
تخطی ها از شفافیت
 موارد ذیل نقض و تخطی از پالیسی
 مبارزه با فساد بانک انکشاف آسیایی
 را تشکیل می دهند. در صورت اثبات

 شدن، یک شخص و یا شرکت از حضور
 در فعالیت های که توسط بانک انکشاف

  آُسیایی تمویل، مدیریت، و یا حمایت
 میشوند، محروم و ممنوع می گردد.

iACT to fight corruption!

موارد مربوط به فساد: پیشنهاد، ارائه، اخذ، یا تقاضای مستقیم و یا غیر
مستقیم هر آنچه حایز ارزش که بمنظور تأثیرگذاری نادرست بر اعمال  جانب 

دیگر باشد. 

موارد مربوط به تقلب: هر آن عمل یا غفلت در کار، شامل ارائه اطالعات 
نادرست که آگاهانه و یا بر اثر بی اعتنائی و بمنظور فریب دادن باشد، و یا 

تالش برای فریب یک جانب برای بدست آوردن مزایای مالی و یا سایر مزایا 
باشد و یا هم برای اجتناب از اجرای مسئولیت باشد.

موارد مربوط به اجبار: تخریب و یا آسیب رساندن، و یا تهدید به تخریب یا 
آسیب رسانی مستقیم یا غیرمستقیم به هر جناحی یا اموال هر جناحی که به 

منظور تأثیرگذاری نادرست بر اعمال جناح دیگر باشد. 

موارد مربط به تبانی: ایجاد زمینه یا توافق میان دو و یا بیشتر از دو جناح به 
منظور بدست آوردن یک هدف نادرست، به شمول تاثیرگذاری نادرست باالی 

اعمال جناح دیگر. 

سوء استفاده: سرقت، ضایع کردن و یا استفاده نامناسب از دارایی های مربوط 
به فعالیت های بانک انکشاف آسیایی بصورت عمدی و یا بصورت بی اعتنایی.  

تضاد منافع:  هر شرایط که در آن منافع یک جناح تاثیرات نادرست باالی 
کارکرد و یا مسئولیت های رسمی، تعهدات ذکر شده در قرارداد و یا هم قوانین 

و مقررارت، آن جناح داشته باشد.  

موارد مربوط به انسداد )مانع(: )الف( تخریب عمدی، تحریف، دستکاری یا 
پنهان کردن شواهد و مدارک مربوط به تحقیقات بانک انکشاف آسیایی؛ )ب( 

ارائه اظهارات نادرست به تحقیق کننده گان  به منظور ایجاد موانع در تحقیقات 
 بانک انکشاف آسیایی؛ )ج( عدم همکاری و اجتناب از ارایه معلومات، اسناد 
 و یا سوابق در ارتباط به یک پروسۀ تحقیق بانک انکشاف آسیایی )د( تهدید، 

اذیت و یا هم ترساندن جانب مقابل به منظور جلوگیری از افشای معلومات 
پیرامون موضوع مرتبط با تحقیق و یا  پیگیری از روند تحقیق؛ و یا )ذ( 

جلوگیری و یا ایجاد موانع در حقوق قراردادی های بانک انکشاف آسیایی در 
عرصه تفتیش، نظارت و یا دسترسی به معلومات.

در صورت داشتن معلومات  پیرامون امکان تخطی از پالیسی مبارزه با فساد بانک انکشاف 
آسیایی، لطفاً با اداره مبارزه با فساد و شفافیت از طریق ذیل در تماس شوید:

 +63 2 632 5004  integrity@adb.org, anticorruption@adb.org
 +63 2 636 2152  www.adb.org/integrity
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