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Удиртгал 

Энэхүү Хэлэлцээрт оролцогч Талууд (цаашид “Талууд” гэх) 

Олон улсын худалдаа эрхлэх явдлыг улам бүр либералчлах, өргөжүүлэх, хууль 

эрх зүйн орчныг нь сайжруулах зорилгоор засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны 

үр дүнтэй, олон талт тогтолцоо бий болгох хэрэгцээ байгааг хүлээн зөвшөөрч; 

 Дотоодын ханган нийлүүлэгч, бараа, үйлчилгээг хамгаалах, эсхүл гадаадын 

ханган нийлүүлэгч, бараа, үйлчилгээг ялгаварлах байдлаар засгийн газрын худалдан 

авах ажиллагаатай холбогдох арга хэмжээг бэлтгэж, баталж, эсхүл хэрэгжүүлэх ёсгүй 

гэдгийг хүлээн зөвшөөрч; 

Засгийн газрын худалдан авалтын бүрэн бүтэн, ойлгомжтой байдал нь нийтийн 

хөрөнгийн үр ашигтай, үр дүнтэй менежмент, Талуудын эдийн засгийн гүйцэтгэл болон 

олон талт худалдааны тогтолцооны амьд ажиллагааны салшгүй хэсэг болохыг хүлээн 

зөвшөөрч; 

Энэхүү Хэлэлцээрт тусгасан процедурын үүрэг амлалтууд нь Тал тус бүрийн 

онцлог нөхцөл байдалд тохирсон хангалттай уян хатан байх ёстой гэдгийг хүлээн 

зөвшөөрч; 

Хөгжиж буй орнууд, ялангуяа буурай хөгжилтэй орнуудын хөгжил дэвшил, санхүү, 

худалдааны хэрэгцээг харгалзан үзэх шаардлагатайг хүлээн зөвшөөрч; 

Авлигын эсрэг Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Конвенц зэрэг олон улсын 

холбогдох баримт бичгийн дагуу засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны арга 

хэмжээг ил тод хэрэгжүүлэх, худалдан авах ажиллагааг ил тод, хараат бусаар зохион 

байгуулах, ашиг сонирхлын зөрчил, хээл хахуулиас ангид байх нь чухал болохыг хүлээн 

зөвшөөрч; 

Энэхүү Хэлэлцээрт хамаарах худалдан авалтыг цахимаар зохион байгуулах, 

тийм цахим арга хэрэгсэл ашиглахыг хөхиүлэн дэмжихийн ач холбогдлыг хүлээн 

зөвшөөрч; 

Энэ Хэлэлцээрт нэгдэн ороогүй Дэлхийн худалдааны байгууллага (ДХБ)-ын 

гишүүн орнууд уг Хэлэлцээрийг хүлээн зөвшөөрөх, түүнд нэгдэн орох явдлыг хөхиүлэн 

дэмжихийг хүсч; 

Үүгээр дараах зүйлсийг тохиролцов: 

I зүйл 
Нэр томьёо 

                                                             
1 Англи редакцийн тэмдэглэл: Засгийн газрын худалдан авалтын тухай хэлэлцээрийг 1994 оны 4 дүгээр 
сарын 14-нд Марракешт байгуулсан. Хэлэлцээр ДХБ-ын нэг хэсэг гишүүдийн хувьд 1996 оны 1 дүгээр сарын 
1-нээс хүчин төгөлдөр болсон. 2012 оны 3 дугаар сарын 30-нд Женев хотноо үйлдсэн Засгийн газрын 
худалдан авалтын тухай хэлэлцээрт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай Протокол (ДХБ-ын GPA/113 баримт 
бичгийг үзнэ үү)-оор тус Хэлэлцээрийг 2014 оны 4 дүгээр сарын 6-нд бүтэн шинэчилсэн болно. Нэмэлт 
өөрчлөлт орсон Хэлэлцээр нь зөвхөн 2012 оны Протоколыг баталсан Талуудад хүчин төгөлдөр үйлчилнэ. 
Энэхүү хэвлэлд тус Хэлэлцээрийн нэмэлт өөрчлөлт орсон бичвэрийг зөвхөн оруулсан бөгөөд Засгийн газрын 
худалдан авалтын тухай хэлэлцээрийн анхны эх бичвэрийг ДХБ-ын вэбсайт (www.wto.org) дээрээс үзэж 
болно. 

http://www.wto.org/


Энэхүү Хэлэлцээрийн зорилгоор:  

a. арилжааны бараа, үйлчилгээ гэж ерөнхийдөө зах зээл дээр борлуулагдаж 

байгаа ба ихэвчлэн төрийн бус худалдан авагч төрийн бус зорилгоор худалдан 

авдаг бараа, үйлчилгээг; 

b. Хороо гэж 21 дүгээр зүйлийн 1 дэх заалтын дагуу байгуулагдсан Засгийн газрын 

худалдан авах ажиллагааны хэлэлцээрийн Хороог; 

c. барилгын ажлын үйлчилгээ гэж Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын 

Бүтээгдэхүүний  нэгдсэн түр ангилал (БНА)-ын 51 дүгээр бүлэгт заасны дагуу 

аливаа төрлийн барилга байгууламжийн угсралтын ажил, эсхүл барилга 

угсралтын ажлыг гүйцэтгэхэд чиглэсэн үйлчилгээг;  

d. орон гэдэгт энэхүү Хэлэлцээрт оролцогч Тал болох аливаа гаалийн тусгай нутаг 

дэвсгэрийг багтаана. Энэхүү Хэлэлцээрт оролцогч Тал болох гаалийн тусгай 

нутаг дэвсгэрийн хувьд, хэрэв өөрөөр заагаагүй бол энэхүү Хэлэлцээрт тусгасан 

“үндэсний” гэсэн нэр томъёололд хамаарах заалтууд тэрхүү гаалийн тусгай нутаг 

дэвсгэрт ч мөн харъяалагдана; 

e. өдөр гэж хуанлийн өдрийг; 

f. цахим дуудлага худалдаа гэж ханган нийлүүлэгч эсхүл шинэ үнэ, эсхүл 

үнэлгээний шалгуур үзүүлэлттэй холбоотой тендерийн үнийн бус тоон 

элементүүдийн шинэ өртөг, эсхүл аль алиныг нь танилцуулахад цахим арга 

хэрэгсэл ашиглах, үр дүнд нь тендерүүд эрэмбэлэгдэх, дахин эрэмбэлэгдэх олон 

давталттай үйл явцыг; 

g. бичгээр эсхүл бичмэл гэж уншиж, хувилж, дараа нь дамжуулж болох аливаа үгэн 

болон тоон илэрхийллийг хэлнэ. Үүнд цахим хэлбэрээр дамжуулсан болон 

хадгалсан мэдээлэл хамаарч болно; 

h. хязгаарлагдмал тендер гэж захиалагч өөрийн сонгосон ханган нийлүүлэгч, эсхүл 

ханган нийлүүлэгчдийг тендерт оролцуулдаг худалдан авах ажиллагааны аргыг; 

i. арга хэмжээ гэж хамрагдсан худалдан авалттай холбоотой аливаа хууль 

тогтоомж, процедур, захиргааны зааварчилга болон практик, эсхүл тухайн 

худалдан авалттай холбоотой захиалагчийн аливаа үйлдлийг; 

j. давтан ашиглах жагсаалт гэж захиалагч нэгээс илүү удаа ашиглах, тендерт 

оролцох шалгуурыг хангасан гэж захиалагчийн зүгээс дүгнэсэн ханган 

нийлүүлэгчдийн жагсаалтыг; 

k. төлөвлөсөн тендерийн тухай мэдэгдэл гэж сонирхсон ханган нийлүүлэгчдийг 

оролцохыг, эсхүл тендерийн баримт бичгээ ирүүлэхийг, эсхүл эдгээрийн аль 

алинд нь урьж нийтэлсэн захиалагчийн мэдэгдлийг; 

l. нөхөн тэнцвэржүүлэлт гэж орон нутгийн хөгжлийг дэмжих, эсхүл тухайн Талын 

төлбөрийн тэнцлийг сайжруулах аливаа нөхцөл, үйл ажиллагаа; тухайлбал 

дотоодын агууламж ашиглах, технологийн лиценз олгох, хөрөнгө оруулалт, 

хэсэгчилсэн бартерын худалдаа2 болон эдгээртэй адилтгах үйл ажиллагаа, 

шаардлага хамаарна; 

                                                             
2 Монгол редакцийн тэмдэглэл: counter-trade 



m. нээлттэй тендер гэж сонирхсон бүх ханган нийлүүлэгч тендерээ ирүүлэх 

боломжтой худалдан авах ажиллагааны аргыг; 

n. хүн гэж хувь хүн, хуулийн этгээдийг; 

o. захиалагч гэж  Нэмэлт хавсралт3 I-ийн Хавсралт4 1, 2, 3-т дурдсан холбогдох 

Талын этгээдийг; 

p. шаардлага хангасан ханган нийлүүлэгч гэж тендерт оролцох шалгуурыг 

хангасан гэж захиалагчийн зүгээс дүгнэсэн ханган нийлүүлэгчийг; 

q. сорчилсон тендерийн ажиллагаа5 гэж захиалагч зөвхөн шаардлага хангасан 

ханган нийлүүлэгчдэд хандаж тендерээ ирүүлэхийг урьдаг худалдан авах 

ажиллагааны аргыг; 

r. үйлчилгээ гэж хэрвээ өөрөөр заагаагүй бол барилга угсралтын үйлчилгээг 

багтаана; 

s. стандарт гэж хүлээн зөвшөөрөгдсөн байгууллагаас бараа, үйлчилгээтэй 

холбоотой нийтлэг болон давтан хэрэглээнд зориулж баталсан дүрэм журам, 

тодорхойлолт, эсхүл тэдгээртэй холбогдох процесс, үйлдвэрлэлийн арга зэргийг 

зохицуулсан баримт бичгийг хэлэх бөгөөд тэдгээрийг заавал дагаж мөрдөх 

албагүй болно. Мөн бараа, үйлчилгээ, тэдгээртэй холбогдох процесс болон 

үйлдвэрлэлийн аргатай уялдсан нэр томъёо, ялгах тэмдэг, сав баглаа боодол, 

тэмдэглэгээ, шошгоны шаардлагуудыг багтаасан, эсхүл зөвхөн тэдгээрийг 

дангаар нь зохицуулсан стандарт байж болно; 

t. ханган нийлүүлэгч гэж бараа, үйлчилгээг нийлүүлдэг, эсхүл нийлүүлэх 

боломжтой хүн, эсхүл хэсэг бүлэг хүнийг; мөн 

u. техникийн тодорхойлолт гэж тендерийн шаардлагыг хэлэх бөгөөд энэ нь: 

i. чанар, гүйцэтгэл, аюулгүй байдал болон хэлбэр хэмжээ зэрэг худалдан 

авах гэж буй бараа, үйлчилгээний үзүүлэлтүүд, эсхүл тэдгээрийг 

үйлдвэрлэх, зохицуулах процесс,  арга замыг тодорхойлсон;  эсхүл 

ii. бараа, үйлчилгээнд хамаарах нэр томъёо, ялгах тэмдэг, сав баглаа 

боодол, тэмдэглэгээ, шошгоны шаардлагуудыг тогтоосон байна. 

 

II зүйл 
Хамрах хүрээ 

 
Хэлэлцээрийг хэрэглэх нь 

1. Энэхүү Хэлэлцээр бүрэн, эсхүл хэсэгчлэн цахимаар зохион байгуулагдсан 

эсэхээс үл хамааран, хамрагдсан худалдан авалтын аливаа араг хэмжээнд хүчин 

төгөлдөр үйлчилнэ. 

2. Энэ Хэлэлцээрийн зорилгоор, хамрагдсан худалдан авалт гэж засгийн газрын 

зорилгоор хийх худалдан авалтыг хэлнэ. Үүнд:  

                                                             
3 Монгол редакцийн тэмдэглэл: Appendix 
4 Монгол редакцийн тэмдэглэл: Annex 
5 Монгол редакцийн тэмдэглэл: selective tendering 



a. дараах бараа болон үйлчилгээ, эсхүл тэдгээрийн хослол: 

i. Тал тус бүрийн Нэмэлт хавсралт I-ийн хавсралтуудад заасан; ба 

ii. арилжих, дамжуулан борлуулах зорилгоор, эсхүл арилжих, 

дамжуулан борлуулах бараа, үйлчилгээг үйлдвэрлэх, эсхүл ханган 

нийлүүлэхэд хэрэглэх зорилгоор худалдан аваагүй бараа, 

үйлчилгээ; 

b. гэрээний бүх арга зам, түүний дотор худалдан авах, лизинг, түрээслэх, 

төлбөрөө цувуулан төлөх6 нөхцөлтэй, худалдан авах хувилбартай, 

хувилбаргүй арга зам; 

c. 6-8 дахь хэсгийн заалтын дагуу таамаглан тооцсон үнэлгээ нь VII зүйлийн 

дагуу урилга мэдэгдэл нийтлэх үед Талуудын Нэмэлт хавсралт I-ийн 

хавсралтуудад заасан босго үнэтэй тэнцүү, эсхүл түүнээс давсан; 

d. захиалагчийн худалдан авч буй;  ба 

e. 3 дахь хэсгийн заалтын дагуу, эсхүл Талуудын Нэмэлт хавсралт I-ийн 

хавсралтуудын дагуу хамрагдах хүрээнээс бусад замаар хасагдаагүй. 

3. Талуудын Нэмэлт хавсралт I-ийн хавсралтуудад өөрөөр заагаагүй бол энэ 

Хэлэлцээр дараах тохиолдлуудад үйлчлэхгүй. Үүнд: 

a. газар, баригдсан барилга, эсхүл бусад үл хөдлөх хөрөнгө болон тэдгээрийг 

өмчлөх эрх худалдаж авах, эсхүл түрээслэх; 

b. Аль нэг Талын гэрээнээс гадуурх тохиролцоо, аливаа хэлбэрийн тусламж, 

түүний дотор хамтран ажиллах хэлэлцээр, буцалтгүй тусламж, зээл, хувь 

эзэмших хөрөнгө оруулалт, баталгаа, төсвийн урамшуулал; 

c. төсвийн байгууллага, үнэт цаасны хадгаламжийн үйлчилгээг; мөн зээл, 

засгийн газрын бонд, өрийн бичиг болон бусад үнэт цаас зэрэг улсын 

(нийтийн) өрийг зарах, худалдан авах, хуваарилахад оролцдог 

зохицуулалт бүхий санхүүгийн байгууллага, үйлчилгээг татан буулгах, 

менежмент хийх үйлчилгээг худалдан авах, эсхүл нэгтгэх; 

d. төрийн (нийтийн) албаны хөдөлмөрийн гэрээ; 

e. Дараах худалдан авалтууд: 

i. хөгжлийн тусламжийг оролцуулан олон улсын туслалцаа үзүүлэх 

тусгай зорилгоор зохион байгуулагдсан; 

ii. цэргийн хүч байршуулах, эсхүл аливаа төслийг гэрээнд гарын үсэг 

зурсан улсууд хамтран хэрэгжүүлэхтэй холбоотой олон улсын 

гэрээний холбогдох процедур, нөхцлийн дагуу зохион 

байгуулагдсан; эсхүл 

iii. олон улсын байгууллагын тодорхой процедур, нөхцлийн дагуу 

зохион байгуулагдсан, эсхүл олон улсын буцалтгүй тусламж, зээл, 

бусад тусламжаар санхүүжсэн, холбогдох процедур, нөхцөл нь энэ 

Хэлэлцээртэй нийцэхгүй байгаа. 
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4. Тал тус бүр дараах мэдээллийг Нэмэлт хавсралт I-ийн хавсралтуудад тодорхой 

оруулна. Үүнд: 

a. Хавсралт 1, худалдан авалт нь энэ Хэлэлцээрт хамаарагдах засгийн 

газрын төв байгууллагууд; 

b. Хавсралт 2, худалдан авалт нь энэ Хэлэлцээрт хамаарагдах засгийн 

газрын орон нутгийн байгууллагууд; 

c. Хавсралт 3, худалдан авалт нь энэ Хэлэлцээрт хамаарагдах бусад бүх 

байгууллага; 

d. Хавсралт 4, энэ Хэлэлцээрт хамаарагдах бараанууд; 

e. Хавсралт 5, энэ Хэлэлцээрт хамаарагдах барилга угсралтын 

үйлчилгээнээс бусад үйлчилгээ; 

f. Хавсралт 6, энэ Хэлэлцээрт хамаарагдах барилга угсралтын үйлчилгээ; 

болон 

g. Хавсралт 7, аливаа Ерөнхий тайлбар тэмдэглэл. 

5. Захиалагч энэ Хэлэлцээрт хамрагдсан худалдан авалтын хүрээнд тухайн Талын 

Нэмэлт хавсралт I-ийн Хавсралтад ороогүй этгээдүүдийг тодорхой шаардлагын 

дагуу худалдан авалт хийхийг хүссэн тохиолдолд, IV зүйлийн заалтыг тийм 

шаардлагад шууд дагаж мөрдөх (mutatis mutandis) зарчмыг баримтлана. 

Төсөвт өртгийн үнэлгээ 

6. Энэ Хэлэлцээрт хамрагдах эсэхийг тодорхойлох зорилгоор худалдан авалтын 

төсөвт өртгийг тооцоолохдоо захиалагч:  

a. худалдан авалтыг хэд хэдэн худалдан авалт болгон задлахгүй байх, эсхүл 

үнэлгээ хийхдээ худалдан авалтыг бүхэлд нь, эсхүл хэсэгчлэн энэ 

Хэлэлцээрт хамруулахгүй байх зорилготой  үнэлгээний тусгай аргачлал 

сонгон авч ашиглахгүй байх; мөн 

b. нэг эсхүл хэд хэдэн ханган нийлүүлэгчтэй гэрээ байгуулахаас үл хамааран, 

тухайн худалдан авалт хийгдэх нийт хугацааны максимум  төсөвт өртгийн 

тооцоот нийлбэр дүнг багтаах. Үүнд ажил үйлчилгээний хөлсийг анхаарч 

тооцох ба дараахийг оруулна. Үүнд: 

i. үндсэн төлбөр7, хураамж, шимтгэл болон хүү; мөн 

ii. худалдан авалт нь опшион8 хийх боломж олгох тохиолдолд тэдгээр 

опшионы нийлбэр дүн. 

7. Аливаа худалдан авалтын аль нэг шаардлагын улмаас нэгээс илүү гэрээ 

байгуулах, эсхүл гэрээг салангид хэсгүүдээр (цаашид “давтагдах гэрээ” гэх) 

хуваан байгуулах шаардлагатай бол максимум нийт төсөвт өртгийн тооцоог 

дараах зүйлд үндэслэн гаргана. Үүнд: 

a. өмнөх 12 сард, эсхүл захиалагчийн өмнөх санхүүгийн жилд нэг төрлийн 

бараа, эсхүл үйлчилгээгээр байгуулагдсан давтагдах гэрээнүүдийн өртөг, 
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түүнийг боломжтой бол дараагийн 12 сард худалдан авах тухайн бараа 

эсхүл үйлчилгээний тоо хэмжээ, үнийн дүнд орох урьдчилан тооцоолсон 

өөрчлөлттэй уялдуулан засварласан байдлаар; эсхүл 

b. эхний гэрээ байгуулагдсанаас хойш 12 сарын хугацаанд эсхүл 

захиалагчийн санхүүгийн жилд байгуулагдах ижил төрлийн бараа, 

үйлчилгээний давтагдах гэрээнүүдийн урьдчилан тооцоолсон өртөг. 

8. Бараа, үйлчилгээг худалдан авах, лизинг, түрээслэх, төлбөрөө цувуулан төлөх6 

нөхцөлтэй, эсхүл нийт дүнг нь заагаагүй худалдан авалтын хувьд дараах зүйлд 

үндэслэн төсөвт өртгийг тооцно. Үүнд: 

a. хатуу хугацаатай гэрээний хувьд: 

i. гэрээний хугацаа 12 сар, эсхүл түүнээс богино бол энэ хугацаанд 

хамаарах урьдчилан тооцоолсон максимум өртөг; эсхүл 

ii. гэрээний хугацаа 12 сараас илүү бол урьдчилан тооцоолсон 

максимум өртөг байх ба үүнд тухайн худалдан авалтын үлдэгдэл 

өртөг багтана; 

b. гэрээний хугацаа нь төгсгөлгүй бол урьдчилан тооцоолсон сарын 

төлбөрийг 48-аар үржүүлэх;  болон  

c. хатуу хугацаатай гэрээ эсэх нь тодорхойгүй бол дээрх (b) хэсгийн заалтыг 

баримтална.  

 
III зүйл 

Аюулгүй байдал болон эс хэрэглэх нийтлэг тохиолдлууд 
 

1. Өөрийн аюулгүй байдлын эн тэргүүний ашиг сонирхлыг хамгаалахад 

шаардлагатай гэж үзсэн  зэвсэг, сум, байлдааны эд материалын худалдан авалт, 

эсхүл үндэсний аюулгүй байдлаа хангах, улс орноо батлан хамгаалах зорилготой 

зайлшгүй худалдан авалттай холбоотой аливаа арга хэмжээ авахад нь, мэдээлэл 

өгөхөөс татгалзахад нь энэ Хэлэлцээрийн заалтууд аль ч Талд саад болохгүй.   

2. Тийм арга хэмжээнүүдийг ижил нөхцөлд байгаа Талуудын хооронд хүндэтгэх 

шалтгаангүйгээр ялгаварлан гадуурхах хэрэгсэл болгох, эсхүл олон улсын 

худалдаан дахь далд хязгаарлалтын хэлбэрээр хэрэглэхгүй байх нөхцлийг 

хангасан бол энэхүү Хэлэлцээрийн заалтууд нь аливаа Талаас дараах арга 

хэмжээг нэвтрүүлэх болон албадан хэрэгжүүлэхэд саад болохгүй:      

a. олон нийтийн ёс суртахуун, дэг журам, эсхүл аюулгүй байдлыг 

хамгаалахад шаардлагатай; 

b. хүн, амьтан, ургамлын амьдрал, эрүүл мэндийг хамгаалахад 

шаардлагатай; 

c. оюуны өмчийг хамгаалахад шаардлагатай; эсхүл 

d. хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс, хүмүүнлэгийн байгууллага, хоригдлын 

хөдөлмөрт хамаарах бараа, үйлчилгээтэй холбоотой. 

 

 



IV зүйл 
 Нийтлэг зарчмууд 

 

Ялгаварлахгүй байх 

1. Хамрагдсан худалдан авалттай холбоотой аливаа арга хэмжээний хувьд Талууд, 

түүний дотор захиалагч нар нь аль нэг Талын бараа, үйлчилгээг болон аль нэг 

Талын бараа, үйлчилгээг санал болгож буй аль ч Талын ханган нийлүүлэгчийг нэн 

даруй, аливаа болзолгүйгээр хүлээн зөвшөөрнө. Ингэхдээ дараах зүйлсийн хувьд 

өөрт болон өөрийн захиалагч нарт олгож байгаагаас дутуугүй тааламжтай нөхцөл 

үзүүлнэ. Үүнд: 

a. дотоодын бараа, үйлчилгээ болон ханган нийлүүлэгчид;  болон 

b. аль нэг Талын бараа, үйлчилгээ болон ханган нийлүүлэгчид. 

2. Хамрагдсан худалдан авалттай холбоотой аливаа арга хэмжээний хувьд, аливаа 

Тал, түүний дотор захиалагч нар нь, дараах үйлдэл хийхийг хориглоно. Үүнд: 

a. гадаадын оролцоотой, эсхүл эзэмшилтэй  гэх шалтгаанаар дотоодын аль 

нэг ханган нийлүүлэгчийг дотоодын өөр нэг ханган нийлүүлэгчээс 

ялгаварлан тааламжгүй хандах;  эсхүл 

b. тухайн худалдан авалтанд бусад аль нэг Талын бараа, үйлчилгээг санал 

болгосон гэх үндэслэлээр дотоодын аль нэг ханган нийлүүлэгчийг 

ялгаварлан гадуурхахгүй байх. 

Цахим арга хэрэгсэл ашиглах 

3. Хамрагдсан худалдан авалтыг цахимаар зохион байгуулахдаа захиалагч дараах 

зүйлсийг гүйцэтгэнэ. Үүнд:  

a. түгээмэл ашиглагддаг, бусад түгээмэл мэдээллийн технологийн систем 

болон программ хангамжтай харилцан ажиллах боломжтой, мэдээлэл 

шалган таних, нууцлах боломжтой мэдээллийн технологийн систем болон 

программ хангамж ашиглан худалдан авалтыг зохион байгуулах; 

b. хүсэлт хүлээн авсан хугацаа, зүй бус нэвтрэлтээс сэргийлэх хамгаалал 

зэргийг багтаасан тендерт оролцох болон тендер ирүүлэх хүсэлтийн 

нууцлал, бүрэн бүтэн байдлыг бүрэн хангахуйц механимзуудтай байх. 

 
Худалдан авалт зохион байгуулах 

4. Захиалагч хамрагдсан худалдан авалтыг нээлттэй, хараат бусаар зохион 

байгуулна. Ингэхдээ: 

a. энэ Хэлэлцээрийн заалтуудыг заавал дагаж мөрдөх, нээлттэй, урьдчилан 

сонголт бүхий, болон хязгаарлагдмал тендер шалгаруулалтын аргыг 

ашиглах; 

b. ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх; болон 

c. авлигалын үйлдлээс сэргийлэх. 

 



Гарал үүслийн дүрэм 

5. Хамрагдсан худалдан авалтын зорилгоор, аль нэг Тал нөгөө Талаас 

импортлогдсон, эсхүл нийлүүлэгдсэн бараа, үйлчилгээнд ердийн худалдааны 

нөхцөлд тухайн Талын ижил бараа, үйлчилгээний импорт, нийлүүлэлтэд 

тавигддагаас өөр гарал үүслийн дүрэм ашиглах ёсгүй.  

Нөхөн тэнцвэржүүлэлт 

6. Хамрагдсан худалдан авалтын хүрээнд аливаа Тал, түүний дотор захиалагч нар 

нь ямар нэгэн нөхөн тэнцвэржүүлэлт хийхийг оролдох, харгалзан үзэх, ногдуулах, 

хэрэгжүүлэхгүй байна.  

Худалдан авалтанд үл хамаарах арга хэмжээ 

7. Энэ зүйлийн 1 ба 2 дэх хэсгийн заалтууд дараах арга хэмжээнд хамаарахгүй: 

импортод ногдуулсан болон түүнд холбогдох гаалийн татвар, хураамж; тийм 

татвар, хураамжийг ногдуулах аргачлал; хамрагдсан худалдан авалтыг 

зохицуулах арга хэмжээнээс бусад үйлчилгээний худалдаанд нөлөөлдөг 

импортын зохицуулалт, хэм хэмжээ9 болон арга хэмжээ. 

  

V зүйл 

Хөгжиж буй орнууд 

 

1. Энэ Хэлэлцээрт нэгдэх хэлэлцээний үеэр болон түүнийг хэрэгжүүлэх, зохион 

байгуулах үед Талууд хөгжиж буй орнууд болон буурай хөгжилтэй орнуудын 

(өөрөөр тусгайлан заагаагүй бол цаашид бүхэлд нь "хөгжиж буй орнууд" гэж 

хамтад нь нэрлэнэ) хөгжил дэвшил, санхүү, худалдааны хэрэгцээ, нөхцөл 

байдлыг онцгой анхаарч үзэх бөгөөд эдгээр хэрэгцээ, нөхцөл байдал нь орон 

орноор мэдэгдэхүйц ялгаатай байж болохыг хүлээн зөвшөөрнө. 

Энэ зүйлд заасны дагуу болон гаргасан хүсэлтийн дагуу Талууд тусгай болон 

ялгавартай нөхцөл олгох явдлыг хангана. Үүнд: 

a. нэн буурай хөгжилтэй орнууд; болон 

b. тусгай болон ялгавартай нөхцөл олгох нь тэдний хөгжлийн хэрэгцээтэй 

нийцэх хөгжиж буй аливаа бусад оронд тэр нийцэх хэмжээгээр. 

2. Хөгжиж буй орон энэ Хэлэлцээрт нэгдэх үед бүх Талууд Хэлэлцээрийн Нэмэлт 

хавсралт I-ийн хавсралтуудад заасан бусад Талд олгосон нөхцлөөс илүү, хамгийн 

тааламжтай хамрах хүрээний нөхцлийг тухайн орны бараа, үйлчилгээ, ханган 

нийлүүлэгч нарт нэн даруй олгох, ба ингэхдээ тухайн хөгжиж буй орон болон 

тухайн Тал хооронд Хэлэлцээрийн хүрээнд харилцан олгосон боломжуудын 

тэнцвэртэй байдлыг хангахтай холбоотой харилцан тохиросон аливаа нөхцлийг 

харгалзан үзнэ.    

3. Өөрийн хөгжлийн хэрэгцээ болон Талууд харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр 

хөгжиж буй орон дараах шилжилтийн үеийн арга хэмжээнээс аль нэгийг, эсхүл 

хэд хэдийг батлах эсхүл хэвээр үргэлжлүүлэх боломжтой. Ингэхдээ шилжилтийн 

хугацаанд эдгээр арга хэмжээг тусгасан Нэмэлт хавсралт I-ийн холбогдох 
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хавсралтууд дахь  хуваарийн дагуу Талууд хооронд аливаа ялгаварлал гаргалгүй 

хэрэгжүүлнэ. Үүнд: 

a. үнийн давуу эрх олгох хөтөлбөр, хэрвээ хөтөлбөр нь: 

i. зөвхөн тендер шалгаруулалтад оролцож буй хөгжиж буй орноос 

гаралтай бараа, үйлчилгээ, эсхүл бусад хөгжиж буй орнуудаас 

гаралтай бараа, үйлчилгээг багтаасан тендерийн хэсэгт давуу эрх 

олгоно. Давуу эрх олгох тохиролцооны дагуу хөгжиж буй орон энэ 

Хэлэлцээрт нэгдсэн бусад хөгжиж буй оронд давуу эрх олгох 

тохиолдолд Хорооноос тогтоосон нөхцлийг дагаж мөрдөнө;  болон 

ii. ил тод байх, үнийн давуу эрх олгох тухай тендерийн урилга 

мэдэгдэлд тодорхой тусгана; 

b. нөхөн тэнцвэржүүлэлт ноогдуулах аливаа шаардлага, эсхүл олгохыг 

харгалзан үзэж буй тухай тендерийн урилга мэдэгдэлд тодорхой заах;  

c. тодорхой байгууллага, салбаруудыг үе шаттайгаар нэмж оруулах;  болон 

d. цаашид хөдлөхгүй байнга тогтох босго үнээс өндөр босго үнэ тогтоох. 

4. Энэ Хэлэлцээрт нэгдэх хэлэлцээний үед Талууд Хэлэлцээрийн IV зүйлийн 1(b) 

заалтад дурдснаас бусад аливаа тодорхой үүрэг амлалтыг нэгдэж орж буй хөгжиж 

буй орны хувьд авсан үүрэг амлалтаа биелүүлж буй явцад нь тодорхой 

хугацаагаар хойшлуулж болно. Энэ заалтыг хэрэгжүүлэх хугацаа нь: 

a. буурай хөгжилтэй орны хувьд энэ Хэлэлцээрт нэгдсэнээс хойш 5 жил; 

мөн 

b. бусад хөгжиж буй орны хувьд тухайн үүргийг хэрэгжүүлэх боломжит 

хугацаагаар, энэ нь 3 жилээс хэтрэхгүй байна. 

5. Энэ зүйлийн 4 дэх хэсгийн заалтын дагуу хэрэгжүүлэх хугацаа тохирсон аливаа 

хөгжиж буй орон уг хугацааг, уг хугацаанд биелүүлэхээр хүлээсэн тодорхой үүрэг 

болон хангахаар тохиролцсон завсрын үүргийг Нэмэлт хавсралт I-ийн Хавсралт 

7-д тусгана.  

6. Энэхүү Хэлэлцээр хөгжиж буй орны хувьд хүчин төгөлдөр үйлчилж эхэлсний 

дараа хөгжиж буй орны хүсэлтийг үндэслэн Хороо: 

a. энэ зүйлийн 3 дахь хэсгийн заалтын дагуу баталсан эсхүл хэрэгжүүлж 

буй арга хэмжээний шилжилтийн хугацаа эсхүл энэ зүйлийн 4 дахь 

хэсгийн заалтын дагуу харилцан тохиролцсон хэрэгжилтийн хугацааг 

сунгах; эсхүл 

b. Хэлэлцээрт нэгдэх явцад урьдчилан таамаглашгүй нөхцөл байдал үүсвэл 

энэ зүйлийн 3 дахь хэсгийн заалтын дагуу шинэ шилжилтийн үеийн арга 

хэмжээ авахыг зөвшөөрч болно. 

7. Энэ зүйлийн 3 ба 6 дахь хэсгийн заалтын дагуу шилжилтийн үеийн арга хэмжээг 

тохиролцсон эсхүл 4 дахь хэсгийн заалтын дагуу хэрэгжилтийн хугацаа 

тогтоолгосон буюу 6 дахь хэсгийн заалтын дагуу энэ хугацааг сунгасан хөгжиж 

буй орон, шилжилтийн эсхүл хэрэгжүүлэх хугацаанд энэхүү Хэлэлцээрээр 

хүлээсэн үүргээ биелүүлэх шаардлагатай арга хэмжээг авч, тэдгээрийн төгсгөлд 



үүрэг амлалтын нийцлийг хангана. Хөгжиж буй орон алхам бүрийн талаар 

Хороонд шуурхай мэдээлнэ.  

8. Энэ Хэлэлцээрт нэгдэх, хэрэгжүүлэх хүрээнд хөгжиж буй орноос гаргасан 

техникийн хамтын ажиллагаа болон чадавхийг бэхжүүлэх тухай аливаа хүсэлтийг 

нааштайгаар хүлээн авна. 

9. Хороо энэ зүйлийн хэрэгжүүлтийг хангах журам боловсруулан баталж болно. Уг 

журамд энэ зүйлийн 6 дахь хэсгийн заалтын дагуу гаргасан хүсэлттэй холбоотой 

шийдвэрт санал хураалт явуулах талаар тусгаж болно.  

10. Хороо энэ зүйлийн хэрэгжилт, үр дүнг 5 жил тутам хянаж үнэлнэ. 

VI зүйл 
Худалдан авах ажиллагааны системийн мэдээлэл 

 
1. Тал тус бүр: 

a. аливаа хууль, журам, шүүхийн шийдвэр, захиргааны нийтлэг шийдвэр, 

хууль тогтоомжоор тогтоосон эсхүл тендерийн урилга мэдэгдэл, 

тендерийн баримт бичигт тусгасан гэрээний стандарт заалтууд, 

хамрагдсан худалдан авалтыг зохион байгуулах журам, эдгээрт орсон 

өөрчлөлт зэргийг өргөн тархсан, нийтэд байнга нээлттэй байх албан ёсны 

цахим эсхүл уламжлалт мэдээллийн хэрэгсэлд шуурхай нийтэлнэ; болон 

b. аливаа Талын хүсэлтэнд үндэслэн тайлбар өгнө. 

2. Талууд дараах мэдээллийг заавал оруулна. Үүнд: 

a. Хавсралт 2, Талууд энэ зүйлийн 1 дэх хэсгийн заалтад дурдсан 

мэдээллийг нийтлэх цахим эсхүл уламжлалт мэдээллийн хэрэгслийн хаяг, 

мэдээлэл; 

b. Хавсралт 3, Талууд энэ Хэлэлцээрийн  VII зүйл,  IX зүйлийн 7 хэсэг, XVI 

зүйлийн 2 дахь хэсгийн заалтын дагуу тендерийн урилга мэдэгдэл нийтлэх 

цахим эсхүл уламжлалт мэдээллийн хэрэгслийн хаяг, мэдээлэл; болон 

c. Хавсралт 4, Талууд дараах мэдээллийг нийтлэх нэг эсхүл хэд хэдэн цахим 

хуудасны хаяг:  

i. XVI зүйлийн 5 дахь хэсгийн заалтын дагуу нийтлэх худалдан авах 

ажиллагааны статистик; эсхүл 

ii. XVI зүйлийн 6 дахь хэсгийн заалтын дагуу нийтлэх гэрээ байгуулах 

эрх олгосон мэдэгдэл. 

3. Талууд Хавсралт 2, 3, 4-т жагсаасан мэдээлэлд өөрчлөлт орсон даруйд Хороонд 

мэдээлнэ. 

VII зүйл 
Тендерийн урилга мэдэгдэл 

 

Тендерийн урилга мэдэгдэл 

1. Энэ Хэлэлцээрийн XIII зүйлд заасан нөхцлөөс бусад тохиолдолд захиалагч 

хамрагдсан худалдан авалтын тендер тус бүрийн мэдэгдлийг Хавсралт 3-т заасан 



цахим эсхүл уламжлалт мэдээллийн хэрэгсэлд нийтэлнэ. Энэхүү мэдээллийн 

хэрэгсэл нь өргөн тархсан байх, тендерийн урилга мэдэгдэл нь уг мэдэгдэлд 

дурдсан эцсийн хугацаа хүртэл нийтэд нээлттэй байх шаардлагатай. Тендерийн 

мэдэгдэл нь: 

a. Нэмэлт хавсралт I-т багтсан захиалагчийн хувьд, хамгийн багадаа 

Хавсралт 3-т заасан хугацааны туршид үнэ төлбөргүйгээр нэг үйлдлээр 

нэвтрэх боломжтой цахим мэдээллийн хэрэгсэлд нээлттэй 

байршуулах; болон 

b. Хавсралт 2 ба 3-т багтсан захиалагчийн хувьд, хэрвээ цахимаар мэдээлэх 

боломжтой бол дор хаяж үнэ төлбөргүйгээр дамжин нэвтрэх цахим 

хуудасны линкээр мэдээлэх. 

Талуудыг, түүний дотор тэдний Хавсралт 2 ба 3-т багтсан захиалагч нарыг тендерийн 

мэдэгдлээ үнэ төлбөргүйгээр нэг үйлдлээр нэвтрэх боломжтой цахим мэдээллийн 

хэрэгслээр нээлттэй байрлуулахыг хөхиүлэн дэмжинэ. 

2. Энэ Хэлэлцээрт өөрөөр заагаагүй бол тендерийн урилга мэдэгдэлд дараах 

мэдээллийг заавал багтаана. Үүнд: 

a. захиалагчийн нэр, хаяг, захиалагчаас тендерт холбогдох бүх баримт 

бичгийг авах холбоо тогтоох бусад мэдээлэл, хэрэв шаардсан бол баримт 

бичгийн үнэ, төлбөрийн хэлбэр; 

b. худалдан авах бараа, үйлчилгээний шинж чанар, тоо хэмжээ, хэрэв 

тодорхойгүй бол урьдчилан тооцоолсон тоо хэмжээ зэрэг тухайн 

тендерийн тухай мэдээлэл; 

c. давтагдах гэрээний хувьд боломжтой бол дараа дараагийн тендерийг 

зарлах урьдчилан тооцоолсон огноонууд; 

d. аливаа “сонголт”-ын тухай мэдээлэл; 

e. бараа нийлүүлэх эсхүл үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа, эсхүл гэрээ үргэлжлэх 

хугацаа; 

f. ашиглагдах худалдан авах ажиллагааны арга, хэлэлцээр хийх эсэх, цахим 

дуудлага худалдаа хийгдэх эсэх тухай мэдээлэл; 

g. тендерт оролцох хүсэлтээ ирүүлэх хаяг, эцсийн хугацаа, хэрэв байгаа бол;  

/ where applicable/ 

h. тендер ирүүлэх хаяг, эцсийн хугацаа; 

i. тендер болон тендерт оролцох хүсэлтээ ирүүлэх нэг эсхүл түүнээс олон 

хэл хэрэв эдгээрийг захиалагчийн орны албан хэлээс өөр хэлээр 

ирүүлэхийг шаардсан бол; 

j. тендертэй холбоотойгоор ханган нийлүүлэгчээс шаардах тодорхой баримт 

бичиг, баталгаа зэргийг багтаасан тендерт оролцох шалгуур 

үзүүлэлтүүдийг тайлбарлан жагсаах, хэрвээ эдгээр мэдээлэл нь 

тендерийн баримт бичиг бүрэн тусгагдсан, тендерийн баримт бичиг нь 

мэдэгдэл нийтэлсэн хугацаанаас эхлэн сонирхсон бүх оролцогчдод 

нээлттэй тараагдах бол ингэх шаардлагагүй; 



k. энэ Хэлэлцээрийн IX зүйлийн дагуу захиалагч хязгаарлагдмал тооны 

шаардлага хангасан ханган нийлүүлэгчдийг урих гэж байгаа, тэднийг 

сонгон шалгаруулах шалгуур, болон хэрэв байгаа бол тендерт оролцох 

нийт ханган нийлүүлэгчдийн тооны хязгаар зэрэг мэдээлэл; болон 

l. тухайн тендер нь энэ Хэлэлцээрт хамрагдаж байгаа тухай тодорхой заах. 

Товч мэдэгдэл 

3. Тендерийн урилга мэдэгдэл бүрийг нийтлэх үедээ захиалагч тендерийн товч 

мэдэгдлийг ДХБ-ын албан ёсны аль нэг хэл дээр бэлтгэн нээлттэй мэдээлнэ. Товч 

мэдэгдэлд дор хаяж дараах мэдээллийг багтаана. Үүнд:     

a. Тендерийн нэр; 

b. Тендер ирүүлэх эсхүл хэрэв байгаа бол тендерт оролцох эсхүл давтан 

ашиглах жагсаалтанд орох хүсэлтээ ирүүлэх хаяг, эцсийн хугацаа; болон 

c. Тендерийн баримт бичиг авах хүсэлт илгээх хаяг. 

Төлөвлөсөн тендерийн мэдэгдэл 

4. Захиалагч нарыг санхүүгийн жилийн эхэнд тухайн жилийн худалдан авах 

ажиллагааны төлөвлөгөөгөө (цаашид төлөвлөсөн тендерийн мэдэгдэл гэх) 

Хавсралт 3-т заасан цахим эсхүл уламжлалт мэдээллийн хэрэгсэлд нийтлэхийг 

хөхиүлэн дэмжинэ. Төлөвлөсөн тендерийн мэдэгдэлд тендерийн нэр, тендерийн 

урилга мэдэгдэл нийтлэх огноог багтаасан байх ёстой.  

5. Нэмэлт хэсэг 2 ба 3-т багтсан захиалагч төлөвлөсөн тендерийн мэдэгдлийг 

тендерийн урилга мэдэгдэл хэмээн тооцож ашиглаж болно. Ингэхдээ энэ зүйлийн 

2 дахь хэсгийн заалтад дурдсан мэдээллүүдээс тухайн захиалагчид мэдэгдэж 

байгаа бүхий л мэдээллийг, сонирхсон ханган нийлүүлэгч нарыг тэдгээр тендерт 

оролцохыг урьсан уриалгын хамт төлөвлөсөн тендерийн мэдэгдэлд багтаах 

ёстой.  

 VIII зүйл  
Тендерт оролцох шалгуур 

 
1. Ханган нийлүүлэгч нь тухайн худалдан авалтыг гүйцэтгэх хууль эрх зүй, санхүү, 

арилжаа, болон техникийн чадавхтай эсэхийг тодорхойлох зайлшгүй шаардлагын 

дагуу тендерт оролцох аливаа шалгуурын хязгаарыг захиалагч тогтоох ёстой.   

2. Тендерт оролцох шалгуурыг тогтоохдоо захиалагч: 

a. аливаа ханган нийлүүлэгч тухайн тендерт оролцохын тулд урьд нь аль нэг 

Талын аливаа Захиалагчтай нэг эсхүл түүнээс илүү тооны гэрээ 

байгуулсан байх ёстой гэсэн шалгуур тавихгүй; болон 

b. тухайн худалдан авалтыг гүйцэтгэхэд зайлшгүй шаардлагатай өнөөг 

хүртэлх холбогдох туршлагатай байх шалгуур тавьж болно. 

3. Тендерт оролцох шалгуурыг хангаж байгаа эсэхийг үнэлэхдээ захиалагч: 

a. аливаа ханган нийлүүлэгчийн санхүү, арилжаа, болон техникийн чадавхыг 

үнэлэхдээ тухайн ханган нийлүүлэгчийн захиалагчийн орны доторх болон 

гаднах бизнесийн үйл ажиллагааны аль алинд нь тулгуурлана;  and 



b. тендерийн урилга мэдэгдэл эсхүл тендерийн баримт бичигт урьдчилан 

тусгасан шалгуур үзүүлэлтүүдэд тулгуурлан үнэлнэ. 

4. Аль нэг тал Тал, түүний дотор захиалагч нар нь, баримт нотолгоонд тулгаарлан 

аливаа ханган нийлүүлэгчийг дараах үндэслэлээр тендерээс хасаж болно. Үүнд: 

a. дампуурсан; 

b. хуурамч мэдээлэл өгсөн; 

c. өмнө гүйцэтгэсэн нэг эсхүл олон гэрээний зайлшгүй шаардлага, үүргийг 

ноцтой зөрчиж байсан, эсхүл энэ зөрчил дутагдлыг давтан гаргаж байсан; 

d. хүнд ноцтой гэмт хэрэг үйлдсэн нь нотлогдсон; 

e. ханган нийлүүлэгчийн бизнесийн нэр хүнд, бүрэн бүтэн байдалд сөргөөр 

нөлөөлөхүйц мэргэжлийн ёс зүйн алдаа, үйлдэл, эрх зүйн үүргийн зөрчил 

гаргасан; эсхүл 

f. татвараа төлөөгүй.  

IX зүйл   
Ханган нийлүүлэгч шалгаруулах 

 
Бүртгэлийн систем болон шалгаруулалтын журам 

1. Аливаа Тал, түүний дотор захиалагч нар нь,  сонирхсон ханган нийлүүлэгч 

холбогдох мэдээллээ өгч бүртгүүлэх шаардлагатай ханган нийлүүлэгчийн 

бүртгэлийн системтэй байж болно.  

2. Талууд дараах зүйлсийг хангана. Үүнд: 

a. өөрийн захиалагч нарын тендер шалгаруулалтын журам хооронд байгаа 

зөрүүг арилгах талаар хүчин чармайлт гаргах; болон 

b. хэрэв захиалагч нар нь бүртгэлийн систем хөтөлдөг бол тэдгээр 

бүртгэлийн систем хооронд байгаа зөрүүг арилгах талаар хүчин чармайлт 

гаргах. 

3. Аливаа Тал, түүний дотор захиалагч нар нь, аль нэг бусад Талын ханган 

нийлүүлэгч нарыг өөрийн тендерт оролцоход нь шаардлагагүй саад тотгор 

учруулах зорилготой эсхүл тийм нөхцөл бүрдүүлэх бүртгэлийн систем хөтлөх 

эсхүл тендер шалгаруулалтын журам нэвтрүүлж, ашиглах ёсгүй.   

Сорчилсон тендер 

4. Аливаа захиалагч сорчилсон тендерийн аргыг ашиглах гэж байгаа бол: 

a. тендерийн урилга мэдэгдэлд багадаа 7 дугаар зүйлийн 2-н (a), (b), (f), (g), 

(j), (k) ба (l)-д байгаа мэдээллийг багтаах ба ханган нийлүүлэгч нарыг 

оролцох хүсэлтээ ирүүлэхийг урих; болон 

b. тендер шалгаруулалтын хугацааны эхэнд багадаа VII зүйлийн 2(c), (d), (e), 

(h) ба (i)-д байгаа мэдээллийг XI зүйлийн 3(b) заалтын дагуу шаардлага 

хангасан ханган нийлүүлэгч нарт илгээх 

5. Захиалагч тендерийн урилга мэдэгдэлд тухайн тендерт оролцох ханган 

нийлүүлэгчийн тооны хязгаар, тэднийг сонгох шалгуурыг зааснаас бусад 



тохиолдолд шаардлага хангасан бүх ханган нийлүүлэгчийг тендерт саадгүй 

оролцуулна. 

6. Хэрэв энэ зүйлийн 4 дэх хэсгийн заалтад дурдсан тендерийн мэдэгдлийг нийтлэх 

үед захиалагч тендерийн баримт бичгийг нийтэд нээлттэй болгоогүй бол энэ 

зүйлийн 5 дахь хэсгийн заалтын дагуу шаардлага хангасан бүх ханган 

нийлүүлэгчийг сонгох үед уг баримт бичгийг бэлэн болгож тэдэнд өгөх ёстой.  

Давтан ашиглах жагсаалт 

7. Аливаа захиалагч ханган нийлүүлэгч нарын давтан ашиглах жагсаалт хөтөлж 

болох ба сонирхсон ханган нийлүүлэгч нарт илгээх уг жагсаалтанд оруулах урилга 

мэдэгдэл нь: 

a. жил бүр нийтлэгдэх; бөгөөд 

b. Хавсралт 3-т тусгасан холбогдох цахим хэрэгслээр тогтмол мэдээлэгдэнэ. 

8. Энэ зүйлийн 7 дахь хэсгийн заалтад дурдсан урилга мэдэгдэл дараах мэдээллийг 

агуулна. Үүнд:  

a. уг жагсаалт ашиглагдах бараа, үйлчилгээ, тэдгээрийн төрөл зүйлийн 

талаарх мэдээлэл; 

b. жагсаалтанд хамруулах ханган нийлүүлэгчид тавигдах шаардлага, уг 

шаардлагыг ханган нийлүүлэгч хангах эсэхийг тогтоох арга; 

c. захиалагчийн нэр, хаяг, жагсаалттай холбоотой барим бичиг авах авах 

холбоо тогтоох шаардлагатай мэдээлэл; 

d. жагсаалтанд хадгалагдах хугацаа, жагсаалтанд хамрагдах хугацааг сунгах 

эсхүл хасагдах журам, хэрэв жагсаалтанд хадгалагдах хугацаа 

тодорхойгүй бол уг жагсаалт ашиглагдахгүй болсон тухай мэдэгдэл 

хүргүүлэх арга, хэрэгсэл; болон  

e. жагсаалт энэ Хэлэлцээрт хамрагдсан худалдан авалтыг зохион 

байгуулахад ашиглагдах тухай мэдэгдэл. 

9. Энэ зүйлийн 7 дахь хэсгийн заалтыг үл харгалзан давтан ашиглах жагсаалт нь 3 

(гурав) болон түүнээс цөөн жилийн хугацаанд хүчинтэй байх бол захиалагч 7 дахь 

хэсгийн заалтад дурдсан мэдэгдлийг уг хугацааны эхэнд зөвхөн нэг удаа нийтэлж 

болох бөгөөд мэдэгдэл нь: 

a. жагсаалт ашиглагдах хугацаа болон нэмэлт урилга мэдэгдэл 

нийтлэгдэхгүй тухай заах; болон 

b. жагсаалт ашиглагдах хугацааны туршид цахим хэрэгслээр нийтэд 

нээлттэй байна.  

10. Ханган нийлүүлэгч хүссэн үедээ давтан ашиглах жагсаалтад орох хүсэлт 

ирүүлэхийг захиалагч зөвшөөрөх ба шаардлага хангасан бүх ханган 

нийлүүлэгчийг хангалттай богино хугацаанд жагсаалтанд оруулах ёстой.   

11. Хэрэв давтан ашиглах жагсаалтын дагуу зохион байгуулагдаж буй тендерт уг 

жагсаалтанд ороогүй ханган нийлүүлэгч оролцох хүсэлтээ шаардлагатай бүх 

баримт бичгийн хамт 11 дүгээр зүйлийн 2-р заалтад заасан хугацаанд ирүүлбэл 

захиалагч хүсэлтийг хянан үзэх ёстой. Тухайн тендерийн төвөгшилөөс хамаарсан 



онцгой нөхцлөөс шалтгаалан захиалагч хүсэлтийг тендер ирүүлэх хугацаанд 

багтаан хянан үзэж амжихгүй болсноос бусад тохиолдолд захиалагч хянан үзэх 

хугацаа байхгүй гэсэн үндэслэлээр уг ханган нийлүүлэгчийн хүсэлтээс татгалзах 

ёсгүй.      

Хавсралт 2 ба 3-т орсон захиалагчид  

12. Хавсралт 2 ба 3-т орсон аливаа захиалагч ханган нийлүүлэгч нарыг давтан 

ашиглах жагсаалтанд орохыг урьсан урилгыг тендерийн урилга мэдэгдэл болгон 

ашиглаж болно. Ингэхдээ:  

a. урилга мэдэгдэл нь энэ зүйлийн 7 дахь хэсгийн заалтын дагуу нийтлэх, энэ 

зүйлийн 8 дахь хэсгийн заалтын мэдээллүүдийг агуулах, 7 дугаар зүйлийн 

2 дахь хэсгийн заалтын боломжит бүх мэдээллийг багтаах, урилга 

мэдэгдэл нь тендерийн урилга мэдэгдэл хэлбэрээр ашиглагдаж байгааг 

эсхүл давтан ашиглах жагсаалтын дагуу зохион байгуулагдах тендертэй 

холбоотой цаашид илгээх мэдэгдлүүд зөвхөн давтан жагсаалтанд багтсан 

ханган нийлүүлэгч нарт илгээгдэхийг мэдэгдэх; болон 

b. тухайн тендерт оролцох хүсэлтээ захиалагчид илэрхийлсэн ханган 

нийлүүлэгчид энэ Хэлэлцээрийн VII зүйлийн 2 дахь хэсгийн заалтын гаргах 

боломжтой бусад бүх мэдээллийг багтаасан тухайн ханган нийлүүлэгч уг 

тендерт оролцох эсэхээ шийдэх боломж олгох хангалттай хэмжээний 

мэдээллийг захиалагч шуурхай гаргаж өгнө.  

13. Хавсралт 2 ба 3-т орсон аливаа захиалагч хэрвээ тендерт оролцох шалгуурыг 

хангасан эсэхийг нягтлах хангалттай хугацаа байгаа тохиолдолд давтан ашиглах 

жагсаалтанд орох хүсэлтээ энэ зүйлийн 10 дахь хэсгийн заалтын дагуу 

илэрхийлсэн ханган нийлүүлэгчийг аливаа тендерт оролцохыг зөвшөөрч болно. 

Захиалагчийн шийдвэртэй холбоотой мэдээлэл  

14. Давтан ашиглах жагсаалтанд орох хүсэлт ирүүлсэн аливаа ханган нийлүүлэгчид 

уг хүсэлттэй холбоотой захиалагчийн гаргасан шийдвэрийг шуурхай мэдээлнэ.  

15. Хэрэв захиалагч ханган нийлүүлэгчээс ирүүлсэн тендерт оролцох эсхүл давтан 

ашиглах жагсаалтанд орох хүсэлтээс татгалзсан бол уг ханган нийлүүлэгчийг 

шаардлага хангаагүй тендерт оролцогч гэж үзсэн эсхүл давтан ашиглах 

жагсаалтаас хассан тухай тухайн ханган нийлүүлэгчид тэр даруй мэдээлнэ. 

Ханган нийлүүлэгч хүсэлт гаргасан тохиолдолд уг шийдвэрийн үндэслэлийг 

бичгээр түүнд мэдээлнэ.  

X ЗҮЙЛ  
Техникийн тодорхойлолт болон тендерийн баримт бичиг 

  
Техникийн тодорхойлолт  

1. Захиалагч нь олон улсын худалдаанд шаардлагагүй саад бэрхшээл учруулах 

зорилготой эсхүл тийм нөхцөл бүрдүүлэх техникийн тодорхойлолт бэлтгэх, 

батлах, ашиглахгүй байх эсхүл тийм зорилготой чанар шалгах журам 

боловсруулахгүй.  

2. Худалдан авах бараа эсхүл үйлчилгээний техникийн тодорхойлолтыг бэлтгэхдээ 

захиалагч боломжийн хэмжээнд:  



a. загвар, дүрслэн тайлбарлах байдлаас илүүтэй хүчин чадал, гүйцэтгэл, 

үйлдлийн шаардлагыг чухалчлах; болон 

b. техникийн тодорхойлолтыг олон улсын стандартад үндэслэх хэрэв тэр нь 

бий бол, бусад тохиолдолд дотоодын техник технологийн зохицуулалт, 

стандарт, барилгын норм дүрэмд тулгуурлах. 

3. Хэрэв техникийн тодорхойлолтыг загвар, дүрслэн тайлбарлах байдлаар 

бэлтгэсэн бол захиалагч шаардлагатай тохиолдолд тендерийн баримт бичигт 

"эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц" хэмээн зааж техникийн тодорхойлолтод заасан 

шаардлагыг хангах дүйцэх бараа эсхүл үйлчилгээг үнэлгээнд харгалзан үзнэ.   

4. Худалдан авалтын шаардлагыг захиалагч өөрөөр яв цав, илүү ухаалагаар 

тодорхойлох боломжгүйгээс бусад тохиолдолд захиалагч техникийн 

тодорхойлолтод аливаа барааны тэмдэг, брэндийн нэр, патент, зохиогчийн эрх, 

загвар, төрөл, тодорхой гарал үүсэл, үйлдвэрлэгч эсхүл ханган нийлүүлэгчийг иш 

татах эсхүл худалдан авахыг шаардахгүй байх ёстой. Боломжгүй тохиолдолд 

тендерийн баримт бичигт "эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц" хэмээн заана. 

5. Захиалагч аливаа худалдан авалтанд арилжааны ашиг сонирхолтой байж мэдэх 

этгээдээс тухайн худалдан авалтын техникийн тодорхойлолтыг бэлтгэх эсхүл 

батлахад ашиглагдах өрсөлдөөнийг хязгаарлах зөвлөгөө хүсэх, хүлээн авах 

ёсгүй.         

6. Цаашлаад, Талууд, түүний дотор захиалагч нар нь, энэ бүлгийн дагуу байгаль 

орчныг хамгаалах, байгалийн нөөц хэмнэх техникийн тодорхойлолт бэлтгэж, 

баталж, эсхүл ашиглаж болно.  

Тендерийн баримт бичиг 

7. Шаардлагад нийцсэн тендер бэлтгэн ирүүлэх боломж ханган нийлүүлэгчид 

олгосон холбогдох бүх мэдээллийг агуулсан тендерийн баримт бичгийг захиалагч 

бэлтгэж ханган нийлүүлэгч нарт өгөх ёстой. Тендерийн урилга мэдэгдэлд 

дурдсанаас бусад тохиолдолд энэ баримт бичиг нь дараах агуулгыг дэлгэрүүлэн 

тайлбарлаж багтаасан байна. Үүнд:      

a. тухайн худалдан авалт, үүнд худалдан авах бараа эсхүл үйлчилгээний 

шинж чанар, тоо хэмжээ, тоо хэмжээ нь тодорхойгүй бол урьдчилан 

тооцоолсон тоо хэмжээ, техникийн шаардлага, чанарын баталгааны 

гэрчилгээ, төлөвлөгөө, зураг төсөл, зааварчилгаа зэргийг багтаасан 

тендерийн шаардлага багтана; 

b. тендерт оролцох шалгуурууд, үүнд ханган нийлүүлэгчийн зүгээс тухайн 

тендерт оролцохын тулд ирүүлэх ёстой мэдээлэл баримт бичгийн 

жагсаалт багтана; 

c. гэрээ байгуулахын тулд хэрэглэх бүх шалгуур шаардлагууд, тендерийн үнэ 

цорын ганц шалгуур байхаас бусад тохиолдолд эдгээр шалгууруудын ач 

холбогдол; 

d. захиалагч тендерийг цахимаар зохион байгуулах бол мэдээлэл шалган 

таних, нууцлах эсхүл мэдээлэл цахимаар илгээхэд холбогдох бусад 

шаардлагууд; 



e. захиалагч цахим дуудлага худалдаа зохион байгуулах бол дуудлага 

худалдаа хийх журам, үүнд үнэлгээний шалгууртай холбогдох тендерийн 

бүрдлүүдийг тодорхойлох асуудал багтана; 

f. тендерийг нийтийн өмнө нээх бол нээлт хийх огноо, цаг, газар, 

шаардлагатай тохиолдолд нээлтэнд ирэх зөвшөөрөгдсөн оролцогчдыг 

заах; 

g. төлбөрийн нөхцөл, тендерээ цахим эсхүл уламжлалт аргаар ирүүлэх 

шаардлага зэргийг багтаасан бусад нөхцөл шаардлага; болон 

h. Бараа эсхүл үйлчилгээг нийлүүлэх хугацаа. 

8. Худалдан авах барааг нийлүүлэх эсхүл үйлчилгээг үзүүлэх хугацааг тогтоохдоо 

захиалагч тухайн худалдан авалтын төвөгшил, туслан гүйцэтгэгчээс хүлээгдэж 

буй ажлын цар хэмжээ, үйлдвэрлэлд шаардагдах бодит хугацаа, нийлүүлэх 

газраас эсхүл үйлчилгээ үзүүлэх зорилгоор бараа татан авах болон тээвэрлэлт 

хийх зэргийг харгалзан үзэх ёстой.  

9. Тендерийн урилга мэдэгдэлд эсхүл тендерийн баримт бичигт тусгах үнэлгээний 

шалгуур үзүүлэлтэд үнэ болон зардлын хүчин зүйлс, чанар, техникийн 

үзүүлэлтүүд, байгаль орчны шаардлагууд, болон нийлүүлэлтийн нөхцлүүдийг 

багтааж болно.  

10. Захиалагч дараах зүйлсийг шуурхай гүйцэтгэнэ. Үүнд:: 

a. сонирхсон ханган нийлүүлэгч шаардлагад нийцсэн тендер бэлтгэж 

ирүүлэх хангалттай хугацаа олгохын тулд тендерийн баримт бичгийг 

шуурхай бэлтгэн тараах; 

b. тендерийн баримт бичгийг сонирхсон ханган нийлүүлэгчид хүссэн даруйд 

нь саадгүй олгох; болон 

c. олгосон мэдээлэл нь тухайн ханган нийлүүлэгчид бусад ханган 

нийлүүлэгчээс илүү давуу байдал олгохгүй тохиолдолд сонирхсон эсхүл 

тендерт оролцогч аливаа ханган нийлүүлэгчээс холбогдох мэдээлэл 

хүссэн үндэслэл бүхий хүсэлтэд хариулах. 

Өөрчлөлт оруулах 

11. Гэрээ байгуулахаас өмнө захиалагч тендерт оролцогч ханган нийлүүлэгч нарт 

олгосон тендерийн урилга мэдэгдэл эсхүл тендерийн баримт бичигт заасан 

шалгуур, шаардлагад өөрчлөлт оруулсан бол, эсхүл тендерийн урилга мэдэгдэл 

эсхүл тендерийн баримт бичигт нэмэлт оруулсан эсхүл шинэчлэн бэлтгэсэн бол 

өөрчилсөн эсхүл нэмэлт оруулсан эсхүл шинэчилсэн тендерийн урилга мэдэгдэл 

эсхүл тендерийн баримт бичгийг захиалагч бичгээр: 

a. өөрчлөлт эсхүл нэмэлт оруулах, эсхүл шинэчлэн бэлтгэх үед тендерт 

оролцогч байсан захиалагчид мэдэгдэж буй бүх ханган нийлүүлэгч нарт 

илгээх, бусад тохиолдолд эхний удаа мэдээллийг нээлттэй болгосонтой 

ижил байдлаар мэдээлэх; ба 

b. тэдгээр ханган нийлүүлэгч нарт өөрийн тендерээ засаж ирүүлэх 

хангалттай хугацаа олгон илгээнэ. 

  

 



XI зүйл  
Хугацаа 

 
Нийтлэг зүйл 

1. Захиалагч өөрийн хэрэгцээнд тулгуурлан ханган нийлүүлэгч нарт тендерт 

оролцох хүсэлт, шаардлагад нийцсэн тендерийг бэлтгэн ирүүлэх хангалттай 

хугацаа олгоно. Ингэхдээ дараах зүйлсийг харгалзан үзнэ. Үүнд: 

a. тухайн худалдан авалтын шинж чанар, төвөгшил; 

b. туслан гүйцэтгэгчээс хүлээгдэж буй ажлын цар хэмжээ; болон 

c. цахим хэрэгсэл ашиглахгүй тохиолдолд дотоод болон гадаадаас 

уламжлалт хэлбэрээр тендерээ ирүүлэхэд шаардагдах хугацаа. 

Энэ хугацаа, түүний сунгалт нь сонирхсон эсхүл тендерт оролцогч бүх ханган 

нийлүүлэгчийн хувьд ижил байх ёстой.  

Тендер ирүүлэх эцсийн хугацаа 

2. Сорчилсон тендерийн аргыг захиалагч ашиглаж байгаа тохиолдолд тендерт 

оролцох хүсэлтээ ирүүлэх эцсийн хугацаа тендерийн урилга мэдэгдэл 

нийтлэгдсэнээс 25-аас доошгүй хоногийн дараа байх ёстой. Худалдан авалтыг 

яаралтай зохион байгуулах тухай захиалагчаас гаргасан үндэслэл шаардлагын 

дагуу уг хугацааг боломжгүй гэж шийдвэл хугацааг хамгийн багадаа 10 хоног 

байхаар бууруулж болно.  

3. Энэ зүйлийн 4, 5, 7 ба 8 дахь хэсгийн заалтад зааснаас бусад тохиолдолд тендер 

ирүүлэх эцсийн хугацааг дараах өдрүүдээс хойш 40-өөс доошгүй хоногийн дараа 

байхаар захиалагч тогтооно. Үүнд:  

a. нээлттэй тендерийн хувьд тендерийн урилга мэдэгдэл нийтэлсэн; эсхүл 

b. сорчилсон тендерийн хувьд давтан ашиглах жагсаалт ашиглах эсэхээс үл 

хамааран захиалагч ханган нийлүүлэгч нарт тендерээ ирүүлэхийг 

мэдэгдэнэ.   

4. Энэ зүйлийн 3 дахь хэсгийн заалтын дагуу тогтоосон тендер ирүүлэх эцсийн 

хугацааг захиалагч дараах тохиолдолд хамгийн багадаа 10 хоног байхаар 

бууруулж болно.  

a. VII зүйлийн 4 дэх хэсгийн заалтын дагуу захиалагч төлөвлөсөн тендерийн 

мэдэгдлийг тендерийн урилга мэдэгдэл нийтлэхээс хамгийн багадаа 40 

хоног хамгийн ихдээ 12 сараас дээшгүй хугацааны өмнө нийтэлнэ. 

Төлөвлөсөн тендерийн мэдэгдэл дараах мэдээллийг агуулна. Үүнд:  

i. тендерийн тухай тайлбар мэдээлэл; 

ii. тендер ирүүлэх эсхүл тендерт оролцох хүсэлт илгээх эцсийн 

хугацаа; 

iii. сонирхсон ханган нийлүүлэгч тендерт оролцох хүсэлтээ 

захиалагчид ирүүлэхийг урьсан мэдэгдэл; 

iv. худалдан авалттай холбоотой баримт бичиг авах хаяг; болон 



v. VII зүйлийн 2 дахь хэсгийн заалтын дагуу тендерийн урилга 

мэдэгдэлд тусгах шаардлагатай гаргах боломжтой бүхий л 

мэдээлэл; 

b. давтагдах гэрээний хувьд энэхүү заалтын дагуу захиалагч тендерийн 

анхны урилга мэдэгдэлд дараагийн урилгуудад тендер ирүүлэх хугацааг 

дурдах тухай тусгана; эсхүл 

c. худалдан авалтыг яаралтай зохион байгуулах тухай захиалагчаас 

гаргасан үндэслэл шаардлагын дагуу энэ зүйлийн 3 дахь хэсгийн заалтын 

дагуу тогтоосон тендер ирүүлэх хугацааг боломжгүй гэж шийдсэн.  

5. Энэ зүйлийн 3 дахь хэсгийн заалтын дагуу тогтоосон тендер ирүүлэх хугацааг 

захиалагч дараах тохиолдол бүрт 5 хоногоор бууруулж болно. Үүнд:  

a. тендерийн урилга мэдэгдэл цахимаар нийтлэгдсэн бол; 

b. тендерийн баримт бичиг урилга мэдэгдэл нийтлэгдсэн өдрөөс эхлэн цахим 

хэлбэрээр нээлттэй болсон бол; болон 

c. захиалагч тендерийг цахимаар хүлээн авах бол. 

6. Энэ зүйлийн 5 дахь хэсгийн заалтыг 4 дэх хэсгийн заалттай хамтад нь хэрэглэх 

нь энэ зүйлийн 3 дахь хэсгийн заалтын дагуу тогтоосон тендер ирүүлэх хугацааг 

тендерийн урилга мэдэгдэл нийтэлснээс хойш 10-аас доошгүй хоног байхаас 

бууруулж болохгүй.  

7. Энэ зүйлийн бусад аль нэг заалтыг үл харгалзан, захиалагч арилжааны бараа 

эсхүл үйлчилгээ эсхүл хамтад нь худалдан авах тохиолдолд хэрэв тендерийн 

урилга мэдэгдэл ба тендерийн баримт бичиг цахимаар нэгэн зэрэг нийтлэгдсэн 

бол энэ бүлгийн 3 дахь хэсгийн заалтын дагуу тогтоосон тендер ирүүлэх хугацааг 

13-аас доошгүй хоног байхаар бууруулж болно. Түүнчлэн захиалагч арилжааны 

бараа, эсхүл үйлчилгээний тендерийг цахимаар хүлээн авах бол энэ бүлгийн 3 

дахь хэсгийн заалтын дагуу тогтоосон тендер ирүүлэх хугацааг 10-аас доошгүй 

хоног байхаар бууруулж болно. 

8. Нэмэлт хэсэг 2 ба 3-т орсон аливаа захиалагч шаардлага хангасан бүх эсхүл 

хязгаарлагдмал тооны ханган нийлүүлэгч сонгосон бол тендер ирүүлэх хугацааг 

захиалагч болон сонгогдсон ханган нийлүүлэгч нар хамтдаа хэлэлцэн тогтоож 

болно. Хэрэв хамтын шийдвэр гарах боломжгүй бол уг хугацааг 10-аас доошгүй 

хоног байхаар тогтооно.    

 

XII зүйл 
Хэлэлцээ 

 
1. Аливаа Тал дараах тохиолдолд өөрийн захиалагч нарт хэлэлцээ хийх боломж 

олгож болно. Үүнд: 

a. VII зүйлийн 2 дахь хэсгийн заалтын шаардлагын дагуу тендерийн урилга 

мэдэгдэлд хэлэлцээ хийх тухай тусгасан бол; эсхүл 

b. тендерийн үнэлгээний явцад тендерийн урилга мэдэгдэл эсхүл тендерийн 

баримт бичигт тусгасан тодорхой шалгуурын хувьд ирүүлсэн ямарч тендер 

бусдаасаа давуу үнэлэгдэхгүй нь тодорхой болсон бол. 



2. Захиалагч: 

a. хэлэлцээнд оролцсон ханган нийлүүлэгчийг хасах үндэслэл нь тендерийн 

урилга мэдэгдэл эсхүл тендерийн баримт бичигт тусгасан үнэлгээний 

шалгуур үзүүлэлтэд суурилах ёстойг заавал мөрдөх; болон 

b. Хэлэлцээ дууссаны дараа оролцсон бусад ханган нийлүүлэгч нарт шинэ 

тендер бэлтгэн эсхүл тендерээ өөрчлөн ирүүлэх нэгдсэн хугацаа тогтоож 

өгнө.  

XIII зүйл  
Хязгаарлагдмал тендер 

 
1. Энэ заалтыг ханган нийлүүлэгч нарын өрсөлдөөнийг хязгаарлах, бусад Талын 

ханган нийлүүлэгч нарыг ялгаварлах, дотоодын ханган нийлүүлэгчдийг 

хамгаалан дэмжих зорилгоор ашиглахгүй гэсэн тохиолдолд захиалагч 

хязгаарлагдмал тендерийн аргыг хэрэглэж болох бөгөөд дараах нөхцөлд VII-IX 

зүйл, X зүйл (7-11 дэх хэсэг),  XI, XII, XIV, XV зүйлүүдийг ашиглахгүй байж болно. 

Үүнд:  

a. хэрэв: 

i. нэг ч тендер ирүүлээгүй эсхүл нэг ханган нийлүүлэгч тендерт 

оролцох хүсэлт илгээгээгүй; 

ii. тендерийн баримт бичгийн үндсэн шаардлагыг хангах нэг ч тендер 

байхгүй; 

iii. тендер оролцох шалгуур хангах нэг ч ханган нийлүүлэгч 

байхгүй;  эсхүл 

iv. хоорондоо үгсэн хуйвалдаж тендер ирүүлсэн, 

тендерийн баримт бичгийн шаардлагыг үндсэнд нь өөрчлөхгүй байх нөхцөлд; 

b. хэрэв тухайн бараа эсхүл үйлчилгээг зөвхөн ганцхан ханган нийлүүлэгч 

нийлүүлэх боломжтой, дараах шалтгааны улмаас түүнийг орлох боломжит 

бараа эсхүл үйлчилгээ байхгүй бол. Үүнд: 

i. урлагын бүтээлийн шаардлага; 

ii. патент, зохиогчийн эрх, бусад онцгой эрхийг хамгаалах; эсхүл 

iii. техникийн шалтгааны улмаас өрсөлдөөн байхгүй; 

c. бараа эсхүл үйлчилгээг нийлүүлсэн анхны ханган нийлүүлэгчээс авах 

нэмэлт худалдан авалт нь анхны тендерт багтаагүй, уг бараа эсхүл 

үйлчилгээг нийлүүлэх шинэ ханган нийлүүлэгч сонгох нь: 

i. эдийн засгийн эсхүл анхны тендерээр худалдан авсан байгаа тоног 

төхөөрөмж, програм хангамж, үйлчилгээ эсхүл суурилуулалттай 

тохирон сэлбэгдэх, хослон ажиллах хэрэгцээтэй уялдсан техникийн 

шаардлагын улмаас хийгдэх боломжгүй; бөгөөд 

ii. захиалагчид маш их хүндрэл бэрхшээл, үргүй зардал учруулна; 

d. захиалагчийн урьдчилан таамаглаагүй үйл явдлаас улбаалсан нэн 

яаралтай худалдан авах шаардлагын улмаас тухайн бараа эсхүл 

Commented [SB1]:   



үйлчилгээг нээлттэй эсхүл сорчилсон тендер шалгаруулалтын аргаар цагт 

нь авах боломжгүй болсон тохиолдолд; 

e. түүхий эдийн захаас авсан бараа; 

f. захиалагчийн хүсэлтийг үндэслэн шинжилгээ, туршилт, судалгаа, анхны 

хөгжүүлэлтийн тусгай гэрээний дагуу хөгжүүлсэн анхны загвар, эхний 

бараа эсхүл үйлчилгээг захиалагч худалдан авсан. Эдийн засгийн хувьд 

бие даасан байх эсхүл судалгаа, хөгжүүлэлтийн зардлыг нөхөхүйц 

хэмжээний үйлдвэрлэл эсхүл нийлүүлэлтийн тоо хэмжээгээр бус талбай 

дээрх туршилтын үр дүнг нэгтгэх, бараа эсхүл үйлчилгээ нь чанарын 

стандартад нийцүүлэн их хэмжээгээр үйлдвэрлэгдэх эсхүл нийлүүлэгдэх 

боломжтойг нотлох  зорилгоор эхний бараа эсхүл үйлчилгээний анхны 

хөгжүүлэлт нь хязгаарлагдмал тоогоор үйлдвэрлэгдэж эсхүл 

нийлүүлэгдсэн,        

g. байнгын ханган нийлүүлэгчдээс тогтмол хийдэг худалдан авалт биш, татан 

буулгах, эрх хүлээн авах, дампуурах зэргээс үүдэлтэй ер бусын 

борлуулалтын үед маш богино хугацаанд бий болох онцгой давуу нөхцөлд 

хийсэн худалдан авалтын хувьд; эсхүл 

h. загвар зохиох тэмцээний ялагчид гэрээ байгуулах эрх олгосон бол хэрвээ 

тэмцээн нь: 

i. энэ Хэлэлцээрийн зарчмуудтай нийцсэн хэлбэрээр зохион 

байгуулагдсан бол, тодруулбал, тендерийн урилгын нийтлэлтэй 

уялдах; болон 

ii. оролцогчдыг бие даасан хөндлөнгийн шүүгчид шүүж загварын 

гэрээг ялагчид олгосон бол. 

2. Захиалагч энэ зүйлийн 1 дэх хэсгийн заалтын дагуу байгуулагдсан гэрээ тус 

бүрийн тайланг бичгээр бэлтгэнэ. Тайланд захиалагчийн нэр, худалдан авсан 

бараа эсхүл үйлчилгээний өртөг, төрөл, болон хязгаарлагдмал тендер зарлах 

болсон 1 дэх хэсгийн заалтад тайлбарласан үндэслэлийг багтаасан мэдэгдэл. 

XIV зүйл  
Цахим дуудлага худалдаа 

 
1. Хамрагдсан худалдан авалтыг цахим дуудлага худалдаагаар зохион 

байгуулахаар захиалагч шийдсэн бол дараах мэдээллийг дуудлага худалдаа 

эхлэхээс өмнө бүх оролцогчид өгнө. Үүнд:  

a. тендерийн баримт бичигт тусгасан үнэлгээний шалгуурт үндэслэсэн, 

дуудлага худалдааны үеэр автоматаар эрэмбэлэх эсхүл дахин 

эрэмбэлэхэд ашиглагдах математикийн томъёог багтаасан автомат 

үнэлгээний арга; 

b. хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерт гэрээ байгуулах эрх олгох тендер 

шалгаруулалтын хүрээнд ханган нийлүүлэгчийн тендерийн бүрдэлд 

хийсэн анхны үнэлгээний үр дүн; болон 

c. дуудлага худалдан зохион байгуулахтай уялдсан холбогдох бусад 

мэдээлэл. 



XV ЗҮЙЛ  
Тендерийн үнэлгээ ба Гэрээ байгуулах 

 
Тендерт хандах 

1. Захиалагч бүх тендерийг худалдан авалтын шударга, хараат бус байдал, 

ирүүлсэн тендерийн нууцлалыг баталгаажуулсан журмын дагуу тендерүүдийг 

хүлээн авах, нээх, үнэлэх ёстой.  

2. Захиалагчийн буруутай үйлдлээс шалтгаалан ханган нийлүүлэгч тендер ирүүлэх 

эцсийн хугацаанаас хожимдож өөрийн тендерээ ирүүлсэн бол захиалагч тухайн 

тендерт оролцогчид хариуцлага тооцож хохироох ёсгүй.  

3. Тендер нээснээс гэрээ байгуулах хугацааны хооронд захиалагч аль нэг ханган 

нийлүүлэгчид санамсаргүй гаргасан алдаагаа засах боломж олгосон бол тухайн 

тендерт оролцож буй бусад бүх ханган нийлүүлэгч нарт ижил боломж олгох ёстой.  

Гэрээ байгуулах 

4. Гэрээ байгуулах боломжтой болохын тулд тухайн тендер нь бичгээр тендерийн 

нээлтээс өмнө ирсэн байх, тендер урилга мэдэгдэл болон тендерийн баримт 

бичигт заасан үндсэн шаардлагыг хангасан байх, тендер оролцох шалгуурыг 

хангасан ханган нийлүүлэгчээс ирүүлсэн байх ёстой. 

5. Гэрээ байгуулах нь нийтийн эрх ашигт нийцэхгүй гэж захиалагч үзсэнээс бусад 

тохиолдолд тендерийн урилга мэдэгдэл болон тендерийн баримт бичигт заасан 

үнэлгээний шалгуурт суурилан тухайн гэрээний үүргийг биелүүлэх чадвартай гэж 

тодорхойлогдсон дараах шаардлагыг хангасан ханган нийлүүлэгчтэй захиалагч 

гэрээ байгуулна. Үүнд:  

a. Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн; эсхүл 

b. тендерийн үнэ цорын ганц шалгуур байх бол хамгийн бага үнэ санал 

болгосон. 

6. Бусад тендерт оролцогчдын тендерээс хэт бага үнэтэй тендер хүлээн авсан 

тохиолдолд захиалагч уг ханган нийлүүлэгч тендерт оролцох шалгуурыг хангасан 

эсэх, гэрээний үүргийг биелүүлэх чадавхтай эсэхийг нягтлан шалгана. 

7. Аливаа захиалагч энэ Хэлэлцээрийн үүргээс зайлсхийх үүднээс “сонголт” 

ашиглах, худалдан авалтыг цуцлах, байгуулсан гэрээд өөрчлөлт оруулахыг 

хориглоно.  

XVI зүйл 
Худалдан авах ажиллагааны мэдээллийн ил тод байдал 

 
Ханган нийлүүлэгч нарт өгөх мэдээлэл 

1. Захиалагч гэрээ байгуулсан шийдвэрээ тендер оролцсон ханган нийлүүлэгч нарт 

шуурхай мэдэгдэх ба тэдний хүсэлтийн дагуу бичгээр гаргаж өгнө. Энэ 

Хэлэлцээрийн XVII зүйлийн 2, 3 дахь хэсгийн заалтын дагуу захиалагч түүний 

хүсэлтийг үндэслэн шалгараагүй ханган нийлүүлэгчид түүний тендерийг 

сонгоогүй үндэслэл, шалгарсан оролцогчийн тендерийн давуу талын тухай 

мэдэгдэнэ.  

Гэрээний байгуулсан тухай нийтлэх 



2. Энэ Хэлэлцээрт хамрагдах гэрээ тус бүрийн мэдэгдлийг байгуулагдсанаас хойш 

72 өдрийн дотор захиалагч Хавсралт 3-т тусгасан цахим эсхүл уламжлал 

мэдээллийн хэрэгсэлд нийтлэнэ. Гэрээний мэдэгдлийг захиалагч зөвхөн 

цахимаар нийтэлсэн бол уг мэдэгдэл хангалттай хугацаанд нээлттэй байх ёстой. 

Мэдэгдэлд дор хаяж дараах мэдээллийг тусгана. Үүнд: 

a. худалдан авсан бараа эсхүл үйлчилгээний тайлбар мэдээлэл; 

b. захиалагчийн нэр, хаяг; 

c. шалгарсан ханган нийлүүлэгчийн нэр, хаяг; 

d. шалгарсан тендерт оролцогчийн үнэ, гэрээ байгуулах үед үнэлгээнд 

харгалзсан хамгийн бага болон хамгийн их үнэ; 

e. гэрээ байгуулсан огноо; болон 

f. ашигласан худалдан авах ажиллагааны арга, хязгаарлагдмал тендер 

шалгаруулалт хийсэн бол энэ Хэлэлцээрийн 13 дугаар зүйлд дурдсан уг 

аргыг хэрэглэх болсон үндэслэл. 

Бичиг баримтыг хадгалах, тайлан болон цахим ул мөр 

3. Захиалагч бүр гэрээ байгуулснаас хойш хамгийн багадаа 3 (гурав) жилийн 

хугацаанд: 

a. хамрагдсан худалдан авалтын хувьд тендер шалгаруулалт, гэрээ 

байгуулахтай холбоотой баримт бичгүүд, тайлан, XIII зүйлийн дагуу гаргах 

тайланг хадгалах; болон 

b. хамрагдсан худалдан авалтыг цахимаар зохион байгуулсныг нотлон 

баталгаажуулах зохих цахим ул мөр, өгөгдөл. 

Статистик мэдээлэл цуглуулах болон түүнийг тайлагнах 

4. Талууд хамрагдсан худалдан авалттай холбоотой статистик мэдээллийг 

цуглуулж Хороонд тайлагнах ёстой. Тайлан нь нэг жилийн хугацааг хамрах ба 2 

(хоёр) жил тутам тайлангийн хугацааны эцэст тайлагнана. Тайланд дараах 

мэдээллийг тусгана. Үүнд: 

a. Хавсралт 1-д орсон захиалагч нарын хувьд: 

i. хамрагдсан худалдан авалтын хүрээнд бүх захиалагч нарын 

байгуулсан нийт гэрээний тоо, мөнгөн дүн; 

ii. хамрагдсан худалдан авалтын хүрээнд захиалагч тус бүрийн 

байгуулсан нийт гэрээний тоо, мөнгөн дүнг бараа болон 

үйлчилгээний төрөл зүйлээр олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн 

нэгдсэн ангилалын системийн дагуу задлан ангилах; болон 

iii. хамрагдсан худалдан авалтын хүрээнд захиалагч тус бүрийн 

хязгаарлагдмал тендерийн аргаар байгуулсан нийт гэрээний тоо, 

мөнгөн дүн; 

b. Хавсралт 2 ба 3-т орсон захиалагч нарын хувьд хамрагдсан худалдан 

авалтын хүрээнд бүх захиалагчийн байгуулсан нийт гэрээний тоо, мөнгөн 

дүнг дэд хавсралт бүрээр задлан жагсаах; болон 



c. Дээрх дэд хэсэг (a), (b)-д заасан мэдээллийг гаргах боломжгүй бол 

таамаглан тооцсон дүнг мэдээлэх, уг тооцооллыг гаргахад ашиглахад 

аргачлалыг хамт илгээх.  

5. Аливаа Тал статистик мэдээллээ энэ зүйлийн 4 дэх хэсгийн заалтын шаардлагад 

нийцүүлэн албан ёсны цахим хуудсанд нийтэлсэн бол мөн 4 дэх хэсгийн заалтын 

дагуу Хороонд өгөх ёстой мэдээллийг орлуулан уг цахим хуудасны хаягыг түүнд 

нэвтрэх зааврын хамт илгээж болно. 

6. Энэ зүйлийн 2 дахь хэсгийн заалтын дагуу Талуудын байгуулсан гэрээний тухай 

мэдэгдлийг дагуу цахим хэлбэрээр нийтэлнэ, мэдээллийн өгөгдлийн нэг сангаар 

дамжуулан олон нийтэд нээлттэй байлгана, хамрагдсан худалдан авалтанд 

шинжилгээ үнэлгээ хийх боломжоор хангана. Энэ зүйлийн 4 дэдх хэсгийн заалтын 

дагуу Хороонд өгөх ёстой мэдээллийг орлуулан уг цахим хуудасны хаягыг түүнд 

нэвтрэн орж өгөгдлийн санг ашиглах зааврын хамт илгээж болно. 

XVII зүйл  
Мэдээллийг ил тод болгох 

 
Талуудад хүргүүлэх мэдээлэл 

1.    Бусад Талуудын хүсэлтээр аль нэг Тал нь шалгарсан тендерийн онцлог шинж 

чанар, давуу талуудын тухай мэдээллийг багтаасан, худалдан авах ажиллагааг 

энэ Хэлэлцээрт заасны дагуу ил тод, хараат бус зарчмаар зохион байгуулсан 

эсэхийг тодорхойлох мэдээллийг гарган өгч болно. Мэдээлэл ил болгох нь  

өрсөлдөөнд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй тохиолдолд мэдээлэл хүлээн авсан Тал 

мэдээлэл өгсөн Талтай хэлэлцэж, түүний зөвшөөрлийг авснаас бусад тохиолдолд 

уг мэдээллийг аливаа ханган нийлүүлэгчид задруулахгүй байх үүргийг хүлээнэ.  

 

Мэдээллийн нууцлал 

 

2. Энэхүү Хэлэлцээрийн бусад заалтыг үл харгалзан Талууд, түүний дотор захиалагч 

нар, ханган нийлүүлэгч хоорондын өрсөлдөөнийг хязгаарлах мэдээллийг аливаа 

ханган нийлүүлэгчид өгөх ёсгүй.  

 

3. Энэхүү Хэлэлцээрт дараахаас бусад тохиолдолд аль нэг Талаас түүний дотор 

захиалагч нар, эрх бүхий байгуллага, болон хяналтын байгууллагыг нууц 

мэдээлэл гаргаж өгөхийг шаардах зүйл байхгүй. Үүнд:  

 

a. хууль хэрэгжүүлэхэд саад болох; 

b. ханган нийлүүлэгч хоорондын шудрага өрсөлдөөнд сөргөөр нөлөөлж 

болзошгүй; 

c. оюуны өмчийн хамгаалалт гэх мэт аливаа хүний хууль ёсны арилжааны 

ашиг сонирхлыг хохироох бол; эсхүл   

d. нийтийн ашиг сонирхолтой харшлах бол .  

  

XVIII зүйл 

Гомдол хянах дотоодын тогтолцоо 

 

1. Талууд аливаа ханган нийлүүлэгч дараах зөрчлийн талаар гомдол мэдүүлэх 

боломжтой шуурхай, үр дүнтэй, ил тод ба үл ялгаварлах захиргааны эсхүл шүүхийн 

хяналтын журамтай байна. Үүнд: 



 

a. энэ Хэлэлцээр зөрчигдсөн; эсхүл 

 

b. ханган нийлүүлэгч аливаа Талын дотоодын хууль тогтоомжийн дагуу энэ 

Хэлэлцээр зөрчигдөж буй тухай гомдол мэдүүлэх эрхгүй тохиолдолд тухайн 

ханган нийлүүлэгчийн сонирхож буй эсхүл сонирхож байсан хамрагдсан 

худалдан авалтын хувьд аливаа Талаас энэ Хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ дутагдсан. 

   

Гомдол мэдүүлэх журам нь бичгэн хэлбэрээр нийтэд нээлттэй байна. 

 

2. Энэ зүйлийн 1 дэх хэсгийн заалтад дурдсан зөрчил, дутагдал ханган нийлүүлэгчийн 

сонирхож байсан эсхүл сонирхож буй хамрагдсан худалдан авалтын хүрээнд үүссэн 

тухай ханган нийлүүлэгч гомдол гаргасан тохиолдолд, худалдан авалт хийж байгаа 

захиалагчийн Тал тухайн захиалагч, ханган нийлүүлэгчийг зөвшилцөөний журмаар 

гомдлоо шийдвэрлэхийг уриална. Захиалагч нь энэ мэт аливаа гомдлыг хараат 

бусаар шуурхай хянан шийдвэрлэх, ингэхдээ одоо эсхүл ирээдүйд зохион 

байгуулагдах аливаа худалдан авалтад тухайн ханган нийлүүлэгчийн оролцох 

боломж эсхүл захиргааны болон шүүхийн хяналтын журмаар зөрчил, дутагдлыг 

арилгуулах түүний эрхэд саад учруулах ёсгүй.  

 

3. Ханган нийлүүлэгч бүрт гомдол бэлтгэх, мэдүүлэх хангалттай хугацаа олгоно. Энэ 

хугацаа нь тухайн ханган нийлүүлэгч гомдол гаргах үндэслэлийг мэдсэн эсхүл 

зайлшгүй мэдэх нь тодорхой болсон өдрөөс хойш 10-аас доошгүй хоног байна.  

 
4. Талууд хамрагдсан худалдан авалтын хүрээнд аливаа ханган нийлүүлэгчээс 

гаргасан гомдлыг хүлээн авч хянах захиалагчаас хараат бус нэгээс доошгүй 

захиргааны эсхүл шүүхийн хяналтын хөндлөнгийн байгууллагыг байгуулах эсхүл 

томилно.  

 
5. Энэ зүйлийн 4 дэх хэсгийн заалтад дурдсан эрх бүхий байгууллагаас өөр этгээд 

гомдлыг анхлан хянасан бол тухайн Тал уг этгээдийн шийдвэрийг захиргааны эсхүл 

шүүхийн хяналтын хөндлөнгийн байгууллагад давж заалдах боломжийг ханган 

нийлүүлэгчид олгоно. 

 
6. Талууд гомдол хянах шүүхийн бус байгууллагын шийдвэр шүүхээр хянагдах ёстойг 

баталгаажуулах, эсхүл дараах нөхцлийг багтаасан журамтай байна. Үүнд: 

 
a. захиалагч гомдолд бичгээр хариу өгөх, холбогдох бүх баримт бичгийг 

гомдол хянах байгууллагад өгөх; 

 

b. гомдолд хамаарах оролцогчид (цаашид "оролцогчид" гэх) гомдол хянах 

байгууллага шийдвэрээ гаргахаас өмнө байр сууриа илэрхийлэх эрхтэй; 

 

c. оролцогчид бусдаар төлөөлүүлэх болон гэрч дагуулах эрхтэй; 

 
d. оролцогчид гомдол хянах бүх ажиллагааг мэдэх эрхтэй; 

 
e. оролцогчид гомдол хянах ажиллагааг нийтэд нээлттэй хийх болон үүнд 

гэрч оролцуулах шаардлага тавих эрхтэй; болон 

 



f. гомдол хянах байгууллага шийдвэр эсхүл зөвлөмжөө бичгээр шуурхай 

гаргах, шийдвэр эсхүл зөвлөмжийн үндэслэл, тайлбарыг үүнд тусгана. 

 
7. Талууд дараах нөхцлийг хангасан журмыг баталж мөрдөнө. Үүнд: 

 

a. Тухайн ханган нийлүүлэгчийн худалдан авалтад оролцох боломжийг 

хадгалах завсрын арга хэмжээ. Ийм завсрын арга хэмжээ нь худалдан 

авах ажиллагааг түр зогсооход хүргэж болох юм. Энэхүү арга хэмжээг 

хэрэгжүүлэх эсэхээ шийдэхдээ холбогдох ашиг сонирхол, түүний дотор 

нийтийн ашиг сонирхолд давамгайлсан сөрөг үр дагаврыг харгалзан 

үзэхийг журамд тусгаж болно. Идэвхгүй байдлын хууль ёсны шалтгааныг 

бичгээр мэдэгдэх ёстой; түүнчлэн 

 

b. Гомдол хянах байгууллага 1 дэх хэсгийн заалтад дурдсан зөрчил, 

дутагдал үүсчээ гэж үзсэн бол зөрчил дутагдлыг арилгах эсхүл учирсан 

хохирлыг нөхөн төлөх хэмжээ нь тендерт бэлтгэх зардал, эсхүл гомдол 

гаргахтай холбоотой зардал, эдгээрийн нийлбэрээр хязгаарлагдах юм.  

 

XIX зүйл 

Хамрах хүрээний өөрчлөлт, залруулга 

 

Санал болгож буй өөрчлөлтийн тухай мэдэгдэл  

 

1. Талууд санал болгож буй аливаа залруулга, захиалагчийг нэг хавсралтаас нөгөө 

хавсралтад шилжүүлэх, захиалагчийг эгүүлэн татах, эсхүл  Нэмэлт хавсралт I-ийн 

хавсралтуудад хийсэн бусад өөрчлөлтийн тухай (эдгээрийн аль нэгийг цаашид 

"өөрчлөлт" гэх) Хороонд мэдэгдэнэ. Өөрчлөлт хийхийг санал болгож буй Тал нь 

(цаашид "өөрчлөлт оруулж буй тал" гэх) мэдэгдэлд дараахь зүйлийг тусгана: 

 

a. захиалагчийн хамрагдсан худалдан авалтад засгийн газрын хяналт, 

нөлөөллийг үр дүнтэй арилгасан гэсэн үндэслэлээр эрхээ хэрэгжүүлэхдээ 

захиалагчийг Нэмэлт хэсгээс хасч Нэмэлт хавсралт I рүү шилжүүлэх 

аливаа саналын хувьд, ийнхүү хасах болсны нотолгоо; эсхүл 

 

b. санал болгож буй бусад аливаа өөрчлөлтийн хувьд энэхүү Хэлэлцээрт 

заасан харилцан тохиролцсон хамрах хүрээний өөрчлөлтийн болзошгүй үр 

дагаврын талаархи мэдээлэл. 

 

Мэдэгдэлд эсэргүүцэл илэрхийлэх 

 

2. 1 дэх хэсгийн заалт дагуу мэдэгдсэн өөрчлөлт нь энэ Хэлэлцээрээр олгогдсон эрх 

нь хөндөгдөж болзошгүй аливаа Тал санал болгож буй өөрчлөлтийг эсэргүүцэж 

буйгаа Хороонд мэдэгдэж болно. Ийм эсэргүүцлийг талуудад мэдэгдлийг 

тараасан өдрөөс хойш 45 хоногийн дотор хийх бөгөөд түүнд эсэргүүцэж буй 

шалтгаануудыг дурдана.  

 

Зөвлөлдөөн 

 

3. Өөрчлөлт оруулж буй тал болон эсэргүүцэл илэрхийлж буй аливаа Тал (цаашид 

"эсэргүүцэл илэрхийлж буй Тал" гэх) эсэргүүцлийг зөвлөлдөөны замаар 



шийдвэрлэх бүхий л оролдлогыг хийнэ. Ийм зөвлөлдөнд өөрчлөлт оруулж буй, 

болон эсэргүүцэж буй Талууд санал болгож буй өөрчлөлтийг авч үзнэ: 

 

a. захиалагчийн хамрагдсан худалдан авалтад засгийн газрын хяналт, 

нөлөөллийг үр дүнтэй арилгасан болохыг 8(б) хэсэгт заасны дагуу 

батлагдсан аливаа индикатив шалгуурт нийцүүлэн, 1(а) хэсэгт заасны 

дагуу мэдэгдэл хийсэн бол; түүнчлэн, 

 

b. өөрчлөлт оруулахтай холбогдуулан санал болгож буй нөхөн төлбөрийн 

хувь хэмжээ, мөн энэхүү Хэлэлцээрийн хүрээнд харилцан олгосон хамрах 

хүрээний эрх үүргийн тэнцвэртэй байдлыг хангах үүднээс 8(c) хэсэгт 

заасны дагуу батлагдсан аливаа шалгуурт нийцүүлэн, 1(b) хэсэгт заасны 

дагуу мэдэгдэл хийсэн тохиолдолд. 

 

Өөрчлөлтийг шинэчлэх 

4. Өөрчлөлт оруулж буй Тал болон түүнийг эсэргүүцэгч Тал эсэргүүцлийг  

зөвлөлдөөны үндсэн дээр шийдвэрлэж, өөрчлөлт оруулж буй Тал оруулах 

өөрчлөлтөө эдгээр зөвлөлдөөний дүнтэй уялдуулан шинэчилж, өөрчлөлт оруулж 

буй Тал 1 дэх хэсгийн заалт дагуу Хороонд мэдэгдэх бөгөөд энэхүү өөрчлөлт нь 

энэ зүйлийн шаардлагыг биелүүлсний дараагаар хүчин төгөлдөр болно.  

Өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэх 

5. Санал болгож буй өөрчлөлт нь зөвхөн дараах тохиолдолд хүчин төгөлдөр болно. 

Үүнд:  

a. 1 дахь хэсгийн заалтын дагуу санал болгож буй өөрчлөлтийн талаарх мэдэгдлийг   

тараасан өдрөөс хойш 45 хоногийн дотор аль нэг Тал санал болгож буй 

 өөрчлөлтийг эсэргүүцэж буйгаа Хороонд бичгээр мэдэгдээгүй;  

b. өөрчлөлтийг эсэргүүцэж буй бүх Талууд санал болгож буй өөрчлөлттэй 

 холбоотой эсэргүүцлээ татан авахаа Хороонд мэдэгдсэн; эсхүл 

c. 1 дахь хэсгийн заалтын дагуу санал болгож буй өөрчлөлтийн талаархи мэдэгдэл 

 тараагдсан өдрөөс хойш 150 хоног өнгөрч, өөрчлөлт оруулсан Тал нь  

 өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаагаа Хороонд бичгээр  мэдэгдсэн 

болох. 

Дүйцэх хэмжээний хамрах хүрээг цуцлах 

6. 5(с) хэсэгт заасны дагуу өөрчлөлт хүчин төгөлдөр болох тохиолдолд түүнийг 

эсэргүүцэж буй аливаа Тал нь үүнтэй дүйцэх хамрах хүрээг цуцалж болно. IV зүйлийн 

1(b) хэсэгт заасныг үл хамааран энэхүү заалтын дагуу цуцлалт нь зөвхөн өөрчлөлт 

оруулж буй Талын хувьд авч хэрэгжүүлж болно. Эсэргүүцэл илэрхийлж буй аливаа 

Тал энэхүү цуцлалтыг хүчин төгөлдөр болохоос 30-аас доошгүй хоногийн өмнө 

Хороонд бичгээр мэдэгдэнэ. Энэ хэсгийн дагуух цуцлалт нь 8(с) хэсэгт заасны дагуу 

Хорооноос баталсан нөхөн төлбөрийн түвшинтэй холбоотой аливаа шалгуурыг 

хангасан байх ёстой. 

Эсэргүүцлийг шийдвэрлэх үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх арбитрын процедур 

7. Хорооноос 8 дахь хэсгийн заалтад заасны дагуу эсэргүүцлийг шийдвэрлэх 

ажиллагааг хөнгөвчлөх арбитрын журмыг баталсан тохиолдолд өөрчлөлт оруулж 

буй Тал эсхүл эсэргүүцэж буй аливаа Тал санал болгож буй өөрчлөлттэй холбоотой 



мэдэгдлийг тарааснаас хойш 120 хоногийн дотор арбитрын шүүхэд хандах 

боломжтой.  

a. Аль ч тал холбогдох хугацаанд арбитрт хандаагүй тохиолдолд: 

i. 5(с) хэсэгт зааснаас үл хамааран санал болгож буй өөрчлөлт нь  1 

дэх хэсгийн заалтад заасны дагуу энэ тухай мэдэгдлийг тараагдсан 

өдрөөс хойш 130 хоног өнгөрсөн тохиолдолд хүчин төгөлдөр болох 

бөгөөд өөрчлөлт оруулж буй Тал нь өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэхээр 

төлөвлөж байгаагаа Хороонд бичгээр мэдэгдсэн байна; болон 

ii. 6 дахь хэсгийн заалтад заасны дагуу эсэргүүцсэн аль ч Тал хамрах 

хүрээг цуцлахгүй. 

b. Өөрчлөлт оруулж буй Тал, эсхүл эсэргүүцэл илэрхийлж буй Тал арбитрын 

арбитрт хандсан тохиолдолд: 

i. 5(с) дэх хэсгээс үл хамааран санал болгож буй өөрчлөлт нь 

арбитрын процедур дуусахаас өмнө хүчин төгөлдөр болохгүй; 

ii. 6 дахь хэсгийн заалтад заасны дагуу нөхөн олговор олгох, эсхүл 

түүнтэй дүйцэх хамрах хүрээг цуцлах эрхээ хэрэгжүүлэх гэж байгаа 

аливаа эсэргүүцэж буй Тал арбитрын ажиллагаанд оролцоно; 

iii. өөрчлөлт оруулж буй Тал 5(с) хэсэгт заасны дагуу аливаа 

өөрчлөлтийг арбитрын ажиллагааны дүнтэй нийцүүлсний үндсэн 

дээр хүчин төгөлдөр болно; болон 

iv. Хэрэв өөрчлөлт оруулж буй Тал 5(c) хэсэгт заасны дагуу аливаа 

өөрчлөлтийг хүчин төгөлдөр болгохдоо арбитрын ажиллагааны 

дүнг дагаж мөрдөөгүй бол эсэргүүцэл илэрхийлж буй Тал 6 дахь 

хэсгийн заалтад заасны дагуу арбитрын ажиллагааны дүнтэй 

нийцэж байх тохиолдолд дүйцэхүйц хамрах хүрээг цуцалж болно.  

8.  Хороо нь дараах шийдвэрийг гаргана: 

c. 2 дахь хэсгийн заалтын дагуу эсэргүүцлийг шийдвэрлэх ажиллагааг 

хөнгөвчлөх  арбитрын журам; 

 

d. захиалагчийн хамрагдсан худалдан авалтад үзүүлэх төрийн хяналт, 

нөлөөллийг үр дүнтэй арилгасан болохыг нотлох шалгуур үзүүлэлт; 

болон, 

 

e. 1(b) хэсэгт заасны дагуу хийсэн өөрчлөлтөд санал болгох нөхөн төлбөрийн 

түвшин, болон 6 дахь хэсгийн заалтад заасны дагуу ижил тэнцүү хамрах 

хүрээг тодорхойлох шалгуур. 

 

XX зүйл 
Зөвлөлдөөн болон маргаан шийдвэрлэх 

 
1. Энэхүү Хэлэлцээрийн үйлчлэлд хамаарах аливаа асуудлаар бусад Талын аливаа 

хүсэлтэд Тал бүр нааштай хандаж, зохих зөвлөлдөх боломжоор хангана.  

2.  Энэхүү Хэлэлцээрийн дагуу шууд буюу дам үүсч байгаа аливаа давуу тал үгүй болж 

байгаа, эсхүл багасаж байгаа, эсхүл Хэлэлцээрийн аливаа зорилгод хүрэхэд дараах 

шалтгаанаар саад болж байна гэж аль нэг Тал үзэж байгаа бол: 



 a.хэрэв аль нэг Тал эсхүл Талууд энэхүү Хэлэлцээрээр хүлээсэн үүрэг 

 амлалтаа биелүүлээгүй; эсхүл 

 b.энэхүү Хэлэлцээрийн заалтыг зөрчсөн эсэхээс үл хамааран бусад Тал   

 эсхүл  Талуудын аливаа авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ, 

Харилцан зохицсон шийдвэрт хүрэхийн тулд тэрээр Маргаан таслан шийдвэрлэх 

асуудлыг зохицуулах дүрэм, процедурын тухай Ойлголцлын баримт бичиг (цаашид 

"Маргаан таслан шийдвэрлэх  Ойлголцлын баримт бичиг" гэх)-ийн заалтуудыг ашиглаж 

болно. 

3. Маргаан таслан шийдвэрлэх  Ойлголцлын баримт бичиг нь энэхүү Хэлэлцээрийн дагуу 

зөвлөлдөх болон маргаан шийдвэрлэх үйл ажиллагаанд хамаарна. Гагцхүү Маргаан 

таслан шийдвэрлэх  Ойлголцлын баримт бичгийн 22 дугаар зүйлийн 3-р хэсгийн заалтыг 

үл харгалзан Маргаан таслан шийдвэрлэх  Ойлголцлын баримт бичгийн Нэмэлт 

хавсралт 1-ийн жагсаалтад буй аливаа Хэлэлцээрийн хүрээнд үүссэн аливаа маргаан 

энэ Хэлэлцээрээр хүлээсэн буулт, эсхүл бусад үүргийг зогсооход хүргэхгүй, мөн энэ 

Хэлэлцээрийн дагуу үүссэн аливаа маргаан Маргаан таслан шийдвэрлэх  Ойлголцлын 

баримт бичгийн Нэмэлт хавсралт 1-ийн жагсаалтад буй бусад гэрээ Хэлэлцээрээр 

хүлээсэн буулт, эсхүл бусад үүргийг зогсооход хүргэхгүй. 

 

XXI зүйл 
Байгууллагууд 

 

Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны хороо 

 

1. Тал бүрийн төлөөлөгчдөөс бүрдсэн Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны 

Хороог үүгээр байгуулж байна. Хороо нь өөрийн Даргыг сонгож, энэхүү 

Хэлэлцээрийн үйлчлэлийг хангах, эсхүл түүний зорилтыг урагшлуулах асуудлаар 

зөвлөлдөх боломжийг Талуудад олгох үүднээс шаардлагатай гэж үзсэн 

тохиолдолд, гэхдээ жилд нэгээс доошгүй удаа хуралдах бөгөөд энэхүү 

Хэлэлцээрийн дагуух, эсхүл Талуудаас өгсөн үүргийг ханган биелүүлнэ. 

 

2. Хороо нь өөрийн тодорхойлсон чиг үүргийг хэрэгжүүлэх хүрээнд ажлын хэсгүүд, 

эсхүл холбогдох туслах байгууллагуудыг байгуулж болно. 

 

3. Хороо нь жил бүр:  

 

a. энэхүү Хэлэлцээрийн хэрэгжилт, үйл ажиллагааг хянах; болон 

 

b. Дэлхийн худалдааны байгууллагыг байгуулах тухай Марракешийн 

хэлэлцээр (цаашид "ДХБ-ын тухай Хэлэлцээр" гэх)-ийн IV зүйлийн 8-д 

заасны дагуу, үйл ажиллагааныхаа талаар болон уг Хэлэлцээрийн 

хэрэгжилт, үйл ажиллагаатай холбоотой нөхцөл байдлын талаар Ерөнхий 

Зөвлөлд мэдээлнэ. 

 

Ажиглагчид 

4. Энэхүү Хэлэлцээрт нэгдэн ороогүй ДХБ-ын аливаа Гишүүн Хороонд бичгээр 

мэдэгдэл хүргүүлснээр Хорооны үйл ажиллагаанд ажиглагчаар оролцох эрхтэй. 

ДХБ-ын аливаа ажиглагч Хороонд ажиглагчаар оролцох хүсэлтээ бичгээр 

гаргаснаар Хороо түүнд ажиглагчийн эрх зүйн байдал олгох боломжтой. 



XII зүйл 
Төгсгөлийн заалт 

 

Хүлээн зөвшөөрөх ба нэгдэн орох  

 

1. Энэхүү Хэлэлцээр нь 1996 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн тохиролцсон 

хамрах хүрээ нь энэ Хэлэлцээрийн Нэмэлт хавсралт I-ийн хавсралтуудад 

тусгагдсан болон Хэлэлцээрийг 1994 оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдөр гарын үсэг 

зуран хүлээн зөвшөөрсөн, эсхүл тэр өдрийг хүртэл соёрхон батлахаар Хэлэлцээрт 

гарын үсэг зурж, улмаар 1996 оны 1 дүгээр сарын 1-нээс өмнө Хэлэлцээрийг 

соёрхон баталсан Засгийн газруудад10 хүчин төгөлдөр болно.  

 

Нэгдэн орох 

 

2. ДХБ-ын аливаа Гишүүн Хорооны шийдвэрт заасан нөхцлөөр тухайн Гишүүн болон 

Талуудын хооронд тохиролцох нөхцлөөр энэхүү Хэлэлцээрт нэгдэж болно. ДХБ-ын 

Ерөнхий Захиралд тохиролцсон нөхцлүүдийг агуулсан нэгдэх баримт бичгийг 

хадгалуулснаар хэлэлцээрт Гишүүн орноор нэгдэнэ. Энэхүү Хэлэлцээр нь түүнд 

нэгдэн орсон Гишүүний хувьд нэгдэн орох тухай баримт бичгээ хадгалуулснаас хойш 

30 дахь өдрөөс хүчин төгөлдөр үйлчилнэ. 

 

Нөхцөлт тайлбар 

 

3.  Аль ч Тал энэ Хэлэлцээрийн аливаа заалтад нөхцөлт тайлбар хийж болохгүй.  

 

Үндэсний хууль тогтоомж  

 

4. Талууд түүний тухайд Хэлэлцээр хүчин төгөлдөр болох өдрөөс өмнө, өөрийн хууль, 

тогтоомж, захиргааны процедур болон түүний захиалагч нарын хэрэглэж буй дүрэм, 

журам, практикийг Хэлэлцээрийн заалтуудтай нийцүүлнэ.   

 

5. Талууд өөрийн хууль тогтоомж, зохицуулалтанд оруулж буй энэхүү Хэлэлцээрт 

хамаарал бүхий аливаа өөрчлөлт хийгээд тэрчлэн тэдгээр хууль тогтоомжийг дагаж 

мөрдөхтэй холбогдсон өөрчлөлтийн талаар Хороонд мэдэгдэнэ.  

 

Ирээдүйн хэлэлцээ, ажлын хөтөлбөрүүд 

 

6. Талууд нээлттэй худалдан авалтыг гажуудуулж буй ялгаварлан гадуурхах арга 

хэмжээг нэвтрүүлэхгүй, эсхүл үргэлжлүүлэхгүй байхыг хичээнэ. 

  

7. 2012 оны 3 дугаар сарын 30-ны өдөр батлагдсан Засгийн газрын худалдан авалтын 

тухай Хэлэлцээрт Нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Протокол хүчин төгөлдөр болсон 

өдрөөс хойш 3 жилээс хэтрэхгүй хугацаанд, мөн түүнээс хойш тогтмол хугацаанд, 

Талууд энэ Хэлэлцээрийн хамрах хүрээг өргөжүүлэх, сайжруулах, ялгаварласан 

арга хэмжээг аажмаар буруулах, арилгах зорилгоор харилцан ашигтай байх үндсэн 

дээр цаашдын хэлэлцээг явуулах ба ингэхдээ хөгжиж буй орнуудын хэрэгцээг 

харгалзан үзнэ.  

                                                             
10 Энэхүү Хэлэлцээрийн дагуу "Засгийн газар" гэсэн нэр томъёог нь Европын Холбооны эрх бүхий 
байгууллагуудыг багтаасан гэж үзнэ. 



 

8. (а) Хороо нь дараах асуудлаар ажлын хөтөлбөр батлан энэхүү Хэлэлцээрийн 

хэрэгжилтийг хөнгөвчлөх болон 7 дахь хэсгийн заалтад заасан хэлэлцээг 

хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх чиглэлээр цаашид ажиллана.  

i. жижиг, дунд үйлдвэрүүдийн зохицуулалт; 

ii. статистикийн мэдээллийг цуглуулах, тархаах; 

iii. тогтвортой худалдан авалтын зохицуулалт; 

iv. Талуудын хавсралтууд дахь үл хамаарах, хязгаарлах заалтууд; 

v. олон улсын худалдан авалтын аюулгүй байдлын стандартууд.  

(b) Хороо: 

vi. тогтоосон давтамжит хугацаанд хянагдаж, шинэчлэгдэх магадлалтай 

нэмэлт зүйлүүдийн ажлын хөтөлбөрийн жагсаалтыг багтаасан шийдвэр 

гаргах; түүнчлэн  

vii.(а) дэд хэсэгт заасны дагуу батлагдсан тодорхой ажлын хөтөлбөр тус бүрээр 

(b)(i) дэд хэсэгт заасан аливаа ажлын хөтөлбөр тус бүрээр хийх ажлыг 

тодорхойлсон шийдвэрийг гаргана.  

9. ДХБ-ын тухай Хэлэлцээрийн 1А Хавсралт дахь Гарал үүслийн дүрмийн тухай 

Хэлэлцээрийн дагуу хийгдэж буй гарал үүслийн дүрмийг уялдуулан зохицуулах 

ажлын хөтөлбөрийг боловсруулж, үйлчилгээний худалдааны талаарх хэлэлцээг 

тус тус дууссаны дараа, Талууд энэхүү ажлын хөтөлбөр болон хэлэлцээний дүнг 

IV зүйлийн 5 дахь хэсгийн заалтад зохих өөрчлөлт оруулахдаа харгалзан үзнэ.   

10. Засгийн газрын худалдан авалтын тухай Хэлэлцээрт Нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 

тухай Протокол хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойш тав дахь жилээс хэтрэлгүй 

Хороо XX зүйлийн 2 дахь хэсгийн заалтын (б) хэсэгт зүйлийг хэрэглэж болох 

эсэхийг хянана.    

Нэмэлт, өөрчлөлт 

11.Талууд энэ Хэлэлцээрт нэмэлт өөрчлөлт оруулж болно. Нэмэлт өөрчлөлтийг 

батлах, түүнийг Талуудад хүлээн авахаар оруулах шийдвэрийг зөвшилцлөөр 

гаргана. Нэмэлт өөрчлөлт нь доорх нөхцөлд хүчин төгөлдөр болно:  

a. (b) дэд хэсэгт зааснаас бусад тохиолдолд, түүнийг хүлээн зөвшөөрсөн Талуудын 

хувьд Талуудын гуравны хоёрын саналаар батлагдмагц, үүнээс хойш, бусад Тал тус 

бүрийн хувьд тухайн өөрчлөлтийг тэрээр хүлээн зөвшөөрсөн үеэс нь эхлэн тус тус 

хүчин төгөлдөр болно.   

b. хэрэв зөвшилцсөнөөр Хорооноос энэхүү нэмэлт өөрчлөлтийн агуулга нь Талуудын 

эрх, үүргийг өөрчлөхөд хүргэхгүй гэж үзсэн бол тэдгээр нэмэлт өөрчлөлт нь 

Талуудын гуравны хоёрын баталснаар бүх Талуудын хувьд хүчин төгөлдөр болно. 

  

Хэлэлцээрээс гарах  

12.  Аливаа Тал энэхүү Хэлэлцээрээс гарч болно. Ийнхүү гарах нь ДХБ-ын Ерөнхий 

захирал Хэлэлцээрээс гарах тухай мэдэгдлийг бичгээр хүлээн авснаас хойш 60 

өдрийн дараанаас хүчинтэй болно. Аливаа Тал ийм мэдэгдэлд тулгуурлан Хорооны 

хуралдааныг яаралтай хийх хүсэлт гаргаж болно. 



13. Энэхүү Хэлэлцээрийн Тал ДХБ-ын гишүүн байхаа больсон даруй гишүүн байхаа 

больсон тухайн өдрөөс эхлэн мөн энэхүү Хэлэлцээрийн Тал байхаа болино. 

Энэхүү Хэлэлцээрийг тодорхой Талуудын хувьд хэрэглэхгүй байх  

14. Талуудын аль нэг Тал нь энэхүү Хэлэлцээрийг хүлээн зөвшөөрөх, нэгдэх үед ийнхүү 

хэрэглэхийг үл зөвшөөрсөн тохиолдолд аливаа хоёр Талын хооронд энэхүү 

Хэлэлцээр үйлчлэхгүй. 

Хавсралт 

15. Энэ Хэлэлцээрийн Хавсралт нь хэлэлцээрийн салшгүй хэсэг болно. 

Нарийн бичгийн дарга нарын газар 

16. ДХБ-ын Нарийн бичгийн дарга нарын газар энэхүү Хэлэлцээрт үйлчлэх ажлыг 

хариуцна.  

Хэлэлцээрийг хадгалах 

17. Энэ Хэлэлцээрийг ДХБ-ын Ерөнхий захиралд хадгалуулахаар өгөх бөгөөд тэрээр Тал 

бүрт Хэлэлцээрийн гэрчилгээжүүлсэн хуулбар, XIX зүйлд заасны дагуу хийгдсэн бүх 

залруулга, өөрчлөлт, 11 дэх хэсэгт заасны дагуу хийгдсэн нэмэлт, мөн 2 дахь хэсгийн 

заалт дагуу түүнд нэгдэн орох, 12, 13 дахь хэсэгт заасны дагуу гарах тухай мэдэгдэл 

зэргийг тус тус нэн даруй хүргүүлнэ. 

Бүртгэх 

18. Энэхүү Хэлэлцээрийг Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Дүрмийн 102 дугаар зүйлийн 

заалтын дагуу бүртгэнэ.  

Тайлбар: 

Энэхүү Хэлэлцээрийн дагуу "Засгийн газар" гэсэн нэр томъёог нь Европын Холбооны эрх 

бүхий байгууллагуудыг багтаасан гэж үзнэ. 

 


