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ТЭТГЭВЭРИЙН БОДЛОГЫН ШИНЭЧЛЭЛИЙН ХУВИЛБАРУУД 
 

ТАЙЛАНГИЙН ТОВЧ ХУРААНГУЙ 
 

 Монгол улсын тэтгэврийн тогтолцоо болон бодлогын хувилбаруудад үнэлгээ 
хийлгэхийг хүссэн холбогдох яамны хүсэлтийн дагуу энэхүү тайланг боловсруулав.  
Тайланд  Монгол улсын  тэтгэврийн даатгалын  өнөөгийн тогтолцооны сул талууд болон 
Монголын эдийн засагт гарч байгаа өөрчлөлтүүдтэй уялдан тэтгэврийн тогтолцоонд хийвэл 
зохих шинэчлэлийн хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлсон. Тайланд засгийн газрын холбогдох 
байгууллагууд бодлогын сонголт хийх явцад бодолцвол зохих тэтгэврийн тогтолцооны 
дизайны хэд хэдэн хувилбарууд санал болгохын зэрэгцээ бодлого боловсруулагчдын зүгээс 
эдгээр саналууд дээр нарийвчлан ажиллаж боловсронгуй болгох шаардлагатайг тэмдэглэж 
байна.    

 
 Тайланг дараах бүтэцтэйгээр бэлтгэлээ.  Тайлангийн  товч хураангуй хэсэгт  
шинэчлэлийн учир шалтгаан, шинэчлэл хийх бодлогын хувилбаруудын талаар бодлого 
боловсруулагчдад зориулан  нэгтгэн танилцуулав. Тайлангийн үндсэн хэсэгт, холбогдох 
яамнаас гаргасан хүсэлтийн дагуу хийсэн тооцоо судалгааг танилцуулна. Үүнд тэтгэврийн 
тогтолцооны дизайн болон параметр үзүүлэлтүүд, шимтгэлд суурилаагүй нийгмийн 
тэтгэврийн дизайн, малчдын тэтгэврийн асуудал, мөн Тэтгэврийн Нөөц Сан байгуулах 
хэрэгцээ шаардлага болон дизайны хувилбаруудыг хэлэлцэв.  Тайлангийн хавсралтуудад  
техникийн түвшний хүмүүст зориулсан, илүү нарийвчилсан тооцоо дүн шинжилгээг 
танилцуулж байна. Үүнд, тэтгэврийн даатгалын одоогийн параметрүүд, малчид, хувиараа 
хөдөлмөр эрхлэгч бусад хүмүүсийн тэтгэврийн хэрэгцээ, тогтолцооны шаардлага ба бодлогын 
хувилбарууд,  Тэтгэврийн Нөөц Сан байгуулах хувилбарууд болон тооцоонд ашигласан актуар 
тооцооллын загварчлал, төсөөлөл, параметр тооцооллын дүнг танилцуулна.  

 
 Уул уурхайн  салбарын өсөлттэй уялдан Монгол улсын эдийн засаг, хөдөлмөрийн зах 
зээл болон санхүүгийн байдалд томоохон өөрчлөлтүүд гарч байна.   Эдгээр өөрчлөлтүүд нь 
тэтгэврийн шинэчлэл хийх боломж, сорилтын аль алиныг дагуулж байна. Цалин хөлс эрс өсөх 
нь ирээдүйн тэтгэврийн хэмжээ болон даатгуулах сонирхолд эерэгээр нөлөөлнө. Гэхдээ 
цалингийн эрс өсөлтийн үед тэтгэвэрт гарч байгаа янз бүрийн бүлгүүдийн хувьд тэтгэврийн 
хэмжээ ихээхэн ялгаатай тогтоогдоно. Энэ нь эргээд тэтгэврийн зөрүү арилгахад чиглэсэн 
индексжүүлэлт хийх дарамтыг бий болгох магадлалтай.  Урт хугацааны тэтгэврийн шинэчлэл 
хийх шилжилтийн үеийн зарим зардал болон ахмад настны халамжийн зардлыг уул уурхайн 
орлогоос санхүүжүүлэх боломж нээгдэж байна. Тэтгэврийн  түвшин болон тогтвортой байдлыг 
сайжруулах шилжилтийн үеийн зарим арга хэмжээг санхүүжүүлэх Тэтгэврийн Нөөц Сан 
байгуулах замаар санхүүгийн ийм нөөц хөрөнгийг бий болгож болно. Цаашилбал, ийм нөөц 
хөрөнгийн зарим хэсгийг зорилтот бүлэгт олгох  нийгмийн тэтгэврийг бий болгох замаар 
хамгийн бага орлоготой ахмад настнуудыг наад захын орлогын баталгаатай болгоход ашиглаж 
болно.  
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 Шинэчлэл хийх хэрэгцээ шаардлагыг бий болгож байгаа хэд хэдэн хүчин зүйлүүд 
байна. Үүнд:  

 
• Богино хугацаанд, 2015 болон 2020 оноос эхлэн өндөр насны тэтгэвэрт гарах эмэгтэй, 

эрэгтэй хүмүүсийн тэтгэвэр тооцох хувь огцом буурахаас сэргийлэхийн тулд шинэчлэл 
хийх хэрэгтэй байна. Тэтгэврийн хувь хэмжээний огцом бууралт нь нийгмийн хувьд 
тэгш бус байдал гэж тооцогдоно.   

• Тэтгэврийн өнөөгийн бодлогыг хэвээр үргэлжлүүлбэл тэтгэвэр болон нийгмийн 
даатгалд  зориулж байгаа төсвийн татаасын хэмжээ (одоогоор ДНБ-ий 2,5%-тай тэнцэж 
байгаа) урт хугацаанд ихээхэн нэмэгдэнэ. Ахмад настай хүн амын тооны өсөлт,  
тэтгэврийн нас бага байгаа явдал, мөн олгох тэтгэврийн хэмжээтэй харьцуулахад төлж 
буй шимтгэлийн хэмжээ харьцангуй бага байгаа зэрэг нь татаасын хэмжээг ихээхэн 
нэмэгдүүлэх гол хүчин зүйлүүд болж байна.     

• Тэтгэврийн даатгалд хамрагдсан нийт хүмүүсийн тоо буурч, малчид болон албан бус 
секторт ажиллагсадын тэтгэврийн даатгалд хамрагдалт хязгаарлагдмал байгаагаас 
тэдний тэтгэвэр маш бага байна. 1990–ээд оны  эдийн засгийн бүтцийн өөрчлөлтийн 
үеэс эхлэн нийт ажиллах хүчний даатгалд хамрагдалтын хувь буурснаас үүдэн 
аажимдаа ахмад настнуудын багахан хувь нь л нийгмийн даатгалын тэтгэвэр авах 
болно. Энэ нь ялангуяа одоогоор даатгалд хамрагдалт бага байгаа малчид болон албан 
бус секторт ажиллагсадын хувьд ихээхэн үр дагавартай бөгөөд  ахмад настнуудын дунд 
орлогын тэгш бус байдал даамжирахад нөлөөлнө.  

 
 Үүнээс гадна нийгмийн даатгалын хамрагдалт болон санхүүгийн өртөг зардалд гол 
нөлөө үзүүлж байгаа тогтолцооны дизайнтай холбоотой зарим асуудлууд байна1. Үүнд: i) 
Тэтгэврийн доод хэмжээний баталгаа нь шимтгэл төлөх сонирхлыг сэдээхдээ сул, тэтгэвэр 
авагсадын дийлэнх нь баталгаажсан доод хэмжээний тэтгэвэр авахаар байгаа бөгөөд  урт 
хугацаанд өндөр насны тэтгэврийн сангийн  жилийн алдагдал ДНБ-ий 6%-д хүрэх төлөвтэй 
байна. ii) Тэтгэврийн хэмжээг тохиолдлын чанартай индексжүүлдэг нь тэтгэврийн хэмжээний 
талаар тодорхойгүй байдлыг үүсгэж, олон нийтийн итгэл үнэмшлийг сулруулан, улмаар өндөр 
насны орлогыг баталгаажуулах зорилтод сөргөөр нөлөөлж байна. iii) Тахир дутуугийн болон 
тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийн загвар нь актуар зарчимд үндэслэсэн шимтгэлтэй нийцээгүй 
байна.  

 
Бодлого боловсруулагчид анхаарвал зохих параметр үзүүлэлтүүд: 
 

• Өндөр насны тэтгэвэр тогтоох хувь хэмжээ; 
• Ийм хувь хэмжээний тэтгэвэр олгохын тулд даатгуулагч болон ажил олгогчоос төлөх 

шимтгэлийн хувь;  
• Дээрх хувь хэмжээний тэтгэвэр олгохын тулд засгийн газраас олгох татаасын хэмжээ; 
• Тэтгэврийн насаар дамжуулан тогтоох шимтгэл төлөх хугацаа болон тэтгэвэр авах 

хугацаа.    
 

                                                 
1 Шинэчлэлийн хэрэгцээ шаардлага, зөвлөж буй бодлогын хувилбаруудын дэлгэрэнгүй тоймыг тайлангийн 
товч хураангуйн төгсгөлд байгаа Хүснэгт 1-д  илүү дэлгэрэнгүй хэлбэрээр нэгтгэн харуулсан болно.   
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Тайланд дараах бодлогын хувилбаруудыг санал болгож байна.    
 

i) Дундаас доогуур орлоготой ахмад настнуудыг наад захын орлоготой байлгахын тулд 
зорилтот бүлэгт чиглэсэн, шимтгэлд суурилаагүй, төсвөөс санхүүжүүлэх нийгмийн 
тэтгэврийг бий болгох,  

ii) Тэтгэврийн доод хэмжээний баталгааг зорилтот бүлэгт чиглэсэн нийгмийн тэтгэврээр 
солихын зэрэгцээ тэтгэврийн даатгалын параметр үзүүлэлтүүдийг шинэчлэх,  

iii) Сайн дурын, хувийн болон ажил мэргэжлийн тэтгэврийн хуримтлалын тогтолцоог бий 
болгох, хянах хууль эрх зүйн зохицуулалтыг бий болгох,     

iv) Малчид болон албан бус секторт ажиллагсадын хувьд заавал даатгуулах эсвэл төрийн 
татаастай сайн дураар даатгуулах тэтгэврийн  тогтолцоонд хамрагдах сэдэл сонирхлыг 
төрүүлэх механизм бүрдүүлэх,  

v) Дээр дурдсан тэтгэврийн шинэчлэлийг хийхэд шаардагдах шилжилтийн үеийн арга 
хэмжээг санхүүжүүлэх, эсвэл зарим зардлыг урьдчилан санхүүжүүлэх төлөвлөгөө 
гаргах.  

 
  Тэтгэврийн тогтолцооны шинэчлэлийн хүрээнд санал болгож буй дизайны бүтэц  
  (Зураг А):  
 

i) I Давхарга  – Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр болон нийгмийн даатгалын тэтгэврийн 
доод хэмжээг халж, даатгалын тэтгэврийн хэмжээнээс нь хамааруулан хэмжээг 
тогтоох2 зорилтот бүлэгт чиглэсэн нийгмийн тэтгэврээр солих,    
 

ii) II Давхарга - Өнөөгийн нэрийн дансны тогтолцооны зарим параметрийг өөрчлөх 
(тэтгэврийн нас, шимтгэлийн хувь хэмжээ, индексжүүлэлт, аннуитын хүчин зүйл 
зэрэг), эсвэл ижил түвшний тэтгэврийн хувь хэмжээг хангахуйц цалинд жишсэн 
баталгаат тэтгэврийн тогтолцоо эсхүл "нэгжийн" тогтолцоогоор солин, тахир 
дутуугийн болон тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийн загварыг өөрчлөн шинэчлэх, мөн 
малчид  болон албан бус секторт ажиллагсадын сайн дурын тэтгэврийн хуримтлалын 
тогтолцоонд  төсвийн татаасыг бий болгох.  

 
iii) III Давхарга - малчид, албан бус секторт ажиллагсад болон хувь хүмүүсийн хэрэгцээ 

шаардлагыг хангахуйц удирдлага зохицуулалт бүхий тэтгэврийн хувийн хуримтлалын 
нэмэгдэл тогтолцоог бий болгох, түүнийг зохицуулах  хянах хууль эрх зүйн орчинг бий 
болгох.  Ажил мэргэжлийн ийм нэмэлт даатгалыг бий болгох нь  өөрийн 
ажиллагсаддаа тэтгэврийн нэмэлт орлого бий болгохыг зорьж буй ажил олгогчдын 
хувьд нэг арга зам байж болно.  

 
 
 
 

                                                 
2 Тэтгэврийн хүрэлцээт байдлыг сайжруулах болон санхүүгийн өртөг зардлыг зохистой түвшинд барих 
асуудлууд нь харилцан хамааралтай. Үүнд тэтгэврийн индексжүүлэлтийг хийх арга чухал үүрэгтэй. 
Нийгмийн тэтгэврийн хэмжээг даатгалын тэтгэврийн хэмжээнээс урвуу хамараалтайгаар тогтоох, мөн 
зөвхөн дундаас доош хэмжээний нийгмийн даатгалын тэтгэвэртэй хүмүүст олгохыг санал болгож байна.  
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Зураг A. Өндөр насны орлогын баталгааг хангах 

гурван давхаргат тогтолцоо 

 
 

 1960 оноос хойш төрсөн даатгуулагчдыг хамруулах тэтгэврийн даатгалын 
тогтолцооны   дизайны дараах дөрвөн хувилбарыг үнэлж үзлээ. Үүнд:   

i. Одоогийн байгаа нэрийн дансны тогтолцоог  (НДТ) хэвээр хадгалах боловч зарим гол 
параметрийг (шимтгэлийн хувь, тэтгэврийн нас, аннуит буюу шимтгэл төлсөн жил тутамд 
ногдох тэтгэвэр бодох хувь хэмжээ, индексжүүлэлт, доод тэтгэврийн хэмжээ) өөрчлөх,  

ii. Дээрхтэй ойролцоо параметр үзүүлэлтүүд бүхий цалинд жишсэн баталгаат тэтгэврийн 
(ЦЖБТТ буюу DB) тогтолцоо бий болгох, 

iii. Дээрхтэй ойролцоо параметр үзүүлэлтүүд бүхий нэгжийн тогтолцоог (НТ) бий болгох,  
iv. Одоогийн байгаа нэрийн дансны тогтолцоог Тэтгэврийн Бүрэн Хуримтлалын Тогтолцоо 

(ТБХТ)3-нд шилжүүлэх.  
 

 Дээр дурдсан шинэчлэлийн эхний гурван хувилбарыг тооцож үзэхэд тогтолцооны 
өртөг зардал, хүлээх эрсдэл болон тогтоогдох тэтгэврийн хэмжээний хувьд ойролцоо үр 
дүнд  хүрэх дүр зураг гарч байна.  Тэтгэврийн тогтолцооны ямар дизайнтай байхаас илүүтэй 
тогтолцооны гол параметрүүд болох шимтгэлийн хувь, шимтгэл төлсөн жил тутамд ноогдох 

                                                 
3 Тэтгэврийн Бүрэн Хуримтлалын Тогтолцоо (ТБХТ) буюу Funded Defined Contribution (FDC) гэдэг нь  даатгуулагчийн 
төлсөн шимтгэлийн орлого ба хөрөнгө оруулалтын өгөөжийг идэвхитэй менежмент хийх санд байршуулж, хуримтлалын 
өгөөжийг (бүх зардал, захиргааны зардлыг суутгасны дараа) даатгуулагчийн хувийн дансанд шилжүүлдэг тогтолцоо юм. 
Одоогийн НДТ-ны хүрээнд шимтгэлийн орлогын хүүг хуулинд зааснаар сүүлийн 3 жилийн цалин хөлсний дундаж өсөлт 
дээр үндэслэн тооцно. ТБХТ -ны  үед хөрөнгө орууулалтын өгөөж нь сүүлийн 3 жилийн цалингийн дундаж өсөлтөөс их 
ч байж болно, бага ч байж болно. Харин үүнээс гарах эрсдэл нь даатгуулагчдын нуруун дээр очно. Ахмад настны 
тэтгэврийн хэмжээг эрсдэлд оруулан хийх ийм хөрөнгө оруулалтаас орох өгөөж нь хуримтлалын тогтолцооны хөрөнгө 
оруулалтын өндөр эрсдлүүдтэй харьцуулахад хамаагүй бага байна.   
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тэтгэвэр бодох хувь хэмжээ, тэтгэврийн нас зэрэг нь тогтолцооны өртөг зардал болон  
тэтгэврийн хэмжээнд илүү нөлөө үзүүлж байна.  
Нэрийн дансны шинэчилсэн хувилбар нь  цалинд жишсэн баталгаат тэтгэврийн хувилбараас 
хэд хэдэн давуу талтай байна. Үүнд: (i) энэ тогтолцоо болон холбогдох институцын бүтэц нь 
нэгэнт бий болсон,  параметрийн өөрчлөлтийг одоо байгаа хууль эрх зүйн хүрээнд шийдвэрлэх 
боломжтой, (ii) тэтгэвэр авах эрх үүсэх нөхцөл болзлыг шимтгэл төлөгч даатгуулагчдын 
сонирхлыг тусган өөрчлөх боломжтой, (iii)  нэрийн дансны тогтолцооны нэг чухал онцлог нь 
жилд авах тэтгэврийн хэмжээ нь тэтгэвэрт гарч байгаа даатгуулагчийн нас болон тэтгэвэрт 
гарч байгаа оноос хамааран ялгаатай тогтоогдог явдал юм. Энэ нь дундаж наслалтанд гарч 
байгаа өөрчлөлтөнд автоматаар зохицно гэсэн үг бөгөөд харин цалинд жишсэн тогтолцооны 
хувьд үүнийг хэрэгжүүлэхэд ихээхэн хэцүү.  

 
 Дөрөв дэх хувилбар буюу тэтгэврийн бүрэн хуримтлалын тогтолцоог (ТБХТ) 
нэвтрүүлэх хувилбарын тухайд боломжит өгөөжөөс хэтэрсэн санхүүгийн эрсдлүүд болон 
институцын хүндрэлтэй асуудлууд байна4.  Ялангуяа  ийм тогтолцоонд бүрэн шилжинэ гэж 
үзвэл шилжилтийн хугацаанд санхүүгийн ихээхэн хөрөнгө нөөц шаардагдахаас гадна энэ 
төрлийн тогтолцоог дэмжих бусад нөхцлүүд ч хязгаарлагдмал байна. Тухайлбал хууль эрх 
зүйн зохицуулалт, санхүүгийн зах зээлийн хөгжлийн зохих түвшин, дэд бүтэц, өрсөлдөх 
чадвар, засаглалын болон институцын бүтэц бүрдээгүй байна.  

 
 Одоогоор тэтгэврийн даатгалд хамрагдахгүй байгаа малчид, хувиараа хөдөлмөр 
эрхлэгчид болон хөлсгүй хөдөлмөр эрхлэгчдийг тэтгэврийн орлоготой болгох  үр дүнтэй 
стратеги хомс байна.  2009 оны байдлаар ихэнх ахмад настан өндөр насны тэтгэвэр авч 
байгаа боловч эдийн засгийн идэвхитэй хүн амын дөнгөж тал нь даатгалд хамрагдаж байна. 
Ажиллах хүчний гуравны нэгийг бүрдүүлж буй малчид, 15 хувийг бүрдүүлж буй хувиараа 
хөдөлмөр эрхлэгчид  тэтгэврийн даатгалд заавал хамрагддаггүй, зөвхөн сайн дурын үндсэн 
дээр даатгуулдаг.   

 
 Малчид болон албан бус секторт ажиллагсадын хувьд тэтгэврийн орлого бий болгох 
хэд хэдэн хувилбаруудыг шинжилж үзсэний үндсэн дээр, одоо байгаа тэтгэврийн доод 
хэмжээний баталгаа болон нийгмийн халамжийн тэтгэврийг зорилтот бүлэгт чиглэсэн 
нийгмийн тэтгэврээр солих бодлогын хувилбаруудыг санал болгож байна.  Санал болгож 
байгаа бусад арга хэмжээнүүдэд: (a) Сайн дурын тэтгэврийн даатгалын нэмэлт тогтолцоог 
хөгжүүлэх зорилгоор тусгай зохицуулалт бүхий тэтгэврийн хуримтлалын хөтөлбөр бий 
болгох, (б) Сайн дурын тэтгэврийн хуримтлалын хөтөлбөрт хамрагдах 1960 оноос хойш 
төрсөн ажиллагсадын хувьд, татаасаар дэмжих шимтгэлийн тогтолцооны хувилбарыг судалж 
үзэх, (в) олон малтай малчид, томоохон хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид болон албан бус секторт 
ажиллагсадыг  тэтгэврийн даатгалд заавал хамруулах хувилбарыг судалж үзэх асуудлууд 
орсон. Өнөөгийн сайн дурын тэтгэврийн даатгалын тогтолцоог татаасаар дэмжих сайн дурын 

                                                 
4 Түүнчлэн ийм төрлийн тогтолцоог дэмжих зохицуулалтын болон санхүүгийн дэд бүтэц, өрсөлдөх чадвар, бусад 
шаардлагатай дэмжлэгийн орчин нөхцөл дотоодын санхүүгийн зах зээл дээр хараахан бий болоогүй байгаа бөгөөд 
ойрын ирээдүйд ч бүрдэх боломжгүй байна. Дээрх төрлийн  хуримтлалын санг олон улсын зах зээл дээр байршуулж 
болох ч   гүйцэтгэгчтэй/агенттай холбоотой гарч болох эрсдлүүдийг   Монгол улсын өнөөгийн хууль эрх зүй, 
зохицуулалт, удирдлага хяналтын тогтолцооны хүрээнд шийдвэрлэх боломжгүй юм.   
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даатгалын хөтөлбөрөөр солихыг зөвөлж байна. Үүнд дор хаяж хувь хүний төлөх шимтгэлтэй 
тэнцүү хэмжээний шимтгэлийг татаасаар төлөхийг санал болгож байна. Шимтгэлийн доод 
хэмжээг тогтоохдоо ажиллагсадын хувьд даахуйц байхаас гадна ирээдүйд олгох тэтгэврийн 
хэмжээг бололцон тогтоох нь зүйтэй.   

 
 Ашигт малтмалын  татварын орлогын  тодорхой хувийг  Тэтгэврийн Нөөц Санд 
тухайлан байршуулах нь уул уурхайн орлогыг зохистой ашиглах бодлогын нэг арга 
хэрэгсэл болж болох юм. Ийм сан нь сайтар төлөвлөсөн тэтгэврийн шинэчилсэн тогтолцоонд 
хүрэх шилжилтийн үйл явцыг богино болон дунд хугацаанд санхүүжүүлэх механизм болж 
болно. Тэтгэврийн Нөөц Санг дараах байдлаар зохистой ашиглах боломжтой. Үүнд: (i) 1960 
оноос хойш төрсөн иргэдийн өндөр насны тэтгэврийн хувь хэмжээний эрс бууралтыг 
зөөлрүүлэх зорилгоор олгох нэмэлт тэтгэврийг санхүүжүүлэх, (ii) тэтгэврийн нас, шимтгэлийн 
хувь хэмжээнд хойно санал болгож буй өөрчлөлтүүдийг аажмаар бүрэн хэрэгжүүлж дуусах 
хүртэлх шилжилтийн хугацаанд 1960 оноос хойш төрсөн даатгуулагчдад олгох  нэмэлт 
тэтгэврийг санхүүжүүлэх, (iii)  хүн амын насжилттай холбоотойгоор, урт хугацаанд тэтгэврийн 
тогтолцоонд ирэх санхүүгийн ачааллын тодорхой хувийг санхүүжүүлэх, (iv) хүн ам насжиж, 
өндөр насны тэтгэврийн хамрагдалт  ялангуяа малчид, албан бус секторт ажиллагсадын хувьд 
бага байгаа энэ нөхцөлд зорилтот бүлэгт  чиглэсэн нийгмийн  тэтгэврийг ойрын хэдэн жилд 
санхүүжүүлэх.   
 

Хүснэгт 1: Шинэчлэл хийх хэрэгцээ шаардлага ба санал болгож буй бодлогын 
хувилбарууд 

 
Шинэчлэл хийх хэрэгцээ шаардлага 

 

 
Санал болгож буй дизайн 

 
Тэтгэврийн даатгалын тогтолцоо нь 
ажиллах хүчний болон ахмад настай 
хүн амын доторх олон янзын хэрэгцээ 
шаардлага, хэв шинжид сайн 
зохицоогүй.   

 

 
Ахмад настны орлогын баталгааг хангаж, ядуурлаас 
хамгаалах гурван давхаргат тогтолцоог хөгжүүлэх.   

 
I Давхарга  

 
• Өнөөгийн болон ирээдүйн ахмад  

настны хооронд хамрагдалтын 
түвшний ялгаа их гарна.  

• Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр 
болон нийгмийн даатгалын доод 
тэтгэвэр авах эрх үүсэх нөхцлийн 
хооронд цоорхой байна.    

• 1990 оноос эхэлсэн эдийн засгийн 
өөрчлөлт шилжилт нь малчид 
болон албан бус секторт 
ажиллагсадын нийгмийн 
даатгалын хамрагдалт бууурахад 
нөлөөлсөн.  

 
• Доод тэтгэврийн баталгаа болон нийгмийн халамжийн 

тэтгэврийн оронд зорилтот бүлэгт чиглэсэн, шимтгэлд 
суурилаагүй нийгмийн тэтгэврийг  бий болгох, 
 

• Дундаас доогуур нийгмийн даатгалын тэтгэврийн 
орлоготой   ахмад настнуудад зориулан тэдний 
нийгмийн даатгалын тэтгэврийн хэмжээтэй урвуу 
хамаарал бүхий  нийгмийн тэтгэвэр бий болгох,   
 

• III Давхаргын, сайн дурын тэтгэврийн хадгаламжийн 
нэмэлт тогтолцоог хөгжүүлэхтэй холбоотойгоор тусгай 
зохицуулалт бүхий тэтгэврийн хуримтлалын хөтөлбөр 
бий болгох, 
 

• 1960 оноос хойш төрсөн ажиллагсадын хувьд татаасаар 
дэмжих шимтгэлийн тогтолцооны хувилбарыг судалж 
үзэх, 
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• Олон малтай малчид, томоохон хувиараа хөдөлмөр 
эрхлэгчид болон албан бус секторт ажиллагсадыг  II 
давхаргын тэтгэврийн даатгалд заавал хамруулах 
хувилбарыг судалж үзэх, 

 
II Давхарга  

 
• 1960 оноос хойно төрсөн 

даатгуулагчдын тэтгэвэр бага 
тогтоогдохоос гадна бусад 
параметр үзүүлэлтүүд сул 
байгаагаас хамрагдалт бага, 
төсөвт ирэх санхүүгийн ачаалал 
их, шимтгэл ба тэтгэврийн 
хэмжээ хоорондын уялдаа холбоо 
сул байна.  

• Тэтгэврийн  тогтолцоог 
санхүүгийн хувьд тогтвортой 
үргэлжлүүлэх, 1960 оноос хойш 
төрсөн даатгуулагчдын 
тэтгэврийн хэмжээг зохистой 
түвшинд байлгахад тэтгэврийн 
нас хэт доогуур байна.  

• 2008 онд шимтгэлийн хэмжээг 
бууруулсан нь төсвийн татаасыг 
нэмэгдүүлэх нөхцөлийг бий 
болгосон.  

• Тахир дутуугийн болон тэжээгчээ 
алдсаны тэтгэврийн хувьд 
шимтгэл болон тэтгэврийн 
хэмжээ, түүний дотор 
тэтгэврийн доод хэмжээ   уялдаж 
зохицоогүй.  

 
 
 

• 1960 оноос өмнө ба хойно төрсөн даатгуулагчдын аль 
алины хувьд тэтгэврийн доод хэмжээний баталгааг I 
давхаргын  буюу зорилтот бүлэгт чиглэсэн, шимтгэлд 
суурилаагүй нийгмийн тэтгэврээр орлуулах,   
 
 

• Тэтгэврийн насыг аажмаар нэмэгдүүлэн,  эрэгтэй 
эмэгтэй хүмүүсийн хувьд ялгаагүй 65 болгох (1960 
оноос хойш төрсөн даатгуулагчид), хөдөлмөрийн 
нөхцөлөөс шалтгаалан эрт тэтгэвэр тогтоодог 
практикийг халж, илүү олон жил ажиллахыг дэмжих,    
 

• Шимтгэлийн хэмжээг аажмаар нэмэгдүүлэн өмнө байсан 
19%-д хүргэх, 
 

• Аннуитийн хувьсагчийг боловсронгуй болгох (хэрэв 
НДТ-г хадгалж үлдэхээр бол),   
 

• Нийгмийн даатгалын тогтолцоон дахь тахир дутуугийн 
болон тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийн томьёог 
боловсронгуй болгох, энэ зориулалтаар цуглуулах 
шимтгэлийн тодорхой хувиар сан бүрдүүлэн ашиглах,  
өртөг зардал нь хүн ам зүйн өөрчлөлтүүд болон ийм 
тэтгэврийн хэрэгцээтэй уялдсан байх нөхцлийг 
бүрдүүлэх     

 
 
III Давхарга   

 
Ажил мэргэжлийн болон хувийн 
тэтгэврийн зохицуулалт хийх 
механизм  байхгүй.    

 
 

• Ажил мэргэжлийн болон хувийн сайн дурын  тэтгэврийн 
хадгаламжийн хөтөлбөр нь шимтгэлд суурилсан 
хуримтлалын тогтолцоо байх, 
 

• Сайн дурын, хувийн тэтгэврийн хадгаламжийн 
зохицуулалтын болон хяналтын механизмыг бий болгох, 
үүний дотор хөрөнгө оруулалтын зохицуулалт, аннуитийн 
хүчин зүйлсийг тодорхой болгох,    

 
Ашигт малтмалын татварын 
орлогоос ирээдүйн тэтгэврийн 
зардлын зарим хэсгийг санхүүжүүлэх, 
мөн тэтгэврийн шинэчилсэн 
тогтолцоонд хүрэх шилжилтийн 
үеийн зардлуудыг санхүүжүүлэх 
боломжтой.  

 
 

 
• Тэтгэврийн Нөөц Сан байгуулах шийдвэр гарвал, энэ 

сангийн дүрэм нь ашигт малтмалын татварын орлогыг үр 
дүнтэй ашиглах урт хугацааны стратегийн нэг хэсэг болох, 
 

• Тэтгэврийн тогтолцооны шинэчлэл хийх шилжилтийн үеийн 
болон тэтгэврийн ирээдүйн зардлын зарим хэсгийг энэ 
сангаас санхүүжүүлэх, 
 

• Сангийн засаглалын зохистой механизмыг бүрдүүлэх, 
 

• Сангийн санхүүжилт, зарцуулалт болон хөрөнгө оруулалтын 
бодлогыг нарийвчлан боловсруулах, 
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I. ОРШИЛ БА ЗОРИЛГО 
 
1.  Энэхүү тайланд өндөр насны тэтгэврийн өнөөгийн тогтолцоонд хийвэл зохих 
бодлогын шинэчлэлийн хэрэгцээг тодорхойлж, бодлогын хувилбаруудын өртөг зардал болон 
олгох тэтгэврийн хэмжээг загварчлал ашиглан тооцооллоо.  Монгол улсын тэтгэврийн 
тогтолцоо болон бодлогын хувилбаруудад үнэлгээ хийлгэхийг хүссэн холбогдох яамны хүсэлтийн 
дагуу энэхүү тайланг боловсруулав.  Тайланд  Монгол улсын  тэтгэврийн даатгалын  өнөөгийн 
тогтолцооны сул талууд болон Монголын эдийн засагт гарч байгаа өөрчлөлтүүдтэй уялдан 
тэтгэврийн тогтолцоонд хийвэл зохих шинэчлэлийн хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлсон. Тайланд 
засгийн газрын холбогдох байгууллагууд бодлогын сонголт хийх явцад бодолцвол зохих 
тэтгэврийн тогтолцооны дизайны хэд хэдэн хувилбарууд санал болгохын зэрэгцээ бодлого 
боловсруулагчдын зүгээс эдгээр саналууд дээр нарийвчлан ажиллаж боловсронгуй болгох 
шаардлагатайг тэмдэглэж байна.    
 
2.  Тайланд засгийн газрын холбогдох яамнаас Дэлхийн Банканд хандаж гаргасан 
хүсэлтийн дагуу хийсэн дараах үнэлгээ тооцооллын дүнг танилцуулна5. Үүнд:  

 
i) Зохих хэмжээний тэтгэврийн орлогогүй ахмад настанд олгох, шимтгэлд суурилаагүй 

нийгмийн тэтгэврийн дизайны параметр  үзүүлэлтүүдийн үнэлгээ, 
ii) Тэтгэврийн Шинэчлэлийн Хувилбаруудыг Тооцох Програм (Pension Reform Options 

Simulation Toolkit) PROST –ыг ашиглан одоогийн хууль эрх зүйн хүрээнд үйлчилж 
байгаа тэтгэврийн даатгалын тогтолцооны ирээдүйн өртөг зардал болон тэтгэвэр 
тогтоох хувь хэмжээний тооцоог хийлээ. Үүнд: а) одоогийн  тогтолцооны тодорхой 
зарим  параметр  үзүүлэлтүүдийг өөрчлөх, б) нэрийн дансны тогтолцоо (НДТ)-г 
нэгжийн тогтолцоогоор (НТ) солих (мөн зарим параметр  үзүүлэлтүүдийг 
шинэчилсэн байдлааар), в) 1960 оноос хойш төрсөн ажиллагсадын хувьд хэрэглэх 
НДТ-г цалинд жишсэн тэтгэврийн тогтолцоогоор солих (мөн зарим параметр  
үзүүлэлтүүдийг шинэчилсэн байдлаар), г) тэтгэврийн  бүрэн хуримтлалын 
тогтолцоонд шилжих гэсэн дөрвөн хувилбарын тооцоо үнэлгээ,      

iii) Малчид болон албан бус секторт ажиллагсадын  өндөр насны орлогын баталгааг 
сайжруулах зорилгын хүрээнд, тэдний тэтгэврийн даатгалын хэрэгцээ болон одоо 
байгаа арга хэрэгслүүдийн үнэлгээ,  

iv)  Тэтгэврийн  Нөөц Сан байгуулах үндэслэл шаардлага болон боломжит дизайны 
үнэлгээ.  

 
3.  Шилжилтийн эдийн засагтай бусад улс орны адил Монгол улс 1990-ээд оны эхээр 
төрийн санхүүжилттэй өндөр насны тэтгэвэр, тахир дутуугийн болон тэжээгчээ алдсаны 
тэтгэврүүдийг багтаасан өргөн хүрээтэй нийгмийн халамжийн тогтолцоог өвлөн авсан юм. 
1994 онд Монгол улсын тэтгэврийн тогтолцоонд томоохон шинэчлэл хийгдэж, шимтгэлд 
суурилсан тогтолцооны хэлбэрт шилжсэн. Тэтгэврийн тогтолцооны санхүүгийн ачааллыг 
бууруулах, шимтгэл ба тэтгэврийн хэмжээг илүү зохистой уялдуулах зорилгоор 1960 оноос хойш 
төрсөн ажиллагсадыг  хамруулах Нэрийн Дансны Тогтолцоог (НДТ) 1999 онд бий болгосон. 2000 

                                                 
5  Үүний өмнө гаргасан тайланг харна уу. Дэлхийн Банк, 2008, Монгол улс: Тэтгэврийн шинэчлэлийн 
тулгамдсан асуудлууд ба шинэчлэлийн хувилбарууд, тайлан. 
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онд тэтгэврийн тогтолцооны удирдлага, санхүүжилтыг сайжруулах  чиглэлээр  хэд хэдэн арга 
хэмжээ авч, 2008 онд тэтгэврийн даатгалын нийт шимтгэлийн хэмжээ 19%  байсныг 14% болгон 
бууруулсан. 1960 онд төрсөн зарим эмэгтэйчүүд 2010 оноос эрт тэтгэвэр тогтоолгож эхэлснээс 
үүдэн, удирдлагуудын зүгээс 2015 онд тэтгэвэрт гарах нийт эмэгтэйчүүдийн авах тэтгэвэр 1960 
оноос өмнө төрсөн даатгуулагчдын тэтгэврээс ихээхэн доогуур тогтоогдох болж байгаад анхаарал 
хандуулж эхэлсэн. Хэдийгээр 2011 оны байдлаар өндөр настны дийлэнх нь нийгмийн даатгалын 
тогтолцоонд хамрагдаж байгаа боловч ажиллах хүчний тал орчим хувь нь л энэ тогтолцоонд 
шимтгэл төлж байгаа (малчид болон хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид шимтгэл бараг төлдөггүй) нь 
ирээдүйд тэтгэврийн хамрагдал эрс буурахад хүргэхээр байна.          
 
4.  Эдийн засагт гарч байгаа бүтцийн томоохон өөрчлөлтүүд, түүний дотор уул уурхайн 
үүрэг ач холбогдол ихээхэн нэмэгдэж байгаа явдал нь тэтгэврийн шинэчлэл хийх боломж, 
сорилтын аль алиныг дагуулж байна. Цалин хөлс эрс өсөх нь   даатгуулагчдын ирээдүйн 
тэтгэврийн хэмжээ болон даатгуулах сонирхолд эерэгээр нөлөөлнө. Гэхдээ цалингийн эрс 
өсөлтийн үед тэтгэвэрт гарч байгаа янз бүрийн бүлгүүдийн хувьд  тэтгэврийн хэмжээ ихээхэн 
ялгаатай тогтоогдоно. Энэ нь хожим тэтгэврийн хэмжээг өөрчлөх оролдлого гарахад хүргэнэ. Урт 
хугацаанд төрийн татаасгүйгээр тогтвортой хэрэгжих боломжтой, тэтгэвэр авагсдад илүү өгөөжтэй 
тэтгэврийн шинэчлэл хийхийн тулд шилжилтийн үеийн зарим зардлыг уул уурхайн орлогоос 
санхүүжүүлэх боломж нээгдэж байна. Үүнээс гадна уул уурхайн орлогоос  зохистой хуваарилалт 
хийж чадвал хамгийн бага орлоготой, эрсдэл ихтэй өндөр настнуудыг наад захын орлогын 
баталгаатай болгох боломж бүрдэх юм.         
 
5.  Тайланг дараах байдлаар зохион байгууллаа. Тайлангийн товч хураангуй хэсэгт  
шинэчлэлийн асуудлаарх гол хүндрэл сорилтууд, бодлогын хувилбарууд, санал болгож буй 
зөвлөмжүүдийг нэгтгэн бодлого боловсруулагчдад танилцуулна. Тайлангийн үндсэн хэсэгт, 
тэтгэврийн тогтолцооны өнөөгийн бодлого, шинэчлэлийн хэрэгцээ шаардлага, шинэчлэл хийх 
хувилбаруудад хийсэн тооцоололд суурилсан техникийн дүн шинжилгээ, зөвлөмжүүдийг 
танилцуулна. Гол асуудлаарх нэмэлт мэдээллүүд, загварчлалын  актуар тооцооллын нарийвчилсан 
дүн шинжилгээ, тооцоолол хийхэд баримталсан төсөөлөл нөхцлүүдийг хавсралтуудад  нэмж 
танилцуулна.  
 
6.  Тайлангийн үндсэн хэсгийг дараах байдлаар бэлдлээ.   Энэ бүлэгт оршил болон 
тайлангийн бүтцийг танилцуулна.  Хоёрдугаар бүлэгт шинэчлэл хийх сэдэл, түүний дотор хүн ам 
зүй, хөдөлмөрийн зах зээл болон эдийн засгийн нөхцөл байдалд гарч  буй өөрчлөлтүүд,  өнөөгийн 
тэтгэврийн тогтолцооны дизайны сул талууд, энэ тогтолцооноос төсөвт учруулах ирээдүйн 
санхүүгийн дарамт зэрэг асуудлуудыг тодорхойлно.   Гуравдугаар бүлэгт шинэчлэлийн зорилго  ба 
I, II, III давхаргын тэтгэврийн шинэчлэлийн дизайны хувилбаруудын талаар авч үзнэ.   
Дөрөвдүгээр бүлэг малчид болон хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийн тусгай хэрэгцээнд төвлөрнө.  
Холбогдох яамнаас санал болгосны дагуу Тэтгэврийн Нөөц Сан байгуулах асуудлыг тавдугаар 
бүлэгт авч үзлээ.  Мөн дүн шинжилгээ хийх үед анхаарал татсан засаглалын болон институцын 
зарим асуудлуудыг зургаадугаар бүлэгт тодрууллаа.   Долдугаар бүлэгт тайлангийн 
зөвлөмжүүдийг,  наймдугаар бүлэгт тайлангийн дүгнэлтүүдийг танилцуулна.   
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II. ТЭТГЭВРИЙН ТОГТОЛЦООНЫ ДИЗАЙНЫ ҮНЭЛГЭЭ   
 

7.  Тайлангийн энэ хэсгийн зорилго нь Монгол улсын тэтгэврийн тогтолцоонд шинэчлэл 
хийх хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлж үнэлэх явдал байлаа. Ахмад настанд үзүүлж буй 
нийгмийн халамж болон шимтгэлд суурилсан тэтгэврийн даатгалын тогтолцоог товч танилцуулна. 
Монгол улсын хүн ам насжиж, эдийн засаг өндөр хурдацтай өөрчлөгдөж байгаатай холбоотой 
болон тэтгэврийн даатгалын тогтолцооны санхүүгийн  үр дагавараас үүдэлтэй гарч ирэх сорилт 
хүндрэлүүдийг үнэлнэ.  Тэтгэврийн даатгалын тогтолцооны дизайны бусад асуудлууд, тухайлбал 
тахир дутуугийн болон тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр, татвартай холбоотой асуудлуудыг мөн авч 
үзнэ. 
 
А. Ахмад настанд үзүүлэх нийгмийн халамж болон шимтгэлд суурилсан тэтгэврийн 
даатгалын тогтолцоо 

 
8.  Ахмад настанд үзүүлэх нийгмийн халамж дэмжлэгийн гол хэсэг нь нийгмийн 
халамжийн тэтгэвэр болон ядуу өрхөд үзүүлэх тэтгэмж тусламжийн хэлбэрээр хэрэгжинэ. 
Саяхан батлагдсан нийгмийн халамжийн тухай хуулинд тусгагдсан нийгмийн халамж туслалцаа 
зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүн-иргэний тэтгэмж нь орлого багатай ахмад настанд чухал 
дэмжлэг болно. Мөн  тодорхой нөхцөлд байгаа ахмад настанд үзүүлэх бусад тусламж үйлчилгээ 
болон ахмад настны асаргааны тэтгэмж байдаг. Түүнээс гадна ганц  бие ахмад настанг асрамжийн 
газарт байршуулан асрах зэрэг бага орлоготой ахмад настанд үзүүлэх үйлчилгээ, бусад тусламж 
дэмжлэг (хоол хүнсээр хангах, түлээ нүүрс авахад нь тусламж үзүүлэх гэх мэт) байдаг.  
 
9.  Нийгмийн даатгалын сангаас өндөр насны  тэтгэвэр тогтоолгох эрх үүсээгүй 60 нас 
хүрсэн  эрэгтэй, 55 нас хүрсэн эмэгтэй нийгмийн халамжийн тэтгэвэр  авах эрхтэй6.  2009 
онд 55345 иргэн нийгмийн халамжийн тэтгэвэр авчээ (Хүснэгт 2)7.  Ийм тэтгэвэр авагч хүмүүсийн 
тоо 2004 оноос хойш байнга өссөөр байна. 2010 оны эцсийн байдлаар,  халамжийн тэтгэврийн 
хэмжээ сард 53800 төгрөг (ойролцоогоор 44 ам. доллар) байгаа нь  амьжиргааны доод түвшний 
(АДТ) 48%-тай тэнцэж байна.   
 

Хүснэгт 2: Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр авагсад ба тэтгэврийн хэмжээ 

  
Эх сурвалж: НХХЯ, Тоо баримтууд, 2010 он 

 
10.  Тэтгэвриийн даатгалд хамрагдах сонирхол,  хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх зорилгын 
хүрээнд нийгмийн халамжийн тэтгэврийг даатгалын тэтгэврийн тогтолцоотой уялдуулах 
                                                 
6 18 хүртэлх насны дөрөв ба түүнээс дээш хүүхэдтэй өрх толгойлсон 45 нас хүрсэн эх, 50 нас хүрсэн эцэг, 16 
нас 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  мөн нийгмийн халамжийн тэтгэвэр 
авдаг.  
7 Энд халамжийн тэтгэвэр авсан ахмад настнаас гадна  16 нас 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 дөрөв ба түүнээс дээш хүүхэдтэй, өрх толгойлсон 45 нас хүрсэн 
эх, 50 нас хүрсэн эцэг зэрэг халамжийн тэтгэвэр авдаг бүх иргэдийн тоо орсон болно.  
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нь зүйтэй. Одоогийн байдлаар,  нийгмийн даатгалын сангаас өндөр насны бүрэн болон хувь 
тэнцүүлсэн тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй ахмад настнууд нийгмийн халамжийн тэтгэвэр авах болж 
байна. Энэ нь ахмад настныг зайлшгүй шаардлагатай наад захын орлоготой байлгах нөхцлийг бий 
болгож байгаа ч ажилласан жилийн өөр өөр хугацаанд (1960 оноос хойш төрсөн 10 ба 20 жил 
ажилласан даатгуулагчид, 1960 оноос өмнө төрсөн 15 жил ажилласан даатгуулагчдын хувьд) 
зохиомол урамшууллыг бий болгож байна.  Харин хойно санал болгосон байдлаар нийгмийн 
даатгалын суурь давхаргыг зохион байгуулснаар ажилласан хугацаа болон төлсөн шимтгэл өөр 
өөр ажиллагсдын хувьд шимтгэл төлөх илүү сонирхлыг бий болгох боломжтой.   
     
11.  Хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллагсад нийгмийн даатгалын тэтгэврийн тогтолцоонд 
заавал хамрагдаж  өндөр насны болон тахир дутуугийн, мөн тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийн 
шимтгэл төлдөг. Ажил олгогч болон ажилтны төлөх шимтгэлийн нийт хэмжээ 19% байсныг 2008 
онд 14% болгон бууруулсан. Тэтгэвэрт гарах нас эрэгтэй 60, эмэгтэй 55 бөгөөд зарим онцлог ажил 
мэргэжлийн хүмүүс болон хүнд, хортой нөхцөлд ажиллагсад дээрхээс 10 жилийн өмнө тэтгэвэрт 
гарах боломжтой. 1960 оноос өмнө төрсөн ажиллагсадын тэтгэврийн хэмжээг тогтоохдоо эхний 20 
жилд, жил тутамд дундаж хөдөлмөрийн хөлсний 2.25%-иар, түүнээс  цааших жил тутамд 1.5%  
нэмэгдэл тооцох замаар тогтоож байна. Тэтгэврийн доод хэмжээ нэлээд өндөр. 20 жил шимтгэл 
төлсөн даатгуулагчийн тэтгэврийн доод хэмжээ хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний 75%-иас 
багагүй байхаар хуульчилсан. Тэтгэвэр тооцох хувь хэмжээ 2010 оны байдлаар эрэгтэй ажилтны 
тэтгэвэрт гарсан эхний жилд дунджаар 42%, харин  ажилласан жилийн хугацаа бага байдгаас 
хамаараад эмэгтэй ажилтны хувьд 33% орчим байна.  
 
12.  1960 оны 1 сарын 1-нээс хойш төрсөн даатгуулагчдын тэтгэврийн хэмжээг Нэрийн 
Дансны Тогтолцоо (НДТ)-ны томьёоны дагуу тооцно. Энэ томьёоны дагуу нэрийн дансанд 
цугларсан орлогыг тэтгэвэр авах дундаж хугацааны илэрхийлэлд хувааж тэтгэврийн хэмжээг 
тодорхойлно. Нэрийн дансны орлого нь өндөр насны тэтгэвэрт төлсөн шимтгэл, хөдөлмөрийн 
хөлсний сүүлийн 3 жилийн өсөлтийн хувьтай тэнцүү хэмжээний хүүнээс бүрдэнэ. НДТ-ны 
тэтгэврийн доод хэмжээг дундаж хөдөлмөрийн хөлсний 20%, шимтгэл төлсөн 15-аас дээшх жил 
тутамд 0.5% нэмэгдэл тооцож тогтооно. Одоогийн байдлаар, НДТ-ны хүрээнд тэтгэвэр авах нийт 
даатгуулагчдын дийлэнх нь баталгаажсан доод тэтгэвэр авах төлөвтэй байна.        
 
13.  Төсөвт үзүүлэх тэтгэврийн тогтолцооны санхүүгийн дарамтыг бууруулах,  
тэтгэврийн хэмжээ ба төлсөн шимтгэл хоорондын уялдааг сайжруулах зорилгоор  НДТ-г 1999 
онд анх нэвтрүүлсэн. Эрх баригчдын зүгээс НДТ-г анх нэвтрүүлэхдээ, хөрөнгийн зах зээл 
хараахан сайн хөгжөөгүй болон засгийн газрын хөрөнгийн хязгаарлагдмал байдлыг харгалзан, урт 
хугацаанд хуримтлалын тогтолцоонд шилжих шинэчлэлийн үйл явцын завсрын шат болгон 
төлөвлөсөн байдаг. Тухайн үеийн бичиг баримтад тэмдэглэснээс харахад 2005 оноос эхлээд 19%-
ийн шимтгэлийн 3%-ийг  хөрөнгийн  зах зээлд оруулж эргүүлэх, цаашдаа он онд энэ хэмжээг 
аажмаар нэмэгдүүлэх зорилт тавьсан байдаг. Гэхдээ өнгөрсөн хугацаанд тэтгэврийн шимтгэлээс 
цугласан орлого нь төлөх ёстой  тэтгэврийн зардлыг давж байгаагүй учраас хөрөнгийг ийм 
байдлаар удирдах нөхцөл бүрдээгүй юм.  
 
Б. Хүн ам зүйн төлөв байдал, насжилт  
 
14.  Монгол улсад хүн амын насжилт эрчимтэй явагдаж байгаа нь  ажиллах хүчин, эдийн 
засаг, өрхийн амьжиргаа болон тэтгэврийн даатгалын тогтолцоонд ихээхэн үр дагаврыг 
авчирна.  Төрөлтийн түвшин огцом буурч, тэтгэвэрт гарснаас хойшхи дундаж наслалт аажмаар 
нэмэгдэж байгаагаас үүдэн ахмад настны хүн ам зүйн ачаалал нэмэгдэж байна (Зураг 1). 1970-аад 
онд нэг эмэгтэй тутамд 7.5 төрөлт ноогдож байсан бол 2000 оны байдлаар 2.1 болон  буурчээ. 1950 
онд 43.5 байсан дундаж наслалт 2010 онд 67.3 болж өссөн байна.  
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Зураг 1.Төрөлт ба дундаж наслалт, 1950-2005 

  
Эх сурвалж: НҮБ хүн амын хэтийн тооцоо 

 
15.  Тэтгэврийн тогтолцооны  ачааллын түвшин  1995- 2009 оны хугацаанд  сайжирч, 
харин  хамралтын түвшин хэсэг хугацаанд  унаад дахин сэргэсэн байна.  Даатгуулагчдын тооны 
өсөлт нь тэтгэвэр авагсадын тооны өсөлтөөс давсан учраас  1995 онд 55%  байсан тэтгэврийн 
тогтолцооны  ачааллын түвшин  2009 онд 35%  болж буурчээ (Зураг 2). НДЕГ-ын тоо баримтаас 
харахад эдийн засгийн идэвхитэй  хүн амын нийгмийн даатгалд хамрагдалт 2000 оны үеэс хэсэг 
буурч байснаа дахин сэргэн 2005 оны эцэст 50% -д хүрснээр 1995 оны түвшинд эргэн очсон байна.  
 

Зураг 2. Шимтгэл төлөгсөд, тэтгэвэр авагсад ба эдийн засгийн идэвхитэй хүн ам 
(Хувь хүнээр) 

 
Эх сурвалж:НДЕГ Статистикийн эмхтгэл, 2009 

 
16.  Шимтгэл төлөгсөд ба тэтгэвэр авагсадын тооны хэтийн тооцооллоос харахад  
цаашид хүн амд ахмад настны эзлэх хувийн өсөлт нь тогтолцооны ачааллын түвшинд 
сөргөөр нөлөөлнө. 2010 онд 11% байсан ахмад настны хүн ам зүйн ачааллын түвшин 2050 он гэхэд 
53%-д хүрч өсөх тооцоотой байна  (Зураг 3).  Түүнчлэн 60-аас дээш насны хүн ам 2010 онд нийт 
хүн амын 7.7% байсан бол 2050 онд 28.6% болж өснө. Эдгээр өсөлтүүд нь зөвхөн тэтгэврийн 
даатгалын тогтолцоонд нөлөөлөх төдийгүй, мөн айл өрхийн хувьд ч өрхийн орлого, 
хадгаламжийнхаа тодорхой хэсгийг ахмад настанг дэмжихэд зориулах шаардлага бий болсноор 
өрхийн амьжиргаанд ихээхэн нөлөөлнө. 2010 оны байдлаар 60 насанд тэтгэвэрт гарснаас хойших  
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эрэгтэйчүүдийн дундаж наслалт 15.6 харин 55 насандаа тэтгэвэрт гарснаас хойших 
эмэгтэйчүүдийн дундаж наслалт 22.6 байна. Эдгээр үзүүлэлт нь 2050 он гэхэд 3.6 ба 4.5 жилээр 
(20% ба 23%) тус тус нэмэгдэнэ (Зураг 4).  Хүн амын  насжилтын улмаас  нийт хүн амд эзлэх 
ажиллах хүчний хувь буурч байгаа нь илүү олон жил ажиллах, тэтгэвэрт гарах насыг нэмэгдүүлэх 
хэрэгцээ шаардлагыг бий болгож байна (Зураг 3). Хүн амын суврага мөн ийм төлвийг харуулж 
байна (Зураг 5). 
 

Зураг 3. Хүн амын насны бүтэц, 2010-2050 он 

 
Эх сурвалж: НҮБ-ын хүн амын хэтийн тооцоо, 2010 онд шинэчилснээр 

 
 

 Зураг 4. Тэтгэврийн ердийн наснаас хойшхи дундаж наслалтын хэтийн тооцоолол 

 
Эх сурвалж:НҮБ-ын хүн амын хэтийн тооцоон дээр үндэслэн хийсэн 

Дэлхийн Банкны PROST тооцоо 
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Зураг 5. Хүн амын суврага, 2008-2058 он 
(2008 он)       (2058 он) 

 
  Эх сурвалж: НҮБ/Дэлхийн Банкны тооцоолол 

       Жич:  Суврагын зүүн талд эрэгтэй, баруун талд эмэгтэй, босоо тэнхлэгт нас 
 
17.  Ахмад настай хүн амын тоо нэмэгдэхийн зэрэгцээ хөдөлмөрийн насны хүн амын тоо 
өөрчлөлтгүй байгаа энэ нөхцөлд өнөөгийн тэтгэврийн тогтолцоог шинэчлэх зайлшгүй 
хэрэгцээ тулгараад байна. Дараагийн 40 жилд ахмад настны хүн ам зүйн ачаалал дөрөв дахин 
нэмэгдэхээр байгаа нь тэтгэврийн тогтолцоонд томоохон шинэчлэлийг хийж i) тэтгэврийн хэмжээг 
зохих түвшинд байлгах, ii) тэтгэврийн ачаалал нь ажиллагсад, ажил олгогчид болон төсөвт 
даахуйц хэмжээнд байх, iii) олгохоор амлаж буй тэтгэврийг хүн ам зүйн томоохон өөрчлөлтийн 
үед ч урт хугацаанд тогтвортой олгож чадах нөхцлийг бий болгох шаардлагатай.     
 
В. Эдийн засгийн орчин нөхцөл  
 
18.  Сүүлийн жилүүдэд гарсан Монгол улсын эдийн засгийн бүтцийн өөрчлөлтүүд нь 
нийгмийн даатгалын өнөөгийн тогтолцооны дизайн болон хэрэгжилтийг эргэн харах 
шаардлагыг бий болгож байна. Эдгээр өөрчлөлтүүдэд эдийн засагт уул уурхайн салбарын ач 
холбогдол ихсэж, хот суурин газруудад албан бус эдийн засгийн цар хүрээ нэмэгдсэнээс гадна 
нийгмийн даатгалын тогтолцооны гадна үлдээд байгаа олон тооны малчдын өндөр насны орлогын 
баталгааг хангах хэрэгцээ улам бүр нэмэгдэж байгаа зэрэг асуудлууд багтаж байна.   
 
19.  Монголын эдийн засагт уул уурхай, ашигт малтмалын нөөц баялгийн ач холбогдол 
өсөхийн сацуу хувийн хэвшлийн  хөдөлмөр эрхлэлтийн байр суурь дээшилж буй явдал нь 
ажлын байрны шилжилт болон  хөдөлмөрийн зах зээлийн хувьсамтгай байдалд илүү нийцсэн 
нийгмийн даатгалын уян хатан механизм бүрдүүлэх хэрэгцээг бий болгож байна. Монголын 
эдийн засгийн үсрэнгүй хөгжилд дэлхийн зах зээл дээрх ашигт малтмалын үнийн өсөлт болон  
нүүрсний үйлдвэрлэлийн өсөлтийг дагасан ашигт малтмалын экспортын эрс өсөлт, уул уурхайн 
томоохон төслүүдийн эхлэл, зээлжих эрхийн баталгаа, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн өсөлт, 
макро эдийн засгийн  тэлэлттэй бодлого зэрэг хүчин зүйлүүд нөлөөлж байна8.  Цаашид томоохон 
хэмжээний хоёр том төсөл эхэлснээр уул уурхайн олборлолт ихээхэн нэмэгдэнэ. Энэ огцом 

                                                 
8 Дараах эх сурвалжийг үзнэ үү.  
IMF, Public Information Notice on Second Post –Program Monitoring, Public Information Notice (PIN) No. 11/146, 
November 28, 2011. 
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өсөлтийн зэрэгцээ  бараа бүтээгдэхүүний үнийн хэлбэлзлээс шалтгаалан улсын эдийн засагт 
хэлбэлзэл их байх болно. Ийм хэлбэлзэлтэй байдал нь ажиллах хүч болон тэтгэвэр  авагсадын аль 
алинд нөлөөлнө. Өрхийн орлогын хэлбэлзлийн болзошгүй сөрөг үр дагаврыг хадгаламжийн 
механизм, мөн нийгмийн даатгалын тогтолцоог бэхжүүлэх бусад арга хэмжээний үр дүнд 
зөөлрүүлж болно. Тэтгэврийн болон нийгмийн даатгалын бусад хэлбэрүүд нь дээр дурьдсан 
болзошгүй тогтворгүй байдлыг урьдчилан тооцож, түүнд дасан зохицох сэдэл сонирхлыг 
ажиллагсдад бий болгох ёстой.   
 
20.  Өнгөрсөн хугацаанд нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээ харьцангуй өндөр 
байсан нь хот сууринд албан бус эдийн засгийн хүрээ тэлж, нийгмийн даатгалд 
хамрагдалтын түвшин буурахад нөлөөлсөн. Хөдөлмөрийн хөлснөөс тооцох нийт шимтгэлийн 
хэмжээ 26-28% буюу харьцангуй өндөр байсан явдал нь хөдөлмөр эрхлэлтийг албан бус хэлбэрт 
оруулах түлхэц болсон. Тэтгэврийн доод хэмжээг харьцангуй өндөр түвшинд тогтоодог, эрт 
тэтгэвэрт гарч болдог,  мөн өрх гэр бүлүүд нөөцөө хамтран  хуваалцдаг уламжлалт соёл зэрэг нь 
Монгол улс дахь ажил эрхлэхгүй байх үзэгдлийг тайлбарлах зарим хүчин зүйлүүд болж байна. 
Иймээс нийгмийн даатгалын хөтөлбөрийн дизайныг хийхдээ хөдөлмөр эрхлэх сонирхлыг 
дээшлүүлэх,  ийм сонирхлыг бууруулахгүй байх талаас нь сайн бодолцох шаардлагатай.9  
 
21.  1990-1993 оны эдийн засгийн шилжилтийн  эхэн үеэс хойш ихэнх малчид, албан бус 
секторт ажиллагсад тэтгэвэр болон нийгмийн даатгалын тогтолцооны гадна үлдсэн юм. 
Хэдийгээр 1993 оноос хойш олон малчид  тэтгэвэр авах эрх үүсэх ажилласан жилийн шалгуурыг 
бүрэн болон хагас хангасан ч цаашдаа энэ хандлага өөрчлөгдөх төлөвтэй байна.  Иймээс  өнөөг 
хүртэл тогтолцооны гадна үлдээд байгаа хүн амын эдгээр бүлгүүдийг даатгалд хамруулах 
механизм хөшүүргийг авч үзэх нь чухал ач холбогдолтой.   
 
Г. Өсөн нэмэгдэж буй санхүүгийн дарамт  
 
22.  Тэтгэврийн даатгалын санд төвлөрүүлж буй шимтгэлийн орлого ба   тэтгэврийн 
зардал хоорондын зөрүүнээс гарах алдагдал нь 2003 онд ДНБ-ий 1%-тай тэнцэж байсан бол  
2010 онд төсөвлөсөн ДНБ-ий бараг 3% хүртэл өсчээ (Зураг 6,  Хүснэгт 3). Нийгмийн даатгалын 
нийт зарцуулалт 2001 онд ДНБ-ий 5% -тай тэнцэж байсан бол 2009 онд 6.2% болж өссөн. 
Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийн ихэнх нь урт хугацаанд олгох, тухайлбал 
өндөр насны тэтгэвэр, тахир дутуугийн тэтгэвэр, тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр байдаг тул улсын 
төсвийн татаасыг 2001 оноос хойш огцом өсгөх шаардлагатай болсон.  Үүний гол шалтгаан нь 
төлж буй шимтгэл болон урт хугацаанд авах тэтгэвэр хоорондын алдагдлыг  нөхөх явдал байна. 
2009 оны байдлаар нийгмийн даатгалын нийт зарцуулалтын 89 орчим хувийг өндөр насны, тахир 
дутуугийн  болон тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр, цэргийн албан хаагчдын тэтгэврийн зардал эзэлж 
байна (Хүснэгт 3).  2009 оны байдлаар тахир дутуугийн тэтгэврийн зардал ДНБ-ий 0.7%, 
нийгмийн даатгалын нийт зардлын 11.7%-ийг эзэлж байна. Орлогын эх үүсвэрийг авч үзвэл 2008 
онд шимтгэлийн хувь хэмжээ буурсан ч нийгмийн даатгалын орлого сүүлийн 10 жилд харьцангуй 
тогтвортой буюу ДНБ-ий 4.8%-тай тэнцэж байна.  Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээ 

                                                 
9 Дэлхийн Банк, Mongolia: Building Skills for the New Economy, 2007.   Тайланд Монгол улс зах зээлийн элийн 
засагт шилжсэнтэй холбоотойгоор хөдөлмөрийн зах зээлд тулгараад байгаа хүндрэл сорилтууд болох  
ажилгүйдэл / ажил эрхлэхгүй байх/, албан бус хөдөлмөр эрхлэлт болон ур чадварын асуудлуудыг авч үзсэн.  
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буурсан ч нөгөө талаас даатгалд хамрагдалт болон хөдөлмөрийн хөлс өссөн байдал нь нийгмийн 
даатгалын орлогын түвшин тогтвортой байхад хүргэсэн байна.  
 

Зураг 6. Нийгмийн даатгалын шимтгэл ба тэтгэвэр 
(ДНБ-д эзлэх хувиар) 

 
Эх сурвалж:НДЕГ Нийгмийн Даатгалын Статистикийн эмхтгэл, 2010. 

 
 

Хүснэгт 3: Нийгмийн даатгалын тэтгэвэр тэтгэмжийн зарцуулалт 
(хувиар) 

 
Эх сурвалж: Сангийн Яам, Үндэсний Статистикийн Хороо 

 
23.  Суурь тооцооноос харахад хэдийгээр НДТ-ны хүрээнд 2015 оноос эхлэн өндөр насны 
тэтгэвэрт гарах иргэдийн тэтгэвэр харьцангуй бага тогтоогдох хэдий ч улсын төсвөөс 
ихээхэн хэмжээний татаас шаардлагатай хэвээр байна (Зураг 7). Тооцооноос харахад ойрын 
хугацаанд ДНБ огцом өсч, тэтгэврийн зардлын  өсөлт нь ДНБ-ий өсөлтийг гүйцэхгүй  учраас 
ойрын хэдэн жилд тэтгэврийн тогтолцооны алдагдал түр хугацаанд багасна. Гэхдээ ДНБ-ий өсөлт 
тогтворжих үед, цалингийн өсөлтөөс улбаалан тэтгэврийн зардалд зориулах төсвийн татаасын 
хэмжээ 2015 онд ДНБ-ий 2.5% байх бол 2055 онд 6% болж өснө. Тэтгэврийн тогтолцооны 
алдагдлын (шаардлагатай татаасын) ихэнх хэсэг нь 1960 оноос хойш төрсөн ажиллагсдад олгох 
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НДТ-ны баталгаажсан доод тэтгэвэр олгох зардлаас үүдэлтэй бөгөөд өндөр насны тэтгэвэрт гарах 
хүн амын өсөлттэй ч холбоотой.  

 
Зураг 7. Суурь тооцоо: Тэтгэврийн өнөөгийн тогтолцоо буюу ЦЖБТТ болон НДТ-ны төсөвт 

учруулах санхүүгийн дарамт 

 
Эх сурвалж: Дэлхийн Банкны PROST аргачлалын тооцоолол 

 
Д. Тэтгэврийн даатгалын тогтолцооны сул талууд ба шинэчлэл хийх хэрэгцээ 
шаардлага 
 
24.  1960 оноос өмнө төрсөн ажиллагсадад хамаарах цалинд жишсэн баталгаат 
тэтгэврийн тогтолцоонд дараах хэдэн сул тал байна10:  

 
• Хуулиар амласан тэтгэврийн хэмжээ, хүн ам зүйн төлөв байдлын өөрчлөлт болон  

шимтгэлийн хувь 14% байгаа зэрэг нь бүгд нийлээд төсвийн татаасын хэмжээг жилд 
ДНБ-ий 3% -аас давахад хүргэж байна.   

• Тэтгэврийн нас эрэгтэйчүүдийн хувьд 60, эмэгтэйчүүдийн хувьд 55 байгаа учир 
татаасыг бууруулах боломжгүй байна.    

• Хүнд нөхцөлд ажиллагсад, тусгай мэргэжлийн ажиллагсад, дөрөв ба түүнээс дээш 
хүүхэдтэй эмэгтэйчүүд эрт тэтгэвэр тогтоолгодог явдал нь тогтолцооны өртөг зардлыг 
ихэсгэж, ажил эрхлэх сэдлийг бууруулж байна. 

• Жилд тооцох актуар хувь эхний 20 жилд жилийн хөдөлмөрийн хөлсний 2.25% , 
түүнээс хойш жил тутамд 1.5%  байгаа нь илүү олон жил ажиллах сэдлийг төрүүлж  
чадахгүй байна.  

• Тэтгэврийн хувь хэмжээг хөдөлмөрийн хөлсний таван жилийн дундажид үндэслэн 
бодож байгаа нь даатгуулагчдын өөр өөр бүлгийн хооронд тэгш бус байдлыг бий 
болгож байна11. 

                                                 
10 Тэтгэврийн тогтолцооны бүх параметр үзүүлэлтийг Хавсралт 1-ээс харна уу. 
11 Тухайлбал: инфляцийн түвшин өндөр, эсвэл цалингийн огцом өсөлтийн жилүүдээс (жишээ нь 1990-д оны 
эхэн үе) 5 жилийн дунджийг авч тооцоход тэтгэвэр тогтоох хувь хэмжээ ихээхэн доогуур гарна.   
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• Тэтгэврийн хэмжээг автоматаар индексжүүлдэггүй учир анх тогтоогдсон тэтгэврийн 
үнэ цэнэ цаг хугацааны явцад алдагддаг. Анх тэтгэвэрт гарах үед доод тэтгэврээс 
дээгүүр тэтгэвэртэй  байсан олон иргэд хожим нь доод тэтгэвэр авахад хүрч байна.12 

• Сүүлийн жилүүдэд хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний  бодит өсөлт мэдэгдэхүйц 
хэмжээнд хүрснээс шалтгаалан өндөр насны тэтгэвэр авагсдын 50% нь хөдөлмөрийн 
хөлсний доод хэмжээний 75%-тай тэнцдэг баталгаажсан доод тэтгэвэр авч байна.Доод 
тэтгэвэр нь  даатгуулагчийн тэтгэвэр авах эрх үүсэх 20 жилийн хугацааны  шаардлагыг 
хангах сонирхолд хүчтэй нөлөөлж байгаа боловч түүнээс цааш ажиллахад үзүүлэх 
нөлөө нь сул байна (Хүснэгт 4).    
 

 Хүснэгт 4: Дундаж цалин хөлс, түүний доод хэмжээ ба амьжиргааны баталгаажих 
доод түвшин (сард, төгрөг, хувиар) 

 

 
 

25.  1960 оноос хойш төрсөн ажиллагсадын хувьд НДТ-ны хүрээнд тэтгэвэр тогтоох хувь 
хэмжээ нь уг хугацаанаас өмнө төрсөн хүмүүсийнхтэй  харьцуулахад ихээхэн бага 
тогтоогдохоор байгаа, шилжилтийн ямар нэг механизм байхгүй байгаа нь үе хоорондын 
ихээхэн ялгаатай байдал үүсгэхээр байна. Тэтгэвэр тогтоох хувь хэмжээ 1960 оноос өмнө төрсөн 
ажиллагсадын хувьд 40-50% орчим байсан бол 1960 оноос хойш төрсөн ажиллагсадын хувьд 32-
35%  болтлоо эрс буурахаар байна (Зураг 8).13  
 
                                                 
12 Хэдийгээр өнөөгийн хууль тогтоомжид тэтгэврийн хэмжээг амьжиргааны өртгийн өөрчлөлттэй уялдуулан 
индексжүүлнэ гэж заасан боловч бодит амьдрал дээр хийгдэж байгаа тэтгэврийн өөрчлөлт нь тэтгэврийн 
бодит үнэ цэнэ урт хугацааны явцад ихэнх тохиолдолд буурсан байдлаар, зарим тохиолдолд  нэмэгдсэн  
байдлаар хийгддэг. Энэ нь тэтгэвэр авагсадын хувьд тодорхойгүй байдлыг үүсгэхээс гадна ахмад настны 
орлогын баталгааг хангах зорилгод нийцэхгүй байна.    
 
13 ЦЖБТТ-нд 10-19 жил ажилласан даатгуулагчдын хувьд тогтоох тэтгэврийн доод хэмжээ бага тогтоогдох 
бөгөөд  10 хүртэл жил ажилласан даатгуулагч төлсөн шимтгэлээ буцааж авна.  НДТ-д 1960 оноос хойш 
төрсөн даатгуулагчдын хувьд нэрийн дансанд хуримтлагдсан шимтгэлийн хэмжээ, түүнд бодогдох хүү 
(цалин хөлсний өсөлтийн гурван жилийн дундажтай тэнцүү), тэтгэвэрт гарснаас хойш хүлээгдэж буй 
дундаж наслалт зэргээс шалтгаална.  
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 Зураг 8. ЦЖБТТ болон НДТ-ы тэтгэвэр тогтоох хувь хэмжээ–одоо байгаа суурь 
нөхцөл  

 
Эх сурвалж: Дэлхийн Банкны PROST тооцоолол. 

Тэмдэглэл: Шинээр тэтгэвэрт гарч байгаа эрэгтэй ажилтны даатгалд хамрагдсан цалингаас 
тэтгэвэр тогтоох хувь хэмжээ. НДТ-ны тод хараар тэмдэглэсэн хэсэг нь НДТ-ы томьёогоор 
бодогдсон тэтгэвэр, бүдэг хараар тэмдэглэсэн нь тэтгэврийн  баталгаажсан доод хэмжээ 

 
26.          НДТ-д баталгаажсан тэтгэврийн доод хэмжээг хуульчилсан нь ихээхэн өндөр 

зардалтай байх болно. 
 

• Шимтгэл төлсөн нийт хугацаанд авсан цалин,  төлсөн шимтгэлээс хамааруулан 
тооцоход ихэнх даатгуулагч баталгаажсан доод тэтгэвэр авахаар байна. Энэ нь бага 
цалинтай болон цөөн жил шимтгэл төлсөн ажиллагсадын хувьд илүү шимтгэл төлөх 
сонирхол бага байхад хүргэдэг. Мөн төлсөн шимтгэлийн хуримтлал болон  авах 
тэтгэврийн хэмжээ хоорондоо уялддаггүй нь төсвийн татаасыг нэмэгдүүлэх нөхцлийг 
үүсгэж байна.14 Сүүлийн жилүүдэд тэтгэвэрт гарагсадын ажилласан дундаж хугацаа 25 
жил байгаа нь дундаж цалингийн 25%-тай тэнцэх баталгаажсан доод тэтгэвэр авахад 
хүргэнэ.15 Тэтгэврийн доод хэмжээ ингэж харьцангуй өндөр тогтоогддог нь олон 
даатгуулагчид цалин хөлсөө дутуу мэдээлэх сонирхлыг бий болгодог.   

• Доод тэтгэврийн санхүүжилтийн томьёоны дагуу бий болох орлого (4% шимтгэлийн 
хэсэг буюу шимтгэлд тооцсон цалингийн 0.56%16) нь НДТ-ы тэтгэвэр болон  
баталгаажсан доод  тэтгэвэр хоорондын зөрүү зардлыг санхүүжүүлэхэд огт 
хангалтгүй юм. Иймээс баталагаажсан доод тэтгэврийг олгоход төсвөөс байнга татаас 
төлөх, эсвэл үүнийг өөрчлөх, ямар нэг өөр арга хэрэгслээр солих шаардлагатай.    

                                                 
14 PROST аргачлалаар хийсэн суурь тооцооноос харахад, тооцоололд хамрагдсан нийт хугацаанд, НДТ-ны 
өндөр насны тэтгэвэр авагсадын 85% нь баталгаажсан доод тэтгэвэр авахаар байна.  
15 НДТ-ны доод тэтгэврийн хэмжээг тооцох томьёо нь дундаж цалин хөлсний 20%, дээр нь 15-аас дээш жил 
шимтгэл төлсөн бол жил тутамд 0.5 % нэмж тооцдог.  
16 Энэ 4%-ийн шимтгэлээс захиргааны зардал, мөн тахир дутуугийн болон тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийн 
зардлыг санхүүжүүлэх ёстой.   
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• НДТ-ны баталгаажсан тэтгэврийн доод хэмжээ өндөр байгаа нь хөдөлмөрийн зах 
зээлд ялгарлыг бий болгож байна. Шимтгэл төлөх хугацааны шаардлагыг хангасан 
даатгуулагчид харьцангуй өндөр тэтгэвэр авч харин дээрх шаардлагыг хангаагүй иргэд 
нийгмийн халамжийн тэтгэвэр авахаас өөр зүйлгүй хоцроход хүрч байна.   

 
27.  Ердийн нөхцлөөр тэтгэвэрт гарах нас (эмэгтэй 55, эрэгтэй 60) болон хөнгөлттэй 
нөхцлөөр тэтгэвэрт гарах нас (хамгийн эртдээ 45) хэт доогуур байгаагаас НДТ-ны хүрээнд 
тэтгэвэр тогтоох хувь хэмжээг зохих түвшинд байлгах боломж бүрдэхгүй байна. 
Эмэгтэйчүүд дунджаар 52 насандаа тэтгэвэрт гарч байгаа бөгөөд тэтгэвэрт гарахын өмнө 27 жил 
ажиллаж, харин тэтгэвэрт гарснаас хойш 23 жил амьдардаг гэсэн тооцоо гарж байна. Монголын 
ажиллагсадын тэтгэврийн нас нь Зүүн Европ болон Төв Азийн бусад улсуудтай харьцуулахад 
доогуур байгаа юм (Зураг 9). НДТ-ноос тэтгэвэр авах даатгуулагчдын дийлэнх нь баталгаажсан 
доод тэтгэвэр авахаар байгаа нь нэг талдаа тэтгэврийн хэмжээ ерөнхийдөө бага байгааг илтгэх 
боловч нөгөө талдаа тэтгэвэрт гарсны дараах дундаж наслалттай харьцуулахад тэтгэврийн нас хэт 
доогуур байгааг харуулж байна.    
 

 Зураг 9. Зүүн Ази, Европ, төв Азийн улс орнуудын нийгмийн даатгалын тэтгэврийн 
нас  

 
 
28.  Нэг талд нийгмийн даатгалын тэтгэвэр тэтгэмжийн хүрэлцээт байдлыг хангах, 
нөгөө талдаа төлөх шимтгэлийн хэмжээг даахуйц хэмжээнд байлгах асуудлууд нь харилцан 
хамааралтай шийдэгддэг. Нийт шимтгэлийн хэмжээнд хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсаны,  
үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний, ажилгүйдлийн болон эрүүл мэндийн 
даатгалын шимтгэлүүд багтдаг (Хүснэгт 5). НДТ-нд тооцсон цалингийн 13.44% -ийн шимтгэл 
даатгуулагчийн нэрийн дансанд тооцогдож, үлдсэн 0.56% -ийг тогтолцооны захиргааны зардал, 
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тахир дутуугийн ба тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр, баталгаажсан доод тэтгэврийг санхүүжүүлэхэд 
зарцуулдаг.17   

 
Хүснэгт 5: Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээ 

 (даатгуулсан цалингийн хувиар) 

Тэтгэвэр 
тэтгэмж 

Ажил 
олгогч 

Ажилтан 
 Нийт 

Хувиараа 
хөдөлмөр эрхлэгч 

(сайн дурын) 
Тэтгэврийн 
даатгал  7.0 7.0 14.0 10.0 
Тэтгэмжийн 
даатгал 0.5 0.5 1.0 1.0 
ҮОМШӨ-ийн 
даатгал 1.0-3.0  1.0-3.0 1.0 
Ажилгүйдлий
н даатгал 0.5 0.5 1.0  
Эрүүл 
мэндийн 
даатгал 2.0 2.0 4.0 

5360 ₮/сард*  
670₮/сард ** 

Нийт 11.0-13.0 10.0 21.0-23.0  
* Гадаадын болон харьяалалгүй иргэд 
** Малчид, оюутан, төрөөс даатгалыг нь хариуцдаг иргэд, хоригдлууд 

Эх сурвалж: НДЕГ 
 
29.  Нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэлийн нийт хувь хэмжээ 21-23% байгаа нь цалин 
хөлсөө дутуу мэдээлэх сонирхлыг бий болгодог  хэдий ч Европ, Төв Азийн шилжилтийн эдийн 
засагтай орнуудтай харьцуулахад бага байна (Зураг 10).  Монгол улс шиг шилжилтийн эдийн 
засагтай нэлээд улс орнуудад өмнөх тогтолцооны үед тэтгэвэрт гарсан хүмүүст амласан 
тэтгэврийн амлалтуудыг гүйцэлдүүлэхийн тулд шимтгэлийн хэмжээг өндөр байлгахад хүрдэг 
бөгөөд ийм зардлын дор хаяж зарим хэсгийг хуваарилалтын зарчмаар санхүүжүүлдэг. Монгол 
улсын тухайд шимтгэлийн хэмжээ Зүүн Азийн шилжилтийн эдийн засагтай бус зарим улсуудтай 
харьцуулахад нэг их биш ч байгаа ч тэдгээр улсуудын тэтгэврийн амлалт бага, мөн өмнөх 
тогтолцооноос өвлөн авсан тэтгэврийн зардал гэж бараг байдаггүй.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17 1999 оны хуулинд зааснаар шимтгэлийн 4%-иар тахир дутуугийн болон тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр, 
захиргааын зардлыг санхүүжүүлэхээр заагдсан. Харин 2008 оны хуулиар тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн 
хэмжээг 19%-с 14% болгож бууруулахдаа, уг дүнгээс хичнээн хувь нь нэрийн дансанд орох тухай тодорхой 
заагаагүй.  НДЕГ-ын ажилтнуудын хэлж байгаагаар дээрх 14%-ийн 4% -ийг нь буюу 0,56%-ийг энэ зардалд 
зориулдаг. Гэтэл захиргааны мэдээллээс харахад хувь хүний нэрийн дансанд орж буй бодит хувь үүнээс 
доогуур байна. Ер нь хувь хүний дансны үлдэгдэл болон шимтгэл төлөгч хувь хүмүүс ямар эрхтэй талаар 
тодорхой мэдээлж ил тод байдал, хариуцлагатай байдлыг хангах хэрэгтэй байна.  
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 Зураг 10. Зүүн Ази, Европ, төв Азийн улс орнуудын даатгалын шимтгэлийн хувь 
хэмжээний харьцуулалт  

(даатгуулсан цалингийн хувиар) 

 
Эх сурвалж: Дэлхийн Банкны мэдээллийн сан 

 
30.  Тэтгэврийн даатгалын тогтолцоог шинэчилсэн 1999 оны хуулиар НДТ-ны тэтгэвэр 
тооцох томъёо болон санхүүжүүлэх төлөвлөгөө  хоорондын уялдааг хангаж чадаагүй.  
Засгийн газар хөрөнгийн зах зээл хараахан бэхжээгүй, улсын төсвийн эх үүсвэр хязгаарлагдмал 
байсан нөхцлийг харгалзан НДТ-г хэрэгжүүлэх нь шимтгэлд тулгуурласан хагас хуримтлалын 
тогтолцоонд шилжих эхний алхам болно гэж үзсэн байсан. Гэвч тэтгэвэр тооцох томъёо нь дээрх 
төлөвлөгөөтэй уялдаагүй, хөрөнгө оруулалтын үр дүнгээс хамаарч хувь тооцох нөхцөл оруулаагүй 
бөгөөд энэ зөрчилдөөнтэй байдал нь ихээхэн төөрөгдөл, ойлгомжгүй байдлыг бий болгосон.  1999 
оноос эхлэн цалинд жишсэн  тэтгэврийн тогтолцооны хүрээнд олгосон нийт тэтгэврийн 
зарцуулалт нь шимтгэлийн нийт орлогоос хэтэрч эхэлснээс гадна 2008 онд нийт шимтгэлийн 
хэмжээг 19%-иас 14% болгон бууруулсан нь тогтолцооны жилийн алдагдлыг ихээхэн өсгөсөн. 
Иймээс хөрөнгийн зах зээлд идэвхитэй менежмент хийх нөөц хөрөнгө хуримтлагдаагүй төдийгүй 
тогтолцооны алдагдлын улмаас ойрын ирээдүйд нэрийн дансны тогтолцооноос хагас хуримтлалын 
тогтолцоонд шилжих боломжгүй байна.    
 
31.  НДТ-д тахир дутуугийн тэтгэврийн шимтгэлийн хувь хэмжээг тухайлан 
тогтоогоогүй зэрэг хэд хэдэн сул тал байна. Хөдөлмөрийн чадвараа 50-иас дээш хувь алдсан 
ажилтанд нас, нэрийн дансны хуримтлалаас үл хамааран сүүлийн гурван жилийн дундаж 
цалингийн 60%-тай тэнцэхүйц хэмжээтэй тахир дутуугийн тэтгэвэр олгодог. Энэ нь 40 жил 
ажилласан ажилтны тэтгэвэр тооцох хувь хэмжээнээс ч илүү байна. Өөрөөр хэлбэл  тахир 
дутуугийн тэтгэвэр нь өндөр насны тэтгэврээс өндөр тогтоогддог. Тахир дутуугийн тэтгэвэр ингэж 
өндөр тогтоогддог, мөн иргэний тахир дутуугийн зэрэглэлийг дахин баталгаажуулдаггүйтэй 
холбоотойгоор тахир дутуугийн тодорхойлолт гаргуулж авахыг хүссэн иргэдийн шахалт 
эмнэлгийн магадлагааны мэргэжилтнүүд дээр ирдэг. Үүнээс гадна тэтгэвэрт гарах нас энд 
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нөлөөлөхгүй учраас тэтгэврийн насанд ойртсон иргэд тэтгэвэр тооцох хугацаагаа уртасгах 
зорилгоор тахир дутуу гэж тодорхойлуулах сонирхол их байдаг. 
 
32.  НДТ-ны тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр тооцох томъёог сайжруулах шаардлагатай 
байна. НДТ-ны хүрээнд олгох тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийг нас барсан даатгуулагчийн 
ажилласан сүүлийн 3 жилийн сарын дундаж цалингийн 40-60%-тай тэнцэх хэмжээнд тогтоодог.18  
Энэ нь тэжээгчээ алдсан иргэний авах байсан өндөр насны тэтгэврээс илүү өндөр байна гэсэн үг. 
Түүнчлэн энэ тэтгэврийн хэмжээ нь  төлсөн шимтгэлийн хэмжээтэй ямар нэг уялдаагүй  байна. 
Урт хугацаанд энэ тэтгэврийн зорилгоор цуглуулсан шимтгэлийн орлого нь уг тэтгэврийг төлөхөд  
хангалттай байх актуар тооцоолол  хийх шаардлагатай.        
 
33.  Цалин орлогын тодорхой хэсгийг төлөх шимтгэл болон тэтгэвэр тооцох хувь хэмжээг 
тооцоход оруулдаггүй чөлөөлдөг. Энэ нь нийт орлоготой харьцуулахад төлөх ёстой шимтгэлийн 
хэмжээг бууруулах үр дүнтэйгээс гадна тэтгэвэр тооцох хувь хэмжээ ч буурахад хүргэдэг. Мөн 
өөр өөр ажиллагсдын хувьд  шимтгэлээс чөлөөлсөн  цалингийн хувь ялгаатай байх учир шудрага 
байдлын зарчим ч  алдагдаж болно19. Шимтгэл болон тэтгэврийн хэмжээ тооцох цалингийн 
орлогод бүх төрлийн хөнгөлөлт олговрыг оруулан тооцсоноор тэтгэврийн хүрэлцээт байдлыг 
сайжруулах боломжтой. Гэхдээ ингэж бүх орлогыг оруулж тооцох нь цалинд жишсэн баталгаат 
тэтгэврийн тогтолцооны өртгийг нэмэгдүүлэх талтай.  Иймээс хөнгөлөлт олговрыг шимтгэл 
тооцох цалинд оруулан тооцдог болох шилжилтийг болгоомжтой хийх хэрэгтэй. Дунд хугацаанд, 
засгийн газар энэ асуудлыг аж ахуйн нэгж болон хүн амын орлогын албан татварын асуудалтай 
хамтад нь авч үзэх нь зүйтэй.      
 
34.  Шимтгэлийн орлого, хуримтлал, тэтгэвэр тэтгэмжийг хувь хүний орлогын албан 
татвараас чөлөөлдөг нь хэт өгөөмөр шинжтэй байна. Хэдийгээр энэ нь тэтгэврийн даатгалд 
хамрагдахыг дэмжих татварын урамшуулал болох ч төсвийн орлогын зарим эх үүсвэрийг 
орхигдуулж байгаа хэрэг юм. Мөн татварын ийм урамшуулал нь өндөр тэтгэвэртэй иргэдэд илүү 
өгөөжтэй. Шимтгэл болон нэрийн дансны үлдэгдэл татвараас чөлөөлөгдөх тохиолдолд олгож буй 
тэтгэвэр тэтгэмжийн орлого хүн амын орлогын татварын зохих босго давсан тохиолдолд татвар 
ноогдуулах нь зүйтэй. Татварын ийм хэлбэр нь нийгмийн тэгш байдалд илүү нийцнэ.        
 
35.  Монгол улсад явагдаж буй эдийн засгийн өөрчлөлтүүд, хүн амын насжилт, 
тэтгэврийн тогтолцооны санхүүгийн дарамт урт хугацаанд жилдээ ДНБ-ий бараг 6%-д 
хүрэх тооцоо, тогтолцооны дизайны сул талууд зэрэг нь бүхэлдээ тэтгэврийн даатгалын 
болон өндөр настны нийгмийн халамжийн тогтолцоо, сайн дурын үндсэн дээр хамрагдах 
зохицуулалтанд шинэчлэл хийх зайлшгүй шаардлагыг бий болгож байна. Тогтолцооны 
шинэчлэлийн асуудлыг дараагийн бүлэгт дэлгэрүүлэн танилцуулна.      
 
 
 

                                                 
18 Даатгуулагч нас барснаас эхлэн түүний бэлэвсэн эхнэр/нөхөр нь өндөр насны тэтгэвэрт гартлаа энэ 
тэтгэврийг авна. Мөн тэжээгчээ алдсан хүүхдүүд 16, оюутан бол 19 нас хүртлээ, мөн хөдөлмөрийн чадвараа 
түр алдсан хүмүүс ийм чадвараа алдсан хугацааны  туршид энэ тэтгэврийг авна.  
19 Шимтгэл тооцох цалинд оруулж тооцдоггүй бүх төрлийн хөнгөлөлтийг оруулж тооцдог болбол тэтгэвэр 
тооцох хувь хэмжээ доогуур гарна.     
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III. ЗОРИЛТ БА ДИЗАЙНЫ ХУВИЛБАРУУД 
 
А. Зорилт ба дизайнд анхаарах асуудлууд   

     
36.  Нийгмийн даатгал ба нийгмийн халамжийн тогтолцооны хүрээнд өндөр насны 
орлогыг баталгаажуулах үндсэн зорилтууд нь:20 
 
i) Тэтгэвэрт гарснаар ахмад настнуудын хэрэглээ огцом буурахаас сэргийлэх  
ii) Өндөр насанд ядууралд өртөхөөс хамгаалах явдал.   
 
Ийм тогтолцоо нь хүн амын үе хооронд болон нэг үеийн дотор ч нөөцийг дахин хуваарилах 
боломжийг олгодог. Нийгмийн даатгалын тогтолцоо нь мөн ажиллагсадыг  амь  насаа алдах, 
хөгжлийн бэрхшээлтэй-тахир дутуу болох зэрэг эрсдлүүдээс хамгаалахад чиглэгддэг.    
 
37.  Дээрх үндсэн зорилтуудыг хангахын тулд бодлого боловсруулагчид  доорхи асуудлуудыг 
анхааралтай үнэлж цэгнэх хэрэгтэй (Зураг 11). Үүнд:  
 
i) тэтгэврийн хүрэлцээт байдал буюу тэтгэврийн зохистой хэмжээ21  
ii)  шимтгэлийн хэмжээ нь ажил олгогч болон ажилтны хувьд  даахуйц, тогтвортой үргэлжлэх 

боломжтой байх22  
iii)  тэтгэврийн нас23, тэтгэврийн эрх үүсэх нөхцлүүд  

 
Эдгээр нь аливаа тэтгэврийн тогтолцооны дизайн хийхэд бодлого боловсруулагчдын зүгээс заавал 
анхаарах үндсэн сонголтын асуудлууд юм.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
20 Дэлхийн банк (2008), Тэтгэврийн асуудлаарх Дэлхийн банкны баримтлах бодлогын хүрээ. 
21 Хүрэлцээт байдлыг ихэнхдээ тэтгэвэр тооцох хувь хэмжээ болон хамрагдалтын хувиар тодорхойлдог. 
Тэтгэвэр тооцох хувь хэмжээг тэтгэвэр нь даатгуулагчийн тэтгэвэр тогтоолгохын өмнө авч байсан 
цалингийн хэдэн хувийг эзэлж байгаагаар, мөн шимтгэл төлсөн цалингийн хувиар хэмждэг. Хамрагдалтын 
хэмжээ нь тэтгэврийн насанд хүрсэн нийт иргэдийн  хэдэн хувь нь өндөр насны тэтгэвэр авч байгаагаар 
илэрхийлэгддэг.   
 
22 Шимтгэлийн хэмжээ нь ажил олгогч болон ажиллагсадын хувьд даахуйц байгаа эсэхийг үнэлэхдээ 
шимтгэлийн хэмжээ болон шимтгэл төлж байгаа цалингийн суурьтай харьцуулж тооцдог. Санхүүгийн хувьд 
даахуйц байна гэдэгт амласан тэтгэврийг урт хугацаанд тогтвортой олгоход хэр хэмжээний төсвийн татаас  
шаардагдахыг тооцно. Үүнийг хэмжихэд ийм төсвийн татаасын  ДНБ-нд эзлэх  хувь, эсвэл тооцоолсон 
төсвийн орлогод эзлэх хувийг гол үзүүлэлт болгон ашигладаг.     
 
23 Тэтгэврийн нас гэдэг нь даатгуулагч тэтгэвэр авч эхлэх насыг хэлнэ. Тэтгэврийн насанд хүрснээс хойш 
хэдэн жилийн дараа хөдөлмөрийн зах зээлээс гарах нь элбэг байдаг.   
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Зураг 11. Ахмад настны орлогын баталгааг хангахын тулд авч үзэх харилцан хамааралтай 
асуудлууд  
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38.  Аливаа тэтгэврийн тогтолцоог бий болгох, шинэчлэхэд тэтгэврийн хүрэлцээт байдал, 
санхүүгийн хувьд даахуйц байх болон тогтвортой үргэлжлэх боломж, ажиллах болон 
тэтгэвэр авах хугацааны тэнцвэрт байдлыг зохистой түвшинд байлгахын тулд бодлого 
боловсруулагчид эдгээр үзүүлэлтүүдийг маш нарийн цэгнэж байж бодлогын сонголт хийх  
шаардлагатай. Тиймээс 1960 оноос хойш төрсөн даатгуулагчдын хувьд НДТ-г үргэлжлүүлэх, 
нэгжийн тогтолцоонд шилжих, эсвэл цалинд жишсэн баталгаат тэтгэврийн тогтолцоог үлдээх гэх 
мэт аль ч тохиолдолд дээрх үндсэн параметр үзүүлэлтүүдийг ямар түвшинд байлгах талаар 
хариуцлагатай сонголт хийх шаардлага гарна. Тиймээс бодлого боловсруулагчдын зүгээс 
тогтолцооны дизайны хувилбарыг сонгохоосоо өмнө өндөр насны орлогын  баталгааг хангах, 
ядуурлаас хамгаалах зорилтууд болон тэтгэврийн хүрэлцээт байдал, санхүүгийн хувьд даахуйц 
байх болон тогтвортой үргэлжлэх боломж, ажиллах ба тэтгэвэр авах хугацааны харьцааг ямар 
түвшинд байлгахыг зорьж байгаагаа тодорхойлохыг санал болгож байна.   
 
39.  Олон давхаргат тэтгэврийн тогтолцоо нь хүн амын янз бүрийн бүлгүүдийн хэрэгцээ, 
эрсдэлд нийцсэн төрөл бүрийн арга хэрэгслээр хангах боломжтой (Зураг 12)24.   Ийм тогтолцоо 
нь өндөр насны орлогыг баталгаажуулах, ядуурлаас хамгаалах үүрэгтэй. Давхарга тус бүр нь 
өөрийн гэсэн тусгай үүрэг функцыг гүйцэтгэхийн зэрэгцээ бүхэлдээ нийлээд өндөр насны орлогыг 
баталгаажуулах уян хатан  механизмыг бий болгоно.  I давхарга буюу суурь давхарга нь бүх ахмад 
настанд наад захын орлогын баталгааг бий болгох бол II давхарга буюу шимтгэлд суурилсан 
давхарга нь нийгмийн даатгалын өндөр насны тэтгэвэр авах механизмыг бүрдүүлнэ. III давхарга 
буюу нэмэлт давхарга нь өндөр насны орлогыг нэмэгдүүлэх, шимтгэлд суурилсан тэтгэврийн 
үндсэн тогтолцооноос гадуур нэмэлт орлого бий болгох зорилгоор төрөөс, эсвэл хувийн хэвшил 
болон ажил олгогчийн зүгээс эрхлэн хэрэгжүүлэх, сайн дурын үндсэн дээр хамрагдан хадгаламж 
бий болгох схемийг бий болгоно.  III давхарга нь мөн хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид болон II 
давхаргын даатгалд хамрагдаагүй бусад хувь хүмүүст өөрсдийн ирээдүйн тэтгэврийн хэрэгцээнд 
зориулан хуримтлал үүсгэх боломжийг бүрдүүлнэ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24 НХХЯ ийм олон давхаргат тогтолцоог бий болгох нь зүйтэй гэж үзэж байгаа юм.   
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 Зураг 12. Өндөр насны орлогын баталгааг хангах гурван давхаргат тогтолцоо  

 
 

40.  Ийм тогтолцооны давхарга тус бүр  өөр өөрийн онцлогтой, мөн эрсдэлтэй25. 
Тухайлбал, I  давхаргын буюу зорилтот бүлэгт чиглэсэн нийгмийн тэтгэвэр нь ахмад настанд наад 
захын орлогыг бий болгодог ч  нөгөө талдаа улс төрийн болон мөнгөний ханшны уналтын 
эрсдлийг дагуулж байдаг.  Үүнтэй адилаар, II давхаргын тэтгэврийн тогтолцооны хувьд урт 
хугацааны болон хүн ам зүйн өөрчлөлтийн, мөн хөрөнгө оруулалтын эрсдлийг зохих хэмжээнд 
шийдвэрлэхээр дизайн хийгддэг ч  засгийн газрын хувьд тодорхой эрсдлүүдийг бий болгоно. III  
давхаргын хувьд дизайн ямар байхаас хамаарч мөн өөр өөр төрлийн эрсдэл байна. Ерөнхийдөө 
даатгуулагчид нь  хөрөнгө оруулалтын,  мэдээллийн болон  хөрөнгийн менежерүүдтэй холбоотой 
хууль эрх зүйн зохицуулалтын эрсдлүүдтэй тулгарч байдаг. Мөн шимтгэлийг санхүүгийн зуучлагч 
талд бүрэн шилжүүлэхгүй байх эрсдэл ч үүсч болзошгүй. Тэтгэвэр төлөх шатанд ч тодорхой 
эрсдлүүд байдаг. Гэхдээ давхарга тус бүрийн хувьд байж болзошгүй эрслүүд нь харилцан 
холбоотой биш учраас, ийм тогтолцоо нь бүхэлдээ даатгуулагчийн эрсдлийг зохих хэмжээнд 
сааруулна гэж үздэг.  
 
41.  Санал болгож байгаа олон давхаргат тогтолцоо нь бүхэлдээ Монгол улсын ахмад 
настны орлогыг баталгаажуулна.  Хэрэв дизайныг сайн хийж чадвал, төсвийн татаасыг бага 
орлоготой ахмад настанд чиглүүлэх замаар тэтгэврийн тогтолцооны санхүүгийн дарамтыг 
бууруулах боломжтой. Мөн сайн боловсруулсан дизайн нь даатгалын хамрагдалт, шимтгэл 
төлөлтийг ч сайжруулж чаддаг.     

 

                                                 
25 Дараах тайланг үзнэ үү. Robert Holzmann and Richard Hinz, Old Age Income Support in the 21st Century, 
World Bank, 2006. 
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Б. I  давхарга – Зорилтот бүлэгт чиглэсэн нийгмийн тэтгэвэр 
 

Б1. Зорилтот бүлэгт чиглэсэн нийгмийн тэтгэвэр бий болгох үндэслэл 
 
42.  Зорилтот бүлэгт чиглэсэн нийгмийн тэтгэвэр нь бүх ахмад настан ямар нэг төрлийн 
тэтгэвэрт хамрагдсан байх нөхцлийг бий болгосноор тэтгэврийн хүрэлцээт байдлыг бүхэлд 
нь дээшлүүлнэ. Тэтгэвэр авах эрх үүсэх хугацааны шалгуурыг  1994 оноос өмнө хангасан тэтгэвэр 
авагсадын тоо жилээс жилд аажмаар буурч байна. Цалин хөлснөөс төлөх шимтгэлд суурилдаг 
тэтгэврийн даатгалын тогтолцоо нь хөдөлмөрийн насны хүн амын тал орчим хувийг хамарч байгаа 
бөгөөд энэ байдал ойрын ирээдүйд өөрчлөгдөхгүй төлөвтэй байна. Нийгмийн  даатгалын 
тэтгэврийн  хамрагдалт хумигдаж байгаа ийм нөхцөлд зорилтот бүлэгт чиглэсэн нийгмийн 
тэтгэвэр бий болгосноор ахмад настай хүн амын тэтгэвэрт хамрагдалтыг нэмэгдүүлнэ. 
 
43.  Зорилтот бүлэгт чиглэсэн нийгмийн тэтгэврийг бий болгохдоо шимтгэлд суурилсан 
(II давхаргын) тэтгэврийн тогтолцоонд нэмэлт байдлаар дизайн хийж болно. Ингэснээр 
тэтгэвэр авах эрх үүсэх хугацааны шаардлага өндөр байгаа мөн нийгмийн халамжийн тэтгэвэр 
болон нийгмийн даатгалын тэтгэвэр хоорондын уялдаа муу байгаагаас үүдэлтэй хамрагдалтын 
хангалтгүй байдлыг өөрчилж болох юм.  
 
44.  Тэтгэврийн даатгалын тогтолцоо нь малчид, албан бус секторын ажиллагсад болон 
албан секторт ажиллаж байгаа ч тэтгэвэр авах эрх үүсэх шимтгэл төлөх хугацааны 
шалгуурыг хангах боломжгүй болсон ажиллагсадын  хэрэгцээг хангаж чадахгүй байна. Монгол 
улсын ажиллагсадын дийлэнх нь албан бус секторт хөдөлмөр эрхэлж байгаа ба тэдний ихэнх нь 
хөдөө аж ахуйн салбарт хувиараа хөдөлмөр эрхэлж байгаа (ихэвчлэн малчид) мэргэжлийн ур 
чадвар сул, тэтгэвэр хүртэх “эрх”-ээ 1995 онд алдсан иргэд байдаг.26 Цалин орлоготой 
ажиллагсадын дунд албан бус хөдөлмөр эрхлэлт ихэссэн нь (2006 онд 19%) байгууллагууд 
ажиллагсадыг  хөдөлмөрийн гэрээгүйгээр ажиллуулах, шимтгэл төлөх үүрэг хариуцлага хүлээхгүй  
түр ажил гүйцэтгүүлэх гэрээг (Дэлхийн банк 2007) зохисгүй байдлаар хэтрүүлэн ашиглах 
болсонтой холбоотой. Шимтгэлд суурилсан тэтгэврийн тогтолцоонд дээр дурьдсан хүн амын 
бүлгийн хамрагдалт тун хязгаарлагдмал байгааг удирдлагууд ойлгож байгаа хэдий ч хамрагдалтын 
хүрээг нэмэгдүүлэх дорвитой шийдвэрийг хараахан олж чадаагүй байна. 
 
45.  Дизайныг сайн хийж чадвал, нийгмийн тэтгэвэр нь бага орлоготой ахмад настанд 
чиглэснээрээ нийгэм дэх орлогын дахин хуваарилалтанд нөлөөлнө. Орлогын шалгуурт үндэслэн 
эсвэл тэтгэврийн орлогоос хамааруулан зорилтот бүлгийг тодорхойлох механизмыг ашиглан 
нийгмийн даатгалын тэтгэвэр багатай ахмад настанд олгох нийгмийн тэтгэврийн хэмжээ нь илүү  
байхаар дизайн хийж болно.    

 
46.  Нийгмийн тэтгэвэр бий болгох үндсэн зорилтууд нь: (i) шимтгэл төлсөн эсэхээс үл 
хамааран бүх ахмад настнууд наад захын тэтгэвэртэй байх  боломж бүрдүүлэх; (ii) амьжиргааны 
суурь тусламж дэмжлэг авдаггүй ахмад настны тоог цөөрүүлэх, улмаар байхгүй болгох;  (iii) II 
Давхаргын тэтгэврийн тогтолцоотой хамтад нь авч үзэхэд дундаж болон өндөр орлоготой ахмад 
настатай харьцуулбал бага орлоготой  ахмад настны орлогын хэмжээ илүүтэй нэмэгдэнэ.  
 

 
 
  

                                                 
26 Албан бус ажиллагсад гэдэгт бүтээмж багатай ажил гүйцэтгэж байгаа, нийгмийн даатгалд хамрагддагүй 
иргэдийг хамруулан ойлгоно. Дэлхийн Банк (2007) үзнэ үү. 
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Б2. Зөвлөмж, бууруулах хүчин зүйл, санхүүгийн өртөг зардал    
 
47.  Зорилтот бүлэгт чиглэсэн нийгмийн тэтгэвэр нь дараах шинж чанарыг  агуулсан 
байхыг санал болгож байна (Зураг 13):  
 

• Зорилго: Дундаас доогуур орлоготой ахмад настанд тодорхой хэмжээний орлогын 
дэмжлэг үзүүлэх явдал.  

• Зорилтот бүлгийг тодорхойлох: Өнөөгийн институцын хязгаарлалт болон санал 
болгож байгаа II Давхарга буюу нийгмийн даатгалын тэтгэвэртэй хослуулан 
хэрэглэх нөхцөлд ахмад настанд чиглэсэн ийм дэмжлэг үзүүлэх нь зохимжтой гэж 
үзэж байна.   

• Орлогын шалгуурт үндэслэх: даатгалын тэтгэврийн хэмжээнээс нь урвуу 
хамааралтай олгох ба дунд ба түүнээс дээш тэтгэврийн орлоготой өндөр настанд 
олгох нийгмийн тэтгэврийн хэмжээ нь тун бага байна.27  

• Нийгмийн тэтгэврийн хэмжээ болон бууруулах хүчин зүйл: Нийгмийн 
тэтгэврийн хэмжээг үнэмлэхүй тоогоор тогтооно. Ийм тэтгэвэр нь хамгийн ихдээ 
ахмад настны амьжиргааны түвшинг ядуурлын шугамын дээр гаргах хэмжээнд 
байна. Эхний удаад нийгмийн тэтгэврийг нэвтрүүлэхдээ Улаанбаатар хотын 
амьжиргааны доод түвшний 60%-тай тэнцэх хэмжээнд тогтоож, дараа нь нарийн 
дүн шинжилгээ хийсний үндсэн дээр нарийвчлан тогтоох нь зүйтэй. Мөн 
тэтгэврийн орлогын шалгуурыг ашиглахыг санал болгож байна. Энэ нь тухайн 
ахмад настны авах нийгмийн тэтгэвэр нь засгийн газраас тогтоосон дээд 
хэмжээнээс түүний авч байгаа нийгмийн даатгалын тэтгэврийн зохих хувиар бага 
байна гэсэн үг. 

• Нийгмийн тэтгэврийн нас болон тэтгэврийн эрх үүсэх бусад шаардлага: 
Эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүст адилхан 60 насаар тогтоон,  нийгмийн даатгалын 
тэтгэврийн нас дээшлэхийн хамт нийгмийн тэтгэврийн насыг хамтад нь аажмаар 
өсгөн 65-д хүргэхийг санал болгож байна.  

• Индексжүүлэх нөхцлүүд:  Бүх тэтгэвэр тэтгэмжийн хэмжээг амьжиргааны доод 
түвшинтэй (АДТ) холбох нь зүйтэй. Ингэснээр өөр өөр цаг хугацаанд тэтгэвэр 
тэтгэмж нь тогтоогдож байгаа хүмүүс нэг ижил түвшний тэтгэвэр тэтгэмж авах 
боломж бүрдэнэ. АДТ өөрчлөгдөхөд тэтгэвэр тэтгэмжинд автоматаар тохируулга 
хийгдэнэ гэсэн үг юм. Дунд хугацаанд, ахмад  настны амьжиргааны хэрэглээний 
сагсыг тодорхойлж, тэтгэврийн хэмжээ тогтоох болон индексжүүлэхэд хэрэглэж 
болох юм.  
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
27 Тухайлбал, сард 3000 төгрөг байхаар тогтоож болох бөгөөд ингэснээр энэ тэтгэврийг ахмад настан бүр 
авах боловч нийт зардал нь хэт их болохоос сэргийлж чадна.   
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Зураг 13. I Давхарга - Нийгмийн тэтгэврийн дизайны асуудлууд 

 
Асуудлууд 

 

 
Бодлогын хувилбарууд 

 
Зөвлөмж 

Зорилт  Энэ тэтгэвэр нь хувь хүний орлогын тодорхой 
нэг үнэмлэхүй түвшинг хангахад чиглэж 
болно. Ж нь хувь хүний орлогын түвшин ба 
ядуурлын шугам, эсвэл АДТ-ны хоорондын 
зөрүүг нөхөх;  

 
 Эсвэл энэ тэтгэвэр нь тухайн хүний орлого ба 
харьцангуй орлогын түвшин (ж нь  дундаж 
цалингийн тодорхой хувьтай тэнцэх ) 
хоорондын зөрүүг нөхөхөд чиглэж  болно. 
Хөгжингүй олон оронд тэтгэврийн насны 
иргэний орлогын харьцангуй түвшин дээр 
тулгуурлан тэтгэврийн хэмжээг тогтоодог.  

 
Орлогын тодорхой нэг үнэмлэхүй 
түвшинг хангах аргыг санал 
болгож байна. Ж нь  Улаанбаатар 
хотын АДТ-ий тодорхой хувиар 
тогтоож болно. Яваандаа 
харьцангуй орлогын түвшний 
аргад шилжих нь зүйтэй.    

Нийгмийн 
халамж ба 
нийгмийн  
тэтгэвэр 

 

 Олон оронд иргэдийн наснаас хамааран 
үзүүлэх ахмад настны нийгмийн халамж огт 
байдаггүй эсвэл маш бага байдаг. Үүний оронд 
ядуу өрхүүдэд үзүүлэх  нийгмийн халамжийн 
ерөнхий тогтолцооны хүрээнд ийм дэмжлэг 
шаардлагатай ахмад настнууд  хамрагддаг. 
Зорилтот бүлгийг тодорхойлох механизм 
сайтай ихэнх орнуудад ахмад  настанд 
тухайлан чиглэсэн нийгмийн халамжийн 
бодлого байдаггүй. Харин Монгол орны хувьд 
нийгмийн халамжийн  зорилтот бүлгийг 
тодорхойлох арга механизм сул байна. 

 
Гэхдээ ахмад настанд чиглэсэн нийгмийн 
халамжийн  бодлого  нь тодорхой үндэслэлээр 
болон бусад арга хэрэгсэлүүдтэй хослуулах, 
нэгтгэх үндэслэлээр  дэмжигдэх боломжтой. 

Өрхийн орлогын түвшин 
тодорхойлох арга механизм сул 
байгаа энэ тохиолдолд бага 
орлоготой ахмад настанд  
чиглэсэн нийгмийн тэтгэвэр байж 
болох үндэслэлтэй.  Мөн энэ 
тэтгэврийг ядуу өрхөд үзүүлэх 
нийгмийн халамжийн бодлогын 
зэрэгцээ  ахмад настныг 
ядуурлаас хамгаалах зорилго 
талаас нь харах хэрэгтэй.   

Орлогын 
шалгуур   

Орлогын шалгуурын үзүүлэлтэнд ирээдүйн 
хүлээгдэж буй орлого, хэрэглээ, эсвэл орлогыг 
орлож чадах бусад үзүүлэлтүүдийг ашиглаж 
болдог. Зорилтот бүлгийг тодорхойлох аргын  
үр дүнтэй байдал нь түүний зорилго, тогтоосон 
босго болон институцын чадавхи зэрэг хэд 
хэдэн хувьсагчаас шалтгаална.   

 
Орлогын шалгуур ашиглахад хувь хүмүүс 
тэтгэвэр  авах шаардлагыг хангахын тулд 
хадгаламж, ажил эрхлэлт болон  хэрэглээндээ 
өөрчлөлт оруулснаар эдийн засгийн үр ашигт 
ихээр нөлөөлдөг.  

 

Бид орлогын шалгуурыг 
хэрэглэхгүй байхыг санал болгож 
байгаа ч  “тэтгэврийн шалгуур”  
хэрэглэхийг зөвөлж байна. 
Нийгмийн даатгалын тэтгэврийн 
тодорхой түвшний босго 
шугамаас дээш  тэтгэвэр авч 
байгаа иргэдэд олгох нийгмийн 
тэтгэврийг бууруулж олгох нь 
зүйтэй.  Даатгалын тэтгэврийн 
дундаж хэмжээг ийм босго шугам 
болгож болох юм.   
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28 2004 оноос хойшх АДТ-ий бодит өсөлт, АДТ болон дундаж цалингийн хоорондын харьцаанд хийсэн дүн 
шинжилгээнээс харахад АДТ тооцож байгаа аргачлалд нэлээд асуудал байна.  2011 оны 5 сард АДТ дундаж цалингийн 
40%- тай тэнцүү байсан. Нийгмийн тэтгэврийн хэмжээг эхний удаад АДТ-ий 60%- тай тэнцэх хэмжээнд тогтоохыг  
санал болгосон. Гэхдээ цаашдаа АДТ тооцож байгаа аргачлалд  (түүний дотор, хэрэглээний сагсыг оролцуулан) дахин 
дүн шинжилгээ хийх, 2008 оны өрхийн орлого зарлагын судалгааны үр дүнтэй уялдуулан нийгмийн тэтгэврийн хэмжээг 
шинэчлэн тогтоохыг зөвөлж байна. 2011 онд АДТ-ийг шинэчлэн батлах үеэр УИХ-аас АДТ тооцдог аргачлалыг хянан 
үзэх шаардлагатайг тэмдэглэсэн. Нийгмийн тэтгэврийн хэмжээг АДТ-ий 60%-тай тэнцүү байхыг санал болгохдоо АДТ 
тогтоодог аргачлал удахгүй шинэчлэгдэнэ гэж тооцлоо.    

Тэтгэврийн 
дизайн, 
түвшин ба 
бууруулах 
хүчин зүйл   

Энэ тэтгэврийг хувь хүний орлого болон 
ядуурлын шугамын хоорондын зөрүүг нөхөхөд 
хангалттай түвшинд байх  нэмэлт тэтгэвэр 
хэлбэрээр тогтоож болно. Гэхдээ ахмад  
настны орлогыг тодорхойлоход бэрхшээлтэй 
байдаг төдийгүй буруу мэдээлэх хандлагатай 
байдгийг анхаарах хэрэгтэй.  

 
Тэтгэврийг  үнэмлэхүй хэмжээгээр 
(амьжиргааны доод түвшний ....хувиар гэх мэт) 
тогтоож болох ч  энэ нь босго шалгуураас 
доогуур байгаа иргэдийн орлого, хэрэглээний 
өөр өөр түвшний асуудлыг  орхигдуулдаг.  

 
Авч байгаа нийгмийн даатгалын тэтгэврийн 
хэмжээг  харгалзан нийгмийн тэтгэврийн 
хэмжээг  хэсэгчлэн бууруулах боломжтой. 
Үүнийг  хэрэгжүүлэхэд хялбар бөгөөд сайтар 
загварчилж чадвал зан үйлд үзүүлэх сөрөг 
нөлөөг ч бууруулах боломжтой.  

 

Энэ  тэтгэврийн хэмжээг 
амьжиргааны доод түвшний 60%- 
тай тэнцэх хэмжээнд байх 
хувилбарыг авч үзэн,28 
тэтгэврийн шалгуур хэрэглэх 
замаар энэ тэтгэврийн “бууруулах 
хүчин зүйлийг” тогтоож болно.   
 
Тэтгэврийн шалгуур хэрэглэснээр 
энэ тэтгэврийн хэмжээг нийгмийн 
даатгалын дунджаас  доогуур 
тэтгэвэр авч буй иргэдэд илүү 
чиглэсэн байдлаар дизайн хийх  
боломжтой.  

Нас болон  
бусад 
нөхцлүүд 

Нийгмийн тэтгэвэр авах эрх үүсэх нас нь 
нийгмийн даатгалын тэтгэврийн настай 
холбоотой эсвэл холбоогүй байж ч болно.  
Зарим улс оронд  хөдөлмөрийн зах зээлд 
оролцоход сөргөөр нөлөөлөхөөс сэргийлэх 
зорилгоор нийгмийн тэтгэврийн насыг 
нийгмийн даатгалын тэтгэврийн наснаас өндөр 
тогтоодог.     

 

Нийгмийн тэтгэврийн насыг 
одоогоор 60 насаар (эрэгтэй, 
эмэгтэй ) тогтоож, нийгмийн 
даатгалын тэтгэврийн настай  
хамт нэмэгдүүлсээр, 65 болгохыг 
санал болгож байна.   

Индексжүүлэлт Тэтгэврийн индексжүүлэлт нь тэтгэврийн 
эхэлж тогтоосон түвшинтэй шууд уялдаатай.  

 
Тэтгэврийн индексжүүлэлт шууд ба шууд 
бусаар хийгдэж болно. Индексжүүлэлтийг 
АДТ, хэрэглээний үнийн инфляци, цалин 
хөлсний өсөлт зэрэгтэй уяж болно. Тэтгэврийн 
хэмжээг цалингийн хувиар тогтоож, 
индексжүүлэлтийг  үнийн өсөлттэй уясан 
нөхцөлд шинээр тэтгэвэрт гарсан хүмүүсийн  
тэтгэвэр хуучин тэтгэвэр авагсдаас илүү өндөр 
тогтоогдоно. Цалингийн өсөлт нь үнийн 
өсөлтөөс илүү байдаг учраас тэтгэврийн 
индексжүүлэлтийг цалингийн өсөлтөд уясан 
эсвэл үнийн өсөлтөд уясны хооронд өртөг 
зардлын ихээхэн ялгаа гарна.   

Нийгмийн тэтгэврийн хэмжээг 
АДТ-ий 60%-тай тэнцэх түвшинд 
тогтоохыг санал болгосон. АДТ 
өөрчлөгдөхөд нийгмийн тэтгэвэр  
автоматаар индексжинэ.  

 
Дунд хугацаанд, 
индексжүүлэлтийг ахмад настны 
хэрэглээний сагсны үнийн 
өсөлттэй  холбох нь зүйтэй.   
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48.  Заавал даатгуулах тэтгэврийн даатгал эсвэл сайн дурын тэтгэврийн даатгалд 
хамрагдах сэдэл сонирхлыг бий болгох, мөн нийгмийн тэтгэвэр бий болгох замаар ахмад 
настанг наад захын орлоготой байлгах асуудлуудыг нарийн тунгааж харилцан уялдаатай 
зохицуулах шаардлагатай. Учир нь нийгмийн тэтгэвэр нь ажил хөдөлмөр эрхлэх,  хадгаламж 
хуримтлуулах, гэр бүлийн гишүүд бусаддаа мөнгөн дэмжлэг үзүүлэх сэдэл сонирхолд сөргөөр 
нөлөөлж болзошгүй.  Гэхдээ хэт хатуу орлогын шалгуурыг ашиглах нь орхигдуулалтын алдааг 
нэмэгдүүлэх (уг тэтгэвэрт хамрагдвал зохих хүмүүсийг орхигдуулах) магадлалыг ихэсгэдэг.  Мөн 
нийгмийн тэтгэврийн хэмжээг хэт бага тогтоовол ахмад настны наад захын орлогын баталгааг бий 
болгох зорилго  хангагдахгүйд хүрнэ.     
 
49.  Санал болгож буй “бууруулах хүчин зүйлийн арга ”нь нийгмийн тэтгэврийн хэмжээ нь 
шитгэлд суурилсан даатгалын тэтгэврийн орлогоос хамааран  буурч  байхаар загварчлагдсан 
бөгөөд даатгуулагчийн нэрийн дансны тэтгэвэр дээр нь тодорхой хэмжээний багаахан 
тэтгэвэр нэмж олгох юм.  Үүнийг Хүснэгт 6-д харууллаа. II Давхаргын тогтолцооны тэтгэвэр 
тооцох хувь хэмжээ нь дундаж цалингийн 42%-тай тэнцүү болон түүнээс илүү байх тохиолдолд 
нийгмийн тэтгэврийн бууруулах хүчин зүйлийг ихэсгэн 95% -д хүргэж болно.29 Энэ нь бага 
цалинтай болон ажилласан жил багатай ажиллагсадын хувьд ч даатгалын шимтгэлээ үргэлжлүүлэх 
төлөх сонирхлыг бий болгоно.   

 
Хүснэгт 6: Зорилтот бүлэгт чиглэсэн нийгмийн тэтгэврийн “бууруулах хүчин зүйлийн” дүр 

зураг 

 
Эх сурвалж: Дэлхийн Банкны ажилтны хийсэн тооцоо.  
Тэмдэглэл: Нийгмийн тэтгэврийн хэмжээ АДТ-ий 60%-тай тэнцэх хэмжээнд байна гэж үзэв.    
 

50.  Зорилтот бүлэгт чиглэсэн нийгмийн тэтгэврийн ирээдүйн өртөг зардал нь  
тэтгэврийн түвшин, бууруулах хүчин зүйл болон индексжүүлэлтээс голлон хамаарна (Зураг 
14) 30.  60 ба 65-аас дээш насны хүн амын өсөлттэй холбоотойгоор энэ тэтгэврийн нийт зардал 
ихээхэн өснө.  Гэхдээ үнийн индексжүүлэлт ашиглах тохиолдолд энэ зардлын ихэнх нь үнийн 
өсөлт болон ДНБ-ий өсөлтийн зөрүүгээр тэнцвэржинэ.  Харин АДТ-тэй уялдсан индексжүүлэлт 
хийх тохиолдолд энэ нь үнийн өсөлтээс багагүй байх магадлалтай. Иймээс ийм индексжүүлэлт 
хийснээр гарах өртөг зардал нь үнийн индексжүүлэлтийн үеийнхтэй ойролцоо байх юм. 
  

                                                 
29 2011 онд тэтгэвэр тогтоолгож байгаа ажиллагсадын хувьд тэтгэвэр тогтоох хувь хэмжээ нь дундаж цалингийн 42% 
байгааг үндэслэн ийм түвшин тогтоохыг санал болгож байна.   
30 Зорилтот бүлэгт чиглэсэн нийгмийн тэтгэврийг бий болгосноор нийгмийн даатгалын тэтгэвэрт шимтгэл төлөх 
байдалд ямар өөрчлөлт гарахыг тооцоолох боломжгүй байна.   
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51.  Зураг 14-д, зорилтот бүлэгт чиглэсэн нийгмийн тэтгэврийн ирээдүйн өртөг зардал нь  
тэтгэврийн өөр өөр нас болон индексжүүлэлтийн үед ямар байхыг үзүүллээ.  Нийгмийн 
тэтгэврийг нийгмийн даатгалын тэтгэврийн дунджаас доогуур орлоготой  60 ба түүнээс дээш 
насны ахмад настнуудад олгох, тэтгэврийн түвшинг АДТ-ий 60%-тай тэнцүү хэмжээтэй эхлэх, 
үнийн индексийг ашиглах, мөн бууруулах хүчин зүйлийг хэрэглэх тохиолдолд энэ тэтгэврийн 
нийт зардал нь ойрын хугацаанд ДНБ-ий 0.3 % орчим байх бөгөөд 2050 он гэхэд 0.75% болон өсөх 
ч  2082 он гэхэд ДНБ-ий 0.5 %-иас бага болж буурах тооцоо гарч байна (Зураг 14).  Хэдийгээр энэ 
нь санхүүгийн удирдлагын хувьд боломжийн мэт харагдаж байгаа ч тооцоолсон зардал нь 
тэтгэврийн өөр өөр нас болон индексжүүлэлтийн үед хэрхэн өөрчлөгдөхийг харьцуулж үзэх нь 
чухал юм.  
 

Зураг 14.Зорилтот бүлэгт чиглэсэн нийгмийн тэтгэврийн өртөг зардлын тооцоолол   

 
Эх сурвалж: PROST тооцоолол. 
Жич: Тухайн үеийн тэнцлийг хүлээгдэж байгаа ДНБ-ий хувиар авсан. Тэтгэврийн түвшинг 
эхний ээлжинд АДТ-ий 60%-тай тэнцэх хэмжээнд байхаар тооцов. Швецарь 
индексжүүлэлт нь тэтгэврийн тал хувийг үнийн өсөлт, нөгөө тал хувийг нь цалингийн 
өсөлтөнд үндэслэн тохируулах арга юм.  Тэтгэвэр авагчид нийгмийн даатгалын болон өөр 
ямар нэг төрлийн тэтгэвэр авдаг бол бууруулах хүчин зүйлийг хэрэглэхээр тооцов.     

 
52.  Тэтгэврийн хүрэлцээт байдал болон ийм түвшний тэтгэврийг санхүүгийн хувьд даах 
боломжтой байлгах асуудлын харилцан хамаарлыг  Зураг 15 –д харууллаа. Урт хугацаанд 
цалингийн өсөлт нь үнийн өсөлтөөс илүү байх учраас тэтгэврийг үнийн өсөлтөөс хамааруулан 
индексжүүлэх тохиолдолд цалингийн өсөлттэй харьцуулахад тэтгэврийн бодит үнэ цэнэ буурах 
болно. Иймд даатгалын тогтолцоонд шимтгэл төлөх болон сайн дурын тэтгэврийн нэмэлт схемд 
хамрагдахыг дэмжих замаар тэтгэврийн хүрэлцээт байдлыг зохих түвшинд хүргэх буюу тэтгэвэрт 
гарсны дараах орлого наад захын  амьжиргааны түвшинг хангах нөхцлийг бүрдүүлэх нь чухал юм.      
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Зураг 15. Зорилтот бүлэгт чиглэсэн нийгмийн тэтгэврийн түвшин 
(дундаж цалингийн хувиар) 

 
Эх сурвалж: PROST аргачлал ашиглан хийсэн  Дэлхийн Банкны тооцоолол. 
Жич: Тухайн үеийн тэнцлийг  хүлээгдэж байгаа ДНБ-ий хувиар авсан. Тэтгэврийн түвшинг 
эхний ээлжинд АДТ-ий 60%-тай тэнцэх хэмжээнд байхаар тооцов. Швецарь 
индексжүүлэлт нь тэтгэврийн тал хувийг үнийн өсөлт, нөгөө тал хувийг нь цалингийн 
өсөлт дээр үндэслэн тохируулах арга юм.   

 
53.  Санал болгож байгаа нийгмийн тэтгэвэр нь ядуу иргэдэд чиглэсэн, нийгэм дэх орлогын 
дахин хуваарилалтыг дэмжсэн тогтолцоо юм.  I ба II давхаргын тэтгэврийг хамтад нь авч үзвэл 
дундаас доогуур нийгмийн даатгалын тэтгэвэр авдаг хүмүүсийн хувьд илүү өгөөжтэй байх болно 
(Зураг 16).  Нийгмийн даатгалаас багахан тэтгэвэр авдаг эсвэл огт авдаггүй иргэдийн авах 
нийгмийн тэтгэвэр нь дундаас дээгүүр тэтгэвэр авдаг хүмүүстэй харьцуулахад харьцангуй илүү 
хувийн орлогыг бий болгоно (Зураг 17). Тиймээс нийгмийн тэтгэвэр нь өөр төрлийн тэтгэврийн 
орлого багатай, эсвэл тийм орлогогүй иргэдэд илүү өгөөжтэй байх болно.    
 

Зураг 16. I, II Давхаргын тэтгэврийг хамтад нь  харуулсан дүрслэл 

 
Эх сурвалж: Дэлхийн Банкны тооцоолол. 

Жич: I давхарыгн буюу нийгмийн тэтгэврийн түвшин АДТ-ий 60 % -тай тэнцэх хэмжээнд  
буюу  2010 оны 12 сарын 31-ний байдлаар ₮60960 байхаар тооцов. 
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Зураг 17. I ба II Давхаргын тэтгэвэр тогтоох хувь хэмжээний дүрслэл   

 
Эх сурвалж: Дэлхийн Банкны тооцоолол 

Жич: II давхаргын тэтгэвэр тооцох хувь хэмжээ 42% , бууруулах хүчин зүйлийн хувь  Зураг 16 –д 
тооцсонтой ижил байна гэж үзлээ. Нийгмийн даатгалаас тэтгэвэр авдаггүй болон цалингүй 

иргэдийн хувьд тэтгэвэр тооцох хувь хэмжээний үзүүлэлтийг тооцох боломжгүй.   
 
54.  Дизайныг сайн хийж чадвал I давхаргын буюу зорилтот бүлэгт чиглэсэн нийгмийн 
тэтгэвэр нь II давхаргын нийгмийн даатгалын тэтгэвэртэй хамтдаа ахмад настны орлогын 
баталгааг хангах механизм болж чадна.  Гэхдээ дизайн хийхдээ ахмад настны эмзэг байдал, 
одоогоор  даатгалд хамрагдсан болон хамрагдаагүй хүмүүсийн хоорондын  ялгааг сайтар бодолцох 
шаардлагатай. Нийгмийн тэтгэврийн хувьд тэтгэвэр тооцох хувь хэмжээний үзүүлэлтийг цаг 
хугацааны явцад  аажмаар бууруулах нь зүйтэй. Ингээгүй тохиолдолд энэ тогтолцоог тогтвортой 
үргэлжлүүлэх санхүүгийн ихээхэн хөрөнгө шаардлагатай болно. Иймээс ахмад настныг ядуурлаас 
хамгаалах урт хугацааны стратеги нь шимтгэлд суурилсан нийгмийн даатгалын хамрагдалтыг 
нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авахад  чиглэхийн зэрэгцээ цөөн жил ажилласан болон цалин багатай 
ажиллагсадын хувьд ч багахан хэмжээний тэтгэврийн баталгааг хангахад чиглэх нь зүйтэй.  
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В. II давхарга –Шимтгэлд суурилсан нийгмийн даатгалын тэтгэвэр    
 

В1. Өндөр насны нийгмийн даатгалын тэтгэвэр 
 

В1.1.  Одоогийн нэрийн дансны тогтолцоо (НДТ)-ны үндсэн параметр үзүүлэлтүүдийг өөрчлөх  
 

55.  Энэ бүлэгт тэтгэврийн хүрэлцээт байдал, санхүүгийн хувьд даах чадвар, ажил хийх 
болон тэтгэвэр авах хугацааны тэнцвэрт байдлыг сайжруулахын тулд 1960 оноос хойш 
төрсөн ажиллагсадын хамрагдаж буй одоогийн нэрийн дансны тогтолцоо (НДТ)-ны хэд хэдэн 
параметрүүдийг өөрчлөхөд гарах үр нөлөөг үнэллээ. Мөн засгийн газраас гаргасан хүсэлтийн 
дагуу нэгжийн тогтолцоо болон  хуримтлалын зарчмаар хэрэгжих тэтгэврийн тогтолцооны 
хувилбарыг тооцож үзлээ.  Үүнд: 
 

• Баталгаажсан тэтгэврийн доод хэмжээг халж, оронд нь  I Давхаргын  зорилтот 
бүлэгт чиглэсэн нийгмийн тэтгэврийг нэвтрүүлэх,   

• Тэтгэврийн насыг аажмаар нэмэгдүүлэн эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хувьд адил 65 
болгох, ингэснээр даатгуулагчид илүү олон жил ажиллах, өндөр насны орлого 
бүрдүүлэхэд өөрсдөө илүү үүрэгтэй оролцох сэдлийг нэмэгдүүлэх,31    

• Тэтгэврийн хүрэлцээт байдлыг нэмэгдүүлэхийн тулд нийгмийн даатгалын 
шимтгэлийн хувийг аажмаар нэмэгдүүлэн, өмнө байсан 19%-д хүргэх, 

• Жилд олгох тэтгэврийн хэмжээг тооцох томьёог илүү шудрага, боловсронгуй 
болгох, 

• Дээрх арга хэмжээнүүдийг хамтад нь авч хэрэгжүүлэх.   
 
НДТ-г шимтгэлийн түвшин болон тэтгэвэр тооцох хувь хэмжээ нь ижил түвшинд байх параметр 
үзүүлэлт бүхий нэгжийн тогтолцоо эсвэл цалинд жишсэн баталгаат тэтгэврийн тогтолцоонд 
шилжих хувилбарыг мөн авч үзсэн. Эцэст нь шимтгэлд суурилсан тэтгэврийн хуримтлалын 
тогтолцооны давуу болон эрсдэлтэй талуудыг үнэлж үзлээ.   
 
56. Тэтгэврийн насыг нэмэгдүүлснээр шимтгэл төлөх хугацаа уртасч, тэтгэвэр авах 
хугацаа богиносон, тэтгэврийн түвшин нэмэгдэхээс гадна илүү олон жил ажиллах сонирхлыг 
нэмэгдүүлнэ.  Тэтгэврийн насыг нэмэгдүүлэх ажлыг аажмаар, тухайлбал жил тутамд 6 сараар 
нэмэгдүүлэх маягаар хийх нь зүйтэй. Ингэж хийх нь илүү олон жил ажиллах сонирхлыг аажмаар 
нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ тэтгэвэрт гарахад ойртсон байсан хүмүүст гэнэтийн цохилт болохгүй 
юм. Тэтгэврийн насыг жил тутамд 6 сараар нэмэгдүүлж 65 болгохын тулд эмэгтэйчүүдийн насны 
хувьд 20 жил, харин эрэгтэйчүүдийн  насны хувьд 10 жил шаардагдана.   

57.  Хүнд хортой болон тусгай нөхцөлд ажиллагсад, дөрөв ба түүнээс олон хүүхэдтэй 
эмэгтэйчүүдийн тэтгэврийн насыг нэмэгдүүлэх шилжилтийг дээрхээс арай илүү хурдтай 
хийх нь зүйтэй. Ингэж хийхийн учир нь эдгээр бүлгийн тэтгэврийн насыг бусад 
хүмүүсийнхтэй  ижил болгох  явдал юм. Хүнд хортой нөхцөлд ажиллагсадын хувьд холбогдох 
шалгууруудыг  хангасан тохиолдолд, нийгмийн даатгалын тэтгэврээс удирдлага, 
зохицуулалтын хувьд тусдаа байх  III давхаргын буюу тэтгэврийн нэмэлт схемд хамрагдах нь 
зүйтэй.  

 
                                                 
31 НДТ-ы дизайн, тэтгэвэрийн хэмжээ тооцох томьёо нь даатгуулагчид илүү олон жил ажиллахыг дэмждэг.  
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58.  Шимтгэлийн хувь хэмжээг нэмэгдүүлэх үндэслэл нь тэтгэврийн түвшинг нэмэгдүүлэх, 
төсвийн татаасыг багасгах явдал юм. Зөвөлж буй бусад параметр үзүүлэлтийг өөрчлөхийн 
зэрэгцээ шимтгэлийн хувийг нэмэгдүүлэх нь тодорхой хэмжээний хөрөнгө нөөцийг бүрдүүлэн, 
дундаас дооогуур тэтгэврийн орлоготой зорилтот бүлэгт чиглэсэн нийгмийн тэтгэврийг 
санхүүжүүлэх боломжийг бий болгоно. Нөгөөтэйгүүр, шимтгэлийн хэмжээг нэмэгдүүлэх нь 
даатгалд хамрагдах сонирхол болон цалин хөлсийг үнэн зөв тайлагнахад сөргөөр нөлөөлөх 
талтай. Иймээс тэтгэврийн хүрэлцээт байдал (тэтгэвэр тооцох хувь хэмжээгээр илэрхийлэгдэх) 
болон санхүүгийн хувьд даахуйц байх (шимтгэлийн хэмжээгээр илэрхийлэгдэх) хоорондын 
зохистой тэнцлийг зөв олох нь чухал ач холбогдолттой.  
 
59.  Аннуит буюу жилд төлөх тэтгэврийн хэмжээний хүчин зүйлийг тооцох томьёог илүү 
зөв болгох асуудал байна. Одоогийн НДТ-нд тэтгэврийн хэмжээг тогтоохдоо хийсвэр нэрийн 
дансны үлдэгдлийг тэтгэвэрт гарснаас хойшхи дундаж наслалтанд  хувааж тооцдог. Энэ нь 
тэтгэвэр авагсадын хувьд зарим талаараа шудрага биш байна. Учир нь хийсвэр нэрийн дансанд 
хуримтлагдсан тэтгэврийн эрхэнд тэтгэвэр авах нийт хугацааны туршид хийсвэр дансны хүү 
тооцогдсон байх ёстой. Ингэж тооцвол тэтгэврийн түвшин болон тэтгэвэр тооцох хувь хэмжээ 
нэмэгдэнэ. Нөгөө талдаа, ингэж тооцох болсноор тогтолцооны өртөг зардал нэмэгдэх  талтай  ч 
урт хугацаанд тогтолцоо алдагдалгүй болно.     

 
60.  Актуар тооцооллоос харахад доод тэтгэврийн баталгааг халж (зорилтот бүлэгт 
чиглэсэн нийгмийн тэтгэврийг нэвтрүүлэх), тэтгэвэрт гарах насыг 65 болгон, 
шимтгэлийг 19% болгон нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ  жилийн тэтгэврийн хэмжээг тооцох 
аргыг илүү боловсронгуй болгох бүх  шинэчлэлүүдийг хийсний үр дүнд  тэтгэврийн хувь  
хэмжээ нэмэгдэж, II давхаргын нийгмийн даатгалын тэтгэвэрт өгч байгаа төсвийн 
татаас байхгүй болно (Зураг 18, Зураг 19).32  Санал болгосны дагуу доод тэтгэврийн 
баталгааг халснаар урт хугацаанд ДНБ-ий 6%-тай тэнцэхээр байгаа  төсвийн татаасын хэмжээ 
буурна. Энэ өөрчлөлтийг хийхэд эрэгтэйчүүдийн хувьд тэтгэвэр тооцох хувь хэмжээ 
ойролцоогоор 7-9%-иар буурна. Гэхдээ тэтгэврийн нас болон шимтгэлийн хэмжээг 
нэмэгдүүлж, аннуитийн хүчин зүйлийг сайжруулснаар  эрэгтэй ажиллагсадын тэтгэвэр тооцох 
хувь хэмжээ 8-12%-иар нэмэгдэх33 учраас дээр дурдсан бууралтыг үндсэнд нь байхгүй 
болгоно. Тэтгэвэр тооцох энэ хувь хэмжээ нь зөвхөн II давхаргад хамаарах бөгөөд харин I, II 
давхаргыг хамтад нь авч үзэхэд дунджаас доогуур орлоготой ахмад настны хувьд гарах 
тэтгэвэр тооцох хувь хэмжээний өсөлт энд харагдахгүй юм. Эдгээр шинэчлэлийн үр дүнд, 65 
насанд шинээр тэтгэвэрт гарч байгаа, 19%-ийн шимтгэл төлж байсан эрэгтэй ажилтны хувьд 
дундаж цалингийн  40-45%-тай тэнцэх хэмжээний тэтгэвэр олгох боломжтой тэтгэврийн 
даатгалын схем бий болно.  Ажиллах жилийг уртасгах, хамрагдалт болон шимтгэл төлөлтийн 
байдлыг сайжруулах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлсний үр дүнд тэтгэвэр тооцох хувь хэмжээг 
үүнээс ч илүү нэмэгдүүлэх боломжтой. Тэтгэвэр тооцох хувь  хэмжээ 40-44% байх энэ тэтгэвэр 
дээр бага орлоготой ахмад настны хувьд I давхаргын тэтгэвэр, мөн зарим хүмүүсийн хувьд  III 
давхаргын сайн дурын хуримтлалын тэтгэвэр нэмэгдээд бүхэлдээ ахмад настанг дэмжих 
тэтгэврийн цогц тогтолцоо болно. Энэ нь тухайн хувь хүний өөрийн хадгаламж, гэр 
бүлийнхний зүгээс үзүүлэх дэмжлэгээс гадна орлого болж ирэх нэмэлт дэмжлэг болно.   

                                                 
32 Шинэчлэлийн гурван хувилбар  нь тус бүрдээ болон хамтдаа ямар үр нөлөөтэй байхыг Хавсралт 5-д 
үзүүлсэн.  
33 Эмэгтэйчүүдийн хувьд энэ өсөлт нь арай бага буюу дундаж цалингийн 6-10% -тай тэнцэнэ. 
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Зураг 18. Шинэчлэлийн хувилбар (2E): Доод тэтгэврийг халж тэтгэврийн нас болон 

шимтгэлийн хувийг нэмэгдүүлэн, аннуитын хүчин зүйлийг тооцох аргачлалыг боловсронгуй 
болгох шинэчлэлийн үр нөлөө  

(тухайн үеийн тэнцэл ДНБ-ий хувиар) 

 
Эх сурвалж:PROST тооцоолол. 

Жич: тэнцэл нь тухайн жилийн тооцоолсон ДНБ-ий хувиар  
 

Зураг 19. Шинэчлэлийн хувилбар (2E): Доод тэтгэврийг халж тэтгэврийн нас болон 
шимтгэлийн хувийг нэмэгдүүлэн, аннуитын хүчин зүйлийг тооцох аргачлалыг боловсронгуй 

болгох шинэчлэлийн үр нөлөө    
 (эрэгтэй ажилтны тэтгэвэр тооцох хувь хэмжээ, дундаж цалингийн хувиар)

 
Эх сурвалж: PROST тооцоолол. 

Жич:  Шинээр тэтгэвэрт гарах эрэгтэй ажилтны  тэтгэвэр тооцох хувь хэмжээ 
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В1.2. Цалинд жишсэн баталгаат тэтгэврийн тогтолцоо (ЦЖБТТ ) 
 

 61.  1960 оноос хойш төрсөн ажиллагсадын хувьд  ЦЖБТТ-г хэрэглэх  тохиолдолд гарах 
санхүүгийн өртөг зардал болон тэтгэвэр тооцох хувь хэмжээнд гарах үр нөлөөг үнэлж үзлээ.  
НДТ-г хэрэглэх хугацааны шалгуурыг (1960 оноос хойш төрсөн ажиллагсад гэсэн) хойшлуулж 
сунгах тохиолдолд одоогийн параметр үзүүлэлтүүд хэвээр үлдэх учраас санхүүгийн өртөг зардал 
өндөр, хамрагдлыг нэмэгдүүлэх сэдэл сул хэвээр байх болно (Зураг 20, Хавсралт 5, Шинэчлэлийн 
хувилбар 3A). 
 
62.  Тиймээс 1960 оноос хойш төрсөн ажиллагсадын хувьд ЦЖБТТ-г хэрэглэх   тохиолдолд 
шинэчилсэн НДТ-ы параметр үзүүлэлттэй зохицохуйц байдлаар шинэчлэх шаардлагатай. 
Үүнд: а)  тэтгэврийн насыг аажмаар нэмэгдүүлэн 65 болгох, б) шимтгэлийн хэмжээг аажмаар 
нэмэгдүүлэн 19%-д хүргэх, в) тэтгэврийн хэмжээ тогтооход ашиглаж байгаа цалингийн жилийн 
тоог нэмэгдүүлэх, яваандаа нийт ажилласан хугацааны цалингаас тооцдог болох,  цалинг 
индексжүүлэх эсвэл цалингийн өсөлтийн хувиар тохируулга хийх, г) эхний 20 жилд жилийн 
хөдөлмөрийн хөлсний 2.25% түүнээс хойш жил тутамд 1.5% -иар тооцож байгааг  1.1%  болгон 
бууруулах, ингэснээр шинэчилсэн бүх параметр үзүүлэлтүүд урт хугацаанд тогтвортой үргэлжлэх 
нөхцлийг сайжруулах ( Зураг 20, Хавсралт 5, Зураг 37). 

 
 63.  ЦЖБТТ-г  шинэчилсэн  параметр үзүүлэлтүүдтэй нэвтрүүлснээр  тогтолцооны өртөг 

зардалд үзүүлэх үр нөлөө  нь одоогийн НДТ-тэй харьцуулахад  маш бага байх болно (Зураг 20, 
21). Учир нь ийм тогтолцооны гол параметрүүд (тэтгэврийн нас, шимтгэлийн хувь, шимтгэлд 
төлсөн жил тутамд ноогдох тэтгэвэр бодох хувь хэмжээ, тэтгэврийн доод хэмжээ, индексжүүлэлт) 
нь шинэчилсэн НДТ-ы параметрүүдтэй зохицсон, цаашид тогтвортой үргэлжлэх боломжтой байна. 
Иймээс дээрх параметр шинэчлэлүүдийг хийсэн тохиолдолд НДТ болон ЦЖБТТ-ы хооронд бараг 
ялгаагүй болно. 

Зураг 20. Шинэчлэлийн хувилбар 3A, B, C: 1960 оноос хойш төрсөн ажиллагсадын хувьд 
ЦЖБТТ эсвэл нэгжийн тогтолцоо нэвтрүүлэх 

(ДНБ-ий хувиар ) 

)  
Эх сурвалж: PROST тооцоолол 

Жич: тэнцэл нь тухайн жилийн тооцоолсон ДНБ-ий хувиар 
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Зураг 21. Шинэчлэлийн хувилбар 3A, B, C: 1960 оноос хойш төрсөн ажиллагсадын хувьд 
ЦЖБТТ эсвэл нэгжийн тогтолцоо нэвтрүүлэх 

(тэтгэвэр тооцох хувь хэмжээ) 

 
Эх сурвалж: PROST тооцоолол. 

Жич: Шинээр тэтгэвэрт гарах эрэгтэй ажилтны  тэтгэвэр тооцох хувь хэмжээ  
 

64.  ЦЖБТТ-г хэрэглэхийн давуу тал нь иргэдэд илүү ойлгомжтой байх талтай. Харин сул 
талууд нь: а) хүн ам зүйн бүтцийн өөрчлөлтийг дагаад тогтвортой үргэлжлэх нөхцлийг хангахын 
тулд шимтгэлийн хувь хэмжээ, шимтгэлд төлсөн жил тутамд ноогдох тэтгэвэр бодох хувь 
хэмжээнд тодорхой давтамжтайгаар тохируулга хийх шаардлагатай, б) илүү олон жил ажиллах 
сонирхлыг бий болгохын тулд тэтгэврийн ердийн наснаас эрт эсвэл орой тэтгэвэрт гарч байгаа 
иргэдийн хувьд актуар тооцооллын хувьд тэтгэврийн хэмжээг зөв тогтоох хууль эрх зүйн орчныг 
бүрдүүлэх шаардлагатай болно.  

 
В1.3. Нэгжийн тогтолцоо   

 
65.  Герман зэрэг улсад ашигладаг “нэгжийн тогтолцоо” нь дараах зарчмаар ажилладаг.34 
Шимтгэл төлөгч даатгуулагчдын дундаж цалингаас тооцсон нэг жилийн шимтгэлд нэг оноо 
тооцно. Дунджаас доогуур эсвэл дээгүүр орлогоос төлсөн шимтгэлд нэгээс бага, эсвэл илүү оноо 
тооцно. Тэтгэвэр тогтоох болоход жил тутамд авсан оноог нэмж, “ тэтгэврийн онооны үнэ цэнэ”-
ээр үржүүлнэ. Тэтгэврийн онооны үнэ цэнэ нь шинээр тэтгэвэрт гарч байгаа болон өмнө тэтгэвэрт 
гарсан хүмүүст нэг адил хамаатай бөгөөд жил бүр цалингийн өсөлтийн  хувиас хамааруулан 
шинэчлэн тогтоож, тогтолцооны ачааллын түвшинд гарсан өөрчлөлт зэрэг хүчин зүйлүүдийг мөн 
тусгах боломжтой.   

 
66.  Монгол улсын тухайд, цалинд жишсэн баталгаат тэтгэврийн тогтолцоотой ижил 
параметр үзүүлэлтүүдтэй нэгжийн тогтолцоог нэвтрүүлснээр тогтолцооны санхүүгийн 
өртөг зардал болон тэтгэврийн хэмжээнд гарах үр дүн нь адил байна.  Жишээлбэл, бүтэн 20 
жилийн хугацаанд шимтгэл төлсөн ажилтны хувьд тэтгэвэр тогтоох хувь хэмжээ нь дундаж 
                                                 
34   Дараах эх сурвалжийг үзнэ үү:  
OECD, Pensions at a Glance, 2009: Retirement Systems in OECD Countries, Online Country Profiles, Germany, 
www.oecd.org/els/social/pensions/PAG . 

http://www.oecd.org/els/social/pensions/PAG
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цалингийн 40% байна гэж үзвэл тогтолцооны  санхүүгийн өртөг зардал болон авах тэтгэврийн 
хэмжээ нь цалинд жишсэн баталгаат тэтгэврийн тогтолцооны шинэчилсэн хувилбартай адил байна  
(Зураг 20-21, Хавсралт 5, Зураг 38-39). 
 
67.  Иймээс  цалинд жишсэн баталгаат тэтгэврийн тогтолцоонд  ажилласан бүх 
жилийн цалинг тооцсон тохиолдолд энэ тогтолцоо болон НДТ, эсвэл нэгжийн тогтолцоо  
хоорондын ялгаа нь тун бага байна. Энэ гурван тогтолцооны аль алиных нь хувьд, хүлээгдэж буй 
хүн ам зүйн өөрчлөлтүүдийг тусгах зарим тохиргоо хийх механизм бий болгох, мөн илүү олон жил 
ажиллах сонирхлыг дэмжих хөшүүрэг болж чадахуйц актуар тооцооллыг бий болгох боломжтой.  
Дээрх гурван тогтолцооны аль алиных нь хувьд тэтгэвэр төлөх хугацааны  туршид индексжүүлэлт 
хийхтэй холбоотой асуудлууд гарч ирнэ.    
 

 
В1.4. Тэтгэврийн бүрэн хуримтлалын тогтолцоо (ТБХТ) 35    

 
68. 1960 оноос хойш төрсөн ажиллагсадын хувьд хэрэглэх НДТ-ы оронд шимтгэлд суурилсан 
тэтгэврийн хуримтлалын тогтолцоо нэвтрүүлэх хувилбарыг мөн үнэлж үзлээ36.  Ийм ТБХТ 
нь дараах байдлаар ажиллана гэж тооцлоо. 

i. Ийм шинэчлэлийг эхэлсний дараа бүх шимтгэлийг хувь хүмүүсийн нэрийн 
данстай холбосон тэтгэврийн тусгай дансанд төвлөрүүлж, энэ санг ашиглан 
хөрөнгө оруулалтын менежерүүд  Монголд эсвэл гадаад улсад хөрөнгө оруулалт 
хийнэ.  

ii. Ийм шинэчлэл эхлэхээс өмнөх хугацаанд 1960 оноос хойш төрсөн  ажиллагсадын 
төлсөн шимтгэлийг тэтгэвэрт гарахад нь оруулан тооцох баталгааг  бүх 
даатгуулагчдад гаргаж өгнө.  

iii. Цугларсан шимтгэлийг тухайн үеийн тэтгэвэрт зарцуулахыг больж, иргэдийн 
төлсөн шимтгэл нь тухайн хүнийг тэтгэвэрт гартал нь тусгай дансанд хөрөнгө 
оруулалтын хэлбэрээр байрших тул тэр хүртэлх завсрын хугацаанд тавих ёстой 
тэтгэврийг санхүүжүүлэх зардлыг төсвийн татаасаар төлөх шаардлагатай болно.  
 

iv. Тэтгэвэр төлөх нийт хугацаанд жил тутамд олгох тэтгэврийн хэмжээг НДТ-той 
адил байдлаар тогтооно гэж үзлээ. Бусад параметрүүдийн хувьд шинэчилсэн НДТ 
болон шинэчлэлийн бусад хувилбартай адил байна гэж тооцлоо.37   

 
69.  Хөрөнгө оруулалтын өгөөж нь цалингийн өсөлтөөс давсан тохиолдолд ТБХТ -ны 
тэтгэвэр тогтоох хувь хэмжээ нь НДТ-ныхоос өндөр байж болно. Гэхдээ энэ тохиолдолд 
хөрөнгө оруулалтын өндөр эрсдлээс гадна сангийн удирдлага, захиргааны их хэмжээний зардлын 

                                                 
35 Хуримтлалын тогтолцооны талаар V бүлэгт нэмж тайлбарласан.  
36 “Холимог тогтолцоо” буюу одоо байгаа тогтолцооны зарим элементийг хадгалахын зэрэгцээ  тэтгэврийн 
бүрэн хуримтлалын тогтолцоог (ТБХТ) нэвтрүүлэх хувилбарыг тооцож үзээгүй болно.  
37 Баталгаажсан доод тэтгэвэр байхгүй болно (1960 оноос хойш төрсөн даатгуулагчдад), тэтгэврийн нас 
аажмаар нэмэгдэн 65 болно, шимтгэлийн хэжээ аажмаар нэмэгдэн 19% болно.  1960 оноос хойш төрсөн 
даатгуулагчдын төлсөн шимтгэл тусгай дансанд байршиж, нэрийн дансанд бүртгэгдэнэ. 
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улмаас тэтгэврийн хэмжээ буурах эрсдэл байдаг. Иймээс цалингийн өсөлттэй харьцуулсан 
тэтгэврийн сангийн хөрөнгө оруулалтын өгөөжийг хэд хэдэн хувилбараар тооцож үзлээ.   
 
70.  ТБХТ-ны үед  хүлээгдэх тэтгэврийн хэмжээ нь сангийн нөөцийг  хэр өгөөжтэй  хөрөнгө 
оруулалтанд ашиглахаас ихээхэн шалтгаална (Хавсралт 5, Зураг 40).  Сангийн хөрөнгө 
оруулалтын өгөөж нь цалингийн өсөлттэй адил хэмжээнд байх тохиолдолд ТБХТ-ны тэтгэвэр 
тооцох хувь хэмжээ нь тэтгэврийн нас ба шимтгэлийн хэмжээ нь адил НДТ-ныхтой нэг түвшинд 
байна (Шинэчлэл 2E).  Санхүүгийн зах зээлийн гүйцэтгэл сайн байж, сангийн хөрөнгө оруулалт нь 
цалингийн өсөлтөөс 2%-иар илүү өгөөжтэй байх тохиолдолд тэтгэвэр тооцох хувь хэмжээ 70% 
эсвэл түүнээс дээш хувьд ч хүрч болно. Харин санхүүгийн зах зээл хангалттай сайн хөгжөөгүй, 
хөрөнгө оруулалтын өгөөж нь цалингийн өсөлтөөс 2%-иар бага байх тохиолдолд тэтгэвэр тооцох 
хувь 30% -иас ч доош орж болзошгүй.   

 
71.  ТБХТ -нд орж 1960 оноос хойш төрсөн ажиллагсадын төлсөн шимтгэлийг  тусгай 
санд шилжүүлэхийн зэрэгцээ одоогийн тэтгэвэр авагчид болон 1960 оноос өмнө төрсөн одоо 
ажиллаж байгаа хүмүүс тэтгэвэрт гарахад тэдний  тэтгэврийг тавих, мөн тахир дутуугийн 
болон тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийг  үргэлжлүүлэн олгох хэрэгцээ байсаар байх болно.38  
Ингэснээр  төсвийн татаасыг их хэмжээгээр нэмэгдүүлэх шаардлага гарах бөгөөд шилжилтийн энэ 
шатанд хуваарилалтын зарчмаар хийх нийт төлбөрийн хэмжээ хоёр дахин өсч ДНБ-ий  5% -д 
хүрнэ (Хавсралт 5, Зураг 41). 

 

                                                 
38 Энэ хувилбарт, тахир дутуугийн болон тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийг  шинэчлэлийн өмнөхтэй нэг 
түвшинд, эв санааны зарчмын үндсэн дээр олгоно гэж үзлээ. ТБХТ-ы хүрээнд  тахир дутуу болсон, 
тэжээгчээ алдсан иргэдийн хувьд  нэрийн дансны тэнцэл нь хуулинд заасан тэтгэвэр авахад хүрэлцэхгүй бол 
эв санааны зарчмаар нэмж олгох, харин тэнцэл нь илүү байх тохиолдолд зөрүүг хадгалах байдлаар явна гэж 
тооцлоо.  
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72.  Монгол улс ТБХТ-нд шилжих хувилбарын тухайд тулгарах эрсдлүүд нь  боломжит 
өгөөжөөс илүү байна. Цалингийн өсөлтөөс давсан хөрөнгө оруулалтын өгөөж нь ийм хөрөнгө  
оруулалтын эрсдэлтэй харьцуулахад бага байхаас гадна хөрөнгө оруулалтын эрсдлээс 
даатгуулагчдын авах тэтгэвэр тогтоох хувь хэмжээ шууд хамаарах байдал нь  даатгуулагчдын 
энэхүү тогтолцоонд итгэх итгэл, хамрагдалтанд нөлөөлнө.  Түүнчлэн одоогоор ийм  төрлийн 
тогтолцоог дэмжих зохицуулалтын болон санхүүгийн дэд бүтэц, өрсөлдөх чадвар, бусад 
шаардлагатай дэмжлэгийн орчин нөхцөл дотоодын санхүүгийн зах зээлд хараахан бий болоогүй 
байгаа бөгөөд ойрын ирээдүйд ч бүрдэх боломжгүй. Дээрх төрлийн  хуримтлалын санг олон улсын 
зах зээл дээр байршуулж болох ч   гүйцэтгэгчтэй/агенттай холбоотой гарч болох эрсдлүүдийг  
Монгол улсын одоогийн хууль эрх зүй, зохицуулалт, удирдлага хяналтын тогтолцооны хүрээнд 
зохистой шийдвэрлэх боломжгүй юм. 

 
В2. Байнгын тахир дутуугийн тэтгэврийн даатгал   

 
73.  Заавал даатгуулах тахир дутуугийн тэтгэврийн даатгал нь ажиллах хугацаандаа 
хөдөлмөрийн чадвараа алдаж, орлого олох боломжоо алдсан иргэдийг орлогын тодорхой эх 
үүсвэрээр хангах зорилготой. Бусад даатгалын нэгэн адилаар тахир дутуугийн даатгалд хамрагдах 
сэдэл сонирхлын асуудал тулгардаг. Энэ даатгалыг  заавал даатгуулах хэлбэртэй байлгахын гол 
шалтгаан нь иргэд ихэнхдээ хөдөлмөрийн чадвар алдах эрсдлийг дутуу үнэлдэг ба зөвхөн хамгийн 
их эрсдэлтэй бүлэг л даатгуулах хандлагатай байдагт оршино. Ийм даатгал нь иргэдийг эрсдэлтэй 
зан үйлд хөтлөх ёс суртахууны сөрөг үр дагавар бий болгох магадлалтай байдаг. Мөн хөгжиж буй 
ихэнх улс орнуудад тахир дутуугийн хувийн даатгал хөгжих зах зээл маш хязгаарлагдмал байдаг. 
Тиймээс тахир дутуугийн даатгалыг заавал даатгуулах хэлбэртэй байлгах нь дээрх асуудлуудыг 
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шийдвэрлэх арга хэрэгсэл болно.39  Энэ төрлийн тэтгэвэр авах нөхцөл бүрдсэн иргэдийн ажил 
хийх сонирхол бага байх учраас хөдөлмөрийн зах зээл дэх оролцоо буурахад нөлөөлж болзошгүй. 
Эцэст нь тахир дутуугийн тэтгэвэр авах шалгуурыг бодитойгоор үнэлж баталгаажуулах нь 
хүндрэлтэй байдгаас ийм тэтгэвэрт зориулах нийт өртөг зардал өндөр байх хандлагатай.    
 
74.  Одоогийн нийгмийн даатгалын тогтолцоонд тахир дутуугийн хоёр төрлийн тэтгэвэр 
олгодог бөгөөд хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан (70% болон түүнээс дээш хувиар алдсан) 
болон хагас алдсан (50-70% алдсан) тохиолдолд тус тус олгодог.  Тэтгэврийг: (a) хөдөлмөрийн 
чадвараа бүрэн алдсан тохиолдолд тэтгэвэр тогтоох хувь хэмжээг 60%-иар; (б) хөдөлмөрийн 
чадвараа хагас алдсан нөхцөлд тэтгэвэр тогтоох 60%-ийг хөдөлмөрийн чадвараа алдсан хувиар 
үржүүлж тооцох замаар тогтоодог. Бүрэн хэмжээний тэтгэвэр авахын тулд 1960 оноос өмнө төрсөн 
ажиллагсад 20 жил,  1960 оноос хойш  төрсөн ажиллагсад 15 жил ажилласан байх шаардлагатай. 
Тэтгэврийн доод хэмжээ нь өндөр насны тэтгэвэрийнхтэй ижил.40 Тахир дутуугийн тэтгэвэр авах 
шалгуур хангаж  байгаа эсэхийг эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын комисс үнэлж, үйлдвэрийн 
осол  мөн эсэхийг ажил олгогчийн хяналт бүртгэлийн комисс тогтооно. Тэтгэвэр нь тухайн 
иргэний тахир дутууг баталгаажуулсан өдрөөс эхлэн нөхөн сэргээлт хийж дууссаныг тодорхойлох 
хүртэл хугацаанд олгогдоно.   
 
75.  Тахир дутуугийн тэтгэврт нийт шимтгэлийн яг хэдэн хувийг зарцуулах тухай  
тодорхой заалт байхгүй. 1999-2008 онд, цалингийн 4%-ийг тахир дутуугийн болон тэжээгчээ 
алдсаны нийгмийн даатгалын зардал, даатгалын удирдлага захиргааны зардалд зориулдаг байсан.41 
2011 оны байдлаар  өндөр насны, тахир дутуугийн болон тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэрт зориулсан 
хөрөнгийн 15% нь тахир дутуугийн тэтгэвэрт зарцуулагдсан байна. Энэ тэтгэврийг нийт 53400 
иргэн авсан нь өндөр насны, тахир дутуугийн болон тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр авагч нийт 
иргэдийн 18%-ийг эзэлж байна.  2011 онд тахир дутуугийн тэтгэвэрт  нийт шимтгэлийн 22% 
орчим хувийг зарцуулжээ. Хэрэв тахир дутуугийн тэтгэврийг тусад нь санхүүжүүлнэ гэж үзвэл 
хөдөлмөрийн хөлснөөс 3,1%-ийн шимтгэл төлдөг байх шаардлагатай болно.  Тахир дутуугийн 
тэтгэврийн хэмжээ нь шимтгэл төлсөн дундаж хөдөлмөрийн хөлсний 29,4%-тай тэнцэж байна.  

 
76. Тахир дутуугийн тэтгэврийн дизайны асуудалд цааш нь гүнзгийрүүлэн дүн шинжилгээ 
хийх шаардлагатай бөгөөд дараах хэд хэдэн асуудлыг харгалзан үзэх ёстой. Үүнд::  

 
• Тахир дутуугийн тэтгэвэрт тухайлан зориулсан шимтгэлээс бүрдсэн дундын сангаас 

энэ тэтгэврийг санхүүжүүлэх, тэтгэврийн дизайн болон өртөг зардал нь хүн ам зүйн 
өөрчлөлт болон ийм тэтгэвэр авах хэрэгцээнд үндэслэсэн байх,  

• Тэтгэвэр тооцох томьёо нь цалин хөлстэй холбоогүй цэвэр даатгалын бүтээгдэхүүн 
болох тогтмол суурь хэсэг, мөн орлогын мэдрэмжтэй бүрэлдэхүүн хэсгийн аль алиныг 
багтаасан байх. Энэ нь цалин хөлсийг үнэн зөв мэдээлэх хөшүүрэг болох,    

                                                 
39 Эстелл Жеймс, Тахир дутуугийн нийгмийн даатгал, 2010. 
40 1960 оноос өмнө төрсөн ажиллагсадын хувьд  хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний 75%, 1960 оноос 
хойш төрсөн ажиллагсадын хувьд улсын дундаж хөдөлмөрийн хөлсний 20%, дээр 15 жилээс дээш ажилласан 
жил тутамд дундаж цалингийн 0.5%-ийг нэмж тэтгэврийн хэмжээг тогтоодог. 
41 2008 онд хуулинд оруулсан өөрчлөлт нь тахир дутуугийн болон тэжээгчээ алдсаны нийгмийн даатгалын 
зардал, даатгалын удирдлага захиргааны зардалд шимтгэлийн хэдэн хувийг зарцуулахыг тухайлан заагаагүй. 
Нэрийн дансанд тооцдог шимтгэл нь 13,44%   байгаагаас үндэслэн,  үлдсэн хэсэг болох нийт шимтгэлийн 
4% буюу цалингийн 0, 56% нь дээрх зардлуудад зориулагддаг гэж ойлгож байна.  
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• Энэ тэтгэврийн доод хэмжээг тогтоохдоо хүрэлцээт байдлыг нь харгалзахын зэрэгцээ 
тахир дутуу биш иргэд зохиомлоор энэ тэтгэвэрт хамрагдах оролдлого хийхээс 
сэргийлэх үүднээс тэтгэврийн хэмжээг хангалттай доогуур тогтоох,     

• Өндөр насны тэтгэврийн насанд хүрсэн тахир дутуу иргэний  тэтгэврийг зогсоож, 
өндөр насны тэтгэвэр олгох,     

• Жилд олгох тэтгэврийн хэмжээг тооцож автоматаар индексжүүлэх,  
• Ёс суртахууны сөрөг үр дагавраас сэргийлэх үүднээс тэтгэврийн эрх үүсэх ажилласан 

жилийн шаардлагыг хангалттай урт байлгах.  
 
77.  Тахир дутуугийн тэтгэврийн түвшинг тогтооход уг тэтгэврийн хүрэлцээт байдал ба 
санхүүгийн хувьд даахуйц байх гэсэн хоёр асуудлын аль алиныг  бодолцох ёстой.  Шимтгэл 
болон тэтгэврийн түвшний ялгаатай хувилбаруудыг тооцож үзлээ. 2%-ийн шимтгэл төлөхөд 
эрэгтэй ажиллагсадын дундаж хөдөлмөрийн хөлсний 19%-тай тэнцэхүйц хэмжээний тэтгэвэр 
олгогдохоор байгаа42 бөгөөд урт хугацаанд энэ нь 10% болж буурна.43 Дундаж хөдөлмөрийн 
хөлсний 19%-тай тэнцэхүйц хэмжээний тахир дутуугийн тэтгэвэр олгоно гэдэг нь II давхаргын 
нийгмийн даатгалын тэтгэвэр тогтоох хувь хэмжээний талаас арай бага хэмжээнд байна гэсэн үг. 
Эдгээр нь тахир дутуугийн тэтгэврийн тогтолцооны дизайн болон тэтгэврийн хэмжээтэй 
холбоотой авч үзэх асуудлын дөнгөж эхлэл юм. 

 
78.  Тахир дутуугийн зэрэг тогтоох, баталгаажуулах, тэтгэврийн хэмжээ болон 
санхүүгийн өртөг зардалд ихээхэн нөлөөтэй дизайны болон  хэрэгжилтийн хэд хэдэн асуудал 
байна. Үүнд: 
 

• Тэтгэвэр авах шалгуурыг  хангасан эсэхийг тодорхойлох үйл явц, эмнэлэг 
хөдөлмөрийн магадлалын комиссын бүрэлдэхүүн, дахин баталгаажуулахад 
тавигдах шаардлага, журам зэрэг нь тахир дутуугийн тэтгэвэр авах сэдэл, 
сонирхолд чухал нөлөөтэй.44  

• Энэ хэлбэрийн тэтгэврийн санхүүгийн өртөг зардлыг хязгаарлаж,  тахир дутуу 
иргэдийг хөдөлмөрийн зах зээлд эргэн оруулан хөдөлмөр эрхлэх сонирхол 
эрмэлзлийг бий болгож чадсан улс орнуудын хувьд тэтгэвэр авч байгаа тахир дутуу 
иргэдийг өмнө нь ажиллаж байсан ажлын байранд биш ч өөр орон тоон дээр 

                                                 
42 2008 оны байдлаар нэг шимтгэл төлөгчид ноогдож байсан тахир дутуугийн тохиолдлыг үндэслэн ирээдүйд 
ийм түвшинд үргэлжилнэ гэж тооцлоо.  Бодлого боловсруулагчдын зүгээс энэ тэтгэврийн түвшинг ямар 
хэмжээнд байлгахыг зорьж байгааг тодорхой болгосны дараа энэ тэтгэврийн доод хэмжээ болон орлогын 
мэдрэмжтэй хэсгийг  дахин тооцоолох боломжтой.   
 
43 2008 оны байдлаар нэг шимтгэл төлөгчид ноогдож байсан тахир дутуугийн тохиолдлыг үндэслэн ирээдүйд 
ийм түвшинд үргэлжлэнэ гэж тооцлоо. Суурь судалгаа болон PROST-ийн тооцооллоос харахад хөдөлмөрийн 
хөлсний хэмжээ өснө.    
 
44 Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын комисс хэр бодитой дүгнэлт гаргадаг талаар энэ тайлан дүгнэх 
боломжгүй юм.  Зарим улс оронд тахир дутуугийн тэтгэврийн эрх үүсгэх, баталгаажуулах, дахин эрх 
олгох тодорхойлолтыг сонирхогч талуудын төлөөллийг оролцуулсан хороо олгодог. Тахир дутуугийн 
заавал даатгуулах даатгалыг хувийн сектороор дамжуулан хийдэг улс орнуудад ийм тэтгэвэр авах 
тодорхойлолтыг янз бүрийн бүлгийн эрх ашгийг төлөөлөх ажилчид болон даатгалын компаны төлөөлөл 
оролцсон хорооноос шийдвэрлэдэг. Монгол орны хувьд даатгалын салбар сайн хөгжөөгүй учир  ийм 
хэлбэрийн арга зүйг хэрэгжүүлэхэд тохиромжтой биш байж болох юм.  
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ажиллах боломж олгосон  ажил олгогчдыг дэмжих, урамшуулах аргыг ашигласан 
байдаг. 45  

• Тахир дутуу болох, үйлдвэрийн осол гэмтлээс  урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ 
авах нь тахир дутуугийн тохиолдол болон тэтгэврийн нийт өртгийг багасгах бас нэг 
арга юм.  

 
В3.  Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр  

 
79.  Тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийн хөтөлбөрийг өрхийн нэг тэжээгч нас барж ар 
гэрийнхэн нь орлогын эх үүсвэрээ алдсан тохиолдолд тухайн гэр бүлийг дэмжих зорилгоор бий 
болгодог.  Тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийн хөтөлбөр нь хоёр үндсэн зорилготой: а) ядуурлаас 
урьдчилан сэргийлэх, б) тэжээгч нь нас барсан гэр бүлийн бусад гишүүдийн хэрэглээ огцом 
буурахаас сэргийлэх явдал. Тиймээс тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр нь хөдөлмөр эрхлэх боломжгүй 
ар гэрийнхнийг дэмжихэээр  зохиогдсон байдаг. Тэжээгчээ алдсаны даатгалыг заавал даатгуулах 
хэлбэртэй байлгадаг шалтгаан нь ажиллагсад ийм эрсдлийг дутуу үнэлснээс болж даатгалд 
хамрагдахгүй байх, ар гэрийнхэндээ  зориулж мөнгө хадгалахгүй байдагтай холбоотой. Тэжээгчээ 
алдсаны тэтгэврийн даатгалд заавал хамрагдсанаар даатгуулагчийн гэр бүлийн гишүүд  сайн 
дурын хадгаламж болон даатгалын зарим орлогоос гадна амьжиргаандаа зарцуулах орлогын эх 
үүсвэрийг бүрдүүлнэ.    
 
80.  1960 оноос хойш төрсөн даатгуулагч нас барсан тохиолдолд сүүлийн гурван жилийн 
сарын дундаж цалингийн 40%-тай тэнцэх хэмжээний  тэтгэвэр олгох бөгөөд энэ хэмжээ хоёр 
буюу түүнээс дээш тэжээлгэгчтэй тохиолдолд тэжээлгэгч бүр дээр 10%-ийн тэтгэврийг 
нэмж тооцдог. Тэтгэвэр нь сарын дундаж цалингийн  60%-иас хэтрэхгүй байна.  Бэлэвсэн 
эхнэр/нөхөр тэжээгч нь нас барсан  өдрөөс эхлэн тэтгэврийн нас хүртлээ авна. Бага насны 
хүүхдүүд тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийг 16 нас хүртлээ, хэрвээ оюутан бол 19 нас хүртлээ авах ба 
эсвэл хөдөлмөрийн  чадвараа түр алдсан хугацаанд авна.46  НДТ-ны хүрээнд тэжээгчээ алдсаны 
тэтгэврийн доод хэмжээ өндөр насны тэтгэврийнхтэй адил. 

 
81.  Тахир дутуугийн тэтгэврийн нэг адилаар тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийн даатгалд 
зарцуулах шимтгэлийн хувь хэмжээ нь  тодорхой заагдаагүй.  2011 оны байдлаар 21800 иргэн 
(түүний дотор 1700 хүүхэд) тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр авч, үүнд тэтгэврийн нийт зардлын  7.3% -
ийг зарцуулсан байгаа нь шимтгэл төлсөн цалингийн 1.5%-ийг хуваарилалтын зарчмаар энэ 
тэтгэвэрт төлсөн гэсэн үг юм.47 
 
82.  Тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийн түвшинг тогтооход уг тэтгэврийн хүрэлцээт байдал 
ба санхүүгийн хувьд даахуйц байх гэсэн хоёр асуудлын аль алиныг  бодолцох ёстой.  Шимтгэл 
болон тэтгэврийн түвшний ялгаатай хувилбаруудыг тооцох эхлэл болгон ирээдүйн тэтгэврийн өөр 

                                                 
45 Эстелле Жеймс, Тахир дутуугийн нийгмийн даатгал, 2010. 
46 Тэтгэвэр авах эрх бүхий гэр бүлийн хөдөлмөрийн чадваргүй гишүүд: 16-аас доош насны төрүүлсэн буюу үрчилсэн 
хүүхэд (сурдаг бол 19 нас хүртэл), асран хамгаалах хүнгүй 16 хүртэлх насны ач/зээ ба ах эгч дүү, төрөлхийн тахир дутуу 
буюу 16 наснаас өмнө тахир дутуу болсон ач/зээ ба ах эгч дүү, тэтгэврийн насны, тахир дутуу, харж хандах хүнгүй эцэг 
эх, эхнэр нөхөр, өвөг эцэг/эх, ах эгч дүү, 8 хүртэлх насны хүүхдээ асраад ажил хийгээгүй эцэг/эх эсвэл эхнэр/нөхөр, 
өндөр насны буюу эсвэл бүрэн тахир дутуугийн тэтгэвэр авагч нас барсан бол түүний ач/зээ, дүү зэрэг ар гэрийн 
тэжээлгэгчид, хойд эцэг/эх, төрсөн эцэг/эхээсээ тэтгэвэр авдаггүй дагавар хүүхэд, сураггүй алга бологсдын гэр бүлийн 
тэжээлгэгчид г.м байж болно.  
47 Нас барсан нэг даатгуулагчийн цаана  хэд хэдэн тэжээлгэгч ногдож байгаа учир энэ тооны ард хичнээн шимтгэл 
төлөгч байсныг тооцох боломжгүй байна. Түүнчлэн  НДЕГ-т шимтгэл төлөгчдийн нас баралтын түвшний талаар 
өнгөрсөн хугацааны тоо мэдээлэл байхгүй байна.   
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өөр түвшинг тооцож үзлээ.48 Энэхүү тооцооны үр дүнгээс харахад  энэ зориулалтаар цуглуулах 
шимтгэлийн хэмжээ 1.5% байхад тэжээгчээ алдсан ар гэрийнхэнд дунджаар хөдөлмөрийн хөлсний 
35%-тай тэнцэх хэмжээний тэтгэвэр очихоор байна.49  Энэ бол тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийн 
тогтолцооны дизайн болон тэтгэврийн хэмжээтэй холбоотой авч үзэх асуудлын дөнгөж эхлэл 
бөгөөд энэ тэтгэврийн доод хэмжээ болон бусад хувилбаруудын санхүүгийн өртөг зардлыг  
тооцоогүй болно. Гэхдээ заавал даатгуулах хэлбэрээр, энэ тэтгэврийн зориулалтаар 1.5%-ийн 
шимтгэл бий болгоход  тэжээгчээ алдсан ар гэрийнхэнд багахан дэмжлэг үзүүлэхэд хүрэлцээтэй 
байх тооцоо гарч байна. Тэтгэврийн тогтолцооны шинэчлэлийн  дизайныг сонгоход тэжээгчээ 
алдсаны тэтгэврийн хэмжээ,  үргэлжлэх хугацаа зэрэг нь ажиллагсадын хувьд амь насны бусад 
даатгалын болон хадгаламжийн хэлбэрийг эрэлхийлэх, тэжээгчээ алдсан ар гэрийнхний орлогын 
бусад эх үүсвэр эрэлхийлэх сэдэл сонирхолд нөлөөлнө гэдгийг анхаарах хэрэгтэй.  Үүнээс гадна 
шимтгэлийн хувь өндөр байх тусам цалин хөлсөө үнэн зөв мэдээлэхгүй байх явдал нэмэгддэг.    

 
83. Тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийн дизайны асуудлыг цааш нь гүнзгийрүүлэн дүн 
шинжилгээ хийх шаардлагатай бөгөөд дараах хэд хэдэн асуудлыг харгалзан үзэх ёстой. Үүнд:  

 
• Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр нь энэ тэтгэвэрт тухайлан зориулсан шимтгэлээс бүрдсэн 

дундын сангаас санхүүжих даатгалын бүтээгдэхүүн байх,   
• Тэтгэвэр тооцох томьёо нь цалин хөлснөөс хамааралгүй тогтмол суурь хэсэг болон 

орлогын мэдрэмжтэй бүрэлдэхүүн хэсгийн аль алиныг багтаасан байх (Энэ нь цалин 
хөлсийг үнэн зөв мэдээлэх хөшүүрэг болох),    

• Жилд олгох тэтгэврийн хэмжээг тооцож автоматаар үнийн индексжүүлэлт хийх,  
• Энэ тэтгэврийн урт хугацааны актуар тооцоог хийхдээ тухайн хугацаанд шимтгэлээс 

цуглах орлогыг тооцохын зэрэгцээ хүн ам зүйн өөрчлөлт, нас баралтын түвшин зэргийг 
харгалзах. 

 
Г. III давхарга – Сайн дурын тэтгэврийн хадгаламж    
 
84.  Ажил мэргэжлийн болон хувийн хадгаламжийн нэмэлт механизмууд нь өндөр настны 
орлогыг баталгаажуулах нэг чухал хэрэгсэл болдог. Энэ арга хэрэгслийг сонгох  үндэслэл  нь:  
 (а) хүн амын насжилт хурдацтай явагдаж, өндөр настны хүн ам зүйн ачааллын түвшин 
нэмэгдэж байгаатай холбоотойгоор тэтгэврийн даатгалын тогтолцоо нь ирээдүйд  өндөр настны 
тэтгэврийн өмнөх орлогын  дөнгөж 35-45%-тай тэнцэхүйц орлогыг л хангах магадлалтай байгаа 
учраас  нэмэлт орлого зайлшгүй шаардлагатай;  
 (б) гэр бүлийн уламжлалт бүтэц өөрчлөгдөж, хамтдаа амьдрах хүмүүсийн тоо буурч байгаа 
явдал нь  өндөр насны орлогын баталгааг хангах хадгаламжийн бусад  хувилбаруудыг сонгох 
шаардлагатай иргэдийн тоог нэмэгдүүлж байна;  
 (в) ажил мэргэжлийн сайн дурын схем нь  өөр өөр байгууллага, үйлдвэр аж ахуйн газар 
хоорондын ялгаатай дэмжлэг туслалцааг нөхөх  боломж бүрдүүлнэ;  
 (г) ажил мэргэжлийн сайн дурын хадгаламжийн ийм механизм үйлдвэр аж ахуйн газрууд, 
засгийн газрын ажил олгогчдын эдийн засгийн  үр ашигтай байдлыг нэмэгдүүлэхэд хувь нэмэр 
оруулна;  

                                                 
48 Тооцоонд хүн амын нас баралтын түвшин одоо байгаа түвшинд үргэлжилнэ гэж үзлээ. Бодлого боловсруулагчдын 
зүгээс энэ тэтгэврийн түвшинг ямар хэмжээнд байлгахыг зорьж байгаагаа тодорхой болгосны дараа энэ тэтгэврийн доод 
хэмжээ болон орлогын мэдрэмжтэй хэсгийг  дахин тооцоолох боломжтой. 
49 Нас баралтын түвшин НҮБ-ын хийсэн хүн амын хэтийн тооцоололд суурилсан. Нийт цалин хөлсний 
одоогийн суурь нөхцөл болон шинэчлэлийн PROST тооцооллын дагуу өсөхөөр тооцсон.  
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 (д) хувийн хэвшлийн тэтгэврийн сан нь санхүүгийн зах зээлийн хөгжил, тогтвортой 
байдлыг дэмжинэ. Энэ нь эргээд  эдийн засгийн хөгжлийг дэмжих боломж бүрдүүлнэ.   
 
85.  Хэдийгээр нэн чухал боловч ажил мэргэжлийн болон хувийн хадгаламжийн нэмэлт 
механизмууд одоогоор Монголд байхгүй байна. Татварын албанд тэтгэврийн сан удирдан 
ажиллуулахаар албан ёсоор  бүртгүүлсэн эрх бүхий байгууллага  шимтгэлийн орлогыг татвараас 
чөлөөлүүлэх зохицуулалт байхгүй байна.  Үүнээс гадна тэтгэврийн бүтээгдэхүүн нийлүүлэх 
үзэгдэл  амь насны даатгалын үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллагуудын дунд дөнгөж эхэлж байна. 
Мөн зарим нэг байгууллага ажилтнууддаа зориулсан тэтгэврийн нэмэлт механизм бий болгох 
эхлэл байгаа ч энэ нь татварын хөнгөлөлт эдлэх боломжгүй, хууль эрх зүйн зохицуулалтгүй байна.  
Энэ байдал нь ажил мэргэжлийн тэтгэврийн хадгаламжийн механизм хөгжихөд саад болж байна. 
 
86.  Ажил мэргэжлийн  тэтгэврийн хадгаламжийн механизмын зохицуулалт нь дараах 
шинж чанарыг агуулсан байвал зохино (Зураг 22). Үүнд:   
 (а) Ийм схем нь шимтгэлийн, мөн бүрэн хуримтлалын зарчмаар ажиллах, хуримтлагдсан 
тэтгэврийн эрх нь шилжих боломжтой байх,  хуримтлагдсан эрхээс  ямар хэмжээний тэтгэвэр авах 
боломжтойг баталгаажуулсан ил тод механизмтай байх,  
 (б) дансны хуримтлалыг шилжүүлэх бүрэн боломжтой байх;  
 (в) данс болон хөрөнгө оруулалтын менежментийг санхүүгийн спонсор ажил олгогчтой 
хийсэн гэрээний үндсэн дээр тусгай зөвшөөрөл/лиценц бүхий санхүүгийн бие даасан зуучлагчаар 
дамжуулан хийх зохицуулалттай байх;  
 (г) тодорхой түвшнээс давсан дансны тэнцэлыг аннуит зарчмаар тодорхойлсноор эрсдлийг 
зохицуулах хэрэгсэлтэй болох;  
 (д) зохицуулалтын болон хяналтын чадавхийг бэхжүүлснээр ажил олгогчийн зүгээс 
минимум стандартыг дагаж мөрдөх, хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах явдлыг сайжруулах;  
  (е) бүртгэлийн үнэн зөв, ил тод байдлыг хангах, мөн захиргааны зардлыг бууруулахад 
чухал ач холбогдолтой бүртгэлийн нэгдсэн зохицуулалтыг бий болгох.50  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
50 Зарим улс оронд төвлөрсөн байдлаар бүртгэлийг хөтлөх тусгай байгууллагыг ашигладаг.   
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Зураг 22. Санал болгож буй ажил мэргэжлийн болон хувийн тэтгэврийн зохицуулалтууд 

 
Асуудлууд 

 
Нөхцлүүд/параметрүүд 

 
Загвар Шимтгэлд суурилсан  
Санхүүжилт  Бүрэн хуримтлалын зарчим 
Татвар  Татварын бодлогыг тогтвортой байлгах  (ж нь.  Чөлөөлөлт, Чөлөөлөлт, 

Татвар ногдуулалт, ЭСВЭЛ  Татвар ногдуулалт,  Чөлөөлөлт, Чөлөөлөлт), 
Татвараас чөлөөлөх ажилтны төлөх шимтгэлд дээд хязгаар тавих (гэр 
бүлийн татвар ноогдуулах орлогын хувиар болон хөдөлмөрийн хөлснөөс 
төлөх хэмжээний дээд хязгаарын хувиар), 

Санхүүжилт Хувь хүний, ажил олгогчийн ба ажилтны төлөх шимтгэл. 
Ашиглалтын 
асуудлууд  

Ашиглаж эхлэх нөхцлүүдийг (бөөнөөр, үе шаттайгаар, жил тутамд) 
боловсруулах,  
Ашиглаж эхлэх насыг нийгмийн даатгалын тэтгэврийн настай ойр тогтоох, 
гэхдээ ажилгүй болсон болон бусад тодорхой  нөхцөл үүссэн тохиолдолд 
дээрх наснаас өмнө ашиглахыг зөвшөөрөх,   
Татварын асуудлыг бодолцох,    

Зохицуулалт Хөрөнгө оруулалтын удирдлага, хууль ёсны асран хамгаалагч, дансны 
удирдлага зохицуулалтыг боловсронгуй болгох, 
Итгэмжлэгдсэн зөвлөлийн үүрэг роль, хүлээх хариуцлага; засаглалын 
стандартыг тодорхой болгох, 
Тэтгэврийн хувийн хэвшлийн зах зээл хөгжихэд шаардагдах зохицуулалт, 
дэд бүтцийг бий болгох,   

Хяналт удирдлага  Хяналтын чадавхийг сайжруулах. 
 
Д.  Шилжилтийн үеийн зохицуулалтууд  
 
87.  Энэ хэсэгт, 1960 оны өмнө ба хойно төрсөн иргэдийн тэтгэвэр тооцох хувь хэмжээний 
хэт ялгаатай байдлыг бууруулах зорилготой шилжилтийн үеийн арга хэмжээний 
хувилбаруудыг авч үзэн, тэтгэврийн доод хэмжээний баталгааг  халж зорилтот бүлэгт 
чиглэсэн нийгмийн тэтгэврийг бий болгох үйл явцыг  дэлгэрүүлэн танилцуулна.   

 
88.  Шилжилтийн үеийн нэг  хувилбар нь, 1960 оноос хойш төрсөн ажиллагсадын 
тэтгэвэр тооцох хувь хэмжээг сайжруулах 10 жилийн хугацаатай хөтөлбөрийг  дараах 
байдлаар хэрэгжүүлж болох юм. Үүнд:             

 
i) 2015-2024 оны хооронд тэтгэвэрт гарах эмэгтэй, 2020-2029 оны хооронд тэтгэвэрт 

гарах эрэгтэйчүүдийн тэтгэврийн хэмжээг тодорхойлоход НДТ болон цалинд 
жишсэн баталгаат тэтгэврийн томьёонуудын аль алиныг ашиглана. Хоёр томьёо 
ашиглан тооцсон  хоёр тэтгэврийн хоорондын зөрүүг нэмэлт тэтгэврийн хэлбэрээр, 
тусгай графикийн дагуу олгоно (Хүснэгт 7).  

ii) Энэ нэмэлт тэтгэврийг нийгмийн даатгалын тогтолцооны хүрээнд олгож байгаа 
тэтгэврүүдээс тусад нь нэмж олгох бөгөөд төсвөөс санхүүжүүлнэ. Ийм маягаар 
хэрэгжүүлбэл хожим энэ нэмэлт тэтгэвэр нь ирээдүйн тэтгэвэр авагсадын заавал 
авах хууль ёсны тэтгэвэр болохгүй юм.  
Нэмэлт тэтгэврийг бусад тэтгэврийн нэг адил аргаар индексжүүлнэ. Ийм хөтөлбөр 
нь шилжилтийн хугацаанд 1960 оноос хойш төрсөн иргэдийн тэтгэвэр тогтоох хувь 
хэмжээ буурах явдлаас сэргийлнэ. Мөн зорилтот бүлэгт чиглэсэн нийгмийн 
тэтгэвэр нь тэтгэврийн доод хэмжээний баталгаа болон нийгмийн халамжийн 
тэтгэврийг халснаас гарах хүндрэлээс орлого багатай ахмад настныг хамгаална. 
Төсвийн санхүүжилттэй нэмэлт тэтгэврийг хэрэгжүүлэх энэ үйл явц нь тэтгэврийн 
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тогтолцооны парамерт үзүүлэлтийн шинэчлэлийн үр дүнд тэтгэвэр тогтоох хувь 
хэмжээ дээшлэх цаг үетэй давхцана (Хүснэгт 7).   

 
 Хүснэгт 7: 1960 оноос өмнө ба хойно төрсөн даатгуулагчдын тэтгэврийн ялгаатай 

байдлыг бууруулах шилжилтийн хөтөлбөрийн график  
 

 
 

Жил 51 

Нэмэлт тэтгэвэр  -  
ЦЖБТТ болон НДТ-
ы  хүрээнд тооцсон 
тэтгэвэр хоорондын 

зөрүүний хувь  
1 90% 
2 80% 
3 70% 
4 60% 
5 50% 
6 40% 
7 30% 
8 20% 
9 10% 
10 0 

 
89.  Анхаарал хандуулах өөр нэг зүйл нь тэтгэврийн доод хэмжээний баталгааг халж, 
зорилтот бүлэгт чиглэсэн нийгмийн тэтгэврийг бий болгох шилжилтийг хэрхэн хийх тухай 
асуудал юм. Тэтгэврийн доод хэмжээний баталгааг халж, зорилтот бүлэгт чиглэсэн нийгмийн 
тэтгэврийг бий болгох үйл явц нь 1960 оноос хойш төрсөн иргэдийн хувьд сөрөг үр дагавартай 
байх магадлалтай. Ялангуяа бага орлоготой болон цөөн жил шимтгэл төлсөн иргэдийн хувьд 
тэтгэвэр тогтоох хувь хэмжээ ихээхэн буурах талтай.  Гэхдээ ийм үр дагавар, шилжилтийн үеийн 
арга хэмжээ авах хэрэгцээ шаардлага нь нэг талд нийгмийн даатгалаас олгож байгаа тэтгэврийн 
доод хэмжээ, нөгөө талд зорилтот бүлэгт чиглэсэн нийгмийн тэтгэврийн дээд хэмжээ 
хоорондын зөрүү хэр их байхаас хамаарна.52  Зорилтот бүлэгт чиглэсэн нийгмийн тэтгэврийн 
тогтоосон хэмжээ нь 1960 оноос хойш төрсөн иргэдийн авч байсан тэтгэврийн дундаж хэмжээтэй  
ойролцоо байх тохиолдолд ийм шилжилтийн арга хэмжээ хэрэггүй ч байж болох юм. Харин 
нийгмийн даатгалаас олгож байгаа  тэтгэврийн доод хэмжээ, нөгөө талд зорилтот бүлэгт чиглэсэн 
нийгмийн тэтгэврийн параметр үзүүлэлтүүд хоорондоо зөрүү ихтэй бол шилжилтийн хөтөлбөр 
шаардлагатай болно. Ийм хөтөлбөр хэрэгжүүлэх болбол дээр дурдсан 1960 оноос хойш төрсөн 
иргэдэд зориулсан шилжилтийн үеийн хөтөлбөртэй адил зарчмаар хэрэгжүүлэхийг санал болгож 
байна. Ийм маягаар энэ хоёр тэтгэвэр хоорондын зөрүүг зугуухан зөөлөлж болно.   

 
  

                                                 
51 Шилжилтийн эдгээр жилүүд нь эмэгтэйчүүдийн хувьд 2015 оноос, эрэгтэйчүүдэд 2020 оноос эхлэнэ.  
52 2010 оны эцсийн байдлаар, АДТ (101400 ₮/сард)-ний 60% нь 60960 ₮/сард байна.  Үүнтэй харьцуулж 
үзэхэд 1960 оноос хойш төрсөн эрэгтэй ажилтны авах тэтгэврийн доод хэмжээ нь дундаж цалингийн  20% 
(2020 онд), дээр нь 15-аас дээш ажилласан жил тутамд 0.5% нэмж тооцно. 2010 оны байдлаар энэ нь  22% * 
310000 ₮/сард буюу 68,200 ₮/сард байгаа нь АДТ-ий 60%-тай бараг тэнцүү байна.  
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IV.  МАЛЧИД БОЛОН ХУВИАРАА ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭГЧДИЙН ТУСГАЙ 
ХЭРЭГЦЭЭГ ШИЙДВЭРЛЭХ НЬ   

 
А.  Хамрагдалтын цоорхой 
 

90.  Монголын малчид, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид болон албан бус секторт ажиллагсад 
гэх мэт өнөөгийн тэтгэврийн даатгалын тогтолцоонд хамрагдахгүй байгаа иргэдийн хувьд 
өндөр насны орлого бий болгох үр дүнтэй стратеги дутагдаж байна. Хэдийгээр одоогоор 
тэтгэврийн насанд хүрсэн иргэдийн дийлэнх нь нийгмийн даатгалаас өндөр насны тэтгэвэр авч 
байгаа боловч 2009 оны байдлаар эдийн засгийн идэвхитэй  хүн амын зөвхөн тал орчим хувь нь 
даатгалд хамрагдаж байна (Хүснэгт 8).53 Ажиллах хүчний гуравны нэг орчмыг бүрдүүлдэг малчид, 
мөн ажиллах хүчний 15 хувийг бүрдүүлдэг хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийн аль аль нь даатгалд 
заавал шимтгэл төлөхөөс чөлөөлөгдсөн байдаг.  
 
 Хүснэгт 8: Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгсөд, тэтгэвэр авагсад, эдийн засгийн 

идэвхитэй  хүн ам 

 
Эх сурвалж:  Нийгмийн даатгалын статистикийн эмхтгэл, 2010. 

 
91.  1990-ээд оны эхэн үеийн эдийн засгийн шинэчлэлийн үеэс анх үүссэн, малчид, хувиараа 
хөдөлмөр эрхлэгчид болон цалингүй ажиллагсадын хувьд үүсээд байгаа даатгалын 
хамрагдалтын энэ цоорхой нь сүүлийн хэдэн жилд ноцтой асуудал болоод байна.  1990-ээд 
оноос өмнө эдийн засгийн ихэнх үйл ажиллагаа нь хоршоо,  нэгдэл, улсын үйлдвэрийн газруудаар 
дамжин хэрэгжиж, ажиллагсад нь ажиллах хугацаандаа тэтгэврийн баталгаагаа хангадаг 
тогтолцоотой байсан. Жишээ нь, нүүдэлчин малчид нэгдэлд нэгдэн орж, нэгдлийн эзэмшлийн мал 
малласныхаа төлөө малчид нэгдлээс цалин урамшуулал авдаг байсан.  Өөрчлөлт шинэчлэлийн 
дараа малчид, хөдөө аж ахуй эрхлэгчид болон хот суурин газрын олон ажиллагсад  эдийн засгийн 
бие даасан үйлдвэрлэгчид болсон бөгөөд тэд цалинтай ажиллаж,  мөн ажиллах хугацаандаа 
тэтгэвэр авах эрх нь бүрддэг байдал үгүй болсон.  Тэтгэврийн тогтолцоонд 20 жил шимтгэл төлсөн 
ажилтан наанадаж доод хэмжээний, бүрэн тэтгэвэр авах эрх үүсдэг. 2011 онд 60 нас хүрч байгаа 

                                                 
53 Энэхүү мэдээллийн чанарт бид төдийлэн найдахгүй байгаа боловч үүнийг нягтлах мэдээллийн өөр эх 
сурвалж байхгүй байна. 
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эрэгтэй ажилтан эдийн засгийн өөрчлөлт шинэчлэл эхэлж байх үед дөчөөд настай, өөрчлөлт 
шинэчлэлт эхлэхээс өмнө 20 орчим жил  ажилласан байх магадлалтай.  2015 оноос эхлэн 60 нас 
хүрэх эрэгтэйчүүд болон одоо 55 нас хүрч байгаа эмэгтэйчүүд шинэчлэл эхлэхээс өмнө бүрэн 
тэтгэвэр авах эрх үүсэхүйц шимтгэл төлж амжаагүй байх магадлалтай. Ойрын хэдэн жилд, шинээр 
тэтгэвэрт гарч байгаа иргэд хуучин тогтолцооны хүрээнд 10 жил шимтгэл төлсөн бол тэтгэврийн 
доод хэмжээг авна. 2014 оноос хойш тэтгэврийн насанд хүрэх ихэнх эмэгтэйчүүд, 2019 оноос 
хойш тэтгэврийн насанд хүрэх ихэнх эрэгтэйчүүдийн хувьд дээрх тэтгэвэр үйлчлэхгүй. Учир нь  
тэтгэвэр авах эрх үүсэхэд 15 жил шимтгэл төлсөн байх шаардлагатай.    

 
92.  Малчид, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээий 10%-тай 
тэнцэх хэмжээний сайн дурын шимтгэл төлж нийгмийн даатгалд хамрагдах боломжтой. 
Энэ нь 2010 оны эцсийн байдлаар, шимтгэлд сард 10800 төгрөг буюу жилдээ 130000 орчим төгрөг 
төлнө гэсэн үг. Эдийн засгийн идэвхитэй  хүн амын зөвхөн 5 орчим хувь л (2009 оны байдлаар 
52000 орчим хүн) ийм сайн дурын шимтгэл төлж байна.  Сайн дурын шимтгэл төлөгчдийн насны 
бүтэц болон  шимтгэл төлсөн хугацааны байдлыг  ажиглахад ихэнх нь тэтгэвэр авах эрх үүсэх 
ажилласан жилийн шалгуур хугацаа буюу 1960 оноос өмнө төрсөн ажиллагсадын хувьд 20 жил, 
харин  1960 оноос хойш төрсөн ажиллагсадын хувьд 15 жилийн шалгуурыг хангах зорилгоор 
шимтгэл төлж байгаа нь харагдаж байна.  Бүрэн болон хувь тэнцүүлсэн тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй 
тэтгэврийн насанд хүрсэн иргэдийн хувьд нийгмийн халамжийн тэтгэвэр авах боломжтой.   

 
Б.  Бодлогын хувилбарууд 

 
93. Даатгалын хамрагдалтын цоорхойг багасган малчид, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид 
болон албан бус секторт ажиллагсадын өндөр насны  тэтгэврийн орлогыг нэмэгдүүлэх гурван 
хувилбар байна:  
 

• Өнөөгийн даатгалын тогтолцооны албан журмын хамрагдалтын хүрээг өргөтгөх, 
эсвэл малчид, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид болон албан бус секторт ажиллагсдад 
тухайлан зориулсан даатгалын шинэ схемийг бий болгон тэднийг заавал 
хамруулах;   

• Татаасаар дэмжих шимтгэлийн тогтолцоог (ТДШТ) цоо шинээр нэвтрүүлэх замаар 
сайн дурын тэтгэврийн даатгалд хамрагдах сонирхол сэдлийг бий болгох;  

• Өнөөгийн нийгмийн халамжийн тэтгэврийн тогтолцоог халж, бага орлоготой  
ахмад настны зорилтот бүлэгт чиглэсэн нийгмийн тэтгэврийн тогтолцоог 
нэвтрүүлэх зэрэг болно.   
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Б1.  Малчид болон албан бус секторт ажиллагсадыг  заавал хамрагдах тэтгэврийн даатгалд 
хамруулах нь 

 
94. Малчид болон албан бус секторт ажиллагсадыг  заавал хамрагдах тэтгэврийн 
даатгалд хамруулах нь дараах хоёр сул талтай. Зорилтот бүлгийн хүн амын ихэнх нь маш бага 
орлоготой, албан журмаар заавал хамруулах шаардлага тавихад хүндрэлтэй. Ихэнх малчид болон 
албан бус секторт ажиллагсадын  орлого болон хөрөнгийн хэмжээ тун багаас гадна тэдний орлого 
ихээхэн хэлбэлзэлтэй байдаг. Засгийн газрын тооцоолсноор малчдын бараг гуравны хоёр нь 100-
аас доош тооны малтай бөгөөд энэ нь боломжийн амьдралын хэрэгцээг хангахад дэндүү багад 
тооцогддог.  Малчдын асуудлаарх төрийн бодлогод (2009 оны 6 сард батлагдсан) 100-аас доош 
тооны малтай малчдад өөр төрлийн нэмэлт орлогын эх үүсвэртэй болоход нь дэмжлэг үзүүлэхээр 
заасан.  
 
95.  Одоо сайн дурын үндсэн дээр даатгалд хамрагдаж байгаа малчид болон хувиараа 
хөдөлмөр эрхлэгчдийг заавал даатгалд хамруулж,  одоогийн ажил олгогч болон ажилтны 
төлж байгаа  нийт 14%-ийн шимтгэлийг  төлүүлнэ гэж тооцвол 130 мянган төгрөг байсан 
тэдний жилд төлөх шимтгэлийн хэмжээ 180 мянган төгрөг болж өснө. Эдгээр иргэдийн 
ихэнх нь 100-аас доош тооны малтай эсвэл хот суурин газрын албан бус секторт ажиллаж байгаа 
иргэдийн ихэнх нь дээрх хэмжээний тэтгэврийн шимтгэлийг төлөх бэлэн мөнгөний эх үүсвэргүй 
байх магадлалтай.  
 
96.  Түүнчлэн, тэтгэврийн ямар нэгэн хэлбэрт албан журмаар заавал хамруулах нь угаасаа 
хүндрэлтэй. Эдгээр ажиллагсдад жил бүр 8040  төгрөг төлөн эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдах 
шаардлага тавигддаг. Эрүүл мэндийн даатгалын жилийн төлбөр нь сайн дурын тэтгэврийн 
даатгалын  хамгийн бага шимтгэлийн хорины нэгтэй тэнцүү хэмжээтэй байна.  Гэсэн хэдий ч 
засгийн газрын тооцоолсноор 380 мянга орчим малчдын зөвхөн 94 мянга орчим нь энэ даатгалыг 
төлдөг.  
 
97.  Дээрхээс илүү их хэмжээний  тэтгэврийн шимтгэлийг хураах нь ихээхэн  бэрхшээлтэй 
тулгарна.  Малчдын гол үйл ажиллагаа нь ихэнхдээ бэлэн мөнгөний зах зээлээс гадуур явагддаг 
бөгөөд жилд цөөн хэдэн удаа мал болон малын гаралтай түүхий эдээ голчлон албан бус зах 
зээлийн шугамаар зарж борлуулдаг. Засгийн газар малчдын бэлэн мөнгөний орлогын талаар тун 
бага мэдээлэлтэй байдаг бөгөөд эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдсан байдлаас харахад тэднийг 
даатгалд хамруулах арга хэрэгсэл хязгаарлагдмал байна.     
 
98. Өмнө нь малчин бүрийн эзэмшилд байгаа малын тоогоор тэтгэврийн шимтгэлийг 
төлөх хувилбарыг боловсруулсан. Малчны малын тоо толгойг гаргах нь орлогыг тодорхойлохоос 
илүү амар учраас (хэдийгээр малын тоог нуун дарагдуулж болох ч) энэ аргачлал нь шимтгэлийг 
орлоготой уялдуулах гэсэн оролдлогыг бодвол илүү хялбар байж болох юм.  Гэвч ихэнх малчдын 
хувьд орлого тун хязгаардагдмал байдгаас үүдэлтэй энэ бэрхшээлийг ямар ч тогтолцооны хүрээнд 
давж гарахад амаргүй. Ийм тогтолцооны хүрээнд цөөн малтай малчдад боломжийн тэтгэвэр 
олгохын тулд олон малтай малчдын зүгээс болон засгийн газраас зохих хэмжээний татаас авах 
шаардлага гарна.  Түүнчлэн, малын тооноос шалтгаалан шимтгэлийг тооцох арга нь сүүлийн 
үеийн чиг хандлага болон орон нутгийн санхүүжилтийн нөхцөл байдалтай зөрчилдөж байна. 
Сүүлийн жилүүдэд, үүнийг ихэнх орон нутгийн удирдлагууд ашиглахгүй болсон.   

 
99.  Албан журмаар заавал даатгах нь өнөөгийн байдлаар ихэнх малчдын хувьд тийм ч үр 
дүнтэй хувилбар биш байгаа  ч ирээдүйд наанадаж зохих тооны малтай малчид, хувиараа 
хөдөлмөр эрхлэгчид болон албан бус секторт ажиллагсадад  тэтгэврийн орлого бүрдүүлэх 
практик арга зам байж болох юм. Өмнө тэмдэглэсэнчлэн, засгийн газрын бодлого нь цөөн 
малтай иргэд олон малтай малчдад гэрээгээр ажиллах гэх мэт орлого олох бусад арга замыг 
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эрэлхийлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэхэд чиглэж байна. Засгийн газрын зүгээс дунд зэргийн тооны 
малтай малчид хоршоо болон нэгдэж мал, малын түүхий эдийн худалдаа, маркетинг, түүнчлэн мал 
аж ахуй болон бэлчээрийн удирдлагын асуудлыг хамтран шийдвэрлэх замаар ажиллахыг дэмжиж 
байна.  
 
100.  Хэрвээ эдгээр санаачлагууд нь үр дүнтэй болбол ойрын ирээдүйд засгийн газраас 
тэтгэврийн даатгалд ялангуяа олон малтай малчид, томоохон хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид 
болон албан бус секторт ажиллагсадыг  даатгалд заавал хамрагдахыг шаардахад илүү хялбар 
болно.   Засгийн газраас тодорхой түвшнээс доогуур орлоготой иргэд, тухайлбал хөдөлмөрийн 
хөлсний доод хэмжээ, эсвэл түүнийг хэд дахин авснаас доогуур орлоготой иргэдээс бусад иргэдэд 
даатгалд заавал хамрагдах шаардлага тавьж болох юм.  Өөрөөр хэлбэл, зөвхөн ийм шаардлага 
хангах боломжтой иргэдийг тэтгэврийн даатгалд заавал хамрагдах шаардлага тавина гэсэн үг юм. 
Түүнчлэн энэ нь илүү албан ёсны маркетингийн сувгийг ашиглах  хүн амын бүлэгт чиглэгдэх учир 
засгийн газрын зүгээс хууль дүрмийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих боломжтой юм. Магадгүй ойрын 
ирээдүйд хот суурин газрын хувиараа хөдөлмөр эрхэлдэг өндөр орлоготой, албан сектортой илүү 
холбоотой байдаг хүн амыг ч албан журмын тэтгэврийн даатгалд заавал хамрагдах шаардлага 
тавьж болох юм.  
 
101.  Заавал даатгалд хамрагдах шаардлагыг зөвхөн олон малтай малчид болон томоохон 
хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдэд  тавьснаар засгийн газрын зүгээс бусад шимтгэл төлөгсөдтэй 
нэг адил хэмжээний шимтгэл  төлөхийг шаардах боломжийг олгоно. Зөвхөн өндөр орлоготой 
хэсэгт албан даатгалыг чиглүүлснээр тэтгэврийн хэмжээ нь тэтгэврийн доод хэмжээнээс  илүү 
хэмжээнд тогтоогдох магадлалтай. Энэ хоёр хүчин зүйл нь эдгээр иргэдийн тэтгэврийн орлогыг 
зохих түвшинд байлгахын тулд төлөх засгийн газрын татаасын хэмжээг ихээхэн хэмжээгээр 
багасгана.  Засгийн газрын татаасыг бүх нийтийг хамарсан тэтгэврийн шинэ тогтолцоо эсвэл энэ 
тайланд санал болгож байгаа тэтгэврийн тогтолцооны аль нэг хувилбарыг хэрэгжүүлэх хэлбэрээр 
бага орлоготой хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид болон харьцангуй цөөн малтай малчид руу 
чиглүүлэх нь зүйтэй.      

 
Б2.  Сайн дурын тэтгэврийн хөтөлбөрийг өргөжүүлж, татаасаар дэмжих шимтгэл нэвтрүүлэх нь 

 
102.  Хамрагдалтын  цоорхойг нөхөх хоёр дахь арга зам нь сайн дурын тэтгэврийн 
хөтөлбөрийг өргөжүүлэх, эсвэл бүтцийн хувьд дахин шинэчлэх явдал юм. Гэхдээ зорилтот 
бүлгийн ихэнх гишүүд бага орлоготой тул дээр дурдсан бэрхшээлүүд мөн л тулгарна. Одоогийн 
хэрэгжиж байгаа сайн дурын тэтгэврийн тогтолцоонд засгийн газраас ихээхэн хэмжээний татаас 
төлдөг. Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний 10 хувьтай тэнцэх шимтгэлийг 20  жил төлөхөд 
(эмэгтэй 55, эрэгтэй 60 наснаас эхлэн)  тэтгэврийн доод хэмжээтэй ижил түвшний тэтгэвэр авах 
эрх үүснэ. Тэтгэврийн доод хэмжээ нь одоогоор хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний 75%-тай 
тэнцэж байгаа учраас, 10%-ийн  хамгийн бага шимтгэлийг 20 жил төлсөн ахмад настны орлогыг 
75% нөхөж байна гэсэн үг юм.   Тооцоолж үзэхэд даатгуулагчийн төлсөн бодит шимтгэлийн 
хэмжээ нь тэдний өндөр насандаа авах тэтгэврийн хэмжээний тал хувиас ч бага, тодруулж хэлбэл 
зөвхөн 15%-тай л тэнцүү байна.54 

                                                 
54  Ирээдүйд бүрэн тэтгэврийн доод хэмжээ хөдөлмөрийн хөлсний өсөлттэй нэг адил хувиар өснө гэж 
төсөөлбөл 20 жил шимтгэл төлснөөр (хүү нь ороод) ирээдүйд авах тэтгэврийн зөвхөн 19 хувийг л бүрдүүлнэ. 
Харин  бүрэн тэтгэврийн доод хэмжээ үнийн өсөлттэй адил хэмжээнд өсөх тохиолдолд шимтгэл нь хүүгийн 
хамт ирээдүйд авах тэтгэврийн 44%-ийг бүрдүүлнэ. Бодит цалингийн өсөлт жилд дунджаар 4.6 % байна гэж 
төсөөлбөл үлдэгдэл нь жил бүр 5,1%-ийн хүүтэй өсч тэтгэвэрт авагч дунджаар 17.2 жил тэтгэвэр авна.  10 
жил шимтгэл төлсөн хүмүүсийн хувьд  бүрэн тэтгэврийн доод хэмжээнээс бага тэтгэвэр авах бөгөөд төлсөн 
шимтгэл нь авах тэтгэврийн 14-21%-ийг бүрдүүлнэ. Шимтгэл төлөгсөд нь тахир дутуугийн болон  тэжээгчээ 
алдсаны тэтгэвэр авах нөхцөл ч бүрдэж болох бөгөөд энэ нь даатгалын нийт багцийн үнэ цэнийг  
нэмэгдүүлнэ, татаасын хэмжээг ч өсгөнө.  
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103.  Тэтгэврийн даатгалын  тогтолцооноос тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй  ахмад настнууд 
нийгмийн халамжийн тэтгэвэр авах эрхтэй бөгөөд энэ тэтгэврийн хэмжээ 2010 оны эцсийн 
байдлаар сарын 53800 төгрөг байна.  Нийгмийн даатгалын тэтгэврийн доод хэмжээ 2011 оны 
эцсийн байдлаар 105000 төгрөг бөгөөд даатгалаас тэтгэвэр авдаг хүмүүс нийгмийн халамжийн 
тэтгэвэр авахгүй. Сайн дурын шимтгэлийн тэтгэврийн тогтолцоонд  бүрэн тэтгэвэр болох 105000 
төгрөгийн оронд зөрүү 51200 төгрөгийг (хоёр тэтгэврийн зөрүү) олгодог гэж ойлгож болно. Энэ 
талаас нь тооцож үзвэл тэтгэврийн шимтгэлээс санхүүждэг хэсэг нь хоёр дахин нэмэгдэж, харин 
төсвийн татаасаар санхүүждэг хэсэг тэр хэмжээгээр багасна.55   
 
104.  Тэтгэвэрт зориулах татаасын хэмжээ их байгаа ч сайн дурын даатгалд харьцангуй 
цөөн тооны иргэд хамрагдаж байна. Сайн дурын шимтгэл төлж байгаа иргэдийн ихэнх нь 
тэтгэврийн насандаа ойртсон, тэтгэврийн эрх үүсэхэд шаардагдах 20 жилийн хугацааны шалгуур 
хангахад ойрхон болсон иргэд байдаг.56  Гэтэл сайн дурын даатгалд хамрагдан тэтгэврийн эрх 
үүсгэхийг хичээж байгаа 30, 40-өөд  настай иргэд тун цөөн байна. Өөрөөр хэлбэл, энэ хөтөлбөр нь 
тэтгэвэр авах эрх шинээр олж авахаас илүүтэй хамрагдалтын багахан цоорхойг нөхөх зорилгоор 
ашиглагдаж байна. Малчид, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид болон албан бус секторт ажиллагсад  
нийт ажиллах хүчний 50 орчим хувийг эзэлдэг хэдий ч зөвхөн арваас цөөн хувь нь л сайн дурын 
тэтгэврийн даатгалд шимтгэл төлж байна.    

 
105.  Сайн дурын шимтгэлийн одоогийн тогтолцоо нь иргэдийн оролцоог дэмжиж, 
сонирхлыг төрүүлэхээргүй хэд хэдэн элементийг агуулсан байна. Үүнд:  

• Нийгмийн халамжийн тэтгэвэртэй уялдах байдал. Нийгмийн халамжийн тэтгэвэрт 
зарцуулах татаасанд  сайн дурын даатгалын тогтолцоонд очих боломжтой ихээхэн 
хэмжээний хөрөнгө зарцуулагддаг.  

• Шимтгэл төлөх тогтолцоо нь харьцангуй уян хатан бус.  
• Тэтгэврийн нас хүртэл шимтгэлийг “түгждэг”.   
• Татаасын хэмжээ ил тод тодорхой биш байдаг тул хамрагдах ёстой иргэд үнэ 

цэнийг нь төдийлөн сайн мэдэрдэггүй.  
Дээрх асуудлуудыг зохистой шийдвэрлэж чадваас хувь хүмүүсийн хамрагдах сонирхлыг 
нэмэгдүүлэн, ялангуяа 30, 40-өөд насны иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх боломжтой.   
 
106.  Одоогийн сайн дурын тэтгэврийн бүтэц зохион байгуулалт нь зарим талаар энэхүү 
хөтөлбөрт оролцох иргэдийн сонирхлыг бууруулж байна.   Албан бус секторт ажиллагсадын 
дунд түгээмэл байдаг хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний борлуулалтаас олдог тогтмол бус орлоготой 
иргэдийн хэрэгцээг харгалзан үзсэн зохицуулалт байхгүй. Ашиг орлого багатай жилүүдэд бага 
шимтгэл төлж харин ашиг орлого сайтай жилүүдэд илүү өндөр шимтгэл төлөх уян хатан 
боломжийг бүрдүүлэх тогтолцоо нь иргэдийн сонирхлыг илүүтэй татах боломжтой хувилбар юм. 
Түүнчлэн өнөөгийн тогтолцоонд хуримтлал болон даатгалын бусад төрөлд хамрагдах боломж 
багатай хөдөө аж ахуй болон хот суурин газар албан бус секторт хөдөлмөр эрхлэгчдэд санхүүгийн 
гэнэтийн бэрхшээлтэй байдал үүсэхэд түүнийг даван туулахад нь үзүүлэх ямар нэгэн дэмжлэг 
байхгүй. Энэ асуудлыг шийдвэрлэх нэг боломжит хувилбар бол даатгуулагч санхүүгийн 
бэрхшээлтэй байдалд орсон үедээ өмнө нь даатгалд төлсөн шимтгэлээсээ эргүүлэн зээлэх 
боломжийг олгох хувилбар байж болох юм.   
 

                                                 
55 Тодруулж хэлбэл,  хөдөлмөрийн хөлсний индексжүүлэлт 44%-с 86% болно гэж тооцоход, тэтгэврийн 
шимтгэлээс санхүүждэг хэсэг нь 19%-иас 39%  болж өснө.  
56 Төв аймгийн удирдлагуудтай хийсэн ярилцлага дээр үндэслэв.   



64 Тэтгэвэрийн Бодлогын Шинэчлэлийн Хувилбарууд 
 

107.  Сайн дурын тэтгэврийн даатгалын одоогийн тогтолцоон дахь хувь хүний төлсөн 
шимтгэлийг татаасаар нэмж дэмжих зохицуулалттай болгох замаар  засгийн газраас төлж 
байгаа татаасын бодит хэмжээг илүү тодорхой болгох боломжтой.  Хэрвээ тооцоо баримт нь 
бодитой бол засгийн газраас одоо төлж буй татаасын хэмжээ нь  даатгуулагчийн төлсөн 
шимтгэлтэй харьцуулахад 2:1 харьцаатай байна. Даатгуулагчийн төлсөн 1000 төгрөгний шимтгэл 
тутамд засгийн газраас 2000 төгрөгний татаас төлж байна гэсэн үг. Хэдийгээр зөвхөн боломжийн 
орлоготой хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийн сонирхлыг илүүтэй татах магадлалтай ч  татаасыг 
ингэж илүү тодорхой хэлбэрт оруулах нь иргэдийн даатгалд хамрагдах сонирхлыг  нэмэгдүүлнэ.      
 
108.  Одоогийн сайн дурын тэтгэврийн даатгалыг шимтгэлд суурилсан хэлбэрт  
шилжүүлснээр дээр авч үзсэн асуудлуудын хоёрыг нь  шийдвэрлэх боломж бий болно.  
Шимтгэлд суурилсан тогтолцоонд жилд төлөх шимтгэлийн хэмжээ өөр өөр байж болохоор илүү 
уян хатан зохицуулалт  хийх боломжтой. Цалинд жишсэн баталгаат тэтгэврийн  тогтолцоонд 
тэтгэвэр авах эрх үүсэх шалгуур нь ажилласан жилтэй шууд холбоотой байдаг учраас ийм уян 
хатан байх боломжгүй байдаг. Харин шимтгэлд суурилсан тэтгэврийн даатгалын  тогтолцооны 
хувьд тухайн даатгуулагчийн дансанд хуримтлагдсан тэтгэврийн эрхээр тооцох учраас ажилласан 
жилийн шаардлага чухал биш.  Түүнчлэн шимтгэлд суурилсан тэтгэврийн даатгалын тогтолцооны 
үед  гэнэтийн шаардлагатай үед даатгуулагч өөрийн дансанд цуглуусан эрхээсээ зээл авах 
боломжтой. Төлөгдөөгүй зээлийн үлдэгдэл байвал тэтгэвэрт гарах үеийн дансны үлдэгдлээс 
суутгаж тооцдог.    

 
109.  Эдгээр өөрчлөлтүүдийг багтаасан, шимтгэлд суурилсан хөтөлбөрийг  нэвтрүүлснээр 
сайн дурын даатгалд хамрагдах иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх боломжтой. Олон улсын 
туршлагаас харахад малчид, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид болон албан бус секторт ажиллагсадын 
сонголт, эдийн засгийн нөхцөл байдал нь дээрх шинэчлэлүүдийн үр дүнд хамрагдалтын хувь 
нэмэгдэхэд тодорхой хэмжээнд саад болох магадлалтай. Даатгалд хамрагдагсадын дийлэнх нь, тэр 
утгаараа татаасын үр шимийг хүртэгчдийн  ихэнх нь  зорилтот бүлгийн хүн амын доторх арай 
илүү орлоготой хэсэг нь байх нь тодорхой. Хамрагдалтыг 3 дахин нэмэгдүүлэх зорилго тавьлаа 
гэхэд даатгуулагчдын тоо 52,000-аас 200,000 болсон ч цаана нь  зорилтот бүлгийн 60 гаруй хувь нь 
хамрагдахгүй үлдэх магадлалтай. Тиймээс ийм шинэчлэл хийхдээ хамгийн бага орлоготой ахмад 
настнуудыг хамруулах тал дээр ихээхэн анхаарах шаардлагатай.   
 

Б3.  Нийгмийн халамжийн тэтгэврийг зорилтот бүлэгт чиглэсэн нийгмийн тэтгэвэртэй нэгтгэх  
 

110.  Тэтгэврийн хамрагдалтын цоорхойг нөхөх гурав дахь арга зам нь нийгмийн халамжийн 
тэтгэврийг халж зорилтот бүлэгт чиглэсэн нийгмийн тэтгэвэр нэвтрүүлэх явдал юм. Энэ нь 
ялангуяа малчид, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид болон албан бус секторт ажиллагсадын хувьд 
чухал ач холбогдолтой. Учир нь тэдний дийлэнх нь өндөр насанд ядуурлаас өөрсдийгөө хамгаалах 
хэмжээний хуримтлал бий болгож чаддаггүй. Өмнө дурдсанчлан,  зорилтот бүлэгт чиглэсэн 
нийгмийн тэтгэврийг нэвтрүүлэхэд нэг талдаа энэ тэтгэврийн хүрэлцээт байдлыг анхаарах ч, нөгөө 
талдаа ирээдүйд авах тэтгэврийн төлөө шимтгэл төлөх иргэдийн  сонирхлыг бууруулахааргүй 
хэмжээнд тогтоох нь чухал.  
 
111.  Зорилтот бүлэгт чиглэсэн нийгмийн тэтгэврийн хамгийн гол давуу тал нь хамгийн 
ядуу ахмад настнуудад орлогын суурь дэмжлэг үзүүлэх байдлаар дизайн хийх боломжтой, 
татаасаар дэмжих шимтгэлийн тэтгэвэр болон НДТ-ы тэтгэвэртэй хослон хэрэгжихэд 
зохимжтой.  Энэ бүхний үр дүнд өндөр настны тэтгэврийн хамрагдалтын цоорхойг илүү 
системтэй, тогтвортой байдлаар, орлогын янз бүрийн түвшинг хамруулан шийдэх боломжтой.  Энэ 
арга нь III Бүлэгт дурдсан I давхаргын дизайнд санал болгосон зорилтот бүлэгт чиглэсэн нийгмийн 
тэтгэвэр юм.  
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Б4.  Зөвөлж буй хувилбарууд 
 
112.  Дээр дурдсан гурван хандлагын аль алиныг үндэслэн дараах зөвлөмжийг өгч байна. 
Үүнд:  

(i). III давхаргад санал болгосон, тусгай зохицуулалт бүхий сайн дурын тэтгэврийн 
хадгаламжийн механизмыг бий болгох,  
(ii). Тэтгэврийн даатгалд хамрагдахгүй байгаа 1960 оноос хойш төрсөн ажиллагсадад 
зориулан татаасаар дэмжих шимтгэлийн схемийг нэвтрүүлэх хувилбарыг судалж үзэх,  
(iii). Олон малтай малчид, томоохон хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид болон  албан бус 
секторт ажиллагсадыг тэтгэврийн даатгалд заавал хамруулах хувилбарыг судалж үзэх,     
(iv). Зорилтот бүлэгт чиглэсэн нийгмийн тэтгэврийг өмнө дурдсан онцлог шинж чанарыг 
агуулсан байдлаар нэвтрүүлэх.  

 
Б4.1.  Сайн дурын тэтгэврийн хадгаламж 

 
113.  Малчид, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид болон албан бус секторт ажиллагсадын  
дийлэнхийн хувьд тусгай зохицуулалт бүхий сайн дурын тэтгэврийн хадгаламжийн 
механизмыг бий болгох зайлшгүй хэрэгцээ байна. Боломжийн хэмжээтэй тэтгэвэр авахын тулд 
иргэд нэлээд олон жилийн турш хадгаламж хийх хэрэгтэй учраас тэдний байршуулсан хөрөнгө 
мөнгийг удирдах бүтэц, зохицуулалтын болон хяналтын байгууллагад итгэх итгэлтэй байх 
шаардлагатай. Урт хугацааны хадгаламж хийнэ гэдэг нь тэдгээр хүмүүс тодорхой эрсдэлийг 
хүлээнэ гэсэн үг. Иймээс зохицуулалтын хүрээг тодорхой болгон бэхжүүлэх, хяналтын болон 
санхүү, мэдээллийн удирдлагын байгууллагыг хөгжүүлэх, тэдэнд итгэх иргэдийн итгэлийг бий 
болгосноор иргэд өөрсдийн бага ч гэсэн орлогын зарим хэсгийг ирээдүйд авах тэтгэвэртээ 
зориулан хадгалуулах болно.  

 
114.  Дйилэнх малчид, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид болон албан бус секторт ажиллагсадын 
орлого болон бэлэн мөнгөний хэрэгцээ нь байнгын биш, хэлбэлзэлтэй байдаг учраас сайн 
зохицуулагдсан тохиолдолд иргэд ийм механизмыг хэрэглэх магадлалтай.  Энэ бүлгийн хүн 
амын хувьд өндөр насны тэтгэврийн хадгаламж нь туйлын чухал ач холбогдолтой.   

 
Б4.2.   Татаасаар дэмжих шимтгэлийн  схем 

 
115. Тэтгэврийн хамрагдалтын цоорхойг нөхөх өөр нэг чухал арга зам нь  тэтгэврийн 
даатгалд хамрагдаагүй эдийн засгийн идэвхитэй  хүн амд чиглэсэн,  татаасаар дэмжих 
шимтгэлийн схемийн бий болгох явдал.  Ийм тогтолцоог санал болгох хэд хэдэн үндэслэл байна.    

 
• Малчид, тариаланчид, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид болон албан бус секторт 

ажиллагсадын ажлын хэв шинж, ажил олгогчтой үүсэх харилцааны онцлог зэргээс 
хамааран ийм ажил эрхэлдэг иргэд даатгалд  хамрагдахад хүндрэл учирдаг.   

• Орлого нь байнгын бус тодорхойгүй, мөн хэлбэлзэлтэй байдаг учраас ирээдүйн 
тэтгэвэртээ зориулж тодорхой хэмжээний хуримтлал хийх зайлшгүй хэрэгцээтэй.   

• Хадгаламжийг хувь хүний нэр дээр хийсвэр данс үүсгэн бүртгэн тооцох учраас тухайн 
иргэн зайлшгүй хэрэгцээ гарсан үедээ өөрийн хуримтлуулсан  мөнгөнөөсөө эргүүлэн 
зээлэх боломжтой. 

• Дизайны хувь энгийн, НДТ-той зарчмын хувьд нийцтэй, хэрэгжүүлэхэд болон иргэд 
ойлгоход дөхөмтэй,  хөрөнгө мөнгөний төлөвлөлт болон зарцуулалт нь ойлгомжтой.  

 
116.  Ийм тогтолцооны зорилго нь:  
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• Малчид, тариаланчид, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид болон албан бус секторт ажиллагсад, 
түр гэрээгээр ажиллагсад болон ажилгүй иргэдийн хувьд тэтгэврийн хадгаламж хийх 
механизмыг бий болгох,  

• Тэтгэврийн хадгаламж хийх иргэдийн сонирхлыг нэмэгдүүлэхийн тулд   иргэдийн төлсөн 
шимтгэл дээр төсвөөс түүнтэй тодорхой харьцаагаар шимтгэл нэмж төлөх, 

• Иргэдийн ажил эрхлэх хугацаандаа ирээдүйн тэтгэвэртээ зориулан хадгаламж хийхийг 
дэмжсэнээр хожим нь  тэтгэврийн зориулалтаар зарцуулах төсвийн татаасыг бууруулах.  

 
Дизайнтай холбоотой гол асуудлуудыг Зураг 23-д үзүүллээ. 
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Зураг 23. Татаасаар дэмжих шимтгэлийн схемийн параметр үзүүлэлтүүд 
Оролцоо • II Давхаргын тэтгэврийн даатгалд хамрагдаагүй албан бус 

секторын ажиллагсад сайн дурын үндсэн дээр хамрагдах 
Тэтгэвэр авах эрх 
үүсэх нөхцөл  

• Тэтгэврийн нас: II Давхаргын тэтгэврийн даатгалынхтай 
адил. 

• Ажилласан жилийн шалгуур байхгүй, тэтгэврийн насанд 
хүрмэгц авч эхлэнэ.    

Тэтгэврийн дизайн  • Тэтгэврийн томьёо  – II Давхаргын НДТ-ы тэтгэврийн 
томьёог ашиглана.   

• Тэтгэврийн индексжүүлэлт – II Давхаргын НДТ-ы 
тэтгэврийн индексжүүлэлттэй адил. 

Төлөх шимтгэл, 
татаас 

• Ажилтны төлөх шимтгэлийн хамгийн бага хэмжээг 
тогтооно. Шимтгэлийн хэмжээг тогтоохдоо зорилтот 
бүлгийн иргэд төлж чадахуйц доогуур байлгахыг  хичээхийн 
зэрэгцээ ажил эрхлэх хугацааны туршид шимтгэл төлсний 
эцэст авах тэтгэвэр нь  амьжиргааны наад захын хэрэгцээг 
хангахуйц хэмжээнд байлгахыг зорих ёстой.      

• Ажилтны төлсөн шимтгэлийг татаасаар дэмжихэд 1:1 
харьцааг ашиглахад хялбар, өргөн хэрэглэгддэг.  

• Ажилтны шимтгэл төлөх давтамжийг олон хувилбартай 
хийх, үүнд сар, улирал, эсвэл жилээр төлөх боломжтой байх 
нь зүйтэй.   

Санхүүжилт, 
татаас,  хүү 

• Хийсвэр данс хөтөлж болно (НДТ-ы дансны нэг адил).  
• Төсвийн татаасын дэмжлэгийг хийсвэр дансанд тооцож  

явах ба тухайн хүн тэтгэвэрт гарах үед нь л дансанд нь  
байршуулж болно. 

Удирдлага • Зарчмын хувьд ийм дансуудыг НДТ-ы дансуудын нэгэн 
адилаар НДЕГ-аас удирдан хэрэгжүүлэх боломжтой.  
Нягтлан бодох бүртгэлийн болон дансны мэдээллийг 
иргэдэд нээлтэй өгөх механизмтэй байх шаардлагатай.   

 
 
 

117. Ажилтны хамгийн бага ажлын түүх болон олгох тэтгэврийн хэмжээг ямар түвшинд 
байлгахыг зорьж байгаагаас хамааран даатгуулагчийн төлсөн шимтгэлийг төсвөөс ямар 
харьцаатай дэмжих вэ гэдгийг шийдэх нь зүйтэй. Иргэдийн хадгаламжийг засгийн газрын 
татаастай холбон, өндөр насны ядуурлаас хамгаалах зорилт тавьж болох юм. Ажилтны төлөх 
шимтгэлийн хамгийн бага хэмжээ болон  түүн дээр тодорхой харьцаагаар татаасаар нэмж олгох 
харьцааг тогтоохдоо ирээдүйд олгохыг зорьж байгаа тэтгэврийн хэмжээнээс хамааруулан тооцно.  
Тэтгэврийн хэмжээг нэг хүнд ноогдох орлогын хувиар тодорхойлж болох бөгөөд шимтгэлийн 
хэмжээг хэт өндөр биш байлгах, тэтгэврийн хэмжээг хэт бага болгохгүй байхын аль алиныг 
бодолцох ёстой.  Мөн  анхаарал хандуулах ёстой өөр нэг зүйл нь татаасаар дэмжих сайн дурын 
шимтгэлийн схемийг бий болгохдоо нийгмийн даатгалын тэтгэврийн тогтолцоонд хамрагдах 
иргэдийн сонирхлыг бууруулахгүй  байх нөхцөлтэй дизайн хийх асуудал юм.    
 
118.  Ажилтны төлөх шимтгэлийн түвшнээс хамааран, сард олгох тэтгэврийн хэмжээ 
ямархуу  ялгаатай байхыг үзүүлсэн дүрслэлээс (Зураг 24 ) харахад татаасаар дэмжих 
шимтгэлийн схемийн тэтгэврийн хэмжээг даахуйц түвшинд тогтоох нь чухал.  Тооцооноос 
харахад, хөдөлмөрийн хөлсний  бодит өсөлт 4%, шимтгэлд хувь тэнцүүлэх татаасын харьцаа 1:1 
байх тохиолдолд, ажилтан сард 51800 төгрөгийн тэтгэвэр авахын тулд (2010 оны эцсийн байдлаар, 
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нийгмийн халамжийн тэтгэврийн түвшинд) наанадаж 18 жилийн турш сард дунджаар 9900 
төгрөгийн (хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний 9,25%  буюу дундаж хөдөлмөрийн хөлсний 3%-
тай тэнцэх) хуримтлалын шимтгэл төлөх шаардлагатай болно. Бусад хувилбарууд нь яг ийм 
түвшний тэтгэвэр авахын тулд илүү олон жил шимтгэл төлөх юм. Эдгээр тооцооллоос харахад 
даатгалд хамрагдахгүй байгаа хүн амын бүлгийн ихэнх гишүүдийн хувьд төлж чадахуйц бага 
хэмжээнд хуримтлалын шимтгэлийн хэмжээг барих шаардлагаас үндэслэн, хожим авах тэтгэврийн 
хэмжээ нь амьжиргааны зөвхөн наад захын хэрэгцээ хангах төдий хэмжээнд байна гэдэг нь 
тодорхой байна. Нэмж тэмдэглэхэд сард төлөх 9900 төгрөгийн тэтгэврийн хуримтлалын шимтгэл 
нь одоогийн эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлээс (сард 670  төгрөг) даруй 15 дахин илүү байгаа 
учир зорилтот бүлгийн иргэд энэ хэмжээний шимтгэл төлж чадах эсэх нь эргэлзээтэй. Тиймээс ч 
энэ тооцоолол нь ийм төрлийн тэтгэврээс гадна зорилтот бүлэгт чиглэсэн нийгмийн тэтгэвэр байх 
нь өндөр настны орлогын баталгааг хангахад зайлшгүй шаардлагатай гэдгийг давхар харуулж 
байна.                    
 

Зураг 24. Татаасаар дэмжих шимтгэлийн схемээс сард олгох тэтгэврийн түвшин  
(тэтгэврийн хэмжээ нь шимтгэлийн хэмжээ болон  
хөдөлмөрийн хөлсний өсөлтийн хувиас хамаарна ) 

 
Тэмдэглэл: Сарын тэтгэврийн хэмжээг өнөөгийн үнэ цэнээр үзүүлэв. Ажилтны төлөх шимтгэл нь 
тогтмол хэмжээтэй байх бөгөөд дундаж цалинг эхний жилд 330 мянган төгрөг байна гэж тооцов. 
Тооцооллын бүх хувилбарт төсвөөс олгох татаас нь ажилтны төлсөн шимтгэлтэй 1:1 харьцаатай 
байна гэж үзлээ. Хийсвэр дансанд тооцох хүү нь цалингийн өсөлттэй адил түвшинд байна. Жилд 
төлөх шимтгэлийн хэмжээ нэг ижил  байх бөгөөд 2020 онд 60 нас хүрсэн эрэгтэйн хувьд тэтгэвэрт 
гарснаас хойшх дундаж наслалт 16,7 жил байна гэж тооцлоо.    

 
119. Хувь хүний төлсөн шимтгэл ба татаасаар түүнийг дэмжих харьцааг оновчтой 
тогтооход ийм дэмжлэгийн схем нь урт хугацааны хадгаламж хийх иргэдийн сонирхолд хэр 
хүчтэй нөлөөлөхөөр тооцож байгаа нь чухал.  Үүнд зарцуулах боломжтой санхүүгийн эх 
үүсвэр, иргэдийн оролцооны түвшин, ийм схем болон   тэтгэврийн даатгалын тогтолцооны 
харилцан үйлчлэл гэх мэт нөлөөлөх хэд хэдэн хүчин зүйл байна.  Хувь хүний төлсөн шимтгэл ба 
түүн дээр нэмж төлөх  татаасын харьцаа ямар байхаас шалтгаалан иргэдийн оролцоо хэр хэмжээнд 
өсдөг талаар баттай баримт нотолгоо бараг байдаггүй. Хялбар байх үүднээс 1:1 гэсэн харьцааг 
өргөн хэрэглэдэг бөгөөд Монголын тохиолдолд мөн ийм харьцаагаар эхлэхийг санал болгож 
байна.  
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120.  Үүнтэй холбогдон гарах өөр нэг асуудал нь тэтгэврийн насанд нэгэнт ойртсон, 
тэтгэвэр авахад хангалттай хэмжээний хуримтлал дансандаа цуглуулах хугацаагүй иргэдийн 
асуудлыг хэрхэн шийдэх асуулт юм.  Энэ нь зөвхөн татаасаар дэмжих шимтгэлийн схемд 
хамаатай асуудал биш, мөн зорилтот бүлэгт чиглэсэн нийгмиийн тэтгэвэртэй ч холбоотой асуудал. 
Учир нь татаасаар дэмжих шимтгэлийн схемд хамрагдах сонирхлыг илүүтэй өдөөхийн тулд 
зорилтот бүлэгт чиглэсэн нийгмийн тэтгэврийн бодит үнэ цэнийг  аажмаар бууруулах ёстой болно.   

 
Б4.3.  Олон малтай малчид, томоохон хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид болон 

албан бус секторт ажиллагсадыг  заавал хамруулах нь 
 
121.  Тэтгэврийн хамрагдалтын цоорхойг нөхөхийн тулд  авах арга хэмжээний нэг нь олон 
малтай малчид, томоохон хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид болон  албан бус секторт 
ажиллагсадыг  тэтгэврийн даатгалд заавал хамруулах арга зам байж болно. Үүний тулд 
даатгалд заавал хамруулах бодлогыг шинэчлэх, хэрэгжилтийг сайжруулах шаардлагатай. Эхний 
ээлжинд анхаарах бодлогын арга хэмжээ нь орлогын тодорхой нэг түвшнээс дээш орлоготой 
хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид болон  албан бус секторт ажиллагсадыг  татаасаар дэмжих 
шимтгэлийн схемд заавал хамруулах орлогын босго шугамыг тогтоох57 асуудал байна. Үүнтэй нэг 
адилаар малчдын хувьд  даатгалд заавал хамаарах малчдын малын тоо толгойг тогтооно. Бодлогын 
дараагийн арга хэмжээ нь дээрхээс илүү орлоготой иргэдийг II давхаргын нийгмийн даатгалд 
заавал хамруулахаар сонгох босго шугамыг (түрүүчийнхээс өндөр түвшин) тогтоох асуудал юм.   

 
122.  Хэрэгжилтийг сайжруулах арга хэмжээнд зарцуулах хөрөнгө мөнгө нь хэрэгжилтээс 
хүлээж буй үр дүнтэй харьцуулахад хэт их биш байх хэрэгтэй. Хамрагдалтыг нэмэгдүүлэхийн 
тулд зарим улс орнуудад авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээнээс дурдвал:  

(i). төв болон орон нутгийн засгийн газарт гэрээгээр ажиллаж байгаа, тогтоосон босго 
шугамаас дээш гарсан иргэдийг даатгалд заавал хамруулах,   
(ii). орон нутагт бизнес эрхлэх лиценц зөвшөөрөл авсан, тогтоосон шугамаас дээш гарсан 
хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийг даатгалд заавал хамруулах,   
(iii). хувь хүний орлогын албан татварын мэдээ болон даатгалын тогтолцооны мэдээллийг 
харилцан уялдуулан, хооронд нь шалгах боломжтой болгосноор  даатгалд заавал 
хамрагдвал зохих иргэдийг тодруулах.      
 
 

Б4.4.  Зорилтот бүлэгт чиглэсэн нийгмийн тэтгэвэр бий болгох 
 

123.  Зорилтот бүлэгт чиглэсэн нийгмийн тэтгэвэр бий болгох нь нийгмийн даатгалын 
болон татаасаар дэмжих шимтгэлийн тогтолцоо хангалтгүй байх  тохиолдолд өндөр насны 
ядуурал, эмзэг байдлаас хамгаалах зорилготой. Санал болгож буй арга хэмжээнүүд нь бүхэлдээ 
албан журмын болон сайн дурын шимтгэл төлөлтийг аль болох нэмэгдүүлэхэд чиглэж байгаа ч 
нийгмийн тэтгэврийн тухайд дээрх хоёр тогтолцоо нь  албан бус секторын ихэнх ажиллагсадыг 
өндөр насны ядуурал, эмзэг байдлаас бүрэн хамгаалж чадахгүй байх тохиолдолд сүүлчийн арга 
болгон ашиглах нийгмийн хамгааллын нэг хэрэгсэл болох юм.   
 

                                                 
57 Тухайлбал хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ байж болно.  
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V.  ШИЛЖИЛТИЙН ҮЕИЙН БОЛОН ИРЭЭДҮЙН ТЭТГЭВРИЙН ЗАРДЛЫГ 
ТЭТГЭВРИЙН НӨӨЦ САНГААР ДАМЖУУЛАН УРЬДЧИЛАН САНХҮҮЖҮҮЛЭХ 

НЬ 
 

A. Ойлголтын асуудлууд  
 

124.  Онолын хувьд авч үзвэл тэтгэврийн зардлыг санхүүжүүлэх үндсэн гурван арга зам 
байдаг.  Үүнд:  1) Цалин хөлснөөс татан хуримтлуулсан хөрөнгө нь тухайн цаг үеийн тэтгэврийн 
зардалд зориулагдах, эсвэл тухайн хүний нэрийн дансанд тооцогдож тэтгэвэрт гарах үед нь 
зарцуулагдах, 2) Тэтгэврийн зардлыг санхүүжүүлэх зорилгоор төсвийн орлогын бусад эх 
үүсвэрийг ашиглах, тухайлбал одоогийн тэтгэврийн дансанд төсвөөс жил бүр олгож байгаа татаас 
гэх мэт, 3) Ирээдүйн тэтгэврийн зардлыг санхүүжүүлэх зорилгоор тухайлан хөрөнгө мөнгө 
хуваарилах, ихэнхдээ тэтгэврийн нөөц сан байгуулах эсвэл тусгай сан байгуулах арга замаар 
хэрэгжүүлдэг. Сүүлийн арга замын хувьд эрсдэлийг санхүүжүүлэгч тал буюу ихэнх тохиолдолд 
засгийн газар хариуцдаг тул иргэдэд олгохоор хуулиар амласан тэтгэврийн хэмжээнд 
нөлөөлдөггүй.  
 
125.  Монгол улсын хувьд, 1960 оноос өмнө төрсөн иргэдэд үйлчилж байгаа цалинд жишсэн 
баталгаат тэтгэврийн сан хуваарилалтын зарчмаар санхүүждэг. Энэ нь ажиллагсадын цалин 
хөлснөөс татсан шимтгэлээс цугларсан хөрөнгийг тухайн үеийн  тэтгэвэр авагсадын тэтгэвэр 
тавихад зарцуулдаг гэсэн үг. Гэхдээ тэтгэвэрт зарцуулах хөрөнгө нь  шимтгэлийн орлогоос илүү 
байдаг учраас жил бүр төсвөөс татаас олгох шаардлагатай болдог. 1960 оноос өмнө төрсөн бараг 
бүх эмэгтэйчүүд  2015 он гэхэд, эрэгтэйчүүд 2020 он гэхэд тэтгэвэрт гарснаас хойш тэтгэврийн 
санд төсвөөс төлөх татаасын хэмжээ аажмаар буурна. 2015-2040 оны хооронд шаардагдах төсвийн 
татаасын ийм зардлыг бүхэлд нь эсвэл зарим хэсгийг нь одоогийн Тэтгэврийн Даатгалын Сангаас 
тусдаа тусгай сан байгуулах замаар урьдчилан санхүүжүүлэх боломжтой (Б  хэсгийг харна уу). 
 
126.  1999 онд хуулинд оруулсан өөрчлөлтийн дагуу 1960 оноос хойш төрсөн иргэдэд үйлчлэх  
хийсвэр нэрийн дансны тогтолцооны хүрээнд олгох тэтгэврийн томъёо нь хийсвэр дансанд 
цугларсан шимтгэлээс хамаарна. Хийсвэр нэрийн дансанд тооцох хүү нь сүүлийн 3 жилийн 
хөдөлмөрийн хөлсний дундаж өсөлтөд тулгуурлах бөгөөд сангийн  хөрөнгө оруулалтын өгөөжтэй 
ямар нэг  уялдаагүй.  Хавсралтанд тэтгэврийн ирээдүйн зардлыг санхүүжүүлэх нөөц бий болгох 
зорилтыг тусгасан байдаг ч энэ нь тэтгэврийн хэмжээнд огт нөлөөлөхгүй байдлаар хуулиндаа 
тусгасан байдаг. 1999 оноос хойш жил бүр  Тэтгэврийн Даатгалын Санд цугласан шимтгэлийн 
орлогоос давсан тэтгэврийн зардал гардаг учраас дээрх маягаар санг нөөцжүүлэх зорилтыг 
хэрэгжүүлэх боломжгүй байсан юм.     
 
Б. Шилжилтийн үеийн болон ирээдүйн тэтгэврийн зардлыг тэтгэврийн нөөц сангаар 
дамжуулан санхүүжүүлэх нь 

 
127.  Олон улс оронд, ирээдүйн тэтгэврийн амлалтыг урьдчилан санхүүжүүлэх зорилгоор 
тэтгэврийн нөөц сан байгуулсан байдаг (Хавсралт 3). Хууль эрх зүйн хувьд ийм сан нь бүрэн 
хуримтлалын зарчмаар ажиллах тэтгэврийн сангаас ялгаатай бөгөөд тэтгэврийн нөөц санд 
оруулсан засгийн газрын хөрөнгийн өгөөж нь хуулиар өгсөн тэтгэврийн амлалтанд ямар нэг 
байдлаар нөлөөлөхгүй байхыг хуульчилсан байх зайлшгүй шаарлагатай. Ийм нөхцлөөр 
байгуулсан тэтгэврийн нөөц сан нь шимтгэл төлөгчдийг хөрөнгө оруулалтын болон 
санхүүжилтийн ямар нэг эрсдэлд оруулахгүйгээр ирээдүйн тэтгэврийн амлалтыг урьдчилан 
санхүүжүүлэх хэрэгсэл болж чадна.  
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128.  Бүрэн хуримтлалын зарчмаар ажиллах тэтгэврийн тогтолцоотой харьцуулахад 
тэтгэврийн нөөц сан байгуулахын нэг давуу тал нь сангийн  өгөөж нь  тэтгэвэртэй  шууд 
холбоогүй явдал юм.  Тийм ч учраас тэтгэврийн хэмжээ нь сангийн хуримтлал, хөрөнгө 
оруулалтын өгөөжөөс хамааралгүй байж чаддаг. Сангийн хөрөнгө оруулалтын өгөөж муу байх 
тохиолдолд тэтгэвэр авагсадын авах ёстой тэтгэвэр санхүүжилтгүй болох, эсвэл дутуу 
санхүүжилттэй байх нөхцөл үүсэхээс сэргийлж чаддагт тэтгэврийн нөөц сан байгуулахын гол үр 
дүн нь оршино. 

 
129.  Засгийн газар ашигт малтмалын татварын орлогыг хөрөнгө оруулалтанд ашиглах 
дунд хугацааны стратегээ тодорхойлж байна. Ашигт малтмалын татварын орлогыг ашиглах 
маш олон арга хэлбэр байж болох тул юуны өмнө ерөнхий стратегээ тогтоох нь зүйтэй. Хэрхэн 
ашиглах талаар тодорхой төлөвлөгөө байхгүй тохиолдолд Монгол улсын хувьд урт хугацааны 
стратегийн ач холбогдолтой асуудлаа шийдэлгүй орхигдуулах эрсдэлтэй. Засгийн газрын зүгээс 
уул уурхайн орлогын  зарим хэсгийг төсвийн тогтворжуулалтын санд байршуулан, 2015 он гэхэд 
ДНБ-ий 5-10%-д хүргэх бодлого барьж байна. Тиймээс энэ цаг үед, засгийн газрын стратегийн нэг 
хэсэг болгон тэтгэврийн нөөц сан байгуулах, мөн хэрэглээний үнийг тогтворжуулах сан 
байгуулах асуудлуудыг ул суурьтай бодолцож үзэх нь зүйтэй.  
 
130.  Тэтгэврийн нөөц сан байгуулах замаар дараах төрлийн зардлыг урьдчилан 
санхүүжүүлэх боломжийн талаар засгийн газар болдолцож үзэж болох юм. Үүнд:  

 
i) Өнөөгийн тэтгэврийн тогтолцооны параметр үзүүлэлтүүдийн шинэчлэл хийгдэж 

дуусан, тэтгэвэр тооцох хувь хэмжээ 42%-д эргэж очих хүртэлх шилжилтийн 
хугацаанд буюу 2015-2030 онд, 1960 оноос хойш төрсөн даатгуулагчдын  
тэтгэврийн зардалд нэмж шаардагдах зардал ,  

ii) Даатгалд хамрагдаагүй болон хангалттай хэмжээний шимтгэл төлж амжаагүй 
байгаа иргэд хийсвэр нэрийн дансандаа зохих хэмжээний шимтгэлийн хуримтлал 
үүсгэхэд шаардлагатай байгаа дараагийн 15-20 жилийн хугацаанд зорилтот бүлэгт 
чиглэсэн нийгмийн тэтгэвэрт шаардагдах зардал,   

iii)  Тодорхой хугацаанд татаасаар дэмжих шимтгэлийн схем нэвтрүүлэхэд  төсвөөс 
гаргах шаардлагатай зардал,     

iv) 1960 оноос өмнө төрсөн даатгуулагчдын тэтгэвэрт 2015-2040 онд шаардагдах 
зардал,  

v) 2015 оноос эхлэн шимтгэлийн хувь хэмжээг одоогийн 14%-иас аажмаар 5%  
нэмэгдүүлэн 20 жилийн хугацаанд 19%-д хүргэх шилжилтийн хугацаанд  
шаардагдах төсвийн зардал, 

vi)  Тодорхой хугацаанд,  тахир дутуугийн болон тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийн 
зардалд (шимтгэл төлж буй цалин хөлсний  3,5-6% -тaй тэнцэхээр байгаа) 
шаардагдах нэмэлт  хөрөнгө, 

vii)  Өндөр насны орлогын баталгааг хангаж, ядуурлаас хамгаалах зориулалтаар 
тодорхой хэмжээний хөрөнгө мөнгийг тухайлан гаргах (яг юунд зарцуулахыг 
одоогоор нарийвчлан заахгүйгээр).  

 
131.  Одоогоор тэтгэврийн нөөц сангийн хөрөнгийг зарцуулж болох дээрх бүлэг зардлуудыг 
нарийвчлан тооцох боломжгүй, учир нь шинэчлэлийн параметр өөрчлөлтүүд болон 
шилжилтийн үеийн стратеги хараахан тодорхой болоогүй байна. Шийдвэр гаргахад тус 
болох хэд хэдэн хувилбар, загварчлалын тооцооллыг тайланд санал болголоо.    
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132.  Тэтгэврийн нөөц сан байгуулахын тулд дараах гурван чиглэлээр нэн чухал 
шийдвэрүүдийг гаргах шаардлагатай (Хавсралт 3) . Үүнд: (1) санхүүжилтийн болон   
зарцуулалтын журам, (2) институцын бүтэц ба (3) хөрөнгө  оруулалтын бодлого. Санхүүжилтийн 
болон зарцуулалтын журамд санг орлогожуулах тойм хуваарь, ямар нөхцөлд сангийн хөрөнгийг 
ашиглах нөхцлүүдийг тодорхойлно. Уул уурхайн орлогоос санд орох орлогын тойм хуваарийг 
гаргахдаа уул уурхайн татварын хүлээгдэж буй нийт орлогын хэмжээ, түүнээс зарцуулахаар 
хүлээгдэж байгаа бусад зориулалтууд, гадаад  валютын ханшны өөрчлөлтөөс үүсэх үр дагавар 
болон тэтгэврийн ирээдүйн зардлыг санхүүжүүлэх сангийн чадавхид санг орлогожуулах янз 
бүрийн хувилбар хэрхэн нөлөөлөх зэрэг асуудлыг сайтар тооцох хэрэгтэй. Санг орлогожуулах 
хуваарь нь үндсэндээ уул уурхайн татварын  бодит орлогын хэмжээ, хувилбарт зарцуулалт бүрийн 
зардал илүү тодорхой болохын хирээр жил тутамд шинэчлэгдэж байх төлөвлөгөө юм. Сангийн 
зарцуулалтын журамд тодорхой хугацаанд, эсвэл сангийн хөрөнгө тодорхой түвшинд хүртэл 
сангаас мөнгө зарцуулахыг хориглосон заалт тусгах хэрэгтэй. Түүнээс хойш дээр дурдсан тусгай 
зардлуудыг санхүүжүүлэх зорилтуудыг тавьж болно.58 

 
133.  Дэлхийн олон улс оронд тэтгэврийн нөөц санг  удирдан зохион байгуулах бүтэц зохион 
байгуулалтын янз бүрийн хэлбэрийг ашигладаг  (Хавсралт 4). Зарим тохиолдолд хөрөнгийн 
удирдлагыг тэтгэврийн тогтолцоог хариуцсан байгууллага давхар хариуцдаг бол зарим 
тохиолдолд хөрөнгийн  удирдлагын үүргийг тусгай байгууллага хариуцдаг. Хөгжиж буй олон 
оронд  тэтгэврийн нөөц сан нь ирээдүйн зардалд зориулан урьдчилан төлөвлөсөн сан байдлаар 
эсвэл тэтгэврийн зарцуулалт бага байх үед  цугласан хуримтлалын  сан байдлаар үйл ажиллагаа 
явуулдаг. Хөгжингүй орнуудын нийтлэг жишгийг харахад тэтгэврийн нөөц санг тусдаа бие даасан 
байгууллага удирдан зохицуулдаг. Институцын бүтцийн хувьд аль нэг хувилбар нь нөгөөгөөс илүү 
гэж батлах зүйл байхгүй ч олон улсын мэргэжилтнүүдийн үзэж байгаагаар нөөц сангийн 
удирдлагыг хариуцсан тусгай байгууллага, бүтэц  ажиллах нь илүү үр дүнтэй байх талтай. Үүнд 
хоёр үндсэн шалтгаан байна. Нэгд, хөрөнгийн удирдлагад тэтгэврийн байгууллага удирдахаас огт 
өөр ур чадвар, үйл ажиллагааны хэв маяг шаардагдана. Энэ хоёр төрлийн ур чадварууд өөр 
хоорондоо эрс ялгаатай учраас эдгээр үүргүүдийг нэг бүтэц, байгууллагын доор хамт байлгасны ач 
холбогдол байхгүй болно. Хоёрт, хөрөнгийн удирдлагын функцыг тэтгэврийн байгууллагаас 
тусдаа байлгаснаар өдөр тутмын улс төрийн нөлөөнөөс ангид байлгах магдлалтай. Зарим 
тохиолдолд эхний шатанд, эсвэл хөрөнгийн удирдлагын функц төдийлөн томорхооргүй 
тохиолдолд хөрөнгийн удирдлагыг төв банкинд байршуулдаг. Хэрэв сангийн хэмжээ томорч, 
тусгай байгууллага байгуулах шаардлага хэрэгцээ нь батлагдвал ийм байгууллагыг тодорхой 
хугацаатай томилогдсон захирлуудын зөвлөлтэйгээр байгуулж болно. Захирлуудын зөвлөл нь  
сангийн хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны үр дүнгийн төлөө томилсон бүтцийнхээ өмнө 
хариуцлага хүлээх ба сангийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг улс төрөөс ангид байлгах ёстой.               
 
134. Тэтгэврийн нөөц сан болон санхүүгийн бусад институцын хувьд ялгаагүй нэн чухал ач 
холбогдолтой хэд хэдэн зарчмын асуудлууд байна. Үүнд:  

 
• Сангийн зорилго, үзүүлэх дэмжлэгийн түвшин, бүтэц зэргийг нарийн тодорхойлсон 

байх, 

                                                 
58   Тэтгэврийн нөөц сангийн хэмжээ ба зардлын түвшин хоорондын харьцааг дараах томъёогоор үзүүлэв:  
g = (r-e)*R, Үүнд:  
g - сангаас зарцуулж болох зардлын хэмжээ, ДНБ- д эзлэх хувиар,  
r - сангийн өгөөжийн дундаж түвшин,  
e - тэтгэврийн нийт зардлын өсөлтийн дундаж түвшин,  
R - сангийн тэнцэл / үлдэгдэл, ДНБ-нд эзлэх хувиар.   
Тиймээс  r= 5 хувь, e= 2 хувь, сангийн тэнцэл буюу R=ДНБ-ний 50 хувь гэж үзвэл  ДНБ-ний 1.5 хувьтай 
тэнцэх зардлыг сангаас тогтмол санхүүжүүлэх боломжтой гэсэн үг.  
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• Санд орлого хуримтлуулах болон сангийн хөрөнгийг зарцуулах бодлого нь тодорхой, 
ард иргэдэд ил тод байх,  

•  Сангийн жилийн тайлан болон холбогдох санхүүгийн тайлан тэнцлийг ард иргэдэд 
нээлттэй байлгах,  тайлан тэнцлийг олон улсын (болон үндэсний) нягтлан бодох 
бүртгэлийн стандартын дагуу бэлтгэн гаргаж, бие даасан хөндлөнгийн аудитын 
байгууллагаар хянуулдаг байх,   

• Сангаас гаргах санхүүгийн гүйлгээ нь хөрөнгө оруулалтын тодорхой бодлогын 
хүрээнд, сангийн зорилгод нийцсэн байдлаар явагдах, сангийн хүлээх эрсдэлийн 
түвшин болон баримтлах хөрөнгө оруулалтын стратеги, сангийн менежерүүдийн үүрэг 
хариуцлага, тэднийг сонгох арга зам, сангийн хөрөнгө оруулалтын өгөөж болон 
сангийн менежерийн гүйцэтгэлийг үнэлж дүгнэх стратеги журам зэрэг нь ард иргэдэд 
нээлттэй ил тод байх,    

• Хөрөнгө оруулалтын бодлого нь өндөр эрсдэлтэй шийдвэр гаргах шаардлагатай тусгай 
нөхцлүүдийг тодорхойлсон байх,  мөн улс төрийн болон нийгмийн үр дагаврын хувьд 
эрсдэлтэй шийдвэр гаргах шаардлагатай болсон тохиолдолд асуудлыг ард иргэдэд 
нээлттэй мэдээлдэг байх,  

•  Сангийн үйл ажиллагаа нь макро эдийн засгийн бодлоготой зөрчилдөхгүй байхын 
тулд санхүүгийн болон мөнгөний бодлогыг тодорхойлогч байгууллагуудтай уялдаатай 
байх, 

• Хөрөнгө оруулалттай холбоотой өмчлөлийн эрхийн асуудлаарх сангийн бодлогыг 
боловсруулах, ард иргэдэд нээлттэй байлгах. 

 
В. Зөвлөмжүүд 

 
135.  Тэтгэврийн Нөөц Сан нь ашигт малтмалын татварын орлогоос Монгол улсын 
тэтгэврийн тогтолцоог шинэчлэн сайжруулах урт хугацааны стратеги хэрэгжүүлэх 
шилжилтийн шатны болон ирээдүйн тэтгэврийн зардлын тодорхой хувийг урьдчилан 
санхүүжүүлэх чухал механизм болно. Хөрөнгийн тодорхой хэсгийг ингэж тусгайлан нөөцлөх нь 
тэтгэвэр тооцох хувь хэмжээ үе дамжин буурахыг зогсоох, түргэн хурдацтай насжиж байгаа 
нийгэм дэх тэтгэврийн тогтолцооны санхүүгийн өртөг зардлыг бууруулах нийгмийн бодлого, 
нөгөө талдаа уул уурхайгаас олох ашиг орлогоос ард иргэдэд үр шимийг нь хүртээх макро эдийн 
засгийн зорилгыг хангахад чухал үүрэг гүйцэтгэнэ.    
 
136.  Өмнө хэлсэнчлэн, Тэтгэврийн Нөөц Сан байгуулах нь II давхаргын нийгмийн 
даатгалын тэтгэврийн тогтолцоог бүрэн хуримтлалын тогтолцоонд шилжүүлэх 
хувилбараас илүү давуу хувилбар юм. Сангийн үйл ажиллагааны өгөөж нь цалин хөлсний 
өсөлтөөс давж ч болно. Гол нь хөрөнгө оруулалтын өгөөж муу байсан ч эрсдэлийг даатгуулагчдад 
үүрүүлэхгүй байхын зэрэгцээ хөрөнгө оруулалтын зах зээлийн хөгжлийг дэмжих хууль эрх зүйн 
болон институцын бүтцийг бэхжүүлэх арга хэмжээнүүд авч эхлэх боломжтой.            
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VI. ЗАСАГЛАЛ БА ИНСТИТУЦЫН ШИНЭЧЛЭЛ 
 

137. Институцын нарийвчилсан үнэлгээ хийгээгүй учраас энэ бүлэгт институцчлалын 
өөрчлөлт шинэчлэлийн талаар дэлгэрэнгүй зөвлөмж өгөөгүй.  Гэхдээ дээр дурьдсан бодлогын 
шинэчлэлийг хэрэгжүүлэхэд шийдвэл зохих институцын зарим чухал асуудлуудыг хөндөж 
байна.59   
 
138.  НДТ-ны дизайныг хэвээр үргэлжлүүлэхээр шийдэх тохиолдолд хийсвэр нэрийн дансанд 
орлого тооцож хөтлөлт хийх дүрэм журмыг шинэчлэх шаардлагатай.   Шимтгэл болон хүүг 
дансанд бүртгэж тооцох, дотоодын болон хөндлөнгийн аудитын хяналтын бодлого, дүрэм журмыг 
боловсронгуй болгон бэхжүүлэх асуудлыг эргэн авч үзэх хэрэгтэй. 1960 оноос хойш төрсөн 
иргэдийн 1994 оноос өмнөх ажил эрхлэлттэй  холбоотой асуудлуудыг хэрхэн тооцох дүрэм 
журмыг тодорхой болгох шаардлагатай.  
 
139.  II Давхаргын тэтгэврийн даатгалын тогтолцоонд ямар хэлбэр загварыг сонгохоос үл 
хамааран хүн ам зүйн өөрчлөлтүүд болон эдийн засгийн гэнэтийн хүчин зүйлсийн үр дагаврыг 
зохицуулах, мөн хүн амын насжилттай холбоотойгоор  II давхаргын тэтгэврийн 
тогтолцооны дотогш болон гадагш мөнгөн урсгалыг илүү зохистой уялдуулах зорилго бүхий 
тусгай сан бүрдүүлэх асуудлыг бодолцох хэрэгтэй. НДТ-той зарим улс оронд хүн ам зүйн 
өөрчлөлт болон эдийн засгийн нөхцөл байдалтай холбоотой ийм тогтолцооны дотогш болон 
гадагш урсгалыг автоматаар тэнцвэржүүлэх  механизм байдаг. Монголд ийм механизм бий болгох 
асуудлыг мөн бодолцох нь зүйтэй.   

 
140.  Нийгмийн даатгалын тогтолцоонд итгэх олон нийтийн итгэл үнэмшил маш чухал 
учраас тогтолцооны ил тод байдал, хариуцлагыг сайжруулахын тулд хэд хэдэн шинэчлэл 
өөрчлөлт хийх шаардлагатай байна. Вэбэд суурилсан мэдээлэл болон олон нийтэд зориулсан 
мэдээллийн компанит ажлаар олон нийтэд тэтгэвэртэй холбоотой тэдний эрх үүргийг сайтар 
ойлгуулах нь зүйтэй. Нэрийн дансны үлдэгдэл, тэтгэврийн насанд хүрэхэд нь олгож эхлэх 
тэтгэврийн хэмжээ ямар байх төлөвтэйг мөрдөж байгаа параметр үзүүлэлт дээр тулгуурлан 
тооцсон дүнг иргэд жил тутамд бичгээр болон интернетээр авах боломжийг бүрдүүлэх ёстой. Мөн  
нэрийн дансны тооцоо, хүүний хөтлөлт, дебитийн  хуваарилалттай холбоотой аливаа маргаантай 
асуудлыг шударгаар, хууль дүрмийн дагуу хянан шийдвэрлэх бодлого, журам тодорхой ил тод 
байх ёстой. Үүнтэй нэг адилаар,   шимтгэл төлөгсөд болон тэтгэвэр авагч иргэдэд үйлчлэх НДЕГ-
ын үйл ажиллагааны стандарт,  хяналтын шалгуур үзүүлэлтүүдийг тодорхой  болгох нь зүйтэй.   
Энэ бүх арга хэмжээний үр дүнд хариуцлагын механизм сайжирч олон нийтийн итгэл үнэмшил 
нэмэгдэх боломжтой.    
 
141.  НДТ-ны хүрээнд тэтгэврийн хэмжээг шударга тогтооход зайлшгүй шаардлагатай 
байгаа нэг зүйл бол тэтгэвэрт гарсны дараах дундаж наслалтын  тоо мэдээг зөв бүрдүүлэх 
явдал юм. 1960 оноос хойш төрсөн даатгуулагчид  тэтгэвэрт гарч эхлэхэд тэдний  тэтгэврийн 
хэмжээг тодорхойлоход энэ мэдээлэл чухал үүрэгтэй. Нас баралт болон өндөр наслалтын талаарх  
мэдээллийг бодитой бүрдүүлэх институцын чадавхи бэхжүүлэх хэрэгтэй байна. 

                                                 
59 Тэтгэврийн нөөц сан байгуулахад шаардлагатай засаглалын болон институцын зохицуулалтын талаар 
Бүлэг V, Хавсралт 3, 4-д танилцуулна.  
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VII. ЗӨВЛӨМЖ БА ШИНЭЧЛЭЛИЙН ҮЙЛ ЯВЦ 
 

142.  Тайлангийн зөвлөмжүүдийг дараах байдлаар товчлон хүргэж байна: 
 

А. Зорилтууд 
 

• Тэтгэвэр тооцох хувь хэмжээг II давхаргын  нийгмийн даатгалын тэтгэврийн хувьд болон 
тэтгэврийн тогтолцооны хувьд бүхэлд нь (I-III давхарга) урт хугацаанд ямар түвшинд 
хүргэхийг зорьж байгааг тодорхойлж зөвшилцөлд хүрэх, ингэхдээ тэтгэврийн хүрэлцээт 
байдал болон тогтолцооны  өртөг зардал, ажил олгогч болон  ажилтны хувьд даахуйц байх 
харилцан хамааралтай асуудлуудыг сайтар харгалзан үзэх,   

• Зорилтот бүлэгт чиглэсэн нийгмийн тэтгэврийн тогтолцоогоор дамжуулан бага орлоготой 
тэтгэврийн насны иргэдийг ядуурлаас хамгаалах орлогын түвшинг ямар хэмжээнд 
байлгахыг зорьж байгаа талаар бодлогын зөвшилцөлд хүрэх,    

 
Б. Ерөнхий Дизайн 
 

• Өндөр насны тэтгэврийн орлогын баталгааг хангаж ядуурлаас хамгаалах зорилгын 
хүрээнд  хадгаламж, даатгалын болон орлогын дахин хуваарилалтын олон арга хэрэгсэл 
бүхий гурван давхаргат тэтгэврийн тогтолцоог хөгжүүлэх, үүнд шимтгэлд суурилаагүй, 
зорилтот бүлэгт чиглэсэн нийгмийн тэтгэвэр  (I давхарга),  шимтгэлд суурилсан 
даатгалын шинэчилсэн тогтолцоо (II давхарга),  сайн дурын үндсэн дээр хамрагдах 
хуримтлалын схемийг (III давхарга) нэвтрүүлэх.  

 
В. I Давхарга - Зорилтот бүлэгт чиглэсэн нийгмийн тэтгэвэр 
 

• II давхаргын тэтгэврийн даатгалын тогтолцооны баталгаажсан доод тэтгэвэр болон 
нийгмийн халамжийн тэтгэврийг халж, зорилтот бүлэгт чиглэсэн нийгмийн тэтгэврийн 
тогтолцоог бий болгох, 

• Тэтгэврийн түвшинг тогтоохдоо  ажил эрхлэх, хуримтлал үүсгэх, II давхаргын  тэтгэврийн 
даатгалын тогтолцоонд хамрагдах сэдэл сонирхолд хэрхэн нөлөөлөхийг бодолцох60,   

• Нийгмийн даатгалын тэтгэврийн орлогын шалгуурыг ашиглах, өндөр настны авч байгаа 
даатгалын тэтгэврээс хамааруулан нийгмийн тэтгэврийн тогтоосон хэмжээг бууруулан 
олгох, бууруулах хүчин зүйлийг ашигласнаар II давхаргын тэтгэврийн тогтолцоонд 
шимтгэл төлөх сонирхлыг бууруулахгүй байх,  

• Энэ тэтгэврийн насыг эхний ээлжинд эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүст ялгаваргүй 60 насаар 
тогтоох, яваандаа нийгмийн даатгалын тэтгэврийн нас нэмэгдэхийн хэрээр хамт 
нэмэгдүүлэн 65-д хүргэх.  

 
 
 

                                                 
60 Эхний ээлжинд Улаанбаатар хотын АДТ-ий 60%- тай тэнцэх хэмжээнд эхлэх, дараа нь  өндөр насны 
хэрэглээний сагсны үнийн өсөлтөөс хамааруулан индексжүүлэх хувилбарыг санал болгосон.   
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Г. II Давхарга - Шимтгэлд  суурилсан тэтгэврийн даатгалын тогтолцоо 
 

• 1960 оноос өмнө төрсөн ажиллагсад хамрагдах цалинд жишсэн баталгаат тэтгэврийн 
тогтолцооны параметрүүдийг өөрчлөхөд санхүүгийн үр дагавар багатай ч олон нийтийн 
итгэл үнэмшилд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй тул тун бага өөрчлөлт хийх,   

• 1960 оноос өмнө ба хойш төрсөн ажиллагсадын аль алины хувьд баталгаажсан доод 
тэтгэврийг халж, I давхаргын буюу зорилтот бүлэгт чиглэсэн нийгмийн тэтгэврийн 
тогтолцоогоор үе шаттайгаар солих,  

• Тэтгэвэрт гарах насыг (1960 оноос хойш төрсөн ажиллагсадын хувьд) аажмаар 
нэмэгдүүлэн, эрэгтэй эмэгтэй ялгаваргүй 65 насанд хүргэх, эрт тэтгэвэрт гарах заалтыг 
хүчингүй болгох, илүү олон жил ажиллах сонирхол сэдлийг нэмэгдүүлэх,    

• Тэтгэврийн хүрэлцээт байдлыг нэмэгдүүлэхийн тулд шимтгэлийн хувийг  аажмаар 
нэмэгдүүлэн 19%-ийн түвшинд хүрэх,  

• Аннуитийн хүчин зүйл буюу жилд олгох тэтгэврийн хэмжээг тодорхойлох  томьёог 
боловсронгуй болгох,  

• Тахир дутуугийн болон тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийн томьёог шинэчлэн боловсруулах,  
цалин хөлстэй уялдаагүй хамгийн бага түвшний тогтмол суурь хэсэг болон орлогын 
мэдрэмжтэй бүрэлдэхүүн хэсэгтэй болгох. Эдгээр тэтгэврүүд нь тэдгээрт тухайлан 
зориулсан даатгалын шимтгэлээс бүрдсэн дундын сангаас санхүүжих бүтээгдэхүүн байж 
актуар тооцоонд үндэслэсэн байх, 

 
Д. III Давхарга -Ажил мэргэжлийн болон хувийн сайн дурын тэтгэврийн 
хадгаламжийн зохицуулалт 
 

• Шимтгэлд суурилсан хувийн хуримтлалын бодлогын хүрээ бий болгох замаар ажил 
мэргэжлийн болон хувийн сайн дурын тэтгэврийн хадгаламжийн зохицуулалтыг 
хөгжүүлэх,   

• Ажил мэргэжлийн болон хувийн сайн дурын тэтгэврийн хуримтлалын  механизмын  
зохицуулалтын болон удирдлагын хүрээг бий болгох, хөрөнгө оруулалтын удирдлага 
болон аннуит зохицуулалтыг тодорхой болгох,  

• Тэтгэврийн үйл ажиллагаа эрхлэх лиценц зөвшөөрөл авсан  байгууллагуудыг  татварын 
бодлогоор дэмжих,  

 
Е. Малчид болон албан бус секторт ажиллагсадын тусгай  хэрэгцээ  шаардлагыг  
шийдвэрлэх 

 
• III давхаргын буюу сайн дурын тэтгэврийн хадгаламжийг хөгжүүлэх зорилгын хүрээнд 

хувийн тэтгэврийн хадгаламжийн, тусгай зохицуулалт бүхий механизмыг бий болгох,      
• Тусгай зохицуулалт бүхий, сайн дурын тэтгэврийн хадгаламжийн тогтолцоонд хамрагдах 

1960 оноос хойш төрсөн иргэдэд зориулсан татаасаар дэмжих шимтгэлийн тогтолцоог бий 
болгох хувилбарыг судлах,     

• Олон малтай малчид болон томоохон хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид, албан бус секторт 
ажиллагсадыг  нийгмийн  даатгалын тэтгэврийн тогтолцоонд албан журмаар заавал 
хамруулах хувилбарыг судлах,   
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• Өмнө  дурдсан зорилго, шинж чанарыг агуулсан, зорилтот бүлэгт чиглэсэн нийгмийн 
тэтгэврийг бий болгох. 

 
Ё. Тэтгэврийн ирээдүйн зардлыг урьдчилан санхүүжүүлэх 
 

• Бодлого боловсруулагчид Тэтгэврийн Нөөц Сан байгуулах шийдвэр гаргавал, энэ сан нь 
уул уурхайн татварын орлогын тодорхой хувийг тэтгэврийн ирээдүйн зардлыг урьдчилан 
санхүүжүүлэх, тэтгэврийн тогтолцоог шинэчлэх шилжилтийг дэмжих  гол механизм 
болно.  

 
Ж. Шинэчлэл хийх үйл явц  

 
• Тэтгэврийн тогтолцоонд шинэчлэл хийх бодлогын хувилбаруудыг судалж үнэлэх, 

бодлого боловсруулагч нарт дизайны болон параметр үзүүлэлтүүдийн өөр өөр 
хувилбаруудын давуу болон сул талуудыг зөвлөх үүрэг бүхий техникийн зөвлөл 
байгуулах,  

• Бодлогын болон институцын  шинэчлэлийн хувилбаруудад үнэлгээ хийх  үйл явцыг 
төлөвлөх, энэ үйл явцын эрэмбэ дараалал болон хүрэх  үе шатуудыг тодорхойлох (Зураг 
25),   

• Сонирхогч талуудыг идэвхитэй оролцуулах,  шинэчлэлийн бодлогын учир шалтгаан, 
хэрэгцээ шаардлага болон аливаа сонголтын цаана бодолцох ёстой тэтгэврийн хүрэлцээт 
байдал ба санхүүгийн хувьд даахуйц байх шаардлагыг ойлгуулах, олон нийтийн 
ойлголтыг нэмэгдүүлэх, тэтгэврийн тогтолцоонд итгэх итгэлийг нэмэгдүүлэх.   



 
 

Зураг 25. Бодлогын шинэчлэл хийх үйл явц 
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VIII. ДҮГНЭЛТ 

 
143.  Энэхүү тайлан нь тэтгэврийн тогтолцоонд хийх шинэчлэлийн дизайн, параметр 
үзүүлэлтүүдийг тодорхойлох ажлын зөвхөн эхлэлийг тавьж байгаа бөгөөд цаашид 
шинэчлэлийн үндсэн зорилтууд, дизайн болон параметр үзүүлэлтүүдийг нарийвчлан тогтоох 
нэмэлт ажил шаардагдана. Шинэчлэл хийхэд цаашид зайлшгүй бодолцох ёстой дизайны болон 
параметр үзүүлэлтүүдийн хувилбаруудыг гаргаж, бодлого боловсруулагч нарт шийдвэр гаргахад 
нь туслахыг зорилоо.      
 
144.  Монгол улсын эдийн засаг түргэн хурдацтай өөрчлөгдөж, хүн ам нь эрчимтэй 
насжиж байгаа энэ нөхцөлд өнөөгийн өндөр насны тэтгэврийн болон халамжийн 
тогтолцоонд хийх шинэчлэлийн хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойллоо. 2015 оноос эхлэн шинээр 
тэтгэвэрт гарах иргэдийн тэтгэвэр огцом буурах гэж байгаа нь шинэчлэлийн асуудлыг өргөн 
хүрээтэй харах, нийгмийн даатгалын тэтгэврийн болон халамжийн тогтолцоог шинэчлэх нэн 
тэргүүний шалтгаан болж байна. Сүүлийн жилүүдэд уул уурхайн  салбар эрчимтэй хөгжиж байгаа 
болон эдийн засгийн савалгаатай  байдал нь тэтгэврийн шинэчлэл хийх боломж, сорилтын аль 
алиныг дагуулж байна. Шинэчлэл хийхэд тулгарч буй гол бэрхшээл сорилт нь тэтгэврийн 
хүрэлцээт байдлыг нэмэгдүүлэхийг зорихын зэрэгцээ урт хугацаанд өртөг зардал талаасаа даахуйц 
хэмжээнд байлгах, төсвөөс үзүүлэх татаасын хэмжээг хязгаарлах тухай асуудлууд юм. Үүнээс 
гадна тэтгэврийн тогтолцоо нь цалин хөлсний өсөлт, эдийн засгийн савалгаатай байдал болон 
эрчимтэй насжиж буй нийгэмдээ зохицсон байх ёстой. Тэтгэврийн тогтолцоонд урт хугацааны 
шинэчлэл хийхэд шаардагдах шилжилтийн үе шатны зарим зардлыг уул уурхайн орлогоос 
санхүүжүүлж болох юм. Ингэснээр тэтгэврийн тогтолцооны дизайн болон параметр 
үзүүлэлтүүдийг зорьсон хэмжээнд хүртэл өөрчилж шинэчлэх боломж бий болгоно.    
 
145. Эдгээр асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд засгийн газар төрийн болон хувийн тэтгэврийн 
тогтолцоог хосолсон байдлаар хөгжүүлэх нийгмийн зорилтуудыг өргөн хүрээнд шинжилж 
үзэх, ингэхдээ дараах асуудлуудыг харгалзан үзэхийг санал болголоо. Үүнд: (i) тэтгэвэр тооцох 
хувь хэмжээг ямар түвшинд байлгахыг зорьж байгаа, (ii) шимтгэл, өртөг зардлыг ажил олгогчид, 
ажиллагсад болон улсын төсвийн аль алины хувьд даахуйц түвшинд тогтоох,  (iii) тэтгэврийн 
насыг тогтоох бодлогод хөдөлмөр эрхлэх болон тэтгэвэр  авах хугацааны харьцааг оновчтой 
байлгах асуудлууд байна.   
 
146.  Өндөр насны орлогын баталгааг хангах арга хэрэгсэл болгон тэтгэврийн тогтолцооны 
гурван давхаргат загварыг санал болгож байна. Энэхүү загварт одоогийн тогтолцооны ихэнх 
шинж чанарыг хэвээр хадгалах боловч тэтгэврийн нас, индексжүүлэлт, тэтгэврийн доод хэмжээ, 
тахир дутуугийн болон тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийн дизайн  болон санхүүжилттай холбоотой 
зохицуулалтуудыг шинэчлэх юм. Түүнчлэн одоогийн баталгаажсан доод тэтгэврийг халж, дундаас 
доогуур орлоготой ахмад настанд чиглэсэн нийгмийн тэтгэврийг нэвтрүүлэхийг зөвлөж байна.  

 
147.  Урт хугацааны шинэчлэл хийхэд шаардлагатай байгаа шилжилтийн үеийн болон 
ирээдүйн тэтгэврийн зарим зардлыг ашигт малтмалын татварын орлогоос санхүүжих 
Тэтгэврийн Нөөц Сан байгуулах арга замаар санхүүжүүлэхийг санал болгож байна. Хөрөнгө 
нөөцийг ийм зорилгоор тухайлан хуваарилж ашигласнаар тэтгэвэр тогтоох хувь хэмжээ үе дамжин 
буурах явдлыг зогсоох боломжтой. Мөн хурдацтай насжиж буй энэ нийгэмд тэтгэврийн 
тогтолцооны зардлыг даахуйц хэмжээнд байлгах нийгмийн бодлогын болон уул уурхайн  ашиг 
орлогоос нийт иргэдэд ашиг хүртээх макро эдийн засгийн зорилтыг хангах боломжтой.       
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Хавсралт 1: Нийгмийн даатгалын тэтгэврийн параметр үзүүлэлтүүд61 
 

 Цалинд жишсэн баталгаат тэтгэврийн 
тогтолцоо 

( 1960 оноос өмнө төрсөн иргэд хамрагдах) 
 

Нэрийн Дансны Тогтолцоо  
 

(1960 оноос хойш төрсөн 
иргэд хамрагдах) 

Өндөр насны тэтгэвэр  
Холбогдох хууль 
тогтоомж 

Нийгмийн даатгалын тухай хууль, Нийгмийн 
даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, 
тэтгэмжийн тухай хууль, 1994 (нэмэлт, 
өөрчлөлт орсон) 

Тэтгэврийн даатгалын 
шимтгэлийн нэрийн дансны 
тухай хууль 1999 

Хамрах хүрээ  1960 оны 1 сарын 1-ээс хойш 
төрсөн, гэрээгээр ажилладаг 
бүх ажиллагсад  

Шимтгэлийн 
хувь хэмжээ 

Цалингийн 14% (ажил олгогч 7%, ажилтан 7%) Цалингийн 7% (ажил олгогч–
7% ажиллагч 7%) 

Шимтгэл 
ноогдуулах 
цалингийн доод 
хязгаар 

Улсын хэмжээний цалин хөлсний доод 
хэмжээ(тогтмол шинэчилнэ) 

Улсын хэмжээний цалин  
хөлсний доод хэмжээ (тогтмол 
шинэчилнэ) 

Шимтгэл 
ноогдуулах 
цалингийн дээд 
хязгаар 

Байхгүй Байхгүй 

Тэтгэврийн 
хэмжээ–
хуримтлагдсан 
тэтгэврийн 
хэмжээ 

Ажилласан эхний 20 жилийн жил тутамд 2.25%, 
түүнээс хойш жил тутамд 1.5% 

15-аас доошгүй жил шимтгэл 
төлсөн нэрийн дансны 
үлдэгдэл, дансны үлдэгдэлд 
жил тутам бодох хийсвэр 
хүүгийн өгөөж (сүүлийн 3 
жилийн цалингийн дундаж 
өсөлтийн хувь), дундаж 
наслалтын хүчин зүйлд 
үндэслэнэ. 

Тэтгэвэр тогтоох 
суурь цалин 

Сүүлийн 20 жилийн хамгийн өндөр цалин 
хөлстэй  дараалсан 5 жилийн дундаж цалин 

Хамааралгүй 

Тэтгэврийн доод 
хэмжээ 

Улсын хэмжээний дундаж цалин хөлсний 75% Улсын хэмжээний дундаж 
цалин хөлсний 20% болон 15-
аас дээш жил тутамд 0.5% 
нэмэгдэл 

Индексжүү- 
лэлт 

Хууль тогтоомжид тэтгэврийг “амьжиргааны 
түвшний өөрчлөлттэй уялдуулж” нэмэх тухай 
заасан ч бодит байдалд УИХ-аас тохиолдлын 
чанартай үе үе тэтгэвэр нэмдэг.  

“Инфляцийн түвшингээс шууд 
бусаар хамаарна”. Тэтгэврийн 
индексжүүлэлт, түүнийг 
хэрэглэх журмыг Нийгмийн 
даатгалын үндэсний зөвлөлийн 
саналыг үндэслэн Үндэсний 
Статистикийн Хороо тогтооно. 

Тэтгэвэрт 
ноогдуулах 
татвар 

Татвараас чөлөөлдөг Татвараас чөлөөлдөг 

Тэтгэврийн эрх 
үүсэх  ажилласан 

20 жил Шимтгэл төлж ажилласан 15 
жил 

                                                 
61 This table has been reprinted from State Social Insurance General Office, Social Insurance Legislation, 2001, in Louse Fox, 
Cash Transfers and Social Protection Programs, 2002 and modified to reflect changes legislated in 2008. 
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жилийн 
шаардлага 
Тэтгэврийн нас - Тэтгэврийн ердийн нас эрэгтэй 60, эмэгтэй 

55нас 
- Нийт 20 жил ажилласан, үүнээс 12 жил хүнд 

нөхцөлд ажилласан эрэгтэй 55 нас,   
- Нийт 20 жил ажилласан, үүнээс 10 жил хүнд 

нөхцөлд ажилласан эмэгтэй 50 нас,   
- 20 жил ажилласнаас 10 жил газар дор болон 

халуун нөхцөлд ажилласан эрэгтэй 50 нас,   
- 20 жил ажилласнаас 7 жил газар дор болон 

халуун нөхцөлд ажилласан эмэгтэй 45 нас,   
- 4 ба түүнээс дээш хүүхэд өсгөсөн эмэгтэй 50 

нас.   
 

Ижил 

Тахир дутуугийн тэтгэвэр  
Холбогдох хууль 
тогтоомж 

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр 
тэтгэмжийн тухай хууль 1995 оны 1 сарын 1-ээс 
хүчин төгөлдөр хэрэгжсэн, 1995, 1996, 1997, 
1999, 2002,2003,2004,2006, 2008, 2009  онд 
нэмэлт өөрчлөлт орсон.  

Тэтгэврийн даатгалын 
шимтгэлийн нэрийн дансны 
тухай хууль, 1999 оны 7 сарын 
1-ээс хэрэгжсэн. 

Шимтгэл 14%-ийн шимтгэлд багтсан Тахир дутуугийн ба тэжээгчээ 
алдсаны тэтгэвэр, үйл 
ажиллагааны зардлыг 
шимтгэлийн 4%-иас 
санхүүжүүлнэ.  

Тэтгэвэр бодох 
томьёо 

ТДТ= Цалин 45%*хөдөлмөрийн чадвар алдсан % 
(I) 
ТДТ=Цалин 45%* хөдөлмөрийн чадвар алдсан % 
(II) 
ТДТ=тахир дутуугийн тэтгэвэр 
Цалин =даатгуулагчийн сарын дундаж цалин  
ХЧА% (I)=50% -иас дээш  
ХЧА% (II)=100%, хөдөлмөрийн чадвараа 70% -
иас дээш алдсан  

Жич: Энэ хууль ҮОМШӨ-тэй 
холбоотой тэтгэвэр тэтгэмжид 
хамааралгүй 

Томьёо Хөдөлмөрийн чадвар бүрэн алдсан= өндөр насны 
тэтгэвэртэй адил томьёо 
Хөдөлмөрийн чадвар хагас алдсан= (өндөр 
насны тэтгэврийн томьёо)* хөдөлмөрийн чадвар 
алдсан % 

 

Хөдөлмөрийн чадвар бүрэн 
алдсан=*60%  
Хөдөлмөрийн чадвар хагас 
алдсан=(цалин*0.6)*(хөдөл-
мөрийн чадвар алдсан %) 
Цалин= сүүлийн 3 жилийн 
дундаж сарын цалин 

Тэтгэвэр олгох  
хугацаа 

Тахир дутуу болсон өдрөөс эхлэн хөдөлмөрийн 
чадвар нь нөхөн сэргээгдэх өдөр хүртэл, нас 
барсан тохиолдолд нас барсны дараагийн сар 
хүртэл 

Одоогийн хууль тогтоомжийн 
заалттай ижил 

Тэтгэврийн доод 
хэмжээ 

Өндөр насны тэтгэврийн доод хэмжээтэй ижил 
 

Даатгуулагчаас нэрийн 
данснаас олгох баталгаажсан 
доод тэтгэвэртэй ижил 

Тэтгэвэр 
тогтоолгох 
нөхцөл 

Ердийн өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвараа 
50%-аас доошгүй хувиар байнга буюу удаан 
хугацаагаар алдсан 

Ижил 

Тахир дутуугийн 
зэрэг 

Хөдөлмөрийн чадвар бүрэн алдсан, (70% ба 
түүнээс дээш) Хөдөлмөрийн чадвар хагас алдсан 
(50-70%) 

Ижил 
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Тэтгэвэр 
тогтооход 
баримтлах 
ажилласан 
жилийн 
шаардлага 

20-оос доошгүй жил ажилласан, эсвэл тахир 
дутуу болохоос өмнөх 5 жилийн 3 жилд 
тасралтгүй ажиллаж, шимтгэл төлсөн 

Ижил 

Бүрэн бус 
ажилласан жил 
(3-аас доошгүй 
жил) 

Тахир дутуугийн тэтгэврийн хэмжээ нь 
тэтгэврийн даатгалд даатгуулсан хугацаагаар 
татаасаар дэмжих байх ба татаасаар дэмжих 
тахир дутуугийн тэтгэврийн доод хэмжээ нь 
өндөр насны татаасаар дэмжих тэтгэврийн доод 
хэмжээтэй  тэнцэнэ. 

Боломжгүй 

Тэтгэврийн доод 
хэмжээ 

Хөдөлмөрийн чадвараа 30% ба түүнээс дээш % 
алдсан тохиолдолд хөдөлмөрийн хөлсний доод 
хэмжээний 75%-аас доошгүй тэтгэвэр олгоно 

 

Тэтгэврийн 
үргэлжлэх 
хугацаа 

Тахир дутуу болсон өдрөөс эхлэн хөдөлмөрийн 
чадвар нь нөхөн сэргээгдэх өдөр хүртэл, нас 
барсан тохиолдолд нас барсны дараагийн сар 
хүртэл 

 

Эмнэлгийн 
магадлагаа 

Ажил олгогчийн хяналт, бүртгэлийн комиссын 
үйлдвэрлэлийн осол гэж оношлосныг эмнэлэг 
хөдөлмөр магадлалын комиссоор нягталж 
тогтоосон байх 

Ижил 

Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр 
Холбогдох хууль 
тогтоомж 

ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр 
тэтгэмжийн тухай хууль, 1995 оны 1 сарын 1-ээс 
хэрэгжсэн. 2000 оны 1 сард нэмэлт өөрчлөлт 
орсон. 

Тэтгэврийн даатгалын 
шимтгэлийн нэрийн дансны 
тухай хууль, 1999 оны 7 сарын 
1-ээс хэрэгжсэн. 

 
Тэтгэвэр бодох 
томьёо 

Өндөр насны тэтгэвэр бодох томьёогоор бодсон 
хэмжээнээс гэр бүлийн хөдөлмөрийн чадваргүй 
гишүүдийн тоонд хувь тэнцүүлж тэтгэвэр 
тогтооно. 3 ба түүнээс олон бол-100%, 2 
тэжээлэгч-75%, 1 тэжээлэгч -50% 

Сүүлийн 3 жилийн дундаж 
цалингийн 40%-ийг нас 
барагчийн ар гэрийн нэг 
гишүүнд, хэрэв 2 ба түүнээс 
дээш гишүүд байвал 10% нэмж 
олгоно. Гэвч тэтгэвэр сарын 
цалингийн 60%-иас хэтрэхгүй. 

Тэтгэвэр авах эрх 
үүсэх нөхцөл 

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр 
тэтгэмжийн тухай хуульд заасан хөдөлмөрийн 
чадваргүй гишүүд 

 

Тэтгэвэр авах 
хугацаа 

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр 
тэтгэмжийн тухай хуулийн дагуу олгох 
тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэртэй ижил 

 

Тахир дутуугийн 
тэтгэвэр авсан 
хугацааны 
нэмэгдэл 

Нас барсан даатгуулагч тахир дутуугийн тэтгэвэр 
авч байсан бол тэтгэвэр бодох хувийг 
хөдөлмөрийн чадвар бүрэн алдсан жил тутамд 
нэг хувиар нэмэгдүүлнэ.  

Ногдолгүй 

Доод тэтгэврийн 
хэмжээ 

Нэг тэжээлэгч-50%, 2 тэжээлэгч -75%, 3 
тэжээлэгч – 100%. Хувь тэнцсэн тэтгэврийн доод 
хэмжээ нь хөдөлмөрийн хөлсний доод 
хэмжээний 50%-иас багагүй байна. 

Даатгуулагчийн нэрийн 
данснаас олгох баталгаажсан 
доод тэтгэвэртэй ижил 

Ажилласан жил 20-иос доошгүй жил шимтгэл төлж ажилласан 
эсвэл нас барахаас болон тахир дутуу болохоос 
өмнөх 5 жилийн сүүлийн 3 жилд нь тасралтгүй 
шимтгэл төлсөн бол 

Ижил 

Бүрэн бус Тэтгэврийн даатгалд даатгуулж шимтгэл төлсөн Боломжгүй 
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хугацаагаар 
шимтгэл төлсөн 
бол (5-аас 
доошгүй жил, 
сүүлийн нэг жил 
тасралтгүй) 

хугацаанаас хамаарч хувь тэнцүүлж багасгасан 
дүнгээр олгоно.  

Тэтгэвэр авах эрх 
бүхий гэр бүлийн 
хөдөлмөрийн 
чадваргүй 
гишүүд 

16 наснаас доош насны төрүүлсэн буюу үрчилсэн 
хүүхэд (сурдаг бол 19 нас хүртэл), асран 
хамгаалах хүнгүй 16 хүртэлх насны ач хүүхэд ба 
эх эгч дүү, төрөлхийн тахир дутуу буюу 16 
наснаас өмнө тахир дутуу болсон ач хүүхэд ба эх 
эгч дүү, тэтгэврийн насны, тахир дутуу, харж 
хандах хүнгүй эцэг эх, эхнэр нөхөр, өвөг эцэг эх, 
ах эгч дүү, 8 хүртэлх насны хүүхдээ асраад ажил 
хийгээгүй эцэг эх эсвэл эхнэр нөхөр, өндөр 
насны буюу эсвэл бүрэн тахир дутуугын тэтгэвэр 
авагч нас барсан бол түүний ач хүүхэд, дүү зэрэг 
ар гэрийн тэжээлэгчид, хойд эцэг эх, төрсөн эцэг 
эхээсээ тэтгэвэр авдаггүй дагавар хүүхэд, 
сураггүй алга бологсдын гэр бүлийн 
тэжээлгэгчид г.м 

Ижил 

Тэтгэвэр авах 
хугацаа 

Даатгуулагч нас барснаас эхлэн түүний 
тэжээлэгч хүүхдүүд 16, сурч байгаа бол 19 нас 
хүртэл, хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсан 
хугацаанд, бэлэвсэн эхнэр нөхөр нь тэтгэврийн 
насанд хүрсэн бол даатгуулагчийн нас барсны 
дараахь сар хүртэл тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр 
авна. 

Ижил 
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Хавсралт 2: Нэр томьёоны товч толь62 
 

• Accrual rate - Шимтгэл төлсөн жил тутамд ноогдох тэтгэвэр бодох хувь хэмжээ: 
Тэтгэврийн хуримтлуулсан эрхийг цалинд тулгуурласан тогтолцоонд даатгуулагчийн 
жилийн хөдөлмөрийн орлогод харьцуулан тогтоох бөгөөд жишээлбэл жил тутамд 
сүүлийн жилийн хөдөлмөрийн орлогын 1/60 тай тэнцүү тогтооно. 

 
• Accrued pension - Тэтгэврийн хуримтлуулсан эрх: Тэтгэвэрт гарахаас өмнөх аливаа 

хугацаа хүртэл хуримтлуулсан буюу тодорхой хэмжээний эрх хангасан тэтгэврийн үнэ 
цэнэ бөгөөд өнөөгийн цалин хөлс эсвэл ирээдүйн цалин хөлсний өсөлтөд тулгуурлан 
тооцож болно.  

 
• Actuarial fairness - Актуар үндэслэл: Холбогдох бодит эрсдлийг тооцсны дагуу 

даатгалын шимтгэлийг тогтоох аргачлал. 
 

• Additional voluntary contribution-Сайн дурын нэмэлт шимтгэл: Ажиллагч ердийн 
төлөх ёстой шимтгэлийн хувь хэмжээнээс гадна, илүү хэмжээгээр ажил мэргэжлийн 
тэтгэврийн тогтолцоонд төлөх шимтгэл. 

 
• Adverse selection-Сөрөг сонголт: Даатгагч нь өндөр болон бага эрсдэлтэй иргэдийг 

хооронд нь сайтар ялгаж чадахгүйгээс үүдэн гардаг бэрхшээл. Даатгалын үнэ өртөг нь 
дундаж түвшний эрсдэлийн түвшинг илтгэх учраас бага эрсдэлтэй иргэд тухайн 
даатгалаас гарахад хүрч, улмаар даатгалын зах зээл задрах хүртэл даатгалын үнэ өртөг 
өндөр хэвээр байна. 

 
• Annuity-Жилд олгох тэтгэвэр (аннуит): Тухайн тэтгэвэр авагч эсхүл  түүний  

тэжээлгэгчид тодорхой хугацааны турш буюу ихэнхдээ нас барах хүртэл нь тодорхой 
давтамжтайгаар олгох тогтмол тэтгэвэр бөгөөд инфляцийн түвшингээр индексжүүлэхээр 
заасан байж болдог.  

 
• Annuity factor-Аннуит тэтгэврийн хүчин зүйл: Жилд олгох тэтгэврийн өнөөгийн цэвэр 

үнэ цэнэ. 
 

• Annuity rate-Аннуит тэтгэврийн хувь хэмжээ: Аннуит буюу жилд олгох тэтгэврийг нэг 
удаагийн бөөнөөр олгох нийт өртөгт харьцуулсан дүн. 

 
• Average effective retirement age-Тэтгэврийн бодит дундаж нас: Эрт тэтгэвэр тогтоолгох 

зэрэг тэтгэврийн тусгай заалтыг тооцсон тэтгэврийн дундаж бодит нас. 
 

• Contribution ceiling- Шимтгэлийн дээд хязгаар: Шимтгэл ноогдуулах хөдөлмөрийн 
хөлсний дээд хэмжээ 

• Commutation-Тэтгэврийн шилжүүлэлт: Тогтмол олгох (аннуит) тэтгэврийн тодорхой 
хэсгийг урьдчилж нэг удаа бөөнөөр олгох хэлбэрт шилжүүлэх. 

 
• Contracting out-Гэрээгээр гүйцэтгүүлэх: Төрийн менежменттэй тэтгэврийн тогтолцоонд 

хамрагдахын оронд хувийн тэтгэврийн сангийн менежерүүд ашиглах ажил олгогч болон 
даатгуулагчийн эрх. 

                                                 
62 This glossary is drawn from Robert Holzmann and Richard Hinz, Old Age Income Support in the 21st Century, 
The World Bank, 2006. 
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• Current balance-Тухайн үеийн тэнцэл:  Цаг хугацааны тухайн үед хуримтлагдсан нийт 

шитгэл болон бусад орлогоос тэтгэврийн зарцуулалт болон бусад зарлагыг хасч тооцсон 
дүн.  

 
• Deferred annuity - Хойшлуулсан тэтгэвэр: Ирээдүйд тодорхой хугацааны дараа авч 

эхлэхээр хойшлуулсан тэтгэвэр. 
 

• Defined benefit-“Цалинд жишсэн” баталгаат тэтгэвэр (DB): Даатгагч буюу тэтгэврийн 
байгууллага нь тодорхой тогтоосон томьёонд үндэслэн тэтгэвэр олгохоор амласан 
баталгаат тэтгэврийн төлөвлөлтийн хэлбэр. Бүрэн ба хагас хуримтлалтай, эсхүл 
хуримтлалын бус хуваарилалтын зарчимтай эсхүл хийсвэр хуримтлалын санхүүжилттэй 
байж болно.  

 
• Defined contribution-Шимтгэлд үндэслэн тогтоогдох тэтгэвэр (DC): Тогтмол хугацаанд 

шимтгэл төлж, төлсөн нийт шимтгэл болон түүний хөрөнгө оруулалтын өгөөжид 
үндэслэн тэтгэврийн хувь хэмжээг тогтоодог тэтгэврийн төлөвлөлтийн хэлбэр. Бүрэн ба 
хагас хуримтлалтай, эсхүл хуримтлалын бус хуваарилалтын зарчимтай эсхүл хийсвэр 
хуримтлалын санхүүжилттэй байж болно.  

 
• Demogrant-Иргэний тэтгэвэр:  Зөвхөн нас ба оршин суух харъяалаллыг харгалзан хүн 

бүрт тогтсон нэг ижил хэмжээтэй тэтгэвэр олгодог “Бүх нийтийн тэтгэвэр”-тэй ижил. 
 

• Demographic transition-Хүн ам зүйн шилжилт: Нөхөн үржихүйн болон нас баралтын 
түвшин буурч, ахмад настан ба залуу насны хүн амын харьцаа ихсэх байдлаар хүн ам зүйн 
бүтэц өөрчлөгдөх түүхэн үйл явц. 

 
• Disclosure-Мэдээллийг нээллтэй болгох: Тэтгэврийн тогтолцоо, тэтгэврийн сан, 

тэтгэвэр, тэтгэмжийн талаарх мэдээллийг тэтгэвэр авагсад болон ажил олгогчдод хүргэх 
эрх зүйн зохицуулалт. 

 
• Discretionary increase-Тохиолдлын чанартай нэмэгдүүлэх: Тэтгэврийн тогтолцооны 

хууль дүрэмд тусгаснаас өөрөөр тэтгэврийн хувь хэмжээг нэмэгдүүлэх. 
 

• Early leaver-Даатгалаас эрт гарах: Тэтгэвэр тогтоолгох болон ямар нэг нөхөн олговор 
авах боломжгүйгээр ажил мэргэжлийн тэтгэврийн тогтолцооноос хугацаанаас өмнө гарч 
буй иргэд. 

 
• Early retirement-Эрт тэтгэвэр: Ажил мэргэжлийн тогтолцооны тогтоосон тэтгэврийн 

ердийн наснаас өмнө, төрийн тэтгэврийн тогтолцооны хувьд төрөөс хуульчилсан 
тэтгэврийн насанд хүрэхээс өмнө тэтгэвэрт гарах. 

 
• Earnings cap (ceiling)-Цалин орлогын дээд хязгаар: Шимтгэл ноогдуулах цалин 

орлогын дээд хязгаар. 
 

• Financing gap- Санхүүжилтийн цоорхой: Ирээдүйд тооцсон  тухайн үеийн тэнцлийн 
өнөөгийн үнэ цэнэ. 

 
• Full funding-Бүрэн хуримтлал/санхүүжилт: Одоогийн даатгуулагчдад ирээдүйд олгох 

тэтгэврийн өнөөгийн өртгийг 100% нөхөх тэтгэврийн хуримтлал. 
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• Funded defined contribution scheme – (Шимтгэлд суурилсан) бүрэн хуримтлалын 

тогтолцоо:  Бүх шимтгэл болон хөрөнгө оруулалтын өгөөжийг идэвхитэй менежмент 
хийх санд төвлөрүүлэн (захиргааны болон бусад бүх зардлыг хасч тооцсоны дараах) 
өгөөжийг хувь хүүмүүсийн нэрийн дансанд тооцож хуваарилдаг тогтолцоо  

 
• Funding- Санхүүжилт хийх: Ирээдүйн тэтгэврийн өрийг урьдчилан санхүүжүүлж 

хуримтлалыг бий болгох. 
 

• Implicit pension debt (net)-Тэтгэврийн далд өр (цэвэр): Тэтгэврийн нийт зардлыг 
хангахын тулд тэтгэврийн нөөц хөрөнгөнөөс гадна төрөөс нэмж шаардагдах хөрөнгийн 
өртөг. 

 
• Indexation-Индексжүүлэлт (үнэ цэнийн тохиргоо): Тодорхой итгэлцүүр ашиглаж, 

тухайлбал үнэ, зарим тохиолдолд дундаж цалин хөлсний өөрчлөлттэй уялдуулан 
тэтгэврийн хувь хэмжээг нэмэгдүүлэх. 

 
• Inter-generational distribution-Үе хоорондын хуваарилалт: Өөр өөр насны бүлгийн 

хооронд орлогыг шилжүүлж хуваарилах. 
 

• Intra-generational distribution-Үе доторх хуваарилалт: Тодорхой насны бүлэгт хамаарах 
иргэдийн орлогыг харилцан шилжүүлж хуваарилах. 

 
• Legal retirement age-Тэтгэврийн хуульчилсан нас: Тэтгэврийн хууль тогтоомжид 

заасан тэтгэврийн ердийн нас. 
 

• Marginal pension-Тэтгэврийн зөрүү: Хоёр цаг хугацааны хооронд тэтгэврийн 
хуримтлагдсан эрхийн хувь хэмжээнд гарах өөрчлөлт. 

 
• Means-tested benefit-Орлогын шалгуурт үндэслэсэн тэтгэвэр: Зөвхөн тодорхой 

түвшнээс доогуур орлоготой  иргэдэд олгох тэтгэвэр 
 

• Minimum pension guarantee-Тэтгэврийн баталгаажсан доод хэмжээ: Засгийн газраас 
тэтгэврийг тодорхой түвшинд байхаар баталгаажуулах бөгөөд түүнийг санхүүжүүлэхэд 
шаардлагатай хөрөнгийг төсвөөс “нэмж” олгож болно. 

 
• Moral hazard-Ёс суртахууны сөрөг дагавар: Даатгуулсан иргэд даатгуулаагүй байх 

үетэй харьцуулбал өөрсдийн орлогын баталгааг хамгаалах талаар төдийлөн хичээдэггүй 
байдал. Тухайлбал, өндөр насны эрсдэлд зориулж хүмүүс өөртөө зориулж хангалттай 
хэмжээний мөнгө төгрөг хадгалахгүй төрд найдах хандлага байж болно. 

 
• Nonfinancial (or notional) defined-contribution (plan) -“Шимтгэлд үндэслэн тогтоогдох 

тэтгэвэр”-ийн хийсвэр хуримтлалын тогтолцоо: Шимтгэлд үндэслэн тогтоогдох бүрэн 
хуримтлалын тэтгэврийн тогтолцоог бүтцийн хувьд хуулбарласан боловч шимтгэлийг нь 
хөрөнгө оруулалтанд хийдэггүй цалинд жишсэн баталгаат (DB) тэтгэврийн тогтолцоо юм 
(тэтгэврийн нөөц сантай байж болно). 

 
• Normal retirement age-Тэтгэврийн ердийн нас: Эрт тэтгэвэрт гарах нөхцлийг 

оруулахгүйгээр ажиллагсад ажил мэргэжлийн даатгалаас өндөр насны тэтгэвэр 
тогтоолгох ердийн нас. 
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• Notional (or nonfinancial) accounts-Хийсвэр нэрийн данс: Төлсөн   шимтгэл, түүнд 

тооцсон хүүг даатгуулагчийн нэрийн дансанд хйисвэрээр бүртгэж нэрийн дансанд 
байрших хөрөнгийг тодорхойлох арга (нийгмийн өмнө хүлээх хариуцлагыг илтгэнэ). 

 
• Notional (or nonfinancial) capital-Хийсвэр хөрөнгө (санхүүгийн бус): Тухайн цаг 

хугацаа хүртэл хуримтлуулсан ирээдүйн тэтгэврийн өртөг бөгөөд өөр улс орон эсхүл өөр 
тогтолцоонд шилжих үед шилжүүлгийн өртгийг тодорхойлох нэрийн дансын үнэ цэнэ.  

 
• Notional or nonfinancial interest rate-Хийсвэр хувь:  Шимтгэлд тулгуурласан тэтгэврийн 

хийсвэр нэрийн дансны тогтолцооны даатгуулагчийн дансанд жил тутам ноогдуулах хүү. 
Хүүгийн хувь хэмжээ нь хуримтлалын бус хуваарилалтын тогтолцооны санхүүгийн 
тогтвортой байдлыг хангахад чиглэсэн байвал зохино (боломжтой гэж үзвэл шимтгэлийн 
суурь дүнгийн өсөлтийн хувь хэмжээгээр). 

 
• Occupational pension scheme-Ажил мэргэжлийн тэтгэврийн тогтолцоо: Ажил олгогч 

нь ажиллагсаддаа тэтгэвэр олгох төлөвлөлтийн хэлбэр. 
 

• Old-age dependency ratio-Ахмад настны ачааллын харьцаа: Ахмад настай хүн амын 
тоог хөдөлмөрийн насны хүн амд харьцуулсан хувь хэмжээ. Үүнд 60 наснаас дээш 
иргэдийн тоог 15-59 насны эсвэл 20-59 насны хүн амд харьцуулах байдлаар ачааллын 
түвшинг тодорхойлж болно. 

 
• Over annuitization-Шимтгэлийн хэт хуримтлал: Албан журмын тэтгэврийн 

тогтолцоонд иргэд ийм тогтолцоо байхгүй үетэй харьцуулахад илүү их хэмжээгээр 
шимтгэл төлөх нөхцөл  

 
• Pay-as-you-go - Хуваарилалтын зарчим: Шууд утгаар хэлбэл тухайн  цаг үеийн 

тэтгэврийн зардлыг тэр үед ажиллагсадын цалингаас татах татвар, шимтгэлийн орлогын 
эх үүсвэрээс санхүүжүүлэх арга.  

 
• Pension coverage rate-Тэтгэврийн хамрагдалтын түвшин: Төрийн менежменттэй албан 

журмын шимтгэлд тулгуурласан тэтгэврийн тогтолцоонд идэвхитэй шимтгэл төлж буй 
ажиллагсадын тоог нийт ажиллах хүчин эсхүл  хөдөлмөрийн насны хүн амд харьцуулсан 
хувь хэмжээгээр илэрхийлнэ. 

 
• Pension lump sum-Нэг удаа бөөнөөр олгох тэтгэвэр: Тогтмол олгох (аннуит) тэтгэврээс 

гадна ажил мэргэжлийн тэтгэврийн тогтолцооны тэтгэвэр төлөвлөлтийн хүрээнд бэлнээр 
мөнгө (нэг удаа бөөн) олгох. 

 
• Pension spending-Тэтгэврийн зарцуулалт: Шимтгэлд суурилсан өндөр насны тэтгэвэр, 

тахир дутуугийн болон тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр, шимтгэлд суурилаагүй ижил 
хэмжээтэй бүх нийтийн тэтгэвэр, орлогын шалгуур үндэслэн олгох тэтгэвэр гэх мэт ахмад 
настанд чиглэсэн тэтгэврийн бүх төрлийн  хөтөлбөрийн зардал 

 
• Pensionable earnings-Тэтгэвэр тогтоох цалин хөлс түүнтэй адилтгах орлого: 

Тэтгэврийн хэмжээ, шимтгэлийн хувь тогтооход тооцох орлого. 
 

• Portability-Шилжүүлэх боломж: Тэтгэврийн хуримтлуулсан эрхийг тэтгэврийн 
тогтолцоо хооронд шилжүүлэх боломж нөхцөл. 
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• Replacement rate-Тэтгэвэр тогтоох хувь хэмжээ: Ажиллагсадын  ажилласан тодорхой 

суурь хугацааны, тухайлбал тэтгэвэрт гарахаас өмнөх нэг ба хоёр жил, эсвэл 
хөдөлмөрлөсөн бүхий л хугацааны цалингийн хувиар тогтоох тэтгэврийн үнэ цэнэ. Мөн 
тодорхой бүлгийн тэтгэвэр авагсадын дундаж тэтгэврийн хэмжээг тухайн бүлгийн 
ажиллагсадын  дундаж цалинтай харьцуулж авч үздэг. 

 
• Supplementary pensions-Нэмэгдэл тэтгэвэр: Төрийн тэтгэврийн тогтолцооноос гадна 

хэрэгжих сайн дурын тэтгэврийн тогтолцоо. 
 

• Support ratio-Дэмжлэгийн харьцаа: Ахмад настны ачааллын харьцааны эсрэг үзүүлэлт.  
Нэг тэтгэвэр авагчийг тэтгэх хөдөлмөрийн насны хүний тоо.   

 
• System dependency ratio-Тогтолцооны ачааллын түвшин: Аль нэг тэтгэврийн 

тогтолцооны хувьд тухайн цаг хугацаанд тэтгэвэр авагчдын тоог мөн тэр үеийн шимтгэл 
төлөгчдийн тоонд харьцуулсан хувь хэмжээ.  

 
• System maturation-Тогтолцоо төлөвших үе: Тэтгэврийн тогтолцооны үр шимийг хүртэгч 

тэтгэвэр авагсадын тоо нь шимтгэл төлөгч залуу ажиллагсадын тоотой харьцуулахад 
харьцангуй бага байсан тогтолцооны “төлөвшөөгүй” үеэс дээрх тооны харьцаа тэнцэж 
ирэх буюу  тогтолцооны  “төлөвшлийн” үед шилжих үйл явц.  

 
• Transition costs - Шилжилтийн үеийн өртөг зардал: Тэтэгврийн тогтолцооны нэг 

дизайнаас нөгөөд шилжих үеийн өртөг зардал. Ихэнхдээ хуваарилалтын зарчмаас бүрэн 
хуримтлалын зарчим руу шилжих үеийн өртөг зардлыг ингэж нэрлэдэг.  

 
• Universal flat benefit-Бүх нийтийн (ижил хэмжээт) тэтгэвэр: Ажилласан жил, 

шимтгэлийн мэдээлэл шаардлагагүй, зөвхөн нас ба иргэншлийг үндэслэн олгох тэтгэвэр.  
 
• Valorization of earnings-Цалин орлогыг индексжүүлэх: Урьдчилан тогтоосон хүчин 

зүйл, тухайлбал үнэ ба цалингийн өөрчлөлтөнд тохируулж дундаж цалингийн өсөлт, эдийн 
засгийн өсөлт, эсхүл аль алиныг үндэслэн тогтоосон итгэлцүүрээр цалин орлогын үнэ 
цэнийг дахин бодох аргачлал. Хуваарилалтын зарчимтай тогтолцоонд тэтгэврийн хувь 
хэмжээ нь ихэвчлэн дундаж цалингийн тодорхой хувиар тогтоогддог. Дундаж цалинг 
авахдаа тухайлбал ажилласан бүхий л хугацааг хамруулах эсхүл зөвхөн сүүлийн сарыг 
хамруулах гэх мэт тодорхой нэг хугацааны дундаж цалинг авч тооцдог. Хэрэв тэтгэвэр 
бодох томьёонд оруулсан цалингийн түүх нь зөвхөн сүүлийн сар биш түүнээс урт хугацааг 
хамрах нөхцөлд уг хугацаанд авч байсан цалингийн бодит үнэ цэнийг дахин тооцох 
шаардлага гардаг.  

 
• Vesting period-Ажилласан жилийн шалгуур хугацаа: Тэтгэвэр тогтоолгох эрх нээгдэхэд 

шаардагдах шимтгэл төлсөн байх хамгийн бага хугацаа. 
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Хавсралт 3: Тэтгэврийн ирээдүйн өрийг санхүүжүүлэх боломжууд 
 

Монгол улсын Засгийн газар ашигт малтмалын татварын орлогын тодорхой хэсгийг хүний 
хөгжлийн санд, мөн тодорхой хэсгийг төсвийн тогтворжуулалтын санд  тус тус төвлөрүүлж эхлээд 
байна. Цаашдаа тэтгэврийн сан болон хэрэглээ тогворжуулах сан бүрдүүлэх тухай яригдаж байна. 
Одоогоор хүний хөгжлийн сангаас иргэн бүрт бэлэн мөнгө олгож байгаагаас гадна боловсрол,  
эрүүл мэндийн үйлчилгээнд зориулан дэмжлэг үзүүлж байна.  Төсвийн тогтворжуулалтын сан  нь  
засгийн газрын хувьд санхүүгийн тооцоологдоогүй гэнэтийн хямралаас  учирч болзошгүй хор 
хохирлыг бууруулах гол хэрэгсэл болох юм. Ашигт малтмалын татварын орлогын төлөвлөснөөс 
илүү давсан хэсгийг энэ санд төвлөрүүлж, ДНБ-ий  5-10% -тай тэнцэх түвшинд хүртэл 
үргэлжлүүлэн хуримтлуулах төлөвлөгөөтэй байна.  Сангийн яамны зүгээс 2015 он гэхэд энэ 
түвшинд хүрнэ гэж үзэж байна. Тэр үед тэтгэврийн сан болон хэрэглээ тогтворжуулах сан 
байгуулах шийдвэр гарах боломжтой. 
 
Тэтгэврийн сан нь  уул уурхайн орлогын тодорхой хэсгийг хуримтлуулан ирээдүйн тэтгэврийн 
зардлын зарим хэсгийг төлөх гол механизм болох юм.  Дэлхийн олон улс оронд ийм сан 
байгуулсан байдаг. Эдийн Засаг Хөгжлийн Хамтын ажиллагааны Байгууллагын (ЭЗХХАБ) гишүүн 
орнуудад гэхэд Япон, Солонгос, Канад, Норвеги, Ирланд, Шинэ Зеландад тэтгэврийн сан 
байгуулаад байна. Эдгээр улс орнууд өөрсдийн тэтгэврийн тогтолцооны зардал ирээдүйд ихээхэн 
өсөхөөр байгааг тооцон  ирээдүйн зардлыг санхүүжүүлэх нөөцийг эртнээс хуримтлуулах арга 
замыг хайж байна. Эдгээр улс орны аль нь ч тэтгэврийн ирээдүйн зардлыг бүрэн төлөх тухай 
амлаагүй.  Харин хөрөнгө оруулалтын орлогоосоо ирээдүйд өсөн нэмэгдэх  тэтгэврийн зардлын  
тодорхой хувийг санхүүжүүлснээр, ирээдүй хойч үеийнхэнд ирэх тэтгэврийн тогтолцооны 
зардлын хүнд ачаа дарамтыг бууруулахыг  зорьж байна.  
 
Төсвийн тогтворжуулалтын сантай холбоотой маргаан бараг үгүй байдаг бол харин хүний 
хөгжлийн сангийн эргэн тойронд асуудал их байна.  Ялангуяа иргэн бүрт бэлэн мөнгө тараах нь 
зөв эсэх, мөн дээд боловсролыг ийм арга замаар дэмжих нь зөв эсэхийг хөнддөг. Хүний хөгжлийн 
сан хэрэгжиж дууссаны дараа уул уурхайгаас хүлээгдэж байгаа ашиг орлогыг юунд ашиглах 
ерөнхий стратеги дээр УИХ-ын болон засгийн газрын гишүүд ирэх нэг хоёр жилийн хугацаанд 
зөвшилцөлд хүрэх хэрэгтэй болоод байна.  
 
Уул уурхайн ашиг орлогыг ашиглах олон арга зам байгаа учраас чухам юунд ашиглах вэ гэдэг 
ерөнхий стратеги дээр зөвшилцөлд хүрэх нь ихээхэн чухал юм. уул уурхайн ашиг орлогыг хэрхэн 
юунд ашиглах тодорхой төлөвлөгөө байхгүй бол Монгол улс богино хугацааны улс төрийн 
шийдлүүд, нэг стратегиэс нөгөө стратеги эргэж  хөрвөсөөр боломжит үр дүнд хүрч чадахгүй байх 
эрсдэлтэй.  
 
Өнөөгийн байдлаар авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ болон яригдаж байгаа боломжит 
хэрэглээний зэрэгцээ уул уурхайн ашиг орлогыг хүний капиталыг хөгжүүлэх, дэд бүтцийг 
сайжруулах, зорилтот бүлэгт чиглэсэн нийгмийн тэтгэврийг нэвтрүүлэх, тэтгэврийн даатгалыг 
тогтолцоог сайжруулах, эсвэл төсвийн орлогыг бүрдүүлэх нэг эх үүсвэр болгон ашиглах гэх мэт 
олон хувилбар байна. Мөн тэтгэврийн ирээдүйн зардлыг санхүүжүүлэхэд зориулан санд 
хуримтлуулахаас гадна ирээдүйн бусад төлбөрийн тэнцлийн асуудлыг  шийдвэрлэх,  дэлхийн зах 
зээл дээрх бараа бүтээгдэхүүний үнийн болзошгүй хэлбэлзлийн сөрөг нөлөөг бууруулах, эсвэл 
зүгээр л төсвийн зарлагын аль нэг хэсэгт зарцуулахаар шийдэж болох юм.  
 
Дээр дурдсан боломжит зарцуулалтуудын зорилго, арга зам, хэрэгжих механизм, гарах үр дүн өөр 
өөр байх нь тодорхой. Жишээлбэл зарим нь иргэдийн болон төрийн хэрэглээг дэмжиж байхад 
нөгөө хэсэг нь хөрөнгө оруулалтын янз бүрийн төслүүдийг дэмжиж болно. Мөн ирээдүйд 
тохиолдож болзошгүй гэхдээ хамрах хүрээ болон цаг хугацааг нь тодорхойлох боломжгүй хямрал 
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бэрхшээлийг даван туулахад зориулан сан бий болгохыг ч  зорьдог.  Эсвэл тодорхой 
магадлалтайгаар төлөвлөж болохуйц ирээдүйн ямар нэг өр тооцоог  барагдуулах зорилгоор сан 
хуримтлал үүсгэдэг. Ийнхүү сан хуримтлалыг  янз бүрийн зориулалтаар ашиглахад  үйл 
ажиллагааны зарчим, дүрэм журам нь өөр өөр байх учраас сан хөрөнгийг юунд ашиглах тал дээр 
улс төрийн зөвшилцөлд хүрэх нь хамгаас  чухал. 
 
Уул уурхайн ашиг орлогыг энэ олон янзын зориулалтын алинд ашиглахыг зөвшилцөн шийдэхэд 
гадаад валютын нөлөөг давхар анхаарах ёстой. Уул уурхайн бүтээгдэхүүний экспорт нэмэгдсэнээр 
гадаад валюттай харьцах монгол төгрөгийн ханш нэмэгдэнэ. Ингэснээр эхний ээлжинд импортын 
барааны үнэ буурч хэрэглэгчдэд таатай нөхцөл бүрдэнэ.  Гэхдээ энэ нь Монгол улсын 
үйлдвэрлэлийн бусад салбар, тэнд ажиллаж байгаа ажиллагсадад сөргөөр нөлөөлж дотоодод 
үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг экспортлоход  бэрхшээл учруулах  магадлалтай.  
 
Уул уурхайн ашиг орлогыг ашиглах зарим хэлбэр нь төгрөгийн ханшны чангаралтыг хязгаарлахад 
чиглэсэн байхад нөгөө зарим нь энд ямар нэг нөлөөгүй байж болох юм.  Ялангуяа тэтгэврийн сан, 
хэрэглээний үнийг тогтворжуулах сан зэрэг нь валютын нөөцийг гадаад зах зээлд хөрөнгө 
оруулахад ашиглах  замаар төгрөгийн ханшны чангаралтыг хязгаарлаж болно. Төлбөрийн 
тэнцлийг тогтворжуулах санг гадаад валютаар хадгалж, тэтгэврийн сангаас гадаадын зах зээл дээр 
хөрөнгө оруулах нь зүйтэй.63  Эсрэгээрээ, уул уурхайн ашиг орлогыг иргэдэд шууд тараах, хүний 
капитал болон биет дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг санхүүжүүлэх, эсвэл төсвийн ерөнхий 
зарцуулалтад ашигласнаар ханшны чангаралтын асуудлыг шийдэж чадахгүй. Иймээс уул уурхайн 
ашиг орлогыг юунд ашиглахаа шийдэхдээ ханшны чангаралтаас дотоодын эдийн засагт учирч 
болзошгүй үр дагаврыг мөн тооцож үзэх ёстой.   
 
Уул уурхайн ашиг орлогоос нэг болон хэд хэдэн төрлийн хөрөнгө оруулалтын тусгай санд 
төвлөрүүлэх шийдвэр гарвал тухайн сан тус бүрийн  зорилго нь ил тод, ойлгомжтой  байх ёстой. 
Учир нь сангийн үйл ажиллагаа нь түүний зорилгоосоо шалтгаалаад өөр өөр байх болно. 
Жишээлбэл тэтгэврийн ирээдүйн өрийг санхүүжүүлэх сангийн мөнгө шууд зарцуулагдахгүйгээр 
хэдэн арван жил болох  байх.  Тиймээс  энэ хөрөнгийг урт хугацааны өгөөж сайтай хөрөнгө 
оруулалтад  ашиглаж  болох юм. Харин төсвийн тогтворжилтийн сангийн хөрөнгө нь хэрэгцээтэй 
цаг үед бэлэн байх шаардлагатай учраас богино хугацаатай, харьцангуй хурдан эргэж мөнгөжих 
хөрөнгө оруулалтанд ашиглаж болно. Нэг сангийн хүрээнд хоёр өөр зорилго тавихын оронд тус 
тусдаа тодорхой зорилготой тусдаа бие даасан сангууд байгуулах хэрэгтэй.  Учир нь нэг сангаас 
өөр өөр зорилготой ажиллагааг зэрэг хэрэгжүүлэхийн тулд сангийн менежерүүд аль алиных нь 
зорилгод үл нийцэх  хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргахад хүрч мэднэ. 

 
Тэтгэврийн нөөц сан байгуулахын тулд дараах гурван чиглэлээр нэн чухал шийдвэрүүдийг гаргах 
шаардлагатай. Үүнд: (1) Сангийн санхүүжилтийн болон   зарцуулалтын журам, (2) институцын 
бүтэц ба (3) хөрөнгө  оруулалтын бодлого.64 

                                                 
63 Тэтгэврийн сангаас тэтгэврийн зардлыг санхүүжүүлэхэд зориулж мөнгө гаргах нь санхүүгийн ачаа дарамтыг 
бууруулах боловч дотоодын хөрөнгийг иргэддээ зарж тэтгэврийн тогтолцоог санхүүжүүлэх нь нийгэмд ирэх санхүүгийн 
дарамтыг   бууруулахгүй. Нөгөө талдаа ийм хөрөнгийг хилийн чанадад, ялангуяа Монгол улс өргөн хэрэглээний бараа  
экспортолж авдаг улс орнуудад  хөрөнгө оруулахад зориулбал энэ нь өргөн хэрэглээний барааны импортыг 
санхүүжүүлэхэд шууд бусаар ашиглагдан, ирээдүйн тэтгэврийн санхүүжилт хийхэд дотоодын эдийн засагт дарамт 
бэрхшээл учрахгүй юм.  
 
64   See, for instance, Udaibir S. Das, Yinqiu Lu, Christian Mulder, and Amadou Sy, “Setting up a Sovereign Wealth 
Fund: Some Policy and Operational Considerations,” IMF Working Paper 09/179, and Cornelia Hammer, Peter 
Kunzel, and Iva Petrova, “Sovereign Wealth Funds: Current Institutional and Operational Practices,” IMF Working 
Paper 08/254. 
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Санхүүжилтийн болон зарцуулалтын журамд санг орлогожуулах тойм хуваарь, ямар нөхцөлд 
сангийн хөрөнгийг ашиглах нөхцлүүдийг тодорхойлно. Уул уурхайн орлогоос санд орлого хийх 
тойм хуваарийг гаргахдаа уул уурхайн татварын хүлээгдэж байгаа нийт орлогын хэмжээ, түүнээс 
зарцуулахаар хүлээгдэж байгаа бусад зориулалтууд, гадаад  валютын ханшны өөрчлөлтөөс үүсэх 
үр дагавар, тэтгэврийн ирээдүйн зардлыг санхүүжүүлэх сангийн чадавхид санг орлогожуулах янз 
бүрийн хувилбар хэрхэн нөлөөлөх зэрэг асуудлыг сайтар тооцох хэрэгтэй. Санг орлогожуулах 
хуваарь нь үндсэндээ уул уурхайн татварын  бодит орлогын хэмжээ, хувилбарт зарцуулалт бүрийн 
зардал илүү тодорхой болохын хирээр жил тутамд шинэчилж явах төлөвлөгөө байх юм. Наанадаж 
эхэн үедээ сангийн зарцуулалтын журамд тодорхой хугацаанд эсхүл сангийн хөрөнгө тодорхой 
түвшинд хүртэл сангаас мөнгө зарцуулахыг хориглосон заалт тусгах хэрэгтэй. Түүнээс хойш, 
тодорхой зардлуудыг санхүүжүүлэх зорилтуудыг тавьж болно65. 

 
Жишээлбэл Шинэ Зеландад тэтгэврийн санг засгийн газрын сангаас тодорхой хуваарийн дагуу 
мөнгөжүүлдэг. Санд жилд дунджаар ДНБ-ий 0.75%-тай тэнцэх хэмжээний хөрөнгө 
хуримтлуулдаг. 2030 оноос сангийн хөрөнгийг ашиглаж эхлэх ба Шинэ Зеландын  тэтгэврийн  
нийт зардлын 15-20%-ийг санхүүжүүлэх юм.  Канад улс ирээдүйд тэтгэврийн даатгалын шимтгэл 
хэт өсөхөөс сэргийлэх зорилгоор тэтгэврийн сандаа хангалттай хөрөнгө хуримтлуулах зорилт 
тавиад байна. Монгол улсын нэгэн адилаар Норвеги улс уул уурхайн ашиг орлогоос тусгай санд 
төвлөрүүлдэг. 1990 онд байгуулагдсан “Норвегийн газрын тосны сан”-г  2006 онд тэтгэврийн сан 
болгон өөрчилсөн. Сангийн хөрөнгө оруулалтын жилийн өгөөж 4хувь байх тооцоон дээр 
тулгуурлан, жил тутамд сангийн нийт хөрөнгийн зөвхөн 4 хүртэлх хувийг ашиглаж болохоор 
хуульчилсан.66 

 
Дэлхийн олон улс оронд тэтгэврийн нөөц санг  удирдан зохион байгуулах бүтэц зохион 
байгуулалтын янз бүрийн хэлбэрийг ашигладаг. Зарим тохиолдолд хөрөнгийн удирдлагыг, 
тэтгэврийн тогтолцоо хариуцсан байгууллага нь давхар хариуцдаг бол зарим тохиолдолд 
хөрөнгийн  удирдлагын үүргийг тусгай байгууллага хариуцдаг. Хөгжиж буй олон оронд  
тэтгэврийн нөөц сан нь ирээдүйн зардалд зориулан урьдчилан төлөвлөсөн сан байдлаар эсвэл 
тэтгэврийн зарцуулалт бага байх үед  цугласан хуримтлалын  сан байдлаар үйл ажиллагаа 
явуулдаг. Малайзийн “Ажиллагсадын Хуримтлалын Сан”, Филлипины “Нийгмийн Хамгааллын 
Сан” зэрэг тохиолдолд хөрөнгийн удирдлагыг тэтгэврийн байгууллага нь хариуцдаг. Харин 
Сингапур зэрэг бусад улс оронд сангийн хөрөнгийн удирдлагыг хариуцах тусдаа бие даасан 
байгууллага байдаг. Ерөнхийдөө хөгжингүй орнуудын нийтлэг жишгийг харахад тэтгэврийн 
сангийн хөрөнгийн удирдлагыг бие даасан байгууллага хариуцдаг.  

                                                 
65 Тэтгэврийн нөөц сангийн хэмжээ ба зардлын түвшин хоорондын харьцааг дараах томьёогоор үзүүлэв:  
g = (r-e)*R, Үүнд:  
g - сангаас зарцуулж болох зардлын хэмжээ, ДНБ- д эзлэх хувиар,  
r - сангийн өгөөжийн дундаж түвшин,  
e - тэтгэврийн нийт зардлын өсөлтийн дундаж түвшин,  
R - сангийн тэнцэл / үлдэгдэл, ДНБ-нд эзлэх хувиар.   
Тиймээс  r= 5 хувь, e= 2 хувь, сангийн тэнцэл буюу R=ДНБ-ний 50 хувь гэж үзвэл  ДНБ-ний 1.5 хувьтай 
тэнцэх зардлыг сангаас тогтмол санхүүжүүлэх боломжтой гэсэн үг.  
 
66   Juan Yermo, “Governance and Investment of Public Pension Reserve Funds In Selected OECD Countries” 
Organization for Economic Cooperation and Development, Financial Market Trends, No. 94, Vol 2008/1.  
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Институцын бүтцийн хувьд аль нэг хувилбар нь нөгөөгөөс илүү гэж батлах зүйл байхгүй ч олон 
улсын мэргэжилтнүүдийн үзэж байгаагаар нөөц сангийн удирдлагыг хариуцсан тусгай 
байгууллага бүтэц  ажиллах нь илүү үр дүнтэй байх талтай. Үүнд хоёр үндсэн шалтгаан байна. 
Нэгд, хөрөнгийн удирдлагад шаардагдах ур чадварууд нь тэтгэврийн байгууллага удирдахаас огт 
өөр ур чадвар, үйл ажиллагааны хэв маягийг шаардана. Энэ хоёр төрлийн ур чадварууд эрс 
ялгаатай учраас эдгээр үүргүүдийг нэг бүтэц, байгууллагын доор хамт байлгасны ач холбогдол гэж 
байхгүй. Хоёрт, хөрөнгийн удирдлагын функцыг тэтгэврийн байгууллагаас тусдаа байлгаснаар 
өдөр тутмын улс төрийн нөлөөнөөс ангид байлгах магадлалтай. Зарим тохиолдолд эхний шатанд, 
эсвэл хөрөнгийн удирдлагын функц төдийлөн томорхооргүй тохиолдолд хөрөнгийн удирдлагыг 
төв банкинд байршуулдаг. Хэрэв сангийн хэмжээ томорч, тусгай байгууллага байгуулах хэрэгцээ 
шаардлага нь батлагдвал ийм байгууллагыг төрийн эрх барих байгууллагаас тодорхой хугацаатай 
томилогдсон захирлуудын зөвлөлтэйгээр байгуулж болно. Захирлуудын зөвлөл нь  сангийн 
хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны үр дүнгийн төлөө томилсон бүтцийнхээ өмнө хариуцлага 
хүлээх ба сангийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг улс төрөөс ангид байлгах ёстой.   
 
Хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргах, хэрэгжүүлэхэд гадны менежерүүдийг ажиллуулах  нь элбэг 
байдаг. Хөгжингүй орнуудад ийм албыг хариуцуулахаар гадны менежер урьж ажиллуулдаг. 
Монголын хувьд энэ нь Азийн санхүүгийн аль нэг фирм (Гонконг, Сингапур, Токио) байх болов 
уу. Монголын сангийн менежер нь хөрөнгийн  менежерүүдийг сонгож авч, хамтдаа хөрөнгө 
оруулалтын стратеги боловсруулж, түүний гүйцэтгэлийг үнэлэх шалгуурыг боловсруулах хэрэгтэй 
болно. Монголын албаныхан хөрөнгө оруулалтын сонголт хийх, хэлцэл хийх, санхүүгийн үйл 
ажиллагаа явуулах болон  санхүүгийн  хөрөнгийн удирдлага заавал оролцох шаардлагагүй.    

 
Ямар бүтэц зохион байгуулалтыг сонгохоос үл хамааран, эрсдэлийг хязгаарлаж ил тод байдлыг 
хангахын тулд сангийн үйл ажиллагааны дүрэм журмыг нарийн тодорхой боловсруулах 
шаардлагатай.67 Сүүлийн үед гарсан хэд хэдэн өгүүлэлд энэхүү асуудлыг шийдвэрлэх шаардлага  
улам бүр өсөн нэмэгдсээр байгааг тэмдэглэсэн байдаг.68   

 
Үүнээс гадна дэлхийн нэр хүнд бүхий сангийн төлөөллүүд, ийм сангийн хувьд нийтлэг хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн зарчим, практикийг нэгтгэн тусгасан,“Сантъягийн зарчим”-г дэмжсэн бөгөөд 
тэтгэврийн сангийн үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэхэд зохимжтой гэж үзсэн билээ.      
 
Дэлхийд нэр хүндтэй сангуудын санаачлагаар боловсруулж нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн тэдгээр 
зарчмуудын олонх нь сангийн удирдлага зохион байгуулалтын практиктай холбоотой асуудлууд 
дээр төвлөрдөг. Үүнд  үүрэг хариуцлагын нарийн хуваарилалт,  хүлээсэн үүргээ биелүүлэхэд 
шаардагдах эрх мэдлийн хуваарилалт, ажлын гүйцэтгэлийг хянах тодорхой тогтолцоо бүхий 
удирдлага, зохион байгууллалтын асуудлууд орно. Мөн шаардлагатай статистик мэдээллээр зохих 
байгууллагуудыг цаг тухайд нь хангаж байх, мэргэжлийн болон ёс зүйн стандартыг даган мөрдөх, 

                                                 
67    Жишээ нь дараах эх сурвалжийг үзнэ үү.  
Organization for Economic Cooperation and Development, “Guidelines for Pension Fund Asset Management,” adopted by the 
OECD Council January 26, 2006.  Also, see Carmichael, Jeffrey and Robert J. Palacios, “Managing Public Pension Funds: A 
Framework.” Paper presented to 2nd Public Pension Fund Management Conference. World Bank, Washington DC, May 2003. 
 
68 International Working Group of Sovereign Wealth Funds, “Sovereign Wealth Funds:  Generally Accepted Principles and 
Practices – ‘Santiago Principles’.”  2008 оны 10 сар.  Ажлын хэсгийг ОУВС-гаас санаачлан байгуулсан,  бөгөөд  
iwg-swf.org  вэбсайттай.  Нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн 24 зарчим ба практикийг  Хавсралт 4-д танилцууллаа 
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эрсдэлийн менежментийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх дотоод хяналтын найдвартай бүтэц бий болгохыг 
зөвлөдөг.    
 
Тэтгэврийн нөөц сан болон санхүүгийн бусад институцын хувьд ялгаагүй нэн чухал ач 
холбогдолтой хэд хэдэн зарчмын асуудлууд байна. Үүнд:  

i) Сангийн зорилго, үзүүлэх дэмжлэгийн түвшин, бүтэц зэргийг нарийн тодорхойлсон 
байх, 

ii) Санд орлого хуримтлуулах болон сангаас зарцуулалт хийх бодлого нь тодорхой, 
ард иргэдэд ил тод байх,  

iii)  Сангийн жилийн тайлан болон холбогдох санхүүгийн тайлан тэнцлийг ард иргэдэд 
нээлттэй байлгах,  санхүүгийн тайлан тэнцлийг олон улсын (болон үндэсний) 
нягтлан бодох бүртгэлийн стандартын дагуу бэлтгэн гаргаж, бие даасан 
хөндлөнгийн аудитын байгууллагаар хянуулдаг байх,   

iv) Сангаас гаргах санхүүгийн гүйлгээ нь хөрөнгө оруулалтын тодорхой бодлогын 
хүрээнд, сангийн зорилгод нийцсэн байдлаар явагдах, сангийн хүлээх эрсдэлийн 
түвшин болон баримтлах хөрөнгө оруулалтын стратеги, сангийн менежерүүдийн 
үүрэг хариуцлага, тэднийг сонгох арга зам, сангийн хөрөнгө оруулалтын өгөөж 
болон сангийн менежерийн гүйцэтгэлийг үнэлж дүгнэх стратеги зэрэг нь ард 
иргэдэд нээлттэй ил тод байх,    

v) Хөрөнгө оруулалтын бодлого нь өндөр эрсдэлтэй шийдвэр гаргах шаардлагатай 
тусгай нөхцлүүдийг тодорхойлсон байх,  мөн улс төрийн болон нийгмийн үр 
дагаврын хувьд эрсдэлтэй шийдвэр гаргах шаардлагатай болсон тохиолдолд 
асуудлыг ард иргэдэд нээлттэй мэдээлдэг байх,  

vi)  Сангийн үйл ажиллагаа нь макро эдийн засгийн бодлоготой зөрчилдөхгүй байхын 
тулд санхүүгийн болон мөнгөний бодлогыг тодорхойлогч байгууллагуудтай 
уялдаж ажиллах,  

vii)  Хөрөнгө оруулалттай холбоотой өмчлөлийн эрхийн асуудлаарх сангийн бодлогыг 
боловсруулах, ард иргэдэд нээлттэй байлгах. 

 
Тэтгэврийн сан байгуулахын тулд  удирдлагын зүгээс бодлогын болон үйл ажиллагааны чиглэлээр 
олон шийдвэр  боловсруулан гаргах шаардлагатай болох нь тодорхой.  Сантай ижил төрлийн 
байгууллага байгуулах туршлагатай,  мөн  нэг чиглэлийн бодлого боловсруулдаг  байгууллагууд  
дэлхийд олон байдаг нь олзуурхууштай.  Монгол улс ийм төрлийн сан байгуулахад шаардлагатай 
зөвлөгөө авах боломжтой. Гэхдээ юуны өмнө ийм сан байгуулах хэрэгцээ шаардлага, сангийн 
ерөнхий хэмжээ, үйл ажиллагааны үндсэн зорилго зэрэг асуудлаар улс төрийн зөвшилцөлд хүрсэн 
байх шаардлагатай.      
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Хавсралт 4: Нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн зарчим ба практик, “Сантъягийн 
зарчмууд”69 

 
1. Сангийн зорилго, үйл ажиллагааг дэмжсэн хууль эрх зүйн тодорхой орчин бүрдсэн байхаас 
гадна сангийн үйл ажиллагааны хууль эрх зүйн үндэслэл, бүтэц, засгийн газрын бусад 
байгууллагуудтай харилцан хамаарал зэрэг нь олон нийтэд ил тод байх.  
 
2. Сангийн бодлогын зорилтууд тодорхой, олон нийтэд нээлттэй байх.  

3. Сангийн үйл ажиллагаа нь макро эдийн засгийн бодлоготой зөрчилдөхгүйн тулд  санхүүгийн 
болон мөнгөний бодлогыг тодорхойлогч байгууллагуудтай нягт уялдаатай байх.    
 
4. Сангийн хэмжээ, санхүүжилтийн эх үүсвэр, сангийн хөрөнгийг хэрхэн ашиглах талаар сангийн 
бодлого, дүрэм журам нь олон нийтэд ил тод байх.  
 
5. Сангийн үйл ажиллагааны явцыг илтгэх статистик мэдээллээр засгийн газрын холбогдох 
байгууллагуудыг хангаж, макро эдийн засгийн багц мэдээлэлд тусгагддаг байх.  
 
6. Сан нь үйл ажиллагааны хариуцлагатай, бие даасан байдлыг хангах үүрэг, хариуцлагын ил тод, 
үр дүнтэй хуваарилалт бүхий засаглалын бүтэцтэй байх.  
 
7. Засгийн газраас сангийн зорилго зорилтыг тодорхойлж, удирдах зөвлөлийн гишүүдийг томилон, 
тодорхой тогтсон дүрэм журмын дагуу гүйцэтгэлд нь хянах тавих.  
 
8. Сангийн засаглалын эрх үүрэг нь тодорхой, сангийн эрх ашгийн төлөө ажиллах тодорхой эрх 
мэдэлтэй байх.   
 
9. Сангийн менежерүүд заагдсан ажил үүргийн хуваарийн дагуу сангийн стратеги төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлэхийн төлөө ажиллах.  
 
10. Сангийн үндсэн бүтцийг тогтоох хууль, дүрэм журамд сангийн үйл ажиллагааны хариуцлагын 
тогтолцооны талаар тодорхой заалтуудыг тусгах. 
 
11. Жилийн тайлан, түүнийг дагалдах санхүүгийн мэдээллийг олон улсын нягтлан бодох 
бүртгэлийн стандартын дагуу гаргадаг байх.  
 
12. Сангийн үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайланд нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн аудитын 
стандартын дагуу жил бүр аудитын шалгалт хийдэг байх. 
 
13. Мэргэжлийн болон ёс зүйн тодорхой хэм хэмжээг тогтоох, сангийн удирдлага бусад ажилтнууд 
түүнийг даган мөрддөг байх.  
 
                                                 
69 International Working Group of Sovereign Wealth Funds, “Sovereign Wealth Funds:  Generally Accepted Principles and 
Practices – ‘Santiago Principles’.”  2008 оны 10 сар.  Ажлын хэсгийг ОУВС-гаас санаачлан байгуулсан,  бөгөөд  
iwg-swf.org  вэбсайттай.   
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14. Гуравдагч этгээдтэй хийх аливаа ажиллагаа нь сангийн дүрэм журам зарчимд нийцсэн бөгөөд 
сангийн эдийн засаг санхүүгийн эрх ашигт суурилсан байх.  
 
15. Сангийн үйл ажиллагаа нь үндэсний хууль эрх зүйн болон ард иргэдэд мэдээллийг нэээлттэй 
байлгах зохицуулалтыг дагаж мөрдөх.   
 
16. Сангийн засаглалын хүрээ, зорилго болон  ямар асуудлаар төрөөс хараат бус, бие даасан 
удирдлагатай байх зэргийг олон нийтэд ил тод мэдээлдэг байх.  
 
17. Олон улсын санхүүгийн зах зээл дээр тогтвортой байдалд хувь нэмэр оруулах мэдээллүүд 
болон сангийн үйл ажиллагааны ил тод, шудрага байдлын асуудлаар бусад орны итгэлийг 
бэхжүүлэх мэдээлэл олон нийтэд ил тод байх.  
 
18. Сангийн зорилго зорилт, эрсдэлийн удирдлага, хөрөнгө оруулалтын стратегийг тусгасан 
хөрөнгө оруулалтын ил тод тогтвортой бодлого боловсруулах.  Энэ бодлогод мөн хөрөнгө 
оруулалтын гадны болон дотоодын менежерүүдийг  авч ажиллуулах эсэх, тэдгээрийн эрх мэдлийн 
хүрээ, үйл ажиллагаа,  тэднийг сонгон шалгаруулах ажиллагаа, гүйцэтгэлийг хянах арга зам 
зэргийг тодорхой тусгаж олон нийтэд ил тод байлгах.  
 
19. Хөрөнгө оруулалтын шийдвэр нь эрсдэлтэй нөхцөлд ч санхүүгийн ашиг орлогыг нэмэгдүүлж 
хөрөнгө оруулалтын бодлогод нийцсэн байхад чиглэх. Эдийн засаг санхүүгийн язгуур эрх ашгаас 
өөр шалтгаанаар /нийгэм болон улс төрийн/ гарах хөрөнгө оруулалтын шийдвэрийг хөрөнгө 
оруулалтын бодлогод тусган, олон нийтэд ил тод мэдээлэх.   
 
20. Мэдээллийг буруугаар ашиглан хувийн сектор, төрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд 
нөлөөлөх оролдлого хийхийг хориглох.   
 
21. Хэрэв сан хөрөнгө оруулалттай холбоотой эзэмшигчийн эрх эдлэх бол хөрөнгө оруулалтын үнэ 
цэнийг хамгаалах арга хэмжээ авах, сангийн эзэмшлийн хөрөнгийн талаарх мэдээллийг олон 
нийтэд нээлттэй байлгах.  
  
22. Сангийн үйл ажиллагаатай холбоотой бүх эрсдэлийг илрүүлэх, үнэлгээ өгөх, шийдвэрлэх 
талаар  сангийн дотоод хяналтын системтэй байх. Эрсдэлийн менежментийн  бүтцийг олон нийтэд 
ил тод байлгах.  
 
23. Сангийн эзэмшлийн хөрөнгө болон хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэлийн талаарх тайлан мэдээг 
урьдчилан тодорхойлсон зарчим стандартын дагуу гаргадаг байх. 
 
24. Эдгээр зарчмын хэрэгжилтийг тогтмол хянах тогтолцоог бий болгох.     
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Хавсралт 5: Шинэчлэлийн хувилбаруудын загварчлал тооцоолол 
 

Энэхүү хавсралтанд Тэтгэврийн Шинэчлэлийн Хувилбаруудыг Загварчлах Аргачлалыг 
(Pensions Reform Options Simulation Toolkit, PROST)  ашиглан параметр үзүүлэлтийн болон 

бүтцийн өөрчлөлтийн хувилбаруудыг тооож,   тэдгээр шинэчлэл өөрчлөлтийг хийх нь 
тэтгэврийн тогтолцооны өртөг зардал болон тэтгэврийн  хэмжээнд хэрхэн нөлөөлөх 

тооцооллыг танилцуулна.  
 

А. НДТ-ы параметр үзүүлэлтийн шинэчлэл  
 

Хүснэгт 9-д  суурь буюу өнөөгийн тогтолцоо, тооцож үзсэн шинэчлэлийн 
хувилбаруудын үр дүнг нэгтгэн харууллаа. Өнөөгийн тогтолцооны болон шинэчлэлийн 
хувилбаруудын санхүүгийн тэнцлийн байдлыг харьцуулан үзүүллээ. Мөн урт хугацаанд төсөвт 
үзүүлэх санхүүгийн ачааллыг тухайн жилүүдийн тэнцлийг тэр үеийн ДНБ-ий хувиар харууллаа.70 
Эцэст нь, урт хугацаанд тэтгэвр тооцох хувь хэмжээнд ямар өөрчлөлт гарахыг, шинээр тэтгэвэрт 
гарах эрэгтэй ажилтны шимтгэл төлсөн цалингийн хувиар тооцож  харууллаа.   
 

Өнөөгийн бюу суурь тогтолцооны тооцооноос харахад урт хугацаанд тогтолцооны 
санхүүжилтийн цоорхой 2011 оны ДНБ-ийн 900% болтлоо нэмэгдэх  тооцоо гарч байгаа 
бөгөөд үүнийн улмаас жил тутамд ДНБ-ий 5.8% орчимтой тэнцэх хэмжээний 
санхүүжилтийн цоорхой гарна. Мөн шинээр тэтгэвэрт гарч байгаа эрэгтэй ажилтны тэтгэвэр 
тооцох хувь хэмжээ, урт хугацаанд 34% болохоор дүр зурагтай байна. Тэтгэврийн доод 
хэмжээний баталгааг халснаар тогтолцооны зардал ихээхэн буурах боловч тэтгэвэр тооцох хувь 
хэмжээ ч нэлээд буурна. 2E хувилбарт тусгасан НДТ-ы параметр үзүүлэлтийн шинэчлэлийг 
хамтад нь хийснээр тогтолцооны өртөг зардал урт хугацаанд 2011 оны ДНБ-ий 177% -тай 
тэнцэхээр хэмжээнд хүртэл буурч, тэтгэврийн тогтолцооны санхүүжилтийн цоорхой жилд ДНБ-
ий 1.3% орчим байх боломжтой. Мөн шинээр тэтгэвэрт гарч байгаа эрэгтэй ажилтны тэтгэвэр 
тооцох хувь хэмжээ урт хугацаанд 42% болж өснө.  

 
Цалинд жишсэн баталгаат тэтгэврийн тогтолцоог өргөжүүлэн 1960 оноос хойш 

төрсөн иргэдийг хамруулах 3A хувилбарын хувьд, тэтгэвэр тооцох хувь хэмжээг 54%  
болгон өсгөх боловч тогтолцооны санхүүжилтийн цоорхой урт хугацаанд 2011 оны ДНБ-ий 
1300% болж өсөх тооцоо гарч байна. Цалинд жишсэн баталгаат тэтгэврийн тогтолцооны 
параметр үзүүлэлтийг 2E хувилбарт тусгасан түвшинд шинэчлэх, эсвэл ийм үзүүлэлтүүд бүхий 
нэгжийн тогтолцоо  нэвтрүүлэхэд (хувилбар 3B and 3C) тогтолцооны санхүүжилтийн цоорхой 
2011 оны ДНБ-ий 260%-тай тэнцэж,  төсвийн татаас жилд ДНБ-ий 1.2% орчим, тэтгэвэр тооцох 
хувь хэмжээ шинээр тэтгэвэрт гарах эрэгтэй ажилтны хувьд 35% -д хүрэхээр байна.  
 

Тэтгэврийн бүрэн хуримтлалын тогтолцоонд (ТБХТ) шилжих хувилбарын хувьд 
тооцооны үр  дүн нь хөрөнгө оруулалтын өгөөжийг ямар түвшинд төсөөлөхөөс хамаарч өөр 
өөр байна (Хувилбар 4a, 4b, 4c). Хөрөнгө оруулалтын өгөөжийн хувь нь дундаж цалингийн 
өсөлттэй тэнцүү  байхад (хувилбар 4c),   шинээр тэтгэвэрт гарч байгаа эрэгтэй ажилтны тэтгэвэр 
тооцох хувь хэмжээ 41% байгаа нь шинэчилсэн НДТ (2E хувилбар) –ын үр дүнтэй бараг адил 
байна.  Гэхдээ шилжилтийн үеийн зардлуудын улмаас тогтолцооны санхүүжилтийн цоорхой нь 
2E хувилбартай харьцуулахад хол илүү байх болно.    

                                                 
70  Тухайн үеийн тэнцлийг нийт шимтгэл, хүү болон, хийсвэр хүүгийн орлогоос захиргааны зардал болон 
тэтгэврийн зардлыг хасч тооцсон. Хасах тэнцэлтэй байна гэдэг нь энэ цоорхойг төсвөөс нөхөн санхүүжүүлэх 
шаардлагатай, эсвэл тэтгэврийн нөөцөөс нэмж санхүүжүүлэх, эсвэл энэ хоёрыг хослуулах шаардлагатай 
гэсэн үг юм.    
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Хүснэгт 9: Шинэчлэлийн бодлогын хувилбарууд, үр дүнгийн тооцооллын товч нэгтгэл 
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1 Суурь буюу өнөөгийн/гарааны нөхцөл  -918% -5.8% 34% 
2A Баталгаажсан доод тэтгэврийг халах -190% -0.7% 18% 
2B Тэтгэврийн насыг нэмэгдүүлж, баталгаажсан доод 

тэтгэврийг халах 
-190% -1.1% 26% 

2C Шимтгэлийн хувь хэмжээг нэмэгдүүлж, 
баталгаажсан доод тэтгэврийг халах 

-78% -0.3% 24% 

2D “2A-2C” хувилбаруудын хосолсон хэлбэр -43% -0.6% 36% 
2E 2D +  аннуит хүчин зүйлийн тооцоог илүү зөв  

болгох  
-177% -1.3% 42% 

3A Цалинд жишсэн баталгаат тэтгэврийн тогтолцоонд 
1960 оноос өмнө төрсөн ажиллагсадын өндөр 
насны тэтгэврийн хувь хэмжээ бодох томьёог  
хэвээр хадгалах (ө.х. эхний 20 жилд, жил тутам 
2.25%  хувь, түүнээс дээш ажилласан жил тутамд 
1.5% иар нэмэгдүүлэх)  

-1314% -8.7% 54% 

3В Цалинд жишсэн баталгаат тэтгэврийн тогтолцооны 
тэтгэврийн хувь хэмжээ бодох томьёог хэвээр 
хадгалах, дундаж цалин тооцох суурийг аажмаар 
өсгөн ажилласан бүх жилээр авах, өнгөрсөн 
жилүүдийн цалинд цалингийн өсөлтийн тохируулга 
хийх, урт хугацаанд алдагдлыг ДНБ-ийн 1%-иас 
хэтрүүлэхгүйн тулд актуар хувийг 1%-иар тооцох. 
Энэ бүх өөрчлөлтийг 2013 оноос хойших жилүүдэд 
хамруулах, 1960 оноос өмнө төрсөн 
даатгуулагчдын хувьд 2013 оноос өмнөх жилүүдтэй 
ижил томьёо ашиглах, мөн 2 D  хувилбарт дурдсан 
параметр өөрчлөлтүүдийг  хийх.  

-259% -1.2% 35% 

3С НДТ-г халж, нэгжийн  тогтолцоонд шилжих,  2013 
оноос хойших жилүүдэд хамрах, актуар хувийг 1%-
иар тооцох, 1960 оноос төрсөн даатгуулагчдын 
хувьд 2013 оноос өмнөх жилүүдийн хувьд ижил 
томьёо ашиглах,  2D  хувилбарт дурдсан 
параметрийн өөрчлөлтүүдийг хийх.   

-259% -1.2% 35% 

4 2013 оноос тэтгэврийн бүрэн хуримтлалын тогтолцоонд (ТБХТ) шилжих, 2D  хувилбарт дурдсан 
параметрийн өөрчлөлтүүдийг хийх, 1960 оноос хойш төрсөн ажиллагсадын төлсөн шимтгэлийг  
зориулалтын тусгай санд төвлөрүүлэх, тэтгэврийн хэмжээг хөрөнгийн өгөөжийн хувь 
хэмжээнээс хамаарч  ялгаатай тогтоох,  тахир дутуугийн болон тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийг 
шинэчлэлийн өмнөх үетэй адил хуваарилалтын зарчмаар тогтоох 

4a Өгөөжийн хувь нь дундаж цалингийн өсөлтөөс 2%- -430% -1.0% 24% 
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иар доогуур   
4b Өгөөжийн хувь нь дундаж цалингийн өсөлтөөс 2%-

иар дээгүүр    
-263% 0.5% 73% 

4c Өгөөжийн хувь нь дундаж цалингийн өсөлттэй 
тэнцүү  

-363% -0.4% 41% 

*- 2% бодит хөнгөлөлтийн түвшин 
 
Б. НДТ-ны параметр үзүүлэлтүүдийн шинэчлэл  
 
Тайлангийн энэ хэсэгт дараах шинэчлэлийн хувилбаруудын үр нөлөөг үнэлж үзсэн. Үүнд:  
 

• Баталгаажсан доод тэтгэврийг халах, 
• Тэтгэврийн насыг эрэгтэй эмэгтэй ялгалгүй 65 нас болгон нэмэгдүүлснээр иргэд  илүү 

олон жил ажиллах, өөрсдийн өндөр насны орлогыг бүрдүүлэхэд илүү үүрэгтэй оролцох 
сонирхол сэдлийг нэмэгдүүлэх, 

• Тэтгэврийн хүрэлцээт байдлыг нэмэгдүүлэхийн тулд нийгмийн даатгалын шимтгэлийн 
хувийг аажмаар нэмэгдүүлэн 19%-д хүргэх, 

• Тэтгэврийн хэмжээ тогтоох аннуитын аргачлалыг боловсронгуй болгох,   
• Энэхүү дөрвөн арга хэмжээг хамтад нь хослуулан хэрэгжүүлэх, 

 
Шинэчлэлийн эхний хувилбар (2A)- ын хүрээнд,  1960 оноос хойш төрсөн ажиллагсадын 
баталгаажсан доод тэтгэврийг халах хувилбарт үнэлгээ хийсэн (Зураг 26). Баталгаажсан доод 
тэтгэврийг халснаар, урт хугацаанд жилдээ ДНБ-ий 6% -д хүрэхээр тооцоологдож байгаа НДТ-д 
шаардагдах татаасыг арилгах боломжтой.  Баталгаажсан доод тэтгэврийг халж, түүний оронд I 
давхаргын буюу тэтгэврийн шалгуур ашиглан хэрэгжүүлэх, зорилтот бүлэгт чиглэсэн нийгмийн 
тэтгэврийн тогтолцоо нэвтрүүлснээр, тогтолцоонд  шаардагдах санхүүгийн  хөрөнгийн хэмжээ 
ихээхэн  буурахаас гадна санхүүгийн нөөцийг дундаас доогуур орлоготой тэтгэврийн насны иргэд 
рүү чиглүүлнэ.  

Зураг 26. Шинэчлэлийн хувилбар 2A: 1960 оноос хойш төрсөн ажиллагсадын хувьд 
баталгаажсан доод тэтгэврийг халах 

(тогтолцооны жилийн тэнцэл) 

 
Эх сурвалж: PROST аргачлал ашиглан Дэлхийн банкны ажилтнуудын хийсэн тооцоо 
Жич: жилийн тэнцлийг тухайн жилийн тооцоолсон ДНБ-ийн хувиар тооцов.    
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Баталгаажсан доод тэтгэврийг халах нь урт хугацаанд шимтгэлийн тогтолцооноос 
хүлээгдэх тэтгэвэр тооцох хувь хэмжээг бууруулна (Зураг 27). Ингэж баталгаажсан доод 
тэтгэврийг халснаар тэтгэврийн хувь хэмжээнд ихээхэн өөрчлөлт орно. Шинээр тэтгэвэрт гарч 
байгаа эрэгтэй ажилтны хувьд 34% байсан энэ үзүүлэлт  урт хугацаанд 18% болж буурна.   

 
Зураг 27. Шинэчлэлийн хувилбар 2A: 1960 оноос хойш төрсөн ажиллагсадын хувьд 

баталгаажсан доод тэтгэврийг халах 
(тэтгэвэр тооцох хувь хэмжээ) 

 
Эх сурвалж: PROST аргачлал ашиглан Дэлхийн банкны ажилтнуудын хийсэн тооцоо 
Жич: Шинээр тэтгэвэрт гарч буй эрэгтэй ажиллагсадын дундаж тэтгэвэр, тухайн үед шимтгэл 
төлөгчдийн дундаж цалингийн хувиар   

 
Шинэчлэлийн дараагийн хувилбар 2B-д баталгаажсан доод тэтгэврийг халж, 

тэтгэврийн насыг аажмаар нэмэгдүүлнэ. Тэтгэврийн насыг эрэгтэй эмэгтэй ялгалгүй 65 нас 
болгохын тулд эмэгтэй ажиллагсадын насыг жилд 4 сараар, эрэгтэй ажиллагсадын насыг жилд 2 
сараар нэмэгдүүлэхээр тооцлоо. Өөрөөр хэлбэл тэтгэврийн насыг  2013 оноос эхлэн нэмэгдүүлж, 
2042 он гэхэд эрэгтэй эмэгтэй аль алины хувьд 65 болно. Эрт тэтгэвэрт гарах насыг мөн аажмаар 
нэмэгдүүлэн 2042 он гэхэд үгүй болгоно.   

 
Тэтгэврийн насыг нэмэгдүүлэх нь өмнөх 2A хувилбарын нэг адилаар, тогтолцооны   өртөг 

зардалд нөлөөлнө (Зураг 28). Өмнөхөөс цөөн хүн тэтгэвэрт гарч, илүү олон хүн үргэлжлүүлэн 
ажиллах учраас  тогтолцооны өртөг зардал багасна. Гэхдээ урт хугацаанд, тэтгэврийн нас 

өсч, олгох тэтгэврийн хэмжээ нэмэгдсэнээр эхэн хугацаанд тогтолцооны алдагдал  2A 
хувилбартай харьцуулахад бага зэрэг нэмэгдэнэ. Тэтгэврийн насыг  өсгөснөөр нийт 

шимтгэлийн хэмжээ нэмэгдэж, харин тэтгэвэр авах нийт хугацаа бошиносно. Үүний үр дүнд 
НДТ-ы тэтгэврийн хэмжээ ихээхэн нэмэгдэн шинээр тэтгэвэрт гарах эрэгтэй ажилтны 

тэтгэвэр тооцох хувь хэмжээ гарааны нөхцөл болон 2A хувилбартай харьцуулахад бараг 45% 
-иар нэмэгдэнэ (Зураг 29)71.   

   

                                                 
71 Тэтгэвэр тооцох хувь хэмжээнд хоёр арга замаар нөлөөлнө: (i) тэтгэврийн насыг нэмэгдүүлснээр, ажилтан  
илүү олон жил шимтгэл төлснөөр нэрийн дансанд илүү хуримтлал үүсгэнэ, (ii) тэтгэвэрт орой гарах тул 
тэтгэвэр авах нийт хугацаа багассанаар хуримтлуулсан тэтгэврийн эрхийг цөөн жилд хувааж авна гэсэн үг 
юм.  
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Зураг 28. Шинэчлэлийн хувилбар (2B): Баталгаажсан доод тэтгэврийг халж, тэтгэврийн 
насыг нэмэгдүүлэх 

(тогтолцооны жилийн тэнцэл, ДНБ-ий хувиар) 

 
 Эх сурвалж: PROST аргачлал ашиглан Дэлхийн банкны ажилтнуудын хийсэн тооцоо 
 Жич: жилийн тэнцлийг тухайн жилийн тооцоолсон ДНБ-ийн хувиар тооцов. 

 
Зураг 29. Шинэчлэлийн хувилбар (2B): Баталгаажсан доод тэтгэврийг халж, тэтгэврийн 

насыг нэмэгдүүлэх 
(тэтгэвэр тооцох хувь хэмжээ) 

 

 
Эх сурвалж: PROST аргачлал ашиглан Дэлхийн банкны ажилтнуудын хийсэн тооцоо 
Жич: Шинээр тэтгэвэрт гарч буй эрэгтэй ажиллагсадын дундаж тэтгэвэр, тухайн үед шимтгэл   

    төлөгчдийн дундаж цалингийн хувиар   
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Шинэчлэлийн дараагийн хувилбар  2C нь баталгаажсан доод тэтгэврийг халж, 
шимтгэлийг аажмаар нэмэгдүүлэн 2008 онд байсан 19%-ийн түвшинд хүргэнэ. 72 Шимтгэлийн 
хэмжээг нэмэгдүүлснээр тогтолцооны өртөг зардалд гарах үр нөлөө нь өмнөх 2A болон 2B 
хувилбаруудыг бодвол харьцангуй их байна. Шимтгэлийн хувь нэмэгдсэнээр НДТ-ы тэтгэврийн  
хэмжээ нэмэгдэнэ (Зураг 30). Урт хугацаанд, тэтгэвэр тооцох хувь хэмжээнд үзүүлэх үр нөлөө нь  
2B хувилбарынхтай бараг адил байна (Зураг 31). 

 
 

Зураг 30. Шинэчлэлийн хувилбар 2C: Баталгаажсан доод тэтгэврийг халж, шимтгэлийн 
хэмжээг нэмэгдүүлэх 

(жилийн тэнцэл, ДНБ-ий хувиар) 

 
Эх сурвалж: PROST аргачлал ашиглан Дэлхийн банкны ажилтнуудын хийсэн тооцоо 

Жич: жилийн тэнцлийг тухайн жилийн тооцоолсон ДНБ-ий хувиар тооцов. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
72 Энэ нь ажилтан болон ажил олгогчийн төлөх шимтгэлийн нийлбэр дүн. Шимтгэлийн хэмжээг 2013 оноос 
эхлэн нэмэгдүүлж, 10 жилийн хугацаанд жил тутамд 0.5%-иар нэмэгдүүлсээр, 2022 онд 19%-д хүрэхээр 
тооцоолсон .  
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Зураг 31. Шинэчлэлийн хувилбар 2C: Баталгаажсан доод тэтгэврийг халж, шимтгэлийн 

хэмжээг нэмэгдүүлэх 
(Тэтгэвэр тооцох хувь хэмжээ) 

 
Эх сурвалж: PROST аргачлал ашиглан Дэлхийн банкны ажилтнуудын хийсэн тооцоо 

 Жич: Шинээр тэтгэвэрт гарч буй эрэгтэй ажиллагсадын дундаж тэтгэвэр, тухайн үед шимтгэл 
төлөгчдийн дундаж цалингийн хувиар   

.    
Шинэчлэлийн 2D хувилбарт баталгаажсан доод тэтгэврийг халж, тэтгэврийн нас 

болон шимтгэлийн хувь хэмжээг нэмэгдүүнэ. Дээрх шинэчлэлийг хийснээс гарах санхүүгийн үр 
нөлөө нь өмнөх хувилбаруудтай харьцуулахад хамгийн сайн байна. Дунд хугацаанд  хэмнэгдсэн 
санхүүгийн нөөцөөр хөрөнгө оруулалт хийх боломжтой  бөгөөд урт хугацаанд гарах тогтолцооны 
алдагдлыг хөрөнгө орууулалтын өгөөжөөс санхүүжүүлж, санхүүгийн хувьд тогтвортой үргэлжлэх 
нөхцлийг хангаж болно (Зураг 32). Мөн урт хугацаанд,  тэтгэврийн нас болон шимтгэлийн хэмжээ 
нэмэгдсэнээс үүдэн тэтгэврийн хэмжээ дээшилнэ  (Зураг 33)73. 

 
Зураг 32. Шинэчлэлийн хувилбар 2D: Баталгаажсан доод тэтгэврийг халж, тэтгэврийн нас 

болон шимтгэлийг нэмэгдүүлэх 
(тогтолцооны жилийн тэнцэл)

 
 Эх сурвалж: PROST аргачлал ашиглан Дэлхийн банкны ажилтнуудын хийсэн тооцоо 
 Жич: жилийн тэнцлийг тухайн жилийн тооцоолсон ДНБ-ийн хувиар тооцов. 

                                                 
73 Уг өсөлт нь эмэгтэй ажиллагсадын хувьд арай бага буюу дундаж цалингийн 6-10%-тай тэнцүү байх юм. 
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Зураг 33. Шинэчлэлийн хувилбар 2D: Баталгаажсан доод тэтгэврийг халж, тэтгэврийн нас 

болон шимтгэлийг нэмэгдүүлэх 
(тэтгэвэр тооцох хувь хэмжээ) 

 
Эх сурвалж: PROST аргачлал ашиглан Дэлхийн банкны ажилтнуудын хийсэн тооцоо 
Жич: Шинээр тэтгэвэрт гарч буй эрэгтэй ажиллагсадын дундаж тэтгэвэр, тухайн үед шимтгэл 
төлөгчдийн дундаж цалингийн хувиар   
 

Шинэчлэлийн хувилбар 2E –д НДТ-ны тэтгэврийн хэмжээ тогтоох аннуит хүчин 
зүйлийн аргачлалыг сайжруулах, зөвхөн дундаж наслалтыг харгалзан тооцдогийг болино.   
Өнөөгийн тохиолдолд зөвхөн дундаж наслалтын үзүүлэлтийг авч, тэтгэвэр авах бүх хугацааны 
туршид хийсвэр нэрийн дансны үлдэгдэлд хүү бодохгүй байна74. Хэрэв ийм хүүг хийсвэр нэрийн 
дансанд тооцож эхэлбэл аннуит хүчин зүйл нь тодорхой нас, хүйсийн хувьд дундаж наслалтаас 
бага байх учир тэтгэврийн хэмжээ нь их болно. Ингэснээр тогтолцооны зардал нэмэгдэж, 
алдагдал нь 2D хувилбартай харьцуулахад  0.6- 0.7 % -иар нэмэгдэнэ (Зураг 34). Гэхдээ НДТ-ны 
тэтгэвэр тооцох хувь хэмжээ нэмэгдэн харьцангуй боломжийн түвшинд буюу 40-42%-д хүрэх 
бөгөөд 1960 оноос өмнөх төрсөн ажиллагсадынхтай адил болно.        

 
 

   
  

                                                 
74 1999 оны хуулинд заасан томьёогоор хийсвэр нэрийн дансанд хуримтлагдсан эрхийг тэтгэвэрт гарснаас  
хойш хүлээгдэж байгаа дундаж наслалтанд хувааж тооцдог ба дансны үлдэгдэлд хүү тооцдоггүй.     
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Зураг 34. Шинэчлэлийн хувилбар 2E: Баталгаажсан доод тэтгэврийг халж, тэтгэврийн нас 
болон шимтгэлийг нэмэгдүүлэх, аннуит хүчин зүйлийг сайжруулах   

(тогтолцооны жилийн тэнцэл) 

 
 Эх сурвалж: PROST аргачлал ашиглан Дэлхийн банкны ажилтнуудын хийсэн тооцоо 
 Жич: жилийн тэнцлийг тухайн жилийн тооцоолсон ДНБ-ийн хувиар тооцов. 
 

Зураг 35. Шинэчлэлийн хувилбар 2E: Баталгаажсан доод тэтгэврийг халж, тэтгэврийн нас 
болон шимтгэлийг нэмэгдүүлэх, аннуит хүчин зүйлийг сайжруулах 

(тэтгэвэр тооцох хувь хэмжээ) 

 
 Эх сурвалж: PROST аргачлал ашиглан Дэлхийн банкны ажилтнуудын хийсэн тооцоо 
 Жич: Шинээр тэтгэвэрт гарч буй эрэгтэй ажиллагсадын дундаж тэтгэвэр, тухайн үед шимтгэл  

  төлөгчдийн дундаж цалингийн хувиар   
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В. Цалинд жишсэн баталгаат тэтгэврийн схемийг өргөжүүлэн 1960 оноос хойш төрсөн 
иргэдийг хамруулах 
 

Шинэчлэлийн хувилбар 3A-д, 1960 оноос өмнө төрсөн ажиллагсадын өндөр насны 
тэтгэврийн хувь хэмжээг бодох журмыг 1960 оноос хойш төрсөн ажиллагсдад мөн адил 
хэрэглэнэ  (ө.х. эхний 20 жилд, жил тутам 2.25%, түүнээс дээш ажилласан жил тутамд 1.5%-иар 
нэмэгдүүлнэ).  Энэ нь уг чанартаа өнөөгийн НДТ-г хааж, 1999 оноос өмнө байсан цалинд жишсэн 
баталгаат тэтгэврийн тогтолцоонд эргэн орно гэсэн үг юм. Цалинд жишсэн тэтгэврийн тогтолцоог 
ингэж өргөжүүлснээр тэтгэвэр тооцох хувь хэмжээ нэлээд өндөр болж 50%-иас давна (Зураг 36). 
Гэхдээ энэ тогтолцооны ирээдүйн өртөг зардал нь өндөр хурдтай өсч, урт хугацаанд ДНБ-ий  9-
10%-тай тэнцэх буюу санхүүгийн хувьд тогтвортой үргэлжлэх боломжгүй түвшинд очно (Зураг 
37). Угтаа, цалинд жишсэн тэтгэврийн тогтолцооны энэ асуудал нь 1999 онд уг тогтолцоог 
шинэчлэх нэг шалтгаан нь болсон билээ.     
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Зураг 36. Шинэчлэлийн хувилбар 3A: 1999 оны өмнө байсан, цалинд жишсэн баталгаат 
тэгэврийн тогтолцоог эргэж нэвтрүүлэх   

(тэтгэвэр тооцох хувь хэмжээ) 

 
Эх сурвалж: PROST аргачлал ашиглан Дэлхийн банкны ажилтнуудын хийсэн тооцоо 

Жич: Шинээр тэтгэвэрт гарч буй эрэгтэй ажиллагсадын хувьд.    
 

Зураг 37. Шинэчлэлийн хувилбар 3A: 1999 оны өмнө байсан, цалинд жишсэн баталгаат 
тэтгэвэрийн тогтолцоог эргэж нэвтрүүлэх  

(тогтолцооны жилийн тэнцэл) 

 
 Эх сурвалж: PROST аргачлал ашиглан Дэлхийн банкны ажилтнуудын хийсэн тооцоо 
 Жич: жилийн тэнцлийг тухайн жилийн тооцоолсон ДНБ-ийн хувиар тооцов. 
 

Шинэчлэлийн хувилбар 3В-д, НДТ-г цалинд жишсэн баталгаат тэтгэврийн тогтолцооны 
шинэчилсэн тогтолцоогоор солино (Зураг 36). Цалинд жишсэн баталгаат тэтгэврийн 
тогтолцооны параметр үзүүлэлтүүдийг дараах байдлаар шинэчилнэ. Үүнд:   
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• 2012 оноос эхлэн баталгаажсан доод тэтгэврийг халах (зарим тэтгэвэр авагсад  зорилтот 

бүлэгт чиглэсэн нийгмийн тэтгэвэр авна), 
• 2B, D, E хувилбаруудын нэг адилаар, тэтгэврийн насыг эрэгтэй эмэгтэй ялгалгүй 65 

болгохын тулд эмэгтэй ажиллагсадын насыг жил тутамд 4 сараар, эрэгтэй ажиллагсадын 
насыг жил тутамд 2 сараар нэмэгдүүлэх, (өөрөөр хэлбэл тэтгэврийн насыг  2013 оноос 
эхлэн нэмэгдүүлж, 2042 он гэхэд эрэгтэй эмэгтэй аль алины хувьд 65 болгоно).   

• 2С, D, E хувилбаруудын нэг адилаар, шимтгэлийн хэмжээг 2013 оноос эхлэн 10 жилийн 
хугацаанд, жил тутам 0.5%-иар  нэмэгдүүлсээр 2022 онд 19%-д хүргэх,   

• 1960 оноос хойш төрсөн ажиллагсадын өндөр насны тэтгэврийн хэмжээг бодохдоо 2013 
оноос хойш шимтгэл төлсөн жилүүдэд 1% нэмэгдэл тооцож,   2013 оноос өмнөх жилүүдэд 
өмнөх томьёог хэвээр  ашиглах,   

• Цалингийн дундаж тооцох суурийг 2013 оноос эхлэн жил тутамд нэг жилээр 
нэмэгдүүлсээр, ажил эрхэлсэн бүх хугацааны цалингийн дундаж болох хүртэл нь 
үргэлжлүүлэх. Өнгөрсөн хугацааны цалинд цалингийн өсөлттэй уялдуулан тохиргоо 
хийх.     

 
Зураг 38. Шинэчлэлийн хувилбар 3В,С: Параметрийн өөрчлөлт хийсэн цалинд жишсэн 

баталгааттэтгэврийн тогтолцоонд шилжих 
(тогтолцооны жилийн тэнцэл) 

 
  Эх сурвалж: PROST аргачлал ашиглан Дэлхийн банкны ажилтнуудын хийсэн 

тооцоо 
 Жич: жилийн тэнцлийг тухайн жилийн тооцоолсон ДНБ-ийн хувиар тооцов. 
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Зураг 39. Шинэчлэлийн хувилбар 3В,С: Параметрийн өөрчлөлт хийсэн цалинд жишсэн 
баталгаат тэтгэврийн тогтолцоонд шилжих 

(Тэтгэвэр тооцох хувь хэмжээ) 

 
Эх сурвалж: PROST аргачлал ашиглан Дэлхийн банкны ажилтнуудын хийсэн тооцоо 

 Жич: Шинээр тэтгэвэрт гарч буй эрэгтэй ажиллагсадын дундаж тэтгэвэр, тухайн үед шимтгэл 
 төлөгчдийн дундаж цалингийн хувиар   

 
Шинэчлэлийн хувилбар 2-ын үр нөлөөтэй нэг адилаар, баталгаажсан доод тэтгэврийг 

халж шимтгэлийг нэмэгдүүлснээс, мөн тогтолцооны ачааллын түвшин буурснаас  
(тэтгэврийн нас нэмэгдсэнтэй холбоотой) тогтолцооны санхүүгийн байдал эрс сайжирч, 
алдагдал нь ДНБ-ий 1-2%-иас хэтрэхгүй болно (Зураг 38). Гэхдээ 3A хувилбар нь засгийн 
газарт хувилбар 2- ын аль нэг хэлбэрээс  илүү өртөгтэй тусна.  3A хувилбарын тэтгэвэр тогтоох 
хувь хэмжээ нь 2D хувилбартай ижил түвшинд, 2E хувилбарынхаас бага түвшинд байна (Зураг 
34).  Тэтгэврийн хэмжээг бодоход өмнөхөөс бага актуар хувийг аажмаар нэвтрүүлсэнээр 
тэтгэвэр тооцох хувь хэмжээ эхлээд огцом доошлох ч (баталгаажсан доод тэтгэврийг халснаас)  
яваандаа суурь буюу гарааны нөхцөлд эргэж очно (Зураг 39).        
 

Шинэчлэлийн хувилбар 3С-д нэгжийн тогтолцоог 1960 оноос хойш төрсөн 
ажиллагсадын хувьд аажмаар нэвтрүүлнэ.  Хувилбар 3В-тэй нэг адилаар,  2013 оноос эхлэн 
шинэ дүрэм үйлчилж эхлэх бөгөөд 2013 оноос өмнөх жилүүдийн тооцоонд 1960 оноос өмнө 
төрсөн ажиллагсдад үйлчилж буй хуучин дүрмийг ашиглана.  Ажил эрхлэх нийт хугацааны 
буюу 40 жилийн турш шимтгэл төлсөн ажилтны тэтгэвэр тооцох хувь хэмжээг дундаж 
цалингийн 40%-ийн түвшинд хүргэнэ гэсэн зорилт тавих тохиолдолд, тогтолцооны санхүүгийн 
байдал болон тэтгэврийн хэмжээнд үзүүлэх үр нөлөө нь  хувилбар 3В- тэй ойролцоо байна 
(Зураг 38-39).   
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Г. 1960 оноос хойш төрсөн ажиллагсадын хувьд  
Шимтгэлд Суурилсан Тэтгэврийн Хуримтлалын Тогтолцоог нэвтрүүлэх 
 

1960 оноос хойш төрсөн иргэд хамрагдаж байгаа НДТ-г  Шимтгэлд Суурилсан 
Тэтгэврийн Хуримтлалын Тогтолцоо (ШСТХТ) –гоор солих асуудлыг шинэчлэлийн хувилбар 
4 болгон авч үзлээ. Энэ тохиолдолд 1960 оноос хойш төрсөн ажиллагсад баталгаажсан доод 
тэтгэвэр авахгүй, тэтгэврийн насыг аажмаар нэмэгдүүлэн эрэгтэй эмэгтэй ялгалгүй 65 насанд 
хүргэж, шимтгэлийн хувь хэмжээг 19%-д хүргэнэ гэж тооцлоо. 1960 оноос хойш төрсөн 
ажиллагсадын төлсөн шимтгэлийг тэтгэврийн тусгай зориулалтын санд хуримтлуулна. Хүснэгт 
10- д тэтгэврийн сангийн хөрөнгийн өгөөж өөр байх дараах тохиолдлуудад тооцоо хийж үзлээ. 
Үүнд: 
 

Тэтгэвэрийн сангийн өгөөж өөр байх тохиолдлууд 
 

Тохиолдол Тэтгэврийн сангийн хөрөнгийн  
өгөөж  

Хувилбар 4a Цалин хөлсний өсөлтөөс 2% бага 
Хувилбар 4b Цалин хөлсний өсөлтөөс 2% илүү  
Хувилбар 4c Цалин хөлсний өсөлттэй адил  

 
ШСХТ-ы үед, хөрөнгө оруулалтын эрсдэл нь даатгуулагчдын нуруун дээр буудаг учраас 

тэдний ирээдүйд авах тэтгэврийн хэмжээ нь сангийн хөрөнгийг хэр өгөөжтэй  хөрөнгө 
оруулалтанд ашиглахаас шууд шалтгаална (Зураг 40).  Сангийн хөрөнгө оруулалтын өгөөж нь 
цалингийн өсөлттэй адил хэмжээнд байх тохиолдолд ШСТХТ-ы тэтгэвэр тооцох хувь хэмжээ нь 
тэтгэврийн нас ба шимтгэлийн хэмжээ нь НДТ- ныхтой (Хувилбар 2E) нэг адил байна.  
Санхүүгийн зах зээлийн гүйцэтгэл сайн байж, сангийн хөрөнгө оруулалт нь цалингийн өсөлтөөс 
2%-иар илүү өгөөжтэй байх тохиолдолд (Хувилбар 4В), тэтгэвэр тооцох хувь хэмжээ 70% эсвэл 
түүнээс дээш хувьд ч хүрч болно. Харин санхүүгийн зах зээл хангалттай сайн хөгжөөгүй, хөрөнгө 
оруулалтын удирдлага муу байх зэргээс шалтгаалааад сангийн хөрөнгө оруулалт нь цалингийн 
өсөлтөөс 2%-  иар бага өгөөжтэй байх тохиолдолд (Хувилбар 4А), тэтгэвэр тооцох хувь 30% эсвэл 
түүнээс доош хувьд ч хүрч буурах болно.   

 
ШСТХТ- нд шилжсэнээр, 1960 оноос хойш төрсөн ажиллагсадын  төлсөн шимтгэлийг  

тусгай санд хуримтлуулахын зэрэгцээ шилжилтийн үеийн зардлууд буюу  одоогийн тэтгэвэр 
авагчид болон 1960 оноос өмнө төрсөн одоо ажиллаж байгаа хүмүүс тэтгэвэрт гарахад 
тэдний  тэтгэврийг тавих, мөн тахир дутуугийн болон тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийг  
үргэлжлүүлэн олгох хэрэгцээ байсаар байх болно.75   Шилжилтийн үеийн энэ зардлуудын 
улмаас яг шинэчлэл хийсний дараах үед, ийм төлбөрийн зардал түргэн хурдацтай өсч ДНБ-ий  
5% -д хүрнэ.  Харин урт хугацаанд, 1960 оноос өмнө төрсөн ажиллагсад тэтгэвэрт гарсаар 
аажмаар тогтолцооноос гарч дуусахад энэ зардлын хэмжээ буурч, тахир дутуугийн болон 
тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийн зардлууд үлдэнэ (Зураг 41). 

 

                                                 
75 Хувилбар 4-д, тахир дутуугийн болон тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийг  шинэчлэлийн өмнөхтэй нэг адилаар, 
хуваарилалтын зарчимд суурилан олгоно гэж үзлээ. ШСТХТ-ы хүрээнд  тахир дутуу болсон, тэжээгчээ 
алдсан иргэдийн хувьд  нэрийн дансны тэнцэл нь хуулинд заасан тэтгэврийг авахад хүрэлцэхгүй бол 
хуваарилалтын зарчмаар нэмж олгох, харин тэнцэл нь илүү байх тохиолдолд зөрүүг хадгалах байдлаар явна 
гэж тооцлоо.  
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Зураг 40. Шинэчлэлийн хувилбар 4 A.B,C: НДТ-г Тэтгэврийн Бүрэн Хуримтлалын Схемд 
шилжүүлэх 

(Тэтгэвэр тогтоох хувь хэмжээ) 

 
 Эх сурвалж: PROST аргачлал ашиглан Дэлхийн банкны ажилтнуудын хийсэн тооцоо 
 Жич: Шинээр тэтгэвэрт гарч буй эрэгтэй ажиллагсадын дундаж тэтгэвэр, тухайн үед шимтгэл төлөгчдийн 
 дундаж цалингийн хувиар   
 

 
Зураг 41. Шинэчлэлийн хувилбар 4 A.B,C: НДТ-г Тэтгэврийн Бүрэн Хуримтлалын Схемд 

шилжүүлэх 
(хуваарилалтын тогтолцооны жилийн тэнцэл) 

 
 Эх сурвалж: PROST аргачлал ашиглан Дэлхийн банкны ажилтнуудын хийсэн тооцоо 
 Жич: жилийн тэнцлийг тухайн жилийн тооцоолсон ДНБ-ийн хувиар тооцов. 
 

Тэтгэврийн Бүрэн Хуримтлалын Тогтолцоо төлөвшихийн хэрээр сангийн нөөц түргэн 
хурдацтай өсч,  тооцоонд сангийн хөрөнгийн өгөөжийг ямар хэмжээнд төсөөлснөөс хамааран 
ДНБ-ийн 100-180%-д хүрэх тооцоо гарч болно (Зураг 42). Энэ нь тэтгэврийн сангаас санхүүгийн 
зах зээл дээр хэр их нөөц гаргах боломжтойг илэрхийлж байгаа нэг үзүүлэлт. Гэхдээ Монгол 
улсын хувьд санхүүгийн зах зээл хараахан сайн хөгжөөгүй тул  хөрөнгийн зохицуулалтын болон 
Монголын зах зээлийн шингээх чадварын тал дээх ихээхэн эрсдэлтэй.  
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Зураг 42. Шинэчлэлийн хувилбар 4 A.B.C: НДТ-г Тэтгэврийн Бүрэн Хуримтлалын Схемд 
шилжүүлэх 

(Санд хуримтлагдах нөөц) 

 
 Эх сурвалж: PROST аргачлал ашиглан Дэлхийн банкны ажилтнуудын хийсэн тооцоо 

  Жич: Сангийн нөөц, тухайн жилийн тооцоолсон ДНБ-ий хувиар.  
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Хавсралт 6:  Актуар тооцооллын аргачлал 
 
А. Удиртгал 

Энэхүү хавсралтанд Монгол улсын тэтгэврийн тогтолцооны санхүүгийн тооцооллын 
суурь өгөгдлийг хэрхэн тооцсон үйл явцыг тайлбарлана.    

Монгол улс нийт ажиллах хүчинд зориулсан, шимтгэлд суурилсан зөвхөн нэг 
тэтгэврийн тогтолцоотой. Төрийн албан хаагчид, цэрэг армийн албан хаагчид, хувийн секторын 
гэрээт ажилтнууд энэ тогтолцоонд албан журмаар хамрагддаг. Ажиллах хүчний үлдсэн хэсэг сайн 
дурын үндсэн дээр уг тэтгэврийн тогтолцоонд хамрагдах боломжтой. Албан секторт ажиллагсад 
болон сайн дураараа тогтолцоонд  хамрагдаж байгаа иргэдийн хүртэх тэтгэврийн төрөл ижил.     

Өнөөгийн тогтолцоо нь ажиллах хүчийг 1960 оноос өмнө ба хойно төрсөн хоёр бүлэгт  
хуваадаг. Даатгуулагчийн авах тэтгэврийн хэмжээ хуульд заасны дагуу тухайн хүн дээрх хоёр 
бүлгийн алинд хамаарч байгаагаас шалтгаалан өөр байна. 1960 оноос өмнөх бүлэгт байгаа  
даатгуулагч  цалинд жишсэн баталгаат тэтгэврийн тогтолцоонд хамрагдах бөгөөд уг тогтолцооны 
үндсэн параметрүүдийг доор үзүүллээ. Харин 1960 оноос хойшх бүлгийн даатгуулагч  хийсвэр 
нэрийн данстай бөгөөд НДТ-ы тэтгэвэр авах эрхтэй. НДТ-ы үндсэн параметрүүдийг доор мөн 
үзүүллээ. 1960 оноос хойшх бүлэгт 2015 оноос эхлэн тэтгэвэрт гарч эхлэх (эрт тэтгэвэрт гарах, 
нас баралт  зэргээс шалтгаалан үүнээс өмнө ч тэтгэвэр тогтоолгох  тохиолдлууд байна) ба энэ 
тогтолцооны зарим параметрүүдийг (дундаж наслалт гэх мэт)  хараахан тодорхой болгоогүй 
байна.   

Тэтгэврийн тогтолцооны санхүүгийн тооцооллыг хийхдээ, Дэлхий Банкнаас 
боловсруулсан, тэтгэврийн шинэчлэлийн хувилбаруудыг загварчлах (PROST) экселд  
суурилсан програмыг ашигласан болно. Уг програмыг анх зохиосон цагаас хойш байнга 
сайжруулсаар ирсэн бөгөөд энэ удаагийн дүн шинжилгээнд PROST 2006 хувилбарыг ашигласан.  
Тэтгэврийн тогтолцоооны санхүүгийн зардлын тооцооллыг хийж, гадагш ба дотогш мөнгөн 
урсгалыг тооцохдоо Зураг 43-д харуулсан аргачлалыг ашиглалаа.   
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Зураг 43. PROST Тооцооллын Аргачлал 

 
 
Б. Хүн ам зүйн тооцоолол ба төсөөлөл 
 

Б1. Улсын хүн ам 

PROST тооцооллын эхний алхам нь улсын нийт хүн амыг тооцоолох явдал бөгөөд үүнд 
дараах өгөгдөл мэдээллүүд шаардагдсан. Үүнд: 

• Өнөөгийн хүн ам, нас ба хүйсээр  

• Төрөлтийн түвшин, насаар 

• Өнөөгийн нас баралтын түвшин болон хэтийн тооцоолол, нас ба хүйсээр 

• Өнөөгийн хүн амын шилжилт хөдөлгөөн болон хэтийн тооцоолол, нас ба хүйсээр 

Тооцооллыг НҮБ-аас хийсэн Монгол улсын хүн амын хэтийн тооцооллын мэдээллийг  
үндэслэн  хийлээ. Төрөлтийн түвшин одоогийн түвшнээс бага зэрэг буурах хандлагатай бөгөөд 
насанд хүрсэн нэг эмэгтэйд ноогдох төрөлтийн тоо одоо 2 байгаа бол дараагийн 15 жилд 1.85 
болж бууран, тэрнээс цааш тэр түвшиндээ тогтворжих дүр зурагтай байна. Тооцоололд 
хамрагдсан бүх хугацаанд, бүх насны нас баралтын түвшин буурах хандлагатай байгаа нь 
хөгжлийн ийм түвшинд байгаа улс орны тухайд хүлээгдэх дүр зураг юм. Төрөх үед хүлээгдэж буй 
дундаж наслалтыг Хүснэгт 10-д үзүүллээ.  
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Хүснэгт 10: Хүлээгдэж буй дундаж наслалт, нас ба хүйсээр 
 

   
Эх сурвалж: Дэлхийн хүн амын тооцоолол (2010 оны шинэчилсэн хувилбар)-д 

үндэслэн хийсэн PROST тооцоо 

 Дээрх төсөөлөлд суурилан тооцсон хүн ам зүйн хүлээгдэж буй өөрчлөлтийг 
Зураг 44 –д үзүүллээ. Хүн амын тоо 2053-2054 онд 3.5 сая болтлоо өсөх боловч, төрөлт 
буурсантай холбоотойгоор яваандаа 3.3 сая орчим болж бууран, тэр хэмжээнд тогтворжих 
төлөвтэй байна. 

 
 
 

Зураг 44. Хүн амын хэтийн тооцоолол 

 
Эх сурвалж: Дэлхийн хүн амын тооцоолол (2010 оны шинэчилсэн хувилбар)-д  

үндэслэн хийсэн PROST тооцоо 
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Зураг 45. Хүн ам зүйн ачааллын түвшин 

 
Эх сурвалж: Дэлхийн хүн амын хэтийн тооцоолол (2010 оны шинэчилсэн хувилбар)-д  

үндэслэн хийсэн PROST тооцоо 

Хамгийн их анхаарал татахуйц зүйл нь 2009 онд 49%-тай байсан хүн ам зүйн 
ачааллын түвшин тасралтгүй өссөөр 2050 онд 87% болохоор байна76 (Зураг 45). Энэ өсөлт 
цаашид үргэлжлэн 2083 он гэхэд 101% болж өсөх төлөвтэй боловч 2050 оноос хойш огцом 
өсөлтийн хурд харьцангуй тогтворжих хандлагатай. Энэхүү тайлангийн дүн шинжилгээнд 
хамаарах нэг чухал асуудал нь өндөр настай (тэтгэврийн наснаас дээш насны) хүн амыг 
хөдөлмөрийн насны хүн амд харьцуулсан (15 наснаас тэтгэврийн нас хүртэл) харьцаа огцом 
нэмэгдэх явдал юм. 2009 онд 11% байсан энэ үзүүлэлт 2050 онд 53%, 2083 онд 68% болж өсөх 
тооцоотой байна. 

 
В. Эдийн засгийн төсөөллүүд 

Тэтгэврийн тогтолцооны мөнгөн урсгалын нэрлэсэн үнэ цэнийг PROST тооцоонд 
тусгахын тулд инфляцитай холбоотой таамаглалууд шаардагддаг. Мөнгөн урсгалын 
нэрлэсэн үнийн мэдээлэл нь бодлого боловсруулагчдын хувьд тэтгэврийн тогтолцоо тогтвортой 
үргэлжлэх боломжтой эсэхийг тодорхойлоход хангалттай мэдээлэл болж чаддаггүй. Харин 
мөнгөн урсгалыг тодорхой нэг үзүүлэлттэй харьцуулсан байдлаар илэрхийлэх нь дээрх асуудлыг 
тодорхойлоход илүү тустай байх юм. Энэ зорилгын хүрээнд  ДНБ-ий урсгалыг тооцох 
шаардлагатай  болсон юм.   

 
В1.  ДНБ-ий өсөлтийн таамаглал 

 
Таамаглалд Олон улсын Валютын Сан, Дэлхийн Банкны ажилтнуудын хамтран хийсэн  
өрийн дүн шинжилгээг суурь болгон ашигласан. Энэ шинжилгээнд 2010-2030 оныг хамарч 
макро эдийн засгийн бүхий л хүчин зүйлүүд, түүний дотор уул уурхайн салбарын 
                                                 
76 Хүн ам зүйн ачааллын түвшин нь 0-14 насны ба тэтгэврийн насны хүн амын нийт тоог 15 наснаас 
тэтгэврийн нас хүртлэх бүлгийн хүн амтай харьцуулсан харьцаагаар тодорхойлогддог. 
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хүлээгдэж буй өсөлтийн үр нөлөөг авч үзлээ. Түүнчлэн ДНБ-ий 2010 -2015 оны жилийн 
өсөлт, 2016-2030 хүртэлх хугацааны дундаж өсөлтийг тооцсон. Энэ тайлангийн зорилгын 
хүрээнд  дээрх тооцоон дээр тулгуурлан,  ДНБ-ий бодит өсөлтийн төсөөллийг хийлээ. 
2030 оноос цааш ДНБ-ий өсөлт жилд 2% орчим түвшинд  тогтворжин урт хугацаанд 
бүтээмж 2%-д хүрнэ гэсэн төсөөллийг гаргасан. Дэлгэрэнгүйг Хүснэгт 11-ээс харна уу.  

 
В2.  Бүтээмжийн өсөлт  

Хүн амын насжилт  (ахмад ажилтнууд залуу ажилтнаас харьцангуй өндөр цалин 
авдаг) болон хөдөлмөрийн бүтээмжийн ердийн өсөлттөй холбоотойгоор цалингийн хэмжээ 
өснө. Ер нь бүтээмжийн өсөлт нь эдийн засгийн өсөлттэй холбоотой байдаг. Эдийн засаг сайн 
байвал ажилтны цалингийн өсөлт төдий чинээ илүү байна. Энэ нь богино хугацаанд тодорхой 
харагдахгүй байж болох ч урт хугацаанд илүү тодорхой болдог.  

ДНБ-ий өсөлт өндөр байх жилүүдэд, ялангуяа уул уурханй олборлолтын жилүүдэд, 
бүтээмжийн өсөлт өндөр байхаар төсөөлөгдөж байна. Гэхдээ ДНБ-ий өсөлтөөс цалингийн 
өсөлт хоцрох магадлалтай. Урт хугацаанд бүтээмж тогтворжин 2% орчим байна. Бүтээмжийн 
өсөлтөөс хамаарсан цалингийн өсөлтийн дүр зургийг Хүснэгт 11-д үзүүллээ. 

 
В3.  Инфляцийн төсөөлөл 

Инфляцийн түвшинг урьдчилан тооцоолоход туйлын хүндрэлтэй бөгөөд инфляц богино 
хугацаанд ихээхэн хэлбэлздэг. Гэхдээ эдийн засгийн бүхий л төсөөлөлд, жишээлбэл гадагш 
болон дотогш  урсгалтай холбоотой таамаглалд инфляцийн хүчин зүйл нэгэнтээ тусгалаа  олсон 
байдаг учраас төсөөлсөн инфляцийн түвшин нь энэ тайлангийн зориулалтаар дүн шинжилгээ 
хийх, шийдвэр гаргахад шийдвэрлэх ач холбогдолтой биш юм. Дээр дурдсан “ Өрийн тогтвортой 
байдлын анализ”  дүн шинжилгээнд дүгнэснээр, эдийн засгийн  өндөр өсөлтийн жилүүдэд ч 
инфляцийн дарамт хэвээр үргэлжлэх бөгөөд, урт хугацаанд 5% орчимд тогтворжино.  
Дэлгэрэнгүйг Хүснэгт  11-ээс  харна уу.  

 
 

Хүснэгт 11: Бодит ДНБ, инфляци болон цалингийн өсөлтийн төсөөлөл 
 

 
 
Г.  Ажиллах хүчний төсөөлөл  

PROST тооцооллын дараагийн алхам нь ажиллах хүч болон идэвхитэй хөдөлмөр 
эрхлэлтийн түвшинг тодорхойлох үйл явц юм. Энэ тооцоололд дараах мэдээлэл өгөгдлүүдийг  
ашигласан.   
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Г1.  Хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин  

НХХЯ-ны 2010 оны статистик мэдээнд тусгасан ажиллах хүчний оролцооны 
түвшинг PROST тооцоололд авч ашиглалаа. Энэ үзүүлэлт эрэгтэйчүүдийн хувьд 65.7%, 
эмэгтэйчүүдийн хувьд 62.6%байна.77 Ажиллах хүчний насаар тархаасан өөр нэмэлт мэдээлэл 
байхгүй байна. 

 
Хүснэгт 12: Хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшний төсөөлөл 

 
Эрэгтэй  Эмэгтэй 

Нас 
Тооцоолсон жилүүд  

Нас 
Тооцоолсон жилүүд 

2008 2050 2083  2008 2050 2083 
16-60 64.6% 74.3% 83.9%  16-55 61.9% 71.2% 80.5% 

61 36.5% 42.0% 47.4%  56 35.6% 41.0% 46.3% 
62 23.8% 27.4% 31.0%  57 27.1% 31.2% 35.2% 
63 21.1% 24.3% 27.4%  58 21.6% 24.8% 28.0% 
64 16.1% 18.5% 20.9%  59 19.0% 21.8% 24.6% 
65 14.0% 16.1% 18.2%  60 11.9% 13.7% 15.5% 

 

 Тэтгэврийн даатгалд шимтгэл төлөгчдийн талаар НДЕГ-аас өгсөн мэдээллээс 
харахад, эрэгтэй эмэгтэй аль аль хүйсийн хувьд тэтгэврийн ердийн наснаас дээш настай 
шимтгэл төлөгсөд байна. Ажиллах хүчний насны бүлэгт хамаарахгүй байгаа шимтгэл 
төлөгчдийн тооноос үүдэн төсөөлөлд ямар нэг будлиан гаргахгүйн тулд өндөр насны оролцооны 
түвшинг бусад насны бүлгийн оролцооны түвшин 40% байгааг үндэслэн тооцсон.  Оролцооны 
бодит түвшинг төсөөлөхийн тулд эрэгтэйчүүдийн хувийг 1.13%-иар, эмэгтэйчүүдийн хувийг 
0,66%-иар тус тус бууруулж тооцсон. 
 
 Эдийн засаг хөгжиж, хөдөлмөрийн нөхцөл сайжрахын хэрээр ажиллах хүчний 
оролцооны түвшин нэмэгдэх төсөөлөл хийлээ. 2008, 2050 ба 2083 оны ажиллах хүчний 
оролцооны түвшний төсөөллийг Хүснэгт 12-д үзүүлэв.  PROST-ийг ашиглан дунд хугацааны 
оролцооны түвшинг тодорхойллоо.  

 
Г2.  Ажилгүйдлийн түвшин  

 Ажилгүйдлийн түвшин нь аль аль хүйсийн хувьд одоогийн байгаа түвшинд хэвээр 
үргэлжилнэ гэж төсөөллөө. Хөдөлмөрийн насны  бүх бүлгүүдийн  хувьд энэ түвшин хамаатай 
гэж үзлээ. НХХЯ-ны 2010 оны статистик мэдээнээс харахад ажилгүйдлийн түвшин 
эрэгтэйчүүдийн дунд  2.5%, эмэгтэйчүүдийн дунд 3.7% -тай байна.  Ажилгүйдлийн түвшинг 
насны бүлгээр тархаасан өөр нэмэлт мэдээлэл байхгүй байна. 

                                                 

77  НХХЯ –ны 2010 оны статистик мэдээнд тусгасан ажиллах хүчний оролцооны түвшинг тодорхойлохдоо 16-59 
настай эрэгтэйчүүд, 16-54 настай эмэгтэйчүүдийн тоонд үндэслэж гаргасан харагдаж байна.  
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Д.  Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлөгсөд 

 2010 оны 11-12 сард НДЕГ-аас өгсөн шимтгэл төлөгчдийн мэдээ мэдээлэлд зөвхөн 
нэрийн данстай шимтгэл төлөгчдийн мэдээлэл байсан ба 1960 оноос өмнө төрсөн иргэдийн 
шимтгэл төлөлтийн талаарх мэдээлэл ороогүй байсан. 2011 оны 2 сард 1960 оноос өмнө төрсөн 
шимтгэл төлөгчдийн мэдээллийг НДЕГ-аас өгснөөр 2008 оны байдлаар шимтгэл төлөгчдийн 
бүрэн дур зургийг харуулах мэдээлэлтэй болсон.   

 2008 он буюу суурь онд нийт  497 мянган хүн жилийн турш шимтгэл төлсөн тооцоо 
гарч байна.  Шимтгэл төлөгч хувь хүмүүсийн мэдээлэл дээр үндэслэн, хүйс тус бүрээр шимтгэл 
төлөгчдийн насны тархалтыг тооцож гаргасан. Ойролцоогоор эрэгтэй шимтгэл төлөгчдийн 1.2% 
нь 65-аас дээш насны, эмэгтэй шимтгэл төлөгчдийн 1.4% нь 60-аас дээш насны хүмүүс байлаа. 
Эдгээр насны шимтгэл төлөгчдийн энэ тоо нь эргэлзээтэй бас жилийн цалингийн зардлыг ижил 
байлгах үүднээс идэвхитэй шимтгэл төлөгчдийн тооноос хасч тооцсон.  

 PROST-ыг ашиглан ирээдүйн шимтгэл төлөгчдийг хэд хэдэн аргаар тооцож болдог. 
Тооцоололд  ашигласан “Stock of Empolyment” (Хөдөлмөр эрхлэлт) хувилбарын тухайд, шимтгэл 
төлөгчдийн тоонд гарсан өөрчлөлт нь хөдөлмөр эрхэлж буй хүн амын тооны өөрчлөлттэй 
холбогддог бөгөөд   шимтгэл төлөгчдийг нас, хүйсээр ялгаж тодорхойлсон. Тэтгэврийн 
тогтолцоонд хамрагдалтын түвшин одоо байгаа 46%-иас нэмэгдэж тооцоолсон нийт хугацааны 
эцэс  гэхэд 51%-д  хүрэхээр байгаатай уялдан дээрх харьцааны түвшин өсөх тооцоотой байна.  

 Шимтгэл төлөгчдийн төсөөллийг хүн амын зүйн тооцоололд суурилан хийлээ. Түүний 
дотор хүн амын өсөлт, насны бүтэц дээр үндэслэн, хамрагдалтын талаарх таамаглалыг харгалзан  
үзлээ. Урт хугацаанд хүн амын өсөлт удааширч, төрөлт багасч байгаа зэрэг хүчин зүйл нь 
шимтгэл төлөгчдийн тоо тогтворжихол  хүргэж байна.  

 
Е.  Тэтгэврийн тогтолцооны үр шим хүртэгсэд   

 PROST тооцооллын дараагийн алхам нь тэтгэврийн тогтолцооны үр шим хүртэгч 
өөр өөр бүлгүүдийг тодорхойлох явдал юм. Ирээдүйн тэтгэвэр хүртэх иргэдийн тоог хэд хэдэн 
аргаар тооцож болдог. Энэ удаагийн тооцоо, дүн шинжилгээнд  “Stock of Population“  хувилбарыг 
ашиглан өндөр настны, тахир дутуугийн, тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр авагсадын тоог тооцлоо. 
Тооцоололд хамрагдсан нийт хугацаанд өндөр насны болон тахир дутуугийн тэтгэвэр авах 
хүмүүсийн насны бүлгийн харьцаа хэвээр үргэлжилнэ гэж  төсөөллөө. Тэжээгчээ алдсаны 
тэтгэвэр авагсадын тоог харгалзах насны хүн ам болон хүйсийн хувьд гарах өөрчлөлттэй 
уялдуулж тооцсон.    

Е1.  Өндөр насны тэтгэвэр авагсад, хүйс ба насаар  

 НДЕГ-ын мэдээллээр, 2008 онд 193 мянган иргэн өндөр насны тэтгэвэр авч байна. 
НДЕГ-аас өгсөн тэтгэврийн авагчдын мэдээллийг ашиглан өндөр насны тэтгэвэр хүртэгч  
иргэдийн тоог нас ба хүйсээр тархаан  тооцсон.  
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 Эмэгтэй шимтгэл төлөгчдийн тоо эрэгтэй шимтгэл төлөгчдийн тооноос 11%- иар илүү 
байгаа ч өндөр насны тэтгэвэр хүртэгчдийн  дунд эмэгтэйчүүдийн тоо эрэгтэйчүүдийнхээс даруй 
2 дахин олон байна.  

 
Зураг 46. Шимтгэл төлөгсөд ба тэтгэвэр авагсадын тооны тооцоолол 

 
Эх сурвалж: PROST тооцоо. 

   
Е2.   Тахир дутуугийн тэтгэвэр авагсад, нас хүйсээр  

 НДЕГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн,  тахир дутуугийн тэтгэвэр авагсадыг  
тодорхойлон,  нас  хүйсээр тархалтыг тооцсон.  Ингэснээр өнөөгийн байдлаар тахир 
дутуугийн тэтгэвэр хүртэгчдийн тоог нас, хүйсээр оруулах төдийгүй хүн амд  эзлэх хувийг 
тодорхойлох боломж олгосон. 2008 оны байдлаар нийт 43,5 мянган тахир дутуу иргэн байна.     

 
Е3.   Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр авагсад, нас хүйсээр  

  
 НДЕГ-аас өгсөн мэдээлэл нь тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр авагсадыг  тодорхойлох 
боломж олгосон ч насанд хүрэгчид болон  хүүхэд гэж ангилаагүй  байна. 19 наснаас дээш 
иргэдийг тэжээгчээ алдсан гэр бүлийн эхнэр, нөхөр, харин 19-с доош насны иргэдийг тэжээгчээ 
алдсан хүүхдүүд гэж тооцлоо. 2008 оны байдлаар  насанд хүрсэн  22 мянган хүн ийм тэтгэвэр авч 
байна. Дундаж наслалт өсч байгаатай уялдан  өндөр насны тэтгэвэр  авагсадын тооны өсөлт нь 
шимтгэл төлөгчдийн тооны өсөлтөөс илүү хурдтай нэмэгдэн, хүн ам зүйн ачааллын түвшин 
өсөхөд нөлөөлж байна (Зураг 47).     
 

Ё.  Тэтгэврийн тогтолцооны мөнгөн урсгал 

 Хүн ам, ажиллах хүч, хөдөлмөр эрхлэлт, шимтгэл төлөгсөд ба тэтгэвэр авагсадтай 
холбоотой тооцооллыг хийсний дараа PROST-ын аргачлалаар тэтгэврийн тогтолцооны 
дотогш ба гадагш мөнгөн урсгалыг тооцооллоо.    
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Зураг 47. Тогтолцооны хүн ам зүйн ачаалллын түвшний тооцоолол  
(өндөр насны тэтгэвэр авагсадын тоог шимтгэл төлөгчдийн тоонд харьцуулсан хувь)

 
Эх сурвалж: PROST тооцоо. 

 
Ё1.Тэтгэврийн тогтолцооны дотогш мөнгөн урсгал 

 Тэтгэврийн тогтолцооны дотогш мөнгөн урсгал нь ажил олгогчид ба ажиллагсадын  
төлөх  шимтгэл, төрөөс  төлөх шимтгэл болон хөрөнгө оруулалтын орлого гэх мэт хэд хэдэн 
эх үүсвэртэй байж болно.  Энэ удаагийн дүн шинжилгээнд зөвхөн ажил олгогч ба ажиллагсадын 
төлөх шимтгэлийг авч үзсэн. (Төрөөс төлсөн шимтгэлийг тусдаа бие даасан орлогын эх үүсвэр 
гэж авч үзээгүй, харин ажил олгогчдын шимтгэлд  хамаатуулан тооцсон болно).  Тэтгэврийн 
тогтолцоонд дутагдаж байгаа хөрөнгийн эх үүсвэрийг төсвөөс гаргадаг. Ийм шимтгэлийн мөнгөн 
урсгалыг тооцоход PROST-д дараах нэмэлт өгөгдлүүд шаардагддаг.  

 
Ё1.1. Цалингийн тархалт, хүйсээр 

           Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ болон  өндөр цалин авч байгаа ажиллагсадын хувь 
хэмжээг хүйс тус бүрээр тодорхойлох шаардлагатай.  Ийм тархалтыг тооцохдоо НДЕГ-аас 
өгсөн 2008 оны байдлаарх шимтгэл төлөгчдийн мэдээлэлд сууриллаа.   

 Цөөн тооны ажиллагсадын хувьд (ойролцоогоор 6.44%)  сарын цалин нь үндэсний 
хэмжээнд мөрдөж байгаа цалин хөлсний  доод хэмжээнээс доогуур  байна. Энэ нь зарим 
ажиллагсад бүрэн бус сараар ажилладаг боловч мэдээллийн санд зөвхөн бүтэн сараар ажилласан 
орлого бүртгэгддэг, 2008 онд үндэсний хэмжээний  цалингийн доод хэмжээг ₮108,000 болгож 
нэмэгдүүлэх үед сарын цалин  нь доод хэмжээнд байсан ажиллагсадын  жилийн дундаж 
цалингийн хэмжээ нь үндэсний хэмжээний доод түвшнээс  доогуур харагдах  зэрэг хүчин 
зүйлүүдтэй холбоотой байж болох юм. Ийм дүн шинжилгээ хийхийн тулд  сарын дундаж 
цалингийн хэмжээ нь ₮108,000 аас бага байгаа ажиллагсадыг 2008 оны 12 сарын 31-ны байдлаар 
ийм хэмжээний цалинг авч байснаар тооцсон. Хувь хүмүүсийн  шимтгэл төлөлтийн мэдээллээс 
харахад  шимтгэл төлөгчдийн жилийн дундаж цалин 2008 онд ойролцоогоор 3.3 сая төгрөг  
байсан байна. Монгол улс цалин хөлсний доод хэмжээг 2007 онд гурван удаа өөрчилсөн ч 2008-
2010 онд шинэчлэн тогтоогоогүй  юм.  Улсын эдийн засгийн өсөлттөй холбоотойгоор 2011 он 
болон түүнээс цааш хугацаанд дундаж цалингийн өсөлттэй уялдан шинэчлэгдэнэ гэж үзэж байна.     
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Ё1.2. Орлогын байдал 

 Ажиллагсадын өнөөгийн орлогын дундаж хэмжээг цалингийн доод хэмжээтэй 
харьцуулсан харьцаагаар, насны бүлгээр болон хүйсээр харуулсан мэдээлэл PROST  
тооцоололд шаарддаг. Энэхүү тооцоог НДЕГ-аас өгсөн шимтгэл төлөгчдийн талаарх мэдээлэл 
дээр суурилан  хийлээ. Ажиллагсадын өнөөгийн орлогын дундаж хэмжээг тодорхойлох явцдаа 
үндэсний цалин хөлсний доод хэмжээнээс доогуур цалинтай ажиллагсадын   хувьд зохих 
тохируулгыг давхар хийсэн.  Тооцооллоос харахад, Монголд бусад улс орнуудын нэг адилаар 
ахмад настай ажиллагсад илүү өндөр цалин авч байна.  

 
Ё1.3. Шимтгэлийн хувь хэмжээ 

 Өнөөгийн заавал даатгуулах тэтгэврийн даатгалын тогтолцооны хүрээнд ажил 
олгогч ба ажиллагчийн зүгээс төлөх нийт шимтгэлийн хувь хэмжээ нь  ажиллагчийн 
цалингийн хувиар  тодорхойлогддог бөгөөд өнөөгийн шимтгэлийн хувь хэмжээ14% байна. 
Сайн дурын даатгалд хамрагдагчдын хувьд мэдээлсэн цалингийн  9.5%-тай тэнцэх хэмжээний  
шимтгэл төлдөг.  

 PROST тооцоолол нь цалингийн түвшинд үндэслэсэнээс өөрөөр  шимтгэл төлөгчдийг өөр 
өөр категорид  ангилж харуулдаггүй.   Суурь тооцоонд жин тооцсон дундаж шимтгэлийн хэмжээг 
13.9%-иар авлаа. 

 Шимтгэл цуглуулах тогтолцооны чадварын үзүүлэлтийг PROST бас тооцдог. Байгаа 
мэдээллээс харахад шимтгэл төлөлтийн түвшин ойролцоогоор 80% байна. Урт хугацаанд,  
тогтолцооны  захиргааны систем нь сайжирч шимтгэл төлөлтийн  хувь хэмжээ 95% -д хүрнэ гэж 
үзлээ.   

Ё1.4. Нэмэлт орлого 

 Шимтгэл хоцорч төлсний  торгууль, богино хугацаанд  хөрөнгө оруулалтын өгөөжөөс 
давсан орлого болон бусад хүчин зүйлтэй холбоотой тогтолцооны орлогын өөр  эх үүсвэрүүд 
байж болно.  НДЕГ-ын 2010 оны тайланд тусгасан НДЕГ-ын 2007-2009 оны санхүүгийн тайлан 
мэдээнээс харахад нэмэлт орлогын хэмжээ нь дунджаар мөн үед хуримтлагдсан шимтгэлийн 
0.51%-тай тэнцүү байна. Тооцоололд хамаарах хугацааны туршид нэмэлт орлогын хэмжээ нь 
дээрх хувь хэмжээтэй ижил байна  гэж тооцлоо.  

 
Ё2. Тэтгэврийн тогтолцооны гадагш мөнгөн урсгал 

 Тэтгэврийн тогтолцооны гадагш мөнгөн урсгалд тэтгэвэр хүртэгчдэд төлж буй 
тэтгэвэр ба тогтолцооны үйл ажиллагааны буюу захиргааны зардлууд хамаарна. (Хөрөнгө 
оруулалтын менежментийн зардал зэрэг өөр бусад зардлууд байж болох боловч  одоогоор бидний 
дүн шинжилгээнд ийм зардлууд холбоогүй). Тэтгэврийн тогтолцооны эдгээр гадагш мөнгөн 
урсгалыг тооцоход PROST-д дараах өгөгдлүүдийг ашиглалаа.   
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Ё2.1. Өндөр насны тэтгэврийн тархалт 

 PROST тооцоололд  өндөр насны тэтгэврийн тархалтын талаар хоёр янзын өгөгдөл 
шаарддаг.  Үүний нэг нь  хамгийн бага болон хамгийн өндөр тэтгэвэр авагч бүлгүүдийн хувийн 
тархалтын мэдэээлэл, нөгөө нь насны бүлэг бүрийн тэтгэврийн хэмжээг хамгийн бага тэтгэвэртэй 
харьцуулсан харьцааны мэдээлэл юм. Дээрх хоёр төрлийн мэдээллийг хүйс тус бүрээр оруулах 
шаардлагатай.  2009 онд тэтгэврийн доод хэмжээг нэмээгүй, харин  2010 онд сарын 105.300 
төгрөг болгон нэмсэн. Салбарын удирдлагуудтай  хийсэн уулзалт ярилцлагад үндэслэн  ирэх 10 
жилд төсөөлж буй тэтгэврийн доод хэмжээ цалингийн өсөлтийг даган  нэмэгдэнэ гэж тооцлоо. 
Түүнээс цааш инфляци болон  цалингийн дундаж түвшинтэй уялдаатай өөрчлөгдөж байхаар 
харагдаж байна.  

Ё2.2. Шинээр тэтгэвэр авагсадын шимтгэл төлсөн хугацаа 

 Тэтгэвэрт тогтоолгосон иргэдийн мэдээллийн санд хийсэн дүн шинжилгээнээс харахад 
өнгөрсөн хугацаанд шимтгэл төлсөн дундаж хугацаа буурсан байна (Хүснэгт 13) . Гэхдээ 
эдгээр шинж тэмдгүүд нь сул байгаа учраас цаашид энэ бууралт төдийлөн үргэлжлэхгүй гэж 
тооцсон. Энэхүү тайлангийн  дүн шинжилгээний хувьд тэтгэвэр тогтоолгох хүртэл шимтгэл төлж 
байгаа дундаж хугацааг  2010 оны байдлаар авч, цаашид өөрчлөгдөхгүй нэг хэвээр үргэлжлэхээр 
тооцлоо.  

 
Хүснэгт 13: Шинээр тэтгэвэр авагсадын шимтгэл төлсөн хугацаа 

 

Хүйс 

Тэтгэвэр тогтоолгосон он 
2006 он ба 

өмнөх  2007 2008 2009 2010 
Эрэгтэй 30.71 27.94 27.11 27.05 26.56 
Эмэгтэй 25.25 25.29 24.49 24.47 24.46 

 Өндөр насны дундаж тэтгэвэр өөрчлөгдөхөд дараах хүчин зүйлүүд нөлөөлнө. Үүнд (i) 
1960 оноос өмнө, хойно төрөгсдийн шинэ тэтгэврийн хэмжээ тооцох  томъёо, (ii) тэтгэврийн 
индексжүүлэлтийн бодлого, (iii) өндөр насны тэтгэвэрт гарсан иргэдийн насны бүтэц. Дүн 
шинжилгээ хийсэн суурь нөхцлийн хувьд, өндөр насны тэтгэвэр авагсадын цалингаас тооцох 
дундаж хувь хэмжээний тооцооллыг Зураг 48-д харууллаа.  
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Зураг 48. Өндөр насны тэтгэвэр авагсадын цалингаас тооцох дундаж хувь хэмжээний 
тооцоолол  

( тухайн жилийн дундаж цалингийн хувиар) 

 
Эх сурвалж: PROST тооцоо  

  
Ё2.3.   Шинээр тахир дутуугийн тэтгэвэр авагсадын тэтгэврийн хувь хэмжээ 

 Тахир дутуугийн тэтгэвэр авагсадын хувьд PROST тооцоололд хүйс тус бүрээр, мөн 
тахир дутуу байдалд орох нас тус бүрийн хувьд энэ төрлийн тэтгэврийн хувь хэмжээний 
өгөгдөл мэдээлэл шаарддаг.Тахир дутуугийн тэтгэвэр авагсадын  шимтгэл төлсөн хугацаанд дүн 
шинжилгээ хийж үзэхэд сүүлийн дөрвөн жилд харьцангуй тогтвортой байсан нь харагдаж байна 
(Хүснэгт 14). Жилд тохиолдож буй тахир дутуугийн тохиолдол ч мөн харьцангуй тогтвортой 
бөгөөд харьцангуй цөөн, жилд 3000 эрэгтэй, 2350 эмэгтэй тахир дутуугийн тохиолдол 
тэмдэглэгдсэн байна. Иймээс сүүлийн дөрвөн жилийн хугацаанд ажиглагдсан шимтгэл төлөлтийн 
дундаж хугацааг ашиглан 2008 оны байдлаар тахир дутуугийн тэтгэврийн хувь хэмжээг нас 
хүйсээр тооцон, эдгээр нь цаашдаа тогтвортой байна гэж үзсэн.  

 
Хүснэгт 14: Шинээр тахир дутуугийн тэтгэвэр авагсадын шимтгэл төлсөн дундаж хугацаа 

 

Хүйс  
Тэтгэвэр тогтоолгосон он 

2010     2009 2008 2007 
Эрэгтэй 12.34 12.47 12.70 13.04 
Эмэгтэй 11.20 11.33 10.95 11.06 

 
Ё2.4.  Тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийн гадагш мөнгөн урсгал 

 PROST тооцоонд тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр тэтгэмжийн гадагш урсгалыг 
тооцоход 2008 оноос эхлэн шинээр авч байгаа тэжээгчээ алдсаны дундаж  тэтгэврийн 
жилийн  хэмжээ  (907 мянган төгрөг), мөн оны оны байдлаарх өндөр насны тэтгэврийн 
жилийн хэмжээний (1 сая 247 мянган төгрөг) харьцааны өгөгдөл шаардлагатай. Энэ харьцаа 
73% байв. Тэжээгчээ алдсан хүүхдэд олгох тэтгэврийн хувьд PROST тооцоололд 2008 онд ийм 
тэтгэврийн жилийн  дундаж хэмжээг (жилд 1144000 төгрөг) мөн оны байдлаарх шимтгэл 
төлөгчдийн дундаж цалинтай харьцуулсан (жилд 3287000 төгрөг) харьцаа мөн шаарддаг. Энэ 
түвшин 35% байна. Эдгээр өгөгдөл мэдээллүүд нь цалинд жишсэн баталгаат тэтгэврийн 
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тогтолцооны хүрээнд 1960 оноос өмнө төрсөн иргэдэд хамаарах ийм тэтгэврийн зардлыг PROST 
аргачлалаар тооцоолоход хангалттай.  Өнөөгийн зохицуулалтаар 1960 оноос хойш төрсөн иргэд 
2000 оноос хүчин төгөлдөр болсон нэрийн дансны тогтолцооны тэтгэвэр авах эрхтэй бөгөөд энэ 
бүлэгт хамаарах  тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийн зардлыг тооцоолоход дараах нэмэлт өгөгдөл 
мэдээллүүд шаардлагатай.    

 
i.  1960 оноос хойш төрсөн иргэдэд зориулсан эхлэл хөрөнгө 

 PROST аргачлалаар, 1960 оноос хойш төрсөн иргэдэд нэрийн дансны тогтолцооны 
хүрээнд олгох тэтгэврийн зардлыг тооцохдоо тооцооллын эхний жил буюу 2009 оноос эхлэн 
“шинэчлэл” хийх хувилбаруудыг тусгасан болно. Энэ зорилгоор нэрийн дансны тогтолцоо руу 
шилжигчдийн шимтгэлийн хуримтлалыг даатгуулагчийн  хийсвэр нэрийн данс руу  шилжүүлэн 
тооцож, хүйс ба насны бүлгээр дундажлан авлаа. Дансны  хуримтлалын дундаж өгөгдөл нь 2008 
оны шимтгэл төлөгчдийн дундаж цалингийн  хувиар илэрхийлэгдсэн болно.  

 
ii.  1960 оноос хойш төрсөн иргэдийн шимтгэлийн хувь хэмжээ ба дансны хүүгийн 

хувь 

 Шимтгэлийн  хувь хэмжээ нь цалинд жишсэн баталгаат тэтгэврийн ба нэрийн 
дансны тогтолцооны  аль алинд ижил хэмжээтэй байна гэж тооцлоо. Нэрийн дансны 
хуримтлалд ногдуулах хийсвэр хүүг сүүлийн гурван жилийн цалингийн дундаж өсөлтийн хувь 
хэмжээнд үндэслэн  тооцов. Нэрлэсэн хүүгийн хувийн тооцон жилийн цалингийн дундаж өсөлттэй 
харьцуулсан хувь хэмжээг тодорхойлж  PROST-д ашиглалаа.   

 
iii.  1960 оноос хойш төрсөн ажиллагсадын  тэтгэврийг бодох нь 

  Нэрийн дансны  тогтолцооны  хүрээнд жилийн тэтгэврийн хэмжээг тогтоохдоо 
тэтгэвэр тогтоох үед дансанд хуримтлагдсан тэтгэврийн эрхийг  “дундаж наслалтын  хүчин 
зүйл”-д  хувааж тооцдог. Монголын тэтгэврийн тогтолцоонд энэ хүчин зүйлийг нарийвчлан 
тодорхой тогтоогоогүй байна. Энэ удаагийн дүн шинжилгээний хүрээнд энэ хүчин зүйлийг хүйс 
болон насны бүлэг тус бүрийн хувьд хүлээгдэж буй дундаж наслалтын  таамагласан түвшинд 
үндэслэн  тодорхойллоо.  

 
iv.  1960 оноос хойш төрсөн иргэдийн тэтгэврийн доод хэмжээ 

 Нэрийн дансны тэтгэврийн тогтолцоонд  15 жил шимтгэл төлсөн ажиллагсад   улсын 
дундаж цалин хөлсний  20%, шимтгэл төлсөн дээрхээс илүү жил тутамд дундаж цалингийн 0.5% -
ийн нэмэгдэл тооцсон доод тэтгэврийг олгодог. Дээр дурьдсанчлан цалинд жишсэн баталгаат 
тэтгэврийн тогтолцооны  бүрэн тэтгэврийн доод хэмжээ хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний 
75% -тай,  хувь тэнцүүлсэн тэтгэврийн хэмжээ нь 50%-тай тус тус тэнцэхүйц байна. 
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Хүснэгт 15: Цалинд жишсэн баталгаат тэтгэврийн тогтолцоо болон нэрийн дансны 
тогтолцооны доод тэтгэвэр 

Доод тэтгэвэр 

Хөдөлмөрийн 
хөлсний доод 

хэмжээ 
Дундаж 
цалин 

Төрөл 
Хэмжээ,  
төгрөг 

108000 
төг/сард 

270390 
төг/сард 

ЦЖБТТ-ны бүрэн тэтгэврийн доод 
хэмжээ 81000 75.0% 30.0% 
ЦЖБТТ-ны бүрэн бус тэтгэврийн доод 
хэмжээ  54000 50.0% 20.0% 
НДТ тогтолцооны тэтгэврийн доод 
хэмжээ -15 жил 54080 50.1% 20.0% 
НДТ тогтолцооны тэтгэврийн доод 
хэмжээ - 20 жил  60840 56.3% 22.5% 
НДТ тогтолцооны тэтгэврийн доод 
хэмжээ - 25 жил  67600 62.6% 25.0% 
НДТ тогтолцооны тэтгэврийн доод 
хэмжээ - 30 жил 74360 68.8% 27.5% 

Эх сурвалж:  2010 оны 12- сарын 31-ны байдлаар, дундаж болон хамгийн бага цалингийн үзүүлэлт дээр суурилан 
тооцоолов. 

 ЦЖБТТ-оос НДТ-нд шилжихэд тэтгэврийн доод хэмжээ хэрхэн өөрчлөгдөх 
нь  энэ хоёр тогтолцооны хүрээнд тэтгэвэр тогтоолгох үед ажилласан жилийн хугацаанаас 
хамаарна (Хүснэгт 15).  Өнөөгийн байдлаар шимтгэл төлсөн  дундаж хугацаа нь эрэгтэйчүүдийн 
хувьд 26,56 жил, эмэгтэйчүүдийн хувьд  24,46 жил   байна.  Хувь тэнцүүлсэн  тэтгэвэр авах эрх 
бүхий иргэдийн тэтгэврийн доод хэмжээнд бараг өөрчлөлт гарахгүй боловч бүрэн тэтгэвэр авах  
иргэдийн хувьд бага хэмжээгээр буурна. Энэ тайлангийн дүн шинжилгээний хувьд тэтгэврийн 
дээр дурьдсан аль аль тогтолцооны хүрээнд доод тэтгэврийн дүр зураг ижил байхаар тооцсон. 
Дэрх үзүүлэлтийг ашиглан хийсэн тогтолцооны орлогын суурь, зарцуулалт болон тухайн жилийн 
тэнцлийн тооцооллыг Зураг 49-д үзүүллээ.  
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Зураг 49. Тогтолцооны суурь орлого, зарлага болон тухайн жилийн тэнцлийн тооцоо  

 
Эх сурвалж:  PROST тооцоолол 
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