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НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН ОРЛОГО 
 

      Нийгмийн даатгалын санд энэ оны 9 дүгээр 
сарын байдлаар нийт 1,438.9 тэрбум төгрөгийн 
орлого төвлөрүүлсэн нь өмнөх оны мөн үетэй 
харьцуулахад 362.5 тэрбум төгрөгөөр өсчээ.   
     Ажил олгогч, даатгуулагчаас төлсөн  
шимтгэлийн орлогыг дараах байдлаар нийгмийн 
даатгалын сангуудад хуваарилсан байна. Үүнд :  

 Тэтгэврийн даатгалын санд 86.9% буюу 1,250.8 
тэрбум төгрөг; 

 Тэтгэмжийн даатгалын санд 6.2% буюу 89.2 
тэрбум төгрөг; 

 ҮОМШӨ-ний даатгалын санд 5.2% буюу 75.2 
тэрбум төгрөг; 

 Ажилгүйдлийн даатгалын санд 1.7% буюу 23.7 
тэрбум төгрөг; 

 

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН ЗАРЛАГА 
 

2021 оны 9 дүгээр сарын байдлаар нийгмийн 
даатгалын сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр, 
зардалд нийт 1,885.2 тэрбум төгрөг зарцуулжээ. 
Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад сангийн 
зардал 73.2 тэрбум төгрөгөөр өссөн байна. 
 
 
 
 
 

 

ТЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛЫН САН 
 

Тэтгэврийн даатгалын санд 9 дүгээр сарын 
байдлаар 1,250.8 тэрбум төгрөгийн орлогыг 
төвлөрүүлэн улсын төсвөөс 380.4 тэрбум төгрөгийг 
хүлээн авсан. Тус сангаас өндөр насны, тахир 
дутуугийн, тэжээгчээ алдсаны, цэргийн тэтгэвэр 
авагч 454.3 мянган  хүний тэтгэвэрт 1,702.2 тэрбум 
төгрөг зарцуулав.  Нийт 78.6 хувь буюу 1,337.4 
тэрбум төгрөгийг өндөр насны тэтгэвэр авагч 350.1 
мянган хүний тэтгэвэрт зарцуулсан байна.  
 

 

Нийгмийн даатгалын санд  2021  оны 9 дүгээр сарын 30-ны байдлаар 1,438.9 тэрбум 

төгрөгийн сангийн орлого төвлөрүүлж, орлогын төлөвлөгөөг 112.1 хувиар биелүүлсэн байна.  

Давхардсан тоогоор 632.4 мянган хүний тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр, зардалд нийт 1,885.2 

тэрбум төгрөг зарцууллаа. 1995 оноос өмнө  тэтгэвэр тогтоосон иргэдийн болон цэргийн 

албан хаагчийн тэтгэвэр, зарим иргэний тэтгэврийг нэмэгдүүлэх, нийгмийн даатгалын 

шимтгэлээс чөлөөлөх арга хэмжээний зардалд улсын төсвөөс 448.5 тэрбум төгрөгийг 

нийгмийн даатгалын санд шилжүүлэв. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 0.8 тэрбум 

төгрөгийг шилжүүлэв. 

 

  

 

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН САРЫН МЭДЭЭНИЙ 
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ТЭТГЭМЖИЙН ДААТГАЛЫН САН 
 

Тэтгэмжийн даатгалын санд 89.2 тэрбум төгрөгийн 
орлогыг төвлөрүүлэн улсын төсвөөс 39.5 тэрбум 
төгрөгийг хүлээн авсан.  
Энэ оны 9 дүгээр сарын байдлаар тэтгэмжийн 
даатгалын сангаас хөдөлмөрийн чадвар түр 
алдсаны, жирэмсний болон амаржсаны, 
оршуулгын тэтгэмж авсан 153.8 мянган хүний 
тэтгэмжид 122.4 тэрбум  төгрөг зарцуулсан байна. 
Нийт тэтгэмжид зарцуулсан хөрөнгийн 92.3 тэрбум 
төгрөг буюу 75.4 хувийг жирэмсний болон 
амаржсаны тэтгэмж эзэлж байна. 

 

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСОЛ, МЭРГЭЖЛЭЭС 
ШАЛТГААЛСАН ӨВЧНИЙ ДААТГАЛЫН САН 

 
Тус санд 75.2 тэрбум төгрөгийн орлого 
төвлөрүүлэн улсын төсвөөс 2.5 тэрбум төгрөгийг 
хүлээн авсан. Энэ оны 9 дүгээр сарын байдлаар 
тахир дутуугийн болон тэжээгчээ алдсаны 
тэтгэвэр,  хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны 
тэтгэмж, хөдөлмөрийн чадвар нөхөн сэргээхтэй  
холбогдсон төлбөр,  рашаан сувилалд ирж, буцах 
болон сувиллын зардалд нийт 21.2 тэрбум төгрөг 
зарцуулж, 5.0 мянган хүнд тэтгэвэр, тэтгэмж, 
төлбөр, зардал олгов. 
 

ҮОМШӨ-ний даатгалын  сангийн  зарлага, сая 
төгрөгөөр 

Төрөл 
2020 оны 9 

сар 
2021 оны 9  

сар 
Зөрүү 

Тахир дутуугийн 18 519.0 18 322.9 -196.1 
 
Тэжээгчээ алдсаны 2 252.4 2 159.4 -93.0 

 
Тэтгэмж, төлбөрийн                  

734.4 525.9 -208.5 

 
Сувиллын 

421.5 84.2 -337.3 

Нийт дүн 21 927.3 21 092.4 -834.9 

АЖИЛГҮЙДЛИЙН ДААТГАЛЫН САН 
 

Ажилгүйдлийн  даатгалын санд 9 дүгээр сарын 
байдлаар нийт 23.7 тэрбум төгрөгийн орлого 
төвлөрүүлэн 26.1 тэрбум төгрөгийг улсын төсвөөс 
хүлээн авч, 19.3 мянган хүний ажилгүйдлийн 
тэтгэмжид 39.4 тэрбум төгрөг  зарцуулав. Сангийн 
орлого өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 2.0 
тэрбум төгрөгөөр өсч, зарлага 1.7 тэрбум 
төгрөгөөр өссөн байна.   
 

 

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛИЙН 
АВЛАГА 

 
Энэ оны 9 дүгээр сарын байдлаар нийгмийн 
даатгалын шимтгэлийн авлага 330.2 тэрбум төгрөг 
байна. Нийт шимтгэлийн авлагын 93.7 хувь буюу 
309.5 тэрбум төгрөгийг аж ахуйн нэгж, 
байгууллагуудын авлага эзэлж байна.   
Мөн авлагын 50.9 хувийг 121 ба түүнээс дээш 
хоногтой хуримтлагдсан авлагын дүн эзэлж байна. 
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НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛ 

 
Нийгмийн даатгалын байгууллагын үйл 
ажиллагааны зардалд 9 дүгээр сарын байдлаар 
нийт 20,447.7 сая төгрөг зарцуулахаас 18,515.7 сая 
төгрөг зарцуулж, 1,932.0 сая төгрөг хэмнэсэн 
байна. Уг зардал нь өмнөх оны мөн үетэй 
харьцуулахад 0.3% буюу 53.5  сая төгрөгөөр 
буурсан байна. 

Үйл ажиллагааны зардал, сая төгрөгөөр 

Үзүүлэлт 
2020 
оны 9 
сар 

2021 
оны 9 
сар 

Өөрчлөлт 

Дүн Хувь 

Цалингийн сан, 
нийгмийн 
даатгалын 
шимтгэл 

 

15 176.9 15 377.5 200.6 1.3 

Бараа 
үйлчилгээний 
бусад зардал 

3 392.3 3 138.2 -254.1 -7.5 

Дүн 18 569.2 18 515.7 -53.5 -0.3 
 

 

Нийгмийн 

даатгалын 

ерөнхий газрын 

цахим хуудас 
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