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Тус тайланг Төслийн Тусгай Зохицуулагчийн Газар монгол хэлрүү хөрвүүлэв. Эдгээр 
хувилбарын хооронд зөрүү гарвал англи хувилбар нь давамгайлна. 
 
Энэхүү баримт бичгийг АХБ-ны Мэдээллийг ил тод болгох бодлогын дагуу олон нийтэд 
танилцуулж байна. 
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Төслийн товч мэдээлэл 
 
Төсөл: Улаанбаатар хотын нийтийн ахуйн үйлчилгээ, гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө 
оруулалтын хөтөлбөр - Төсөл 2 
 
Батлагдсан: 2017 оны 3-р сарын 31 
 
Зорилго: Гэр хороололд нэн тэргүүнд шаардлагатай үйлчилгээ болон эдийн засгийн 
төвүүдийг (дэд төв) шинэчлэн байгуулах замаар Улаанбаатар хотын мастер төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг дэмжих. 
 
Хүлээж буй үр дүн: Хотын гол замын уулзваруудын үндсэн дэд бүтэц ба суурь үйлчилгээг 
сайжруулахад чиглэсэн дэд төвүүдийн сүлжээ, иргэдийн хэрэгцээнд тулгуурласан нийгэм-
эдийн засгийн байгууламжид хөрөнгө оруулж, дэд төвүүдийн үйлчилгээний удирдлагыг 
шинэчлэх. 
 
Хэрэгжилт: Олон шатлалт санхүүжилтын хэрэгслээр 9 жилийн хугацаанд, гурван 
шатлалтай хэрэгжүүлнэ.  
 
Төсөл 2: Тус төслийн хүрээнд (i) Сэлбэ, Баянхошуу дэд төв дэхь Төсөл 1-ийн үйл 
ажиллагааг дуусгах, Дамбадаржаа, Дэнжийн мянга дэд төвийг шинэлэх (Зураг 1 ба 2); (ii) 
нийгэм эдийн засгийн байгууламжид дэмжлэг үзүүлэх; ба (iii) байгууллагын чадавхийг 
бэхжүүлэх ажлыг сайжруулах юм. Төсөл 2-ийн хэрэгжилтийн үр дүнд гол зам, гүүр, явган 
хүний замыг сайжруулах; үерийн суваг, ус зайлуулах хоолой барих; цахилгаан, харилцаа 
холбооны сүлжээ; усан хангамж, бохир усны систем; төвлөрсөн халаалт; ба бохир ус 
зайлуулах системтэй болохоор төлөвлөсөн байна. 
 
Нөлөөлөлд өртсөн иргэд: Төсөл 2-ын нүүлгэн шилжүүлэлтийн хамгааллын бодлогын 
баримт бичгийг техник эдийн засгийн үндэслэлийн загварт тулгуурлан боловсруулсан 
бөгөөд төслийн албадан нүүлгэн шилжүүлэлтийн нөлөөллийг дараах байдлаар үнэлжээ: 

• 539 өрх, 2,156 хүн, ба 16 төрийн байгууллага;  

• 384 хашааны 220-ыг нүүлгэн шилжүүлэх шаардлагатай;  

• (217) байшин ба (217) гэр; ба 

• ойролцоогоор 13 га газар (ихэнх нь сууршлын бүс) чөлөөлж авах шаардлагатай.  
 
Хамгааллын бодлогын ангилал: 

Байгаль орчин: B 
Албадан нүүлгэн шилжүүлэлт: A 
Уугуул иргэд: C 

 
Санхүүжилтын төлөвлөгөө: 

Зээл 3525-MON: Улаанбаатар хотын нийтийн 
ахуйн үйлчилгээ, гэр хорооллыг хөгжүүлэх 
хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр – Төсөл 2 

Энгийн хөрөнгийн эх 
үүсвэр  

$37.11 сая  

Зээл 3526-MON: Улаанбаатар хотын нийтийн 
ахуйн үйлчилгээ, гэр хорооллыг хөгжүүлэх 
хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр – Төсөл 2 

Хөнгөлттэй энгийн 
хөрөнгийн эх үүсвэр 

$29.24 сая 
  

Зээл: Улаанбаатар хотын нийтийн ахуйн 
үйлчилгээ, гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө 
оруулалтын хөтөлбөр – Төсөл 2 

Европын Хөрөнгө 
Оруулалтын Банк 

$19.64 сая  

Хамтран санхүүжүүлэх Нийслэлийн Засаг Даргын 
Тамгын Газар 

$35.15 сая 
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Зураг 1: Улаанбаатар хотын нийтийн ахуйн үйлчилгээ, гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн 
зураглал 
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Зураг 2: Дамбадаржаа дэд төвийн байршлын зураглал 
 

 



1 
 

 

I. ГОМДОЛ ШАЛГУУР ХАНГАСАН ТУХАЙ 
 
A. Гомдол  
 
1.  Төслийн нөлөөлөлд өртсөн дөрвөн иргэн (НӨИ) 2020 оын 12-р сарын 28-нд хоёр 
төрийн бус байгууллагын (ТББ) дэмжлэгтэйгээр,1 Төслийн Тусгай Зохицуулагчийн Газарт 
(ТТЗГ) гомдол гаргасан юм. ТТЗГ гомдлыг 2021 оны 1-р сарын 4-нд хүлээн авч бүртгэсан 
байдаг.2 Гомдол гаргагчид нь төсөл хэрэгжүүлэх нэгжид (ТХН) нэрээ ил болгохгүй байх буюу 
нууцлалыг хүссэн юм. 
 
2. Гомдолд (i) газрын эзэнтэй нэг хашаанд амьдардаг газаргүй иргэдэд олгох нөхөн 
төлбөрийг удаашруулсан, (ii) газар болон эд хөрөнгийн үнэлгээ, (iii) газар чөлөөлөлт ба 
нөхөн олговор, (iv) найдвартай, зохих ёсны уулзалт зөвлөлдөөн хийгээгүй, болон (v) 
төслийн түвшинд гомдлыг барагдуулах механизм үр дүнгүй байсан зэрэг асуудлыг дурджээ. 
ТТЗГ-ын зуучлан чиглүүлэгч уулзалт, хэлэлцүүлэг хийх явцад гомдол гаргагчид ТТЗГ-ыг 
төслийн дараах сөрөг нөлөөллийг шийдвэрлэхэд туслахыг хүсчээ: 

• Зарим гомдол гаргагчдын байшингийн давхарыг өөрөөр үнэлсэн, өмнө нь ТТЗГ-ын 
зуучлан чиглүүлэлтэйгээр Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын Газар (НЗДТГ), ТХН, 
ТББ-ууд болон гомдол гаргагчдын хооронд байгуулсан санамж бичгийг (СБ) дагаж 
мөрдөөгүй.   

• Нөхөн олговрын төлбөрийг төлөхгүй удаашруулснаас иргэд нүүхэд бэлтгэн боож 
багласан байдалтай байсан ч 2019 оны 12-р сараас 2020 оны 9-р сар хүртэл иргэдийн 
амьдралыг саатуулсан, зогсоосон.  

• Өмнөх СБ-т тохиролцсоны дагуу нэг хашааны газаргүй бусад өрхийн асуудлыг 
шийдвэрлээгүй. 

• Бусад дэмжлэггүйгээр зөвхөн мөнгөн нөхөн олговрыг санал болгож байгаа нь АХБ-ны 
хамгааллын бодлогыг зөрчиж байна.   

• Газар чөлөөлөх үйл явцыг замбараагүй, төлөвлөлтгүй, ил тод бус хэлбэрээр 
явуулсан.  

• “COVID-19-ын улмаас эзгүй байсан байдлыг нь нүүлгэн шилжүүлэлтийн нөхөн 
төлбөрийг бууруулах зорилгоор ашигласан.” 3 

 

3. Короно вирусын халдварын дэгдэлт (COVID-19), хөл хорионы арга 
хэмжээний улмаас ТТЗГ нь Монгол улсад гомдлын асуудлаар баримт олж тогтоох албан 
томилолтоор ажиллах боломжгүй байсан тул оролцогч талуудын холбогдох уулзалт хурлыг 
онлайн зохион байгуулав. Хорио цээрийн дэглэмийн үед гомдол гаргагчидтай холбогдох 
харилцаа холбооны гол арга хэрэгсэл нь онлайн харилцаа холбооны хэрэгслүүд (утсаар 
ярих, мессеж бичих, бүлэг үүсгэж чатлах, аудио видео хурал хийх) байв. ТТЗГ-ын Монгол 
дахь зуучлан чиглүүлэгч нь гомдол гаргагчилтай харилцан нөхцлийг бүрдүүлэхийн тулд 
тэдэнд зориулан онлайн мэдээлэл харилцааны хэрэгслийг хэрхэн ашиглах тухай сургалт 
явуулсан болно. Хяналт, үнэлгээний үе шатны ажлыг Монгол дахь зуучлан чиглүүлэгчийн 
оролцоо, хичээл зүтгэлд түшиглэв. Гомдол гаргагчид нь 2021 оны 1-р сарын 13-ны өдөр 
ТТЗГ-тай хийсэн уулзалтын үеэр нууцалсан нэр, мэдээллээ ТХН-д ил болгохыг зөвшөөрсөн 
болно.  
 
 

 
1 Оюу Толгой Хяналт, Зургаан Буудлын Иргэдийн Эрх Ашгийг Хамгаалах Холбоо ТББ 
2 АХБ. Хариуцлагын Механизм. https://www.adb.org/who-we-are/accountability-mechanism/problem-solving-
function/complaint-registry-year 
3 ТТЗГ-т 2020 оны 12-р сарын 28-нд гаргасан гомдлын эх бичвэрээс авч ашиглав.   

https://www.adb.org/sites/default/files/page/632626/mon-ulaanbaatar-urban-services-ger-areas-dev-t2-complaint.pdf
https://www.adb.org/who-we-are/accountability-mechanism/problem-solving-function/complaint-registry-year
https://www.adb.org/who-we-are/accountability-mechanism/problem-solving-function/complaint-registry-year
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B. Шалгуур хангасан эсэхийг тодорхойлсон нь   
 
4. АХБ-ны Хариуцлагын механизмын бодлогод АХБ-ны санхүүжилттэй хэрэгжиж буй 
төслийн “шууд, бодит, сөрөг нөлөөлөлд өртсөн”, өмнө нь тухайн гомдлын асуудлаа АХБ-ны 
үйл ажиллагаа хариуцсан газар хэлтэстэй хамтран шийдвэрлэх хичээл зүтгэл, чин 
сэтгэлийн чармайлт гаргасан хоёр эсвэл түүнээс дээш тооны бүлэг иргэд гомдлын асуудлыг 
шийдвэрлүүлэхээр ТТЗГ-т хандан туслалцаа хүсч гомдол гаргаж болно хэмээн заасан 
байдаг.4  
 
5. Төслийн холбогдох баримт бичигтэй танилцаж, 2021 оны 1-р сарын 6-15 –ны 
хооронд ТХН, АХБ-ны Зүүн Азийн Газрын (ЗАГ) ажилтнууд, Монгол дахь суурин 
төлөөлөгчийн газрын ажилтнууд, ТББ, гомдол гаргагчид зэрэг бүхий л оролцогч талуудтай 
онлайнаар хэд хэдэн удаа уулзаж ярилцсаны эцэст 2021 оны 1-р сарын 18-нд АХБ-ны ТТЗГ-
ын Төслийн Тусгай Зохицуулагч тус гомдлыг асуудлыг шийдвэрлэх үйл явцын шалгуурыг 
хангасан хэмжээ үзэж гомдлыг албан ёсоор хүлээн авсан байна.

 
4 АХБ-ны Хариуцлагын Механизмын Бодлого (2021), #138-144 
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Зураг 3: Дамбадаржаа дахь гомдол гаргагч өрхийн байршил 
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II. ХЯНАЛТ БА ҮНЭЛГЭЭ 
 
A. Зорилго ба аргачлал 
 
6. Хяналт, үнэлгээний зорилго нь (i) гомдол ба маргаантай асуудлын учир шалтгааныг 

ойлгох, (ii) гол оролцогч талуудыг тодорхойлж, тэдэнтэй анхан шатны яриа хэлэлцээрийг 

өрнүүлэх, (iii) асуудлыг хамтран шийдвэрлэхээр санал болгож буй хэлбэр, динамикийг 

баталгаажуулах, (iv) харилцан тохиролцсон дараагийн алхмуудыг санал болгоход оршино.  

 

7. Хяналт, үнэлгээний үе шатанд дараахь үйл ажиллагааг хийж гүйцэтгэлээ. Үүнд: (i) 

баримт бичгийн хяналт; (ii) гомдол гаргагчид, ТББ, ТХН, НЗДТГ, АХБ-ны ЗАГ болон Монгол 

дахь суурин төлөөлөгчийн газрын ажилтнуудтай онлайн болон биечлэн уулзаж ярилцах; (iii) 

гомдол гаргагчдын чадавхийг бэхжүүлэх, ялангуяа зөрчил маргааныг шийдвэрлэх, 

хэлэлцээр хийх, харилцаа холбооны асуудлыг илүү сайн ойлгоход туслах сургалт 

явуулах; болон (iv) газар дээр нь хамтарсан айлчлал хийж танилцах. НӨИ-ийн гомдлыг үр 

дүнтэй, үр өгөөжтэй шийдвэрлэхэд эхлээд тэднийг чадавхжуулах санаачилга гарган 

ажиллаж байгаа нь ТТЗГ-ын ажлын нэг чухал онцлог юм.  

 

8. ТТЗГ-ын Монгол дахь зуучлан чиглүүлэгч нь Төслийн Тусгай Зохицуулагчийн 

удирдамжийн дагуу тус гомдлын хяналт үнэлгээг биечлэн удирдаж 

гүйцэтгэв. Коронавирусын цар тахлын ийм нөхцөл байдалд хяналт үнэлгээний үе шатны 

зорилгыг амжилттай хангахад Монгол дахь зуучлан чиглүүлэгчийн оролцоо чухал үүрэгтэй, 

ихээхэн хувь нэмэр орууллаа.   

 
B. Оролцогч талуудыг тодорхойлсон нь 
 
9. Гомдол гаргагчид. Дамбадаржаа дэд төвийн бүсээс төслийн нөлөөлөлд өртсөн 
дөрвөн иргэн гомдол гаргав.  
 
10. Төлөөлөл. Гомдол гаргагчдыг Оюу Толгой Хяналт ТББ, Зургаан Буудлын Иргэдийн 
Эрх Ашгийг Хамгаалах Холбоо ТББ төлөөлж байна. Эдгээр хоёр ТББ-ууд нь гомдол 
гаргагчдад АХБ-ны бодлого, журмын талаар зөвлөгөө, удирдамж өгөх, АХБ-нд гомдол 
гаргахад бэлтгэх, гомдлыг илгээхэд туслах, хяналт үнэлгээний үйл явцад оролцох зэргээр 
ажиллаж байна.  

 
11. Нууцлал. Гомдол гаргагчид эхлээд нэрээ нууцлахыг хүссэн боловч ТТЗГ-тай 
тохиролцсоны дагуу бусад оролцогч талуудад нэрээ ил болгохыг зөвшөөрч улмаар гомдлыг 
цаашид чиглүүлэн ажиллах нөхцөл бүрдсэн юм.  
 
12. Төрийн байгууллагууд. Гомдлыг шийдвэрлэхэд туслах төрийн гол 
байгууллагууд нь (i) Хотын захирагчийн ажлын албаар дамжуулан ажилладаг төслийн 
хэрэгжүүлэгч агентлаг болох НЗДТГ, (ii) ТХН юм. 
 
13. АХБ. АХБ-ны ЗАГ-ын Хот байгуулалт болон нийгмийн салбарын хэлтэс, Монгол дахь 
суурин төлөөлөгчийн газар нь төслийн удирдлагыг хариуцдаг. Төслийн ажилтан Монгол 
дахь суурин төлөөлөгчийн газарт ажилладаг бөгөөд ТХН-д зөвлөгөө, удирдамж өгч 
ажилладаг. 
 
C.  Асуудлыг үнэлэх нь 
 

(i) Нөхөн олговрыг хойшлуулсны улмаас үүссэн бэрхшээлүүд                   
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14. Гомдол гаргагчид нь газар ба өмч хөрөнгийн нөхөн олговрыг 2020 оны 7, 8-р сард 
хэлэлцэж тохирсон, тухайн жилийнхээ намар нь нөхөн олговрыг хүлээн авна гэж ойлгосон 
учраас өвөл болохоос өмнө нүүж газрыг чөлөөлнө гэсэн хүлээлттэй байжээ. Зарим гомдол 
гаргагчид нүүхэд бэлтгэн эд хөрөнгөө баглаж бэлтгэжээ. Гэвч нөхөн олговрыг төлөөгүй, яг 
хэзээ төлөх нь тодорхойгүй байсан учраас гомдол гаргагчид амьдралаа төлөвлөж 
чадахгүйд хүрчээ. ТХН нь нөлөөлөлд өртсөн иргэдтэй 2020 оны 6,7-р сард хэлэлцээр 
хийсний дараа, 2020 оны 9-р сарын сүүлээр гомдол гаргагчдыг тухайн газартаа өвөлжиж 
болно хэмээн мэдэгдсэн боловч тодорхойгүй байдлын улмаас иргэд өвлийн бэлтгэлээ сайн 
хангаж чадаагүй байна. Зарим гомдол гаргагчид газрыг 2020 оны 10-р сарын 1-нээс өмнө 
чөлөөлж авах боломжтой байсан гэж үзэж байв. 

 
15. Нөхөн олговрын төлөлт хойшлогдсон энэ асуудлын гол шалтгаан нь COVID-19 цар 
тахлын Монгол Улсын эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийн улмаас НЗДТГ 2020 оны төсвөө 
танах шаардлагатай болсон явдал юм.  Жилийн эцсээр Нийслэлийн Иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурал төсвийн тодотгол хийхээр төлөвлөж байсан ч цар тахлын нөхцөл 
байдал ийм боломжийг олгоогүй бөгөөд улмаар нөхөн олговрын төлбөрт нийслэлийн 
төсвөөс хуваарилагдах ТХН-д олгох ёстой хөрөнгө танагдсан байна.   
 

(ii) Хөрөнгийн үнэлгээ, нөхөн олговрын багцтай холбоотой асуудлууд 
 
16. Гомдол гаргагчид нь хөрөнгийн үнэлгээ болон нөхөн олговрын зохицуулалттай 
холбоотой төрөл бүрийн асуудалд сэтгэл хангалуун бус байгаагаа илэрхийлсэн юм. 
Жишээлбэл: 

• Сэлбэд нэг метр квадрат (м.кв) газрын үнийг 60,000 гэж санал болгосон, гэвч 
өмнө нь төслийн нөлөөлөлд өртсөн бусад иргэд энэ асуудлыг хөндөж хэлэлцэн 
1м.кв газрыг 80,000 байхаар тохиролцсон байдаг. Үүнээс болж хэлэлцээрийн үйл 
явц 6 сараар удааширсан нь гомдол гаргагчдыг нилээд бухимдуулсан. 

• Гомдол гаргагчид үнэлгээний аргачлалд сэтгэл хангалуун бус байна: (I) нэг 
гомдол гаргагч 2019 онд НӨИ-ийг эд хөрөнгөө засан сайжруулж болохгүй гэж 
зөвлөсөн, гэвч энэ нь газар чөлөөлөх болоход хөрөнгө багаар үнэлэгдэхэд 
хүргэсэн гэж тайлбарласан; (ii) өөр нэг гомдол гаргагч түүний 2 давхар 
байшингийн нэг ба хоёрдугаар давхар тус тусдаа өөрөөр үнэлэгдсэн асуудлыг 
хөндсөн, 

• Газрын эзэнтэй нэг хашаанд амьдардаг газаргүй тусдаа өрхийн асуудлыг өмнө 
бусад НӨИ-тэй тохиролцсоноос өөрөөр буюу зөрүүтэй шийдвэрлэсэн хэмээн 
гомдол гаргагч буруутгасан. 

• Нэг гомдол гаргагч намар нөхөн олговроо авна гэсэн хүлээлттэй байсан учраас 
аль хэдийн нүүсэн боловч нөхөн олговроо одоо болтол аваагүй. 

• Нөхөн олговрын төлбөр удааширснаас болж НӨИ-д үүсэн төлөвлөөгүй нэмэлт 
зардал, алдагдлыг нэхэмжлэхийг гомдол гаргагчид хүссэн.  

 
17. Энэ асуудлын нэг гол суурь шалтгаан нь Барилга, Хот Байгуулалтын Яамнаас 
баталдаг барилгын материал, байгууламжийн жишиг үнийг шинэчлээгүй явдал юм. 
Үнэлгээчин модон хашаа, төмөр хөшөө, цементэн талбай, гарааж, модон саравч зэрэг 
материалаас бусад барилга, байгууламжийн үнэлгээг одоогийн бүрэн орлуулалтын 
өртөгөөр тооцон үнэлсэн байна. Эдгээр материалыг үнэлэхдээ БХБЯ-наас баталсан 
Барилгын материал, байгууламжийн 2016 оны жишиг үнийг” ашиглажээ. Эд хөрөнгийн 
үнэлгээ хийхдээ зах зээлийн өнөөгийн ханш бус 2016 оны жишиг үнэ ашигласанд НӨИ 
бухимджээ. Энэ талаар үнэлгээчин тайлбарлахдаа (i) дээр дурдсан таван материалын 
хамгийн сүүлд албан ёсоор батлагдсан норм үнэлэмж нь 2016 оных бөгөөд үүнийг бүх 
үнэлгээчид ашигладаг, түүнчлэн тус 2016 оны жишиг үнэ нь одоогийн зах зээлийн ханштай 
ойролцоо, нийцэж байгаа; (ii) бусад эд материалыг үнэлэхдээ одоогийн зах зээлийн 
үнэлгээгээр үнэлсэн гэсэн юм. Гэвч эд хөрөнгийн үнэлгээ хийснээс хойш нэг жилийн хугацаа 
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өнгөрсөн, короно вирусын цар тахлын дэгдэлтийн дараах үнийг тусгаагүй учраас ТХН 
одоогийн зах зээлийн үнийг тусган эд хөрөнгийн үнэлгээг дахин хийх шаардлагатай болохыг 
тайлбарласан нь гомдол гаргагчдын дэвшүүлж буй асуудалтай нийцэж байгаа юм.    
 

(iii) Харилцаа, зөвлөлдөх үйл явц, нэг хашааны газаргүй тусдаа өрхийн 
асуудал 

 
18. НӨИ-тэй үр дүнтэй зөвлөлдөөгүй хэмээн буруутгасан. Дараах асуудлаар мэдээлэл 
өгөөгүй эсвэл дутуу мэдээлсэн гэж үзсэн, үүнд: (i) нөхөн олговрыг хэрхэн тооцдог, үнэлгээг 
ямар аргачлалаар хийдэг; (ii) үнэлгээг ямар үнэлгээчид хийх; (iii) үнэлгээний тайлангийн 
хуулбар; (iv) нүүлгэн шилжүүлэлтийн ажлын явц (2020 оны 9-р сар хүртэл). Мэдээлэл 
дутмаг байсан учраас иргэдийн амьдрал 2019 оны 12-р сараас хойш зогсонги байдалд 
орсон гэж үзсэн.  
 
19. ТХН 2020 оны 5-р сарын 24, 6-р сарын 8, 6-р сарын 11, 6-р сарын 14-ны өдрүүдэд 
төслийн нөлөөлөлд өртсөн иргэдтэй зөвлөлдөх олон нийтийн уулзалтыг зохион байгуулсан, 
холбогдох шинэчилсэн мэдээллийг 2020 оны 7,8,10-р саруудад тараасан байна. Тус 
мэдээлэлд ( i) төслийн танилцуулга, хэрэгжилтийн явц; (ii) АХБ-ны хамгааллын бодлого, 
түүний зарчим, нүүлгэн шилжүүлэлтийн хүрээ, нөхөн олговор авах эрх, тавигдах шалгуур, 
нөхөн олговрын үнэлгээ (бүрэн орлуулалтын өртөг), гомдлыг барагдуулах механизм 
(ГБМ), газар чөлөөлөлт ба нүүлгэн шилжүүлэлтийг (ГЧНШ) хэрэгжүүлэх журам, тасалбар 
болгох өдөр, Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомж; (iii) Дамбадаржаа дэд төвийн дэд 
төслүүд болон ГЧНШ-ийн хамрах хүрээ;  (iv) нөхөн олговрын төлбөр хойшлогдож болзошгүй 
талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл зэргийг тусгасан гэлээ. Төсөлтэй холбоотой мэдээллийг 
хүлээн авч танилцсан болохоо баталгаажуулж уулзалтанд оролцогчид болон НӨИ гарын 
үсгээ зурж баталгаажуулсан байна.   
 
20. ТХН нь Нийслэлийн Онцгой Комисст цөөн тоогоор төслийн нөлөөлөлд өртсөн 
иргэдийг цуглуулан уулзалт зохион байгуулах албан ёсны хүсэлт гаргасан байна. Гэвч 
коронавирус цар тахлын дэгдэлтийн улмаас Улсын Онцгой Комиссоос Улаанбаатар хотод 
хэрэгжүүлсэн хөл хорионы дэглэмийг дагаж ТХН нь олон хүнтэй нэг бүрчлэн уулзахаас 
зайлсхийж НӨИ-ийн “бүлгийн ахлагч”-аар дамжуулан мэдээллээ түгээхээс өөр аргагүй 
нөхцөл үүссэн байна. Тодруулбал дулааны станцын нөлөөлөлд өртсөн 38 өрхийг НӨИ-ийн 
бүлэг болгон зохион байгуулж, бүлгийн ахлагч сонгон ажиллуулжээ. ТХН нь нөлөөлөлд 
өртсөн өрх бүртэй нэг бүрчлэн удаа дараа уулзаж зөвлөлдсөн, харилцсан нь илүү үр дүнтэй 
байсан байна. Харин НӨИ-ийн бүлгийн ахлагчаар дамжуулан мэдээллийг түгээх нь өрх бүр 
тухайн мэдээллийг өөрөөр олйгох нөхцлийг бүрдүүлж улмаар НӨИ-ийн дунд үл ойлголцол, 
бухимдлыг төрүүлэхэд хүргэсэн байж болох юм.  
 
21. Тус гомдолд газрын эзэнтэй нэг хашаанд амьдардаг, газаргүй тусдаа өрхийн 
асуудал хөндөгдсөн бөгөөд “өрхийн” нэг хэсгийн асуудлыг хэрхэн шийдэх талаар асуудал 
дэвшүүлжээ. Газрын эзэнтэй нэг хашаанд амьдардаг, газаргүй тусдаа өрхийг хэрхэн 
тодорхойлох, тэд тусдаа нөхөн олговор авах эсэх нь тодорхойгүй байсан байна. ТХН нь 
Төсөл 2-ийн нөлөөлөлд өртсөн газаргүй иргэд төслийн ГЧНШ-ийн хүрээнд заасны дагуу 
ямар нөхөн төлбөр авах эрхтэй талаар тодорхой мэдээлэл тараасан байна. Төслийн 
нөлөөлөлд өртсөн газаргүй тусдаа өрхийн тоог гаргахдаа ТХН олон улсад хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн нөлөөлөлд өртсөн өрхийн дараах тодорхойлолтыг “төслийн сөрөг 
нөлөөлөлд өртсөн нэг дээвэр дор амьдарч, нэг гал тогооноос хооллодог бүх иргэд, эсвэл 
тухайн өрхөд хамаарах бүх хүмүүсийг нэг өрх гэх; нэг өрх нь нэг гэр бүл эсвэл олон гэр 
бүлээс бүрдэх нь бий” ашиглажээ ТХН болон нөлөөлөлд өртсөн иргэд олон удаа уулзаж 
зөвшилцсөн ч “өрх” гэсэн нэр томъёог НӨИ өөр өөрийнхөөрөө ойлгож тайлбарлаж байгаа 
нь нөхөн олговрыг ямар өрх хэрхэн авах талаар эргэлзээ төөрөгдөл үүсгэжээ. Иймд төслийн 
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хэрэгжилтийн хугацаанд "өрх" ба "гэр бүл" гэсэн томъёоллын ялгааг нэмж дэлгэрэнгүй 
тайлбарлах хэрэгцээ шаардлага байгааг ТХН хүлээн зөвшөөрсөн юм.  
 

(iv) Гомдол барагдуулах механизм  
 
22.  Гомдол гаргагчдын гомдлыг ТХН хэрхэн судалж шийдвэрлэсэнд сэтгэл дундуур 
байгаагаа илэрхийлж, дарамт шахалт үзүүлэх, сүрдүүлэх, айл өрхүүдийг бүлэг болгох 
зохион байгуулах, буруу ташаа мэдээлэл тараах, ялангуяа эрх бүхий байгууллага нь гомдол 
гаргагчдын газрыг албадан чөлөөлж нүүлгэх эрхтэй гэсэн ойлголт өгсөн гэж буруутгажээ. 
ТХН нь 2020 оны 4, 5-р сард төслийн ГБМ-ын хүрээнд гурван гомдол гаргагчийн газрын 
үнэлгээтэй холбоотой гаргасан гомдлыг шийдвэрлэж үр дүнд нь Нийслэлийн Засаг Даргын 
2020 оны 6-р сарын 25-ны өдрийн А/855 тоот захирамжийн дагуу газрын үнийг бүх дэд 
төвийн НӨИ-д 1м2 нь 80000 төгрөг болгож шийджээ. Энэхүү гомдол нь тус хөтөлбөрийн 
хүрээнд иргэдийн гаргаж буй гурав дахь гомдол болохыг тэмдэглэх нь зүйтэй. Өмнөх 
гомдлууд нь үүнтэй ижил төстэй асуудлыг хөндсөн байсан учраас ТХН нь өргөдөл гомдлыг 
барагдуулах механизмаа цаашид үргэлжлүүлэн сайжруулах хэрэгтэй байгааг харуулж 
байна. Асуудлыг бага дээр нь үр дүнтэй, эрт шийдвэрлэхэд ГБМ-ын үйл ажиллагаа чухал 
үүрэгтэйг ТТЗГ дахин онцолж байна. 
 

III. ТОХИРСОН АЖЛУУД БА ДАРААГИЙН АЛХАМ 
 
23. Өнөөдрийг хүртэл бүх оролцогч талуудын хийсэн уулзалтын хэлэлцүүлэгт үндэслэн 
тус гомдлын асуудлыг оролцогч талуудын ганцаарчилсан, хамтарсан уулзалт, зөвшилцөл 
хэлэлцээр хийх замаар зуучлан чиглүүлж АХБ-ны асуудлыг шийдвэрлэх үйл явцын хүрээнд 
шийдвэрлэх боломжтой гэж ТТЗГ дүгнэлээ. Оролцогч талууд гомдлын асуудлыг зохих ёсны 
асуудал, үр дүнтэй шийдвэрлэх ёстой гэдгийг хүлээн зөвшөөрч цаашид уулзалт, хэлэлцээр 
хийх замаар гомдол гаргагчдын асуудлыг шийдвэрлэхэд бэлэн байгаагаа 
илэрхийлэв. Асуудлыг шийдвэрлэх үйл явцыг тодорхой хугацаанд систем, зохион 
байгуулалттайгаар тэгш оролцоог ханган, шударга, зөвлөлдөн явуулах нөхцлийг 
бүрдүүлэхийг бүх талуудад ТТЗГ зөвлөж байна. 
 
24. COVID-19 цар тахлын дэгдэлтийн улмаас асуудлыг шийдвэрлэх үйл явц ихэвчлэн 
онлайн хэлбэрээр зайнаас явагдах бөгөөд гомдлыг шийдвэрлэх харилцан тохиролцоог 
баримтжуулахад онлайн харилцаа холбооны техникийн шийдлийг түлхүү ашиглах 
болно. Ялангуяа гомдлыг шийдвэрлэхдээ талуудын уулзалтыг зайнаас чиглүүлэх гэх 
мэтээр технологийн шийдлийг ТТЗГ ашиглана.  

 
25.  ТХН-ийн дэд зохицуулагчийн даргалсан ажлын хэсгийг 2021 оны 1-р сарын 26-нд 
ТХН дээр байгуулав. НЗДТГ гомдол гаргагчдын дэвшүүлсэн дараах гол асуудлыг 
шийдвэрлэх талаар зарчмын хувьд зөвшөөрсөн, үүнд (i) газар чөлөөлөхтэй холбоотой 
баримт бичгийн хянаж баталгаажуулах үйл явцыг түргэтгэх; (ii) эд хөрөнгийн дахин үнэлгээ 
хийх; (iii) газрын эзэнтэй нэг хашаанд тусдаа өрхөөр амьдардаг газаргүй өрхийн статусыг 
засаг захиргааны нэгж болох Хорооны засаг даргын лавлагаанд үндэслэн хүлээн 
зөвшөөрөх, улмаар зохих нөхөн олговрыг төлөх зэрэг болно. Талууд гомдол гаргагч өрх тус 
бүрийн асуудлыг ганцаарчилсан хэлэлцээрийн замаар шийдвэрлэхээр тохиролцов.  

 
26. Нөхөн олговрын хувьд COVID-19 цар тахлын дэгдэлт Монгол улсын эдийн засагт 
нөлөөлж, улсын хэмжээнд цар тахлын үр дагаварт яаралтай хариу арга хэмжээ авч 
хэрэгжүүлэх шаардлагатайн улмаас НЗДТГ нөхөн олговорыг төлөхөд төсвийн 
санхүүжилтын хүндрэл үүссэн бөгөөд НЗДТГ, АХБ, Сангийн Яам Төсөл-2-ын хүрээнд 
хийгдэх ГЧНШ-тэй холбоотой нөхөн олговрыг төлөхөд шаардлагатай санхүүжилтыг 
хуваарилах талаар хэлэлцэж хамтран ажиллаж байна. Гомдлын хяналт, үнэлгээний явцад 
дээр дурдсан санхүүжилтыг 2021 оны 5-р сар гэхэд хуваарилахаар ажиллаж байгаа 
болохыг ТТЗГ-т мэдээлсэн юм. Талууд гомдлыг яриа хэлэлцээрийн замаар асуудлыг нэн 
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даруй шийдвэрлэх сонирхолтой байна. Цаашид ТТЗГ-ын Монгол дахь зуучлан чиглүүлэгч 
гомдол тус бүрийг ганцаарчилсан хэлэлцээрийн замаар зуучлан чиглүүлж, талуудыг 
тохиролцоонд хүргэх, гомдлыг барагдуулах үйл явцын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд 
дэмжлэг үзүүлж ажиллахаар боллоо.   
 
27. ТТЗГ нь тус гомдлын хяналт үнэлгээг энэхүү тайлангаар дуусгаж цаашид асуудлыг 
шийдвэрлэх дараагийн үе шатанд шилжиж байна.      

      


