
Одоогийн ХБББ нь Сайн дурын бус нүүлгэн шилжүүлэлт (1995), Уугуул иргэд (1998), Байгаль орчин
(2002) зэрэг өмнө нь байсан гурван хамгааллын бодлогыг нэгтгэж, салбар тус бүрийн бодлогын зарчим,
шаардлагуудыг агуулсан нэг цогц бүтцэд оруулсан болно. Мөн санхүүгийн зуучлагч, яаралтай тусламж
болон  улс орны хамгааллын системийг ашиглахад тавигдах шаардлагууд зэрэг
санхүүжилтийн  нэмэлт шаардлагуудыг багтаасан болно. 

Хамгааллын Бодлогын Баримт Бичиг (ХБББ) 

гэж юу вэ? Ямар бүтэцтэй вэ? 

1.

ХБББ нь 2009 онд батлагдсан бөгөөд 2010 оны 3 дугаар сард хүчин төгөлдөр болсон.
Хамгааллын Бодлого нь АХБ-наас санхүүжилттэй болон хэрэгжүүлж буй бүх төслүүдэд
хамаарна. ХБББ нь төслийн байгаль орчин болон иргэдэд үзүүлэх сөрөг  нөлөөллөөс
зайлсхийх, түүнийг багасгах, бууруулах ба/эсвэл нөхөн олговор олголтыг зохицуулахын
зэрэгцээ зээлдэгч улс орнуудын систем болон төсөл хэрэгжүүлэх чадавхийг бэхжүүлэхэд
нь туслах зорилготой. 

АХБ-ны Хамгааллын Бодлогыг Хянаж Шинэчлэх:

СОНГОГДСОН ХӨГЖИЖ БУЙ ГИШҮҮН ОРНУУДАД ХИЙХ 
ЗӨВЛӨЛДӨХ УУЛЗАЛТЫН ТАЛААРХ ХУРААНГУЙ

АХБ нь Хамгааллын Бодлогын Баримт Бичиг 2009 (ХБББ /эсвэл Бодлого)-ийг шинэчилж байна.
Энэхүү товхимол нь оролцогч талуудад Бодлогын шинэчлэлийн арга барил болон
зааварчилгааны талаар ерөнхий ойлголт өгч, улмаар бодлогын баримт бичгийг шинэчлэх үйл
явцад тэднийг илүү ойлголттойгоор оролцох боломжоор хангахад чиглэж байгаа болно. Мөн
хөгжиж буй гишүүн орнуудын 3асгийн газрын болон иргэний нийгмийн төлөөллүүдтэй хийх
зөвлөлдөх уулзалтуудын төлөвлөгөөг танилцуулах юм.

2. АХБ ЯАГААД БОДЛОГЫН БАРИМТ 

    БИЧГЭЭ ШИНЭЧИЛЖ БАЙГАА ВЭ? 

3. ШИНЭЧИЛСЭН БОДЛОГОД АХБ ЯМАР 

    ЧИГЛЭЛҮҮДИЙГ АНХААРЧ БАЙГАА ВЭ? 

АХБ нь Бие Даасан Үнэлгээний газраас хийсэн “Бодлогын үр дүнтэй байдлын талаарх Байгууллагын
үнэлгээ”-ний дагуу ХБББ-ийг шинэчилж байна. Энэхүү үнэлгээний үр дүнд АХБ-ыг Засгийн газрын болон
хувийн хэвшлийн санхүүжилтийн аль алинд нь тохируулан бодлогын хамааралтай байдлыг нэмэгдүүлж,
уг баримт бичгийг шинэчлэхийг зөвлөсөн байна. Мөн энэхүү шинэчлэх үйл явц нь дээрх үнэлгээн болон
хэд хэдэн аналитик судалгаа , оролцогч талуудын зөвлөлдөх уулзалтуудад үндэслэсэн болно. 

Бодлогын үр дүнтэй байдлын талаарх Байгууллагын 

аналитик судалгаа оролцогч талуудын зөвлөлдөх уулзалтуудад

үнэлгээ

Хамгааллын шинэчилсэн бодлого нь АХБ-ны 2030 он хүртэлх Стратеги болон түүний Үйл
Ажиллагааны Тэргүүлэх Чиглэлийн Төлөвлөгө    ө    -г баримтална. Эдгээр баримт бичиг нь
цэцэглэн хөгжсөн, хүртээмжтэй, уян хатан, тогтвортой Ази, Номхон далайн бүс нутгийг
төлөвшүүлэхийн зэрэгцээ нэн ядуурлыг арилгах хүчин чармайлтыг хэрэгжүүлэхэд АХБ-ыг
чиглүүлдэг. 
 
АХБ-ны хэрэгжилтэд тулгарч буй сорилтууд болон сайн туршлагад үндэслэн, АХБ нь
одоогийн шаардлагуудыг бусад олон талт санхүүгийн байгууллагуудын бодлоготой
уялдуулан, тэдгээрт тулгуурлан сайжруулахыг зорьж байна. Шинэ бодлого нь Байгаль
орчин болон Нийгмийн тогтолцоог бүрдүүлэх бөгөөд үүнд: 

АХБ-ны 2030 он хүртэлх Стратеги
Үйл Ажиллагааны Тэргүүлэх Чиглэлийн Төлөвлөгөө

https://www.adb.org/documents/effectiveness-2009-safeguard-policy-statement
https://www.adb.org/who-we-are/safeguards/safeguard-policy-review/references
https://www.adb.org/who-we-are/safeguards/safeguard-policy-review/stakeholder-engagement
https://www.adb.org/documents/effectiveness-2009-safeguard-policy-statement
https://www.adb.org/documents/strategy-2030-prosperous-inclusive-resilient-sustainable-asia-pacific
https://www.adb.org/documents/strategy-2030-prosperous-inclusive-resilient-sustainable-asia-pacific


АХБ-ны бодлогын үзэл баримтлал (Стратеги); 
АХБ-ны бодлогын зорилтууд болон нийцтэй байдлын шаардлагад нийцсэн байгаль 
орчин, нийгмийн бодлого; 
Зээлдэгч болон үйлчлүүлэгчдэд тавих бодлогын зорилт, шаардлага бүхий байгаль
орчин, нийгмийн багц стандарт (БОНС); санхүүгийн зуучлагч гэх зэрэг олон төрлийн 
санхүүжилтийн арга хэлбэрт тавигдах тусгай шаардлагын хамт; 
АХБ-ны үйл ажиллагаа ба бүтцийн зохицуулалт (АХБ-ны Үйл Ажиллагааны гарын 
авлага, Ажилтнуудын Зааварчилгаа, үйлчлүүлэгч болон төслийн БОНС удирдлагын 
тогтолцооны шаардлагыг хамарсан); болон 
БОНС-ыг хэрэгжүүлэх зааварчилгаа, түүнчлэн ур чадварыг нэмэгдүүлэх, 
үйлчлүүлэгчийн чадавхийг дэмжих хэрэгсэл болон нөөц. 

1.
2.

3.

4.

5.

4. САНАЛ БОЛГОЖ БУЙ БАЙГАЛЬ ОРЧИН, 

    НИЙГМИЙН СТАНДАРТ (БОНС) ЮУ ВЭ? 

БОНС1: БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН ЭРСДЭЛ, НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ, 

УДИРДЛАГА 

БОНС1 нь жендэрийн тэгш байдал, эмзэг бүлэг, уур амьсгалын өөрчлөлт зэрэг байгаль орчин, нийгмийн 
асуудлуудын интерфэйсийг илүүтэй анхаарсан байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ, удирдлагыг 
хамарна. Мөн АХБ нь үнэлгээний шаардлагын хамрах хүрээг тодорхойлж, эрсдэлд уян хатан дасан зохицох 
эрсдлийн менежментийг бий болгохын тулд илүү цогц бөгөөд динамик эрсдэлд суурилсан ангилал руу шилжих 
болно.  БОНС1 нь төслийн үнэлгээний өмнө шаардлагатай шалгалтын төрөл, цар хүрээний талаар илүү 
мэдээлэлтэй шийдвэр гаргах боломжийг олгоно. Төслийг хэрэгжүүлэх явцад шаардлагатай арга хэмжээг хууль эрх 
зүйн гэрээ хэлэлцээр болон батлагдсан төлөвлөгөөгөөр бүрэн баримтжуулна. 

БОНС2: ХӨДӨЛМӨР, АЖЛЫН НӨХЦӨЛ 

БОНС2 нь төслийн үндсэн хөдөлмөрийн стандартыг дагаж мөрдөх, хөдөлмөр, хөдөлмөрийн нөхцөлтэй 
холбоотой эрсдэл, нөлөөллийн менежментийг дэмжих, баталгаажуулах шинэ стандарт юм.  Энэ нь 
ажилчдын эвлэлдэн нэгдэх эрх чөлөө, хамтын хэлэлцээр хийх эрхийг хүндэтгэсэн хүний нөөцийн удирдлага, 
ажилчид болон удирдлагын хоорондын харилцааг хангах шаардлагыг хамарна. БОНС2 нь  төрөл бүрийн салбарын 
ажилчдын тэр дундаа анхан шатны хангамжийн ажилчдыг тэгш эрхээр хангах заалтуудыг оруулах ба бэлгийн мөлжлөг 
болон дарамт, хүчирхийлэл (БМДХ)-ийн эрсдлийг шийдвэрлэх, албадан хөдөлмөр эрхлэлт эсвэл насанд хүрээгүй 
хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэлтээс зайлсхийх, ажилчдын эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хангах, гомдол гаргах механизмд 
хандах боломжийг олгох, орон нутагт ажиллах хүчний урсгалыг зохицуулах, төслийн цар хүрээтэй нийцсэн хөдөлмөрийн 
менежментийн төлөвлөлтийн үйл явцыг бий болгоно.

БОНС3: БОХИРДЛООС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ БА НӨӨЦИЙН ҮР АШИГ 

БОНС3 нь эдийн засгийн үйл ажиллагаа нь ихэвчлэн агаар, ус, газрын бохирдлыг бий болгож, хязгаарлагдмал 
нөөцийг ашиглахдаа хүмүүс болон экосистемийн үйлчилгээ, байгаль орчинд аюул учруулж болзошгүй түвшинд
зарцуулдаг гэдгийг тодорхойлсон. Энэ нь бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх, хянах; хүлэмжийн хийн ялгаруулалт 
(GHG)-ыг бууруулах, багасгах; нөөцийн үр ашиг; тойрогэдийн засгийг дэмжих, хуванцар болон мөнгөн усны 
менежмент зэрэг шинээр гарч ирж буй бусад асуудлууд болон хандлагыг хамарна. БОНС3 нь бохирдлоос урьдчилан 
сэргийлэх, хянах технологийг үргэлжлүүлэн шаардаж, хүлэмжийн хийн (GHG) хүлцэж болох хэмжээг хянаж, олон 
улсын сайн туршлагад нийцсэн арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. 

АХБ доорх хүснэгтэд заасны дагуу зээлдэгч болон үйлчлүүлэгчдэд 9 багц бүхий БОНС-ыг санал
болгож байна. БОНС-ууд ньХБББ-ийн хамарч буй салбарууд болоод өмнөх туршлага, одоогийн
тулгарч буй асуудал, хэрэгцээ шаардлагууд бүхий нэмэлт хүрээг хамарна. БОНС-ууд нь
боловсруулах үе шатанд байгаа тул эцсийн дүн шинжилгээ, оролцогч талуудын санал хүсэлтэд
үндэслэн засварлах эсвэл дэлгэрүүлэх боломжтой. 



БОНС4: ЭРҮҮЛ МЭНД, АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ БОЛОН ХАМГААЛАЛТ 

БОНС4 нь эрсдлийн хяналтын шатлалын дагуу төслийн үйл ажиллагаатай холбоотой ажилчид болон 
төслийн нөлөөлөлд өртсөн ард иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, аюулгүй байдлын эрсдэл, түүний 
дотор цаг уурын эрсдлийг удирдахын ач холбогдлыг тодорхойлдог. Төслийн үйл ажиллагаа, тоног төхөөрөмж 
болон дэд бүтэц нь төслийн мөчлөгийн янз бүрийн үе шатанд ажилчид болон төслийн нөлөөлөлд өртсөн иргэдийн 
эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын эрсдэлд өртөх боломжийг нэмэгдүүлж болзошгүй. БОНС4 нь ажилчид, хөрөнгө 
болон төслийн нөлөөлөлд өртсөн иргэдийн аюулгүй байдал, аюулгүй байдлыг хангах зорилго, хэрэглээний хамрах 
хүрээ, зээлдэгч/үйлчлүүлэгчийн шаардлагыг тодорхойлж тайлбарлана. 

БОНС5: ГАЗАР ЧӨЛӨӨЛӨЛТ БА САЙН ДУРЫН БУС НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭЛТ 

БОНС5 нь сайн дурын болон сайн дурын бус газар чөлөөлөлт, төслүүдэд газар ашиглалтыг хязгаарлахтай 
холбоотой асуудлыг зохицуулдаг. Нөлөөлөлд өртсөн эд хөрөнгө болон амьжиргааг сэргээхийн тулд бүрэн 
нөхөн орлуулах зарчимд үндэслэн нөлөөллөөс зайлсхийх, багасгах болон нөлөөллийг бууруулах заалтуудыг 
уг стандартад тусгасан.  Мөн БОНС5 нь нүүлгэн шилжүүлсэн иргэдийн амьжиргааны түвшинг дээшлүүлэхийн 
тулд зөвлөлдөх арга хэмжээ авч байхыг санал болгодог. 

БОНС6: БИОЛОГИЙН ТӨРӨЛ ЗҮЙЛ БА БАЙГАЛИЙН НӨӨЦИЙН ТОГТВОРТОЙ 

МЕНЕЖМЕНТ 

БОНС6 нь  үндсэн мэдээлэл цуглуулах талаар нэмэлт удирдамж өгөх, ойлгомжтой байдлыг нэмэгдүүлэх; 
амьдрах орчныг тодорхойлох; тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хөгжлийг тодорхойлох; экосистемийн 
үйлчилгээг үнэлэх; мөн биологийн төрөл зүйлийн нөлөөллийг тодорхойлоход чиглэнэ. БОНС6-д хасагдсан 
бүсүүдийг багтааж болно; анхаарал татсан орчны шалгуур болон  хамгаалалтыг сайжруулах; биологийн олон 
янз байдлын нөхөн төлбөрийн хэрэглээг хязгаарлах; мөн экосистемийн үйлчилгээг үнэлэх, байгалийн нөөцийн
тогтвортой менежментэд тавигдах тусгай шаардлагуудыг багтаасан болно. 

БОНС7: НУТГИЙН УУГУУЛ ИРГЭД 

БОНС7 нь нутгийн уугуул иргэдийн нийгэмд төслөөс үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг багасгах, тэдний хүний эрх, 
нэр төр, соёл, амьдралын хэв маягийг хүндэтгэх гэх зэрэг соёлын зохистой арга замаар төслийн үр 
шимийг хүртэх боломжоор хангахад чиглэнэ. БОНС7 зорилгодоо хүрэх үүднээс чөлөөтэй, урьдчилсан, 
мэдээлэл бүхий зөвшөөрөл авах шаардлагыг төслүүдэд тавигдахаар орж байгаа. 

БОНС8: СОЁЛЫН ӨВ 

БОНС8 нь соёлын өв нь эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн баялаг, шинжлэх ухаан, түүхийн үнэ цэнэтэй 
мэдээллийн эх сурвалж, хүмүүсийн соёлын өвөрмөц байдал, практикийн салшгүй хэсэг гэдгийг хүлээн 
зөвшөөрдөг. БОНС8 нь соёлын биет болон биет бус өвийг хадгалах, хамгаалахыг эрмэлздэг бөгөөд сөрөг 
нөлөөллөөс зайлсхийх, бууруулахад зээлдэгчид болон үйлчлүүлэгчдийг чиглүүлэх арга хэмжээг тодорхойлдог. Үүнд: 
оролцогч талуудын ач холбогдолтой зөвлөлдөх уулзалтуудыг хийх, нөлөөллийн шатлалыг бууруулах, соёлын өвийн үнэт 
зүйлсийн тогтвортой ашиглалтын үр шимийг тэнцвэртэй хуваах боломжоор хангах зэрэг орно. 

БОНС9: ТАЛУУДЫН ОРОЛЦОО, МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ 

БОНС9 нь төслийн нөлөөлөлд өртсөн этгээд, бүлгийн иргэд мөн шинэ суурьшлын нутгийн иргэд, ажилчид 
болон бусад оролцогч талуудтай нээлттэй, тасралтгүй, ил тод хамтын оролцоог хангаж ажиллахыг илүүд 
үздэг.  БОНС9 нь талуудын оролцоог хангахдаа хэлмэгдүүлэлтээс ангид байлгах, жендэрийн тэгш байдлын 
зарчмуудыг баримтлах, төслийн нөлөөлөлд өртсөн эмзэг бүлгүүдийн оролцоог хангасан эсэхэд анхаарал 
тавих болно. Энэ нь төслийн шинж чанар, цар хүрээтэй ижил тэнцүү талуудын оролцооны үйл ажиллагаанд 
тавигдах шаардлагыг тодорхойлсон. 



Дээрх 9 БОНС-аас гадна, хамгааллын бодлоготой холбоотойгоор шинээр гарч ирж буй салбаруудыг
энэхүү шинэчилсэн Бодлогод оруулах талаар авч үзэж байна. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн салбарыг
үүнд багтаах бөгөөд ингэхдээ бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх стандарт, нөөцийг үр ашигтай
ашиглах стандарт мөн иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал; биологийн олон янз байдал, байгалийн
нөөцийн тогтвортой менежмент; болон нутгийн уугуул иргэдийн асуудлыг багтаана. Мөн хүйсийн тэгш
байдал, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс зэрэг эмзэг бүлгийн хэрэгцээ шаардлага, болон хүүхдүүдийн
асуудлыг түлхүү анхаарна. Нийлүүлэлтийн гинжин хэлхээний анхдагч эрсдэл зэрэг олон талт
санхүүгийн байгууллагуудын саяхан шинэчилсэн бодлого, зааварт тусгагдсан шинээр гарч ирж буй
асуудлууд; бэлгийн хүчирхийлэл, дарамтаас сэргийлэх; мөн бэлгийн чиг баримжаа, хүйсийн
баримжаа, илэрхийлэл, бэлгийн шинж чанарыг (SOGIESC) холбогдох стандартад мөн харгалзан үзнэ. 

PHASE 3
(Sept 2022 - March 2023) 

АХБ нь Оролцогч талуудын оролцооны төлөвлөгөөг (ОТОТ) удирдлага болгон ач 
холбогдолтой мөн хүртээмжтэй байдлаар оролцогч талуудын оролцоог хангах цогц арга 
хэмжээг хэрэгжүүлж байна. Процессыг доор харуулав: 

Оролцогч талуудын оролцооны төлөвлөгөөг (ОТОТ)

5. ШИНЭЧЛЭГДСЭН БОДЛОГОД ӨӨР ЯМАР 

АСУУДЛУУД БОЛОН СЭДВҮҮДИЙГ ХАМРУУЛСАН БЭ?

6. АХБ ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДААС САНАЛ ХҮСЭЛТИЙГ 

ХЭРХЭН АВЧ БАЙНА ВЭ?

Төрөл бүрийн оролцоо, 
хүртээмжтэй үйл явцыг дэмжих 

Хамгааллын бодлогыг хянах, 
шинэчлэх үйл явцад ашиг 
сонирхол, эзэмшлийг бий болгох 

Нээлттэй, аюулгүй, давтагдах үйл 
явцаар идэвхтэй оролцоог хангах 

Үйл явц, агуулга, үр дүнг 
тодорхой илэрхийлэх  
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ҮЕ ШАТ 1 (2020 оны 6-р 
сар - 2021 оны 5-р сар) 

ҮЕ ШАТ 2 (2021 оны 6-р 
сар - 2022 оны 12-р сар)

 
) 

Анхан шатны мэдээлэл 
түгээх 
Оролцогч талуудын
оролцооны төлөвлөгөө 
бэлтгэх 
Гишүүн орнууд болон 
иргэний нийгмийн 
байгууллагуудтай хийх 
мэдээлэл өгөх 
урьдчилсан уулзалтууд 

Аналитик судалгаа 
Бүс нутгийн зөвлөгөөн 
Хувийн хэвшлийн 
үйлчлүүлэгчдийн зөвлөлдөх 
уулзалт/фокус бүлгийн 
хэлэлцүүлэг 
Хөгжиж буй гишүүн орнуудаас 
сонгогдсон улс болон төслийн 
нөлөөлөлд өртсөн иргэдтэй хийх 
зөвлөлдөх уулзалт 

Бодлогын баримт 
бичгийн шинэчилсэн 
найруулгын төслийг 
боловсруулж, эцэслэх 
Бодлогын баримт 
бичгийн төсөл болон 
эцсийн хувилбар дээр 
хэлэлцүүлэг хийх 
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ҮЕШАТ 3 (2022 оны 12-р
сар- 2023 оны 10 сар) 

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл, санал хүсэлтийг Азийн Хөгжлийн Банкны Тогтвортой 
Хөгжил, Уур Амьсгалын Өөрчлөлтийн газартай холбогдон авна уу. 

Утас: +63 8632-4444 
дотоодын 70747 

safeguardsupdate@adb.org  ADB Safeguard Policy 
Review and Update

#ADBsafeguardreview  

Жич: Шаардлагатай тохиолдолд хуваарийг хянаж, шинэчлэх боломжтой 

https://www.adb.org/documents/safeguard-policy-statement-review-update-sep-version2
mailto:safeguardsupdate@adb.org
https://www.facebook.com/ADBsafeguardreview
https://www.facebook.com/ADBsafeguardreview

