
 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ТЭТГЭВРИЙН 
ШИНЭЧЛЭЛД  ӨРГӨХ САНАЛ 

 
Илтгэгч: Далрайн Даваасамбуу 

 
Монгол Улсаас ИБУИНВ Улсад суугаа 
Онц бөгөөд бүрэн эрхт Элчин Сайд 

 
Аливаа орны хөгжлийн тулгын гурван чулуу нь хүн, үйлдвэрлэлийн бааз, хуримтлал гэж ярих нь бий ажээ. Элчин сайд 
Д Даваасамбуу  хуримтлалын нэгэн чухал хэсэг болох тэтгэврийн хадгаламжийн талаар ярив.   

 
Дэлхийд гайхагдах нөөцтэй зэс, алтны Оюу толгойн орд, нүүрсний Таван толгойн орд зэргийг эдийн 
засгийн эргэлтэд ойрын 5 жилийн дотор оруулах боломж бүрдэж, Монголын амьдралд нааштай эргэлт 
гарч магадгүй байгаа юм. 
 
Энэ үеийг ашиглаж бид хэзээ ч хүний дор орохгүй, боловсон хүчний нөөцтэй, мэдлэг оюун ухаан, нөөц, 
баялагийг хосолсон үйлдвэрлэлийн өрсөлдөх чадвар бүхий баазтай болохыг зорьж байна. Энэ ч утгаараа 
манай төр, засаг Монголын хөгжлийн ирэх 20 жилийн стратегийг боловсруулж байгаа. Дотоод хуримтлал 
бидэнд нэн чухал бөгөөд Монгол улсын эдийн засгийн хийгээд улс төрийн тусгаар тогтнолын үндсийн 
үндэс, гол мотор-хөдөлгүүр болно.    
Манайд энэ хөдөлгүүр хөлөө бүрэн олоогүй байна.  Хуримтлалын гол эх үүсвэр бол иргэдийн хадгаламж 
бөгөөд Япон, Өмнөд Солонгос, Хятад зэрэг орнуудын хөгжлийн амжилтын нэгэн үндэс нь иргэдийнх нь 
мөнгө хураадаг, хадгалдаг уламжлал, түүнийг нь дэмжиж баталгаажуулдаг төрийн бодлого, санхүү, 
мөнгөний найдвартай, тогтвортой тогтолцоо юм. Өнөөдөр Япон, Тайван, Өмнөд Солонгос, Хятадын хотын 
иргэд өөрсдийн орлогын 20 гаруй хувийг хадгалдаг гэсэн тооцоо байдаг юм билээ.  
Хөгжлийн манлайд хүрч буй орнуудын туршлагаас үзэхэд өндөр насны тэтгэврийг хувь хүмүүсийн 
хадгаламжийн хэлбэрт оруулж байгаа явдал юм. 
Бидний суугаа Британид 2012 оны үеэс эхэлж тэтгэврийг хадгаламжийн хэлбэрт оруулах зарчмын 
тохиролцоонд хүрч нарийвчилсан боловсруулалт хийж байна.  
   
Хуримтлал бүрдүүлэхэд бидэнд байгалийн баялагад түшиглэн хөгжиж буй Австрали, Канад, Чили зэрэг 
орнуудын туршлага ойрхон байж магадгүй юм. Шавхагдах эрдэс баялагаас олз олж буй үедээ хүмүүсээ 
хадгаламжийн нөөцтэй болгож, улмаар улсынхаа хөгжлийн ирээдүйг тодорхойлох хуримтлал, капиталтай 
болохыг эрхэмлэдэг бололтой.  
20 сая хүнтэй Австрали сүүлийн 15 жилд тасралтгүй өсөлттэй хөгжлээ.  
Файнэншиэл Таймс сонины 2006 оны 9 дүгээр сарын 6-ны Австралийн талаарх нийтлэлээс иш татъяа:  
 
Австрали нь хадгаламжийн хэмжээгээрээ сүүлийн хэдэн жилд дэлхийн 4 дэх гүрэн болсон бөгөөд энэхүү 
хэмжээнд хүрэхэд өндөр насны албан журмын тэтгэврийн хадгаламжийн тогтолцоо голчлон нөлөөлсөн. 
Энэхүү тогтолцоо нь “жилийн нэмэгдэл ” нэртэйгээр олонд алдаршсан тэтгэврийн сан агаад ганцхан жилд 
35,0 тэрбум австрали доллар (Нэг австрали доллар 0,75 ам доллартой тэнцдэг,  үүгээр тооцоход 26,0 
тэрбум ам доллар)-г сангийн менежерүүдэд гардуулж үржүүлгэж байна.  (Australia is home to the world’s 
fourth largest pool of savings, thanks largely to a compulsory employee retirement savings system-known as 
“super-annuation” - which hands fund managers A$35 bn a year.) 
 
Тэтгэврийн хадгаламжийн албан журмын тогтолцоог анхандаа пүүс, компаниудын ажиллагсдаас эхэлж 
байсан бөгөөд үүнийг өргөжүүлсээр өнөөдөр хүн амын 90 хувьд хүрээд буй ажээ.       
 
Дээр дурдсан хийгээд Британи зэрэг орнуудын туршлага, тэтгэврийн тогтолцооны цаашдын чиглэлийг 
үндэслэн Монголын онцлогийг бодолцсон тэтгэврийн хадгаламжийн албан журмын тогтолцоог 2008-2009 
оноос эхлэн манайд дэс дараатай нэвтрүүлж эхлэх нь зүйтэй гэж үзэж байна.  
 
Энэхүү тогтолцоог нэвтрүүлэхдээ дараах онцлогтойгоор нэвтрүүлэх нь зүйтэй болов уу? 
 

 Хувь хүн, пүүс, компани тэтгэврийн хадгаламжинд хандив, шимтгэл оруулбал төр, засаг тийм 
хэмжээний эсвэл тодорхой хэмжээний хандивыг дансанд оруулж, сан бүрдүүлэх. Ажил олгогчтой 
гэрээтэй ажиллагсдын тэтгэврийн хадгаламж 3-н эх үүсвэр (хувь хүн, ажил олгогч, төр тус адилхан 5 
хувь байж болох талтай). Үүнд төсвийн байгууллагууд бас хамаарна. Өөрөөр хэлбэл төр өөрийн 
хандив шимтгэлийг оруулахын хамт төсвийн байгууллагын оруулах шимтгэлийг бас хариуцна.  Энэ 
зарчим нь пүүс, байгуулагад хүмүүс тогтвортой ажиллах сонирхлыг төрүүлэх бас нэг давуу талтай.  

 Тэтгэврийн сангийн хөрөнгийн найдвартай байдлыг хангах явдлыг тэргүүн зэргийн бодлого болгон 
тавьж, хуульчлан, иргэдийн итгэлийг хангахад онцгой анхаарах: Үүнд цугларсан хөрөнгийн ихэнхийг 
өрнөдийн найдвартай орнуудын засгийн газрын бонд худалдан авахад зориулан олох ашиг (Return 



rate) жилд 4-5 хувийн хэмжээнд барьж, иргэдийн тэтгэврийн санг арвижуулж байх. Сангийн үлдэх 
хэсгийг өөрийн засгийн газрын бонд худалдан авахад зориулж төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх, 
нөгөө талаас бондын хүүгээр тэтгэврийн санг дэмжиж арвижуулах.  

 Улсын хэмжээнд суурь мөнгөн хөрөнгө нэмэгдэж (тэтгэврийн хадгаламж өсч улмаар банкинд орж, 
эргэлтэд орохыг хэлж байна.)  байвал төсвийн алдагдлын өсөлтийг нийтээр, улс төрийн намуудын 
хүрээнд зөвшөлцөж, санхүүгийн байдал холын хугацаандаа эрүүлжиж буйн шинж тэмдэг гэж үзэх 
учиртай. Нэгэн тайлбар хийхэд өнөөгийн тэтгэврийн шимтгэлээр одоогийн тэтгэврийн санхүүжилт 
хийдэг өнөөгийн практик үгүй болж, төсвийн алдагдал энэ хэмжээгээр нэмэгдэнэ. Энэ алдагдлыг 
нөхөх арга олдоно биз ээ. Эрдэс баялагийн үнэ нэг хэсэгтээ өндөр хэмжээнд байна байх аа.  

 
2010 онд байх төсөөллөөр тооцоход 200,0 шахам   мянган өндөр настныг хамарсан 150,0 сая ам 
долларын асуудал. Гацхүү зөв бодлого, цогц арга хэмжээ хэрэгтэй. Ирээдүйд тэтгэврийн хадгаламж 
нэмэгдэж, төсвийн ачаалал багасна. Зэс алтны үнэ өндөр байгаа хийгээд эдгээр баялагыг ашиглаж 
байхдаа тэтгэврийн хадгаламжийн тогтолцоог бүрдүүлж авах нь цаг үеэ олсон арга хэмжээ болно.   

 

 Тэтгэврийн хадгаламжийн албан журмын тогтолцоонд аль болох олон иргэдийг хамруулах 
зарчим баримтлах. Үүний тулд хуульчлан тогтоох зарчим, журам гэвэл: Хөдөлмөр эрхэлж, цалин 

авдаг иргэн бүхэн нас үл харгалзан тэтгэврийн шимтгэл төлнө. 
Орлогыг нь тодорхойлох боломжгүй малчид, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийн хувьд улсын дундаж 
цалингийн 80 хувьтай тэнцэх цалингаас хамааруулан шимтгэлийг хувь хүн, улс адил хэмжээгээр 
төлөх, тухайлбал 5 хувиар тогтоож хуульчлах талтай. Хувь хүн 5 хувь төлбөл улс 5 хувийг бас төлөх 
жишээтэй. Бага орлоготой эмзэг бүлгийн иргэдийн хадгаламжийн шимтгэлийг  тэдэнд олгодог 
халамжийн сангаас нь төлүүлж, дансанд нь хийж өгөх. Шимтгэл бодох цалин-орлого гэвэл 
амьжиргааны доод түвшингийн хэмжээгээр тогтоох. Малчдын шимтгэл төлөх жишиг цалин, 
амьжиргааны доод түвшинг жил бүр УИХ-д танилцуулж, Засгийн газраас баталж байхаар хуульчлах. 
Гадаад орнуудад ажиллаж амьдрагчид жишиг цалинг үндэслэн тэтгэврийн хадгаламжинд 
хандив шимтгэлээ оруулбал төр мөн адил хандаж, ногдох шимтгэлээ оруулж урамшуулах нь 
зүйтэй.  

 Нэртэй зартай компаниуд өөрсдийн ажиллагсдад зориулсан өндөр настны нэмэгдэл тэтгэврийн 
сантай байхыг үгүйсгэхгүй. Энэ талаар Британи бол хамгийн их туршлагатай орон болно.        

 
 
 
Гарах үр дүн 

 
1. Иргэдийн ирэдүйдээ, төр засагтаа итгэх итгэл нэмэгдэнэ. 
2. 20-30 жилийн дараа монголчууд дундаж орлоготой, өндөр хуримтлал бүхий хөгжиж буй орон болох 

нөхцөл хангагдана.  
3. Хадгаламж, хуримтлалын эх үүсвэр бий болж, хөрөнгийн санхүүгийн зах зээл үүсч, хөгжих боломжтой 

болно. 
4. Эрдэс баялагийн нөөцөө ашиглаж буй өнөө болон ирэх 40 жилийн хугацааны нааштай боломжийг 

ашиглаж, хөгжлийн эх үүсвэр болсон хуримтлалыг ард түмнээр дамжуулан бий болгоно. Бидний амь 
амжиргаанд дорвитой нөлөө үзүүлж болзошгүй  Оюу Толгойн зэс алтны ордыг 40 орчим жил ашиглах 
тооцоотой юм билээ.   

5. Иргэдийн үрэлгэн, санамсаргүй, ойр зуурын, хортой хэрэглээний өчүүхэн хэсгийг ирээдүйн амьдралын 
эх булагт оруулах, хүмүүсийн хадгаламжтай болох сонирхол нэмэгдэнэ.     

6. Архи, тамхи зэрэг муу зуршлаас аль болохоор хөндийрөхийг хадгаламж, хөрөнгөтэй хүмүүс хичээх 
болно.  

7. Тэтгэврийн шимтгэлээ иргэд өөрсдөө хянаж, үнэн зөвөөр тооцуулан авч дансандаа хийлгэж авдаг 
болно.    

8. Тэтгэврийн хадгаламжийн талаарх төрийн зардал ирээдүйдээ багасах боломж бүрдэнэ.  

 


