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ЭНЭХҮҮ ХЭВЛЭЛИЙН ТАЛААР

Азийн хөгжлийн банк (АХБ) нь худалдан авах ажиллагааны шинэ бүтэц загвар, АХБ-ны 
худалдан авах ажиллагааны бодлого: бараа, ажил, зөвлөх бус болон зөвлөх үйлчилгээ (2017, 
цаашид нэмж өөрчлөх), АХБ-ны зээлдэгчдэд зориулсан худалдан авах ажиллагааны журам: 
бараа, ажил, зөвлөх бус болон зөвлөх үйлчилгээ (2017, цаашид нэмж өөрчлөх) зэрэг баримт 
бичгийг 2017 оны 4 дүгээр сард баталсан. Эдгээр нь Зөвлөхийг ашиглах журам (2013, цаашид 
нэмж өөрчлөх) болон Худалдан авах ажиллагааны журам (2015, цаашид нэмж өөрчлөх) 
зэрэг өмнө баримталж байсан журмуудыг орлох болно. Худалдан авах ажиллагааны бодлого 
ба худалдан авах ажиллагааны журам нь АХБ-ны зээл, буцалтгүй тусламж, АХБ-наас захиран 
зарцуулдаг сангаас бүхэлд нь эсхүл хэсэгчилэн санхүүжүүлж буй төслийн төсөл хэрэгжүүлэгч 
байгууллага, гүйцэтгэгч байгууллагын худалдан авах ажиллагааг зохицуулна. АХБ нь төслийн 
худалдан авах ажиллагааны үе шатанд өндөр өгөөж, уян хатан байдлыг бүрдүүлэх, түүнчлэн 
төслийн эцсийн үр дүнг сайжруулахад чиглэсэн чанар, мөнгөний үнэ цэнэ (МҮЦ), зорилгодоо 
нийцсэн байх зэрэг ойлголт бүхий шинэ хандлагыг 2017 оны худалдан авах ажиллагааны 
бодлогод тодорхойлсон.

Энэхүү заавар нь АХБ-ны 2018 онд нийтэлсэн багц заавар бичгийн хэсэг бөгөөд 2017 оны 
худалдан авах ажиллагааны бодлого ба худалдан авах ажиллагааны журмыг дагалдан 
гарсан болно. Шинэ бодлогыг хэрэгжүүлэх зорилгын хүрээнд заавар бүрт зээлдэгч (буцалтгүй 
тусламж хүлээн авагчийг оролцуулан), тендерт оролцогч ба иргэний нийгмийн хувьд 
тулгамдсан асуудлуудыг тусгасан болно (доор дурдсан жагсаалтыг харна уу). Багц заавар 
нь өөр хоорондоо нягт харилцан уялдаатай бөгөөд тэдгээрийг хамтад нь уншиж ойлгох 
шаардлагатай. “Багц заавар” гэж заасан бүх тохиолдолд эдгээр зааврыг ойлгоно. Эдгээр багц 
зааврыг цаашид шинэчлэх, солих эсхүл хасах боломжтой.

АХБ-ны 2017 оны Худалдан авах ажиллагааны бодлого, худалдан 
авах ажиллагааны журамд зориулан гаргасан багц заавар 

1. Мөнгөний үнэ цэнэ
2. Худалдан авах ажиллагааны эрсдэлийн 

ерөнхий хүрээ
3. Худалдан авах ажиллагааны стратеги 

төлөвлөлт
4. Худалдан авах ажиллагааны хяналт
5. Хувилбарт худалдан авах ажиллагааны 

хэлбэр
6. Нээлттэй өрсөлдөөнт тендер шалгаруулалт
7. Үнийн тохируулга
8. Хэт бага үнэтэй тендерийн санал
9. Дотоодын давуу эрх
10. Урьдчилсан сонголт

11. Туслан гүйцэтгэх
12. АХБ-ны зээлдэгчийн хариуцах зөвлөх үйлчилгээ
13. АХБ-ны зээлдэгчийн хариуцах зөвлөх бус үйлчилгээ
14. Дэвшилтэт технологи
15. Чанар
16. Тендер шалгаруулалттай холбоотой гомдол
17. Худалдан авах ажиллагааны журмыг үл мөрдөх
18. Түр зогсоох хугацаа
19. Төрийн өмчит үйлдвэрийн газар
20. Цахим худалдан авах ажиллагаа
21. Зөвлөх үйлчилгээний ерөнхий гэрээ
22. Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл
23. Гэрээний удирдлага
24. Эмзэг, зөрчилдөөнтэй, онцгой нөхцөл байдал

v



АХБ-ны худалдан авах ажиллагааны шинэчлэл нь уян хатан байдал, чанар, үр 
ашгийг худалдан авах ажиллагааны үе шатанд сайжруулснаар мөнгөний үнэ цэнийг 
баталгаажуулахад оршино (доорх зураг ба “Мөнгөний үнэ цэнэ” зааврыг үзнэ үү). МҮЦ нь 
худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилтийг бүхэлд нь хамарсан ойлголт бөгөөд 3 үндсэн 
тулгуур үзүүлэлт бүхий бүтэцтэй. Үүнд: үр ашиг, чанар, уян хатан байдлыг ойлгоно. Уг 
бүтцийн бүхий л бүрэлдэхүүн хэсэг нь ил тод, шударга байх үндсэн 2 зарчмын хүрээнд 
нэгдмэл байдлаар хэрэгжих учиртай.

Цаг хугацаа нь МҮЦ-ийг бүрэлдүүлэгч нэг чухал хүчин зүйл юм. Төслийг хурдан хэрэгжүүлэх, мөн үйл 

ажиллагааг шуурхай гүйцэтгэснээр бүхий л оролцогч талуудад илүү үнэ цэнийг бий болгодог. Тухайлбал, 

хугацаанаасаа өмнө хэрэгжиж дууссан замын төсөл нь тухайн орон нутгийн иргэдэд эдийн засгийн үр 

ашиг, аюулгүй байдал болон бусад үнэ цэнийг авчирдаг. Энэ нь гүйцэтгэгч байгууллагын хувьд хөрөнгө 

оруулалтын өгөөжийг нэмэгдүүлж, шалгарсан тендерт оролцогчийн тухайд төслийн ба төлбөрийн үе шатыг 

хурдасгана. Түүнчлэн, төслийн хэрэгжилт удаашрах нь их хэмжээний үнэ цэнийг алдахад хүргэдэг.

Худалдан авах ажиллагааны хүрээнд МҮЦ-ийг авч үзэхдээ (i) худалдан авах ажиллагааны үе шатанд 

хугацааг богиносгох, эсхүл (ii) хөгжлийн төслийн хэрэгжилтийг түргэтгэх зэрэг бүхий л хүчин зүйлсийг 

анхаарвал зохино.

Цаг хугацаа

vi Энэхүү хэвлэлийн талаар

 
 
 

Мөнгөний үнэ цэнэ
гэдэгт нөөцийн үр дүнтэй, үр ашигтай, хэмнэлттэй хэрэглээг 
ойлгох ба холбогдох зардал үр ашгийг тооцохдоо эрсдлийн 

үнэлгээ хийх, үнийн бус хүчин зүйлс болон өмчлөлтэй 
холбогдон гарах бүх зардлыг харгалзсан байх шаардлагатай. 

•  Үйл ажиллагааны 
зардал буурсан

•  Ур чадвар өссөн
•  Дэвшилтэт 

технологийн хэрэглээ 
нэмэгдсэн

•  Худалдан авах 
ажиллагааны 
төлөвлөлт сайжирсан

•  Цахим худалдан 
авах ажиллагааны 
системийг дэмжсэн 
байх

•  Гэрээний удирдлагыг 
дэмжих

•  Гомдлыг шуурхай 
шийдвэрлэх

•  Хөгжиж буй гишүүн 
орны худалдан 
авах ажиллагааны 
хэрэгжилт сайжирсан

•  Худалдан авах 
ажиллагааны 
төлөвлөлт сайжирсан

•  Засаглал
•  Гүйцэтгэлийн тодорхой 

үзүүлэлт бүхий гэрээ
•  Гомдлын тоо маш бага 

байлгах
•  АХБ-ны үйл ажиллагаа 

сайжирсан байх

•  Нээлттэй өрсөлдөөнт 
тендер шалгаруулалт

•  Төвлөрлийг сааруулах
•  Худалдан авах 

ажиллагааны 
хувилбарт хэлбэрийг 
батламжлах

•  Зарчимд суурилсан 
шийдвэр

•  Худалдан авах 
ажиллагааны 
төлөвлөлт сайжирсан

•  Эрх мэдлийг 
шилжүүлэх

•  Хувийн жингээр 
тооцсон саналын 
шалгуур бүхий 
тендерийн

   санал

Үр ашиг Чанар Уян хатан



Зорилт

Зээлдэгч (буцалтгүй тусламж хүлээн авагчийг оролцуулан) нарт зориулсан АХБ-ны 2017 оны худалдан авах 
ажиллагааны бодлого, худалдан авах ажиллагааны журмыг ойлгуулан тайлбарлаж, уншигчдад туслахын 
тулд энэхүү зааврыг боловсруулсан болно.

Энэ заавар нь тухайн нөхцөл байдалд уялдуулан АХБ-ны худалдан авах ажиллагааны бодлого ба худалдан 
авах ажиллагааны журмыг хэрэглэх үед уншигчдад анхаарвал зохих нэмэлт мэдээллийг агуулж байна.

Энэ заавар нь байнга ашиглагдах зорилгоор боловсруулсан баримт бичиг бөгөөд шаардлагатай 
тохиолдолд түүнийг шинэчлэн өөрчилж болно.

АХБ-ны Бизнес төвийн https://www.adb.org/business/main вэб хуудсыг шалган, энэ зааврын хамгийн сүүлд 
батлагдсан болон шинэчилсэн хувилбарыг авч болно.

Ихэнх тохиолдолд уншигч нар нь өөрсдийн хэрэгцээнээс хамааран, энэ зааврыг онцлог байдлаар ашиглах 
болно. Энэ зааврын уялдаат байдлыг хангах үүднээс уншигч нь дараах шинжийг агуулсан байна:

Уншигч нь АХБ-ны зээл, буцалтгүй тусламж, АХБ-наас захиран зарцуулдаг сангаас бүхэлд нь эсхүл 
хэсэгчилэн санхүүжүүлж буй үйл ажиллагаанд оролцдог мэргэжлийн ажилтан байна.

Байнга тавьдаг асуулт, тодруулга, жишээ, нэмэлт мэдээлэл, сургалтын талаарх линк хуудас болон бусад 
хэрэгцээтэй мэдээллийг АХБ-ны вэб хуудаснаас авах боломжтой.
АХБ-ны Бизнес төвийн https://www.adb.org/business/main вэб хуудсыг шалган, илүү нэмэлт мэдээлэл авч 
болно.

Энэ заавар нь АХБ-ны хөрөнгө оруулалтын зээл (АХБ-ны үр дүн- эсхүл бодлогод суурилсан зээлийг үл 
оруулан), АХБ-ны санхүүжилттэй буцалтгүй тусламж (АХБ-наас захиран зарцуулдаг техник туслалцаа 
болон зөвлөх ажилтныг үл оруулан), АХБ-наас захиран зарцуулдаг сангаас бүхэлд нь эсхүл хэсэгчилсэн 
санхүүжилт бүхий засгийн газрын төслийн (засгийн газрын дэд төслийг оролцуулан) хувьд гүйцэтгэгч болон 
хэрэгжүүлэгч байгууллагуудын мөрдөх АХБ-ны зээлдэгчдэд зориулсан худалдан авах ажиллагааны журам: 
бараа, ажил, зөвлөх бус болон зөвлөх үйлчилгээ (2017, цаашид нэмж өөрчлөх)-ын заалтуудыг ойлгомжтой 
байдлаар тайлбарлан таниулна.

Энэхүү заавар ба худалдан авах ажиллагааны журам хоорондоо зөрчилдвөл худалдан авах ажиллагааны 
журмыг баримтална. Санхүүжилтийн гэрээ нь зээлдэгч ба  АХБ хоорондын эрх зүйн харилцааг зохицуулдаг. 
Зээлдэгч ба бараа, ажил, үйлчилгээний нийлүүлэгчийн эрх, үүргийг энэхүү заавраар бус, зээлдэгчийн 
гаргасан худалдан авах ажиллагааны тусгайлсан баримт бичгээр болон зээлдэгч ба нийлүүлэгчийн хооронд 
байгуулсан гэрээгээр зохицуулна.

Асуулт

Уншигч

Эрх зүйн үндэс болон ач холбогдлын дараалал

Байнга ашиглагдах баримт бичиг

viiЭнэхүү хэвлэлийн талаар
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ТОВЧИЛСОН ҮГС

АХБ — Азийн Хөгжлийн Банк

НТС — намтрын техникийн санал

ЗУС — зөвлөхийн удирдлагын систем

ЗЧС — зөвлөхийн чадварт суурилсан сонгон

   шалгаруулалт

ЗСХ — зөвлөх сонгон шалгаруулах хороо

ЗҮАЗ — Зөвлөх үйлчилгээ авах зар

СИ  — сонирхлын илэрхийлэл

ТТС  — тогтмол төсвийн сонгон шалгаруулалт

БТС — бүрэн техникийн санал

АТШБА — Авлигатай тэмцэх, шударга байдлын алба

НӨТШ — нээлттэй өрсөлдөөнт тендер шалгаруулалт

БЗ  — бусад зардал

ЧСС — чанарт суурилсан сонгон шалгаруулалт

ЧҮСС — чанар ба үнэд суурилсан сонгон шалгаруулалт

СИХ — сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт

САХ — санал авах хүсэлт

НЭС — нэг эх үүсвэрийн сонгон шалгаруулалт

ХТС — хялбарчилсан техникийн санал

АД  — ажлын даалгавар

МҮЦ — мөнгөний үнэ цэнэ 
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ТОВЧ ДҮГНЭЛТ

Зөвлөх компани ба зөвлөх хувь хүнээс мэргэжлийн зөвлөгөө авахад АХБ-ны зээл, 
тусламжийн санхүүжилтээс нилээд хэмжээний хөрөнгө зарцуулдаг. Энэ заавар нь АХБ-
ны худалдан авах ажиллагааны бодлогын хүрээнд АХБ-ны зээлдэгч (буцалтгүй тусламж 
хүлээн авагчийг оролцуулан) зөвлөх компани ба зөвлөх хувь хүнийг сонгон шалгаруулах, 
гэрээ байгуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих талаар мэдээллийг өгнө. Мөн зөвлөх сонгон 
шалгаруулах ажиллагааг төлөвлөх; сонгон шалгаруулах ба гэрээ байгуулах арга; зарлах, 
тендерт өрсөлдөх, гэрээ байгуулах, гэрээний удирдлага, тайлбар өгөхөд баримтлах горим; 
болон гомдол хянан шийдвэрлэх зэрэг асуудлыг хамарна.

Зааварт дараах зүйлсийг тусгав:

Зөвлөхийг илүү хурдан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагаа

• АХБ-наас зээлдэгчийн ирүүлсэн мэдээллийг урьдчилан хянадаг зөвлөх үйлчилгээний 
тендерийн тоог цөөрүүлэх шаардлагатай.

• АХБ нь илүү түргэн хугацаанд дараа хянах (түүврийн) аргыг ашиглах замаар эрсдэл 
багатай тендерүүдийг хянах, ингэснээр сонгон шалгаруулалтыг хариуцан явуулах 
зээлдэгчийн чадварыг нэмэгдүүлнэ.

• Урьдчилан хянах шаардлагатай тендерийн хувьд АХБ-аар хянуулах тендерийн тоог 
цөөрүүлнэ.

• Худалдан авах ажиллагааны үндэсний цахим (онлайн) системийг ашиглах талаар 
дэмжлэг үзүүлж ажиллана.

• Зөвлөхийн олон тендерийг хурдан зохион байгуулахын тулд ерөнхий гэрээг 
илүүтэйгээр хэрэглэхийг дэмжинэ.

• Тендерийг зарлах ба санал авах хүсэлтийг бэлтгэхэд шаардагдах хугацааг 
богиносгохыг зөвшөөрсөн болно.

Зөвлөх сонгон шалгаруулах горимыг хялбар, илүү уян хатан болгох

• Зөвлөх сонгон шалгаруулах ажиллагаа ба холбогдох маягтуудыг илүү хялбар, хүнд 
суртал багатай болгож, АХБ-наас авах зөвшөөрлийг цөөрүүлсэн.

• Хураангуй жагсаалт гаргахад илүү уян хатан болсон: тухайлбал, зургаан компаниас 
бүрдсэн хураангуй жагсаалт гаргах болон нэг гишүүн орноос хоёроос дээш компани 
сонгохгүй байх зэрэг шаардлагыг хүчингүй болгосон.

• АХБ-ны төсөлд зөвлөхийг сонгон шалгаруулах талаар бусад хандивлагчдаас 
гаргасан дүрмийг ашиглахыг зөвшөөрсөн бөгөөд ингэснээр хоёр өөр дүрэм мөрдөх 
шаардлагагүй болсон.

• Зөвлөх хувь хүнийг сонгоход дотоодын журмыг ашиглаж, илүү уян хатан байх 
боломжтой болсон.

• Зорилгод нийцсэн байх шинэ бодлогыг нэвтрүүлсэн нь горимыг зээлдэгчийн 
хэрэгцээнд зориулан тохируулах бололцоог АХБ-нд олгосон.

• Зөвлөх авч ажиллуулах үйл ажиллагааг хянах процесс илүү хялбар, энгийн болсон.



Илүү чанартай зөвлөх үйлчилгээ ба мөнгөний үнэ цэнийг дэмжих 
тухай шинэ зарчмууд

• Үр дүнгийн чанар ба мөнгөний үнэ цэнийн тухай худалдан авах ажиллагааны хоёр 
шинэ зарчим нь зөвлөх сонгон шалгаруулах шинэ шалгуур үзүүлэлтийг зөвшөөрөх 
болон дэвшилтэт технологийг дэмжих бололцоо олгосон.

• Илүү шинэ санаачлага бүхий саналыг дэмжих болон төлбөрийг гарцын чанартай 
уялдуулах үүднээс бүтээгдэхүүнд суурилсан ажлын даалгавар болон гүйцэтгэлд 
суурилсан гэрээг илүүтэйгээр дэмжих болсон.

• Чанар ба үнэд суурилсан сонгон шалгаруулалтын үед 90:10 гэсэн харьцааг түлхүү 
ашиглахыг дэмжих болсон.

Зөвлөх үйлчилгээний төлөвлөлт, гэрээний удирдлагыг илүү хүчтэй 
дэмжих

• АХБ чанарыг хангахдаа зөвлөх сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг эхнээс нь эцэс 
хүртэл дэмжих явцад илүү идэвхтэй оролцоно.

• Зөвлөх үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөөг дэлгэрэнгүй, эрсдэлд суурилан 
боловсруулахад илүү эрт анхааран ажиллах нь хожим сонгон шалгаруулах үед хяналт 
тавих, хэрэгжүүлэхэд бага хүч чармайлт шаардагдана гэсэн үг болно.

• Зөвлөхийн гомдлыг хянан шийдвэрлэх горим нь илүү шударга, ил тод болсон. 

x Товч дүгнэлт



I. Танилцуулга

А. Цар хүрээ ба тодорхойлолт

1.1 Энэхүү заавар нь  Азийн хөгжлийн банк (АХБ)-ны зээл, буцалтгүй тусламж, АХБ-наас 
захиран зарцуулдаг сангаас бүхэлд нь эсхүл хэсэгчилэн санхүүжүүлдэг төслийн хүрээнд 
зээлдэгч (буцалтгүй тусламж хүлээн авагчийг оролцуулан) зөвлөх компани ба зөвлөх 
хувь хүнийг сонгон шалгаруулах, ажиллуулах болон ажилд нь хяналт тавих талаар АХБ-
наас гаргасан АХБ-ны худалдан авах ажиллагааны бодлого: бараа, ажил, зөвлөх бус ба 
зөвлөх үйлчилгээ (2017, цаашид нэмж өөрчлөх) болон АХБ-ны зээлдэгчдэд зориулсан 
худалдан авах ажиллагааны журам: бараа, ажил, зөвлөх бус ба зөвлөх үйлчилгээ 
(2017, цаашид нэмж өөрчлөх)-ын холбогдох зохицуулалтыг тайлбарлах, боловсронгуй 
болгоход чиглэгдсэн юм. Зээлдэгчийн гүйцэтгэгч байгууллагууд ба эдгээр төсөлд оролцох 
сонирхолтой зөвлөхүүд энэ зааврыг өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа ашиглах боломжтой 
бөгөөд АХБ-ны ажилтнуудад зориулсан бусад дүйцэхүйц зааварчилгааны хамт уншиж 
ойлгоно. Энэ зааврыг АХБ-ны худалдан авах ажиллагааны бүхий л үе шатанд хэрэглэнэ 
(Зургаас харна уу).

1.2 2017 оны худалдан авах ажиллагааны журам (1.12 дугаар зүйл)-д АХБ-ны зээл, буцалтгүй 
тусламж, АХБ-наас захиран зарцуулдаг сангаас бүхэлд нь эсхүл хэсэгчилэн санхүүжүүлдэг 
төслийн хүрээнд худалдан авах зөвлөх үйлчилгээг “тухайн нөхцөлд тохирсон арга 
барил, аргазүй болон ур чадвартай мэргэшсэн ажилтанг санал болгосон техникийн 
саналын үнэлгээг шаардсан оюуны болон зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ” гэж тодорхойлжээ. 
Тухайлбал, бодлогын ба засаглалын судалгаа; бүтэц зохион байгуулалтыг шинэчлэх 
зөвлөгөө; инженер дизайн шийдэл; барилга угсралтын ажлын хяналт; хуулийн зөвлөгөө; 
шүүхэд хэрэглэх санхүүгийн аудит; худалдан авах ажиллагааны үйлчилгээ; нийгэм ба 
байгаль орчны судалгаа; төслийг тодорхойлох, бэлтгэх ба хэрэгжүүлэх зэрэг нь зөвлөх 
үйлчилгээнд хамаарна. Эдгээр нь биеийн хүчний хөдөлмөр зонхилсон эсхүл нийтлэг, 
тогтсон жишигт суурилсан байдаг зөвлөх бус үйлчилгээнээс ялгаатай юм.1

1  Зөвлөх бус үйлчилгээний гэрээг төлөвлөх, худалдан авах, хэрэгжүүлэх талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг “АХБ-ны зээлдэгчийн хариуцах 

зөвлөх бус үйлчилгээ” заавраас авна уу.
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Зураг: АХБ-ны худалдан авах ажиллагааны үе шат

Б. Эрх бүхий нөхцөл

1. Улс ба хориг
1.3 АХБ эрх бүхий бүх улсын тендерт оролцогчдыг тендерт оролцохыг зөвшөөрнө. Эрх 

бүхий нөхцөлийн тодорхойлолт нь тухайн зээл, тусламжийн санхүүжилтийн эх үүсвэрээс 
хамааран өөр өөр байна. Эрх бүхий нөхцөлийг дараах гурван төрөлд ангилна. Үүнд:

(i) АХБ-ны гишүүн орны бүрэн эрх бүхий нөхцөл: АХБ-ны энгийн хөрөнгийн эх үүсвэр 
эсхүл АХБ-наас захиран зарцуулдаг бусад сангийн санхүүжилт бүхий зээл, буцалтгүй 
тусламжийн хувьд;

(ii) АХБ-ны гишүүн орны хязгаарлагдмал эрх бүхий нөхцөл: Тусгай сангийн санхүүжилт 
бүхий зээл, буцалтгүй тусламжийн хувьд зөвхөн уг сангийн эх үүсвэрийг бий болгоход 
оролцсон АХБ-ны гишүүн хөгжингүй орнууд, түүнчлэн АХБ-ны хөгжиж буй бүх гишүүн 
орнууд эрх бүхий байх; мөн

(iii) АХБ-ны гишүүн орнуудын хүрээнээс давсан эрх бүхий нөхцөл: зөвхөн дэлхийн бүх 
орныг хамарсан худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах тохиолдол зэргийг 
оруулна. 

1.4 Зээлдэгч нь тухайн гэрээг амжилттай хэрэгжүүлэх зорилгоор тендерт оролцогчийн 
чадвар, нөөц боломжийг баталгажуулахад зайлшгүй шаардлагатай шалгуурт үл хамаарах 
шалтгаанаар тендерт оролцогчийг шалгаруулалтад оролцохыг нь хязгаарлах эсхүл түүнийг 
хасах ёсгүй.

АХБ-ны зээлдэгчийн хариуцах зөвлөх үйлчилгээ 

Эх сурвалж: Азийн Хөгжлийн Банк

Хамтран хэрэгжүүлэх 
түншлэлийн стратеги

Улсын, Салбар/Байгууллагын 
худалдан авах ажиллагааны 

эрсдлийн үнэлгээ

Төслийн үзэл баримтлалыг 
бэлтгэх

Эхний шатны техник туслалцаа 
Худалдан авах ажиллагааны 

эрсдлийн ангилал

Тендер шалгаруулалт
Тендерийн баримт бичиг

Хэрэгжилт, Гэрээний удирдлага
Гэрээний удирдлагын 

төлөвлөгөө

Хариу санал, Үнэлгээ
Төслийн гүйцэтгэлийн тайлан

Гэрээг хаах
Авсан сургамж

Тендер үнэлгээ
Үнэлгээний тайлан

Мөнгөний 
үнэ цэнэ

Шуд
ар

га

бай
дал

И
л то

д
 

б
ай

д
ал

Хэмнэлт

ХУДАЛДАН АВАХ 
АЖИЛЛАГААНЫ 

ҮЕ ШАТ

Чан
ар

Ү
р
 а

ш
и
г

Гэрээ байгуулах эрх 
олгох

Худалдан авах ажиллагааны 
төлөвлөлт

Худалдан авах ажиллагааны 
төлөвлөгөө

Төслийн худалдан авах 
ажиллагааны эрсдлийн үнэлгээ

Төслийн удирдлагын гарын авлага

Нээлттэй өрсөлдөөнт тендер 
шалгаруулалт
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1.5 Зөвлөх компани нь эрх бүхий улсын хууль тогтоомжийн дагуу хуулийн этгээдийн хувьд 
бүртгэгдсэн эсхүл байгуулагдсан байх ба зөвлөх хувь хүн нь (бие даан эсхүл хуулийн 
этгээдээр дамжуулан) холбогдох эрх бүхий улсын иргэнд олгосон хүчин төгөлдөр паспорт 
эсхүл иргэний үнэмлэхтэй байх ёстой.

1.6 АХБ-ны Авлигын эсрэг бодлого (1998, цаашид нэмж өөрчлөх)2  болон Шударга байдлын 
зарчим, журам (2015, цаашид нэмж өөрчлөх)3-ын дагуу АХБ-наас хориг жагсаалтанд 
оруулж, түр хугацаанд эрхийг нь түдгэлзүүлсэн зөвлөх компани, эсхүл зөвлөх хувь 
хүн нь АХБ-наас санхүүжүүлж, хэрэгжүүлж, эсхүл дэмжиж буй тендер шалгаруулалтад 
оролцох, гэрээ байгуулах эрх авах эрхгүй байна. Түүнчлэн зөвлөх компани эсхүл хувь 
хүн нь гэрээний үүргээ хангалттай гүйцэтгээгүйн улмаас эрхээ түр хугацаанд АХБ-наас 
түдгэлзүүлсэн байх ёсгүй.4 

1.7 Эрх бүхий байдлын талаарх эдгээр шаардлагад үл хамаарах зохицуулалтыг 2017 оны 
худалдан авах ажиллагааны журмын 1.18 (а)-(г) зүйлд, тухайлбал, Нэгдсэн Үндэстний 
Байгууллагын дүрмийн 7 дугаар бүлгийн дагуу Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Аюулгүйн 
зөвлөлөөс гаргасан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд зөвлөх үйлчилгээ авахыг хориглосон 
нөхцөл; болон төрийн өмчит хуулийн этгээд, их дээд сургууль, төрийн албан хаагчийг 
сонгон шалгаруулахад тавих хоригтой холбоотой дүрэм журмын талаар дэлгэрэнгүй 
заасан байдаг.

2. Зөвлөхийн төрөл
1.8 Зээлдэгч зөвлөх компани болон/эсхүл мэргэшсэн хувь хүн (хамтад нь “зөвлөх” гэх)-

ийг авч ажиллуулж болно. Олон салбарын мэдлэг бүхий мэргэжилтнүүдийн баг 
шаардлагатай, өндөр ач холбогдол бүхий нарийн төвөгтэй ажилд компанийг сонгодог. 
Компанийг сонгоход гол төлөв илүү урт хугацаа шаарддаг тул тасралтгүй үргэлжлэх 
байдал алдагдах эрсдэл харьцангуй өндөр байдаг.

1.9 Зөвлөх хувь хүн нь бие даан хэрэгжүүлэх боломж бүхий ажлыг гүйцэтгэхэд илүү 
тохиромжтой байдаг. Зарим тохиолдолд, ажлыг нэн даруй эхлүүлэх, газар зүйн байршлын 
тархац болон/эсвэл цаг хугацааны хувьд шуурхай арга хэмжээ авах зэрэгт уян хатан байх 
шалтгааны улмаас зөвлөх хувь хүн сонгох нь илүү үр дүнтэй байдаг.

3. Авлигатай тэмцэх бодлого
1.10 АХБ-ны зээл, буцалтгүй тусламж, эсхүл АХБ-наас захиран зарцуулдаг сангийн хүрээнд 

бүхэлд нь, эсхүл хэсэгчилэн санхүүжүүлж буй төслийн аливаа гүйцэтгэгч байгууллагын 
ажилтан (зээлдэгчийн аливаа төлөөлөгчийг оролцуулан), үр шим хүртэгч эсхүл зөвлөх 
нь зөвлөхийг сонгох болон хяналт тавих явцад ёс зүйн өндөр хэм хэмжээг баримтлах 
шаардлагатай ба АХБ-ны авлигатай тэмцэх бодлого, шударга байдлын зарчим, журмыг 
зөрчихгүй байх үүрэгтэй. 

2 АХБ. 2010. Авилгатай тэмцэх ба Шударга байдал. Манила. 
https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/31317/anticorruption-integrity-policy-strategy.pdf

3 АХБ. 2015. Шударга байдлын зарчим ба журам (2015). Манила. 
https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/32131/integrity-principles-guidelines.pdf

4 АХБ нь АХБ-ны ажилтнуудад зориулсан холбогдох зааврын дагуу гүйцэтгэлийн хувьд “хангалтгүй” гэж үнэлэгдсэн зөвлөхийн оролцох 
эрхийг түр түдгэлзүүлж болно. Гүйцэтгэлийн үнэлгээ хангалтгүй талаар мэдэгдэл хүлээн авсан зөвлөх нь түүний эрхийг түр түдгэлзүүлэх 
шийдвэр гарахаас өмнө хариу өгөх боломжоор хангагдсан байдаг. Хэрэв түр түдгэлзүүлэх шийдвэр гаргах бол хамрах хүрээ, хугацааг 
зөвлөхөд мэдэгдэнэ.

Танилцуулга
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 Шударга байдлын зөрчилд авлига, залилан,  
дарамтлах, үгсэн хуйвалдах, саад учруулах 
үйлдлүүдийг оруулна. Сонирхлын зөрчлийг зохих 
ёсоор шийдвэрлэх эсхүл арилгах арга хэмжээ 
авч чадаагүй тохиолдлыг шударга байдлын 
зөрчил гэж үзэж болно (Санамжийг үзнэ үү). 
АХБ-ны зээл, буцалтгүй тусламж, эсхүл АХБ-
наас захиран зарцуулдаг сангаас бүхэлд нь эсхүл 
хэсэгчилэн санхүүжүүлж буй гэрээний худалдан 
авах ажиллагаанд оролцсон бүх этгээд нь аливаа 
сонирхлын зөрчлөөс ангид байх ёстой ба аливаа 
сэжигтэй, хориглосон зөрчил илэрсэн тохиолдолд 
АХБ-ны Авилгатай тэмцэх, шударга байдлын алба 
(АТШБА)-нд, мөн тухайн улсын авилгатай тэмцэх 
ба бусад холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд 
гүйцэтгэгч байгууллагаас шаардсаны дагуу зохих 
этгээдэд нэн даруй мэдээлнэ.

1.11 Хэрэв зөвлөхийг сонгон шалгаруулахад оролцож буй гүйцэтгэгч байгууллагын ажилтан 
нь бодитой эсвэл боломжит нөхцөл байдал бүхий сонирхлын зөрчилтэй (сонирхлын 
зөрчил байж болзошгүй нөхцөл байдлыг оролцуулан) учирсан тохиолдолд уг ажилтан 
энэхүү нөхцөл байдлын талаар тухайн байгууллагын даргад (түүнчлэн, шаардлагатай 
бол, авилгатай тэмцэх ба шударга байдлын асуудлыг дотоодод хариуцсан холбогдох 
албан тушаалтанд) мэдээлэх үүрэгтэй. Уг асуудлыг хариуцсан АХБ-ны төслийн 
мэргэжилтэн АТШБА5 -аас өгсөн зааварчилгааг мөрдөж ажиллана. Хэрэв уг ажилтны 
хувьд сонирхлын зөрчилтэй болох нь тогтоогдвол тухайн хүн өөрөө татгалзан гарах ба 
зөвлөхийг сонгон шалгаруулах болон гэрээг хянах бүхий л үйл ажиллагаанд үл оролцох 
шаардлагатай.

В. Үндэсний зөвлөх үйлчилгээний салбарыг хөгжүүлэх

1.12 АХБ хөгжиж буй гишүүн орнууддаа дотоодын зөвлөх үйлчилгээний салбарыг 
хөгжүүлэхэд дэмжин ажилладаг бөгөөд эдгээр орноос үндэсний зөвлөх компани, 
мэргэшсэн хувь хүнийг авч ажиллуулах тухай хууль тогтоомжид заасан нөхцөл нь 
хэмнэлт, үр ашиг, шударга, ил тод байдал, чанар болон мөнгөний үнэ цэнэ (МҮЦ) гэх 
мэт худалдан авах ажиллагааны үндсэн зарчмыг хангаж байгаа тохиолдолд ийм заалт, 
зохицуулалтыг хүлээн зөвшөөрч болно. Аливаа ийм нөхцөлийг төслийн худалдан авах 
ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгаж, харилцан зөвшилцсөн байх шаардлагатай. 

Г. Үүрэг ба хариуцлага  
 
1. Зээлдэгчийн хариуцсан зээл- эсвэл буцалтгүй тусламжийн санхүүжилттэй төсөл

1.13 Зээлдэгч нь АХБ-наас бүхэлд нь, эсхүл хэсэгчилэн санхүүжүүлж буй хөрөнгө оруулалтын 
зээл, буцалтгүй тусламж эсвэл АХБ-наас захиран зарцуулдаг сангийн хувьд худалдан 
авах ажиллагааг төлөвлөх, зөвлөхийг сонгон шалгаруулах, гэрээг удирдах, гомдол хянан 
шийдвэрлэх ажиллагааг хариуцдаг. Энэхүү зааврын II-оос V дугаар бүлэгт худалдан 
авах ажиллагааны үе шат бүрт зээлдэгчийн баримтлан хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг 
дэлгэрэнгүй байдлаар тодорхойлов.

Санамж
Сонирхлын зөрчил
Сонирхлын зөрчил гэж аливаа талыг 
албан үүрэг эсвэл хариуцлага, гэрээний 
үүргээ биелүүлэх болон холбогдох хууль 
тогтоомжийг хэрэгжүүлэхэд нь зүй бусаар 
нөлөөлөхөөр ашиг сонирхол аль нэг талд 
үүсч болохуйц нөхцөл байдлыг хэлнэ. 
Хэрэв зохих ёсоор шийдвэрлэж, багасгах 
арга хэмжээг авч чадвал тухайн сонирхлын 
зөрчлийг АХБ-ны Авилгатай тэмцэх 
бодлого (1998, цаашид нэмж өөрчлөх) ба 
Шударга байдлын зарчим, журам (2015, 
цаашид нэмж өөрчлөх)-ыг зөрчсөн гэж 
үзэх албагүй.

Эх сурвалж: Азийн Хөгжлийн Банк.

5    АТШБА-нд хандаж болох цахим шуудангийн хаяг: integrity@adb.org.

АХБ-ны зээлдэгчийн хариуцах зөвлөх үйлчилгээ 
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1.14 АХБ нь зээлдэгчийн үйл ажиллагааг зөвлөх сонгон шалгаруулах ажиллагааны 
үндсэн алхмуудаар дамжуулан хянаж болно. АХБ ба зээлдэгч нь зөвлөхийн сонгон 
шалгаруулалт бүрт урьдчилсан эсхүл дараа (түүврийн) хяналт тавих эсэхийг хэлэлцэн 
тохирч, төслийн худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгана. Хяналтын төрөл 
нь худалдан авах ажиллагааны эрсдэлийн түвшин, ижил төстэй ажилд зөвлөх сонгон 
шалгаруулсан талаарх гүйцэтгэгч байгууллагын бүртгэл, багцын үнэ өртгөөс хамаарна. 
Урьдчилан хянах тохиолдолд зээлдэгч хураангуй жагсаалт, техникийн болон санхүүгийн 
саналын үнэлгээ зэрэг холбогдох баримт бичгийг АХБ-нд гурав хүртэл удаа ирүүлэх 
шаардлагатай. Эдгээр гурван удаа хянуулахад шаардагдах хүсэлтийн жишиг маягтуудыг 
АХБ-ны цахим хуудаснаас авах боломжтой. Дараа хянах (түүврийн) тохиолдолд, 
холбогдох хяналт тавих горимын талаар түүвэрлэлтийн хэмжээ, хяналтанд хамруулах 
зөвлөх үйлчилгээний тендерүүд болон сонгосон худалдан авах ажиллагааны үйл явц 
зэрэг голлох мэдээллийн хамт төслийн худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд 
нарийвчлан зааж өгнө. Хяналтын төрөл, түүнд шаардагдах баримт бичгийн талаар 
дэлгэрэнгүйг “Худалдан авах ажиллагааны хяналт” зааварт тусгав.

1.15 Дараа хяналт (түүврийн)-ыг хэрэглэх тохиолдолд зээлдэгч нь АХБ-ны худалдан авах 
ажиллагааны үндсэн зарчим хангагдаж байгааг баталгаажуулах үүрэгтэй байна. Хэрэв 
дараа хяналтын үед тухайн зөвлөх үйлчилгээг худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд 
тусган, харилцан зөвшөөрсөн горимын дагуу худалдан аваагүй гэж АХБ үзсэн бол энэ нь 
уг зөрчилд хамаарах хувь хэмжээгээр зээл, тусламжийн гэрээний нөхцөлд заасны дагуу 
холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх үндэслэл болно. Журам үл мөрдөх, түүнийг 
тайлагнах, журам мөрдөөгүйн улмаас үүсэх үр дагаврын талаар дэлгэрэнгүйг “Худалдан 
авах ажиллагааны журмыг үл мөрдөх” зааварт тусгав.

1.16 Зөвлөх нь худалдан авах ажиллагаатай холбогдсон аливаа асуудлын талаарх ямарваа 
нэгэн асуулт эсхүл гомдлоо гүйцэтгэгч байгууллагад шууд хандан гаргах ёстой. Тайлбар 
өгөх ажиллагаа нь зөвхөн санал авах хүсэлт (САХ)-ийн дагуу хариу санал ирүүлсэн 
компанид хамаарна. Зээлдэгч нь худалдан авах ажиллагаатай холбогдсон аливаа 
гомдлыг зохих ёсоор хугацаанд нь ил тод, шударгаар шийдвэрлэх үүрэгтэй. Зээлдэгчийн 
гаргасан тайлбарыг хүлээн зөвшөөрөхгүй бол, эсхүл тавьсан асуултад зээлдэгч 
хариулаагүй бол уг зөвлөх нь АХБ-нд тайлбар авах хүсэлт эсхүл гомдол гаргахаар 
хандаж болно. Дэлгэрэнгүйг “Тендер шалгаруулалттай холбоотой гомдол” зааварт 
тусгав. 

2. Зээл- эсвэл буцалтгүй тусламжийн санхүүжилттэй төслийн эрхийг шилжүүлэх нь

1.17 Зээлдэгч нь онцгой тохиолдолд зөвлөх сонгох шалгаруулахад АХБ-ны тусламжийг 
хүсч болно. Тухайлбал, өндөр үнийн дүнтэй, нарийн иж бүрдэл бүхий худалдан авах 
ажиллагааг зохион байгуулахад гүйцэтгэгч байгууллагын чадавхи хүрэлцэхгүй байгаа 
эсхүл зохисгүй дарамт шахалтанд байх магадлалтай зэрэг тохиолдол байж болно. 
Энэ талаар худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө болон төслийн баримт бичиг 
(Ерөнхийлөгчид хүргэх тайлан ба зөвлөмж эсвэл төслийн удирдлагын гарын авлага 
зэрэг)-т өмнө нь тусгасан байх шаардлагатай байдаг. Аливаа эрх шилжүүлэх (мөн уг 
шилжүүлэх эрхийн хамрах хүрээ) нь гүйцэтгэгч байгууллагын чадавхийн түвшин болон 
бусад холбогдох асуудлаас хамаарч, тухайн нөхцөл байдлаас шалтгаална. Гэхдээ, 
гүйцэтгэгч байгууллага нь гэрээний хэлэлцээ хийх, гэрээнд гарын үсэг зурах, гэрээний 
удирдлагаар хангаж ажиллах үүрэгтэй байна. АХБ-наас зохих зөвшөөрөл авсан 
тохиолдолд зээлдэгч үүнийг зохицуулах талаар төслийн худалдан авах ажиллагааны 
төлөвлөгөөнд тусгах шаардлагатай.

Танилцуулга



3. Зөвлөх
1.18 Тухайлсан ажлыг сонирхож буй зөвлөх нь ажлын даалгавар (АД), гэрээний болон 

арилжааны гэрээний бусад нөхцөлүүдийг сайтар судалсан байх шаардлагатай ба 
оролцох сонирхлоо зохих журмын дагуу илэрхийлнэ. Хэрэв хураангуй жагсаалтад 
багтсан эсхүл хүсэлт хүлээн авсан бол тухайн зөвлөх нь шаардлага хангахуйц санал 
бэлтгэх ёстой ба зайлшгүй тохиолдолд өөр компанитай хоршин нэгдэх эсвэл хамтран 
түншлэх, ажлын талбайтай танилцах, баримт бичиг цуглуулах, чадвар бүхий баг 
бүрдүүлэх зэрэг ажлуудыг гүйцэтгэнэ. Зөвлөх нь САХ-ийн баримт бичигт хоёрдмол 
утгатай, орхигдуулсан эсхүл харилцан зөрчилдсөн шинжтэй аливаа нөхцөл, мөн зүй 
бус хориг тавьсан эсхүл ялгаварлан гадуурхсан заалтыг сонгон шалгаруулалтын горим, 
үнэлгээний шалгуурт нэн ялангуяа тусгасан байна гэж үзвэл энэ тухай гүйцэтгэгч 
байгууллагаас тодруулга хүсэх шаардлагатай. Түүнчлэн зөвлөх нь шаардлагад бүрэн 
нийцсэн саналыг холбогдох бүх бичиг баримтын хамт, САХ-д заасан санал хүлээн авах 
эцсийн хугацаанаас өмнө ирүүлэх үүрэгтэй байна. Эдгээр шаардлагыг биелүүлээгүй 
тохиолдол нь тухайн саналаас татгалзах үндэслэл болно.

Д. Зөвлөхийн удирдлагын системийг ашиглах нь

1.19 АХБ-ны Зөвлөхийн удирдлагын систем (ЗУС) нь онлайн мэдээллийн технологийн систем 
бөгөөд зээлдэгч түүгээр дамжуулан зөвлөх үйлчилгээний зарыг хүргэдэг. Зөвлөхүүд 
нь АХБ-ны зөвлөхийн өгөгдлийн санд бүртгүүлэх, улмаар зөвлөх үйлчилгээний 
тендерт оролцох сонирхлоо илэрхийлэхийн тулд ЗУС-ийг ашиглана. АХБ нь АХБ-ны 
хэрэгжүүлж буй зөвлөх үйлчилгээний сонгон шалгаруулалтын САХ түгээх, санал хүлээн 
авах, саналыг нээх, үр дүнг нийтлэхдээ ЗУС-ийг ашигладаг. Зээлдэгч ЗУС-ийг ашиглан 
олон улсын нээлттэй өрсөлдөөнт тендер шалгаруулалтын бүх зарыг IV дүгээр бүлэгт 
тодорхой тусгасны дагуу нийтэлдэг. Мөн зээлдэгч нь дотоодын нээлттэй өрсөлдөөнт 
тендер шалгаруулалтын болон худалдан авах ажиллагааны бусад аргын хувьд ЗУС-
ээр дамжуулан эсхүл цахим худалдан авах ажиллагааны бусад хүлээн зөвшөөрөгдсөн 
хэлбэрийг ашиглан зарлан мэдээлж болно. Дэлгэрэнгүйг ЗУС-ийн цахим хуудас6  болон 
“Цахим худалдан авах ажиллагаа” зааварт тусгав.

6  АХБ-ны Зөвлөхийн удирдлагын систем. http://cms.adb.org.
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II. Төлөвлөх

А. Ерөнхий зүйл

2.1 Тухайн худалдан авах ажиллагаа нь төслийн хөгжлийн зорилгыг хэрхэн дэмжих болон 
эрсдэлийн удирдлагын арга замын хүрээнд МҮЦ-ийг хэрхэн хангах зэргийг тусгах 
байдлаар төслийн худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг бэлтгэх нь зээлдэгчийн үүрэг 
байна. Төлөвлөгөөнд дараах зүйлсийг тусгана.
(i) хэрэв гүйцэтгэгч байгууллагын худалдан авах ажиллагааны чадавхийн үнэлгээ нь 

зөвлөх авч ажиллуулахтай холбоотой тохиолдолд болон урьдчилсан эсвэл дараа 
(түүврийн) хяналтыг хэрэглэхээр бол гүйцэтгэгч байгууллагын худалдан авах 
ажиллагааны чадавхийн үнэлгээний хураангуй дүгнэлт;

(ii) хэрэв нээлттэй, хязгаарлагдмал эсхүл шууд сонгон шалгаруулах зах зээлийн 
аргачлалыг төслийн хүрээнд зөвлөх авч ажиллуулахад бол, зөвлөх сонгон 
шалгаруулах аргын төрлүүдээс аль тохирохыг хэрэглэх, түүнчлэн дотоод эсхүл олон 
улсад зарлан мэдээлэх эсэх зэргийг тодорхойлох зорилгоор хийгдсэн зах зээлийн 
судалгааны хураангуй дүгнэлт;

(iii) хэрэв шаардлагатай бол урьдчилсан сонголт явуулах эсхүл хураангуй жагсаалт 
гаргах болон техникийн саналын төрлийг тусгасан байх;

(iv) төлөвлөж буй зөвлөх үйлчилгээ бүрийн хувьд АД-ын төсөл; мөн
(v) зөвлөх үйлчилгээ бүрийн хувьд зардлын төсөв.

2.2 Дээр дурдсан зүйлсийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг “Худалдан авах 
ажиллагааны стратеги төлөвлөлт” зааварт тусгав. Худалдан авах ажиллагааны 
төлөвлөгөөнд тусгах шаардлагатай мэдээлэл болох худалдан авах ажиллагааны эрсдэл 
ба зах зээлийн үнэлгээ болон АХБ-наас тавих урьдчилсан эсвэл дараа (түүврийн) 
хяналтын талаарх дэлгэрэнгүйг “Худалдан авах ажиллагааны эрсдэлийн ерөнхий хүрээ” 
зааварт дурдсан болно.

2.3 Гүйцэтгэгч байгууллага зөвлөх сонгон шалгаруулах хороо (ЗСХ)-г гурваас доошгүй 
гишүүнтэйгээр байгуулна. ЗСХ нь зөвлөх сонгож авах ажлыг хянаж, удирдан зохион 
байгуулна. ЗСХ-ны бүрэлдэхүүнд тавигдах үндсэн шалгуур үзүүлэлтэд тухайн ажилтны 
ажлын боломж, зохих туршлага, чадвар, мөн бусад гишүүдээс илүү ахлах албан 
тушаалтан байх зэргийг хамааруулж болно. Хэрэв шаардлагатай гэж үзвэл, гүйцэтгэгч 
байгууллага нь гаднаас мэргэжлийн дэмжлэг авахаар хүсэлт гаргаж болно. Харилцан 
зөвшилцсөн шийдвэрт хүрсэн тохиолдолд ЗСХ-ны шийдвэрийг эцсийн гэж үзнэ. Хэрэв 
ЗСХ нь нэгдмэл саналтай шийдвэрт хүрч чадахааргүй бол ахлагч нь ЗСХ-ны гишүүдийг 
төлөөлх эрх бүхий холбогдох захиралд уг асуудлаар хандан эцсийн шийдвэр гаргуулна. 
ЗСХ-ны гишүүн бүр нь АХБ-ны цахим хуудсанд байх “Ёс зүйн байдлын мэдэгдэл” жишиг 
маягтад гарын үсэг зурна. 



Б. Ажлын даалгавар

2.4 АД нь зөвлөх үйлчилгээний ажлын нэн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг байдаг. Үүнийг төслийн 
дизайн бэлтгэх болон худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх хүрээнд хийгдсэн зөвлөх 
үйлчилгээний хэрэгцээний үнэлгээнд тулгуурлан боловсруулдаг. АД-т тухайн ажлын 
онцлог, цар хүрээг тодорхойлж, зөвлөхийг удирдамжаар хангах ба тухайн зөвлөхийн 
ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх үндэс суурь нь болдог. Тухайлбал, хэрэв ажлын цар хүрээнд 
мэдлэг дамжуулах буюу сургах ажил орсон тохиолдолд АД-т тухайн зөвлөхийн хувьд 
нөөц бололцоогоо урьдчилан тооцох боломж олгох үүднээс, шаардагдах оюуны 
хөдөлмөр, сургалтанд хамрагдах оролцогчдын тоо, сургалтын хөтөлбөрийн үргэлжлэх 
хугацаа болон бусад  холбогдох шаардлага (сургалтын агуулга, онцлогт нийцүүлэн, 
материалыг өөрчлөх) зэрэг мэдээллийг зааж өгнө. Түүнчлэн АД-т хийгдэх ажилд 
хамаарах зайлшгүй шаардлагатай аливаа үйлчилгээ, судалгаа, болон хүлээгдэж буй гарц 
бүтээгдэхүүн (тайлан, өгөгдөл мэдээллийн сан гэх мэт) зэргийг жагсаан тусгасан байна.

2.5 АД нь ялангуяа нарийн төвөгтэй иж бүрдэл ажил шаардсан тохиолдолд зөвлөхийн 
зүгээс өөрийн аргазүй, ажлын хөтөлбөрийг санал болгох боломж олгоход хүрэлцэхүйц 
уян хатан байдлыг хангасан байвал зохино. Мөн АД-т зээлдэгчийн зүгээс зөвлөхөд 
гаргаж өгөх дэмжлэг туслалцаа, материал, өгөгдөл мэдээ, тайлан зэргийг (шаардлагатай 
бол) дурдаж тусгана.

2.6 Нийтлэг АД-ын хувьд дараах зүйлсийг зайлшгүй тусгасан байна. Үүнд:
(i) зөвлөх ажлын зорилго (зорилгод нийцсэн байх заалтыг харах);
(ii) төслийн тухай үндсэн мэдээлэл;
(iii) зөвлөх ажлын зорилт (эдгээр зорилт нь төслийн нийт зорилттай хэрхэн уялдаж, 

нэмэр болох талаар тусгах);
(iv) зөвлөх үйлчилгээний хамрах хүрээ;
(v) ажлын дэлгэрэнгүй гарц (шаардлагатай бол чанарын зохих стандартыг тусгах);
(vi) ажлын гол хуваарь, үе шаталбарууд ба тайланд тавигдах шаардлага;
(vii) зөвлөх үйлчилгээнд хамааралтай холбогдох суурь мэдээлэл, материал;
(viii) гэрээ байгуулах эрх олгохоос өмнө захиалагчаас зөвшөөрснөөр өөрчилж болох 

багийн урьдчилсан бүрэлдэхүүн, болон голлох мэргэжилтнүүдэд тавигдах чадварын 
шаардлагууд;

(ix) зээлдэгчийн зүгээс үзүүлэх дэмжлэг, холбогдох ажилтан болон тоног төхөөрөмжөөр 
хангах эсэх (хэрэв байгаа бол); мөн

(x) ажлын үргэлжлэх хугацаа, байршил болон бусад холбогдох мэдээлэл зэрэг орно.

2.7 АД нь ихэвчлэн тухайн ажлын онцлогт нийцсэн байдаг ба гол төлөв төслийн (тухайн 
сектор хариуцсан) мэргэжилтнүүдээс өгөх удирдамжийг баримтлан, зээлдэгчийн зүгээс 
дэлгэрэнгүй хяналт тавьж байхыг шаардсан байдаг. АД-ын хоёр үндсэн төрөл байдаг. 

1. Гүйцэтгэл– буюу Гарцад-Суурилсан Ажлын Даалгавар

2.8 Гарцад-суурилсан АД-т зээлдэгч нь хүлээгдэж буй гарц буюу үр дүнг тодорхойлох ба 
гэхдээ түүнд хүрэх аргачлал, орцын талаар зөвлөхөд зааварчилгаа өгөхгүй. Энэ төрлийн 
АД-т шаардагдах албан тушаал бүрийг тодорхой зааж өгөхөөс илүүтэйгээр гарц буюу 
үр дүнд түлхүү ач холбогдол өгөх ба уригдсан компанид саналаа бэлтгэх болон хамгийн 
оновчтой байдлаар багаа бүрдүүлэхэд уян хатан боломж олгодог. Гүйцэтгэлд суурилсан 
АД нь ажлын гарцыг тодорхойлоход түлхүү анхаарах ба ингэхдээ, хэрэв шаардлагатай 
бол урьдчилан тогтоосон орцын шаардлагын талаар бага зэрэг тусгадаг. Энэ тохиолдолд 

8 АХБ-ны зээлдэгчийн хариуцах зөвлөх үйлчилгээ



хураангуй жагсаалтад орсон зөвлөхүүд нь гэрээг гүйцэтгэх үүднээс өөрсдийн хамгийн 
сайн арга барил, аргазүйг чөлөөтэй санал болгох боломжтой байдаг ба тоо хэмжээ, 
агуулга, ур чадвар, мэргэжилтнүүдийн хүн-сарын хуваарь болон бусад шаардагдах 
орцыг тодорхойлж өгдөг. Зөвлөхийг сонгон шалгаруулах үед ийм төрлийн АД-ыг гол 
төлөв хялбарчилсан эсхүл бүрэн техникийн саналд хэрэглэдэг. Гүйцэтгэлд суурилсан АД 
нь дор дурдсан ажилд илүү тохиромжтой байдаг. Тухайлбал:
(i) хүсч буй гарцууд нь ойлгомжтой, сайтар тодорхойлогдсон бол;
(ii) аливаа этгээдийн техникийн, салбарын ба/эсхүл тухайн улсын талаар нарийн 

мэргэшсэн байдал, туршлага нь инновацийн ба/эсхүл эдийн засгийн аргаар уг 
зөвлөх үйлчилгээний зорилгыг хангаж чадахуйц байгаа бол;  эсхүл

(iii) зөвлөх үйлчилгээ нь зээлдэгчийн хувьд түүний дотоод мэргэшсэн байдал 
хангалтгүй эсвэл хүрэлцээгүй салбарт хамаарч байгаа бөгөөд зээлдэгч нь төслийн 
зорилгыг хангахуйц ажлын арга барил, аргазүйн боломжит хамгийн өргөн 
сонголттой байхыг хүсч буй зэрэг болно.

2. Нийцэл– буюу Орцод-Суурилсан Ажлын Даалгавар

2.9 Хугацаанд-суурилсан АД-ын хувьд зээлдэгч нь зөвлөхөд гарцыг хангах аргачлалын 
талаар зааварчилгааг өгдөг. Эдгээр нь зээлдэгчийн зүгээс ажлын агуулга болон 
хүлээгдэж буй үр дүнг нарийвчлан тодорхойлох, мөн шаардагдах мэргэжилтний чадвар, 
тоо, мэргэжилтэн бүрийн хүн-сар зэрэг шаардагдах орцын талаар дэлгэрэнгүй хуваарь 
гаргах боломжтой тохиолдолд хамаарна. Үүнийг зөвхөн зээлдэгчийн хувьд зөвлөх 
үйлчилгээг амжилттай гүйцэтгэхэд шаардагдах орцыг хамгийн боломжит байдлаар буюу 
түүний онцлог, тоо хэмжээг нарийн тодорхой тооцоолж чадах тохиолдолд, түүнчлэн хэд 
хэдэн ялгаатай арга барил эсхүл арга зүйг харгалзан авч үзэх нь онц ач холбогдолгүй 
байх үед л хэрэглэх боломжтой байдаг. Ийм АД-ыг ихэнхдээ намтарын эсхүл 
хялбарчилсан техникийн саналыг ашиглан зөвлөхийг сонгон шалгаруулахад хэрэглэдэг.7  
Ийм АД-ыг мөн зөвлөх хувь хүнийг сонгон шалгаруулахад хэрэглэж болно.

В. Зардлын тооцоо ба төсөв

2.10 АД-ыг зохих байдлаар тодорхойлж дуусмагц зээлдэгч нь тухайн зөвлөх ажлын зардлын 
тооцоог бэлтгэдэг. Зээлдэгч нь зардлын тооцоог бэлтгэхдээ шаардагдах зөвлөхийн 
төрлийг тооцох, нэн ялангуяа орцод-суурилсан АД-ыг ашиглах үед тэдгээр зөвлөхийг 
ажиллуулахаар төлөвлөж буй цагийн тооцоог дор дурдсан зардлын төрлөөр зөвлөх 
бүрийн гүйцэтгэх нарийвчилсан ажил үүрэгт хамааруулан гаргадаг. Ихэнх тохиолдолд 
зардлын тооцоо нь ажлын хөлс ба бусад зардал (БЗ)-ыг хамрах бөгөөд өрсөлдөх 
зардал (нөхцөлт зардлыг оролцуулахгүйгээр)-д орохоос гадна оролцогчийн санхүүгийн 
саналд үнэлэгддэг. Гарцад-суурилсан АД-ын хувьд, зээлдэгч нь зардлын дэлгэрэнгүй 
тооцоог мөн адил бэлтгэхдээ төсөөлж буй төслийн багийг ашиглан хүсч буй гарцад 
хүрэхэд шаардагдах зардлын талаар өөрсдийн туршлагад тулгуурлан тооцоолно. Эдгээр 
зардлын тооцоог тендерт оролцогчдод мэдэгдэх ёсгүй бөгөөд тендерт оролцогчдын 
санхүүгийн саналыг үнэлэхэд сонгон шалгаруулалтын төсөвт өртөг болгон ашиглаж 
болно.

7 АХБ. Бизнес боломжууд. Зөвлөх үйлчилгээний баримт бичгүүд. 
https://www.adb.org/site/business-opportunities/operational-procurement/consulting/documents#loans.
Энэхүү цахим хуудаснаас намтрын, хялбарчилсан ба бүрэн техникийн саналуудын нарийвчилсан болон хураангуй жишиг маягтыг авч 
болно.
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2.11 Компанийг авч ажиллуулахад ажлын хөлс ба БЗ-аас гадна байнга хэрэглэгддэг бусад 
томоохон зардлын төрөлд “нөхцөлт зардал”-ыг оруулж болно. 

 Энэ нь сургалт, семинар, хурал, судалгаа болон тоног төхөөрөмжийн зардал зэрэг 
зээлдэгчийн хувьд зардлын тооцоог аль болох бодитой, нарийвчлан гаргаж чадах 
зардлуудыг хамарч болно. Нөхцөлт зардлыг өрсөлдөх бус үнэ гэж үзэн, өрсөлдөх 
санхүүгийн саналын үнэлгээнд харгалзахгүй ба түүний хэмжээг гэрээний эцсийн хэлэлцээ 
хийх үед, түүнчлэн гэрээний хэрэгжилтийн явцад нэмж, эсвэл хасч болно.

2.12 Ажлын хөлс, БЗ, нөхцөлт зардлаас гадна зардлын тооцоонд магадлашгүй зардлыг 
(гол төлөв нийт зардлын тооцооны 5-10% байдаг) оролцуулан тооцдог. Магадлашгүй 
зардалд хуваарилсан үнийн дүн нь төсөвт өртгийн дүн нэмэгдэх, мөн хэрэв гадаад 
валютаар төлбөр хийхээр төлөвлөж байгаа бол валютын ханшийн хэлбэлзлийн улмаас 
бодит зардал гарах үед эдгээр зардлыг төлөх дүн байдаг.

2.13 Ажлын  хөлс, БЗ, нөхцөлт зардлыг АД болон төслийн байршлын хувьд өмнө нь 
хэрэгжсэн, ижил төстэй ажлын өртөгт суурилан аль болох боломжит хэмжээнд 
нарийвчлан тооцоолж болно.

Г. Мэргэжилтний эсхүл ажиллах хүчний хуваарь

2.14 Орцод-суурилсан АД-ын хувьд, хуваарьт ажлыг гүйцэтгэж дуусгахад шаардагдах 
хугацааг АД-т тусгахдаа тухайн ажил үүргийг хэрэгжүүлэх логик дарааллыг сайтар 
харгалзан тодорхойлно. Шаардагдах хугацааг тухайн зөвлөх үйлчилгээний үргэлжлэх 
нийт хугацаанаас хамааруулан өдөр, долоо хоног, сар эсхүл жилээр илэрхийлж болно.

2.15 Төлөвлөж буй зөвлөх үйлчилгээнд хамаарах мэргэжилтний буюу ажиллах хүчний 
урьдчилсан хуваарийг гүйцэтгэх ажлын хувьд тооцоолж буй хэрэгжүүлэх дараалал, 
хугацаа зэргийг харгалзан боловсруулах боломжтой юм. Гарцад-суурилсан АД-ын 
хувьд дээрх байдлаар боловсруулах шаардлагагүй байж болох хэдий ч зээлдэгч нь 
зарим тооцоог зөвлөхийн санал болгосон хуваарийг үнэлэхэд ашиглах үүднээс мөн 
адил бэлтгэх ёстой байдаг. Урьдчилсан хуваарийг сайжруулах боломжтой ба нийт 
болон холбогдох мэргэжилтэн тус бүрийн хувьд төлөвлөж буй АД-т заасан гүйцэтгэх 
ажлуудтай уялдуулан эцсийн хуваарьт мөн адил тусгаж болно. Нэгэнт эцэслэсэн 
тохиолдолд зээлдэгч болон нэгд-эрэмбэлэгдсэн зөвлөх нь мэргэжилтний буюу ажиллах 
хүчний хуваарийг гэрээний хэлэлцээ хийх үед харилцан зөвшөөрнө. 
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  III. Сонгон шалгаруулах ба гэрээ 
байгуулах арга

3.1 Зөвлөх үйлчилгээний сонгон шалгаруулалтын зорилго нь тухайн үйлчилгээнд холбогдох 
чанар ба үнийг хамгийн зөв зохистойгоор хослуулах байдлаар МҮЦ-ийг хангахад 
оршдог. Үүнийг хураангуй жагсаалтад хамрагдсан зөвлөх компаниудын дунд саналын 
чанар ба зардалд суурилсан сонгон шалгаруулалтын зорилгоор, эсхүл чадварын 
шаардлага хангасан зөвлөх хувь хүмүүсийн дунд нээлттэй өрсөлдөөнийг өрнүүлэх 
замаар олж авна.

А. Зөвлөх компани

3.2 Зөвлөх компанийн хувьд нээлттэй өрсөлдөөнт тендер шалгаруулалт (НӨТШ)-ын 
хүрээнд зөвшөөрсөн өрсөлдөөнт сонгон шалгаруулалтын таван арга байдаг (Хүснэгтийг 
үзнэ үү). Зээлдэгч төлөвлөлтийн шатанд АД-ын төсөл, боломжит төсөвт өртөг, сонгон 
шалгаруулах болон хэрэгжүүлэхээр тооцоолж буй цаг хугацааны боломж зэргийг 
үндэслэн хамгийн тохиромжтой байх сонгон шалгаруулалтын аргыг тодорхойлох 
шаардлагатай байдаг.

Сонгон шалгаруулах арга Шинж агуулга

Чанар ба үнэд суурилсан 
сонгон шалгаруулалт

Саналын чанар ба үйлчилгээний өртөгт суурилан үнэлдэг. Шалгарсан 
зөвлөх компани нь урьдчилан тодорхойлсон чанар ба үнийн 
харьцааг үндэслэн, чанар ба үнийн хамгийн сайн хослолыг нотлох 
шаардлагатай. (тухайлбал, 90:10, 80:20; 70:30, 50:50).

Чанарт суурилсан сонгон 
шалгаруулалт

Техникийн саналын чанарт суурилан үнэлдэг. Хамгийн өндөр 
техникийн оноо авсан зөвлөх компанитай санхүүгийн саналын талаар 
хэлэлцээ хийдэг.

Тогтмол төсвийн сонгон 
шалгаруулалт

Хамгийн өндөр техникийн оноо авсан зөвлөх компанийн хувьд 
санхүүгийн санал нь заасан төсөвт багтаж байгаа тохиолдолд тендерт 
шалгарна.

Бага үнийн сонгон 
шалгаруулалт

Зөвлөх компанийн техникийн чадварын шаардлагыг үнэлнэ. Шаардлага 
хангасан бөгөөд хамгийн бага үнийн санал ирүүлсэн зөвлөх компани 
тендерт шалгардаг.

Зөвлөхийн чадварт суурилсан 
сонгон шалгаруулалт

Зээлдэгчийн зарлан мэдээлсэн урилгын хариуд зөвлөх компанийн 
ирүүлсэн сонирхлоо илэрхийлэх мэдэгдэлд дэлгэрэнгүй тодорхойлж 
тусгагдсан чадварын мэдээлэлд суурилсан үнэлгээ хийнэ.

Хүснэгт: Зөвлөх компанийг сонгон шалгаруулах арга

Эх сурвалж: Азийн Хөгжлийн Банк.



3.3 Чанар нь зөвлөх үйлчилгээний хувьд харгалзах үндсэн хүчин зүйл байдаг. Үзүүлэх 
үйлчилгээний онцлог болон зарцуулах оюуны хөдөлмөрийн зэрэглэлээс хамаарч, 
шаардагдах чанарын түвшинг үнээс илүүтэйгээр үнэлгээнд харгалзан үзнэ. Зөвлөх 
үйлчилгээний багцыг төлөвлөхдөө зээлдэгч нь хамгийн тохиромжтой үнэлгээний аргыг 
сонгох шаардлагатай. 1 дүгээр хавсралтад өрсөлдөөнт сонгон шалгаруулалтын арга тус 
бүрийн талаар товч мэдээллийг өгсөн болно. Ерөнхий гэрээний дагуу зөвлөх компанийг 
сонгон шалгаруулах бол “Зөвлөх үйлчилгээний ерөнхий гэрээ” зааврыг үзнэ үү.

3.4 Сонгон шалгаруулалтын таван аргын дагуу явуулах НӨТШ нь зөвлөхийг сонгоход түлхүү 
хэрэглэгддэг хэлбэр юм. Энэ нь сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт (СИХ)-ийг ашиглан 
эрх бүхий, бүх боломжит тендерт оролцогчдод зээлдэгчийн шаардлагыг хугацаанд 
мэдэгдэж, чадварын шаардлага хангасан тендерт оролцогчдоос санал авах замаар 
МҮЦ-ийг хангана.

3.5 Эрх бүхий, шаардлага хангасан боломжит тендерт оролцогчдын тоо хязгаарлагдмал 
байх зэрэг онцгой тохиолдолд зээлдэгч зөвлөх үйлчилгээний зарыг нийтэд зарлан 
мэдээлэх шаардлагагүй байж болох ба зах зээлд нэгэнт танигдсан, боломжит тендерт 
оролцогчдын жагсаалтад багтсан этгээдийг саналаа ирүүлэхээр урьж болно. Ийм 
процессийг хязгаарлагдмал өрсөлдөөнт тендер шалгаруулалт гэдэг.

Б. Зөвлөх хувь хүн

3.6 Зөвлөх хувь хүнийг нээлттэй, хязгаарлагдмал эсхүл шууд гэрээ байгуулах аргаар сонгон 
ажиллуулж болно. Зөвлөх хувь хүнийг шалгаруулах ажиллагааг тухайн ажлын онцлог 
байдлаас хамааран хамгийн өндөр үр дүнтэй, үр ашигтай байх үед зохион байгуулдаг. 
Нэг төслийн хувьд зөвлөх компаниар дамжуулан мэргэшсэн багийг авахгүйгээр, таваас 
дээш тооны зөвлөх хувь хүнийг авч ажиллуулах явдлыг тэдний ажлын гүйцэтгэлийг 
хянах, удирдлагаар хангахад бодитой бэрхшээлтэй байдаг шалтгааныг үндэслэн үл 
зөвшөөрнө. Зөвхөн тэдгээр зөвлөхийг сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах, зарцуулалт 
хийх, чиглүүлэх болон удирдлагаар хангах зэрэгт төсөвлөсөн нэмэлт зарцуулалтаас илүү 
их үр ашигтай байх боломжтой гэж нотолсон тохиолдолд таваас дээш тооны зөвлөх 
хувь хүнийг авч ажиллуулах явдлыг хүлээн зөвшөөрнө. Ерөнхий гэрээний дагуу зөвлөх 
хувь хүнийг сонгон шалгаруулах бол “Зөвлөх үйлчилгээний ерөнхий гэрээ” зааврыг үзнэ 
үү.

3.7 Зөвлөх хувь хүнийг шалгаруулахаар зарласан СИХ-д дэлгэрэнгүй АД-ыг оруулах бөгөөд 
хураангуй жагсаалт гаргах болон нэр дэвшигч этгээдийг эцэслэн сонгоход мөрдөх 
шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлж өгнө. Зарлал эсхүл урилгын дагуу СИХ-д хариу 
сонирхлын илэрхийлэл (СИ) ирүүлсэн оролцогчдоос хамгийн сайн зөвлөхийг сонгон 
шалгаруулна.

3.8 Зөвлөх хувь хүнийг сонгон шалгаруулахад баримтлах үнэлгээний горим нь зөвлөх 
компанийг сонгох шалгаруулахаас илүү хялбар байхаас гадна хурдан шуурхай 
байдлыг хангадаг. Зөвлөх хувь хүнийг тухайн хүний мэдлэг чадвар, туршлагад нь 
үндэслэн сонгон ажиллуулдаг. Сонгон шалгаруулалтыг тухайн төслийн худалдан авах 
ажиллагааны төлөвлөгөөнд зөвшөөрсөн тохиолдолд гол төлөв зээлдэгч улсын дотоодын 
горимын дагуу зохион байгуулдаг. 
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В. Шууд гэрээ байгуулах

3.9 Онцгой нөхцөл байдлын үед, мөн энэ нь зөвхөн зорилгод бүрэн нийцсэн бөгөөд МҮЦ-
ийн үндэслэлтэй бол 2017 оны худалдан авах ажиллагааны журмын 2.17 дугаар зүйлд 
заасны дагуу шууд гэрээ байгуулж (нэг эх үүсвэрээс сонгон шалгаруулах буюу НЭС гэж 
мөн нэрлэдэг) болох ба дараах нөхцөлийг тусгасан байдаг. Тухайлбал:
(i) тухайн ажлын хувьд зөвхөн нэг зөвлөх чадварын шаардлага хангасан эсхүл илүү 

онцлох үнэ цэнэ бүхий туршлагатай байх;
(ii) тухайн зөвлөх үйлчилгээний ажил үүрэг нь уг зөвлөхийн өмнө хэрэгжүүлсэн ажлын 

шууд үргэлжлэл байх, ийнхүү цааш ажлаа үргэлжлүүлэх нь шинээр өрсөлдөөн 
зарлахаас илүүтэй давуу байдал үүсгэх нь илэрхий байх;

(iii) маш бага хэмжээний зөвлөх үйлчилгээ буюу ерөнхийдөө төсөвт өртөг8  нь 
$100,000-аас хэтрээгүй байх; мөн

(iv) байгалийн гэнэтийн гамшиг тохиолдсон үед яаралтай арга хэмжээ авах 
шаардлагаар зөвлөхийг дайчлан ажиллуулах зайлшгүй шаардлага үүссэн онцгой 
тохиолдол зэрэг болно.

3.10 Шууд гэрээ байгуулахад зээлдэгч шударга, ил тод байдлыг хангах ёстой, ба (i) 
үнийн хувьд ижил төстэй ажлын зах зээлийн ханштай уялдсан, бодитой байх, (ii) 
өрсөлдөөнт аргаас зайлсхийх зорилгоор зөвлөх гэрээний үнийг жижиглэн хуваагаагүйг 
баталгаажуулсан горимыг баримтлах үүрэгтэй.9  Санхүүгийн асуудлын талаар гэрээний 
хэлэлцээг нарийвчлан явуулахын тулд ажиллах хүчний хуваарь болон санал болгож буй 
мэргэжилтнүүдийн мэдээлэлд холбогдуулан зээлдэгчид бүрэн мэдээлэл өгсөн эсэхийг 
бататгах зорилгоор намтрын техникийн санал ирүүлэхийг НЭС аргын дагуу сонгогдсон 
компаниудаас шаарддаг.

Д. Гэрээний төрөл

3.11 Дээр товч дурдсан сонгон шалгаруулах аргад хамаарах хугацаанд-суурилсан, нийт 
үнийн, ерөнхий, үндсэн цалин буюу магадлашгүй ажлын хөлс, гүйцэтгэлд-суурилсан 
гэрээ зэрэг гэрээний өөр төрлүүд байдаг. Зээлдэгч тухайн ажлын онцлогоос хамааран 
хамгийн тохиромжтой гэрээний загварыг сонгодог. Гэрээний зохистой хэлбэрийг 
сонгоход дараах хүчин зүйлсийг харгалзан үзэх шаардлагатай. Тухайлбал:
(i) ажлын агуулга ба үргэлжлэх хугацаа,
(ii) гарц буюу бүтээгдэхүүний агуулга ба чанарыг аль болох тодорхой, тоон утгаар 

илэрхийлж болох түвшин,
(iii) талуудын хооронд үүсч болох эрсдэлийг хуваарилах,
(iv) гүйцэтгэлийн чанар болон заасан хугацаанд үйлчилгээ үзүүлсэн эсэхээс хамааран 

онцгой урамшуулал олгох эсхүл торгууль ногдуулах хэрэгцээ байгаа зэргийг 
харгалзана. 

8 Гэрээний эрхийг өрсөлдөөнгүйгээр олгоход энэ шалгуурыг дангаар нь хэрэглэхэд хангалтгүй юм. Босго үнийг ($100,000-аас доош) 
тогтоохдоо холбогдох ажлын агуулга ба нарийн иж бүрдэл байдлыг харгалзан, тухайн сонгон шалгаруулалтад нийцүүлэн, АХБ-тай 
зөвшилцөнө.

9 Өмнө нь шууд гэрээ байгуулан авч ажиллуулсан бүх зөвлөхийн жагсаалтыг тодорхой хугацаанд үечлэлтэйгээр (улирал тутам байх 
нь илүү тохиромжтой) англи хэл дээр гардаг сонин эсхүл чөлөөтэй хандах боломжтой цахим хуудсанд нийтэлсэн байх ёстой. Уг 
нийтлэлд зөвлөхийн нэр, гэрээний үнийн дүн, хэрэгжих хугацаа зэрэг мэдээлэл болон тухайн ажлын хамрах хүрээг хураангуйлан тусгах 
шаардлагатай.
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IV. Горим

А. Зөвлөх компани

1. Зарлан мэдээлэх

4.1 АХБ-ны зээл, буцалтгүй тусламж эсхүл АХБ-наас захиран зарцуулдаг сангаас бүхэлд 
нь эсхүл хэсэгчилсэн санхүүжүүлж буй, олон улсад зарлан мэдээлэх нь тохиромжтой 
буюу шаардлагатай байгаа бөгөөд НӨТШ-ын аргаар сонгон шалгаруулах бүх зөвлөх 
ажлыг Зөвлөх үйлчилгээ авах зар (ЗҮАЗ)10-ыг ашиглан АХБ-ны ЗУС-д, мөн АХБ-наас энэ 
шаардлагыг хангалттай үндэслэлээр хэрэгсэхгүй гэж үзсэнээс бусад онцгой тохиолдолд 
зээлдэгч улсын холбогдох цахим хуудсанд (эсхүл англи хэл дээр хэвлэгддэг үндэсний 
хэмжээний нэг сонинд, хэрэв байгаа бол) нээлттэй зарлан мэдээлэх ёстой.

4.2 Дотоодын зөвлөх үйлчилгээний салбарын мэргэшсэн зөвлөхүүд уг үйлчилгээг 
үзүүлэх хангалттай боломжтой байгаа (мөн гадаадын оролцогчдын сонирхол 
буюу өрсөлдөөнийг татах боломжгүй байх магадлалтай), НӨТШ-ын аргаар сонгон 
шалгаруулах бүх зөвлөх ажлыг үндэсний хэмжээний сонин, албан ёсны сэтгүүл, 
чөлөөтэй хандах боломжтой олон нийтийн цахим хуудсанд нийтэлж болно. Ийм 
үндэсний НӨТШ нь ихэнхдээ бага өртөг бүхий ажилд хамаардаг. Эдгээр дотоодын аль ч 
зөвлөх ажлын хувьд ЗҮАЗ-ыг ашиглан АХБ-ны ЗУС-д зарлан нийтлэхийг илүү чухалчлан 
үздэг. Хязгаарлагдмал өрсөлдөөнт тендер шалгаруулалтын болон шууд гэрээ байгуулах 
эсхүл НЭС-ын үед зар мэдээг нийтлэх шаардлагагүй байх ба холбогдох нэр бүхий 
компаниудаас урилгын дагуу СИ-ийг ирүүлэхийг хүсч болно.

2. Сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт

4.3 СИХ-ийн дагуу тендерт оролцогчдыг урьдчилан сонгох ба хураангуй жагсаалт гаргах 
горимыг зээлдэгчийн хариуцах бүх худалдан авах ажиллагаанд ашиглаж болох ба 
ерөнхийдөө зөвлөх үйлчилгээг сонгон шалгаруулахад11  илүү түлхүү ашиглахыг зөвлөдөг. 
ЗҮАЗ-ын хүрээнд СИХ нь ойлгомжтой, тодорхой байх ёстой. СИХ нь хамгийн багадаа, 
тухайн нөхцөл байдлаас хамааран орцод- эсхүл гарцад-суурилсан зөвлөх үйлчилгээний 
АД-ын төсөл, мөн ихэнхдээ зөвлөх үйлчилгээнд хуваарилсан төсөв зэргийг агуулсан 
байх ёстой. Сонгон шалгаруулалт нь сонирхсон зөвлөхүүдэд СИ-ийг ирүүлэхэд нь 
хүрэлцэхүйц хугацаа олгох ёстой. Гол төлөв ЗҮАЗ-ын жишиг маягтыг ашигладаг.

10 ЗҮАЗ-ыг нийтлэхдээ хэрэгжүүлэгч байгууллага нь АХБ-ны csrn@adb.org хаягт цахим захиаг бүх холбогдох дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт 
илгээн бүртгүүлэх ёстой. ЗҮАЗ-ын жишиг маягтыг байнга ашиглах ба хэрэгжүүлэгч байгууллагын хэрэглэгчийн бүртгэл нэгэнтээ нээгдсэн 
бол ЗҮАЗ-ыг нийтэлж болно. Хэрэгжүүлэгч байгууллага нь ЗУС/ЗҮАЗ-д хандах эрхийн аюулгүй байдлыг хамгаалах үүрэгтэй байна.

11 Чадварт суурилсан сонгон шалгаруулалт (ЧСС)-ын үед хураангуй жагсаалт гаргахгүй. ЗҮАЗ-д дэлгэрэнгүй СИ-ийг ирүүлэхэд хэрэглэх 
үндсэн шаардлагууд, хамгийн чадвартай компанийг тодорхойлоход шаардагдах шалгуурыг зааж өгнө. Хамгийн чадвартай компанийг 
техникийн ба санхүүгийн саналаа хамтад нь ирүүлэхийг хүсч, улмаар гэрээний хэлэлцээ хийнэ.



4.4 Өндөр үнэтэй гэрээний хувьд зарлах хугацаа нь бүх СИ-ийг цахим хэлбэрээр үнэлэхийн 
тулд ЗУС зэрэг цахим аргыг ашиглах бол хуанлийн 15 хоногоос багагүй, бусад 
тохиолдолд хуанлийн 30 хоног байна. Бага үнэтэй гэрээний хувьд эсхүл ажлыг нэн 
даруй эхлүүлэх шаардлагатай байгаа (онцгой байдал зэрэг) нөхцөлд хэрэв СИ-ийг (ЗУС 
зэрэг) цахим систем ашиглан хүргүүлж байгаа бол хамгийн багадаа хуанлийн 7 хоног 
байна.

4.5 ЗҮАЗ-д аливаа тодруулга эсхүл нэмэлт өөрчлөлтийг бичгээр, цахим ба бусад хэлбэрээр 
баримтжуулах ёстой. Хэрэв зээлдэгч ЗУС-ийг ашиглаж байгаа бол ЗҮАЗ-ын агуулгыг 
мэдэгдэлд засвар оруулан өөрчлөх боломжтой. Цахим хэлбэрээр сонирхол илэрхийлсэн 
бүх зөвлөх уг өөрчлөлтийн тухай мэдэгдлийг хүлээн авах ба өөрийн СИ-ээ нэг бол 
өөрчилж эсхүл цуцалж болно. СИ-ийг хүлээн авах эцсийн хугацаанаас өмнө шаардлага 
хангасан, хангалттай тооны СИ хүлээж аваагүй нөхцөлд зээлдэгч хугацаа хоцорсон СИ-
ийг хүлээн авах эсэхээ өөрөө шийднэ. Мөн зээлдэгч хэрэв шаардлагатай бол ЗҮАЗ-ын 
хугацааг сунгах эсхүл дахин зарлах боломжтой байна.

4.6 Тухайн ажлыг гүйцэтгэхээр ирүүлсэн СИ-үүдээс компанийн хураангуй жагсаалтыг 
гаргахад ашиглах үндсэн зорилтот шалгуурыг ЗҮАЗ-д зааж өгнө. Ийм шалгуурт 
техникийн чадамж, тухайн улсын ба/эсхүл салбарын туршлага, удирдлагын ба зохион 
байгуулалтын хувьд чадвартай эсэх болон ЗҮАЗ-д заасан бусад шалгуур (ижил төстэй 
зөвлөхийн гэрээ хэрэгжүүлсэн туршлага гэх мэт) зэрэг орно.

4.7 Хэрэв түншлэл СИ-ийг ирүүлэх бол ийнхүү түншилж буй тухай санамж бичиг ирүүлэх 
ёстой ба түншлэлийн нэрийн өмнөөс бизнесийн бүх үйл ажиллагааг явуулах эрх бүхий 
толгой этгээдийг тодорхойлж, хэрэв хураангуй жагсаалтад орвол шаардсан нөхцөл 
бүхий түншлэлийн гэрээг ирүүлэхээ баталгаажуулсан байна. Хэрэв тухайн этгээд нь 
туслан гүйцэтгэгч зөвлөхүүдтэй хамтрах хүсэл сонирхолтой байгаа бол уг санамж 
бичгийг ирүүлэх шаардлагагүй.

3. Хураангуй жагсаалт гаргах

4.8 Өмнө дурдсанаар, гүйцэтгэгч байгууллага СИХ-ийг ЗҮАЗ-ын хэлбэрээр зарлах ба 
түүнд тендерт оролцогчийн хураангуй жагсаалт гаргахад ашиглах шалгуурыг тусгана. 
Гүйцэтгэгч байгууллага хураангуй жагсаалтад хамрагдах тендерт оролцогчийн тоог 
хязгаарлаж болох ба зорилго бүхий ийм шалгуурыг ЗҮАЗ-д зааж өгнө. Ингэж хязгаарлах 
нь шударга өрсөлдөөнийг өрнүүлэхээс татгалзах нөхцөл болох ёсгүй. Хураангуй 
жагсаалтад хамрагдсан зөвлөх компаниудыг САХ-ийн дагуу тендерээ ирүүлэхээр урина. 
САХ нь шаардлагатай бүх баримт бичиг, маягтыг агуулсан байна.

4.9 НӨТШ-ын үед хураангуй жагсаалтад орох компанийн боломжит тоог ЗҮАЗ-т заасан 
нөхцөлөөс хамааран, шударга өрсөлдөөнийг алдагдуулахгүйгээр хязгаарлаж болно. 
Гүйцэтгэгч байгууллага хураангуй жагсаалт гаргахдаа эрх бүхий бус, эсвэл уг салбарын 
мэдлэг чадвар, туршлагагүй зэрэг ажлын үндсэн шаардлага хангаагүй этгээдийг 
шигших үүднээс эхлээд СИ-ийг урьдчилан хянана. Ийнхүү анхлан шигшилт хийсний 
үр дүнд “сайжруулсан” урт жагсаалтыг гаргаж авна. Улмаар гүйцэтгэгч байгууллага 
ЗҮАЗ-д дэлгэрэнгүй заасан гол шалгуурыг ашиглан уг сайжруулсан урт жагсаалтад илүү 
нарийвчилсан үнэлгээ хийж, хураангуй жагсаалтыг гаргана.
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4. Санал авах хүсэлт

4.10 Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд өөр баримт бичиг ашиглахаар зааснаас 
бусад тохиолдолд хэрэгжүүлэгч байгууллага АХБ-наас гаргасан жишиг САХ-ийг 
ашиглан, сонгон шалгаруулалтад зориулсан САХ-ийг бэлтгэнэ. САХ нь зөвлөхөд өгөх 
зааварчилгаа, тухайн ажилд хамаарах өгөгдлийн хүснэгт, эцэслэсэн АД, гэрээний 
ерөнхий нөхцөл, гэрээний тусгай нөхцөл ба хураангуй жагсаалтад орсон компаниудын 
бөглөх маягт зэргийг агуулна. САХ-д техникийн саналыг үнэлэх шалгуур үзүүлэлт болон 
үнэлгээний нэгдсэн ба мэргэжилтний үнэлгээний холбогдох хүснэгтүүдийг тусгана. 
Үнэлгээний нэгдсэн ба мэргэжилтний үнэлгээний холбогдох хүснэгтүүдийг бэлтгэн 
тусгаагүй тохиолдолд тендер шалгаруулалтын горимыг хүчин төгөлдөр бус гэж үзнэ.

4.11 Хураангуй жагсаалтад хамрагдсан зөвлөх компаниудыг, тухайн сонгон шалгаруулалтын 
аргад нийцүүлэн САХ-ийн баримтад хариу санал ирүүлэхээр урина. САХ-ийн баримтад 
тодруулга авах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах, техникийн болон санхүүгийн саналаа ирүүлэх, 
санал хүлээн авч нээх, хугацаа хоцорсон болон бүрэн бус саналыг хэрхэн зохицуулах, 
саналыг үнэлж эрэмбэлэх зэрэгт холбогдох горимыг заасан байдаг. Илүү дэлгэрэнгүйг 
САХ-ийн жишиг баримт бичгээс үзнэ үү.

5. Үнэлгээ

4.12 САХ-ийн дагуу саналуудыг хүлээн авсны дараа гүйцэтгэгч байгууллага өмнө 
нь хураангуй жагсаалтын тендерт оролцогчдод САХ-ийн хамт хүргүүлж байсан 
нарийвчилсан ба нэгдсэн үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг уг сонгон шалгаруулалтад 
хэрэглэн үнэлнэ. Үнэлэх үйл явц сонгон шалгаруулалтын аргаас хамааран нэг эсхүл хоёр 
үе шаттай байна. Чанар ба үнэд суурилсан сонгон шалгаруулалтын үнэлгээ нь хоёр үе 
шаттай: техникийн саналын үнэлгээ, дараагаар нь санхүүгийн саналын үнэлгээг хийж, 
зохих хувийн жинг харгалзан эцсийн нэгдсэн оноог тендер оролцогч тус бүрт тооцож 
гаргадаг. Бусад тохиолдолд, тухайлбал, чанарт суурилсан сонгон шалгаруулалт (ЧСС)-ын 
үед зөвхөн техникийн саналыг үнэлдэг. Хамгийн эхэнд эрэмбэлэгдсэн зөвлөх компанийн 
ирүүлсэн санхүүгийн саналыг нээж хэлэлцээ хийдэг.12  Илүү дэлгэрэнгүйг САХ-ийн жишиг 
баримт бичгээс үзнэ үү.

6. Гэрээний хэлэлцээ хийх

4.13 Зээлдэгч нь төслийн хүчинтэй төгөлдөр байх нөхцөлийг зохих байдлаар хангаж байгаа 
эсэхийг баталгаажуулах ёстой байдаг. Гүйцэтгэгч байгууллага нь хэлэлцээ хийх тухай 
урилгыг хамгийн эхэнд эрэмбэлэгдсэн тендерт оролцогчид хүргүүлнэ. Уг урилгад 
гэрээний хэлэлцээ хийх гол нөхцөлийн талаар дурдсан байна. Гэрээний хэлэлцээ хийх 
үеэр хамрах үндсэн асуудлыг 2 дугаар хавсралтад заасан болно.

12   ЧСС-ын үед “хоёр дугтуйтай” горимыг хэрэглэх нөхцөлд техникийн ба санхүүгийн саналыг тус тусад нь битүүмжлэн нэгэн зэрэг 
ирүүлнэ. Гэхдээ зарим тохиолдолд зээлдэгч болон АХБ нь ЧСС-ын үед зөвхөн техникийн санал ирүүлэхийг зөвшөөрөх ба хамгийн өндөр 
техникийн оноо авсан зөвлөх компаниас санхүүгийн саналаа дараа нь ирүүлэхийг хүсч, улмаар гэрээний хэлэлцээ хийнэ.    
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7. Тайлбар өгөх

4.14 Зээлдэгч нь САХ-ийн дагуу саналаа ирүүлсэн боловч шалгараагүй зөвлөхөөс гаргасан 
тайлбар авах аливаа хүсэлтэд хариу өгөх ёстой. Ийнхүү тайлбар өгөх нөхцөл нь түр 
зогсоох хугацааг мөрдөж буй эсэхээс хамааран бага зэрэг ялгаатай байдаг.13 Тайлбар 
өгөхдөө зөвхөн хүсэлт гаргасан тендерт оролцогчийн саналын агуулгыг хамрах ёстой 
ба ямар ч тохиолдолд бусад тендерт оролцогчийн санал болон тэдний онооны талаарх 
дэлгэрэнгүйг ярилцаж үл болно. Гүйцэтгэгч байгууллага нь уг тайлбарыг өгөхдөө хоёр 
талын хувьд аль тохиромжтой цагт биечлэн уулзах, бичгээр, эсхүл утас болон видео 
дүрст холбоог ашиглан харилцана. Хураангуй жагсаалтад ороогүй этгээдэд тайлбар 
өгөхгүй болно.

4.15 Түр зогсоох хугацааг хэрэглэж байгаа тохиолдолд уг хугацаа нь гэрээ байгуулах эрх 
олгохоор төлөвлөж байгаа тухай мэдэгдлийг гаргаснаар эхлэх ба зээлдэгч нь холбогдох 
тендерийн баримт бичиг, хууль, эсвэл журамд ийнхүү тайлбарыг хэрхэн өгөх талаар 
заасан хугацаа, хэлбэрийн дагуу аливаа тайлбар авах хүсэлтэд хариу өгөх хэрэгтэй.

4.16 Түр зогсоох хугацааг үл хэрэглэх тохиолдолд зээлдэгч нь шалгарсан зөвлөх компанитай 
гэрээ байгуулсны дараа тайлбар авах аливаа хүсэлтэд хариу өгнө.

4.17 Хэрэв зөвлөх нь гүйцэтгэгч байгууллагын өгсөн тайлбарыг хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа, 
эсхүл түүний асуултад гүйцэтгэгч байгууллага хариу өгөөгүй тохиолдолд АХБ-нд хандан 
тайлбар авахыг хүсэх эсхүл гомдол гаргаж болно. Дэлгэрэнгүйг “Тендер шалгаруулалттай 
холбоотой гомдол” заавраас үзнэ үү.

8. Гэрээ байгуулах ба гэрээний удирдлага

4.18 Гүйцэтгэгч байгууллага зөвлөхөд ажил эхлүүлэх мэдэгдлийг, төслийн нэгжид түүний 
хуулбарыг цахим шуудан эсвэл факсаар хүргүүлсэн тохиолдолд гэрээ хүчин төгөлдөр 
болно. Нэгэнт гэрээний эрхийг олгож, ажил эхлүүлэх мэдэгдлийг гаргасан бол гэрээг 
хэрэгжүүлж эхэлнэ.

4.19 Гэрээний эрхийг олгосны дараа, зээлдэгч нь амжилттай үр дүнд хүрэхийн тулд АХБ-
ны холбогдох хяналт, чиглэлийн дор гэрээг удирдахад идэвхтэй үүргийг гүйцэтгэх 
зайлшгүй шаардлагатай. Үүнд гэрээний удирдлагын төлөвлөгөөг боловсруулж 
хэрэгжүүлэх, мөн зөвлөхөөс гаргаж буй бүтээгдэхүүн, цаг хугацаа, төлбөр, гэрээний 
нэмэлт өөрчлөлт, түр түдгэлзүүлэх болон цуцлах асуудал зэрэгт үр дүнтэй, үр ашигтай 
байдлаар хяналт тавьж ажиллах зэрэг орно. Өндөр үнэтэй зөвлөхийн гэрээний хувьд, 
холбогдох гэрээний удирдлагын төлөвлөгөөний хүрээнд гэрээг үр дүнтэй, үр ашигтай 
байдлаар удирдахад гүйцэтгэгч байгууллагын зүгээс тасралтгүй анхаарах шаардлагатай 
байдаг. Хариуцлагатай гүйцэтгэгч байгууллага нь тухайн зөвлөхийн ажлын гүйцэтгэл 
хангалттай түвшинд байгаа, мөн талуудын оролцоог бүрэн хэмжээнд хангаж, гэрээний 
нөхцөлд тавигдсан шаардлага болон гүйцэтгэл бүрэн хангагдаж байгаа зэргийг нягтлах 
зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээг гэрээний бүхий л хугацаанд идэвхтэй удирдан 
чиглүүлэх ёстой. Дэлгэрэнгүйг “Гэрээний удирдлага” заавраас үзнэ үү.
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4.20 АХБ нь төслийн ба худалдан авах ажиллагааны ажилтнуудаар дамжуулан сургалт 
зохион байгуулах, чадавхи хөгжүүлэх, нарийн мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх зэргээр 
гэрээний удирдлагыг хэрэгжүүлэхэд зээлдэгч нарт шууд ба шууд бусаар туслалцаа 
үзүүлдэг. АХБ-ны эдгээр ажилтнууд нь хөгжиж буй гишүүн орнууд дахь АХБ-ны суурин 
төлөөлөгчийн газраар дамжуулан зээлдэгч нартай илүү нягт хамтран ажилладаг.

Б. Зөвлөх хувь хүн

1. Зарлал ба сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт

4.21 Олон улсад зарлан мэдээлэх нь тохиромжтой эсвэл шаардлагатай, АХБ-ны зээл, 
буцалтгүй тусламж, эсхүл АХБ-наас захиран зарцуулдаг сангаас бүхэлд нь эсхүл 
хэсэгчилэн санхүүжүүлж буй, зөвлөх хувь хүнийг НӨТШ-ын дагуу авч ажиллуулах 
зөвлөх үйлчилгээний ажлын хувьд, гүйцэтгэгч байгууллага нь сонирхсон хувь хүмүүсээс 
сонирхлын илэрхийлэл (СИ)-ийг хүсэх тухай ЗҮАЗ-ыг, АХБ-ны хувьд энэ шаардлагыг 
хангалттай үндэслэлээр хэрэгсэхгүй гэж үзсэнээс бусад онцгой тохиолдолд гаргах ёстой. 
Дотоодын зөвлөхийн чадвар туршлага хангалттай хүрэлцэхүйц байгаа (бөгөөд гадаадын 
оролцогчдын сонирхол буюу өрсөлдөөнийг татах боломжгүй байх магадлалтай), 
НӨТШ-ын дагуу сонгон шалгаруулах зөвлөх ажлын хувьд зарыг үндэсний хэмжээний 
сонин, мэргэжлийн сэтгүүл, чөлөөтэй хандах боломжтой олон нийтийн цахим хуудсанд 
нийтэлж болно. Ийм дотоодын НӨТШ нь ихэнхдээ бага үнэ бүхий зөвлөх ажилд 
хамаардаг. Эдгээр дотоодын аль ч зөвлөх ажлын хувьд зарыг ЗҮАЗ-ыг ашиглан АХБ-
ны ЗУС-д зарлан нийтлэхийг илүү чухалчлан үздэг. Хязгаарлагдмал өрсөлдөөнт тендер 
шалгаруулалтын болон шууд гэрээ байгуулах эсвэл НЭС-ын үед зар мэдээг нийтлэх 
шаардлагагүй ба холбогдох нэр бүхий зөвлөх байгууллага(ууд)-аас урилгын дагуу СИ-
ийг ирүүлэхийг хүсч болно.

4.22 Нээлттэй өрсөлдөөнт байдлаар зарлан мэдээлэх нь зөвлөх хувь хүнийг сонгон 
шалгаруулахад түлхүү баримталдаг хэлбэр юм. Зарлан мэдээлэх ердийн хугацаа нь 
хуанлийн 7 хоногоос багагүй байна. Аливаа тодруулга эсхүл нэмэлт өөрчлөлтийг 
бичгээр үйлдэн баримтжуулах ёстой, бөгөөд хэрэв шаардлагатай гэж үзвэл гүйцэтгэгч 
байгууллага нь уг зарыг сунгах эсхүл дахин зарлаж болно. СИХ-д СИ-ийн үнэлгээнд 
хэрэглэдэг чадварын шаардлага, ажлын туршлага, тухайн улсын болон бүс нутгийн 
туршлага зэрэг гол шалгуур үзүүлэлтийг тусгах ёстой.

2. Хураангуй жагсаалт гаргах ба үнэлэх

4.23 Өрсөлдөөнт сонгон шалгаруулалтын тухайд, гүйцэтгэгч байгууллага нь зөвхөн 
нэг этгээдтэй шууд гэрээ байгуулах эсхүл хязгаарлагдмал өрсөлдөөнт тендер 
шалгаруулалтын аргыг хэрэглэхээр санал болгохоос бусад тохиолдолд ажлын үндсэн 
шаардлагыг хангахгүй байгаа зэргийг хянан үзсэний үндсэн дээр хамгийн багадаа 
шаардлага хангасан гурван нэр дэвшигч бүхий хураангуй жагсаалтыг бэлтгэнэ. Үүний 
дараа гүйцэтгэгч байгууллага нь хураангуй жагсаалтад хамрагдсан этгээдийн хувьд 
чадварын шаардлага, ажлын туршлага, тухайн улсын ба/эсхүл бүс нутгийн туршлага, 
хураангуй жагсаалтад хамруулах болон үнэлгээ хийхэд ашиглахаар заасан бусад 
шалгуурыг үндэслэн илүү нарийвчилсан үнэлгээг хийж эцсийн эрэмбийг гаргана. 
Хураангуй жагсаалт бэлтгэхдээ эрэмбэлэх болон түүнийг баталгаажуулах зорилгоор 
хураангуй жагсаалтад хамрагдсан бүх нэр дэвшигчтэй албан ёсны ярилцлага хийж 
болох ба энэ тохиолдолд зохих ёсоор баримтжуулах хэрэгтэй.

18 АХБ-ны зээлдэгчийн хариуцах зөвлөх үйлчилгээ



3. Хэлэлцээ хийх ба тайлбар өгөх

4.24 Нэгд эрэмбэлэгдсэн зөвлөх хувь хүнийг тодорхойлсны дараагаар гүйцэтгэгч байгууллага 
нь уг нэр дэвшигч этгээдтэй гэрээний хэлэлцээ хийнэ. Аливаа хэлэлцээ эхлэхээс өмнө 
буюу гүйцэтгэгч байгууллага үнэлгээг гүйцэтгэж дууссаны дараа нэгд эрэмбэлэгдсэн 
зөвлөх хувь хүнд хандан түүнийг уг зөвлөх үйлчилгээг хэрэгжүүлэх сонирхолтой хэвээр 
байгаа болон хэрэгжүүлэх боломжтойг нь баталгаажуулах үүднээс уг үүрэг даалгавраас 
зайлсхийх эсэхийг магадлах захидлыг илгээнэ. Хэлэлцээг гол төлөв цахим шуудангаар 
дамжуулан хийх ба худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд шаардсан тохиолдолд 
АХБ-ны жишиг гэрээг ашиглана.

4.25 Зээлдэгч нь СИ-ийг ирүүлсэн хэдий ч шалгараагүй зөвлөх хувь хүмүүст тайлбар өгөх 
шаардлагагүй.

4. Гэрээ байгуулах ба гэрээний удирдлага

4.26 Зөвлөх хувь хүмүүс нь бие даан эсхүл тэдний ажил олгогч зөвлөх компаниар 
дамжуулан гэрээ байгуулах болно. Бие даасан байдлаар гэрээ байгуулах тохиолдолд 
гүйцэтгэгч байгууллага ба хувь хүн нь гэрээний хэлэлцээг хийн гарын үсгээ өөрсдөө 
зурж баталгаажуулна. Хэрэв компаниар дамжуулах бол тухайн ажлыг гүйцэтгэхэд нэр 
заасан зөвлөх хувь хүнийг ажиллуулах боломжтой нөхцөлд холбогдох компани болон 
гүйцэтгэгч байгууллагын хооронд гэрээг байгуулна. Ажил олгогч компани нь энэ зөвлөх 
хувь хүнийг ажиллуулахад шаардагдах нэмэгдэл зардлыг хязгаарлагдмал байдлаар 
нэхэмжлэх боломжтой ба энэ нь тухайн нөхцөл байдалд бодитой уялдсан, бүрэн 
хэмжээнд баримтаар нотлогдсон байхыг хэлэлцээний явцад гүйцэтгэгч байгууллага 
шаардаж болно. Гэрээ нь гүйцэтгэгч байгууллагаас ажил эхлүүлэх мэдэгдлийг зөвлөх 
хувь хүнд хандан гаргасан тохиолдолд хүчин төгөлдөр болох ба энэ нь компанитай 
байгуулах гэрээний хувьд нэгэн адил хэрэгждэг.

4.27 Зээлдэгч нь амжилттай үр дүнд хүрэхийн тулд АХБ-ны холбогдох хяналт, чиглэлийн 
дор гэрээг удирдахад идэвхтэй үүргийг гүйцэтгэх зайлшгүй шаардлагатай. Үүнд 
зөвлөхөөс гаргаж буй бүтээгдэхүүн, цаг хугацаа, төлбөр, гэрээний нэмэлт өөрчлөлт, 
түр түдгэлзүүлэх болон цуцлах асуудал зэрэгт үр дүнтэй, үр ашигтай байдлаар хяналт 
тавьж ажиллах зэрэг орно. Хариуцлагатай гүйцэтгэгч байгууллага нь тухайн зөвлөхийн 
ажлын гүйцэтгэл хангалттай түвшинд байгаа, талуудын оролцоог бүрэн хэмжээнд 
хангаж, гэрээний нөхцөлд тавигдсан шаардлага болон гүйцэтгэл бүрэн хангагдаж 
байгааг нягтлах зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээг үргэлжлэх бүхий л хугацаанд 
идэвхтэй удирдан чиглүүлэх ёстой. АХБ нь төсөл, худалдан авах ажиллагаа хариуцсан 
ажилтнуудаараа дамжуулан сургалт зохион байгуулах, чадавхи хөгжүүлэх, нарийн 
мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх зэргээр гэрээний удирдлагыг хэрэгжүүлэхэд зээлдэгч нарт 
шууд ба шууд бусаар туслалцаа үзүүлдэг. 
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V. Гомдол хянан шийдвэрлэх

5.1 Зээлдэгч нь худалдан авах ажиллагаатай холбоотой гомдлыг ил тод, шударга байх зарчмын 
хүрээнд бодитойгоор, цаг хугацаанд нь хянан шийдвэрлэх үүрэгтэй байна. 2017 оны 
худалдан авах ажиллагааны журмын 7 дугаар хавсралтад зөвлөх үйлчилгээний тендерт 
холбогдох гомдлыг шийдвэрлэх горимын талаар дэлгэрэнгүй заасан бөгөөд уг горим нь 
худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгасны дагуу тендерийн үйл ажиллагаанд 
АХБ-наас тавих хяналт нь урьдчилсан хяналт байх эсэх, эсвэл дараа (түүврийн) хяналт 
байх эсэхээс шалтгаалж, гомдлыг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа нь өөр ялгаатай байна. 
Холбогдох дэлгэрэнгүй мэдээллийг (i) “Тендер шалгаруулалттай холбоотой гомдол”, 
(ii) “Түр зогсоох хугацаа”, (iii) “Худалдан авах ажиллагааны журмыг үл мөрдөх” зэрэг 
заавруудаас нэмж үзнэ үү. 



1 дүгээр хавсралт: Зөвлөх компанийг 
сонгон шалгаруулах ба үнэлэх арга

А. Чанар ба үнэд суурилсан сонгон шалгаруулалт

A1.1 Сонгон шалгаруулалт. Энэ нь хураангуй жагсаалт гаргаж, техникийн ба санхүүгийн 
саналуудыг нэг ижил цагт салангид (“хоёр дугтуйтай” эсхүл цахим систем ашиглан 
худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах тохиолдолд, санхүүгийн саналыг шифрлэн, 
тоон горимоор битүүмжлэн) ирүүлэхийг шаарддаг өрсөлдөөнт арга юм. Чанар ба үнэд 
суурилсан сонгон шалгаруулалт (ЧҮСС)-ын хувьд тухайн ажлын онцлогоос хамааруулан 
тогтоосон харьцаа буюу хувийн жинд үндэслэн, саналын эрэмбийг тогтоохдоо чанар 
ба үнийг хоёуланг нь харгалзан үздэг. ЧҮСС-ын аргыг (i) ажлын цар хүрээг нарийвчлан 
тодорхойлох боломжтой байх, (ii) ажлын даалгавар (АД) сайтар боловсруулагдсан, 
ойлгомжтой байх, болон (iii) мэргэжилтнүүдийн зарцуулах цаг ба бусад орцуудыг 
боломжит түвшинд нарийвчлан тооцоолох боломжтой байх үед хэрэглэдэг. Санал авах 
хүсэлт (САХ)-д шаардлага хангасан саналыг үнэлэх горимыг тусгана. Чанар ба үнийн 
хувийн жингээр хамгийн өндөр оноотой компанийн саналыг эхэнд эрэмбэлнэ.

A1.2 Үнэлгээ. Чанар ба үнийн хувийн жинг тухайн ажлын нарийн төвөгтэй байдал, үр нөлөөг 
үндэслэн сонгох ба чанар нь ихэнхдээ 90%-аас 70%-ын хооронд хэлбэлздэг. Онцгой 
тохиолдолд буюу тухайн үйлчилгээ нь харьцангуй стандартчилагдсан, чанар ба үнэ 
нь тэнцүү ач холбогдол бүхий, тухайлбал, худалдан авах ажиллагааны эсхүл хяналт 
шалгалтын байгууллагыг сонгон шалгаруулах зэрэг тохиолдолд чанар ба үнийн хувийн 
жинг 50:50 гэж хуваан тогтооно. ЧҮСС-ын үед техникийн үнэлгээг, тухайн үед ашигласан 
техникийн саналын төрөл болон шаардлагыг хангавал зохих хамгийн доод оноо (жишээ 
нь, 1000 онооноос 750 оноог хангах)-д суурилан гүйцэтгэнэ. Намтрын техникийн 
санал (НТС), хялбарчилсан техникийн санал (ХТС) эсхүл бүрэн техникийн санал (БТС) 
гэсэн үндсэн гурван төрлийн техникийн саналд тусгасан үнэлгээний шалгуураас (эсхүл 
тусгайлан тогтоосон шалгуур үзүүлэлт) аль тохирохыг хэрэглэж болно. Шаардлагыг 
хангавал зохих хамгийн доод онооноос илүү оноо авсан бүх компанийн санхүүгийн 
саналыг техникийн үнэлгээг хийж дууссаны дараагаар олон нийтэд нээж, нэгдсэн оноог 
тооцож гаргана.

Б. Тогтмол төсвийн сонгон шалгаруулалт

A1.3 Сонгон шалгаруулалт. Энэхүү сонгон шалгаруулалтын арга нь үндсэндээ ЧҮСС-тай 
төстэй. Гэхдээ тогтмол төсвийн сонгон шалгаруулалт (ТТС)-ын үед зөвлөх үйлчилгээний 
нийт төсөвт өртгийн дүнг САХ-д зааж өгөх ба энэ дүнгээс хэтэрч болохгүй юм. 
ТТС-ын аргыг (i) ажлын даалгавар (АД) сайтар тодорхой боловсруулагдсан, (ii)  
мэргэжилтнүүдийн зарцуулах цаг ба орцыг нарийвчлан үнэлж болох, (iii) төсөвт өртгийн 



дүн нь боломжит түвшинд үнэн зөв байгаа бөгөөд тухайн ажлыг гүйцэтгэхэд хангалттай 
байгаа гэж үзсэн тохиолдолд хэрэглэнэ. САХ-д, авбал зохих техникийн доод оноог 
(гол төлөв, боломжит 1000 онооноос 750 оноо) дурдахаас гадна шаардлага хангасан 
техникийн саналыг үнэлэх горимыг заана. Тогтоосон төсөвт өртөгт багтсан, хамгийн 
өндөр техникийн оноо бүхий компанийн саналыг эхэнд эрэмбэлнэ.

A1.4 Үнэлгээ. ЧҮСС-тай төстэйгээр ТТС-ын үед хураангуй жагсаалтад хамрагдсан компаниуд 
нь техникийн ба санхүүгийн саналаа тусад нь дугтуйлж нэг ижил цагт ирүүлнэ. Эхний 
ээлжинд техникийн үнэлгээг НТС, ХТС, эсхүл БТС-ын шалгуур (эсхүл тусгайлан тогтоосон 
шалгуур үзүүлэлт)-т тулгуурлан, шаардлагыг хангавал зохих хамгийн доод оноо 
(гол төлөв, боломжит 1000 онооноос 750 оноо)-г ашиглан гүйцэтгэнэ. Үүний дараа 
шаардлагыг хангасан бүх компанийн санхүүгийн саналыг нээнэ. Чадварын шаардлагыг 
хангавал зохих доод онооноос дээш хамгийн өндөр оноотой, заасан төсөвт багтсан 
санал ирүүлсэн компанийг зөвлөх үйлчилгээний гэрээний хэлэлцээ хийхээр урина.

В. Бага үнийн сонгон шалгаруулалт

A1.5 Сонгон шалгаруулалт. Энэхүү сонгон шалгаруулалтын арга нь хураангуй жагсаалтад 
хамрагдсан компаниудаас өрсөлдөөнт техникийн болон санхүүгийн санал ирүүлэхийг 
хүсдэг тул ЧҮСС-тай мөн төстэй байдаг. Бага үнийн сонгон шалгаруулалтын аргыг (i) 
тухайн ажлын төсөвт өртөг нь бага бөгөөд (ii) хийгдэх ажлын хувьд стандарт буюу 
тогтмол шинж чанартай (тухайлбал, аудит болон хянан шалгах үйлчилгээ) хэвшмэл, 
уламжлалт туршлага ба жишиг шинж бүхий байх тохиолдолд хэрэглэдэг. САХ-д, авбал 
зохих техникийн хамгийн доод оноог (гол төлөв, боломжит 1000 онооноос 750 оноо) 
дурдахаас гадна шаардлага хангасан техникийн саналыг үнэлэх горимыг заана. Хамгийн 
бага үнэтэй (тогтоосон төсөвт өртөгт багтсан), шаардлагыг хангавал зохих онооноос 
илүү оноотой санал ирүүлсэн компанийг эхэнд эрэмбэлнэ.

A1.6 Үнэлгээ. ТТС-тай төстэйгээр хураангуй жагсаалтад хамрагдсан компаниуд нь техникийн 
ба санхүүгийн саналаа тусад нь дугтуйлж нэг ижил цагт ирүүлнэ. Техникийн үнэлгээг 
НТС, ХТС, эсхүл БТС-ын шалгуур (эсхүл тусгайлан тогтоосон шалгуур үзүүлэлт)-т 
тулгуурлан, авбал зохих доод техникийн оноо (гол төлөв, боломжит 1000 онооноос 750 
оноо)-г ашиглан гүйцэтгэнэ. Үүний дараа шаардлагыг хангавал зохих доод онооноос 
дээш техникийн оноотой бүх компанийн санхүүгийн саналыг нээх бөгөөд хамгийн бага 
үнэ санал болгосон компанийг зөвлөх үйлчилгээний гэрээний хэлэлцээ хийхээр урина.

Г. Чанарт суурилсан сонгон шалгаруулалт

A1.7 Сонгон шалгаруулалт. Чанарт суурилсан сонгон шалгаруулалтын үед зөвхөн техникийн 
саналын чанарыг үнэлдэг. Хэрэв САХ-д санхүүгийн саналыг техникийн саналын хамт 
ирүүлэхээр заасан бол уг саналуудыг тусад нь дугтуйлах ба зөвхөн техникийн хувьд 
хамгийн сайн гэж үнэлэгдсэн компанийн санхүүгийн саналыг нээж, хэлэлцээ хийнэ. 
Саналуудыг хамтад нь ирүүлэхийг хүсэх нь сонгон шалгаруулах хугацааг богиносгох 
талтай байдаг. Нөгөө талаар САХ-д зөвхөн техникийн санал ирүүлэхийг шаардаж 
болно. Энэ тохиолдолд хамгийн эхэнд эрэмбэлэгдсэн техникийн саналтай компаниас 
санхүүгийн саналаа ирүүлж, хэлэлцээ хийхийг хүсдэг. ЧСС-ыг (i) ажил нь нарийн 
төвөгтэй, цогцолбор, өндөр мэргэшсэн чадвар шаардсан ба АД болон зөвлөхийн орцыг 
нарийвчлан тодорхойлоход төвөгтэй, (ii) уг ажлын улмаас гарах үр дагавар өндөртэй, 
бөгөөд (iii) уг ажил нь нилээд ялгаатай арга замаар хэрэгжих боломжтой бөгөөд 
санхүүгийн саналуудыг хооронд нь харьцуулахад маш хүндрэлтэй үед хэрэглэдэг.
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A1.8 Үнэлгээ. ЧСС-ын үед хураангуй жагсаалтад хамрагдсан компаниуд нь техникийн санал 
ирүүлдэг. Гүйцэтгэгч байгууллага нь ирүүлсэн техникийн саналуудыг холбогдох НТС, 
ХТС, эсхүл БТС-ын аль тохирох шалгуур (эсхүл тусгайлан тогтоосон шалгуур үзүүлэлт)-ыг 
ашиглан үнэлнэ. Техникийн хувьд хамгийн эхэнд эрэмбэлэгдсэн компанитай техникийн 
болон санхүүгийн асуудлаар гэрээний хэлэлцээ хийхээр урина.

Д. Зөвлөхийн чадварт суурилсан сонгон шалгаруулалт

A1.9 Сонгон шалгаруулалт. ЧСС-тай төстэйгээр, зөвлөхийн чадварт суурилсан сонгон 
шалгаруулалт (ЗЧС) нь үнэлгээнд зардлын хүчин зүйлсийг үл харгалзах бөгөөд зохих 
сонирхлын илэрхийлэл (СИ)-ийн хариуд ирүүлсэн дэлгэрэнгүй СИ-ийн зөвхөн чанарт 
анхаардаг. Чадвар, туршлага, газар зүйн байршил, бусад холбогдох хүчин зүйлс зэрэг 
СИХ-д заасан шаардлагын дагуу ирүүлсэн СИ-д үндэслэн хамгийн эхэнд эрэмбэлэгдсэн 
компанийг техникийн болон санхүүгийн саналаа ирүүлэхийг урина. ЗЧС-ыг, хэрэв 
хураангуй жагсаалт гаргах, техникийн болон санхүүгийн олон саналуудыг бэлтгэх, 
ирүүлэх, болон үнэлгээ хийх шаардлагагүй, бөгөөд (i) тухайн ажил нь мэргэжлийн 
өндөр ур чадвар, мэдлэг шаардсан байх, “жижиг бөгөөд төрөлжсөн” зөвлөх компанийг 
авч ажиллуулах тохиолдолд тодорхой салбараар гүнзгий мэргэшиж туршлагажсан 
байдлыг харгалзан үзэх, (ii) мэргэшсэн зөвлөх цөөн байх, (iii) ажлын үнийн дүн бага, ба 
(iv) тухайн ажлыг ерөнхийдөө богино хугацаанд гүйцэтгэх боломжтой байх тохиолдолд 
хэрэглэдэг.

A1.10 Үнэлгээ. ЗЧС-ын үед, СИ-д заасан ур чадвар ба туршлагын шаардлагыг хамгийн сайн 
хэмжээнд хангаж буй чадвар, туршлага бүхий компанийг техникийн ба санхүүгийн 
саналыг хамтад нь ирүүлж, зөвлөх үйлчилгээний гэрээний хэлэлцээ хийхээр урина. 
Техникийн саналд өгөх хувийн жинг НТС-тай төстэйгээр тооцох буюу зөвлөхийн намтарт 
түлхүү анхаардаг.
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2 дугаар хавсралт: Гэрээний 
хэлэлцээрийн үед 

  хамаарах нийтлэг асуудал

А. Мэргэжилтнийг зөвшөөрөх ба солих

A2.1 Гэрээний хэлэлцээг саналын хүчинтэй байх анхдагч хугацаанд багтаан явуулах тул 
зөвлөх нь техникийн саналд нэр дэвшүүлсэн багийн бүх гишүүд ажиллахад бэлэн байгаа 
эсэхийг баталгаажуулах ёстой. Зөвлөх нь санал болгосон бүх мэргэжилтнийг гэрээний 
хүрээнд ажиллах боломжтойг баталгаажуулна. Ингэхдээ холбогдох мэргэжилтнүүдээс 
ийнхүү ажиллахаа илэрхийлсэн гарын үсэг бүхий амлалтыг авч баталгаажуулж болно. 
Гүйцэтгэгч байгууллага нь санал авах хүсэлт эсхүл урилгын баримтанд зааснаар зөвхөн 
онцгой (тухайлбал, тендерт оролцогчийн саналын хүчинтэй байх хугацаа өнгөрснөөс 
хойш хэлэлцээг эхлүүлэхийн өмнө их хэмжээгээр хоцроосон, санал болгосон багийн 
гишүүн нь тендер оролцогчийн хяналтаас гадуур буюу өвдөх, нас барах зэрэг шалтгааны 
улмаас ажиллах боломжгүй болох, эсхүл онцгой нөхцөл байдал гэж үзэж болох 
байдалд орох) нөхцөлд мэргэжилтнүүдийг өөрчлөн солихыг зөвлөхөд зөвшөөрнө. 
Солигдсон мэргэжилтэн нь анхны шаардлага хангасан мэргэжилтэнтэй ур чадвар, 
туршлагын хувьд дүйцэхүйц буюу илүү байх ёстой ба ажлын хөлсний хэмжээ нь 
компанийн санхүүгийн саналд анх тогтоосноос хэтрэх ёсгүй.

Б. Асуудлыг тодорхойлох

A2.2 Хэлэлцээ хийх урилгын захидалд түүнчлэн техникийн эсхүл санхүүгийн үнэлгээний явцад 
тодорхойлсон бөгөөд цаашид хэлэлцээний үеэр тодруулж, залруулах аливаа асуудлыг 
тусгах ёстой. Чанар ба үнэд суурилсан сонгон шалгаруулалт, тогтмол төсвийн сонгон 
шалгаруулалт, ба бага үнийн сонгон шалгаруулалтын хувьд, нотлогдсон алдаа гараагүй 
эсхүл онцгой нөхцөл байдал үүсэхээс бусад тохиолдолд тендерт оролцогчийн үнийн 
саналтай холбогдсон аливаа асуудлаар хэлэлцээ хийхийг хориглодог.

В. Баримтжуулах

A2.3 Хэлэлцээ хийхийн өмнө, сонгогдсон зөвлөх нь хэлэлцээ хийх, гэрээнд гарын үсэг 
зурахад тухайн байгууллагыг төлөөлөх эрх бүхий этгээдийг баталгаажуулсан албан 
захидлыг хуулийн этгээдийн бүртгэгдсэн эсхүл үүсгэн байгуулагдсаныг гэрчилсэн эрхзүйн 
бичиг баримтын хуулбарын хамт ирүүлэх ёстой.

A2.4 Хэлэлцээ хийхдээ гүйцэтгэгч байгууллага нь зөвлөхөд хандан дэмжлэг үзүүлэх, материал 
хэрэгслээр хангахаа баталгаажуулах ба хамтын хариуцлагын талаар зөвлөхтэй харилцан 
тохиролцоно. Гэрээний хэлэлцээ хийсэн уулзалтын тэмдэглэлд энэ тухай дурдсан 
мэдээллийг тусгасан байна. 



 Гүйцэтгэгч байгууллага нь гэрээний дагуу зарцуулагдах буюу сургалт, уулзалт зохион 
байгуулах зэрэгт зөвлөхийн захиран зарцуулах нөхцөлт зардлын үнийн дүнг эцэслэн 
тогтооно.

A2.5 Гүйцэтгэгч байгууллага нь гэрээний хэлэлцээний үеэр хэлэлцэж ярилцсан болон 
зөвшилцөлд хүрч шийдвэрлэсэн гол гол асуудлын талаар тэмдэглэл бэлтгэх ёстой. Уг 
тэмдэглэлд огноог зааж гүйцэтгэгч байгууллага ба зөвлөхийн эрх бүхий төлөөлөгч нар 
гарын үсэг зурж баталгаажуулна.

252 дугаар хавсралт



АХБ-ны Зээлдэгчийн Хариуцах Зөвлөх Үйлчилгээ 
Худалдан авах ажиллагааны заавар

АХБ-ны зээл ба буцалтгүй тусламжаас нилээд хэмжээний хөрөнгийг зөвлөх компани 
ба зөвлөх хувь хүнд зарцуулдаг. Энэхүү заавар нь АХБ-ны 2017 оны худалдан авах 
ажиллагааны бодлогын хүрээнд АХБ-ны зээлдэгч болон буцалтгүй тусламжийн хүлээн авагч 
зөвлөх компани ба зөвлөх хувь хүнийг сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах, хэрэгжилтэд 
хяналт тавих талаарх мэдээллийг агуулна. Энэ заавар нь зөвлөх сонгон шалгаруулах 
ажиллагааг түргэвчлэх, хялбар болон илүү уян хатан болгох, илүү чанар бүхий зөвлөх 
үйлчилгээ болон мөнгөний үнэ цэнийг эрхэмлэх тухай шинэ зарчмууд, зөвлөх үйлчилгээний 
төлөвлөлт, гэрээний удирдлагыг нэвтрүүлэхэд илүү хүчтэй дэмжлэг үзүүлэхэд чиглэгдсэн 
болно.

Азийн Хөгжлийн Банкны Тухай

Ядуурлаас ангид Ази, Номхон далайн бүс нутгийг бий болгох хэтийн зорилготой Азийн 
хөгжлийн банк (АХБ) нь хөгжиж буй гишүүн орнуудынхаа ядуурлыг бууруулах, хүн амын 
амьжиргааг дээшлүүлэх үйл хэрэгт тусламж дэмжлэг үзүүлдэг байгууллага юм. Ази-Номхон 
далайн амжилттай хөгжлийн хажуугаар дэлхийн ядуу хүн амын дийлэнх нь тус бүс нутагт 
амьдарсаар байна. АХБ нь эдийн засгийн хүртээмжтэй, байгаль орчинд ээлтэй тогтвортой 
өсөлт болон бүс нутгийн интеграцчлалыг дэмжих замаар ядуурлыг бууруулахаар тууштай 
ажилладаг.

Манила хотноо төвтэй АХБ нь 67 гишүүнтэйгээс 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 үзүүлж байна.

АЗИЙН ХӨГЖЛИЙН БАНК
АХБ-ны өргөн чөлөө 6, Мандалуён хот
1550 Метро Манила, Филиппин улс 
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