил олгогчоос тухайн сарын нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нийгмийн даатгалын 
хэлтсийн сангийн харилцах дансанд шилжүүлсэн гэвэл холбогдох дансны бичилтийг 
хий:  

А. (Дт): харилцах данс – төвлөрсөн  

(Кт): урьдчилж төлсөн нийгмийн даатгалын шимтгэлийн орлого  

B. (Дт): харилцах данс –ажилгүйдлийн сан  

(Кт): урьдчилж төлсөн шимтгэлийн орлого  

С. (Дт): ндш-ийн төвлөрүүлэлтийн клиринг  

(Кт): урьдчилж төлсөн шимтгэлийн орлого  

D. (Дт): урьдчилж төлсөн шимтгэлийн орлого  

(Кт): ндш-ийн төвлөрүүлэлтийн клиринг  

7. Аймаг нийслэлийн нийгмийн даатгалын газар хэлтэсээс шилжүүлсэн сангийн 
санхүүжилтийг тухайн дүүрэг (сум)-ийн нийгмийн даатгалын хэлтэс, тасаг (байцаагч)-
т хүлээн авах үед холбогдох дансны харьцааг дараах байдлаар бичнэ: 

А. (Дт): харилцах данс – тэтгэврийн даатгалын сан  

(Кт): харилцах данс- төвлөрсөн сан  

B. (Дт): харилцах данс – холбогдох сан 

(Кт): сангийн санхүүжилтийн клиринг – дотоод  

С. (Дт): сангийн санхүүжилтийн клиринг – дотоод 

(Кт): харилцах данс – холбогдох сан 

D. (Дт): харилцах данс – тэтгэмжийн даатгалын сан 

(Кт): сангийн санхүүжилтийн тооцоо 
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8. 1995 оноос өмнө БНМАУ-ын тэтгэврийн хуулийн дагуу тэтгэвэр тогтоогдсон иргэдийн 
тэтгэврийн санхүүжилтийг Сангийн яамнаас шилжүүлсэнийг хүлээн авсан үед 
холбогдох дансны харьцааг дараах байдлаар бичнэ: 

А. (Дт): харилцах данс – тэтгэвэр  

(Кт): улсын төсвийн санхүүжилтийн авлага- тэтгэвэр 

B. (Дт): улсын төсвийн санхүүжилтийн өглөг – тэтгэвэр  

(Кт): харилцах данс – тэтгэвэр, тэтгэмж 

С. (Дт): харилцах данс – төвлөрсөн сан  

(Кт): улсын төсвийн санхүүжилтийн авлага- сан 

D. (Дт): улсын төсвийн санхүүжилтийн авлага- сан 

(Кт): харилцах данс – төвлөрсөн  сан 

9. Аймаг нийслэлийн нийгмийн даатгалын газар, хэлтэсээс шилжүүлсэн санхүүжилтийг 
сум, дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс ,тасаг (байцаагч)-т тайлант хугацаанд 
хүлээн аваагүй гэвэл уг ажил гүйлгээний холбогдох дансны бичилтийг хий: 

А. (Дт): замд яваа мөнгө – төвлөрүүлэлт-дотоод  

(Кт): шимтгэлийн төвлөрүүлэлтийн клиринг –дотоод  

B. (Дт): замд яваа мөнгө – сангийн санхүүжилт -дотоод    

(Кт):нийгмийн даатгалын сангийн санхүүжилтийн клиринг –дотоод 

С. (Дт): харилцах данс – холбогдох сан  

(Кт): замд яваа мөнгө – төвлөрүүлэлт 

D. (Дт):замд яваа мөнгө – төвлөрүүлэлт 

(Кт): харилцах данс –холбогдох сан 

10. Нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас шилжүүлсэн санхүүжилтийн мөнгийг 
тухайн,аймаг нийслэлийн нийгмийн даатгалын хэлтэс (газар) нь уг мөнгийг тайлант 
хугацаанд хүлээн аваагүй гэвэл энэхүү ажил гүйлгээний холбогдох дансны бичилтийг 
хий:  

А. (Дт): харилцах данс – холбогдох сан  

(Кт): харилцах -төвлөрсөн 

B. (Дт): замд яваа мөнгө – сангийн санхүүжилт  

(Кт):сангийн санхүүжилтийн клиринг –НДЕГ 

С. (Дт): харилцах данс –төвлөрсөн 

(Кт): харилцах данс – холбогдох сан   

D. (Дт):харилцах данс – холбогдох сан   

(Кт): харилцах данс – төвлөрсөн 

11.Улсын байцаагчийн актаар тавигдсан нийгмийн даатгалын шимтгэлийн төлбөрийг аж 
ахуйн нэгж байгууллага хэлтэсийн холбогдох дансанд шилжүүлсэн. Нийгмийн 
даатгалын хэлтэсийн харилцах дансанд шилжиж орсон гэвэл уг ажил гүйлгээний 
холбогдох дансны бичилтийг хий: 

А. (Дт): харилцах данс – төвлөрсөн  

(Кт): харилцах –урьдчилж төлсөн нийгмийн даатгалын шимтгэлийн орлого 
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B. (Дт):харилцах  – холбогдох сан   

(Кт):харилцах данс – төвлөрсөн сан 

С. (Дт): төлсөн шимтгэлийн орлого 

(Кт): харилцах  – төвлөрсөн 

D. (Дт):харилцах  – төвлөрсөн 

(Кт): акт төлбөрийн авлага 

12. Нийгмийн даатгалын төв байгууллагаас 2013 оны 9–р сарын 29-ны өдөр 
шилжүүлсэн тэтгэврийн даатгалын сангийн санхүүжилт нь мөн оны 10-р сарын 1-
ний өдөр дүүргийн тэтгэврийн даатгалын сангийн харилцах дансанд орсон гэвэл 
дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэсийн хувьд хийгдэх дээрх ажил гүйлгээний 
холбогдох дансны бичилтийг хий: 

А. 2013 оны 9-р сарын 29-ний өдрөөр   

(Дт):харилцах данс – тэтгэврийн даатгалын сан 

(Кт): нийгмийн даатгалын шимтгэлийн сангийн санхүүжилтийн клиринг –
дотоод 

B. 2013 оны 10-р сарын 1-ний өдрөөр  

(Дт): харилцах данс – тэтгэврийн даатгалын сан 

(Кт):нийгмийн даатгалын шимтгэлийн сангийн санхүүжилтийн клиринг –
дотоод 

С. 2013 оны 10-р сарын 1-ний өдрөөр  

(Дт):харилцах данс – тэтгэврийн даатгалын сан 

(Кт): замд яваа мөнгө-сангийн санхүүжилт- дотоод  

D. 2013 оны 10-р сарын 1-ний өдрөөр 

(Дт): харилцах данс – тэтгэврийн даатгалын сан 

(Кт): замд яваа мөнгө-сангийн санхүүжилт- НДЕГ 

13. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн орлого ногдуулалтад үндэслэн төвлөрсөн 
харилцахаас хуваарилалт хийж, мөнгө шилжүүлсэн гэвэл уг ажил гүйлгээний 
холбогдох дансны бичилтийг хий: 

А. (Дт): харилцах данс – төвлөрсөн  

(Кт): урьдчилж төлсөн нийгмийн даатгалын шимтгэлийн орлого 

B. (Дт): нийгмийн даатгалын шимтгэлийн орлого- холбогдох сан  

(Кт):харилцах данс – төвлөрсөн 

С. (Дт): ташаарсан орлого 

(Кт): харилцах данс – төвлөрсөн 

D. (Дт):мөнгөний клиринг  

(Кт): харилцах данс – төвлөрсөн 

14. Нийгмийн даатгалын хэлтэс нь аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн жирэмсэн 
амаржсаны эмнэлгийн хуудсыг хянаж, ажил олгогч байгууллагад шилжүүлсэн 
гэвэл уг ажил гүйлгээний холбогдох дансны бичилтийг хий: 

А. (Дт): харилцах данс – төвлөрсөн  
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 (Кт): тэтгэмжийн даатгалын сангийн өглөг– жирэмсэн амаржсаны 

B. (Дт): тэтгэмжийн сангийн өглөг–  жирэмсэн амаржсаны 

 (Кт):харилцах данс – тэтгэмжийн даатгалын сан 

С. (Дт): жирэмсэн амаржсаны тэтгэмжийн өглөг 

 (Кт): харилцах данс – төвлөрсөн 

D. (Дт):мөнгөний клиринг  

 (Кт): харилцах данс – тэтгэмжийн даатгалын сан 

15. Тэтгэврийн байцаагч өндөр насны тэтгэвэр тогтоон тэтгэвэр тогтоолтын хуудсыг 
баталгаажуулжээ. Тогтоосон тэтгэврийн хэмжээг үндэслэн тайлант хугацаанд 
олгох ёстой тэтгэврийг тодорхойлж, ажил гүйлгээний холбогдох дансны бичилтийг 
хий: 

А. (Дт): харилцах данс – тэтгэврийн даатгалын сан 

(Кт): тэтгэврийн даатгалын сангийн өглөг 

B. (Дт): тэтгэврийн даатгалын сангийн зардал– өндөр насны  

(Кт):тэтгэврийн даатгалын сангийн өглөг– өндөр насны 

С. (Дт): тэтгэврийн даатгалын сангийн өглөг 

(Кт): харилцах данс – тэтгэвэр 

D. (Дт):тэтгэврийн сангийн дардал өндөр насны  

(Кт): харилцах данс – тэтгэвэр 

 

Нийгмийн даатгалын сангийн бодлогын баримт бичиг /хариу/ 

 

Асуулт  Хариулт 

1 B 

2 A 

3 D 

4 C 

5 C 

6 A 

7 B 

8 A 

9 B 

10 B 

11 D 

12 D 

13 D 

14 B 

15 B 
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Ажилгүйдлийн даатгалын сангаас олгох ажилгүйдлийн тэтгэмж 

1.Даатгуулагч ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэлийг ажилгүй болохоосоо өмнө хэдэн 
сараас доошгүй хугацаанд төлсөн нөхцөлд ажилгүйдлийн тэтгэмж авах эрх анх 
үүсэх вэ? 

А.Шимтгэлийг 12-оос доошгүй, үүний сүүлийн 8 сард нь шимтгэл тасралтгүй 
төлсөн бол  

B.Шимтгэлийг 24-оос доошгүй, үүний сүүлийн 9 сард нь шимтгэл тасралтгүй 
төлсөн бол  

С.Шимтгэлийг 36-оос доошгүй, үүний сүүлийн 6 сард нь шимтгэл тасралтгүй 
төлсөн бол  

D.Шимтгэлийг 36-оос доошгүй, үүний сүүлийн 6 сард нь шимтгэл тасралтгүй 
төлсөн бол  

2.Ажилгүйдлийн тэтгэмжийг дор дурдсан сангуудын аль төрлийн сангаас нь олгох вэ? 

А.Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан 

B.Тэтгэмжийн даатгалын сан 

С.Ажилгүйдлийн даатгалын сан 

D.Тэтгэврийн даатгалын сан 

3. Ажилгүйдлийн даатгалын сангаас даатгуулагчид ажилгүйдлийн тэтгэмжийг хэдэн 
оноос эхэлж олгосон вэ? 

А. Ажилгүйдлийн даатгалын сангаас тэтгэмжийг 1996 оноос эхлэн олгосон 

B. Ажилгүйдлийн даатгалын сангаас тэтгэмжийг 1995 оноос олгосон 

С. Ажилгүйдлийн даатгалын сангаас тэтгэмжийг 1998 оноос олгосон 

D. Ажилгүйдлийн даатгалын сангаас тэтгэмжийг 1997 оноос олгосон 

4.Даатгуулагч ажлаас ямар шалтгаанаар халагдсан тохиолдолд түүний олговол зохих 
ажилгүйдлийн тэтгэмжээс ажлын хэдэн өдөрт оногдох тэтгэмжийг нь хасч олгох вэ?  

А.Өөрийн хүсэлтээр хөдөлмөрийн гэрээгээ цуцалсан, хөдөлмөрийн сахилгын 
удаа дараа буюу ноцтой зөрчсөний улмаас захиргааны санаачлагаар ажлаас 
халагдсан бол ажлын 36 өдөрт оногдох тэтгэмжийг хасч олгоно 

B.Байгууллагынхаа удирдлагатай маргалдсаны улмаас ажлаа орхиж 
чөлөөлөгдсөн тохиолдолд ажлын 45 өдрөөр тооцож олгоно 

С.Өөрийн хүсэлт захиргааны санаачлагаар ажлаас чөлөөлөгдсөн тохиолдолд 
ажлын 60 өдрөөр тооцож олгоно 

D.Захиргааны санаачлагаар ажлаас чөлөөлөгдсөн тохиолдолд ажлын 60 өдрөөр 
тооцож олгоно 

5.Даатгуулагчид ажилгүйдлийн тэтгэмжийг ямар баримтыг үндэслэн олгох вэ? 

А.Өргөдөл, тодорхойлолтыг үндэслэн олгоно 

B.Нийгмийн даатгалын дэвтэр, ажлаас чөлөөлөгдсөн тухай тушаал, өргөдлийг 
тус тус үндэслэн олгоно 

С.Хөдөлмөрийн дэвтэр, өргөдөл, тодорхойлолтыг үндэслэн олгоно 

D.Албан тодорхойлолтыг үндэслэн олгоно 
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6.Урьд нь ажилгүйдлийн тэтгэмж авсан даатгуулагч нь ажилгүйдлийн даатгалын 
шимтгэлийг хэдэн сараас доошгүй хугацаанд төлсөн нөхцөлд түүнд дахин 
ажилгүйдлийн тэтгэмж авах эрх үүсэх вэ? 

А.Урьд нь ажилгүйдлийн тэтгэмж авч дууссанаас хойш шимтгэлийг 9 сар төлсөн 
тохиолдолд 

B.Урьд нь ажилгүйдлийн тэтгэмж авч дууссанаас хойш шимтгэлийг 12 сар төлсөн 
тохиолдолд 

С.Урьд нь ажилгүйдлийн тэтгэмж авч дууссанаас хойш шимтгэлийг 6 сар төлсөн 
тохиолдолд 

D.Урьд нь ажилгүйдлийн тэтгэмж авч дууссанаас хойш шимтгэлийг 10 сар төлсөн 
тохиолдолд 

7.Даатгуулагч тодорхой хүндэтгэх шалтгаангүйгээр халагдсанаас хойш 14 хоногийн 
дотор нийгмийн даатгалын байгууллагад бүртгүүлж чадаагүй тохиолдолд түүнд 
тэтгэмжийг ажлын хэдэн өдрөөр тооцож олгох вэ? 

А.Тэтгэмжийг ажлаас халагдсан өдрөөс эхлэн тооцож олгоно 

B.Олговол зохих тэтгэмжээс 14 хоногоос дээш хугацааны ажлын өдрүүдэд ногдох 
тэтгэмжийг хасч олгоно 

С.Даатгуулагч хугацаандаа бүртгүүлээгүй тул тэтгэмж олгохгүй 

D.Тэтгэмжийг ажлын 56 өдрөөр тооцож олгоно 

8.Даатгуулагч ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл төлж ажилласан хугацааг хэдэн 
оноос эхлэн тооцох вэ? 

А.Шимтгэл төлсөн хугацааг 1997 оноос эхлэн тооцно 

B.Шимтгэл төлсөн хугацааг 1995 оноос өмнө, хойно ажилласан нийт хугацаагаар 
тооцно 

С.Шимтгэл төлсөн хугацааг 1995 оноос эхлэн тооцно 

D.Шимтгэл төлсөн хугацааг 1994 оноос эхлэн тооцно 

9.Ажилгүй болсон даатгуулагч ажил олгогчтойгоо тооцоо хийж дууссанаас хойш хэдэн 
хоногийн дотор нийгмийн даатгалын байгууллагад бүртгүүлэх вэ? 

А.Даатгуулагч 7 хоногийн дотор бүртгүүлнэ 

B.Даатгуулагч 10 хоногийн дотор бүртгүүлнэ 

С.Даатгуулагч 21 хоногийн дотор бүртгүүлнэ 

D.Даатгуулагч 14 хоногийн дотор бүртгүүлнэ 

10.Ажилгүйдлийн тэтгэмж авч буй даатгуулагч нь албан байгууллагад ажилд орсон 
тохиолдолд түүнд олгосон тэтгэмжийг: 

А.Ажилд томилсон тухай тушаал гарсан өдрөөс тэтгэмжийг зогсоолгож, хувийн 
хэргээ хаалган, нийгмийн даатгалын дэвтэрт бичилт хийлгэж буцааж авна 

B.Ажилд томилсон тухай тушаал гарсан өдрөөс эхлэн цалинтайгаа давхардуулан 
авна 

С.Ажилд орсон өдрөөс эхлэн ажилгүйдлийн тэтгэмжийг буцааж санд төлүүлнэ  

D.Энэ хугацаанд тэтгэмжийг хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас олгоно 

11.Даатгуулагч нь нийгмийн даатгалын байгууллагад бүртгүүлснээс хойш ажлын 76 
өдрийн дотор байгууллагад ажилд орсон боловч дээрх хугацааг дуусаагүй байхад 
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орон тоо, зохион байгууллалтын өөрчлөлтөөр ажлаас халагдаж нийгмийн 
даатгалын байгууллагад  дахин бүртгүүлсэн гэвэл түүнд тэтгэмжийг: 

А.Тэтгэмж олгох боломжгүй 

B.Тэтгэмжийн олголтыг зогсоохгүйгээр ажилд орсон хугацааны тэтгэмжийг 
үргэлжлүүлэн олгоно 

С.Дахин бүртгүүлснээс хойшхи үлдсэн хугацаанд ногдох тэтгэмжийг хөлсний 
доод хэмжээнээс бодож олгоно 

D.Нийгмийн даатгалын байгууллагад дахин бүртгүүлсэн өдрөөс эхлэн үлдсэн 
хугацаанд ногдох тэтгэмжийг урьд авч байсан хэмжээгээр нь бодож олгоно 

12.Нийгмийн даатгалын байгууллага /байцаагч/ нь ажилгүйдлийн тэтгэмжийг сард 
хэдэн удаа тооцож олгох вэ? 

А.Тэтгэмжийг даатгуулагчид ажлын 76 өдрийн хугацаанд 3 удаа 

B.Тэтгэмжийг даатгуулагчид сард 2 удаа 

С.Тэтгэмжийг даатгуулагчид ажлын сар бүр олгоно 

D.Мэдэгдэх хуудсаар тэтгэмжийг даатгуулагчид зөвхөн 1 удаа бүрэн олгоно  

13.Даатгуулагч ажилгүйдлийн тэтгэмж авч байгаа хугацаанд нийгмийн даатгалын 
байгууллага /байцаагч/-тай нийгмийн даатгалын сайн дураар даатгуулах тухай 
гэрээг байгуулж шимтгэл төлж болох уу? 

А.Нийгмийн даатгалд сайн дураар даатгуулж болохгүй 

B.Тэтгэмжээ авч дууссаны дараа сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулж, 
шимтгэл төлж болно 

С.Гэрээ байгуулж нийгмийн даатгалын сайн дураар даатгуулна 

D.Энэ хугацаанд даатгуулагчийн шимтгэлийг нь төр хариуцаж төлнө 

14.Хуульд заасан журмын дагуу өмнө сургалтанд хамрагдсан даатгуулагч мэргэжил 
олгох болон давтан сургалтанд хамрагдсанаас хойш ажил хөдөлмөр эрхлээгүй 
тохиолдолд хэдэн жилийн дараа сургалтанд дахин хамрагдаж болох вэ? 

А.2 жилийн дараа 

B.1 жилийн дараа 

С.2 жил,6 сарын  дараа 

D.2 жил 8 сарын дараа 

15.Ажилгүйдлийн тэтгэмж авч байх хугацаанд даатгуулагчийг хэргийн учир шүүхийн 
шийдвэрийн дагуу хорих ял эдлүүлэхээр шийдвэрлэсэн тохиолдолд түүнд 
тогтоогдсон тэтгэмжийг : 

А.Тэтгэмжийг үргэлжлүүлэн олгоно 

B.Шүүхийн шийдвэр хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн зогсооно 

С.Ял эдлэхийн өмнө авсан тэтгэмжийг буцааж санд төлүүлнэ 

D.Тэтгэмжийг хорих байгууллагаас үргэлжлүүлэн олгоно 

16.Ажилгүйдлийн тэтгэмж авч байх хугацаандаа даатгуулагч мэргэжлээ өөрчлөх 
сургалтанд хамрагдсан тохиолдолд түүнд олгосон тэтгэмжийг: 

А.Сургалтанд хамрагдсан хугацаанд тэтгэмж олгохгүй 

B.Тэтгэмжийг хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний 75%-аар тооцож олгоно 



98 

С.Тэтгэмжийн тодорхой хувийг олгоно 

D.Тогтоогдсон тэтгэмжийг бүрэн олгоно 

17.Даатгуулагчийн ажилгүйдлийн тэтгэмжийг олголтыг ямар тохиолдолд түдгэлзүүлэн 
зогсоох вэ? 

А.Нийгмийн даатгалын дэвтэр болон ажлаас халсан тухай тушаалыг 
хуурамчаар бүрдүүлснээс ажилгүйдлийн тэтгэмж авах эрх үүсээгүй байхад 
тэтгэмж тогтоолгон авсан нь тогтоогдсон бол тэтгэмжийн олголтыг 
түдгэлзүүлэнэ 

B.Шимтгэлийн тооцооны мэдээллийн санд тухайн даатгуулагчийн цалинг 
оруулаагүй бол түүний тэтгэмжийн олголтыг түдгэлзүүлэнэ 

С.Ажил олгогч нь ажлаас халагдсан даатгуулагчийн шимтгэл төлөлтийн тайланг 
ирүүлээгүй бол тэтгэмжийн олголтыг түдгэлзүүлэнэ 

D.Нийгмийн даатгалын хэлтсийн шийдвэрийг үндэслэн даатгуулагчийн 
тэтгэмжийн олголтыг түдгэлзүүлэнэ 

18.Ажлаас өөрийн хүсэлтээр болон хөдөлмөрийн сахилгын удаа дараа буюу ноцтой 
зөрчсөний улмаас захиргааны санаачлагаар ажлаас халагдсанаас бусад 
тохиолдлоор ажлаас халагдсан даатгуулагчийн ажилгүйдлийн тэтгэмжийг ажлын 
хэдэн өдрөөр тооцож олгох вэ? 

А.Тэтгэмжийг ажлын 40 өдрөөр тооцож олгоно 

B. Тэтгэмжийг ажлын 56 өдрөөр тооцож олгоно 

С. Тэтгэмжийг ажлын 76 өдрөөр тооцож олгоно 

D. Тэтгэмжийг ажлын 78 өдрөөр тооцож олгоно 

19.Даатгуулагч 1995 оноос өмнө 10 жил ажилласан, ажилгүйдлийн даатгалын 
шимтгэлийг 2007 оны 9-р сарын 1-нээс 2013 оны 9-р сарын 15 хүртэл тасралтгүй 
төлсөн гэвэл түүний ажилгүйдлийн тэтгэмж бодох ажилгүйдлийн даатгалын 
шимтгэл төлсөн хугацааг хэдэн жилээр тооцох вэ? 

А. Шимтгэл төлсөн хугацааг 6 жилээр тооцно 

B. Шимтгэл төлсөн хугацааг 5 жил 4 сараар тооцно 

С. Шимтгэл төлсөн хугацааг 10 жилээр тооцно 

D. Шимтгэл төлсөн хугацааг 16 жилээр тооцно 

20.Ажилгүйдлийн даатгалын сангаас даатгуулагчдад сургалтын зардлыг хэдэн 
төгрөгөөр тооцож олгох вэ? 

А.50000 төгрөгөөр тооцож олгоно 

B. 40000 төгрөгөөр тооцож олгоно 

С. 60000 төгрөгөөр тооцож олгоно 

D. 70000 төгрөгөөр тооцож олгоно  

21.Даатгуулагч 1991 оноос өмнө 8 жил ажилласан, ажилгүйдлийн даатгалын 
шимтгэлийг 2002 оны 10-р сарын 1-нээс 2013 оны 10-р сарын 5 хүртэл төлсөн 
гэвэл түүний ажилгүйдлийн даатгал төлсөн хугацааг хэдэн жилээр тооцож 
тэтгэмжийг хэдэн хувиар тооцож олгох вэ? 

А.Шимтгэл төлсөн хугацааг 19 жилээр тооцож, тэтгэмжийг 70%-аар бодож 
олгоно 
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B.Шимтгэл төлсөн хугацааг 11 жилээр тооцож, тэтгэмжийг 60%-аар бодож 
олгоно 

С.Шимтгэл төлсөн хугацааг 8  жилээр тооцож, тэтгэмжийг 50%-аар бодож 
олгоно 

D.Шимтгэл төлсөн хугацааг 22 жилээр тооцож, тэтгэмжийг 75%-аар бодож 
олгоно 

22.Даатгуулагчид олгох ажилгүйдлийн тэтгэмжийн доод хэмжээг хөдөлмөрийн хөлсний 
доод хэмжээний хэдэн хувиас багагүй байхаар тогтоосон бэ? 

А.65%-иас багагүй байхаар тогтоосон 

B.50%-иас багагүй байхаар тогтоосон 

С.75%-иас багагүй байхаар тогтоосон 

D.60%-иас багагүй байхаар тогтоосон 

23. Ажилгүйдлийн даатгалын сангаас 1 даатгуулагчид олгох сургалтын зардлын 
хэмжээг ........... тогтооно. 

А. НДЕГ 

B. НДҮЗ 

С. НДҮЗ-ийн саналын үндэслэн Засгийн газар 

D.ХАХНХЯ-ны сайд 

24. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох ажилгүйлийн тэтгэмжийн тухай хууль хэдэн 
оноос эхэлж хэрэгжсэн бэ? 

А. 1991 оны 7 сарын 1-нээс 

B. 1997 оны 1 сарын 1-нээс 

С. 1995 оны 1 сарын 1-нээс 

D. 1995 оны 7 сарын 1-нээс 

25. Даатгуулагч хуурамч баримт бичиг бүрдүүлэх, худал мэдээллэх зэргээр 
тэтгэвэр,тэтгэмж, төлбөрийн үндэслэлгүй, эсхүл илүү тогтоолгож авсан бол 
үндэслэлгүй буюу илүү авсан тэтгэвэр,тэтгэмж төлбөрийг: 

А. Нөхөн төлүүлж, иргэнийг 5000-20000, албан тушаалтныг 25000-50000, 
байгууллага ,аж ахуй нэгжийг 100000-150000 төгрөгөөр торгох шийтгэл 
ногдуулна 

B. Нөхөн төлүүлж, иргэнийг 5000-30000, албан тушаалтныг 30000-60000, 
байгууллага ,аж ахуй нэгжийг 100000-250000 төгрөгөөр торгох шийтгэл 
ногдуулна 

С. Нөхөн төлүүлж, иргэнийг 5000-25000, албан тушаалтныг 25000-60000, 
байгууллага ,аж ахуй нэгжийг 150000-200000 төгрөгөөр торгох шийтгэл 
ногдуулна 

D. Нөхөн төлүүлж, иргэнийг 10000-20000, албан тушаалтныг 20000-60000, 
байгууллага ,аж ахуй нэгжийг 150000-250000 төгрөгөөр торгох шийтгэл 
ногдуулна 

26. Ажилгүйдлийн даатгалын санд ажил олгогч болон даатгуулагч нь сарын 
хөдөлмөрийн хөлс, орлогоос хэдэн хувиар тооцож шимтгэл төлөх вэ?  

А. Ажил олгогч 1,0% даатгуулагч 1,0% 
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B. Ажил олгогч 0,5% даатгуулагч 0,5% 

С. Ажил олгогч 2,0% даатгуулагч 2,0% 

D. Ажил олгогч 0,2% даатгуулагч 0,2% 

27. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох ажилгүйдлийн тэтгэмжийн тухай хуулийн 
зорилт нь: 

А. Нийгмийн даатгалын тухай хуульд заасны дагуу шимтгэл төлж тэтгэмжийн 
даатгалд даатгуулагчид нийгмийн даатгалын сангаас ажилгүйдлийн тэтгэмж 
олгох, мэргэжлийн сургалтанд хамруулахтай холбогдсонхарилцааг 
зохицуулахад оршино. 

B. Нийгмийн даатгалын тухай хуульд заасны дагуу шимтгэл төлж 
ажилгүйдлийн даатгалд даатгуулагчид нийгмийн даатгалын сангаас 
ажилгүйдлийн тэтгэмж олгох, мэргэжлийн сургалтанд хамруулахтай 
холбогдсонхарилцааг зохицуулахад оршино. 

С. Нийгмийн даатгалын тухай хуульд заасны дагуу шимтгэл төлж 
ажилгүйдлийн даатгалд даатгуулагчид нийгмийн даатгалын сангаас 
хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсаны болон ажилгүйдлийн тэтгэмж олгох, 
мэргэжлийн сургалтанд хамруулахтай холбогдсонхарилцааг зохицуулахад 
оршино. 

D. Нийгмийн даатгалын тухай хуульд заасны дагуу шимтгэл төлж 
ажилгүйдлийн даатгалд даатгуулагчид нийгмийн даатгалын сангаас 
жирэмсэний болон амаржсаны тэтгэмж олгох, мэргэжлийн сургалтанд 
хамруулахтай холбогдсонхарилцааг зохицуулахад оршино. 

28. Сайн дурын даатгуулагч ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэлийг ажилгүй болохоосоо 
өмнө хэдэн сараас доошгүй хугацаанд төлсөн нөхцөлд ажилгүйдлийн тэтгэмж авах 
эрх анх үүссэн вэ? 

А.Шимтгэлийг 12-оос доошгүй, үүний сүүлийн 8 сард нь шимтгэл тасралтгүй 
төлсөн бол  

B.Шимтгэлийг 24-оос доошгүй, үүний сүүлийн 9 сард нь шимтгэл тасралтгүй 
төлсөн бол  

С.Шимтгэлийг 36-оос доошгүй, үүний сүүлийн 6 сард нь шимтгэл тасралтгүй 
төлсөн бол  

D.Сайн дурын даатгуулагч нь ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл төлөхгүй тул 
тэтгэмж олгогдохгүй 

29. Нийгмийн даатгалын байгууллага нь ажилгүйдлийн тэтгэмж олгох асуудлыг 
өргөдөл, холбогдох баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш хэд хоногийн дотор 
шийдвэрлэх ёстой вэ? 

А.30 хоног 

B.21 хоног 

С.7 хоног 

D.14 хоног 

30. Өөрийн хүсэлтээр ажлаас чөлөөлөгдсөн даатгуулагчид ажилгүйдлийн тэтгэмжийг 
ажлын хэд хоногоор бодож олгох вэ? 

А.Ажлын 76 хоногоор 

B. Ажлын 36 хоногоор 
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С. Ажлын 40 хоногоор 

D.Өөрийн хүсэлтээр чөлөөлөгдсөн тул ажилгүйдлийн тэтгэмж олгохгүй 

31.Дараах нөхцөлд даатгуулагчид олгож байгаа ажилгүйдлийн тэтгэмжийг зогсооно: 

А.Хөдөлмөр эрхлэлтийн албанаас боловсролын түвшин, мэргэжлийн 
чиглэлийг харгалзан санал болгосон ажлын байрнаас 2 удаа татгалзсан 

B.Хөдөлмөр эрхлэлтийн алба, Нийгмийн даатгалын байгууллага, ажил 
олгогчоос зохион байгуулсан цалин хөлстэй түр ажилд хүндэтгэх 
шалтгаангүйгээр ороогүй 

С.Даатгалын байгууллагаас сургалтын зардлыг нь хариуцаж зохион 
байгуулсан мэргэжлийн сургалтанд ороогүй болон хорих ял эдлүүлэх тухай 
шүүхийн шийдвэр хүчин төгөлдөр болсон 

D. Дээрх хариултууд бүгд зөв 

32.Хөдөлмөрийн гэрээний хугацаа дуусгавар болж цаашид уг гэрээ сунгагдахгүй 
болсон даатгуулагчид ажилгүйдлийн тэтгэмжийг ажлын хэд хоногоор тооцож олгох 
вэ? 

А. Ажлын 76 хоногоор 

B. Ажлын 36 хоногоор 

С. Ажлын 40 хоногоор 

D. Ажлын 45 хоногоор   

33.Ажил олгогч болон даатгуулагч хэдэн жил дараалан ажилгүйдлийн даатгалын 
сангаас тэтгэмж гаргуулаагүй бол дараагийн жилд төлөх шимтгэлийг 10хувиар 
хөнгөлнө 

А. 5 жил 

B. 3 жил 

С. 2 жил  

D. 4 жил 

34. Ажил олгогч болон даатгуулагчнь 5 жил дараалан ажилгүйдлийн даатгалын 
сангаас тэтгэмж гаргуулаагүй бол дараагийн жилд төлөх шимтгэлийг хэдэн хувиар 
хөнгөлөх вэ? 

А. 30%  

B.10%  

С.0,5% 

D. 1,0% 

35. Даатгуулагч ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэлийг ажилгүй болохоосоо өмнө хэдэн 
сараас доошгүй хугацаанд төлсөн нөхцөлд мэргэжлийн сургалтанд хамрагдах эрх 
анх үүсэх вэ? 

А.Шимтгэлийг 12-оос доошгүй, үүний сүүлийн 8 сард нь шимтгэл тасралтгүй 
төлсөн бол  

B.Шимтгэлийг 24-оос доошгүй, үүний сүүлийн 9 сард нь шимтгэл тасралтгүй 
төлсөн бол  

С.Шимтгэлийг 24-оос доошгүй, үүний сүүлийн 6 сард нь шимтгэл тасралтгүй 
төлсөн бол  
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D.Шимтгэлийг 12-оос доошгүй, үүний сүүлийн 6 сард нь шимтгэл тасралтгүй 
төлсөн бол  

36.Даатгуулагч орон тоо бүтэц зохион байгуулалтын өөрчлөлтийн улмаас ажлаас 
халагдсан бол түүнд ажилгүйдлийн тэтгэмжийг ажлын хэдэн өдрөөр тооцож олгох 
вэ? 

А.Тэтгэмжийг ажлын 40 өдрөөр тооцож олгоно 

B. Тэтгэмжийг ажлын 56 өдрөөр тооцож олгоно 

С. Тэтгэмжийг ажлын 76 өдрөөр тооцож олгоно 

D. Тэтгэмжийг ажлын 78 өдрөөр тооцож олгоно 

37.Даатгуулагч биеийн эрүүл мэндийн улмаас ажлаас чөлөөлөгдсөн бол түүнд 
ажилгүйдлийн тэтгэмжийг ажлын хэдэн өдрөөр тооцож олгох вэ? 

А.Тэтгэмжийг ажлын 40 өдрөөр тооцож олгоно 

B. Тэтгэмжийг ажлын 56 өдрөөр тооцож олгоно 

С. Тэтгэмжийг ажлын 76 өдрөөр тооцож олгоно 

D. Тэтгэмжийг ажлын 78 өдрөөр тооцож олгоно 

38. Ажил олгогч болон даатгуулагчнь 5 жилд араалан ажилгүйдлийн даатгалын 
сангаас тэтгэмж гаргуулаагүй бол дараагийн жилд төлөх шимтгэлийг 10 хувиар 
хөнгөлөх боловч цаашид үргэлжлүүлэн хангасан тохиолдолд хэдэн хувиар 
нэмэгдүүлэх вэ? 

А. 5% 

B.10%  

С. 0,5% 

D. 1,0% 

39. Ажил олгогч болон даатгуулагч нь 5 жил дараалан ажилгүйдлийн даатгалын 
сангаас тэтгэмж гаргуулаагүй бол дараагийн жилд төлөх шимтгэлийг 10 хувиар 
хөнгөлөх боловч цаашид уг болзлыг үргэлжлүүлэн хангасан тохиолдолд 
хөнгөлөлтийг 10% нэмэх ба түүний дээд хэмжээ нь төлөх шимтгэлийн хэдэн 
хувиас хэтрэхгүй вэ? 

А. 45% 

B. 50% 

С. 30% 

D. 10% 

40.Ажилгүйдлийн тэтгэмж авч байх хугацаанд даатгуулагчийг хэргийн учир шүүхийн 
шийдвэрийн дагуу хорих ял эдлүүлэхээр шийдвэрлэсэн тохиолдолд түүнд 
тогтоогдсон тэтгэмжийг 

А. Үргэлжлүүлэн олгоно                            

B. Шүүхийн шийдвэр хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн зогсооно 

С. Ял эдлүүлэхийн өмнө авсан тэтгэмжийг буцааж санд төлүүлнэ 

D. Дээрх бүгд буруу  

41. Хөдөлмөрийн болон иргэний гэрээгээр ажиллаж байгаа өндөр насны тэтгэвэр 
авагч нь ажилгүйдлийн даатгалын санд сарын хөдөлмөрийн хөлс, орлогоос хэдэн 
хувиар тооцож шимтгэл төлөх вэ? 
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А.0,5 хувиар 

B.2,0 хувиар 

С.0,2 хувиар 

D.Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл төлөхгүй 

42. Хөдөлмөрийн болон иргэний гэрээгээр ажиллаж байгаа тахир дутуугийн тэтгэвэр 
авагч ажилгүйдлийн даатгалын санд сарын хөдөлмөрийн хөлс, орлогоос хэдэн 
хувиар тооцож шимтгэл төлөх вэ? 

А.0,5 хувиар 

B.2,0 хувиар 

С.Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл төлөхгүй 

D.0,2 хувиар 

43Даатгуулагч нь ажилгүйдлийн даатгалын сангаас ямар төрлийн тэтгэмж, зардлыг 
авах эрх эдлэх вэ? 

А.Ажилгүйлийн тэтгэмж, хөдөлмөрийн чадвар нөхөн сэргээхтэй холбогдсон 
төлбөр 

B.Ажилгүйдлийн тэтгэмж, мэргэжлийн сургалтанд хамрагдах зардал 

С.Ажилгүйдлийн тэтгэмж, эмийн үнийн хөнгөлөлт 

D.Ажилгүйдлийн тэтгэмж, оршуулгын тэтгэмж 

44.Даатгуулагч 1995 оноос өмнө 10 жил ажилласан, ажилгүйдлийн даатгалын 
шимтгэлийг 2008 оны 9-р  сарын 1 ээс 2014 оны 9-р сарын 15 хүртэл тасралтгүй 
төлсөн гэвэл түүний тэтгэмж бодох ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл төлсөн 
хугацааг хэдэн жилээр тооцох вэ?: 

А. 16 жил төлснөөр 

B. 10 жил төлснөөр 

С. 6 жил төлснөөр 

D. 16 жил 15 хоног төлснөөр тооцно 

45.Даатгуулагч 1990 оноос өмнө 5 жил 10 сар ажилласан, ажилгүйдлийн даатгалын 
шимтгэлийг 1998 оны 10-р сарын 1 ээс 2007 оны 1-р сарын 1 хүртэл, 2013 оны 5-р 
сарын 1 ээс 2014 оны 9-р сарын 1 хүртэл төлсөн гэвэл түүний ажилгүйдлийн 
тэтгэмжийг хэдэн хувиар бодож олгох вэ? 

А.45% 

B.50% 

С.60% 

D.70% 

46. Монгол улсын аж ахуйн нэгж, байгууллагад ажиллаж буй гадаад орны иргэд албан 
журмаар даатгуулж, шимтгэл төлж байгаад уг ажлаасаа чөлөөлөгдсөн тохиолдолд 
тэдгээрт ажилгүйдлийн тэтгэмж олгогдох уу? 

А.Тухайн иргэний харъяат улстай Монгол улс олон улсын гэрээтэй 
тохиолдолд олгоно 

B.Гадаад улсын иргэн тул 36 хоногийг хасч олгоно 



104 

С. Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэлийг нийтдээ 24-оос доошгүй сард, 
үүнээс ажлаас халагдахын өмнөх сүүлийн 9 сард нь тасралтгүй төлсөн 
бол олгогдоно  

D.Монгол улсын иргэн биш учир ажилгүйдлийн тэтгэмж олгохгүй. 

47. Гэрээгээр БНСУ-д ажиллаж тэтгэврийн даатгалд албан журмаар даатгуулсан 
Монгол улсын иргэд эх орондоо эргэн ирэхэд ажилгүйдлийн тэтгэмж олгох уу? 

А. Монголд ирсэнээс хойш 14 хоногийн дотор бүртгүүлсэн тохиолдолд 
олгоно 

B.БНСУ-д ажилгүйдлийн шимтгэл төлсөн бол олгогдоно 

С. БНСУ-д явахаас өмнө Монгол улсад ажилгүйдлийн даатгал төлж байсан 
бол олгогдоно 

D.Олгогдохгүй 

48. БНСУ-ын иргэн нь Монгол улсын аж ахуйн нэгж, байгууллагад ажиллаж, албан 
журмаар даатгуулан шимтгэл төлж байх хугацаандаа өөрийн улсын тэтгэврийн 
даатгалд хамрагдаж шимтгэл төлж байгаа гэвэл тухайн байгууллага болон түүний 
ажилгүйдлийг даатгалын шимтгэлийг сард хэдэн хувиар тооцож төлөх вэ? 

А. БНСУ-даа төлж байгаа тул Монгол улсад төлөх шаардлагагүй 

B.Ажил олгогч 2,0%, тухайн иргэн 2,0 % 

С. Ажил олгогч 0,2%, тухайн иргэн 0,2% 

D.Ажил олгогч 7,0%, тухайн иргэн 7,0% 

 

Ажилгүйдлийн  даатгалын сангаас олгох ажилгүйдлийн тэтгэмж /хариу/ 

Асуулт Хариулт Асуулт Хариулт 

1 B 25 B 

2 C 26 D 

3 D 27 B 

4 A 28 D 

5 B 29 D 

6 C 30 C 

7 B 31 D 

8 C 32 A 

9 D 33 A 

10 A 34 B 

11 D 35 B 

12 B 36 C 

13 C 37 C 

14 A 38 B 

15 B 39 B 

16 D 40 B 

17 A 41 D 

18 C 42 C 

19 A 43 B 

20 A 44 C 

21 B 45 B 

22 C 46 C 

23 C 47 D 

24 C 48 C 
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Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай 

1.Иргэдийн 1990-1994 оны хоорондох тасарсан хугацааг ажилласнаар нөхөн тооцоход 
шимтгэл төлүүлэх үү? 

А.Тухайн онуудын хоорондох хугацааны шимтгэлийг 140400 төгрөгөөр тооцож 
төлүүлнэ 

B. Тухайн онуудын хоорондох ажилласан жил нь тасарсан хугацааг шууд 
ажилласан /шимтгэл төлүүлэхгүйгээр/ -аар нөхөн тооцож баталгаажуулна 

С. Тухайн онуудын хоорондох хугацааг нөхөн тооцохгүй  

D. Тухайн онуудын хоорондох тасарсан хугацааны шимтгэлийг 192000 төгрөгөөс 
тооцож төлүүлж тооцно 

2.Иргэн нь 1995-2000 оны хоорондох хугацааны тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 
хэдий хэмжээний орлогоос хэдэн хувиар тооцож, санд хэдэн төгрөгийг нөхөн төлөх 
вэ? 

А.Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг тухайн онуудын жишиг цалингийн 
хэмжээнээс 10%-аар тооцож, нийтдээ 98120 төгрөгийг санд төлнө 

B.Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг тухайн онуудын хөдөлмөрийн хөлсний 
дунджаас 12%-аар тооцож, нийтдээ 88120 төгрөгийг санд төлнө 

С.Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг тухайн онуудын хөдөлмөрийн хөлсний доод 
хэмжээ 140400 төгрөгөөс 11%-аар тооцож, нийтдээ 88000 төгрөгийг санд 
төлнө 

D.Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг тухайн онуудын хөдөлмөрийн хөлсний доод 
хэмжээнээс 10%-аар тооцож, нийтдээ 78120 төгрөгийг санд 1 удаа төлнө 

3. Иргэн нь 1990-2000 оны хооронд нийтдээ хэдэн жилийг нөхөн тооцуулах вэ? 

А.Нийтдээ 11 жилийг нөхөн тооцуулна 

B. Нийтдээ 12 жилийг нөхөн тооцуулна 

С. Нийтдээ 10 жилийг нөхөн тооцуулна 

D. Нийтдээ 13 жилийг нөхөн тооцуулна 

4.Иргэдийн хэдэн оноос хэдэн оны хоорондох тасарсан хугацааг ажилласнаар болон 
шимтгэл төлөгдөөгүй хугацааны шимтгэлийг нөхөн төлүүлж даатгуулсанаар тооцох 
вэ? 

А.1990-2000 оны хоорондох хугацааг 

B.1995-2000 оны хоорондох хугацааг 

С.1991-1999 оны хоорондох хугацааг 

D.1991-1998 оны хоорондох хугацааг 

5.Ажилласан жил болон тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцуулахад ямар 
иргэд хамаарагдах вэ? 

А.Тухайн онуудад 19 болон түүнээс дээш /сургуульд суралцаагүй бол 18 нас/ 
насанд хүрсэн, шимтгэл төлж ажиллаж байсан гэх зэрэг иргэд 

B.Тухайн онуудад 20 болон түүнээс дээш / сургуульд суралцаагүй бол 19 нас/ 
насанд хүрсэн, шимтгэл төлж ажиллаж байгаагүй, цэрэгт алба хааж байсан гэх 
зэрэг иргэд 

С.Тухайн онуудад сургуульд суралцаж байсан, шимтгэл төлж ажиллаж байсан 
тэтгэвэр авч байсан гэх зэрэг иргэд 
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D. Тухайн онуудад 18 болон түүнээс дээш / сургуульд суралцаагүй бол 16 нас/ 
насанд хүрсэн, хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдаагүй, хорих ял эдлээгүй, 
нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тогтоолгоогүй, дотоод, гадаадын 
их, дээд сургууль, коллеж, мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн төвийн 
өдрийн ангид суралцаж байгаагүй гэх зэрэг иргэд 

6.Ажилласан жил болон тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцуулах иргэд нь 
ажлаас ямар үндэслэлээр халагдсан байх вэ? 

A. Ажилласан байсан байгууллагын харьяалал нь өөрчлөгдсөний улмаас 
захиргааны санаачлагаар ажлаасаа халагдсан, байгууллагын үйл ажиллагаа 
зогссоноос ажилгүй болсон 

B. Ажиллаж байсан байгууллага нь нэгдэж шинээр зохион байгууллагдсаны 
улмаас, өөрийн хүсэлтээр ажлаас халагдсаны улмаас ажлаас ажилгүй болсон 

C. Ажиллаж байсан байгууллага нь татан буугдсаны улмаас, өөрчлөн 
байгуулагдсаны улмаас орон тоогоор цомхотгогдсон, нийгмийн шилжилтийн 
явцад өөрөөс үл хамаарах шалтгаанаар ажил хөдөлмөр эрхлэх боломжгүй 
байсан, мэргэжил, ур чадвар, эрүүл мэнд нь тухайн албан тушаалд тэнцэхгүй 
болсоны улмаас ажлаас ажилгүй болсон 

D. Ажиллаж байсан байгууллагын нэр нь өөрчлөгдөж солигдсоны улмаас өөрийн 
хүсэлтээр ажлаасаа халагдсан,хугацаат цэрэгт татагдсаны улмаас ажлаас 
ажилгүй болсон 

7.Иргэн нь ажилласан жил тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцуулах тухай 
хүсэлтээ хаана ямар байгууллагад гаргаж бүртгүүлэх вэ? 

A. Иргэн нь хүсэлтээ өөрийнхөө оршин суугаа нутаг дэвсгэрийн харьяа аймаг, 
дүүрэг/сум/-ийн Засаг даргын тамгын газарт гаргана 

B. Иргэн нь хүсэлтээ өөрийнхөө оршин суугаа нутаг дэвсгэрийн харьяа аймаг, 
дүүрэг/сум/-ийн баг, хорооны Засаг даргад гаргана 

C. Иргэн нь хүсэлтээ өөрийнхөө оршин суугаа нутаг дэвсгэрийн харьяа аймаг, 
дүүрэг/сум/-ийн нийгмийн халамжийн байгууллагад гаргана 

D. Иргэн нь хүсэлтээ өөрийнхөө оршин суугаа нутаг дэвсгэрийн харьяа аймаг, 
дүүрэг/сум/-ийн нийгмийн даатгалын байгууллага /байцаагч/-д биеэр очиж 
гарган бүртгүүлнэ 

8.Аймаг, дүүргийн нийгмийн даатгалын байгууллагаас ирүүлсэн ажилласан жил, 
тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцуулахаар хүсэлт гаргасан иргэдийн 
нэгдсэн бүртгэлийг ямар  байгууллага хянаж, баталгаажуулж байгаа вэ? 

A. Аймаг, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар хянаж баталгаажуулна 

B. Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл хянаж баталгаажуулна 

C. Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар хянаж баталгаажуулна 

D. Хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын яам хянаж баталгаажуулна 

9.Тухайн иргэний 1990-2000 онуудын хоорондох хугацааг ажилласнаар нөхөн тооцсон 
болон тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлсэн хугацаа /жил, сарыг/-г 
баталгаажуулсан ямар баримтыг ямар байгууллага олгох вэ? 

А. Аймаг, дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтсээс тухайн иргэний ажилласан 
жилийг нөхөн тооцсон тухай хуудас олгоно 

B.Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл болон Нийгмийн даатгалын ерөнхий 
газраас баталгаажуулсан “Баталгаажилтын хуудас”“Иргэн /даатгуулагч/-ийн 
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ажилласан жил тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцсон тухай 
тэмдэглэл”-ийн хуудас олгоно 

С. Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дэргэдэх “Гомдлын шаардлагын зөвлөл”-
ийн тогтоолоор батална 

D.Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яамнаас тусгай хуудас олгоно 

10. “Баталгаажилтын хуудас”, “Иргэн /даатгуулагч/-ийн ажилласан жил тэтгэврийн 
даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцсон тухай тэмдэглэл”-ийн хуудсыг тухайн иргэний 
нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуудас нь дээр ямар журмаар хэрхэн нааж 
баталгаажуулах вэ? 

А.Хуудсыг нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуудасны бие бие рүүгээ харсан тал 
дээр тус тусад нь нааж хэлтсийн тэмдгийг дарж баталгаажуулна 

B. Хуудсыг нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуудас дээр хавсралт болгон үднэ 

С. Хуудсыг нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуудас дээр наахгүйгээр олгоно 

D.Хуудсыг хөдөлмөрийн дэвтрийн хуудас дээр хавсралт болгон үднэ 

11. Аймаг, дүүргийн нийгмийн даатгалын байгууллага нь тухайн иргэний 1990-2000 
онуудын хоорондох ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн 
тооцсон хугацаа /жил, сар/-г түүний нийт шимтгэл төлсөн хугацаанд нь оруулан 
тооцохдоо ямар баримтыг үндэслэх вэ? 

А.Хөдөлмөрийн дэвтрийг үндэслэн тооцно 

B.Нийгмийн даатгалын хэлтсийн лавлагааг үндэслэн тооцно 

С.“Баталгаажилтын хуудас”“Иргэн /даатгуулагч/-ийн ажилласан жил тэтгэврийн 
даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцсон тухай тэмдэглэл”-ийн хуудсыг үндэслэн 
тооцно 

D. Нийгмийн даатгалын хэлтсийн бүртгэлийг үндэслэн тооцно 

12. Ажилласан жил тэтгэврийн даатгалын шимтгэл нөхөн төлөх иргэн/даатгуулагч/-ий 
тэтгэврийн даатгалын санд төлөх шимтгэлийг тухайн үед мөрдөж байсан 
хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс хэдэн хувиар тооцон төлүүлэх вэ? 

А.50% 

B.10% 

С.100% 

D.12% 

13. Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэл нөхөн төлөх иргэн-/даатгуулагч/-ий 
өөрийн нь тэтгэврийн даатгалын санд төлөх 10 хувийн шимтгэлийг ямар хэмжээний 
орлогоос тооцож вэ? 

А. Тухайн үед мөрдөж байсан хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс  тооцно 

B.Даатгуулагчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн сүүлийн 12 сарын 
цалингийн дунджаас 

С.1990-1994 онд авч байсан 5 жилийн цалингийн дунджаас 

D.Өөрийн мэдүүлсэн орлогоос 

14. Өөрөөс нь үл хамаарах шалтгаан гэдэгт юуг хамааруулан ойлгох вэ? 

А. 1990-2000 онуудад гадаад оронд их дээд сургуульд суралцсан хугацаа болон 
мөн онуудад өмч хувьд шилжиж, мөн мэргэжил ур чадвар, эрүүл мэндийн 
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хувьд ажилдаа тэнцэхгүй гэсэн үндэслэлээр халагдсан зэрэг нөхцөл, байдлыг 
хамааруулан ойлгоно. 

B.1990-2000 онуудад өөрийн хүсэлтээр ажлаас гарч хувиараа хөдөлмөр эрхэлсэн 

С. 1990-ээд оны үед өмч хувьд шилжиж, тэр үед олон үйлдвэр, аж ахуйн газрууд 
дампуурч, татан буугдсан, ажлын байр олдохгүй болсон, байгууллагын үйл 
ажиллагааны чиглэл өөрчлөгдсөний улмаас орон тоогоо цомхотгосон, мөн 
мэргэжил ур чадвар, эрүүл мэндийн хувьд ажилдаа тэнцэхгүй гэсэн 
үндэслэлээр халагдсан зэрэг нөхцөл, байдлыг хамааруулан ойлгоно. 

D. Тухайн онуудад тэтгэвэр тогтоолгосон гэдэг шалтгаанаар ажлаасаа 
чөлөөлөгдсөн 

15. Би 61 настай, эрэгтэй. Нийт улсад 16 жил ажилласан учир 2013 онд өндөр насны 
хувь тэнцүүлсэн тэтгэвэр тогтоолгон авч байгаа. 1990 онд ажиллаж байсан 
байгууллага дампуурсны улмаас 1991-1994 онд /4 жил/ ажилгүй байсан, 
тэтгэврийн даатгалыг нөхөн тооцох тухай хуулийн дагуу энэ жилээ нөхөн тооцуулж 
тэтгэврээ дахин тогтоолгож болох уу? 

А. Өндөр насны тэтгэвэр авч байгаа учир жил нөхөн тооцох боломжгүй 

B.Болно 

С.Тухайн онуудад тэтгэвэр авч байсан байсан тул тооцохгүй 

D. Насны хязгаар хэтэрсэн тул нөхөн тооцохгүй 

16.Ажилласан жилээ нөхөн тооцуулсан иргэн уг хугацааны тэтгэврийн нэмэгдлээ 
хэдэн оны, хэдэн сараас эхлэн  авч болох бэ? 

А. Иргэний ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцсон 
хугацаанд ногдох тэтгэврийн нэмэгдлийг 2014 оны 1-р сарын 1-нээс тооцож 
олгоно, хэрэв 2013 оны 8 сарын 1-нээс хойш хүсэлтээ гаргасан бол 2015 оны 
1 сарын 1-нээс 

B. 2012 оны 9 сарын 4-нөөс 

С. 2013 оны 7 сарын 31-нээс 

D. 2013 оны 10 сарын 1-нээс 

17. Улсад 27 жил ажиллан, 2003 онд  өндөр насны тэтгэврээ тогтоолгосон. 1995 оны 1 
сараас аж ахуйн нэгж байгууллага нь өөрчлөн байгуулагдсаны улмаас 2000 оны 12 
сар дуустал ажил хийж, шимтгэл төлөөгүй. Шинэ хуулийн дагуу НДШ-ийг нөхөн 
төлж тэтгэврээ нэмэгдүүлж болох уу? Болох бол хэдэн төгрөгийн шимтгэл тушаах 
вэ? 

А. Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалыг нөхөн тооцох тухай хуулийн дагуу 
шимтгэлээ нөхөн төлж тэтгэврээ өөрчлөн тогтоолгож болно. Учир нь хуулийн 
4 дүгээр зүйлийн 1.2-д “Аж ахуйн нэгж байгууллага нь өөрчлөн 
байгуулагдсаны улмаас орон тооны цомхотголд орсон” бол ажилласан 
жилийг нөхөн тооцно гэж заасан.Нийт 192000 төгрөгийн шимтгэл нийгмийн 
даатгалын санд төлнө. 

B.Болохгүй 

С.Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай 
хуулийн дагуу шимтгэлээ нөхөн төлж тэтгэврээ өөрчлөн тогтоолгож болно. 
Учир нь хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 1.2-д “Аж ахуйн нэгж байгууллага нь 
өөрчлөн байгуулагдсаны улмаас орон тооны цомхотголд орсон” бол 
ажилласан жилийг нөхөн тооцно гэж заасан.Нийт 78120 төгрөгийн шимтгэл 
нийгмийн даатгалын санд төлнө. 
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D. Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалыг нөхөн тооцох тухай хуулийн дагуу 
шимтгэлээ нөхөн төлж тэтгэврээ өөрчлөн тогтоолгож болно. Учир нь хуулийн 
4 дүгээр зүйлийн 1.2-д “Аж ахуйн нэгж байгууллага нь өөрчлөн 
байгуулагдсаны улмаас орон тооны цомхотголд орсон” бол ажилласан 
жилийг нөхөн тооцно гэж заасан. Тэтгэвэр авагч тул шимтгэл төлөхгүй байж 
болно 

18. Хуульд заасны дагуу тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцож төлөх тухайн 
онуудын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг хэдэн төгрөгөөр тогтоосон бэ?  

А. Үүнийг Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайдын 2012 оны А/57 дугаар  
тушаалаар баталсан журамд тусгасан байгаа. 1995, 1996, 1997, 1998 оны 7-р 
сарын 1 хүртэл 9600 төгрөг, 1998 оны 7-р сарын 1-нээс 2000 оны 10-р сарын 
1-нийг хүртэл 12000 төгрөг, 2000 оны 10-р сарын 1-нээс 2000 оны 12-р сарын 
31-нийг дуустал 18000 төгрөгбайна. 

B.Үүнийг Ажилласан жил тэтгэврийн даатгалын шимтгэл нөхөн тооцох тухай 
хуульд заасан байгаа 1995, 1996, 1997, 1998 оны 7-р сарын 1 хүртэл 8400 
төгрөг, 1998 оны 7-р сарын 1-нээс 2000 оны 10-р сарын 1-нийг хүртэл 12000 
төгрөг, 2000 оны 10-р сарын 1-нээс 2000 оны 12-р сарын 31-нийг дуустал 
24750 төгрөгбайна. 

С.Үүнийг Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайдын 2012 оны А/57 дугаар  
тушаалаар баталсан журамд тусгасан байгаа. 1995, 1996, 1997, 1998 оны 7-р 
сарын 1 хүртэл 12000 төгрөг, 1998 оны 7-р сарын 1-нээс 2000 оны 10-р сарын 
1-нийг хүртэл 12000 төгрөг, 2000 оны 10-р сарын 1-нээс 2000 оны 12-р сарын 
31-нийг дуустал 24750 төгрөгбайна. 

D.Үүнийг Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуульд 
тусгасан байгаа. 1995, 1996, 1997, 1998 оны 7-р сарын 1 хүртэл 9600 төгрөг, 
1998 оны 7-р сарын 1-нээс 2000 оны 10-р сарын 1-нийг хүртэл 12000 төгрөг, 
2000 оны 10-р сарын 1-нээс 2000 оны 12-р сарын 31-нийг дуустал 18000 
төгрөгбайна. 

19. Би одоо 41 настай. 1990-1995 оны хооронд хүнд өвчний улмаас ажил хийж 
байгаагүй. Одоо ажиллаагүй жилээ нөхөн тооцуулж болох уу? Тэтгэвэрт гарахад 
надад нөлөөлөх үү? 

А. Тухайн үед өвчтэй байсан тул тооцуулах боломжгүй 

B. Нэмж тооцогдсон жилийг тэтгэвэр тогтооход ашиглахгүй 

С.Зөвхөн ажилласан жилд тооцогдоно 

D. Ажилласан жил тэтгэврийн даатгалын шимтгэл нөхөн тооцох тухай хуулийн 
дагуута ажилласан жилээ нөхөн тооцуулж болно. Тэтгэвэрт гарахад таны 
ажилласан жил нөхөн тооцсон хэмжээгээрээ нэмж тооцогдоно. 

20. Ажилласан жил тэтгэврийн даатгалын шимтгэл нөхөн тооцох тухай хууль хэдэн 
оны хэдэн сард батлагдсан бэ? 

А.1991 оны 7 сарын 1 нд 

B.1994 оны 7 сарын 1 нд 

С.2012 оны 9 сарын 4 нд 

D.2008 оны 5 сарын 8 нд 

21. Ажилласан жил тэтгэврийн даатгалын шимтгэл нөхөн тооцох тухай хууль нь ямар 
ямар хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэх вэ? 
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А.Үндсэн хууль, Хөдөлмөрийн тухай, Нийгмийн даатгалын тухай, Нийгмийн 
даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хууль 

B. Иргэний хууль, Хөдөлмөрийн тухай, Нийгмийн даатгалын тухай, Нийгмийн 
даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хууль 

С. Эрүүгийн хууль, Нийгмийн халамжийн, Нийгмийн даатгалын тухай, Нийгмийн 
даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хууль 

D. Үндсэн хууль, Хөдөлмөрийн тухай, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль 

22. Ажилласан жил тэтгэврийн даатгалын шимтгэл нөхөн тооцох гэж: 

А.Нийгмийн шилжилтийн явцад ажил, хөдөлмөр эрхлээгүй буюу эрхлэх 
боломжгүй байсан иргэний 1990-1995 оны хооронд ажилласан жил нь 
тасарсан хугацааг ажилласнаар нөхөн тооцох, 1995-2000 оны хооронд 
нийгмийн даатгалын шимтгэл нь төлөгдөөгүй буюу төлөх боломжгүй байсан 
иргэний даатгуулагч өөрөө төлөх 10 хувийг тухайн онуудын хөдөлмөрийн 
хөлсний доод хэмжээнээс тооцож нийгмийн даатгалын шимтгэлээ төлсөнд 
тооцуулах ажиллагааг хэлнэ 

B. Нийгмийн шилжилтийн явцад ажил, хөдөлмөр эрхлээгүй буюу эрхлэх 
боломжгүй байсан иргэний 1990-1995 оны хооронд ажилласан жил нь 
тасарсан хугацааг ажилласнаар нөхөн тооцох ажиллагааг хэлнэ 

С. Нийгмийн шилжилтийн явцад ажил, хөдөлмөр эрхлээгүй буюу эрхлэх 
боломжгүй байсан иргэний 1995-2000 оны хооронд нийгмийн даатгалын 
шимтгэл нь төлөгдөөгүй буюу төлөх боломжгүй байсан иргэний даатгуулагч 
өөрөө төлөх 10 хувийг тухайн онуудын хөдөлмөрийн хөлсний доод 
хэмжээнээс тооцож нийгмийн даатгалын шимтгэлээ төлсөнд тооцуулах 
ажиллагааг хэлнэ 

D. Дээрх хариулт бүгд буруу 

23. Гадаад оронд ажиллаж байгаа Монгол иргэд нь энэ хууль, журамд хамрагдаж 
хүсэлтээ гаргаж болох уу? 

А. Болохгүй 

B.Монгол улсад ирсэн үедээ энэ хуульд хамрагдаж болно 

С. Болно. Гадаад оронд ажиллаж буй Монгол иргэд нь “Ажилласан жил, 
тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай хууль”-ийн 4 дүгээр 
зүйлд заасан дээрх үндэслэлээр ажлаас халагдсан, ажил хөдөлмөр эрхлэх 
боломжгүй байсан, нийгмийн даатгалын шимтгэл нь төлөгдөөгүй, төлөх 
боломжгүй байсан нь холбогдох баримтаар нотлогдож буй бол тэдгээрийн 
1990-2000 оны хооронд ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 
нөхөн тооцуулах тухай хүсэлтийг хүлээн авч, бүртгэнэ. 

D.Гадаад оронд ажилладаг боловч зөвхөн тахир дутуугийн тэтгэвэр авагч 
хамрагдана 

24. Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцуулах хүсэлт 
гаргасан иргэдийн бүртгэл, тооцоог ямар журмаар хянуулж баталгаажуулах бэ? 

А. Аймаг, дүүргийн нийгмийн даатгалын байгууллага нь ажилласан жил, 
тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцуулахаар хүсэлт гаргасан 
иргэдийн бүртгэлийг,1990-1995 оны хооронд ажилласан жил нь тасарсан 
хугацааг ажилласанаар, 1995-2000 оны хооронд төлөх шимтгэлийн тооцооны 
хамт нэгтгэн Нийгмийн даатгалын ерөнхий газарт сар бүрийн 10-ны дотор 
цахим хэлбэрээр буюу албан бичгээр ирүүлнэ. 
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Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар нь аймаг, дүүргийн нийгмийн даатгалын 
байгууллагаас ирүүлсэн иргэдийн бүртгэлийг нийгмийн даатгалын салбарын 
нэгдсэн цахим мэдээллийн сан, Иргэний бүртгэлийн ерөнхий газрын 
мэдээлэлтэй тулган шалгаж, сар бүрийн 25-ны дотор нягтлан шалгаж, 
баталгаажуулан аймаг, дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтсүүдэд 
буцааж  хүргүүлнэ 

B. Аймаг, дүүргийн нийгмийн даатгалын байгууллага нь ажилласан жил, 
тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцуулахаар хүсэлт гаргасан 
иргэдийн бүртгэлийг,1990-1995 оны хооронд ажилласан жил нь тасарсан 
хугацааг ажилласанаар, 1995-2000 оны хооронд төлөх шимтгэлийн тооцооны 
хамт нэгтгэн Нийгмийн даатгалын ерөнхий газарт сар бүрийн 10-ны дотор 
цахим хэлбэрээр буюу албан бичгээр ирүүлнэ. 

С. Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар нь аймаг, дүүргийн нийгмийн даатгалын 
байгууллагаас ирүүлсэн иргэдийн бүртгэлийг нийгмийн даатгалын салбарын 
нэгдсэн цахим мэдээллийн сан, Иргэний бүртгэлийн ерөнхий газрын 
мэдээлэлтэй тулган шалгаж, сар бүрийн 25-ны дотор нягтлан шалгаж, 
баталгаажуулан аймаг, дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтсүүдэд 
буцааж  хүргүүлнэ 

D. Иргэд өөрсдөө тайлан гаргаж баталгаажуулна 

25.  Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцсон хугацаа нь 
тухайн иргэний хөнгөлөлттэй нөхцөл тооцох хугацаанд орох уу? 

А. Орохгүй. Аймаг, дүүргийн нийгмийн даатгалын байгууллага нь тухайн 
иргэнийг тухайн онуудад  ямар  ажил, мэргэжил, албан тушаал эрхэлж 
байсныг тогтоох боломжгүй  тул уг хугацааг хөдөлмөрийн хүнд, хортой, 
халуун, газрын доорх нөхцөлд хамааруулахгүй. 

B.Ажилласан жилийг нь нөхөн тооцож нэмэгдүүлж байгаа тул орно. 

С.Иргэн өөрөө хүсэлтээ гаргасан бол орно 

D.өнгөлөлттэй нөхцлөөр тэтгэвэр авч байгаа бол орно 

26.Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай хуульд олон 
хүүхдийн болзлоор 1991 оноос эхлэн хөнгөлөлттэй тэтгэвэрт гарсан эхчүүд 
хамрагдах уу? 

А. Хамрагдана. 

B.1991 оноос хойш тэтгэвэр авч байгаа хугацааг нөхөн олговорын жил гэнэ 

С. Хамрагдахгүй. 

D.Дээрх хариулт бүгд зөв 

27. Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцуулсан хугацааг 
Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуулийн дагуутухайн иргэний 
цэргийн тэтгэвэр тогтоолгох цэргийн алба хаасан хугацаанд оруулж тооцох уу? 

А.Тооцно 

B.Тооцохгүй 

С.Зөвхөн 1995 оноос өмнөх хугацаа нь орно 

D. Зөвхөн 1995 оноос хойших хугацаа нь орно 

28.Тухайн иргэн нь Баталгаажилтын хуудсаа гээгдүүлж үрэгдүүлсэн тохиолдолд уг 
хуудсыг дахин олгож болох уу? 
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А.Таны нөхөн тооцуулсан жил хүчингүй болно 

B.Баталгаажилтын хуудсыг дахин олгох боломжгүй 

С.Баталгаажилтын хуудсыг дахин олгож болно 

D.Дээрх хариулт бүгд зөв 

29. Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцуулсан хугацаагаар 
тэтгэвэр тогтоолгох тохиолдолд ямар хуулийн дагуу тэтгэвэр бодох вэ? 

А.Нийгмийн халамжийн тухай 

B.Нийгмийн даатгалын тухай 

С.Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай, Тэтгэврийн 
даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны тухай 

D.Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай  

30."Ажилласан жил тэтгэврийн даатгалын шимтгэл нөхөн тооцуулах иргэний нийгмийн 
даатгалын шимтгэл төлөх журам"-ыг ямар байгууллагын шийдвэрээр баталсан бэ? 

А. Засгийн газрын 1994 оны 212 тогтоолоор 

B. НДЕГ-ын даргын 2011 оны 273 дугаар тушаал 

С.ХАХНХСайдын 2012 оны а/57 дугаар тушаалаар 

D.НХХСайдын 2004 оны 77 дугаар тушаалаар 

31. Ажилласан жил тэтгэврийн даатгалын шимтгэл нөхөн тооцуулах иргэний 
өргөдлийн маягтын загварыг ямар байгууллагын шийдвэрээр баталсан бэ? 

А.Ерөнхий сайд 

B.ХАХНХСайд 

С.НДЕГ-ын дарга 

D.Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дарга 

32. "Баталгаажилтын хуудас"-ны маягтын загварыг хаанаас баталсан бэ? 

А.Ерөнхий сайд 

B.ХАХНХСайд 

С.НДЕГ-ын дарга 

D.Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дарга 

33.“Иргэн /даатгуулагч/-ийн ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн 
тооцсон тухай тэмдэглэл”-ийн маягтын загварыг хаанаас баталсан бэ? 

А.Ерөнхий сайд 

B.ХАХНХСайд 

С.НДЕГ-ын дарга 

D.Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дарга 

34. Би 1992 оны 5 сард ерөнхий боловсролын дунд сургууль төгсөөд лам болсон юм. 
Түүнээс хойш нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөөгүй явсаар өнөөдрийг хүрсэн. 
Ажилласан жил тэтгэврийн даатгалын шимтгэл нөхөн тооцуулж болох уу? 

А. Болно. 1992 оны 6 сараас 2000 оны 12 дуустал хугацаанд тооцуулна 

B.Лам нь шашны байгууллагаасаа зэд/цалин/ авдаг тул ажиллаж байсан гэж 
үзэж нөхөн тооцуулах боломжгүй 
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С.1992-1994 оныг тооцуулна 

D.1995-2000 оныг тооцуулна 

35. Би 1990-1994 онуудад хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдаж тахир дутуугийн 
тэтгэвэр авч байсан. 1995 оноос хойш хөдөлмөрийн чадвар сэргээгдэж, хувиараа 
хөдөлмөр эрхэлсэн. Ажилласан жил нөхөн тооцуулж болох уу? 

А. Хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан тул болохгүй 

B.1990-2000 онуудад 11 жилийг нөхөн тооцуулна 

С.1995-2000 онуудад 78120 төгрөгийн шимтгэл төлж 6 жил нөхөн тооцуулна  

D.Дээрх хариулт бүгд зөв 

36. Би 1990-1994 онуудад хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдаж тахир дутуугийн 
тэтгэвэр авч байсан. 1995 оноос хойш хөдөлмөрийн чадвар алдалтын актын 
хугацаа цуцлагдаж улмаар сайн дурын даатгалд даатгуулж шимтгэл төлж байна. 
Ажилласан жил нөхөн тооцуулж болох уу? 

А. 1990-1994 онуудад хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдаж тахир дутуугийн 
тэтгэвэр авч байсан тул нөхөн тооцохгүй 

B.1990-2000 онуудад 11 жилийг нөхөн тооцуулна 

С.1995-2000 онуудад 78120 төгрөгийн шимтгэл төлж 6 жил нөхөн тооцуулна  

D.Дээрх хариулт бүгд зөв 

37. Өндөр насны тэтгэвэр авагч нь 1990-2000 оны хоорондох 11 жилийн хугацааг 
нөхөн тооцуулсан гэвэл түүний тэтгэврийг хэдэн хувиар нэмэгдүүлэх вэ? 

А.11% 

B.10% 

С.15% 

D.16,5% 

38. Өндөр насны тэтгэвэр авагч 1994-2000 онуудын хоорондох хугацаагаа нөхөн 
тооцуулсан гэвэл түүний тэтгэврийг хэдэн хувиар нэмэгдүүлэх вэ? 

А.10% 

B.10,5% 

С.7% 

D.7,5% 

39.Даатгуулагчийн ажилласнаар нөхөн тооцуулсан ............оны хоорондох хугацааг 
нийт ажилласан болон төрийн албанд ажилласан хугацаанд оруулж тухайн 
ажилтны үндсэн цалин, нэмэгдлийн хэмжээг тогтоох, аж ахуйн нэгж байгууллагын 
ээлжийн амралтын хоногийг тооцоход харгалзан үзэх вэ? 

А. 1990-1995 

B.1990-2000 

С.1995-2000 

D.Тооцохгүй 

40. Хөдөлмөрийн сайд, Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайдын хамтарсан 
2014 оны 4-р сарын 15-ны өдрийн A/83, A/44 тушаалаар: 



114 

А. "Даатгуулагчийн ажилласнаар нөхөн тооцуулсан 1990-2000 оны хоорондох 
хугацааг нийт ажилласан болон төрийн албанд ажилласан хугацаанд оруулж 
тухайн ажилтны үндсэн цалин, нэмэгдлийн хэмжээг тогтоох, аж ахуйн нэгж 
байгууллагын ээлжийн амралтын хоногийг тооцоход харгалзан үзсүгэй" гэжээ 

B. "Даатгуулагчийн ажилласнаар нөхөн тооцуулсан 1990-1995 оны хоорондох 
хугацааг нийт ажилласан болон төрийн албанд ажилласан хугацаанд оруулж 
тухайн ажилтны үндсэн цалин, нэмэгдлийн хэмжээг тогтоох, аж ахуйн нэгж 
байгууллагын ээлжийн амралтын хоногийг тооцоход харгалзан үзсүгэй" гэжээ 

С. "Даатгуулагчийн ажилласнаар нөхөн тооцуулсан 1995-2000 оны хоорондох 
хугацааг нийт ажилласан болон төрийн албанд ажилласан хугацаанд оруулж 
тухайн ажилтны үндсэн цалин, нэмэгдлийн хэмжээг тогтоох, аж ахуйн нэгж 
байгууллагын ээлжийн амралтын хоногийг тооцоход харгалзан үзсүгэй" гэжээ 

D. "Даатгуулагчийн ажилласнаар нөхөн тооцуулсан 1994-1998 оны хоорондох 
хугацааг нийт ажилласан болон төрийн албанд ажилласан хугацаанд оруулж 
тухайн ажилтны үндсэн цалин, нэмэгдлийн хэмжээг тогтоох, аж ахуйн нэгж 
байгууллагын ээлжийн амралтын хоногийг тооцоход харгалзан үзсүгэй" гэжээ 

 

Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай /хариу/ 

Асуулт  Хариулт Асуулт  Хариулт 

1 B 21 A 

2 D 22 A 

3 A 23 C 

4 A 24 A 

5 D 25 A 

6 C 26 A 

7 D 27 B 

8 C 28 C 

9 B 29 C 

10 A 30 C 

11 C 31 B 

12 B 32 B 

13 A 33 B 

14 C 34 A 

15 B 35 C 

16 A 36 A 

17 C 37 D 

18 A 38 B 

19 D 39 A 

20 C 40 B 
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Нийгмийн даатгалын тухай хууль 

1. Нийгмийн даатгалын тухай хуульд нийгмийн даатгалын тухай юу гэж тодорхойлсон 
вэ? 

А. Нийгмийн даатгал нь даатгуулагч иргэдийн амьдралын баталгааг хангагч 
тогтолцоо 

B. Нийгмийн даатгал нь даатгуулагч,иргэд өндөр насны тэтгэвэр тогтоох,төлбөр 
олгох үйл ажиллагаа 

С.Нийгмийн даатгал нь эрсдэл тохиолдсон үед халамжийн сангаас болон  хүний 
хөгжил сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж,төлбөр өгөх агуулага бүхий нийгэм эдийн 
засгийн цогц арга хэмжээ мөн. 

D.Нийгмийн даатгал нь иргэн болон төр,аж ахуй нэгж,байгууллагаас зохих журмын 
дагуу шимтгэл төлж, нийгмийн даатгалын сан бүрдүүлэх, даатгуулагч өндөр 
наслах,хөдөлмөрийн чадвараа алдах,өвчлөх,ажилгүй болоход өөрт 
нь,даатгуулагч нас барахад түүний асрамжинд байсан хөдөлмөрийн чадваргүй 
хүмүүст хуульд тогтоомжинд заасан тэтгэвэр ,тэтгэмж,төлбөр өгөх агуулга бүхий 
нийгэм эдийн засгийн арга хэмжээ мөн. 

2. Даатгуулагчид шимтгэл төлж ажиллаж байх хугацаанд нь ямар ямар эрсдэл 
тохиолдож болох вэ? 

А. Өндөр наслах /эрэгтэй 59 нас, эмэгтэй 54 нас/, ажлаас түр чөлөөлөгдөх, өвчлөх, 
нас барах 

B. Тэтгэвэр тогтоолгох, осолд орох, ажлаа өөрчлөх, ээлжийн амралтаа авах, 
цалингүй чөлөө авах 

С.Өндөр наслах /эрэгтэй 60 нас,эмэгтэй 55 нас/, ердийн өвчин, ахуйн болон 
үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний улмаас тахир дутуу 
болох, мөн шалтгаанаар хөдөлмөрийн чадвараа алдах, ажилгүй болох,нас 
барах 

D. Өндөр наслах /эрэгтэй 55 нас,эмэгтэй 50 нас/, ээлжийн амралт олгох, ажлаас 
түр чөлөөлөгдөх, хөнгөлөлттэй нөхцөлд шилжин ажиллах 

3. Нийгмийн даатгал нь ямар ямар төрлийнсангуудаас бүрдэх вэ? 

А. Хөдөлмөр эрхлэлтийн, тэтгэмжийн, үйлдвэрлэлийн ослын, сургалтын, өндөр 
насны 

B. Эрүүл мэндийн, тэтгэврийн, үйлдвэрлэлийн осол мэргэжлээс шалтгаалсан 
өвчний, ажилгүйдлийн, тэтгэмжийн 

С. Эрүүл мэндийн, ажилгүйдлийн, хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны, тэтгэврийн, 
мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний 

D.Халамжийн, хүний хөгжил, тэтгэврийн, нийгмийн эрүүл мэндийн даатгалын, 
ослын тусгай сан 

4.Дор дурдсан орлогоос аль орлого нь нийгмийн даатгалын шимтгэл ноогдуулах 
хөдөлмөрийн хөлс,орлогын бүрэлдэхүүнд тооцогдохгүй вэ? 

А. Эрх бүхий байгууллагаас тогтоосон хөдөлмөрийн хөлс, цалин 

B.Ажил мэргэжил, цол, бүс нутаг зэргийг харгалзан хууль тогтоомжийн дагуу олгож 
байгаа бүх төрлийн нэмэгдэл хөлс 

С. Үндсэн ажлаас гадуур гүйцэтгэсэн ажил үйлчилгээний орлого 
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D. Даатгуулагчид учирсан хохирлыг нөхөх зорилгоор тухайн байгууллагаас олгож 
байгаа нөхөн төлбөр 

5.Нийгмийн даатгалын сангийн орлого нь ямар ямар эх үүсвэрээс бүрдэх вэ? 

А. Улсын төсвийн хөрөнгө,зээлийн хөрөнгө,халамжийн болон хүний хөгжил 
сангийн хөрөнгө, торгууль, анз 

B. Төлсөн шимтгэл,өөрийн орлого,орон нутгийн төсвөөс олгох хөрөнгө,бусад 
байгууллагаас олгосон хандив 

С. Шимтгэл, торгууль, алданги, хандив, тусламжийн хөрөнгө, өөрийн орлого 

D. Улсын төсвийн хөрөнгө, бусад эх үүсвэр, ажил олгогч даатгуулагчийн төлсөн 
шимтгэл, сангийн чөлөөт үлдэгдлийг банкинд хадгалуулсны хүү, үнэт цаасны 
арилжаанаас олсон орлого, шимтгэл төлөх хугацаа хэтрүүлсэнд оногдуулсан 
алданги 

6.Нийгмийн даатгалын санд илүү төлсөн шимтгэлийг ажил олгогч, даатгуулагч эргүүлж 
авахыг хүсвэл тооцоо хийснээс хойш хэдэн хоногийн дотор нийгмийн даатгалын 
байгууллага буцааж олгох вэ? 

А.30 хоногийн дотор 

B. 21 хоногийн дотор 

С. 14 хоногийн дотор 

D. 25 хоногийн дотор 

7. Нийгмийн даатгалын төв байгууллагын боловсруулсан нийгмийн даатгалын сан 
бүрийн жилийн орлого, зарлагын төсвийг ямар байгууллага батлах вэ? 

А. Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл 

B.Засгийн газар 

С. Улсын Их Хурал 

D. Хүн амын хөгжил, нийгэм хамгааллын болон сангийн яам 

8. “Нийгмийн даатгалын сан” гэж: 

А. Ажил олгогчоос болон хүний хөгжил сангаас бүрдүүлсэн мөнгөн хөрөнгийг  

B. Даатгуулагч,ажил олгогчийн хөдөлмөрийн хөлс,түүнтэй адилтгах орлогоос 
тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр, үйлчилгээнд зарцуулах, нийгмийн даатгалын үйл 
ажиллагааны зардлыг нөхөх зорилгоор төлсөн шимтгэлийн орлого,бусад эх 
үүсвэрээс бүрдүүлсэн мөнгөн хөрөнгийг 

С. Улсын төсвөөс болон хүний хөгжил, халамжийн сан, ажил олгогчийн хандиваар 
олгосон мөнгөн хөрөнгийг 

D. Даатгуулагчийн хөдөлмөрийн хөлс, орлого болон халамжийн, хүний хөгжлийн 
сан, засгийн газрын тусгай сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж, тусламж үйлчилгээнд 
зарцуулах зардлыг нөхөх зорилгоор бүрдүүлсэн мөнгөн хөрөнгийг 

9. Ажиллаж байгаад хүүхдээ асрахаар чөлөө авсан даатгуулагч эхийн уг чөлөөтэй 
байх хугацааны нийгмийн даатгалын шимтгэлийг ямар хэмжээний орлогоос хэдэн 
хувиар тооцож, хэдий хугацаанд санд төлөх вэ? 

А. Тухайн эхийн сард авч буй тэтгэмжээс 10.0%-иар тооцож сар бүр төлнө 

B. Чөлөө авахын өмнөх 1 сарын цалин, орлогоос 12.0%-иар бодож жилд 1 удаа 
төлнө 
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С. Чөлөө авахын өмнө авч байсан сарын дундаж цалингаас 11.0%-иар тооцож 
улирал бүр төлнө 

D.Тэтгэврийн болон тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийг хөдөлмөрийн хөлсний 
доод хэмжээнээс ажил олгогчийн төлөх буюу 7,8%-иар тооцож сар бүр санд 
төлнө. 

10. Дор дурдсан сангуудаас аль сангууд нь нийгмийн даатгалын сангуудад 
хамрагдахгүй вэ? 

А. Ажилгүйдлийн, тэтгэврийн, эрүүл мэндийн,үйлдвэрийн осол, мэргэжлээс 
шалтгаалсан өвчний, тэтгэмжийн даатгал 

B. Эрүүл мэндийн, тэтгэмжийн, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан 
өвчний, ажилгүйдлийн, тэтгэврийн даатгал 

С. Халамжийн, хүний хөгжил, улсын төсвийн, өдөлмөр эрхлэлтийн, сургалтын, 
тусгай сан 

D.Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний, тэтгэмжийн, 
ажилгүйдлийн, тэтгэврийн, эрүүл мэндийн  

11. Ажил олгогч нь тухайн сарын төлбөл зохих нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 
хэдийн хугацааны дотор харилцагч нийгмийн даатгалын байгууллагын сангийн 
харилцах дансанд шилжүүлэх вэ? 

А. Дараа сарын 7-14-ны дотор 

B.Сардаа буюу дараа сарын 5 ны дотор 

С. Дараа сарын 15-ны дотор 

D.Тухайн сарын 25-ны дотор 

12.Нийгмийн даатгалын байцаагч нь үйл ажиллагаандаа ямар зарчмыг баримтлан 
ажиллах вэ? 

А. Үнэнч шударга, ил тод зарчимч байх, харилцагч байгууллагыг хүндэтгэж 
ажиллах 

B. Шудрага,хууль дээдлэх,чанд биелүүлэх,мөрдөж ажиллах 

С. Хуулиа чанд мөрдөж ажиллах, соёлч харицах, шударга үнэнч байх 

D. Хууль дээдлэх, бусдын нөлөөнд үл автах, даатгуулагч,ажил олгогчийн хууль 
ёсны эрх,ашиг сонирхлыг хүндэтгэх хамгаалах 

13. Нийгмийн даатгалын улсын байцаагч нь ажиллагчдын тоог дарагдуулсан,... төлсөн 
шимтгэлийг нийгмийн даатгалын санд хугацаанд нь оруулаагүй зэрэг зарчил 
гаргасан ажил олгочийн холбогдох албан тушаалтанд ямар хариуцлага хүлээлгэх 
вэ? 

А. Тухай ажил хариуцах албан тушаалыг нь түдгэлзүүлнэ 

B. Хууль тогтоомжинд заасан хариуцлага хүлээлгэх, шаардлагатай бол хууль 
хяналтын байгууллагад асуудал тавьж шийдвэрлүүлнэ 

С. Тухайн ажил олгогчийн үйл ажиллагааг зогсооно. 

D.Тухайн ажилтныг ажлаас нь чөлөөлүүлнэ 

14. Ажил олгогч нь шимтгэлийг Нийгмийн даатгалын тухай хуульд заасан хугацаанд 
санд төлөөгүйгээс даатгуулагч нь аймаг, дүүрэг, сумын нийгмийн даатгалын 
байгууллага/Байцаагч/-д материал бүрдүүлж өгсөн өдрөөс тэтгэврээ тогтоолгож 
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чадаагүй хохирсон тохиолдолд уг хугацааны тэтгэврийг ямар байгууллага 
хариуцан төлөх вэ? 

А. Тэтгэвэр тогтоох баримт бичгийг нь хүлээн авсан тухайн аймаг,дүүргийн 
нийгмийн даатгалын байгуллага, ажилтан хариуцна 

B. Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар хариуцаж төлнө 

С. Шимтгэлээ төлөөгүй тухайн аж ахуй нэгж, байгууллага хариуцаж төлнө 

D. Засгийн газар хариуцаж барагдуулна 

15. Нийгмийн даатгалын байгууллага нь анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэл 
хөтлөөгүйгээс хөдөлмөрийн хөлс түүнтэй адилтгах орлогыг тодорхойлох 
боломжгүй болгосон ажил олгочийн шимтгэл ногдуулах хөдөлмөрийн хөлс, 
түүнтэй адилтгах орлогыг нь ямар журмаар тооцож шимтгэл ногдуулж төлүүлэх 
вэ? 

А. Засгийн газраас тогтоосон адилтгах албан тушаалын сарын дундаж 
цалингаар тооцож төлүүлнэ 

B.Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс тооцож төлүүлнэ 

С. Тухайн албан байгууллагын цалингийн жишгээр тооцож төлүүлнэ 

D. Тухайн ажил олгогчидтой адилтгах үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлж байгаа аж 
ахуй нэгж, байгууллагын цалин хөлс,орлогын жишгээр тооцож шимтгэл 
ногдуулж төлүүлнэ 

16. Дор дурдсан даатгуулагчийн аль нь албан журмын даатгалд хамрагдахгүй вэ? 

А. Хөдөлмөрийн болон иргэний тухай хуульд заасан гэрээ ажиллаж буй 
даатгуулагч  

B. Аймаг,сум, дүүргийн нийгмийн даатгалын байгууллага/байцаагч/-тай 
нийгмийн даатгалын сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулж, шимтгэл төлж 
буй даатгуулагч 

С. Хөлсөөр, ажил гүйцэтгэх болон хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж буй 
даатгуулагч 

D. Хөдөлмөрийн гэрээгээр гадаад улсад ажиллаж буй Монгол Улсын иргэн 
болон иргэнтэй байгуулсан гэрээгээр ажиллаж буй даатгуулагч 

17. Нийгмийн даатгалын улсын байцаагчаас төлүүлэхээр тогтоосон актанд заасан 
шимтгэл,алданги /торгууль/-ийг ажил олгогч хугацаанд нь төлөөгүй тохиолдолд 
нийгмийн даатгалын байгууллага ямар журмаар шийдвэрлэх эрхтэй вэ? 

А. Албадлагын журмаар шимтгэлийг төлүүлнэ 

B. Шийтгэвэрийн  хуудсаар торгууль ногдуулж төлүүлнэ 

С. Ажил олгогчоор уг шимтгэл, алданги, торгуультай тэнцэх хэмжээний 
хөрөнгийг зохих хууль тогтоомжийн дагуу гаргуулна 

D. Ажил олгогчийн хөрөнгийг хурааж, түүнийг худалдан борлуулах замаар 
төлөгдөөгүй шимтгэлийг барагдуулна 

18. Аймаг,дүүрэг /Нийслэл /-ийн нийгмийн даатгалын байгууллага нь нийгмийн 
даатгалын сан тус бүрийн жилийн орлого,зарлагын төсвийн төсөл, төсөөллийг 
Нийгмийн даатгалын ерөнхий газарт жил бүрийн хэдэн сарын хэдний өдрийн 
дотор ирүүлэх вэ? 

А. Жил бүрийн 6-р сарын 15-ны дотор 
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B. Жил бүрийн 8-р сарын 1-ний дотор  

С.Жил бүрийн 7-р сарын 25-ны дотор 

D. Жил бүрийн 7-р сарын 1-ний дотор 

19. Хууль бусаар ажлаас халагдаж улмаар шүүхийн шийдвэрээр уг ажилдаа эргэн 
орсон даатгуулагчийн хууль бусаар ажлаас халагдсан хугацааны шимтгэлийг дор 
дурдсан хөдөлмөрийн хөлс, орлогоос буруутай этгээд нь хэдэн хувиар тооцож, 
хэдий хугацааны дотор санд төлөх вэ? 

А. Даатгуулагчийн шимтгэлийг хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс 
11.0/12.0,13.0/ хувиар тооцож жилд 1 удаа санд төлнө 

B. Даатгуулагчийн зөвхөн сарын үндсэн цалингаас шимтгэлийг 10.0-% иар 
тооцож санд сар бүр төлнө 

С. Шимтгэлийг даатгуулагчийн халагдахын өмнө авч байсан хөдөлмөрийн 
хөлс,орлогын дунджаас 7,8%-иар тооцож түүнийг ажилдаа эргэж орсоноос 1 
сарын дотор 1 удаа санд төлнө 

D. Даатгуулагчийн шимтгэлийг хөдөлмөрийн хөлсны доод хэмжээнээс 7,8%-иар 
тооцож сар бүр санд төлнө. 

20. Сүм хийдийн захиргаа нь нийгмийн даатгалын шимтгэлийг хөдөлмөрийн хөлсний 
сан болон лам нарын хөдөлмөрийн хөлсний орлогоос хэдэн хувиар тооцож, хэдий 
хугацаанд санд төлөх вэ? 

А. Тэтгэврийн болон тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийг сүм хийд нь 
хөдөлмөрийн хөлсний сангаас 7,8%-иар лам нар хөдөлмөрийн хөлс, орлогоос 
7,8%-иар тус тус тооцож сар бүр санд төлнө 

B. Шимтгэлийг сүм хийд нь хөдөлмөрийн хөлсний сангаас 11%-иар,лам нар 
хөдөлмөрийн хөлс, орлогоос 10%-иар тус тус тооцож сар бүр санд төлнө 

С.Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг сүм хийд нь хөдөлмөрийн хөлсний сангаас 
7.0 %-иар, лам нар хөдөлмөрийн хөлс, орлогоос 7.0%-иар тус тус тооцож сар 
бүр санд төлнө. 

D. Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийг сүм хийд хөдөлмөрийн хөлсний сангаас 
0,8%-иар,лам нар хөдөлмөрийн хөлс орлогоос 0,8%-иар тус тус тооцож сар 
бүр санд төлнө. 

21. Тухайн ажил олгогч нь шимтгэлийг дутуу төлсөн буюу хуульд заасан хугацаанд 
төлөөгүй тохиолдолд уг шимтгэл,алдангийг ямар журмаар тооцож төлүүлэх вэ? 

А. Шимтгэлийг нөхөн төлүүлж, уг шимтгэлийн дүнгээс хугацаа хэтрүүлсэн хоног 
тутамд 0,5%-ийн алданги ногдуулж төлүүлнэ 

B. Шимтгэлийг нөхөн төлүүлж хугацаа хэтрүүлсэн хоног тутамд төлбөл зохих 
шимтгэлийн 0,2%-тай тэнцэх алданги ногдуулна 

С. Шимтгэлийг нөхөн төлүүлж 0,1%-тай тэнцэх алданги ногдуулна. 

D. Шимтгэлийг нөхөн төлүүлж уг шимтгэлийн дүнгээс хугацаа хэтрүүлсэн хоног 
тутамд 0,3%-ийн алданги ногдуулж төлүүлнэ 

22.Нийгмийн даатгалын сангийн төсөв гэж : 

А. Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 10-р зүйлд заасан эх үүсвэрээс бүрдэж 
мөн хуулийн 11-р зүйлийн 1-д заасны дагуу зарцуулагдах тухайн жилд Улсын 
Их Хурлаас баталсан төсвийг нийгмийн даатгалын сангийн төсөв гэнэ 
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B.Тухай жилд Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн баталсан төсвийг 
нийгмийн даатгалын сангийн төсөв гэнэ. 

С. Тухайн жилд Хүн амын хөгжил, нийгэм хамгааллын болон сангийн сайдын 
баталсан төсвийг нийгмийн даатгалын сангийн төсөв гэнэ. 

D. Тухайн жилд Монгол Улсын Засгийн газрын баталсан төсвийг нийгмийн 
даатгалын сангийн төсөв гэнэ 

23. Даатгуулагч эх нь амаржсаны амралтаа эдэлж дууссаны дараа хүүхдээ 2 нас 8 сар 
хүртэл нь асрахаар албан ёсоор чөлөө авсан гэвэл ажил олгогч нь уг эхийн 
чөлөөтэй байх хугацааны тэтгэврийн болон тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийг 
хүүхдийг хэдэн нас хүртэл нь төлөх вэ? 

А.Ажил олгогч нь уг эхийн амражсаны амралтаа эдэлж дууссанаас хойш 
хүүхдээ 1нас 6 сар хүртэлх хугацааны тэтгэврийн болон тэтгэмжийн 
даатгалын шимтгэлийг төлнө. 

B.Ажил олгогч нь уг эхийн хүүхдээ 2 нас 8 сар хүртэл асрах чөлөөтэй байх 
хугацааны тэтгэврийн болон тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийг санд сар бүр 
төлнө 

С. Ажил олгогч нь уг эхийн чөлөөтэй байх хугацааны тэтгэврийн болон 
тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийг хүүхдийг нь 1 нас 11 сар хүртэл төлнө 

D. Ажил олгогч нь уг эхийн амаржсаны амралтаа эдэлж дууссанаас хойш 
хүүхдээ 1 нас хүртэлх хугацааны тэтгэврийн болон тэтгэмжийн даатгалын 
шимтгэлийг төлнө 

24. Тухайн ажил олгогчийн сард төлбөл зохих шимтгэлийг Нийгмийн даатгалын тухай 
хуульд заасан хугацаанд санд төлөөгүй зөрчсөн,даатгуулагчид нийгмийн 
даатгалын дэвтэр нээж баталгаажуулаагүй, уг зөрчлийн улмаас даатгуулагчийг 
хохироосон албан тушаалтан, байгууллага, аж ахуй нэгжид ямар хэмжээгээр 
шийтгэл ногдуулах вэ? 

А. 15000-25000, 100000-150000 төгрөгөөр  

B. 25000-50000, 100000-200000 төгрөгөөр  

С. 50000-80000, 100000-300000 төгрөгөөр  

D. 10000-50000, 50000-250000 төгрөгөөр  

25. Нийгмийн даатгалын тухай хуульд зааснаар ажил олгогч, даатгуулагч нь шимтгэл 
төлөх талаар ямар ямар үүрэг хүлээх вэ? 

А. Анхан шатны нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх, тайлан гаргах  

B. Шимтгэл төлж тайлан тэнцэлд тусгах 

С. Хөдөлмөрийн хөлсний сан, орлого шимтгэлийг үнэн зөв тодорхойлж 
хугацаанд нь төлөх,тайлан мэдээг хугацаанд нь гаргаж нийгмийн даатгалын 
байгууллагад ирүүлэх, анхан ба нягтлан бодох бүртгэлийг зохих журмын 
дагуу хөтөлж тайлан гаргах, зөрчлийг арилгах талаар эрх бүхий албан 
тушаалнаас тавьсан хууль ёсны шаардлагыг биелүүлэх  

D. Гэрээ байгуулах,цалин хөлсөө зөв тогтоох,тайлан мэдээг тогтмол гаргаж 
ирүүлэх, анхан шатны баримтаа хууль зүйн үндэслэлтэй зөв бүрдүүлэх  

26. Нийгмийн даатгалын улсын байцаагч нь дор дурдсан эрхээс аль эрхийг нь 
нийгмийн даатгалын тухай хуульд заасны дагуу эдлэх вэ? 

А. Шүүхийн шийдвэр гаргуулж хөрөнгийг нь хураана 
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B. Тухайн байгууллагын үйлдвэрлэл, үйлчилгээг түр зогсоож хөрөнгийг нь 
хураана. 

С. Тухайн байгууллагын үйл ажиллагааг түр зогсоож хөрөнгийг нь битүүмжилж 
хураана. 

D. Байгууллага аж ахуй нэгжийн ажлын байр, ажилчдын тоог,цалингийн сан 
төлсөн шимтгэлийн тооцоотой тулган шалгана. 

27. Ажил олгогчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх үүрэг ямар тохиолдолд 
дуусгавар болох вэ? 

А. Ажил олгогч нь өөр газар шилжиж байрласнаас болж 

B. Ажил олгогчийн ажил,үйлчилгээ түр зогссон 

С. Ажил олгогч татан буугдсан, дампуурсанаас 

D. Ажил олгогчийн нэр нь өөрчлөгдсөнөөс 

28. Тухайн аж ахуй нэгж байгууллагын захиалгаар зайлшгүй шаардлагатай 
мэргэжлээр хувийн өмчийн их, дээд сургуульд суралцагчдын суралцаж буй 
хугацааны тэтгэврийн болон тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийг түүнийг 
суралцуулж байгаа байгууллага нь дор дурдсан хөдөлмөрийн хөлс орлогооос 
хэдэн хувиар тооцож,хэдий хугацааны дотор санд төлөх вэ? 

А. Даатгуулагчийн шимтгэлийг хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс 11.0%-
иар тооцож сар бүр санд төлнө  

B. Даатгуулагчийн шимтгэлийг хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс 12.0%-
иар тооцож сар бүр санд төлнө  

С. Байгууллага нь даатгуулагчийн суралцсан хугацааны жилд ногдох 
шимтгэлийг зөвхөн албан тушаалын үндсэн цалингаас 10.0%-иар бодож сар 
бүр төлнө  

D.Тухайн байгууллага нь даатгуулагчийн суралцах хугацааны жилд ногдох 
шимтгэлийг хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс 7,8%-иар бодож жил 
бүрийн 1 сард багтаан даатгалын зохих санд төлнө. 

29. Тус тусдаа үйл ажиллагаа явуулж байсан хэд хэдэн ажил олгогч нь нэгдэж зохион 
байгуулагдсан тохиолдолд эдгээр ажил олгогчийн шимтгэл төлөх үүрэг нь ямар 
байгууллагад шилжих вэ? 

А. Аль нэг ажил олгогчид шилжинэ 

B. Нэгдэж шинээр бий болсон ажил олгогчид шилжинэ 

С. Үйл ажиллагаа нь зогссон учир дуусгавар болно 

D. Энэхүү 3-н хариултын аль нь ч биш  

30. Нөхөн олговор авагчийн нөхөн олговор авч буй хугацааны шимтгэлийг ямар 
байгууллага хариуцаж, ямар хэмжээний орлогоос хэдэн хувиар тооцож, хэдий 
хугацааны дотор нийгмийн даатгалын аль төрлийн санд төлөх вэ? 

А. Шимтгэлийг хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс 14.5%-иар тооцож 
даатгалын зохих санд нийгмийн халамж үйлчилгээний албанаас сар бүр 
төлнө 

B. Даатгуулагчийн шимтгэлийг хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс 7.8%-иар 
бодож, тэтгэврийн даатгалын санд засгийн газар жил бүр төлнө 
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С. Шимтгэлийг хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс 10.0%-иар бодож, 
нийгмийн даатгалын зохих санд хүн амын хөгжил, нийгэм хамгааллын 
яамнаас сар бүр төлнө 

D. Даатгуулагчийн шимтгэлийг хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс ажил 
олгогчийн төлөх 7.0%-иар бодож, тэтгэврийн даатгалын санд төрөөс 
хариуцаж жил бүр төлнө 

31. Нийгмийн даатгалын байгууллага, үндэсний болон салбар зөвлөлийн үйл 
ажиллагааны болон хөрөнгө оруулалтын зардлыг дор дурдсан эх үүсвэрүүдийн 
аль эх үүсвэрээр нь санхүүжүүлэх вэ? 

А. Хүний хөгжил сан, халамжийн сангаас санхүүжинэ 

B. Нийгмийн даатгалын сангийн орлогоос санхүүжүүлнэ 

С. Орон нутгийн төсвөөс санхүүжүүлнэ 

D. Улсын төсвөөс санхүүжүүлнэ. 

32. Нийгмийн даатгалын тухай хуульд зааснаар ямар тохиолдлуудад нийгмийн 
даатгалын байцаагчид албан үүргээ зохих ёсоор биелүүлээгүй гэж үзэж сахилгын, 
захиргааны, эд хөрөнгийн болон эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх вэ? 

А. Шимтгэл төлөхтэй холбогдсон хууль бус үйл ажиллагааг нуух, шимтгэлийн 
орлогыг хувийн зорилгод ашиглах, хээл хахууль авах, ёс зүйн хэм хэмжээг 
зөрчих, мэдээллийн нууц задруулах, эрхээ хэтрүүлэх гэх зэрэг тохиолдолд  

B. Ажил олгогч, даатгуулагчидтай ёс зүйгүй харьцаж чирэгдүүлэх,ялгавартай 
хандах, хууль тогтоомжийг буруу хэрэгжүүлэх, ажилдаа хайнга хандах зэрэг 
тохиолдолд  

С. Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн, 
шимтгэлийн мөнгийг ашигласан тохиолдолд  

D. Ажилдаа хариуцлагагүй хандаж хууль тогтоомж зөрчсөн,зөрчил дутагдал 
гаргасан, тайлан тооцоог будлиантуулсан тохиолдолд 

33. Тухайн аймаг, дүүрэг (сум )-ийн нутаг дэвсгэрт ажил үйлдвэрлэл,үйлчилгээ явуулж 
буй ажил олгогчдыг даатгалд хамруулах, бүртгэх,бүртгэлийн дугаар олгох, 
даатгуулагчдад нийгмийн даатгалын дэвтэр олгох, бүртгэл хөтлөх,баталгаажуулах 
үүргийг ямар байгууллага хариуцах вэ? 

А. Аймаг,дүүрэг (сум)-ийн нийгмийн даатгалын хэлтэс,тасаг нэгж (байцаагч) 
гүйцэтгэнэ.  

B. Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар гүйцэтгэнэ.  

С. Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яам хариуцна 

D.Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл гүйцэтгэнэ.  

34.Нийгмийн даатгалын сангийн орлогод дор дурдсан орлогоос аль орлого нь 
хамаарахгүй вэ? 

А.Сангийн чөлөөт үлдэгдлийг банкинд хадгалуулсаны хүү 

B.Нийгмийн даатгалын тухай хууль зөрчсөнөөс шимтгэл төлөх хугацаа 
хэтрүүлсэнд ногдуулсан алданги 

С.Олон улсын байгууллага, гадаад орнуудаас өгсөн хандив, тусламж 

D.Үнэт цаасны арилжаанаас олсон орлого 
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35. Ажил олгогч, даатгуулагч нь аймаг, нийслэл,дүүрэг (сум)-ийн нийгмийн даатгалын 
байгууллага, түүний ажилтны хууль бус ажиллагаа, шийдвэрийн талаарх гомдлоо 
ямар байгууллага, албан тушаалтанд гаргах эрхтэй вэ? 

А. Эрх бүхий дээд шатны байгууллага, албан тушаалтанд, улмаар тэдгээрийг 
шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл шүүхэд гаргана.  

B. хууль хяналтын байгууллага албан тушаалтанд гаргана.  

С. Төрийн албаны зөвлөлд хандаж гаргана 

D. Аймаг,нийслэл,сум, дүүргийн засаг даргад хандаж гаргана. 

36. Тэтгэврийн даатгалын санд ажил олгогч, даатгуулагч нь хөдөлмөрийн 
хөлс,орлогоос хэдэн хувиар тооцож шимтгэл төлөх вэ? 

А. Ажил олгогч 11.0%,даатгуулагч 7.8%  

B. Ажил олгогч 7.0%, даатгуулагч 7.0% 

С. Ажил олгогч 13.5%, даатгууулагч 10.0% 

D. Ажил олгогч 12.0%,даатгуулагч 7.5% 

37. Нийгмийн даатгалын байгууллага нь ямар байгууллагын шийдвэрийг үндэслэн 
тухайн ажил олгогчийн шимтгэл төлөхийг түдгэлзүүлэн зогсоох вэ?  

А. Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн тогтоолыг үндэслэн зогсооно.  

B.Нийгмийн даатгалын улсын ерөнхий байцаагчийн шийдвэрийг үндэслэн 
зогсооно 

С. Шүүхийн шийдвэрийг үндэслэн зогсооно 

D. Нийгмийн даатгалын улсын байцаагчийн актыг үндэслэн зогсооно 

38. Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар нь нийгмийн даатгалын сан тус бүрийн 
улирал,жилийн эцсийн тайланг хэдий хугацааны дотор нэгтгэн гаргаж, уг тайланг 
холбогдох санал, дүгнэлтийн хамт ямар байгууллагад хүргүүлэх вэ? 

А. Улирлын тайланг дараа улирлын 2 дахь сарын 10-ны дотор,жилийн эцсийн 
тайланг дараа оны 2-р сарны 25-ны дотор гаргана. Нийгмийн даатгалын 
үндэсний зөвлөлд хүргүүлнэ.  

B. Дараа улирлын 1 дэх сарын 10-ны дотор,жилийн эцсийн тайланг дараа оны 
2-рсарын 20-ны дотор гаргаж Засгийн газарт хүргүүлнэ 

С. Улирлын тайланг дараа улирлын 2 дахь сарын 15-ны дотор,жилийн эцсийн 
тайланг дараа оны 2-р сарын 15-ны дотор гарган Улсын Их Хуралд хүргүүлнэ 

D. Улирлын тайланг дараа улирлын 2 дахь сарын 5-ны дотор,жилийн эцсийн 
тайланг дараа оны 3-р сарын 1-ны дотор гарган Хүн амын хөгжил,нийгмийн 
хамгааллын яаманд хүргүүлнэ. 

39. Үйлдвэрлэлийн осол,мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын санд ажил 
олгогч, даатгуулагч нь сарын хөдөлмөрийн хөлс, орлогын дүнгээс хэдэн хувиар 
тооцож шимтгэл төлөх вэ? 

А. Ажил олгогч 1.0%, даатгуулагч 1.0% 

B. Ажил олгогч 1.0,(2.0,3.0)%, даатгуулагч 0% 

С. Ажил олгогч 1.0, 2.0 %, даатгуулагч 1.0% 

D. Ажил олгогч 1.2%, даатгуулагч 1.0% 
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40. Дор дурдсан орлогоос аль орлого нь нийгмийн даатгалын сангийн орлогод 
хамаарагдах вэ?  

А. Аж ахуй нэгж, байгууллага, иргэнээс өгсөн хандив, тусламж 

B. Ажил олгогчоос даатгуулагчид олгосон нэг удаагийн буцалтгүй тусламж  

С. Олон улсын байгууллагаас өгсөн хандивын хөрөнгө  

D. Ажил олгогч,даатгуулагчийн төлсөн нийгмийн даатгалын шимтгэл  

41. Дор дурдсан хөдөлмөрийн хөлс,түүнтэй адилтгах орлогын аль дүнгээс нь 
даатгуулагчийн төлбөл зохих нийгмийн даатгалын шимтгэлийг тооцох вэ?  

А. Шимтгэлийг тухайн даатгуулагчийн гар дээр олгосон цалин хөлсний дүнгээс 
тооцно 

B. Шимтгэлийг тухайн даатгуулагчид хийснээр болон цагаар бодож олгосон 
цалин хөлсний дүнгээс тооцно.  

С. Шимтгэлийг тухайн даатгуулагчид олговол зохих цалин хөлс, орлогын 
дүнгээс тооцно  

D. Шимтгэлийг жишгээр тогтоосон цалин хөлс орлогоос тооцно 

42. Нийгмийн даатгалын тухай хуульд зааснаар аймаг, нийслэл, дүүргийн нийгмийн 
даатгалын хэлтэс (газар) нь нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийг : 

А. Тэтгэврийн даатгалын санд, тэтгэмжийн даатгалын сангийн хөрөнгийн 
үлдэгдлийг тухайн улирлын дотор шилжүүлэн зарцуулахыг хориглоно. 

B. Үйлдвэрлэлийн осол,мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангийн 
хөрөнгийн үлдэгдлийг тэтгэмжийн даатгалын санд нэг сарын хугацаагаар 
шилжүүлэн зарцуулахыг хориглоно 

С. Сангийн хөрөнгийг өөр төрлийн тусгай санд шилжүүлэн зарцуулахыг 
хориглоно 

D.Сан хооронд шилжүүлэн зарцуулах, зориулалтын бус чиглэлээр ашиглах, 
байршуулахыг хориглоно.  

43. Ажил олгогч нь нийгмийн даатгалын шимтгэлийг хөдөлмөрийн хөлсний сан, 
түүнтэй адилтгах орлогоос болон даатгуулагчийн хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй 
адилтгах орлогоос тус тус хэдэн хувиар тооцож санд төлөх вэ? 

А. Ажил олгогч 11.0, (12.0,13.0)%, даатгуулагч 10.0% 

B.Ажил олгогч 19,20,21%, даатгуулагч 9.5% 

С. Ажил олгогч 18,19,20%, даатгуулагч 7,8% 

D. Ажил олгогч 15,16,17%, даатгуулагч 10.0% 

44. Даатгуулагч нь 2013 оны 9-р сард ажлын 6 хоногт хөдөлмөрийн чадвар түр 
алдсаны тэтгэмж, ажлын 15 хоногт цалин хөлс тус тус авсан гэвэл түүний энэ 
сард төлөх нийгмийн даатгалын шимтгэлийг ямар хэмжээний орлогоос тооцох 
вэ?  

А. Шимтгэлийг хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ, ажлын хоногт авсан 
хөдөлмөрийн хөлс,орлогын нийлбэр дүнгээс тооцож төлнө 

B.Шимтгэлийг хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс тооцож төлнө  

С. Шимтгэлийг төрийн албан хаагчийн дундаж цалингаас төлнө. 

D. Шимтгэлийг ажлын 13 хоногт авсан хөдөлмөрийн хөлс,орлогын дүнгээс 
тооцож төлнө. 
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45.Сум, дүүргийн нийгмийн даатгалын байгууллага (хэлтэс, тасаг, байцаагч) нь 
нийгмийн даатгалын сан тус бүрийн улирлын тайланг хэдий хугацааны дотор 
гаргаж аймаг, нийслэлийн нийгмийн даатгалын байгууллага (хэлтэс, газар)-д 
ирүүлэх вэ? 

А. Улирлын тайланг улирлын дараа сарын 10-ны дотор  

B. Улирлын тайланг улирлын дараа сарын 5-ны дотор 

С. Улирлын тайланг улирлын дараа сарын 15-ны дотор 

D. Улирлын тайланг улирлын дараа сарын 8-ны дотор 

46. Монгол улсын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа олон улсын 
байгууллага, гадаад улс орнуудын элчин сайдын яамдад ажиллаж буй Монгол 
улсын иргэдийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тооцоог ямар 
байгууллага хариуцаж хийх вэ? 

А. Халамжийн үйлчилгээний байгууллага хариуцна 

B. Тухайн аймаг, сум, дүүрэг –ийн нийгмийн даатгалын хэлтэс хариуцна 

С. Хөдөлмөрийн байгууллага хариуцаж хийнэ 

D. Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар хариуцаж хийнэ 

47. Ажил олгогч нь харилцагч аймаг, дүүрэг (сум)-ийн нийгмийн даатгалын 
байгууллага (байцаагч )-д шимтгэл төлөлтийн сар, улирлын тайланг гаргаж 
ирүүлээгүй хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хугацаа хожимдуулсан санаатайгаар 
буруу гаргасан бол тухайн ажил олгогчийн холбогдох албан тушаалтанд ямар 
хэмжээгээр шийтгэл ногдуулах вэ? 

А. 10000-25000 төгрөгөөр  

B. 25000-40000 төгрөгөөр  

С. 20000-50000 төгрөгөөр  

D. 15000-60000 төгрөгөөр  

48. Даатгуулагч нь хууль бусаар ажлаас зайлуулагдан мөрдөгдсөн,хилс хэргээр 
хорих ял эдэлсэн тохиолдолд уг хугацаанд ногдох тэтгэврийн болон тэтгэмжийн 
даатгалын шимтгэлийг аж ахуй нэгж, байгууллага нь ямар хэмжээний орлогоос 
хэдэн хувиар тооцож, хэдий хугацааны дотор санд төлөх вэ? 

А. Шимтгэлийг тухайн үед мөрдөгдөж байгаа хөдөлмөрийн хөлсний доод 
хэмжээнээс 11.0%-иар тооцож, Засгийн газар нэг удаа төлнө 

B. Шимтгэлийг тухайн даатгуулагч ял эдлэхийн өмнө авч байсан албан 
тушаалын сарын үндсэн цалингаас 14.0%-иар бодож, ажил олгогч нь 
улиралд нэг удаа төлнө 

С. Шимтгэлийг тухайн даатгуулагчийн хилсээр мөрдөгдөхийн болон ял 
эдлэхийн өмнө авч байсан хөдөлмөрийн хөлс,орлогын дунджаас 7.8%-иар 
бодож, ажил олгогч нэг удаа нийгмийн даатгалын санд төлнө 

D. Шимтгэлийг тухайн даатгуулагч ял эдлэхийн өмнө авч байсан албан 
тушаалын сарын үндсэн цалингаас 7.0%-иар бодож,ажил олгогч нь сар бүр 
санд төлнө 

49. Нийгмийн даатгалын хуульд зааснаар нийгмийн даатгалын байгууллага нь ямар 
тохиолдолд аж ахуй нэгж, байгууллага, албан тушаалтны үйл ажиллагааны 
талаар хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд мэдээллэх вэ? 

А. Тухайн ажил олгогчийн үйл ажиллагаа зогссон  
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B. Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайланг хугацаанд нь ирүүлээгүй  

С. Харилцагч нийгмийн даатгалын байгууллага (байцаагч)-аас бүртгэлийн 
дугаар аваагүй 

D. Нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийг удаа дараа зөрчсөн 
тохиолдолд  

50. Дор дурдсан сангуудын аль нь нийгмийн даатгалын бие даасан санд 
хамаарагдахгүй вэ? 

А. Тэтгэврийн даатгалын сан  

B. Хүний хөгжил сан  

С. Эрүүл мэндийн даатгалын сан  

D. Ажилгүйдлийн даатгалын сан  

51. Даатгуулагчдад хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс доогуур цалин хөлс 
олгосны улмаас тэдгээрт учирсан хохирлыг ямар байгууллага хариуцаж төлөх 
вэ? 

А. Ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбоо хариуцаж төлнө 

B. Засгийн газар хариуцна 

С. Цалин шимтгэлийн зөрүүг тухайн даатгуулагч өөрөө хариуцаж төлнө  

D. Тухайн аж ахуй нэгж байгууллага нь хариуцаж нөхөн төлнө 

52. Аймаг нийслэл,дүүрэг (сум)-ийн нийгмийн даатгалын газар хэлтэс нь тогтоосон 
хугацаанд шимтгэлээ төлөөгүй ажил олгогчийн банкин дахь харилцах дансны 
зарлагын гүйлгээг хэдий хугацаагаар зогсоох вэ?  

А. Шимтгэлээ төлж дуустал түр зогсооно 

B. 14 хоногийн хугацаанд зогсооно 

С. 10хоногийн хугацаанд зогсооно 

D. 30хоногийн хугацаанд зогсооно 

53. Сарын ажлын өдрийн дунджийг ямар байгууллагын шийдвэрээр, хэдэн онд 
баталсан бэ? 

А. Эрүүл мэндийн,нийгмийн хамгаалллын сайдын 1997 оны 12-р сарын 31-
ний өдрийн А/417 дугаар тушаалаар сарын өдрийн дунджийг 21,2 өдрөөр 
тогтоосон 

B. Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайдын 1998 оны тушаалаар 
сарын ажлын өдрийн дунджийг 21,3 өдрөөр тогтоосон  

С. Засгийн газрын 1998 оны тогтоолоор сарын ажлын өдрийн дунджийг 21,5 
өдрөөр тогтоосон  

D. Сангийн сайдын 1999 оны тушаалаар сарын ажлын өдрийн дунджийг 22,5 
өдрөөр тогтоосон 

54. Ажил олгогчийн шимтгэл төлөлтийн тайлан (НД№7), даатгуулагчийн шимтгэл 
төлсөн тооцооны хуудас (НД№8)-ыг тухайн ажил олгогчийн ямар албан 
тушаалтан хариуцаж харилцагч нийгмийн даатгалын байгууллага (байцаагч)-д 
гаргаж өгч тооцоо хийх вэ? 

А. Санхүүгийн асуудал хариуцсан захирал 

B. Аж ахуй эрхлэгч, нярав 



127 

С. Цалин хөлсний асуудал хариуцсан нягтлан  

D.Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ажилтан  

55. Нийгмийн даатгалын байгууллага (байцаагч)-д харилцагч ажил олгогч нь 
нийгмийн даатгалын шимтгэл ногдуулалт, төлөлтийн тайланг: 

А. Улирал бүр гаргаж ирүүлнэ 

B.Санхүүгийн жилийн эхнээс өссөн дүнгээр сар, улирал бүр гаргаж ирүүлнэ 

С. Хагас,бүтэн жилээр гаргаж ирүүлнэ 

D. Жилд нэг удаа өссөн дүнгээр гаргаж ирүүлнэ 

56. Аймаг, дүүрэг (сум)-ийн нийгмийн даатгалын хэлтэс, тасаг, нэгж (байцаагч) нь 
нийгмийн даатгалын бүх төрлийн санд төлсөн шимтгэлийн хэмжээг ажил олгогч, 
даатгуулагч тус бүрээр нь ямар ямар бүртгэл, тайлан баримтыг үндэслэн бүртгэх 
вэ? 

А. Улсын бүртгэлийн газраас олгосон регистрийн дугаарыг үндэслэн бүртгэнэ 

B. Санхүүгийн тайлан, тэнцэл, нийгмийн даатгалын бүртгэлийн дугаарыг тус 
тус үндэслэн бүртгэнэ. 

С. Татварын албанаас олгосон улсын бүртгэлийн гэрчилгээг үндэслэн 
бүртгэнэ 

D. Шимтгэлийн тайлан,даатгуулагчийн шимтгэл төлсөн тооцооны хуудас, 
нийгмийн даатгалын дэвтэр,бүртгэлийн дугаарыг тус тус үндэслэн бүртгэнэ 

57. Ажил олгогч нь ажиллаж шимтгэл төлж байгаа тэтгэвэр авагчийн нийгмийн 
даатгалын шимтгэлийг ямар хэмжээний орлогоос, хэдэн хувиар тооцож, санд 
төлөх вэ? 

А. Ажил олгогч нь сарын хөдөлмөрийн хөлсний сангаас 8.8 (9.8,10.8)%-иар, 
даатгуулагчийн сарын хөдөлмөрийн хөлс, орлогоос 7.8%-иар тооцож 
төлнө. 

B. Ажил олгогч нь сарын хөдөлмөрийн хөлсний сангаас 8.8 (9.8,10.8)%-иар, 
даатгуулагчийн сарын хөдөлмөрийн хөлс, орлогоос 0.0%-иар тооцож 
төлнө. 

С. Ажил олгогч нь сарын хөдөлмөрийн хөлсний сангаас 11.0 (12.0,13.0)%-иар, 
даатгуулагчийн сарын хөдөлмөрийн хөлс, орлогоос 10.0%-иар тооцож 
төлнө. 

D. Ажил олгогч нь сарын хөдөлмөрийн хөлсний сангаас 11.0 (12.0,13.0)%-иар, 
даатгуулагчийн сарын хөдөлмөрийн хөлс, орлогоос 7.0%-иар тооцож 
төлнө. 

58. Нийгмийн даатгалын улсын байцаагч нь тогтоосон актын хугацаанд төлөөгүй 
шимтгэл болон нөхөн ногдуулсан шимтгэл, алдангийг тухайн ажил олгогчоос 
ямар журмаар гаргуулах вэ? 

А. Харилцан тохиролцож байгуулсан гэрээ, графикийн дагуу төлүүлнэ 

B. Шимтгэл төлөхийг түдгэлзүүлэх замаар төлүүлнэ 

С. Мөн шимтгэл, алдангитай тэнцэх хэмжээний хөрөнгийг хураана 

D. Үл маргах журмаар гаргуулна 
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59. Нийгмийн даатгалын байгууллагад харилцагч аж ахуй нэгж, байгууллага нь 
нийгмийн даатгалын шимтгэл ногдуулалт, төлөлтийн сар, улирлын тооцоо, 
тайланг дор журмаар гаргаж ирүүлнэ: 

А. Нийгмийн даатгалын хэлтэс,тасаг (байцаагч)-т шимтгэл төлөлтийн тайланг 
тусгай маягтаар гаргаж ирүүлнэ.  

B. Нийгмийн даатгалын хэлтэс,тасаг (байцаагч)-т шимтгэл төлөлтийн тайлан 
(НД№7), даатгуулагчийн шимтгэл төлсөн тооцооны хуудас (НД№8)-аар 
болон вэбээр гаргаж ирүүлнэ 

С. Нийгмийн даатгалын хэлтэс, тасаг (байцаагч)-т санхүүгийн тайлан 
тэнцлийн маягтаар гаргаж ирүүлнэ 

D. Нийгмийн даатгалын хэлтэс,тасаг (байцаагч)-т татварын орлогын 
тайлангийн маягтаар гаргаж ирүүлнэ 

60. Нийгмийн даатгалын байгууллага (байцаагч) нь ажил олгогчийн удаан хугацаанд 
төлөгдөөгүйгээс хуримтлагдсан шимтгэлийн авлагыг ямар журмаар барагдуулах 
вэ? 

А. Засгийн газрын тогтоолыг үндэслэн барагдуулна 

B. Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн тогтоолыг үндэслэн төлүүлнэ 

С. Шүүхийн шийдвэрийг үндэслэн төлүүлнэ 

D.Хүн амын хөгжил,нийгмийн хамгааллын сайдын тушаалыг үндэслэн 
төлүүлнэ 

61. Ажил олгогч нь хүүхэд асрах чөлөөтэй байгаа даатгуулагч эхийн уг хугацааны 
шимтгэлийг төлөөгүй тохиолдолд түүнд ямар хэмжээний хариуцлага ногдуулах 
вэ? 

А.Зөвхөн дутуу төлсөн шимтгэлийг нөхөн төлүүлнэ 

B. Дутуу төлсөн шимтгэлийг нөхөн төлүүлж, уг шимтгэлийн дүнгээс хугацаа 
хэтрүүлсэн хоног тутамд 0.3%-ийн алданги төлүүлнэ 

С. Шимтгэлийг нөхөн төлж, 0.1 хувийн алдангийг төлүүлнэ 

D. Дутуу төлсөн шимтгэлийг нөхөн төлүүлж, 0.5 %-ийн алданги төлүүлнэ 

62. Аймаг (нийслэл)-ийн нийгмийн даатгалын хэлтэс (газар) нь нийгмийн даатгалын 
сан тус бүрийн улирлын тайланг хэдий хугацааны дотор нэгтгэж, Нийгмийн 
даатгалын ерөнхий газарт ирүүлэх вэ? 

А. Улирлын тайланг тухайн улирлын дараа сарын 30-ны дотор  

B. Улирлын тайланг тухайн улирлын дараа сарын 20-ны дотор 

С. Улирлын тайланг тухайн улирлын дараа сарын 15-ны дотор 

D.Улирлын тайланг тухайн улирлын дараа сарын 25-ны дотор 

63. Дипломат албаны тухай хуульд зааснаар дипломат төлөөлөгчийн газарт 
ажиллагчдын эхнэр буюу нөхөр тодорхой ажил хөдөлмөр эрхлээгүй тохиолдолд 
тэдгээрийн уг хугацааны нийгмийн даатгалын шимтгэлийг: 

А. Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс 14.0%-иар тооцож, гадаад 
харилцааны яам хариуцаж төлнө 

B.Төрийн албан хаагчийн үндсэн цалингийн дундаж хэмжээнээс 11.0%-иар 
тооцон, төр хариуцаж төлнө 
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С. Гадаад явахаас өмнө авч байсан албан тушаалын үндсэн цалингаас 7%-
иар тооцож гадаад харилцааны яам хариуцаж төлнө 

D. Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс 7.8%-иар тооцож, Сангийн яам 
хариуцаж төлнө 

64. Тухайн ажил олгогчийн нягтлан бодогч тооцооны алдаа гаргаснаас шимтгэлийг 
дутуу төлсөн тохиолдолд:  

А. Дутуу төлсөн шимтгэлийг нөхөн төлүүлж,тухайн албан тушаалтныг 10000-
25000 төгрөгөөр торгоно. 

B. Дутуу төлсөн шимтгэлийг нөхөн төлүүлж уг шимтгэлийн дүнгээс тооцооны 
алдаа гарсанаас хойшхи хугацааны хоног тутамд 0.1%-ийн алданги 
ногдуулах боловч алдангийн нийт хэмжээ нь дутуу төлсөн шимтгэлийн 
30.0%-иас хэтрэхгүй байна. 

С. Шимтгэлийг нөхөн төлүүлж уг шимтгэлийн дүнгээс тооцооны алдаа 
гарсанаас хойшхи хугацааны хоног тутамд 0.3%-ийн алданги ногдуулах 
боловч алдангийн нийт хэмжээ нь дутуу төлсөн шимтгэлийн 50.0%-иас 
хэтэрч болохгүй  

D. Шимтгэлийг нөхөн төлүүлж уг шимтгэлийн дүнгээс тооцооны алдаа 
гарсанаас хойшхи хугацааны хоног тутамд 0.2%-ийн алданги ногдуулах 
боловч алдангийн нийт хэмжээ нь дутуу төлсөн шимтгэлийн 50.0%-иас 
хэтрээгүй байна. 

65. Монгол улсаас гадаад орнуудад суугаа Дипломат төлөөлөгчийн газруудад 
ажиллагчдын нийгмийн даатгалын шимтгэлийг : 

А. Валютаар тооцсон цалин хөлс,орлогоос тооцож, гадаад харилцааны яам 
төлнө 

B. Адилтгах албан тушаалын цалин хөлс, орлогоос тооцож, гадаад 
харилцааны яам төлнө 

С. Монгол улсад буцаж ирсний дараа ажилласан албан тушаалын цалин 
хөлс, орлогоос тооцож,Засгийн газар төлнө 

D. Гадаад явахын өмнө авч байсан албан тушаалын үндсэн цалингаас 
тооцож, Сангийн яам төлнө 

66. “Хуримтлалын сан” гэж: 

А. Хуульд өөрөөр заагаагүй бол тусгай сан байгуулж 1960 оны 1-р сарын 
1,түүнээс хойш төрсөн даатгуулагчийн өндөр насны тэтгэвэрт 
зарцуулахаар нөөцөлсөн хөрөнгийг  

B. Нийгмийн даатгалын сангийн тухайн жилийн зарлагаас давсан орлогын 
хөрөнгийг  

С. Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийг төв санд төвлөрүүлэх хөрөнгийг  

D.Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгө болон тэтгэврийн даатгалын 
шимтгэлийн нэрийн дансны орлогыг нэмэгдүүлэх зорилгоор нөөцөлсөн 
мөнгөн хөрөнгийг 

67. Нийгмийн даатгалын сан тус бүрийн орлогын зарцуулагдаагүй үлдэгдэл 
/зарлагаас давсан орлого/-ийг ямар тохиолдолд, ямар байгууллагын шийдвэрээр 
дараагийн сар улиралд шилжүүлэн зарцуулах вэ? 

А. Шаардлагатай тохиолдолд нийгмийн даатгалын зохих дээд шатны 
байгууллагын зөвшөөрөл авна 
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B. Орлогын үлдэгдлийг орон нутгийн төсөвт шилжүүлнэ  

С. Аймаг,дүүргийн Засаг даргаас зөвшөөрөл авч шилжүүлнэ 

D. Сангийн орлогын зарцуулагдаагүй үлдэгдлийг улсын төсөвт шилжүүлнэ 

68. Монгол улсын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй гадаадын аж ахуй нэгж 
байгууллагад ажиллаж буй гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн нийгмийн 
даатгалын аль хэлбэрт хамрагдаж даатгуулах вэ? 

А. Сайн дураар даатгуулна 

B. Ажил олгогчийн гаргасан шийдвэрт зааснаар шийдвэрлэгдэнэ 

С. Даатгуулахгүй байж болно 

D. Албан журмын даатгалд даатгуулна 

69. Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас тахир 
дутуугийн тэтгэвэр авагчийн уг тэтгэврийг авч байх хугацааны тэтгэврийн 
даатгалын шимтгэлийг ямар журмаар тооцож санд шилжүүлэх вэ? 

А. Тухайн үеийн тэтгэвэр тогтоолгосон сарны дунджаас даатгуулагчийн 
төлбөл зохих шимтгэлийн хувь /7.0/%-иар тооцож үйлдвэрлэлийн осол, 
мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас тэтгэмжийн даатгалын 
санд шилжүүлнэ 

B. Тухайн үеийн хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс даатгуулагчийн 
төлбөл зохих шимтгэлийн хувь /7.0/%-иар тооцож, үйлдвэрлэлийн осол, 
мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас тэтгэврийн даатгалын 
санд шилжүүлнэ 

С. Тухайн үеий тэтгэвэр тогтоолгосон сарны дунджаас даатгуулагчийн төлбөл 
зохих шимтгэлийн хувь /7.5/%-иар тооцож үйлдвэрлэлийн осол, 
мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас тэтгэврийн, 
тэтгэмжийн даатгалын санд шилжүүлнэ 

D. Тухайн үеийн хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс даатгуулагчийн 
төлбөл шимтгэлийн хувь /5.5/%-иар тооцож, үйлдвэрлэлийн осол, 
мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас тэтгэврийн,тэтгэмжийн 
даатгалын санд шилжүүлнэ 

70. Ажил олгогчийн буруугаас нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгдөөгүйгээс 
даатгуулагчид үүсэх дор дурдсан хохирлыг, ямар байгууллага хариуцаж бүрэн 
төлөх вэ? 

А. Тэтгэвэр, тэтгэмж эрх үүсэхгүй болсон тохиолдолд тухайн ажил олгогч нь 
сарын тэтгэврийн хэмжээгээр төлнө 

B. Тэтгэмж тогтоолгох эрх үүсэхгүй,шимтгэл төлсөн хугацаа тооцогдохгүй 
болсон тохиолдолд ажил олгогч нь тодорхой хэмжээний нэг удаагийн 
буцалтгүй тэтгэмж олгож хохирлыг барагдуулна. 

С. Тухайн ажил олгогчид ажиллаж шимтгэл төлсөн хугацаа баталгаажихгүй 
тооцогдохгүй болох тохиолдолд уг хугацаанд авбал зохих тэтгэмжийн 
хэмжээгээр төлнө 

D. Олговол зохих тэтгэвэр, тэтгэмжийн хэмжээгээр тэтгэвэр, тэтгэмжийн 
хэмжээ багассан, олгогдох хугацаа багассан, олгогдох хугацаа 
хойшлогдсон бол зөрүүгээр, хохирсон эдгээдээс гарсан нэмэгдэл зардлын 
хэмжээгээр ажил олгогч төлнө 
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71. Нийгмийн даатгалын хуульд зааснаар “хуримтлалын сангийн хөрөнгө”-ийг ямар 
ямар замаар нэмэгдүүлэх бэ? 

А. Засгийн үнэт цаас авах, хөрөнгө оруулалтанд оруулах, Монгол банкинд 
байршуулах  

B. Компаниудын хувьцаа худалдан авах,хөрөнгө оруулалтанд оруулах зээл 
олгох, төрийн санд байршуулах, гадаадын банкинд байршуулах  

С. Засгийн газрын хөрөнгө оруулалтанд оруулах, төрийн банкинд 
байршуулах,төрийн дансанд байршуулах 

D. Засгийн газрын бонд, Монгол банкнаас гаргасан үнэт цаас худалдан авах, 
арилжааны банкинд байршуулах  

72. Дор дурдсан чиг үүргүүдээс нийгмийн даатгалын байгууллага аль чиг үүргийг нь 
хэрэгжүүлэх вэ? 

А. Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийн биелэлтийг зохион байгуулах, 
нийгмийн даатгалын санг бүрдүүлж орлого,зарлагын гүйцэтгэлийг хангах 

B. Нийгмийн халамжийн тухай хууль тогтоомжийн биелэлтийг зохион 
байгуулах 

С.Хөдөлмөрийн тухай хууль тогтоомжийн биелэлтийг зохион байгуулах, 
хэргжилтэнд хяналт тавих  

D. Хүн амын амжиргааны доод түвшинг тодорхойлох тухай болон 
хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний тухай хууль тогтоомжийн 
биелэлтийг зохион байгуулах  

73.Нийгмийн даатгалын сангийн зарцуулалтын тайланд ямар хуульд заасны дагуу, 
ямар байгууллага аудит хийж, дүгнэлт гаргах вэ? 

А.Нийгмийн даатгалын тухай хуульд заасны дагуу аудит хийж, дүгнэлт 
гаргана 

B. Төсвийн тухай хуульд заасан журмын дагуу аудит хийж,дүгнэлт гаргана 

С. Сангийн зарцуулалтын тайланд Төрийн аудитын тухай хуульд заасны 
дагуу аудит хийж, дүгнэлт гаргана 

D.Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуульд заасны дагуу аудит хийж,дүгнэлт 
гаргана 

74. Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийг ямар ямар зориулалтаар зарцуулах вэ? 

А. Тэтгэмж, төлбөр, зээл олгох, хандив, тусламж олгох  

B. Буцалтгүй тусламж, олон улсын татвар, тэтгэмж тэтгэлэг олгох 

С. Хөрөнгө оруулалтын зээл тусламж, тэтгэлгийг санхүүжүүлэх, 
тэтгэмж,буцалтгүй тусламж олгох, санхүүжүүлэх  

D. Тэтгэвэр,тэтгэмж олгох нийгмийн даатгалын байгууллага, үндэсний болон 
салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааны зардлыг болон хуульд тогтоомжид 
заасан бусад төлбөр, зардлыг санхүүжүүлэх  

75. Хуанлийн жилд 7 сараас доошгүй хугацаагаар улирлын чанартай ажил үйлчилгээ 
эрхэлдэг аж ахуй нэгж, байгууллагад хөдөлмөрийн гэрээгээр ажилладаг ажилтны 
ажил зогссоноос хойшхи ажилгүй байх саруудын нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 
тухайн ажил олгогч нь хуульд зааснаар ямар хэмжээний орлогоос, хэдэн хувиар 
тооцож санд төлөх вэ? 
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А. Ажил олгогч даатгуулагчийн ажилгүй байгаа саруудын шимтгэлийг 
төлөхгүй 

B. Тухайн ажил олгогч нь шимтгэлийг сарын дундаж хөдөлмөрийн 
хөлс,орлогоос ажил олгогчийн төлбөл зохих 7.5%-иар тооцож санд сар бүр 
төлнө 

С. Тухайн ажил олгогч нь шимтгэлийг хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс 
ажил олгогчийн төлбөл зохих 11,12,13%-иар тооцож санд сар бүр төлнө 

D. Тухайн ажил олгогч нь шимтгэлийг хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс 
ажил олгогчийн төлбөл зохих 7,0% тооцож сар бүр санд төлнө 

76. Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг ямар байгууллагын шийдвэрээр хэдэн 
сараас эхлэн, хэдэн төгрөгөөр шинэчлэн тогтоосон бэ? 

А. Засгийн газрын 2013 оны 9 дүгээр тогтоолоор мөн оны 1-р сарын 1нээс 
эхлэн сард 180300 төгрөг байхаар тогтоогдсон 

B. Хүн амын хөгжил нийгмийн хамгаллын сайдын 2013 оны тушаалаар 
7дугаар сарын 1-нээс эхлэн сард 190400 төгрөг байхаар тогтоосон  

С. Хөдөлмөр нийгмийн зөвшлийн гурван талт үндэсний хорооны 2013 оны 4-р 
сарны 11-ний өдрийн 07 тогтоолоор баталж, 9 –р сарын 1-ний өдрөөс 
эхлэн сард 192000 төгрөг байхаар тогтоогдсон  

D. Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2013 оны 4-р сарын 1-ний 
өдрийн 5-н тоот тогтоолоор 4-р сарын 1нээс эхлэн сард 180400 төгрөг 
байхаар тогтоосон 

77. Иргэд ямар тохиолдолд нийгмийн даатгалд сайн дураар даатгуулж болох вэ? 

А.Хөдөлмөрийн чадвараа алдаж бусдын асрамжид байх хугацаандаа 

B.Аж ахуй нэгж, байгууллагад ажиллаж цалин авч байх үедээ 

С.Хувиараа хөдөлмөр эрхэлж үйлдвэрлэл, үйлчилгээ явуулж байх үедээ буюу 
тодорхой ажил хөдөлмөр эрхлээгүй байх хугацаандаа 

D.Дээрх 3 хариултын аль нь ч биш 

78. Иргэн нийгмийн даатгалд сайн дураар даатгуулах хүсэлтээ ямар байгууллагад 
гаргаж шийдвэрлүүлэх вэ? 

А.Өөрийн оршин суугаа дүүрэг /сум/ -ийнхороо багийн засаг даргад 

B.Өөрийн оршин суугаа дүүрэг /сум/ -ийн нийгмийн даатгалын хэлтэс тасаг 
/байцаагч/-т 

С.Нийгмийн даатгалын ерөнхий газарт  

D. Өөрийн оршин суугаа дүүрэг сумын засаг даргад 

79. Иргэн нь нийгмийн даатгалд сайн дураар даатгуулсан тухай ямар шийдвэрийг 
гаргуулсан байх ёстой вэ? 

А. Өөрийн оршин суугаа дүүрэг сумын засаг даргын захирамж 

B.Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын холбогдох газар хэлтэстэй гэрээ 
байгуулсан байна 

С. Өөрийн оршин суугаа аймаг, дүүрэг /сум/ -ын нийгмийн даатгалын хэлтэс, 
тасаг /байцаагч/-тай гэрээ байгуулна 

D. Өөрийн оршин суугаа дүүрэг /сум/ -ын хороо, багийн засаг даргын 
захирамж 
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80. Сайн дураар даатгуулагч нь нийгмийн даатгалын ямар ямар төрлийн даатгалд 
даатгуулах вэ? 

А.Тэтгэвэр, тэтгэмж, ажилгүйдлийн даатгалд  

B.Тэтгэмжийн, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний, 
тэтгэврийн даатгалд 

С.Тэтгэмж, ажилгүйдлийн, эрүүл мэндийн даатгалд 

D. Тэтгэмж, ажилгүйдлийн, ослын даатгалд 

81.Сайн дураар даатгуулагч нь нийгмийн даатгалын шимтгэлээ хэдий хугацаанд санд 
төлөх вэ? 

А.Сардаа буюу дараа сарын 5-ны дотор төлсөн байна 

B.Улирал, хагас жилээр төлж дуусгасан байна 

С.Нийгмийн даатгалын хэлтэс, тасаг /байцаагч/-тай байгуулсан гэрээнд 
заасан хугацаа /сар, улирал/-ндаа төлнө 

D.Сар бүрийн эхний 8, 15 хоногийн дотор төлсөн байна 

82.3 хүртэлх насны хүүхдээ асарч буй сайн дурын даатгуулагч эхийн хүүхдээ асрах 
хугацаанд шимтгэлийг нь ямар байгууллага хариуцаж, ямар хэмжээний орлогоос 
хэдэн хувиар тооцож, хэдий хугацаанд санд төлөх вэ? 

А.Аймаг, дүүрэг /сум/-ийн нийгмийн даатгалын хэлтэс, тасаг /байцаагч/ нь 
хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс 12.5%-р тооцож санд сар бүр 
төлнө 

B.Аймаг, дүүрэг /сум/-ийн нийгмийн даатгалын хэлтэс, тасаг /байцаагч/ нь 
сайн дурын даатгалд даатгуулсан сарын оролгоос 11.5%-иар тооцож санд 
сар бүр төлнө 

С. Сайн дурын даатгуулагч эх нь хүүхдээ асарч байх хугацаандаа шимтгэлээ 
оршин суугаа аймаг, дүүрэг /сум/-ийн нийгмийн даатгалын байгууллага 
/байцаагч/-тай байгуулсан гэрээнд заасан сарын орлогоос 12.0%-р тооцож 
үргэлжлүүлэн төлнө 

D.Сайн дураар даатгуулагч эхийн хүүхэд асрах хугацаанд шимтгэлийг нь 
хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс 10.0%-р тооцож, нийгмийн 
халамжийн сангаас санд сар бүр төлнө 

83.Сайн дураар даатгуулагчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх үүрэг нь ямар 
тохиолдолд дуусгавар болох вэ? 

А.Тэтгэмжийн даатгалын сангаас амаржсаны тэтгэмж олгох тохиолдолд 

B.Даатгуулагч ажилд орсон, тэтгэвэр тогтоолгосон, нас барсан, гэрээний 
хугацаа дуусгавар болсон гэх зэрэг тохиолдолд 

С.Хөдөлмөрийн чадвараа түр алдаж, эмнэлгийн хуудсаар тэтгэмж олгох 
тохиолдолд 

D.Сангаас жирэмсний тэтгэмж бодож олгох тохиолдолд 

84. Гадаад оронд албан бусаар хөдөлмөр эрхэлж буй Монгол Улсын иргэн нь гадаад 
явахын өмнө оршин сууж байсан аймаг, сум, дүүргийнхээ нийгмийн даатгалын 
байгууллага /байцаагч/-тай гэрээ байгуулж, шимтгэл төлөх талаар хүсэлт 
гаргасан тохиолдолд түүнийг нийгмийн даатгалын ямар хэлбэрт хамааруулан 
даатгуулж болох вэ? 

А.Сайн дураар даатгуулна 
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B.Арилжааны хэлбэрийн даатгаллд даатгуулна 

С.Албан журмаар даатгуулна 

D.Нийгмийн даатгалын аль ч хэлбэрт хамааруулахгүй 

85. Сайн дурын даатгуулагчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тооцоог 
ямар албан тушаалтан хариуцах вэ? 

А.Нэгжийн дарга хариуцан гүйцэтгэнэ 

B.Хяналт шалгалтын байцаагч гүйцэтгэнэ 

С.Ерөнхий нягтлан бодогч гүйцэтгэнэ 

D.Хариуцсан байцаагч /ажилтан/ гүйцэтгэнэ 

86.Сайн дурын даатгуулагч нь нийгмийн даатгалын шимтгэлээ ямар журмаар санд 
төлөх вэ? 

А.Шимтгэлийн мөнгийг хариуцсан байцаагчид бэлнээр тооцон олгож дансанд 
тушаалгана 

B.Аж ахуй нэгж, байгууллагын данснаас бэлэн бусаар шилжүүлнэ 

С.Орлогын мэдүүлэг бичиж, нийгмийн даатгалын санд шимтгэлээ өөрөө 
төлнө 

D.Хувийн компанийн харилцах дансаар дамжуулж шилжүүлнэ 

87. Сайн дурын даатгуулагч малчин “Д” нь малаа хариулж яваад мориноосоо унаж 
гэмтсэн гэвэл түүний үйлдвэрлэлийн ослын актыг ямар байгууллагаас тогтоох 
вэ? 

А.Нийгмийн даатгалын байгууллагаас томилогдсон комисс ослыг судлан 
бүртгэж акт тогтооно 

B.Тухайн аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг даргын захирамжаар 
байгуулсан комисс ослыг судлан бүртгэж, акт тогтооно 

С.Тухайн баг, хорооны Засаг даргын захирамжаар байгуулсан комисс ослыг 
судлан бүртгэж, акт тогтооно 

D.Мэргэжлийн хяналтын томилогдсон комисс ослыг судлан бүртгэж акт 
тогтооно 

88. Тэтгэврийн даатгалын сангаас тахир дутуугийн тэтгэвэр авагч нь хувиараа 
худалдаа эрхэлж байхдаа даатгалд даатгуулах хүсэлт гаргасан гэвэл түүнийг 
нийгмийн даатгалын аль хэлбэрт хамааруулж даатгуулах вэ? 

А.Нийгмийн даатгалын аль ч хэлбэрт хамаарагдаж болохгүй 

B.Албан журмаар даатгуулна 

С.Тусгай журмаар зохицуулна 

D.Сайн дураар даатгуулна 

89.Сайн дурын даатгуулагч нь ажилд орж албан журмаар даатгуулсан тохиолдолд 
сайн дурын болон албан журмын даатгалын шимтгэлийг давхар төлж болох уу? 

А.Давхар даатгуулж болно 

B.Нийгмийн даатгалын аль ч хэлбэрт хамааруулахгүй 

С. Давхар даатгуулж болохгүй 

D.Тусгай хуулиар зохицуулна 
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90.Сайн дураар даатгуулагч нь нийгмийн даатгалын шимтгэлийг сарын орлогоосоо 
хэдэн хувиар тооцож санд төлөх вэ? 

А.Тэтгэмжийн даатгалд 0.5%-р, ажилгүйдлийн даатгалд 1.0%-р, эрүүл 
мэндийн даатгалд 2.0%-р тус тус тооцно 

B.Тэтгэврийн даатгалд 7.0%-р, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс 
шалтгаалсан өвчний даатгалд 1.0%-р, эрүүл мэндийн даатгалд 1.0%-р, тус 
тус тооцно 

С.Тэтгэврийн даатгалд 7.0%-р, тэтгэмжийн даатгалд 1.0%-р, эрүүл мэндийн 
даатгалд 1.0%-р тус тус тооцно 

D.Тэтгэмжийн даатгалд 1.0%-р, тэтгэврийн даатгалд 10.0%-р, үйлдвэрлэлийн 
осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалд 1.0%-р тус тус тооцно 

91.Сайн дурын даатгуулагчийн сард төлөх нийгмийн даатгалын шимтгэлийн доод, 
дээд хэмжээ нь: 

А.Сард төлөх шимтгэлийн хэмжээ нь хүн амын амьжиргааны доод 
түвшингийн доод хэмжээнээс тооцсон дүнгээс багагүй, уг доод хэмжээг 5 
дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцүү орлогоос тооцсон дүнгээс ихгүй байна 

B.Сард төлөх шимтгэлийн хэмжээ нь төрийн албан хаагчийн дундаж цалин 
орлогоос тооцсон дүнгээс багагүй байна 

С.Сард төлөх шимтгэлийн хэмжээ нь улсын жишиг цалингаас тооцсон дүнгээс 
ихгүй байна 

D.Сард төлөх шимтгэлийн хэмжээ нь хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс 
тооцсон дүнгээс багагүй, уг хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 10 дахин 
нэмэгдүүлсэнтэй тэнцүү орлогоос тооцсон дүнгээс ихгүй байна 

92. Сайн дураар даатгуулагч нь Нийгмийн даатгалд даатгуулсан тухай гэрээнд 
заасан хугацаандаа шимтгэл төлөөгүй тохиолдолд түүнд ямар хариуцлага 
ногдуулах вэ? 

А.Шимтгэлийг нөхөн төлүүлж, уг шимтгэлийн дүнгээс хугацаа хэтрүүлсэн 
хоног тутамд 0.3%-н алданги ногдуулна 

B. Шимтгэлийг нөхөн төлүүлж, уг шимтгэлийн дүнгээс хугацаа хэтрүүлсэн 
хоног тутамд 0.1%-н алданги ногдуулна 

С. Шимтгэлийг нөхөн төлүүлж, 0.5%-н алданги ногдуулна 

D. Шимтгэлийг нөхөн төлүүлж, 0.2%-н алданги ногдуулна 

93.Дараах хугацааны аль нь шимтгэл төлсөн хугацаанд орж тооцогдохгүй вэ 

А. Тэтгэмжтэй чөлөө авч хүүхдээа сарсан 

B.Хууль бусаар ажлаас халагдсан хугацаа 

С. Ажлаасаа гарч хувийн журмаар гадаадад суралцсан 

D. Дээрхбүгд 

94.Хөдөлмөрийн гэрээгээр гадаад улсад ажиллаж байгаа Монгол улсын иргэний 
төлөх нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хэмжээг ямар байгууллага тогтоох вэ? 

А. ЗГ-ын гишүүн, ННХсайд 

B. ЗГ-ын гишүүн, Сангийнсайд 

С. Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл 

D. НДЕГ-ын дарга 
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95.Тэтгэврийг хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр тогтоох хөдөлмөрийн хүнд, хортой, халуун, 
газрын дорхи нөхцөлд хамаарах ажил мэргэжлийн жагсаалтыг 
............................тогтооно: 

А. МХЕГ-ынхаръяа Хөдөлмөрийн нөхцлийн хэмжилт шинжилгээний төв 

B. НДҮЗ-ийн саналыг үндэслэн ЗГ-ын гишүүн 

С. НХХ-ийн асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүн 

D. Ерөнхий сайд 

96.НДҮЗөвлөл нь ямар бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэх вэ? 

А. Нийгмийн даатгалын сангийн төсвийн төслийг боловсруулж, батлагдсан 
төсвийн нарийвчилсан хуваарийг баталж, гүйцэтгэлд хяналт тавина. 

B. Нийгмийн даатгалын сангийн орлогын төлөвлөгөө, зарлагын гүйцэтгэлийг 
хэлэлцэн батална. 

С. Нийгмийн даатгалын байгууллагын үйл ажиллагааны болон хөрөнгө 
оруулалтын зардлын төсвийг батална 

D.Нийгмийн даатгалын байгууллагын орон тоо бүтцийг батлана 

97. Нийгмийн даатгалын байгууллагын ажилтнуудын ёс зүйн дүрмийг ямар 
байгууллагын шийдвэрээр баталдаг вэ? 

А. Төрийн албаны зөвлөлийн шийдвэрээр 

B. НД-ын үндэсний зөвлөлийн шийдвэрээр 

С. НДЕГ-ын даргын тушаалаар 

D. ХАХНХСайдын тушаалаар 

98. Хувиараа хөдөлмөр эрхэлж байсан иргэний 1991-1995 онд нийгмийн даатгалд 
сайндураар даатгуулахтай холбогдсон харилцааг дор дурдсан хууль 
тогтоомжийг үндэслэнзохицуулж байсан: 

А. Тэтгэврийн сангийн дүрэмд заасан журмын үндэслэн 

B. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн тухай хууль, хөдөлмөрийн сайдын 1991 
оны 276-р тушаалыг үндэслэн 

С. Иргэдийг дээр дурдсан хугацаанд нийгмийн даатгалын сайн дурын 
даатгалд хамруулдаггүй байсан 

D. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хууль 

99. Аж ахуйн нэгж байгууллагын болон иргэний малыг тэдэнтэй байгуулсан 
гэрээний дагуу маллаж байгаа малчин нь нийгмийн даатгалын аль хэлбэрт 
хамаарагдах вэ?: 

А. Нийгмийн даатгалын албан журмын даатгалд хамрагдана 

B. Нийгмийн даатгалын сайн дурын даатгалд хамрагдана 

С. Нийгмийн даатгалд хамрагдахгүй байж болно 

D. Эдгээрийн аль нь ч биш 
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Нийгмийн даатгалын тухай хууль /хариу/ 

Асуулт Хариулт Асуулт Хариулт 

1 D 51 D 

2 C 52 A 

3 B 53 A 

4 D 54 C 

5 D 55 B 

6 A 56 D 

7 C 57 A 

8 B 58 D 

9 D 59 B 

10 C 60 C 

11 B 61 B 

12 D 62 D 

13 B 63 B 

14 C 64 B 

15 D 65 B 

16 B 66 D 

17 C 67 A 

18 D 68 D 

19 C 69 B 

20 A 70 D 

21 D 71 D 

22 A 72 A 

23 B 73 C 

24 D 74 D 

25 C 75 C 

26 D 76 C 

27 C 77 C 

28 D 78 B 

29 B 79 C 

30 D 80 B 

31 B 81 C 

32 A 82 C 

33 A 83 B 

34 C 84 A 

35 A 85 D 

36 B 86 C 

37 C 87 B 

38 A 88 D 

39 B 89 C 

40 D 90 D 

41 C 91 D 

42 D 92 A 

43 A 93 C 

44 D 94 C 

45 C 95 B 

46 B 96 A 

47 C 97 C 

48 C 98 B 

49 D 99 A 

50 B   
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Нийгмийн даатгалын тухай хуулиудыг хэрэглэх журмын тухай хууль 

1. Нийгмийн даатгалын хуулиудыг хэрэглэх журмын тухай хуулийн 3 дугаар зүйлд: 
нийгмийн даатгалд даатгуулсан хугацаанд дараах хугацааг тооцохоор 
хуульчилсан: 

А.Энэ хууль хэрэгжихээс өмнө ажиллагчдын цалингийн сангаас нийгмийн 
даатгалын шимтгэл төлсөн аж ахуйн нэгж, байгууллагад хөдөлмөрийн 
гэрээгээр ажилласан бүх иргэнийг мөн хугацаанд нийгмийн даатгалд 
даатгуулсанд тооцож уг хугацааг тухайн иргэний шимтгэл төлсөн хугацаанд 
оруулан тооцно. Үүнд хөдөө аж ахуйн нэгдлийн гишүүдийн нэгдэлдээ 
ажилласан, байлдагч түрүүчээр цэргийн жинхэнэ алба хаасан хугацаа нэгэн 
адил хамаарна. 

B. Нийгмийн даатгалын хуулиуд хүчин төгөлдөр болох хүртэл хугацаанд 
ажиллагчдын цалингийн сангаас нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн төр, 
хувийн өмчийн бүх хэлбэрийн аж ахуйн нэгж, байгууллага түүний дотор 
хоршооллын байгууллагад хөдөлмөрийн гэрээгээр ажилласан бүх иргэнийг 
мөн хугацаанд нийгмийн даатгалд (ажилгүйдлийн даатгалаас бусад төрөлд) 
даатгуулсанд тооцож уг хугацааг тухайн иргэний шимтгэл төлсөн хугацаанд 
оруулан тооцно. Үүнд хөдөө аж ахуйн нэгдлийн гишүүдийн нэгдэлдээ 
ажилласан, байлдагч түрүүчээр цэргийн жинхэнэ алба хаасан хугацаа нэгэн 
адил хамаарна. 

С. Нийгмийн даатгалын хуулиуд хүчин төгөлдөр болох хүртэл хөдөө аж ахуйн 
нэгдлийн гишүүдийн нэгдэлдээ ажилласан, байлдагч түрүүчээр цэргийн 
жинхэнэ алба хаасан хугацааг шимтгэл төлснөөр тооцно. 

D. Ажилласан хугацаанд тооцохгүй 

2.Хөдөө аж ахуйн нэгдлийн гишүүний хувь тэнцүүлсэн тэтгэврийн хэмжээ нь: 

А.Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуулийн 5 
дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэгт зааснаар тогтоосон бүрэн тэтгэврийн доод 
хэмжээтэй тэнцүү байна 

B.Нийгмийн халамжийн тэтгэврийн хэмжээтэй адил байна 

С.Тухайн үед мөрдөгдөж буй хөдөлмөрийн хөлсний хэмжээтэй адил байна 

D.Дээрх хариулт бүгд буруу 

3.Нийгмийн даатгалын хуулиудыг дагаж мөрдөхөөс өмнө тэтгэвэр тогтоолгосон 
иргэний тэтгэврийг индекслэх: 

А. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуулийн 5 
дугаар зүйлийн 6 дах хэсэгт заасны дагуу хөдөлмөрийн хөлс түүнтэй 
адилтгах орлогыг дүйцүүлэн тооцох итгэлцүүрийг хэрэглээний үнийн 
өөрчлөлт, цалин хөлсний өсөлттэй уялдуулан Үндэсний статистикийн хороо 
жил бүр шинэчлэн тогтооно. 

B. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуулийн 5 
дугаар зүйлийн 6 дах хэсэгт заасны дагуу хөдөлмөрийн хөлс түүнтэй 
адилтгах орлогыг дүйцүүлэн тооцох итгэлцүүрийг хэрэглээний үнийн 
өөрчлөлт, цалин хөлсний өсөлттэй уялдуулан Нийгмийн даатгалын үндэсний 
зөвлөл жил бүр шинэчлэн тогтооно. 

С. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуулийн 5 
дугаар зүйлийн 6 дэх хэсэгт заасны дагуу хөдөлмөрийн хөлс түүнтэй адилтгах 
орлогыг дүйцүүлэн тооцох итгэлцүүрийг хэрэглээний үнийн өөрчлөлт, цалин 
хөлсний өсөлттэй уялдуулан Үндэсний статистикийн хороо, Нийгмийн 
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даатгалын үндэсний зөвлөлийн саналыг үндэслэн Засгийн газар жил бүр 
шинэчлэн тогтооно. 

D. Дээрх хариулт бүгд буруу 

4. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр бодох цалингийн итгэлцүүрийг ямар 
байгууллагын шийдвэрээр шинэчлэн тогтоож батлах вэ? 

А.Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн тогтоолоор  

B.Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайдын тушаалаар 

С. Хөдөлмөрийн сайдын тушаалаар 

D.Засгийн газрын тогтоолоор 

5. 1978 оны 11-р сарын 21-ний өдөр ажилд орж, 1989 оны 8-р сарын 3-ны өдөр 
ажлаас чөлөөлөгдсөн даатгуулагчийн ажилласан нийт хугацааг: 

А.12 жилээр тооцно 

B.9 жил 10 сараар тооцно 

С.10 жил 8 сар 12 хоногоор тооцно 

D.11 жилээр тооцно 

6. Даатгуулагч нь 2005 онд 8 сар, 2006 онд 12 сар, 2007 онд 4 сар, 2008 онд 112 сар, 
2009 онд 12 сар, 2010 онд 11 сар, 2011 онд 10 сар, 2012 онд 12 сар, 2013 онд 1-9 
сарын шимтгэл тус тус төлсөн гэвэл түүний нийт шимтгэл төлж ажилласан 
хугацааг хэдэн жилээр тооцох вэ? 

А.9 жилээр тооцно 

B.7 жил 6 сараар тооцно 

С.8 жил 9 сараар тооцно 

D.8 жилээр тооцно 

7.Хөдөө аж ахуйн нэгдлийн гишүүд малчнаар 1980 онд 230, 1981 онд 250, 1982 онд 
300, 1983 онд 150 хоног, хугацаат цэргийн албанд 1983 оны 6-р сарын 12-ний өдөр 
татагдаж, уг албаас 1986 оны 5-р сарын 2-ний өдөр халагдсан, малчин 1986 онд 
140, 1987 онд 270, 1988 онд 290 хоног тус тус ажилласан гэвэл түүний нийт 
ажилласан хугацааг: 

А.8 жил 4 сараар тооцно 

B.8жил1 сараар тооцно 

С.10 жил 4 сараар тооцно 

D.9 жил 4 сараар  тооцно 

8.Даатгуулагч иргэдийн 1995 оноос өмнө ажилласан хугацааг ямар ямар баримтыг 
үндэслэн тооцох вэ? 

А.Тухайн байгууллагын албан ёсны тодорхойлолтыг үндэслэнэ 

B.Үйлдвэрлэлийн, эвлэлийн, намын, эвлэлийн батлах түүний хуулбар 
баримтыг  

С.Хөдөлмөрийн дэвтэр, архивын лавлагаа, шүүхийн шийдвэр  

D.Хамт ажиллаж байсан 3 хүний тодорхойлолтыг үндэслэнэ 

9.Хөдөө аж ахуйн нэгдлийн гишүүний 1990 оноос өмнө нэгдэлд ажилласан хугацааг 
ямар баримтыг үндэслэн тооцох вэ? 
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А.Хөдөө аж ахуйн нэгдлийн гишүүний хөдөлмөрийн дэвтэр, архивын лавлагааг 
үндэслэн тооцно 

B. Хөдөө аж ахуйн нэгдлийн гишүүний цалин, хөлсний тодорхойлолтыг 
үндэслэн тооцно 

С.Хамт мал маллаж буй 3 хүний албан тодорхойлолтыг үндэслэн тооцно 

D.Нэгдлийн зөвлөлийн тодорхойлолтыг үндэслэн тооцно 

10.Хугацаат албан байлдагч, түрүүчээр цэргийн алба хаасан хугацааг дор дурдсан 
хугацаанд оруулан тооцно: 

А.Цэргийн албан хаагчийн зөвхөн алба хаасан хугацаанд оруулан тооцно 

B.Шимтгэл төлж ажилласан нийт хугацаанд оруулан тооцно 

С.Дээрх хугацааны аль алинд ажилласаар тооцогдоно 

D.Ажилласан хугацаанд тооцохгүй  

 

Нийгмийн даатгалын тухай хуулийг хэрэглэх журмын тухай хууль /хариу/ 

 

Асуулт Хариулт 

1 B 

2 A 

3 C 

4 D 

5 C 

6 B 

7 A 

8 C 

9 A 

10 B 
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Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хууль 

1. Даатгуулагчийн 1995 оноос хойш шимтгэл төлж ажилласан хугацааг ямар ямар 
баримтыг үндэслэн тооцох вэ? 

А. Ажил олгогчийн тодорхойлолтыг үндэслэн тооцно 

B. Нам, эвлэлийн батлах, түүний хуулбар баримтыг үндэслэн тооцно 

С.Эрүүл мэндийн даатгалын гэрчилгээг үндэслэн тооцно 

D.Нийгмийн даатгалын дэвтэр, хэлтсийн мэдээллийн сангийн архивын 
лавлагааг тус тус үндэслэн тооцно 

2.Даатгуулагч /иргэн/-ийн ажлаас халагдаж дараагийн ажилд орох хүртэл ажилгүй 
байсан болон шимтгэл төлөөгүй хугацааг түүний шимтгэл төлж ажилласан нийт 
хугацаанд оруулан тооцох уу? 

А.5 хоног хэтрээгүй бол ажилласанд тооцно 

B.10 хоног хэтрээгүй бол ажилласанд тооцно 

С.Шимтгэл төлж ажилласан хугацаанд оруулан тооцохгүй 

D.15 хоног хэтрээгүй бол ажилласанд тооцно 

3.1995 оноос өмнө хугацаат цэргийн албаны байлдагч түрүүчээр алба хаасан хугацааг 
ямар баримтыг үндэслэн тооцох вэ? 

А.Цэрэгт татагдахын өмнө ажиллаж байсан байгууллагын даргын тушаалыг 
үндэслэн тооцно 

B.Цэргийн ангийн захирагчийн тодорхойлолтыг үндэслэн тооцно 

С.Хөдөлмөрийн дэвтэр, цэргийн батлах, архивыг лавлагаа, шүүхийн 
шийдвэрийг үндэслэн тооцно 

D.Цэрэгт хамт алба хааж байсан 3 хүний тодорхойлолтыг үндэслэн тооцно 

4. Даатгуулагчийн 2001 оноос хойш ажилласан хугацааны шимтгэлийг нь ажил олгогч 
төлөөгүй бол уг хугацааг ямар тохиолдолд түүний шимтгэл төлж ажилласан нийт 
хугацаандоруулан тооцох вэ? 

А.Зөвхөн алдангийг нь төлүүлсэн тохиолдолд тооцно 

B.Тодорхойлолтыг үндэслэн оруулан тооцно 

С.Оруулан тооцохгүй  

D.Төлөгдөөгүй шимтгэл, ноогдох алдангийг нөхөн төлүүлсэн тохиолдолд уг 
хугацааг оруулан тооцно 

5. 1995 оноос хойш хугацаат цэргийн алба хаасан хугацааг ямар баримтыг үндэслэн 
тооцох вэ? 

А .Шүүхийн шийдвэрийг үндэслэн тооцно 

B.Цэргийн батлахыг үндэслэн тооцно 

С.Цэргийн анги байгууллагын лавлагааг үндэслэн тооцно 

D.Баталгаажсан нийгмийн даатгалын дэвтэр болон цэргийн батлахыг үндэслэн 
тооцно 

6.Нөхөн олговор авч байгаа иргэний уг нөхөн олговор авч буй хугацааг түүний 
шимтгэл төлж ажилласан нийт хугацаанд хэдэн оноос эхлэн оруулан тооцох вэ? 

А.1995 оны 1-р сарын 1-нээс эхлэн тооцно 
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B. 1998 оны 3-р сарын 1-нээс эхлэн тооцно 

С. 1997 оны 2-р сарын 1-нээс эхлэн тооцно 

D. 1996 оны 2-р сарын 1-нээс эхлэн тооцно 

7.Монгол Улсын иргэний ОХУ-ын нутаг дэвсгэр дээр хууль тогтоомжийн дагуу 
ажиллаж байсан бүх хугацаа нь түүний нийгмийн даатгалын шимтгэл төлж 
ажилласан нийт хугацаанд орж тооцогдох уу? 

А.Монгол улсад ажилласан хугацаанд оруулан тооцохгүй 

B.Зөвхөн ОХУ-д ажилласан хугацааг тооцно 

С.Дээрх 2 улсын хоёулангийнх нь нутаг дэвсгэр дээр ажилласан бүх хугацааг 
нийт хугацаанд оруулахгүй 

D.Хэлэлцээрийн дагуу ОХУ-ын нутаг дэвсгэр дээр хууль тогтоомжийн дагуу 
ажиллаж байсан хугацаа нь тухайн иргэний нийгмийн даатгалын шимтгэл 
төлж ажилласан нийт хугацаанд оруулан тооцогдоно 

8.Тухайн аж ахуй нэгж, байгууллагын захиалгаар ажлаас чөлөөлөгдөж зайлшгүй 
шаардлагатай мэргэжлээр гэрээгээр суралцаж буй даатгуулагчийн уг суралцаж 
байгаа хугацааг: 

А.Ажлаас чөлөөлөгдөхийн өмнө авч байсан сарын дундаж цалингаас ажил 
олгогчийн төлбөл зохих хувиар тооцож суралцах хугацааны шимтгэлийг 
байгууллага нь санд төлсөн тохиолдолдтооцно 

B.Суралцсан хугацааг шимтгэл төлсөн хугацаанд оруулан тооцохгүй 

С.Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс ажил олгогчийн төлбөл зохих 
хувиар тооцож суралцах хугацааны тэтгэврийн болон тэтгэмжийн даатгалын 
шимтгэлийг байгууллага нь санд төлсөн тохиолдолд тооцно 

D.Тэтгэлэгтэй суралцсан тохиолдолд тооцно 

9.Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас тахир 
дутуугийн тэтгэвэр авагчийн уг тэтгэврийг авч байх хугацааг ямар тохиолдолд 
түүний тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн нийт хугацаанд оруулсан тооцох вэ? 

А.Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн хугацаанд тооцохгүй 

B.Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын актын хугацаа дуусч, ажилд орж шимтгэл 
төлсөн тохиолдолд тооцогдоно 

С.Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийг тахир дутуу болохын өмнө авч байсан 
дундаж цалингаас ажил олгогчийн төлбөл зохих хувиар тооцож, 
үйлдвэрлээлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас 
тэтгэмжийн даатгалын санд төлсөн тохиолдолд тооцно 

D.Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс 
даатгуулагчийн төлбөл зохих хувиар тооцож, үйлдвэрлэлийн осол, 
мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас тэтгэврийн даатгалын 
санд шилжүүлэн төлсөн тохиолдолд тооцогдоно 

10. Хуанлийн жилд хэдэн сараас доошгүй хугацаагаар улирлын чанартай ажил, 
үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуй нэгж, байгууллагад хөдөлмөрийн гэрээгээр ажилладаг 
ажилтныг жилийн туршид нийгмийн даатгалд даатгуулсан тооцох вэ? 

А.6-аас доошгүй хугацаагаар улирлын чанартай ажил, үйлчилгээ эрхэлж буй 
тохиолдолд   
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B.8-аас доошгүй хугацаагаар улирлын чанартай ажил, үйлчилгээ эрхэлж буй 
тохиолдолд   

С.7-аас доошгүй хугацаагаар улирлын чанартай ажил, үйлчилгээ эрхэлж буй 
тохиолдолд   

D.3-аас доошгүй хугацаагаар улирлын чанартай ажил, үйлчилгээ эрхэлж буй 
тохиолдолд   

11.1960, 1969 оны хөдөлмөрийн дэвтрийн цэгцлэлтийн үед зохих заавар журмын дагуу 
бичигдсэн хөдөлмөрийн дэвтэрт ямар ямар баримтыг хавсаргах шаардлагатай вэ? 

А.Архивын лавлагаа, шүүхийн шийдвэрийг хавсаргах шаардлагатай 

B.Шүүхийн шийдвэр гаргуулна 

С.Албан тодорхойлолт гаргуулж хавсаргана 

D.Дээрх баримт материалын аль алиныг нь хавсаргах шаардлагатай 

12.1969 оны хөдөлмөрийн дэвтрийн цэгцлэлтээс хойш хуулбарлагдсан хөдөлмөрийн 
дэвтэрт ямар баримтыг хавсаргах вэ? 

А.Хуучин хөдөлмөрийн дэвтэр, тушаалын архивын лавлагаа болон шүүхийн 
шийдвэрийг хавсаргана 

B.Албан байгууллагын тодорхойлолтыг хавсаргана 

С.Хамт ажиллаж байсан 3 хүний тодорхойлолтыг хавсаргана 

D.Ямар нэгэн баримт хавсаргах шаардлагагүй 

13.Хөдөлмөрийн дэвтэрт ажилд орсон, ажлаас чөлөөлсөн тухай тушаалын он, сар, 
өдөр дугаар засвартай бичигдсэн бол: 

А.Эх тушаал болон архивын лавлагааг хавсаргах эсхүл шүүхийн шийдвэр 
гаргуулна 

B.Албан байгууллагын тодорхойлолтыг хавсаргана 

С.Хөдөлмөрийн дэвтрийнг хүчингүйд тооцно 

D.Засварласан он сар өдөр дугаар дээр тухайн байгууллагын тамгыг дарж 
баталгаажуулна 

14.Даатгуулагч /иргэний/ -ийн хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтэр, 
иргэний цахим үнэмлэх дээр төрсөн он, сар, өдөр зөрүүтэй бичигдсэн тохиолдолд: 

А.Төрсөн он, сар, өдрийг хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтрийг 
үндэслэн тооцно 

B.Төрсөн он, сар, өдрийг албан байгууллагын тодорхойлолтыг хавсаргана 

С. Төрсөн он, сар, өдрийг хороо, багийн албан тодорхойлолтыг үндэслэн 
тооцно 

D. Төрсөн он, сар, өдрийг иргэний цахим үнэмлэх буюу шүүхийн шийдвэрийг 
үндэслэн тооцно 

15. Даатгуулагч нь нийгмийн даатгалын дэвтрийг үрэгдүүлсэн тохиолдолд түүний 
шимтгэл төлж ажилласан хугацааг ямар баримтыг үндэслэн тооцох вэ? 

А. Шимтгэл төлж ажилласан хугацааг хүчингүйд тооцно 

B.Ажил олгогчоор шинээр олгосон нийгмийн даатгалын дэвтрийг үндэслэн 
тооцно 
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С.Уг дэвтрийг хэвлэлээр зарлуулан хүчингүй болгож улмаар тухайн ажил 
олгогчтой харилцагч нийгмийн даатгалын байгууллагын мэдээллийн сангаас 
гаргуулж авсан хөдөлмөрийн хөлс, орлого, төлсөн шимтгэлийн архивын 
лавлагааг үндэслэн тооцно 

D.Шимтгэл төлж ажилласан хугацааг ажил олгогчийн тодорхойлолтыг 
үндэслэн тооцно 

16. Даатгуулагчид нийгмийн даатгалын дэвтрийг нээж олгох, бичилт, хөнгөлөлтийг 
хянаж, баталгаажуулах журмыг хэдэн онд ямар байгууллагын шийдвэрээр 
баталсан вэ? 

А.Нийгмийн хамгаалал хөдөлмөрийн сайдын 1995 оны 78-р тушаалаар 
баталсан 

B.Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 1995 оны 11-р тогтоолоор 
баталсан 

С.Засгийн газрын 1994 оны 171-р тогтоолоор баталсан 

D.Улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргын 1995 оны 77-р 
тушаалаар баталсан 

17. Даатгуулагчийн нийгмийн даатгалын дэвтрийг ямар байгууллага шинээр нээж 
олгох вэ? 

А. Ажил олгогчоор дамжуулан харилцагч нийгмийн даатгалын хэлтэс, тасаг 
/байцаагч/ 

B. Ажил олгогч байгууллага 

С.Мэргэжлийн хяналтын байгууллага 

D.Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар 

18. Даатгуулагчийн нийгмийн даатгалын дэвтэр дээр сарын хөдөлмөрийн хөлс, 
орлого, төлсөн шимтгэлийг болон ажилд томилсон, чөлөөлсөн тухай тушаалыг 
бичих хөтлөх ажлыг тухайн ажил олгогчийн ямар албан тушаалтан хариуцах вэ? 

А.Ажил олгогчийн аж ахуй эрхлэгч, нярав хариуцан гүйцэтгэнэ 

B.Ажил олгогчийн захиргаа, нягтлан бодогч хариуцан гүйцэтгэнэ 

С. Нийгмийн даатгалынбайгууллага хариуцан гүйцэтгэнэ 

D.Санхүү хариуцсан орлогч дарга хариуцан гүйцэтгэнэ 

19. Аймаг, дүүрэг, /сум/-ын нийгмийн даатгалын байцаагч даатгуулагчийн нийгмийн 
даатгалын дэвтрийг ямар баримтыг үндэслэн хянаж баталгаажуулах вэ? 

А.Тухайн ажил олгогчийн тодорхойлолтыг үндэслэнэ 

B.Зөвхөн нэрийн данс, мэдээллийн санг үндэслэнэ 

С.Ажил олгогчийн шимтгэл төлөлтийн сар улирлын тайлан /НД№7/, 
даатгуулагчийн шимтгэл төлсөн тооцооны хуудас /НД№8/, төлбөрийн 
даалгаврыг үндэслэнэ  

D.Ажил олгогчийн цалингийн карт, дансыг үндэслэнэ 

20.Хоёр ба түүнээс дээш аж ахуй нэгж, байгууллагад ажиллаж байгаа даатгуулагчийн 
нийгмийн даатгалын дэвтрийг : 

А.Байгууллага тус бүрээр нээж олгоно 

B. Байгууллага тус бүрээр тусгай хуудас  бичиж олгоно 
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С. Байгууллага тус бүрээр тусгай хуудас  олгоно 

D.Зөвхөн ажиллаж байгаа үндсэн байгууллагын нэрээр нь нээж олгоно 

21.Даатгуулагч /иргэн/ -д хэдэн наснаас нь эхлэн нийгмийн даатгалын дэвтэр шинээр 
нээж олгох вэ? 

А.16 нас /14, 15/ -аас нь эхлэн нээж олгоно 

B.18 наснаас нь эхлэн нээж олгоно 

С.Анх ажил, хөдөлмөр эрхэлсэн үеэс нь буюу 19 наснаас эхлэн нээж олгоно 

D.23 наснаас нь эхлэн нээж олгоно 

22.Өндөр насны тэтгэврийг хэдэн жилийн цалингийн дунджаас тооцож тогтоох вэ? 

А.Тэтгэврийг ажилласан сүүлийн 15 жилийн доторх дараалсан 5 жилийн 
цалингийн дунджаас тооцож тогтооно 

B.Тэтгэврийг шимтгэл төлж ажилласан сүүлийн 20 жилийн доторх дуртай 
дараалсан 5 жилийн цалингийн дунджаас тооцож тогтооно 

С.Тэтгэврийг 10 жилийн доторх 5 жилийн цалингийн дунджаас тооцож  
тогтооно 

D.Тэтгэврийг ажилласан сүүлийн 20 жилийн доторх 4 жилийн цалингийн 
дунджаас тооцож тогтооно 

23.Зохиол бүтээл туурвихаас өөр ажил эрхэлдэггүй чөлөөт уран бүтээлчид нь сар 
бүрийн шимтгэл төлөх боломжгүй байсан ч жилд оруулсан орлогоос 1-2 удаа 
шимтгэл төлсөн тохиолдолд түүний тэтгэвэр тогтоох 5 жилийн дундаж цалинг 
хэдэн сард хувааж тодорхойлох вэ ? 

А.Сар бүр шимтгэл төлөөгүй тул дундаж цалинг тооцох боломжгүй  

B.Өмнөх 5 жилийн цалингийн нийлбэрийг 60 сард хувааж тодорхойлно 

С.Тэтгэвэр тогтоохоор сонгосон дэс дараалсан 5 жилийн туршид авсан 
хөдөлмөрийн хөлс орлогын нийлбэрийг 60-д хувааж тодорхойлно 

D.Адилтгах албан тушаалын цалингийн дунджаар тодорхойлно 

24.Даатгуулагч нь тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 2001 он хүртэл 25 жил төлж 
байгаад уг ажлаасаа чөлөөлөгдсөн. Тэрээр 2001 оноос хойш ажилгүй байсан 
бөгөөд 2014 оны 10-р сарын 1-нд 60 насанд хүрч өндөр насны тэтгэврээ 
тогтоолгох хүсэлт гаргаж холбогдох баримт бичгийг бүрдүүлж нийгмийн даатгалын 
байгууллагад ирүүлсэн гэвэл түүний тэтгэврийг хэдэн оноос хойших хугацааны 
доторх дараалсан 5 жилийн цалингийн дунджаас тооцож тогтоох вэ? 

А.Тэтгэврийг 1994.10.01-нээс 2014.10.01 хүртэлх сүүлийн 20 жилийн цалингийн 
дунджаас тооцож тогтооно 

B.Тэтгэврийг 1992.01.01-нээс 2012.10.01 хүртэлх шимтгэл төлж ажилласан 
сүүлийн 20 жилийн цалингийн доторх аль дуртай дараалсан 5 жилийн 
цалингийн дунджаас тооцож тогтооно 

С.Тэтгэврийг 5 жилийн жилийн цалингийн дунджаас тогтоох боломжгүй тул 
бүрэн тэтгэврийн доод хэмжээгээр тогтооно 

D.Тэтгэврийг 1981.01.01-нээс 2001.01.01 хүртэлх шимтгэл төлж ажилласан 
сүүлийн 20 жилийн доторх аль дуртай дараалсан 5 жилийн цалингийн 
дунджаас тооцож тогтооно 
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25.Даатгуулагч нь тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 2014 оны 10-р сарын 1хүртэл 4 
жил 3 сар төлж байгаад ердийн өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвараа 60%-аар 
алдаж ажлаасаа чөлөөлөгдсөн гэвэл түүний тахир дутуугийн тэтгэврийг хэдэн 
сарын хөдөлмөрийн хөлс орлогын дунджаас тогтоох вэ? 

А.Тэтгэвэр тогтоох цалин 5 жил хүрэхгүй тул тэтгэврийг бүрэн тэтгэврийн доод 
хэмжээнээс тогтооно  

B.Тэтгэврийг 51 сарын цалингийн дунджаас тогтооно  

С.Тэтгэврийг хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс тооцож тогтооно 

D.Тэтгэвэр тогтоох цалин 5 жил хүрэргүй тул тэтгэврийг хувь тэнцүүлсэн 
тэтгэврийн доод хэмжээгээр тогтооно 

26.Даатгуулагч нь тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 2014 оны 10-р сарын 1 хүртэл 3 
жил 8 сар төлж байгаад ердийн өвчний улмаас нас барж, ар гэрт нь хөдөлмөрийн 
чадваргүй 3 хүүхэд үлдсэн гэвэл тэдгээрийн тэжээгчээ алдсан тэтгэврийг хэдэн 
сарын хөдөлмөрийн хөлс орлогын дунджаас тогтоох вэ? 

А.Тэтгэврийг 44 сарын цалингийн дунджаас тогтооно 

B.Тэтгэвэр тогтоох цалин 5 жил хүрэхгүй тул тэтгэврийг бүрэн тэтгэврийн доод 
хэмжээг /3 хүнд/- ээр тогтооно 

С.Тэтгэврийг хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс тооцож тогтооно 

D.Тэтгэвэр тогтоох цалин 5 жил хүрэхгүй тул 3 хүүхдэд тэжээгчээ алдсаны 
тэтгэвэр тогтоохгүй  

27.Даатгуулагч нь 1998-2002 оны 5 жилийн цалингийн дунджаас өндөр насны 
тэтгэврийг 2003 онд тогтоолгосон.Тэрээр өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгосон 
өмнөх 5 жилийн цалингийг дунджийг сольж, 1986-1990 оны 5 жилийн цалингийн 
дунджаас тогтоолгохоор цалингийн тодорхойлолтыг, өргөдлийн хамт нийгмийн 
даатгалын хэлтэст 2014 оны 9-р сарын 5-нд ирүүлжээ.Түүний өндөр насны 
тэтгэврийг: 

А.Тэтгэврийг жишиг цалингийн дунджаас 2014.09.01-нээс өөрчлөн тогтооно 

B.Тэтгэврийг бүрэн тэтгэврийн доод хэмжээгээр тогтооно 

С.Сарын тэтгэврийн хэмжээ нэмэгдэж байгаа тул түүний тэтгэврийг 1986-1990 
оны 5 жилийн цалингийн дунджаас 2014.9.1-нээс өөрчлөн тогтооно 

D.Даатгуулагчийн сонгож тэтгэвэр тогтоосон 1998-2002 оны 5 жилийн 
цалингийн дундаж хэмжээг өөрчлөхгүй 

28.Даатгуулагч нь өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгохоор 2009.10.1-нээс 2014.10.01 
хүртэлх 5 жилийн цалингийн тодорхойлолтыг ирүүлсэн.Түүний нийгмийн 
даатгалын дэвтэр дээр 2010 оны 8 сарын ээлжийн амралтын олговорыг 7-р сарын 
цалинтай хамт, 8-р сар дээр э/а гэж, 2012оны 9-р сарын ээлжийн амралтын 
олговрыг 8-р сарын цалинтай хамт 9-р сар дээр э/а гэж тус тус бичиж 
баталгаажуулсан байна.Энэ тохиолдолд тухайн даатгуулагчийн 5 жилийн 
цалингийн нийлбэрийг хэдэн сард даатгуулагчийн 5 жилийн цалингийн нийлбэрийг 
хэдэн сард хувааж, тэтгэвэр тогтоох сарын цалингийн дунджийг тодорхойлох вэ? 

А.5 жилийн цалингийн нийлбэрийг 58 сард хувааж, тэтгэвэр тогтоох сарын 
цалингийн дунджийг тодорхойлоно 

B.5 жилийн цалингийн нийлбэрийг 60 сард хувааж, тэтгэвэр тогтоох сарын 
цалингийн дунджийг тодорхойлоно 
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С.5 жилийн цалингийн нийлбэрийг 59 сард хувааж, тэтгэвэр тогтоох сарын 
цалингийн дунджийг тодорхойлоно 

D.5 жилийн цалингийн нийлбэр нь 60 сард хүрэхгүй байгаа тул тэтгэврийг 
бүрэн тэтгэврийн доод хэмжээгээр тогтооно  

29.Даатгуулагч нь тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 2014 оны 10-р сарын 1 хүртэл 20 
жил 9 сар тасралтгүй төлж байгаад ердийн өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвараа 
65%-иар алдаж, ажлаасаа чөлөөлөгдсөн гэвэл түүнд тахир дутуугийн тэтгэврийг: 

А.Тэтгэврийг даатгуулагчийн тахир дутуу болохын өмнөх 5 жилийн доторх 48 
сарын цалингийн дунджаас тогтооно 

B.Тэтгэврийг даатгуулагчийн тахир дутуу болохын өмнөх 5 жилийн доторх 36 
сарын цалингийн дунджаас тогтооно 

С.Тэтгэврийг даатгуулагчийн тахир дутуу болохын өмнөх 5 жилийн доторх 50 
сарын цалингийн дунджаас тогтооно 

D.Тэтгэврийг даатгуулагчийн сонгон ажилласан сүүлийн 20 жилийн доторх 
дараалсан 5 жилийн цалингийн дунджаас тогтооно 

30.Иргэн нь 1995 оноос хойш цэргийн алба хаасан 8 жилд ногдох тэтгэврийн болон 
тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийг зохих санд нэг удаа төлүүлжээ.Түүний энгийн 
өндөр насны тэтгэврийн хэмжээ нь өндөр тогтоогдох тул энэхүү шимтгэл 
төлөгдсөн онуудын 5 жилийн цалингийн буюу цэргийн алба хааж байсан 5 жилийн 
цалингийн дунджаас уг тэтгэврээ тогтоолгож болох уу? 

А.Өндөр насны тэтгэврийг цэргийн алба хааж байсан цалингийн дунджаас 
тогтоохгүй 

B.Шимтгэл төлөгдсөн тул энгийн өндөр насны тэтгэврийг цэргийн алба хааж 
байсан 5 жилийн цалингийн дунджаас тогтооно 

С. Өндөр насны тэтгэврийг хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс тооцож 
тогтооно 

D. Өндөр насны тэтгэврийг бүрэн тэтгэврийн доод хэмжээнээс тооцож тогтооно 

31.Даатгуулагч нь тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 2014 оны 10-р сарын 1 хүртэл 19 
жил 1 сар тасралтгүй төлж байгаад ердийн өвчний улмаас нас барж, ар гэрт нь 
хөдөлмөрийн чавдаргүй 2 хүүхэд үлдсэн гэвэл тэдгээрийн тэжээгчээ алдсаны 
тэтгэврийг хэдэн сарын хөдөлмөрийн хөлс орлогын дунджаас тогтоох вэ? 

А.Тэтгэврийг даатгуулагчийн нас барахын өмнөх 5 жилийн доторх 36 сарын 
цалингийн дунджаас тогтооно 

B.Тэтгэврийг даатгуулагчийн ажилласан сүүлийн 20 жилийн доторх дараалсан 
5 жилийн  цалингийн дунджаас тогтооно 

С.Тэтгэврийг даатгуулагчийн нас барахын өмнөх 5 жилийн доторх 48 сарын 
цалингийн дунджаас тогтооно 

D.Тэтгэврийг даатгуулагчийн нас барахын өмнөх 5 жилийн доторх 24 сарын 
цалингийн дунджаас тогтооно 

32. Даатгуулагч нь тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 2014 оны 10-р сарын 1 хүртэл 18 
жил 1 сар тасралтгүй төлж байгаад үйлдвэрийн осолд өртсөнөөс хөдөлмөрийн 
чадвараа 50%-аар алдаж, ажлаасаа чөлөөлөгдсөн гэвэл түүнд тахир дутуугийг 
тэтгэврийг хэдэн сарын хөдөлмөрийн хөлс орлогын дунджаас тогтоох вэ? 

А.Шимтгэл төлсөн хугацааг харгалзахгүй учраас тэтгэврийг бүрэн тэтгэврийн 
доод хэмжээнээс тогтооно 
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B.Тэтгэврийг даатгуулагчийн тахир дутуу болохын өмнөх 5 жилийн доторх 12 
сарын цалингийн дунджаас тогтооно 

С.Тэтгэврийг даатгуулагчийн тахир дутуу болохын өмнөх 1 сарын цалингийн 
дунджаас тогтооно 

D.Тэтгэврийг даатгуулагчийн сонгосон 5 жилийн цалингийн дунджаас тооцож 
тогтооно 

33. Даатгуулагч эх нь ямар тохиолдолд хүүхдийн болзлоор өндөр насны тэтгэвэр 
тогтоолгох эрх эдлэх вэ? 

А. Төрүүлсэн болон 3 хүртэлх настайд нь үрчлэн авсан 4, түүнээс дээш 
хүүхдээ 6 настай болтол өсгөсөн эх 20-иос доошгүй жил тэтгэврийн 
даатгалын шимтгэлийг төлсөн, 50 нас хүрсэн бол өөрийн хүсэлтээр 

B. 4 ба түүнээс дээш хүүхэд төрүүлж 6 настай болтол өсгөсөн эх тэтгэврийн 
даатгалын шимтгэлийг 15-аас доошгүй жил төлсөн, 50нас хүрсэн бол 
өөрийн хүсэлтээр 

С. 5 ба түүнээс дээш хүүхэд төрүүлж 6 настай болтол өсгөсөн эх тэтгэврийн 
даатгалын шимтгэлийг 20-оос доошгүй жил төлсөн, 45 нас хүрсэн бол 
өөрийн хүсэлтээр 

D. 5 ба түүнээс дээш хүүхэд төрүүлж 5 настай болтол өсгөсөн эх тэтгэврийн 
даатгалын шимтгэлийг 20-оос доошгүй жил төлсөн, 48 нас хүрсэн бол 
өөрийн хүсэлтээр 

34. Даатгуулагч эх тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 20-оос доошгүй жил төлсөн, 50 
нас хүрсэн боловч төрүүлсэн 4 хүүхдийн бага хүүхэд нь 5 настай байгаа 
тохиолдолд түүнд:  

А. Өндөр насны тэтгэвэр авах эрх үүсэхгүй 

B.Өндөр насны тэтгэврийг хувь тэнцүүлэн тогтооно 

С. Өндөр насны тэтгэвэр авах эрх үүснэ 

D. Өндөр насны тэтгэврийг нас харгалзахгүйгээр тогтооно 

35. Даатгуулагч эх тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 20-оос доошгүй жил төлсөн, 50 
нас хүрсэн боловч төрүүлсэн 4 хүүхдийн нэг нь 1 сартайдаа нас барсан гэвэл 
түүнд хүүхдийн болзлоор өндөр насны тэтгэвэр авах эрх үүсэх үү? 

А. Өндөр насны тэтгэвэр авах эрх үүсэхгүй 

B.Өндөр насны тэтгэврийг хувь тэнцүүлэн тогтооно 

С. Өндөр насны тэтгэврийг 55 нас хүрсэн нөхцөлд тогтооно 

D. Өндөр насны тэтгэвэр авах эрх үүснэ 

36. Даатгуулагч эх тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 20-оос доошгүй жил төлсөн, 50 
нас хүрсэн боловч төрүүлсэн 5 хүүхдээс нэг хүүхдийг нь 4 нас 10 сартайд нь, нэг 
хүүхдийг нь 7 настайд нь бусдад үрчлүүлсэн гэвэл тухайн эхэд хүүхдийн болзлоор 
өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгох эрх үүсэх үү? 

А. Өндөр насны тэтгэврийг 54 нас хүрсэн нөхцөлд тогтооно 

B.Өндөр насны тэтгэвэр авах эрх үүсэхгүй 

С.Өндөр насны тэтгэвэр авах эрх үүснэ 

D. Өндөр насны тэтгэврийг 53 нас хүрсэн нөхцөлд тогтооно 
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37. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 19 жил 11сар төлсөн бөгөөд 50 нас хүрсэн 
даатгуулагч эх нь 4 хүүхэд төрүүлж, 6 настай болтол өсгөсөн гэвэл түүнд: 

А. Хүүхдийн болзлоор өндөр насны тэтгэвэр хувь тэнцүүлэн тогтооно 

B.Хүүхдийн болзлоор өндөр насны тэтгэвэр авах эрх үүснэ 

С. Шимтгэл төлбөл зохих нийт хугацааг хангаагүй тул хүүхдийн болзлоор 
өндөр насны тэтгэвэр авах эрх үүсэхгүй 

D. Хүүхдийн болзлоор өндөр насны тэтгэврийг 51 нас хүрсэн нөхцөлд тогтооно 

38. Хүүхдийн болзлоор өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгосон даатгуулагч эх нь тэтгэвэр 
тогтоолгосноос хойш 3 сарын дараа 4-н хүүхдийнхээ 1 хүүхдийг бусдад 
үрчлүүлсэн гэвэл түүний тэтгэврийг : 

А. Тэтгэврийг хүүхдийг бусдад үрчлэгдэх хүртэлх хугацаанд олгоно 

B. Тэтгэврийг хувь тэнцүүлэн тогтооно 

С. Эрх үүсэхгүй тул тэтгэврийг зогсооно 

D. Тэтгэврийг үргэлжлүүлэн олгоно. 

39. Даатгуулагчийн (эрэгтэй)-д дор дурдсан болзлыг хангасан тохиолдолд газрын 
доорх нөхцлөөр өндөр насны тэтгэвэр авах эрх үүснэ 

А. Нийтдээ 19 жил 11 сар түүнээс 10-аас доошгүй жил нь газрын дор ажиллаж 
тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг төлсөн, 50 нас хүрсэн бол 

B. Нийтдээ 20-оос доошгүй жил үүнээс 10 доошгүй жил нь газрын дор ажиллаж 
тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг төлсөн, 50 нас хүрсэн бол 

С. Нийтдээ 20 жил үүнээс 8 жил 11 сар нь газрын дор ажиллаж тэтгэврийн 
даатгалын шимтгэлийг төлсөн, 48 нас хүрсэн бол 

D. Нийтдээ 25 жил үүнээс 7 жил 6 сар нь газрын дор ажиллаж тэтгэврийн 
даатгалын шимтгэлийг төлсөн, 49 нас хүрсэн бол 

40.Даатгуулагчийн (эмэгтэй)нь дор дурдсан нөхцөл болзлыг хангасан тохиолдолд 
хөдөлмөрийн хортой нөхцлөөр өндөр насны тэтгэвэр авах эрх үүснэ: 

А. Нийтдээ 20-оос доошгүй жил үүнээс 7 жил 6 сараас доошгүй жил хүнд 
нөхцөлд ажиллаж тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг төлсөн, 45 нас хүрсэн 
бол 

B. Нийтдээ 20-оос доошгүй жил үүнээс 7 жил 6 сараас доошгүй жил хортой 
нөхцөлд ажиллаж тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг төлсөн, 45 нас хүрсэн 
бол 

С. Нийтдээ 15-аас доошгүй  хугацаагаар хортой нөхцөлд ажиллаж тэтгэврийн 
даатгалын шимтгэлийг төлсөн, 50 нас хүрсэн бол 

D. Нийтдээ 18-аас доошгүй жил үүнээс 12 жил 6 сарын хугацаатайгаар хортой 
нөхцөлд ажиллаж тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг төлсөн, 48 нас хүрсэн 
бол 

41. Дор дурдсан болзлыг хангасан нөхцөлд даатгуулагч (эрэгтэй)-д өндөр насны хувь 
тэнцүүлсэн тэтгэвэр авах эрх үүснэ: 

А. 60 нас хүрсэн, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 5-8 хүртэл жил төлсөн бол 

B.60 нас хүрсэн, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 10-20 хүртэл жил төлсөн 
бол 

С. 55 нас хүрсэн, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 15 хүртэл жил төлсөн бол 
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D.54 нас хүрсэн, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 8-9  хүртэл жил төлсөн бол 

42. Даатгуулагч (эмэгтэй)нь тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг хэдэн жилээс доошгүй 
хугацаанд төлж , хэдэн насанд хүрсэн нөхцөлд өндөр насны хувь тэнцүүлсэн 
тэтгэвэр авах эрх эдлэх вэ? 

А. 54 нас хүрсэн, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 11-19  хүртэл жил төлсөн 
бол 

B.50 нас хүрсэн, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 10-15 хүртэл жил төлсөн 
бол 

С. 58 нас хүрсэн, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 8 хүртэл жил төлсөн бол 

D.55 нас хүрсэн, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 10-20  хүртэл жил төлсөн 
бол 

43. Даатгуулагчийн нийгмийн даатгалын дэвтэрт сарын хөдөлмөрийн хөлс, орлого, 
төлсөн шимтгэлийн хэмжээ засвартай бичигдсэн тохиолдолд түүнийг ямар 
баримтыг үндэслэн баталгаажуулах вэ? 

А.Тухайн ажил олгогчтой харилцаж шимтгэл төлөлтийн тооцоо хийж байгаа 
аймаг, дүүргийн нийгмийн даатгалын байгууллагын мэдээллийн нэгдсэн 
сангаас гаргасан архивын лавлагааг үндэслэн баталгаажуулна 

B.Тухайн даатгуулагчийн ажиллаж байгаа аж ахуй нэгж, байгууллагаас 
гаргасан лавлагааг үндэслэн баталгаажуулна 

С.Улс, орон нутгийн архиваас гаргасан лавлагааг үндэслэн баталгаажуулна 

D.Сум, дүүргийн засаг даргын Тамгын газрын архиваас гаргасан лавлагааг 
үндэслэн баталгаажуулна 

44.Хөдөө аж ахуйн нэгдэлд малчнаар ажилласан хугацааны нэгдлийн гишүүний 
хөдөлмөрийн дэвтрийг тухайн үед нь бичүүлж аваагүй буюу үрэгдүүлсэн 
тохиолдолд тухайн иргэний малчнаар ажилласан хугацаа болон авч байсан цалин, 
хөдөлмөрийн хөлс, орлогыг ямар баримтыг үндэслэн тооцох вэ? 

А.Нэгдэлд ажиллаж байсан 3 хүний тодорхойлолтыг үндэслэн тооцно 

B.Компани болон сумын засаг даргын Тамгын газрын тодорхойлолтыг 
үндэслэн тооцно 

С.Аймаг сумын архивт хадгалагдаж буй тухайн нэгдлийн цалин хөлсний 70-р 
дансыг үндэслэн гаргасан малчнаар ажилласан хоног, авсан хөдөлмөрийн 
хөлсний лавлагааг буюу эсхүл шүүхийн шийдвэрийг үндэслэн тооцно 

D.Аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтсийн дэргэдэх “Гомдлын шаардлагын 
зөвлөл”-ийн шийдвэрийг үндэслэн тооцно 

45.Тухайн даатгуулагчийн тэтгэвэр тогтоолгохоор сонгосон жилийн цалин хөлсний 
холбогдолтой баримт нь үрэгдсэнээс цалингийн тодорхойлолт, архивын лавлагааг 
гаргуулах боломжгүй болсон тохиолдолд түүний тэтгэврийг: 

А.Тэтгэврийг бүрэн буюу хувь тэнцүүлсэн тэтгэврийн доод хэмжээгээр 
тогтооно 

B.Цалингүй тул тэтгэвэр тогтоохгүй  

С.Тэтгэврийг жишиг цалингийн дунджаас тооцож тогтооно 

D.Тэтгэврийг хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс тооцож тогтооно 

46.Даатгуулагчийн тэтгэвэр тогтоолгох хөдөлмөрийн хөлс орлогын бүрэлдэхүүнд ямар 
ямар нэмэгдэл орох вэ? 
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А.Буцалтгүй тусламж, хандив, тэтгэвэр гэх зэрэг 

В.Хандив, зээл тусламж, буцалтгүй тэтгэлэг орон сууцны нөхцөл 
сайжруулахаар олгосон тэтгэлэг  

С.Хөдөлмөрийн нөхцлийн, ажилласан хугацааны албан ажлын онцгой 
нөхцлийн цол, зэрэг дэвийн мэргэжлийн ба эрдмийн зэргийн, ур чадварын 
зэрэг нэмэгдлүүд хамаарна 

D.Илүү цагийн хөлс, шагнал, тэтгэлэг, хандив, хослон ажилласны, түр орлон 
гүйцэтгэсэнд олгосон хөлс гэх зэрэг нэмэгдлүүд хамаарна 

47.Даатгуулагчийн тэтгэвэр тогтоолгох хөдөлмөрийн хөлс орлогын бүрэлдэхүүнд ямар 
ямар нэмэгдэл хөлс орох вэ? 

А.Илүү болон шөнийн цагаар, нийтээр амрах баярын ба 7 хоногийн амралын 
өдрүүдэд ажилласны нэмэгдэл хөлс, ажил мэргэжил, албан тушаал 
хавсарсан, хослон ажилласан, эзгүй буй ажилтаны үүргийг түр орлон 
гүйцэтгэсэнд олгож буй нэмэгдэл хөлс хамаарна 

B.Ажилласан хугацааны хандив, зээл, тусламж, буцалтгүй тэтгэлэг, орон 
сууцны нөхцөлд зориулан олгосон тэтгэлэг зэрэг   

С.Хандив, хөдөлмөрийн хэвийн бус нөхцлийн тусламж, онцгой нөхцлийн, 
цолны шагнал, говийн нэмэгдэл 

D.Хээрийн нэмэгдэл, илүү цагийн хөлс, шагнал, тэтгэлэг, хандив гэх зэрэг 
нэмэгдлүүд хамаарна 

48. Дор дурдсан олговорын аль нь даатгуулагчийн тэтгэвэр тогтоолгох хөдөлмөрийн 
хөлс, орлогын бүрэлдэхүүнд хамаарагдахгүй вэ? 

А.Ээлжийн амралтын олговор 

B.Сул зогсолтын үеийн олговор 

С.Тэтгэврийн эрх үүсээгүй иргэнд улсын төсвөөс олгож буй нөхөн олговор  

D.Ажил хүлээлцэх үеийн нөхөн олговор 

49.Даатгуулагч нь 5 жилээс доош хугацаанд шимтгэл төлсөн байх болзлоор тэтгэвэр 
тогтоолгох тохиолдолд түүний тэтгэвэр тогтоолгох сарын хөдөлмөрийн хөлсний 
дунджийг тодорхойлохдоо: 

А.Төлсөн шимтгэлээс нь тооцож гаргасан хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах 
орлогын нийлбэрийг шимтгэл төлсөн нийт сарын тоонд хувааж бодно 

B.5 жилийн цалингийн нийлбэрийг 60 сард хувааж бодно 

С.Тэтгэвэр тогтооход 5 жилийн цалин хүрэхгүй тул тэтгэвэр тогтоохгүй 

D.Тэтгэвэр тогтооход 5 жилийн цалин хүрэхгүй тул тэтгэврийг тухайн үеийн 
тэтгэврийн доод хэмжээгээр тогтооно 

50.Тэтгэврийн даатгалын сангаас даатгуулагчид ямар ямар төрлийн тэтгэвэр тогтоож 
олгох вэ? 

А.Тэжээгчээ алдсан, өндөр насны, тахир дутуугийн  

B.Тахир дутуу, халамж, нөхөн олговор 

С. Өндөр нас,цэргийн алба хаасны 

D. Цэргийн алба хаасны болон цэргийн тэжээгч 

51. Дор дурдсан тэтгэврийн төрлөөс алиныг нь тэтгэврийн даатгалын сангаас олгохгүй 
вэ? 
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А. Тахир дутуугийн тэтгэвэр 

B. Өндөр насны тэтгэвэр 

С. Цэргийн алба хаасны тэтгэвэр 

D. тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр 

52. Иргэдэд олгож байгаа нөхөн олговрыг дор дурдсан эх үүсвэрүүдийн аль эх 
үүсвэрээс нь олгох вэ? 

А. Улсын төсвөөс 

B. Орон нутгийн төсвөөс 

С. Тэтгэврийн даатгалын сангаас 

D. Нийгмийн халамжийн сангаас 

53. Дор дурдсан тэтгэврийн төрлөөс алиныг нь тэтгэврийн даатгалын сангаас олгох 
вэ?  

А. Халамжийн тэтгэвэр  

B. Цэргийн алба хаасны тэтгэвэр 

С. Өндөр насны тэтгэвэр  

D. Цэргийн тахир дутуугийн тэтгэвэр 

54.1995 оноос өмнө Тэтгэврийн хуулийн дагуу өндөр насны тэтгэврийн эрх зүйн 
харилцаа үүссэн иргэдийн тэтгэврийг дор дурдсан эх үүсвэрээс аль эх үүсвэрээс 
нь санхүүжүүлэх вэ? 

А.Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас 

B. Улсын төсвөөс 

С. Тэтгэврийн даатгалын сангаас 

D. Нийгмийн халамжийн сангаас 

55. Даатгуулагч(эрэгтэй)-д дор дурдсан болзлыг хангасан тохиолдолд өндөр 
насныбүрэн тэтгэвэр эрх үүснэ. 

А. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 20-оос доошгүй жил төлсөн, 60 нас 
хүрсэн нөхцөлд 

B. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 180 сар төлсөн, 60 нас хүрсэн нөхцөлд 

С. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 25 жил төлсөн, 55 нас хүрсэн нөхцөлд 

D. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 24 жил төлсөн, 59 нас хүрсэн нөхцөлд 

56. Даатгуулагч (эмэгтэй)-д дор дурдсан болзлыг хангасан тохиолдолд өндөр насны 
бүрэн тэтгэвэр эрх үүснэ. 

А. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 18 жил төлсөн, 50 нас хүрсэн 
нөхцөлд(өөрөө хүсвэл) 

B. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 15 жил төлсөн,55 нас хүрсэн 
нөхцөлд(өөрөө хүсвэл) 

С. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 20-оос доошгүй жил төлсөн, 55 нас 
хүрсэн нөхцөлд(өөрөө хүсвэл) 

D. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 19 жил төлсөн, 54 нас хүрсэн 
нөхцөлд(өөрөө хүсвэл) 
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57. 3 хүүхэд төрүүлж, нэг хүүхдийг нь 4 настайд нь үрчлэн авч 6 настай болтол өсгөсөн 
даатгуулагч эх 50 нас хүрсэн тохиолдолд хүүхдийн болзлоор өндөр насны тэтгэвэр 
авах эрх үүсэх үү? 

А. Тухайн эхэд хүүхдийн болзлоор өндөр насны тэтгэвэр авах эрх үүснэ 

B. Тухайн эхэд хүүхдийн болзлоор өндөр насны тэтгэвэр авах эрх үүсэхгүй 

С.Дээрх тохиолдолд тухайн эх тэтгэврийн асуудлаар шүүхийн шийдвэр 
гаргуулна. 

D. Тухайн эхэд халамжийн тэтгэвэр авах эрх үүснэ 

58. Даатгуулагч (эрэгтэй) нь 58 насанд хүртэл нийтдээ 28 жил шимтгэл төлж 
ажилласан, үүнээс хөдөлмөрийн хэвийн нөхцөлд 12 жил, газрын дор 1 жил, хортой 
нөхцөлд 3 жил, хүнд нөхцөлд 6 жил тус тус ажилласан, 6 жил сайн дурын даатгал 
төлсөн гэвэл түүнд өндөр насны тэтгэврийг:  

А. Хөдөлмөрийн нөхцлийн болзол хангаагүй тул тэтгэвэр тогтоох эрх үүсэхгүй 

B.Хүнд нөхцөлөөр тогтооно 

С. Хэвийн нөхцлөөр тогтооно 

D. Хортой нөхцлөөр тогтооно 

59. Даатгуулагч (эмэгтэй) нь 51 насанд хүртлээ нийтдээ 25 жил шимтгэл төлж 
ажилласан, үүнээс хөдөлмөрийн халуун нөхцөлд 6 жил, хүнд нөхцөлд 3 жил тус 
тус ажилласан гэвэл түүнд өндөр насны тэтгэврийг 

А. Хэвийн нөхцлөөр тогтооно 

B.Хүнд нөхцөлөөр тогтооно 

С. Тэтгэвэр тогтоолгох эрх үүсэхгүй 

D. Халуун нөхцлөөр тогтооно 

60. Даатгуулагч (эрэгтэй) нь 58 насанд хүрсэн, нийтдээ 25 жил шимтгэл төлж 
ажилласан, үүнээс газрын дор 4 жил, хортой нөхцөлд 5 жил, хүнд нөхцөлд 4 жил 6 
сар тус тус ажилласан гэвэл түүнд өндөр насны тэтгэврийг: 

А. Тэтгэврийг хувь тэнцүүлэн тогтооно 

B. Хортой нөхцөлөөр тогтооно 

С. Дээрх хоёр нөхцлийн аль чнөхцлөөр нь тэтгэвэр авах эрх үүсэхгүй 

D. Хүнд нөхцлөөр тогтооно 

61.Даатгуулагч 60 настай, эрэгтэй, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нийтдээ 15 жил 
8 сар төлсөн үүнээс хөдөлмөрийн хүнд нөхцөлд 13 жил ажилласан гэвэл түүнд 
өндөр насны тэтгэврийг: 

А. Тэтгэврийн хөнгөлөлтэй нөхцлөөр хувь тэнцүүлэн тогтооно 

B. Тэтгэврийн хөнгөлөлтэй нөхцлөөр хувь тэнцүүлэн тогтоохгүй 

С. Тэтгэврийн хэвийн нөхцлөөр хувь тэнцүүлэн тогтооно 

D. Өндөр насны бүрэн тэтгэвэр тогтооно 

62. Даатгуулагч нь 50 нас хүртэл тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 25 жил төлж 
ажиллаж байгаад уг ажлаас чөлөөлөгдөж 60 нас хүртэл 10 жил төлөөгүй гэвэл 
түүнд өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгох эрх үүсэх үү? 

А. Өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгох эрх үүсэхгүй  
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B.Дахин 3-аас доошгүй сарын шимтгэл төлсний дараа тэтгэвэр тогтоолгох эрх 
үүснэ 

С. Өндөр насны бүрэн тэтгэвэр тогтоолгох эрх үүснэ 

D. 6 сарын шимтгэл төлж ажилласаны дараа тэтгэвэр тогтоолгох эрх шинээр 
үүснэ 

63. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нийтдээ 25 жил төлж ажилласны дотор аймгийн 
хөгжимт драмын театрт гоцлол дуучнаар 21 жил 8 сар ажилласан даатгуулагч / 
эмэгтэй, 41 настай/ нь өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгох тухай хуулийн өргөдлийн 
хамт холбогдох баримтаа бүрдүүлж нийгмийн даатгалын байгууллагад ирүүлсэн 
гэвэл түүнд: 

А. Тэтгэвэр тогтоолгох насны болзол хангаагүй тул урлагийн тэтгэвэр 
тогтоохгүй 

B. Хуульд заасны дагуу мэргэжлээрээ ажиллавал зохих хугацааны болзол 
хангаагүй тул тэтгэвэр тогтоохгүй 

С.Нийтдээ 25 –аас доошгүй жил ажилласны дотор 21 жил 8 сарыг уг 
мэргэжлээрээ ажилласан тул нас харгалзахгүй өндөр насны тэтгэвэр 
тогтооно. 

D. Нийтдээ 25 –аас доошгүй жил ажилласан боловч 20-оос доошгүй жилийг уг 
мэргээжлээрээ ажлаагүй тул өндөр насны тэтгэвэр тогтоохгүй 

64. Даатгуулагч ньөндөр насны тэтгэвэр тогтоолгох тухай өргөдлөө тэтгэвэр 
тогтоолгох насанд хүрэхээс 1 сарын өмнө нийгмийн даатгалын байгууллагад 
гаргасан бол түүнд тэтгэврийг: 

А. Тэтгэвэр тогтоолгох насанд хүрсэн өдрөөс эхлэн тогтооно 

B. Тэтгэвэр тогтоолгох насанд хүрээгүй тул тэтгэвэр тогтоохгүй 

С. Тэтгэвэр тогтоолгох насанд хүрэх сарын дараагийн сарын 1-ний өдрөөс 
эхлэн тэтгэвэр тогтооно 

D. Өргөдөл, баримт бичгийг хүлээн авсан өдрөөс эхлэн тогтооно 

65. Өндөр насны тэтгэвэр авагч нь хуурамч бичиг баримт бүрдүүлснээс 
үндэслэлгүйгээр илүү авсан тэтгэврийг: 

А. Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн шийдвэрийг үндэслэн суутган 
тооцно 

B. Нийгмийн даатгалын байцаагч тэтгэврээс суутган тооцно 

С. Нийгмийн даатгалын байгууллагын албан бичгийг үндэслэн суутгана 

D. Шүүхийн болон нийгмийн даатгалын байгууллагын тогтоосон шийдвэр 
актийг үндэслэн суутгана 

66. Шүүхийн тогтоолоор ял эдэлж байгаа өндөр насны тэтгэвэр авагчийн тэтгэврийг: 

А. Тэтгэврийн олголтыг зогсооно 

B. Тэтгэврийг суллагдсаны дараагийн сараас эхлэн олгоно 

С. Тэтгэврийг үргэлжлүүлэн олгоно 

D. Ял эдэлж байх хугацаанд тэтгэврийн олголтыг  түр түдгэлзүүлнэ 

67. Даатгуулагч Төмөр замын цэрэгжүүлсэн хамгаалалтын албанд хэдэн жилээс 
доошгүй хугацаагаар тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг төлж ажилласан 
тохиолдолд нас харгалзахгүйгээр өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгох эрх эдлэх вэ? 
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А. 20-оос доошгүй тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн тохиолдолд 

B.15-аас доошгүй тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн тохиолдолд 

С. 25-аас доошгүй тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн тохиолдолд 

D. 30-аас доошгүй тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн тохиолдолд 

68. Тэтгэврийг хувь тэнцүүлэн тогтоохдоо: 

А. Тэтгэврийг тогтоохдоо хуульд заасан шимтгэл төлөх хугацааг бүрэн 
хангасан нөхцөлд тухайн даатгуулагчид тогтоогдвол зохих сарын тэтгэврийн 
шимтгэл төлбөл зохих хугацааны нийт сарын тоонд хувааж, шимтгэл төлсөн 
нийт сарын тоогоор үржүүлж тооцно 

B. Сарын тоогоор үржүүлж тооцно 

С.Тэтгэврийг тогтоохдоо тухайн үеийн хувь тэнцүүлсэн тэтгэврийн хэмжээгээр 
тогтооно 

D. Тэтгэврийг тогтоохдоо ажиллавал зохих жилд хувааж тооцно 

69. Өндөр насны тэтгэвэр авагч нь ОХУ-д шилжин суурьшсан нөхцөлд түүний 
тэтгэврийг:  

А. Тэтгэврийг Монгол улсаас үргэлжлүүлэн олгоно 

B.Тэтгэврийг Монгол улсаас валютаар тооцон шилжүүлж олгоно 

С. Тэтгэврийг ОХУ-д шилжин суурьшсан дараагийн сараас эхлэн тэтгэврийн 
даатгалын сангаас эхлэн тэтгэврийн даатгалын сангаас олгохгүй  

D. Тэтгэврийг халамжийн сангаас олгоно 

70. ОХУ-д тэтгэвэр авч байгаад Монгол улсад шилжин суурьшсан тэтгэвэр авагчийн 
тэтгэврийг:  

А. Тэтгэврийн төрийн сангаас олгоно 

B. Тэтгэврийг ОХУ-аас олгохгүй  

С. Тэтгэврийг ОХУ-аас рублиэр тооцож үргэлжлүүлэн олгоно 

D. Тэтгэврийг шилжин суурьшсан дараагийн сараас эхлэн Монгол улсын 
нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийн дагуу тогтоож олгоно 

71. Нийгмийн даатгалын байгууллага (байцаагч) нь тэтгэвэр авагчийн тэтгэврийн 
хэмжээг өөрчлөх тухай асуудлыг өргөдөл, холбогдох баримтыг хүлээн авснаас 
хойш хэдий хугацааны дотор шийдвэрлэх вэ? 

А. 45 хоногийн дотор шийдвэрлэнэ 

B. 30 хоногийн дотор шийдвэрлэнэ 

С. 15 хоногийн дотор шийдвэрлэнэ 

D. 10 хоногийн дотор шийдвэрлэнэ 

72. Даатгуулагч /иргэн/-ийн өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгохэрх нь дор дурдсан 
болзол нөхцлийг хангасан тохиолдолд хэрэгжинэ: 

А. Нийгмийн даатгалын хэлтэс, хариуцсан байцаагчид хүсэлт тавьснаар 
хэрэгжинэ 

B. Хөдөлмөрийн болон иргэний хуульд заасан гэрээгээр ажиллагч уг гэрээгээ 
дуусгавар болгосон, тэтгэвэр тогтоолгох насанд хүрсэн байх, төрийн албан 
хаагч нь Төрийн албаны тухай хуульд заасан тэтгэвэр тогтоолгох насанд 
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хүрч ажлаас чөлөөлөгдсөн байх, шимтгэл төлж ажиллавал зохих хугацааны 
болзол хангасан байх  

С. Хөдөлмөрийн болон иргэний хуульд заасан гэрээгээр ажиллагч уг гэрээгээ 
цуцлуулаагүй, ажлаас чөлөөлөгдөөгүй байхдаа харьяалагдах хэлтэс, 
байцаагчид өргөдлөө өгсөн тохиолдолд хэрэгжинэ 

D.Хөдөлмөрийн болон иргэний хуульд заасан гэрээгээр ажиллагч уг гэрээгээ 
цуцлуулаагүй, ажлаас чөлөөлөгдөөгүй байхдаа харьяалагдах хэлтэс, 
байцаагчид өргөдөл тэтгэвэр тогтоолгох холбогдох баримт материалаа 
бүрдүүлж өгсөн тохиолдолд хэрэгжинэ 

73. Үндсэн хуульд заасан бүрэн эрхийн хугацаагаар цэцийн гишүүнээс чөлөөлөгдсөн 
хүнийг өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгоход цэцийн гишүүний цалингийн: 

А. Тэтгэврийг 45%-иар тооцож олгоно 

B. 55% -иар тооцож олгоно 

С. 60% -иар бодож олгоно 

D.50% -иар бодож олгоно 

74. Өндөр насны тэтгэвэр авагчийн сарын тэтгэврийн хэмжээг ямар тохиолдолд 
өөрчлөн тогтоох вэ? 

А. Тэтгэвэр авагчийн анх зөв тогтоогдсон тэтгэврийг өөрчлөн тогтоохгүй 

B. Авч буй тэтгэврийг нь тогтооход баримталсан хөдөлмөрийн хөлсний 
хэмжээг өөр өндөр цалин хөлс авч байсан 5-н жилийн цалингаар сольж 
өөрчлүүлэх тэтгэвэр тогтоолгосноос 6 сараас доошгүй хугацаанд шимтгэл 
төлж ажилласан хүсэлтээ гаргасан 

С.Авч буй тэтгэврийг нь тогтооход баримталсан шимтгэл төлсөн хугацаа, 
хөдөлмөрийн хөлсний хэмжээ... өөрчлөгдөх үндэслэлтэй болсон нь 
тогтоогдож, тэтгэвэр тогтоолгосноос 12 сараас доошгүй хугацаанд шимтгэл 
төлж ажиллан хүсэлтээ гаргасан бол  

D. Тэтгэвэр авагчийн хүсэлт гаргаснаар өөрчлөн тогтооно 

75. 1994 он хүртэл 20 жил шимтгэл төлж ажилласан, тэтгэвэр тогтоолгох насанд 
хүрсэн даатгуулагчийн ажилд томилсон, ажлаас чөлөөлсөн тушаал шийдвэр нь 
хөдөлмөрийн дэвтэрт зохих журмын дагуу бичигдсэн боловч ажилласан сүүлийн 
20 жилийн хугацааны цалингийн баримтууд үрэгдсэнээс цалингийн лавлагаа 
авах боломжгүй болсон тохиолдолд түүний өндөр насны тэтгэврийг: 

А. Тэтгэврийг нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын шийдвэрээр тогтооно 

B. Тэтгэврийг хувь  тэнцүүлсэн тэтгэврийн доод хэмжээгээр тогтооно 

С. Цалингийн лавлагаа байхгүй тул тэтгэвэр тогтоох боломжгүй  

D. Тэтгэврийг бүрэн тэтгэврийн доод хэмжээгээр  тогтооно 

76. Гадаад улс оронд тодорхой хугацаагаар амьдарч байгаа тэтгэвэр авагчийн 
тэтгэврийг:  

А. Тэтгэврийн тусгай санд төвлөрүүлнэ 

B. Өөрийн зөвшөөрснөөр гэр бүлийн итгэмжлэгдсэн хүнд олгоно 

С. Тухайн үеийн валютийн ханшаар тооцож гадаадад амьдарч буй хаягаар нь 
шилжүүлнэ 

D. Тэтгэврийг гадаадад явсны дараагийн сараас эхлэн зогсооно. 
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77. Өндөр насны тэтгэвэр авагчийн тэтгэврийн олголтыг ямар тохиолдолд 
түдгэлзүүлэн зогсоох вэ? 

А. Хуурамч бичиг баримт бүрдүүлснээс тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй байхад 
тэтгэвэр тогтоолгон авсан нь тогтоогдсон бол 

B. Тэтгэврийн олголтыг иргэдийн мэдээллийг үндэслэн түдгэлзүүлнэ 

С. Тэтгэврийн олголтыг нийгмийн даатгалын байгууллагын шийдвэрийг 
үндэслэн түдгэлзүүлнэ  

D. Тэтгэврийн олголтыг нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн  
шийдвэрийг үндэслэн түдгэлзүүлнэ 

78. Өндөр насны тэтгэвэр авагчийн тэтгэврийн эрх зүйн харилцааг ямар тохиолдолд 
дуусгавар болох вэ? 

А. Гэрээ байгуулсан сайн дурын даатгалд даатгуулж, шимтгэл төлж ажиллах 
тохиолдолд 

B. Өндөр насны тэтгэврийн эрхзүйн харилцаа уг тэтгэвэр авагч нас барахад 
дуусгавар болно. 

С. Албан журмын даатгалд хамрагдах, өөр аймаг, суманд шилжин  суурьших 
зэрэг тохиолдолд  

D. Ажилд орох,гадаадад түр хугацаагаар явах өөр дүүрэг шилжин суурьших 
зэрэг тохиолдолд 

79. Албан журмын даатгалд хамрагдаж шимтгэл төлж буй өндөр насны тэтгэвэр 
авагч нь ажиллаж байхдаа ердийн өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвараа түр 
хугацаагаар алдаж, эмнэлгийн хуудас бичүүлсэн гэвэл түүнд өндөр насны 
тэтгэвэр, хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмжийг давхардуулан олгож 
болох уу? 

А. Ажиллаж цалин хөлс авч буй тул тухайн тэтгэвэр авагчид 
тэтгэвэр,тэтгэмжийг хоёулангийн нь хамт олгохгүй 

B. Ажиллаад өндөр насны тэтгэвэр авч буй тул тэтгэмж олгохгүй 

С. Тэтгэвэр,тэтгэмжийг хоёр өөр сангаас олгох тул ажиллаж буй тухайн 
тэтгэвэр авагчид тэтгэвэр,хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмжийг 
олгоно 

D. Тэтгэвэр авагч нь ажиллаж байгаа тул энэ хугацаанд тэтгэвэр олгохгүй 

80. Өндөр насны тэтгэвэр авагч нь сураггүй алга болсон тохиолдолд түүнд тэтгэврийг 
хэдий хугацаанд олгох вэ? 

А. Сураггүй алга болсон тэтгэвэр авагчийн нас барсныг шүүхээр тогтоосон 
тохиолдолд тэтгэврийн олголтыг зогсооно 

B. Тэтгэвэр авагчийн сураггүй алга болсныг харгалзахгүй тэтгэврийг 
үргэлжлүүлэн олгоно 

С. Сураггүй болсон тэтгэвэр авагчийн тэтгэврийн олголтыг цагдаагийн 
байгууллагын мэдэгдлийг үндэслэн зогсооно 

D. Сураггүй алга болсон тэтгэвэр авагчийн тэтгэврийн олголтыг баг ,хорооны 
засаг даргын тодорхойлтыг үндэслэн зогсооно  

81. Гаалийн тухай хуульд Улсын хил дээр алба хааж буй гаалийн улсын байцаагчийн 
гэр бүлийг нэн тэргүүн ээлжинд ажлаар хангах бөгөөд тэднийг ажлаар хангаагүй 
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нөхцөлд ажилгүй байсан хугацаанд хэрхэн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх 
вэ? 

А. Төрийн албан хаагчийн дундаж цалингаас тэтгэврийн даатгалд 7.0%, эмд-
2.0% 

B. Тухайн үеийн хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс тэтгэврийн даатгалд 
7.0%, эмд-2.0% 

С. Тухайн үеийн хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс тэтгэврийн даатгалд 
7.0%, тэтгэмжийн даатгалд 0.8% 

D. Тухайн үеийн хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс11% 

82. Даатгуулагчийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтын актыг 2013 оны 9-р сарын 5-наас 
эхлэн тогтоолгосноос хойш 2013 оны 9-р сарын 29-нд тахир дутуугийн тэтгэвэр 
тогтоолгох тухай өргөдөл, холбогдох баримт материалыг нийгмийн даатгалын 
байгууллага (байцаагч)-д бүрдүүлж өгсөн гэвэл түүний тахир дутуугийн 
тэтгэврийг : 

А. 2013 оны 9-р сарын 5-наас эхлэн тогтоон олгоно 

B. 2013 оны 9-р сарын 29-нөөс эхлэн тогтоон олгоно 

С. 2013 оны 9-р сарын 1-нээс эхлэн тогтоон олгоно 

D.2013 оны 9-р сарын 28-наас эхлэн тогтоон олгоно 

83. Нийтдээ 20 жил тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг төлж, тахир дутуугийн бүрэн 
тэтгэвэр тогтоолгосон иргэн тэтгэвэр тогтоолгосноос хойш аж ахуй нэгж, 
байгууллагад хэдэн сараас доошгүй хугацаанд ажил хөдөлмөр эрхэлж тэтгэврийн 
даатгалын шимтгэл төлсөн тохиолдолд түүний тэтгэврийн хэмжээг өөрчлөн 
тогтоох вэ? 

А. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 12 сараас доошгүй хугацаагаар төлсөн 
тохиолдолд тэтгэврийг өөрчлөн тогтооно 

B. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 24 сараас доошгүй хугацаагаар төлсөн 
тохиолдолд тэтгэврийг өөрчлөн тогтооно 

С. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 6 сараас доошгүй хугацаагаар төлсөн 
тохиолдолд тэтгэврийг өөрчлөн тогтооно 

D. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлж, ажиллаж байгаа хугацаанд 
тэтгэврийг өөрчлөн тогтоохгүй 

84. Хилийн тухай хуульд Улсын хил дээр алба хааж буй офицер ахлагчийн гэр бүлийг 
нэн тэргүүн ээлжинд ажлаар хангах бөгөөд тэднийг ажлаар хангаагүй нөхцөлд 
ажилгүй байсан хугацаанд хэрхэн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх вэ? 

А. Төрийн албан хаагчийн дундаж цалингаас тэтгэврийн даатгалд 7.0%, эмд-
2.0% тооцож улсаас төлнө 

B. Тухайн үеийн хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс тэтгэврийн даатгалд 
7.0%, эмд-2.0% тооцож улсаас төлнө 

С. Тухайн үеийн хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс тэтгэврийн даатгалд 
7.0%, тэтгэмжийн даатгалд 0.8% тооцож улсаас төлнө 

D. Тухайн үеийн хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс 11%(12%,13%) 
тооцож улсаас төлнө 

85. Даатгуулагчийн тахир дутуугийн тэтгэврийг дор дурдсан сангуудын аль төрлийн 
сангаас нь олгох вэ? 
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А. Тэтгэмжийн даатгалын сангаас 

B. Ажилгүйдлийн сангаас 

С. Хүний хөгжил сангаас 

D. Тэтгэврийн даатгалын сангаас 

86. Даатгуулагч нь тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нийтдээ хэдээс доошгүй жил 
төлж, хөдөлмөрийн чадвараа хэдэн хувиар тогтоолгосон тохиолдолд тахир 
дутуугийн бүрэн тэтгэвэр тогтоолгох эрх үүсэх вэ? 

А. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 20-иос доошгүй жил, эсхүл тахир дутуу 
болохын өмнөх 5 жилийн 3 жилд нь төлсөн даатгуулагч хөдөлмөрийн 
чадвараа 50-иас доошгүй хувиар тогтоолгосон тохиолдолд 

B. Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийг 15-иас доошгүй жил төлсөн даатгуулагч 
хөдөлмөрийн чадвараа 50-иас доошгүй хувиар тогтоолгосон тохиолдолд 

С.Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 20-иос доошгүй жил төлсөн даатгуулагч 
хөдөлмөрийн чадвараа 45-иас доошгүй хувиар тогтоолгосон тохиолдолд 

D.Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 3-аас доошгүй жил төлсөн даатгуулагч 
хөдөлмөрийн чадвараа 40-иас доошгүй хувиар тогтоолгосон тохиолдолд 

87. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 20 жил төлж ажиллаагүй даатгуулагч тахир 
дутуу болохын өмнө хэдэн жил төлсөн нөхцөлд тахир дутуугийн бүрэн тэтгэвэр 
тогтоолгох эрх үүсэх вэ? 

А. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг тахир дутуу болохын өмнөх 5 жил 
төлсөн 

B. Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийг хөдөлмөрийн чадвараа алдахын өмнө 
15 жил төлсөн даатгуулагч хөдөлмөрийн чадвараа 50-иас доошгүй хувиар 
тогтоолгосон тохиолдолд 

С. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг тахир дутуу болохын өмнөх 5 жилийн 3  
жилд нь төлсөн даатгуулагч хөдөлмөрийн чадвараа 50-иас доошгүй хувиар 
тогтоолгосон тохиолдолд 

D. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг тахир дутуу болохын өмнөх 5 жилийн 2-
оос доошгүй жил төлсөн даатгуулагч хөдөлмөрийн чадвараа 40-иас 
доошгүй хувиар тогтоолгосон тохиолдолд 

88. Даатгуулагч нь тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг хэдээс доошгүй жил төлж, 
хөдөлмөрийн чадвараа хэдэн хувиар тогтоолгосон тохиолдолд тахир дутуугийн 
тэтгэврийг хувь тэнцүүлэн тогтоолгох эрх үүсэх вэ? 

А. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нийтдээ 2-оос доошгүй жил төлсөн, 
ердийн өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвараа 10-иас доошгүй хувиар 
тогтоолгосон байх  

B. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нийтдээ 3-20 хүртэл жил төлсөн,ердийн 
өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвараа 50-иас доошгүй хувиар 
тогтоолгосон тохиолдолд 

С.Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нийтдээ 12 сар төлсөн, ердийн өвчний 
улмаас хөдөлмөрийн чадвараа 45-иас доошгүй хувиар тогтоолгосон байх 

D.Тэтгэмжийндаатгалын шимтгэлийг нийтдээ 3-аас доошгүй жил төлсөн, 
ердийн өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвараа 40-иас доошгүй хувиар 
тогтоолгосон байх 
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89. Даатгуулагчид тахир дутуугийн тэтгэврийг ямар ямар баримтыг үндэслэн тогтоох 
вэ? 

А. Хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтэр,өргөдөл  

B. Хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтэр, тодорхойлолт 

С. Өргөдөл, эмнэлэг, хөдөлмөрийн магадлах, комиссын акт 

D. Өргөдөл, зураг, цалингийн тодорхойлолт, хөдөлмөрийн болон даатгалын 
дэвтэр, эмнэлэг, хөдөлмөрийн магадлах комисс акт 

90. Даатгуулагчийн хөдөлмөрийн чадвар алдсан шалтгаан,хувь хэмжээ ,хугацааг: 

А. Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дэргэдэх эмнэлэг, хөдөлмөрийн чадвар 
магадлах комисс тогтооно 

B. Нэгдсэн эмнэлгийн дэргэдэх комисс тогтооно 

С. Орон нутгийн эмнэлэг тогтооно 

D. Нийгмийн даатгалын хэлтэс 

91. Ажиллаагүй үедээ дайчилгаанд оролцон ажилласан даатгуулагчийн уг хугацааны 
шимтгэлийг ямар байгууллага хариуцаж төлөх вэ? 

А. Төрийн албан хаагчийн дундаж цалингаас тэтгэврийн даатгалд 7.0%, эмд-
2.0% тооцож улсаас төлнө 

B. Тухайн үеийн хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс тэтгэврийн даатгалд 
7.0%, эмд-2.0% тооцож улсаас төлнө 

С. Тухайн үеийн хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс тэтгэврийн даатгалд 
7.0%, тэтгэмжийн даатгалд 0.8% тооцож тухайн сум дүүргийн ЗДТГ-ын 
санхүүгийн хэлтэс төлнө 

D. Тухайн үеийн хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс 11%(12%,13%) 
тооцож тухайн сум дүүргийн ЗДТГ-ын санхүүгийн хэлтэс төлнө 

92. Тахир дутуугийн тэтгэвэр авагчийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтын актын хугацаа 
дуусгавар болсноос хойш уг актыг хэдэн сарын дотор дахин сунгасан тохиолдолд 
түүний  өмнө тогтоогдсон тэтгэврийг үржүүлэн олгох вэ? 

А. Актыг 12 сарын дотор сунгасан нөхцөлд 

B. Актыг 4 сарын дотор сунгасан нөхцөлд 

С. Актыг 6 сарын дотор сунгасан нөхцөлд 

D. Актыг 8 сарын дотор сунгасан нөхцөлд 

93. Ердийн өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг хэдээс дээш хувиар 
тогтоолгосон даатгуулагч (иргэн)-ийг хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсанд 
тооцох вэ? 

А. Хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг 60хувиар тогтоосон тохиолдолд 
хөдөлмөрийн чадварыг бүрэн алдсанд тооцно 

B. Хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг 70, түүнээс дээш хувиар тогтоосон 
тохиолдолд хөдөлмөрийн чадварыг бүрэн алдсанд тооцно 

С. Хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг 65, түүнээс дээш хувиар тогтоосон 
тохиолдолд хөдөлмөрийн чадварыг бүрэн алдсанд тооцно 

D. Хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг 69, түүнээс дээш хувиар тогтоосон 
тохиолдолд хөдөлмөрийн чадварыг бүрэн алдсанд тооцно 
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94. Хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг 70, түүнээс дээш хувиар тогтоолгосон 
даатгуулагчийн тахир дутуугийн тэтгэврийг түүний сарын хөдөлмөрийн хөлс, 
орлогын дунджаас хэдэн хувиар бодож тогтоох вэ? 

А. Сарын хөдөлмөрийн хөлс, орлогын дунджаас 45% болон шимтгэлийг 20 
жилээс илүү төлсөн жил тутамд өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгосон 
хөдөлмөрийн хөлсний дунджаас 1.5 хувь хэмжээгээр нэмэгдүүлэн тогтооно 

B. Сарын хөдөлмөрийн хөлс, орлогын дунджаас 50% болон шимтгэлийг 20 
жилээс илүү төлсөн жил тутамд өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгосон. 
Хөдөлмөрийн хөлсний 1.0 хувь хэмжээгээр тогтооно 

С. Сарын хөдөлмөрийн хөлс, орлогын дунджаас 60% болон шимтгэлийг 20 
жилээс илүү төлсөн жил тутамд өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгосон. 
Хөдөлмөрийн хөлсний 0.5 хувь хэмжээг ээр тогтооно 

D.Сарын хөдөлмөрийн хөлс, орлогын дунджаас 55% хувиар бодож тогтооно. 

95. Тахир дутуугийн тэтгэвэр авагчийн тэтгэврийн олголтыг ямар тохиолдолд 
түдгэлзүүлэн зогсоох вэ? 

А. Тэтгэврийн олголтыг нийгмийн даатгалын байгууллагын шийдвэрийг 
үндэслэн түдгэлзүүлнэ 

B. Тэтгэвэр олголтыг иргэдийн мэдээллийн үндэслэн түдгэлзүүлнэ 

С. Шимтгэл төлсөн хугацааны болон цалин хөлсний баримтыг хуурамчаар 
бүрдүүлснээс тахир дутуугийн тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй байхад тэтгэвэр 
тогтоолгон авсан нь тогтоогдсон бол уг тэтгэврийн олголтыг түдгэлзүүлнэ 

D. Тэтгэврийн олголтыг нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн шийдвэрийг 
үндэслэн түдгэлзүүлнэ 

96. Хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг 50-70 хүртэл хувиар тогтоолгосон даатгуулагч 
(иргэн)-ийн тахир дутуугийн тэтгэврийг түүний сарын хөдөлмөрийн хөлс, орлогын 
дунжаас хэдэн хувиар бодож тогтоох вэ? 

А. Сарын хөдөлмөрийн хөлс, орлогын дунджаас 50% болон шимтгэлийг 10 
жилээс илүү төлсөн жил тутамд өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгосон. 
Хөдөлмөрийн хөлсний 1.5 хувь хэмжээнд ногдох хэсгээс 45%-иар бодож 
тогтооно 

B. Сарын хөдөлмөрийн хөлс, орлогын дунджаас 50% -д ногдох хэсгээс 45%-
иар бодож тогтооно 

С. Сарын хөдөлмөрийн хөлс, орлогын дунджаас шууд хөдөлмөрийн чадвар 
алдалтын хувиар бодож тогтооно 

D. Сарын хөдөлмөрийн хөлс, орлогын дунджаас 45% болон шимтгэлийг 20 
жилээс илүү төлсөн жил тутамд өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгосон 
хөдөлмөрийн хөлсний 1.5 хувь хэмжээгээр тооцож нэмэгдүүлсэн тэтгэврээс 
хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хэмжээгээр бодож тогтооно 

97. Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комисс нь хүндэтгэх шалтгааны улмаас 
хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хэмжээ, хугацааг тогтоолгож чадаагүй 
даатгуулагчийн тахир дутуу болсныг нөхөн тогтоосон бол нийгмийн даатгалын 
хэлтэс (байцаагч) нь түүнд хэдэн сараас хэтрэхгүй хугацааны тэтгэврийг нөхөн 
олгох вэ? 

А.Комиссын шийдвэр гарсан өдрөөс 

B. 2 сараас хэтрэхгүй хугацаагаар  
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С. Нөхөн тогтоолгосон хугацаагаар 

D. Тэтгэврийг нөхөн олгохгүй 

98. Төмөр замын цэрэгжүүлсэн албанд 29 жил шимтгэл төлж ажиллаж байгаа, 44 нас 
хүрсэн даатгуулагч нь өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгож болох уу? 

А. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуулийн 4 
дүгээр зүйлийн 6 дахь хэсэгт зааснаар “...мөн 25-аас доошгүй жил 
тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлж төмөр замын цэрэгжүүлсэн 
хамгаалалтын албанд ажилласан” даатгуулагч өөрөө хүсвэл нас 
харгалзахгүйгээр өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгон авах эрхтэй гэж заасан 
тул тогтоолгоно 

B. Даатгуулагч 60 насанд хүрээгүй тул тогтоолгохгүй  

С. Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуулийн дагуу тогтооно 

D.Дээрх хариулт бүгд буруу 

99. Шүүхийн тогтоолоор ял эдэлж байгаа тахир дутуугийн тэтгэвэр авагчийн 
тэтгэврийг: 

А. Ял эдэлж байгаа хугацаанд нь тэтгэврийн 5 хувийг олгоно 

B. Ял эдэлж байгаа хугацаанд тэтгэврийг түр түдгэлзүүлнэ 

С.Тэтгэврийг актын хугацаа дуусаагүй тохиолдолд ял эдэлж байх хугацаанд 
нь үргэлжлүүлэн олгоно  

D. Ял эдэлж байх хугацаанд нь тэтгэврийн 30 хувийг тооцож олгоно 

100. Ял эдэлж байгаа хугацаанд тахир дутуугийн тэтгэвэр авагчийн хөдөлмөрийн 
чадвар алдалтын актын хугацаа дуусгавар болсон тохиолдолд түүний 
хөдөлмөрийн чадвар алдалтын актын хугацааг:  

А. Актын хугацааг хорих байгууллагын дэргэдэх эмнэлэг, хөдөлмөрийн 
магадлах комисс сунгана 

B. Актын хугацааг тухайн хорих байгууллагын харьяалах аймаг, дүүргийн 
нийгмийн даатгалын хэлтсийн дэргэдэх эмнэлэг, хөдөлмөрийн магадлах 
комисс сунгана 

С. Актын хугацааг сунгахгүй 

D. Ял эдэлж байх хугацаанд нь тэтгэврийн 30 хувийг тооцож олгоно 

101. Тахир дутуугийн тэтгэвэр авагч нь хүндэтгэх шалтгаангүйгээр өмнөх актын 
хугацааг дууссанаас хойш уг актыг үргэлжлүүлэн сунгуулахгүйгээр нэг жилийн 
дараа дахин тахир дутуу болсноо сэргээн тогтоолгосон гэвэл түүний тахир 
дутуугийн тэтгэврийг: 

А. Өмнөх тэтгэврийг үргэлжлүүлэн олгоно 

B. Тэтгэвэр тогтоох эрх үүсэхгүй 

С. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд 
заасны дагуу тэтгэврийн эрх үүсч байвал түүнд тэтгэврийг шинээр тогтоож 
олгоно 

D. Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр олгоно 

102. Тахир дутуугийн тэтгэвэр авагчийн сарын тэтгэврийн хэмжээг ямар тохиолдолд 
өөрчлөн тогтоох вэ? 

А. Тэтгэврийг тэтгэвэр авагчийн хүсэлтээр өөрчлөн тогтооно 
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B. Тэтгэврийг өөрчлөх шаардлагагүй  

С. Тэтгэврийг анх тэтгэвэр тогтооход сонгосон цалинг өөр хугацааны 
цалингаар солих тохиолдолд өөрчлөн тогтооно 

D. Тэтгэврийн анх тэтгэвэр тогтооход баримталсан шимтгэл төлсөн хугацаа, 
цалин хөлсний хэмжээ, хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хэмжээ 
өөрчлөгдсөн,тэтгэвэр тогтоолгосноос хойш 12 сараас доошгүй хугацаагаар 
ажил хөдөлмөр эрхэлж шимтгэл төлсөн тохиолдолд өөрчлөн тогтооно 

103. Даатгуулагч тахир дутуугийн тэтгэвэр тогтоолгох тухайн өргөдөл холбогдох 
баримт материалыг тахир дутуу болсноос хойш нийгмийн даатгалын байгууллага 
(байцаагч)-д хэдэн хоногийн дотор бүрдүүлж өгөх вэ? 

А. 30 хоногийн дотор, хүндэтгэх шалтгаантай бол 6 сарын дотор  

B. 15 хоногийн, хүндэтгэх шалтгаантай байсан бол 2 сарын дотор  

С. 14 хоногийн, хэрэв хүндэтгэх шалтгаантай байсан бол 3 сарын дотор 

D. 10 хоногийн, хэрэв хүндэтгэх шалтгаантай байсан бол 3 сарын дотор 

104. Тахир дутуугийн тэтгэвэр авагчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн 
хугацааны баримтыг хуурамчаар бүрдүүлснээс үндэслэлгүй илүү авсан 
тэтгэврийг:  

А. Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яамны албан бичгийг үндэслэн 
байцаагчаар тэтгэвэр авагчийн илүү авсан тэтгэврийг санд төлүүлнэ 

B. Шүүхийн шийдвэр буюу нийгмийн даатгалын байгууллагын шийдвэр 
(улсын байцаагчийн акт)-ийг үндэслэн тэтгэвэр авагчаар илүү авсан 
тэтгэврийг санд төлүүлнэ 

С. Нийгмийн даатгалын байгуулллагын албан бичгийг үндэслэн тэтгэвэр 
авагчаар илүү авсан тэтгэврийг санд төлүүлнэ 

D. Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын албан бичгийг үндэслэн илүү авсан 
тэтгэврийг санд төлүүлнэ 

105. Тахир дутуугийн бүрэн буюу хувь тэнцүүлсэн тэтгэврийн доод хэмжээ нь ямар 
төрлийн тэтгэвэр (бүрэн буюу хувь тэнцүүлсэн)-ийн доод хэмжээтэй тэнцүү 
байхаар тогтоогдсон бэ? 

А. Өндөр насны бүрэн буюу хувь тэнцүүлсэн тэтгэврийн доод хэмжээтэй 
тэнцүү байхаар тогтоогдсон  

B. Цэргийн алба хаасны бүрэн буюу хувь тэнцүүлсэн тэтгэврийн доод 
хэмжээтэйтэнцүү байхаар тогтоогдсон 

С. Хүн амын амьжиргааны доод түвшингийн хэмжээтэй тэнцүү байхаар 
тогтоогдсон 

D. Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээтэй тэнцүү байхаар тогтоогдсон 

106. Тахир дутуугийн тэтгэвэр авагчийн тэтгэврийн эрх зүйн харилцаа ямар 
тохиолдлуудад дуусгавар болох вэ? 

А. Ажилд орох,гадаадад түр хугацаагаар явах, өөр дүүрэгт шилжин суурьших 
зэрэг тохиолдолд  

B. Сайн дурын даатгалд даатгуулах, нас барах, өөр газар шилжин суурьших 
зэрэг тохиолдолд 
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С. Тэтгэвэр авагчийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтын актын хугацаа дуусгавар 
болох, цуцлагдах, нас барах, өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгох зэрэг 
тохиолдолд 

D. Албан журмын даатгалд хамрагдах, өөр аймаг дүүрэгт шилжин суурьших 
зэрэг тохиолдолд  

107. 1995 оноос өмнө хугацаат цэргийн албыг 3 жил 1 сар байлдагч, түрүүчээр 
хаасан иргэн үүнээс хойш өөр ямар нэгэн байгууллагад шимтгэл төлж 
ажиллаагүй байх үедээ өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвараа алдаж, тахир 
дутуу болсон тохиолдолд түүнд аль хуулийг үндэслэн тахир дутуугийн тэтгэврийг 
тогтоох вэ?  

А. Тухайн иргэнд тахир дутуугийн тэтгэвэр тогтоох эрх үүсэхгүй  

B. Нийгмийн халамжийн сангаас тухайн иргэнд тахир дутуугийн тэтгэвэр 
тогтооно 

С. Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд заасны дагуу 
тухайн иргэнд цэргийн хөдөлмөрийн чадвар алдсаны тэтгэвэр тогтооно 

D. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд 
заасан нөхцөл, болзлын дагуу тухайн иргэнд тахир дутуугийн тэтгэвэр 
тогтооно 

108. Нөхрөө нас барах үед 45 настай байсан эхнэрийг нь 10 жилийн дараа буюу 55 
насанд хүрэхэд нь талийгаачийн гэр бүлийн хөдөлмөрийн чадваргүй гишүүдэд 
тооцож, тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийг тогтоох уу? 

А. Нийгмийн халамжийн тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр тогтооно 

B. Тэтгэврийг 60 нас хүрсэн тохиолдолд тогтооно 

С.Тэтгэвэр тогтоох асуудлыг тусгай журмаар зохицуулна 

D.Нөхрөө нас барах үед эхнэр нь хөдөлмөрийн чадваргүй насан (55)-д 
хүрээгүй байсан тул түүнд тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр тогтоохгүй 

109. Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр авч байгаа гэр бүлийн хөдөлмөрийн чадваргүй 
хүүхдэд уг тэтгэврийг хэдэн нас хүртэл нь олгох вэ? 

А. Тэтгэврийг 20 нас хүртэл нь олгоно 

B. Тэтгэврийг 16 нас (суралцаж байгаа бол 19 нас) 

С.Тэтгэврийг 15 нас (суралцаж байгаа бол 18 нас) хүртэл олгоно 

D. Тэтгэврийг нас харгалзахгүй олгоно 

110. Эцгээ нас барснаас хойш хэдэн сарын дотор мэндэлсэн хүүхдийг тэжээгчээ 
алдсаны тэтгэвэр авах хүүхдийн тоонд оруулан тооцох вэ?  

А. Эцгээ нас барнаас хойш 270 хоногийн дотор төрсөн бол 

B. Эцгээ нас барснаас хойш 280 хоногийн дотор төрсөн бол 

С. Эцгээ нас барснаас хойш 290 хоногийн дотор төрсөн бол 

D. Эцгээ нас барснаас хойш 300 хоногийн дотор төрсөн бол 

111. Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр тогтоолгох өргөдөл, холбогдох баримт материалыг 
гэр бүлийн хөдөлмөрийн чадваргүй гишүүд нь тэжээгчийн нас барснаас хойш 
хэдий хугацааны дотор бүрдүүлж, нийгмийн даатгалын байгууллага (байцаагч)-
д өгөх вэ? 
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А. 14 хоногийн, хэрэв хүндэтгэх шалтгаантай байсан бол 3 сарын дотор 
бүрдүүлж нийгмийн даатгалын байгууллага (байцаагч)-д өгнө 

B. 15 хоногийн, хэрэв хүндэтгэх шалтгаантай байсан бол 1 сарын дотор 
бүрдүүлж нийгмийн даатгалын байгууллага (байцаагч)-д өгнө 

С. 10 хоногийн, хэрэв хүндэтгэх шалтгаантай байсан бол 6 сарын дотор 
бүрдүүлж нийгмийн даатгалын байгууллага (байцаагч)-д өгнө 

D. 21 хоногийн, хэрэв хүндэтгэх шалтгаантай байсан бол 4 сарын дотор 
бүрдүүлж нийгмийн даатгалын байгууллага (байцаагч)-д өгнө 

112. Тэжээгчээ алдсаны хувь тэнцүүлэн тогтоосон тэтгэврийн доод хэмжээг 
хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний хэдэн хувиас багагүй байхаар тогтоосон 
бэ? 

А. 30 хувиас багагүй байхаар тогтоосон 

B. 25хувиас багагүй байхаар тогтоосон 

С. 60 хувиас багагүй байхаар тогтоосон 

D. 50 хувиас багагүй байхаар тогтоосон 

113. Хөдөө аж ахуйн нэгдэлд 13 жил ажилласаар нэгдлийн гишүүний өндөр насны 
хувь тэнцүүлсэн тэтгэврийг тогтоолгосон иргэн нь УИХ-аас 2006 онд баталсан 
хуулийн дагуу өндөр насны бүрэн тэтгэврийн хэмжээгээр тэтгэврээ өөрчлөн 
тогтоолгон авч байгаад өвчний улмаас 2014 оны 9-р сарын 10-ны өдөр нас 
барж, ар гэрт нь хөдөлмөрийн чадваргүй 1 хүүхэд үлдсэн.Тэжээгчийн ар гэрт 
үлдсэн хөдөлмөрийн чадваргүй гишүүнд тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр тогтоолгох 
эрх үүсэх үү? 

А. Нас барагч нь өндөр насны бүрэн тэтгэвэр авч байсан тул түүний ар гэрийн 
хөдөлмөрийн чадваргүй гишүүнд тэжээгчээ алдсаны бүрэн тэтгэвэр 
тогтооно 

B. Тэжээгчийн ар гэрийн хөдөлмөрийн чадваргүй гишүүнд нийгмийн 
халамжийн тэтгэвэр тогтооно 

С. Тэжээгчийн ар гэрийн хөдөлмөрийн чадваргүй гишүүнд тэжээгчээ алдсаны 
тэтгэвэр тогтоохгүй 

D. Нас барагч нь нэгдэлд 13 жил ажилласан тул түүний гэр бүлийн 
хөдөлмөрийн чадваргүй гишүүнд тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийг хувь 
тэнцүүлэн тогтооно. 

114. Тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийг дор дурьдсан сангуудын аль төрлийн сангаас 
олгох вэ? 

А. Тэтгэврийн даатгалын сангаас 

B. Хүний хөгжил сангаас 

С. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 

D. Тэтгэмжийн даатгалын сангаас 

115. Тэжээгч нь тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг хэдэн жил төлсөн тохиолдолд 
түүний гэр бүлийн хөдөлмөрийн чадваргүй гишүүдэд тэжээгчээ алдсаны бүрэн 
тэтгэвэр тогтоолгох эрх үүсэх вэ? 

А. Тэжээгч нь тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нийтдээ 3-аас доошгүй жил 
төлсөн тохиолдолд 

B. Тэжээгч нь тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийг 15-иас доошгүй жил төлсөн  
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С Тэжээгч нь тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 18-аас доошгүй жил эсхүл 
нас барахын өмнөх тасралтгүй 5 жил төлсөн тохиолдолд 

D. Тэжээгч нь тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 20-иос доошгүй жил, эсхүл 
нас барахын өмнөх 5 жилийн 3 жилд төлсөн тохиолдолд 

116. Шимтгэл 20 жил төлөөгүй тэжээгч нь нас барахын өмнө тэтгэврийн даатгалын 
шимтгэлийг хэдэн жил төлсөн бол түүний гэр бүлийн хөдөлмөрийн чадваргүй 
гишүүдэд тэжээгчээ алдсаны бүрэн тэтгэвэр тогтоолгох эрх үүсэх вэ? 

А. Тэжээгч нь тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нас барахын өмнө заавал 10 
жил төлсөн тохиолдолд 

B. Тэжээгч нь тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийг нас барахын өмнө заавал 15 
жил төлсөн тохиолдолд 

С. Тэжээгч нь тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нас барахын өмнөх 5 жилийн 
3 жилд төлсөн тохиолдолд 

D. Тэжээгч нь тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нас барахын өмнөх 8 жилийн 
2 жилд төлсөн тохиолдолд 

117. Тэжээгч нь тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нийтдээ хэдээс доошгүй жил 
төлсөн тохиолдолд түүний гэр бүлийн хөдөлмөрийн чадваргүй гишүүдэд 
тэжээгчээ алдсаны хувь тэнцүүлсэн тэтгэвэр тогтоолгох эрх үүсэх вэ? 

А. Тэжээгч нь тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нийтдээ 2-оос доошгүй жил 
төлсөн тохиололд 

B. Тэжээгч нь тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нийтдээ 5-аас доошгүй жил 
үүнээс сүүлийн нэг жилд нь тасралтгүй төлсөн тохиолдолд 

С. Тэжээгч нь тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нийтдээ 3-аас доошгүй жил 
үүнээс сүүлийн нэг жилд нь тасралтгүй төлсөн тохиолдолд 

D. Тэжээгч нь тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийг нийтдээ 5-аас доошгүй жил 
төлсөн тохиолдолд 

118.Тэжээгчийн гэр бүлийн хөдөлмөрийн чадваргүй гишүүдэд тэжээгчээ алдсаны 
тэтгэврийг ямар ямар баримтыг үндэслэн тогтоох вэ? 

А. Тэжээгчийн хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтэр, 
өргөдөл,цалингийн тодорхойлолт, гэр бүлийн баталгаа, нас барсан тухай 
гэрчилгээ, гэр бүлийн хөдөлмөрийн чадваргүй гишүүдийн төрсний 
гэрчилгээ,зураг  

B. Хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтэр, эрүүл мэндийн 
даатгалын гэрчилгээ, албан байгууллагын тодорхойлолт  

С. Өргөдөл, зураг, тодорхойлолт, баг, хорооны захирамж, нийгмийн 
даатгалын дэвтрийн хуулбар, эрүүл мэндийн даатгалын гэрчилгээ 

D. Өргөдөл, цалингийн тодорхойлолт, сум дүүргийн засаг даргын захирамж, 
шийдвэр 

119. Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр авч байгаа хүүхэд бусдад үрчлэгдсэн тохиолдолд: 

А. Хүүхэд үрчлэгдсэн өдрөөс эхлэн тэтгэврийг зогсооно 

B. Хүүхэд үрчлэгдсэн өдрөөс эхлэн тэтгэврийг нийгмийн халамжийн сангаас 
зогсооно 

С. Тэтгэвэр олгох асуудлыг Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар шийдвэрлэнэ 

D.Уг хүүхдийн тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр авах эрх нь хэвээр хадгалагдана 
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120.Тэжээгчийн эхнэр, нөхрийн аль нэг ньямар тохиолдолд гэр бүлийн хөдөлмөрийн 
чадваргүй гишүүдэд тооцогдож тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр тогтоолгон авах эрх 
эдлэх вэ?  

А. Эхнэр,нөхрийн аль хөдөлмөрийн чадваргүй гишүүдэд тооцогдохгүй 

B. Хүүхдээ асарч ажиллаагүй байгаа тохиолдолд 

С. 8 нас хүрээгүй хүүхдээ асарч, ажил хийгээгүй байгаа тохиолдолд 

D. Хүүхдээ асарч бага цалинтай ажил хийж байгаа тохиолдолд 

121. Тэжээгч нь хэргийн учир ялын дээд хэмжээгээр шийтгэгдсэн тохиолдолд түүний 
гэр бүлийн хөдөлмөрийн чадваргүй гишүүдэд тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийг: 

А. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд 
заасны дагуу хөдөлмөрийн чадваргүй гишүүдэд тэжээгчээ алдсаны 
тэтгэвэр тогтооно 

B. Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр тогтоохгүй  

С. Шүүхийн шийдвэрийг үндэслэн тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр тогтооно 

D. Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын шийдвэрийг үндэслэн тэжээгчээ 
алдсаны тэтгэврийг гэр бүлийн хөдөлмөрийн чадваргүй гишүүдэд тогтооно 

122. Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр авагчийн сарын тэтгэврийн хэмжээг ямар 
тохиолдолд өөрчлөн тогтоох вэ? 

А. Тэтгэврийг өөрчлөн тогтоох боломжгүй  

B. Нийгмийн даатгалын байгууллагын шийдвэрийг үндэслэн тэтгэврийг 
өөрчлөн тогтоож болно 

С. Тэтгэврийг анх тэтгэвэр тогтооход баримталсан шимтгэл төлсөн хугацаа, 
цалин хөлсний хэмжээ,гэр бүлийн хөдөлмөрийн чадваргүй гишүүдийн тоо 
өөрчлөгдсөн тохиолдолд өөрчлөн тогтооно 

D. Тэтгэврийг анх тэтгэвэр тогтооход сонгосон цалинг өөрт хугацааны 
цалингаар солих тохиолдолд өөрчлөн тогтооно 

123. Гэр бүлийн хөдөлмөрийн чадваргүй нэг хүнд олгох тэжээгчээ алдсаны 
тэтгэврийг уг тэжээгчийн авч байсан сарын хөдөлмөрийн хөлс, орлогын 
дунджаас хэдэн хувиар бодож тогтоох вэ? 

А. Сарын хөдөлмөрийн хөлс, орлогын дунджаас 50% болон шимтгэлийг 15 
жилээс илүү төлсөн жил тутамд өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгосон 
хөдөлмөрийн хөлсний 1.5% хувь хэмжээнд ногдох хэсгээс 45%-иар бодож 
тогтооно 

B. Сарын хөдөлмөрийн хөлс,орлогын дунджаас 45% болон шимтгэлийг 20 
жилээс илүү төлсөн жил тутамд өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгосон 
хөдөлмөрийн хөлсний 1.5% хэмжээнд ногдох хэсгээс 50%-иар бодож 
тогтооно 

С. Сарын хөдөлмөрийн хөлс,орлогын дунджаас хөдөлмөрийн чадваргүй нэг 
хүнд харгалзсан 50%-иар бодож тогтооно 

D. Сарын хөдөлмөрийн хөлс, орлогын дунджийн 55 хувьд ногдох хэсгээс 65%-
иар бодож тогтооно. 

124. Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр авагчийн тэтгэврийн олголтыг ямар тохиолдолд 
түдгэлзүүлэн зогсоох вэ? 
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А. Нийгмийн даатгалын байгууллагын шийдвэрийг үндэслэн уг иргэний 
тэтгэврийн олголтыг түдгэлзүүлнэ 

B. Иргэдийн мэдээллийг үндэслэн тэтгэврийн олголтыг түдгэлзүүлнэ 

С. Тэтгэврийн олголтыг мэргэжлийн хяналтын байгууллагын шийдвэрийг 
үндэслэн түдгэлзүүлнэ 

D. Хуурамч бичиг баримт бүрүүлснээс тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр авах эрх 
үүсээгүй байхад тэтгэвэр тогтоолгон авсан нь тогтоогдсон бол уг 
тэтгэврийн олголтыг түдгэлзүүлнэ  

125. Дагавар хүүхэд нь ажиллаж байгаад нас барсан тохиолдолд түүний хойд эхийг 
гэр бүлийн хөдөлмөрийн чадваргүй гишүүдэд тооцож тэжээгчээ алдсаны 
тэтгэвэр тогтоох уу? 

А. Шүүхийн шийдвэр гаргуулсны үндсэн дээр тэжээгчийн тэтгэвэр тогтоох 
асуудлыг шийдвэрлэнэ 

B. Түүнд нийгмийн халамжийн тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр тогтооно 

С. Хойд эхийг хөдөлмөрийн чадваргүй гишүүдийн тоонд оруулж тэжээгчийн 
тэтгэвэр тогтооно 

D. Хойд эхийг тэжээгчийн хөдөлмөрийн чадваргүй гишүүдийн тоонд 
оруулахгүй тул тэтгэвэр тогтоохгүй 

126. Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр авч байгаад 16 насанд хүрч тэтгэвэр нь зогсоогдсон 
хүүхэд 19 нас хүрээгүй байхдаа дахин сургуульд элсэн орсон гэвэл түүнд 
тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийг хэдий хугацаанаас эхлэн олгох вэ? 

А. Түүнд тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийг сургуульд элсэн орсон энэ 
хугацаанаас эхлэн тогтоож олгоно 

B. Суралцах хугацаанд түүнд халамжийн тэтгэвэр тогтоож олгоно 

С. Тэтгэврийг 18 наснаас эхлэн тогтоож олгоно 

D. Авч байсан тэтгэврийг урьд нь зогсоосон тултүүнд тэжээгчээ алдсаны 
тэтгэврийг дахин тогтоох боломжгүй 

127. Тэжээгчээ адсаны тэтгэвэр авч буй хөдөлмөрийн чадваргүй хоёр хүүхэд нь өөр 
өөр хүний асрамжинд шилжин тус тусдаа амьдрах болсон тохиолдолд эдгээр 
хоёр хүүхдэд тэтгэврийг:  

А. Хоёр хүүхэд асран хамгаалагчтай болсон тул тэтгэвэр олгохгүй  

B. Тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийг хоёр хүүхдэд нэгтгэн нэг тэтгэвэр тогтоох 
бөгөөд уг тэтгэврийг тэдний хүсэлтээр адил хэмжээгээр хувааж олгоно 

С.Тэтгэврийг бага хүүхдэд нь олгоно 

D. Нийгмийн даатгалын байгууллага нь тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийг хоёр 
хүүхдийг 19 нас хүрсэн үед бөөнөөр нь олгоно 

128. Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр авч буй 15 настай хүүхэд ажил хөдөлмөр эрхэлж 
шимтгэл төлж байгаа тохиолдолд түүнд тэтгэврийг: 

А. Тэтгэврийг түүний авч буй сарын цалингийн хэмжээг харгалзан тэтгэврийн 
50 % -ийг олгоно 

B. Тэтгэвэр авагч цалин орлоготой болсон тул уг тэтгэврийн ажилд орсон 
өдрөөс эхлэн зогсооно 
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С. Тэтгэврийг түүний авч буй сарын цалингийн хэмжээг харгалзан тэтгэврийг 
75% -ийг олгоно 

D. Түүнд тэжээгчээ алдсаны  тэтгэврийг 16 нас хүртэл нь үргэлжлүүлэн олгоно 

129. Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр авч байгаа хүүхэд их, дээд сургуульд суралцаж 
байхдаа 18 насандаа гэр бүл болсон гэвэл түүнд уг тэтгэврийг:  

А. Гэр бүлтэй болж, орлоготой болсон тул тэтгэврийн олголтыг зогсооно 

B. Түүнд тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийг 18 нас хүртэл нь олгоно 

С. Түүнд тэтгэврийг суралцаж буй хугацаанд 19 нас хүртэл нь олгоно 

D. Тэтгэврийг 16 нас хүртэл нь олгоно 

130. Гэр бүлийн хөдөлмөрийн чадваргүй хоёр хүнд олгох тэжээгчээ алдсаны 
тэтгэврийг тэжээгчийн авч байсан сарын хөдөлмөрийн хөлс, орлогын дунджаас 
хэдэн хувиар бодож тогтоох вэ ? 

А. Сарын хөдөлмөрийн хөлс, орлогын дунджаас 45% болон шимтгэлийг 15 
жилээс илүү төлсөн жил тутамд өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгосон 
хөдөлмөрийн хөлсний 1.0% хэмжээнд ногдох хэсгээс 65%-иар бодож 
тогтооно 

B. Сарын хөдөлмөрийн хөлс, орлогын дунджаас 45% болон шимтгэлийг 20 
жилээс илүү төлсөн жил тутамд өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгосон 
хөдөлмөрийн хөлсний 1.5% хэмжээнд ногдох хэсгээс 75%-иар бодож 
тогтооно 

С. Сарын хөдөлмөрийн хөлс, орлогын дунджаас хөдөлмөрийн дунджаас 
хөдөлмөрийн чадваргүй хоёр хүнд харгалзсан 80%-иар бодож тогтооно 

D. Сарын хөдөлмөрийн хөлс, орлогын дунджийн 55 хувьд ногдох хэсгээс 85%-
иар бодож тогтооно 

131. Эцэг,эх нь гэрлэлтээ албан ёсоор батлуулаагүй байхад нь эцэг нь нас барсан 
тохиолдолд уг тэжээгчийн гэр бүлийн хөдөлмөрийн чадваргүй хүүхдүүдэд 
тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийг:  

А. Гэр бүл байсныг шүүхээр тогтоох бөгөөд уг шийдвэрийг үндэслэн тэтгэвэр 
тогтооно 

B. Улсын бүртгэлийн газраас гэрлэлтийн баталгааг нөхөн бичиж олгосны 
дараа тэтгэвэр тогтооно 

С.Тэтгэвэр тогтоох баримт бүрдээгүй тул уг хүүхдүүдэд тэтгэвэр тогтоохгүй  

D. Гэр бүл байсныг гомдлын шаардлагын зөвлөлийн хурлаар шийдвэрлэж уг 
зөвлөлийн шийдвэрийг үндэслэн тэтгэвэр тогтооно 

132.Эцэг, эх хоёроор тэжээлгэж байсан хүүхэд нь эцэг буюу эхийнхээ аль нэгийг нас 
барсны дараа нөгөө ажил хөдөлмөр эрхэлж, шимтгэл төлж байгаа тохиолдолд 
уг хүүхдэд тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийг:  

А. Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээгээр тогтооно 

B. Эцэг, эхийн аль 1 нь орлоготой тул түүнд тэтгэвэр тогтоохгүй 

С.Ажил хөдөлмөр эрхэлж шимтгэл төлж байгааг харгалзахгүйгээр уг хүүхдэд 
тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр тогтооно  

D. Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр тогтооно 



170 

133. Нөхөр буюу эхнэрийн аль нэгийг нас барснаас хойш үрчилж авсан хүүхдэд 
тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийг:  

А. Уг хүүхдэд тэтгэвэр тогтооно 

B. Уг хүүхдэд тэтгэвэр тогтоохгүй  

С. Уг хүүхдийн тэтгэврийн асуудлыг шүүхээр шийдвэрлүүлнэ 

D. Уг хүүхдэд нийгмийн халамжийн тэтгэвэр тогтооно 

134. Хойт эцэг нь нас барсан тохиолдолд түүний ар гэрт үлдсэн хөдөлмөрийн 
чадваргүй насны дагавар хүүхдэд тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийг: 

А. Уг хүүхдэд тэтгэвэр тогтоохгүй 

B.Уг хүүхдэд хүний хөгжил сангаас тэтгэвэр тогтооно 

С. Тэтгэврийг шүүхээр шийдвэрлүүлнэ 

D. Төрсөн эцэг, эхээс шүүхийн шийдвэрээр тэтгэвэр авдаггүй тохиолдолд уг 
хүүхдэд тэтгэвэр тогтооно 

135. Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр авч буй 18 настай хүүхэд нь сургуульд сурч байгаа 
тухай тодорхойлолтыг хуурамчаар бүрдүүлэн нийгмийн даатгалын хэлтэс өгч 
үндэслэлгүйгээр илүү тэтгэвэр авч санг хохироосон зөрчил илэрчээ. Түүний 
илүү авсан тэтгэврийг:  

А. Нийгмийн даатгалын улсын байцаагчийн тогтоосон актыг үндэслэн санд 
төлүүлнэ 

B. Гомдлын шаардлагын зөвлөлийн шийдвэрийг үндэслэн санд төлүүлнэ 

С. Нийгмийн даатгалын хэлтсийн албан бичиг, тодорхойлолтыг үндэслэн санд 
төлүүлнэ 

D. Нийгмийн даатгалын ерөний газрын албан бичгийг үндэслэн санд төлүүлнэ 

136. Өөр төрлийн тэтгэвэр авдаггүй тахир дутуу иргэн нь хөдөлмөрийн чадвар 
алдалтаа хэдэн хувиар тогтоолгосон тохиолдолд тэжээгчийн гэр бүлийн 
хөдөлмөрийн чадваргүй гишүүдэд тооцогдож тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр 
тогтоолгох эрх эдлэх вэ? 

А. Тэжээгчийг нас барах үед хөдөлмөрийн чадвараа 70, түүнээс дээш хувиар 
тогтоолгосон байх нөхцөлд тэтгэвэр тогтоолгоно 

B. Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр тогтоолгох гэр бүлийн хөдөлмөрийн чадваргүй 
гишүүдийн тоонд оруулахгүй 

С. Хөдөлмөрийн чадвараа 50-69 хувиар тогтоолгосон нөхцөлд тэтгэвэр 
тогтоолгоно 

D. Нийгмийн халамжийн сангаас тахир дутуугийн тэтгэвэр олгоно. 

137. Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр авагчийн тэтгэврийн эрх зүйн харилцаа ямар 
тохиолдлуудад дуусгавар болох вэ? 

А. Ажилд орох, гадаадад түр хугацаагаар явах, өөр дүүрэгт шилжин суурьших 
зэрэг тохиолдолд 

B. Тэтгэвэр авч буй хүүхэд 16 насанд хүрсэн эсхүл суралцаж байгаад 19 
насанд хүрсэн, хөдөлмөрийн чадваргүй гишүүд нас барах, өөр тэтгэврийн 
харилцаа үүсэх тогтоолгох зэрэг тохиолдолд 

С. Тэтгэвэр авагч нас барах, өөр аймагт шилжин суурьших зэрэг тохиолдолд 
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D. Албан журмын даатгалд хамрагдах, өөр аймагт, дүүрэгт шилжин суурьших 
зэрэг тохиолдолд 

138. Нас барсан даатгуулагчийн асрамжинд байсан гэр бүлийн хөдөлмөрийн 
чадваргүй дор дурдсан гишүүдээс аль нь тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр тогтоолгох 
хөдөлмөрийн чадваргүй гишүүдэд хамаарах вэ? 

А. Ажил хийж байгаад хөдөлмөрийн чадвар алдалтаа 65 хувиар тогтоолгосон 
даатгуулагч , суралцаагүй буй 17 настаы хүүхэд гэх зэрэг гишүүд  

B. 40 насандаа хөдөлмөрийн чадвар алдалтын акт тогтоолгосон даатгуулагч, 
тэжээгчийн нас барснаас хүйш үрчилж авсан 16 хүртэл насны хүүхэд болон 
бусад гишүүд 

С. 16 нас (суралцаж байгаа болон 19) хүрээгүй хүүхэд, төрөлхийн тахир дутуу 
буюу 16 нас хүрээгүй байхдаа тахир дутуу болсон хүүхэд, эрэгтэй нь 60, 
эмэгтэй нь 55 нас хүрсэн эхнэр,нөхөр гэх зэрэг гишүүд 

D. Ажил хийж буй 18 настай хүүхэд, эрэгтэй нь 50, эмэгтэй нь 45 нас хүрсэн 
эхнэр,нөхөр гэх зэрэг гишүүд  

139. Хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсаны тэтгэмжийг даатгуулагчийн хөдөлмөрийн 
чадвар түр алдахын өмнөх хэдэн сарын хөлс, орлогоос бодох вэ? 

А.Даатгуулагчийн сүүлийн 6 сарын хөдөлмөрийн хөлс, орлогоос 

B. Даатгуулагчийн сүүлийн бүтэн ажилласан 4 сарын хөдөлмөрийн хөлс, 
орлогоос 

С. Даатгуулагчийн сүүлийн 12 сарын хөдөлмөрийн хөлс, орлогоос 

D. Даатгуулагчийн сүүлийн бүтэн ажилласан 3 сарын хөдөлмөрийн хөлс, 
орлогоос 

140. Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийг 4 жил 11 сар төлсөн даатгуулагчийн 
хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсаны тэтгэмжийг хэдэн хувиар бодох вэ? 

А.55 хувиар бодно 

B.50 хувиар бодно 

С.75 хувиар бодно 

D.45 хувиар бодно 

141. Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийг 2002 оны 12-р сарын 25-наас 2013 оны 10-р 
сарын 1-ний өдөр хүртэл төлж, ажилласан даатгуулагчийн хөдөлмөрийн чадвар 
түр алдсаны тэтгэмжийг хэдэн хувиар бодох вэ? 

А.55 хувиар бодно 

B.45 хувиар бодно 

С.50 хувиар бодно 

D.75 хувиар бодно 

142. Улсад нийтдээ 26 жил ажилласны дотор АСА циркт зэрлэг амьтан сургаж 
тоглуулагчаар 18 жил ажилласан. Энэ тохиолдолд өндөр насны тэтгэвэр 
тогтоолгох эрх үүсэх үү? 

А.“...мэргэжлийн урлагийн байгууллагад...зэрлэг араатан, ан амьтан сургаж 
тоглуулагч ..”-аар 20-оос доошгүй жил ажилласан, эсхүл нийтдээ 25-аас 
доошгүй жил, үүнээс 15-аас доошгүй жил дурдсан мэргэжлээр ажиллаж 
тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн даатгуулагч өөрөө хүсвэл нас 
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харгалзахгүйгээр өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгон авах эрхтэй гэж заасан 
тул эрх үүснэ 

B.АСА цирк нь хувийн цирк тул мэргэжлийн урлагийн байгууллага гэж үзэхгүй 

С.Мэргэжлийн урлагийн байгууллагад 20 жил ажиллаагүй тул эрх үүсэхгүй 

D.Дээрх хариу бүгд зөв 

143.Албан журмын даатгалд хамрагдаж, шимтгэл төлж ажиллаж буй өндөр насны 
тэтгэвэр авагч нь ердийн өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвараа 2014 оны 10-р 
сарын 1-нээс эхлэн нийт 12 хоногийн хугацаагаар алдсанаар эмнэлгийн хуудас 
бичүүлсэн гэвэл түүнд хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмжийг ажил 
олгогчоос болон тэтгэмжийн даатгалын сангаас ажлын хэдэн өдрөөр тус тус 
тооцох олгох вэ? 

А.Ажлын 6 өдрийн тэтгэмжийг ажил олгогчоос, ажлын 4 өдрийн тэтгэмжийг 
тэтгэмжийн даатгалын сангаас бодож олгоно 

B. 6 өдрийн тэтгэмжийг ажил олгогчоос, 6 өдрийн тэтгэмжийг тэтгэмжийн 
даатгалын сангаас бодож олгоно 

С.Ажлын эхний 5 өдрийн тэтгэмжийг ажил олгогчоос, ажлын 3 өдрийн 
тэтгэмжийг тэтгэмжийн даатгалын сангаас бодож олгоно 

D.Өндөр насны тэтгэвэр авагчдад тэтгэвэр болон хөдөлмөрийн чадвар түр 
алдсаны тэтгэмжийг давхардуулан олгохгүй 

144. Хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсаны тэтгэмжийг дор дурдсан сангуудын аль 
төрлийн сангаас олгох вэ? 

А. Амьжиргааг дэмжих сангаас 

B.Тэтгэмжийн даатгалын сангаас 

С.Хөдөлмөр эрхлэлтийн сангаас 

D.Тэтгэврийн даатгалын сангаас 

145. Даатгуулагч тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийг хэдэн сараас доошгүй 
хугацаагаар төлсөн тохиолдолд хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсаны тэтгэмж 
авах эрх үүсэх вэ? 

А.Шимтгэлийг хөдөлмөрийн чадвараа түр хугацаагаар алдахаас өмнө 3, түүнээс 
дээш сарын хугацаагаар төлсөн тохиолдолд 

B.Шимтгэлийг хөдөлмөрийн хөдөлмөрийн чадвараа түр хугацаагаар алдахаас 
өмнө 5, түүнээс дээш сарын хугацаагаар төлсөн тохиолдолд 

С.Шимтгэлийг хөдөлмөрийн хөдөлмөрийн чадвараа түр хугацаагаар алдахаас 
өмнө 6, түүнээс дээш сарын хугацаагаар төлсөн тохиолдолд 

D.Шимтгэлийг хөдөлмөрийн хөдөлмөрийн чадвараа түр хугацаагаар алдахаас 
өмнө 9, түүнээс дээш сарын хугацаагаар төлсөн тохиолдолд 

146. Даатгуулагчийн хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсаны тэтгэмжийг: 

А.Нийт хоногоор тооцно 

B.Сараар тооцно 

С.Ажлын өдрөөр тооцно 

D.Улирлаар тооцно 

147. Даатгуулагчийн хөдөлмөрийн чадвар түр хугацаагаар алдсан ажлын эхний хэдэн 
өдрийн тэтгэмжийг нь ажил олгогчоос олгох вэ? 
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А.Ажлын эхний 6 өдрийн тэтгэмжийг ажил олгогчоос олгоно 

B.Эхний 7 өдрийн тэтгэмжийг ажил олгогчоос олгоно 

С. Ажлын эхний 5 өдрийн тэтгэмжийг ажил олгогчоос олгоно 

D.Актанд бичигдсэн эхний 3 өдрийн тэтгэмжийг ажил олгогчоос олгоно 

148. Даатгуулагч нь хуанлийн жилд дараа өвчилсөн тохиолдолд хөдөлмөрийн чадвар 
түр алдсанытэтгэмжийг ажлын хэдэн өдрөөс илүүгүй хугацаагаар тооцож олгох 
вэ? 

А.Нийтдээ ажлын 76 өдрөөс илүүгүй 

B.Нийтдээ ажлын 132 өдрөөс илүүгүй 

С.Нийтдээ ажлын 156 өдрөөс илүүгүй 

D.Нийтдээ ажлын 68 өдрөөс илүүгүй 

149. Даатгуулагчийн хөдөлмөрийн чадвар түр хугацаагаар алдсаны тэтгэмжийг ямар 
баримт үндэслэн олгох вэ? 

А.Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн тайлан, тооцооны хуудас, хөдөлмөрийн 
дэвтэр 

B.Хөдөлмөрийн дэвтэр, тодорхойлолт 

С.Албан бичиг, лавлагаа, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн тайлан 

D.Нийгмийн даатгалын дэвтэр, эмнэлгийн хуудас 

150. Даатгуулагчийн хөдөлмөрийн чадвар түр хугацаагаар алдсаны тэтгэмжийн 
олголтыгямар тохиолдолд түдгэлзүүлэн зогсоох вэ? 

А.Шимтгэл төлсөн хугацааны болон эмнэлгийн хуудсыг хуурамчаар 
бүрдүүлсэнээс хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж үүсээгүй байхад 
тэтгэмж тогтоолгон авсан нь тогтоогдсон бол уг тэтгэмжийн олголтыг 
түдгэлзүүлнэ 

B.Шимтгэл тооцооны мэдээллийн санд тухайн даатгуулагчийн цалинг буруу 
оруулсныг үндэслэн тэтгэмжийн олголтыг түдгэлзүүлнэ 

С.Ажил олгогч нь тухайн даатгуулагчийн шимтгэл ногдуулсан цалин, орлогын 
мэдээллийг ирүүлээгүй бол тэтгэмжийн олголтыг түдгэлзүүлнэ 

D.Нийгмийн даатгалын байгууллагын шийдвэрийг үндэслэн даатгуулагчийн 
тэтгэмжийн олголтыг түдгэлзүүлнэ 

151. Эмнэлгийн байгууллага нь даатгуулагчийн эмнэлгийнхуудсыг хэд хоногийн дотор 
бичиж олгох вэ? 

А.Даатгуулагчийг эмнэлгээс гарснаас хойш ажлын 7 хоногийн дотор бичиж 
олгоно 

B.Даатгуулагчийг эмнэлгээс гарснаас хойш ажлын 10 хоногийн дотор бичиж 
олгоно 

С.Даатгуулагчийг эмнэлгээс гарсан өдөр нь буюу эмчлүүлж дууссанаас хойш 
ажлын 5 хоногийн дотор бичиж олгоно 

D.Даатгуулагчийг эмнэлгээс гарснаас хойш ажлын 5 хоногийн дотор бичиж 
олгоно 

152. Ажил олгогч нь даатгуулагчидад олгосон хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны 
тэтгэмжийн тооцооны хуудас, тайлан, холбогдох баримт материалыг нийгмийн 
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даатгалын хэлтэс, тасаг /байцаагч/-тай хэдийн хугацааны дотор ирүүлж, тооцоог 
хийх вэ? 

А.Тэтгэмжийн тооцоог 2 долоо хоногийн, хүндэтгэх шалтгаантай бол 8 сарын 
дотор хийнэ 

B.Тэтгэмжийн тооцоог 6 долоо хоногийн, хүндэтгэх шалтгаантай бол 3 сарын 
дотор хийнэ 

С.Тэтгэмжийн тооцоог 6 долоо хоногийн, хүндэтгэх шалтгаантай бол 3сарын 
дотор хийнэ 

D.Тэтгэмжийн тооцоог даатгуулагч хөдөлмөрийн чадвар түр алдсан өдрөөс 
хойш 4 долоо хоногийн, хэрэв хүндэтгэх шалтгаантай бол 6 сарын дотор 
хийнэ 

153. Даатгуулагч нь байнга оршин суугаа газраасаа өөр газарт албан томилолтоор 
явж байхдаа буюу ээлжийн амралттай байх хугацаандаа өвчилсөн тохиолдолд 
тухайн эмнэлгийн байгууллага түүнд эмнэлгийн хуудсыг: 

А.Амбулаториор 3 хүртэл хоног, хэрэв эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлсэн бол 14 
хоногийн хугацаанд нь бичиж  

B.Амбулаториор 3 хүртэл хоног, хэрэв эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлсэн бол 21 
хоногийн хугацаанд нь бичиж  

С.Амбулаториор 3 хүртэл хоног, хэрэв эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлсэн бол 21 
хоногийн хугацаанд нь бичиж  

D.Амбулаториор 5 хүртэл хоног, хэрэв эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлсэн бол 
эмчлүүлсэн хугацаанд нь бичиж олгоно 

154. Нийгмийн даатгалын сайн дураар даатгуулагч нь ердийн өвчний улмаас эмнэлэгт 
хэвтэж эмчлүүлсэн тохиолдолд түүнд эмнэлгийн хуудсыг хэдийн хугацаагаар 
бичиж олгох вэ? 

А.Даатгуулагчийн эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлсэн хугацаагаар нь эмнэлгийн 
хуудас бичиж олгоно 

B.7 хоногийн хугацаагаар эмнэлгийн хуудас бичиж олгоно 

С.Ажил хөдөлмөр эрхлээгүй тул эмнэлгийн хуудас бичиж олгохгүй 

D.Ажил хийдэггүй учраас 5 хоногийн хугацаагаар эмнэлгийн хуудас бичиж 
олгоно 

155. Ажиллаж байгаа үндсэн байгууллагаас гадна 2-3 байгууллагад давхар ажил үүрэг 
гүйцэтгэж шимтгэл төлж байгаа даатгуулагч нь хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсан 
тохиолдолд түүнд эмнэлгийн хуудсыг: 

А.Эмнэлэг нь даатгуулагчид эмнэлгийн хуудас бичиж олгохгүй 

B.Үндсэн байгууллагаас өөр 1 байгууллагаар бичиж олгоно 

С.Зөвхөн ажиллаж байгаа үндсэн байгууллагаар нь эмнэлгийн хуудсыг бичиж 
олгоно 

D.Ажиллаж байгаа байгууллага тус бүр дээр бичиж олгоно 

156. Дор дурдсан тохиолдлуудаас аль тохиолдолд нь даатгуулагчид эмнэлгийн хуудас 
бичиж олгохгүй вэ? 

А.Амбулаториор эмчлүүлсэн тохиолдолд  

B.Хуурамч бичиг баримт бүрдүүлсэн тохиолдолд 
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С.Эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлсэн тохиолдолд 

D.Амбулатор болон эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлсэн тохиолдолд 

157. Даатгуулагч нь хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж авч дууссаны дараа 
хэдэн сараас доошгүй хугацаагаар шимтгэл төлсөн тохиолдолд дахин тэтгэмж 
авах эрх үүсэх вэ? 

А.Даатгуулагч нь тэтгэмжийн даатгалын санд 3 сараас доошгүй хугацаагаар 
шимтгэл төлсөн нөхцөлд 

B.Даатгуулагч нь тэтгэмжийн даатгалын санд 9 сараас доошгүй хугацаагаар 
шимтгэл төлсөн нөхцөлд 

С.Даатгуулагч нь тэтгэмжийн даатгалын санд 6 сараас доошгүй хугацаагаар 
шимтгэл төлсөн нөхцөлд 

D.Даатгуулагч нь тэтгэмжийн даатгалын санд шимтгэл төлөх шаардлагагүй 

158.Нийгмийн даатгалд албан журмаар даатгуулагч эхэд жирэмсний болон 
амаржсаны тэтгэмжийг хөдөлмөрийн хөлс, орлогын дунджаас хэдэн хувиар бодож, 
хэдэн сарын хугацаанд олгох вэ? 

А.80%-иар бодож, 6 сарын хугацаанд олгоно 

B.100%-иар бодож, 4 сарын хугацаанд олгоно 

С. 90%-иар бодож, 4 сарын хугацаанд олгоно 

D. 70%-иар бодож, 6 сарын хугацаанд олгоно 

159. Нийгмийн даатгалд сайн дураар даатгуулагч эхэд жирэмсний болон амаржсаны 
тэтгэмжийг хөдөлмөрийн хөлс, орлогын дунджаас хэдэн хувиар бодож, хэдэн 
сарын хугацаанд олгох вэ? 

А.40%-иар бодож, 3 сарын хугацаанд олгоно 

B.80%-иар бодож, 5 сарын хугацаанд олгоно 

С.70%-иар бодож, 4 сарын хугацаанд олгоно 

D.100%-иар бодож, 4 сарын хугацаанд олгоно 

160. Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийг жирэмсний чөлөө авахаас өмнө хэдэн сараас 
доошгүй хугацаагаар төлсөн даатгуулагч эхэд жирэмсний болон амаржсаны 
тэтгэмж авах эрх үүсэх вэ? 

А.Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийг жирэмсний чөлөө авахаас өмнө 24 
сараас доошгүй хугацаанд, үүнээс сүүлийн 12 сард нь тасралтгүй төлсөн 
нөхцөлд 

B.Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийг жирэмсний чөлөө авахаас өмнө 10 
сараас доошгүй хугацаанд, үүнээс сүүлийн 8 сард нь тасралтгүй төлсөн 
нөхцөлд 

С.Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийг жирэмсний чөлөө авахаас өмнө 10 
сараас доошгүй хугацаанд, үүнээс сүүлийн 8 сард нь тасралтгүй төлсөн 
нөхцөлд 

D.Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийг жирэмсний чөлөө авахаас өмнө 12 
сараас доошгүй хугацаанд, үүнээс сүүлийн 6 сард нь тасралтгүй төлсөн 
нөхцөлд 

161. Жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмжийг дор дурдсан сангуудын аль төрлийн 
сангаас олгох вэ? 
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А.Тэтгэмжийн даатгалын сангаас 

B.Тэтгэврийн даатгалын сангаас 

С.Ажилгүйдлийн даатгалын сангаас 

D.Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас 

162. Албан журмаар даатгуулагч эхэд жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмжийг хэдэн 
сарын хөдөлмөрийн хөлс, орлогын дунджаас тооцох вэ? 

А.Тэтгэмжийг сүүлийн 9 сарын хөдөлмөрийн хөлс, орлогын дунджаас 

B.Тэтгэмжийг сүүлийн 10 сарын хөдөлмөрийн хөлс, орлогын дунджаас 

С.Тэтгэмжийг даатгалын шимтгэлийг жирэмсний чөлөө авахаас өмнөх шимтгэл 
төлсөн сүүлийн 12 сарын хөдөлмөрийн хөлс, орлогын дунджаас 

D.Тэтгэмжийг сүүлийн 6 сарын хөдөлмөрийн хөлс, орлогын дунджаас 

163. Эмнэлгийн байгууллага нь даатгуулагч эхэд жирэмсний болон амаржсаны 
тэтгэмж авах эмнэлгийн хуудсыг хэдэн хоногийн хугацаагаар, хэдэн удаа бичиж 
олгох вэ? 

А.30 хоногийн хугацаагаар, 4 удаа 

B.60 хоногийн хугацаагаар, 2 удаа 

С.20 хоногийн хугацаагаар, 6 удаа 

D.120 хоногийн хугацаагаар,1 удаа 

164. Жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмж авах болзол хангасан даатгуулагч эх 
гадаад оронд түр хугацаагаар амьдарч байгаа тохиолдолд түүнд жирэмсний болон 
амаржсаны эмнэлгийн хуудсыг: 

А.Тухайн даатгуулагч эх нь Монгол улсад амьдраагүй тул эмнэлгийн хуудас 
бичиж тэтгэмж олгохгүй 

B.Тухайн даатгуулагч эхэд жирэмсний болон амаржсаны эмнэлгийн хуудас 
бичиж тэтгэмж олгох асуудлыг Нийгэм хамгааллын тухай гэрээ хэлэлцээрт 
заасан журмын дагуу зохицуулна 

С.Амьдарч буй орныхоо эмнэлгийн байгууллагын жирэмсний амаржсаны 
тодорхойлолтоор тухайн нийгэм хамгааллын байгууллага тэтгэмж олгоно 

D.Амьдарч буй орны эмнэлгийн байгууллагын жирэмсний амаржсаны 
тодорхойлолтыг үндэслэн тухайн даатгуулагч эхэд харьяалах эрүүл 
мэндийн төв /эмнэлэг/-ийн эмч нарын зөвлөгөөний шийдвэрээр эмнэлгийн 
хуудас бичиж олгоно  

165. Нийгмийн даатгалд албан журмын болон сайн дураар даатгуулагч эхийн 
амаржсаны тэтгэмжийг дор дурдсан хөдөлмөрийн хөлс, орлогын дунджаас бодож 
олгоно: 

А.Тухайн үеийн хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс бодож олгоно 

B.Жишиг цалин хөдөлмөрийн хөлс, орлогын дунджаас бодож олгоно 

С.Жирэмсний тэтгэмж бодсон хөдөлмөрийн хөлс, орлогын дунджаас бодож 
олгоно 

D.Адилтгах албан тушаалын цалингаар бодож олгоно 

166. Даатгуулагч эхэд жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмжийг ямар ямар баримтыг 
үндэслэн бодож олгох вэ? 
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А.Нийгмийн даатгалын дэвтэр, эмнэлгийн байгууллагаас олгосон эмнэлгийн 
хуудас 

B.Хөдөлмөрийн дэвтэр, албан бичиг,  

С.Өргөдөл, тодорхойлолт, хөдөлмөрийн дэвтрийн хуулбар, магадлагаа 

D.Өргөдөл, тодорхойлолт, нийгмийн даатгалын дэвтэр, эмнэлгийн магадлагаа 

167. Эмнэлгийн байгууллага нь даатгуулагч эхийг жирэмсний болон амаржсаны 
амралт эдэлснээс хойш эмнэлгийн хуудсыг нь хэдэн хоногийн дотор бичиж олгох 
вэ? 

А.Жирэмсний амралт эдэлснээс хойш 7 хүртэл, хоногийн болон амаржсаны 
дараа 10 хүртэл хоногийн дотор бичиж олгоно 

B.Жирэмсний амралт эдэлснээс хойш 3 хүртэл, хоногийн болон амаржсаны 
дараа 5 хүртэл хоногийн дотор бичиж олгоно 

С.Жирэмсний амралт эдэлснээс хойш 10 хүртэл, хоногийн болон амаржсаны 
дараа 21 хүртэл хоногийн дотор бичиж олгоно 

D.Жирэмсний амралт эдэлснээс хойш болон амаржсаны дараа 30 хүртэл 
хоногийн дотор бичиж олгоно 

168. Ажил олгогч нь даатгуулагч эхэд олгосон жирэмсний болон амаржсаны 
тэтгэмжийн тооцооны хуудас, тайлан холбогдох баримт материалыг нийгмийн 
даатгалын хэлтэс, тасаг /байцаагч/-т хэдий хугацааны дотор ирүүлж, тооцоог хийх 
вэ? 

А.Тэтгэмжийн тооцоог 4 долоо хоногийн дотор, хүндэтгэх шалтгаантай бол 7 
долоо хоногийн дотор хийнэ 

B.Тэтгэмжийн тооцоог даатгуулагч эхийн жирэмсний болон амаржсаны 
эмнэлгийн хуудас авснаас хойш 4 долоо хоногийн дотор, хүндэтгэх 
шалтгаантай бол 6 долоо хоногийн дотор хийнэ 

С.Тэтгэмжийн тооцоог 3 долоо хоногийн дотор, хүндэтгэх шалтгаантай бол 4 
долоо хоногийн дотор хийнэ 

D.Тэтгэмжийн тооцоог 6 долоо хоногий дотор, хүндэтгэх шалтгаантай бол 8 
долоо хоногийн дотор хийнэ 

169. Даатгуулагч эхийн жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмжийн олголтын ямар 
тохиолдолд түдгэлзүүлэх вэ? 

А.Нийгмийн даатгалын байгууллагын шийдвэрийг үндэслэн даатгуулагч эхийн 
тэтгэмжийн олголтыг түдгэлзүүлнэ 

B.Мэдээллийн санд тухайн даатгуулагч эхийн цалинг буруу оруулсныг 
үндэслэн тэтгэмжийн олголтыг түдгэлзүүлнэ 

С.Ажил олгогч нь тухайн даатгуулагч эхийн шимтгэл ногдуулсан цалин, 
орлогын мэдээ, тайланг ирүүлээгүй бол тэтгэмжийг түдгэлзүүлнэ 

D.Эмнэлгийн хуудсыг хуурамчаар бичүүлж жирэмсний болон амаржсаны 
тэтгэмж авах эрх үүсээгүй байхад тэтгэмж тогтоолгон авсан нь тогтоогдсон 
бол уг тэтгэмжийн олголтыг түдгэлзүүлнэ 

170. Даатгуулагч эх нь амаржсаны амралтын хугацааг дуусгалгүйгээр ажлын зайлшгүй 
шаардлагаар урьд нь эрхэлж байсан ажилдаа эргэж орсон тохиолдолд түүнд 
олгосон тэтгэмжийг: 

А.Тэтгэмжийг олгоно 



178 

B.Тэтгэмжийг цалингийн хэмжээг харгалзан хасч олгоно 

С.Ажилд орсон өдрөөс эхлэн тэтгэмжийг олгоно 

D.Тэтгэмжийг суутган тооцож сард төлүүлнэ 

171.Хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж буй даатгуулагч эх нь нийгмийн даатгалын 
шимтгэлийг 2013 оны 3-р сарын 3-ний өдрөөс 2014 оны 1-р сарын 1-ний өдөр 
хүртэл тасралтгүй төлж байгаад мөн оны 1, 2 сард цалингүй чөлөөтэй 
байсан.Тэрээр ажилдаа 3-р сарын 1-ний өдрөөс эргэн орсноос хойш шимтгэл төлж 
байгаад 10-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн жирэмсний амралтаа эдлэхээр эмнэлгийн 
хуудас бичүүлсэн гэвэл түүнд жирэмсний амаржсаны тэтгэмж авах эрх үүсэх үү? 

А.Даатгуулагч эхийн шимтгэл төлсөн 12 сарын эхний 1-6 сард тасралтгүй 
шимтгэл төлөгдөөгүй тул түүнд тэтгэмж авах эрх үүсэхгүй  

B. Хуульд заасан болзлыг даатгуулагч эх нь хангаж буй тул жирэмсний чөлөө 
авахын өмнө тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл төлсөн 12 сарын эхний 6 сарын 
дотор шимтгэл төлөөгүй сарын тасалдлыг харгалзахгүйгээр түүнд тэтгэмж 
авах эрх үүснэ 

С.Даатгуулагч эхийн шимтгэл төлсөн сарууд тасарсан тул тэтгэмжийг ажил 
олгогч хариуцаж олгоно 

D.Даатгуулагч эхийн шимтгэл төлсөн сарууд тасарсан тул нийгмийн халамжийн 
сангаас тэтгэмж олгоно 

172.Даатгуулагч нас барахын өмнө тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийг хэдэн сараас 
доошгүй хугацаанд төлсөн тохиолдолд түүний оршуулгад зориулан оршуулгын 
тэтгэмж авах эрх үүсэх вэ? 

А.Шимтгэлийг нийтдээ 36 сараас доошгүй хугацаанд төлсөн байна 

B. Шимтгэлийг нийтдээ 48 сараас доошгүй хугацаанд төлсөн байна 

С. Шимтгэлийг нийтдээ 12 сараас доошгүй хугацаанд төлсөн байна 

D. Шимтгэлийг нийтдээ 30 сараас доошгүй хугацаанд төлсөн байна 

173. Оршуулгын тэтгэмжийг дор дурдсан сангуудын аль төрлийн сангаас нь олгох вэ? 

А.Тэтгэврийн даатгалын сангаас 

B.Нийгмийн халамжийн сангаас 

С.Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас 

D.Тэтгэмжийн даатгалын сангаас 

174. Нийгмийн даатгалын байгууллага /байцаагч/ нь оршуулгын тэтгэмжийг ямар 
баримтыг үндэслэн олгох вэ?  

А.Тэтгэмжийг хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтэр, нас барсны 
гэрчилгээ, өргөдлийг тус тус үндэслэн тогтооно 

B.Тэтгэмжийг нас барсны гэрчилгээ, өргөдлийг үндэслэн олгоно 

С.Тэтгэмжийг өргөдөл, албан тодорхойлолтыг үндэслэн олгоно 

D.Тэтгэмжийг хороо, багийн тодорхойлолтыг үндэслэн олгоно 

175. Даатгуулагчийн хөдөлмөрийн чадвар алдсан шалтгаан, хувь хэмжээ,хугацаа 
болон хөдөлмөрийн нөхцлийг буруу тогтоосон албан тушаалтныг хэдэн төгрөгөөр 
торгох шийтгэл ногдуулах вэ? 

А. 15000-25000 төгрөгөөр  
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B. 20000-60000 төгрөгөөр  

С. 10000-50000 төгрөгөөр  

D. 15000-30000 төгрөгөөр  

176. Тахир дутуугийн тэтгэвэр авагчийн тэтгэврээс суутгах нэг удаагийн суутгалын 
хэмжээ нь түүний сарын тэтгэврийн хэдэн хувиас хэтрэхгүй байх ёстой вэ? 

А. Сарын тэтгэмжийн 40%-иас хэтрэхгүй 

B. Сарын тэтгэврийн 15%-иас хэтрэхгүй 

С. Сарын тэтгэврийн 30%-иас хэтрэхгүй 

D.Сарын тэтгэврийн 50%-иас хэтрэхгүй 

177. 1991 онд батлагдсан Тэтгэврийн хуульд заасан болзлын дагуу 1 жил 8 сар 
ажиллаж тахир дутуугийн бүрэн тэтгэвэр авч байгаа тэтгэвэр авагчийн 
хөдөлмөрийн чадвар алдалтын актын хугацаа 2014 оны 5-р сарын 1-нд 
цуцлагдсан боловч комисс мөн оны 10-р сарын 1-нээс түүний тахир дутуу болсныг 
дахин сэргээн тогтоосон гэвэл тахир дутуугийн тэтгэврийг: 

А. 6 сарын дотор дахин хөдөлмөрийн чадвар алдалтын акт тогтоолгосон тул 
түүнд урьд тахир дутуугийн тэтгэвэр тогтоолгоход баримталсан хөдөлмөрийн 
хөлсний хэмжээ,шимтгэл төлсөн хугацааг үндэслэн тэтгэвэр тогтооно 

B. Нийгмийн даатгалын тухай хуульд заасан шимтгэл төлбөл зохих хугацааг 
хангаагүй тул өмнө авч байсан тэтгэврийг тогтоож олгох боломжгүй  

С. Тэтгэвэр тогтоох эрх үүсэхгүй тул үүнд 2014 оны 10-р сарын 1нээс эхлэн 
нийгмийн халамжийн тэтгэвэр тогтоож олгоно 

D. 5 сарын дотор дахин хөдөлмөрийн чадвар алдалтын акт тогтоолгосон тул 
тахир дутуугийн тэтгэврийг хувь тэнцүүлэн тогтоож олгоно 

178. Өндөр насны тэтгэвэр авагч нь сарын тэтгэврийн хэмжээгээ өөрчлүүлэх тухай 
өргөдөл, холбогдох баримтыг нийгмийн даатгалын байгууллага (байцаагч)-д 2014 
оны 9-р сарын 13-ний өдөр ирүүлсэн гэвэл түүний өөрчлөгдсөн тэтгэврийг тухайн 
сарын хэдний өдрөөс эхлэн олгох вэ? 

А. 2014 оны 9-р сарын 1-нээс эхлэн олгоно 

B. 2014 оны 9-р сарын 14-нөөс эхлэн олгоно 

С. 2014 оны 9-р сарын 13-наас эхлэн олгоно 

D. 2014 оны 9-р сарын 15-наас эхлэн олгоно 

179. Даатгуулагч өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгох холбогдох баримт материал, 
өргөдлийг тэтгэвэр тогтоолгох насанд хүрсэнээс хойш нийгмийн даатгалын 
байгууллага (байцаагч)-д 2014 оны 9-р сарын 8-ний өдөр ирүүлсэн гэвэл түүний 
тэтгэврийг хэдний өдрөөс эхлэн тогтоох вэ? 

А. Тэтгэврийг 2014 оны 9-р сарын 15-наас эхлэн тогтооно 

B.Тэтгэврийг 2014 оны 9-р сарын 8-ны өдрөөс эхлэн тогтоож олгоно 

С.Тэтгэврийг тэтгэвэр тогтоолгох насанд хүрсэн өдрөөс эхлэн тогтооно.  

D. Тэтгэврийг 2014 оны 9-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн тогтоож олгоно. 

180. Доорх нөхцөлүүдээс аль нь өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгох үндсэн болзол, 
нөхцөл биш вэ? 

А. Тэтгэвэр тогтоолгох насанд хүрсэн байх, (эр 60, эм 55) 
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B. Шимтгэл төлж ажилласан хугацааг хангасан байх (20-иос доошгүй жил) 

С. Ажлаас чөлөөлөгдөж хөдөлмөрийн гэрээ дууссан байх 

D. Ямар нэг ял шийтгэлгүй байх 

181. Төрүүлсэн болон 3 хүртэл настайд нь үрчлэн авсан дөрөв ба түүнээс дээш 
хүүхдээ 6 нас хүртэл нь өсгөсөн, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 20-иос 
доошгүй жил төлсөн даатгуулагч эхэд... 

А. Заавал 55 насхүрээдтэтгэвэртогтоолгоно 

B. 50 нас хүрээд өөрөө хүсвэл тэтгэвэр тогтоолгож болно 

С. 55 эсвэл 60 нас хүрээд тэтгэвэр тогтоолгож болно    

D. Дээрх хариултууд бүгд буруу 

182.Хөдөлмөрийн чадвараа алдаж тахир дутуу болсон даатгуулагчид нийгмийн 
даатгалын сангаас ямар тохиолдолд тахир дутуугийн тэтгэврийг олгохгүй байх вэ? 

А. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд заасан 
тахир дутуугийн тэтгэвэр тогтоолгох нөхцөл, болзлыг хангаагүй 

B. Ердийн өвчин, ахуйн ослын улмаас хөдөлмөрийн чадвараа 70-иас доош 
хувиар алдсан тохиолдолд 

С. Тахир дутуугийн тэтгэвэр авч байх хугацаандаа  ажил хөдөлмөр хийж байгаа 
тохиолдолд 

D. Дээрх бүгд зөв 

183. Оршуулгын тэтгэмжийн хэмжээ нь: 

А. 300 000 ₮        

B. 148 500 ₮    

С. 800 000 ₮    

D. 620 000 ₮                     

184.Оршуулгын тэтгэмжийг даатгуулагчийн шимтгэл төлсөн хугацааг 
харгалзахгүйгээр олгох тохиолдол: 

А.Даатгуулагч Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний улмаас 
нас барсан бол 

B. Ээлжийн амралтаа эдэлж байгаад ердийн өвчний улмаас нас барсан   бол 

С. Ажлын бус цагаар байгалийн гамшигт өртөж нас барсан бол 

D. Дээрх бүгдээрээ буруу 

185. Даатгуулагч эхийн амаржсаны тэтгэмж бодох сарын дундаж цалингийн 
бүрэлдэхүүнд жирэмсний хоёр сарын тэтгэмжийг: 

А. Тооцохгүй                                                

B. Даатггуулагч өөрөө хүсвэл тооцно 

С. Тооцно 

D. Дээрх бүгдээрээ буруу 

186. Сонгодог урлагийн байгууллагад гоцлол дуучнаар ажиллаж байсан даатгуулагч 
эмэгтэй дараах тохиолдолд өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгох эрхтэй. 
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А. Нийтдээ 20-оос доошгүй жил тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн буюу уг 
ажил мэргэжлээр ажилласан, 55 нас хүрсэн  

B. Уг ажил мэргэжилд 20-иос доошгүй жил, эсхүл нийтдээ 25-аас доошгүй жил, 
үүнээс 15-аас доошгүй жил уг ажил мэргэжилд ажилласан бол нас 
харгалзахгүйгээр 

С. Нийтдээ 25-оос доошгүй жил тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн буюу уг 
ажил мэргэжлээр ажилласан, 50 нас хүрсэн  

D. Дээр дурдсан нөхцлийн аль аль нь буруу. 

187.Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийг 5 жил 2 сар төлсөн даатгуулагчийн 
хөдөлмөрийн чадвараа алдсаны тэтгэмжийг хэдэн хувиар тооцох вэ? 

А.45% 

B.50% 

С.55% 

D.75% 

188. Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийг 4 сар төлсөн даатгуулагчийн хөдөлмөрийн 
чадвараа алдсаны тэтгэмжийг хэдэн хувиар тооцох вэ? 

А.45% 

B.50% 

С.55% 

D.75% 

189. Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийг 39 жил 11 сар төлсөн даатгуулагчийн 
хөдөлмөрийн чадвараа алдсаны тэтгэмжийг хэдэн хувиар тооцох вэ? 

А.45% 

B.50% 

С.55% 

D.75% 

190. Даатгуулагч (эрэгтэй)-д дор дурдсан болзлыг хангасан тохиолдолд хөдөлмөрийн 
хүнд нөхцлөөр өндөр насны тэтгэвэр авах эрх үүснэ 

А. Нийтдээ 20 жил түүнээс 10-аас доошгүй жил нь хөдөлмөрийн хүнд нөхцөлд 
ажиллаж тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг төлсөн, 55 нас хүрсэн бол 

B. Нийтдээ 20-оос доошгүй жил үүнээс 12 жил 6 сараас доошгүй хугацааг нь 
хөдөлмөрийн хүнд ажиллаж тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг төлсөн,55 нас 
хүрсэн бол 

С. Нийтдээ 20 жил үүнээс 8 жил 11 сар нь хөдөлмөрийн хүнд нөхцөлд ажиллаж 
тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг төлсөн, 50 нас хүрсэн бол 

D. Нийтдээ 25 жил үүнээс 7 жил 6 сар нь хөдөлмөрийн хүнд нөхцөлд ажиллаж 
тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг төлсөн, 55 нас хүрсэн бол 

191. Даатгуулагч (эмэгтэй)-д дор дурдсан болзлыг хангасан тохиолдолд 
хөдөлмөрийн хүнд нөхцлөөр өндөр насны тэтгэвэр авах эрх үүснэ 

А. Нийтдээ 20 жил түүнээс 7 жил 6 сараас доошгүй жил нь хөдөлмөрийн хүнд 
нөхцөлд ажиллаж тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг төлсөн, 50 нас хүрсэн 
бол 
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B. Нийтдээ 20-оос доошгүй жил үүнээс 12 жил 6 сараас доошгүй хугацааг нь 
хөдөлмөрийн хүнд ажиллаж тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг төлсөн, 50 
нас хүрсэн бол 

С. Нийтдээ 20 жил үүнээс 8 жил 11 сар нь хөдөлмөрийн хүнд нөхцөлд ажиллаж 
тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг төлсөн, 50 нас хүрсэн бол 

D. Нийтдээ 25 жил үүнээс 10 жилээс доошгүй хугацаагаар  хөдөлмөрийн хүнд 
нөхцөлд ажиллаж тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг төлсөн, 50 нас хүрсэн 
бол 

192. Даатгуулагч (эрэгтэй)-д дор дурдсан болзлыг хангасан тохиолдолд хөдөлмөрийн 
хортой нөхцлөөр өндөр насны тэтгэвэр авах эрх үүснэ 

А. Нийтдээ 20 жил түүнээс 10-аас доошгүй жил нь хөдөлмөрийн хортой нөхцөлд 
ажиллаж тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг төлсөн, 50 нас хүрсэн бол 

B. Нийтдээ 20-оос доошгүй жил үүнээс 15 жил нь хөдөлмөрийн хортой нөхцөлд 
ажиллаж тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг төлсөн, 50 нас хүрсэн бол 

С. Нийтдээ 20 жил үүнээс 12 жил 6 сар нь хөдөлмөрийн хортой нөхцөлд  
ажиллаж тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг төлсөн, 55 нас хүрсэн бол 

D. Нийтдээ 25 жил үүнээс 7 жил 6 сар нь хөдөлмөрийн хортой нөхцөлд ажиллаж 
тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг төлсөн, 50 нас хүрсэн бол 

193. Даатгуулагч (эмэгтэй)-д дор дурдсан болзлыг хангасан тохиолдолд 
хөдөлмөрийн хортой нөхцлөөр өндөр насны тэтгэвэр авах эрх үүснэ 

А. Нийтдээ 20 жил түүнээс 10-аас доошгүй жил нь хөдөлмөрийн хортой 
нөхцөлд ажиллаж тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг төлсөн, 50 нас хүрсэн 
бол 

B. Нийтдээ 20-оос доошгүй жил үүнээс 15 жил нь хөдөлмөрийн хортой нөхцөлд 
ажиллаж тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг төлсөн, 50 нас хүрсэн бол 

С. Нийтдээ 20 жил үүнээс 12 жил 6 сар нь хөдөлмөрийн хортой нөхцөлд 
ажиллаж тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг төлсөн, 45 нас хүрсэн бол 

D. Нийтдээ 20 жил үүнээс 7 жил 6 сар нь хөдөлмөрийн хортой нөхцөлд 
ажиллаж тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг төлсөн, 45 нас хүрсэн бол 

194. Даатгуулагч (эрэгтэй)-д дор дурдсан болзлыг хангасан тохиолдолд хөдөлмөрийн 
халуун нөхцлөөр өндөр насны тэтгэвэр авах эрх үүснэ 

А. Нийтдээ 20 жил түүнээс 10-аас доошгүй жил нь хөдөлмөрийн халуун 
нөхцөлд ажиллаж тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг төлсөн, 50 нас хүрсэн 
бол 

B. Нийтдээ 20-оос доошгүй жил үүнээс 15 жил нь хөдөлмөрийн халуун 
нөхцөлд ажиллаж тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг төлсөн, 50 нас хүрсэн 
бол 

С. Нийтдээ 20 жил үүнээс 12 жил 6 сар нь хөдөлмөрийн халуун нөхцөлд 
ажиллаж тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг төлсөн, 55 нас хүрсэн бол 

D. Нийтдээ 25 жил үүнээс 7 жил 6 сар нь хөдөлмөрийн халуун нөхцөлд 
ажиллаж тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг төлсөн, 50 нас хүрсэн бол 

195. Даатгуулагч (эмэгтэй)-д дор дурдсан болзлыг хангасан тохиолдолд 
хөдөлмөрийн халуун нөхцлөөр өндөр насны тэтгэвэр авах эрх үүснэ 
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А. Нийтдээ 20 жил түүнээс 10-аас доошгүй жил нь хөдөлмөрийн халуун 
нөхцөлд ажиллаж тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг төлсөн, 50 нас хүрсэн 
бол 

B. Нийтдээ 20-оос доошгүй жил үүнээс 15 жил нь хөдөлмөрийн халуун 
нөхцөлд ажиллаж тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг төлсөн, 50 нас хүрсэн 
бол 

С. Нийтдээ 20 жил үүнээс 12 жил 6 сар нь хөдөлмөрийн халуун нөхцөлд 
ажиллаж тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг төлсөн, 45 нас хүрсэн бол 

D. Нийтдээ 20 жил үүнээс 7 жил 6 сар нь хөдөлмөрийн халуун нөхцөлд 
ажиллаж тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг төлсөн, 45 нас хүрсэн бол 

196. Хөдөө аж ахуйн нэгдлийн гишүүний 1990 оноос өмнө жилд нэгдэлд малчнаар 
ажилласан хугацааг: 

А. Жилд малчнаар ажилласан хугацааг сараар тооцно 

B.Малчнаар 1968 он хүртэл эрэгтэйчүүд жил бүр 100, эмэгтэйчүүд жил бүр 
160, 1968 оноос хойш эрэгтэй, эмэгтэй малчин жилд 300-иас доошгүй хоног 
ажилласнаар тус тус тооцно 

С.Жилд малчнаар ажилласан хугацааг улирлаар тус тус тооцно 

D.Малчнаар 1968 он хүртэл эрэгтэйчүүд жил бүр 150, эмэгтэйчүүд жил бүр 
110, 1968 оноос хойш эрэгтэй, эмэгтэй малчин жилд 250-иас доошгүй хоног 
ажилласнаар, 1990 оноос хойш ажилтан албан хаагчдын нэгэн адилаар 
ажилласнаар тус тус тооцно 

197. Даатгуулагч /эмэгтэй/ нь нэгдэлд 1960 оноос хойш 1967 оны 9-р сарын 1 хүртэл 
жил бүр 120 хоног, 1968 онд 110 хоног, 1969 онд 120 хоног, 1970 онд 130 хоног, 
1971 онд 200 хоног,1972 онд 180 хоног, 1973 онд 150 хоног тус тус мал малласан 
гэвэл түүний ажилласан нийт хугацааг хэдэн жилээр тооцох вэ? 

А.12 жил11 сараар тооцно 

B.14 жилээр тооцно 

С.11жил, 10 сараар тооцно 

D.10 жил 5 сар 20 хоногоор тооцно 

198. Хөдөө аж ахуйн нэгдлийн гишүүн /эрэгтэй/ малчнаар 1962 онд 110, 1965 онд 
90,1966 онд 140, 1967 онд 130, 1969 онд 250, 1970 онд 240, 1971 онд 150, 1978 
онд 280 хоног тус тус ажилласан гэвэл түүний ажилласан гэвэл нэгдэлд мал 
малласан хугацааг хэдэн жилээр тооцох вэ? 

А.4 жил 4 сар 20 хоногоор тооцно 

B.2 жил 10 сараар тооцно 

С.8 жилээр тооцно 

D.3 жил 9 сар10 хоногоор тооцно 

199. Даатгуулагч хугацаат цэргийн албанд 1965 оны 6-р сарын 9-ний өдөр татагдаж, 
уг цэргийн албанаас 1968 оны 5-р сарын 4-ний өдөр халагдсан гэвэл түүний алба 
хаасан хугацааг хэдэн жилээр тооцох вэ? 

А.Цэргийн албыг 3 жил хааснаар тооцно 

B. Цэргийн албыг 2 жил 9 сар хааснаар тооцно 

С. Цэргийн албыг 2 жил 8 сар хааснаар тооцно 
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D. Цэргийн албыг 2 жил 10 сар 25хоног хааснаар тооцно 

 

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хууль /хариу/ 

Асуулт Хариулт  Асуулт Хариулт  Асуулт Хариулт  Асуулт Хариулт  

1 D 51 C 101 C 151 C 

2 C 52 A 102 D 152 D 

3 C 53 C 103 C 153 D 

4 D 54 B 104 B 154 A 

5 D 55 A 105 A 155 C 

6 C 56 C 106 C 156 B 

7 D 57 B 107 D 157 A 

8 C 58 A 108 D 158 B 

9 D 59 C 109 B 159 C 

10 C 60 D 110 B 160 D 

11 D 61 C 111 A 161 A 

12 A 62 C 112 D 162 C 

13 A 63 C 113 D 163 B 

14 D 64 A 114 A 164 D 

15 C 65 D 115 D 165 C 

16 D 66 C 116 C 166 A 

17 A 67 C 117 B 167 D 

18 B 68 A 118 A 168 B 

19 C 69 C 119 D 169 D 

20 D 70 D 120 C 170 A 

21 A 71 B 121 A 171 B 

22 B 72 B 122 C 172 A 

23 A 73 C 123 B 173 D 

24 D 74 C 124 D 174 A 

25 B 75 D 125 C 175 C 

26 A 76 B 126 A 176 D 

27 D 77 A 127 B 177 A 

28 B 78 B 128 D 178 A 

29 D 79 C 129 C 179 B 

30 B 80 A 130 B 180 D 

31 B 81 B 131 A 181 B 

32 D 82 B 132 C 182 A 

33 A 83 A 133 B 183 D 

34 A 84 D 134 D 184 A 

35 A 85 D 135 A 185 A 

36 C 86 A 136 A 186 B 

37 C 87 C 137 B 187 C 

38 D 88 B 138 C 188 B 

39 B 89 D 139 D 189 D 

40 B 90 A 140 B 190 B 

41 B 91 C 141 A 191 D 

42 D 92 C 142 A 192 A 

43 A 93 B 143 C 193 D 

44 C 94 A 144 B 194 A 

45 A 95 C 145 A 195 D 

46 C 96 D 146 C 196 D 

47 A 97 B 147 C 197 D 

48 C 98 A 148 B 198 A 

49 A 99 C 149 D 199 D 

50 A 100 B 150 A   
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Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн данс 

1.Нэрийн дансыг дараах нөхцөл болзлыг хангасан иргэнд нээнэ: 

А.Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалд хамрагдсан 1960 оны 1-р сарын 1-ний өдөр ба 
түүнээс хойш төрсөн Монгол Улсын иргэн 

B.Тэтгэмжийн даатгалд хамрагдсан 1960 оны 1-р сарын 1-ний өдөр ба түүнээс 
хойш төрсөн Монгол Улсын иргэн 

С.Тэтгэврийн даатгалд хамрагдсан 1960 оны 1-р сарын 1-ний өдөр ба түүнээс 
хойш төрсөн Монгол Улсын иргэн 

D. Тэтгэвэр,ажилгүйдлийн даатгалд хамрагдсан 1960 оны 1-р сарын 1-ний өдөр 
ба түүнээс хойш төрсөн Монгол Улсын иргэн 

2.Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны орлого нь ямар ямар эх 
үүсвэрээс бүрдэх вэ? 

А.Төлсөн шимтгэл, эхний үлдэгдэл, хандивын хөрөнгө 

B.Эхний үлдэгдэл, ажил олгогч, даатгуулагчийн төлсөн шимтгэл, нэрийн дансны 
орлогод тооцсон хүү, төрөөс төлсөн шимтгэл 

С.Эхний үлдэгдэл, халамжийн сангаас шилжүүлсэн шимтгэл, ногдуулсан 
алданги 

D.Зээл, тусламж болон хүний хөгжил сангаас төлсөн шимтгэл, ногдуулсан 
алданги  

3.Даатгуулагчийн нэрийн дансны эхний үлдэгдлийг тооцоход дор дурдсан 
үзүүлэлтүүдийг харгалзана: 

А.Шимтгэл төлж ажилласан нийт хугацаа, 5 жилийн дундаж хөдөлмөрийн хөлс, 
сүүлийн 3 жилийн дундаж өсөлтийн хувь 

B. Шимтгэл төлж ажилласан сарын тоо, 5 жилийн дундаж цалин хөлс, 
хөдөлмөрийн хөлсний дундаж индекс 

С.Нэрийн данс нээлгэх хүртэл нийт ажилласан хугацаа, 5 жилийн дундаж 
индексжүүлсэн хөдөлмөрийн хөлсний дундаж индекс 

D.Шимтгэл төлж ажилласан сарын тоо, 8 жилийн дундажцалин хөлс, 
хөдөлмөрийн хөлсний дундаж индекс, тэтгэвэр бодох хувь 

4.Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны орлогод тооцох хүүг: 

А.Хүүг сар бүр тооцно 

B.Хүүг улирал бүр тооцно 

С.Жилд 1 удаа хүү бодно 

D.Хагас жилд 1 удаа хүү бодно 

5.Даатгуулагчийн нэрийн данс нээлгэх хүртэлх /1999 оны 12-р сарын 31/ нийт 
ажилласан хугацааг ямар байгууллага шалгаж баталгаажуулах вэ? 

А.Шүүх 

B.Аймаг, дүүрэг, сумын нийгмийн даатгалын хэлтэс, тасаг /байцаагч/ 

С.Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл 

D.Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яам 

6.Даатгуулагчийн сүүлийн 5 жилийн улсын дундаж хөдөлмөрийн хөлсний дундаж 
индексийг: 
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А.Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл тогтооно 

B.Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яам тогтооно 

С.Нийгмийн даатгалын байгууллага тогтооно 

D.Үндэсний статискийн хороо тогтооно 

7.Тусгай санд төвлөрүүлсэн тэтгэврийн даатгалын сангийн нийт орлогын 4 хувийг 
хөрөнгийг ямар ямар зориулалтаар зарцуулах вэ? 

А.Зөвхөн өндөр насны тэтгэвэрт зарцуулна 

B.Нийгмийн халамжийн тэтгэвэрт зарцуулна 

С.Хөдөлмөрийн чадвар алдсаны тэтгэмжинд зарцуулна 

D.Үйл ажиллагааны зардал, тэтгэврийн доод хэмжээ, тэжээгч, тахир дутуугийн 
тэтгэвэрт зарцуулна 

8.Даатгуулагчид нэрийн данснаас олгох өндөр насны тэтгэврийн доод хэмжээ нь: 

А.Хөдөлмөрийн хөлсний улсын дундаж хэмжээний 15%-аас багагүй байна 

B. Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний 75%-аас багагүй байна 

С. Хөдөлмөрийн хөлсний улсын дундаж хэмжээний 10%-аас багагүй байна 

D. Хөдөлмөрийн хөлсний улсын дундаж хэмжээний 20%-аас багагүй байна 

9.Даатгуулагч нь тэтгэврийн даатгалын санд 15-аас доош жил ажилласан гэвэл түүнд 
нэрийн данснаас өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгох эрх үүсэх үү ? 

А.10-аас дээш жил шимтгэл төлсөн бол өндөр насны тэтгэврийг хувь тэнцүүлэн 
тогтооно 

B.Өндөр насны тэтгэврийн хувь тэнцүүлэн тооцох эрх үүсэхгүй 

С.Өндөр насны тэтгэврийг бүрэн хэмжээгээр тогтооно 

D.Өндөр насны тэтгэврийг халамжийн сангаас тогтоон олгоно 

10. Албан журмын даатгалд даатгуулагч, 1960 оны 1-р сарын 1-нээс хойш төрсөн, 
гадаад улсын иргэнд нэрийн данс нээх үү? 

А.Зөвхөн тухайн улстай олон улсын гэрээтэй бол нээнэ 

B.Тэтгэврийн даатгалд хамрагдсан, тус улсад байнга оршин суугаа гадаадын 
иргэн болон харьяалалгүй хүнд нээнэ 

С. Даатгуулагч өөрөө хүсвэл нээлгэж болно 

D.Нэрийн данс нээхгүй 

11.1960 оны 01-р сарын 01-ний өдөр ба түүнээс хойш төрсөн даатгуулагч нийгмийн 
даатгалын шимтгэл төлж байгаад нас барсан тохиолдолд түүний гэр бүлийн 
хөдөлмөрийн чадваргүй гишүүдэд олгох тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийг ямар эх 
үүсвэрээс олгох вэ? 

А.Тэтгэврийн даатгалын сангаас олгоно 

B.Тэтгэврийн даатгалын сангийн нийт орлоогоос 4.0%-аар тооцож төвлөрүүлсэн 
тусгай сангаас олгоно 

С.Тэтгэмжийн даатгаын тусгай сангаас олгоно 

D.Хүний хөгжил сангаас олгоно 
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12.1960 оны 01-р сарын 01-ний өдөр ба түүнээс хойш төрсөн даатгуулагчийн 
тэтгэвэрт гарсанаас хойших хугацаанд тэтгэвэр авах дундаж хугацааны 
илэрхийллийг ямар байгууллага тогтоох вэ? 

А.Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын саналыг үндэслэн Засгийн газар 
тогтооно 

B.Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн саналыг үнлэслэн Хүн амын хөгжил, 
нийгэм хамгааллын яам тогтооно 

С.Үндэсний стастистикийн газрын саналыг үндэслэн Нийгмийн даатгалын 
үндэсний зөвлөл тогтооно 

D.Улсын их хурал тогтооно 

13.Үйл ажиллагааны зардал, тэтгэврийн доод хэмжээ, тэжээгч, тахир дутуугийн 
тэтгэвэрт зарцуулах зориулалтаар тэтгэврийн даатгалын сангийн нийт орлогын 
хэдэн хувийг тусгай санд төвлөрүүлэх вэ? 

А .5.5%-г тусгай санд төвлөрүүлнэ 

B.4.0%-г тусгай санд төвлөрүүлнэ 

С .3.0%-г тусгай санд төвлөрүүлнэ 

D.2.5%-г тусгай санд төвлөрүүлнэ 

14.Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл ногдуулах орлогын доод хязгаарыг : 

А.Дундаж хөдөлмөрийн хөлсний 25%-с багагүй байхаар тогтооно 

B.Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний 10%-ийг тусгай санд төвлөрүүлнэ 

С. Дундаж хөдөлмөрийн хөлсний 30%-с багагүй байхаар тогтооно 

D. Дундаж хөдөлмөрийн хөлсний 15%-с багагүй байхаар тогтооно 

15.Даатгуулагч 1983 оны 6-р сарын 1-нээс 2000 оны 1-р сарын 1-ний өдөр хүртэл 
шимтгэл төлж ажилласан гэвэл түүний нэрийн дансны эхний үлдэгдлийг бодох 
хугацааг нийт хэдэн сараар тооцох вэ? 

А.189 сараар тооцно 

B.180 сараар тооцно 

С.188 сараар тооцно 

D.199 сараар тооцно 

16.Даатгуулагчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны орлогод тооцох 
2009-2012 оны хүүг : 

А.11.3, 11.4, 15.14, 18.05%-иар тооцно 

B.13.0, 14.0, 14.0, 5.0%- иар тооцно 

С.29.8, 28.3, 25.4, 20.6%- иар тооцно 

D.16.12, 17.14, 19.13, 21.05%- иар тооцно 

17.Дараах болзлыг хангасан тохиолдолд даатгуулагчид нэрийн данснаас өндөр 
насны тэтгэвэр тогтоолгон авах эрх үүснэ: 

А.1960-1-1-нээс хойш төрсөн, 20-оос доошгүй жил шимтгэл төлсөн 60 нас 
хүрсэн эрэгтэй, 55 нас хүрсэн эмэгтэйчүүд  

B.1960-1-1-ний өдөр ба түүнээс хойш төрсөн 60 нас хүрсэн даатгуулагч 
эсхүл 55 нас хүрсэн эмэгтэй өөрөө хүсвэл, нийтдээ 180 ба түүнээс дээш 
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сар тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн хүсэлт гаргаж, хөдөлмөрийн 
гэрээгээр дуусгавар болгосон тохиолдолд  

С.1960-1-1-нээс хойш төрсөн, 25-аас доошгүй жил шимтгэл төлсөн, 60 нас 
хүрсэн эрэгтэй, 55 /50/ нас хүрсэн эмэгтэйчүүд 

D.1960-1-1-нээс хойш төрсөн 20-оос доошгүй жил шимтгэл төлсөн, 59 нас 
хүрсэн эрэгтэй, 54 нас хүрсэн эмэгтэйчүүд хүсэлт гаргаж хөдөлмөрийн 
гэрээгээ дуусгавар болгосон тохиолдолд 

18. Даатгуулагч нь ердийн өвчний улмаас тахир дутуу болж, хөдөлмөрийн чадвараа 
70%-аар алдсан гэвэл түүнд нэрийн данснаас олгох тахир дутуугийн тэтгэвэр 
тогтоолгох эрх үүсэх үү? 

А.Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нийтдээ 20-оос доошгүй жил эсвэл 
тахир дутуу болохын өмнөх 5 жилийн 3 жилд нь төлсөн тохиолдолд 
тогтоолгоно  

B.Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нийтдээ 180 ба түүнээс дээш сар 
төлсөн тохиолдолд тогтоолгоно 

С.Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг тахир дутуу болохын 1 жилд 
тасралтгүй төлсөн тохиолдолд тогтоолгоно 

D.Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийг тахир дутуу болохын 5 жилд 
тасралтгүй төлсөн тохиолдолд тогтоолгоно 

19. Даатгуулагч ердийн өвчний улмаас нас барсан гэвэл түүний гэр бүлийн 
хөдөлмөрийн чадваргүй гишүүдэд нэрийн данснаас олгох тэжээгчээ алдсаны 
бүрэн тэтгэвэр тогтоолгох эрх ямар тохиолдолд үүсэх вэ? 

А. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нийтдээ 15 ба түүнээс дээш жил 
төлсөн тохиолдолд тогтооно 

B.Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийг нийтдээ 5 жил, үүнээс сүүлийн 1 жилд 
нь тасралтгүй төлсөн тохиолдолд тогтооно 

С.Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нийтдээ 20-иос доошгүй жил эсхүл нас 
барахын өмнөх 5 жилийн 3 жилд нь төлсөн тохиолдолд тогтооно 

D. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нийтдээ 3 жил үүнээс сүүлийн 1 жилд 
нь тасралтгүй төлсөн тохиолдолд тогтооно 

20.Даатгуулагчид нэрийн данснаас тахир дутуугийн хувь тэнцүүлэн тэтгэвэр тогтоох 
эрх ямар тохиолдолд үүсэх вэ? 

А.Тахир дутуугийн хувь тэнцүүлсэн тэтгэвэр тогтоолгох эрх үүсэхгүй 

B.Нийтдээ 3-аас доошгүй жил тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн бол 
тахир дутуугийн хувь тэнцүүлсэн тэтгэвэр тогтооно 

С.Нийтдээ 5-аас доошгүй жил тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн бол 
тахир дутуугийн хувь тэнцүүлсэн тэтгэвэр тогтооно 

D.Нийтдээ 2-оос доошгүй жил тэтгэврийн даатгалын шмитгэл төлсөн бол 
тахир дутуугийн хувь тэнцүүлсэн тэтгэвэр тогтооно 

21. Тэтгэврийн даатгалд даатгуулагчийн нэрийн дансны дугаар нь түүний 
..........байна. 

А. Овог нэр 

B.Нийгмийн даатгалын дэвтрийн дугаар 

С. Регистрийн дугаар 
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D.ЭМД-ын гэрчилгээний дугаар 

22. Нэрийн дансны эхний үлдэгдлийг тооцохдоо доорх томъёогоор бодно. А-нэрийн 
дансны эхний үлдэгдэл, Б-сард төлбөл зохих шимтгэлийн хэмжээ, В-ажилласан 
нийт сар 

А. А=Б х В 

B.А= Б + В 

С. А=Б - В 

D.А=Б : В 

23. Нэрийн дансны эхний үлдэгдлийг тооцохдоо сард төлбөл зохих шимтгэлийн 
хэмжээг доорх томъёогоор бодно. Б-сард төлбөл зохих шимтгэлийн хэмжээ, Г- 
даатгуулагчийн сарын хөдөлмөрийн хөлсний дундаж хэмжээ, Д- сүүлийн 5 
жилийн улсын дундаж хөдөлмөрийн хөлсний дундаж индекс, Е- шимтгэлийн хувь 

А. Б= Г х Д х Е 

B. Б= Г + Д - Е 

С. Б= Г - Д + Е 

D. Б= Г : Д х Е 

24. Цагдаагийн дэслэгч А.Бат нь цэргийн байгууллагад 5 жил ажиллаж байгаа ба 
сард төлбөл зохих шимтгэлийн хэмжээ нь 50000 төгрөг бол түүнд ямар хуулийн 
дагуу нэрийн данс нээх вэ?  

А. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны тухай  

B. Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай  

С.Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай 

D. Нэрийн данс нээхгүй 

25. Цэргийн дуу бүжгийн чуулгын гоцлол бүжигчин ахлах ахлагч У.Анхмаа нь цэргийн 
байгууллагад 3 жил ажиллаж байгаа ба сард төлбөл зохих шимтгэлийн хэмжээ нь 
52300 төгрөг бол түүнд ямар хуулийн дагуу нэрийн данс нээх вэ?  

А. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны тухай  

B. Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай  

С.Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай 

D. Нэрийн данс нээхгүй 

26. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансаас өндөр насны тэтгэврийг 
бодохдоо доорх томъёогоор бодно. Т-сарын тэтгэврийн хэмжээ, Х-нэрийн дансны 
нийт орлого, К-тэтгэвэр авах дундаж хугацааны илэрхийлэл 

А. Т=(Х х К) :12 

B. Т=(Х : К) :12 

С. Т=(Х + К) :12 

D. Т=(Х - К) :12 

27. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансаас даатгуулагчийг хэдэн нас 
хүрэх үед өндөр насны тэтгэврийн эрх үүсэх вэ? 

А.Эрэгтэй 60, эмэгтэй 60 

B. Эрэгтэй 60, эмэгтэй 50 
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С. Эрэгтэй 60, эмэгтэй 55 

D. Эрэгтэй 55, эмэгтэй 50 

28. Нэрийн дансанд тооцох хүүг хаанаас тогтоох вэ? 

А. ХАХНХСайдын тушаалаар тогтооно 

B.Засгийн газраас жил бүр тогтооно 

С.Хөдөлмөр нийгмийн зөвшлийн 3 талт үндэсний хороо 

D.Үндэсний статистикийн газрын саналыг үндэслэн Нийгмийн даатгалын 
үндэсний зөвлөл тогтооно 

29.Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн данснаас Төрийн албан хаагчид 
тэтгэвэр тогтооход доорх болзол хангагдана  

А. 1960-1-1-ний өдөр ба түүнээс хойш төрсөн 60 нас хүрсэн даатгуулагч 
эсхүл 50 нас хүрсэн эмэгтэй өөрөө хүсвэл, нийтдээ 180 ба түүнээс дээш 
сар тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн хүсэлт гаргаж, төрийн алба 
хаах үйл ажиллагаагаа зогсоосон 

B. Нийтдээ 20-с доошгүй жил түүнээс 15-аас доошгүй жил төрийн албанд 
ажилласан 60 нас хүрсэн даатгуулагч эсхүл 55 нас хүрсэн эмэгтэй хүсэлт 
гаргаж, төрийн алба хаах үйл ажиллагаагаа зогсоосон 

С. 1960-1-1-ний өдөр ба түүнээс хойш төрсөн 60 нас хүрсэн даатгуулагч 
эсхүл 55 нас хүрсэн эмэгтэй өөрөө хүсвэл, нийтдээ 180 ба түүнээс дээш 
сар тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн хүсэлт гаргаж, төрийн алба 
хаах үйл ажиллагаагаа зогсоосон 

D. Төрийн албанд 15 жилээс дошгүй хугацаагаар ажилласан 60 нас хүрсэн 
даатгуулагч эсхүл 55 нас хүрсэн эмэгтэй хүсэлт гаргаж, төрийн алба хаах 
үйл ажиллагаагаа зогсоосон 

30.Нэрийн данснаас хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан даатгуулагчид тахир 
дутуугийн тэтгэвэр тооцохдоо: 

А.Сүүлийн 3 жилийн хөдөлмөрийн хөлс түүнтэй адилтгах орлогын 60 хувиар 
тогтооно 

B. Сүүлийн 5 жилийн хөдөлмөрийн хөлс түүнтэй адилтгах орлогын 60 хувиар 
тогтооно 

С. Сүүлийн 3 жилийн хөдөлмөрийн хөлс түүнтэй адилтгах орлогын 50 
хувиар тогтооно 

D. Нэрийн данснаас тахир дутуугийн тэтгэвэр тогтоохгүй 

31. Нэрийн данснаас хөдөлмөрийн чадвараа хагас алдсан даатгуулагчид тахир 
дутуугийн тэтгэвэр тооцохдоо: 

А. Сүүлийн 3 жилийн хөдөлмөрийн хөлс түүнтэй адилтгах орлогын 50 хувиар 
тогтооно 

B. Сүүлийн 5 жилийн хөдөлмөрийн хөлс түүнтэй адилтгах орлогын 50 хувиар 
тогтооно 

С. Сүүлийн 3 жилийн хөдөлмөрийн хөлс түүнтэй адилтгах орлогын 60 
хувиар тогтооно 

D. Сүүлийн 3 жилийн хөдөлмөрийн хөлс түүнтэй адилтгах орлогоос 
хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувиар тогтооно 
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32.Нэрийн данснаас тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр тогтоохдоо хөдөлмөрийн чадваргүй 
1 хүнтэй бол доорх хувиар бодно 

А. Сүүлийн 3 жилийн хөдөлмөрийн хөлс түүнтэй адилтгах орлогын 50 хувиар 
тогтооно 

B. Сүүлийн 3 жилийн хөдөлмөрийн хөлс түүнтэй адилтгах орлогын 40 хувиар 
тогтооно 

С. Сүүлийн 3 жилийн хөдөлмөрийн хөлс түүнтэй адилтгах орлогын 60 
хувиар тогтооно 

D. Сүүлийн 5 жилийн хөдөлмөрийн хөлс түүнтэй адилтгах орлогын 45 
хувиар тогтооно 

33. Нэрийн данснаас тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр тогтоохдоо хөдөлмөрийн чадваргүй 
2 буюу түүнээсолон хүнтэй бол доорх хувиар бодно 

А. Сүүлийн 3 жилийн хөдөлмөрийн хөлс түүнтэй адилтгах орлогын 50 хувиар 
тогтооно 

B. Сүүлийн 3 жилийн хөдөлмөрийн хөлс түүнтэй адилтгах орлогын 40 хувиар 
тогтоож 1-ээс дээш хүн бүрт 10 хувиар нэмэгдүүлэн тогтооно 

С. Сүүлийн 3 жилийн хөдөлмөрийн хөлс түүнтэй адилтгах орлогын 60 
хувиар тогтооно 

D. Сүүлийн 3 жилийн хөдөлмөрийн хөлс түүнтэй адилтгах орлогын 40 
хувиар тогтоож 1-ээс дээш хүн бүрт 5 хувиар нэмэгдүүлэн тогтооно 

34. Нэрийн данснаас олгох тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийг бодох хувийн дээд хязгаар 
нь: 

А. Сүүлийн 3 жилийн хөдөлмөрийн хөлс түүнтэй адилтгах орлогын 60 хувиас 
ихгүй 

B. Сүүлийн 3 жилийн хөдөлмөрийн хөлс түүнтэй адилтгах орлогын 70 хувиас 
ихгүй 

С. Сүүлийн 3 жилийн хөдөлмөрийн хөлс түүнтэй адилтгах орлогын 80 хувиас 
ихгүй 

D. Сүүлийн 3 жилийн хөдөлмөрийн хөлс түүнтэй адилтгах орлогын 50 хувиас 
ихгүй 

35.Нэрийн данснаас олгох тахир дутуугийн тэтгэврийн доод хэмжээ нь доорх 
тэтгэврийн доод хэмжээтэй адил байна 

А.Цэргийн тахир дутуугийн тэтгэвэр 

B. Өндөр насны тэтгэвэр 

С. Нийгмийн халамжийн тэтгэврийн 

D.Нөхөн олговорын тэтгэврийн 

36. Нэрийн данснаас олгох тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийн доод хэмжээ нь доорх 
тэтгэврийн доод хэмжээтэй адил байна 

А.Цэргийн тахир дутуугийн тэтгэвэр 

B. Өндөр насны тэтгэвэр 

С.Нийгмийн халамжийн тэтгэврийн 

D.Нөхөн олговорын тэтгэврийн 
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37. Нэрийн данснаас олгох тэтгэврийг хэрхэн өсгөх вэ? 

А.Тэтгэвэр тогтоох цалингийн итгэлцүүрээр 

B.Мөнгөний ханш бууралтын түвшинтэй шууд хамааралтай тогтоосон 
индексээр 

С.Тэтгэвэр авагчийн хүссэн хэмжээгээр 

D.Нэрийн данснаас олгох тэтгэврийг нэмэгдүүлэхгүй 

38. Нэрийн данснаас олгох тэтгэврийн хэмжээг өсгөх индекс, түүнийг хэрэглэх 
журмыг ямар байгууллага батлах вэ? 

А.Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл тогтооно 

B.Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яам тогтооно 

С.Нийгмийн даатгалын байгууллага тогтооно 

D. Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн саналыг үндэслэн Үндэсний 
статискийн газар тогтооно 

39. Нэрийн данснаас олгох тэтгэврийг хэрхэн олгох вэ? 

А.Сар бүр олгоно 

B.Анх тэтгэвэр тогтоолгох үед бөөнөөр нь олгоно 

С.Тэтгэвэр авагч өөрөө хүсэлт гаргавал 3 жилийн тэтгэврийг бөөнд нь олгож 
болно 

D.Дээрх хариулт бүгд зөв 

40.Нэрийн данснаас тэтгэвэр авагч нь ажил хөдөлмөр эрхлэвэл шимтгэл хэрхэн 
төлөх вэ? 

А.Тэтгэвэр авагч ажил хийж болохгүй 

B.Тэтгэвэр авч байгаа тул цалингаас шимтгэл төлөхгүй байж болно 

С.Төлбөл зохих шимтгэлийг нийгмийн даатгалын санд зохих журмаар төлнө 

D. Дээрх хариулт бүгд буруу 

41.Нэрийн данснаас тэтгэвэр бодох зааврыг доорх байгууллага батлана 

А.Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл  

B.Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яам  

С.Нийгмийн даатгалын төв байгууллага  

D.Үндэсний статискийн хороо 

42.Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны тухай хууль хэдэн оны, хэдэн 
сард батлагдсан бэ? 

А.2012 оны 9  сарын 4 

B.1999 оны 6 сарын 10 

С. 1994 оны 7 сарын 5 

D. 2008 оны 5 сарын 8 

43. Нэрийн дансны эхний үлдэгдэл тооцоход даатгуулагчийн 1983-1986 онд хугацаат 
цэргийн алба хаасан хугацааг тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн хугацаанд 
оруулан тооцох уу? 

А. Даатгуулагч хүсэлтээ ирүүлээгүй бол тооцохгүй 
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B.Тооцно 

С.Тооцохгүй 

D.Зөвхөн цэргийн тэтгэвэр тогтоох үед тооцно 

44. Нэрийн дансны эхний үлдэгдэл тооцоход даатгуулагчийн 1981-1990 онд хөдөө аж 
ахуйн нэгдэлд ажилласан хугацааг тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн 
хугацаанд оруулан тооцох уу? 

А. Даатгуулагч хүсэлтээ ирүүлээгүй бол тооцохгүй 

B.Тооцно 

С.Тооцохгүй 

D. Дээрх хариулт бүгд буруу 

45.Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн даатгуулагч өндөр насны тэтгэвэр 
тогтоолгох насанд хүрэхээс өмнө нэрийн дансанд тооцогдсон мөнгөө авахыг 
хүссэн бол хэрхэн шийдвэрлэх вэ? 

А. Даатгуулагчийн хүсэлтийг хүлээн авч бэлэн бусаар тооцоо хийнэ 

B. Тэтгэврээс өөр зориулалтаар даатгуулагчид тус данснаас зарлага 
гаргахгүй 

С.Нийгмийн даатгалын төв байгууллагын зөвшөөрлөөр олгоно 

D. Дээрх хариулт бүгд буруу 

46. Нэрийн дансны үлдэгдлийн шалгуулахыг хүссэн даатгуулагч хаана хандах вэ? 

А.Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл  

B.Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яам  

С.Иргэний бүртгэлийн хэлтэст 

D.Харьяалах Нийгмийн даатгалын хэлтэс /байцаагчид/ 

47.Дараах хугацааны аль нь нэрийн данс нээхэд тооцох шимтгэл төлсөн хугацаанд 
орж тооцогдохгүй вэ 

А. Тэтгэмжтэй чөлөө авч хүүхдээ асарсан 

B.Хууль бусаар ажлаас халагдсан хугацаа 

С. Ажлаасаа гарч хувийн журмаар гадаадад суралцсан 

D. Дээрх бүгд  

48. Нэрийн дансны эхний үлдэгдэл тооцоход даатгуулагчийн 1995-1998 онд сайн 
дурын даатгал төлсөн хугацааг тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн хугацаанд 
оруулан тооцох уу? 

А. Даатгуулагч хүсэлтээ ирүүлээгүй бол тооцохгүй 

B.Тооцно 

С.Тооцохгүй 

D. Дээрх хариулт бүгд буруу 

49. Нэрийн дансны эхний үлдэгдэл тооцоход нэрийн данс нээлгэх хүртэл хугацаа 
гэдэг нь дараах хугацаа юм. 

А. Ажил хөдөлмөр эрхэлж эхэлснээс 2000-01-01 хүртэл хугацаа 

B.Ажил хөдөлмөр эрхэлж эхэлснээс 1995-01-01 хүртэл хугацаа 
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С.Ажил хөдөлмөр эрхэлж эхэлснээс нэрийн данс нээлгэхээр Нийгмийн 
даатгалын байгууллагад хандсан хүртэлх хугацаа 

D.1990-2000 онууд 

50.Аль нь нэрийн данснаас тогтоодог тэтгэвэр биш вэ? 

А. Өндөр насны тэтгэвэр 

B. Тахир дутуугийн тэтгэвэр 

С. Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр     

D. Ажилгүйдлийн тэтгэвэр                 

 

Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн данс /хариу/ 

Асуулт Хариулт Асуулт Хариулт 

1 C 26 B 

2 B 27 C 

3 C 28 D 

4 C 29 C 

5 B 30 A 

6 A 31 D 

7 D 32 B 

8 D 33 B 

9 B 34 A 

10 B 35 B 

11 B 36 B 

12 C 37 B 

13 B 38 D 

14 A 39 A 

15 D 40 C 

16 C 41 C 

17 B 42 B 

18 A 43 B 

19 C 44 B 

20 B 45 BB 

21 C 46 D 

22 A 47 C 

23 A 48 B 

24 D 49 A 

25 D 50 D 
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Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль  

1. Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль хэдэн онд батлагдаж, хэдэн оноос 
хэрэгжиж байгаа бэ? 

А. 1993 онд батлагдаж, 1994.01.01-ээс хэрэгжиж байгаа 

B.2002 онд батлагдаж, 2003.01.01-ээс хэрэгжиж байгаа 

С. 1994 онд батлагдаж 1995.01.01-ээс хэрэгжиж байгаа 

D. 1993 онд батлагдаж, мөн оноос хэрэгжиж байгаа 

2. Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга хэдэн онд 
батлагдсан бэ? 

А. 2002 онд 

B.1997 онд 

С. 2008 онд 

D. 2012 онд 

3. Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн орлого нь ямар эх үүсвэрээс бүрдэх вэ? 

А.Ажил олгогч, даатгуулагчийн төлсөн шимтгэл, төрөөс хариуцах иргэдийн 
Хүний хөгжил сангаас төлсөн шимтгэл, сангийн чөлөөт үлдэгдлийг банкинд 
хадгалуулсны хүү, шимтгэл төлөх хугацааг хэтрүүлсэнд ногдуулсан алданги, 
бусад эх үүсвэр 

B.Даатгуулагчийн төлсөн шимтгэл, улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгө, торгууль 

С.Ажил олгогчийн төлсөн шимтгэл, хүү, торгууль, орон нутгийн төсвийн хөрөнгө, 
олон улсын байгууллагын хандив, тусламж, бусад 

D.Хуримтлалын сан, чөлөөт үлдэгдэл, хандив, тусламж, Засгийн газрын нөөц 
хөрөнгө, шимтгэл 

4. Иргэн ямар зорилгоор давхар даатгалд даатгуулж болох вэ? 

А.Даатгуулсан эсэхээс үл хамааран өөрөө хариуцан төлөх тусламж, 
үйлчилгээний төлбөрөө нөхөн төлүүлэхээр  

B.Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн үнийг төлүүлэхээр  

С.Үзлэг шинжилгээний үнийг төлүүлэхээр  

D.Гадаадад эмчлүүлэх үзлэг, шинжилгээ, замын хоног, байрны зардлыг 
төлүүлэхээр 

5.Тодорхой хөдөлмөр эрхлээгүй иргэд, малчид,  мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн 
төвийн оюутан суралцагчдын эрүүл мэндийн даатгалын тусламж, үйлчилгээний 
төлбөр авах эрх нь хэдийд үүсэх вэ?  

А.Дараалсан 8 сараас доошгүй хугацааны эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлээ 
төлсөн бол 

B. Дараалсан 6 сараас доошгүй хугацааны эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлээ 
төлсөн бол  

С. Дараалсан 12 сараас доошгүй хугацааны эрүүл мэндийн даатгалын 
шимтгэлээ төлсөн бол  

D.Эрүүл мэндийн байгууллагаас тусламж, үйлчилгээ авахаас өмнө шимтгэлээ 
бүрэн төлсөн бол 
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6.Даатгуулагч нь дор дурдсан аль эмнэлгээр харьяалал харгалзахгүйгээр эрүүл 
мэндийн тусламж, үйлчилгээ авах эрхтэй вэ? 

А.Өрх, сумын эрүүл мэндийн төвд 

B.Төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн эмнэлэгт 

С.Аймаг, дүүргийн нэгдсэн эмнэлэгт 

D.Гадаадын болон хамтарсан хөрөнгө оруулалттай эмнэлэгт 

7.Эрүүл мэндийн даатгалын санг ямар зориулалтаар зарцуулдаг бэ? 

А.Эрүүл мэндийн байгууллагын үйл ажиллагааны зардлыгсанхүүжүүлэхэд 

B.Даатгуулагчид үзүүлэх эрүүл мэндийн даатгалын тусламж, үйлчилгээний 
зардал, эмийн үнийн хөнгөлөлтийн зардал, эрүүл мэндийн даатгалын үйл 
ажиллагааны зардлыг  санхүүжүүлэхэд 

С.Даатгуулагчийн эмчилгээний зардал, бусад зардлыг санхүүжүүлэхэд 

D.Өрх, сумын эрүүл мэндийн байгууллагын үйл ажиллагааны болон эрүүл 
мэндийн салбар зөвлөлийн зардлыг санхүүжүүлэхэд 

8.Эрүүл мэндийн даатгалтай иргэн гадаад оронд эмчилгээ хийлгэх тохиолдолд түүнд 
эмчилгээний зардлыг: 

А.Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас олгохгүй 

B. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас бүрэн олгоно 

С. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас тодорхой хувийг нь олгоно 

D. Эрүүл мэндийн даатгалын сан болон хүний хөгжил сангаас олгоно 

9.Нийгмийн даатгалын байгууллага нь даатгуулагчид үзүүлсэн тусламж, 
үйлчилгээний зардлын төлбөрийг ямар хугацаанд гүйцэтгэх ёстой вэ? 

А.Сарын төсвийн хуваарийг үндэслэн урьдчилан төлж гүйцэтгэлээр дараа 
сарын 25-ны дотор тооцож олгоно 

B.Даатгуулагчийн өвчний түүх, картыг үндэслэн тооцож, дараа сарын 5-ны 
дотор олгоно 

С.Эмнэлгээс ирүүлсэн нэхэмжлэл, жагсаалт, өвчний түүхийг үндэслэн дараа 
сарын 10-ны дотор олгоно 

D.Сард 2 удаа тооцож олгоно 

10.Гэмт хэрэг, зөрчлийн улмаас эрүүл мэндэд нь гэм хор учирсан даатгуулагчийн 
тусламж, үйлчилгээний зардлын төлбөрийг хаанаас хариуцан төлөх? 

А.Нийгмийн даатгалын байгууллага  

B.Эрүүл мэндийн даатгалын сан 

С.Эрүүл мэндийн даатгалын салбар зөвлөлийн шийдвэрээр  

D.Гэм хор учруулсан буруутай этгээд 

11.Даатгуулагч нь хэдэн жилийн хугацаанд эрүүл мэндийн даатгалын тусламж, 
үйлчилгээ аваагүй тохиолдолд түүнийг хэдэн удаа эрүүл мэндийн бүрэн үзлэгт 
хамруулж урамшуулах вэ? 

А.Тасралтгүй нэг жилийн хугацаанд, нэг удаа 

B.Дараалсан хоёр жилийн хугацаанд, хоёр удаа 

С.Дараалсан гурван жилийн хугацаанд, нэг удаа 
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D.Дараалсан таван жилийн хугацаанд, нэг удаа 

12.Даатгуулагч нь ямар болзол нөхцөлийг хангасан тохиолдолд эрүүл мэндийн үзлэг, 
шинжилгээнд үнэ төлбөргүй хамрагдах вэ? 

А.Эрүүл мэндийн даатгалын тусламж, үйлчилгээг 2 жилийн хугацаанд 
аваагүй байх, эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг сүүлийн дараалсан 12 
сардаа тасралтгүй төлсөн байх 

B.Эрүүл мэндийн даатгалын тусламж, үйлчилгээг дараалсан 3 жилийн 
хугацаанд аваагүй байх, эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлээ хуулиар 
тогтоосон хугацаанд тогтмол төлсөн байх 

С.Эрүүл мэндийн даатгалын тусламж, үйлчилгээг 1 жилийн хугацаанд 
аваагүй байх, эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг сүүлийн дараалсан 12 
сардаа тасралтгүй төлсөн байх 

D.Эрүүл мэндийн даатгалын тусламж, үйлчилгээг 3 жилийн хугацаанд 
аваагүй байх, эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг сүүлийн дараалсан 24 
сардаа тасралтгүй төлсөн байх 

13.Ямар тохиолдолд эрүүл мэндийн даатгалын сангаас гарсан зардлыг санд буцаан 
нөхөн төлүүлэх вэ? 

А.Гэмт хэрэг зөрчлийн улмаас эрүүл мэндэд нь гэм хор учирсан 
даагуулагчийн тусламж, үйлчилгээний зардлын төлбөрийг буруутай 
этгээдээр болон эмнэлгийн мэргэжилтэн, эрүүл мэндийн байгууллагын 
буруутай үйл ажиллагааны улмаас эмчилгээний болон тарилгын дараах 
хүндрэл гарсан нь тогтоогдсон тохиолдолд тухайн эрүүл мэндийн 
байгууллагаар 

B.Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас авах дараагийн сарын санхүүжилтээс 
суутган тооцож төлүүлнэ 

С.Тухайн эрүүл мэндийн байгууллагад олгох үйл ажиллагааны зардлын 
төсвөөс харилцан тохирсон хуваарийн дагуу төлүүлнэ 

D.Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжилт олгосон төв, орон нутгийн 
нийгмийн даатгалын байгууллагаар төлүүлнэ 

14.Эрүүл мэндийн урамшууллын үзлэг, шинжилгээнд хамрагдах болзол хангасан 
даатгуулагчид ”Урамшууллын эрх” баталгаажилтыг ямар байгууллага хийх вэ? 

А.Эрүүл мэндийн байгууллагууд  

B.Эрүүл мэндийн даатгалын салбар зөвлөл 

С.Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар  

D.Аймаг, дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс 

15.Даатгуулагч нь зайлшгүй шаардлагатай эмийн жагсаалтад заасан эм авах 
тохиолдолд ямар баримтыг үндэслэн үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх вэ? 

А.Эрүүл мэндийн даатгалын гэрчилгээ, төрсний гэрчилгээ 

B.Өрх /сум, баг/-ийн эмчийн бичсэн жор, эрүүл мэндийн даатгалын гэрчилгээ, 
төрсний гэрчилгээ 

С.Аймаг, дүүргийн эмнэлгийн эмчийн бичсэн жор, эрүүл мэндийн даатгалын 
гэрчилгээ, төрсний гэрчилгээ 

D.Хувийн хэвшлийн эмнэлгийн эмчийн бичсэн жор, эрүүл мэндийн даатгалын 
гэрчилгээ, төрсний гэрчилгээ 
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16.Өрх, сум, багийн эмч нь даатгалын сангаас үзүүлэх үнийн хөнгөлөлтөд хамаарах 
эмийн жорыг ямар стандарт баримтлан бичих вэ? 

А.Эмийн жорын нэг маягт дээр 3-аас илүүгүй нэр төрлийн эмийг нэг удаад 5 
хүртэлх хоногийн тунгаар, удаан хугацаагаар хэрэглэгдэх эмийг 30 хүртэлх 
хоногийн тунгаар  

B.Эмийн жорын нэг маягт дээр 5-аас илүүгүй нэр төрлийн эмийг 3 хүртэлх 
хоногийн тунгаар, удаан хугацаагаар хэрэглэгдэх эмийг 21 хүртэлх 
хоногийн тунгаар 

С.Эмийн жорын нэг маягт дээр 6-аас илүүгүй нэр төрлийн эмийг 10 хүртэлх 
хоногийн тунгаар, удаан хугацаагаар хэрэглэгдэх эмийг 45 хүртэлх 
хоногийн тунгаар  

D.Эмийн жорын нэг маягт дээр 2-оос илүүгүй нэр төрлийн эмийг 5 хүртэлх 
хоногийн тунгаар, удаан хугацаагаар хэрэглэгдэх эмийг 30 хүртэлх 
хоногийн тунгаар  

17. Өрх, сум, багийн эмчийн бичсэн эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үнийн 
хөнгөлөлт үзүүлэх  эмийн жор нь бичигдсэн өдрөөсөө хойш хэдэн өдөр хүчинтэй 
байх вэ? 

А.7 хоног 

B.21 хоног 

С.10 хоног 

D. Ажлын 10 өдөр 

18.Өрх, сум, багийн эмчийн бичсэн эмийн жор нь ямар тохиолдолд хүчингүйд 
тооцогдох вэ? 

А.Эмийг жорын батлагдсан маягт дээр бичээгүй, эмийн нэр, тун хэмжээг 
буруу, алдаатай бичсэн тохиолдолд 

B. Эмийн жорыг засварласан тохиолдолд  

С. Эмийн жор нь эмчийн тэмдэг, код, гарын үсэггүй, гаргацгүй бичсэн 
тохиолдолд  

D.Дээрх бүгд зөв 

19.Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх эмээр үйлчлэх эмийн 
сан нь ямар стандарт шаардлагыг хангасан байх ёстой вэ? 

А.Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага MNS 5260:2011 стандарт шаардлага 
хангасан байх, зайлшгүй шаардлагатай эмийн нэр төрлийн 70-аас доошгүй 
хувийг хангах нөөцтэй байх 

B.Эмийн санд сонгон шалгаруулалтаар эрх олгогдсон байх, зайлшгүй 
шаардлагатай эмийн нэр төрлийн 75-аас доошгүй хувийг хангахад нөөцтэй 
байх 

С.Сонгон шалгаруулалтаар эрх олгогдсон байх, эмийн санд тавих нийтлэг 
шаардлагыг хангасан байх, зайлшгүй шаардлагатай эмийн 50-аас доошгүй 
хувийг хангасан нөөцтэй байх 

D.Зохих журмын дагуу сонгон шалгаруулалтаар эрх олгогдсон байх, эмийн 
санд тавих нийтлэг шаардлага MNS 5260:2011 Монгол Улсын стандартын 
шаардлага хангасан байх, зайлшгүй шаардлагатай эмийн жагсаалтын 
тухайн шатлалд заасан эмийн нэр төрлийн 90-ээс доошгүй хувийг 
тасалдалгүй хангахад хүрэлцэхүйц хэмжээний нөөцтэй байх 
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20.Хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ авч байх хугацаанд нь зайлшгүй 
шаардлагаар даатгуулагчаар өөрөөс нь гаргуулсан эм, тарианы үнийг түүнд 
хэрхэн тооцож, хаанаас олгох вэ?  

А.Даатгуулагчаас гаргуулсан эм тариа, ороох, боох материалын үнийг нь 
буцааж олгохгүй 

B.Даатгуулагчаас гаргуулсан эм тариа, ороох, боох материалын үнийг нь 
түүнд зах зээлийн дундаж үнээр тооцож, тухайн эмнэлэг олгоно  

С.Даатгуулагчаас гаргуулсан эм тариа, ороох, боох материалын үнийг нь 
түүнд эрүүл мэндийн даатгалын сангаас олгоно 

D.Даатгуулагчаас гаргуулсан эм тариа, ороох, боох материалын үнийг нь 
худалдан авсан үнээр нь тооцон тухайн эмнэлэг олгоно 

21.Даатгуулагч ямар тохиолдолд эрүүл мэндийн даатгалын тусламж, үйлчилгээ авах 
эрхтэй болох вэ? 

А.Эрүүл мэндийн даатгалын гэрчилгээ нээж олгосон тохиолдолд 

B.Эрүүл мэндийн даатгалын гэрчилгээн дээр аймаг, дүүргийн нийгмийн 
даатгалын хэлтсийн дарга гарын үсэг зурсан тохиолдолд 

С.Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл төлсөн тухай тэмдэглэлийг аж ахуйн 
нэгж, байгууллагын нягтлан бодогч хийсэн тохиолдолд 

D.Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлээ төлснийг нийгмийн даатгалын 
байгууллага баталгаажуулсан тохиолдолд 

22. Дараалсан 3 жилийн хугацаанд эрүүл мэндийн даатгалын тусламж, үйлчилгээ 
аваагүй даатгуулагч дараах тусламж, үйлчилгээ авах эрхтэй. 

А.Эрүүл мэндийн бүх төрлийн тусламж, үйлчилгээ 

B.Хэвтүүлэн эмчлэх, өдрийн эмчилгээ, амбулаторийн тусламж, үйлчилгээ, 
оношлогоо, шинжилгээ, уламжлалтын тусламж, үйлчилгээ, нөхөн сэргээх 
эмчилгээ, хөнгөвчлөх эмчилгээ, эмийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээ 

С.Өдрөөр эмчилгээ хийлгэх, бариа засал хийлгэх, шинжилгээ хийлгэх, 
сувилалд сувилуулах, гадаадад эмчлүүлэх 

D.Эрүүл мэндийн урамшууллын үзлэгт хамрагдаж, оношлогоо шинжилгээний 
багцаас сонгох 

23.Эрүүл мэндийн байгууллагаас эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдаагүй иргэнд 
тусламж, үйлчилгээ үзүүлсэн тохиолдолд тусламж, үйлчилгээний зардлыг хэрхэн 
төлүүлэх вэ? 

А.Тусламж, үйлчилгээний зардлын хэмжээгээр тооцон эрүүл мэндийн 
даатгалын сангаас төлүүлнэ 

B.Тусламж, үйлчилгээний бодит өртгөөр тооцон тухайн даатгалгүй иргэнээр 
төлүүлнэ 

С.Тусламж, үйлчилгээний бодит өртгөөр тооцон нийгмийн халамжийн сангаас 
төлүүлнэ 

D.Тусламж, үйлчилгээний зардлыг тухайн эрүүл мэндийн байгууллага 
хариуцна 

24.Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжүүлэх тусламж, үйлчилгээний зардлыг 
ямар ямар үзүүлэлтийг үндэслэн ямар журмаар тооцон төлбөр хийх вэ?  
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А. Даатгалын сангаас нэг даатгуулагчид төлөх зардлын хэмжээ, оношийн 
бүлэг, тусламж, үйлчилгээний өртгийн жинг үндэслэн гүйцэтгэлээр тооцон 
төлбөр хийнэ 

B.Тусламж, үйлчилгээний зардлыг ор хоногоор тооцон төлбөр хийнэ  

С.Тусламж, үйлчилгээний зардлын хэмжээгээр шууд тооцон төлбөр хийнэ 

D.Дээрх бүгд зөв 

25.Хөдөлмөрийн чадвараа 1 сараас дээш хугацаагаар алдаж эмнэлгийн хуудсаар 
тэтгэмж авсан цэргийн албан хаагчийн уг хугацааны эрүүл мэндийн даатгалын 
шимтгэлийг ямар орлогоос хэдэн хувиар тооцож санд төлүүлэх вэ? 

А.Шимтгэлийг сарын дундаж цалингаас нь ажил олгогчийн төлөх буюу 2.0 
хувиар тооцож, цэргийн байгууллага нь санд төлнө 

B.Шимтгэлийг тэтгэмж бодсон дундаж цалин хөлснөөс нь ажил олгогчийн 
төлөх буюу 3.0 хувиар тооцож, эрүүл мэндийн даатгалын сангаас төлнө 

С.Шимтгэлийг албан тушаалын үндсэн цалин хөлснөөс ажил олгогчийн төлөх 
буюу 2.0 хувиар тооцож, төрөөс хариуцан төлнө 

D.Шимтгэлийг хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс ажил олгогчийн төлөх 
буюу 2.0 хувиар тооцож, цэргийн байгууллага нь санд төлнө 

26. Цэргийн албан хаагч эхийн жирэмсний, амаржсаны тэтгэмжтэй 4 сарын 
хугацааны эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг ямар орлогоос хэдэн хувиар 
тооцож санд төлүүлэх вэ? 

А.Шимтгэлийг хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс ажил олгогчийн төлөх 
буюу 2.0 хувиар тооцож, цэргийн байгууллага нь санд төлнө 

B.Шимтгэлийг жирэмсний, амаржсаны тэтгэмж бодсон дундаж цалин 
хөлснөөс ажил олгогчийн төлөх буюу 3.0 хувиар тооцож эрүүл мэндийн 
даатгалын сангаас төлнө 

С.Шимтгэлийг албан тушаалын үндсэн цалин хөлснөөс ажил олгогчийн төлөх 
буюу 2.0 хувиар тооцож, нийгмийн халамжийн сангаас санд төлнө 

D.Шимтгэлийг сарын дундаж цалингаас ажил олгогчийн төлөх буюу 2.0 
хувиар тооцож, төрөөс хариуцан санд төлнө 

27. Аж ахуй нэгж, байгууллага нь хөдөлмөрийн хөлсний сан, түүнтэй адилтгах 
орлогоос эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг хэдэн хувиар тооцож санд 
төлүүлэх вэ? 

А.Ажил олгогч нь 2.0 хувиар, даатгуулагч нь 1.0 хувиар, нийтдээ 3.0 хувиар 
тооцож 

B. Ажил олгогч нь 2.0 хувиар, даатгуулагч нь 2.0 хувиар, нийтдээ 4.0 хувиар 
тооцож 

С. Ажил олгогч нь 3.0 хувиар, даатгуулагч нь 3.0 хувиар, нийтдээ 6.0 хувиар 
тооцож 

D.Дээрх бүгд буруу 

28. Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн хэдэн хувьтай тэнцэх хэмжээний хөрөнгийг 
болзошгүй эрсдэлийн нөөцөд үлдээх вэ? 

А.25 хувьтай тэнцэх хэмжээний хөрөнгийг 

B.15 хувьтай тэнцэх хэмжээний хөрөнгийг 
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С.10 хувьтай тэнцэх хэмжээний хөрөнгийг 

D.5 хувьтай тэнцэх хэмжээний хөрөнгийг 

29. Болзошгүй эрсдэлийн нөөцийн хөрөнгийг зарцуулах журмыг дараах субъект 
батална. 

А. Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар 

B.Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл 

С.Эрүүл мэндийн даатгалын салбар зөвлөл 

D.Улсын Их Хурлын Нийгмийн бодлого, боловсрол, шинжлэх ухааны байнгын 
хороо 

30.Нийгмийн даатгалд сайн дурын үндсэн дээр даатгуулж байгаа тодорхой хөдөлмөр 
эрхэлдэггүй  иргэн эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг ямар хэмжээгээр төлөх 
бэ? 

А.Сард 670 төгрөг, жилд 8040 төгрөг 

B.Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлж байгаа орлогоос 1 хувиар 

С.Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний 1 хувиар  

D.Өөрийн мэдүүлсэн орлогын 1 хувиар  

31.Шүүхийн шийдвэрийн дагуу ял эдэлж байгаа хоригдлын эрүүл мэндийн даатгалын 
шимтгэлийг ямар байгууллага хариуцаж, сард хэдэн төгрөгөөр тооцож төлөх вэ? 

А.Аймаг, дүүргийн Засаг даргын тамгын газар сар бүр 670 төгрөгөөр тооцон 
төлнө 

B.Шүүхийн шийдвэр гүйтгэх газар сар бүр 670 төгрөгөөр тооцон төлнө 

С.Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний хэлтэс сар бүр 670 төгөргөөр тооцон 
төлнө 

D.Тухайн хорих байгууллага сар бүр 670 төгрөгөөр тооцон төлнө 

32.Аж ахуй нэгжийн эзэн, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч иргэнийн эрүүл мэндийн 
даатгалын шимтгэлийг ямар хэмжээгээр тооцож санд төлүүлэх вэ? 

А.Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс 2.0 хувиар  

B.Татварын албанд мэдүүлсэн сарын орлогын дүнгээс 1.0 хувиар  

С.Амьжиргааны баталгаажих түвшингийн 2.0 хувиар  

D.Улсын дундаж цалин хөлсний хэмжээнээс 1.0 хувиар  

33.Аж ахуй нэгж, байгууллага нь эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг хуульд заасан 
хугацаанд нь даатгалын санд шилжүүлээгүй тохиолдолд ямар хэмжээний 
хариуцлага хүлээлгэх вэ? 

А.Уг шимтгэлийг нөхөн төлүүлж, хугацаа хэтрүүлсэн хоног тутамд төлбөл 
зохих шимтгэлийн 0.3 хувьтай тэнцэх хэмжээний алданги төлүүлнэ 

B.Уг шимтгэлийг нөхөн төлүүлж, хугацаа хэтрүүлсэн хоног тутамд төлбөл 
зохих шимтгэлийн 0.5 хувьтай тэнцэх хэмжээний алданги төлүүлнэ 

С.Уг шимтгэлийг нөхөн төлүүлж, хугацаа хэтрүүлсэн хоног тутамд төлбөл 
зохих шимтгэлийн 0.1 хувьтай тэнцэх хэмжээний алданги төлүүлнэ 

D.Уг шимтгэлийг нөхөн төлүүлж, хугацаа хэтрүүлсэн хоног тутамд төлбөл 
зохих шимтгэлийн 0.2 хувьтай тэнцэх хэмжээний  алданги төлүүлнэ 
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34.Даатгуулагчид үзүүлэх эрүүл мэндийн даатгалын тусламж, үйлчилгээний зардлын 
даатгалын сангаас санхүүжүүлэх дээд хязгаар хэдэн төгрөг бэ? 

А.1328000 төгрөг 

B.1 800000 төгрөг 

С.1 152000 төгрөг 

D.1120000 төгрөг 

35. Даатгуулагчид үзүүлэх эрүүл мэндийн даатгалын тусламж, үйлчилгээний 
зардлын даатгалын сангаас санхүүжүүлэх дээд хязгаарыг дараах байгууллага 
тогтооно. 

А.Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл 

B.Эрүүл мэндийн даатгалын салбар зөвлөл 

С.Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар 

D.Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд, Эрүүл мэндийн сайд 
хамтран 

36.Нийгмийн даатгалын байгууллага нь эрүүл мэндийн байгууллагад төлөх 
төлбөрийг 14-өөс дээш хоногоор хугацаа хожимдуулсан тохиолдолд дор дурдсан 
хэмжээний алданги төлнө: 

А.Хугацаа хэтрүүлсэн хоног тутамд төлбөл зохих төлбөрийн 0.3 хувьтай 
тэнцэх хэмжээний алданги 

B. Хугацаа хэтрүүлсэн хоног тутамд төлбөл зохих төлбөрийн 0.1 хувьтай 
тэнцэх хэмжээний алданги 

С. Хугацаа хэтрүүлсэн хоног тутамд төлбөл зохих төлбөрийн 0.5 хувьтай 
тэнцэх хэмжээний алданги 

D. Дээрх бүгд буруу 

37. Эрүүл мэндийн даатгал дор дурдсан хэлбэртэй. 

А. Заавал даатгуулах, сайн дураар даатгуулах  

B. Албан журмын, сайн дурын 

С. Заавал 

D.Дээр дурдсан бүгд буруу 

38. Эрүүл мэндийн даатгалд дараах иргэд заавал даатгуулна. 

А. Монгол Улсын иргэн бүр, Монгол Улсад хөдөлмөр эрхэлж байгаа гадаадын 
иргэн, харьяалалгүй хүн 

B. Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажилтан, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, 
гадаадын иргэн 

С.Малчин, оюутан суралцагч, тодорхой хөдөлмөр эрхлээгүй иргэн 

D.Тэтгэвэр авагч, 16 хүртэлх насны хүүхэд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн 

39.Аж ахуйн нэгж, байгууллага эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн сар 
бүрийн тооцоо, тайланг анхан шатны ямар маягтын дагуу гаргаж өгдөг вэ? 

А.НД7, НД8 

B.НД7, НД8, НД10 

С.НД7, НД8, НД15 
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D.Дээрх бүгд буруу 

40. Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн 
тухайн сарын тайланг дараах хугацаанд гаргаж нийгмийн даатгалын 
байгууллагад өгнө. 

А.Тухайн сардаа багтааж 

B.Дараа сарын 5-ны дотор 

С.Улирлын дараа сарын 5-ны дотор 

D.Улирал бүр 

41.Эрүүл мэндийн даатгалын санд илүү төлсөн шимтгэлийг ажил олгогч эсхүл 
даатгуулагч эргүүлж авахыг хүсвэл тооцоо хийснээс хойш хэд хоногийн дотор 
эргүүлэн олгох вэ? 

А.30 хоногийн дотор 

B.4 долоо хоногийн дотор 

С.14 хоногийн дотор 

D.Дээрх бүгд буруу 

42. Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн жилийн орлого, зарлагын төсвийг дор дурдсан 
байгууллага батална. 

А.Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл 

B.Засгийн газар 

С.Сангийн яам 

D.Нийгмийн даатгалын сангийн төсвийн тухай хуулиар Улсын Их Хурал жил 
бүр 

43.Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл нь ямар бүрэн эрхийг хэрэгжүүлдэг вэ? 

А.Нийгмийн даатгалын сангийн төсвийн төслийг боловсруулж, батлагдсан 
төсвийн нарийвчилсан хуваарийг баталж, гүйцэтгэлд нь хяналт тавина 

B.Нийгмийн даатгалын сангийн орлогын төлөвлөгөө, зарлагын гүйцэтгэлийг 
хэлэлцэн батална 

С.Нийгмийн даатгалын асуудлаар журам, зөвлөмж гаргана 

D.Дээр дурдсан бүгд зөв 

44. Нийгмийн даатгалын байгууллагын үйл ажиллагааны болон хөрөнгө оруулалтын 
зардлын төсвийг ямар байгууллага батлах вэ? 

А.Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл 

B.Засгийн газар  

С.Нийгмийн даатгалын сангийн төсвийн тухай хуулиар Улсын Их Хурал   

D.Сангийн яам 

45.Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажилтны ямар орлогод эрүүл мэндийн даатгалын 
шимтгэл ногдуулахгүй вэ? 

А.Ажил хүлээлцэх хугацааны олговор, буруу халсан буюу шилжүүлсэн үеийн 
олговор, хөлсөөр ажиллах гэрээгээр тохирсон ажлын хөлсг 

B.Орон сууцны дэмжлэг, гэр бүлийг дэмжих тэтгэмж, нэг удаагийн шагнал, 
ажилгүйдлийн тэтгэмж, 
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С. Хоол, унаа, орон сууц, түлээ нүүрсний үнийн хөнгөлөлт 

D.Дээр дурдсан бүгд зөв 

46.Нийгмийн даатгалын сангийн төсвийн тухай хуулиар ямар харилцааг зохицуулдаг 
вэ? 

А. Нийгмийн даатгалын санд тухайн төсвийн жилд төвлөрүүлэх орлого, 
зарцуулах төсвийн хэмжээ, төсөв зарцуулах эрх олгохтой холбогдсон 
харилцааг   

B.Нийгмийн даатгалын сангийн орлого, зарлагын төсөв, нийгмийн даатгалын 
байгууллагын үйл ажиллагааны зардлын төсөв батлах 

С. Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн орлого, зарлагын төсвийг батлах 

D.Дээрх бүгд буруу 

47. Аж ахуйн нэгж, байгууллагад хөдөлмөрийн гэрээ, ажил гүйцэтгэх, хөлсөөр 
ажиллах гэрээгээр ажиллаж байгаа тэтгэвэр авагч: 

А.Нийгмийн даатгалын шимтгэлээс чөлөөлөгдөнө  

B.Эрүүл мэндийн болон ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэлээс чөлөөлөгдөнө 

С.Эрүүл мэндийн, ажилгүйдлийн даатгалаас бусад төрлийн даатгалын 
шимтгэлээс  чөлөөлөгдөнө 

D.Дээрх бүгд зөв 

48.Тэтгэмжийн даатгалын сангаас олгох оршуулгын тэтгэмжийн хэмжээг дор дурдсан 
байгууллага тогтооно. 

А.Улсын Их Хурал 

B.Засгийн газар 

С.Нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 
байгууллагын саналыг үндэслэн Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл. 

D.Дээрх бүгд буруу 

49.Нийгмийн даатгалын сангийн төсвийн тухай хуулийг хэзээнээс эхэлж мөрдөж 
байна вэ? 

А.2008 оны 1 дүгээр сарын 1-нийн өдрөөс 

B.2008 оны 5 дугаар сарын 8-ны өдрөөс 

С.2007 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрөөс 

D.Дээрх бүгд буруу 

 50. Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн бүрэлдэхүүнийг тодорхойлно уу. 

А.Улсын төсөв, орон нутгийн төсвөөс бүрдэнэ  

B.Улсын төсөв, Орон нутгийн төсөв, Нийгмийн даатгалын сангийн төсөв, 
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс бүрдэнэ 

С. Нийгмийн даатгалын сангийн төсөв, Нийгмийн халамжийн сангийн төсвөөс 
бүрдэнэ 

D.Дээрх бүгд буруу 

51.Цэргийн албан хаагч эхэд жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмж олгох харилцааг 
ямар хуулиар зохицуулах вэ? 

А.Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуулиар 
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B.Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуулиар 

С.Иргэний цэргийн үүргийн болон цэргийн албан хаагчийн эрх зүйн байдлын 
тухай хуулиар 

D.Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулиар 

52.Цэргийн албан хаагчийн хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмжийг ямар эх 
үүсвэрээс олгох вэ? 

А.Улсын төсвөөс  

B.Тэтгэмжийн даатгалын сангаас 

С.Цэргийн анги, нэгтгэл, байгууллагын үйл ажиллагааны зардлын төсвөөс 
олгоно 

D.Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 

53.Монгол Улсад ажиллаж байгаа Оросын Холбооны Улсын иргэний эрүүл мэндийн  
даатгалын харилцааг хэрхэн зохицуулах вэ? 

А.Нийгмийн даатгалын тухай хуулиар 

B.Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулиар 

С.Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулиар  

D.Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрээр 

54. Эрүүл мэндийн даатгалын тусламж, үйлчилгээ дараах төрөлтэй. 

А.Хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ, өдрийн эмчилгээ, уламжлалтын 
эмчилгээ 

B.Оношлогоо, шинжилгээ, амбулаторийн үйлчилгээ, нөхөн сэргээх эмчилгээ 

С.Хөнгөвчлөх эмчилгээ, эмийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээ 

D.Дээрх бүгд зөв 

55. Монгол Улсад эрүүл мэндийн даатгалын тусламж, үйлчилгээний зардлын 
төлбөрийн дараах аргыг хэрэглэж байна. 

А.Оношийн хамааралтай 115 бүлгээр, өртгийн жин, нэг даатгуулагчид ногдох 
зардлын хэмжээгээрсанхүүжүүлэх 

B.Оношийн ойролцоо 18 бүлгээр санхүүжүүлэх 

С.Нэг ор хоногоор санхүүжүүлэх 

D. Дээрх бүгд буруу 

56. Монгол Улсын эрүүл мэндийн даатгал нь дараах зарчимд тулгуурласан тогтолцоо 
юм. 

А.Албан журмын, эв санааны буюу орлоготой нь орлогогүйгийнхээ, эрүүл нь 
өвчтэйгийнхээ, залуучууд нь ахмад настныхаа эрүүл мэндээс үүсэлтэй 
санхүүгийн эрсдэлийг хуваалцах  

B.Орлого бүхий иргэд өндөр хэмжээгээр шимтгэл төлж, ядуу, эмзэг бүлгийн 
иргэдээ авч явах 

С.Эрүүл мэндийн даатгалд сайн дурын үндсэн дээр хамрагдаж өвдсөн үедээ 
даатгалын үйлчилгээ хүртэх 

D.Дээрх бүгд зөв 

57. Эрүүл мэндийн даатгалын салбар зөвлөл нь: 
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А.Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн дэргэдэх орон тооны бус зөвлөл 
байна 

B.Бие даасан орон тооны зөвлөл байна 

С.Бие даасан орон тооны бус зөвлөл байна. 

D.Дээрх бүгд зөв 

58. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх зайлшгүй 
шаардлагатай эмийн нэр төрөл, үнийн дээд хязгаар, хөнгөлөх хувь хэмжээг: 

А.Эрүүл мэндийн яам батална 

B.Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл батална 

С.Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар батална 

D. Эрүүл мэндийн даатгалын салбар зөвлөл батална 

59. Нийгмийн даатгалын болон эрүүл мэндийн байгууллага хооронд байгуулдаг  
гэрээний нэрийг тодорхойлно уу. 

А.Эрүүл мэндийн даатгалын гэрээ 

B.Эрүүл мэндийн даатгалын тусламж, үйлчилгээний гэрээ 

С.Эрүүл мэндийн даатгалын тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх, худалдан авах 
гэрээ 

D. Эрүүл мэндийн даатгалын төлбөр тооцоо хийх гэрээ 

 60. Эрүүл мэндийн даатгалын гэрчилгээний загварыг: 

А.Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар батална 

B.Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл батална 

С.Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд, Сангийн сайд хамтран 
батална 

D. Эрүүл мэндийн даатгалын салбар зөвлөл батална 

 61. Эрүүл мэндийн даатгалын салбар зөвлөл дараах бүрэлдэхүүнтэй. 

А.Засгийн газар, ажил олгогч, даатгуулагчийг төлөөлсөн 11 хүний 
бүрэлдэхүүнтэй 

B. Засгийн газар, ажил олгогч, даатгуулагчийг тэнцүү тоогоор төлөөлсөн 9 
хүний бүрэлдэхүүнтэй 

С.Засгийн газар, ажил олгогч, үйлдвэрчний эвлэлийг төлөөлсөн 9 хүний 
бүрэлдэхүүнтэй 

D.Дээрх бүгд буруу 

 62. Дараах иргэдийн эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг төр хариуцна. 

А.Тэтгэвэр авагч, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, 16 хүртэлх насны хүүхэд  

B.Жирэмсэн эх, ажил гүйцэтгэх гэрээгээр ажиллагч 

С.Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр авагч, их, дээд сургууль, коллежийн өдрийн 
ангийн суралцагч 

D. “А”, “С”хариулт зөв 

 63. Дараах иргэд эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлээ өөрөө бүрэн хариуцан төлнө. 

А.Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажилтан 
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B. Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн суралцагч, тодорхой 
хөдөлмөр эрхэлдэггүй иргэн, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, малчин 

С.Ерөнхий боловсролын сургуульд суралцаж байгаа 17-18 насны хүүхэд 

D.Дээрх бүгд зөв 

64.Монгол Улсад амьдарч байгаа гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн эрүүл мэндийн 
даатгалд дор дурдсанаар даатгуулна. 

А. Аж ахуйн нэгж, байгууллагад ажиллаж байгаа гадаадын иргэн эрүүл 
мэндийн даатгалд заавал даатгуулна. 

B.Тодорхой хөдөлмөр эрхлээгүй гадаадын иргэн эрүүл мэндийн даатгалд 
сайн дурын үндсэн дээр даатгуулна. 

С.Гадаадын иргэний хөдөлмөр эрхлээгүй гэр бүлийн гишүүд нь эрүүл 
мэндийн даатгалд сайн дурын үндсэн дээр даатгуулна. 

D.Дээрх бүгд зөв 

65. Эрүүл мэндийн даатгалын тусламж, үйлчилгээнд дараах тусламж, үйлчилгээ 
хамаарна. 

А. Гоо сайхны мэс засал, гэмт хэргийн улмаас үүссэн гэмтэл 

B.Дотор, мэдрэлийн тогтолцоо, нүд, чих, арьсны өвчний 

С.Солонгос Улсад хийлгэсэн нүдний мэс засал 

D.Эмнэлгийн хэрэгслийн үнэ 

66.Эрүүл мэндийн даатгалын тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх эрүүл мэндийн 
байгууллагыг сонгох журмыг: 

А.Эрүүл мэндийн сайд батална. 

B.Засгийн газар батална. 

С.Улсын Их Хурал батална 

D. Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл батална 

 67.Эрүүл мэндийн даатгалын тусламж, үйлчилгээний жагсаалт, төлбөрийн аргыг: 

А.Эрүүл мэндийн сайд, Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд 
хамтран батална 

B.Эрүүл мэндийн сайд батална 

С.Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл батална 

D.Улсын Их Хурлын холбогдох байнгын хороо батална. 

68. Дараах иргэдийн төлөх эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн хэмжээг Засгийн 
газар батална. 

А. Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажилтан 

B.Төрөөс шимтгэлийг нь хариуцах иргэн 

С.Малчин, цэргийн албан хаагч 

D.Дээрх бүгд зөв 

69. Дараах иргэдийн төлөх эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн хэмжээг Нийгмийн 
даатгалын төв байгууллага батална. 

А.Малчин, цэргийн албан хаагч  
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B.Төрөөс шимтгэлийг нь хариуцах иргэн 

С.Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажилтан 

D.Аж ахуйн нэгжийн эзэн, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч 

70.Даатгуулагч аймаг, дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг, эрүүл мэндийн төв, Бүсийн 
оношлогоо, эмчилгээний төвд хэвтэн эмчлүүлсэн тохиолдолд зардлынхаа дараах 
хэсгийг өөрөө хариуцан төлнө. 

А. 15 хувийг 

B.85 хувийг  

С.10 хувийг 

D.90 хувийг 

71.Даатгуулагч улсын хэмжээний үйлчилгээтэй клиникийн, төв болон тусгай 
мэргэжлийн төв эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлсэн тохиолдолд зардлынхаа дараах 
хэсгийг өөрөө хариуцан төлнө. 

А. 15 хувийг 

B.85 хувийг  

С.10 хувийг 

D. 90 хувийг 

 72. Эрүүл мэндийн даатгалын гэрчилгээ нь дараах тохиолдолд хүчинтэй. 

А.Шимтгэлээ төлсөн байх 

B.Төлөөгүй хугацааны шимтгэлээ нөхөн төлсөн байх 

С.Шимтгэл төлсөн тэмдэглэлийг нийгмийн даатгалын байгууллагаар тухай 
бүр хийлгэсэн байх  

D.Дээрх бүгд буруу 

 73. Даатгуулагчид үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний даатгалын сангаас олгох хэмжээг: 

А.Эрүүл мэндийн сайд батална 

B.Эрүүл мэндийн, Сангийн, Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд 
хамтран батална 

С.Эрүүл мэндийн даатгалын салбар зөвлөл батална 

D.Засгийн газар батална 

74.Эрүүл мэндийн даатгалын тусламж, үйлчилгээг дараах шаардлагыг хангасан 
эрүүл мэндийн байгууллага үзүүлнэ. 

А.Магадлан итгэмжлэгдсэн, сонгон шалгаруулалтад орж тэнцсэн, нийгмийн 
даатгалын байгууллагатай гэрээ байгуулсан  өмчийн бүх хэлбэрийн эрүүл 
мэндийн байгууллагууд 

B.Зөвхөн төрийн өмчийн эрүүл мэндийн байгууллагууд 

С.Сонгон шалгаруулалтад орж тэнцсэн хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн 
байгууллагууд 

D.Дээрх бүгд зөв 

75. Даатгуулагч дараах рашаан сувилалд нөхөн сэргээх эмчилгээ хийлгэсэн 
тохиолдолд төлбөрийн хөнгөлөлт эдэлнэ. 
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А.Магадлан итгэмжлэгдсэн, сонгон шалгаруулалтад орж тэнцсэн, нийгмийн 
даатгалын байгууллагатай гэрээ байгуулсан рашаан, сувилалд 

B.Зөвхөн төрийн өмчийн рашаан, сувилалд 

С.Сонгон шалгаруулалтад орж тэнцсэн хувийн хэвшлийн рашаан сувилалд 

D.Дээрх бүгд зөв 

76. Даатгуулагч нийгмийн даатгалын байгууллагатай гэрээ байгуулсан рашаан 
сувилалд нөхөн сэргээх эмчилгээ хийлгэсэн тохиолдолд хэдэн төгрөгийн 
төлбөрийн хөнгөлөлт эдлэх бэ? 

А. 74000 

B. 135000 

С. 36000 

D. 110000 

77. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжих оношлогоо, шинжилгээний нэг 
даатгуулагчид ногдох зардал хэдэн төгрөг бэ? 

А.300000 

B.80000 

С. 36000 

D.55000 

78. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжих амбулаторийн тусламж, 
үйлчилгээний нэг даатгуулагчид ногдох зардал хэдэн төгрөг бэ? 

А.10500 

B.15000 

С.135000 

D.55000 

79. Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын хяналтын дүрмийг хэдэн онд ямар 
шийдвэрээр баталсан бэ? 

А.1998 онд Засгийн газрын тогтоолоор 

B.2002 онд Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулиар 

С.2006 онд Эрүүл мэндийн даатгалын салбар зөвлөлийн тогтоолоор 

D.1998 онд Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргын тушаалаар 

 80. Аймгуудад эрүүл мэндийн даатгалын чиг үүргийг ямар нэгж хэрэгжүүлж байна вэ? 

А.Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Эрүүл мэндийн даатгалын алба 

B.Нийгмийн даатгалын хэлтсийн эрүүл мэндийн даатгалын хяналтын улсын 
байцаагч-эмч, эрүүл мэндийн даатгалын орлого, хамралт хариуцсан 
байцаагч, эрүүл мэндийн даатгалын төлбөр тооцоо хариуцсан байцаагч  

С.Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Үйлчилгээний алба 

D.Дээрх бүгд буруу 

 81. Төрөөс шимтгэлийг нь хариуцах иргэдийн шимтгэлийг: 

А.Улсын төсвөөс төлдөг 

B.Хүний хөгжил сангаас төлдөг 
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С.Нийгмийн халамжийн сангаас төлдөг 

D.Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас төлдөг 

82. Эрүүл мэндийн даатгалын хөгжлийн урт хугацааны стратегийн баримт бичгийг  
хэдэн онд ямар байгууллага баталсан бэ? 

А.2012 онд Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл 

B.2013 онд Засгийн газар 

С.2014 онд Улсын Их Хурал 

D.2014 онд УИХ-ын Нийгмийн бодлого, боловсрол, шинжлэх ухааны байнгын 
хороо 

83. Эрүүл мэндийн даатгалын хөгжлийн урт хугацааны стратеги ямар хугацааг 
хамарч байгаа вэ? 

А. 2013-2022 

B. 2012-2021 

С. 2014-2023 

D.Дээрх бүгд буруу 

84. “Нийгмийн даатгалын байгууллагын эрүүл мэндийн даатгалын үйл ажиллагааны 
дунд хугацааны стратеги”-ийг хэдэн онд ямар байгууллага баталсан бэ? 

А.2012 онд Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл 

B.2012 онд Эрүүл мэндийн даатгалын салбар зөвлөл 

С.2014 онд Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яам 

D.2014 онд Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар 

85. “Нийгмийн даатгалын байгууллагын эрүүл мэндийн даатгалын үйл ажиллагааны 
дунд хугацааны стратеги” ямар хугацааг хамарч байгаа вэ? 

А. 2012-2016 

B. 2013-2017 

С. 2014-2018 

D.Дээрх бүгд буруу 

86. Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгээс Нийгмийн даатгалын 
ерөнхий газар дээр эрүүл мэндийн даатгалын чиглэлээр хэдэн онд ямар төсөл 
хэрэгжсэн бэ? 

А.2012-2013 онд “Нийгмийн даатгалын байгууллагыг чадавхжуулах” төсөл 

B.2011-2013 онд “Монгол Улсын эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоог 
бэхжүүлэх” төсөл 

С.2011-2013 онд “Эрүүл мэндийн даатгалын чиглэлээр техник туслалцааны 
дэмжлэг үзүүлэх” төсөл 

D.2011-2013 онд “Эрүүл мэндийн даатгалын чиг үүргийн ажилтнуудыг 
чадавхжуулах” төсөл 

87. Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар дээр Азийн хөгжлийн банкны “Эрүүл мэндийн 
даатгалын тогтолцоог бэхжүүлэх төсөл” хэзээнээс ямар хугацаатай хэрэгжиж 
байгаа вэ? 

А. 2014 оноос 3 жилийн хугацаатай 
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B.2013 оноос 3 жилийн хугацаатай 

С.2014 оноос 2 жилийн хугацаатай 

D.Дээрх бүгд буруу 

88. Даатгуулагчид үзүүлэх эрүүл мэндийн даатгалын тусламж, үйлчилгээний 
зардлын даатгалын сангаас санхүүжүүлэх дээд хязгаарыг ямар шийдвэрээр 
хэдэн төгрөгөөр шинэчлэн баталсан бэ? 

А.Эрүүл мэндийн даатгалын салбар зөвлөлийн тогтоолоор 2013 оны 4 дүгээр 
сард 

B. Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн тогтоолоор 2014 оны 5 дугаар 
сард 

С.Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайдын тушаалаар 2014 оны 05 
дугаар сард 

D. Дээрх бүгд буруу 

89.Нийгмийн даатгалын болон эрүүл мэндийн байгууллага хооронд байгуулсан 
гэрээгээр ямар харилцааг зохицуулдаг вэ? 

А.Талуудын хүлээх үүрэг, хариуцлага,  

B.Даатгуулагчид үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний тоо хэмжээ, даатгалын 
сангаас үзүүлэх эмчилгээний төлбөрийн дээд хязгаар 

С.Даатгуулагчид үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний нэр төрөл, үр дүнгийн 
үзүүлэлт, гэрээний нөхцөл 

D.Дээрх бүгд зөв 

90. Эрүүл мэндийн байгууллагууд нийгмийн даатгалын байгууллагатай байгуулсан 
гэрээгээр ямар үүрэг хүлээдэг вэ? 

А.Тусламж, үйлчилгээний зардлын төлбөрийн нэхэмжлэлийг улирал бүр 
нийгмийн даатгалын байгууллагад ирүүлнэ. 

B.Даатгуулагчдын сэтгэл ханамжид нийцсэн чанартай тусламж, үйлчилгээ 
үзүүлж, тэдэнд хүндэтгэлтэй хандана. 

С.Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн төсвийн төслийн саналыг жил бүрийн 1 
дүгээр сарын 25-ны дотор нийгмийн даатгалын байгууллагад ирүүлнэ.  

D.Эмнэлгийнхээ үйл ажиллагааг сурталчилсан мэдээллийн самбарыг 
даатгуулагчдад харагдахуйц газар байршуулна. 

91. Нийгмийн даатгалын байгууллага эрүүл мэндийн байгууллагуудтай байгуулсан 
гэрээгээр ямар үүрэг хүлээдэг вэ? 

А.Эрүүл мэндийн байгууллагаас ирүүлсэн даатгуулагчид үзүүлсэн тусламж, 
үйлчилгээний зардлын төлбөрийн нэхэмжлэл, жагсаалтыг холбогдох 
баримт, бичгийн хамт хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын 5 өдөрт  багтаан 
нягтлан хянаж, төлбөрийг шилжүүлнэ. 

B.Эрүүл мэндийн байгууллагаас ирүүлсэн даатгуулагчид үзүүлсэн тусламж, 
үйлчилгээний зардлын төлбөрийн нэхэмжлэл, жагсаалтыг холбогдох 
баримт, бичгийн хамт хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын 10 өдөрт багтаан 
нягтлан хянаж, төлбөрийг шилжүүлнэ.  

С.Эрүүл мэндийн байгууллагаас ирүүлсэн даатгуулагчид үзүүлсэн тусламж, 
үйлчилгээний зардлын төлбөрийн нэхэмжлэл, жагсаалтыг холбогдох 
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баримт, бичгийн хамт хүлээн авсан өдрөөс хойш 14 хоногт багтаан нягтлан 
хянаж, төлбөрийг шилжүүлнэ. 

D.Эрүүл мэндийн байгууллагаас ирүүлсэн даатгуулагчид үзүүлсэн тусламж, 
үйлчилгээний зардлын төлбөрийн нэхэмжлэл, жагсаалтыг холбогдох 
баримт, бичгийн хамт хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын 7 өдөрт багтаан 
нягтлан хянаж, төлбөрийг шилжүүлнэ.  

92. Нийгмийн даатгалын болон эрүүл мэндийн байгууллага хооронд байгуулсан 
гэрээний явцын үнэлгээг ямар хугацаанд хийх вэ? 

А.Гэрээний явцын хяналт үнэлгээг эрүүл мэндийн байгууллага болон 
нийгмийн даатгалын байгууллага шалгах хуудсын дагуу хагас жил тутамд 
хийнэ. 

B.Гэрээний явцын хяналт үнэлгээг эрүүл мэндийн байгууллага болон 
нийгмийн даатгалын байгууллага шалгах хуудсын дагуу сар бүр хийнэ 

С.Гэрээний явцын хяналт үнэлгээг эрүүл мэндийн байгууллага болон 
нийгмийн даатгалын байгууллага шалгах хуудсын дагуу улирал тутам 
хийнэ 

D. Гэрээний явцын хяналт үнэлгээг эрүүл мэндийн байгууллага болон 
нийгмийн даатгалын байгууллага шалгах хуудсын дагуу жилийн эцэст нэг 
удаа хийнэ 

93. Нийгмийн даатгалын болон эрүүл мэндийн байгууллага хооронд байгуулсан 
гэрээний үр дүнгийн үзүүлэлтээр “хангалттай” үнэлгээ авсан эрүүл мэндийн 
байгууллагыг хэрхэн урамшуулах  вэ? 

А.Тухайн эрүүл мэндийн байгууллагад эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 
батлагдсан төсвийн 2 хүртэлх хувьтай тэнцэх хэмжээний урамшуулал 
олгоно 

B.Тухайн эрүүл мэндийн байгууллагын эмч, мэргэжилтнүүдийг шагнаж, 
урамшуулна 

С.Тухайн эрүүл мэндийн байгууллагын талаарх мэдээллийг нийгмийн 
даатгалын байгууллагын вэб хуудсанд байрлуулж, олон нийтэд мэдээлнэ.  

D. Дээрх бүгд зөв 

94.Нийгмийн даатгалын байгууллага нь эрүүл мэндийн даатгалын хамралтыг 
өргөжүүлэхийн тулд дараах ажлыг зохион байгуулна. 

А.Эрүүл мэндийн даатгалын хууль тогтоомжийг сурталчилна 

B.Эрүүл мэндийн даатгалын хамралтыг нэмэгдүүлэх төлөвлөгөөтэй байна 

С.Малчид, тодорхой хөдөлмөр эрхлээгүй иргэд зэрэг зорилтот бүлэгт 
чиглэсэн сурталчилгааг зохион байгуулна 

D.Дээрх бүгд зөв 

95. Даатгуулагчид үзүүлэх эрүүл мэндийн даатгалын тусламж, үйлчилгээний зардлын 
даатгалын сангаас санхүүжүүлэх дээд хязгаар 1800000 төгрөгийг хэдэн оноос 
мөрдөж байна вэ? 

А.2014.01.01-ний өдрөөс мөрдөж байна   

B.2014.07.01-ний өдрөөс мөрдөж байна   

С.2015.01.01-ээс мөрдөнө 

D. 2014.06.01-ний өдрөөс мөрдөж байна   
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96. Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын шинэчилсэн найруулгын төслөөр 
шинэчлэлийн ямар ямар асуудлыг авч үзэж байгаа вэ? 

А.Эрүүл мэндийн даатгалын тусламж, үйлчилгээний нэр төрлийг өргөжүүлэх 

B.Өндөр өртөгтэй тусламж, үйлчилгээг эрүүл мэндийн даатгалд хамааруулах 

С.Төрөөс хариуцах шимтгэлийн хэмжээг оновчтой тогтоох 

D.Дээрх бүгд зөв 

97. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх эмийн жагсаалтыг 
ямар ямар үзүүлэлтээр баталдаг вэ? 

А.Эмийн худалдааны нэршил, тун хэмжээ, хэлбэр савлалт, үнийн дээд 
хязгаар, хөнгөлөлтийн хувь 

B.Эмийн олон улсын нэршил, латин нэршил, тун хэмжээ, хэлбэр савлалт, 
үнийн дээд хязгаар, хөнгөлөлтийн хувь 

С.Эмийн нэр, тун хэмжээ, хэлбэр савлалт, үнийн дээд хязгаар, хөнгөлөлтийн 
хувь 

D. Дээрх бүгд буруу 

98. Даатгуулагчид үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний даатгалын сангаас олгох хувьсах 
зардлын хэмжээг дараах байгууллага батална. 

А.Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл 

B.Эрүүл мэндийн сайд, Сангийн сайд, Хүн амын хөгжил, нийгмийн 
хамгааллын сайд хамтран 

С.Эрүүл мэндийн сайд, Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд 
хамтран 

D. Эрүүл мэндийн даатгалын салбар зөвлөл 

99. Төрөөс хариуцан төлөх  эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн хэмжээг сард 670 
төгрөг байхаар: 

А.Засгийн газрын 2012 оны 195 дугаар тогтоолоор баталсан 

B.Засгийн газрын 2013 оны 423 дугаар тогтоолоор баталсан 

С.Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулиар баталсан 

D. Эрүүл мэндийн сайд, Сангийн сайд, Хүн амын хөгжил, нийгмийн 
хамгааллын сайдын 2013 оны 459/280/А182 тоот хамтарсан тушаалаар 
баталсан 

100. Их, дээд сургууль, коллежийн өдрийн ангийн суралцагчийн эрүүл мэндийн 
даатгалын шимтгэлийг төрөөс хариуцан төлөхөөр: 

А.Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулиар зохицуулсан 

B.Засгийн газрын тогтоолоор шийдвэрлэсэн 

С.Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын тушаалаар шийдвэрлэсэн 

D. Дээд боловсролын санхүүжилт,  суралцагчдын нийгмийн баталгааны тухай 
хуулиар зохицуулсан 

101. Их, дээд сургууль, коллежийн өдрийн ангийн суралцагч  шимтгэлээ хэрхэн төлх 
вэ? Сарын шимтгэлийн хэмжээ хэдэн төгрөг вэ? 

А.Шимтгэлээ өөрөө хариуцан сард 670 төг төлнө 
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B.Шимтгэлээ өөрөө хариуцан жилд 8040 төг төлнө 

С.Шимтгэлийг нь төрөөс хариуцан сард 670 төг төлнө 

D. Дээрх бүгд буруу 

 102. Лам, санваартнууд эрүүл мэндийн даатгалд хэрхэн хамрагдах вэ? 

А.Эрүүл мэндийн даатгалд сайн дурын үндсэн дээр хамрагдана  

B.Эрүүл мэндийн даатгалд заавал даатгуулна 

С.Эрүүл мэндийн даатгалд даатгуулах эсэхээ өөрсдөө шийдвэрлэнэ 

D.Дээрх бүгд буруу 

103. Улсын хил дээр ажиллаж байгаа офицерийн гэр бүлийг ажлаар хангаагүй 
тохиолдолд эрүүл мэндийн даатгалд хэрхэн хамруулах вэ? 

А. Шимтгэлийг нь дундаж цалингаас тооцон төрөөс хариуцан төлнө 

B.Шимтгэлийг нь хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс тооцон тухайн 
хилийн байгууллага хариуцан төлнө 

С.Шимтгэлийг нь хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс тооцон төрөөс 
хариуцан төлнө 

D. Дээрх бүгд буруу 

104. Цагдаагийн албан хаагч эрүүл мэндийн даатгалд хэрхэн хамрагдах вэ? 

А.Эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдахгүй 

B.Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг нь төрөөс хариуцан төлнө 

С.Цалин хөлснөөсөө өөрөө 2 хувь, байгууллага нь 2 хувь, нийтдээ 4 хувиар 
тооцон сар бүр шимтгэлээ төлнө 

D. Дээрх бүгд буруу 

105. Аж ахуйн нэгж, байгууллагад ажиллаж байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн 
эрүүл мэндийн даатгалд хэрхэн хамрагдах вэ? 

А.Цалин хөлснөөсөө өөрөө 2 хувиар, ажил олгогч нь 2 хувиар, нийтдээ 4 
хувиар шимтгэлээ төлнө 

B.Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг нь төрөөс хариуцан төлдөг тул 
цалин хөлснөөсөө давхардуулан төлөхгүй 

С.Сар бүр 670 төгрөгөөр тооцон шимтгэлээ өөрөө хариуцан төлнө 

D.Дээрх бүгд буруу 

106. Эмнэлэг, сувиллын орны дээд хязгаар, эрүүл мэндийн даатгалаас санхүүжих 
орны тоог: 

А.Эрүүл мэндийн сайд, Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд 
хамтран батална 

B.Эрүүл мэндийн сайд батална 

С.Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд хамтран батална 

D. Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл батална 

107. Ижил мэргэжилтний хөндлөнгийн шинжээчийн багийн хүлээх үүрэг нь: 

А.Даатгуулагч, үйлчлүүлэгчдээс ирүүлсэн гомдлыг хянан, дүгнэлт гаргаж, 
шйидвэрлэх 
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B.Нийгмийн даатгалын байгууллага, эрүүл мэндийн байгууллага хоорондын 
саналын зөрүүтэй асуудлыг хянан, дүгнэлт гаргах 

С.Эмнэлгийн эмч, мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаатай холбоотой 
үүссэн эмнэлзүйн хувьд эргэлзээтэй тохиолдлууд, мэргэжлийн дүрэм, 
журам, стандартыг зөрчсөн эсэхийг хянан шалгаж, дүгнэлт гаргах  

D. Дээрх бүгд буруу 

108. Эрүүл мэндийн даатгалын үйл ажиллагаанд: 

А.Эрүүл мэндийн даатгалын улсын байцаагч хяналт тавина 

B.Мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагч хяналт тавина 

С.Нийгмийн даатгалын улсын байцаагч хяналт тавина 

D. Дээрх бүгд зөв 

109. Их, дээд сургууль, коллежийн захиргаа нь оюутан суралцагчдаа эрүүл мэндийн 
даатгалд хамруулаагүй тохиолдолд дараах хариуцлага хүлээлгэнэ. 

А.Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлж, сургуулийн захирлыг 
15000-50000 төгрөгөөр, сургуулийг 150000-250000 төгрөгөөр торгох 
шийтгэл ногдуулна 

B.Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлж, буруутай албан 
тушаалтныг 10000-50000 төгрөгөөр, аж ахуйн нэгжийг 100000-250000 
төгрөгөөр торгох шийтгэл ногдуулна 

С.Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлж, сургуулийн захирлыг 
25000-50000 төгрөгөөр, сургуулийг 150000-250000 төгрөгөөр торгох 
шийтгэл ногдуулна 

D. Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлж, буруутай албан 
тушаалтныг 25000-50000 төгрөгөөр, сургуулийг 150000-250000 төгрөгөөр 
торгох шийтгэл ногдуулна 

 110. Эрүүл мэндийн даатгалын санг дараах зориулалтаар зарцуулна: 

А.Эрүүл мэндийн даатгалын тусламж, үйлчилгээний зардал 

B.Зайлшгүй шаардлагатай эмийн үнийн хөнгөлөлтийн зардал 

С.Эрүүл мэндийн даатгалын үйл ажиллагааны зардал 

D.Дээрх бүгд зөв 

111. Эрүүл мэндийн даатгалын санг дараах зориулалтаар зарцуулна: 

А.Эмнэлгүүдийн үйл ажиллагаа, хөрөнгө оруулалтын зардал 

B.Эрүүл мэндийн даатгалын салбар зөвлөлийн гишүүдийн урамшууллын 
зардал 

С.Хиймэл эрхтэн, протез, ортопедийн хэргслийн үнийн зардал 

D.Дээрх бүгд буруу 

112. Эрүүл мэндийн даатгалын санг дараах зориулалтаар зарцуулна: 

А.Цэргийн албан хаагчийн хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмжийн 
зардал 

B.Эмнэлгийн эмч, мэргэжилтнүүдийн урамшууллын зардал 

С.Даатгуулагчийг нэг удаа эрүүл мэндийн бүрэн үзлэгт хамруулж урамшуулах 
зардал 



216 

D. Дээрх бүгд буруу 

113. Эрүүл мэндийн даатгалын санг дараах зориулалтаар зарцуулна: 

А.Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн зардал 

B.Хүн амд үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний чанарыг сайжруулах, тэдгээрийн 
хүртээмж, хамралтыг нэмэгдүүлэх зардал 

С.Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн зардал 

D. Дээрх бүгд буруу 

114. Эрүүл мэндийн даатгалын болзошгүй эрсдэлийн нөөцийн санг дараах 
зориулалтаар зарцуулна. 

А.Эрүүл мэндийн даатгалын санг давхар даатгалд даатгуулах хураамжийн 
зардалд 

B.Халдварт ба халдварт бус өвчний тархалтыг таслан зогсооход чиглэгдсэн 
амбулаторийн тусламж, үйлчилгээний зардалд 

С.Давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас үүссэн тусламж, үйлчилгээний өртгийн 
огцом өсөлтийг нөхөх зардалд 

D. Дээрх бүгд зөв 

115. Нийгмийн даатгалын байгууллага нь эмнэлгүүдээс амбулаторийн тусламж, 
үйлчилгээ авсан, оношлогоо, шинжилгээ хийлгэсэн даатгуулагчдын зардлын 
төлбөрийн нэхэмжлэл, жагсаалтыг: 

А.Заавал хэвлэмэл хэлбэрээр хүлээн авна 

B.Хэвлэмэл болон цахим хэлбэрээр хүлээн авна 

С.2013 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн зөвхөн цахим хэлбэрээр 
хүлээн авна. 

D.Дээрх бүгд буруу 

116. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас дараах тусламж, үйлчилгээг санхүүжүүлнэ. 

А.Оросын Холбооны Улс, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс, Бүгд Найрамдах 
Солонгос Улсад хийлгэсэн эмчилгээний зардал 

B.Зөвхөн Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 
эмнэлгүүдийн үзүүлсэн тусламж, үйлчилгээний зардал 

С.Гадаадын бусад орнуудад хийлгэсэн эмчилгээний зардал 

D. Дээрх бүгд буруу 

117. Аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлсэн өндөр насны тэтгэвр авагч-
даатгуулагч нийт тусламж, үйлчилгээний зардлынхаа: 

А.10 хувийг өөрөө хариуцан төлнө 

B.15 хувийг өөрөө хариуцан төлнө 

С.90 хувийг өөрөө харуцан төлнө 

D. өөрөө төлбөр төлөхгүй, эрүүл мэндийн даатгалын сан бүрэн хариуцна 

118. Төрөөс шимтгэлийг нь хариуцан төлж байгаа коллежийн оюутан Улсын 
нэгдүгээр төв эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлсэн бол нийт тусламж, үйлчилгээний 
зардлынхаа: 

А.10 хувийг өөрөө хариуцан төлнө 
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B.15 хувийг өөрөө хариуцан төлнө 

С.90 хувийг өөрөө хариуцан төлнө 

D. Өөрөө төлбөр төлөхгүй, эрүүл мэндийн даатгалын сан бүрэн хариуцна 

119. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үзүүлэх эмийн үнийн хөнгөлөлтийн 
үйлчилгээг: 

А.Зөвхөн ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд авах эрхтэй 

B.Зөвхөн 16 хүртэлх насны хүүхдүүд авах эрхтэй 

С.Эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдсан даатгуулагч бүр авах эрхтэй 

D.Өрх, сум, багийн эмчийн бичсэн жор бүхий эрүүл мэндийн даатгалд 
хамрагдсан даатгуулагч авах эрхтэй 

120. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх эмийн жагсаалтад 
ерөнхий нэршлийн хэдэн эм багтсан бэ? 

А. 132 

B. 134 

С. 133 

D. 130 

121. Нийгмийн даатгал ямар ямар төрөлтэй бэ? 

А.Тэтгэврийн, тэтгэмжийн, эрүүл мэндийн, халамжийн  

B.Тэтгэврийн, тэтгэмжийн, ажилгүйдлийн, халамжийн 

С.Тэтгэврийн, тэтгэмжийн, эрүүл мэндийн, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс 
шалтгаалсан өвчний 

D. Тэтгэврийн, тэтгэмжийн, эрүүл мэндийн, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс 
шалтгаалсан өвчний, ажилгүйдлийн 

122. Эрүүл мэндийн даатгалын гэрчилгээгээ үрэгдүүлсэн даатгуулагч дахин хэрхэн 
гэрчилгээ авах вэ? 

А.Хүчингүй болгон хэвлэлд зарлуулаад, 3000 төгрөг төлөөд авна 

B.Хүчингүй болгон хэвлэлд зарлуулаад, шинэ гэрчилгээний үнээр авна 

С.Шууд 3000 төгрөг төлөөд авна 

D. Шууд шинэ гэрчилгээний үнэ төлөөд авна 

123. Нийгмийн даатгалын байгууллагатай гэрээ бүхий эмнэлгүүд даатгуулагчид 
үзүүлсэн тусламж, үйлчилгээний зардлын төлбөрийн нэхэмжлэл, жагсаалтыг 
холбогдох бусад баримт, бичгийн хамт ямар хугацаанд нийгмийн даатгалын 
байгууллагад ирүүлэх үүрэгтэй вэ? 

А.Сар бүрийн 05, 20-ны дотор зөвхөн цахим хэлбэрээр 

B.Сар бүрийн 05, 20-ны дотор зөвхөн хэвлэмэл хэлбэрээр 

С.Сар бүрийн 10, 25-ны дотор цахим болон хэвлэмэл хэлбэрээр 

D. Сар бүрийн 05, 20-ны дотор цахим болон хэвлэмэл хэлбэрээр  

124.Эрүүл мэндийн даатгалын тусламж, үйлчилгээний чанарыг тасралтгүй сайжруулах 
чиглэлээр нийгмийн даатгалын байгууллага ямар ажил зохион байгуулах 
үүрэгтэй вэ? 
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А.Гарсан алдаа, зөрчлийг эрүүл мэндийн байгууллагад тухай бүр нь мэдээлж, 
дахин гаргуулахгүй байх талаар зөвлөмж, чиглэл өгнө 

B.“Ижил мэргэжилтний хөндлөнгийн шинжээчийн багийн үзлэг’’-ийг зохион 
байгуулна 

С.Даатгуулагчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа зохион байгуулж, үр дүн, 
анхаарах асуудлын талаар эрүүл мэндийн байгууллагад мэдээлнэ  

D. Дээрх бүгд зөв 

125. Эмнэлэг/сувиллын“Эрүүл мэндийн даатгалын тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх, 
худалдан авах гэрээ”-ний биелэлтийг дүгнэх шалгуур үзүүлэлтийг нэрлэнэ үү. 

А.Ижил мэргэжилтний хөндлөнгийн  үзлэг хийлгэсэн эсэх 

B.Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний нотлогдсон  алдаа, зөрчил гарсан эсэх 

С.Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлээ зөв  тооцсон эсэх 

D. Эмнэлгийн гадна талын талбайд машины зогсоолтой эсэх 

126. Нийгмийн даатгалын байгууллагын “Эрүүл мэндийн даатгалын тусламж, 
үйлчилгээ үзүүлэх, худалдан авах гэрээ”-ний биелэлтийг дүгнэх шалгуур 
үзүүлэлтийг нэрлэнэ үү. 

А.Нэхэмжлэлийг ажлын 10 өдөрт багтаан нягтлан шалгаж, төлбөрийг тухайн 
эмнэлгийн харилцах дансанд шилжүүлсэн эсэх 

B.Эмнэлгийн чанарын албатай хамтран ажилласан эсэх 

С.Даатгуулагчаас сэтгэл ханамжийн судалгаа авч, дүгнэн, холбогдох арга 
хэмжээ авч хэрэгжүүлсэн эсэх 

D. Дээрх бүгд зөв 

127. Эрүүл мэндийн даатгалд даатгуулаагүй иргэн эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэх 
тохиолдолд яах вэ? 

А.Эмчилгээний зардлынхаа 90 хувийг өөрөө хариуцан төлнө  

B.Эмнэлэгт хэвтсэнийхээ дараа эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлээ нөхөн 
төлж болно 

С.Эмнэлгээс эмчлүүлж гарсны дараа шимтгэлээ нөхөн төлж болно 

D. Эмчилгээний зардлаа өөрөө бүрэн хариуцан төлнө 

128. Эрүүл мэндийн даатгалын хяналтын байцаагч эмч эмнэлгээс ирүүлсэн 
нэхэмжлэлийг дор дурдсанаар хянан шалгана.  

А.Эмнэлэгт хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ авсан өвчтөн бүрийн 
өвчний түүхийг нэг бүрчлэн хянан шалгана 

B.Ирүүлсэн нийт өвчний түүхийн 30 хувийг түүврийн аргаар шалгаж, сэжигтэй 
тохиолдлыг тухайн эмнэлэгт очиж шалгана 

С.Компьютерийн програм хангамжийн тусламжтайгаар түүврийн аргаар 
нягтлан шалгаж шаардлагатай тохиолдолд эмнэлэг дээр нь очиж шалгана 

D.Дээрх бүгд буруу 

129. Эрүүл мэндийн даатгалын хяналтын байцаагч эмч эмийн сангаас ирүүлсэн 
нэхэмжлэлийг дор дурдсанаар хянан шалгана.  

А.Эм олгосон жор бүрийг нэг бүрчлэн хянан шалгана 

B.Нийт жорын 30 хувийг түүврийн аргаар шалгана 
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С.Компьютерийн програм хангамжийн тусламжтайгаар түүврийн аргаар 
нягтлан шалгаж шаардлагатай тохиолдолд эмийн сан, өрхийн эрүүл 
мэндийн төв дээр очиж шалгана 

D. Дээрх бүгд буруу 

130. Нийгмийн даатгалын байгууллага нь эрүүл мэндийн байгууллагаас ирүүлсэн 
нэхэмжлэл, жагсаалтыг хянан хэд хоногийн дотор төлбөр тооцоо хийх үүрэгтэй 
вэ? 

А.14 хоногийн дотор 

B. Ажлын 10 өдөрт багтаан 

С.4 долоо хоногийн дотор 

D. 10 хоногийн дотор 

131. Даатгуулагчийн мэдээлэл байхгүйгээс хасагдсан тусламж, үйлчилгээний зардлын 
төлбөрийг дахин нэхэмжилснээс хойш хэд хоногийн дотор олгох вэ? 

А.14 хоногийн дотор 

B. 4 долоо хоногийн дотор  

С.Ажлын 22 өдөрт багтаан 

D. 10 хоногийн дотор 

132. Нийгмийн даатгалын сангаас өндөр насны тэтгэвэр авагчийн эрүүл мэндийн 
даатгалын шимтгэл төлөлтийг хэрхэн баталгаажуулах вэ? 

А.Жил бүр баталгаажилт хийж өгнө 

B. Өндөр насны тэтгэвэр авах хугацаанд нь тухай бүр баталгаажилт хийж 
өгнө 

С.Өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгосон өдрөөс хойшхи хугацааны турш нэг 
удаа баталгаажилт хийж өгнө 

D.Дээрх бүгд буруу 

133. Нийгмийн даатгалын сангаас тахир дутуугийн тэтгэвэр авагчийн эрүүл мэндийн 
даатгалын шимтгэл төлөлтийг хэрхэн баталгаажуулах вэ? 

А.Жил бүр баталгаажилт хийж өгнө 

B. Тахир дутуугийн тэтгэвэр авах хугацаанд нь тухай бүр баталгаажилт хийж 
өгнө 

С.Хөдөлмөрийн чадвар алдсаныг тогтоосон актын хугацааг үндсэлэн 
баталгаажилт хийж өгнө 

D.Дээрх бүгд буруу 

134. 16 хүртэлх насны хүүхдийн эрүүл мэндийн даатгалд даатгуулсныг нь ямар 
баримт бичиг гэрчлэх вэ? 

А.Эрүүл мэндийн даатгалын гэрчилгээ 

B.Төрсний гэрчилгээ 

С.Эрүүл мэндийн даатгалын болон төрсний гэрчилгээ 

D.Дээрх бүгд буруу 

135. “Эрүүл мэндийн даатгалын тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх, худалдан авах гэрээ”-г 
хэзээ дүгнэх ёстой вэ?  
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А.Тухайн жилийн гэрээг дараа оны 1 дүгээр улиралд багтаан дүгнэж, 
шинэчлэн байгуулна. 

B.Тухайн жилийн гэрээг дараа оны 01 дүгээр сарын 25-ны дотор дүгнэж, 
шинэчлэн байгуулна. 

С.Тухайн жилийн гэрээг дараа оны 02 дугаар сарын 01-ний дотор дүгнэж, 
шинэчлэн байгуулна. 

D. Дээрх бүгд буруу 

136. Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн 15 настай оюутан суралцагч эрүүл 
мэндийн даатгалын шимтгэлээ хэрхэн төлөх вэ? 

А.Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлээ өөрөө хариуцан төлнө 

B.Шимтгэлийг нь төрөөс хариуцан төлнө 

С.Шимтгэлийг нь сургууль нь хариуцан төлнө 

D.Дээрх бүгд буруу 

137. Их, дээд сургууль, коллежийн өдрийн ангийн 15 настай оюутан суралцагч эрүүл 
мэндийн даатгалын шимтгэлээ хэрхэн төлөх вэ? 

А.Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлээ өөрөө хариуцан төлнө 

B.Шимтгэлийг нь төрөөс хариуцан төлнө 

С.Шимтгэлийг нь сургууль нь хариуцан төлнө 

D. Дээрх бүгд буруу 

138. Нийгмийн даатгалд сайн дурын үндсэн дээр сарын 250000 төгрөгийн орлогоос 
шимтгэл төлж байгаа малчин эрүүл мэндийн даатгалд сард хэдэн төгрөгийн 
шимтгэл төлөх вэ? 

А.2500 төгрөг 

B.670 төгрөг 

С.8040 төгрөг 

D. Дээрх бүгд буруу 

139. Нийгмийн даатгалд сайн дурын үндсэн дээр сарын 500000 төгрөгийн орлогоос 
шимтгэл төлж байгаа  хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч эрүүл мэндийн даатгалд сард 
хэдэн төгрөгийн шимтгэл төлөх вэ? 

А.5000 төгрөг 

B.670 төгрөг 

С.8040 төгрөг 

D. Дээрх бүгд буруу 

140. Нийгмийн даатгалд сайн дурын үндсэн дээр сарын 192000 төгрөгийн орлогоос 
шимтгэл төлж байгаа тодорхой хөдөлмөр эрхлээгүй иргэн эрүүл мэндийн даатгалд 
сард хэдэн төгрөгийн шимтгэл төлөх вэ? 

А.1920 төгрөг 

B.670 төгрөг 

С.8040 төгрөг 

D. Дээрх бүгд буруу 
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141. “А” ХХК-ийн ажилтан “Д” Улсын гуравдугаар төв эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлсэн бол 
эмчилгээний зардлынхаа хэдэн хувийг өөрөө хариуцан төлөх вэ? 

А.Нийт эмчилгээний зардлын 10 хувийг өөрөө хариуцан төлнө 

B.Нийт эмчилгээний зардлын 15 хувийг өөрөө хариуцан төлнө 

С.Нийт эмчилгээний зардлын 85 хувийг өөрөө хариуцан төлнө 

D. Дээрх бүгд буруу  

142. Хилийн цэргийн офицер “Д” дүүргийн нэгдсэн эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлсэн бол 
эмчилгээний зардлынхаа хэдэн хувийг өөрөө хариуцан төлөх вэ? 

А.Нийт эмчилгээний зардлын 10 хувийг өөрөө хариуцан төлнө 

B.Нийт эмчилгээний зардлын 15 хувийг өөрөө хариуцан төлнө 

С.Нийт эмчилгээний зардлын 90 хувийг өөрөө хариуцан төлнө 

D. Дээрх бүгд буруу  

143. Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр авагч “Д” дүүргийн нэгдсэн эмнэлэгт хэвтэж 
эмчлүүлсэн бол эмчилгээний зардлынхаа хэдэн хувийг өөрөө хариуцан төлөх вэ? 

А.Нийт эмчилгээний зардлын 10 хувийг өөрөө хариуцан төлнө 

B.Нийт эмчилгээний зардлын 90 хувийг өөрөө хариуцан төлнө 

С.Нийт эмчилгээний зардлыг нь 100 хувь эрүүл мэндийн даатгалын сан 
хариуцан төлнө 

D. Дээрх бүгд буруу  

144. Нярай хүүхдээ асарч байгаа эх “Д” Дорнод аймгийн Бүсийн оношлогоо, 
эмчилгээний төвд хэвтэж эмчлүүлсэн бол эмчилгээний зардлынхаа хэдэн хувийг 
өөрөө хариуцан төлөх вэ? 

А. Нийт эмчилгээний зардлын 10 хувийг өөрөө хариуцан төлнө 

B.Нийт эмчилгээний зардлын 90 хувийг өөрөө хариуцан төлнө 

С.Нийт эмчилгээний зардлыг нь 100 хувь эрүүл мэндийн даатгалын сан 
хариуцан төлнө 

D. Дээрх бүгд буруу 

145. Төсөвт байгууллагын ажилтан дор дурдсанаар эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
төлнө. 

А.Сар бүр цалин хөлснөөсөө 3 хувиар, ажил олгогч нь 3 хувиар, нийтдээ 6 
хувиар 

B.Сар бүр цалин хөлснөөсөө 2 хувиар, ажил олгогч нь 2 хувиар, нийтдээ 4 
хувиар 

С.Сар бүр цалин хөлснөөсөө 10 хувиар, ажил олгогч нь 11 хувиар, нийтдээ 21 
хувиар 

D. Дээрх бүгд буруу 

146. Сард 2100000 төгрөгийн цалинтай аж ахуйн нэгжийн ажилтан эрүүл мэндийн 
даатгалд дор дурдсан шимтгэл төлнө. 

А.Ажилтан өөрөө 42000 төгрөг, ажил олгогч нь 42000 төгрөг, нийтдээ 84000 
төгрөг төлнө 
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B. Ажилтан өөрөө 38400 төгрөг, ажил олгогч нь 42000 төгрөг, нийтдээ 80400 
төгрөг төлнө 

С.Ажилтан өөрөө 21000 төгрөг, ажил олгогч нь 21000 төгрөг, нийтдээ 42000 
төгрөгтөлнө 

D. Дээрх бүгд буруу 

147. Тухайн өрх хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан гэр бүлийн гишүүнийхээ эрүүл 
мэндийн даатгалын шимтгэлийг нь хэрхэн төлөх вэ? 

А.Тухайн хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан гэр бүлийн гишүүнээ өрхийн 
даатгалд хамруулж болно 

B.Шимтгэлийг нь хөдөлмөр эрхэлж байгаа орлого бүхий өрхийн аль нэг 
гишүүн нь хариуцан төлж болно 

С.Хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан тул шимтгэлийг нь төрөөс хариуцан 
төлнө 

D. Дээрх бүгд буруу 

148. Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажилтны өөрөө төлөх шимтгэлийн хэмжээ 
хэдийнээс хэдээс хэдэн хувь болж буурсан бэ? 

А.2003.01.01-ээс 3 хувиас 2 хувь болж буурсан 

B.2008.01.01-ээс 3 хувиас 2 хувь болж буурсан 

С.2006.07.01-ээс 5 хувиас 4 хувь болж буурсан 

D. 2008.05.23-аас 6 хувиас 4 хувь болж буурсан 

149. Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн орлого нийгмийн даатгалын сангийн нийт 
орлогын хэдэн хувийг эзэлдэг вэ? 

А. 4 хувийг 

B.15 хувийг 

С.50 хувийг 

D. 20 орчим хувийг 
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Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль /хариу/  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

асуулт хариу асуулт хариу асуулт хариу 

1 A 51 B 101 C 

2 A 52 A 102 B 

3 A 53 D 103 C 

4 A 54 D 104 C 

5 C 55 A 105 B 

6 C 56 A 106 B 

7 B 57 A 107 C 

8 A 58 D 108 D 

9 A 59 C 109 B 

10 D 60 D 110 D 

11 C 61 B 111 B 

12 B 62 D 112 C 

13 A 63 B 113 B 

14 D 64 D 114 D 

15 B 65 B 115 C 

16 A 66 B 116 B 

17 C 67 B 117 D 

18 D 68 D 118 B 

19 D 69 D 119 D 

20 B 70 C 120 B 

21 D 71 A 121 D 

22 D 72 C 122 B 

23 B 73 B 123 D 

24 A 74 A 124 D 

25 D 75 A 125 B 

26 A 76 D 126 D 

27 B 77 D 127 D 

28 C 78 B 128 C 

29 B 79 A 129 C 

30 A 80 A 130 B 

31 D 81 B 131 C 

32 B 82 B 132 C 

33 A 83 A 133 C 

34 B 84 A 134 C 

35 B 85 A 135 B 

36 B 86 B 136 B 

37 A 87 A 137 B 

38 A 88 B 138 B 

39 A 89 D 139 A 

40 B 90 B 140 B 

41 A 91 B 141 B 

42 D 92 B 142 A 

43 D 93 A 143 C 

44 C 94 D 144 C 

45 B 95 B 145 B 

46 A 96 D 146 B 

47 B 97 B 147 C 

48 C 98 B 148 B 

49 A 99 B 149 D 

50 B 100 D   
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Эрүүл мэндийн тухай хууль  

1. Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ нь: 

А. Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ болон эмнэлгийн тусламж, 
үйлчилгээ гэсэн төрөлтэй байна 

В. Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ, эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ, 
эмийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээ гэсэн төрөлтэй байна  

С. Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ, эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ 
болон уламжлалт эмчилгээний  үйлчилгээ гэсэн төрөлтэй байна 

D. Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ, эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ, 
уламжлалт эмчилгээний үйлчилгээ болон эмийн үнийн хөнгөлөлтийн 
үйлчилгээ гэсэн төрөлтэй байна 

2. Эрүүл мэндийн тухай хуульд зааснаар эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний 
санхүүжилт нь: 

А. Улсын төсөв, эрүүл мэндийн байгууллагын төлбөртэй тусламж, 
үйлчилгээнээс бүрдэнэ 

В. Засгийн газрын тусгай сан болон аж ахуйн нэгж, байгууллага, хамт олон, 
иргэний хандив, эрүүл мэндийн байгууллагын төлбөртэй тусламж, үйлчилгээ, 
бусад үйл ажиллагааны орлого, хууль тогтоомжоор хориглоогүй бусад эх 
үүсвэрээс бүрдэнэ 

С. Улсын төсөв, иргэний эрүүл мэндийн даатгал, Засгийн газрын тусгай сан 
болон аж ахуйн нэгж, байгууллага, хамт олон, иргэний хандив, эрүүл мэндийн 
байгууллагын төлбөртэй тусламж, үйлчилгээ, бусад үйл ажиллагааны орлого, 
хууль тогтоомжоор хориглоогүй бусад эх үүсвэрээс бүрдэнэ 

D. Иргэний эрүүл мэндийн даатгал, Засгийн газрын тусгай сан болон аж ахуйн 
нэгж, байгууллага, хамт олон, иргэний хандив, эрүүл мэндийн байгууллагын 
төлбөртэй тусламж, үйлчилгээ, бусад үйл ажиллагааны орлого, хууль 
тогтоомжоор хориглоогүй бусад эх үүсвэрээс бүрдэнэ 

3. Улсын төсвөөс санхүүжих тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх заавар, өвчин, эмгэгийн 
жагсаалт, санхүүжүүлэх арга, төлбөрийн хэмжээг тогтоох журмыг холбогдох хууль 
тогтоомжид нийцүүлэн:  

А. Засгийн газар батална 

B. Эрүүл мэндийн сайд батална 

С. Эрүүл мэндийн сайд, Сангийн сайд хамтран батална. 

D. Эрүүл мэндийн сайд, Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллынсайд хамтран 
батална. 

4. Төрийн өмчийн эрүүл мэндийн байгууллагаас үзүүлэх төлбөртэй тусламж, 
үйлчилгээний жагсаалт, журмыг: 

А. Сангийн сайд батална 

В. Эрүүл мэндийн сайд батална 

С. Аймаг, нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын дарга батална 

D.Эрүүл мэндийн байгууллагын дарга батална 

5. Эрүүл мэндийн байгууллага эрүүл мэндийн даатгалгүй иргэнд үзүүлсэн эмнэлгийн 
тусламж, үйлчилгээний төлбөрийг: 
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А. Тухайн иргэнээр төлүүлнэ 

B. Эрүүл мэндийн даатгалын сан хариуцан төлнө 

С. Улсын төсвөөс санхүүжүүлнэ 

D. Улсын төсөв болон эрүүл мэндийн даатгалын сан хариуцан төлнө 

6. Монгол Улсын иргэнд үзүүлсэн эмнэлгийн дараах тусламж, үйлчилгээний 
төлбөрийг төр хариуцна. 

А. Жирэмсний, төрөх, төрсний дараах 45 хоногт эмнэлгийн заалтаар хийлгэсэн 
үзлэг, шинжилгээ, эмчилгээ /зөвхөн жирэмслэлт, төрөлттэй холбоотой 
шалтгаанаар/ 

B. Төрийн өмчийн эрүүл мэндийн байгууллагаас хүүхдэд үзүүлэх эмнэлгийн 
тусламж, үйлчилгээ 

С. Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ, эмнэлгийн яаралтай болон 
түргэн тусламж, өрх, сум, тосгоны хэмжээнд үзүүлэх болон гамшиг, нийтийг 
хамарсан халдварт өвчний дэгдэлтийн үеийн эрүүл мэндийн тусламж, 
үйлчилгээ  

D.Дээрх бүгд зөв 

7. Монгол Улсын иргэнд үзүүлсэн эмнэлгийн дараах тусламж, үйлчилгээний 
төлбөрийг төр хариуцахгүй 

А. Удаан хугацааны нөхөн сэргээх эмчилгээ шаардах эмгэгийн болон 
хөнгөвчлөх эмчилгээний  зардал 

B. Төрийн өмчийн эрүүл мэндийн байгууллагаас хүүхдэд үзүүлэх эмнэлгийн 
тусламж, үйлчилгээ 

С. Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ, эмнэлгийн яаралтай болон 
түргэн тусламж, өрх, сум, тосгоны хэмжээнд үзүүлэх болон гамшиг, нийтийг 
хамарсан халдварт өвчний дэгдэлтийн үеийн эрүүл мэндийн тусламж, 
үйлчилгээ  

D.Жирэмсний, төрөх, төрсний дараах 45 хоногт эмнэлгийн заалтаар хийлгэсэн 
үзлэг, шинжилгээ, эмчилгээ /зөвхөн жирэмслэлт, төрөлттэй холбоотой 
шалтгаанаар/ 

8. Иргэний эрүүл мэндээ хамгаалах эрхэд аль нь хамаарахгүй вэ? 

А. Эмч, эрүүл мэндийн байгууллагаас тусламж, үйлчилгээ авах 

B. Өрхийн эмчээ сонгон бүртгүүлэх 

С. Хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалах, дэмжих талаар зохиож байгаа ажилд 
оролцох 

D.Халдварт өвчнөөс бусад тохиолдолд эмчилгээ, оношлогоо, шинжилгээ 
хийлгэхээс татгалзах 

9. Иргэний эрүүл мэндээ хамгаалах үүрэгт аль нь хамаарахгүй вэ? 

А. Эрүүл мэндийн боловсрол эзэмших, хэвшүүлэх, амьдрал ахуйн таатай 
нөхцөлийг бүрдүүлэх 

B. Хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалах, дэмжих талаар зохиож байгаа ажилд 
оролцох 

С. Халдварт өвчин тархахаас сэргийлж, хөл хорионы дэглэмийг сахиж мөрдөх 
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D. Халдварт өвчнөөс бусад тохиолдолд эмчилгээ, оношлогоо, шинжилгээ 
хийлгэхээс татгалзах 

10. Өрхийн эрүүл мэндийн нэг төвд ногдох иргэний тоог: 

А. Эрүүл мэндийн нэгдэл тогтооно 

B. Эрүүл мэндийн газар тогтооно 

С. Эрүүл мэндийн яам тогтооно 

D.Засгийн газар тогтооно 

11. Сум дундын эмнэлэг нь: 

А. Хүн амын суурьшил, нягтралаас хамааран харьяаллын болон зэргэлдээ 
сумын хүн амд эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлнэ 

B. Хүн амд эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээг төрөлжсөн хэлбэрээр үзүүлнэ 

С. Харьяа нутаг дэвсгэрийнхээ хүн амд эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг 
орчин үеийн болон уламжлалт анагаах ухааны аргаар үзүүлнэ 

D. Хүн амд мэс заслын бус аргаар сэргээн засах, асаргаа сувилгаа хийнэ 

12. Хүн амд үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг салбарын хэмжээнд 
төлөвлөх, зохион байгуулах, эрүүл мэндийн байгууллагын байршил, бүтэц, 
зохион байгуулалт, тусламж, үйлчилгээний төрөл, шатлал, эмнэлгийн болон 
сувиллын орны дээд хязгаарыг  

А. Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлбатална 

B. Эрүүл мэндийн яам батална 

С. Эрүүл мэндийн газар батална 

D. НДЕГ-ын дэргэдэх Эрүүл мэндийн даатгалын газар батална 

13. “Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжүүлэх тусламж, үйлчилгээг бүртгэх 
мэдээлэх журам”-д зааснаар амбулаторийн тусламж үйлчилгээнд:  

А.Тухайн өвчний оношоор үзүүлсэн анхны үзлэгийг тооцно 

B. Оношлогоо, шинжилгээ бүрдүүлсний дараах үзлэгийг оруулж тооцно 

С. Тухайн өвчний оношоор үзүүлсэн анхны үзлэгийг болон оношлогоо, 
шинжилгээ бүрдүүлсний дараах нэг удаагийн давтан үзлэгийг оруулж 
тооцно 

D.Амбулаториор үзүүлсэн бүх үзлэгийг оруулж тооцно. 

14. “Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжүүлэх тусламж, үйлчилгээг бүртгэх 
мэдээлэх журам”-д зааснаар оношлогоо, шинжилгээний тусламж үйлчилгээнд: 

А. Зөвхөн өвчний учир тухайн эмнэлэгт үзүүлж тухайн сард хийгдсэн 
оношлогоо, шинжилгээнүүдийг тооцно 

B. Зөвхөн өвчний учир  эмнэлэгт үзүүлж тухайн сард хийгдсэн оношлогоо, 
шинжилгээнүүдийг тооцно 

С. Урдьчилан сэргийлэх зорилгоор тухайн эмнэлэгт үзүүлж тухайн сард 
хийгдсэноношлогоо, шинжилгээнүүдийг тооцно 

D. Урдьчилан сэргийлэх зорилгоор эмнэлэгт үзүүлж тухайн сард хийгдсэн 
оношлогоо, шинжилгээнүүдийг тооцно 
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15. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжих тусламж, үйлчилгээний оношийн 
хамааралтай бүлгийн жагсаалт, түүний өртгийн жинг ямар байгууллага баталдаг 
вэ? 

А. Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл 

B. Эрүүл мэндийн яам 

С. Эрүүл мэндийн газар 

D. Эрүүл мэндийн, Сангийн яам хамтран 

16. “Протез” гэж: 

А. Хүний эд, эрхтний гажгийг засах зориулалтаар бүтээгдсэн зүйл 

B.Хүний эд, эрхтнийг орлуулах болон эмгэг, согогийг засах зориулалтаар 
бүтээгдсэн зүйл 

С.Хүний эд, эрхтнийг орлуулах зориулалтаар бүтээгдсэн зүйл 

D. Дээрх бүгд буруу 

17.“Эрүүл мэндийн байгууллагын магадлан итгэмжлэл” гэж: 

А.Эрүүл мэндийн байгууллагын эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний технологи, 
чанарт хөндлөнгийн үнэлгээ хийж, дүгнэлт гаргахыг 

B.Эрүүл мэндийн байгууллагын бүтэц, үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн үнэлгээ 
хийж, дүгнэлт гаргахыг 

С.Эрүүл мэндийн байгууллагын бүтэц, үйл ажиллагаа, эмнэлгийн тусламж, 
үйлчилгээний технологи, чанарт хөндлөнгийн үнэлгээ хийж, дүгнэлт 
гаргахыг 

D.Дээрх бүгд буруу 

18. Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээнд дараах тусламж, үйлчилгээ хамаарна: 

А.Хүн амын эрүүл мэндийн байдал, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлийг тандах 

B.Үйлчлүүлэгчийн эрүүл мэндийн байдалд үнэлгээ өгөх 

С. Хүн амд эрүүл мэндийн боловсрол олгох  

D. Дээрх бүгд зөв 

19. Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээнд дараах тусламж, үйлчилгээ хамаарахгүй: 

А.Хүн амын эрүүл мэндийн байдал, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлийг тандах, 
судлах, хянах 

B.Үйлчлүүлэгчийн эрүүл мэндийн байдалд үнэлгээ өгөх 

С. Оношлогоо, эмчилгээний үйлдэл, ажилбар хийх  

D. Дээрх бүгд зөв 

20. Дараах эрүүл мэндийн байгууллага нь эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх 
байгууллагын төрөлд хамаарна: 

А.Өрхийн эрүүл мэндийн төв 

B.Сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв 

С.Сум дундын эмнэлэг 

D.Дээрх бүгд зөв 
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21. Дараах эрүүл мэндийн байгууллага нь эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ 
үзүүлэх байгууллагын төрөлд хамаарна: 

А.Клиникийн сувилал 

B.Амаржсаны дараах тасаг 

С.Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний төв 

D.Дээрх бүгд буруу 

22. Дараах эрүүл мэндийн байгууллага нь эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ 
үзүүлэх байгууллагын төрөлд хамаарахгүй: 

А.Нэгдсэн эмнэлэг 

B.Рашаан сувилал 

С.Түргэн тусламжийн төв 

D.Бүсийн оношлогоо, эмчилгээний төв 

23. Дараах эрүүл мэндийн байгууллага нь эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ 
үзүүлэх байгууллагын төрөлд хамаарна: 

А.Бүсийн оношлогоо, эмчилгээний төв 

B.Төв эмнэлэг 

С.Тусгай мэргэжлийн төв 

D.Дээрх бүгд зөв 

24. Эрүүл мэндийн байгууллага нь дараах зорилгоор магадлан итгэмжлэл авна: 

А.Хүн амд үзүүлж буй тусламж, үйлчилгээний чанарыг үнэлүүлэх  

B. Өөрийн байгууллагын үйл ажиллагааг үнэлүүлэх 

С. Хүн амд үзүүлж буй тусламж, үйлчилгээний технологийг  үнэлүүлэх 

D.Дээрх бүгд зөв 

25. Эрүүл мэндийн байгууллага нь: 

А.Заавал магадлан итгэмжлэгдсэн байна. 

B. Сайн дурын үндсэн дээр магадлан итгэмжлэл авна. 

С. Магадлан итгэмжлэгдээгүй бол тусгай зөвшөөрөл олгохгүй 

D.Дээрх бүгд буруу 

26. Хүний их эмчид эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг ямар хугацаагаар 
ямар байгууллага олгох вэ? 

А. 3 жилийн хугацаагаар Эрүүл мэндийн сайд олгоно 

B. 3 жилийн хугацаагаар Эрүүл мэндийн газрын дарга олгоно 

С.2 жилийн хугацаагаар Эрүүл мэндийн сайд олгоно 

D. Дээрх бүгд буруу 

27. Эм зүйч, эм найруулагчид эм барих үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг ямар 
хугацаагаар ямар байгууллага олгох вэ? 

А. 3 жилийн хугацаагаар Эрүүл мэндийн сайд олгоно 

B.5 жилийн хугацаагаар Эрүүл мэндийн газрын дарга олгоно 

С.5 жилийн хугацаагаар Эрүүл мэндийн сайд олгоно 
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D. Дээрх бүгд буруу 

28. Эмч, эмнэлгийн байгууллага дор дурдсан иргэнд магадлагаа гаргана: 

А. Монгол Улсын иргэнд 

B. Монгол Улсад байнга буюу түр оршин суугаа гадаадын иргэнд  

С.Монгол Улсад амьдарч байгаа харьяалалгүй хүнд 

D. Дээрх бүгд зөв 

29. Иргэн эрүүл мэндээ хамгаалах талаар дараах эрх эдэлнэ: 

А.Эмч, эрүүл мэндийн байгууллагаас тусламж, үйлчилгээ авах 

B.Өрхийн эмчээ сонгон бүртгүүлэх 

С.Өөрийн эрүүл мэндийн тухай мэдээллийг эмч, эрүүл мэндийн 
байгууллагаас авах 

D.Дээрх бүгд зөв 

 

Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль /хариу/ 

Асуулт Хариу Асуулт Хариу 

1 A 16 B 

2 C 17 C 

3 C 18 B 

4 B 19 A 

5 A 20 D 

6 D 21 D 

7 A 22 B 

8 C 23 D 

9 D 24 D 

10 D 25 B 

11 A 26 C 

12 B 27 C 

13 C 28 D 

14 A 29 D 

15 B   
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Эм, эмийн хэрэгжлийн тухай хууль  

1. Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хууль нь дараах харилцааг зохицуулна: 

А.Хүний зориулалттай эм, уламжлалт эм, биобэлдмэл, оношлуурыг 
үйлдвэрлэх, импортлох, экспортлох, хадгалах, худалдах, түгээх, хэрэглэх, 
хянахүйл ажиллагаатай холбоотой харилцааг 

B.Эмнэлгийн хэрэгсэл, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хадгалах, худалдах, түгээх, хэрэглэх, хянахүйл 
ажиллагаатай холбоотой харилцааг 

С.Мал эмнэлгийн зориулалттай эм, уламжлалт эм, биобэлдмэл, оношлуурыг  
үйлдвэрлэх, импортлох, экспортлох, хадгалах, худалдах, түгээх, хэрэглэх, 
хянахүйл ажиллагаатай холбоотой харилцааг 

D.Дээрх бүгд зөв 

2. Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хууль тогтоомж нь: 

А. Монгол Улсын Үндсэн хууль, Эрүүл мэндийн тухай хууль, Малын удмын сан, 
эрүүл мэндийг хамгаалах тухай хууль, Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай 
хууль болон эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас 
бүрдэнэ 

B. Монгол Улсын Үндсэн хууль, Эрүүл мэндийн тухай, Эм, эмнэлгийн 
хэрэгслийн тухай хууль болон эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль 
тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.  

С. Монгол Улсын Үндсэн хууль, Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хууль, Малын 
удмын сан, эрүүл мэндийг хамгаалах тухай хууль болон эдгээртэй 
нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ. 

D.Дээрх бүгд зөв 

 3. “Эм” гэж: 

А.Хүний болон мал, амьтны өвчнийг эмчлэх, оношлох, өвчнөөс урьдчилан 
сэргийлэх зориулалтаар амьд бие, бие махбодь, түүний эд, эсээс болон 
лабораторийн аргаар гаргаж авсан бүтээгдэхүүнийг 

B.Хүний болон мал, амьтны өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, өвчнийг оношлох, 
түүний явцыг хянах зорилгоор хүн, мал, амьтанд болон орчны сорьцын 
шинжилгээнд хэрэглэдэг, тодорхой тун, хэмжээ, найрлага, өвөрмөц чанар, 
идэвх бүхий бүтээгдэхүүнийг 

С.Хүний болон мал, амьтны өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, өвчнийг оношлох, 
эмчлэх, дархлаажуулах зориулалттай, үйлчлэл нь эм судлал, эмнэлзүйн 
сорилт туршилтаар нотлогдсон, нийлэг буюу амьтан, ургамал, эрдсийн 
гаралтай бодисыг тодорхой хэлбэрт оруулсан, зохих тун, хэмжээгээр 
хэрэглэдэг бэлдмэлийг 

D. Дээрх бүгд буруу 

 4. “Зайлшгүй шаардлагатай эм, эмнэлгийн хэрэгслийн жагсаалт” гэж: 

А.Хүн болон мал, амьтанд үзүүлэх эмнэлгийн тусламжид эн тэргүүнд 
хэрэглэхээр эрүүл мэндийн болон хөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн төрийн 
захиргааны төв байгууллагаас баталсан эм, эмнэлгийн хэрэгслийн нэрсийг 

B.Хүн болон мал, амьтанд үзүүлэх эмнэлгийн тусламжид эн тэргүүнд 
хэрэглэхээр эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 
байгууллагаас баталсан эм, эмнэлгийн хэрэгслийн нэрсийг 
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С.Хүн болон мал, амьтанд үзүүлэх эмнэлгийн тусламжид эн тэргүүнд 
хэрэглэхээр эрүүл мэндийн болон төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн 
захиргааны төв байгууллагаас баталсан эм, эмнэлгийн хэрэгслийн нэрсийг 

D.Хүн болон мал, амьтанд үзүүлэх эмнэлгийн тусламжид эн тэргүүнд 
хэрэглэхээр эрүүл мэндийн болон хөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн төрийн 
захиргааны төв байгууллагаас баталсан эмийн нэрсийг 

 5.“Эмийн жор” гэж: 

А.Эмчээс эм зүйч, эм найруулагчид хандан эмийг тухайн өвчтөнд зориулан 
бэлтгэх, олгох аргыг заасан баримт бичгийг 

B. Эмчээс эм зүйч, эм найруулагчид хандан эмийг тухайн өвчтөнд зориулан 
бэлтгэх, олгох, хэрэглэх аргыг заасан баримт бичгийг 

С. Эмчээс эм зүйч, эм найруулагчид хандан эмийг тухайн өвчтөнд зориулан 
бэлтгэх,  хэрэглэх аргыг заасан баримт бичгийг 

D.Дээрх бүгд буруу 

6. “Эмийн зохистой хэрэглээ” гэж: 

А.Эмийг шаардлагатай тохиолдолд эмчийн заавраар зөв хэрэглэхийг 

B.Эмийг шаардлагатай тохиолдолд эм зүйчийн зөвлөмжөөр зөв хэрэглэхийг 

С.Эмийг шаардлагатай тохиолдолд эмч, эм зүйчийн заавар, зөвлөмжийн дагуу 
зөв хэрэглэхийг 

D.Дээрх бүгд буруу 

 7.Эм барих үйл ажиллагааг: 

А. Эрүүл мэндийн тухай хуульд заасан зөвшөөрөл бүхий эм зүйч эрхэлнэ 

B. Эрүүл мэндийн тухай хуульд заасан зөвшөөрөл бүхий эмнэлгийн 
мэргэжилтэн эрхэлнэ 

С. Эрүүл мэндийн тухай хуульд заасан зөвшөөрөл бүхий эм найруулагч 
эрхэлнэ 

D.Дээрх бүгд буруу 

 8. Эмийг улсын бүртгэлд дараах үзүүлэлтээр бүртгэнэ: 

А.Эм, эмийн түүхий эд, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэсэн улс 
тус бүрээр нь бүртгэнэ 

B.Эм, эмийн түүхий эд, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэгч тус 
бүрээр нь бүртгэнэ 

С.Эм, эмийн түүхий эд, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүнийг хэлбэр, тун тус 
бүрээр нь бүртгэнэ 

D.Дээрх бүгд зөв 

 9. Эмийн зар сурталчилгаанд дараах зүйлийг анхаарна: 

А. Жоргүй олгох эм, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүнийг мэргэжлийн хэвлэл 
болон олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилж болно 

B. Жороор олгох болон эмнэлгийн нөхцөлд хэрэглэх эмийн мэдээллийг зөвхөн 
эмнэлгийн мэргэжилтэнд өгнө 

С.Жороор олгох эмийг сурталчлахыг хориглоно 

D. Дээрх бүгд зөв 
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 10. Биологийн идэвхт бүтээгдэхүүнийг: 

А.Зөвхөн эмийн санд борлуулна 

B.Стандартын шаардлага хангасан хүнсний дэлгүүрт борлуулна. 

С.Эмийн сан болон стандартын шаардлага хангасан хүнсний дэлгүүрт 
борлуулна 

B.Дээрх бүгд буруу 

 

Эм, эмийн хэрэгжлийн тухай хууль /хариу/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Асуулт  Хариу 

1 D 

2 A 

3 C 

4 A 

5 B 

6 C 

7 B 

8 D 

9 D 

10 C 
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Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгал,Эмнэлэг 
хөдөлмөрийн магадлал 

1.Даатгуулагчид үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын 
сангаас дор дурдсан тэтгэврээс аль төрлийн тэтгэврийг олгох вэ? 

А.Тэжээгчээ алдсаны болон тахир дутуугийн  

B.Цэргийн алба хаасны  

С.Цэргийн хөдөлмөрийн чадвар алдсаны  

D.Өндөр насны 

2. Үйлдвэрлэлийн осолд өртсөн даатгуулагчийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь 
хэмжээ, хугацаа, тахир дутуу болсон шалтгааныг ямар байгууллага тогтоох вэ? 

А.Орон нутгийн эмнэлгийн байгууллага тогтооно 

B.Аймаг, дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс тогтооно  

С. Аймаг, дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтсийн дэргэдэх эмнэлэг, 
хөдөлмөрийн магадлах комисс тогтооно 

D.Эмнэлгийн дэргэдэх комисс тогтооно 

3. Эмнэлэг, хөдөлмөрийн магадлагааг хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар тогтоолгож 
чадаагүй байсан даатгуулагчийн мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний улмаас тахир 
дутуу болсныг 8 сараар нөхөн тогтоосон бол нийгмийн даатгалын хэлтэс түүнд 
хэдэн сараас илүүгүй хугацааны тэтгэврийг нөхөн олгох вэ? 

А. 8 сараас илүүгүй 

B. 6 сараас илүүгүй 

С.Тэтгэврийг хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь тогтоосон өдрөөс эхлэн 
олгоно 

D. Нөхөн олгохгүй 

4. Хорт хавдар болон сүрьеэгээр анх өвчлөхөд ажлын хэдэн өдрийн хугацаанд 
тэтгэмж олгох вэ?  

А. Ажлын 120 хоногийн хугацаанд  

B. 4 сарын хугацаанд  

С. Ажлын 132 хоногийн хугацаанд  

D.Ажлын 180 хоногийн хугацаанд  

5. Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлагааг даатгуулагчийн үйлдвэрлэлийн ослын улмаас 
тахир дутуу болсныг хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар 7 сараар нөхөн тогтоосон бол 
нийгмийн даатгалын хэлтэс түүнд хэдэн сараас илүүгүй хугацааны тэтгэврийг нөхөн 
олгох вэ?  

А.3 сараас илүүгүй 

B.6 сараас илүүгүй 

С.Нөхөн олгохгүй 

D.4 сараас илүүгүй 

6. Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвар 
алдалтын 55%-аар тогтоолгосон даатгуулагчийн тахир дутуугийн тэтгэврийг сарын 
хөдөлмөрийн хөлс, орлогын дунджаас хэдэн хувиар бодож тогтоох вэ? 
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А. Сарын хөдөлмөрийн хөлс, орлогын дунджийн 60%-д ногдох хэсгээс 50%-аар 
бодож тогтооно  

B. Сарын хөдөлмөрийн хөлс, орлогын дунджийн 50%-д ногдох хэсгээс 
хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувиар бодож тогтооно  

С. Сарын хөдөлмөрийн хөлс, орлогын дунджаас 55%-аар бодож тогтооно  

D. Сарын хөдөлмөрийн хөлс, орлогын дунджийн 45%-д ногдох хэсгээс 55%-
аар бодож тогтооно 

7. Даатгуулагч хуанлийн жилд удаа дараа өвчилсөн тохиолдолд хөдөлмөрийн чадвар 
түр алдсаны тэтгэмжийг ажлын хэдэн өдрөөс илүүгүй хугацаанд олгох вэ?  

А. Ажлын 132 өдрөөс илүүгүй хугацаанд   

B.Ажлын 132 өдрөөс багагүй хугацаанд   

С.Ажлын 132 хоногийн хугацаанд  

D.Ажлын 180 хоногийн хугацаанд  

8. Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвараа алдаж тахир дутуу 
болсон даатгуулагчийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хэмжээ, хугацааг ямар 
байгууллага тогтоох вэ? 

А. Аймаг, дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтсийн дэргэдэх эмнэлэг, 
хөдөлмөрийн магадлалын комисс тогтооно 

B. Аймаг, дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн дэргэдэх комисс тогтооно 

С. Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дэргэдэх эмнэлэг, хөдөлмөрийн 
магадлах төв комисс тогтооно 

D. Мэргэжлийн өвчин судлалын төвийн дэргэдэх эмнэлэг, хөдөлмөрийн 
магадлах комисс тогтооно 

9. Үйлдвэрлэлийн осол мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас ямар ямар 
төрлийн тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр болон хуульд бусад зардлыг санхүүжүүлэх вэ? 

А. Цэргийн тахир дутуугийн тэтгэвэр, эмийн үнийн хөнгөлөлт, оршуулгын 
тэтгэмж, эрүүл мэндийн даатгалын тусламж, үйлчилгээний зардал 

B. Тахир дутуугийн, тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр, хөдөлмөрийн чадвар түр 
алдсаны тэтгэмж, хөдөлмөрийн чадварыг нөхөн сэргээхтэй холбогдсон 
төлбөр, тэтгэврийн даатгалын шимтгэл, тусламж үйлчилгээний хувьсах 
зардал, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний зардал 

С.Өндөр насны тэтгэвэр, цэргийн тахир дутуугийн тэтгэвэр, буцалтгүй тусламж  

D. Цэргийн тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр, жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмж, 
эрүүл мэндийн даатгалын тусламж, үйлчилгээний зардал 

10. Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний улмаас хөдөлмөрийн 
чадвараа алдаж тахир дутуу болсон даатгуулагчийн тахир дутуугийн тэтгэврийн 
доод хэмжээг дор дурдсан хөдөлмөрийн хөлс, орлогын хэдэн хувиас багагүй 
байхаар тогтоосон бэ? 

А. Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс 75 %-иас багагүй байхаар 
тогтоосон 

B. Тэтгэвэр тогтоосон сарын хөдөлмөрийн хөлс, орлогын дунджийн 75%-иас 
багагүй байхаар тогтоосон 

С. Хүн амын амьжиргааны доод түвшинтэй тэнцүү байхаар тогтоосон 
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D. Албан тушаалын үндсэн цалингийн 80%-иас багагүй байхаар тогтоосон 

11. Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж олгох хугацааны нэг удаагийн дээд 
хязгаар нь хөдөлмөрийн чадвар алдсан ажлын эхний 5 өдрийг оролцуулан ажлын 
хэдэн өдрөөс хэтрэхгүй байх вэ?.  

А. Ажлын 77 хоногоос хэтрэхгүй байна.  

B. Ажлын 66 хоногоос хэтрэхгүй байна.  

С. Ажлын 55 хоногоос хэтрэхгүй байна.  

D. Ажлын 120 хоногоос хэтрэхгүй байна. 

12. Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний улмаас тахир дутуу болсон 
даатгуулагчийн тахир дутуугийн тэтгэврийг ямар баримтыг үндэслэн тогтоох вэ? 

А. Хөдөлмөрийн дэвтэр, өргөдөл, тодорхойлолт, эмнэлэг, хөдөлмөрийн 
магадлах комиссын шийдвэр, актыг үндэслэнэ 

B. Хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтэр, эмнэлэг, хөдөлмөрийн 
магадлах комиссын шийдвэр, хөдөлмөрийн хөлсний тодорхойлолт, 
үйлдвэрлэлийн ослын акт буюу мэргэжлээс шалтгаалах өвчний 
тодорхойлолтыг үндэслэнэ 

С. Эрүүл мэндийн даатгалын гэрчилгээ, өргөдөл баг, хорооны тодорхойлолт, 
зураг, эмнэлэг, хөдөлмөрийн магадлах комиссын шийдвэр, актыг үндэслэнэ 

D. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар, албан байгууллагын болон 
мэргэжлийн хяналтын байгууллагын дүгнэлт, тодорхойлолтыг үндэслэнэ 

13. Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсан хугацааг хэн тогтоох вэ?  

А. Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын дарга, гишүүд  

B. Эмнэлгийн байгууллагын ерөнхий эмч  

С. Эмнэлгийн байгууллагын эмчилгээний чанарын хяналтын комисс, уг комисс 
байхгүй бол ерөнхий эмч, эрхлэгч, их эмч  

D. Эмчлэгч эмч 

14. Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний улмаас нас барсан 
даатгуулагчийн гэр бүлийн хөдөлмөрийн чадваргүй гишүүдэд тэжээгчээ алдсаны 
тэтгэврийг ямар ямар баримтыг үндэслэн тогтоох вэ? 

А. Эрүүл мэндийн даатгалын гэрчилгээ, төрсний гэрчилгээ, баг, хорооны 
засаг даргын тодорхойлолт, өргөдлийг үндэслэнэ 

B. Хөдөлмөрийн дэвтэр, өргөдөл, нас барсны гэрчилгээ, тодорхойлолт 

C.Гэрлэлтийн баталгааны хуулбар, эрүүл мэндийн даатгалын гэрчилгээ, 
төрсний гэрчилгээ тодорхойлолт, өргөдөл 

D. Хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтэр, гэрлэлтийн баталгаа, нас 
барсны гэрчилгээ, цалингийн тодорхойлолт, хүүхдийн төрсний гэрчилгээ, 
үйлдвэрлэлийн ослын акт, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний акт, өргөдөл 

15. Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсан 
даатгуулагчийн тэтгэмжийг дор дурдсан сангуудын аль төрлийн сангаас нь олгох 
вэ? 

А. Тэтгэмжийн даатгалын сангаас 

B. Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас 

С. Тэтгэврийн даатгалын сангаас  
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D.Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 

16. Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх 
арга хэмжээний төрлийг нэрлэнэ үү.  

А. Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан 
сэргийлэх сургалт  

B. Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан 
сэргийлэх сурталчилгаа 

С. Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан 
сэргийлэх сургалт, сурталчилгаа 

17. Даатгуулагч нь үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний улмаас 
хөдөлмөрийн чадвараа түр алдахын өмнө хэдэн жилээс доошгүй хугацаагаар 
шимтгэл төлж ажилласан бол тэтгэмж авах эрх үүсэх вэ? 

А. Шимтгэл төлж ажилласан хугацааг харгалзахгүйгээр тэтгэмж тогтоож олгоно 

B. Хөдөлмөрийн чадвар түр алдахын өмнөх 5 жилийн 3 жилд нь шимтгэл 
төлсөн бол тэтгэмж авах эрх үүснэ 

С. Шимтгэлийг 3 жил төлсөн бол тэтгэмж авах эрх үүснэ 

D. Шимтгэлийг нийтдээ 5 жил төлсөн нөхцөлд тэтгэмж авах эрх үүснэ 

18. Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний улмаас хөдөлмөрийн 
чадвараа түр хугацаагаар алдсан даатгуулагчийн тэтгэмжийг хэдэн хувиар бодож 
олгох вэ? 

А. Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээгээр бодож олгоно 

B. Хөдөлмөрийн хөлсний 75%-иар бодож олгоно 

С. Хөдөлмөрийн хөлсний 100%-иар бодож олгоно 

D. Хөдөлмөрийн хөлсний 55%-иар бодож олгоно 

19. Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний улмаас хөдөлмөрийн 
чадвараа түр хугацаагаар алдсан даатгуулагчийн тэтгэмжийг: 

А. Тэтгэмжийг эмнэлгийн хуудсанд бичигдсэн нийт хоногоор тооцож олгоно 

B. Тэтгэмжийг ажлын өдрөөр тооцож олгоно 

С. Тэтгэмжийг хуанлийн хугацаагаар тооцож олгоно 

D. Тэтгэмжийг 30 хоногоор тооцож олгоно 

20. Даатгуулагчийн хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсаны тэтгэмжийг ямар хугацаанд 
олгох вэ? 

А. Тэтгэмжийг хөдөлмөрийн чадвар алдсан өдрөөс эхлэн хөдөлмөрийн чадвар 
нь сэргээгдэх, тахир дутуугийн тэтгэвэр тогтоогдох эрх үүсэх хүртэл 
хугацаанд олгоно 

B. Тэтгэмжийг сарын хугацаагаар тооцож олгоно 

С. Тэтгэмжийг хуанлийн хугацаагаар тооцож олгоно 

D. Тэтгэмжийг эмнэлгийн хуудсанд бичигдсэн нийт хоногоор тооцож олгоно 

21. Даатгуулагч нь рашаан сувилал болон мэргэжлээс шалтгаалсан өвчтний 
сувилалд эмчлүүлж сувилуулсан тохиолдолд үйлдвэрлэлийн осол,мэргэжлээс 
шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас түүнд ямар төлбөр олгох вэ? 
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А. Тухайн сувилалд ирэх, очих унааны зардлыг орон нутгийн төсвөөс жилд 2  
удаа олгоно 

B. Тухайн сувилалд ирэх, очих унааны зардлыг тухайн даатгуулагчийн 
өргөдлийг үндэслэн гүйцэтгэлээр тооцож олгоно  

С. Тухайн сувилалд ирэх, очих унааны зардлыг нийгмийн халамжийн сангаас 
жилд 1 удаа олгоно 

D. Тухайн сувилалд ирэх, очих унааны зардлыг галт тэрэг, автомашины тухайн 
үед мөрдөж буй тарифыг үндэслэн жилд 1 удаа олгоно 

22. Даатгуулагч нь үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний улмаас 
хөдөлмөрийн чадвараа хэдээс дээш хувиар алдсан тохиолдолд үйлдвэрлэлийн 
осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас хөдөлмөрийн чадвар 
сэргээхтэй холбогдсон төлбөр авах эрх эдлэх вэ? 

А. Даатгуулагч нь хөдөлмөрийн чадвараа 30 ба түүнээс дээш хувиар алдсан 
тохиолдолд 

B. Даатгуулагч нь хөдөлмөрийн чадвараа 15-29 хүртэл хувиар тогтоолгосон 
тохиолдолд 

С. Даатгуулагч нь хөдөлмөрийн чадвараа 5-25 хүртэл хувиар тогтоолгосон 
тохиолдолд 

D. Даатгуулагч нь хөдөлмөрийн чадвараа 10-30 хүртэл хувиар алдсан 
тохиолдолд 

23. Даатгуулагч нь зайлшгүй шаардлагаар мэргэжлийн /гэмтлийн/ эмнэлгийн 
байгууллагын дүгнэлтийн дагуу засал эмчилгээ /протез, ортопед/-г гадаад оронд 
хийлгэх тохиолдолд түүнд уг засал эмчилгээний нэг удаагийн үнийг нь ямар 
байгууллагаас баталсан шийдвэрийг үндэслэн тооцож олгох вэ? 

А. Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлөөр тогтоолоор баталсан журмын 
дагуу тооцож олгоно 

B. Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргын тушаалаар баталсан жишиг 
үнээр тооцож олгоно 

С. Эрүүл мэнд болон нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн төрийн 
захиргааны төв байгууллагаас баталсан жишиг үнийн жагсаалтыг 
баримтлан  олгоно. 

D. Засгийн газрын тогтоолоор баталсан жишиг үнээр тооцож олгоно 

24. Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас тахир 
дутуугийн тэтгэвэр авагч нь Монгол улсад хиймэл эрхтэн, засал эмчилгээ, 
/протез, ортопед/ хийлгэсэн гэвэл түүнд эхний удаад үнийн хэдэн хувийг 
нийгмийн даатгалын байгууллагаас тус тус нөхөн олгох вэ? 

А. Үнийг нь эхний удаад 70%,хоёр дахь удаад үнийн 30%-ийг олгоно 

B. Үнийг нь эхний удаад 100%, шимтгэл үргэлжлүүлэн төлж буй бол протез, 
ортопедийн эдэлгээний хугацаа дууссан тохиолдол бүрт үнийг бүрэн, хоёр 
дах удаад үнийн 50%-ийг нийгмийн даатгалын байгууллага олгоно 

С. Үнийг нь эхний удаад 90%, шимтгэл үргэлжлүүлэн төлж буй бол 
протез,ортопедийн эдэлгээний хугацаа дууссан тохиолдол бүрт үнийг 50, 
хоёр дах удаад үнийн 75%-ийг олгоно 

D. Ажил олгогч нь үнийг нь эхний удаад 100%, хоёр дахь удаад үнийн 50%-ийг 
олгоно 
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25. Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний улмаас нас барсан, 
даатгуулагчийн гэр бүлийн хөдөлмөрийн чадваргүй гишүүдэд тэжээгчээ алдсаны 
тэтгэврийг тэжээгчийн сарын хөдөлмөрийн хөлс, орлогоос хэдэн хувиар бодож 
тогтоох вэ? 

А. Сарын хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогоос хөдөлмөрийн 
чадваргүй хүний тоо 3, түүнээс дээш бол 95%-иар, 2 хүнтэй бол 65%-иар 1 
хүнтэй бол 55%-иар бодож тогтооно 

B. Сарын хөдөлмөрийн хөлс, орлогоос 45 хувьд ногдох хэсгээс хөдөлмөрийн 
чадваргүй хүний тоо 3, түүнээс дээш бол 100%-иар, 2 хүнтэй бол 70%-иар 1 
хүнтэй бол 60%-иар бодож тогтооно 

С. Сарын хөдөлмөрийн хөлс, орлогоос 60%-д ногдох хэсгээс хөдөлмөрийн 
чадваргүй хүний тоо 3, түүнээс дээш бол 85%-иар, 2 хүнтэй бол 65%-иар 1 
хүнтэй бол 55%-иар бодож тогтооно 

D. Сарын хөдөлмөрийн хөлс, орлогоос хөдөлмөрийн чадваргүй хүний тоо 3 ба 
түүнээс дээш бол 100%-иар, 2 хүнтэй бол 75%-иар, 1 хүнтэй бол 50%-иар 
бодож тогтооно 

26. Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний улмаас хөдөлмөрийн 
чадвараа түр алдсаны тэтгэмж олгох хугацааны дээд хязгаарыг дараалсан хэдэн 
сар буюу хэдэн хоногоос хэтрэхгүй байхаар тогтоосон вэ? 

А. Дараалсан 8 сарын дотор 90 хоногоос хэтрэхгүй байна 

B. Дараалсан 4 сарын дотор 60 хоногоос хэтрэхгүй байна 

С. Дараалсан 6 сарын дотор 120 хоногоос хэтрэхгүй байна 

D. Дараалсан 12 сарын дотор 180 хоногоос хэтрэхгүй байна 

27. Аж ахуй нэгж, байгууллага дээр гарсан үйлдвэрлэлийн ослын актыг ямар 
байгууллага тогтоох вэ? 

А. Аймаг, дүүрэг, сумын засаг даргын Тамгын газар тогтооно 

B. Тухайн аж ахуй нэгж, байгууллагын дэргэдэх үйлдвэрлэлийн ослыг судлан 
тогтоох орон тооны бус байнгын комисс тогтооно 

С. Аймаг, дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс тогтооно 

D. Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комисс тогтооно.  

28. Үйлдвэрлэлийн ослыг судлан тогтоох орон тооны бус комиссыг ямар 
байгууллагын шийдвэрээр, хэдэн хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулах вэ? 

А. Нийгмийн даатгалын хэлтсийн даргын тушаалаар, 7 хүн 

B. Аймаг дүүрэг, сумын засаг даргын захирамжаар, 5 хүн 

С. Комиссыг ажил олгогчийн болон ажилтны төлөөлөл бүхий 3-аас доошгүй 
гишүүний бүрэлдэхүүнтэйгээр тухайн байгууллагын шийдвэрээр байгуулна. 

D. Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комисс тогтооно.  

29. Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин гэдэг нь:  

А. Хөдөлмөрлөх явцад үүссэн үйлдвэрлэлийн сөрөг хүчин зүйлийн нөлөөллөөс 
шалтгаалсан өвчин  

B. Хөдөлмөрлөх явцад үүссэн өвчин  

С. Хөдөлмөрлөх явцад үйлдвэрлэлийн сөрөг нөлөөгөөр үүссэн өвчин  
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D. Хөдөлмөрлөх явцад үйлдвэрлэлийн сөрөг хүчин зүйлийн нөлөөллөөс үүссэн 
өвчин эмгэг 

30. Үйлдвэрлэлийн ослын актанд ямар албан тушаалын хүмүүс гарын үсэг зурж 
баталгаажуулах вэ? 

А. Тухайн байгууллагын дарга /захирал/ 

B. Үйлдвэрлэлийн ослыг судлан тогтоох орон тооны бус комиссын дарга, 
гишүүд 

С. Тухайн аймаг,дүүрэг /сум/-ийн Засаг дарга 

D. Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дарга 

31. Аж ахуй нэгж, байгууллагын дэргэдэх комиссын тогтоосон ослын актыг ямар 
байгууллагын ямар албан тушаалтан хянаж батлах вэ? 

А. Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дарга хянаж батална 

B. Тухайн аймаг, дүүрэг /сум/-ийн Засаг дарга хянаж батална 

С.Тухайн ажил олгогчийн захирал /эзэн/ хянаж батална 

D. Мэргэжлийн хяналтын газрын хөдөлмөрийн хяналтын болон хөдөлмөрийн 
эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч хянаж батална 

32. Үйлдвэрлэлийн ослыг судлан тогтоох орон тооны бус комисс үйлдвэрлэлийн 
ослыг судалж тогтоосон акт /ҮОТА-1/ дүгнэлтийг хэдэн хувь бичиж үйлдэх вэ? 

А. Актыг 2 хувь үйлдэнэ 

B. Актыг 3 хувь үйлдэнэ 

С. Актыг 4 хувь үйлдэнэ 

D. Актыг 5 хувь үйлдэнэ 

33. Дор дурдсан тохиолдлуудаас аль тохиолдол нь үйлдвэрлэлийн осолд 
тооцогдохгүй вэ? 

А. Ажлын байраа орхих боломжгүй ажил үүрэг гүйцэтгэдэг ажилтан ажлын 
байрандаа байх үед гарсан осол  

B. Ажил олгогчийн шийдвэргүйгээр үндсэн үүрэгт ажлаасаа өөр ажил үүрэг 
гүйцэтгэж байгаад осолдох 

С. Ажил дууссаны дараа ажлын хувцсаа солих, усанд орох үед гарсан осол 

D. Ажил дууссаны дараа ажлын хувцсаа солих, усанд орох, ажил хүлээлцэх 
үед гарсан осол 

34. Үйлдвэрлэлийн осол гарсанаас хойш хэдэн сар өнгөрсөн тохиолдолд уг ослын 
актыг нөхөн тогтоохгүй вэ? 

А. 6 сарын хугацаа өнгөрсөн тохиолдолд 

B. 24 сарын хугацаа өнгөрсөн тохиолдолд 

С. 12сарын хугацаа өнгөрсөн тохиолдолд 

D. 8 сараас дээш  хугацаа өнгөрсөн тохиолдолд 

35. Дор дурдсан тохиолдлуудаас аль тохиолдол нь үйлдвэрлэлийн осолд орсонд 
тооцогдох вэ? 

А. Ажлын байраа орхиж явж байгаад осолд өртсөн 

B. Ажлын байрандаа согтууруулах ундаа хэрэглэснээс осолдох 
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С. Ажлын байр, нэгж, хэсэг, салбарын хооронд байнга явж ажил үүрэг 
гүйцэтгэдэг ажилтан ажлын цагаар явган явж байх үедээ 

D. Технологийн горимыг ажилтан өөрөө санаатайгаар өөрчилснөөс осолдох 

36. Тэжээгч нь нас барсан тахир дутуу иргэнд ямар нөхцөлд тэжээгчээ алдсаны 
тэтгэвэр тогтоон олгож болох вэ? 

А. Өөр төрлийн тэтгэвэр авдаггүй бол хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан 
хугацаанд нь 

В. Өөр төрлийн тэтгэмж авдаггүй бол хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан 
хугацаанд нь 

С. Өөр төрлийн халамжийн үйлчилгээ авдаггүй бол хөдөлмөрийн чадвараа 
бүрэн алдсан хугацаанд нь 

D. Өөр төрлийн нөхцөлт мөнгөн тусламж авдаггүй бол хөдөлмөрийн чадвараа 
бүрэн алдсан хугацаанд нь 

37. Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогын талаар гаргасан ослын актыг ажил олгогч 
ажилтан зөвшөөрөхгүй бол гомдлоо ямар байгууллагад гаргаж шийдвэрлүүлэх 
вэ? 

А. Хууль зүйн яаманд гаргана 

B. Хөдөлмөрийн мэргэжлийн хяналт хариуцсан төрийн захиргааны 
байгууллага болон шүүхэд гаргана 

С. Аймаг нийслэлийн Засаг даргад ажиллана 

D. Нийгмийн даатгалын улсын ерөнхий байцаагчид гаргана 

38. Цэргийн албан хаагчийн албан үүргээ гүйцэтгэж явж байгаад осолд өртсөн 
тохиолдолд уг ослын актыг ямар байгууллага судлан тогтоох вэ? 

А. Актыг тухайн цэргийн анги, байгууллага тогтооно 

B. Актыг дээд шатны байгууллага тогтооно 

С. Актыг аймаг, сум, дүүргийн нийгмийн даатгалын байгууллага тогтооно 

D. Актыг сум, дүүргийн Засаг даргын тамгын газар тогтооно  

39. Зөв хариултыг сонгоно уу.  

А. Комисс нь тогтоосон журмын дагуу хийсэн тамга, хэвлэмэл хуудас 
хэрэглэнэ.  

B.  Комисс нь тэмдэг, хэвлэмэл хуудас ашиглана.  

С.  Комисс нь өөрийн тамга, хэвлэмэл хуудастай байна.  

D. Комисс нь тогтоосон журмын дагуу хийсэн тэмдэг, хэвлэмэл хуудас 
хэрэглэнэ.  

40. Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний улмаас хөдөлмөрийн 
чадвар алдаж, тахир дутуу болсон даатгуулагчийн тахир дутуугийн тэтгэврийг 
сарын хөдөлмөрийн хөлс, орлогын дунджаас хэдэн хувиар бодож тогтоох вэ? 

А. Сарын хөдөлмөрийн хөлс, орлогоос 45%-д ногдох хэсгээс хөдөлмөрийн 
чадвар алдалтын хувь хэмжээгээр тогтооно 

B. Сарын хөдөлмөрийн хөлс, орлогоос хөдөлмөрийн чадвараа 10%-аар 
алдсан бол 10%, 10-аас дээш хувиар алдсан бол хөдөлмөрийн чадвар 
алдалтын хувь хэмжээгээр тогтооно 
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С. Сарын хөдөлмөрийн хөлс, орлогоос 60%-д ногдох хэсгээс 50%-аар бодож 
тогтооно 

D. Сарын хөдөлмөрийн хөлс, орлогоос 45% болон шимтгэлийг 20жилээс 
илүү төлсөн хөдөлмөрийн хөлсний 1.5 хувь хэмжээнд ногдох хэсгээс 
хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хэмжээгээр бодож тогтооно 

41. Үйлдвэрлэлийн осол мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын шимтгэлийг 3%-
иар төлөх ажил олгогчийг тодорхойлно уу.  

А. Геологи хайгуулын ажил эрхэлдэг аж ахуйн нэгж  

В. Барилгын угсралтын ажил эрхэлдэг аж ахуйн нэгж  

С. Зам гүүрийн барилга, засвар, арчлалтын ажил эрхэлдэг аж ахуйн нэгж  

D. Мал эмнэлгийн биобэлдмэлийг шалгах лаборатори  

42. Тахир дутуугийн тэтгэвэр авч байсан даатгуулагч хөдөлмөрийн чадвараа нөхөн 
сэргээгдсэнээс хойш 6 сарын дотор дахин тахир дутуу болсон тохиолдолд 
дараахь хариултын аль нь зөв бэ? 

А. Түүнд урьд тахир дутуугийн тэтгэвэр тогтоолгоход баримталсан 
хөдөлмөрийн хөлсний хэмжээ, шимтгэл төлсөн хугацааг үндэслэн 
тэтгэвэр тогтооно. 

В. Түүнд дахин тахир дутуу болсноос хойшхи хугацаанд тогтоосон 
хөдөлмөрийн хөлсний хэмжээ, шимтгэл төлсөн хугацааг үндэслэн 
тэтгэвэр тогтооно. 

С. Түүнд дахин тахир дутуу болсноос хойшхи хугацаанд тогтоосон 
хөдөлмөрийн хөлсний хэмжээг үндэслэн тэтгэвэр тогтооно 

D. Түүнд урьд тахир дутуугийн тэтгэвэр тогтоолгоход баримталсан шимтгэл 
төлсөн хугацааг үндэслэн тэтгэвэр тогтооно. 

43.Үйлдвэрлэлийн осол мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний улмаас тахир дутуу болсон 
даатгуулагчийг сувилах сувиллын тусламж үйлчилгээний хувьсах зардлын 
даатгалын сангаас олгох хэмжээг нэх тогтоох вэ?  

А. Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар   

B. Нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 
байгууллага  

С. Засгийн газар   

D. Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл  

44. Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлагаа тогтоох ажлыг эрхлэх байгууллагыг сонгоно уу 

А.Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комисс  

B. Эрүүл мэндийн байгууллага 

С. Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комисс 

D. Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх мэргэжлийн салбар зөвлөл 

45. Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын дүрмээр орон нутгийн эмнэлэг 
хөдөлмөрийн магадлах комиссыг хэдэн хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллана гэж 
заасан байдаг вэ?  

А. 8-9 хүний бүрэлдэхүүнтэй 

B. 9-11 хүний бүрэлдэхүүнтэй 
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С. 10-11 хүний бүрэлдэхүүнтэй 

D. 9-10 хүний бүрэлдэхүүнтэй 

46. Даатгуулагчийн хөдөлмөрийн чадвар алдсан шалтгааныг хэрхэн ангилдаг вэ? 

А. Ердийн өвчин, ахуйн болон үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс 
шалтгаалсан өвчин, хурц хордлогын улмаас 

B. Ердийн өвчин, ахуйн болон үйлдвэрлэлийн ослын улмаас 

С. Ердийн өвчин, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний 
улмаас 

D. Ердийн өвчин, ахуйн болон үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогын улмаас 

47. Даатгуулагчийн хөдөлмөрийн чадвар нөхөн сэргээгдэхгүй нь тогтоогдвол 
хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг ямар хугацаагаар тогтоох вэ?  

А. Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувиас хамааран 3-24 сараар тогтооно 

B. Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувиас хамаарч хугацааг тогтооно 

С. Хугацаагүйгээр тогтооно 

D. 24 сараар тогтооно 

48. Даатгуулагч хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан бол хөдөлмөрийн чадвар 
алдалтын хугацааг эхний удаад ямар хугацаагаар тогтоох вэ? 

А. 3-24 сараар 

B. 3 сараар  

С.3-6 сараар 

D.6-12 сараар 

49.Даатгуулагч хөдөлмөрийн чадвараа хагас алдсан бол хөдөлмөрийн чадвар 
алдалтын хугацааг эхний удаад ямар хугацаагаар тогтоох вэ? 

А. 3-12 сараар 

B. 6-12 сараар 

С. 6 сараар  

D. 3-24 сараар 

50. ЭХМК нь ямар тохиолдолд даатгуулагчийн хөдөлмөрийн нөхцлийг түр буюу бүрэн 
өөрчлөх шийдвэр гаргах вэ? 

А.Хөдөлмөрийн нөхцөл нь биеийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлж, 
тухайн өвчин эмгэг нь даамжран цаашид хүндрэх төлөвтэй тохиолдолд 

B. Хөдөлмөрийн нөхцөл нь  эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй тохиолдолд  

С. Ажилтан эрүүл мэндийн улмаас тухайн нөхцөлд ажиллах боломжгүй үед  

D. Даатгуулагч хүндээр өвчилсөн тохиолдолд 

51. Даатгуулагчид эмнэлгийн хуудсыг хаанаас бичиж олгох вэ?  

А. Улсын үйлчилгээтэй эмнэлэг 

B. Рашаан сувиллын клиник тасаг 

С. Ор бүхий хувийн хэвшлийн эмнэлэг 

D. Бүгд зөв 



243 

52. Эмнэлгийн байгууллагаас даатгуулагчид эмнэлгийн хуудас олгохдоо ямар 
баримтыг үндэслэн олгох вэ?  

А. Нийгмийн даатгалын дэвтэр, амбулаторийн карт, ҮОМШӨ-ний акт, 
өвчний түүх 

B. Нийгмийн даатгалын дэвтэр, амбулаторийн карт, ҮОМШӨ-ний акт, 
өвчний түүх, цахим үнэмлэх 

С. Амбулаторийн карт, өвчний түүх 

D. Нийгмийн даатгалын дэвтэр, өвчний түүх, амбулаторийн карт, цахим 
үнэмлэх 

53. Эмнэлгийн байгууллагын шийдвэрээр гадаад явж эмчлүүлсэн, гадаадад албан 
болон хувийн хэргээр явж байхдаа өвчилж, эмнэлэгт хэвтсэн тохиолдолд 
эмнэлгийн хуудас олгох уу? 

А. Үгүй 

B. Хэвтэж эмчлүүлсэн хугацаа, өвчний онош, хийлгэсэн эмчилгээг үндэслэн 
анх илгээсэн болон харьяаллын эмнэлгийн эмч нарын зөвлөгөөний 
шийдвэрээр эмнэлгийн хуудас олгоно 

С. Хэвтэж эмчлүүлсэн хугацаа, өвчний онош, хийлгэсэн эмчилгээг 
үндэслэн анх илгээсэн эмнэлгийн эмч нарын зөвлөгөөний шийдвэрээр 
эмнэлгийн хуудас олгоно 

D. Харьяаллын эмнэлгийн эмч нарын зөвлөгөөний шийдвэрээр олгоно 

54. Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн дагуу заавал даатгалд хамрагдсан өндөр 
настан (нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авагч) хөдөлмөрийн чадвараа түр 
алдсан тохиолдолд  

А. Холбогдох эмнэлгийн байгууллагаас зохих журмын дагуу эмнэлгийн 
хуудсыг бичиж олгоно 

B. Эмнэлгийн хуудас олгохгүй 

С. Хэвтэж эмчлүүлсэн тохиолдолд эмчлүүлсэн хугацаагаар, амбулаториор 
эмчлүүлсэн тохиолдолд 5 хоногоос илүүгүй хугацаагаар олгоно  

D. Амбулаториор эмчлүүлсэн тохиолдолд эмнэлгийн хуудас олгохгүй 

55. Даатгуулагч орон нутгийн Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын шийдвэрийг 
зөвшөөрөөгүй тохиолдолд  

А. Дээд шатны комисст гомдлоо гаргана. 

B. Тухайн орон нутгийн эмнэлгийн байгууллагад гомдлоо гаргана. 

С. Дээд шатны эмнэлгийн байгууллагад гомдлоо гаргана. 

D. Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төв байгууллагад хандана. 

56. Төв комисс нь даатгуулагчдын гомдлыг барагдуулахдаа юуг үндэслэх вэ? 

А. Төв комиссын гишүүдийн хурлаар дахин магадлал хийх, Эрүүл мэндийн 
яамны дэргэдэх мэргэжлийн салбар зөвлөлийн дарга болон ерөнхий 
мэргэжилтэн, зөвлөлийн гишүүн, нарийн мэргэжлийн эмчийн дүгнэлт 

B. Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх мэргэжлийн салбар зөвлөлийн дарга 
болон ерөнхий мэргэжилтэн, зөвлөлийн гишүүн, нарийн мэргэжлийн 
эмчийн дүгнэлт 

С. Төв комиссын гишүүдийн хурлаар дахин магадлал хийх 
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D. Тухайн даатгуулагчийн биеийн байдал, оношлогоо шинжилгээ, 
амбулаторийн карт, нарийн мэргэжлийн эмчийн үзлэгт үндэслэн 
шийдвэр гаргана. 

57. Комисс нь бүртгэл, мэдээллээр хяналт тавих, судалгаа, нэгдсэн дүгнэлт 
гаргахдаа  

А.Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн талаархи мэдээллийн санг ашиглана. 

B. Хагас бүтэн жилийн тайланг ашиглана 

С. Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын программыг ашиглана.  

D. Бүгд буруу 

58. ”Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь тогтоох, хөдөлмөр зохицуулалт хийх 
заавар”-ын зорилго 

А. Тахир дутуу иргэний хөдөлмөрийн чадвар алдалтын шалтгаан, хувь 
хэмжээг тогтоох, даатгуулагчийн ажлын цаг хорогдуулах, хөдөлмөрийн 
нөхцөл солих зэрэг ажлыг нэгдсэн ойлголттойгоор нэг мөр 
хэрэгжүүлэхэд оршино. 

B. Ердийн өвчин, ахуйн болон үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс 
шалтгаалсан өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвараа алдсан 
даатгуулагчийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацааг тогтоох 
ажлыг нэгдсэн ойлголттойгоор нэг мөр хэрэгжүүлэхэд оршино. 

С. Даатгуулагчийн хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн буюу хагас (хэсэгчлэн) 
алдсан байдал, шалтгаан, хувь, хэмжээ хугацаа болон хөдөлмөррийн 
тусгай нөхцөл тогтоох асуудлыг нэгдсэн ойлголттойгоор нэг мөр 
хэрэгжүүлэхэд оршино. 

D.Ердийн өвчин, ахуйн болон үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс 
шалтгаалсан өвчин, хурц хордлогын улмаас даатгуулагчийн 
хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн буюу хагас (хэсэгчлэн) алдсан шалтгаан, 
хөдөлмөрийн чадвар алдсан хувь хэмжээ, хугацаа болон хөдөлмөрийн 
нөхцөлийг өөрчлөх асуудлыг магадлан шийдвэрлэхэд оршино. 

59. Ердийн өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвараа алдсан иргэн (даатгуулагч)-ийн 
хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хугацааг тогтоохдоо  

А. Эрүүл мэндийн сайд, Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын 2008 
оны 274/137 тоот хамтарсан тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар баталсан 
“Ердийн өвчний жагсаалтыг” баримтална 

B. Эрүүл мэндийн сайдын 2008 оны 274 тоот тушаалаар баталсан “Ердийн 
өвчний жагсаалтыг” баримтална 

С. Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын 2008 оны 274 тоот 
тушаалын хоёрдугаар хавсралтаар баталсан “Ердийн өвчний 
жагсаалтыг” баримтална 

D. Эрүүл мэндийн сайдын 2004 оны 147 тоот тушаалаар баталсан “Ердийн 
өвчний жагсаалтыг” баримтална 

60. Эрүүл мэндийн сайд, Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын 2008 оны 
274/137 тоот хамтарсан тушаалын хоёрдугаар хавсралтаар баталсан 
“Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний жагсаалт”-ыг дараах тохиолдолд баримтална.  

А. Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний улмаас 
хөдөлмөрийн чадвар алдсан даатгуулагчид хөдөлмөрийн чадвар 
алдалтын хувь хугацаа тогтооход 
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B. Мэргэжлээс шалтгаалах өвчин хурц хордлого, үйлдвэрлэлийн ослын 
улмаас хөдөлмөрийн чадвараа алдсан даатгуулагчийн хөдөлмөрийн 
чадвар алдалтын хувь хугацааг тогтооход 

С. Мэргэжлээс шалтгаалах өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвараа алдсан 
даатгуулагчийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хугацааг тогтооход 

D. Аль нь ч биш 

61. Эрүүл мэндийн сайд, Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын 2008 оны 
274/137 тоот хамтарсан тушаалаар батлагдсан заавар, өвчний жагсаалтыг ямар 
байгууллага үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллах вэ? 

А. Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комисс үйл ажиллагаандаа мөрдөж 
ажиллана 

B. Эмчилгээний чанарын хяналтын алба үйл ажиллагаандаа мөрдөж 
ажиллана 

С. Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комисс, эмнэлэг хяналтын комисс үйл 
ажиллагаандаа мөрдөж ажиллана 

D. Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комисс болон эрүүл мэндийн 
байгууллагууд үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллана 

62. Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комисс нь 

А. 7 хоногт нэг удаа хуралдана 

B. Сард 1 удаа хуралдана 

С. 14 хоногт нэг удаа хуралдана 

D. 7 хоногт нэгээс доошгүй удаа хуралдана 

63. Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын хурлыг 

А. Гишүүдийн гуравны хоёроос доошгүй нь оролцсон нөхцөлд хийнэ 

B. Гишүүдийн хоёрны нэгээс доошгүй нь оролцсон нөхцөлд хийнэ 

С. Гишүүдийн 75%-иас доошгүй нь оролцсон нөхцөлд хийнэ 

D. Гишүүдийн 60%-иас доошгүй нь оролцсон нөхцөлд хийнэ 

64. Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комисс нүүдлийн хурал  

А. Алслагдсан сумдад хийж болно 

B. Иргэдийн хүсэлтээр хийж болно 

С. Комиссын шийдвэрээр хийж болно 

D. Комиссын даргын шийдвэрээр хийж болно 

65. Магадлагч эмчийн дүрмийг  

А. Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргын тушаалаар батална. 

B. Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яамны сайдын тушаалаар 
батална. 

С. Засгийн газар батална. 

D. Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссын даргын тушаалаар 
батална. 

66. Доорхи хариултаас аль нь магадлагч эмчийн эдлэх эрхэд хамаарахгүй вэ?  
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А. Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын асуудлаар хууль тогтоомжид заасан 
эрхийн дагуу шалгалт хийх, тайлбар лавлагаа гаргуулан авах 

B. Ажил олгогч, даатгуулагч, эмнэлгийн байгууллага эмч нараас эмнэлэг 
хөдөлмөрийн магадлалтай холбогдолтой хууль бус үйл ажиллагаа 
явуулж байгаа нь тогтоогдвол тухайн иргэний хөдөлмөрийн чадвар 
алдалтын хувийг бууруулах, цуцлуулах шийдвэрийг эмнэлэг 
хөдөлмөрийн магадлах төв комисст оруулан шийдвэрлүүлэх 

С. Үндэслэл муутай бүрдсэн баримт бичиг болон оношлогоонд хөдөлмөр 
зохицуулалт хийгдсэн, эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлал нь эргэлзээтэй, 
маргаантай, зөрчилтэй асуудлыг Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын 
орон нутгийн болон төв комисст тавьж шийдвэрлүүлэх 

D. Эмнэлгийн хуудсыг төв, орон нутгийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад 
олгож, тооцоо хийх, түүний бичилт зарцуулалтыг шалгаж, илэрсэн 
зөрчлийг арилгах 

67. Магадлагч эмчийн гүйцэтгэх ажил үүргийн хуваарьт аль нь хамаарах вэ? 

А. Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын ажилд байнгын хяналт тавьж, 
шалган зааварчилж дүнг нийгмийн даатгалын хэлтсийн даргад 
танилцуулан удирдлагын туслалцаа авч ажиллах 

B. Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын үйл ажиллагааны тайланг 
тогтоосон хугацаанд нь гаргаж эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв 
комисст ирүүлэх 

С. Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь тогтоолтыг оновчтой болгох, 
бууруулах, эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын үйл ажиллагаа, 
түүний ажлын арга хэлбэрийг боловсронгуй болгох талаар санал 
боловсруулж судалгаа зэрэгцүүлэлт хийх 

D. Бүгд зөв 

68. Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын гишүүдийн хуралдсан цагийн хөлс 
олгох, бүртгэл тайлан гаргуулан авах ажлыг хэн зохион байгуулах вэ? 

А. Үйл ажиллагааны нягтлан бодогч 

B. Магадлагч эмч 

С. Комиссын нарийн бичгийн дарга 

D. Комиссын дарга 

69. Ажил олгогчийн түүгээрээ олгосон хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмжийн 
бодолт, олголт, уг тэтгэмжийг тооцсон нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн 
цалингийн үндэслэл, баталгаажилт, тэтгэмж авах эрх үүссэн эсэхийг шалган 
зааварчилах ажил үүргийг хэн гүйцэтгэх вэ? 

А. Тэтгэмжийн байцаагч 

B. Хяналт шалгалтын байцаагч 

С. Магадлагч эмч 

D. Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэмж гараагүй учир шалгах 
шаардлагагүй 

70. Магадлагч эмчийг хаанаас томилон ажиллуулах вэ? 

А. Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дарга томилно 

B. Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссын дарга томилно 
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С. Тухайн орон нутгийн нийгмийн даатгалын хэлтсийн даргын тушаалаар 
томилно 

D. Орон нутгийн засаг даргатай зөвшилцсөний үндсэн дээр тухайн 
нийгмийн даатгалын хэлтсийн дарга томилно 

71. Хөдөлмөрийн гэрээгээр ажилладаг Б-д жирэмсэн амаржсаны тэтгэмжийг 
тэтгэмжийг хэрхэн тооцож олгох вэ?  

А. тэтгэмжийн даатгал төлсөн сүүлийн 6 сарын хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй 
адилтгах орлогын дунджаас 100% иар тооцож 4 сарын хугацаанд 
олгоно.  

B. тэтгэмжийн даатгал төлсөн сүүлийн 12 сарын хөдөлмөрийн хөлс, 
түүнтэй адилтгах орлогын дунджаас 100%-иар тооцож 4 сарын 
хугацаанд олгоно.  

С. тэтгэмжийн даатгал төлсөн сүүлийн 12 сарын хөдөлмөрийн хөлс, 
түүнтэй адилтгах орлогын дунджаас 75%-иар тооцож 4 сарын хугацаанд 
олгоно.  

D. тэтгэмжийн даатгал төлсөн сүүлийн 6 сарын хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй 
адилтгах орлогын дунджаас 75%-иар тооцож 6 сарын хугацаанд олгоно.  

72. Эмнэлгийн хуудсыг хэвлүүлэх, хүргүүлэх хуваарилах ажлыг хэн зохион байгуулах 
вэ?  

А. Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах Төв комисс  

B. Нийгмийн даатгалын хэлтэс 

С. Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар  

D. Хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын яам  

73. Даатгуулагч А ээжийгээ эмнэлэгт асарсан тохиолдолд эмнэлгийн хуудас олгох 
уу?  

А. Олгоно.  

B. Эмнэлэгт хэвтсэн хугацаанд олгоно.  

С. Олгохгүй.  

D. Амбулаториор олгоно. 

74. Үйлдвэрлэлийн осол мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний улмаас хөдөлмөрийн 
чадвар түр хугацаагаар алдсан даатгуулагчид дараахь тохиолдолд эмнэлгийн 
хуудас олгоно.  

А. Нийгмийн даатгалын шимтгэл сүүлийн 6 сар төлсөн тохиолдолд олгоно.  

B.Нийгмийн даатгалын шимтгэл сүүлийн 3 сар төлсөн тохиолдолд олгоно.  

С.Нийгмийн даатгалын шимтгэл сүүлийн 1 сар төлсөн тохиолдолд олгоно.   

D.Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн хугацааг харгалзахгүйгээр олгоно.  

75. Клиникийн нэгдсэн эмнэлэг, төрөлжсөн мэргэжлийн төв, бүсийн оношлогоо 
эмчилгээний төвд хөдөө орон нутгаас харьяаллын дагуу ирж эмчлүүлэгчид  

А. Эмнэлэгт өвчтөн илгээх хуудас (ЭМД №13А)-тай тохиолдолд хүлээж 
авсан эмнэлэг нь эмнэлгийн хуудас олгоно. 

B. Хүлээж авсан эмнэлэг нь эмнэлгийн хуудас олгоно. 
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С. Зөвхөн хэвтэж эмчлүүлсэн тохиолдолд хүлээж авсан эмнэлэг нь 
эмнэлгийн хуудас олгоно. 

D. Эмнэлгийн хуудас олгохгүй 

76. Нийгмийн даатгалын сайн дураар даатгуулагч нь ердийн өвчний улмаас эмнэлэгт 
хэвтэж эмчлүүлсэн тохиолдолд түүнд эмнэлгийн хуудсыг хэдий хугацаагаар 
бичиж олгох вэ?  

А. Даатгуулагчийг эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлсэн хугацаагаар нь эмнэлгийн 
хуудас бичиж олгоно. 

В. 7 хоногийн хугацаагаар  эмнэлгийн хуудас бичиж олгоно. 

С. Ажил хөдөлмөр эрхлээгүй тул эмнэлгийн хуудас бичиж олгохгүй. 

D. Ажил хийдэггүй учраас 5 хоногийн хугацаагаар эмнэлгийн хуудас бичиж 
олгоно. 

77. Даатгуулагч нь байнга оршин суугаа газраасаа өөр газарт албан томилолтоор 
явж байхдаа буюу ээлжийн амралттай байх хугацаандаа өвчилсөн тохиолдолд 
тухайн эмнэлгийн байгууллага түүнд эмнэлгийн хуудсыг :  

А.Амбулаториор 3 хүртэл хоног, хэрэв эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлсэн бол 14 
хоногийн хугацаанд нь бичиж олгоно. 

B.Амбулаториор 3 хүртэл хоног, хэрэв эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлсэн  бол 21 
хоногийн хугацаанд нь бичиж олгоно. 

С.Амбулаториор5 хүртэл хоног, хэрэв эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлсэн бол 
эмчлүүлсэн хугацаанд нь бичиж олгоно. 

D. Ажил хийдэг учраас 5 хоногийн хугацаагаар эмнэлгийн хуудас бичиж 
олгоно 

78. Дор дурьдсан тохиолдлуудаас аль тохиолдолд нь даатгуулагчид эмнэлгийн 
хуудас бичиж олгохгүй вэ?  

А.Амбулаториор эмчлүүлсэн тохиолдолд  

B. Хуурамч бичиг баримт бүрдүүлсэн тохиолдолд  

С. Эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлсэн тохиолдолд  

D. Амбулатори болон эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлсэн 

79. Эмнэлгийн байгууллага нь даатгуулагчийн эмнэлгийн хуудсыг хэд хоногийн дотор 
бичиж олгох вэ?  

А. Даатгуулагчийг эмнэлгээс гарснаас хойш ажлын 7 хоногийн дотор бичиж 
олгоно. 

B. Даатгуулагчийг эмнэлгээс гарснаас хойш ажлын 10 хоногийн дотор 
бичиж олгоно. 

С. Даатгуулагчийг эмнэлгээс гарсан өдөр нь буюу эмчлүүлж дууссанаас 
хойш ажлын 5 хоногийн дотор бичиж олгоно. 

D. Даатгуулагчийг эмнэлгээс гарснаас хойш ажлын 14 хоногийн дотор 
бичиж олгоно. 

80. Ээлжийн ажилтай даатгуулагчийн эмнэлгийн хуудсаар тэтгэмж тооцох 
хөдөлмөрийн хөлс түүнтэй адилтгах орлогыг дараах байдлаар тодорхойлно.  

А. Ажилласан хоногоор тооцно. 

B. Ажилласан цагаар тооцно. 
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С. Ажилласан хоногийг ажлын өдөрт шилжүүлж  тооцно. 

D. Хуанлийн өдрөөр тооцно 

81.Даатгуулагчийн хөдөлмөрийн чадвар алдсан шалтгаан, хувь хэмжээ, хугацааг: 

А.Аймаг, дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтсийн дэргэдэх эмнэлэг, 
хөдөлмөрийн магадлах комисс тогтооно. 

B. Нэгдсэн эмнэлгийн дэргэдэх комисс тогтооно 

С. Орон нутгийн эмнэлэг тогтооно. 

D. Нийгмийн даатгалын хэлтэс тогтооно. 

82. Ердийн өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг хэдээс дээш хувиар 
тогтоолгосон даатгуулагч (иргэн)–ийг хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсанд 
тооцох вэ? 

А. Хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг 60 хувиар тогтоосон тохиолдолд 
хөдөлмөрийн чадварыг бүрэн алдсанд тооцно. 

B. Хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг 70, түүнээс дээш хувиар тогтоосон 
тохиолдолд хөдөлмөрийн чадварыг бүрэн алдсанд тооцно. 

С. Хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг 65, түүнээс дээш хувиар тогтоосон 
тохиолдолд хөдөлмөрийн чадварыг бүрэн алдсанд тооцно. 

D. Хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг 69, түүнээс дээш хувиар тогтоосон 
тохиолдолд хөдөлмөрийн чадварыг бүрэн алдсанд тооцно 

83. Эмнэлэг, хөдөлмөрийн магадлах комисс нь хүндэтгэх шалтгааны улмаас 
хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хэмжээ, хугацааг тогтоолгож чадаагүй 
даатгуулагчийн тахир дутуу болсныг нөхөн тогтоосон бол нийгмийн даатгалын 
хэлтэс  нь түүнд хэдэн сараас хэтрэхгүй хугацааны тэтгэврийг нөхөн олгох вэ? 

А. Комиссын шийдвэр гарсан өдрөөс 

B. 2 сараас хэтрэхгүй хугацаагаар  

С. Нөхөн тогтоосон хугацаагаар  

D. Тэтгэврийг нөхөн олгохгүй 

84. Эмнэлэг, хөдөлмөрийн магадлах комиссоос даатгуулагч (иргэн)-ийн 
хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг хэдээс дээш хувиар тогтоосон тохиолдолд 
түүнийг хөдөлмөрийн чадвараа хагас алдсанд тооцох вэ? 

А. Хөдөлмөрийн чадвараа 49 хувиар тогтоолгосон даатгуулагчийг 
хөдөлмөрийн чадвараа хагас алдсанд тооцно. 

B. Даатгуулагчийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг 45-50 хүртэлхувиар 
тогтоосон тохиолдолд түүнийг хөдөлмөрийн чадвараа хагас алдсанд 
тооцно. 

С. Хөдөлмөрийн чадвараа 45 хувиар тогтоолгосон даатгуулагчийг 
хөдөлмөрийн чадвараа хагас алдсанд тооцно. 

D. Даатгуулагчийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг 50-69 хувиар тогтоосон 
тохиолдолд түүнийг хөдөлмөрийн чадвараа  хагас алдсанд тооцно. 

85. Ял эдэлж байх хугацаанд тахир дутуугийн тэтгэвэр авагчийн хөдөлмөрийн чадвар 
алдалтын актын хугацаа дуусгавар болсон тохиолдолд түүний хөдөлмөрийн 
чадвар алдалтын актын хугацааг: 
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А. Актын хугацааг хорих байгууллагын дэргэдэх эмнэлэг, хөдөлмөрийн 
магадлах комисс сунгана. 

B. Актын хугацааг тухайн хорих байгууллагын харъяалах аймаг, дүүргийн 
нийгмийн даатгалын хэлтсийн дэргэдэх эмнэлэг, хөдөлмөрийн магадлах 
комисс сунгана.  

С. Актын хугацааг сунгахгүй  

D. Актын хугацааг тусгай шийдвэрийг үндэслэн сунгана. 

86. Тахир дутуу болсныг тогтооход баримтлах өвчний жагсаалтыг батлах эрх хэмжээ 
ямар этгээдэд байдаг вэ? 

А. Засгийн газар 

В. Нийгмийн хамгааллын болон эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн 
захиргааны төв байгууллага хамтран 

С. Нийгмийн даатгалын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 
байгууллага 

D. Эрүүл мэндийн асуулал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага 

87. Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комисс нь ямар тохиолдолд даатгуулагчийн 
хөгжлийн бэрхшээлтэй болсныг хугацаагүйгээр тогтоох вэ? 

А. Даатгуулагчийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг 60 хувиар тогтоосон 
тохиолдолд  

B. Даатгуулагчийн хөдөлмөрийн чадвар нөхөн сэргээгдэхгүй болсон 
тохиолдолд  

С. Даатгуулагчийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг 55 хувиар тогтоосон 
тохиолдолд  

D. Даатгуулагч хөдөлмөрийн чадвараа хагас алдсан тохиолдолд 

88. Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комисс нь хүүхдэд хэдэн насанд хүрснээс хойш 
хөгжлийн бэрхшээлтэй болсныг тогтоох вэ? 

А. 16 насанд хүрснээс хойш 

B. 14 насанд хүрснээс хойш 

С. 18 насанд хүрснээс хойш 

D. 13 насанд хүрснээс хойш 

89. Цэргийн албан хаагч эхийн жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмж авах эмнэлгийн 
хуудсыг эмнэлгийн байгууллагаас хэдэн хоногийн дотор бичиж олгох вэ? 

А. Жирэмсний амралт эхэлснээс хойш 10 хоногийн дотор 

B. Жирэмсний болон амаржсаны эмнэлгийн хуудсыг жирэмсний амралт 
эхэлснээс хойш болон амаржсаны дараа 30 хоногийн дотор 

С. Амаржсаны дараа 14 хоногийн дотор 

D. Жирэмсний амралт эхэлснээс хойш 7 хоногийн дотор  

90. Цэргийн албан хаагчийн хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсаны тэтгэмжийг нийт 
хэдэн хоногоор тооцож олгодог вэ?  

А. Эмнэлгийн хуудсанд бичигдсэн нийт хоногоор тооцно 

B. Хуанлийн хоногоор тооцно. 
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С. Ажлын өдрөөр тооцож олгоно. 

D. 14 хоногоор тооцож олгоно. 

91. Дүүргийн нийгмийн даатгалын байгууллага нь эмнэлгийн хуудасны зарцуулалтын 
тайланг хэзээ хэлтсийн үйл ажиллагааны тайланд тусгах вэ?  

А.Дараа улирлын 2 дахь сарын 15-ны дотор   

B.Дараа улирлын эхний сарын 05-ны дотор   

С.Дараа улирлын эхний сарын 20-ны дотор   

D.Дараа улирлын эхний сарын 15-ны дотор   

92. Цэргийн албан хаагч /байлдагч түрүүчээс бусад/ нь дэлбэрэх бодисын нөлөөгөөр 
нас барсан үед тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийг сарын дундаж цалин хөлснөөс дор 
дурьдсан хувиар бодож тогтооно.  

А.Хөдөлмөрийн чадваргүй 3, түүнээс дээш хүнтэй бол 75%, хөдөлмөрийн 
чадваргүй 2 хүнтэй бол 50%, хөдөлмөрийн чадваргүй 1 хүнтэй бол 30% 

B.Хөдөлмөрийн чадваргүй 3, түүнээс дээш хүнтэй бол 100%, хөдөлмөрийн 
чадваргүй 2 хүнтэй бол 75%, хөдөлмөрийн чадваргүй 1 хүнтэй бол 50% 

С.Хөдөлмөрийн чадваргүй 3, түүнээс дээш хүнтэй бол 100%, хөдөлмөрийн 
чадваргүй 2 хүнтэй бол 60%, хөдөлмөрийн чадваргүй 1 хүнтэй бол 50%  

D.Хөдөлмөрийн чадваргүй 3, түүнээс дээш хүнтэй бол 100%  хөдөлмөрийн 
чадваргүй 2 хүнтэй бол 75%, хөдөлмөрийн чадваргүй 1 хүнтэй бол 45%  

93. Цэргийн албан хаагч эхийн жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмжийг дор 
дурьдсан аль эх үүсвэрээс олгох вэ? 

А. Нийгмийн халамжийн сангаас 

B.Тэтгэмжийн даатгалын сангаас 

С. Тэтгэврийн даатгалын сангаас  

D. Тухайн цэргийн анги, байгууллагаас 

94. Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын шимтгэлийг 
2%-иар төлөх ажил олгогчийг тодорхойлно уу.  

А. Геологи хайгуулын ажил эрхэлдэг аж ахуйн нэгж  

В. Давс олборлох ажил эрхэлдэг аж ахуйн нэгж   

С. Лифтийн засвар үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуйн нэгж   

D. Төв болон орон нутгийн цэвэрлэх байгууламж  

95. Цэргийн албан хаагч эхийн жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмжийг түүний 
сарын цалин хөлсний дунджаас  хэдэн хувиар бодож, хэдэн сарын хугацаанд 
олгох вэ? 

А. 90 хувиар бодож, 3 сарын хугацаанд 

B. 70 хувиар бодож, 5 сарын хугацаанд 

С. 100 хувиар бодож, 4 сарын хугацаанд 

D. 90 хувиар бодож, 5 сарын хугацаанд 

96. Цэргийн албан хаагч эхийн жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмжийг 4 сарын 
хугацаанд хэдэн хоногоор тооцож олгох вэ? 

А. 14 хоног тус бүрээр тооцож олгоно. 
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B. Ажлын өдрөөр тооцож олгоно. 

С. Хуанлийн хугацаагаар тооцож олгоно. 

D. Эмнэлгийн хуудсан дээр бичсэн нийт хоногоор тооцож олгоно. 

 

Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгал, Эмнэлэг 
хөдөлмөрийн магадлал /хариу/ 

Асуулт  Хариу Асуулт Хариу Асуулт Хариу Асуулт Хариу 

1 А 25 D 49 A 73 С 

2 C 26 D 50 A 74 D 

3 B 27 B 51 D 75 A 

4 C 28 C 52 A 76 А 

5 В 29 A 53 B 77 C 

6 C 30 B 54 A 78 B 

7 A 31 D 55 A 79 C 

8 D 32 C 56 A 80 С. 

9 B 33 B 57 A 81 А 

10 А 34 A 58 A 82 B 

11 В 35 C 59 A 83 B 

12 B 36 А 60 C 84 D 

13 C 37 B 61 C 85 B 

14 D 38 A 62 A 86 В 

15 B 39 D 63 A 87 B 

16 C 40 B 64 A 88 А 

17 A 41 С 65 A 89 B 

18 C 42 А 66 D 90 C 

19 B 43 D 67 D 91 D 

20 A 44 A 68 B 92 B 

21 D 45 B 69 C 93 D 

22 A 46 A 70 C 94 А 

23 C 47 C 71 B 95 C 

24 B 48 A 72 C 96 B 
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МУ-ын Засгийн газрын 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны мөрийн 
хөтөлбөр 

1. Монгол улсын Засгийн газрын 2012-2016 онд хийх хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр УИХ-ын хэддүгээр тогтоолоор батлагдсан бэ? 

А. 39 

B.35 

С.37 

D. 41 

2. МУ-ын Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт “Ажилтай, орлоготой Монгол хүн” 
хөтөлбөрийн хүрээнд хэдэн ажлын байр шинээр бий болгон гэж заасан байдаг вэ? 

А. 15000 

B.150000 

С.100000 

D.10000 

3. Нийгмийн хамгааллын хүрээнд ямар тэтгэврийн тогтолцоог нэвтрүүлэхээр мөрийн 
хөтөлбөрт тусгасан бэ? 

А. Дан  

B.Хамтын 

С.Олон давхаргат 

D.Дээрхи 3 бүгд 

4. МУ-ын засгийн газрын 2012-2016 оны мөрийн хөтөлбөрт ямар иргэдийн тэтгэврийн 
зөрүүг арилгахаар тусгасан байдаг вэ? 

А. 1995 оноос өмнө буюу 1995 оноос өмнөх ажилласан жил, цалингаараа 
тэтгэвэр тогтоолгосон 

B.1990-2000 онд ажилласан жил нөхөн тооцуулсан 

С.2000 оноос өмнө буюу 2000 оноос өмнөх ажилласан жил, цалингаараа 
тэтгэвэр тогтоолгосон 

D.1996-2000 онд тэтгэвэр тогтоолгосон 

5. Үйлдвэржүүлэх чиглэлээр хэрэгжүүлэх бодлогын хүрээнд аж үйлдвэрийн анхны 
паркийг хаана байгуулахаар тусгасан бэ? 

А. Дорноговь аймгийн Замын-Үүд боомт 

B.Говьсүмбэр аймгийн Чойр хот 

С.Багахангай дүүрэгт 

D.Дорноговь аймгийн Сайншанд хотод 

6. Уул уурхайн салбарын ашиг орлогоос дараах санг байгуулна.  

А. Хүний хөгжлийн сан 

B.С умын хөгжлийн сан 

С.Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих сан 

D.Уул уурхайн бус экспортын хөгжлийн сан 



254 

7. Эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдсан иргэнийг ямар  хугацаанд хэдэн удаа эрүүл 
мэндийн иж бүрэн оношлогоонд хамруулахаар заасан бэ? 

А. Гурван жилд нэг удаа 

B.Жилд нэг удаа 

С.Жилд хоёр удаа 

D. Хоёр жилд нэг удаа 

8. Хөтөлбөрт авлига, хүнд сурталтай хийх тэмцэлд эрс шинэчлэл гаргах бодлогын 
хүрээнд: 

А. Авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй тэмцэх ажлыг сэргээж, иргэдэд төрийн 
үйлчилгээг хүнд сурталгүй, ил тод, алагчлалгүй, шударга, хүртэмжтэй 
үзүүлэх 

B.Авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй тэмцэж, нийтийн албаны үйл ажиллагааг 
иргэдэд хүнд сурталгүй, ил тод, алагчлалгүй, шударга, хүртэмжтэй болгох 

С.Авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй тэмцэх ажлыг эрчимжүүлж, нийтийн 
албаны үйл ажиллагааг иргэдэд хүнд сурталгүй, ил тод, алагчлалгүй, 
шударга, хүртэмжтэй болгох 

D.Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байж, иргэдэд үнэнч шударга, тэгш 
хүртээмжтэй, ил тод, хүнд сурталгүй үйлчилж байхаар заасан байдаг. 

9. Шүүх, хууль хяналтын байгууллагын тогтолцооны шинэчлэлт хийх зорилтын хүрээнд: 

А. Шүүхийн үйл ажиллагааг ил тод байлгаж, шүүхийн шийдвэр, шийдвэр 
гүйцэтгэлтэй  холбоотой мэдээллийг нээлттэй болгох 

B.Шүүхийг тойргийн тогтолцоогоор шинэчлэн зохион байгуулахтай уялдуулан 
прокурор, өмгөөлөл, мөрдөх албаны зохион байгуулалт, үйл ажиллагааг 
шинэчлэх 

С. Шүүхэд мөрдөн байцаалтын шатны шүүгчийн бүтцийг бий болгож, хүний 
эрхийн баталгааг дээшлүүлэхээр заасан.  

D.Бүгд заалт зөв 

10. Аялал, жуулчлалын хөгжүүлэх зорилгоор Монгол Улс руу чиглэсэн олон улсын 
нислэгийн давтамж, чиглэлийг 

А. Хоёр дахин нэмэгдүүлэх 

B. Гурав дахин нэмэгдүүлэх 

С. Нэмэгдүүлэх 

D.Дөрөв дахин нэмэгдүүлэх 

11. Нийгмийн хамгааллын бодлогын чиглэлээр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн 
хөгжлийн төвийг:   

А. Аймаг бүрт байгуулах 

B. Нийслэлд байгуулах 

С. Аймаг, дүүрэгт байгуулах 

D.Сум, дүүрэгт байгуулах 

12. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан дэд бүтцийг:  

А. Орон сууц, сургууль болон үйлчилгээний газарт байгуулах 
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B.Эрүүл мэнд, боловсролын байгууллагад байгуулах 

С.Сургууль, цэцэрлэгт байгуулах 

D. Төр, захиргааны байгууллагуудад байгуулах 

13. Нийгмийн халамжийн сангаас олгох тэтгэврийн хэмжээг инфляцийн түвшинг 
харгалзан:  

А. Хоёр жилд нэг удаа шинэчлэн тогтооно 

B.Жилд нэгээс доошгүй удаа шинэчлэн тогтооно 

С. Жил бүр шинэчлэн тогтооно 

D.Өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үнэтэй уялдуулж тогтооно 

14. Мөрийн хөтөлбөрт орон нутгийн эрх мэдлийг: 

А. Төсөв, санхүү, тендертэй холбоотой асуудлаар 

B.Төсөв, санхүү, боловсон хүчний томилгоотой холбоотой асуудлаар 

С.Орон нутгийн хөгжлийн асуудлаар 

D.Бүхий л асуудлаар нэмэгдүүлэхээр заасан байдаг. 

15. Засгийн газраас Уул уурхайг хөгжүүлэх зорилтод: 

А. Тусгай зөвшөөрлийг арилжааг хөгжүүлнэ 

B. Тусгай зөвшөөрлийг нэмж олгохгүй болно 

С. Тусгай зөвшөөрлийг зөвхөн гадны хөрөнгө оруулалттай монголын 
байгууллагад олгоно 

D.Тусгай зөвшөөрлийн арилжаанд ил тод байдлыг бүрдүүлнэ гэж заасан 
байдаг. 

Монгол Улсын Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан үндэсний хөгжлийн 
цогц бодлого 

16. Үндэсний хөгжлийн цогц бодлогод ажилгүйдлийн түвшинг хэдэн хувиас ихгүй 
байхаар тусгасан байдаг вэ? 

А. 5 хувиас ихгүй байхаар 

B. 3 хувиас ихгүй байхаар 

С. 7 хувиас ихгүй байхаар 

D.9 хувиас ихгүй байхаар 

17. Нийгмийн хамгааллын санхүүжилт, тэтгэвэр, тэтгэмжийг нэмэгдүүлэхдээ юутай 
оновчтой уялдуулж нэмэгдүүлэхээр Үндэсний хөгжлийн цогц бодлогод тогтоосон 
байдаг вэ? 

А. Өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлттэй 

B.Төгрөгийн ам. доллартай харьцах ханшийн өсөлттэй 

С.Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээтэй 

D. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлттэй 

18. Төсвийн санхүүжилтийг аль чиглэлд түлхүү нэмэгдүүлэхээр Үндэсний хөгжлийн цогц 
бодлогод тусгасан бэ? 

А.Бүх нийтийн боловсролын түвшинг дээшлүүлэх, хөдөлмөр эрхлэлтийг 
нэмэгдүүлэхэд  
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B.Эх, хүүхдийн эндэгдэл, халдварт өвчний тархалтыг бууруулах, өндөр 
мэдлэгтэй мэргэжилтэн бэлтгэхэд 

С. Ажлын байр шинээр бий болгох, бүх нийтийн боловсролын түвшинг 
дээшлүүлэх, эх, хүүхдийн эндэгдэл, халдварт өвчний тархалтыг 
бууруулахад 

D.Нийгмийн халамжийн бодлогыг өргөжүүлэхэд 

19. Үндэсний хөгжлийн цогц бодлогод 2015 он гэхэд эдийн засаг жилд дунджаар хэдэн 
хувийн өсөлттэй байхаар тусгасан бэ? 

А. Одоогийн түвшинд тогтоон барих 

B.Дундажаар 14-өөс доошгүй хувиар өссөн байхаар 

С.Дунжаар 12-оос доошгүй хувиар өссөн байхаар 

D.Эдийн засгийн өсөлт 2 орон тоотой тоогоор өссөн байхаар 

20. 2021 он гэхэд хүн амын дундаж наслалт хэд байх вэ? 

А.72 нас 

B.70 нас 

С.65 нас 

D.80 нас 

21. Монгол төрөөс гэр бүлийн чиглэлээр баримтлах бодлогыг Үндэсний хөгжлийн цогц 
бодлогод тодорхойлсноор томъёолно уу. 

А. Гэр бүл бат бэх байх, үр хүүхэд аюулгүй орчинд эрүүл өсөж хөгжих, 
уламжлалт ёс заншлаа хүндлэх, байгаль дэлхийгээ хайрлан хамгаалах, 
авъяасаа хөгжүүлэх, сурч боловсрох эрмэлзэлтэй, бүтээлч, хариуцлагатай, 
хувь заяандаа эзэн иргэн болж төлөвших нөхцөлийг бүрдүүлж, хүн амаа 
өсгөх бодлого баримтална. 

B.Гэр бүл уламжлалт ёс заншлаа хүндлэх, эх дэлхийгээ хайрлан хамгаалах, 
эрдэм боловсрол, авъяасаа хөгжүүлэх, хөдөлмөрч байж төлөвших 
нөхцөлийг бүрдүүлж, хүн амаа өсгөх бодлого баримтална. 

С.Монгол гэр бүл бүр үр хүүхдээ зөв өсөгж, гэр бүлийн хүчирхийллээс ангид 
байж, эрүүл мэндээ сахин хамгаалж, хувь заяандаа эзэн иргэн болж 
төлөвших нөхцөлийг бүрдүүлж, хүн амаа өсгөх бодлого баримтална. 

D.Гэр бүл бүр үр хүүхэд аюулгүй орчинд эрүүл өсөж хөгжүүлэх, уламжлалт ёс 
заншлаа хүндлэх, авъяасаа хөгжүүлэх, сурч боловсрох эрмэлзэлтэй, өрх 
бүр үйлдвэрлэгч болж төлөвших нөхцөлийг бүрдүүлж, хүн амаа өсгөх 
бодлого баримтална. 

22. Монгол Улс хүн амаа ямар замаар өсгөх арга хэмжээ авах вэ? 

А. Нас баралтыг бууруулах 

B.Төрөл, нас баралтыг уялдуулах 

С. 0-3 насны хүүхдийн эндэгдлийг бууруулах 

D.Төрөлтийг дэмжих 

23. Өсвөр үе, залуучуудад ямар зан зашлыг төлөвшүүлэхээр Үндэсний хөгжлийн цогц 
бодлогод тусгасан байдаг вэ? 

А. Өндөр мэдлэгтэй, хөдөлмөрч зан заншлыг төлөвшүүлэх 



257 

B.Ардчилсан, эх оронч үзэл, үндэсний уламжлал, хэл соёл, зан заншлыг 
төлөвшүүлэх 

С.Ардчилал, төрт ёс, гэр бүлийг дээдлэх заншил төлөвшүүлэх 

D.Эрдэм боловсрол, ардчилал, хөдөлмөрч байх заншлыг төлөвшүүлэх 

24. Үндэсний хөгжлийн цогц бодлогод эрүүл мэндийн даатгалын ямар тогтолцоог ямар 
хугацаанд нэвтрүүлэхээр тусгасан бэ? 

А. Төрөөс эрүүл мэндийн даатгалын бүрэн хариуцах тогтолцоог 2015 оноос 
эхлэн нэвтрүүлнэ.  

B.Эрүүл мэндийн хувийн даатгалын тогтолцоог 2016-2021 онд нэвтрүүлнэ. 

С.Эрүүл мэндийн хувийн  болон төрийн даатгалын тогтолцоог  хослуулан 
2016-2021 онд нэвтрүүлнэ. 

D.Одоогийн байгаа тогтолцоог боловсронгуй болгоно. 

25. Нийгмийн хамгааллын талаар Үндэсний цогц бодлогод хэрхэн тусгасан бэ? 

А.Бага насны хүүхэд, өндөр настанд хандсан нийгмийн хамгааллын бодлогыг 
хэрэгжүүлнэ. 

B.Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хэрэгцээг хангахад түлхүү хандсан 
нийгмийн хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлнэ. 

С.Нийт хүн амд ялгаваргүй, ардчилсан зарчимд суурилсан нийгмийн 
хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлнэ. 

D.Хүн амын орлого багатай эмзэг хэсэгт түлхүү хандсан нийгмийн хамгааллын 
бодлогыг хэрэгжүүлнэ. 

 

МУ-ын Засгийн газрын 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны мөрийн 
хөтөлбөр, Монгол Улсын Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан үндэсний 

хөгжлийн цогц бодлого /хариу/ 

Асуулт  Хариу  Асуулт  Хариу  

1 C 14 B 

2 B 15 D 

3 C 16 B 

4 A 17 D 

5 D 18 C 

6 D 19 B 

7 A 20 A 

8 C 21 A 

9 D 22 D 

10 A 23 B 

11 C 24 B 

12 A 25 D 

13 C   
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Нийгмийн халамжийн тухай хууль тогтоомж 

1. Нийгмийн халамж гэж ... 

А. Нийгмийн халамж нь ядуу иргэдийн амьдралын наад захын хэрэгцээг хангах, 
тэтгэвэр, тэтгэмж олгох, тусгайлсан үйлчилгээ үзүүлэх үйл ажиллагааг 

B. Нийгмийн халамж нь иргэдийн амьдралын өдөр тутмын үйл ажиллагааг дэмжих 
тусгайлсан үйлчилгээ үзүүлэх, тэтгэвэр, тэтгэмж олгох үйл ажиллагааг 

С. Нийгмийн халамж нь ард иргэдэд халамжийн сангаас болон хүний хөгжил 
сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж олгох, шаарлагатай үйлчилгээг үзүүлэх агуулага 
бүхий нийгэм эдийн засгийн арга хэмжээ мөн 

D. Нийгмийн халамж нь эрүүл мэндийн доройтолтой, гэр бүлийн халамж, асрамж 
дутагдалтай, бие даан, эсхүл бусдын тусламжгүйгээр хэвийн амьдрах 
боломжгүй, өвөрмөц хэрэгцээ бүхий иргэн, нийгмийн халамжийн дэмжлэг, 
туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүн-иргэнд наад захын хэрэгцээг 
нь хангах зорилгоор улсаас тэтгэвэр, тэтгэмж олгох, тусгайлсан үйлчилгээ 
үзүүлэх үйл ажиллагааг хэлнэ 

2. Нийгмийн халамжийн сан нь ямар ямар төрлийнсангуудаас бүрдэх вэ? 

А. Хөдөлмөр эрхлэлтийн, тэтгэмжийн  

B.Тэтгэвэр, тэтгэмжийн, нийгмийн үйлчилгээний 

С.Тусгай сан, хөдөлмөр эрхлэлтийн  

D. Хүний хөгжил,тэтгэврийн,ослын  

3.Аль нь  Нийгмийн халамжийн үйл ажиллагааны төрөлд хамаарах вэ? 

А. Эрх бүхий байгууллагаас үзүүлж буй төрөл бүрийн тусламж хандивын үйл 
ажиллагаа 

B. Төрийн бус байгууллагаас үзүүлж буй хандив тусламжийн үйл ажиллагаа 

С.Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, нийгмийн халамжийн тэтгэмж, нийгмийн 
халамжийн үйлчилгээ, нийгмийн хөгжлийн үйлчилгээ  

D.Шашины болон хандивлагч байгууллага иргэдээс үзүүлж буй төрөл бүрийн 
тусламж дэмжлэг зэрэг үйл ажиллагаа 

4.Нийгмийн халамжийн сангийн орлого нь ямар ямар эх үүсвэрээс бүрдэх вэ? 

А. Улс, орон нутгийн төсвөөс олгох хөрөнгө,сангийн хөрөнгийн чөлөөт үлдэгдлийг 
банкинд хадгалуулсны хүү, олон улсын байгууллага, гадаад улсаас өгсөн 
хандив, тусламж, аж нэгж, байгууллага, иргэнээс өгсөн хандив,бусад эх үүсвэр 

B. Өөрийн орлого,орон нутгийн төсвөөс олгох хөрөнгө,бусад байгууллагаас 
олгосон хандив, зээл тусламж 

С. Банкны авсан зээл торгууль,алданги,хандив,тусламжийн хөрөнгө,өөрийн орлого 

D. Ажил олгогч даатгуулагчийн төлсөн шимтгэл, үнэт цаасны арилжаанаас олсон 
орлого, зээл 

5. Нийгмийн үйлчилгээний сангийн хөрөнгө нь ямар ямар үйлчилгээ, үйл ажиллагааг 
санхүүжүүлэхэд зориулагдах вэ?  

А. Амьжиргааг дэмжих мөнгөн тэтгэмж, олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн 
халамжийн үйлчилгээ, төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээ, нийгмийн хөгжлийн 
үйлчилгээ, шинэ төрлийн үйлчилгээ турших болон холбогдох бусад зардлууд 
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B.Гэрийн асрагчийн үйлчилгээ, өдөр өнжүүлэх үйлчилгээ, тусламж хандивын үйл 
ажиллагаа 

С.Олон нийтийн байгууллагаас үзүүлж буй дэмжлэг, үйл ажиллагаа,халамжийн 
үйлчилгээ, үйл ажиллагаа, гэрийн асрагчийн үйлчилгээ, өдөр өнжүүлэх 
үйлчилгээ, бүлэг, тусламж бусад үйл ажиллагаа 

D. Хандивлагч байгууллагаас үзүүлж буй үйлчилгээ, өдөр өнжүүлэх, бүлэг, 
тусламжийн үйл ажиллагаа 

6. Нийгмийн халамжийн тэтгэврийг ямар ямар болзлыг хангасан иргэдэд олгох вэ?  

А. Нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжид заасны дагуу тэтгэвэр авах эрх 
үүсээгүй 60 ба түүнээс дээш настай эрэгтэй, 55 ба түүнээс дээш настай эмэгтэй, 
16 насанд хүрсэн одой иргэн, хөдөлмөрийн чадвараа 50 ба түүнээс дээш хувиар 
алдсан 16 насанд хүрсэн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, тэжээгч нь нас барсан 18 
хүртэлх насны хүүхэд, 18 хүртэлх насны 4 ба түүнээс хүүхэдтэй өрх толгойлсон 
45 насанд хүрсэн эх, 50 насанд хүрсэн эцэг  

B. 55 ба түүнээс дээш настай эрэгтэй, 50 ба түүнээс дээш настай эмэгтэй, 
хөдөлмөрийн чадвараа 30 ба түүнээс дээш хувиар алдсан 16 насанд хүрсэн 
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн 

С.57 ба түүнээс дээш настай эрэгтэй, 52 ба түүнээс дээш настай эмэгтэй, 
хөдөлмөрийн чадвараа 50 ба түүнээс дээш хувиар алдсан одой хүмүүс 
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, тэжээгч нь нас барсан бүтэн өнчин хүүхэд, өрх 
толгойлсон 44 насанд хүрсэн эх, 49 насанд хүрсэн эцэг  

D.59 ба түүнээс дээш настай эрэгтэй, 54 ба түүнээс дээш настай эмэгтэй, 
хөдөлмөрийн чадвараа 50 ба түүнээс дээш хувиар алдсан тахир дутуу иргэн, 16 
хүртэлх насны 4 ба түүнээс хүүхэдтэй өрх толгойлсон 43 насанд хүрсэн эх, 
45насанд хүрсэн эцэг  

7. Нийгмийн халамжийн үйлчилгээ нь  ямар ямар төрөлтэй вэ? 

А. Төрийн бус болон олон нийтийн байгууллагаас үзүүлж буй үйлчилгээ, 
асрамжийн үйлчилгээ 

B.Өдөр өнжүлэх бүлгийн асрах үйлчилгээ, гэрээр асрах үйлчилгээ 

С.Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ, төрөлжсөн 
асрамжийн үйлчилгээ 

D. Аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын дэргэдэх олон нийтийн үйлчилгээ, нэг цэгийн 
төвлөрсөн асрах үйлчилгээ 

8. Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай хуульд ямар иргэд хамаарагдах вэ? 

А. 60 ба түүнээс дээш настай эрэгтэй, 55 ба түүнээс дээш настай эмэгтэй Монгол 
Улсын иргэн, мөн Монгол Улсад хууль ёсоор байнга оршин суудаг,энэ хуульд 
заасан насанд хүрсэн гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүнийг  

B.58 ба түүнээс дээш настай эрэгтэй, 53 ба түүнээс дээш настай эмэгтэй Монгол 
Улсын иргэнийг  

С.55 ба түүнээс дээш настай эрэгтэй, 50 ба түүнээс дээш настай эмэгтэй Монгол 
Улсын иргэн, мөн гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүнийг 

D.  50 ба түүнээс дээш настай эрэгтэй, 45 ба түүнээс дээш настай эмэгтэй Монгол 
Улсын иргэн, мөн энэ хуульд заасан насанд хүрсэн гадаадын иргэн, 
харьяалалгүй хүнийг   
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9. Ганц бие ахмад настан иргэн нас барсан тохиолдолд түүний оршуулгын зардалд 
хэдэн төгрөгийн тусламжолгох вэ?  

А.Оршуулгын зардалд 620 000 төгрөг олгоно   

B.Оршуулгын зардалд нийгмийн даатгалын сангаас олгох оршуулгын тэтгэмжийн 
75 хувьтай тэнцэх хэмжээний тусламж олгоно 

С.Оршуулгын зардалд нийгмийн даатгалын сангаас олгох оршуулгын тэтгэмжийн 
50 хувьтай тэнцэх хэмжээний тусламж олгоно  

D. Оршуулгын зардал олгохгүй  

10. Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн хэмжээг ямар байгууллага тогтоодог 
вэ?  

А.Монгол Улсын Засгийн газар тогтооно 

B.Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яам 

С.Монгол Улсын Их хурал 

D. Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яам, Сангийн яам 

11.Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь ажиллаж байгаад тэтгэвэрт гарсан ахмад настанд 
ямар ямар  чиглэлээр хөнгөлөлт, дэмжлэг үзүүлж болох вэ?  

А.Тэтгэмж,нүүрс олгох, ажил үйлчилгээ эрхлэхэд 

B.Ажил үйлчилгээ явуулах, тэтгэмж олгох, сувилалд явах, ажил хийхэд 

С.Нэмэгдэл тэтгэвэр, тэтгэмж, түлээ,нүүрс олгох, хөдөлмөр, үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээ эрхлэх, орон сууцтай болоход 

D.Тэтгэвэр олгох, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ явуулахад 

12. Ахмадын зориулалттай амралт, сувиллын газарт ахмад настан хөнгөлөлттэй 
үнээр амарч сувилуулах хоногийг ямар байгууллагын шийдвэрээр хэд хоногоор 
тогтоосон бэ?  

А.Засгийн газрын 2013 оны 1 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 11 дүгээр тогтоолоор 15 
хүртэлх хоногоор 

B.Засгийн газрын 2013 оны 1 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 19 дүгээр тогтоолоор 10 
хүртэлх хоногоор  

С.Засгийн газрын 2012 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 21 дүгээр тогтоолоор 7 
хүртэлх хоногоор  

D. Засгийн газрын 2014 оны 1 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 19 дүгээр тогтоолоор 14 
хүртэлх хоногоор  

13.Ахмад настны ахмадын зориулалттай амралт, сувиллын газарт хөнгөлөлттэй 
үнээр амрах эрхийн бичгийн нэг ор хоногт нийгмийн халамжийн сангаас олгох 
хөнгөлөлтийн хэмжээг хэдэн төгрөгөөр тогтоосон бэ?  

А.15000 төгрөгөөр  

B.25000 төгрөгөөр  

С.20000 төгрөгөөр  

D. 10000 төгрөгөөр  

14. Төсөвт байгуулага үйл ажиллагааны зардлын хэмнэлтээс, аж ахуйн нэгж, 
байгууллага үлдэгдэл ашгаас цалингийн нийт сангийн хэдэн хувьтай тэнцэх 
хэмжээний мөнгөн хөрөнгөөр “Ахмадын сан”-г байгуулах эрхтэй бэ?  
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А.5 хүртэл хувьтай тэнцэх хэмжээний мөнгөн хөрөнгөөр  

B.10 хүртэл хувьтай тэнцэх хэмжээний мөнгөн хөрөнгөөр  

С.2 хүртэл хувьтай тэнцэх хэмжээний мөнгөн хөрөнгөөр  

D. 3 хүртэл хувьтай тэнцэх хэмжээний мөнгөн хөрөнгөөр  

15.Монгол Улсын баатар, хөдөлмөрийн баатар, ардын цолтон ахмад настанд төрөөс 
олгох нэмэгдлийн хэмжээг ямар байгууллагын шийдвэрээр хэдэн төгрөгөөр 
тогтоосон бэ? 

А.Засгийн газрын 2008 оны тогтоолоор нэмэгдлийг 250 000төгрөгөөр тогтоосон   

B.Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2008 оны 3 дугаар зарлигаар нэмэгдлийг 100 
000төгрөгөөр тогтоосон   

С.Монгол Улсын Их хурлын 2008 оны 5 дугаар сарын 16-ны өдрийн 33 дугаар 
тогтоолоор нэмэгдлийг 200 000төгрөгөөр тогтоосон   

D.Монгол Улсын Их хурлын 2008 оны 13 дугаар тогтоолоор нэмэгдлийг 300 000 
төгрөгөөр тогтоосон  

16. Гавьяат цолтон ахмад настанд төрөөс олгох нэмэгдлийн хэмжээг ямар 
байгууллагын шийдвэрээр хэдэн төгрөгөөр тогтоосон бэ? 

А.Монгол Улсын Их хурлын 2008 оны 5 дугаар сарын 16-ны өдрийн 33 дугаар 
тогтоолоор нэмэгдлийг 150 000төгрөгөөр тогтоосон  

B.Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2013 оны зарлигаар нэмэгдлийг 100 000 
төгрөгөөр тогтоосон   

С.Засгийн газрын 2014 оны тогтоолоор нэмэгдлийг 100 000төгрөгөөр тогтоосон 

D.Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайдын  2013 оны 13 дугаар 
тушаалаар нэмэгдлийг 100 000төгрөгөөр тогтоосон  

17.Жирэмсэн болон нярай, хөхүүл хүүхэдтэй эхийн тэтгэмжийг уг эхэд хэдий 
хугацаанаас эхлэн олгох вэ? 

А.Тэтгэмжийг уг эхэд жирэмсний 3 сартайгаас эхлэн  сар бүр олгоно  

B.Тэтгэмжийг уг эхэд жирэмсний 5 сартайгаас эхлэн 12 сарын хугацаанд сар бүр 
олгоно  

С.Тэтгэмжийг уг эхэд жирэмсний 4 сартайгаас эхлэн 8 сарын хугацаанд сар бүр 
олгоно  

D.Тэтгэмжийг уг эхэд жирэмсний 3 сартайгаас эхлэн 10 сарын хугацаанд сар бүр 
олгоно  

18.Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр авагч ахмад настанд төрөлжсөн асрамжийн газарт 
асруулж байгаа хугацаанд тогтоогдсон тэтгэврийнх нь хэдэн хувийг олгох вэ?   

А.Тогтоогдсон тэтгэврийн 50 хувийг сар бүр олгоно 

B.Тогтоогдсон тэтгэврийн 30 хувийг сар бүр олгоно 

С.Тогтоогдсон тэтгэврийн 75 хувийг сар бүр олгоно 

D.Тогтоогдсон тэтгэврийн 70 хувийг сар бүр олгоно 

19.Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр авагч 18 ба түүнээс дээш насны хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэнийг төрөлжсөн асрамжийн газарт асруулж байгаа хугацаанд 
түүнд тогтоогдсон тэтгэврийнх нь хэдэн хувийг олгох вэ?   

А.Тогтоогдсон тэтгэврийн 70 хувийг сар бүр олгоно 
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B.Тогтоогдсон тэтгэврийн 40 хувийг сар бүр олгоно 

С.Тогтоогдсон тэтгэврийн 75 хувийг сар бүр олгоно 

D.Тогтоогдсон тэтгэврийн 80 хувийг сар бүр олгоно 

20. Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр авагч ахмад настан,18 ба түүнээс дээш насны 
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн нь төрөлжсөн асрамжийн газарт асруулж байгаа 
хугацаанд тэдний тогтоогдсон тэтгэврийнх нь 30 хувийг ямар байгууллагад олгох 
вэ? 

А. Тухайн асрамжийн үйлчилгээ үзүүлж байгаа байгууллагадаа тушаана 

B.Аймаг, нийслэлийн нийгмийн халамж, үйлчилгээний байгууллагад шилжүүлнэ 

С.Сум, дүүргийн нийгмийн халамж, үйлчилгэний байгууллагын нийгмийн 
халамжийн сангийн дансанд тушаана 

D.Нийгмийн халамж, үйлчилгээний ерөнхий газарт шилжүүлнэ 

21. 16 насанд хүрээгүй хүүхдийн хөгжлийн бэрхшээлийг ямар байгууллага тогтоох 
вэ?  

А.Эмнэлэг, хөдөлмөрийн магадлах коимсс тогтооно 

B.Эрүүл мэндийн байгууллагын мэргэжлийн эмч нарын хяналтын комисс 
тогтооно 

С.Эрүүл мэндийн яам тогтооно 

D.Нийгмийн халамж, үйлчилгэний байгууллага тогтооно 

22. Нийгмийн халамжийн сангаас тэтгэвэр авч буй иргэний тогтоогдсон тэтгэврийн 
олголтыг ямар тохиолдолд зогсоох бэ?   

А.Өөр аймаг, дүүрэгт шилжин суурьсан тохиолдолд  

B.Гадаад оронд явсан тохиолдолд 

С. Эмнэлэгт хэвтсэн тохиолдолд  

D.Хуурамч бичиг баримт бүрдүүлж тэтгэвэр тогтоолгон авсан нь тогтоогдсон 
тохиолдолд  

23.16 насанд хүрсэнд иргэний хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хэмжээг ямар 
байгууллага тогтоох вэ? 

А.Эрүүл мэндийн яам тогтооно 

B.Аймаг, дүүргийн эмнэлгийн байгууллага тогтооно 

С.Аймаг, дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтсийн дэргэдэх Эмнэлэг, 
хөдөлмөрийн магадлах комисс тогтооно  

D.Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дэргэдэх Эмнэлэг, хөдөлмөрийн 
магадлах Төв комисс тогтооно 

24. Нийгмийн халамжийн тэтгэмж авагчийн тэтгэмжээс суутгах суутгалын хэмжээ нь 
түүний сарын тэтгэмжийн хэдэн хувиас хэтрэхгүй байх вэ?  

А.Авч байгаа сарын тэтгэмжийн хэмжээний 50 хувиас хэтрэхгүй байна  

B.Авч байгаа сарын тэтгэмжээс ямар нэгэн суутгал хийхгүй   

С.Авч байгаа сарын тэтгэмжийн хэмжээний 30 хувиас хэтрэхгүй байна  

D.Авч байгаа сарын тэтгэмжийн хэмжээний 40 хувиас хэтрэхгүй байна 
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25. Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний байгууллага, ажилтны гаргасан алдааны 
улмаас илүү олгогдсон тэтгэвэр, тэтгэмжийг ямар журмаар төлүүлэх вэ?   

А.Илүү олгогдсон тэтгэвэр, тэтгэмжийг тухайн иргэнээр төлүүлнэ  

B.Илүү олгогдсон тэтгэвэр, тэтгэмжийг буцаан суутгахгүй   

С.Илүү олгогдсон тэтгэвэр, тэтгэмжийг шүүхийн журмаар буруутай албан 
тушаалтнаар төлүүлнэ  

D.Хохиролыг халамжийн сангаас барагдуулна  

 

 

Нийгмийн халамжийн тухай хууль /хариу/ 

Асуулт  Хариу  

1 D 

2 B 

3 C 

4 A 

5 A 

6 A 

7 C 

8 A 

9 B 

10 A 

11 C 

12 B 

13 A 

14 D 

15 C 

16 A 

17 B 

18 D 

19 A 

20 A 

21 B 

22 D 

23 C 

24 A 

25 С 
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Архив, албан хэрэг хөтлөлт 

1. Баримт бичгийн стандарт гэж юу вэ? 

A. Баримт бичгийн бүрдлүүд болон хэвлэмэл хуудсанд тавигдах нэгдмэл 
шаардлагыг тогтоож улмаар улсын хэмжээнд нэг мөр журамлан явуулах 
зорилгоор гаргасан эрх зүй-техникийн шинжтэй баримт бичиг болно. 

B. Баримт бичгийн бүрдлүүд болон хэвлэмэл хуудсанд тавигдах нэгдмэл 
шаардлагыг хэлнэ 

C. Улсын хэмжээнд нэг мөр журамлан явуулах зорилгоор гаргасан эрх зүй-
техникийн шинжтэй баримт бичгийг хэлнэ 

D. Хэвлэмэл хуудсанд тавигдах шаардлагыг хэлнэ. 

2. Архивын баримт гэж юуг хэлэх вэ 

A. Архивын байнгын хадгалалтад байгаа зайлшгүй хадгалах шаардлагатай бүх 
төрлийн баримтыг хэлнэ. 

B. Архивын байнгын хадгалалтад байгаа буюу улс төp, шинжлэх ухаан, танин 
мэдэхүйн зорилгод ашиглах үүднээс зайлшгүй хадгалах шаардлагатай бүх 
төрлийн баримтыг хэлнэ. 

C. Зайлшгүй хадгалах шаардлагатай бүх төрлийн баримтыг хэлнэ. 

D. Дээрх бүгд буруу 

3. Зохион байгуулалтын баримт бичгийн үндсэн шинж, болон хичнээн нэр төрлийн 
баримт бичгийг хамааруулдаг вэ? 

A. Үйл ажиллагааг зохицуулах зорилгоор гардаг. 19 нэр төрөлтэй. 

B. Үйл ажиллагааг журамлах зорилгоор гардаг. 17 нэр төрөлтэй. 

C. Үйл ажиллагааг зохицуулах, журамлах зорилгоор гардаг. 15 нэр төрөлтэй. 

D. Үйл ажиллагааг зохицуулах, журамлах зорилгоор гардаг. 13 нэр төрөлтэй. 

4. Архивын баримтын аюулгүй байдлын баталгаа гэж юуг хэлэх вэ? Архивын 
хуулийн заалтыг бичнэ үү? 

A. Архивын баримт нь байгалийн гамшиг, гэмт халдлага, устаж үрэгдэж 
болзошгүй бусад нөлөөллөөс найдвартай хамгаалагдсан байхыг архивын 
аюулгүй байдлын баталгаа гэнэ. 

B. Архивын баримт нь байгалын гамшиг, гал усны болон гэнэтийн бусад аюулаас 
найдвартай хамгаалагдсан байхыг архивын аюулгүй байдлын баталгаа гэнэ. 

C. Үндэсний архивын сан хөмрөг нь байгалийн гамшиг, гал усны болон гэнэтийн 
бусад аюул, гэмт халдлагаас найдвартай хамгаалагдсан байхыг архивын 
аюулгүй байдлын баталгаа гэнэ. 

D. Үндэсний архивын сан хөмрөг нь байгалийн гамшиг, гал усны болон гэнэтийн 
бусад аюул, гэмт халдлага, устаж үрэгдэж болзошгүй бусад нөлөөллөөс 
найдвартай хамгаалагдсан байхыг архивын аюулгүй байдлын баталгаа гэнэ. 

5. Аль нь албан бичиг вэ?  

A. Аливаа үйл ажиллагаа, үйл явдал, бодит байдлын үнэн зөвийг шалган 
нотолгоо, дүгнэлт гаргасан баримт бичиг 

B. Асуудлыг хамтран хэлэлцэж баталсан баримт бичиг 

C. Байгууллага өөр хоорондоо болон хуулийн этгээдтэй албан асуудлаар 
харилцсан баримт бичиг 
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D. Үйл ажиллагааны явцыг тодорхойлсон баримт бичиг 

6. Архивын баримтыг зохион байгуулалтын нэгжээс ямар хугацаанд хүлээж авах вэ? 

A. 1 дүгээр сард  

B. Эхний улиралд 

C. 1-2 дугаар сард 

D. Тухай бүр 

7. Баримт бичгийг албан тушаалтан баталж буй бол “Баталсан тухай тэмдэглэл”-ийг 
хаана, хэрхэн бичих вэ? 

A. Эхний хуудасны дээд талд голлуулан, жижиг үсгээр 

B. Эхний хуудасны баруун дээд хэсэгт, том үсгээр 

C. Эхний хуудасны зүүн дээд хэсэгт, жижиг үсгээр 

D. Эхний хуудасны баруун дээд хэсэгт, жижиг үсгээр 

8. Баигууллагын даргыг үүрэг гүйцэтгэгч орлож байгаа тохиолдолд гарын үсэг 
бүрдлийг яаж бичих вэ? 

A. Албан тушаалын нэр, гарын үсгийн тайллыг даргынхаар бичиж үүрэг 
гүицэтгэгч “ыг" гээд гарын үсгээ зурна. 

B. Албан тушаалын нэр, гарын үсгийн тайллыг үүрэг гүйцэтгэгчийнхээр бичиж, 
үүрэг гүйцэтгэгч гарын үсгээ зурна. 

C. Гарын үсгийн тайллыг даргынхаар бичиж үүрэг гүицэтгэгч “ыг" гээд гарын үсгээ 
зурна. 

D. Гарын үсгийн тайллыг үүрэг гүйцэтгэгчийнхээр бичиж, үүрэг гүйцэтгэгч гарын 
үсгээ зурна. 

9. Баримт бичгийн хуудсыг хэрхэн дугаарлах вэ? 

A. Хоёрдугаар хуудаснаас эхлэн хуудасны дээд талд голлуулан араб тоогоор 

B. Эхний хуудаснаас эхлэн хуудасны баруун дээд захад араб тоогоор 

C. Хоёрдугаар хуудаснаас эхлэн хуудасны баруун доод талд тоогоор 

D. Эхний хуудаснаас эхлэн хуудасны баруун дээд захад ромбо тоогоор 

10. Байгууллагын архивын ББНШК-ын үндсэн үүргийг бичнэ үү 

A. Архивын баримтыг нөхөн бүрдүүлэх, нягтлан шалгах, хадгаламжийн нэгжийг 
бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулах.  

B. ББНШК-ын гишүүд байгууллагын хэмжээнд хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтыг 
нэгтгэн гаргаж, ББНШК-ын хурлаар хэлэлцүүлж, байгууллагын удирдлагаар 
батлуулах.  

C. Архивын баримт хүлээн авах хуваарь батлах.  

D. Архивын баримт үдэж, хавтаслах, тооллого явуулах 

11. “Гарын үсэг” бүрдпийг А4 хуудсанд бичвэрээс ямар зайтай байрлуулах вэ? 

A. Мөр хоорондын зайг 2-оор авч байрлуулна. 

B. Мөр хоорондын зайг 3-5-аар авч байрлуулна,  

C. Мөр хоорондын зайг 5-6-аар авч байрлуулна. 

D. Мөр хоорондын зайг 2-3-аар авч байрлуулна. 
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12. Баримт бичгийн бүрдлүүдийг А5 хуудсан дээр байрлуулахдаа захын хэмжээг 
хэрхэн тохируулах вэ? 

A. Дээд захаас 20± 5 мм, доод захаас 15± 5 мм, баруун захаас 15± 5 мм, зүүн 
захаас 30мм 

B.  Дээд захаас 30± 5 мм, доод захаас 20± 5 мм, баруун захаас 30± 5 мм, зүүн 
захаас 20± 5 мм 

C. Дээд захаас 15± 5 мм, доод захаас 15± 5 мм, баруун захаас 15± 5 мм, зүүн 
захаас 20± 5 мм  

D. Дээд захаас 20± 5 мм, доод захаас 20± 5 мм, баруун захаас 20± 5 мм, зүүн 
захаас 30мм 

13. Байгууллагын зохион байгуулалтын нэгжид хөтлөх хэргийг нэр төрөл, асуудал 
сэдвээр ангилсан, хадгалах хугацааг заасан тоо бүртгэлийн баримт бичгийг . . . . 
гэнэ.  

А. Түүхчилсэн лавлах 

В. Баримт бичгийн жагсаалт 

С. Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалт. 

D. Хадгаламжийн нэгж 

14. Албан бичгийн хэвлэмэл хуудас хэдэн төрөл байдаг вэ? 

А. Байгууллагын 

В. Албан тушаалтны 

С. Дээрх бүгд зөв 

D. дээрх бүгд буруу 

15. Хадгаламжийн нэгж нь хэдэн хуудастай байх вэ? 

A. 250 хүртэл  

B. 250 

C. 250-аас дээш 

D.250-аас доош 

16. Хэвлэмэл хуудсыг хэн хариуцах вэ? 

A. Нярав 

B. Бичиг хэргийн ажилтан 

C. Даргын тушаалаар томилогдсон ажилтан 

D. Архивын ажилтан 

17. Архивын баримтаар хадгаламжийн нэгж бүрдүүлэх үндсэн шинжийг бичнэ үү. 

А. Баримтын он цаг, нэр төрөл, асуудал сэдэв, байгууллагын үйл ажиллагааны 
чиглэл, байгууллага, иргэдтэй харилцсан байдал, зохиогчийн болон газар орны 
зэрэг үндсэн шинжийн аль нэгээр буюу хэд хэдэн шинжийг хослуулан ангилан 
төрөлжүүлнэ. 

В. Баримтын он цаг, асуудал сэдэв, ач холбогдол зэргийг харгалзан байрлуулна 

С. Баримтын он цаг, нэр төрөл, асуудал сэдэв, байгууллагын үйл ажиллагааны 
чиглэл, байгууллага, иргэдтэй харилцсан байдал, зохиогчийн болон газар орны 
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нэрээр зэргийн аль нэгээр буюу хэд хэдэн шинжийг хослуулан ангилан 
төрөлжүүлнэ. 

D. Дээрхийн аль нь ч биш 

18. “Боловсруулсан, хянасан” бүрдлийг дотоодын баримт бичигт байрлалыг заана уу. 

A. Баримт бичгийн эхний хуудасны зуүн доод хэсэгт  

B. Баримт бичгийн сүүлийн хуудасны зүүн доод хэсэгт 

C. Албан бичгийн эхний хуудасны арын зүүн доод хэсэгт 

D. Албан бичгийн хуудасны зүүн доод хэсэгт 

19. 2012 оны 3 дугаар сард гарсан баримт бичгээс “хуулбар үнэн” хийлгэсэн 
тохиолдолд хэн гарын үсэг зурж баталгаажуулах вэ? 

A. Тамгын газрын дарга 

B. Тухайн нэгжийн удирдлага 

C. Бичиг хэргийн ажилтан 

D. Архивын ажилтан 

20. Аймаг дүүргийн НДХ архивын байнга хадгалах баримтаа архивын хуулийн дагуу 
хэдэн жилиин дараа зохих шатны төрийн архивт нөхөн бүрдүүлэлтээр шилжүүлэх 
ёстой вэ? 

A.5 жил 

B. 10 жил 

C. 8 жил 

D. 15 

21. Баримт бичгийн нэрийг. . . 

A. Жижиг үсгээр 

B.Том үсгээр 

C.Эхний үсгийг томоор 

D.Ямар ч байдлаар бичиж болно 

22. “Мэргэжилтэн Цолмонд гарт нь” гэсэн албан бичиг байгууллагад ирснийг бичиг 
хэргийн ажилтан хүлээн авч, дугтуйг задлан бүртгээд, дараа нь Цолмонд өгснөөр 
маргаан үүсчээ. Энэ тохиолдолд хэний буруу болох вэ? 

A. Бичиг хэргийн ажилтны 

B. Мэргэжилтэн Цолмонгийн 

C. Байгууллагад ирсэн учраас задалж болно. 

D. Хэний ч буруу биш 

23. Аль нь зөв бэ? 

A. Жич: Жагсаалтын хуулбарыг хавсралтаар хүргүүлэв. 

B. Тайлбар: Жагсаалтыг хуулбарыг хүргүүлэв 

C. Хавсралт 5 хуудастай. 

D. Жагсаалтын хуулбарыг хавсралтаар хүргүүлэв. Хуудас 5 

24. Цаасан суурьтай баримтыг хадгалах өрөөний чийгшилтийн хэмжээг хэлнэ үү? 
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A. 10-20 

B. 20-30 

C. 35-40 

D. 50-55 

25. Зөв бичигдсэн тэргүүг олно уу? 

A. Журам батлах тухай 

B. Ажилд томилох тухай 

C. Албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар батлах тухай. 

D. Ажлаас чөлөөлөх, ажилд томилох тухай 

 

Архив, албан хэрэг хөтлөлт/хариу/ 

Асуулт  Хариу  Асуулт  Хариу  

1 A 14 C 

2 B 15 А 

3 C 16 C 

4 D 17 A 

5 C 18 B 

6 B 19 A 

7 B 20 B 

8 B 21 B 

9 A 22 A 

10 A 23 B 

11 B 24 D 

12 A 25 B 

13 D   
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Мэдээллийн технологи, програм хангамж 

1. Компьютерийн техникийн үндсэн бүрэлдэхүүн юу вэ? 

A. Гар, дэлгэц, процессор, хулгана    

B. Програм хангамж, техник хангамж 

C. UPS, PC  

D. Аль нь ч биш 

2. Принтерийг процессортой ямар залгуураар холбох вэ? 

A. Тэжээлийн залгуураар 

B. Тогны залгуураар 

C. Принтерийн USB залгуураар 

D. Цагаан залгуураар 

3. Мэдээлэл хадгалах команд аль нь вэ? 

A. Save 

B. Open  

C. Paste 

D. Print 

4. Компьютерийн асаах товчийг дарахад асахгүй байгаа тохиолдолд та хамгийн 
түрүүнд ямар үйлдэл хийх вэ? 

A. Мауз /хулгана/- аа салгана 

B. Гараа залгасан эсэхээ шалгана 

C. Товчлуурыг хүчтэй дарна  

D. Тэжээл /тог/ ирж байгаа эсэхийг шалгана 

5. Аль нь үйлдийн систем бэ? 

A. Screen saver 

B. Control panel 

C. Тэтгэврийн програм 

D. Windows    

6. Аль хэрэглэгч цалин засах эрхтэй ажилтан бэ? 

А. Шимтгэлийн байцаагч.  

B.Хяналтын байцаагч.  

С.Тасгийн дарга.  

D.Бүх байцаагч 

7. Харилцахын програмд байгууллагын төлсөн шимтгэлийг өөр байгууллага дээр 
ташааран бүртгэж, тооцоо бодсон бол хэрхэн залруулах вэ? 

А. Шимтгэлийн програмд, залруулгын гүйлгээ хийх 

B.Харилцахын програмд гараас бичих 

С.Шимтгэлийн програмд цалин засах үйлдэл хийх 

D.Аль нь биш 
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8. Ямар тохиолдолд даатгуулагч нэгтгэх үйлдлийг хийх вэ? 

А. Даатгуулагчийн цалинг буруу шивсэн 

B.Даатгуулагчийн регистрийн дугаар буруу оруулсан 

С.Нэг даатгуулагчийг өөр өөр регистрээр давхар бүртгэсэн  

D.Даатгуулагчийн нэрийг буруу бүртгэсэн 

9. Ямар тохиолдолд даатгуулагчийн цалин өөр хүн дээр харагдах вэ? 

А. Нэгтгэх ёсгүй даатгуулагчийг нэгтгэсэн 

B. Даатгуулагчийн регистрийн дугаар буруу оруулсан  

С.Цалинг буруу оруулсан 

D.Аль нь биш 

10. Аль нь ЭМД-ын шимтгэлийг өөрийн тодорхойлсон орлогын 1%-иар төлөх вэ? 

А. Сайн дурын даатгуулагч  /10/ 

B. Аж ахуй нэгж байгууллагын эзэн, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч иргэн  /02/ 

С.Тэтгэвэр аваад ажиллаж байгаа иргэн /22/  

D.Хүүхдээ асарч байгаа чөлөөт эх /06/ 

11. Эрүүл мэндийн орлогын програмд “Гэрээ бүртгэх” үйлдлийг ямар тохиолдолд 
ашиглах вэ? 

А. ЭМД-ын шимтгэлийг нь төр хариуцах иргэнийг шинээр бүртгэхэд 

B. Зөвхөн 0-16 насны хүүхдийг шинээр бүртгэхэд 

С.Өөр хэлтэст ЭМД-ын шимтгэлээ төлсөн даатгуулагч шилжиж ирэхэд  

D.Сайн дурын даатгуулагч ажил хөдөлмөр эрхэлсэн үед  

12. Үндсэн ажлаас гадуур гэрээгээр ажиллаж шимтгэл төлсөн даатгуулагчийг ямар 
кодоор шимтгэлийн програмд бүртгэх вэ? 

А. 01 

B. 40 

С.22  

D.17 

13. Эрүүл мэндийн байгууллагаар үйлчлүүлсэн даатгуулагчдын жагсаалтыг ямар 
хэлбэрээр авах боломжтой вэ? 

А. Зөвхөн DB төрлийн файлыг флаш эсвэл имэйлээр авч оруулах 

B. Зөвхөн Xml төрлийн файлыг флаш эсвэл имэйлээр авч оруулах 

С. DB төрлийн файлыг флаш эсвэл имэйлээр авч оруулах, вэбээр ирсэн хэсгээс 
уншуулах 

D. Xml төрлийн файлыг флаш эсвэл имэйлээр авч оруулах, вэбээр ирсэн хэсгээх 
уншуулах 

14. Эрүүл мэндийн зардлын програмд нэхэмжлэлийг харилцах руу татсаны дараа 
буцаах, засах шаардлагатай бол ямар үйлдэл хийх вэ? 

А. Мэдээллийн технологийн төвтэй холбогдож буцаалгана.  

B. GuilgeeBack програмаар буцаана 
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С. Эрүүл мэндийн зардлын програмаар буцаах үйлдэл хийнэ.  

D. Сүлжээний зохицуулагчаар буцаалгана 

15. Ажил олгогч “НД8 цахим тайлангийн системд тайлан шивэх он сар нь өмнөх сараар 
харагдаж байна” гэсэн асуулт тавибал ямар хариулт өгөх вэ? 

А. Ийм тохиолдол гардаггүй.  

B.Мэдээллийн технологийн төвтэй холбогдож засуулна.  

С.Тайланг шууд хүлээн авна 

D. Тухайн аж ахуйн нэгжийн өмнөх сарын тооцоог бодуулна 

16. Ажилласан жил нөхөн тооцох "Refund" нягтлан бодох бүртгэлийн програмын 
батлагдсан иргэдийн мэдээллээс тухайн нэг иргэнийг ногдуулалт хийх үед 
батлагдсан иргэдийн мэдээлэл харуулдаг хэсгээс хасагдах уу? 

А. Хасагдахгүй  

B.Хасагдана  

С.Ногдуулалтын хаалт хийсний дараа л хасагдана. 

D.Аль нь ч биш 

17. Тэтгэвэр тогтоолт цэсээр орж ямар үйлдлүүд хийдэг вэ? 

A. Тэтгэвэр авагчдын мэдээллийг оруулах, тэтгэврийн хэмжээг тогтоох, массив 
хэвлэх  

B. Сар бүрийн тэтгэвэр олголтыг хянана.  

C. Улирлын тайлан мэдээг гаргана 

D. Програмаас гарна 

18. Тэтгэврийн програм дээр аливаа жагсаалтнаас хороогоор шүүхдээ бүх хороог харах 
бол хорооны дугаарыг хэд гэж оруулах вэ? 

A. 100 

B. 1-100 

C. 0 

D. -1 

19. Тэтгэвэр тогтоолт цэсээр ороод Нэмэх /Өөрчлөх/ командаар юу хийдэг вэ? 

A. Тэтгэвэр тогтоолт шинээр хийх болон хуучин тогтоосон тэтгэврийг сунгах, 
өөрчлөх 

B. Тэтгэвэр авагч дэвтэрээ хаяж үрэгдүүлсэн болон бусад тохиолдолд тэтгэврийн 
дэвтрийн дугаарыг солино 

C. Шинээр олголт шивэх 

D. Шинээр олголтнэмээд өөрчилнө 

20. Тэтгэвэр тооцох 60 сарын цалинг оруулахдаа, цалинг тооцох итгэлцүүр болон дээд 
хэмжээг яаж оруулах вэ? 

A. Үндсэн болон нэмэгдэл цалингаа шивсэний дараа хажуугийн багананд 
оруулна. 

B. Шууд гараас оруулна 

C. Програмаас шууд татагдсан байна 



272 

D. Баазаас татах товчийг дарж татна 

21. Олголтын хуудсыг файлаар олгосон олголттой давхардуулж өгөхөөс сэргийлсэн 
ямар хяналт програмд байдаг вэ? 

A. Олголтын хуудасны дугаар давхардвал алдаа өгнө. 

B. Дэвтрийн дугаар оруулахад өмнө нь явсан файлууд дахь дүнгүүд харагдана. 

C. Та давхардуулаж олгож байна уу? гэж асууна. 

D. 0 

22. Банкинд бэлдсэн тэтгэвэр олголтын файл ямар төрөлтэй вэ? 

A. Xls 

B. Xlsx 

C. Тэтгэврийн файл 

D. Dbf 

23. ТӨ1 Тайлангийн нэр юу вэ? 

A. Тэтгэвэр тогтоолт, олголтын тайлан цэргийн нөхцлөөр тэтгэвэр тогтоолгосон 
тэтгэвэр авагчдын 

B. Тэтгэвэр тогтоолт, олголтын тайлан ҮО, МШӨ ний улмаас тэтгэвэр 
тогтоолгосон тэтгэвэр авагчдын 

C. Тэтгэвэр тогтоолт, олголтын тайлан 1995 оноос өмнө тэтгэвэр тогтоолгосон 
тэтгэвэр авагчдын 

D. Тэтгэвэр тогтоолт, олголтын тайлан 1995 оноос хойш тэтгэвэр тогтоолгосон 
тэтгэвэр авагчдын 

24. Төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг аль програмаар орж бодуулах вэ? 

A. Hariltsah.exe 

B. Negt.exe 

C. SarmeD.exe 

D. Аль нь ч биш. 

25. Нэрийн дансны програмд ямар боломжууд байгаа вэ? 

A. Сонгосон 1 даатгуулагчийн мэдээлэх хуудсыг хэвлэх  

B. Сонгосон ажил олгогчийн даатгуулагчдын мэдээлэх хуудсыг хэвлэх  

C. Тухайн хэлтсийн нэгдсэн тооцоо судалгааг харах 

D. Дээрх бүгд боломжтой. 

26. Нэрийн дансны програмд ажил олгогчийн нийт даатгуулагчийн мэдээлэх хуудсыг  
хэвлэхээр дуудахад регистрийн дугаарын өмнө байгаа чагт тэмдэг байхгүй байвал 
юу гэж ойлгох вэ? 

A. Мэдээлэх хуудас нь зайлшгүй буруу гэдгийг илэрхийлж байгаа 

B. Мэдээлэх хуудас нь зайлшгүй зөв гэдгийг илэрхийлж байгаа 

C. Даатгуулагчийн бүртгэлийн програмд бүртгэгдээгүйг илэрхийлж байгаа 

D. Даатгуулагчийнбүртгэлийн програмд бүртгэгдсэнийг илэрхийлж байгаа 

27. Нэрийн дансны програмд олон даатгуулагчтай ажил олгогчийн нийт даатгуулагчийн 
мэдээлэх хуудсыг хэвлэхдээ хэд хэдээр нь хувааж хэвлэх боломжтой вэ? 
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A. 50 

B. 100 

C. 150 

D. 200 

28. Тэтгэмж олголтын нэгдсэн тайлангийн тэтгэмжийн даатгалын сангийн хөдөлмөрийн 
чадвар алдсаны тэтгэмжийн тайлант үед олгохоор тооцсон тэтгэмжийн дүн гэж юу 
вэ? 

A. ТДС-ийн ХЧТА тэтгэмж бодолтын дүн 

B. ТДС-ийн ХЧТА тэтгэмж бодолтын гүйлгээ хийсэн дүн 

C. Харилцахын програмаас олгосон дүн 

D. Аль нь ч биш 

29. Тэтгэмжийн даатгалын сангийн оршуулгын тэтгэмжийн бодолтын жагсаалтыг та 
хаанаас харах вэ? 

A. Тайлан цэсний тэтгэмж бодолтын тайлан ТДС 

B. Жагсаалт цэснээс 

C. Байгууллагын авсан тэтгэмжийн жагсаалтаас 

D. Бүгдээс нь боломжтой 

30. Ажилгүйдлийн тэтгэмжийн гүйлгээг яаж хийх вэ? 

A. Тайлан цэсний ажилгүйдлийн жагсаалтаас 

B. Тайлан шалгах цэсний ажилгүйдлийн тэтгэмжээс 

C. Жагсаалт цэснээс 

D. Байгууллагын авсан тэтгэмжийн жагсаалтаас 

Мэдээллийн технологи, програм хангамж /хариу/ 

Асуулт Хариулт  Асуулт  Хариулт 

1 A 16 B 

2 C 17 A 

3 A 18 C 

4 D 19 A 

5 D 20 C 

6 C 21 B 

7 A 22 D 

8 C 23 C 

9 A 24 B 

10 B 25 D 

11 C 26 D 

12 B 27 B 

13 C 28 B 

14 B 29 D 

15 D 30 A 
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Нийгмийн даатгалын тухай хуультай холбогдолтой бодлого 

Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн тооцоо  

1. Тамхины үйлдвэр нь 115 даатгуулагчтай 2014 оны цалингийн сан 85 550 000 
төгрөгөөр тооцсоны дотор унаа хоолны үнийн хөнгөлөлтөнд 15 500 000 төгрөг 
олгохоор төлөвлөсөн гэвэл тус үйлдвэрийн хөдөлмөрийн хөлсний сан, түүнтэй 
адилтгах орлогоос болон ажиллагчдын хөдөлмөрийн хөлс, орлогоос төлөхөөр 
тооцсон нийт тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн орлогын 2014 оны төлөвлөгөөг: 

А. 16 254 500 төгрөгөөр тооцно 

B. 13 309 500 төгрөгөөр тооцно 

С. 9 807 000 төгрөгөөр тооцно 

D. 11 977 000 төгрөгөөр тооцно  

2. Төсвийн байгууллагын нийт цалингийн санг 2014 онд 95.0 тэрбум төгрөгөөр 
төлөвлөсөн бөгөөд үүнээс цэргийн байгууллагын цэргийн албан хаагчдын 
цалингийн санг 30.0 тэрбум төгрөгөөр тооцжээ.Энгийн төсөвт байгууллагуудын 
хувьд 2014 онд нийгмийн даатгалын санд төлөх шимтгэлийн орлогын төлөвлөгөөг:  

А. 5 070 000 000 төгрөгөөр тооцно 

B. 7 150 000 000 төгрөгөөр тооцно 

С. 10 450 000 000 төгрөгөөр тооцно 

D. 13 650 000 000 төгрөгөөр тооцно 

3. Барилгын үйлдвэрлэл эрхэлдэг компани нь 2014 онд 19 550 000 төгрөгний 
шимтгэлийг үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын санд 
төлөхөөр тооцож төлөвлөсөн гэвэл тус байгууллагын хөдөлмөрийн хөлсний сан, 
түүнтэй адилтгах орлогын 2014 оны төлөвлөгөөг: 

А. Хөдөлмөрийн хөлсний сан, түүнтэй адилтгах орлогыг 488 750 000 
төгрөгөөр тооцно 

B.Хөдөлмөрийн хөлсний сан, түүнтэй адилтгах орлогыг 651 666 666 төгрөгөөр 
тооцно 

С. Хөдөлмөрийн хөлсний сан, түүнтэй адилтгах орлогыг 977 500 000 
төгрөгөөр тооцно 

D. Хөдөлмөрийн хөлсний сан, түүнтэй адилтгах орлогыг 650 000 000 
төгрөгөөр тооцно 

4. Геологийн төв лабораторийн ажилтнуудын 2014 оны нийт цалингийн сан 
312 000 000 төгрөг, үүнээс гадна мөн онд хүүхдээ асрах чөлөө авсан 2 даатгуулагч 
эх, байгууллагын захиалгаар 1 ажилтан суралцаж байгаа гэвэл тайлант онд ажил 
олгогчийн төлбөл зохих болон даатгуулагчийн хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй 
адилтгах орлогоос санд нийгмийн даатгалын шимтгэлийг хэдэн төгрөгөөр тооцож 
төлөх вэ? 

А. Ажил олгогч 37 979 136 төг, даатгуулагч 31 200 000 төгрөг төлнө 

B. Ажил олгогч 40 560 000 төг, даатгуулагч 24 336 000 төгрөг төлнө 

С. Ажил олгогч 41 320 320 төг, даатгуулагч 38 200 000 төгрөг төлнө 

D. Ажил олгогч 41 074 400 төг, даатгуулагч 38 112 000 төгрөг төлнө 

5.Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч иргэн нь сарын 650 000 төгрөгний орлогоос нийгмийн 
даатгалын шимтгэл төлөхөөр сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулсан гэвэл: 
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А. Сард 71 500 төгрөг, жилд 858 000 төгрөг төлнө 

B. Сард 78 000 төгрөг, жилд 936 000 төгрөг төлнө 

С. Сард 84 500 төгрөг, жилд 101 4000 төгрөг төлнө 

D.Сард 23 040 төгрөг, жилд 276 480 төгрөг төлнө 

6. Багшийн ажилтай даатгуулагчийн 2014 оны 7,8-р сард ногдох ээлжийн амралтын 
олговрын 2 100 000 төгрөгийг мөн оны 6-р сарын цалин 1 250 000 төгрөгийн хамт 6 
сарын 25-нд олгосон гэвэл энэ сард тухайн ажил олгогч болон даатгуулагчийн 
хөдөлмөрийн хөлс түүнтэй адилтгах орлогоос нийтдээ хэдэн төгрөгийн шимтгэл 
тооцох вэ?  

А. Ажил олгогч 402 000 төг даатгуулагч 192 000 төг 

B. Ажил олгогч 435 500 төг даатгуулагч 261 300 төг 

С. Ажил олгогч 368 500 төг даатгуулагч 335 000 төг 

D. Ажил олгогч 670 000 төг даатгуулагч 301 500 төг+ 

7. Ажил олгогч нь 2014 оны 7-р сарын 20-ны өдөр даатгуулагчийн 7-р сарын цалин 
1 300 000 төгрөг дээр 8-р сарын ээлжийн амралтын олговор 1500 000 төгрөгийн 
хамт олгосон гэвэл зөвхөн тухайн даатгуулагчийн 7, 8-р сард төлөх нийгмийн 
даатгалын шимтгэлийг хэдэн төгрөгөөр тооцож суутгах вэ? 

А. Даатгуулагчийн төлөх шимтгэлд зөвхөн 7-р сард 192 000 төгрөгийг суутган 
тооцно 

B. Даатгуулагчийн төлөх шимтгэлд 7-р сард 130 000 төгрөгийг, 8-р сард 
1 500  төгрөгийг тус тус суутган санд нийтдээ 280 000 төгрөгийг төлнө 

С. Даатгуулагчийн төлөх шимтгэлд зөвхөн 7-р сард 101 400 төгрөгийг суутган 
тооцно 

D. Даатгуулагчийн төлөх шимтгэлд зөвхөн 8-р сард 150 000 төгрөгийг суутган 
тооцно 

8. Нүүрсний уурхай эрхэлдэг байгууллагын 2014 оны жилийн нийт хөдөлмөрийн 
хөлсний сан, түүнтэй адилтгах орлого \өссөн дүнгээр\ 67 500 000 төгрөг бөгөөд 
үүнд ногдох нийгмийн даатгалын шимтгэлийг хуульд заасан хугацаанд төлсөн. Тус 
байгууллага нь 8-р сарын шимтгэл 2 588 000 төгрөгийг 2014 оны 9-р сарын 15- ны 
өдөр төлсөн гэвэл хугацаандаа төлөгдөөгүй шимтгэлийн дүнгээс хугацаа 
хэтрүүлсэн хоногт ногдох алдангид хэдэн төгрөг төлөх вэ? 

А. Алдангид 116 460 төгрөг төлнө 

B. Алдангид 38 820 төгрөг төлнө  

С. Алдангид 80 987 төгрөг төлнө 

D. Алдангид 69 876 төгрөг төлнө 

9. Цахилгаан сантехникийн үйлдвэр нь 2014 оны 1-р сарын 1-нээс хүүхдээ асрахаар 
чөлөө авсан нэг даатгуулагч эхийн шимтгэлийг 2014 оны 9-р сарын 1-ний өдөр 
хүртэл төлөгдөөгүй орхигдсон байна. Тус үйлдвэр нь уг даатгуулагч эхийн 
төлөгдөөгүй шимтгэл, үүнд ногдох алдангид хэдэн төгрөг төлөх вэ ? 

А. Шимтгэлд 119808 төг, алдангид 36930 төгрөг төлнө 

B. Шимтгэлд 119808 төг, алдангид 10782 төгрөг төлнө 

С. Шимтгэлд 89856 төг, алдангид 23919 төгрөг төлнө 

D. Шимтгэлд 54060 төг, алдангид 21019 төгрөг төлнө    



276 

10. Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг нь нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн 2014 оны 2-
р улирлын тайлан\өссөн дүнгээр\-гаар санд 2 000 000 төгрөгийн шимтгэл илүү 
төлсөн 2014 оны 7-р сард цалингийн сан нь 15 950 000 төгрөгөөр тооцогдсон 
боловч уг санд ногдох байгууллагын болон ажиллагчдын шимтгэлийг төлөөгүй.Тус 
байгууллагын шимтгэл ногдуулалт, төлөлтийн 2014 оны 8-р сарын 1-ний 
тайлангаар : 

А. Авлага (ДТ) 3 349 500 төгрөг болно 

B.Авлага (ДТ) 5 349 500 төгрөг болно 

С. Авлага (ДТ) 2 000 000 төгрөг болно 

D. Авлага (ДТ) 1 349 500төгрөг болно 

11. Иргэний агаарын тээврийн нислэгийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллага нь 
шимтгэл төлөлтийн 2014 оны эхний хагас жилийн тайлангаар нийгмийн 
даатгалын шимтгэл төлбөл зохих цалингийн сан нь 95 800 000 төгрөгөөр 
тооцогдсон бөгөөд эхний 1-6 сард нийт 13 900 000 төгрөгийн шимтгэлийг санд 
төлсөн байна. Тус байгууллагын нийгмийн даатгалын шимтгэл ногдуулалт 
төлөлтийн 2014 оны эхний хагас жилийн тайлангаар :  

А. Авлага (ДТ) 7 176 000 төгрөг болно 

B.Өглөг (КТ) 6 218 000 төгрөг болно 

С. Авлага (ДТ) 8 134 000 төгрөг болно 

D. Өглөг (КТ) 5 875 800 төгрөг болно 

12. Газрын тариалангийн үйлдвэрлэл эрхэлдэг компани нь 2013 оны жилийн эцсийн 
тайланг (НД№7)-аар санд 1 100 000 төгрөгийн шимтгэлийг дутуу төлсөн үлдэгдэл 
(ДТ)-тэй, 2014 оны хөдөлмөрийн хөлсний сан 95 900 000 төгрөг бөгөөд үүнээс 1-9 
сарын шимтгэлд 15 823 499 төгрөгийг сангийн харилцах дансанд төлсөн гэвэл 
шимтгэл төлөлтийн 2014 оны 10 дугаар сарын 1-ний тайлангаар: 

А. Шимтгэлийн (ДТ) үлдэгдэл 1 000 000 төгрөг болно 

B. Шимтгэлийн (КТ) үлдэгдэл 100 000 төгрөг болно 

С.Шимтгэлийн (ДТ) үлдэгдэл  943 000 төгрөг болно 

D. Шимтгэлийн (ДТ) үлдэгдэл 1 100 000 төгрөг болно 

13.Сүрьеэгийн эмнэлэг \диспансер\ нь 2014 онд 24 000 000 төгрөгийн шимтгэлийг 
ҮОМШӨ-ний даатгалын санд төлөхөөр тооцож, төлөвлөсөн бол уг байгууллагын 
хөдөлмөрийн хөлсний сан түүнтэй адилтгах орлогын 2014 оны төлөвлөгөөг: 

А. 1 200 000 000 төг 

B. 1 500 000 000 төг 

А. 1 000 000 000 төг 

D. 1 100 000 000 төг 

14. Төмөр замын төв засварын газрын 2014 оны 1-8 сарын цалингийн сан нь 412 000 
000 төгрөг бөгөөд үүнээс гадна энэ онд 5 даатгуулагч эх хүүхэд асрах чөлөөтэй 
байгаа. Тайлант хугацаанд санд нийт 70 000 000 төгрөгийн шимтгэлийг төлсөн 
байна. Тэгвэл тухайн байгууллагын шимтгэл төлөлтийн 2014 оны 9 дүгээр сарын 
1-ний тайлан /НД-7/-гаар : 

А. Авлага /ДТ/ 27 600 000 төг болно. 

B. Авлага /ДТ/ 26 420 250 төг болно. 
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С. Авлага /ДТ/ 25 200 000 төг болно. 

D. Авлага /ДТ/ 25 359 040 төг болно. 

15. Алт олборлох компани нь 2013 оны жилийн эцсийн тайланг (НД№7)-аар 1500 000 
төгрөгийн шимтгэлийг дутуу төлсөн үлдэгдэл (ДТ)-тэй, 2014 оны хөдөлмөрийн 
хөлсний сан 165 750 000 төгрөг бөгөөд тус компани 1-9 сарын нийт шимтгэлд 
28 591 875 төгрөгийг санд төлжээ. Харин тус компанид хүүхдээ асрахаар чөлөө 
авсан нэг даатгуулагч эхийн 2014 оны 9-р сарын шимтгэл төлөгдөөгүй гэвэл 
шимтгэл төлөлтийн 2014 оны 10 дугаар сарын 1-ний тайлангаар: 

А. Шимтгэлийн (ДТ) үлдэгдэл 1 500 000 төгрөг болно 

B. Шимтгэлийн (ДТ) үлдэгдэл 1 514 976 төгрөг болно 

С. Шимтгэлийн (ДТ) үлдэгдэл 1 000 000 төгрөг болно 

D. Шимтгэлийн (КТ) үлдэгдэл 14 976 төгрөг болно 

16. Эрчим хүчний нэгдсэн үйлдвэрийн 2014 оны жилийн нийт хөдөлмөрийн хөлсний 
сан, түүнтэй адилтгах орлого 585 000 000 төгрөг бөгөөд тус үйлдвэр нь энэ оны 1-
8-р сарын шимтгэлийг хугацаанд нь төлсөн харин 9-р сарын шимтгэлийг 10 
дугаар сарын 14-ны өдөр хүртэл төлөгдөөгүй гэвэл уг үйлдвэр /ажил олгогч, 
даатгуулагчийн/ нь хугацаандаа төлөөгүй гэвэл шимтгэл, ногдох алдангид хэдэн 
төгрөгийг төлөх вэ? 

А. Шимтгэлд 10 725 000 төгрөг, алдангид 257 400 төгрөг төлнө 

B.Шимтгэлд 11 212 500 төгрөг, алдангид 269 100 төгрөг төлнө 

С.Шимтгэлд 10 237 500 төгрөг, алдангид 245 700 төгрөг төлнө 

D.Шимтгэлд 9 750 000 төгрөг, алдангид 234 000 төгрөг төлнө 

17. Малчин “Г’” нь сарын 275 000 төгрөгийн орлогоос тооцож, сайн дурын даатгалын 
шимтгэлийг төлөхөөр сумынхаа нийгмийн даатгалын байгууллага /байцаагч/-тай 
2014 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн гэрээ байгуулсан гэвэл тухайн 
даатгуулагч нь сар, жилд нийтдээ хэдэн төгрөгийн шимтгэлийг нийгмийн 
даатгалын санд төлөх вэ? 

А.Сард 19 250 төгрөг, жилд 231 000 төгрөг төлнө 

B. Сард 23 750 төгрөг, жилд 285 000 төгрөг төлнө 

С. Сард 33 000 төгрөг, жилд 396 000 төгрөг төлнө 

D. Сард 27 500 төгрөг, жилд 330 000 төгрөг төлнө 

18.Сайн дураар даатгуулагч нь 2014 оны 1-р сард нийгмийн даатгалын санд сар 
бүрийн 30-ны дотор 24 000 төгрөгийн шимтгэл төлж байхаар гэрээ байгуулсан 
бөгөөд 2014 оны 1-6 сарын шимтгэлийг хугацаанд нь бүрэн төлсөн. Харин тухайн 
даатгуулагч нь 7-р сард төлбөл зохих шимтгэлээс дутуу төлсөн 10 000 төгрөгийг 
8-р сарын шимтгэлийн хамт 8-р сарын 20-ны өдөр төлсөн гэвэл түүнд Нийгмийн 
даатгалын тухай хуульд заасны дагуу ямар хариуцлага хүлээлгэх вэ? 

А.Дутуу төлөгдсөн шимтгэлд ногдох алдангийг 600 төгрөгөөр тооцож 
төлүүлнэ 

B.Дутуу төлөгдсөн шимтгэлд ногдох алдангийг 190 төгрөгөөр тооцож 
төлүүлнэ 

С.Дутуу төлөгдсөн шимтгэлд ногдох алдангийг 930 төгрөгөөр тооцож 
төлүүлнэ 
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D.Дутуу төлөгдсөн шимтгэлд ногдох алдангийг 570 төгрөгөөр тооцож 
төлүүлнэ 

19. Сайн дураар даатгуулагч нь 2014 онд нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 
хөдөлмөрийн хөлс, орлого 280 000 төгрөгөөс тооцож сар бүрийн 25-ны өдөр төлж 
байхаар нийгмийн даатгалын байгууллага /байцаагч/-тай гэрээ байгуулж, 2014 
оны 1-7 сарын шимтгэлийг хугацаанд бүрэн төлсөн. Даатгуулагч нь 8-р сарын 
шимтгэлийг 9 сарын шимтгэлийн хамт 9-р сарын 16-ны өдөр төлсөн гэвэл уг 
даатгуулагчид Нийгмийн даатгалын тухай хуульд зааснаар ямар хариуцлага 
ногдуулах вэ? 

А.Хугацаандаа төлөгдөөгүй шимтгэлд ногдох алдангийг 2116 төгрөгөөр 
тооцож төлүүлнэ 

B.Хугацаандаа төлөгдөөгүй шимтгэлд ногдох алдангийг 1008 төгрөгөөр 
тооцож төлүүлнэ 

С.Хугацаандаа төлөгдөөгүй шимтгэлд ногдох алдангийг 1512 төгрөгөөр 
тооцож төлүүлнэ 

D.Хугацаандаа төлөгдөөгүй шимтгэлд ногдох алдангийг 3024 төгрөгөөр 
тооцож төлүүлнэ 

20. Ажилгүйдлийн тэтгэмж авагч нь 2014 оны 4-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн сайн 
дурын даатгалд даатгуулж, сарын орлого 465 000 төгрөгөөс тооцож, нийгмийн 
даатгалын шимтгэлийг сар бүр төлөхөөр харилцагч нийгмийн даатгалын 
байгууллага \байцаагч\-тай гэрээ байгуулсан гэвэл тэрээр сард болон 2014 онд 
нийтдээ хэдэн төгрөгийн шимтгэлийг санд төлөх вэ? 

А.Сард 55 800 төгрөг, жилд 669 600 төгрөг төлнө 

B. Сард 55 800 төгрөг, жилд 502 200 төгрөг төлнө 

С. Сард 51 150 төгрөг, жилд 460 350 төгрөг төлнө 

D. Сард 29 150 төгрөг, жилд 349 800 төгрөг төлнө 

21. Төсөвт байгууллагын 2014 оны цалингийн санг 95 750 000 төгрөгөөр тооцсоны 
дотор унаа хоолны үнийн хөнгөлөлтөнд 10 500 000 төгрөг олгохоор төлөвлөсөн 
гэвэл зөвхөн тус байгууллагын хөдөлмөрийн хөлсний сан, түүнтэй адилтгах 
орлогоос төлөхөөр тооцсон тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийн орлогын 2014 оны 
төлөвлөгөөг: 

А. 861 750 төгрөгөөр тооцно 

B. 1 915 000 төгрөгөөр тооцно 

С. 766 000 төгрөгөөр тооцно 

D. 957 500 төгрөгөөр тооцно  

22.Даатгуулагчийн хөдөлмөрийн хөлс, орлогоос тэтгэврийн даатгалын санд 2011 онд 
төлсөн нийт шимтгэлийн орлого нь 1 300 000 төгрөг гэвэл түүний нэрийн дансны 
2011 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл хэдэн төгрөг болох вэ? /хүүг 25.4% гэж 
тооцно/ 

А.Нэрийн дансны үлдэгдэл 1 200 000 төгрөг болно 

B. Нэрийн дансны үлдэгдэл 1 248 000төгрөг болно 

С. Нэрийн дансны үлдэгдэл 1 564 992 төгрөг болно 

D. Нэрийн дансны үлдэгдэл 1 300 000 төгрөг болно 
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23. Даатгуулагчийн нэрийн дансны мэдээлэх хуудсанд 2013 онд хөдөлмөрийн хөлс, 
орлогыг сар бүр 885 000 төгрөгөөр буюу жилдээ 10 620 000 төгрөгөөр бичигдсэн 
гэвэл түүний нэрийн дансанд бүртгэгдэх жилийн тэтгэврийн даатгалын 
шимтгэлийн орлогын хэмжээ\ хүүг 22,3 % гэж тооцно\-г хэдэн төгрөгөөр тооцох 
вэ? 

А.1 745 622.10 төгрөгөөр тооцно 

B.1 168 200 төгрөгөөр тооцно   

С.1 486 800 төгрөгөөр тооцно 

D. 2 017 800 төгрөгөөр тооцно 

24. Даатгуулагчийн хөдөлмөрийн хөлс, орлогоос тэтгэврийн даатгалын санд 2013 
онд төлсөн нийт шимтгэлийн орлого нь 1 488 000 төгрөг гэвэл: 

А.Үйл ажиллагаа, тэтгэврийн доод хэмжээ, тэжээгч, тахир дутуугийн 
тэтгэвэрт зориулан тусгай санд 59 520 төгрөг төвлөрүүлнэ 

B.Үйл ажиллагааны хөрөнгө оруулалтын зардалд зориулан тусгай санд 21 
546 төгрөг төвлөрүүлнэ 

С.Тахир дутуугийн болон өндөр насны, цэргийн тэжээгчийн тэтгэвэрт 
зориулан тусгай санд 14 364 төгрөг төвлөрүүлнэ 

D.Үйл ажиллагаа, зээл хөрөнгө оруулалтын зардал болон цэргийн алба 
хаасны тэтгэвэрт зарцуулах зориулалтаар тусгай санд 59 520 төгрөгийг 
төвлөрүүлнэ 

25. Даатгуулагч “Д” нь 1962.10.01-ний өдөр төрсөн, эрэгтэй, 2014 он хүртэл 199 сар 
тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн бөгөөд түүний нэрийн дансны нийт орлого 
нь 50 000 000 төгрөг, тэтгэвэр авах дундаж хугацааны илэрхийлэл -18 жилээр 
тогтоогдсон гэвэл нэрийн данснаас олгох өндөр насны сарын тэтгэврийг хэдэн 
төгрөгөөр тогтоох вэ? 

А.Сард 260 416 төгрөг олгоно 

B.Сард 245 098 төгрөг олгоно 

С.Сард 208 333 төгрөг олгоно 

D.Сард 231 481 төгрөг олгоно 

26. Даатгуулагчийн нэрийн дансны эхний үлдэгдэл 5 555 000 төгрөг, 2012 оны 
хөдөлмөрийн хөлс, орлого 12 000 000 төгрөг үүнээс тэтгэврийн даатгалын санд 
төлсөн шимтгэлийн орлого 1 680 000 төгрөг гэвэл түүний нэрийн дансны 2012 
оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл хэдэн төгрөг болох вэ? /хүүг 20.6% гэж тооцно/ 

А.Нэрийн дансны үлдэгдэл 8 304 680 төгрөг болно 

B. Нэрийн дансны үлдэгдэл 8 644 366.80 төгрөг болно 

С. Нэрийн дансны үлдэгдэл 9 449 010 төгрөг болно 

D. Нэрийн дансны үлдэгдэл 7 835 000 төгрөг болно 

27.Даатгуулагч нь 2013 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн анхны ажил албан 
тушаалд шинээр томилогдон ажилласан бөгөөд энэ оны хугацаанд авсан 
хөдөлмөрийн хөлс, орлогоос нь тэтгэврийн даатгалын санд 1 960 000 төгрөгийн 
шимтгэл тооцогдож төлсөн гэвэл түүний нэрийн дансны 2013 оны 12-р сарын 31-
ний үлдэгдэл хэдэн төгрөг болох вэ? /хүүг 22.3% гэж тооцно/ 

А.Нэрийн дансны үлдэгдэл 1 960 000 төгрөг болно 
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B. Нэрийн дансны үлдэгдэл 2 660 000 төгрөг болно 

С. Нэрийн дансны үлдэгдэл 2 397 080 төгрөг болно 

D. Нэрийн дансны үлдэгдэл 2 301 196.80 төгрөг болно 

28. Даатгуулагчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны 2012 оны 1 
дүгээр сарын 1-ний үлдэгдэл нь 15 000 000 төгрөг бөгөөд уг даатгуулагч нь 
тухайн онд огт шимтгэл төлөөгүй гэвэл түүний нэрийн дансны 2012 оны эцсийн 
үлдэгдлийг хэдэн төгрөгөөр тооцох вэ? /хүүг 20.6% гэж тооцно/ 

А.Нэрийн дансны 2012-12-31-ний эцсийн үлдэгдэл 18 090 000 төгрөг болно 

B. Нэрийн дансны 2012-12-31-ний эцсийн үлдэгдэлд хүү тооцохгүй  

С. Нэрийн дансны 2012-12-31-ний эцсийн үлдэгдэл 15 000 000 төгрөг болно 

D. Нэрийн дансны 2012-12-31-ний эцсийн үлдэгдэл 17 366 400 төгрөг болно 

29. Даатгуулагчийн нэрийн дансны 2012 оны 1 дүгээр сарын 1-ний үлдэгдэл 
3 800 000 төгрөг, 2012 оны хөдөлмөрийн хөлс, орлого 9 600 000 төгрөг үүнээс 
тэтгэврийн даатгалын санд төлсөн шимтгэлийн орлого 1 344 000 төгрөг гэвэл 
түүний нэрийн дансны 2012 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл нь /хүүг 20.6% гэж 
тооцно/ 

А.5 144 000 төгрөг болно 

B.1 340 000 төгрөг болно 

С.5 624 000 төгрөг болно 

D.6 138 829.44 төгрөг болно 

30. Даатгуулагчийн 2012 оны хөдөлмөрийн хөлс, орлого 15 500 000 төгрөг гэвэл 
түүний нэрийн дансны 2012оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл нь /хүүг 20.6% гэж 
тооцно/ 

А.2 945 000 төгрөг болно 

B.2 512 339.20 төгрөг болно 

С.2 170 000 төгрөг болно 

D.1 085 000 төгрөг болно 

31. Даатгуулагч “Д”-д 8-р сард үндсэн цалин 500 000 төг, үр дүнгийн шагнал 45 000 
төг, хоол, унааны хөнгөлөлт 31 500 төг, гэр бүлийг дэмжих нэг удаагийн 
буцалтгүй тусламж 100 000 төгрөгийг тус тус олгосон гэвэл тухайн даатгуулагч нь 
энэ сард хэдэн төгрөгийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх вэ? 

А. Шимтгэлд 121 065 төг төлнө 

B. Шимтгэлд 57 650 төг төлнө 

С. Шимтгэлд 69 180 төг төлнө 

D.Шимтгэлд 121 065 төг төлнө 

32. Иргэн “А” нь 2004 оны 01 дүгээр сарын 01-нээс 2008 оны 01 дүгээр сарын 01 
хүртэл хугацаанд цэргийн байгууллагад ахлах дэслэгч цолтойгоор алба хаасан 
бөгөөд улмаар өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгох насанд хүрээд уг алба хаасан 
хугацааны нийгмийн даатгалын шимтгэлийг төлүүлэхээр нийгмийн даатгалын 
байгууллага\ байцаагч\-д 2014 оны 9 дүгээр сарын 1-нд хүсэлтээ гаргажээ. 
Тэрээр дээрх хугацаанд 21 380 000 төгрөгийн цалин авсан гэвэл санд хэдэн 
төгрөгийн шимтгэлийг төлүүлэх вэ? 

А. 2 886 300 төгрөгөөр тооцож төлүүлнэ 



281 

B. 3 100 000 төгрөгөөр тооцож төлүүлнэ 

С. 1 603 500 төгрөгөөр тооцож төлүүлнэ 

D. 1 667 640 төгрөгөөр тооцож төлүүлнэ 

33. Худалдаа үйлчилгээний “А” ХХК нь иргэн “Б”-тэй 1 500 000 төгрөгийн ажил 
гүйцэтгэх гэрээ байгуулсан. Үүний 30 хувь нь ажил гүйцэтгэхэд шаардагдах 
зардал гэж тооцвол тус компани болон тухайн иргэн нь нийгмийн даатгалын 
байгууллагад хэдэн төгрөгийн шимтгэл төлөх вэ? 

А. Ажил олгогч 126 000 төг, тухайн иргэн 81 900 төг төлнө 

B. Ажил олгогч 115 500 төг, тухайн иргэн 105 000 төг төлнө 

С.“А” ХХК шимтгэл төлөхгүй  

D.Тухайн иргэн  сайн дурын даатгалд даатгуулах тул шимтгэл төлөхгүй  

34. Ажилтан “Б” нь албан томилолтоор орон нутагт ажиллаад буцах үед нь шүлхий 
өвчин гарч 30 хоног хөл хорионд орж, ажилдаа ирээгүй байна. Ажилтаны сарын 
үндсэн цалин нь 800 000 төг бөгөөд дээрх шалтгаанаар ажилдаа ирж чадаагүй 
түүний үндсэн цалингийн хэдэн хувьтай тэнцэх хэмжээний олговроос нийгмийн 
даатгалын шимтгэл\ ажил олгогч, ажилтаны\-ийг хэдэн төгрөгөөр тооцож 
төлүүлэх вэ? 

А.Үндсэн цалингийн 50%-тай тэнцэх хэмжээний олговроос 84 000 төгрөгийн 
шимтгэлийг төлнө 

B.“Б”-д цалин олгохгүй тул шимтгэл төлөхгүй 

С.  Үндсэн цалин 800 000 төгрөгөөс 168 000 төгрөгийн шимтгэл төлнө 

D. Үндсэн цалингийн 60 %-тай тэнцэх хэмжээний олговроос 100 800 
төгрөгийн шимтгэл төлнө 

35. Мод бэлтгэлийн ажил эрхэлдэг компани нь 30 ажилтантай бөгөөд 2014 оны 7 
сард ажиллагчдын цалинд 10 000 000 төгрөгийг, тэдгээрийн унаа хоолны 
хөнгөлөлтөнд 2 500 000 төгрөгийг, 3 ажилтаны хөдөлмөрийн чадвараа түр 
алдсаны тэтгэмжид 600 000 төгрөгийг тус тус олгожээ. Уг компани нь дээрх 
хөдөлмөрийн хөлс түүнтэй адилтгах орлогод ногдох шимтгэлийг 9-р сарын 1-ний 
өдөр хүртэл төлөөгүй гэвэл нийгмийн даатгалын шимтгэл болон хугацаа 
хэтрүүлсэн хоногт ногдох алдангийг хэдэн төгрөгөөр тооцож, нийгмийн даатгалын 
санд төлүүлэх вэ? 

А.Шимтгэлд 2 750 000 төгрөг, алдангид 214 500 төгрөг төлүүлнэ 

B.Шимтгэлд 2 500 000 төгрөг, алдангид 195 000 төгрөг төлүүлнэ 

С.Шимтгэлд 2 200 000 төгрөг, алдангид 171 600 төгрөг төлүүлнэ 

D. Шимтгэлд 2 882 000 төгрөг, алдангид 224 796 төгрөг төлүүлнэ 

36. Хар төмөрлөгийн үйлдвэрийн даргын тушаалаар 2014 оны 1 дүгээр сарын 1-ний 
өдрөөс хүүхдээ асрахаар чөлөө авсан даатгуулагч эхийн 5, 6 дугаар сарын 
шимтгэлийг 9-р сарын 1-ний өдрийг хүртэл төлөөгүй байсныг шалгалтаар 
илрүүлсэн бөгөөд нийгмийн даатгалын улсын байцаагчийн актаар: 

А.Шимтгэлд 14 976 төгрөг, алдангид 3 908,7 төгрөг төлүүлнэ 

B.Шимтгэлд 28 800 төгрөг, алдангид 12 355,2 төгрөг төлүүлнэ 

С.Шимтгэлд 42 240 төгрөг, алдангид 11 024,6 төгрөг төлүүлнэ 

D. Шимтгэлд 29 952 төгрөг, алдангид 6 469,62 төгрөг төлүүлнэ 
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37.Гурилын үйлдвэрийн нягтлан бодогч нь 2014 оны 8 дугаар сарын 1-нээс мөн 
сарын 31-ний өдөр дуустал буюу нэг сар ердийн өвчний улмаас хөдөлмөрийн 
чадвараа түр алдсаны тэтгэмж авсан даатгуулагчийн уг хугацааны нийгмийн 
даатгалын шимтгэлийг 2014 оны 9 дүгээр сарын 15-ны өдөр хүртэл төлөөгүй 
байсан гэвэл тухайн байгууллага нь уг даатгуулагчийн төлөөгүй шимтгэл, хугацаа 
хэтрүүлсэн хоногт ногдох алдангийг хэдэн төгрөгөөр тооцож, санд төлөх вэ? 

А.Шимтгэлд 23040 төгрөг, алдангид 622.08 төгрөг төлүүлнэ 

B.Шимтгэлд 21120 төгрөг, алдангид 10560 төгрөг төлүүлнэ 

С.Шимтгэлд 42240 төгрөг, алдангид 21120 төгрөг төлүүлнэ 

D. Шимтгэлд 14976 төгрөг, алдангид 6424,7 төгрөг төлүүлнэ 

38. Улсын хил дээр алба хааж буй цэргийн байгууллагын 5 офицер, ахлагчийн гэр 
бүлийн эхнэр буюу нөхөр нь 2014 оны 8, 9-р сард ажилгүй байжээ гэвэл тухайн 
цэргийн анги нь тэдгээрийн гэр бүлийн эхнэр буюу нөхрийн 2014 оны 8,9-р сарын 
шимтгэлд: 

А. 192 000 төгрөг төлнө 

B.105 600 төгрөг төлнө 

С. 211 200 төгрөг төлнө 

D.403 200 төгрөг төлнө  

39. Иргэн “Г” нь 2014 оны 1-р сарын 30-ны өдөр захиргааны шийдвэрээр ажлаас 
халагдсан боловч шүүхийн шийдвэрээр түүнийг хууль бусаар халагдсныг 
тогтоож, өмнө эрхэлж байсан ажил албан тушаалд эргүүлэн томилжээ. Шүүхийн 
мөн оны 6-р сарын 1-ний өдөр гарсан шийдвэрээр түүний ажилгүй байсан 
хугацаанд 2 000 000 төгрөгийн цалин олгуулахаар шийдвэрлэсэн гэвэл нийгмийн 
даатгалын санд ажил олгогч нь хэдэн төгрөгийн шимтгэлийг ямар хугацаанд 
төлөх вэ? 

А.Ажилдаа эргэж орсноос хойш 14 хоногийн дотор нэг удаа 420 000 
төгрөгийг төлнө 

B.Дараа сарын 5-ны дотор 220 000 төгрөгийг төлнө 

С.Ажилдаа эргэж орсноос хойш 1 сарын дотор  нэг удаа 156 000 төгрөгийг 
төлнө 

D. Дээрх хариу бүгд буруу 

40. Зэвсэгт хүчний ... дугаар ангид 2014 оны 8-р сарын 1-ний байдлаар хугацаат 
цэргийн албыг 100 цэрэг хааж байсан бол тухайн анги нь он дуусталх хугацаанд 
эдгээр цэргүүдийн нийгмийн даатгалын шимтгэлд хэдэн төгрөгийг санд төлөх вэ? 

А. Цэргийн албан хаагч учир шимтгэл төлөхгүй 

B. 7 488 000 төгрөг төлнө  

С. 5 990 120 төгрөг төлнө 

D. 7 526 400 төгрөг төлнө 

41. Улсын Их сургуулиас 2014 оны 6-р сард гадаадаас уригдаж ирсэн 1 багшид 
1 500 000 төгрөгийн, өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгон ажиллаж байгаа 1 багшид 
1 400 000 төгрөгийн, бусад багш нарт 32 000 000 төгрөгийн, цагийн багшид 700 
000 төгрөгийн цалинг тус тус олгосон гэвэл энэхүү сургууль нь дээрх сарын нийт 
олговол зохих цалингаас нийгмийн даатгалын байгууллагад хэдэн төгрөгийн 
шимтгэлийг тооцож, шилжүүлэх вэ? 
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А. 7 414 400 төгрөг төлнө 

B. 7 476 000 төгрөг төлнө 

С.6 720 000 төгрөг төлнө 

D.7 161 000 төгрөг төлнө 

42.Даатгуулагчийн нэрийн дансны 2013 оны эхний үлдэгдэл 36 657 800 төгрөг, мөн 
онд олгосон хөдөлмөрийн хөлс, орлого 8 640 000 төгрөг бол түүний нэрийн 
дансны 2014 оны 1-р сарын 1-ний үлдэгдэл нь (2013 оны хүүг 22,3% гэж тооцно) 

А. 46 252 656.56 төгрөг болно 

B. 40 203 909,58 төгрөг болно                                 

С. 41 183 626,89 төгрөг болно 

D. 37 867 400 төгрөг болно 

43.Даатгуулагчийн хөдөлмөрийн хөлс, орлогоос тэтгэврийн даатгалын санд 2012 онд 
төлсөн нийт шимтгэлийн орлого нь 2 478 800 төгрөг гэвэл: 

А. Үйл ажиллагаа, хөрөнгө оруулалтын зардалд зориулан тусгай санд 
173 516 төгрөг төвлөрүүлнэ 

B. Үйл ажиллагаа, тэтгэврийн доод хэмжээ, тэжээгч, тахир дутуугийн 
тэтгэвэрт зориулан тусгай санд 99 152 төгрөг төвлөрүүлнэ 

С. Тахир дутуугийн болон өндөр насны, цэргийн, тэжээгчийн тэтгэвэрт 
зориулан тусгай санд 104 364 төгрөг төвлөрүүлнэ 

D. Тахир дутуугийн болон өндөр насны, цэргийн, тэжээгчийн тэтгэвэрт 
зориулан тусгай санд 144 364 төгрөг төвлөрүүлнэ 

44. Иргэн “Ц” нь 2014 оны 4-р сарын 1-ний өдөр захиргааны шийдвэрээр ажлаас 
зайлуулагдан улмаар хилс хэргээр хорих ял эдэлсэн байна. Гэвч шүүхийн 2014 
оны 8 дугаар сарын 1-ний өдрийн шийдвэрээр түүнийг хууль бусаар ажлаас 
зайлуулагдан, хилс хэргээр ял эдэлснийг тогтоож, өмнө эрхэлж байсан ажил 
албан тушаалд эргүүлэн томилжээ. Шүүхийн 9-р сарын 1-ний өдөр гаргасан 
шийдвэрээр түүний ажлаас зайлуулагдан улмаар хилс хэргээр хорих ял эдэлсэн 
5 сарын хугацаанд нийтдээ 5 000 000 төгрөгийн цалинг олгуулахаар 
шийдвэрлэсэн гэвэл нийгмийн даатгалын санд ажил олгогч нь хэдэн төгрөгийн 
шимтгэлийг ямар хугацаанд төлөх вэ? 

А.Байгууллага нь нэг удаа 390 000 төгрөгийг төлнө 

B.Дараа сарын 5-ны дотор 550 000 төгрөгийг төлнө 

С.Ажилдаа эргэж орсноос хойш 1 сарын дотор нэг удаа 500 000 төгрөгийг 
төлнө 

D. Байгууллага нь сарын дотор 1 050 000 төгрөгийг төлнө 

45. Нэгдлийн гишүүн \эмэгтэй\ нь хөдөө аж ахуйн нэгдэлд малчнаар 1962 онд 110, 
1965 онд 90,1966 онд 140,1967 онд 130, 1969 онд 250,1970 онд 240 хоног 
ажилласан гэвэл түүний нэгдэлд малчнаар ажилласан хугацааг хэдэн жилээр 
тооцох вэ? 

А. 4 жил 10 сар 

B. 4 жил 11 сар 

С. 2 жил 11 сар 20 хоног 

D. 4 жил 3 сар 
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46. Даатгуулагч нь Ажилласан жил тэтгэврийн даатгалын шимтгэл нөхөн тооцох 
тухай хуулийн дагуу 1992 оны 7 сараас 2000 оныг дуустал хугацааг нөхөн 
тооцуулахаар хүсэлт гаргасан гэвэл тэрээр тэтгэврийн даатгалын санд хэдэн 
төгрөгийн шимтгэлийг нөхөн төлөх вэ? /Тухайн онуудад мөрдөж байсан 
хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ: 1995, 1996, 1997, 1998 оны 7-р сарын 1 
хүртэл 9600 төгрөг, 1998 оны 7-р сарын 1-нээс 2000 оны 10-р сарын 1-нийг хүртэл 
12000 төгрөг, 2000 оны 10-р сарын 1-нээс 2000 оны 12-р сарын 31-нийг дуустал 
18000 төгрөг байна/ 

А. Нөхөн тооцсон 7 жил 6 сар үүнээс 5 жилийн шимтгэлд 74 520 төгрөг төлнө 

B. Нөхөн тооцсон 8 жил 6 сар үүнээс 6 жилийн шимтгэлд 78 120 төгрөг төлнө 

С.Нөхөн тооцсон 9 жил  үүнээс 4 жилийн шимтгэлд 66 600 төгрөг төлнө 

D. Нөхөн тооцсон 10 жил  үүнээс 6 жилийн шимтгэлд 71 800 төгрөг төлнө 

47. Даатгуулагч нь Ажилласан жил тэтгэврийн даатгалын шимтгэл нөхөн тооцох 
тухай хуулийн дагуу 1990 оны 1 сараас 1994 оны 07 сар дуустал, 1995 оны 1-р 
сарын 1-нэс 1999 оны 12-р сарыг дуустал хугацааг нөхөн тооцуулахаар хүсэлт 
гаргасан гэвэл тэрээр тэтгэврийн даатгалын санд хэдэн төгрөгийн шимтгэлийг 
нөхөн төлөх вэ? /Тухайн онуудад мөрдөж байсан хөдөлмөрийн хөлсний доод 
хэмжээ: 1995, 1996, 1997, 1998 оны 7-р сарын 1 хүртэл 9600 төгрөг, 1998 оны 7-р 
сарын 1-нээс 2000 оны 10-р сарын 1-нийг хүртэл 12000 төгрөг, 2000 оны 10-р 
сарын 1-нээс 2000 оны 12-р сарын 31-нийг дуустал 18000 төгрөг байна/ 

А. 78120 төгрөг төлнө 

B.74520 төгрөг төлнө 

С.61 920 төгрөг төлнө 

D.56520 төгрөг төлнө  

48.Авто машин засварын компани нь 2014 оны 7-р сард ажилтан “Б”-д 2 100 000 
төгрөгийн, ажилтан “Ж”-д 2 270 000 төгрөгийн, Бусад ажилтнуудад нийтдээ 
49 800 000 төгрөгийн хөдөлмөрийн хөлсийг тус тус олгосон бөгөөд тэдэнд 
олгосон цалингийн хэмжээ нь шимтгэл ногдуулах сарын хөдөлмөрийн хөлсний 
дээд хэмжээнээс хэтрээгүй байна. Энэ тохиолдолд тухайн компани болон 
даатгуулагчид нь нийгмийн даатгалын санд 7-р сард хэдэн төгрөгийн шимтгэлийг 
тооцож төлөх вэ? 

А. Ажил олгогч 6 973 200 төг, даатгуулагч 5 0640 000 төг төлнө 

B. Ажил олгогч 10 458 000 төг, даатгуулагч 3 840 000 төг төлнө 

С. Ажил олгогч 6 474 000 төг, даатгуулагч 5 417 000 төг төлнө  

D. Ажил олгогч 7 042 100 төг, даатгуулагч 5 364 000 төг төлнө 

49. Дуу бүжгийн чуулга нь хөгжимчин “Т”-д 2014 оны 7-р сарын үндсэн цалинд 
650 000 төг, үр дүнгийн шагналд 75 000 төг, хоол, унааны хөнгөлөлтөнд 31 500 
төг, илүү цагийн хөлсөнд 24 4000 төгрөгийг тус тус олгосон гэвэл тухайн 
даатгуулагч нь энэ сард нийгмийн даатгалын санд хэдэн төгрөгийн шимтгэл 
төлөх вэ? 

А. Шимтгэлд 85 899 төг төлнө  

B. Шимтгэлд  78 090 төг төлнө 

С. Шимтгэлд 93 780 төг төлнө 

D. Шимтгэлд 101 517 төг төлнө 
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50. Зам гүүрийн ажил эрхэлдэг компани нь 80 ажилтантай бөгөөд тус компани 
улирлын чанартай ажил, үйлчилгээ эрхэлдэг. Тус компанид хөдөлмөрийн 
гэрээгээр ажилладаг 63 ажилтны хийж байсан зам гүүрийн ажил 2013 оны 10, 
11,12 саруудад зогссон гэвэл ажил олгогч нь эдгээр ажилтнуудын ажилгүй байсан 
дээрх хугацааны нийгмийн даатгалын шимтгэлийг сарын хэдэн төгрөгийн 
орлогоос тооцож, хэдэн төгрөгийг  санд төлөх вэ?  

А. Шимтгэлийг сарын 192 000 төгрөгийн орлогоос тооцож, санд 4 717 440 төг 
төлнө 

B.Шимтгэлийг сарын 140 400 төгрөгийн орлогоос тооцож, санд 3 449 628 төг 
төлнө 

С.Шимтгэлийг сарын 200 000 төгрөгийн орлогоос тооцож, санд 4 536 000 төг 
төлнө  

D.Шимтгэлийг сарын 207 000 төгрөгийн орлогоос тооцож, санд 5 085 990 төг 
төлнө 

51.Даатгуулагч нь тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 26 жил төлж, 60 насанд хүрээд 
өндөр насны тэтгэврийг сард 363000 төгрөгөөр тогтоолгосон бөгөөд тэрээр 
тэтгэвэр тогтоолгосноос хойш нэгэн сургуульд сарын 650 000 төгрөгийн цалинтай 
ажлыг хийж байгаа. Тус сургууль болон энэхүү тэтгэвэр авагчийн ажиллаж байх 
хугацаанд авч буй сарын цалин орлогоос нийгмийн даатгалын шимтгэлийг хэдэн 
төгрөгөөр тооцож, санд төлж байх вэ?  

А. Сургууль 71 500 төг, ажиллаж буй тэтгэвэр авагч 6 500 төг төлнө  

B. Сургууль 78 000 төг, ажиллаж буй тэтгэвэр авагч 63 700 төг төлнө  

С. Сургууль 57 200 төг, ажиллаж буй тэтгэвэр авагч 50 700 төгрөг төлнө 

D.Сургууль 84 500 төг, ажиллаж буй тэтгэвэр авагч 78 100 төг төлнө  

52.Ардын армийн … дугаар ангид цэргийн албыг 8 жил хаасан иргэн нь Нийгмийн 
даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуулийн дагуу өндөр насны 
тэтгэвэр тогтоолгохоор 2014 оны 5-р сард оршин суугаа дүүрэг\сум\-ийнхээ 
нийгмийн даатгалын хэлтэст холбогдох баримт бичгийг бүрдүүлж өгсний 
зэрэгцээгээр цэргийн алба хаасан дээрх хугацааны шимтгэлийг төлүүлэхээр 
хүсэлт гаргажээ. Түүний тухайн цэргийн байгууллагаас 1999-2007 онуудад авсан 
нийт цалин 17 855 000 төгрөг гэвэл улсын төсвөөс нийгмийн даатгалын санд 
хэдэн төгрөгийн шимтгэлийг нөхөн төлөх вэ? 

А. 2 588 975 төгрөгөөр тооцож төлүүлнэ 

B. 3 749 550 төгрөгөөр тооцож төлүүлнэ 

С. 1 249 850 төгрөгөөр тооцож төлүүлнэ 

D. 1 392 690 төгрөгөөр тооцож төлүүлнэ 

53. Сонгдо эмнэлэг нь өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгосон 3 эмчийг урьж ажиллуулж, 
сарын цалинд 3 300 000 төгрөг, бусад эмч, эмнэлгийн ажилтнуудын цалинд 
54 000 000 төгрөгийг тус тус олгохоор тооцсон гэвэл тухайн сард эмнэлэгийн 
болон эмч, ажилтнуудын нийгмийн даатгалын шимтгэлийг хэдэн төгрөгөөр 
тооцож, санд төлөх вэ? 

А.  Эмнэлэг 6 876 000 төг, эмч, ажилтнууд 5 457 142 төг төлнө  

B. Эмнэлэг 5 904 580 төг, эмч ажилтнууд 5 730 000 төг төлнө 

С.Эмнэлэг 5 940 000 төг, эмч, ажилтнууд 5 400 000 төг төлнө 

D. Эмнэлэг 6 230 400 төг, эмч ажилтнууд 5 657 400 төг төлнө  
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54. Дулааны цахилгаан станц нь 2014 онд 53 700 000 төгрөгийн шимтгэлийг 
үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын санд төлөхөөр 
тооцож төлөвлөсөн гэвэл тус байгууллагын хөдөлмөрийн хөлсний сан, түүнтэй 
адилтгах орлогын 2014 оны төлөвлөгөөг: 

А. Хөдөлмөрийн хөлсний сан, түүнтэй адилтгах орлогыг 1 790 000 000 
төгрөгөөр тооцно 

B.Хөдөлмөрийн хөлсний сан түүнтэй адилтгах орлогыг 2 685 000 000 
төгрөгөөр тооцно 

С. Хөдөлмөрийн хөлсний сан түүнтэй адилтгах орлогыг 5 370 000 000 
төгрөгөөр тооцно 

D. Хөдөлмөрийн хөлсний сан түүнтэй адилтгах орлогыг 1 650 000 000 
төгрөгөөр тооцно 

55. Нэгдлийн гишүүн \эрэгтэй\ нь хөдөө аж ахуйн нэгдэлд малчнаар 1960 онд 150, 
1965 онд 110,1966 онд 150,1967 онд 180, 1970 онд 250 хоног 1989 онд 240, 1990 
онд 250 хоног тус тус ажилласан гэвэл түүний нэгдэлд малчнаар ажилласан 
хугацааг хэдэн жилээр тооцох вэ? 

А. 4 жил 10 сар 

B.  3 жил 11 сар 

С. 5 жил 11 сар 20 хоног 

D. 5 жил 3 сар 

56.Даатгуулагч нь 1989 оны 6-р сараас-1992 оны 6-р сар дуустал хугацаат цэргийн 
алба хаасан, 1994 оны 9-р сараас 1998 оны 6-р сар дуустал хугацаанд Барилгын 
техникумд өдрийн ангид суралцаж төгссөн, мөн оны 7-р сараас эхлэн хувиараа 
хөдөлмөр эрхэлж байгаа бөгөөд энэ хугацаанд шимтгэл төлөөгүй байна. Тухайн 
даатгуулагч нь ажилгүй буюу шимтгэл төлөөгүй байсан хугацааны тэтгэврийн 
даатгалын шимтгэл нөхөн тооцуулах хүсэлт гаргасан гэвэл тэрээр тэтгэврийн 
даатгалын санд хэдэн сард ногдох шимтгэлийг  нөхөн төлөх вэ? /Тухайн онуудад 
мөрдөж байсан хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ: 1995, 1996, 1997, 1998 оны 
7-р сарын 1 хүртэл 9600 төгрөг, 1998 оны 7-р сарын 1-нээс 2000 оны 10-р сарын 
1-нийг хүртэл 12000 төгрөг, 2000 оны 10-р сарын 1-нээс 2000 оны 12-р сарын 31-
нийг дуустал 18000 төгрөгбайна./ 

А. 132 сар, 78120 төгрөг 

B.48 сар, 54120 төгрөг 

С.56 сар, 37800 төгрөг 

D. 32 сар, 37800 төгрөг 

57. Технологийн дээд сургууль нь багш, ажилчдын 2014 оны 5-р сарын цалинд 48 800 
000 төгрөгийг, мөн сарын 1-ний өдрөөс эхлэн даатгуулагч 2 эхэд хүүхдээ асрах 
чөлөө олгохоор тус тус шийдвэрлэсэн гэвэл энэ байгууллагын болон 
даатгуулагчид нийгмийн даатгалын санд 5-р сард хэдэн төгрөгийн шимтгэл 
тооцож төлөх вэ?   

А. Ажил олгогч 5 410 240 төг, даатгуулагч 4 080 000 төг төлнө  

B. Ажил олгогч 5 397 952 төг, даатгуулагч 4 880 000 төг төлнө 

С. Ажил олгогч 5 856 000 төг, даатгуулагч 4 800 000 төг төлнө  

D. Ажил олгогч 5 902 080 төг, даатгуулагч 4 918 400 төг төлнө  
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58. Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлагийн 2013 оны жилийн эцсийн тайланг 
(НД№7)-аар санд 900 000 төгрөгийн шимтгэлийг дутуу төлсөн үлдэгдэл (ДТ)-тэй, 
2014 оны хөдөлмөрийн хөлсний сан 105 500 000 төгрөг бөгөөд үүнээс 1-9 сарын 
шимтгэлд 15 850 000 төгрөгийг харилцагч нийгмийн даатгалын байгууллагын 
сангийн дансанд хугацаанд нь төлсөн гэвэл уг агентлагийн гаргасан шимтгэл 
төлөлтийн 2014 оны 10 дугаар сарын 1-ний тайлангаар: 

А. Шимтгэлийн (ДТ) үлдэгдэл 6 300 000 төгрөг болно 

B. Шимтгэлийн (КТ) үлдэгдэл 900 000 төгрөг болно 

С.Шимтгэлийн (ДТ) үлдэгдэл 7 205 000 төгрөг болно 

D. Шимтгэлийн (ДТ) үлдэгдэл 6 305 000 төгрөг болно 

59. Худалдаа үйлчилгээний компани нь ажиллагчдын 2014 оны 1-р сарын үндсэн 
цалинд 17 800 000 төгрөгийг, гадаад улсаас урилгаар ажиллаж буй гадаад 
ажилтны цалинд 1 800 000 төгрөгийг, компаний ажилтнуудын үр дүнгийн шагнал 
урамшуулалд 3 700 000 төгрөгийг, хоол унааны хөнгөлөлтөнд 5 000 000 төгрөгийг 
тус тус олгохоор шийдвэрлэсэн гэвэл уг компани нь нийгмийн даатгалын санд 1-р 
сард нийтдээ хэдэн төгрөгийн шимтгэлийг тооцож, төлөх вэ?  

А. Шимтгэлд 5 565 000 төгрөг төлнө 

B. Шимтгэлд 6 509 000 төгрөг төлнө 

С. Шимтгэлд 6 226 000 төгрөг төлнө 

D. Шимтгэлд 5 943 000 төгрөг төлнө 

60.Ардын армийн ... дугаар ангид 2014 оны 7-р сарын 1-нээс эхлэн шинээр хугацаат 
цэргийн албанд 90 цэрэг татагдан ирж алба хааж байгаа гэвэл эдгээр хугацаат 
цэргийн албан хаагчдын нийгмийн даатгалын шимтгэлд 2014 оныг дуустал нийт 
хэдэн төгрөгийг санд төлөх вэ?  

А. Шимтгэлд 7 971 200 төгрөг төлнө  

B.Шимтгэлд 6 739  200 төгрөг төлнө 

С. Шимтгэлд 8 087 040 төгрөг төлнө 

D. Шимтгэлд 9 008 000 төгрөг төлнө 

61.Барилга угсралтын компани нь 60 ажилтантай бөгөөд улирлын чанартай ажил, 
үйлчилгээ эрхэлдэг. Тус компанид хөдөлмөрийн гэрээгээр ажилладаг 45 
ажиллагчдын гүйцэтгэж байсан барилга угсралтын ажил 2013 оны 11,12 сард 
зогссон гэвэл уг компани нь эдгээр ажиллагчдын ажил зогссон хугацааны 
нийгмийн даатгалын шимтгэлийг хэдэн төгрөгөөр тооцож, санд төлөх вэ?  

А.Шимтгэлд 4 867 200 төгрөгийг төлнө 

B.Шимтгэлд 2 808 000 төгрөгийг төлнө 

С. Шимтгэлд 2 920 320 төгрөгийг төлнө 

D. Шимтгэлд 2 073 600 төгрөгийг төлнө 

62. Орон сууц зуучлалын компани нь ажилтнуудад 2014 оны 7-р сарын үндсэн 
цалинд 35 800 000 төгрөг\эдгээр ажилтнуудын цалин нь шимтгэл ногдуулах 
хөдөлмөрийн хөлсний дээд хэмжээнээс хэтрээгүй\-ийг, үүнээс гадна мөн энэ сард 
нэг ажилтанд цалин, үр дүнгийн шагналд 2 800 000 төгрөгийг, нэг ажилтанд 2 200 
000 төгрөгийн цалинг тус тус тооцож олгохоор шийдвэрлэсэн. Энэ тохиолдолд 
тус компани нь 7-р сард нийгмийн даатгалын санд нийтдээ хэдэн төгрөгийн 
шимтгэлийг тооцож, төлөх вэ?  
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А. Шимтгэлд 7 897 120 төгрөг төлнө 

B. Шимтгэлд 8 234 000 төгрөг төлнө 

С. Шимтгэлд 8 452 000 төгрөг төлнө 

D.Шимтгэлд 7 539 120 төгрөг төлнө 

63.Иргэн “Г”-ийг 2014 оны 2-р сарын 1-нээс хилс хэргээр 4 сар хоригдож ял 
эдэлсэнийг нь шүүхээр тогтоогджээ. Тухайн иргэний хилс хэргээр ял эдлэхийн 
өмнө авч байсан сарын дундаж цалин 800 000 төгрөг гэвэл ажил олгогч нь 
нийгмийн даатгалын санд хэдэн төгрөгийг шимтгэлийг ямар хугацаанд төлөх вэ? 

А. Ажил олгогч дараа сарын 5-ны дотор 352 000 төгрөг төлнө 

B. Ажил олгоч тухайн сард нь багтаан 220 000 төгрөг төлнө 

С. Ажил олгогч нэг удаа 249 600 төгрөг төлнө 

D. Ажил олгогч сардаа 384 000 төгрөг төлнө  

64. Хилийн цэргийн ... дугаар ангид 2014 оны 8-р сард 150 хугацаат цэрэг алба хааж 
байгаа гэвэл санд эдгээр цэргүүдийн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг тухайн 
сард хэдэн төгрөгөөр тооцож, төлөх вэ? 

А. Цэргийн албан хаагч учир шимтгэл төлөхгүй 

B.Шимтгэлд 2 246 400 төгрөг төлнө  

С. Шимтгэлд 2 396 160 төгрөг төлнө 

D. Шимтгэлд 3 379 200 төгрөг төлнө 

65. Батлан хамгаалахын их сургуульд 2014 оны 9-р сарын 1-нд шинээр 300 сонсогч 
элсэн суралцаж байгаа гэвэл эдгээр сонсогчдын нийгмийн даатгалын шимтгэлд 
2014 онд нийт хэдэн төгрөгийг санд төлөх вэ?  

А. Шимтгэлд 17 971 200 төгрөг төлнө 

B. Шимтгэлд 13 478 400 төгрөг төлнө 

С.Шимтгэлд  25 344 000 төгрөг төлнө 

D. Шимтгэлд 19 008 000 төгрөг төлнө 

66. Батлан хамгаалах яамны харьяа Ардын армийн ... дугаар ангид 2014 оны 10-р 
сарын 1-нээс хугацаат цэргийн албанд 100 цэрэг татагдаж, алба хааж байгаа 
гэвэл тус ангиас он дуустал эдгээр цэргүүдийн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 
хэдэн төгрөгөр тооцож, санд төлөх вэ?   

А. Цэргийн албан хаагч учир шимтгэл төлөхгүй 

B. Шимтгэлд 4 492 800 төгрөг төлнө 

С.Шимтгэлд 6 912 800 төгрөг төлнө 

D. Шимтгэлд 3 379 200 төгрөг төлнө 

67. Хүүхдийн цэцэрлэгийн ажилтнуудын 2014 оны 4-р сарын цалинд 14 000 000 
төгрөгийг, үүнээс гадна тэтгэвэр тогтоолгон ажиллаж байгаа нэг ажилтны цалинд 
1 000 000 төгрөгийг тус тус олгосон бөгөөд мөн энэ сард хүүхэд асрах чөлөөтэй 
нэг даатгуулагч эх байгаа гэвэл уг байгууллага нь тухайн сард санд нийт хэдэн 
төгрөгийн шимтгэлийг тооцож, төлөх вэ? 

А.Шимтгэлд 3 120 976 төгрөг төлнө 

B. Шимтгэлд 3 164 986 төгрөг төлнө 



289 

С. Шимтгэлд 3 450 000 төгрөг төлнө 

D. Шимтгэлд 3 464 976 төгрөг  төлнө 

68. Батлан хамгаалах яамны харьяа ... дугаар ангийн нийт ажилтнуудын 2014 оны 6 
сарын цалингийн сан нь 75 000 000 төгрөг бөгөөд үүнээс хөдөлмөрийн гэрээгээр 
ажилладаг энгийн орон тооны ажиллагчдын цалинд 25 000 000 төгрөгийг, цэргийн 
орон тооны албан хаагчдын цалинд 50 000 000 төгрөгийг олгохоор тооцсон гэвэл 
тус ангиас санд энэ сард хэдэн төгрөгийн шимтгэлийг тооцож, төлөх вэ?  

А.Шимтгэлд 15 750 000  төгрөг төлнө 

В.Шимтгэлд 3 000 000 төгрөг төлнө 

С.Шимтгэлд 7 250 000 төгрөг төлнө 

D.Шимтгэлд 5 250 000 төгрөг төлнө 

69. Төв аймгийн Жаргалант сумын Засаг даргын тамгын газартай хамтран 2014 онд 
иргэний хамгаалалтын дайчилгааны журмаар сумын төвийн ажилгүй 16 иргэнийг 
авч 2 сар ажиллуулжээ. Дээрх хугацаанд эдгээр иргэдийн нийгмийн даатгалын 
шимтгэлийг хэдий хэмжээний орлогоос тооцож, ямар байгууллага хариуцаж санд 
төлөх вэ? 

А. Жаргалант сумын Төрийн сангийн тасаг 239 616 төгрөгийг төлнө 

B. Жаргалант сумын Засаг даргын тамгын газрын төрийн сангийн тасаг 
479 232 төгрөгийг төлнө 

С. Төв аймгийн НДХэлтэс 479 232 төгрөгийг төлнө 

D. Төв аймгийн НХҮХэлтэс 239 616 төгрөгийг төлнө 

70.Бичигтийн боомтод ажиллаж буй гаалийн улсын байцаагчийн 6 гэр бүлээс 2 
байцаагчийн гэр бүлийн хүнийг тухайн боомт ажлаар хангасан бөгөөд харин 4 
байцаагчийн гэр бүлийн хүнийг ажлын байраар хангаж чадаагүй тул гаалийн 
байгууллагаас эдгээр 4 байцаагчийн гэр бүлийн ажилгүй эхнэр буюу нөхрийн 
шимтгэлд 2014 оны 1-8 сард хэдэн төгрөг төлөх бэ? 

А. Шимтгэлд 552 960 төгрөг төлнө 

B. Шимтгэлд 430 080 төгрөг төлнө 

С. Шимтгэлд 675 840 төгрөг төлнө 

D. Шимтгэлд 460 800 төгрөг төлнө   

71. ОХУ-ын Москва хотод байгаа Дипломат төлөөлөгчийн газарт ажиллагч 2 хүний 
эхнэр, 1 хүний нөхөр тодорхой ажил эрхлээгүй байгаа бол эдгээр хүмүүсийн 
шимтгэлд сар бүр хэдэн төгрөгийг төлөх вэ? /Төрийн албан хаагчийн үндсэн 
цалингийн дундаж хэмжээг 438 600 төгрөг гэвэл/ 

А. Шимтгэлд 92 106 төгрөг төлнө 

B.Шимтгэлд 276 318 төгрөг төлнө 

С. Шимтгэлд 98685 төгрөг төлнө 

D. Шимтгэлд 144738 төгрөг төлнө 

72. Монгол Улсын Их хурлын 1997 оны 1 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 5 дугаар 
тогтоолын 1 дэх хэсгийн 2-т зааснаар Хөдөлмөр зохицуулалтын албанаас нөхөн 
олговор авч буй 13 иргэний тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг хэдэн төгрөгөөр 
тооцож Нийгмийн даатгалын сангийн 2015 оны төсөвт тусгах вэ? 

А. Шимтгэлийг 2 096 640 төгрөгөөр тооцно 
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B. Шимтгэлийг 2 336 256 төгрөгөөр тооцно 

С. Шимтгэлийг 1 708 387 төгрөгөөр тооцно 

D. Шимтгэлийг 3 294 720 төгрөгөөр тооцно 

73.  Нийгмийн даатгалын хэлтсээс 2014 онд үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс 
шалтгаалсан өвчний улмаас тахир дутуу болсон 178 иргэн тэтгэвэр авч байгаа 
гэвэл эдгээр тахир дутуугийн тэтгэвэр авагчдын тэтгэврийн даатгалын 
шимтгэлийг хэдэн төгрөгөөр тооцож, Нийгмийн даатгалын сангийн 2015 оны 
төсөвт тусгах вэ?  

А.Шимтгэлийг 31 988 736 төгрөгөөр тооцно 

B.Шимтгэлийг 28 707 840 төгрөгөөр тооцно 

С.Шимтгэлийг 45 223 320 төгрөгөөр тооцно 

D.Шимтгэлийг 30 758 400 төгрөгөөр тооцно 

74. Гандантэгчлэн хийдэд 2014 оны 8 сард 458 лам шавилан сууж байгаа бөгөөд 
эдгээр лам нарт сард 250 000 төгрөгийн зэд /цалин/ олгодог гэвэл тус хийд нь 
нийгмийн даатгалын санд нийтдээ хэдэн төгрөгийн шимтгэлийг тооцож, төлөх вэ? 

А.Шимтгэлд 6 859 008 төгрөг төлнө 

B.Шимтгэлд 13 718 016 төг төлнө 

С.Лам санваартан нь шимтгэл төлөхгүй  

D.Шимтгэлд 17 862 000 төгрөг төлнө 

75.Ачтан эмнэлэг нь эмч, ажилтнуудын 2014 оны 5-р сарын үндсэн цалинд 
32 500 000 төгрөгийг, илүү цагийн хөлсөнд 11 336 000 төгрөгийг, хоол унааны 
хөнгөлөлтөнд 5 000 000 төгрөгийг, ажиллаж буй тэтгэвэр авагчийн цалинд 1 400 
000 төгрөгийг тус тус олгохоор тооцсон гэвэл тухайн сард эмнэлэг болон 
даатгуулагчдын нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нийт хэдэн төгрөгөөр тооцож, 
санд төлөх вэ?  

А.Шимтгэлд 10 487 960 төгрөг төлнө 

B.Шимтгэлд 10 654 560 төгрөг төлнө 

С.Шимтгэлд 9 205 560 төгрөг төлнө 

D.Шимтгэлд 9 712 560 төгрөг төлнө  
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Нийгмийн даатгалын холбогдолтой бодлого  

/бодлогын хариу/ 

Асуулт  Хариулт  Асуулт  Хариулт  Асуулт  Хариулт  

1 D 26 B 51 C 

2 B 27 D 52 D 

3 C 28 A 53 D 

4 A 29 D 54 A 

5 B 30 B 55 C 

6 C 31 B 56 C 

7 B 32 D 57 B 

8 D 33 B 58 C 

9 A 34 A 59 D 

10 D 35 A 60 C 

11 C 36 D 61 D 

12 D 37 A 62 C 

13 A 38 C 63 C 

14 D 39 C 64 B 

15 B 40 B 65 A 

16 B 41 A 66 B 

17 C 42 A 67 A 

18 D 43 B 68 C 

19 A 44 A 69 B 

20 B 45 B 70 A 

21 C 46 B 71 D 

22 C 47 C 72 A 

23 A 48 D 73 B 

24 A 49 B 74 D 

25 D 50 A 75 A 
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Тэтгэмжийн даатгалтай холбогдолтой бодлого 

Хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсаны тэтгэмж 

1.Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийг 2014 оны 10-р сарын 1хүртэл 1 жил 1 сар төлсөн 
даатгуулагч нь ердийн өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвараа 2014 оны 10-р сарын 
21-нээс эхлэн нийт 9 хоногийн хугацаагаар алдсанаар эмнэлгийн хуудас 
бичүүлжээ.Даатгуулагч нь цалинд 2014 оны 7 сард 820 000 төгрөг, 8 сард 835 000 
төгрөг, 9 сард 780 000 төгрөг, 10-р сарын эхний 15 хоногт 350 000 төгрөг тус тус 
авсан гэвэл түүний тэтгэмжийг:  

А.Ажил олгогчоос 96627 төгрөг, тэтгэмжийн даатгалын сангаас 38651 төгрөг 
тус тус олгоно 

B.Ажил олгогчоос 38500 төгрөг, тэтгэмжийн даатгалын сангаас 91119 тус тус 
олгоно 

С.Ажил олгогчоос 95715 төгрөг 40 мөнгө, тэтгэмжийн даатгалын сангаас 39143 
төгрөг 08 мөнгө тус тус олгоно 

D.Ажил олгогчоос 90710 төгрөг 16 мөнгө, тэтгэмжийн даатгалын сангаас 19140 
төгрөг 58 мөнгө тус тус олгоно 

2.Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийг 2014 оны 9-р сарын 21 хүртэл 11 сар төлсөн 
даатгуулагч нь ердийн өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвараа 2014 оны 9-р сарын 
22-ноос 10-р сарын 1 хүртэл алдаж амбулаториор эмчлүүлэн 138  333 төгрөгийн 
тэтгэмж авчээ. Улмаар 10-р сарын 1-нээс эхлэн нийт 8 хоногийн хугацаагаар 
эмнэлэгт хэвтэж эмнэлгийн хуудас бичүүлжээ. Даатгуулагч нь цалинд 2014 оны 6 
сард 835000 төгрөг 7 сард 820000 төгрөг, 8 сард 835000 төгрөг тус тус авсан гэвэл 
түүний тэтгэмжийг: /ажилласан хоногийг 6 сар-21, 7 сар-20, 8 сар-21 гэж тооцох/ 

А.Ажил олгогчоос 96627 төгрөг, тэтгэмжийн даатгалын сангаас 38651 төгрөг 
тус тус олгоно 

B.Ажил олгогчоос 0 төгрөг, тэтгэмжийн даатгалын сангаас 120 483 төгрөг 84 
мөнгө тус тус олгоно 

С.Ажил олгогчоос 98809 төгрөг 52 мөнгө, тэтгэмжийн даатгалын сангаас 19762 
төгрөг 08 мөнгө тус тус олгоно 

D.Ажил олгогчоос 90710 төгрөг 16 мөнгө, тэтгэмжийн даатгалын сангаас 19140 
төгрөг 58 мөнгө тус тус олгоно 

3.Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийг 2014 оны 10-р сарын 1 хүртэл 15 жил 11 сар 
төлсөн сайн дураар даатгуулагч нь 2014 оны 10-р сарын 1-нээс эхлэн эмнэлэгт нийт 
14 хоног хэвтэж эмчлүүлсэн бөгөөд уг эмнэлэг нь түүнд эмнэлгийн хуудсыг бичиж 
олгосон байна. Сайн дураар даатгуулагч нь 2014 оны 7-р сард 1 920 000 төгрөг, 8-р 
сард 1 920 000 төгрөг, 9-р сард 1 920 000 төгрөгийн орлогоос тэтгэмжийн даатгалын 
шимтгэлийг сар бүр төлсөн гэвэл түүнд тэтгэмжийг: /ажлын хоног 7 сар-20, 8 сар-21, 
9 сар-22 хоног/ 

А.457 142 төгрөг, 85 мөнгөөр тооцож олгоно 

B.685 714 төгрөг, 28 мөнгөөр тооцож олгоно 

С.393 999 төгрөг, 99 мөнгөөр тооцож олгоно 

D.502 857 төгрөг, 14 мөнгөөр тооцож олгоно 

4. Сайн дурын даатгуулагч А нь нийгмийн даатгалын санд 9 жил шимтгэл төлсөн 
бөгөөд тэтгэмжийн даатгалын санд шимтгэл төлсөн сүүлийн 3 сарын орлогын 
дундаж нь 1 226 500 төгрөг.А нь 2014 оны 09 сарын 16-наас 09 сарын 25-ны 
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хооронд хөдөлмөрийн чадвараа түр алдаж эмчлүүлсэн.Түүнд олгогдох тэтгэмжийн 
хэмжээг тооцно уу /ажлын өдрийн дундаж хоногийг 21,2-оор тооцох/ 

А. Тэтгэмжинд 254 557 төгрөг олгоно 

B.Тэтгэмжинд 208 273  төрөг олгоно 

С.Тэтгэмжинд 347123 төгрөг олгоно 

D.Тэтгэмжинд 318196 төгрөг олгоно 

5.Сайн дурын даатгуулагч А нь нийгмийн даатгалын санд 6 сар шимтгэл төлсөн 
бөгөөд тэтгэмжийн даатгалын санд шимтгэл төлсөн сүүлийн 3 сарын орлогын 
дундаж нь 626 500 төгрөг. А нь 2014 оны 09-р сарын 16-наас 09-р сарын 25-ныг 
дуустал хөдөлмөрийн чадвараа түр алдаж эмчлүүлсэн.Түүнд олгогдох тэтгэмжийн 
хэмжээг тооцно уу /ажлын өдрийн дундаж хоногийг 21.2-оор тооцох/ 

А. Тэтгэмжинд 125 300 төгрөг олгоно 

B. Тэтгэмжинд 118 207 төгрөг олгоно 

С. Тэтгэмжинд 149 505 төгрөг олгоно 

D.Тэтгэмжинд 181 960 төгрөг олгоно 

6. Нийгмийн даатгалын санд тасралтгүй 23 жил шимтгэл төлж ажилласан сайн дурын 
даатгуулагчийн шимтгэл төлсөн сүүлийн 3 сарын орлогын дундаж нь 650 000 төгрөг. 
Даатгуулагч нь 2014 оны 09-р сарын 16-наас 09-р сарын 29-ныг хүртэл 
хөдөлмөрийн чадвараа түр алдаж эмчлүүлсэн.Түүнд тэтгэмжийг хэдэн төгрөгөөр 
тооцож олгох вэ? /ажлын өдрийн дундаж хоногийг 21.2-оор тооцох/ 

А. Тэтгэмжинд 162 500 төгрөг олгоно 

B. Тэтгэмжинд 177 272 төгрөг олгоно 

С. Тэтгэмжинд 149 505 төгрөг олгоно 

D. Тэтгэмжинд 206 957 төгрөг олгоно 

7. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нийтдээ 16 жил төлсөн, даатгуулагч “Х” нь 
хөдөлмөрийн чадвараа 2014 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрөөс 06 дугаар сарын 
18-ны өдөр хүртэл хугацаанд түр алдсан. Даатгуулагч нь цалинд 2014 оны 05-р 
сард 2 092 000 төг, 04-р сард 1 988 000 төг, 03-р сард 1 568 000 төгрөгийг тус тус 
авсан гэвэл түүнд ажил олгогчоос болон тэтгэмжийн даатгалын сангаас олгох 
хөдөлмөрийн чадвар алдсаны тэтгэмжийг хэдэн төгрөгөөр тооцож олгох вэ?  

А.Ажил олгогчоос 310 200 төг, тэтгэмжийн даатгалын сангаас 456 183 төгрөг 
олгоно 

B. Ажил олгогчоос 374 400 төг, тэтгэмжийн даатгалын сангаас 561 600 төгрөг 
олгоно 

С. Ажил олгогчоос 249 600 төг, тэтгэмжийн даатгалын сангаас 499 200 төгрөг 
олгоно 

D.Ажил олгогчоос 312 000 төг, тэтгэмжийн даатгалын сангаас 436 800 төгрөг 
олгоно 

8.Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийг 2014 оны 2-р сарын 1 хүртэл 4 жил 1 сар төлсөн 
сайн дурын даатгуулагч Б нь 2014 оны 2-р сарын 22-ноос сүрьеэ өвчний улмаас 
удаа дараа эмнэлэгт ажлын 98 хоног эмчлүүлжээ. Б нь 2014 оны 9-р сарын 1-нээс 
мөн сарын 8-ныг хүртэл дахин эмчлүүлсэн бөгөөд 2013 оны 11 сард 800 000 төгрөг, 
12 сард 800 000 төгрөг, 2014 оны 1 сард 500 000 төгрөгийн хөдөлмөрийн хөлс, 
орлогоос тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийг төлсөн гэвэл түүний тэтгэмжийг: 
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/ажилласан хоногийг 2013 оны 11 сард 21, 12 сард 22, 2014 оны 1 сард 22 гэж 
тооцно/ 

А. 93 000 төгрөг 85 мөнгөөр тооцож олгоно  

B. 80 769 төгрөг 20 мөнгөөр тооцож олгоно 

С. 87 018 төгрөг 52 мөнгөөр тооцож олгоно 

D. 83 333 төгрөг 52 мөнгөөр тооцож олгоно 

9. Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийг 2014 оны 10-р сарын 1 хүртэл 1 жил 1 сар 
төлсөн даатгуулагч нь хүүхдээ 132 хоног тээгээд дутуу төрүүлжээ. Улмаар 
хөдөлмөрийн чадвараа 2014 оны 10-р сарын 15-наас эхлэн нийт 7 хоногийн 
хугацаагаар алдсанаар эмнэлгийн хуудас бичүүлжээ. Даатгуулагч нь цалинд 2014 
оны 7 сард 800 000 төгрөг, 8 сард 800 000 төгрөг, 9 сард 800 000 төгрөг, 10-р сарын 
эхний 15 хоногт 400 000 төгрөг тус тус авсан гэвэл түүний тэтгэмжийг: /ажлын хоног 
7 сар-20, 8 сар-21, 9 сар-22 хоног/ 

А. Ажил олгогчоос 96 627 төгрөг, тэтгэмжийн даатгалын сангаас 38 651 төгрөг 
тус тус олгоно 

B. Ажил олгогчоос 38 500 төгрөг, тэтгэмжийн даатгалын сангаас 91 119 төгрөг  
тус тус олгоно 

С. Ажил олгогчоос 95 238 төгрөгийн тэтгэмж  олгоно.  

D. Ажил олгогчоос 90 710 төгрөг 16 мөнгө, тэтгэмжийн даатгалын сангаас 19 
140 төгрөг 58 мөнгө тус тус олгоно 

Жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмж 

10.Сайн дураар даатгуулагч эх нь сар бүр 1 200 000 төгрөгөөс тооцож тэтгэмжийн 
даатгалын шимтгэлийг 2014 оны 7-р сарын 1 хүртэл тасралтгүй 10 сар төлж 
байгаад гэрээгээ цуцалж мөн сарын 1-ний өдрөөс эхлэн сарын 1 000 000 төгрөгийн 
цалинтай ажилд орсон. Тэрээр уг цалингаас тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийг 7, 8, 
9 сард тасралтгүй төлж байгаад мөн оны 10-р сарын 1-нээс жирэмсний эмнэлгийн 
хуудас бичүүлжээ.Түүний жирэмсний тэтгэмж бодох сарын хөдөлмөрийн хөлс, 
орлогын дунджийг хэдэн төгрөгөөр тооцох вэ? 

А.Тэтгэмж бодох сарын хөдөлмөрийн хөлс, орлогын дунджийг 1 200 000 
төгрөгөөр тооцно 

B.Тэтгэмж бодох сарын хөдөлмөрийн хөлс, орлогын дунджийг 1 150 000 
төгрөгөөр тооцно 

С.Хуульд зааснаар албан журмын болон сайн дурын даатгалын шимтгэл төлөх 
хугацааг хангаагүй тул жирэмсний тэтгэмж авах эрх үүсэхгүй  

D.Тэтгэмж бодох сарын хөдөлмөрийн хөлс, орлогын дунджийг 1 000 000 
төгрөгөөр тооцно 

11. Сайн дураар даатгуулагч эх нь сар бүр 1 200 000 төгрөгөөс тооцож тэтгэмжийн 
даатгалын шимтгэлийг 2014 оны 7-р сарын 1 хүртэл тасралтгүй 10 сар төлж 
байгаад гэрээгээ цуцалж мөн сарын 1-ний өдрөөс эхлэн сарын 1 000 000 төгрөгийн 
цалинтай ажилд орсон. Тэрээр уг цалингаас тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийг 7, 
8, 9 сард тасралтгүй төлж байгаад мөн оны 10-р сарын 1-нээс жирэмсний 
амралтаа эдлэхээр эмнэлгийн хуудас бичүүлжээ. Түүнд олгох жирэмсний 
тэтгэмжийг хэдэн төгрөгөөр тооцох вэ? /ажлын хоног-43/ 

А.Тэтгэмжинд 2 070 754  төгрөг олгоно 

B.Тэтгэмжинд 1 901 533 төгрөг олгоно 
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С.Хуульд зааснаар албан журмын болон сайн дурын даатгалын шимтгэл төлөх 
хугацааг хангаагүй тул жирэмсний тэтгэмж авах эрх үүсэхгүй  

D.Тэтгэмжинд 2 332 547 төгрөг олгоно 

12.Нийгмийн даатгалын байгууллага /байцаагч/-тай сайн дураар даатгуулагч эх нь 
2013 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн гэрээ байгуулж сар бүр 900 000 төгрөгөөс 
тооцож, нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 2013 оны 12-р сарын 31-ний өдрийг 
дуустал тасралтгүй төлж байсан гэрээгээ 2014 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс мөн 
оны 12-р сарын 31-ний өдрийг дуусталх хугацаагаар үргэлжлүүлэн сунгаж 
баталгаажуулсан.Тэрээр дээрх орлогоос тооцож 2014 оны 1-5 сарын шимтгэлийг 
сар бүр төлсөн, харин 6 сард төлөх, шимтгэл, ногдох алдангийг 7-р сарын 
шимтгэлийн хамт төлжээ. Даатгуулагч эх нь 8-р сарын шимтгэлийг хугацаанд нь 
төлөөд 9-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн жирэмсний амралтаа эдлэхээр эмнэлгийн 
хуудсаа бичүүлсэн гэвэл түүнд жирэмсний, амаржсаны тэтгэмж авах эрх үүсэх үү? 

А.Даатгуулагч эх нь 7-р сард 6 сарын шимтгэлийг нөхөн төлүүлсэн тул түүнд 
тэтгэмж авах эрх үүсэхгүй 

B.Даатгуулагч эх нөхөн даатгал хийсэн тул халамжийн сангаас тэтгэмж олгоно  

С.Хуульд заасны дагуу сайн дурын даатгуулагч эхэд жирэмсний, амаржсаны 
тэтгэмж авах эрх үүсэх бөгөөд уг тэтгэмжийг 2013.09.01-2014.09.01 хүртэлх 
12 сарын хөдөлмөрийн хөлс, орлогын дунджаас бодож олгоно 

D.Даатгуулагч эх нь 7-р сард 6 сарын шимтгэлийг нөхөн төлсөн тул гэрээг 
цуцална 

13. Албан журмын даатгуулагч 2013 оны 6-р сараас 2014 оны 3-р сарын хүртэл сар 
бүр 800 000 төгрөгийн цалинтайгаар ажиллаж байгаад 4-р сарын 1-нээс өөрийн 
хүсэлтээр ажлаас чөлөөлөгдөж, сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулан 
тэтгэмжийн даатгaлын санд 4, 5 саруудад 1 000 000 төгрөгөөс тооцож шимтгэл 
төлсөн, Даатгуулагч эх нь 2014 оны 6-р сарын 1-нэс эхлэн жирэмсний болон 
амаржсаны эмнэлгийн хуудсыг бичүүлсэн гэвэл уг эхэд тэтгэмжийг хэдэн 
төгрөгөөр тооцож, олгох вэ? /120 хоног дотор ажлын өдөр-85/ 

А.Тэтгэмжинд 2 338 836 төгрөг олгоно 

B.Тэтгэмжинд 3341194 төгрөг олгоно 

С.Тэтгэмжинд 2 806 603 төгрөг олгоно 

D.Хуульд зааснаар албан журмын болон сайн дурын даатгалын шимтгэл төлөх 
хугацааг хангаагүй тул жирэмсний тэтгэмж авах эрх үүсэхгүй 

14. Даатгуулагч А нь 2011 оны 6-р сард МУБИС төгссөнөөс хойш 3 жил тасралтгүй 
албан журмаар даатгуулж, шимтгэл төлсөн байна. А-ын жирэмсний тэтгэмж 
бодуулсан хөдөлмөрийн хөлсний дундаж 750 000 төгрөг гэвэл түүнд амаржсаны 
тэтгэмжийг хэдэн төгрөгөөр тооцож олгох вэ?  /60 хоног дотор ажлын өдөр 42/ 

А.Тэтгэмжинд 1 064 858 төгрөг олгоно 

B.Тэтгэмжинд 2 971 698 төгрөг олгоно 

С.Тэтгэмжинд 1 485 849 төгрөг олгоно 

D.Тэтгэмжинд 2 533 300 төгрөг олгоно 

15.Сайн дурын даатгуулагч эх нь тэтгэмжийн даатгалын санд сүүлийн 6 жил 
тасралтгүй шимтгэл төлж байгаад жирэмсний тэтгэмж авчээ. Даатгуулагчийн 
жирэмсний тэтгэмж бодогдсон хөдөлмөрийн хөлсний дундаж нь 500 000 төгрөг 
гэвэл түүний амаржсаны тэтгэмжийг хэдэн төгрөгөөр тооцож олгох вэ? /60 хоног 
дотор ажлын өдөр 42/ 
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А.Тэтгэмжинд 990 556 төгрөг олгоно 

B.Тэтгэмжинд 693 396 төгрөг олгоно 

С.Тэтгэмжинд 1 386 792 төгрөг олгоно 

D.Тэтгэмжинд 1 100 800 төгрөг олгоно 

16. Даатгуулагч У нь 2013 оны 2-р сарын 1- нээс 2014 оны 1- сарыг дуустал хугацаанд 
хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллан сар бүр 720 000 төгрөгийн цалин авч байгаад 2-р 
сарын 1 нээс албан байгууллага нь татан буугдсаны улмаас ажилгүй болжээ. 
Улмаар 2014 оны 4-р сарын 1-ний өдөр нийгмийн даатгалын байгууллагатай сайн 
дурын даатгалын гэрээ байгуулан сард 1 000 000 төгрөгийн орлогоос тэтгэмжийн 
даатгалын санд шимтгэл төлсөн. 2014 оны 9-р сарын 1-нээс жирэмсний эмнэлгийн 
хуудсыг бичүүлсэн гэвэл даатгуулагч эхэд жирэмсний тэтгэмжийг хэдэн төгрөгөөр 
тооцож олгох вэ?   //60 хоног дотор ажлын өдөр 42/ 

А.Тэтгэмжинд 1 160 283 төгрөг олгоно  

B.Тэтгэмжинд  2 320 566 төгрөг олгоно 

С.Тэтгэмжинд 1 386 792 төгрөг олгоно 

D. Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл төлсөн хугацааны болзол хангаагүй тул 
жирэмсний тэтгэмж олгохгүй 

17.Албан журмын даатгуулагч Б нь 2013 оны 4-р сард хүүхэд төрүүлэн жирэмсний 
болон амаржсаны тэтгэмжийг 950 000 төгрөгийн хөдөлмөрийн хөлсний дунджаас 
бодуулсан. Улмаар хүүхдээ асрах чөлөөтэй байх хугацаанд ажил олгогч нь 
хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс тодорхой хувиар шимтгэл төлсөн. Б нь 
чөлөөтэй байх хугацаандаа дахин жирэмсэлж 2014 оны 9-р сарын 1-нээс 
жирэмсний эмнэлгийн хуудас бичүүлсэн гэвэл түүнд жирэмсний болон амаржсаны 
тэтгэмжийг бодох орлогыг хэдэн төгрөгөөс тооцох вэ?  

А.1 920 000 төгрөг  

B. 950 000 төгрөг  

С. 192 000 төгрөг  

D. 496 000 төгрөг  

18.Албан журмын даатгуулагч Б нь 2013 оны 4-р сард хүүхэд төрүүлэн жирэмсний 
болон амаржсаны тэтгэмжийг 800 000 төгрөгийн хөдөлмөрийн хөлсний дунджаас 
бодуулсан. Улмаар хүүхдээ асрах чөлөөтэй байх хугацаанд ажил олгогч нь 
хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс тодорхой хувиар шимтгэл төлсөн. Б нь 
чөлөөтэй байх хугацаандаа дахин жирэмсэлж 2014 оны 9-р сарын 1-нээс 
жирэмсний эмнэлгийн хуудас бичүүлсэн гэвэл түүнд олгох жирэмсний тэтгэмжийг 
хэдэн төгрөгөөр тооцож, олгох вэ? /60 хоног дотор ажлын өдөр 42/ 

А. Тэтгэмжинд 1 584 905 төгрөг олгоно 

B.Тэтгэмжинд 3 169 811 төгрөг олгоно 

С.Тэтгэмжинд 380 377 төгрөг олгоно 

D.Тэтгэмжинд 982 641 төгрөг олгоно 

19. Сайн дурын даатгуулагч нь сар бүр 500 000 төгрөгийн орлогоосоо нийгмийн 
даатгалын шимтгэл төлдөг ба 2014 оны 7-р сард нийдтээ 11 сар шимтгэл төлсөн 
тул жирэмсний тэтгэмж авах эрх үүсээгүй байжээ. Улмаар сайн дурын даатгалыг 
үргэжлүүлэн 2 сар төлж хүүхдээ төрүүлсний дараа амаржсаны тэтгэмж авах 
хүсэлтээ гаргажээ. Түүний амаржсаны тэтгэмжийг хэдэн төгрөгөөр тооцож, олгох 
вэ? /60 хоног дотор ажлын өдөр 42/ 
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А.Тэтгэмжинд 990 566 төгрөг олгоно 

B.Тэтгэмжинд 693 396 төгрөг олгоно 

С.Тэтгэмжинд 192 000 төгрөг олгоно 

D.Жирэмсний тэтгэмж авах эрх үүсээгүй тул амаржсаны тэтгэмж олгохгүй 

20. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нийтдээ 11 жил төлсөн, даатгуулагч эх нь 
жирэмсний эмнэлгийн хуудсыг 2014 оны 06 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн 
бичүүлэн авчээ. Даатгуулагч эхийн жирэмсний чөлөө авахын өмнө 12 сарын 
цалингийн дундаж нь 1 992 000 төгрөг гэвэл түүнд тэтгэмжийн даатгалын сангаас 
жирэмсний тэтгэмжийг хэдэн төгрөгөөр тооцож олгох вэ? \ажлын өдөр 42\ 

А.Тэтгэмжинд 3 803 774 төгрөг олгоно 

B.Тэтгэмжинд 3 946 415 төгрөг олгоно 

С.Тэтгэмжинд 3 713 206 төгрөг олгоно 

D.Тэтгэмжинд 3 894 338 төгрөг олгоно 

21. Даатгуулагч эх “Б” нь Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийг 1 жил 8 сар төлж байгаа 
даатгуулагч эх нь жирэмсний эмнэлгийн хуудсыг 2014 оны 9-р сарын 1-ний өдрөөс 
эхлэн бичүүлэн авчээ. Даатгуулагч эхийн жирэмсний чөлөө авахын өмнө 12 сарын 
цалингийн дундаж нь 992 000 төгрөг бол түүнд тэтгэмжийн даатгалын сангаас 
олгох жирэмсний тэтгэмжийг хэдэн төгрөгөөр тооцож олгох вэ? \ажлын өдөр 44\ 

А. Тэтгэмжинд 1 918 490 төгрөг олгоно 

B. Тэтгэмжинд 2 058 867 төгрөг олгоно  

С.Тэтгэмжинд 1 965 282  төгрөг олгоно 

D.Тэтгэмжинд 1 871 698 төгрөг олгоно 

22. Ерөнхий боловсролын сургуульд багшийн ажилтай даатгуулагч эхийн тэтгэмжийн 
даатгалын сангаас жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмж авч байх хугацаанд ажил 
олгогчоос нийгмийн даатгалын шимтгэлийг хэдэн төгрөгөөр тооцож, санд төлөх 
вэ?   

А.Шимтгэлд 84480 төгрөг төлнө 

B.Шимтгэлд 59904 төгрөг төлнө 

С.Шимтгэлд 7600 төгрөг төлнө 

D.Шимтгэлд 53760 төгрөг төлнө  

23. Сайн дурын даатгуулагч эх нь тэтгэмжийн даатгалын санд сүүлийн 6 жил 
тасралтгүй шимтгэл төлж байгаа бөгөөд 2013 онд сар бүр 700 000 төгрөгийн 
орлогоос, 2014 оны 1-6 сард сар бүр 1 300 000 төгрөгийн орлогоос тус тус шимтгэл 
төлж байгаа. Даатгуулагч эх 2014 оны 7-р сарын 1-нээс жирэмсний эмнэлгийн 
хуудас бичүүлсэн гэвэл жирэмсний тэтгэмжийг хэдэн төгрөгөөр тооцож олгох вэ? / 
ажлын өдөр 42/ 

А.Тэтгэмжинд 2 773 584 төрөг олгоно 

B.Тэтгэмжинд 1 386 792 төгрөг олгоно  

С.Тэтгэмжинд 970754 төгрөг олгоно 

D.Тэтгэмжинд 1 802 830 төгрөг олгоно 

24. Даатгуулагч У нь 2013 оны 2-р сарын 1 -нээс 2014 оны 1-р сарыг дуустал 
хугацаанд хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллан сар бүр 720 000 төгрөгийн цалин авч 
байгаад 2-р сарын 1 -нээс албан байгууллага нь татан буугдсаны улмаас ажилгүй 
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болжээ. Улмаар 2014 оны 3-р сарын 1-ний өдөр нийгмийн даатгалын 
байгууллагатай сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулан сард 1 000 000 төгрөгийн 
орлогоос тэтгэмжийн даатгалын санд шимтгэл сар бүр төлсөн. 2014 оны 9-р сарын 
1-нээс жирэмсний эмнэлгийн хуудсыг бичүүлсэн гэвэл даатгуулагч эхэд жирэмсний 
тэтгэмжийг хэдэн төгрөгөөр тооцож олгох вэ? /ажлын өдөр 42 гэх/ 

А.Тэтгэмжинд 1 192 641 төгрөг олгоно 

B.Тэтгэмжинд 1 426 415 төгрөг олгоно 

С.Тэтгэмжинд 1 981 132 төгрөг олгоно 

D.Тэтгэмжинд 1 703 773 төгрөг олгоно 

 

Оршуулгын тэтгэмж 

25.Тэтгэмжийн даатгалын сангаас оршуулгын тэтгэмжид зориулж 2014 онд 29 760 000 
төгрөг зарцуулахаар төлөвлөсөн гэвэл тус сангаас уг тэтгэмжийг хэдэн 
даатгуулагчид олгохоор төлөвлөсөн бэ? 

А. 48 хүнд олгоно 

B. 68 хүнд олгоно 

С. 75 хүнд олгоно 

D. 98 хүнд олгоно 

26. 2014 оны 1-р сарын 25 нд нас барсан даатгуулагчийн хөдөлмөрийн болон 
нийгмийн даатгалын дэвтрээс ажилласан хугацааг тооцож үзэхэд 1985 оны 6-р 
сарын 27-ноос 1988 оны 5-р сарын 3 хүртэл хугацаат цэргийн алба хаасан, 1989 
оны 8-р сарын 1-ээс 1991 оны 7-р сарын 1 хүртэл Сум дундын эмнэлэгт галчаар 
ажилласан байна. Талийгаачийн ар гэрийн хүмүүс нь оршуулгын тэтгэмж авах 
тухай өргөдөл, холбогдох материалыг бүрдүүлж нийгмийн даатгалын 
байгууллагад өгсөн гэвэл тэтгэмжийг: 

А.300 000 төгрөгөөр тооцож олгоно 

B.148 500 төгрөгөөр тооцож олгоно 

С. 620 000 төгрөгөөр тооцож олгоно 

D. Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөөгүй тул тэтгэмж олгохгүй       

27. Дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтсээс 2013 онд 1512 хүнд оршуулгын тэтгэмж 
олгосон гэвэл тэтгэмжийн даатгалын сангаас тэдний оршуулгын зардалд хэдэн 
төгрөгийг зориулан зарцуулсан бэ?  

А. Сангаас 453 600 000 төгрөг олгосон 

B. Сангаас 937 440 000 төгрөг  олгосон 

С. Сангаас 224 532 000 төгрөг олгосон 

D. Сангаас 290 304 000 төгрөг олгосон 

28.Аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтэс нь тэтгэмжийн даатгалын сангаас оршуулгын 
тэтгэмжинд зориулан 2013 онд 296 400 000 төгрөгийг зарцуулсан гэвэл уг 
тэтгэмжийг нас барсан хэдэн хүний ар гэрт олгосон бэ? 

А. 478 хүнд олгосон 

B. 1251 хүнд олгосон 

С. 758 хүнд олгосон 
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D. 988 хүнд олгосон 

29. 2014 оны эхний хагас жилд 58 тэтгэвэр авагч нас барсан гэвэл эдгээрийн 
оршуулгад зориулан тэтгэмжийн даатгалын сангаас хэдэн төгрөгийн тэтгэмжийг 
олгосон бэ? 

А. Тэтгэмжинд 35 960 000 төгрөг олгосон 

B.Тэтгэмжинд 17 400 000 төгрөг олгосон 

С.Тэтгэмжинд 20 300 000 төгрөг олгосон 

D.Тэтгэмжинд 29 300 000 төгрөг олгосон 

 

Ажилгүйдлийн тэтгэмж 

30. Даатгуулагч нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 2014 оны 9-р сарын 1 хүртэл 30 жил 
төлж байгаад өөрийн хүсэлтээр ажлаас чөлөөлөгдөж, ажилгүйдлийн тэтгэмж авах 
тухай өргөдөл, ажлаас халагдсан тушаал, нийгмийн даатгалын дэвтрээ бүрдүүлж 
нийгмийн даатгалын хэлтэст ирүүлсэн байна. Түүний сүүлийн 3 сарын 
хөдөлмөрийн хөлс, орлогын дундаж нь 989 000 төгрөг гэвэл ажилгүйдлийн 
тэтгэмжийг хэдэн төгрөгөөр тооцож олгох вэ? 

А.923 066 төгрөгөөр тооцож олгоно 

B.1 212 924 төгрөгөөр тооцож олгоно 

С.1 259 575 төгрөгөөр тооцож олгоно 

D.1 306 226 төгрөгөөр тооцож олгоно 

31.Даатгуулагч нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 2014 оны 10-р сарын 1 хүртэл 11 жил 
төлж ажиллаж байгаад орон тоо, зохион байгуулалтын өөрчлөлтөөр ажлаасаа 
чөлөөлөгдөж оршин суугаа дүүрэг, сумынхаа нийгмийн даатгалын байгууллага 
/байцаагч/-д тэтгэмж авах тухай өргөдөл холбогдох материалыг бүрдүүлж 
ирүүлсэн байна.Түүний 3 сарын хөдөлмөрийн хөлс, орлогын дундаж нь 1 265 400 
төгрөг гэвэл ажилгүйдлийн тэтгэмжийг: 

А.1 923 408 төгрөгөөр тооцож олгоно 

B. 2 721 803 төгрөгөөр тооцож олгоно 

С. 2 793 430 төгрөгөөр тооцож олгоно 

D. 2 506 910 төгрөгөөр тооцож олгоно 

32.Нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 4 жил 11 сар төлсөн даатгуулагч нь 2014 оны 2-р 
сарын 1-ний өдөр хүртэл  ажилгүйдлийн тэтгэмж авч дуусч мөн оны 2-р сарын 1-
нээс өөр ажилд орж ажилласан боловч 2014 оны 9-р сарын 15-наас орон тоо, 
зохион байгуулалтын өөрчлөлтөөр уг ажлаасаа чөлөөлөгдөж улмаар 
ажилгүйдлийн тэтгэмж авах хүсэлт гаргасан. Түүний 2014 оны 6, 7, 8 сарын 
хөдөлмөрийн хөлс орлогын дундаж нь 1 0516 00 төгрөг гэвэл ажилгүйдлийн 
тэтгэмжийг: 

А.1 696 448 төгрөгөөр тооцож олгоно 

B.1 607 161 төгрөгөөр тооцож олгоно 

С.1 884 942 төгрөгөөр тооцож олгоно 

D.Тэтгэмж олгохгүй 

33. Даатгуулагч 2005 оны 9-р сарын 1 нээс  2014 оны 8-р сарын 1 хүртэл шимтгэл 
төлж ажиллаж байгаад орон тоо, бүтцийн өөрчлөлтөөр ажлаасаа чөлөөлөгдөж, 
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тэрээр ажилгүйдлийн тэтгэмж авах тухай хүсэлтээ нийгмийн даатгалын хэлтэст 
ирүүлсэн байна. Түүний 3 сарын дундаж цалин 900 000 төгрөг гэвэл түүнд 
ажилгүйдлийн тэтгэмжийг хэдэн төгрөгөөр тооцож олгох вэ? \ажлын өдрийн 
дунджийг 21.2 гэж тооцно\ 

А. Тэтгэмжинд 2 258 490  төгрөг олгоно                 

B. Тэтгэмжинд 1 613 207 төгрөг олгоно                                           

С. Тэтгэмжинд 2 554 769 төгрөг олгоно                 

D.Тэтгэмжинд 1 451 886 төгрөг олгоно                 

34. Даатгуулагч нь 2014 оны 1 дүгээр сард орон тооны цомхотголоор ажлаасаа 
халагдсан. Түүний сүүлийн гурван сарын дундаж хөдөлмөрийн хөлс, орлого 
850 000 төгрөг ба 9 жил 11 сар ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл төлсөн, сарын 
ажлын өдрийн дунджийг 21,2 гэвэл түүний ажилгүйдлийн тэтгэмжийг хэдэн 
төгрөгөөр тооцож олгох вэ?  

А. Тэтгэмжинд 1 523 584 төгрөг олгоно                 

B. Тэтгэмжинд 801 886 төгрөг олгоно                                           

С. Тэтгэмжинд 1 828 301 төгрөг олгоно                 

D.Тэтгэмжинд 1 371 226 төгрөг олгоно                 

35. Хар төмөрлөгийн үйлдвэрт 13 жил нийгмийн даатгалын шимтгэл төлж ажилласан 
даатгуулагч “Т”-гийн ажлаас халагдахын өмнөх 3 сарын дундаж хөдөлмөрийн хөлс 
750 000 төгрөг байсан бөгөөд тэрээр 2014 оны 7 дугаар сараас эхлэн ажлаас 
чөлөөлж өгөхийг хүссэн өргөдлөө байгууллагын захиргаанд гаргасны дагуу түүнийг 
ажлаас чөлөөлсөн. Даатгуулагч Т-д олговол зохих ажилгүйдлийн тэтгэмжийг хэдэн 
төгрөгөөр тооцож олгох вэ?  /сарын ажлын өдрийн дундаж хоног 21,2/ 

А.Тэтгэмжинд 721 698 төгрөг олгоно 

B.Тэтгэмжинд 707 547 төгрөг олгоно 

С.Тэтгэмжинд 849 056 төгрөг олгоно 

D. Тэтгэмжинд 990 556 төгрөг олгоно 

36.Даатгуулагч нь 1989 оны 1-р сарын 1- нээс 2014 оны 7-р сарын 1 хүртэл 25 жил 6 
сар нийгмийн даатгалын шимтгэлийг төлж байгаад өөрийн хүсэлтээр ажлаасаа 
чөлөөлөгдөж ажилгүйдлийн тэтгэмж авах тухай өргөдөл холбогдох материалыг 
бүрдүүлж нийгмийн даатгалын хэлтэст ирүүлсэн байна. Түүний 3 сарын дундаж 
цалин 1 100 000 төгрөг, ажлын өдрийн дунджийг  21.2 гэж тооцно гэвэл түүнд олгох 
ажилгүйдлийн тэтгэмжийг хэдэн төгрөгөөр тооцох вэ?  

А.Тэтгэмжинд 933 962 төгрөг олгоно 

B.Тэтгэмжинд 1 452 830 төгрөг олгоно 

С.Тэтгэмжинд 1 037 735 төгрөг олгоно 

D.Тэтгэмжинд 1 245 283 төгрөг олгоно 

37.Даатгуулагч нь нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 2014 оны 10 сарын 1 хүртэл 9 жил 
төлж ажиллаж байгаад орон тоо, зохион байгуулалтын өөрчлөлтөөр ажлаасаа 
чөлөөлөгдөж, оршин суугаа дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэст тэтгэмж авах 
тухай хүсэлтээ гаргажээ. Түүний 3 сарын дундаж цалин 650 000 төгрөг  гэвэл түүнд 
олгох ажилгүйдлийн тэтгэмжийг хэдэн төгрөгөөр тооцох вэ? \сарын ажлын өдрийн 
дунджийг 21.2-оор тооцно \  

А.Тэтгэмжинд 1 747 641 төгрөг олгоно 
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B.Тэтгэмжинд 766 509 төгрөг олгоно 

С.Тэтгэмжинд 858 490 төгрөг олгоно 

D.Тэтгэмжинд 1 165 094 төгрөг олгоно 

38.Даатгуулагч нь ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэлийг 2008 оны 9-р сарын 1-нээс 
2014 оны 6-р сарын 1 хүртэл тасралтгүй төлж байгаад ажлаасаа өөрийн хүсэлтээр 
чөлөөлөгдсөн бөгөөд уг ажлаас халагдахын өмнө авч байсан 3 сарын дундаж 
цалин 550 000 төгрөг гэвэл түүнд олгох ажилгүйдлийн тэтгэмжийг хэдэн төгрөгөөр 
тооцох вэ? \сарын ажлын өдрийн дунджийг 21.2-оор тооцно\  

А.Тэтгэмжинд 985 796 төгрөг олгоно 

B.Тэтгэмжинд 518 867 төгрөг олгоно 

С.Тэтгэмжинд 622 641 төгрөг олгоно 

D.Тэтгэмжинд 726 414 төгрөг олгоно 

39.Даатгуулагч 1990 оноос өмнө 6 жил 10 сар улсад ажилласан, ажилгүйдлийн 
даатгалын шимтгэлийг 1998 оны 10-р сарын 1-нээс 2007 оны 1-р сарын 1 хүртэл, 
2013 оны 1-р сарын 1-нээс 12- р сарын 1-ний өдөр хүртэл төлсөн гэвэл түүний 
ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл төлсөн хугацааг хэдэн жилээр тооцож, 
тэтгэмжийг хэдэн хувиар бодож олгох вэ? 

А. 15 жил 11 сараар тооцож, 70 хувиар бодно  

B. 12 жилээр тооцож, 60 хувиар бодно 

С. 9 жил 2 сараар тооцож, 50 хувиар бодно 

D. 8 жил 3 сараар тооцож, 50 хувиар бодно 

40.Даатгуулагч хөдөлмөрийн сахилгыг ноцтой зөрчсөний улмаас ажлаас халагдаж, 
ажилгүйдлийн даатгалын сангаас 1 452 000 төгрөгийн ажилгүйдлийн тэтгэмж авч 
байх хугацаанд уг даатгуулагчийг хэргийн учир шүүхийн шийдвэрийн дагуу хорих 
ял эдлүүлэхээр шийдвэрлэсэн байна. Ажилгүйдлийн тэтгэмжээ авч дуусахаас 
ажлын 10 хоногийн өмнө шүүхийн шийдвэр хүчин төгөлдөр болсон гэвэл хэдэн 
төгрөгийн тэтгэмжийг тухайн даатгуулагчид олгохгүй вэ? 

А.Тэтгэмжинд 363 000 төгрөгийг олгохгүй  

B.Тэтгэмжинд 726 000 төгрөгийг олгохгүй  

С.Тэтгэмжинд 484 000 төгрөгийг олгохгүй  

D. Тэтгэмжинд 1 452 000 төгрөгийг олгохгүй  

41.Даатгуулагч 1990 оны 1-р сарын 1-нээс 2014 оны 9-р сарын 1 хүртэл шимтгэл төлж 
ажиллаж байгаад орон тооны цомхотголоор 2014 оны 9-р сарын 5-нд ажлаасаа 
чөлөөлөгдөж, улмаар ажилгүйдлийн тэтгэмж авах хүсэлтээ нийгмийн даатгалын 
байгууллага\байцаагч\-д гаргасан. Түүний 3 сарын хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй 
адилтгах орлогын дундаж 850 000 төгрөг бол ажилгүйдлийн тэтгэмжийг хэдэн 
төгрөгөөр тооцож олгох вэ? 

А.Тэтгэмжинд 2 133 018 төгрөг олгоно 

B.Тэтгэмжинд 1 828 301 төгрөг олгоно 

С.Тэтгэмжинд 1 523 584 төгрөг олгоно 

D.Тэтгэмжинд 1 371 226 төгрөг олгоно 

42. Даатгуулагч 1993 оны 1-р сарын 1- нээс 2014 оны 9-р сарын 1 хүртэл шимтгэл 
төлж ажиллаж байгаад өөрийн хүсэлтээр 2014 оны 9-р сарын 5-нд ажлаасаа 
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чөлөөлөгдөж,ажилгүйдлийн тэтгэмж авах тухай хүсэлтээ нийгмийн даатгалын 
байгууллага\байцаагч\-д гаргасан. Түүний 3 сарын хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй 
адилтгах орлогын дундаж 700 000 төгрөг бол ажилгүйдлийн тэтгэмжийг хэдэн 
төгрөгөөр тооцож олгох вэ? \ажлын өдрийн дундаж 21,2\ 

А.Тэтгэмжинд 594 339 төгрөг олгоно 

B.Тэтгэмжинд 660 377 төгрөг олгоно 

С.Тэтгэмжинд 792 452 төгрөг олгоно 

D.Тэтгэмжинд 924 528 төгрөг олгоно 

43.Даатгуулагч нь 2000 оны 5-р сарын 1 -нээс  2014 оны 7-р сарын 1 хүртэл нийгмийн 
даатгалын шимтгэлийг төлж байгаад өөрийн хүсэлтээр ажлаасаа чөлөөлөгдөж, 
ажилгүйдлийн тэтгэмж авах тухай өргөдөл холбогдох баримт материалыг 
бүрдүүлж, нийгмийн даатгалын хэлтэст ирүүлсэн байна. Түүний 3 сарын дундаж 
цалин 980 500 төгрөг гэвэл түүнд олгох ажилгүйдлийн тэтгэмжийг хэдэн төгрөгөөр 
тооцох вэ?  \ажлын өдрийн дунджийг  21.2 гэж тооцно\ 

А.Тэтгэмжинд 925 000 төгрөг олгоно 

B.Тэтгэмжинд 1 110 000 төгрөг олгоно 

С.Тэтгэмжинд 832 500 төгрөг олгоно 

D.Тэтгэмжинд 1 295 000 төгрөг олгоно 

44. Дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсээс 2014 оны эхний хагас жилд Хөдөлмөрийн 
хэлтсийн холбогдох дансанд мэргэжил олгох давтан сургалтын зардалд зориулж 
11 250 000 төгрөгийн санхүүжилт хийсэн бол ажилгүйдлийн тэтгэмж авч байгаа 
хэдэн даатгуулагч дээрх сургалтанд хамрагдсан бэ? 

А.Сургалтанд 225 даатгуулагч хамрагдсан  

B.Сургалтанд 230 даатгуулагч хамрагдсан  

С.Сургалтанд 120 даатгуулагч хамрагдсан  

D.Сургалтанд 250 даатгуулагч хамрагдсан  

 

ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас олгох тэтгэмж   

Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж 

45. Даатгуулагч нь нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 2014 оны 9-р сард 950 000 
төгрөгийн цалингаас бүрэн төлсөн.Тэрээр үйлдвэрлэлийн ослын улмаас 
хөдөлмөрийн чадвараа 2014 оны 10-р сарын 1-нээс нийт 11 хоног алдсан гэвэл 
түүнд хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмжийг: /9 сарын ажлын хоног 22 гэж 
тооцно/ 

А.Ажил олгогчоос 271428 төгрөг 54 мөнгийг,үйлдвэрлэлийн осол, 
мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас 135714 төгрөг 24 
мөнгийг тооцож олгоно 

B.Ажил олгогчоос 180952 төгрөг 36 мөнгийг,үйлдвэрлэлийн осол, 
мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас 226190 төгрөг 45 
мөнгийг тооцож олгоно 

С.Ажил олгогчоос 203571 төгрөгийг,үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс 
шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас 203571 төгрөгийг тооцож олгоно 
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D.Ажил олгогчоос 215 909 төгрөг 05 мөнгийг, үйлдвэрлэлийн осол, 
мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас 129 545 төгрөг 43 
мөнгийг тооцож олгоно 

46. Даатгуулагч нь нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 2014 оны 8-р сард 780 000 
төгрөгөөс 9-р сард 800 000 төгрөгөөс тус тус бүрэн төлсөн.Тухайн даатгуулагч нь 
мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвараа 2014 оны 10-р 
сарын 3-ний өдрөөс нийт ажлын 11 хоног алдсанаар эмнэлгийн хуудас бичүүлсэн 
гэвэл түүнд хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмжийг:/ ажлын хоног 8 сард 21, 
9 сард 22 гэж тооцно/ 

А.Ажил олгогчоос 220465 төгрөг 35 мөнгийг, үйлдвэрлэлийн осол, 
мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас 257209 төгрөг 23 
мөнгийг тооцож олгоно 

B.Ажил олгогчоос 183720 төгрөг 80 мөнгийг, үйлдвэрлэлийн осол, 
мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас 182720 төгрөг 65 
мөнгийг тооцож олгоно 

С.Ажил олгогчоос 183720 төгрөг 90 мөнгийг, үйлдвэрлэлийн осол, 
мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас 73 488 төгрөг 36 
мөнгийг тооцож олгоно 

D.Ажил олгогчоос 221465 төгрөг 80 мөнгийг,үйлдвэрлэлийн осол, 
мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас 180730 төгрөг 58 
мөнгийг тооцож олгоно 

47. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 2014 оны 9-р сард 850 000 төгрөгөөс төлсөн 
даатгуулагч нь мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвараа 
2014 оны 10-р сарын 2-ноос ажлын 19 хоног алдсанаар эмнэлгийн хуудас 
бичүүлжээ. Түүнд хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмжийг :/ажлын хоног- 9-р 
сард - 22/ 

А.Ажил олгогчоос 193 181 төгрөг 80 мөнгийг, үйлдвэрлэлийн осол, 
мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас 309 090 төгрөг 88 
мөнгийг тооцож олгоно 

B.Ажил олгогчоос 183 720 төгрөг 80 мөнгийг, үйлдвэрлэлийн осол, 
мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас 182 720 төгрөг 65 
мөнгийг тооцож олгоно 

С.Ажил олгогчоос 283 720 төгрөг 90 мөнгийг, үйлдвэрлэлийн осол, 
мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас 283 720 төгрөг 90 
мөнгийг тооцож олгоно 

D.Ажил олгогчоос 221 465 төгрөг 80 мөнгийг,үйлдвэрлэлийн осол, 
мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас 180 730 төгрөг 58 
мөнгийг тооцож олгоно 

48. Даатгуулагч Б нь 2014 оны 7-р сарын 5-нд хөлсөөр ажиллах гэрээ байгуулан ажилд 
орсон бөгөөд 9-р сарын 1-нд өглөө ажилд явах замдаа авто осолд өртөж гараа 
гэмтээж, 2014 оны 09-р сарын 09-нөөс 09-р сарын 23-ныг хүртэл эмчлүүлсэн. 
Даатгуулагч Б нь 8-р сард 667 800 төгрөгийн цалинтай бол түүнд олгогдох 
тэтгэмжийг тооцно уу /хөдөлмөрийн чадвараа алдсан ажлын хоног 10, 8-р сарын 
ажлын хоног 21 гэж тооцно/ 

А.Хөлсөөр ажиллах гэрээгээр ажиллаж байсан тул үйлдвэрлэлийг осолд 
тооцохгүй 

B.Ажилдаа ирэх замд осолд орсон тул үйлдвэрлэлийн осолд тооцохгүй 
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С.Ажил олгогчоос 183 720 төгрөг 90 мөнгийг, үйлдвэрлэлийн осол, 
мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас 220465 төгрөг 08 
мөнгийг тооцож олгоно 

D.Ажил олгогчоос 159 000 төгрөг, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс 
шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас 159  000 төгрөгийг тооцож олгоно 

 

 

Тэтгэмжийн даатгал /хариу/ 

Асуулт  Хариулт  Асуулт  Хариулт  

1 A 26 C 

2 B 27 A 

3 B 28 D 

4 A 29 A 

5 B 30 D 

6 D 31 B 

7 D 32 C 

8 B 33 B 

9 C 34 A 

10 B 35 C 

11 D 36 B 

12 C 37 D 

13 A 38 B 

14 C 39 C 

15 B 40 A 

16 D 41 A 

17 B 42 D 

18 A 43 B 

19 D 44 A 

20 A 45 D 

21 B 46 C 

22 A 47 A 

23 B 48 D 

24 A   

25 A   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тэтгэврийн даатгалын сангаас болон ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас олгох  
тэтгэвэр тооцохтой холбогдолтой бодлого  
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1. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 24 жил төлж ажилласан, 61 насанд хүрсэн 
даатгуулагчийн итгэлцүүрээр өсгөсөн сарын дундаж цалин нь 755 000 төгрөг 
гэвэл түүнд өндөр насны тэтгэврийг: 

А. 385 050 төгрөгөөр тогтооно 

B. 377 500 төгрөгөөр тогтооно 

С.207 300 төгрөгөөр тогтооно 

D.339 750 төгрөгөөр тогтооно  

2. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 31 жил 25 хоног төлж ажилласан, 65 насанд 
хүрсэн даатгуулагчийн итгэлцүүрээр өсгөсөн сарын дундаж цалин нь 811 005 
төгрөг гэвэл түүнд өндөр насны тэтгэврийг: 

А. 502 823 төгрөгөөр тогтооно 

B. 494 713 төгрөгөөр тогтооно 

С. 498 768 төгрөгөөр тогтооно 

D. 486 603 төгрөгөөр тогтооно  

3. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 21 жил төлсөн, 55 нас хүрсэн даатгуулагч 
/эмэгтэй/-ийн итгэлцүүрээр өсгөсөн сарын дундаж цалин нь 598 000 төгрөг гэвэл 
түүнд өндөр насны тэтгэврийг: 

А. 299 000 өгрөгөөр тогтооно 

B. 278 070 төгрөгөөр тогтооно 

С. 269 100 төгрөгөөр тогтооно 

D. 287 040 төгрөгөөр тогтооно  

4. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 2003 он хүртэл 28 жил төлсөн даатгуулагч нь 
2003 оны 01-р сарын 01-нээс 2013 оны 09-р сарын 01 хүртэл хөдөлмөрийн 
чадвараа 65%-иар алдаж тахир дутуугийн тэтгэвэр авч байгаад 60 насанд хүрсэн 
байна. Түүний өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгох итгэлцүүрээр өсгөсөн сарын 
дундаж цалин нь 665 650 төгрөг гэвэл тэтгэврийг:  

А. 379 420 төгрөгөөр тогтооно 

B. 417 362 төгрөгөөр тогтооно 

С. 399 390 төгрөгөөр тогтооно 

D. 386 077 төгрөгөөр тогтооно  

5. Даатгуулагч нь 1971 оны 07 дугаар сарын 01-нээс 2002 оны 07 дугаар сарын 25-
ны өдөр  хүртэл ажиллаж байгаад уг ажлаас чөлөөлөгджээ.Тэрээр ажилгүй 
байхдаа 2010 оны 10 дугаар сарын 1-нээс хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдаж 
тахир дутуугийн тэтгэвэр тогтоолгон 2013 оны 10 дугаар сарын 1-ний өдөр буюу 
60 насанд хүртлээ авч улмаар уг өдрөөс эхлэн өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгох 
хүсэлт гаргажээ. Даатгуулагчийн итгэлцүүрээр өсгөсөн сарын дундаж цалин 595 
925 төгрөг гэвэл өндөр насны тэтгэврийг: 

А.297 963 төгрөгөөр тогтооно 

B.268 166 төгрөгөөр тогтооно 

С.377 488 төгрөгөөр  тогтооно 

D.366 494 төгрөгөөр тогтооно 
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6. Улсын байгууллагад 1981 оны 03 дугаар сарын 19-нөөс 2013 оны 04 дүгээр сарын 
01-ний өдөр хүртэл тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг тасралтгүй төлсөн, 60 
насанд хүрсэн даатгуулагчийн итгэлцүүрээр өсгөсөн сарын дундаж цалин нь 
795 210 гэвэл түүнд өндөр насны тэтгэврийг:  

А. 357 845 төгрөгөөр тогтооно 

B. 508 934 төгрөгөөр тогтооно 

С. 477 126 төгрөгөөр тогтооно 

D. 500 982 төгрөгөөр тогтооно 

7. Даатгуулагч тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 1990 оны 10 дугаар сарын 18-наас 
2003 оны 08 дугаар сарын 15-ныг хүртэл төлж байгаад ажлаасаа чөлөөлөгдсөн. 
Тэрээр ажил хөдөлмөр эрхлээгүй байхдаа 2008 оны 09 дүгээр сарын 01-нээс 
2013 оны 10 дугаар сарын 01 хүртэл хөдөлмөрийн чадвараа хагас алдаж тахир 
дутуугийн тэтгэвэр авч байгаад 60 насанд хүрч өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгох 
хүсэлт гаргасан бөгөөд түүний итгэлцүүрээр өсгөсөн сарын дундаж цалин нь 
635 790 гэвэл өндөр насны тэтгэврийг:  

А. 172 200 төгрөгөөр тогтооно 

B. 182 392 төгрөгөөр тогтооно 

С. 207 300 төгрөгөөр тогтооно 

D. 171663 төгрөгөөр тогтооно 

8. Даатгуулагч нь 1997 оны 10-р сарын 01-нээс 2013 оны 10-р сарын 05 хүртэл 
тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 60 нас хүртэл төлсөн, итгэлцүүрээр өсгөсөн 
сарын дундаж цалин нь 645 000 гэвэл түүнд өндөр насны тэтгэврийг: 

А. 232 200 төгрөгөөр тогтооно 

B. 185 760 төгрөгөөр тогтооно 

С. 217 688 төгрөгөөр тогтооно 

D. 290 250 төгрөгөөр тогтооно 

9. Даатгуулагч нь 48 настай, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нийтдээ 20 жил төлж 
ажилласны дотор улсын циркт акробатчинаар 15 жил, энгийн байгууллагад 5 жил 
тус тус ажилласан, итгэлцүүрээр өсгөсөн сарын дундаж цалин 587 000 төгрөг 
болно. Урлагийн тэтгэвэр тогтоолгох тухай өргөдлийн хамт холбогдох баримтаа 
бүрдүүлж нийгмийн даатгалын байгууллагад ирүүлсэн гэвэл түүнд: 

А. 237 500 төгрөгөөр тогтооно 

B. 207 300 төгрөгөөр тогтооно 

С. 172 200 төгрөгөөр  тогтооно 

D. Тэтгэвэр тогтоох эрх үүсэхгүй   

10. Даатгуулагч тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 1997 оны 09-р сарын 05-наас 
2008 оны 10-р сарын 15 хүртэл төлсөн. Тэрээр 2013 оны 10 дугаар сарын 10-ны 
өдөр 60 нас хүрсэн бөгөөд тэтгэвэр тогтоох итгэлцүүрээр өсгөсөн сарын дундаж 
цалин нь 795 000 төгрөг гэвэл түүнд өндөр насны тэтгэврийг: 

А. 176 225 төгрөгөөр тогтооно 

B. 198 253 төгрөгөөр тогтооно 

С. 172 200 төгрөгөөр тогтооно 

D. Эдгээрийн аль нь ч биш  
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11. Тэтгэврийн тухай хуульд заасан болзол, журмын дагуу улсад 22 жил ажилласан 
иргэн 36 настай байхдаа олон хүүхэдтэйн болзлоор өндөр насны тэтгэврийг 
1991 оны 10-р сарын 01-нээс эхлэн тогтоолгон авч байгаад улмаар1997 оны 2 
дугаар сарын 1-ний өдрөөс нөхөн олговорт шилжсэн. Тэрээр Нийгмийн 
даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд заасан болзлыг 
хангаж 2013 оны 10-р сарын 01-нээс өндөр насны тэтгэвэр авах хүсэлт гаргасан 
бол түүний шимтгэл төлж ажилласан хугацааг хэдэн жилээр тооцож, тэтгэвэр 
тогтоох вэ?  

А. 20 жилээр тооцно 

B. 28 жил 8 сараар тооцно 

С. 25 жилээр тооцно 

D.38 жил 8 сараар тооцно 

12. Нийтдээ 25 жил 01 сар ажилласнаар өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгосон 
тэтгэвэр авагчийн 2008 оны 4-р сарын 15-наас 2013 оны 10-р сарын 05-ны өдөр 
хүртэл ажил хөдөлмөр эрхэлж тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн гэвэл 
түүний шимтгэл төлж ажилласан хугацааг хэдэн жилээр тооцох вэ?  

А. 25 жил 1 сараар  

B.30 жил 1 сараар  

С. 30 жил 6 сараар 

D. 32 жил 3 сараар 

13. Улсад нийтдээ 32 жил ажилласан даатгуулагч нь 998 000 төгрөг /итгэлцүүрээр 
өсгөсөн/-ийн дундаж цалингаас өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгосон бөгөөд 
тэрээр 2010 оны 01-р сарын 01-нээс 2013 оны 01-р сарын 01-ний өдөр хүртэл 
ажил хөдөлмөр эрхэлж тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн гэвэл түүний 
өндөр насны тэтгэврийг: 

А. 613 770 төгрөгөөр өөрчлөн тогтооно 

B. 673 650 төгрөгөөр өөрчлөн тогтооно 

С. 628 740 төгрөгөөр өөрчлөн тогтооно 

D. 598 800 төгрөгөөр өөрчлөн тогтооно 

14.Нийтдээ 15 жил 03 сар ажиллаж, 718000 төгрөг-/итгэлцүүрээр өсгөсөн/-ийн 
сарын дундаж цалингаас тэтгэвэр тогтоолгосон тэтгэвэр авагч нь 2011 оны 09-р 
сарын 01-нээс 2013 оны 09-р сарын 10-ны өдөр хүртэл ажил хөдөлмөр эрхэлж 
тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг төлсөн гэвэл түүний тэтгэврийг: 

А. 246 363 төгрөгөөр тогтооно 

B. 242 325 төгрөгөөр тогтооно 

С. 323 100 төгрөгөөр  тогтооно 

D. 278 673төгрөгөөр тогтооно 

15. Өндөр насны тэтгэвэр авагч нь тэтгэврийн хэмжээг өөрчлүүлэх тухай өргөдөл, 
холбогдох баримтыг нийгмийн даатгалын байгууллага (байцаагч)-д 2013 оын 
09-р сарын 25-ны өдөр ирүүлсэн гэвэл түүний өөрчлөгдсөн тэтгэврийг:  

А. 2013 оны 10-р сарын 1-нээс эхлэн олгоно 

B. 2013 оны 9-р сарын 25-наас эхлэн олгоно 

С. 2013 оны 9-р сарын 1-нээс эхлэн олгоно 
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D. 2013 оны 9-р сарын 5-наас эхлэн олгоно 

16. Өндөр насны тэтгэвэр авагчийн тэтгэврээс суутгах нэг удаагийн суутгалын 
хэмжээ нь түүний сарын тэтгэврийн:  

А. 20%-иас хэтрэхгүй байна 

B. 45%-иас хэтрэхгүй байна 

С. 50%-иас хэтрэхгүй байна 

D.30%-иас хэтрэхгүй байна 

17. Нийгмийн даатгалын байгууллага (байцаагч) нь даатгуулагчийн өндөр насны 
тэтгэвэр шинээр тогтоолгохоор 2013 оны 09-р сарын 10-нд ирүүлсэн холбогдох 
баримт материалыг хянахад шимтгэл төлсөн хугацаа 31 жил, мөн итгэлцүүрээр 
өсгөсөн 5 жилийн дундаж цалин нь 665 895 төгрөгөөр тооцогдсон гэвэл түүнд 
2013 оны 9 сард олгох тэтгэврийг хэдэн төгрөгөөр тооцох вэ? 

А. 259 365 төгрөгөөр тооцож олгоно 

B. 286 667 төгрөгөөр тооцож олгоно 

С. 409 525 төгрөгөөр тооцож олгоно 

D. 266 358 төгрөгөөр тооцож олгоно 

18. Даатгуулагч эрэгтэй, 48 настай, нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нийтдээ 29 жил 
төлж ажилласны дотор төмөр замын цэрэгжүүлсэн хамгаалалтын албанд 20 
жил тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг төлж ажилласан бөгөөд итгэлцүүрээр 
өсгөсөн сарын дундаж цалин нь 990 000 төгрөг гэвэл түүнд өндөр насны 
тэтгэврийг: 

А. Эдгээрийн аль нь ч биш 

B. Тэтгэврийг сард 579 150 төгрөгөөр тооцож тогтооно 

С. Тэтгэврийг сард 504 900 төгрөгөөр тооцоож олгоно 

D. Тэтгэврийг сард 207 300 төгрөгөөр тооцоож олгоно 

19. Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүнээр томилогдон ажиллаж байгаад чөлөөлөгдсөн 
даатгуулагчийн өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгохоор нийгмийн даатгалын хэлтэс 
(байцаагч)-т бүрдүүлж ирүүлсэн холбогдох баримт бичгийг хянан үзэхэд түүний 
Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд заасны 
дагуу нийт шимтгэл төлж ажилласан хугацаа нь 33 жил, итгэлцүүрээр өсгөсөн 
сарын дундаж цалин нь 1 005 500 төгрөгөөр тус тус тооцогдсон байна.Нийгмийн 
даатгалын хэлтэс (байцаагч) нь түүний өндөр насны тэтгэврийг :  

А. Тэтгэврийг 698 822 төгрөгөөр тогтооно 

B. Тэтгэврийг 648 547 төгрөгөөр тогтооно 

С. Тэтгэврийг 452 475 төгрөгөөр тогтооно 

D. Тэтгэврийг 799 372 төгрөгөөр тогтооно 

20. Даатгуулагч олон улсын байгууллагад болон элчин сайдаар нийт 31 жил 
ажилласны дотор цаг уурын хүнд нөхцөл бүхий Куба улсад 4 жил ажиллажээ. 
Даатгуулагчийн тэтгэвэр тогтоолгох итгэлцүүрээр өсгөсөн сарын дундаж цалин 
нь 1 053 750 төгрөг гэвэл түүний өндөр насны тэтгэврийг: 

А. 648 056 төгрөгөөр тогтооно 

B. 679 668 төгрөгөөр тогтооно 

С. 711 281 төгрөгөөр  тогтооно 
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D. 632 250төгрөгөөр тогтооно 

21. Даатгуулагч гадаад харилцааны яаманд болон элчин сайдаар нийт 26 жил 
ажилласны дотор цаг уурын хүнд нөхцөл бүхий Энэтхэг Улсад 6 жил 
ажиллажээ. Даатгуулагчийн тэтгэвэр тогтоолгох итгэлцүүрээр өсгөсөн сарын 
дундаж цалин нь 965 100 төгрөг гэвэл түүний өндөр насны тэтгэврийг: 

А. 434 295 төгрөгөөр тогтооно 

B. 608 013 төгрөгөөр тогтооно 

С. 564 583 төгрөгөөр тогтооно 

D. 521 154 төгрөгөөр тогтооно 

22. Өндөр насны тэтгэвэр авагчийн тэтгэврийг нийт 25 жил ажилласнаар болон 855 
000 төгрөгийн дундаж цалингаас тогтоосон боловч түүнд сард 513 000 төгрөгийн 
тэтгэврийг 2013 оны 05-р сарын 01-нээс 2013 оны 08-р сарын 01-нийг хүртэл 
буруу олгожээ. Нийгмийн даатгалын байгууллага (байцаагч) нь тэтгэврийн 
тогтоолтыг дахин нягтлан шалгаж улмаар түүний тэтгэврийг 08-р сарын 01-нээс 
эхлэн хэдэн төгрөгөөр өөрчлөн тогтоож, зөрүү хэдэн төгрөгийг санд төлүүлэх 
вэ? 

А. Тэтгэврийг 448 875 төгрөгөөр тогтоож, илүү олгогдсон 192 375 төгрөгийг 
санд төлүүлнэ 

B. Тэтгэврийг 398 250 төгрөгөөр тогтоож, илүү олгогдсон 344 250 төгрөгийг 
санд төлүүлнэ 

С. Тэтгэврийг 384 750 төгрөгөөр тогтоож, илүү олгогдсон 384 750 төгрөгийг 
санд төлүүлнэ 

D. Тэтгэврийг 427 500 төгрөгөөр тогтоож, илүү олгогдсон 256 500 төгрөгийг 
санд төлүүлнэ 

23. Даатгуулагч “С” нь эмэгтэй, 55 настай. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 2008 он 
хүртэл 19 жил төлсөн. Тэрээр БНСУ-д хөдөлмөрийн гэрээгээр 2008-2013 он 
хүртэл ажиллахдаа сар бүр 40 000 вонныг Монгол Улсын тэтгэврийн даатгалын 
санд тасралтгүй төлсөн, итгэлцүүрээр өсгөсөн сарын дундаж цалин нь 765 800 
төгрөг гэвэл түүнд өндөр насны тэтгэврийг:  

А. 327 379 төгрөгөөр тогтооно 

B. 344 610 төгрөгөөр тогтооно 

С. 390 558 төгрөгөөр  тогтооно 

D. 207 300 төгрөгөөр тогтооно 

24. Монгол улсын иргэн “А” нь 60 настай, Монгол Улсын тэтгэврийн даатгалын санд 
13 жил шимтгэл төлсөн, харин Бүгд Найрамдах Унгар Улсад 12 жил ажиллах, 
хугацаандаа тус улсын тэтгэврийн даатгалд хамрагдаж, холбогдох хууль 
тогтоомжийн дагуу шимтгэл төлсөн. Монгол Улсад ажилласан хугацааны 
итгэлцүүрээр өсгөсөн 5 жилийн сарын дундаж цалин нь 875 950 төгрөг болно. 
Түүний хоёр улсын хууль тогтоомжийн дагуу шимтгэл төлсөн нийт хугацаа(25 
жил)-нд Монгол Улсад шимтгэл төлсөн 13 жилийн эзлэх хувьд ногдох өндөр 
насны тэтгэврийг хэдэн төгрөгөөр тооцож тогтоох вэ? 

А. 459 874 төгрөгөөр тогтооно 

B. 256 215 төгрөгөөр тогтооно 

С. 394 178 төгрөгөөр  тогтооно 
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D. 239 134 төгрөгөөр тогтооно 

25. Өндөр насны тэтгэвэр авагчийн тэтгэврийн эрх зүйн харилцаа ямар тохиолдолд 
дуусгавар болох вэ? 

А. Гэрээ байгуулсан сайн дурын даатгалд даатгуулж, шимтгэл төлж ажиллах 
тохиолдолд 

B. Өндөр насны тэтгэврийн эрх зүйн харилцаа уг тэтгэвэр авагч нас барахад  

С. Албан журмын даатгалд хамрагдах, өөр аймаг ,суманд шилжин суурьших 
зэрэг тохиолдолд  

D. Ажилд орох, гадаадад түр хугацаагаар явах өөр дүүрэг шилжин суурьших 
зэрэг тохиолдолд 

26. Даатгуулагч нь тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 1979 оны 10-р сарын 25-наас 
2002 оны 11-р сарын 05-ны хүртэл төлсөн. Тэрээр ажилгүй байхдаа буюу 2013 
оны 10-р сарын 01-нээс ердийн өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвараа 75 
хувиар алдаж тахир дутуу болсон. Итгэлцүүрээр өсгөсөн сарын дундаж цалин 
нь 567 900 төгрөг гэвэл түүнд тахир дутуугийн тэтгэврийг:  

А. 281 100 төгрөгөөр тогтооно 

B. 210 833 төгрөгөөр тогтооно 

С. 255 555 төгрөгөөр  тогтооно 

D. 191 666 төгрөгөөр тогтооно 

27. Даатгуулагч тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 1990 оны 07-р сарын 25-наас 
2008 оны 01-р сарын 05-ныг хүртэл төлсөн. Тэрээр ажилгүй байхдаа ердийн 
өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвараа 55 хувиар алдаж, 2013 оны 09-р сарын 
25-наас тахир дутуу болсон. Итгэлцүүрээр өсгөсөн сарын дундаж цалин нь 889 
000 төгрөг гэвэл түүнд тахир дутуугийн тэтгэврийг:  

А. Тэтгэврийг 207 300 төгрөгөөр тогтооно 

B. Тэтгэврийг 187 023 төгрөгөөр тогтооно 

С. Тэтгэврийг 191 607 төгрөгөөр тогтооно 

D. Тэтгэврийг 172 200 төгрөгөөр тогтооно 

28. Тахир дутуугийн тэтгэвэр авагчийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтын актын 
хугацаа 2013 оны 09-р сарын 15-нд цуцлагдсан гэвэл түүнд тахир дутуугийн 
тэтгэврийг 2013 оны 09-р сард хэдэн хоногоор тооцож олгох вэ? 

А. Тэтгэврийг 09-р сард 15 хоногоор тооцож олгоно 

B. Тэтгэврийг 09-р сарын 01-нийг хүртэл тооцож олгоно 

С. Тэтгэврийг 09-р сард 14 хоногоор тооцож олгоно  

D. Тэтгэврийг 09 сард бүрэн тооцож олгоно 

29. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 2009 оны 09-р сарын 01-нийг хүртэл 23 жил 
төлж байгаад ердийн өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвараа 70 хувиар алдаж, 
мөн оны 09-р сарын 01-нээс тахир дутуу болсон даатгуулагч нь итгэлцүүрээр 
өсгөсөн 868 200 төгрөгийн дундаж цалингаас тахир дутуугийн тэтгэвэр 
тогтоолгосон. Тухайн тэтгэвэр авагч нь уг тэтгэвэр тогтоолгосноос хойш 2013 
оны 09-р сарын 01-нийг хүртэл буюу 48 сар шимтгэл төлж ажилласан гэвэл 
түүний тахир дутуугийн тэтгэврийг: 

А. 390 690 төгрөгөөр өөрчлөн тогтооно 
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B. 429 759 төгрөгөөр өөрчлөн тогтооно 

С. 481 851 төгрөгөөр өөрчлөн тогтооно 

D. 337 296 төгрөгөөр өөрчлөн тогтооно 

30. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 1983 оны 10-р сарын 15-наас 2008 оны 10-р 
сарын 25-ныг хүртэл төлж байгаад ердийн өвчний улмаас хөдөлмөрийн 
чадвараа 60 хувиар алдаж, 2008 оны 11-р сарын 01-нээс тахир дутуу 
болсондаатгуулагч нь 993 000 төгрөг-/итгэлцүүрээр өсгөсөн/-ийн сарын дундаж 
цалингаас тахир дутуугийн тэтгэвэр тогтоолгосон. Тухайн тэтгэвэр авагч нь уг 
тэтгэвэр тогтоолгосноос хойш 3 жил шимтгэл төлж ажилласан гэвэл түүний 
тахир дутуугийн тэтгэврийг: 

А. 339 606 төгрөгөөр өөрчлөн тогтооно 

B. 312 795 төгрөгөөр өөрчлөн тогтооно 

С. 521 325 төгрөгөөр өөрчлөн тогтооно 

D. 311 306 төгрөгөөр өөрчлөн тогтооно 

31. Нийтдээ 27 жил тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг төлж байгаад ердийн өвчний 
улмаас хөдөлмөрийн чадвараа 50 хувиар алдаж, 2012 оны 09-р сарын 01-нээс 
эхлэн тахир дутуу болсон даатгуулагч нь итгэлцүүрээр өсгөсөн сарын 675 100 
төгрөгийн дундаж цалингаас тэтгэвэр тогтоолгон 2013 оны 09-р сарын 01-нийг 
хүртэл авчээ. Эмнэлэг, хөдөлмөрийн магадлах комисс нь тухайн тэтгэвэр 
авагчийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг 2013 оны 09-р сарын 01-нээс 60 хувиар 
тогтоосон гэвэл түүнд тахир дутуугийн тэтгэврийг : 

А. 182 277 төгрөгөөр өөрчлөн тогтооно 

B. 207 300 төгрөгөөр өөрчлөн тогтооно 

С. 206 074 төгрөгөөр үргэлжлүүлэн тогтооно 

D. 224 808 төгрөгөөр өөрчлөн тогтож олгоно 

32. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 1975 оны 01-р сарын 05-наас 2003 оны 01-р 
сарын 15-ныг хүртэл төлж байгаад ажлаас чөлөөлөгдөж улмаар ажилгүй 
байхдаа ердийн өвчний улмаас нас барсан даатгуулагчийн ар гэрт хөдөлмөрийн 
чадваргүй 1 хүүхэд үлдсэн. Тэжээгчийн итгэлцүүрээр өсгөсөн сарын дундаж 
цалин нь 755 800 төгрөг гэвэл нэг хүүхдэд тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийг:  

А. Сард 255 082 төгрөгөөр тогтооно 

B.Сард 204 066 төгрөгөөр тогтооно 

С. Сард 207 300 төгрөгөөр тогтооно 

D. Сард 215 403 төгрөгөөр тогтооно 

33. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 2013 оны 10-р сарын 15-ны өдөр хүртэл 3 
жил 6 сар төлж байгаад ердийн өвчний улмаар нас барсан даатгуулагчийн ар 
гэрт хөдөлмөрийн чадваргүй 2 хүүхэд үлдсэн. Тэжээгчийн итгэлцүүрээр өсгөсөн 
сарын дундаж цалин нь 698 005 төгрөг гэвэл хоёр хүүхдэд тэжээгчээ алдсаны 
тэтгэврийг: 

А. Сард 235 576 төгрөгөөр тогтооно 

B.Сард 207 300 төгрөгөөр тогтооно  

С. Сард 314 102 төгрөгөөр тогтооно 

D. Эдгээрийн аль нь ч биш 
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34. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 2013 оны 09-р сарын 25-ны өдөр хүртэл 32 
жил төлж байгаад ердийн өвчний улмаар нас барсан даатгуулагчийн ар гэрт 
хөдөлмөрийн чадваргүй 4 хүүхэд үлдсэн. Тэжээгчийн итгэлцүүрээр өсгөсөн 
сарын дундаж цалиннь 1 029 000 төгрөг гэвэл 4 хүүхдэд тэжээгчээ алдсаны 
тэтгэврийг: 

А. Сард 541 500 төгрөгөөр тогтооно 

B. Сард 486 202 төгрөгөөр тогтооно 

C. Сард 648 270 төгрөгөөр тогтооно 

D. Сард 617 400 төгрөгөөр тогтооно 

35. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 2008 оны 03-р сарын 10-ны өдөр хүртэл 18 
жил 10 сар төлж байгаад ажлаас чөлөөлөгдсөн даатгуулагч нь ажилгүй байхдаа 
ердийн өвчний улмаас 2013 оны 09-р сарын 15-нд нас барж даатгуулагчийн ар 
гэрт хөдөлмөрийн чадваргүй 9-14 насны 2 хүүхэд үлдсэн. Тэжээгчийн 
итгэлцүүрээр өсгөсөн сарын дундаж цалин нь 929 300 төгрөг гэвэл 2 хүүхдэд 
тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийг: 

А. Сард 262 527 төгрөгөөр тогтооно 

B. Сард 295 343 төгрөгөөр тогтооно 

С. Сард 313 638 төгрөгөөр тогтооно 

D. Сард 209 092 төгрөгөөр тогтооно 

36. 2008 оны 11-р сарын 18-ны өдөр хүртэл 12 жил 1 сар ажиллаж байгаад ажлаас 
чөлөөлөгдсөн даатгуулагч нь ажилгүй байхдаа ердийн өвчний улмаас 2013 оны 
10-р сарын 10-нд нас барж, ар гэрт нь хөдөлмөрийн чадваргүй 2 хүүхэд үлдсэн. 
Тэжээгчийн итгэлцүүрээр өсгөсөн сарын дундаж цалин нь 898 000 төгрөг гэвэл 2 
хүүхдэд тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийг: 

А. Сард 172 200 төгрөгөөр тогтооно 

B. Сард 207 300 төгрөгөөр тогтооно 

С. Сард 303 075 төгрөгөөр тогтооно 

D. Сард 183 107 төгрөгөөр тогтооно   

37. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 26 жил төлж ажилласан даатгуулагч нь 
хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдаж тахир дутуугийн тэтгэвэр тогтоолгон 2010 
оны 10-р сарын 01-нээс 2013 оны 10-р сарын 01-нийг хүртэл авч байгаад 
ердийн өвчний улмаас нас барж түүний ар гэрт хөдөлмөрийн чадваргүй 3 хүүхэд 
үлдсэн. Тэжээгчийн итгэлцүүрээр өсгөсөн сарын дундаж цалин нь 775 000 
төгрөг гэвэл 3 хүүхдэд тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийг:  

А. Сард 348 750 төгрөгөөр тогтооно 

B. Сард 418 500 төгрөгөөр тогтооно 

С. Сард 431 055 төгрөгөөр тогтооно 

D. Сард 313 875 төгрөгөөр тогтооно 

38. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 17 жил 6 сар төлж байгаад 2006 оны 01-р 
сарын 01-нд ажлаасаа чөлөөлөгдсөн даатгуулагч нь ажилгүй үедээ ердийн 
өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдаж тахир дутуугийн тэтгэвэр 
тогтоолгон 2011 оны 09-р сарын 01-нээс 2013 оны 10-р сарын 01 хүртэл авчээ. 
Тэтгэвэр авагч нь ердийн өвчний улмаас 2013 оны 10-р сарын 01-нд нас барж 
ар гэрт хөдөлмөрийн чадваргүй 2 хүүхэд үлдсэн. Тэжээгчийн итгэлцүүрээр 
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өсгөсөн сарын дундаж цалин нь 995 000 төгрөг гэвэл 2 хүүхдэд тэжээгчээ 
алдсаны тэтгэврийг: 

А. Сард 279 843 төгрөгөөр тогтооно 

B. Сард 299 711 төгрөгөөр тогтооно 

С. Сард 293 835 төгрөгөөр тогтооно 

D. Сард 285 440 төгрөгөөр тогтооно 

39.Даатгуулагч нь нийгмийн даатгалын шимтгэлтийг 2013 оны 10-р сарын 05-ны 
өдөр хүртэл 2 сар төлж ажиллаж байхдаа үйлдвэрлэлийн осолд өртөж улмаар 
хөдөлмөрийн чадараа 65%-иар алдаж тахир дутуу болсон. Түүний итгэлцүүрээр 
өсгөсөн сарын хөдөлмөрийн хөлс, орлогын дундаж нь 648 900 төгрөг гэвэл 
тахир дутуугийн тэтгэврийг: 

А. 189 803 төгрөгөөр тогтооно 

B. Эдгээрийн аль нь ч биш 

С. 421 785 төгрөгөөр тогтооно 

D. 210 892 төгрөгөөр тогтооно 

40.Даатгуулагч нь нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 2013 оны 10-р сарын 01-ний 
өдөр хүртэл 3 жил төлж ажиллаж байхдаа мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний 
улмаас хөдөлмөрийн чадвараа 60%-иар алдаж, тахир дутуу болсон. Түүний 
итгэлцүүрээр өсгөсөн сарын хөдөлмөрийн хөлс, орлогын дундаж нь 880 550 
төгрөг гэвэл тахир дутуугийн тэтгэврийг: 

А. 428 330 төгрөгөөр тогтооно  

B. 588 748 төгрөгөөр тогтооно 

С. 172 200 төгрөгөөр тогтооно 

D. 528 330 төгрөгөөр тогтооно 

41. Үйлдвэрлэлийн ослын улмаас хөдөлмөрийн чадвараа 55%-иар алдаж тахир 
дутуу болсон даатгуулагч нь тахир дутуугийн тэтгэврийг итгэлцүүрээр өсгөсөн 
сарын хөдөлмөрийн хөлс, орлогын дундаж цалин 885 700 төгрөгөөс тогтоолгож 
2013 оны 10-р сарын 01-ний өдөр хүртэл авсан. Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах 
комисс нь уг тэтгэвэр авагчийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг 65%-иар 
тогтоосон гэвэл түүний тэтгэврийг хэдэн төгрөгөөр өөрчлөн тогтоох вэ? 

А. Тэтгэврийг 487 135 төгрөгөөр өөрчлөн тогтооно 

B. Тэтгэврийг 531 420 төгрөгөөр өөрчлөн тогтооно 

С. Тэтгэврийг 575 705 төгрөгөөр өөрчлөн тогтооно 

D. Тэтгэврийг 619 990 төгрөгөөр өөрчлөн тогтооно 

42. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 6 сар төлж ажиллаж байхдаа үйлдвэрлэлийн 
ослын улмаас нас барсан даатгуулагчийн ар гэрт хөдөлмөрийн чадваргүй нэг 
хүүхэд үлдсэн. Даатгуулагчийн итгэлцүүрээр өсгөсөн сарын хөдөлмөрийн хөлс, 
орлогын дундаж цалин 510 100 төгрөг гэвэл нэг хүүхдэд тэжээгчээ алдсаны 
тэтгэврийг: 

А. 207 300 төгрөгөөр тогтоож олгоно 

B. 255 050 төгрөгөөр тогтоож олгоно 

С. Эдгээрийн аль нь ч биш  

D. 229 545 төгрөгөөр тогтоож олгоно 
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43. Даатгуулагч нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 2012 оны 07-р сарын 25-ны өдөр 
хүртэл 1 жил 5 сар төлж ажиллаж байх үедээ үйлдвэрлэлийн ослын улмаас 
хөдөлмөрийн чадвараа 65%-иар алдаж тахир дутуугийн тэтгэврийг тогтоолгон авч 
байгаад 2013 оны 09-р сарын 20-ны өдөр нас барсан бөгөөд уг тэтгэвэр авагчийн 
ар гэрт хөдөлмөрийн чадваргүй 2 хүүхэд үлдсэн. Түүний тахир дутуугийн тэтгэвэр 
тогтоолгосон итгэлцүүрээр өсгөсөн сарын хөдөлмөрийн хөлс, орлогын дундаж 
цалин нь 623 000 төгрөг гэвэл 2 хүүхдэд тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийг: 

А. 467 250 төгрөгөөр тогтооно 

B. 531 420 төгрөгөөр тогтооно 

С. 404950 төгрөгөөр тогтооно 

D. 444 100 төгрөгөөр тогтооно 

44. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 2013 оны 09-р сарын 01 хүртэл 1 жил төлж 
ажиллаж байхдаа мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний улмаас нас барсан 
даатгуулагчийн ар гэрт 12 хүртэл насны гурван хүүхэд үлдсэн. Тэжээгчийн 
итгэлцүүрээр өсгөсөн сарын хөдөлмөрийн хөлс, орлогын дундаж нь 558 000 төгрөг 
гэвэл гурван хүүхдэд тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийг: 

А. 446 400 төгрөгөөр тогтооно 

B. 362 700 төгрөгөөр тогтооно 

С. 558 000 төгрөгөөр тогтооно 

D. 418 500 төгрөгөөр тогтооно 

45. Даатгуулагч “Л” 60 настай, эрэгтэй, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 13 жил 9 сар 
төлсөн, итгэлцүүрээр өсгөсөн сарын дундаж цалин, хөдөлмөрийн хөлс 550 000 
төгрөг гэвэл түүний өндөр насны тэтгэврийг:  

А.170156 төгрөгөөр тогтооно 

B.172 200 төгрөгөөр тогтооно 

С.207 300 төгрөгөөр тогтооно 

D.175 500 төгрөгөөр тогтооно 

46. Даатгуулагч “С” 55 настай, эмэгтэй, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 17 жил 9 сар 
төлсөн, итгэлцүүрээр өсгөсөн сарын дундаж цалин, хөдөлмөрийн хөлс 450 000 
төгрөг гэвэл түүний өндөр насны тэтгэврийг дараах байдлаар тогтооно.  

А.172 200 төгрөгөөр тогтооно 

B.179719 төгрөгөөр тогтооно 

С. 185185 төгрөгөөр тогтооно 

D. 207 300 төгрөгөөр тогтооно 

47. Даатгуулагч /эрэгтэй/ нь, 55 нас хүртэл тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 25 жил 
төлж ажиллаж байгаад уг ажлаас чөлөөлөгдөж, улмаар 60 нас хүртэл 5 жил 
шимтгэл төлөөгүй, итгэлцүүрээр өсгөсөн сарын дундаж цалин, хөдөлмөрийн хөлс 
795 500 төгрөг гэвэл түүний өндөр насны тэтгэврийг дараах байдлаар тогтооно.  

А. 357 975 төгрөгөөр тогтооно 

B. 369 527 төгрөгөөр тогтооно 

С. 417 638 төгрөгөөр тогтооно 

D. 207 300 төгрөгөөр тогтооно 
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48. Даатгуулагч нь 60 настай, эрэгтэй, улсын байгууллагад 1981 оны 3-р сарын 19-
нөөс 1991 оны 03-р сарын 19 хүртэл, 1995 оны 01-р сарын 01-нээс 2004 оны 01-р 
сарын 01-нийг хүртэл тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг сайн дурын даатгалын 
гэрээ байгуулж төлсөн, итгэлцүүрээр өсгөсөн сарын дундаж цалиннь 485 600 
төгрөг гэвэл түүнд өндөр насны тэтгэврийг: 

А. 207 594 төгрөгөөр тогтооно 

B. 172 200 төгрөгөөр тогтооно 

С. 208 427 төгрөгөөр тогтооно 

D. 207 300 төгрөгөөр тогтооно 

49. Нийтдээ 29 жил сар ажиллаад өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгосон тэтгэвэр авагч 
нь 2008 оны 09-р сарын 01-нээс 2014 оны 09-р сарын 01-нийг хүртэл ажил 
хөдөлмөр эрхэлж тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг төлсөн, анхны тэтгэвэр 
тогтоолгосон итгэлцүүрээр өсгөсөн сарын дундаж цалин нь 885 600 төгрөг гэвэл 
түүний өндөр насны тэтгэврийг:  

А. 514 392 төгрөгөөр тогтооно 

B. 572 300 төгрөгөөр тогтооно 

С. 518 076 төгрөгөөр тогтооно 

D. 597 780 төгрөгөөр тогтооно 

50. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 2014 оны 08-р сарын 25-ныг хүртэл 6 сар төлж 
барилгын заслын мэргэжлээр ажиллаж байхдаа шатнаас унаж, осолд өртөж 
хөдөлмөрийн чадвараа 71 хувиар алдаж, тахир дутуу болсон даатгуулагчийн 
итгэлцүүрээр өсгөсөн сарын дундаж цалин нь 650 000 төгрөг гэвэл түүнд тахир 
дутуугийн тэтгэврийг: 

А. 444 1452 төгрөгөөр тогтооно 

B. 207 300 төгрөгөөр тогтооно 

С. 461 500 төгрөгөөр тогтооно 

D. 292 500 төгрөгөөр тогтооно 

51. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 2014 оны 08-р сарын 25-ныг хүртэл 1 сар төлж 
уурхайд кранчнаар ажиллаж байхдаа осолд өртснөөс хөдөлмөрийн чадвараа 29 
хувиар байнга алдаж тахир дутуу болсон даатгуулагчийн итгэлцүүрээр өсгөсөн 
сарын дундаж цалин нь 850 000 төгрөг, даатгуулагч нь 6 жилд ногдох тэтгэврээ нэг 
удаа авахыг хүссэн тохиолдолд  түүнд тахир дутуугийн тэтгэврийг: 

А. 17 748 000 төгрөгийг нэг удаа олгох тохиолдолд түүний тахир дутуугийн 
тэтгэвэр авах эрх дуусгавар болно 

B. 17 748 000 төгрөгийг нэг удаа олгож, дахин тэтгэвэр олгож болно 

С. 18 360 000 төгрөгийг нэг удаа олгож, дахин тэтгэвэр олгохгүй 

D. 18 522 000 төгрөгийг нэг удаа олгож, дахин тэтгэвэр олгоно 

52. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 2014 оны 10-р сарын 15-ныг хүртэл 28 жил 10 сар 
төлж ажиллах үедээ мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний улмаас нас барсан 
даатгуулагчийн ар гэрт хөдөлмөрийн чадваргүй 2 хүүхэд үлдсэн. Тэжээгчийн 
итгэлцүүрээр өсгөсөн сарын дундаж цалин 425 700 төгрөг бол тэжээгчээ 
алдсаны тэтгэврийг: 

А. 425 700 төгрөгөөр тогтооно 
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B. 319 275 төгрөгөөр тогтооно 

С. 242 649 төгрөгөөр тогтооно 

D. 397 218 төгрөгөөр тогтооно 

53. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 2014 оны 09-р сарын 01-нийг хүртэл 18 жил 01 
сар төлж ажиллах үедээ мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний улмаас нас барсан 
даатгуулагчийн ар гэрт хөдөлмөрийн чадваргүй 2 хүүхэд үлдсэн. Тэжээгчийн 
итгэлцүүрээр өсгөсөн сарын дундаж цалин нь 495 500 төгрөг, 2 хүүхэд 
тогтоогдсон тэтгэврийг хувааж авахыг хүссэн гэвэл уг тэжээгчээ алдсаны 
тэтгэврийг хүүхэд тус бүрт : 

А. 207 300 төгрөгөөр тогтооно 

B. 172 200 төгрөгөөр тогтооно 

С. 195 500 төгрөгөөр тогтооно 

D. 185 812 төгрөгөөр тогтооно 

54. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 2014 оны 05-р сарын 01-нийг хүртэл 2 жил 5 
сар төлж ажиллах үедээ үйлдвэрлэлийн ослын улмаас хөдөлмөрийн чадвараа 
алдаж тахир дутуугийн тэтгэврийг тогтоолгон авч байгаад нас барсан 
даатгуулагчийн ар гэрт хөдөлмөрийн чадваргүй 2 хүүхэд үлдсэн. Түүний тахир 
дутуугийн тэтгэвэр тогтоолгосон итгэлцүүрээр өсгөсөн сарын дундаж цалин нь 
750 000 төгрөг гэвэл 2 хүүхдэд тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийг: 

А. 514 392 төгрөгөөр тогтооно 

B. 572 300 төгрөгөөр тогтооно 

С. 562 500 төгрөгөөр тогтооно 

D. 597 780 төгрөгөөр тогтооно 

55. Өндөр насны бүрэн тэтгэвэр тогтоолгосон тэтгэвэр авагч нь 2014 оны 07 сарын 
15-наас ажил хөдөлмөр эрхэлж шимтгэл төлж байгаад үйлдвэрлэлийн ослоор 
нас барсан бөгөөд ар гэрт нь 14 настай нэг хүүхэд үлдсэн. Талийгаачийн өндөр 
насны тэтгэврийг тогтоохдоо ажилласан хугацааг 32 жилээр тооцож, 
итгэлцүүрээр өсгөсөн 463 000 төгрөгийн дундаж цалингаас тус тус бодсон гэвэл 
түүний хүүхдэд тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийг: 

А. 231 500 төгрөгөөр тогтооно 

B. 207 300 төгрөгөөр тогтооно 

С. 211 500 төгрөгөөр тогтооно 

D. 230 500 төгрөгөөр тогтооно 

56. Барилгын туслах ажилтан нь нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 2014 оны 08-р 
сарын 30-ныг хүртэл 1 сар төлж байхдаа осолд өртснөөс хөдөлмөрийн 
чадвараа 39 хувиар алдсан даатгуулагчийн итгэлцүүрээр өсгөсөн сарын дундаж 
цалин нь 520 000 төгрөг гэвэл түүнд тахир дутуугийн тэтгэврийг: 

А. 202 800 төгрөгөөр тогтооно 

B. 205 500 төгрөгөөр тогтооно 

С. 207 300 төгрөгөөр тогтооно 

D. 213 300 төгрөгөөр тогтооно 

57. Даатгуулагч төрийн албан хаагч эрэгтэй, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 
1996 оны 7-р сарын 1 хүртэл 15 жил төлж ажилласан, 1996 оны 07-р сарын 01-
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ээс 2001 оны 07 сарын 05-ныг хүртэл хугацаанд байгууллагын захиалгаар 
ажлаас чөлөөлөгдөж, гэрээний үндсэн дээр суралцаж улмаар гадаад улсад 
докторын зэрэг хамгаалсан бөгөөд уг хугацааны шимтгэлийг байгууллага нь 
холбогдох хуулийн дагуу төлсөн. Харин тухайн иргэн нь уг хугацаанаас хойш 
60 насанд хүртлээ ажиллаагүй бөгөөд, итгэлцүүрээр өсгөсөн сарын дундаж 
цалин нь 565 000 төгрөг гэвэл түүний өндөр насны тэтгэврийг: 

А. Тэтгэврийг 190 688 төгрөгөөр  тогтооно 

B. Тэтгэврийг 254 250 төгрөгөөр тогтооно 

С. Тэтгэврийг 207 300 төгрөгөөр тогтооно  

D. Тэтгэврийг 172 200 төгрөгөөр тогтооно 

58. Даатгуулагч эмэгтэй, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 20 жил төлж 
ажилласан бөгөөд тэрээр 2005 оны 01-р сарын 01-ээс 2007 оны 01 сарын 01-
нийг хүртэл хугацаанд хүүхэд асрах чөлөөтэй байсан бөгөөд уг хугацааны 
шимтгэлийг байгууллага нь төлсөн байна. Тухайн даатгуулагч нь 55 нас хүртэл 
ажиллаагүй бөгөөд итгэлцүүрээр өсгөсөн сарын дундаж цалин нь 465 000 
төгрөг гэвэл түүний өндөр насны тэтгэврийг : 

А. 223 200 төгрөгөөр тогтооно 

B. 225 300 төгрөгөөр тогтооно 

С. 207 300 төгрөгөөр тогтооно 

D. 213 300 төгрөгөөр тогтооно 

59. Даатгуулагч эрэгтэй, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 28 жил төлж ажиллаж 
байгаад 2001 оны 08-р сарын 01-нээс 2004 оны 08-р сарын 01-нийг хүртэл 
ажлаасаа хууль бусаар халагдсныг шүүхийн шийдвэрээр тогтоож тухайн ажил 
албан тушаалд эргүүлэн томилон зохих цалинг олгуулан ногдох шимтгэлийг 
нэг удаа нөхөн төлүүлсэн. Тухайн даатгуулагч нь 2014 оны 09-р сарын 01-нд 
60 насанд хүрсэн бөгөөд итгэлцүүрээр өсгөсөн сарын дундаж цалин нь 365 000 
төгрөг гэвэл түүний өндөр насны тэтгэврийг : 

А. 208 050 төгрөгөөр тогтооно 

B. 224 475 төгрөгөөр тогтооно 

С. 207 300 төгрөгөөр тогтооно 

D. 231 050 төгрөгөөр тогтооно 

60. Даатгуулагч, эрэгтэй, улсад 1991 оны 07-р сарын 01-нийг хүртэл 17 жил 6 сар 
ажиллаад үйлдвэр дампуурсны улмаас ажилгүй болсон. Тэрээр Ажилласан 
жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай хуулийн дагуу 1991 
оны 07-р сарын 01-нээс 2000 оныг дуустал ажилласан жилээ нөхөн 
тооцуулсан, 2014 оны 08-р сарын 30-нд 60 нас хүрсэн, итгэлцүүрээр өсгөсөн 
сарын дундаж цалин нь 387 200 төгрөг гэвэл түүний өндөр насны тэтгэврийг: 

А. 172 200 төгрөгөөр тогтооно 

B. 214 475 төгрөгөөр тогтооно 

С. 207 300 төгрөгөөр тогтооно 

D. 214 896 төгрөгөөр тогтооно 

61. Даатгуулагч эмэгтэй, улсад 1992 оны 07-р сарын 01-нийг хүртэл 19 жил 6 сар 
ажиллаад нэгдэл тарсны улмаас ажилгүй болсон. Тэрээр Ажилласан жил, 
тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай хуулийн дагуу 1992 оны 
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07-р сарын 01-нээс 2000 оныг дуустал ажилласан жилээ нөхөн тооцуулсан, 
2014 оны 09-р сарын 01-нд 55 нас хүрсэн, итгэлцүүрээр өсгөсөн сарын дундаж 
цалин нь 319 900 төгрөг гэвэл түүний өндөр насны тэтгэврийг: 

А. 182 343 төгрөгөөр тогтооно 

B. 211 257 төгрөгөөр тогтооно 

С. 207 300 төгрөгөөр тогтооно 

D. 172 200 төгрөгөөр тогтооно 

62. Даатгуулагч эмэгтэй, 5 хүүхэд төрүүлж өсгөсөн, улсад 1993 оны 07-р сарын 01-
нийг хүртэл 18 жил 6 сар ажиллаад нэгдэл тарсны улмаас ажилгүй болсон. 
Тэрээр ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай 
хуулийн дагуу 1993 оны 07-р сарын 01-нээс 2000 оныг дуустал ажилласан 
жилээ нөхөн тооцуулсан бөгөөд 2014 оны 09-р сарын 01-нд 50 нас хүрсэн, 
итгэлцүүрээр өсгөсөн сарын дундаж цалин нь 462 800 төгрөг гэвэл түүний 
өндөр насны тэтгэврийг : 

А. 207 300 төгрөгөөр тогтооно 

B. 251 555 төгрөгөөр тогтооно 

С. 187 434 төгрөгөөр тогтооно 

D. 249 912 төгрөгөөр тогтооно 

63. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нийтдээ 22 жил төлж ажилласны дотор 11 
жилд нь хөдөлмөрийн хортой, халуун нөхцөлд ажилласан, 48 настай, 
даатгуулагч\ эрэгтэй\-ийн итгэлцүүрээр өсгөсөн сарын дундаж цалин 587 000 
төгрөг гэвэл түүнд өндөр насны тэтгэврийг: 

А. 50 настайд нь 281 760 төгрөгөөр тогтооно 

B. 45 настайд нь 281 760 төгрөгөөр тогтооно 

С. 55 настайд нь 281 760 төгрөгөөр тогтооно 

D. 60 настайд нь 281 760 төгрөгөөр тогтооно 

64. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нийтдээ 28 жил төлж ажилласны дотор 2 
жилд нь хөдөлмөрийн хортой, халуун нөхцөлд, 12 жилд нь хөдөлмөрийн хүнд 
нөхцөлд ажилласан, 49 настай даатгуулагч\эмэгтэй\-ийн  итгэлцүүрээр өсгөсөн 
сарын дундаж цалин 419 700 төгрөг бол түүнд тэтгэврийг : 

А. 45 настайд нь 211 611 төгрөгөөр тогтооно 

B. 50 настайд нь 239 229 төгрөгөөр тогтооно 

С. 55 настайд нь 221 111 төгрөгөөр тогтооно 

D. 45 настайд нь 239 229 төгрөгөөр тогтооно 

65. Даатгуулагч нь 1981 оны 09-р сарын 01-нээс 2005 оны 09-р сарын 01-нийг 
хүртэл ажиллаж байгаад уг ажлаас чөлөөлөгджээ.Тэрээр ажилгүй байхдаа 
2011 оны 10-р сарын 01-нээс хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдаж тахир 
дутуугийн тэтгэвэр тогтоолгон 2013 оны 10-р сарын 01-ний өдөр буюу 60 
насанд хүртэл авч улмаар уг өдрөөс эхлэн өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгох 
хүсэлт гаргажээ. Даатгуулагчийн итгэлцүүрээр өсгөсөн сарын дундаж цалин 
583 400 төгрөг гэвэл өндөр насны тэтгэврийг: 

А. 303 484 төгрөгөөр тогтооно 

B. 301 166 төгрөгөөр тогтооно 
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С.377488 төгрөгөөр  тогтооно 

D. 306 460 төгрөгөөр тогтооно 

66. Даатгуулагч эмэгтэй нь 1991 оны 05-р сарын 01-нээс 2002 оны 05-р сарын 01-
нийг хүртэл ажиллаж байгаад уг ажлаас чөлөөлөгджээ.Тэрээр ажилгүй 
байхдаа 2003 оны 06-р сарын 01-нээс хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдаж 
тахир дутуугийн тэтгэвэр тогтоолгон 2014 оны 06-р сарын 01-ний өдөр буюу 55 
насанд хүртэл авч улмаар уг өдрөөс эхлэн өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгох 
хүсэлт гаргажээ. Даатгуулагчийн итгэлцүүрээр өсгөсөн сарын дундаж цалин 
383 900 төгрөг гэвэл өндөр насны тэтгэврийг: 

А. 191 142 төгрөгөөр тогтооно 

B. 172 200 төгрөгөөр тогтооно 

С. 207 300 төгрөгөөр  тогтооно 

D. 184 272 төгрөгөөр тогтооно 

67. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 2000 оны 09-р сарын 05-ны өдөр хүртэл 
нийтдээ тасралтгүй 5 жил төлж байсан даатгуулагч ахуйн ослын улмаас нас 
барсан бөгөөд түүний ар гэрт хөдөлмөрийн чадваргүй 1 хүүхэд үлдсэн. 
Тэжээгчийн итгэлцүүрээр өсгөсөн сарын дундаж цалин нь 466 300 төгрөг гэвэл 
1 хүүхдэд тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийг: 

А. Сард 233 150 төгрөгөөр тогтооно 

B.Сард 207 300 төгрөгөөр тогтооно  

С. Сард 253 102 төгрөгөөр тогтооно 

D. Сард 172 200 төгрөгөөр тогтооно 

68. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 24 жил төлсөн даатгуулагч нь хөдөлмөрийн 
чадвараа бүрэн алдсанаас тахир дутуугийн тэтгэврийг 2011 оны 10-р сарын 
01-нээс 2014 оны 10-р сарын 01-нийг хүртэл авч байгаад ердийн өвчний 
улмаас нас барж, хөдөлмөрийн чадваргүй 2 хүүхэд үлдсэн. Тэжээгчийн 
итгэлцүүрээр өсгөсөн сарын дундаж цалин нь 675 000 төгрөг гэвэл 2 хүүхдэд 
тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийг:  

А. Сард 258 188 төгрөгөөр тогтооно 

B. Сард 207 300 төгрөгөөр тогтооно 

С. Сард 265 933 төгрөгөөр тогтооно 

D. Сард 315 123 төгрөгөөр тогтооно 

69. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 25 жил төлсөн даатгуулагч нь хөдөлмөрийн 
чадвараа бүрэн алдсанаар тахир дутуугийн тэтгэврийг 2008 оны 05-р сарын 
01-нээс 2014 оны 05-р сарын 01-нийг хүртэл авч байгаад ердийн өвчний 
улмаас нас барж, хөдөлмөрийн чадваргүй 3 хүүхэд үлдсэн. Тэжээгчийн 
итгэлцүүрээр өсгөсөн сарын дундаж цалин нь 415 700 төгрөг гэвэл 3 хүүхдэд 
тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийг:  

А. Сард 231 338 төгрөгөөр тогтооно 

B. Сард 218 243 төгрөгөөр тогтооно 

С. Сард 354 578 төгрөгөөр тогтооно 

D. Сард 207 300 төгрөгөөр тогтооно 
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70.Даатгуулагч нь нийгмийн даатгалыг шимтгэлийг 2014 оны 06-р сарын 01-ний 
өдөр хүртэл 5 жил төлж ажиллаж байхдаа ажлаас буцах замдаа автомашины 
осолд өртөж, хөдөлмөрийн чадвараа 65%-иар алдаж, тахир дутуу болсон. 
Түүний итгэлцүүрээр өсгөсөн сарын хөдөлмөрийн хөлс, орлогын дундаж нь 780 
550 төгрөг гэвэл тахир дутуугийн тэтгэврийг: 

А. 528 330 төгрөгөөр тогтооно  

B. 568 748 төгрөгөөр тогтооно 

С. 351 248 төгрөгөөр тогтооно 

D. 507 358 төгрөгөөр тогтооно 

71.Даатгуулагч нь нийгмийн даатгалыг шимтгэлийг 2014 оны 07-р сарын 31-ний 
өдөр хүртэл 3 жил төлж ажиллаж байхдаа мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний 
улмаас хөдөлмөрийн чадвараа 75%-иар алдаж, тахир дутуу болсон. Түүний 
итгэлцүүрээр өсгөсөн сарын хөдөлмөрийн хөлс, орлогын дундаж нь 620 300 
төгрөг гэвэл тахир дутуугийн тэтгэврийг: 

А. 328 330 төгрөгөөр тогтооно  

B. 172 200 төгрөгөөр тогтооно 

С. 465 225 төгрөгөөр тогтооно 

D. 434 210 төгрөгөөр тогтооно 

72.Нийгмийн даатгалыг шимтгэлийг 2014 оны 05-р сарын 31-ний өдөр хүртэл 12 
жил төлж байсан даатгуулагч нь өглөө ажилдаа ирж байхдаа осолд өртөж 
гэмтсэний улмаас хөдөлмөрийн чадвараа 71%-иар алдаж, тахир дутуу болсон. 
Түүний итгэлцүүрээр өсгөсөн сарын хөдөлмөрийн хөлс, орлогын дундаж нь 520 
800 төгрөг гэвэл тахир дутуугийн тэтгэврийг: 

А. 364 560 төгрөгөөр тогтооно  

B. 369 768 төгрөгөөр тогтооно 

С. 234 360  төгрөгөөр тогтооно 

D. 338 333 төгрөгөөр тогтооно 

73. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 8 сар төлж ажиллаж байхдаа үйлдвэрлэлийн 
ослын улмаас нас барсан даатгуулагчийн ар гэрт хөдөлмөрийн чадваргүй 1 
хүүхэд үлдсэн. Даатгуулагчийн итгэлцүүрээр өсгөсөн сарын хөдөлмөрийн хөлс, 
орлогын дундаж цалин 410 100 төгрөг гэвэл нэг хүүхдэд тэжээгчээ алдсаны 
тэтгэврийг: 

А. 207 300 төгрөгөөр тогтоож олгоно 

B. 205 050 төгрөгөөр тогтоож олгоно 

С. 172 200 төгрөгөөр тогтоож олгоно  

D. 212 345 төгрөгөөр тогтоож олгоно 

74. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 1 жил 11 сар төлж ажиллаж байхдаа 
үйлдвэрлэлийн ослын улмаас нас барсан даатгуулагчийн ар гэрт хөдөлмөрийн 
чадваргүй 2 хүүхэд үлдсэн. Даатгуулагчийн итгэлцүүрээр өсгөсөн сарын 
хөдөлмөрийн хөлс, орлогын дундаж цалин 610 900 төгрөг гэвэл 2 хүүхдэд 
тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийг: 

А. 274 905 төгрөгөөр тогтоож олгоно 

B. 458 175 төгрөгөөр тогтоож олгоно 



321 

С. 207 300 төгрөгөөр тогтоож олгоно  

D. 412 323 төгрөгөөр тогтоож олгоно 

75. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 3 жил 4 сар төлж ажиллаж байхдаа 
үйлдвэрлэлийн ослын улмаас нас барсан даатгуулагчийн ар гэрт хөдөлмөрийн 
чадваргүй 3 хүүхэд үлдсэн. Даатгуулагчийн итгэлцүүрээр өсгөсөн сарын 
хөдөлмөрийн хөлс, орлогын дундаж цалин 715 500 төгрөг гэвэл 3 хүүхдэд 
тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийг: 

А. 398 100 төгрөгөөр тогтоож олгоно 

B. 725 455 төгрөгөөр тогтоож олгоно 

С. 715 500 төгрөгөөр тогтоож олгоно  

D. 321 975 төгрөгөөр тогтоож олгоно 

76.Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 20 жил 8 сар жил төлсөн, даатгуулагч эх нь 
2014 оны 9 дүгээр сарын 1-нд 51 нас хүрсэн, төрүүлсэн 4 хүүхдийн бага хүүхэд 
нь 2014 оны 8 дугаар сарын 25-нд 5 нас, 8 сартай болж байгаа, итгэлцүүрээр 
өсгөсөн сарын дундаж цалин нь 880 800 төгрөг гэвэл түүнд хүүхдийн болзлоор 
өндөр насны тэтгэврийг: 

А. Өндөр насны тэтгэвэр авах эрх үүсэхгүй  

B. Сард 396 360 төгрөгөөр тогтоож олгоно 

С. Сард 404 400 төгрөгөөр тогтоож олгоно  

D. Сард 409 572 төгрөгөөр тогтоож олгоно 

77. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 23 жил төлсөн, даатгуулагч \эмэгтэй\ нь 2014 
оны 9 дүгээр сарын 5-ны өдөр 50 насанд хүрсэн, төрүүлсэн 4 хүүхдийн нэг нь 6 
нас 1 сартайдаа нас барсан бөгөөд итгэлцүүрээр өсгөсөн тэтгэвэр тогтоолгох 
сарын дундаж цалин нь 778 900 төгрөг гэвэл түүнд өндөр насны тэтгэврийг: 

А. Сард 361 188 төгрөгөөр тогтооно  

B. Сард 373 872 төгрөгөөр тогтооно 

С. Сард 350 505 төгрөгөөр тогтооно  

D. Сард 385 555 төгрөгөөр тогтооно 

78. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 26 жил төлсөн, даатгуулагч \эмэгтэй\, нь 1961 
оны 8 дугаар сарын 15-ны өдөр төрсөн бөгөөд төрүүлсэн 5 хүүхдээс нэг 
хүүхдийг нь 6 нас 10 сартайд нь, нэг хүүхдийг нь 5 нас 9 сартайд нь бусдад 
үрчлүүлжээ.Түүний итгэлцүүрээр өсгөсөн тэтгэвэр тогтоолгох сарын дундаж 
цалин нь 685 795 төгрөг гэвэл даатгуулагч эхэд хүүхдийн болзлоор өндөр насны 
тэтгэврийг: 

А. Сард 308 607 төгрөгөөр тогтооно  

B. Сард 370 329 төгрөгөөр тогтооно 

С. Сард 318 895 төгрөгөөр тогтооно  

D. Сард 360 042 төгрөгөөр тогтооно 

79. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 18 жил 11 сар төлсөн бөгөөд 56 нас хүрсэн 
даатгуулагч эх 4 хүүхэд төрүүлж, 6 настай болтол нь өсгөсөн, итгэлцүүрээр 
өсгөсөн сарын дундаж цалин 789 990 төгрөг гэвэл түүнд өндөр насны 
тэтгэврийг: 

А. Сард 319 896 төгрөгөөр тогтооно  
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B. Сард 355 495 төгрөгөөр тогтооно 

С. Сард 336 239  төгрөгөөр тогтооно  

D. Шимтгэл төлж, ажилласан хугацааны болзол хангаагүй тул өндөр насны 
тэтгэвэр тогтоох эрх үүсэхгүй  

80. Даатгуулагч (эрэгтэй) нь 2014 оны 9 дүгээр сарын 10-ны өдөр 58 насанд хүрсэн 
бөгөөд тэрээр нийтдээ тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 28 жил тасралтгүй 
төлж ажилласаны дотор хөдөлмөрийн хэвийн нөхцөлд 14 жил 2 сар, газрын 
доор 1 жил, хортой нөхцөлд 3 жил, хүнд нөхцөлд 9 жил 10 сар тус тус 
ажиллажээ. Даатгуулагчийн итгэлцүүрээр өсгөсөн сарын дундаж цалин 865 595 
төгрөг гэвэл түүнд өндөр насны тэтгэврийг: 

А. Сард 493 389 төгрөгөөр тогтооно  

B. Сард 389 517 төгрөгөөр тогтооно 

С. Сард 467 421 төгрөгөөр тогтооно  

D. Сард 454 437 төгрөгөөр тогтооно 

81. Даатгуулагч (эмэгтэй) нь 51 насанд хүртэл нийтдээ тэтгэврийн даатгалын 
шимтгэлийг 25 жил төлж ажилласан үүнээс хөдөлмөрийн халуун нөхцөлд 6 жил, 
хүнд нөхцөлд 5 жил тус тус ажилласан, итгэлцүүрээр өсгөсөн сарын дундаж 
цалин 598 598 төгрөгөөр тооцогдсон. Даатгуулагч нь тэтгэвэр тогтоолгохоор 
өргөдөл, холбогдох баримтаа бүрдүүлж, оршин суугаа нутаг дэвсгэрийнхээ 
нийгмийн даатгалын байгууллага\ байцаагч\-д 2014 оны 9 дүгээр сарын 1-нд 
хүлээлгэн өгсөн гэвэл түүнд өндөр насны тэтгэврийг: 

А. Хөдөлмөрийн нөхцөлийн аль алины болзлыг хангаагүй тул тэтгэвэр 
тогтоох эрх үүсэхгй  

B. Сард 314 263 төгрөгөөр тогтооно 

С. Сард 269 369 төгрөгөөр тогтооно  

D. Сард 305 284 төгрөгөөр тогтооно 

82. Даатгуулагч (эрэгтэй) нь 58 настай, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 28 жил 
төлж ажилласан үүнээс газрын дор 4 жил, хөдөлмөрийн хортой нөхцөлд 5 жил, 
хүнд нөхцөлд 4 жил 6 сар тус тус ажилласан, итгэлцүүрээр өсгөсөн сарын 
дундаж цалин 995 775 төгрөгөөр тооцогдсон. Даатгуулагч нь тэтгэвэр 
тогтоолгохоор өргөдөл, холбогдох баримтаа бүрдүүлж, оршин суугаа нутаг 
дэвсгэрийнхээ нийгмийн даатгалын байгууллага \байцаагч\-д 2014 оны 9 дүгээр 
сарын 15-нд хүлээлгэн өгсөн гэвэл түүнд өндөр насны тэтгэврийг: 

А. Сард 582 528 төгрөгөөр тогтооно 

B. Сард 522 781 төгрөгөөр тогтооно 

С. Сард 448 098 төгрөгөөр тогтооно  

D. Сард 567 591 төгрөгөөр тогтооно 

83. Даатгуулагч 60 настай, эрэгтэй, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нийтдээ 15 
жил 8 сар төлсөн үүнээс хөдөлмөрийн хүнд нөхцөлд 13 жил ажилласан, 
итгэлцүүрээр өсгөсөн сарын дундаж цалин 685 800 төгрөгөөр тооцогдсон гэвэл 
түүнд  өндөр насны тэтгэврийг : 

А. Сард 231 456 төгрөгөөр тогтооно 

B. Сард 308 610 төгрөгөөр тогтооно 

С. Сард 241 744 төгрөгөөр тогтооно  



323 

D. Сард 207 300 төгрөгөөр тогтооно 

84. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 18 жил төлж ажилласан, итгэлцүүрээр 
өсгөсөн сарын дундаж цалин 690 500 төгрөгөөс өндөр насны тэтгэврийг хувь 
тэнцүүлэн тогтоолгосон, 55 настай, даатгуулагч \эмэгтэй\ нь компанид 2011 оны 
5 дунаар сарын 1-нээс 2014 оны 5 дугаар сарын 1 хүртэл ажил, хөдөлмөр 
эрхэлж тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг төлсөн гэвэл түүнд өндөр насны 
тэтгэврийг:  

А. Сард 321 082 төгрөгөөр өөрчлөн тогтооно 

B. Сард 310 725 төгрөгөөр өөрчлөн тогтооно 

С. Сард 331 440 төгрөгөөр өөрчлөн тогтооно  

D. Сард 362 512 төгрөгөөр өөрчлөн тогтооно 

85. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нийтдээ 25 жил төлж ажилласны дотор 
аймгийн хөгжимт драмын театрт гоцлол дуучнаар 21 жил 8 сар ажилласан 
даатгуулагч \эмэгтэй 41 настай\-ийн итгэлцүүрээр өсгөсөн сарын дундаж цалин 
559 800 төгрөгөөр тооцогдсон байна. Даатгуулагч нь урлагийн тэтгэвэр 
тогтоолгохоор өргөдөл, холбогдох баримт бичгийг бүрдүүлж, оршин суугаа нутаг 
дэвсгэрийнхээ нийгмийн даатгалын байгууллага\байцаагч\-д ирүүлсэн гэвэл 
түүнд өндөр насны тэтгэврийг: 

А. Сард 268 704 төгрөгөөр өөрчлөн тогтооно 

B. Сард 293 895 төгрөгөөр өөрчлөн тогтооно 

С. Сард 251 910 төгрөгөөр өөрчлөн тогтооно  

D. Сард 277 101 төгрөгөөр өөрчлөн тогтооно 

86. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 31 жил 8 сар төлсөн даатгуулагч \эрэгтэй, 61 
настай\ нь итгэлцүүрээр өсгөсөн сарын дундаж цалин 1 089 900 төгрөгөөс өндөр 
насны тэтгэврийг 2014 оны 6-р сарын 1-нээс эхлэн тогтоолгон авсан бөгөөд 
тухайн сарын тэтгэврээ аваагүй байхдаа өвчний улмаас 2014 оны 8-р сарын 12-
ний өдөр нас барсан гэвэл Нийгмийн даатгалын байгууллага \байцаагч\ нь 
түүний ар гэрт тэтгэврийг хэдий хугацаагаар тооцож олгох вэ? 

A. 2014 оны 9 сард тэтгэвэр олгохгүй 

B. 2014 оны 8 сарын тэтгэвэрт 681 187 төгрөг олгоно 

C. 2014 оны 8, 9 сарын тэтгэвэрт 1 362 374 төгрөг олгоно 

D. 2014 оны 9 сарын эхний 11 хоногт  249 768 төгрөг олгоно 

87.Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 22 жил 10 сар төлж ажилласан даатгуулагч 
\эрэгтэй, 60 настай\-ийн тэтгэвэр тогтоолгох сарын дундаж цалин (итгэлцүүрээр 
өсгөсөн) 850 040 төгрөг гэвэл түүний тэтгэврийг хэдэн төгрөгөөр тогтоох вэ? 

A. Сард 393 143 төгрөгөөр тогтооно  

B. Сард 408 019 төгрөгөөр тогтооно 

C. Сард 38 2518 төгрөгөөр тогтооно 

D. Сард 418 644 төгрөгөөр тогтооно 

88. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 25 жил төлсөн даатгуулагч \эрэгтэй, 65 
настай\ нь итгэлцүүрээр өсгөсөн 989 000 төгрөгийн сарын цалингийн дунджаас 
өндөр насны тэтгэврийг 2012 оны 4-р сарын 15-наас эхлэн тогтоолгон авч 
байгаа бөгөөд тэрээр 2014 оны 7-р сарын тэтгэврээ авсан боловч өвчний 
улмаас мөн оны 7-р сарын 31-ний өдөр нас барсан гэвэл Нийгмийн даатгалын 
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байгууллага \байцаагч\ нь түүний ар гэрт хэдэн сарын тэтгэврийг тооцож олгох 
вэ? 

A. 2014 оны 8 сарын тэтгэвэрт 519 225 төгрөг олгоно  

B. 2014 оны 8 сард тэтгэвэр олгохгүй олгоно 

C. 2014 оны 7, 8 сарын тэтгэвэрт 1 038 450 төгрөг олгоно 

D. 2014 оны 8 сарын эхний 15 хоногт 259 612 төгрөг олгоно 

89. Нийгмийн даатгалын байгууллага \байцаагч\ нь даатгуулагч \эрэгтэй, 62 настай\-
ийн шинээр өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгохоор бүрдүүлж, ирүүлсэн холбогдох 
баримт бичгийг 2014 оны 9 дүгээр сарын 5-нд хүлээн авч хянаж түүний 
тэтгэврийг тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн 23 жил болон итгэлцүүрээр 
өсгөсөн сарын дундаж цалин 759 000 төгрөгийг тус тус үндэслэн тогтоохоор 
шийдвэрлэсэн байна. Тухайн тэтгэвэр авагчийн тэтгэвэрт 2014 оны 9 дүгээр 
сард хэдэн төгрөг тооцож олгох вэ? 

А. 2014 оны 9-р сард 375 705 төгрөг олгоно 

B. 2014 оны 9-р сард 325 611 төгрөг олгоно 

С. 2014 оны 9-р сард 315 107 төгрөг олгоно  

D. 2014 оны 9-р сард 313 137 төгрөг олгоно 

90.Өндөр насны тэтгэвэр авагчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн хугацааг 
32 жилээр, тэтгэвэр бодох итгэлцүүрээр өсгөсөн сарын дундаж цалинг 885 995 
төгрөгөөр тус тус тогтоогдсон байхад түүнийг тэтгэврийг сард 620 000 төгрөгөөр 
тооцон 2014 оны 5 дугаар сарын 1-нээс 9 дүгээр сарын 1 хүртэл буруу олгосныг 
шалгалтаар илэрүүлсэн гэвэл тухайн тэтгэвэр авагчийн тэтгэврийг 2014 оны 9-р 
сарын 1-нээс хэдэн төгрөгөөр тогтоож, илүү олгогдсон тэтгэврийг хэрхэн 
шийдвэрлэх вэ?  

А. Тэтгэврийг 513 877 төгрөгөөр тогтоож, илүү олгогдсон 424 491 төгрөгийг 
төлүүлнэ  

B. Тэтгэврийг 531 597 төгрөгөөр тогтоож, илүү олгогдсон 353 612 төгрөгийг 
төлүүлнэ  

С. Тэтгэврийг 558 176  төгрөгөөр тогтоож, илүү олгогдсон 247 296 төгрөгийг  

төлүүлнэ  

D.Тэтгэврийг 540 456 төгрөгөөр тогтоож, илүү олгогдсон 245838 төгрөгийг 
төлүүлнэ   

91. Өндөр насны тэтгэвэр авагчийн тэтгэврийг шимтгэл төлж ажилласан хугацааг 28 
жилээр болон 668 000 төгрөгийн дундаж цалинг \итгэлцүүрээр өсгөсөн\-аас 
тогтоосон боловч түүнд сард 365 000 төгрөгийн тэтгэврийг 2014 оны 7-р сарын 
01-нээс 2014 оны 10-р сарын 01 хүртэл буруу олгожээ. Нийгмийн даатгалын 
байгууллага (байцаагч) нь тэтгэврийн тогтоолтыг дахин нягтлан шалгаж 
заларуулсны үндсэн дээр тухайн тэтгэвэр авагчийн тэтгэврийг 8-р сарын 1-нээс 
эхлэн хэдэн төгрөгөөр өөрчлөн тогтоож, зөрүү хэдэн төгрөгийг нөхөн олгох вэ?  

A. Тэтгэврийг 390 500 төгрөгөөр тогтоож, дутуу олгогдсон 76 500 төгрөгийг 
нөхөн олгоно 

B. Тэтгэврийг 398 250 төгрөгөөр тогтоож, дутуу олгогдсон 99 750 төгрөгийг 
нөхөн олгоно 

C. Тэтгэврийг 384 750 төгрөгөөр тогтоож, дутуу олгогдсон 59 250 төгрөгийг 
нөхөн олгоно 
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D. Тэтгэврийг 380 760 төгрөгөөр тогтоож, дутуу олгогдсон 47 280 төгрөгийг 
нөхөн олгоно 

92. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 23 жил төлсөн, тэтгэвэр тогтоолгох насан \60 
нас\-д хүрсэн даатгуулагч нь шимтгэл төлж, ажилласан сүүлийн 20 жилийн 
доторх дараалсан 5 жилийн цалингийн үндсэн баримтуудаас тэтгэвэр 
тогтоолгох цалингийн лавлагааг гаргуулах боломжгүй тул өндөр насны 
тэтгэврээ 2013 оны 1 дүгээр сарын 1-нээс эхлэн тухайн үеийн тэтгэврийн доод 
хэмжээгээр тогтоолгосон. Тэтгэвэр авагч нь 1 жилийн дараа Улсын төв архиваас 
тэтгэвэр тогтоолгох дараалсан 5 жилийн цалингийн лавлагааг гаргуулан авч уг 
лавлагаанд дурдсан цалинг итгэлцүүрээр өсгөн тооцоход сарын дундаж цалин 
нь 572 000 төгрөг болжээ. Тэрээр уг цалингаар тэтгэврээ өөрчлүүлэхээр 
өргөдөл, холбогдох баримтыг Нийгмийн даатгалын хэлтэс \байцаагч\-т 2014 оны 
9 дүгээр сарын 10-ны өдөр  ирүүлсэн гэвэл түүний өөрчлөгдсөн тэтгэврийг: 

A. 2014 оны 10-р сарын 1-нээс эхлэн 257 400 төгрөгийг олгоно 

B.  2014 оны 9-р сарын 1-нээс эхлэн 283 140 төгрөгийг олгоно  

C. 2014 оны 9-р сарын 10-наас эхлэн 198 198 төгрөгийг олгоно 

D. 2014 оны 10-р сарын 1-нээс эхлэн 263 400 төгрөгийг олгоно  

93. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 33 жил төлсөн даатгуулагч нь 2014 оны 8 
дугаар сарын 15-ны өдөр 60 насанд хүрсэн, тэтгэвэр тогтоолгох итгэлцүүрээр 
өсгөсөн сарын дундаж цалин нь 679 250 төгрөгөөр тооцогдсон бөгөөд тэрээр 
тэтгэвэр тогтоолгох холбогдох баримт, материал, өргөдлийг дээрх насанд 
хүрснээс хойш нийгмийн даатгалын байгууллага \байцаагч\-д 2014 оны 9 дүгээр 
сарын 15-ны өдөр ирүүлсэн гэвэл түүний тэтгэврийг тухайн сарын хэдний 
өдрөөс эхлэн тогтоож, хэдэн төгрөг олгох вэ? 

A. Сарын тэтгэвэр 438 116 төгрөг, уг тэтгэврийг 2014 оны 9-р сарын 15-
ны өдрөөс эхлэн тогтоож, зөвхөн 9-р сардаа 233 661 төгрөг олгоно 

B. Сарын тэтгэвэр 408 116 төгрөг, уг тэтгэврийг 2014 оны 9-р сарын 1-
нээс эхлэн тогтоож,олгоно  

C. Сарын тэтгэвэр 427 927 төгрөг, уг тэтгэврийг 2014 оны 8-р сарын 15-
ний өдрөөс эхлэн тогтоож, зөвхөн 8-р сардаа 228 227 төгрөг олгоно 

D. Сарын тэтгэвэр 305 662 төгрөг, уг тэтгэврийг 2014 оны 9-р сарын 16-
ны өдрөөс эхлэн тогтоож, зөвхөн 9-р сард 152 530 төгрөг олгоно  

94. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 30 жил төлсөн даатгуулагч нь 2014 оны 3 
дугаар сарын 11-ний өдөр 60 насанд хүрсэн бөгөөд тэрэр итгэлцүүрээр өсгөсөн 
сарын дундаж цалин 785 950 төгрөгөөс өндөр насны тэтгэврээ 2014 оны 4 
дүгээр сарын 1-нээс эхлэн тогтоолгон 2014 оны 10 дугаар сарын 1 хүртэл авчээ. 
Гэвч тэрээр 30 жил шимтгэл төлж ажилласан хугацааны 5 жилийн баримтыг 
хуурамчаар бүрдүүлсэн нь шалгалтаар тогтоогдож, улмаар илүү авсан 353 682 
төгрөгийн төлбөрийг санд эргүүлэн төлүүлэхээр актаар шийдвэрлэсэн гэвэл уг 
төлбөрийг тэтгэврээс нэг удаа суутгах суутгалын хэмжээ нь түүний сард 
тогтоогдсон тэтгэврийн хэдэн хувиас хэтрэхгүй буюу хэдэн төгрөгийг суутгаж 
төлүүлэх вэ?  

A. Тогтоогдсон тэтгэврийн 20 хувь буюу 82 524 төгрөгийг суутгаж төлүүлнэ 
B. Тогтоогдсон тэтгэврийн 30 хувь буюу 123 869 төгрөгийг суутгаж төлүүлнэ 
C. Тогтоогдсон тэтгэврийн 50 хувь буюу 206 311 төгрөгийг суутгаж төлүүлнэ 
D.Тогтоогдсон тэтгэврийн 40 хувь буюу 165 049 төгрөгийг суутгаж төлүүлнэ  
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95. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 25 жил төлсөн даатгуулагч нь 2014 оны 10 
дугаар сарын 1-ний өдөр 60 насанд хүрэх бөгөөд түүний тэтгэвэр тогтоолгох 
итгэлцүүрээр өсгөсөн сарын дундаж цалин нь 585 000 төгрөгөөр тооцогдсон, уг 
даатгуулагч нь тэтгэврийн холбогдох баримт, материал, өргөдлийг 60 насанд 
хүрэхээс 1 сарын өмнө буюу 2014 оны 9 дүгээр сарын1–ний өдөр нийгмийн 
даатгалын байгууллага \байцаагч\-д  ирүүлсэн гэвэл түүний тэтгэврийг хэдэн 
сараас эхлэн тогтоож, хэдэн төгрөг олгох вэ? 

A. Тэтгэврийг 289 575 төгрөгөөр тогтоож, 2014 оны 10 дугаар сарын 15-наас 
эхлэн олгоно 

B. Тэтгэврийг 280 800 төгрөгөөр тогтоож, 2014 оны 9-р сарын 15-наас эхлэн 
олгоно  

C. Тэтгэврийг 263 250 төгрөгөөр тогтоож, 2014 оны 9-р сарын 1-ний өдрөөс 
эхлэн олгоно 

D. Тэтгэврийг 307 125 төгрөгөөр тогтоож, 2014 оны 10 дугаар сарын 1- ний 
өдрөөс эхлэн олгоно  

 

Тэтгэврийн даатгалын сангаас болон ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас олгох  
тэтгэвэр тооцохтой холбоотой бодлого /хариу/ 

 
Асуулт  Хариулт  Асуулт  Хариулт  Асуулт  Хариулт  Асуулт  Хариулт  

1 A 25 B 49 D 73 A 

2 C 26 A 50 C 74 B 

3 B 27 C 51 A 75 C 

4 A 28 C 52 B 76 A 

5 C 29 C 53 D 77 D 

6 D 30 A 54 C 78 B 

7 B 31 D 55 A 79 C 

8 A 32 D 56 C 80 A 

9 D 33 A 57 B 81 B 

10 B 34 C 58 A 82 D 

11 D 35 B 59 B 83 C 

12 C 36 D 60 D 84 A 

13 B 37 C 61 C 85 B 

14 D 38 B 62 D 86 C 

15 A 39 C 63 A 87 D 

16 C 40 D 64 B 88 A 

17 B 41 C 65 D 89 B 

18 A 42 B 66 B 90 C 

19 D 43 A 67 D 91 D 

20 B 44 C 68 C 92 B 

21 C 45 B 69 A 93 A 

22 A 46 B 70 D 94 C 

23 C 47 C 71 C 95 D 

24 D 48 A 72 B   

 

 

Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэртэй холбогдолтой бодлого 

Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр 
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1. Цэргийн албан хаагч нь 44 настай, цэргийн байгууллагад 26 жил алба хаасны 
дотор цэргийн сургуульд сонсогчоор 4 жил суралцжээ.Түүний сүүлийн 5 жилийн 
дундаж цалин (итгэлцүүрээр өсгөсөн) нь 964 500 төгрөг гэвэл түүнд цэргийн алба 
хаасны тэтгэврийг хэдэн төгрөгөөр тогтоох вэ? 

А. Сард 593 168 төгрөгөөр тогтооно  

B. Цэргийн алба хаах насны дээд хязгаарт хүрээгүй тул  тэтгэвэр тогтоохгүй 

С. Сард 786 067 төгрөгөөр тогтооно  

D. Сард 771 600 төгрөгөөр тогтооно  

2. Цэргийн албан хаагч (хурандаа) нь 49 настай, цэргийн байгууллагад 30 жил алба 
хаасны дотор цэргийн сургуульд сонсогчоор 3 жил суралцжээ.Түүний итгэлцүүрээр 
өсгөсөн сүүлийн 5 жилийн дундаж цалин 893 005 төгрөг гэвэл түүнд цэргийн алба 
хаасны тэтгэврийг хэдэн төгрөгөөр тогтоох вэ? 

A. Сард 602 778 төгрөгөөр тогтооно 

B. Сард 781 379 төгрөгөөр тогтооно 

C. Тэтгэвэр тогтоолгох насанд хүрээгүй тул тэтгэвэр тогтоохгүй 

D. Сард 714 404 төгрөгөөр тогтооно 

3. Цэргийн албан хаагч (эмэгтэй) нь цэргийн байгууллагад 28 жил алба 
хаасан.Түүний тэтгэвэр тогтоолгох сарын дундаж цалин (итгэлцүүрээр өсгөсөн) нь 
795 050 төгрөг гэвэл түүнд цэргийн алба хаасны тэтгэврийг хэдэн төгрөгөөр 
тогтоох вэ? 

A. Сард 572 436 төгрөгөөр тогтооно  

B. Сард 512 807 төгрөгөөр тогтооно 

C. Сард 731 446 төгрөгөөр тогтооно 

D. Сард 671 817 төгрөгөөр тогтооно 

4. Байлдааны тийрэлтэт сөнөөгч онгоцны жинхэнэ нисгэгчээр 27 жил алба хаасан, 
цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр тогтоолгох сарын дундаж цалин (итгэлцүүрээр 
өсгөсөн) 931 600 төгрөг гэвэл түүнд цэргийн алба хаасны тэтгэврийг хэдэн 
төгрөгөөр тогтоох вэ? 

A. Сард 586 908 төгрөгөөр тогтооно  

B. Сард 773 228 төгрөгөөр тогтооно 

C. Сард 558 960 төгрөгөөр тогтооно 

D. Сард 843 098 төгрөгөөр тогтооно 

5. Цэргийн албан хаагч (42 настай, эмэгтэй) нь цэргийн байгууллагад 22 жил алба 
хаах хугацаандаа 4 хүүхэд төрүүлж өсгөсөн бөгөөд бага хүүхэд нь 5 нас 8 
сартай.Түүний тэтгэвэр тогтоолгох сарын дундаж цалин (итгэлцүүрээр өсгөсөн) 
817 885 төгрөг гэвэл түүнд цэргийн алба хаасны тэтгэврийг хэдэн төгрөгөөр 
тогтоох вэ? 

A. Сард 678 844 төгрөгөөр тогтооно 

B. Сард 507 088 төгрөгөөр тогтооно 

C. Сард 670 665 төгрөгөөр тогтооно 

D. Бага хүүхэд нь 6 нас хүрээгүй тул тэтгэвэр тогтоохгүй 
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6. Цэргийн албан хаагч (44 настай, ахлагч цолтой) нь цэргийн байгууллагад 26 жил 
алба хаасны дотор цэргийн зориулалттай танк, их буу, хүнд механизмын 
засварчнаар 13 жил 1 сар ажиллажээ.Түүний итгэлцүүрээр өсгөсөн тэтгэвэр 
тогтоолгох сарын дундаж цалин нь 888 000 төгрөг гэвэл түүнд цэргийн алба 
хаасны тэтгэврийг: 

A. Сард 710 400 төгрөгөөр тогтооно  

B. Насны болзол хангаагүй тул тогтоохгүй 

C. Сард 723 720 төгрөгөөр тогтооно 

D.Хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр тэтгэвэр тогтооно 

7. Байлдааны нисдэг тэрэгний нисгэгчээр 26 жил алба хаасан цэргийн албан хаагч нь 
44 настай, итгэлцүүрээр өсгөсөн тэтгэвэр тогтоолгох сарын дундаж цалин 863 000 
төгрөг гэвэл түүнд цэргийн алба хаасны тэтгэврийг: 

A. Сард 517 800 төгрөгөөр тогтооно  

B. Сард 556 635 төгрөгөөр тогтооно 

C. Сард 703 345 төгрөгөөр тогтооно 

D. Сард 729 235 төгрөгөөр тогтооно 

8. Цэргийн албан хаагч нь байлдааны нисдэг тэрэгний нисгэгчээр 25 жил алба 
хаасан гэвэл түүний илүү алба хаасан жилийг хэдэн жилээр тооцох вэ?  

A. 25 жил алба хаасан тул илүү алба  жил тооцохгүй 

B. Илүү алба хаасан хугацааг 2 жилээр тооцно 

C. Илүү алба хаасан хугацааг 3 жилээр тооцно 

D. Илүү алба хаасан хугацааг 5 жилээр тооцно 

9. Цэргийн байгууллагад 12 жил 5 сар алба хаагаад орон тоо, зохион байгуулалтын 
өөрчлөлтөөр 2014 оны 9-р сарын 25-нд 45 нас хүрээд халагдсан цэргийн албан 
хаагчийн (ахмад цолтой), итгэлцүүрээр өсгөсөн сарын дундаж цалин 835 000 
төгрөг гэвэл түүнд цэргийн алба хаасны тэтгэврийг: 

A. Сард 331 772 төгрөгөөр тогтооно 

B. Алба хаах насны хязгаар 45 нас хүрээгүй тул тэтгэвэр тогтоохгүй 

C. Сард 400 799 төгрөгөөр тогтооно  

D. Сард 248 830 төгрөгөөр тогтооно 

10. Цэргийн албан хаагч (ахлагч) нь 1963 оны 10 дугаар сарын 15-нд төрсөн, цэргийн 
байгууллагад 12 жил 6 сар алба хаагаад өөрийн хүсэлтээр 2013 оны 9 дүгээр 
сарын 1-нд халагдсан. Түүний итгэлцүүрээр өсгөсөн сарын дундаж цалин 798 500 
төгрөг гэвэл цэргийн алба хаасны тэтгэврийг: 

A. Сард 319 399 төгрөгөөр тогтооно   

B. Сард 306 624 төгрөгөөр тогтооно 

C. Сард 239 550 төгрөгөөр тогтооно  

D. Өөрийн хүсэлтээр халагдсан тул тэтгэвэр тогтоохгүй  

11. Байлдааны нисдэг тэрэгний нисгэгчээр 1989 оны 7-р сарын 20-ноос 2002 оны 8-р 
сарын 1-ний өдөр хүртэл алба хаагаад биеийн эрүүл мэндээр уг нисгэгчийн 
албанд тэнцэхгүй болж халагдсан цэргийн албан хаагч (ахмад) нь 2013 оны 9 



329 

дүгээр сарын 1-нд 45 нас хүрсэн. Түүний итгэлцүүрээр өсгөсөн сарын дундаж 
цалин 1 033 000 төгрөг гэвэл цэргийн алба хаасны тэтгэврийг: 

A. Сард  431 165 төгрөгөөр тогтооно 

B. Сард 322 296 төгрөгөөр тогтооно     

C. Сард 429 727 төгрөгөөр тогтооно  

D. Сард 467 095 төгрөгөөр тогтооно 

12. Байлдааны тийрэлтэт сөнөөгч онгоцны нисгэгчээр 1989 оны 9-р сарын 18-наас 
2006 оны 10-р сарын 10-ний өдөр хүртэл алба хааж байгаад орон тооны 
цомхотголоор уг нисгэгчийн ажлаас чөлөөлөгдсөн цэргийн албан хаагч нь 2013 
оны 10-р сарын 16-нд 48 нас хүрсэн. Түүний итгэлцүүрээр өсгөсөн сарын дундаж 
цалин  985 999 төгрөг гэвэл цэргийн алба хаасны тэтгэврийг : 

A. Сард 502 859 төгрөгөөр тогтооно 

B. Сард 402 267 төгрөгөөр тогтооно     

C. Сард 670 478 төгрөгөөр тогтооно     

D. Сард 536 383 төгрөгөөр тогтооно 

13. Цэргийн албан хаагч (эмэгтэй) нь 1995 оны 11-р сарын 26-наас 2014 оны 9-р 
сарын 20-ы өдөр хүртэл цэргийн алба хааж байгаад 45 насанд хүрсэн тул уг 
албанаас чөлөөлөгдсөн. Түүний итгэлцүүрээр өсгөсөн сарын дундаж цалин 878 
000 төгрөг гэвэл цэргийн алба хаасны тэтгэврийг хэдэн төгрөгөөр тогтоох вэ? 

A. сард 658 499 төгрөгөөр тогтооно 

B. сард 498 703 төгрөгөөр тогтооно     

C. сард 374 026 төгрөгөөр тогтооно     

D. сард 467 535 төгрөгөөр тогтооно 

14. Цэргийн алба хаасны тэтгэвэр авагч нь 1969 оны 11-р сарын 1-ний өдөр хүртэл 
энгийн байгууллагад 12 жил 8 сар, 1969 оны 10-р сарын 15-наас 1999 оны 11-р 
сарын 5 хүртэл цэргийн албан хаагчаар ажиллаж байгаад 1999 оны 11-р сарын 15-
наас эхлэн цэргийн алба хасны тэтгэврийг 1984-1988 оны 5 жилийн сарын дундаж 
цалин (итгэлцүүрээр өсгөсөн) 958 000 төгрөгөөс тогтоолгож, 2013 оны 10-р сарын 
1-ний өдөр хүртэл авчээ. Цэргийн алба хаасны тэтгэвэр авагч нь 60 насанд хүрсэн 
тул энгийн байгууллагад ажилласан итгэлцүүрээр өсгөсөн сарын хөдөлмөрийн 
хөлс, орлогын дундаж 750 000 төгрөгөөс 12 жил 8 сард ногдох өндөр насны 
тэтгэврээ Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд 
заасан болзол журмын дагуу тогтоолгох тухай өргөдөл ирүүлсэн гэвэл түүнд 
цэргийн алба хаасны бүрэн болон өндөр насны хувь тэнцүүлсэн тэтгэврийг хэдэн 
төгрөгөөр тогтоох вэ? 

A. Сард цэргийн алба хаасны тэтгэврийг 766 400 төгрөгөөр, өндөр насны 
хувь тэнцүүлсэн тэтгэврийг 171 000 төгрөгөөр буюу 937 400 төгрөгөөр 
тогтоож олгоно 

B. Сард цэргийн алба хаасны тэтгэврийг 574 800 төгрөгөөр, өндөр насны 
хувь тэнцүүлсэн тэтгэврийг 202 500 төгрөгөөр буюу 777 300 төгрөгөөр 
тогтоож олгоно 

C. Сард сард цэргийн алба хаасны тэтгэврийг 646 650 төгрөгөөр, өндөр 
насны хувь тэнцүүлсэн тэтгэврийг 210 937 төгрөгөөр буюу 857 587 
төгрөгөөр тогтоож олгоно 
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D. Сард цэргийн алба хаасны тэтгэврийг 838 250 төгрөгөөр, энгийн өндөр 
насны хувь тэнцүүлсэн тэтгэврийг 213750 төгрөгөөр тус тус тогтоож 
нийлбэр дүнгээр 1 052 000 төгрөг олгоно 

15. Цэргийн байгууллагад 2 жил алба хаасан цэргийн албан хаагч нь олон улсад 
энхийг дэмжих ажиллагаанд үүрэг гүйцэтгэж яваад гэмт халдлагад өртсний улмаас 
хөдөлмөрийн чадвараа 50 хувиар алдаж тахир дутуу болжээ. Цэргийн албан 
хаагчийн итгэлцүүрээр өсгөсөн сарын дундаж цалин 996 100 төгрөг гэвэл түүнд 
хөдөлмөрийн чадвар алдсаны  тэтгэврийг: 

A. Сард 647 465 төгрөгөөр тогтооно 

B. Сард 498 050 төгрөгөөр тогтооно 

C. Сард 597 660 төгрөгөөр тогтооно 

D. Сард 547 855 төгрөгөөр тогтооно 

16. 2014 оны 10-р сарын 5 хүртэл 1 жил 1 сар алба хаасан цэргийн албан хаагч нь 
онцгой чухал объектыг хамгаалж байхдаа халдлагад өртсний улмаас хөдөлмөрийн 
чадвараа 70 хувиар алдаж тахир дутуу болсон. Түүний итгэлцүүрээр өсгөсөн 
сарын дундаж цалин 881 990 төгрөг гэвэл хөдөлмөрийн чадвар алдсаны 
тэтгэврийг: 

A. Тахир дутуу болохын өмнөх цэргийн алба хаавал зохих хугацааг 
хангаагүй тул тэтгэвэр тогтоохгүй  

B. Сард 749 691 төгрөгөөр тогтооно 

C. Сард 617 393 төгрөгөөр тогтооно 

D. Сард 881 990 төгрөгөөр тогтооно 

17. 2013 оны 10-р сарын 1 хүртэл 15 жил алба хаасан цэргийн албан хаагч нь албан 
томилолтоор хөдөө ажлаар явж байгаад осолд өртсний улмаас хөдөлмөрийн 
чадвараа 60 хувиар алдаж тахир дутуу болсон. Түүний итгэлцүүрээр өсгөсөн 
сарын дундаж цалин 704 800 төгрөг гэвэл хөдөлмөрийн чадвар алдсаны 
тэтгэврийг: 

A. Сард 623 043 төгрөгөөр тогтооно 

B. Сард 253 728 төгрөгөөр тогтооно 

C. Сард 422 880 төгрөгөөр тогтооно 

D. Сард 493 360 төгрөгөөр тогтооно 

18. Цэргийн байгууллагад 2014 оны 9-р сарын 25 хүртэл 25 жил алба хаасан цэргийн 
албан хаагч нь ердийн өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвараа 75 хувиар алдаж 
тахир дутуу болсон. Түүний итгэлцүүрээр өсгөсөн сарын дундаж цалин 845 500 
төгрөг гэвэл хөдөлмөрийн чадвар алдсаны тэтгэврийг: 

A. Сард 507 300 төгрөгөөр тогтооно 

B. Сард 634 125 төгрөгөөр тогтооно 

C. Сард 570 712 төгрөгөөр тогтооно 

D. Сард 380 475 төгрөгөөр тогтооно 

19. Цэргийн албыг 28 жил хаасан цэргийн албан хаагч нь ердийн өвчний улмаас 
хөдөлмөрийн чадвараа 65 хувиар алдаж тахир дутуу болсон. Түүний итгэлцүүр 
өсгөсөн сарын дундаж цалин 775 000 төгрөг гэвэл хөдөлмөрийн чадвар алдсаны 
тэтгэврийг: 
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A. Сард 377 813 төгрөгөөр тогтооно 

B. Сард 558 000 төгрөгөөр тогтооно 

C. Сард 362 700 төгрөгөөр тогтооно 

D.Сард 302 250 төгрөгөөр тогтооно 

20. Цэргийн албыг 2014 оны 9 дүгээр сарын 15 хүртэл 1 жил 5 сар хаасан цэргийн 
албан хаагч нь ердийн өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвараа 55 хувиар алдаж, 
тахир дутуу болсон. Түүний итгэлцүүрээр өсгөсөн сарын дундаж цалин 795 590 
төгрөгөөр тооцогдсон гэвэл хөдөлмөрийн чадвар алдсаны тэтгэврийг сард хэдэн 
төгрөгөөр тогтоох вэ? 

A. Сард 477 354 төгрөгөөр тогтооно 

B. Сард 262 544 төгрөгөөр тогтооно 

C. Сард 437 574 төгрөгөөр тогтооно 

D.Сард 172 200 төгрөгөөр тогтооно 

21. Цэргийн албыг 1 жил хааж байгаа албан хаагч нь байлдааны галт хэрэгслэлээр 
буудлага хийх үедээ осолд өртөж нас барснаас ар гэрт нь 5 настай 1 хүүхэд 
үлдсэн. Тэжээгчийн итгэлцүүрээр өсгөсөн сарын дундаж цалин 645 000 төгрөг 
гэвэл 1 хүүхдэд тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийг: 

A. Сард 209 625 төгрөгөөр тогтооно 

B. Сард 193 500 төгрөгөөр тогтооно 

C. Сард 322 500 төгрөгөөр тогтооно 

D.Сард 419 250 төгрөгөөр тогтооно 

22. Цэргийн албыг 24 жил хааж байгаа албан хаагч нь ердийн өвчний улмаас нас 
барснаас ар гэрт нь хөдөлмөрийн чадваргүй хоёр хүүхэд үлдсэн. Тэжээгчийн 
итгэлцүүрээр өсгөсөн сарын дундаж цалин 885 800 төгрөг гэвэл хоёр хүүхдэд 
цэргийн тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийг хэдэн төгрөгөөр тогтоох вэ? 

A. Сард 298 958 төгрөгөөр тогтооно 

B. Сард 207 300 төгрөгөөр тогтооно 

C. Сард 398 610 төгрөгөөр тогтооно 

D.Сард 664 350 төгрөгөөр тогтооно 

23. Цэргийн албыг 2 сар хааж байгаа албан хаагч нь ердийн өвчний улмаас 2014 оны 
8 дугаар сарын 1-нд нас барж, ар гэрт нь хөдөлмөрийн чадваргүй 3 хүүхэд үлдсэн. 
Тэжээгчийн итгэлцүүрээр өсгөсөн сарын дундаж цалин 647 300 төгрөг тооцогдсон 
гэвэл 3 хүүхдэд  цэргийн тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийг хэдэн төгрөгөөр тогтоох 
вэ? 

A. Сард 388 380 төгрөгөөр тогтооно 

B. Сард 356 015 төгрөгөөр тогтооно 

C. Сард 291 285 төгрөгөөр тогтооно 

D. Нас барахын өмнө цэргийн албыг 3-аас дээш жил хаагаагүй тул тэтгэвэр 
тогтоохгүй 

24. Цэргийн алба хаасны тэтгэвэр авагч нь ердийн өвчний улмаас 2014 оны 9 дүгээр 
сарын 5-ны өдөр нас барж, ар гэрт нь 13 настай нэг хүүхэд үлджээ. Нас барсан 
цэргийн тэтгэвэр авагчийн тэтгэврийг цэргийн албыг 25 жил хааснаар, 
итгэлцүүрээр өсгөсөн сарын дундаж цалинг 950 000 төгрөгөөр тус тус тооцож 



332 

цэргийн алба хаасны тэтгэвэр тогтоосон байна. Тэжээгчийн ар гэрт үлдсэн гэр бүл 
нь хүүхэддээ цэргийн тэтгэвэр тогтоосон баримт бичгийг үндэслэн тэжээгчээ 
алдсаны тэтгэвэр тогтоолгохоор Нийгмийн даатгалын байгууллага \байцаагч\-д 
хүсэлт гаргасан гэвэл дээрх хүүхэдэд тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийг хэдэн 
төгрөгөөр тогтоох вэ? 

A. Сард 290 937 төгрөгөөр тогтооно 

B. Сард 285 000 төгрөгөөр тогтооно 

C. Сард 475 000 төгрөгөөр тогтооно 

D.Сард 213 750 төгрөгөөр тогтооно 

25. Цэргийн хөдөлмөрийн чадвар алдсаны тэтгэвэр авагч нь ердийн өвчний улмаас 
2014 оны 7 дүгээр сарын 25-ны өдөр нас барж, ар гэрт нь 9-12 настай 2 хүүхэд 
үлджээ. Нас барсан цэргийн тэтгэвэр авагч нь цэргийн албыг 1 жил хааснаар, 
итгэлцүүрээр өсгөсөн сарын дундаж цалинг 790 000 төгрөгөөр тус тус тооцуулж 
цэргийн хөдөлмөрийн чадвар алдсаны тэтгэврийг тогтоолгон авч байжээ. 
Тэжээгчийн ар гэрт үлдсэн гэр бүл нь өмнө цэргийн хөдөлмөрийн чадвар алдсаны 
тэтгэвэр тогтоосон баримт бичгийг үндэслэн хоёр хүүхэддээ тэжээгчээ алдсаны 
тэтгэвэр тогтоолгохоор Нийгмийн даатгалын байгууллага\байцаагч\-д хүсэлт 
гаргасан гэвэл дээрх хоёр хүүхэдэд цэргийн тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийг: 

A. Сард 237 000 төгрөгөөр тогтооно 

B. Сард 474 000 төгрөгөөр тогтооно 

C. Сард 355 500 төгрөгөөр тогтооно 

D.Сард 592 500 төгрөгөөр тогтооно 

26. Цэргийн тэтгэвэр авагч нь цэргийн албыг 11 жил хааснаар, итгэлцүүрээр өсгөсөн 
сарын дундаж цалинг 485 750 төгрөгөөр тус тус тооцуулж цэргийн алба хаасны 
хувь тэнцүүлсэн тэтгэврийг тогтоолгон 3 жил авч байгаад 2014 оны 8 дугаар сарын 
20-нд ердийн өвчний улмаас нас барж, ар гэрт нь 10- 15 насны 3 хүүхэд үлдсэн. 
Тэжээгчийн ар гэрт үлдсэн гэр бүл нь цэргийн алба хаасны тэтгэвэр тогтоосон 
баримт бичгийг үндэслэн 3 хүүхэддээ тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр тогтоолгохоор 
нийгмийн даатгалын хэлтэс \байцаагч\-т хүсэлт гаргасан гэвэл дээрх 3 хүүхэдэд 
цэргийн тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийг: 

A. Сард 242 875 төгрөгөөр тогтооно 

B. Сард 218 587  төгрөгөөр тогтооно 

C. Сард 485 750 төгрөгөөр тогтооно 

D. Сард 291 450 төгрөгөөр тогтооно 

27.Цэргийн алба хаасан хугацааг 29 жилээр, тэтгэвэр тогтоох сарын дундаж цалин 
\итгэлцүүрээр өсгөсөн\-г 699 500 төгрөгөөр тус тус тооцуулж 2011 оны 10-р сарын 
1-нд тэтгэвэр тогтолгосон цэргийн тэтгэвэр авагч нь ажлын зайлшгүй шаардлагаар 
цэргийн байгууллагад цэргийн албан хаагчаар 2012 оны 1 дүгээр сарын 1-нээс 
2014 оны 1 дүгээр сарын 1 хүртэл ажилласан гэвэл түүний цэргийн алба хаасны 
тэтгэврийг: 

A. Сард 622 555 төгрөгөөр өөрчлөн тогтооно 

B. Сард 559 600 төгрөгөөр өөрчлөн тогтооно 

C. Сард 482 655 төгрөгөөр өөрчлөн тогтооно 

D. Сард 601 570 төгрөгөөр өөрчлөн тогтооно 
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28.Цэргийн алба хаасан хугацааг 18 жилээр, тэтгэвэр тогтоох сарын дундаж цалин-
\итгэлцүүрээр өсгөсөн\-г 589 975 төгрөгөөр тус тус тооцуулж 2010 оны 8-р сарын 1-
нд тэтгэвэр тогтоолгосон цэргийн тэтгэвэр авагч нь цэргийн байгууллагад цэргийн 
албан хаагчаар 2011 оны 9 дүгээр сарын 1-нээс 2014 оны 9 дүгээр сарын 1 хүртэл 
ажилласан гэвэл түүний цэргийн алба хаасны тэтгэврийг: 

A. Сард 377 582 төгрөгөөр өөрчлөн тогтооно 

B. Сард 339 825 төгрөгөөр өөрчлөн тогтооно 

C. Сард 396 463 төгрөгөөр өөрчлөн тогтооно 

D. Сард 471 980 төгрөгөөр өөрчлөн тогтооно 

29. Цэргийн албан хаагч нь цэргийн албыг 28 жил 6 сар хааснаар болон тэтгэвэр 
тогтоох итгэлцүүрээр өсгөсөн сарын дундаж цалинг 899 900 төгрөгөөр тус тус 
тооцуулсан байна. Тэрээр цэргийн алба хаасны тэтгэврийг 2014 оны 3-р сарын 1-
нээс эхлэн тогтоолгон авч байсан бөгөөд тухайн сарын тэтгэврээ аваагүй байхдаа 
өвчний улмаас 2014 оны 9-р сарын 10-ний өдөр нас барсан гэвэл Нийгмийн 
даатгалын байгууллага \байцаагч\ нь түүний ар гэрт хэд, хэдэн сарын тэтгэврийг 
тооцож олгох вэ? 

A. 2014 оны 9 сарын тэтгэвэр 767 164 төгрөг олгоно 

B. 2014 оны 9, 10 сарын тэтгэвэр 1 534 328 төгрөг олгоно 

C. 2014 оны 9 сард 9 хоногт ногдох 230 149 төгрөг олгоно 

D. 2014 оны 9 сарын болон 10 сарын эхний 9 хоногт ногдох 230 149 төгрөг 
олгоно 

30.Байлдааны тийрэлтэт сөнөөгч онгоцны жинхэнэ нисгэгчээр 25 жил 11 сар алба 
хаасан, цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр тогтоолгох сарын дундаж цалин 
(итгэлцүүрээр өсгөсөн) 897 340 төгрөг гэвэл түүнд цэргийн алба хаасны тэтгэврийг 
хэдэн төгрөгөөр тогтоох вэ? 

A. Сард 780 685 төгрөгөөр тогтооно  

B. Сард 785 172  төгрөгөөр тогтооно 

C. Сард 717 872 төгрөгөөр тогтооно 

D. Сард 797 510 төгрөгөөр тогтооно 

31. Цэргийн албыг 25 жил хаасан албан хаагч нь итгэлцүүрээр өсгөсөн 970 000 
төгрөгийн сарын цалингийн дунджаас цэргийн алба хаасны тэтгэврийг 2013 оны 4-
р сарын 15-наас эхлэн тогтоолгон авч байгаа бөгөөд тэрээр 2014 оны 7-р сарын 
тэтгэврээ авсан боловч өвчний улмаас мөн оны 7-р сарын 18-ний өдөр нас барсан 
гэвэл Нийгмийн даатгалын байгууллага \байцаагч\ нь түүний ар гэрт хэдэн сарын 
тэтгэврийг тооцож олгох вэ? 

A. 2014 оны 8 сарын тэтгэвэрт 776 000 төгрөг олгоно  

B. 2014 оны 7, 8 сард тэтгэвэр 1 552 000 төгрөг олгоно 

C. 2014 оны 8 сарын эхний 18 хоногт 465 599 төгрөг олгоно 

D. 2014 оны 8 сарын эхний 15 хоногт 387 999 төгрөг олгоно 

32. Нийгмийн даатгалын байгууллага \байцаагч\ нь цэргийн албан хаагч \эрэгтэй, 58 
настай\-ийн тэтгэвэр тогтоолгохоор бүрдүүлж, ирүүлсэн холбогдох баримт бичгийг 
2014 оны 6 дугаар сарын 15-нд хүлээн авч хянаж түүний тэтгэврийг цэргийн алба 
хаасан 27 жил болон итгэлцүүрээр өсгөсөн сарын дундаж цалин 715 000 төгрөгийг 
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тус тус үндэслэн тогтоохоор шийдвэрлэсэн. Тухайн тэтгэвэр авагчийн тэтгэвэрт 
2014 оны 6 дугаар сард хэдэн төгрөг тооцож олгох вэ? 

А. 2014 оны 6-р сард 593 450 төгрөг олгоно 

B. 2014 оны 6-р сард 316 506 төгрөг олгоно 

С. 2014 оны 6-р сард 296 724 төгрөг олгоно  

D. 2014 оны 6-р сард 336 2887 төгрөг олгоно 

33. Цэргийн тэтгэвэр авагчийн тэтгэврийг цэргийн албанд ажилласан 26 жилээр 
болон 755 000 төгрөгийн сарын дундаж цалинг\итгэлцүүрээр өсгөсөн\-аас 
тогтоосон боловч түүнд сард 650 000 төгрөгийн тэтгэврийг 2014 оны 5-р сарын 01-
нээс 2014 оны 08-р сарын 01 хүртэл буруу олгожээ. Нийгмийн даатгалын 
байгууллага (байцаагч) нь тэтгэврийн тогтоолтыг дахин нягтлан шалгасны үндсэн 
дээр тухайн тэтгэвэр авагчийн тэтгэврийг 8-р сарын 1-нээс эхлэн хэдэн төгрөгөөр 
өөрчлөн тогтоож, зөрүү хэдэн төгрөгийг санд төлүүлэх вэ?  

A. Тэтгэврийг 611 100 төгрөгөөр тогтоож, илүү олгогдсон 116 700 төгрөгийг 
санд төлүүлнэ 

B. Тэтгэврийг 619 100 төгрөгөөр тогтоож, илүү олгогдсон 92 700 төгрөгийг 
санд төлүүлнэ 

C. Тэтгэврийг 604 000 төгрөгөөр тогтоож, илүү олгогдсон 138 000 төгрөгийг 
санд төлүүлнэ 

D. Тэтгэврийг 615 325 төгрөгөөр тогтоож, илүү олгогдсон 104 025 төгрөгийг 
санд төлүүлнэ 

34. Цэргийн албыг 27 жил хаасан албан хаагч нь ажилласан сүүлийн 20 жилийн 
доторх дараалсан 5 жилийн цалингийн лавлагааг үндэслэн тэтгэврээ 2014 оны 1 
дүгээр сарын 1-нээс эхлэн бодуулахад тэтгэвэр нь бага гарсан тул тэтгэврээ 
тухайн үеийн бүрэн тэтгэврийн доод хэмжээгээр тогтоолгон авсан. Тэтгэвэр авагч 
нь 9 сарын дараа өмнө тэтгэвэр тогтолгосон 5 жилийн цалингийн лавлагааны 
үндэслэлийг шалгуулж, уг лавлагааг Зэвсэгт хүчний төв архиваас дахин 
гаргуулахад тэтгэвэр тогтоолгохоор сонгосон 5 жилийн цалингийн бүрэлдэхүүнд 
орох ёстой цолны болон бусад нэмэгдлүүдийг оруулаагүй дутуу тодорхойлогдсон 
нь цалингийн үндсэн баримтаар тогтоогдсон бөгөөд энэхүү цалинг итгэлцүүрээр 
өсгөхөд сарын дундаж цалин нь өмнөх цалингийн хэмжээнээс нэмэгдэж улмаар 
607 750 төгрөгөөр тооцогдсон байна. Цэргийн тэтгэвэр авагч нь архивын лавлагааг 
үндэслэн тэтгэврээ өөрчлүүлэх тухай өргөдөл, холбогдох баримтыг Нийгмийн 
даатгалын хэлтэс \байцаагч\-т 2014 оны 9 дүгээр сарын 19-ны өдөр ирүүлсэн гэвэл 
түүний өөрчлөгдсөн тэтгэврийг: 

A. 2014 оны 9-р сарын 19-нөөс эхлэн 201 772 төгрөгийг олгоно 

B.  2014 оны 9-р сарын 1-нээс эхлэн 486 200 төгрөгийг олгоно  

C. 2014 оны 10-р сарын 1-нээс эхлэн 504 432 төгрөгийг олгоно 

D. 2014 оны 1-р сарын 1-нээс эхлэн 486 200 төгрөгийг олгоно  

35. Цэргийн албыг 29 жил хаасан албан хаагч нь ажилласан сүүлийн 20 жилийн 
доторх дараалсан 5 жилийн итгэлцүүрээр өсгөсөн сарын дундаж цалин 775 000 
төгрөгөөс цэргийн тэтгэвэр тогтоолгохоор өргөдөл, холбогдох баримтыг оршин 
суугаа нутаг дэвсгэрийнхээ Нийгмийн даатгалын байгууллага \байцаагч\-д 2014 
оны 9 дүгээр сарын 25-ны өдөр ирүүлсэн гэвэл түүний сарын тэтгэврийг хэдэн 
төгрөгөөр тогтоож, зөвхөн 9-р сард хэдэн төгрөг тооцож олгох вэ? 
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A. Тэтгэврийг 666 500 төгрөгөөр тогтоож, зөвхөн 2014 оны 9-р сарын 
тэтгэвэрт 133 299 төгрөг тооцож олгоно 

B. Тэтгэврийг 620 000 төгрөгөөр тогтоож, зөвхөн 2014 оны 9-р сарын 
тэтгэвэрт 123 999 төгрөг   олгоно  

C. Тэтгэврийг 643 250 төгрөгөөр тогтоож, 2014 оны 10-р сарын 1-ний өдрөөс 
эхлэн олгоно 

D. Тэтгэврийг 643 250 төгрөгөөр тогтоож, 2014 оны 9-р сарын 1-ний өдрөөс 
эхлэн олгоно  

 

Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэртэй холбогдолтой бодлогын хариу 

Асуулт  Хариулт  Асуулт  Хариулт  

1 C 19 D 

2 B 20 B 

3 C 21 D 

4 D 22 C 

5 A 23 A 

6 C 24 B 

7 D 25 C 

8 B 26 D 

9 A 27 A 

10 D 28 C 

11 D 29 B 

12 C 30 D 

13 A 31 A 

14 D 32 B 

15 A 33 D 

16 B 34 C 

17 D 35 А 

18 C   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эрүүл мэндийн даатгалтай холбогдолтой бодлого 
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1.“Б” ХХК нь 8 хүнтэй Иргэний хуульд заасны дагуу ажил гүйцэтгэх 1 сарын гэрээ 
байгуулж, барилгын засварын ажил хийлгүүлжээ. Гэрээний дагуу нийтдээ 35 546 
000 төгрөг өгөхөөр тохиролцсоноос ажлын хөлсөнд 15 120 000 төгрөг, хоолны 
үнэнд 1 680 000 төгрөг, материалын зардалд 9 893 000 төгрөг, шатахууны зардалд 
1 500 000 төгрөг, бусад аж ахуйн зардалд 7 353 000 төгрөгийг тооцож олгосон 
байна. Энэ компани нь Нийгмийн даатгалын тухай болон Иргэний эрүүл мэндийн 
даатгалын тухай хуулийн дагуу компаниас болон эдгээр 8 хүний эрүүл мэндийн 
даатгалын шимтгэлийг хэдэн төгрөгрөгөөр тооцож, төлөх вэ? 

А. Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлд нийт 1 421 840 төгрөг төлнө 

B. Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлд нийт 672 000 төгрөг төлнө 

С. Эдгээр 8 хүнийг ажил гүйцэтгэх гэрээгээр ажиллуулсан тул эрүүл 
мэндийн даатгалын шимтгэлийг нь төлөхгүй 

D. Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлд нийт 604 800 төгрөг төлнө 

2. Хилийн цэргийн .....дугаар анги нь 2013 оны жилийн эцсийн тайланг\НД№7\-аар 
400 000 төгрөгийн эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг санд дутуу төлсөн 
үлдэгдэл \ДТ\-тэй бөгөөд 2014 оны нийт цалингийн сан \зөвхөн цэргийн албан 
хаагчдын\ 98 000 000 төгрөг болно. Тус анги нь цэргийн ангийн болон цэргийн 
албан хаагчдын энэ оны 1-9 сарын эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 2 839 999 
төгрөгийг, өмнөх оны жилийн эцсийн дутуу төлсөн шимтгэлийн үлдэгдлийн хамт 
санд хугацаанд төлсөн гэвэл нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн 2014 оны 10 
дугаар сарын 1-ний тайлангаар: 

А. Шимтгэлийн (ДТ) үлдэгдэл 500 000 төгрөг болно  

B. Шимтгэлийн (ДТ) үлдэгдэл 100 000.90 төгрөг болно  

С. Шимтгэлийн (КТ) үлдэгдэл 300 000 төгрөг болно  

D. Шимтгэлийн (ДТ) үлдэгдэл 400 000 төгрөг болно  

3. АА... дугаар ангид алба хааж буй цэргийн албан хаагч \эмэгтэй\ нь эрхэлж байгаа 
албан тушаалын сарын үндсэн цалин 750 000 төгрөг бөгөөд тэрээр 2014 оны 4 
дүгээр сарын 1-нээс 8-р сарын 1 хүртэл жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмж 
авсан. Цэргийн албан хаагч эхийн тэтгэмж авч байгаа энэхүү хугацаанд эрүүл 
мэндийн даатгалын шимтгэлийг ямар байгууллага хариуцан хэдэн төгрөгөөр 
тооцож, санд төлөх вэ? 

А. Шимтгэлийг 15 360 төгрөгөөр тооцож, тухайн цэргийн анги төлнө 

B. Шимтгэлийг 60 000 төгрөгөөр тооцож, тухайн цэргийн анги төлнө  

С. Шимтгэлийг 8040 төгрөгөөр тооцож Хүний хөгжил сангаас төлнө  

D. Шимтгэлийг 30 720 төгрөгөөр тооцож, Батлан хамгаалах яам төлнө  

4. Нярай хүүхдээ асарч байх хугацаандаа даатгуулагч “Э” Улсын нэгдүгээр төв 
эмнэлэгт цус багадалт оношоор эмчилгээ (өртгийн жин-0.7658) хийлгэжээ. 
Даатгуулагч “Э” эмчилгээний зардалд өөрөөсөө хэдэн төгрөг төлөх вэ? 

А.195 279 төгрөг төлнө  

B.300 000 төгрөг төлнө  

С. Эмчилгээний зардал 229 740 төгрөгийг эрүүл мэндийн даатгалын сан 
бүрэн хариуцна. 

D. 34 461 төгрөг төлнө 



337 

5. “ГГГ” ХХК-ний ажилтан \даатгуулагч\  “Д”  нь нарийн гэдэсний мэс засал хийлгэхээр 
Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлжээ. Даатгуулагч “Д”-ийн мэс 
заслын тусламж, үйлчилгээний зардалд эрүүл мэндийн даатгалын сангаас төлөх 
төлбөрийн хэмжээг тооцно уу. (Нарийн гэдэсний мэс заслын өртгийн жин-1.2060) 

А.Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 361 800 төгрөг төлнө 

B. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 307 530 төгрөг төлнө 

С. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 325 620 төгрөг төлнө 

D. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 300 000 төгрөг төлнө 

6. “РРР” ХХК-ний  даатгуулагч “С” зүрхний мэс засал хийлгэхээр Улсын гуравдугаар 
төв эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлжээ. Даатгуулагч “С”-ийн мэс заслын тусламж, 
үйлчилгээний зардалд эрүүл мэндийн даатгалын сангаас төлөх төлбөрийн 
хэмжээг тооцно уу. (Зүрхний мэс заслын өртгийн жин-2.6803) 

А.Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 804 090 төгрөг төлнө 

B. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 723 681 төгрөг төлнө 

С. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 683 477 төгрөг төлнө 

D. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 300 000 төгрөг төлнө 

7. Нярай хүүхдээ асарч байх хугацаандаа даатгуулагч-эх “Д” нүдний болрын 
эмчилгээ хийлгэхээр Болор мэлмий эмнэлэгт хэвтсэн байна. Даатгуулагч “Д”-ийн 
тусламж, үйлчилгээний зардалд эрүүл мэндийн даатгалын сангаас төлөх 
төлбөрийн хэмжээг тооцно уу. (Нүдний болрын эмгэгийн эмчилгээний өртгийн жин-
0.7983) 

А.Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 239 490 төгрөг төлнө 

B. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 215 541 төгрөг төлнө 

С. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 139 703 төгрөг төлнө 

D. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 175 000 төгрөг төлнө 

8. Өндөр насны тэтгэвэр авагч “Ц” цээжний хөндийн мэс засал хийлгэхээр Улсын 
гуравдугаар төв эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлсэн байна. Даатгуулагч “Ц”-ийн тусламж, 
үйлчилгээний зардалд эрүүл мэндийн даатгалын сангаас төлөх төлбөрийн 
хэмжээг тооцно уу. (Цээжний хөндийн мэс заслын өртгийн жин-1.4467) 

А.Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 434 010 төгрөг төлнө 

B. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 368 909 төгрөг төлнө 

С. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 300 000 төгрөг төлнө 

D. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 390 609 төгрөг төлнө 

9. Хөгжлийн бэрхшээлтэй даатгуулагч “О” гэдэсний түгжрэл оношоор Ховд аймгийн 
Бүсийн оношлогоо, эмчилгээний төвд хэвтэж эмчлүүлсэн байна. Даатгуулагч “О”-
ийн тусламж, үйлчилгээний зардалд эрүүл мэндийн даатгалын сангаас төлөх 
төлбөрийн хэмжээг тооцно уу. (Гэдэс түгжрэх өвчний эмчилгээний өртгийн жин-
0.7762) 

А.Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 197 931 төгрөг төлнө 

B. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 209 574 төгрөг төлнө 

С. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 300 000 төгрөг төлнө 

D. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 232 860 төгрөг төлнө 
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10. Хүмүүнлэг их сургуулийн оюутан\даатгуулагч\ “Х” бөөрний чулуу авах мэс засал 
хийлгэхээр Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлэв. Даатгуулагч “Х”-ийн 
тусламж, үйлчилгээний зардалд эрүүл мэндийн даатгалын сангаас төлөх 
төлбөрийн хэмжээг тооцно уу. (Бөөрний чулуу авах мэс заслын өртгийн жин-
1.7812) 

А.Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 480 924 төгрөг төлнө 

B. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 311 710 төгрөг төлнө 

С. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 454 206 төгрөг төлнө 

D. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 175 000 төгрөг төлнө 

11. “ДДД” ХХК нь ажиллагчдынхаа 2014 оны 7 дугаар сарын хөдөлмөрийн хөлсний 
сан, түүнтэй адилтгах орлого 32 750 000 төгрөгөөс төлөх эрүүл мэндийн даатгалын 
шимтгэлийг мөн оны 8 дугаар сарын 25-ны өдөр төлсөн. Энэ ХХК-д Иргэний эрүүл 
мэндийн даатгалын тухай хуулийн дагуу хариуцлага тооцно уу. 

А. Шимтгэлд 1 310 000 төг, алдангид 74 670 төгрөгийг эрүүл мэндийн 
даатгалын санд төлүүлнэ 

B. Шимтгэлд 1 300 000 төг, алдангид  78 000 төгрөгийг эрүүл мэндийн 
даатгалын санд төлүүлнэ 

С.Шимтгэлд 655 000 төг, алдангид 49 125 төгрөгийг эрүүл мэндийн 
даатгалын санд төлүүлнэ 

D.Шимтгэлд 3 602 500 төг, алдангид 216 150 төгрөгийг эрүүл мэндийн 
даатгалын сангаас төлнө 

12. “ЛЛЛ” ХХК нь нийтдээ 52 ажилтантай. Тус компаний нэг ажилтны сарын дундаж 
цалин 1 158 000 төгрөг, үүнээс 8 ажилтан нярай хүүхдээ асрах чөлөөтэй байгаа 
гэвэл энэ компаний эрүүл мэндийн даатгалын санд төлөх сарын шимтгэлийн 
хэмжээг хэдэн төгрөгөөр тооцох вэ?   

А. Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлд сард 2 408 640 төгрөг төлнө 

B. Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлд сард 3 612 960 төгрөг төлнө 

С. Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлд сард 2 099 520 төгрөг төлнө 

D.Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлд сард 2 038 080 төгрөг төлнө 

13. “ААА” хийд нь нийтдээ 67 ажиллагчтай, үүнээс хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж 
буй 27 ажилтан, хийдэд 40 лам санваартан ажиллаж байна. Энгийн ажилтны 
сарын дундаж цалин 400 000 төгрөг, өндөр насны тэтгэвэр авч буй 14 лам нь 
хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ (192 000 төг)-гээр цалинждаг, бусад лам нарын 
сарын дундаж цалин 350 000 төгрөг бол энэ хийдийн сард төлөх эрүүл мэндийн 
даатгалын шимтгэлийн хэмжээг тооцно уу.  

А. Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлд сард 903 520 төгрөг төлнө  

B. Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлд сард 1 194 000 төгрөг төлнө 

С. Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлд сард 432 000 төгрөг төлнө 

D.Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлд сард 796 000 төгрөг төлнө 

14. Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн жилийн орлогын гүйцэтгэл 878 993 000 төгрөг, 
зарлагын гүйцэтгэл 693 651 200 төгрөг бол эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 
болзошгүй эрсдэлийн нөөцөд үлдээх хуримтлалын хэмжээг хэдэн төгрөгөөр 
тооцох вэ? 

А. 351 597 200 төгрөгөөр тооцно  
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B. 87 899 300 төгрөгөөр тооцно 

С. 18 534 180 төгрөгөөр тооцно 

D. 69 365 120 төгрөгөөр тооцно 

15. Даатгуулагч “Г” Баянхонгор аймгийн “Шаргалжуут” сувилалд 10 хоног нөхөн 
сэргээх эмчилгээ хийлгэжээ. Тус сувиллын даргын тушаалаар нэг хоногийн 
эмчилгээний төлбөрийг 35 000 төгрөгөөр тогтооосон бол даатгуулагч “Г” нөхөн 
сэргээх эмчилгээний төлбөрт хэдэн төгрөг төлөх вэ? 

А. 350 000 төгрөг төлнө 

B. 240 000 төгрөг төлнө 

С. 385 000 төгрөг төлнө 

D.315 000 төгрөг төлнө 

16. Өндөр насны тэтгэвэр авагч “Д” 2014 онд эрүүл мэндийн дараах тусламж, 
үйлчилгээ авчээ. Үүнд: Улсын гуравдугаар төв эмнэлэгт цөсний чулуу авах мэс 
засал (өртгийн жин-1.7682), Баянгол дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдэлд даралт 
ихсэх өвчний эмчилгээ (өртгийн жин-1.0684), ЭМЖЖ сувилалд нөхөн сэргээх 
эмчилгээ тус тус хийлгэж, өрхийн эмчийн бичсэн жороор 356 000 төгрөгийн эмийн 
үнийн хөнгөлөлт эдэлсэн байна. Түүний тусламж, үйлчилгээнд эрүүл мэндийн 
даатгалын сангаас хэдэн төгрөг төлсөн бэ? 

А. 1 800 000 төгрөг 

B.1 328 000 төгрөг 

С.1 316 980 төгрөг 

D. 1 215 856 төгрөг 

17. Аж ахуйн нэгжийн даатгуулагч “С” 2014 онд эрүүл мэндийн дараах тусламж, 
үйлчилгээ авчээ. Үүнд: Улсын гуравдугаар төв эмнэлэгт зүрхний мэс засал 
(өртгийн жин-2.6803), Баянзүрх нэгдсэн эмнэлэгт зүрхний хавхлагын эмчилгээ 
(өртгийн жин-0.8099), Хужирт сувилалд нөхөн сэргээх эмчилгээ тус тус хийлгэж, 
өрхийн эмчийн бичсэн жороор 293 000 төгрөгийн эмийн үнийн хөнгөлөлт эдэлсэн 
байна. Түүний тусламж, үйлчилгээнд эрүүл мэндийн даатгалын сангаас хэдэн 
төгрөг төлсөн бэ? 

А. 1 800 000 төгрөг 

B.1 328 000 төгрөг 

С.1 305 150 төгрөг 

D. 1 450 060 төгрөг 

18. ШУТИС-ийн оюутан “Р” 2014 онд эрүүл мэндийн дараах тусламж, үйлчилгээ 
авчээ. Үүнд: Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэгт амьсгалын дээд замын мэс засал 
(өртгийн жин-1.0766), Улсын гуравдугаар төв эмнэлэгт амьсгалын замын 
эмчилгээ (өртгийн жин-0.8219) Хан-Уул нэгдсэн эмнэлэгт уушигны үрэвслийн 
эмчилгээ(өртгийн жин-0.8467), Аржанчивлан сувилалд нөхөн сэргээх эмчилгээ 
тус тус хийлгэж, өрхийн эмчийн бичсэн жороор 487 000 төгрөгийн эмийн үнийн 
хөнгөлөлт эдэлсэн байна. Түүний тусламж, үйлчилгээнд эрүүл мэндийн 
даатгалын сангаас хэдэн төгрөг төлсөн бэ? 

А. 1 800 000 төгрөг 

B.1 328 000 төгрөг 

С. 1 309 727 төгрөг 
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D. 1 420 560 төгрөг 

19. Аж ахуйн нэгжийн ажилтан “Б” нь 2014 онд эрүүл мэндийн дараах тусламж, 
үйлчилгээ авчээ. Үүнд: Улсын гуравдугаар төв эмнэлэгт цус харвалт өвчний 
эмчилгээ (өртгийн жин-0.9103), Сүхбаатар дүүргийн нэгдсэн эмнэлэгт захын 
мэдрэлийн эмгэгийн эмчилгээ (өртгийн жин-0.9309) хийлгэсэн бол даатгуулагч “Б” 
өөрөө эдгээр эмчилгээнд нийт хэдэн төгрөг төлсөн  бэ? 

А.552 360 төгрөг 

B.483 470 төгрөг  

С.68 891 төгрөг 

D. 276 180 төгрөг 

20. Даатгуулагч “У” нь Чингэлтэй Эрүүл мэндийн нэгдлийн эмчид үзүүлж, эмчийн 
заалтаар түүнд 92 000 төгрөгийн оношлогоо, шинжилгээ хийлгэхээр болжээ. 
Даатгуулагч ”У”-гийн тусламж, үйлчилгээнд эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 
хэдэн төгрөг төлөх вэ? 

А. Сангаас 70 000 төгрөг төлнө  

B. Сангаас 92 000 төгрөг төлнө 

С. Сангаас 55 000 төгрөг төлнө 

D.  Сангаас 107 000 төгрөг төлнө 

 

Эрүүл мэндийн даатгалтай холбогдолтой бодлогууд /хариу/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нийгмийн даатгалын сангийн бүртгэлийн бодлого 
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1. Нийгмийн даатгалын хэлтсийн 2014 оны 2-р улирлын тэтгэмж олголтын нэгдсэн 
тайлангаар оршуулгын тэтгэмжид 111 220 000 төгрөг олгохоор тооцож, тайлант 
хугацаанд олгосон. Нийт 183 хүнд оршуулгын тэтгэмж олгосон бол хэдэн хүнд 
300 000, хэдэн хүнд 620 000 төгрөгийн тэтгэмж олгосон бэ? 

A. 300000 - 8 хүн, 620000 - 175 хүн 

B. 300000 - 6 хүн, 620000 - 177 хүн 

C. 300000 - 5 хүн, 620000 - 178 хүн 

D. 300000 - 7 хүн, 620000 - 176 хүн 

2. Нийгмийн даатгалын хэлтсийн 2014 оны 2-р улирлын тэтгэмж олголтын нэгдсэн 
тайлангаар оршуулгын тэтгэмжид 97 540 000 төгрөг олгохоор тооцож, тайлант 
хугацаанд олгосон. Нийт 163 хүнд оршуулгын тэтгэмж олгосон бол хэдэн хүнд 
300000, хэдэн хүнд 620000 төгрөгийн тэтгэмж олгосон бэ? 

A. 300000 - 10 хүн, 620000 – 153 хүн 

B. 300000 - 9 хүн, 620000 - 154 хүн 

C. 300000 - 12 хүн, 620000 - 151 хүн 

D. 300000 - 11 хүн, 620000 - 152 хүн 

3. Нийгмийн даатгалын хэлтэсийн 2014 оны 2-р улирлын тэтгэмж олголтын нэгдсэн 
тайлангаар оршуулгын тэтгэмжид 104 700 000 төгрөг олгохоор тооцож, тайлант 
хугацаанд олгосон. Нийт 173 хүнд оршуулгын тэтгэмж олгосон бол хэдэн хүнд 
300000, хэдэн хүнд 620 000 төгрөгийн тэтгэмж олгосон бэ? 

A. 300000 - 7 хүн, 620000 - 166 хүн 

B. 300000 - 6 хүн, 620000 - 167 хүн 

C. 300000 - 9 хүн, 620000 – 164 хүн 

D. 300000 - 8 хүн, 620000 - 165 хүн 

4. Нийгмийн даатгалын хэлтэс бүсийн эмчилгээ оношилгооны төвтэй байгуулсан 
гэрээний дагуу 45000000 төгрөгийн урьдчилгаа олгосон. 94000000 төгрөгийн 
даатгалтай иргэдэд үйлчилгээ үзүүлсэн тухай анхан шатны баримт материалыг 
эрүүл мэндийн зардлын програмд оруулсан. Гүйцэтгэлээр зөрүүг эрүүл мэндийн 
байгууллагад шилжүүлсэн. Эмнэлэгт олгосон урьдчилгаа дансыг хааж холбогдох 
бичилтүүдийг бич. 

A. Урьдчилгаа олгох үед 

Дт Эмнэлгүүдэд олгосон урьдчилгаа /1301/ 45000000 

 Кт Харилцах ЭМД сан /1105/ 45000000 

Даатгалтай иргэдэд үйлчилсэн тухай эмнэлэг, эмийн сангийн тайланд 
үндэслэн өглөг үүсгэх үед 

Дт Эмнэлэгийн үйлчилгээ ЭМД сан /6241/ 94000000 

 Кт ЭМДС-гийн өглөг Эмнэлэгийн үйлчилгээ/3141/ 94000000 

Гүйцэтгэл шилжүүлэх үед  

Дт ЭМДС-гийн өглөг Эмнэлэгийн үйлчилгээ/3141/ 49000000 

 Кт Харилцах ЭМД сан /1105/49000000 

B. Урьдчилгаа олгох үед 

Дт Эмнэлгүүдэд олгосон урьдчилгаа /1301/ 45000000 
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 Кт Харилцах ЭМД сан /1105/ 45000000 

Даатгалтай иргэдэд үйлчилсэн тухай эмнэлэг, эмийн сангийн тайланд 
үндэслэн өглөг үүсгэх үед 

Дт Эмнэлэгийн үйлчилгээ ЭМД сан /6241/ 49000000 

 Кт ЭМДС-гийн өглөг Эмнэлэгийн үйлчилгээ/3141/ 49000000 

Гүйцэтгэл шилжүүлэх үед  

Дт ЭМДС-гийн өглөг Эмнэлэгийн үйлчилгээ/3141/ 94000000 

 Кт Харилцах ЭМД сан /1105/ 94000000 

C. Урьдчилгаа олгох үед 

Дт Эмнэлгүүдэд олгосон урьдчилгаа /1301/ 45000000 

 Кт Харилцах төвлөрсөн сан /1101/ 45000000 

Даатгалтай иргэдэд үйлчилсэн тухай эмнэлэг, эмийн сангийн тайланд 
үндэслэн өглөг үүсгэх үед 

Дт Эмнэлэгийн үйлчилгээ ЭМД сан /6241/ 94000000 

 Кт ЭМДС-гийн өглөг Эмнэлэгийн үйлчилгээ/3141/ 94000000 

Гүйцэтгэл шилжүүлэх үед  

ЭМДС-гийн өглөг Эмнэлэгийн үйлчилгээ/3141/ 49000000 

 Харилцах төвлөрсөн сан /1101/ 49000000 

Урьдчилгаа өглөгийг хаах үед 

Дт ЭМДС-гийн өглөг Эмнэлэгийн үйлчилгээ/3141/ 45000000 

Кт Эмнэлгүүдэд олгосон урьдчилгаа /1301/ 45000000 

D. Урьдчилгаа олгох үед  

Дт Эмнэлгүүдэд олгосон урьдчилгаа /1301/ 45000000 

 Кт Харилцах ЭМД сан /1105/ 45000000 

Даатгалтай иргэдэд үйлчилсэн тухай эмнэлэг, эмийн сангийн тайланд 
үндэслэн өглөг үүсгэх үед 

Дт Эмнэлэгийн үйлчилгээ ЭМД сан /6241/ 94000000 

 Кт ЭМДС-гийн өглөг Эмнэлэгийн үйлчилгээ/3141/ 94000000 

Гүйцэтгэл шилжүүлэх үед  

Дт ЭМДС-гийн өглөг Эмнэлэгийн үйлчилгээ/3141/ 49000000 

 Кт Харилцах ЭМД сан /1105/ 49000000 

Урьдчилгаа өглөгийг хаах үед 

Дт ЭМДС-гийн өглөг Эмнэлэгийн үйлчилгээ/3141/ 45000000 

Кт Эмнэлгүүдэд олгосон урьдчилгаа /1301/ 45000000 

5. Нийгмийн даатгалын хэлтэс бүсийн эмчилгээ оношилгооны төвтэй байгуулсан 
гэрээний дагуу 37000000 төгрөгийн урьдчилгаа олгосон. 70000000 төгрөгийн 
даатгалтай иргэдэд үйлчилгээ үзүүлсэн тухай анхан шатны баримт материалыг 
эрүүл мэндийн зардлын програмд оруулсан. Гүйцэтгэлээр зөрүүг эрүүл мэндийн 
байгууллагад шилжүүлсэн. Эмнэлэгт олгосон урьдчилгаа дансыг хааж холбогдох 
бичилтүүдийг бич. 
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A. Урьдчилгаа олгох үед 

Дт Эмнэлгүүдэд олгосон урьдчилгаа /1301/ 37000000 

 Кт Харилцах ЭМД сан /1105/ 37000000 

Даатгалтай иргэдэд үйлчилсэн тухай эмнэлэг, эмийн сангийн тайланд 
үндэслэн өглөг үүсгэх үед 

Дт Эмнэлэгийн үйлчилгээ ЭМД сан /6241/ 70000000 

 Кт ЭМДС-гийн өглөг Эмнэлэгийн үйлчилгээ/3141/ 70000000 

Гүйцэтгэл шилжүүлэх үед  

Дт ЭМДС-гийн өглөг Эмнэлэгийн үйлчилгээ/3141/  33000000 

 Кт Харилцах ЭМД сан /1105/ 33000000 

B. Урьдчилгаа олгох үед 

Дт Эмнэлгүүдэд олгосон урьдчилгаа /1301/ 37000000 

 Кт Харилцах ЭМД сан /1105/ 37000000 

Даатгалтай иргэдэд үйлчилсэн тухай эмнэлэг, эмийн сангийн тайланд 
үндэслэн өглөг үүсгэх үед 

Дт Эмнэлэгийн үйлчилгээ ЭМД сан /6241/ 33000000 

 Кт ЭМДС-гийн өглөг Эмнэлэгийн үйлчилгээ/3141/ 33000000 

Гүйцэтгэл шилжүүлэх үед  

Дт ЭМДС-гийн өглөг Эмнэлэгийн үйлчилгээ/3141/ 70000000 

 Кт Харилцах ЭМД сан /1105/ 70000000 

C. Урьдчилгаа олгох үед 

Дт Эмнэлгүүдэд олгосон урьдчилгаа /1301/ 37000000 

 Кт Харилцах төвлөрсөн сан /1101/ 37000000 

Даатгалтай иргэдэд үйлчилсэн тухай эмнэлэг, эмийн сангийн тайланд 
үндэслэн өглөг үүсгэх үед 

Дт Эмнэлэгийн үйлчилгээ ЭМД сан /6241/ 70000000 

 Кт ЭМДС-гийн өглөг Эмнэлэгийн үйлчилгээ/3141/ 70000000 

Гүйцэтгэл шилжүүлэх үед  

Дт ЭМДС-гийн өглөг Эмнэлэгийн үйлчилгээ/3141/ 33000000  

 Кт Харилцах төвлөрсөн сан /1101/ 33000000 

Урьдчилгаа өглөгийг хаах үед 

Дт ЭМДС-гийн өглөг Эмнэлэгийн үйлчилгээ/3141/ 37000000 

Кт Эмнэлгүүдэд олгосон урьдчилгаа /1301/ 37000000 

D. Урьдчилгаа олгох үед  

Дт Эмнэлгүүдэд олгосон урьдчилгаа /1301/ 37000000 

 Кт Харилцах ЭМД сан /1105/ 37000000 

Даатгалтай иргэдэд үйлчилсэн тухай эмнэлэг, эмийн сангийн тайланд 
үндэслэн өглөг үүсгэх үед 
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Дт Эмнэлэгийн үйлчилгээ ЭМД сан /6241/ 70000000 

 Кт ЭМДС-гийн өглөг Эмнэлэгийн үйлчилгээ/3141/ 70000000 

Гүйцэтгэл шилжүүлэх үед  

Дт ЭМДС-гийн өглөг Эмнэлэгийн үйлчилгээ/3141/ 33000000 

 Кт Харилцах ЭМД сан /1105/ 33000000 

Урьдчилгаа өглөгийг хаах үед 

Дт ЭМДС-гийн өглөг Эмнэлэгийн үйлчилгээ/3141/ 37000000 

Кт Эмнэлгүүдэд олгосон урьдчилгаа /1301/ 37000000 

6. Нийгмийн даатгалын хэлтэс бүсийн эмчилгээ оношилгооны төвтэй байгуулсан 
гэрээний дагуу 77 500 000 төгрөгийн урьдчилгаа олгосон. 124000000 төгрөгийн 
даатгалтай иргэдэд үйлчилгээ үзүүлсэн тухай анхан шатны баримт материалыг 
эрүүл мэндийн зардлын програмд оруулсан. Гүйцэтгэлээр зөрүүг эрүүл мэндийн 
байгууллагад шилжүүлсэн. Эмнэлэгт олгосон урьдчилгаа дансыг хааж холбогдох 
бичилтүүдийг бич. 

A. Урьдчилгаа олгох үед 

Эмнэлгүүдэд олгосон урьдчилгаа /1301/ 77500000 

 Харилцах ЭМД сан /1105/ 77500000 

Даатгалтай иргэдэд үйлчилсэн тухай эмнэлэг, эмийн сангийн тайланд 
үндэслэн өглөг үүсгэх үед 

Эмнэлэгийн үйлчилгээ ЭМД сан /6241/ 124000000 

 ЭМДС-гийн өглөг Эмнэлэгийн үйлчилгээ/3141/ 124000000 

Гүйцэтгэл шилжүүлэх үед  

ЭМДС-гийн өглөг Эмнэлэгийн үйлчилгээ/3141/  46500000 

 Харилцах ЭМД сан /1105/ 46500000 

B. Урьдчилгаа олгох үед 

Эмнэлгүүдэд олгосон урьдчилгаа /1301/ 77500000 

 Харилцах ЭМД сан /1105/ 77500000 

Даатгалтай иргэдэд үйлчилсэн тухай эмнэлэг, эмийн сангийн тайланд 
үндэслэн өглөг үүсгэх үед 

Эмнэлэгийн үйлчилгээ ЭМД сан /6241/ 46500000 

 ЭМДС-гийн өглөг Эмнэлэгийн үйлчилгээ/3141/ 46500000 

Гүйцэтгэл шилжүүлэх үед  

ЭМДС-гийн өглөг Эмнэлэгийн үйлчилгээ/3141/ 124000000 

 Харилцах ЭМД сан /1105/ 124000000 

C. Урьдчилгаа олгох үед 

Эмнэлгүүдэд олгосон урьдчилгаа /1301/ 77500000 

 Харилцах төвлөрсөн сан /1101/ 77500000 

Даатгалтай иргэдэд үйлчилсэн тухай эмнэлэг, эмийн сангийн тайланд 
үндэслэн өглөг үүсгэх үед 

Эмнэлэгийн үйлчилгээ ЭМД сан /6241/ 124000000 
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 ЭМДС-гийн өглөг Эмнэлэгийн үйлчилгээ/3141/ 124000000 

Гүйцэтгэл шилжүүлэх үед  

ЭМДС-гийн өглөг Эмнэлэгийн үйлчилгээ/3141/ 46500000  

 Харилцах төвлөрсөн сан /1101/ 46500000 

Урьдчилгаа өглөгийг хаах үед 

ЭМДС-гийн өглөг Эмнэлэгийн үйлчилгээ/3141/ 77500000 

Эмнэлгүүдэд олгосон урьдчилгаа /1301/ 77500000 

D. Урьдчилгаа олгох үед  

Эмнэлгүүдэд олгосон урьдчилгаа /1301/ 77500000 

 Харилцах ЭМД сан /1105/ 77500000 

Даатгалтай иргэдэд үйлчилсэн тухай эмнэлэг, эмийн сангийн тайланд 
үндэслэн өглөг үүсгэх үед 

Эмнэлэгийн үйлчилгээ ЭМД сан /6241/ 124000000 

 ЭМДС-гийн өглөг Эмнэлэгийн үйлчилгээ/3141/ 124000000 

Гүйцэтгэл шилжүүлэх үед  

ЭМДС-гийн өглөг Эмнэлэгийн үйлчилгээ/3141/ 46500000 

 Харилцах ЭМД сан /1105/ 46500000 

Урьдчилгаа өглөгийг хаах үед 

ЭМДС-гийн өглөг Эмнэлэгийн үйлчилгээ/3141/ 77500000 

Эмнэлгүүдэд олгосон урьдчилгаа /1301/ 77500000 

7. ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас тахир дутуугийн тэтгэвэр авагчдын шимтгэлийн 2-р 
улирлын дүнг тооцож тэтгэврийн даатгалын санд шилжүүлэх, хүлээн авах үеийн 
дансны бичилтийг бич. 

№ 
Дэвтэрийн 

дугаар 
Регистр Овог Нэр Хөдөлгөөн 

Хөдөлгөөний 
огноо 

Шилжүүлэх 
дүн 

1 15451 ЕЙ84051811 Чулуунбат Ганчулуун Зогсоогдсон 2014,01,01 хх 

2 22881 ШЗ61062973 Цэрэнжав Раднаажав 
Хуучин 

тэтгэвэр 
2014,01,01 хх 

3 44936 ЧР59040472 Чулуунбаатар Сүхбаатар 
шинэ 

тогтоолт 
2014,05,01 хх 

4 53686 ШЗ52080174 Бямба Лхаажав 
Шилжиж 

ирсэн 
2014,02,01 хх 

5 53692 ШЗ46070122 Носрон Батхуяг 
Шилжиж 

явсан 
2014,05,01 хх 

6 57062 УГ64071501 Лувсанжамба Наранцэцэг Нас барсан 2014,06,01 хх 

НИЙТ ДҮН 
 

 хххх 

A. ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас шилжүүлэх үед 

Дт ҮОМШӨДС-аас тэтгэврийн санд шилжүүлсэн шимтгэл /6361/ 241920 

 Кт харилцах тэтгэвэр /1104/ 241920 

Тэтгэврийн даатгалын санд хүлээн авах үед  

Дт харилцах тэтгэвэр /1102/ 241920 

Кт ҮОМШӨДС-аас тэтгэврийн санд шилжүүлсэн шимтгэлийн орлого 
/5381/ 241920 
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B. ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас шилжүүлэх үед 

Дт ҮОМШӨДС-аас тэтгэврийн санд шилжүүлсэн шимтгэл /6361/ 241920 

 Кт харилцах тэтгэвэр /1104/ 241920 

C. Тэтгэврийн даатгалын санд хүлээн авах үед  

Дт харилцах тэтгэвэр /1102/ 147840 

Кт ҮОМШӨДС-аас тэтгэврийн санд шилжүүлсэн шимтгэлийн орлого 
/5381/ 147840 

D. ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас шилжүүлэх үед 

Дт ҮОМШӨДС-аас тэтгэврийн санд шилжүүлсэн шимтгэл /6361/ 147840 

 Кт харилцах тэтгэвэр /1104/ 147840 

Тэтгэврийн даатгалын санд хүлээн авах үед  

Дт харилцах тэтгэвэр /1102/ 147840 

Кт ҮОМШӨДС-аас тэтгэврийн санд шилжүүлсэн шимтгэлийн орлого 
/5381/ 147840 

8. ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас тахир дутуугийн тэтгэвэр авагчдын шимтгэлийн 1, 2-
р улирлын дүнг тооцож тэтгэврийн даатгалын санд шилжүүлэх, хүлээн авах үеийн 
дансны бичилтийг бич. 

№ 
Дэвтэрийн 

дугаар 
Регистр Овог Нэр Хөдөлгөөн 

Хөдөлгөөний 
огноо 

Шилжүүлэх 
дүн 

 
44644 ЧВ57080318 Лувсандорж Нэргүй Зогсоогдсон 2014,01,01 хх 

2 45626 ИЦ73061371 Туваанжав Энхтайван 
Хуучин 

тэтгэвэр 
2014,01,01 хх 

3 50311 ТЯ65031101 Шийлэгдорж Өсөхжаргал 
шинэ 

тогтоолт 
2014,05,01 хх 

4 56487 ШЖ54072112 Чүлтэм Жигмэддорж 
Шилжиж 

ирсэн 
2014,02,01 хх 

5 56986 ШЕ74012776 Огоо Ядмаа 
Шилжиж 

явсан 
2014,05,01 хх 

6 66527 ХЖ69122063 Цэдэндаш Лхамсүрэн Нас барсан 2014,06,01 хх 

НИЙТ ДҮН 
 

 хххх 

A. ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас шилжүүлэх үед 

Дт ҮОМШӨДС-аас тэтгэврийн санд шилжүүлсэн шимтгэл /6361/ 147840 

 Кт харилцах тэтгэвэр /1104/ 147840 

Тэтгэврийн даатгалын санд хүлээн авах үед  

Дт харилцах тэтгэвэр /1102/ 147840 

Кт ҮОМШӨДС-аас тэтгэврийн санд шилжүүлсэн шимтгэлийн орлого 
/5381/ 147840 

B. ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас шилжүүлэх үед 

Дт ҮОМШӨДС-аас тэтгэврийн санд шилжүүлсэн шимтгэл /6361/ 483840 

 Кт харилцах тэтгэвэр /1104/ 483840 

Тэтгэврийн даатгалын санд хүлээн авах үед  

Дт харилцах тэтгэвэр /1102/ 483840 

Кт ҮОМШӨДС-аас тэтгэврийн санд шилжүүлсэн шимтгэлийн орлого 
/5381/ 483840 



347 

C. ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас шилжүүлэх үед 

Дт ҮОМШӨДС-аас тэтгэврийн санд шилжүүлсэн шимтгэл /6361/ 268800 

 Кт харилцах тэтгэвэр /1104/ 268800 

Тэтгэврийн даатгалын санд хүлээн авах үед  

Дт харилцах тэтгэвэр /1102/ 268800 

Кт ҮОМШӨДС-аас тэтгэврийн санд шилжүүлсэн шимтгэлийн орлого 
/5381/ 268800 

D. ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас шилжүүлэх үед 

Дт ҮОМШӨДС-аас тэтгэврийн санд шилжүүлсэн шимтгэл /6361/ 295680 

 Кт харилцах тэтгэвэр /1104/ 295680 

Тэтгэврийн даатгалын санд хүлээн авах үед 

Дт харилцах тэтгэвэр /1102/ 295680 

Кт ҮОМШӨДС-аас тэтгэврийн санд шилжүүлсэн шимтгэлийн орлого 
/5381/ 295680 

9. ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас тахир дутуугийн тэтгэвэр авагчдын шимтгэлийн 2-р 
улирлын дүнг тооцож тэтгэврийн даатгалын санд шилжүүлэх, хүлээн авах үеийн 
дансны бичилтийг бич. 

№ 
Дэвтэрийн 

дугаар 
Регистр Овог Нэр Хөдөлгөөн 

Хөдөлгөөний 
огноо 

Шилжүүлэх 
дүн 

1 90467 ЧИ57051715 Жигжид Сэнгэбаатар Зогсоогдсон 2014,01,01 хх 

2 93490 ХД48022218 Данзан Дамдинпүрэв 
Хуучин 

тэтгэвэр 
2014,01,01 хх 

3 108617 ХГ64080978 Цэдэндулам Мөнхбадрал 
шинэ 

тогтоолт 
2014,01,01 хх 

4 114564 НН72113065 Санжаа Эрдэнэчимэг 
Шилжиж 

ирсэн 
2014,01,01 хх 

5 115031 НХ76061721 Цэрэнбалжир Соёлмаа 
Шилжиж 

явсан 
2014,01,01 хх 

6 320745 УЖ47100912 Буянтогтох Ганбаатар Нас барсан 2014,01,01 хх 

НИЙТ ДҮН 
 

 хххх 

A. ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас шилжүүлэх үед 

Дт ҮОМШӨДС-аас тэтгэврийн санд шилжүүлсэн шимтгэл /6361/ 241920 

 Кт харилцах тэтгэвэр /1104/ 241920 

Тэтгэврийн даатгалын санд хүлээн авах үед 

Дт харилцах тэтгэвэр /1102/ 241920 

Кт ҮОМШӨДС-аас тэтгэврийн санд шилжүүлсэн шимтгэлийн орлого 
/5381/ 241920 

B. ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас шилжүүлэх үед 

Дт ҮОМШӨДС-аас тэтгэврийн санд шилжүүлсэн шимтгэл /6361/ 134400 

 Кт харилцах тэтгэвэр /1104/ 134400 

Тэтгэврийн даатгалын санд хүлээн авах үед 

Дт харилцах тэтгэвэр /1102/ 134400 

Кт ҮОМШӨДС-аас тэтгэврийн санд шилжүүлсэн шимтгэлийн орлого 
/5381/ 134400 
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C. ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас шилжүүлэх үед 

Дт ҮОМШӨДС-аас тэтгэврийн санд шилжүүлсэн шимтгэл /6361/ 322560 

 Кт харилцах тэтгэвэр /1104/ 322560 

Тэтгэврийн даатгалын санд хүлээн авах үед 

Дт харилцах тэтгэвэр /1102/ 322560 

Кт ҮОМШӨДС-аас тэтгэврийн санд шилжүүлсэн шимтгэлийн орлого 
/5381/ 322560 

D. ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас шилжүүлэх үед 

Дт ҮОМШӨДС-аас тэтгэврийн санд шилжүүлсэн шимтгэл /6361/ 120960 

 Кт харилцах тэтгэвэр /1104/ 120960 

Тэтгэврийн даатгалын санд хүлээн авах үед 

Дт харилцах тэтгэвэр /1102/ 120960 

Кт ҮОМШӨДС-аас тэтгэврийн санд шилжүүлсэн шимтгэлийн орлого 
/5381/ 120960 

10. Сайн дурын даатгуулагч “А” гэрээний дагуу 2014 оны 07-р сарын нийгмийн 
даатгалын шимтгэлээ хуваарьт хугацаанд тушаасан. Хөдөлмөрийн хөлс түүнтэй 
адилтгах орлого 192 000 төгрөг. Нийгмийн даатгалын байцаагч холбогдох тооцоог 
бодуулж дэвтэрт бичилт хийж баталгаажуулсан. Дансны харьцааг бич. 

A. Ногдуулалт хийх үед 

Дт НДШ-ийн СДД-ын авлага /1202/ 23040 

Кт Тэтгэвэрийн даатгалын сангийн орлого /5201/ 19200 

Кт Тэтгэмжийн даатгалын сангийн орлого /5202/1920 

Кт ҮОМШӨ-ний даатгалын сангийн орлого /5203/1920 

  Харилцахад мөнгө орж ирэх үед 

  Дт Харилцах төвлөрсөн /1101/ 23040 

   Кт Урьдчилж төлсөн СДД-ийн НДШ-ийн орлого /3902/ 23040 

  Тооцоо бодох үед 

  Дт Урьдчилж төлсөн СДД-ийн НДШ-ийн орлого /3902/ 23040 

Кт НДШ-ийн СДД-ын авлага /1202/ 23040 

B. Харилцах дансанд НДШ-ээ тушаах үед 

Дт Харилцах төвлөрсөн /1101/ 23040 

Кт Урьдчилж төлсөн СДД-ийн НДШ-ийн орлого /3902/ 23040 

Ногдуулалт хийх үед 

Дт НДШ-ийн СДД-ын авлага /1202/ 23040 

 Кт Тэтгэврийн даатгалын сангийн орлого /5201/ 23040 

C. Ногдуулалт хийх үед 

Дт НДШ-ийн СДД-ын авлага /1202/ 23040 

Кт Тэтгэвэрийн даатгалын сангийн орлого /5201/ 19200 

Кт Тэтгэмжийн даатгалын сангийн орлого /5202/1920 
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Кт ҮОМШӨ-ний даатгалын сангийн орлого /5203/1920 

  Харилцахад мөнгө орж ирэх үед 

  Дт Харилцах тэтгэврийн даатгалын сан /1102/ 19200 

  Дт Харилцах тэтгэмжийн даатгалын сан /1103/ 1920 

  Дт Харилцах ҮОМШӨ-ий даатгалын сан /1104/1920 

   Кт Урьдчилж төлсөн СДД-ийн НДШ-ийн орлого /3902/ 23040 

  Тооцоо бодох үед 

  Дт Урьдчилж төлсөн СДД-ийн НДШ-ийн орлого /3902/ 23040 

Кт НДШ-ийн СДД-ын авлага /1202/ 23040 

D. Ногдуулалт хийх үед 

Дт НДШ-ийн СДД-ын авлага /1202/ 23040 

 Кт Тэтгэврийн даатгалын сангийн орлого /5201/ 23040 

Харилцах дансанд НДШ-ээ тушаах үед 

Дт Харилцах төвлөрсөн /1101/ 23040 

 Кт Урьдчилж төлсөн СДД-ийн НДШ-ийн орлого /3902/ 23040 

Тооцоо бодох үед  

Дт Урьдчилж төлсөн СДД-ийн НДШ-ийн орлого /3902/ 23040 

Кт НДШ-ийн СДД-ын авлага /1202/ 23040 

11. Сайн дурын даатгуулагч “Г” гэрээний дагуу 2014 оны 07-р сарын нийгмийн даатгалын 
шимтгэлээ хуваарьт хугацаанд тушаасан. Хөдөлмөрийн хөлс түүнтэй адилтгах 
орлого 530 000 төгрөг. Нийгмийн даатгалын байцаагч холбогдох тооцоог бодуулж 
дэвтэрт бичилт хийж баталгаажуулсан. Дансны харьцааг бич. 

A. Ногдуулалт хийх үед 

Дт НДШ-ийн СДД-ын авлага /1202/ 63600 

Кт Тэтгэвэрийн даатгалын сангийн орлого /5201/ 53000 

Кт Тэтгэмжийн даатгалын сангийн орлого /5202/5300 

Кт ҮОМШӨ-ний даатгалын сангийн орлого /5203/5300 

  Харилцахад мөнгө орж ирэх үед 

  Дт Харилцах төвлөрсөн /1101/ 63600 

   Кт Урьдчилж төлсөн СДД-ийн НДШ-ийн орлого /3902/ 63600 

  Тооцоо бодох үед 

  Дт Урьдчилж төлсөн СДД-ийн НДШ-ийн орлого /3902/ 63600 

Кт НДШ-ийн СДД-ын авлага /1202/ 63600 

В. Харилцах дансанд НДШ-ээ тушаах үед 

Дт Харилцах төвлөрсөн /1101/ 63600 

Кт Урьдчилж төлсөн СДД-ийн НДШ-ийн орлого /3902/ 63600 

Ногдуулалт хийх үед 

Дт НДШ-ийн СДД-ын авлага /1202/ 63600 
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 Кт Тэтгэврийн даатгалын сангийн орлого /5201/ 63600 

С. Ногдуулалт хийх үед 

Дт НДШ-ийн СДД-ын авлага /1202/ 63600 

Кт Тэтгэвэрийн даатгалын сангийн орлого /5201/ 53000 

Кт Тэтгэмжийн даатгалын сангийн орлого /5202/ 5300 

Кт ҮОМШӨ-ний даатгалын сангийн орлого /5203/ 5300 

  Харилцахад мөнгө орж ирэх үед 

  Дт Харилцах тэтгэврийн даатгалын сан /1102/ 53000 

  Дт Харилцах тэтгэмжийн даатгалын сан /1103/ 5300 

  Дт Харилцах ҮОМШӨ-ий даатгалын сан /1104/ 5300 

   Кт Урьдчилж төлсөн СДД-ийн НДШ-ийн орлого /3902/ 63600 

  Тооцоо бодох үед 

  Дт Урьдчилж төлсөн СДД-ийн НДШ-ийн орлого /3902/ 63600 

Кт НДШ-ийн СДД-ын авлага /1202/ 63600 

D. Ногдуулалт хийх үед 

Дт НДШ-ийн СДД-ын авлага /1202/ 63600 

 Кт Тэтгэврийн даатгалын сангийн орлого /5201/ 63600 

Харилцах дансанд НДШ-ээ тушаах үед 

Дт Харилцах төвлөрсөн /1101/ 63600 

 Кт Урьдчилж төлсөн СДД-ийн НДШ-ийн орлого /3902/ 63600 

Тооцоо бодох үед  

Дт Урьдчилж төлсөн СДД-ийн НДШ-ийн орлого /3902/ 63600 

Кт НДШ-ийн СДД-ын авлага /1202/ 63600 

12. Сайн дурын даатгуулагч “Б” гэрээний дагуу 2014 оны 07-р сарын нийгмийн даатгалын 
шимтгэлээ хуваарьт хугацаанд тушаасан. Хөдөлмөрийн хөлс түүнтэй адилтгах 
орлого 1 200 000 төгрөг. Нийгмийн даатгалын байцаагч холбогдох тооцоог бодуулж 
дэвтэрт бичилт хийж баталгаажуулсан. Дансны харьцааг бич. 

A. Ногдуулалт хийх үед 

Дт НДШ-ийн СДД-ын авлага /1202/ 144000 

Кт Тэтгэвэрийн даатгалын сангийн орлого /5201/ 120000 

Кт Тэтгэмжийн даатгалын сангийн орлого /5202/12000 

Кт ҮОМШӨ-ний даатгалын сангийн орлого /5203/12000 

  Харилцахад мөнгө орж ирэх үед 

  Дт Харилцах төвлөрсөн /1101/ 144000 

   Кт Урьдчилж төлсөн СДД-ийн НДШ-ийн орлого /3902/ 144000 

  Тооцоо бодох үед 

  Дт Урьдчилж төлсөн СДД-ийн НДШ-ийн орлого /3902/ 144000 

Кт НДШ-ийн СДД-ын авлага /1202/ 144000 
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B. Харилцах дансанд НДШ-ээ тушаах үед 

Дт Харилцах төвлөрсөн /1101/ 144000 

Кт Урьдчилж төлсөн СДД-ийн НДШ-ийн орлого /3902/ 144000 

Ногдуулалт хийх үед 

Дт НДШ-ийн СДД-ын авлага /1202/ 144000 

 Кт Тэтгэврийн даатгалын сангийн орлого /5201/ 144000 

C. Ногдуулалт хийх үед 

Дт НДШ-ийн СДД-ын авлага /1202/ 144000 

Кт Тэтгэвэрийн даатгалын сангийн орлого /5201/ 120000 

Кт Тэтгэмжийн даатгалын сангийн орлого /5202/ 12000 

Кт ҮОМШӨ-ний даатгалын сангийн орлого /5203/ 12000 

  Харилцахад мөнгө орж ирэх үед 

  Дт Харилцах тэтгэврийн даатгалын сан /1102/ 120000 

  Дт Харилцах тэтгэмжийн даатгалын сан /1103/ 12000 

  Дт Харилцах ҮОМШӨ-ий даатгалын сан /1104/ 12000 

   Кт Урьдчилж төлсөн СДД-ийн НДШ-ийн орлого /3902/ 144000 

  Тооцоо бодох үед 

  Дт Урьдчилж төлсөн СДД-ийн НДШ-ийн орлого /3902/ 144000 

Кт НДШ-ийн СДД-ын авлага /1202/ 144000 

D. Ногдуулалт хийх үед 

Дт НДШ-ийн СДД-ын авлага /1202/ 144000 

 Кт Тэтгэврийн даатгалын сангийн орлого /5201/ 144000 

Харилцах дансанд НДШ-ээ тушаах үед 

Дт Харилцах төвлөрсөн /1101/ 144000 

 Кт Урьдчилж төлсөн СДД-ийн НДШ-ийн орлого /3902/ 144000 

Тооцоо бодох үед  

Дт Урьдчилж төлсөн СДД-ийн НДШ-ийн орлого /3902/ 144000 

Кт НДШ-ийн СДД-ын авлага /1202/ 144000 

 

 

 

 

 

 

13. “Б” ХХК-ийн 2014 оны 08-р сарын НД-8 тайлан дараах байдалтай байна. ҮОМШӨ-1% 

Д/д 
Даатгуулагчийн 

овог нэр 
Регистрийн 

дугаар 
Даатгуулагчийн 

төрөл 
Цалин 

НДШ 

Ажил 
олгогч 

Даатгуулагч 
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1 
Цэрэндорж ШЖ60070119 

Энгийн ажилтан 580000 хх хх 

2 
Батсайхан ЧП64011716 Сул зогсогч 

олговортой 
763568 хх хх 

3 
Пагмадулам ШД76071363 Хүүхдээ асарч 

буй эх 
192000 хх хх 

4 
ЧП82091071 Сарантуяа 

Жирэмсэн 
амаржсаны 
чөлөөлт эх 

192000 хх хх 

5 
Хишигсүрэн ЧБ54110861 

Тэтгэвэр авагч 655900 хх хх 

 Нийт дүн Хххх хххх хххх 

a) НДШимтгэлийн хэмжээг тооц.  

b) Тайланг мэдээллийн баазад оруулж тооцоог бодуулсан, тухайн байгууллага 
НДШ-ээ тушаасан бол холбогдох дансны харьцааг бич. 

A. Ногдуулалт хийх үед 

Дт НДШ-ийн авлага /1201/ 427124,68 

  Кт Холбогдох сангийн орлого /5201-5205/ 427124,68 

Харилцах дансанд орох үед  

Дт Харицлах төвлөрсөн сан /1101/ 427124,68 

  Кт Урьдчилж төлсөн НДШ-ийн орлого /3901/ 427124,68 

Тооцоо бодох үед  

Дт Урьдчилж төлсөн НДШ-ийн орлого /3901/ 427124,68 

  Кт НДШ-ийн авлага /1201/ 427124,68 

B. Ногдуулалт хийх үед 

Дт НДШ-ийн авлага /1201/ 500528,28 

  Кт Холбогдох сангийн орлого /5201-5205/ 500528,28 

Харилцах дансанд орох үед  

Дт Харицлах төвлөрсөн сан /1101/ 500528,28 

  Кт Урьдчилж төлсөн НДШ-ийн орлого /3901/ 500528,28 

Тооцоо бодох үед  

Дт Урьдчилж төлсөн НДШ-ийн орлого /3901/ 500528,28 

  Кт НДШ-ийн авлага /1201/ 500528,28 

C. Ногдуулалт хийх үед 

Дт НДШ-ийн авлага /1201/ 500528,28 

  Кт Холбогдох сангийн орлого /5201-5205/ 500528,28 

Харилцах дансанд орох үед  

Дт Харицлах төвлөрсөн сан /1101/ 500528,28 

  Кт Урьдчилж төлсөн НДШ-ийн орлого /3901/ 500528,28 

Тооцоо бодох үед ямар нэгэн бичилт хийгдэхгүй. 

D. Ногдуулалт хийх үед 

Дт НДШ-ийн авлага /1201/ 427124,68 

  Кт Холбогдох сангийн орлого /5201-5205/ 427124,68 
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Харилцах дансанд орох үед  

Дт Харицлах төвлөрсөн сан /1101/ 427124,68 

  Кт Урьдчилж төлсөн НДШ-ийн орлого /3901/ 427124,68 

Тооцоо бодох үед ямар нэгэн бичилт хийгдэхгүй. 

14. “Б” ХХК-ийн 2014 оны 08-р сарын НД-8 тайлан дараах байдалтай байна. ҮОМШӨ-1% 

Д/д 
Даатгуулагчийн 

овог нэр 
Регистрийн 

дугаар 
Даатгуулагчийн 

төрөл 
Цалин 

НДШ 

Ажил 
олгогч 

Даатгуулагч 

1 Цэрэндорж ШЖ60070119 Энгийн ажилтан 788888 Хх хх 

2 Батсайхан ЧП64011716 
Сул зогсогч 
олговортой 

666666 Хх хх 

3 Пагмадулам ШД76071363 
Хүүхдээ асарч 

буй эх 
 

192000 
Хх хх 

4 ЧП82091071 Сарантуяа 
Жирэмсэн 

амаржсаны 
чөлөөлт эх 

 
 

192000 
Хх хх 

5 Хишигсүрэн ЧБ54110861 Тэтгэвэр авагч 670050 Хх хх 

 Нийт дүн хххх Хххх хххх 

a) НДШимтгэлийн хэмжээг тооц.  

b) Тайланг мэдээллийн баазад оруулж тооцоог бодуулсан тухайн байгууллага 
НДШ-ээ тушаагаагүй бол холбогдох дансны харьцааг бич. 

A. Ногдуулалт хийх үед 

Дт НДШ-ийн авлага /1201/ 452990,64 

   Кт Холбогдох сангийн орлого /5201-5205/ 452990,64 

Тооцоо бодох үед ямар нэгэн бичилт хийгдэхгүй. 

B. Ногдуулалт хийх үед 

Дт НДШ-ийн авлага /1201/ 527016,84 

   Кт Холбогдох сангийн орлого /5201-5205/ 527016,84 

Харилцах дансанд орох үед  

Дт Харицлах төвлөрсөн сан /1101/ 527016,84 

   Кт Урьдчилж төлсөн НДШ-ийн орлого /3901/ 527084,84 

Тооцоо бодох үед  

Дт Урьдчилж төлсөн НДШ-ийн орлого /3901/ 527084,84 

   Кт НДШ-ийн авлага /1201/ 527084,84 

C. Ногдуулалт хийх үед 

Дт НДШ-ийн авлага /1201/ 452990,64 

   Кт Холбогдох сангийн орлого /5201-5205/ 452990,64 

Харилцах дансанд орох үед  

Дт Харицлах төвлөрсөн сан /1101/ 452990,64 

   Кт Урьдчилж төлсөн НДШ-ийн орлого /3901/ 452990,64 

Дт Урьдчилж төлсөн НДШ-ийн орлого /3901/ 452990,64 

   Кт НДШ-ийн авлага /1201/ 452990,64 

D. Ногдуулалт хийх үед 
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Дт НДШ-ийн авлага /1201/ 427124,68 

   Кт Холбогдох сангийн орлого /5201-5205/ 427124,68 

Харилцах дансанд орох үед  

Дт Харицлах төвлөрсөн сан /1101/ 427124,68 

   Кт Урьдчилж төлсөн НДШ-ийн орлого /3901/ 427124,68 

Тооцоо бодох үед ямар нэгэн бичилт хийгдэхгүй. 

15. “Б” ХХК-ийн 2014 оны 08-р сарын НД-8 тайлан дараах байдалтай байна. ҮОМШӨ-1% 

Д/д 
Даатгуулагчийн 

овог нэр 
Регистрийн 

дугаар 
Даатгуулагчийн 

төрөл 
Цалин 

НДШ 

Ажил 
олгогч 

Даатгуулагч 

1 Цэрэндорж ШЖ60070119 Энгийн ажилтан 900000 хх хх 

2 Батсайхан ЧП64011716 
Сул зогсогч 
олговортой 

540080 хх хх 

3 Пагмадулам ШД76071363 
Хүүхдээ асарч 

буй эх 
192000 хх хх 

4 ЧП82091071 Сарантуяа 
Жирэмсэн 

амаржсаны 
чөлөөлт эх 

192000 хх хх 

5 Хишигсүрэн ЧБ54110861 Тэтгэвэр авагч 455900 хх хх 

 Нийт дүн хххх хххх хххх 

a) НДШимтгэлийн хэмжээг тооц.  

b) Тайланг мэдээллийн баазад оруулж тооцоог бодуулсан тухайн байгууллага 
НДШ-ээ тушаасан бол холбогдох дансны харьцааг бич. 

A. Ногдуулалт хийх үед 

Дт НДШ-ийн авлага /1201/ 414192,2 

   Кт Холбогдох сангийн орлого /5201-5205/ 414192,2 

Харилцах дансанд орох үед  

Дт Харицлах төвлөрсөн сан /1101/ 414192,2 

   Кт Урьдчилж төлсөн НДШ-ийн орлого /3901/ 414192,2 

Тооцоо бодох үед  

Дт Урьдчилж төлсөн НДШ-ийн орлого /3901/ 414192,2 

   Кт НДШ-ийн авлага /1201/ 414192,2 

B. Ногдуулалт хийх үед 

Дт НДШ-ийн авлага /1201/ 514192,2 

   Кт Холбогдох сангийн орлого /5201-5205/ 514192,2 

Харилцах дансанд орох үед  

Дт Харицлах төвлөрсөн сан /1101/ / 514192,2 

   Кт Урьдчилж төлсөн НДШ-ийн орлого /3901/ 514192,2 

Тооцоо бодох үед  

Дт Урьдчилж төлсөн НДШ-ийн орлого /3901/ 514192,2 

   Кт НДШ-ийн авлага /1201/  514192,2 

C. Ногдуулалт хийх үед 

Дт НДШ-ийн авлага /1201/ 414192,2 
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   Кт Холбогдох сангийн орлого /5201-5205/ 414192,2 

Харилцах дансанд орох үед  

Дт Харицлах төвлөрсөн сан /1101/ 414192,2 

   Кт Урьдчилж төлсөн НДШ-ийн орлого /3901/ 414192,2 

Тооцоо бодох үед ямар нэгэн бичилт хийгдэхгүй. 

D. Ногдуулалт хийх үед 

Дт НДШ-ийн авлага /1201/ 514192,2 

   Кт Холбогдох сангийн орлого /5201-5205/ 514192,2 

Харилцах дансанд орох үед  

Дт Харицлах төвлөрсөн сан /1101/ 514192,2 

   Кт Урьдчилж төлсөн НДШ-ийн орлого /3901/ 514192,2 

Тооцоо бодох үед ямар нэгэн бичилт хийгдэхгүй. 

16. Ажилтан Д.Гэрлээ 2013 оны 08 дугаар сар 02-ээс 09 дүгээр сарын 01-ныг 
хүртэл ажлын 21 хоногоор ээлжийн амралтаа эдлэх бөгөөд ээлжийн амралтын 
олговорт 1450410 төгрөг, 7 дугаар сарыг дуустал ажлын 21 хоног ажиллаж цалин 
хөлсөнд 1163438 төгрөг нийт 2613848 төгрөгийг 7 дугаар сард тайлагнасан. Тус 
байгууллага ҮОМШӨ-ний даатгалын санд 2 хувиар төлдөг бол нийт төлөх 
шимтгэлийг тооц. Даатгуулагч Д.Гэрлээгийн цалинг 7 болон 8 дугаар сарын 
нийгмийн даатгалын тайланд ямар дүнгээр тусгах вэ? НД-ын дэвтрийг хэрхэн 
бичилт хийж баталгаажуулах вэ? 

A. Нийт төлөх шимтгэл 479523,28 төгрөг, даатгуулагчийн дэвтрийн 7 сард 
бүтэн дүнгээр, 8 дугаар сард бичилт хийхгүй. 

B. Нийт төлөх шимтгэл 505661,76 төгрөг, даатгуулагчийн дэвтрийн 7 сард 
252830,88 төгрөг, 8 дугаар сард 252830,88 төгрөг. 

C. Нийт төлөх шимтгэл 575046,56 төгрөг, даатгуулагчийн дэвтрийн 7 сард 
287523,28 төгрөг, 8 дугаар сард 287523,28 төгрөг. 

D. Нийт төлөх шимтгэл 575046,56 төгрөг, 7-р сарын нийгмийн даатгалын 
тайланд 1163438 төгрөг, 8-р сард 1450410 төгрөгөөр, даатгуулагчийн 
дэвтэрт цалинг дээрх дүнгээр шимтгэлийг 7 сард 255956,36 төгрөг, 8 
дугаар сард 319090,20 төгрөг бичиж баталгаажуулна. /НДЕГазын 
2013.10.23-ний 1/1664 албан тоот/ 

17. Ажилтан “Дамдинжав”–ын 7-р сарын цалин, 8-р сарын ээлжийн амралтийн 
мөнгөнөөс тооцсон нийгмийн даатгалын шимтгэл 707500 төгрөгийг нягтлан бодогч 
нийгмийн даатгалын санд 7-р сард шилжүүлсэн. Даатгуулагчийн 7-р сарын цалин, 
8-р сарын ээлжийн амралтийн мөнгийг ямар дүнгээр тайлагнах вэ? ҮОМШӨ-1% ? 
тэмдгийн оронд тохирох тоог нөхөж бич. 

Д/д 
Даатгуулагчийн 

нэр 
Регистрийн 

дугаар 
Даатгуулагчийн 

төрөл 
Цалин 

НДШ 

Ажил 
олгогч 

Даатгуулагч 

7 сар Дамдинжав ШЖ60070119 Энгийн ажилтан ? ? 192000 

8 сар Дамдинжав ШЖ60070119 Энгийн ажилтан ? ? 125000 

A. Үндсэн цалин 2300000 төгрөг 7-р сарын НДШ-ийн тайланд, ээлжийн 
амралтын мөнгө 1250000 төгрөгийг 8-р сарын НДШ-ийн тайланд тусгаж 
тайлагнана. 
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B. Үндсэн цалийн 2300000 төгрөг, ээлжийн амралтын мөнгө 1250000 төгрөгийг 
7-р сарын НДШ-ийн тайланд тусгаж тайлагнана. 

C. Үндсэн цалийн 2300000 төгрөг, ээлжийн амралтын мөнгө 1250000 төгрөгийг 
8-р сарын НДШ-ийн тайланд тусгаж тайлагнана. 

D. Үндсэн цалийн 2000000 төгрөг, ээлжийн амралтын мөнгө 1550000 төгрөгийг 
7-р сарын НДШ-ийн тайланд тусгаж тайлагнана. 

18. Ажилтан “Эрдэнэсайхан”–ны 7-р сарын цалин, 8-р сарын ээлжийн амралтийн 
мөнгөнөөс тооцсон нийгмийн даатгалын шимтгэл 1003567,2 төгрөгийг нягтлан 
бодогч нийгмийн даатгалын санд 7-р сард шилжүүлсэн. Даатгуулагчийн 7-р сарын 
цалин, 8-р сарын ээлжийн амралтийн мөнгийг ямар дүнгээр тайлагнах вэ? 
ҮОМШӨ-2% ? тэмдгийн оронд тохирох тоог нөхөж бич. 

Д/д 
Даатгуулагчийн 

овог нэр 
Регистрийн 

дугаар 
Даатгуулагчийн 

төрөл 
Цалин 

НДШ 

Ажил 
олгогч 

Даатгуулагч 

7 сар Эрдэнэсайхан ТГ48051015 Энгийн ажилтан ? 324787.2 ? 

8 сар Эрдэнэсайхан ТГ48051015 Энгийн ажилтан ? 294780 ? 

A. Үндсэн цалин 2706560 төгрөг 7-р сарын НДШ-ийн тайланд, ээлжийн 
амралтын мөнгө 2456500 төгрөгийг 8-р сарын НДШ-ийн тайланд тусгаж 
тайлагнана. 

B. Үндсэн цалин 2706560 төгрөг, ээлжийн амралтын мөнгө 2456500 төгрөгийг 
7-р сарын НДШ-ийн тайланд тусгаж тайлагнана. 

C. Үндсэн цалин 2706560 төгрөг, ээлжийн амралтын мөнгө 2456500 төгрөгийг 
8-р сарын НДШ-ийн тайланд тусгаж тайлагнана. 

D. Үндсэн цалин 2606560 төгрөг, ээлжийн амралтын мөнгө 2556500 төгрөгийг 
7-р сарын НДШ-ийн тайланд тусгаж тайлагнана. 

19. Ажилтан “Дэлгэрдалай”–гийн 7-р сарын цалин, 8-р сарын ээлжийн амралтийн 
мөнгөнөөс тооцсон нийгмийн даатгалын шимтгэл 1030014,6 төгрөгийг нягтлан 
бодогч нийгмийн даатгалын санд 7-р сард шилжүүлсэн. Даатгуулагчийн 7-р сарын 
цалин, 8-р сарын ээлжийн амралтийн мөнгийг ямар дүнгээр тайлагнах вэ? 
ҮОМШӨ-1% ? тэмдгийн оронд тохирох тоог нөхөж бич. 

Д/д 
Даатгуулагчийн 

овог нэр 
Регистрийн 

дугаар 
Даатгуулагчийн 

төрөл 
Цалин 

НДШ 

Ажил 
олгогч 

Даатгуулагч 

7 сар Дэлгэрдалай ХВ63051092 Энгийн ажилтан 2936430 ? 192000 

8 сар Дэлгэрдалай ХВ63051092 Энгийн ажилтан ? ? 192000 

 
A. Үндсэн цалин 2936430 төгрөг 7-р сарын НДШ-ийн тайланд, ээлжийн 

амралтын мөнгө 2936430 төгрөгийг 8-р сарын НДШ-ийн тайланд тусгаж 
тайлагнана. 

B. Үндсэн цалин 2936430 төгрөг, ээлжийн амралтын мөнгө 2936430 төгрөг 7-р 
сарын НДШ-ийн тайланд тусгаж тайлагнана. 

C. Үндсэн цалин 2936430 төгрөг, ээлжийн амралтын мөнгө 2936430 төгрөг 8-р 
сарын НДШ-ийн тайланд тусгаж тайлагнана. 

D. Үндсэн цалин 3000000 төгрөг, ээлжийн амралтын мөнгө 2872860 төгрөг 7-р 
сарын НДШ-ийн тайланд тусгаж тайлагнана. 

20. Эрүүл мэндийн орлогын програмд улсын төсвийн санхүүжилтийн авлага 
цэсээр төр хариуцах иргэдийн нөөц үүсгэж ногдуулалтын гүйлгээг 45 786 000 
дүнгээр хийсэн. Харилцахад ямар бичилт хийгдэх вэ? 
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A. Дт НДШ-ийн ЭМД-ын авлага /1203/ 45786000 

   Кт ЭМД-ын сангийн орлого /5204/ 45786000 

B. Дт Улсын төсвийн санхүүжилтийн авлага1212 - 45768000 

   Кт ЭМД-ын сангийн орлого /5204/ – 45768000 

C. Дт НДШ-ийн ЭМД-ын авлага /1203/ 45768000 

   Кт ЭМД-ын сангийн орлого /5204/ 45768000 

D. Дт Улсын төсвийн санхүүжилтийн авлага /1212/ - 45786000 

   Кт ЭМД-ын сангийн орлого /5204/ – 45786000 

21. Эрүүл мэндийн орлогын програмд улсын төсвийн санхүүжилтийн авлага цэсээр 
төр хариуцах иргэн 13594 хүнийг 2014 оны 07-р сард нөөцөлсөн. Тус сарын 
ноогдуулалтын гүйлгээг ямар дүнгээр хийсэн бэ? Харилцахад ямар бичилт хийгдэх 
вэ? 

A. Дт Улсын төсвийн санхүүжилтийн авлага /1212/ - 109295760 

Кт ЭМД-ын сангийн орлого /5204/ – 109295760 

B. Дт ЭМД-ын сангийн орлого – 109295760 

Кт Улсын төсвийн санхүүжилтийн авлага /1212/ – 109295760 

C. Дт ЭМД-ын сангийн орлого /5204/ 9107980 

Кт Эрүүл мэндийн даатгалын авлага /1203/ -9107980 

D. Дт Улсын төсвийн санхүүжилтийн авлага /1212/ - 9107980 

Кт ЭМД-ын сангийн орлого /5204/ – 9107980 

22. Даатгуулагч “Энхбаяр” 2014 оны эрүүл мэндийн шимтгэл 8040 төгрөгийг холбогдох 
санд тушаасан ба гэрчилгээнд тэмдэглэл хийлгэсэн. НДБайцаагч програм хангамжид 
гэрээг байгуулж хаалт хийсэн. Дансны харьцааг бич. 

A. Ногдуулалт хийх үед 

Дт НДШ-ийн ЭМД-ын авлага /1203/ 8040 

Кт ЭМД-ын сангийн орлого /5204/ 8040 

  Харилцахад мөнгө орж ирэх үед 

  Дт Харилцах ЭМД сан /1105/ 8040 

   Кт Урьдчилж төлсөн ЭМД-ийн орлого /3903/ 8040 

  Хаалт хийх үедямар нэгэн бичилт хийгдэхгүй 

B. Ногдуулалт хийх үед  

Дт НДШ-ийн СДД-ын авлага /1202/ 8040 

Кт ЭМД-ын сангийн орлого /5204/ 8040 

Харилцахад мөнгө орж ирэх үед 

  Харилцах төвлөрсөн сан /1101/ 8040 

   Урьдчилж төлсөн ЭМД-ийн орлого /3903/ 8040 

  Хаалт хийх үед 

  Урьдчилж төлсөн ЭМД-ийн орлого /3903/ 8040 

НДШ-ийн ЭМД-ын авлага /1203/ 8040 
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C. Ногдуулалт хийх үед  

Дт Улсын төсвийн санхүүжилтийн авлага1212 - 8040 

Кт ЭМД-ын сангийн орлого – 8040 

Харилцахад мөнгө орж ирэх үед 

  Дт Харилцах төвлөрсөн сан /1101/ 8040 

   Кт Урьдчилж төлсөн ЭМД-ийн орлого /3903/ 8040 

  Хаалт хийх үедямар нэгэн бичилт хийгдэхгүй 

D. Ногдуулалт хийх үед 

Дт НДШ-ийн ЭМД-ын авлага /1203/ 8040 

Кт ЭМД-ын сангийн орлого /5204/ 8040 

  Харилцахад мөнгө орж ирэх үед 

  Дт Харилцах ЭМД сан /1105/ 8040 

   Кт Урьдчилж төлсөн ЭМД-ийн орлого /3903/ 8040 

  Хаалт хийх үед 

  Дт Урьдчилж төлсөн ЭМД-ийн орлого /3903/ 8040 

Кт НДШ-ийн ЭМД-ын авлага /1203/ 8040 

23. Даатгуулагч “А”-ийн хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж 92808 төгрөг олгохоор 
тооцсон. ХЧТАлдсан ажлын эхний 5 хоногийн тэтгэмжид ажил олгогчоос 58005 
төгрөгийг 6 дах өдрөөс хойших ажлын 3 хоногийн тэтгэмжид 34803 төгрөгийг 
олгохоор тооцож олгосон. Холбогдох дансны харьцааг бич. 

A. Тэтгэмж олгохоор тооцох үед 

Дт Тэтгэмжийн даатгалын сангийн зардал – ХЧТА-ын 92808 

 Кт Тэтгэмжийн даатгалын сангийн өглөг – ХЧТА-ны 92808 

Ажил олгогч байгууллагад шилжүүлэх үед 

Дт Тэтгэмжийн даатгалын сангийн өглөг – ХЧТА-ны 92808 

 Кт Харилцах – Тэтгэмжийн даатгалын сан 92808 

B. Тэтгэмж олгохоор тооцох үед 

Дт Тэтгэмжийн даатгалын сангийн зардал – ЖА-ын 92808 

 Кт Тэтгэмжийн даатгалын сангийн өглөг – ЖА-ны 92808 

Ажил олгогч байгууллагад шилжүүлэх үед 

Дт Тэтгэмжийн даатгалын сангийн өглөг – ХЧТА-ны 92808 

 Кт Харилцах – Тэтгэмжийн даатгалын сан 92808 

C. Тэтгэмж олгохоор тооцох үед 

Дт Тэтгэмжийн даатгалын сангийн зардал – ХЧТА-ын 34803 

 Кт Тэтгэмжийн даатгалын сангийн өглөг – ХЧТА-ны 34803 

Ажил олгогч байгууллагад шилжүүлэх үед 

Дт Тэтгэмжийн даатгалын сангийн өглөг – ХЧТА-ны 34803 

 Кт Харилцах – Тэтгэврийн даатгалын сан 34803 
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D. Тэтгэмж олгохоор тооцох үед 

Дт Тэтгэмжийн даатгалын сангийн зардал – ХЧТА-ын 34803 

 Кт Тэтгэмжийн даатгалын сангийн өглөг – ХЧТА-ны 34803 

Ажил олгогч байгууллагад шилжүүлэх үед 

Дт Тэтгэмжийн даатгалын сангийн өглөг – ХЧТА-ны 34803 

 Кт Харилцах – Тэтгэмжийн даатгалын сан 34803 

24. Даатгуулагч эхийн жирэмсний тэтгэмжид олгохоор 765204 төгрөг тооцож, олгосон. 
Холбогдох дансны харьцааг бич. 

A. Тэтгэмж олгохоор тооцох үед 

Дт Тэтгэмжийн даатгалын сангийн өглөг – ЖА-ны 765204 

 Кт Тэтгэмжийн даатгалын сангийн зардал – ЖА-ын 765204 

Ажил олгогч байгууллагад шилжүүлэх үед 

Дт Харилцах – Тэтгэмжийн даатгалын сан765204 

 Кт  Тэтгэмжийн даатгалын сангийн өглөг – ЖА-ны 765204 

B. Тэтгэмж олгохоор тооцох үед 

Дт Тэтгэмжийн даатгалын сангийн зардал – ХЧТА-ын 765204 

 Кт Тэтгэмжийн даатгалын сангийн өглөг – ХЧТА-ны 765204 

Ажил олгогч байгууллагад шилжүүлэх үед 

Дт Тэтгэмжийн даатгалын сангийн өглөг – ХЧТА-ны 765204 

 Кт Харилцах – Тэтгэмжийн даатгалын сан 765204 

C. Тэтгэмж олгохоор тооцох үед 

Дт Тэтгэмжийн даатгалын сангийн зардал – ЖА-ын 765204 

 Кт Тэтгэмжийн даатгалын сангийн өглөг – ЖА-ны 765204 

Ажил олгогч байгууллагад шилжүүлэх үед 

Дт Тэтгэмжийн даатгалын сангийн өглөг – ЖА-ны 765204 

 Кт Харилцах – Тэтгэврийн даатгалын сан 765204 

D. Тэтгэмж олгохоор тооцох үед 

Дт Тэтгэмжийн даатгалын сангийн зардал – ЖА-ын 765204 

 Кт Тэтгэмжийн даатгалын сангийн өглөг – ЖА-ны 765204 

Ажил олгогч байгууллагад шилжүүлэх үед 

Дт Тэтгэмжийн даатгалын сангийн өглөг – ЖА-ны 765204 

 Кт Харилцах – Тэтгэмжийн даатгалын сан 765204 

25. Даатгуулагч Соёлжав эмэгтэй 55 настай тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 30 жил 
төлөөд ажлаасаа чөлөөлөгдсөн. Сарын дундаж цалин 725000 өндөр насны 
тэтгэврийг тогтооно уу. Тэтгэвэр тогтоох үед, банкаар тэтгэвэр олгох үед, олгох 
хуудасны болон банкинд бэлдсэн файлаас олговол зохих татах үед нягтлан бодох 
бүртгэлийн ямар бичилт хийгдэх вэ? 

A. Өндөр насны тэтгэврийн хэмжээ 362500 төгрөг 
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Өндөр насны тэтгэврийг тогтоож програм хангамжид тэтгэвэр авгчийн 
мэдээллийг оруулах үед  

Дт Өндөр насны тэтгэврийн зардал /6211/ 

Кт Өндөр насны тэтгэврийн өглөг /3111/ 

Тэтгэврийг банкаар дамжуулан олгох үед 

Дт Өндөр насны тэтгэврийн өглөг /3111/ 

Кт Харилцах – Тэтгэврийн даатгалын сан /1102/ 

Олгох хуудасны болон банкинд бэлдсэн файлаас олговол зохих татах үед 
ямар нэгэн НББын бичилт хийгдэхгүй. 

B. Өндөр насны тэтгэврийн хэмжээ 435000 төгрөг  

Тэтгэвэр тогтоох үед  

Дт Өндөр насны тэтгэврийн өглөг /3111/ 

Кт Өндөр насны тэтгэврийн зардал /6211/ 

  Тэтгэврийг банкаар дамжуулан олгох үед 

Дт Харилцах – Тэтгэврийн даатгалын сан /1102/ 

Кт Өндөр насны тэтгэврийн өглөг /3111/ 

C. Өндөр насны тэтгэврийн хэмжээ 362500 төгрөг 

Тэтгэвэр тогтоож мэдээллийг програм хангамжид оруулахад ямар нэг бичилт 
хийгдэхгүй 

Тэтгэврийг банкаар дамжуулан олгох үед 

Дт Өндөр насны тэтгэврийн өглөг /3111/ 

Кт Харилцах – Тэтгэврийн даатгалын сан /1102/ 

Олгох хуудасны болон банкинд бэлдсэн файлаас олговол зохих татах үед  

Дт Өндөр насны тэтгэврийн зардал /6211/ 

Кт Өндөр насны тэтгэврийн өглөг /3111/ 

D. Өндөр насны тэтгэврийн хэмжээ 435000 төгрөг 

Тэтгэвэр тогтоож мэдээллийг програм хангамжид оруулахад ямар нэг бичилт 
хийгдэхгүй 

Тэтгэврийг банкаар дамжуулан олгох үед 

Дт Өндөр насны тэтгэврийн өглөг /3111/ 

Кт Харилцах – Тэтгэврийн даатгалын сан /1102/ 

Олгох хуудасны болон банкинд бэлдсэн файлаас олговол зохих татах үед  

Дт Өндөр насны тэтгэврийн зардал /6211/ 

Кт Өндөр насны тэтгэврийн өглөг /3111/ 

 

 

Нийгмийн даатгалын сангийн бүртгэлийн бодлого /хариу/ 
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Нийгмийн даатгалын сангийн бүртгэлийн бодлого /хариу/ 

 

Асуулт Хариулт 

1 D 

2 D 

3 D 

4 D 

5 D 

6 D 

7 D 

8 D 

9 D 

10 A 

11 A 

12 A 

13 A 

14 A 

15 A 

16 D 

17 A 

18 A 

19 A 

20 D 

21 D 

22 D 

23 D 

24 D 

25 D 

 

 

 

 

 

 

 

 

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР 
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НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН УЛСЫН БАЙЦААГЧИЙН ЭРХ ОЛГОХ 
ШАЛГАЛТЫН ТЕСТИЙН САН БҮРДҮҮЛЭХ ХУВААРЬ, ТОО ХЭМЖЭЭ 

№ 
Холбогдох хууль тогтоомж тэдгээртэй холбоотой 
гарсан, тогтоол, дүрэм, заавар, журам, аргачлал 

Тест /тоо/ Хуудас  

1 Авлигын эсрэг хууль 30 1-7 

2 Монгол Улсын үндсэн хууль 30 8-12 

3 Хөдөлмөрийн тухай хууль 30 13-19 

4 Төрийн албаны тухай хууль 29 20-25 

5 Монгол Улсын яамны эрх зүйн байдлын тухай хууль 24 26-29 

6 Захиргааны хариуцлагын тухай хууль 10 30-32 

7 
Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан 
өргөдөл,  гомдлыг шийдвэрлэх тухай 

10 33-35 

8 
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг 
зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх тухай 

10 36-39 

9 
Монгол Улсын Засгийн газрын Агентлагийн  эрх зүйн 
байдлын тухай хууль 

30 40-45 

10 
Нийгмийн хамгааллын салбарт хамтран ажиллах 
хэлэлцээрүүд 

36 46-53 

11 Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хууль 96 54-72 

12 Аудитын тухай хууль 20 73-76 

13 Төсвийн тухай хууль 60 77-86 

14 Нягтлан  бодох бүртгэлийн туай хууль 15 87-89 

15 Нийгмийн даатгалын сангийн бодлогын баримт бичиг 15 90-94 

16 
Нийгмийн даатгалын сангаас олгох Ажилгүйдлийн 
тэтгэмж 

48 95-104 

17 
Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нөхөн 
тооцох тухай хууль 

40 105-114 

18 Нийгмийн даатгалын тухай хууль 99 115-137 

19 
Нийгмийн даатгалын тухай хуулиудыг хэрэглэх журмын 
тухай хууль 

10 138-140 

20 
Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийн 
тухай хууль  

199 141-184 

21 Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн данс 50 185-194 

22 Эрүүл мэндийн даатгал 149 195-223 

23 Эрүүл мэндийн тухай хууль 29 224-229 

24 Эм, Эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хууль 10 230-232 

25 
Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчний 
даатгал, Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлал 

96 233-252 

26 
МУ-ын Засгийн газрын 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр 

25 253-257 

27 Нийгмийн халамжийн тухай хууль 25 258-263 

28 Архив, албан хэрэг хөтлөлт 25 264-268 

29 Мэдээллийн технологи программ хангамж 30 269-273 

30 Нийт  1280  

Бодлого  

31 Нийгмийн даатгалын тухай хуультай холбогдолтой  75 274-291 

32 Тэтгэмжийн даатгалтай холбогдолтой 48 292-304 

33 
Тэтгэврийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэртэй 
холбогдолтой 

95 305-326 

34 Цэргийн тэтгэвэртэй холбогдолтой 35 327-335 

35 Эрүүл мэндийн даатгалтай холбогдолтой 20 336-340 

36 Нийгмийн даатгалын сангийн бүртгэлтэй холбогдолтой 25 341-361 

 Нийт  298  

Бүгд - 1578 


