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I.  ОРШИЛ

1. Азийн хөгжлийн банк (АХБ)-ны Олон нийттэй харилцах бодлого 
(ОНХБ) нь 2011 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдөр Захирлуудын 
зөвлөлөөр батлагдаж, 2012 оны 4 дүгээр сарын 2-ны өдөр 
хүчин төгөлдөр үйлчилж эхэлсэн. Энэхүү хяналт үнэлгээг тус 
бодлогод заагдсаны дагуу хийсэн болно. 

2. Хяналт үнэлгээний үйл явц. 2016 оны 7 дугаар сард хяналт 
үнэлгээний үйл явцын талаар стратегийн зөвлөмж гаргах 
Удирдах хороо байгуулагдсанаар ОНХБ-ыг хянан үнэлэх ажил 
эхэлсэн. 2016 онд АХБ-наас ОНХБ-д баримтын шинжилгээ 
хийж, бусад олон талт хөгжлийн банкуудад зэрэгцээ үнэлгээ 
хийсэн бөгөөд үүний дараагаар дотооддоо хэлэлцсэн. Ийнхүү, 
2016 оны 11 дүгээр сард бодлогын шинэчилсэн найруулгын 
анхны төсөл болон түүний хэрэгжилтийн журмыг нийтэлж, 
олон нийтээс санал авахаар ОНХБ-ын хяналт үнэлгээний 
цахим хуудсыг нээн ажиллуулсан.1 AХБ-наас 2016 оны 12 
дугаар сард гадны оролцогч талуудтай, 2017 оны 6 ба 7 дугаар 
сард 16 улс орон, 1 бүс нутгийн оролцогч талуудтай хэлэлцэх 
уулзалтуудыг тус тус зохион байгуулж,2 2018 оны 2 дугаар 
сард хэлэлцүүлгийн үр дүнг тусгасан хоёр дахь төслийг 
цахим хуудаснаа байршуулсан. Бодлогын төслүүдийг АХБ-ны 
Захирлуудын зөвлөлд 2017 оны 4 дүгээр сар болон 2018 оны 4 
дүгээр сард тус тус албан бусаар танилцуулан хэлэлцүүлсэн. 
Бодлогын эцсийн төслийг 2018 оны 7 дугаар сард цахим 
хуудаснаа нийтэлж, Захирлуудын зөвлөлд танилцуулав.

3. Бодлогын хяналт үнэлгээ. ОНХБ-ын суурь зарчим болон 
үл нийтлэх онцгой тохиолдлуудын агуулга нь бусад олон талт 
хөгжлийн банк, улс орнуудын баримталдаг бодлогуудтай 

1 АХБ. 2016. Олон нийттэй харилцах бодлогын хяналт үнэлгээ. https://www.adb.org/
site/disclosure/pcp-review

2 Хэлэлцүүлэг явуулсан орнууд, цаг хугацааны дарааллаар: Бангладеш, Непал, 
Филиппин, Тажикистан, Тайланд, Камбож, Бүгд Найрамдах Ардчилсан Лаос Ард 
Улс, Вьетнам, Канад, Америкийн Нэгдсэн Улс (АНУ), Европ (Герман), Австрали, Зүүн 
Тимор, Фижи, Энэтхэг, Азербайжан, Гүрж.
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нийцэж байгааг хяналт үнэлгээ харуулав. Мөн түүнчлэн, олон 
нийтэд мэдээлэл хүргэх чиглэлд шилдэг туршлага болж буй 
“зарчимд суурилсан” бодлогуудыг олон талт хөгжлийн банкууд 
түлхүү баримталж эхэлсэн нь тус үнэлгээнээс харагдлаа. 
Түүнчлэн, ОНХБ-ын жил тутмын үнэлгээний тайлангаас үзэхэд 
АХБ-ны цахим хуудаснаа (www.adb.org) нийтлэгдсэн баримт 
бичгийн тоо өссөн байна. Гэхдээ, зарим тохиолдолд банкны 
ажилтнууд олон нийтэд нээлттэй ангилалд багтсан баримт 
мэдээллийг мэдээгүйн улмаас хожуу нийтэлж байсан ба энэ 
нь ОНХБ 2011 онд анх батлагдсанаас хойш бий болсон буюу 
бодлогод дурдагдаагүй баримт бичиг, бүтээгдэхүүнд голлон 
хамаарч байв. 

4. Мэдээлэл авах хүсэлт гаргах болон гомдол мэдүүлэх журмын 
хэрэгжилт сайн байгааг хяналт үнэлгээ харуулав. 2017 онд, 
AХБ нийт 3,653 мэдээлэл авах албан хүсэлт хүлээж авсан нь 
2012 оны 230 хүсэлтээс үлэмж нэмэгдсэн үзүүлэлт юм.3  2017 
онд AХБ хүлээн авсан нийт хүсэлтийнхээ 81 хувьд нь журамд 
заасан 5 хоногийн дотор хүлээж авсан нотолгоо хүргүүлж, 
96 хувьд нь журамд заасан 20 хоногтоо багтаан албан 
хариулт өгсөн байна. Нийт долоон хүсэлтэд татгалзсан хариу 
өгснөөс зургаа нь бондын гүйлгээний талаарх нууцлал бүхий 
санхүүгийн мэдээлэл хүссэн байв. 2017 онд 2016 оны адилаар 
нэг гомдол хүлээн авчээ.4 

5. Санал болгож буй бодлогын нэмэлт өөрчлөлтүүд. ОНХБ-д 
мэдээлэл нийтлэх дүрэмчилсэн аргачлалыг ашигладаг. Энэ нь 
хамгийн боломжит бөгөөд болзошгүй тохиолдлуудыг жагсааж, 
үл нийтлэх онцгой тохиолдлуудыг болон цаг хугацааны 
шаардлагыг нарийвчлан тодорхойлон, маш дэлгэрэнгүй 
зааварчилгаа өгдөг арга юм. Ингэснээр, дүрэмчилсэн 
бодлогын хүрээнд олон нийтэд мэдээлэл хүргэх маш хатуу, 
уян хатан бус арга хэрэгждэг байв. Гэтэл, АХБ хурдацтай 
хувьсан өөрчлөгдөж буй бүс нутгийн хэрэгцээнд нийцүүлэн 
үйл ажиллагаагаа өөрчлөх хэрэгтэй болсон. АХБ-ны мэдээлэл 
нийтлэх бодлого ч мөн энэхүү шуурхай хувьсал өөрчлөлттэй 
уялдах шаардлагатай тулгарсан юм. Дүрэмчилсэн аргачлалууд 
нь өөрчлөлтөд түргэн зохицох уян хатан чанар агуулдаггүйн 
улмаас бодлогоор тодорхойлогдсон зорилгуудаас зөрсөн үр 

3 АХБ. 2017. Олон нийттэй харилцах бодлогын жилийн тайлан 2017. https://www.adb.
org/sites/default/files/institutional-document/424291/pcp-annual-report-2017.pdf

4 https://www.adb.org/site/disclosure/pcp-implementation/appeals/appeals-received
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дүнд хүргэх талтай байв. Бодлогоор тодорхойлсон гол зорилго 
нь оролцогч талуудын үр дүнтэй оролцоо ба мэдээллийн эргэх 
холбоог хангах үүднээс мэдээллийг цаг алдалгүй олон нийтэд 
хүргэж байхыг тэргүүнд тавих явдал юм. 

6. Ийнхүү, бусад ижил төстэй байгууллагын адилаар, АХБ-аас 
дараах 2 бүрэлдэхүүн хэсэг бүхий мэдээлэл нийтлэх бодлогын 
тогтолцоог санал болгож байна. Үүнд: (i) энэхүү баримт бичигт 
танилцуулсан, АХБ-ны Захирлуудын зөвлөлөөр батлагдах, 
зарчимд суурилсан бодлого; ба (ii) банкны Удирдлагаас батлах, 
АХБ-ны дүрэм журмын дагуу Үйл ажиллагааны гарын авлага-д 
нийтлэгдэх хэрэгжилтийн нарийвчилсан журам багтана. 

7. Зарчимд суурилсан аргачлал үр дүнтэй байхын тулд зарчим 
нь ойлгомжтой тодорхойлогдож, АХБ ба оролцогч талуудын 
хооронд идэвх санаачлагатай хамтран ажиллах холбоо 
харилцаа үүссэн байх шаардлагатай. Мөн түүнчлэн, банкны 
ажилтнууд болон түншүүд тогтмол сургалт, сурталчилгаанд 
хамрагдахын зэрэгцээ, бодлогын зарчмууд тууштай, үнэн 
зөв, шударгаар хэрэгжих үүднээс гомдол гаргах үйл явц 
тодорхой, ойлгомжтой байх учиртай. Үйл ажиллагааг бодлогын 
зарчмуудад үр дүнтэй, тууштай нийцүүлэхийн тулд тогтмол 
хяналт ба тайлагналын тогтолцоог бүрдүүлэх нь амин чухал 
(Захирлуудын зөвлөлд тайлагнах үүнд багтана). Энэхүү 
бодлогын баримт бичиг, хэрэгжилтийн журмууд, хяналтын 
тайлан болон бусад холбогдох материалыг АХБ-ны цахим 
хуудаснаа нэгдсэн байдлаар нийтэлсэн хэвээр байх болно.5 

8. Санал болгож буй бодлогын шинэчилсэн найруулгаар 
баримтлах зарчмууд нь “мэдээллийг цаг тухайд нь ойлгомжтой, 
зохистой байдлаар олон нийтэд ил болгох” гэсэн үндсэн 
зарчимд тулгуурлана. Харин бусад зарчмуудын хувьд өмнөх 
ОНХБ-д тусгагдсанаас төдийлөн өөрчлөгдөхгүй бөгөөд 
үл нийтлэх онцгой тохиолдлуудыг аль болох хязгаарлах 
чиглэлийг баримтална. Цаашид, бодлогын суурь зарчмуудыг 
Захирлуудын зөвлөлөөс тусгайлан шийдвэрлэснээс бусдаар 
өөрчлөхгүй бөгөөд хэрэгжилтийн журмуудыг шаардлага гарвал, 
тухайлбал, шинэ бүтээгдэхүүн ба үйл ажиллагаа, процессийг 
тусгах тохиолдолд, АХБ-ны Удирдлагын түвшинд шинэчилнэ. 
Ингэснээр, хэрэгжилт ойлгомжтой болж, ямар мэдээлэл 
нийтлэгдэх эсэхийг тодорхой төсөөлөх боломж бүрдэнэ. Ямар 

5 https://www.adb.org/site/disclosure/main
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төрлийн мэдээ, баримтыг ямар давтамжтайгаар олон нийтэд 
дэлгэх талаар тогтмол шинэчлэгдэх удирдамжтай болсноор, 
АХБ-ны хувьд цаг алдах явдлыг багасгаж, бодлогын үр дүнтэй 
хэрэгжилтийг хангахад дэмжлэг болох учиртай. Хараат бус 
үнэлгээний тайланг нийтлэх асуудлын тухайд, хэрэгжилтийн 
журмаар бүрэн эцэслэгдсэн тайланг6 нийтлэх зарчим хэвээр 
байх ба цаашид АХБ-ны Хараат бус үнэлгээний газрын талаарх 
Захирлуудын зөвлөлөөс баталсан бодлогын дагуу зохицуулах 
болно. 

9. ОНХБ-д оруулахаар санал болгож буй бусад өөрчлөлтийн 
тухайд гэвэл, оршил хэсгийн агуулга хуучирсан тул түүнийг 
хасах, мөн АХБ-ны олон нийтийн харилцааны талаарх хэсгийг 
хасах зэрэг байна. АХБ-ны олон нийттэй харилцах арга барил 
нь банкны зүгээс явуулдаг харилцааны арга хэлбэрүүдийн 
талаар тайлбарласан. Харилцааны шинэ суваг нээгдэж, 
мэдээлэл хүлээн авагчийн мөн чанар хувьсан өөрчлөгдөхийн 
хэрээр харилцааны арга хэлбэр хурдацтай өөрчлөгдөж байдаг. 
Харилцаа холбооны үйл ажиллагаа гэдэг нь мэдээлэл түгээх 
үйл ажиллагаанаас ихээхэн ялгаатай тул тэдгээрийг тусдаа 
баримт бичигт тайлбарлаж, АХБ-ны мэдээллийн цахим 
хуудсаар дамжуулан нийтлэх болно (тайлбар 5-г үзнэ үү). 

10. ОНХБ-д цөөнгүй нэмэлт өөрчлөлт оруулж байгаатай 
холбогдуулан бодлогын нэрийг Мэдээллийн хүртээмжийн 
бодлого (МХБ) хэмээн өөрчилж байна. Энэхүү шинэ нэршил нь 
мэдээллийг нийтэд хүргэх, мэдээллээр хангах тухай бодлогын 
нарийвчилсан зорилгуудтай илүү зохицно. Нэршлийн өөрчлөлт 
нь ижил төстэй хөгжлийн банкуудын мөрддөг тогтолцоотой ч 
илүү уялдсан бөгөөд ялангуяа зарчимд суурилсан бодлогын 
тогтолцоонд түлхүү нийцнэ. 

11. Бодлогын эхний болон хоёр дахь шинэчилсэн найруулгын 
төсөл болон техникийн тайланд хүлээн авсан санал 
зөвлөмжинд үндэслэн энэхүү бодлогын баримт бичгийг АХБ-
ны Захирлуудын зөвлөлд танилцуулахаар боловсруулсан. 
Зөвлөлөөс баталсан тохиолдолд, шинэ бодлого 2019 оны 
1 дүгээр сарын 1-ний өдөр хүчин төгөлдөр болно. АХБ-

6 Одоогийн журмаар, хараат бус үнэлгээний тайланг бүрэн эцэслэж, банкны удирдлага 
болон Захирлуудын зөвлөлд хүргүүлснээс хойш 14 хоногийн дотор нийтэлдэг. 
Харин Хараат бус үнэлгээний газрын жил бүрийн үнэлгээний тайланг Захирлуудын 
зөвлөлөөр хэлэлцсэнээс хойш 14 хоногийн дотор нийтэлдэг.
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ны Удирдлагаас батлах хэрэгжилтийн журмууд нь энэхүү 
бодлоготой нэгэн зэрэг хүчин төгөлдөр үйлчилж эхэлнэ. 

12. Ашиглагдах нөөц. Шинэ бодлогын хэрэгжилтийг хэвийн 
явуулах үүднээс байгууллага дотроо болон олон нийтэд 
мэдээлэх, сурталчлан таниулах, орчуулах, мөн ажилтнуудыг 
сургах зэрэг үйл ажиллагаанд зарцуулах эхний ээлжийн 
төсвийг батлуулсан. Нарийн бичгийн даргын алба нь МХБ-ын 
хэрэгжилтийг бүрэн хариуцна. Үүнтэй холбоотойгоор МХБ-ыг 
хариуцан ажиллах нэг олон улсын, нэг дотоодын мэргэжилтний 
орон тоог тус албанд нэмэлтээр шийднэ. МХБ-ыг 
хэрэгжүүлэхэд шаардагдах нэмэлт нөөц, санхүүгийн хэрэгцээг 
жилийн төсвийн төлөвлөлт, хуваарилалтын үеэр тодорхойлно.
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II.   БОДЛОГЫН ТАНИЛЦУУЛГА

13. Мэдээллийн хүртээмжийн бодлогын зорилго нь холбогдох 
талуудын АХБ-нд итгэх итгэлийг бэхжүүлж, АХБ-ны үйл 
ажиллагааны хөгжлийн үр нөлөөг дээшлүүлэхэд оршино. Ази, 
Номхон далайн бүс нутагт АХБ-ны дэмжлэгтэй хөгжлийн үйл 
ажиллагаанд оролцох чадварыг сайжруулах, ил тод болон 
хариуцлагатай байдлыг эрхэмлэх АХБ-ны зарчмууд энэхүү 
бодлогод бүрэн туссан. Мөн АХБ-ны үйл ажиллагааны талаар 
мэдээлэл шаардах, авах, танилцах олон нийтийн эрхийг 
баталгаажуулсан. 

14. Энэхүү бодлого нь АХБ-ны боловсруулсан болон түүний 
зээлдэгч ба харилцагчдын боловсруулах үүрэгтэй, эсвэл АХБ-
ны үйл ажиллагааны явцад гуравдагч талуудын боловсруулан 
АХБ-д хүргүүлсэн баримт бичиг, мэдээлэлд үйлчилнэ. АХБ-ны 
Удирдлагаас баталж, АХБ-ны журмын дагуу нийтэд мэдээлсэн 
нарийвчилсан дүрэм журмаар энэхүү бодлогын хэрэгжилтийг 
зохицуулна.7

7 АХБ-ны бодлогуудын хэрэгжилтийг АХБ-ны Үйл ажиллагааны гарын авлага (ба 
түүний нэмэлт өөрчлөлтүүд)-д заасан үйл ажиллагааны журмуудаар зохицуулна.
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III.  БАРИМТЛАХ ЗАРЧИМ БА 
ОНЦГОЙ ТОХИОЛДЛУУД

A. Бодлогын зарчмууд 

15. МХБ нь дараах зарчмуудыг баримтална. Үүнд:

(i) Мэдээллийг цаг тухайд нь ойлгомжтой, зохистой 
байдлаар олон нийтэд ил болгох. АХБ нь өөрийн үйл 
ажиллагаандаа харилцагч талуудын үр дүнтэй оролцох 
боломжийг бүрдүүлэх, сайн засаглалыг хөгжүүлэх үүднээс 
үйл ажиллагааныхаа талаар тодорхой, зөв зохистой мэдээ 
мэдээллийг цаг тухайд нь олон нийтэд хүргэнэ.

(ii) Мэдээллийг ил болгохыг илүүд үзэх. Бодлогын баримт 
бичгийн нийтэд үл дэлгэх онцгой тохиолдолд тусгайлан 
зааснаас бусад бүх мэдээллийг АХБ олон нийтэд хүргэнэ. 

(iii) Онцгой тохиолдлууд хязгаартай байх. Мэдээллийг 
бүрэн хэмжээнд нийтэд дэлгэх нь тэр бүр боломжгүй 
юм. Тухайлбал, АХБ нь байгууллага дотроо, гишүүн 
орнуудтайгаа, үйлчлүүлэгчидтэйгээ шинэ санаа хэлэлцэх, 
мэдээлэл солилцох, илэн далангүй хэлэлцүүлэг өрнүүлэх, 
үзэл бодлын чөлөөт мэтгэлцээн явуулах шаардлага 
гардаг бөгөөд зарим тохиолдолд засгийн газрын бус үйл 
ажиллагаа ба харилцагчийн онцгой хэрэгцээнд нийцүүлэх,8 
ажилтнуудын хувийн нууцыг хадгалах, өөрийн болон 
харилцагчдынхаа бизнесийн хууль ёсны эрх ашгийг 
хамгаалах шаардлага гардаг. Иймд, талуудын эрх ашгийг 
тэнцвэржүүлэх үүднээс, хязгаарлагдмал тооны олон 
нийтэд үл дэлгэх онцгой тохиолдлуудыг энэхүү бодлогын 
баримт бичигт тодорхойлсон. Гэхдээ, зарим онцгой 

8 Харилцагчдын бизнесийн нууц мэдээллийн нууцлалыг хадгалах хууль ёсны 
үүрэг бол хувийн хэвшлийн санхүүгийн байгууллагууд болон АХБ-ны холбогдох 
нэгжүүдийн харилцагчидтай ажиллах хамтын ажиллагааны стандарт шаардлага 
юм. Бизнесийн нууц мэдээллийг хамгаалах шаардлага Мэдээллийн эрх чөлөөний 
холбогдох хууль дүрэмд өргөнөөр хүлээн зөвшөөрөгдсөн байдаг ба үүнд нууцлалын 
журмаар хүргүүлсэн арилжааны мэдээллийг үл нийтлэх онцгой тохиолдлыг оруулсан 
байдаг.
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нөхцөл байдалд, АХБ нь эдгээр онцгой тохиолдлуудыг 
үл харгалзах (18 дахь хэсэг), эсвэл хэвийн үед нийтэд 
дэлгэдэг мэдээллийг ил гаргахаас татгалзах (19 дэх хэсэг) 
эрхтэй байна.

(iv) Мэдээллийг идэвхи санаачлагатайгаар олон нийтэд 
хүргэх. AХБ нь шийдвэр гаргах явцдаа олон нийтийн 
оролцоог хангах үүднээс, мэдлэгийн бүтээгдэхүүн болон 
үйл ажиллагааны талаарх мэдээллээ цаг тухайд нь, 
өөрийн санаачлагаар олон нийттэй хуваалцана. АХБ-ны 
цахим хуудас нь мэдээллийг нийтэд хүргэх гол хэрэгсэл 
хэвээр байх бөгөөд мэдээллийг нийтэд дэлгэх, олон 
нийттэй харилцах бусад зохистой сувгуудыг ч мөн ашиглах 
болно.

(v) Мэдээлэл, үзэл санаа солилцох. МХБ-д АХБ-ны үйл 
ажиллагааны талаарх мэдээ мэдээлэл, санаа бодлыг иргэд 
хүсэх, хүлээн авах, солилцох үйл явцыг тусгасан. Мэдээ 
мэдээлэл ба үзэл санааг холбогдох талуудтай солилцож, 
үр дүнтэйгээр харилцах нь тогтвортой хөгжлийг цогцлооход 
туйлын чухал.

(vi) Төслийн нөлөөлөлд өртсөн иргэд болон бусад 
оролцогч талуудыг мэдээллээр хангах. АХБ-ны 
төслүүдийн талаар төслийн нөлөөлөлд өртсөн иргэд 
болон бусад оролцогч талуудтай харилцан мэдээлэл 
солилцох боломжийг бүрдүүлэх үүднээс AХБ нь зээлдэгч, 
харилцагчидтайгаа нягт хамтран ажилладаг. Ингэхдээ, 
тодорхой цаг хугацаанд, тухайн газар нутгийн хэлээр9, 
төслийн нөлөөлөлд өртсөн иргэд болон бусад оролцогч 
талуудын төслийн төлөвлөлт ба хэрэгжилтэд бодитойгоор 
оролцох боломжийг бүрдүүлэх замаар ажиллана.

(vii) Улс орон ба харилцагчид удирдан залах. AХБ-ны 
дэмжлэгтэй болон тус банкны хөрөнгө оруулалтаар 
хэрэгжиж буй төслүүдийн эзэн өмчлөгч нь зээлдэгч орнууд 
буюу харилцагчид байдаг. Иймээс зарим тохиолдолд 

9 AХБ-ны орчуулгын заавар удирдамжид төслийн баримт бичгийг тухайн орны 
албан ёсны буюу төрийн хэл рүү хөрвүүлэхийг заасан байдаг. Орон нутгийн хэл 
рүү хөрвүүлэх асуудлыг тухайн улс орон дахь төлөөлөгчийн газар шийдвэрлэх 
боломжтой.
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мэдээллийг дэлгэхдээ агуулга болон цаг хугацааны талаар 
тэдний байр суурийг харгалзан үзнэ.

(viii) Гомдол гаргах явцын ойлгомжтой байдлыг хангах. 
Шаардсан мэдээллийг ил гаргахгүй гэсэн АХБ-ны 
шийдвэрийн талаар гомдол гаргах явцыг ойлгомжтой 
болгох нь мэдээллийг зохистойгоор олон нийтэд хүргэх 
тогтолцооны чухал хэсэг юм.

(ix) Тогтмол хянах. AХБ нь энэхүү бодлогын үр дүнг 
тасралтгүй хянан, амжилт болон алдаа дутагдлаас 
суралцахын зэрэгцээ шинэ технологи, шилдэг практикийг 
нэвтрүүлэн ажиллана.

Б.  Мэдээллийг нийтэд үл дэлгэх онцгой 
тохиолдлууд

16. AХБ нь энэхүү бодлогын нийтэд үл дэлгэх онцгой 
тохиолдлуудад зааснаас бусад бүх мэдээллийг олон нийтэд 
дэлгэнэ. Мэдээллийг ил гаргахад тодорхой талууд буюу тэдний 
эрх ашигт учрах хор хохирол нь ил гаргахаас үүдэн гарах эерэг 
үр дагавраас давна гэж үзсэний үндсэн дээр эдгээр онцгой 
тохиолдлуудыг тодорхойлсон. Мэдээллийг ил болгосноос 
үүдэж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг, гарч болзошгүй эерэг үр 
өгөөжтэй дэнслэх үйл явцыг эерэг-сөрөг нөлөөний үнэлгээ 
гэнэ. АХБ-ны мэдээллийг ил болгох гол зарчмууд (15 дахь 
хэсэг), ялангуяа Мэдээллийг ил гаргахыг илүүд үзэх зарчмын 
хүрээнд мэдээллийг үл дэлгэх үнэлгээ болон үндэслэл нь 17 
дахь хэсэгт жагсаасан мэдээллийн төрлүүдээр хязгаарлагдана. 
Хэрэв тухайн баримт эсвэл түүний аль нэг хэсэгт энэхүү 
бодлогын онцгой тохиолдолд хамрагдах мэдээлэл 
агуулагдсаны улмаас нийтэд дэлгэхгүй бол, АХБ нь ийнхүү үл 
нийтлэх үндэслэлээ тодорхой эшлэнэ.

17. МХБ-ын 18 дахь хэсэгт тусгасан Нийтийн эрх ашиг давамгайлах 
заалтаас бусад тохиолдолд дараах төрлийн мэдээллийг олон 
нийтэд үл дэлгэнэ. Үүнд:
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1. Хянан хэлэлцэх болон шийдвэр гаргах үйл явцын 
мэдээлэл

 АХБ-ны хянан хэлэлцэх болон шийдвэр гаргах үйл явцын 
талаарх мэдээллийг олон нийтэд үл дэлгэнэ. Энэхүү үл 
мэдээлэх онцгой тохиолдлын төрөл нь шийдвэр гаргахад 
нөлөөлөх хэлэлцүүлэг, мэтгэлцээн болон санал зөвлөмжүүд 
нь чөлөөтэй бөгөөд илэн далангүй байх урьдач нөхцөлд 
үндэслэнэ. Үүнд дараах мэдээлэл багтана: 

(i) Нийтэд ил болгосноор АХБ-ны хянан хэлэлцэх, шийдвэр 
гаргах үйл явцын шударга байдлыг алдагдуулж, үзэл 
санаа, бодол аргачлалын илэн далангүй солилцоог 
хязгаарлан, АХБ болон түүний харилцагч талуудын 
шийдвэр гаргалтын чанар, холбогдох үр дагаварт сөргөөр 
нөлөөлж болзошгүй дотоод мэдээлэл. Тухайлбал, 
АХБ-ны Захирлуудын зөвлөлийн гишүүд, захирлуудын 
зөвлөхүүд, Удирдлагын багийн гишүүд, АХБ-ны ажилтнууд 
ба АХБ-ны зөвлөхүүдийн солилцсон, хэлэлцүүлгийн 
чанартай санал зөвлөгөө байж болно. АХБ нь шийдвэр 
гаргалтынхаа үр дүнг нийтэд мэдээлдэг хэдий ч ийм 
шийдвэрт хүргэсэн үзэл санаа, аргачлалаа бүгдийг нь 
олон нийтэд дэлгэдэггүй. Учир нь холбогдох талуудад үзэл 
бодол, аргачлалаа чөлөөтэй илэрхийлж, илэн далангүй 
хэлэлцүүлэг өрнүүлэх боломж олгох хэрэгтэй байдаг. 

(ii) Захирлуудын зөвлөлийн үйл ажиллагааны баримт 
бичгүүд10. Үүнд, Зөвлөлөөс баталсан баримт бичиг,11 

10 Захирлуудын зөвлөлийн үйл ажиллагааны баримт бичгүүд нь АХБ-ны Захирлуудын 
зөвлөлийн Үйл ажиллагааны журмын 9 дүгээр бүлэгт заасны дагуу нууцын 
зэрэглэлтэй болно. Энэхүү бодлогын хүрээнд, Захирлуудын зөвлөлийн үйл 
ажиллагааны баримт бичиг гэдэгт Захирлуудын зөвлөл, түүний дэргэдэх хороодын 
хурал, хэлэлцүүлэгт зориулсан эсвэл тэдгээрээс гаргасан баримт бичиг ба 
мэдээллийг ойлгоно. Үүнд: Зөвлөлийн баримт бичиг (танилцуулах, хэлэлцүүлэх, 
батлуулах зорилгоор Захирлуудын зөвлөлд өргөн барьсан баримт бичиг) болон 
Зөвлөлийн тэмдэглэлүүд, тухайлбал Захирлуудын зөвлөл эсвэл хороодын хурлаас 
гаргасан, албажуулсан мэдэгдэл, үгчилсэн тэмдэглэл, протокол, хороодын даргын 
тойм тайлан, АХБ-ны Удирдлага, газар хэлтэс хооронд, эсвэл Нарийн бичгийн дарга 
ба Зөвлөл, Зөвлөлийн дэргэдэх хороод, гүйцэтгэх захирлуудын албадын хооронд 
солилцсон санамж бичиг ба бусад бүх хэлбэрийн (цахим гэх мэт) харилцаа холбоо 
багтана.

11 Бодлогын онцгой тохиолдолд зааснаас бусад, Захирлуудын зөвлөлд танилцуулахаар 
хүргүүлсэн бүх баримт бичгийг цахим хуудаснаа нийтэлнэ. Зөвлөлөөр шийдвэр 
гаргуулахаар хүргүүлсэн баримт бичгийг ихэвчлэн Зөвлөлөөс баталсан буюу 
зөвшөөрсний дараагаар нийтэлнэ.
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үгчилсэн тэмдэглэл,12 Зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл,13 
тодорхой хурлуудын талаарх Зөвлөлийн даргын тойм 
тайлан14 зэрэг багтахгүй. Ийм мэдээллийг нийтэд ил болгох 
нь Зөвлөлийн гишүүдийн үзэл бодол, арга аргачлалаа 
үнэн бодитоор, чөлөөтэй солилцох боломжийг хязгаарлах 
уршигтай. 

(iii) АХБ, түүний гишүүн орнууд, АХБ-ны хамтран ажилладаг 
бусад этгээдийн хоорондох хянан хэлэлцэх, шийдвэр 
гаргах үйл явцад зориулж боловсруулсан, түүний хүрээнд 
солилцсон, үр дүнд нь бий болсон мэдээлэл.  Ийм 
мэдээллийг нийтэд ил болгох нь АХБ, түүний гишүүн 
орнууд, АХБ-ны хамтран ажилладаг бусад этгээд 
хоорондын үзэл санаа, аргачлалын илэн далангүй 
солилцоог хязгаарласнаар хамтын хянан хэлэлцэх, 
шийдвэр гаргах үйл явцын шударга үнэн байдлыг 
доройтуулж болзошгүй юм. 

2. Нууцлалын журмаар олгосон мэдээлэл 

(iv) Гишүүн орон эсвэл өөр этгээдийн зүгээс нууцлалын 
журмаар АХБ-д хүргүүлсэн мэдээлэл. АХБ нь ийм 
мэдээллийн нууцлалыг хадгалах үүрэгтэй бөгөөд тухайн 
гишүүн орон эсвэл этгээдийн бичгээр өгсөн албан 
зөвшөөрөлгүйгээр мэдээллийг олон нийтэд ил болгохгүй. 

(v) Нийтэд ил болсноор мэдээллийн эх үүсвэр болон өөр 
аль нэг этгээдийн бизнесийн эрх ашиг, санхүүгийн ашиг, 
өрсөлдөх чадварт сөргөөр нөлөөлж болзошгүй, АХБ-д 

12 Захирлуудын зөвлөлийн албан хурлын үгчилсэн тэмдэглэлийн хувьд тухайн хурлын 
өдрөөс хойш 10 жилийн туршид албан хүсэлт гарган бүрэн эхтэй нь танилцах 
боломжтой. Гэхдээ энэ нь 2012 оны 4 дүгээр сарын 2-ны өдөр буюу түүнээс хойш 
болсон бөгөөд Мэдээллийн хандалтын хорооны тодорхойлсноор бодлогын онцгой 
тохиолдолд хамаарах мэдээлэл агуулаагүй Зөвлөлийн хурлуудад хамаарна.

13 Захирлуудын зөвлөлийн ээлжит хурлын тэмдэглэлийг Зөвлөлөөс түүнийг баталсаны 
дараа, хурал болсон өдрөөс хойш 60 хуанлийн өдрийн дотор нийтэд ил болгоно. Энэ 
нь 2005 оны 9 дүгээр сарын 1-ний өдөр буюу түүнээс хойш болсон Зөвлөлийн ээлжит 
хурлуудад хамаарна.

14 Улс орны түншлэлийн стратеги, бүс нутгийн хамтын ажиллагааны стратегийн 
асуудлаарх Захирлуудын зөвлөлийн хэлэлцүүлгийн тухай Зөвлөлийн даргын тойм 
тайлан, Зөвлөлийн албан ёсны хурлаар баталсан стратеги болон бодлогын бичиг 
баримтыг Зөвлөлд эцсийн байдлаар танилцуулсан өдрөөс хойш 14 хоногийн дотор 
нийтэд мэдээлнэ.
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хүргүүлсэн хувийн мэдлийн, өмчлөлийн болон бусад 
мэдээлэл.

(vi)  АХБ-ны зүгээс харилцагч, эсвэл холбогдох бусад этгээдтэй 
байгуулсан нууц хадгалах болон мэдээлэл үл нийтлэх 
гэрээнд тусгагдсан бизнесийн нууц мэдээлэл.

3. Хувийн мэдээлэл

(vii) Нийтэд ил болсноор тухайн хүний хууль ёсны хувийн 
эрх ашигт материаллаг хэмжээнд сөргөөр нөлөөлж 
болзошгүй, АХБ-ны дүрмийн дагуу эсвэл тухайн хүний 
зөвшөөрөлтэйгээс бусад, хувь хүний мэдээлэл. Тухайлбал, 
албан тушаалын томилгоо, сонгон шалгаруулалттай 
холбоотой мэдээлэл, цалин урамшууллын нөхцөл, 
гүйцэтгэлийн үнэлгээ, хувь хүний эрүүл мэндийн 
мэдээлэл, хувийн харилцаа холбоо, дотоод маргаан хянан 
шийдвэрлэсэн ба гомдол гаргасан үйл явцын талаарх 
мэдээлэл, мөрдөн шалгах үйл ажиллагааны талаарх 
мэдээлэл зэрэг байж болно.

4. Санхүүгийн мэдээлэл

(viii) Нийтэд ил болсноор АХБ ба түүний үйл ажиллагааны 
санхүүгийн болон арилжааны эрх ашигт сөргөөр нөлөөлж 
болзошгүй санхүүгийн мэдээлэл. Тухайлбал, АХБ-ны 
ирээдүйн зээлийн тооцоо, санхүүгийн төсөөлөл, АХБ-
ны Сангийн газар (treasury)-ын хөрөнгө оруулалтын 
шийдвэрүүдийн талаарх нарийвчилсан мэдээлэл, зээлийн 
эрсдэлийн үнэлгээ, зээлдэгч ба харилцагчдын зээлийн 
түүх, зээлжих зэрэглэл, эрсдэлийн үнэлгээний дүн 
шинжилгээ болон хөрөнгийн болон санхүүгийн зах зээлд 
нөлөөлж болзошгүй бусад мэдээлэл.

(ix) Нийтэд ил болсноор гишүүн орны эдийн засгаа удирдах 
чадварт сөргөөр нөлөөлж болзошгүй санхүүгийн мэдээлэл. 

5. Аюулгүй байдалтай холбогдох мэдээлэл 

(x) Нийтэд ил болсноор, хэн нэгэн хувь хүний амь нас, эрүүл 
мэнд, аюулгүй байдал болон АХБ-ны эд хөрөнгөнд аюул 
учруулах болон учруулж болзошгүй, мөн аль нэг гишүүн 
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орны батлан хамгаалах үйл хэрэг, үндэсний аюулгүй 
байдалд эрсдэл учруулах аливаа мэдээлэл.

6. Хууль зүй болон мөрдөн шалгах ажиллагаатай 
холбоотой мэдээлэл

(xi) Өмгөөлөгч ба үйлчлүүлэгчийн мэдээллийн нууцлалд 
хамаарах аливаа мэдээлэл (АХБ-ны өөрийн болон 
хөндлөнгийн хуулийн зөвлөхөд хүргүүлсэн, тэднээс 
авсан мэдээлэл), эсвэл нийтэд ил болсноор өмгөөлөгч 
ба үйлчлүүлэгчийн хууль ёсны харилцаа ба эрх ашиг, 
холбогдох хууль тогтоомжийг зөрчихөд хүргэх аливаа 
мэдээлэл.15

(xii) Залилан, авилга гэх мэт АХБ-ны Авилгын эсрэг бодлогын16 
зөрчил буюу буруу үйлдлийн талаар АХБ-нд ирүүлсэн 
мэдээлэл; эсвэл сэжиглэгдэж буй залилан, авилга гэх 
мэт АХБ-ны Авилгын эсрэг бодлогын зөрчил буюу буруу 
үйлдлийг мөрдөн шалгах ажиллагаатай холбоотой 
мэдээлэл. АХБ-ны дүрэм журмаар зөвшөөрөгдсөнөөс 
бусад тохиолдолд нийтэд ил болсноор мөрдөн шалгах 
эсвэл шударга ёсыг тогтоох ажиллагаанд материаллаг 
хэмжээнд сөргөөр нөлөөлөх мэдээлэл. Энэхүү заалт нь 
дээр дурьдсан мэдээлэл гаргагч (шүгэл үлээгч)-ийн хувь 
хүний мэдээлэлд мөн хамаарах ба шүгэл үлээгч нэрээ ил 
болгохыг өөрөө зөвшөөрсөн эсвэл АХБ-ны дүрэм журамд 
зөвшөөрөгдсөнөөс бусад тохиолдолд хувийн мэдээллийг 
нийтэд ил болгохгүй.

7. Дотоод аудитын тайлан ба Итгэлцлийн сангийн 
аудитын тайлан17

(xiii) (a) АХБ-ны Ерөнхий Аудиторын албанаас гаргасан 
дотоод аудитын тайлан. Учир нь эдгээр тайланд банкны 

15 Үүнд үнэт цаас, банк, зохиогчийн эрхийн талаарх хууль тогтоомжоор тогтоосон 
хязгаарлалт багтаж болно.

16 АХБ. 2010. Авлигаас ангид байдал, шударга ёс: Бидний бодлого ба стратеги. 
Mанила. https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/31317/
anticorruption-integrity-policy-strategy.pdf; ба AХБ. 1998. Авилгын эсрэг бодлого. 
Mанила. https://www.adb.org/documents/anticorruption-policy (нэмэлт өөрчлөлтийн 
хамт).

17 АХБ-ны Жилийн тайлангийн хүрээнд нийтлэгддэг Аудитын дүгнэлт ба аудитлагдсан 
санхүүгийн тайлан үүнд хамаарахгүй.
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дотоод тогтолцооны талаарх нууц мэдээлэл агуулагдах 
магадлалтай ба гуравдагч этгээд энэхүү мэдээллийг 
АХБ-ны эсрэг ашиглаж болзошгүй юм; ба (б) АХБ-
ны удирддаг итгэлцлийн сангуудын үйл ажиллагаанд 
хөндлөнгийн аудиторуудын хийсэн зарим аудитын тайлан. 
Үүнд, аудитын холбогдох стандартаар эдгээр тайлан 
болон холбоотой санхүүгийн тайланг нийтэд ил болгохыг 
хязгаарласан тохиолдол багтана.18

В.  Нийтийн эрх ашиг давамгайлах нь (Эерэг 
давамгайлал)

18. АХБ нь, онцгой тохиолдолд, мэдээллийг нийтэд ил болгосноос 
гарах олон нийтийн эрх ашиг нь учирч болзошгүй сөрөг үр 
дагавраас илүү байна гэж үзвэл энэхүү бодлогын мэдээллийг 
нийтэд үл дэлгэх онцгой тохиолдлуудыг үл харгалзан аливаа 
мэдээллийг олон нийтэд дэлгэх эрхтэй байна. Ийм мэдээллийг 
нийтэд ил болгох эсвэл ил болгохоос татгалзах шийдвэрийг 
Зөвлөлийн баримт бичигтэй холбоотой бол Захирлуудын 
зөвлөл, бусад баримт бичигтэй холбоотой бол Ерөнхийлөгч 
гаргана.

Г.  Мэдээллийг хязгаарлах AХБ-ны эрх (Сөрөг 
давамгайлал)

19. АХБ нь, онцгой тохиолдолд, мэдээллийг нийтэд ил болгосны 
сөрөг үр дагавар нь эерэг үр нөлөөнөөс давна гэж үзвэл 
хэвийн үед олон нийтэд ил гаргадаг мэдээллийг нийтэд 
дэлгэхээс татгалзаж болох ба энэ эрхийг зөвхөн Захирлуудын 
зөвлөл эдэлнэ.

18 Зарим итгэлцлийн сангуудын санхүүгийн тайланг хандивлагчийн нягтлан бодох 
бүртгэлийн шаардлагын дагуу бэлтгэдэг (эдгээр нь АНУ-д нийтээр хүлээн 
зөвшөөрсөн нягтлан бодох бүртгэлийн стандартаас өөр байж болно) ба АНУ-д 
нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн (АХБ-д үйлчилдэг) аудитын стандартын дагуу шалгадаг. 
Эдгээр аудитын стандартын хүрээнд АНУ-д нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн нягтлан 
бодох бүртгэлийн стандартаас өөр стандартаар бэлтгэгдсэн санхүүгийн тайланг 
нийтэд ил болгохыг хязгаарлахын зэрэгцээ холбогдох аудитын дүгнэлтийг тухайн 
санд тодорхой сонирхол бүхий, тухайлбал хандивлагч болон сангийн удирдлага ба 
захиргааг хариуцсан, этгээдүүдэд танилцуулахыг мөн хязгаарладаг.
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Д. Түүхэн мэдээлэл

20. АХБ-ны боловсруулсан болон хүлээн авсан, түүнээс хойш АХБ-
ны эзэмшилд 20-оос олон жилийн хугацаанд хадгалагдсан, 
АХБ-ны үйл ажиллагаатай холбоотой аливаа мэдээллийг 
түүхэн мэдээлэл хэмээн үзнэ. Захирлуудын зөвлөлийн үйл 
ажиллагааны түүхэн баримт бичиг авах хүсэлтийг Мэдээллийн 
хандалтын хороо (МХХ) авч үзэх ба энэхүү мэдээлэл нь 
бодлогоор тодорхойлогдсон онцгой тохиолдолд хамаарахгүй 
бөгөөд 17.1 (ii) хэсэгт заасантай нийцэж байвал хүсэлтийн 
дагуу олгоно. Бусад бүх төрлийн түүхэн мэдээллийг хүсэлтийн 
дагуу олон нийтэд ил болгож болох боловч дараах хэсгүүдэд 
дурдсан мэдээллийг олон нийтэд ил гаргахыг үл зөвшөөрнө. 
Үүнд: 17.2 (нууцлалын журмаар олгосон мэдээлэл), 17.3 (хувийн 
мэдээлэл), 17.5 (аюулгүй байдалтай холбогдох мэдээлэл), 17.6 
(хууль зүй болон мөрдөн шалгах ажиллагаатай холбоотой 
мэдээлэл) тус тус орно.
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IV.  МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ХҮСЭЛТ 
ГАРГАХ, ГОМДОЛ ГАРГАХ

A. Мэдээлэл авах хүсэлт гаргах

21. Баримт бичиг, мэдээлэл авах бүх хүсэлтийг бичгээр гаргана. 
Хүсэлтийг АХБ-ны төв оффис, суурин төлөөлөгчийн газар, 
аль нэг газар ба хэлтэст хаяглаж болно. Мэдээлэл авах 
хүсэлт явуулах хаягийн дэлгэрэнгүйг АХБ-ны цахим хуудаснаа 
байршуулсан. Мэдээллийг зохистой хугацаанд гаргаж өгөх 
боломжийг АХБ-нд олгох үүднээс мэдээлэл авах хүсэлтэндээ 
эрэлхийлж буй мэдээллийнхээ агуулгыг аль болох нарийн 
тодорхой зааж өгөх хэрэгтэй.

22. Хүсэлтийг Англи хэлээр эсвэл АХБ-ны гишүүн орнуудын албан 
буюу төрийн хэлээр үйлдэж АХБ-нд хүргүүлнэ.19

23. АХБ нь тодорхой үндэслэл нотолгоогүй, хэт өргөн хүрээтэй 
хүсэлтэнд, эсвэл одоо бэлэн байхгүй, архив хадгалалтын 
системд агуулагдаагүй буюу хариу өгөхийн тулд мэдээллийг 
шинээр боловсруулах, цуглуулах шаардлагатай тохиолдолд 
хариу өгөх үүрэг хүлээхгүй. Мөн түүнчлэн, ямар нэгэн 
хүсэлтийн хариуд мэдээлэл өгсөн буюу өгөх боломжгүйгээ 
тайлбарласны дараа тухайн хүсэлт гаргасан хувь хүн, 
байгууллага, бүлэглэлээс тухайн сэдвээр дахин хүсэлт 
ирүүлсэн тохиолдолд хариу өгөхгүй байж болно.

24. AХБ нь хүсэлт хүлээн авснаа даруй нотолно, хариултын 
талаарх шийдвэрээ танилцуулна.20 Хугацаа шаардах ярвигтай 

19 АХБ нь хүсэлтийн хариуг Англи хэлээр өгдөг. Тухайн нөхцөл байдлаас хамааран, 
хариуг өөр хэл рүү хөрвүүлж болно.

20 АХБ нь 18 дахь хэсэг (эерэг давамгайлал) эсвэл 19 дэх хэсэг (сөрөг давамгайлал)-т 
заасан эрхээ хэрэгжүүлэхдээ, эцсийн шийдвэр гарсан даруйд хүсэлт гаргагчид 
энэ тухай мэдэгдэнэ. Хариу өгөх хугацаа сунгасан тохиолдолд энэ тухай хүсэлт 
гаргагчид мэдэгдэнэ. 
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хүсэлтийн тухайд,21 АХБ нь хүсэлт гаргагчид албан ёсоор 
мэдэгдэж, хүсэлт гаргагч хүлээн зөвшөөрсний үндсэн дээр 
хариу өгөх хугацааг сунгаж болно.

Б. Мэдээллийн хандалтын хороо 

25. Мэдээллийн хандалтын хороо (МХХ) гэдэг нь энэхүү 
бодлого ба түүний хэрэгжилттэй холбоотой тайлбар гаргах, 
хянах, үнэлгээ хийх хяналтын бүтэц юм. Энэхүү хороо нь 
Ерөнхийлөгчийн нэр дэвшүүлсэн АХБ-ны ахлах албан 
тушаалтнуудаас бүрдэх бөгөөд Ерөнхийлөгчид тайлагнах 
үүрэгтэй. МХХ нь АХБ-ны газар, албадын зүгээс мэдээлэл 
өгөхөөс татгалзсан хүсэлтүүдийг хянан хэлэлцэх зорилгоор 
шаардлагатай үед цуглан хуралдана. Мөн түүнчлэн, 28 дахь 
хэсэгт заасан гомдол гаргах үйл ажиллагаатай холбоотой 
асуудлыг хэлэлцэж, шийдвэр гаргана. МХХ нь дараах эрх 
мэдлийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд: (i) АХБ-ны газар, албадын зүгээс 
мэдээлэл өгөхөөс татгалзсан шийдвэрийг буцаах эсвэл хэвээр 
үлдээх; (ii) бодлогоор онцгой тохиолдолд хязгаарлагдсан 
мэдээллийг олон нийтийн эрх ашгийн төлөө нийтэд ил болгох 
хүсэлтийг авч хэлэлцэх (18 дахь хэсэг).

В. Гомдол гаргах

26. АХБ нь мэдээлэл гаргахаас татгалзахдаа энэхүү бодлогыг 
зөрчсөн хэмээн үзсэн хүсэлт гаргагч дараах 2 шат бүхий үйл 
явцын дагуу гомдол гаргах боломжтой. Гомдлоо хүргүүлэх 
хаягийн мэдээллийг АХБ-ны цахим хуудаснаа байршуулсан. 
Гомдол гаргасан хүсэлт гаргагчид хүссэн мэдээллийг нь 
олгосноор түүний эрх бүрэн хэрэгжсэнд тооцно.

27. Гомдол гаргах үйл явц дараах 2 шаттай байна.

21 Хугацаа шаардах ярвигтай хүсэлт гэдэг нь олон тооны эх үүсвэрээс авах, их 
хэмжээний баримт бичиг хамрах, олон жилийн мэдээлэл цуглуулах, багцлах, суурь 
өгөгдлийн холбогдлыг гаргах, дүн шинжилгээ хийх шаардлагатай мэдээллийн 
хүсэлтийг хэлнэ.
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1. Нэгдүгээр шат: Мэдээллийн хандалтын хороо

28. АХБ-наас мэдээлэл өгөхөөс татгалзсан хариу авсан хүсэлт 
гаргагч дараах нөхцлүүдийг хангаж байвал МХХ-нд хандан 
гомдол гаргах боломжтой. Үүнд: (i) анхны хүсэлтээ энэхүү 
бодлогод заасан журамд нийцүүлэн гаргасан байх; (ii) АХБ 
нь хүссэн мэдээллийг гаргаж өгөхөөс татгалзахдаа энэхүү 
бодлогыг зөрчсөнийг бодит үндэслэлтэйгээр нотлох эсвэл 
18 дахь хэсэгт заасан нийтийн эрх ашиг давамгайлах нөхцөл 
байдал тухайн онцгой тохиолдолд үйлчилж буйг батлах.

2. Хоёрдугаар шат: Гомдол хүлээн авах хараат бус 
хороо

29. Хэрэв МХХ-оос мэдээлэл өгөхөөс татгалзсан анхны 
шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн ч хүсэлт гаргагч нь АХБ мэдээлэл 
өгөхөөс татгалзахдаа бодлогоо зөрчсөн хэмээн үзсэн хэвээр 
байвал Гомдол хүлээн авах хараат бус хороо (ГХАХБХ)-нд 
хандаж болно. ГХАХБХ нь МХХ-ны шийдвэрийг буцаах эсвэл 
хэвээр үлдээх эрх мэдэлтэй бөгөөд ГХАХБХ-ны шийдвэр 
эцсийн шийдвэр байна.

30. ГХАХБХ нь дараах шийдвэрийг хянан хэлэлцэхгүй. Үүнд: 
(i) нийтийн эрх ашиг давамгайлах үндэслэлд тулгуурлан 
давж заалдаж буй тохиолдолд Захирлуудын зөвлөл эсвэл 
Ерөнхийлөгчийн шийдвэр; эсвэл (ii) хэвийн үед нийтэд 
ил болгодог мэдээллийг үл нийтлэх эрхээ хэрэгжүүлсэн 
Захирлуудын зөвлөлийн шийдвэрүүд.

31. ГХАХБХ нь мэдээллийн хандалтын асуудлаар мэргэшсэн, АХБ-
наас хараат бус, хөндлөнгийн 3 шинжээчээс бүрдэнэ. ГХАХБХ-
ны гишүүдийг АХБ-ны Ерөнхийлөгч Захирлуудын зөвлөлийн 
зөвшөөрлөөр томилно.

3. Гомдол хүргүүлэх, шийдвэр танилцуулах

32. АХБ мэдээлэл өгөхөөс анх татгалзсанаас хойш хуанлийн 90 
хоногийн дотор МХХ-нд хандсан гомдлыг бичгээр хүргүүлнэ. 
МХХ-оос мэдээлэл өгөхөөс татгалзсан анхны шийдвэрийг 
хэвээр үлдээх шийдвэр гаргаснаас хойш хуанлийн 90 хоногийн 
дотор ГХАХБХ-нд хандсан гомдлыг тус хороонд бичгээр 
хүргүүлнэ. Давж заалдах 90 хоногоос хойш хүргүүлсэн гомдлыг 
хэлэлцэхгүй. Гомдол нь дараах агуулгатай байна. Үүнд:
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(i) Анх хүссэн мэдээллийн агуулга,

(ii) АХБ нь энэхүү бодлогыг зөрчсөн, эсвэл нийтийн эрх ашиг 
давамгайлах нөхцөл байдал бүрдсэнийг нотлох өргөдөл 
гаргагчийн тайлбар, үндэслэл.

33. Гомдлыг дараах үндэслэлээр буцаах ба энэ тухай өргөдөл 
гаргагчид мэдэгдэл өгнө. Үүнд: (i) журамд заасан хугацаанд 
гомдол гаргаагүй байх, (ii) хангалттай нотлох баримт, 
үндэслэл хавсаргаагүй байх, эсвэл (iii) тухайн давж заалдсан 
шийдвэрийг МХХ эсвэл ГХАХБХ хэлэлцэх эрх мэдэлгүй байх.

Г.  Мэдээллийн хүртээмжийн бодлого бусад 
бодлоготой уялдах нь 

34. Энэхүү бодлогын баримт бичигт АХБ-ны аливаа өөр бодлого 
дурьдагдсан бол тэдгээр бодлогын нэмэлт өөрчлөлт мөн 
хамрагдана.

Д. Нийцлийн үнэлгээ

35. МХБ-д тус бодлогын 26-33 дахь хэсгүүдэд заасан гомдол 
гаргах журам үйлчилнэ. МХБ нь АХБ-ны Хариуцлагын 
механизмын талаар баримтлах бодлогын хүрээнд багтах “үйл 
ажиллагааны зохицуулалтын” бодлого юм. Иймд, төслийн 
нөлөөлөлд өртсөн иргэд АХБ нь төсөл боловсруулах, батлах, 
хэрэгжүүлэх явцдаа энэхүү бодлогыг зөрчсөн хэмээн үзвэл 
АХБ-ны Хариуцлагын механизмын талаар баримтлах бодлогын 
дагуу гомдол гаргах боломжтой.22

22 Хариуцлага тооцох механизм гэдэг нь АХБ-ны дэмжлэгтэй төслийн сөрөг нөлөөнд 
өртсөн хүмүүс байр сууриа илэрхийлэх, асуудлын шийдэл эрэлхийлэх, түүнчлэн 
АХБ-ны үйл ажиллагааны бодлого, журмын зөрчлийн талаар мэдээлэх форум 
юм. AХБ. Хариуцлага тооцох механизм. https://www.adb.org/site/accountability-
mechanism/main 
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V.   БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН 
ХЯНАЛТ БА НЭМЭЛТ 
ӨӨРЧЛӨЛТ

36. АХБ нь энэхүү бодлогын хэрэгжилтийг тогтмол хянаж, цахим 
хуудаснаа жил бүр тайлагнана. Бодлогын нэмэлт өөрчлөлтийг 
тухай бүр Захирлуудын зөвлөлөөр батлуулна.
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VI.  БОДЛОГО ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР 
БОЛОХ ӨДӨР

37. Энэхүү бодлого 2019 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдөр хүчин 
төгөлдөр болох бөгөөд 2011 оны ОНХБ-ыг орлоно. 



Азийн хөгжлийн банкны тухай

АХБ нь Ази, Номхон далайн бүс нутагт нэн ядуурлыг арилгах хүчин 
чармайлтаа үргэлжлүүлэхийн зэрэгцээ цэцэглэн хөгжсөн, хүртээмжтэй, 
тогтвортой, сөрөг нөлөөнд тэсвэртэй бүс нутгийг цогцлоохын төлөө 
тууштай ажилладаг. Анх 1966 онд байгуулагдсан тус банкны нийт 
67 гишүүн орны 48 нь тухайн бүс нутагт оршдог. 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 
үзүүлж байна.

 

Азийн хөгжлийн банк
АХБ-ны өргөн чөлөө 6, Mандалуён хот
Метро Манила 1550, Филиппин улс 
www.adb.org
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