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 Авлигын эсрэг олон улсын өдрийг угтаж Авлигатай тэмцэх газраас “Зөв зөвд 

шудрага зөв” сэдэвт соён гэгээрүүлэх аяныг 21 аймаг, орон нутагт хэрэгжүүлж 

байна.  

Уг арга хэмжээний хүрээнд “Дундговь 

авлигагүй хөгжинө” уриалгад бусад төрийн 

байгууллагуудыг уриалан нэгдэж,  стент хэвлүүлэн 

байгууллагын коридорт байрлуулсан. 

Мөн иргэд, олон нийтийг соён гэгээрүүлэх 

аяны хүрээнд олон талт арга хэмжээнүүдийг үе 

шаттай зохион байгуулж байгууллагын мэдээллийн 

самбар, цахим хуудас, фэйсбүүк хуудсанд 

мэдээллиыг байршуулж олон нийтэд сурталчилж 

ажилласан. 

 Дундговь аймгийн Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газар, Байгаль орчин, 

аялал жуулчлалын газар, Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Статистикийн хэлтэстэй 

хамтран төрийн албан хаагчдын дунд “Та Таа Тунгаа” танин мэдэхүйн хөгжөөнт 

тэмцээнийг зохион байгуулж 1-р байранд Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, 

2-р байранд Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, 3-р байранд Статистикийн хэлтэс тус тус 

шалгарсан.  

Зураг. Тэмцээнд оролцогчид, шагналт байранд шалгарсан албан хаагчид 



 Богино хэмжээний видео, шторк 

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрт авлигын хор аюулыг олон нийтэд 

тайлбарлан таниулах, мэдээлэл сурталчилгаа явуулах үүргийг аж ахуй нэгж, 

байгууллагууд хүлээсэн байдаг.  

Дээрх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Авлигатай тэмцэх газраас 

иргэдэд зориулсан богино хэмжээний видео, гомдол мэдээлэл хүлээн авах 110 

дугаартай утасны сурталчилгааны шторк, “Гэрэл тусгая”, “Шудрага үнэний үнэ цэнэ”, 

“Хожихгүй нүүдэл”, “Авлигын шилэн бөмбөлөг” зэрэг  нийт 14 төрлийн видео шторкыг 

иргэд олон нийтэд хүргэх зорилгоор байгууллагын коридорт байрладаг “Цахим 

мэдээллийн дэлгэц”-ээр 2020 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн цацсан. 

Мөн сурталчилгааны видеог байгууллагын www.dundgovigazar.gov.mn цахим 

хуудсанд болон “Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар” гэсэн facebook 

хуудсанд байршуулж, албан хаагчид хувийн facebook хуудсандаа хуваалцаж олон 

нийтэд сурталчилсан. 

 Гарын авлага, тараах материал 

 Авлигын эсрэг хуулийг сурталчилсан 4 төрлийн тараах материалыг өнгөтөөр 

45 ширхэгийг хэвлэн олшруулж, бүх албан хаагчдын өрөөнд байршуулан тус 

байгууллагаар үйлчлүүлсэн иргэдэд тараасан. 

Мөн тараах материалуудыг байгууллагын мэдээллийн самбарын  “Үйл 

ажиллагааны ил тод байдал” хэсэгт байршуулж олон нийтэд сурталчилж ажилласан.  

 

 

Тайлан гаргасан: 

 

ГХБХБГ-ЫН ЭБАТ                                           Д.БОЛОРЧИМЭГ 
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http://www.dundgovigazar.gov.mn/
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