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Авлигын эсрэг олон улсын өдрийг тохиолдуулан нийгэмд шударга ёсыг 
бэхжүүлэх зорилгоор “Зөв зөвд шударга зөв” сэдэвт соён гэгээрүүлэх аяныг аймгийн 
ИТХ, Засаг дарга, түүний ЗДТГ, сумдын ЗДТГ, аймгийн Засаг даргын эрхлэх 
асуудлын хүрээний хэлтэс, агентлаг бүр зохион байгуулан ажиллалаа. 

Аймгийн ИТХ-ын дарга, аймгийн Засаг дарга нар аяны хүрээнд 15 ажил, арга 
хэмжээг төлөвлөн баталж холбогдох үйл ажиллагаануудыг зохион байгууллаа. 
  

Авлигын эсрэг Олон Улсын өдөр буюу 2020 оны 12 дугаар сарын 09-нийг 
угтан 2020 оны 12 дугаар сарын 05-нд аймгийн ИТХ-ын дарга, аймгийн Засаг дарга 
нар  аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгч, хэлтэс, агентлагуудын удирдлагуудыг уриалан 
авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид, авлига, хүнд сурталгүй, “Дундговь 
авлигагүй хөгжинө” уриалгад  нэгдэв. 

 
Халдварт цах тахал /Ковид-19/-тай холбогдуулан уриалгад аймгийн ИТХ-ын 

дарга, аймгийн Засаг дарга нар нэгдэж сум, байгууллагуудыг хамт олноо уриалан 
ажиллахыг нийт хэлтэс, агентлаг, сумдын удирдлагад уриалсаны үр дүнд нэгдэх үйл 
ажиллагаа үргэлжлэн явагдаж байна. Авлигын эсрэг ОУ-ын өдрийг угтан хэлтэс, 
агентлагууд уриалгад нэгдэхээс гадна, цахим сурталчилгаа, уриалга, самбар, булан 
байгуулж, төрийн албан хаагчид шударга ёс – хөгжил дэвшилд хамтдаа ажиллахаа 
төрөл бүрийн хэлбэрээр  
илэрхийлж байна.  
 

Аймгийн 
төвийн 

хамгийн 
том сум 

болох 

Сайнцагаан сум нь ЗДТГ болон сумынхаа 
сургууль, цэцэрлэгүүддээ “Авлигын эсрэг 
хамтдаа самбар, булантай болгосон.  “Шинэ 
үеийн залуус шударга ёсыг юу гэж ойлгодог вэ?” 
хэлэлцүүлгийг мэргэжилтнүүдийн дунд зохион 
байгуулж, залуу төрийн албан хаагч бүрээр дээрх сэдвээр эссэ бичүүлсэн бол 
Цагаандэлгэр сум аяны хүрээнд иргэд, сурагчдын дунд цахимаар эссэ бичлэгийн 



уралдаан зарлаж, тус бүр 3 байр шалгаруулж урамшуулсан. Тус авлигын эсрэг 
уриалгад төрийн албан хаагчид нэгдсэн. 

 
Авлигатай тэмцэх газрын фэйсбүүк дэх албан ёсны 

“АТГ-Олон нийтийн төв”, “Авлигатай тэмцэх газар” пэйж 
хуудсуудад нэгдүүлэх арга хэмжээг аймаг, сумын Эрх бүхий 
албан тушаалтнууд төрийн албан хаагч, иргэд олон нийтэд 
сурталчилан уриалж,  дагагчдын тоог нэмэгдүүлэх 
сурталчилгаат үйл ажиллагааг  зохион байгуулав. 
 
 
 

 
Монгол Улсын болон өөрийн аймгийн авлигын 

холбогдолтой судалгаа, мэдээллийг цуглуулж, 
инфографик хийж, “Авлигагүй Дундговь хөгжинө” аянд 
Статистик хэлтсийн хамт олон нэгдэж,  Авлигын эсрэг 
видео шторк болон постеруудыг 3000 дагагчтай Дундговь 
аймгийн Статистикийн хэлтэс пэйж хуудас, аймгийн 
Статистикийн хэлтсийн группээр олон нийтэд түгээх 
ажлыг зохион байгуулав. 
 

Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн тухай 
хууль тогтоомж, шударга ёстой холбоотой 
сэдвүүдээр сумдын Засаг даргын Тамгын газар, 
аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний 
хэлтэс, агентлагууд хоорондоо нэгдэж, төрийн 
албан хаагчдын дунд эссэ бичлэгийн уралдаан, 
“АХА”, “Тата тунгаа”, ”Элсэн цаг” зэрэг арга 
хэмжээнүүдийг зохион байгуулан шалгаруулж, 
урамшуулсан. 

 
Авлигагүй нийгмийн төлөө хамтдаа-Авлигыг үл 

тэвчих авлигыг мэдээлэх зурагт хуудас, 
мэдээллийн самбаруудыг “Зөв зөвд шударга зөв” 
сэдэвт соён гэгээрүүлэх аяны хүрээнд сум, 
байгууллагууд шинэчилж цахим хуудсуудаараа олны 
хүртээл болгон сурталчилах ажлыг зохион 
байгуулав. 
Аймгийн ЗДТГ-ын 1 давхарын зааланд 2 постер 
байршуулан сурталчилсан. 
 
 

            



  Монгол Улсын Аж үйлдвэрийн гавъяат, сэтгүүлч С.Пүрэвсүрэнгээр төрийн 
албан хаагчдыг авлигагүй-шударга, хүнд сурталгүй ажиллахыг уриалсан богино 
хэмжээний уриалга, Хүүхэд, залуучуудад зориулсан нөлөөллийн тв шторкийг 
Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газартай хамтран бэлтгэж аймгийн болон 
Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газрын цахим хуудсуудаар сурталчиллаа.  

 
Авлигын хор аюулыг олон нийтэд тайлбарлан таниулах чиглэлээр ирүүлсэн 

сурталчилгааны видео, шторк, радио, fm-ийн зөвлөгөө мэдээллийг орон нутгийн 
хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр олон нийтэд хүргэх чиглэлээр дараахь үйл 
ажиллагаануудыг тус тус зохион байгуулав. Үүнд: 

 
Телевизийн шторк 

 

        
 

Шударга ёсны үнэ цэнэ, Авлигын эсрэг олуулаа нэгдье, Гэрэл тусгая 3ш, 
Арын хаалга, Албаны мэдээллээ аминдаа, Гайтай бэлэг, Танилын гуйлт, Авлигын 
шилэн бөмбөлөг, Авлига хожихгүй нүүдэл, Төрийн албан хаагч танаа 1, 2;  110 
дугаарын сурталчилгаа 1, 2, 3 шторкуудыг Дундговь аймгийн www.dundgovi.gov.mn 
сайт; аймгийн ИТХ-ын цахим хуудас www.khural.mn, Онцгой байдлын газрын 
дэргэдэх Лед дэлгэц, Дундговь аймгийн ЗДТГ таныг сонсож байна, “Дундговь Эрх 
зүйн хөтөч” пэйж хуудас пэйж хуудсууд болон сум, байгууллагуудын сайт, пэйж 
хуудсуудаар; АВЛЕ.mn программын Олон нийт хэсгээр, байгууллагуудын үүдний 
хэсэгт байрладаг “Цахим мэдээллийн дэлгэц” зэргээр төрийн албан хаагч болон 
иргэдэд сурталчлан таниулах ажлыг зохион байгуулж, одоогийн байдлаар 15409 
хүний хандалттай бөгөөд 79 хүн share хийсэн  байна.  
 

                          
 Аймгийн Ард  телевизээр дээрх телевизийн    шторкуудыг өдөрт 2 удаа олон 
нийтэд сурталчлан таниулах ажлыг зохион байгуулав. 
  
 
 
 

http://www.dundgovi.gov.mn/


Хэвлэн олшруулж байрлуулах материал 
Авлигын эсрэг хуулийг сурталчилсан 6 төрлийн тараах материал болох 110 

дугаарын сурталчилгаа, Авлигын эсрэг хуулийн үйлчлэлд хамаарах этгээдэд 
хориглох зүйл, Авлигын хэлбэрүүд, Авлигын болон Эрүүгийн хуулийн холбогдох 
заалтуудаас,  Авлигын тухай мэдэгдэх 
сурталчилгааны материалыг сумдын Засаг 
даргын Тамгын газар, аймгийн Засаг даргын 
эрхлэх асуудлын хүрээний хэлтэс, агентлаг 
болон иргэд, олон нийтэд 250 ширхэгийг 
өнгөтөөр хэвлэн олшруулан хүргүүлж, 
цаашид сум, байгууллагуудыг олшруулан 
иргэд, албан хаагчдад түгээхийг аймгийн 
Засаг даргаас үүрэг болгон албан бичгээр 
хүргүүлсэн. Сум бүрт видео контент, шторк, 
диск зэргийг тусгайлан хүргүүлж, сурталчлан 
таниулах ажлыг зохион байгуулж байна. 

 
FM радиогийн зөвлөгөө, мэдээлэл 
Яагаад ашиг сонирхлын зөрчлийн мэдүүлэг өгөх шаардлагатай вэ?, Ашиг 

сонирхлын зөрчилд орохгүйн тулд, Сургуулийн ойд зориулан хандив цуглуулах нь 
хууль зөрчсөн үйлдэл үү?, Авлигын анхдагч шинж тэмдэг, Төрийн албан хаагч ямар 
ажил давхар хийж болохгүй вэ?, Ашиг сонирхлын зөрчил хэрхэн илэрдэг вэ?, 
Хөрөнгө, орлогын мэдүүлэгт хэрхэн хяналт тавих вэ?, Албан тушаалтан ямар бэлэг, 
шан харамж авч болохгүй вэ?, Албан тушаалтан ямар бэлэг, шан харамж шаардвал 
яах вэ?, Авлигагүй нийгэм цогцлооход иргэн таны оролцоо, Хамаарал бүхий болон 
нэгдмэл сонирхолтой этгээд гэж хэн бэ?, Ашиг сонирхлын зөрчлийг мэдэгдэх 
тайлбарлах, Авлигатай тэмцэх газар ямар төрлийн гомдол хүлээн авч, шалгах вэ?, 
Ашиг сонирхлын зөрчлийг мэдэгдэх, тайлбарлах зэрэг зөвлөгөө, мэдээллийг 
Аюулаас сэрэмжлүүлэх цогцолбор FM107.5 facebook account-аар нийт 801 удаа, 
аймгийн төвд байрлаж буй Лед самбараар 41 удаа  3606 гаруй иргэд, олон нийтэд 
хүргэх ажлыг зохион байгуулж, мөн аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын 
хүрээний хэлтэс агентлаг, сум бүр олон нийтэд хүргэх ажлыг хамтран зохион 
байгуулсан. 


