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Хураангуй

Азийн Хөгжлийн Банкны (АХБ) 
дэмжлэгтэй төслүүдийн улмаас эрх 
ашиг нь хөндөгдсөн хүмүүс АХБ-ны 

үйл ажиллагаа, журамд тэдгээр төслийн үйл 
ажиллагаа нийцэж байгаа эсэхийг хянуулах 
хүсэлт, гомдол гаргадаг хараат бус нэгжтэй 
байх зорилгоор АХБ-наас 1995 онд Хяналт 
шалгалтын нэгжийг үүсгэн байгуулсан билээ. 
Улмаар АХБ-наас энэ хүрээнд хийгдэж буй 
ажлыг нарийвчлан судалж үзээд 2003 онд 
тус Хяналт шалгалтын нэгжид тулгуурлан 
Хариуцлагын механизмыг нэвтрүүлсэн. 
Хариуцлагын механизмыг ийнхүү бий 
болгохдоо АХБ-наас авчирч буй хөгжлийн 
үр дүн, төслийн чанарыг сайжруулах; 
төслийн улмаас эрх ашиг нь хөндөгдсөн 
хүмүүсийн санаа зовж буй асуудалд хариу 
өгч шийдвэрлэх, оролцогч талуудад шударга 
хандах; ажилтан ажилд авах, үйл ажиллагаа 
явуулахдаа мэргэжлийн болон техникийн 
хамгийн өндөр стандартыг баримтлах; 
аль болох хараат бус, ил тод байх; өртөг 
зардлын хувьд үр ашигтай, үр дүнтэй байх, 
мөн АХБ-ны хяналт, аудит, чанарын хяналт, 
үнэлгээний бусад тогтолцоотой уялдаатай 
байх зорилго тавьсан байна.

Узбекстаны Ташкент хотноо 2010 оны 5 
дугаар сард болсон АХБ-ны Захирлуудын 
зөвлөлийн 43 дугаар хуралдаан дээр 
Хариуцлагын механизмын хэрэгжилтийн 
байдлыг Захирлуудын зөвлөл болон 
Удирдлагын багаас хамтран судалж үзэх 
гэж байгааг АХБ-ны Ерөнхийлөгч мэдэгдсэн. 
Улмаар уг ажлыг хэрэгжүүлэх Захирлуудын 
зөвлөл-Удирдлагын багийн хамтарсан 
Ажлын хэсэг байгуулагдсан. Ажлын хэсгээс уг 
ажилд туслах олон улсын хөндлөнгийн хоёр 
мэргэжилтэнг авч ажиллуулсан. Уг судалгаа, 

үнэлгээний ажлын зорилго нь АХБ-наас 
Хариуцлагын механизмыг хэрэгжүүлж буй 
байдлыг нэгтгэн судлах, адил төстэй бусад 
байгууллагын туршлагыг судлах, цаашид 
Хариуцлагын механизмыг сайжруулах 
хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох явдал 
байв. Мөн энэ асуудлаар олон нийттэй 
зөвлөлдөхөөр заасан байв. 

Тус үнэлгээгээр АХБ-ны Хариуцлагын 
механизмд хэд хэдэн давуу тал байна гэж 
дүгнэсэн. Тус механизм нь олон талт хөгжлийн 
банкнуудын хувьд улсын болон хувийн 
хэвшлийн үйл ажиллагаанд гарсан асуудлыг 
шийдвэрлэх чиг үүргийг институтчилсан 
анхны тохиолдол байв. Зөвлөлдөх болон 
нийцлийг хянах хос чиг үүрэг нь бие биеэ 
харилцан дэмжсэн, хараат бус ба үр дүнтэй 
байхын тэнцвэрийг зөв хангасан, мөн үзэл 
баримтлалын хувьд үндэслэлтэй, практикт 
хэрэгжих бололцоотой байв. Хариуцлагын 
механизм нь ил тод, оролцоог хангасан, 
итгэгдэхүйц, мөн үр дүнтэй байв. Зөвлөлдөх 
болон нийцлийг хянах үе шатны аль аль нь 
ач тустай, тодорхой үр дүнд хүргэж чадаж 
байжээ.

Хариуцлагын механизм нь асуудал 
шийдвэрлэх, нийцлийг хянах АХБ-ны бусад 
системтэй уялдаатай хэрэгжсэн байна. 
Мөн АХБ-наас баримталдаг бэрхшээлтэй 
асуудлаас урьдчилан сэргийлэх, үйл 
ажиллагаандаа нийцэл буюу холбогдох 
журмыг даган мөрдөх явдлыг дээд зэргээр 
сахих, түүнчлэн нэгэнт асуудал үүссэн, 
журмыг даган мөрдөөгүй тохиолдол гарсан 
бол төслийн болон үйл ажиллагааны 
түвшинд аль болох шуурхай шийдвэрлэх 
үзэл баримтлалыг тусгасан байна. 
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(iii)  Төслийн талбарт очиж ажиллах 
асуудлыг шийдвэрлэх. Нийцлийг 
хянах зөвлөл төслийн талбарт очиж 
ажиллахад нь дэм болохын тулд АХБ-
наас суурин төлөөлөгчийн газар, 
бусад тогтсон механизмаа ашиглах 
нь зүйтэй. Зээлдэгч орон төслийн 
талбарт ажиллахыг зөвшөөрөөгүй 
тохиолдолд Удирдлагын багаас 
Захирлуудын зөвлөлд танилцуулан, 
тухайн улс ямар шалтгаанаар 
татгалзсаныг тайлбарладаг байх 
ёстой. Тухайн улс талбарт очиж 
ажиллах хүсэлтэд татгалзсан хариу 
өгсөн ч Нийцлийг хянах зөвлөл 
нийцлийн хяналт шалгалтаа хийж 
дуусгадаг байх ёстой. 

(iv)  Хараат бус байдлыг сайжруулах. 
Нийцлийг хянах зөвлөлийн хараат 
бус байдлыг сайжруулах хэд хэдэн 
арга хэмжээ авах шаардлагатай 
байна. Жишээлбэл, Нийцлийг 
хянах зөвлөлийн гишүүдийг 
Захирлуудын зөвлөлийн Нийцлийг 
хянах хорооны зөвлөмжөөр 
Ерөнхийлөгчтэй зөвлөлдсөний 
үндсэн дээр Захирлуудын зөвлөл 
томилдог байх ёстой. Энэ нь тус 
багийн гишүүдийг Ерөнхийлөгчийн 
санал болгосны дагуу Захирлуудын 
зөвлөл томилж буй одоогийн 
практикийг сайжруулна. 

(v)  Нийцлийг хянах чиг үүргийг 
тодорхой болгох. Нийцлийг хянах 
ажил нь тухайн үүссэн гэгдэж 
буй хохирол, холбогдох бодлого, 
журмыг дагаж мөрдөөгүй тухай 
баримт, нотолгоонд гол анхаарлаа 
хандуулах ёстой. Удирдлагын багаас 
түүнийг залруулах арга хэмжээг 
боловсруулж Захирлуудын зөвлөлд 
танилцуулан батлуулж байх ёстой. 
Нийцлийг хянах зөвлөлд Удирдлагын 
багаас санал болгож буй залруулах 
арга хэмжээний төсөлд санал өгөх, 
түүнийгээ Захирлуудын зөвлөлд 
мэдээлэх боломж олгох ёстой. 

Хариуцлагын механизм бол төслийн болон 
үйл ажиллагааны түвшинд урьдчилан 
сэргийлж чадаагүй эсвэл шийдвэрлэгдээгүй 
тохиолдолд хэрэглэх “сүүлчийн арга 
хэрэгсэл” юм. Хариуцлагын механизмыг 
боловсруулж нэвтрүүлэхдээ АХБ-наас 
үйл ажиллагаагаа зохих бодлого, журмын 
дагуу явуулах, зорьсон үр дүнд хүрсэн 
байх явдлыг хангах үүднээс аудит, үнэлгээ, 
суралцахуйн хэд хэдэн сайтар төлөвшсөн 
тогтолцоо үйлчилж буй гэдгийг харгалзан 
үзсэн. Хариуцлагын механизм нь төслийн 
үйл ажиллагааны улмаас эрх ашиг нь 
хөндөгдсөн хүмүүст голлон анхаарах 
замаар тэдгээр бусад механизмыг нөхөн 
дэмжиж, үүгээрээ АХБ-ны хөгжлийн үр дүнг 
сайжруулахад хувь нэмэр оруулж байна. 

Гэвч тус үнэлгээнээс анхаарч сайжруулах 
шаардлагатай хэд хэдэн сул талыг мөн 
тодорхойлсон байна. Үүнд:

(i)  Нийцэл буюу бодлого, журмыг 
даган мөрдөж байгаа эсэхийг 
хянуулахаар шууд хандах боломж 
олгох. Эрх ашиг нь хөндөгдсөн 
хүмүүс АХБ-нд хандахын өмнө 
зөвлөлдөх үйл явцаар дамжсан байх 
ёстой гэсэн шаардлагыг АХБ цуцлах 
хэрэгтэй. Ингэсэн тохиолдолд 
асуудал шийдвэрлүүлэхээр анх 
хандсан бол нийцлийг хянуулах 
хүсэлт гаргах боломж бага гэсэн 
төсөөллийг залруулахад тус болно. 
Мөн анхнаасаа л нийцлийг хянуулах 
хүсэлтэй байгаа хүмүүсийн хувьд цаг 
алдахгүй, хүлээгдэл багатай байна. 

(ii)  Хүсэлт, гомдлыг нэг цэгээр 
хүлээн авдаг болох. Нэгэнт АХБ 
асуудал шийдвэрлэх, нийцлийг 
хянах хоёр чиг үүргийн аль 
алинаар нь шууд хандах боломж 
олгож байгаа тул гомдол хүлээн 
авах ажилтан бүх хүсэлт, гомдлыг 
нэг дор хүлээн авч, дамжуулах 
үүрэгтэйгээр томилогдох ёстой. 
Энэ нь Хариуцлагын механизмын 
хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. 
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гомдол шийдвэрлэх үйл явц, үр 
дүнг хянаж буй одоогийн тогтолцоог 
сайжруулж, шаардлага хангаагүйн 
улмаас үйл ажиллагаа хариуцсан 
газруудад шилжин очсон хүсэлт, 
гомдлыг тэд бүртгэлдээ оруулан, 
явцын хяналт тавьдаг болгох 
шаардлагатай. Энэ нь Хариуцлагын 
механизмын ил тод байдал, хариу арга 
хэмжээ авах чадварыг дээшлүүлнэ. 
Гомдол хүлээн авах ажилтан нь ТТЗ-
ийн алба, НХЗ-ийн алба, бусад газар, 
хэлтсийн бүртгэлийн мэдээллийг авах 
боломжтой байх ёстой.

(ix)  Ойлголт, мэдлэгийг дээшлүүлэх. 
ТТЗ-ийн алба, НХЗ-ийн алба нь АХБ 
болон хөгжиж буй гишүүн орнуудад 
илүү системтэй, үр дүнтэй хүрч, 
мэдээлэл хүргэх арга хэмжээ авах 
шаардлагатай. 

(x)  Суралцах, өөрчлөлт авчрах 
соёлыг дэмжин дээшлүүлэх. 
Хариуцлагын механизм нь АХБ-нд 
сургамж авах, түүнд үндэслэн 
ажлаа сайжруулах боломж олгодог. 
Хариуцлагын механизмыг хөгжлийн 
үр дүнг сайжруулах эерэг арга 
хэрэгсэл гэж ойлгож, хүлээн авдаг 
байхын тулд соёлын өөрчлөлт хийх 
хэрэгтэй. 

Эдгээр өөрчлөлт нь Хариуцлагын 
механизмын хүртээмж, мөн итгэгдэхүйц, үр 
ашигтай бөгөөд шуурхай байх, үр дүнтэй 
байх чадварыг дээшлүүлнэ.  

(vi)  Гомдол хүлээн авах сүүлчийн 
хугацааг тодорхой болгох. АХБ-
наас зээл, буцалтгүй тусламжийн 
төслийн төгсгөлийн тайлан гарсан 
өдрөөс хойш 2 жилийн дотор 
өргөдөл, гомдол хүлээн авахаар 
заасныг өөрчилж зээл, буцалтгүй 
тусламжийн төсөл дууссан өдрөөс 
хойш 2 жилийн дотор гэж заах ёстой. 
Энэ нь хүсэлт, гомдол гаргах хугацааг 
тодорхой, ойлгомжтой болгож, олон 
нийт уг хугацааг мэддэг байхад 
нэмэр болно. 

(vii)  Үр ашгийг дээшлүүлэх. Хариуцлагын 
механизм нь эрэлтэд суурилсан 
тогтолцоо тул 2 төрлийн үйл 
ажиллагааны зардалтай байх 
ёстой. Үүнд: (a) гомдлын тооноос 
үл хамааран тус механизмыг 
ажиллуулахад шаардлагатай тогтмол 
зардал; (б) эрэлтээс шалтгаалан 
өөрчлөгдөх хувьсах зардал. Төслийн 
тусгай зохицуулагчийн алба 
(ТТЗ-ийн алба), Нийцлийг хянах 
зөвлөлийн хяналт мониторинг хийх 
цаг хугацааг тухайн төсөл бүрт 
тааруулан гаргах ёстой. Энэ нь 
хөрөнгө нөөцийг хамгийн зохистой 
ашиглахын зэрэгцээ эрх ашиг нь 
хөндөгдсөн хүмүүст үр дүнтэй 
үйлчилгээ хүргэхэд нэмэр болно. 
Хариуцлагын механизмын үйл явцыг 
хялбаршуулах шаардлагатай. 

(viii)  Бүртгэл, явцын хяналтыг 
сайжруулах. ТТЗ, НХЗ-ийн албадаас 
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1Удиртгал

1. Азийн хөгжлийн банкнаас (АХБ) 
үйл ажиллагааны бодлого, журмаа 
даган мөрдөж байгаа эсэхэд олон нийт 
хяналт тавих нээлттэй талбар бий болгох 
зорилгоор Хяналт шалгалтын нэгжийг 
1995 онд байгуулсан билээ.1 Улмаар 
тус нэгжид түшиглэн, түүнчлэн олон 
нийттэй зөвлөлдсөний үндсэн дээр АХБ-
наас Хариуцлагын механизмыг 2003 онд 
нэвтрүүлсэн.2 Хариуцлагын механизм нь 
харилцан бие биеэ нөхөн дэмжсэн хоёр чиг 
үүрэг гүйцэтгэдэг. Үүнд: асуудал шийдвэрлэх 
ба нийцэл буюу даган мөрдөлтийн байдалд 
хяналт тавих. АХБ-ны санхүүжүүлсэн 
төслийн улмаас эрх ашиг нь хөндөгдсөн 
хүмүүсийн гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх, 
АХБ үйл ажиллагааныхаа бодлого, журмыг 
даган мөрддөг байх явдлыг хангах зорилго 
бүхий Хариуцлагын үр дүнтэй механизм 
нэвтрүүлж ажиллуулах нь тэгш, тогтвортой 
хөгжилд хүрэхэд чухал ач холбогдолтой. 

2. АХБ-наас тус Хариуцлагын механизм 
нь зохистой, үр дүнтэй ажиллаж, олон 
улсын сайн практикаас хоцрохгүй байхад 
анхаарч ирсэн билээ. 2010 оны 5 дугаар 
сард Узбекистаны Ташкент хотноо болсон 
АХБ-ны Захирлуудын зөвлөлийн 43 дугаар 

хуралдаан дээр Захирлуудын зөвлөл, 
Удирдлагын багаас хамтран Хариуцлагын 
механизм хэрэгжиж буй байдлыг судлах, 
үнэлэхээр болсныг АХБ-ны Ерөнхийлөгч 
мэдэгдсэн.3 Улмаар 2010 оны 4 дүгээр сард 
Захирлуудын зөвлөлийн 4 гишүүн, гүйцэтгэх 
ерөнхий захирлын бүрэлдэхүүнтэй Ажлын 
хэсэг байгуулагдсан. Тус Ажлын хэсэг 
Захирлуудын зөвлөлтэй зөвлөлдсөний 
үндсэн дээр уг үнэлгээний ажлын 
даалгаврыг 2010 оны 6 дугаар сард эцэслэн 
боловсруулж, хараат бус зөвлөгөө өгөх 
олон улсын хөндлөнгийн хоёр мэргэжилтэнг 
авч ажиллуулсан. Хавсралт 1-д тус Ажлын 
даалгаврыг оруулав.

3. Тус үнэлгээний зорилго нь АХБ-наас 
Хариуцлагын механизмыг хэрэгжүүлж 
ирсэн байдлыг нэгтгэн судлах, олон талт 
санхүүгийн бусад байгууллагын адил төстэй 
механизмын туршлагыг судлах, Хариуцлагын 
механизмыг цаашид сайжруулах хэрэгцээ, 
шаардлагыг тодорхойлох явдал байв. Тус 
үнэлгээг хийхдээ холбогдох олон талтай 
нүүр тулж уулзах, олон талын төлөөллийг 
урьж семинар хийх, төслийн талбарт очиж 
ажиллах зэргээр олон нийттэй зөвлөлдөх 
ажлыг өргөн хүрээтэй зохион байгуулсан 

1 АХБ. 1995. Хяналт шалгалтын нэгж байгуулсан тухай. Mанила.
2  AХБ. 2003. Хяналт шалгалтын нэгжийн үйл ажиллагаанд хийсэн үнэлгээ: Хариуцлагын шинэ 

механизм бий болгох нь. Mанила.
3  Хариуцлагын механизмын талаар баримтлах бодлого нь 2003 оны 12 дугаар сарын 12-ноос хүчин 

төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлсэн. Түүний хэрэгжилтийн байдалд Удирдлагын багийн зүгээс гурван 
жилийн дараа буюу 2006 оны сүүлээр үнэлгээ өгөхөөр заасан.Тухайн үед буюу 2006 оны сүүл гэхэд 
Төслийн тусгай зохицуулагчийн алба шаардлага хангасан дөрвөн гомдол л хүлээн авсан, Нийцлийг 
хянах зөвлөл 2 хүсэлт л хүлээн авсан, түүнээс нэг нь шаардлага хангахгүй хүсэлт байсан тул уг 
үнэлгээг хойшлуулсан байна. АХБ 2005 оноос бодлогын шинэчлэлүүд хийж эхэлсэн, тухайлбал, 2009 
онд Хамгааллын шинэ бодлогыг баталсан. Энэ бүхэн нь Хариуцлагын механизмд нөлөөлж байв.
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байна. Холбогдох талуудаас өгсөн саналд 
системтэй хариу өгөх үүднээс зөвлөлдөх, 
санал авахтай холбоотой 2, тодорхой 
асуудал хөндсөн 2 тайлан, мөн эцсийн 
тайлан гэсэн хэд хэдэн баримт бичгийг АХБ-
наас боловсруулж гаргасан. Зөвлөлдөх, 
санал авах тайлангуудыг 2011 оны 2, 6 
дугаар сард дуусгаж, тодорхой асуудал 
хөндсөн 2 тайланг Захирлуудын зөвлөлөөр 
2011 оны 4, 10 дугаар сард тус тус авч 
хэлэлцжээ. Ажлын хэсгээс Хариуцлагын 
механизм хэрэгжиж буй байдлыг судлан 
үнэлж байгаатай холбогдуулан энэ сэдэвт 

тусгайлан зориулсан цахим хуудас нээж 
олон нийтээс санал авчээ.4 Хавсралт 2-т 
зөвлөлдөх, санал авах зорилгоор хийсэн 
ажлын тоймыг харуулав. 

4. Энэхүү тайланд Хариуцлагын 
механизм хэрэгжиж буй байдалд хийсэн 
үнэлгээний гол дүнг танилцуулан, цаашид 
уг механизмын хүртээмж, итгэгдэхүйц байх, 
үр ашигтай бөгөөд шуурхай, үр дүнтэй 
байх чадварыг дээшлүүлэхийн тулд хийх 
өөрчлөлтийн саналыг дэвшүүлэв. 

4 AХБ. Хариуцлагын механизмын үнэлгээ, http:// www.adb.org/AM-Review
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2Байгуулагдсан 
түүх, хөгжил

1995 онд байгуулагдсан 
Хяналт шалгалтын нэгж

5. 1995 оны 12 дугаар сард АХБ-ны 
Захирлуудын зөвлөлөөс Хяналт шалгалтын 
нэгж байгуулах шийдвэр гаргаснаар тус банк 
нь ийм нэгжтэй олон талт хөгжлийн 3 дахь 
банк болжээ. Дэлхийн банк Хяналтын нэгжээ 
1993 онд, Америк хоорондын хөгжлийн банк 
Хараат бус шалгалтын механизмаа 1994 онд 
байгуулсан байна. 

6. Тус Хяналт шалгалтын нэгж нь АХБ-ны 
дэмжлэгтэй төслийн улмаас эрх ашиг нь 
хөндөгдсөн хүмүүс АХБ-ны бодлого, журамд 
төслийн үйл ажиллагаа нийцэж байгаа 
эсэхийг хянуулахаар хүсэлт гаргадаг хараат 
бус нэгж болох зорилготой байв. 1995 оноос 
2003 он хүртэлх хугацаанд АХБ хяналт 
шалгалт хийлгэх найман хүсэлт хүлээн 
авснаас 6 нь шаардлага хангаагүй байна. 
Хоёр хүсэлтийн дагуу Тайландын Самут 
Пракарн Хаягдал усны менежментийн 
төсөл,5 Пакистаны Чашми голын баруун 
эргийн усалгааны төсөлд (Үе шат III)6 
хяналтын ажиллагаа бүрэн явагдсан байна. 

7. Дээрх хоёр төсөлд хийсэн хяналт нь 
Хяналт шалгалтын нэгжийн ажлын үр дүнг 
нягтлах шаардлагатайг харуулсан байна. 
Тиймээс 2002, 2003 онд АХБ-наас тус 

нэгжийн ажлыг судлан, байгууллага дотроо 
болон гадуур хэд хэдэн удаа зөвлөлдөх, 
санал авах ажил хийжээ. Тэдгээр зөвлөлдөөн 
нь (i) АХБ-ны дэмжлэгтэй төслийн улмаас 
эрх ашиг нь хөндөгдсөн хүмүүсийн гомдлыг 
шийдвэрлэх хараат бус хариуцлагын 
механизмтай байх, мөн (ii) түүнд асуудал 
шийдвэрлэх арга хэмжээг түлхүү оруулах 
шаардлагатай байгааг харуулсан. Тийм 
шинэ механизм нь АХБ-ны хөгжлийн үр дүн, 
төслийн чанарыг дээшлүүлэхэд хувь нэмэр 
оруулна гэж үзэж байв. Tус үнэлгээний үр 
дүнд АХБ-наас 2003 онд Хариуцлагын шинэ 
механизм бий болгосон байна. 

2003 онд нэвтрүүлсэн 
Хариуцлагын механизм 

8. 2003 онд баталсан Хариуцлагын 
механизмын талаар баримтлах бодлогод 
оруулсан хамгийн чухал өөрчлөлт нь 
Хариуцлагын механизм дотор тусдаа 
боловч харилцан бие биеэ дэмжсэн хоёр үе 
шатыг оруулж өгсөн явдал юм: (i) АХБ-ны 
туслалцаатай хэрэгжиж буй төслийн улмаас 
эрх ашиг нь хөндөгдсөн хүмүүст тулгарсан 
тодорхой асуудалд Төслийн тусгай 
зохицуулагч (ТТЗ) албан бус, уян хатан 
арга замаар хариу өгдөг зөвлөлдөх үе шат,7 
(ii) хүмүүст шууд болон бодит хор хохирол 

5  AХБ. 1995. Ерөнхийлөгчөөс Захирлуудын зөвлөлд хүргэх тайлан, зөвлөмж: Самут Пракари Хаягдал 
усны менежментийн төсөлд зориулан Тайланд улсад олгох зээлийн талаар. Mанила (Loan 1410-
THA $150 сая, 1995 оны 12 сарын 7-нд батлагдсан).

6  AХБ. 1991. Ерөнхийлөгчөөс Захирлуудын зөвлөлд хүргэх тайлан, зөвлөмж: Чашма голын баруун 
эргийн усалгааны төсөлд (Үе шат III) зориулан Пакистаны Исламын Бүгд Найрамдах Улсад олгох 
зээлийн талаар. Mанила (Loan 1146-PAK $185 сая, 1991 оны 12 сарын 17-нд батлагдсан).

7   2003 оны бодлогод АХБ-нд хандсан бүхий л асуудлыг шийдвэрлэнэ гэсэн бодит бус хүлээлт үүсэхээс 
болгоомжилж “асуудал шийдвэрлэх” үе шатыг “зөвлөлдөх үе шат” гэж нэрлэсэн байдаг.
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учруулсан эсвэл учруулах магадлал бүхий 
АХБ-ны үйл ажиллагааны бодлого, журмыг 
зөрчсөн эсэхийг хянан шалгах үүрэгтэй 
Нийцлийг хянах зөвлөлөөс (НХЗ) бүрдэх 
нийцэл буюу нийцлийг хянах үе шат.8

9. Үүгээрээ АХБ нь хяналт шалгалтын 
чиг үүргээс гадна улсын болон хувийн 
салбарт хийгдэж буй үйл ажиллагаанд 
гарсан бэрхшээлтэй асуудлыг шийдвэрлэх 
болон нийцлийг хянах хос чиг үүрэг бүхий 
хариуцлагын механизм нэвтрүүлсэн 
анхны олон талт хөгжлийн банк болжээ.8 
Хариуцлагын механизмын талаар баримтлах 
бодлогод төслийн улмаас эрх ашиг нь 
хөндөгдсөн хүмүүсийн тавьсан асуудлаар 
шуурхай шийдэлд хүрэх нь нийцлийг 
хянах ажлын өмнө хийгдэх ёстойг цохон 
тэмдэглэсэн. Түүнчлэн гомдол гаргагчдад 
зөвлөлдөх үе шатыг орхин гарч, нийцлийг 
хянуулах сонголтыг ч олгосон байна. 

10. Зөвлөлдөх болон нийцлийг хянах чиг 
үүрэг тус бүрийн онцлог хэрэгцээг харгалзан 
институцийн зохих дэмжлэг үзүүлж байжээ. 
ТТЗ нь зөвлөлдөх үе шатыг хариуцан 
Төслийн тусгай зохицуулагчийн албанаас 
(ТТЗ-ийн алба) дэмжлэг авч, АХБ-ны 
Ерөнхийлөгчид шууд тайлагнаж байв. Харин 
нийцлийг хянах үе шатыг Нийцлийг хянах 

зөвлөлийн 3 гишүүн хариуцан гүйцэтгэж, 
нэг нь тус багийг тэргүүлэн ажиллаж 
иржээ. Нийцлийг хянах зөвлөлд Нийцлийг 
хянах зөвлөлийн алба дэмжлэг үзүүлнэ. 
Тус зөвлөл Захирлуудын зөвлөлд ажлаа 
шууд тайлагнана, гэхдээ зарим асуудлаар 
Захирлуудын зөвлөлийн Нийцлийг хянах 
хороонд (НХХ) тайлагнадаг.10 ТТЗ, НХЗ-
ийн аль аль нь залруулах арга хэмжээний 
хэрэгжилтэд хяналт мониторинг тавих 
эрхтэй. Хариуцлагын механизмын талаар 
баримтлах бодлого нь улсын болон хувийн 
хэвшлийн үйл ажиллагааны аль алийг нь 
хамарна. 

11. Хариуцлагын механизм хүчин 
төгөлдөр хэрэгжиж эхэлсэн 2003 оны 12 
дугаар сараас 2011 оны сүүлч хүртэлх 
хугацаанд ТТЗ-ийн алба нийт 39 гомдол 
хүлээн авчээ.11 Эдгээрээс 13 нь асуудал 
шийдвэрлэх механизмд хамаатай, 24 нь 
гомдолд тавигдах шаардлагыг хангаагүй, 2 
гомдол нь уг механизмд хамаарах эсэхийг 
тогтоолгох шатандаа явж байна. Харин НХЗ 
нь мөн хугацаанд 5 хүсэлт хүлээн авснаас 
4 нь шаардлага хангасан, нэг нь шаардлага 
хангаагүй хүсэлт байжээ. Хавсралт 3-т 
2003 оноос хойш хийгдсэн ажлыг тоймлон 
харуулав. 

8   “Хяналт шалгалт” нэр томъёог дагалддаг сөрөг төсөөллөөс үүдэн 2003 оны бодлогод ”нийцлийг 
хянах” гэдэг нэр томъёог ашигласан. 

9   Олон улсын санхүүгийн корпорацийн нийцлийг хянах омбуцман нь хувийн хэвшлийн ажиллагаатай 
холбоотой асуудал шийдвэрлэх чиг үүрэг нэвтрүүлсэн анхны тохиолдол юм. АХБ улсын ба хувийн 
хэвшлийн аль алиныг хамруулсан асуудал шийдвэрлэх чиг үүрэг нэвтрүүлсэн анхны байгууллага 
юм.

10  Хариуцлагын механизмын талаар баримтлах бодлогын догол мөр 102 (тайлбар 2)-т тодорхой үйл 
ажиллагаануудыг дурдсан.

11  TТЗ-ийн албанд хандсан тохиолдлуудыг 2003 оны бодлогод “гомдол” гэдэг үгээр нэрлэсэн байдаг.
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12. Энэ хэсэгт одоо хүчин төгөлдөр үйлчилж 
буй Хариуцлагын механизм хэрэгжиж буй 
байдалд хийсэн үнэлгээний дүнг танилцуулав. 
Уг үнэлгээг хийхдээ зөвлөлдөх уулзалтуудын 
үеэр санал авч, баримт бичгийн судалгаа 
хийн, төслийн талбарт очиж ажилласан 
болно. Тус механизмын давуу, сул талын аль 
алиныг тодорхойлов. 

Давуу тал

Асуудал шийдвэрлэх чиг үүргийг 
нэвтрүүлсэн анхдагч

13. 2003 оны Хариуцлагын механизм нь 
хариуцлагын тайлагналын шинэ хэлбэрийг 
нэвтрүүлсэн: энэ нь асуудал шийдвэрлэх чиг 
үүрэг байв. 2003 онд уг бодлогыг батлахын 
өмнө хийсэн зөвлөлдөх уулзалтууд дээр 
оролцогч талуудын дийлэнх нь Хариуцлагын 
механизм бол асуудал шийдвэрлэх, нийцлийг 
хянан шалгах хоёр чиг үүрэгтэй байх нь 
зүйтэй гэж үзжээ. Асуудал шийдвэрлэх 
чиг үүргийг батлан нэвтрүүлсэн нь шинэ 
санаачилга байсан бөгөөд ялангуяа төслийн 
улмаас эрх ашиг нь хөндөгдсөн хүмүүсийн 
асуудлыг шийдвэрлэхэд эерэг, ач тустай 
байх болно гэсэн хүлээлттэй байв. Хүмүүст 
тулгарсан асуудлыг шийдвэрлэхээс гадна 
хөгжлийн байгууллагууд тэднийг хяналт 
шалгалтын дүнг хүлээн авагч төдий бус 
асуудал шийдвэрлэх явцын оролцогч гэж 
хандан, мэдэлжүүлэх ёстой. АХБ-ыг даган 
олон улсын санхүүгийн байгууллагуудын 
ихэнх нь хариуцлагын механизмдаа асуудал 
шийдвэрлэх чиг үүргийг оруулсан байна. 

14. Түүнчлэн АХБ-наас нийцлийн хяналтыг 
чухлаар авч үзсэн хэвээр байна. Асуудал 
шийдвэрлэх, нийцлийг хянах чиг үүргүүд 
харилцан бие биеэ дэмжсэн байдлаар 
хэрэгжиж байна. 2010 онд хийгдсэн 
зөвлөлдөх уулзалтууд энэ хос чиг үүрэг сайн 
ажиллаж, зөв хэрэгжиж байгааг нотолсон. 

Хараат бус, үр дүнтэй байхад 
онцлон анхаарах

15. Хариуцлагын механизмын хос чиг 
үүрэг нь хараат бус, үр дүнтэй байхын 
тулд институцийн зохих бүтэцтэй байх 
шаардлагатай байдаг. 2003 оны Хариуцлагын 
механизмын талаар баримтлах бодлогод 
НХЗ нь АХБ-ны үйл ажиллагааны бодлого, 
журмыг зөрчсөн эсэх талаар хийх хяналт 
шалгалт нь итгэгдэхүйц байхын тулд 
Удирдлагын багаас хараат бус байх ёстойг 
зааж өгсөн. Tиймээс уг бодлогын дагуу 
НХЗ нь Захирлуудын зөвлөлийн НХХ-нд 
тайлагнадаг тодорхой үйл ажиллагаанаас 
бусад бүх ажлаа Захирлуудын зөвлөлд 
шууд тайлагнадаг (тайлбар 10). НХЗ-ийн 
гишүүдийг дахин томилогдох эрхгүйгээр 5 
жилийн хугацаатай томилно. Энэ нь шинэ 
туршлага мэдлэгээр ажиллах, хөндлөнгийн 
нөлөөллийг бууруулахад тохиромжтой гэж 
тооцогддог. Иймээс НХЗ нь Удирдлагын 
багаас үндсэндээ хараат бус ажилладаг. 

16. 2003 оны Хариуцлагын механизмын 
талаар баримтлах бодлогод ТТЗ нь үйл 
ажиллагаанаас хараат бус байхаар заасан. 
ТТЗ нь Ерөнхийлөгчид шууд тайлагнах 
ба төсөл боловсруулах, батлах үйл явц, 
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хэрэгжилтэд оролцох ёсгүй. Энэ нь (i) тухайн 
төслөөс хамааралгүй, бодит байр суурь 
баримтлах хэрэгцээ болон (II) АХБ-ны үйл 
ажиллагааны талаар хангалттай мэдлэг, 
туршлагатай байх хэрэгцээний тэнцвэрийг 
зохих ёсоор хангасан гэж тооцогддог. 

17. Уг тэнцвэрийг хангахын тулд зөвлөлдөх 
үе шат нь Удирдлагын багийн дор байрладаг ба 
энэ нь хоёр үндсэн шалтгаантай. Нэгдүгээрт, 
асуудал шийдвэрлэх үйл явц хэн буруутай, 
хэн хариуцлага хүлээхийг тогтооход чиглэх 
бус, АХБ-ны дэмжлэгтэй төслүүдийн талаар 
ирсэн бодит гомдлыг албан бус, зөвшилцөлд 
суурилсан арга замаар шийдвэрлэхийг 
зорьдог. АХБ-ны дэмжлэгтэй төслийн улмаас 
эрх ашиг нь хөндөгдсөн гэж үзэж буй хүмүүс 
АХБ-ны бодлого, журам зөрчигдсөн эсэх тухай 
асуудлаас үл хамааран зөвлөлдөх үйл явцыг 
ашиглах боломжтой.12 Хоёрдугаарт, ТТЗ уг 
асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд үйл ажиллагаа 
хариуцсан газруудтай ойр нягт ажиллах 
шаардлагатай. Ерөнхийлөгчид тайлагнахаар 
зохицуулсан тул ТТЗ нь тодорхой хэмжээний 
хараат бус нөхцөлд, хангалттай мэдэлтэй 
ажиллах боловч үйл ажиллагаа хариуцсан 
ажилтнуудаас тусгаарлагдаагүй байна. 

18. Хариуцлагын механизм нь асуудал 
шийдвэрлэх, нийцлийг хянах чиг үүргийг 
ялган зааглаж өгсөн. Тиймээс уг хоёр чиг 
үүрэгт зориулсан институцийн тусдаа 
бүтцийг бий болгосон. 2003 оноос хойш 
АХБ-ны хуримтлуулсан туршлагаас үзэхэд 
уг институцийн бүтэц үндэслэлтэй, зөв, 
Хариуцлагын механизмын хараат бус 
бөгөөд үр дүнтэй байх шаардлагын зохих 
тэнцвэрийг хангахад таарч тохирч байна. 

Явцын хяналт мониторинг тавих 
үүрэг нь итгэгдэхүйц байдлыг 
дээшлүүлж байна

19. 2003 оны Хариуцлагын механизмын 
талаар баримтлах бодлогод заасны дагуу 
ТТЗ, НХЗ-д залруулах арга хэмжээний 
хэрэгжилтэд явцын хяналт мониторинг 
тавих эрх мэдэл олгосон. ТТЗ, НХЗ нь 
жилийн хяналт мониторингийн тайлангаа 
гаргаж, түүнд залруулах арга хэмжээний 
хэрэгжилтийн байдлыг тусгадаг. Тэдгээр 
тайлан олон нийтэд нээлттэй. ТТЗ, НХЗ-
ийн энэхүү явцын хяналт тавих чиг үүрэг 
нь Хариуцлагын механизмын итгэгдэхүйц 
байдлыг дээшлүүлж байна. 

Хүртээмжийг өргөжүүлсэн сайн 
практик

20. 2003 оны Хариуцлагын механизмын 
талаар баримтлах бодлогод заасан үйл 
явц нь олон улсын сайн практиктай нийцэж 
байна. Гомдол гаргах журмыг уг бодлогод 
тодорхой зааснаас гадна Үйл ажиллагааны 
гарын авлага, АХБ-ны цахим хуудас, тараах 
товхимол, ТТЗ, НХЗ-ийн албадаас гаргадаг 
тайлан, материалуудад оруулж өгсөн байна. 
Зөвлөлдөх үйл явц эхлүүлэх, нийцлийг 
хянуулах хүсэлт нь (i) товч; (ii) англи хэл 
дээр эсвэл хөгжиж буй гишүүн орнуудын 
үндэсний эсвэл албан ёсны аль нэг хэл 
дээр бичигдсэн байх; ба (iii) шуудан, цахим 
шуудангаар илгээх эсвэл АХБ-ны төв 
эсвэл суурин төлөөлөгчийн газарт биеэр 
хүргэж өгөх боломжтой. Гомдол гаргагчийн 
нэр, хаягийг хүсэлт гаргасан тохиолдолд 
нууцлах боломжтой. Чухам ямар бодлого 
зөрчигдсөн талаар хүсэлтэндээ аль болох 

12  TТЗ-ийн үүрэг нь АХБ-ны туслалцаатай хэрэгждэг төслүүдийн АХБ-тай холбоотой асуудлаар 
хязгаарлагддаг.
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тодорхой заахыг гомдол гаргагчаас хүсдэг, 
гэхдээ заавал биелүүлэх шаардлага болгож 
тавьдаггүй. 

21. ТТЗ, НХЗ-ийн албадаас төслийн үр 
шимийг хүртэгч, эрх ашиг нь хөндөгдсөн 
хүмүүс, засгийн газар, ТББ, хувийн 
хэвшил, олон нийтэд хүрч ажиллах талаар 
системтэй ажил хийж, зөвлөлдөж ирсэн 
байна. АХБ-ны ажилтнуудын чадавхыг 
дээшлүүлэх зорилгоор Хариуцлагын 
механизмын талаарх сургалтыг тогтмол 
зохион байгуулж байжээ. Хариуцлагын 
механизмын талаарх мэдээллийг түгээхэд 
интернет гол үүрэгтэй байна. ТТЗ, НХЗ-ийн 
албадаас холбогдох талуудад мэдээлэл 
түгээх, хүрч ажиллах хамтарсан стратегийг 
2010 онд баталсан. Мөн АХБ-наас НХЗ-ийн 
албанд холбогдох талуудад хүрч ажиллах 
шинэ хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд нь зориулан 
225,000 ам.долларын төсөв бүхий техникийн 
туслалцааны төслийг баталжээ.13 2009–2011 
онд ТТЗ, НХЗ-ийн албадын хүлээн авсан 
гомдлын тоо өссөн нь эдгээр санаачилгын 
үр дүнд Хариуцлагын механизмын талаарх 
ойлголт нэмэгдсэнтэй зарим талаар 
холбоотой байж болох юм. 

Босоо уялдаа: Асуудал 
шийдвэрлэх—нийцлийг хянах ажлын 
тасралтгүй үргэлжлэн хэрэгжих 
байдал

22. Асуудлаас урьдчилан сэргийлэх, 
асуудлыг шийдвэрлэх, нийцлийг хянах 
ажлыг салангид бус, үргэлжлэн хэрэгжихээр 
зохион байгуулсан нь 2003 оны Хариуцлагын 
механизмын нэг давуу тал юм. АХБ-наас 
үйл ажиллагаа явуулахдаа асуудлаас 
урьдчилан сэргийлэх, бодлого, журмыг 
даган мөрдөх буюу нийцлийг хангах ажлыг 
дээд зэргээр анхаарах ёстой гэсэн суурь 
үзэл баримтлалтай ажилладаг. Асуудал 

13  AХБ. 2010. Хариуцлагын механизмаар дамжуулан Сайн засаглал, хөгжлийн үр дүнгийн төлөө мэдээлэл хүргэж, 
хүрч ажиллахад зориулсан техникийн туслалцаа. Mанила (TA 7572).

нэгэнт үүсч, холбогдох бодлого, журмыг 
даган мөрдөөгүй тохиолдол гарсан бол 
түүнийг үйл ажиллагааны түвшинд аль 
болох шуурхай шийдвэрлэх ёстой байдаг. 

23. Төсөл боловсруулж, үнэлэх шатанд 
бүх төслийг техникийн болон санхүү, эдийн 
засаг, нийгмийн талаас нь, мөн хамгааллын 
механизм, засаглалын талаас нь гэх мэт 
олон өнцгөөс харж, магадлан шалгадаг. 

Удирдлагын багийн болон ажилтнуудын 
хурлаар төслийн мөн чанар, ач холбогдол, 
мөн АХБ-ны бодлого, журамтай нийцэж 
байгаа эсэхийг үнэлдэг. Батлуулахаар санал 
болгож буй бүх төсөлд тусгах хамгаалалтын 
механизмыг тухайн үйл ажиллагаа 
хариуцсан газар, хэлтсүүдээс гадна Бүс, 
тогтвортой хөгжлийн газраас хянан үнэлдэг 
бөгөөд тус газрын дарга нь нийцлийн 
ахлах ажилтны үүргийг давхар гүйцэтгэдэг. 
Түүнчлэн Бүс, тогтвортой хөгжлийн газар 
(БТХГ) нь онцгой нөлөө үзүүлж болзошгүй 
төслүүдээс хамгааллын механизмыг даган 
мөрдөж байгаа эсэх талаар Удирдлагын 
багт мэдээлж; төслүүд дээр очиж ажиллах, 
үйл ажиллагаа хариуцсан хэлтсүүдэд 
хамгааллын механизмын талаар зөвлөгөө 
өгөх зэргээр зарим нарийн төвөгтэй 
төсөлд дэмжлэг үзүүлэн; АХБ-ны хүрээнд 
чадавх бэхжүүлэх, сургалтын хөтөлбөрүүд 
хэрэгжүүлдэг. Захирлуудын зөвлөл төсөл 
тус бүрийг Ерөнхийлөгчийн өргөн барьсан 
тайлан, зөвлөмж дээр үндэслэн хянан үздэг. 

24. Хэрэгжилтийн явцад доороос дээш 
чиглэсэн, олон түвшинт механизмыг ашиглан 
асуудал шийдвэрлэх, нийцлийг хангах ажил 
хийгддэг ба энэ нь төслийн түвшний гомдол 
шийдвэрлэх механизм, үйл ажиллагаа 
хариуцсан газар, мөн Хариуцлагын 
механизмаас бүрдэж байна (доорх зургийг 
харна уу).
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Асуудал шийдвэрлэх, нийцэл буюу нийцлийг хангах хүрээ 

АХБ = Азийн хөгжлийн банк, НХЗ = Нийцлийг хянах зөвлөл, ТТЗ-ийн алба = Төслийн тусгай зохицуулагчийн 
алба. Тэмдэглэл: Энэ дүрс нь тухайн механизмын хариуцах асуудлын цар хүрээ, жинтэй хамааралгүй.
Эх сурвалж: АХБ.

АХБ-ны бодлого,
журмыг зөрчсөний
улмаас хүмүүст шууд
сөрөг нөлөө, бодит
хохирол учирсан, учрах
магадлалтай гэх
гомдлыг хянан шалгах

АХБ-ны туслалцаатай хэрэгжиж 
буй төслийн улмаас бэрхшээлтэй

асуудалтай тулгарсан нутгийн
хүмүүст албан бус, уян хатан,

зөвшилцөлд суурилсан аргаар
хариу өгөх

3. 2 – НХЗ-
ийн албанаас
нийцлийг хянах

3.1 –
ТТЗ-ийн

албанаас
асуудлыг

шийдвэрлэх

2–АХБ-ны үйл ажиллагаа хариуцсан
хэлтсүүдээс асуудал шийдвэрлэх,

нийцлийг хангуулах талаар авах арга
хэмжээ, хүчин чармайлт

1–Төслийн түвшинд гомдол хүлээн авч шийдвэрлэх
механизм

АХБ = Азийн хөгжлийн банк, НХЗ = Нийцлийг хянах зөвлөл, ТТЗ-ийн алба = Төслийн
тусгай зохицуулагчийн алба.Тэмдэглэл: Энэ дүрс нь тухайн механизмын хариуцах
асуудлын цар хүрээ, жинтэй хамааралгүй. Эх сурвалж: АХБ.

Удирдлагын багийн болон ажилтнуудын хурлаар төслийн мөн чанар, ач холбогдол, мөн
АХБ-ны бодлого, журамтай нийцэж байгаа эсэхийг үнэлдэг. Батлуулахаар санал болгож
буй бүх төсөлд тусгах хамгаалалтын механизмыг тухайн үйл ажиллагаа хариуцсан газар,25. Ихэнх гомдлыг төслийн түвшинд 

гүйцэтгэгч болон хэрэгжүүлэгч байгууллагууд 
шийдвэрлэж байна. Тухайлбал, Зүүн бүсийн 
тээвэр хөгжлийн төслийн хувьд Шри Ланка 
улсын Засгийн газраас Газар чөлөөлөх, 
нүүлгэн суурьшуулах хороо, Газар чөлөөлөх, 
нүүлгэн суурьшуулах дээд хороо байгуулсан. 
Төслийн улмаас эрх ашиг нь хөндөгдсөн 
ихэнх хүмүүс тэдгээр механизмаар 
дамжуулан асуудлаа шийдвэрлүүлжээ. Шри 
Ланка дахь Ядуурлын судалгааны төвийн 
судалгаанд уг төсөл гомдол шийдвэрлэх 
талаар онцгой дэвшил гаргасан талаар 
дурдсан байна.14 АХБ-ны Хамгааллын 
бодлогод (2009) төслийн улмаас эрх ашиг 
нь хөндөгдсөн хүмүүст шуурхай хариу өгөх 
гомдол шийдвэрлэх механизмыг төслийн 
түвшинд байгуулах шаардлага тавьсан. 

Энэ шаардлага нь төслийн түвшинд гомдол 
шийдвэрлэх механизмыг институцчлэхэд 
тусалдаг. 

26. Гүйцэтгэгч болон хэрэгжүүлэгч 
байгууллагаас гадна үйл ажиллагаа хариуцсан 
газрууд төслийн хэрэгжилтэд, түүний дотор 
төслийн улмаас эрх ашиг нь хөндөгдсөн 
хүмүүсийн асуудлыг шийдвэрлэхэд 
оролцдог. АХБ-ны ажилтнууд, гүйцэтгэгч 
байгууллагууд явцын дунд хамгааллыг хангах 
механизмуудыг илүү сайн мэддэг, асуудлаас 
урьдчилан сэргийлэх, нийцлийг хангах 
талаар илүү ойлголттой, мэдрэмжтэй ханддаг 
болсон. Tэд асуудлыг үүссэн хойно нь 
зохицуулах нь урьдчилан сэргийлж, нийцлийг 
анхнаас нь хангахтай харьцуулахад оновчтой 
биш гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна. Үүнээс 

14  Ядуурлын судалгааны төв. 2009. Өмнөд зүгийн тээвэр хөгжлийн төслийн гомдол шийдвэрлэх 
механизмын үнэлгээ. Нэгдсэн эцсийн тайлан. Коломбо. http://www.adb.org/SPF/publications.asp
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гадна, асуудлыг аль болох эрт шийдвэрлэх 
нь шийдвэрлэлгүй хойшлуулахаас дээр. 
Үйл ажиллагаа хариуцсан бүх газар хэлтэс 
хамгааллын механизмыг хариуцсан багтай, 
зарим нь тусгайлсан нэгжтэй байдаг. АХБ, 
хөгжиж буй гишүүн орнууд жил бүр хамгааллын 
механизмын талаарх олон сургалт зохион 
байгуулж байна. Асуудал үүссэн тохиолдолд 
үйл ажиллагаа хариуцсан газар, хэлтсүүд 
түүнийг шийдвэрлэх АХБ-ны эхлэлийн цэг 
болдог. 

27. Хариуцлагын механизм нь одоо 
үйлчилж буй эдгээр тогтолцоог улам 
бэхжүүлж, төслийн болон үйл ажиллагааны 
түвшинд урьдчилан сэргийлж эсвэл шийдэж 
чадаагүй асуудлыг авч үзэх “сүүлчийн 
арга хэрэгсэл” болж өгсөн. Хариуцлагын 
механизмын талаарх судалгаанд 
төслийн улмаас эрх ашиг нь хөндөгдсөн 
хүмүүсийн асуудлыг шийдвэрлэх хэд хэдэн 
төрлийн механизм байх хэрэгтэйг онцлон 
тэмдэглэсэн байдаг. АХБ-ны тогтолцоо уг 
зарчимд нийцэж байна. Асуудлыг эртнээс 
урьдчилан сэргийлэх, асуудлыг шийдвэрлэх, 
нийцлийг хангах нь төслийн улмаас эрх 
ашиг нь хөндөгдсөн хүмүүс, хөгжиж буй 
гишүүн орнууд, АХБ-ны аль алинд нь ач 
тустай. Асуудал нэгэнт үүссэн тохиолдолд 
АХБ-ны үзэл баримтлал бол төслийн болон 
үйл ажиллагааны түвшинд аль болох 
шуурхай, үр дүнтэй шийдвэрлэх явдал юм. 
ТТЗ, НХЗ-д хандан гомдол гаргах нь зөвхөн 
онцгой тохиолдол байх ёстой. Хариуцлагын 
механизм нь асуудал шийдвэрлэх, нийцлийг 
хянах чиг үүргийн аль алиных нь хувьд 
хамгийн сүүлчийн арга хэрэгсэл байж ирсэн 
бөгөөд тийм ч байх ёстой билээ. 

Хөндлөн уялдаа: Хариуцлагын 
механизм нь АХБ-ны Нийцлийг 
хангах тогтолцооны салшгүй нэг 
хэсэг болох нь 

28. Хариуцлагын механизмыг судалж 
нэвтрүүлэхдээ АХБ-нд аудит, үнэлгээ, 
суралцахуйн хэд хэдэн сайтар төлөвшсөн 

тогтолцоо үйлчилж буй гэдгийг харгалзан 
үзээд, тэдгээрийг нөхөн дэмжсэн байхаар 
бодож зохицуулсан байна. 

29. Төслийн улмаас эрх ашиг нь хөндөгдсөн 
хүмүүсийн асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд 
Хариуцлагын механизм нь эрэлтэд суурилж 
ажиллахаар зохион байгуулагдсан. Төслийн 
улмаас эрх ашиг нь хөндөгдсөн хүмүүс 
асуудлаа, мөн даган мөрдөөгүй гэж үзэж буй 
зөрчлийг мэдээлнэ. АХБ-наас уг асуудлыг 
шийдвэрлэх, төслийн улмаас эрх ашиг нь 
хөндөгдсөн хүмүүст шууд болон бодит хор 
хохирол учруулсан эсвэл учруулж болзошгүй 
АХБ-ны үйл ажиллагааны бодлого, журмыг 
зөрчсөн асуудлыг шийдвэрлэх үүднээс 
холбогдох талуудтай хамтран ажиллана. 

30. Сургамж авч, хөгжлийн үр дүнг 
 дээшлүүлдэг байх үүднээс Хараат бус 
үнэлгээний газар (ХБҮГ) төслүүдийн үйл 
ажиллагаанд үнэлгээ хийж, Захирлуудын 
зөвлөл, Удирдлагын баг, хөгжиж буй гишүүн 
орнууд дахь шийдвэр гаргагчдад хүлээж 
байсан үр дүндээ хүрсэн эсэх талаар 
мэдээлэл өгдөг. ХБҮГ-ын ажил АХБ-ны 
үйл ажиллагааны бүхий л талыг, түүний 
дотор бодлого, стратеги, төсөл, практик, 
журмыг хамарна. Эдгээр үнэлгээ нь ажлын 
гүйцэтгэлийн талаар санал авах ажлыг 
үр дүнтэй хийх, авсан сургамжаа АХБ-ны 
хөгжлийн үр дүнг дээшлүүлэхэд ашигладаг 
байхад онцгойлон анхаардаг. Үнэлгээний 
нэг хэлбэр нь АХБ-ны бодлогыг төсөл 
хэрэгжүүлэх үед болон төсөл дууссанаас 
хойш хэр зэрэг даган мөрдөж байгааг 
үнэлэх явдал бөгөөд энэ нь аливаа хохирол 
учруулсан эсэхээс үл хамааран хийгддэг. 
ХБҮГ-ын үнэлгээг АХБ өөрийн санаачилгаар 
болон холбогдох талуудын хүсэлтээр хийнэ. 

31. АХБ-ны хөрөнгө нөөцийг хэмнэлттэй 
бөгөөд зориулалтын дагуу зарцуулахын 
тулд Ерөнхий аудиторын алба АХБ-ны 
санхүү, Удирдлагын баг, мэдээллийн 
тогтолцоонд тогтмол аудит хийдэг. Авлигатай 
тэмцэх, шударга ёсны алба нь АХБ-наас 
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санхүүжүүлсэн, хэрэгжүүлсэн, дэмжсэн үйл 
ажиллагаанд гарсан гэгдэх хөрөнгө завших, 
авлигын үйлдлийг хариуцан шийдвэрлэнэ. 
Мөн АХБ-ны төслүүдэд авлигын болон 
хөрөнгө завших эрсдэлийг бууруулах 
зорилгоор худалдан авах ажиллагаатай 
холбоотой үнэлгээ хийдэг. Үйл ажиллагааны 
үйлчилгээ үзүүлэх төв албанаас худалдан 
авах ажиллагаанд чанарын хяналт 
тавихад голлон анхаардаг. Эрсдэлийн 
удирдлагын алба АХБ-ны зээл, зах зээл, 
үйл ажиллагааны эрсдэлийн ерөнхий 
удирдлагыг хэрэгжүүлдэг. 

32. Эдгээрээс гадна, Захирлуудын зөвлөл 
нь аудит, төсөв, нийцлийг хянах, хөгжлийн 
үр дүн, ёс зүйн гэсэн хэд хэдэн хяналтын 
хороотой.

33. Эдгээр бүх механизм нь АХБ-ны үйл 
ажиллагаа батлагдсан бодлого, журмын 
дагуу явагддаг байх, зорьсон үр дүнд 
хүргэдэг байхад чиглэсэн. АХБ хариуцлага 
тайлагнал бол бүхий л үйл ажиллагаа, 
арга хэмжээнд нэгтгэгдэн хэрэгжиж байх 
ёстой гэсэн үзэл баримтлалтай ажилладаг. 
Хариуцлагын механизм нь төслийн улмаас 
эрх ашиг нь хөндөгдсөн хүмүүс, хөгжлийн үр 
дүнд чиглэсэн, эрэлтэд суурилсан гэдгээрээ 
нэн чухал, бусад механизмаас ялгагдах 
онцлог үүрэг гүйцэтгэж байна. 

Үр дүнтэй байх

34. Зөвлөлдөх үе шат. 2004–2011 оны 
хооронд ТТЗ-ийн албанаас хүлээн авсан 
шаардлага хангасан 13 гомдлоос 7-г нь бүрэн 
эсвэл зарим талаар шийдвэрлэж, 2 гомдлыг 
буцаан авсан, 1 гомдол шийдвэрлэгдээгүй 
байгаа, мөн 3 гомдол зөвлөлдөх, 
хэрэгжилтийг хянах шатандаа байна. 

Буцаан авсан 2 гомдол, шийдвэрлэгдээгүй 
1 гомдол, мөн дутуу шийдвэрлэгдсэн  
1 гомдол, бүрэн шийдвэрлэгдсэн 1 гомдлыг 
НХЗ-т шилжүүлээд байна.15 

35. Шаардлага хангаагүй гомдлын тухайд 
ТТЗ-ийн албанаас гомдол гаргагчид хариу 
өгч, үйл ажиллагааны газраар дамжуулан 
хэрхэн гомдол илгээх талаар мэдээлэл 
өгсөн; улмаар тэд зохих холбоо тогтоосны 
үндсэн дээр олон асуудлыг шийдвэрлэсэн 
байна. Энэ нь ТТЗ-ийн ажлын нэг чухал 
хэсэг юм. ТТЗ-ийн алба нь гомдол гаргагчийг 
АХБ-ны зохих ажилтантай нь холбож өгдөг 
албан бус үүргийг гүйцэтгэдэг болоод 
байна. Аль ч тохиолдолд гомдол гаргагч үйл 
ажиллагааны газруудтай ажиллаад асуудал 
нь шийдвэрлэгдэхгүй сэтгэл дундуур байвал 
эргээд ТТЗ-ийн албанд хандаж болно гэдгийг 
тус алба хэлж өгдөг. Ирүүлсэн гомдол 
шаардлага хангахгүй байх тохиолдолд НХЗ-т 
хандан хүсэлт гаргах боломжтой гэдгийг нь 
ТТЗ-ийн алба мэдэгддэг. Иймээс зөвлөлдөх 
үе шат нь төслийн улмаас эрх ашиг нь 
хөндөгдсөн хүмүүсийн асуудлыг шууд 
шийдвэрлэхээс гадна үйл ажиллагааны 
газар ба НХЗ-тэй холбогдох нэг чухал суваг 
болж иржээ. Хавсралт 4-т ТТЗ-ийн албаны 
хүлээн авсан шаардлага хангасан гомдлын 
тоймыг харуулав. 

36. Нийцлийн хянан шалгах үе шат. 2004 
оноос хойш НХЗ Шри Ланка улсын Өмнөд 
зүгийн тээвэр хөгжлийн төсөлд нийцлийн 
хяналт шалгалт хийсэн бол Чашма голын 
баруун эргийн усалгааны төслийн (III үе 
шат) хувьд Хяналт шалгалтын зөвлөмжийн 
хэрэгжилтэд явцын хяналт мониторинг 
тавьжээ. Дээрх хоёр төсөлд өгсөн 
зөвлөмжийн хэрэгжилт хангалттай сайн 
байв. 

15  Буцаан авсан гомдол нь Балбын Меламчи усан хангамжийн төсөл, Филиппины Висаяас эрчим 
хүчний төслийн талаар ирсэн гомдол байсан. Меламчи усан хангамжийн төслийн тухайд нийцлийг 
хянуулах хүсэлт нь шаардлага хангаагүй бол Висаяас эрчим хүчний төслийн талаарх гомдол 
шаардлага хангасан байсан. Шийдвэрлэгдээгүй үлдсэн гомдол нь Шри Ланка улсын Өмнөд зүгийн 
тээвэр хөгжлийн төсөл, хагас шийдэгдсэн төсөл нь Хятадын Фужоу Байгаль орчныг сайжруулах 
төсөл байв. ТАБНЭЗХА Тээврийн коридор 1 (Бишкек–Торугарт зам), Төсөл 2, Киргиз улсын төсөл нь 
бүрэн шийдэгдсэн тохиолдол юм. Эдгээр 5 тохиолдлыг бүгдийг нь НХЗ-д илгээсэн байдаг.
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37. Өмнөд зүгийн тээвэр хөгжлийн 
төслийн тухайд НХЗ-өөс 5 дахь бөгөөд 
сүүлийн явцын хяналтын тайландаа АХБ 
тодорхой үйл явдлын улмаас хэрэгжээгүй 
нэг зөвлөмжөөс бусад бүх зөвлөмжийг 
даган мөрдсөн гэсэн дүгнэлт хийсэн 
байна.16 НХЗ тус төсөл холбогдох бодлого, 
журмыг даган мөрддөг болоход чухал үүрэг 
гүйцэтгэсэн. Шри Ланкад хийсэн зөвлөлдөх 
уулзалтуудаас харахад төслийн улмаас эрх 
ашиг нь хөндөгдсөн хүмүүсийн асуудлыг 
шийдвэрлэхэд НХЗ тусалж, засгийн газар 
тогтолцоогоо сайжруулахад түлхэц болсон 
байна. Чашма голын баруун эрэг дэх 
усалгааны төслийн (Үе шат III) хувьд 2009 он 
гэхэд АХБ Захирлуудын зөвлөлийн баталсан 
29 зөвлөмжөөс 24-ийг нь гүйцэтгэж, дутуу 
хэрэгжсэн 4 зөвлөмжийн хувьд хангалттай 
ахиц дэвшил гаргасан байна гэсэн дүгнэлтийг 
НХЗ хийсэн. Явцын дунд нэг зөвлөмж 
бусад үйл явдлаас шалтгаалан биелэгдэх 
боломжгүй болсон. Хавсралт 5-д НХЗ-ийн 
хүлээн авч шийдвэрлэсэн хүсэлтүүдийг 
тоймлон харуулав. 

Ил тод байдлыг өндөр түвшинд 
хангах

38. АХБ-ны Хариуцлагын механизм нь 
мэдээллийг нээлттэй болгон, ил тод байдлыг 
дээд зэргээр хангахын зэрэгцээ нууцлалыг 
шаардлагатай хэмжээнд хамгаалсан байна. 
ТТЗ, НХЗ-ийн албадын аль аль нь цахим 
хуудсаараа мэдээллийг санаачилгаараа 
идэвхтэй өгдөг. Хөгжлийн хэд хэдэн 
байгууллагын хариуцлагын механизмын 
цахим хуудсыг судалж үзэхэд АХБ-ны 
Хариуцлагын механизм мэдээллийг бүрэн 
цогц бөгөөд тодорхой, ойлгомжтой хүргэж 
байгаагаараа давуу байна. 

Хариуцлагын механизм суралцах 
арга хэрэгсэл болох нь 

39. Хариуцлагын механизм нь АХБ болон 
хөгжиж буй гишүүн орнуудын суралцах 
ажиллагаанд хувь нэмэр оруулсан байна. 
ТТЗ, НХЗ-ийн албадын гаргасан дүгнэлтийг 
цахим хуудсаар өргөн хүрээнд түгээсэн. Мөн 
суралцах ажиллагаанд зориулан тэдгээр 
албанаас ажилтнуудад сургалт хийж, хөгжиж 
буй гишүүн орнуудад хүрч мэдээлэл түгээх 
ажлыг эхлүүлээд байна. 

40. 2003 оны Хариуцлагын талаар 
баримтлах бодлогод ТТЗ-ийн алба нь үйл 
ажиллагаа хариуцсан газар, хэлтсүүдийн 
асуудал шийдвэрлэх дотоод чиг үүргийг 
бэхжүүлэхэд тодорхой үүрэг гүйцэтгэх 
ёстой гэж заасан. ТТЗ-ийн албанаас 
хөгжиж буй гишүүн орнуудад зориулан 
гомдол шийдвэрлэх механизм бий болгох, 
хэрэгжүүлэх удирдамж боловсруулсан 
байна. Мөн төслийн гомдлыг бүртгэн, 
хянах системийг 2009 онд Мэдээллийн 
систем, технологийн алба, Энэтхэг улс дахь 
Суурин төлөөлөгчийн газартай хамтран 
хэрэгжүүлсэн.17 Уг систем нь гомдлыг 
бүртгэж, аль шатанд байгааг хянахад 
зориулсан хэрэглэхэд хялбар арга бөгөөд 
бусад улс орон дахь суурин төлөөлөгчийн 
газрууд мөн нэвтрүүлж эхлээд байна. 

41. Хариуцлага тайлагналын янз бүрийн 
механизм хариуцан ажилладаг хүмүүс өөр 
хоорондоо мэдээлэл солилцоход зориулсан 
интернетэд суурилсан платформыг ТТЗ-ийн 
албанаас бий болгосон. Энэ нь харилцан 
суралцахад хялбар болгоход чиглэсэн 
байна.18 Мөн залруулах арга хэмжээний 
хэрэгжилтийг хянах мониторингийн систем 

16  AХБ. 2011. Захирлуудын зөвлөлд хүргэх Жилийн хяналт мониторингийн тайлан, 2010 оны 5 сарын 
15-2011 оны 3 сарын 22, Шри Ланка улсын Өмнөд зүгийн тээвэр хөгжлийн төслийн залруулах арга 
хэмжээний хэрэгжилтийн байдал. Mанила.

17  AХБ. 2010. Төслийн тусгай зохицуулагчийн алба, 2009 Жилийн тайлан. Mанила. p. 20.
18  AХБ. 2009. Хараат бус хариуцлагын механизмын чиглэлээр ажилладаг хүмүүсийн сүлжээг турших 

нь. Mанила ($150,000 орчим). Сүлжээний цахим хуудас http://iamnet.adb.org
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нэвтрүүлсэн. Шри Ланкад Өмнөд зүгийн 
тээвэр хөгжлийн төсөлд АХБ-ны хамгааллын 
механизмын бодлогыг хэрэгжүүлсэн нь 
засгийн газар өөрөө хамгааллын болон 
гомдол шийдвэрлэх тогтолцоо бүрдүүлэхэд 
нөлөөлсөн, нийцлийн хяналт нь уг 
тогтолцооны хэрэгжилтийг дээшлүүлэхэд 
тус болсон байна. 

42. Ажилтнууд, Удирдлагын баг, 
Захирлуудын зөвлөл бүгд Хариуцлагын 
механизмыг АХБ-наас олон нийтийн 
хяналтад эерэг хариу өгөх арга хэрэгсэл гэж 
хардаг болж байна. Хариуцлагын механизм 
нь АХБ сургамж авах, улмаар төслийн 
чанарыг сайжруулахад хувь нэмэр оруулж, 
тус дэм болж байна. 

Сул тал

43. Энэхүү үнэлгээ нь 2003 оны 
Хариуцлагын механизмын зарим сул талыг 
мөн тодорхойлов. 

Нийцлийг хянан шалгах нэгжид шууд 
хандах боломж сул 

44. 2003 оны Хариуцлагын механизмын 
талаар баримтлах бодлогод зааснаар гомдол 
гаргагч эхлээд зөвлөлдөх үе шатыг дамжих 
ёстой. 2003 онд уг бодлогыг батлахдаа 
АХБ-ны бодлого, журмыг даган мөрдсөн 
эсэхийг тогтоохын өмнө төслийн улмаас эрх 
ашиг нь хөндөгдсөн хүмүүсийн асуудлыг 
шийдвэрлэх үүднээс арга хэмжээг ийм шат 
дараалсан байдлаар авахаар заасан. Энэ 
нь төслийн улмаас эрх ашиг нь хөндөгдсөн 
хүмүүс эн тэргүүнд асуудлаа шийдүүлэх 
л сонирхолтой байна гэсэн ойлголтод 
үндэслэсэн. 2003 оны Хариуцлагын талаар 
баримтлах бодлогод гомдол гаргагч нь 
зөвлөлдөх үйл явцыг орхин гарч, нийцлийг 
хянуулах хүсэлт тавих боломжтой гэдгийг 
мөн зааж өгсөн байсан. 

45. Зөвлөлдөх үйл явцаар заавал эхлэх 
тухай шаардлага нь хоёр бэрхшээл үүсгэж 
байна. Юуны өмнө, зарим тал, ялангуяа ТББ-
уудын зүгээс нийцлийг хянуулахаар хандах 
боломжоо эдлэхэд ТТЗ-ийн алба саад 
болж байна гэж үздэг. Хоёрдугаарт, зарим 
талын үзэж байгаагаар энэ шаардлага нь 
эхлээд нийцлийг хянуулах хүсэлтэй байгаа 
хүмүүсийн хувьд үйл явцыг удаашруулан 
сунгаж байна. Гомдол гаргагч нийцлийг 
хянуулах нэгжид шууд хандах боломж олгох 
асуудлыг АХБ авч үзэх шаардлагатай. 

46. 2003 оны Хариуцлагын механизмын 
талаар баримтлах бодлогод зааснаар гомдол 
гаргагч нь цаг хугацааны тодорхой мөчүүдэд 
зөвлөлдөх үйл явцыг орхин гарч, нийцлийг 
хянуулах үе шат руу шилжих боломжтой гэж 
заасан. Түүний нэг нь зөвлөлдөх үйл явцын 7 
дугаар үе шат буюу “заасан арга хэмжээний 
хэрэгжилт” гэсэн үе шатанд нийцлийг хангаагүй 
тухай асуудалтай тулгарах тохиолдол юм. Энэ 
үе шатанд гомдол гаргагч нийцлийг хянуулах 
ажлыг зэрэгцүүлэн эхлүүлэх хүсэлт тавьж 
болно (Хариуцлагын механизмын талаар 
баримтлах бодлого 2003, догол мөр 42, 88, 
тайлбар 2). Гэхдээ 2003 оны тус бодлогод 
дурдсан “заасан арга хэмжээний хэрэгжилт” 
гэж юу вэ гэдэг нь тодорхойгүй байгаа юм. Энэ 
тодорхойгүй байдал нь практикт үл ойлгогдох 
нөхцөл үүсгэж байна. Зөвлөлдөх үйл явцаас 
нийцлийг хянуулах шат руу шилжих цэгийг 
тодорхой болгох шаардлагатай. 

Хүсэлт, гомдлыг нэг цэгээр хүлээн 
авах хэрэгцээ, шаардлага

47. Төслийн улмаас эрх ашиг нь 
хөндөгдсөн хүмүүс асуудал шийдвэрлэх 
эсвэл нийцлийг хянах албаны аль алинд 
нь шууд хандах боломжтой байхын тулд 
гомдол гаргагч Хариуцлагын механизмд 
шууд хандах нэг цэгийг АХБ-наас бий болгох 
шаардлагатай. Энэ цэг нь итгэгдэхүйц, мөн 
шуурхай ажилладаг байх ёстой. 
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Төслийн талбарт очиж ажиллахад 
тулгарч буй тодорхойгүй байдал

48. НХЗ-аас зээлдэгч орнуудад очиж 
ажиллах асуудал маргаан дагуулдаг.19 
Талбарт очиж ажиллах нь нийцлийг хянах, 
талуудыг оролцуулах, холбогдох баримт 
болон бодлого, журам зөрчсөн гэх асуудлыг 
хараат бусаар магадлахад нэн чухал 
гэдгийг байгууллага дотор болон холбогдох 
талуудтай хийсэн зөвлөлдөх уулзалтуудын 
үеэр талууд хүчтэй илэрхийлж байв. Улмаар 
уг механизмын хүрээнд АХБ заавал талбарт 
ажиллана гэсэн шаардлага тавих ёстой, 
эс тэгвэл Хариуцлагын механизмын явц 
суларна гэж зарим тал үзэж байв. Тэдний 
зарим нь талбарт очиж ажиллах, НХЗ-
тэй хамтарч ажиллах тухай асуудлыг бүх 
төслийн зээлийн гэрээнд нөхцөл болгон 
оруулах саналтай байв. Гэвч энэ нь зээлдэгч 
тал үүргээ зөрчсөн тухай бус (үүнийг өөр 
журмаар шийдвэрлэдэг) харин АХБ өөрөө 
бодлого, журмаа даган мөрдсөн эсэхийг 
хянан шалгах тухай асуудал тул АХБ зээлийн 
гэрээгээр дамжуулан талбарт очиж ажиллах 
нөхцөл тавих үндэслэлгүй гэж хөгжиж буй 
гишүүн орнууд үзэж байна. 

49. 2003 оны Хариуцлагын механизмын 
талаар баримтлах бодлогод заасны дагуу 
төслийн талбарт очиж ажиллах тохиолдолд 
зээлдэгч орноос зөвшөөрөл авах ёстой. 
Тус бодлогод (догол мөр. 56, Хариуцлагын 
механизмын талаар баримтлах бодлого 
2003, тайлбар 2) “хэрэв, талбарт очиж 
ажиллах нь нийцлийг хянан шалгахад 
чухал гэж холбогдох олон тал үзэж байгаа 
бол, зээлдэгч оронтой зөвлөлдсөний 
үндсэн дээр ийнхүү талбарт очиж ажиллах 
бололцоо бүрдүүлэх нь зөв арга хандлага 
болно. Захирлуудын зөвлөл уг санал болгож 
буй механизмыг баталсан бол бодлого, 
журмын дагуу нийцлийн хяналт шалгалт 
хийхдээ бүх талын хамтын ажиллагааг 

сайтар хангах ёстой бөгөөд үүнд зээлдэгч 
улс орон мөн багтана. Энэ нь АХБ-ны 
хариуцлага тайлагнал, бодлого, журмын 
нийцлийг дээшлүүлэх хамтын ажиллагааны 
уур амьсгал бүрдүүлэхэд ач холбогдолтой. 
Зээлдэгч улс орноос тухай тухайн үед 
урьдчилан зөвшөөрөл авах нь түүнийг 
зээлийн гэрээнд нөхцөл болгон тусгах хатуу 
арга барилаас дээр юм” гэжээ.

50. 2003 оны уг арга барилын давуу 
тал нь зээлдэгч орноос зөвшөөрөл авах 
шаардлагыг тодорхой оруулсанд оршино. 
Энэ шаардлага нь олон талт хөгжлийн 
банкуудын баримталдаг хариуцлагын 
механизмтай мөн нийцэж байна. Харин сул 
тал нь зээлдэгч орноос зөвшөөрөл авах үйл 
явц, хэн хариуцахыг заагаагүйд оршино. 
Түүнчлэн зээлдэгч орон төслийн талбарт 
ажиллахыг зөвшөөрөөгүй тохиолдолд АХБ 
хэрхэх талаар тодорхой заалгүй үлдээсэн 
байна. 

51. Төслийн талбарт очиж ажиллах талаар 
эрс тэс байр сууриуд ажиглагдсан. АХБ 
өөрийн болон олон талт хөгжлийн бусад 
банкны туршлага, зөвлөлдөх арга барилдаа 
тулгуурлан төслийн талбарт очиж ажиллах 
тухай асуудлыг шийдвэрлэх нь зүйтэй. 

Нийцлийг хянах зөвлөлийн хараат 
бус байдал, үр нөлөөг дээшлүүлэх 
хэрэгцээ 

52. НХЗ-ийн хараат бус байдлыг хэд 
хэдэн чиглэлээр сайжруулах боломжтой. 
Нэгдүгээрт, НХЗ-ийн гишүүдийг Захирлуудын 
зөвлөлөөс Ерөнхийлөгчийн саналд 
тулгуурлан томилж байна. Хоёрдугаарт, 
удирдах өндөр тушаалын ажилтан НХЗ-ийн 
албаны нарийн бичгийн даргаар ажилладаг. 
Олон нийттэй хийсэн зөвлөлдөх уулзалтаас 
үзэхэд тэд НХЗ-ийн нарийн бичгийн даргыг 
Удирдах багийн төлөөлөгч гэж харж байна. 

19  Энэ баримт бичигт “зээлдэгч” гэдэгт буцалтгүй тусламжийн хүлээн авагч багтсан, “зээл” гэдэгт 
буцалтгүй тусламж мөн багтсан.



Хариуцлагын механизмын талаар баримтлах бодлого 2012

14

Гуравдугаарт, НХЗ ажлын төлөвлөгөө, 
төсөв боловсруулж батлуулах албан ёсны 
журамгүй байгаа нь ажлаа системтэй 
төлөвлөх боломжийг багасгаж байна. 

53. НХЗ-ийн ажлын үр дүн, үр нөлөөг 
дээшлүүлэх шаардлагатай. НХЗ нь Удирдах 
баг, ажилтнуудтай бараг харьцахгүй 
байна. Дэлхийн банкны Хяналтын 
нэгжтэй харьцуулахад АХБ-ны нийцлийг 
хянан шалгах үе шат нь тухайн хүсэлт 
шаардлага хангасан эсэхийг тогтоохын 
өмнө Удирдлагын багт хариу өгөх боломж 
олгодоггүйгээрээ ялгаатай. Түүнчлэн НХЗ-
ийн тайлангийн төсөлд зээлдэгчийн зүгээс 
хариу тайлбар өгөх боломж олгодоггүй, 
гэтэл залруулах арга хэмжээг хариуцан 
гүйцэтгэх гол этгээд нь зээлдэгч байдаг. 
Энэ цоорхой нь Хариуцлагын механизм 
сайн санааны үндсэн дээр хэрэгжих байдал 
болон үр нөлөөг бууруулж болзошгүй. 
НХЗ-ийн гишүүдийн ажлын гүйцэтгэлийг 
үнэлдэггүй, энэ нь Хариуцлагын механизмыг 
хэрэгжүүлэх талаар тэдний хүлээх 
үүрэг хариуцлагыг бууруулж болзошгүй. 
Захирлуудын зөвлөлийн Нийцлийг хянах 
хороо НХЗ-тэй бараг харьцахгүй байгаа нь 
Захирлуудын зөвлөлийн зүгээс хяналт тавих, 
зохих ёсоор харилцан ажиллах боломжийг 
сулруулж байж болох юм. 

Нийцлийг хянах зөвлөлийн гүйцэтгэх 
үүргийг тодорхой болгох хэрэгцээ, 
шаардлага 

54. 2003 оны Хариуцлагын механизмын 
талаар баримтлах бодлогод заасны дагуу 
НХЗ нь төслүүдийн нийцлийг сайжруулах 
зөвлөмж гаргах үүрэг хүлээсэн. Гэвч 2003 

оноос хойш НХЗ-аас төслүүд холбогдох 
бодлого, журмын даган мөрдөх байдлыг 
сайжруулах талаар ерөнхий зөвлөмж гаргаж, 
харин Удирдлагын багаас зээлдэгчтэй 
зөвлөлдсөний үндсэн дээр залруулах арга 
хэмжээг боловсруулж иржээ. Бодлогын 
энэхүү заалт, практик нь гурван бэрхшээлтэй 
асуудал үүсгэж байна. Нэгдүгээрт, НХЗ-
ийн зөвлөмж заримдаа хэт тодорхой, 
нарийвчилсан байгаа нь нийцлийг хянах 
чиг үүрэг ба үйл ажиллагаа хариуцсан 
хэлтсүүдээс төслийн дизайн, хэрэгжих арга 
замыг тодорхойлох чиг үүрэгтэй давхцах, 
зааг ялгаа нь бүдгэрэхэд хүргэж байна.20 
Хоёрдугаарт, НХЗ-ийн зөвлөмж заримдаа 
хэт ерөнхий, АХБ-ны бодлого, журмын 
зохистой эсэх, тохиромжтой эсэх тухай 
асуудлыг хөндсөн байна. Уг нь 2003 оны 
Хариуцлагын механизмын талаар баримтлах 
бодлогод зааснаар энэ нь нийцлийг хянан 
шалгах ажлын нэг хэсэг байх ёсгүй (догол 
мөр. 72, Хариуцлагын механизмын талаар 
баримтлах бодлого 2003, тайлбар 2).21 
Гуравдугаарт, НХЗ нь Удирдах багийн санал 
болгож буй залруулах арга хэмжээнд санал 
өгөх боломжгүй байгаа нь НХЗ-өөс тухайн 
төслийн талаар хуримтлуулсан мэдлэгээ 
хуваалцах боломжийг хумьж байна. НХЗ-
ийн гүйцэтгэх үүргийг тодорхой болгох 
шаардлагатай. 

Гомдол хүлээн авах сүүлчийн 
хугацаа тодорхой бус, урьдчилан 
мэдэх бололцоогүй байна

55. Одоогийн байдлаар гомдол гаргах 
сүүлчийн хугацаа нь Төслийн төгсгөлийн 
тайлан гарсан өдөр юм. Төслийн төгсгөлийн 
тайлан гарах өдөр нь тодорхойгүй байдаг 

20  Жишээлбэл, Чашма голын баруун эргийн усалгааны төслийн (III үе шат) хувьд АХБ Пакистан улсын 
Засгийн газартай холбогдон, төслийн дуусах хугацааг сунгах боломж, зээлийн нэмэлт орлогыг тухайн 
асуудлыг шийдвэрлэхэд зарцуулах, мөн байгаль орчны менежментийн нарийвчилсан төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлэхэд зориулан урт хугацааны (5-аас доошгүй жил) санхүүжилтийг баталгаатай болгох 
талаар хэлэлцэх зөвлөмж өгсөн байдаг.

21  Жишээлбэл, Шри Ланка улсын Өмнөд зүгийн тээвэр хөгжлийн төслийн хувьд АХБ нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн талаар нэмэлт удирдамжийг энэ талаарх гарын авлагадаа оруулах зөвлөмжийг НХЗ 
өгсөн байдаг. (АХБ. 1998. Нүүлгэн шилжүүлэлтийн гарын авлага: Сайн практикийг нэвтрүүлэх 
удирдамж. Mанила).
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тул уг өдрийг гомдол гаргах сүүлчийн өдрөөр 
авсан нь бэрхшээл үүсгэж байна. Төслийн 
төгсгөлийн тайланг төсөл дууссанаас хойш 
1–2 жилийн дараа гаргадаг, гэхдээ яг хэзээ 
гэдгийг урьдчилан мэдэх боломжгүй. Практикт 
уг тайлан гарсан хугацаа ихээхэн ялгаатай 
байж иржээ. Гомдол гаргах сүүлчийн хугацааг 
урьдчилан мэдэх боломжтой байх ёстой. 

Үр ашиг, шуурхай байдлыг 
нэмэгдүүлэх боломж

56. Цаг хугацаа. Зөвлөлдөх үе шатны 
тухайд хүлээн авсан хүсэлт, гомдол 
шаардлага хангаж байгаа эсэхийг тогтооход 
дунджаар 47 хоног зарцуулж байна. 
Шаардлага хангасан тохиолдлуудын хувьд, 
хүсэлт, гомдол хүлээн авснаас хойш зохих 
арга хэмжээг хэрэгжүүлж эхлэх хүртэл 
ойролцоогоор 170 хоног зарцуулжээ. 
Нийцлийг хянан шалгах үе шатны тухайд, 
хүсэлт хүлээн авснаас хойш НХЗ-т уг хүсэлт 
шаардлага хангасан гэдгийг мэдэгдэх хүртэл 
ойролцоогоор 20 хоног зарцуулжээ. Нийцлийг 
хянан шалгах үе шатаар зөвхөн хоёр хүсэлт 
дамжсан, тэдгээрийн хувьд хүсэлт хүлээн 
авснаас хойш НХЗ-ийн тайланд үндэслэн 
Захирлуудын зөвлөлөөс гарсан шийдвэрийг 
хүсэлт гаргагчид мэдээлэх хүртэл дунджаар 
367 хоног шаардагдсан байна.22 Олон 
талт хөгжлийн бусад банкны хариуцлагын 
механизмын хувьд асуудал шийдвэрлэх, 
нийцлийг хянахад жилээс дээш хугацаа 
зарцуулах нь түгээмэл байна. 

57. Хариуцлагын механизмыг хэрэгжүүлэхэд 
урт удаан хугацаа шаардагдаж байгаа нь 
үндсэндээ хоёр хүчин зүйлтэй холбоотой 
байж болох юм. Нэгдүгээрт, үйл явц өөрөө 

нарийн төвөгтэй. Талбарт хийсэн зөвлөлдөх 
уулзалтуудаас үзэхэд төслийн улмаас эрх 
ашиг нь хөндөгдсөн хүмүүст гомдол гаргахад 
амаргүй байдаг. Хоёрдугаарт, зөвлөлдөх 
болон нийцлийг хянан шалгана гэдэг нь 
ихэвчлэн зуучлагч, шинжээч авч ажиллуулахыг 
шаарддаг ажиллагаа ихтэй үйл явц юм. Уг үйл 
явц Манилад эхэлдэг, талбарт очиж ажиллах 
нь зөвхөн тодорхой хугацаанд л явагддаг. 
Индонезид Хөдөөгийн хөгжлийн төлөө олон 
нийтийг мэдэлжүүлж, чадавхжуулах төслийн23 
хүрээнд төслийн талбарт очиж ажиллах үед 
хүмүүс асуудал шийдвэрлэлтийг хурдасгахын 
тулд АХБ-ны суурин төлөөлөгчийн газрыг 
ашиглах хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлж байв. 

58. 2003 оны Хариуцлагын механизмын 
талаар баримтлах бодлого болон Үйл 
ажиллагааны гарын авлагад (L1 хэсэг) 
тодорхой хугацаа заагаагүй боловч НХЗ-өөс 
төсөл бүрт явцын хяналт тавих хугацаанд 
5 жил гэсэн хязгаар тогтоосон. Ийнхүү бүх 
төсөлд цаг хугацааны нэг хүрээ тогтоосон 
нь төслийн улмаас эрх ашиг нь хөндөгдсөн 
хүмүүс, хөгжиж буй гишүүн орнууд, АХБ-наас 
цаг хугацаа, хөрөнгө хүч шаардаж байна. 
Төсөл бүрт тохирсон арай уян хатан хугацаа 
тогтоох нь үр ашигтай байх болно. 

59. Зардал. Хариуцлагын механизмтай 
холбоотой гарах зардалд үйл ажиллагааны 
шууд зардал, ажилтнууд цагаа зарцуулсан 
шууд бус зардал, төсөл хэрэгжүүлэхтэй 
холбоотой нэмэгдэх зардал болон төслийн 
улмаас эрх ашиг нь хөндөгдсөн хүмүүст 
тусах зардал багтана. АХБ-наас үйл 
ажиллагааны зардлыг гаргадаг. 2009 онд 
уг зардал $2.1 сая байжээ.24 Хариуцлагын 
механизм нь эрэлтэд суурилж ажилладаг 

22  Хүсэлт хүлээн авснаас хойш хүсэлт гаргагчид Захирлуудын зөвлөлийн шийдвэрийг мэдэгдэх хүртэл 
зарцуулсан хугацаа нь Өмнөд зүгийн тээвэр хөгжлийн төслийн хувьд 223 хоног, Фужоу төслийн 
хувьд 511 хоног байв.

23  AХБ. 2000. Ерөнхийлөгчөөс Захирлуудын зөвлөлд хүргэх тайлан, зөвлөмж: Хөдөөгийн хөгжилд 
нутгийн олон нийтийн оролцоо төсөлд зориулан Индонези улсад олгох зээл, техникийн туслалцааны 
талаар. Mанила (Loan 1765-INO $115 сая, 2000 оны 10 сарын 19-нд батлагдсан).

24  Үйл ажиллагааны зардалд цалин, хангамж, шилжин суурьших зардал, зөвлөх үйлчилгээний төлбөр, 
томилолт зэрэг багтсан.
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тул жил бүр үйл ажиллагааны зардал 
хэлбэлздэг. Ирж буй гомдлын тооноос үл 
хамааран Хариуцлагын механизм оршиж 
байхын тулд зарим зардал гарна. Гэвч 
төслийн улмаас эрх ашиг нь хөндөгдсөн 
хүмүүсийн хүсэлтэд үр дүнтэй хариу өгдөг 
байхын зэрэгцээ хязгаарлагдмал хөрөнгө 
нөөцийг үр ашиггүй зарцуулах илүүдэл нөөц 
бий болгохгүйн тулд Хариуцлагын механизм 
зохих хөрөнгө нөөцтэй байхад АХБ-наас 
анхаарах шаардлагатай.

60. Хариуцлагын механизм нь төсөл 
хэрэгжүүлэх болон нийцэл, нийцлийг 
хангах зардлаас илүү их хэмжээний зардал 
шаардах вий гэж хөгжиж буй гишүүн орнууд 
болгоомжилж байна. Тэд Хариуцлагын 
механизмыг хэрэгжүүлэхэд дараах зардал 
гарах боломжтой гэж үзэж байна. Үүнд:

(i) төсөл хэрэгжих явц саарснаас нэмэлт 
зардал гарах, зардал хэтрэх, авсан зээлийг 
ашиглаагүйгээс төлөх төлбөр, мөн улс орон 
зээлийг анхны хуваарийн дагуу төлсөн хэвээр 
байх боловч үр дүн гарах хугацаа хойшлох; 
(ii) хийгдэх ажлын цар хүрээнд өөрчлөлт 
орсноос нэмэлт санхүүжилт шаардагдан, 
төслийн хүлээн авагч талд тусах ач тус 
анхны хувилбараас буурах; (iii) Хамгааллын 
бодлогод зааснаас өндөр хэмжээний нөхөн 
төлбөр төлөх; (iv) Захиргааны зардал 
өсөх; (v) Хэрэгцээ шаардлагатай боловч 
нарийн төвөгтэй төслөөс зайлсхийх гэх 
мэтээр АХБ-ны эрсдлийг тооцох байдал 
нь өндөрсөх, шинэлэг санаа нэвтрүүлэхгүй 
байх, хөгжлийн үр дүн гэхээсээ бодлого, 
журмыг даган мөрдөхөд илүүтэй анхаарах 
зэргээс үүдэх санхүүгийн бус зардал. 
Жишээлбэл, Шри Ланка улсын Засгийн 
газраас Өмнөд зүгийн тээвэр хөгжлийн 
төсөлд хийгдсэн Хариуцлагын механизмтай 
холбоотой зардал 45 сая ам.доллар гэж 
тооцсон бөгөөд энэ нь төслийн хэрэгжилт 
удааширсан, зардал хэтэрснээс үүджээ. 
Чашма төслийн хувьд АХБ-ны зээлээс 12.5 
сая ам.доллар нь залруулах арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэхэд зарцуулагдсан гэж дурдсан. 
Хөгжиж буй гишүүн орнууд АХБ-ны бодлого, 

журмыг АХБ даган мөрдөөгүйгээс үүдсэн 
зардлыг төлж байгаа нь тохиромжгүй гэж 
үзэж буйгаа илэрхийлж байв. 

61. Гэвч Хариуцлагын механизмыг 
хэрэгжүүлэхэд гарсан зардлыг төслийн 
улмаас эрх ашиг нь хөндөгдсөн хүмүүсийн 
асуудлыг шийдвэрлэсэн АХБ-ны бодлого, 
журмыг даган мөрдөх байдлыг хангаснаас 
бий болсон ашиг тус, АХБ-ны хөгжлийн үр 
дүнд чиглэн ажиллах байдалд (догол мөр 
28–37) оруулсан хувь нэмэртэй харьцуулан 
тэнцвэртэй авч үзэх нь зүйтэй. Хөгжиж 
буй гишүүн орнуудад итгэгдэхүйц байдал, 
тэдний зүгээс өөриймсөг хандах байдлыг 
хангахад Хариуцлагын механизмын гаргаж 
буй зардлыг АХБ сайн ойлгож мэдэж 
байхын зэрэгцээ түүнээс гарсан ашиг тусыг 
харуулж байх шаардлагатай. Хариуцлагын 
механизмын зардал, ашиг тусыг сайтар 
ойлгосон байх нь үр дүнтэй бодлого 
боловсруулж, хэрэгжүүлэхэд нэмэр болно. 

62. Түүнчлэн Хариуцлагын механизм нь 
төслийн улмаас эрх ашиг нь хөндөгдсөн 
хүмүүсээс цаг, хөрөнгө нөөц шаардаж байдаг. 
Үйл явц удаан үргэлжилдэг нь тэднээс 
нэмэлт цаг, хүч шаардахын хамт өдөр тутмын 
ажил, амьдралд нь нэмэлт ачаа болдог. 
Төслийн улмаас эрх ашиг нь хөндөгдсөн 
хүмүүст тулгарсан асуудлыг шийдвэрлэхэд 
шаардагдах явцын зардлуудыг аль болох 
бууруулах хэрэгтэй. АХБ асуудлаас 
урьдчилан сэргийлэх, шийдвэрлэх, нийцэл 
буюу нийцлийг хангахад анхнаасаа ихээхэн 
зүтгэл чармайлт гаргах шаардлагатай. 
Асуудал нэгэнт үүссэн бол түүнийг аль болох 
шуурхай шийдвэрлэх хэрэгтэй. 

Ойлголт мэдлэг сул, гомдол аль 
шатанд явааг хянах тогтолцоо сул 

63. Хариуцлагын механизмын талаарх 
ойлголт мэдлэг ялангуяа нутгийн оршин 
суугчдын дунд сул байгаа нь зөвлөлдөх 
уулзалтуудын үеэр харагдсан. Интернет 
ашиглах боломж хязгаарлагдмал хүмүүст 
мэдээлэл хүргэх нь томоохон бэрхшээл 
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хэвээр байна. Түүнчлэн ажлын байран дээрх 
сургалт, ойлголт мэдлэг нэмэгдүүлэх ажил 
хийх замаар ажилтнуудын ойлголт, мэдлэгийг 
байнга дээшлүүлж байх шаардлагатай. 

64. ТТЗ, НХЗ-ийн албадын хариуцаж буй 
гомдлын хувьд аль шатанд байгааг хянах 
тогтолцоо сайн байна. Гэвч гомдол гаргагч 
эхлээд үйл ажиллагааны газарт хандсан 
байх шаардлагыг хангаагүйгээс ТТЗ-ийн 
албанаас үйл ажиллагааны газрууд руу 
шилжүүлсэн гомдлын хувьд аль шатанд 
байгааг хянах тогтолцоо байхгүй байна. 
Мэдээллийн энэхүү хийдлийг залруулах 
шаардлагатай. 

Суралцах явц хангалтгүй байна

65. Ажилтнууд, Удирдлагын баг, 
Захирлуудын зөвлөлөөс Хариуцлагын 
механизм бол олон нийтийн хяналтад эерэг 
хариу өгч, байгууллага ажлаа яаж улам 
сайжруулах талаар суралцах нэг арга хэрэгсэл 
гэж үзэх нь улам бүр нэмэгдэж байна. Гэвч 
нийцлийг хянах гэдэг нь талууд бие биенийхээ 
эсрэг хандсан арга хэмжээ гэсэн төсөөлөл 
хэвээр оршиж байна. ТТЗ, НХЗ, ажилтнууд, 
Удирдлагын баг, хөгжиж буй гишүүн орнуудын 
хооронд бүтээлч харилцаа өрнөж, суралцах 
үүднээс өөр хоорондоо илүү нягт харилцах, 
хамтарч ажиллах шаардлагатай. Цаашдын 
эерэг харилцаа нь нийцлийг хянах талаарх 
сөрөг төсөөллийг өөрчилж, суралцах, 
хөгжих эерэг арга хэрэгсэл гэсэн ойлголтод  
хүргэнэ. 

Нийцлийг хянуулах хүсэлт хэт цөөн 
байна уу?

66. ТТЗ-ийн алба 2004–2011 онд нийт 
39 гомдол хүлээж авсан бол НХЗ мөн 
хугацаанд 5 хүсэлт хүлээн авчээ. НХЗ хэт 
цөөн хүсэлт хүлээн авсан гэж зарим тал 
үзэж байна. Гэвч нийцлийг хянуулах шатанд 
хандалт цөөн байх нь олон талт хөгжлийн 
бусад банканд ч ажиглагдаж байна. Дэлхийн 
банкны Хяналтын нэгж 1994–2011 онд нийт 
шаардлага хангасан 33 хүсэлт хүлээн авч 

шалгасан нь АХБ-наас бараг 4 дахин том 
тус байгууллагын хувьд жилд дунджаар 2 
хүрэхгүй тооны шалгалт хийсэн гэсэн үг юм. 
Олон улсын санхүүгийн корпорац, Олон талт 
хөрөнгө оруулалтын баталгааны агентлагийн 
хувьд 2000–2010 онд 127 гомдол хүлээн 
авснаас дөнгөж 8-д нь нийцлийн аудитын 
бүрэн шалгалт хийжээ. Африкийн хөгжлийн 
банк 2007 оноос хойш 7 хүсэлт хүлээн 
авснаас 2 нь нийцлийг хянах шаардлага 
хангасан байв. Хавсралт 6-д хариуцлага 
тайлагналын янз бүрийн механизмын хүлээн 
авсан хүсэлтийн тоог харуулав. 

67. Зөвлөлдөх уулзалтуудаас харахад АХБ 
нийцлийг хянуулах цөөн хүсэлт хүлээн авсны 
цаана хэд хэдэн шалтгаан байна. Хамгийн 
гол шалтгаан нь доороос дээш чиглэсэн, олон 
үе шаттай асуудлаас урьдчилан сэргийлэх, 
шийдвэрлэх механизм (догол мөр 22–27) 
үйлчилж байгаад оршино. Ихэнх гомдлыг 
төслийн болон үйл ажиллагааны түвшинд 
шийдвэрлэж байна. Хариуцлагын механизм 
бол асуудлыг шийдвэрлэх, нийцлийг хянан 
шалгах хамгийн сүүлчийн шат бөгөөд энэ 
шатанд гомдол ирэх нь онцгой тохиолдол 
байх ёстой. Гэхдээ Хариуцлагын механизмын 
талаарх ойлголт мэдлэг хязгаарлагдмал 
байгаа нь гомдол цөөн гарахад мөн 
нөлөөлж байна. Түүнээс гадна Хариуцлагын 
механизмын үйл явц маш төвөгтэй байна. 
Төслийн улмаас эрх ашиг нь хөндөгдсөн 
хүмүүс нийцлийг хянуулах хүсэлт гаргахын 
өмнө эхлээд зөвлөлдөх үе шатаар дамжих 
ёстой гэсэн шаардлага нь нийцлийг хянуулах 
шат руу хандах тохиолдол цөөн байхад 
нөлөөлж байх талтай. 

68. Ийнхүү нийцлийг хянуулах хүсэлт 
цөөн байгаагийн шалтгаан янз бүр байна. 
АХБ төсөл, үйл ажиллагааны хэлтсүүдийн 
түвшинд асуудал шийдвэрлэх, нийцлийг 
үр дүнтэй хангах чиг үүргийг эерэгээр 
төлөвшүүлэхийн зэрэгцээ ойлголт мэдлэг 
бий болгох, хүртээмжийг дээшлүүлэх, НХЗ-д 
шууд хандах боломж бий болгох зэрэг 
асуудлыг анхаарах нь зүйтэй. 
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69. Хавсралт 7-д Хариуцлагын механизмын 
давуу, сул тал, сайжруулах шаардлагатай 
зүйлийг тоймлон дүгнэв. Ингэхдээ аливаа 
хариуцлагын механизмд байвал зохих чанар 
гэж үздэг хүртээмж, итгэгдэхүйц байх, үр 
ашигтай ба шуурхай байх, үр дүнтэй байх 
гэсэн дөрвөн талаас авч үзэв.25 

25  E. B. Weiss. 2007. Олон талт хөгжлийн банкуудын хариуцлагын механизмыг үнэлэх шалгуур. 
Хариуцлагын механизмын талаарх 4 дүгээр уулзалтад тавьсан илтгэл. Лондон, Англи. 6 сарын 
21. Дэлхийн банкинд тавьсан илтгэл. 2009. Дэлхийн банкны хариуцлагын механизм: Хяналт 
шалгалтын нэгжийн 15 жил. Вашингтон, DC. х.109–113.
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70. Энэ хэсэгт 3 дугаар бүлэгт 
тодорхойлсон сул талуудыг залруулахын 
тулд томоохон ямар өөрчлөлт хэрэгтэй 
байгаа талаар танилцуулна.

Нийцлийг хянан шалгах 
нэгжид шууд хандах боломж 
олгох 

71. АХБ-ны Хариуцлагын механизмыг 
судалсан Ажлын хэсгээс төслийн улмаас эрх 
ашиг нь хөндөгдсөн хүмүүс эхлээд заавал 
зөвлөлдөх үе шатаар дамжих ёстой гэсэн 
одоо үйлчилж буй шаардлагатай холбоотой 
төсөөлөл, асуудлыг шийдвэрлэх хэд хэдэн 
хувилбарыг авч үзжээ.26 Эдгээр хувилбарын 
давуу, сул талыг сайтар харгалзан үзсэний 
үндсэн дээр Ажлын хэсгээс гомдол гаргагч 
нийцлийг хянан шалгах нэгжид шууд хандах 
боломжтой байх ёстой гэсэн зөвлөмж гаргасан. 

72. Энэ нь гомдол гаргагч зөвлөлдөх үе 
шатнаас эхлэх үү, нийцлийг хянуулах үе 
шатнаас эхлэх үү гэдгээ сонгоно гэсэн үг 
юм. Мөн цаг хугацааны хувьд хэдийд ч 
зөвлөлдөх үе шатыг орхин гарч, нийцлийг 
хянуулах хүсэлт гаргах боломжтой байна. 
Гомдол гаргагч нь талууд залруулах арга 
хэмжээг харилцан тохирч дууссаны дараа 
эсвэл ТТЗ залруулах арга хэмжээг харилцан 
тохирч чадаагүй гэсэн дүгнэлт хийсний 

Санал болгож буй 
томоохон өөрчлөлтүүд

4

26  Шууд хандах сонголт болон бусад асуудлын талаар дараах тайланг харна уу. АХБ. 2011. Хариуцлагын 
механизмын үнэлгээ. Асуудал хөндсөн хоёр дахь тайлан. Mанила. http://www.adb.org/AM-Review/

дараа нийцлийг хянуулах хүсэлт гаргаж 
болно. 2003 оны Хариуцлагын механизмын 
талаар баримтлах бодлогод (догол мөр 42, 
Хариуцлагын механизмын талаар баримтлах 
бодлого 2003, тайлбар 2) заасны дагуу 
бодлого, журмыг зөрчсөн асуудал гарсан 
бол залруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, 
хянах явцад ч нийцлийг хянуулах хүсэлт 
гаргах боломжтой.

73. Харин нийцлийг хянуулах шатнаас 
зөвлөлдөх үе шат руу шилжих нь НХЗ-өөс 
нийцлийг хянах шаардлага хангаагүй байна 
гэж үзсэн тохиолдолд л боломжтой. Ингэж 
хязгаарлаж өгсөн нь нийцлийг хянасны 
дараа асуудал шийдвэрлэх үе шат төдийлөн 
ач холбогдолтой бус байдагтай холбоотой. 
НХЗ-өөс тодорхой асуудал байна гэсэн 
дүгнэлт гаргах бөгөөд түүнийг үйл ажиллагаа 
хариуцсан хэлтсүүд шийдвэрлэх үүрэгтэй. 
Түүнчлэн НХЗ-аас АХБ бодлого, журмаа 
даган мөрдсөн байна гэсэн дүгнэлт гаргасан 
ч үйл ажиллагаа хариуцсан газар, хэлтсүүд 
төсөл хэрэгжүүлэх явцдаа уг асуудлыг 
анхаарч шийдвэрлэх боломжтой. Асуудлаа 
шийдүүлэх шатнаас эхлэх үү эсвэл нийцлийг 
хянуулах уу гэдэг дээр гомдол гаргагч 
мэдээлэлд үндэслэсэн шийдвэр гаргахад 
нь туслахын тулд гол мэдээллийг агуулсан 
багц, маягт боловсруулж, Хариуцлагын 
механизмд хандах боломж эрэлхийлж буй 
хүмүүст аль болох эрт өгч байх нь зүйтэй. 
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Нэг цэгээр хандах тогтолцоо 
бий болгох

74. Төслийн улмаас эрх ашиг нь хөндөгдсөн 
хүмүүст зөвлөлдөх ба нийцлийг хянуулах 
шатны аль алинд нь шууд хандах боломж 
олгосон тохиолдолд АХБ-наас бүх гомдлыг 
хүлээн авах нэг цэг бий болгох шаардлагатай. 
Уг гомдол хүлээн авах ажилтан нь төслийн 
улмаас эрх ашиг нь хөндөгдсөн хүмүүс 
Хариуцлагын механизмд хандахыг хүссэн 
үед холбогдох эхний цэг нь байх ёстой. 

75. Ийнхүү гомдол хүлээн авах цэг нь 
шуурхай, бүх гомдлыг тэгш авч үздэг, гомдол 
гаргагчдын хувийн нууцлалыг хадгалах 
боломжийг бүрдүүлсэн байвал зохино. 
Гомдол хүлээн авах ажилтан нь эдгээр 
чанарыг эзэмшсэн байхын тулд ТТЗ-ын 
болон НХЗ-ийн албадаас уг ажилтныг 
хамтран элсүүлж авах бөгөөд энэ нь АХБ-ны 
Захиргааны шүүхийн гүйцэтгэх нарийн 
бичгийн даргыг ажиллуулдагтай адил төстэй 
байна гэсэн зөвлөмжийг Ажлыг хэсгээс өгсөн 
байна.27 Уг гомдол хүлээн авах ажилтан нь 
АХБ-ны ажилтан байж болохгүй. Мөн гомдол 
гаргагчид нэн даруй хариу өгч байх ёстой тул 
ажлын шинж чанарын улмаас бүтэн цагаар 
ажилладаг байх нь зүйтэй. 

Төслийн талбарт очиж 
ажиллах асуудлыг 
шийдвэрлэх

76. НХЗ-аас төслийн талбарт очиж 
ажиллах нь эмзэг бөгөөд чухал асуудал 
юм. Талбарт очиж ажиллахтай холбоотой 
аливаа зөрөлдөөн нь АХБ, НХЗ болон 
зээлдэгч орны нэр хүндэд нөлөөлнө. 
Тиймээс АХБ-наас төслийн талбарт очиж 
ажиллахтай холбоотой бодлого нь шударга, 
итгэгдэхүйц, биелэгдэхүйц байх ёстой. 
Талбарт ажиллахтай холбоотой эмзэг 

27  AХБ. 2006. АХБ-ны Захиргааны шүүхийн дүрэм. Mанила.

нөхцөл байдал, түүний ач холбогдлыг Ажлын 
хэсэг бүрэн дүүрэн хүлээн зөвшөөрсөн 
байна. Ингээд Ажлын хэсгээс хэд хэдэн 
хувилбарыг нухацтай авч үзсэний үндсэн 
дээр түншлэлийн арга барилаар хандахыг 
зөвлөжээ. 

77. Энэ нь НХЗ-өөс талбарт очиж 
ажиллахдаа АХБ-ны Суурин төлөөлөгчийн 
газруудад мөрддөг зарчим, практикийг 
ашиглах боловч зээлийн гэрээний нөхцөлтэй 
уяхгүй гэсэн үг юм. АБХ-наас НХЗ-д төслийн 
талбарт очиж ажиллахад нь дэмжлэг 
үзүүлэхийн тулд суурин төлөөлөгчийн 
газрууд, тогтсон механизмуудаа ашиглана. 
Зээлдэгч орны зөвшөөрлийг авахад 
Удирдлагын баг, ажилтнууд дэмжлэг үзүүлнэ. 
Энэ арга барил нь АХБ, НХЗ, зээлдэгч 
орны хоорондын харилцааг идэвхжүүлэх 
зорилготой. АХБ ба зээлдэгч орон нь 
Хариуцлагын механизмыг аливаа хүндрэл 
бэрхшээлгүй хэрэгжүүлэхийн тулд түншилж 
ажиллах хэрэгтэй болно. 

78. Энэхүү арга барил нь АХБ зээлдэгч 
орнуудтай хамтарч ажиллахдаа тухайн 
оронтой харилцах харилцааг удирдах 
асуудлыг чухалчлан авч үздэг, үүнд 
суурин төлөөлөгчийн газрууд чухал үүрэг 
гүйцэтгэдгийг харгалзан үзсэн. НХЗ нь 
тухайн улс орныг төлөөлсөн Захирлуудын 
зөвлөлийн гишүүний дэмжлэг авахын тулд 
идэвхтэй хөөцөлддөг байх хэрэгтэй. 

79. Энэхүү түншлэлийн арга барил нь 
зээлдэгч орны зүгээс талбарт ажиллах 
асуудалд татгалзсан хариу өгөх эрсдэлийг 
бууруулахыг зорьж байна. НХЗ төслийн 
талбарт ажиллах зөвшөөрлийг зээлдэгч 
орноос авах, уг нийцлийн хяналт шалгалтын 
мөрөөр зээлдэгч орон залруулах арга хэмжээ 
авч хэрэгжүүлдэг байхын тулд идэвхтэй 
харилцаж, холбогддог байх шаардлагатай. 
Ялангуяа залруулах арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэх нь нийцлийн хяналт төслийн 
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чанарыг дээшлүүлэх эерэг арга хэрэгсэл 
болж үйлчлэхэд чухал ач холбогдолтой.

80. АХБ-ны институц буюу бүтцийн нэгжийг 
ашиглах тухайд энэ нь НХЗ-д зээлдэгч 
орноос талбарт ажиллах зөвшөөрөл авахад 
дэмжлэг үзүүлэхээр хязгаарлагдана. 
Нийцлийн хяналт шалгалтын үр дүнд 
нөлөөлж, НХЗ-ийн хараат бус байдалд саад 
болж болохгүй. НХЗ-ийн хараат бус байдал 
нь хараат бус дүгнэлт хийх чадвараар илрэх 
бөгөөд зээлдэгч орноос талбарт ажиллах 
зөвшөөрөл авахад АХБ-ны институцийг 
ашиглах нь уг чадварт нөлөөлөхгүй. 

81. НХЗ-аас талбарт ажиллах хүсэлт 
тавьсан тохиолдолд ихэнхдээ талбарт 
ажиллах боломжтой гэдэг дээр талууд бүгд 
санал нийлж байна. 2003 оны Хариуцлагын 
механизмын талаар баримтлах бодлогод 
туссан талбарт ажиллах зөвшөөрлийг тухай 
тухайн үед нь авдаг байх санааг хэвээр 
хадгалах нь зүйтэй. Татгалзсан хариу авсан 
цөөн тохиолдолд татгалзсан шалтгааны 
талаар Удирдлагын багаас зээлдэгч оронтой 
харилцана. Захирлуудын зөвлөлийн 
нийцлийг хангах хороотой зөвлөлдсөний 
үндсэн дээр Удирдлагын багаас мэдээллийн 
хуудсаар дамжуулан уг шалтгааныг 
Захирлуудын зөвлөлд мэдэгдэнэ. 

82. Талбарт ажиллах зөвшөөрөл өгөхөөс 
татгалзах магадлал багатай ч тийм 
тохиолдол гарсан үед ялангуяа гомдол 
гаргагчийн зүгээс үзэхэд нийцлийг хянан 
шалгах үйл явц явагдаж дуусдаг байх нь 
зүйтэй. НХЗ талбарт ажиллахгүйгээр ажлаа 
дуусган, эцсийн тайлангаа хүлээлгэн өгнө. 
НХЗ ажлаа дуусгахын тулд байгаа бүх 
мэдээллийг ашиглан, зохих таамаглалыг 
дэвшүүлэн, дүгнэлтээ гаргана. НХЗ 
зардал-үр дүн болон логикийн хувьд 
хамгийн зохистой аргаар шаардлагатай 
мэдээллийг олж аван, боломжит хамгийн 
сайн, нарийвчлалтай дүн шинжилгээг хийж 

танилцуулна. Талбарт ажиллах боломжгүй 
нөхцөлд НХЗ-аас гомдол гаргагчийн байр 
суурьт илүү жин өгч болох юм. 

Нийцлийг хянан шалгах 
ажлын хараат бус байдлыг 
дээшлүүлэх

83. Хараат бус үнэлгээний газар (ХБҮГ) 
байгуулахад хүргэсэн судалгааны тайланд 
НХЗ-ийн хараат бус байдлыг хэрхэн 
дээшлүүлэх талаар дурдсан байдаг.28 Мөн 
ХБҮГ-ын загвараас санаа авсан хэд хэдэн 
өөрчлөлт хийх санал дэвшүүлсэн. Нэгдүгээрт, 
НХЗ-ийн гишүүдийн нэрийг Захирлуудын 
зөвлөлийн Нийцлийг хянах хорооноос 
Ерөнхийлөгчтэй зөвлөлдсөний үндсэн 
дээр дэвшүүлж, Захирлуудын зөвлөлөөс 
томилдог байх ёстой. Энэ нь ХБҮГ-ын 
ерөнхий захирлыг томилдогтой адил юм. 
Ингэснээр Ерөнхийлөгчийн зөвлөмжийн 
дагуу Захирлуудын зөвлөлөөс НХЗ-ийн 
гишүүдийг томилдог одоогийн практик 
өөрчлөгдөнө. Хоёрдугаарт, НХЗ-ийн албыг 
түүний нарийн бичгийн даргаар ажилладаг 
удирдах албан тушаалтан биш НХЗ-ийн 
дарга өөрөө удирдаж, уг албыг ажиллуулах 
хариуцлагыг бүрэн хүлээдэг байх ёстой. 
Гуравдугаарт, НХЗ-ийн ажлын төлөвлөгөө, 
төсөвлөлтийг сайжруулах шаардлагатай. 
НХЗ-ийн дарга нь НХЗ-ийн болон НХЗ-ийн 
ажлын албаны жилийн төлөвлөгөө, төсвийг 
нэгтгэн бэлтгэх үүрэг хүлээх ёстой. Жилийн 
ажлын төлөвлөгөө, төсвийг Захирлуудын 
зөвлөлийн Нийцлийг хянах хорооноос 
Ерөнхийлөгчтэй зөвлөлдсөний үндсэн дээр 
зөвшөөрч, Захирлуудын зөвлөлийн Төсвийн 
хороо хянан, Захирлуудын зөвлөл баталдаг 
байх ёстой. 

84. ХБҮГ-ыг байгуулахад хүргэсэн уг 
тайланд хараат бус байх нь дангаараа 
хариуцлагатай байдал болон үнэлгээний 

28  AХБ. 2008. Үйл ажиллагааны үнэлгээний газрын хараат бус байдал, үр дүнтэй эсэхэд хийсэн 
үнэлгээ. Mанила.
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чанарыг хангахгүй гэсэн дүгнэлтийг 
мөн хийсэн. Хараат бус механизмын үр 
нөлөө, хариуцлага тайлагналыг дэмжихэд 
Захирлуудын зөвлөлийн зохих хяналт 
зайлшгүй чухал. ХБҮГ-ын хувьд Хөгжлийн 
үр дүнгийн хорооны гүйцэтгэдэг үүрэгтэй 
адил Захирлуудын зөвлөлийн Нийцлийн 
хяналтын хороо нь НХЗ-өөс Захирлуудын 
зөвлөлтэй харьцахад гол холбоос болж, 
Хариуцлагын механизмын хэрэгжилтийн 
байдлыг тогтмол авч үздэг талбар байх ёстой. 
Хариуцлага тайлагналыг дээшлүүлэхийн 
тулд Захирлуудын зөвлөлийн Нийцлийг 
хянах хорооноос НХЗ-ийн гишүүн бүрийн 
ажлын гүйцэтгэлд бичгээр үнэлгээ өгдөг 
байх хэрэгтэй. Энэ нь ХҮГ-ын ерөнхий 
захиралд Хөгжлийн үр дүнгийн хорооноос 
жилийн ажлын гүйцэтгэлд нь бичгээр үнэлгээ 
өгдөгтэй төстэй юм. Захирлуудын зөвлөлийн 
Нийцлийг хянах хороо нь НХЗ-ийн хоёр 
гишүүний ажлын гүйцэтгэлд үнэлгээ өгөхдөө 
НХЗ-ийн даргаас мэдээлэл авна. 

Нийцлийг хянах шалгах чиг 
үүргийг тодорхой болгох 

85. НХЗ, Удирдлагын багийн хуримтлуулсан 
мэдлэг туршлагыг илүү сайн ашиглахын тулд 
нийцлийн хяналт нь шууд, бодит хор хохирол 
учирсан эсэхийг тогтоодог, уг хохирол нь 
АХБ-ны бодлого, журмыг даган мөрдөөгүйгээс 
үүссэн эсэхийг тогтоодог байх ёстой. НХЗ-ийн 
дүгнэлтийн хариу болгон Удирдлагын багаас 
зээлдэгч талтай зөвлөлдөн, залруулах арга 
хэмжээг боловсруулж, Захирлуудын зөвлөлд 
хүргүүлнэ. Тухайн төслийн талаар НХЗ-
ийн хуримтлуулсан мэдээллийг ашиглахын 
тулд Удирдлагын багаас боловсруулсан 
залруулах арга хэмжээний талаар санал 
өгөх боломжийг НХЗ-т олгох ёстой. НХЗ 
болон Удирдлагын багийн гүйцэтгэх үүргийг 
ялган, тодорхой болгосноор НХЗ-өөс хяналт 
шалгалтын үеэр олж авсан мэдлэгт түшиглэн 
Удирдлагын багаас боловсруулсан залруулах 
арга хэмжээний талаар саналыг нь авах 
боломжтой болно. Түүнчлэн Удирдлагын багт 
төсөл боловсруулах, хэрэгжүүлэх мэдлэг 

чадвараа ашиглан залруулах арга хэмжээг 
тодорхойлж, зээлдэгч оронтой хэлэлцэж 
тохирон, Захирлуудын зөвлөлөөр батлуулах 
боломж олгоно. Энэ арга барил нь НХЗ-
өөс залруулах арга хэмжээг тодорхойлоход 
гүйцэтгэх үүргийг нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ 
НХЗ ба Удирдлагын багийн хийх ажлыг ялган 
зааглаж өгнө. 

86. ХБҮГ-ын туршлагаас үзэхэд хараат 
бус байх нь тус механизмын итгэгдэхүйц 
байдлыг хангах урьдчилсан нөхцөл мөн 
боловч хэнтэй ч харьцахгүй тусгаарлагдмал 
байна гэсэн үг биш юм. Түншлэлийн 
зарчмын дагуу НХЗ нийцлийг хянан 
шалгах явцдаа холбогдох бүхий л талтай 
харилцаж ажиллах нь зүйтэй. Тухайн гомдол 
шаардлага хангасан эсэхийг тогтоохын өмнө 
ба дараа зээлдэгч оронд мэдэгдэн, НХЗ-
ийн хяналт шалгалтын тайлангийн төсөлд 
санал өгөх боломж олгох хэрэгтэй. Энэ нь 
анхнаасаа харилцан ойлголцол бий болгож, 
залруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд 
дөхөм болно. Дэлхийн банкны Хяналтын 
нэгжийн нэгэн адил НХЗ нь тухайн хүсэлт 
шаардлага хангасан эсэхийг тогтоохын 
өмнө Удирдлагын багаас хариу өгөх боломж 
олгодог байх нь зүйтэй. Гэхдээ НХЗ нийцлийн 
хяналтын бүхий л үе шат, үр дүнгийн төлөө 
дангаараа хариуцлага хүлээнэ. 

Гомдол гаргах сүүлчийн 
хугацааг тодорхой болгох

87. Төслийн төгсгөлийн тайлан гарах 
өдөр нь тодорхойгүй байдаг тул тэр өдрийг 
гомдол гаргах сүүлчийн өдөр болгон тогтоох 
нь урьдчилан мэдэх боломжгүй байдалд 
хүргэж байна. Уг өдрийг тогтоохдоо төслийн 
төгсгөлийн тайлан гарсан өдрөөс хойш 
тодорхой хугацаа өгч сунгаж тогтоох нь 
зүйтэй гэж зарим тал үзэж байна. Гэвч 
төслийн төгсгөлийн тайлан гарах өдөр 
тодорхойгүй тул ийнхүү сунгах нь асуудлыг 
шийдэж чадахгүй. Тиймээс урьдаас мэдэх 
боломжтой өдрийг сонгон тогтоох нь дээр. 
Зээл, буцалтгүй тусламж хаагдах өдөр бол 
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НХЗ-өөс асуудал шийдвэрлэлтийн шуурхай, 
үр дүнтэй байдлыг дээшлүүлэхэд нэмэртэй 
гэж үзвэл үйл ажиллагаа хариуцсан хэлтсүүд, 
төслийн түвшний гомдол шийдвэрлэх 
механизмтай хамтран ажиллаж болно. Уг 
хамтын ажиллагааны цар хүрээ, хэлбэрийг 
тухайн тохиолдлоос хамаарч НХЗ тогтоодог 
байх нь зүйтэй. 

91. ТТЗ, НХЗ тухайн төсөл бүрт тохирсон 
хяналтын уян хатан хуваарьтай ажилладаг 
болох хэрэгтэй. ТТЗ-ийн хяналт 2 жилээс, 
НХЗ-ийн хяналт 3 жилээс үндсэндээ хэтрэх 
ёсгүй. 

92. Гомдол гаргахад шаардагдах баримт 
бичгийн бүрдүүлбэрийг хялбаршуулж 
болно. Тухайн гомдлыг авч үзэхэд зайлшгүй 
шаардлагатай үндсэн мэдээллийг заавал 
өгөх ёстой, харин гомдол гаргагчийн хүсч 
буй үр дүн зэрэг бусад шаардлагыг заавал 
бус, өөрөө хүсвэл өгч болохоор зааж өгөх 
хэрэгтэй. Ийнхүү аль болох бага мэдээлэл 
шаардаж авах нь уг гомдлыг цааш авч үзэхэд 
зарцуулах цагийг ч богиносгоно. 

93. Хариуцлагын механизмын талаар 
баримтлах бодлогод асуудал шийдвэрлэх, 
нийцлийг хянах үйл явцын хэдийд ч гомдол 
гаргагч нэмэлт мэдээлэл, нотлох баримт 
өгч болохоор зааж өгөх нь зүйтэй. Энэ нь 
гомдол гаргагч байр сууриа хамгаалах уян 
хатан нөхцөл болж өгнө. 

Бага зардлаар үр дүнд хүрэх 
байдлыг дээшлүүлэх

94. Хариуцлагын механизм нь эрэлтэд 
тулгуурлан ажилладаг тул зардлыг хоёр 
хувааж авч үзэх нь зүйтэй. Үүнд: (i) гомдлын 
тооноос үл хамааран тус механизм оршин 

урьдчилан мэдэх боломжтой, төсөл хэрэгжих 
бүхий л хугацаанд нийтэд зарлагдсан өдөр 
байдаг.29 Гомдол гаргах сүүлийн өдөр нь 
зээл, буцалтгүй тусламж хаагдсанаас хойш 
2 жил байхаар тогтоож болно, учир нь энэ 
өдөр тодорхойгоос гадна гомдол гаргахад 
төслийн төгсгөлийн тайлан гарах өдөр гэсэн 
одоо үйлчилж буй өдрөөс арай урт хугацаа 
олгож байгаа юм.30

88. Хавсралт 8-д хөгжлийн есөн байгууллагад 
ашиглаж буй хариуцлагын механизмын гол 
гол шинж чанар, түүний дотор гомдол гаргах 
сүүлчийн өдрийг харьцуулан харуулав. 

Үр ашгийг сайжруулах

Процесс буюу үйл явцыг сайжруулах

89. Хариуцлагын механизмын зөвлөлдөх 
үе шатанд тухайн гомдол гаргагч ТТЗ-ийн 
үнэлгээний тайланд бичгээр санал өгөх 
үүрэг хүлээдэг. Энэ шаардлага нь зарим 
үед гомдол гаргагчид нэмэлт дарамт болж, 
үйл явцыг сунжруулдаг. Уг нь гомдол гаргагч 
саналаа заавал өгдөг бус өөрөө хүсвэл 
сонголтоороо өгдөг байх нь зүйтэй. Гомдол 
гаргагчийн саналыг уулзалт, хэлэлцүүлэг, 
утсаар ярих гэх мэт тэдэнд тохиромжтой, 
шуурхай аргаар авч болно. НХЗ гомдол, 
түүний үр дүнгийн талаар Ерөнхийлөгчид 
мэдээлэх ёстой боловч процессийн 
талаар түүнтэй зөвлөлдөхөөр заасан нь 
шаардлагагүй бөгөөд уг заалтыг цуцлах 
хэрэгтэй. 

90. Үйл ажиллагаа хариуцсан хэлтсүүд, 
төслийн түвшний гомдол хүлээн авч 
шийдвэрлэх механизмын асуудал шийдвэрлэх 
цар хүрээг нь өргөжүүлэх шаардлагатай. 

29  Төслийн удирдлагын зааврын дагуу (4.05), зээл, буцалтгүй тусламжийн хаалтын өдөр нь зээлдэгч 
тухайн зээл, буцалтгүй тусламжийн данснаас мөнгө гаргах сүүлчийн өдөр байдаг. 

30  2008–2011 онд гарсан Төслийн төгсгөлийн тайлангуудад хийсэн судалгаагаар ихээхэн ялгаатай 
байдал ажиглагдсан бөгөөд тодорхойгүй, урьдчилан мэдэх боломжгүй байгаа нь харагдсан. Зээл, 
буцалтгүй тусламжийн хаалтын өдөр дээр 2 жил нэмбэл Төслийн төгсгөлийн тайлан гарсан өдрийг 
ашиглах хувилбартай харьцуулахад дунджаар 280 хоногоор илүү болно. 
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хамтран хөгжиж буй гишүүн орнуудад 
мэдээлэл хүргэх ажлыг тогтмолжуулах, 
үүнд нутгийн хүмүүс, засгийн газар, 
ТББ, бусад холбогдох талыг хамруулах. 
Суурин төлөөлөгчийн газар бүрт гомдол, 
Хариуцлагын механизмын талаар мэдээлэл 
түгээх асуудлаар төслийн багуудтай 
хамтран ажиллах ажилтныг томилсон байх 
ёстой. Үйл ажиллагаа хариуцсан ажилтнууд 
нь Хариуцлагын механизмын талаарх 
мэдээллийг хүргэх, түүнийг талууд бие 
биенийхээ эсрэг хандсан сөрөг зүйл гэхээсээ 
суралцах, хөгжлийн үр дүнг сайжруулах нэг 
арга хэрэгсэл гэж үздэг болоход гол үүрэг 
гүйцэтгэж байх ёстой. 

97. ТТЗ, НХЗ-ийн албадаас хүлээн 
авсан бүх гомдол хаана явааг, мөн ямар 
дүгнэлт гарсныг бүртгэн хянадаг. Уг 
бүртгэл хяналт нь гомдол гаргагч эхлээд 
үйл ажиллагаа хариуцсан хэлтэст хандаж 
асуудлаа шийдвэрлэхийг оролдоогүй гэсэн 
шалтгаанаар үйл ажиллагаа хариуцсан 
хэлтсүүд рүү шилжүүлсэн гомдлыг ч хамарч 
байх ёстой. Үйл ажиллагаа хариуцсан 
хэлтсүүд гомдол гаргагчтай хийсэн уулзалт, 
хэлэлцүүлэг зэргээ бүртгэж байх нь зүйтэй. 
Энэ нь тухайн асуудлыг шинжлэн судлах, 
нөлөөг бууруулахад шаардагдах мэдээллийг 
баяжуулж өгнө. Энэ чиглэлээр зарим сайн 
практик нэвтрээд байна (догол мөр 40).

98. ТТЗ, НХЗ-ийн албад нь хийсэн ажлаасаа 
сургамж авдаг байх ёстой. ТТЗ, НХЗ-ийн 
албад одоо тус тусдаа жилийн тайлангаа 
гаргадаг. Харилцан бие биеэ нөхөн, хүчээ 
нэгтгэх үүднээс Хариуцлагын механизмын 
жилийн нэгдсэн тайлан гардаг байх нь зүйтэй. 
ТТЗ, НХЗ-ийн албад одоо тус тусдаа цахим 
хуудас хөтөлж ажиллуулдаг нь мэдээлэл хэт 
хуваагдаж, хүртээмж буурахад хүргэж байна. 
Тэдний болон Хариуцлагын механизмтай 

тогтноход шаардагдах тогтмол зардал; (ii) 
эрэлт, ажлын ачааллаас хамаардаг хувьсах 
зардал.31 ТТЗ-ийн алба одоогоор ТТЗ, нэг 
үндэсний ажилтан, нэг захиргааны ажилтан, 
нэг олон улсын ажилтантай. НХЗ-ийн алба 
нь хоёр олон улсын ажилтан, нэг үндэсний 
ажилтан, түүнчлэн НХЗ-ийн дарга, хоёр 
гишүүнд дэмжлэг үзүүлж ажилладаг хоёр 
захиргааны ажилтантай. Өмнөх жилүүдийн 
ажлын ачаалалд үндэслэн ТТЗ, НХЗ-ийн 
албадын суурь бүтэц адил байх нь зүйтэй 
гэсэн санал дэвшүүлж байна. 

95. 2003 оны бодлогод (догол мөр 97, 
Хариуцлагын механизмын талаар баримтлах 
бодлого 2003, тайлбар 2) НХЗ-ийн дарга нь 
НХЗ-ийн албыг зохион байгуулах, бусад 
холбогдох ажлыг гүйцэтгэхийн тулд наад зах 
нь нэг жил бүтэн орон тоогоор ажиллахаар 
заасан. Гэвч 2003 оноос хойшхи 7 жилийн 
6-д нь НХЗ-ийн дарга бүтэн орон тоогоор 
ажиллаж, гишүүд нь хагас орон тоогоор 
ажиллаж иржээ. Энэ нь тохиромжтой 
зохицуулалт болох нь харагдсан байна. НХЗ-
ийг бэхжүүлэх, дарга нь НХЗ-ийн албаны 
даргын чиг үүргийг гүйцэтгэх боломжтой 
байх үүднээс НХЗ-ийн дарга бүтэн орон 
тоогоор ажиллахыг Ажлын хэсгээс зөвлөмж 
болгожээ. 

Ойлголт мэдлэг, суралцах 
явдлыг дээшлүүлэх 

96. ТТЗ, НХЗ-ийн албад хамтран мэдээлэл 
түгээх дараах гурван төрлийн ажлыг хийж 
гүйцэтгэх хэрэгтэй. Үүнд:

(i) АХБ-ны ажилтнуудын ойлголт мэдлэгийг 
сайжруулах; (ii) Засгийн газрын төслийн 
багуудад чиглэсэн мэдээлэл хүргэх ажил 
хийх; (iii) Суурин төлөөлөгчийн газруудтай 

31  “Тогтмол зардал” гэдэг нь энэхүү тайлангийн хувьд Хариуцлагын механизмыг гомдол, хүсэлтийн 
тооноос үл хамааран хадгалан ажиллуулахад шаардагдах үндсэн бүтцийг дэмжих зардал юм. Үүнд 
үндсэн ажилтны тоо, ажлын өрөө, мөн уг механизмын ажиллуулахад шаардагдах бусад зардал 
багтана. “Хувьсах зардал” гэдэг нь эрэлтээс хамааран хувьсах зардал юм. Үүнд тухайлбал, гэрээгээр 
ажиллах зөвлөх, бусад ажилтны зардал багтаж болно. 
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семинараа үргэлжлүүлэх нь зүйтэй. 

101. AХБ-наас Хариуцлагын механизмаар 
дамжуулан өгөх санаагаа хурц, тодорхой 
болгохын тулд зарим нэр томъёог эргэн 
харах шаардлагатай. Нэгдүгээрт, “зөвлөлдөх 
үе шат” гэсэн нэр томьёог “асуудал 
шийдвэрлэх чиг үүрэг” гэж өөрчлөх нь зүйтэй. 
2003 оны бодлогод “зөвлөлдөх” гэдэг үгийг 
оруулсан нь “асуудал шийдвэрлэх” гэдэг үг 
ашиглавал бүхий л асуудлыг ТТЗ-ийн алба 
шийдвэрлэх юм байна гэсэн хүлээлт үүсгэж 
болзошгүй гэсэн болгоомжлолоос үүдэлтэй. 
Гэвч энэхүү үнэлгээний явцад хийсэн 
зөвлөлдөөнөөс үзэхэд энэ эрсдэл төдийлөн 
их биш байна. “Асуудал шийдвэрлэх” гэх 
нь уг чиг үүргийн мөн чанар, зорилгыг 
илүү тодорхой тусгасан нэр томьёо болно. 
Хоёрдугаарт, 2003 оны бодлогод ТТЗ-
ийн албанаас “гомдол” хүлээн авахаар, 
харин НХЗ “хүсэлт” хүлээн авахаар заасан. 
Хялбар байх, мөн Хариуцлагын механизмын 
асуудлыг АХБ-ны бүх нэгжид ирдэг ерөнхий 
хүсэлтээс ялгахын тулд ТТЗ, НХЗ-ийн 
албадад ирэх хүсэлт, гомдлыг “гомдол” гэх, 
түүнийг ирүүлэгч хүмүүсийг “гомдол гаргагч” 
гэх саналтай байна. Гуравдугаар, гомдол 
гаргагч асуудал шийдвэрлүүлэх, нийцлийг 
хянуулах аль ч шатанд хандаж болох тул 
“үе шат” гэсэн дараалах утга агуулсан үгийн 
оронд “чиг үүрэг” гэсэн нэр томьёог ашиглах 
нь зүйтэй. 

холбоотой бусад бүх мэдээллийг АХБ-ны 
цахим хуудасны (adb.org) тус механизмд 
зориулсан нэгдсэн хуудаснаас хүргэж байх 
ёстой. Түүнчлэн, ТТЗ, НХЗ-ийн лого, албан 
бичгийн маягт зэрэг нь АХБ-ны Хариуцлагын 
механизмын нэгдсэн лого, албан бичгийн 
маягт байх ёстой. 

99. ТТЗ, НХЗ-ийн албад, Хараат бус 
үнэлгээний газар, Бүсийн болон тогтвортой 
хөгжлийн газар хамтран ямар сургамж 
авч, дүгнэлт хийсэн талаараа 3 жил тутам 
суралцах ажиллагааны тайлан гаргадаг 
байх ёстой. Эдгээр нэгжийн хамтын хүчин 
чармайлтаар суралцах явц сайжран, 
ажилтнууд төслийн дизайн, хэрэгжүүлэх 
загварыг боловсруулах байдалд ахиц гарч, 
АХБ түгээмэл асуудал дахин дахин гарахаас 
сэргийлэн, соёлын өөрчлөлт хийж, улмаар 
Хариуцлагын механизмыг суралцах эерэг 
арга хэрэгсэл гэж хардаг болно. 

100. Хариуцлагын механизм, Захирлуудын 
зөвлөл, Удирдлагын баг, ажилтнуудын өөр 
хоорондын харилцаа, хамтын ажиллагаа 
нь авсан сургамжаа үйл хэрэг болгох ажлыг 
түргэсгэнэ. НХЗ-ийн албанаас Захирлуудын 
зөвлөлийн Нийцлийг хянах хороонд тогтмол 
(жишээлбэл, улирал тутам) мэдээлэл өгдөг 
байх ёстой. Мөн аль нэг хуралдаан дээр 
Хариуцлагын механизмын жилийн тайланг 
ТТЗ, НХЗ-ийн албадаас хамтран түгээх ажил 
хийгдэж болно. ТТЗ, НХЗ-ийн албадаас 
АХБ-ны ажилтнуудад зориулсан сургалт, 



26

хүндрэлтэй асуудал гарахаас урьдчилан 
сэргийлэх, мөн АХБ-ны бодлого, журмыг 
ямагт чанд мөрдүүлэхийн тулд төсөл 
боловсруулах, хэрэгжүүлэх, мөн суралцах 
механизмуудаа тасралтгүй сайжруулах 
ёстой бөгөөд төслийн улмаас эрх ашиг нь 
хөндөгдсөн хүмүүсийн хууль ёсны гомдлыг 
төслийн болоод үйл ажиллагааны түвшинд 
шийдвэрлэж ажиллах хэрэгтэй.

Бүтэц

106. Хариуцлагын механизм нь өөр чиг 
үүрэг бүхий хоёр албатай байна. Асуудал 
шийдвэрлэх албыг ТТЗ (Төслийн тусгай 
зохицуулагч) удирдаж, АХБ-ны дэмжлэгтэй 
төслийн улмаас эрх ашиг нь хөндөгдсөн 
хүмүүсийн тухайд албан бус, уян хатан 
арга барил ашиглан асуудлыг шийдэх үүрэг 
хүлээнэ. Дүрэм, журмыг даган мөрдөж 
ажилласан эсэхийг шалгах чиг үүргийг 
НХЗ (Нийцлийг хянах зөвлөл) хэрэгжүүлэх 
бөгөөд АХБ-ны үйл ажиллагааны бодлого, 
журмуудыг мөрдөөгүйгээс хүмүүст шууд 
болон бодит хохирол учирсан эсвэл учирч 
болзошгүй гэх асуудлыг шалгах үүрэг 
хүлээнэ.

107. Илүү хялбар, хүртээмжтэй байлгах 
үүднээс ГХАА (Гомдол хүлээн авах 
ажилтан) дээрх хоёр үүргийг нэгтгэн 
хариуцан ажиллаж, төслийн улмаас эрх 
ашиг нь хөндөгдсөн хүмүүсээс Хариуцлагын 
механизмд хандан гаргасан бүх санал, 
гомдлыг нэг цэгийн үйлчилгээгээр хүлээн 
авна. 

102. Энэ бүлэгт 2003 онд гаргасан бодлогыг 
суурь болгон авч 4-р хэсэгт орсон зөвлөмж 
болон бусад шаардлагатай өөрчлөлтийг 
нэмж тусгасан.

Баримтлах зарчим ба 
зорилтууд

103. Хариуцлагын механизмын зорилго нь 
хараат бус, үр дүнтэй тогтолцоог бүрдүүлэх 
замаар асуудлаа илэрхийлэх, шийдүүлэх, 
мөн АХБ-ны үйл ажиллагааны бодлого, 
журмууд зөрчигдсөнөөс шууд болон бодит 
хохирол учирсан эсвэл учирч болзошгүй 
байгааг хянаж шалгуулах хүсэлт гаргах 
боломжийг АХБ-ны дэмжлэгтэй төслүүдийн 
улмаас эрх ашиг нь хөндөгдсөн хүмүүст 
олгоход оршино. 

104. Хариуцлагын механизм нь (i) АХБ-ны 
хөгжлийн үр нөлөөг нэмэгдүүлэх, төслийн 
чанарыг сайжруулах; (ii) төслийн улмаас 
эрх ашиг нь хөндөгдсөн хүмүүст хариу 
өгөх, бүх оролцогч талуудад шударга 
хандах; (iii) боловсон хүчний тухайд, мөн 
үйл ажиллагаандаа мэргэжлийн болон 
техникийн хамгийн өндөр стандартыг хангаж 
ажиллах; (iv) аль болох хараат бус, ил тод 
байх; (v) өртөг зардлын хувьд үр ашигтай, үр 
дүнтэй байх; мөн (vi) хяналт шалгалт, аудит, 
чанарын хяналт, үнэлгээний зэрэг АХБ-ны 
бусад тогтолцоотой уялдаатай, нэмэлт болж 
нөхөх зориулалттай юм.

105. Хариуцлагын механизм нь “эцсийн 
арга хэрэгсэл” байх болно. АХБ нь анхнаасаа 

Хариуцлагын 
механизмын 
талаар баримтлах 
шинэчилсэн бодлого
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Ерөнхийлөгчид нэн даруй мэдэгдэх ёстой. 
ТТЗ нь АХБ-ны бүх ажилтан, Удирдлагын 
багт хандах эрхтэй бөгөөд хувийн чанартай, 
нууц мэдээллээс бусад, шаардлагатай гэж 
үзсэн, АХБ-ны бүх мэдээллийг авч ашиглах 
эрхтэй. 

110. ТТЗ-ийн албаны ажлын гүйцэтгэлийг 
Ерөнхийлөгч дүгнэнэ. ТТЗ-ийн албаны 
ажлын төлөвлөгөө, төсөв, боловсон хүчний 
асуудал нь АХБ-ны бусад газартай адил 
зарчмаар хийгдэнэ. Асуудал шийдвэрлэх явц 
нь эрэлтээс хамаарсан байдаг учир ажлын 
төлөвлөгөө, төсвийг уян хатан байдлаар 
шийднэ. ТТЗ-ийн албаны хүний болон 
санхүүгийн нэмэлт нөөц шаардлагатай бол 
ажлын хөтөлбөр, төсвийн хүрээний үйл 
явцын дагуу буюу Ерөнхийлөгч шийднэ.32 
Захиргааны үйл ажиллагааг АХБ-ны дүрэм, 
журмын дагуу Төсөв, хүний нөөц, удирдлагын 
тогтолцооны газар (ТХНУТГ) хариуцна.

Нийцлийг хянах зөвлөл

111. Нийцлийг хянах зөвлөл. НХЗ нийт 
3 гишүүнтэй байна. НХЗ-ийн дарга нь орон 
тооны байх ба шаардлагатай үед хагас 
цагаар ажиллах 2 гишүүнтэй байна. НХЗ-
ийн гишүүдийг Захирлуудын зөвлөлийн 
НХХ-ноос нэр дэвшүүлж, Ерөнхийлөгчтэй 
зөвлөлдсөний үндсэн дээр Захирлуудын 
зөвлөл томилно. Захирлуудын зөвлөлийн 
НХХ нь гишүүдийг хайх, сонгон шалгаруулах 
ажлыг удирдан чиглүүлэх бөгөөд тус 
хорооны зүгээс шаардлагатай гэж үзвэл 
хүний нөөцийн мэргэжлийн компанийг авч 
ажиллуулж болно. ТХНУТГ нь захиргааны 
үйл явцыг хариуцна.

112. НХЗ-ийн гишүүн дахин сунгагдах 
эрхгүй, 5 жилийн хугацаатай томилогдоно. 
Зөвлөлийн хоёр гишүүн нь бүсийн гишүүн 
орны иргэд байх ба тэдгээрийн нэг нь 
ХБГО-оос байна. Ажлын хэсгийн 3 дахь 

32  Гомдлын тоо тооцоолсноос илүү ихээр нэмэгдэх тохиолдолд шаардагдах нэмэлт нөөц, хөрөнгийг 
гэрээт ажилтан болон зөвлөх авч ажиллуулах замаар шийдэж болно. 

Хүний болон санхүүгийн нөөц

Асуудал шийдвэрлэх алба

108. Төслийн тусгай зохицуулагчийн 
алба (ТТЗ-ийн алба)-ыг Төслийн тусгай 
зохицуулагч (ТТЗ) удирдах ба уг алба олон 
улсын нэг, үндэсний эсвэл захиргааны 
хоёр ажилтантай байна. ТТЗ нь ерөнхий 
захирлын зэрэглэлтэй тусгай томилгооны 
албан тушаалтан байна. ТТЗ-ийг 
Захирлуудын зөвлөлтэй зөвшилцсөний 
үндсэн дээр Ерөнхийлөгч томилно, ажлаа 
шууд Ерөнхийлөгчид тайлагнана. ТТЗ-ийн 
алба нь өөрийн үйл ажиллагаанд, үүний 
дотор явцын хяналт мониторинг хийхдээ 
АХБ-ны Зөвлөхийг ашиглах журам (2010 онд 
батлагдсан, үе үе шинэчлэгдэж байдаг)-ын 
дагуу техникийн шинжээчдийг зөвлөхөөр 
авч ажиллуулах, мөн АХБ-ны шаардлага 
хангасан бусад арга хэрэгслийг ашиглах 
боломжтой. 

109. ТТЗ-ийг сонгон шалгаруулах шалгуурт 
(i) санал гомдлыг сайтар нягтлан үзэж, 
шударгаар шийдвэрлэх чадвар; (ii) үйл 
ажиллагааны газруудаас хараат бус байдал, 
шударга чанар; (iii) хөгжиж буй улс орнуудын 
хөгжлийн асуудал, амьдралын нөхцөл 
байдлын талаарх зохих мэдлэг; (iv) АХБ 
буюу түүнтэй адилтгах байгууллага, үйл 
ажиллагааны талаарх мэдлэг, туршлага, 
мөн/эсвэл хувийн хэвшилд ажилласан 
туршлага зэрэг багтана. Мөн эвлэрүүлэн 
зуучлах ур чадвартай байх нь давуу тал 
болно. ТТЗ-ийн бүрэн эрхийн хугацаа 3 
жил байх ба 2 жилээр сунгаж болно. ТТЗ 
нь тус ажилд томилогдохоос өмнө хамгийн 
багадаа сүүлийн 5 жилийн хугацаанд 
АХБ-ны үйл ажиллагааны аль нэг газарт 
ажиллаагүй байх ёстой. ТТЗ нь ямар нэг 
хувийн ашиг сонирхол илэрсэн, эсвэл өмнө 
нь хамааралтай байсан төслийн тухайд 
гарсан гомдлыг шийдэхээр бол энэ тухай 
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115. Захирлуудын зөвлөлийн НХХ-ноос 
санал болгож Ерөнхийлөгчтэй зөвлөлдсөний 
үндсэн дээр Захирлуудын зөвлөл нь НХЗ-
ийн даргын цалинг тогтооно. НХЗ-ийн 
даргын жилийн цалингийн өсөлт нь дэд 
ерөнхийлөгчид олгодог цалингийн өсөлтийн 
дундажтай тэнцүү байна. Цагаар ажилладаг 
НХЗ-ийн гишүүдийн ажлын хөлсийг ижил 
төрлийн Хариуцлагын механизмтай 
байгууллагад ажилладаг зөвлөлийн 
гишүүдийн цалингийн жишгээр, эсвэл ажлын 
дадлага, мэдлэг, туршлагыг нь үндэслэн 
тогтооно.

116. НХЗ нь өөрийн ажилд туслуулах 
зорилгоор АХБ-ны Зөвлөхийг ашиглах журам 
(2010 онд батлагдсан, үе үе шинэчлэгдэж 
байдаг)-ын дагуу техникийн шинжээчдийг 
зөвлөхөөр авч ажиллуулж болно, мөн 
АХБ-ны шаардлагад нийцсэн бусад арга 
хэрэгслийг ашиглах боломжтой, үүний 
дотор хяналтын дараах явцын мониторинг 
байж болно. НХЗ нь АХБ-ны бүх ажилтан, 
Удирдлагын багтай харьцах эрхтэй бөгөөд 
хувийн чанартай, хориглосон мэдээллээс 
бусад, НХЗ шаардлагатай гэж үзсэн АХБ-ны 
бүх мэдээллийг ашиглах эрхтэй.

117. Нийцлийг хянах зөвлөлийн алба. 
НХЗ-ийн албаны ажилтнууд НХЗ-д туслана. 
НХЗ-ийн албыг НХЗ-ийн дарга удирдах ба 
олон улсын ажилтан нэг, үндэсний эсвэл 
захиргааны хоёр ажилтантай байна. НХЗ-
ийн албаны олон улсын ажилтан нь НХЗ-ийн 
даргад тайлагнана.

118. НХЗ-ийн албаны ажилтан нь AХБ-ны 
ажилтан байна. Тэдгээрийн ажил эрхлэлтийн 
нөхцөл нь АХБ-ны бусад ажилтны нэгэн адил 
байх бөгөөд АХБ-ны ажилтнуудын мөрддөг 
дүрэм журам, захиргааны тогтоол шийдвэр 
нэгэн адил үйлчилнэ. НХЗ-ийн албаны 
ажилтан нь АХБ-ны бусад газар хооронд 
шилжин ажиллаж болно. ХБҮГ (Хараат бус 
үнэлгээний газар)-ын туршлагаас харахад, 
ажилтнуудын шилжих хөдөлгөөнийг ийнхүү 
уян хатан байлгах нь НХЗ-ыг тусгаарлагдмал 

гишүүн нь бүсийн бус гишүүн орноос байна. 
Зөвлөлийн гишүүдийг сонгон шалгаруулах 
шалгуур үзүүлэлтэд: (i) санал гомдлыг 
сайтар нягтлан үзэж, шударгаар шийдвэрлэх 
чадвар; (ii) Удирдлагын багаас хараат бус, 
шударга байх чадвар; (iii) хөгжиж буй улс 
орнуудын хөгжлийн асуудал, амьдралын 
нөхцөл байдлын талаар зохих мэдлэг; мөн 
(iv) АХБ буюу түүнтэй адилтгах байгууллага, 
үйл ажиллагааны талаарх мэдлэг, туршлага, 
мөн/эсвэл хувийн хэвшилд ажилласан 
туршлага зэрэг багтана.

113. Захирлуудын зөвлөлийн гишүүн, 
гишүүний орлогч, гишүүний зөвлөх, 
Удирдлагын баг, ажилтан ба зөвлөх зэрэг 
нь НХЗ-д ажиллах эрхгүй ба гагцхүү 
АХБ-наас гараад хамгийн багадаа 3 жил 
өнгөрсөн нөхцөлд НХЗ-д ажиллах эрх үүснэ. 
НХЗ-д ажилласны дараа гишүүд цаашид 
AХБ-нд ажилд орохыг хориглоно. НХЗ-ийн 
гишүүдийг хангалтгүй, зохисгүй ажилласан 
гэж үзвэл анх томилогдсон журмын дагуу 
ажлаас нь чөлөөлж болно. НХЗ-ийн гишүүнд 
ямар нэг хувийн ашиг сонирхол илэрсэн 
эсвэл өмнө нь их хэмжээгээр хамааралтай 
байсан төслийг хянах нөхцөл үүссэн 
бол тухайн гишүүнийг уг ажиллагаанаас 
түдгэлзүүлнэ. НХЗ-ийн гишүүнд хувийн 
ашиг сонирхол илэрсэн эсвэл өмнө нь 
хамааралтай байсан төслийн тухайд хяналт 
шалгалт хийх шаардлага үүссэн бол энэ 
тухай Захирлуудын зөвлөлийн НХХ-нд нэн 
даруй заавал мэдэгдэх ёстой.

114. НХЗ нь баримт факт тогтоох үүрэг 
бүхий, НХХ-оор дамжин Захирлуудын 
зөвлөлд шууд тайлагнадаг алба юм. НХЗ-
ийн гишүүд нь ажилтнуудын жилийн ажлын 
гүйцэтгэлийн үнэлгээнд хамрагдахгүй. Харин 
Захирлуудын зөвлөлийн НХХ-ны дарга 
нь хорооны гишүүдтэйгээ зөвлөлдсөний 
үндсэн дээр НХЗ-ийн гишүүдийн жилийн 
гүйцэтгэлийн талаар бичгээр дүгнэлт өгнө. 
Захирлуудын зөвлөлийн НХХ нь НХЗ-
ийн хоёр гишүүний гүйцэтгэлийн үнэлгээ 
гаргахдаа НХЗ-ийн даргаас мэдээлэл авна. 
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ажиллагааны журмын дагуу томилно. Хэрэг 
эрхлэх газар НХХ-нд туслалцаа үзүүлж 
ажиллана.

Гомдол хүлээн авах ажилтан

121. АХБ-ны Захиргааны хэргийн шүүхийн 
гүйцэтгэх нарийн бичгийн даргыг ажилд 
авдагтай адил зарчмаар ГХАА-г ТТЗ-
ийн алба болон НХЗ-ийн алба хамтран 
шалгаруулж авна. ГХАА нь гомдол гаргасан 
хүмүүсийн материалыг цаг алдалгүй хүлээн 
авах орон тооны ажилтан байна. ГХАА нь 
ТТЗ болон НХЗ-ийн даргад тайлагнана. 

Хуулийн зөвлөгөө

122. Ерөнхий Хуульчийн ажлын алба 
нь ТТЗ-ийн алба, ТТЗ, НХЗ-ийн алба, 
НХЗ, 3ахирлуудын зөвлөлийн НХХ болон 
Захирлуудын зөвлөлд доорх асуудлаар 
зөвлөгөө өгч ажиллана. Үүнд, АХБ-ийг үүсгэн 
байгуулсан гэрээ (Дүрэм)34 болон АХБ-ны 
нэгдэн орсон бусад гэрээ хэлцлийн дагуух 
АХБ-ны эрх зүйн байдал, эрх, үүрэгтэй 
холбоотой асуудал, мөн Хариуцлагын 
механизмын талаар баримтлах бодлогын 
хүрээнд асуудал шийдүүлэх, эсвэл нийцлийг 
хянан шалгаж өгөхийг хүссэн аливаа 
өргөдөл, гомдолтой холбоотой АХБ-ны 
хүлээсэн эрх, үүрэг багтана. 

123. Одоогийн практикийн дагуу Ерөнхий 
Хуульчийн ажлын алба нь шаардлагатай 
тохиолдолд холбогдох зээлдэгч улс 
орнуудын хууль тогтоомжийн талаар 
мэргэжлийн зөвлөгөө авах боломжийг НХЗ-т 
олгоно. 

33  ТТЗА-тай нэгэн адил гомдлын тоо тооцоолсноос илүү ихээр нэмэгдэх тохиолдолд шаардагдах 
нэмэлт нөөц, хөрөнгийг гэрээт ажилтан болон зөвлөх авч ажиллуулах замаар шийдэж болно.

34  Азийн хөгжлийн банкийг үүсгэн байгуулах гэрээ, 1966 он, Манила, АХБ.

болохоос сэргийлж, нийцлийн хяналт, 
шалгалт болон үйл ажиллагааны чиг үүргийн 
аль алинд нь мэдлэг, туршлага нэмж, 
баяжуулах ач холбогдолтой.

119. НХЗ-ийн дарга нь НХЗ болон НХЗ-
ийн албаны жилийн ажлын нэгдсэн 
төлөвлөгөө, төсвийг боловсруулах ажлыг 
хариуцна. Жилийн ажлын төлөвлөгөө ба 
төсвийг Ерөнхийлөгчтэй зөвшилцсөний 
үндсэн дээр Захирлуудын зөвлөлийн НХХ 
баталж, Захирлуудын зөвлөлийн Төсвийн 
хяналтын хороо хянана. Үүний дараа 
ажлын төлөвлөгөө ба төсвийн саналыг 
Захирлуудын зөвлөлд батлуулахаар оруулах 
бөгөөд АХБ-ны захиргааны ерөнхий төсвөөс 
тусад нь танилцуулна. Нийцлийг хянан 
шалгах ажиллагааны мөн чанар эрэлтээс 
хамаарсан байдаг учир ажлын төлөвлөгөө, 
төсвийг уян хатан байдлаар шийднэ. НХЗ-
ийн дарга нь шаардлагатай бол НХЗ-ийн 
бусад гишүүнтэй зөвлөлдсөний үндсэн 
дээр хүний болон санхүүгийн нэмэлт нөөц 
хүсэж болно.33 3ахирлуудын зөвлөлийн 
НХХ Ерөнхийлөгчтэй зөвлөлдсөний үндсэн 
дээр, эдгээр нэмэлт нөөцийг зөвшөөрч, 
дараа нь Захирлуудын зөвлөлд танилцуулж 
батлуулна. ТХНУТГ нь НХЗ-ийн албаны 
ажилтантай холбоотой захиргааны асуудлыг 
АХБ-ны удирдамжийн дагуу зохицуулна.

120. 3ахирлуудын зөвлөлийн Нийцлийг 
хянах хороо. НХХ нь Захирлуудын 
зөвлөлийн 6 гишүүнээс бүрдэх ба үүнд, бүс 
нутгийг төлөөлсөн 4 (тэдгээрийн дор хаяж 
3 нь зээлдэгч орноос байх ёстой) гишүүн, 
бус нутгийн бус 2 гишүүн орно. НХХ-ны 
гишүүдийг Захирлуудын зөвлөлийн Үйл 
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Асуудал шийдвэрлэх

126. Асуудал шийдвэрлэх чиг үүрэг нь 
АХБ-ны дэмжлэгтэй төслийн улмаас эрх 
ашиг нь шууд, бодитоор болон сөргөөр 
хөндөгдсөн хүмүүст тусална, ингэхдээ албан 
бус, уян хатан, зөвшилцөлд суурилсан 
арга хэрэгслийг ашиглан, холбогдох бүх 
талуудаас зөвшөөрөл авч, оролцоог хангаж 
ажиллана. Дараах ерөнхий арга барилыг 
ашиглана. Үүнд: (i) зөвлөлдөх уулзалт 
яриа хийх, (ii) мэдээлэл хуваалцах, (iii) 
баримт мэдээг хамтран олж цуглуулах, (iv) 
эвлэрүүлэн зуучлах. ТТЗ нь хурал зарлан 
хуралдуулах, зөвлөлдөх үйл явцыг зохион 
байгуулах, дэмжих, нөхцөл байдал ямар 
байгааг тогтоох зорилгоор баримтыг хянан 
үзэх зэрэг бусад тусгай арга барилыг 
ашиглан асуудлыг шийдвэрлэж болно. 
Асуудал шийдвэрлэх үүрэг нь үр дүн 
гаргахад чиглэсэн байна. Хэн нэгний бурууг 
олж тогтоох, шийтгэхэд бус харин төслийн 
улмаас эрх ашиг нь хөндөгдсөн хүмүүсийн 
асуудлыг шийдвэрлэх арга замыг олоход 
голчлон анхаарна.

127. ТТЗ-ийн асуудал шийдвэрлэх үүргийн 
хүрээнд үйл ажиллагааны газруудын 
асуудлыг шийдвэрлэх дотоод чадварыг 
бэхжүүлэх талаар давхар ажиллана. АХБ-ны 
асуудлыг шийдвэрлэх ерөнхий ур чадвар, 
чиг үүргийг сайжруулахад чиглэгдсэн үйл 
ажиллагааг ТТЗ эрхлэн явуулна.

128. ТТЗ-ийн алба нь:
(i)  асуудал шийдвэрлүүлэхээр ирүүлсэн 

гомдолд боловсруулалт хийнэ;
(ii)  үйл ажиллагааны газраас уг 

гомдолтой холбоотой бүх материалыг 
авна;

(iii)  асуудлыг шийдвэрлэх ажиллагааны 
хүрээнд судлан шинжлэх 
шаардлагатай бүх асуудлын талаар 
бүрэн, цогц ойлголттой болохын 
тулд холбогдох бүх талтай, үүнд 
гомдол гаргагчид, зээлдэгч, тухайн 
улсыг төлөөлж байгаа АХБ-ны 
Захирлуудын зөвлөлийн гишүүн, 

Ажил үүрэг

Гомдол хүлээн авах

124. Гомдол хүлээн авах ажилтан нь:
(i)  Хариуцлагын механизмд хамрагдахыг 

хүсэж буй хүмүүсийн бүх санал 
гомдлыг хүлээн авч, зохих ёсоор авч 
үзнэ;

(ii)  Гомдол гаргагчдыг мэдээллээр 
хангана;

(iii)  Өргөдөл гомдлыг гомдол гаргагчдын 
сонголтыг үндэслэн ТТЗ-ийн 
алба эсвэл НХЗ рүү хуваарилах 
ба худалдан авалт, авилга гэх 
мэт Хариуцлагын механизмын 
хүрээнд хамаарахгүй гомдлыг 
бусад холбогдох газар, алба руу 
шилжүүлнэ;

(iv)  Хэрэв гомдлыг холбогдох талуудад 
(тухайлбал, ТТЗ-ийн алба, НХЗ 
болон үйл ажиллагааны газрууд) 
хуваарилаагүй бол тэдгээрт 
гомдлын хувийг хүргүүлэх ба хэрэв 
гомдол гаргагч өөрийн мэдээллийг 
нууцлахыг хүссэн бол уг хүсэлтийг 
чухалчлахыг анхааруулна;

(v) Гомдлуудыг бүртгэж авна;
(vi)  АХБ-ны олон нийтийн цахим 

хуудасны Хариуцлагын механизмын 
зорилтот хуудсыг ТТЗ-ийн алба, 
НХЗ-ийн алба болон Гадаад 
харилцааны газар (ГХГ)-тай хамтран 
ажиллуулна;

(vii)  ТТЗ-ийн алба, НХЗ-ийн алба бa үйл 
ажиллагааны газрууд руу хандаж 
гомдлуудыг шийдвэрлэж байгаа 
байдал, үйл явцын талаар мэдээлэл 
авах боломжтой байна;

(viii)  Гомдлыг хүлээн авч бүртгэсний 
дараа хаана, хэнд хандах талаарх 
мэдээллийг гомдол гаргагчид  
өгнө;

(ix)  ТТЗ болон НХЗ-ийн даргаас 
даалгасан бусад ажил гүйцэтгэнэ.

125. ГХАА нь бүх ажил үүргийг шударгаар, 
төвийг сахисан байдлаар гүйцэтгэнэ.
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(xi)  Сурсан зүйлсийн талаарх тайланг 
НХЗ-ийн алба, ХБҮГ, БТХГ-тай 
хамтран 3 жил тутам гаргана;37

(xii)  АХБ-ны дотор болон олон нийтийн 
дунд Хариуцлагын механизмыг 
бүхэлд нь таниулах, мөн тодорхой 
сэдвүүдийг онцгойлон мэдээлэл 
сурталчилгааны цогц ажил явуулна;

(xiii)  Мэдээллийн хүртээмж, уялдаа 
холбоо, мэдлэг, мэдээллийн 
цогц байдлыг сайжруулахын 
тулд асуудал шийдвэрлэх болон 
нийцлийг хянан шалгах чиг үүргийн 
талаарх цахим нүүрийг олон нийтэд 
зориулсан АХБ-ны цахим хуудас 
дээрх Хариуцлагын механизмын 
хуудсанд байршуулж ГХАА, НХЗ-
ийн алба болон ГХГ-тай хамтран 
ажиллана, мөн

(xiv)  Асуудал шийдвэрлэх үүргээ үр 
нөлөөтэй, үр ашигтай гүйцэтгэхэд 
шаардагдах бусад үйл ажиллагааг 
явуулна.

129. ТТЗ-ийн албаны асуудал шийдвэрлэх 
үүрэг нь төслийн захиргаа болон үйл 
ажиллагааны газруудын ажлын салшгүй хэсэг 
болох асуудал шийдвэрлэх үүргийг орлохгүй. 
Үйл ажиллагааны газрууд нь төслийн улмаас 
эрх ашиг нь хөндөгдсөн хүмүүстэй харилцах 
анхдагч үүрэг хариуцлагыг хүлээнэ. Үйл 
ажиллагааны газрууд нь хүндрэлтэй асуудал 
үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх, мөн асуудал 
шийдвэрлэх ур чадвараа сайжруулах 
талаар үргэлжлүүлэн ажиллана. ТТЗ-ийн 
үүрэг нь АХБ-ны дэмжлэгтэй төслүүдийн 
хүрээнд АХБ-нд хамааралтай асуудлаар 
хязгаарлагдана. ТТЗ нь хөгжиж буй гишүүн 
орон (ХБГО)-ы дотоод хэрэгт хөндлөнгөөс 
үл оролцох бөгөөд гомдол гаргагч болон 
орон нутгийн Удирдлагын баг хооронд  
зуучлахгүй.

Удирдлагын баг, ажилтнуудтай 
хамтран ажиллана;

(iv)  зөвлөлдөх уулзалт яриаг хялбар 
дөхөм болгох, мэдээлэл хуваалцах 
ажлыг дэмжих, баримт, мэдээ 
хамтран цуглуулах, мөн/эсвэл 
эвлэрүүлэн зуучлах механизм бий 
болгох талаар дэмжиж ажиллана;

(v)  асуудал шийдвэрлэх үйл 
ажиллагааны үр дүнгийн талаар 
Захирлуудын зөвлөл ба бусад 
холбогдох талуудад мэдээлэл өгнө;

(vi)  асуудал шийдвэрлэх үйл 
ажиллагааны явцад тохиролцсон 
залруулах арга хэмжээний 
хэрэгжилтэд хяналт тавина;

(vii)  асуудал шийдвэрлэх явцад 
хуримтлуулсан дотоод, гадаад 
туршлагыг АХБ-ны үйл ажиллагаанд, 
үүний дотор төсөл санаачлах, 
боловсруулах, хэрэгжүүлэх ажилд 
нэгтгэн нэвтрүүлнэ;

(viii)  Үйл ажиллагааны газруудад 
хүндрэл үүсэхээс урьдчилан 
сэргийлэх, асуудал шийдвэрлэх 
үйл ажиллагааны чиглэлээр 
ерөнхий дэмжлэг, туслалцаа 
үзүүлж, зөвлөгөө өгнө, гэхдээ 
үйл ажиллагааны газруудын 
шийдвэрлэж байгаа тодорхой 
тохиолдлуудад дэмжлэг туслалцаа 
үзүүлэхгүй;

(ix)  НХЗ-ийн албатай хамтран 
Хариуцлагын механизмын талаар 
ойлгомжтой, энгийн, тодорхой 
мэдээлэл агуулсан мэдээллийн 
багц боловсруулж, хоёр чиг үүргийн 
тус бүртээ ашигладаг үйл явц, арга 
барилыг онцгойлон дурдана;35

(x)  НХЗ-ийн албатай хамтран 
Хариуцлагын механизмын жилийн 
тайланг36 боловсруулж, хэвлүүлнэ;

35  Мэдээллийн багцад орох гол санаануудыг догол мөр 160-д тусгасан болно.
36  Хариуцлагын механизмын жилийн тайланг (ТТЗ-ийн албаны хэсгийг) Ерөнхийлөгч, (НХЗ-ийн хэсгийг) 

Захирлуудын зөвлөлийн НХХ тус тус батална.
37  НХЗ-ийн дарга, ТТЗ, ХБҮГ-ын ерөнхий захирал болон БТХГ-ийн ерөнхий захирал нар сурсан 

зүйлсийн талаарх тайланг бэлтгэх ажлыг ээлжээр даргалж болно.
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(v)  нийцлийг хянан шалгах явцад бүх 
оролцогч талуудыг оролцуулна;

(vi)  урьдчилсан дүгнэлтийн талаар 
гомдол гаргагчид, зээлдэгч, тухайн 
улсыг төлөөлж буй Захирлуудын 
зөвлөлийн гишүүн, Удирдлагын 
баг, ажилтнуудтай зөвлөлдөнө, 
үүний мөрөөр гарсан аливаа санал, 
шүүмжлэлийг шийдвэрлэнэ;

(vii)  гомдол гаргагчид, зээлдэгч, 
Захирлуудын зөвлөлийн НХХ, 
Удирдлагын баг, холбогдох үйл 
ажиллагааны газруудад тайлангийн 
төслийг хүргүүлнэ;

(viii)  нийцлийг хянан шалгасан эцсийн 
тайланг Захирлуудын зөвлөлд 
хүргүүлнэ;

(ix)  зээлдэгч орон төслийн талбарт очиж 
танилцах хүсэлтэд татгалзсан ч 
нийцлийг хянан шалгах ажиллагааг 
гүйцэтгэж дуусгана (догол мөр 201);

(x)  зөрчлийг арилган, төслийг дүрэм, 
журмыг даган мөрдөж, чанд 
сахиулуулах талаар Удирдлагын 
багаас санал болгосон залруулах 
арга хэмжээнд санал өгнө;

(xi)  Захирлуудын зөвлөлөөс гаргасан 
шийдвэрийн хэрэгжилтэд мониторинг 
хийнэ, мөн явцын хяналт, 
мониторингийн жилийн тайланг 
гаргана;

(xii)  Хариуцлагын механизмын жилийн 
тайланг ТТЗ-ийн албатай хамтран 
боловсруулж, хэвлүүлэн нийтэлнэ 
(тайлбар 36);

(xiii)  Сурсан зүйлсийн талаарх тайланг 
ТТЗ-ийн алба, ХБҮГ, БТХГ-тай 
хамтран 3 жил тутам гаргана;

(xiv)  НХЗ ажлаа явуулахад нь тусламж 
үзүүлэх, хараат бус техникийн 
шинжээчдийн жагсаалт гарган 
хөтөлнө; мөн

(xv) бусад байгууллагын хариуцлагын 
механизмтай хэлхээ холбоо тогтоон 
ажиллана.

Нийцлийн хяналт шалгалт 

130. Нийцлийг хянах зөвлөл. НХЗ нь 
Захирлуудын зөвлөлийн өмнөөс баримт, 
нотолгоог цуглуулдаг алба юм. НХЗ нь 
АХБ-ны дэмжлэгтэй төслийн улмаас 
орон нутгийн иргэдийн эрх ашиг нь шууд, 
бодитоор болон сөргөөр хөндөгдсөн 
гэгдэх төслийн хүрээнд төсөл санаачлах, 
боловсруулах, хэрэгжүүлэх үйл явцад АХБ 
нь үйл ажиллагааны бодлого, журам зэргийг 
зөрчсөн эсэхийг судлан шалгана. Нийцлийг 
хянан шалгах үүргийн хүрээнд зээлдэгч орон, 
хэрэгжүүлэгч байгууллага, хувийн хэвшлийн 
үйлчлүүлэгчийг шалгахгүй. АХБ нь өөрийн 
үйл ажиллагааны бодлого, журмыг мөрдөж 
ажилласан эсэхийг олж тогтооход шууд 
хамааралтай бол эдгээр талуудын үйлдлийг 
авч үзнэ. Нийцлийг хянан шалгах явцад 
хорин саатуулах, мөнгөн дүнгээр торгох гэх 
мэт шүүхийн арга хэмжээг оноохгүй. ТТЗ-
аар асуудал шийдвэрлүүлэх хүсэлтийн 
тухайд нийцлийг хянан шалгуулах хүсэлт нь 
дээд шатны байгууллагад давж заалдаж буй 
үйлдэлд тооцогдохгүй.

131. НХЗ нь:
(i)  нийцлийг хянан шалгаж өгөх гомдлыг 

хүлээн авч боловсруулна;
(ii)   нийцлийг хянан шалгах явцад 

судлан шинжлэх шаардлагатай бүх 
асуудлын талаар бүрэн ойлголттой 
болохын тулд холбогдох бүх талтай, 
үүнд гомдол гаргагчид, зээлдэгч, 
тухайн улсыг төлөөлж байгаа АХБ-ны 
Захирлуудын зөвлөлийн гишүүн, 
Удирдлагын баг, ажилтнуудтай 
хамтран ажиллана; 

(iii)   тухайн төсөл дээр хамтран 
санхүүжүүлэгчээр оролцож буй 
бусад байгууллагын нийцлийг хянах 
механизмын хүрээнд ажиллаж буй 
талуудтай үйл ажиллагаагаа зохих 
хэмжээгээр уялдуулж, зохицуулна;

(iv)  АХБ нь бодлого, дүрэм, журмыг 
мөрдөж ажилласан эсэхийг 
шударгаар, нарийн нягтлан шалгана;
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133. Нийцлийг хянах зөвлөлийн алба.

НХЗ-ийн алба нь:
(i)  НХЗ-ийн ажилд дэмжлэг үзүүлнэ;
(ii)   ТТЗ-ийн албатай хамтран 

Хариуцлагын механизмын талаар 
ойлгомжтой, энгийн, тодорхой 
мэдээлэл агуулсан мэдээллийн 
багц боловсруулж, хоёр чиг үүргийн 
тус бүртээ ашигладаг үйл явц, арга 
барилыг онцгойлон дурдана;

(iii)  АХБ-ны дотор болон олон нийтийн 
дунд Хариуцлагын механизмыг 
бүхэлд нь таниулах, мөн тодорхой 
сэдвүүдийг онцгойлон мэдээлэл 
сурталчилгааны цогц ажил явуулна;

(iv)  Ийнхүү мэдээлэл түгээх, олон 
нийтэд сурталчлах ажил нь төслийн 
хүлээн авагч тал болон холбогдох 
оролцогч талууд, үүний дотор 
иргэний нийгмийн бүлгүүдтэй 
харилцаа холбоог сайжруулах 
зорилгоор хийгдэж буй АХБ-ны үйл 
ажиллагаатай уялдаж байгааг ТТЗ-
ийн алба, үйл ажиллагааны газрууд, 
ТББ-ын төв, ГХГ-тай хамтран 
ажиллаж, баталгаажуулна; 

(v)  Мэдээллийн хүртээмж, уялдаа 
холбоо, мэдлэг, мэдээллийн цогц 
байдлыг сайжруулахын тулд асуудал 
шийдвэрлэх болон нийцлийг хянан 
шалгах чиг үүргийн талаарх цахим 
нүүрийг олон нийтэд зориулсан 
АХБ-ны цахим хуудсан дээрх 
Хариуцлагын механизмын хуудсанд 
байршуулж ГХАА, ТТЗ-ийн алба 
болон ГХГ-тай хамтран ажиллана, 
мөн 

(vi)  Захирлуудын зөвлөл, Удирдлагын 
баг, ТТЗ-ийн алба болон 
ажилтнуудтай хэрэгжүүлэх НХЗ-
ийн харилцаа, уялдаа холбоог 
зохицуулж, хөнгөвчлөнө.

132. НХЗ-ийн дарга нь:
(i)  НХЗ-ийн хийх ёстой ажлын 

жагсаалтад орсон бүх ажил үүргийг 
гүйцэтгэнэ;

(ii)  НХЗ-ийн албыг толгойлох ба НХЗ-
ийн албыг удирдан чиглүүлэх 
хариуцлагыг бүрэн хүлээнэ;

(iii)   НХЗ-ийн алба, мөн түүнчлэн уг 
албаны ажилтан, төсөв, ажлын 
хөтөлбөрийг Захирлуудын зөвлөлийн 
НХХ-ны хяналтан дор үр нөлөөтэй, 
үр ашигтай, хараат бус байдлаар 
удирдаж, АХБ-ны дүрэм, журмыг 
даган мөрдөж ажиллана;

(iv)  Захирлуудын зөвлөлийн НХХ-той 
зөвшилцсөний үндсэн дээр нийцлийг 
хянан шалгах, мониторинг хийх 
ажлыг гүйцэтгэх НХЗ-ийн гишүүнийг 
томилно;

(v)  Захирлуудын зөвлөлийн НХХ-г 
тогтмол (тухайлбал, улиралд нэг удаа) 
мэдээллээр хангана, үүнд нэг удаа 
уг ажлыг Хариуцлагын механизмын 
жилийн тайланг танилцуулахтай 
давхар зохион байгуулж болно;

(vi)  НХЗ, НХЗ-ийн албаны жилийн ажлын 
төлөвлөгөө, төсвийг боловсруулна;

(vii)  оролцогч талуудыг нийцлийг хянан 
шалгах үйл ажиллагаанд татан 
оролцуулж, шалгалтын үр дүнг 
тэдэнд болон олон нийтэд мэдээлнэ;

(viii)  НХЗ-ийн албаны ажлыг мэргэжлийн 
өндөр түвшинд байлгаж, 
бүтээгдэхүүний тухайд чанарын 
өндөр стандартыг тогтоож ажиллана;

(ix)  Захирлуудын зөвлөлөөр баталсан 
НХЗ-ийн албаны ажлын хөтөлбөрийг 
боловсруулж, хэрэгжүүлнэ, мөн НХЗ, 
НХЗ-ийн албаны үйл ажиллагааг 
Захирлуудын зөвлөлийн НХХ-оор 
дамжуулан Захирлуудын зөвлөлд 
тайлагнана;

(x)  Захирлуудын зөвлөлийн НХХ-ноос 
хийдэг НХЗ-ийн гишүүдийн жилийн 
ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээнд хувь 
нэмэр оруулна.
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хүрээний дагуу НХЗ үйл ажиллагаагаа 
явуулж буйг баталгаажуулахад чиглэгдэнэ. 
НХЗ-ийн мониторингийн тайланг хянаснаар 
Захирлуудын зөвлөлийн дэргэдэх НХХ 
нь Хяналт шалгалтын үр дүнгийн мөрөөр 
Захирлуудын зөвлөлөөс баталсан залруулах 
арга хэмжээний хэрэгжилтэд хийсэн 
мониторингийг НХЗ шаардлага хангасан 
хэмжээнд хийсэн гэдгийг баталгаажуулна.

136. Захирлуудын зөвлөл. НХЗ-тэй 
холбоотой Захирлуудын зөвлөлийн гол 
үүрэгт дараах зүйл багтана. Үүнд:

(i)  НХЗ-ийн ажилд Захирлуудын 
зөвлөлийн НХХ-гоор дамжуулан 
хяналт тавих;

(ii)  НХЗ-ийн гишүүдийг Захирлуудын 
зөвлөлийн НХХ-ноос санал болгосны 
дагуу Ерөнхийлөгчтэй зөвшилцөн 
нээлттэйгээр томилох буюу ажлаас 
чөлөөлөх;

(iii)  Нийцлийг хянан шалгах ажлыг 
зөвшөөрөх;

(iv)  НХЗ-ийн Нийцлийг хянан шалгах 
эцсийн тайланг авч хэлэлцэх;

(v)  НХЗ-ийн дүгнэлтүүдийг үндэслэн 
Удирдлагын багаас санал болгож буй 
залруулах арга хэмжээг хэлэлцэж, 
шийдвэрлэх; мөн

(vi)  НХЗ болон НХЗ-ийн албаны жилийн 
ажлын нэгдсэн төлөвлөгөө, төсвийг 
батлах.

АХБ-ны Удирдлагын баг ба ажилтан

137. АХБ-ны Удирдлагын баг, ажилтан нь:
(i)  ТТЗ-ийн алба, НХЗ нь үүрэгт 

ажлаа хийж гүйцэтгэхэд төсөлтэй 
холбоотой мэдээллийг бүрэн авч 
ашиглах боломжоор хангана;

(ii)  ТТЗ-ийн албанд асуудал 
шийдвэрлэхэд нь тусална;

(iii)  нийцлийг хянан шалгах ажилд НХЗ-
тэй шаардлагатай зохицуулалт хийнэ;

134. Захирлуудын зөвлөлийн Нийцлийг 
хянах хороо.

Захирлуудын зөвлөлийн НХХ нь:
(i)  НХЗ-өөс нийтэд мэдээлэхээс 

өмнө НХЗ-ийн нийцлийг хянах 
ажиллагааны ажлын даалгаврын 
саналыг хянана;

(ii)  НХЗ-ийн Нийцлийг хянан шалгах 
тайлангийн төслийг хянан үзнэ;38

(iii)  Хяналт шалгалтын үр дүнгийн 
мөрөөр Захирлуудын зөвлөлөөс 
баталсан залруулах арга хэмжээний 
хэрэгжилтэд хийсэн мониторингийн 
тайлангийн төслийг НХЗ эцэслэн 
гаргахаас өмнө хянана;

(iv)  НХЗ-ийн хяналт шалгалт хийх 
хугацааг шийднэ, тохиргоо хийнэ;

(v)  НХЗ болон НХЗ-ийн албаны 
хамтарсан жилийн ажлын 
төлөвлөгөө, төсвийг хянана, 
зөвшөөрнө;

(vi)  НХЗ-ийн гишүүдийг Ерөнхийлөгчтэй 
зөвшилцөн хайна;

(vii)  НХЗ-ийн бүх гишүүдэд ажлын 
гүйцэтгэлийнх нь талаар бичгээр 
дүгнэлт өгнө;39

(viii)  Зээлдэгч орон НХЗ-д төсөл хэрэгжиж 
буй талбарт очих зөвшөөрөл 
олгоогүй тохиолдолд зээлдэгч 
орны татгалзсан шалтгааны 
талаар Удирдлагын багтай уулзаж 
ярилцана; мөн

(ix)  НХЗ-ийн зүгээс Захирлуудын 
зөвлөлтэй Хариуцлагын механизмын 
талаар харилцах, яриа хэлцэл 
өрнүүлэхэд гол холбох үүргийг 
хэрэгжүүлэн ажиллана.

135. Ажлын даалгаврын саналыг хянан 
үзэх, нийцлийн шалгалтын тайлангийн 
төслийг хянах Захирлуудын зөвлөлийн 
НХХ-ны үүрэг нь Хариуцлагын механизмын 
талаар баримтлах бодлогод заасан хамрах 

38  Догол мөр 160-д мэдээллийн багцад орох гол санаануудыг харуулсан.
39  НХЗ-ийн даргын саналыг бусад гишүүний саналд харгалзан оруулна.
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хүмүүсээс хэний нэр дээр гомдол мэдүүлж 
буйг үнэн зөв, тодорхой бичсэн байхаас 
гадна эрх бүхий байгууллагаас тухайн 
төлөөлөх эрхийг итгэмжилсэн нотолгоог 
ирүүлсэн байх ёстой.

139. Нийцлийг хянах тухайд, АХБ-ны 
дэмжлэгтэй төсөл дээр АХБ үйл ажиллагааны 
бодлого, журмыг ноцтой зөрчсөн гэгдэх 
онцгой тохиолдолд эхний ээлжинд 
Удирдлагын багт асуудлаа мэдэгдсэний 
дараагаар АХБ-ны Захирлуудын зөвлөлийн 
нэг ба түүнээс дээш тооны гишүүн гомдол 
мэдүүлж болно. Эдгээр зөрчил нь төсөл 
хэрэгжиж буй улсад, эсвэл зээлдэгч улстай 
хөрш зэргэлдээ орших улсад амьдарч 
байгаа олон нийт, тодорхой бүлэг хүмүүст 
сөрөг нөлөө үзүүлж шууд ба бодит хохирол 
учруулсан, эсвэл учруулж болзошгүй байх 
ёстой. Захирлуудын зөвлөлийн гишүүний 
мэдүүлсний үндсэн дээр хийгдэх нийцлийн 
хяналт нь Захирлуудын зөвлөлийн 
гишүүдийн АХБ-ны бодлого, журмыг хянах 
эрхэнд нөлөөлөхгүй бөгөөд уг эрхийг 
хязгаарлахгүй.

140. Нийцлийг хянан шалгах ажил нь зөвхөн 
АХБ-ны дэмжлэгтэй төсөлд хамаарна.40 
ТТЗ, НХЗ-ийн алинд нь ч мэдүүлсэн гомдол 
нь зээлдэгч болон АХБ хоорондоо өөрөөр 
тохиролцоогүй нөхцөлд тухайн төслийг 
санаачлах, боловсруулах, хэрэгжүүлэхийг 
зогсоохгүй, өөр ямар нэг байдлаар 
нөлөөлөхгүй.

Хамрах хүрээ ба гомдлыг хүлээн 
авахгүй байх нөхцөл

141. Асуудал шийдвэрлэх чиг үүрэг. 
Асуудал шийдвэрлэх үүрэг нь үр дүн 
гаргахад чиглэсэн байна. Хэн нэгний бурууг 
олж тогтоох, шийтгэхэд бус харин төслийн 
улмаас эрх ашиг нь хөндөгдсөн хүмүүсийн 

(iv)  зээлдэгчтэй зөвлөлдсөний үндсэн 
дээр НХЗ-ийн дүгнэлтүүдийг 
үндэслэн төслийг дүрэм журамд 
нийцүүлэх талаар хэрэгжүүлэх 
залруулах арга хэмжээг санал 
болгоно;

(v)  ТТЗ-ийн алба, НХЗ болон НХЗ-
ийн албанд ажлын айлчлал хийхэд 
нь туслана, шаардлагатай бусад 
дэмжлэг, туслалцаа үзүүлнэ;

(vi)  гомдол гаргагч асуудлаа 
үйл ажиллагааны газартай 
шийдвэрлүүлэх талаар хүчин 
чармайлт гаргаагүй, шаардлага 
хангаагүйгээс үйл ажиллагааны 
газарт шилжүүлсэн гомдлын явцыг 
хянах;

(vii)  асуудал гарахаас урьдчилан 
сэргийлэх, асуудлыг шийдвэрлэхэд 
оролцоно, АХБ-ны үйл ажиллагааны 
бодлого, журмыг даган мөрдөхийг 
баталгаажуулж ажиллахыг эрмэлзэнэ.

Хангагдсан байх шаардлага 

Хэн гомдол мэдүүлж болох вэ?

138. Асуудал шийдвэрлэх болон нийцлийг 
хянах албаны аль алинд гомдлыг : (i) 
АХБ-ны дэмжлэгэтэй төсөл хэрэгжүүлж буй 
зээлдэгч улс эсвэл зээлдэгч улстай хөрш 
зэргэлдээ орших улсад оршин суух, төслийн 
улмаас шууд, бодитоор, сөргөөр өртсөн 
хоёр ба түүнээс дээш тооны бүлэг хүмүүс; 
(ii) төслийн улмаас эрх ашиг нь хөндөгдсөн 
хүмүүсийн орон нутгийн төлөөлөгч; (iii) 
орон нутгийн төлөөлөгч байхгүй онцгой 
нөхцөлд, мөн ТТЗ эсвэл НХЗ зөвшөөрсөн 
тохиолдолд, орон нутгийн бус төлөөлөгч 
зэрэг талууд мэдүүлж болно. Хэрэв гомдлыг 
төлөөлөгчөөр дамжуулан мэдүүлж буй бол 
төслийн улмаас эрх ашиг нь хөндөгдсөн 

40  “АХБ-ны дэмжлэгтэй төсөл” гэх нэр томьёо нь АХБ-наас санхүүжсэн эсвэл санхүүжих, эсвэл удирдан 
явуулсан эсвэл удирдан явуулах төслийг илэрхийлж байгаа ба засгийн газрын болон засгийн газрын 
бус төслийн аль алиныг хамааруулна.
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ажиллагаатай холбоотой гаргасан 
шийдвэрийн тухайд;

(vii)  АХБ-ны дэмжлэгтэй төсөл дээрх 
эсвэл АХБ-ны ажилтантай холбоотой 
залилан, авлигын асуудлаар;

(viii)  АХБ-ны одоо мөрдөгдөж байгаа 
бодлого, журмын зохистой, 
тохиромжтой эсэх тухайд;

(ix)  АХБ-ны Давж заалдах хороо, 
АХБ-ны захиргааны хэргийн шүүхэд 
харьяалагдах, эсвэл АХБ-ны Хүний 
нөөцтэй холбоотой асуудлаар; мөн/
эсвэл

(x)  АХБ-ны үйл ажиллагааны 
холбогдолтой бус захиргаа, санхүү 
зэрэг асуудлаар.

143. Асуудал шийдвэрлэх алба нь НХЗ-өөр 
шийдэгдэж байгаа, эсвэл хэдийн шийдэгдсэн 
асуудлыг авч үзэхгүй (үүнд нийцлийн хяналт 
шалгалт хийгдэж дуусан асуудал мөн 
багтана), гэхдээ НХЗ авч үзэхээс татгалзсан 
бол Асуудал шийдвэрлэх алба гомдлыг авч 
үзэж болно. 

144. Хариуцлагын механизмын талаар 
баримтлах бодлого нь гомдол гаргагчдыг 
Хариуцлагын механизмд хандахаас өмнө 
урьдчилсан байдлаар төслийн түвшинд 
Гомдол барагдуулах механизмаар 
дамжуулан асуудлаа шийдвэрлүүлэхийг 
эрэлхийлсэн байхыг шаардахгүй. Гэхдээ 
асуудлыг газар дээр нь түргэн шуурхай 
шийдвэрлэх явдлыг хангах үүднээс гомдол 
гаргагчийг эхлээд төслийн түвшинд гомдол 
барагдуулах механизмд хандаж асуудлаа 
шийдвэрлүүлэхийг дэмжинэ.

145. Нийцлийг хянах чиг үүрэг. НХЗ нь 
АХБ-ны дэмжлэгтэй төслийг санаачлах, 
боловсруулах, хэрэгжүүлэх явцад АХБ 
үйл ажиллагааны бодлого, журмаа мөрдөн 
ажиллаагүйгээс гомдол гаргагчид шууд ба 

асуудлыг шийдвэрлэх арга замыг олоход 
голчлон анхаарна. Асуудал шийдвэрлэх ажил 
үүргийн хамрах хүрээ нь нийцлийг хянан 
шалгах үүргээс илүү өргөн байна. АХБ-ны 
дэмжлэгтэй хэрэгжиж байгаа төслийн улмаас 
шууд, бодитоор болон сөргөөр өртсөн 
эсвэл өртөж болзошгүй гэж үзэж байгаа 
бүх хүн асуудал шийдвэрлэх ажил үүргийг 
ашиглаж болно, үүнд АХБ-ны бодлого, 
журам зохих ёсны дагуу мөрдөгдсөн эсэхийг 
харгалзахгүй. Гэхдээ асуудал шийдвэрлэх 
үүрэг нь гагцхүү АХБ-ны дэмжлэгтэй 
төслийн хүрээнд АХБ-тай холбоотой гарсан 
асуудлаар хязгаарлагдана.

142. Гомдлыг дараах тохиолдолд хүлээж 
авахгүй. Үүнд:

(i)  АХБ-ны дэмжлэгтэй төслийг 
санаачлах, боловсруулах, 
хэрэгжүүлэх явцад АХБ-ны зүгээс 
хийсэн үйлдэл, эс үйлдэлтэй 
холбоогүй;

(ii)  Гомдол гаргагч холбогдох асуудлаа 
шийдвэрлэхийн тулд өөрөө хүчин 
чармайлт гарган, үйл ажиллагааны 
газартай хамтран ажиллаагүй;

(iii)  ТТЗ өмнө нь хэлэлцсэн асуудал 
бол, гэхдээ мөн өмнө нь байгаагүй, 
шинэ нотлох баримт олдсон, мөн уг 
гомдлыг нь өмнөхтэй нь шууд нэгтгэн 
үзэх боломжтой бол гомдлыг хүлээж 
авна;

(iv)  АХБ-ны дэмжлэгтэй төслийн хувьд 
зээл, тусламж хаагдсанаас хойш 2 
буюу түүнээс дээш жил өнгөрсөн;41

(v)  Чухал биш, буруу сэдэлтэй, аар 
саархан, өрсөлдөөнд давуу байдал 
олох гэсэн бол;

(vi)  АХБ, зээлдэгч эсвэл хэрэгжүүлэгч 
байгууллага, хувийн хэвшлийн 
сектор зэрэг нь бараа бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээ, үүний дотор зөвлөх 
үйлчилгээний худалдан авах 

41  Олон талт санхүүжилтийн механизм, нэмэлт санхүүжилт, бодлогын зээл гэх мэт хөтөлбөрт 
тулгуурласан үйл ажиллагаанд санхүүжилт олгосноор хязгаарлаж болно. Төсөл дууссан хэдий ч 
хүүгийн төлбөр, санхүүгийн тайлан зэргээс үүдэн дуусах хугацааг заагаагүй төслүүдийн хувьд төсөл 
дуусан өдрөөс хойш хоёр жилийн дотор гэж хязгаарладаг.
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ажиллагааны бодлого, журмаа мөрдөж 
ажиллаагүй, (iii) ийнхүү мөрдөж ажиллаагүй 
нь хор, хохирол учрах шалтгаан болсны 
нотолгоог гаргуулах ёстой.

148. Aсуудал шийдвэрлэх үүргээс хасагдсан 
бүх гомдол догол мөр 142-ийн (iii)-аас бусад 
тохиолдолд нийцлийг хянан шалгуулах 
үүргээс ч мөн хасагдана. Үүнээс гадна, 
нийцлийг хянан шалгах үүргийн зориулалтын 
улмаас дараах гомдлыг мөн авч үзэхгүй:

(i)  зээлдэгч, хэрэгжүүлэгч байгууллага 
эсвэл боломжит зээлдэгч зэрэг 
бусад талын хариуцлагад хамаарах 
үйлдэлтэй холбоотой гомдол, гэхдээ 
эдгээр талуудын ажиллагаа нь АХБ-ны 
үйл ажиллагааны бодлого, журмын 
мөрдөлттэй шууд холбогдолтой бол 
гомдлыг авч үзэж болно;

(ii)  АХБ-ны бодлого, үйл ажиллагааны 
журмыг зөрчсөнтэй холбоогүй гомдол;

(iii)  асуудал шийдвэрлэх үүргийн дагуу 3 
дахь алхам хүртэл ТТЗ-ийн авч үзэж 
байгаа гомдол (догол мөр 164–173);

(iv)  тухайн хөгжиж буй гишүүн орны 
засгийн газрын бодлого, журам, 
хуультай холбоотой гомдол, эдгээр 
нь АХБ-ны үйл ажиллагааны 
бодлого, журмын мөрдөлттэй шууд 
холбогдолгүй бол;

(v)  НХЗ-өөр өмнө нь шийдэгдсэн 
асуудлыг авч үзэхгүй, гэхдээ гомдол 
гаргагч өмнө нь байгаагүй шинэ 
нотлох баримтыг олсон, мөн тухайн 
гомдлыг өмнөх гомдолтой нэгтгэх 
боломжтой бол гомдлыг авч үзэж 
болно.

149. АХБ-ны бодлого журмууд нь бусад 
байгууллагын бодлого журмуудыг шууд иш 
татан ашиглаж байгаагаас бусад тохиолдолд 
НХЗ нь бусад байгууллагын бодлого, журмыг 
авч үзэхгүй.

бодит хор хохирол учирсан эсэхийг шалгана. 
Хяналт шалгалтын ажлын цар хүрээ нь 
АХБ-ны үйл ажиллагааны бодлого, журам 
АХБ-ны дэмжлэгтэй төслийг санаачлах, 
боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд хэрхэн 
холбогдож байгаагаар тодорхойлогдоно. 
Тухайн гомдол нь одоо хэрэгжиж буй 
төслийн тухайд эсвэл боловсруулагдаж буй 
төслийн тухайд гарсан эсэхээс шалтгаалан 
холбогдох үйл ажиллагааны бодлого, 
журмыг ашиглана. Боловсруулагдаж буй 
“санал болгосон төсөл” гэдэг нь бэлтгэгдэж 
байгаа боловч Захирлуудын зөвлөл эсвэл 
Ерөнхийлөгчөөр хараахан батлагдаагүй 
байгаа төслийг хэлнэ. “Хэрэгжиж буй 
төсөл” гэдэг нь Захирлуудын зөвлөл эсвэл 
Ерөнхийлөгч (Захирлуудын зөвлөлийн 
даалгаврын дагуу )-өөр батлагдсан төслийг 
хэлнэ. Санал болгосон төслийн хугацааны 
хувьд, НХЗ-д гомдол мэдүүлж байх үед 
мөрдөгдөж буй бодлого, журмууд хамаарна. 
Хэрэгжиж буй төслийн хугацааны хувьд, 
холбогдох төсөл, журам, бодлогын баримт 
бичигт өөрөөр заагаагүй бол тухайн 
төслийг Захирлуудын зөвлөл эсвэл 
Ерөнхийлөгч баталсан үеийн бодлого, 
журмууд хамаарна.

146. Захирлуудын зөвлөл бодлогыг 
нийцлийн хяналт шалгалтаар оруулах 
үйл ажиллагааны бодлого мөн эсэхийг 
шийднэ,42 харин НХЗ нь хяналт шалгалтыг 
хэрэгжүүлснээр тухайн үйл ажиллагааны 
бодлого, дүрэм журмын аль хэсэг нь 
мөрдөгдөөгүйг тодорхойлно. Хяналт, 
шалгалт хийх АХБ-ны үйл ажиллагааны 
бодлого, журмуудад удирдамж, түүнтэй 
ижил төстэй баримт бичиг, мэдэгдэл  
орохгүй.

147. НХЗ нь нэгэн зэрэг (i) АХБ-ны 
дэмжлэгтэй төслөөс үүдэн шууд, бодит 
хор, хохирол гарсан, (ii) АХБ-ны зүгээс үйл 

42  Бодлого нь Хариуцлагын механизмд хамаарах эсэхийг тухайн бодлогыг Захирлуудын зөвлөлөөр 
хэлэлцүүлэхээр өргөн барих үед ерөнхийд нь заасан байдаг. АХБ-ны Үйл ажиллагааны гарын 
авлагад тухайн баримт бичгийн тодорхой бүлэг хэсэг нь нийцлийн хяналтад хамаарах эсэхийг 
тодорхой заасан байдаг.
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(v)  АХБ-ны дэмжлэгтэй төслийн нэр, 
байршил зэргийг оруулсан товч 
танилцуулга;

(vi)  АХБ-ны дэмжлэгтэй төслөөс гомдол 
гаргагчид учирсан болон учирч 
болзошгүй шууд ба бодит хохирлын 
тодорхойлолт;

(vii)  гомдол гаргагч эхний ээлжинд үйл 
ажиллагааны холбогдох газарт 
хандан асуудлыг шийдвэрлүүлэх 
талаар гаргасан хүчин чармайлт, 
гарсан үр дүн;

(viii)  хэрэв хандсан бол, гомдол гаргагч 
ТТЗ-ийн албанд хандан асуудал 
шийдвэрлүүлэх талаар гаргасан 
хүчин чармайлт, гарсан үр дүн.

152. Гомдол гаргагчид нь дараах нэмэлт 
мэдээллийг ирүүлж болно. Үүнд:

(i)  ямар учраас гомдол гаргагч нь 
АХБ-ны дэмжлэгтэй төслийг 
санаачлах, боловсруулах болон 
хэрэгжүүлэх явцад АХБ дүрэм, 
журмаа даган мөрдөөгүйгээс шууд 
ба бодит хор хохирол учирсан эсвэл 
учрах магадлалтай гэж үзэж байгаа 
талаарх тайлбар;

(ii)  АХБ-ны дэмжлэгтэй төслийг 
санаачлах, боловсруулах ба 
хэрэгжүүлэх явцад АХБ-ны чухамхүү 
ямар бодлого, журмын дагаж 
мөрдөөгүй тухай тайлбар;

(iii)  төслийн түвшинд гомдол барагдуулах 
механизмаар дамжуулан асуудлаа 
шийдүүлэх талаар гомдол гаргагчийн 
гаргасан хүчин чармайлт, түүний үр 
дүнгийн тайлбар;

(iv)  гомдол гаргагчийн хүсэж буй үр дүн, 
эсвэл Хариуцлагын механизмаар 
дамжуулан АХБ нь ямар арга хэмжээ 
авах ёстой, ямар туслалцаа үзүүлэх 
ёстой тухай тайлбар; 

(v)  холбогдох бусад мэдээ мэдээлэл, 
шаардлагатай баримт бичгийн хамт. 

Гомдол хэрхэн гаргах вэ?

150. Гомдлыг бичгээр үйлдэж, болж 
өгвөл ГХАА-д хаягласан байна. Гомдлыг 
шуудангаар, цахим шуудангаар, факсаар 
илгээж, эсвэл АХБ-ны төв байранд 
өөрийн биеэр ирж ГХАА-д мэдүүлж болно. 
Хариуцлагын механизмд хандах хүсэлтэй 
хүмүүсийн гомдлыг АХБ-ны бүх суурин 
төлөөлөгчийн газруудаар дамжуулан хүлээн 
авах бөгөөд тэдгээр нь гомдлыг ГХАА-д 
шилжүүлнэ. Хариуцлагын механизмын 
ажлын хэл нь англи хэл боловч гомдлыг 
AХБ-ны хөгжиж буй гишүүн орны албан ёсны 
эсвэл үндэсний аль нэг хэл дээр мэдүүлж 
болно. Гомдлыг англи хэлнээс өөр хэлээр 
мэдүүлсэн тохиолдолд түүнийг орчуулахад 
нэмэлт хугацаа шаардагдана. Гомдол 
гаргагч хэн болохыг нууцална, гагцхүү 
гомдол гаргагч өөрөө зөвшөөрсөн бол ил 
болгож болно. Гэхдээ нэр, хаяггүй гомдлыг 
хүлээн авахгүй.43

151. Гомдолд дараах зүйлийг тодорхой заах 
ёстой. Үүнд:

(i)  Гомдол гаргагч болон түүнийг 
төлөөлөх хүмүүсийн овог, нэр, 
албан тушаал, хаяг, холбоо барих 
мэдээлэл;

(ii)  гомдлыг төслийн улмаас эрх ашиг 
нь хөндөгдсөн хүмүүсийн нэрийн 
өмнөөс төлөөлөгч гаргаж байгаа 
бол гомдлын эзэн хүний талаар 
дэлгэрэнгүй мэдээлэл, мөн эрх бүхий 
байгууллагаас түүнийг төлөөлөх 
эрхийг итгэмжилсэн нотолгоо байх 
хэрэгтэй.

(iii)  гомдол гаргагч өөрийн нэр, хэн 
болохыг нууцлахыг хүсч байгаа бол 
уг хүсэлтээ тодорхой заана.

(iv)  гомдол гаргагч нь ТТЗ-ийн албаар 
асуудал шийдвэрлүүлэх эсвэл НХЗ-
өөр хяналт шалгалт хийлгүүлэх 
хүсэлтэй гэдгийгээ заана;

43  Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн нэр хувийн мэдээллийг нууцлахгүй, ил тод байдлыг хангах үүднээс 
нийтэд дэлгэж болно.
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мэдэгдэж, гомдол гаргасан захидлын 
хуулбарыг хавсаргана. ГХАА гомдлыг 
холбогдох талуудад хүргүүлэхдээ гомдол 
гаргагч нь нууцлалыг хадгалах шаардлагагүй 
гэж заагаагүй л бол гомдол гаргагч нь хэн 
болохыг (тухайлбал, гомдол гаргагчийн нэрийг 
дарах зэргээр) нууцлах арга хэмжээг авна. 
ГХАА нь АХБ-ны холбогдох бүх талд гомдол 
гаргагчийн хүссэний дагуу хувийн нууцлалыг 
нь хадгалахыг онцлон анхааруулна. ГХАА 
хүлээн авснаас хойш 2 хоногийн дотор 
гомдлыг Хариуцлагын механизмын цахим 
хуудсанд бүртгэнэ. Энэ бүртгэл нь захиргааны 
алхам бөгөөд ингэснээр гомдлыг асуудал 
шийдвэрлэх эсвэл нийцлийг хянан шалгах 
ажиллагаанд хамрагдах шаардлага хангасан 
гэж үзэх үндэслэл болохгүй эсвэл хамруулах 
болсныг илтгэхгүй.

156. Алхам 2: Гомдлыг хүлээн авснаа 
мэдэгдэх. Гомдол хүлээн авснаас хойш 2 
хоногийн дотор ГХАА гомдол хүлээн авснаа 
гомдол гаргагчид мэдэгдэж, Хариуцлагын 
механизмын мэдээллийн багцыг хүргүүлнэ. 
Гомдол хүлээн авсан гэж ГХАА мэдэгдсэнээс 
хойш гомдол гаргагч 21 хоногийн дотор 
асуудал шийдвэрлэх эсвэл нийцлийг хянан 
шалгуулах ажиллагааны тухайд хийсэн 
сонголтоо өөрчилж болно гэдгийг мэдэгдэнэ. 
Мөн гомдлын мэдүүлэгт сонголт нь тодорхой 
бус байвал ГХАА тодруулах хүсэлт тавина.

157. Алхам 3: Гомдлыг хуваарилах. 
Гомдол гаргагч асуудал шийдвэрлэх 
эсвэл нийцлийг хянан шалгуулах сонголт 
хийх эцсийн хугацаа өнгөрснөөс хойш 5 
хоногийн дотор ГХАА гомдлыг аль алба руу 
хуваарилах шийдвэр гаргаж,

(i)  гомдол гаргагч асуудал шийдвэрлэх 
үүргийг сонгосон бол ТТЗ-руу;

(ii)  АХБ-ний бодлого, журмыг даган 
мөрдсөн эсэхийг хянан шалгуулах 
бол НХЗ-ийн даргад;

(iii)  худалдан авалт, авлига гэх мэт 
Хариуцлагын механизмын эрх 
үүргээс гадуур санал гомдлыг АХБ-ны 
бодлого, журмын дагуу хариуцах 
газар, нэгж рүү тус тус илгээнэ.

Гомдлыг боловсруулах нь

153. Гомдол гаргагч нь асуудал шийдвэрлэх 
алба эсвэл нийцлийг хянах албаны алинд 
хандахаа шийднэ. Асуудал шийдвэрлэх 
албанаас татгалзаж, Нийцлийг хянах албанд 
хандаж болно. Хэрэв гомдол гаргагч даган 
мөрдөлтийн асуудлаар ноцтой зөрчил байна 
гэж үзвэл асуудал шийдвэрлэх үйл явцын 3 
дахь алхам дууссаны дараа (догол мөр 170–
173) нийцлийн хяналт шалгалт хийлгүүлэх 
хүсэлт гаргаж болно. Гомдол гаргагч асуудал 
шийдвэрлэх эсвэл нийцлийг хянан шалгах 
үйл явцыг хэдийд ч зогсоож болно. Гэхдээ 
гомдол гаргагч нийцлийг хянан шалгах үйл 
явцын үеэр асуудал шийдвэрлэх ажиллагаа 
руу шилжиж болохгүй ба нийцлийг хянах үйл 
ажиллагаа хийгдэж дууссан бол Асуудал 
шийдвэрлэх албанд хүсэлт гаргаж болохгүй. 
Гомдол гаргагч асуудал шийдвэрлэх эсвэл 
нийцлийг хянан шалгах үйл ажиллагаа 
явагдаж байх үеэр нэмэлт баримт, нотолгоо 
гаргаж өгч болно. Харин гомдол гаргагч 
өмнө мэдүүлсэн гомдлоос өөр асуудал 
мэдүүлэх бол шинээр гомдол гаргах явцын 
дагуу хийгдэнэ. ТТЗ-ийн алба, НХЗ нь 
ирүүлсэн гомдол зохих шаардлагыг хангаж 
буй эсэхийг тус тусдаа хараат бус байдлаар 
тодорхойлно. ТТЗ-ийн алба, НХЗ гомдолтой 
холбоотой мэдээлэл, дүн шинжилгээг 
хоорондоо солилцож, бүрэн хуваалцана.

154. Авч хэрэгжүүлэх тодорхой алхмуудыг 
155–195 дугаар догол мөрд танилцуулсан 
болно. Өөрөөр заагаагүй бол “өдөр” гэдэг 
нэр томьёог ажлын өдөр гэж ойлгоно.

Гомдол хүлээн авах нь

155. Алхам 1: Гомдлыг хүлээн авч 
бүртгэх. Гомдол гаргагч эсвэл түүний 
төлөөлөгч гомдлыг ГХАА-д мэдүүлнэ. 
Хариуцлагын механизмд хандсан хүмүүсийн 
гомдлыг АХБ-ны аль нэг газар, нэгжид 
ирүүлсэн тохиолдолд гомдлуудыг ГХАА-д 
шилжүүлнэ. ГХАА нь гомдол хүлээн авснаас 
хойш 2 хоногийн дотор ТТЗ, НХЗ-ийн дарга, 
үйл ажиллагааны холбогдох газруудад 



Хариуцлагын механизмын талаар баримтлах бодлого 2012

40

хүлээн авч байгаа гомдлын нэгэн адилаар 
авч үзэх болно.

161. Алхам 4: Гомдол гаргагчид мэдэгдэх. 
Гомдлыг холбогдох талд шилжүүлснээс 
хойш 2 хоногийн дотор ГХАА гомдол 
гаргагч ба түүний төлөөлөгчид гомдлыг 
хааш нь шилжүүлсэн тухай, мөн дараагийн 
алхмуудад хэнд хандах талаар мэдэгдэнэ.

Асуудал шийдвэрлэх чиг үүрэг

162. Асуудал шийдвэрлэх үйл ажиллагаа 
гомдлыг хүлээн авсан өдрөөс хойш 
залруулах арга хэмжээг тохирох хүртэл 
180 хоног үргэлжлэхээр тооцно. Энэ 
хугацаанд орчуулах, баримт мэдээллийг 
нэмж цуглуулах, талууд өөрийн асуудлаа 
шийдвэрлэхэд зарцуулах хугацаа зэргийг 
оруулахгүй. Асуудлыг шийдвэрлэхдээ 
ТТЗ төслийн түвшний гомдол барагдуулах 
механизм ба/эсвэл үйл ажиллагааны газар, 
нэгжүүдийг ашиглаж болно.

163. Алхам 1: Шаардлага хангасан 
эсэхийг тодорхойлох. Гомдлыг хүлээн 
авсны дараа ТТЗ гомдлыг судалж үзээд 
ГХАА-наас гомдлыг хүлээн авснаас хойш 
21 хоногийн дотор шаардлага хангасан 
эсэхийг тодорхойлно.44 Үүнд дараах нөхцөл 
хангагдсан эсэхийг тогтооно: (i) тухайн 
гомдол бүх шалгуур, хамрах хүрээний 
шаардлагыг хангасан, мөн гомдлыг хүлээж 
авахгүй хасагдах нөхцөлд хамаарахгүй 
(догол мөр 141–143); (ii) ТТЗ нь өөрийнх нь 
үзэмжээр тухайн асуудалд оролцож ажиллах 
нь хэрэгтэй, чухал юм байна гэж үзэж байгаа.

164. Гомдол нь шаардлага хангасан эсэхийг 
тодорхойлохын тулд гомдол гаргагч өмнө 
нь үйл ажиллагааны холбогдох газартай 
хамтран ажиллаж, асуудлаа шийдвэрлүүлэх 
талаар зохих хүчин чармайлт гаргасан 
эсэхийг ТТЗ шалгаж үзнэ. Хэрэв гомдол 
гаргагч ийм хүчин чармайлт гаргаагүй бол 

158. ГХАА нь АХБ-ны холбогдох бүх газар, 
нэгж, үүний дотор ТТЗ, НХЗ-ийн дарга, үйл 
ажиллагааны холбогдох газарт гомдлыг 
чухамхүү аль албанд шилжүүлэх болсон 
тухайгаа мэдэгдэнэ. ГХХА-ны шийдвэрийг 
эсэргүүцэж байгаа, эсвэл шийдвэртэй 
холбоотой асуудал байгаа бол тэдгээрийг 
илэрхийлэх 3 хоногийн хугацааг холбогдох 
талуудад олгоно. Татгалзах, эсэргүүцэх зүйл 
байхгүй бол ГХАА нь гомдлыг холбогдох 
талд шилжүүлж, бусад талд хуулбарыг нь 
хүргүүлнэ.

159. Асуудал шийдвэрлүүлэх эсвэл 
нийцлийг хянан шалгуулах хүсэлтийн алийг 
нь сонгохоо тодорхой заагаагүй, эсвэл 
АХБ-ны аль нэг тал нь ГХАА-ны гомдлыг аль 
алба руу шилжүүлэх талаарх шийдвэрийг 
эсэргүүцсэн бол ГХАА гомдлыг гомдол 
гаргагчид буцаана (догол мөр 157–158).

160. ГХАА тодруулга хийлгэхээр гомдлыг 
гомдол гаргагчид буцаахдаа, ГХАА 
АХБ-ны Хариуцлагын механизмын тухай 
мэдээллийн багцыг хамт хүргүүлнэ. 
Мэдээллийн багцад асуудал шийдвэрлүүлэх 
ба нийцлийг хянан шалгуулах хоёрын 
алийг нь сонгож болох талаар зөвлөнө. 
Ингэхдээ асуудал шийдвэрлүүлэх үүрэг нь 
гарсан асуудлыг газар дээр нь шийдэх, мөн 
асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэгддэг бол, 
нийцлийг хянан шалгах үүрэг нь АХБ үйл 
ажиллагааныхаа бодлого, журмыг мөрдөж 
ажилласан эсэхийг хянан шалгадаг гэсэн 
хоёр үүргийн ялгааг онцлон тайлбарлаж 
өгнө. Tөслийн нийцлийг хангуулах арга 
хэмжээ нь (хэрэв байгаа бол) хор, хохирлыг 
бууруулж ч болно, бууруулахгүй ч байж 
болно. Мэдээллийн багцад энэ хоёр үүрэг 
үйл явцыг ямар ялгаатайг мөн тайлбарласан 
байна. ГХАА явуулсан захидлын огнооноос 
хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор хариу 
өгөх боломжийг гомдол гаргагчид олгоно. 
Хэрэв гомдол гаргагч энэ хугацаанд хариу 
ирүүлээгүй бол түүний гомдлыг шинээр 

44  Гомдлыг НХЗ-өөс ТТЗ-д шилжүүлэх нь гомдлыг шаардлага хангасан гэж үзэх үндэслэл болохгүй. 
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холбогдох Дэд ерөнхийлөгчид хүргүүлнэ. 
ТТЗ нь гомдол гаргагч, зээлдэгч, холбогдох 
үйл ажиллагааны газруудад дүгнэлтээ 
хүргүүлж, санал авна. Хийсэн үнэлгээ 
болон ирүүлсэн саналыг харгалзан үзсэний 
үндсэн дээр ТТЗ зөвхөн өөрийн үзэмжээр 
(i) асуудлыг шийдвэрлэх ажиллагааг 
үргэлжлүүлнэ гэж шийднэ, эсвэл (ii) асуудлыг 
шийдвэрлэх талаар цаашид хийх зүйл үгүй 
учир ажиллагааг зогсоох шийдвэр гаргана. 
ТТЗ гомдол шаардлага хангасан эсэхийг 
тодорхойлохоос эхлээд гомдлыг хянан үзэж, 
үнэлгээ дүгнэлт гаргах хүртэл 120 хоног 
зарцуулна.

169. Алхам 3: Асуудлыг шийдвэрлэх. 
Хэрэв асуудал шийдвэрлэх ажиллагаа 
үргэлжлэн явагдахаар шийдвэрлэгдсэн бол 
талуудыг асуудлаа шийдвэрлэхэд нь ТТЗ 
дэмжлэг үзүүлнэ. Асуудал шийдвэрлэх үйл 
ажиллагаа нөхцөл байдлаас хамаарна. 
ТТЗ-ийн алба зөвлөлдөх яриа хэлцлийг 
зохицуулах, мэдээлэл хуваалцах, мэдээ 
баримт хамтран цуглуулах, эвлэрүүлэн 
зуучлах механизмыг тогтох, асуудал 
шийдвэрлэх бусад аргачлалыг ашиглах 
зэргээр дэмжлэг үзүүлж болно. Асуудал 
шийдвэрлэхэд шаардагдах хугацаа нь 
асуудлын мөн чанар, ээдрээ, хамрах 
хүрээнээс шалтгаална.

170. Асуудал шийдвэрлэх ажиллагааг 
хэрэгжүүлэхэд бүх холбогдох талуудын 
зөвшөөрөл шаардлагатай. Асуудал 
шийдвэрлэх ажиллагааг ач холбогдолгүй 
эсвэл зөвшилцөж тохиролцох боломжгүй 
гэж үзсэн бол ТТЗ-аас бусад аль нэг тал 
уг үйл ажиллагааг орхин гарч болно. Энэ 
тохиолдолд асуудал шийдвэрлэх уг үйл 
ажиллагаа албан ёсоор дуусгавар болно.

171. Асуудал шийдвэрлэх ажиллагааны 
дүнд шийдэгдсэн залруулах арга хэмжээг 
талуудын хооронд бичгээр үйлдсэн гэрээ 
болон цуврал гэрээнүүдэд тусгана. Төсөлд 
өөрчлөлт оруулахыг шаардсан арга хэмжээ 
байх нөхцөлд өөрчлөлтийг АХБ-ны зохих 
дүрэм, журмын дагуу баталсан байх ёстой 

ТТЗ гомдлыг үйл ажиллагааны холбогдох 
газарт шилжүүлнэ. ТТЗ нь гомдол гаргагч, 
зээлдэгч, холбогдох үйл ажиллагааны 
газар зэрэг холбогдох талуудтай зөвлөлдөж 
шаардлагатай нэмэлт мэдээллийг хүснэ. 
ТТЗ гомдол гаргагч хэн болохоо нууцлахыг 
хүссэн эсэхийг магадлан тодруулж, хэрэв 
тийнхүү хүссэн бол нууцлалыг хадгалах 
талаар зохих арга хэмжээг авна.

165. ТТЗ ирсэн гомдол зохих шаардлагыг 
хангасан эсэх талаарх гаргасан шийдвэрээ 
Ерөнхийлөгчид тайлагнана, мөн холбогдох 
дэд ерөнхийлөгч, үйл ажиллагааны газар, 
ГХАА-д давхар мэдэгдэнэ. ТТЗ гомдол нь 
зохих нөхцөлийг хангасан эсэхийг тогтоосон 
талаар гомдол гаргагчид мэдэгдэнэ.

166. Алхам 2: Хянан үзэх, үнэлэх. Хэрэв 
гомдол шаардлага хангасан бол ТТЗ 
гомдлын хянаж үзээд, үнэлж дүгнэхийн тулд: 
(i) гомдлын түүхийн талаар ойлголт авна, 
(ii) оролцогч талуудыг баталгаажуулна, (iii) 
шийдвэрлэх шаардлагатай асуудал болон 
шийдвэрлэх хувилбаруудыг тодруулна, 
(iv) оролцогч талууд асуудлыг хамтран 
шийдвэрлэхэд бэлэн байгаа эсэхийг судална, 
мөн (v) асуудлыг шийдвэрлэх хамгийн сайн 
хувилбарыг зөвлөнө.

167. Хянах үйл ажиллагаанд төсөлтэй 
талбар дээр нь танилцах, ярилцлага 
авах, гомдол гаргагч, зээлдэгч, мөн ТТЗ-
ийн хэрэгтэй, туслалцаа үзүүлж чадна 
гэсэн бусад хүмүүстэй уулзах зэрэг багтаж 
болно. ТТЗ үйл ажиллагааны газруудаас 
мэдээлэл авч, шаардлагатай бол тэдгээрийн 
зөвлөгөө, дэмжлэг туслалцааг авна. ТТЗ 
өөрийн санаачилгаар баримт нотолгоо 
бүрдүүлэх зорилгоор төслийн талбар дээр 
ажиллаж болно, эсвэл үйл ажиллагааны 
газартай зөвшилцсөний үндсэн дээр үйл 
ажиллагааны газраас зохион байгуулах 
төслийн удирдлагын томилолтод хамрагдан 
хамтран ажиллаж болно.

168. ТТЗ хяналт, үнэлгээгээ хийж дуусаад үр 
дүнг Ерөнхийлөгчид тайлагнаж, хуулбарыг 
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бол 5-р алхамд заасан ТТЗ-ийн эцсийн 
тайланд хяналт мониторингийн үр дүнг 
нэгтгэн оруулж болно. Асуудал залруулах 
арга хэмжээний биелэлтэд мониторинг 
хийхдээ ТТЗ хяналт мониторингийн тайланг 
нэг гомдол тус бүрээр эсвэл олон гомдлыг 
нэгтгэсэн байдлаар гаргаж болно.

176. Алхам 5: Асуудал шийдвэрлэх 
ажиллагааг дуусгах. Хяналт мониторинг 
дуусмагц ТТЗ эцсийн тайлан бэлтгэн 
Ерөнхийлөгч, гомдол гаргагч, зээлдэгч, 
үйл ажиллагааны холбогдох газар, НХЗ, 
Захирлуудын зөвлөлийн НХХ болон 
Захирлуудын зөвлөлд мэдээлэл болгон 
танилцуулна. ТТЗ нь эцсийн тайланг гомдол 
түс бүрээр эсвэл олон гомдлыг нэгтгэсэн 
байдлаар гаргаж болно.

Нийцлийг хянах чиг үүрэг

177. Гомдол бүртгэж авсан тухай ГХАА 
мэдэгдсэнээс хойш 70 орчим хоногийн 
дотор нийцлийг хянан шалгуулах хүсэлтийг 
Захирлуудын зөвлөл зөвшөөрсөн эсэх 
талаар гомдол гаргагчдад мэдээлнэ. 
Гомдлыг бүртгэн авсан тухай мэдэгдлийг 
өгснөөс хойш 200 хоногийн дотор 
Нийцлийн хяналтын эцсийн тайлангийн 
талаар гаргасан Захирлуудын зөвлөлийн 
шийдвэрийг гомдол гаргагчид хүргүүлнэ. Энэ 
хугацаанд орчуулах, мэдээлэл бүрдүүлэх, 
баримт бичгийг мэдүүлэх, мөн хугацаанд 
баригддаггүй учир нийцлийг хянан шалгахад 
зарцуулсан хугацаа зэрэг орохгүй (догол 
мөр 184–185).

178. Алхам 1: Удирдлагын багаас хариу 
хүсэх. Гомдлыг хүлээн зөвшөөрсний 
дараа НХЗ анхны үнэлгээг хийж, ГХАА-
аас шилжүүлсэн өргөдлийг хүлээн авснаас 
хойш 5 хоногийн дотор гомдол нь Нийцлийг 
хянах чиг үүрэгт хамаарах эсэхийг 
баталгаажуулна. Ийнхүү баталгаажуулсны 
дараа НХЗ гомдлыг Удирдлагын багд 
хүргүүлж 21 хоногийн дотор хариу өгөхийг 
хүснэ. Хариу ирүүлэхдээ Удирдлагын баг (i) 
AХБ нь АХБ-ны холбогдох бодлого, журмыг 

бөгөөд зээлдэгчтэй энэ тухай тохирсон 
байна. 

172. Асуудал шийдвэрлэх ажиллагаа 
дуусмагц (тохиролцоонд хүрсэн эсэхээс 
үл хамааран) ТТЗ гомдол, түүнийг шийдэх 
талаар авсан алхмууд, холбогдох талуудаас 
гаргасан шийдвэр, хэрэв тохиролцоонд 
хүрч чадсан бол гэрээ зэргийг тоймлосон 
тайланг Ерөнхийлөгчид танилцуулж, Дэд 
ерөнхийлөгч, үйл ажиллагааны холбогдох 
газруудад хувийг хүргүүлнэ. ТТЗ энэ 
тайлангаа гомдол гаргагчид, зээлдэгч, НХЗ 
болон Захирлуудын зөвлөлд мэдээлэх 
зорилгоор хүргүүлнэ.

173. Энэ алхам дуусмагц гомдол гаргагч 
дүрэм, журмыг даган мөрдөх тухайд 
ноцтой асуудал байгаа гэж үзвэл асуудлыг 
залруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх явцад 
нийцлийг хянан шалгуулах хүсэлт гаргаж 
болно (Алхам 4).

174. Алхам 4: Хэрэгжилт ба хяналт 
мониторинг. Холбогдох талууд тохирсон 
залруулах арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэх 
ба ТТЗ хэрэгжилтэд хяналт тавина. ТТЗ 
хэрэгжилтийн явцын талаар жил бүр 
Ерөнхийлөгчид тайлагнах ба хувийг 
Захирлуудын зөвлөлд хүргүүлнэ. Хяналт 
мониторинг хийх явцад үйл ажиллагааны 
холбогдох газрууд, гомдол гаргагч, зээлдэгч 
нартай зөвлөлдөнө. Хяналт мониторингийн 
хугацаа нь залруулах арга хэмжээнүүдийн 
хэрэгжилтээс хамаарах боловч ерөнхийдөө 
2 жилээс хэтрэхгүй байна. Бүх оролцогч 
талууд хэрэгжилтийн явц байдлын талаар 
ТТЗ-д мэдээлэх эрхтэй.

175. TТЗ-ийн хяналт шалгалтын тайланг 
гомдол гаргагч, зээлдэгч, үйл ажиллагааны 
холбогдох газарт явуулна, мөн мэдээлэл 
болгож Ерөнхийлөгч, Дэд ерөнхийлөгчид 
танилцуулна. Хяналт мониторингийн 
хугацаа 1 жилээс хэтэрсэн бол ТТЗ хяналт 
мониторингийн жилийн тайланг гаргана. 
Хэрэв хяналт мониторингийн хугацаа 1 жил 
орчим, түүнээс бага хугацаанд хийгдсэн 
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НХЗ гомдлыг үйл ажиллагааны холбогдох 
газарт шилжүүлнэ.

181. НХЗ нь гомдол гаргагч, зээлдэгч болон 
зээлдэгч улсыг төлөөлж байгаа Захирлуудын 
зөвлөлийн гишүүн, Удирдлагын баг, үйл 
ажиллагааны холбогдох газарт гомдол 
нь шаардлага хангасан эсэхийг хэрхэн 
тодорхойлсон тухайгаа мэдэгдэнэ.

182. Алхам 3: Нийцлийн хянан шалгалт 
хийхийг Захирлуудын зөвлөлөөс 
зөвшөөрөх. Гомдол шаардлага хангасан 
эсэх тухай тайланг НХЗ НХХ-оор дамжуулан 
Захирлуудын зөвлөлд мэдүүлэх ба үүнд 
гомдол болон Удирдлагын багаас ирүүлсэн 
хариуг хавсаргана. Гомдол шаардлага 
хангасан гэж НХЗ тодорхойлсон бол НХХ-оор 
дамжуулан нийцлийн хяналт шалгалт хийх 
зөвшөөрөл олгох зөвлөмжийг Захирлуудын 
зөвлөлд өгнө. НХЗ-ийн зөвлөмжийг хүлээн 
авснаас хойш хуанлийн 21 хоногийн дотор 
Захирлуудын зөвлөл нийцлийн хяналт 
шалгалтыг татгалзах зүйлгүйгээр, мөн 
гомдлын тухайд шүүмж, дүгнэлт хийлгүйгээр 
зөвшөөрөх эсэхээ шийднэ. Захирлуудын 
зөвлөлийг зөвшөөрлийг хүлээн авснаас 
хойш 7 хоногийн дотор НХЗ-ийн алба 
Захирлуудын зөвлөлийн шийдвэрийг гомдол 
гаргагчид мэдэгдэнэ.

183. Алхам 4: Нийцлийн хяналт шалгалт 
хийх. Захирлуудын зөвлөлийн НХХ нь 
НХЗ-ийн бэлтгэсэн Нийцлийн хяналт 
шалгалтын ажлын даалгаврыг хянан үзнэ. 
Ажлын даалгаварт хамрах хүрээ, аргачлал, 
цагийн хуваарь, төсөв, НХЗ-ийн гишүүн 
(-үүд), хяналт шалгалтад шаардагдах 
бусад мэдээлэл орно. Нийцлийн хяналт 
шалгалтын зөвшөөрлийг Захирлуудын 
зөвлөлөөс хүлээн авснаас хойш 10 хоногийн 
дотор ажлын даалгаврыг Захирлуудын 
зөвлөлд илгээж, хувийг Удирдлагын багт 
хүргүүлнэ.

мөрдсөн; эсвэл (ii) бодлого, журмыг даган 
мөрдөх тухайд зөвхөн АХБ-ны үйлдэл, эс 
үйлдэлд хамааруулж болох ноцтой зөрчил, 
дутагдал гарсан, гэхдээ Удирдлагын багийн 
зүгээс зөрчлийг арилгахаар ажиллаж 
байгаа нотолгоог гаргаж өгсөн байх ёстой. 
НХЗ нь Удирдлагын багтай харилцахдаа 
Захирлуудын зөвлөлийн НХХ-нд хувийг 
хүргүүлж ажиллана. НХЗ нь ХБГО болон 
ХБГО-ыг төлөөлж байгаа Захирлуудын 
зөвлөлийн гишүүнд гомдол хүлээн авсан 
тухай мэдэгдэнэ. Гомдол гаргагч нууцлал 
хадгалахыг хүссэн эсэхийг НХЗ тодруулж, 
хэрэв ийнхүү хүссэн бол нууцлалыг хангах 
талаар шаардлагатай арга хэмжээг авна.

179. Алхам 2: Шаардлага хангасан 
эсэхийг тодорхойлох. Удирдлагын багаас 
хариу авснаас хойш 21 хоногийн дотор 
гомдол шаардлага хангасан эсэхийг НХЗ 
тодорхойлно.45 НХЗ нь гомдол, Удирдлагын 
багаас ирүүлсэн хариу, бусад холбогдох бичиг 
баримтыг хянаж үзнэ. Гомдол шаардлага 
хангаж буй эсэхийг тодорхойлохдоо НХЗ 
гомдол бүх шалгуурыг хангасан, хамрах 
хүрээнд багтсан, мөн гомдлыг хүлээж авахгүй 
хасагдах нөхцөлд хамаарахгүй болохыг 
нягтална (догол мөр 142, 145–149). НХЗ нь 
(i) АХБ-ны бодлого журмыг даган мөрдөөгүй 
гэсэн нотолгоо байгааг; (ii) бодлого, журмыг 
зөрчсөнөөс үүдэн эрх ашиг нь хөндөгдсөн 
хүмүүст шууд ба бодит хохирол учирсан 
эсвэл учруулж болзошгүй тухай нотолгоо 
байгааг; (iii) шалгалт хийлгүүлэх хэмжээнд 
бодлого журмыг ноцтойгоор зөрчсөн гэдгийг 
магадална.

180. Шаардлага хангасан эсэхийг 
тодорхойлох ажиллагааны хүрээнд гомдол 
гаргагч үйл ажиллагааны холбогдох 
газартай асуудлыг шийдвэрлэх талаар хүчин 
чармайлт гаргаж ажилласан эсэхийг НХЗ 
магадална. Хэрэв гомдол гаргагч энэ талаар 
хангалттай хүчин чармайлт гаргаагүй бол 

45  Гомдлыг Төслийн тусгай зохицуулагчид шилжүүлэх нь гомдол шаардлага хангасан гэж үзэх үндэслэл 
болохгүй.
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тогтооход чиглэгдэнэ. Бодлого журам 
зөрчигдсөн нь тогтоогдсон, шууд ба бодит 
хохирол нь батлагдсан бол уг зөрчлийн 
улмаас хохирол учирсан гэдгийг нотлоход уг 
тайлан анхаарна.

187. Шууд ба бодит хохирлыг үнэлэхийн 
тулд мэдээллийн олдцоос хамааран төсөл 
хэрэгжээгүй тохиолдолд нөхцөл байдал 
ямар байх байсныг суурь болгон авч үзэж 
харьцуулалт хийнэ. Төсөл хэрэгжээгүй 
байсантай харьцуулахад шууд ба бодит 
хохирол учруулаагүй, зорьсон нь бүтээгүй, 
эсвэл хүлээлтэд хүрээгүй зэрэг тохиолдлыг 
авч үзэхгүй.46 Төслийн нөхцөл байдал олон 
талаар нүсэр, ээдрээтэй байдгаас шууд ба 
бодит хохирлын үнэлгээг хийхэд хүндрэлтэй 
байдаг тул НХЗ нь эдгээр асуудлаар дүгнэлт, 
үнэлгээ гаргахдаа маш хянуур, болгоомжтой 
хандах бөгөөд АХБ-ны холбогдох бодлого, 
журмыг удирдлага болгон ажиллана. 

188. Алхам 6: Нийцлийг хянах 
зөвлөлийн эцсийн тайлан. НХЗ-ийн 
урьдчилсан тайланд гомдол гаргагч, 
зээлдэгч, Удирдлагын багаас өгсөн хариуг 
хүлээн авснаас хойш 14 хоногийн дотор 
шаардлагатай засвар, өөрчлөлтүүд хийж 
НХЗ эцсийн тайланг НХХ-оор дамжуулан 
Захирлуудын зөвлөлд хүргүүлнэ. НХЗ-ийн 
эцсийн тайланд гомдол гаргагч, зээлдэгч 
болон Удирдлагын багаас өгсөн хариу санал, 
мөн уг саналд НХЗ эргүүлэн ямар хариу 
өгснийг харуулсан матрицыг боловсруулан 
хавсаргана. НХЗ-ийн дүгнэлт нь зөвлөлийн 
гишүүдийн зөвшилцлийн үндсэн дээр гарна. 
Зөвшилцөлд хүрч чадаагүй бол олонх 
болон цөөнхийн үзэл бодлыг мөн тэмдэглэн 
оруулна.

189. Алхам 7: Нийцлийг хянах зөвлөлийн 
тайланг Захирлуудын зөвлөлөөр 
оруулах. НХЗ-ийн эцсийн тайланг хүлээн 

184. Нийцлийн хяналт шалгалт хийх 
зөвшөөрлийг Захирлуудын зөвлөлөөс 
хүлээн авч НХХ-оос ажлын даалгаврыг хянан 
үзсэний дараа НХЗ нь хяналт шалгалтыг 
эхлүүлнэ. НХЗ-ийн зүгээс хянан шалгах 
ажиллагаа явуулахад шаардагдах хугацаа 
нь төслийн онцлог, ээдрээ, хамрах хүрээ, 
мөн холбогдох зөрчлөөс хамааран янз бүр 
байна. Хяналт шалгалтын явцад НХЗ гомдол 
гаргагч, зээлдэгч, тухайн улсыг төлөөлж 
байгаа Захирлуудын зөвлөлийн гишүүн, 
Удирдлагын баг, ажилтан зэрэг холбогдох бүх 
талтай зөвлөлдөн ажиллана. Санал, шүүмж 
байгаа бол түүнийгээ илэрхийлэх боломжийг 
тэдгээрт олгоно. Хяналт шалгалтад ажлын 
байран дахь шалгалт, уулзалт, хэлэлцүүлэг, 
төслийн талбарт очиж танилцах зэрэг орж 
болно.

185. Алхам 5: Нийцлийг хянах зөвлөлийн 
урьдчилсан тайлан. Хяналт шалгалтыг 
дуусгаад НХЗ нь урьдчилсан тайлан бэлтгэн 
гаргаж гомдол гаргагч, зээлдэгч, Удирдлагын 
багд хүргүүлэн 45 хоногийн дотор санал 
авна. Мөн НХЗ нь урьдчилсан тайланг 
хянуулахаар Захирлуудын зөвлөлийн НХХ-д 
хүргүүлнэ. Талууд санал өгөх эрх нээлттэй, 
гэхдээ эцсийн тайланд зөвхөн НХЗ-ийн 
эцсийн дүгнэлтийг тусгана. 

186. НХЗ-ийн Хяналт шалгалтын тайлан 
нь нэг тодорхой гомдлын тайлан байна. 
Уг тайланд зөрчил болон шууд ба бодит 
хохиролтой холбоотой олж илрүүлсэн 
зүйлсийг баримтжуулан тусгана. Үүнд НХЗ 
тухайн дүгнэлтийг гаргахад нөлөөлсөн 
суурь нөхцөл байдал, үндэслэлийг бүрэн 
ойлгоход шаардлагатай холбогдох бүх 
мэдээ баримтыг оруулсан байна. Төслийг 
санаачлах, боловсруулах, хэрэгжүүлэх 
явцад шууд ба бодит хохирол учирсан нь 
АХБ өөрийн үйл ажиллагааны бодлого 
журмуудыг зөрчсөнөөс үүдэлтэйг олж 

46  Гомдол шаардлага хангасан эсэхийг тогтоох эсвэл нийцлийн хяналтын явцад шууд ба бодит хохирол 
нь бүхлээрээ эсвэл хэсэгчлэн АХБ-ны үл нийцлээс болж үүсээгүй болохыг НХЗ тогтоосон бол шууд 
ба бодит хохирлын учир шалтгаан болон үр дагаврыг цааш судлалгүйгээр нийцлийн хяналтын 
тайланд энэ талаар тэмдэглэнэ.
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зөвлөл төслийн зөрчлийг арилгах, мөн 
хохирлыг бууруулахад чиглэсэн залруулах 
арга хэмжээний талаар шийдвэр гаргана. 
Захирлуудын зөвлөлөөр авч хэлэлцсэнээс 
хойш 7 хоногийн дотор Захирлуудын 
зөвлөлийн шийдвэр, Удирдлагын багаас 
санал болгосон залруулах арга хэмжээ, 
НХЗ-ийн санал зэргийг гомдол гаргагч болон 
зээлдэгчид хүргүүлнэ.

192. Алхам 10: Хяналт мониторинг 
ба дуусгавар. Захирлуудын зөвлөлөөс 
баталсан залруулах арга хэмжээний 
биелэлтэд НХЗ хяналт тавина. НХЗ нь 
залруулах арга хэмжээтэй холбоотой 
Захирлуудын зөвлөлийн шийдвэрийн 
хэрэгжилтийг Захирлуудын зөвлөлд 
тайлагнах бөгөөд үүнд зөрчлийг арилгах 
талаар гарсан ахиц, дэвшлийг илтгэнэ.

193. Захирлуудын зөвлөлөөс баталсан 
төслийн хамрах хүрээ, хэрэгжилттэй 
холбоотой авах аливаа арга хэмжээ нь 
АХБ-ны бодлого журмын дагуу хийгдэх 
шаардлагатай. Захирлуудын зөвлөлөөс 
өөр тодорхой хуваарь гаргаагүй бол НХЗ 
нь явцыг жил бүр мэдээлж байна. НХЗ-ийн 
дарга Захирлуудын зөвлөлийн НХХ-той 
зөвлөлдсөний үндсэн дээр жил бүр НХЗ-ийн 
аль гишүүн хяналт мониторингийг хийхийг 
тодорхойлно. Хяналт мониторингийг хугацаа 
нь тухайн төслийн залруулах арга хэмжээний 
хэрэгжилтээс хамаарах ба ерөнхийдөө 3 
жилээс хэтрэхгүй. Хяналт мониторингийн 
эцсийн тайлан гарснаар нийцлийг хянан 
шалгах ажиллагаа дуусгавар болно.

194. Хяналт шалгалтын аргачлалд (i) гомдол 
гаргагч, зээлдэгч, Захирлуудын зөвлөлийн 
холбогдох гишүүн, Удирдлагын баг, болон 
ажилтан нартай зөвлөлдөх, (ii) баримт 
бичгүүдийг хянан үзэх; (iii) төсөлтэй талбар 
дээр нь очиж танилцах зэрэг орно. НХЗ 
хэрэгжилтийн талаар гомдол гаргагч болон 
олон нийтээс ирүүлсэн аливаа мэдээллийг 

авснаас хойш хуанлийн 21 хоногийн дотор 
Захирлуудын зөвлөл тайланг авч хэлэлцэнэ. 
Захирлуудын зөвлөл авч хэлэлцсэнээс хойш 
7 хоногийн дотор НХЗ-ийн эцсийн тайланг 
гомдол гаргагч, зээлдэгч болон Удирдлагын 
багаас ирсэн саналуудын хамт гомдол 
гаргагч ба зээлдэгчид хүргүүлнэ.

190. Алхам 8: Удирдлагын багаас авах 
залруулах арга хэмжээ. НХЗ нь АХБ-ны 
зөрчлөөс үүдэн шууд ба бодит хохирол 
учирсан гэсэн дүгнэлт гаргасан тохиолдолд 
Удирдлагын зүгээс учирсан хохирлыг хэрхэн 
шийдэх, мөн АХБ-ны бодлого, журмыг 
мөрдүүлэн ажиллах талаар авах залруулах 
арга хэмжээг47 санал болгоно. Төслийг 
эзэмших хууль ёсны эрхийг зээлдэгч эдэлдэг 
тул залруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх 
үндсэн үүрэг, хариуцлагыг зээлдэгч 
хүлээдэг, тиймээс Удирдлагын баг залруулах 
арга хэмжээний тухайд зээлдэгчтэй 
тохиролцоонд хүрэх ёстой. Залруулах арга 
хэмжээг боловсруулахад Удирдлагын баг 
НХЗ-тэй зөвшилцөж болно. Удирдлагын баг 
залруулах арга хэмжээний төслийг НХЗ-д 
хүргүүлж, түүнтэй холбоотой саналыг 5 
хоногийн дотор авна. НХЗ-ийн саналыг 
хүлээн авмагц, Удирдлагын баг залруулах 
арга хэмжээний тухай тайланг Захирлуудын 
зөвлөлд танилцуулж, тайландаа НХЗ-ийн 
саналыг хавсаргана. Тайланд залруулах арга 
хэмжээг хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий талууд, 
хэрэгжүүлэх зардал, мөн тухайн зардлыг 
талуудаас хэрхэн хуваалцах тооцоо зэргийг 
тусгасан байна. НХЗ-ийн эцсийн тайланг 
Захирлуудын зөвлөлөөр оруулснаас хойш 60 
хоногийн дотор Удирдлагын баг залруулах 
арга хэмжээг санал болгож Захирлуудын 
зөвлөлд танилцуулна.

191. Алхам 9: Захирлуудын зөвлөлийн 
шийдвэр. Удирдлагын багаас санал болгосон 
залруулах арга хэмжээг хүлээн авснаас хойш 
хуанлийн 21 хоногийн дотор Захирлуудын 
зөвлөл авч хэлэлцэнэ. Захирлуудын 

47  ажиллагааны төлөвлөгөө мөн орж болно.
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(i)  Үйл ажиллагааны газрууд асуудал 
гарахаас сэргийлэх, асуудлыг 
шийдвэрлэх, АХБ-ны үйл 
ажиллагааны бодлого, журмыг 
зөрчихөөс сэргийлэх ажлыг өдөр 
тутам хийдэг нь төслийн төлөвлөлт, 
хэрэгжүүлэлтийн салшгүй нэг хэсэг.

(ii)  Хариуцлагын механизмын үйл явцын 
хүрээнд үйл ажиллагааны газрууд 
асуудлыг шийдвэрлэхэд оролцож, 
нийцлийн хяналт шалгалтыг үр 
дүнтэй хийхэд шаардлагатай 
дэмжлэг үзүүлж хамтран ажилладаг.

(iii)  Үйл ажиллагааны газрууд нь 
Хариуцлагын механизмын мөрөөр 
авах залруулах арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэх нэг гол хүч юм.

Төслийн талбарт очиж 
ажиллах

198. Төслийн талбарт очиж ажиллах нь 
Хариуцлагын механизмын хүрээнд хийгдэх 
маргаан үл дагуулах, ердийн ажил байх 
ёстой. НХЗ-ийг төсөлтэй газар дээр нь 
очиж танилцах боломжоор хангахын тулд 
хамтын ажиллагааны арга барилыг АХБ 
баталж ажиллана. НХЗ болон зээлдэгч 
орнуудын хооронд сайн санааны хамтын 
ажиллагаа зайлшгүй шаардлагатай болно. 
Засгийн газрын ба засгийн газрын бус үйл 
ажиллагааг явуулахад төслийн талбарт 
очиж ажиллах асуудлыг зээлдэгч оронтой 
зөвлөлдөн тухайн орны зөвшөөрлийг авсны 
дагуу шийднэ. Зээлдэгч орнууд хамтран 
ажиллаж төслийн талбарт очиж ажиллахыг 
зөвшөөрнө гэдэгт АХБ итгэдэг.

199. НХЗ төслийн талбарт очих ажиллагааг 
зохион байгуулах ба уг ажиллагааны 
хараат бус байдлыг хангах үүрэгтэй. 
Удирдлагын баг, ажилтан, ялангуяа суурин 
төлөөлөгчийн газрууд нь шаардлагатай 
бол, мөн НХЗ ийнхүү хүссэн бол төслийн 
талбарт очиж ажиллахад нь НХЗ-д 
туслалцаа үзүүлнэ. Суурин төлөөлөгчийн 

авч үзнэ. НХЗ хяналт мониторингийн 
урьдчилсан тайланг Захирлуудын зөвлөлийн 
НХХ-нд хянуулахаар илгээнэ. Тайланг гомдол 
гаргагч, зээлдэгч, Захирлуудын зөвлөл, 
Удирдлагын баг, ажилтнууд, олон нийтэд 
хүргэхээс өмнө НХХ-той зөвлөлдсөний дагуу 
эцэслэнэ.

Үйл ажиллагааны газрын гомдлын 
бүртгэл ба гүйцэтгэх үүрэг

195. Гомдол гаргагч асуудлын талаар үйл 
ажиллагааны газарт өмнө нь хандаагүй 
гэдэг үндэслэлээр ТТЗ-ийн алба, НХЗ-
өөс шилжүүлэн ирүүлсэн гомдлыг Үйл 
ажиллагааны газар шийдвэрлэнэ. Үйл 
ажиллагааны газар гомдол гаргагч нууцлал 
хадгалахыг хүссэн эсэхийг тодруулж, 
хүсэлтийн дагуу нууцыг хадгалах арга 
хэмжээг авна. Үйл ажиллагааны газар 
эдгээр гомдлыг шийдвэрлэх үйл явц, үр 
дүнг хянаж ажиллах бөгөөд хяналт тавих 
системийг боловсруулж болно. Ингэхдээ 
тэд 2009 онд ТТЗ-ийн албаны Мэдээллийн 
систем, технологийн алба болон Энэтхэг 
улс дахь Суурин төлөөлөгчийн газартай 
хамтран боловсруулсан төслийн гомдлыг 
бүртгэх, хянах системийг ашиглаж болох 
юм. Үйл ажиллагааны газрууд, Суурин 
төлөөлөгчийн газрууд гомдолтой холбоотой 
уулзалт, захидал харилцаа, бусад холбогдох 
мэдээллийн бичлэг, тэмдэглэлийг хөтөлдөг, 
хадгалдаг байх хэрэгтэй. 

196. Үйл ажиллагааны газарт ТТЗ-ийн 
алба эсвэл НХЗ-өөс шилжин ирсэн гомдлыг 
шийдвэрлэх үйл ажиллагааны эцэст 
үйл ажиллагааны газар гомдол, дүгнэлт, 
асуудлыг шийдэх талаар авсан арга хэмжээ, 
шийдвэр, эсвэл холбогдох талуудын 
гаргасан шийдвэр, тохиролцоо, үр дүн, 
сургамж зэргийг нэгтгэн тайлан гаргана.

197. Үйл ажиллагааны газрын зүгээс 
асуудал гарахаас сэргийлэх, асуудлыг 
шийдвэрлэх, нийцлийг хангах явцад дараах 
чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Үүнд:
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хүсэлтийг зөвшөөрөөгүй нь НХЗ нь гомдол 
гаргагчийн гомдолд илүү ач холбогдол өгч 
болох талтай.

Ил тод байдал ба 
мэдээллийг дэлгэх нь

202. ТТЗ-ийн алба, НХЗ-ийн үйл ажиллагаа 
нь АХБ болон олон нийтэд ил тод байх ёстой. 
Мэдээллийг олон нийтэд түгээх асуудал нь 
2011 оны Олон нийттэй харилцах бодлогын 
суурь зарчимтай нийцэх ёстой. Мэдээлэл 
дэлгэх шаардлагыг Хавсралт 9-т оруулсан 
болно.

203. AХБ-ны Хариуцлагын механизмын 
нэгдсэн цахим хуудсыг АХБ-ны цахим хуудас 
дээр байршуулж асуудал шийдвэрлэх 
болон нийцлийн хяналт шалгалтын талаарх 
мэдээлэл түгээнэ, ингэснээр хандалт, 
хүртээмжийг сайжруулж, уялдаа холбоог 
хангах юм. ТТЗ-ийн алба, НХЗ-ийн алба 
нь энэ нэгдсэн цахим хуудсанд тус тусын 
хэсэгтэй байна. Хариуцлагын механизмтай 
холбоотой бусад аливаа мэдээллийг 
Хариуцлагын механизмын нэгдсэн цахим 
хуудаст тавина. ТТЗ-ийн алба, НХЗ-ийн 
албаны бүрэлдэхүүн хэсгийг холбосон, мөн 
сайт доторх Хариуцлагын механизмтай 
холбоотой бусад мэдээллийг нэгтгэсэн 
хуудсыг (зорилтот хуудас, газардах хуудас 
ч гэдэг) тогтмол баяжуулж, сайжруулж, 
шинэчилнэ.48 ТТЗ-ийн алба, НХЗ-ийн алба 
тус бүр ялгагдахуйц лого, албан бичгийн 
маягттай байна, гэхдээ эдгээр лого, албан 
бичгийн толгой нь АХБ-ны Хариуцлагын 
механизмын ерөнхий лого, албан бичгийн 
толгой дор байрлана. ТТЗ-ийн алба, 
НХЗ-ийн албаны олон нийтийн мэдээлэл 
сурталчилгаа нь Хариуцлагын механизмыг 
ерөнхийдөө танилцуулахын зэрэгцээ зарим 

газар зээлдэгч орны засгийн газраас 
зөвшөөрөл авахад туслах ба төслийн 
талбарт очих томилолтыг зээлдэгч орны 
засгийн газартай хамтран хэрэгжүүлж, 
мөн бодлого, журмын нийцлийн хяналт 
шалгалтын ажлын даалгаврыг засгийг 
газарт хүргүүлж болно. Ажлын даалгаварт 
төслийн талбарт очиж ажиллах асуудал 
чухал болохыг, юу шалгах, хэрхэн яаж 
явуулах талаар тодорхой тайлбарласан 
байна. Ажлын даалгаврын хамрах хүрээ 
нь тухайн гомдлоор хязгаарлагдана. 
НХЗ нь Захирлуудын зөвлөлд эээлдэгч 
орныг төлөөлж байгаа гишүүнээс дэмжлэг 
авч ажиллах нь зүйтэй бөгөөд ХБГО 
руу томилолтоор ажиллах хүсэлтээ 
суурин төлөөлөгчийн газраар дамжуулан 
явуулахаас өмнө тухайн гишүүнд ажлын 
даалгаврыг танилцуулна. 

200. Төслийн талбарт очиж ажиллах 
хүсэлтийг зөвшөөрөөгүй бол Удирдлагын 
баг зээлдэгч улстай хүсэлтийг зөвшөөрөөгүй 
шалтгааны талаар ярилцана. Зээлдэгч улс 
болон Захирлуудын зөвлөлийн НХХ-той 
зөвлөлдсөний дагуу Удирдлагын баг нь учир 
шалтгааныг тайлбарласан мэдээлэх хуудсыг 
Захирлуудын зөвлөлд хүргүүлнэ.

201. Төслийн талбарт очиж ажиллах 
хүсэлтийг зөвшөөрөөгүй бол НХЗ хяналт 
шалгалтыг төсөлтэй газар дээр нь очиж 
танилцалгүйгээр дуусгаж, өөрийн олж 
тогтоосон зүйлс дээр үндэслэн дүгнэлт 
гаргана. НХЗ хяналт шалгалтын ажиллагааг 
дуусгавар болгохдоо байгаа бүх материалыг 
ашиглаж, зохих таамаглалуудыг дэвшүүлж, 
дүгнэлтүүдийг гаргана. НХЗ шаардлагатай 
мэдээллийг олж авахын тулд хямд төсөр, 
боломжит сувгийг ашиглан цуглуулсан 
мэдээллийг боловсруулсны эцэст хамгийн 
сайн, дэлгэрэнгүй дүн шинжилгээг 
танилцуулна. Төслийн талбарт очиж ажиллах 

48  Одоогоор ТТЗ-ийн алба бa НХЗ тусдаа өөр өөрийн цахим хуудастай ба Хариуцлагын механизмтай 
холбоотой мэдээлэл нь уг цахим хуудсууд болон өөр бусад цахим хуудсуудад тараан байршсан 
байдалтай байна. Уг тархай бутархай ангилсан байдлыг АХБ-ны олон нийтийн цахим хуудас дээрхи 
Хариуцлагын механизмын цахим хуудаст нэгдсэн байдлаар байршуулан залруулах болно.
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өөрийнх нь хамгааллын системийг АХБ-ны 
дэмжлэгтэй төслүүд дээр ашиглаж байгаа 
нөхцөлд тухайн улсын хамгааллын систем нь 
АХБ-ны Хариуцлагын механизмын чиг үүрэг, 
ТТЗ-ийн алба болон НХЗ-ийн чиг үүргийг 
өөрчлөхгүй. Гомдлыг хянаж үзэхдээ АХБ-ны 
бодлогын хамрах хүрээ, өдөөгч, зарчмуудыг 
тухайн улсын хамгааллын системтэй (мөн 
дүйцүүлэхийн тулд авахаар тохирсон нэмэлт 
арга хэмжээ) дүйцэж буйг НХЗ хянан үзэж 
Хамгааллын бодлогын мэдэгдлийн зорилго 
чиглэлтэй тохирч буйг шалгаж болно, мөн 
АХБ-наас төслийн хяналтыг Хамгааллын 
бодлогын мэдэгдлийн дагуу (20-р заалт, 81-р 
хуудас) хийж буйг магадална. Хариуцлагын 
механизм нь АХБ-наас удирдан явуулж буй 
хамтын санхүүжилтийн үйл ажиллагаанд 
мөн хэрэглэгдэнэ.

Таниулах ажиллагаа ба 
сургамж

208. ТТЗ-ийн алба, НХЗ-ийн алба 
нь мэдээлэл түгээх бодлогоо байнга 
(тухайлбал, 3 жил тутам) шинэчлэн өөрчилж 
байх хэрэгтэй. ТТЗ-ийн алба, НХЗ-ийн 
алба, ажилтнууд соёлын нааштай өөрчлөлт 
гаргахын тулд 3 төрлийн мэдээлэл түгээх 
үйл ажиллагааг явуулах шаардлагатай.

209. Дотоод. Мэдээлэл түгээх үйл 
ажиллагаа нь семинар, сургалт хийх, ажил 
мэргэжлийн чиг баримжаа олгох замаар 
АХБ-ны ажилтнуудын мэдлэг ойлголтыг 
нэмэгдүүлж, сурсан зүйлс, авсан сургамжийг 
түгээн дэлгэрүүлнэ. Хариуцлагын механизм 
нь боловсон хүчний тогтмол сургалтын нэг 
хэсэг байх ёстой. Хариуцлагын механизмыг 
нь төслийн чанар, хөгжлийн үр дүнг хангахад 
чухал ач холбогдолтой арга хэрэгсэл гэж 
харах хэрэгтэй. Хариуцлагын механизмын 
талаарх сөрөг ойлголтыг халахын тулд ТТЗ 
бa ТТЗ-ийн алба болон НХЗ бa НХЗ-ийн алба, 
ажилтнууд, Удирдлагын баг ба Захирлуудын 
зөвлөл бүгдээр соёлын өөрчлөлтийг дэмжин 
ажиллах хэрэгтэй.

тусгайлсан асуудлын талаар тодорхой 
мэдээллийг агуулсан байна. 

204. Асуудал шийдвэрлэх ба Нийцлийг 
хянах ажиллагаа нь зохих хэмжээний 
нууцлалыг шаарддаг. Жишээ нь, үйл явцын 
тухай ерөнхий дүрслэл, эцсийн шийдэл 
нь олон нийтэд нээлттэй дэлгэгдэж болох 
ч хэлэлцүүлгийн үеэр хөндөгдсөн нарийн 
мэдээллийг нууцлах шаардлагатай байдаг. 
Талууд хүсэлт гаргасан тохиолдолд эцсийн 
тохиролцоо болон шийдвэрийг нууцална. 
ТТЗ-ийн алба эсвэл НХЗ-ийн албанд нууцлал 
бүхий мэдээлэл явуулсан тохиолдолд 
илгээж буй талын зөвшөөрөлгүйгээр бусдад 
задруулахгүй. Нууцлах хүсэлт гаргасан 
бол ТТЗ болон НХЗ гомдол гаргагчийн хэн 
болохыг бусад оролцогч талуудаас нууцлах 
боломжтой.

205. ТТЗ, НХЗ-ийн дарга зохих ёсоор 
хэвлэлийн мэдэгдэл гаргаж олон нийтэд 
мэдээлэх эрхтэй. Хэвлэлийн мэдэгдэл 
гаргахаас өмнө ТТЗ, НХЗ нь ГХГ-т мэдэгдэнэ, 
энэ нь хянуулах зорилгоор бус харин хэвлэл, 
мэдээллийн хэрэгсэл эсвэл олон нийтээс 
мэдэгдэлтэй холбоотой тодруулга, асуулга 
ирүүлэхэд АХБ хариулахад бэлэн байх 
зорилгыг агуулна.

206. ТТЗ, НХЗ, мөн Хариуцлагын механизм 
дээр ажиллаж буй бүх ажилтан зээлдэгч 
улсад төслийн талбарт очиж ажиллах, бусад 
үйл ажиллагаа эрхлэн явуулахдаа шуугиан 
дэгдээхгүй, нууц задруулахгүй, мэргэжлийн 
ёс зүйтэй ажиллана. ТТЗ, НХЗ Хариуцлагын 
механизмын үйл явцын аль ч үе шатанд 
хэвлэл мэдээлэлд ярилцлага өгч болохгүй.

Хэрэглээ

207. Хариуцлагын механизм нь АХБ-ны 
дэмжлэгтэй төслийн засгийн газрын ба 
засгийн газрын бус бүх үйл ажиллагаанд 
хамааралтай. АХБ-ны Хамгааллын бодлогод 
(2009) заасны дагуу аливаа улс орны 
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баримт бичгийн дагуу гомдол барагдуулах 
механизмыг төслийн түвшинд бий болгосон 
байхыг шаарддаг. Мөн Хамгааллын бодлогын 
дагуу, гомдол барагдуулах механизм дээр 
ажилладаг төрийн албан хаагч, төслийг 
дэмжигч нар суурин төлөөлөгчийн газар, 
төслийн баг, орон нутгийн төр захиргааны 
нэгж, хэрэгжүүлэгч байгууллагатай 
хамтран ажиллаж мэдлэг олгох, таниулан 
сурталчлах семинарыг зохион байгуулахыг 
шаарддаг. AХБ мэдээлэл түгээх ажиллагааг 
итгэл, найдвартай ТББ, иргэний нийгмийн 
байгууллагуудаар гэрээлэн гүйцэтгүүлэх 
боломжийг судалж болно. Мэдээлэл түгээх 
бодлогыг боловсруулахдаа жендэрийн 
асуудлыг харгалзан үзнэ.

212. ТТЗ-ийн алба, НХЗ-ийн алба, ХБҮГ, 
БТХГ-аас сурсан зүйлс, авсан сургамжийн 
талаар гаргасан хамтарсан тайланд АХБ-ны 
үзэл санаа, туршлага, сургамж, үүний дотор 
Хариуцлагын механизмын хөгжлийн үр 
нөлөө, ашиг тус, зардал зэргийг тусгана. 
Хариуцлагын механизмын жилийн тайланд 
(i) Хариуцлагын механизмын гол үйл 
ажиллагаа, үр дүнг тусган харуулна; (ii) бүх 
гомдлыг нэгтгэн дүгнэнэ; (iii) Хариуцлагын 
механизмын хөгжлийн үр нөлөөг судлан 
харуулна; (iv) үр өгөөж, ашиг тусыг хэлэлцэнэ; 
(v) төслийн улмаас эрх ашиг нь хөндөгдсөн 
хүмүүс, зээлдэгч, АХБ-ны төсөл тус бүр дээр 
гарах шууд ба шууд бус зардлыг бүртгэж 
хянана; мөн (vi) холбогдох бусад мэдээлэл, 
дүн шинжилгээг тусгана. Ирээдүйд бодлого 
боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд удирдамж, 
чиглэл болгон ашиглах үүднээс Удирдлагын 
баг тусгайлан мэргэжилтэн авч ажиллуулан 
шинэчилсэн Хариуцлагын механизмын ашиг 
тус болон зардлын судалгааг хийлгүүлнэ.49

210. Үндэсний түвшинд. ТТЗ-ийн 
алба, НХЗ-ийн алба нь мэдээлэл түгээх 
үйл ажиллагааг ХБГО-уудад тогтмол 
явуулах шаардлагатай. Тэд Хариуцлагын 
механизмыг энгийн байдлаар, зураг дүрслэл 
ашиглан хэрэглэгчдэд ойрхон, ойлгомжтой 
хэлбэрээр тодорхойлж таниулан түгээх 
хэрэгтэй. Суурин төлөөлөгчийн газар бүр 
АХБ-ны дэмжлэгтэй төсөлтэй холбоотой 
гомдол хүлээн авах ажилтантай байна. 
Зарим суурин төлөөлөгчийн газар ийм 
үүрэгтэй ажилтныг хэдийн томилон 
ажиллуулж байгаа бөгөөд энэ туршлагыг 
бусад бүх төлөөлөгчийн газарт хэрэгжүүлэх 
шаардлагатай.

211. Төслийн түвшинд. Хариуцлагын 
механизмын талаарх мэдлэг ойлголтыг 
дээшлүүлэхийн тулд АХБ-ны ажилтнууд 
мэдээлэл түгээн дэлгэрүүлэх суваг болох 
шаардлагатай. Зээлдэгчтэй хамтран 
ажиллаж буй ажилтан нь төслийн эхний үе 
шатуудад Хариуцлагын механизмын талаар 
мэдээлэл өгөх ба сөрөг үр дагавар гарч 
түүнийг шийдэх бусад механизмыг ашиглаад 
амжилтад хүрч чадаагүй бол Хариуцлагын 
механизмыг ашиглах боломжтойг ойлгуулна. 
Төслийн шинж чанараас хамааран уг 
үйл ажиллагааны эрч далайц, хэлбэр 
янз бүр байна. Үйл ажиллагааны газрууд 
хамгааллын бодлоготой холбоотой эрсдэл 
өндөр, тухайлбал нүүлгэн шилжүүлэх 
ажиллагаатай төслүүдэд өндөр ач холбогдол 
өгч ажиллах хэрэгтэй. Үндэсний болон 
албан ёсны хэлээр гаргасан товхимол, 
олон нийтийн мэдээллийн самбар, дуу дүрс 
бичлэгийн материал, бусад тохиромжтой, үр 
дүнтэй арга хэрэгслүүдийг ашиглан хүмүүст 
мэдээлэл түгээнэ. Хамгааллын бодлогын 

49  Уг судалгаа нь зохицуулалтын үр нөлөөний үнэлгээтэй ижил төстэй. Үүгээр 2003 оны Хариуцлагын 
механизм, Хариуцлагын механизмын талаар баримтлах шинэчилсэн бодлогын үр нөлөөг үнэлэн 
дүгнэхийн сацуу шинэчилсэн бодлогод оруулсан өөрчлөлтүүдийн үр нөлөөг мөн судлах болно. 
Өртөг зардлыг судлахдаа Хариуцлагын механизмын үнэлгээний ажлын даалгаврын (vii) бa (viii)-р 
зүйлүүдийг онцгойлон авч үзэх болно (Заалт 5, Хавсралт 1).
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Хүчин төгөлдөр болох 
хугацаа ба шилжилтийн үе

213. Хариуцлагын механизмын талаар 
баримтлах шинэчилсэн бодлого нь 2003 оны 
Хариуцлагын механизмыг хүчингүй болгож, 
Захирлуудын зөвлөлөөр батлуулснаас 
хойш 3 сарын дотор хүчин төгөлдөр болж, 
мөрдөгдөнө (тайлбар 2).50 Хариуцлагын 
механизмын талаар баримтлах шинэчилсэн 
бодлого хүчин төгөлдөр болж мөрдөгдөхөөс 
өмнө ирүүлсэн гомдол, хүсэлтийг нь 2003 
оны Хариуцлагын механизм болон холбогдох 
журмын дагуу шийднэ. 

50  2003 оны бодлогоор ТТЗ-ийн алба бa НХЗ-ийг үйл ажиллагааны болон захиргааны журам 
боловсруулан ажиллахыг шаарддаг. Харин энэ шинэчилсэн бодлогын хүрээнд давхардлыг багасгах, 
мөн ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх үүднээс дээрхи журмуудыг гаргахыг зөвлөөгүй болно. Үйл 
ажиллагааны болон захиргааны журам шаардлагатай гэж үзвэл бодлогод болон Үйл ажиллагааны 
гарын авлагад тусгаж болно гэж үзсэн.
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Шаардагдах нөөц, 
хөрөнгө санхүү
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болно. Тусгай ажилтны жилийн 
зардалд 220,000 ам.доллар 
шаардагдана гэж тооцож байна.

(iii)  Бүтэн цагаар ажиллах ГХАА 
авах тохиолдолд нэмэлт зардал 
шаардлагатай. Жилийн зардал нь 
ойролцоогоор 50,000 ам.доллар 
болно.

(iiv)  НХЗ-ийн албанд ажиллах олон 
улсын ажилтан нэгээр, мөн 
захиргааны эсвэл үндэсний ажилтан 
нэгээр хасагдаж байгаа тул зарим 
зардал мөн буурна. Зардал 250,000 
ам.доллараар буурах тооцоо  
гарсан.

215. Эдгээрээс үүдэн жилд гарах зардлын 
цэвэр өсөлт 150,000 ам.доллар болохоор 
тооцоо гарсан.51 Тиймээс, бодлогын 
өөрчлөлттэй холбоотойгоор төсөвт гарах 
өөрчлөлт дунд зэрэг байна. Энэ тооцоо нь 
АХБ-ны үйл ажиллагааны шууд зардалтай 
холбоотой тооцоо юм. Төслийн улмаас эрх 
ашиг нь хөндөгдсөн хүмүүс, ХБГО болон 
АХБ-ны бусад шууд ба шууд бус зардал нь 
гомдлын тоо, мөн чанараас хамаарна. 

214. Хариуцлагын механизмын талаар 
баримтлах бодлогод оруулахаар санал 
болгож буй өөрчлөлтөөс улбаалан дараах 
чиглэлд АХБ-ны зүгээс нэмэлт нөөц, хөрөнгө 
санхүү шаардагдана:

(i)  Мэдээлэл түгээх үйл ажиллагааны 
цар хүрээг тэлэхэд нэмэлт хөрөнгө, 
нөөц шаардагдана. 2010 оны 
мэдээлэл түгээх үйл ажиллагаанд 
ТТЗ-ийн алба, НХЗ-ийн алба 130,000 
ам.доллар орчмыг зарцуулсан 
байна. Хэрэв мэдээлэл түгээх үйл 
ажиллагааны зардал хоёр дахин 
нэмэгдэнэ гэж тооцоолбол жилийн 
зардал ойролцоогоор 130,000 
ам.доллараар нэмэгдэнэ.

(ii)  Суурин төлөөлөгчийн газар бүр 
АХБ-ны санхүүжилттэй төсөлтэй 
холбоотой гомдол хариуцсан тусгай 
ажилтныг томилон ажиллуулах 
санал нь нэмэлт зардал шаардана. 
Зарим суурин төлөөлөгчийн газар 
өөрийн ажилтнууд дундаас томилж 
болох юм. Гэвч зарим суурин 
төлөөлөгчийн газар нэмэлт ажилтан 
авч ажиллуулах шаардлагатай 

51  Зардлын тооцоонд инфляци болон цалин хөлсний өөрчлөлтөөс үүдэх жилийн өсөлтийг оруулаагүй 
болно. Уг зардлыг Хариуцлагын механизмын талаар баримтлах шинэчилсэн бодлогыг хэрэгжүүлэх 
үед нэмж тооцох хэрэгтэй.



52

Зөвлөмж7

216. Ерөнхийлөгч энэхүү баримт бичгийн 5 
дугаар бүлэгт танилцуулсан Хариуцлагын 
механизмын талаар баримтлах шинэчилсэн 
бодлогыг батлах зөвлөмжийг АХБ-ны 
Захирлуудын зөвлөлд хүргүүлж байна. 
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Хавсралт 1
Хариуцлагын механизмын  

үнэлгээний ажлын даалгавар

1. Азийн хөгжлийн банкны (АХБ) дэмжлэгтэй төслүүдийн улмаас эрх ашиг нь 
хөндөгдсөн хүмүүс АХБ-ны үйл ажиллагаа, журамд тэдгээр төслийн үйл ажиллагаа 
нийцэж байгаа эсэхийг хянуулах хүсэлт, гомдол гаргадаг хараат бус нэгжтэй байх 
зорилгоор АХБ-наас 1995 онд Хяналт шалгалтын нэгжийг үүсгэн байгуулсан 
билээ.1 Улмаар АХБ-наас энэ хүрээнд хийгдэж буй ажлыг нарийвчлан судалж үзээд 
2003 онд тус Хяналт шалгалтын нэгжид тулгуурлан Хариуцлагын механизмыг 
нэвтрүүлсэн.2 Хариуцлагын механизмыг ийнхүү бий болгохдоо АХБ-наас авчирч 
буй хөгжлийн үр дүн, төслийн чанарыг сайжруулах; төслийн улмаас эрх ашиг нь 
хөндөгдсөн хүмүүсийн санаа зовж буй асуудалд хариу өгч шийдвэрлэх, оролцогч 
талуудад шударга хандах; ажилтан ажилд авах, үйл ажиллагаа явуулахдаа 
мэргэжлийн болон техникийн хамгийн өндөр стандартыг баримтлах; аль болох 
хараат бус, ил тод байх; өртөг зардлын хувьд үр ашигтай, үр дүнтэй байх, мөн 
АХБ-ны хяналт, аудит, чанарын хяналт, үнэлгээний бусад тогтолцоотой уялдаатай 
байх зорилго тавьсан. Хариуцлагын механизм 2003 оны 12-р сарын 12-ны өдрөөс 
хүчин төгөлдөр үйлчилж буйг зарлан тунхагласан юм. 2010 оны 5 дугаар сард 
Узбекистан улсын Ташкент хотноо болсон АХБ-ны Захирлуудын зөвлөлийн жил 
бүрийн 43 дугаар уулзалтын үеэр Ерөнхийлөгч Хариуцлагын механизмыг дахин 
хянаж үзэхээ мэдэгдсэн. Үүний дараахан Захирлуудын зөвлөл болон Удирдлагын 
хамтарсан ажлын хэсэг уг зорилгоор байгуулагдсан. 

2. Үнэлгээний ажлын зорилго нь Хариуцлагын механизмын хүрээнд 
сайжруулах шаардлагатай асуудлыг шинжлэн судлахад оршиж байна. 
Үнэлгээний ажил нь өргөн хүрээнд явагдах ба дараах чиглэлийг хамарна. Үүнд:

(i)  Хариуцлагын механизмын үр нөлөөтэй байдал, хэрэгцээг зохих түвшинд 
хангаж чадаж байгаа эсэхэд түүхэн өнцөг, зорилго, мөн 2003 оны 
Хариуцлагын механизмын бодлогод тодорхойлсон зарчмуудын хүрээнд 
дүн шинжилгээ хийх;

(ii)  2003 оноос хойш АХБ Хариуцлагын механизмын тухайд хуримтлуулсан 
туршлагыг үнэлэх, ингэхдээ АХБ-ны үйл ажиллагаа явуулж буй орчинд 
орж буй өөрчлөлт, нэн ялангуяа 2020 оны стратеги батлагдсантай 
холбоотой шинэ нөхцөл байдлыг тусгах;3

1  АХБ. 1995. Хяналт шалгалтын нэгж байгуулсан тухай. Манила хот.
2  АХБ. 2003. Хяналт шалгалтын нэгжийн үйл ажиллагаанд хийсэн үнэлгээ: Хариуцлагын шинэ 

механизм бий болгох нь. Mанила.
3  АХБ. 2008. 2020 оны стратеги. Азийн хөгжлийн банкны Урт хугацааны стратегийн хүрээ, 

2008–2020. Манила хот.



54

Хавсралт 1

(iii)  АХБ-ны Хариуцлагын механизмыг бусад ижил төстэй байгууллагын 
механизмтай харьцуулах, дүн шинжилгээ хийх;

(iv)  Оролцогч талууд, үүнд олон нийт, төслийн улмаас эрх ашиг нь 
хөндөгдсөн хүмүүс, Засгийн газар, АХБ-ны Захирлуудын Зөвлөлийн 
гишүүд, Удирдлагын баг, үйл ажиллагааны ажилтнууд болон төрийн бус 
байгууллага, иргэний нийгмийн байгууллагуудтай зөвлөлдөх;

(v)  Дүн шинжилгээ, харьцуулалт, үнэлгээ, зөвлөгөөнөөс гарсан гол 
асуудлуудыг авч үзэх; мөн

(vi)  Эдгээр дүн шинжилгээн дээр үндэслэн бодлого, Хариуцлагын 
механизмын хэрэгжилт, захиргааны журамд өөрчлөлт оруулах, улам 
боловсронгуй болгох талаар зөвлөмж өгөх.

3. Энэхүү үнэлгээний ажлын хүрээнд олон нийтийн зөвлөгөөнийг 3 үе 
шаттай зохион байгуулна. Эхний үе шатанд АХБ-ны цахим хуудсаар дамжуулан 
Хариуцлагын механизмын талаар баримтлах бодлогын талаар олон нийтээс 
санал авна. Хоёрдугаар үе шат нь хөгжилтэй болон хөгжиж буй гишүүн 
улс орнуудад зөвлөлдөх арга хэмжээг зохион байгуулна. Үүнд Франкфурт, 
Исламабад, Жакарта, Манила, Toкио, Вашингтон хотуудыг санал болгосон.4 
Зөвлөгөө, хэлэлцүүлэгт Засгийн газар, ТББ, хувийн хэвшлийн салбар, 
боломжтой бол төслийн хүлээн авагч, төслийн улмаас эрх ашиг нь хөндөгдсөн 
хүмүүсийг оролцуулна. Гуравдугаар үе шатанд АХБ-ны цахим хуудас дээр ажлын 
хэсгийн тайланг байршуулж, олон нийтийн санал, шүүмжийг авна, уг зорилгоор 
Хариуцлагын механизмын үнэлгээний тусгай цахим хуудсыг үүсгэсэн байна.

4. Гадны мэргэжилтний ажлын даалгаварт дараах асуудлыг багтаасан:
(i)  одоогийн Хариуцлагын механизмын хүрээнд төслийн талбарт очиж 

танилцахад зээлдэгч улс орноос зөвшөөрөл авахыг шаардсан асуудал 
дээр баримтлах арга барил;

(ii)  Нийцлийн хяналт шалгалтын үе шатанд авах арга хэмжээний 
хязгаарлагдмал байдал;

(iii)  Механизмын хараат бус байдлын түвшин, үүнд: тайлагнах шатлал, 
Хариуцлагын механизмын баримт бичгийн эзэмшил, түгээлт, цаашлаад 
төсвийн асуудал, боловсон хүчин, гүйцэтгэлийн үнэлгээ, хараат 
бус хуулийн зөвлөгөө авах боломж, мэргэжилтэн, зөвлөхүүдийг авч 
ажиллуулах эрх;

(iv)  Төслийн улмаас эрх ашиг нь хөндөгдсөн хүмүүс механизмд хандах 
боломж;

(v)  Гомдол мэдүүлэхэд хангах шаардлага, тавигдах шалгуур;
(vi)  АХБ-ны Хариуцлагын механизмын талаар хэр сайн мэдэж, ойлгож 

байгаа шалгуураар Нийцлийг хянах зөвлөлийн алба болон АХБ-ны олон 
нийтэд зориулж мэдээлэл түгээх, таниулан сурталчлах үйл ажиллагааны 
үр нөлөө;

(vii)  төсөл дээрх бодлого, журмыг зөрчлийг арилгахад шаардлагатай 
зүйлсийн үнэлгээ, үүнд шаардагдах хугацаа, хоцрогдол, санхүүгийн 
зардлын өсөлт зэрэг багтана;

4  2010 оны сүүлээр Пакистан улсад үер болсон учир Исламабад хотын оронд Шри Ланка улсын 
Коломбо хотыг сонгож авсан.
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(viii)  хөгжиж буй гишүүн орнуудын дэвшүүлж буй асуудлууд, мөн АХБ-ны 
шийдвэр гаргах, төслийг сонгон шалгаруулах арга барилд Хариуцлагын 
механизмын үзүүлсэн үр нөлөө;

(ix)  АХБ болон ижил төрлийн байгууллагын туршлагаас үзэхэд гомдол 
гаргагч болон/эсвэл төслийн улмаас эрх ашиг нь хөндөгдсөн хүмүүст хэр 
зэрэг ашиг тустай байсан талаар;

(x)  АХБ-ны Хариуцлагын механизмыг сайжруулахад чухал гэж үзсэн бусад 
асуудал.
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1. Азийн хөгжлийн банк (АХБ) нь Хариуцлагын механизмын үнэлгээг чанартай 
хийхийн тулд бүх оролцогч талтай зөвлөлдөхийг эрмэлздэг. АХБ 2010 оны 6-р 
сараас эхлэн олон нийтийн зөвлөгөөнийг өргөн хүрээнд эрчимтэй хийсэн нь 
Үнэлгээний ажлын чухал хэсэг болсон.

2. Зөвлөлдөх үйл явцын хүрээнд дараах зүйл багтсан. Үүнд:
(i)  Захирлуудын зөвлөлийн гишүүд, Удирдлагын баг болон төв офис болон 

суурин төлөөлөгчийн газруудын олон тооны ажилтнуудтай зөвлөлдсөн;
(ii)  Төслийн улмаас эрх ашиг нь хөндөгдсөн хүмүүс, төслийн хүлээн авагч, 

төслийг гүйцэтгэх болон хэрэгжүүлэх байгууллага, засгийн газар, 
ТББ, хувийн салбар, боловсролын байгууллага, бодлогын судалгааны 
байгууллага, бусад байгууллагын хариуцлагын механизмын асуудал 
дээр ажилладаг хүмүүс зэрэг өргөн хүрээний гадны оролцогч талуудтай 
зөвлөлдсөн;

(iii)  6 улс оронд, тухайлбал Герман, Индонези, Япон, Филиппин, Шри-Ланк, 
АНУ-д үндэсний болон бүсийн зөвлөгөөн хийсэн, Канадын оролцогч 
талуудтай видео хурал хийж зөвлөлдсөн;

(iv)  үнэлгээний ажилд зориулсан цахим хуудсыг бий болгосон (http://www. 
adb.org/AM-Review/) ба олон нийтийн санал авах зорилгоор дараах 
4 баримт бичгийг байршуулсан. Үүнд: (a) 2010 оны 6-р сараас 9-р сар 
хүртэл 12 долоо хоногийн турш 2003 оны Хариуцлагын механизмын 
талаар баримтлах бодлогыг; (б) 2011 оны 2-р сараас 4-р сар хүртэл 8 
долоо хоногийн турш үнэлгээний анхны зөвлөлдөх бодлогын баримт 
бичгийг; (в) 2011 оны 4-р сараас 6-р сар хүртэл нэг сарын турш ажлын 
баримт бичгийг; (г) 2011 оны 7-р сараас 8 сар хүртэл 2 дахь шатны 
зөвлөлдөх баримт бичгийг; мөн

(v)  цахим хуудсаар хүлээн авсан олон нийтийн саналыг үндэсний 
зөвлөгөөнүүдийн хураангуйтай хамт үнэлгээний цахим хуудас дээр 
нийтэлсэн; мөн гадны мэргэжилтнүүдийн ажил, илтгэл, үнэлгээний 
тайлангийн төсөл зэргийг байршуулсан.

3. Үнэлгээний ажлын хэсэг Хариуцлагын механизмын үнэлгээний үйл явцын 
туршид дээд зэргээр ил тод ажилласан. Хариуцлагын механизмын үнэлгээний 
цахим хуудсанд ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүний тухай мэдээлэл, үнэлгээний 
ажлын даалгавар, ажлын хуваарь, гадны мэргэжилтнүүдийн ажил, тайлан, 
үнэлгээний тайлангийн төсөл зэргийг нийтэлж байсан. Бодлогын бүх баримт 
бичгийн төслийг Захирлуудын зөвлөлөөр хэлэлцүүлэхээр өргөн барьсан өдөр 
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олон нийтэд түгээсэн. Бодлогын зөвлөлдөх баримт бичиг зэрэг чухал баримт 
бичгүүдийг хөгжиж буй гишүүн орон (ХБГО)-уудын хэл рүү орчуулсан. Өргөн 
хүрээний оролцоог хангахын тулд Хариуцлагын механизмын талаар баримтлах 
бодлогын төсөл дээр санал ирүүлэх, мөн үндэсний хурал семинарт оролцох 
урилгыг Хариуцлагын механизмын үнэлгээний ажлын цахим хуудсан дээр 
байршуулж бүх оролцогч талуудад хүргүүлсэн. АХБ зөвлөлдөх үйл явцын үеэр 
дэвшүүлсэн гол асуудлуудад бичгээр хариу өгч, түүнийгээ цахим хуудас дээр 
байршуулсан. АХБ семинар зөвлөгөөнд оролцож санал бодлоо хуваалцсан бүх 
хүмүүст талархал илэрхийлж байна.

4. 2010 оны 6 сараас хойш ажлын хэсэг асуудал, олон нийтийн зөвлөгөөн, 
хувилбарууд, үнэлгээний ажлын чиг баримжааг хэлэлцэх зорилгоор олон 
удаагийн уулзалтыг зохион байгуулсан. Захирлуудын зөвлөл үнэлгээний ажлын 
даалгавар, гадны мэргэжилтний  үнэлгээний ажлын тайлан, ажлын хэсгийн 
бодлогын зөвлөгөөний баримт бичгийг хэлэлцэхээр албан бус байдлаар 3 удаа 
уулзсан.

5. Энэхүү хяналтын ажлын хүрээнд төслийн улмаас эрх ашиг нь хөндөгдсөн 
хүмүүст хүрч ажиллах тухайд онцгой анхаарал хандуулсан. Хяналтын ажлын 
албан томилолтын үеээр төслийн улмаас эрх ашиг нь хөндөгдсөн хүмүүс, 
төслийн хүлээн авагч, ХБГО-ны уулзах хүсэлт тавьсан хүмүүстэй уулзсан. Ижил 
төрлийн механизмаас суралцахын тулд Дэлхийн Банк, Олон улсын санхүүгийн 
корпораци, Европын хөрөнгө оруулалтын банк, Интер-Америкийн Хөгжлийн 
банк, Японы Олон улсын хамтын ажиллагааны Банк, Гадаадын Хувийн Хөрөнгө 
оруулалтын корпорацийн Хариуцлагын механизмын чиглэлээр ажилладаг 
хүмүүстэй уулзсан. Мөн АНУ-ын Олон улсын хөгжлийн агентлагийн ажилтнуудтай 
уулзсан. Бүх олон нийтийн зөвлөгөөний үр дүн, семинарын хураангуй, үр дүнгийн 
илтгэлийг хянан үзэх ажлын цахим хуудас дээр нийтэлдэг.

6. Зөвлөгөөнүүд маш үр дүнтэй болсон ба оролцогч талуудын өргөн хүрээний 
оролцоог хангаснаар үр өгөөжтэй болсон. Олон нийтийн санал бодлоос үзэхэд 
АХБ-ны Хариуцлагын механизмын асуудал шийдвэрлэх болон нийцлийг хянан 
шалгах үүрэг нь чухал болохыг нотолсон. Энэ хоёр функц нь Хариуцлагын 
механизмын чухал хэсэг бөгөөд нэг нэгийгээ үр дүнтэй нөхөн ажиллаж байна гэж 
үзсэн. Оролцогч олон тал 2003 оны Хариуцлагын механизмын шинэлэг байдал, 
бусад олон давуу талыг сайшаасан. Оролцогч талууд ихэнх асуудал дээр санал 
нийлсэн хэдий ч зарим асуудлаар маргаантай байр суурь илэрхийлсэн байна:

(i)  Төслийн талбарт очиж ажиллах. Зарим оролцогч тал төсөлтэй газар 
дээр очиж танилцах нь зайлшгүй шаардлагатай гэж үзэж байхад бусад 
нь зөвхөн зээлдэгч улс орны зөвшөөрлөөр хийх хэрэгтэй гэж үзсэн.

(ii)  Нийцлийн хяналт шалгалтын үе шатад шууд хандах. Зарим оролцогч 
тал гомдлыг асуудал шийдвэрлэх үүргээс эхлэх нь тохиромжтой, учир 
утгатай гэж үздэг. Бусад нь төслийн улмаас эрх ашиг нь хөндөгдсөн 
хүмүүс аль үүргээс эхлэхээ шийдэх эрхтэй байх ёстой гэж үзсэн.

(iii)  Гомдол мэдүүлэхэд хангах шаардлага. Зарим оролцогч тал гомдол 
гаргах эцсийн хугацааг тодорхой болгож төслийн эцсийн тайлан 
гарснаас хойш гэж сунгах ёстой гэж санал болгосон. Гомдол гаргахад 
хамгийн багадаа хоёр хүн гэсэн шаардлагын оронд бүх хувь хүнд гомдол 
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мэдүүлэх эрхийг олгох ёстой, мөн шууд бус, бодит бус байдлаар хохирол 
амссан хүмүүс гомдол гаргах эрхтэй гэж байлаа. Бусад оролцогч тал 
одоогийн шаардлага хангах шалгуурыг зөв гэж үзсэн.

(iv)  Хариуцлагын механизмын хамрах хүрээ. Зарим оролцогч тал 
Хариуцлагын механизмыг худалдан авалт, авилгын асуудлыг 
хамрахаар өргөжүүлэх ёстой гэж үзсэн бол бусад нь худалдан авалт, 
авилгын асуудлыг өөр бусад зориулалтын механизм шийдвэрлэдэг тул 
Хариуцлагын механизм асуудал шийдвэрлэх ба АХБ-ны үйл ажиллагааны 
бодлого, журмын зөрчилд чиглэх ёстой гэсэн байр суурьтай байв.

(v)  Нийцлийг хянах зөвлөлд ирүүлэх хүсэлтийн тоо. Зарим оролцогч тал 
шат дараалсан аргачлал нь зарим хүмүүсийг нийцлийг хянан шалгах үе 
шатанд хандахаас сэргийлдэг гэж үзсэн бол бусад нь энэ шат дараалсан 
үйл явц нь үндэслэлтэй ба хяналт шалгалтын тоо хязгаарлагдмал байх 
нь төслийн болон үйл ажиллагааны хэлтсүүд бусад асуудал шийдвэрлэх 
болон нийцлийг хянах чиг үүрэг ажиллаж байгаагийн үр дүн гэж үзсэн.

(vi)  Хөгжиж буй гишүүд орнуудын зардал. Зарим нь Хариуцлагын 
механизм нь Хамгааллын бодлого зэрэг бусад бодлогоос хавьгүй өндөр 
зардлыг ХБГО-дад ногдуулж байна гэж үзэж байсан. Зарим нь нийцлийг 
хангах зардал нь төслийг чанартай хэрэгжүүлэхэд зайлшгүй гарах 
зардал гэж үзэж байлаа.

7. Хариуцлагын механизмын зөвлөгөөн болон бусад асуудлын талаар 
дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл http://www. adb. org/AM-Review/ хаягаар 
хандана уу.
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Зөвлөлдөх үе шат

1. Төслийн тусгай зохицуулагчийн алба (ТТЗ-ийн алба) Хариуцлагын механизм 
хүчин төгөлдөр болсон 2003 оны 12-р сараас 2011 оны эцэс хүртэл 39 гомдол 
хүлээн авсан.1 Тэдгээрээс 13 нь шаардлага хангасан, 24 нь шаардлага хангаагүй, 
2 гомдол шаардлага хангасан эсэхийг тогтоож байна. ТТЗ-ийн алба жилд 
дунджаар 5 гомдол хүлээн авдаг (Хүснэгт A3.1)

Хүснэгт A3.1 Төслийн тусгай зохицуулагчийн албаны хүлээн 
авсан гомдол, жилээр

Он Нийт гомдол Шаардлага хангасан гомдол
2004 3 2
2005 1 1
2006 6 1
2007 2 1
2008 0 0
2009 13 4
2010 7 2
2011a 7 2
Нийт 39 13

а 2 гомдол шаардлага хангасан эсэхийг тодорхойлох шатанд явагдаж байна.
Эх сурвалж: Төслийн тусгай зохицуулагчийн албанд ирсэн гомдлын бүртгэл, 2011 оны 12-р сарын 
31-ний байдлаар.

2. Шаардлага хангаагүй 24 гомдлын хувьд 15 тохиолдолд гомдол гаргагчид 
Азийн хөгжлийн банк (АХБ)-ны үйл ажиллагааны газраар асуудлаа шийдвэрлүүлэх 
талаар хүчин чармайлт гаргаагүй; 3 тохиолдолд АХБ-ны дэмжлэгтэй төслийн 
улмаас гомдол гаргагчийн эрх ашиг нь бодитоор болон сөргөөр хөндөгдөөгүй; 
2 гомдол төслийн эцсийн тайлан гарсны дараа мэдүүлэгдсэн; 2 гомдлыг хүлээн 
авах үед холбогдох асуудлууд шийдэгдсэн эсвэл шийдэх талаар хүчин чармайлт 
гаргаж эхэлсэн; 2 гомдол худалдан авалтын асуудалтай холбоотой байсан Үйл 
ажиллагааны үйлчилгээний төв алба руу шилжүүлсэн. Хүснэгт A3.2-т гомдол 
шаардлага хангаагүй шалтгааныг харуулав.

1 2003 оны бодлогод ТТЗ-ийн албаны хүлээн авсан тохиолдлуудыг “гомдол” гэж нэрлэх болсон.
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Хүснэгт A3.2 Гомдол шаардлага хангаагүй шалтгаан,  
2004–2011

Учир шалтгаан Тоо Нийт хүлээн авсан 
гомдолд эзлэх хувь (%)

Гомдол гаргагч нь эхлээд асуудлаа холбогдох 
үйл ажиллагааны хэлтсээр шийдвэрлүүлээгүй

15 62. 5

Төслийн улмаас гомдол гаргагчийн эрх ашиг нь 
бодитоор болон сөрөг хөндөгдөөгүй

  3 12. 5

Төслийн эцсийн тайлан гарснаас хойш 
мэдүүлсэн

  2 8. 3

Худалдан авалттай холбоотой   2 8. 3

Үйл ажиллагааны газраар асуудлаа 
шийдвэрлүүлсэн

  2 8. 3

Нийт 24 100. 0

Эх сурвалж: Төслийн тусгай зохицуулагчийн албаны гомдлын бүртгэл, 2011 оны 12-р сарын 31-ний 
өдрийн байдлаар.

3. Ихэнх гомдол тээврийн дэд бүтцийн салбарт (17) гарсан нь нийт гомдлын 
43.6 хувийг эзэлж байна. Ус болон хотын дэд бүтэц, үйлчилгээтэй холбоотой 
салбарт 9 гомдол гарсан нь араас нь жагсаж байна. Эдгээр салбарт гомдлын 
тоо их байгаа нь зарим талаар эдгээр салбарт хэрэгжиж буй төслийн тоо өндөр 
байсантай холбоотой. Ерөнхийдөө дэд бүтцийн салбарууд (тээвэр, ус, эрчим 
хүч) гомдлын 79.5 хувийг эзэлж байгаа нь АХБ-ны багц дахь эдгээр төслийн 
эзлэх хувьтай дүйцэж байгаа юм (Хүснэгт A3.3).

Хүснэгт A3.3 Хүлээн авсан гомдол, салбараар, 2004–2011

Салбар Нийт Эзлэх хувь (%)
Тээврийн дэд бүтэц 17 43. 6
Ус, хотын бусад дэд бүтэц ба үйлчилгээ   9 23. 1
Эрчим хүч   5 12. 8
Хөдөө аж ахуй, байгалийн нөөц   4 10. 3
Үйлдвэр худалдаа   1 2. 6
Хөдөө орон нутгийн дэд бүтэц   1 2. 6
Боловсрол   1 2. 6
Бүсийн техникийн туслалцаа   1 2. 6
Нийт 39 100. 0

Тэмдэглэл: Тоон үзүүлэлтийг бүхэлчилдэг учир хувиудын нийлбэр 100 биш байж болно.
Эх сурвалж: Төслийн тусгай зохицуулагчийн албаны гомдлын бүртгэл, 2011 оны 12-р сарын 31-ний 
байдлаар.

4. Нийт гомдлын ихэнх нь (65.9 хувь) нүүлгэн шилжүүлэлт, мэдээлэл 
хангалтгүй, зөвлөлдөх явц, оролцооны асуудалтай холбоотой байсан. Нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн хүрээн дэх гомдлуудын ихэнх нь нөхөн төлбөр хангалтгүй 
байсантай холбоотой байсан (Хүснэгт A3.4).
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Хүснэгт A3.4 Гомдолд хөндсөн асуудлууд, 2004–2011

Асуудал Нийт Эзлэх хувь (%)
Нүүлгэн шилжүүлэлт, нөхөн төлбөр, газар 
чөлөөлөлт

32 36. 4

Мэдээлэл 15 17. 0
Зөвлөгөө ба оролцоо 11 12. 5
ХАА, байгалийн нөөц, байгаль орчин 11 12. 5
Тосгоны дэд бүтэца   8 9. 1

Нийгэм, нийгмийн асуудалб   5 5. 7
Амьжиргаа   2 2. 3
Бусадв   4 4. 5

Нийт 88 100. 0
а Үүнд сургууль дахин барих, автобусны зогсоол, хөдөө аж ахуйн машин техникт зориулсан нүхэн 
гарц, мал амьтан хөндлөн гарах гарч, туслах замууд орно.
б Үүнд жендер, эрүүл мэнд, нийгэм хөгжүүлэх хөтөлбөр, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ, уугуул 
иргэдийн асуудал орно.
в Үүнд цахилгаан эрчим хүчний өндөр үнэ, эрчим хүчний салбарын шинэчлэл болон худалдан 
авалтын талаарх асуудал орно.
Эх сурвалж: Төслийн тусгай зохицуулагчийн албаны гомдлын бүртгэл, 2011 оны 12-р сарын 31-ний 
байдлаар.

Нийцлийг хянах үе шат

5. Нийцлийг хянах зөвлөл (НХЗ) нь 2004–2011 оны хооронд хяналт шалгалт 
хийлгүүлэх 5 хүсэлт хүлээн авснаас 4 нь шаардлага хангасан, 1 нь шаардлага 
хангаагүй болно.

6. Балба улсын Меламчи усан хангамжийн төсөл2 дээр нийцлийг хянан 
шалгах хүсэлт ирсэнд гомдол шаардлага хангасан эсэхийг тодорхойлохын 
тулд НХЗ зүгээс төслийн талбарт очиж ажилласан. НХЗ хор хохирол, зөрчил 
гарсан гэдгийг баталгаажуулж чадаагүй тул хүсэлтийг шаардлага хангаагүй гэж 
үзсэн. НХЗ нь Шри Ланк улсын Өмнөд зүгийн тээвэр хөгжлийн төслийн тухайд 
нийцлийг хянах ажиллагааг явуулсан ба залруулах арга хэмжээний хэрэгжилтийн 
хяналт мониторингийг 5 жилийн турш явуулсан. Хяналт мониторингийн эцсийн 
томилолтыг 2011 оны 3-р сард хийж дуусгасан.3

7. БНХАУ-ын Фужоу Байгаль орчныг сайжруулах төслийн4 хувьд НХЗ 2010 
оны 10-р сард дүгнэлтгүйгээр тайлангаа гаргасан. НХЗ нь төслийн талбарт 

2  AХБ. 2000. Ерөнхийлөгчөөс Захирлуудын зөвлөлд хүргэх тайлан, зөвлөмж: Меламчи усан 
хангамжийн төсөлд зориулан Балба улсад олгох зээлийн талаар. Mанила (Loan 1820-NEP $120 
сая, 2000 оны 12 сарын 21-нд батлагдсан).

3  АХБ. 1999. Ерөнхийлөгчийн Захирлуудын зөвлөлд хүргэх тайлан, зөвлөмж: Шри-Ланка улсын 
социалист ардчилсан БНУ-ын Өмнөд зүгийн тээвэр хөгжлийн төслийн зээл. Манила хот (1999 
оны 11-р сарын 25-ны өдөр батлагдсан Зээл 1711—SRI [SF], $90 сая).

4  АХБ. 2005. Ерөнхийлөгчийн Захирлуудын зөвлөлд хүргэх тайлан, зөвлөмж: БНХАУ-ын Фужоу 
Байгаль орчныг сайжруулах төслийн зээл. Манила хот (2005 оны 7-р сарын 29-ны өдөр 
батлагдсан зээл 2176-PRV, $55. 8 сая).
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очиж ажиллахгүйгээр ямар нэгэн дүгнэлт, зөвлөмж гаргах нь тохиромжгүй гэж 
мэдэгдсэн.5 2007 оноос хойш аюулгүй байдлын улмаас НХЗ төслийн газар дээр 
очих боломжгүй болсон хэдий ч Пакистан улсын Чашма голын баруун эргийн 
усалгааны төслийн6 (III үе шат) хувьд Хяналт шалгалтын нэгжийн зөвлөмжийн 
хэрэгжилтэд 2004–2010 онуудад хяналт мониторинг хийсэн. Сүүлийн 2 хүсэлтийг7 
Киргиз8 улс болон Филиппин улсаас9 ирүүлсэн бөгөөд НХЗ шаардлага хангасан 
гэж үзсэн.

Хүснэгт A3. 5 Нийцлийн хяналт шалгалт хийлгүүлэх хүсэлт

Хүсэлтийн 
дугаар

Хүлээн авсан 
хугацааа

Төслийн нэр

2004/1 2004/12 Шри-Ланк: Өмнөд зүгийн зам тээвэр хөгжлийн төсөл
(Зээл No. 1711-SRI). Шаардлага хангасан.

2004/2 2004/12/06 Балба: Меламчи усан хангамжийн төсөл (Зээл No.
1820-NEP). Шаардлага хангаагүй

2009/1 2009/06/03 БНХАУ: Фужоу Байгаль орчныг сайжруулах төсөл
(Зээл No. 2176-PRV). Шаардлага хангасан

2011/1 2011/05/25 Филиппин улс: Висаяас үндсэн-ачааллын эрчим хүч
хөгжлийн төсөл (Зээл No. 2612/7303-PHI). Шаардлага
хангасан

2011/2 2011/05/23 Киргиз улс: ТАБНЭЗХА Тээврийн корридор
(Бишкек–Торугарт зам) төсөл 2 (Зээл No.
2533-KGZ(SF)). Шаардлага хангасан

Хяналт мониторингийн тусгай үүрэг: Чашма голын баруун эргийн усалгааны төсөл (III 
үе шат). 2004 оны 8-р сард Захирлуудын зөвлөлийн гишүүд энэ төслийн хяналт шалгалтын 
хүсэлтийн талаар Захирлуудын зөвлөлийн гаргасан шийдвэрийн хэрэгжилтэд НХЗ-ийн 
зүгээс хяналт мониторинг хийхийг даалгасан. Энэ нь НХЗ-ийн хувьд хяналт мониторинг 
хийх тусгай үүрэг байсан.

НХЗ =Нийцлийг хянах зөвлөл
ТС = Тусгай сан
а Бүх шаардлагатай мэдээлэл бүрдсэн огноо.
Эх сурвалж: Нийцлийг хянах зөвлөлийн гомдлын бүртгэл

5   АХБ. 2010. Фужоу Байгаль орчныг сайжруулах төсөлтэй холбоотой хүсэлтийн Нийцлийн хяналт 
шалгалтын ажлын Захирлуудын зөвлөлийн тайлан No. 2009/1, Манила хот (Зээл 2176-PRV).

6  АХБ. 1991. Ерөнхийлөгчийн Захирлуудын зөвлөлд хүргэх тайлан, зөвлөмж: Исламын Бүгд 
найрамдах Пакистан улсын Чашма голын баруун эргийн усалгааны төслийн зээл болон техникийн 
туслалцаа. Манила хот (1991 оны 12-р сарын 17-ны өдөр батлагдсан зээл 1146-PAK, $185 сая).

7  НХЗ-ийн хүлээн авсан тохиолдлыг 2003 бодлогод “хүсэлт” гэж хэрэглэсэн.
8  АХБ. 2009. Ерөнхийлөгчийн Захирлуудын зөвлөлд хүргэх тайлан, зөвлөмж: Киргиз улсын 

ТАБНЭЗХА-ны Тээврийн корридор 1 (Бишкек-Торугарт зам) төслийн зээл, Азийн Хөгжлийн 
сангийн Тусламж 2. Манила хот (2009 оны 6 дугаар сарын 14-ний өдөр батлагдсан Зээл 2533-
KGZ, $28 сая).

9  АХБ. 2009. Ерөнхийлөгчийн Захирлуудын зөвлөлд хүргэх тайлан, зөвлөмж: Филиппин улсын 
Висаяас үндсэн-ачааллын эрчим хүч хөгжлийн төслийн зээл. Манила хот (2009 оны 12-р сарын 
11-ний өдөр батлагдсан Хувийн хэвшлийн зээл 7303-PHI, $100 сая).
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Зөвлөлдөх үе шатны шаардлага хангасан 
гомдлын тойм, 2004–2011

Төслийн нэр Гомдол гаргагчид ба асуудлууд Шийдэгдсэн байдал
1.  Балбын Меламчи усан 

хангамжийн төсөл

(2000 оны 12-р сарын 
21-ний өдөр батлагдсан 
зээл 1820-NEP [SF])

АХБ: 7 хамтран 
санхүүжүүлэгчтэй, $120 
сая

2004.05.03-нд гомдлуудыг хүлээн 
авсан. 4 хүн дараах асуудалтай 
холбогдолтой гомдлыг мэдүүлсэн. 
Үүнд:
(i) Мэдээллийн хүртээмж
(ii)  Байгаль орчны нөлөөллийн 

үнэлгээ
(iii)  Газар эзэмших, нөхөн төлбөр, 

нүүлгэн шилжүүлэлт
(iv) Уугуул иргэд
(v) Нийгмийн хөгжлийн хөтөлбөр
(vi) Хөдөө аж ахуй
(vii) Ой мод

ТТЗ-ийн алба гомдлын дагуу хяналт 
шалгалт хийж төсөлтэй газар дээр 
нь очиж танилцсан. 2 гомдол гаргагч
бодит эсвэл сөрөг байдлаар 
өртөөгүй, үлдсэн 2 гомдол гаргагч 
хохирол амссан ч тэдгээрт 
шударгаар хандаж, төслөөс зохих 
ёсоор нөхөн төлбөр олгосон гэж 
дүгнэжээ.

Гомдол гаргагчид 2004.12.06-
нд гомдлоо буцаан авч, НХЗ-д 
хандан хүсэлт гаргасан. Уг 
хүсэлтийн дагуу НХЗ асуудлыг 
шаардлага хангаж буй эсэхийг 
тодорхойлж, улмаар шаардлага 
хангаагүй гэж үзсэн.

2.  Шри Ланка улсын 
Өмнөд зүгийн зам 
тээвэр хөгжлийн төсөл

(1999 оны 11-р сарын 
25-ний өдөр батлагдсан 
Зээл 1711—SRI [SF])

АХБ: $90 сая 
ЯОУХАБ: $120 сая

2004.06.09-нд 25 гомдол гаргагчийг 
төлөөлсөн 3 ТББ-аас дараах 
асуудлын тухайд гомдол ирүүлсэн. 
Үүнд:
(i)  Байгаль орчны нөлөөллийн 

үнэлгээ
(ii) Нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ
(iii)  Нөхөн олговор ба нүүлгэн 

шилжүүлэлт

Гомдлыг ямар нэг шийдэл 
гаргалгүйгээр хаасан. ТТЗ-ийн 
алба хөндлөнгийн эвлэрүүлэн 
зуучлагч авч ажиллуулсан. 
Гомдол гаргагчдын хүсэлтийг 
хоёр талын тохиролцоогоор 
шийдвэрлэх боломжгүй гэсэн 
дүгнэлтийг хөндлөнгийн 
зуучлагч гаргасан. Гомдол 
гаргагчид 2004.12.02-нд НХЗ-д 
хандан хүсэлт гаргасан.

Үргэлжлэл дараагийн хуудсанд
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Төслийн нэр Гомдол гаргагчид ба асуудлууд Шийдэгдсэн байдал
3.  Индонезийн Хөдөөгийн 

хөгжлийн төлөө олон 
нийтийг мэдэлжүүлж, 
чадавхжуулах төсөл

(2000 оны 10-р сарын 
19-ний өдөр батлагдсан 
Зээл 1765-INO)

АХБ: ЭХН $65 сая 
ТС $50 сая

2005.02.21-нд 8 хүн гомдол 
мэдүүлснээс 3 нь ТББ-ын 
төлөөлөгч, 5 нь нэрээ нууцлахыг 
хүссэн тосгоны оршин суугч байсан 
ба дараах зүйлстэй холбоотой 
гомдлыг гаргасан: 
(i)  Тосгоны дэд бүтцийн зураг 

төсөл ба барилга угсралтад 
гарсан алдаа

(ii)  Төслийн бүрэлдэхүүн хэсгийн 
дэс дараа 

(iii)  Мэдээлэл түгээлт
(iv)  Шийдвэр гаргалт дахь оролцоо

Асуудлуудыг талуудын хувьд 
нааштайгаар шийдсэн. 

ТТЗ-ийн алба нь эцсийн 
тайландаа “ирээдүйд мэдүүлэх 
гомдлуудыг орон нутгийн 
түвшинд төслийн түвшний 
гомдлын механизмын дагуу 
үр дүнтэйгээр шийдвэрлэх 
боломжтой” хэмээн дүгнэсэн.а

4.  Пакистаны үндэсний 
хурдны зам хөгжлийн 
хөрөнгө оруулалтын 
хөтөлбөр, үе шат  
1 салбарын хөрөнгө 
оруулалтын хөтөлбөр 
үе шат-1

(2006 оны 2-р сарын 
15-ны өдөр батлагдсан 
Зээл 2231—PAK)

АХБ: ЭХН $180 сая 

2006.09.09-нд 53 гишүүнээс бүрдсэн 
Музаффарга тойрох замаас 
хохирол амссан иргэдийн хорооноос 
дараах зүйлстэй холбоотой гомдлыг 
хүлээн авсан. Үүнд:
(i)  Тойрог замын дахин 

тохируулалт
(ii)  Нүүлгэн шилжүүлэлт ба 

хохирлын нөхөн олговор
(iii)  Мэдээлэл түгээлт ба зөвлөлдөх 

үйл явц

Гомдолд тусгагдсан асуудлууд 
бүх талуудын хувьд 
нааштайгаар шийдэгдсэн. 

ТТЗ-ийн албаны жилийн 
тайланд “гомдол гаргагчид 
тэдэнд олгосон нөхөн 
төлбөр болон нүхэн гарцад 
сэтгэл хангалуун байгааг 
баталгаажуулсан” гэж дурдсан 
байна. Тиймээс гомдол 
шийдвэрлэгдсэн.б

5.  Их Меконгийн сав 
газар дахь Пномпенээс 
Хо Ши Мин хүртэлх 
хурдны замын төсөл

(1998 оны 12-р сарын 
15-ны өдөр батлагдсан 
Зээл 1659-CAM)

АХБ: ТС $40 сая 

2007.07.30-нд гомдол хүлээн авсан. 
Кранг Кхок тосгоны 41, Стенг Слот 
тосгоны 22 иргэнийг төлөөлж 
Камбож дахь ТББ-ын форумаас 
дараах асуудалтай холбоотой 
гомдлыг гаргасан. Үүнд:
(i)  Нөхөн төлбөр
(ii)  Газрын гэрчилгээ
(iii)  Өрхийн амьжиргаа

ТТЗ-ийн албаны жилийн 
тайланд “засгийн газар
болон Камбож дахь АХБ-ны 
Суурин төлөөлөгчийн газар нь 
асуудлыг шийдвэрлэх талаар 
хүчин чармайлт гаргаж байгаа 
тул зөвлөлдөх үйл явцыг 
хойшлуулах хүсэлтийг гомдол 
гаргагчид ТТЗ-ийн албанд 
ирүүлсэн. 2009 онд хохирсон 
иргэдийг орлогын эх үүсвэртэй 
болгох, тэдний хуримтлагдсан 
өрийг шийдвэрлэх, амьжиргааг 
нөхөн сэргээхэд туслах 
зорилготой техникийн 
туслалцааг АХБ баталсан. 
Уг төсөл ТТЗ-ийн албанд 
мэдүүлсэн гомдлын үндсэн 
асуудлыг шийдвэрлэх боломж 
олгосон.” гэж дурджээ.в

ТТЗ-ийн алба 2010 онд техник 
туслалцаа эхэлсний дараа 
гомдлыг хааж эцсийн тайланг 
гаргасан. Техник туслалцаа 
бүрэн хэрэгжиж дууссан.

Хүснэгт үргэлжлэл

Үргэлжлэл дараагийн хуудсанд
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Зөвлөлдөх үе шатны шаардлага хангасан гомдлын тойм, 2004–2011

Төслийн нэр Гомдол гаргагчид ба асуудлууд Шийдэгдсэн байдал
6.  Фужоу Байгаль орчныг 

сайжруулах төсөл, 
БНХАУ

(2005 оны 7-р сарын 
29-ний өдөр батлагдсан 
Зээл 2176—PRC)

АХБ: ЭХН $55.8 сая, 
арилжааны зээл 

Нантай арлын голын гольдролыг 
нөхөн сэргээх төслийн бүрэлдэхүүн 
хэсгийн хүрээнд нүүлгэн шилжүүлэх 
болсон 7 гэр бүлээс 2009 оны 1-р 
сарын 15-нд гомдол хүлээн авсан. 
Гомдол нь нүүлгэн шилжүүлэх тухай 
байсан.

Гомдол гаргагчид нь орон нутгийн 
уугуул иргэд биш байсан ч орон 
нутгийн фермерүүдээс 1994 онд 
газар худалдан авч байшин барьж 
суурьшсан байжээ. Засгийн газар 
газар худалдан авах нь хууль 
зөрчсөн тул уугуул иргэдийн 
адилаар нөхөн төлбөр авах эрхгүй 
хэмээн үзсэн. Гомдол гаргагчид 
уг нөхцөл байдлыг АХБ-ны 2004 
оны Нүүлгэн шилжүүлэлтийн 
төлөвлөгөөтэй нийцэхгүй байна гэж 
үзсэн.

Уг асуудлыг шийдвэрлэх үйл 
ажиллагааг боловсруулахын 
тулд оролцогч талуудын 
зөвлөгөөнийг зохион байгуулах 
шаардлагатай гэж ТТЗ-ийн 
алба үзсэн. Зөвлөгөөнөөр 
талуудын хоорондын харилцааг 
сайжруулах, бие биеэ ойлгоход 
туслах, хамтарсан шийдэлд 
хүрэхэд дэмжлэг үзүүлэхэд 
хараат бус эвлэрүүлэн 
зуучлагчийг авч ажиллуулах 
хэрэгцээ гарсан тул ТТЗ-ийн 
алба зуучлагчийг Хонг Конгоос 
хөлсөлсөн. Тус улсын Засгийн 
газар төслийн улмаас эрх 
ашиг нь хөндөгдөж хохирол 
амссан хүмүүсийг эдийн 
засгийн хэмнэлттэй орон 
сууцаар хангахыг зөвшөөрсөн. 
Зуучлалын явцын хүрээнд 
хүрсэн саналыг 2009 оны 3-р 
сарын 31 гэхэд 7 гэр бүлээс 5 нь 
хүлээн зөвшөөрч нөхөн төлбөр 
авахаа мэдэгдэж үлдсэн 2 нь 
татгалзсан. Засгийн газар нөхөн 
төлбөр өгөх хугацааг хоёр удаа 
сунгасан хэдий ч үлдсэн хоёр гэр 
бүл 2009 оны 4-р сарын 28-нд 
НХЗ-т хандан хүсэлт гаргасан. 
Засгийн газар голын гольдролыг 
сэргээх төлөвлөгөөг өөрчилж 
дээрх 7 өрхийн байшинг буулгах 
шаардлагагүй болсон.

7.  Пакистан улсын Өмнөд 
Пунжабын хот суурин 
газрын үйлчилгээний 
төсөл

(2003 оны 12-р сарын 
18-ний өдөр батлагдсан 
Зээл 2060/2061-PAK)

АХБ: АХС $45 сая ба
ЭХН $45 сая

2009.02.27-нд гомдлыг хүлээн 
авсан. Гомдол гаргагч бохир 
усны цэвэрлэх байгууламжийн 
төсөлд сөргөөр өртсөн 58 (үүнээс 
43 эрэгтэй, 15 эмэгтэй) хүнийг 
төлөөлсөн гэх хувь хүн байсан. 
Гомдлын асуудлууд:
(i)  Нүүлгэн шилжүүлэлт
(ii)  Байгаль орчин

АХБ 2009 оны 7-р сард бохир 
усны цэвэрлэх байгууламж 
барих төслийн санхүүжилтийг 
зогсоосон боловч газар 
худалдан авалтын төлбөр 
болон нөхөн төлбөрийн 
олговрын асуудлыг эцэслэн 
шийдвэрлээгүй. ТТЗ-ийн албаны 
зөвлөх бүх хохирогчдоос 
ярилцлага авсан ба ТТЗ 2011 
оны 10-р сард хохирсон иргэд 
болон бусад оролцогч талуудтай
дахин уулзалт хийсэн. Нөхөн 
төлбөрийн үлдэгдлийг төлөхөөр 
тохиролцсон ба ТТЗ-ийн алба 
нөхөн төлбөрийг төлж дууссаны 
дараа гомдлыг хаахаар 
төлөвлөсөн байна. Асуудал 
шийдвэрлэх явц үргэлжилж 
байна.

Хүснэгт үргэлжлэл

Үргэлжлэл дараагийн хуудсанд
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Төслийн нэр Гомдол гаргагчид ба асуудлууд Шийдэгдсэн байдал
8.  Пакистаны Равалпинди 

Байгаль орчныг 
сайжруулах төсөл 
(бохир ус цэвэршүүлэх 
байгууламжийн 
бүрдэлдэхүүн хэсэг)

(2005 оны 12-р сарын 
13-ны өдөр батлагдсан 
Зээл 2211-PAK)

АХБ: АХС $20 сая ба
ЭХН $40 сая

2009.05.28-нд гомдол хүлээн авсан. 
Гомдол гаргагчид нь тосгоны оршин 
суугчид болох 25 хүн байсан. 
Гомдолд дараах асуудлыг хөндсөн. 

Үүнд:
(i)  Газар чөлөөлөлт
(ii)  Нөхөн төлбөр

ТТЗ-ийн албаны эцсийн тайланд 
тус улсын хуулинд
газар худалдан авахтай 
холбоотой нөхөн төлбөрийн 
хэмжээг зөвхөн шүүхээс тогтоож 
өгөх ёстой гэж 
заасан байсан учир дээрх 
асуудлыг шийдвэрлэх 
боломжгүй болсон гэж дурджээ.

Төсөл бохир ус цэвэршүүлэх 
байгууламж баригдах эсэх, 
мөн хэзээ баригдаж дуусах нь 
тодорхойгүй хаагдсан тул ТТЗ 
зөвлөлдөх үйл явцыг цаашид 
явуулах нь үндэслэлгүй гэж 
дүгнэн гомдлыг хэсэгчлэн 
шийдвэрлэгдсэн тул гомдлыг 
хаасан. ТТЗ-ийн алба нь бохир 
ус цэвэршүүлэх станцыг шинэ 
санхүүжүүлтээр байгуулах 
шийдвэр гарч гомдол гаргагчид 
АХБ-ны үйл ажиллагаанаас 
болж хохирно гэж үзвэл ТТЗ-ийн 
албанд дахин гомдол мэдүүлж 
болно гэдгийг гомдол гаргагчдад 
ойлгуулсан.

9.  ТАБНЭЗХА-ны 
тээврийн корридор 
1-ийн хөрөнгө
оруулалтын хөтөлбөр 
(Жамбыл тойргийн 
хэсэг), Транш-2, 
Казахстан

(2009 оны 10-р сарын 
7-ны өдөр батлагдсан 
Зээл MFF2562-KAZ)

АХБ: ЭХН $187 сая

2009.11.05-нд гомдлыг хүлээн 
авсан. Гарын үсэг зурсан 2 хүн 
хамгийн багадаа 30 орчим оршин 
суугчдыг төлөөлж байгаа гэж 
мэдэгдсэн. “Тараз Хэвлэлийн клуб 
олон нийтийн холбоо” ТББ гомдолд 
туслалцаа үзүүлсэн. 

Дараах асуудлыг хөндсөн:
(i)  Мэдээлэл түгээлт
(ii)  Оролцоо
(iii)  Малын дамжин өнгөрөх гарц
(iv)  ХАА-н машин механизмд 

зориулсан нүхэн гарц

2011 оны 3-р сарын ТТЗ-ийн 
албаны хяналт мониторингийн 
тайлангаас үзвэл: 2010 оны 
1-р сард ТТЗ-ийн алба нь 
хяналт шалгалт ба үнэлгээний 
ажил явуулж 2010 оны 3-р 
сард 3 удаагийн зөвлөгөөнийг 
зохион байгуулсж нүхэн гарцын 
байршил, нэмэлт нүхэн гарц, 
ХАА-н машин механизмын 
зам руу орох туслах зам, ус 
дамжуулах хоолойн байршил, 
мэдээлэл солилцооны тухайд 
тохиролцоонд хүрсэн. Гомдлын 
бүх асуудлаар тохиролцоонд 
хүрч урагшлуулж чадсан 
бөгөөд хэрэгжүүлэлтийн хяналт 
мониторингийг ТТЗ-ийн алба 
үргэлжлүүлэн явуулж байна. г

Хүснэгт үргэлжлэл

Үргэлжлэл дараагийн хуудсанд
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10.  Тажикстан улсын 

Боловсролын 
салбарын 
шинэчлэлийн төсөл

(2009 оны 7-р сарын 
14-ний өдөр батлагдсан 
Зээл 2053-TAJ)

АХБ: ЭХН $7.7 сая

2010.08.05-нд гомдол хүлээн 
авсан. Гомдол гаргагчид мэдээллээ 
нууцлахыг хүссэн бөгөөд тэд нийт 
9000 иргэний өмнөөс уг гомдлыг 
гаргасан. Forum&VSSV Kalam ТББ-
ын албан ёсны гишүүд байсан. 

Гомдол дараах асуудлыг хөндсөн:
(i)  Мэдээлэл
(ii)  Зөвлөлдөх үйл явц
(iii)  Сургуулийн сэргээн засварлалт

Хяналт мониторингийн 
хамтарсан ажлын хэсэг сэргээн 
засварлалтын ажил дээр 
тохиролцож, хэрэгжилтэд хяналт 
тавьж ажилласан. ТТЗ 2011 
оны 10-р сард эцсийн хяналт 
шалгалтыг хэрэгжүүлж ажлын 
гүйцэтгэлийг хангалттай гэж 
баталгаажуулсан. ТТЗ-ийн алба 
нь гомдлыг хааж эцсийн тайланг 
гаргасан.

11.  Киргиз улсын 
ТАБНЭЗХА-ны 
тээврийн хонгил 1 
(Бишкек, Торугарт 
зам), төсөл 2

(2009 оны 7-р сарын 
14-ний өдөр батлагдсан 
Зээл 2533-KGZ)

АХБ: $28 сая

2010.09.20-нд гомдол хүлээн авсан. 
Төсөлд өртсөн газрын 3 оршин 
суугч гомдол гаргаж нууцлалыг 
хадгалахыг хүссэн. ТББ-ын 
төлөөлөл тэдний өмнөөс албан 
ёсоор гомдол гаргасан. Гомдол нь 
нөхөн төлбөрийн асуудал хөндсөн.

ТТЗ-ийн алба нь хяналт 
шалгалт, үнэлгээний ажлыг 
хийж дуусгасан. Тохиролцоонд 
хүрч чадсан, одоогоор хяналт 
мониторингийн ажил хийгдэж 
байгаа хэдий ч гомдол гаргагчид 
НХЗ-д хандан хүсэлт гаргасан. 
Тохирсон залруулах арга 
хэмжээний хүрээнд гомдол 
гаргагч, ТХЯ болон ТБАГ-т 
ТТЗ-ийн албаны зүгээс 
хүчирхийллийн бус харилцаа, 
зөвшилцөлд хүрэх ур чадварыг 
хөгжүүлэх сургалт явуулж, гарын 
авлага, зөвлөмжөөр хангасан. 
Гомдол гаргагчид нөхөн 
төлбөрийн үлдэгдлийг 2011 оны 
8-р сард хүлээн авсан. ТТЗ-
ийн алба гомдлыг хааж эцсийн 
тайланг гаргасан.

12. СИТАРУМ усны 
нөөцийн удирдлагын 
хөрөнгө оруулалтын 
нэгдсэн хөтөлбөр, төсөл 
1, Индонез

(2008 оны 12-р сарын 
4-ний өдөр батлагдсан 
Зээл 2500/2501-INO)

АХБ: олон талт эх 
үүсвэрээс $500 сая

2011.01.04-нд гомдол хүлээн авсан. 
3 гомдол гаргагч нэрээ нууцлахыг 
хүссэн бөгөөд СИТАРУМ иргэдийн 
нэгдэл ТББ тэдний өмнөөс албан 
ёсоор гомдол гаргасан.
Асуудлууд:
(i)  Нүүлгэн шилжүүлэлт
(ii)  Нөхөн олговор

Хяналт шалгалт, үнэлгээний 
ажил явагдаж дууссан.
Талууд харилцаа холбоо, 
мэдээлэл солилцоо, мөн
нүүлгэн шилжүүлэлтийн 
төлөвлөгөөг шинэчлэх, мөн 
ТТЗ-ийн албаны хэрэгжилтэд 
хяналт тавих үүргийн тухайд 
тохиролцоонд хүрсэн. 
Гэрээний хэрэгжилтийн хяналт 
мониторинг үргэлжилж байна.

Хүснэгт үргэлжлэл

Үргэлжлэл дараагийн хуудсанд
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Хавсралт 4

Төслийн нэр Гомдол гаргагчид ба асуудлууд Шийдэгдсэн байдал
13.  Филиппин улсын 

Висаяас үндсэн 
ачааллын эрчим 
хүчийг хөгжүүлэх 
төсөл

(2009 оны 12-р сарын 
11-ний өдөр батлагдсан 
Зээл 2612-PHI)

АХБ: хувийн хэвшлийн 
зээл $100 сая

2011.02.28-нд гомдол хүлээн авсан. 
Гарын үсэг зурсан хүмүүс төслийн 
улмаас эрх ашиг нь хөндөгдсөн 
оршин суугчдын өмнөөс гомдол 
гаргасан. 6 хүн нууцлал хадгалахыг 
хүссэн. Зөвхөн нэг гомдол гаргагч
болон “Өрийн дарамтаас эрх чөлөө 
рүү эвсэл” ТББ-ын нэг гишүүний 
хамтаар нэрээ нууцлаагүй. 

Асуудлууд:
(i)  Зөвлөлдөх үйл явц
(ii)  Мэдээлэл
(iii)  Байгаль орчны нөлөөлөл

ТТЗ-ийн албаны хяналт 
шалгалт, үнэлгээний ажлын 
дараа гомдол гаргагчид гомдлоо 
буцаан авсан учир зөвлөлдөх 
үйл явц цуцлагдсан.

Гомдол гаргагчид 2011 оны 
5-р сард НХЗ-д хандан хүсэлт 
гаргасан.

а АХБ. 2005. Хөдөөгийн хөгжлийн төлөө олон нийтийг мэдэлжүүлж, чадавхжуулах төслийн талаар ТТЗ-ийн 
албаны гаргасан Эцсийн тайлан АХБ Зээл 1765(SF)/1766-INO. Манила хот, догол мөр 23, х.6.
б АХБ. 2009. АХБ-ны Хариуцлагын механизмын Зөвлөлдөх үе шат, ТТЗ-ийн албаны жилийн тайлан. Манила хот. х.6.
в АХБ. 2008. Хариуцлагын механизм Зөвлөлдөх үе шатны жилийн тайлан 2007. Манила хот, х.8.
г  АХБ. 2011. ТАБНЭЗХА-ны Тээврийн корридорын төслийн гомдлын мөрөөр ТТЗ-ийн албаны хяналт шалгалтын 
тайлан (Замбыл мужийн хэсэг) [Баруун Европ БНХАУ-ын ОУ-ын Тээврийн корридор] Хөрөнгө оруулалтын 
хөтөлбөр—Төсөл 2 АХБ Зээл 2562-KAZ (2008 оны 10-р сарын 22). Манила хот. х.2.

АХБ = Азийн хөгжлийн банк, AХС = Азийн хөгжлийн сан, ТАБНЭЗХА = Төв азийн бүс нутгийн эдийн засгийн хамтын 
ажиллагаа, НХЗ = Нийцлийг хянах зөвлөл, ИНДТ = Иргэний нийгмийг дэмжих төв, ТБАГ= Төв болон баруун азийн 
газар,
ЯОУХАБ = Японы олон улсын хамтын ажиллагааны банк, ТХХЯ = Тээвэр, харилцаа холбооны яам, ТББ = Төрийн 
бус байгууллага, ЭХН = Энгийн хөрөнгийн нөөц, ТТЗ-ийн алба = Төслийн тусгай зохицуулагчийн алба, БНХАУ = 
Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс, ТС = Тусгай сан, ТТЗ = Төслийн тусгай зохицуулагч, TТ = Техникийн туслалцаа.
Эх сурвалж: АХБ.

Хүснэгт үргэлжлэл
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Хавсралт 5

Даган мөрдөлтийн хяналтын шатанд ирсэн 
гомдлын тойм, 2004–2011

Төсөл Гомдол Хариу арга хэмжээ Үр дүн

1.  Пакистан улсын
Чашма голын 
баруун эргийн 
усалгааны
төсөл, 3 дугаар 
шат

(1991 оны 12 
дугаар сарын 
17-ны өдөр
батлагдсан 1146-
PAK Зээл)

АХБ: 1991 онд 
$185.0 сая, 
1999 оны 6-р сар
 $33, 5 сая 
нэмэлт
санхүүжилт

2002 оны 6 дугаар 
сарын 4-ний өдөр АХБ-
ны Хяналт шалгалтын 
нэгжид тус төслийн 
улмаас эрх ашиг нь 
хөндөгдсөн хүмүүсийн 
төлөөлөл болох 4 
иргэнээс гомдол 
ирүүлсэн.

Гомдол гаргагчид нэмэлт
санхүүжилтийн төслийг
санаачилж, боловсруулах 
явцад АХБ нь өөрийн үйл
ажиллагааны бодлого,
журмыг зөрчсөн нь 
Чашма голын төслийн 
улмаас хүмүүст сөрөг үр 
дагавар учирсан гэж үзэж 
буйгаа дурдсан. 
Төслийн улмаас үер 
бууж, албан хүчээр 
нүүх шаардлагатай 
болсон, газар, бусад 
хөрөнгө, амьдрах орчин 
алдагдсанд олгосон 
нөхөн төлбөр хангалтгүй 
байсан, мөн Мэдээлэл 
түгээх, зөвлөлдөх үйл 
явц, төслийн улмаас 
эрх ашиг нь хөндөгдсөн 
хүмүүсин оролцоо 
хангалтгүй байсан 
зэргийг дурдсан байна.

Захирлуудын зөвлөлийн 
Хяналт шалгалтын 
хорооноос 2013 оны 3-р 
сард ирүүлсэн мэдэгдэлд 
тус хороо холбогдох 
шалгалтыг 2003 оны 12-р 
сард зохион байгуулах тухай 
зөвлөмжийг Захирлуудын 
Зөвлөлд хүргүүлсэн бөгөөд 
тус Зөвлөлөөс зөвлөмжийг 
баталж улмаар 2004 оны 
эхээр Хяналт шалгалтын 
нэгж шалгах ажлыг 
гүйцэтгэж 2004 оны 6-р сард 
тайлангаа нэгтгэн гаргасан 
байна.

Гомдол барагдуулан, 
шийдвэрлэх хороо /ГБШХ/ 
болон тус хорооноос 
гаргасан зөвлөмжтэй 
холбоотой үр дүн, зөвлөгөө, 
Захирлуудын зөвлөлөөс 
ГБШХ-нд үзүүлсэн дэмжлэг,
үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөнд сэтгэл 
дундуур буйгаа илэрхийлсэн 
тэдгээр гомдол гаргагчдын 
гомдлын мөрөөр Хяналт 
шалгалтын нэгж төслийн 
үйл ажиллагаанд хяналт 
шалгалт явуулах үеэр буюу 
2004 оны 3-р сард дээрх 
гомдол гаргагчид гомдлоо 
эргүүлэн татсан гэдгийг 
НХЗ-д мэдэгдсэн.а

НХЗ 5 жилийн 
хугацаанд хяналт 
шалгалтын ажлыг 
гүйцэтгэж 2010 
оны 6-р сард 
дараах дүгнэлтийг 
гаргасан. Үүнд:
(i)  АХБ нийт 29 

зөвлөмжийн 
24-ийг 
биелүүлж,

(ii)  4 зөвлөмжийг 
хэсэгчлэн 
биелүүлж,

(iii)  1 зөвлөмж үйл 
ажиллагааны 
явцад хүчингүй 
болсон байна.

АХБ-ны хэсэгчлэн 
биелүүлсэн 4 
зөвлөмжийн 
хувьд хангалттай 
хэмжээний ахиц 
дэвшил гарсан 
учраас НХЗ нь 
хяналт мониторинг 
явуулах мандатыг 
5 жилээс илүү 
хугацаагаар сунгах 
шаардлагагүй 
гэж үзсэн хэмээн 
дүгнэсэн байна.

Үргэлжлэл дараагийн хуудсанд
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Хавсралт 5

Төсөл Гомдол Хариу арга хэмжээ Үр дүн

2004 оны 8-р сард 
Захирлуудын зөвлөл 
НХЗ-өөс тухайн төслийг 
холбогдох дүрэм журамд 
нийцүүлэх зорилгоор 
авсан арга хэмжээний 
хэрэгжилтийг шалгах 
удирдамжийг баталсан 
байна. НХЗ 2005–2009
оны Хяналт шалгалтын 
жилийн тайлангуудыг 
бэлтгэн гаргасан бөгөөд 
2009 оны тайлан нь хяналт 
шалгалтын 5 дахь буюу 
хамгийн сүүлийн тайлан юм.

2.  Балба улсын 
Меламчи усан 
хангамжийн 
төсөл

(2000 оны 12 
дугаар сарын 
21-ны өдөр 
батлагдсан 
1820-NEP Зээл)

АХБ: $120 сая 
АХБ: 2008 онд
$185.0 сая, 1999 
оны 7 дугаар 
сард $33, 5 
сая нэмэлт 
санхүүжилт

НХЗ—д 2004 оны 11-р 
сарын 12-ны өдөр нийт 
4 иргэнээс гомдол 
ирүүлсэн. Үүнд:
(i)  Мэдээллийн түгээлт 

зохисгүй эсвэл 
хангалтгүй 

(ii)  нүүлгэн шилжүүлэлт, 
нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн 
нөхөн олговор 
хангалтгүй 

(iii)  Орон нутгийн усан 
тээрэм болон микро 
усан цахилгаан 
үүсгүүрийг хааснаас 
өрхийн амьжиргаанд 
хохирол учирсан

(iv)  Нийтийн эзэмшлийн 
ойн сан сүйдсэн

(v)  Нийтийн эзэмшлийн 
усалгааны суваг 
сүйдсэн

(vi)  Урсгал буурснаар 
ургац болон өрхийн 
амьжиргаанд хор 
хөнөөл учирсан

(vii)  Нутгийн уугуул иргэд, 
хүн ам шахагдан 
хөөгдөх байдал 
үүссэн зэрэг бусад 
сөрөг нөлөөлөл

НХЗ нь тухайн гомдолтой 
холбогдох зөвлөлдөх 
шатны материалуудыг 
ТТЗ-аас хүлээн авч улмаар 
холбогдох материалуудыг 
шалгаж, оролцогч талуудтай 
зөвшилцсөн. Түүнчлэн 
НХЗ Балба улсад төслийн 
талбарт очиж танилцан, тус 
гомдол шаардлага хангасан 
эсэхийг хянан шалгах ажлыг 
гүйцэтгэсэн болно.

НХЗ төслийн 
талбартай очиж 
танилцсан бөгөөд 
шууд ба бодит 
хохирол учирсан, 
бодлого журам 
зөрчигдсөн байдал 
илрээгүй.

Үргэлжлэл дараагийн хуудсанд

Хүснэгт үргэлжлэл
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Даган мөрдөлтийн хяналтын шатанд ирсэн гомдлын тойм, 2004–2011

Төсөл Гомдол Хариу арга хэмжээ Үр дүн

3.  Шри Ланка 
улсын Өмнөд 
зүгийн зам 
тээвэр 
хөгжлийн төсөл

(1999 оны 11-р 
сарын 25-ны 
өдөр батлагдсан 
1711-SRI Зээл)

АХБ: $90 сая 
ЯОУХАБ: $120
2008 оны 3-р 
сарын нэмэлт 
санхүүжилтийн 
зээл АХБ: $90 
сая 

2004 оны 12-р сарын 
2-ны өдөр Коломбо-
Матарагийн хурдны 
замын Хохирсон 
иргэдийн хамтарсан
байгууллагаас нийт 28 
хохирогчдыг төлөөлөн 
гомдол ирүүлсэн. Гомдол 
гаргагчид нь АХБ өөрийн 
үйл ажиллагааны 
бодлого, журмыг 
зөрчсөний улмаас тэдэнд 
хохирол учирсан тухай 
дурдсан байна. Үүнд 
дараах асуудалтай 
холбоотой бодлого 
журмын зөрчлүүдийг 
нэрлэсэн байна:

(i)  Байгаль орчин,
(ii)  Албадан нүүлгэн 

шилжүүлэлт
(iii)  АХБ-ны үйл 

ажиллагаанд 
нийгмийн хэм 
хэмжүүрийг оруулсан 
байдал

(iv)  Засаглал
(v)  Эдийн засгийн 

шинжилгээ
(vi)  Үр өгөөжийн хяналт 

шалгалт, үнэлгээ
(vii)  АХБ-ны үйл 

ажиллагаан дахь 
жендер болон 
хөгжлийн асуудал,

(viii)  Зээлийн хүсэлтийг 
хүлээн авч 
шийдвэрлэх явц

(ix)  Зээлийн гэрээг 
боловсруулах болон 
хэрэгжүүлэх тухай

(x)  Бараа үйлчилгээний 
худалдан авалт

Авилгын эсрэг арга 
хэмжээнүүд 

НХЗ нь Манила болон 
Коломбо хотоос холбогдох 
материалуудыг хүлээн авч, 
гомдол гаргагчид, төслийн 
улмаас хохирсон иргэд, 
тухайн төсөлтэй одоо 
болон өнгөрсөн хугацаанд 
ажиллаж байсан
ажилчид, зөвлөхүүд, 
гэрээлэгч талуудтай 
уулзаж, тодруулга авах 
замаар шалгалтыг өргөн 
цар хүрээнд явуулсан. 
Түүнчлэн Шри Ланка улсын 
Засгийн газар, төслийн 
улмаас хохирсон иргэд 
болон АХБ-ны ажилчдын 
дэмжлэгтэйгээр, НХЗ-ийн 
баг уг төслийн
тухайн үеийн нөхцөл 
болон оролцогч талуудад 
тулгарч буй хүндрэлтэй 
асуудлуудтай танилцах 
зорилгоор төслийн
талбарт 2 удаа очиж 
танилцсан.

НХЗ-өөс тус гомдлыг 
шаардлага хангасан гэж 
үзсэн бөгөөд Захирлуудын 
зөвлөлөөс тус гомдлын 
мөрөөр хийх нийцлийн 
хяналт шалгалтыг 2005 оны 
1 дүгээр сарын 10-ны өдөр 
баталсан.

НХЗ шалгалтын 
эцсийн тайланд 
тодорхойлсон 
залруулах арга 
хэмжээний 
хэрэгжилтийн 
байдалд хяналт 
мониторинг тавьж 
ажилласан.

НХЗ нь Өмнөд 
зүгийн зам тээвэр 
хөгжлийн төсөлд 
хяналт мониторинг 
хийсэн 4 дэх 
жилийн нэгдсэн 
тайландаа, 
2005 онд өгсөн 
зөвлөмжүүдийг 
авч хэрэгжүүлж 
улмаар хангалттай 
ахиц дэвшил 
гарсан
гэж дүгнэсэн 
байна. Үндсэн 19 
зөвлөмжөөс
17 зөвлөмжийг 
бүрэн биелүүлж 
2 зөвлөмжийг 
хэсэгчлэн 
биелүүлсэн байна.

Хүснэгт үргэлжлэл

Үргэлжлэл дараагийн хуудсанд
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Хавсралт 5

Төсөл Гомдол Хариу арга хэмжээ Үр дүн

Учирсан гэгдэх 
хохиролд гэр орон, 
өрхийн амьжиргаа 
алдагдсан, байгаль 
орчинд хор хөнөөл 
учирсан, чийг намагтай 
газар доройтсон, 
олон нийтийн нэгдмэл 
байдал сарнисан, 5 сүм 
хийд сүйрсэн, нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн сөрөг 
нөлөө болон хүний 
эрхийн зөрчил зэргийг 
дурдсан байна.

4.  БНХАУ-д
хэрэгжүүлсэн
Фужоу байгаль 
орчныг 
сайжруулах 
төсөл

(2005 оны 7-р 
сарын
29-ний өдөр
батлагдсан
2176-PRC зээл)

АХБ:
арилжааны
санхүүжилттэй
ЭХН $55,8 сая

2009 оны 6-р сарын
3-ны өдөр НХЗ 2
иргэний гарын үсэгтэй
гомдол хүлээн авсан
бөгөөд үүнээс өмнө ТТЗ
тус төслийн улмаас
хохирсон гэх 7 өрх айлын
гомдлыг хүлээн авч
ажилласан.

АХБ-ны Албадан
нүүлгэн шилжүүлэх 
талаар
баримтлах бодлого
(1995)-той холбоотой
уг гомдолд дараах
зүйлсийг хөндсөн байна.
Үүнд:
(i)  Хууль ёсны өмчлөх
  эрхгүй иргэдэд 

олгосон орон байраа 
алдсаны нөхөн

  олговрын хэмжээ 
хангалтгүй,

(ii)  Өрхийн алдсан 
орлогыг нөхөж 
барагдуулахад

  чиглэсэн арга хэмжээ
  аваагүй,
(iii)  Мэдээлэл түгээх,
  зөвлөгөө өгөх ажлууд
  хангалтгүй байсан 

зэрэг болно.

Тухайн баримт бичгүүдийг
судалж танилцсаны
дараа НХЗ-ээс гомдол
гаргагчдын гомдлыг 
шаардлага хангасан эсэхийг 
тогтоохын тулд төслийн 
талбарт очиж ажиллах 
шаардлагатай гэж үзсэн 
ч тухайн улсын Засгийн 
газраас дараах тайлбарыг 
өгч газар дээр нь очиж 
танилцах зөвшөөрөл 
олгоогүй.
Үүнд:
(i)  Нүүлгэн шилжүүлэх
  ажиллагаа нь БНХАУ
  болон АХБ-ны 

холбогдох хууль, 
тогтоомжийн дагуу

  явагдсан,
(ii)  Засгийн газраас голын
  гольдролыг өөрчилсөн 

нь нийцлийг
  хянах гомдол 

үндэслэлгүй болсон,
(iii)  ТТЗ-ийн албанаас
  өмнө нь төслийн
  байдалтай газар дээр
  нь очиж танилцсан
  тул уг мэдээллийг 

НХЗ-д дамжуулан 
ашиглаж нийцлийн 
хяналтыг хэрэгжүүлэх 
боломжтой гэж үзсэн. 
Засгийн газраас дээрх 
үндэслэлээр төслийн 
талбарт 

  очиж ажиллах 
шаардлагагүй гэж үзсэн 
байна.

НХЗ-өөс төслийн 
талбарт очиж 
танилцах 
боломжгүй байсан 
учраас нийцлийн 
хяналтыг гүйцэтгэх 
боломжгүй болсон 
гэж мэдээлсэн.

Үргэлжлэл дараагийн хуудсанд

Хүснэгт үргэлжлэл
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Даган мөрдөлтийн хяналтын шатанд ирсэн гомдлын тойм, 2004–2011

Төсөл Гомдол Хариу арга хэмжээ Үр дүн

НХЗ-ээс БНХАУ төслийн 
дизайныг өөрчлөх 
шийдвэрийг хүлээн авсан 
ч тус шийдвэр нь гомдол 
ирсний дараа гарсан гэдгийг 
тэмдэглэсэн байна. Төслийн 
загварыг өөрчлөх нь АХБ 
өөрийн үйл ажиллагаатай 
холбоотой аливаа бодлого, 
журмыг зөрчсөн эсэхийг 
хянан шалгах шаардлагаас 
зайлсхийх үндэслэл 
болохгүй гэдгийг НХЗ цохон 
тэмдэглэсэн байна.

5.  Киргиз улсад 
хэрэгжүүлсэн 
ТАБНЭЗХА-
ны Тээврийн 
корридор 
(Бишкек-
Торугартын

зам)-ын төсөл 2
(2009 оны 7-р 
сарын 14-ний 
өдрийн Зээл 
№2533-KGZ)

АХБ: АХС $28 
сая 

2011 оны 5-р сарын 23-
ны өдөр НХЗ-т 5 иргэнээс 
нууцлалыг чандлах 
хүсэлтэйгээр гомдол 
ирүүлсэн байна. Тэд
АХБ-ны ТББ-ын Форумыг 
төлөөлж АХБ-ны албадан 
нүүлгэн шилжүүлэх 
талаар баримтлах 
бодлоготой холбоотой 
дараах асуудлыг хөндсөн 
байна. Үүнд:
(i)  Дэлгүүр нураасны 

нөхөн төлбөр,
(ii)  Шинэ дэлгүүрийн 

бүртгэл болон 
бүртгэлийн хураамж,

(iii)  Зээлийн эргэн 
төлбөрийн хуваарь

ТТЗ-аас дэвшүүлсэн 
зөвлөмжийн дагуу 
залруулах арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэх явцад дээрх 
гомдол ирсэн болно.

НХЗ-өөс тус гомдлыг 
шаардлага хангасан гэж 
үзэж улмаар тус гомдлын 
мөрөөр нийцлийн хяналт 
шалгалт явуулах зөвшөөрөл 
авах хүсэлтийг Захирлуудын 
зөвлөл рүү явуулсан.

Нийцлийн хяналтын ажлын 
даалгаврыг Захирлуудын 
зөвлөл болон гомдол 
гаргагчдад 2011 оны 8-р 
сарын 24-ний өдөр илгээсэн 
болно.

Нийцлийн 
хяналтын ажил 
үргэлжилж байна

Хүснэгт үргэлжлэл

Үргэлжлэл дараагийн хуудсанд
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Хавсралт 5

Төсөл Гомдол Хариу арга хэмжээ Үр дүн

6.  Филиппин улсын 
Висаяас үндсэн 
ачааллын эрчим 
хүчийг хөгжүүлэх 
төсөл

(2009 оны 8-р 
сарын 18-ны 
өдрийн Зээл 
№2533-PHI)

АХБ: Хувийн 
хэвшлийн зээл 
$100 сая 

2011 оны 5-р сарын 25-ны 
өдөр иргэдээс нууцлалыг 
чандлах хүсэлтэй гомдол 
НХЗ-т ирсэн байна.
Гомдол гаргагчид ТББ 
болон нэг инженерийн 
төлөөлөл байсан бөгөөд 
дараах асуудлыг хөндсөн 
байна. Үүнд:
(i)  Төсөл иргэд, оршин 

суугчдын эрүүл 
мэндийн байдалд 
сөрөг нөлөө үзүүлсэн 

(ii)  Нүүрс төрөгчийн 
давхар исэлийн 
ялгаруулалт байгаль 
орчинд хортой нөлөө 
үзүүлсэн

НХЗ-өөс тус гомдлыг 
шаардлага хангасан гэж 
үзсэн бөгөөд Захирлуудын 
зөвлөлөөс 2011 оны 7-р 
сарын 11—ний өдөр хяналт 
шалгалт явуулах зөвшөөрөл 
олгосон.

НХЗ нь ажлын даалгаврыг 
2011 оны 7-р сарын 28-ны 
өдөр тодорхойлсон болно.

Нийцлийн 
хяналтын ажил 
үргэлжилж байна

а  АХБ. 2005. Захирлуудын зөвлөлд хүргэх Пакистаны Чашма голын баруун эргийн усалгааны төслийн хяналт 
шалгалтын залруулах арга хэмжээний хяналт мониторингийн жилийн тайлан 2004–2005 (III үе шат) (АХБ Зээл  
No. 1146-PAK[SF]). Манила. Догол мөр 9, х.2.

АХБ = Азийн хөгжлийн банк, Захирлуудын зөвлөлийн ХШХ = Захирлуудын зөвлөлийн Хяналт шалгалтын хороо, 
НХЗ = Нийцлийн хянах зөвлөл, ЯОУХАБ = Японы олон улсын хамтын ажиллагааны банк, ТББ = Төрийн бус 
байгууллага, ЭХН = Энгийн хөрөнгийн нөөц, ТТЗ-ийн алба = Төслийн тусгай зохицуулагчийн алба, БНХАУ = Бүгд 
Найрамдах Хятад Ард Улс, ТС = Тусгай сан, ТТЗ = Төслийн тусгай зохицуулагч 
Эх сурвалж: АХБ.

Хүснэгт үргэлжлэл
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Хавсралт 6

Хариуцлагын механизмаар  
шийдвэрлэсэн тохиолдлын тоо

АХБ: 
Хариуцлагын 
механизм

2004-
2011/12

НХЗ Төслийн тусгай зохицуулагч

Нийт Шаардлага 
хангасан

Шаардлага 
хангаагүй Нийт Шаардлага 

хангасан
Шаардлага 
хангаагүй

Шаардлага 
хангасан 
эсэхийг 

тогтоож буй

5 4 1 39 13 24 2

Эх сурвалж: АХБ-ны гомдол, хүсэлтийн бүртгэл

Дэлхийн 
Банк: 
Хяналтын 
нэгж

1994
–2011/10/ 21

Хүлээн 
авсан нийт 

гомдол

Шаардлага 
хангасан

Шаардлага 
хангаагүй

Тусгайлсан 
зөвлөмж байхгүй

Шаардлага 
хангасан 
эсэхийг 

тогтоож буй

76* 33 22 6 1

*6 төслийн хэмжээнд давхардсан гомдлыг оролцуулан тооцов.
Эх сурвалж: Дэлхийн Банкны Хяналтын нэгжийн цахим хуудас (бусад мэдээлэл)

Олон 
улсын 
Санхүүгийн 
Корпораци: 
Нийцлийг 
хянах 
омбуцман

2000–
2010

Хүлээн 
авсан 
нийт 

гомдол

Омбуцман 
үнэлгээ хийх 

шаардлага 
хангасан

Омбуцман 
үнэлгээ хийх 

шаардлага 
хангаагүй

Омбуцман 
үнэлгээ өгөөгүй

Нийцлийн аудит 
хийх үндэслэлтэй

127 72 51 4 8

Эх сурвалж: Нийцлийг хянах омбуцманы 2010 оны Санхүүгийн жилийн тайлан болон 2000–2010 оны 
хяналт шалгалт

Интер-Америкийн
хөгжлийн банк:
Зөвлөлдөх явц
болон шалгалтын
хараат бус
механизм

1994 онд
байгуулагдаж
2010 оны 2-р
сард хүлээн

зөвшөөрөгдсөн.

2010/05–2011/02
сарын хооронд 

бүртгэгдсэн 
нийт 

тохиолдлын тоо

Хэлэлцүүлгийн 
шатанд орох 
үндэслэлтэй

Хэлэлцүүлгийн 
шатанд орох 
үндэслэлгүй

Нийцлийн 
хяналт хийх 
үндэслэлтэй

17 12 5 2

Эх сурвалж: Интер-Америкийн хөгжлийн банкны цахим хуудас
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Хавсралт 6

Африкийн 
Хөгжлийн 
Банк: Хяналт 
шалгалтын 
хараат бус 
механизм

2004–
2011

2007 оноос хойш 
бүртгэгдсэн

нийт тохиолдол

Нийцлийн 
хяналт хийх 
үндэслэлтэй

Асуудлыг  
шийдвэрлэх  

үндэслэл хангасан

Үндэслэлийг 
тогтоох явц 

үргэлжилж буй: 1

7 2 3

Эх сурвалж: Африкийн Хөгжлийн Банкны хүсэлтийн бүртгэл болон бусад мэдээллийн эх сурвалж http://
www.afdb.org

Европын сэргээн 
босголтын банк: 
Төслийн гомдлын 
механизм (ТГМ)

2004 оны Гомдол 
барагдуулах хараат 

бус механизм нь 2010 
оны 3-р сард ТГМ 
болж өөрчлөгдсөн.

Гомдол 
барагдуулах 
хараат бус 
механизм

Төслийн гомдлын механизм
2011 оны 12-р сарын 22-ны байдлаар 8 гомдол 

бүртгэж авсан.

15 гомдол 
бүртгэгдсэн

Асуудлыг 
шийдвэрлэх 

үндэслэлтэй: 3

Нийцлийн 
хяналт хийх 

үндэслэлтэй: 2

Үндэслэлийг 
тогтоох явц 
үргэлжилж 

буй: 3

Эх сурвалж: Гомдол барагдуулах хараат бус механизм болон ТГМ-ийн бүртгэл (цахим хуудас)

Европын Хөрөнгө
Оруулалтын Банк (ЕХОБ): 
Гомдлын механизм

2010 оны 2-р сард батлагдсанаар 
2008 оны Гомдлын талаар баримтлах 

бодлого хүчингүй болсон

ЕХОБ 2007 онд 15, 2008 онд 40 
гомдол хүлээж авснаас дийлэнх хувь 
нь худалдан авах үйл ажиллагаатай 
холбоотой байсан бөгөөд 2007 онд 

байгаль орчин, нийгмийн үр нөлөөтэй 
холбоотой 2, 2008 онд 7 тохиолдол тус 

тус бүртгэгдсэн байна.

Эх сурвалж: ЕХОБ-ны гомдлын албаны үйл ажиллагааны жилийн тайлан

Японы Олон улсын хамтын ажиллагааны банк: 
Байгаль орчны дүрэм, журмын хяналтын алба 2003–2011 2007 онд 1 гомдол гарсан үндэслэлгүй 

нь тогтоогдсон.

Эх сурвалж: Байгаль орчны дүрэм журмын хяналтын албаны жилийн тайлан

АНУ-ны 
Гадаад хувийн 
хөрөнгө 
оруулалтын 
корпораци: 
Хариуцлагын 
хэлтэс

2005–
2011

2011 оны 11-р 
сарын 30-ны 
өдрөөс хойш 

хүлээж авсан нийт 
хүсэлтийн тоо

Даган 
мөрдөлтийн 
хяналт хийх 
үндэслэлтэй

Асуудлыг 
шийдвэрлэх 
үндэслэлтэй

Үндэслэлгүй: 1
Үндэслэлийг 
тогтоох явц 

үргэлжилж буй: 

6 2 1 3

Эх сурвалж: Гадаад хувийн хөрөнгө оруулалтын корпорацийн олон нийтэд нээлттэй бүртгэл 
(цахим хуудас), тохиолдол, тайлан (http://www.opiv.gov/doing-business/accountability/registry) болон 
Хариуцлагын хэлтсийн 4 жилийн тайлан
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Хавсралт 7

АХБ-ны Хариуцлагын механизмын 
үнэлгээний тойм

Хамрах хүрээ Давуу тал Сул тал Оруулах өөрчлөлтийн 
санал 

Хүртээмж
Ойлголт, мэдлэг Таниулах ажлыг

системтэйгээр өгдөг
байдал сайжирсан.

Ойлголт, мэдлэг сул. Таниулан сурталчлах 
ажлыг сайжруулах.

Хангах шаардлага Гомдол мэдүүлэх 
сүүлчийн хугацаа урт.

Төслийн төгсгөлийн
тайлан гарсан нь 
гомдол хүлээн авах 
сүүлчийн хугацаа болж 
байгаа нь
урьдчилан мэдэх
боломжгүй байдал 
үүсгэж байна.

Сүүлчийн хугацааг 
тодорхой болгох.

Үйл явц Чухамхүү ямар 
бодлого, журмыг 
зөрчсөнийг 
заавал тодорхой 
заах шаардлага 
тавигддаггүй. 

Бичиг баримт
бүрдүүлэхэд тавигдах
шаардлага бага.

Англи хэл болон
бусад үндэсний
болон албан ёсны
хэлээр харилцахыг
зөвшөөрдөг.

Гомдлыг олон төрлийн 
хэрэгсэл, сувгуудаар
хүлээн авдаг.

Асуудлыг шийдвэрлэх
үйл явц нь нилээд
нарийн түвэгтэй.

Үйл явцыг
хялбаршуулах.

Үргэлжлэл дараагийн хуудсанд



78

Хавсралт 7

Хамрах хүрээ Давуу тал Сул тал Оруулах өөрчлөлтийн 
санал 

Итгэгдэхүйц байдал
Хараат бус байдал НХЗ нь Захирлуудын

зөвлөлд, ТТЗ-ийн алба 
нь Ерөнхийлөгчид
тайлагнадаг тогтолцоо
нь мөн чанар,
хэрэгцээ шаардлагын 
хувьд өөр хоорондоо 
ялгаатай зөвлөлдөх ба 
нийцлийг хянан шалгах 
үйл явцуудад сайн 
тохирдог. 

НХЗ-ийн гишүүдийг
Ерөнхийлөгчөөс санал 
болгодог. 

Ахлах ажилтнууд
НХЗ-ийн даргаар 
ажилладаг.

НХЗ болон НХЗ-
ийн албаны ажлын 
төлөвлөгөө
болон төсөв 
боловсруулах ажил нь 
тус тусдаа хийгддэг.

НХЗ болон Удирдлагын 
баг хоорондын
харилцаа холбоо муу 
учир НХЗ-ийн үүрэг, ач 
холбогдол
тусгаарлагдмал 
болох эрсдэлийг бий 
болгодог.

НХЗ-ийн хараат бус 
байдлыг Хараат бус 
Үнэлгээний газартай 
уялдуулан сайжруулах.

НХЗ, Удирдлагын баг 
болон ажилтнуудын
харилцаа холбоог
сайжруулах.

Хяналт мониторинг ТТЗ болон НХЗ 
нь залруулах арга 
хэмжээний
хэрэгжилтийг хянах
эрхтэй байдаг.

Ил тод байдал Нууцлалыг 
хамгаалахын
зэрэгцээ мэдээллийг 
системтэй, иж бүрэн, 
дэлгэрэнгүй түгээх 
замаар ил тод байдлыг 
өндөр түвшинд 
хангасан.

Үйл ажиллагааны
газруудад буцаагдсан
гомдлуудыг эргэн
хянадаггүй.

Үйл ажиллагааны
газруудад шилжүүлсэн 
гомдлыг эргэн хянаж 
байх, арга
хэмжээ авах.

Оролцоо НХЗ-ээс гаргасан
Хяналт шалгалтын
Урьдчилсан тайланд
Гомдол гаргагч болон 
Удирдлагын баг санал 
өгч болдог.

Асуудал шийдвэрлэх
ажиллагаа нь гомдол 
гаргагчдыг шийдвэр 
гаргах үйл явцад 
идэвхитэй оролцох эрх 
олгодог.

Гомдол шаардлага 
хангаж буй эсэхийг 
тогтоох шатанд 
Удирдлагын баг санал 
өгөх боломж байдаггүй.

НХЗ-оос гаргасан
тайлангуудыг
зээлдэгч орнуудад
хүргүүлдэггүй.

Гомдол шаардлага 
хангаж буй эсэхийг 
тогтоох шатанд 
Удирдлагын баг санал 
авч байх.

Зээлдэгч орнуудад
мэдээлэл хүргүүлж
хамтран ажиллаж байх.

Хүснэгт үргэлжлэл

Үргэлжлэл дараагийн хуудсанд
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АХБ-ны Хариуцлагын механизмын үнэлгээний тойм

Хамрах хүрээ Давуу тал Сул тал Оруулах өөрчлөлтийн 
санал 

Үр ашиг
Хугацаа Цаг хугацааны 

төсөөллийг Бодлогод 
тодорхой зааж өгсөн 
байдаг.

Үйл явц удаан
хугацаанд үргэлжилдэг.

НХЗ аливаа төслийг 5 
жилийн хугацаанд
хянаж, шалгах нь чанга 
бөгөөд дэндүү удаан 
байна.

Үйл явцыг
хялбаршуулах.

Аливаа асуудал
гарахаас урьдчилан
сэргийлэх, асуудлыг
шийдвэрлэх болон
нийцлийг эрт хангуулах 
талаар анхан шатны 
механизмуудыг бүрэн 
ашиглах.

ТТЗ, НХЗ-ийн хяналт 
хэрэгжүүлэх хугацааг 
илүү оновчтой болгох.

Зардал АХБ Хариуцлагын
механизмыг
хэрэгжүүлэхэд
хангалттай эх үүсвэр 
гаргасан.

Хариуцлагын
механизмыг 
ажиллуулах,
үйл ажиллагаа
явуулахад шаардагдах
үндсэн зардал болон 
хэлбэлзэх шинжтэй
эрэлт хэрэгцээнээс 
хамааран хувьсах
зардал хоёрын хооронд 
ялгаа байдаггүй.

Тохиолдлын тооноос үл 
хамааран шаардагдах
тогтмол зардлыг
тодорхойлох.
Шаардлага болон
ажлын хэрэгцээнд
үндэслэн хувьсах
зардлуудыг 
оновчтой түвшинд
хуваарилах.

Үр дүн
Бүтэц Бүтцийн хувьд

найдвартай,
зөвлөлдөх үйл явц 
болон нийцлийн хяналт 
шалгалт 
гэсэн давхар бүтцийг 
бий болгосон.

Чухал байдал Зөвлөлдөх явц болон 
Нийцлийн хяналт 
шалгалт аль аль 
нь чухал үүрэг, ач 
холбогдолтой байна.

Дараалал Асуудлыг шийдвэрлэх
нь тэргүүлэх ач 
холбогдол өгдөг.

Гомдол гаргагчид нь
Зөвлөлдөх шатнаас
татгалзаж нийцлийг 
хянан шалгуулах шат 
руу шилжих хэд хэдэн 
боломж бий. 

Гомдол гаргагчдыг
эхлээд ТТЗ-д хандах
шаардлага тавьж
байгаа нь практик
дээр төөрөгдөл үүсгэж
байна.

НХЗ-д шууд хандах
боломжийг бий болгох.

Хүснэгт үргэлжлэл

Үргэлжлэл дараагийн хуудсанд
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Хавсралт 7

Хамрах хүрээ Давуу тал Сул тал Оруулах өөрчлөлтийн 
санал 

Мандат Зөвлөлдөх шат болон
Нийцлийн хяналт 
шалгалтын
шат тус бүрт дэмжлэг 
үзүүлэх тусгай баг 
ажилладаг.

НХЗ-өөс өргөн хүрээг 
хамарсан дэлгэрэнгүй
зөвлөмж гаргаж, 
Удирдлагын багаас 
залруулах арга хэмжээг 
тодорхойлж буй 
практик нь төөрөгдөл 
үүсгэж байна.

Удирдлагын зүгээс
тодорхойлсон 
залруулах арга 
хэмжээний талаар
санал илэрхийлэх 
боломж НХЗ-д 
байдаггүй.

Даган мөрдөлтийн
хяналт шалгалтыг
баримтад суурилсан
байдлаар явуулахыг
зорих, НХЗ-д
Удирдлагын багийн 
зүгээс тодорхойлсон 
залруулах арга 
хэмжээний талаар 
санал өгөх боломж 
олгох.

Сургамж, сурсан зүйлс Сурсан зүйлсийг 
системчилсэн.
ТТЗ-ийн албаны 
зөвлөгөө өгөх үүрэг үр 
өгөөжтэй ажиллаж
ирсэн.

Сурах явц
хязгаарлагдмал хэвээр 
байна.

Хяналт шалгалтанд 
сөргөөр хандах байдал 
зарим тохиолдолд
ажиглагдаж байна.

Сурах явцыг
сайжруулах.

Байгууллагын 
хэмжээнд соёлын
өөрчлөлт хийх.

Төслийн талбарт очиж 
ажиллах

Газар дээр нь очиж 
төсөлтэй танилцах 
ажлыг зохицуулсан 
бодлого тодорхой.

Зээлдэгч орнууд
эсэргүүцсэн
тохиолдолд зохицуулах
бодлого байхгүй.

Бодит байдал дээр
хэрэгжилтийн асуудал
нэлээн ээдрээтэй 
байдаг.

АХБ болон
хариуцлагын
бусад механизмын
туршлагуудаас
суралцаж, асуудлыг
шийдвэрлэх зөв
зохистой арга барилыг
нэвтрүүлэх.

Үр дүн Зөвлөлдөх явц 
болон нийцлийн хяналт 
шалгалт
нь тухайн төслийн
улмаас хохирол амссан 
иргэд, хувь хүмүүст 
болон төслийн чанарыг
дээшлүүлэх талаар 
бодит үр дүн гаргасан.

Дээр дурдсан асуудлыг 
шийдэх нь үр дүнг улам 
сайжруулна.

АХБ = Азийн Хөгжлийн Банк, НХЗ= Нийцлийг хянах зөвлөл, ХБҮГ=Хараат бус үнэлгээний газар, НХЗА= Нийцлийг 
хянах зөвлөлийн алба, ТТЗ-ийн алба=Төслийн тусгай зохицуулагчийн алба, ТТЗ=Төслийн тусгай зохицуулагч

Хүснэгт үргэлжлэл
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Хавсралт 8
Хариуцлагын механизмуудын харьцуулалт

Хамрах хүрээ АХБа Дэлхийн Банк Бусад байгууллага
Түүхэн огноо Хяналт шалгалтын 

нэгж 1995 онд 
байгуулагдсан. 

2002 болон 2003
онуудад Хяналт 
шалгалтын нэгжид 
үнэлгээ хийсэн.

2003 онд Хариуцлагын
механизмыг 
байгуулсан.

Хариуцлагын 
механизмыг 2010–2012
онд эргэн хянаж үзсэн.

Олон талт хөгжлийн
банкуудаас хяналт
шалгалтын ажлын
хэсэг байгуулсан
хамгийн анхны банк
бол Дэлхийн Банк 
(1993).

Хяналтын нэгжийг 
ажилд 1996 болон 
1999 онуудад үнэлгээ 
хийсэн.

АфХБ: Хараат бус 
шалгалтын механизмыг 
2004 онд байгуулж
улмаар 2009 онд дахин 
хэлэлцүүлж, 2010 
оны 7-р сард нэмэлт 
өөрчлөлт оруулсан.

ЕСББ: 2004 оны 7-р 
сараас 2010 оны 3-р 
сарын хооронд Гомдол 
барагдуулах механизм 
байсан бөгөөд Төслийн 
гомдлын механизмын 
үйл ажиллагааг шинээр 
2010 оны 3-р сард 
эхлүүлсэн.

ЕХОБ: 2010 оны 2–р 
сард Гомдлын
Механизмыг 
баталснаар 2008 оны
7-р сарын Гомдлын 
механизмын бодлого 
хүчингүй болсон.

ИАХБ: Хараат бус 
мөрдөн шинжилгээний
механизмыг 1994 онд 
байгуулж, 2010 онд 
Бие даасан зөвлөлдөх 
үйл явц болон мөрдөн 
шинжилгээний 
механизм нэртэй 
болгож өөрчилсөн.

ОУСК: Нийцлийг хянах 
омбуцманыг 1999 онд 
байгуулсан
бөгөөд 2004 оны үйл 
ажиллагааны
удирдамжид 2006 
болон 2007 онуудад тус 
тус өөрчлөлт оруулсан. 

Үргэлжлэл дараагийн хуудсанд
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Хавсралт 7

Хамрах хүрээ АХБа Дэлхийн Банк Бусад байгууллага
ЯОУХАБ: Байгаль 
орчин, нийгмийн
Асуудлуудыг 
баталгаажуулахтай
холбоотой ЯОУХАБ-
ны удирдамжуудыг 
зөрчсөн гомдлыг 
хүлээн авах журмын 
хураангуйг
2003 онд баталсан 
бөгөөд тус журамд 
2009 онд нэмэлт 
өөрчлөлт оруулсан.

ГХХОК: Корпорацийн 
ТУЗ-өөс 2005 онд 
хариуцлагын болон 
зөвлөлдөх явцын 
механизмыг зохицуулах 
нэгдсэн бодлого болон
удирдамжийг баталж 
улмаар Хариуцлагын 
хороог мөн онд
байгуулсан.

Тохиолдлын тоо 2004 оны 12-р сараас
2011 он хүртэл

ТТЗ: Нийт 39, үүнээс 
шаардлага хангасан 13.

Нийцлийг хянах 
зөвлөл: Нийт 5, үүнээс 
шаардлага хангасан 4.

1994–2011

Хяналтын нэгж: Нийт 
76.
гомдол ирсэн: үүнээс 
шаардлага хангасан 33.

АфХБ: (2004–2011)
2007 оноос хойш нийт 
хүлээн авсан гомдлын 
тоо 7, үүнээс нийцлийн
хяналт шалгалт 
явуулах шаардлага 
хангасан 2, асуудлыг 
шийдвэрлэх
явцын шаардлага 
хангасан 3.

ЕСББ (2004–2011): 
Нийт 22 тохиолдлоос 
Гомдол барагдуулах 
хараат бус механизмд 
15, Төслийн гомдлын 
механизмд 8 тохиолдол 
бүртгэгдсэн.

ЕХОБ (2007–2008): 
2007 болон 2008
онуудад хүлээн авсан 
нийт тохиолдлын тоо 
55 (худалдан
авалт болон хүний 
нөөцийн асуудлуудыг 
оролцуулан).

Хүснэгт үргэлжлэл

Үргэлжлэл дараагийн хуудсанд
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АХБ-ны Хариуцлагын механизмын үнэлгээний тойм

Хамрах хүрээ АХБа Дэлхийн Банк Бусад байгууллага
ИАХБ (1994–2011): 
2010–2011 онд нийт 
17 тохиолдол хүлээн 
авсан. 

ОУСК (2000–2010): 
Нийт 127 тохиолдол 
бүртгэж авснаас 8
тохиолдолд нь даган 
мөрдөлтийн аудитын 
шалгалт хийгдсэн.

ЯОУХАБ (2003–2011): 
Нийт 1 тохиолдол 
бүртгэж авсан нь 
шаардлага хангаагүй 
байсан.

ГХХОК (2005–2011): 
Нийт 6 тохиолдол 
бүртгэгдсэнээс 1
нь асуудал 
шийдвэрлэх явцын 
шаардлага хангасан, 
2 нь нийцлийн 
хяналт шалгалт хийх 
шаардлага хангасан.

Бодлогын хамрах хүрээ АХБ-ны санхүүжилттэй
төслүүдийг санаачлах,
боловсруулах болон 
хэрэгжүүлэхтэй
холбоотой АХБ-ны үйл
ажиллагааны бодлого,
журмууд.

Төслийн дизайн,
үнэлгээ болон/
эсвэл хэрэгжилттэй
холбоотой Дэлхийн
Банкны үйл 
ажиллагааны бодлого,
журмууд.

ЕСББ: Байгаль орчин, 
нийгэм, мэдээллийг 
олон нийтэд дэлгэх 
асуудлуудад анхаардаг.

ЕХОБ: Байгууллагын 
засаглал, стратегийн 
чиг баримжаа, үйл
ажиллагааны болон 
ёс зүйн журам, 
ил тод байдал, 
компанийн хариуцлага, 
залилангийн 
эсрэг, сэдэвчилсэн 
зээлжүүлэлтийн 
бодлогууд, газар 
зүйн бодлогууд, 
гуравдагч болон/ 
эсвэл олон улсын 
байгууллагуудтай 
өрнүүлэх хамтын 
ажиллагаа болон 
төслийн хэрэгжилтийн 
үе шатуудтай 
холбоотой бодлого, 
журмууд.

Хүснэгт үргэлжлэл

Үргэлжлэл дараагийн хуудсанд
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Хавсралт 7

Хамрах хүрээ АХБа Дэлхийн Банк Бусад байгууллага
ИАХБ болон АфХБ: 
Үйл ажиллагааны 
бодлого, журмууд

ОУСК: Байгаль орчин 
болон нийгмийн 
асуудлуудад төвлөрч 
ажилладаг. 

ЯОУХАБ: Байгаль 
орчин, нийгмийн
Асуудлуудыг 
баталгаажуулах хяналт 
шалгалтын байцаагч нь 
байгаль орчин болон 
нийгмийн чиглэлээр 
нийцлийг хариуцан 
ажилладаг. 

ГХХОК: Байгаль орчин, 
нийгэм, хөдөлмөр, 
хүний эрх, болон ил тод 
байдлын стандартууд.

Худалдан авалт
болон авилга

Хассан. Хассан. Бусад байгууллагууд 
уг 2 асуудлыг хассан. 
Харин ЕХОБ худалдан 
авалттай холбоотой 
асуудлыг авч үздэг. 

Гомдол хүлээн авах 
эцсийн хугацаа

Төслийн эцсийн тайлан 
гарах хүртэл.

Зээлийн санхүүжилт
үндсэндээ олгогдож 
дуусахаас өмнө гомдол 
гаргах боломжтой (нийт 
санхүүжилтийн 95 хувь 
олгогдохоос өмнө).

АфХБ: Төсөл бодит 
байдлаар дууссанаас 
12 сарын дараа
эсвэл эцсийн 
санхүүжилт хийгдсэнээс 
эсвэл санхүүжилт 
хийгдээгүй дүнг хүчингүй 
болгосон хугацаанаас 
хойш 12 сар.

ЕСББ: Сүүлийн 
санхүүжилт
хийгдсэнээс хойш 12 
сарын дараа (Банк 
санхүүгийн ашиг 
сонирхолтой хэвээр 
байна.)

ЕХОБ: Гомдол гаргагч 
нь тухайн гомдлыг 
үндэслэлтэй гэдгийг 
тогтоосон хугацаанаас 
хойш 1 жил.

Хүснэгт үргэлжлэл

Үргэлжлэл дараагийн хуудсанд
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АХБ-ны Хариуцлагын механизмын үнэлгээний тойм

Хамрах хүрээ АХБа Дэлхийн Банк Бусад байгууллага
ИАХБ: Сүүлчийн 
санхүүжилт
хийгдсэнээс хойш 24 
сар.

ОУСК: Дүрэмд 
тусгагдаагүй 

ЯОУХАБ: Гомдлыг 
зээлийн гэрээ хийгдэх 
хугацаанаас эхлээд
санхүүжилт хийж 
дууссан хугацаа хүртэл 
хүлээн авна.

ГХХОК: Аливаа төсөлд 
ГХХОК-аас дэмжлэг 
үзүүлэхээс өмнө эсвэл
дараа ирүүлсэн аливаа 
гомдлыг шаардлага 
хангаагүйд тооцно. 
Тухайн төсөлтэй 
холбогдох гэрээ 
дуусгавар болсон 
эсвэл тухайн төсөлтэй 
холбоотой санхүүгийн 
зуучлагч байгууллага 
төсөлд оролцохо 
зогсоосон бол ГХХОК-
ийн дэмжлэгийг 
дууссанд тооцно.

Ажилтнуудын
тоо хамгийн багадаа

2 ажилтан. 2 ажилтан. АфХБ, ЯОУХАБ: 2 
ажилтан.

ОУСК, ИАХБ, ЕХОБ, 
ЕСББ болон ГХХОК 
тус бүр 1 ажилтан.

Шууд болон шууд бус
үр нөлөө

Зөвхөн шууд, бодитой
хэлбэрээр болон сөрөг
нөлөөний улмаас
хохирсон иргэд.

Зөвхөн шууд, бодитой
хэлбэрээр болон сөрөг 
нөлөөний улмаас 
хохирсон иргэд.

ЕХОБ болон ОУСК–
аас бусад нь бүх шууд 
болон бодит хохирол.

Хүснэгт үргэлжлэл

Үргэлжлэл дараагийн хуудсанд
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Хавсралт 7

Хамрах хүрээ АХБа Дэлхийн Банк Бусад байгууллага
Бүтэц ТТЗ болон ТТЗ-ИЙН 

АЛБА.
НХЗ болон НХЗ-ИЙН 
АЛБА.

Хяналтын нэгж болон 
түүний хэрэг эрхлэх 
газар.

ОУСК, ЕСББ, ЕХОБ, 
ЯОУХАБ, ГХХОК: тус 
бүр асуудал
шийдвэрлэх болон 
нийцлийг хянан
шалгах нэгжтэй ба 
ерөнхийлөгчид ажлаа 
тайлагнадаг. (ЕХОБ 
нь тухайн банкны 
Удирдлагын хороонд
тайлагнадаг.) АфХОБ 
нь асуудал
шийдвэрлэх болон 
нийцлийг хянан шалгах 
экспертүүдэд дэмжлэг 
үзүүлэх үүрэгтэй 
ажилладаг Гомдлын 
хяналтын болон гомдол
хариуцсан нэгжтэй 
бөгөөд Зөвлөл болон 
Ерөнхийлөгчид
тайлагнадаг. 

ИАХБ: ТУЗ-д тайлагнах 
үүрэгтэй
Омбуцман, Ажлын  
хэсэг болон гүйцэтгэх 
нарийн бичгийн 
даргатай.

Томилгоо болон
тайлагнал

Захирлуудын 
зөвлөлтэй
зөвшилцсөний дагуу 
ТТЗ-ийг Ерөнхийлөгч 
томилдог бөгөөд 
ТТЗ нь ажлаа 
Ерөнхийлөгчид
тайлагнадаг.

НХЗ—ын гишүүдийг
Ерөнхийлөгч нэр 
дэвшүүлсний дагуу
Захирлуудын
зөвлөлөөс томилдог
бөгөөд НХЗ нь
Захирлуудын зөвлөлд
тайлагнадаг.

НХЗГ—ын нарийн
бичгийн даргыг 
Ерөнхийлөгч томилдог.

Даган мөрдөлтийн 
хяналтыг
хяналт шалгалтын
ажлын хэсэг хийх
бөгөөд асуудал
шийдвэрлэх албан
ёсны үүрэг байхгүй.

Дэлхийн Банкны 
нэгжийн гишүүдийг
Ерөнхийлөгчөөс нэр
дэвшүүлж Захирлуудын
зөвлөл томилдог
бөгөөд ажлын хэсэг
нь Захирлуудын 
зөвлөлд тайлагнадаг.

Гүйцэтгэх нарийн
бичгийн даргыг
Захирлуудын 
зөвлөлтэй
зөвшилцсөний дагуу
Ерөнхийлөгч томилдог.

АфХБ: Даган 
мөрдөлтийн Хяналт 
болон эвлэрүүлэн 
зуучлах Нэгжийн
даргыг Захирлуудын
зөвлөлөөс 
зөвшөөрсний дагуу 
Ерөнхийлөгч томилдог
бөгөөд тус нэгж нь 
Захирлуудын
зөвлөлөөр батлагдсан
төслүүдийн хувьд 
захиргааны асуудлаар 
Ерөнхийлөгчид, чиг 
үүргийн тухайд
Захирлуудын 
зөвлөлд тайлагнадаг 
бөгөөд Захирлуудын 
зөвлөлөөс хараахан 
батлагдаагүй

Хүснэгт үргэлжлэл

Үргэлжлэл дараагийн хуудсанд
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АХБ-ны Хариуцлагын механизмын үнэлгээний тойм

Хамрах хүрээ АХБа Дэлхийн Банк Бусад байгууллага
төслүүдийн ажлыг 
Ерөнхийлөгчид 
тайлагнадаг; 
экспертүүдийн багийг 
Ерөнхийлөгчөөс 
санал болгосны 
дагуу Захирлуудын 
Зөвлөлөөс томилдог.

ОУСК, ГХХОК, ЕСББ,
ЕХОБ: Хэрэг эрхлэх
газар байхгүй.
Хариуцлагын механизм
хариуцсан нэгжийн 
даргыг Ерөнхийлөгч 
томилдог бөгөөд 
Ерөнхийлөгчид 
тайлагнах үүрэгтэй.
(ЕХОБ–ны нэгж нь
удирдлагын хороонд
тайлагнадаг.)

ЯОУХАБ: Хяналт 
шалгалтын
байцаагчийг 
Ерөнхийлөгч томилж,
мөн түүнд тайлагнах 
үүрэгтэй. 

ИАХБ: Хяналтын 
зөвлөх, ажлын хэсэг 
болон гүйцэтгэх
нарийн бичгийн даргыг 
Захирлуудын зөвлөл 
томилж, түүнд
тайлагнах үүрэгтэй.

Төслийн талбарт очиж 
ажиллах

Зээлдэгч орноос
зөвшөөрөл авсны
үндсэн дээр төслийн
газар дээр очиж
танилцах ажиллагааг
зохион байгуулдаг.

Тухайн орны газар
нутаг дээр явуулах
хяналт шалгалтыг
урьдчилан зөвшөөрөл 
авч зохион байгуулдаг. 
(1993 оны
тогтоол, 21-р зүйл).

Газар дээр нь очиж
танилцах нэмэлт 
шаардлагатай
үед тухайн орны урилга 
авсны үндсэн дээр 
зохион байгуулна.
(1999 оны тодотгол,  
16 -р хэсэг).

ИАХБ: Зээлдэгч болон/
эсвэл хүлээн
авагч орны газар нутаг 
дээр явуулах аливаа 
ажлуудыг
тухайн орноос бичгээр 
зөвшөөрөл авсны 
үндсэн дээр зохион 
байгуулна. (2010 оны 
бодлого, 49 дүгээр 
хэсэг).

Хүснэгт үргэлжлэл

Үргэлжлэл дараагийн хуудсанд
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Хавсралт 7

Хамрах хүрээ АХБа Дэлхийн Банк Бусад байгууллага
Шалгалтын ажлын
хэсэг нь тухайн улс 
дахь төлөөлөгчийн 
газар, салбараар
дамжуулан зөвшөөрөл
авч, тэнд хурал, 
уулзалтаа зохион 
байгуулдаг.

АфХБ, ЕСББ, ЕХОБ, 
ГХХОК: Төслийн газар 
дээр очиж танилцах
талаар дурдсан боловч 
тусгайлан нарийн 
заагаагүй

ЯОУХАБ: Төслийн 
газар дээр очиж
танилцах тухай 
дурдаагүй боловч
хяналт шалгалтын 
ажилтнууд ярилцлага 
хийж болно гэж заасан
байна. ЯОУХАБ-ны 
даргын дурдсанаар “…
ЯОУХАБ бол төрийн
байгууллага бөгөөд 
хүлээн авагч орны 
тусгаар тогтнолд 
зүй ёсоор хандаж, 
хүндэтгэл үзүүлнэ.” 

a АХБ-ны мэдээллийг 2003 оны Хариуцлагын механизмын бодлогоос авав. (Үндсэн хэсгийн тайлбар 2)

АХБ = Азийн хөгжлийн банк, АфХБ = Африкийн Хөгжлийн Банк, НХЗ= Нийцлийг хянах зөвлөл,  
ЕСББ = Европын сэргээн босголтын банк, ЕХОБ = Европын Хөрөнгө оруулалтын банк, ИАХБ = Интер-
Америкийн хөгжлийн банк, ОУСК = Олон улсын санхүүгийн корпораци, ЯОУХАБ = Японы Олон улсын 
хамтын ажиллагааны банк, НХЗ-ийн алба = Нийцлийг хянах зөвлөлийн алба, ГХХОК = Гадаадын 
хувийн хөрөнгө оруулалтын корпораци, ТЭТ = Төслийн эцсийн тайлан
ТТЗ = Төслийн тусгай зохицуулагч.

Эх сурвалж: Бүхий л Хариуцлагын механизмын бодлого, дүрэм, жилийн тайлангууд.
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АХБ-ны Хариуцлагын механизмын хүрээнд мэдээлэл дэлгэх шаардлага

Хавсралт 9
АХБ-ны Хариуцлагын механизмын 

хүрээнд мэдээлэл дэлгэх шаардлага

1. Хариуцлагын механизмын дагуу мэдүүлсэн гомдлуудыг хүлээн авснаас 
хойш 2 хоногийн дотор Азийн Хөгжлийн Банк (АХБ)-ны цахим хуудаст бүртгэнэ. 
Гомдлыг үйл ажиллагааны газарт шийдвэрлүүлэхээр шилжүүлсэн бол тухайн 
газрын бэлтгэсэн эцсийн тайланг ажиллагаа дууссаны дараа АХБ-ны цахим 
хуудаст байрлуулна. Гомдлыг Асуудал шийдвэрлүүлэхээр Төслийн тусгай 
зохицуулагч (ТТЗ)-д эсвэл хяналт шалгалт хийлгүүлэхээр Нийцлийг хянах 
зөвлөл (НХЗ)–д шилжүүлсэн бол 2–4-р заалтыг мөрдөнө. Өөрөөр заагаагүй бол 
хоногийг ажлын хоног гэж үзнэ.

Асуудал шийдвэрлэх чиг үүрэг

2. ТТЗ-ийн алба дараах мэдээлэл болон баримт бичгийг АХБ-ны цахим 
хуудаст нийтэлнэ:

(i)  гомдлын захиа—гомдлын захиа ТТЗ-д ирсний дараа, гомдол гаргагчаас 
зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр;1

(ii)  гомдлын ерөнхий тайлбар—гомдлын захиа ТТЗ-д ирсний дараа, гомдлын 
захиаг нийтэд дэлгэхийг гомдол гаргагч зөвшөөрөөгүй тохиолдолд;

(iii)  гомдол шаардлага хангасан эсэх талаар ТТЗ-ийн гаргасан шийдвэр—
ТТЗ шийдвэр гаргасны дараа;

(iv)  ТТЗ-ийн гаргасан хяналт шалгалт ба үнэлгээний тайлан—Асуудал 
шийдвэрлэх явц дуусгавар болсны дараа, гомдол гаргагч болон 
зээлдэгчээс зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр;

(v)  хяналт шалгалт ба үнэлгээний тайлангийн хураангуй—Асуудал 
шийдвэрлэх явц дуусгавар болсны дараа, хяналт шалгалт ба үнэлгээний 
тайланг бүрэн хэмжээгээр дэлгэхийг холбогдох талууд зөвшөөрөөгүй 
тохиолдолд;

(vi)  гомдлыг нэгтгэн дүгнэсэн асуудлыг шийдвэрлэх ажиллагааны 
гүйцэтгэлийн тайлан, асуудлыг шийдвэрлэх алхмууд, холбогдох талуудын 
шийдвэрүүд мөн холбогдох талуудын хүрсэн тохиролцоо (хэрэв байгаа 
бол) зэргийг асуудал шийдвэрлэх үйл явц (тохиролцоонд хүрсэн эсэхээс 

1  Мэдээлэл дэлгэх агуулгын хүрээнд “дараа” гэсэн томьёолол нь практик үндэслэлтэй, хугацааг 
илэрхийлэх ба ерөнхийдөө 14 хуанлийн өдрөөс хэтрэхгүй хугацааг хэлнэ.
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Хавсралт 9

үл хамааран) дууссаны дараа 2 сарын хугацаанд, гомдол гаргагч, засгийн газар ба/
эсвэл харилцагчаас зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр;

(vii)  асуудал шийдвэрлэх ажиллагааны гүйцэтгэлийн тайлангийн хураангуй—Асуудал 
шийдвэрлэх үйл ажиллагаа дуусгавар болсны дараа, эцсийн тайланг бүрэн хэмжээгээр 
дэлгэхийг холбогдох талууд зөвшөөрөөгүй тохиолдолд;

(viii)  хяналт мониторингийн тайлангууд—мэдээлэл олгох журмаар Ерөнхийлөгч болон 
Захирлуудын зөвлөлд хүргүүлсний дараа;

(ix)  ТТЗ-ийн эцсийн тайлан—гомдол гаргагч, засгийн газар ба/эсвэл харилцагчид 
илгээсний дараа.

Нийцлийг хянах чиг үүрэг

3. НХЗ дараах мэдээлэл болон баримт бичгийг доор заасан цаг хугацаанд АХБ-ны цахим 
хуудаст нийтэлнэ:

(i)  гомдлын захиа (эсвэл нийцлийг хянуулах хүсэлт)—гомдлын захиа НХЗ-т ирсний 
дараа, гомдол гаргагчаас зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр гомдлыг хүлээн авснаас 7 
хоногийн дотор;

(ii)  гомдлын ерөнхий тайлбар—гомдлын захиа НХЗ-т ирснээс хойш 7 хоногийн дотор, 
гомдол гаргагч гомдлын захиаг дэлгэхийг зөвшөөрөөгүй тохиолдолд;

(iii)  гомдлыг шаардлага хангасан гэж тодорхойлсон НХЗ-ийн тайлан, нийцлийн хяналт 
шалгалт хийхийг зөвшөөрсөн Захирлуудын зөвлөлийн шийдвэр, мөн Удирдлагын 
багаас ирүүлсэн санал—Захирлуудын зөвлөлийн шийдвэр гарснаас хойш 7 хоногийн 
дотор;

(iv)  гомдлыг шаардлага хангаагүй гэж үзсэн НХЗ-ийн тайланг Удирдлагын багаас ирүүлсэн 
саналын хамт—Захирлуудын зөвлөлд тайлан хүргүүлснээс хойш 7 хоногийн дотор;

(v)  нийцлийг хянан шалгах ажиллагааны ажлын даалгавар—нийцлийн хяналт шалгалт 
явуулахыг Захирлуудын зөвлөл зөвшөөрснөөс хойш 10 хоногийн дотор;

(vi)  НХЗ-ийн нийцлийн хяналт шалгалтын эцсийн тайлан, тайлангийн төсөлд Удирдлагын 
зүгээс өгсөн санал (хэрэв байгаа бол), үүнд гомдол гаргагч, засгийн газар ба/эсвэл 
харилцагчаас зөвшөөрөл авсан байх ёстой—Захирлуудын зөвлөл эцсийн тайланг 
хэлэлцсэнээс хойш 7 хоногийн дотор;

(vii)  Удирдлагын багаас санал болгосон залруулах арга хэмжээ, эдгээр арга хэмжээний 
тухайд НХЗ-ийн өгсөн санал болон Захирлуудын зөвлөлийн шийдвэр—Захирлуудын 
зөвлөлөөс шийдвэр гарсны дараа 7 хоногийн дотор; мөн

(viii)  Захирлуудын зөвлөлөөс баталсан залруулах арга хэмжээнүүдийн хэрэгжилтэд тавих 
хяналт мониторингийн тайлан—Захирлуудын зөвлөл болон бусад оролцогч талуудад 
илгээсний дараа.

4. ТТЗ, НХЗ бэлтгэж дуусаад Хариуцлагын механизмын жилийн тайланг АХБ-ны цахим 
хуудсанд байрладаг Хариуцлагын механизмын цахим хуудсанд байршуулна. Төслийн тусгай 
зохицуулагчийн алба, Нийцлийн хяналт шалгалтын комиссын алба, Хараат бус үнэлгээний 
газар, Бүс нутгийн тогтвортой хөгжлийн газар сурсан зүйлс, авсан сургамжийн тайланг 
бэлтгэж боловсруулсны дараа мөн газар байршуулна. Зээлдэгч орон төсөлтэй газар дээр 
нь очиж танилцах НХЗ-ийн хүсэлтийг зөвшөөрөөгүй шалтгааныг тайлбарласан мэдээллийг 
Захирлуудын зөвлөлд хүргүүлснээс 21 хоногийн дараа нийтэлнэ.
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Ядуурлаас ангид Ази-Номхон далайн бүс нутгийг бий болгох хэтийн зорилготой АХБ нь 
хөгжиж буй гишүүн орнуудынхаа ядуурлыг бууруулах, хүн амын амьжиргааг сайжруулах 
үйл хэрэгт тусламж дэмжлэг үзүүлдэг. Ази-Номхон далайн бүс нутаг нь ихээхэн амжилттай 
хөгжиж байгаа ч дэлхийн ядуу хүн амын гуравны хоёр нь тус бүс нутагт амьдарч байна. 
Тухайлбал, 1.8 тэрбум хүн өдөрт 2 хүрэхгүй ам.долларын орлотой амьдарч байгаа бол 903 
сая хүн өдөрт 1.25 хүрэхгүй ам.доллараар амиа зогоодог. АХБ нь эдийн засгийн хүртээмжтэй, 
байгаль орчинд ээлтэй тогтвортой өсөлт болон бүс нутгийн интеграцчлалыг дэмжих замаар 
ядуурлыг бууруулахаар тууштай ажиллаж байна.

Филиппин Улсын Манил хотноо төвтэй АХБ-ны нийт 67 гишүүн орны 48 нь тухайн бүс нутагт 
оршдог юм. АХБ нь бодлогын хэлэлцүүлэг, зээл, өөрийн хөрөнгийн санхүүжилт, батлан 
даалт, буцалтгүй тусламж болон техникийн туслалцаа зэрэг олон төрлийн арга хэрэгслээр 
дамжуулан хөгжиж буй гишүүн орнууддаа дэмжлэг үзүүлдэг.

АЗИЙН ХӨЖЛИЙН БАНК
6 АХБ-ны өргөн чөлөө, Мандалуёон Хот
1550 Метро Манила, Филиппин улс

АЗИЙН ХӨЖЛИЙН 
БАНКНЫ ТУХАЙ



Дахин ашигласан цаасан дээр хэвлэв.
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Ядуурлаас ангид Ази-Номхон далайн бүс нутгийг бий болгох хэтийн зорилготой АХБ нь 
хөгжиж буй гишүүн орнуудынхаа ядуурлыг бууруулах, хүн амын амьжиргааг дээшлүүлэх 
үйл хэрэгт тусламж дэмжлэг үзүүлдэг. Ази-Номхон далайн бүс нутаг нь ихээхэн амжилттай 
хөгжиж байгаа ч дэлхийн ядуу хүн амын гуравны хоёр нь тус бүс нутагт амьдарсаар байна. 
Тухайлбал, 1.8 тэрбум хүн өдөрт 2 хүрэхгүй ам.долларын орлотой амьдарч байгаа бол 903 
сая хүн өдөрт 1.25 хүрэхгүй ам.доллараар амиа зогоодог. АХБ нь эдийн засгийн хүртээмжтэй, 
байгаль орчинд ээлтэй тогтвортой өсөлт болон бүс нутгийн интеграцчлалыг дэмжих замаар 
ядуурлыг бууруулахаар тууштай ажиллаж байна.

Филиппин Улсын Манила хотноо төвтэй АХБ-ны нийт 67 гишүүн орны 48 нь тухайн бүс нутагт 
оршдог юм. АХБ нь бодлогын хэлэлцүүлэг, зээл, өөрийн хөрөнгийн санхүүжилт, батлан 
даалт, буцалтгүй тусламж болон техникийн туслалцаа зэрэг олон төрлийн арга хэрэгслээр 
дамжуулан хөгжиж буй гишүүн орнууддаа дэмжлэг үзүүлдэг.

АЗИЙН ХӨЖЛИЙН БАНК
6 АХБ-ны өргөн чөлөө, Мандалуёон Хот
1550 Метро Манила, Филиппин улс

Филиппин улсад хэвлэв




