
 
 
 
 
 
Төрөл бүрийн тэтгэврийн тогтолцоонд 
учрах эрсдэлүүд харилцан адилгүй 
байдаг. Жишээлбэл улсын тэтгэврийн 
систем нь “бодлогын эрсдэл” буюу 
цаашид тэтгэврийн талаар баримтлах 
бодлого өөрчлөгдсөнөөс тэтгэвэр нь анх 
тооцоолж байснаас өөр байх эрсдэл 
өндөртэй.  Харин шимтгэлд үндэслэсэн 
бодит хуримтлалын тэтгэврийн 
системийн үед тэтгэврийн сангаас 
хийсэн хөрөнгө оруулалтын үр өгөөж 
хангалтгүй байснаас даатгуулагчид 
хангалттай хэмжээний тэтгэвэр олгох 
боломжгүй болох “хөрөнгийн зах 
зээлийн” эрсдэл байдаг.     
   
Тэтгэврийн тогтолцоог зохицуулагчийн 
хувиар Засгийн Газраас хөрөнгийн зах 
зээлийн эрсдэлийг бууруулах талаар 
нилээд зүйлийг хийх боломжтой. Үүнд 
хэт их эрсдэлтэй хөрөнгө оруулалт 
хийхгүй байх дүрэм журам гаргах, 
хөрөнгө оруулалтаа диверсификаци 
хийх боломж болгох, өрсөлдөөнийг 
дэмжих зорилгоор тэтгэврийн сангууд 
хөрөнгө, үйл ажиллагаагаа нэг 
стандартаар тайлагнаж, мэдээлдэг 
болгох зэрэг орно. Мөн дотоодын 
хөрөнгийн зах зээлийн үр өгөөжийг 
нэмэгдүүлэх нь тэтгэврийн сангуудыг 
шууд бусаар дэмжих нэгэн хэлбэр юм.  
Гэвч олон улс оронд Засгийн Газар нь 
тэтгэврийн тогтолцоонд дээрхээс ч 
илүү үүрэг хүлээн  тэтгэврийн сангийн 
үйл ажиллагаанд баталгаа гаргадаг 
байна. 
 
 
 
 
 
 

 
Баталгааны хэлбэрүүд 
Хамгийн багаар бодоход дэлхийн улс 
орнуудад Төрөөс тэтгэврийн санд 
дараах дөрвөн төрлийн баталгааг 
гаргаж байна: 

▪ Absolute rate of return, that the fund 
delivers a pre-specified return Сан нь 
хөрөнгө оруулалтаасаа урьдчилсан 
тооцсон хэмжээний өгөөжийг олдог 
байх 

▪ Сан нь даатгуулагчид урьдчилан 
тохирсон тэтгэврийг олгох. Энэ нь 
эцсийн дүндээ сан хөрөнгө 
оруулалтаасаа баталгаат доод 
хэмжээний үр өгөөжийг олох 
баталгаа юм. 

▪ Сан нь бусад сангуудын хөрөнгө 
оруулалтын өгөөжийн дундажтай 
тэнцүү хэмжээний өгөөж олох 

▪ Дээрхээс эхний хоёр төрлийн 
баталгааг абсолют өгөөжийн 
баталгаа, сүүлийн хоёр төрлийг 
харьцангуй өгөөжийн баталгаа гэж 
үзэж болно. 

Абсолют өгөөжийн баталгаа  
Хүснэгт 1-д Засгийн Газраас нь 
тэтгэврийн санд абсолют өгөөжийн 
баталгаа гаргадаг зарим орнуудыг 
харуулав. Малайз, Сингапурт 
тэтгэврийн сангууд нь жилийн 2.5 
хувийн нэрлэсэн өгөөж олох баталгаа 
гаргадаг (эдгээр нь хувийн сангууд 
биш бөгөөд иргэдийн албан 
 
 
 
 
 
 

Баталгаа 
Шимтгэлд Үндэслэсэн Тэтгэврийн Бодит Хуримтлалын 
Тогтолцоонд тэтгэврийн Баталгаа гаргах зардал 

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. 

Дэлхийн банкны “Тэтгэврийн шинэчлэлийн үндсэн ойлголтууд” цуврал 
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журмын даатгалын шимтгэлд 
үндэслэсэн бодит хуримтлалын 
сангууд юм). Жилийн өгөөжийн 
хэмжээ энэ түвшнөөс буурсан 
тохиолдолд Засгийн Газраас зөрүүг 
нь олгодог байна. 
 
Швейцарт ажил олгогчийн дэмжлэгтэй 
тэтгэврийн хуримтлалын сангууд нь 
даатгуулагчийн төлсөн шимтгэлд дор 
хаяж жилийн 4 хувийн нэрлэсэн өгөөж 
олгох ёстой бөгөөд хөрөнгө оруулалтын 
багцын бодит өгөөж 4 хувиас бага 
байсан ч зөрүүг өөр эх үүсвэрээс 
олгохыг шаарддаг.  
 
Дээр дурдсан гурван оронд баталгааг 
нэрлэсэн өгөөжид гаргаж байгаа тул 
инфляци өндөр тохиолдолд бодит 
өгөөж буурах эрсдэлээс сэргийлж 
чаддаггүй.   
 
 
 
 
 Улс Баталгаа 
Аргентин Банкны хугацаат 

хадгаламжийн хүүтэй адил 
байх 

Унгар Хувийн тэтгэвэр нь улсын 
тэтгэврийн системээс олгох 
тэтгэврийн дор хаяж 25 
хувиас багагүй байх 

Малайз 2.5 хувийн нэрлэсэн өгөөж 

Мексик Улсын тэтгэврийн хуучин 
системээс авч байсан 
тэтгэврийг 100 хувь  

Сингапур 2.5 хувийн нэрлэсэн өгөөж 

Щвейцарь 4 хувийн нэрлэсэн өгөөж 

Уругвай 2.0 хувийн бодит өгөөж 

 
Тэтгэврийн хэмжээнд баталгаа 
гаргаснаас шимтгэлд үндэслэсэн 
тэтгэврийн бодит хуримтлалын систем 
нь үнэн хэрэгтээ цалинд үндэслэсэн 

системтэй илүү төстэй болдог.  Ийм 
төрлийн систем нь даатгуулагчийг 
тэтгэвэрт гарсны дараа түүний өмнө нь 
ажил хөдөлмөр эрхэлж байх үедээ олж 
байсан орлогынх нь тодорхой хувийг 
заавал олгоно гэсэн зорилтыг 
бодлогоор тавих үед илүү 
тохиромжтой байдаг. Цалинд 
үндэслэсэн системийн үед тэтгэврийн 
сангуудын олж буй бодит өгөөж нь 
амласан өгөөжөөс бага байх үед энэхүү 
зөрүүг ямар нэгэн эх үүсвэрээр 
 нөхөх шаардлагатай.   
 
Олон оронд дээр авч үзсэн гурван 
оронд хэрэгжүүлж буйтай адилгүй 
энгийн биш нарийн зохицуулалттай 
абсолют баталгааг хэрэглэж байна. 
Унгар улсад даатгуулагч шинээр бий 
болсон төр-хувийн хэвшил хосолсон 
тэтгэврийн систем рүү шилжсэн 
нөхцөлд хувийн тэтгэврийн сангийн эх 
үүсвэрээр олгогдох тэтгэврийн хэсэг нь 
улсын тэтгэврийн системээс олгогдох 
тэтгэврийн дор хаяж 25 хувиас багагүй 
байх баталгааг гаргадаг. 
 
Мексикт саяхан бүх даатгуулагчийг 
хувийн тэтгэврийн системд 
шилжүүлсэн шинэчлэл хийсэн. 
Хувийн тэтгэврийн шинэ системээс авч 
буй тэтгэвэр нь хуучин улсын 
тогтолцооноос авах байсан тэтгэврээс 
бага тохиолдолд зөрүүг нь 100 хувь 
Төрөөс хариуцдаг байна.  Тэтгэвэрт 
гарах насанд ойртсон бараг бүх 
даатгуулагчид энэ баталгааг ашиглах 
шаардлагатай болдог байна.  
 
Унгар, Мексикт хэрэглэж буй баталгаа 
нь үндсэндээ цалинд үндэслэсэн 
тэтгэврийн системтэй адил 
даатгуулагчийн авах тэтгэврийн 
хэмжээг баталгаажуулж байгаа бөгөөд 
Төрөөс хариуцах хэмжээ нь улсын 
болон хувийн тэтгэврийн системийн 
хөрөнгө оруулалтын өгөөжийн зөрүү 

 1 Абсолют өгөөжийн  
 баталгаанууд  
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хир их байгаагаас хамааран даатгуулагч 
тус бүрт харилцан адилгүй байна. 
Хэдийгээр ийм баталгаануудыг 
тэтгэврийн шинэчлэлийг дэмжих 
зорилгоор хийдэг боловч эдгээрийг 
амьдралд хэрэгжүүлэхэд төвөгтэй мөн 
зардал маш өндөртэй байж болно. 
Эцэст нь Аргентин болон Уругвайд 
улсын тэтгэврийн системд абсолют 
баталгааг санал болгодог. Уругвайд 
улсын тэтгэврийн сангийн бодит өгөөж 
нь дор хаяж 2 хувь байх, Аргентинд 
тэтгэврийн сангийн өгөөж нь банкны 
хугацаат хадгаламжийн хүүтэй адил 
байх баталгааг тус тус гаргадаг байна. 
Харин даатгуулагч улсын тэтгэврээс 
гадна хувийн тэтгэврийн тогтолцоонд 
даатгуулсан бол дээрх баталгаанууд 
үйлчилдэггүй.   

Харьцангуй өгөөжийн баталгаа  
Хүснэгт 2-д үзүүлснээр тэтгэврийн 
сангийн өгөөжийг бусад тэтгэврийн 
сангийн дундаж өгөөжөөс хамааруулах 
байдлаар баталгаа гаргах нь Латин 
Америкийн орнуудад түгээмэл байдаг.  
Чили, Эл Сальвадор болон Перу 
улсуудад тэтгэврийн сангийн бодит 
өгөөж нь хамгийн багадаа системийн 
дундаж бодит, эсвэл нэрлэсэн 
өгөөжийн 50-70 хувиас эсвэл системийн 
дундаж бодит өгөөжөөс 2 нэгж хувийг 
хассанаас (энэ хоёр үзүүлэлтийн аль 
бага нь) багагүй байх баталгааг гаргадаг. 
 
Аргентинд хувийн тэтгэврийн сангууд 
нь нэрлэсэн өгөөжтэй уясан буюу 
сангийн өгөөж нь бусад сангуудын 
дундаж нэрлэсэн өгөөжийн 70%, эсвэл 
нэрлэсэн өгөөжөөс 2 нэгж хувийг 
хассан дүнгийн аль багаас нь их байх 
баталгааг мөн гаргадаг. Польшид мөн 
үүнтэй төстэй баталгааг гаргадаг 
боловч Аргентинтай харьцуулбал 
сангийн өгөөж нь бусад сангуудын 

өгөөжөөс арай илүү хэмжээгээр 
доогуур байхыг зөвшөөрдөг.      
 
 
 
 
Country Guarantee 
Аргентин Сангуудын дундаж нэрлэсэн 

өгөөжийн 70%, эсвэл нэрлэсэн 
өгөөжөөс 2%-г хассан дүн (аль 
бага нь)   

Чили Сангуудын дундаж бодит 
өгөөжийн 50%, эсвэл нэрлэсэн 
өгөөжөөс 2%-г хассан дүн (аль 
бага нь)   

Колумб Сангуудын дундаж, эсвэл 
жишиг багцын өгөөжөөс 
хамааруулсан баталгаа 

Унгар Засгийн Газрын бондын 
хүүгийн индексээс 15%-г хасан 
дүн 

Перу Сангуудын дундаж бодит 
өгөөжийн 50%, эсвэл нэрлэсэн 
өгөөжөөс 2%-г хассан дүн (аль 
бага нь)   

Польш Сангуудын дундаж бодит 
өгөөжийн 50%, эсвэл нэрлэсэн 
өгөөжөөс 4%-г хассан дүн (аль 
бага нь)   

Уругвай 2%-н бодит өгөөж эсвэл 
сангуудын дундаж нэрлэсэн 
өгөөжөөс 2%-г хассан дүн 

 
Харьцангуй өгөөжийн баталгаанууд нь 
бодит өгөөж болон инфляцын 
түвшнээс хамааран ихээхэн ялгаатай 
үр дүнд хүргэж болохыг Зураг 3-д 
Аргентин болон Чили улсуудын 
жишээгээр харуулав. Зурагт бодит 
өгөөжийг 5 хувь байхаар төсөөлсөн 
бөгөөд энэ нь Чилийн хувьд тэтгэврийн 
сангийн өгөөж нь инфляцаас үл 
хамааран 2.5 хувь байна гэсэн үг юм.  
Харин Аргентины хувьд инфляци бага 
байх үед баталгаат өгөөжийн хэмжээ 
нэрлэсэн өгөөжийн дунджаас 2 нэгж 
хувийг хассан дүнгээс буурахгүй бол 
инфляци өссөн үед баталгаат өгөөж 
буурна. Жишээлбэл, 10 хувийн 

 2 Харьцангуй өгөөжийн 
баталгаанууд  
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инфляцтай үед баталгаат өгөөж нь 
нэрлэсэн өгөөж 15.5 хувийн 70 хувь 
буюу 10.85 болж байгаа нь 0.7 хувийн 
бодит өгөөж гэсэн үг юм. 
 
 
 
 

 
 
Зарим орнуудад баталгаат өгөөжийг 
тооцох томьёо нь зах зээлийн жишиг 
индексүүдийг тэтгэврийн бусад 
сангуудын дундаж өгөөжтэй 
зэрэгцүүлж эсвэл орлуулан хэрэглэх 
элементийг агуулсан байдаг. Колумбад 
тэтгэврийн сангийн хуримтлалын тал 
нь хувийн тэтгэврийн сангуудын 
дундаж өгөөжийн 90 хувьтай тэнцэх 
өгөөжтэй байхаар зохицуулагддаг. 
Харин үлдэж буй талд ногдох өгөөж нь 
зах зээл дээрх хөрөнгө оруулалтын 
жишиг багцын өгөөжөөс  хамаардаг 
байна.   
 
Унгарт баталгааны хэмжээ нь жишиг 
багцын өгөөжөөс гадна тэтгэврийн 
баталгаат доод хэмжээтэй харьцуулах 
байдлаар тогтоогддог. Хэрэв 
тэтгэврийн сангийн өгөөж нь Засгийн 
Газрын бондын индексийн өгөөжөөс 15-
аас илүү хувиар бага бол зөрүүг нь 
тэтгэврийн сангууд даатгуулагчид 
нөхөж олгох үүрэг хүлээдэг. Харин 
хөрөнгө оруулалтын орлого нь бондын 
индексээс 40 хувиар илүү бол нөөцийн 
санд хуваарилж болдог байна.            

Баталгааны Санхүүжилт 
Баталгааг санхүүжүүлэх хэд хэдэн арга 
зам байдаг: 

● Тэтгэврийн сангуудын өөрийн эх 
үүсвэрээр  

● Сангийн менежерийн хөрөнгөөс 
● Баталгааны төвлөрсөн сангаас 
● Засгийн Газраас 

Сангийн бодит өгөөж нь баталгаат 
өгөөжөөс буурсан тохиолдолд дээрх 
арга замуудын аль нэгийг дангаар буюу 
хослуулан хэрэглэдэг.  
 
Латин Америкт юуны түрүүнд 
тэтгэврийн сангийн өөрийн эх 
үүсвэрээр байгуулсан нөөцийн сангаас 
баталгааг хангадаг. Энэ баталгааг хангах 
эх үүсвэрийг бүрдүүлэх зорилгоор 
Аргентин болон Чилид тэтгэврийн сан 
системийн дунджаас 30-50 хувиар 
давсан өгөөж олсон тохиолдолд давсан 
хэсгийг нь нөөцийн санд хуваарилах, 
сангийн менежерүүдийг тэтгэврийн 
сангаас тусдаа санг өөрийн эх 
үүсвэрээр байгуулах зэрэг шаардлагыг 
тавьдаг. Жишээлбэл Аргентинд 
сангийн менежерүүдийг 3 сая 
долларын, эсвэл тэтгэврийн сангийн 2 
хувьтай тэнцэх хэмжээний (аль ихийг 
нь) тусгай санг өөрийн эх үүсвэрээр 
бүрдүүлэх шаардлага тавьдаг байна.  
Аргентинд өгөөжийн зөрүүнээс 
үүдэлтэй баталгааг хангахдаа 
нэгдүгээрт нөөцийн сангаас, 
хоёрдугаарт менежерийн тусгай 
нөөцөөс, гуравдугаарт менежерийн 
хувийн хөрөнгөнөөс гэсэн дарааллаар 
хөрөнгийг гаргуулдаг. Хэрэв энэ бүх 
боломж шахагдвал тухайн тэтгэврийн 
санг хааж үлдсэн зөрүүг нь Засгийн 
Газраас гаргадаг.  Латин Америкийн 
бусад орнуудад ч баталгааг хангах 
процесс ийм дарааллаар явагддаг.  
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Харин Унгар болон Польшид тэтгэвэр 
авагчдыг эрсдэлээс хамгаалах 
зорилгоор тэтгэврийн баталгааны 
төвлөрсөн санг байгуулсан.  
Унгарчуудын төлж буй шимтгэлийн 
0.3-0.5 хувь нь баталгааны төвлөрсөн 
санд хуваарилагддаг бөгөөд энэ санг 
тэтгэврийн нийт сангийн 0.3-1.5 хувьтай 
тэнцэх хэмжээний хөрөнгөтэй байлгах 
зорилт тавьдаг. Харин Польшид энэ 
хэмжээг 0.1 хувь байлгахаар зорьдог 
байна. Тэтгэврийн баталгааг хангах 
шаардлага гарсан үед мөн тодорхой 
дарааллыг баримталж сангуудаас 
хөрөнгө гаргана. Унгарт  заасан 
хэмжээнээс илүү гарсан өгөөжийн 
тодорхой хувийг нөөцийн санд 
хуваарилдаг бол Польшид тэтгэврийн 
тухайн сангийн 3-5 хувьтай тэнцэх 
хөрөнгийг нөөцийн санд байлгадаг. 
Эдгээр сангууд шавхагдсан үед 
төвлөрсөн сангаас хөрөнгө гаргах 
бөгөөд төвлөрсөн сан мөнгөгүй болсон 
бол улсын төсвөөс баталгааг хангадаг.  

Баталгаатай холбоотой 
эрсдэлүүд 
Хадгаламжийн даатгал гэх мэт хөрөнгө 
оруулалтын хамгаалалтын бүхий л 
хэлбэрүүд нь “ёс доройтол” (moral 
hazard) гэж нэрлэгдэх асуудлыг 
дагуулдаг бөгөөд энэ нь тэтгэврийн 
сангийн баталгаанд ч мөн адил 
хамаатай. Өөрөөр хэлбэл сангийн 
хөрөнгө оруулалтын өгөөжид  баталгаа 
гаргаснаар сангийн менежерүүдэд 
баталгааг хангах нөхцөл байдал 
үүсгэхгүйн тулд илүү анхааралтай 
ажиллах биш харин ч илүү эрсдэлтэй 
хөрөнгө оруулалтыг хийх сэдлийг 
төрүүлдэг.  
 
Энэ асуудлаас сэргийлэхийн тулд 
бодлого боловсруулагчид хэд хэдэн 
арга хэмжээ авч болно. Нэгдүгээрт, 
баталгаа хангагдах нөхцөл байдал 

үүссэн үед баталгааны тодорхой хэсэг 
нь сангийн өөрийн хөрөнгөөс, эсвэл 
сангийн менежерийн хувийн хөрөнгөөс 
санхүүжигддэг байхаар зохицуулж 
болно.  Нөхцөл байдал хамгийн 
муугаар эргэж баталгааг хангахын тулд 
Засгийн Газар зайлшгүй оролцох 
шаардлагатай болсон үед ийм байдалд 
хүргэсэн сангийн менежерүүд нь сангаа 
хаалгах зэргээр өндөр хохирол 
амсахаар зохицуулалт хийх нь зүйтэй.  
Хоёрдугаарт сангийн менежерүүдийг 
эрсдэлтэй хөрөнгө оруулалт хэт их 
хэмжээгээр хийхгүй байхаар хөрөнгө 
оруулалтын портфелийг хязгаарлаж 
болно. Гэвч ийм хязгаарлалт нь 
өрсөлдөөнийг боогдуулж 
диверсификаци хийх боломжийг 
багасгадаг сул талтай.  
 
Хөрөнгө оруулалтын өгөөжийн 
баталгаа болон портфельд тавигдах 
хязгаарлалтын хослол нь олон оронд 
тэтгэврийн сангийн менежерүүдийн 
үйл ажиллагаанд  нөлөөлж байна. 
Нийтийн дундаж жишгээс хэт хазайж, 
баталгааг хангуулах нөхцөл байдал 
үүсгэн санхүүгийн хохирол хүлээхгүйн 
тул сангийн менежерүүд бүгд хөрөнгө 
оруулалтын ижил портфель үүсгэх 
хандлагатай болдог. Жишээлбэл, 
Чилийн хөрөнгө оруулалтын сангууд 
портфелийнхоо 30 орчим хувийг 
хувьцаа, үнэт цаас, бондод 
байршуулдаг бөгөөд энэ хувийн 
жингийн стандарт хазайлт нь зөвхөн 1.6 
хувь байна.     
 
Тэтгэврийн сангийн хөрөнгө 
оруулалтын үр дүнг харьцангуй богино 
хугацааны дотор дүгнэдэг тул 
менежерүүд хэлбэлзэлтэй боловч үр 
ашиг өндөртэй байж болох санхүүгийн 
хэрэгсэлд хөрөнгө оруулалт хийхээс 
болгоомжилдог бөгөөд энэ нь сангийн 
менежерүүд бүгд ижил төстэй 
портфель үүсгэх нэг хүчин зүйл 
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болдог. Тэтгэвэр нь урт хугацаанд 
гардаг мөнгөн урсгал тул ийм байдлаар 
богино хугацаат хэрэгслүүдээс эрс 
татгалзах нь оновчтой зүйл биш. 
Иймээс Чили улс тэтгэврийн сангийн 
үйл ажиллагааг дүгнэх хугацаагаа 1 
жилээс 3  жил болгон уртасгасан бол 
Польш улс анхнаасаа 2 жилээр 
дүгнэдэг тогтолцоог сонгон авсан 
байдаг.  
 
Тэтгэврийн санд баталгаа гаргахын 
магадгүй хамгийн том  эрсдэл нь 
болзошгүй зардал бөгөөд ямар 
хэмжээний зардал гарч болох нь 
тэтгэврийн тогтолцооны харилцаанд 
оролцогчид болон Засгийн Газарт 
тодорхой байдаггүй. Ийм тодорхойгүй 
байдлын улмаас Засгийн Газар нь 
хэрвээ болзошгүй зардлын талаар 
бүрэн мэдэж байсан бол санал 
болгохооргүй тийм их хэмжээний 
зардал шаардсан баталгааг амладаг 
бөгөөд энэ нь ялангуяа абсолют 
баталгааны үед элбэг тохиолддог.     
  
Санхүүгийн үүсмэл зах зээлд 
ашиглагддаг опцион хэлцлийг үнэлэх 
загвараар төрөл бүрийн баталгаа 
гаргахын нийт зардлыг тооцож болдог. 
Харьцангуй боломжийн гэж үзэж 
болохоор төсөөллүүд дээр үндэслэсэн 
тооцооллоор абсолют болон 
харьцангуй өгөөжийн баталгааг гаргах  
жилийн зардал нь нийт хөрөнгийн 4 – 7 
хувьтай тэнцүү байдаг.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дүгнэлт, Зөвлөмжүүд 
 

▪ Тэтгэврийн сангаас хийсэн хөрөнгө 
оруулалтын өгөөжид баталгаа 
гаргах нь тэтгэврийн шинэчлэлийг 
дэмжих нэг арга хэлбэр юм. 
 

▪ Гэвч  тааруухан тооцоолж гаргасан 
баталгаа нь шинэчлэлд саад болж 
их хэмжээний өр төлбөр үүсгэж 
болно. 
 

▪ Баталгаа гаргахтай холбоотой 
зардал нь аль болохоор тодорхой 
байх шаардлагатай. 
 

▪ Опцион хэлцлийг үнэлэх загвараар 
баталгаа гаргахтай холбоотой 
зардлыг тооцож, баталгааны төрөл, 
хамрах хүрээ ямар байвал зохих 
талаарх мэдээллийг гаргах 
боломжтой. 
 

▪ Баталгааг санхүүжүүлэх зорилгоор 
тусдаа сан байгуулахыг сангийн 
менежерүүдээс шаардсанаар ил 
тод санхүүжилтийн механизмыг 
бий болгож, сангийн 
менежерүүдэд сангаа алдагдалд 
оруулахгүй байхаар ажиллах 
сэдлийг бий болгодог.  
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