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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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Тус тайланд, "$" гэдэг нь америк доллар. 
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Төслийн товч танилцуулга 

 
Төсөл: Улаанбаатар хотын нийтийн ахуйн үйлчилгээ, гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө 
оруулалтын хөтөлбөр – Төсөл 1 
 
Батлагдсан: 2013 оны 12-р сарын 17 
 
Зорилго: Гэр хороололд нэн тэргүүнд шаардлагатай үйлчилгээ болон эдийн засгийн 
төвүүдийг (дэд төв) шинэчлэн байгуулах замаар Улаанбаатар хотын мастер төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг дэмжих 1. 
 
Хүлээж буй үр дүн: Хотын гол замын уулзваруудын үндсэн дэд бүтэц ба суурь үйлчилгээг 
сайжруулахад чиглэсэн дэд төвүүдийн сүлжээ (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 чиглэнэ. 
 
Хэрэгжилт: Олон шатлалт санхүүжилтын хэрэгслээр 10 жилийн хугацаанд, гурван 
шатлалтай хэрэгжүүлнэ. Зураг 1-т хөтөлбөрийн зураглал буюу 3 дэд төвийн байршлын 
зургийг харуулав. 
 
Төсөл 1: Тус төслийн хүрээнд Сэлбэ (Зураг 2), Баянхошуу дэд төвийг барьж байгуулах юм.2 
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 
 
Нөлөөлөлд өртсөн иргэд: Сэлбэ дэд төвийн зам болон дэд бүтцийн бүрэлдэхүүн болон 
Баянхошуу дэд төвийн усан сан, ус дамжуулах бүрэлдэхүүн хэсэгт зориулан боловсруулсан 
холбогдох газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлтийн (ГЧНШ) төлөвлөгөөний дагуу төслийн 
нөлөөлөлд ойролцоогоор 825 газрын эзэн (нийтдээ 1,400 орчим өрх) өртөх ажээ.  
 
Хамгааллын бодлогын ангилал: 

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

 
Санхүүжилтын төлөвлөгөө: 
Буцалтгүй тусламж 0380-MON: Улаанбаатар хотын нийтийн ахуйн 
үйлчилгээ, гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын 
хөтөлбөр - Төсөл 1 (Хотын санхүүжилтын түншлэлийн хэрэгслийн 
хүрээнд Хотын Байгаль Орчны Дэд Бүтцийн Сан) 

Буцалтгүй тусламж US$ 3.70 сая 
  

Зээл 3098-MON: Улаанбаатар хотын нийтийн ахуйн үйлчилгээ, 
гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр - Төсөл 
1 

Энгийн хөрөнгийн 
эх үүсвэр 

US$ 27.50 
сая  

Зээл 3099-MON: Улаанбаатар хотын нийтийн ахуйн үйлчилгээ, 
гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр - Төсөл 
1 

Хөнгөлттэй энгийн 
хөрөнгийн эх үүсвэр 

US$ 22.50 
сая 

Хамтран санхүүжүүлэх Нийслэлийн Засаг 
Даргын Тамгын 
Газар 

US$ 33.15 
сая 

 
1 Гэр гэдэг нь монголын уламжлалт сууц 
2 Тус гомдлыг зөвхөн Сэлбэ дэд төвийн нөлөөлөлд өртсөн иргэдээс ирүүлсэн болно. 
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Зураг 1: Улаанбаатар хотын нийтийн ахуйн үйлчилгээ, гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө  
оруулалтын хөтөлбөрийн зураглал 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

Эх сурвалж: АХБ.  
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Зураг 2: Сэлбэ дэд төвийн байршлын зураглал 

Эх сурвалж: ТХН.  



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,3 Төслийн Тусгай Зохицуулагчийн Газарт 
(ТТЗГ) гомдол гаргасан юм. Төслийн Тусгай Зохицуулагч (ТТЗ) гомдлыг 2021 оны 1-р сарын 4-
нд хүлээн авч бүртгэсан байдаг.4 Энэ нь тус төслийн талаарх гурав дахь гомдол юм. Гомдол 
гаргагчид нь нэрээ нууцлахыг хүссэн байсан учраас ТТЗГ гомдол гаргагчдын талаарх 

мэдээллийг төсөл хэрэгжүүлэх нэгжид (ТХН) танилцуулах боломжгүй байв.  Улмаар гомдол 
гаргагчид нь 2021 оны 1-р сарын 15-ны өдөр өөрсдийн нэр, хувийн мэдээллээ ТХН-д 
ил болгохыг зөвшөөрсөн болно. Мөн 2021 оны 1-р сарын 2-ны өдөр, ТТЗ нь гомдлын 
үнэлгээ хийж, асуудлыг шийдвэрлэхэд туслах зуучлан чиглүүлэгчийг томилсон юм. Хяналт 

үнэлгээний үе шатны ажлыг Монгол дахь зуучлан чиглүүлэгчийн оролцоонд түшиглэлээ. 
 
2. Сэлбэ дэд төвтэй холбоотой гомдолд дараах асуудлыг дурджээ. (Зураг 3) 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.  ТТЗГ-ын зуучлан чиглүүлэгчтэй хийсэн уулзалтын 
үеэр төсөл нь дараах сөрөг нөлөөллийг учруулж байгааг гомдол гаргагчид дурдсан болно: 

• 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;  

• 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” 5 

 

 
3 Оюу Толгой Хяналт, Зургаан Буудлын Иргэдийн Эрх Ашгийг Хамгаалах Холбоо ТББ 
4 АХБ. Хариуцлагын Механизм. https://www.adb.org/who-we-are/accountability-mechanism/problem-solving-
function/complaint-registry-year.  

5 ТТЗГ-т 2020 оны 12-р сарын 28-нд гаргасан гомдлоос иш татав.  

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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Зураг 3: Сэлбэ дэхь гомдол гаргагч өрхийн байршил 
 

Эх сурвалж: ТТЗГ-ын Монгол дахь зуучлан чиглүүлэгч, ТХН-тэй хамтран бэлтгэсэн, гар бичмэл 



3 
 

3. COVID-19 цар тахлын дэгдэлтийн улмаас ТТЗГ болон ТТЗГ-ын Монгол дахь зуучлан 
чиглүүлэгч нь гомдлын хяналт үнэлгээг хийхдээ шинэлэг арга хэрэгслийг ашиглах 
шаардлагатай болсон юм. Тухайлбал Монгол улсад гомдлын асуудлаар баримт олж 
тогтоох албан томилолтоор биечлэн ажиллах боломжгүй байсан тул оролцогч талуудын 
холбогдох уулзалт хурлыг онлайн зохион байгуулав. Хорио цээрийн дэглэмийн үед ТТЗГ 
болон ТТЗГ-ын Монгол дахь зуучлан чиглүүлэгч нь 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. Мөн 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. Цар тахлын улмаас үүссэн саад бэрхшээл тулгарсан ч ТТЗГ-ын 
зуучлан чиглүүлэгч нь Сэлбэ дэд төвд гомдолтой холбоотой айлуудын нөхцөл байдалтай 
газар дээр нь очиж танилцсан болно. 
 
B. Гомдол шалгуурыг хангасан эсэхийг тодорхойлох  
 
4. АХБ-ны Хариуцлагын механизмын бодлогод АХБ-ны дэмжлэгтэйгээр 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 ТТЗ-аас туслалцаа хүсч гомдол гаргаж болно хэмээн заасан байдаг.6  
 
5. Төслийн холбогдох баримт бичигтэй танилцаж, 2021 оны 1-р сарын 6-15 –ны 
хооронд гомдлын оролцогч талууд болох ТХН, АХБ-ны Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн 
газрын ажилтнууд, АХБ-ны Хот ба Нийгмийн Салбарын Хэлтэс болон Зүүн Азийн 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.  

 
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) Сэлбэ дэд төвд газар дээр нь хамтарсан айлчлал хийж танилцах. НӨИ-

ийн гомдлыг үр дүнтэй, үр өгөөжтэй шийдвэрлэхэд эхлээд тэднийг маргааныг шийдвэрлэх 

аргачлалын талаарх ойлголтыг дээшлүүлэх, чадавхжуулах санаачилга гарган ажиллаж 

байгаа нь ТТЗГ-ын ажлын нэг чухал онцлог юм. 

 
6 АХБ-ны Хариуцлагын Механизмын Бодлого (2021), #138-144 
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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 нэмэртэй байлаа. 

 
B. Оролцогч талуудыг тодорхойлох 
 
9. Зураг 4-т гомдлын оролцогч талуудыг харуулав. 
 

Зураг 4: Оролцогч талууд 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Эх сурвалж:  ТТЗГ 

 

10. Нууцлал. Гомдол гаргагчид эхлээд нэрээ нууцлахыг хүссэн боловч гомдлыг 
барагдуулах үйл явцыг хурдасгахын тулд бусад оролцогч талуудад нэрээ ил 
болгохыг ТТЗГ-т зөвшөөрсөн болно.  
 

11. Жендер. Сэлбийн гомдол гаргагчдын 7 нь эмэгтэй, 6 нь эрэгтэй гомдол гаргагч 
байна.  Хяналт үнэлгээний шатанд төсөлтэй холбоотой асуудлаар холбогдох хэлэлцүүлэг, 
уулзалтанд тухайн нөлөөлөлд өртсөн өрхийн эхнэр, нөхөр ижил эрхтэй оролцож санл 

бодлоо хуваалцсан юм. Мөн, нэмж 3 гомдол гаргагч ТТЗГ-ын Монгол дахь зуучлан 
чиглүүлэгчид гомдлоо өгсөн боловч тэдгээр гомдол гаргагчид нь төслийн ГБМ-д 

• Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газар, Зүүн Азийн Газар ба 
Хот ба нийгмийн салбарын хэлтэс 

Гомдол гаргагчид 

Төрийн бус 
байгууллагууд 

Төрийн байгууллага 

АХБ-ны үйл 
ажиллагааны 

хэлтсүүд 

Бусад 

• Сэлбэ дэд төвөөс анх гомдол гаргасан 11 НӨИ 

• Хяналт үнэлгээний үе шатанд нийт гомдол гаргагчид 13 болсон 

• НЗДТГ-аар дамжуулан төслийг хэрэгжүүлж буй хотын захиргаа; 

• ГЧНШ-ийн асуудлаар Газар зохион байгуулалтын алба; 

• Төсөл Хэрэгжүүлэх Нэгж 
 

• Гэрээт компаниуд; 

• Хөрөнгийн үнэлгээчид; 

• Амьжиргааг нөхөн сэргээж, дэмжих хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж буй 
АДХ-ийг баг; 

• Сэлбийн замын чанар, аюулгүй байдлыг хянах аудитын баг; 

• СБД 14-р хороо тодорхойлолт гаргах 
 

• Оюу Толгой Хяналт ТББ ба Зургаан буудлын иргэдийн эрх 
ашгийг хамгаалах холбоо ТББ 
✓ Гомдол гаргагчдын төлөөлөх; 
✓ АХБ-ны бодлогын талаар зөвлөгөө зөвлөмж өгөх; 
✓ ТТЗГ-т гомдол гаргахад туслах; 
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өмнө нь хандаж байгаагүй, асуудлаа шийдвэрлүүлэхийн тулд ТХН болон АХБ-ны 
үйл ажиллагааны багтай сайн санааны үүднээс хамтран ажиллаагүй байсан тул 
төслийн ГБМ-д гомдлыг нь шийдвэрлүүлэхээр дамжуулсан байна.    
  

C. Асуудлыг үнэлэх нь  
 

(i) Монгол улсын стандарт 
 
12. Нийт гомдол гаргагчдын гуравны хоёр нь зам тэдний гэрт хэтэрхий ойр, зарим газраа 
бараг залгаа баригдсан, замын далангийн түвшин өндөр байгаа учраас зам дээрээс айлын 
хашаа руу хог шидэх, эсвэл замаар зорчиж буй машин нөлөөлөлд өртсөн өрхийн газар луу 
замын налуу даган гулсан орж ирэх нөхцлийг бүрдүүлсэн гэж үзэж байгаагаа дурдсан юм. 
Мөн хүүхдүүдийнхээ аюулгүй байдал, авто замын осол болохвий зэрэг аюулгүй байдалдаа 
байнга санаа зовж айдастай байдаг хэмээн гомдол гаргагчид тайлбарласан юм. Монгол 
улсын замын стандартын дагуу замын хажуу талаар 50м-ийн хамгаалалтын зурвасыг 
чөлөөлөхийг шаардаж байв. Үүний улмаас тухайн айлын газрыг бүтэн эсвэл хэсэгчлэн 
чөлөөлөх эсэх талаар эргэлзээ тээнэгэлзлийг төрүүлсэн байна.   
 
13. Төслийн хүрээнд баригдсан зам нь “туслах гудамж зам” гэж ангиллаар баригджээ. 
Зам, замын байгууламжийн норматив техникийн баримт бичгийн тогтолцоо, Авто зам 
төсөллөх ЗЗХбД 22-004-2016 баримт бичигт туслах гудамж замын хамгаалалтын бүсийн 
өргөн нь явган хүний замын өргөнийг оруулан 2.4 м –ээс доошгүй байна гэж тодорхойлжээ.     
 
14. Замын зураг боловсруулах стандарт нь хамгаалалтын бүсэд тавигдах шаардлагыг 
тодорхой заасан ч хот хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө болон шинэ суурьшлын бүс төлөвлөх 
бусад зохицуулалтын баримт бичгүүдэд замын хамгаалалтын бүсэд тавигдах шаардлагыг 
өөр өөрөөр заажээ. Гэвч эдгээр нь тус төслийн замын агуулгад бүрэн хамааралтай бус 
байна. Тухайлбал,  

• “Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол ба 
2030 он хүртэл хөгжүүлэх чиг баримжаа” III Боть баримт бичигт зааснаар замын 
хамгаалалтын бүс нь замын ирмэгээс 9м байхаар заажээ (хуудас 100). Энэ баримт 
бичгийг 2013 онд УИХ 23-р тогтоолоор баталсан байна.  

• Хот, тосгоны төлөвлөлт, барилгажилтын норм ба дүрэм БНбД30.01.03 гэсэн норм 
стандартын дагуу “туслах гудамж зам” гэсэн ангиллын замын хамгаалалтын бүс 
гудамж замын ирмэгээс орон сууцны эдэлбэр газрын улаан шугам хүртэлх зай 50м 
байна гэж заажээ. (6.19-р Зүйл). Энэ баримт бичгийг Дэд Бүтцийн Яам 2003 онд 
баталсан, одоо болтол хүчин төгөлдөр баримтлаж байгаа юм байна. Гэвч энэ 
стандарт нь шинэ суурьшлын бүсэд баригдах замд илүү хамааралтай, гэр 
хорооллын замд шууд хамааралгүй стандарт ажээ.  

 
15. ТХН-ийн мэдээлснээр төслийн хүрээнд баригдсан замын газар чөлөөлөлтийг 11-23 
метрийн өргөнтэй зурвасаар чөлөөлсэн ба энэ зай нь замын далангийн өндөржилтөөс 
хамаарч тогтоогдсон байна. Газар чөлөөлөлтийг авто замын дагуух явган хүний замаас 3м 
зайтай байхаар (далангийн налуугийн 1м-ийн хэмжээг оруулсан) хийж, өмнөх практикт 
тулгуурлан ГХХХОДТ-ийн нөлөөлөлд өртсөн иргэдийг тодорхойлсон байна. ТХН нь замын 
зураг төсөл болон замын барилгын ажлыг үндэсний бүхий л холбогдох стандарт, дүрэм 
журамд нийцүүлэн хэрэгжүүлсэн болохыг тайлбарлав. Ялангуяа авто замын зураг төслийг 
БНбД 32-01-04; ба авто замын барилгын ажилд ЗЗХбД 22-004-2016 стандартад нийцүүлэн 
ажилласан гэлээ. Тус БНбД 32-01-04 “Хот суурин газруудад гудамж, зам төлөвлөх” 
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стандартыг Зам, Тээврийн Хөгжлийн Яам шинэчлэн боловсруулахаар ажиллаж байгаа 
болно.7 
 
16. Хяналт үнэлгээний үе шатанд, ТТЗГ-ын Монгол дахь зуучлан чиглүүлэгч болон 
талууд хамтран урьд өмнө нь гэр хороололд баригдсан замууд, тэдгээрийн хамгаалалтын 
бүс тодорхойлсон нөхцөл байдалтай танилцан бодит байдлын талаар илүү сайн ойлголттой 
болох аялалыг зохион байгуулсан болно. Талууд хамтран нийслэлийн төсөв болон АХБ-ны 
дэмжлэгтэйгээр баригдсан гэр хорооллын 4 замын нөхцөл байдалтай танилцав. Энэ 
аяллын үеэр зам барих санхүүжилтын эх үүсвэрээс үл хамааран тухайн замыг шинэ 
суурьшлын бүсэд барихад замын хоёр хажуугаар хамгаалалтын бүсэд томоохон орон зай 
гаргах боломжтой, харин оршин суугчид амьдарч буй суурьшлын бүсэд замын хоёр 
хажуугаар хамгаалалтын бүсэд авах орон зай хязгаарлагдмал учраас 0-3м орчимд 
хамгаалалтын бүс гаргаж зам барьсан болохыг хотын захиргаа болон ТХН баталгаажуулсан 
юм.  
 
17. Хяналт үнэлгээний үе шатанд газар дээр нь очиж танилцахад үндэсний стандартын 
дагуу баримтлах ёстой 2.4 метрээс доошгүй хамгаалалтын бүс гаргах шаардлагыг замын 
зарим хэсгүүдэд хангаагүй, улмаар энэ нь замын хажууд амьдарч буй айл өрхийн эд 
хөрөнгө, тэдний аюулгүй байдлыг эрсдэлд оруулж, нөлөө учруулж байгаа нь батлагдсан 
юм.  
 

(ii) Барилга байгууламж, хашааны тогтвортой байдал алдагдах 
 
18. Бараг бүх гомдол гаргагчид замын барилгын ажилд ашигласан хүнд даацын машин 
механизмын улмаас чичиргээ үүсч тэдний байшин болон бусад байгууламж, тухайлбал 
хана, цонх, шал, хашаа гэх мэт эвдэрч гэмтсэнд санаа зовж байгаагаа илэрхийлсэн болно. 
Ийнхүү эд хөрөнгө эвдэрч гэмтэж байгаа нь цаашид тухайн иргэдийн үл хөдлөх хөрөнгийн 
үнэлгээ, нөхөн төлбөр буурч, улмаар иргэдийн амьжиргаанд нөлөөлөх, иргэд тухайн 
орчимд амьдрах сонирхолгүй болох зэрэг нөхцөл байдал үүсч болзошгүйд санаа зовж 
байгаагаа гомдол гаргагчид тайлбарлав. Зарим гомдол гаргагчид авто замын далангийн 
түвшин өндөр гарснаар тухайн иргэдийн хашаа, гарааш, байшин руу нэвтрэх орц гарцыг 
хааж нэвтрэх боломжгүй болгосон гэв.    
 
19. ТХН болон түүний гэрээт үнэлгээний мэргэжилтнүүдтэй хийсэн уулзалтын явцад 
үнэлгээний үйл явц нь барилгын материалын үнийг тухайн барилга байгууламжийн элэгдэл 
хорогдлыг тооцолгүйгээр үнэлсэн болохыг мэдээлсэн бөгөөд эд хөрөнгийн үнэлгээ бага, 
эвдрэл гэмтэлтэй эд хөрөнгийг багаар үнэлсэн зэрэг гомдол гаргагчдын асуудлыг хэлэлцэж 
ярилцахаар болов. ТХН замын барилгын ажлын улмаас барилга байшин, хашаа эвдэрч 
гэмтсэн тохиолдолд тухайн хохирлыг шударгаар үнэлж барагдуулах нь зүйтэй гэдэгтэй 
санал нийлсэн бөгөөд нөлөөлөлд өртсөн иргэдэд нөхөн төлбөр олгох үйл явцыг 
удаашруулахгүйн тулд тухайн эвдрэл гэмтэл замын барилгын ажлын улмаас үүдэлтэй 
болохыг тодорхойлох үндэслэл тайлбарыг бэлтгэх нь зүйтэй болохыг онцлов. 
 
20. Өмнө нь ТХН болон нэг гомдол гаргагч хамтран Мэргэжлийн Хяналтын Ерөнхий 
Газарт (МХЕГ)8 хандан төслийн нөлөөлөлд өртсөн тухайн иргэний гэр хорооллын хашаа 
байшингийн цууралт, эвдрэлийг замын барилгын ажлын улмаас үүссэн эсэхийг 
шалгуулахаар хүсэлт гаргаж байжээ. Гэр хороололд баригдсан ихэнх байшин барилга, 

 
7 Монгол улсын засгийн газар, Зам Тээвэр Хөгжлийн Төв http://rtdc.gov.mn/content/155?mid=23 
8 Мэргэжлийн Хяналтын Ерөнхий Газар нь (МХЕГ) үндэсний хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, иргэд 

эрүүл ба аюулгүй орчинд амьдрах таатай нөхцлийг бүрдүүлэх, чанартай бараа үйлчилгээ ашиглах, хүний 
болон нийгмийн тогтвортой хөгжил, бизнесийн таатай орчныг бүрдүүлэхийн тулд бүхий л салбарт мэргэжлийн 
хяналт шалгалтыг хийх асуудлыг хариуцсан төрийн байгууллага юм.  

http://rtdc.gov.mn/content/155?mid=23
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байгууламж нь Сэлбэ голын эрэг дагуу намгархаг газарт инженерингийн загвар, 
төлөвлөлтгүй баригдсан учраас ийм төрлийн байгууламжид мэргэжлийн хяналт дүгнэлт 
гаргах боломжгүй гэсэн хариуг МХЕГ өгч байжээ. Түүнчлэн намгархаг хөрсний бүтэцтэй 
учраас энэ бүсэд өвөлдөө газар хөлдөж, зундаа газар гэсэхээр иргэдийн байшин өргөгдөх, 
суулт өгөх нөлөөлдөг болохыг ТХН дурдсан юм.  
 
21. Хяналт үнэлгээний үе шатанд ТББ, АХБ-ны төслийн баг, ТХН, Газрын албаны 
мэргэжилтнүүд, гомдол гаргагчдыг оролцуулсан хамтарсан баг Сэлбэ дэд төвд олон удаа 
ажиллаж иргэдийн байшин, хашааны цууралт, хагаралт болон бусад эвдрэлийн нөхцөл 
байдлыг судалж үзсэн; Гэвч барилгын ажил явагдсан тухайн талбайн ойр орчмын айлуудын 
хашаа байшин барилгын ажил эхлэхээс өмнө ямар байсан талаарх суурь мэдээлэл байхгүй 
учраас тухайн эвдрэл гэмтлийг барилгын ажлын улмаас үүссэн гэж тодорхойлоход 
хүндрэлтэй байв. 
 
22. Иймд хяналт үнэлгээний үе шатанд ТТЗ-ийн зүгээс ТХН болон АХБ хамтран нөхцөл 
байдлыг хянан шалгах, мэргэжлийн дүгнэлт зөвлөмж гаргах замын аюулгүй байдлын 
хөндлөнгийн шинжээч авч ажиллуулахыг зөвлөсөн болно.  
 

(iii) Явган хүний түр зуурын гарц байхгүйгээс оршин суугчид унаж бэртэх  
 

23. Явган хүний аюулгүй байдлыг хангасан түр гарц байхгүйн улмаас нэг гомдол гаргагч 
унаж толгойдоо гэмтэл авч, эмнэлгийн тусламж авах, эмчилгээ хийлгэхэд тухайн иргэнээс 
зардал гарсан байна. ТХН-ийн зүгээс замын барилгын талбайд зохих анхааруулах тэмдэг, 
тодорхой байршлуудад явган хүний түр шат байрлуулснаа тайлбарласан ч цаашид замын 
барилгын талбайн ойролцоо амьдарч буй иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах түр арга 
хэмжээгээ сайжруулахаар тохиролцлоо.   

 
(iv) Үл хөдлөх хөрөнгөд нэвтрэх боломж бүрэн алдах 

 
24. Гурван гомдол гаргагч өөрийн хашаа руу орж, гарах гарцыг засч сайжруулахыг 
хүссэн байна. Гомдол гаргагчид өөрсдийнх нь хашаа руу орж гарах гарц түр хугацаанд 
хаагдсанаас болж хашааныхаа өөр талаас нь орж гарах шаардлага гарсан, үүний улмаас 
гомдол гаргагчдын тээврийн хэрэгсэлд гэмтэл учрах, эмчийн үзлэгт цагтаа очиж үзүүлж 
чадахгүй байх зэрэг саад бэрхшээл учруулсан болохыг тайлбарлав. ТХН нь гүйцэтгэгч 
компаниудаараа дамжуулан иргэдийн хаагдсан орц гарцын асуудлыг засч сайжруулахыг 
зөвшөөрсөн боловч COVID-19 цар тахлын хэд хэдэн хөл хорио тогтоосон, 10-р сараас 4-р 
сар хүртэл өвлийн улиралд барилгын ажил хийхийг хориглодог зэрэг шалтгааны улмаас энэ 
ажил хийгдээгүй хойшилсон бөгөөд орц/гарцын засан сайжруулалтын ажлыг 2021 оны 4-р 
сарын эцсээс эхлүүлэх боломжтой юм.   

 
(v) Мэдээллийг ил тод бус байдал, утга учиртайгаар зөвлөлдөх үйл явц 

дутмаг 
 
25. Гомдол гаргагчидтай утга учиртай зөвлөлдөх уулзалтыг дутуу дулимаг хийсэн гэж 
үзсэн байна. Ялангуяа i) зам дагуу автобусны зогсоолыг хаана барихаар төлөвлөсөн 
байршил; (ii) нөхөн олговрыг хэрхэн тооцдог, ямар аргачлал ашигладаг болох; (iii) үнэлгээ 
хийсэн үнэлгээчдийн мэдээлэл; (iv) үнэлгээний тайлангийн хуулбар; (v) газрыг бүрэн буюу 
хэсэгчлэн авах шийдвэрийг хэрхэн гаргадаг, шийдвэр гаргахдаа ямар шалгуур ашигладаг 
зэрэг мэдээлэл хангалтгүй байсан гэв.  
 
26. ТХН-ийн мэдээлснээр 2019-2021 онд иргэдтэй зөвлөлдөх олон нийтийн уулзалт, 
зөвлөгөөнийг хуваарийн дагуу зохион байгуулсан гэлээ. Мөн төслийн хүрээнд 2020-2021 
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онд олон нийтийн аюулгүй байдал, төслийн гомдол барагдуулах механизм (ГБМ), төслийн 
барилгын ажлын явц зэргийн талаар мэдээлж, зөвлөлдөх уулзалт, семинарыг нийт 67 удаа 
зохион байгуулж, нийт 1839 оршин суугчдыг хамруулснаас 57.5% нь эмэгтэйчүүд байсан 
гэв. Ялангуяа аюулгүй байдлыг хангах тухай сэрэмжлүүлэг бүхий төслийн барилгын ажлын 
явцын талаарх мэдээллийг 62 өрхөд хүргэсэн тухайгаа ТХН тайлбарлалаа.  
 
27. Төслийн түвшний ГБМ-ийн хүрээнд төслийн ГЧНШ-ийн мэргэжилтнүүд болон ГБМ-
ын мэргэжилтэн гомдол гаргагчидтай шууд харилцаж зарим гомдол гаргагчдын асуудлыг 
шийдвэрлэхээр харилцан тохиролцож баримтжуулан ТХН-ийн ГБМ-ын уулзалтын 
тэмдэглэлд хавсаргасан тухайгаа тайлбарлав. Гэвч гомдол гаргагчид хэлэлцээрийн үр дүнд 
сэтгэл ханамжгүй байсан учраас хяналт үнэлгээний шатанд тэдгээр иргэдийн гомдлыг 
барагдуулахаар өмнө нь хэлэлцэн ярилцаж байсан материалыг асуудлыг шийдвэрлэх үйл 
явцад ашиглахаар   оролцогч талуудтай тохиролцов.    
 

III. ХИЙХЭЭР ТОХИРСОН АЖЛУУД  
 
28. Өнөөдрийг хүртэл бүх оролцогч талуудтай хийсэн уулзалтын хэлэлцүүлэгт үндэслэн 
тус гомдлын асуудлыг оролцогч талуудын 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.  
 
29. Засгийн газраас COVID-19 цар тахлын хатуу хөл хорионы арга хэмжээг хэд хэдэн 
удаа хэрэгжүүлсэн тул 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 үргэлжлүүлэн ашиглана.    
 
30. 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) УБ хотын гэр хорооллын бүсэд 
баригдах авто замын стандарт, ялангуяа хамгаалалтын бүсийн норм хэмжээг хэлэлцэж, 
гомдол гаргагчдын газрыг бүтэн чөлөөлж авах хүсэлтийг шударгаар шийдэх; (ii) зохих 
журмын дагуу хурд сааруулагч, замын тэмдэг зэргийг холбогдох дүрэм журмын дагуу 
байрлуулах зэрэг замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээг зөвлөх зэрэг 
болно. Талууд гомдол гаргагч өрх тус бүрийн асуудлыг цаашид асуудлыг шийдвэрлэх 
шатанд ганцаарчилсан хэлэлцээрийн замаар шийдвэрлэхээр тохиролцов.  
 
31. Хяналт үнэлгээний шатанд ТТЗГ-ын Монгол дахь зуучлан чиглүүлэгчийн 
тусламжтайгаар замын аюулгүй байдлын асуудлаар дараах нэмэлт түр арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэх чиглэлээр талууд тохиролцов.  
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Хүснэгт 1: Замын аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр түр хэрэгжүүлэхээр тохирсон   
үйл ажиллагаа 

АХБ = Азийн Хөгжлийн Банк, НЗДТГ АХ = Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын Газар, Ажлын Хэсэг, 
ТХН = Төсөл Хэрэгжүүлэх Нэгж 
Эх сурвалж: ТТЗГ 

 
32. Талууд гомдлыг яриа хэлэлцээрийн замаар асуудлыг нэн 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.  
 

33. ТТЗГ нь тус гомдлын хяналт үнэлгээг энэхүү тайлангаар дуусгаж цаашид асуудлыг 
шийдвэрлэх дараагийн үе шатанд шилжиж байна.      

              

# Хийх ажил Хугацаа Хариуцах эзэн 

1 Замын аюулгүй байдлын асуудлаар үнэлгээ 
хийх хөндлөнгийн шинжээч ажиллуулж 
дүгнэлт гаргуулах 

2021 оны 3-р сар ТХН, АХБ 

2 Албан ёсоор нээгдээгүй зам учраас аливаа 
асуудал гарвал тухайн хүний өөрийн 
хариуцлага гэдэг анхааруулга самбар, тэмдэг 
байршуулах -  
6 ширхэг анхааруулах самбарыг үйлдвэрт 
захилан бэлдүүлж байрлуулах 

2021 оны 2-р сар ТХН 
 

3 Хурд сааруулагчийг 8 газарт байрлуулах 
(байнгын хурд сааруулагч хийх хүртэл түр 
хурд сааруулагч хийх)  

2021 оны 2-р сар НЗДТГ-ын 
ажлын хэсэгтэй 
зөвшилцөн 
ТХН  

4 Аюулгүй байдлын тэмдэг тэмдэглэгээг зохих 
газруудад байрлуулах  

2021 оны 2-р сар НЗДТГ-ын 
ажлын хэсэгтэй 
зөвшилцөн 
ТХН  

5 Замын хажуу талаар зохих хэсгүүдэд 
хамгаалалтын төмөр хашлага, явган хүний 
замын хажуу талаар давхар хаалт газар 
шорооны ажил эхлэх үед нэмэлт 
санхүүжилтээр барих. Цементэн блокуудыг 
явган хүний зам дээр түр байрлуулах  

2021 оны 2-р сар ТХН 
 

6 Замын далангийн доод ирмэгээр зохих 
байршлуудад блокон хаалт хийх 

Газар шорооны 
ажил эхлэх үед  

ТХН 
 

7 Явган хүнд зориулан зам руу гарах, буух шат 
хийх (түр шийдэл бүхий шат байрлуулах), 
одоо хийгдсэн шатнуудын бариулыг хийж 
угсрах  

Газар шорооны 
ажил эхлэх үед 

ТХН 
 

8 Гомдол гаргагч өрхтэй тусгайлан 
тохиролцсоны дагуу хашаа руу орох гарах 
гарцыг сайжруулах  

Газар шорооны 
ажил эхлэх үед 

ТХН 
 

9 Барилгын бүтцийн инженерүүдийн үнэлгээнд 
тулгуурлан барилгын ажлын явцад гэмтсэн 
байшин, хийцийн эвдрэлийг засах  

Газар шорооны 
ажил эхлэх үед 

ТХН 


