
 

 
 
Тэтгэврийн тогтолцооны 
хөгжил 
Хөгжиж буй орнуудын ахмад настны 
орлогыг хангадаг  нийгмийн даатгалын 
болон хамтын хуримтлалын тогтолцоог 
бэхжүүлэхэд 1980-аад оны дунд үеэс 
хойш Дэлхийн  банк тодорхой дэмжлэг 
үзүүлсээр ирсэн. Дэлхийн хүн ам 
насжиж, ахмад настныг гэр бүлийн 
бусад гишүүд нь асран хамгаалдаг 
уламжлал багассаны зэрэгцээ 
тэтгэврийн системүүдийн засаглал, 
удирдлагын тогтолцоонд сул талууд 
гарч ирсэн нь эдгээр улсуудад дэмжлэг 
үзүүлэх шаардлагыг бий болгосон юм.  
 
Эмэгтэйчүүдийн албан хөдөлмөр 
эрхлэлт нэмэгдэж, гэр бүлийн салалт 
ихсэн, тогтвортой ажлын байр багасаж, 
дотоодын болон олон улсын ажиллах 
хүчний шилжиж хөдөлгөөн нэмэгдсэн 
зэрэг ажил эрхлэлтийн болон гэрийн 
бүлийн шинж байдалд өөрчлөлтүүд 
гарснаас ахмад настны тэтгэврийн 
орлогод албан орлогын эх үүсвэрүүд 
чухал байр суурь эзлэх болсон. 
 
Улс орнуудын нийгэм эдийн засгийн 
өөрчлөгдөж буй нөхцөл байдал, эрэлт 
хэрэгцээ болон тэтгэврийн шинэчлэл 
хийхэд банкнаас гишүүн орнуудад 
үзүүлсэн дэмжлэг, туршлагадаа 
үндэслэн Дэлхийн банк тэтгэврийн 
талаарх өөрийн үндсэн үзэл 
баримтлалыг бий болгосон.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Насжилтын хямралаас зайлсхийх 
талаар 1990-ээд оны дунд үед гаргасан 
гол зарчим, концепцид үндэслэн улс 
орнуудын харилцан адилгүй 
тэтгэврийн системийн загвар дизайныг  
өөрчлөх замаар ахмад настанд тулгарах 
эрсдэлийг  зохицуулахад Банкнаас 
ихээхэн анхаарах болсон. 
 
Тэтгэврийн тухай Дэлхийн Банкны 
үзэл баримтлалын талаарх тайланг  
“21-р зууны өндөр настны орлогын 
баталгаа: Тэтгэврийн тогтолцоо ба 
шинэчлэлийн олон улсын хандлага” 
гэсэн нэртэйгээр 2005 онд хэвлүүлсэн.  
Энэ  товхимолд бүсүүдийн тэтгэврийн 
системийн тухай чухал тайлангуудыг 
багтаасны зэрэгцээ Дэлхийн Банкнаас 
тэтгэврийн талаар баримталж байсан 
үзэл бодлын хувьслыг тусгасан бөгөөд 
өөр өөр улсуудын асуудлуудыг 
шийдвэрлэхийн тулд Дэлхийн Банк нь  
уян хатан бодлого баримтлах нь чухал 
гэдгийг илэрхийлсэн.   Энэхүү 
хураангуйд дээрх 2005 оны тайлан 
болон 2007 онд Банкны удирдах 
зөвлөлөөр хэлэлцүүлсэн тайланг тус 
тус сайжруулан тэтгэврийн үндсэн үзэл 
баримтлалыг тодорхойллоо. 
 
Хэдийгээр Банк тэтгэврийн олон 
талтай төвөгтэй асуудлуудыг 
шийдвэрлэх нэгдсэн нэг арга эсхүл  
 
 
 
 
 

Дэлхийн банкны “Тэтгэврийн шинэчлэлийн үндсэн ойлголтууд” цуврал 

Тэтгэврийн тогтолцооны тухай 
үндсэн үзэл баримтлалууд 

Энэхүү хураангуй нь дэлхий даяар тэтгэврийн шинэчлэлийн бодлого боловсруулж 
хэрэгжүүлж байгаа хүмүүст зориулан гаргасан Дэлхийн банкны Тэтгэврийн шинэчлэлийн 
үндсэн ойлголтуудын нэг хэсэг болно. Нэмэлт мэдээллийг Дэлхийн Банкны Нийгмийн 
хамгаалал, хүний хөгжлийн сүлжээнээс авна уу. 1818 H гудамж, Вашингтон ДС, АНУ. Утас: 
+1 202 458 5267; факс +1 202 614 0471; e-mail socialprotection@worldbank.org. Тэтгэврийн 
шинэчлэлийн үндсэн ойлголтууд бодлогын хураангуйг www.worldbank.org/pensions вэб 
сайтаас бүрэн эхээр нь үзэх боломжтой. 
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шинэчлэлийн хялбар загвар  гэж 
байхгүй  гэж туршлагадаа үндэслэн 
үздэг боловч судалгаа хийх үндсэн 
зарчим болон үзэл баримтлалыг 
Банкнаас  гаргасан юм.   
 
Энэхүү үзэл баримтлалд эхлээд 
нөхцөл байдлын болон чадавхын 
үнэлгээ хийхийг зөвлөмж болгодог. 
(Хүснэгт 1) Дараа нь тэтгэврийн 
тогтолцоог шинэчлэхдээ олон 
давхаргат тэтгэврийн тогтолцооны 
загварыг нэвтрүүлбэл гарах үр дүнгийн 
талаар үнэлгээ хийхийг зөвлөмж 
болгодог.  
 
Түүнчлэн тэтгэврийн тогтолцооны 
шинэчлэлийн загварыг, тухайн улсын 
өвөрмөц нөхцөл байдал, эрэлт 
хэрэгцээ, зорилгод нийцэж байна уу 
гэдгийг анхдагч ба хоёрдогч 
үнэлгээний шалгуураар үнэлэх нь 
зүйтэй.   
 
Эцэст нь, банкнаас шинэчлэлийн 
хувилбаруудад үнэлгээ хийх нэмэлт 
зарчмуудыг хэрэглэдэг бөгөөд 
шинэчлэлийн үйл явц, процесст 
анхаарахыг зөвлөдөг.   

Угтвар нөхцөлүүд 
Угтвар нөхцөлийн үнэлгээгээр  
шинэчлэлийн шаардлага, хязгаарлах 
хүчин зүйлүүд, шинэчлэлийн 
боломжит хувилбаруудыг 
тодорхойлдог.  Угтвар нөхцөлийн 
үнэлгээнд тэтгэврийн шинэчлэлийн 
үйл явцад болон дизайны 
элементүүдэд таатай болон таатай 
бусаар нөлөөлж болох нөхцөлүүд 
тухайлбал, тэтгэврийн уламжлалт 
тогтолцоо, шинэчлэх шаардлага, орчны 
хүчин зүйл, нөхцөл зэргийг судалдаг.   
 
Тэтгэврийн өнөөгийн тогтолцоо гэдэгт 
тэтгэврийн заавал эсвэл сайн дурын 

тогтолцоотой эсэх, даатгуулагчийн 
тэтгэвэр тогтоолгох нөхцөл болзол, 
нийгмийн хамгааллын бусад 
хөтөлбөрүүд бий эсэх, ахмад настанд 
чиглэсэн гэр бүлийн ба олон нийтийн 
дэмжлэг туслалцаа, өндөр настны 
эмзэг байдал, ядуурлын түвшин зэрэг 
ойлголтуудыг багтаадаг. 

Шинэчлэлийн шаардлагыг хойно авч 
үзэх зохистой хэмжээ, санхүүжүүлэх 
боломжтой байдал, тогтвортой ба 
тэсвэртэй байдлын шалгууруудыг 
хэрэглэн тодорхойлдог.  
 

Орчны хүчин зүйл, нөхцөл гэдэгт  хүн 
ам зүйн байдал, макро эдийн засгийн 
нөхцөл орчин, удирдлагын чадавх, 
зохицуулах ба хяналт тавих тогтолцоо, 
санхүүгийн  зах зээлийн үр ашигтай 
байдал, хүчин чадал, хөгжил, ялангуяа 
урт хугацааны зах зээлийн хэрэгслийн 
байдал зэргийг ойлгодог.  
 
Гол зорилтыг тодорхойлох нь 
Ажилтан хүний тэтгэвэрт гарсны 
дараах хэрэглээг тогтвортой байлгаж, 
өндөр настныг ядууралд өртөхөөс 
сэргийлэхийн тулд тухайн улсын 
тэтгэврийн системийн угтвар нөхцөл 
болон орчны хүчин зүйл, нөхцөлийг 
сайжруулах боломжийг үнэлсний 
дараа энэхүү нөхцөл байдлын хүрээнд 
тэтгэврийн тогтолцооны гол 
зорилтуудыг хангахын тулд баримтлах 
бодлогыг тодорхойлох нь зүйтэй.  
 
Тэтгэврийн тогтолцооныхоо гол 
зорилтуудыг тодорхойлохын тулд 
бодлого боловсруулагчид нийгмийн 
хамгааллын бодлого болон өөр өөр 
орлоготой хүн амын бүлгүүдийн эмзэг 
байдал, ядуурлын түвшинтэй 
холбоотой нийгмийн бодлогуудыг 
өргөн хүрээнд зэрэгцүүлэн авч үзэх 
хэрэгтэй. Жишээ нь, хүүхдийн дундах 
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ядуурал ахмад настныхаас өндөр байдаг 
нийгэмд хязгаартай байгаа санхүүгийн 
нөөцөө ахмад настныг ядуурлаас 
хамгаалахад илүү зориулах нь зүйтэй 
юу гэдэг асуудлыг тунгааж үзэх 
хэрэгтэй.  Тухайн нийгэм хэр 
хэмжээний хөрөнгийг тэтгэврийн 
системээр дамжуулан орлогын дахин 
хуваарилалтаар зарцуулах хэрэгтэй вэ, 
дахин хуваарилалтыг хэрхэн  ил тод, 
шударга хийх вэ? Тэтгэврийн 
шинэчлэлийн зорилтыг хамгийн сайн 
хангахын тулд тухайн нөхцөл байдал, 
орчны хүчин зүйлийг хэрхэн 
сайжруулах вэ? гэсэн асуултуудад 
хариулах нь зүйтэй. Гол зорилтуудаа 
тодорхойлсны дараа даатгалын болон 
зохистой үйл ажиллагааны баланс 
болон тэтгэврийн системийн 
тохиромжтой дизайны хувилбарыг 
тодорхойлно.  

Шинэчлэлийн хувилбарууд  – 
5 давхаргат тогтолцоо   
Тэтгэврийн шинэчлэлийн боломжит 
хувилбаруудыг тодорхойлоход банкны 
уян хатан бодлогын хүрээ буюу 
дизайны ялгаатай элемент бүхий 5 
давхаргат тэтгэврийн тогтолцоог авч 
үздэг. Тухайн орны өвөрмөц нөхцөлд 
нийцүүлэн энэхүү загварыг өөрчлөн 
хэрэглэх замаар боломжит 
хувилбаруудыг бий болгох боломжтой.  
Олон хэсэг, давхаргатай тэтгэврийн 
систем нь илүү үр дүнтэй, үр ашигтай 
тэтгэврийн орлогыг бий болгодог гэж 
үздэг учраас тэтгэврийн дизайнд олон 
төрлийн элементүүдийг нэгтгэхийг 
зорьдог. Олон давхарга бүхий 
тэтгэврийн систем нь нэг давхаргатай 
тэтгэврийн системийг бодвол илүү уян 
хатан бөгөөд тэтгэврийн системд 
тулгарсан хүн ам зүй, эдийн засаг, улс 
төрийн эрсдэлийг шийдвэрлэж, хүн 
амын зорилтот бүлгийн эрэлт 

хэрэгцээг хангах илүү боломжтой 
байдаг.  
 
Хойно авч үзэх үнэлгээний 4 
шалгуураар хэмжиж үзэхэд нэг 
давхаргатай тэтгэврийн систем нь олон 
давхарга бүхий загварыг бодвол үр дүн 
муутай байдаг. 5 давхаргат тэтгэврийн 
тогтолцоо нь дараах давхаргуудаас 
бүрддэг:  

● Шимтгэлд суурилаагүй 0 давхарга. 
(жишээ нь, орон нутгийн, бүсийн 
эсхүл улсын ерөнхий татварын 
орлогоор санхүүжүүлдэг нийгмийн 
халамжийн тэтгэмж, тусламж, 
нийгмийн тэтгэвэр)  ядуурлыг 
бууруулах зорилтыг ил 
хэрэгжүүлэх санхүүгийн 
боломжтой үед бүх ахмад настныг 
бага зэргийн орлогын баталгаагаар 
хангадаг давхарга юм. Энэ нь насан 
туршдаа бага орлоготой байсан 
иргэд, албан эдийн засагт хөдөлмөр 
эрхэлж байгаагүй бүх хүнийг өндөр 
настны наад захын баталгаагаар 
хангаж буй хэрэг юм. Ийм төрлийн 
тэтгэврийг олгох боломжтой эсэх 
болон олгох тэтгэврийн хэмжээ, 
болзол зэрэг нь бусад эмзэг 
бүлгийн хэрэгцээ шаардлага, улсын 
санхүүгийн бололцоо, улсын  
тэтгэврийн системийн загвар 
дизайнаас хамаардаг. 

 
● Нэг дэх давхаргын заавал даатгал.    

Тэтгэвэрт гарахаас өмнөх үеийн 
орлогын тодорхой хувиар 
даатгуулагчид тэтгэвэр олгох 
зорилгоор цалин орлогын 
хэмжээнээс нь хамааруулан 
тодорхой хэмжээний шимтгэл 
авдаг. Нэгдүгээр давхарга нь хувь 
хүний алсыг хардаггүй сул тал, бага 
орлоготой иргэд, дундаж наслалтыг 
таамаглах аргагүйгээс үүсэх 
төлөвлөгөөгүй байдал болон 
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санхүүгийн зах зээлтэй холбоотой 
эрсдэлүүдийг шийдвэрлэх 
зорилготой.  Уг давхаргын 
санхүүжилт нь ихэвчлэн 
хуваарилалтын (pay-as-you-go) 
зарчимтай байдаг учраас хүн ам 
зүйн болон улс төрийн эрсдэлд 
өртөмхий юм.  

 
● Хоёрдох давхаргын заавал даатгал. 

Энэ нь ихэвчлэн даатгуулагчийн 
хуримтлалын бодит данс юм. 
(жишээ нь, шимтгэлд үндэслэх 
бүрэн хуримтлалын систем- defined 
contribution plan)  Энэ давхаргын 
тэтгэврийн тогтолцооны дизайны 
хувилбар олон сонголттой бөгөөд 
үүнд хөрөнгө оруулалтын идэвхтэй 
ба идэвхгүй менежмент, хөрөнгө 
оруулалтын төрлийг сонгох 
параметрүүдийн болон 
менежерийн сонголт, тэтгэвэр авах 
хугацааны давтамж зэрэг нь орох 
юм. Шимтгэлд үндэслэх тэтгэврийн 
бүрэн хуримтлалын тогтолцооны 
үед даатгуулагчийн төлсөн 
шимтгэл, түүнийг хөрөнгө 
оруулалтад хийсний өгөөжөөс 
тэтгэврийн хэмжээ шууд хамаарах 
бөгөөд даатгуулагчийн өмчлөх 
эрхийг хүчин төгөлдөр байлгах, 
магадгүй санхүүгийн зах зээлийн 
хөгжилд эерэг нөлөө үзүүлж болно. 
Цалинд үндэслэх тэтгэврийн 
хуваарилалтын санхүүжилттэй 
тогтолцоотой харьцуулахад нь энэ 
тогтолцооны үед хувийн хөрөнгө 
оруулалтын менежменттэй 
холбоотой санхүүгийн зах зээлийн 
болон байгууллагын үйл 
ажиллагааны эрсдэл болон өндөр 
наслахтай холбоотой эрсдэлийг 
даатгуулагч өөрөө хариуцдаг.  
 

● Сайн дурын гуравдах давхарга.  
Янз бүрийн хэлбэртэй байж болдог. 
(өндөр наслах, хөдөлмөрийн 

чадвараа алдах, нас барах эрсдэлээ 
даатгуулсан хувь хүний хуримтлал, 
ажил олгогчийн дэмжлэгтэй 
цалинд үндэслэх эсхүл шимтгэлд 
үндэслэх хувийн тэтгэврийн 
даатгал) 3 дахь давхарга нь уян хатан 
биш бусад давхаргыг уян хатан 
нөхцөлөөрөө нөхөх зорилготой 
бөгөөд 2 дахь давхаргатай төстэй 
эрсдэлүүдтэй байдаг.  

 
● Санхүүгийн бус дөрөвдөх давхарга.    

Албан бус дэмжлэг туслалцаа (гэр 
бүлийн дэмжлэг г.м) нийгмийн 
бусад албан хөтөлбөрүүд (эрүүл 
мэндийн үйлчилгээ, орон сууцны 
хөтөлбөр), хувь хүний санхүүгийн 
болон санхүүгийн бус хөрөнгүүд 
(байшин орон сууцыг  эзэмших эрх 
болон моргейжийн буцаалт) 
хамаардаг. 

Хөдөлмөрлөхөө зогсоосны дараа 
ядууралд өртөх өндөр эрсдэлтэй 
насанд туршдаа ядуу байсан эсхүл 
албан бус секторт хөдөлмөр эрхэлдэг 
байсан иргэдийн эрэлт хэрэгцээнд 
зарим давхарга нь илүү нийцэх бол, 
зарим нь албан секторын тэтгэврийн 
даатгалд хамрагдагчид болон орлогын 
бусад бүлгийн хүн амд тохиромжтой. 
Жишээ нь, нийгмийн тэтгэвэр нь насан 
туршдаа ядуу эсвэл даатгалд 
хамрагдаагүй байсан хүн амд орлогын 
баталгаа болдог бол 1 ба 2 дахь 
давхаргын албан журмын даатгалд 
хамрагдсан боловч шимтгэл төлсөн 
хугацаа нь хангалтгүй байснаас авах 
тэтгэврийн хэмжээ нь хангалтгүй бага 
байх хэсэгт мөн орлогын баталгаа болж 
өгдөг.  
  
Үүнтэй ижлээр 1 дэх ба 2 дахь 
давхаргын албан журмын даатгалын 
хамралт хангалтгүй үед сайн 
зохицуулалт бүхий сайн дурын 3 дахь 
давхаргын даатгал нь өндөр орлоготой 
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албан бус секторыг хамруулж, 
тэтгэврийн орлогыг олон эх үүсвэрээс 
авах нэмэгдэл арга хэрэгсэл болдог. 
Зарим улс орнууд албан журмын 
даатгалын 1 ба 2 дахь давхаргыг 
ажиллах хүчний хөдөлмөр эрхлэлтийг 
албан болгоход чөдөр тушаа болдог гэж 
үздэг бөгөөд нийгмийн тэтгэврийг уян 
хатан сайн дурын 3 дахь давхаргын 
даатгалтай хослуулан хэрэглэх нь илүү 
үр дүнтэй гэж үздэг.  
 
Эцэст нь, өв залгамжлалын талаарх 
хууль, газар, хөрөнгийн 
гэрчилгээжүүлэлт ба бүртгэл зэрэг гэр 
бүлийн хөрөнгийн шилжүүлгийг 
дэмжих төрийн бодлого нь албан бус 
секторын болон насан туршдаа ядуу 
байсан иргэдийн өндөр насны орлогын 
баталгааг бэхжүүлдэг.   

Үнэлгээний анхдагч шалгуур  
Үндсэн ба хоёрдогч шалгууруудын 
тусламжтайгаар тэтгэврийн өөр өөр 
системийн дизайнуудыг үнэлдэг. 
Үндсэн шалгуур нь тухайн орны 
өнөөгийн болон ирээдүйн нөхцөл 
байдлын хүрээнд сайн сайхан байдлыг 
сайжруулахын тулд тэтгэврийн 
шинэчлэл нь зохистой хэмжээ, 
санхүүжүүлж чадахуйц  байдал, 
тогтвортой бөгөөд тэсвэртэй байдлыг 
хангаж чадах эсэхэд үнэлгээ хийдэг.  

● Зохистой хэмжээ.  Зохистой 
тогтолцоо гэдэг нь өндөр настныг 
ядуурлаас сэргийлж чадахуйц 
хэмжээний тэтгэвэр олгодог бөгөөд 
хүн амын ихэнхийнх нь насан 
туршийн хэрэглээг тогтвортой 
байлгах орлогоор хангадаг 
тогтолцоог хэлдэг.  
 

● Санхүүжүүлж чадахуйц  байдал. 
Санхүүжүүлж чадахуйц хямд 
тогтолцоо гэдэг нь нийгэм, эдийн 
засгийн өөр чухал зүйлийн 

санхүүжилтийг бууруулахгүйгээр, 
санхүүжилтийг хувь хүний болон 
нийгмийн санхүүгийн боломжийн 
хүрээнд гаргаж чадахуйц байх 
бөгөөд хэт их санхүүгийн зардлын 
үр дагавар авчрахааргүй байх 
систем юм. 
 

● Тогтвортой байдал. Тогтвортой 
систем гэдэг нь хүчин зүйлүүдийг  
урьдчилан таамагласан харьцангуй 
урт цаг хугацаанд санхүүгийн хувьд 
тогтвортой байж чадах тогтолцоо 
юм.   
 

● Тэгш байдал.  Тэгш тогтолцоо нь 
тогтолцооноос гадуур ажилтан 
болон тэтгэвэр авагчаас татвар 
авахгүйгээр насан туршийн өндөр 
орлоготой бүлгээс насан туршийн 
ядуу бүлэгт орлогыг дахин 
хуваарилдаг;  цалинд үндэслэх 
тэтгэврийн систем нь ялгаатай 
орлоготой даатгуулагчийн 
ажилласан ижил хугацаанд ижил 
тэтгэвэр олгодог бөгөөд хүн амын 
насны зарим бүлэгт орлогын дахин 
хуваарилалтын параметрүүдийг 
хэрэглэдэг тогтолцоо юм. 
 

● Урьдчилан таамаглахуйц байдал. 
Урьдчилан таамаглахуйц тогтолцоо 
гэдэг нь тэтгэврийн хэмжээг 
бодлого боловсруулагчид болон 
удирдагчдын үзэмжээр биш харин 
хуулиар тогтоож олгодог бөгөөд 
даатгуулагчийн тэтгэвэрт гарахын 
өмнөх цалин орлого, тэтгэвэрт 
гарсны дараах тэтгэврийг инфляци, 
үнэ ханш, хүүгийн түвшний 
өөрчлөлтөөр индексжүүлдэг, 
тэтгэвэр авагчийг урт наслахад 
тохиолдох эрсдэлээс боломжийн 
хэрээр хамгаалдаг тогтолцоо юм.   
 

● Тэсвэртэй байдал.  Тэсвэртэй 
тогтолцоо гэдэг нь нийгэм, эдийн 
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засаг, хүн ам зүй, улс төрийн 
томоохон шок тохиолдоход 
өөрчлөлтгүй ажиллаж чадах 
тогтолцоо юм. 

Эдгээр шалгуур үзүүлэлтүүдийг 
хэрэглэхдээ зарим элементүүдийн 
хоорондын харилцан хамаарал, 
тэдгээрийн давуу ба сул талыг тооцож 
үзэх шаардлагатай болдог. Жишээ нь, 
ажил олгогч, даатгуулагч төлөх 
боломжтой байхуйц  хэмжээнд 
шимтгэлийн хувь хэмжээг доогуур 
тогтоовол тэтгэвэр авагчийн 
тэтгэврийн зохистой хэмжээний 
асуудал болон системийн санхүүгийн 
тогтвортой байдлын асуудал үүсэж 
болно. Түүнчлэн төрийн бусад бодлого 
нь эдгээр шалгуур үзүүлэлтийг бүрэн 
хангахад багагүй үр нөлөө үзүүлж 
болно. Тухайлбал, өндөр настныг 
ядуурлаас сэргийлж чадах зохистой 
хэмжээний тэтгэвэр олгох гэсэн 
шалгуур хангагдаж байгаа эсэх нь 
тэтгэвэр авагчийн хэрэглээнд чухал 
нөлөөтэй эрүүл мэндийн 
үйлчилгээний зардлын санхүүжилтийг 
тухайн улсын хувьд хэрхэн 
шийдвэрлэдгээс ихээхэн шалтгаална.  
Сая дурдсан нөхцөл байдлуудад хийх 
үнэлгээ, шийдлүүд нь тухайн орны 
шийдвэр гаргах үйл явцаас хамаарна.   
 

Хоёрдох үнэлгээний 
шалгуурууд 
 
Тэтгэврийн шинэчлэлийн бодлого, 
түүний үр дүнд шинээр бий болох 
системийг анхан шатны шалгуураар 
үнэлсний дараа хоёрдох шатны 
шалгуураар эдийн засгийн өсөлт, 
үйлдвэрлэлд оруулах хувь нэмрийг нь 
үнэлдэг. Энэ шалгуур нь тэтгэврийн 
системийн найдвартай ажиллагаа нь 
түүний эдийн засгийн тогтвортой 

байдал өсөлтийг хэрхэн дэмжиж 
байгаатай холбоотой гэдэг санаанд 
үндэслэсэн.  Тухайлбал энэ шатанд 
тэтгэврийн системийг: (i) Зах зээлийн 
гажуудлыг багасгах; (ii) Хуримтлалыг 
нэмэгдүүлэх; (iii) Санхүүгийн зах 
зээлийн хөгжилд хувь нэмэр оруулах 
гэсэн шалгууруудаар үнэлдэг. 
Тэтгэврийн тогтолцооны дизайнаас үл 
хамааран тэтгэврийн эх үүсвэр нь 
ирээдүйд бий болох эдийн засгийн 
бүтээгдэхүүн үйлчилгээний 
үйлдвэрлэлээс бий болдог. Иймээс 
тухайн тогтолцоо нь эдийн засгийн 
өсөлт, үйлдвэрлэлийг дэмжиж 
цаашдын тэтгэврийн эх үүсвэрийг бий 
болгоход хувь нэмрээ оруулдаг байх нь 
чухал юм. Үүний тулд тэтгэврийн 
шинэчлэл нь хөдөлмөрийн болон 
хөрөнгийн зах зээлийн үр ашгийг 
дээшлүүлэх, хуримтлалыг эргэлтэд 
оруулах, санхүүгийн зах зээлийн 
хөгжлийг дэмжихэд чиглэгдэх ёстой.       
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Тухайн орны нөхцөл байдлаас 
шалтгаалан үүсэх хязгаарлалт 
Хэдийгээр олон давхаргат тогтолцоог 
нэвтрүүлснээр маш олон үр дүнд хүрч 
болох мэт санагдаж болох ч бодит 
байдал дээр тийм байдаггүй. Тухайн 
орны нөхцөл байдлаас шалтгаалан бий 
болсон хязгаарлалтууд нь тэтгэврийн 
шинэчлэлийг зөвхөн тодорхой 
зорилгуудын хүрээнд л дэмжих 
бололцоог олгодог.  Иймд Дэлхийн 
Банкны зүгээс цаашид тогтвортой 
үргэлжлэх бололцоогүй 
хуваарилалтын санхүүжилттэй 
системийг шинэчлэх, урт хугацааны 
эрсдэлүүдээс сэргийлэхийн тулд 
тэтгэврийн сангийн хэрэгслүүдэд 
диверсификаци хийхэд чиглэсэн 
шинэчлэлүүдэд гол анхаарлаа 
хандуулдаг.     
 
Тэтгэврийн Шинэчлэл Хийх 
Үеийн Дизайны Зарчмууд 
Хэдийгээр орон бүрийн онцлогт 
тохирсон тэтгэврийн давхарга, арга 
хэрэгслийг сонгох энгийн томьёолол 
байхгүй боловч тэтгэврийн шинэчлэл 
хийх үед тогтолцооны дизайныг 
сонгоход хэд хэдэн зарчмыг харгалзан 
үзэх шаардлагатай.  Шинэчлэлийг хир 
өргөн хүрээнд хийж болох вэ гэдэг нь 
тухайн орны хөгжлийн статус, орлогын 
түвшнөөс тодорхой хэмжээгээр 
шалтгаалах боловч орлогын түвшин 
болон, шинэчлэлийн далайцын уялдаа 
холбоонд орлоготой хамааралгүй 
хүчин зүйлүүд мөн нөлөөлдөг. 
Тухайлбал өмнөх тогтолцоо нь ямар 
байсан, тэтгэврийн тогтолцооны чухам 
аль хэсгийг шинэчлэх шаардлагатай 
байгаа  шинэчлэлийн орчин бүрдсэн 
эсэх зэрэг хүчин зүйлсийг энд дурдаж 
болно. Энэ мэт тухайн орны өнөөг 
хүртэл явж ирсэн замналаас хамааран 
ижил түвшний хөгжил, орлоготой улс 

орнуудад ч  шинэчлэлийн харилцан 
адилгүй боломж, нөхцөлтэй байдаг.    
 
Хөгжлийн түвшин болон орлогын 
хүчин зүйлсээс гадна дараах хэд хэдэн 
гол хүчин зүйлсийг тэтгэврийн 
тогтолцооны дизайныг сонгоход 
харгалзан үзэх шаардлагатай.   

● Иргэдийн даатгалын дансыг 
мөнгөжүүлэх амлалтууд. Ирээдүйн 
тэтгэврийн зардал буюу амласан 
тэтгэврийг урьдчилан 
санхүүжүүлж, мөнгөжүүлэх нь  
чухал асуудал байдаг. Урьдчилан 
санхүүжүүлэх нь давуу талтай 
эсэхийг тодорхойлохын тулд 
ирээдүйн тэтгэврийн хэмжээг 
(капитал, үйлдвэрлэлийн өсөлтийг) 
ирээдүйн зардалтай (шилжилтийн 
зардал, үе хоорондын тэгш байдалд 
үзүүлэх нөлөөтэй) харьцуулах нь 
зүйтэй.  
 
Тэтгэврийн амлалтыг урьдчилан 
санхүүжүүлэн мөнгөжүүлж, 
ирээдүйн тэтгэврийн өглөгийг 
хөрөнгөөр баталгаажуулан, өмчийн 
хуулийн эрхээр хангаж байгаа нь 
улс төрийн хувьд нийгэмд баталгаа 
үзүүлж буй хэрэг юм.  
 

● Хоёрдох давхаргын жишиг.  Албан 
журмын бөгөөд бүрэн хуримтлалын 
тогтолцоотой хоёрдох давхарга нь 
тэтгэврийн тогтолцооны 
шинэчлэлийг харьцуулан үнэлэхэд 
тохиромжтой жишиг юм. Сайтар 
боловсруулсан  хоёрдох давхаргыг 
зөв орчинд  хэрэгжүүлсэн 
тохиолдолд зохистой хэмжээ, 
санхүүжүүлж чадахуйц  байдал, 
тогтвортой бөгөөд тэсвэртэй байх 
шалгууруудыг хангадаг. Хоёрдох 
давхарга нь бодлогын 
хэлэлцүүлгээр  авч үзэх жишиг 
болдгийн дээр тэтгэврийн 
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тогтолцооны оролцоотойгоор 
нийгмийн аж байдал хэрхэн 
дээшилснийг үнэлэхэд баримтлах 
суурь болдог. Хувь хүний болон 
салбарын сайн дурын даатгал зэрэг 
тэтгэврийн  хуримтлалын 
хөтөлбөрүүдийн тэгш, үр ашигтай 
байдлыг хоёрдох давхаргын 
тогтолцоотой харьцуулан үнэлж 
болдог. 

 
● Жижиг, энгийн, бүх нийтийг 

хамарсан байх. Санхүүжүүлж 
чадахуйц,  тогтвортой байх 
шалгуурыг хангахын тулд нэгдэх 
давхаргын схемүүд нь жижиг, 
энгийн бүх нийтийг хамарсан байх 
шаардлагатай. Жижиг гэдэг нь 
тэтгэврийн хэмжээ нь тухайн 
даатгуулагчийн ажил хөдөлмөр 
эрхэлж байх үеийнх нь орлоготой 
харьцуулбал тийм хэмжээтэй байна 
гэдэг доод үзүүлэлт нь  багавтар 
түвшинд байх шаардлагатай бөгөөд 
ингэснээр тухайн схем цаашид 
тогтвортой ажиллах боломжтой 
болох юм. Энгийн гэдэг нь 
тэтгэврийн хэмжээ нь 
даатгуулагчийн төлсөн шимтгэлийн 
хэмжээтэй ойлгомжтой байдлаар 
уялдсан байхыг хэлнэ. Бүх нийтийг 
хамарсан гэдэг нь тухайн схемийг 
эдийн засгийн аль ч салбарт 
хэрэглэх боломжтой байхыг хэлэх 
бөгөөд энэ нь даатгуулагч өөр 
салбарт шилжсэн ч даатгалын 
хөтөлбөрөө үргэлжлүүлэн ашиглах 
боломжийг олгодог. Тэтгэврийн 
систем дотроо бага орлоготой 
даатгуулагчдыг хэрхэн дэмжих 
механизм нь ил тод байх 
шаардлагатай. Эдгээр зарчмуудыг 
тусгасан тэтгэврийн систем нь  
хөдөлмөрийн зах зээлд гажуудал 
бага үүсгэж хүн амын насжилттай 
холбоотой асуудлуудыг эдийн 

засгийн аргаар шийдэх боломжийг 
олгодог. 

● Эмзэг байдал, ядуурал болон 
эрсдэлийн ерөнхий үнэлгээ. Бүх 
насны даатгуулагчдад хийх 
эрсдэлийн ерөнхий үнэлгээ, эмзэг 
байдал болон ядуурлын 
үнэлгээнүүд нь тэтгэврийн системд 
тавигдах зорилт, онцлог шинж 
чанаруудыг тодорхойлоход чухал 
үүрэгтэй: (i) Нэн ядуу иргэдийг 
орлогод суурилсан улсын 
тэтгэврийн системд орохыг шаардах 
нь тэдний аж байдалд сөргөөр 
нөлөөлөх төдийгүй хэрэгжүүлэхэд 
амаргүй байх болно. Амьдралд 
тохиолдож болох өөр олон тооны 
эрсдэлээс сэргийлэх арга хэрэгсэл 
байхгүй ядуу иргэдийн хувьд 
тэтгэврийн системд шимтгэл төлнө 
гэдэг нь тийм ч оновчтой хувилбар 
биш юм; (ii) Ядуу иргэдийн хувьд 
өдөр тутам тохиолдож болох 
хамгийн уршигтай эрсдэлүүд бол 
тэднийг ажил хөдөлмөр эрхэлж 
өөрийгөө болон гэр бүлээ тэжээж 
чадахгүй болгох тийм эрсдэлүүд 
байдаг. Ийм эрсдэлүүд ахмад 
насандаа  ядууралд өртөх эрсдэлээс 
илүү элбэг тохиолдож байдаг 
орнуудад хөгжлийн бэрхшээлтэй 
болон ахмад настнуудад зориулсан 
шимтгэлд үл суурилсан, ажил 
хөдөлмөр эрхэлж чадахгүй болсон 
үед нь орлогоор тасалдуулахгүй 
байх тэтгэврүүд ядуу иргэдийг 
хамгийн их санаа зовдог 
эрсдэлүүдээс хамгаалахад илүү 
тохиромжтой байдаг; (iii) 
Ажилгүйдэл болон өндөр наслахтай 
холбоотой эрсдэлүүд нэгэн зэрэг 
болон тус тусдаа тохиолдож болох 
тул хөгжингүй орнуудад эдгээр 
эрсдэлүүдийг нэгэн зэрэг даатгадаг 
системийг нэвтрүүлэх нь тодорхой 
сайн талуудтай. Мөн ажилгүйдлийн 
даатгалд даатгуулсан иргэд ажилгүй 
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болохоос сэргийлэхийн тулд 
чармайн зүтгэхгүй байх явдлыг 
багасгахын тулд ажилгүйдлийн 
даатгалд төлсөн шимтгэлээс 
даатгуулагчийн нэр дээр үүссэн 
хуримтлалыг тэтгэвэрт гарах үед нь 
тэтгэврийн даатгалын хуримтлалд 
шилжүүлэн тооцдог болсноор үр 
ашгийг нэмэгдүүлж болно.    

Шинэчлэлийн процесс. Тэтгэврийн 
шинэчлэлийг хийх явцад улс төрийн 
эдийн засгийн гэж нэрлэгдэх дараах  3 
гол шалгуурт анхаарал хандуулах 
шаардлагатай: 

● Засгийн Газрын зүгээс 
шинэчлэлийг хэрэгжүүлэх урт 
хугацааны, бодит сонирхолтой байх.   
Шинэчлэл нь тухайн орны улс 
төрийн эдийн засгийн сонирхолтой 
нийцэж, улс төрийн хангалттай 
дэмжлэгтэй байх шаардлагатай. 
Шинэчлэлийг хэрэгжүүлэх улс 
төрийн орчин тогтвортой бөгөөд 
шинэчлэлийг бүрэн гүйцэд 
хэрэгжүүлж, амьдралд нэвтрүүлнэ 
гэсэн хангалттай итгэл үнэмшил 
байх шаардлагатай.     
 

● Шинэчлэлийг хэрэгжүүлэхэд 
шаардлагатай чадавхыг бэхжүүлж, 
хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг дэмжсэн 
байх. Үүнд засаглалын шинэчлэл, 
шимтгэлийг цуглуулах үйл 
ажиллагаа, даатгуулагчийн 
мэдээлэл, бүртгэл хөтлөлт, 
хөрөнгийн удирдлага, хяналт, 
зохицуулалт, тэтгэвэр олгох зэрэг 
үйл ажиллагаануудыг  хэрэгжүүлэх 
чадавх,  төлөвлөгөө багтана.  
Эдгээрийг зохицуулсан хууль 

журмыг батлаад орхих нь 
хангалтгүй бөгөөд тэдгээрийг 
хэрэгжүүлэхийн тулд шат шатанд 
чадавхыг бэхжүүлэх үйл 
ажиллагааг эрчимтэй явуулах 
шаардлагатай.  
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Хүснэгт 1. Дэлхийн Банкны үзэл баримтлал 

Угтвар 
нөхцөл 

I. Уламжлалт тогтолцоо  

• Ахмад настнуудын дундах эмзэг байдал болон ядуурал, абсолют 
болон бусад насны бүлгүүдтэй харьцуулсан байдлаар 

• Одоо байгаа сайн дураар болон заавал даатгуулах тогтолцоо 
• Одоо байгаа нийгмийн хамгааллын систем 
• Одоо байгаа гэр бүлийн доторх болон олон нийтийн дэмжлэг 

II. Шинэчлэл хийх шаардлагууд – Үүнд төсөвт ачаалал их өгч байгаагаас 
одоо байгаа системийг өөрчлөх, тэтгэврийн хамрагдалтыг 
нэмэгдүүлэх, доор авч үзэх анхан болон хоёрдох шатны шалгуураар 
насжилт, нийгэм-эдийн засгийн бусад асуудлуудыг үнэлсний үндсэн 
дээр шинэчлэх гэх мэт орно.     

III. Шинэчлэх хийх орчин 
• Хүн амзүйн бүтэц 
• Макро эдийн засгийн орчин 
• Институцийн хүчин чадал 
• Санхүүгийн зах зээлийн статус 

Тэтгэврийн 
системийн 
гол 
зорилтууд 

• Ахмад насандаа ядууралд өртөхөөс сэргийлэх 
• Тэтгэвэрт гарсны дараа үеийн хэрэглээг ажил хөдөлмөр 

эрхэлж байх үеийнхээс эрс бууруулахгүй байх 

Зорилтуудад 
хүрэх 
загварууд 

• Тэг давхарга – Төсөв хүрэлцээтэй үед Төрөөс санхүүжүүлэх 
шимтгэлд үл суурилсан халамжийн тэтгэвэр 

• Нэг дэх давхарга – Тэтгэвэрт гарахаас өмнөх үеийн орлогын 
тодорхой хувийг олгох зорилготой орлогоос хамааран тооцсон 
заавал шимтгэлээр санхүүжигдэх тогтолцоо 

• Хоёрдох давхарга – Бие даасан хөрөнгө оруулалтын 
менежменттэй шимтгэлд үндэслэсэн заавал даатгах тогтолцоо 

• Гуравдахь давхарга – Төрөл бүрийн хэлбэртэй сайн дурын 
даатгалын тогтолцоо (хувийн хадгаламжид ажил олгогчоос 
санхүүжүүлэх даатгал; цалинд үндэслэсэн эсвэл шимтгэлд 
үндэслэсэн тэтгэвэрүүд)   

• Дөрөвдэх давхарга – Албан бус дэмжлэг (гэр бүлийн),  албан 
ёсны нийгмийн бусад хөтөлбөрүүд (эрүүл мэндийн даатгал, 
орон сууцжуулах г.м), иргэний бусад хөрөнгө (орон сууцны 
эзэмшил, моргейж г.м) 

Анхан 
шатны 
үнэлгээний 
шалгуурууд 

• Зохистой хэмжээ 
• Санхүүжүүлж чадахуйц байдал 
• Тогтвортой байдал 
• Таамаглах боломжтой байдал 
• Тэгш хүртээмжтэй байдал 
• Тэсвэртэй байдал 

Хоёр дахь  
үнэлгээний 
шалгуурууд 

Эдийн засгийн хөгжил, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлд дараах байдлаар 
хувь нэмэр оруулах 

• Зах зээлийн гажуудлыг багасгах 
• Хуримтлалыг нэмэгдүүлэх 
•  Санхүүгийн зах зээлийн хөгжилд хувь нэмэр оруулах  
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