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ТАТВАРЫН ХЭЛТСИЙН  01 ДҮГЭЭР САРЫН  

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН  

 

2021 оны 01-р сарын 25-ны өдөр                                                                                    Сүмбэр сум 

 

Тус хэлтэс нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Захиргааны ерөнхий хууль, Зөрчлийн хууль, 

Тєсвийн тухай хууль, Тєрийн албаны хууль, Шилэн дансны тухай хууль, Төрийн хянан шалгах 

тухай хууль, Татварын ерєнхий хууль, татварын хууль тогтоомжууд, Хєдєлмєрийн хууль бусад 

хууль тогтоомж, эрх зүйн актыг мєрдлөг болгон иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагад үйлчилж 

байна.   

Монгол Улсын Төсвийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах, орлого бүрдүүлэлтийг 

эрчимжүүлэн төсвийн орлогын төлөвлөгөөг жигд хангах биелүүлэхэд анхаарч ажиллаж байна.  

 

Төсвийн орлогын  бүрдүүлэлтийн  талаар: /2021.01.22-ны байдлаар/ 

Татварын төрөл Өссөн төлөвлөгөө Өссөн гүйцэтгэл хүлээгдэж буй 
гүйцэтгэл  

Өссөн хувь 

НИЙТ ОРЛОГЫН ДҮН 506,349 101,315 509,345 100.59% 

Улсын төсөв 67,995 24,345 69,345 101.98% 

Сумын төсөв 69,622 35,135 70,000 100.54% 

Аймгийн төсөв 368,731 41,796 370,000 100.34% 

 

Татвар төлөгчдөд үйлчилгээ үзүүлэх 

2021.01.01-нд татвар төлөгчийн тоо 629,  01 сарын 22-ний өдрийн байдлаар мөн 629 
байна. 

Хариуцлагын хэлбэр 
2021-01-22 
байдлаар 

нийт  629 

 
 
Тус хэлтэс 2021 оны нэгдүгээр сараас Татварын албаар үйлчлүүлсэн иргэдээс СЭТГЭЛ 

ХАНАМЖИЙН СУДАЛГААГ цаасаар эхлүүлж, ажилтан, албан хаагчдын хандлага, харилцаа, 
үйлчилгээг дүгнэнэ. Мөн дээрх дугааруудад иргэд Татварын албаны үйлчилгээтэй холбоотой 
санал хүсэлтээ мессежээр явуулж болох бөгөөд гарсан саналыг үйл ажиллагаандаа 
хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.   
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Татварын хууль тогтоомж, Татварын хөнгөлөлт чөлөөлөлтийн талаар 646 иргэнд 
хэлтсийн байранд болон утсаар зєвлєгєє єгсєн. Зөвөлгөө өгсөн агуулга нь НӨАТ-ын 
урамшууллын систем, сугалааны хонжвор хэрхэн авах тухай, цахим татварын систем 
нэвэрсэнтэй холбогдуулан татвараа хэрхэн төлөх  гэх мэт байсан.  

ТЕГ-аас татвар төлөгчдөд 7 хоног бүр цахим сургалт зохион байгуулж ажиллаж байна.  

2021 оны 1 дүгээр сарын 01-ны өдрөөс Татварын багц хууль хэрэгжиж эхлэх болсонтой 
холбогдуулан хууль болон хуулийн талаарх мэдээллийг цахим сайт болон бусад мэдээллийн 
хэрэгслээр иргэдэд хүргэх ажлыг зохион байгуулсан болно.   

Хэлтсийн вэб сайт, facebook-д утсаар сэтгэл ханамжийн судалгаа авч эхлэсэн тухай, 
НӨАТ-ын тайланг авах тухай, ХХОАТ-ын тухай, НӨАТ-ын урамшууллын тухай, иргэний 
мэдээлэл баталгаажуулах тухай, Татвар төлөгч та татварын албанд очих шаардлагагүй боллоо, 
Улсын тэмдэгтийн хураамж төлөхөд хялбар боллоо, хөрөнгийн баталгаажилт хэрхэн хийх вэ, 
Татварын хэлтсийн үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү,  зэрэг мэдээлэл оруулсан. Сайтанд 
байршуулж, Залуус ТВ-ээр дээрх мэдээллийг нэвтрүүлэхээр видео сурталчилгаануудыг 
хүргүүлсэн.   

Нэмэгдсэн єртгийн албан татварын хуулийг хэрэгжїїлэх хїрээнд хэлтэст ирж зөвөлгөө 
авсан 32 иргэнд ebarimt.mn сайтад хэрхэн бүртгүүлэх тухай зөвлөгөө өгч, мэйл хаяг нээж цахим 
төлбөрийн баримтуудыг бүртгэхэд нь туслалцаа үзүүлэн ажиллав.  

 
Татварын хяналт шалгалтын ажлын талаар 
 

Татварын Ерөнхий  Газрын даргын баталсан  төлөвлөгөөний  дагуу  2020 онд  Татварын хяналт 

шалгалтад хамрагдсан  татвар төлөгчийн судлагааг 2021 оны  01 дугаар сарын 04-ны өдөр 

Татварын Ерөнхий  газрын Татварын хяналт шалгалт арга  зүйн газарт хүргүүлэн ажилласан. 

Татварын Ерөнхий  газрын дарга Б.Заяабалын 2021 оны 01 дугаар сарын 05-ны  өдрийн А/02 

тоот тушаалаар Татварын Ерөнхий  Газрын  1800-1288 тоот тусгай  дугаарт 2021 оны  01 дугаар 

сарын 06-ны  өдрөөс  02 дугаар сарын 28-ны  өдөр хүртэл ажиллахаар түр горимд шилжин 

ажиллаж  байна. 

№ Огноо Ирсэн дуудлага Авсан дуудлага Хувь Үйлчилгээний  
Чанар 

1 2021.01.07-
2021.01.21 

593 593 100% 100% 

 

Тусгай  дугаарт холбогдож  зөвлөгөө  авч  буй  иргэдэд Татварын шинэчилсэн хууль, Хувь хүний  

орлогын албан татварын тухай  хууль, Хөнгөлөлт Чөлөөлөлт эдлүүлэх заавар, И баримт олгох  

болон  НӨАТ QR код , Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай  хууль тогтоомжоор  тухай  бүр 

заавар өгч  ажиллаж  байна. 

Говьсүмбэр аймгийн Төрийн аудитын газрын Дарга, Тэргүүлэх аудиторын 2020 оны  12 дугаар 

сарын 09-ны  342 тоот  зөвлөмжийн дагуу Орон  нутгийн ИТХ-ын 2020 оны  ээлжит  сонгуульд  

оролцсон  Сонгуулийн хууль тогтоомж зөрчсөн байж  болзошгүй нийт ( давхардсан тоогоор)123  

нэр дэвшигчийн  материалыг  нягтлан судалж , Аймгийн Прокурорын газар болон  Хэлтсийн 

даргаас заавар зөвлөмж  авч  ажиллаж  байна. 
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Сургалт сурталчилгааны хүрээнд: 

     
Говьсүмбэр аймгийн  Засаг даргын тамгын газраас 2021 оны 01 дүгээр сарын 19-ны өдрүүдэд 
зохион байгуулсан Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл 
ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ , үнэлгээ хийх нийтлэг журам,  Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах аргачлал, Стратги төлөвлөгөө боловсруулах аргачлал 
сэдвүүдээр Татварын хэлтсийн Захиргаа, хуулийн тасгийн дарга татварын ахлах улсын 
байцаагч С. Алтанцэцэг, Захиргаа, хуулийн тасгийн хуулийн зөвлөх, хүний нөөц С.Энх-Оюун нар 
тус тус сургалтан хамрагдан ажилласан. 

 

 

Байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагааны  хүрээнд: 

2021 оны Худалдан авах ажлын төлөвлөгөөг цахим сайт болон мэдээллийн самбарт 

байршуулсан болно. 2020 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг гарган 2021.01.15-ны өдрийн 

01/15 тоотоор  хүргүүлсэн. 

 

 

Байгууллагын хүний хөөцийн бодлогын хүрээнд 

Тус хэлтэс нь ТЕГД-ын А/103 тушаалаар 15 орон тоогоор шинэчлэн батлагдсан. 

Одоогоор  13 орон тоотойгоор үйл ажиллагаа явуулан ажиллаж байна. Татварын Ерөнхий 

газраас алба хаагч нарын мэдээллийг хүний нөөцийн програмд үнэн зөв оруулах талаар чиглэл 

ирсэн. Үүний дагуу бүх татварын хэлтсийн алба хаагч нарын мэдээллийг бүрэн гүйцэт 100%  

хийж оруулсан. 

Архив албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааны  ажлын хүрээнд: 

Хэлтсийн албан хэрэг хөтлөлтийг журам, заавар, стандартын дагуу бүрэн хөтлөн 

ажиллаж байна. Үүнд: ирсэн албан бичиг, явсан албан бичиг, ирсэн албан бичгийн хэлтсийн 

даргад танилцуулан холбогдох албан тушаалтнуудад шилжүүлж, шийдвэрлэлтэнд нь хяналт 
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тавин ажиллаж байна. Хариутай албан бичиг болон  иргэд албан хаагчдаас ирсэн өргөдөл 

гомдлыг бүртгэлд авч хяналтын карт хөтлөж ажиллаж байна.  

01-р сарын 25-ны өдрийн байдлаар 101 албан бичиг ирсэний цаасаар 33,  цахимаар 68 

ирсэн байна. Ирсэн бичгийг тухай бүр хэлтсийн даргаар цохуулан холбогдох албан хаагчид өгч, 

хугацаанд нь шийдвэрлүүлэн ажиллаж байна.  

Татварын ерөнхий газар болон бусад байгууллага руу 25 албан бичиг хүргүүлсэн байна. 

Татварын ерөнхий газраас ирсэн 10 тушаал, АЗД-ын 2 захирамжийг  тус тус хяналтанд авч, 

тухай бүр холбогдох албан хаагчдад танилцуулан, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллаж байна.  

2021 оны 01-р сарын 25-ны байдлаар иргэдээс болон албан хаагчдаас нийт 3 өргөдөл 

ирсэн.Үүнээс:  

Татвар төлөгчдөөс - 2 
Ажилчдаас -           1 

 Хугацаа болоогүй шийдвэрлэгдээгүй 3 өргөдөл байна. 4 дүгээр улирлын өргөдөл 

гомдлын тайланг 2020.12.21-нд 02/278 тоотоор хүргүүлсэн.          

 

                                   

Тайлан нэгтгэсэн: 

Захиргаа, хуулийн тасаг Хүний нөөц С.ЭНХ-ОЮУН 

 

Тайлан хянасан: 

Захиргаа, хуулийн тасгийн дарга С.Алтанцэцэг 

 

 


