
Говьсїмбэр аймгийн Татварын хэлтэс 
 

 1 

ТАТВАРЫН ХЭЛТСИЙН 2018 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 

2018 оны 05  сарын 24 

Тус хэлтэс нь Тєсвийн тухай хууль, Тєрийн албаны хууль, Татварын ерєнхий хууль, татварын 

хууль тогтоомжууд, Хєдєлмєрийн хууль бусад хууль тогтоомж, эрх зїйн актыг мєрдєж ажиллаж 

байна.   

Монгол улсын Тєсвийн тухай  хуулийн хэрэгжилтийг хангах, орлого бїрдїїлэлтийг 

эрчимжїїлэх чиглэлээр Сангийн сайдын албан даалгаврыг хэрэгжїїлэн  тєсвийн орлогын тєлєвлєгєєг 

жигд хангах биелїїлэхэд анхаарч, їйл ажиллагаагаа 7 хоногоор нарийвчлан тєлєвлєж їр дїнг 7 хоног 

бїр тайлангнан хяналт тавьж ажиллаж байна.  

Төсвийн орлогын  бүрдүүлэлтийн  талаар: /2018.05.24-ний байдлаар/ 

Улсын болон орон нутгийн  тєлєвлєгєєг сар бїр єссєн дїнгээр ханган биелїїлэн ажиллаж 

байна. 2018.05.24-ны єдрийн байдлаар Улсын тєсвийн орлогын тєлєвлєгєє 765,514.0 мянган тєгрєг, 

хїлээгдэж буй гїйцэтгэлээр 770,000.0 мянган тєгрєг тєвлєрїїлж тєлвєлгєєг 100,5 хувь, аймгийн 

тєсвийн орлогын тєлєвлєгєє 1,897,488.4 мянган тєгрєг, хїлээгдэж буй  гїйцэтгэлээр 1,900,000.0  

мянган тєгрєг тєвлєрїїлж тєлєвлєгєєг 100,1 хувь, сумын тєсвийн орлогын тєлєвлєгєє 147,036.0  

мянган тєгрєг, гїйцэтгэлээр 153,000.0  мянган тєгрєг тєвлєрїїлж 104 хувь, нийт тєсвийн орлогын 

тєлєвлєгєє 2,810,038.4 мянган тєгрєг, хїлээгдэж буй гїйцэтгэлээр 2,823,000.0 мянган тєгрєг 

тєвлєрїїлж тєлєвлєгєєг  100,4  хувиар тус тус биелїїлж ажиллахаар байна. 

Татвар төлөгчдөд үйлчилгээ үзүүлэх 

2018 оны 05 сарын 24-ний єдрийн байдлаар нийт 553 татвар тєлєгч бїртгэгдсэн байгаа нь урьд 

оны мєн їетэй харьцуулахад 5,9 хувиар єссєн їзїїлэлттэй байна. Үїнд: ХК-1, ХХК -274, ББН -5, ЗБН -

10, Хоршоо – 22, ХЗХоршоо – 1, ОНӨҮГ – 6, Салбар-68, тєсєвт болон тєрийн бус байгууллага, сан 

ОНБ -166 хуулийн этгээд бїртгэгдсэн. 

 

Тайлангийн ирц: 

 

Тайлант хугацаа Тайлан 

ирүүлбэл зохих 

Тайлан ирүүлсэн Ирцийн хувь 

Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар суутган төлөгчийн тайлан 

04 сар 118 118 100% 

 

Татвар тєлєгчдєд їзїїлэх їйлчилгээ тїргэн шуурхай їзїїлэх зорилгоор сар бїр їдийн цаны 

цагаар хуваарь гарган ажиллаж байна. 2018 оны 5 сарын 07-наас 5 сарын 11-ний єдрийг дуустал 

хугацаанд албан хаагчид їдийн цайны цагаар хуваарийн дагуу ажиллаж, 8 татвар тєлєгчдєд  їйлчилгээ 

їзїїлсэн.  

2018 оны 05 сарын 24-ны єдрийн байдлаар  татвар тєлєгчийн хїсэлтээр нийт 102 лавлагаа, 

тодорхойлолт гарган їзїїллээ. 

Сар бїр уриа дэвшїїлэн тєлєвлєгєє гарган ажиллаж хэвшсэн бєгєєд 5 дугаар сар Татвар 

төлөгч танд баярлалаа сар болгон Татвар тєлєгчдийн єдрїїдийг тэмдэглэн єнгєрїїлсэн.   
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 Хэлтсийн даргын баталсан удирдамжаар “Нэмэгдсэн єртгийн албан татварын хуулиа 

хэрэгжїїлье аян” зохион байгуулан ажиллаж, Нэмэгдсэн єртгийн албан татварын хуулийг 

хэрэгжїїлэх, Аймгийн хэмжээнд їйл ажиллагаа явуулж буй худалдааны тєв, зах, дэлгїїр, 

їйлчилгээний газрууд, худалдаа, їйлчилгээ эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгжїїдээр газар дээр нь болон 

хэлтсийн байранд НӨАТ-ын хуулийн дагуу тєлбєрийн баримт олгоход болон www.ebarimt.mn  сайтанд 

нэвтрэн бїртгїїлж, нэгдсэн сан руу илгээхэд туслалцаа їзїїлэх, хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах арга 

хэмжээ авах, сурталчилгаа зохион байгуулан ажиллах хїрээнд 102 татвар тєлєгч иргэн, аж ахуйн 

нэгжїїдэд заавар зєвлєгєє єгч, НӨАТ-ын хуулийг хэрэгжїїлэхээр 58 албан шаардлага єгч, 

Найрамдал хотхоны худалдаа, їйлдвэрлэл, їйлчилгээ эрхлэгч бїх иргэн, аж ахуйн нэгж, цахим 

тєлбєрийн баримтыг иргэдэд олгож эхлэсэн. Мєн, Балдан засаг худалдааны төвийн лангуу 

тїрээслэгч нарт цахим тєлбєрийн баримт хэрхэн олгох талаар ажлын байранд 2 удаагийн мэдээлэл, 

зєвлєгєє єгч иргэдэд баримт олгож эхлэсэн.Нэмэгдсэн єртгийн албан татварын тухай  хуулийн 

хэрэгжилтэнд хяналт шалгалт хийж 1 иргэнийг “Нэмэгдсэн єртгийн албан татварын тухай  хуулийн 

17.3.2.бараа, ажил, їйлчилгээг борлуулсан тухай бїр тєлбєрийн баримтыг татвар тєлєгчид олгоно” гэж 

заасныг зєрчсєн тул Монгол улсын Зєрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 6.6 дугаар зїйлд заасныг 

удирдлага болгон хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэн 150,000.00 тєгрєгийн шийтгэл оногдуулан 

Прокурорын нэгдсэн бїртгэлд бїртгїїлсэн  

Хяналт шалгалтын ажил:  

 2018 оны  03 дугаар сарын 06-ны  єдрийн Н/35 дугаар тушаалаар батлагдсан “Татварын албаны  

2018 оны  Татварын хяналт шалгалтад хамруулах эрсдэл бїхий  татвар тєлєгчийн жагсаалт”, Татварын 

хэлтсийн даргын олгосон томилолтын дагуу  тєлєвлєгєєт хяналт шалгалтанд 6 аж ахуйн  нэгж, татвар 

тєлєгчийн хїсэлтийн дагуу тєлєвлєгєєт бус  хяналт шалгалтаар  3 аж ахуйн нэгж, 1 иргэн, нийт 10 

татвар тєлєгчийн албан татварын ногдуулалт, татварын тайлан, харилцах дансны хуулга, хєндлєнгийн 

мэдээлэл, гэрээ хэлцэл зэрэг баримт материалд їндэслэн татварын хяналт шалгалтын ажлыг хийж 

гїйцэтгэлээ. Хяналт шалгалтын явцад  278,330.6 мянган тєгрєгийн борлуулалтын орлогоос татвар 

ногдуулан тєсєвт тєлєєгїй  зєрчилд 21,864.0 мянган тєгрєгийн нєхєн татвар, 6,559.2 мянган тєгрєгийн 

торгууль 815.1 мянган тєгрєгийн алданги нийт 29,238.4 мянган тєгрєгийн шийтгэл оногдуулж, 

аймгийн Прокурорын газрын хяналтын прокурорт хянуулж прокурорын нэгдсэн бїртгэлд бїртгїїлэн 

ажиллаж байна. 

 Хууль эрх зүй 

Урьд оны татварын єртэй 1 аж ахуйн нэгжийн 11,835.1 мянган тєгрєгийн єрийн барагдуулахаар 

шїїхэд нэхэмжлэл гаргаж, 2018 оны 3 сарын 15-нд иргэний хэргийн давж заалдах шатны шїїх хурал 

хуралдаж, Говьсїмбэр аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шїїхийн 2018.01.26-ны 

єдрийн 134/ШШ2018/00020 дугаар шийдвэрээр татварын албаны талд шийдвэрлэгдсэн бєгєєд татвар 

тєлєгч давж заалдах гомдол гаргасны дагуу 2018.03.15-ны єдєр Говьсїмбэр аймгийн Иргэний хэргийн 

давж заалдах шатны шїїх хуралдаж 2018.03.15-ны єдрийн 216/МА2018/00005 дугаар тус шїїхийн 

магадлал гарч, анхан шатны шїїхийн шийдвэрийг хэвээр їлдээж шийдвэрлэсэн.   Хариуцагч тал дахин 

хяналтын шатанд гомдол гаргасан байгаа болно.  

 Хүний нөөцийн үйл ажиллагаа:  

Монгол Улсын Засгийн газрын “Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” 2017 оны 01 

дїгээр албан даалгавар, Татварын ерєнхий газрын даргын 2017 оны 12 сарын 28-ны єдрийн А/239 

дїгээр тушаал Татварын  албаны 2018 оны їйл ажиллагааны зорилт ”Чадварлаг хариуцлагатай албан 
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хаагч, Чанартай хїртээмжтэй тєрийн їйлчилгээ” зэрэг шийдвэрийг албан хаагчдад танилцуулан, 

хэрэгжїїлж ажиллах тєлєвлєгєє гарган ажиллаж байна.  

Шинээр орсон хураагч нарын шинэ ажилтныг дадлагажуулах хуудсаар ажлын байранд 

дадлагажуулан холбогдох хууль дїрэм, журмыг судлуулан чиглїїлж ажиллаж байна.  2 хураагч ТЕГ-

ын чиглїїлэх сургалтанд хамрагдаж, шалгалтаа амжилттай єгсєн.  

   Татварын хууль тогтоомжийн талаарх 

мэдээлэл, сургалт, сурталчилгаа 

 

 СУГАЛААНЫ ТОХИРОЛ: НӨАТУС-ийн 2018 оны 5 дахь удаагийн сугалааны 

тохирлоор манай аймгийн иргэдээс 143 иргэн тохирол таарч, 50.000-200.000 

тєгрєг хожсон байна.  

 НӨАТ-ын хуулийн хэрэгжилтийг сайжруулах хїрээнд хэлтсийн даргын 

баталсан удирдамжийн дагуу худалдаа їйлдвэрлэл їйлчилгээ эрхэлэгч иргэн, аж ахуйн нэгжїїдэд 

тєлбєрийн баримт олгож байгаа эсэхэд шалгалт хийж, хуулийн дагуу албан шаардлага хїргїїлж, 

хэрээгжилтэнд хяналт тавьж ажилласан. Найрамдал хотхоны 34 худалдаа їйлчилгээ эрхэлэгч иргэн, аж 

ахуйн нэгжийн їйл ажиллагаатай танилцан цахим тєлбєрийн баримт олгож байгаа эсэхэд хяналтт 

тавихал 11 газар баримт олгож, баримт олгож байна гэсэн стикер наалт нааж байршуулан, баримт 

олгохгїй байгаа 23 газар хугацаатай албан шаардлага хїргїїлэн ажиллалаа.  

 

 

 

 

Татварын хэлтэс Авто тээвэр єєрєє явагч хэрэгслийн албан татварын гэрчилгээ, татвар тєлєгч 

иргэний орлого, татвар бїртгэлийн дэвтэр, Үл хєдлєх эд хєрєнгийн албан татварын гэрчилгээ олгох 

їйлчилгээндээ  /600 тєгрєг/ цахим тєлбєрийн баримт олгож эхэлсэн.  
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ТАТВАР ТӨЛӨГЧДИЙН ӨДРҮҮДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

 “ЭХ ОРОНЧ ҮЗЭЛ ТАТВАР ТӨЛӨХӨӨС ЭХЭЛНЭ” уриан дор 19 дахь жилдээ тэмдэглэн 

єнгєрїїлэх 2018 оны “Татвар төлөгчдийн өдрүүд”-ийг тэмдэглэн єнгєрїїлэх хїрээнд зохион 

байгуулах їйл ажиллагааны тєлєвлєгєє гарган, ШИНЭЛЭГ олон тєрлийн їйл ажиллагаа зохион 

байгууллаа. Хамтран ажилласан байгууллага: Аймгийн ЗДТГ, Санхїї тєрийн сангийн хэлтэс, 

Монголын їндэсний худалдаа аж їйлдвэрийн танхимын Говьсїмбэр аймгийн салбар, татвар тєлєгч 

иргэн, аж ахуйн нэгжїїд, Жанжин Чойрын данжин сахиус ТББ,  

Хугацаа: 2018.05.08-2018.05.12-ны єдрїїд 

Татвар тєлєгчдийн єдрїїдийн їеэр зохион байгуулсан арга хэмжээнд нийт 400 гаруй аж ахуйн 

нэгж,  давхадсан тоогоор 2500 гаруй татвар тєлєгч иргэд, 320 оюутан, сурагч, хамрагдсан.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 НЭЭЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

 

Жил бїрийн 5 сарын 2 дахь долоо хоногт  тэмдэглэн єнгєрїїлдэг ТАТВАР ТӨЛӨГЧДИЙН 

ӨДРҮҮД-ийн нээлтийн ажиллагааг БИ ИРЭЭДҮЙН ТАТВАР ТӨЛӨГЧ сэдэвт сургалтаар ЕБС-ийн 

сурагчдад хичээл заан эхлїїлсэн.  

 Нээлтийн “Би Ирээдїйн татвар тєлєгч”, “Татвар бидний амьдралд” сэдэвт хичээлийн їйл 

ажиллагаанд Политехникийн коллежийн оюутнууд болон Сїмбэр сумын 1, 2, 5 дугаар сургуулийн 

сурагчид Татвар гэж юу болох, татварыг юунд зарцуулдаг талаарх мэдлэг, мэдээлэл авч, ярилцаж, 

татварын тухай кейс ажиллаж идэвхитэй оролцсон сурагчдыг Татварын хэлтсийн Талархал їнэ бїхий 

зїйлээр /бал, дэвтэр, наалт/ шагнаж урамшуулан идэвхижїїлэв.  
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 Хэзээ: 

2018.05.07-ны 11.00 2018.05.07-ны 

єдрийн 10.00 цагт 

2018.05.07-ны 

єдрийн 09.00 цагт  

2018.05.08-ны 

єдєр 

Хаана:  Сїмбэр сумын 

лаборатори 5-р 

сургууль 

Сїмбэр сумын 2-р 

сургууль 

Сїмбэр сумын 

цахим 1-р сургууль 

Политехникийн 

коллеж 

Хэрхэн: Бага, дунд, ахлах 

ангийн сурагчдын 

тєлєєлєлд мэдээлэл 

хийж, кейс 

ажиллуулсан.  

Ахлах ангийн 

сурагчдад мэдээлэл 

хийж, кейс 

ажиллуулсан. 

Ахлах ангийн 

сурагчдын 

тєлєєлєлд мэдээлэл 

хийж, кейс 

ажиллуулсан. 

Оюутнуудад 

мэдээлэл хийж, 

кейс 

ажиллуулсан. 

 

  Сургуулийн тоо Сурагчдын тоо 

ЕБС сургуулийн сурагчдад хичээл заасан байдал 4  320  

 

“Эх оронч узэл татвар тєлєхєєс эхэлнэ” уриан дор тэмдэглэгдэн єнгєруулж буй татвар 

тєлєгчдийн єдруудийн хурээнд зохион байгуулсан зохион бичлэгийн уралдаанд Аймагт ТЭРГҮҮН 

байр эзэлсэн Сумбэр сумын 5 дугаар сургуулийн 12а ангийн сурагч Ш.Гантулгын бутээл Улсын 

хэмжээнд ДЭД БАЙР -т шалгарч 2018.05.11-ны єдєр Татварын Еренхий газарт шагналаа гардаж авлаа. 

Мен туунчлэн єэнэ едер Татварын хэлтсээс гар зураг, зохион бичлэгийн уралдаанд амжилттай 

оролцсон хуухдуудэд ТАЛАРХАЛ гардуулж, эхний 3 байрт шалгарсан бутээлийн эздэд шагнал 

гардуулав. 

Эзэлсэн байр Гар зураг Зохион бичлэг 

Нэгдїгээр байр Сїмбэр сумын 5-р сургууль 9а 

анги О.Сарангэрэл 

Сїмбэр сумын 5-р сургууль 

12а анги Ш.Гантулга 

Хоёрдугаар байр Шивээговь сумын 3-р сургууль 

10а анги Э.Зулсар 

Сїмбэр сумын 5-р сургууль 

12б анги М.Анударь 

Гуравдугаар байр Шивээговь сумын 3-р сургууль 6б 

анги Х.Үйтїмэн 

Сїмбэр сумын 5-р сургууль 

12в анги У.Чанцалдулам 
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АЙМГИЙН ШИЛДЭГ ТАТВАР ТӨЛӨГЧДӨӨ 

ШАЛГАРУУЛЛАА. 

Татварын хууль тогтоомжоор хїлээсэн їїргээ биелїїлж, улс, орон 

нутгийн тєсвийн орлого бїрдїїлэхэд їнэтэй хувь нэмэр оруулсан 

АЙМГИЙН ШИЛДЭГ татвар тєлєгчиддєє талархал илэрхийлж 

шагнал гардууллаа. 

1. Н.Энхцэцэг захиралтай Хаан банк Говьсїмбэр салбар  

2. Мягмарсайхан    Амгалан гїн ТББ 

3. Г.Жавзандулам Дэлгэрэх билэг ХХК 

4. Долгормаа Энх Оюу дэвжих ХХК 

5. Сэртэв Оцол гурван сансар ХХК 

6. Тємєр чулуун Шивээгийн хєгжил ХХК 

7. Х.Алтанцэцэг Буянгого ХХК 

8. Д.Ундрах Хєдєлмєрийн Оч ХХК 

9. Б.Нарангэрэл АНСОТ ХХК 

10. Сїхбаяр Мишээгч Очир ХХК 

Аймгийн Шилдэг татвар тєлєгч иргэд  

1. С.Долгорсїрэн 

2. Ц.Тємєртушаа 

3. С.Уранчимэг 

4. П.Нэргїй 

5. Б.Дашсїрэн 

6. Г.Алтангэрэл 

7. Д.Баяржаргал 

8. Н.Нарангэрэл 
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9. Б.Дондогжав 

10. Ц.Батжаргал /Жанжин дэлгїїр / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШИНЭЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН АЖЛУУД 

ТАТВАРЫН ХИШИГ ДУУНЫ НЭЭЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

Татварын хэлтсээс санаачлан анх удаа Татвар тєлєгчдєд зориулсан уран бїтээл “ТАТВАРЫН 

ХИШИГ" дуу бїтээлгэн татвар тєлєгчдєд хїргэсэн нь хамгийн ОНЦЛОГ шинэлэг ажил байсан. Тус 

дууны їгийг 2017 оны татвар тєлєгчийн єдрїїдээр татвар тєлєгчдєд зориулсан дууны шїлгийн 

уралдаан зарлаж шалгаруулсан бєгєєд татвар тєлєгчдєд зориулсан анхны уран бїтээл болгон  

“Татварын хишиг” шїлгэнд ая хийлгэсэн. Татварын хишиг дууны Аяыг МУ-ын урлагын гавъяат 

зїтгэлтэн Содномын Дашням, Үгийг МЗЭ-ийн шагналт Баатарын Энхтєр нар зохион байгуулсан 

бєгєєд Боржигин чуулгын Дуучин н.Гантєгс, н.Нарантуяа нар дуулж та бїхний хїртээл болгож, 

нээлтээ хийсэн.   

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1026368770859503&set=pcb.1026363997526647&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1026368797526167&set=pcb.1026363997526647&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1026368817526165&set=pcb.1026363997526647&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1026368860859494&set=pcb.1026363997526647&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1026369047526142&set=pcb.1026363997526647&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1026368770859503&set=pcb.1026363997526647&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1026368770859503&set=pcb.1026363997526647&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1026368797526167&set=pcb.1026363997526647&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1026368797526167&set=pcb.1026363997526647&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1026368817526165&set=pcb.1026363997526647&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1026368817526165&set=pcb.1026363997526647&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1026368860859494&set=pcb.1026363997526647&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1026368860859494&set=pcb.1026363997526647&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1026369047526142&set=pcb.1026363997526647&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1026369047526142&set=pcb.1026363997526647&type=3
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ТАТВАР БОГЦТОЙ АЯЛАЛ 

Говьсүмбэр аймгийн Татварын хэлтсээс ТАТВАР-БОГЦТОЙ АЯЛАЛ үйл ажиллагаа: 

Энэхїї їйл ажиллагааны нь татварын нийгэм, эдийн засгийн ач холбогдлыг тайлбарлан таниулж, 

татварын хууль тогтоомжийг сурталчилах, татварын бодлого, єнєєгийн хэрэгжїїлж буй арга хэмжээ, 

цаашдын зорилтын талаар иргэдэд мэдээлэл єгєх, татварын албаны їйл ажиллагаатай холбоотой санал 

авах,  мэдээлэл сургалт, сурталчилгааны їйл ажиллагаа зохион байгуулах, татвар тєлєх нийгмийн 

сэтгэл зїйг дээшлїїлэх зорилготой. Өєрсдийн боловсруулан хэвлэсэн 11 тєрлийн гарын авлагыг 

БОГЦОНД хийж 250 айл єрх, татвар тєлєгчдєд тараасан. Тус хэлтсийн албан хаагчид Сїмбэр сумын 2 

дугаар баг, Шивээговь, баянтал сумдын айл єрхїїдээр орж БОГЦТОЙ аялалаа тараасан.  

Иргэдэд їйлчлэх єдєрлєгийн Сїмбэр суманд 2 удаа, Шивээговь, Баянтал сумдад нийт 4 удаа 

зохион байгуулж їйлчилгээ їзїїлж, гарын авлага тарааж, Татвар БОГЦТОЙ аялал аялуулж, танин 

мэдэхїйн АХА тэмцээн зохион байгуулж, дээрх арга хэмжээнд нийт 850 гаруй иргэдийг хамруулсан 

байна.   
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НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХУУЛИА ХЭРЭГЖҮҮЛЬЕ АЯН 

Нэмэгдсэн єртгийн албан татварын хуулиа хэрэгжїїлье аян- Нэмэгдсэн єртгийн албан 

татварын хуулийг хэрэгжїїлэх, Аймгийн хэмжээнд їйл ажиллагаа явуулж буй худалдааны тєв, зах, 

дэлгїїр, їйлчилгээний газрууд, худалдаа, їйлчилгээ эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгжїїдээр газар дээр нь 

болон хэлтсийн байранд НӨАТ-ын хуулийн дагуу тєлбєрийн баримт олгоход болон www.ebarimt.mn  

сайтанд нэвтрэн бїртгїїлж, нэгдсэн сан руу илгээхэд туслалцаа їзїїлэх, хуулийн хэрэгжилтийг 

хангуулах арга хэмжээ авах, сурталчилгаа зохион байгуулан ажиллах хїрээнд 102 татвар тєлєгч иргэн, 

аж ахуйн нэгжїїдэд заавар зєвлєгєє єгч, НӨАТ-ын хуулийг хэрэгжїїлэхээр 58 албан шаардлага єгч, 

худалдаа їйлдвэрлэл їйлчилгээ эрхлэгч 50 иргэн аж ахуйн нэгж цахим тєлбєрийн баримтыг иргэдэд 

олгож эхлэсэн. Мєн, Балдан засаг худалдааны тєвийн лангуу тїрээслэгч нарт ажлын байранд 1 єдєр 

цахим тєлбєрийн баримт хэрхэн олгох талаар мэдээлэл, зєвлєгєє єгч иргэдэд баримт олгож эхлэсэн. 

 

 

 

ҮР ДҮН: Балдан засаг худалдааны тєвийн 50 гаруй лангуу тїрээслэгчид ebarimt.mn-д 

бїртгэгдэн їйлчлїїлэгч, худалдан авагчдад цахим ТӨЛБӨРИЙН БАРИМТ тогтмол олгож хэвшиж 

эхлэсэн.  2017 онд тус захын тїрээслїїлэгч баримт олгох нєхцєл бололцоогоор хангасан бєгєєд лангуу 

тїрээслэгчдэд баримт хэрхэн олгох талаар заавар, зєвлєгєє єгч,ТАТВАР БОГЦТОЙ АЯЛАЛ гарын 

авлагаа тарааж, ТАТВАРЫН ХИШИГ ДУУ-гаа сонсгож хамтран ажиллалаа.   

  

 

 

 

   

 

  

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1026372504192463&set=pcb.1026373177525729&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1026372554192458&set=pcb.1026373177525729&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1026372677525779&set=pcb.1026373177525729&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1026372644192449&set=pcb.1026373177525729&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1026367080859672&set=pcb.1026366987526348&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1026367090859671&set=pcb.1026366987526348&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1026372344192479&set=pcb.1026373177525729&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1026372344192479&set=pcb.1026373177525729&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1026372344192479&set=pcb.1026373177525729&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1026372504192463&set=pcb.1026373177525729&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1026372504192463&set=pcb.1026373177525729&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1026367090859671&set=pcb.1026366987526348&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1026367090859671&set=pcb.1026366987526348&type=3


Говьсїмбэр аймгийн Татварын хэлтэс 
 

 10 

 

“100 ЖИЛИЙН ӨМНӨХ МОНГОЛЫН ТАТВАР” 

 Зорилго: Татвар тєлєгчдийн єдрїїдийг тэмдэглэн єнгєрїїлэх хїрээнд адал явдалт аялал 

зохион байгуулах, татварын тогтолцооны тїїхийг сонирхолтой хэлбэрээр сурталчилан мэдээлэл авах, 

бизнес эрхлэгчидтэй чєлєєт цагаа зєв боловсон єнгєрїїлэх, татвар тєлєгчидтэй хамтран ажиллах, 

энэхїї аялал арга хэмжээнд Говьсїмбэр аймгийн бизнес эрхлэгчид, татвар тєлєгч иргэн, аж ахуйн 

нэгжийн тєлєєлєл нийт 30 хїн оролцож, аймгийн дурсгалт газрын нэг Цоорхой рашаан гэдэг газар 

зохион байгуулсан.  “100 жилийн өмнөх Монголын Татвар” зохиомжит аялалаар дараах їйл 

ажиллагаа зохион байгуулсан.  

- Татвар тєлєгчид 1-5 хїнтэй 4 баг болж оролцсон. 

- 100 жилийн ємнєх татвар агуулгын хїрээнд жїжигчилсэн тоглолт хийсэн.  

Зохиомжит аялалд дараах 5 баг болж оролцсон.  

1-р баг Шивээговь сумын татвар тєлєгчдийн Цэцэн билэг баг  

2-р баг Сїмбэр сумын МҮХАҮТ-ын салбарын гишїїдийн Боржигидай баг  

3р баг Сїмбэр сумын Балдан засаг худалдааны тєвийн бизнес эрхлэгчдийн Таван эрдэнэ баг  

4-р баг Сїмбэр сумын бизнес эрхлэгчдийн Жанжин Чойрын нандин чавганууд баг  

Зохион байгуулсан тэмцээн уралдаан:  

1. Шагай шїїрэх  

2. Морь уралдах /шагайгаар/ 

3. Бєх барилдах  

4. Бєгж нийлїїлэх  

5. Оньсон тоглоом эвлїїлэх 

6. Аргал тїїх 

Тэмцээн уралдаанд тїрїїлсэн байгуудад бодын шагайгаар шагнаж, цунлуулсан шагайг тоолоэ 

дїнг гарган байр эзлїїлсэн.  

Тэмцээн уралдаанд оролцсон байдал  

№ Баг Оноо  Байр 

1 Цэцэн билэг баг 19 2-р байр 

2 Боржигидай баг 23 1-р байр 

3 Таван Эрдэнэ баг 8 4-р байр 

4 Жанжин Чойрын нандин чавганууд баг 12 3-р байр 

 

Тэмцээн уралдаанд байр эзэлсэн багуудад шагналыг хэлтсийн дарга гардуулж Өргємжлєл 

дурсгалын зїйл хадгалуулсан.  
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ИРГЭДЭД ҮЙЛЧЛЭХ ӨДӨРЛӨГ 

Татвар тєлєгчдийн єдрїїдийн хїрээнд Сїмбэр, Баянтал , Шивээговь сумдад ӨДӨРЛӨГ зохион 

байгуулсан. Өдєрлєгийн їеэр дараах їйлчилгээ їзїїлсэн.  

 ТАТВАР БОГЦТОЙ АЯЛАЛ мэдээлэл сурталчилгааны гарын авлагаа тараах 

 АТБӨЯХ-ийн албан татвар хураах 

 ТТИОБТ /цэнхэр дэвтэр/ олгох 

 ebarimr.mn-д барит хэрхэн бїртгїїлэх зєвлєгєє єгєх, туслалцаа їзїїлэх 

 Гарын авлага тараах 

 АХА тэмцээн зохион байгуулах гэх мэт 

Сїмбэр сумын 1-р багийн єдєрлєг 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1024012521095128&set=pcb.1024013721095008&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1024012604428453&set=pcb.1024013721095008&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1024012711095109&set=pcb.1024013721095008&type=3
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Сумбэр сумын ӨДӨРЛӨГ  

 

 

 

 

 

 

 Баянтал сум НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ  

Тус хэлтэс 2018.05.10-ны єдєр Уг єдєрлєгийн їеэр зохион байгуулсан танин мэдэхїйн АХА 

тэмцээн зохион байгуулж иргэдэд їйлчилгээ їзїїллээ. Мєн, иргэдэд гарын авлага тарааж зєвлєгєє 

єглєє. 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1024013671095013&set=pcb.1024013721095008&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1024012764428437&set=pcb.1024013721095008&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1024012521095128&set=pcb.1024013721095008&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1024012521095128&set=pcb.1024013721095008&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1024012604428453&set=pcb.1024013721095008&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1024012604428453&set=pcb.1024013721095008&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1024012711095109&set=pcb.1024013721095008&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1024012711095109&set=pcb.1024013721095008&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1023080497854997&set=pcb.1023082447854802&type=3


Говьсїмбэр аймгийн Татварын хэлтэс 
 

 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шивээговь сум ӨДӨРЛӨГ. 2018.05.10-ны єдєр АЗДТГ-ын Санхїї тєрийн сангийн харьяа 

хэлтсїїд болон Шивээговь сумын ЗДТГ-тай хамтран тус сумын иргэдэд їйлчилж, нээлттэй єдєрлєг 

зохион байгуулан ажиллав. Уг єдєрлєгийн їеэр зохион иргэдэд татварын хууль тогтоомжийн талаар 

сурталчилж, НӨАТУС-н талаар иргэдэд зєвєлгєє єгєхєєс гадна АТБӨЯХАТатвар тєлєгч иргэдэд 

їйлчлэн ажиллав. Тїїнчлэн, Шивээговь суманд їйл ажиллагаа явуулж буй татвар тєлєгчдийн ажлын 

байраар очиж ТАЛАРХАЛ гардуулж, ТАТВАР-БОГЦТОЙ АЯЛАЛ-аа тїгээн ажиллав. Уг єдєрлєгийн 

їеэр 200 орчим иргэнд їйлчилгээ їзїїлж, зєвєлгєє єгч, гарын авлага тараан ажилласан байна. 

 

Өөрсдийн бэлтгэсэн гарын авлагууд 

№ Өөрсдийн боловсруулж бэлтгэсэн гарын авлага 

  Нэр төрөл Тоо хэмжээ 

1 Татварын тухай ойлголт, ач холбогдол 250 

2 Зєрчлийн тухай хуулиас 250 

3 Нэмэгдсэн єртгийн албан татварын тухай хуулиас  250 

4 
Бичил, жижиг татвар тєлєгчдєд зориулсан ТАТВАР ТӨЛӨГЧ 

ТАНЫ ХӨТӨЧ  
50 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1023081801188200&set=pcb.1023082447854802&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1023081584521555&set=pcb.1023082447854802&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1023080947854952&set=pcb.1023082447854802&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1023080761188304&set=pcb.1023082447854802&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1023080497854997&set=pcb.1023082447854802&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1022938487869198&set=pcb.1022939921202388&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1022939307869116&set=pcb.1022939921202388&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1022939377869109&set=pcb.1022939921202388&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1023080497854997&set=pcb.1023082447854802&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1023080497854997&set=pcb.1023082447854802&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1023080761188304&set=pcb.1023082447854802&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1023080761188304&set=pcb.1023082447854802&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1023080947854952&set=pcb.1023082447854802&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1023080947854952&set=pcb.1023082447854802&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1023081584521555&set=pcb.1023082447854802&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1023081584521555&set=pcb.1023082447854802&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1023081801188200&set=pcb.1023082447854802&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1023081801188200&set=pcb.1023082447854802&type=3
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5 Татвар тєлєгч иргэдэд зориулсан гарын авлага, эмхэтгэл 50 

6 Шинэ татвар тєлєгчдєд зориулсан эмхэтгэл 50 

7 Татвараа зєв ногдуулж тайлагная 250 

8 Нэг асуулт нэг хариулт эмхэтгэл 100 

9 Татварын хэлтсийн їйл ажиллагааны МЭДЭЭЛЭЛ /1-р улирал/ 250 

10 Татвар тєлєх, тайлагнах хугацаа 250 

11 
Нэмэгдсэн єртгийн албан татварын тухай хуулиа хэрэгжїїлье 

УРИАЛГА  
250 

 

Байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагааны  хүрээнд: 

Шилэн дансанд 2018 оны 1 дїгээр улирлын тайланг хугацаанд нь илгээсэн. Сарын мэдээллийг 

2018 оны 5 сарын 1-ны єдєр цаг хугацаанд нь їнэн зєв байршуулсан.   

2018.04.30-нд Нийгмийн даатгалын тайланг гаргаж, дэвтрийг баталгаажуулсан.  

 

Архив албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааны  ажлын хүрээнд: 

Хэлтсийн албан хэрэг хєтлєлтийг журам, заавар, стандартын дагуу бїрэн хєтєлж, ирсэн албан 

бичгийг хлтсийн даргаар цохуулан холбогдох албан тушаалтнуудад шилжїїлэн хэрэгжїїлж, 

шийдвэрлэн ажиллаж байна. Хариутай бичиг, єргєдєл гомдолд бїртгэл хяналтын карт хєтлєн хяналт 

тавьж байна.  05 сарын 24-ний єдрийн байдлаар 594 албан бичиг ирсэний цаасаар 238,  цахимаар 356 

ирсэн байна. Ирсэн бичгийг тухай бїр хэлтсийн даргаар цохуулан холбогдох албан хаагчид єгч, 

хугацаанд нь шийдвэрлїїлэн ажиллаж байна.  

Татварын ерєнхий газар болон бусад байгууллага руу 177 албан бичиг хїргїїлсэн байна. 

Татварын ерєнхий газраас ирсэн 13 тушаалыг хяналтанд авч, тухай бїр холбогдох албан хаагчдад 

танилцуулан, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллаж байна.  

2018 оны 05 сарын 24-ний байдлаар иргэдээс болон албан хаагчдаас нийт 69 єргєдєл ирсэн:  

 Татвар тєлєгчдєєс- 66, Ажилчдаас 3.  Бїх єргєдлийг хуулийн хугацаанд нь  

шийдвэрлэсэн. 

 

 

 

Тайлан нэгтгэсэн: Хуулийн зєвлєх   Б.Гандулам  

 

Хянасан: Татварын хэлтсийн дарга    П.Энх-Оюун 


