Төслийн Тусгай Зохицуулагчийн Эцсийн Тайлан

Төслийн дугаар: 45007-005
Зээлийн дугаар: 3525 and 3526
2021 оны 8-р сар

Монгол Улс: Улаанбаатар хотын нийтийн ахуйн
үйлчилгээ, гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө
оруулалтын хөтөлбөр (Төсөл 2)
(Гомдлыг хүлээн авсан: 2020 оны 12-р сарын 28)

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..

ТОВЧИЛСОН ҮГС
АХБ
НӨИ
ЗАГ
ТББ
СБ
НЗДТГ
ТТЗГ
ТХН

Азийн Хөгжлийн Банк
нөлөөлөлд өртсөн иргэн
Зүүн Азийн Газар
төрийн бус байгууллага
санамж бичиг
Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын Газар
Төслийн Тусгай Зохицуулагчийн Газар
Төсөл Хэрэгжүүлэх Нэгж

ТЭМДЭГЛЭЛ
Тус тайланд, "$" гэдэг нь америк доллар, “MNT” гэдэг нь төгрөгийг илтгэнэ.

АГУУЛГА
Хуудас
ТӨСВИЙН ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

i

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗУРАГЛАЛ

ii

I.

ГОМДОЛ ШАЛГУУР ХАНГАСАН ТУХАЙ

1

II.

ХЯНАЛТ БА ҮНЭЛГЭЭ

2

III.

АСУУДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭСЭН ТУХАЙ

4

ХАВСРАЛТ
1.
Барилга, Хот Байгуулалтын Сайдын тушаал
2.
Улаанбаатар хотын захирагч, Нийслэлийн Засаг Даргын захирамж
ЗУРАГ
1.
Дамбадаржаа дэд төвийн байршлын зураглал ба
гомдол гаргагч өрхийн байршил
2.
Нөхөн олговрын хэмжээ өссөн хувь хэмжээ

7
9

2
6

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

Энгийн хөрөнгийн эх үүсвэр

$37.11 сая

Хөнгөлттэй энгийн хөрөнгийн
эх үүсвэр

$29.24 сая

Европын Хөрөнгө
Оруулалтын Банк

$19.64 сая

Нийслэлийн Засаг Даргын
Тамгын Газар

$35.15 сая

ii
ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗУРАГЛАЛ

I.

ГОМДОЛ ШАЛГУУР ХАНГАСАН ТУХАЙ

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. Улмаар 2021 оны 1-р сарын 13-нд гомдол гаргагчид нь өөрсдийн нэр,
мэдээллийг ТХН-д ил болгохыг ТТЗГ-т зөвшөөрсөн болно. Зураг 1-т Дамбадаржаа дэд
төвийн гомдол гаргагч өрхийн байршлыг харуулав.
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 чиглүүлэгчтэй хийсэн эхний уулзалтын үеэр гомдол гаргагчид дараах
асуудлаар гомдолтой байгаагаа илэрхийлжээ:
• “Зарим гомдол гаргагчдын байшингийн давхарыг өөрөөр үнэлсэн, өмнө нь ТТЗГ-ын
зуучлан чиглүүлэлтэйгээр Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын Газар (НЗДТГ), төсөл
хэрэгжүүлэх нэгж (ТХН), ТББ-ууд болон гомдол гаргагчдын хооронд байгуулсан
санамж бичгийг (СБ)3 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.”4
3.
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 ТТЗГын Төслийн Тусгай Зохицуулагч тус гомдлыг асуудлыг шийдвэрлэх үйл явцын шалгуурыг
хангасан болохыг албан ёсоор мэдэгдсэн байна..

Оюу Толгой Хяналт ТББ, Зургаан Буудлын Иргэдийн Эрхийг Хамгаалах Холбоо ТББ
Азийн Хөгжлийн Банк, Хөндлөнгийн Хариуцлагын Механизм https://www.adb.org/who-we-are/accountabilitymechanism/problem-solving-function/complaint-registry-year
3 ТТЗГ-т 2018 онд гомдол гаргасан иргэдийн гомдолд дурдсан асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд хэрэгжүүлэхээр
тохиролцсон үйл ажиллагааг жагсаасан Харилцан Ойлголцлын Санамж Бичгийг холбогдох талууд болох
НЗДТГ, ТХН, ТББ-ын төлөөлөл, гомдол гаргагчид, АХБ-ны төслийн багийн хооронд 2018 оны 7-р сарын 2-нд
байгуулж гарын үсэг зурсан байдаг.
4 2020 оны 12-р сарын 28-нд ТТЗГ-т гаргасан гомдолд дурдсан агуулгаас иш татав.
1
2

2
Зураг 1: Дамбадаржаа дэд төвийн гомдол гаргагч өрхийн байршил
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4.
Хяналт, үнэлгээний үе шатанд 2021 оны 1-3-р саруудад 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.
5.
Гомдол гаргагчдыг Оюу Толгой Хяналт ТББ, Зургаан Буудлын Иргэдийн Эрх Ашгийг
Хамгаалах Холбоо ТББ дэмжин ажилласан юм. Эдгээр хоёр ТББ-ууд нь гомдол гаргагчдад
АХБ-ны бодлого, журмын талаар зөвлөгөө, удирдамж өгөх, АХБ-нд гомдол гаргахад
бэлтгэх, гомдлыг илгээхэд туслах, хяналт дүгнэлтийн үйл явцад оролцох зэргээр ажиллаж
байна.
6.
Хяналт үнэлгээний үе шатанд, бүх оролцогч талуудыг оролцуулсан асуудлыг
шийдвэрлэх үйл явцад баримтлах дэгийг тохирсноос гадна ТТЗГ нь гомдол гаргагчдад
зориулан хэлэлцээрийн үйл явцад тэднийг бэлтгэх, харилцааны болон хэлэлцээр хийх
анхан шатны үр чадвар олгох чадавх бэхжүүлэх тусгайлан боловсруулсан сургалтыг зохион
явууллаа..

Чадавх бэхжүүлэх онлайн сургалтыг 2021 оны 2-р сард гомдол гаргагчдад явуулав.

7.
Төслийн Тусгай Зохицуулагчийн тус гомдолтой холбоотой хяналт үнэлгээний
тайланг 2021 оны 3-р сард АХБ-ны вебсайтад байршуулсан болно. Тайланд гомдол
гаргагчдын дэвшүүлсэн асуудлын учир шалтгаанд дүн шинжилгээ хийх, хийхээр тохирсон
ажил, дараагийн алхмуудыг тодорхойлсон юм. Гомдол гаргагчид, хоёр ТББ, Хотын
захирагчийн ажлын албаар дамжуулан ажилладаг төслийн хэрэгжүүлэгч агентлаг болох
НЗДТГ, ТХН, АХБ-ны ЗАГ-ын Хот байгуулалт болон нийгмийн салбарын хэлтэс, Монгол
дахь суурин төлөөлөгчийн газар зэрэг бүхий л 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. Бүх талууд асуудлыг шийдвэрлэх үйл явц, хэлэлцээрийн замаар гомдлыг нэн
даруй шийдвэрлэх нэгдмэл сонирхолтой байлаа.
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8.
Асуудлыг шийдвэрлэх үйл явцыг харилцаан холбооны шаардлагатай арга хэрэгсэл
болон техникийн дэмжлэг туслалцаатайгаар үндсэндээ зайн буюу онлайн хэлбэрээр
явууллаа. ТТЗГ нь өөрийн чиглүүлэн зуучилж буй асуудлыг шийдвэрлэх үйл ажиллагааны
үр өгөөж, бүтээлч байдлыг сайжруулахын тулд тогтмол анхаарч ажилладаг бөгөөд энэ
удаад ТТЗГ нь талууд харилцан хүлээн зөвшөөрөхүйц үр дүнд хүргэхийн тулд шинэлэг,
идэвхтэй арга барилыг ашиглахыг зорьж ажиллалаа. Тухайлбал (i) гомдлын асуудлыг
шийдвэрлэх тохиролцоонд хүрэх, баримтжуулахын тулд Zoom аппликейшныг хэрхэн
ашиглах чиглэлээр гомдол гаргагчдыг нэн тэргүүнд сургах, (ii) асуудлыг шийдвэрлэх үйл
явцыг удирдан тэргүүлж ажиллах ТТЗГ-ын орон нутаг дахь зуучлан чиглүүлэгчийг
ажиллуулах, (iii) орчин үеийн технологи, ялангуяа зайнаас хурал, уулзалт хийх хэрэгслийг
ашиглах, ба (iv) асуудлыг шийдвэрлэх үйл явцыг тасралтгүй үргэлжлүүлэхийн тулд шинэлэг
техникийн шийдлийг ашиглах, улмаар гомдол гаргагчдын гомдлын асуудлыг цаг алдалгүй
шийдвэрлэх зэргээр санаачилгатай ажиллалаа. Короновирусын халдварт өвчний
тархалтын (COVID-19) улмаас үүссэн хязгаарлагдмал нөхцөл байдал нь ТТЗГ-ыг гомдлын
асуудлаар нэн даруй хариу арга хэмжээ авах, шинэлэг шийдлийг эрэлхийлэхийг шаардаж
байв.5 Олон нийтийн дунд COVID-ын тархалт нэмэгдсэний улмаас хүн амын дунд хөл
хориог хэд хэдэн удаа тогтоосон учир харилцан тохиролцсон зарим үйл ажиллагааны
хэрэгжилт удааширсан юм. Оролцогч талуудаас үл хамаарч хэрэгжилт ийнхүү удааширсан
нь асуудлыг шийдвэрлэх үйл явцын үргэлжлэх хугацаанд мөн нөлөөлсөн. Эдгээр
хязгаарлалт, хөл хорио тогтоогоогүй байсан бол тус гомдлыг илүү хурдан хугацаанд
шийдвэрлэх боломжтой байлаа.
9.
COVID-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 орчин үеийн технологийн дэмжлэгийг ТТЗГ ашигласан
болно.
10.
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 Хорооны6 засаг даргын лавлагаанд үндэслэн хүлээн
зөвшөөрөх, улмаар зохих нөхөн олговрыг төлөх зэрэг болно. Асуудлыг шийдвэрлэх үйл
явцын хүрээнд талууд гомдол гаргагч өрх тус бүрийн асуудлыг ганцаарчилсан
хэлэлцээрийн замаар шийдвэрлэхээр тохиролцов.
11.
ТТЗГ-ын зуучлан чиглүүлэгч нь гомдол гаргагч бүртэй ганцаарчилсан хэлэлцээрийг
чиглүүлэн ажиллаж гомдлын асуудлаар оролцогч талууд тохиролцоонд хүрэхэд дэмжлэг
үзүүлж, Төслийн Тусгай Зохицуулагчийн удирдлага дор асуудлыг шийдвэрлэх үйл явцыг
удирдан тэргүүлж ажиллалаа.
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12.
Гомдлын асуудлаар оролцогч талуудын хамтарсан, хоёр талын, ганцаарчилсан
хэлэлцээрийн уулзалтуудыг 2021 оны 2-р сарын 24-нөөс 6-р сарын 10-ны хооронд чиглүүлж
ажиллав. Нэг гомдол гаргагчтай гурваас таван удаагийн хэлэлцээрийн хурал хийж тухайн
өрхийн нөлөөлөлд өртсөн эд хөрөнгийн үнэлгээ, амьжиргааг дэмжих, шилжилтийн үеийн
дэмжлэг, нүүх зардал гэх мэт нөхөн олговрын багцыг тохиролцсон байна.
13.
Асуудлыг шийдвэрлэх үйл явцын хугацаанд, ТТЗГ-ын зуучлан чиглүүлэгч нь тус үйл
явц нь талуудын оролцоог тэгш хангасан, цаг алдалгүй, зохион байгуулалттайгаар
зөвшилцөх үйл явцыг чиглүүлж хянан баталгаажуулав.
14.
Асуудлыг шийдвэрлэх үйл явцтай холбогдуулан төрийн байгууллагаас хоёр чухал
тушаал, захирамж гаргаснаар нөхөн олговрын хэлэлцээрийг хурдасгахад чухал нөлөө
үзүүлэв. Нэгдүгээрт, Барилга, Хот Байгуулалтын Сайд 2021 оны 4-р сарын 16-нд барилга
байгууламжийн 2020 оны үнийн индекс батлах тухай #93 тоот тушаал гаргав. (Хавсралт 1)
Улмаар, гомдол гаргагчдын нөлөөлөлд өртсөн эд хөрөнгийг дахин үнэлж, ганцаарчилсан
хэлэлцээрийн үр дүнд гомдол гаргагчдын нөхөн олговрын багц 2.34-13.52%-аар өссөн юм.
(Зураг 2). Тухайн өрхийн эд хөрөнгийн онцлогоос хамааран нөхөн олговрын багц ийнхүү
ялгаатай нэмэгдсэн байна.

Гомдол гаргагч 2021 оны 6-р сарын 10-нд өөрийн гэртээ хэлэлцээрийн хурлын тэмдэглэлд
гарын үсэг зурж байгаа нь (ТТЗГ-ын авсан зураг)
15.
Хоёрдугаарт, Нийслэлийн Засаг дарга эрх шилжүүлэх тухай #A/526 тоот
захирамжийг 2021 оны 6-р сарын 30-нд гаргаж нөлөөлөлд өртсөн иргэдийн нүүлгэн
шилжүүлэлтийн нөхөн олговрын төлбөрийн гүйцэтгэлийг хариуцах эрхийг НЗДТГ-аас
Улаанбаатар хотын нийтийн ахуйн үйлчилгээ, гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө
оруулалтын хөтөлбөр (ГХХХОХТ) ТХН-д шилжүүлэв. Тус захирамж нь (i) АХБ болон Монгол
улсын холбогдох дүрэм журмын дагуу нүүлгэн шилжүүлэлтийн нөхөн олговрыг
санхүүжүүлэх хөрөнгийн эх үүсвэрийг баталгаажуулах, ба (ii) ТХН-д нөхөн олговрын
төлбөрийг шууд шилжүүлэх эрхийг олгосноор нөлөөлөлд өртсөн иргэдэд нөхөн олговрыг
төлөх хугацааг хурдасгах зорилготой юм. (Хавсралт 2) Улмаар Дамбадаржаа дэд төвийн
гомдол гаргагчидтай ганцаарчилсан хэлэлцээрийг хийж, хоёр гомдол гаргагч 2021 оны 7-р
сарын 9-нд; нэг гомдол гаргагч 2021 оны 7-р сарын 21-нд; ба сүүлийн гомдол гаргагч 2021
оны 7-р сарын 24-нд нөхөн олговроо бүрэн хүлээн авсан байна.
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Зураг 2. Нөхөн олговрын багцын өссөн хувь гомдол гаргагчаар
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16.
Гомдол гаргагчид нь өөрсдийн хүлээн авсан нөхөн олговрын үнийн дүнд сэтгэл
хангалуун байгаагаа ТТЗГ-ын зуучлан чиглүүлэгчид баталгаажуулан илэрхийлсэн бөгөөд
өөрсдийн алдагдлыг нөхөн сэргэж чадсан, зарим нь нөхөн олговрын мөнгөөр орон сууц
худалдан авсан тухайгаа дурдсан байна. Түүнчлэн гомдол гаргагчид нь асуудлыг
шийдвэрлэх үйл явц болон гомдол гаргагчдыг үр дүнтэйгээр оролцуулан бүх талууд
ялангуяа ТХН хамтран түншилж ажилласанд талархсанаа илэрхийлэв. Жишээлбэл нэг
гомдол гаргагч гомдлын асуудлыг нь шийдвэрлэхэд оролцсон бүхий л баг хамт олонд
талархал бичиж ирүүлжээ.
Гомдол гаргагчийн талархал – эх хувь
Дамбадаржаа дэд төвийн газар чөлөөлөлт Н.Ө.И-ийн төлөөлөл бүхий гомдол гаргагч
4 иргэн бус нийт 220 орчим өрхийн асуудлыг баг бүрэлдэхүүн гарган цах тахалын хүнд
үед цаг хугацаагаа зориулж, идэвх гарган өрх бүрт хүртээмжтэй шийдвэрлэж, нийслэл
хотынхоо хөгжил цэцэглэлтэнд хоёргүй сэтгэлээр зүтгэж байгаад чин сэтгэлээсээ
талархаж байна. Танд болон ТХН-ийн багийн хамт олонд, АХБ үнэлгээний
Цолмонгэрэл, чиглүүлэлгч Нандинчимэг та бүгдэд ажлын амжилт, эрүүл энх сайн
сайхан бүхнийг хүсье.
Гомдол гаргагч, иргэн Г.Гүнсэндулам

Гомдол гаргагчийн бусад оролцогч талуудад хандан бичсэн талархал.
17.
Асуудлыг шийдвэрлэх үйл явцын үр дүнд гомдол гаргагч дөрвөн иргэдийн нөхөн
олговор нэмэгдсэнээс гадна тус төслийн нөлөөлөлд ижил өртсөн нийт 220 гаруй иргэдийн
нөхөн олговор нэмэгдсэн байна.
18.
Нөхөн олговрыг бүрэн төлж барагдуулсан, энэ тухай гомдол гаргагчид
баталгаажуулсныг үндэслэн ТТЗГ нь энэхүү гомдлын асуудлыг шийдвэрлэсэн гэж үзэн
ТТЗГ-ын оролцоог дуусгавар болгож гомдлыг албан ёсоор хаав.

Appendix 1

Хавсралт 1. Барилга, Хот Байгуулалтын Сайдын Тушаал
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Хавсралт 2. Нийслэлийн Засаг Даргын Захирамж
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