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QUY CHẾ VIỆN TRỢ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẶC BIỆT 
 

NGÀY 1 THÁNG 1 NĂM 2017 
 
 

ĐIỀU I 
 

Mục đích; Áp dụng cho các Hiệp định Viện trợ  
 

 
Mục 1.01. Mục đích.    Mục đích của Quy chế này là xác lập các điều khoản và 

điều kiện nhất định thường được áp dụng cho các khoản viện trợ không hoàn lại cho các dự án 
và chương trình với ưu tiên phát triển cao, được ADB thực hiện từ nguồn lực của các Quỹ đặc 
biệt. 

 
Mục 1.02. Áp dụng Quy chế.    Bất kỳ Hiệp định viện trợ nào với ADB liên quan 

tới khoản viện trợ được ADB thực hiện từ nguồn lực của các Quỹ đặc biệt đều phải quy định rằng 
các bên trong Hiệp định chấp nhận những điều khoản của Quy chế này. Khi được quy định như 
vậy trong hiệp định, Quy chế này sẽ được áp dụng và chi phối các quyền và nghĩa vụ của các 
bên trong hiệp định với hiệu lực giống như được quy định đầy đủ dưới đây. Quy chế này sẽ 
không bị hủy bỏ hay sửa đổi trong các hiệp định này, trừ phi các bên nhất trí với nhau bằng văn 
bản.    

 
Mục 1.03. Không nhất quán với Hiệp định Viện trợ.    Nếu một điều khoản trong 

hiệp định viện trợ không nhất quán với quy định trong Quy chế này, điều khoản của hiệp định 
viện trợ sẽ được áp dụng. 

 
 

ĐIỀU II 
 

Định nghĩa; Giải thích thuật ngữ 
 

 
Mục 2.01. Định nghĩa.    Trừ phi ngữ cảnh có quy định khác, các thuật ngữ dưới 

đây được hiểu như sau khi sử dụng trong Quy chế này, hoặc trong một hiệp định viện trợ mà 
Quy chế này được áp dụng: 

 
(a) “ADB” nghĩa là Ngân hàng Phát triển Châu Á;  
 
(b) “tài sản” bao gồm tài sản, các khoản thu nhập và quyền đòi hỏi chi trả đối với các 

khoản thu nhập; 
 
(c) “tiền tệ” của một quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ nghĩa là đồng tiền mà tại thời 

điểm nhắc tới là đồng tiền pháp định cho việc chi trả các khoản nợ công và nợ tư 
trong quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đó;    
 

(d) “Đồng đô-la” hoặc ký hiệu “$” đều có nghĩa là đồng tiền pháp định của Hợp chúng 
quốc Hoa Kỳ; 

 
(e) “Ngày hiệu lực” nghĩa là ngày mà Hiệp định Viện trợ có hiệu lực theo Mục 9.03; 
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(f) “ngoại tệ” nghĩa là bất kỳ loại tiền tệ nào khác với đồng tiền của thành viên mà Dự 
án được tiến hành trong lãnh thổ của thành viên đó; 

 
(g) “Viện trợ” nghĩa là khoản viện trợ được cung cấp trong Hiệp định Viện trợ cho các 

dự án và chương trình có ưu tiên phát triển cao; 
 
(h) “Tài khoản Viện trợ” nghĩa là tài khoản do ADB mở hoặc sẽ mở trong sổ sách kế 

toán của mình dưới tên của Bên nhận mà số tiền Viện trợ được hoặc sẽ được ghi 
có vào đó; 
 

(i) “Hiệp định Viện trợ” nghĩa là một hiệp định viện trợ cụ thể mà Quy chế này sẽ 
được áp dụng, có thể được sửa đổi bất cứ lúc nào; và các điều khoản bao gồm 
Quy chế này sẽ được áp dụng cho tất cả các thỏa thuận bổ sung cho Hiệp định 
Viện trợ cũng như tất cả các phụ lục của Hiệp định Viện trợ; 

 
(j) “Ngày đóng Viện trợ” nghĩa là ngày được nêu cụ thể trong Hiệp định Viện trợ mà 

sau ngày đó, ADB sẽ chấm dứt quyền của Bên nhận được rút vốn từ Tài khoản 
Viện trợ, hoặc một ngày nào khác như được thỏa thuận giữa ADB và Bên nhận 
cho mục đích này;  
 

(k) “thành viên” nghĩa là một thành viên của ADB; 
 
(l) “Dự án” nghĩa là một dự án hoặc chương trình mà ADB đã nhất trí triển khai Viện 

trợ, như được mô tả trong Hiệp định Viện trợ và sự mô tả này có thể được sửa 
đổi bất cứ lúc nào thông qua thỏa thuận giữa ADB và Bên nhận; 

 
(m) “Hiệp định Dự án” nghĩa là một hiệp định dự án, nếu có, giữa ADB và Cơ quan 

chủ quản dự án mà được nhắc tới trong Hiệp định Viện trợ như là Hiệp định Dự 
án, và có thể được sửa đổi bất cứ lúc nào; thuật ngữ này bao gồm tất cả các thỏa 
thuận bổ sung cho Hiệp định Dự án cũng như tất cả các phụ lục của Hiệp định Dự 
án; 

 
(n) “Cơ quan chủ quản Dự án” nghĩa là một thực thể chịu trách nhiệm thực thi dự án 

như được nêu cụ thể trong Hiệp định Viện trợ; 
 
(o) “Bên nhận” nghĩa là một bên trong Hiệp định Viện trợ mà ADB đã nhất trí cung 

cấp khoản Viện trợ; 
 
(p) “Nguồn lực từ các Quỹ đặc biệt” nghĩa là “Nguồn lực từ các Quỹ đặc biệt” của ADB 

như được định nghĩa trong Điều 20 của phần Các Điều khoản Hiệp định của ADB; 
và  

 
(q) “thuế” bao gồm thuế nhập khẩu, các khoản phụ thu, lệ phí và nghĩa vụ dưới mọi 

loại hình, đang có hiệu lực tại ngày của Hiệp định Viện trợ hoặc được áp đặt sau 
đó. 

 
Mục 2.02. Giải thích thuật ngữ.    Trừ phi ngữ cảnh có yêu cầu khác, (a) những 

tham chiếu trong Quy chế này tới các Điều hoặc Mục là các Điều hoặc Mục của Quy chế này; (b) 
tiêu đề của các Điều và Mục trong Mục lục được đưa vào chỉ nhằm tạo thuận lợi cho việc tham 
chiếu và không phải là một phần của Quy chế này; (c) danh từ số ít có thể bao gồm cả số nhiều 
và ngược lại; và (d) việc tham chiếu tới một giới bao gồm cả giới kia. 
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ĐIỀU III 
 

Tài khoản Viện trợ 
 

 
Mục 3.01. Tài khoản Viện trợ.    Số tiền của khoản Viện trợ sẽ được ghi có vào 

Tài khoản Viện trợ và có thể được rút ra từ đó theo các quy định của Hiệp định Viện trợ và Quy 
chế này.  

 
 
 

ĐIỀU IV 
 

Quy định về Tiền tệ 
 

 
Mục 4.01. Đơn vị tiền tệ của khoản Viện trợ.    Trừ phi có quyết định khác của 

Ban Giám đốc Điều hành ADB, khoản Viện trợ sẽ được định danh bằng đồng đô-la Mỹ. 
 
Mục 4.02. Đồng tiền rút vốn và Mua các loại tiền tệ.     Trừ phi ADB và Bên 

nhận có thỏa thuận khác, việc rút vốn từ Tài khoản Viện trợ sẽ được thực hiện bằng loại tiền tệ 
mà khoản Viện trợ được định danh. ADB sẽ, theo yêu cầu và với tư cách là đại diện của Bên 
nhận, sử dụng đồng tiền này để mua các loại tiền tệ dùng để thanh toán cho các hạng mục chi 
tiêu được tài trợ từ nguồn vốn của khoản Viện trợ. 

 
 

 
ĐIỀU V 

 
Rút vốn Viện trợ 

 
 
Mục 5.01. Rút vốn từ Tài khoản Viện trợ.     (a) Nguồn vốn viện trợ sẽ 

chỉ được sử dụng cho các mục đích của Dự án. Tùy thuộc vào các điều kiện hoặc hạn chế được 
nêu cụ thể trong Hiệp định Viện trợ, Bên nhận sẽ được quyền rút vốn từ Tài khoản Viện trợ với 
các khoản tiền như đã được chi trả hoặc, nếu ADB nhất trí, các khoản tiền sẽ được cần đến để 
thanh toán các khoản phải trả cho các chi phí hợp lý của hàng hóa, dịch vụ và các khoản chi tiêu 
khác cần thiết cho Dự án và được tài trợ từ nguồn vốn viện trợ theo Hiệp định Viện trợ. Nếu tại 
thời điểm bất kỳ, ADB xác định rằng có khoản bất kỳ của nguồn vốn viện trợ rút ra từ Tài khoản 
Viện trợ đã được Bên nhận sử dụng không phù hợp với các quy định trong Hiệp định Viện trợ, 
Bên nhận phải ngay lập tức hoàn trả số tiền này cho ADB. 

 
(b) Trừ phi ADB và Bên nhận có thỏa thuận khác, không được rút vốn từ tài khoản 

viện trợ cho (i) các chi tiêu được thực hiện trước Ngày hiệu lực; và (ii) các chi tiêu trong lãnh thổ 
của quốc gia không phải là thành viên, hay chi tiêu cho hàng hóa được sản xuất tại hoặc dịch vụ 
được cung cấp từ vùng lãnh thổ này. ADB có thể từ chối tài trợ một hợp đồng trong đó hàng hóa 
và dịch vụ không được mua theo các quy trình thủ tục phù hợp một cách thực chất với những 
thỏa thuận giữa Bên nhận và ADB, hoặc khi các điều khoản và điều kiện của hợp đồng không 
thỏa mãn đối với ADB. Nếu tại một thời điểm bất kỳ, ADB xác định rằng có khoản bất kỳ của 
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nguồn vốn viện trợ rút ra từ Tài khoản Viện trợ đã được Bên nhận sử dụng để tài trợ các hợp 
đồng như vậy, Bên nhận phải ngay lập tức hoàn trả số tiền này cho ADB  

 
Mục 5.02. Thư cam kết của ADB.    Khi Bên nhận yêu cầu, ADB có thể phát hành 

thư cam kết chi trả các khoản tiền liên quan tới chi phí của hàng hóa và dịch vụ được tài trợ từ 
nguồn Viện trợ cho dù có bất kỳ sự đình chỉ hay hủy bỏ nào sau đó. 

 
Mục 5.03. Đơn rút vốn.    Khi Bên nhận muốn rút vốn từ Tài khoản Viện trợ hoặc 

yêu cầu ADB cấp thư tín dụng theo Mục 5.02, Bên nhận phải nhanh chóng gửi tới ADB một đơn 
rút vốn theo hình thức quy định, và bao gồm các nội dung kê khai, trình bày, bảo đảm và nhất trí 
mà ADB có thể yêu cầu một cách phù hợp. Trừ phi có thỏa thuận khác giữa ADB và Bên nhận, 
các đơn rút vốn - cùng với những tài liệu cần thiết như nêu dưới đây trong Điều này - sẽ phải 
được lập một cách nhanh chóng cho các chi tiêu của Dự án. 

 
Mục 5.04. Bằng chứng về thẩm quyền ký đơn rút vốn.    Bên nhận phải cung 

cấp cho ADB bằng chứng thỏa đáng về thẩm quyền của người hoặc những người được ủy quyền 
ký đơn rút vốn và chữ ký mẫu được xác thực của từng người này. 

 
Mục 5.05. Chứng từ hỗ trợ.    Bên nhận phải cung cấp cho ADB các giấy tờ này 

và những chứng từ khác để làm cơ sở cho đơn rút vốn theo yêu cầu hợp lý của ADB, trước hoặc 
sau khi ADB cho phép thực hiện việc rút vốn theo như đơn yêu cầu.   

 
Mục 5.06. Tính đầy đủ của đơn rút vốn và tài liệu.  Mỗi đơn rút vốn và tài 

liệu đi kèm cùng các chứng từ khác được cung cấp liên quan tới đơn rút vốn phải đầy đủ về hình 
thức và nội dung để thỏa mãn yêu cầu của ADB rằng Bên nhận được quyền rút vốn từ Tài khoản 
Viện trợ số tiền nêu trong đơn, và rằng số tiền được rút ra từ Tài khoản Viện trợ chỉ được sử 
dụng cho các mục đích nêu trong Hiệp định Viện trợ. 

 
Mục 5.07. Thanh toán bởi ADB.    Việc ADB thanh toán các khoản tiền mà Bên 

nhận được quyền rút ra từ Tài khoản Viện trợ sẽ được thực hiện theo yêu cầu của Bên nhận. 
 
 

ĐIỀU VI 
 

Các Điều khoản cụ thể 
 
 

Mục 6.01. Hợp tác và Thông tin.     (a) ADB và Bên nhận sẽ hợp tác 
đầy đủ để bảo đảm đạt được các mục tiêu của khoản Viện trợ. Để đạt mục đích này, ADB và Bên 
nhận sẽ: 

 
(i) tại từng thời điểm, theo yêu cầu của một trong hai bên, trao đổi quan điểm 

về bất kỳ vấn đề nào liên quan tới tiến độ của Dự án, các mục tiêu của 
khoản Viện trợ, việc thực hiện các nghĩa vụ liên quan của các bên trong 
Hiệp định Viện trợ và việc thực hiện các nghĩa vụ của Cơ quan chủ quan 
Dự án trong phạm vi Hiệp định Dự án, và cung cấp cho bên kia tất cả các 
thông tin liên quan khi có yêu cầu hợp lý; và 

 
(ii) nhanh chóng trao đổi thông tin với nhau về bất kỳ điều kiện nào gây ảnh 

hưởng hoặc đe dọa gây ảnh hưởng tới các vấn đề như nêu trong đoạn 
(a)(i) ở trên.  Liên quan tới các khoản Viện trợ cho Bên nhận không phải là 
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thành viên, Bên nhận phải nhanh chóng thông tin trước cho ADB về mọi 
thay đổi đề xuất về quyền sở hữu hoặc kiểm soát của Bên nhận hay các 
tài sản của Bên nhận, hoặc bất kỳ giao dịch hay thỏa thuận nào dẫn tới - 
hoặc có khả năng dẫn tới - tác động này. 

 
 (b) Nếu Bên nhận là thành viên của ADB, thành viên này phải tạo điều kiện thuận lợi 

phù hợp cho đại diện của ADB tới thăm bất kỳ nơi nào trên lãnh thổ của mình cho các mục đích 
liên quan tới khoản Viện trợ.  

  
Mục 6.02. Bảo hiểm.     (a) Bên nhận sẽ mua và duy trì bảo hiểm từ các đơn 

vị bảo hiểm có trách nhiệm, hoặc tiến hành các thỏa thuận khác thỏa mãn đối với ADB, cho các 
rủi ro và với các số tiền bảo hiểm theo các thông lệ phù hợp. Bên nhận sẽ được xem là lựa chọn 
tự bảo hiểm trong trường hợp không có bảo hiểm cụ thể cho Dự án. 

 
(b) Không hạn chế ở các quy định chung nêu trên, Bên nhận cam kết bảo hiểm, hoặc 

thu xếp để được bảo hiểm, đối với các hàng hóa sẽ được nhập khẩu cho Dự án và được chi trả 
từ nguồn vốn Viện trợ trước các rủi ro xảy ra trong quá trình mua, vận chuyển và giao hàng tới 
nơi sử dụng hoặc lắp đặt, và đối với việc bảo hiểm này, các khoản tiền bồi thường phải được chi 
trả bằng đồng tiền có thể sử dụng tự do để thay thế hoặc sửa chữa những hàng hóa này.  

 
Mục 6.03. Hồ sơ chứng từ, Báo cáo tài chính và Kiểm toán.    Bên nhận phải 

lưu giữ, hoặc yêu cầu lưu giữ, hồ sơ chứng từ và các báo cáo tài chính đầy đủ để xác định những 
hàng hóa, dịch vụ và các mục chi tiêu khác được tài trợ trong Dự án; để ghi chép tiến độ của Dự 
án (gồm cả chi phí của Dự án); để phản ánh, theo các nguyên tắc báo cáo tài chính phù hợp 
được duy trì nhất quán, các hoạt động và điều kiện tài chính của Dự án; và cho kiểm toán các 
báo cáo tài chính. Các yêu cầu có liên quan sẽ được nêu cụ thể trong Hiệp định Viện trợ. 

 
Mục 6.04. Báo cáo.     (a) Bên nhận sẽ cung cấp, hoặc yêu cầu cung cấp, cho 

ADB tất cả các báo cáo mà ADB có thể yêu cầu một cách hợp lý, liên quan tới: (i) khoản Viện 
trợ, việc chi tiêu số tiền viện trợ và duy trì các dịch vụ của Dự án; (ii) các hàng hóa, dịch vụ và 
các mục chi tiêu khác được tài trợ từ nguồn vốn của khoản Viện trợ; (iii) Dự án và Cơ quan chủ 
quản Dự án; (iv) quản trị và các hoạt động của Bên nhận nếu không phải là thành viên; và (v) 
mọi vấn đề khác có liên quan tới các mục tiêu của khoản Viện trợ.  

 
(b) Không hạn chế ở các quy định chung nêu trên, Bên nhận sẽ cung cấp cho ADB 

các báo cáo định kỳ về việc thực hiện Dự án, kết quả đạt được các mục tiêu và hành động như 
đã thỏa thuận giữa ADB và Bên nhận, cùng việc vận hành và quản lý các công trình dự án nếu 
có. Các báo cáo này sẽ được đệ trình theo hình thức và nội dung chi tiết cũng như thời hạn mà 
ADB có thể yêu cầu một cách hợp lý, và phải nêu rõ – cùng với các nội dung khác – tiến độ đạt 
được và các vấn đề gặp phải trong kỳ báo cáo, các bước đã được triển khai hoặc đề xuất triển 
khai để khắc phục những vấn đề này, chương trình hoạt động đề xuất và tiến độ dự kiến trong 
kỳ tiếp theo.  

 
(c) Ngay sau khi kết thúc hoạt động của Dự án, và trong mọi trường hợp không muộn 

hơn 3 tháng kể từ đó hoặc một ngày muộn hơn như có thể được thỏa thuận cho mục đích này 
giữa Bên nhận và ADB, Bên nhận sẽ chuẩn bị và cung cấp cho ADB một báo cáo – theo hình 
thức và nội dung mà ADB có thể yêu cầu một cách hợp lý – về việc thực hiện và vận hành ban 
đầu của Dự án, gồm cả các chi phí; việc thực hiện các nghĩa vụ của Bên nhận theo Hiệp định 
Viện trợ; và kết quả đạt được đối với các mục tiêu của khoản Viện trợ. 
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 Mục 6.05. Các nghĩa vụ của bên đối ứng và thu hồi đất.    Ngay khi có yêu cầu, 
Bên nhận sẽ sẵn sàng cung cấp ngân sách, cơ sở vật chất, dịch vụ, mặt bằng và các nguồn lực 
khác cần thiết hoặc được yêu cầu cho việc triển khai Dự án cũng như cho việc vận hành và bảo 
trì cơ sở vật chất của Dự án, bên cạnh nguồn vốn Viện trợ.  Bên nhận sẽ cung cấp cho ADB ngay 
khi có yêu cầu các bằng chứng thỏa mãn đối với ADB cho thấy rằng ngân sách, cơ sở vật chất, 
dịch vụ, mặt bằng và các nguồn lực khác đã có sẵn cho các mục đích liên quan tới Dự án. 

 
Mục 6.06. Lịch trình công tác, các kế hoạch và tiêu chuẩn thiết kế.    Bên nhận 

sẽ đảm bảo Dự án được tiến hành phù hợp với các kế hoạch, tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn kỹ 
thuật, lịch trình công tác và phương pháp thi công được Bên nhận và ADB chấp thuận. Khi có 
yêu cầu của ADB, Bên nhận sẽ phải cung cấp, hoặc bảo đảm cung cấp cho ADB ngay khi chuẩn 
bị xong các tài liệu, tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật và kế hoạch công tác này, cũng như 
bất kỳ tài liệu sửa đổi nào được thực hiện sau đó, với mức độ chi tiết theo như yêu cầu hợp lý 
của ADB. 

 
Mục 6.07. Các cam kết chung.     (a) Bên nhận sẽ bảo đảm Dự án được 

tiến hành với trách nhiệm và hiệu quả cao nhất, tuân thủ các thông lệ hiện hành về tài chính, kinh 
doanh và phát triển phù hợp. Bên nhận sẽ phối hợp với ADB bảo đảm rằng Dự án tuân thủ các 
chính sách của ADB về chống tham nhũng, các tiêu chuẩn lao động cơ bản, bảo đảm an toàn 
môi trường và xã hội, giới, mua sắm và dịch vụ tư vấn, giải ngân và các chính sách khác như 
nêu cụ thể trong Hiệp định Viện trợ.  

 
(b) Bên nhận sẽ bảo đảm rằng hoạt động của các cơ quan và phòng ban của mình 

liên quan tới việc triển khai Dự án và vận hành các công trình Dự án sẽ được tiến hành và phối 
hợp theo các chính sách và quy trình thủ tục hành chính hiệu quả. 

  
Mục 6.08. Các nhà thầu và tư vấn.    Trong khi triển khai Dự án, Bên nhận sẽ 

bảo đảm tuyển dụng các nhà thầu và tư vấn có trình độ chuyên môn và đủ năng lực, được Bên 
nhận và ADB chấp thuận, theo các phạm vi và điều khoản và điều kiện thỏa mãn đối với Bên 
nhận và ADB. 

 
Mục 6.09. Bảo trì.     Bên nhận sẽ bảo đảm rằng mọi cơ sở vật chất liên quan tới 

Dự án được vận hành, bảo trì và sửa chữa theo các thông lệ vận hành và bảo trì hiệu quả. Khi 
cần thiết, Bên nhận sẽ ngay lập tức tiến hành hoặc yêu cầu tiến hành mọi sự sửa chữa và thay 
mới cần thiết đối với các công trình này. 
 
 
 

ĐIỀU VII 
 

Miễn thuế 
 

 
Mục 7.01. Miễn thuế.     (a)  Nếu Bên nhận là thành viên của ADB, thành viên 

này phải bảo đảm rằng Hiệp định Viện trợ và Hiệp định Dự án được miễn mọi loại thuế áp đặt 
bởi thành viên hoặc trong phạm vi lãnh thổ của thành viên đối với – hoặc liên quan tới – việc thực 
hiện, cung cấp hoặc đăng ký các hoạt động theo các Hiệp định này.  

 
 (b) Nếu Bên nhận không phải là thành viên, Bên nhận sẽ phải thu thập từ thành viên 

mà Dự án sẽ được tiến hành trên lãnh thổ của họ, trước Ngày hiệu lực, bằng chứng thỏa mãn 
ADB cho thấy rằng Hiệp định Viện trợ và Hiệp định Dự án sẽ được miễn mọi loại thuế áp đặt bởi 
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hoặc trong phạm vi lãnh thổ của thành viên này đối với – hoặc liên quan tới – việc thực hiện, 
cung cấp hoặc đăng ký các hoạt động theo các Hiệp định này. 

 
 

ĐIỀU VIII 
 

Đình chỉ và Hủy bỏ 
 

 
Mục 8.01. Đình chỉ bởi ADB.    Nếu xuất hiện một trong những tình huống sau 

đây tại một thời điểm bất kỳ sau ngày của Hiệp định Viện trợ và vẫn tiếp tục, ADB có thể – bằng 
thông báo gửi tới Bên nhận – đình chỉ toàn bộ hoặc một phần quyền của Bên nhận được rút vốn 
từ Tài khoản Viện trợ:  

 
(a) Bên nhận không thanh toán tiền gốc, lãi vay hoặc các khoản phí khác theo yêu 

cầu (i) trong hiệp định vay hoặc hiệp định bảo lãnh bất kỳ với ADB; hoặc (ii) do hệ 
quả của việc gia hạn bất kỳ khoản bảo lãnh hay nghĩa vụ tài chính khác dưới mọi 
hình thức của ADB cho một bên thứ ba với sự nhất trí của Bên nhận. 

  
 (b) Bên nhận không thực hiện nghĩa vụ bất kỳ của mình trong phạm vi Hiệp định Viện 

trợ.  
  

(c) Cơ quan chủ quản Dự án không thực hiện nghĩa vụ bất kỳ của mình trong phạm 
vi Hiệp định Dự án.  

  
(d) ADB đã đình chỉ toàn bộ hoặc một phần quyền của Bên nhận được rút vốn từ bất 

kỳ một hiệp định viện trợ hoặc hiệp định khoản vay nào với ADB do Bên nhận 
không thực hiện một nghĩa vụ nào đó trong khuôn khổ hiệp định viện trợ hoặc hiệp 
định vay hay một thỏa thuận bảo lãnh có liên quan tới ADB.  

  
(e) Một tình huống đã xuất hiện hoặc diễn tiến mà theo ý kiến hợp lý của ADB, sẽ 

hoặc có thể khiến cho những việc sau là không khả thi: (i) Dự án có thể được triển 
khai thành công; hoặc (ii) Bên nhận hoặc Cơ quan chủ quản Dự án có khả năng 
thực hiện các nghĩa vụ của mình theo như Hiệp định Viện trợ hoặc Hiệp định Dự 
án. 

 
 (f)  Thành viên mà Dự án được triển khai trong vùng lãnh thổ của họ đã bị đình chỉ tư 

cách thành viên hoặc không còn là thành viên của ADB, hoặc đã gửi một thông 
báo rút lui khỏi ADB.  

  
(g) Một nội dung trình bày của Bên nhận trong, hoặc theo như, Hiệp định Dự án hoặc 

bất kỳ tuyên bố nào được đưa ra liên quan tới nội dung này và được coi là căn cứ 
để ADB tiến hành khoản Viện trợ mà không đúng trong bất kỳ khía cạnh trọng yếu 
nào; hoặc nếu Bên nhận không phải là thành viên, bất kỳ sự thay đổi bất lợi trọng 
yếu nào trong điều kiện của Bên nhận như được trình bày bởi Bên nhận mà đã 
diễn ra theo quan điểm hợp lý của ADB. 

 
 (h)  Khi Bên nhận không phải là thành viên, thành viên mà Dự án được triển khai trong 

lãnh thổ của họ hoặc cơ quan có thẩm quyền bất kỳ đã tiến hành hành động để 
giải thể hoặc bãi bỏ Bên nhận, việc chuyển nhượng hoặc chuyển giao bất kỳ tài 
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sản nào của Bên nhận ngoài tiến trình hoạt động thông thường, hoặc đình chỉ các 
hoạt động của nó. 

 
(i) Cơ quan có thẩm quyền bất kỳ đã tiến hành hành động để giải thể hoặc bãi bỏ Cơ 

quan chủ quản Dự án, việc chuyển nhượng hoặc chuyển giao bất kỳ tài sản nào 
của cơ quan này ngoài tiến trình hoạt động thông thường, hoặc đình chỉ các hoạt 
động của nó.    

 
 (j) ADB đã xác định, liên quan tới hợp đồng bất kỳ được tài trợ toàn bộ hoặc một 

phần từ nguồn vốn của khoản Viện trợ, rằng có tình trạng tham nhũng, gian lận, 
thông đồng hoặc ép buộc – như được xác định bởi ADB – bởi các đại diện của 
Bên nhận hoặc bất kỳ bên hưởng lợi nào từ khoản Viện trợ trong quá trình mua 
sắm các hàng hóa và dịch vụ, lựa chọn tư vấn hoặc thực hiện một hợp đồng, mà 
Bên nhận không tiến hành hành động kịp thời và phù hợp thỏa mãn đối với ADB 
để khắc phục tình trạng này; hoặc ADB đã xác định rằng việc mua sắm hàng hóa 
hay dịch vụ bất kỳ được tài trợ từ nguồn vốn của khoản Viện trợ là không nhất 
quán với thủ tục liên quan nêu trong Hiệp định Viện trợ. 

 
(k) Xuất hiện bất kỳ sự kiện nào như quy định cụ thể trong Hiệp định Viện trợ cho các 

mục đích của Mục này. 
 

Quyền của Bên nhận được rút vốn từ Tài khoản Viện trợ sẽ tiếp tục bị đình chỉ một phần hoặc 
toàn bộ, tùy từng trường hợp, cho tới khi sự kiện làm nảy sinh việc đình chỉ này đã chấm dứt 
theo quan điểm của ADB, hoặc cho tới khi ADB thông báo với Bên nhận rằng quyền rút vốn của 
họ đã được khôi phục toàn bộ hoặc một phần, tùy tình huống nào đến trước.  
 

Mục 8.02. Hủy bỏ bởi ADB.    Nếu (a) quyền rút vốn từ Tài khoản Viện trợ của 
Bên nhận bị đình chỉ liên quan tới số tiền bất kỳ của khoản Viện trợ trong thời hạn 30 ngày liên 
tục; (b) tại thời điểm bất kỳ khi ADB xác định – sau khi tham vấn với Bên nhận – rằng không cần 
bất cứ khoản tiền nào từ nguồn Viện trợ cho các mục đích của Dự án; (c) tới Ngày đóng Viện trợ 
như được quy định cụ thể trong Hiệp định Viện trợ, số tiền của khoản Viện trợ mà chưa được rút 
từ Tài khoản Viện trợ; (d) tại thời điểm bất kỳ mà ADB xác định, liên quan tới hợp đồng bất kỳ 
được tài trợ một phần hoặc toàn bộ bởi nguồn vốn Viện trợ, rằng có tình trạng tham nhũng, gian 
lận, thông đồng hoặc ép buộc – như được xác định bởi ADB – bởi các đại diện của Bên nhận 
hoặc bất kỳ bên hưởng lợi nào từ khoản Viện trợ trong quá trình mua sắm các hàng hóa và dịch 
vụ, lựa chọn tư vấn hoặc thực hiện một hợp đồng, mà Bên nhận không tiến hành hành động kịp 
thời và phù hợp thỏa mãn đối với ADB để khắc phục tình trạng này; hoặc (e) tại thời điểm bất kỳ, 
khi ADB xác định rằng việc mua sắm hàng hóa hay dịch vụ bất kỳ được tài trợ từ nguồn vốn của 
khoản Viện trợ là không nhất quán với thủ tục liên quan nêu trong Hiệp định Viện trợ, ADB có thể 
- bằng thông báo gửi tới Bên nhận – chấm dứt quyền của Bên nhận được rút vốn liên quan tới 
số tiền, hợp đồng hoặc việc mua sắm như trên. Khi đưa ra thông báo này, số tiền liên quan của 
khoản Viện trợ sẽ bị hủy bỏ.  

 
Mục 8.03. Hủy bỏ bởi Bên nhận.    Sau khi tham vấn với ADB, Bên nhận có thể 

- bằng thông báo gửi tới ADB - hủy bỏ bất kỳ số tiền nào trong khoản Viện trợ mà Bên nhận đã 
không rút ra trước khi đưa ra thông báo này. 

 
Mục 8.04. Số tiền theo Thư cam kết.    Việc đình chỉ hoặc hủy bỏ sẽ không áp 

dụng cho các khoản tiền theo thư cam kết được ban hành bởi ADB theo Mục 5.02, trừ phi được 
quy định rõ ràng trong các thư cam kết này.  
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Mục 8.05. Hiệu lực của các quy định sau khi đình chỉ hoặc hủy bỏ.     Mặc dù 
có sự đình chỉ hoặc hủy bỏ, tất cả các quy định của Hiệp định Viện trợ và Hiệp định Dự án sẽ 
tiếp tục có hiệu lực đầy đủ trừ phi được quy định cụ thể trong Điều này. 

 
 

ĐIỀU IX 
 

Hiệu lực; Chấm dứt 
 

 
Mục 9.01. Các điều kiện tiền đề cho Hiệu lực.    Hiệp định Viện trợ sẽ không có 

hiệu lực cho tới khi các bằng chứng thỏa mãn đối với ADB được cung cấp cho ADB cho thấy:  
 
(a) việc thực hiện và triển khai Hiệp định Viện trợ nhân danh Bên nhận đã được ủy 

quyền hoặc phê chuẩn thỏa đáng bởi mọi hành động cần thiết của chính phủ và 
doanh nghiệp;  

 
 (b) trong trường hợp có Hiệp định Dự án, việc thực hiện và triển khai Hiệp định Dự 

án nhân danh Cơ quan chủ quản Dự án đã được ủy quyền hoặc phê chuẩn thỏa 
đáng bởi mọi hành động cần thiết của chính phủ và doanh nghiệp; 

 
(c) nếu Bên nhận không phải là thành viên, thì tình trạng của Bên nhận - như được 

trình bày với ADB tại ngày ký Hiệp định Viện trợ - không có những thay đổi bất lợi 
trọng yếu giữa ngày này và ngày đã thỏa thuận giữa Bên nhận và ADB cho các 
mục đích của Mục này, với điều kiện ADB đã yêu cầu bằng chứng như vậy.   

 
(d) nếu Bên nhận không phải là thành viên, các yêu cầu trong Mục 7.01(b) phải được 

đáp ứng; và  
 
(e) tất cả các sự kiện khác nêu trong Hiệp định Viện trợ như là điều kiện bổ sung cho 

hiệu lực của Hiệp định đều đã diễn ra.  
 
Mục 9.02. Ý kiến pháp lý.     Như một phần của bằng chứng cung cấp cho ADB 

theo Mục 9.01, Bên nhận sẽ cung cấp, hoặc bảo đảm cung cấp, cho ADB một hoặc các ý kiến 
thỏa mãn ADB từ luật sư được ADB chấp nhận, trong đó:  

 
(a) thay mặt cho Bên nhận, cho thấy rằng Hiệp định Viện trợ đã được ủy quyền hoặc 

phê chuẩn thỏa đáng bởi, và được thực hiện và triển khai thay mặt cho, Bên nhận 
và có giá trị pháp lý ràng buộc đối với Bên nhận theo các điều khoản của hiệp 
định; 

 
 (b) thay mặt cho Cơ quan chủ quản Dự án nếu có Hiệp định Dự án, cho thấy rằng 

Hiệp định Dự án đã được ủy quyền hoặc phê chuẩn thỏa đáng bởi, và được thực 
hiện và triển khai thay mặt cho, Cơ quan chủ quản Dự án và có giá trị pháp lý ràng 
buộc đối với Cơ quan chủ quản Dự án theo các điều khoản của hiệp định; và 

 
 (c) cho thấy các vấn đề khác như được quy định cụ thể trong Hiệp định Viện trợ.  
  
Mục 9.03. Ngày hiệu lực.     (a) Trừ phi ADB và Bên nhận có thỏa thuận 

khác, Hiệp định Viện trợ sẽ có hiệu lực vào ngày ADB gửi thông báo cho Bên nhận về việc chấp 
nhận các bằng chứng được yêu cầu trong Mục 9.01. 



 

10 

  
(b) Nếu trước ngày Hiệu lực, xuất hiện sự kiện nào đó mà sẽ cho phép ADB đình chỉ 

quyền rút vốn từ Tài khoản Viện trợ của Bên nhận nếu Hiệp định Viện trợ có hiệu lực, ADB có 
thể hoãn gửi thông báo được đề cập trong đoạn (a) của Mục này cho tới khi sự kiện này đã được 
chấm dứt. 

 
Mục 9.04. Chấm dứt do không có hiệu lực.    Nếu Hiệp định Viện trợ không có 

hiệu lực vào ngày được nêu cụ thể trong Hiệp định Viện trợ cho các mục đích của Mục này, Hiệp 
định Viện trợ và tất cả các nghĩa vụ của các bên trong hiệp định sẽ chấm dứt, trừ khi ADB, sau 
khi cân nhắc các lý do chậm trễ, sẽ ấn định một ngày muộn hơn cho các mục đích của Mục này. 
ADB sẽ ngay lập tức thông báo cho Bên nhận về ngày muộn hơn này. 

 
 
 

ĐIỀU X 
 

Hiệu lực thi hành; Không thực thi các quyền; Trọng tài  
 

 
Mục 10.01. Hiệu lực thi hành.     (a) Các quyền và nghĩa vụ của ADB và Bên 

nhận trong Hiệp định Viện trợ sẽ có hiệu lực và được thi hành theo các điều khoản Hiệp định và, 
nếu Bên nhận là thành viên, sẽ được áp dụng trong trường hợp có mâu thuẫn với luật của quốc 
gia hay của các đơn vị hành chính hoặc chính trị thuộc quốc gia đó.   

  
 (b) ADB và Bên nhận sẽ không được quyền, theo bất kỳ trình tự tố tụng nào trong 
Điều này, tuyên bố rằng một điều khoản bất kỳ của Hiệp định Viện trợ là vô hiệu hoặc không thể 
thi hành do bất kỳ điều khoản nào trong Các Điều khoản Hiệp định Thành lập Ngân hàng Phát 
triển Châu Á hoặc vì bất kỳ lý do nào. 
 

Mục 10.02. Không thực thi các quyền.     Bất kỳ một sự chậm trễ nào trong việc 
thực thi, hay thực thi không đầy đủ, bất kỳ một quyền, thẩm quyền hay biện pháp khắc phục nào 
đối với bất kỳ bên nào trong Hiệp định Viện trợ, mặc nhiên không làm phương hại đến quyền, 
thẩm quyền hay biện pháp khắc phục này và cũng sẽ mặc nhiên không được coi là lý do từ bỏ 
hay chấp nhận; Hành động của một bên liên quan đương nhiên không ảnh hưởng hay phương 
hại đến quyền, thẩm quyền hoặc biện pháp khắc phục của bên đó trong bất kỳ trường hợp mặc 
định nào khác. 

 
 Mục 10.03. Trọng tài.     (a)  Mọi tranh cãi giữa các bên trong Hiệp định Viện 

trợ và khiếu nại bất kỳ của một bên đối với bên kia nảy sinh trong Hiệp định Viện trợ mà không 
được giải quyết bằng thỏa thuận giữa hai bên sẽ được đệ trình lên trọng tài phân xử bằng một 
Tòa Trọng tài như được quy định sau đây. 

 
 (b) Các bên trong thủ tục trọng tài này bao gồm ADB là một bên và Bên nhận là bên 
kia. 
 
 (c) Tòa Trọng tài sẽ gồm ba thẩm phán được chỉ định như sau: một thẩm phán sẽ do 
ADB chỉ định; thẩm phán thứ hai do Bên nhận chỉ định; và thẩm phán thứ ba (sau đây được gọi 
là Trọng tài chính trong một số trường hợp) sẽ được chỉ định thông qua thỏa thuận của các bên 
hoặc, nếu các bên không thống nhất được, thì sẽ được Chủ tịch Tòa án Công lý Quốc tế chỉ định 
hoặc trong trường hợp không thể chỉ định thì sẽ do Tổng Thư ký Liên hợp quốc chỉ định. Nếu 
một trong hai bên không thể chỉ định một thẩm phán, Trọng tài chính sẽ chỉ định thẩm phán này. 
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Trong trường hợp một thẩm phán được chỉ định theo Mục này từ nhiệm, qua đời hoặc không còn 
đủ năng lực hành động, một thẩm phán kế nhiệm sẽ được chỉ định theo cùng cách thức bổ nhiệm 
thẩm phán ban đầu như quy định ở trên và người kế nhiệm này sẽ có tất cả các quyền hạn và 
nghĩa vụ của thẩm phán ban đầu.  
  

(d) Một thủ tục trọng tài có thể được tiến hành theo Mục này khi có thông báo của bên 
tiến hành tố tụng gửi tới bên kia hoặc các bên kia. Thông báo này phải bao gồm một phần trình 
bày nêu rõ bản chất của tranh cãi hoặc khiếu nại được đệ trình lên trọng tài, bản chất của biện 
pháp khắc phục đang tìm kiếm và tên của thẩm phán được chỉ định bởi bên tiến hành tố tụng. 
Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đưa ra thông báo này, bên hoặc các bên kia phải thông báo cho 
bên tiến hành tố tụng tên của thẩm phán được chỉ định bởi bên hoặc các bên kia.  

 
 (e) Nếu trong vòng 60 ngày kể từ ngày ra thông báo tiến hành thủ tục trọng tài mà 

các bên vẫn không nhất trí được về Trọng tài chính, bất kỳ bên nào cũng có thể yêu cầu chỉ định 
Trọng tài chính như quy định trong đoạn (c) của Mục này.  

 
(f) Tòa Trọng tài sẽ nhóm họp tại thời điểm và địa điểm được ấn định bởi Trọng tài 

chính. Sau đó, Tòa Trọng tài sẽ xác định địa điểm và thời điểm tiến hành phân xử.  
 
(g) Luật được áp dụng bởi Tòa Trọng tài sẽ là công pháp quốc tế, với các nguồn của 

nó phục vụ cho mục đích này sẽ bao gồm:   
 

(i) các nghĩa vụ theo điều ước quốc tế liên quan có giá trị ràng buộc lẫn nhau 
đối với các bên;  
 

(ii) quy định của các hiệp ước và điều ước quốc tế bất kỳ (cho dù có giá trị 
ràng buộc trực tiếp đối với các bên hay không) mà nhìn chung được công 
nhận là có giá trị pháp điển hoặc chín muồi để trở thành các quy tắc ràng 
buộc của thông luật áp dụng cho các quốc gia và thể chế quốc tế một cách 
phù hợp; 

 
(iii) các hình thức khác của thông lệ quốc tế, bao gồm thông lệ của các quốc 

gia và thể chế quốc tế với tính khái quát, nhất quán và bền vững mà có thể 
hình thành các nghĩa vụ pháp lý; và 

 
(iv) các nguyên tắc luật pháp chung hiện hành. 

 
(h) Tùy thuộc vào các quy định của Mục này và trừ khi các bên có thỏa thuận khác, 

Tòa Trọng tài sẽ quyết định mọi vấn đề liên quan năng lực của tòa cũng như xác định các thủ tục 
của tòa. Mọi quyết định của Tòa Trọng tài sẽ phải thông qua lá phiếu đa số.  

 
 (i) Tòa Trọng tài sẽ phải bảo đảm cho các bên có một phiên xét xử công bằng và đưa 

ra phán quyết bằng văn bản. Phán quyết này có thể được đưa ra theo mặc định. Một phán quyết 
được ký bởi đa số của Tòa Trọng tài sẽ tạo thành phán quyết của Tòa Trọng tài đó. Một bản sao 
phán quyết có chữ ký sẽ được chuyển tới cho từng bên. Bất kỳ phán quyết nào được đưa ra theo 
các quy định của Mục này sẽ có giá trị tối hậu và ràng buộc đối với các bên trong Hiệp định Viện 
trợ. Mỗi bên sẽ phải tuân thủ phán quyết do Tòa Trọng tài đưa ra theo các quy định trong Mục 
này.  

 
(j) Các bên sẽ ấn định số tiền thù lao cho các thẩm phán và nhân sự khác cần thiết 

để tiến hành thủ tục trọng tài. Nếu các bên không thống nhất được về số tiền này trước thời điểm 
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nhóm họp của Tòa Trọng tài, Tòa Trọng tài sẽ ấn định số tiền hợp lý tùy theo tình hình. Mỗi bên 
sẽ thanh toán chi phí của mình trong thủ tục tố tụng trọng tài. Chi phí của Tòa Trọng tài sẽ được 
chia và chi trả như nhau bởi ADB là một bên và Bên nhận là bên kia. Tòa Trọng tài sẽ quyết định 
mọi vấn đề liên quan đến việc chia sẻ chi phí của Tòa Trọng tài hoặc thủ tục để thanh toán các 
chi phí này.  

 
(k) Các quy định về trọng tài nêu trong Mục này sẽ thay thế mọi thủ tục khác để giải 

quyết các tranh chấp giữa các bên trong Hiệp định Viện trợ, và mọi khiếu nại của một bên đối với 
bên kia nảy sinh trong Hiệp định. 

 
 (l) Nếu trong vòng 30 ngày kể từ ngày bản sao phán quyết được gửi tới các bên mà 

phán quyết vẫn chưa được tuân thủ, bất kỳ bên nào cũng có thể gửi yêu cầu thi hành, hoặc tiến 
hành tố tụng để cưỡng chế thi hành, phán quyết tại bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền tài phán 
phù hợp đối với bên kia, và có thể thi hành phán quyết này bằng việc thực hiện hay theo đuổi các 
biện pháp phù hợp khác chống lại bên kia nhằm thực thi phán quyết và các quy định của Hiệp 
định Viện trợ. Mặc dù có các quy định nêu trên, Mục này không cho phép việc thực thi hoặc thi 
hành phán quyết chống lại một bên bất kỳ là thành viên, trừ trường hợp thủ tục này đã được quy 
định sẵn chứ không phải bởi quy định của Mục này. 

 
(m)  Sự tống đạt bất kỳ thông báo hoặc quy trình nào liên quan tới trình tự tố tụng nêu 

trong Mục này hoặc (trong phạm vi mà biện pháp khắc phục có sẵn) liên quan tới trình tự tố tụng 
để thi hành phán quyết được đưa ra theo Mục này sẽ phải được tiến hành theo cách thức được 
quy định trong Mục 11.01. Các bên trong Hiệp định Viện trợ có thể từ bỏ bất kỳ hay tất cả các 
quy định khác cho việc tống đạt thông báo hoặc quy trình bất kỳ này.   

 
 
 

ĐIỀU XI 
 

Các quy định khác 
 

 
Mục 11.01. Thông báo và yêu cầu.     Mọi thông báo hoặc yêu cầu cần thiết hoặc 

được phép đưa ra theo Hiệp định Viện trợ, cùng bất kỳ thỏa thuận nào khác giữa các bên như 
được dự liệu trong Hiệp định Viện trợ, sẽ phải được làm thành văn bản. Trừ khi có quy định khác 
như nêu trong Mục 9.03, thông báo hoặc yêu cầu này được xem là đã được đưa ra một cách 
thích đáng khi được gửi tận tay hoặc qua thư tín, fax hoặc thư điện tử tới bên mà thông báo hoặc 
yêu cầu này được đề nghị hoặc được phép đưa ra tại địa chỉ của bên đó như nêu cụ thể trong 
Hiệp định Viện trợ hoặc một địa chỉ khác mà bên đó đã chỉ định bằng thông báo gửi tới bên đưa 
ra thông báo hoặc yêu cầu.  

 
Mục 11.02. Thẩm quyền hành động.        Hành động bất kỳ được yêu cầu hoặc 

được phép tiến hành, cùng các tài liệu bất kỳ được yêu cầu hoặc được phép lập, trong phạm vi 
Hiệp định Viện trợ nhân danh Bên nhận, có thể được tiến hành hoặc lập bởi đại diện của Bên 
nhận như được chỉ định trong Hiệp định Viện trợ cho các mục đích của Mục này, hoặc bất kỳ 
người nào được ủy quyền bằng văn bản bởi đại diện này. Mọi sự sửa đổi các quy định trong Hiệp 
định Viện trợ có thể được nhất trí nhân danh Bên nhận, bằng các công cụ văn bản được lập nhân 
danh Bên nhận bởi đại diện được chỉ định như trên hoặc người được ủy quyền bằng văn bản 
bởi đại diện này; miễn là, theo ý kiến của đại diện hoặc người được ủy quyền, việc sửa đổi là 
hợp lý trong hoàn cảnh đó và sẽ không làm gia tăng thực chất các nghĩa vụ của Bên nhận theo 
Hiệp định Viện trợ. ADB có thể chấp nhận việc lập bất kỳ công cụ nào như vậy của người đại 
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diện hoặc người được ủy quyền này như là bằng chứng kết luận rằng theo ý kiến của người đại 
diện hoặc người được ủy quyền, mọi sự sửa đổi các quy định của Hiệp định Viện trợ có hiệu lực 
nhờ công cụ này là phù hợp trong hoàn cảnh đó và sẽ không làm gia tăng đáng kể các nghĩa vụ 
của Bên nhận trong Hiệp định. 

 
Mục 11.03. Chứng minh thẩm quyền.    Bên nhận phải cung cấp cho ADB các 

bằng chứng đầy đủ về thẩm quyền của người hoặc những người mà, thay mặt cho Bên nhận, sẽ 
tiến hành các hành động hoặc lập các tài liệu bất kỳ được yêu cầu hoặc được phép tiến hành 
hay lập bởi Bên nhận theo Hiệp định Viện trợ, cùng với chữ ký mẫu được chứng thực của từng 
người này.  

 
Mục 11.04. Lập các bản sao.   Hiệp định Viện trợ có thể được lập thành một số 

bản, mỗi bản sẽ đều được coi là bản gốc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




