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ТОВЧИЛСОН ҮГСИЙН ЖАГСААЛТ 
АХБ  Азийн хөгжлийн банк  
ГЗБГЗЗГ Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар  
НӨ  Нөлөөлөлд өртөгч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага  
БИТ   Бизнес инкубатор төв  
ДГА   Дүүргийн газрын  алба  
СХГМ  Санал хүсэлт, гомдлын маягт  
МУЗГ  Монгол Улсын Засгийн газар  
ГБМ  Гомдол барагдуулах механизм  
СДНШ  Сайн дурын бус нүүлгэн шилжүүлэлт  
АНШБ Сайн дурын бус нүүлгэн шилжүүлэлтийн бодлого  
ГЧНШ  Газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлт  
ГЧНШТ  Газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөө  
ОШСЗШ  Олон шатлалт санхүүжилтийн зээлийн шугам  
ТХН  Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж  
НГА  Нийслэлийн газрын алба  
НШЕББ Нүүлгэн шилжүүлэлтийн ерөнхий баримт бичиг  
ЗГ  Зурвас газар  
ННҮ   Нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ  
ХБББ  Хамгааллын бодлогын баримт бичиг  
ДТХА  Дэд төвийг хөгжүүлэх агентлаг  
УБ  Улаанбаатар хот  
УБЗ  Улаанбаатар хотын захиргаа  
Хөтөлбөр Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө  

оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр  
СХД   Сонгинохайрхан дүүрэг 
ШТС  Шатахуун түгээх станц 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ЗАРИМ НЭР ТОМЬЁОНЫ ТАЙЛБАР  
 
Өртөгч айл өрх: Төсөл, хөтөлбөр, тэдгээрийн дэд хэсгийн нөлөөлөлд сөргөөр 
өртсөн, нэг дээвэр дор амьдарч, нэг гал тогооноос хооллодог нэг гэр бүл, эсвэл хэд 
хэдэн гэр бүлийг хэлнэ.  
Өртөгч иргэд: Албадан нүүлгэн шилжүүлэлтийн хувьд шилжин байршсан этгээд 
гэдэг нь (i) газрыг албадан чөлөөлөх, (ii) хуулиар тусгай хамгаалалтад авсан газарт 
газар ашиглалтад албадан хязгаарлалт тогтоосны улмаас бодитоор (шилжин 
суурьшилт, орон сууцны зориулалттай газраа алдсан, эсвэл орон байраа алдсан) 
болон эдийн засгийн агуулгаар (газар, хөрөнгө, хөрөнгөд хүрэх, олж авах боломж, 
орлогын эх үүсвэр, амьжиргааны эх үүсвэрээ алдсан) шилжин байршсан этгээдийг 
хэлнэ.  
Нөхөх олговор: Төсөлтэй холбоотой нөлөөллийн улмаас алдагдсан эд хөрөнгөний 
оронд олгох бэлэн мөнгө болон мөнгөн бус нөхөх төлбөр.  
Эдлэх эрх: Өртөгч иргэдэд учирсан хохирлын төлөв байдлаас хамааран тэдний 
эдийн засгийн болон нийгмийн бааз суурийг сэргээн тогтооход чиглэсэн нөхөх 
олговор, орлогыг сэргээн тогтоох, шилжин байршихад үзүүлэх дэмжлэг, орлогыг 
орлуулах, шилжүүлэн суурьшуулах зэрэг багц арга хэмжээ.  
Орлогыг нөхөн сэргээх: Өртөгчдийн орлого болон амьжиргааны эх үүсвэрийг 
нөхөн сэргээх.  
Албадан нүүлгэн шилжүүлэлт: Бүтээн байгуулалтын төслийн улмаас бүрэн болон 
хэсэгчлэн, байнга болон түр хугацаагаар бодитоор (шилжин суурьшилт, орон 
сууцны зориулалттай газар эсвэл орон байраа алдсан) болон эдийн засгийн 
агуулгаар (газар, хөрөнгө, хөрөнгөд хүрэх, олж авах боломж, орлогын эх үүсвэр, 
амьжиргааны эх үүсвэрээ алдсан) шилжин байршсан этгээдэд амьжиргаа, орлого, 
эд хөрөнгийн бааз сууриа сэргээн босгох шаардлага тулгарах.  
Газар чөлөөлөлт: (i) нийтийн эзэмшилд болон (ii) нөхөх олговртойгоор төрийн 
байгууллага иргэн, хуулийн этгээдийн газар болон газрын эрхийг шилжүүлэн авах 
үйл явц. Тухайн газар нь Өртөгч иргэдийн өмчлөл эсвэл эзэмшилд байж болно.  
Гэр хороолол: Монголын хот суурингийн газарт орших уламжлалт суурьшлын бүс 
ихэнх гэр хороолол нь инженерийн дэд бүтэц (нэгдсэн халуун хүйтэн ус, дулаан, 
ариутгах татуурга гэх мэт)-ээр хангагдаагүй эсгий гэр, хувийн орон сууцны байшин, 
хашаа бүхий суурьшлын бүс юм. Гэр хороолол дахь иргэдийн гэр бүлийн хамтын 
хэрэгцээний зориулалттай газрыг төрөөс өмчлүүлсэн буюу эзэмшүүлсэн байхын 
зэрэгцээ цөөнгүй тохиолдолд газрын албан ёсны зөвшөөрөлгүй, эсхүл зөвшөөрөл 
олгогдох боломжгүй байх нь бий.  
Сэргээн босгох: Албадан нүүлгэн шилжүүлэлтийн талаарх АХБ-ны Бодлогын 
хүрээнд тусгасан газар чөлөөлөлтөд хамрагдсан хөрөнгийн нөхөх төлбөрөөс бусад 
төрлийн нөхөн төлбөрийн арга хэмжээ.  
Шилжүүлэн байршуулах: Өртөгч иргэн, хуулийн этгээдийг төслөөс өмнө суурьшиж 
байсан газраас нь бодитоор нүүлгэн шилжүүлэх.  
Шилжүүлэн суурьшуулах зардал: хөдөө аж ахуйн болон орон сууцны 
зориулалттай төрөл бүрийн газар, үр тариа, мод болон бусад зүйлсийн шударга 
зохистой нөхөх олговрын хэмжээг зах зээлийн тухайн үеийн үнэ ханшаар тооцсон 
үнэлгээ; орон сууц болон бусад байгууламжуудыг барилгын материал, ажиллах 
хүчний зах зээлийн тухайн үеийн ханшаар барьж байгуулах зардлыг нураагдсан 



барилгаас үлдсэн барилгын материалын үнийг хасах замаар хорогдуулахгүйгээр 
тооцсон зардал.  
Сервитут (Easement): дэд бүтэц, шугам сүлжээнд засвар арчлалт хийх зэрэг 
тодорхой зорилгоор бусдын эзэмшил, ашиглалтад байгаа газрыг хязгаарлагдмал 
эрхтэйгээр ашиглах, уг газарт нэвтрэх, дайран өнгөрөх эрх 
Түр газар ашиглалтын нөлөөлөл: Барилгын ажил гүйцэтгэхэд зориулан авто 
замын зурвас газрын хилийн гаднах газрыг түр ашиглах тохиолдолд газраа түр 
хугацаагаар алдах, түүн дээрх барилга байгууламж эд хөрөнгөд хохирол учрах, 
амьдралын болон бизнесийн хэвийн үйл ажиллагаа доголдох хэлбэрээр иргэн аж 
ахуйн нэгжүүдэд учрах хохирлыг төлөхөд нөхөх олговор олгох болон нөлөөллийг 
бууруулах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх шаардлага бүхий нөлөөлөл.  
Нийгмийн бэлтгэл: Нүүлгэн шилжүүлэлтийг хэрэгжүүлэхэд түүнд өртсөн 
этгээдүүдийн чадавхийг бэхжүүлэх зорилгоор нүүлгэн шилжүүлэлтийн үндсэн 
шийдвэр гарахаас өмнө тэдэнтэй зөвлөлдөх үйл явц.  
Дэд төв: Нийгмийн барилга байгууламж, худалдаа үйлчилгээ болон (гол төлөв) зам, 
тээврийн сүлжээ бүхий төв. Эдгээр төв нь ерөнхийдөө Зөвлөлтийн үед баригдсан 
нийгмийн дэд бүтцийг хүрээлэн орших суурьшил болон төр болон хандивлагч 
байгууллагуудын сүүлийн үед шинээр барьж байгуулсан нийгмийн барилга 
байгууламж (жишээ нь хорооны байр, цагдаагийн хэлтэс, сургууль, цэцэрлэг) бүхий 
төвүүд юм. Эдгээр төв нь 30,000 – 100,000 хүн амыг хамардаг. Хүн амын оршин суух 
хэсгүүд нь дэд төвийн цөм хэсгийг хүрээлэн байх бөгөөд эдгээр суурьшил нь 
ихэвчлэн том талбай бүхий газар дээр тус тусдаа байшин, барилгатай байдаг. 
Эдгээр суурьшлын зарим хэсэгт илүү нягтрал бүхий суурьшил үүсч байгаа бөгөөд 
нэгж талбарыг хуваах болон олон айлын/нийтийн орон сууцны байшин барих зэрэг 
үйл явц явагдаж байна. 
Узуфрукт: бусад этгээд болон овог, хоршоолол зэрэг нийгмийн бүлгүүдэд 
харъяалах газрыг үр шимийг хүртэх зорилгоор ашиглах эрх.  
Эмзэг бүлэг: Нүүлгэн шилжүүлэлтийн нөлөөллөөр илүү хохирох магадлалтай 

тодорхой бүлэг хүмүүс (ядуу иргэд, өндөр настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, өрх 

толгойлсон эмэгтэйчүүд). 

 

 

 

 

 

 

 



ТӨСЛИЙН ЕРӨНХИЙ ТАНИЛЦУУЛГА, АЧ ХОЛБОГДОЛ; 
1.1. Гэр хороолол, түүний талаар товч: 
1. Монгол Улс 1990 оныг хүртэл түр суурьшилийн бүс гэж үзэж байсан гэр 

хорооллын газрыг Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль (2002) 

батлагдсанаар иргэдэд өмчлүүлэх болсноор уламжлалт гэр хороололд хандах 

төрийн бодлого өөрчлөгдсөн болно.  

2. УБ хотын хүн амын механик өсөлт болон гэр хорооллын газрыг  

холбогдох инженерийн шугам  сүлжээ буюу тэдгээрийн бэлтгэл, төлөвлөлтгүйгээр 

иргэдэд өмчлүүлэх үйл явцыг эхлүүлсэнээр гэр хорооллоос үүдэлтэй агаар, хөрс, 

усны бохирдол, орчны доройтол тулгамдсан асуудал болсон тул энэ чиглэлд МУЗГ-

ын зүгээс цогц бодлого, шийдэл гаргах шаардлагатай болсон.  

3. Агаар, хөрсний бохирдлыг бууруулах чиглэлээр Засгийн газраас олон 

арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн буюу хэрэгжүүлж байгаа боловч бодлогын томоохон 

шийдэл, механизм нь Хот суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хууль (2015) болон 

түүний хүрээнд хэрэгжиж байгаа дахин төлөвлөлт (газар шинэчлэн зохион 

байгуулах)-ийн төсөл, хөтөлбөрүүд юм.  

4.  Хот суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хуулиар  “гэр хороолол”-ыг 

үзэгдлийн хувьд анх хуульчлан тодорхойлж, түүнийг дахин төлөвлөн зохион 

байгуулах арга хэлбэрүүдийг  хуульчилж, энэхүү харилцаанд оролцогч  талууд 

(засгийн газар, хувийн хэвшил, иргэд)-ын эрх үүрэг, хариуцлагыг  хуульчилсан 

байдаг.  

5. Энэхүү хуулийн хүрээнд УБ хотын гэр хорооллын бүсэд газар 

шинэчлэн зохион байгуулах боломжтой гэсэн 27 байршлыг анх Нийслэлийн 

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас тогтоож, эдгээр байршилуудад хувийн болон олон 

улсын хандивлагч байгууллагуудын дэмжлэг, хөрөнгө оруулалтыг татах ажлыг 

МУЗГ болон УБЗ-ны зүгээс зохион байгуулах болсон. 

1.2. УБ хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих 
хөтөлбөрийн талаар товч: 

6. МУЗГ,  АХБ, Европын сэргээн босголтын банк хооронд байгуулсан 

ОШСЗШ-ын хүрээнд “УБ хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг 

дэмжих хөтөлбөр (цаашид “хөтөлбөр” гэх)-ийг хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд энэхүү 

санхүүжилтийн хүрээнд 3 үе шаттай хөтөлбөрөөр дамжуулан Улаанбаатар хотын 

гэр хороололд төвтэй шинэ дэд төвүүд (тухайлбал: Баянхошуу, Сэлбэ)-ийг үе 

шаттайгаар төлөвлөн, иж бүрэн хөгжүүлэх юм1.  

7. Энэхүү хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн эхний үе шатанд УБ хотын гэр 

хороололд төвтэй Сэлбэ, Баянхошуу дэд төвийг төлөвлөн инженерийн болон 

нийгмийн дэд бүтцээр бүрэн хангагдсан төрийн үйлчилгээ болон бизнес, 

                                                           
1 Энэхүү хөтөлбөрийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг <http://www.ub-subcenter.mn > цахим 

хуудаснаас үзнэ үү. 

http://www.ub-subcenter.mn/


үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх боломжтой шинэ дэд төвийг бий болгохоор 

төлөвлөсөн байна.  

8. Хөтөлбөрийн үр шимийг шууд байдлаар хүртэх хүн амын тоог 400.000 

гэж тооцоолон төсөл, хөтөлбөрийн цар хүрээ, нөлөөллийг тооцсоны зэрэгцээ, 

эдгээр шинэ дэд төвүүд бий болж, хөгжснөөр Улаанбаатар хотын нийт хүн амд шууд 

бус байдлаар эерэг (агаарын, хөрсний бохирдол буурах; ажлын байр бий болох; 

авто замын түгжрэл буурах гэх мэт)-ээр нөлөөлөх юм. 

1.3. Газар чөлөөлөлт, нүүлгэн суурьшуулалтын ажлын талаар  
9. Хөтөлбөрийн хүрээнд Баянхошуу, Сэлбэ шинэ дэд төвүүдийн нутаг 

дэвсгэрт эхний ээлжинд 3 хэсэгт ГЧНШТ боловсруулагдаж,  АХБ болон УБЗ-ны 

зүгээс харилцан зөвшөөрөлцсөн байна. 

10. Энэхүү тайлан дээрх төлөвлөгөөнд хамаарах бөгөөд эдгээрийн ГЧНШТ 

болон тэдгээрийн төслийн нөлөөллийн тооцоог хүснэгтээр харуулбал:  

Хүснэгт 1: ГЧНШТ ба тэдгээрийн нөлөөлөл  

ГЧНШТ  Нөлөөлөлд өртөгчийн 
тоо төлөвлөгөө ёсоор 

Тайлбар  

Баянхошуу дэд төвийн 
бохир ус татан 
зайлуулах шугамын  
ГЧНШТ 

 
 
 
 

117 (50+40+27) 

Хоёр төлөвлөгөө 
батлагдсан хэдий ч 
эдгээрийг газар зүйн 
хувьд нэг тул 
нөлөөллийг нэгтгэн авч 
үзэх боломжтой. 
Эдгээрээс 40 өртөгч нь 
Баянхошуу дэд төвийн 
бохир ус татан 
зайлуулах шугам – гэр 
хорооллын дахин 
төлөвлөлтийн хэсэгт, 
үлдсэн 77 нь бусад 2 
хэсэгт хамаарч байна.   

 
Баянхошуу дэд төвийн 
бохир ус татан 
зайлуулах шугам – гэр 
хорооллын дахин 
төлөвлөлтийн хэсгийн 
ГЧНШТ 

Сэлбэ дэд төвийн 
бохир ус татан 
зайлуулах шугамын 
ГЧНШТ 
 

 
28 

 

 

11. Баянхошуу дэд төвийн ариутгах татуургын төв шугамын газар 

чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлтийн ажил  энэхүү татуургын трассын дагуу нийт 6.3 

км газарт буюу Сонгино хайрхан дүүргийн 4, 5,  7, 27 дугаар хороонд хийгдсэн байна. 

Энэхүү ариутгах татуургын хойд хэсгийн гэр хорооллоор дайрч өнгөрсөн хэсэг болон 

хотын төвийн барилгажсан нутаг дэвсгэрт энэхүү тайлан хамаарна. Шугам 

сүлжээний угсралтын ажил 2016 оны зун эхэлсэн бөгөөд зөвшөөрөгдсөн ГЧНШТ 



ёсоор нийт 117 нэгж талбар тодорхой хэмжээгээр газар чөлөөлөлт, нүүлгэн 

суурьшуулалтанд өртөхөөр төлөвлөгдсөн байна.  

Зураг 1: 

 

 

12. Энэ хэсэг дэх ариутгах татуургын шугам хоолой УБ хотын баруун хойд 

хэсэгт орших Чингэлтэй хайрхан уулын баруун талын салбар амуудаас усжих 

Толгойтын  голын сав газарт, гэр хорооллын шинээр суурьшиж байгаа (эдгээр 

иргэдийн гэр хашааны газар нь голын намагхаг болон хөрсний устай хэсэгт 

суурьшсан умард хэсэг) болон харьцангуй тогтвортой суурьшсан хэсэг (урд хэсэг 

нь)-ээр дайран өнгөрч улмаар хотын төвийн барилгажсан хэсэгтэй холбогдохоор 

төлөвлөсөн байна.  

13. Сэлбэ дэд төвийн ариутгах татуургын шугам хоолойн ажил Чингэлтэй 

дүүргийн 14, 18 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт “Долоон буудлын гудамж”-ны дагуу 

Хайлаастын гудамжны авто замын уулзвараас Чингэлтэйн гудамжны авто уулзвар 

хүртэл эгц хойш чиглэлтэй 2.3 км газарт хэрэгжсэн байна. 

 

 

 

 

 

Эх сурвалж: <https://www.slideshare.net/bayartsend3/ss-45151316> Б.Чинзоригийн бэлтгэсэн 

үзүүлэнгээс авч ашиглав 2018 оны 05. 23-ны өдөр хандсан.   

https://www.slideshare.net/bayartsend3/ss-45151316


Зураг 2:  

 

 

 

14.  Энэхүү гудамж нь УБ хотын ногоон бүс дэх иргэдийн зуны зуслангийн 

суурьшлын бүс рүү явах төв замын дагуу харьцангуй тогтвортой суурьшсан гэр 

хороолол болон төв авто замын дагуух худалдаа, үйлчилгээ бүхий замын 

хөдөлгөөний эрчим өндөртэй замын дагуух хэсэг юм. Ариутгах татуургын шугам  

хоолойн трассыг төв авто замын дагуу төлөвлөсөн тул газар чөлөөлөлтийн ажил 

харьцангуй бага буюу ГЧНШТ-нд 28 нэгж талбар өртөхөөр тооцон төлөвлөжээ.  

2. Хөндлөнгийн явцын болон гүйцэтгэлийн үнэлгээ хийх зөвлөх 
үйлчилгээний танилцуулга, зорилго: 
15. Энэхүү 2 дэд төв  дэх ариутгах татуургын инженерийн шугамын ажлын 

хүрээнд хийгдсэн газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлтийн үйл ажиллагаанд 

хөндлөнгийн явцын болон гүйцэтгэлийн үнэлгээ хийх зөвлөх үйлчилгээг зөвлөх 

хэрэгжүүлэхээр №НХААГ-17/0162 дугаартай гэрээгээр зохицуулсан болно. 

16. Хөндлөнгийн хяналт, үнэлгээ нь ажлын даалгаварт заасан ёсоор 

дараахь зорилготой. Үүнд: 

I. Газар чөлөөлөлтийн үр нөлөө, нөлөөлөл, тогтвортой байдлыг үнэлэх, 

нөхөх олговор, нүүлгэн шилжүүлэх арга хэмжээг үнэлэх;  

II. Хөтөлбөрийн энэ үйл ажиллагаа нь хамгааллын бодлогын шаардлагыг 

хангасан эсэхийг тодорхойлох;  

Эх сурвалж: <https://www.slideshare.net/bayartsend3/ss-45151316> Б.Чинзоригийн бэлтгэсэн 

үзүүлэнгээс авч ашиглав 2018 оны 05. 23-ны өдөр хандсан.   

https://www.slideshare.net/bayartsend3/ss-45151316


III. Дараагийн төслийг төлөвлөх, нийгмийн хамгааллын бодлого 

боловсруулахад шаардлагатай сургамж, туршлагыг олж авах ажлыг 

хийж гүйцэтгэхэд туслах зорилготой бөгөөд энэ хүрээнд дараахь үйл 

ажиллагаанууд багтана. Үүнд:  

i. ТНХ-ийн дотоод хяналтын болон нүүлгэн шилжүүлэлтийн эцсийн 

тайланг хянаж, баталгаажуулах; 

ii. Төслийн нөлөөллийн шалгуур үзүүлэлтийг сонгох, тодорхойлох 

iii. Тоон болон чанарын судалгаа хийж, нөлөөллийн үнэлгээ хийх (жишээ 

нь орлого болон амьдрах нөхцлийг сэргээх) 

iv. Нөлөөлөлд өртсөн иргэдтэй хийсэн жендерийн талаарх уулзалт 

хэлэлцүүлэг;  

v. НШХХ болон ГЧНШТ-д заасан АХБ-ын хамгааллын бодлогын баримт 

бичиг (ХБББ) болон сайн дурын бус нүүлгэн шилжүүлэх (СДБНШ) 

бодлогын шаардлагууд нь Монгол Улсын хууль тогтоомжийн хүрээнд 

хийгдэж байгааг үнэлгээ өгөх; 

vi. Газар чөлөөлөлтийн үйл явцын өөрчлөлт болон хэр нийцэж байгаа 

талаар зөвлөмж гаргах;  

vii. Гомдол барагдуулах механизмын үр нөлөө 

viii. Дараагийн үе шатуудад нүүлгэн шилжүүлэлтийн бодлого, 

боловсруулах, төлөвлөхөд шаардлагатай сургамжууд. Боломжтой бол 

бүх мэдэллийг хүйсээр ангилж гаргах зэрэг болно.  

17. Хөндлөнгийн хяналт, үнэлгээ нь  ГЧНШТ-ний хэрэгжилтийн байдалд 

үнэлэлт дүгнэлт өгч нөлөөлөлд өртөгч этгээдэд үзүүлсэн төслийн эерэг болон сөрөг 

нөлөөллийг тодорхойлж, улмаар цаашдын бодлого боловсруулах, төлөвлөх үйл 

ажиллагаанд бодлогын зөвлөмж, зөвлөлгөө өгөхөд оршино.  

3. Арга зүй:   
3.1. Ерөнхий байдал:  
18. Энэ тайлан нь 2018 оны 05 сарын 31-ний байдлаар хөтөлбөрийн 

хүрээнд Сэлбэ, Баянхошуу шинэ дэд төвүүдэд хэрэгжүүлсэн газар чөлөөлөлтийн 

ажилд хөндлөнгийн хяналт, үнэлгээ өгч байгаа болно. Тайланг зөвлөхийн газар 

чөлөөлөлт хийсэн талбайд ажиллах үеэр олж авсан мэдээ, мэдээлэл болон газар 

чөлөөлтөд өртөгч этгээдүүдтэй ганцаарчлан болон хамтарсан байдлаар хийсэн 

уулзалт, ярилцлага болон тэдгээрээс түүвэр байдлаар авсан судалгааны асуулга 

зэрэгт боловсруулалт хийх замаар боловсруулсан болно.  

19. Мөн хөтөлбөрийн хүрээнд боловсруулсан ГЧНШТ болон дотоод 

хяналтын тайлан, гомдол барагдуулалтын байдал болон хөтөлбөрийн холбогдох 

албан тушаалтан мэргэжилтнүүдтэй хийсэн уулзалт, ярилцлага зэрэг нь тайлангийн 

агуулгад хамаарах болно.  

20. Энэхүү тайлан нь зөвлөх үйлчилгээний хүрээнд хийгдэх цуврал 

тайлангийн эхний тайлан тул хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлсэн газар 



чөлөөлөлтийн бүхий л ажлыг хамаарахгүй бөгөөд зөвхөн Сэлбэ, Баяхошууд дэд төв 

дэх зарим газар чөлөөлөлтийн үйл ажиллагааны үр нөлөөг үнэлж дүгнэсэн болно. 

21. Арга зүйн хувьд цаашид анхаарах бодлогын санал, зөвлөмжийг аль 

болох иж бүрэн хамруулахыг хичээсэн болно.  

3.2. Холбогдох бичиг баримтуудтай танилцсан байдал:   
22. Тайланг бэлтгэх явцад Хөтөлбөрийн холбогдох баримт бичиг 

тухайлбал ГЧНШТ, дотоод хяналтын тайлан, газар чөлөөлөлтөд өртөгч иргэдийн 

гаргасан гомдол (эдгээрээр хязгаарлагдахгүй болно.) тэдгээрийг шийдвэрлэсэн 

байдал зэрэгтэй танилцсан болно.  

23. Тайланг боловсруулахдаа дараахь бичиг баримтуудтай танилцав. 

Үүнд: 

- Баянхошуу дэд төвийн бохир ус татан зайлуулах шугамын ГЧНШТ 
- Баянхошуу дэд төвийн бохир ус татан зайлуулах шугам – гэр хорооллын 

дахин төлөвлөлтийн хэсгийн ГЧНШТ 

- Сэлбэ дэд төвийн бохир ус татан зайлуулах шугамын ГЧНШТ 
- Дотоод хяналтын тайлан  
- ГЧӨ-дөөс ТХН болон бусад байгууллагад гаргасан гомдол зэрэг болно.  
 
3.3. Мэдээлэл, өгөгдөл цуглуулсан байдал болон тэдгээрт хийсэн 

шинжилгээ:  
24. Мэдээлэл, өгөгдөл цуглуулж, боловсруулалт хийхийн өмнө төслийн 

баримт бичгүүдтэй танилцаж, хөтөлбөрийн удирдлагатай харилцан 

зөвшөөрөлцсөний дагуу газар чөлөөлөлтөд өртсөн этгээдээс авах судалгааны 

асуулгын иргэн, хуулийн этгээд гэсэн 2 төрлөөр боловсруулж, ТХН-ээс зөвшөөрөл 

авсан болно (Хавсралт 1, 2 ).  

25. ТХН-ээс газар чөлөөлтөд өртөгч болон бусад этгээдэд хандан 

зөвлөхтэй хамтран ажиллаж, туслалцаа үзүүлэх агуулга бүхий албан бичгийг 

гаргуулан авч, газар чөлөөлөлтөнд өртөгч болон бусад этгээдтэй уулзахдаа 

холбогдох бичиг баримтын хамт үзүүлж байсан (Хавсралт 3).  

26. Зөвлөхийн зүгээс Баянхошуу, Сэлбэ дэд төвүүдэд мэдээлэл, өгөгдөл 

цуглуулах зорилгоор тус бүр 2 удаа З сарын 20-нд болон 05 сарын 11-ний өдөр 

төслийн талбай дээр ажилласан болно.   

Зураг 4: төслийн талбайд зөвлөхийг 2018 оны 3 сарын сүүлээр зочлоход 

өндөрлөж, хүчитгэн хамгаалсан худгийн харагдах байдал  



 

Зураг 5: 5 сарын эхээр Баянхошуу дэд төвийн ариутгах татуургын трасст 

орсон айлын хашаанд нийтийн сервитут тогтоон, ариутгах татуургын худаг 

байрлуулсан байгаа нь   

 

4. ГЧНШТ-ний хэрэгжилтийн байдал:  
27. ГЧНШТ болон энэхүү тайланд хамаарах хэсэгт Сэлбэ дэд төвд нийт 28, 

Баянхошуу дэд төвийн энэхүү тайланд хамаарах хэсэгт нийт 117 буюу бүгд 145 



этгээд ямар байдлаар газар чөлөөлөлт, нүүлгэн суурьшуулалтад өртөхөөр тооцож 

төлөвлөсөн байна.  

28. Харин хэрэгжилтийн шатанд Сэлбэ дэд төвд 6, Баянхошуу дэд төвд 88 

этгээд буюу нийт 92  этгээдийн газар, үл хөдлөх эд хөрөнгө ямар нэг байдлаар 

нөлөөлөлд өртсөн байна. 

29. Сэлбэ дэд төвд төлөвлөгөөгөөр 28 гэж төлөвлөсөн боловч түүний 

хэрэгжилтийн шатанд 6 этгээд бодитойгоор газар чөлөөлсөн буюу нөлөөлөлд 

өртсний гол шалтгаан нь уг ариутгах татуургын шугам сүлжээний трассыг төв  замын 

дагуу төлөвлөсөнтэй холбоотойгоор авто замын тусгаарлах зурвасын сул чөлөөтэй 

газраар шугам сүлжээг татах боломжтой байсантай холбоотой гэж ТХН-ийн 

холбогдох албан тушаалтнуудын зүгээс тайлбарлаж байсан бөгөөд зөвлөх төслийн 

талбайд ажиллан газар чөлөөлтөд өртөгч иргэн, ААН-тэй ярилцлага зохион 

байгуулахад энэхүү нөхцөл байдал батлагдсан болно.   

30. Баянхошуу шинэ дэд төвийн ариутгах татуургын шугам сүлжээний 

трасст нийт 117 этгээд ямар нэг байдлаар газар чөлөөлөлт болон нөлөөлөлт өртөнө 

гэж тооцсон байна. Хэрэгжилтийн шатанд 68 этгээд газраа ямар нэгэн байдлаар 

газраа чөлөөлсөн буюу нөлөөлөлд өртсөн байна. Мөн төслийн энэ талбайд 

хэсэгчлэн буулгахаар 1, бүрэн буулгахаар 8 байшинг төлөвлөснөөс хэрэгжилтийн 

явцад иргэдийн хувийн өмчийн 7 үл хөдлөх эд хөрөнгийг бүрэн хэмжээгээр 

буулгасан байна.  

31. ГЧНШТ болон дотоод хяналтын тайланд нөхөх олговор авсан иргэдийг 

“нөлөөлөлд өртөгчийн  дугаар”-аар оруулж тайлагнасан байх бөгөөд энэ ч тэдний 

хувийн мэдээллийн нууц (нөхөх олговорын хэмжээ, гэх мэт. Зөвлөхийн зүгээс 

иргэдийн нөхөх олговор бүрэн авсан эсэхийг тодруулах зорилго тавьснаас нөхөх 

олговрын хэмжээнд анхаарал хандуулахаас зайлсхийсэн)-ыг хадгалах талаасаа 

сайн талтай байна. Харин хөндлөнгийн хяналтыг хэрэгжүүлэгчийн зүгээс түүвэр 

судалгаа авахдаа иргэдийн зөвшөөрөлтэйгээр хувийн мэдээллийг нь авч судалгаа 

хийсэн хэдий ч энэхүү судалгааны мэдээллийг дээрх нууцласан байдалтай заавал 

хооронд нь холбох шаардлагагүй гэж үзсэн. Ихэнх газар чөлөөлтөнд өртөгчид 

ГЧНШТ-нд тусгагдсан нөхөн олговор олж авсан хэдий ч зарим асуудлыг энэхүү 

тайланд тухай бүр хожим тоочсон болно. Мөн нийт газар чөлөөлөлтөд өртсөн 

иргэдийн 102 нэгж талбарт нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн нөхөх олговор 

олгох шийдвэр гарсанаас 91 нь нөхөх олговорын гэрээ байгуулж, улмаар 81 нь иргэн 

нөхөх олговороо авсан тухай дотоодын хяналтын тайланд тусгагдсан байсан бөгөөд 

зарим иргэдэд холбогдох нөхөх олговрыг олгох тодорхой шалтгаан (газрын эзэн нас 

барсан, ар гэрт нь гачигдал гарсан гэх мэт)-ны улмаас саатсанаас шалтгаалан 

зарим тоо мэдээ зөрүүтэй байсан болно   

32. Батлагдсан ГЧНШТ-г хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай   нийт 1.194.930.953 

төгрөгийг Нийслэлийн төсвөөс  гаргасан байна.  

 



Хүснэгт 1: Баянхошуу дэд төвийн ГЧНШТ ба хэрэгжүүлэлтийн явцад бодитоор газар 
чөлөөлтөд өртөгчид 

  Төлөв- 
лөгөө 
ёсоор 
(2015) 

Бодитоор  

Өртөгтч өрх Өрх 139 134 

 Үүнээс нүүлгэн шилжүүлсэн  5 1 

Өртөгч хуулийн этгээд ААН/байгууллага 24 19 

Өртсөн нэгж талбар Нийт 117 103 

Бүрэн 18 15 

Хэсэгчлэн 99 93 

Өртсөн байгууламжж Нийт  396 369 

 Бүрэн өртсөн бизнесийн 
байгууламж 

9 4 

 
Table1 : Сэлбэ дэд төвийн ГЧНШТ ба хэрэгжүүлэлтийн явцад бодитоор газар 
чөлөөлтөд өртөгчид 
 

  LARP 
(2015) 

Actual 
Impacts 

Өртөгтч өрх Өрх 23 0 

 Үүнээс нүүлгэн шилжүүлсэн  0 0 

Өртөгч хуулийн этгээд ААН/байгууллага 22 6 

Өртсөн нэгж талбар Нийт 28 6 

Бүрэн 1 1 

Хэсэгчлэн 27 5 

Өртсөн байгууламжж Нийт  78 12 

 Бүрэн өртсөн бизнесийн 
байгууламж 

0 0 

 

4.1. Зөвлөлдөх уулзалт болон мэдээллийг хүргэсэн байдал  
 

33.   Газар чөлөөлөлт, нүүлгэн суурьшуулалтад өртөгчдөөс түүвэр 

судалгааны аргаар  судалгаа авсан бөгөөд судалгаанд нийт 23 иргэн, 2 аж ахуйн 

нэгж хамрагдсан байна. Зөвлөхийн зүгээс нийт 30 гаруй өртөгч иргэн, хуулийн 

этгээдийн төлөөлөлтэй уулзсан боловч тэдгээрийн зарим судалгаанд хамрагдахаас 

татгалзсан болно. Судалгаанд оролцогчдоос Та бүхэн газар чөлөөлөлт, нүүлгэн 

шилжүүлэлтийн ажилтай холбогдуулан зохион байгуулсан уулзалтад оролцсон эсэх 

оролцсон бол хэдэн удаа оролцсон гэсэн асуултад дараахь байдлаар хариулжээ.  

Үүнд:  

1 удаа оролцсон гэж 7 

2 удаа оролцсон гэж 8 



3 удаа оролцсон гэж 3 

Оролцоогүй гэж 7 этгээд хариулжээ. Өөрөөр хэлбэл, түүвэрт хамрагдсан 

өртөгч этгээдүүдийн 72 хувь нь ямар нэг байдлаар уулзалт, ярилцлагад оролцсон 

байна. Оролцоогүй гэх иргэдийн хувьд ажилтай эсхүл очих боломжгүй байсан гэх 

зэргээр тайлбар өгч байсан хэдий ч оролцоогүй иргэдийн 5 нь нөхөх олговороо 

авсан байна. 

 

4.1. Зөвлөлдөх уулзалт болон мэдээллийг хүргэсэн байдал 

34. Нөхөн олговрын тухайд, нийт 23 өртөгчдөөс 19 нь нөхөх олговороо 

бүрэн авсан гэж хариулсан байх бөгөөд 1 иргэний нөхөх олговор тайланд жич 

дурдсан шалтгааны улмаас өнөөг хүртэл аваагүй байна. 2 өртөгч иргэдийн хувьд 

тэдний шаардсан нөхөн олговор ГЧНШТ-нд тусгагдаагүй тул Нийслэлийн Засаг 

даргын захирамжаар шийдвэрлэх боломжгүй байна. Өртөгч Оюунгэрэлийн тухайд 

нөхөх олговор авах хүсэлтээ гаргасан тохиолдолд түүний нөхөн олговрыг олгох 

боломжтой байна.  

35. Иргэд  газраа чөлөөлж, үл хөдлөх эд хөрөнгөө буулгасны дараа эсхүл 

шугам сүлжээний ажил эхэлсэний дараа нөхөх олговроо хүлээн авсан эсэх 

асуудлын тухайд: 2 иргэн ажил эхэлсний дараа нөхөх олговороо хүлээн авсан гэж 

гомдоллосон бол 3 иргэн тэдний нөхөн олговрын сүүлийн 40 хувийн төлбөр 

тодорхой хугацаагаар саатсан хэмээн хариулжээ.   

36. Нөхөх олговрыг хүлээн авах хугацааны тухайд: Ихэнх судалгаанд 

хамрагдсан өртөгчдид сэтгэл ханамжтай байгаагаа илэрхийлсэн байна. Харин 

Иргэн Нямжавын тухайд үлдэх 40 хувийн төлбөрөө авч чадахгүй байгаагаа 

илэрхийлж байсан. Гэвч тайлан боловсруулах явцад түүний нөхөх олговрын бүрэн 

олгосон байна. 

 

Нүүлгэн суурьшуулалтын талаар:  
37. Баянхошуу болон Сэлбэ дэд төвийн ГЧШТ-ний дагуу Баянхошуунд 5, 

Сэлбэ дэд төвд 1 этгээдийн газрыг бүрэн чөлөөлж нүүлгэн суурьшуулахаар 

төлөвлөсөн. Хэрэгжилтийн явцад өртөгч этгээдүүд газраа газраар солихын оронд 

нөхөх олговор авахыг хүссэн бөгөөд түүвэрт орсон этгээдээс зөвхөн Баянхошуу дэд 

төвд нэг иргэн л өөр газар (Өрх толгойлсон уг эмэгтэй чөлөөлсөн газраасаа холгүй, 

айлын хашаанд амьдрахыг илүүд үзсэн төдийгүй нөхөх олговорын туслалцаа 

түүний амьдралд ихээхэн нэмэр болсон гэж ярилцлага судалгааны үеэр хэлж 

байсан) дээр амьдарч байсан болно.  

4.2. Эмзэг бүлэгт үзүүлсэн дэмжлэг, туслалцааны талаар:  
38. Түүвэр судалгаанд хамрагдсан иргэдийн 6 иргэн нь өрх толгойлсон 

эмэгтэйчүүд байсан. Нэг иргэн өөрийн газрын хууль ёсны бичиг баримтгүй байсан 

бөгөөд хөтөлбөрийн явцад ТХН-ийн холбогдох албан тушаалтнуудын зүгээс 



дэмжлэг туслалцаа үзүүлж албан ёсны бичиг баримттай болж, улмаар нөхөх 

олговрын үнэлгээ нэмэгдсэн болохыг хэлж тайлбарлаж байсан. 

39.  Харин түүвэрт судалгаанд хамрагдсан этгээдүүдээс 1 аж ахуйн нэгж 

болон 1 иргэн үлдэгдэл нөхөх олговороо авч чадахгүй байгаа аж. Тухайлбал, 

Өнөбар төв гэх аж ахуйн нэгж байгууллага нөхөх олговорын үлдэгдэлээ аваагүй гэх 

бөгөөд холбогдох албан тушаалтны зүгээс шинээр барьсан хашаагаа дахин буулгах 

(газар чөлөөлсний дараа дахин хууль бусаар хашаа барьсан) шаардлага тавьсан 

гэж тайлбарлаж байлаа. Төрийн байгууллагын энэхүү шаардлага зүй ёсны бөгөөд 

хожим шугам сүлжээд завсар үйлчилгээ хийх тохиолдолд уг иргэний зөвшөөрөлгүй 

барьсан хашааг дахин нураах шаардлага үүсэхээр байна. 

40.  ГЧНШТ-г хэрэгжүүлэх явцад нөлөөлөлд өртсөн хуулийн этгээдүүдийн 

зүгээс ТНХ-тэй идэвхтэй хамтран ажиллаж бүтээн байгуулалтын ажлыг дэмжиж 

оролцсон тул газар чөлөөлөлтийн ажилд тэдний зүгээс ноцтой саад болоогүй байна. 

Энэхүү нөхцөл байдал Баянхошуу ариутгах татуургын шугам сүлжээний урд хэсэг 

буюу хотын төвийн үйлдвэржсэн хэсэгт илүүтэй байсныг тэмдэглэх нь зүйтэй. 

Зураг 6:  Газар чөлөөлөлт хийгдсэний дараа зөвшөөрөлгүйгээр дахин 

хашаагаа барьсан байгаа нь 

 
41.  Мөн дэлгүүрийн зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгөө буулгуулсан 

Ш.Нямжав нөхөх олговорын үлдэгдэл болох 60 сая төгрөгөө өнөөг хүртэл авч 

чадаагүй байгаа бөгөөд гомдолоо Нийслэлийн Засаг дарга болон Газрын албаны 

даргад удаа дараа гаргасан байна. Энэхүү тайлан боловсруулах явцад зөвлөхийн 

зүгээс иргэн Ш.Нямжавтай утсаар холбогдож тодруулсан бөгөөд тэрээр 07 сарын 

сүүлээр нөхөх олговороо бүрэн авсан болохоо нотолсон болнон 

42. Нэр бүхий 4 иргэн ямар нэг нөхөх олговор хүлээн аваагүй гэх бөгөөд 

шалтгаанаа дараах байдлаар тайлбарлаж байв. Үүнд: 

43. Иргэн Даваасүрэн овогтой Оюунгэрэл (СХД-ийн 5 дугаар хороо 

Баянголын 26-6 тоотод оршин суух) нь хашаа хаалгаа хэсэгчлэн буулгуулсан, ар 

гэрийн гачигдалаар хөдөө ажлаар явсан тул хөөцөлдөж чадаагүй одоо хөөцөлдөж 

авна гэж байсан. 

44. Иргэн Болд овогтой Түвшинжаргал (CХД-ийн 7-р хороо горхи 2-17 

тоотод оршин суух) 1 м өргөн 15 метр урт газраа чөлөөлж улсын ажлыг саадгүй 



явуулсан, ямар нэг нөхөх олговор олгодог гэдгийг мэдээгүй тул нөхөх олговороо 

нөхөж олж авах хүсэлтэй. 

Тайлбар: ТХН-ийн зүгээс ГЧНШТ боловсруулах судалгаа хийгдэж тасалбар 

болгох ажиллагаа хийгдсэний дараа тухайн иргэн хашаа хатгаж суурьшсан 

гэдэг тайлбар өгсөн.  

45. Иргэн Шагдар овогтой Долгорсүрэн (СХД-ийн 7-р хороо ногоочин 2-38 

тоот хаягт оршин суух) хэсэгчлэн газраа чөлөөлсөн бөгөөд нөхөх олговор олгодог 

гэдгийг мэдээгүй, боломжтой бол нөхөх олговороо олж авах хүсэлтэй.)  

Тайлбар: Иргэн Ш.Долгорсүрэнгийн тухайд эзэмшил газраа кадастрын 

зургаас илүү хэмжээгээр сунгаж татсан байсан тул хашааг эзэмшил газрын 

баталгаат заагаар нь  гүйцэтгэгч компаниар татуулж бариулсан гэдэг 

тайлбарыг ТХН-ээс өгсөн.  

46. Иргэн Оюунбилэгийн Анхбаясгалан (СХД-ийн 5-р хороо Баянгол 33-10а 

хаягт оршин суух), газраа хэсэгчлэн чөлөөлсөн бөгөөд хашаанд нь худаг 

байршуулсан боловч нөхөх олговроо авч чадахгүй байгаа бөгөөд гомдол санал 

гаргасан боловч шийдэж өгөхгүй байгаа. (Нөхөх олговор олгогдохгүй байгаа 

шалтгааныг хожим Оюунбилэгийн охин Анхбаясгалантай утсаар ярьж тодруулахад 

газрын гэрээ, гэрчилгээ алга болсон, мөн газрын эзэн болох ээж нь өмнөд Солонгос 

улсад ажиллаж амьдардаг гэсэн. Иргэн Анхбаясгалангийн нөхөн олговрыг ойрын 

үед олгохоор төлөвлөж байгаа байгаа бөгөөд ТХН-ээс энэхүү иргэн дээр тусгайлан 

чармайлт гаргасан байна.  

47. Тухайн хэсэгт хөрсний ус ойр, намаг, цэвдэгтэй  зэргээс шалтгаалан 

ариутгах татуургын шугам сүлжээний ажлыг гүйцэтгэгч компани трассыг  

өөрчилснөөс шалтгаалан эдгээр иргэд ГЧШТ-ний  судалгаанд хамрагдаагүй байж 

болзошгүй тул газар дээр нь дахин тодруулалт хийж судалсан болно. Дахин 

тодруулалтын явцад ГЧНШТ боловсруулсаны дараа иргэд зөвшөөрөлгүй буусан 

эсхүл хашаагаа сунгасан зэргээс шалтгаалан зарим нөхөх олговор авах эрхгүй 

иргэд түүвэр судалгаанд орсон байна.  

48. Иргэд зохих зөвшөөрөлгүй хашааны газраа сунгах, зөвшөөрөлгүй 

төрийн өмчийн газрыг ашиглаж хашаа хатган суурьших зэрэг нийтлэг зөрчлүүд энэ 

төслийн талбай дээр мөн нийтлэг ажиглагдаж байлаа. Жишээ нь иргэн Долгорсүрэн 

эзэмшил газрынхаа хашааг зөвшөөрөлгүйгээр сунгасан байсан бол иргэн 

Түвшинжаргал нь зохих зөвшөөрөлгүйгээр ГЧНШТ батлагдсаны дараа тухайн газар 

дээрээ суурьшсан байна.  

5. Гомдол барагдуулалт  
49. ТХН-ийн зүгээс Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу иргэдийн 

санал, гомдолыг шийдвэрлэж ажилласан төдийгүй www.smartcity.mn цахим 

хуудсаар дамжуулан иргэдийн санал гомдлыг хүлээн авч нийслэлийн газрын 

албатай хамтран ажилласан байна. Одоогий гомдол барагдуулах механизм нь 

иргэдэд нээлттэй, хандах бүрэн боловчтой болно. Баянхошуу, Сэлбэ дэд төвүүд дэх 

http://www.smartcity.mn/


газар чөлөөлтөд өртөгчдөөс нийт 38 гомдол, хүсэлт гаргасан байдаг байна. 3 иргэн 

нэг ижил агуулгатай өргөдлийн 2-3 удаа гаргасан байдаг бол гомдол, хүсэлтийн 

дийлэнх нь нөхөх олговрын хэмжээг нэмэгдүүлэх агуулгатай байлаа. Нэг гомдлыг 

өртөгч бус этгээд гаргасан байдаг байна. 

50. Хэлэлцээрийн явцад өртөгч иргэдийн гомдол, хүсэлтийг шийдвэрлэж 

ажилласан байх бөгөөд харин нөхөх олговрын хэмжээг нэмэгдүүлэх саналын тухайд 

тухай бүр боломжгүй болох талаар үндэслэл бүхий хариуг өгсөн байна.  

6. Барилгын  угсралтын нөлөөлөл болон шугам сүлжээний нөлөөлөл 
51. Барилга угсралтын явцад иргэдээс гарсан гомдлыг гүйцэтгэгч болон 

ТХН-ээс тухай бүр  шийдвэрлэж байсан гэдгийг түүвэр судалгаанд хамрагдсан 

иргэн, ААН байгууллагууд тэмдэглэж байв. Жишээ нь: Магнай трэйд ХХК-ны зүгээс 

гүйцэтгэгч компанитай ярьж тохиролцсоны үндсэн дээр тус компанийн ШТС руу 

орсон 2 гарцын 1-нийх нь сэтэлгээг маш хурдан хийж дуусгахаар тохиролцож, ямар 

нэг нөхөх олговор авахгүй байхаар зөвшөөрсөн гэж уулзалтын үеэр мэдэгдэж байв. 

52. Зөвлөхийн зүгээс иргэн Н.Дэлгэрсүрэн (СХД 7-х хороо намаг 1-29)-гийн 

хашаанд очиж танилцахад тэдний зүгээс нөхөх олговор авсан болохоо илэрхийлээд 

шугам сүлжээний нөлөөллийн талаар гомдолтой байгаагаа илэрхийлж байв. 

Тухайлбал, түүний эзэмшлийн газарт нь бохирын худаг байрлуулсан бөгөөд түүндээ 

засвар үйлчилгээ хийнэ гэж том оврын тээврийн хэрэгсэл хашаа руу орж ирэн 

хүндрэл учируулдаг. Мөн түүний хашааны яг дэргэдэх худгаас хальсан хөрсний ус 

тэдний хашаагаар дамжин урсаж хүндрэл учруулж байгаа талаар хэлээд үүнийг 

яаралтай засуулах арга хэмжээ авахыг хүсэж байв. 

Зураг 7: иргэний хашааны газрын дэргэдэх худгийн уснаас хальсан хөрсний ус уг 

иргэний хашаа руу нэвтэрсэн тул цэвэрлэгээ хийж байгаа нь  

 



53. Баянхошуу орчмын ариутгах татуургын трассыг анх төлөвлөхдөө голын 

сав газар буюу хөрсний ус ойр, намаг, цэвдэгтэй газраар дамжихаар төлөвлөн 

тооцож худгуудыг өндөрлөгөө, хамгаалалттай хийсэн хэдий ч зөвлөхийг талбайд 

ажиллах үеэр энэхүү ариутгах татуургын сүлжээний умард хэсэг дэх худгуудын 

битүүмжлэл алдагдсан бололтой зарим худгууд хөрсний болон үерийн усаар дүүрч 

хальсан байдалтай байсныг тэмдэглэх нь зүйтэй.  

54. Зөвлөхийн зүгээс зарим тодруулалт хийх зорилгоор төслийн талбайд 

2018 оны 07 сарын сүүлээр дахин зочлоход нийтийн эзэмшлийн гудамж талбай дахь 

худгуудын гадуур хамгаалалтын шонгууд босгосон байсан болно.  

Зураг 8: Нийтийн эзэмшлийн зам, талбай дахь худгуудыг шинээр 

хамгаалсан байдал: 

 
 

 

7. Санал, дүгнэлт 
55.  Энэхүү хөндлөнгийн хяналтыг хэрэгжүүлэх гэрээ тодорхой 

шалтгаануудын улмаас (зөвлөхөөс үл хамаарах байдлаар) харьцангуй оройтож 

байгуулагдсан (2018 оны 03 сарын сүүлээр байгуулагдсан) гэдэг утгаараа төслийн 

хэрэгжилтийн мониторингийг явцийг үр нөлөөтэй цаг тухайд нь  хэрэгжүүлэх боломж 

тэр бүр бүрдээгүй.  

56. Энэхүү тайлан нь зөвлөх үйлчилгээний эхний тайлан тул цаашид өгөх 

стратегийн шинжтэй санал, зөвлөмжүүдийг бусад хөндлөнгийн хяналтын 

тайлангуудтай нэгдсэн байдлаар өгөх нь арга зүйн хувьд оновчтой гэж үзлээ.  

57. Харин хөтөлбөрийг цаашид саадгүй хэрэгжүүлэх болон газар 

чөлөөлөлтийн улмаас иргэдийн хохироохгүй байсан үндсэн зарчмын үүднээс 

дараахь арга хэмжээг яаралтай авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна. Үүнд: 

- Баянхошуу дэд төвийн умард хэсгийн зарим иргэд, тухайлбал 

Т.Оюунжаргал, Д.Дэлгэрмаа, Н.Дэлгэрсүрэн нарын  хувьд хашааны газар нь 

намхархаг газар тул хашаандаа зориулалтын даацын хайрга, дайрга (шороо биш) 

асгуулах хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлж байв. Учир нь эдгээр иргэдийн хашаанд ус, 

шавар тогтох нь нийтлэг бөгөөд эдгээр зарим иргэдийн хашаанд байршуулсан 



худагт засвар үйлчилгээ хийх гэсэн том оврын тээврийн хэрэгсэл  нэвтэрч байдлыг 

улам хүндрүүлдэг гэж гомдоллож байсан тул энэ мэт сөрөг нөлөөллийг цаашдаа 

урьдчилан тооцож, арга хэмжээ авах шаардлагатай.  

- Дахин төлөвлөлтийн аливаа үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхийн өмнө 

болон дараа нь иргэдийн газар, үл хөдлөх эд хөрөнгийн хаягжуулалт, кадастрын 

зураглал, үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлийн асуудлыг нэгдсэн байдлаар 

шийдвэрлэж байх нь иргэд төдийгүй асуудал эрхэлсэн захиргааны байгууллагуудын 

ажлын уялдааг хангах ач холбогдолтой тул цаашид энэ чиглэлээр тодорхой 

шийдэл, бодлогын арга хэмжээ авах нь зүйтэй байна.  Жишээ нь нэг нэгж талбарын 

бүрэн чөлөөлсөн хэдий ч үүнтэй холбоотой хаягийн өөрчлөлт хөдөлгөөн тухайн 

хэсэгт хийгдээгүй байсан болно.  

- Мөн цөөн тохиолдолд иргэдийн “нөхөх олговорыг нөхөн олгох 

ажиллагаа” хийгдэхэд хүрч байгааг анхаарч цаашдаа иргэдийн нөхөн олговрыг 

шуурхай олгох ажил (ихэнх тохиолдолд иргэдийн өөрсдийн сахилга, хариуцлагагүй 

байдал нөлөөлсөн байна.)-ыг зохион байгуулах. Нийт судалгаанд оролцсон 23-ний 

этгээдийн 10 нь нөхөх олговороо ямар нэг байдлаар оройтож авсан гэж хариулсан 

байна. Иргэн Ш.Нямжав нөхөх олговороо бүрэн авсан бол иргэн Ш.Долгорсүрэн, 

Б.Түвшинжаргал нарт нөхөх олговор олгох боломжгүй байх жишээтэй. Иймд 

Ш.Долгорсүрэн, Б.Түвшинжаргал, Оюунгэрэл нарыг оролцуулахгүйгээр иргэдийн 

“нөхөх олговрыг нөхөж олгосон” 7 тохиолдол багадаа байна.  

- ГЧНШТ боловсруулагдаж, батлагдсаны дараа төслийн талбайд иргэд 

зөвшөөрөлгүй суурьшсан тохиолдол зөвхөн энэхүү тайлангийн хамрах хүрээнд 

төдийгүй нийслэлийн хэмжээнд цөөнгүй гарч, улмаар төсөл, хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтэнд сөргөөр нөлөөлж байгаа тул төслийн санаачлагч, гүйцэтгэгч болон 

төрийн байгууллагуудын ажлыг уялдаа холбоог энэ чиглэлээр хангах зэрэг болно. 

58. Харин Иргэдтэй хийсэн уулзалт, ярилцлага болон судалгааны үеэр 

дараахь нийтлэг байдал ажиглагдав. Үүнд;  

59. Хэдий бүгд биш хэдий ч иргэдийн цөөнгүй хэсэг нь нөхөх олговорын 

хэмжээг бага байгааг хэлж, нэмэгдүүлэх саналтай байлаа. Судалгаанд хамрагдсан 

иргэдийн 4 нь нөхөх олговрыг хэмжээг нэмэгдүүлэх саналаа илэрхийлсэн байна.  

60. Ихэнх иргэдийн хувьд төсөл, хөтөлбөрийн үр шимийг шууд байдлаар 

өөрсдөө хүртэж “бохирын төвлөрсөн шугам”-д холбогдох хүсэлтэй байгаагаа 

илэрхийлж энэ талаар асууж байсан тул цаашдаа хэсэгчилсэн шугам сүлжээний 

шийдлийг өртөгч иргэдэд танилцуулж, саналыг авч байх нь газар чөлөөлөлтийн 

ажлыг саадгүй явуулахад нөлөөлнө гэж үзлээ. Судалгаанд хамрагдсан 23 

өртөгчдөөс 9 нь ариутгах татуургын шугамд холбогдох хүсэлтэй байгаагаа 

илэрхийлжээ.   

61. Түүвэр судалгаанд хамрагдсан иргэдийн дийлэнх хувь нь газар 

чөлөөлөлтийн үйл ажиллагаа тэдний амьжиргаа, өрхийн орлогод шууд байдлаар 

нөлөөлөөгүй  (иргэдийн амьжиргаа муудаагүй буюу сайжираагүй В.Э), гэсэн бол 2 



хүртэл тооны иргэн орлого багасч, амьжиргаа доройтсон гэж үзсэн байна. Тэд ингэж 

үзэж үндсэн шалтгаан нь нөхөх олговрыг үнэлгээнд сэтгэл дундуур байгаа нь 

нөлөөлсөн гэж зөвлөхийн зүгээс үзлээ.   

 

 

Уулзсан хүмүүсийн жагсаалт:  

Газар чөлөөлөлтөд өртөгчид: 

 

Хувийн 
дугаар  

Утасны дугаар Огноо 

Иргэд 

Б28 88124733 2018 оны 5 сарын 13 

 99967076 2018 оны 5 сарын 13 

R02 89294448 2018 оны 5 сарын 13 

R04 86860696 2018 оны 5 сарын 12  

R06 99022346 2018 оны 5 сарын 13 

R25 99959645 2018 оны 5 сарын 13 

R22  2018 оны 5 сарын 13 

R09 88110802 2018 оны 5 сарын 13 

Б45 99299360 2018 оны 5 сарын 13 

Б46 88229771 2018 оны 5 сарын 13 

R34 88813288 2018 оны 5 сарын 13 

B53 91871562 2018 оны 5 сарын 13 

Б56 96207436 2018 оны 5 сарын 13 

B43  2018 оны 5 сарын 13 

C11 99860117 2018 оны 5 сарын 13 

Б40 89202259 2018 оны 5 сарын 12 

Б37 89505052 2018 оны 5 сарын 13 

 89118316 2018 оны 5 сарын 13 

R37 89049003 2018 оны 5 сарын 13 

R29 96651146 2018 оны 5 сарын 13 

Б02 95168191 2018 оны 5 сарын 13 

Б05 96166404 2018 оны 5 сарын 13 

Б07 89941799 2018 оны 5 сарын 13 

Хуулийн этгээд  

C18 88028380 2018 оны 5 сарын 12 

C27 93180822 2018 оны 5 сарын 12 

Тайлбар: иргэн Ш.Долгорсүрэн, Б.Түвшинжаргал нар ГЧНШТ-ний 
судалгаанд хамрагдаагүй тул тэдэнд хувийн дугаар олгогдоогүй болно.  

 

ТХН,УБХЗ болон бусад оролцогчид: 

Нэр, албан тушаал Огноо 



Д.Авирмэд ТХН-ийн захирал   2018 оны 2 сарын 13 

Б.Нацагбадам ТХН-ийн гэрээний 
мэргэжилтэн 

2018 оны 4 сарын 02 

Б.Чинзориг АХБ-ны зөвлөх  2018 оны 3 сарын 23 

Н.Болормаа ТХН-ийн нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн мэргэжилтэн  

2018 оны 3 сарын 19 

 

 

---оОо--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Хавсралт 1 

САНАЛ АСУУЛГЫН ХУУДАС 
(иргэнд зориулсан хувилбар) 

 

 



 

 



Хавсралт 2 

САНАЛ АСУУЛГЫН ХУУДАС 
(хуулийн этгээдэд зориулсан хувилбар) 

 



 
 

 



Хавсралт 3  

ТХН-ЭЭС ЗӨВЛӨХӨД ОЛГОСОН АЛБАН БИЧИГ  

 

 



 

 


