
Энэ сэдвээр ярилцах сэдвүүд:
1. Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч                

сонгох журам
2. Зөвлөх үйлчилгээний ЖББ-ын   

агуулга
3. Үнэлгээний аргууд /жишээ/
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 Зөвлөх үйлчилгээг хуулийн этгээд, хувь хүн 
гүйцэтгэж болно. 

 Тухайн зөвлөх үйлчилгээ нь олон салбарын 
мэдлэг, нарийн мэргэжлийн боловсон хүчин 
шаардагдахаар бол хуулийн этгээдийг сонгоно. 

 Тухайн зөвлөх үйлчилгээг шаардлагатай 
мэргэжил туршлага бүхий хувь хүн илүү сайн 
гүйцэтгэж чадахаар бол түүнийг сонгоно. 



 Захиалагч шаардагдаж байгаа үйлчилгээний зорилт,
хүрэх үр дүн болон бусад шаардлагатай мэдээллийг
агуулсан ажлын даалгавар бэлтгэнэ.

 Ажлын даалгавар түүнд оруулсан нэмэлт
өөрчлөлтийн хамт тухайн зөвлөхтэй байгуулах
гэрээний салшгүй хэсэг болно.

 Захиалагч ажлын даалгавар бэлтгэж, төсөвт өртгийг
тооцоолж гаргасны дараа зөвлөхийн жагсаалтад
орох саналаа ирүүлэхийг хүссэн урилгыг өдөр
тутмын болон бусад хэвлэлд нийтэлнэ.

Зөвлөх сонгох нийтлэг журамЗөвлөх сонгох нийтлэг журам



 Дэлгэрэнгүй жагсаалтад дор дурдсан этгээдийг оруулж 
болно:
 Урилгын хариуд санал ирүүлсэн зөвлөх
 Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа дотоодын 

болон олон улсын зөвлөх
 Хуулийн 51 дүгээр зүйлд заасан бүртгэлд хамрагдсан 

зөвлөх
 Мэргэжлийн холбоо, олон улсын санхүүгийн болон 

бусад байгууллагын зөвлөх
 Дэлгэрэнгүй жагсаалтад санал ирүүлэх хугацааг ажлын 

7-оос доошгүй өдрөөр тогтооно. 

Зөвлөх сонгох нийтлэг журамЗөвлөх сонгох нийтлэг журам

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГҮЙЦЭТГЭГЧ 
СОНГОХ ЖУРАМ



 Дэлгэрэнгүй жагсаалт бүрдүүлээд үүнд хамрагдсан 
зөвлөхүүдээс энэ хуулийн 14-16 дугаар зүйлийн 
шаардлага болон захиалагчаас тогтоосон чадавхийн 
үзүүлэлтийг хангасан 3 ба түүнээс дээш зөвлөхийг 
захиалагч сонгож, хураангуй жагсаалт гаргана. 

 Захиалагч саналын урилга болон ажлын даалгаврыг 
хураангуй жагсаалтад нэр нь орсон зөвлөхөд 
хүргүүлнэ. 

Зөвлөх сонгох нийтлэг журамЗөвлөх сонгох нийтлэг журам
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 Саналын урилгад дараах зүйлсийг тусгана:
Тухайн үйлчилгээний болон санхүүжилтийн тодорхойлолт
Ажлын даалгавар
Захиалагчийн тогтоосон чадавхийн шаардлага, үнэлгээний 

шалгуур үзүүлэлт, аргачлал
Уригдсан зөвлөхийн нэр
Гэрээний төсөл
Санал ирүүлэхэд баримтлах зааварчилгаа
Сонгосон үнэлгээний арга

 Санал ирүүлэх хугацаа хуулийн этгээдийн хувьд 
30-аас дээш, хувь хүн 7-оос дээш хоногоор тогтоож 
саналын урилгад тусгана. 
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 Зөвлөх техникийн болон санхүүгийн саналыг тус 
тусад нь бэлтгэн битүүмилж нэгэн зэрэг ирүүлнэ. 

 Захиалагч энэ хуулийн 37-39 дүгээр зүйлийн дагуу 
техникийн болон санхүүгийн саналыг үнэлж 
сонгосон зөвлөхтэй хийсэн хэлэлцээр амжилттай 
болсон тохиолдолд түүнд энэ хуулийн 29 дүгээр 
зүйлийн дагуу гэрээ байгуулах эрх олгоно.  

 Зөвлөх үйлчилгээний сонгон шалгаруулалт 
амжилтгүй болсон тохиолдолд зөвлөхийн 
хураангуй жагсаалтыг дахин гаргаж, санал ирүүлэх 
хугацааг ажлын 5 ба түүнээс дээш өдрөөр тогтооно
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3. ×àíàðûí
¿íýëãýýíèé àðãà

1. Õîñîëìîë 
¿íýëãýýíèé 

àðãà

2. Õîñîëìîë 
¿íýëãýý: áàãà 

¿íèéí àðãà

Í
º
õ
ö
º
ë

Æ
ó
ð
à
ì

×àíàðûí
¿íýëãýý

õýðýãëýýã¿é
áóñàä á¿õ
òîõèîëäîë

Àóäèò, èíæåíåðèéí
åðäèéí òîîöîî, çóðàã
òºñºë çýðýã õýâøñýí
¿éë àæèëëàãààòàé, 

òºñºâò ºðòºã íü 30 ñàÿ
òºãðºãººñ õýòðýõã¿é

áàéõ ¿éë÷èëãýý

Çºâëºõèéí òåõíèêèéí
ìýðãýæèë, óð ÷àäâàð

íü ºíäºð à÷
õîëáîãäîëòîé áàéõ, 
òåõíèêèéí íàðèéí
áîëîí öîãöîëáîð

ãýðýýíèé ¿åä
õýðýãëýíý

Òåõíèêèéí áîëîí ñàíõ¿¿ãèéí ñàíàëûã íýãýí
çýðýã èð¿¿ëýõ

ÇªÂËªÕ СОНГОÕ ¯НÝËГÝÝНИЙ ÀÐГÓÓÄ
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1. Хосолмол 
үнэлгээний 

арга

3. Ñàíõ¿¿ãèéí
ñàíàëä îíîî ºãíº

5. Ñîíãîñîí çºâëºõòýé ãýðýýíèé 
ñàíõ¿¿ãèéí áîëîí áóñàä íºõöëèéí òàëààð 

øóóä õýëýëöýý õèéíý

ÇªÂËªÕÈÉН САНАЛЫГ ¯ÍÝËÝÕ ÀÐÃÓÓÄ

2. Техникийн саналын 
үнэлгээг хийж, зîõèõ

îíîî àâñàí òåõíèêèéí
ñàíàëóóäûã ñîíãîíî

4. Íèéò ä¿íãýýð õàìãèéí 
ºíäºð îíîî àâñàí 
çºâëºõèéã ñîíãîíî
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1. Бага 
үнийн арга

3. Õàìãèéí áàãà ¿íýòýé
ñàíõ¿¿ãèéí ñàíàë

èð¿¿ëñýí çºâëºõèéã
ñîíãîíî

4. Ñîíãîñîí çºâëºõòýé 
ãýðýýíèé ñàíõ¿¿ãèéí 

áîëîí áóñàä íºõöëèéí 
òàëààð øóóä õýëýëöýý 

õèéíý

ÇªÂËªÕÈÉН САНАЛЫГ ¯ÍÝËÝÕ ÀÐÃÓÓÄ

2. Техникийн саналын 
үнэлгээг хийж, зîõèõ

îíîî àâñàí òåõíèêèéí
ñàíàëóóäûã ñîíãîíî
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1. ×àíàðûí 
¿íýëãýý

2. Òåõíèêèéí ñàíàëын 
үнэлгээгээр õàìãèéí

ºíäºð îíîî àâñàí
çºâëºõèéí ñàíõ¿¿ãèéí

ñàíàëûã íýýíý

3. Ñîíãîñîí çºâëºõòýé 
ãýðýýíèé ñàíõ¿¿ãèéí 

áîëîí áóñàä íºõöëèéí 
òàëààð øóóä õýëýëöýý 

õèéíý

ÇªÂËªÕÈÉН САНАЛЫГ ҮÍÝËÝÕ ÀÐÃÓÓÄ
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Çºâëºõ үйлчилгээний ЖÁÁÆÁÁ

¯íýëãýý Çºâëºõèéí ¿íýëãýýíèé çààâàð

Íèéò ¿íýä ¿íäýñëýñýí ãýðýý
Õóãàöààíä ¿íäýñëýñýí ãýðýý

Ãýðýýíèé 
ìàÿãò

1. Зөвлөхийн жагсаалтын урилга
2. Саналын урилга

4. Өгөгдөл
5. Техникийн саналын маягт
6. Санхүүгийн саналын маягт 

3. Зааварчилгаа

7. Àæëûí äààëãàâàð



1. Ерөнхий зүйл

Çààâàð÷èëãàà

2. Эрх бүхий зөвлөх 

4. Ñàíàë áýëòãýõ /техникийн санал, санхүүгийн санал/
5. Ñàíàë èð¿¿ëýõ, õ¿ëýýí àâàõ, íýýõ

6. Çºâëºõèéí ñàíàëûí ¿íýëãýý
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7. Õýëýëöýýð
8. Ãýðýý áàéãóóëàõ ýðõ îëãîõ
9. Íóóöëàë

3. ТББ-ыг тайлбарлах, засварлах 



 Çàõèàëàã÷èéí òóõàé ìýäýýëýë
ªãºãäëүүд:

 Çºâëºõ ¿éë÷èëãýýíèé òóõàé ìýäýýëýë

 Óóëçàëò çîõèîí áàéãóóëàõ õàÿã, îãíîî 
 Çàëèëàí áîëîí àâèëãàëûí òóõàé çààëò
 Òåõíèêèéí/ñàíõ¿¿ãèéí ñàíàëûí çààëòóóä
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 ¯íýëãýýíèé øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä 
/ерөнхий болон дэд үзүүлэлт, оноо/

 Òåõíèêèéí áîëîí ñàíõ¿¿ãèéí ñàíàëä 
õàðüöàõ õóâü /Ò:0.7-0.9, Ñ:0.1-0.3/

 ¯íýëãýýíä õýðýãëýõ àðãà



 Òåõíèêèéí ñàíàëûí æèøèã ìàÿãò
Òåõíèêèéí ñàíàë

 Çºâëºõèéí òàíèëöóóëãà

 Àæëûí хөтөлбөр áîëîí 
аргачлалын тухай танилцуулга

 Áàãèéí á¿ðýëäýõ¿¿í
 Ñàíàë áîëãîæ áóé ìýðãýæèëòíèé 

íàìòðûí æèøèã ìàÿãò
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 Ажиллах хүчний ажиллах хуваарь
 Àæëûí õóâààðü

 ¯éë÷èëãýý, àæëûí äààëãàâàð, 
ºãºãäëèéí òàëààðõ çºâëºõèéí 
ñàíàë



 Ñàíõ¿¿ãèéí ñàíàëûí ìàÿãò
Ñàíõ¿¿ãèéí ñàíàë

 Зардлын товчоо

 ¯éë àæèëëàãàà á¿ðèéí 
õºäºëìºðèéí õºëñíèé çàäàðãàà

 ¯éë àæèëëàãàà á¿ðèéí íºõºí 
òºëºãäºõ çàðäàë

 Áóñàä çàðäàë
16

 ¯éë àæèëëàãàà á¿ðèéí ¿íèéí 
çàäàðãàà
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Æèøýý: ¯íýëãýýíèé øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä

1. Àæëûí äààëãàâðûí áîëîí çààñàí õóãàöààíû 
øààðäëàãàä íèéöñýí àæëûí òºëºâëºãºº áà àðãà ç¿é 
/õóâèéí æèí: 30/

2. Èæèë òºñòýé çºâëºõèéí ¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëæ áàéñàí 
òóðøëàãà /õóâèéí æèí: 20/

3. Áàãèéí àõëàã÷èéí óð ÷àäâàð, òóðøëàãà /õóâèéí 
æèí: 25/

4. Ãîëëîõ ìýðãýæèëòíèé ìýðãýæëèéí óð ÷àäâàð 
/õóâèéí æèí: 25/

Íèéò îíîî: 100   
(Òåõíèêèéí саналд àâáàë çîõèõ äîîä îíîî: 70)



I. ÀÆËÛÍ ÄÀÀËÃÀÂÐÛÍ ÁÎËÎÍ ÇÀÀÑÀÍ ÕÓÃÀÖÀÀÍÛ 
ØÀÀÐÄËÀÃÀÄ ÍÈÉÖÑÝÍ ÀÆËÛÍ ÒªËªÂËªÃªª 
ÁÀ ÀÐÃÀ Ç¯É ÕÓÂÈÉÍ ÆÈÍ (30%)

Äýä ¿ç¿¿ëýëò Оноо

Äààëãàâàðò àæëûã òºëºâëºñºí áàéäàë 20-30
Àæëûí àðãà÷ëàë, àðãà ç¿é 10-20
Á¿ñ íóòãèéí òóõàé ìýäëýã 10-20
Òºëºâëºãººíèé îíîâ÷òîé áàéäàë 20-30
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Æèøýý: ¯íýëãýýíèé øàëãóóð 
¿ç¿¿ëýëò¿¿ä
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Æèøýý: ¯íýëãýýíèé øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä

II. ÈÆÈË ÒªÑÒÝÉ ÇªÂËªÕÈÉÍ ¯ÉË×ÈËÃÝÝ ¯Ç¯¯ËÆ 
ÁÀÉÑÀÍ ÒÓÐØËÀÃÀ:

ÕÓÂÈÉÍ ÆÈÍ (20%)
Äýä ¿ç¿¿ëýëò: Оноо

 Çºâëºõèéí ¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëñýí òºñºë, 
àæëûí òîî 10-20

 Çºâëºõèéí ¿éë÷èëãýýíèé òóñãàéëñàí
òóðøëàãà: 20-30

 Çºâëºõèéí ¿éë÷èëãýýã çààñàí õóãàöààíä
íü ã¿éöýòãýñýí áàéäàë 10-25

 Ãàçàð ç¿éí èæèë òºñòýé áàéäàëä
àæèëëàñàí òóðøëàãà 15-25



III. ÁÀÃÈÉÍ ÀÕËÀÃ×ÈÉÍ ÓÐ ×ÀÄÂÀÐ, ÒÓÐØËÀÃÀ (ÕÓÂÈÉÍ
ÆÈÍ 25%)

Äýä ¿ç¿¿ëýëò
Оноо
 Èæèë òºñòýé çºâëºõèéí ¿éë÷èëãýýíèé

òóðøëàãà: 30-
50
 Áàãèéí àõëàã÷ààð àæèëëàñàí òóðøëàãà:15-30
 Ìýðãýæëèéí óð ÷àäâàð: 10-20
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Æèøýý: ¯íýëãýýíèé øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä



IV. ÃÎËËÎÕ ÌÝÐÃÝÆÈËÒÍÈÉ ÌÝÐÃÝÆËÈÉÍ ÓÐ
×ÀÄÂÀÐ (ÕÓÂÈÉÍ ÆÈÍ: 25%) 

Äýä ¿ç¿¿ëýëò: Оноо

 Èæèë òºñòýé ¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëñýí
àæëûí òóðøëàãà: 20-50

 Ìýðãýæëèéí óð ÷àäâàð: 15-30
 Ìýðãýæëèéí àíãëè õýëíèé ìýäëýã: 10-20
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Æèøýý: ¯íýëãýýíèé øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä



ÕóâèéíÕóâèéí æèíæèí: : Ò=0,Ò=0,77;  P=0,;  P=0,33 (T+P=1)(T+P=1)
(T (T -- technical; P technical; P -- price)price)
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Хосолмол үнэлгээХосолмол үнэлгээ

ÍèéòÍèéò îíîîîíîî::

ÑàíõÑàíõ¿¿¿¿ãèéíãèéí ñàíàëñàíàë:

 -- õàìãèéíõàìãèéí áàãàáàãà ¿¿íýíý á¿õèéá¿õèé ñàíõñàíõ¿¿¿¿ãèéíãèéí ñàíàëñàíàë; ; 
-- -- òóõàéíòóõàéí çºâëºõèéíçºâëºõèéí ñàíàëñàíàë áîëãîñîíáîëãîñîí ¿¿íýíý;;


