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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.
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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

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
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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
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ТОВЧИЛСОН ҮГС

АХБ — Азийн Хөгжлийн Банк 

МҮЦ — мөнгөний үнэ цэнэ



ix

ТОВЧ ДҮГНЭЛТ

Энэхүү заавар бичигт зээлдэгч (буцалтгүй тусламж хүлээн авагчийг оролцуулан) бараа, ажил, 
байгууламжийг худалдан авах ба гэрээг нь хэрэгжүүлэхийн тулд туслан гүйцэтгэгчийг сонгон 
шалгаруулахад тавигдах АХБ-ны шаардлагын талаар тайлбарлав. АХБ-ны зээл, буцалтгүй 
тусламж, АХБ-наас захиран зарцуулдаг сангаас бүхэлд нь эсхүл хэсэгчилэн санхүүжүүлж буй 
төслийн хувьд дараах 3 төрлийн туслан гүйцэтгэгчийг ажиллуулж болно. Үүнд: (i) бүх тендерт 
оролцогчийн хувьд заавал ажиллуулахаар зээлдэгчээс нэр дэвшигдсэн туслан гүйцэтгэгч, 
(ii) нарийн мэргэжлийн тоног төхөөрөмж эсхүл гэрээний үндсэн үйл ажиллагааг нийлүүлэх, 
хэрэгжүүлэхээр тендерт оролцогчоос санал болгох мэргэшсэн туслан гүйцэтгэгч, (iii) бусад 
зорилгоор тендерт оролцогчоос санал болгох туслан гүйцэтгэгч зэрэг болно. Энэ заавар нь 
туслан гүйцэтгэх явцад учирч болох чанар ба нийлүүлэлтийн тогтолцооны шударга байдалд 
эрсдэлийг онцолж, зээлдэгчдэд тэдгээр эрсдэлийг бууруулах арга замыг зааж өгнө.

Зээлдэгч туслан гүйцэтгэгчийг зохистой байдлаар сонгон шалгаруулснаар 

Эрсдэлийг бууруулж, чанарыг дээшлүүлнэ

• Зээлдэгч нь тендер шалгаруулалт, тендерийн үнэлгээ, гэрээний хэрэгжилтийн шатанд 
туслан гүйцэтгэгч нь зохих чадвартай байх ба ажлын гүйцэтгэл болон шударга 
байдлын асуудлаар гүйцэтгэгчийн нэгэн адил гэрээний ижил нөхцөлийг биелүүлж 
ажиллахыг баталгаажуулах үүргийг гүйцэтгэгчид ногдуулж болно.

• Зээлдэгчийн зүгээс авч хэрэгжүүлж болох арга хэмжээ нь: (i) урьдчилсан сонголт 
буюу/эсхүл тендер шалгаруулалтын үед туслан гүйцэтгэгчийг үнэлэх; (ii) туслан 
гүйцэтгэгчтэй удирдан ажиллах талаарх тендерт оролцогчийн түүхэн чадварыг 
үнэлэх; (iii) зээлдэгч нь туслан гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагаанд аудит хийх эрхтэй 
байх зэрэг гүйцэтгэгчид хамаарах гэрээний нөхцөлийг түүний туслан гүйцэтгэгчтэй 
байгуулах гэрээнд ижил байдлаар давтан тусгах; (iv) гэрээний хэрэгжилтийн үед 
туслан гүйцэтгэгчийг хэдийд яаж солих эсхүл нэмж ажиллуулах талаар гэрээнд 
тодорхой заасан эсэхийг нягтлах; (v) гэрээний удирдлагын уулзалт ба гэрээг тайлагнах 
шаардлагад туслан гүйцэтгэгчийг оролцуулах зэрэг болно.

Үр ашгийг нэмэгдүүлж, худалдан авах ажиллагааны хугацааг  
богиносгоно

• Төслийн нарийн төвөгтэй байдлаас хамааруулан зээлдэгчийн зүгээс туслан 
гүйцэтгэгчид зохистой хяналт тавих ба эрсдэлийг бууруулах боломжоор хангана. 



Мөнгөний үнэ цэнийг өсгөнө

• Туслан гүйцэтгэгч нь үндсэн гүйцэтгэгчид байхгүй нарийн мэргэжлийн ур чадвар, 
тоног төхөөрөмж нийлүүлэх бөгөөд чанарын өндөр түвшинд дэмжлэг үзүүлэх, 
технологи эзэмших, төслийн цаг хугацааг хэмнэх, болон мөнгөний үнэ цэнийг өсгөх 
замаар үндсэн гүйцэтгэгчийн нөөц боломжийг нэмэгдүүлэх болно. 

x Хураангуй



I. Танилцуулга

1.1 Энэхүү зааварт АХБ-ны зээл, буцалтгүй тусламж, АХБ-наас захиран зарцуулдаг сангаас 
бүхэлд нь эсхүл хэсэгчилэн санхүүжүүлж буй төслийн хүрээнд худалдан авах бараа, 
ажил, байгууламжийн хувьд туслан гүйцэтгэгчийг ажиллуулах талаар тусгасан болно. 
Уг заавар нь (i) туслан гүйцэтгэхтэй холбогдсон эрсдэл, (ii) эрсдэлийг бууруулахад 
зээлдэгч (буцалтгүй тусламж хүлээн авагчийг оролцуулан)-ийн зүгээс авч хэрэгжүүлэх 
боломжтой арга хэмжээ, ба (iii) туслан гүйцэтгэхэд тавигдах АХБ-ны шаардлагын талаар 
тайлбарлахыг зорьсон болно. Ийнхүү зээлдэгч нь эдгээр асуудлыг танин мэдсэнээр 
төслийн эрсдэлийг бууруулж түүнээс олох мөнгөний үнэ цэнийг өсгөх боломжтой. 

1.2 Худалдан авах ажиллагааны хувьд “туслан гүйцэтгэгч” гэх ойлголт нь өргөн утгаараа, 
холбогдох этгээдтэй (тухайлбал, үндсэн гүйцэтгэгч) түүний гэрээт үүргийн тодорхой хувийг 
гүйцэтгэхээр гэрээ байгуулсан бараа, ажил, байгууламж ба эсвэл холбогдох үйлчилгээний 
нийлүүлэгчийг хамаарна. Туслан гүйцэтгэх нь худалдан авах ажиллагааны төлөвлөлт, 
урьдчилсан сонголт, тендер шалгаруулалт, тендерийн үнэлгээ, гэрээ байгуулах эрх олгох 
болон хэрэгжилт зэрэг АХБ-ны худалдан авах ажиллагааны үе шатуудад (1 дүгээр зураг) 
хамааралтай болно.

1.3 Энэхүү зааврын хүрээнд дараах ерөнхий тодорхойлолтыг ашиглана.Үүнд:1

(i) “Оролцогч” гэж аль нэг ажлын гэрээ эсхүл байгууламжийн гэрээний урьдчилсан 
сонголтод мэдүүлэг ирүүлж буй этгээдийг хэлнэ.

(ii) “Тендерт оролцогч” гэж зээлдэгчтэй байгуулах гэрээнд өөрийн тендерээ ирүүлэхээр 
зорьж буй эсхүл ирүүлсэн нийлүүлэгч эсхүл гүйцэтгэгчийг хэлнэ.

(iii) “Гүйцэтгэгч” гэж гэрээ байгуулах эрхийг зээлдэгчээс олгосон тендерт оролцогчийг 
хэлнэ.

(iv) “Туслан гүйцэтгэгч” гэж үндсэн гүйцэтгэгч эсхүл бусад туслан гүйцэтгэгчийн гэрээний 
тодорхой хэсгийг хэрэгжүүлэгч этгээдийг хэлнэ.

1.4 Гүйцэтгэгч нь өөрийн туслан гүйцэтгэгчийн гэрээний гүйцэтгэлийг хариуцна. Туслан 
гүйцэтгэгчийг ашиглах нь тухайн гүйцэтгэгчийг гэрээний дагуу хүлээсэн эрх үүрэг, 
хариуцлагаас чөлөөлөхгүй. Зээлдэгч нь тендерт оролцогчтой л гэрээ байгуулах ба туслан 
гүйцэтгэгчтэй ямар нэгэн эрхзүйн харилцаанд орохгүй. 2 дугаар зурагт цахилгаан станц 
барихаар гэрээ байгуулсан үндсэн гүйцэтгэгч болон туслан гүйцэтгэгч/үйлдвэрлэгчийн 
хоорондын гэрээний харилцааг жишээ болгов.

1  Шаардлагатай бол нэр томьёо бүрийн тусгайлсан тодорхойлолтыг урьдчилсан сонголтын болон тендерийн баримт бичгээс үзнэ үү.



1 дүгээр зураг: АХБ-ны худалдан авах ажиллагааны үе шатны хүрээнд
туслан гүйцэтгэх

2 дугаар зураг: Туслан гүйцэтгэх шатлалын жишээ

Эх сурвалж: Азийн Хөгжлийн Банк

Эх сурвалж: Азийн Хөгжлийн Банк

Үндсэн гүйцэтгэгч
(Цахилгаан станц)

Туслан гүйцэтгэгч/ 
Үйлдвэрлэгч 

(Хийн хөдөлгүүр 
үйлдвэрлэгч)

Туслан гүйцэтгэгч/ 
Үйлдвэрлэгч (Уурын 
цахилгаан үүсгүүр 

үйлдвэрлэгч)

Туслан гүйцэтгэгч
(Дагалдах ажил)

2 Туслан гүйцэтгэх

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
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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



1.5 Тендерт оролцогч нь хэд хэдэн шалтгаанаар туслан гүйцэтгэх гэрээ байгуулж болно. 
Тухайлбал:

(i) Өндөр чадвар, туршлагатай, нэр хүнд бүхий туслан гүйцэтгэгчийг оролцуулах нь 
тухайн тендерт оролцогчийн гэрээ байгуулах боломжийг нэмэгдүүлж болох юм.

(ii) Тендерт оролцогчийн хувьд гэрээнд заасан бүх үүргийг биелүүлэх хүчин чадал эсхүл 
нөөц үргэлж хомс байдаг тул туслан гүйцэтгэгчийн нөөцийг ашиглан гэрээний зарим 
хэсгийг гүйцэтгүүлэхээр туслан гүйцэтгэх гэрээ байгуулдаг.

(iii) Тендерт оролцогч нь тухайлсан салбарт мэргэшсэн чадвараа хөгжүүлж чадсан 
компаниас нарийн мэргэжлийн үйлчилгээ авах замаар давуу байдлаа нэмэгдүүлэхийг 
хүсч болно.

(iv) Туслан гүйцэтгэгч нь тендерт оролцогчийн дотоод нөөцийг ашигласнаас илүүтэй хямд 
өртгөөр гэрээний хэсгийг хэрэгжүүлж болох юм.

(v) Тендерт оролцогч нь гэрээний бүх эрсдэлийг дангаараа бус, туслан гүйцэтгэгчтэй 
хамтран хариуцахыг хүсч болно.

1.6 Гүйцэтгэгч нь бараа нийлүүлэх, ажил гүйцэтгэх эсхүл үйлдвэр барих гэрээний дагуу 
хүлээсэн хариуцлагаа биелүүлэхдээ тендерийн баримт бичиг зөвшөөрсөн хэмжээнд туслан 
гүйцэтгэгчийг ашиглаж болно.

3Танилцуулга



II.Туслан гүйцэтгэгчийн төрөл

2.1 1 дүгээр санамжид тодорхойлсноор 3 төрлийн туслан гүйцэтгэгч байдаг.

2.2 Зээлдэгч нь нэр дэвшигдсэн туслан гүйцэтгэгчийг ашиглахаар санал болгохдоо энэ тухай 
үндэслэлээ сайтар гаргасан байх ёстой. Зайлшгүй бус тохиолдолд тэднийг ашиглах 
шаардлагагүй. Нэр дэвшигдсэн туслан гүйцэтгэгчийг ашиглах нь гүйцэтгэгчийн гэрээнд 
заасан үүрэг хариуцлагыг тодорхой хэмжээнд хөнгөвчилдөг. Хэрэв нэр дэвшигдсэн 
туслан гүйцэтгэгч нь үүргээ биелүүлээгүй бол гүйцэтгэгч нь тухайн гэрээний биелүүлээгүй 
үүргийн хувьд хамгаалалттай байж болно. Гүйцэтгэгч нь туслан гүйцэтгэгчийг өөрөө 
сонгосон тохиолдолд энэхүү хамгаалалтыг хэрэглэх боломжгүй. Нэр дэвшигдсэн 
туслан гүйцэтгэгчийг ажиллуулах үндэслэл бүхий тохиолдол нь төслийн олон газарт 
стандартчилагдсан байгууламж ба тоног төхөөрөмжөөр хангах, мөн зээлдэгч улсад 
зөвхөн нэг (эсхүл цөөн тооны) туслан гүйцэтгэгч холбогдох ажлыг гүйцэтгэхээр эрх авсан 
байх зэрэг болно. Нэр дэвшигдсэн туслан гүйцэтгэгчид тавигдах шаардлагын талаар 
дэлгэрэнгүйг 5 дугаар бүлэгт тусгав.

1 дүгээр санамж
Туслан гүйцэтгэгчийн төрөл
Нэр дэвшигдсэн туслан гүйцэтгэгч. Гэрээний урьдчилан тодорхойлсон хэсгийг гүйцэтгэхийн тулд 
зээлдэгчийн хадгалж бүртгэсэн, бөгөөд ийм зорилгоор үндсэн гүйцэтгэгчийн хувьд туслан гүйцэтгэгч 
нь байх үүднээс зээлдэгчийн нэр дэвшигдсэн туслан гүйцэтгэгчийг хэлнэ. Бүх тендерт оролцогч 
гэрээний тухайн хэсгийг гүйцэтгэхэд нэгэн ижил нэр дэвшигдсэн туслан гүйцэтгэгчийг ажиллуулах 
шаардлагатай.

Мэргэшсэн туслан гүйцэтгэгч. Тендерт оролцогчийн хувьд дутагдалтай байгаа нарийн мэргэжлийн 
тоног төхөөрөмжөөр хангах эсхүл голлох ажлыг хийх туслан гүйцэтгэгчийг хэлнэ. “нарийн мэргэжлийн 
тоног төхөөрөмж эсхүл голлох ажил”-ыг ихэнх тохиолдолд зээлдэгч урьдчилан (гэрээний онцлогоос 
хамааруулан) тодорхойлдог ба тендерийн баримт бичигт энэ тухай заасан байдаг.

Бусад туслан гүйцэтгэгч. Нэр дэвшигдсэн ба мэргэшсэн туслан гүйцэтгэгчээс бусад туслан 
гүйцэтгэгчийг хэлнэ.

Эх сурвалж: Азийн Хөгжлийн Банк.



III.  Туслан гүйцэтгэхтэй холбогдсон эрсдэл

3.1 Гүйцэтгэгч нь өөрийн туслан гүйцэтгэгчийн үүргийн биелэлтэд хариуцлага хүлээх ёстой 
байдаг тул туслан гүйцэтгэгч авч ажиллуулах нь тэдний өөрсдийн бие даан хариуцах 
асуудал гэж зээлдэгч үзэж болох юм. Гэвч зээлдэгчийн үйл ажиллагаанд нөлөөлж болох 
туслан гүйцэтгүүлэхтэй холбогдсон үндсэн хоёр эрсдэл байдаг. Тухайлбал: гэрээний үр 
дүнд үзүүлэх үр нөлөө ба нийлүүлэлтийн тогтолцооны шударга байдалд нөлөөлөх үр 
нөлөө. 2 дугаар санамжид эдгээр эрсдэлийн талаар тодорхойлов.

2 дугаар санамж
Туслан гүйцэтгэгчийн эрсдэл
Төслийн үр дүнд туслан гүйцэтгэгчийн үзүүлэх нөлөөллийн эрсдэл
Гүйцэтгэгч нь өөрийн туслан гүйцэтгэгчийн үүргийн биелэлтийг хариуцдаг хэдий ч дампуурлын 
маргаан, ажил гүйцэтгэх чадвар сул байх зэрэг ямарваа нэгэн шалтгааны улмаас туслан гүйцэтгэгч 
үүргээ хангалтгүй биелүүлэх явдал нь гэрээний гүйцэтгэл ба гэрээний үр дүнд – нэн ялангуяа, 
хугацааны хуваарь, чанар, зардал өртөгт сөргөөр нөлөөлж болно. Гэрээний хариуцлага нь 
гүйцэтгэгчийн үндсэн үүрэг байх боловч зээлдэгч нь болзошгүй эрсдэлээс зайлсхийх зорилгоор 
санал болгож буй мэргэжилтэн эсхүл туслан гүйцэтгэгчид өөрийн зүгээс хянан шалгах арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэх шаардлагатай болдог.

Нийлүүлэлтийн тогтолцооны шударга байдлын эрсдэл
Гүйцэтгэгч болон түүний туслан гүйцэтгэгч нь ёс зүйгүй үйлдлээр эсхүл үл тоомсорлох байдлаар 
нийлүүлэлтийн тогтолцоонд нэр хүндийн болон шударга байдалтай холбогдсон эрсдэл учруулж болох 
юм. Тухайлбал, эдгээр нь:
• хүүхдийн хөдөлмөр эсхүл албадлагын хөдөлмөр;

• аюултай буюу эрүүл бус ажлын байрны нөхцөл;

• хууль бус ажлын хөлс ба нөхцөл;

• хоршин нэгдэх эрх чөлөөт эрхийг хязгаарлах; мөн

• хог хаягдал ба агаарын бохирдол үүсгэх зэргээр байгаль орчинд хууль бусаар эсхүл үл тоомсорлох 
байдлаар хандах зэрэг болно.

Зээлдэгч нь гэрээний хэрэгжилтийн явцад эдгээр үйлдлийг (i) тэдний үйлдлийн улмаас хохирол учрах, 
(ii) тэд хууль ёсны бус байх, болон (iii) эдгээр үйлдлийн улмаас зээлдэгч ба АХБ-ны нэр хүндэд нөлөө 
үзүүлэх зэрэг нөхцөл байдал үүсгэхгүй байхыг боломжит түвшинд хангах үүрэгтэй.

Эх сурвалж: Азийн Хөгжлийн Банк.

3.2 Туслан гүйцэтгэгчтэй холбогдсон эрсдэлийг бууруулахад зээлдэгчийн авч хэрэгжүүлэх 
шаардлагатай арга хэмжээний жишээг IV дүгээр бүлэгт тодорхойлов. 



  IV.  Туслан гүйцэтгэхтэй холбогдсон эрсдэлийг 
бууруулах 

4.1 Туслан гүйцэтгэгчтэй холбогдсон эрсдэлийг бууруулахад зээлдэгчийн зүгээс авч 
хэрэгжүүлж болох арга хэмжээг 1 дүгээр хүснэгтэд тодорхойлов. Эдгээрийг дараа дараагийн 
дэд бүлгүүдэд дэлгэрүүлэн тайлбарлав. Эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээг худалдан авах 
ажиллагааны үе шат болох тендер шалгаруулалт, тендерийн үнэлгээ, хэрэгжилтийн явцад авч 
хэрэгжүүлж болно.

1 дүгээр хүснэгт: Туслан гүйцэтгэгчийн эрсдэлийг бууруулахад зээлдэгчийн зүгээс авч 
хэрэгжүүлж болох арга хэмжээ

Туслан гүйцэтгэгчийн эрсдэл Шалтгаан Зээлдэгчийн авч хэрэгжүүлэх
арга хэмжээ

Гэрээний үр дүнд 
сөргөөр нөлөөлөх туслан 
гүйцэтгэгчийн эрсдэл

• Туслан гүйцэтгэгч үүргээ 
хангалтгүй биелүүлэх

• Туслан гүйцэтгэгч дампуурах

• Туслан гүйцэтгэгч ба 
гүйцэтгэгчийн хооронд үүссэн 
маргаан

• Чадваргүй байх

• Гүйцэтгэгч нь туслан 
гүйцэтгэгчийг удирдан 
ажиллуулах чадамжгүй эсхүл 
хүсэл эрмэлзэлгүй байх

• Туслан гүйцэтгэгчийг 
урьдчилан сонгох

• Тендер шалгаруулалтын 
шатанд туслан гүйцэтгэгчийн 
чадварыг үнэлэх

• Үндсэн гүйцэтгэгчид 
хамаарах гэрээний 
зарим нөхцөлийг туслан 
гүйцэтгэгчийн гэрээнд нэгэн 
адил хамааруулах гэрээний 
шаардлага

• Туслан гүйцэтгэх гэрээнд 
аудит хийх эрхийг тусгах 

• Туслан гүйцэтгэгчийг 
удирдан ажиллах 
гүйцэтгэгчийн чадварыг 
үнэлэх

• Гэрээний удирдлагын үйл 
ажиллагаа

• Гэрээг тайлагнах

Нийлүүлэлтийн 
тогтолцооны шударга 
байдлын эрсдэл

• Хүүхдийн хөдөлмөр эсхүл 
албадлагын хөдөлмөрийг 
ашиглах

• Аюултай буюу эрүүл бус ажлын 
байрны нөхцөл

• Хууль бус ажлын хөлс ба 
нөхцөл

• Хоршин нэгдэх эрх чөлөөт 
эрхийг хязгаарлах

• Хог хаягдал ба агаарын 
бохирдол үүсгэх зэргээр 
байгаль орчинд хууль бусаар 
эсхүл үл тоомсорлох байдлаар 
хандах

Эх сурвалж: Азийн Хөгжлийн Банк.



7Туслан гүйцэтгэхтэй холбогдсон эрсдэлийг бууруулах

А. Туслан гүйцэтгэгчийг урьдчилан сонгох

4.2 Зээлдэгч нь урьдчилсан сонголтод оролцогчдод тавих нарийвчилсан шаардлагаа 
хараахан тодорхойлоогүй байдаг бөгөөд урьдчилсан сонголтод оролцогч ба туслан 
гүйцэтгэгчийн хооронд үүсэх харилцаа нь урьдчилсан сонголт ба тендер шалгаруулалт 
хоорондын хугацаанд өөрчлөгдөх боломжтой байдаг тул оролцогчийг урьдчилан сонгох 
үед туслан гүйцэтгэгчийг ерөнхийдөө урьдчилан сонгодоггүй билээ. Харин туслан 
гүйцэтгэгчийн чадварыг тендер шалгаруулалтын шатанд ихэвчлэн үнэлдэг (“Урьдчилсан 
сонголт” заавартай танилцана уу).

4.3 Гэхдээ, оролцогчдыг урьдчилан сонгох явцад (i) туслан гүйцэтгэгч гэрээг амжилттай 
хэрэгжүүлэхэд чухал үүрэгтэй, эсхүл туслан гүйцэтгэгч гэрээний ач холбогдол бүхий 
хэсгийг хариуцаж байгаа, болон (ii) туслан гүйцэтгэгчийн чадварыг үнэлэх боломжтой 
байдлаар гэрээний тодорхой хэсгийг нарийвчлан тодорхойлсон байх тохиолдолд туслан 
гүйцэтгэгчийг урьдчилан сонгож болно. Гүйцэтгэгч нь зөвхөн урьдчилан сонгогдсон 
туслан гүйцэтгэгчтэй хоршин нэгдэхээр тендер ирүүлж болно.

Б. Гэрээний зарим нөхцөлийг туслан гүйцэтгэх гэрээнд нэгэн адил 
тусгах тухай гэрээний шаардлага

4.4 Гэрээг зээлдэгч ба гүйцэтгэгчийн хооронд байгуулах хэдий ч холбогдох хуулийн дагуу 
(эрүүл мэнд ба аюулгүй байдлыг хангах, эрх бүхий байдал, байгаль орчин, ажил 
эрхлэлтийн шаардлага зэрэгт холбогдсон хууль тогтоомж) эсхүл гэрээний нөхцөлд 
гүйцэтгэгч ба түүний туслан гүйцэтгэгчийн хооронд байгуулах туслан гүйцэтгэх гэрээнд 
зайлшгүй тусгахаар заасан гүйцэтгэгчийн гэрээний нөхцөлийг үндэслэн, гүйцэтгэгчийн 
хүлээх зарим үүргийг туслан гүйцэтгэгчид нэгэн адил ногдуулах ёстой байдаг.

4.5 Сонирхлын зөрчил, ажлын байрны эрүүл ахуй ба аюулгүй байдал, хүүхдийн хөдөлмөр, 
нийлүүлэлтийн тогтолцооны шударга байдлын бусад эрсдэл зэрэг асуудлууд, мөн 
нийлүүлэлтийн тогтолцооны шударга байдлын биелэлт, гүйцэтгэлийг тайлагнах 
үүргийн хувьд гүйцэтгэгчтэй ижил шаардлагыг туслан гүйцэтгэгч нарт тавьж байгаа 
эсэхийг хангах үүднээс тухайн гэрээний нөхцөлийг туслан гүйцэтгэх гэрээнд оруулж 
тусгасан байхыг зээлдэгч шаардаж болно. Гүйцэтгэгч нь эдгээр үүргийг өөрийн туслан 
гүйцэтгэгчид ногдуулсан эсэхийг баталгаажуулах ёстой.

4.6 Гүйцэтгэгчээс туслан гүйцэтгэгчид шууд эсхүл дамжуулан ногдуулсан үүрэгт 2 дугаар 
хүснэгтэд тодорхойлсон үүргийг тусгах ёстой. 



2 дугаар хүснэгт: Гүйцэтгэгчийн өмнө хариуцах туслан гүйцэтгэгчийн гэрээний үүрэг

Гэрээний нөхцөл      Тусгайлсан үүрэг

Гүйцэтгэгч ба туслан гүйцэтгэгч нь АХБ-ны Авилгатай тэмцэх бодлого 
(1998, цаашид нэмж өөрчлөх)а, Шударга байдлын зарчим ба журам (2015, 
цаашид нэмж өөрчлөх)б-д заасны дагуу авилга, залилан, үгсэн хуйвалдах, 
дарамт шахалт үзүүлэх, саад учруулах үйлдэл хийх эсхүл сонирхлын зөрчил, 
шударга байдлын зөрчилд орохыг хориглох ба АХБ-наас санхүүжүүлэх, 
удирдах ба санхүүгийн болон бусад байдлаар дэмжих гэрээнд оролцох 
эсхүл үр шим хүртэх тохиолдолд АХБ-наас тодорхойгүй эсхүл заасан 
хугацааны туршид эрх бүхий бус хэмээн зарлаж болох зэрэг арга хэмжээг 
биелүүлэх үүрэгтэй байна. 

Туслан гүйцэтгэгчийг АХБ-ны Авилгын эсрэг бодлого (1998, цаашид 
нэмж өөрчлөх), Шударга байдлын зарчим ба журам (2015, цаашид нэмж 
өөрчлөх)-д заасны дагуу АХБ-наас шууд эсхүл Хориг тогтоох шийдвэрийг 
хамтаар албадан хэрэгжүүлэх тухай хэлэлцээр (2006)в-ийн дагуу АХБ-наас 
түр түдгэлзүүлсэн эсхүл хориг жагсаалтад хамруулсан бол уг этгээд нь АХБ-
ны санхүүжилт, удирдлага ба дэмжлэгтэй төсөлд оролцох, үр шим хүртэх 
эрхгүй байна.

Гүйцэтгэгч нь гэрээнд тусгасан нууцлалтай холбоотой аливаа заалтууд 
туслан гүйцэтгэгчид нэгэн адил хамаарахыг баталгаажуулах ёстой.

Гүйцэтгэгч нь түүний ажиллуулж буй аливаа ажилтан бэртэл гэмтэл, өвчин, 
амь эрсдэх зэргээс үүссэн нэхэмжлэл, хохирол, алдагдал ба зардлыг 
гэрээний шаардлагын дагуу даатгуулсан байх ёстой ба энэ шаардлага 
туслан гүйцэтгэгчид нэгэн адил хэрэглэнэ.
Туслан гүйцэтгэгч нь уг шаардлагыг биелүүлж буй эсэхийг гүйцэтгэгч 
хариуцна.

Гүйцэтгэгч нь өөрийн туслан гүйцэтгэгчийг худалдан авах ажиллагаа буюу 
гэрээнд хамаарах данс, бүртгэлийг нягт нямбай, эмх цэгцтэй хөтөлж буй 
эсэх, мөн уг данс, бүртгэлд нь АХБ хяналт тавих болон АХБ-наас томилсон 
аудитор аудит хийх эрхтэйг тэд хүлээн зөвшөөрч буйг баталгаажуулах 
ёстой.

Давагдашгүй хүчин зүйлийн тохиолдол нь туслан гүйцэтгэгчид мөн адил 
хамаарна. Гэхдээ, хэрэв аливаа туслан гүйцэтгэгч нь гүйцэтгэгчийн гэрээнд 
зааснаас илүү нэмэлт, өргөтгөсөн нөхцөлийн дагуу давагдашгүй хүчин 
зүйлийн тохиолдлоос чөлөөлөгдөх эрхтэй байгаа бол энэхүү нэмэлт эсхүл 
өргөтгөсөн шинж бүхий давагдашгүй хүчин зүйлийн тохиолдол буюу 
нөхцөл байдал нь гүйцэтгэгчийг гэрээний үүргээ биелүүлэхгүй байх эсхүл 
зээлдэгчтэй байгуулсан гэрээний хувьд чөлөөлөгдөх үндэслэл болохгүй.

АХБ-ны Авилгын 
эсрэг бодлого, АХБ-
ны Шударга байдлын 
зарчим ба журам

Эрх бүхий байдал

Нууцлал

Даатгал

Хяналт шалгалт

Давагдашгүй хүчин 
зүйл

а  АХБ. 2010. Авилгатай тэмцэх, Шударга байдал. Manila. 

 https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/31317/anticorruption-integrity-policy-strategy.pdf
б  АХБ. 2015. Шударга байдлын зарчим ба журам (2015). Manila. 

 https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/32131/integrity-principles-guidelines.pdf
в  https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/32774/files/cross-debarment-agreement.pdf -ээс үзнэ үү.

Эх сурвалж: Азийн Хөгжлийн Банк. 

АХБ = Азийн Хөгжлийн Банк.

8 Туслан гүйцэтгэх



9

В. Туслан гүйцэтгэх гэрээнд аудит хийх эрх

4.7 2 дугаар хүснэгтэд зааснаар, АХБ ба зээлдэгч туслан гүйцэтгэгчид аудит хийх (эсхүл 
хянан шалгах) эрхийг туслан гүйцэтгэх гэрээнд тусгах тухай гүйцэтгэгчийн шаардлагыг 
гэрээнд оруулна. Энэ нь АХБ болон зээлдэгчийн хувьд тухайн туслан гүйцэтгэгч нь 
холбогдох шаардлага, нэн ялангуяа шударга байдлын шаардлагыг хангаж буй эсэх 
болон аливаа зөрчлийг хянан шалгах боломж олгоно.

Г. Тендер шалгаруулалтын үед туслан гүйцэтгэгчийн чадварыг үнэлэх

4.8 Туслан гүйцэтгэгчийн ажлын гүйцэтгэл хангалтгүй байх эрсдэлийг тендер 
шалгаруулалтын шатанд туслан гүйцэтгэгчийн туршлагыг үнэлэх замаар зохих хэмжээнд 
бууруулах боломжтой. Тендерт оролцогч нь гол ажлыг гүйцэтгэх туслан гүйцэтгэгчийг 
тендер ирүүлэхдээ санал болгох шаардлагатай. Энэ нь гэрээг амжилттай хэрэгжүүлэхэд 
нэн чухал шижим болох туслан гүйцэтгэгчийн туршлагыг үнэлэх боломжийг зээлдэгчид 
олгоно.

4.9 Түүнчлэн, шударга байдлын эрсдэлийг бууруулах үүднээс мэргэжлийн туслан 
гүйцэтгэгчийг түр хугацаанд түдгэлзүүлсэн эсхүл хориг жагсаалтад байгаа эсэхийг тендер 
шалгаруулалтын үе шатанд (мөн бусад туслан гүйцэтгэгчийг гэрээ байгуулах эрх олгох 
болон гэрээний хэрэгжилтийн шатанд) шалгах ёстой байдаг. Хэрэв тийм бол тендерийн 
баримт бичиг ба гэрээний холбогдох заалтын дагуу түүнээс татгалзах эсхүл түүнийг 
солих арга хэмжээ авна.

Д. Туслан гүйцэтгэгчийг удирдан ажиллах гүйцэтгэгчийн чадварыг 
үнэлэх

4.10 Туслан гүйцэтгэгчийн, ялангуяа мэргэжлийн туслан гүйцэтгэгчийн ажлын явц, 
гүйцэтгэлийг удирдлагаар хангах гүйцэтгэгчийн чадвар нь гэрээ амжилттай хэрэгжих 
чухал үндэс байж болно.

4.11 Урьдчилсан сонголтын болон тендерийн баримт бичигт тухайн тендерт оролцогч 
гэрээг хэрэгжүүлэх хүрэлцээтэй туршлагатай байгаа эсэхийг тодорхойлох үнэлгээний ба 
чадварын шалгуурыг заана. Эдгээр шалгуурт уг тендерт оролцогчийн хувьд өмнө нь 
туслан гүйцэтгэгчийг амжилттай удирдан ажиллаж байсан эсэхийг (туслан гүйцэтгэгчийг 
авч ажиллуулсан тохиолдолд) шууд бус байдлаар тодорхойлдог.

Е. Гэрээний удирдлагын хүрээнд хийх ажил

4.12 Гэрээний хэрэгжилтийн үед туслан гүйцэтгэгчийг нэмэх эсхүл солих шаардлага гарч 
болно. Туслан гүйцэтгэгчийг солих эсхүл нэмэх үйл явцыг гэрээний холбогдох заалтын 
дагуу хэрэгжүүлнэ. Туслан гүйцэтгэгчийг ажиллуулахтай холбогдсон өөрчлөлт хийхээр 
бол зээлдэгчээс зөвшөөрөл авах тухай гэрээнд заасан байна.

4.13 Гэрээний удирдлагын хүрээнд хийх ажил нь ажлын гүйцэтгэл хангалтгүй байх, 
гүйцэтгэгч болон туслан гүйцэтгэгчийн хооронд маргаан үүсэх, эсхүл гүйцэтгэгч туслан 
гүйцэтгэгчийг удирдан ажиллах чадваргүй байх зэргээс шалтгаалан гэрээний үр дүнд 
туслан гүйцэтгэгч сөргөөр нөлөөлөх эрсдэлийг бууруулдаг. Тухайлбал, гэрээг амжилттай 
хэрэгжүүлэхэд туслан гүйцэтгэгчийн үүрэг нэн чухал байгаа тохиолдолд зээлдэгч нь 
гүйцэтгэгчтэй зөвшилцсөний дагуу туслан гүйцэтгэгчийг шаардлагатай бол гэрээний 
удирдлагын уулзалтад оролцуулж болно. 

Туслан гүйцэтгэхтэй холбогдсон эрсдэлийг бууруулах



 Энэ зохицуулалтыг гэрээний удирдлагын төлөвлөгөө, эсхүл гэрээний талуудын хооронд 
зөвшөөрсөн бусад тохиролцоонд тусган зөвшилцөх боломжтой (“Гэрээний удирдлага” 
зааврыг үзнэ үү).

4.14 Зээлдэгчийн нэрийн өмнөөс гэрээнд хяналт тавьж буй тал (“инженер” эсхүл 
төслийн удирдагч) нь хийгдэх ажил, үйлчилгээг гэрээнд заасан чадвар бүхий туслан 
гүйцэтгэгчээр хэрэгжүүлэхийг байнга шаардах ёстой.

Ё. Гэрээг тайлагнах

4.15 Гүйцэтгэгч гэрээний хэрэгжилтийн талаар зээлдэгчид тогтмол тайлагнах нь гэрээний үр 
дүнд болон нийлүүлэлтийн тогтолцооны шударга байдлын эрсдэлд туслан гүйцэтгэгчээс 
сөргөөр нөлөөлөх эрсдэлийг бууруулахад чиглэгдсэн гэрээний удирдлагын үйл 
ажиллагаа юм.

4.16 Гүйцэтгэгч нь гэрээний биелэлтийг туслан гүйцэтгэх гэрээний түвшинд тайлагнаж, 
гүйцэтгэл хангалтгүй байгаа аливаа асуудлыг онцлон дурдах шаардлагатай. Түүнчлэн, 
гүйцэтгэгч нь туслан гүйцэтгэгчээс нийлүүлэлтийн тогтолцооны шударга байдлын 
шаардлагын биелэлтийн талаар давтамжтай хугацаагаар мэдэгдэл ирүүлэх болон туслан 
гүйцэтгэгчийн (мөн гүйцэтгэгчийн) хувьд нийлүүлэлтийн тогтолцооны шударга байдлын 
шаардлагын биелэлтэд хийсэн дотоод аудитын үр дүнг тайлагнахыг шаардаж болно.

4.17 Хэрэв гэрээний эрсдэлийг бууруулах холбогдох арга хэмжээг авч үзэж байгаа бол эдгээр 
үүрэг, хариуцлагын талаар гэрээний нөхцөлд болон гэрээний удирдлагын төлөвлөгөөнд 
тус тус тусгана. 
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V. Туслан гүйцэтгэгчид тавигдах
АХБ-ны шаардлага

А. Нэр дэвшигдсэн туслан гүйцэтгэгч

5.1 Зээлдэгч аливаа нэр дэвшигдэх туслан гүйцэтгэгчийг сонгохын тулд тендер 
шалгаруулалтыг тусад нь явуулдаг ба дараа нь үндсэн тендер шалгаруулалтын явцад 
түүнийг тендерт оролцогчийн туслан гүйцэтгэгчээр ажиллуулахаар зээлдэгчээс нэр 
дэвшүүлдэг. Нэр дэвшигдсэн туслан гүйцэтгэгчийн гүйцэтгэх тусгайлсан ажил, эсхүл 
нийлүүлэх тусгай барааны төсөвт өртгийг ажлын тоо хэмжээний холбогдох хэсэгт 
товч тодорхойлолтын хамт нөхцөлт зардал гэж зааж өгнө. Нэр дэвшигдсэн туслан 
гүйцэтгэгч(д)-ийг авч ажиллуулахтай холбоотой зардлын дүнг тендерийн үнэлгээнд 
харгалзахгүй.

5.2 Нэр дэвшигдсэн туслан гүйцэтгэгчийн чадвар, туршлагыг тендерт оролцогчийн чадвар, 
туршлагыг үнэлэхэд харгалзан үзэхгүй. Тендерт оролцогч нь тендер ирүүлэхдээ нэр 
дэвшигдсэн туслан гүйцэтгэгчийг санал болгоогүй тохиолдолд түүний тендерийг хасах 
үндэслэл болно.

Б. Олон тендерт туслан гүйцэтгэгчээр оролцох

5.3 Сонирхлын зөрчилгүй гэж үзвэл тендерт оролцогч нь өөр тендерт туслан гүйцэтгэгчээр 
оролцох, эсхүл аль нэг компани нэгээс дээш тендерт туслан гүйцэтгэгчээр оролцож 
болно.

В. Туслан гүйцэтгэгчийг урьдчилан сонгох

5.4 Ерөнхийдөө туслан гүйцэтгэгчийг урьдчилан сонгодоггүй. Харин тендер шалгаруулалтын 
шатанд туслан гүйцэтгэгчийн чадварыг үнэлэх ёстой байдаг. Гэхдээ, туслан гүйцэтгэгчийг 
урьдчилан сонгох шийдвэрийг нэгэнт гаргасан бол дараах шаардлагыг баримтална. 
Үүнд:

(i) Урьдчилан сонголтод оролцогч нь тухайн тендерт оролцогч ба туслан 
гүйцэтгэгчийн хооронд хамтран гарын үсэг зурагдсан бөгөөд туслан гүйцэтгэгч 
бүртэй гэрээ байгуулахаар төлөвлөж байгаа тухай албан захиаг урьдчилсан 
сонголтод оролцох тухай мэдэгдлийн хамт ирүүлэх ёстой.

(ii) Тендер шалгаруулалтын үед тендерт оролцогч нь урьдчилсан сонголтын шатанд 
чадварын шаардлага хангаж тэнцсэн ижил туслан гүйцэтгэгчдийг санал болгох 
ёстой. Урьдчилсан сонголтод оролцогч болон түүний туслан гүйцэтгэгчдийн 
чадварын түвшинд аливаа өөрчлөлт орохоор бол урьдчилсан сонголтын баримт 
бичигт заасан нөхцөлийн дагуу зээлдэгчтэй бичгээр зөвшилцсөн байна.



5.5 Дэлгэрэнгүйг “Урьдчилсан сонголт” зааварт тусгав. 

Г. Голлох ажлыг хэрэгжүүлэх туслан гүйцэтгэгчийн чадвар

5.6 Тендер шалгаруулалтын үед зээлдэгч нь тухайн гэрээний онцлогоос хамааран “голлох 
ажил”-ыг тендерийн баримт бичгийн 3 дугаар бүлэгт тодорхойлно. Гэрээний голлох 
ажил гэж гэрээний үүрэг даалгаврыг хэлэх ба энэ нь тусгайлсан мэргэжлийн ур чадвар, 
үйл явц эсхүл тоног төхөөрөмжийг шаардана. Голлох ажлын шалгуур үзүүлэлт нь 
тусгай мэргэжлийн өндөр чадвар шаардсан ажлыг гүйцэтгэж байсан тухайн тендерт 
оролцогчийн туршлагыг баталгаажуулахад оршино. Тухайлбал, ажил гүйцэтгэх гэрээний 
хувьд туннел хонгил гаргах, газар шорооны ажил болон гүүрийн барилга угсралт 
зэргийг үйлдвэрлэлийн зохих түвшинд гүйцэтгэсэн байхыг шаардаж болно. Байгууламж 
худалдан авах тохиолдолд зураг төсөл боловсруулах, угсарч суурилуулах, шалгаж 
турших болон ашиглалтад оруулах зэрэг шаардлагыг мөн тусгаж болно. Тендерийн 
баримт бичгийн 3 дугаар бүлгийн 2.4.1 (ижил төстэй гэрээ хэрэгжүүлсэн туршлага) 
ба 2.4.2 (голлох ажил гүйцэтгэсэн туршлага)-д заасан шаардлагууд нь хоорондоо 
зөрчилдөх эсхүл давтагдах ёсгүй.

5.7 Зээлдэгч нь голлох ажлыг тодорхойлох ба тендерт оролцогч нь тэдгээр голлох ажлыг 
өөрөө гүйцэтгэх эсхүл мэргэжлийн туслан гүйцэтгэгч авч ажиллуулах эсэхээ шийдэж, 
энэ тухай өөрийн тендертээ тусгана. Тендерт оролцогч голлох ажлыг гүйцэтгэх 
мэргэжлийн туслан гүйцэтгэгчийг санал болгоогүй тохиолдолд тендерт оролцогчийн 
өөрийн туршлагын шаардлагыг л үнэлэх боломжтой. Хийгдэх ажил ба түүнд тавигдах 
шаардлагыг тендерийн баримт бичигт тодорхой заана.

5.8 Урьдчилсан сонголтод оролцогч эсхүл тендерт оролцогч нь мэргэжлийн туслан 
гүйцэтгэгчийг голлох ажилд ашиглах хүсэлтэй бол энэ тухайгаа тодорхой илэрхийлсэн 
байх шаардлагатай. Тендерт оролцогч нь голлох ажлыг туслан гүйцэтгүүлэх бол туслан 
гүйцэтгэх гэрээний нотолгоог тендерийн хамт ирүүлнэ.

5.9 Зээлдэгч нь голлох ажлыг тусгайлсан мэргэжлийн туршлага шаардсан буюу гэрээ 
амжилттай хэрэгжихэд чухал нөлөөтэй гэж үзсэн, жишээ нь, гэрээний үндсэн хэсгийг 
хамрахаар бол тэдгээрт хязгаарлалт хийх ёстой. Гэрээний бүрэлдхүүн хэсэг бүрийг 
чухал ач холбогдолтой гэж үзэх нь оновчгүй байх ба зээлдэгчид маш бага үнэ цэнэ 
авчирна. Жижиг хэмжээний, төвөгшил багатай төслийн хувьд, зээлдэгч нь голлох ажлыг 
тодорхойлохгүй байх шийдвэр гаргаж болно.

5.10 Голлох ажилд хамаарах туршлагын шаардлагыг уг ажлыг гүйцэтгэх тал буюу тендерт 
оролцогч эсхүл туслан гүйцэтгэгч нь хангах ёстой. Энэ нь “тэнцсэн/тэнцээгүй” буюу 
тухайлбал, голлох ажлыг гүйцэтгэх тал нь шаардлагыг хангасан (тэнцсэн), эсхүл 
хангаагүй (тэнцээгүй) байна гэж үнэлэгдэнэ. Тендерт оролцогч нь түншлэл бол ядаж нэг 
гишүүн нь голлох ажлын шаардлагыг хангах ёстой. Илүү дэлгэрэнгүйг АХБ-ны тендерт 
оролцогчийг урьдчилсан сонгох жишиг баримт бичиг болон ажил ба байгууламж 
худалдан авах тендерийн жишиг баримт бичгийг үзнэ үү. 3 дугаар зурагт энэхүү хэсэг 
болон Д хэсэгт тодорхойлсон үйл явцыг нэгтгэн дүрслэв.
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3 дугаар зураг: Ажил ба байгууламжийн гэрээний хувьд туслан гүйцэтгэгчийн 
чадварыг үнэлэх үйл явцын урсгал

Голлох ажлыг гүйцэтгэх 
туслан гүйцэтгэгчийг үнэлэх

Ажил эсхүл 
байгууламж?

Зээлдэгч “голлох 
ажил”-ыг тендерийн 
баримт бичигт тусгах 

(2.4.2-р хэсэг)

Голлох ажлыг 
тендерт оролцогч 
эсхүл мэргэжлийн 
туслан гүйцэтгэгч 

гүйцэтгэх?

Тендерт оролцогч 
тендер ирүүлэхдээ 
туршлагаа нотлох

Тендерт оролцогч 
тендер ирүүлэхдээ 
туршлагаа нотлох

Зээлдэгч 
тендерийг үнэлэх

Голлох
ажлыг туслан 
гүйцэтгүүлэх?

Тендерт
оролцогч туслан 

гүйцэтгүүлэх эсэх?

Тендерт оролцогч 
шаардлага хангах туслан 
гүйцэтгэгч санал болгох

Туслан 
гүйцэтгэгч шаардлага 

хангасан?

Тендерт
оролцгч шаардлага 

хангасан?

Үнэлгээг цааш 
үргэлжлүүлэх

Үнэлгээг цааш 
үргэлжлүүлэх

Тендерээс 
татгалзах

Дуусах

Холбогдох тендер 
шалгаруулалтын горимын 
дагуу тодруулга авч туслан 

гүцэтгэгчийг солих, тендерээс 
татгалзах эсэхийг шийдэх

Тендерт оролцогч 
шаардлагыг өөрөө хангах 

Голлох ажлын 
шаардлага 
хангасан?

Үнэлгээг цааш 
үргэлжлүүлэх

Тендерээс 
татгалзах

Дуусах

Зээлдэгч голлох ажилд 
тавигдах шаардлагыг 

тендерийн баримт бичигт 
тусгах (2.5-р хэсэг)

Тендер оролцогч 
эсхүл түүний 

“мэргэжлийн туслан 
гүйцэтгэгч” туршлагаа 

нотлох

Зээлдэгч “голлох 
ажил”-ыг тендерийн 
баримт бичигт тусгах 

(2.4.2-р хэсэг, Б 
хүснэгт)

Зээлдэгч “голлох ажил”-
ыг тендерийн баримт 
бичигт тусгах (2.4.2-р 

хэсэг, А хүснэгт)

Голлох ажлыг 
туслан гүйцэтгэхийг 

зөвшөөрсөн?

Тендер оролцогч 
түүний “мэргэжлийн 
туслан гүйцэтгэгч”-
ийг санал болгон 

туршлагыг нь нотлох

Эхлэх

Ажил

Тендерт
оролцогч

Хангасан

Хангасан Хангасан

Хангаагүй

Хангаагүй Хангаагүй

Үгүй

Мэргэжлийн 
туслан гүйцэтгэгч

Үгүй Тийм

Байгууламж

Эх сурвалж: Азийн Хөгжлийн Банк.
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Д. Байгууламж худалдан авах ажиллагаанд байгууламж ба 
үйлчилгээний голлох хэсгийг гүйцэтгэх туслан гүйцэтгэгчийн 
чадвар

5.11 Байгууламжийг худалдан авах тохиолдолд тендерт оролцогчийг өөрөө эрхлэн 
хэрэгжүүлэх боломжгүй гэж үзвэл, зээлдэгч нь түүнчлэн байгууламж (үйлдвэрлэгч нарт 
зориулсан) болон үйлчилгээнд (туслан гүйцэтгэгч нарт зориулсан) шаардагдах голлох 
ажлыг жагсааж бэлтгэнэ. Жагсаалтад буй үйлчилгээний голлох хэсгийг гүйцэтгүүлэхээр 
тендерт оролцогчийн санал болгосон туслан гүйцэтгэгч нь чадварын шаардлагыг 
хангаагүй тохиолдолд тухайн туслан гүйцэтгэгчээс татгалзах боловч тендерт оролцогчоос 
үл татгалзана. Үүнтэй нэгэн адилаар жагсаалтад буй байгууламжийн голлох хэсгийг 
хариуцуулахаар тендерт оролцогчийн санал болгосон бусад үйлдвэрлэгчээс татгалзана. 
Түүнчлэн, тендерт оролцогч нь үйлдвэрлэгчээс холбогдох байгууламж, тоног төхөөрөмж 
эсхүл бүрэлдэхүүн хэсгийг зээлдэгчийн улсад нийлүүлж, суурилуулах эрхийг тендерт 
оролцогчид албан ёсоор баталгаажуулсан үйлдвэрлэгчийн зөвшөөрлийг ирүүлэх ёстой. 
Үйлдвэрлэгчийн зөвшөөрлийг ирүүлээгүй тохиолдолд эхний ээлжинд үүнийг багахан 
хэмжээний, жижиг орхигдуулалт гэж үзэн тодруулга авна. Гэвч, тендерт оролцогч нь 
уг орхигдуулсан зөвшөөрлөө ирүүлээгүй бол тухайн үнэлж буй хэсгийн хувьд санал 
болгосон үйлдвэрлэгчээс нь татгалзах үндэслэл болно.   

 

Е. Гэрээний хэрэгжилтийн үед туслан гүйцэтгэгчийн чадварыг нягтлан 
шалгах

5.12 Гүйцэтгэгч нь өөрийн үүргийн дийлэнх хэсгийг туслан гүйцэтгүүлээгүй гэдгийг 
нягтлах. Тухайн тендерт оролцогчийг гэрээ хэрэгжүүлэх үндсэн чадвартай бөгөөд 
гэрээг амжилттай хэрэгжүүлэхэд бүрэн хүчээ дайчлан ажиллаж байгааг нягтлах замаар 
гэрээний эрсдэлийг бууруулахын тулд зээлдэгч нь туслан гүйцэтгүүлж болох ажлын 
дээд хэмжээг гэрээний хувиар тооцон гэрээнд зааж болно. Гэрээний онцлог, цар хүрээ 
болон зах зээлийн нөхцөлөөс хамааран зээлдэгч бодитой хувь тогтоохоор шийдвэрлэж 
болох хэдий ч ийм гэрээг бүхэлд нь туслан гүйцэтгүүлэх ёсгүй. Инженерчлэл, худалдан 
авах ажиллагаа, барилга угсралтын гэрээнд гүйцэтгэгч нь олон туслан гүйцэтгэгчийн 
зохицуулагчаар ажиллан гэрээний хэрэгжилтийг бүхэлд нь хариуцах үндсэн үүрэгтэй 
байх тохиолдолд энэхүү хязгаарлалтыг хэрэглэхгүй байж болно.

5.13 Голлох ажлыг гүйцэтгэх мэргэжлийн туслан гүйцэтгэгч нь тендер шалгаруулалтын 
шатанд чадвартай гэж үнэлэгдсэн туслан гүйцэтгэгч мөн эсэхийг нягтлах. Хэрэв 
мэргэжлийн туслан гүйцэтгэгч нь гэрээний хэрэгжилтийн явцад солигдсон бол зээлдэгч 
нь шинэ туслан гүйцэтгэгчээс татгалзан, чадвартай гэж өмнө нь үнэлэгдсэн туслан 
гүйцэтгэгчийг буцаан ажиллуулахыг шаардах эсхүл шинэ туслан гүйцэтгэгчийн чадварыг 
зээлдэгч зөвшөөрөл олгохын өмнө үнэлэх эрхтэй байхыг гэрээний нөхцөлд тусгаж 
болно.

5.14 Бусад туслан гүйцэтгэгчийг нягтлах. Зээлдэгч нь гэрээ хэрэгжүүлэх чадвартай 
холбогдсон ноцтой эрсдэл үүсэхээс сэргийлэх үүднээс гэрээний хэрэгжилтийн явцад 
нэмж ажиллуулах боломжтой туслан гүйцэтгэгчийг түр хугацаанд түдгэлзүүлсэн эсхүл 
хориг жагсаалтад хамруулсан эсэхийг нягтлах ёстой. 
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VI.  Цаашид ашиглах эх сурвалж

6.1 Худалдан авах ажиллагааны үе шатанд туслан гүйцэтгэхтэй холбогдсон бусад 
мэдээллийг АХБ-ны дор дурдсан эх сурвалжаас авч болно. Үүнд:

(i) Тендерийн үнэлгээний заавар: 

 https://www.adb.org/documents/guide-bid-evaluation.

(ii) Тендерт оролцогчийг урьдчилсан сонгох худалдан авах ажиллагааны жишиг баримт 
бичиг: 

 https://www.adb.org/site/business-opportunities/operational-procurement/goods-services/documents#prequalification.

(iii) Тендерт оролцогчийг урьдчилан сонгох тухай хэрэглэгчийн гарын авлага:

 https://www.adb.org/documents/prequalification-bidders-users-guide.

(iv) Бараа худалдан авах тухай хэрэглэгчийн гарын авлага: 

 https://www.adb.org/documents/users-guide-procurement-goods.

(v) Байгууламж худалдан авах тухай хэрэглэгчийн гарын авлага: 

 https://www.adb.org/documents/users-guide-procurement-plant-design-supply-and-install.

(vi) Ажил худалдан авах тухай хэрэглэгчийн гарын авлага:

 https://www.adb.org/documents/users-guide-procurement-works.
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Худалдан авах ажиллагааны заавар

Энэхүү заавар бичигт зээлдэгч бараа, ажил, байгууламжийн худалдан авах ажиллагаа ба 
хэрэгжилтэнд туслан гүйцэтгэгчийг ажиллуулахад тавигдах АХБ-ны шаардлагын талаар 
тайлбарлав. Туслан гүйцэтгэгч нь үндсэн гүйцэтгэгчид дутагдалтай байгаа мэргэжлийн 
ур чадвар, тоног төхөөрөмжөөр дэмжлэг үзүүлж, нөөц бололцоог нөхөн гүйцээж чадна. 
Гүйцэтгэгч нь өөрийн туслан гүйцэтгэгчийн үүргийн биелэлтийг хариуцдаг хэдий ч туслан 
гүйцэтгэгч үүргээ хангалтгүй биелүүлэх явдал нь гэрээний гүйцэтгэл, үр дүнд – нэн ялангуяа, 
хугацааны хуваарь, чанар болон зардалд сөргөөр нөлөөлж болно. Энэ нь мөн нийлүүлэлтийн 
тогтолцооны нэр хүндийн болон шударга байдалд холбогдсон эрсдэл учруулж болох юм. 
Энэхүү зааварт туслан гүйцэтгэгч нь зохих чадварыг хангасан болон гүйцэтгэл болон шударга 
байдлын асуудлаар үндсэн гүйцэтгэгчийн нэгэн адил гэрээний нөхцөлийг мөрдөж буй эсэхийг 
нягтлахад зээлдэгчээс авч хэрэгжүүлж болох үйл ажиллагааг онцлов.

Азийн Хөгжлийн Банкны Тухай

Ядуурлаас ангид Ази, Номхон далайн бүс нутгийг бий болгох хэтийн зорилготой АХБ нь 
хөгжиж буй гишүүн орнуудынхаа ядуурлыг бууруулах, хүн амын амьжиргааг дээшлүүлэх үйл 
хэрэгт тусламж дэмжлэг үзүүлдэг байгууллага юм. Ази-Номхон далайн бүс амжилттай хөгжиж 
байгаа хэдий ч 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 
www.adb.org 
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