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Азия Өнүктүрүү Банкы жөнүндө.

АӨБнын иш-аракеттердин 
жыйынтыктарына жоопкерчилик 
механизми кандай?  
2003 жылдын май айында АӨБ Текшерүү (Инспекция) 
Функциясын өзгөртүү үчүн иш-аракеттердин 
жыйынтыктарына жоопкерчилик жаңы механизмин 
кабыл алды. 

Бул Механизмди иштеп чыгуунун себеби, АӨБнын 
жардамы менен ишке ашкан долбоорлордон терс 
таасир алган калкка, өз оюн айтуу, 
проблемаларын чечүү мүмкүнчүлүгүн берүү, жана 
АӨБ жүргүзгөн операциялык саясатында мүмкүн 
болгон тартип бузуулар жөнүндө маалымдоо. 

Механизмди түзүү АӨБнын өнүктүрүүнүн 
натыйжалуулугун күчөтүүгө, долбоордун сапатын 
жогорулатууга, операциялардын ачык-айкын 
аткарылышына багытталган. Механизмдин 
негизин 2 бири-бирине байланыштуу функция 
түзөт: консультация жана шарттарды сактоону 
карап чыгуу. 1-стадия - бул катышуучулардын 
арасында алардын проблемаларын чечүүгө 
багытталган консультацияларды өткөрүү. Эгер 
канаттандыраарлык чечим кабыл алынбаса, 
консультация алуу үчүн арыз берүү мүмкүн эмес 
деп эсептелет. Эгер консультация ортолоп калган 
кезде шарттарды сактоо боюнча проблемалар 
пайда болсо, анда шарттарды сактоону карап 
чыгуу стадиясына өтүп кетүү мүмкүнчүлүгү бар. 

Консультациянын стадиясы деген эмне? 
• Консультациянын стадиясы АӨБнын жардамы менен 

ишке ашкан долбоорлордон терс таасир алган 
адамдардын маселелерин чечүүгө баггытталган. Аны 
Долбоор боюнча Атайын ортомчу (Special Project 
Facilitator/SPF) жетектейт. 

 
• Консультациянын стадиясы арыздын жарактуулугун 

кароодон башталат. Арыздар кабыл алынган учурда, 
катышып жаткан бардык тараптардын ортосунда 
макулдашуу болуусуна көңүл бурулат. Алар: арыз 
ээси, долбоорду ишке ашырып жаткан катышуучу 
өлкөнүн өкмөтү же жекече демөөрчүү жана АӨБ. 
Бирок Долбоор боюнча Атайын ортомчу (SPF) 
катышып жаткан өнүгүп жаткан мүчө өлкөнүн ички 
иштерине кийлигишпейт. 

 
• Долбоор боюнча Атайын ортомчу (SPF) 

маселелердин чечилишинин кошумча жолдорун 
сунуш кылат, бирок АӨБнын операциялары боюнча 
департаменттери аткарган башкаруу милдетин 
алмаштыра албайт. Ал АӨБнын Президентине 
арыздарды карап чыгуу боюнча түз доклад жасайт, 
сунуштарын берет. Ошондой эле ал консультациянын 
жүрүшүндө чыккан жыйынтыктарды жана 
келишимдердин аткарылышын мониторинг кылат.

АӨБнын жардамы менен ишке ашкан проектилерден таасир алган 
коомчулуктун  оюн угуу жана өнүктүрүүнүн натыйжалуулугун күчөтүү  

Иш-аракеттердин  
жыйынтыктарына  
жоопкерчилик механизми  

Азия өнүктүрүү банкы 

Азия өнүктүрүү банкы  (АӨБ) 63 мүчөлүккө 
кирген өлкөлөргө тиешелүү, көп тараптуу 
финансылык өнүктүрүү уюму. Ал келечекте 
Азия-Тынч океан регионунун кедейликтен 
чыгуусун каалайт. Өнүгүп жаткан мүчө 
өлкөлөрдүн өкмөттөрүнө жана жеке 
ишканаларга кредиттер, техникалык жардам, 
гранттар, капитал салуу, инвестициялар жана 
кепилдик (гарантиялар) берүү менен, АӨБ 
калктын жашоо деңгээлин кенен спектрде 
өнүктүрүүгө жардам берет. 



Шарттарды сактоону карап чыгуу
стадиясы деген эмне?  
• Шарттарды сактоону карап чыгуунун максаты: элдин 

түздөн-түз жана материалдык чыгымдарга дуушар 
болуусунун, долбоордон терс таасир алуусунун 
себебин аныктоо. Себепттер төмөндөгүдөй болушу 
мүмкүн: формулировка процессинде, иш-чараларды 
иштеп чыгууда, долбоорду ишке ашырууда АӨБнын 
операциялык саясатында жана 
процедураларынын бузулушу. Шарттарды сактоону 
карап чыгуу көз каранды эмес Комиссиясы тарабынан 
ишке ашырылат.  

 
•  Шарттарды сактоону карап чыгуу Комиссиясы 

АӨБнын Директорлор Кеңешине Шарттарды сактоо 
тууралуу суроо-талаптын жарактуу экендиги жөнүндө 
сунуш берүүдөн башталат. Сунуштар кабыл алынса, 
Комиссия көз каранды эмес изилдөөлөрдү жүргүзөт, 
жана АӨБнын Директорлор Кеңешине долбоордун 
шарттарын сактоону камсыз кылуу, масштабды 
өзгөртүү жана долбоорду ишке ашыруудагы оңдоо 
иш-чаралары боюнча сунуштарды берет.  

 
• Комиссиянын Секретариаты бар – бул Шарттарды 

сактоону карап чыгуу Комиссиясынын (Compliance 
Review Panel/CRP) Офиси. Комиссия ошондой эле 
Директорлор Кеңеши кабыл алган ар кандай оңдоо 
иш-чаралардын аткарылышынын мониторингин 
жүргүзөт. 

Кимдер арыз же суроо-талаптар 
менен кайрыла алат?  

Тадао Чино мырза. 
АӨБнын Президенти 
АӨБнын ишке кирген жоопкерчилик механизми туралуу жарыя 
Декабрь 2003 ж. 

• АӨБнын жардамы менен долбоор ишке ашырып 
жаткан өлкөдөгү же коңшу мүчө өлкөдөгү эки же андан 
көп адамдардын тобу кайрыла алат. Бул уюм, 
бирикме, коомчулук же жекече адамдардын тобу 
болушу мүмкүн. 

• Долбоор терс таасир алган элдин ыйгарымдуу, 
жергиликтүү өкүлү. 

• Жергиликтүү адам табылбай калган учурда гана, 
Долбоор боюнча Атайын ортомчунун (SPF) жана 
Шарттарды сактоону карап чыгуу Комиссиясынын 
(CRP) макулдугу менен жергиликтүү эмес өкүл арыз 
менен кайрылса болот.  

• Өзгөчө түзүлгөн кырдаалда Директорлор Кеңешинин 
ар бир мүчөсү ишке ашырылып жаткан долбоор 
тууралуу суроо-талаптар менен кайрыла алат. 

"Баардык катышуучулардын колдоосу менен, жоопкерчилик 

механизми, алардын суроо-талабын канааттандыруусуна, жана АӨБ 

жер-жерлерде долбоордон терс таасир алган элдин арыздарын карап 

чыгууга, ачык-айкын процесс жүргүзүүгө багытталат, бул АӨБнын 

жоопкерчилигин бекемдейт деп ишенем." 



 1-этап: Арыз берүү 

2-этап: Арызды 
каттодон өткөрүү 
жана кабыл алуу 

4-этап: Арызды карап 
чыгуу ж/а аныктоо 

5-этап: Арыз  ээсинин 
консультация 

процессин улантуу ж/ө 
чечими 

 3-этап: Арыздын   
жарактуу экендигин 

аныктоо 

6-этап: Долбоор 
боюнча Атайын 

ортомчу  (SPF) тин 
маалыматтар ж/ө 

операциялары боюнча 
Департаменттин жана 
арыз ээсинин ой-

пикирлери;  
ж/а SPFтын 

рекомендациялары 

7-этап: Кабыл 
алынган иш-
чаралардын  
пландарынын 
Консультация 
учурунда 

аткарылышы

8-этап: Консультация 
процессин 

убактылуу  токтотуу 

Консультация 
процессиндеги 
келишимдердин 
аткарылышынын 

монторинги 

Эгер арыз 
жараксыз деп 
табылса, арыз 

ээси 
шарттарды 

сактоону карап 
чыгуу  суроо-
талабы менен 
кайрылса 
болот 

Эгер арыз ээси 
консультация 
процессин 

пайдалуу деп 
эсептесе,бирок 
шарттарды 

сактоо боюнча 
шек саноо 

пайда болсо, 
анда арыз ээси 
шарттарды 

сактоону карап 
чыгуу  суроо-
талабы менен 
кайрыла алат 

 
Эгер арыз ээси 
консультация 
процессин  

пайдасыз деп 
эсептесе, анда 

арыз ээси 
шарттарды 

сактоону карап 
чыгуу  суроо-
талабы менен 
кайрыла алат 

 

 
1-этап: Суроо-талап 
кагазын жиберүү 

2-этап: Суроо-талап 
кагазын каттодон 

өткөрүү жана кабыл 
алуу 

3-этап:  Суроо-
талаптын жарактуу 
экендигин аныктоо 

6-этап: Шарттарды 
сактоону карап чыгуу 
Комиссиясынын (CRP) 
отчетунун долбоору 

5этап: Шарттарды 
сактоону жүргүзүү 

4-этап: АӨБнын 
Директорлор 
Кеңешинин 
шарттарды 

сактоосуна улуксат 
берет

8-этап: 
Комиссиясынын (CRP) 

жыйынтыктоочу 
отчету 

9-этап: АӨБнын 
Директорлор 

Кеңешинин чечими 

7-этап: 
Комиссиясынын 
(CRP) отчетунун 

долбооруна АӨБнын 
жетекчилигинин жана 
суроо талап менен 
кайрылган тараптын 

АӨБнын Директорлор 
Кеңеши бекиткен түзөтүү 

иш-чараларынын  
аткарылышынын 
мониторинги 

Суроо-талаптарды 
карап чыгуу 
процессинин 
башталышы 

Консультация 
жүргүзүү 

процессинин 
башталышы 

Арыз же сурооо-талапты кантип
жиберсе болот? 

Кайсы маселелер боюнча арыз жана 
суроо-талаптар жараксыз деп 
эсептелет? 

АӨБнын Жоопкерчилик механизми 
жөнүндө кеңири маалымат алуу үчүн 

төмөндөгү Интернет сайтка 
кайрылыңыздар: 

www.compliance.adb.org 

 

Арыз ээлери биринчи ирет арыз менен Долбоор 
боюнча Атайын ортомчуга (SPF) кайрылуулары 
зарыл. Эгер алардын арызы жараксыз деп 
табылса, же консультациянын жүрүшү менен 
канааттанбаса, ошондой эле консультация 
жүргүзүү процесси ортолоп калган кезде, 
шарттарды сактоо маселелер боюнча күмөн 
пайда болсо, алар Шарттарды сактоону карап 
чыгуу Комиссиясына (CRP) арыз менен кайрыла 
алышат. 
 
Арыздар же суроо-талаптар Долбоор боюнча 
Атайын ортомчусуна (SPF),  шарттарды сактоо 
Секретариатына кат жүзүндө, почта, факс, же 
электрондук почта аркылуу жөнөтүлүшү керек, 
ошондой эле АӨБнын штаб-квартирасына же 
АӨБнын жергиликтүү өкүлчүлүктөрүнө же 
өкүлчүлүк офистерине тапшырылуусу зарыл. 
Арыз же суроо талаптар англис тилинде, эгер 
которууга мүмкүн болбосо, АӨБнын өнүгүп жаткан 
мүчө өлкөнүн бардык официалдуу же улуттук 
тилдеринде жазылса болот. Арыз ээсинин 
суранычы боюнча анын аты-жөнү жашыруун 
сакталат, бирок тоголок каттар кабыл алынбайт.

• АӨБнын же проектти ишке ашыруучулар 
тарабынан товарды сатып алуу, кызмат көрсөтүү, 
консультативдик кызмат көрсөтүү боюнча кабыл 
алынган чечимдер. Ушул сыяктуу маселелер 
АӨБнын борбордук операциялар боюнча Офисине 
жөнөтүлөт, төмөндөгү дарек аркылуу: 
www.adb.org/COSO. 

• АӨБнын кызматкерлерин жана проектилерин 
коррупцияда жана алдамчылыкта айыптаган 
арыздар. Мындай арыздар АӨБнын Генералдык 
аудитордун офисинин коррупцияга каршы тобуна 
жөнөтүлөт. Төмөндөгү дарек аркылуу байланышса 
болот: www.adb.org/Anticorruption/unit.asp. 

• Ишке ашкан долбоор боюнча жыйынтыктоочу отчет 
басылып чыккандан кийин, жана долбоор аяктагандан 
кийинки 2 жыл ичинде берилген арыздар.  

• Эгерде маселелер мурунку Текшерүүчү (Инспекция) 
Функциясы же Шарттарды сактоону карап чыгуу 
Комиссиясы (CRP) тарабынан мурда каралган болсо. 

• Жеке сектор тармагына тиешелүү 2003 жылдын 29 
майына чейин концепциялары бекиген проектилер. 



Арыздын мазмууну 

Арыз төмөндөгүлөрдү камтууга тийиш: 
• Эгер арыз ээси АӨБнын жардамы менен ишке ашкан 

долбоордон түздөн-түз материалдык чыгым же терс 
таасир алган болсо, же алуу коркунучу пайда болсо. 

• Эгер арыздалган түздөн-түз жана материалдык чыгым, 
АӨБнын долбоорун ишке ашырууда, даярдоодо, 
калыптандыруу процессинде АӨБ тарабынан кетирилген 
кемчиликтердин жыйынтыгынан улам келип чыкса. 

• АӨБнын жардамы менен ишке ашырылып жаткан 
долбоорлордун таасиринен материалдык жана жагымсыз 
көрүнүштөргө дуушар болгон укуктар жана кызыкчылыктар 
жөнүндө кеңири жазуу. 

• Арыздын ээсин (жана ар бир өкүлдү) жана аны менен 
байланышка чыгуучу маалыматтарды тактоо. Эгер арыз 
ээси ал жөнүндөгү баардык мааалыматтар жашыруун 
сакталышын суранса, андай өтүнүчтүн себебин аныктоо 
зарыл. 

• Эгерде ыйгарымдуу өкүл бар болсо, долбоордон жабыр 
тарткан калктын маалыматы жана алардын атынан сүйлөө 
укугун далилдөөсү.  

• АӨБ тарабынан ишке ашырылып жаткан долбоору 
жөнүндө кыскача жазуу, долбоордун аты жана кайсы 
жерде иштеп жаткандыгы жөнүндө маалымат, эгер бар 
болсо. 

• Долбоордон терс таасир алган калк, күткөн жыйынтыктар 
же оңдоо иш-чараларды АӨБ бериш керек деп же 
Долбоор боюнча Атайын ортомчу (SPF) аркылуу жардам 
берүү. 

• Арыз ээсинин тиешелүү АӨБ операциялык Департаментке 
кайрылып, маселелерди чечүүгө жасаган аракеттерин 
кеңири жазуу. 

• Жогоруда келтирилген маалыматтар берилбесе, себебин 
түшүндүрүү. 

• Ишке тиешелүү башка маселелер же фактылар, тиркелген 
документтер менен болууга тийиш. 

  
Долбоор боюнча Атайын ортомчу (SPF) менен төмөндөгү дарек 
аркылуу байланышса болот : 
 
Special Project Facilitator  
Asian Development Bank 
6 ADB Avenue 
Mandaluyong City 1550  
Philippines 
 
Тел.:     +632 632-4825 
Факс:     +632 636-2490 
Электрондук почта:   spf@adb.org 
Интернет:   www.adb.org/spf 

Англис тилиндеги варианты 2004 жылдын март айында басылып чыккан 

Бул документ англис тилинен которулду. Эгерде бул документ боюнча кандайдыр бир келишпестик ой-пикирлер же карама-каршылыктар пайда 
болсо, англис тилиндеги жалгыз расмий тексти болгон документине кайрылыңыздар.  
 
Кыргыз тилиндеги варианты 2007 жылдын апрель айында басылып чыккан  

Шарттарды сактоону жалпы карап чыгуу 
үчүн суроо-талаптардын мазмууну 
Суроо-талаптар төмөндөгүлөрдү камтуусу зарыл: 
• Эгер суроо талап менен кайрылган тарап АӨБнын 

жардамы менен ишке ашкан долбоордон түздөн-түз 
материалдык чыгым же терс таасир алса, же алуу 
коркунучу пайда болсо. 

• Эгер арыздалган түздөн-түз жана материалдык чыгым, 
АӨБнын долбоорун ишке ашырууда, даярдоодо, 
калыптандыруу процессинде АӨБ тарабынан кетирилди 
деп болжолдонгон кемчиликтерине байланыштуу болсо. 

• АӨБнын жардамы менен ишке ашырылып жаткан 
долбоорлордун таасиринен материалдык жана жагымсыз 
көрүнүштөргө дуушар болгон укуктар жана кызыкчылыктар 
жөнүндө баяндап жазуу. 

• Суроо талап менен кайрылган тарап жана аны менен 
байланышка чыгуучу маалыматтарды тактоо. Эгер суроо 
талап ээси ал жөнүндөгү баардык мааалыматтар 
жашыруун сакталышын суранса, андай өтүнүчтүн себебин 
аныктоо. 

• Эгерде ыйгарымдуу өкүл бар болсо, долбоордон жабыр 
тарткан калктын маалыматы жана алардын атынан сүйлөө 
укугун далилдөөсү. 

• АӨБ тарабынан ишке ашырылып жаткан долбоор жөнүндө 
кыскача жазуу, долбоордун аты жана кайсы жерде иштеп 
жаткандыгы жөнүндө маалымат, эгер бар болсо. 

• Долбоордон терс таасир алган калк, АӨБ бериш керек деп 
күткөн жыйынтыктар же оңдоо иш-чаралары. 

• Долбоор боюнча Атайын ортомчу (SPF) аркылуу суроо 
талап менен кайрылган тарап маселесин чечүүгөө болгон 
аракетинин жыйынтыгын баяндоо. Эгер Долбоор боюнча 
Атайын ортомчу (SPF) суроо-талапты жараксыз деп тапса 
дагы, шарттарды сактоо чегинде суроо-талапты кароого 
боло тургандыгын түшүндүрүү. 

• Жогоруда келтирилген маалыматтар берилбесе, себебин 
түшүндүрүү.  

• Ишке түздөн-түз тиешелүү башка маселелер же фактылар, 
тиркелген документтер менен болууга тийиш. 

 
Шарттарды сактоону карап чыгуу Комиссиясы (CRP) менен 
төмөндөгү дарек аркылуу байланышса болот : 
 
Secretary, Compliance Review Panel 
Asian Development Bank 
6 ADB Avenue 
Mandaluyong City 1550  
Philippines 
 
Тел.     +632 632-4149 
Факс:    +632 636-2088 
Электрондук почта  crp@adb.org 
Интернет:    www.compliance.adb.org 
 


