
Арвайхээр сум

1.1. Авлигатай тэмцэх газраас бэлтгэсэн ТВ шторк, 
инфографик, видео график, нийтлэл, теле зохиомж, 
хөдөлгөөнт зураг, зурагт хуудас, цахим ном, гарын 
авлага зэргийг хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, албан 
ёсны цахим хуудас болон нийгмийн сүлжээ (фэйсбүүк, 
твиттер, youtube суваг) мөн лед дэлгэц, 
сурталчилгааны самбарт байршуулах зэрэг бүхий л 
боломжтой хэлбэрээр иргэд, олон нийтэд хүргэсэн 
байх

Авлигатай тэмцэх гэзраас бэлтгэсэн ТВ шторк, инфографик, видео график, нийтлэл, теле
зохиомж, хөдөлгөөнт зураг, зүрагт хуудас, цахим ном, гарын авлага зэргийг
tatvar.ov.gov.mn цахим хуудас болон сурталчилгааны самбарт байршуулж иргэд, олон
нийтэд хүргэж ажилласан.  

1.2. Авлигатай тэмцэх газраас санаачилсан аян, арга 
хэмжээг байгууллагын онцлогт тохируулан зохион 
байгуулсан байх

Татварын хэлтсийн “Ил тод байдал” мэдээллийн самбарт Авилгын талаар мэдээ
мэдээллийг байршуулж тогтмол шинэчилэн гаргаж мөн бүх тасгуудад Авилгатай тэмцэх
газраас ирүүлсэн шторк, сурталчилгаа, зурган мэдээллийг иргэдийн танилцах самбарт
байршуулж Авлигатай тэмцэх газраас санаачилсан аян, арга хэмжээг зохион байгуулж
ажиллалаа.

Зорилго

1
Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг иргэдэд 
сурталчилах, соён гэгээрүүлэх үйл 
ажиллагааны хүртээмжийг нэмэгдүүлэх

Эрх зүйн үндэслэл:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
         
•     Авлигын эсрэг хууль;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                           •     Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө;

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ТАТВАРЫН ХЭЛТСИЙН АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ                                                                                                                                                                                             
АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2022 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ
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Д/д БиелэлтХэрэгжүүлэх арга хэмжээ



1.3. Авлигын эсрэг үйл ажиллагааг мэдээлэн 
сурталчлах "Шудрага ёс, хэгжил дэвшил 110"  
мэдээллийн самбар ажиллуулах

Авлигын эсрэг үйл ажиллагааг мэдээлэн суртачилах "Шударга ёс, хөгжил дэвшил 110" 
мэдээллийн самбар ажилуулж Татварын хэлтсийн цахим хаяг болон албан хаагчдын 
хаягаар суртачилан ажиллалаа. 

2.1.  Авлигын эсрэг сургалтын санал, захиалгыг 
Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён 
гэгээрүүлэх хэлтэст хүргүүлсэн байх

Авлигын эсрэг сургалтын санал захиалгыг ТЕГ-т хүргүүлсэн.

2.2. Авлигатай тэмцэх газраас зохион байгуулдаг 
авлигын эсрэг анхан болон давтан сургалтад албан 
хаагчдаа хамруулсан байх

2022 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдөр Авлигатай тэмцэх газраас зохион байгуулсан
авлигын эсрэг анхан шатны сургалтад 4 албан хаагч хамрагдсан.2022 оны 04 дүгээр
сарын 08-ны өдрийн Авлаигын эрсдэлтэй ажлын байранд ажиллаж буй албан хаагчдад
чиглэсэн 5 албан хаагч хамрагдсан. Хөгжлийн шийдэл төрийн бус байгууллагаас
Авлигатай тэмцэх газартай хамтран төрийн албан хаагчдад Авлигийн эсрэг хууль,
авлигаас урьдчилан сэргийлэх талаар сургалт зохион байгууллаа. Тус сургалтанд 15
албан хаагч хамрагдсан.

2.3. Авлигын эсрэг сургалт, сурталчилгаа, соён 
гэгээрүүлэх үйл ажиллагааг өөрсдийн нөөц бололцоо, 
сургагч багшаар дамжуулан иргэд, хүүхэд залууст 
хүргэх шинэлэг арга хэлбэрээр зохион байгуулж, үр 
дүнг тооцож тайлагнасан байх

Хөгжлийн шийдэл төрийн бус байгууллагаас Авлигатай тэмцэх газартай хамтран аж ахуйн 
нэгж байгууллага болон төсөвт газруудад Авлигийн эсрэг хууль, авлигаас урьдчилан 
сэргийлэх талаар сургалт зохион байгууллаа. Тус сургалтанд 13 аж ахуйн нэгжийн 
удирдлага болон нягтлан бодогчид хамрагдлаа.
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Авлигатай тэмцэх газраас бүрэн эрхийнхээ 
дагуу гаргасан шийдвэрийг биелүүлэх, 
хариуг хугацаанд нь мэдэгдэх

3.1. Авлигатай тэмцэх газраас хүргүүлсэн зөвлөмж,                                                                                
                                                                         3.2. 
Мөрдөгчийн мэдэгдэл                                                         
 3.3. Зөрчил арилгуулах албан бичгийн хүрээнд зохион 
байгуулсан арга хэмжээ

Эхний хагас жилийн байдлаар Авлигатай тэмцэх газраас Өвөрхангай аймгийн татварын 
хэлтэст зөвлөмж ирээгүй.

Авлигатай тэмцэх газраас зохион байгуулсан 
Авлигын эсрэг сургалтад албан хаагчдыг 
хамруулах
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4 Байгууллагын удирдлагын авлигатай тэмцэх 
хүсэл эрмэлзэл, санаачлага өрнүүлэх

4.1. Авлигын эсрэг төрийн болон төрийн бус 
байгууллага, хувийн хэвшлийн байгууллагаас гаргасан 
санал, санаачлага, уриа, аянд нэгдсэн байдал

Авлигатай тэмцэх газраас зохион байгуулсан "Таны эрх, таны оролцоо авлигад үгүй гэж 
хэлье"аян, Аймгийн ЗДТГ-аас зохион байгуулсан  АВИЛГЫН ЭСРЭГ МИНИЙ-БИДНИЙ 
ОРОЛЦОО" сэдэвт 45 хоногийн аяны хүрээнд 2022 оны 05 дугаар сарын 30 өдөр зохион 
байгуулагдсан хууль хяналтын байгууллагагуудын нээлттэй хаалганы өдөрлөгт манай 
байгууллага "АВЛИГА, ХҮНД  СУРТАЛГҮЙ ХАМТ ОЛОН" "ЗӨВ ЗӨВД ШУДАРГА ЗӨВ" гэсэн 
уриалгатайгаар оролцлоо. Мөн авлигын эсрэг сурталчилгааны зурагт хуудас, бэлтгэн 
иргэд, төрийн албан хаагч нарт тарааж мэдээлэл өглөө. 

5 Байгууллагын ил тод нээлттэй байдлыг 
сайжруулах

Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.4. Шилэн 
дансны тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1, 6.4.  
Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн 
тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.9-д заасан арга 
хэмжээг заасан хугацаанд албан ёсны цахим хуудас 
дээр байршуулж, иргэд олон нийт үзэж танилцах 
боломжоор хангах

Шилэн дансны хуулийн хүрээнд зохих мэдээлэлүүдийг тухай бүр оруулах мэдээллийг сар 
бүрийн 30-ны дотор, сар бүр оруулах мэдээллийг дараа сарын 08-ны дотор, улирал бүр 
оруулах мэдээллийг дараа сарын 08-ны дотор байршуулан мэдээллийг илгээн ажилласан.
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Зөвлөмж 2.2. Төрийн албаны их өгөгдөлд 
суурилсан хүний нөөцийн нэгдсэн 
удирдлагын цахим системийг хөгжүүлэх, 
ашиглалтыг нэмэгдүүлэх, ялангуяа уг 
өгөгдөлд суурилан төрийн албан хаагчийн 
томилгоог хийх. Энэхүү системийг төрийн 
байгууллагуудын цахим системтэй 
интеграцжуулахад холбогдох байгууллагууд 
дэмжпэг үзүүлэн хамтран ажиллах;

8.1.  Төрийн албаны зөвлөлийн их өгөгдлийн санд 
татварын албаны хүний нөөцийн бүртгэлийг бүрэн 
оруулах, уг өгөгдөлд суурилсан албан хаагчийг 
томилгоо хийх 

46 албан хаагчийн хүний нөөцийн мэдээллийг ТУНС-д 100 % бүртгэсэн. Хүний нөөцийн 
судалгааг сар бүр гаргаж ТЕГ-ын ТЗУГ-т хугацаанд нь хүргүүлсэн. Төрийн албаны 
зөвлөлийн ТАЗ-HR программд 46 албан хаагчийн мэдээлиийг бүрэн бүртгэсэн өөрчлөлт 
орсон тухай бүр шинэчилсэн.

9.1.  Татварын улсын байцаагч, хураагчид Төрийн 
албаны хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг баримлах, 
авлига ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 
талаар сургалт зохион байгуулах 

 Татварын хэлтсийн ёс зүйн зөвлөлийн гишүүн Ц.Даваасүрэн  хэлтсийн болон сумдын 
албан хаагчдад ZOOM ашиглан “Төрийн албан хаагчдийн ёс зүй, сахилга хариуцлага” 
сэдвээр хичээл бэлтгэн онлайн сургалтыг 2 удаа, хэлтсийн байцаагч нарын зөвлөгөөний 
үеэр “ Харилцаа, хандлага” сэдвээр танхимын сургалт 1 удаа нийт 3 удаа сургалт зохион 
байгуулсан. Сургалтанд онлайнаар 2 удаа  40 албан хаагч, танхимаар 36 албан хаагч тус 
тус  хамрагдаж, мөн хэлтсийн дотоод группд LIVE бичлэг хийж оруулсан.Мөн шинээр 
томилогдсон 2 хураагчид  ЭБАТ А.Ганчимэг  сургалт зохион байгуулж, төрийн захиргааны 
болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм, үйлчилгээний стандарттай 
танилцуулан гарын үсэг зуруулсан. 
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Зөвлөмж 2.3. Төрийн албаны хүний нөөцийн 
аудитыг Үндэсний аудитын газар, Төрийн 
албаны зөвлөл хамтран хэрэгжүүлэх, төрийн 
албан хаагчийн хандпага, соёлыг 
сайжруулах, ёс зүй, сахилга хариуцлагад 
тавих хяналтыг чангатгах, төрийн албаны 
шалгалт, төрийн албан хаагчийн ажлын 

Эрх зүйн үндэслэл:    
•   "Авлигын эсрэг үндэсний чуулган"-аас гаргасан зөвлөмж



9.2 Авлига, ашиг сонирхлын зөрчил гаргасан албан 
хаагчийг асуудлыг холбогдох хууль хяналтын 
байгууллагад шилжүүлэх, ёс зүйн хэм хэмжээ зөрчсөн 
албан хаагчийг Ёс зүйн хорогоор хэлэлцэн 
шийдвэрүүлэх 

Авлига, ашиг сонирхлын зөрчил гаргасан албан хаагч байхгүй.

гүйцэтгэл, үр дүнг үнэлэхэд хиймэл оюун 
ухааныг ашиглах боломжийг судлах, ёс зүй, 
зан үйлийг үнэлэх сэтгэл зүй туршилтыг 
өргөжүүлэх;
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