
ШУДАРГА БАЙДЛЫН 
ЗӨРЧИЛ

Дараах зөрчлүүд нь АХБ-ны Авлигын 
эсрэг бодлогод харшлах зөрчлүүд 

болно. Нотлогдсон тохиолдолд, 
хувь хүн болон байгууллагын АХБ-
аас санхүүжүүлэх, удирдах эсхүл 

АХБ-ны дэмжлэгтэй төсөлд оролцох 
эрхийг хасна (хориглоно). 

iACT to fight corruption!

АВЛИГЫН ҮЙЛДЭЛ: бусдын үйл ажиллагаанд зүй бусаар 
нөлөөлөхийн тулд аливаа үнэ бүхий зүйлийг шууд буюу шууд 
бусаар санал болгох, өгөх, авах, эсхүл хүсэх;

ЗАЛИЛАН МЭХЛЭХ ҮЙЛДЭЛ: санхүүгийн болон бусад үр шим 
хүртэх эсхүл үүрэг хариуцлагаас мултрах зорилгоор бусдыг 
санаатайгаар буюу санамсаргүйгээр төөрөгдүүлэх, эсхүл 
төөрөгдүүлэхийг оролдсон аливаа үйлдэл хийх, баримтыг 
орхигдуулах, худал мэдүүлэх; 

ДАРАМТ ШАХАЛТ ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛДЭЛ: аливаа талын үйл 
ажиллагаанд зүй бусаар нөлөөлөхийн тулд аливаа талд 
буюу түүний өмч хөрөнгөнд шууд эсхүл шууд бусаар хохирол 
учруулах, эсхүл хохирол учруулахаар заналхийлэх;

ҮГСЭН ХУЙВАЛДАХ ҮЙЛДЭЛ: хоёр буюу түүнээс дээш этгээд 
зүй бус зорилгод хүрэх, түүний дотор бусдын үйл ажиллагаанд 
зүй бусаар нөлөөлөх зорилгоор хоорондоо тохиролцоо хийх;

БУРУУГААР АШИГЛАХ: АХБ-тай холбоотой үйл ажиллагаанд 
хамаарах хөрөнгийг хулгайлах, үрэх, эсхүл зүй бусаар ашиглах 
санаатай болон хайхрамжгүйгээр үйлдэгдсэн үйлдлүүд.

АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛ: Аль нэг талын ашиг сонирхол 
нь түүний албан үүрэг, хариуцлага, гэрээгээр хүлээсэн үүргээ 
биелүүлэх, холбогдох хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөхөд зүй 
бусаар нөлөөлж байгаа тохиолдолд.

СААД УЧРУУЛАХ ҮЙЛДЭЛ: (а) АХБ-наас хийж буй хяналт 
шалгалтын явцад нотолгоо болох баримт материалыг 
санаатайгаар устгах, хуурамч баримт үйлдэх, баримт 
материалыг өөрчлөх буюу нуун дарагдуулах; (б) АХБ-ны 
хяналт шалгалтын явцад саад учруулахын тулд хяналт 
шалгалт хийж буй хүмүүст худал мэдүүлэг өгөх; (в) АХБ-ны 
Авлигатай тэмцэх, шударга байдлын газраас хийж буй хяналт 
шалгалттай холбогдуулан гаргаж өгөхийг хүссэн мэдээлэл, 
баримт бичиг, данс бүртгэлийг гаргаж өгөхгүй байх; (г) хяналт 
шалгалттай холбоотой асуудлаар мэдүүлэг өгүүлэхгүй байх 
эсхүл мэдүүлэг өгөхөд нь саад учруулахын тулд аливаа 
этгээдэд заналхийлэх, дарамт шахалт үзүүлэх, түүнийг айлган 
сүрдүүлэх; (д) АХБ-тай байгуулсан гэрээний дагуу аудит хийх 
буюу мэдээлэл олж авахад санаатайгаар саад учруулах.

Хэрэв танд АХБ-ны Авлигын эсрэг бодлогод харшилсан зөрчлийн талаарх 
мэдээлэл байгаа бол, Авлигын эсрэг шударга байдлын албатай дараах 
аргаар холбогдоно уу:

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