
 
 
\Ахмад настнуудыг нийгмийн 
хамгааллын тогтолцоонд бүрэн 
хамруулах нь хөгжиж буй орнуудын 
нийгмийн хамгааллын тогтолцооны 
гол асуудлуудын нэг юм. Хэдийгээр 
ихэнх орнууд иргэдээ ажил 
хөдөлмөр эрхэлж байх үедээ 
тэтгэвэрт зориулсан тодорхой 
хэмжээний хуримтлал бий болгох 
хөтөлбөрт  
шимтгэл 
төлөхийг 
шаарддаг 
 боловч 
 Өмнөд 
Ази, 
Сахараас 
урагш 
орших 
Африкийн 
орнуудын 
иргэдийн 
10-аас бага 
хувь нь л ийм төрлийн хөтөлбөрт 
шимтгэл төлдөг байна. Ийм 
төрлийн хөтөлбөрт хамрагдалтын 
хувь Зүүн Азийн ихэнх орнуудад 30 
хувиас бага, дундаж орлоготой 
Латин Америкийн орнуудад 30-40 
орчим хувь байдаг. Харин Зүүн 
Европ, хуучин ЗСБНХУ-ын 
бүрэлдэхүүнд байсан шилжилтийн 
эдийн засагтай орнуудад хамрагдалт 
60 орчим хувь байдаг.  
 
 
 

Харин ЭЗХАХБ-ын гишүүн өндөр 
орлоготой орнууд хамрагдалтын 
хэмжээг 80 хувьд хүргэсэн байдаг.  
Хамрагдалтын хувь хэмжээг 
харуулсан дүрслэлийг Зураг 1-с 
харж болно.    Энэ зурагт үзүүлсэн 
үзүүлэлтэд нь шимтгэл төлөхөөс 
сайн дураар татгалзаж байгаа болон 
хуулийн дагуу шимтгэл төлөх  
 
 

шаардлагагүй иргэдийг ялгалгүй 
оруулсан болно.   Мөн нийт 
шимтгэл төлөгчдийн тоог ажиллах 
хүчний хэмжээнд харьцуулсан 
үзүүлэлт нь идэвхгүй шимтгэл 
төлөгчид (тодорхой хэмжээнд 
тэтгэвэр авах эрх үүссэн боловч 
одоогоор шимтгэл төлөхгүй байгаа) 
болон улс орнуудын хооронд 
ихээхэн зөрүүтэй байж болох 
иргэдийн шимтгэл төлсөн орлогын  
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 1 Тэтгэврийн даатгалд хамрагдалт, дэлхий  дахинд 
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нийт орлогод эзлэх хувийн жингийн 
хэлбэлзлээс үүдэлтэй ялгааг 
тодотгон харуулдаггүй үзүүлэлт 
юм. 
 
Ямар ч байдлаар тодорхойлсон 
байсан тухайн орны хөгжлийн 
түвшин нь хамрагдалтын хувь 
хэмжээг тодорхойлох гол хүчин 
зүйл юм гэдгийг зургаас харж 
болно. Нэг хүнд ногдох орлогын 
үзүүлэлт нь хамрагдалтын хувь 
хэмжээг таамаглах хамгийн сайн 
шалгуур болдог. Харин эсрэгээр 
тухайн улс орон тэтгэврийн ямар 
тогтолцоотой вэ гэдэг нь хүн ам 
тэтгэврийн даатгалд хамрагдах 
эсэхэд дорвитой нөлөө үзүүлдэг 
болох нь судалгаагаар нотлогддог. 
Энэ баримт нь тэтгэврийн 
тогтолцоонд өргөн хүрээний хүчин 
зүйлс нөлөөлдөг бөгөөд иргэдийн 
тэтгэврийн даатгалд хамрагдалтын 
хувь хэмжээ тухайн орны эдийн 
засагт албан бус секторын хэмжээ 
ямар хувийн жин эзэлж байгаагаас 
хамааралтай гэдэг таамаглалтай 
нийцэж буй юм. Жишээлбэл, 
хөгжиж буй олон оронд иргэдийн 
зөвхөн амьжиргаагаа хангах 
зорилгоор эрхэлж буй хөдөө аж 
ахуйн үйлдвэрлэл нь эдийн засагт 
томоохон байр суурь эзэлдэг боловч 
татвар төлдөггүй, албан ёсны 
бүртгэлийн гадна үлддэг. Энэ мэт 
албан бус секторыг томруулахад 
нөлөөлж буй хүчин зүйлс нь 
тэтгэврийн хамрагдалтад мөн 
сөргөөр нөлөөлдөг.  
 

Албан бус секторыг бий 
болгодог хүчин зүйлс 
 
Олон оронд ХАА-с бусад салбарт 
ажиллагчдын дийлэнхийг хувиараа 
хөдөлмөр эрхлэгчид болон жижиг аж 
ахуйн нэгжүүдэд ажиллагчид эзэлдэг 
бөгөөд эдгээр нь ихэвчлэн татвар 
төлдөггүй, төрийн бусад зохицуулалтад 
хамрагддaггүй хүмүүс байдаг. Улс 
орнуудын тэтгэврийн даатгалд 
хамрагдалтын ялгааг тайлбарлахын 
тулд албан бус сектор хэрхэн бий 
болдог, ямар хүчин нөлөөлдөг талаар 
сайтар судлах шаардлагатай.  
 
Татвар, бүртгэлд зохих ёсоор 
хамрагдаж албан секторт үйл 
ажиллагаа явуулахад гарах бодит 
зардлыг хэмжсэн эмперик судалгааг 
судлаач Лоайза тоймлосон байдаг. Энэ 
төрлийн зардлыг албан секторт 
орохтой холбоотой нэг удаагийн 
зардал, албан секторт үлдэхийн тулд 
байнга төлж байдаг зардлууд гэж 2 
хувааж болох юм. Албан секторт 
орохтой холбоотой цаг хугацаа, 
бүртгэлийн хураамж, тэр бүү хэл 
авлигын зардал нь маш өндөр байж 
болохыг хэд хэдэн судалгаа харуулсан.  
Латин Америкийн орнуудад хийсэн нэг 
судалгаагаар албан бус салбарт орохтой 
холбоотой зардал нь компанийн 
жилийн ашгийн дунджаар 10 хувьтай 
тэнцэж, бүртгүүлэхтэй холбоотой 
процесс нь бараг бүтэн жил 
үргэлжилдэг болохыг тогтоосон.  
 
Албан секторт үргэлжлүүлэн үйл 
ажиллагаа явуулахтай холбоотой 
зардлуудад татвар, төрөл бүрийн 
журам, зохицуулалт, хүнд сурталтай 
төрийн байгууллагуудыг дамжихтай 
холбоотой зардлууд орно. Фернандо Де 
Сатогийн Перу дахь албан бус секторын 
талаар судалсан судалгаагаар 50 жижиг 
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компанийг сонгон авч албан секторт 
үлдэхтэй холбоотой зардал нь 
дунджаар татварын дараах ашгийн 348 
хувьтай тэнцэж байгааг тогтоосон. Энэ 
зардлын 22 хувь нь татвар, 5 хувь нь 
албан секторын компаниудын тог, 
цахилгаан, цэвэр бохир ус зэрэгт 
төлдөг өндөр төлбөр, 73 хувь нь төрөл 
бүрийн журам зохицуулалт, ялангуяа 
хөдөлмөрийн стандартуудтай 
холбоотой гэж гарсан байна.  
 
Төрөл бүрийн журам зохицуулалт, 
татварууд нь зарим Латин Америкийн 
орнуудад компаний хөдөлмөрийн  
зардлыг 20 хувиар нэмэгдүүлдэг. 
Тайландын жишээн дээр хийгдсэн өөр 
нэг судалгаагаар албан бус секторын 
компаниуд дүрэм журмаас 
зайлсхийснээр хөдөлмөрийн зардлаа 
13-22 хувиар бууруулж чадаж байгааг 
тогтоосон.  
 
Компаниуд албан секторт 
хамрагдсанаар хуулийн хамгаалалтад 
орох, зохицуулалттай санхүүгийн 
захаас зээл авах боломж бий болдог. 
Албан секторт үлдэхтэй холбоотой 
зардлууд  компаниудыг дээрх 
боломжуудыг үл тоож харин ч албан 
секторт хамрагдахгүй байхын тулд их 
хэмжээний нөөцийг зарцуулахад 
хүргэх хэмжээний өндөр байгаа юм. 
Төрийн зохицуулалтаас нуугдсанаар 
компаниуд мөн бүтээгдэхүүнийг их 
хэмжээгээр үйлдвэрлэж нэгж 
бүтээгдэхүүнд ногдох зардлыг багасган 
хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх 
бололцоог алддаг. Товчхондоо албан 
бус секторт үлдэх нь тухайн 
компанидаа төдийгүй нийгэмд ч 
хохиролтой бөгөөд албан бус секторт 
үлдэх шийдвэрийг бизнес хэрэглэгч 
ухаалаг тооцооны үндсэн дээр гаргадаг 
гэж үзвэл албан секторт орох зардал нь 
дээрх судалгаануудаар тогтоосноос ч 
өндөр байх магадлалтай. 

Шимтгэл үү, татвар уу? 
Асуудлыг дээрх өнцгөөс авч үзвэл 
шимтгэлд суурилсан тэтгэврийн 
тогтолцоонд хамрагдалтын хувь 
хэмжээ нь албан бус секторыг 
томруулж буй тэтгэвэртэй холбоогүй 
хүчин зүйлсээс хамааралтай болох нь 
тодорхой болж байна.  Ийм ч учраас 
тэтгэврийн тогтолцооны төрөл бүрийн 
хэлбэрүүд болон хамрагдалтын хувь 
хэмжээний хооронд зүй тогтолтой 
уялдаа холбоо ажиглагддаггүй байна.  
 
Гэсэн хэдий боловч иргэдийг 
тэтгэврийн даатгалд хамрагдахыг 
урамшуулдаггүй тогтолцоо нь нөхцөл 
байдлыг улам хүндрүүлдэг бөгөөд энэ 
нь ялангуяа цалингаас их хэмжээгээр 
даатгалын шимтгэл авахад (Зураг 2) 
хүмүүс үүнийг даатгалын шимтгэл 
гэхээс илүүтэйгээр татвар гэж үзэх үед 
илүү тод харагддаг.   
 
Зураг 2-д үзүүлснээр хуучин социалист 
орнуудад нийгмийн даатгалын татвар 
нь хөдөлмөрийн зардлыг 30 хувиар 
нэмэгдүүлдэг болох нь харагдаж байна. 
Эдгээр орнууд зах зээлийн системд 
шилжих явцад жижиг компаниудын 
тоо эрс нэмэгдсэн бол улсын томоохон 
компаниуд дахин зохион байгуулагдах, 
хувьчлагдах замаар ажилчдын тоогоо 
цөөлсөн. 1990-ээд оны үеэр эдгээр 
орнуудад нийгмийн даатгалд 
хамрагдалт буурсан нь татварын албад  
жижиг компаниудаас татвар хурааж 
чаддаггүй харин томоохон 
компаниудад өндөр татвар ногдуулж 
байсантай холбоотой. Хуучин 
социалист орнуудад хамтралын систем 
нуран унаснаар хөдөө аж ахуйд 
ажиллагчдыг даатгалд хамруулах нь 
нэн бэрхшээлтэй асуудал болж 
хувирсан. Жишээлбэл, 1990-ээд оны 
үед газрыг иргэдэд хуваарилсны дараа 
Албанид фермерүүдийн зөвхөн 5 хувь 



4                                                                           Тэтгэврийн даатгалд хамрагдалт   
 

нь л тэтгэврийн даатгалын шимтгэлээ 
үргэлжлүүлэн төлөх болсон. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тэтгэврийн системийн 
төрлүүд болон хамрагдалт 
Зөвхөн шимтгэлд суурилсан, эсвэл 
шимтгэлд суурилсан тогтолцоо 
голлосон тэтгэврийн систем нь зарим 
оронд байдаггүй. Шимтгэлд үл 
суурилсан, тэтгэвэрт зориулсан татвар 
хураамжаас биш төсвийн ерөнхий 
орлогоос санхүүжигддэг систем 
Австрали, Канад, Өмнөд Африкийн 
Мавритиус болон Нордикийн улсуудад 
чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Шинэ 
Зеландад Засгийн Газар нь зөвхөн 
тэтгэврийн насны бүх хүнд тэнцүү 
хэмжээний тэтгэвэр олгох үүргийг л 
хүлээдэг.  
 
Энэ төрлийн тогтолцооны үед 
тэтгэврийн хэмжээ нь төлсөн 
шимтгэлийн хэмжээнээс хамаардаггүй 
тул хамрагдалт бараг 100 хувь байдаг. 
Энэ тогтолцоог: 
 
 

▪ Тодорхой наснаас дээш насны 
иргэдэд тэгш хэмжээгээр тэтгэвэр 
олгодог систем  

▪ Тодорхой наснаас дээш насны иргэд 
хамгийн багадаа амьжиргааны 
баталгаажих доод түвшний 
хэмжээний тэтгэврийг авч байх өргөн 
хүрээг хамарсан нийгмийн 
халамжийн арга хэмжээний систем 

гэж хоёр ангилж болох юм. Хэрэв 
тэтгэврийн системийн зорилго нь 
ахмад настны дунд ядуурлыг бууруулах 
гэж үзвэл ийм системийг хэрэгжүүлэх 
нөөц бололцоо нь байгаа үед сайтар 
боловсруулсан шимтгэлд үл суурилсан 
суурь тэтгэврийн тогтолцоог 
нэвтрүүлж болно.  
 
Гэвч дэлхийн ихэнх улс орнууд 
одоогоор шимтгэлд суурилсан 
тогтолцоог ашиглаж байна. Түүхэн 
үүднээс авч үзвэл энэ нь хүмүүс 
өөрсдийнхөө алс хэтийн ирээдүйг 
төлөвлөж чаддаггүй учраас Засгийн 
Газрын оролцоо шаардлагатай гэсэн 
үзэлтэй холбоотой. Бодлого 
боловсруулагчид иргэдээ тэтгэвэрт 
гарсны дараа хамгийн бага баталгаат 
орлоготой байлгах  зорилтыг хангах 
төдийгүй тэтгэвэрт гарснаар тухайн 
иргэний хэрэглээний түвшин огцом 
буурахгүй байхуйцаар тэтгэврийн 
хэмжээг тогтоохыг зорилго болгодог. 
Гэвч даатгуулагч тэтгэвэрт гарсны 
дараа ийм түвшний орлоготой байхын 
тулд шаардагдах хэмжээний 
хадгаламжийг ажиллаж байх үедээ 
өөрсдөө хийх чадамжгүй буюу 
тэтгэвэрт гарсны дараа Төрөөс дор 
хаяж тодорхой тэтгэвэр олгоно гэсэн 
ойлголтын улмаас шаардлагатайгаас 
бага хэмжээний хадгаламжийг хийдэг 
байна. Иймээс даатгуулагчийн 
тэтгэвэрт гарах үеийн амьжиргааны 
түвшнийг огцом дордуулахгүй байх 
гэсэн үндэслэл нь тийм боломжийг 

 2 
Нийгмийн даатгалын 
шимтгэл /татвар 
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бий болгох хэмжээний хадгаламжийг 
ажиллаж байх үед нь тухайн хүнээр 
хийлгэх тэтгэврийн тогтолцоог 
шаарддаг. Харин нэгэнт бий болгосон 
хуримтлалыг тухайн даатгуулагчийн 
амьдрах хугацаанд нь тэгш хүртээж 
байхын тулд нэг жилд олгох тэтгэврийн 
хэмжээг дундаж наслалтад үндэслэн 
тооцдог байна.         
 
Үүний үр дүнд ихэнх орнуудад 
тэтгэврийн хэмжээг төлсөн 
шимтгэлийн хэмжээтэй нь ямар нэгэн 
байдлаар уялдуулсан тогтолцоог 
ашиглаж байна. Шимтгэлд үндэслэх 
тэтгэврийн бодит дансны тогтолцооны 
үед тэтгэврийн хэмжээ нь 
хуримтлуулсан шимтгэл болон 
түүнийг хөрөнгө оруулалтад оруулж 
олсон өгөөжийн хэмжээнээс шууд 
хамаардаг. Хуваарилалтын 
санхүүжилттэй буюу шимтгэлээс 
орсон орлогоор тэтгэврийн зардлыг 
санхүүжүүлдэг тогтолцоонд төлсөн 
шимтгэл, авах тэтгэврийн хооронд 
шууд бус боловч хүчтэй уялдаа холбоо 
байдаг. Энэ тогтолцоонд шимтгэлийн 
хэмжээ нь цалин, орлогын тодорхой 
хувиар тогтоогддог бол тэтгэврийн 
хэмжээ нь шимтгэл төлсөн цалингийн 
хэмжээ болон шимтгэл төлсөн 
хугацаанаас хамаардаг. Гэвч шимтгэл 
болон тэтгэврийн бодит уялдаа холбоо 
нь шимтгэл төлөх хамгийн бага 
хугацаа, тэтгэврийн нас зэргээс 
шалтгаалан улс орнууд, тэр ч бүү хэл  
нэг улсад шимтгэл төлж буй иргэдийн 
хооронд харилцан адилгүй байдаг. 
 
Цалинд үндэслэсэн (defined-benefit) 
тэтгэврийн системээс шимтгэлд 
үндэслэсэн (defined-contribution) 
тэтгэврийн системд шилжсэнээр  
тодорхой тооны ажилчдыг тэтгэврийн 
даатгалд нэмж хамруулах боломжийг 
бий болгодог гэж зарим судлаачид 
үздэг. Энэ нь шимтгэлд үндэслэсэн 

системийн үед төлсөн шимтгэл болон 
авах тэтгэврийн хоорондын холбоо 
илүү тодорхой болохоос гадна 
хуваарилалтын санхүүжилттэй цалинд 
үндэслэсэн системтэй харьцуулбал 
шимтгэлээр бий болсон хуримтлалд 
зах зээлээс илүү өндөр өгөөж олох 
боломж бий болдогтой холбоотой.  
 
Гэвч нөгөө талаас ийм боломж нь тийм 
ч баталгаатай зүйл биш юм. Хөрөнгийн 
хуримтлал багатай орнуудад хөрөнгө 
оруулалтын бусад хувилбаруудаас 
(бичил санхүүгийн хэрэгслүүдийн 
өгөөж, боловсролд зарцуулсан 
хөрөнгийн өгөөж г.м) илүү өгөөжийг 
тэтгэврийн сангаас хийсэн хөрөнгө 
оруулалтаас олох боломж элбэг биш. 
Бага орлоготой өрхүүд нь бэлэн 
мөнгөний хэрэгцээ шаардлага 
өндөртэй бөгөөд маргаашийн өөхнөөс 
өнөөдрийн уушиг гэх шаардлагад 
баригддаг тул тэр бүр тэтгэвэрт 
зориулсан хадгаламжийг хийж 
чаддаггүй. Эцэст нь тэтгэвэрт гарах 
үедээ зориулсан алсын төлөвлөлт хийж 
чаддаггүй гэж тооцогдох иргэнийг 
хэдэн (арван) жилийн дараа үр 
шимийг нь хүртэх тэтгэврийн санд 
өндөр ач холбогдол өгөн шимтгэл төлж 
эхэлнэ гэж тооцох нь хоорондоо 
нийцтэй ойлголтууд биш юм.  
 
Зөвхөн шимтгэлд суурилсан 
тогтолцоотой орнуудад бүх иргэдийг 
тэтгэврийн даатгалд хамрагдана гэж 
тооцох шаардлагагүй гэж дүгнэж 
болно. Үүнээс гадна иргэдийн хэдэн 
хувь нь тэтгэврийн даатгалд 
хамрагдахгүй үлдэж байна вэ гэдэг нь 
тэтгэврийн ямар тогтолцоотойгоос үл 
хамааран тухайн орны албан бус 
секторын хэмжээтэй шууд холбоотой. 
Эндээс албан бус секторыг 
тодорхойлогч татвар, хөдөлмөрийн зах 
зээлтэй холбоотой суурь асуудлууд 
шийдэгдсэн нөхцөлд хамрагдалтын 
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хувь хэмжээ аажмаар нэмэгдэх 
боломжтой гэдгийг харж болохоор 
байна. Хамрагдалтын хувь хэмжээг 
огцом нэмэгдүүлэх төлөвлөгөөнүүдэд 
албан секторт орсноор зардал нь хэрхэн 
нэмэгдэх вэ гэдгийг одоогоор албан бус 
секторт байгаа иргэн аж ахуйн нэгжийн 
өнцгөөс тооцож үзэх шаардлагатай. 
 
Хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх нь 
үргэлж зөв байдаг уу?    
Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллага 
(ОУХБ)-с хамрагдалтын хувь 
хэмжээний асуудлыг ахмад настнуудад 
зориулсан нийгмийн хамгааллын 
цуврал конвенцууддаа авч үзсэн байдаг. 
1967 оны (108-р) конвенцэд тусгаснаар 
тэтгэврийн тогтолцоо нь:   

▪ Бүх ажиллагчдыг  
▪ Эдийн засгийн идэвхтэй хүн амын 

75 хувиас доошгүйг бүрдүүлж буй 
эдийн засгийн идэвхтэй хүн амын 
тодорхой хэсгийг (“тодорхой” 
гэдэгт тухайн орны хууль 
тогтоомжоор тодорхойлогдсон гэж 
ойлгож болно.) 

хамруулах шаардлагатай гэж үзсэн 
байдаг. Энэ конвенц нь албан бус 
ажилчдыг тэтгэвэрт хамруулахгүй 
байж болохыг хүлээн зөвшөөрч, 
тэтгэврийн даатгалд:  

▪ Эдийн засгийн идэвхтэй хүн амын 
25 хувиас ихгүйг бүрдүүлж буй 
ажилчдын тодорхой хэсгийг  

▪ Аж үйлдвэрийн салбарт нийт 
ажиллагчдын тодорхой хэсгийг 
(нийт ажиллагчдын 50 хувиас ихгүй) 

түр хугацаагаар хамруулахгүй байж 
болно гэж үзсэн. Эдгээр шалгууруудыг 
ямар үндэслэлээр тавьсан нь тодорхой 
биш бөгөөд улс орнуудын өөрийн 
онцлог нөхцөл байдлаас шалтгаалан 
дээрх шалгуурууд биелэгдэхгүй байх 

бүрэн үндэстэй. Энэ конвенцийн гол 
мессеж нь ихэнх улс орнууд тэтгэврийн 
даатгалын хамрагдалтыг 
нэмэгдүүлэхийг чармайх хэрэгтэй 
гэдэг санаа юм.  
 
ОУХБ-ын нийгмийн хамгааллын 
төлөвлөлт, хөгжил, стандартыг 
хариуцсан захирал Ж-B Груат 
нийгмийн хамгааллын хамрах хүрээг 
өргөжүүлэх дөрвөн үндсэн шалтгааныг 
дараах байдлаар тайлбарласан байна: 

▪ Хуулийн шаардлага: Хуулийн 
засаглал үйлчилдэг ихэнх улс 
орнуудад хууль тогтоомжийн үзэл 
санаанд үл ялгаварлах, нэн 
ядуурлаас сэргийлэх гэсэн хоёр 
үндсэн зарчим агуулагдсан байдаг 
бөгөөд эдгээр нь хамтдаа нийгмийн 
хамгааллын хамрах хүрээг өргөтгөх 
нэг шалтгаан юм.  

▪ Нийгмийн асуудлууд: “… ажиллах 
хүчний тодорхой хэсэг нь сайн 
сайхан амьдрахад нь зайлшгүй 
шаардлагатай нийгмийн 
хамгааллын арга хэмжээний гадна 
үлдэж байна гэдэг ойлголттой 
болбол нийгмийн тогтвортой 
байдалд эрсдэл үүсдэг. Мөн 
тэтгэврийн даатгалд хамруулах нь 
ажилчдыг албан ёсны бүртгэлд 
хамруулах чухал арга зам бөгөөд 
ингэснээр ажилчдын ажиллах 
нөхцөл дээшилдэг гэж зарим 
мэргэжилтнүүд үздэг”  

▪ Эдийн засгийн асуудлууд: 
Нийгмийн хамгааллын хамрах 
хүрээ хязгаарлагдмал нөхцөлд 
ажилчид томоохон улсын 
үйлдвэрийн газруудаас жижиг аж 
ахуйн нэгжүүд рүү шилжсэнээр 
тэтгэврийн даатгалаа алдах 
эрсдэлтэй. Хамрах хүрээг 
өргөтгөснөөр  ажиллах хүчний зах 
зээлийн уян хатан байдлыг дэмжиж 
ийм төрлийн шилжилт 
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хөдөлгөөнийг хийхэд хялбар 
болгоно.  

▪ Санхүүгийн нөөц: Хамрах хүрээг 
өргөтгөснөөр хуваарилалтын 
санхүүжилттэй тогтолцооны богино 
хугацааны санхүүгийн байдлыг 
сайжруулна. Энэ нь ялангуяа 
хамрах хүрээ нь томоохон хотуудын 
ойролцоо орших гол төлөв хөдөө 
орон нутгийн илүүдэл ажиллах 
хүчнээс ажилчдаа авдаг 
үйлдвэрийн газруудыг хамруулж 
өргөжсөн нөхцөлд илүү тод 
ажиглагдана.         

Бидний үзэж байгаагаар хамгийн 
сүүлийн дөрөвдөх шалтгаан нь тийм ч 
бодитой биш юм.   Тэтгэврийн 
даатгалын хамрагдалтыг хөдөө орон 
нутгийн илүүдэл ажиллах хүчинд буй 
залуу хүмүүсийг хамруулж өргөтгөх нь 
бага орлоготой хүмүүсээс өндөр 
орлоготой хүмүүс рүү регрессив 
шилжүүлэг явагдахад хүргэх талтай. 
Пирамид маягийн тогтолцоо төгсгөл 
болох үед тухайн системд хамгийн 
сүүлд орсон хүмүүст хамгийн муу 
нөхцөл оногддог.  
 
Харин хамгийн чухал шалтгаан нь 
бидний үзэж байгаагаар хоёр дахь 
буюу нийгмийн хамгааллын 
тогтолцооны гадна үлдэх байсан 
хүмүүст нийгмийн хамгааллыг хүргэх 
явдал юм.  Ж-B Груат “нийгмийн 
хамгаалалд хамрагддаггүй хэсэгт 
өвчлөл, осол гэмтэл, өндөр нас, тахир 
дутуугийн гэх мэт даатгалд хамрагдах 
сонирхол маш өндөр бөгөөд тэдний 
энэ хүслийг хайхрахгүй орхих нь 
эргээд нийгмийн тогтвортой байдлыг 
эрсдэлд оруулах” гэжээ.  
 
Гэвч нийгмийн хамгаалалд 
хамрагддаггүй хэсгүүдийн дунд хамтын 
хүчээр эрсдэлээс сэргийлэх бодит 
эрэлт бий гэдгийг батлах нөхөрлөл, 

дундын сан гэх мэт байгууллагууд 
байдаг боловч эдгээр хүмүүс нь Төрөөс 
бий болгосон нийгмийн даатгалын 
тогтолцоонд хамрагдах сонирхолтой 
гэдгийг харуулсан баримт тийм ч их 
биш. Харин ч эсрэгээр Төрөөс явуулж 
буй нийгмийн даатгалын 
тогтолцооноос “сайн дураар” зугтах 
явдал түгээмэл байдаг. Энэ нь дээр 
дурдсан албан ёсны бүртгэлд 
хамрагдахтай холбоотой зардлуудаас 
гадна тэтгэврийн тогтолцоотой өөртэй 
нь холбоотой олон хүчин зүйлтэй 
холбоотой.   Хүмүүсийг зугтахад 
хүргэж буй нэг илэрхий шалтгаан бол 
Төрөөс явуулж буй тэтгэврийн 
тогтолцооны муу засаглал юм. Кени, 
Уганда, Шри Ланк, Замби зэрэг 
улсуудад тэтгэврийн санд шимтгэл 
төлөгчид сүүлийн хэдэн арван жил 
мөнгөө банканд хадгалуулснаас ч бага 
өгөөж хүртэж ирсэн. Тэтгэврийн санд 
төлсөн шимтгэл нь газар, багаж зэвсэг, 
тээврийн хэрэгсэл худалдан авах 
хөрөнгө оруулалтад зарцуулагдахгүй 
тул санхүүгийн захаас зээл авах 
боломжгүй бага орлоготой иргэд 
тэтгэврийн санд шимтгэл төлснөөр  
бүр ч илүү ихийг алддаг.  
 
Мөн ажилчид нь Төрийн тэтгэвэрт 
хамрагдахгүй байх шийдвэр гаргахдаа 
хэн бүхэнд ил байгаагаас илүү нарийн 
зүйлсийг ч бодолцдог байх талтай. 
Жишээлбэл, орлогын түвшин 
насжилтын хооронд эерэг хамаарал 
байдаг нь нотлогдсон зүйл бөгөөд энэ 
хамаарлыг мэдэрсэн бага орлоготой 
иргэдийн хувьд олон жилийн дараа үр 
ашгаа өгөх тэтгэвэрт системд хамрагдах 
нь тийм ч хэрэгтэй зүйл биш гэдэг 
тооцооллыг хийдэг байж болно. Мөн 
хэдхэн жил шимтгэл төлөөд тэтгэвэр 
авах шаардлагыг хангах боломжтой 
системд иргэд зөвхөн энэ шаардлагыг 
хангах хугацаанд шимтгэл төлөх нь 
хүртэх өгөөжөө хамгийн өндөр 
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түвшинд хүргэх арга зам гэдгийг 
анзаарсан байх боломжтой.  
 
Эцэст нь тэтгэврийн тогтолцоо болон 
гэр бүл, хамаатан саднаа дэмжих 
уламжлалт тогтолцооны хоорондын 
харилцан нөлөөллийг үгүйсгэх аргагүй 
юм.  Онолын хувьд тэтгэврийн 
тогтолцооноос хүртэж болох ихэнх 
дэмжлэгийг гэр бүл, хамаатан садан 
өөр хоорондоо бие биеэ дэмжих гэр 
бүлийн доторхи эрсдэл хуваах 
уламжлалт тогтолцооноос авах 
боломжтой. Олон улс оронд Төрөөс 
санал болгож буй тэтгэврийн 
тогтолцооноос илүүтэйгээр гэр бүлийн 
доторх ийм уламжлалт тогтолцоо нь 
эрсдэлээс хамгаалах илүү найдвартай 
арга зам хэвээр байсаар байна.  

Хамрагдалтын талаарх шинэ 
хандлага 
Дээр өгүүлсэн зүйлсээс нийгмийн 
даатгалд хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх 
асуудлыг даатгуулагчийн байр 
сууринаас авч үзэх шаардлагатай нь 
харагдаж байна. Энэ асуудлын уг 
сурвалж нь иргэд, аж ахуйн нэгжүүд 
албан ёсоор бүртгэлд хамрагдахад 
ихээхэн зардал, чирэгдэл гардаг бөгөөд 
үүнийг зөвхөн өргөн хүрээг хамарсан 
шинэчлэлийн бодлогоор шийдэх 
боломжтой. Түүнчлэн тэтгэврийн 
тогтолцоо нь найдваргүй, үр өгөөж 
багатай бол ажилчдыг тийм 
тогтолцоонд хамрагдахыг шаардах нь 
зөв бодлого биш гэдэг нь ойлгомжтой 
байна. Гэвч хамрагдалтыг 
нэмэгдүүлэхийн тулд эдгээр хүчин 
зүйлсээс ангид, тэтгэврийн системтэй 
өөртэй нь холбоотой зарим 
бодлогуудыг явуулж болох юм.  
 
Хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх хамгийн 
шууд арга бол даатгуулагчийн төлсөн 
шимтгэлтэй дүйцэх шимтгэлийг 

төрөөс тухайн даатгуулагчийн дансанд 
төлөх замаар даатгалд хамрагдалтыг 
дэмжих явдал юм. Энэ аргыг Мексикт 
шинээр нэвтрүүлсэн шимтгэлд 
үндэслэсэн тэтгэврийн бодит 
хуримтлалын системд болон БНЧУ-д 
сайн дурын даатгалын системд 
хэрэгжүүлсэн.  Мексикт Засгийн 
газраас дундаж цалингийн 2.2 хувьтай 
тэнцэх хэмжээний тогтмол 
шимтгэлийг иргэдийн хуримтлалын 
дансанд шилжүүлдэг бөгөөд энэ нь 
бага орлоготой иргэдийн хувьд бага 
хэмжээний дэмжлэг биш юм. 
Иймэрхүү бодлого нь өртөг зардлын 
хувьд өндөр байж болох боловч өндөр 
орлоготой иргэдэд чиглэсэн сайн 
дурын шимтгэл төлөлтийг татварын 
арга хэрэгслүүдээр дэмжих зэрэг бусад 
бодлогуудтай харьцуулбал 
хязгаарлагдмал нөөц бололцоог 
ашиглах илүү үр ашигтай арга хэлбэр 
юм.  
 
Хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр 
авч болох дараагийн арга хэмжээ бол 
тэтгэврийн даатгалын үйлчилгээ 
эрхэлдэг байгууллагыг хамрагдалтыг 
нэмэгдүүлэх бодлого явуулахыг нь 
дэмжих явдал юм. Боливт тэтгэврийн 
шинэ системийг хэрэгжүүлэх эрх авсан 
хоёр компаний концессын гэрээнд 
хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр 
урамшуулах механизм суулгаснаар 
хамрагдалтыг богино хугацаанд 
нэмэгдүүлж чадсан туршлага байдаг. 
Гэхдээ энэ урамшуулал нь зөвхөн 
шинээр даатгалд хамрагдсан хүний 
тоон дээр үндэслэсэн байсан тул зарим 
иргэд данс нээлгэснээс хойш 
шимтгэлээ үргэлжлүүлэн төлөлгүй, 
олон данс нь идэвхгүй болсон гэсэн 
болгоомжлол байдаг.  
 
Хамрагдалтыг нэмэгдүүлэхэд тулгардаг 
хамгийн гол бэрхшээл нь хувиараа 
хөдөлмөр эрхлэгчдийг даатгалд 
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хамруулах явдал юм. Энд өндөр 
орлоготой, албан секторт орсны ашиг 
тусыг хүртэх зорилгоор өөрсдөө сайн 
дураар бүртгэлд хамрагддаг эмч, 
хуульч зэрэг мэргэжлийн хувиараа 
хөдөлмөр эрхлэгчдийг оруулаагүй 
болно. Хувиараа хөдөлмөр 
эрхлэгчдийн ихэнх нь бага оврын 
үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчид 
болон олдсон ажлыг хийдэг ажилчид 
байдаг бөгөөд хөгжиж буй орнуудад 
хэдэн саяар тоологдох ийм хүмүүс бий. 
Эдгээр хүмүүсийн хувьд албан секторт 
орж бүргүүлэх зардал нь хэт өндөр 
бөгөөд тэднийг албан ёсоор бүртгүүлж 
буй эсэхийг хянах бараг боломжгүй 
юм. Зураг 3-д 1997 онд Перу-д явуулсан 
өрхийн судалгааны баримтад үндэслэн 
компаний хэмжээ нь тэтгэврийн 
даатгалд хамрагдалтад хэрхэн нөлөөлж 
буйг харуулав.  Дундаж компанитай 
харьцуулбал 100-аас дээш 
ажиллагсадтай компани нь тэтгэврийн 
даатгалд хамрагдах магадлал 4.5 дахин 
өндөр байгаа бол 5 хүртэл 
ажиллагсадтай жижиг компаниудын 
хувьд энэ магадлал зөвхөн 0.2 хувь 
байна. Иймэрхүү жишээ нь дэлхийн 
олон оронд түгээмэл юм.        
 
Татвар төлөлт өндөр АНУ-д ч хувиараа 
хөдөлмөр эрхлэгчдийн талаас илүү 
хувь нь нийгмийн даатгалд шимтгэл 
төлөхөөс зайлсхийдэг гэсэн баримт 
байдаг бол бусад орнуудад үүнээс ч 
муу үзүүлэлт гардаг. БНСУ-д жижиг 
компаниуд болон хувиараа хөдөлмөр 
эрхлэгчид хуулиар шимтгэл төлөх 
болсон эхний жилд тэдний 1/3 нь л 
ямар нэгэн орлого олсон гэж 
мэдүүлсэн байна. Саяхны тоо 
баримтаар Аргентин болон Туркт 
хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч 20 хүн 
тутмын зөвхөн нэг нь шимтгэл төлдөг 
байна.  
 

Олон жижиг компани, хувиараа 
хөдөлмөр эрхлэгчид улирлын чанартай 
ажил хөдөлмөр эрхэлдэг. Хэдийгээр 
тэд ажил олгогчтой боловч зөвхөн 
богино хугацааны гэрээтэйн  улмаас 
томоохон компаниудад зориулсан 
журам зохицуулалт таарч тохирдоггүй 
байна. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жишээлбэл барилгын ажил 
эрхлэгчдийг энэ категорид хамруулж 
болно. Бага орлоготой хувиараа 
хөдөлмөр эрхлэгчдийн нэгэн адил 
тэдний орлогыг хүн тус бүрээр тооцож 
хянах боломжгүй. 
  
Зарим оронд жижиг компаниудыг 
даатгалд хамруулахад тулгардаг 
бэрхшээлээс зайлсхийх үүднээс 
компаний ажилчдын тоонд босго 
тогтоох аргыг хэрэглэдэг. Жишээлбэл, 
Энэтхэгт зөвхөн 50-аас дээш 
ажиллагчидтай компанийг хуулиар 
ажилчдаа даатгалд хамруулахыг 
шаардаж байсан бол энэ тоог сүүлд 20 
болгон багасгасан бөгөөд одоо дахин 10 
болгон багасгах талаар саналууд гарч 
байна. Гэвч ийм байдлаар 
хамрагдалтыг албан журмаар өсгөх 
оролдлого нь үр дүнд хүрэх магадлал 
багатай гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн 
Чили, Колумб, Мексик зэрэг орнууд 

 3 Компаний ажилчдын тоо  
болон даатгалд хамрагдалт  
(Перу   улсад) 
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тэтгэврийн даатгалд зөвхөн сайн 
дураар хамрагдах зохицуулалтыг 
ашиглаж байна. 
 
Тэтгэврийн даатгалд хамрагдалтыг 
нэмэгдүүлэх хамгийн үр дүнтэй арга 
нь нийгэмд аль хэдийн оршин  байгаа 
хэсэг бүлгүүдийг ашиглах явдал байж 
болох юм. Перугийн Хувийн 
Тэтгэврийг Зохицуулах Газраас 
хамрагдалтыг нэмэгдүүлэхэд ТББ-
уудтай хамтрах нь оновчтой гэж 
зөвлөсөн байдаг. Энэтхэгт ч мөн үүнтэй 
төстэй зөвлөмжүүд гарч байсан. 
Ялангуяа бичил санхүүгийн 
байгууллагуудыг оролцуулснаар санхүү 
бүртгэл, мөнгөн шилжүүлгийн үйл 
ажиллагааг хөнгөвчилж, нэгж 
гүйлгээний зардлыг бууруулах сайн 
талтай. Хонгконгийн албан журмын 
даатгалын системд барилга, 
энтертэйнментийн салбарт улирлын 
чанартай ажил хөдөлмөр эрхлэгчдэд 
чиглэсэн зөвхөн эдгээр салбаруудад 
зориулсан тусгай хөтөлбөрийг 
нэвтрүүлсэн. Энэ хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх сангийн менежерүүд, 
санхүү бүртгэлийн үйл ажиллагаа 
явуулах агентуудыг Төрөөс хатуу 
шалгуураар өрсөлдүүлж сонгодог 
байна. 

Бага зардал, сайн үйлчилгээ         
 
Нийгмийн хэсэг бүлгүүдэд зориулсан 
тэтгэврийн систем нь нэгж гүйлгээний 
зардлыг тодорхой хэмжээгээр 
бууруулж болох хэдий ч, бага 
орлоготой иргэдийн хувьд жижиг 
хэмжээний зардал ч даатгалд 
хамрагдах эсэхэд нь шийдвэрлэх нөлөө 
үзүүлдэг. Даатгалын үйлчилгээ 
эрхлэгчдийн  хувьд бага орлоготой 
иргэдэд даатгалын үйлчилгээг хүргэх 
нь ихээхэн өртөг зардал өндөртэй байх 
нь бий. Даатгагчийн хувьд алслагдсан 

нутгуудад салбар нэгжээ байгуулах нь 
зардал өндөртэй төдийгүй, алслагдсан  
нутгийн санхүүгийн үйлчилгээний 
талаарх мэдлэг туршлага багатай 
үйлчлүүлэгчид бусдаас илүү цаг, 
анхаарал шаарддаг. Энэ мэтийн 
тогтмол зардал өндөртэй зах зээлийн 
хэсэгт үйлчилгээгээ хүргэх нь жижиг 
хөрөнгө оруулагчид төдийгүй орлого 
багатай гишүүдээс бүрдсэн нийгмийн 
хэсэг бүлгүүдийн хувьд ч ашиг багатай.  
Энэ асуудлыг шийдвэрлэх хэд хэдэн 
арга зам байх бөгөөд эдгээрийг нэгийг 
бид дээр дурдсан. Бичил санхүүгийн 
байгууллага зэрэг одоо үйл 
ажиллагаагаа явуулж байгаа 
байгууллагуудын санхүү бүртгэлийн 
дэд бүтцийг шаардлагатай журам 
зохицуулалтыг хийсний үндсэн дээр 
ашиглаж болно. Өөр нэг арга нь зардал 
багатай даатгуулагчаас хэмнэсэн 
мөнгөөр зардал өндөртэй 
даатгуулагчид татаас өгөх юм. Үүнийг 
үйл ажиллагааны тогтмол зардлыг 
хувьсах зардлаас ялган хэрэглэгчээс 
татах боломж олгодог тогтмол хураамж 
зэрэг төлбөрийг хориглох замаар хийж 
болно.  
 
Энэ төрлийн хэлэлцүүлэгт төдийлөн 
дурдагддаггүй өөр нэг төрлийн зардал 
бол даатгагчаас даатгалын талаарх 
мэдээлэл болон тэтгэврээ авахтай 
холбоотой цаг хугацааны  болон бодит 
зардал юм. Хэдийгээр даатгалтай 
холбоотой ил харагдаж буй зардал нь 
бага ч үйлчилгээний стандарт муу байх 
нь бас нэгэн төрлийн саад бэрхшээл 
болдог. Жишээлбэл, Энэтхэгийн 
Ажилчдын Тэтгэврийн Сан нь хэдэн 
сая үйлчлүүлэгчдэдээ дансных нь 
мэдээллийг хэдэн жилийн турш 
хүргээгүй байна. Сангаас хуулийн 
дагуу мөнгөө авахыг хүссэн иргэн маш 
их хүнд сурталтай тулгарах нь наад 
захын хэрэг байдаг. Даатгуулагч нас 
барсан тохиолдол түүний гэр 
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бүлийнхэн нь данснаас мөнгийг нь авч 
чадахгүй алдах тохиолдол ч гардаг 
байна. Нэгэн даатгуулагчийн  бичсэн 
дараах захианаас тэд ямар хэмжээний 
бэрхшээлтэй тулгардгийг мэдэж 
болно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Энэ үйлчлүүлэгч 16 жилийн дараа 
өөрийн дансны хуулгыг хүлээн авсан 
байна. Олон улс оронд ижил төстэй 
үйл ажиллагаа явуулдаг улсын 
тэтгэврийн сангуудын нэгэн адилаар 

Энэтхэгийн Ажилчдын Тэтгэврийн Сан 
нь үйлчлүүлэгчдэдээ үзүүлэх 
үйлчилгээнийхээ чанарыг сайжруулах 
зорилготой шинэчлэл хийж байгаа юм.  
Гэсэн хэдий ч өнгөрсөн туршлагаас 
үзвэл өрсөлдөөн багатай орчинд бий 
болдог хэрэглэгчийн үйлчилгээний 
ядмаг стандарт нь шимтгэл төлөгчдийг 
түлхсээр байх болно. 

Хамрагдалт ба системтэй 
шинэчлэл 
 
Сүүлийн хэдэн жилд 20 гаруй орон 
шимтгэлд үндэслэсэн тэтгэврийн 
бодит хуримтлалын системээ бүхэлд нь 
буюу хэсэгчлэн хувийн болон бүрэн 
хуримтлалын системээр сольсон. 
Харамсалтай нь энэ шилжилтийг 
хийснээс хойш төдийлөн удаагүй, тоон 
мэдээллийн чанар муу, зэрэг 
шалтгаанаас энэ шинэчлэл нь 
хамрагдалтыг нэмэгдүүлэхэд хэрхэн 
нөлөөлсөн талаар үнэн зөв, 
шийдвэртэй  хариултыг өгөх  боломж 
одоогоор хязгаарлагдмал байна.  
 
Жишээлбэл Чилийн тэтгэврийн 
эксперт Родриго Акуна, Аугусто 
Иглесиас нар Чилид 1982 оноос 1997 
оны хооронд хамрагдалтын хэмжээ 
ажиллах хүчний 53 хувиас 70 хувь 
хүртэл нэмэгдсэн гэж дүгнэсэн бол, 
бусад судлаачид шинэчлэлээс өмнө 
хамрагдалтын хувь үүнээс ч өндөр 
байсан бөгөөд одоогийн тогтолцоонд 
даатгалд хамрагдсан гэх хүмүүсийн 
зарим нь шимтгэлээ тогтмол төлдөггүй 
гэж үздэг.  
 
Аргентинд сүүлийн хэдэн 10 жилийн 
турш хамрагдалтын хувь хэмжээ буурч 
ирсэн. Аргентины судлаачид Жорже 
Колина, Лукас Ронкони, Мариано 
Томмаси нар 2002 онд өрхийн 
судалгааны мэдээллийг ашиглан 1994 

Эрхэм Ноёнд    
             (1984 оны 9 сар) 
# дугаартай данснаас мөнгөө 
шилжүүлсний дараа миний дансны 
үлдэгдэл ямар байгааг мэдэгдэнэ үү.  

Би 1972 оноос (хамгийн сүүлд 
Ассамаас өөр ажилд шилжсэн) хойш 
дансны мэдээллээ авахыг оролдож байгаа 
боловч танайхаас одоог хүртэл гаргаж 
өгөөгүй байгааг мэдэгдэхэд харамсалтай 
байна.  

Танай  ажилтнууд эхэн үедээ 
Калкута-д байрлах танай салбараас миний 
‘К’ формыг ирүүлээгүй байна гэж 
мэдэгдэж байсан. Гэвч Баруун Бенгалд 
байрлах Ажилчдын Тэтгэврийн Сангийн 
Бүсийн Комиссараас надад ирүүлсэн 
1975.11.19-ны өдрийн TR/2099/WB/X/607 
тоот захианаас үзэхэд миний ‘К’ формыг 
танай салбар луу 1974.06.22 болон 1975.8.14-
ний өдрүүдэд зохих ёсоор явуулсан байна.  

Миний мөнгийг шилжүүлсэн 
баримт олдохгүй, мөн дансныхаа хуулгыг 
авч чадахгүй байгаагаас маш их чиригдэл  
болж байж танай салбар дахь данснаасаа 
мөнгөө шилжүүлж авлаа. Хэдийгээр маш 
олон удаа та бүхэнд сануулга өгсөн боловч 
танай зүгээс одоог хүртэл хариу 
ирүүлээгүй байна. Иймээс энэ захиаг 
хүлээн авснаас хойш 10 хоногийн дотор 
хариу ирүүлээгүй тохиолдолд би хуулийн 
байгууллагад хандахаас өөр аргагүй 
болохыг анхаарна уу. 

Та энэ асуудлыг өөрийн биеэр 
хянан үзэж, ийм энгийн зүйлийг хийх нь 
танай байгууллагаас  12 жил шаардсаныг 
надад тайлбарлахыг хүсье. 
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онд нэвтрүүлсэн хувийн тэтгэврийн 
тогтолцоо нь хамрагдалтын хувь 
хэмжээнд бүтцийн өөрчлөлт гарахад 
нөлөөлсөн эсэхийг судалсан. 
Эконометрикийн судалгаагаар тэд 
хөдөлмөр зохицуулалттай холбоотой 
дүрэм журам, хамтын хэлцэл, 
нийгмийн хамгааллын арга 
хэмжээнүүд нь хамрагдалтын хувь 
хэмжээнд сөргөөр нөлөөлсөн бөгөөд 
энэ нь ялангуяа бүтээмж багатай 
ажилчдын хувьд илүү тод ажиглагдаж 
байна гэж дүгнэсэн байдаг. Харин тэд 
хувийн тэтгэврийн систем 
нэвтрүүлсэнтэй холбоотой 
статистикийн хувьд хүчинтэй ямар 
нэгэн нөлөөллийг олж тогтоогоогүй 
байна. Үүнд үндэслэн тэд энэхүү 
шинэчлэл нь хамрагдалтын хүрээг 
өргөтгөхөд огт нөлөөлөөгүй буюу 
тэтгэврийн системийн загварчлалтай 
холбоогүй бусад хүчин зүйлсээс бага 
нөлөөлөл үзүүлсэн байна гэж 
дүгнэжээ. 
 
Хэдийгээр тэтгэврийн системийн 
загварчлалыг сайжруулснаар иргэдийн 
Төрөөс хэрэгжүүлж буй албан журмын 
тэтгэврийн тогтолцоонд хамрагдах 
сонирхлыг нэмэгдүүлж чадна гэдэг 
нийтлэг ойлголт байдаг боловч үүнийг 
батлах эмпирик нотолгоо бага байдаг.  
Хөдөлмөрийн зах зээлийн хатуу 
зохицуулалтууд, цалингийн доод 
хэмжээ, хөдөлмөрийн зах зээлийн 
бүртгэлтэй холбоотой зардлууд, тэр ч 
бүү хэл иргэдийн Төрийн 
байгууллагуудад итгэх итгэл зэрэг 
хөндлөнгийн хүчин зүйлс нь 
хамрагдалтын хувь хэмжээнд 
тэтгэврийн тогтолцооны загварчлалаас 
дутахааргүй нөлөө үзүүлдэг. Иймээс 
зөвхөн тэтгэврийн системийн 
шинэчлэлийг дангаар хийснээр 
хамрагдалтын хувь хэмжээг дорвитой 
өсгөх магадлал багатай. 
 

 
 
 
 
 
 

Дүгнэлт, Зөвлөмжүүд 

▪ Нийгмийн даатгалын шимтгэл нь 
өндөр хэмжээтэй, шимтгэл гэхээс 
илүү татвар гэж тооцогдох байдлыг 
бий болгосон тэтгэврийн даатгалын 
тогтолцооны загвар нь  даатгалд 
хамрагдахаас зайлсхийх явдлыг 
улам нэмэгдүүлдэг. 

▪ Нийгмийн даатгалд хамрагдалтын 
хувь хэмжээг нэмэгдүүлэх гэж 
оролдохын өмнө тэтгэврийн 
даатгалын тааруухан загварчлал, 
удирдлагыг шинэчлэх 
шаардлагатай. 

▪ Хуваарилалтын санхүүжилттэй 
буюу шимтгэлээс орсон орлогоор 
тэтгэврийн зардлыг санхүүжүүлдэг 
тогтолцооны санхүүгийн чадавхыг 
нэмэгдүүлэх нь хамрагдалтын 
хүрээг өргөтгөх нь сайн үндэслэл 
биш.   

▪ Нийгмийн халамжийн бусад арга 
хэмжээ нь тэтгэврийн тогтолцоонд 
хамрагдахгүй үлдэж буй хэсэгт 
нийгмийн хамгааллыг хүргэх нэг 
боломж юм. 

▪ Шимтгэлд үндэслэсэн тэтгэврийн 
бодит хуримтлалын тогтолцоо нь 
хамрагдалтын хүрээг нэмэгдүүлэх 
сонирхлыг харьцангуй ихээр 
төрүүлдэг боловч, тэтгэврийн 
тогтолцооны загварчлал ямар байх 
нь хамрагдалтын хувь хэмжээг 
нэмэгдүүлэхэд дорвитой хувь 
нэмэр оруулдаг гэх баталгаа одоог 
хүртэл гараагүй байна. 
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