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ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ТАТВАРЫН ХЭЛТСИЙН 2021 ОНЫ 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 

 

Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт 
шинжилгээ, үнэлгээ хийх, мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх журамд заасанчлан  Хан-
Уул дүүргийн татварын хэлтсийн 2021 оны үйл ажиллагааны тайланг Нийслэлийн  засаг 
даргын 2017 оны А/335 захирамжаар батлагдсан журмын дагуу боловсруулан 
тайлагналаа. 

 

НЭГ. БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ХҮРЭЭНД 

Тайлант хугацаанд ТЕГ-ын даргын  Зохион байгуулалтын бүтэц, орон тоог батлах 
тухай 2020 оны 5 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/103 тоот  тушаалаар 85 орон тоо 
батлагдснаас  2020 оны 11 дүгээр сарын 30-ны байдлаар Удирдах албан тушаалтан-7 
ТУБ-55, хураагч 17, үйлчилгээний ажилтан-9 нийт 88 албан хаагч ажиллаж байна.  

 

Тайлан бүртгэлийн ажлын талаар: 

 

Төрийн Аудитын тухай хуулийн дагуу Нийслэл дэх Төрийн Аудитийн Газарт 2020 

оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусгавар болсон, аккруэл сууриар бэлтгэгдсэн 

жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд аудит хийлгүүлэн ‘‘УБНББОУС, түүнд нийцүүлэн 

Сангийн сайдын баталсан заавар, журмуудын дагуу материаллаг алдаагүй, үнэн зөв 

шударга илэрхийлэгдсэн зөрчилгүй‘’ “Зөвлөмж” –тэй дүгнэлт авлаа. 2019 оны аудитын 

явцын шалгалтаар өгсөн заавар зөвлөмжийн дагуу 2020 оны жилийн эцсийн санхүүгийн 

тайланг хуульд нийцүүлэн үнэн зөв алдаагүй гаргаж ажиллаа. Хэлтсийн үйл ажиллагааг 

жигд, тасралтгүй явуулах ажлын хүрээнд холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллах 

гэрээг байгуулан хамтран ажиллаж байна.  

Гарсан ажил гүйлгээг тухай бүрт нь Санхүүгийн програмд бүртгэн бичилт хийж 

данс бүрийн орлого зарлагыг хөтлөн үлдэгдлийг гарган хяналт тавин ажиллалаа. 

 2021 оны 8-р сарын байдлаарх Бараа материалын болон үнэт цаасны тооцоог 

хийж орлого зарлагын гүйлгээг тухай  бүр журмын дагуу хийж үр дүнг тооцож ,барааны 

хөдлөл хөдөлгөөнийг сайтад бүртгэн хөтөллөө. 

НББ-ийн хуульд заасны дагуу  2021 оны хагас жилийн Санхүүгийн тайланг гарган 

хуулийн хугацаанд нь Э-тайлан сайтад шивсэн. 

Сар бүрын 05-ны дотор НДШ-ийн тайлан, Улирал бүр Цалин, хөдөлмөрийн хөлс, 

тэдгээртэй адилтгах орлогоос суутгасан татвар (ТТ-11) тайланг боловсруулан илгээж 

байна.  

Нярав ажлаасаа гарсантай холбоотойгоор холбогдох тайлан мэдээг бэлтгэн 

үндсэн ажилтайгаа хавсран гүйцэтгэж байна. 

 

Аудитын зөвлөмжийн дагуу хийж байгаа ажлын талаар                                                                                                                                  

НИЙСЛЭЛИЙН АУДИТЫН газрын өгсөн зөвлөмжийн биелүүлэх талаар дараах 

ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ.Үүнд: 
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1. Бараа материал болон үндсэн хөрөнгийн бүртгэлийг залруулж, НББ-ийн тухай 

хууль, Төсөвт байгууллагад мөрдөх НББ-ийн бүртгэлийн дансны зааврыг мөрдөн 

ажиллаж байна.  

2. Нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх, санхүүгийн тайлангийн мэдээллийг үнэн зөв 

гаргах тал дээр анхаарч ажиллаж байна.  

3. Шилэн дансны мэдээний хэтрэлт хэмнэлтийн тайлбарыг бичин хугацаа 

хоцроолгүй тухай бүрт нь оруулж, зөвлөмжийн дагуу алдаа дутагдлыг давтан 

гаргахгүй байх тал дээр анхаарч ажиллаж байна. 

4. Тайлант хугацаанд хийгдсэн худалдан авалт, ажил үйлчилгээний төлбөрийн 

Ибаримтыг тухай бүрт нь системд бүртгүүлэн хэвлэж анхан шатны баримтын 

бүрдэлд хавсарган, алдаа дутагдлыг давтан гаргахгүй байх тал дээр анхаарч 

ажиллаж байна. 

 

Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжүүлэлт болон санхүү, төсвийн ил тод 

байдлын хэрэгжилт: 

 

 Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжүүлэлтийн хүрээнд төсвийн орлогын 

мэдээг сар бүрийн 2-ны дотор хүргүүлэн ажиллаж байна. “Төсвийн хэмнэлтийн горимд 

шилжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” тогтоолийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан 

үйл ажиллагааны зардал хямдруулах, төсөв хэмнэх бодлого баримтлан өр авлага 

үүсгэхгүй байх тал дээр анхаарч ажиллаж байна.  

www.shilendans.gov.mn сайтад Ил тод байдал, шилэн дансны хэрэгжилтийг 

мөрдөж ажиллах, байршуулах ёстой мэдээ мэдээллийн цаг тухайд нь байршуулан 2021 

оны 9 дугаар сарын 02–ны өдрийн байдлаар шилэн дансны сайтад байршуулах ёстой 

нийт 97 мэдээллийг цаг тухай бүрт нь хугацаа хоцроолгүй байршуулан ажиллаж байна.  

Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ болон цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс 
дээш орлого, зарлагын ажил гүйлгээг сар бүр, 5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий 
худалдан авалтын гэрээг хийгдсэн тухай 
 

ХОЁР.   ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН  ОРЛОГЫН БҮРДҮҮЛЭЛТИЙН АЖЛЫН 
ХҮРЭЭНД 

Улс, орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөг жигд ханган биелүүлэх, татварын  
өр барагдуулалт, татварт хамрагдалтыг тэгш хүртээмжтэй байлгах, тайлан хүлээн 
авалтыг стандартын түвшинд хүргэн татвар төлөгчдөд үзүүлэх үйлчилгээг шуурхай 
болгон татварын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих, татвар хураалтын 
түвшинг дээшлүүлэх, мэдээ, тайланг гаргаж хүргүүлэн ажиллаласан байна.  

Төсвийн орлогын төлөвлөгөөг жигд ханган биелүүлэх, татварын өр 
барагдуулалт  

 

2021 оны 8 дугаар сарын 31-ны байдлаар  орон нутгийн төсөвт 51.526.114,0 мянган 
төгрөгийн татварын орлого төвлөрүүлэхээс 43.785.547,0 мянган төгрөгийн татварын 
орлого төвлөрүүлж төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийг   84.9% -тай биелүүлэн ажиллалаа. 

Улс, нийслэл, орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлтийг төсвийн нэр 
төрлөөр нь харьцуулбал: 

2021 оны  08 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар (мян/төг) 
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Төсвийн төрөл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл хувь 

УТТ 43.631.098,0 51.328.128,0 117.6% 

НТТ 49.909.176,0 41.842.031,0 83.8% 

ОНТ 51.526.114,0 43.785.547,0 84.9% 

Нийт 145.066.387,0           136.955.706,0 94.4 % 

 

Татвар төлөгчийг бүртгэх, нэмэлт өөрчлөлт оруулах, татвар төлөгчийг 
шилжүүлэх, эрэн сурвалжлах, бүртгэлээс хасах  

Татварын ерөнхий хууль /шинэчилсэн найруулга/ батлагдан хэрэгжиж эхэлсэнтэй 
холбоотойгоор татвар төлөгчийн бүртгэл, өөрчлөлт, хасалтыг тухай бүр татварын 
удирдлага, мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэж холбогдох өөрчлөлийг оруулан 
ажилласан.  

1. Татварын алба хооронд шилжиж буй татвар төлөгчийн бүртгэлийн мэдээлэл 
өөрчлөх хүсэлт тухай бүр бүртгэж, НӨАТ-ын суутган төлөгчөөр 57 иргэн, ҮХЭХ 
бусдад шилжүүлсэн 2 иргэн, бүртгэлийн мэдээлэл өөрчлүүлсэн 15 татвар 
төлөгчөөс ирүүлсэн хүсэлтийг тухай бүр  шийдвэрлэсэн байна. 

2. НӨАТ суутган төлөгчөөр бүртгэлтэй боловч дараалсан 12 сар тайлан ирүүлээгүй 
эсхүл ирүүлсэн боловч орлого олоогүй эсхүл олсон орлого нь  НӨАТ-ын тухай 
хуульд заасан 50.0 сая төгрөг болон түүнээс дээш хэмжээнд хүрээгүй 2 иргэнийг 
100 хувь хассан. 

3. Борлуулалтын орлого НӨАТ ногдох хэмжээнд хүрсэн нийт 228 иргэнээс НӨАТ 
суутган төлөгчөөр бүртгэгдсэн 25 иргэн, НӨАТ-ын хуулийн дагуу НӨАТ суутган 
төлөгчөөс чөлөөлөгдөх бараа ажил үйлчилгээтэй 8 иргэн, баримт буруу шивсэн 
4, татварын алба хооронд шилжсэн болон өөр дүүрэгт бүртгэлтэй 3 иргэн, үйл 
ажиллагаа зогссон 10 иргэн байна. 178 иргэнд ажиллагаа хийгдэж байна.  

4. Тайлант хугацааны эхэнд НӨАТТ-өөр бүртгэлтэй 164 иргэн, нэмэгдсэн 57 иргэн 
хасагдсан 2 иргэн, тайлант хугацааны эцэст 219 иргэн бүртгэлтэй байна. 

5. Нийслэлийн аудитын газраас 442 хөрөнгийг бүртгэх, Үл хөдлөх эд хөрөнгийн 
албан татварын ногдол оруулах судалгаа ирсэнээс 7 хөрөнгө нь аан дээр 
бүртгэлтэй байна. 5.904.446,0 мянган төгрөгийн үнэлгээтэй 24 хөрөнгөнд 
175.779,5 мянган төгрөгийн ногдол оруулсанаас 108.255,1 мянган төгрөгийн 
төлөлт хийсэн байна. 13 хөрөнгөнд татвар ногдуулахааргүй байна. Үүнд: 5 
хөрөнгө нь Нураагдсан / Дахин төлөвлөлтөд орсон/, 2 орон сууцны доод 
давхарын агуулах, 6 хөрөнгө орон сууцны зориулалттай амины орон сууц тул 
2018.11.12 өдрийн ТЕГ-аас НТГ-т ирүүлсэн 10/3740 тоот албан бичгээрх 
чиглэлийн дагуу татвар ногдуулахгүй болно. 398 хөрөнгөнд байцаагч нар 
ажиллагаа хийгдэж тайлбар авахаар хүлээгдэж байна.  

6. Шинээр бүртгэсэн үл хөдлөх хөрөнгийн тухай:  
16 иргэний 2.178.938,8 мянган төгрөгийн үнэлгээтэй 16 хөрөнгийг бүртгэж 
66.771,4 мянган төгрөгийн ногдол оруулсан.  

7. Хөрөнгийн бүртгэлийн өөрчлөлтийн тухай: Иргэний хүсэлт болон холбогдох 
материалыг                  үндэслэн 5 иргэний  хөрөнгийн зориулалт 5 иргэний 
хөрөнгийн эзэмшигчийн мэдээлэлд өөрчлөлт хийн, 1 иргэний хөрөнгийг 
бүртгэлээс хассан. 

8. 473иргэний хялбаршуулсан горимын хүсэлт ирүүлсэнийг 100% хүлээн авсан. 
Хүсэлт ирүүлсэн Татвар төлөгчийн мэдээллийг хянаж бүрэн шийдвэрлэсэн 
байна. 

9. Бусад болон төлбөр хураамжийн татвар төлөгчийн татварын төрлийн бүртгэлийн 
өөрчлөлтийг тухай бүр бүртгэх Хог хураамжийн төлбөрийн хувьд шинээр гэрээ 
хийсэн 26 газарыг бүргтгэн ажилласан. 
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Татвар төлөгчийн ирүүлсэн татварын тайлангийн ирцийг хангуулах,  
тайланд боловсруулалт хийх, залруулсан тайланг хүлээн авах, зөрчилтэй 
тайланг залруулаагүй тохиолдолд холбогдох нэгжид шилжүүлэх  

 

Тайлангийн ирцийн мэдээ 2021.08.31-ний байдлаар : 

1. НХАТ ирүүлбэл зохих 116, тайлан ирүүлсэн 19 -16 хувь 
2. НӨАТ ирүүлбэл зохих 273, тайлан ирүүлсэн 179-66 хувь 
3. СХХООСАТ ирүүлбэл зохих 179, тайлан ирүүлсэн 13- 7 хувь 

Иргэдийн шалгуур хангаагүй, алдаатай,  буцаасан төлөвтэй 212 татвар төлөгчийн 
тайланг залруулах ажиллагаа хийж нийт 190 тайланг засварлуулан хүлээн авч 22 
тайланг засварлуулахаар цахим захидал, мессежийг ТУНС-ээс хүргүүлэж, утсаар 
холбогдон ажиллаж байна. 

 

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хууль /цахим төлбөрийн баримтын 
систем/-ийн хэрэгжитийг ханган ажилласан талаар: 

1. ТЕГ-аас ирүүлсэн 2021.06.10-ны өдрийн 06/1355 тоот албан бичгээр ирүүлсэн 
чиглэлийг үндэслэн хэлтсээс хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан 
гаргасан.  

2. Худалдааны төвийн  лангуу түрээслэгчдийн судалгааг менежерээс шинэчлэн 
авч, түрээслэгчдийн ажлын байр нэг бүрээр орж үйл ажиллагаатай танилцан, 
байцаагчийн өөрийн гар утасны ‘’Тax Tub ‘’ аппликейшн ашиглан тухайн татвар 
төлөгч иргэний бүртгэлийн мэдээлэл үнэн зөв эсэх, ХХОАТ-ын тайлан 
тушаалтын байдал, цахим төлбөрийн баримт гаргалтын тоо, QR код бүхий 
наалтын мэдээлэл зэргийг шалгасан.  

3. Нийт  242 лангуу түрээслэгч хамрагдсан ба  шинээр 28 түрээслэгч гэрээ 
байгуулан  нэмэгдсэн   10 түрээслэгч гэрээ цуцлан хасагдсан байна.  

4. Төлбөрийн баримт олголтыг авч үзвэл тогтмол олгодог 185 түрээслэгч,    20 огт 
олгоогүй, QR код бүхий наалтын мэдээлэл болон лангуу түрээслэгч иргэний 
мэдээлэл хоорондоо зөрүүтэй  5 түрээслэгч,  татварын албанд хувь хүний 
орлогын албан татвар төлөгчөөр бүртгүүлж QR код бүхий наалт аваагүй  35 
түрээслэгч тус тус байсан. 

Ажлын үр дүнд  QR код бүхий наалт аваагүй шинэ 28 түрээслэгчид ТЕХ 
болон НӨАТТХуулийн талаарх зөвлөгөө өгч, бүртгэлжүүлсэн.  

5. Төлөвлөгөөний дагуу цахим төлбөрийн баримт олгох олон талт боломжуудаас 
аль хэлбэрийг нь сонгон олгох хүсэлтэй байгаа талаарх санал асуулга, 
асуумжийг боловсруулан  нийт   242 лангуу түрээслэгчдийг судалгаанд 
хамруулсан. 
Судалгаагаар: Кассын пос машинаар олгох хүсэлтэй 45 , QR код бүхий наалт 
ашиглах олгох  хүсэлтэй 88, программ ашиглан цахимаар олгох /Оньс, аравт гэх 
мэт/олгох хүсэлтэй 34, Ebarimt.mn-ээр борлуулалтын баримт шивэх төрлөөр 
олгох хүсэлтэй 11, Банкны картаар уншуулагчаар И-баримт шууд олгодог байх 
хүсэлтэй  64 түрээслэгч байна. 

1 2 3 4 5 

Кассын пос 
машинаар 
олгох 

QR код бүхий 
наалт 
ашиглах 

Программ 
ашиглан 
цахимаар 
олгох /Оньс, 
аравт гэх мэт/ 

Ebarimt.mn-ээр 
борлуулалтын 
баримт шивэх 

банкны 
картаар 
уншуулагчаар   
И-баримт 
шууд олгодог 
байх   

45 88 34 11 64 
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Их Наяд худалдааны төвд QR код бүхий наалтын мэдээлэл болон лангуу 
түрээслэгч иргэний мэдээлэл хоорондоо зөрүүтэй байсан 5 түрээслэгчийн мэдээллийн 
зөрүүг арилгаж,  татварын албанд хувь хүний орлогын албан татвар төлөгчөөр 
бүртгүүлж QR код бүхий наалт аваагүй  35 түрээслэгч тус тус бүрд QR код шинээр 
үүсгэсэн. Мөн гэмтсэн, уншигдахгүй байгаа 16 түрээслэгчдэд дахин хэвлэж өгч байна. 
Нийт 56 QR код хэвлэж түрээслэгч нарын лангуунд байршуулахад бэлэн болсон.  

Мөн Их Наяд худалдааны төвд дахин шалгалтыг 2021-08-18-ний өдөр зохион 
байгуулсан.  Шалгалтын явцад Худалдааны төвийн  лангуу түрээслэгчдийн ажлын байр 
нэг бүрээр орж үйл ажиллагаатай танилцан, байцаагчийн өөрийн гар утасны ‘’Тax Tub ‘’ 
аппликейшн ашиглан тухайн татвар төлөгч иргэний бүртгэлийн мэдээлэл үнэн зөв эсэх, 
цахим төлбөрийн баримт гаргалтын тоо, QR код бүхий наалтын мэдээлэл зэргийг 
шалгасан. Нийт 162 лангуу түрээслэгч хамрагдсан ба  шинээр 22 түрээслэгч гэрээ 
байгуулан  нэмэгдсэнийг бүртгэлжүүлж QR код бүхий наалтыг олгов. Мөн 3 түрээслэгч 
гэрээ цуцлан хасагдсан байна. Төлбөрийн баримт олголтыг авч үзвэл тогтмол сайн 
олгодог 103 түрээслэгч, хангалтгүй олгож байгаа 34 түрээслэгч, 25 түрээслэгч огт 
олгоогүй байна. QR код бүхий наалтыг гэмтээж хуулж авсан 4 түрээслэгчийн наалтыг 
дахин хэвлэж олгов. Цахим төлбөрийн баримт огт олгоогүй түрээслэгч нарт процесс 
ажиллагааг эхлүүлж шаардах хуудас гардуулж ТЕХ болон НӨАТТХуулийн талаарх 
зөвлөгөө мэдээлэл өгч ажилласан. 

 
Татварын хууль тогтоомжийг сурталчилах, татвар төлөгчийн ангилалд 
тохирсон сургалт, зохион байгуулах 

        Татварын албаны чиг үүрэг нь улс, орон нутгийн төсвийн орлогыг бүрдүүлэх, 
татварын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, татварын хууль тогтоомжийг 
хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, татвар төлөгчийг мэдээллээр ханган зөвлөгөө 
өгөх, сургалт, сурталчилгаа явуулах билээ. Дэлхий нийтийг хамарсан цар тахалтай 
холбоотойгоор Засгийн газраас бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн, хөл хорионы 
хүндрэлтэй цаг үед татвар төлөгчдийг мэдээллээр хангах,татварын үйлчилгээ, 
зөвлөгөөг цахимаар түргэн шуурхай, хүндрэл чирэгдэлгүй хүргэх хэрэгцээ шаардлага 
улам өссөн.  

Цахим үйлчилгээ: 

 Тус татварын хэлтэс нь 2021 оны 01 дүгээр сараас эхлэн “Цахим гарц,хялбар 
шийдэл” уриатайгаар хэлтсийн цахим хуудсанд ажлын өдрүүдэд татвар 
төлөгчдөөс ирүүлсэн асуултанд  хариулт өгөх тусгай хэсгийг байршуулан, 
байцаагч нарыг хуваарь гарган ажиллуулж, татвар төлөгч нараас асуусан 
асуултанд тогтмол хариулт өгөн ажиллаж байна. 
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 Хэлтсийн цахим хуудсанд автомат чатботын үйлчилгээг нэвтрүүлэн ажиллаж 
байна. Чатбот системийг нэвтрүүлснээр татвар төлөгчдөд дараах давуу талууд 
үүсэж байна. Үүнд: 

 Татвар төлөгчид татварын мэдээ, мэдээлийг ажлын бус цагаар хэзээ ч, хаанаас 
ч 24/7 авах боломжтой болсон. 

 Татвар төлөгч “Чат бот” системд нэг удаа бүртгүүлснээр зөвхөн тухайн татвар 
төлөгчдөд зориулсан мэдээ, мэдээлэл,Сургалтыг авах боломжтой болсон. 

 Татварын албанаас зохион байгуулж байгаа сургалт болон бусад мэдээ, 
мэдээллийг цаг алдалгүй авах боломжтой. 

 Масс мессеж явуулахад Монгол хэлээр 2000 тэмдэгтэд багтааж хүссэн цагтаа 
татвар төлөгчдөд хүргэх боломжтой болж байна. Өртөг нь 0 төгрөг. Мөн зөвхөн 
тухайн татвар төлөгчдөд зориулан тусгайлан бэлдсэн зөвлөгөө, мэдээллийг 
бэлтгэн 1 өдөрт 10000 татвар төлөгчдөд хүргэх боломжтой болж байна.  

 

 Мөн 2021 оны 01 дүгээр сараас цахимаар зөвлөгөө өгч үйлчилгээ үзүүлэх 4 
цонхыг нээн ажиллуулж татвар төлөгчдөөс ирүүлсэн асуултанд хариулт өгч, 
үйлчилгээг үзүүлэн ажиллаж байна.  
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   Татвар төлөгчдөдөө талархах, иргэд, аж ахуйн нэгжүүдийн хэрэгцээ шаардлагад 
тохирсон цахим сургалт зохион байгуулах, хүүхэд багачуудын татварын боловсролыг 
дээшлүүлэх, татварын хуулийг сурталчлан таниулах, татвар төлөх нийгмийн ухамсрыг 
дээшлүүлэх татвар төлөх соёлыг суулгах,хэвшүүлэх чиглэлийн дагуу дараах ажлуудыг 
хийж байна. Үүнд:  

1. Татварын ерөнхий газраас зохион байгуулсан арга хэмжээ, мэдээ, мэдээлэл  цахим 
сургалтууд, цахим хэлэлцүүлэг,цахим уулзалт  зэрэг цаг үеийн бүхий л мэдээ, 
мэдээллүүдийг өөрийн цахим хуудсаар тухай бүр мэдээлэн хэлтсийн албан хаагчдыг 
шэйр хийлгэн ажиллалаа.Эхний хагас жилд 399 мэдээ,мэдээллийг өөрийн цахим 
хуудсаар хүргэж 5482 удаа түгээгдсэн байна. 
2.  Ирээдүйн татвар төлөгч хүүхэд, багачуудын дунд зохион явуулсан гар зургийн 
уралдаан болон тик ток  уралдааны мэдээлэл болон удирдамжийг  албан бичгээр 
дүүргийн боловсролын хэлтсээр дамжуулан ЕБС-уудад хүргэснээр тус дүүргээс нийт 
180-аад хүүхэд бүтээлээ ирүүлснээс 12 хүүхэд  тусгай байрт шалгарсан байна.   
3. Татварын Ерөнхий Газар, Татварын Мэргэшсэн Зөвлөхийн Нийгэмлэг хамтран 
Татварын хуулийг хэн сайн мэдэх вэ?” 14 дэх удаагийн оюутны цахим тэмцээний цахим 
тэмцээний удирдамжийг ХУД-т үйл ажиллагаа эрхэлдэг их дээд сургуульд шуурхай 
хүргүүлэн ажиллаж тэдгээрээс Эдийн засгийн үндэсний дээд сургууль, Хангай дээд 
сургуулиуд оролцсон байна.  
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  Мөн тус татварын хэлтсийн дэд дарга И.Мөнхцэцэг iToim.mn цахим сайтад ”Бид 
татвар төлөгч нартаа талархах ёстой” ярилцлагыг өгөн мэндчилгээ дэвшүүллээ.  

 

Хэлтсийн хэмжээнд тайлангаа хуулийн хугацаанд ирүүлж, татвараа цаг тухай бүр 
төлдөг татвар төлөгч нартаа талархал бэлтгэн цахим шуудангаар нь илгээж ажиллалаа. 
Нийт 113 татвар төлөгчдөд цахим талархлыг хүргүүлсэн байна. 

Мөн гудамжны гэрэлт мэдээллийн самбаруудад Талархлын постер байршуулан 
талархалаа илэрхийллээ.  

ТЕГ-аас тодруулсан тус дүүргийн шилдэг татвар төлөгчдөд Талархал илэрхийлэн 
тэдгээрийн үйл ажиллагааг сурталчилсан богино хэмжээний видео шторкыг бэлтгэн 
цахим хуудсаар нийтэд хүргэсэн. 

Сургалтын чиглэлээр 

    Cегментийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн сургалтыг цахимаар өдөр бүр зохион 
байгуулж ажиллалаа. Татвар төлөгчдийн ямар чиглэлээр сургалт авах хүсэлтэй байгаа 
хэрэгцээ шаардлагыг тодруулахаар урьдчилан асуумжаар судалгаа авч үүн дээр 

тулгуурлан цахим сургалтуудыг хийлээ. Сургалтын зарыг хэлтсийн цахим хуудсаар 
болон чатбот системээр хэрэгцээт /татварын албанд шинээр бүртгүүлсэн,үнэ 
шилжилтийн тайлан ирүүлээгүй болон алдаатай тайлан ирүүлсэн гэх мэт/ татвар төлөгч 
нарт хүргэж татвар төлөгчдийг хамруулсан.  

 Жижиг сегментийн татвар төлөгчдийн дунд “Үнэ шилжилтийн тайлан 
боловсруулалт”,”НӨАТ хуулийн тухай”, “Тайлан хүлээн авалтын процессын 
талаар” гэсэн  3 сэдвээр 3 өдрийн турш өдөр бүр  12:00 цаг болон 16:00 цагаас 
тогтмол цагт сургалт хийн 199 татвар төлөгч аж ахуйн нэгжүүд хамрагдсан байна.  
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 Бичил сегментийн татвар төлөгчдөд зориулсан сургалтыг Бичил татвар төлөгчтэй 
харилцах тасгаас өдөр бүрийн 11:00 болон 16:00 цагаас өдөрт 2 удаа “Татварын 
тайлангаа хэрхэн илгээх вэ?”, “Татвар төлөгчөөр хэрхэн бүртгүүлэх вэ?”, “Тоон 
гарын үсэг хэрхэн авах вэ?” сэдвээр тус тус хийж 186 татвар төлөгч хамрагдсан 
байна. 
 

 Хан-Уул дүүргийн бичил, жижиг бизнес эрхлэгч нарт зориулсан “Шинэчлэгдсэн 
татварын хуулийн талаар” сургалтыг Дэд дарга И.Мөнхцэцэг, татварын улсын 
байцаагч Ч.Дуламханд нар фейсбүүк лайваар явуулан 156 хүнд хүрсэн байна. 
 

 Мөн цахим хичээлийг бэлтгэн хэлтсийн цахим хуудсанд байршуулан татвар 
төлөгч нарт хүргэн ажиллаж байна. Сургалт нийт 22317 хүнд хүрч 246 удаа 
түгээгдсэн байна. 
 

 Хан-Уул дүүргийн төсвийн байгууллагын санхүү, бүртгэлийн ажилчидад ХХОАТ-
ын хуулийн нэмэлт өөрчлөлт сэдвээр сургалт зохион байгуулсан.  

 

 Шинэчлэгдсэн хуулийн хувь хэмжээ болон Хялбаршуулсан горимыг 
сурталчилсан 2, тээврийн хэрэгслийн албан татвараа хуулийн хугацаанд төлөх 
тухай 2, цахим төлбөрийн  баримт олгох болон өгч хэвшихийг харуулсан 2, татвар 
төлөгчдөө талархал илэрхийлсэн -1  нийт 7 төрлийн постерыг бэлтгэн гудамжны 
мэдээллийн самбар -22, колум-2, дижитал самбар -6  нийт 30 байршилд  

 

 

 Хан-Уул дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх /120-н/ гүүрэн гарцын 2 талд ТТӨ-н өнгө төрх 
болон цахим төлбөрийн баримт олгох болон авч хэвших тухай зурган 
сурталчилгааг  
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 Мишээл худалдаан төвийн замд Цахим төлбөрийн баримт олгох болон авч 
хэвших зурган сурталчилгааг тус тус байршуулан олон нийтэд түгээж, 
сурталчилж ажиллалаа. 

  Мөн тус дүүргээс цар тахлын үед Татварын ач тусыг нийтэд ойлгуулах 

зорилготой “Татвар таны төлөө, тахлын аюулыг таны дэмээр /Бид хариуцлагатай 
татвар төлөгч/”  

  
 
уриан дор фэйсбүүк орчинд татвар төлөгч нарын дунд цахим челленжийг 
санаачлан  явууллаа. Цахим челленжид нийт 110 иргэн оролцсон байна.  
  

 Хан-Уул дүүрэгт Богдын музейн хойд уулзварт байрлах Богд дэлгэц дээр 
/2021.05.10-2021.05.14 ний өдрүүдэд/ өдөр бүр 100-150 удаагийн  давталттайгаар 
дараах сэдэв бүхий 30 секунтын видео танилцуулгыг бэлтгэн хүргэж татварын 
хуулийг сурталчиллаа. 

 “Е баримтаа заавал аваарай” 

 “Цахимаар төлж цагаа хэмнэе”  

 “Авто тээврийн татвараа хугацаанд нь төлцгөөе”  

 “Е баримтаа заавал өгөөрэй” 

 “ Чатботын нэвтрүүлэлт “ гэсэн 5 өөр төрлийн шторкыг явуулж нийтэд 
хүргэн ажиллалаа.  
    Үнэ шилжилтийн тайлан ирүүлэхтэй холбоотой тайлан тус бүрийг хэн 
,хэзээ өгөх, хариуцлагыг тусгасан 3 төрлийн постерыг бэлтгэн өөрийн 
цахим хуудсаар хүргэсэн нь 29494 татвар төлөгчдөд хүрч 220 удаа 
түгээгдсэн  байна. Тээврийн хэрэгслийн албан татвараа төлөх хуулийн 
хугацаа, төлөх аргуудыг харуулсан 2  төрлийн постерыг бэлтгэн цахим 
хуудсаар нийтэд хүргэсэн нь 18464 иргэнд хүрч 154 удаа түгээгдсэн байна.  

    Үнэ шилжилтийн тайлан ирүүлэхтэй холбоотой тайлан тус бүрийг хэн ,хэзээ өгөх, 
хариуцлагыг тусгасан 3 төрлийн постерыг бэлтгэн өөрийн цахим хуудсаар хүргэсэн нь 
29494 татвар төлөгчдөд хүрч 220 удаа түгээгдсэн  байна. Тээврийн хэрэгслийн албан 
татвараа төлөх хуулийн хугацаа, төлөх аргуудыг харуулсан 2  төрлийн постерыг бэлтгэн 
цахим хуудсаар нийтэд хүргэсэн нь 18464 иргэнд хүрч 154 удаа түгээгдсэн байна.  
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Үйлчилгээ 
 

 2021 оноос хэлтсийн цахим хуудсанд “Чат бот” системийг нэвтрүүлэн, цар 
тахалын хөл хорионы үед татвар төлөгчдөд татварын үйлчилгээг цахимаар 
үзүүлж, татвар төлөгчид цаг харгалзалгүй хэзээ ч, хаанаас ч татварын 
мэдээллийг 24/7 авах боломжтой боллоо. 

 Дэлхий нийтийг хамарсан цар тахлын үед тус татварын хэлтэс нь “Цахим 
гарц,хялбар шийдэл” уриатайгаар татвар төлөгчдөд төрийн үйлчилгээг түргэн 
шуурхай хүргэн ажиллаж байна. Байцаагч нарыг өдөр өдрийн хуваарь гарган  
хэлтсийн цахим хуудсанд ажиллуулан чатад хандсан 125 татвар төлөгч,коммент 
хэсэгт асуулт үлдээсэн 149 татвар төлөгчдөд ирүүлсэн асуултанд түргэн шуурхай 
хариулт өгч, асуудлыг тухай бүр шийдвэрлэн, дөрвөн цахим цонхоор 152 иргэнд 
үйлчилгээ  үзүүлэн ажилласан байна. 

 

 Тээврийн хэрэгслийн албан татвараа Ибаримт ашиглан хуулийн хугацаанд 
хэрхэн төлөх тухай Шторкыг бэлтгэсэн 

               

 Тээврийн хэрэгслийн албан татвараа төлөх боломжуудыг харуулсан нэрийн 
хуудасны хэмжээтэй брошурыг хэвлүүлэн 5000 иргэнд тараан ажиллалаа. 

 

Бусад ажлын хүрээнд 

 
1. Галт зэвсгийн бүртгэл, ногдолыг Цагдаагийн бүртгэлтэй тулган ТУНС-д 240 

татвар төлөгчийн 415 галт зэвсгийн бүртгэл давхардсан, 188 татвар төлөгчийн 
240 галт зэвсгийг шинээр бүртгэх ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.  

2. Улаанбаатар хотын захирагч бөгөөд Нийслэлийн Засаг даргын 2021-2024 оны 
үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Улаанбаатар 
хотын Ерөнхий менежерийн А/27 дугаар тушаалаар баталсан “Манай хороо–
Миний гудамж” аяны хүрээнд согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх 
тусгай зөвшөөрөлтэй газруудад “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн 
тухай” хууль, Татварын ерөнхий хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийн 
хүрээнд ХУД-ийн ЗДТГ-ын хүнс худалдаа үйлчилгээний хэлтэстэй хамтран 
хяналт шалгалт хийж, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулахаар ажилласан. Хан-
Уул дүүргийн татварын хэлтсээс тус дүүрэгт хоол үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээ/ресторан,баар, кафе/, жижиглэн, хүнсний  худалдааны чиглэлээр 
тусгай зөвшөөрөл эзэмшдэг 195 аж ахуйн нэгжүүдэд татварын тайлан, татварын 
өр, НӨАТ, НХАТ төлөлт, касс, поссын системийн үйл ажиллагаанд нь хяналт 
тавьж ажилласан. Шалгалтаар үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварт 
бүртгүүлээгүй, Хог хаягдлын хураамжийн төлбөрөө төлөөгүй, Нийслэл хотын 
албан татварын тайлан болон бусад холбогдох тайлангаа хугацаанд 
тайлагнаагүй 76 аж ахуйн нэгжийн зөрчлийг  илрүүлсэн  ба дээрх зөрчлүүдийг 
хугацаатай үүрэг өгч арилгуулан,  мэргэжил арга зүйн  зөвлөгөө өгч ажилласан.  
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3. Хан-Уул дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэн, ААНБ-ын 
судалгааг шинэчлэн гаргах мөн QR наалтын хэрэгжилт, НХАТ бүртгэл, хог 
хаягдлын татварын бүртгэлийн шалгалтыг хийж байна.  

4. Сангийн сайдын 2020 оны 04 дүгээр тушаалаар баталсан ”Татварын ерөнхий 
газрын зохион байгуулалтын бүтцийг батлах, үйл ажиллагааны стратеги, зохион 
байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөрийг зөвшөөрөх тухай”, Сангийн 
сайдын 2019 оны 292 дугаар тушаалын хавсралт “Татварын 
хөнгөлөлт,чөлөөлөлт эдлүүлэх үйл ажиллагааны журам”, 2019оны А/261 дүгээр 
тушаалаар баталсан “Хувь хүний орлогыг албан татвараас чөлөөлөх, албан 
татварын хөнгөлөлт эдлүүлэх журмын дагуу 13 хүний бүрэлдэхүүн бүхий ажлын 
хэсэг байгуулагдан 4012 иргэний материал хүлээн авсан.                                             

ГУРАВ. ДОТООД АЖЛЫН ХҮРЭЭНД 

 

Дэлхий нийтийг хамарсан цар тахлын үед Монгол улсын засгийн газрын тогтоол, Улсын 
онцгой комиссын шийдвэрийг  хэлтсийн “Гамшгийн удирдлагын баг” тухай бүр 
хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Тухайлбал:  

1. Хэлтсийн ажлын байрны ГХМА-ийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, ажил үүргийн 
хуваарь гаргах, шуурхай удирдлагын бэлэн байдлыг хангуулах 

2. Татварын албаны үндсэн чиг үүрлийг хэрэгжүүлэх ажлын тасралтгүй тогтвортой 
байдлыг хангуулах, хэрэгжилтэнд хяналт тавих 

3. Хэлтсийн ажлын байр болон албан хаагч нарт эрсдэлтэй байдал үүссэн 
тохиолдолд аврах, хамгаалах, анхны тусламж хүргэх, хэлтсийн тусгаарлах 
байрны бэлэн байдлыг хангах 

4. Татварын албаны үйл ажиллагааг хэвийн явуулах зорилгоор цахим орчинд 
тавигдсан материалыг албан хаагч нарт хүргэх, дамжуулж буй байдалд хяналт 
тавих, сургалт сурталчилгаа хийх, байцаагч нарын асуумж, мэдэгдлийн байдалд 
хяналт тавих, эрсдэлтэй асуумж мэдэгдэл гарсан тохиолдолд багийн гишүүдэд 
яаралтай мэдэгдэх  

5. Хэлтсийн халдвар хамгааллын дэглэмийг сахиулахад шаардлагатай нөөцийн 
бэлэн байдал, хангалтад хяналт тавих, бараа материал нөөцийг бэлтгэх 

6. Татварын хэлтсийн ажлын байрны хэв журам, ажлын байранд ажиллах албан 
хаагчдын тоо, хязгаар, ажлын байрны зохион байгуулалт, хариуцлагатай 
жижүүрийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг хянах, хариуцлагыг сайжруулж ажиллах 
гэх мэт ажлуудыг өдөр тутамдаа хийж гүйцэтгэж байна.  

         Дархлаажуулалтын тухай хуулийн дагуу Хан-Уул дүүргийн Эрүүл мэндийн төвтэй 
хамтран хэлтсийн албан хаагчдаа вакцинжуулалт хамруулсан.  2021 оны 08-р сарын 31-
ны байдлаар 86 албан хаагч вакцины 2-р тунд хамрагдан 94.4 хувьтай байна.  

           2021 оны 08-р сарын 31-ны байдлаар  Коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын 
сэжигтэй болон батлагдсан тохиолдолд, мөн урьдчилан сэргийлэх үүднээс  хэлтсийн  
байранд 8 удаа ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийлгэсэн.  

       Засгийн газрын 2021 оны тогтоол, Улсын онцгой комиссын 2022 оны хуралдааны 
шийдвэрүүдийг үндэслэн хэлтсийн албан хаагчдыг ажлын байранд 10, 30, 50 хүртлэх 
хувиар хувиар гарган, мөн 0-12 насны хүүхэдтэй эх, өрх толгойлсон эцэг эх, 
дархлаажуулалтанд хамрагдаагүй албан хаагчийг зайнаас ажиллуулах ажлыг тухай бүр 
зохион байгуулан ажилласан.  

      Өглөө бүр ТУНС-д бүх албан хаагчдыг Ковид 19 цэсний асуумжыг бөглүүлэн 
мэдээлэлийг тухай бүр удирдалагад танилцуулж ажилласан.  
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     Улсын онцгой комисс, эрүүл мэндийн яамнаас гаргасан зөвлөмжийн дагуу халдвар 
хамгаалалын дэглэмийг сайтар зохион байгуулж, татвар төлөгч иргэдийг ажлын байранд 
нэвтрүүлэлгүй цахимаар үйлчлэх нөхцөл бололцоогоор хангаж ажилласан байна. 

       ААН-д цахим үйлчилгээг чанартай үзүүлж зайлшгүй тохиолдолд PCR шинжилгээнд 
хамрагдсан татвар төлөгчийг нэвтрүүлж шаардлагатай мэдээ мэдээллийг зааварчилсан 
байна. 

     1800-1288 /70111288/ дугаарт ирж байгаа дуудлагад хариуцлагатай хандах, 
дуудлагад чанаргтай үйлчилгээ үзүүлэн ажилласан. 

 

 

 

                     Нэгтгэсэн:                                   ХНМ А.Энхбулган 

 

Хянасан:                                    ЗХТ-ийн дарга Д.Түмэндэмбэрэл 

 

 

 

 

 

 

  

 


