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



Тус тайланг 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. 
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 ХУРААНГУЙ 

"Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр" нь 
(Төсөл) Улаанбаатар хотын мастер төлөвлөгөөний хүрээнд гэр хорооллын нэн 
тэргүүний ахуйн үйлчилгээ, эдийн засгийн төвүүдийг (дэд төвүүд) сайжруулахад дэмжлэг 
үзүүлнэ.  Төсөл нь хотын суурь үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах, эдийн засгийн 
хөгжлийг дэмжих, хотын эдийн засгийн үйл ажиллагааг ашиглах, сайжруулсан орон 
сууцаар хангах үйл ажиллагаанд хөрөнгө оруулалт хийж байгаа юм. Төслийг олон 
шатлалт санхүүжилтын хэрэгслээр 10 жилийн хугацаанд, гурван шатлалтай хэрэгжүүлэх 
бөгөөд Төсөл 1-ийн хүрээнд Сэлбэ, Баянхошуу дэд төвийг барьж байгуулах юм. Төсөл 
1-ийн хэрэгжилтийн үр дүнд зам барих сайжруулах, үерийн суваг, гүүр, дулааны станц,
усан хангамж, дулаан дамжуулах төвлөрсөн халаалтын систем, усан сан, бохир усны
систем, цахилгаан, харилцаа холбооны сүлжээ, цэцэрлэг, бизнесийн инкубатор төв,
мэргэжлийн сургалтын төвтэй болохоор төлөвлөсөн байна. Төслийн нөлөөлөлд
ойролцоогоор 825 газрын эзэн (нийтдээ 1,400 орчим өрх) өртөх бөгөөд албадан нүүлгэн
шилжүүлэлтийн A ангиллын төсөл юм.

Төслийн нөлөөлөлд өртсөн 11 иргэн (НӨИ) 2020 оны 12-р сарын 28-нд Сэлбэ дэд 
төвд Төсөл 1-ийн хүрээнд хийгдэж буй барилга угсралтын ажлын улмаас сөрөг нөлөөлөл 
учруулсан хэмээн Төслийн Тусгай Зохицуулагчийн Газарт (ТТЗГ) гомдол гаргасан юм. 
Гомдол гаргагчдад Монгол улсын хоёр төрийн бус байгууллага (ТББ) болох Оюу Толгой 
Хяналт ТББ, Зургаан Буудлын Иргэдийн Эрх Ашгийг Хамгаалах Холбоо ТББ дэмжлэг 
үзүүлсэн байна. Төслийн Тусгай Зохицуулагчийн (ТТЗ) удирдлага зааварчилгааны дагуу 
ТТЗГ нь төслийн холбогдох баримт бичигтэй танилцаж, Нийслэлийн Засаг даргын 
Тамгын Газар (НЗДТГ), Төсөл Хэрэгжүүлэх Нэгж (ТХН), Азийн Хөгжлийн Банкны (АХБ) 
Зүүн Азийн Газрын Хот ба Нийгмийн Салбарын Хэлтсийн 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 Төслийн Тусгай Зохицуулагч (ТТЗ) тус гомдлыг асуудлыг шийдвэрлэх үйл явцын 
шалгуурыг хангасан хэмжээ үзэж гомдлыг албан ёсоор хүлээн авсан байна.  

ТТЗГ гомдлын хяналт ба үнэлгээг хийж 2021 оны 5-р сард гомдлын хяналт ба 
үнэлгээний тайланг АХБ-ны вебсайтад байршуулсан болно. Уг тайланд гомдлын 
асуудалд дүн шинжилгээ хийж, замын аюулгүй байдлын холбогдолтой асуудлаар 
тодорхой түр арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхээр бүх талуудын тохирсон ажлуудыг дурдаж 
оруулсан байдаг. Оролцогч бүхий л талууд гомдлын асуудлыг зохих ёсны асуудал, үр 
дүнтэй шийдвэрлэх ёстой гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн юм.  

ТТЗГ нь цаашид оролцогч талуудын хооронд уулзалт, хэлэлцээр хийх замаар 
гомдлын асуудлыг АХБ-ны асуудлыг шийдвэрлэх эвлэрүүлэн зуучлал, чиглүүлэгтэй үйл 
явцын хүрээнд шийдвэрлэх боломжтой гэж дүгнэжээ. Оролцогч талууд ч цаашид 
уулзалт, хэлэлцээр хийх замаар гомдлын асуудлыг шийдвэрлэхэд бэлэн байгаагаа 
илэрхийлэв. ТТЗГ нь асуудлыг шийдвэрлэх үйл явц нь талуудын оролцоог тэгш 
хангасан, шударга, зөвшилцлийн зарчимд тулгуурлахыг санал болгож ажиллав.  

COVID-19 короно вирусын цар тахлын дэгдэлтийн улмаас асуудлыг шийдвэрлэх 
үйл явцыг онлайн зайн болон биечлэн уулзах хэлбэрээр хослуулан чиглүүлж ажиллав. 
Зайн уулзалт хурлыг явуулахдаа гомдлын асуудлыг шийдвэрлэх тохиролцоог хэлэлцэх 
нөхцлийг бүрдүүлсэн харилцаа холбооны техникийн дэмжлэг туслалцааг ашиглалаа. 
Цар тахлын үед боломжтой тохиолдолд оролцогч талууд болон ТТЗГ-ын зуучлан 
чиглүүлэгч биечлэн уулзаж асуудлыг ярилцаж байв. Энэхүү гомдлыг шийдвэрлэхэд 
онлайн хурал уулзалт, зайнаас чиглүүлэх зэрэг орчин үеийн технологийн дэмжлэгийг 
ТТЗГ ашигласан болно. 

Асуудлыг шийдвэрлэх үйл явцад дэмжлэг үзүүлж ажиллах ТХН-ийн дэд 
зохицуулагчийн даргалсан ажлын хэсгийг 2021 оны 1-р сарын 26-нд ТХН дээр 
байгуулав. Түүнчлэн ТХН гомдолд дурдсан замын ойролцоох оршин суугчдын аюулгүй 

https://www.adb.org/sites/default/files/page/632626/mon-ulaanbaatar-urban-services-ger-areas-dev-t2-complaint.pdf


iii 

байдалд нөлөөлөх нөлөөлөл, аливаа дутагдлыг илрүүлэх, тэдгээрийн улмаас үүсэх 
нөлөөллийг арилгах, бууруулах зорилгоор мэргэжлийн дүгнэлт зөвлөмж гаргах замын 
аюулгүй байдлын хөндлөнгийн шинжээч авч ажиллуулав. Замын аюулгүй байдлын 
аудитын зөвлөмжүүдэд тулгуурлан талууд асуудлыг шийдвэрлэх гэрээ (АШГ) 
байгуулахаар тохиролцсон юм. Талууд гомдол гаргагч өрх тус бүрийн асуудлыг цаашид 
асуудлыг шийдвэрлэх шатанд ганцаарчилсан хэлэлцээрийн замаар шийдвэрлэхээр 
тохиролцов. 

Хяналт үнэлгээний үе шатны эхэнд ТТЗГ-ын зуучлан чиглүүлэгч гомдол 
гаргагчдад чадавхи бэхжүүлэх хоёр сургалтыг явуулсан болно. Үүнд: (i) онлайн 
харилцаа холбоо, зайнаас уулзалт хуралд оролцох тухай практик дадлын сургалт; ба (ii) 
зөрчил маргааныг ойлгох, харилцаа холбооны ур чадвар, хэлэлцээрт бэлтгэх, 
уулзалтын явцад баримтлах дэгийн гүйцэтгэх үүрэг зэргийн талаар гомдол гаргагчдад 
зориулан бэлтгэсэн анхан шатны чадавх бэхжүүлэх сургалт.  

ТТЗ-ын зааварчилгааны дагуу, 2021 оны 3-9-р сарын хооронд ТТЗГ-ын зуучлан 
чиглүүлэгч оролцогч талуудын хооронд гомдол гаргагчдын ганцаарчилсан хэлэлцээрийг 
чиглүүлэн асуудлыг шийдвэрлэх үйл явцыг удирдан тэргүүлж ажиллав. Зарим 
хамтарсан уулзалт, ганцаарчилсан хэлэлцээрийн уулзалт, хоёр талын зөвшилцөх 
уулзалт зэргийг онлайн хэлбэрээр зайнаас зохион байгуулсан бөгөөд цар тахлын хөл 
хорионы нөхцөл байдлаас шалтгаалан зарим уулзалтыг биечлэн уулзаж хэлэлцэхээр 
зохион байгуулсан. Гомдол гаргагчдын асуудлыг ганцаарчилсан хэлэлцээр хийх замаар 
тохиролцсон бөгөөд зарим гомдол гаргагчдын хэлэлцээр 10 хүртэлх удаагийн 
ганцаарчилсан уулзалтаар үргэлжилсэн байна.  

Талууд Асуудлыг Шийдвэрлэх Гэрээнд 2021 оны 10-11-р сард гарын үсэг зурж 
баталгаажуулсан бөгөөд тус гэрээ нь (i) замын аюулгүй байдлын хөндлөнгийн аудитын 
зөвлөмжүүдийн дагуу Сэлбэ дэд төвийн зам, дэд бүтцийг барьж байгуулах ажлын 
хүрээнд хэрэгжүүлж буй 5.6 км замын аюулгүй байдал, барилгын ажлын нөлөөлөлтэй 
холбоотой гомдлыг шийдвэрлэх; (ii) гомдол гаргагч тус бүрийн гомдлын асуудлаар 
талуудын хийхээр тохиролцсон ажлуудыг хэрэгжүүлэх; ба (iii) Хөтөлбөрийн Төсөл 2 ба 
Төсөл 3-ын хүрээнд баригдах замын төслүүдэд замын аюулгүй байдлын хөндлөнгийн 
аудитын зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлэх зорилготой. Замын аюулгүй байдлын хөндлөнгийн 
аудитын зөвлөмжүүдийг тухайн зохих төслүүдийн холбогдох хамгааллын баримт бичигт 
тусгах замаар Асуудлыг шийдвэрлэх гэрээний хүчин төгөлдөр байх хугацаа дуусгавар 
болоход эдгээр арга хэмжээ цаашид үргэлжлэн хэрэгжих нөхцлийг хангах юм. Ингэснээр 
Сэлбэ дэд төвийн болон Төсөл 2 ба Төсөл 3-ын хүрээнд цаашид баригдах замын 
аюулгүй байдал, барилгын ажлын нөлөөлөлтэй холбоотой гарч болзошгүй ижил төстэй 
бүх гомдлыг Асуудлыг шийдвэрлэх гэрээнд заасны дагуу ижил байдлаар шийдвэрлэх 
боломжтой. Ингэснээр төслийн нөлөөлөлд өртсөн бүх иргэдэд ижил тэгш хандах 
шударга зарчмыг баримтлах боломж бүрдэнэ. 

Асуудлыг шийдвэрлэх үйл явцаас эхлэн эрт тохиролцоонд хүрсэн зарим гомдол 
гаргагчдын гомдлыг шийдэхийн тулд хийхээр тохирсон ажлыг хэрэгжүүлжээ. Тухайлбал 
орц гарцыг сайжруулан засах, барилгын ажлын явцад унасан цахилгааны хуучин шонг 
солих, замын барилга угсралтын ажлын нөлөөллийн улмаас эрүүл мэндийн үйлчилгээ 
авах, тог цахилгаанаа ашиглуулах гэх мэтээр гомдол гаргагчийн зарцуулсан зардлыг 
нөхөн төлөх зэрэг ажлыг хэрэгжүүлжээ. Эдгээр хийхээр тохирсон ажлуудын 
хэрэгжилтийг ТТЗГ-ын зуучлан чиглүүлэгч ажиглан хянаж, гомдол гаргагчид асуудал нь 
шийдэгдсэнд сэтгэл хангалуун байгаа эсэхийг баталгаажуулсан байна.  

Бүх оролцогч талууд бүтээлчээр хамтран ажиллаж, харилцан зөвшилцөх замаар 
асуудлыг шийдвэрлэх гэрээ байгууллаа. Талуудын хийхээр тохирсон зарим ажлууд 
КОВИД-19 цар тахлын хөл хорионы улмаас цаг хугацаандаа хэрэгжихгүй хойшлох 
тохиолдол гарсан. Гэвч ийм нөхцөл байдлаас зайлсхийх боломжгүй байсан бөгөөд энэ 
нь асуудлыг шийдвэрлэх үйл явцын үргэлжлэх хугацаанд тодорхой хэмжээгээр 
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нөлөөлсөн. Гэвч талууд тохиролцсон бүх ажлаа хүйтэрч өвөл болохоос өмнө 
хэрэгжүүлж чадсан юм.  

ТТЗГ-ын зуучлан чиглүүлэгч Асуудлыг шийдвэрлэх гэрээнд заасан болон гомдол 
гаргагчдын ганцаарчилсан хэлэлцээрийн явцад тохиролцсон ажлуудын хэрэгжилтэнд 
2021 оны 4-р сараас эхлэн 2022 оны 2-р сар хүртэл хугацаанд хяналт мониоринг хийж 
ажиллав. Зарим гомдол гаргагчдын гомдлын асуудлаар 2021 оны 4-р сараас өмнө 
тохиролцсон байдаг бол хамгийн сүүлийн гомдол гаргагчтай 2021 оны 11-р сард 
тохиролцсон байна. ТТЗГ-ын зуучлан чиглүүлэгч 2021 оны 4-р сараас эхлэн тохирсон 
ажлуудын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажилласан боловч бүх талууд Асуудлыг 
шийдвэрлэх гэрээнд гарын үсэг зурсны дараа буюу 2021 оны 11-р сараас ТТЗГ-ын 
хяналт мониторингийн үе шат албан ёсоор эхэлсэн болно. Холбогдох бүх төлбөрүүд 
төлөгдөж, гомдол гаргагчид хийхээр тохирсон ажлуудын хэрэгжилтийг 
баталгаажуулсныг (Хүснэгт 2) ТТЗГ-ын зуучлан чиглүүлэгч хянан ажилласныг үндэслэн 
ТТЗГ тус гомдлыг албан ёсоор хааж байна. 



iv 

ТӨСЛИЙН ЗУРАГЛАЛ 



I. ТАНИЛЦУУЛГА

A. Төсөл

1. "Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр" нь
Улаанбаатар хотын мастер төлөвлөгөөний хүрээнд гэр хорооллын нэн тэргүүний ахуйн
үйлчилгээ, эдийн засгийн төвүүдийг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлнэ. Зорилтот дэд
төвүүдэд төсөл хөрөнгө оруулж (i) иргэдийн хот суурин газрын суурь үйлчилгээ, нийтийн
талбай, нийгэм-эдийн засгийн байгууламжийн хүртээмжийг сайжруулах, (ii) дотоодын
эдийн засгийн хөгжлийг дэмжих, (iii) хот суурин газрын эдийн засгийн үйл ажиллагаанаас
оршин суугчид болон бизнес эрхлэгчид үр өгөөжийг хүртэх, (iv) орон сууцны илүү
сайжруулсан хувилбарыг бий болгоход зорьж ажиллах ажээ. Хөтөлбөрийг олон шатлалт
санхүүжилтын хэрэгслээр 10 жилийн хугацаанд, гурван шатлалтай хэрэгжүүлэх бөгөөд
Төсөл 1-ийн хүрээнд Сэлбэ (Төслийн зураглал), Баянхошуу дэд төвийг барьж байгуулах
юм.

2. Тус төслийн хэрэгжилтийн үр дүнд зам барих сайжруулах, үерийн суваг, гүүр,
дулааны станц, усан хангамж, дулаан дамжуулах төвлөрсөн халаалтын систем, усан
сан, бохир усны систем, цахилгаан, харилцаа холбооны сүлжээ, цэцэрлэг, бизнесийн
инкубатор төв, мэргэжлийн сургалтын төвтэй болох юм. Хөрөнгө оруулалтын
хөтөлбөрийн төслийн үр өгөөж нь Улаанбаатар хотын амьдрах нөхцлийг гэр хороололд
амьдрах таатай, өрсөлдөх чадвар бүхий, оролцоог хангасан цогц төвүүдийн сүлжээг бий
болгох замаар сайжруулахад оршино.

3. Төслийг 2013 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдөр баталсан. Хамгаалалтын
бодлогын ангиллын хувьд албадан нүүлгэн шилжүүлэлт A, Байгаль орчин B, Уугуул
иргэд C ангилалд хамаарна.1 Төсөл 1-ийн дэд төслүүдийн холбогдох Газар Чөлөөлөлт
ба Нүүлгэн Шилжүүлэлтийн Төлөвлөгөөнд (ГЧНШТ) дурдсанаар ойролцоогоор нийт

1400 өрх, үүнээс 825 нь газрын эзэн төслийн нөлөөлөлд өртөж байгаа юм.2

B. Гомдол

4. Сэлбэ дэд төвтэй (Төслийн зураглалыг үзнэ үү) холбоотой гомдолд дараах
асуудлыг дурджээ. Үүнд: (i) зам, хүмүүсийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын талаарх
Монгол улсын стандарт мөрдөөгүй, эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдал, дуу чимээний
стандартын зөрчил, төсөл хэрэгжүүлэгчдийн ажилчид иргэдтэй зүй бусаар харьцах, (ii)
барилга байгууламж, хашааны тогтвортой байдал алдагдах, (iii) явган хүний түр зуурын
гарц байхгүйгээс оршин суугчид унаж бэртэх, (iv) үл хөдлөх хөрөнгөд нэвтрэх боломж
бүрэн алдах, (v) мэдээллийг ил тод бус байдал, утга учиртайгаар зөвлөлдөх үйл явц
дутмаг. Гомдол гаргагчид ТТЗГ-аас төсөлтэй холбоотой дараах асуудлыг шийдвэрлэхэд
туслахыг хүсч гомдлын маягтанд дурджээ:

• “авто замын барилгын хүнд даацын тоног төхөөрөмжийн нөлөөллөөр орон
сууц, бусад байгууламжид учирсан хохирол, бүтцийн эвдрэл: (хана, цонх, шал,
хашаа гэх мэт);

• барилга байгууламж, тавилгын физик тогтвортой байдал алдагдах;

• нөхөн төлбөрийг тохиролцох тохиолдолд эд хөрөнгийн үнэ цэнэ буурч бага
үнэд хүргэхээр болсон;

• хэтэрхий жижиг талбайг замд хэт ойр үлдээсэн нь хэсэгчилсэн газар
чөлөөлөлтөөс үүдэн газрын талбайн үнэ цэнэ буурч хохирсон;

• тухайн газар нутагт амьжиргаа болон эсвэл үл хөдлөх хөрөнгөө хадгалах
сонирхол, үндэслэлээ алдах;

• үл хөдлөх хөрөнгөд нэвтрэх боломж бүрэн алдах: гэр, гараж;

1 https://www.adb.org/projects/45007-004/main#project-pds  
2 https://www.adb.org/projects/45007-004/main#project-documents 
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• аюулгүй нэвтрэх боломж алдагдах, үл хөдлөх хөрөнгийн гарц\орц хаагдах; 

• гүүрний холболтын ойролцоо байрлах гэр бүлийн хашаанаас дээш гарах замын 
хэсэгт хамгаалалтын хаалт, замын хормой, налуугийн бэхлэлт, авто замын 
хог хаягдал, өрхийн хашаанд налуугаас нурж унах чулуу зэргээс хамгаалах 
төлөвлөлт ороогүй; 

• автомашины ослоос байнгын айдсын улмаас сэтгэл санааны тогтвортой 
байдал, аюулгүй байдлын баталгаа алдагдах, хүүхдийн аюулгүй байдлаас 
байнга айдаг тул хүүхэд асрах нэмэлт ачаалал; 

• Явган хүний түр зуурын гарц байхгүйгээс унаж бэртэх; 

• Оршин суугчдын газар руу тулгасан замыг үргэлжлүүллэн барих нь оршин 
суугчид нөхөн төлбөргүй дүрвэх улмаар гомдол гаргах, шүүхэд нэхэмжлэл 
гаргах зэрэг эрсдэлтэй; 

• Нөлөөлөлд өртсөн өрхүүдийн хохирлыг ганцаарчилсан, хэсэгчилсэн байдлаар 
шийдвэрлэхийг оролдож байгаа нь газар, эд хөрөнгө, орон сууц, амьжиргааны 
эх үүсвэрээ алдсанаас болж ядууралд өртөх магадлалтай гэх мэт” 3 

 
5. Гомдол гаргагчид нь Төсөл Хэрэгжүүлэх Нэгжид (ТХН) нэрээ ил болгохгүй байх 
буюу нууцлалыг ТТЗГ-аас хүссэн юм. Улмаар 2021 оны 1-р сарын 15-нд гомдол 
гаргагчид нь өөрсдийн нэр, мэдээллийг ТХН-д ил болгохыг зөвшөөрсөн болно. Мөн 2021 
оны 1-р сарын 2-ны өдөр, Төслийн Тусгай Зохицуулагч (ТТЗ) нь гомдлын үнэлгээ хийж, 
гомдлыг шийдвэрлэхэд туслах зуучлан чиглүүлэгчийг томилсон юм. 
 
C. Шалгуурыг хангасан эсэхийг тодорхойлох 
 
6. Тус гомдол шалгуурыг хангасан эсэхийг тодорхойлохын тулд 2021 оны 1-р сарын 
6-15 –ны хооронд гомдлын оролцогч талууд болох НЗДТГ, ТХН, АХБ-ны Монгол дахь 
суурин төлөөлөгчийн газрын ажилтнууд, АХБ-ны Хот ба Нийгмийн Салбарын Хэлтэс 
болон Зүүн Азийн Газрын ажилтнууд, Оюу Толгой ТББ, Зургаан Буудлын Иргэдийн Эрх 
Ашгийг Хамгаалах Холбоо ТББ, гомдол гаргагчид зэрэг бүхий л оролцогч талуудтай 
онлайнаар хэд хэдэн удаа уулзаж ярилцан, төслийн холбогдох баримт бичигтэй 
танилцсаны эцэст 2021 оны 1-р сарын 18-нд АХБ-ны ТТЗГ-ын Төслийн Тусгай 
Зохицуулагч тус гомдлыг асуудлыг шийдвэрлэх үйл явцын шалгуурыг хангасан хэмээн 
үзэж гомдлыг албан ёсоор хүлээн авсан байдаг. 
 
D. Хяналт ба үнэлгээ 
 
7. Гомдлын маягтанд 11 гомдол гаргагч гарын үсэг зурсан байсан боловч хяналт 
үнэлгээний шатанд нийт гомдол гаргагчдын тоо 13 өрх болж нэмэгдсэн. Нэмэлт гомдол 
гаргагчид өөрсдийн гомдлыг дэмжигч ТББ-уудад илгээн үндсэн гомдолтой нэгтгэхийг 
хүссэн байжээ. Асуудлыг шийдвэрлэх үйл явцыг эхлүүлэхээс өмнө оролцогч талууд 
асуудлыг тодорхойлох, хэлэлцээрийн уулзалтыг хуралдуулах хэлбэрүүд, ТББ-ын 
төлөөлөгчдийн үүргийг тодорхой болгох, албан ёсны төлөөллийн бичиг бэлтгэх зэрэг 
гомдол гаргагч өрх тус бүртэй ганцаарчилсан хэлэлцээр хийхэд баримтлах дэгийг 
тохиролцсон байна. 
 
8. Хяналт үнэлгээг (i) гомдол ба маргаантай асуудлын учир шалтгаан, тухайн 
асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд өмнө хийсэн ажлууд, оролдлогын талаар ойлгох; (ii) гол 
оролцогч талуудыг тодорхойлж, хэлэлцэн зөвшилцөх нэмэлт асуудал байгаа эсэхийг 
тодорхойлох, талуудын ашиг сонирхол, ялангуяа нийтлэг ашиг сонирхол байгаа эсэхийг 
олж тогтоох; (iii) талуудын баримталж буй үзэл санааг тодруулж, асуудлыг чиглүүлэл, 
зуучлалын тусламжтайгаар хамтран шийдвэрлэхэд талууд бэлэн эсэх; (iv) харилцан 
тохиролцсон дараагийн алхмуудыг санал болгох зорилгоор 2021 оны 2-4-р сард хийж 
гүйцэтгэв.  
 

 
3 ТТЗГ-т 2020 оны 12-р сарын 28-нд гаргасан гомдлоос иш татав.  
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9. Хяналт үнэлгээний үе шатны эхэнд ТТЗГ-ын зуучлан чиглүүлэгч гомдол
гаргагчдад зориулан чадавхи бэхжүүлэх 2 сургалтыг явуулжээ. Үүнд: (i) КОВИД-19 цар
тахлын хөл хорионы үед Zoom зэрэг онлайн харилцаа холбоо, зайнаас уулзалт хуралд
оролцох аппликейшн, мөн Фейсбук Messenger зэрэг өдөр тутмын харилцааны
хэрэгслийг хэрхэн ашиглах тухай практик дадлын сургалт; ба (ii) зөрчил маргааныг
ойлгох, харилцаа холбооны ур чадвар, хэлэлцээрт бэлтгэх, уулзалтын явцад баримтлах
дэгийн гүйцэтгэх үүрэг зэргийн талаар гомдол гаргагчдад зориулан бэлтгэсэн нэг өдрийн
анхан шатны чадавх бэхжүүлэх сургалт.

10. Улсын хэмжээнд “улаан” өнгийн хатуу хөл хорио (КОВИД-19 цар тахлын улмаас)
тогтоосон тул гомдолтой холбоотой газрын хээрийн үзлэг, уулзалтыг зайнаас онлайн
хэлбэрээр хийж, шаардлагатай бөгөөд гомдол гаргагчдын хувьд боломжтой харилцаа
холбоо, техникийн бүхий л арга хэрэгсэл тухайлбал видео дуудлага хийх, онлайн
уулзалт, хувь хүний бичсэн видео бичлэг, фото зургийг ашиглах зэргээр гомдлын
асуудлыг шинжлэв. Гэвч хорио цээрийн арга хэмжээг цуцлах үед талуудын
дэмжлэгтэйгээр ТТЗГ-ын зуучлан чиглүүлэгч i) гомдол гаргагчид болон ТХН-ийн хооронд
ганцаарчилсан болон бүлгийн ярилцлагыг удаа дараа зохион байгуулж; (ii) гомдлын
зарим асуудлыг тодруулах, асуудлыг шийдвэрлэх үйл явцын хүрээнд харилцан
тохиролцох боломжтой хувилбарууд байгаа эсэхийг тогтоохын тулд нарийн мэргэжлийн
шинжээчидтэй хамтран дөрвөн удаагийн хээрийн үзлэг шинжилгээг явуулсан болно.

11. Ихэнх гомдол гаргагчид замын аюулгүй байдал, замын барилга угсралтын ажлын
нөлөөллийн талаар бухимдлаа илэрхийлсэн байв. Иймд хяналт үнэлгээний үе шатанд
замын нөхцөл байдлын аудит хийн мэргэжлийн зөвлөмж гаргах замын аюулгүй байдлын
хөндлөнгийн аудитын шинжээч авч ажиллуулахыг ТТЗГ-аас ТХН болон АХБ-нд зөвлөв.
Тус зөвлөмжийн дагуу замын аюулгүй байдлын аливаа дутагдлыг илрүүлэх, тэдгээрийн
улмаас үүсэх нөлөөллийг арилгах, бууруулахад чиглэсэн зөвлөмжийг боловсруулах
үүрэгтэй замын аюулгүй байдлын хараат бус шинжээчийг ТХН 2021 оны 3-р сараас
ажиллуулжээ.

12. Хяналт үнэлгээг 2021 оны 4-р сард эцэслэн дуусгав. Хяналт үнэлгээний
тайлангийн төсөлд бүхий л оролцогч талууд саналаа тусгаж тайланг 2021 оны 5-р сард

эцэслэн ТТЗГ-ын вебсайтад Англи ба Монгол4  хэлээр байршуулсан болно.

II. АСУУДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ ҮЙЛ ЯВЦ

A. Асуудлыг шийдвэрлэсэн алхамууд

13. КОВИД-19 цар тахлын дэгдэлтийн улмаас асуудлыг шийдвэрлэх үйл явцыг
онлайн зайн болон биечлэн уулзах хэлбэрээр хослуулан чиглүүлж ажиллав. Зайн
уулзалт хурлыг явуулахдаа гомдлын асуудлыг шийдвэрлэх тохиролцоог хэлэлцэх
нөхцлийг бүрдүүлсэн харилцаа холбооны техникийн дэмжлэг туслалцааг ашиглалаа.
Цар тахлын нөхцөл байдлаас шалтгаалан боломжтой үед оролцогч талууд болон ТТЗГ-
ын зуучлан чиглүүлэгч биечлэн уулзаж асуудлыг ярилцаж байв. Энэхүү гомдлыг
шийдвэрлэхэд онлайн хурал уулзалт, зайнаас чиглүүлэх зэрэг техникийн дэмжлэгийг
ТТЗГ ашиглан ажиллалаа.

14. ТХН-ийн дэд зохицуулагчийн даргалсан ажлын хэсгийг 2021 оны 1-р сарын 26-нд
ТХН дээр байгуулав. Тус ажлын хэсгийг байгуулсан нь асуудлыг шийдвэрлэх үйл явцад
ТХН-ийн холбогдох бүхий л мэргэжилтнүүд цаг алдалгүй оролцох нөхцлийг бүрдүүлэхэд
чухал байлаа. Замын нөхцөл байдлын аудит хийн мэргэжлийн зөвлөмж гаргах замын
аюулгүй байдлын хөндлөнгийн аудитын шинжээч авч ажиллуулахад НЗДТГ нь ТХН-ийг
дэмжив. Тэрхүү зөвлөмжүүдэд тулгуурлан талууд асуудлыг шийдвэрлэх гэрээ (АШГ)

4 ТТЗГ. 2021. Төслийг Тусгай Зохицуулагчийн Хяналт Үнэлгээний Тайлан. Mанила. 

https://www.adb.org/site/accountability-mechanism/problem-solving-function/complaint-registry-year. 

https://www.adb.org/sites/default/files/page/632626/spf-2020-10-03-0102-review-and-assessment-report-eng.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/page/632626/spf-2020-10-03-0102-review-and-assessment-report-mon.pdf
https://www.adb.org/site/accountability-mechanism/problem-solving-function/complaint-registry-year.
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байгуулж, газар болон эд хөрөнгийг чөлөөлж авах, барилгын ажлын доргилт 
чичиргээний улмаас эвдэрч цуурсан байшингийн засварт нөхөн олговор олгоход 
баримтлах заалтуудыг баталгаажуулахаар тохиролцсон юм. Замын аюулгүй байдлын 
хөндлөнгийн аудитын зөвлөмжийг 2021 оны 10-11-р сард талуудын гарын үсэг зурж 
баталгаажуулсан Асуудлыг шийдвэрлэх гэрээнд дэлгэрэнгүй тусгасан болно. Талууд 
гомдол гаргагч өрх тус бүрийн асуудлыг цаашид асуудлыг шийдвэрлэх шатанд 
ганцаарчилсан хэлэлцээрийн замаар шийдвэрлэхээр тохиролцов.  

(i) Хээрийн үзлэг

15. Хэлэлцээрийн явцад зарим тоо хэмжээг баталгаажуулах, талуудын санал
болгосон шийдлийн хувилбарыг судлах, кадастрын зургийн эргэлтийн цэгүүдийг хэмжих,
орц гарцыг сайжруулах хувилбарыг хэлэлцэх зэрэг зорилгоор гомдол гаргагчид болон
бусад холбогдох талуудыг оролцуулсан хамтарсан хээрийн үзлэгийг ТТЗГ-ын зуучлан
чиглүүлэлтэйгээр шаардлагтай тохиолдолд зохион байгуулж байв. Гомдол гаргагчийн
гомдлын асуудал мэргэжлийн шинчээчийн оролцоо, санал, дүгнэлт, хэлэлцүүлэг
шаардсан тохиолдолд ТХН-ийн барилгын инженер, замын инженерүүд, Газар Зохион
Байгуулалтын Албаны (ГЗБА) Газар чөлөөлөлтийн хэлтэс, НЗДТГ-ын Санхүү Төрийн
Сангийн Хэлтсийн мэргэжилтэн, ТХН-ийн ГЧНШ-ын мэргэжилтнүүд, санхүүгийн
шинжээчид болон АХБ-ны хамгааллын бодлогын мэргэжилтэнг хэлэлцээрийн
уулзалтанд урьж оролцуулж зөвшилцсөн болно. Хэлэлцээрийн явцад талууд төсөлтэй
холбоотой олон тооны баримт бичиг, мэдээлэл, үнэлгээний тайлан, замын аюулгүй
байдлын аудитын зөвлөмжүүд, тайлан, танилцуулга болон бусад холбогдох материалыг
хянан хэлэлцэж ашиглалаа.

Гомдолтой холбоотой газруудад хамтарсан хээрийн үзлэг хийв, 
2021 оны 3-р сарын 16 

(ii) (Ганцаарчилсан хэлэлцээрийг зуучлан чиглүүлэх, асуудлыг

шийдвэрлэх өдөр тутмын үйл ажиллагаа

16. ТТЗ-ын удирдамжийн дагуу ТТЗГ-ын зуучлан чиглүүлэгч асуудлыг шийдвэрлэх
үйл явцыг удирдан тэргүүлж, оролцогч талуудын хооронд гомдол гаргагчдын
ганцаарчилсан хэлэлцээрийг чиглүүлэн ажиллав. КОВИД-19 цар тахлын хорио цээрийн
арга хэмжээний улмаас зарим хамтарсан уулзалт, ганцаарчилсан хэлэлцээрийн
уулзалт, хоёр талын зөвшилцөх уулзалт зэргийг онлайн хэлбэрээр зайнаас зохион
байгуулж байсан боловч талуудын харилцан тохиролцоог баталгаажуулах зорилгоор
тэмдэглэл хөтөлж, гарын үсэг зуран баталгаажуулж байв. 2021 оны 3-р сарын 1-нээс 9-
р сарын 21-ний хооронд ганцаарчилсан, хоёр талын, олон талын хамтарсан уулзалтыг
удаа дараа хуралдууллаа. Зарим гомдол гаргагчдын хэлэлцээр 10 хүртэлх удаагийн
ганцаарчилсан уулзалтаар үргэлжилсэн байна.

17. Хэдийгээр ихэнх гомдол гаргагчийн гомдол нь замын аюулгүй байдал, замын
барилга угсралтын ажлын нөлөөллийн тухай байсан боловч гомдол гаргагч нэг бүрийн
нөхцөл байдал өөр өөр байсан. Тухайн гомдлын нөхцөл байдал, онцлогоос шалтгаалан
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ТТЗГ-ын зуучлан чиглүүлэгч гомдол гаргагч өрх, гомдол гаргагч газрын эзэнтэй нэг 
хашаанд амьдарч буй бусад өрхүүд, ТХН, НЗДТГ, Газрын албаны Газар чөлөөлөлтийн 
хэлтэс, АХБ-ны төслийн баг, үнэлгээний компани, дэмжин ажиллаж буй ТББ-уудын 
төлөөллийг оролцуулан хэлэлцээрийн уулзалтыг монгол хэлээр хийж чиглүүлэн 
ажилласан болно. Хэлэлцээрийн уулзалтын огноо, байршил, хэлэлцэх асуудлыг талууд 
чиглүүлэгчээр дамжуулан урьдчилан тохиролцож байв. 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 бичгийг Англи болон Монгол хэлээр бэлтгэсэн болно.  

(iii) Хамтарсан уулзалт

18. Асуудлыг шийдвэрлэх үйл явцын туршид гол оролцогч талуудын тэгш оролцоог
хангахад анхаарч ажиллалаа. Асуудлыг шийдвэрлэх үйл явцын хүрээнд замын аюулгүй
байдлын хөндлөнгийн аудитын баг, ТББ-ууд, ГЗБА, АХБ-ны төслийн баг, ТХН-ийн
төлөөлөл болон гомдол гаргагчдыг оролцуулан 2021 оны 3-р сарын 12, 8-р сарын 6-нд
хоёр удаа онлайнаар зохион байгуулав. Түүнчлэн гомдол гаргагчдын санааг зовоож буй
асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх шийдлийн хувилбарыг хэлэлцэх хоёр талын ажил хэргийн
түвшний олон уулзалтуудыг хуралдуулав. 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, асуудлыг шийдвэрлэх үйл явцын эхэнд долоо хоног тутам, улмаар сар
тутам асуудлыг шийдвэрлэх үйл явцын хэрэгжилтийн явцын мэдээллийг хуваалцах
зэрэг нь талуудын хооронд итгэлцлийг бий болгох, ТТЗГ-ын асуудлыг шийдвэрлэх үйл
явцыг үр дүнтэй байхад дэмжлэг болсон юм.

Замын аюулгүй байдлын хөндлөнгийн аудитын багтай хамтарсан онлайн уулзалт хийв, 
2021 оны 8-р сарын 6 

(iv) Асуудлыг шийдвэрлэх гэрээнд гарын үсэг зурав.

19. Хамтарсан уулзалтын үр дүнд замын аюулгүй байдал, замын барилга угсралтын
ажлын нөлөөлөлтэй холбоотой гомдлын асуудлыг шийдвэрлэхэд баримтлах заалтууд
(замын аюулгүй байдлын хөндлөнгийн аудитын зөвлөмжид тулгуурлан) болон гомдол
гаргагч тус бүрийн гомдлыг шийдвэрлэхээр тохирсон ажлууд, төсөлтэй холбоотой
хамгааллын баримт бичгүүдэд замын аюулгүй байдлын аудитын зөвлөмжийг тусган
мэдээлэх зэрэг агуулга бүхий Асуудлыг Шийдвэрлэх Гэрээнд талууд гарын үсэг зурлаа.
Ингэснээр Сэлбэ дэд төвд нийт 5.651 км үргэлжлэх есөн замын сүлжээ дагууд замын
аюулгүй байдал, барилгын ажлын нөлөөлөлтэй холбоотой гарч болзошгүй ижил
төрлийн санал хүсэлтийг төслийн нөлөөлөлд өртсөн бүх иргэдэд тэгш шударга хандах
зорилгын үүднээс Асуудлыг шийдвэрлэх гэрээнд заасны дагуу шийдвэрлэнэ гэсэн үг юм.
Цаашилбал Асуудлыг шийдвэрлэх гэрээний хүчин төгөлдөр байх хугацаа дуусгавар
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болоход эдгээр арга хэмжээ цаашид үргэлжлэн хэрэгжих нөхцлийг хангаж Төсөл 2 ба 
Төсөл 3-ын хүрээнд цаашид баригдах замын төслүүдийн холбогдох хамгааллын баримт 
бичигт эдгээр зөвлөмжүүдийг тусган хэрэгжүүлэх юм. Дэлгэрэнгүйг Хавсралтаас үзнэ 
үү. 

Асуудлыг Шийдвэрлэх Гэрээнд ТББ-ын төлөөлөл болон нэг гомдол гаргагч гарын үсэг 
зурж байгаа нь. Талууд гэрээнд 2021 оны 10-11-р сард гарын үсэг зурж дуусав.  

B. Ганцаарчилсан хэлэлцээрээр хийхээр тохирсон ажлуудын хураангуй

20. Ганцаарчилсан хэлэлцээр хийх замаар 13 гомдол гаргагч тус бүрийн асуудлыг
харилцан зөвшилцөж шийдвэрлэлээ. Хүснэгт 1-т гомдол гаргагч тус бүрийн асуудлыг
хэрхэн шийдсэнийг харуулав.

Хүснэгт 1. Ганцаарчилсан хэлэлцээрийн явцад тохирсон ажлуудын тойм 

Гомдол 
гаргагчид 

Хэлэл- 
цээрийн 

уулзалтын 
тоо 

Тохиролцоонд 
хүрсэн 

Хийхээр тохирсон ажлууд 

Гомдол 
гаргагч 1 

3 2021.03.29 
• Эмчилгээний зардалд зарцуулсан 1,000,000

төгрөгийг нөхөн төлөх;

• Амьжиргааг дэмжих хөтөлбөрт хамруулах

Гомдол 
гаргагч 2 

3 2021.04.14 
• Эмчилгээний зардалд зарцуулсан 200,000

төгрөгийг нөхөн төлөх;

Гомдол 
гаргагч 3 

5 2021.06.10 

• Цахилгааны хуучин шонг шинэ стандарт
шонгоор солих;

• Хаалганы урд талд үерийн ус зайлуулах
хоолой суурилуулах;

• Хаалганы урд талын шороог намсгаж тэгшлэх;

• Газардуулга хийж холбох;

Гомдол 
гаргагч 4 

4 2021.06.10 
• Хайрга асган орц гарцыг сайжруулан засах, орц

гарцын хөрсийг дагтаршуулж, хажуу талаар
хамгаалах цемент, чулуугаар манах;

Гомдол 
гаргагч 5 

4 2021.06.10 
• Цахилгаан ашигласан төлбөр болох 50,000

төгрөгийг нөхөн төлөх;

Гомдол 
гаргагч 6 

3 2021.06.17 
• Охиныг нь Амьжиргааг дэмжих хөтөлбөрт

хамруулах;

Гомдол 
гаргагч 7 

3 2021.06.17 

• Орц гарцыг хөрсийг хайрга асгаж дагтаршуулж
сайжруулан гаргах, цемент ашиглахгүй;

• Хашааны хажуу талын замын далангийн доод
ирмэгээс том чулууг түүн цэвэрлэх;

Гомдол 
гаргагч 8 

5 2021.06.18 
• Газрын кадастрын мэдээллийн санд газрын

одоо байгаа хэлбэрээр нь кадастрыг өөрчилж
бүртгэх;

Гомдол 
гаргагч 9 

7 2021.08.10 
• Хашаа байшингийн засварын нөхөн олговорт

22,437,608 төгрөг төлөх;

• Эко жорлон суурилуулах (7 сарын 2)
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Гомдол 
гаргагч 10 

5 2021.08.10 

• Гараашийн нөхөн олговорт 6,152,723 төгрөг
төлөх;

• Г хэлбэрийн блок хашааг гүйцэтгэгч компани
барьж өгөх эсвэл нөхөн олговор төлөх;

Гомдол 
гаргагч 11 

7 2021.08.11 

• Хашаа байшингийн засварын нөхөн олговорт
46,924,397 төгрөг төлөх;

• Хажуу айлын нөхөн төлбөрт 2,050,000 төгрөг
төлөх;

Гомдол 
гаргагч 12 

10 2021.08.11 

• Байшингийн засварын нөхөн олговорт
43,839,177 төгрөг төлөх;

• Өвлийн улиралд гулсаж халтирахгүй байдлаар
хашаа руу чөлөөтэй орж гарах орц гарцыг
сайжруулан засах (хашаагаа татсаны дараа
хашааны гадна талд 5-6м зай гарах учраас
хашаа руу орох зай хангалттай болно – 2021
оны 7 сарын 6)

Гомдол 
гаргагч 13 

8 2021.09.21 
• Байшингийн даацын хананы эвдрэлийг засах

нөхөн олговорт 9,752,732 төгрөг төлөх;

Эх сурвалж: Төслийн Тусгай Зохицуулагчийн Газар 

III. ХЭРЭГЖИЛТ БА МОНИТОРИНГ

21. Асуудлыг шийдвэрлэх үе шатнаас эхлэн гарцаарчилсан хэлэлцээрийн явцад эрт
тохиролцоонд хүрсэн зарим гомдол гаргагчдын гомдлыг шийдэхийн тулд хийхээр
тохирсон ажлыг хэрэгжүүлжээ. Тухайлбал орц гарцыг сайжруулан засах, барилгын
ажлын явцад унасан цахилгааны хуучин шонг солих, замын барилга угсралтын ажлын
нөлөөллийн улмаас эрүүл мэндийн үйлчилгээ авах, тог цахилгаанаа ашиглуулах гэх
мэтээр гомдол гаргагчийн зарцуулсан зардлыг нөхөн төлөх зэрэг ажлыг хэрэгжүүлжээ.
Эдгээр хийхээр тохирсон ажлуудын хэрэгжилтийг ТТЗГ-ын зуучлан чиглүүлэгч ажиглан
хянаж, гомдол гаргагчид асуудал нь шийдэгдсэнд сэтгэл хангалуун байгаа эсэхийг
баталгаажуулсан байна.

Хүснэгт 2. Зарим гомдол гаргагчийн гомдлын асуудлаар эрт тохиролцсоны дагуу 
хэрэгжүүлсэн байдлын зураг  

Гомдол гаргагчийн гомдол гаргах үеийн орц 
гарцны байдал 

Асуудлыг шийдвэрлэх явцад орц гарцыг 
сайжруулсан байдал 



8 

Барилгын ажлын явцад унасан цахилгааны 
шонг буцааж тогтоосон байдал – гомдол гаргах 

үед 

Асуудлыг шийдвэрлэх шатанд цахилгааны 
стандарт шонгоор сольсон байдал 

22. ТТЗГ-ын зуучлан чиглүүлэгч нь Асуудлыг шийдвэрлэх гэрээ болон
ганцаарчилсан хэлэлцээрийн явцад тохирсон ажлуудын хэрэгжилтэнд 2021 оны 4-р
сараас эхлэн 2022 оны 2-р сар хүртэл гурваас дээш сарын хугацаанд хяналт мониторинг
хийж ажиллав. Хийхээр тохирсон бүхий л ажлуудын хэрэгжилтийг Хүснэгт 2-т харуулав.

Хүснэгт 2. Хийхээр тохирсон ажлуудын хэрэгжилт 
Г# Хийхээр тохирсон ажлууд Хэрэгжилт 

1 

• Эмчилгээний зардалд зарцуулсан 1,000,000 
төгрөгийг нөхөн төлөх;

• Амьжиргааг дэмжих хөтөлбөрт хамруулах

✓ Төлбөрийг 2021.03.29-нд төлөв;
✓ Гомдол гаргагч Амьжиргааг

дэмжих хөтөлбөрт оролцохоос 
татгалзсан 

2 
• Эмчилгээний зардалд зарцуулсан 200,000

төгрөгийг нөхөн төлөх;

✓ Төлбөрийг 2021.04.09-нд төлөв;

3 

• Цахилгааны хуучин шонг шинэ стандарт шонгоор 
солих; 

• Хаалганы урд талд үерийн ус зайлуулах хоолой
суурилуулах;

• Хаалганы урд талын шороог намсгаж тэгшлэх;

• Газардуулга хийж холбох;

✓ Хийхээр тохирсон бүхий л ажлыг
2021.06.07 гэхэд гүйцэтгэж 
дуусав; 

4 
• Хайрга асган орц гарцыг сайжруулан засах, орц

гарцын хөрсийг дагтаршуулж, хажуу талаар
хамгаалах цемент, чулуугаар манах;

✓ Хийхээр тохирсон бүхий л ажлыг
2021.06.10 гэхэд гүйцэтгэж
дуусав;

5 
• Цахилгаан ашигласан төлбөр болох 50,000

төгрөгийг нөхөн төлөх;

✓ Төлбөрийг 2021.05.13-нд төлөв;

6 

• Охиныг нь Амьжиргааг дэмжих хөтөлбөрт 
хамруулах; 

✓ Гомдол гаргагч хөдөө шилжсэн
тул Амьжиргааг дэмжих 
хөтөлбөрт оролцохоос 
татгалзсан. 
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7 

• Орц гарцыг хөрсийг хайрга асгаж дагтаршуулж 
сайжруулан гаргах, цемент ашиглахгүй; 

• Хашааны хажуу талын замын далангийн доод
ирмэгээс том чулууг түүн цэвэрлэх;

✓ Хийхээр тохирсон бүхий л ажлыг
замыг ашиглалтанд өгөхөөс өмнө 
2021 оны 10-р сард гүйцэтгэв; 

8 

• Газрын кадастрын мэдээллийн санд газрын одоо 
байгаа хэлбэрээр нь кадастрыг өөрчилж бүртгэх; 

✓ Бүх материал бүрдсэн,
мэдээллийн санд кадастрыг 
шинэчлэхээр Газар Зохион 
Байуулалтын Алба хуралдахыг 
хүлээж байна; 

9 
• Хашаа байшингийн засварын нөхөн олговорт

22,437,608 төгрөг төлөх;

• Эко жорлон суурилуулах

✓ Төлбөрийг 2021.09.09-нд төлөв;
✓ Эко жорлонг 2021.09.30-нд

суурилуулж хүлээлгэн өгөв;

10 

• Гараашийн нөхөн олговорт 6,152,723 төгрөг 
төлөх;

• Г хэлбэрийн блок хашааг гүйцэтгэгч компани
барьж өгөх эсвэл нөхөн олговор төлөх;

✓ Төлбөрийг 2021.09.09-нд төлөв;
✓ Хашааны нөхөн төлбөрийг

2021.11.10-нд төлөв; 

11 

• Хашаа байшингийн засварын нөхөн олговорт 
46,924,397 төгрөг төлөх;

• Хажуу айлын нөхөн төлбөрт 2,050,000 төгрөг
төлөх;

✓ Төлбөрийг 2021.09.09-нд төлөв;

12 

• Байшингийн засварын нөхөн олговорт 
43,839,177 төгрөг төлөх;

• Өвлийн улиралд гулсаж халтирахгүй байдлаар
хашаа руу чөлөөтэй орж гарах орц гарцыг
сайжруулан засах (хашаагаа татсаны дараа
хашааны гадна талд 5-6м зай гарах учраас
хашаа руу орох зай хангалттай болно

✓ Төлбөрийг 2021.09.09-нд төлөв;
✓ Орц гарцны сайжруулалтыг

2021.11.22-нд хийж дуусгав; 

13 
• Байшингийн даацын хананы эвдрэлийг засах

нөхөн олговорт 9,752,732 төгрөг төлөх;

✓ Төлбөрийг 2021.11.10-нд төлөв

Эх сурвалж: Төслийн Тусгай Зохицуулагчийн Газар 

IV. ДҮГНЭЛТ

23. Бүх оролцогч талууд бүтээлчээр хамтран ажиллаж, харилцан зөвшилцөх замаар
асуудлыг шийдвэрлэх гэрээ байгууллаа. Талуудын хийхээр тохирсон зарим ажлууд
КОВИД-19 цар тахлын хөл хорионы улмаас цаг хугацаандаа хэрэгжихгүй хойшлох
тохиолдол гарсан. Гэвч ийм нөхцөл байдлаас зайлсхийх боломжгүй байсан бөгөөд энэ
нь асуудлыг шийдвэрлэх үйл явцын үргэлжлэх хугацаанд тодорхой хэмжээгээр
нөлөөлсөн. Гэвч талууд тохиролцсон бүх ажлаа хүйтэрч заасны дагуу хэрэгжүүлж
дуусгасан болно.

24. Холбогдох бүх төлбөрүүд төлөгдөж, гомдол гаргагчид хийхээр тохирсон
ажлуудын хэрэгжилтийг баталгаажуулсныг (Хүснэгт 2) ТТЗГ-ын зуучлан чиглүүлэгч
хянан ажилласныг үндэслэн ТТЗГ тус гомдлыг албан ёсоор хааж байна.

Хүснэгт 3: Гомдлыг шийдвэрлэсэн хугацаа 

Гол үе шатууд Хугацаа 

Гомдлын шалгуурыг хангасан болохыг мэдэгдсэн 
өдөр 

2021 оны 1-р сарын 18 

Хяналт үнэлгээ 2021 оны 2-4-р сар 

Гомдол гаргагчдад зориулсан чадавх бэхжүүлэх 
сургалт 

2021 оны 2-р сар 

Асуудлыг шийдвэрлэх: Ганцаарчилсан хэлэлцээрийг 
зуучлан чиглүүлэх  

2021 оны 2-р сарын 24 – 2021 
сарын 9-р сарын 21 

Асуудлыг шийдвэрлэх гэрээнд гарын үсэг зурах 
2021 оны 10-р сарын 1 – 2021 
оны 11-р сарын 11 
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Хийхээр тохирсон ажлуудын хэрэгжилт, төлбөрийн 
шилжүүлэг 

2021 оны 3-11-р сар 

Мониторинг 
2021 оны 11-р сар –2022 оны 2-
р сар 

ТТЗГ гомдлыг хаах 2022 оны 2-р сар 

Эх сурвалж: Төслийн Тусгай Зохицуулагчийн Газар 

25. ТТЗГ нь 13 гомдол гаргагчийн гомдлыг барагдуулсан ажилтай танилцах гомдол
хаасны дараах хяналтын ажлын айлчлалыг 2022 онд хийх болно. Түүнчлэн, АХБ нь
төслийн хуваарьт хяналтын хүрээнд гомдлыг барагдуулах гэрээнд заасан ажлуудын
хэрэгжилтийг цаашид үргэлжлүүлэн хянаж ажиллана.
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Асуудлыг шийдвэрлэх гэрээ 

Хавсралт
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Хавсралт

Хавсралт



13 Хавсралт



14 Хавсралт



15 Хавсралт




