Энэхүү ТМТ нь 2015 оны 10 сарын 22-ны өдрийн Англи хувилбарын орчуулга болно.
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Зөвлөхүүдийг тус бүрийг нь болон зөвлөх үйлчилгээний компанийг
сонгон шалгаруулахад АХБ-ын Зөвлөх үйлчилгээ авах удирдамж
(2013 оны хувилбар болон нэмэлт өөрчлөлтийн хамт)-ийн дагуу
чанар ба өртгийн шалгуурыг ашиглахдаа, техникийн саналыг 90%,
санхүүгийн саналд 10%-иар жигнэж шийдвэрлэнэ. 2016-2017 онд
төлөвлөгдөж буй төслүүдийг Монгол Улсын Засгийн газартай
хараахан зөвшилцөөгүй байна. АХБ-аас Чанар, өртөгт суурилсан
аргачлалаар үндэсний зөвлөх үйлчилгээний компани шалгаруулах
зарыг түгээсэн бөгөөд сонгон шалгаруулалтад оролцох сонирхлоо
илэрхийлсэн саналуудад урьдчилсан үнэлгээ хийж, эхний шатанд
шигшигдсэн компаниудын жагсаалтыг Монгол Улсын Засгийн газар
зөвшөөрөхийг хүлээж байна.
Төслийн
Замын барилга угсралтын ажил гүйцэтгэгчийг олон улсын нээлттэй
хэрэгжилтийн сонгон шалгаруулалтаар шалгаруулна. Замын арчлалтын ажил
үед
гүйцэтгэгчийг дотоодын нээлттэй сонгон шалгаруулалтаар
шалгаруулна. Дотоодын худалдан авалтын чадавхийг ТБТТ-ны үед
үнэлэн дүгнэнэ. ТБТТ-ны хүрээнд тендерийн багц баримтыг
боловсруулах, тендерийг зохион байгуулах, саналуудад үнэлгээ
өгөхөд олон улсын зөвлөхийг ажиллуулна. Худалдан авалтын
тогтолцоог сайжруулах хөтөлбөрийг PPRR (Урьдчилан сэргийлэх,
бэлэн байх, хариу арга хэмжээ авах, хор уршгийг арилгах)
зөвлөмжийн дагуу боловсруулна.
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14251, Монгол Улс

Хуваарь
Концепцийг батлах
Урьдчилсан судалгаа
Менежментийн хяналтын уулзалт
Батлагдсан
Сүүлд хийсэн хяналт
TMT-г шинэчилсэн

2014 оны 12 сарын 19
2015 оны 9 сарын 23
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Төслийн Мэдээллийн Тайлан (ТМТ)–д төсөл болон хөтөлбөрийн талаарх хураангуй
мэдээлэл багтдаг: ТМТ нь одоогоор хэрэгжиж байгаа ажлын тухай байдаг тул тайлангийн
анхны хувилбарт зарим мэдээлэл багтаагүй байж болох ба бэлэн болсон үед нь нэмж
оруулдаг. Санал болгож байгаа төслийн талаарх мэдээлэл нь урьдчилсан бөгөөд тойм
шинж чанартай.
АХБ нь энэхүү Төслийн Мэдээллийн Тайлан (ТМТ)–г хэрэглэгчдэд гагцхүү мэдээллийн
чанартай хүргэж байгаа бөгөөд ямарваа нэгэн амлалт, баталгаа өгөхгүй. АХБ нь өндөр
чанарын мэдээллийн контент гаргахыг эрмэлзсэн хэдий ч тухайн мэдээллийг “байгаагаар
нь” ойлговол зохих бөгөөд арилжааны шаардлагыг хангах, тодорхой зорилгоор ашиглахад
нийцэх эсвэл бусдын эрхэд халдахгүй байх гэх мэт ямарваа нэгэн шууд болон шууд бус
баталгааг өгөхгүй. Нэн ялангуяа, тайланд агуулагдсан мэдээлэл үнэн зөв бөгөөд бүрэн
бүтэн болох талаар ямар нэгэн баталгаа эсвэл мэдэгдэл гаргаагүй болно.

