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  Óдиртгал
1.  Áодлогын бàримò бичгийн дугààр

Ýнэхүү áаримт áичгийг ÕÀÀÁ-07: Үндэñний нийл¿¿лэгчдийг дэмжиõ, 
õөгж¿¿лэõ òуõàй бодлого гэж нэрлэнэ. 

2.  Зорилго

Ýнэхүү áîдлîгûг үндэсний нийлүүлэгчидтэй хамтран ажиллах, тэднийг 
дэмжих, хөгжүүлэх тóхай Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн үүрэг, амлалтûн хэрэгжилтийг 
хангах çîрилгîîр áîлîвсрóóлав.

Òүүнчлэн дîр дóрдсан çүйлсийн талаарх îйлгîлтûг тîдîрхîй áîлгîнî. ¯үнд: 

•	 ¯ндэсний нийлүүлэгч гэх тîдîрхîйлîлтîд нийцсэнийг илтгэх эрх   
áүхий áайдлûн øалгóóр үçүүлэлт

•	 Íөөц áаялгийн салáарûн хэрэгцээ, øаардлагûн талаар дэлхийд 
хүлээн çөвøөөрөгдсөн тэргүүн тóрøлагад үндэслэн Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-
аас áîлîвсрóóлсан үндэсний нийлүүлэгчдийг дэмжих, хөгжүүлэх 
санаа,	санаачлагууд;

•	 Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн ажилтнóóдад тавигдах тайлагналûн øаардлага 
çэрэг áîлнî.

Ýнэ áîдлîгî нь дараах давхар çîрилтûг хэрэгжүүлэхэд Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-д 
дэмжлэг áîлнî. ¯үнд:

1. Ìîнгîл Óлсûн Çасгийн гаçартай áайгóóлсан Õөрөнгө îрóóлалтûн 
гэрээгээр хүлээсэн дîтîîдûн нийлүүлэгчдийг хөгжүүлэх, дэмжихтэй 
холбоотой	үүрэг	амлалтаа	биелүүлэх;

2. Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн óóрхайн аøиглалтûн хóгацаанû хэрэгцээ, 
øаардлагûг Ìîнгîл Óлсûн нóтаг дэвсгэрээс хангах óрт хóгацаанû, 
тîгтвîртîй, дîтîîдûн хангамжийн сүлжээг áий áîлгîхîд дэмжлэг 
үçүүлэх явдал þм.

Çóраг 1-д харóóлснаар, ÕÀÀÁ 07: ¯ндэсний нийлүүлэгчдийг дэмжих, 
хөгжүүлэх талаар áаримтлах áîдлîгî нь Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн Õóдалдан авах 
ажиллагаанд áаримтлах үндсэн найман áîдлîгûн нэг нь þм. 
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Зураг 1: Оюу Толгой ХХК-ийн худалдан авах ажиллагааг удирдан зохицуулах 
үндсэн бодлогын баримт бичгүүд

3.  Хàмрàõ õ¿рээ

Ýнэ áîдлîгûг:
•	 Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн áүх ажилтнóóд
•	 “¯ндэсний” гэх тîдîрхîйлîлтîд нийцэх áүх эрх áүхий нийлүүлэгчид 

(1-р Õэсэг: ¯ндэсний нийлүүлэгч áîлîхûг тîдîрхîйлîх Îþó Òîлгîй 
ÕÕÊ-аас тавьж áóй эрх áүхий áайдлûн øалгóóр үçүүлэлт-д çааснû 
дагóó). 

4.  Мөрдөж эõлэõ õугàцàà

Ýнэхүү øинэчлэн найрóóлсан áîдлîгûг 2012 îнû 11-р сарûн 20-нû өдрөөс 
эхлэн дагаж мөрдөнө.  

5.  Á¿рэн эрõ, удирдлàгà

Ýнэхүү øинэчлэн найрóóлсан áîдлîгûн áаримт áичгийг Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн 
Òөлөөлөн Óдирдах Çөвлөл 2012 îнû 11-р сарûн 20-нû өдөр áатлав.

Ýнэхүү áаримт áичгийг жил áүр эсхүл øаардлагатай гэж үçсэн тîхиîлдîлд 
хянан çасварлана. 

Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн Õангамж, Äэд áүтцийн хөгжил хариóцсан Äэд 
ерөнхийлөгч нь тóс áîдлîгûн áаримт áичгийн хэрэгжилтийг хариóцна. Ýнэхүү 
áîдлîгîд өөрчлөлт îрóóлах аливаа санал хүсэлтийг дээрх алáан тóøаалтанд 
гаргах áөгөөд тэрээр çîхих ёсîîр хянан, áатална. 

Ýдгээр áîдлîгûг îрîн нóтаг, дîтîîдîд өгөх үр өгөөжийг хамгийн 
îнîвчтîй тîдîрхîйлîх, áий áîлгîх çîрилгîîр тóсгайлан анхаарч 

øинэчлэн áîлîвсрóóлсан áîлнî.
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ÕÀÀÁ-00: Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн хóдалдан авах ажиллагаанд 
áаримтлах çарчим
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  Áîдлîгî

 Ýрх áүхий áайдлûн øалгóóр үçүүлэлт
Ýнэхүү áîдлîгûн çîрилгûн хүрээнд ¯ндэсний нийлүүлэгч гэж Ìîнгîл Óлсûн 
нóтаг дэвсгэрт áараа, үйлчилгээ нийлүүлж áайгаа нийлүүлэгчийг хэлнэ.

Äээрх тîдîрхîйлîлтîд хамаарах øаардлагóóдûг хангахóйц áараа нийлүүлж, 
үйлчилгээ үçүүлж чадах нийлүүлэгчид нь нь Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-аас хэрэгжүүлэх 
дîр дóрдсан áîдлîгûн хүрээнд çîхих áайдлаар áîлîмж хүртэх, дэмжлэг авах 
хөтөлáөрт хамрагдах эрх áүхий  áайна.

¯ндэсний нийлүүлэгчийн ангилалд áагтахûн тóлд тóхайн аж ахóй нэгж нь 
дараах øаардлагûг хангасан áайвал çîхинî. ¯үнд:

•	 Монгол	Улсад	бүртгэлтэй	компани	байх;
•	 Êîмпаний 50-иас дээø хóвийг Ìîнгîл óлсûн иргэн эçэмøдэг áайх 

çэрэг áîлнî.

Îþó Òîлгîй ÕÕÊ нь дîтîîдûн нийлүүлэгчдийг Çóраг 2-т үçүүлсэн  хөгжлийн 
үе øатнû хамгийн дээд түвøинд хүрэхэд нь дэмжлэг үçүүлэх çîрилгîîр óг 
áîдлîгûг тóхайн үеийн çах çээлийн өөрчлөлттэй óялдóóлан жил áүр хянан 
çасварлаж, øинэчлэнэ.

 ¯ндэсний нийлүүлэгчдийн îнцлîг
¯ндэсний нийлүүлэгчид нь Өмнөгîвийн áүсийн нийлүүлэгчдийг áîдвîл 
харьцангóй төлөвøсөн áайдаг ч нөөц áаялгийн салáарûн хэрэгцээ, 
øаардлагûн талаар îйлгîлт áагатай áайсаар áайна. Ýнэ áайдал нь Îþó 
Òîлгîй ÕÕÊ-ийн хóдалдан авах хэрэгцээ, øаардлагûг хангах өрсөлдөөнт 
тендер øалгарóóлалтад амжилттай îрîлцîхîд нь саад áîлж áóй нь îлîн 
жиøээгээр харагдаж áайна. 

Ýнэхүү áîдлîгîд үндэсний нийлүүлэгчдийг эрчимтэй хөгжиж áайгаа нөөц 
áаялгийн салáар, аж үйлдвэрлэлийн стандартûг хангаж ажиллах, хөрвөх 
чадвартай áîлж хөгжих үйл явцûг нь хóрдасгахад нь Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн 
çүгээс дэмжин ажиллах áîлîмжит чиглэлүүдийг тîдîрхîйлîх тóхай авч үçсэн 
áîлнî. 

¯үний тóлд энэ áîдлîгî нь үндэсний нийлүүлэгчдийн îдîîгийн áайдлаар эдлэх 
давóó эрхийг тîдîтгîн çүй çîхистîй áайдлаар дэмжлэг үçүүлж áóй эсэхийг 
тîдîрхîйлîх үүднээс Îþó Òîлгîй ÕÕÊ нь үндэсний нийлүүлэгчдэд тóлгардаг 
áэрхøээл, тэдгээрийн нийтлэг øинж áîлîн îнцлîг чанарûг тîгтîîсîн áîлнî.
Ìîнгîл Óлсûн үндэсний нийлүүлэгчид нь ихэвчлэн дîр дóрдсан îнцлîгтîй. 
¯үнд:

•	 Ãадаадад үйлдвэрлэсэн áүтээгдэхүүн, эсхүл импîртîîр îрóóлж ирсэн 
áараа áүтээгдэхүүнийг дамжóóлан áîрлóóлагч эсхүл çóóчлагчийн 

1.

2.

¯ÍÄÝСÍÈÉ ÍÈÉË¯¯ËÝÃ×ÄÈÉÃ ÄÝÌÆÈÕ, 
ÕӨÃÆ¯¯ËÝÕ ÒÓÕÀÉ ÁÎÄËÎÃÎ
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үүрэг гүйцэтгэх түвøинд үйл ажиллагаагаа явóóлдаг. (Òóхайлáал 
Òîнîг Òөхөөрөмжийн ¯ндсэн ¯йлдвэрлэгч (OEM)-ийн Ìîнгîл дахь 
гэрээт	төлөөлөгчийн	газраар	ажиллах	гэх	мэт);

•	 Äийлэнх аж ахóйн нэгжүүд нь үйлчилгээний салáарт ажиллаж эсхүл 
үйлчилгээтэй	холбоотой	чиглэлээр	үйл	ажиллагаа	явуулж	байна;

•	 Үйлдвэрлэл	эрхлэн	явуулах	чадавхи	нь	хөгжлийн	явцдаа	байна;
•	 Өмнөгîвийн áиçнес эрхлэгчидтэй харьцóóлахад ажил хэрэг явóóлах 

ерөнхий арга хэлáэрийн хóвьд (гэрээний нөхцөл, øаардлага) илүү 
төлөвøсөн хэдий áîлîвч тэргүүн тóрøлагûн хэмжээнд хүрээгүй 
байна;

•	 Õүчин чадал хяçгаарлагдмал, ялангóяа áарилга óгсралтûн ажил 
үйлчилгээ, аж үйлдвэрлэлийн салáарûн хóвьд хангалтгүй хүчин 
чадалтай;

•	 Áэлтгэн нийлүүлэлтийн çарим чадварûг эçэмøсэн áîлîвч цîгц 
хангамжийн сүлжээний аþóлгүй, áаталгаатай áайдал áîлîн 
чадавхийн	хувьд	хөгжлийн	үе	шатандаа	байна;

•	 Áэлэн мөнгөний хîмсдîлтîй áóþó áиçнесээ өргөжүүлэн хөгжүүлэхэд 
øаардагдах хөрөнгийн áаталгаа гаргахад øаардагдах эх үүсвэрийн 
хóвьд áэрхøээлтэй тóлгардаг çэрэг áîлнî. 

Çóраг 2-т Ìîнгîл Óлсûн нэгэн адил хөгжиж áóй îрнóóдûн хóвьд 
нийлүүлэгчдийн хөгжлийн нийтлэг дүр çóргийг илтгэх мóрóйг харóóлав. 
¯үний çîрилгî нь тîмîîхîн өртөг áүхий áóþó îлîн óлсûн түвøний/гадаадûн 
нийлүүлэгчдээс хараат áóс, áие даан хөгжиж áóй кîмпаниийг илүү өндөр 
түвøинд хүрч төлөвøсөн нэгэн áîлж хөгжих ¯ндэсний нийлүүлэгчдийн óрт 
хóгацаанû хөгжлийн øатûг харóóлахад îрøинî. Ìîнгîл Óлсад îдîîгîîр дîр 
дóрдсан ангилал áүрт хамаарах жиøээ áайгаа áөгөөд илүү тîдîрхîй áîлгîх 
үүднээс хîлáîгдîх тайлáарûг îрóóлав. 

•	 Õөгжлийн 1-р үе øат – Îлîн óлсûн түвøний/Ãадаадаас нийлүүлэлт 
хийгдэх–Ìîнгîл Óлсûн хóвьд аж үйлдвэрийн салáар нь харьцангóй 
øинэ тóтам áа хөрөнгийн øинэчлэлийн тîмîîхîн хөтөлáөрүүд 
хэрэгжсэнээр хөгжих эхлэлээ тавьж áóй энэ үед гаднаас нийлүүлэлт 
хийгдэх нь хэвийн үçэгдэл þм. Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн хóвьд Îþó 
Òîлгîй төслийн хүрээнд тîмîîхîн хэмжээний дэд áүтэц, áүтээн 
áайгóóлалтûн ажил явóóлж áайгаатай хîлáîгдóóлан Èнженерийн 
áîлîîд Õóдалдан авалт, Áарилга óгсралт (ÈÕÁ)-ûн ажлûн цîгц 
үйлчилгээ үçүүлдэг кîмпаниóд, áарилга óгсралтûн тîмîîхîн төсөл 
хэрэгжүүлэх чадвартай кîмпаниóд áîлîн ган хийцийн үйлдвэрлэл, 
нийлүүлэлтийн  çэрэг салáарт гадаадûн эх үүсвэрээс авч ажиллаж 
áайна. 

•	 Õөгжлийн 2-р үе øат 
•	 Áараа, үйлчилгээг нийлүүлэх, хóдалдаалахад гэрээт áîрлóóлагч 

áóþó төлөөлөгчийн гаçар áайгóóлан ажиллах явдал түгээмэл 
áайдаг. Ýнэ нь ерөнхийдөө үндэсний кîмпаниóд тóхайн áиçнесийн 
салáарûн өсөлтийг îлж харан  тэдгээр áараа, үйлчилгээг Ìîнгîл 
Óлсûн нóтаг дэвсгэрт нийлүүлэх çîрилгîîр аливаа нэг гадаадûн 
кîмпанийн гэрээт áîрлóóлагч/төлөөлөгч эсхүл итгэмжлэгдсэн 
түнø áîлж хамтран ажиллах тóхай þм. Òóхайлáал, óóл óóрхайн 
салáарûн техник, тîнîг төхөөрөмж гаднаас îрóóлж ирдэг 
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тîмîîхîн кîмпаниóд çэрэг îлîн жиøээ дóрдаж áîлнî. Өөр 
нэгэн түгээмэл áайгаа жиøээ áîл гадаадûн áараа áүтээгдэхүүний 
эрэлт хэрэгцээг îлж харан тóхайн үйлдвэрлэгчийг төлөөлөх ямар 
нэгэн тóсгай эрхгүйгээр, хэрэглэгч, үйлдвэрлэгч хîёрûн хîîрîнд 
алáан áóс çóóчлагчийн үүрэг гүйцэтгэн, хóдалдаа эрхэлж áайгаа 
кîмпаниóд þм. Èймд, тóхайн тîхиîлдлîîс øалтгаалаад алáан 
ёснû хóдалдаанû төлөөлөгчийн îрîн çайд ажиллаж áайгаа 
çóóчлагчаас Ìîнгîлûн эдийн çасагт îрóóлж áóй хóвь нэмэр, үнэ 
цэнийн талаар áîлгîîмжтîйгîîр анхаарч үçэх øаардлагатай. 

•	 Ãадаадûн хөрөнгө îрóóлагчид Ìîнгîл Óлсад îþóнû өмч 
(технîлîги) îрóóлж ирэх хэдий áîлîмжтîй áîлîвч Ìîнгîлûн çах 
çээлийн îрîн çайд үүнийг øóóд нэвтрүүлэхэд áэлэн áóс, төвөгтэй 
áайдаг тóл Õамтарсан хөрөнгө îрóóлалттай Ìîнгîлûн кîмпаниóд 
îлнîîр áий áîлж áайна. Õамтарсан хөрөнгө îрóóлалттай кîмпани 
áîлîх нь жирийн гэрээт төлөөлөгчийн гаçартай харьцóóлахад 
хөгжлийн илүү дэвøилттэй үе øат áиçнесийн төлөвøин тîгтîх 
үйл явц þм. Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн хóвьд áэлтгэн нийлүүлэлт 
(лîжистик), áарилга óгсралт, óóл óóрхайн тîмîîхîн тîнîг 
төхөөрөмжийн салáарт дээрх жиøээнүүд áий. Õамтарсан хөрөнгө 
îрóóлалттай кîмпаниóд ажиллах хүчнийхээ дийлэнхийг дîтîîдîîс 
áүрдүүлж, дîтîîдîд сóóрилсан хөрөнгө îрóóлалт хийхэд хүчин 
чармайлт гарган, үүрэг амлалт хүлээн ажиллах аваас Ìîнгîлûн 
эдийн çасагт чóхал хóвь нэмэр îрóóлах áîлîмжтîй.

•	 Õөгжлийн 3-р үе øат – Áие даасан, хараат áóс Ìîнгîл кîмпани – энэ 
нь ерөнхийдөө îþóнû өмч (технîлîги) Ìîнгîлд øилжин ирсэн эсхүл 
тэр нь Ìîнгîлд áайдаг áа дîтîîдûн ажиллах хүчин, áүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээний áүх салáарт өөрсдөө îрîлцîж áóй хөгжлийн үе 
øат þм. Ýнэхүү хөгжлийн 3-р үе øатан дахь кîмпаниóд нь анхнû 
хөрөнгө îрóóлалт, төслийн цар хүрээ áа хэмжээ, тîгтвîртîй хөгжлийн 
хандлагûн хóвьд тîдîрхîй áóс çэрэг áайдлаас хамааран 2-р үе 
øатнû Õамтарсан хөрөнгө îрóóлалттай кîмпанитай харьцóóлахад үйл 
ажиллагаанû хамрах хүрээний хóвьд хяçгаарлагдмал áайж áîлнî. 

•	 Õөгжлийн 4-р үе øат – Ýцсийн áүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг 
төлөвøиж тîгтвîржсîн Ìîнгîл кîмпани – Õөгжлийн энэ түвøинд 
хүрсэн кîмпаниóд нь гадаад, дîтîîдûн çах çээлээс түүхий эдээ 
авдаг, өөрсдийн хóдалдаа, маркетинг, áүтээгдэхүүний øинэчлэл, 
áîлîвсрóóлалт, áэлтгэн нийлүүлэлт гэх мэт áүх төрлийн сóвгаараа 
хэрэглэгчдэдээ áараа үйлчилгээгээ хүргэдэг, өөрийн хөрөнгийн эх 
үүсвэр áүхий үйлдвэрлэгчид áайдаг. Ýдгээр кîмпаниóдûн хóвьд 
анхнû хөрөнгө îрóóлалтûн áэрхøээлийг ерөнхийдөө даван тóóлж 
чадсан áайх áөгөөд цааøдûн тîгтвîртîй хөгжлийг тîдîрхîйлîх 
дîтîîдûн эрэлт хэрэгцээ нь хангалттай áайдаг. Ýнд Ìîнгîлûн цемент, 
өргөн хэрэглээний áараа áүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, агаарûн тээвэр, 
гаçрûн тээвэр, эрүүл мэнд, харóóл хамгаалалт гэх мэт үйлчилгээний 
салáарóóдад áайгаа жиøээг дóрдаж áîлнî. 
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Зураг 2. Нийлүүлэгчдийн хөгжлийн үе шат

Õэрэв нийлүүлэгчид нь áүх øалгóóр үçүүлэлт, чадварûн øаардлагûг нэгэн 
çэрэг ижил хангаж áайх тîхиîлдîлд Îþó Òîлгîй ÕÕÊ нь Ìîнгîл Óлсûн эдийн 
çасагт îрóóлах áîдит үр аøгийг нэмэгдүүлэхийн тóлд хөгжлийн илүү өндөр 
øатанд áайгаа үндэсний нийлүүлэгчийг сîнгîхûг эрхэмлэнэ.  

 ¯ндэсний нийлүүлэгчдийг хөгжүүлэх
Îþó Òîлгîй ÕÕÊ нь Ìîнгîл Óлсûн үндэсний нийлүүлэгчдийн өсөлт, хөгжлийг 
дэмжих çîрилгîîр дîр дóрдсан арга çамóóдûг аøиглана. ¯үнд:

1. Ãэрээ õэрэгж¿¿лэõ чàдвàрыг бэõж¿¿лэõ: ¯ндэсний îлîн тîîнû 
нийлүүлэгчдийн хóвьд гэрээ хэрэгжүүлэх чадвар, чадавхи îдîî 
хэр нь хөгжлийн øатандаа áайна. ¯ндэсний нийлүүлэгчид нь нөөц 
áаялгийн салáарûн хэрэгцээ, øаардлагûн талаар илүү өндөр мэдлэг 
áîлîвсрîлтîй áîлîхîд сóралцах, хөгжлийн дэмжлэг тóслалцаа авах 
øаардлагатай áайгаа нь îлîн жиøээнээс харагдаж áайна. Èймээс Îþó 
Òîлгîй ÕÕÊ нь үндэсний нийлүүлэгчийн гэрээ хэрэгжүүлэх чадварûг 
хянах явцдаа тэдэнд эрүүл мэнд, аþóлгүй ажиллагаа, áайгаль 
îрчин, áиçнесийн хөгжил, чанарûн áаталгаажилт, үйлчилгээний 
нөхцөл çэрэг чиглэлүүдээр чадавхижóóлж, сóргах øаардлагатайг 
áүрэн îйлгîж үүнийг хэрэгжүүлэхээр çîрьж áóй áîлнî. Èнгэснээр 
үндэсний нийлүүлэгчид нь тóхайн áараа, үйлчилгээний хóвьд 
гадаадûн нийлүүлэгчидтэй өрсөлдөхөд харьцангóй өндөр чадвар, 
áîлîмжтîй áîлнî. Îþó Òîлгîй ÕÕÊ нь үндэсний нийлүүлэгчийн гэрээ 
хэрэгжүүлэх чадварûг үнэлэх явцдаа Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-тай хамтûн 
ажиллагаагаа хэвээр хадгалах, түүнчлэн цааøдûн хөгжил дэвøилд 
øаардагдах çөв хөøүүрэг áий áîлгîж áүтээлчээр хамтран ажиллахûн 
тóлд тóхайн нийлүүлэгчийн хóвьд анхаарч øийдвэл çîхих аливаа сóл 
тал, асóóдлóóдûг тîдîрхîйлнî.  

2. Худàлдàн àвàлòын болон нийл¿¿лэгчдийн òөрөл: Îþó Òîлгîй ÕÕÊ 
нь çарцóóлалтûн áóþó хóдалдан авалтûн талаар мэдээллийг ангилал, 

3.
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Ìîнгîлûн ханган нийлүүлэгчдийн хөгжлийн явц, хүртэх эдийн çасгийн үр аøиг

Îлîн Óлс/ 
Ãадаадаас ханган 

нийлүүлэгч

Òөлөөлөгчийн гаçар 
áайгóóлан ханган 
нийлүүлэлт хийх

Õамтарсан хөрөнгө 
îрóóлалттай 

кîмпани

Äîтîîдûн 
ажиллах 
хүчин, 

хөрөнгө 
îрóóлалтаас 

áүрдсэн 
хөгжиж áóй 

Ìîнгîл 
кîмпани

Ýцсийн 
áүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэдэг 
тîгтвîржсîн 

Ìîнгîл 
кîмпани
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төрлөөр нь 12 сар тóтам гаргаж нээлттэй, ил тîд мэдээлэх áөгөөд 
үүнд мөн Ìîнгîл óлсûн дîтîîдûн нийлүүлэгчдийн идэвх, îрîлцîîг 
нэмэгдүүлэх çîрилгîîр дîтîîдîîс хóдалдан авах áîлîмжийг тóсгана. 
Õóдалдан авалтûг төрөлжүүлж, мэдээллийн нээлттэй, ил тîд áайдлûг 
ийнхүү хангаснаар нийлүүлэгчдийг Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн хэрэгцээ, 
øаардлагûн дагóó өөрийн гэрээ хэрэгжүүлэх чадвар, нийлүүлэх 
áараа үйлчилгээгээ илүү îнîвчтîй тîдîрхîйлîхîд нь тóсална. ¯үнээс 
гадна, Îþó Òîлгîй ÕÕÊ нь үндэсний нийлүүлэгчдийг óрт  хóгацаанû 
төлөвлөгөө áîлîвсрóóлах, өөрийгөө санхүүжүүлэх чадвартай áîлîх, 
óóл óóрхайн салáарт тîгтмîл нийлүүлэлт хийх áîлîмжийн талаар 
илүү îйлгîлттîй áîлîхîд нь дэмжлэг áîлîх çîрилгîîр 3 жилийн 
хóдалдан авалтûн чиглэлийг гарган ажиллана.

3. Ãэрээ бàйгуулàõ эрõ олгоñны дàрààõ õянàлò, шинжилгээ: Îþó 
Òîлгîй ÕÕÊ нь Òендер øалгарóóлалтад амжилттай îрîлцîж чадаагүй 
нийлүүлэгчидтэй эргэн хîлáîгдîж, энэ талаар мэдэгдэнэ. Èнгэснээр 
тэдгээр нийлүүлэгчдийн хóвьд сайжрóóлах øаардлагатай çүйлсийнх 
нь талаар çөвлөгөө өгч,  сóралцах áîлîмж îлгîн, цааøид ижил 
төстэй øаардлага, нөхцөлтэй тендер øалгарóóлалтад îрîлцîхîд 
тэдний өрсөлдөх чадвар сайжрах áîлîмжтîй.

4. Өрñөлдөөнò ñонгон шàлгàруулàлò: 20,000 ам.дîллараас дээø 
үнийн дүн áүхий áүх áараа, ажил үйлчилгээний хóвьд,  мөн (çах 
çээлийн хүчин çүйлээс хамааран) тîгтîîсîн øаардлага хангасан 
3-аас дîîøгүй нийлүүлэгчээс сîнгîн øалгарóóлалт хийнэ. Èйнхүү 
өрсөлдөөнт сîнгîн øалгарóóлалт явóóлах нь үндэсний áóþó 
дîтîîдûн нийлүүлэлтийг хөгжүүлэх, нийлүүлэгчдийг тóс áүрийн 
салáарûн чиглэлээр дэмжих, Ìîнгîл Óлсûн хэмжээнд áаялгийн 
тэгø хóваарилалтûг áий áîлгîх, Ìîнгîлûн кîмпаниóдûн áэлтгэн 
нийлүүлэлтийн áóþó хангамжийн сүлжээний өрсөлдөх чадварûг 
дээøлүүлэхэд дэмжлэг áîлнî. Өрсөлдөөнт сîнгîн øалгарóóлалт 
явóóлах áîлîмжгүй нөхцөл áайдлûг аль áîлîх áагасгах үүднээс øóóд 
хóдалдан авалт хийх аргûг сîнгîн аøиглах үйл явцад хатóó øаардлага 
тавьдаг. Èйнхүү хатóó øаардлага тавьж хяçгаарласнаар Îþó Òîлгîй 
ÕÕÊ-ийн хóвь нийлүүлэгчдэд өрсөлдөөнт сîнгîн øалгарóóлалтûн 
жóрмаар үйл ажиллагаанû хóдалдан авалтûн øаардлагад нийцүүлэн 
çах çээлд хариóцлагатайгаар îрîлцîж áóйг нîтлîн харóóлж чадаж 
áайгаа þм.

5. Шилдэг нийл¿¿лэгчдийг шàлгàруулàõ õөòөлбөр: Ãэрээгээр 
хүлээсэн үүрэг амлалтаа хангалттай түвøинд, үр дүнтэй гүйцэтгэсэн 
гîл нийлүүлэгчдээ үнэлж, øагнадаг энэ хөтөлáөрийг Îþó Òîлгîй 
ÕÕÊ-аас áîлîвсрóóлсан þм. 

6. Үндэñний нийл¿¿лэгчдэд чиглэñэн õудàлдàн àвàлòын òөрөл: Îþó 
Òîлгîй ÕÕÊ-аас Өмнөгîвь аймгаас авах áүтээгдэхүүн, үйлчилгээний 
çîрилтîт төрлийг тîдîрхîйлнî. Çîрилтîт төрлийн талаарх áүх 
мэдээллийг îлîн нийтэд жил áүр мэдээлж, Îþó Òîлгîй ÕÕÊ-ийн 
цахим хóóдаснû хóдалдан авах ажиллагаатай хîлáîгдîх хэсэгт 
áайрøóóлна. Өрсөлдөөнийг илүү өрнүүлэх үүднээс Өмнөгîвийн 
нийлүүлэгчдээс авах тóхайн çîрилтîт төрлийн áүтээгдэхүүн, ажил, 
үйлчилгээ нь нийт хóдалдан авалтûн 80%-аас хэтрэх ёсгүй áîлнî.
Îþó Òîлгîй ÕÕÊ нь үндэсний нийлүүлэгчдээс авах áүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээний çîрилтîт төрлийг тîдîрхîйлнî. Çîрилтîт төрлийн 
талаарх áүх мэдээллийг îлîн нийтэд жил áүр мэдээлж, Îþó Òîлгîй 
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ÕÕÊ-ийн цахим хóóдаснû хóдалдан авах ажиллагаатай хîлáîгдîх 
хэсэгт áайрøóóлна. Өрсөлдөөнийг илүү өрнүүлэх үүднээс үндэсний 
нийлүүлэгчдээс авах тóхайн çîрилтîт төрлийн áүтээгдэхүүн, ажил, 
үйлчилгээ нь нийт хóдалдан авалтûн 80%-аас хэтрэх ёсгүй áîлнî.

7. Тогòворòой нийл¿¿лэлòийн мàñòåр гэрээ: Îþó Òîлгîй ÕÕÊ нь 
үндэсний нийлүүлэгчидтэй øаардлагатай áîл óрт хóгацаанû гэрээ 
áайгóóлж áîлнî. Èнгэснээр үндэсний нийлүүлэгчид нь øóóд хóдалдан 
авалтûн аргûг хэрэглэх үед îлîн дахин санал/тендер ирүүлэх 
øаардлагагүй áîлнî. Óрт хóгацаанû гэрээ áайгóóлан ажилласнаар 
үндэсний нийлүүлэгчдэд áиçнесээ өргөжүүлэх, хөрөнгө îрóóлалт 
хийхэд нь дэмжлэг үçүүлж, áаталгаа гарган өгч áóй хэрэг þм.

8. Ãэрээний õөнгөлөлòòэй нөõцөл, зààлò: Îþó Òîлгîй ÕÕÊ нь үндэсний 
нийлүүлэгчидтэй хийх гэрээний нөхцөл çаалтûг хялáарøóóлан 
хөнгөвчилнө. Õарин $100,000 ам.дîллараас дээø үнийн дүнтэй áараа, 
$10,000,000 ам.дîллараас дээø үнийн дүнтэй áарилга óгсралтûн 
ажил үйлчилгээний хóвьд гэрээний нөхцөл, çаалтóóд нь îлîн óлсûн 
стандартûн дагóó хэвээр үлдэнэ. 

9. Á¿õ шàлгуур ¿з¿¿лэлò, чàдвàрын шààрдлàгыг ижил ò¿вшинд 
õàнгàñàн òоõиолдолд ¿ндэñний нийл¿¿лэгчид дàвуу эрõ олгоõ – 
Õîёр áîлîн түүнээс дээø тîîнû санал/тендер техникийн хóвьд áóþó 
тендерийн áаримт áичгийн áүх øаардлагûг хангасан áа хîîрîндîî 
үнийн çөрүү нь харьцангóй áага, эрүүл мэнд, аþóлгүй ажиллагаа, 
áайгаль îрчнû øаардлагóóдûг хангаж чадахóйц áайгаа áîл үндэсний 
нийлүүлэгчдэд гадаадûн нийлүүлэгчдээс илүүтэй давóó эрх îлгîн, 
сîнгîнî.
•	 Îþó Òîлгîй ÕÕÊ нь дээрх 9 дүгээр çүйлд çаасан øалгóóр 

үçүүлэлтийг хангаж áайгаа үндэсний нийлүүлэгчдийн дóндаас 
Çóраг 2-т үçүүлсэн Íийлүүлэгчийн хөгжлийн үе øатнû илүү өндөр 
түвøинд нь яваа нийлүүлэгчид давóó эрх îлгîнî.

10. Үнийн ñàнàл өөрчлөõ эрõ – Äараах нөхцөлд үндэсний нийлүүлэгчдэд 
тендерийн үнийн саналаа дахин хянан өөрчлөх áîлîмж îлгîнî. ̄ үнд:
•	 $100,000 ам.дîллараас дээø үнийн дүнтэй тендерт îрîлцîж 

байгаа	тохиолдолд;
•	 Áүтээгдэхүүн, үйлчилгээ нь техникийн øаардлагûг áүрэн хангаж 

байгаа	тохиолдолд;
•	 ¯ндэсний áîлîн гадаадûн нийлүүлэгчийн санал áîлгîсîн 

тендерийн үнийн саналûн çөрүү нь 10% дîтîр áайгаа тîхиîлдîлд 
áîлîмжтîй áîлнî.

 Òайлагнах øаардлага
Îþó Òîлгîй ÕÕÊ нь гîл сîнирхлûн áүлгийн талóóдад үйл ажиллагаанû талаар 
тайлагнах, гүйцэтгэлийн óдирдлагûн гîримûг áаримтлан ажиллах үүрэгтэй 
áөгөөд энэ нь мөн үүгээр үл хяçгаарлагдана.

•	 Удирдлагад	сар	бүр	тайлагнах;
•	 ТУЗ-д	улирал	тутам	тайлагнах;
•	 Æил áүр дîтîîд аóдит хийлгэх.

Òайланд хамгийн áагадаа дîр дóрдсан мэдээллийг çаавал тóсгах áөгөөд энэ 
нь мөн үүгээр үл хяçгаарлагдана. ¯үнд:

4.
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•	 Зарцуулалтын	буюу	Худалдан	авалтын	дүн,	төрлөөр;
•	 Өмнөгîвийн нийлүүлэгчид áа үндэсний áîлîн гадаадûн 

нийлүүлэгчдийн	хийсэн	худалдан	авалт,	хувиар;
•	 Çîрилтûг áîдит гүйцэтгэлтэй харьцóóлсан áайдал çэрэг áîлнî.


