
АВЛИГЫН ЭСРЭГ ОЛОН УЛСЫН ӨДРИЙГ ТОХИОЛДУУЛАН 
“ЗӨВ ЗӨВД ШУДАРГА ЗӨВ” СЭДЭВТ АЯНЫ ХҮРЭЭНД  

ДУНДГОВЬ АЙМГААС ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН  
АРГА ХЭМЖЭЭГ ДҮГНЭХ ХУУДАС 

 
2020 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдөр 

 

№ Зохион байгуулах арга хэмжээ Зохион байгуулсан арга хэмжээ 

Тоон 
үзүүлэлт 

(төрөл тус 
бүрээр) 

Хамруулсан 
иргэдийн 

тоо 

1 

Авлигатай тэмцэх газраас 
бэлтгэн хүргүүлсэн шторк, 
видео график, теле зохиомж, 
speak out зэрэг контентийг орон 
нутгийн телевизээр 
нэвтрүүлсэн байдал 

Авлигатай тэмцэх газраас бэлтгэсэн ирүүлсэн шторк, видео 
графикийг “Зөв зөвд шударга зөв” сэдэвт аяны хүрээнд тус 
аймгийн Ард ТВ буюу орон нутгийн телевизээр өдөр бүр 
сурталчлан таниуллаа. 

Шторк – 14ш 2500 

2 

Авлигатай тэмцэх газраас 
бэлтгэн хүргүүлсэн 
инфографик, нийтлэл, өгүүллэг, 
эсээ зэрэг контентийг орон 
нутгийн сонин, сэтгүүлд 
нийтлүүлсэн байдал 

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. Дундговь аймгийн орон нутгийн “Дундговийн 
амьдрал” сонинд Авлигатай тэмцэх газраас бэлтгэн ирүүлсэн 
инфографик, нийтлэл, өгүүллэг, эсээ зэрэг контентийг 
хэвлүүлэхээр хүсэлт хүргүүлсэн боловч Ковид-19 
холбоотойгоор ажиллахгүй байгаа учир хэвлүүлээгүй болно.   
 

Инфографик-
10 

3005 

3 

Авлигатай тэмцэх газраас 
бэлтгэн хүргүүлсэн тв шторк, 
инфографик, видео график, 
нийтлэл, өгүүллэг, эсээ, теле 

ТВ шторк-14 инфографик-2 нийтлэл-3, өгүүллэг, эсээ, 
хөдөлгөөнт зураг - 9, цахим ном, speak out зэрэг контентийг 
dundgovi.gov.mn, “Дундговь ЗДТГ таныг сонсож байна”, 
Khural.mn, “Дундговь Эрх зүйн хөтөч” пэйж, “Дундговь аймгийн 

Тв шторк-14, 
Инфографик-

2, 

Хандалт- 
15409 

Share- 79 
 



зохиомж, хөдөлгөөнт зураг, 
цахим ном, speak out зэрэг 
контентийг орон нутаг дахь 
төрийн байгууллагуудын албан 
ёсны цахим хуудсанд 
байршуулсан байдал 

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал”,  сумдын ЗДТГ, аймгийн Засаг 
даргын эрхлэх асуудлын хүрээний хэлтэс, агентлаг, сумдын 
ИТХ, ЗДТГ-ын албан ёсны цахим хуудсанд байршуулан 
сурталчилах ажлыг зохион байгуулав. 

хөдөлгөөнт 
зураг-9 

4 

Авлигатай тэмцэх газраас 
бэлтгэн хүргүүлсэн радио спот, 
подкастыг орон нутаг дахь 
богино долгионы радиогоор 
нэвтрүүлсэн байдал 

Аюулаас сэрэмжлүүлэх цогцолбор FM107.5 facebook account-
аар нийт 801 удаа, аймгийн төвд байрлаж буй Лед самбараар 
41 удаа сурталчлахаас гадна Эрдэнэдалай, Говь-Угтаал сумын 
АСА цогцолбороор өдөр бүрийн 11.00 цагт радио шторкуудыг 
2 удаагийн давтамжтайгаар 26 удаа шторкуудыг явуулж олны 
хүртээл болгосон.  
 

Радио спот, 
подкаст-801 

удаа, 
Лед 

самбараар-
41 

3606 

5 

Авлигатай тэмцэх газраас 
бэлтгэн хүргүүлсэн тв шторк, 
инфографик, видео график, 
нийтлэл, өгүүллэг, эсээ, теле 
зохиомж, хөдөлгөөнт зураг, 
цахим ном, speak out зэрэг 
контентийг орон нутгийн 
сошиал медиа группээр 
түгээсэн байдал 

ТВ шторк, инфографик, видео график, нийтлэл, өгүүллэг, эсээ, 
теле зохиомж, хөдөлгөөнт зураг, цахим ном, speak out зэрэг 
контентийг сум, байгууллагуудын Эрх бүхий албан 
тушаалтнууд share хийж орон нутгийн сошиал медиа группээр 
сурталчлан түгээх ажлыг зохион байгуулав. 

ТВ шторк, 
инфографик, 

видео график, 
нийтлэл, теле 

зохиомж, 
хөдөлгөөнт 

зураг, цахим 
номыг сошиал 

медиа 
группээр-11 

4514 

6 

Авлигатай тэмцэх газраас 
бэлтгэн хүргүүлсэн тв шторк, 
инфографик, постер, видео 
график, теле зохиомж, 
хөдөлгөөнт зураг, speak out 
зэрэг контентийг олон нийтийн 
газарт байршуулсан самбар, 
лэд дэлгэцээр сурталчилсан 
байдал 

Аймгийн төв буюу Онцгой байдлын газрын дэргэд байрлаж буй 
Лэд дэлгэцээр мөн байгууллагууд иргэд үйлчлүүлдэг танхим 
болон үүдний коридорт байрлах телевиз,сурталчилгааны 
урсдаг зар зэргээр тв шторк, инфографик, постер, видео 
график, теле зохиомж, хөдөлгөөнт зураг, speak out зэрэг 
контентийг  аймаг, сумын ИТХ, ЗДТГ хамтран зохион байгуулан 
сурталчлах ажлыг зохион байгуулав.  
 

Лэд 
дэлгэцээр тв 

шторк, 
инфографик-

41 

1424 



7 

Авлигатай тэмцэх газраас 
бэлтгэн хүргүүлсэн зурагт 
хуудас, постер зэрэг контентийг 
хот хоорондын төв зам дагуух 
сурталчилгааны самбарт 
байршуулсан байдал 

Зурагт хуудас бүрийг аймгийн төрийн байгууллагуудын үүдний 
том заал, коридорт байршуулж сурталчиллаа. Аймгийн ЗДТГ-
ын 1 давхарын зааланд 2 постер байршуулан сурталчилсан. 

Зурагт 
хуудас-250, 

постер-2 
2500 

8 

Авлигатай тэмцэх газраас 
бэлтгэн хэвлүүлсэн хэвлэмэл 
хуудсууд (гарын авлага, зурагт 
хуудас, мэдээллийн хуудас, 
брошюр, тараах материал г.м)-
ийг иргэд, олон нийтэд түгээсэн 
байдал 

Авлигын эсрэг хуулийн үйлчлэлд хамаарах этгээдэд хориглох 
зүйл, Авлигын хэлбэрүүд, Авлигын болон Эрүүгийн хуулийн 
холбогдох заалтуудаас, Авлигын тухай мэдэгдэх  
сурталчилгааны хэвлэмэл хуудас, Авлигын эсрэг, Эрүүгийн 
хууль тогтоомжоос бэлтгэсэн хэвлэмэл хуудас болон 110 
дугаарыг сурталчилсан  6 төрлийн тараах материалыг аймгийн 
ИТХ, ЗДТГ-аас сумдын Засаг даргын Тамгын газар, аймгийн 
Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний хэлтэс, агентлаг 
болон иргэд, олон нийтэд 463 ширхэгийг өнгөтөөр хэвлэн 
олшруулан хүргүүлж, цааш түгээх ажлыг сум, байгууллага бүр 
олшруулан иргэд, албан хаагчдад цахим хэлбэрээр түгээх 
ажлыг зохион байгуулав. 
 

Гарын 
авлага, 
зурагт 

хуудас-463 
Брошюр-

1000 

1463 

9 

Авлигатай тэмцэх газрын албан 
ёсны цахим хуудас 
www.iaac.mn цахим хуудсанд 
өдөр бүр нэвтэрч, мэдээ 
мэдээлэлтэй танилцаж, 
шаардлагатай мэдээллийг үйл 
ажиллагаандаа ашигласан 
байдал 

Авлигатай тэмцэх газрын албан ёсны цахим хуудас 
www.iaac.mn цахим хуудсанд нэвтэрч, мэдээ мэдээлэлтэй 
танилцаж, зарим мэдээллийг татан авах ажлыг аймаг, сумын 
Эрх бүхий албан тушаалтан уриалж сурталчлах ажлыг зохион 
байгуулав. 

www.iaac.mn 
цахим 

хуудас-305 
305 

10 

Авлигатай тэмцэх газрын 
фэйсбүүк дэх албан ёсны “АТГ-
Олон нийтийн төв”, “Авлигатай 
тэмцэх газар” пэйж хуудсуудад 
нэгдэх (хандалт, дагагчдын тоог 
нэмэгдүүлэх), орон нутгийн 

“АТГ-Олон нийтийн төв”, “Авлигатай тэмцэх газар” пэйж 
хуудсуудад нэгдэх, хандалт, дагагчдын тоог нэмэгдүүлэх үйл 
ажиллагааг аймаг, сумын Эрх бүхий албан тушаалтнууд 
төрийн албан хаагч, иргэдэд сурталчлан нэгдүүлж, дагагчдын 
тоог нэмэгдүүлэх сурталчилгаат ажлыг 10 удаа зохион 
байгуулав. 

Хандалт, 
дагагчид-385 

385 

http://www.iaac.mn/
http://www.iaac.mn/
http://www.iaac.mn/


иргэдэд сурталчлах, төрийн 
албан хаагчид нэвтрэн 
мэдээлэл авах талаар зохион 
байгуулалтын арга хэмжээ 
авсан байдал 

 

11 

Аймаг, нийслэлийн Засаг 
даргын Тамгын газар, нийтлэг 
үйлчилгээ эрхэлдэг төрийн 
байгууллагуудын байранд 
болон нийтийн газар, талбайд 
авлигын эсрэг үйл ажиллагааг 
мэдээлэн сурталчлах 
мэдээллийн булан, самбар 
ажиллуулах 

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  нэгдэж, 
авлигын эсрэг үйл ажиллагааг сурталчилсан 15 самбар, буланг 
сум, байгууллагууд ажиллуулж байна.  

Самбар 
булан -15 

804 

12 

Хүүхэд, залуучуудад 
нөлөөллийн арга хэмжээ 

Ерөнхий боловсролын 19 сургууль, 22 цэцэрлэгийн 
мэдээллийн самбарт 110 дугаарын сурталчилгааг байршуулан, 
авлига ашиг сонирхол гэж юу вэ? сэдвээр 9-11 дүгээр  
сурагчдад цахим хэлбэрээр ярилцлага зохион байгуулав. 
#ШударгаТоглоцгооёChallenge-д Эрдэнэдалай сумын ЕБС-ийн 
сурагчдын дунд бүжгийн чэллэнж зарлаж, сурагч Б.Мичидмаа, 
Б.Дөлгөөн нар шалгарч гарын бэлэгээр шагнуулсан.Дундговь 
аймгийн Төв Халхын Дуулалт жүжгийн театрын гэр бүлийн 
бүжигчид уг чэллэнжид нэгдэн бүжиглэж олон нийтэд түгээсэн.. 
 

Нөлөөллийн 
арга хэмжээ-

43 
1337 

13 

Орон нутгийн хэвлэл, 
мэдээллийн хэрэгслээр иргэдэд 
зориулсан нэвтрүүлэг, контент 
бэлтгэн түгээсэн байдал 

Эрдэнэдалай сумын түүх, нийгэм судлалын багш З.Гантөгс 
“Шударга ба шударга бус байдал” сэдвээр сурагчдад теле 
хичээл заасныг олон нийтийн сүлжээнд байршуулж сурталчлан 
түгээсэн. Шударга ёс сурагчийн танхимд бичлэг, мэдээллийг 
facebook хуудсаар дамжуулан олон нийтэд хүргэлээ.  
 

Нэвтрүүлэг, 
контент– 2 

1887 

14 
Орон нутагтаа нэр хүндтэй, 
олны танил хүмүүсээр яриа 

“Зөв зөвд шударга зөв” аяны үйл ажиллагаанд Аж үйлдвэрийн 
гавъяат, орон нутгийн сэтгүүлч С.Пүрэвсүрэн дэмжин оролцож 
төрийн албан хаагчдыг шударга ажиллахыг уриалав. 

Яриа 
таниулга - 2 

1991 



таниулга хийлгэсэн байдал 
(цахим байж болно) 

Эрдэнэдалай сумын ЕБС-ийн Оч мэтгэлцээний клубын 11а 
ангийн сурагч Х.Сувдмаа үе тэнгийн сурагчдад болон иргэдэд 
“Авлигын хор хөнөөл”-ийг өөрийн өнцгөөс харж товчхоноор 
тайлбарлаж олон нийтэд түгээсэн.  
 

15 

ЕБС-ийн сурагчдад шударга 
ёсны сэдвээр яриа таниулга 
хийлгэж, хичээл заалгасан 
байдал (цахим байж болно) 

Сайнцагаан сумын Цэгц билэг ЕБС-ийн 11б ангийн сурагч 
Э.Билгүүний бүтээлээр цахим шторк хийж нөлөөллийн үйл 
ажиллагааг зохион байгуулав. Өндөршил сумын ЭБАТ ЕБС-
ийн багш нартай хамтран “Шударга ёс – хөгжил дэвшлийн 
талаар хүүхдүүдэд цахим хэлбэрээр хичээл заалгах ажлыг 
зохион байгуулав. 

Хичээл – 5 
Шторк - 1 

315 

 
 
 
 
 

ДҮГНЭХ ХУУДАС БИЧСЭН: 
 

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН 
ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТАН                    Ж.ТҮМЭНДЭЛГЭР 

 
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 

ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТАН                 С.ЦЭНГЭЛМАА 
 


