
тохируулагч болон 

хэрэгжүүлэгч 

агентлагуудад зориулсан 

авлигын эсрэг семинар 

1 

АВЛИГЫН ЭСРЭГ БОДЛОГО, ШУДАРГА БАЙДЛЫН ЗАРЧИМ 



Үндсэн зорилго 

❖AХБ-ны Авлигын эсрэг бодлогын талаарх 

ойлголт, түүнд нийцүүлэх байдлыг 

нэмэгдлүүлэх 

❖Худалдан авах ажиллагаа болон гэрээний 

хэрэгжилтэд гарч болзошгүй зөрчлүүдийн 

талаарх ойлголт өгөх 

❖Шударга байдлын зарчимд харшлах 

зөрчлүүдийг илрүүлж, түүнээс сэргийлэх 

чадварыг нэмэгдүүлэх 
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5. Та юу хийх хэрэгтэй вэ? 

Кэйсүүд 

Танилцуулгын бүтэц  

1. Бидний энд байгаагийн учир? 

2. Залилан болон авлига гэж юу вэ? 

3. Залилан, авлига хаанаас гардаг вэ? 

4. Залилан, авлигыг бид хэрхэн  

    илрүүлдэг вэ?  
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Авлигын эсрэг, шударга байдлын 

албаны үүрэг ба хариуцлага 

Шударга байдлын зөрчлийг 

батлахад хамгийн түрүүнд 

хандах 

Төслийн худалдан 

авалттай холбоотой 

хяналт шалгалт хийх 

(PPRRs) 

Залилан болон 

авлигын зөрчлийг 

мөрдөн шалгах 

Авлигын эсрэг 

бодлогыг таниулах, 

сурталчлах 

Шударга байдлын 

урьдчилсан 

судалгааны ажил 



Aзийн Хөгжлийн Банк 
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Ази болон Номхон 

далайн бүс нутаг дахь 

ядуурлыг арилгах 

Хөгжиж буй гишүүн орнуудад 

ядуурлыг бууруулах, 

иргэдийнхээ амьжиргааг 

дээшлүүлэхэд туслах  

Алсын хараа 

Эрхэм зорилго 
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Төрийн үйлчилгээг үр дүнтэй, 

шуурхай хийгээд авлигаас ангид 

хүргэхийг дэмжих үүднээс засаглалын 

тогтолцоог бэхжүүлэх, инститүцийн 

чадамжийг сайжруулах. 
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АХБ-ны 2014-2020 оны стратегийн тэргүүлэх 

зорилтууд: АХБ-ны үйл ажиллагааны 

чиглэлийг илүү оновчтой болгох 

Ядуурлыг бууруулах, эдийн засгийн өсөлтийг  

дэмжих 



Tранспэрэнси Интернэшнл 

Авлигын төсөөллийн индекс 2014 

Улс Байр 

Дани 1 

Япон 15 

АНУ 17 

Бутан 30 

Өмнөд Солонгос 43 

Малайз 50 

Гүрж 50 

Moнгол 80 

Энэтхэг 85 

Хятад 100 

Вьетнам 119 

Тажикистан 152 

Орос 136 

Aфганистан 172 

Хойд Солонгос 174 
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Чөтгөрийн тойрог 

Авлига Ядуурал 
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Эх сурвалж: Tранспэрэнси 
Интернэшнл 

Авлига, Хүний нөөц ба Хөгжил 
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Сүүлийн нэг жилд хээл 

хахууль өгсөн хүний 

нийт хүн амд эзлэх % 

Төрөхийн эндлэгдлээс 

нас барсан эмэгтэй -

чүүдийн тоо     
2010 онд төрхийн эндэгдэл 

100,000 хүн тутамд 

Уншиж чадахгүй  

залуусын тоо     
2010/2011 онд 15-24 насны 

залуучуудын бичиг үсэг 

тайлагдсан байдал 

ЖОРЛОН БАЙХГҮЙ 

НӨХЦӨЛД АМЬДАРЧ 

БУЙ ХҮНИЙ ТОО    
2011 онд бохирын системд 

холбогдоогүй нөхцөлд амьдарч 

буй хүмүүсийн нийт хүн амд 

эзлэх хувь 



Бид энд байгаагийн учир? 

Хураангуй 

 

❖ Залилан болон авлига нь төслийн үр дүнг 

бүрэн бус, стандарт хангаагүй эсхүл огт 

үр дүнгүй болгодог 

 

❖ Авлига нь төрийн үйлчилгээ хүрэхгүй 

байх, мөн хүний хөгжил хангалтгүй 

байгаатай холбоотой 
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1. Бидний энд байгаагийн учир? 

2. Залилан болон авлига гэж юу 

вэ? 
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АХБ-ны гадаад зээл, тусламжийн санхүүжилт  

(1968-2016) 

> $ 220 тэрбум 

Хөдөө аж ахуйн 
12% 

Боловсрол 
5% 

Эрчим хүч 
21% 

Санхүү 
11% 

Эрүүл мэнд 
2% 

Аж үйлдвэр, 
худалдаа 

4% 
Олон салбарын 

3% 

Төрийн секторын 
удирдлага 

11% 

Тээвэр 
31% 

Усан хангамж  
0% 



AХБ ба Монгол Улс (1991-2016) 

 Салбар 
Зээл, 

тусламж 
Дүн (US$) % 

1 Тээвэр болон МХТ 18 548,860,000 30.8% 

2 Төрийн захиргааны 

менежмент 

6 225,500,000 12.6% 

3 Эрүүл мэнд 19 210,022,000 11.8% 

4 Санхүү 11 172,186,000 8% 

5 Хөдөө аж ахуй 14 143,620,000 8% 

6 Боловсрол 12 122,390,000 6.9% 

7 Ус 10 122,230,000 6.8% 

8 Эрчим хүч 8 115,200,000 6.5% 

9 Үйлдвэрлэл, худалдаа 6 107,500,000 6% 

10 Бусад салбар 1 16,900,000 .9% 

НИЙТ 105 1,748,408,000 100% 
14 
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AХБ-ны Авлигын эсрэг бодлого 

 

Тохируулагч болон хэрэгжүүлэгч агентлагууд, тохируулагч, 

зөвлөх, нийлүүлэгч, АХБ-ны ажилтнууд болон АХБ-аас 

санхүүжсэн, удирдсан эсхүл дэмжисэн аливаа ажиллагаанд 

оролцогч хүн бүрд хамаарна.  

 http://www.adb.org/site/integrity/publications 

Ёс зүйн 

өндөр хэм 

хэмжээ 
Үл тэвчих 

БОДЛОГО 



АХБ-ны Авлигын эсрэг бодлого 

❖Худалдан авах ажиллагааны журам (1.14) 

❖ Зөвлөхүүдэд зориулсан удирдамж (1.23)  

❖ Зээл, тусламжийн гэрээ 

❖Стандарт тендерийн баримт бичиг (1-р 

хэсэг, 3, 4-р заалт)  

❖ Гэрээ 

❖ Урьдчилсан үнэлгээний баримт бичиг 

❖ Төсөл хэрэгжүүлэх заавар 
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Шударга байдлын зөрчил 

Авлига Залилан 

Дарамт 
шахалт  

Хуйвалдаан 

АХБ-нд нийцүүлсэн тодорхойлолтууд 
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Авлига 

❖ Хээл хахууль 

❖ Kickbacks (Хэн 

нэгэнд хууль 

бусаар эсвэл 

нууцаар төлсөн 

тусламжийн 

болон ажил 

үйлчилгээний 

төлбөр) 
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❖ Худал мэдүүлэх 

❖ Хуурамчаар 

үйлдсэн баримт 

❖ Буруу тайлбарлах 

❖ Мэдээллийг 

задруулалгүй 

нуун дарах 

 

Залилан 
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Дарам шахалт үзүүлэх 

“Хэрэв надад гэрээ байгуулах эрх 

олгохгүй бол, харамсана шүү.” 

❖ Сүрдүүлэх 

❖ Хүчээр 
булаах 

❖ Заналхийлэх 

❖ Зовоох 
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Хуйвалдах 

❖ Шагналыг урьдчилан 

тохирох 

❖ Тендерийг будлиулах 

❖ Тендерт урьдчилан 

тохиролцож оролцох 

❖ Тендерийн мэдээлэл 

болон техникийн 

тодорхойлолтыг 

задруулах 
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Урвуулан ашиглах 

❖ АХБ-тай холбоотой 

ажиллагаанд зориулж 

авсан тоног 

төхөөрөмж болон 

хангамжийг 

хулгайлах 

❖ АХБ-аас худалдан 

авсан тоног 

төхөөрөмж болон 

хангамжийг зүй 

бусаар эсхүл хувийн 

хэрэгцээнд ашиглах 
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❖ Гэр бүлийн ашиг 

сонирхол эсхүл 

танил тал 

❖ Холбоотой тендерт 

оролцогч 

компаниуд 

❖ Зөвлөх ажлын 

удирдамжаа өөрөө 

боловсруулах 

Coнирхлын зөрчил 

23 



Саад учруулах үйлдэл 

❖ АХБ-ны 

мөрдөгчдөд 

худал мэдүүлэх 

❖ Баримтыг устгах, 

нуун 

дарагдуулах 

эсхүл өгөхгүй 

удаах 
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Шударга байдлын зөрчлийн 

тохиолдол 

Нийт санал, гомдол (1998-2015)  3324 

Нийт мөрдөн шалгалт (1998-2015)  1616 

Монголтой холбоотой санал гомдол 

(1998-2015)  

61 

Монголтой холбоотой мөрдөн 

шалгалт (1998-2015)  

38 
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Нийт Монгол 

Эрхийг нь 

хассан 

байгууллага 

1261 20 

Эрхийг нь 

хассан хувь хүн 
787 9 

Шударга байдлын зөрчлийн 

тохиолдол 
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AХБ-аас санхүүжсэн төслүүдэд гарсан шударга байдлын 

зөрчилтэй холбогдох санал гомдлын хэлбэрүүд  

(1998-2016) 

 Дарам шахалт 
үзүүлэх 

 
2% 

Хуйвалдах 
10% 

Урвуулан 
ашиглах  

 
1% 

Авлига 
30% 

Залилан 
39% 

Залилан/Авл
ига  

 
2% 

бусад 
16% 
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AХБ-аас Монголд санхүүжсэн төслүүдэд гарсан шударга 

байдлын зөрчилтэй холбогдох санал гомдлын хэлбэрүүд 

(1998-2016) 

 
Хуйвалдах 

14% 

Авлига 
24% 

Залилан 
41% 

Буруу 
тайлбарлах 

4% 

Бусад 
17% 



Батлагдсан шударга байдлын зөрчлүүдэд 

авсан засч, сайжруулах арга хэмжээ 

   
❖Тодорхой бус 

хугацаагаар 

эрхийг нь хасах 

 

❖Эрхийг сэргээх 

тодорхой 

болзол тавьж 

эрхийг нь хасах 

 

❖Болзолтойгоор 

эрхийг нь үл 

хасах 

Түр эрх хасах 

Сануулга 

Анхааруулга 

Нөхөн төлүүлэх/ 
Засах арга хэмжээ 

Эрхийг нь хасах 



Батлагдсан шударга байдлын зөрчлүүдэд 

авсан засч, сайжруулах арга хэмжээ 

   

Хувь хүмүүст: Байхгүй 

Байгууллагад: 7 

Хүндрүүлсэн 

нөхцөл 

Хөнгөрүүлсэн 

нөхцөл 
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❖ Хохирол учруулсан, төсөл/ажилд 

асуудал гаргасан эсхүл АХБ-ны ашиг 

сонирхолд харшилсан 

 

❖ Шударга байдлын зөрчил 

 

❖ Хараа хяналт болон оролцооны хүрээ 

 

❖ Гүйцэтгэх үүргийн ач холбогдол 

 

❖ Хэрэв шударга байдлын зөрчлүүд 

үргэлжлэн гарсан эсхүл мөрдөн 

шалгалт хийх тухай мэдмэгц зогсоосон 

 

❖ Мөрдөн шалгалтын явцад хамтран 

ажилласан байдал 

 

❖ Өмнөх нь эсхүл одоо хориг тавиулсан 

байгаа эсэх 

 

❖ Бусад 

 

 



Хориг 
тавиулсан 

үед… 

Гэрээний 
өөрчлөлт 

Эрхийг 
сэргээх 

Хүчин 
төгөлдөр 

гэрээ 

Ирээдүйн 
тендер 

31 



Хориг 
тавиулсан 

үед… 

Гэрээний 
өөрчлөлт 

Эрхийг 
сэргээх 

Хүчин 
төгөлдөр 

гэрээ 

Ирээдүйн 
тендер ? 

? 
X 
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АХБ-аас санхүүжүүлсэн төсөлд Шударга 

байдлын зөрчил гарсан тохиолдолд гарах 

үр дагавар  

❖ Байгууллага эсхүл хувь хүнд хориг тавих 

❖ Зээл, тусламж олгохыг түр цуцлах 

❖ Зээл, тусламж олгохоос татгалзах 

❖ Буруугаар ашигласан зээл, тусламжийг 

АХБ-нд буцаан олгох 

❖ Захиргааны зохицуулалтыг өөрчлөх 

❖Мөрдөн шалгах эсхүл төрийн албан 

хаагчийг солих хүсэлт тавих 
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www.adb.org/integrity 
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www.adb.org/integrity/sanctions 
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Нууц үгээр хамгаалагдсан, дараах байгууллага нэвтрэх 

эрхтэй: 

➢ АХБ-ны ажилтан 

➢ Захирлуудын зөвлөл 

➢ “Мэдэх шаардлагатай” бусад талууд: 

Олон улсын байгууллагууд, хоёр талын болон засгийн 

газрын түнш  

Олон нийтэд нээлттэй 
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Нууц үгээр хамгаалагдсан, дараах байгууллага нэвтрэх 

эрхтэй: 

➢ АХБ-ны ажилтан 

➢ Захирлуудын зөвлөл 

➢ “Мэдэх шаардлагатай” бусад талууд: 

Олон улсын байгууллагууд, хоёр талын болон засгийн 

газрын түнш  

Accessible to the general public 
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АХБ-ны Хоригийн жагсаалтад 

нэвтэрсэн тохируулагч/Хэрэгжүүлэгч 

агентлагуудын тоо 

Нийт нэвтэрсэн ГА/ХА-

ууд 
169 

Mонголоос нэвтэрсэн 

ГА/ХА-ууд  
15 
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АХБ-ны Хоригийн жагсаалтад 

нэвтрэх 

1-р алхам: 

Нэвтрэх 

sanctions.adb.org  
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2-р алхам: Complete list (authorized users only*) дээр 

дарна 

АХБ-ны Хоригийн жагсаалтад 

нэвтрэх 
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3-р алхам: sign-up дээр 

дарна 
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Залилан болон авлига гэж юу вэ? 

Хураангуй 

 

❖ АХБ-ны Авлигын эсрэг бодлого 

❖ Авлигын эсрэг, Шударга байдлын албаны 

үүрэг, хариуцлага 

❖Шударга байдлын зөрчил ба түүний үр 

дагавар 

❖ Санал гомдол, мөрдөн шалгалт болон хориг 

❖ АХБ-ны Хоригийн жагсаалтад нэвтрэх 
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1. Бидний энд байгаагийн учир? 

2. Залилан болон авлига гэж юу вэ? 

3. Залилан, авлига хаанаас 

гардаг вэ? 



Төслийн 

цикл 

Төслийг тодорхойлох 

Төслийг 

бэлтгэх, 

боловсруулах 

Хянах, 

Mониторинг 

хийх болон 

тайлагнах  Төслийн 

хэрэгжүүлэлт 

 Гүйцэтгэл болон 

үнэлгээ 

Зээлийг 

батлах  
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Худалдан авах ажиллагаа 

1. Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 

(тохируулагч/ хэрэгжүүлэгч агентлаг бэлтгэнэ) 

2. Тендерийн баримт бичиг (тохируулагч/ 

хэрэгжүүлэгч агентлаг бэлтгэнэ) 

3. Тендерийн санал тохируулагч/ нийлүүлэгч/ 

зөвлөхүүд өгнө 

4. Тендерийн үнэлгээ (тохируулагч/ 

хэрэгжүүлэгч агентлаг хийнэ) 

5. Гэрээ байгуулах эрх тохируулагч агентлаг 

олгоно 
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1. Худалдан авах ажиллагааны 

төлөвлөгөө (анхаарах асуудал) 

❖Багцад хуваах – өрсөлдөөнийг хязгаарлах 

❖ Дэлгүүрээс авах, NCB ажил, ICB бараа 

❖ Мэддэг оролцогчид талтай хандах 

❖ Бүх оролцогчид талтай хандах 

❖Том, бүгд нэг багцад багтсан гэрээ (жишээ нь 

сургуулийн барилга + лабораторийн тоног 

төхөөрөмж+ сурах бичиг + сургалт г.м) – 

“худалдагч талд” тал засах  

❖Шаардлагагүй өндөр босго тогтоох, жишээ нь 

шинэ технологи г.м. 
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2. Тендерийн баримт бичиг 

(анхаарах асуудал) 

3-р хэсэг. ГА/ХА-аас тогтоосон урьдчилан тавигдах 

шаардлага, шалгуур үзүүлэлт 

❖ Барилга угсралтын ажил гүйцэтгэсэн туршлага 

❖ Санхүүгийн нөхцөл байдал 

6-р хэсэг. ГА/ХА-аас тогтоосон Ажил олгогчийн 

шаардлага 

❖ Техникийн нөхцөл - эзэмшигч 

❖ Зураг төсөл - эзэмшигч 

❖ Боловсон хүчин болон тоног төхөөрөмжид тавих 

шаардлага 

❖ Хязгаарлагдмал орон нутагт ажил гүйцэтгэсэн 

байх шаардлага 
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2. ГА-аас бэлтгэсэн Тендерийн баримт 

бичиг 

Шударга байдлын зөрчил 

❖Авлигын үйлдэл (хээл хахууль г.м.)  

❖Үгсэн хуйвалдах (ГА болон тендерт 

оролцогчид/ тендер оролцогчид хоорондоо 

тохиролцох)  

❖Сонирхлын зөрчил (ГА болон тендерт 

оролцогчид/ тендер оролцогчид хоорондоо) 
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3. Тендер оролцогчийн ирүүлсэн 

Тендерийн санал (анхаарах асуудал) 

3-р хэсэг. Урьдчилан тавигдах шаардлага 

болон шалгуур үзүүлэлт 

2. Тавигдах шаардлага  

     2.1 Тэнцэх байдал 

     2.2 Заргыг хойшлуулах (санхүүгийн 

мэдүүлгийн эсрэг) 

     2.3 Санхүүгийн нөхцөл байдал 

     2.4 Барилга угсралтын туршлага 

(“баталгаажуулахад хэцүү” байршлууд) 
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3. Тендерийн санал 

 

 
3-р хэсэг. Тэнцсэн байдал болон тавигдах 

шаардлага 

3.1 Тэнцсэн байдал 

   3.1.1 Улс (ITB 4.2-р дэд зүйл) 

   3.1.2 Сонирхлын зөрчил (ITB 4.3-р дэд зүйл) 

   3.1.3 AХБ-ны шаардлага (ITB 4.4-р дэд зүйл) 

   3.1.4 Төрийн өмчит аж ахуй нэгж (ITB 4.5-р 

дэд зүйл) 

   3.1.5 НҮБ-ын хориг (ITB 4.7-р дэд зүйл)  
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3. Тендерийн санал 

 

 
2.1.3 AХБ-ны шаардлага (ITB 4.4-р дэд зүйл) 
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3. Тендерийн санал  

(анхаарах асуудлууд) 
2.2 Заргыг хойшлуулах 
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3. Тендерийн санал  

(анхаарах асуудлууд) 

2.3 Санхүүгийн нөхцөл байдал 

 2.3.1 Санхүүгийн гүйцэтгэлийн түүх 
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3. Тендерийн санал  

(анхаарах асуудлууд) 

2.3.2 Жилийн барилгын ажлын дундаж эргэлт 
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3. Тендерийн санал  

(анхаарах асуудлууд) 

Санхүүгийн нөхцөл байдлыг харуулсан маягт 

  

 



3. Тендерийн санал  

(анхаарах асуудлууд) 

2.3.3 Санхүүгийн нөөц 
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3. Тендерийн санал  

(анхаарах асуудлууд) 

2.4 Барилгын ажлын туршлага 

 2.4.1 Ижил төстэй болон хэмжээ бүхий гэрээ 

байгуулсан туршлага 
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3. Тендерийн санал  

(анхаарах асуудлууд) 

2.4.2 Гол үйл ажиллагаатай төстэй барилгын ажил 

гүйцэтгэсэн туршлага 
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3. Тендерт оролцогчийн өгсөн 

Тендерийн санал (анхаарах асуудлууд) 

2. Тавигдах шаардлага  

     2.1 Тэнцэх байдал 

  2.1.2 Сонирхлын зөрчил 

         2.1.3 AХБ-ны шаардлага 

         2.1.4 Төрийн өмчит аж ахуй нэгж  

         2.2 Заргыг хойшлуулах 
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3. Тендерийн санал 

 

 
      2.3 Санхүүгийн нөхцөл байдал 

 2.3.1 Санхүүгийн гүйцэтгэлийн түүх 

 2.3.2 Барилгын ажлын жилийн дундаж 

эргэлт 

 2.3.3 Санхүүгийн нөөц 

2.4 Барилгын ажлын туршлага 

 2.4.1 Ижил төстэй гэрээ байгуулсан 

туршлага 

 2.4.2 Гол үйл ажиллагаануудыг гүйцэтгэсэн 

Барилгын ажлын туршлага 
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3. Тендерийн санал 
Тендерт оролцоход тавигдах шаардлагад заасан 

Барилгын ажлын туршлагыг дараах аргаар 

баталгаажуулна:   

❖Тендерт оролцогчийн вэбсайтыг үзэх 

❖Өмнөх гэрээний дүн, ажлын хамрах хүрээ, гэрээний 

хугацаа болон гүйцэтгэлийг баталгаажуулахад 

өмнөх ажил олгогчтой холбогдох 

❖Ажил гүйцэтгэж хүлээлгэн өгсөн гэрчилгээ шаардах 

❖Ажил олгогчийг баталгаажуулж өмнөх гэрээг 

Google-ээр хайж үзэх 

❖Google Earth ашиглан гүйцэтгэсэн дэд бүтцийн 

ажлыг шалгах 
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3. Тендерийн санал (анхаарах 

асуудлууд)  

Тендерийн маягтууд 
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3. 3. Тендерийн санал (анхаарах 

асуудлууд)  

Тендерийн маягтууд 
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3. Тендерийн санал (анхаарах 

асуудлууд)  
Тендерийн маягтууд 
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3. Тендерийн санал (анхаарах 

асуудлууд)  

Тендерийн маягтууд 
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3. Тендерийн санал (анхаарах 

асуудлууд)   

Тендерийн маягтууд 
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3. Тендерийн санал (анхаарах 

асуудлууд)   
Тендерийн маягтууд 
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3. Оролцогчийн өгсөн Тендерийн санал   

Шударга байдлын зөрчил 

❖Авлигын үйлдэл (хээл хахууль г.м.) 

❖Залилангийн үйлдэл (гуйвуулах, хасах) 

❖Дарамт шахалт үзүүлэх (заналхийлэх, хор 

хөнөөл учруулах) 

❖Үгсэн хуйвалдах (ГА болон тендерт 

оролцогч, эсхүл оролцогчид хоорондоо)  

❖Сонирхлын зөрчил (ГА болон тендерт 

оролцогч, эсхүл оролцогчид хоорондоо) 
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4. Тендерийн үнэлгээ  

(анхаарах асуудлууд)  

❖Тендерийн үнэлгээний хорооны гишүүн 

❖Тендерийн саналд ил тод бус хийгээд 

субьектив/ зөрчилдсөн үнэлгээ хийх 

❖Худалдан авалт болон зөвлөх үйлчилгээний 

удирдамжийг мөрдөөгүй 

❖Тал засах, танил талдаа даваа тал олгох 

❖Чухал мэдээллийг санаатайгаар хасах 
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4. Тендерийн үнэлгээ  

(анхаарах асуудлууд)  

Шударга байдлын зөрчил 

❖Авлигын үйлдэл (хээл хахууль г.м.) 

❖Залилангийн үйлдэл (гуйвуулах, хасах) 

❖Үгсэн хуйвалдах  

❖Сонирхлын зөрчил 
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Мэдээллийг гуйвуулах 

71 

Гэрээ 
байгуулах 
эрх авахын 

тулд 

Мөнгө авах 
Албан 

тушаалаа 
худал хэлэх  



Ямар компаниуд (хувь хүмүүс) 

техникийн хувьд өрсөлдөх 

чадвартай байдаг вэ? 

❖Туршлагаа буруугаар танилцуулсан 

❖Ажилчдын талаар буруу мэдээлсэн (ур 

чадвар, тоо) 

❖Туршлагыг нь ашигласан стратегийн түнш 

❖Бусдаас хямд үнээр  

   гэрээ байгуулсан 
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Гэрээ хэлцэл 

❖Байгууллагууд гэрээний хамгийн ашигтай нөхцөл, 
тухайлбал гэрээг өөрчлөх, төлбөрийн урьдчилгаа 
хуваарьт урьдчилгаа ахиу авах зэрэг хэлцлийг 
хийдэг 

❖Байгууллага үндэслэлгүй шалтгаанаар баталсан 
мэргэжилтнийг солих гэдэг (1 удаад “тохиолдол” 
байж болох ч, 2-оос дээш удаад бол сэжигтэй) 

❖Байгууллага гэрээний үр дүнгийн тодорхой хэсэг 
эсхүл тайлагнах шаардлагыг “бууруулж” үнэлэх 
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Гэрээний гүйцэтгэлийн үе шатанд 

❖Байгууллага өртгийг хамгийн бага 

хэмжээнд, зардлыг хамгийн өндөр 

хэмжээнд тооцох 

❖Боловсон хүчнийг орлуулах 

❖Хуваарь болон зардлыг буруу мэдээлэх 

❖Зардлыг өөрчлөх хүсэлт гаргах 

❖Өмнөх гэрээ эсхүл төслийн ажлыг 

дахин ашиглах 
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“Өгөөш ба өөрчлөлт” тактик 

❖Салбарын нэр томьёо 

❖Ажиллуулахаар товолсон ажилтныг 

өөрчлөх 

❖Өвчний шалтгаанаар 

❖Өөр албан тушаалд  

   томилогдсон 

❖Бусад 
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Гэрээг хянах (анхаарах асуудлууд) 

❖Төслийн талбайд хийх хяналт, мониторинг 

хангалтгүй  

❖Ажил, үйлчилгээ болон барааны чанар муу байхад 

хүлээн авах 

❖Түр хугацааны/ эцсийн шатны гүйцэтгэлийн буруу 

гэрчилгээ олгох 

❖Урьд нь мэдэгдээгүй гэрээний өөрчлөлтийг хүлээн 

зөвшөөрөх, ялангуяа маш доогуур үнийн санал өгсөн 

оролцогчдын гэрээний дүн, ажлын хамрах хүрээ, тоо 

хэмжээг өөрчлөх хүсэлт.   
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Гэрээг хянах 

Эргэлзээ төрсөн үед: 

❖Үзлэг шалгалт 

❖ Талбайд тогтмол очих 

❖ Гэрээний гол ажилтантай уулзах 

❖ Гэрээнд заасан инженер ажиллаж байгаа 

эсэхийг шалгах 

❖Ажлыг хүлээн авсан гэрчилгээ олгохоос өмнө 

талбайд бүхэлд нь шалгалт явуулах 
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Гэрээг хянах 
Шударга байдлын зөрчлүүд 

❖Авлигын үйлдэл (хээл хахууль г.м.) 

❖Залилангийн үйлдэл (гуйвуулсан болон 

хассан мэдээлэл)  

❖Үгсэн хуйвалдах (ГА/Төслийн удирдлагын 

баг болон тохируулагчид хоорондоо) 

❖Сонирхлын зөрчил (ГА/Төслийн 

удирдлагын баг болон тохируулагчийн 

хооронд) 
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Гэрээг гүйцэтгэсний дараах хяналт 

шалгалт 

Эргэлзээ төрсөн үед, дараах шалгалт хийнэ: 

❖ тохируулагчийн Доголдлыг мэдээлэх 

хугацаанд буюу ажлыг хүлээлгэн өгснөөс 6 - 

12 сарын дараа 

❖ Техникийн үзлэг – мэргэжлийн инженер/ 

мэргэжилтний хамт 

❖ Гологдол болон хохирлын тухай гэрээний 

заалтуудыг хэрэгжүүлэх 

❖ Үндэсний хориг тавих механизм болон АХБ-

ны аргачлалыг ашиглах 
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Алдагдсан боломжийн 

өртөг 

Мөнгөний үнэ цэнэд 

дүйцээгүй 

Хүсч байсан туршлага 

байгаагүй 

Төслийн нөлөө 
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Залилан болон авлига хаана 

гардаг вэ? 
Хураангуй 

❖ Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг 

бэлтгэхэд 

❖ Тендерийн баримт бичиг бэлтгэхэд 

❖ Тендерийн санал өгөхөд 

❖ Тендзрийн саналыг үнэлэхэд 

❖ Гэрээг хэлэлцэхэд 

❖ Гэрээг гүйцэтгэх явцад 

❖ Гэрээний хэрэгжилтийг хянах явцад 

❖ Гэрээ хэрэгжсэний дараах хяналт шалгалтын 

явцад 
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Танилцуулгын бүтэц  

1. Бидний энд байгаагийн учир? 

2. Залилан болон авлига гэж юу вэ? 

3. Залилан, авлига хаанаас гардаг вэ? 

4. Залилан, авлигыг бид хэрхэн  

    илрүүлдэг вэ?  



Хуульд 
нийцсэн 

эсэх 
Хяналт AХБ-аас 

санхүүжсэн 
хэрэгжиж 

буй төслүүд 
Шударга байдлын зөрчлөөс 

сэргийлэх болон түүнийг 
илрүүлэхэд анхаарах 

Газар дээр нь дотоод хяналт хэр 
хийгдсэнийг үнэлэх, хууль бус болон 
гэрээний заалтад нийцээгүй зөрчлийг 

илрүүлэх, төслийн үр дүнг шалгах, 
сайжруулахыг зөвлөх 

АХБ-аас санхүүжсэн төслүүдийн үр дүнг 
үнэлэх үнэлгээ биш,  

Төслийн үр дагавар болон хөгжил дэвшилд 
үзүүлэх үр нөлөөг хянахгүй 
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Төслийн худалдан авах ажиллагаатай 

холбоотой хяналт (PPRR) 



PPRR-ийн хамрах хүрээ 

ГА-ийн 

Үнэлгээ 
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PPRRs of MONGOLIA Projects  

http://www.adb.org/site/integrity/project-procurement-related-review 

Кадастрын мэдээлэл болон Газрын 
бүртгэлийн төсөл 

(2005, 2009) 

Гуравдагч боловсролыг хөгжүүлэх 
төсөл 

(2009) 

Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил 
төсөл  

(2008) 

Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил 
төсөл -3 

(2009) 

Бүсүүдийн автозамыг хөгжүүлэх 
төсөл  

(2012) 
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Худалдан авах 
ажиллагаа 

• АХБ-ны Худалдан авах ажиллагааны заавар болон 
Зөвлөхүүд ашиглах зааварт нийцүүлсэн байдал 

• Хэд хэдэн төсөлд болзошгүй залилан болон авлигын 
үйлдэл илэрсэн бөгөөд ил тод байдал болон шударга 
байдлыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай нь харагдсан.  

Хөрөнгийн 
шалгалт 

•Хөрөнгө болон барилгын ажил үндсэндээ 
гэрээний техникийн тодорхойлолтод 
нийцсэн, ерөнхийдөө нөхцлийг хангасан, 
шаардлагын дагуу ашиглагдсан байсан. 

Санхүүгийн 
менежмент 

• Төслийн удирдах нэгж үндсэндээ АХБ-д санхүүгийн 
тайланг сайн бэлтгэж өгсөн байсан бөгөөд төслийн 
санхүүжилтийг зүй зохистой хуваарилж, заасан 
зорилгод зарцуулсан байсан.  

• Цөөн хэдэн төсөл санхүүгийн удирдлагын хувьд тааруу 
байсан. 
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Монголд хэрэгжсэн төслүүдийн 

PPRR -аас гарсан нийтлэг үр дүн 



AХБ-ны төслүүдэд гарсан худалдан авах 

ажиллагаатай холбогдох зөрчлүүд  
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Худалдан авах ажиллагааны нийтлэг 

зөрчил болон шаардлагад нийцээгүй 

тохиолдол (Ерөнхий) 
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Санхүүгийн удирдлагын нийтлэг зөрчлүүд 

(Ерөнхий) 
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Хөрөнгийн шалгалтаар илэрсэн нийтлэг 

зөрчлүүд (Ерөнхий) 
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Бид залилан болон авлигыг хэрхэн 

илрүүлдэг вэ? 

Хураангуй 

 

Төслийн худалдан авах ажиллагаатай 

холбогдох хяналт шалгалт 
❖ тохируулагч байгууллагуудын үнэлгээ 

❖ Худалдан авах ажиллагааны процесст хяналт 

тавих 

❖ Санхүүгийн удирдлага болон зарцуулалтад 

хийх үнэлгээ 

❖ Хөрөнгө болон төслийн үр дүнг шалгах 
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Шударга байдлын 

түвшний урьдчилсан 

үнэлгээ 
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  Урьдчилсан үнэлгээ гэдэг 
нь үе шаттай цогц үнэлгээ 
бөгөөд мэдээллийн үнэн зөв 
байдлыг баталгаажуулдаг. 
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Бид яагаад урьдчилсан үнэлгээ хийдэг вэ? 

94 

Сайн туршлага 

Сэргийлэх нь 
засахаас илүү дээр 

арга 

Ажилчдын 
үүрэг 

AХБ-ны ашиг 
сонирхлыг хамгаалах 

АХБ-ны бүх 
төслүүдийн үр 

нөлөө 

Зөвлөлийн ашиг 
сонирхол 



Бид урьдчилсан үнэлгээг хэдийд 

хийдэг вэ? 

❖Төслийг хэрэгжүүлэхээс 

өмнө 

 

❖Төслийн бүх л шатанд 

 

❖Ноцтой өөрчлөлт гарсан 

эсхүл өөрчлөлт хийх гэж 

буй үед – тухайлбал 

тохируулагч, эзэмшигч 

өөрчлөгдөхөд г.м. 

 
95 



Бид урьдчилсан үнэлгээг хэрхэн 

хийдэг вэ? 

Судалгаа 

Асуулт 

Зөвлөх 
хөлсөлж 
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Хэн урьдчилсан үнэлгээг  

хийдэг вэ? 
❖ Төсөл хэрэгжүүлэх баг 

 

❖ АХБ-ны ажилтан 

 

❖ Авлигын эсрэг, 

шударга байдлын 

алба зөвлөх, туслах 

болон хяна 

үүрэгтэйгээр 

 

❖ Шаардлагатай 

тохиолдолд 

зөвлөх/өмгөөлөгч 
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  Урьдчилсан үнэлгээ явуулах нь бүх талуудын 
хүлээх үүрэг юм 

 

Өөр хэн нэгэн хийнэ гэж найдах хэрэггүй. 
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Мөнгө угаахын эсрэг / 

Терроризмыг санхүүжүүлэх 

явдалтай тэмцэх 
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❖ Гэмт хэргийн орлогыг хууль ёсоор олсон бэлэн 

мөнгө эсхүл хөрөнгө болгож хувиргах процесс 

❖ Үүнд бусад санхүүгийн гэмт хэрэг ч багтдаг 

(санхүүгийн системийг буруугаар ашиглах): 

❖ Терроризмыг санхүүжүүлэх 

❖ Татвараас зайлсхийх 

❖ Олон улсын хоригоос зугтах 

Мөнгө угаах ажиллагаа гэж юу вэ?  
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❖ АХБ-ны нөөцийг заасан зорилгоор 

ашиглах 

 

❖ Мөнгө угаах болон терроризмыг 

санхүүжүүлэх эрсдэл бодитоор учрах 

боломжтой 

Мөнгө угаах/терроризмыг 

санхүүжүүлэх ажиллагаатай яагаад 

тэмцдэг вэ?  
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❖ Мөнгө угаах болон Терроризмыг санхүүжүүлэхтэй 

тэмцэх олон улсын стандарт тогтоох 

❖ Засгийн газар хоорондын бодлого боловсруулах 

байгууллага (1998) 

❖ 36 гишүүнтэй  

❖ 34 оронд үйл ажиллагаа явуулдаг 

❖ 2 бүсийн байгууллагатай 

❖ 8 хамтран ажилладаг гишүүн байгууллага 

❖ 25 ажиглагч (АХБ тэдний нэг нь) 

Санхүүгийг гэмт хэрэгтэй тэмцэх 

байгууллага (FATF) 
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FATF-ийн зөвлөмжүүд нь олон улсад 

зөвшөөрөгдсөн мөнгө угаах болон террорист 

ажиллагааг санхүүжүүлэхийн эсрэг стандарт 

бөгөөд ил тод байдлыг нэмэгдүүлж, улс 

орнуудыг санхүүгийн системээ хууль бусаар 

ашиглахаас сэргийлсэн арга хэмжээг амжилттай 

авах боломж олгодог.  

 

Санхүүгийг гэмт хэрэгтэй тэмцэх 

байгууллага (FATF) 
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FATF-ийн 40 зөвлөмж (2012 оны 2-р сар) 

❖ Үйлчлүүлэгчээ мэдэх 

❖ Хяналтын болон тайлагнах систем 

❖ Ил тод байдал болон хууль ёсны эзэмшигч 

❖ Зохицуулалт, хяналт болон хэрэгжүүлэлт 

❖ Олон улсын хамтын ажиллагаа 

 

Санхүүгийг гэмт хэрэгтэй тэмцэх 

байгууллага (FATF) 
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2015 оны 6 сарын 26-ны өдрийн байдлаар, FATF-ийн 

Олон нийтэд зориулсан тайланд дурдсанаар: 

1) FATF хариу арга хэмжээ 

авахаар мэдэгдсэн орнууд 

❖ Бүгд Найрамдах Ардчилсан 

Солонгос улс 

 

2) Мөнгө угаах/ Терроризмыг 

санхүүжүүлэх ажиллагаа 

доголдолтой, энэхүү доголдлоо 

арилгах дорвитой арга хэмжээ 

аваагүй эсхүл авахаар амлалт 

өгөөгүй орнууд 

❖ Иран  
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Өндөр эрсдэлтэй хийгээд хамтран-

ажилладаггүй орнууд 



Олон улсын хэмжээнд Мөнгө угаах/ Терроризмыг 

санхүүжүүлэхтэй тэмцэх ажиллагааг сайжруулах 

стандарт нийцүүлэх - Явагдаж буй ажиллагаа 

Мөнгө угаах/ Терроризмыг санхүүжүүлэх ажиллагаа доголдолтой ч, 

түүнийгээ сайжруулах FATF-тэй төлөвлөгөө гаргасан орнууд 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Сири 

• Уганда 

• Иемен 

• Лаос 

• Aфганистан 

• Босни Херцеговин 

• Ирак 

• Бүгд Найрамдах 

Вануату 
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Дорвитой арга хэмжээ аваагүй орон: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Гайана 



 

❖ Хөгжиж буй гишүүн орнуудад хэрэгжүүлэх бүс 

нутаг болон улс оронд чиглэлсэн төслөмжийн 

хөтөлбөрүүдээр дамжуулан сайн засаглалыг 

дэмжих 

❖ Хөгжиж буй гишүүн орнуудад Мөнгө угаах/ 

Терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх эрх зүйн 

болон институцийн дэглэмийг тогтоож, 

хэрэгжүүлэхэд нь туслах 

АХБ-ны Мөнгө угаах/ Терроризмыг 

санхүүжүүлэхтэй тэмцэх бодлого 
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    AХБ-ны төлбөр 

❖ тохируулагч, нийлүүлэгч, зөвлөх болон үйлчилгээ үзүүлэгчдэд (төлбөр 

хүлээн авагч) 

❖ Төлбөр нь “өндөр эрсдэлтэй бөгөөд хамтран ажиллахаас татгалзсан” 

орнуудаар дамжсан уу? 

❖ Хэн хууль ёсны эзэмшигч нь вэ? 

❖ Бид хориг тавигдсан аж ахуй нэгжтэй хамтарч ажиллаж байна уу? 

❖ Бид хууль бусд үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуй нэгжтэй хамтарч 

ажиллаж байна уу? 

❖ Бид хууль бус бизнесийн “халхавч” болгон ашигладаг байгууллагатай 

хамтарч ажиллаж байна уу? 

❖ Бид Мөнгө угаах/Терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдлээс  

сэргийлж байна уу? 

Мөнгө угаах/Терроризмыг санхүүжүүлэхтэй 

тэмцэх урьдчилсан үнэлгээ 
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❖ АХБ-ны Хоригийн жагсаалтыг “худалдан авах 

ажиллагааны” явцад шалгах 

❖ Авлигын эсрэг, шударга байдлын албатай эргэлзээ 

гарсан үед зөвлөлдөх 

❖ Төлбөр хүлээн авагчаас аж ахуй нэгжийн бүртгэлийг 

шаардах  

❖ Төлбөр хүлээн авагчийн банк “өндөр эрсдэлтэй 

хамтарч ажиллахаас татгалзсан” оронд байда эсэхийг 

нягтлах 

❖ Мөнгө олгохыг хүссэн өргөдөл дээрх банкны мэдээлэл 

гэрээнд заасантай нийцэж байгаа эсэхийг шалгах  

 

Хэрхэн урьдчилан сэргийлж, 

эрсдлийг бууруулах вэ? 

110 



5. Та юу хийх хэрэгтэй 

вэ? 

1. Бидний энд байгаагийн учир? 

2. Залилан болон авлига гэж юу вэ? 

3. Залилан, авлига хаанаас гардаг вэ? 

4. Залилан, авлигыг бид хэрхэн  

    илрүүлдэг вэ?  



❖ АХБ-ны Авлигын эсрэг бодлогод нийцүүлэх 

❖ Аливаа хууль бус үйлдэл болон шударга 

байдлын зөрчлийг Авлигын эсрэг, шударга 

байлын албанд мэдээлэх 

Та хэрхэн ёстой вэ… 

http://www.adb.org/site/integrity/how-to-report-fraud 
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Зөв:   Итгэлцлийн зарчмаар 
мэдээлэх. 

Буруу: Худал эсхүл 
төөрөгдүүлсэн 
мэдээлэл өгөх 
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Нууцлал 
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Шүгэл үлээгч болон Гэрчийг хамгаалах 

❖ Залилан, авлига болон аливаа ёс 

зүйн зөрчлийг мэдээлэгчийг 

шүгэл үлээгч гэнэ.  

❖ Авлигын эсрэг, шударга байдлын 

алба шүгэл үлээгч болон гэрчүүдийг 

дэмжих, хамгаалахад бүх хүчин 

чармайлтаа гаргана.  
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Санхүүжилт зорилтын дагуу 

ашиглагдсан бүртгэлийг хийхэд 

туслах 

116 



Авлига болон залилангийн үйлдлээс 

урьдчилан сэргийлэх нь… 

Цаг хэмнэнэ 

Мөнгө хэмнэнэ 

Төслийн үр ашиг нэмэгдэнэ 

Төслийн үр дүн нэмэгдэнэ 

Хэрэгжүүлэлт хойшлох явдлыг бууруулна 

Тусламж хүлээн авагчийн сэтгэл ханамжийг 

нэмэгдүүлнэ 

Эдийн засгийн хөгжлийг эрчимжүүлнэ 

Ядуурлыг бууруулахад тусална 
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Хураангуй 

❖АХБ-ны Авлигын эсрэг бодлого болон 
түүнд хэрхэн нийцүүлэх талаарх 
ойлголтыг нэмэгдүүлэх 

❖Худалдан авах ажиллагаа болон 
гэрээний хэрэгжилтэн дэх болзошгүй 
зөрчлийг таниулах 

❖Шударга бус байдлын зөрчлүүдийг 
илрүүлж, урьдчилан сэргийлэх 
чадварыг нэмэгдүүлэх 
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Та асуулт байвал дараах 

хаягаар холбогдоно уу: 

Авлигын эсрэг, шударга 

байдлын алба 

Вэбсайт:     www.adb.org/integrity 

И-мэйл:       anticorruption@adb.org   

                     integrity@adb.org 

Утас:        +63-2-632 5004 

Факс:         +63-2-636 2152 
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