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оруулалтын хөтөлбөр – Төсөл 1  
 (Эхний гомдлыг хүлээн авсан огноо: 2018 оны 3-р сарын 28; 

   Хоёр дахь гомдлыг хүлээн авсан огноо: 2019 оны 3-р сарын 29) 

Энэхүү баримт бичгийг АХБ-ны Мэдээллийг ил тод болгох бодлогын дагуу олон нийтэд 
танилцуулж байна.  



Тус тайланг англи хэлээр боловсруулж Төслийн Тусгай Зохицуулагчийн Газар монгол хэлрүү 
хөрвүүлэв. Эдгээр хувилбарын хооронд зөрүү гарвал англи хувилбар нь давамгайлна.   

Энэхүү баримт бичигт дурдсан аливуу улс орны хөтөлбөр эсвэл стратеги, аливаа төслийн 
санхүүжилт эсвэл засаг захиргааны эсвэл газар зүйн бүстэй холбоотой нэрийг дурдаж ашиглахдаа 
Азийн Хөгжлийн Банк нь тухайн бүс эсвэл засаг захиргааны нэгжийн хууль ёсны эсвэл бусад 
статусын талаар аливаа шүүмж, шийдвэр гаргах зорилго агуулгаагүй болно 



ТОВЧИЛСОН ҮГС 

АХБ - Азийн Хөгжлийн Банк

НӨИ - нөлөөлөлд өртсөн иргэн

ЕХОБ - Европын Хөрөнгө Оруулалтын Банк

ГБМ - гомдол барагдуулах механизм

км - километр

ГЗБА - Газар Зохион Байгуулалтын Алба

ГХИАДХ - Гэр хорооллын иргэдийн Амьжиргааг Дэмжих Хөтөлбөр
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НЗДТГ - Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын Газар

ТББ - төрийн бус байгууллага

ТТЗГ - Төслийн Тусгай Зохицуулагчийн Газар

OT - Оюу Толгой

ТХН - төсөл хэрэгжүүлэх нэгж

ТТЗ - Төслийн Тусгай Зохицуулагч

ЖХТТ - жижиг хэмжээний техникийн туслалцаа

АДХТТ - Амьжиргааг дэмжих хөтөлбөр хоёр дахь техникийн
туслалцаа

ТЭМДЭГЛЭЛ 
Тус тайланд, “MNT” гэдэг нь төгрөгийг илтгэнэ.
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ХУРААНГУЙ 

"Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр" нь Улаанбаатар 
хотын мастер төлөвлөгөөний хүрээнд Улаанбаатар хотын амьдрах нөхцлийг гэр хороололд амьдрах 
таатай, өрсөлдөх чадвар бүхий, оролцоог хангасан цогц төвүүдийн сүлжээг гэр хороололд бий 
болгох замаар сайжруулахад дэмжлэг үзүүлж байна. Хөтөлбөрийг олон шатлалт санхүүжилтийн 
хэрэгслийн хөтөлбөрөөр дамжуулан хэрэгжүүлэх зээл болон буцалтгүй тусламжийн гэрээнд 
Монгол улсын Засгийн газар болон Азийн Хөгжлийн Банк (АХБ) гарын үсэг зурсан. Хөтөлбөр нь 
орон зайн болон салбарын аргыг хослуулан хотын нийтийн ахуйн суурь үйлчилгээний өсөн 
нэмэгдэж буй хэрэгцээг хангах, дэд төвүүдийг байгуулан гэр хорооллын хөгжлийг хурдасгах цогц 
шийдлийг олгож байна. Хотын гол замын уулзваруудын үндсэн дэд бүтэц ба суурь үйлчилгээний 
санхүүжилт, иргэдийн хэрэгцээнд шаардлагатай нийгэм-эдийн засгийн байгууламжийн хөрөнгө 
оруулалт, мөн үйлчилгээ үзүүлэгчдийн үйл ажиллагааны менежментийг сайжруулах явдал уг 
хөтөлбөрт тусгагджээ. Хөтөлбөр нь (i) иргэдийн оролцоо, мэдлэг, чадавхийг бэхжүүлэх; (ii) хот 
төлөвлөлт, дэд төвүүд байгуулах; (iii) төслийн удирдлага, хэрэгжилтийн явцад ажлын байран дахь 
сургалтыг зохион байгуулах; (iv) хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл явц, бодлогын хүрээг дэмжихэд 
чиглэсэн салбарын шинэтгэлийн санаачлагууд зэрэгт туслалцаа үзүүлэх зорилгоор боловсруулсан 
юм. Хөтөлбөрийг гурван төсөл болгон шат дараатайгаар хэрэгжүүлэх юм. Эхний Төсөл нь (Төсөл) 
хоёр гэр хороолол буюу Баянхошуу, Сэлбэ дэд төвүүдийг байгуулахад чиглэжээ. Нийт 1,400 өрх 
төслийн нөлөөлөлд өртсөн бөгөөд албадан нүүлгэн шилжүүлэлтийн ангиллаар энэхүү Төсөл нь А 
ангиллын төсөл юм.  

ГОМДОЛ НЭГ 

2018 оны 3-р сарын 28-нд, Хөндлөнгийн Хариуцлагын Газар болох Төслийн Тусгай Зохицуулагчийн 
Газар (ТТЗГ) Төслийн газар чөлөөлөлт, эд хөрөнгийн үнэлгээний улмаас хохирол учирч сөрөг 
нөлөөлөлд өртсөн тухай төслийн нөлөөлөлд өртсөн хэсэг иргэдээс (НӨИ) Гомдол хүлээн авсан 
болно. Гомдол гаргахад Оюу Толгой Хяналт, Зургаан Буудлын Иргэдийн Эрх Ашгийг Хамгаалах 
гэсэн Монголын хоёр төрийн бус байгууллага (ТББ) дэмжлэг үзүүлжээ. Үүнтэй адил гомдлыг 
төслийн хамтран санхүүжүүлэгч болох Европын Хөрөнгө Оруулалтын Банкны гомдлын механизмд 
гаргасан ажээ. АХБ-д гаргасан Гомдлыг 2018 оны 4-р сард баримт олж тогтоох албан томилолтоор 
ажилласны дараа ТТЗГ шалгуурыг хангасан гомдол гэж зарласан билээ. Гомдлыг хяналт үнэлгээг 
2018 оны 4-р сарын 27-ноос 2018 оны 5-р сарын 3-нд хийж, хяналт үнэлгээний тайланг 2018 оны 8-
р сарын 31-нд эцэслэн гаргаж танилцуулсан болно. 

Гомдлыг барагдуулах үйл явцад оролцогч гол талууд нь гомдол гаргагчид; тэднийг дэмжин зөвлөж 
буй ТББ-ууд, ОТ Хяналт, Зургаан Буудлын Иргэдийн Эрх Ашгийг Хамгаалах ТББ; “Улаанбаатар 
хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх дэд бүтцийн хөрөнгө орулалтын хөтөлбөр” хөтөлбөр хэрэгжүүлэх 
нэгж (ТХН); Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын Газар (НЗДТГ); болон түүний харъяа байгууллагууд 
тухайлбал Нийслэлийн Газар Зохион Байгуулалтын Алба (ГЗБА); ба АХБ-ны төслийг баг зэрэг 
болно.  

ХХГ-ын чиглүүлэлтэйгээр оролцогч бүх талуудын хооронд төрөл бүрийн хэлэлцээр, дугуй 
ширээний ярилцлагыг хийж Гомдлыг шийдвэрлэх ерөнхий тохиролцоо болох Санамж Бичигт (СБ) 
НЗДТГ, ТХН, АХБ-ны төслийн баг, ТББ-ын төлөөлөл болон гомдол гаргагчид 2018 оны 7-р сарын 
2-нд гарын үсэг зурж гомдол гаргагчдын дурдсан асуудлыг шийдвэрлэх олон ажлууд, хариуцах
эзнийг тохиролцсон байна. Асуудлыг шийдвэрлэх ерөнхий тохиролцоо болох СБ-ийн дагуу 2018
оны 6-р сараас эхлэн 2018 оны 9-р сарын 14 хүртэлх хугацаанд талуудын хооронд ганцаарчилсан
хэлэлцээрийг ХХГ чиглүүлэн ажиллалаа. ТТЗГ-ын чиглүүлэлтэйгээр ТХН-ийн нэг Гомдол
гаргагчтай хийсэн хэлэлцээр нэгээс найман удаагийн уулзалтаар үргэлжилж эд хөрөнгийн үнэлгээ,
амьжиргааг нөхөн сэргээх, эдийн засаг, бизнесийн үйл ажиллагааны алдагдлыг нөхөх, шилжилтийн
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үеийн болон нүүх зардлыг олгож туслах, нөлөөлөлд өртсөн газрын эзний хашаанд амьдарч байсан 
газаргүй иргэдэд газар олгох зэрэг асуудлаар эцсийн тохиролцоонд хүрсэн байна. ТТЗГ нь Гомдол 
гаргагчдад зориулж зөрчил маргааныг ойлгох, харилцаа холбооны ур чадвар, хэлэлцээрт бэлтгэх, 
хэлэлцээрт багаар оролцох гэх мэт асуудлаар чадавх бэхжүүлэх анхан шатны сургалтыг хэлэлцээр 
эхлэхээс өмнө явуулсан болно. Асуудлыг шийдвэрлэх үйл явцын хүрээнд аливаа асуудлыг хэлэлцэх, 
шийдвэрлэх хамтарсан хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэхэд талуудын тэгш оролцоог хангахад 
анхаарсан болно. Талуудын хооронд итгэлцлийг бий болгохоос гадна хийхээр тохирсон ажлуудыг 
хэрэгжүүлэхтэй холбоотой олон уулзалтыг хийжээ. 

Нийт 109 гомдол гаргагчаас 92 гомдол гаргагчийн гомдлыг ганцаарчилсан хэлэлцээрээр Гомдол 
гаргагчийн талд шийдвэрлэсэн. Ингэснээр газар болон хөрөнгийн үнэлгээ, нөхөн төлбөрийн 
хэмжээг тохирсон гэсэн үг болно. Арван хоёр гомдол гаргагч нөлөөлөлд өртсөн иргэн биш гэж 
тодорхойлогдсон, дөрвөн гомдол гаргагч өв залгамжилж ирсэн газраа зарах сонирхолгүй ба/эсвэл 
СБ-т заасан ерөнхий тохиролцооноос илүү өндөр учраас хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй нөхөн 
төлбөр шаардсан зэрэг шалтгааны улмаас газраа өгөхөөс татгалзсан, нэг гомдол гаргагч нас барсан 
байна. 

Асуудлыг шийдвэрлэх үйл ажиллагааны явцад оролцогч талуудтай зөвшилцөн хийхээр тохирсон 
ажлуудаа хэрэгжүүлэн хянах төлөвлөгөөг боловсруулсан болно. Хийхээр тохирсон ажлуудыг 
хэрэгжүүлэх, мониторингийн төлөвлөгөөнд тулгуурлан тус гомдлын асуудлыг шийдвэрлэх үе шат 
дуусч асуудлыг шийдвэрлэх тохиролцоонд хүрсэн гэж үзэн Төслийн Тусгай Зохицуулагчийн 
Асуудлыг Шийдвэрлэсэн тухай Тайланг 2019 оны 1-р сарын 7-нд эцэслэн гаргасан бөгөөд хийхээр 
тохирсон ажлуудын хэрэгжилтийг үргэлжлүүлэн хянаж Төслийн Тусгай Зохицуулагчийн Хяналт 
Мониторингийн Тайланг 2019 оны 7-р сарын 8-нд эцэслэн гаргасан юм.  

ГОМДОЛ ХОЁР 

ТТЗГ нь 2019 оны 3-р сарын 29-нд төслийн нөлөөлөлд өртсөн иргэдээс хоёр дахь гомдлыг хүлээн 
авсан байдаг. Эхний гомдол гаргасан нөлөөлөлд өртсөн иргэдийг төлөөлж ажиллаж байсан ОТ 
Хяналт ба Зургаан Буудлын Иргэдийн Эрх Ашгийг Хамгаалах ТББ-уудын дэмжлэг төлөөллөөр 
дамжуулан Сэлбэ дэд төвийн дулааны станцын барилгын талбай болон далангийн орчимд амьдардаг 
нийт 39 иргэд тус хоёр дахь гомдлыг гаргасан байдаг.  

Хоёр дахь гомдолд газар болон эд хөрөнгийн үнэлгээ, амьжиргааг нөхөн сэргээх, нийгмийн 
үйлчилгээ авах хүртээмж боломж алдагдсан тухай асуудлыг хөндсөн байв. Тус гомдлын үндсэн 
оролцогч талууд ижил, гомдлын асуудлууд нь эхний гомдлын асуудалтай ижил төстэй, талуудын 
харилцан тохиролцсон СБ-т тулгуурлан хэлэлцээрийн замаар асуудлыг шийдвэрлэх боломжтой гэж 
үзсэн учраас ТТЗГ нь тус гомдлыг шалгуурыг хангасан гомдол хэмээн хүлээж авсан юм.  

ХИЙХЭЭР ТОХИРСОН АЖЛУУДЫН ХЭРЭГЖИЛТ 

Оролцогч талуудтай олон тооны хэлэлцээр хийсний дагуу Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 
Улаанбаатар хотын Захирагч 2019 оны 7-р сарын 4-нд Сэлбэ, Баянхошуу дэд төвийн хүрээнд 
баригдах авто зам, инженерийн шугам сүлжээний нөлөөлөлд өртсөн 473 иргэний шилжилтийн 
үеийн дэмжлэг, газар, үл хөдлөх хөрөнгийн зөрүү нөхөх олговорт нийт 3,134,991,240 төгрөг олгох 
А/677 тоот захирамж (Хавсралт 2) гаргасан байдаг. Улмаар хоёр дахь гомдлыг гаргасан гомдол 
гаргагчид бүхий нөлөөлөлд өртсөн иргэд нэмэлт нөхөх олговрыг 2019 ба 2020 онд хүлээн авчээ.  

Нийслэлийн Засаг Даргын Хөгжлийн Бодлогын асуудал хариуцсан Нэгдүгээр Орлогч 2019 оны 9-р 
сарын 20-нд “Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр”-
Төслийн бүтээн байгуулалтын нөлөөлөлд өртөж, газар чөлөөлсөн 253 газрын эрхгүй өрхүүдэд (i) 
газар олгох эсвэл (ii) зорилтот бүлгийн орон сууц санал болгох зэрэг боломжит хувилбаруудыг 
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баталгаажуулах удирдамж гаргасан байдаг. Тус удирдамжийн дагуу тухайн газрын эзэнтэй нэг 
хашаанд тусдаа өрхөөр амьдарч байсан газаргүй өрхүүдтэй ганцаарчилсан хэлэлцээрийг чиглүүлэн 
ажиллаж 2020 оны 7-р сард дууслаа.  

Эхний болон хоёр дахь гомдолд нийт 52 газаргүй иргэн гомдол гаргасан байдаг. Тэдний дөчин дөрөв 
нь нийтийн суурь үйлчилгээ (усан хангамжтай, Төслөөс цахилгааны шугам сүлжээг татаж, эко 
жорлонгийн байгууламж суурилуулахаар болсон) бүхий байршилд газар авах сонголт хийсэн бол, 
гомдол гаргагч газаргүй найман өрх түрээсийн орон сууцтай болох хувилбарыг сонгожээ. 
Нийслэлийн Засаг дарга 2020 оны 5-р сарын 19-нд “Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх 
хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр”-ийн газар чөлөөлөлтөнд өртсөн 144 иргэдэд газар эзэмших 
эрх олгох тухай захирамж гарсан бөгөөд эдгээр иргэдийн 29 нь гомдол гаргагч газаргүй иргэд байна. 
Нийслэлийн Газар Зохион Байгуулалтын Алба 2020 оны 9-р сард эдгээр 29 иргэдэд газар эзэмших 
гэрчилгээг бичиж олгожээ. Нийслэлийн Засаг дарга 2020 оны 10-р сарын 21-нд “Улаанбаатар хотын 
гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр”-ийн газар чөлөөлөлтөнд өртсөн 
үлдсэн 15 гомдол гаргагч иргэдэд газар эзэмших эрх олгох тухай А1214 тоот захирамжийг гаргасан 
бөгөөд эдгээр иргэдийн газар эзэмших гэрчилгээг 2020 оны 10-р сард багтаан олгох юм.  

Нийслэлийн Орон Сууцны Корпораци нь (НОСК) сонголт хийсэн гомдол гаргагчид түрээслээд-
өмчлөх хэлбэрээр түрээсийн орон сууцтай болгох талаар ажиллах тухай амлалтын албан бичгийг 
2020 оны 10-р сарын 2-нд АХБ-нд илгээсэн болно. Тус хувилбарыг сонгосон гомдол гаргагчидтай 
тохиролцсоны дагуу түрээсийн орон сууцыг 2021 онд барьж дуусгах юм.  

Талуудын хооронд 2018 оны 7-р сарын 2-ны өдөр байгуулсан санамж бичигт төслийн нөлөөлөлд 
өртсөн иргэдийн амьжиргаа, бизнесийн орлогын алдагдалтай холбоотой асуудлуудыг шийдвэрлэх 
зорилгоор жижиг хэмжээний техникийн туслалцаа (ЖХТТ) хөтөлбөрийг АХБ-ны төслийн баг болон 
ТХН-ээс бэлтгэн хэрэгжүүлэх талаар заасан байдаг. Гэр хорооллын иргэдийн Амьжиргааг Дэмжих 
Хөтөлбөр (ГХИАДХ) ЖХТТ хөтөлбөрийг төслийн газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлтэнд өртсөн 
ядуу, эмзэг бүлгийн өрхүүдэд (зөвхөн гомдол гаргагчдаар хязгаарлагдахгүй) дэмжлэг үзүүлэх 
зорилгоор 2018 оны 5-р сарын 23-нд АХБ-ны удирдлага батлажээ. ТХН ба НЗДТГ-ын иргэдийн 
амьжиргааг нөхөн сэргээх, сайжруулах үйл ажиллагааг хэрхэн сайн хийж болохыг туршин 
харуулахыг ГХИАДХ зорьсон юм. Төслийн нөлөөлөлд өртсөн иргэд, үүнээс 16 гомдол гаргагч 
өрхөд амьжиргаа дэмжих, ажлын байртай болоход нь ГХИАДХ туслан амжилттай хэрэгжсэн учраас 
цаашид хэрэгжүүлэх хот хөгжүүлэлт, газар чөлөөлөлт шаардсан төслүүдэд иргэдийн амьжиргааг 
нөхөн сэргээх үйл ажиллагааг нэгтгэн тусгах чиглэлээр ТХН болон НЗДТГ-ын чадавхийг бэхжүүлэх 
зорилгоор 2019 оны хөтөлбөрийн хүрээнд төслийн нөлөөлөлд өртсөн иргэдийн амьжиргааг дэмжих 
чадавхийг бэхжүүлэхэд чиглэсэн Амьжиргааг дэмжих хөтөлбөр хоёр дахь техникийн туслалцаа 
(АДХТТ) хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр АХБ батлав. Тус АДХТТ хөтөлбөрт дахин есөн гомдол 
гаргагч өрх хамрагдаж байна. Асуудлыг шийдвэрлэх үйл явцын мониторингийн үе шатанд 
амьжиргааг нөхөн сэргээх хөтөлбөрт хамрагдсан иргэд ур чадварын сургалтанд хамрагдсан, тэдний 
амьжиргааг дэмжих олон төрлийн үйл ажиллагааны үр өгөөжийг хүртсэндээ сэтгэл хангалуун 
байгаагаа илэрхийлсэн болно.  

СУРГАМЖ БА ДҮГНЭЛТ 

Асуудлыг шийдвэрлэх үйл явцын үр дүн нь гомдол гаргагчид, тэднийг дэмжин зөвлөгч ТББ-ууд, 
ТТЗГ, АХБ-ны төслийн баг, ТХН, НЗДТГ-ын хамтын хүчин чармайлт байлаа. Зарим тохиолдолд 
ихээхэн сорилт бэрхшээлтэй тулгарч, гомдлыг шийдвэрлэх явцад нөхцөл байдалд дасан зохицох 
шаардлагатай байсан ба олон зүйлээс сургамж авлаа. Асуудлыг шийдвэрлэх үйл явцын эцэст 
гомдлыг хамтын хүчин чармайлтаар шийдвэрлэж, гомдол гаргагчдын аж байдлын сайн сайхан 
байдлыг тодорхой хэмжээгээр ахиулсны зэрэгцээ Төслийн хэрэгжилтийг үргэлжлүүлэх боломжийг 
олгож чадлаа.  
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Зарим гол сургамжуудаас дурдвал: 

• ТТЗГ-ын зуучлан чиглүүлэгчийг газар дээр нь тогтмол томилон ажиллуулсан нь оролцогч
талуудын хооронд бүтээлч яриа хэлэлцээрийг явуулахад чухал үүрэгтэй байв. Ингэснээр гомдол
гаргагчид шаардлагатай үед тэднийг сонсож, туслах чиглүүлэгч байгаа гэсэн итгэл үнэмшилтэй
болсон ба ялангуяа тухайн өрх бүрийн гомдлыг ганцаарчилсан хэлэлцээрээр шийдвэрлэх
тогтсон системтэй арга замыг бий болгож чадлаа.

• Өргөдөл гомдлыг улам даамжруулж, хүндрүүлэхээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд бүх талууд
тухайн асуудалд хурдан хариу арга хэмжээ авах.

• Гомдол гаргагчдад зөвлөж, дэмжлэг туслалцаа үзүүлж ажилласан хоёр төрийн бус байгууллага
нь гомдол гаргагчдыг нэгдмэл болон хувь хүний асуудлаа зөв дэвшүүлэх, өөрсдийн эрх,
асуудлыг шийдэх сонголтуудын талаарх илүү сайн ойлголттой болоход тэднийг чадавхжуулсан.
Түүнчлэн шинээр тулгамдаж буй асуудлуудыг ТТЗГ-ын анхааралд хүргэх, ингэснээр асуудлыг
цаг тухайд нь даруй шийдвэрлэх боломжийг бүрдүүлэхэд ТББ-ууд ихээхэн чухал үүрэгтэй
байлаа. АХБ-ны Зүүн Азийн Бүсийн Газрын удирдлагаас ихээхэн дэмжлэг үзүүлсэн бөгөөд
АХБ-ны төслийн баг хяналтын ажлын айлчлалыг олон удаа хийж улмаар оролцогч талуудтай
уулзаж хяналт тавьж ажилласан нь гомдлын асуудлыг амжилттай шийдвэрлэхэд чухал үүрэг
гүйцэтгэв.

• Бүх талуудтай тогтмол харилцаж, хэлэлцэх нь зайлшгүй чухал. Тухайлбал Нийслэлийн Засаг
дарга болон НЗДТГ-ын дээд болон дунд шатны удирдлага өөрчлөгдсөн нь талуудын өмнө
тохиролцсон санамж бичигт заасан ажлуудыг яагаад хэрэгжүүлэх болсон, ямар чухал ач
холбогдолтой болохыг дахин тайлбарлаж ойлгуулах шаардлагатай болж, үүнд тодорхой цаг
хугацаа зарцуулсан учраас гомдлыг шийдвэрлэх үйл явц удаашрахад нөлөөлж байв. Талуудын
шийдвэр гаргагч удирдах дээд албан тушаалтан асуудлыг шийдвэрлэх үйл явцыг тогтмол,
тууштай дэмжих нь нэн чухал юм. Шаардлагатай тохиолдолд эдгээр хэлэлцээрийн чухал ач
холбогдлыг ойлгуулахын тулд ТТЗГ болон АХБ-ны удирдах ажилтан оролцох нь үр дүнтэй
байсныг цохон тэмдэглэмээр байна.

• Санамж бичигт тусгагдсан ажлуудыг хэрэгжүүлэхэд оролцогч талуудад зориулан тэдний
хэрэгцээнд суурилсан чадавхийг бэхжүүлэх/ сургалт явуулснаар аливаа үл ойлголцлыг
багасгаж, оролцогч талуудын хоорондох итгэлцлийг дээшлүүлж, асуудлыг шийдвэрлэх үйл
явцын ерөнхий үр дүнд эерэгээр нөлөөллөө.

• Төслийн хүрээнд хэрэгжих үйл ажиллагаатай холбоотой аливаа шийдвэр гаргах, төрөл бүрийн
ажилбар гүйцэтгэхэд (газар, хөрөнгийн үнэлгээ хийх гэх мэт) нийслэлийн харъяа олон
байгууллагууд оролцдог ч гомдолд дурдсан асуудлууд тэдний үйл ажиллагаатай ямар учир
холбоотойг заримдаа бүрэн ойлгодоггүй. Төслийн нөлөөлөлд өртсөн иргэдийн гомдол нь
төслийн хэрэгжилт, үр дүнд нөлөөлдөг гэсэн нийтлэг ойлголттой болсноор асуудлыг
шийдвэрлэх тус үйл явц нь Нийслэлийн Газар Зохион Байгуулалтын Газар, ТХН зэрэг
байгууллагуудын хоорондын яриа хэлэлцээр, хамтын ажиллагааг тодорхой хэмжээнд
сайжруулсан болно.

• Амьжиргааг нөхөн сэргээх хөтөлбөр нь гомдол гаргагчид болон бусад нөлөөлөлд өртсөн иргэдэд
шаардлагатай тусламж дэмжлэгийг үзүүлэхийн тулд бэлтгэл олон ажлыг хийсэн байдаг. Хэрэв
ийм ажлыг эртнээс хийж хэрэгжүүлсэн бол гомдол гарах эрсдлийг бууруулахын зэрэгцээ
төслийн нөлөөлөлд өртсөн айл өрхүүдийн нийгэм, эдийн засгийн хямралыг тодорхой
хэмжээгээр бууруулахад туслах байжээ.

• Төслийг хэрэгжүүлэхийн тулд дараах асуудлаар төслийг хэрэгжүүлэгч байгууллага болон АХБ
хичээл зүтгэл гарган ажиллах нь нэн чухал. Үүнд: (i) Санамж бичигт заасан ажлуудыг
амжилттай хэрэгжүүлэх нөхцлийг бүрдүүлэх, түүнчлэн Хөтөлбөрийн дараагийн төслүүдийн
нөлөөлөлд өртсөн иргэд болон гомдол гаргаагүй бүх НӨИ-ийн асуудлыг ижил хэлбэрээр
шийдвэрлэх үндэслэл болгон ашиглахтай холбоотой Нийслэлийн Засаг Даргын зохих
захирамжийг гаргуулах; ба (ii) санамж бичгийн зүйл заалтын дагуу гомдлыг шийдвэрлэхтэй
холбоотой материаллаг болон материаллаг бус хариу арга хэмжээг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой
төслийн загвар дизайн, цар хүрээг өөрчлөх зэрэг болно.
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Асуудлыг шийдвэрлэх үйл явцын нэгэн чухал ач холбогдолтой дайвар үр дүн бол СБ нь зөвхөн 
гомдол гаргагчид төдийгүй төслийн нөлөөлөлд өртсөн бүх хүмүүсийн эд хөрөнгийн дахин үнэлгээ 
хийх, нөхөн олговор олгох үйл явцад баримтлах ерөнхий зарчим болсноор төслийн нөлөөлөлд 
өртсөн гомдол гаргаагүй 473 өрх нэмэлт нөхөн олговор, шилжилтийн үеийн дэмжлэг, нүүх зардал 
зэргийг нэмж авсан явдал юм.  

Короно вирусын цар тахлын улмаас улс орнуудын авч хэрэгжүүлж буй хорио цээр, хязгаарлалтын 
арга хэмжээний улмаас ТТЗГ нь эдгээр гомдлуудыг хаах ажлын айлчлалыг 2020 онд хийх 
боломжгүй боллоо. Гэвч тус тайлангийн 48-р зүйлд заасан ажлын хэрэгжилтийн ахицыг хянах 
гомдол хаасны дараах хяналтын ажлын айлчлалыг ТТЗГ 2021 онд хийх болно. АХБ-ны төслийн баг 
төслийн хуваарьт хяналтын хүрээнд гомдлыг барагдуулах санамж бичигт заасан ажлуудын 
хэрэгжилтийг цаашид үргэлжлүүлэн мониторинг хийх юм. 

Тус эцсийн тайлангаас гадна АХБ-ны Хариуцлагын Механизмын Бодлого, Мэдээллийн 
Хүртээмжийн талаарх Бодлогын дагуу ТТЗГ-ын эдгээр гомдлуудыг шийдвэрлэсэн үйл 
ажиллагаатай холбоотой баримт бичгүүдийг олон нийтийн домайнд байршуулж танилцуулсан 
болно. 



I. ТАНИЛЦУУЛГА

A. Төсөл

1. "Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр" нь (хөтөлбөр)
Улаанбаатар хотын мастер төлөвлөгөөний хүрээнд гэр хорооллын нэн тэргүүний ахуйн үйлчилгээ,
эдийн засгийн төвүүдийг (дэд төвүүд) сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор 2013 оны 12-р
сарын 17-д батлагдсан байдаг1. Төслийг олон шатлалт санхүүжилтийн хэрэгслийн хөтөлбөрөөр
дамжуулан хэрэгжүүлэх зээл болон буцалтгүй тусламжийн гэрээнд Монгол улсын Засгийн газар
болон Азийн Хөгжлийн Банк (АХБ) гарын үсэг зурсан. Хөтөлбөрийг арван жилийн хугацаанд
гурван төсөл болгон үе шаттайгаар хэрэгжүүлж буй ажээ. Хөтөлбөр нь орон зайн болон салбарын
аргыг хослуулан хотын нийтийн ахуйн суурь үйлчилгээний өсөн нэмэгдэж буй хэрэгцээг хангах,
дэд төвүүдийг байгуулан гэр хорооллын хөгжлийг хурдасгах цогц шийдлийг хэрэгжүүлж байна.
Төсөл нь Улаанбаатар хотын амьдрах нөхцлийг гэр хороололд амьдрах таатай, өрсөлдөх чадвар
бүхий, оролцоог хангасан цогц төвүүдийн сүлжээг бий болгох замаар сайжруулахад оршино.

2. Хотын гол замын уулзваруудын үндсэн дэд бүтэц ба суурь үйлчилгээний санхүүжилт,
иргэдийн хэрэгцээнд шаардлагатай нийгэм-эдийн засгийн байгууламжийн хөрөнгө оруулалт, мөн
үйлчилгээ үзүүлэгчдийн үйл ажиллагааны менежментийг сайжруулах явдал уг хөтөлбөрт
тусгагдсан. Төслийг (i) иргэдийн оролцоо, мэдлэг, чадавхийг бэхжүүлэх; (ii) хот төлөвлөлт, дэд
төвүүд байгуулах; (iii) төслийн удирдлага, хэрэгжилтийн явцад ажлын байран дахь сургалтыг
зохион байгуулах; (iv) хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл явц, бодлогын хүрээг дэмжихэд чиглэсэн
салбарын шинэтгэлийн санаачлагууд зэрэгт туслалцаа үзүүлэх зорилгоор боловсруулсан болно.

3. Хөтөлбөрийн Төсөл 1-ийн (Төсөл) хүрээнд Сэлбэ, Баянхошуу гэсэн хоёр дэд төвийг
хөгжүүлэх юм. (Зураг 1). Сэлбэ төвийн иргэд дараах бүтээн байгуулалтын ажлын үр өгөөжийг
хүртэнэ. Үүнд: (i) 2.7 км урт үерийн хамгаалалтын суваг бүхий 14 метр (м) өргөнтэй 6.7 километр
(км) авто замын өргөтгөл шинэчлэл хийж, дахин сайжруулах; (ii) 26.8 мВт хүчин чадалтай шинэ
дулааны станцын барилга угсралтын ажил, 9.97 км дулаан дамжуулах гол шугам хоолой, ус дулаан
дамжуулах 14 төв зэрэг нь Сэлбэ дэд төвд амьдардаг 3,401 өрхийн дулаан, хоол хийх зорилгоор
түүхий нүүрс ашиглах хамаарлыг эрс бууруулж улмаар агаарын чанарыг эрс сайжруулна; (iii) 6 км
урт усан хангамжийн сүлжээгээр дамжуулан усан хангамжийн системийг сайжруулах, 1000м3
багтаамжтай усан сан байгуулах; (v) 9.77 км-ийн бохир усны коллекторын шугам барих; (vi) 3.6 км
цахилгаан шугам сүлжээ суурилуулах, дэд станц барих, дэд төвийн дотор 1.7 км холбооны шугам
сүлжээг сайжруулах; (vii) дэд төвд байгаа цэцэрлэгийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх
зорилгоор 240 хүүхдийн багтаамжтай цэцэрлэг барих; (viii) бизнес инкубатор, мэргэжлийн сургалт
үйлдвэрлэлийн төвийг барьж байгуулах нь иргэдийн ур чадварыг хөгжүүлэх, ажил хөдөлмөр эрхлэх
боломжийг нэмэгдүүлэхэд хувь нэмэр оруулах болно. Зураг 2-ыг үзнэ үү.

4. Баянхошуу дэд төвийн оршин суугчид дараах бүтээн байгуулалтын үр өгөөжийн хүртэнэ.
Үүнд: (i) 2.5 км урт үерийн хамгаалалтын суваг, гүүр бүхий 14 метр (м) өргөнтэй 7.42 км авто замын
өргөтгөл шинэчлэл хийж, дахин сайжруулах, урт гүүр барих, үерийн аюулаас хамгаалах арга
хэмжээ, (ii) 6.67 км дулаан дамжуулах гол шугам хоолой, ус дулаан дамжуулах 12 төвийг барьж
байгуулах нь Баянхошуу дэд төв амьдардаг 4,514 өрхийн дулаан, хоол хийх зорилгоор түүхий нүүрс
ашиглах хамаарлыг эрс бууруулж улмаар агаарын чанарыг эрс сайжруулна, (iii) 5.05 км урт усан
хангамжийн сүлжээгээр дамжуулан усан хангамжийн системийг сайжруулах, 1000м3 багтаамжтай
усан сан байгуулах; (iv) 8.78 км-ийн бохир усны коллекторын шугам барих, (v) 4.2 км цахилгаан
шугам сүлжээ суурилуулах, дэд станц барих, дэд төвийн дотор 2.8 км холбооны шугам сүлжээг
сайжруулах, (vi) дэд төвд байгаа цэцэрлэгийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор

1 Улаанбаатар хотын нийт өрхийн 40% нь л орон сууц, суурь ахуйн үйлчилгээ бүхий сууцанд амьдардаг бөгөөд үлдсэн 
хувь нь гэр хороолол гэж нэрлэгдэх ахуйн стандарт үйлчилгээ дутмаг хотын захын хороололд амьдардаг ба тухайн 
бүсэд хотын суурь үйлчилгээний хүртээмж хязгаарлагдмал, орон сууцны чанар муу байдгаас хөрс, ус, агаарыг ихээхэн 
бохирдуулдаг ажээ. 
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240 хүүхдийн багтаамжтай цэцэрлэг барих; (viii) бизнес инкубатор, мэргэжлийн сургалт 
үйлдвэрлэлийн төвийг барьж байгуулах нь иргэдийн ур чадварыг хөгжүүлэх, ажил хөдөлмөр эрхлэх 
боломжийг нэмэгдүүлэхэд хувь нэмэр оруулах болно. Зураг 3-ыг үзнэ үү. 

5. Хамгаалалтын бодлогын ангиллууд: A – албадан нүүлгэн шилжүүлэлт, B – байгаль орчин,
C – уугуул иргэд.2 Сэлбэ дэд төвийн зам, дэд бүтцийн бүрэлдэхүүнд зориулсан хоёр Газар
Чөлөөлөлт ба Нүүлгэн Шилжүүлэлтийн Төлөвлөгөө (ГЧНШТ) болон Баянхошуу дэд төвийн усан
сан, усны шугам хоолойны бүрэлдэхүүнд зориулсан нэг Газар Чөлөөлөлт ба Нүүлгэн
Шилжүүлэлтийн Төлөвлөгөөнд дурдсанаар төслийн нөлөөлөлд нийт 825 газрын эзэн (1400 өрх),
үүнээс 342 нь нөлөөлөлд бүтэн өртсөн, 458 нь нөлөөлөлд хагас өртсөн байна.3

B. Гомдлууд

6. Төслийн нөлөөлөлд өртсөн (НӨИ) 31 хүн “Оюу Толгой Хяналт” ТББ, Зургаан Буудал ТББ
болон “Газар чөлөөлөлт ба иргэдийн эрх, ашиг” холбооны дэмжлэгтэйгээр АХБ-нд гомдол гаргасан
болно. Төслийн Тусгай Зохицуулагчийн Газарт (ТТЗГ) 2018 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдөр ирсэн
эхний гомдолд АХБ-ны Хариуцлагын Механизмын Бодлогын4 дагуу асуудлыг шийдвэрлэх
ажиллагаа явуулж өгөх хүсэлт тавьсан байв. ТТЗГ Гомдлыг хүлээн авснаа мэдэгдэн, 2018 оны 4
дугаар сарын 2-ны өдөр бүртгэж авчээ.  Төслийн газар чөлөөлөлт, өмч хөрөнгийн үнэлгээнээс болж
хохирол, сөрөг нөлөөлөл учирсан хэмээн гомдолд дурдаад “төслийн хүрээнд газар чөлөөлж нүүлгэн
шилжүүлэх явцад газар болон эд хөрөнгийн үнэлгээг хийх үйл явц иргэдийн эрхийг ноцтой зөрчсөн
гэж үзэн дараах сөрөг нөлөөлөл учирч байгааг шийдвэрлэхийг хүсчээ. Үүнд:

• Газар чөлөөлөх мэдэгдэл өгөх, төсөл боловсруулах үйл явцад нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ
хийгдээгүй, нөлөөлөлд өртсөн иргэдтэй зохих ёсоор зөвлөлдөөгүй;

• Үнэлгээ хийх аргачлалын талаар нөлөөлөлд өртсөн иргэдтэй зөвлөлдөөгүй;
• Мэдээлэл ил тод биш, хүртээмжгүй, үнэн зөв, бодитой мэдээллээр иргэдийг хангаагүй;
• Баримт бичиг, харилцаанд албан ёсны шаардлага хангаагүй баримт бичиг ашигласан;
• АХБ болон Европын Хөрөнгө Оруулалтын Банкны Хамгааллын бодлогыг баримтлаагүй;
• Газар чөлөөлөлтийн үйл явцыг өвлийн улиралд хийж гүйцэтгэсэн;
• Нөлөөлөлд өртсөн иргэдэд дарамт шахалт үзүүлсэн, сүрдүүлсэн;
• Нөлөөлөлд өртсөн иргэдийн эрх ашгийг хамгаалах ёстой Хяналтын Хороо үүргээ биелүүлж

ажиллаагүй;
• Гэр бүлийн гишүүд, хөршүүдийн хооронд зөрчил маргааныг дэгдээсэн гэх мэт”5

7. Гомдол гаргагчид өөрсдийн нэр, хаягийг нууцлахыг хүссэн боловч зуучлан чиглүүлэх үйл
ажиллагаанд боломж олгохын тулд гомдол гаргагчид өөрсдийн нэрсийг 2018 оны 4-р сарын 19-ны
өдөр ТТЗГ-ын зуучлан чиглүүлэгчээр дамжуулан төсөл хэрэгжүүлэх нэгжид (ТХН) өгөхийг
зөвшөөрсөн байна. Үүнтэй адил гомдлыг төслийн хамтран санхүүжүүлэгч болох Европын Хөрөнгө
Оруулалтын Банкны (ЕХОБ) гомдлын механизмд гаргасан ажээ. ЕХОБ-ны гомдлын механизм нь
АХБ-ны ТТЗГ-ын эхлүүлсэн асуудлыг шийдвэрлэх үйл ажиллагааг харгалзан тус гомдлыг харзнах
төлөвт оруулсан байна. Тус эцсийн тайланг танилцуулсны дараа ЕХОБ-ны гомдлын механизм
эдгээр гомдлуудыг хаах юм.

2 https://www.adb.org/projects/45007-004/main#project-pds 
3 https://www.adb.org/projects/45007-004/main#project-documents 
4 http://www.adb.org/site/accountability-mechanism/problem-solving-function/problem-solving-process 
52018 оны 3-р сарын 28-нд АХБ-ны Хөндлөнгийн Хариуцлагын Газар ТТЗГ-т гаргасан гомдлоос авч ашиглав. 



3 

Зураг 1: Сэлбэ, Баянхошуу дэд төвүүдийн газрын зураг 
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Зураг 2: Сэлбэ дэд төвийн байршлын зураг 
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Зураг 3: Баянхошуу дэд төвийн байршлын зураг 
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8. Сэлбэ дэд төвийн далангийн хэсэг, дулааны станцын ойр орчимд амьдардаг 35 өрх 2019 оны
3-р сарын 29-нд ТТЗГ-т хоёр дахь гомдлыг (Гомдол Хоёр) гаргажээ. Төслийн нөлөөлөлд өртсөн
иргэдийг эхний гомдол гаргахад дэмжиж ажилласан ТББ-ууд эдгээр гомдол гаргагчдад ч мөн
дэмжлэг үзүүлж хамтран гомдол гаргасан байна. Тус гомдлын оролцогч талууд ижил, гомдолд
тусгасан асуудлууд нь эхний гомдлын асуудлуудтай төстэй, хэлэлцээрт эхний гомдлын Асуудлыг
шийдвэрлэх санамж бичгийг (Хавсралт 1-ийг үзнэ үү) үндсэн зарчим болгон ашиглах боломжтой
байсан учраас ТТЗГ хоёр дахь гомдлыг асуудлыг шийдвэрлэх шалгуурыг хангасан гэж үзсэн болно.
Маргаантай талууд хоёр дахь Гомдлын асуудлыг шийдвэрлэх үйл явцыг эхний гомдлын үйл явцтай
нэгтгэхийг зөвшөөрсөн болно.

9. Хоёр дахь гомдолд дараах асуудлыг тусгажээ. Үүнд:
• Газар ба хөрөнгийн үнэлгээ,
• Амьжиргааг нөхөн сэргээх,
• Гомдол хүлээж авах механизм,
• Нийгмийн үйлчилгээ авах боломж алдагдах,
• Дулааны станцын хэсэгт амьжиргаа алдагдсан, ба
• өс хонзогнолт.” 6

C. Шалгуурыг хангасан эсэхийг тодорхойлсон нь

10. Эхний гомдол шаардлага хангаж буй эсэхийг тодорхойлохын тулд ТТЗГ төслийн баримт
бичгүүдийг хянан үзсэн ба Төслийн Тусгай Зохицуулагч 2018 оны 4 дүгээр сарын 7-9-ны өдрүүдэд
баримт олж тогтоохоор очиж ажиллан, нөлөөлөлд өртсөн зам, трассыг очиж үзэх, гомдол гаргагчид
болон санал бодлоо хуваалцах хүсэлтэй төслийн нөлөөлөлд өртсөн бусад иргэд, Нийслэлийн Засаг
Даргын Тамгын Газар (НЗДТГ);  Төслийн ТХН;  АХБ-ны Зүүн Азийн Газрын (ЗАГ) болон Монгол
улс дахь суурин төлөөлөгчийн газрын (Суурин төлөөлөгчийн газар) холбогдох ажилтнууд, гомдол
гаргагчдыг төлөөлж гомдолд гарын үсэг зурсан ТББ-уудын төлөөлөлтэй7 уулзалт хийсэн болно.
Гомдол гаргагчид өөрсдийн нэр, хаягийг ТХН-нд өгөхөөс татгалзсан нь асуудлыг шийдвэрлэх үйл
явцыг цааш үргэлжлүүлэхэд төвөгтэй болсон. ТТЗ нь эхний Гомдлыг Хариуцлагын Механизмын
Бодлогын асуудлыг шийдвэрлэх шалгуурыг хангасан гэж үзэн энэ талаар 2018 оны 4 дүгээр сарын
12-нд мэдэгджээ.

11. ТТЗГ нь эхний Гомдлын хүрээнд цуглуулсан төслийн холбоотой баримт бичиг, мэдээлэл
зэргийг судлах замаар хоёр дахь гомдлын шалгуурыг хангасан эсэхийг тодорхойлов. Хоср дахь
гомдлын шалгуурыг хангасан эсэхийг тодорхойлох хугацаанд ТТЗГ-ын зуучлан чиглүүлэгчид
дахин дөрвөн гомдол гаргагч гомдлоо илгээснээр хоёр дахь гомдлын нийт гомдол гаргагчдын тоо
39 болов.

D. Хяналт ба үнэлгээ

12. Асуудлыг шийдвэрлэх үйл явцын хүрээнд өдөр тутмын үйл ажиллагааг чиглүүлж
ажиллахаар орон нутаг дахь зуучлан чиглүүлэгч 2018 оны 4 дүгээр сарын 17-ноос ХХГ-ын багт
ажиллаж эхэлсэн болно. Гомдол гаргагчдын нэрсийг 2018 оны 4-р сарын 19-нд ТХН болон Төслийн
бусад оролцогч талуудад өгөв. Албан ёсны гомдолд гарын үсэг зурсан нийт 31 гомдол гаргагч
байсан ч хяналт, үнэлгээний шатанд гомдол гаргагчдын тоо нэмэгдэн 109 НӨИ болсон. Нэмж
гомдол гаргасан иргэд гомдлоо ТББ-уудад өгснийг ТТЗГ-ын орон нутаг дахь зуучлан чиглүүлэгчид

6 2019 оны 3-р сарын 29-нд ТТЗГ-т гаргасан гомдлоос авч ашиглав. 
7 Асуудлыг хэлэлцээрийн аргаар шийдвэрлэх үйл явцад Сэлбийн 66 гомдол гаргагчийг төлөөлөн оролцох хоёр ТББ-ын 
төлөөллийн бичгийг 2018 оны 5-р сарын 28-нд, мөн Сэлбийн 7, Баянхошуугийн 6 гомдол гаргагчийг төлөөлөн оролцох 
гурав дахь ТББ-ын төлөөллийн бичгийг 2018 оны 6-р сарын 14-нд тус тус илгээсэн байна. Бусад 31 гомдол гаргагч нь 
ганцаарчилсан хэлэлцээрт өөрсдийгөө төлөөлж оролцоно гэж мэдэгджээ. 
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өгч үндсэн гомдолд оруулж тооцохыг хүссэн учраас гомдол гаргагчдын тоо ийнхүү нэмэгдсэн 
байна. Энэ үе шатанд гол оролцогч талууд ганцаарчилсан хэлэлцээрт орохдоо баримтлах ерөнхий 
дэг тохирсон ба түүнчлэн ямар асуудлууд байгааг тодорхойлж, хэлэлцээрийн уулзалтыг хэрхэн 
явуулах арга зам, Гомдол гаргагчдын төлөөллийн гүйцэтгэх үүргийг тодорхой болгож, төлөөллийн 
албан ёсны бичгийг бэлтгэсэн болно.  

13. ТТЗГ-ны зуучлан чиглүүлэх баг эхний гомдолд хяналт хийж, үнэлгээ гаргах зорилгоор 2018
оны 4 дүгээр сарын 27-ноос 5 дугаар сарын 3-ны хооронд Улаанбаатар хотод томилолтоор ажиллав.
Тус ажлын айлчлалын зорилго: (i) гомдол гаргах болсон түүхийг мэдэж авах, асуудлуудын талаар
илүү сайн ойлголттой болох; (ii) гол хамааралтай талуудыг тодорхойлон, тэдний хоорондын яриа
хэлцлийг чиглүүлэх; (iii) цаашид яаж ажиллах загвараа гарган, хамааралтай талууд маргаанаа
хамтран шийдвэрлэхэд бэлэн эсэхийг мэдэж авах; түүнчлэн (iv) авах арга хэмжээ зэргийг
оролцуулан цаашид хийх алхмуудын талаар зөвлөмж гаргах явдал байв. Хяналт, үнэлгээг хийхдээ
(i) баримт бичгүүдийг судалж; (ii) Гомдол гаргагчид, ТХН-тай нэг бүрчилсэн болон бүлгийн уулзалт
ярилцлага хийн; (iii) семинар зохион байгуулж; мөн (iv) дугуй ширээний ярилцлага хийлээ.
Семинарын үеэр Баянхошуу, Сэлбийн иргэдтэй зөвлөлдөн, тэдэнд хамгааллын бодлого, Монгол
улсын газрын үнэлгээний хуулийн талаар мэдээлэл өгсөн болно. Талуудын санааг зовоож буй
асуудлуудыг тодруулах, асуудлыг шийдвэрлэх үйл явцыг урагшлуулахын тулд харилцан
тохиролцож болохуйц арга хэмжээг тодорхойлох зорилгоор дугуй ширээний ярилцлагад НЗДТГ-ны
ажлын хэсгийн төлөөлөл, АХБ-ны Төслийн ажилтнууд, ТХН-ыг хамруулан оролцуулав.

14. Мөнхүү томилолтын ажлын үеэр ТХН, АХБ-ны Төслийн баг, НЗДТГ-ны ажлын хэсгийг
оролцуулсан дугуй ширээний ярилцлагыг ТТЗГ-аас чиглүүлэн зохион байгуулав. НЗДТГ Гомдол
гаргагчдаас тавьсан гол асуудлуудыг хэлэлцэн шийдвэрлэхийн тулд ТТЗГ-ын санал болгосон дараах
арга хэмжээнүүдийг зарчмын хувьд зөвшөөрсөн болно, үүнд: (i) газрын гэрчилгээгүй иргэдэд өгөх
газрын хувилбарууд; (ii) газрыг хэсэгчлэн чөлөөлөх нь оршин суугчид тухайн газарт амьдрах
боломжгүй болгож байгаа тохиолдолд газрыг бүтнээр чөлөөлөх; (iii) гэрчилгээтэй бага хэмжээний
газар эзэмшигч болон гэрчилгээгүй эзэмшигчдэд орлуулах газар олгох хувилбарууд; (iv)
амьжиргааг нөхөн сэргээх; мөн (v) газар, хөрөнгийг дахин үнэлэх үйл явц зэрэг болно. Эдгээр
асуудлуудыг бүх хамааралтай талуудтай дахин нарийн ярилцаж, Гомдол гаргагчид, ТББ-ууд, АХБ-
ны Төслийн баг, НЗДТГ, ТХН хамтран харилцан ойлголцлын санамж бичиг (СБ) байгуулахаар
шийдвэрлэлээ. Цаашид ТТЗГ-ын зуучлан чиглүүлэгч СБ гаргах хамааралтай талуудын хамтарсан
уулзалтуудыг чиглүүлэн СБ боловсруулах, асуудлыг шийдвэрлэх үйл явцын өдөр тутмын үйл
ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж зуучлан чиглүүлж ажиллахаар болсон байдаг.

15. Асуудлыг шийдвэрлэх үйл явцад оролцогч бүх оролцогч талууд эхний гомдлын Хяналт ба
Үнэлгээний Тайлантай танилцаж саналаа өгсөн байдаг.  Хяналт Үнэлгээний тайланг 2018 оны 8-р
сарын 31-нд эцэслэн боловсруулж ТТЗГ-ын вебсайтад8 Англи ба Монгол хэлээр байршуулсан
болно.

16. Хоёр дахь гомдлын хяналт, үнэлгээг оролцогч талуудтай зөвшилцөн холбогдох баримт
материалыг судлах замаар гүйцэтгэв. 39 гомдол гаргагчийн хоёр дахь гомдолд дурдсан асуудлуудыг
нэн яаралтай шийдвэрлэх шаардлагатай нөхцөл байдлыг харгалзан хоёр дахь гомдлын асуудлыг
шийдвэрлэх үйл явцыг эхний Гомдлын асуудлыг шийдвэрлэх үйл явцтай нэгтгэхээр тохиролцов.
Гол оролцогч талууд ганцаарчилсан хэлэлцээрт орохдоо баримтлах ерөнхий дэг тохирох ба
түүнчлэн ямар асуудлууд байгааг тодорхойлж, хэлэлцээрийн уулзалтыг хэрхэн явуулах арга зам,
Гомдол гаргагчдын төлөөллийн гүйцэтгэх үүргийг тодорхой болгох, гомдол гаргагчдад зөвлөх ТББ-
уудын төлөөллийн албан ёсны бичгийг бэлтгэх зэрэг ижил үйл явцыг ТТЗГ-ын зуучлан чиглүүлэгч
чиглүүлэн ажиллалаа. ТТЗГ-ын зуучлан чиглүүлэгч нь 2018 оны 7-р сарын 2-ны өдөр гарын үсэг
зурсан Асуудлыг шийдвэрлэх санамж бичигт тусгагдсан ерөнхий зарчимд үндэслэн 2019 оны 4-р
сарын 30-ны өдрөөс эхлэн талуудын хооронд ганцаарчилсан хэлэлцээрийг чиглүүлэн ажиллав.

8 https://www.adb.org/site/accountability-mechanism/problem-solving-function/complaint-registry-year 
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17. Гомдол гаргагч өрхүүдийн байршлыг Зураг 4 ба 5-аас харна уу.

Зураг 4: Сэлбэ дэд төвийн гомдол гаргагч өрхүүдийн байршил (Ажлын зураг) 
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Зураг 5: Баянхошуу дэд төвийн гомдол гаргагч өрхүүдийн байршил (Ажлын зураг) 
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II. ХЭЛЭЛЦЭЭРИЙН ЗАМААР ШИЙДВЭРЛЭСЭН БАЙДАЛ

A. Гомдол Нэг

18. Дээр дурдсанчлан ТТЗГ-ын чиглүүлэлтэйгээр оролцогч бүх талуудыг хооронд төрөл бүрийн
хэлэлцээр, дугуй ширээний ярилцлагыг хийж Гомдлыг шийдвэрлэх ерөнхий тохиролцоо болох
Санамж Бичигт (СБ) НЗДТГ, ТХН, АХБ-ны төслийн баг, ТББ-ын төлөөлөл болон гомдол гаргагчид
2018 оны 7-р сарын 2-нд гарын үсэг зурж гомдол гаргагчдын дурдсан асуудлыг шийдвэрлэх олон
ажлууд, хариуцах эзнийг тохиролцсон байна. Асуудлыг шийдвэрлэх ерөнхий тохиролцоо болох СБ-
ийн дагуу 2018 оны 6-р сарын 15-наас эхлэн9 2018 оны 9-р сарын 14 хүртэлх хугацаанд талуудын
хооронд ганцаарчилсан хэлэлцээрийг ТТЗГ чиглүүлэн ажиллалаа. СБ-т тодорхой нөхцлүүдэд нэг
метр квадрат газрыг чөлөөлж авах үнэ, нөхцөл, ганцаарчилсан хэлэлцээрт баримтлах ерөнхий
тохиролцоо, Хотын захирагчийн захирамж гаргах, газрыг нөхөх олговортойгоор авах гэрээ
байгуулах, нөхөн төлбөрийг гомдол гаргагчдад төлөх, гомдол гаргагчдын газрыг чөлөөлөх хугацаа,
амьжиргааг нөхөн сэргээх хөтөлбөрийг10 хэрэгжүүлэх, маргааныг хамтран шийдвэрлэх арга замууд
болон харилцааны ур чадварын сургалт явуулах, гомдол гаргагч газрын эзэнтэй нэг хашаанд тусдаа
өрхөөр амьдардаг газаргүй өрхөд газар олгох зэрэг ажлуудыг тохиролцон тусгажээ. Гомдлыг
шийдвэрлэхийн тулд хийгдсэн ажлуудыг дор дурдвал:

(i) Чадавх бэхжүүлэх. ТТЗГ нь Гомдол гаргагчдад зориулж зөрчил маргааныг ойлгох,
харилцаа холбооны ур чадвар, хэлэлцээрт бэлтгэх, хэлэлцээрт багаар оролцох гэх мэт асуудлаар
чадавх бэхжүүлэх анхан шатны сургалтыг явуулсан болно.

(ii) Ганцаарчилсан гомдол бүрийн зуучлан чиглүүлэл ба өдөр тутмын үйл ажиллагаанд
дэмжлэг үзүүлэх. Хэдийгээр гомдол нь газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлт, нөхөн олговрын
багц гэх мэт асуудлын тухай байсан боловч Гомдол гаргагч нэг бүрийн нөхцөл байдал өөр өөр
байсан. Тухайн гомдлын нөхцөл байдал, онцлогоос шалтгаалан ТТЗГ-ын орон нутгийн зуучлан
чиглүүлэгч Гомдол гаргагч өрх, гомдол гаргагч газрын эзэнтэй нэг хашаанд амьдарч буй бусад
өрхүүд, ТХН, НЗДТГ, Газрын алба, АХБ-ны Төслийн баг, үнэлгээний компани, төлөөлөх эрхтэй
ТББ-уудын хооронд монгол хэлээр хэлэлцээрийн уулзалтыг хийж чиглүүлэн ажилласан болно.
Хэлэлцээрийн уулзалтын огноо, байршил, хэлэлцэх асуудлыг талууд чиглүүлэгчээр дамжуулан
урьдчилан тохиролцож байв. Талууд эд хөрөнгийн үнэлгээ, амьжиргааны алдагдал, эдийн засаг,
бизнесийн үйл ажиллагааны орлогын алдагдал, нөхөн төлбөрийн багц, шилжилтийн үеийн
болон нүүх зардал зэргийг хэлэлцэн Гомдол гаргагчид олгохоор тохирч тухайн гомдол гаргагч
газрын эзэнтэй нэг хашаанд хамт амьдарч байгаа өрхүүдэд газар, шилжилтийн үеийн болон нүүх
зардал олгохоор тохирсон нь бүгд 2018 оны 7-р сарын 2-нд байгуулсан СБ-т заасан ерөнхий
тохиролцоонд үндэслэсэн болно. Нэг Гомдол гаргагчтай хийсэн хэлэлцээр нэгээс найман
удаагийн уулзалтаар уулзаж эцсийн тохиролцоонд хүрсэн байна. ТТЗГ-ын зуучлан
чиглүүлэгчийн хамт хэлэлцээрийн үе шатанд шаардлагатай тохиолдолд талууд тухайн
маргаантай газар очиж үзэн талуудын илэрхийлсэн асуудлыг газар дээр нь баримтаар нотлох
зэргээр ажиллав. Тухайн Гомдол гаргагчийн гомдол хуулийн мэдлэг, туршлага шаардсан
асуудал хөндсөн тохиолдолд ТХН болон НЗДТГ-ын хуулийн хэлтсийн11 мэргэжилтнүүд
хэлэлцээрийн хуралд уригдан оролцож байв. Хэлэлцээрийн үе шатанд төсөлтэй холбоотой олон

9 Ганцаарчилсан хэлэлцээрийг зарим гомдол гаргагчдын хүсэлтээр 2018 оны 6-р сард эхлүүлсэн бөгөөд өмнө тохиролцсон 
гомдол гаргагчдын хувьд ч 2018 оны 7-р сарын 2-ноос хойш газрын үнийг ижил тооцож олгохоор тохирсон болно.  

10 АХБ нь амьжиргааг дэмжих хөтөлбөрийн цар хүрээ, үйл ажиллагааны загварыг боловсруулж, нөлөөлөд өртсөн иргэдин 
нийгмийн нөлөөлөл, ялангуяа жендерийн нөлөөллийн үнэлгээ, амьжиргааны алдагдлын үнэлгээ, эдийн засаг, бизнесийн 
үйл ажиллагааны алдагдлын үнэлгээг нөлөөлөлд өртсөн иргэд болон тэдний зөвлөх ТББ-уудтай хамтран бэхжүүлэх 
жижиг хэмжээний зөвлөх үйлчилгээг санхүүжүүлсэн болно. Энэхүү үнэлгээг нэн эмзэг эсвэл эмзэг бүлэгт хамаарч 
болзошгүй нөлөөлөлд өртсөн 100 иргэдээс түүвэрлэн авсан юм. Энэ зөвлөх үйлчилгээний тайлан нь гомдол гаргагч 
болон төслийн нөлөөлөлд өртсөн иргэдэд зориулан хэрэгжүүлэх амьжиргааг дэмжих туршилтын хөтөлбөрийн 
төлөвлөгөө гаргахад чиглэнэ.  

11 ТХН-ийн хуульч Т. Ганболд, НЗДТГ-ын Газрын Албаны хуулийн мэргэжилтэн Б. Алтансүх 
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тооны баримт бичиг, факт, өгөгдөл болон бусад холбогдох материалыг талууд хамтран эсвэл 
дангаар хянаж ажиллав. Хэлэлцээрийн тохиролцоог албан ёсны хурлын тэмдэглэл болгон 
хөтөлж хуралд оролцогч бүх хүмүүс гарын үсэг зурж баталгаажуулсны дагуу тухайн өрхийн 
гомдлыг барагдуулах үйл явц хэрэгжих юм. Энэхүү баримт бичиг нь англи болон монгол хэлээр 
бэлтгэгдсэн болно. Тус гомдлын хүрээнд хамгийн сүүлийн Гомдол гаргагчтай хийсэн хэлэлцээр 
2018 оны 9-р сарын 14-нд дууссан болно. 

(iii) Хамтарсан хурлыг зохион байгуулах. Асуудлыг шийдвэрлэх үйл явцын туршид гол
оролцогч талуудын тэгш оролцоог хангахад анхаарч ажиллалаа. ТББ тус бүрт олгосон
төлөөллийн эрх мэдлийн хүрээнд ТББ-ууд ганцаарчилсан хэлэлцээрийн хуралд оролцсон.
Түүнчлэн ТББ-ууд нь НЗДТГ, Газрын алба, АХБ-ны Төслийн баг, ТХН болон Гомдол
гаргагчидтай янз бүрийн ажил хэргийн түвшний уулзалтуудад оролцсон болно. Бүх оролцогч
талууд хэлэлцэх асуудлыг урьдчилан тохирч, уулзалтын үеэр тухайн асуудлыг хэрхэн
шийдвэрлэх тухай эцсийн тохиролцоог хэлэлцэж гаргадаг. Талуудын хооронд олон тооны ажил
хэргийн хамтарсан уулзалтыг зохион байгуулах нь талуудын хооронд мэдээлэл, баримт бичгийг
цаг алдалгүй солилцох, хэрэгжүүлэхээр тохирсон ажлуудыг мөшгиж цаг алдалгүй шаардлагатай
арга хэмжээг авах, уулзалтанд оролцогч талууд өөр өөр үүрэгтэй оролцох боломжийг олгох
зэрэг нь талуудын хооронд итгэлцлийг бий болгох, асуудлыг шийдвэрлэх үйл явцыг үр дүнтэй
байхад дэмжлэг болсон юм.

19. Нийт 109 гомдол гаргагчаас 92 гомдол гаргагчийн гомдлыг12 ганцаарчилсан хэлэлцээрээр
Гомдол гаргагчийн талд шийдвэрлэсэн. Ингэснээр газар болон хөрөнгийн үнэлгээ, нөхөн төлбөрийн
хэмжээг тохирсон гэсэн үг болно. Арван хоёр гомдол гаргагч нөлөөлөлд өртсөн иргэн биш гэж
тодорхойлогдсон, дөрвөн13 гомдол гаргагч өв залгамжилж ирсэн газраа зарах сонирхолгүй ба/эсвэл
СБ-т14 заасан ерөнхий тохиролцооноос илүү өндөр учраас хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй нөхөн
төлбөр шаардсан зэрэг шалтгааны улмаас газраа өгөхөөс татгалзсан, нэг гомдол гаргагч нас барсан
байна. Хүснэгт 1-ийг үзнэ үү.

Хүснэгт 1: Эхний Гомдлын асуудлыг шийдвэрлэсэн байдал

Тайлбар Тоо. % 
Гомдол гаргагчийн талд шийдвэрлэж, нөхөн 
олговрын төлбөр төлсөн 

92 84.4% 

Гомдол гаргагч нь төслийн нөлөөлөлд 
өртөөгүй иргэн болох нь тогтоогдсон 

12 11.0% 

Газраа чөлөөлөхөөс татгалзсан 4 3.7% 

Нас барсан 1 0.9% 
Нийт 109 100% 

20. Асуудлыг шийдвэрлэх үйл явцын хүрээнд Эхний гомдлоос нийт 32 гомдол гаргагч газаргүй
иргэн НЗДТГ-аас газар авах эсвэл түрээсийн орон сууцтай болох хувилбарыг сонгосон байдаг.
Нийслэлийн Засаг дарга 2020 оны 3-р сарын 25-нд газаргүй иргэдэд газар эзэмших эрх олгох тухай
А/421 (Хавсралт 3), A/422 (Хавсралт 4) тоот ерөнхий захирамжийг гаргасан бөгөөд улмаар Эхний
гомдлын 29 газаргүй гомдол гаргагчдад газар эзэмших гэрчилгээг олгох тухай A/675 (Хавсралт 5)
тоот захирамж 2020 оны 5-р сарын 19-нд гарчээ. Эдгээр иргэдэд газар эзэмших гэрчилгээг 2020 оны
9-р сард олгож дуусна. Нийслэлийн Засаг дарга 2020 оны 10-р сарын 21-нд “Улаанбаатар хотын гэр

12 Ганцаарчилсан хэлэлцээрийн тохиролцооны талаарх тойм  
13 Эдгээр 4 гомдол гаргагчийн хүсэлтээр, тэднийг төслийн нөлөөлөлд өртөхөөс зайлсхийж замын трассыг шилжүүлснээр 
эдгээр өрхүүд сэтгэл ханамжтай үлдсэн юм. Энэхүү тохиролцоог баримтжуулж хурлын тэмдэглэл хөтөлсөн бөгөөд 
хурлын тэмдэглэлд бүх оролцогчид гарын үсэг зурсан, улмаар ТХН төслийн нөлөөлөлд өртөхгүй болсон талаарх 
мэдэгдлийг бичгээр эдгээр 4 өрхөд өгсөн болно. 

14 2018 оны 7-р сарын 2-нд гарын үсэг зурсан Гомдлыг шийдвэрлэх ерөнхий тохиролцоо болох Санамж Бичиг. 
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хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр”-ийн газар чөлөөлөлтөнд өртсөн эхний 
Гомдлоос үлдсэн 1 гомдол гаргагч газаргүй иргэнд газар эзэмших эрх олгох тухай А/1214 (Хавсралт 
6) тоот захирамжийг гаргажээ. Таван газаргүй гомдол гаргагч иргэн түрээслээд өмчлөх хэлбэрээр
орон сууцтай болох хувилбарыг сонгосон бөгөөд 2020 оны 10-р сарын 2-нд АХБ-нд илгээсэн албан
захидалд дурдсанчлан Нийслэлийн Орон Сууцны Корпораци (НОСК) болон ТХН эдгээр иргэдийн
орон сууцтай болох асуудлыг хариуцан ажиллана. Хүснэгт 2-ыг үзнэ үү.

Хүснэгт 2: Газрын эзэнтэй нэг хашаанд амьдарч байсан газаргүй тусдаа өрхийн 
гомдол гаргагчдын тухай мэдээлэл 

Description No. 

Нөлөөлөлд өртсөн эд хөрөнгийн нөхөн олговор авч зохих газартай 
болсон газаргүй гомдол гаргагч (газрын эзэнтэй нэг хашаанд 
амьдарч байсан тусдаа өрх) 

30 

Газрын оронд түрээсийн орон сууцтай болох хувилбарыг сонгож 
зөвшөөрсөн газаргүй гомдол гаргагч (газрын эзэнтэй нэг хашаанд 
амьдарч байсан тусдаа өрх) 

5 

Нийт 35 
Гомдол гаргаагүй боловч Асуудлыг шийдвэрлэх үйл явцын 

үр өгөөжийг хүртсэн газаргүй өрх  

Нэг хашаанд хамт амьдарч байсан газрын эзний гомдлыг 
барагдуулах үйл явцад нөлөөлөлд өртсөн эд хөрөнгийн нөхөн 
олговор авч зохих газартай болсон гомдол гаргагч бус газаргүй 
өрх  

14 

Нэг хашаанд хамт амьдарч байсан газрын эзний гомдлыг 
барагдуулах үйл явцад газрын оронд түрээсийн орон сууцтай 
болох хувилбарыг сонгож зөвшөөрсөн гомдол гаргагч бус 
газаргүй өрх  

2 

Нийт 16 

21. Эхний гомдлын асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр ТТЗГ-т илгээсний дараа төслийн нөлөөлөлд
өртсөн иргэдийн амьжиргаа, бизнесийн орлогын алдагдалтай холбоотой асуудлуудыг шийдвэрлэх
зорилгоор жижиг хэмжээний техникийн туслалцаа (ЖХТТ) хөтөлбөрийг АХБ-ны төслийн баг
боловсруулсан байдаг. Гэр хорооллын иргэдийн Амьжиргааг Дэмжих Хөтөлбөр (ГХИАДХ) ЖХТТ
хөтөлбөрийг төслийн газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлтэнд өртсөн ядуу, эмзэг бүлгийн
өрхүүдэд дэмжлэг үзүүлэх зорилготой. ТХН ба НЗДТГ-ын иргэдийн амьжиргааг нөхөн сэргээх,
сайжруулах чиглэлээр хэрэгжүүлж буй бусад параллель хөтөлбөртэй хамт ГХИАДХ-г хэрэгжүүлсэн
байна. ТХН ба НЗДТГ-ын иргэдийн амьжиргааг нөхөн сэргээх, сайжруулах үйл ажиллагааг хэрхэн
сайн хийж болохыг туршин харуулахыг ГХИАДХ зорьжээ. Тус хөтөлбөр нь Төслийн нийгэм, эдийн
засгийн судалгаагаар өмнө нь тогтоогдсон төслийн нөлөөлөлд өртсөн ядуу, эмзэг бүлгийн хүн амд
чиглэсэн болно. АХБ-ны төслийн баг, ЖХТТ хөтөлбөрийн зөвлөхүүд, ТББ, ТХН-ийн хооронд
амьжиргааг нөхөн сэргээх чиглэлээр ЖХТТ хөтөлбөрөөс ямар зорилго, үр дүн хүлээх тараах
хэлэлцэх хамтарсан уулзалтуудыг зохион байгуулж, ЖХТТ хөтөлбөрийн тайланд тусгасан
зөвлөмжийн дагуу төслийн нөлөөлөлд өртсөн иргэдийг илүү хамруулахын тулд амьжиргааг дэмжих
хөтөлбөрийг дахин томоохон цар хүрээтэй хэрэгжүүлэхээр тохиролцов.15

22. Амьжиргааг дэмжих жижиг хэмжээний хөтөлбөрийн зорилго нь тухайн өрхийн хэрэгцээг
нарийвчлан үнэлсэний үндсэн дээр хэрэгцээнд нь нийцсэн, зохистой, тогтвортой амьжиргааг
дэмжих арга хэмжээг нэвтрүүлэхэд чиглэж байв. Иргэдийн оролцоог хангасан, чанарын үзүүлэлтэд
чиглэсэн судалгааны аргыг ашиглаж тухайн айл өрхийн онцлог хэрэгцээнд нийцүүлэн амьжиргааг

15 Бүх талууд ЖХТТ хөтөлбөрийн судалгаа, тайланд санал зөвлөмж өгсөн байдаг. 
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дэмжих үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулсан байна. Хөтөлбөрийн хүрээнд нөлөөлөлд 
өртсөн иргэдэд үзүүлсэн амьжиргааг дэмжих үйл ажиллагааны төрөл, хэмжээ харилцан адилгүй 
байв. Тухайн өрхөд үзүүлэх амьжиргааг дэмжих үйл ажиллагааны төрөл, хэлбэрийг тухайн өрхийн 
гишүүдтэй зөвшилцөн тэдний онцлог хэрэгцээнд тулгуурлан боловсруулсан байна. Мөн тухайн 
нөлөөлөлд өртсөн иргэн тус хөтөлбөрт хамрагдах сонирхол, хүсэл эрмэлзлэлтэй эсэх, төрийн бусад 
байгууллагаас авч буй дэмжлэг зэрэг бусад хүчин зүйлсийг харгалзан үзжээ. Амьжиргааг дэмжих 
хөтөлбөрийн хүрээнд тухайн өрхөд шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах, бизнес эрхлэх 
чиглэлээр зөвлөмж өгөх зэргээр хөдөлмөр эрхлэх чадварыг дээшлүүлэх, ур чадварыг нэмэгдүүлэх, 
тухайн өрхийн бизнесийг өргөжүүлэхэд анхаарчээ. Ихэнх эмзэг бүлгийн өрхүүд ажил эрхлэх 
чадвараа дээшлүүлэх, эсвэл өрхийн бизнес эрхлэх шинэ ур чадвар эзэмших зорилгоор мэргэжлийн 
сургалтанд хамрагджээ. Өрхийн бизнес эрхэлдэг ихэнх иргэд ажлын бүтээмжээ нэмэгдүүлэхэд 
туслах тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслээ шинэчилж, бизнесийн менежментийн мэдлэгээ сэргээх 
шаардлагатай сургалтанд хамрагджээ.  

23. Эхний гомдлын хүрээнд ЖХТТ хөтөлбөрт 16 гомдол гаргагч хамрагдаж үр өгөөжийг нь
хүртсэн байдаг. ЖХТТ хөтөлбөр хамрагдсан зарим гомдол гаргагчид өөрсдийн гомдлыг
барагдуулсан үйл явц болон ЖХТТ хөтөлбөрт хамрагдсан сэтгэгдлээсээ хуваалцсан болно. Энэ
талаар Хавсралт 7-аас дэлгэрүүлж үзнэ үү.

24. ТТЗГ нь 2018 оны 11-р сард бүх талуудтай хэлэлцсэний үндсэн дээр эхний гомдлын
асуудлыг шийдвэрлэх үе шат буюу асуудлыг шийдвэрлэх тохиролцоонд хүрч дууссан гэж үзсэн
бөгөөд Төслийн Тусгай Зохицуулагчийн Асуудлыг Шийдвэрлэх тохиролцоонд хүрсэн тухай
Тайланг16 2019 оны 1-р сарын 7-нд англи ба монгол хэлээр эцэслэн боловсруулж танилцуулсан
байдаг.

25. Гомдол гаргагчидтай хийсэн хэлэлцүүлгийн үеэр авсан нөхөн төлбөртөө сэтгэл хангалуун
байгаагаа хэд хэдэн гомдол гаргагчид илэрхийлсэн бөгөөд тухайн нөхөн төлбөрийг шинэ орон сууц
худалдан авах гэх мэтээр зарцуулж алдагдлаа нөхөж чадсан гэдгээ илэрхийлсэн. Асуудлыг
шийдвэрлэх бүхий л үйл явц болон бүх оролцогч талуудын түншлэл, ялангуяа ТХН гомдол
гаргагчидтай бүтээлчээр, харилцан тохиролцож ажилласанд талархаж байгаагаа илэрхийлсэн.
Уулзалтын үеэр Оюу Толгой Хяналт ТББ-ын Тэргүүн цаашид гомдол хүсэлтийг хүлээн авч
барагдуулдаг механизмын (ГБМ) ажиллагааг бэхжүүлэх шаардлагатайг цохон тэмдэглээд ГБМ-ын
систем тогтолцоо, үйл явц, алхамуудыг шинжилж, гомдлыг барагдуулдаг ажилчдын чадавхийг
бэхжүүлэхийг хүсэв. Үүний дагуу ТТЗГ болон АХБ-ны төслийн баг холбогдох төслийн ГБМ-ын
талаар тусгайлан кейсийн судалгаа хийж тусад нь хэвлүүлэн гаргахаар бэлтгэж байна.

26. Төслийн Тусгай Зохицуулагчийн Мониторингийг Тайланг17 2019 оны 7-р сарын 8-нд мөн
англи ба монгол хэлээр боловсруулж нийтэд танилцуулсан байдаг.  Улмаар ТТЗГ нь эхний гомдлыг
шийдвэрлэхээр тохиролцсон ажлуудын ахицыг мониторингийн үүрэгтэй үргэлжлүүлэн хянаж,
шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт хэлэлцээрийг зуучлан чиглүүлж ажиллалаа.

B. Хоёр дахь гомдол

27. ТТЗГ нь 2019 оны 3-р сарын 29-нд төслийн нөлөөлөлд өртсөн Сэлбэ дэд төвийн дулааны
станцын барилгын талбай болон далангийн орчимд амьдардаг нийт 39 иргэдээс хоёр дахь гомдлыг
(Хоёр дахь гомдол) хүлээн авсан байдаг. Эхний гомдол гаргасан нөлөөлөлд өртсөн иргэдийг
төлөөлж ажиллаж байсан ОТ Хяналт ба Зургаан Буудлын Иргэдийн Эрх Ашгийг Хамгаалах ТББ-
ууд гомдол гаргагчдыг төлөөлж гомдлыг бичсэн байдаг. Хоёр дахь гомдолд газар болон эд
хөрөнгийн үнэлгээ, амьжиргааг нөхөн сэргээх, нийгмийн үйлчилгээ авах хүртээмж боломж
алдагдсан зэрэг асуудлыг хөндсөн байв. ТТЗГ нь тус гомдлыг шалгуурыг хангасан гомдол хэмээн

16 https://www.adb.org/who-we-are/accountability-mechanism/problem-solving-function/complaint-registry-year 
17 https://www.adb.org/who-we-are/accountability-mechanism/problem-solving-function/complaint-registry-year 
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үзэж Гомдол гаргагчид, НЗДТГ, ТББ, ТХН-тэй зөвшилцөн эхний гомдлыг шийдвэрлэх үйл явцтай 
нэгтгэн шийдвэрлэхээр тохиролцсон болно. Хүснэгт 3-ыг үзнэ үү. 

Хүснэгт 3: Хоёр дахь Гомдлын асуудлыг шийдвэрлэсэн байдал 

Тайлбар Тоо % 

Гомдол гаргагчийн талд шийдвэрлэж, нөхөн олговрын 
төлбөр төлсөн 

35 89.7% 

Гомдол гаргагч нь төслийн нөлөөлөлд өртөөгүй иргэн болох 
нь тогтоогдсон 

4 10.3% 

Нийт 39 100% 

28. Эхний гомдлын нэгэн адил ТТЗГ нь хоёр дахь гомдлын Гомдол гаргагчдад зориулж зөрчил
маргааныг ойлгох, харилцаа холбооны ур чадвар, хэлэлцээрт бэлтгэх, хэлэлцээрт багаар оролцох
гэх мэт асуудлаар чадавх бэхжүүлэх анхан шатны сургалтыг гомдол гаргагч тус бүртэй
ганцаарчилсан хэлэлцээрийг эхлүүлэхээс өмнө явуулсан болно. Нэг Гомдол гаргагчтай хийсэн
хэлэлцээр нэгээс 11 удаагийн уулзалтаар уулзаж эцсийн тохиролцоонд хүрсэн байна. Хоёр дахь
гомдлын хүрээнд хамгийн сүүлийн Гомдол гаргагчтай хийсэн хэлэлцээр 2020 оны 7-р сарын 9-нд
дууссан болно.

29. Хоёр гомдлын хувьд газрын эзэнтэй нэг хашаанд амьдарч байсан газаргүй тусдаа өрхийн
нийт 17 гомдол гаргагч байснаас 14 нь НЗДТГ-аас газар эзэмших гэрчилгээ бүхий газар авах
сонголтыг хийсэн бол 3 нь газрын оронд түрээсийн орон сууцтай болох хувилбарыг сонгохоор
зөвшөөрсөн байна. Дэлгэрэнгүйг Хүснэгт 4-өөс үзнэ үү.

Хүснэгт 4: Газрын эзэнтэй нэг хашаанд амьдарч байсан газаргүй тусдаа өрхийн 
гомдол гаргагчдын тухай мэдээлэл 

Тайлбар Тоо 

Нөлөөлөлд өртсөн эд хөрөнгийн нөхөн олговор авч 
зохих газартай болсон газаргүй гомдол гаргагч (газрын 
эзэнтэй нэг хашаанд амьдарч байсан тусдаа өрх) 

14 

Газрын оронд түрээсийн орон сууцтай болох хувилбарыг 
сонгож зөвшөөрсөн газаргүй гомдол гаргагч (газрын 
эзэнтэй нэг хашаанд амьдарч байсан тусдаа өрх) 

3 

Нийт 17 

Нэмэлт мэдээлэл 

Нэг хашаанд хамт амьдарч байсан газрын эзний гомдлыг 
барагдуулах үйл явцад нөлөөлөлд өртсөн эд хөрөнгийн 
нөхөн олговор авч зохих газартай болсон гомдол гаргагч 
бус газаргүй өрх  

6 

30. Газар, үл хөдөлөх хөрөнгийн нөхөн олговорт нэмэлт нөхөн төлбөр төлөх, газрын эзний
хашаанд тусдаа өрхөөр амьдарч байсан газаргүй 14 өрхөд газар олгохтой холбоотой олон тооны
захирамжийг Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч гаргасан байдаг. Үүнд:

• Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч 2019 оны 7-р сарын 4-нд
Сэлбэ, Баянхошуу дэд төвийн хүрээнд баригдах авто зам, инженерийн шугам сүлжээний
нөлөөлөлд өртсөн 473 иргэний шилжилтийн үеийн дэмжлэг, газар, үл хөдлөх хөрөнгийн
зөрүү нөхөх олговорт нийт 3,134,991,240 төгрөг олгох захирамж гаргаснаар нөлөөлөлд
өртсөн иргэд нэмэлт нөхөх олговрыг хүлээн авсан байна.

• Нийслэлийн Засаг Даргын Хөгжлийн Бодлогын асуудал хариуцсан Нэгдүгээр Орлогч
2019 оны 9-р сарын 20-нд “Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө
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оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр”-ийн бүтээн байгуулалтын нөлөөлөлд өртөж, газар 
чөлөөлсөн 253 газрын эрхгүй өрхүүдэд газар олгох эсвэл зорилтот бүлгийн орон сууц 
санал болгох зэрэг боломжит хувилбаруудыг баталгаажуулж, тухайн иргэдтэй 
зөвшилцөн сонгосон хувилбаруудыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулахыг ТХН-д 
даалгасан байна.  

• Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны 4-р сарын 11-ний өдрийн А/287 тоот захирамжийн
хавсралтын Нийслэлийн Өмчийн ашиглалт, удирдлагын газарт холбогдох жагсаалтыг
“2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 23, 26, 30, 34, 42, 43, 44, 51, 52, 54, 59, 69, 70, 72, 73, 81, 88,
91, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 102, 104, 106” дахь хэсгийг тус тус хүчингүй болгон, эдгээр 36
байршилд “Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих
хөтөлбөр”-ийн газар чөлөөлөлтөнд өртсөн иргэдэд газар эзэмшүүлэх үйл ажиллагааг
зохион байгуулахыг даалгасан Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 2020 оны 3-р сарын
25-нд гарсан байна.

• Газаргүй иргэдийн дийлэнх нь сонгож суурьшихаар болсон Морингийн Даваа гэх газарт
цахилгаан дамжуулах шугам сүлжээг шинээр суурилуулах Төслийн ажил 2020 оны 9-р
сард хийгдэж дууссан байна.

• Нийслэлийн Засаг дарга 2020 оны 5-р сарын 19-нд “Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг
хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр”-ийн газар чөлөөлөлтөнд өртсөн 144
иргэдэд газар эзэмших эрх олгох тухай захирамж гарсан байна. Нийслэлийн Газар
Зохион Байгуулалтын Алба 2020 оны 9-р сард эдгээр иргэдэд газар эзэмших гэрчилгээг
бичиж олгох ажлыг үргэлжлүүлэн хийж байна.

• Нийслэлийн Засаг дарга 2020 оны 10-р сарын 21-нд “Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг
хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр”-ийн газар чөлөөлөлтөнд өртсөн
үлдсэн 15 гомдол гаргагч иргэдэд газар эзэмших эрх олгох тухай А/1214 тоот захирамж
гарсан байна.

• Газар эзэнтэй нэг хашаанд тусдаа өрхөөр амьдарч байсан газаргүй өрхүүдэд газрын
оронд түрээсийн орон сууцтай болох хувилбарыг санал болгосон бөгөөд гурван газаргүй
өрх түрээсийн орон сууцтай болохыг хувилбарыг сонгосон болно. Асуудлыг
шийдвэрлэх үйл явцын хүрээнд Нийслэлийн Орон Сууцны Корпораци (НОСК)
түрээслээд-өмчлөх дор дурдсан ерөнхий шалгуурыг гомдол гаргагчдад санал болгохоор
талууд тохиролцсон болно. Түрээсийн орон сууцны дэлгэрэнгүй шалгуурын асуудлыг
НОСК хариуцаж иргэдтэй хэлэлцэн ажиллана:

§ Иргэний орлогоос хамаарч эргэн төлөлтийг чадварыг тодорхойлох.
§ Энгийн түрээсийн орон сууцны түрээсийн төлбөр сард 1кв метр нь 6000 төгрөг

байх
§ Төлбөрийг жил жилд нь төлөх.
§ Түрээслээд-өмчлөх хэлбэрийн зээлийн эргэн төлөлтийн дээд талынх нь хугацаа

10 жил. Одоо засгийн газраас 5 жилийн хугацаа өгч байгаа. Үүнийг сунгуулах
талаар ажиллаж байгаа.

§ Иргэний орлогыг НОСК өөрсдөө тодорхойлно.
§ Иргэд урьдчилгаа төлбөр төлж болно. Энэ нь иргэдийн хувьд нээлттэй.

Урьдчилгаа төлбөр төлсөн нь түрүүлж байраа сонгодог зарчимтай явдаг.
§ Орлогын 40%-ийг орон сууцны төлбөрт төлөх чадвартай байх.
§ Түрээслээд-өмчлөх хэлбэрийн хувьд түрээс тухайн иргэний орлогоос хамаарч

380 мянгаас - 1 сая төгрөг төлнө. Энэ нь 5 жил хугацаатай төлөх жишээ. Хэрэв
хугацааг 10 жил болгох, урьдчилгаа төлбөр төлбөл сард төлөх төлбөр үүнээс
багасна.

§ Хэтэрхий өндөр шалгуур тогтоовол тэнцэхгүй учраас төслийн нөлөөлөлд өртсөн
газаргүй иргэдэд тусгайлсан хатуу заалт заахгүй байх.

31. Санамж бичигт газар эзэмших сонголт хийсэн иргэдэд Төслөөс тухайн газарт нь эко
жорлонгийн байгууламжаар хангах тухай тусгажээ. ТХН нь АХБ-ны санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр
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шинээр газартай болсон айл өрхүүдэд эко жорлонгийн байгууламжийг нийлүүлэн суурилуулах 
ажлыг гүйцэтгэх гэрээт нийлүүлэгчийг өрсөлдөөнт сонгон шалгаруулалтаар сонгож гэрээ 
байгуулсан байна. Шинэ газартаа нүүж суурьсан эхний хэсэг өрхүүд 2020 оны 10-р сард эко 
жорлонгийн байгууламжаа хүлээн авах ажээ.18   

32. Одоо хэрэгжиж буй Амьжиргааг дэмжих хоёр дахь техникийн туслалцааны хөтөлбөрт хоёр
дахь гомдлын хүрээнд 9 гомдол гаргагч хамрагдаж үр өгөөжийг нь хүртэж байна. Амьжиргааг
дэмжих хоёр дахь хөтөлбөрт хамрагдсан зарим гомдол гаргагчид өөрсдийн гомдлыг барагдуулсан
үйл явц болон амьжиргааг дэмжих хөтөлбөрт хамрагдсан сэтгэгдлээсээ хуваалцсан болно. Энэ
талаар Хавсралт 8-аас дэлгэрүүлж үзнэ үү.

III. СУРГАМЖ

33. ТТЗГ-ын зуучлан чиглүүлэгчийг газар дээр нь тогтмол томилон ажиллуулсан нь оролцогч
талуудын хооронд бүтээлч яриа хэлэлцээрийг явуулахад чухал үүрэгтэй байв. Ингэснээр гомдол
гаргагчид шаардлагатай үед тэднийг сонсож, туслах чиглүүлэгч байгаа гэсэн итгэл үнэмшилтэй
болсон ба ялангуяа тухайн өрх бүрийн гомдлыг ганцаарчилсан хэлэлцээрээр шийдвэрлэх тогтсон
системтэй арга замыг бий болгож чадлаа.

34. Гомдол гаргагчдад зөвлөж, дэмжлэг туслалцаа үзүүлж ажилласан хоёр төрийн бус
байгууллага нь гомдол гаргагчдыг нэгдмэл болон хувь хүний асуудлаа зөв дэвшүүлэх, өөрсдийн эрх,
асуудлыг шийдэх сонголтуудын талаарх илүү сайн ойлголттой болоход тэднийг чадавхжуулсан.
Түүнчлэн шинээр тулгамдаж буй асуудлуудыг ТТЗГ-ын анхааралд хүргэх, ингэснээр асуудлыг цаг
тухайд нь даруй шийдвэрлэх боломжийг бүрдүүлэхэд ТББ-ууд ихээхэн чухал үүрэгтэй байлаа.

35. ТТЗГ-т ирүүлсэн хоёр гомдол нь оролцогч талуудын хооронд тогтмол харилцан хэлэлцэх,
итгэлцлийг бэхжүүлэхэд хувь нэмэр оруулав. Мөн оролцогч талууд хоорондоо харилцан ойлголцож,
нийтлэг шийдлийг эрэлхийлэн хэлэлцэхэд харилцааны ур чадварын ач холбогдлыг ойлгоход нь
тусаллаа. Түүнчлэн иргэдийн гомдлыг үр дүнтэй шийдвэрлэх нь чухал ач холбогдолтойг харуулав.
“ТТЗГ-ын асуудлыг шийдвэрлэх явцад бүх оролцогч талууд бүтээлчээр оролцож, асуудлыг
шийдвэрлэхээр тохиролцсон ажлуудыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулсан” гэж дурджээ.
Оролцогч талуудын оролцоо тэгш байх ёстой бөгөөд ТТЗГ-ын зуучлан чиглүүлэгчийг ажиллуулсан
нь оролцогч талуудын хоорондын харилцаа холбоог сайжруулахад тусалсан байна.

36. Хоёр дахь гомдлын асуудлыг шийдвэрлэх үйл явцыг эхний гомдлын асуудлыг шийдвэрлэх
үйл явцтай нэгтгэсэн тул оролцогч талуудын хоорондын маргаантай асуудлыг шийдвэрлэхэд ижил
арга, зарчмуудыг үндэслэснийг харгалзан ТТЗ нь хоёр гомдлын хувьд нэгдсэн эцсийн тайланг
танилцуулахаар шийдэв. Энэхүү хоёр жилээс дээш хугацаанд өрнөсөн үйл явцын хүрээнд суралцсан
зарим сургамжийн талаар энд дурдав.

37. Нийслэлийн Засаг дарга болон НЗДТГ-ын дээд болон дунд шатны удирдлага өөрчлөгдсөн
нь талуудын хоёр гомдлыг шийдвэрлэхийн тулд өмнө тохиролцсон санамж бичигт заасан ажлуудыг
хэрэгжүүлэх үйл явцыг тасалдуулж, удаашруулахад нөлөөлсөн байдаг. Тухайн санамж бичгийг
яагаад байгуулсан, хийхээр тохирсон ажлуудыг яагаад хэрэгжүүлэх болсон, ямар чухал ач
холбогдолтой болохыг шат шатны удирдлагад дахин тайлбарлаж ойлгуулах, тэднээр зөвшөөрүүлэх,
батлуулах, санамж бичигт заасан ажлуудыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэхэд тэдний дэмжлэгийг
үргэлжлүүлэн авах, холбогдох удирдамж захирамжийг гаргуулах зэрэгт илүү их хугацаа зарцуулсан
юм. Нийслэлийн одоогийн удирдлага талуудын хийхээр тохирсон ажлуудыг хэрэгжүүлэхийг
дэмжиж ажиллахаа илэрхийлсэн юм. Ийм томоохон хэмжээний гомдлыг барагдуулахын тулд
асуудлыг шийдвэрлэх үйл явцын турш удирдах ажилтан, шийдвэр гаргагчдын дэмжлэгийг авч,

18 ТХН нь эко жорлонгийн байгууламж нийлүүлэх гэрээт байгууллагатай 2020 оны 10-р сарын 1-нд гэрээ байгуулсан 
бөгөөд тус гэрээг 2020 оны 11-р сарын 5-нд НЗДТГ баталгаажуулжээ. 
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зохих захирамж, батламжийг гаргуулахын тулд хангалттай цаг хугацаа зарцуулж, тогтмол хяналт, 
яриа хэлэлцээр хийх нь чухал ач холбогдолтой байсан нь бидний хувьд сургамж боллоо. Зүүн Азийн 
Бүсийн Газрын удирдлагын дэмжлэг, шийдвэр гаргагчидтай хийсэн яриа хэлэлцээр, АХБ-ны 
төслийн багийн олон удаагийн хяналт мониторингийн ажлын айлчлал, санамж бичигт заасан ажлыг 
хэрэгжүүлэхэд ТХН-тэй нягт хамтран ажилласан зэрэг нь эдгээр гомдлыг амжилттай шийдвэрлэн 
хаахад чухал үүрэг гүйцэтгэлээ. 

38. Төслийн нөлөөлөлд өртсөн иргэдтэй харилцах харилцааны ур чадварыг сайжруулах,
иргэдийн өргөдөл гомдлыг бүтээлчээр шийдвэрлэх тухай чадавх бэхжүүлэх сургалтыг төсөл
хэрэгжүүлэгч байгууллагуудын ажилтнууд, зөвлөхүүд зэрэг бүхий л оролцогч талуудад тогтмол
явуулах нь оролцогч талуудын хооронд харилцан мэдээлэл солилцоог сайжруулж, үл ойлголцлыг
бууруулах боломжийг олгоно. ТТЗГ-аас зохион байгуулсан Харилцааны ур чадвар, гомдлыг
барагдуулах арга барилын талаарх чадавх бэхжүүлэх сургалтанд хамрагдсан төрийн байгууллагын
оролцогчдоос ирүүлсэн санал хүсэлтийн дагуу гомдол гаргагчдын асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд
хийхээр тохирсон ажлуудыг хэрэгжүүлэхийн тулд чадавх бэхжүүлэх ийм сургалт, семинарт
шийдвэр гаргах түвшний, төслийн удирдлагын баг ажилтнуудыг хамруулах нь чухал. Ингэснээр
удирдлагын түвшинд асуудлыг шийдвэрлэх үйл явцыг илүү сайн ойлгон дэмжих, ялангуяа төслийн
түвшний ГБМ-ийг ойлгох, иргэдийн гомдлыг үр дүнтэй, нэн даруй шийдвэрлэхийн ач холбогдлыг
мэдрүүлэх, гомдлыг шийдвэрлэхгүй хойшлуулсны улмаас үүсч болох үр дагаврыг ойлгуулахад
чухал ач холбогдолтой юм.

39. Нөлөөлөлд өртсөн иргэдийн гомдол нь төслийн хэрэгжилт, үр дүнд нөлөөлдөг гэсэн нийтлэг
ойлголттой болсноор эдгээр гомдлууд нь Нийслэлийн Газар Зохион Байгуулалтын Газар, ТХН зэрэг
байгууллагуудын хоорондын яриа хэлэлцээр, хамтын ажиллагааг тодорхой хэмжээнд сайжруулсан
болно. Эд хөрөнгийн дахин үнэлгээ хийх, нэмэлт нөхөн олговор олгох зэрэг санамж бичигт заасан
ерөнхий тохиролцоо нь төслийн нөлөөлөлд өртсөн бусад бүх иргэдийн гомдлыг Нийслэлийн Газар
Зохион Байгуулалтын Албанд шилжүүлэлгүйгээр ТХН шийдвэрлэхэд тусласан юм.

40. Газар чөлөөлөх, нүүлгэн шилжүүлэх ажлын хэсэг, Нийслэлийн Газар Зохион Байгуулалтын
Алба болон бусад холбогдох ажилтнууд байсан ч төслийн хэрэгжүүлэгч байгууллага болон төслийн
нөлөөлөлд өртсөн иргэдийн хоорондын харилцаа тохиролцоо хөрөнгийн үнэлгээний компаниудаар
дамжин хийгджээ. Гэтэл хөрөнгийн үнэлгээний компаниуд нь төслийн нөлөөлөлд өртсөн иргэдтэй
харилцах мэдлэг чадавх хязгаарлагдмал, ихэнх ажилтнууд нь туршлагажиж яваа залуу ажилчидтай
байна. Харин хоёр гомдлыг ТТЗГ-т илгээснээс хойш ТХН, Газар Зохион Байгуулалтын Аланы
ажилчид иргэдтэй харилцах, мэдээлэх, харилцааны ур чадвараа ихээхэн сайжруулж, хүчин чармайлт
гарган ажиллаж байна. Аливаа гомдлыг цаг тухайд нь үр дүнтэй шийдвэрлэхийн тулд хүн ба
санхүүгийн хангалттай нөөцийг хуваарилах шаардлагатай болохыг ойлгосон нь бид бүгдэд сургамж
боллоо.

IV. ДҮГНЭЛТ БА ДАРААГИЙН АЛХАМ

41. Төслийн Тусгай Зохицуулагчийн Газрын чиглүүлэн зуучилсан АХБ-ны Хөндлөнгийн
Хариуцлагын Механизмын үйл явцад 170 өрхийг төлөөлсөн нийт 148 гомдол гаргагч, гомдол
гаргаагүй боловч гомдол гаргасан газрын эзний хашаанд тусдаа өрхөөр цуг амьдарч байсан газаргүй
иргэд, өрхийн гишүүд (510 орчим хүн) шууд хамрагдлаа. Гомдол гаргагчдын асуудлыг шийдвэрлэх
явцад нийгэм, байгаль орчин, санхүүгийн үр өгөөжтэй олон үр дүн гарснаас дурдвал гомдол
гаргагчдын:

• 86% нь анх санал болгосон газрын үнээс илүү өндөр үнээр нөхөн олговор авсан. Үлдсэн 14%
нь төслийн нөлөөлөлд өртөөгүй гэж тогтоогдсон буюу газар өвлөсөн, эсвэл санамж бичигт
тохиролцсоноос хамаагүй өндөр нөхөн олговрын багц шаардсан зэрэг шалтгаанаар газраа
өгөхөөс татгалзсан байна;
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• 80 орчим хувь нь эд хөрөнгөө дахин үнэлүүлж, анх санал болгосноос илүү өндөр нөхөн
олговор авсан;

• Газаргүй бүх өрхүүд өөрсдийн сонголтоос хамаарч газар эсвэл түрээслээд өмчлөх хэлбэрээр
орон сууцтай болох; ба

• Эмзэг бүлгийн гомдол гаргагчдын 25 өрх амьжиргаагаа нөхөн сэргээхэд дэмжлэг авсан.

42. Асуудлыг шийдвэрлэх үйл явцын нэгэн чухал ач холбогдолтой дайвар үр дүн бол СБ нь
зөвхөн гомдол гаргагчид төдийгүй төслийн нөлөөлөлд өртсөн бүх хүмүүсийн эд хөрөнгийн дахин
үнэлгээ хийх, нөхөн олговор олгох үйл явцад баримтлах ерөнхий зарчим болсноор төслийн
нөлөөлөлд өртсөн гомдол гаргаагүй 473 өрх нэмэлт нөхөн олговор, шилжилтийн үеийн дэмжлэг,
нүүх зардал зэргийг нэмж авсан явдал юм.

43. Гомдол гаргагчдын зөвлөх ТББ-ууд газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлтийн ерөнхий явц,
нөхөн олговор, ТТЗГ-ын гомдлын асуудлыг шийдвэрлэх үйл явцын талаарх гомдол гаргагчдын
сэтгэл ханамжийн судалгаа19 авчээ. Анхан шатны судалгаанд нийт 82 хүн хамрагдсан байна.
Судалгаанд хариулагчдын 53.25% нь "гомдлын асуудлыг шийдвэрлэх үйл явц үр дүнтэй байсан"
гэж хариулсан байдаг. Мөн 29.87% нь " сэтгэл хангалуун байна"; 15.58% нь "хангалттай"; 6.49% нь
"хангалттай үр өгөөж хүртэж чадаагүй" гэж хариулсан нь гомдол гаргагчдын дийлэнх хувь нь
гомдлыг барагдуулах үйл явцад сэтгэл хангалуун байгааг илтгэж байна.

44. Эхний гомдлыг хүлээн авсан өдрөөс хойш гомдлуудыг амжилттай шийдвэрлэж хаах тухай
тус эцсийн тайланг танилцуулах хүртэл 2.5 орчим жилийн хугацаа зарцуулжээ. (Хүснэгт 5)
Хэдийгээр энэ нь удаан үргэлжилсэн үйл явц мэт харагдаж байгаа ч Монгол орны эрс тэс уур
амьсгалын онцлогоос шалтгаалан өвлийн улиралд зарим ажлуудыг үргэлжүүлэх боломжгүй болдог.
Уур амьсгалын онцлогоос шалтгаалан нийтдээ 9 орчим сар алджээ. Монгол улсын хууль
тогтоомжийн дагуу газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлтийн үйл ажиллагааг жил бүрийн 9-р сарын
15-наас 5-р сарын 15-ны хооронд хийхийг хориглодог ба энэ хугацаанд буюу өвлийн тэсгэм хүйтэнд
барилга бүтээн байгуулалтын үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэх ёсгүй ажээ.

Хүснэгт 5: Гомдлыг шийдвэрлэсэн цаг хугацааны товчоон 

ГОЛ АЖЛУУД ГОМДОЛ НЭГ ГОМДОЛ ХОЁР 
Шалгуурыг хангасан болохыг мэдэгдсэн 
огноо 

2018 оны 3-р сарын 28 2019 оны 3-р сарын 29 

Хяналт үнэлгээний ажлын айлчлал 2018 оны 4-р сарын 27-
5-р сарын 3

- 

Тал тус бүртэй ганцаарчлан уулзаж 
зуучилсан 

2018 оны 4-7-р сар - 

Гомдол гаргагчдад зориулан чадавх 
бэхжүүлэх сургалт явуулсан 

2018 оны 4-р сар 2019 оны 4-р сар 

Гомдлын асуудлыг шийдвэрлэх ерөнхий 
санамж бичигт гарын үсэг зурсан 2018 оны 7-р сарын 2 
Гомдол гаргагчдын асуудал тус бүрээр 
өрх бүрийн хэлэлцээрийг чиглүүлж 
ажилласан 

2018 оны 6-9-р сар 2019 оны 5-р сар – 
2020 оны 7-р сар 

19 ГХХОДХТ-ийн газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлтийн үйл ажиллагаа, нөхөн олговор, ТТЗГ-ын гомдлын асуудлыг 
шийдвэрлэх үйл явцын талаар гомдол гаргагчдын сэтгэл ханамжийн судалгааг OT Хяналт болон Зургаан буудлын 
иргэдийн эрхийг хамгаалах ТББ-аас 2020 оны 8-р сард явуулжээ. ТББ-уудтай хийсэн нэгэн уулзалтын үеэр тус 
судалгааны урьдчилсан дүнг ТТЗГ-ын зуучлан чиглүүлэгчид танилцуулжээ. Тус урьдчилсан судалгааны мэдээллийг 
ТТЗГ-ын тайланд ашиглахыг ТББ-уудад зөвшөөрсөн байна. 
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Гомдол гаргагчдад газар, эд хөрөнгийн 
нөхөн төлбөрийг төлсөн  

2018 оны 9-р сар – 
2019 оны 3-р сар 

2019 оны 8-9-р сар 

Төслийн нөлөөлөлд өртсөн иргэдэд 
нэмэлт нөхөн төлбөр олгох Нийслэлийн 
Засаг Даргын захирамж гарсан  

- 2019 оны 7-р сар 

Газаргүй, гомдол гаргагчийн нэг хашааны 
айлуудтай тус бүрчлэн хэлэлцээрийг 
чиглүүлж ажилласан (газаргүй иргэдэд 
газар олгохтой холбоотой гарсан 
өөрчлөлтийн улмаас нэмэлт хэлэлцээр 
хийсэн) 

2019 оны 5-р сар – 
2020 оны 6-р сар 

2019 оны 10-р сар – 
2020 оны 7-р сар 

Газаргүй, гомдол гаргагчийн нэг хашааны 
айлуудад газар олгох тухай Нийслэлийн 
Засаг Даргын захирамж гарсан  

2020 оны 3-р сарын 25 
2020 оны 5-р сарын 19 

2020 оны 10-р сарын 21 

Олгосон шинэ газарт газаргүй гомдол 
гаргагчид нүүн суурьшиж эхлэсэн  

2020 оны хавар-зун 

ТТЗГ гомдлыг хаасан 2020 оны 10 сарын 23 
ТТЗГ=Төслийн Тусгай Зохицуулагчийн Газар 

45. Асуудлыг шийдвэрлэх үйл явцын үр дүн нь гомдол гаргагчид, тэднийг дэмжин зөвлөгч ТББ-
ууд, ТТЗГ, АХБ-ны төслийн баг, ТХН, НЗДТГ-ын хамтын хүчин чармайлт байлаа. Зарим
тохиолдолд ихээхэн сорилт бэрхшээлтэй тулгарч, гомдлыг шийдвэрлэх явцад тухайн нөхцөл
байдалд дасан зохицох шаардлагатай байсан ба олон зүйлээс сургамж авлаа. Асуудлыг шийдвэрлэх
үйл явцын эцэст гомдлыг хамтын хүчин чармайлтаар шийдвэрлэж, гомдол гаргагчдын аж байдлын
сайн сайхан байдлыг тодорхой хэмжээгээр ахиулсны зэрэгцээ Төслийн хэрэгжилтийг үргэлжлүүлэх
боломжийг олгож чадлаа.

46. Төслийг хэрэгжүүлэхийн тулд дараах асуудлаар төслийг хэрэгжүүлэгч байгууллага болон
АХБ хичээл зүтгэл гарган ажиллах нь нэн чухал. Үүнд: (i) Санамж бичигт заасан ажлуудыг
амжилттай хэрэгжүүлэх нөхцлийг бүрдүүлэх, түүнчлэн Хөтөлбөрийн дараагийн төслүүдийн
нөлөөлөлд өртсөн иргэд болон гомдол гаргаагүй бүх НӨИ-ийн асуудлыг ижил хэлбэрээр
шийдвэрлэх үндэслэл болгон ашиглахтай холбоотой Нийслэлийн Засаг Даргын зохих захирамжийг
гаргуулах; ба (ii) санамж бичгийн зүйл заалтын дагуу гомдлыг шийдвэрлэхтэй холбоотой
материаллаг болон материаллаг бус хариу арга хэмжээг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой төслийн загвар
дизайн, цар хүрээг өөрчлөх зэрэг болно.

47. Өргөдөл гомдлыг улам даамжруулж, хүндрүүлэхээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд бүх
талууд тухайн асуудалд хурдан хариу арга хэмжээ авах.

48. Нийслэлийн Засаг даргын гаргасан албан ёсны захирамжууд, гэрээлэгч байгууллагуудтай
байгуулсан гэрээ, хийхээр тохирсон ажлуудын гүйцэтгэсэн байдал болон ТХН, НЗДТГ, АХБ-ны
төслийн багийн илгээсэн бусад нотолгоо, баталгаажуулалт зэрэгт үндэслэн ТТЗГ нь гомдлын
асуудлыг шийдвэрлэх ажлуудын хэрэгжилтэнд мониторинг хийсний дараа эдгээр хоёр гомдлын
асуудлыг шийдвэрлэх зуучлан чиглүүлэх үйл ажиллагаан дахь оролцоогоо албан ёсоор дуусгавар
болголоо. АХБ-ны төслийн баг болон ТХН нь харилцан тохиролцсон үйл ажиллагааны хүрээнд
дараах амлалтын хэрэгжилтийг үргэлжлүүлэн хянах юм. Үүнд:

• Түрээслээд-өмчлөх хэлбэрээр түрээсийн орон сууцтай болох сонголт хийсэн найман
газаргүй өрхөд түрээсийн орон сууц олгох;

• Шинээр газартай болсон иргэдэд газар эзэмших гэрчилгээг үргэлжлүүлэн олгох;
• Амьжиргааг дэмжих хөтөлбөрт хамрагдах хүсэлт гаргасан гомдол гаргагчдад амьжиргааг

дэмжих үйл ажиллагааны дэмжлэгийг үргэлжлүүлэх; ба
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• Шинээр газартай болсон иргэд тухайн газар дээрээ суурьшсаны дараа эко жорлонгийн
байгууламжийн суурилуулж хүлээлгэн өгөх.

49. Короно вирусын цар тахлын улмаас улс орнуудын авч хэрэгжүүлж буй хорио цээр,
хязгаарлалтын арга хэмжээний улмаас ТТЗГ нь эдгээр гомдлуудыг хаах ажлын айлчлалыг 2020 онд
хийх боломжгүй боллоо. Гэвч тус тайлангийн 48-р зүйлд заасан ажлын хэрэгжилтийн ахицыг хянах
гомдол хаасны дараах хяналтын ажлын айлчлалыг ТТЗГ 2021 онд хийх болно. АХБ-ны төслийн баг
төслийн хуваарьт хяналтын хүрээнд гомдлыг барагдуулах санамж бичигт заасан ажлуудын
хэрэгжилтийг цаашид үргэлжлүүлэн мониторинг хийх юм.

50. Тус эцсийн тайлангаас гадна АХБ-ны Хариуцлагын Механизмын Бодлого, Мэдээллийн
Хүртээмжийн талаарх Бодлогын дагуу ТТЗГ-ын эдгээр гомдлуудыг шийдвэрлэсэн үйл
ажиллагаатай холбоотой олон нийтэд нээлттэй танилцуулсан бусад баримт бичгүүд (Хүснэгт 6)
болон богино хэмжээний видеог холбогдох линкээс үзэж танилцах боломжтой.

Хүснэгт 6: Олон нийтэд нээлттэй танилцуулсан холбог баримт бичгийн жагсаалт 

Баримт бичгийн нэр Линк 
Хяналт ба Үнэлгээний Тайлан 
2018 оны 8-р сарын 31 

Англи 
Монгол 

Асуудлыг Шийдвэрлэсэн тухай Тайлан 
2019 оны 1-р сарын 7 

Англи 
Монгол 

Мониторингийн Тайлан 
2019 оны 7-р сарын 8 

Англи 
Монгол 
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1. Гомдлыг Барагдуулах Ерөнхий Санамж Бичиг
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Нийслэлийн Засаг Даргын Захирамж A/677
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Нийслэлийн Засаг Даргын Захирамж A/421
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Нийслэлийн Засаг Даргын Захирамж A/422
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Нийслэлийн Засаг Даргын Захирамж A/675
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Нийслэлийн Засаг Даргын Захирамж A/1214
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ЖИЖИГ ХЭМЖЭЭНИЙ ТЕХНИКИЙН ТУСЛАЛЦААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮР 
ӨГӨӨЖИЙГ ХҮРТСЭН ЗАРИМ ГОМДОЛ ГАРГАГЧДЫН ТУХАЙ (ГОМДОЛ НЭГ)

Равзаны БАТТУЛГА & Равзаны САРАН, Гомдол гаргагчид 

Тэд ах дүү хоёр бөгөөд одоо хоорондоо ойролцоо амьдардаг. Өөрсдийн гомдлыг шийдвэрлэсэн 
байдал болон ЖХТТ-ны хөтөлбөрт хамрагдсан байдалдаа тэд хоёул сэтгэл хангалуун байсан юм.  

Р. Баттулга өөрийн хашаандаа төрөл бүрийн хүнсний ногоо тариалдаг бөгөөд түүний 
үйлчлүүлэгчид ногооны талбай дээрээс нь хүнсний ногоо худалдан авахаар ирдэг ажээ. Орлого нь 
нэмэгдсэнд тэр баяртай байдаг гэв.   

Нөхөн олговорын мөнгөөрөө тэрээр гомдол гаргагч дүү Р. Саранд энэ байшинг барьж өгчээ. 
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ЖХТТ хөтөлбөрийн хүрээнд Р. Баттулга Хүлэмжний сургалтанд хамрагдсан бөгөөд одоо 2 
хүлэмжиндээ хүнсний нарийн ногоо тариалдаг байна.   

Даваагийн ЭНХ-АМГАЛАН, Гомдол гаргагч 

Нөхөн олговрын мөнгөөрөө тэрээр хотын төвд ойрхон Баянзүрх дүүргийн 13-р хороололд 2-өрөө 
байр худалдан авчээ. ЖХТТ хөтөлбөрийн хүрээнд тэрээр нягтлан бодох бүртгэлийн ур чадварын 
сургалтанд амжилттай хамрагдаж төгсчээ.  

Д. Энх-Амгалан дараах талархлыг бичиж ирүүлжээ. 
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A. АГИБОДЬ (Болдмаагийн нөхөр), Гомдол гаргагч

Агибодь бол сийлбэрчин. Нөхөн олговрын мөнгөөрөө тэрээр энэ мужааны цехийг барьжээ. 
Нэгдүгээр давхарт нь түүний мужааны цех, 2-р давхарт нь түүний эгчийн оёдлын цех бий. Энэ 
цехээрээ үйлчлүүлэгчиддээ үйлчилдэг ажээ.  

Агибодь Амьжиргааг дэмжих ЖХТТ хөтөлбөрийн үр өгөөжийн хүртэж, модоор илүү олон төрөл 
бүрийн бүтээгдэхүүн хийх боломжийг олгосон тоног төхөөрөмж авчээ. Тэрээр тус машин нь 
хөдөлмөрийг хөнгөвчилж, бүтээмжийг нэмэгдүүлдэг гэв.   

Ганбатын ЭНХТУЯА, Гомдол гаргагч 

Нөхөн олговрын мөнгөөрөө Г. Энхтуяа нь Сонгино Хайрхан дүүргийн Москва хороололд 2-өрөө 
байр худалдан авчээ. ЖХТТ хөтөлбөрийн хүрээнд тэрээр Хөдөлмөрийн Аюулгүй Байдал, Эрүүл 
Мэндийн Мэргэжилтний ур чадварын сургалтанд амжилттай хамрагдаж төгсчээ. Энхтуяа нь 
гомдлыг барагдуулах үйл явцад идэвхтэй оролцож, дуу хоолойгоо илэрхийлж байсан гомдол 
гаргагчдын нэг юм. Амьжиргаа нь сайжирч, дахин түүхий нүүрс түлж, ус зөөх шаардлагагүй 
болсонд тэр баяртай байдаг гэв. 
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Тэрээр багийн бүх гишүүдэд талархлаа илэрхийлж дараах бичгийг ирүүлжээ. 

Цэрэндоржийн ОЮУНТӨГС, Зинамидэрийн ЭНХМӨНХ, Гомдол гаргагчид 

Ц. Оюунтөгс нь Зургаан Буудал ТББ-ын Тэргүүн. ЖХТТ хөтөлбөрийн үйл ажиллагааны үр дүнд 
Оюунтөгс болон түүний охин З. Энхмөнх нар хүлэмжийн байгууламжтай болж, хүлэмжиндээ 
өөрсдийн хэрэгцээний хүнсний ногоо ургуулж ашиглаж байгаадаа баяртай байна гэв.  



Хавсралт 7 47 

Цэвээнравдангийн БААСАНСҮРЭН, Ц. ЭНХБАЯР, Ц. ЭНХЗАЯА, Гомдол гаргагчид 

Ц. Энхзаяа болон түүний ах нар бол Баянхошуу дэд төвөөс гомдол гаргасан цөөн хүмүүсийн 
төлөөлөл юм. Нөхөн олговрын мөнгөөрөө Ц. Энхзаяа байр худалдан авсан бол, газрыг хамтран 
эзэмшиж байсан ах Ц. Энхбаяр байшинтай шинэ газар худалдан авсан, тэдний хашаанд амьдарч 
байсан газаргүй Ц. Баасансүрэн шинэ газартай болжээ. Тэрээр мөн Амьжиргааг дэмжих 
хөтөлбөрийн үр өгөөжийг хүртэж авто завсарын багаж, тоног төхөөрөмж авчээ. Ингэснээр 
Баасансүрэн авто завсарын үйлчилгээг явуулахад илүү хялбар, хөдөлмөр хөнгөвчилсөн гэлээ.   

Ц. Баасансүрэн ЖХТТ хөтөлбөрийн зөвлөх М. Хариунтай ярилцаж байгаа нь. 

Ц. Энхбаяр, Ц. Баасансүрэн болон түүний гэр бүл, ТТЗГ-ын Чиглүүлэгч Б. Нандинчимэгийн хамт. 
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Багийн бүх гишүүдэд талархлаа илэрхийлж Ц. Баасансүрэн дараах бичгийг ирүүлжээ. 
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АМЬЖИРГААГ ДЭМЖИХ ТЕХНИКИЙН ТУСЛАЛЦАА ХОЁР ДАХЬ
ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮР ӨГӨӨЖИЙГ ХҮРТЭГЧ ЗАРИМ ГОМДОЛ ГАРГАГЧДЫН ТУХАЙ 

(ГОМДОЛ ХОЁР) 

Ц. ОДГАРАВ, Гомдол гаргагч 
Ц. Одгарав нь төмрийн дархан хүн. Тэрээр нөхөн олговрын мөнгөө өөрийн төмрийн эд анги засвар 
үйлдвэрлэлийн цехээ өргөтгөхөд ашиглажээ. Гомдлыг нь барагдуулсан байдал, Амьжиргааг дэмжих 
хөтөлбөрт хамрагдаж үр өгөөжийг нь хүртсэндээ Одгарав сэтгэл хангалуун байгаагаа илэрхийлсэн 
юм. ЖХТТ хөтөлбөрийн хүрээнд тэрээр гагнуурын аппараттай болсон бөгөөд тус аппарат нь илүү 
олон төрлийн бүтээгдэхүүн хийх боломжийг олгодог гэв.   

Адъяасүрэнгийн МӨНХЖАРГАЛ, Гомдол гаргагч 
А. Мөнхжаргал нь газаргүй, далангийн ойролцоо зөвшөөрөлгүй газар амьдарч байсан бөгөөд, одоо 
өөрийн гэсэн шинэ газартаа нүүн очиж суурьшсан байна. Тэрээр газрыг нь цэвэрлэж, хуучин 
байшинг нураан тээвэрлэж, хашаанд нь илүү зайтай болгосонд баяртай байна гэлээ.  
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T. САРАНТУЯА, Гомдол гаргагч
Сарантуяа нь хоёр дахь гомдлын гомдол гаргагчдыг төлөөлж идэвхтэй, дуу хоолойтой оролцож 
байсан гомдол гаргагчдын нэг юм. Нөхөн олговрын мөнгөөрөө тэрээ шинэ газар худалдан авсан 
бөгөөд одоо тэр газраа суурьшин амьдарч байна. Түүнчлэн Амьжиргааг дэмжих хөтөлбөрийн үр 
өгөөжийг хүртэж оёдлын захлагч машинтай болжээ. Ингэснээр тэрээр олон төрлийн хувцас оёх, 
улмаар орлого нэмэгдэхэд тусалсан гэв.   

T. Сарантуяа нь талаарх талархлын бичгийг ирүүлжээ.




