
 

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗАР 

Хаяг: 
Монгол Улс Авлигатай тэмцэх газар 
5 дугаар хороолол, Сөүлийн гудамж 41 
Улаанбаатар хот 14250 
 

Утас:  

110 (Төлбөр 0₮) 

Факс: 
(976)-70112458 

И-мэйл: 
contact@iaac.mn 

Цахим хуудас 
www.iaac.mn 

2020 ОН 

ИРГЭН ТА 

АВЛИГЫН 

ЭСРЭГ ЮУ 
ХИЙЖ 
ЧАДАХ ВЭ? 

Муу зүйл хийгчид 

биш, харин тэднийг 

санаа зоволгүй харж 

буй хүмүүс л 

ертөнцийг сөнөөнө.  

Альберт Эйнштейн 

       

Ил тод байдал  үгүй 

бол үл итгэлцэл 

хийгээд аюул ирэх 

мэдрэмж төрдөг.  
 

XIV Далай лам 

Авлигыг эсэргүүцэх 

нь залуусын үүрэг 

юм.  

       
Курт Кобейн 

  Дуучин, Нирвана  

Гавьяатай бөгөөс 
шаазанчныг ч 
шагнатугай, гайтай 
бөгөөс шадрыгаа ч 
шанталсугай.  

 
 Т.Галсан 

Ардын уран зохиолч 

Авлигатай Тэмцэх Газар  

АТГ-Олон Нийтийн Төв 

https://www.iaac.mn/
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Төрийн 
үйлчилгээний 

талаар гомдол, 
мэдээлэл, санал, 
хүсэлт гаргаж,   

Төр, засгаас 
гаргасан 

шийдвэрийн 
төсөлтэй 

танилцаж, 
өөрийн саналаа 

илэрхийлж,  

Нийтийн ашиг 
сонирхлыг хөндсөн 

болон Улсын Их 
Хурлаас 

томилогдох албан 
тушаалтны 
асуудлаар 

хэлэлцүүлэг, 
сонсголд оролцож; 

Тулгамдаж буй 
асуудлаа 

тодорхойлж, 
мэтгэлцээн, 
хөдөлгөөнд 
нэгдэж, төрд 

дуу хоолойгоо 
хүргэж,  

ТА - Төрийн үйл хэрэгт оролцож 
чадна: 

 ТА-Авлигын эсрэг хууль эрх зүйн мэдлэг, 
ойлголтоо бататгаж чадна: 

Авлигын 
эсрэг хууль 

тогтоомжийг 
судалж, 

Төрийн байгууллага, 
албан тушаалтны үйл 
ажиллагаанд олон 
нийтийн хяналтыг 
хэрэгжүүлэх чиглэлээр 
хуулиар олгогдсон эрх, 
үүргээ биелүүлэх 
боломжтой.  

ТА - Төрийн албан тушаалтны хууль бус 
шаардлагад үгүй гэж хэлж чадна: 

ТА - Хүүхэд, залуучуудад үлгэр 
дуурайлал нь болж чадна: 

Ойлголтыг танин мэднэ.  

ТА - Авлига, ашиг сонирхлын зөрчил, 
хүнд суртал, чирэгдлийг мэдээлж чадна: 

 Шударга бус 
зүйлийг үл 
тэвчин, 

 Хууль бус зүйл 
хийхгүй байх.  

ТА - Төрийн байгууллага, албан 
тушаалтны  үйл ажиллагаанд хяналт 

тавьж чадна: 
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110 утсаар 

Шуудангаар 

Биечлэн 

iaac.mn цахим хуудсаар 

АВЛИГАТАЙ 
ТЭМЦЭХ ГАЗАР 

ТА - Аливаа хууль бус зүйлтэй 
эвлэрэхгүй байж чадна: 

ИРГЭН ТА-АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗАР 

Зөрчил 

 Ашиг сонирхлын    

зөрчил  

 Шан харамж 

 Хүнд суртал 

АВЛИГА 

     Гэмт хэрэг 

 Хээл хахууль; 

 Үндэслэлгүй  

       хөрөнгөжих; 

 Албан тушаалаа 

урвуулан ашиглах; 

? 


