
 
 
 

 

 
 

Монгол Улс: Үр дүнтэй, ил тод татварын удирдлагыг бий болгох 
мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийг бэхжүүлэх төсөл  
 

Төслийн нэр Үр дүнтэй, ил тод татварын удирдлагыг бий болгох 
мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийг бэхжүүлэх 
төсөл 

Төслийн дугаар 51238-001 

Төсөл хэрэгжих улс Монгол Улс 

Төслийн статус Хэрэгжиж буй 

Төслийн төрөл / 
Тусламжийн хэлбэр 

Техникийн туслалцаа 

Санхүүжилтийн эх 
үүсвэр / Мөнгөн дүн 

ТТ 9359-МОН: Үр дүнтэй, ил тод татварын 
удирдлагыг бий болгох мэдээлэл, харилцаа 
холбооны технологийг бэхжүүлэх төсөл 

Техник туслалцааны тусгай сан  450,000 ам.доллар 
 

Холбогдох стратегийн 
зорилт 

Эдийн засгийн хүртээмжтэй өсөлт  

Өөрчлөлтийг 
чиглүүлэгч салбарууд 

Засаглал ба чадавхийн хөгжил   

Салбар / Дэд салбар Нийтийн салбарын удирдлага – Төрийн зарцуулалт, 
төсвийн удирдлага 

Жендэрийн тэгш эрх ба 
жендэрийн үзэл 
баримтлалыг 
төлөвлөлт, үйл 
ажиллагаанд тусгах нь 

Жендэрийн тэгш байдлын үзэл баримтлал тусгагдаагүй 

Төслийн товч агуулга Санал болгож буй мэдлэг болон дэмжлэгийн техникийн 
туслалцаа нь татварын удирдлагын бизнес үйл 
ажиллагааг шинэчлэх, өндөр чанарын Татварын 
Удирдлагын Мэдээллийн Систем (ТУМС) болон түүний 
дизайныг боловсруулахад Монгол Улсын Засгийн газарт 
дэмжлэг үзүүлнэ.   

Энэхүү орчуулга нь 2017 оны 10 дугаар сарын 16-ны Төслийн мэдээллийн тайлангийн англи эхэд суурилсан болно. 

 



Төслийн үндэслэл ба 
Улс/Бүс нутгийн 
стратегитэй уялдсан 
байдал 

Тогтвортой, үр дүнтэй татварын систем нь Засгийн газрыг 
илүү бүтээмжтэй, найдвартай болгох, Монгол Улсын 
иргэдийн итгэлийг бий болгох гол суурь юм. Мөн энэ нь улс 
орны эдийн засгийн хөгжлийн тогтвортой байдлыг 
хангахад нэн шаардлагатай. Мэдээлэл харилцааны 
технологийг татварын салбарт нэвтрүүлэх нь татварын 
удирдлагын үр дүнтэй ил тод байдлыг сайжруулах 
ирээдүйтэй арга юм. Татварын амжилттай цахим 
удирдлага нь захиргааны зардлыг бууруулж, ил тод 
байдлыг нэмэгдүүлж, татвар төлөгчдөд тав тух олгож, 
татвар төлөлтийг нэмэгдүүлснээр татварын бүтээмжийг 
нэмэгдүүлдэг. ТУМС нь Татварын Ерөнхий газар (ТЕГ)-ын 
захиргааны хэрэгцээ шаардлагад нийцэж, татвар 
төлөгчдийн татварын мөрдөлтийн шаардлагыг хангасан 
байх ёстой. Тиймээс, ТУМС нь татвар төлөгчдийн бүртгэл, 
буцаалт, татварын төлөлт зэрэг татвартай холбоотой 
төрөл бүрийн үйл ажиллагааг багтаасан, олон төрлийн 
хэрэглэгчдэд (татвар төлөгч, татварын албаны ажилтан, 
аудитор гэх мэт) туслах интерактив систем байх 
шаардлагатай. Ийм учраас, цогц ТУМС-ыг бий болгоход 
дорвитой хөрөнгө оруулалт, тогтвортой институцийн 
чадавхи шаардагдана.   

Төслийн үр нөлөө Төрийн санхүүгийн эх үүсвэрийн удирдлага өргөжих 

Төслөөс хүлээгдэж буй үр дүн 

Төслийн үр дүн Монгол Улсын татварын удирдлагын систем бэхжих 

Үр дүнд чиглэсэн ахиц дэвшил 
 

Хэрэгжилтийн явц 

Төслийн үр дүн, үйл ажиллагаа ТУМС-ийн дизайны анхан шатны хамрах хүрээ, 
төлөвлөгөөг ТЕГаар батлуулсан байх 
 
ТУМС-ийн дизайны үйл ажиллагааны болон 
системийн шаардлагуудын тодорхойлолт 
 
Чадавхи бэхжүүлэх төлөвлөгөөг боловсруулж, 
сургалтуудыг хийсэн байх  

Төслийн хэрэгжилтийн байдал (үр 
дүн, үйл ажиллагаа ба тулгарч буй 
асуудлууд) 

 

Газарзүйн байршил 
 

 
Байгаль орчин болон нийгмийн асуудлуудын хураангуй 

Байгаль орчин 
 

Албадан нүүлгэн шилжүүлэлт 
 

Уугуул иргэд 
 

Оролцогч талуудын харилцаа, оролцоо ба хэлэлцүүлэг 



Төслийн төлөвлөлтийн үед 
 

Төслийн хэрэгжилтийн үед 
 

 
Бизнесийн боломжууд 

Зөвлөх 
үйлчилгээ 

4 олон улсын зөвлөх (нийт 15 хүн-сар: Багийн ахлагч/Татварын 
удирдлагын мэдээлэл харилцааны технологийн мэргэжилтэн, Татварын 
удирдлагын бизнес үйл ажиллагааны дахин загварчлах мэргэжилтэн, 
Татварын удирдлагын системийн архитектор, Мэдээлэл харилцааны 
технологийн дэд бүтцийн мэргэжилтэн), 2 дотоодын зөвлөх (нийт 8 хүн-
сар: Татварын удирдлагын бизнес үйл ажиллагааны дахин загварчлах 
мэргэжилтэн, Татварын удирдлагын системийн дизайнер)-ийг АХБ-ны 
"Зөвлөх үйлчилгээг ашиглах тухай журам"-ын (2013 онд батлагдаж тухай 
бүр нэмэлт өөрчлөлт орсон) дагуу сонгон шалгаруулж авна.  

Худалдан 
авалт 

Чадавхийг бэхжүүлэхэд хэрэглэх тоног төхөөрөмжийг АХБ-ны "Худалдан 
авах ажиллагааны журам" (2017 онд батлагдаж тухай бүр нэмэлт 
өөрчлөлт орсон) болон “АХБ-ны зээлдэгчдэд зориулсан худалдан 
авалтын дүрэм”-ийн (2017 онд батлагдаж тухай бүр нэмэлт өөрчлөлт 
орсон) дагуу худалдан авна.  

 
Хариуцагч талууд 

АХБ-ны хариуцсан 
ажилтан 

Сюүн Мин Ли 

АХБ-ны хариуцсан 
газар 

Зүүн Азийн газар 

АХБ-ны хариуцсан 
хэлтэс 

Төрийн удирдлага, санхүүгийн салбар, бүс нутгийн хамтын 
ажиллагааны хэлтэс 

Хэрэгжүүлэгч 
байгууллага 

Татварын Ерөнхий Газар 
Нэгдсэн үндэстний гудамж-5/1 
Чингэлтэй дуурэг, Улаанбаатар, Монгол Улс 

Цагалбар 

Төслийн үзэл баримтлалыг батлах 2017 оны 8 дугаар сарын 3 

Баримт цуглуулах, 
судалгаа хийх 

2017 оны 6 дугаар 19-29 

Удирдлагын хянан хэлэлцэх хурал - 

Төслийг батлах 2017 оны 8 дугаар сарын 
23 

Сүүлд хийгдсэн төслийн хэрэгжилтийн хяналт -  

Төслийн мэдээллийн тайланг сүүлд шинэчилсэн 
огноо  

2017 оны 8 дугаар сарын 
24 

 
 



TТ 9359-МОН 

Чухал огноо 

Төсөл 
батлагдсан 
огноо 

Гэрээнд гарын 
үсэг зурсан 
огноо 

Хүчин төгөлдөр 
хэрэгжиж эхэлсэн 
огноо 

Төсөл дуусах огноо 

Анхны 
хувилбар 

Шинэчилсэн Бодит 

2017 оны 8 
сарын 23 

2017 оны 9 
сарын 19 

2017 оны 9 сарын 
19 

2019 оны 8 
сарын 31 
 

-  -  

 

Санхүүжилтын төлөвлөгөө / Ашиглалт Зарцуулалт – 
өссөн дүнгээр 

АХБ Хамтарсан 
санхүүжилт 

Хамтрагч тал Нийт Огноо Дүн 

Засгийн 
газар 

Төслөөс 
үр шим 
хүртэж 
буй 
хүмүүс 

Төслийн 
спонсор 

Бусад 

450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450, 
000.00 

2017-8-23 0.00 

 
Төслийн Мэдээллийн Тайлан (ТМТ)-д төсөл, хөтөлбөрийн талаарх хураангуй мэдээлэл 
агуулагддаг бөгөөд энэхүү баримт нь тогтмол шинэчлэгддэг баримт бичиг тул зарим нэг мэдээлэл 
тайлангийн эхний хувилбарт байхгүй ч дараагийн хувилбарт орж болно. Төлөвлөж буй 
(батлагдаагүй) төслийн талаарх мэдээлэл нь урьдчилсан бөгөөд тойм шинж чанартай.  
 
АХБ нь Төслийн Мэдээллийн Тайлан (ТМТ)–г хэрэглэгчдэд гагцхүү мэдээлэл болгон хүргэж 
байгаа бөгөөд үүнд аливаа баталгааг олгохгүй. АХБ-ны зүгээс агуулгын чанарт ихээхэн 
анхаардаг хэдий ч энэхүү тайланд агуулагдсан мэдээллийг “байгаагаар нь” буюу арилжааны 
шаардлага хангах, тодорхой зорилгоор ашиглахад нийцэх эсвэл бусдын эрхэд халдахгүй байх 
гэх мэт аливаа шууд болон шууд бус баталгааг өгөхгүйгээр толилуулж байна. АХБ нь тайлан дахь 
мэдээллийн үнэн зөв, бүрэн бүтэн байдлын талаарх ямар нэгэн баталгаа эсхүл мэдэгдлийг 
хийгээгүй болно. 

 
 
 
 


