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Нүүлгэн шилжүүлэлтийн ерөнхий баримт бичиг 

2018 оны 5 дугаар сар 

Монгол Улс: Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон 
сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын 
төсөл 

Азийн Хөгжлийн Банкинд зориулан Улаанбаатар хотын Захиргаанаас боловсруулав. Энэхүү 
баримт бичиг нь 2018 оны 1 дүгээр сард анх https://www.adb.org/projects/documents/
mon-49169-002-rf веб хуудсанд байршуулсан эхний хувилбарын шинэчилсэн хувилбар болно. 
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ВАЛЮТЫН ХАНШ 

(2018 оны 4 дүгээр сарын 30) 
 

      Валютын нэр  -  төгрөг (төг) 
             1.00 АМ.ДОЛ  -  2,402.86 ТӨГ 
 

Товчилсон үгийн тайлбар 

 
АХБ Азийн хөгжлийн банк 

НӨӨ Нөлөөлөлд өртсөн өрх 

ОНОСХШТ Орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар 
бүхий хотын шинэчлэлийн төсөл 

НӨИ Нөлөөлөлд өртсөн иргэд 

НХС Нарийвчилсан хэмжилт, судалгаа 

ХХ Хөндлөнгийн хяналт 

МУЗГ Монгол Улсын Засгийн газар 

ГБМ Гомдол барагдуулах механизм 

ЯНАШҮ Ядуурал, нийгмийн анхан шатны үнэлгээ 

СДБНШ Сайн дурын бус нүүлгэн шилжүүлэлт  

НГА Нийслэлийн Газрын алба 

ГЧХ Нийслэлийн Газрын албаны Газар чөлөөлөх хэлтэс 

ГЧНШТ Газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөө 

ГЧНШАХ Газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлтийн Ажлын хэсэг 

ХҮ Хяналт ба үнэлгээ 

УБХЗ Улаанбаатар хотын захиргаа 

ТХН Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж 

НШЕББ Нүүлгэн шилжүүлэлтийн ерөнхий баримт бичиг 

ХБББ Хамгааллын бодлогын баримт бичиг 

 
 

  

Энэхүү нүүлгэн шилжүүлэлтийн ерөнхий баримт бичиг нь зээл хүсэгчийн бэлтгэсэн баримт 
бичиг юм. Энэхүү баримт бичигт илэрхийлсэн үзэл бодол нь АХБ-ны Төлөөлөн Удирдах 
Зөвлөл, Удирдлага болон ажилтнуудын үзэл бодлыг төлөөлөхгүй бөгөөд урьдчилсан шинж 
чанартай байж болно. Энэхүү цахим хуудасны “terms of use” буюу ашиглах нөхцөл гэсэн 
хэсэгт анхаарлаа хандуулна уу.  
 

Азийн Хөгжлийн Банк нь аливаа улс оронтой хамтран ажиллах хөтөлбөр, стратегийг 
боловсруулах, аливаа төслийг санхүүжүүлэх, эсвэл энэхүү баримт бичигт аливаа нэг газар 
нутаг буюу газарзүйн бүсийг тодорхойлон заахдаа тухайн бүс, газар нутгийн хууль эрхзүйн ба 
бусад статустай холбоотой аливаа үзэл бодол илэрхийлээгүй болно.  
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Улаанбаатар хотын захиргаа 

 

 

 

Монгол Улс: Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн 
ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий 

хотын шинэчлэл төсөл 

 

 

 

 

 

 

Нүүлгэн шилжүүлэлтийн ерөнхий баримт бичиг 
(шинэчилсэн) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

2018 оны 5 дугаар сар 
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Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын Газар     АЗИЙН ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ 
15160 Сүхбаатарын талбай 7         МОНГОЛ УЛС ДАХ СУУРИН  
Чингэлтэй дүүрэг, Улаабаатар хот, Монгол Улс    ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗАРТ 
Утас/Факс: (976-11) 32-43-31, http://www.ulaanbaatar.mn 

 
Огноо: 2018 оны 5 дугаар сарын 16 
Дугаар: 05/1958 
 
Нүүлгэн шилжүүлэлтийн ерөнхий баримт бичиг ба Сайн дурын үндсэн дээр газар солилцох 
төлөвлөгөөний тухай 
Баримт бичгийг батлах захидал 
 
 
Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын 
шинэчлэл төслийн Нүүлгэн шилжүүлэлтийн ерөнхий баримт бичиг ба Сайн дурын үндсэн дээр 
газар солилцох төлөвлөгөөг АХБ-ны Хамгааллын бодлогын баримт бичиг болон Монгол 
Улсын холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн боловсруулсан болно. 
 
Сайн дурын үндсэн дээр газар солилцох төлөвлөгөөг урьдчилсан судалгааг үндэслэн 
боловсруулсан бөгөөд нарийвчилсан судалгааг хийсний үндсэн дээр шинэчлэн боловсруулна. 
Мөн энэхүү төлөвлөгөө нь оршин суугчид Төслийг дэмжиж сайн дурын үндсэн дээр газраа 
солих зөвшилцөлд хүрсэн тохиолдолд л хэрэгжих юм. 
 
Төслийн хамрах хүрээний талбайн гадна хийгдэх аливаа дэд бүтцийг барьж байгуулахад сайн 
дурын бус нүүлгэн шилжүүлэлтийн нөлөөлөл үүсэхээр бол харилцан тохиролцсон Нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн ерөнхий баримт бичигт нийцүүлэн Газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлтийн 
төлөвлгөөг боловсруулна. Хэрэв энэхүү дэд бүтцийг барих ажлаас шалтгаалан үүсэх сайн 
дурын бус нүүлгэн шилжүүлэлтийн нөлөөлөл нь их байхаар (категори А) бол, тус ажлыг АХБ-
ны хөрөнгөөр санхүүжүүлэхгүй.  
 
Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын Газар нь Нүүлгэн шилжүүлэлтийн ерөнхий баримт бичиг ба 
Сайн дурын үндсэн дээр газар солилцох төлөвлөгөөний агуулгыг үүгээр баталгаажуулахын 
зэрэгцээ эдгээрийг хэрэгжүүлэх болон шаардлагатай бол газар чөлөөлөлт, нүүлгэн 
шилжүүлэлтэд шаардагдах төсвийг цаг хугацаанд нь хувиарлан ажиллах үүргийг хүлээж 
байгаа болно. 
 
Хүндэтгэсэн, 
 
 
Гончигийн Өлзийбаяр 
Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын Газрын 
Бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга  
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Нэр томьёоны тайлбар 

Нөлөөлөлд өртсөн өрх: Төсөл эсвэл түүний аливаа нэг бүрэлдэхүүн хэсгийн нөлөөлөлд сөргөөр өртсөн, нэг 
дээвэр дор амьдарч, нэг гал тогооноос хооллодог нэг гэр бүлийн бүх хүмүүсийг хэлэх ба үүнд нэг цөм гэр бүл 
эсвэл хэд хэдэн гэр бүл багтаж болно.  

Нөлөөлөлд өртсөн иргэд: Сайн дурын бус нүүлгэн шилжүүлэлтийн хувьд шилжин байршсан  этгээд гэдэгт (i) 
газрыг сайн дурын бус үндсэн дээр чөлөөлөх, (ii) хуулиар тусгай хамгаалалтад авсан газар болон байгалийн 
цогцолбор газарт газар ашиглалтад сайн дурын бус хязгаарлалт тогтоосны улмаас бодитоор шилжсэн (шилжин 
суурьших, амьдарч байсан газраа алдах эсвэл орон байраа алдах) болон  эдийн засгийн агуулгаар (газар, 
хөрөнгөө алдах, өмчийн эзэмшлээ алдах, орлогын эх үүсвэр, амьжиргааны эх үүсвэрээ алдах) улмаас шилжин 
байршсан иргэдийг хэлнэ. 

Орлогод нийцсэн орон сууц: маш багаас дунд хүртэлх түвшний орлоготой өрхүүдийн хэрэгцээ шаардлагад 
тохирсон орон сууцаар хангах тогтолцоо бөгөөд үнийн хувьд өрхүүд бусад суурь хэрэгцээгээ хангах боломжийг 
олгохуйц үнэтэй (хөнгөлөлттэй) байна. Үүнд орон сууцны урьдчилгаа төлбөр болон орон сууцны зээлийг төлөх 
чадваргүй хамгийн бага түвшний орлоготой өрхүүдэд чиглэсэн бөгөөд татаасын хөнгөлөлт бүхий түрээсийн орон 
сууц гэх мэт халамжийн орон сууцнууд хамаарна. Түрээслээд дараа нь өмчлөх схемийн дагуу түрээслэгчид орон 
сууцаа өмчлөлдөө шилжүүлэн авах боломжтой. 

Нөхөх олговор: Төсөлтэй холбоотой нөлөөллийн улмаас алдагдсан өмч хөрөнгөний оронд олгох бэлэн мөнгө 
болон түүнтэй адилтгах төлбөр. 

Эдлэх эрх: Өртөгч иргэдэд учирсан хохирлын төрлөөс хамааран тэдний эдийн засгийн болон нийгмийн өмнөх 
нөхцөл байдлыг сэргээхэд чиглэсэн нөхөх олговор, орлогыг сэргээн тогтоох, шилжин суурьшихад үзүүлэх дэмжлэг, 
орлогыг орлуулах, нүүлгэн шилжүүлэх зэрэг арга хэмжээ. 

Үндсэн хүн ам: Төслийн нөлөөлөлд өртсөн иргэдийг шилжүүлэн байрлуулсан газрын орчимд амьдарч буй иргэд 
олон нийт 

Орлогыг сэргээн тогтоох: Өртөгчдийн орлогын эх үүсвэр болон амьжиргааг нөхөн сэргээх. 

Сайн дурын бус шилжилт: Бүтээн байгуулалтын төслийн улмаас бүрэн болон хэсэгчлэн, байнга болон түр 
хугацаагаар бодитоор (шилжин суурьших, амьдарч байсан газраа алдах эсвэл орон байраа алдах) болон  эдийн 
засгийн агуулгаар (газар, хөрөнгөө алдах, өмчийн эзэмшлээ алдах, орлогын эх үүсвэр, амьжиргааны эх үүсвэрээ 
алдах) зэргээс Нөлөөлөлд өртсөн иргэдэд хуучин амьдарч байсан амьжиргаа, орлого болон өмч хөрөнгөө дахин 
бий болгох шаардлага тулгарах. 

Газар чөлөөлөлт: Иргэн өөрийн газар эзэмших эрхээсээ (i) нийтийн эрх ашгийн зориулалтаар (ii) эсвэл нөхөх 
олговор авах нөхцөлтэйгээр Засгийн газрын аливаа агентлагын албадлагаар татгалзахад хүрэх үйл явцыг хэлдэг. 
Тухайн газар нь Өртөгч иргэдийн өмчлөл эсвэл эзэмшилд байж болно.  

Сэргээн босгох: Сайн дурын бус нүүлгэн шилжүүлэлтийн үед газар чөлөөлөлтөд хамрагдсан эд хөрөнгийн 
нөхөх төлбөрөөс бусад АХБ-ны Бодлогын хүрээнд хангагддаг нөхөх төлбөрийн арга хэмжээнүүдийг хэлнэ. 

Нүүлгэн шилжүүлэлт: Төслийн нөлөөлөлд өртөгч этгээдийг төслөөс өмнө суурьшиж байсан газраас нь бодитоор 
нүүлгэн шилжүүлэх. 

Орлуулах өртөг: Хөдөө аж ахуйн болон амьдрах зориулалттай төрөл бүрийн газар, үр тариа, мод болон бусад 
зүйлсийн нөхөх олговрыг зах зээлийн тухайн үеийн үнэ ханшаар шударгаар тооцсон үнэлгээ; орон сууц болон 
бусад байгууламжуудыг барилгын материал, ажиллах хүчний зах зээлийн тухайн үеийн ханшаар дахин барьж 
байгуулах өртгийг буулгасан барилгын материалын үнийг хасахгүйгээр тооцсон дүнг хэлнэ. 

Сервитут (Хязгаартай ашиглалт): НАА-н шугам сүлжээнд засвар хийх зориулалтаар түр хугацаагаар дайчлан 
эзэмших, дайран гарах давуу эрх эдлүүлэх зэрэг тусгай зориулалтаар аливаа газрын эзэмшигчээс өөр этгээдэд 
газрыг хязгаартай ашиглах эрх олгох мөн хавсран үүрэгжүүлэхийг хэлнэ. 

Нийгмийн бэлтгэл: Нүүлгэн шилжүүлэлтийг хэрэгжүүлэхэд түүнд өртсөн иргэд ААН-үүдийн чадавхийг бэхжүүлэх 
зорилгоор нүүлгэн шилжүүлэлтийн үндсэн шийдвэр гарахаас өмнө тэдэнтэй хэлэлцүүлэг хийх  үйл явц. 

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 
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учрах хохирлыг төлөхөд нөхөх олговор олгох болон нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх 
шаардлага бүхий нөлөөлөл.  

Узуфрукт: Гэрээ буюу хуулийн дагуу тодорхой хугацаанд өөр этгээдийн зэмшилд байгаа эд хөрөнгийг түүнээс 
гарах үр шимтэй нь хамт тухайн эд юмсын мөн чанарыг алдагдуулахгүйгээр ашиглах эрх. 

Эмзэг бүлэг: Нүүлгэн шилжүүлэлтийн нөлөөллөөр илүү хохирох магадлалтай тодорхой бүлэг хүмүүс (ядуу иргэд, 
өндөр настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, өрх толгойлсон эмэгтэйчүүд). 
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I. Танилцуулга 

1. Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн, ногоон орон сууц ба хотын шинэчлэл төсөл 
(төсөл) нь уур амьсгалын өөрчлөлтийг даван туулахуйц хот байгуулалт, орлогод нийцсэн 
ногоон орон сууцыг хөгжүүлэхэд оршиж буй өнөөгийн хийдлийг арилгах зорилготой.  
 
2. Төслөөр хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтыг татах замаар эрчим хүчний хэмнэлттэй, 
орлогод нийцсэн, сэргээгдэх эрчим хүчийг дээд зэргээр ашиглахаар төсөллөгдсөн 10,000 
айлын ногоон орон сууцыг барих томоохон далайцтай жишиг санаачлагыг хэрэгжүүлэх бөгөөд 
гэр хорооллын 100 га талбайг (i) нүүрсхүчлийн хийн ялгарал багатай, уур амьсгалын 
өөрчлөлтийг даван туулахуйц, нөөцийн хувьд үр ашигтай; (ii) нийтийн эдэлбэр зам талбай, 
нийтийн зориулалттай байгууламж бүхий холимог ашиглалттай; (iii) 70 орчим хувь нь 
халамжийн болон төлбөрийн чадварт нийцсэн орон сууцнаас бүрдэх орлогын түвшний хувьд 
холимог орон сууцны фонд бүхий эко-хороолол болгон дахин төлөвлөлтөөр хөгжүүлэх юм. 
Уур амьсгалын өөрчлөлтийг даван туулахуйц хот байгуулалтын хүрээнд төлбөрийн чадварт 
нийцсэн ногоон орон сууцны нийлүүлэлтийг хурдасгах хэрэгцээг хангах үүднээс зорилтот 
дэмжлэг болон тогтвортой механизмыг агуулсан, төрийн болон хувийн хэвшлийн санхүүгийн 
эх үүсвэрийг хослуулан ашиглах санхүүжилтийн стратегийг төсөлд ашиглана. Төсөл нь гэр 
хорооллын оршин суугчдын хувьд амьдрахад таатай хотжилтын орчинг бүрдүүлэх замаар хүн 
амын эмзэг хэсэгт зориулсан хот байгуулалт болон орон сууцны цогц, нэгдсэн, орлогод 
нийцсэн шийдлийг нэвтрүүлнэ. 
 
3. Төсөл нь эрэлтэд суурилсан зарчимд тулгуурлах бөгөөд гагцхүү тухайн талбарт оршин 
сууж буй газар болон хөрөнгийн эзэд газраа солилцох гэрээг байгуулах замаар төслийг 
дэмжиж байгаа тохиолдолд л дахин төлөвлөлтийг хэрэгжүүлнэ. Сайн дурын үндсэн дээр 
газраа солилцох төлөвлөгөөг (VLSP)1–ийг боловсруулсан бөгөөд сайн дурын үндсэн дээр 
газраа солилцох зарчим болон журам; шилжилтийн үед үүсч болзошгүй төрөл бүрийн 
нөлөөлөл болон эрсдэл; халамжийн орон сууцанд хамруулах, бэлэн мөнгөөр дэмжих, 
амьжиргааг сайжруулах хөтөлбөр зэргээр дамжуулан газар өмчлөгч болон өмчлөгч бус оршин 
суугчдад, нэн ялангуяа ядуу болон эмзэг өрхүүдэд үзүүлэх дэмжлэг зэргийг уг хөтөлбөрт 
тусгасан. Зөвлөлдөх хэлэлцүүлэг болон оролцоог хангах төлөвлөгөө, гомдол барагдуулах 
механизм болон хяналт шинжилгээний талаар мөн уг төлөвлөгөөнд тусгасан болно.  
 
4. Энэхүү Нүүлгэн шилжүүлэлтийн ерөнхий баримт бичиг нь Орлогод нийцсэн орон сууц ба 
хотын шинэчлэл төсөлд зориулан төслийн талбарын гадна талд хийгдэх, сайн дурын бус 
нүүлгэн шилжүүлэлт хийхэд хүргэх нөлөөлөл бүхий дэд бүтцийн (өөрөөр хэлбэл төслийн 
талбарын гаднах байршилд хийгдэх шаардлагатай авто замын өргөтгөл, цэвэр, бохир ус, 
халаалтын шугам хоолой, цахилгааны шугам сүлжээг барих буюу холболт хийх зэрэг) аливаа 
бүтээн байгуулалтыг хэрэгжүүлэхэд Газар чөлөөлөх, нүүлгэн шилжүүлэх төлөвлөгөө 
(ГЧНШТ)-г нягтлах, боловсруулах, хэрэгжүүлэх удирдамж чиглэлээр хангана. Хэрэв энэхүү 
дэд бүтцийг барих ажлаас шалтгаалан бий болох нь сайн дурын бус нүүлгэн шилжүүлэлтийн 
нөлөөлөл нь их байхаар (категори А) бол, тус ажлыг АХБ-ны хөрөнгөөр санхүүжүүлэхгүй. 
 

II. Зорилтууд, эрх зүйн болон бодлогын хүрээ 

5. Зорилтууд, эрх зүйн болон бодлогын хүрээ нь Нүүлгэн шилжүүлэлтийн ерөнхий баримт 
бичигтэй уялдан боловсруулагдсан бөгөөд нөлөөлөлд өртсөн бүхий л айл өрх, аж ахуйн нэгж, 
байгууллагад амьдрах нөхцлийг нь хангахын тулд цаг хугацаанд нь тохирох тусламж дэмжлэг, 
нөхөх олговорыг өгөх болон төслийн төлөвлөлтөнд оролцох нөхцлийг хангах арга замыг 
төслийн оролцогч талуудад бий болгож өгөх бөгөөд энэ нь төсөл хэрэгжихийн өмнөх 
нөхцөлтэй ижил юмуу илүү сайжруулсан байх хэрэгтэй юм. Үүнийг амжилттай хэрэгжүүлэхийн 
тулд нөлөөлөлд өртсөн айл өрх, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг мэдээллээр бүрэн хангах, 

                                                
1 Сайн дураараа газраа солилцох хөтөлбөр нь нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөөний хүрээнд боловсруулагдсан.  
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тэдэнтэй нягт хамтран ажиллах, нөхөх олговорыг олгох, шилжсэн газар болон эд хөрөнгийг 
өмчлөх эрх авахад нь туслах хэрэгтэй. Сайн дурын бус нүүлгэн шилжүүлэхтэй холбоотой 
шийдвэр гаргах ажиллагаанд нөлөөлөлд өртсөн бүх иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын 
оролцоог хангах шаардлагатай. Энд тусгагдсан бүхий л заалтуудыг Монгол Улсын холбогдох 
хууль дүрэм, АХБ-ны 2009 оны Хамгааллын бодлогын баримт бичигт үндэслэсэн.  

 

A. Монгол Улсын хууль, тогтоомж 
 

6. Монгол Улсад газар чөлөөлөлт ба нүүлгэн шилжүүлэлтийн асуудлыг тусгайлан болон 
цогцоор нь зохицуулсан хууль байхгүй байна. Монгол Улсын Үндсэн хуульд төр бүрэн эрх 
мэдлийнхээ хүрээнд хувийн өмчийг нийтийн хэрэгцээнд зориулан авч болох тухай заалт 
байгаа боловч газрын тухай аль ч хууль, эрх зүйн актад тэрхүү бүрэн эрхийг төр болон өөр 
этгээдэд олгосон талаарх зохицуулалт байхгүй байна. Монгол Улсын өнөөгийн хууль, 
тогтоомжийн дагуу газар чөлөөлөлтийг, тэр дундаа нийтийн хэрэгцээний ариутгах татуургын 
шугам зэрэгт зориулан газар чөлөөлөх асуудлыг харилцан тохирч, зөвшилцсөний үндсэн дээр 
гэрээ байгуулах замаар шийдвэрлэнэ. Хэрэв харилцан зөвшилцөлд хүрч чадахгүй бол 
шүүхээр шийдвэрлүүлнэ. Газар албадан чөлөөлөх тухай асуудлыг аль ч хуульд тусгаагүй 
боловч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын эзэмшил газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд бүгдийг 
буюу зарим хэсгийг нөхөх олговортойгоор солих буюу эргүүлэн авах асуудлыг зохицуулсан 
заалтууд байна. Гэвч, холбогдох зохицуулалтын асуудлууд бүрэн шийдэгдээгүй, нарийн 
тодорхой бус, газар чөлөөлөлтөд өртөгч болон хөрөнгийн эрхийг бүрэн хамгаалж чадахгүй 
байна. ГЧНШ болон холбогдох бусад асуудлыг тусгасан хууль эрх зүйн актуудад: (i) Монгол 
Улсын Үндсэн хууль, (ii) Газрын тухай хууль, (iii) Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 
хууль, (iv) Иргэний хууль багтаж байна. Эдгээр хуулиудаас гадна Монгол Улсын Засгийн 
газрын 2003 оны 28 дугаар тогтоолын 4 дүгээр хавсралт дахь “Газрыг улсын тусгай 
хэрэгцээнд авах, гаргах журам”-ыг ГЧНШ-ийн үйл ажиллагаанд хэрэглэж байна. 
 
 Монгол Улсын Үндсэн хууль 

7. Монгол Улсын Үндсэн хууль (1992)2–д хүний эрх болон өмчийн эрхийн суурь зарчмуудыг 
тусгасан. Хүний эрх болон өмчийн эрхийг хамгаалах, нийтийн хэрэгцээнд зориулан газар 
чөлөөлөх асуудлыг дараах хэлбэрээр тусгасан байна. Үүнд: 

- Төр нь нийтийн болон хувийн өмчийн аливаа хэлбэрийг хүлээн зөвшөөрч, өмчлөгчийн 
эрхийг хуулиар хамгаална (5.2 дугаар заалт); 

- Өмчлөгчийн эрхийг гагцхүү хуульд заасан үндэслэлээр хязгаарлаж болно (5.3 дугаар 
заалт); 

- Төр газрын эзэнд газартай нь холбогдсон үүрэг хүлээлгэх, улсын тусгай хэрэгцээг 
үндэслэн нөхөх олговортойгоор газрыг солих буюу эргүүлэн авах, уг газрыг хүн 
амын эрүүл мэнд, байгаль хамгаалал, үндэсний аюулгүй байдлын ашиг сонирхолд 
харшаар ашиглавал хураан авч болно (6.4 дүгээр заалт); 

 
  Монгол Улсын иргэн дараахь үндсэн эрх, эрх чөлөөг баталгаатай эдэлнэ: 
 

- эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, орчны бохирдол, байгалийн тэнцэл алдагдахаас 
хамгаалуулах эрхтэй (16.2 дугаар заалт); 

- Хөдлөх, үл хөдлөх хөрөнгө шударгаар олж авах, эзэмших, өмчлөх, өв залгамжлуулах 
эрхтэй. Хувийн өмчийг хууль бусаар хураах, дайчлан авахыг хориглоно. Төр, түүний 
эрх бүхий байгууллага нь нийгмийн зайлшгүй хэрэгцээг үндэслэн хувийн өмчийн эд 
хөрөнгийг дайчлан авбал нөхөх олговор, үнийг төлнө (16.3 дугаар заалт). 

                                                
2 1999 оны 12 дугаар сарын 24, 2000 оны 12 дугаар сарын 4-нд тус тус нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. Монгол Улсын 
Үндсэн хуулийн Англи хэл дээрх орчуулгыг Монгол Улсын Их хурлын цахим хуудас (www.parliament.mn) –наас 2015 
оны 03-р сарын 27-ны өдөр авч энэ тайланд ашигласан. 
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8. Үндсэн хуулийн 16.2 дугаар заалт нь иргэд эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхтэйг 
чухалчлан заасан бөгөөд энэ нь иргэдийг ариутгах татуурга болон халаалтын систем, ус 
хангамж зэрэг нийтийн үндсэн дэд бүтцээр хангагдах эрхтэй болохыг, мөн ингэснээр эрүүл, 
аюулгүй орчинд амьдрах боломжийг олгох юм. 
 
 Газрын тухай хууль  

 
9. Газрын тухай хууль (2002) 3 –иар газрыг иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад эзэмшүүлэх, 
ашиглуулах болон түүнтэй холбогдсон бусад харилцааг зохицуулдаг. Газрын тухай хуулийн 
дагуу Монгол Улсад газар өмчлөх, газар эзэмших, газар ашиглах гэсэн гурван төрлийн эрхийн 
хэлбэр үйлчилж байна. Эдгээрийг Газрын тухай хуулийн 3 дугаар зүйлд зүйлчилэн заасан 
байна.   
 

- "газар өмчлөх" гэж тухайн газрыг захиран зарцуулах эрхтэйгээр хуулиар зөвшөөрсөн 
хүрээнд өөрийн мэдэлд байлгахыг хэлнэ. Газрыг зөвхөн Монгол Улсын иргэн өмчлөнө. 
Монгол Улсын иргэдэд өмчлүүлснээс бусад газар төрийн өмч буюу нийтийн өмч мөн. 
"Газар өмчлөх" эрх нь бусад олон оронд байдаг “Үл хөдлөх хөрөнгө өмчлөх эрх” 
(freehold)-тэй адил ойлголт. Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулиар газар 
өмчлөлийн асуудлыг зохицуулж байгаа ба энэ тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг 
дараагийн хэсэгт тусган орууллаа. 
 

- "газар эзэмших" гэж газрыг гэрээнд заасан зориулалт, нөхцөл, болзлын дагуу хуулиар 
зөвшөөрсөн хүрээнд өөрийн мэдэлд байлгахыг хэлнэ. Газар эзэмших эрхийг зөвхөн 
Монгол Улсын иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага эзэмшинэ. Тухайн шатны Засаг дарга 
газар эзэмшүүлэх тухай шийдвэрийг гаргана. Газрыг Монгол Улсын иргэн, аж ахуйн 
нэгж, байгууллагад 15-60 жил хүртэл хугацаатайгаар эзэмшүүлж болно. Газар эзэмших 
эрхийн гэрчилгээг нэг удаад сунгах хугацаа 40 жилээс илүүгүй байна. Иргэнд гэр 
бүлийнх нь хамтын хэрэгцээнд зориулан хувийн гэр, орон сууцны хашаа барих 
зориулалтаар үнэ төлбөргүй эзэмшүүлэх газрын хэмжээ О,О7 га-гаас илүүгүй байна. 
Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэхэд зориулан эзэмшүүлэх газрын хэмжээг үйл 
ажиллагааны төрлөөс хамааран тогтоох ба төр, газар эзэмшигчийн хооронд 
байгуулагдах гэрээнд тусгана. Өнөөгийн практикт төр газар өмчлөгчийн хувиар 
сонирхсон Монгол Улсын иргэнд газар эзэмшүүлэх эрхийг олгож байна. Энэ эрхийг 
газрын асуудал эрхэлсэн байгууллага болох Газрын харилцаа, Геодези, Зураг зүйн 
газар (ГХГЗЗГ) болон аймаг орон нутаг дахь салбар байгууллагууд нь болох Газрын 
харилцаа, Барилга, Хот байгуулалтын алба кадастрын/газрын мэдээллийн системд 
бүртгэнэ. УБ хотод энэ бүртгэлийг НӨХГ хариуцан хийдэг. Газар эзэмших эрхийг 
бусдад шилжүүлж, барьцаалж болно. Мөн газар эзэмших эрхийг Улсын Бүртгэлийн 
Ерөнхий Газрын Эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлж болно. 
 

- "газар ашиглах" гэж хуулиар зөвшөөрсөн хүрээнд газар өмчлөгч, эзэмшигчтэй 
байгуулсан гэрээнд заасны дагуу газрын аль нэг ашигтай чанарыг нь гаргаж 
хэрэглэхийг хэлдэг. Газрыг Монгол Улсын иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага болон 
гадаад улс, олон улсын байгууллага, гадаад улсын хуулийн этгээд, гадаадын хөрөнгө 
оруулалттай аж ахуйн нэгж, гадаадын иргэн, харъяалалгүй хүн тодорхой зориулалт, 
хугацаа, болзол, гэрээний үндсэн дээр хууль тогтоомжийн дагуу ашиглаж болно. 

                                                
3 Газрын тухай хуулийг 2002 онд шинэчлэн найруулж, түүнээс хойш нийт 13 удаа нэмэлт өөрчлөлт оруулсан 
байна. Нэмэлт өөрчлөлтийг 2003 оны 1 дүгээр сарын 2, 2003 оны 6 дугаар сарын 12, 2004 оны 4 дүгээр сарын 22, 
2005 оны 1 дүгээр сарын 27, 2005 оны 7 дугаар сарын 1, 2006 оны 12 дугаар сарын 22, 2009 оны 7 дугаар сарын 9, 
2009 оны 7 дугаар сарын 16, 2009 оны 12 дугаар сарын 17, 2010 оны 7 дугаар сарын 1, 2012 оны 5 дугаар сарын 
17, 2013 оны 12 дугаар сарын 26, 2013 оны 12 дугаар сарын 26-нд тус тус оруулсан байна. 
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Монгол Улсад байнга /18З хоногоос дээш хугацаагаар/ оршин суугаа гадаадын иргэн, 
харьяалалгүй хүнд газрыг зөвхөн гэр бүлийн хамтын хэрэгцээний нь зориулалтаар 
ашиглуулах асуудлыг дуудлага худалдааны зарчмаар тухайн шатны Засаг дарга 
шийдвэрлэнэ. Ийнхүү ашиглуулахдаа газрыг 5 жил хүртэл хугацаагаар гэрээгээр 
ашиглуулах бөгөөд гэрээг нэг удаад сунгах хугацаа 5 жилээс илүүгүй байна. Гадаад 
улс, олон улсын байгууллага, гадаадын хуулийн этгээдэд газрыг тодорхой хугацаагаар 
түрээс, концессын гэрээгээр ашиглуулах талаар шийдвэрийг Монгол Улсын Их Хурал 
гаргана. Ашиглуулах газрын хэмжээ, зааг, ашиглуулах журмыг Монгол Улсын Засгийн 
газар тогтооно. Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжид энэ хуулийн дагуу 
газрыг тусгай зориулалт, хугацаа, болзолтойгоор ашиглуулах бөгөөд уг хугацааг 
Монгол Улсын Засгийн газар тогтооно. 
 

10. Монгол Улс дахь газар эзэмших, газар ашиглах эрхийн хэлбэрүүд нь бусад улс орон 
дахь “газрыг түрээсээр эзэмших эрх” (leasehold)-тэй адил. Өнөөгийн практикт, газрыг 
эзэмшүүлж, ашиглуулж буй цорын ганц өмчлөгч нь Төр байна. Бусад газар өмчлөгч буюу 
газар өмчлөх эрх бүхий хүмүүс газраа эзэмшүүлэх, ашиглуулах практик бараг алга байна. 
Харин үл хөдлөх хөрөнгийг түрээслүүлэх буюу газар, үл хөдлөх хөрөнгөө хамтад нь 
түрээслүүлэх явдал нийтлэг байдаг. Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлж болдог бол 
ашиглах эрхийг шилжүүлж болохгүй. Газрын тухай хуулийн 6.2-т төрийн зохих шатны 
байгууллагын хяналт, зохицуулалттайгаар нийтээр ашиглаж болох газрын хэлбэрүүдийг зааж 
өгсөн байна. Үүнд: i) бэлчээр, бэлчээр дэх уст цэг, хужир мараа бүхий газар; ii) хот, тосгон, 
бусад суурины нийтийн эдэлбэрийн газар; iii) зам, шугам сүлжээний газар; iv) ойн сан бүхий 
газар; v) усны сан бүхий газар. 
 
11. Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын эзэмшил газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд бүгдийг 
буюу зарим хэсгийг нөхөх олговортойгоор солих буюу эргүүлэн авах асуудлыг Газрын тухай 
хуулиар мөн зохицуулсан байдаг. Хуулийн 16 дугаар зүйлд дараах 12 төрлийн газрыг улсын 
тусгай хэрэгцээний газарт хамаарна гэж заасан байна. Үүнд: 
  

• Улсын тусгай хамгаалалтай газар4;  
• Улсын хилийн зурвас газар;  
• Улсын батлан хамгаалах болон аюулгүй байдлыг хангах зориулалтаар олгосон 

газар; 
• Гадаад улсын дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газар, олон улсын 

байгууллагын төлөөлөгчийн газарт олгосон газар; 
• Шинжлэх ухаан, технологийн сорилт, туршилт болон байгаль орчин, цаг агаарын 

төлөв байдлын байнгын ажиглалтын талбай; 
• Аймаг дундын отрын бэлчээр; 
• Улсын тэжээлийн сангийн хадлангийн талбай. 
• Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хайгуулын зориулалтаар ашиглах газрын 

тосны гэрээт талбай; 
• Чөлөөт бүсийн газар. 
• Цөмийн төхөөрөмж барих, ашиглах зориулалтаар олгосон газар. 
• Бичил уурхайн зориулалтаар олгосон газар. 
• Хилийн боомтын бүс. 

 
12. Бусдын эзэмшиж буй газрыг чөлөөлөх, нөхөх олговор олгох асуудлыг Газрын тухай 
хуулийн 42 ( Гэрээний хугацаа дуусахаас өмнө бусдын эзэмшил газрыг солих буюу эргүүлэн 
авах), 43  (Гэрээний хугацаа дуусахаас өмнө бусдын эзэмшил газрыг солих буюу эргүүлэн 
авахад нөхөх олговор олгох) дугаар зүйлд тус тус зааж өгсөн байдаг. 
                                                
4
 Тусгай Хамгаалалттай Газар Нутгийн Тухай Хууль (1994)-ийн 3 дугаар зүйлд тусгай хамгаалалттай 4 төрлийн 
газар нутгийг тодорхойлсон байдаг: i) дархан цаазат газар; ii) байгалийн цогцолборт газар; iii) байгалийн нөөц 
газар; iv) дурсгалт газар. 
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13. Газрын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага 5  нь гэрээний хугацаа 
дуусахаас өмнө иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын эзэмшил газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд 
бүгдийг буюу зарим хэсгийг нөхөх олговортойгоор солих буюу эргүүлэн авах саналыг тухайн 
газар эзэмшигчтэй урьдчилан тохиролцоно. Улмаар тэрхүү саналаа Засгийн газарт гаргана. 
Засгийн газрын шийдвэрийг үндэслэн тухайн шатны Засаг дарга иргэн, аж ахуйн нэгж, 
байгууллагатай гэрээ байгуулан тухайн газрыг нөхөх олговортойгоор солих буюу эргүүлэн 
авна. Газар эзэмшигч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага нь энэ хуулийн гэрээ байгуулсны 
дараа ийнхүү гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш 90 хоногийн дотор холбогдох газрыг чөлөөлж, 
тухайн шатны Засаг даргын мэдэлд шилжүүлнэ. Хувийн гэр, орон сууцны хашааны газрыг 
нөхөх олговортойгоор солих буюу эргүүлэн авах тохиолдолд түүнийг чөлөөлөх ажлыг зөвхөн 5 
дугаар сарын 15-ны өдрөөс 9 дүгээр сарын 15-ны өдрийн хооронд хийх ба энэ нь жилийн 
хүйтэн улиралд нүүлгэн суурьшуулах/нүүхтэй холбоотой ямар нэг хүндрэл, таагүй байдал 
үүсэхээс сэргийлж байгаатай холбоотой юм. 
 
14. Бусдын эзэмшил газрыг нөхөх олговортойгоор солих буюу эргүүлэн авах тухай 
шийдвэрт газар эзэмшигчтэй урьдчилан хийсэн тохиролцоог харгалзан уг газраас салгаж үл 
болох барилга байгууламж, бусад эд хөрөнгийг тухайн үеийн ханшаар үнэлсэн үнэ, газрыг 
чөлөөлөх зардлыг тусгана. Газар эзэмшигчид олгох нөхөх олговрыг дээр заасан гэрээг 
байгуулахад улсын төсвөөс тухайн шатны Засаг даргын мэдэлд шилжүүлсэн байна. Тухайн 
шатны Засаг дарга уг гэрээ байгуулсан өдрөөс хойш 60 хоногийн дотор нөхөх олговрыг уг 
газрыг эзэмшиж байсан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад олгоно. Гэрээнд өөрөөр заагаагүй 
бол газар эзэмшигч өөрт нь нөхөх олговор бүрэн төлсөн өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор уг 
газрыг чөлөөлнө. 

 
15. Хуулинд газрыг өөрийг нь үнэлж, зохих нөхөх олговор олгох асуудлыг хөндөөгүй байна. 
Цаашилбал, хуулинд нөхөх олговороор тодорхой ямар нөхөх олговор, дэмжлэг туслалцааг 
үзүүлэх, хэн үнэлгээг хийх, нөхөх олговорын үнэлгээг ямар зарчмын дагуу хийх, чөлөөлөлтийн 
үеийн ханш гэдэгт юуг ойлгох (энэ нь зах зээлийн үнэ мөн үү, аль эсвэл өөр үнэ/ханш юм уу), 
нөхөн сэргээх ямар нэг арга хэмжээ авах эсэх болон эргүүлэн авсан газрын оронд ямар 
газрыг хэрхэн сольж өгөх нь тодорхой бус зэрэг олон зүйлийг орхигдуулсан, тодорхойгүй 
байна. 
 
16. Мөн энэхүү хуулинд ариутгах татуургын шугам барих зэрэг нийтийн хэрэгцээнд газрыг 
шаардлагатай бол албадан чөлөөлөх тухай ямар ч заалт байхгүй бөгөөд ГЧНШ нь харилцан 
зөвшилцөл, гэрээ хэлэлцээрийн үндсэн дээр хийгдэх ёстойг зохицуулсан байна. Харин 
хуулийн 59 дүгээр зүйлд хууль, гэрээнд заасан үндэслэлээр газар эзэмших, ашиглах эрх 
дуусгавар болсон, эсхүл зохих зөвшөөрөлгүйгээр газар эзэмшсэн, ашигласан бол газар 
чөлөөлүүлэх, албадан нүүлгэх тухай Засаг даргын шийдвэрийн биелэлтийг хангах тухай 
заасан байна. Гэхдээ, бусдын эзэмшил газрыг нөхөх олговортойгоор солих буюу эргүүлэн 
авахтай холбогдон үүсэх маргааныг дээд шатны Засаг дарга, эсвэл гомдол гаргасан 
байгууллагаар шийдвэрлүүлнэ гэдгийг тодорхой зааж өгсөн байна. Цаашилбал, газартай 
холбоотой өмчийн маргааны талаарх дээд шатны байгууллага, албан тушаалтны гаргасан 
шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл уг маргааныг тэдгээрийн дээд шатны албан тушаалтан, 
байгууллага, эсхүл шүүхээр шийдвэрлүүлнэ. 
 
17. Газрын тухай хуулиар зохих зөвшөөрөлгүй бол, өөрөөр хэлбэл, холбогдох төрийн 
байгууллагаас газар өмчлөх, эзэмших, ашиглах тухай зөвшөөрөл аваагүй тохиолдолд ямар ч 
газар ашиглалт, эзэмшилт байж болохгүй юм. Зохих зөвшөөрөлгүй газар ашиглаж, эзэмшиж 
буй иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага тухайн шатны Засаг даргын шаардлагын дагуу газраа 
                                                
5 Монголын эрх зүйн практикт .... асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага гэдэгт тодорхой салбар 

(салбарууд) хариуцсан, засаглалын чиг үүрэг хүлээсэн яамыг хэлдэг. Энэ тохиолдолд, газрын асуудал эрхэлсэн 
төрийн захиргааны төв байгууллага нь Барилга, Хот байгуулалтын Яам бөгөөд тус яам газрын бодлогыг 
тодорхойлж, газартай холбоотой засаглалын чиг үүргийг үүрч, институтуудыг хариуцдаг. 
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чөлөөлөх ёстой. Хэрэв газар ашиглаж, эзэмшиж буй иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага тухайн 
шатны Засаг даргын заасан хугацаанд газраа чөлөөлөхгүй бол хүч хэрэглэн тухайн газрыг 
чөлөөлүүлэх ба холбогдох зардлыг зөвшөөрөлгүй газар ашиглаж, эзэмшсэн иргэн, аж ахуйн 
нэгж, байгууллага хариуцна. 

 
18. Хуулийн 43.6-д нөхөх олговор нь газар ашиглаж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж, 
байгууллагад хамаарахгүй гэснээс бусдаар газар ашиглах эрх бүхий иргэн, аж ахуйн нэгж, 
байгууллагад хамаарсан ГЧНШ-тэй холбогдох заалт байхгүй байна. 
 
 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль 

 
19. Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль (2002)6–иар иргэнд газар өмчлүүлэх, түүнтэй 
холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулдаг. Зөвхөн Монгол Улсын иргэн газар өмчлөх эрхийг 
эзэмшинэ. Иргэн газар өмчлөх эрхийг энэхүү хуулийн дагуу үнэ төлбөргүй эсвэл худалдан 
авах замаар эзэмшиж болно. Иргэн өмчийнхөө газрыг зохих журмын дагуу иргэнд худалдах, 
арилжих, өвлүүлэх, бэлэглэх зэргээр захиран зарцуулна. 
 
20. 1990-ээд оноос эхэлсэн нийгэм-эдийн засгийн өөрчлөлт шинэчлэлтийн хүрээнд энэ 
хуулийг санаачлан, бий болгохоор ажиллаж эхэлсэн ба 2003 оны 5 дугаар сарын 1-нээс хүчин 
төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлсэн. Хууль нь Монгол Улсын иргэдэд хувьдаа газар өмчлөх, 
өмчилсөн газраа эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах боломжийг олгож байгаа юм.  Хуулийн 
дагуу Монгол Улсын иргэнд газрыг нэг удаа, үнэ төлбөргүй нас, хүйс үл харгалзан 2018 оны 5 
дугаар сарын 01-ний өдөр хүртэл өмчлүүлнэ. Газрыг газар зохион байгуулалтын 
төлөвлөгөөнд нийцүүлэн гэр бүлийн хэрэгцээнд болон аж ахуйн зориулалтаар өмчлүүлнэ. 
Хуулийн хэрэгжилтийн эхэн үед хэн түрүүлж ирнэ, тэр хүнд газар өмчлүүлэх зарчмаар иргэнд 
газар өмчлүүлэх ажил явагдаж байсан ба ихэвчилэн тухайн үед газар эзэмших эрхтэй байсан 
иргэд ирж, эзэмших эрхээ өмчлөх эрх болгон өөрчлүүлж байсан. Харин сүүлийн үед иргэдэд 
өмчлүүлэхэр шинэ шинэ газрыг нэрлэн, цахим хэлбэрээр санамсаргүй сонголтын зарчмаар 
газар өмчлүүлэх боллоо. Гэр бүлийн хэрэгцээнд зориулан өмчлүүлэх газрын хэмжээ 
байршил, зориулалтаас хамаарч ялгаатай байна. Нийслэлд, нийслэлийг аймгийн төвтэй 
холбосон улсын чанартай авто замын дагуух газарт /сумын төвөөс бусад / 0.07 хүртэл га, 
аймгийн төвд 0.35 хүртэл га, сумын төв, тосгонд 0.5 хүртэл га газрыг тус тус өмчлүүлж байна. 
Аж ахуйн зориулалтаар өмчлүүлэх газрын хэмжээ үйл ажиллагааны төрөл (хөдөө аж ахуй, аж 
үйлдвэрлэл гэх мэт)-өөс хамаарч байгаа ба эзэмшиж буй газрынх нь хэмжээ, бизнесийнх нь 
цар хүрээ, мөн чанараас хамааран шийдэгдэж байна. Аж ахуйн зориулалтаар газар 
өмчлүүлэхдээ тухайн газрыг төрөөс шууд худалдах, эсвэл дуудлага худалдаагаар дамжуулан 
худалдаж өмчлүүлнэ. Иргэдийн өмчилж буй нэгж талбарын кадастрын мэдээллийг ГХГЗЗГ 
болон түүний аймаг орон нутаг дахь салбар байгууллагууд болох Газрын харилцаа, Барилга, 
Хот байгуулалтын алба кадастрын/газрын мэдээллийн системд бүртгэж байна. УБ хотод энэ 
бүртгэлийг НӨХГ хариуцан хийдэг. Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлж, барьцаалж 
болно. Газар өмчлөх эрхийг Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад 
эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн дагуу Улсын Бүртгэлийн Ерөнхий Газрын Эрхийн 
улсын бүртгэлд бүртгүүлнэ.   
 
21. Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болох “Иргэний 
өмчийн газрыг улсын тусгай хэрэгцээг үндэслэн нөхөх олговортойгоор солих буюу эргүүлэн 
авах тухай” хэсэг, 37 дугаар зүйл болох “Иргэний өмчийн газрыг улсын тусгай хэрэгцээг 
үндэслэн нөхөх олговортойгоор солих буюу эргүүлэн авах үед иргэний газар өмчлөх эрхийн 
баталгааг хангах тухай” хэсэгт иргэний өмчилж буй газрыг чөлөөлөх тухай заасан байна. 

                                                
6 Монгол Улсын Иргэнд Газар Өмчлүүлэх Тухай Хууль 2002 онд батлагдан, 2003 оны 5 дугаар сарын 1-нээс хүчин 

төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлсэн. 2005 оны 6 дугаар сарын 23, 2005 оны 7 дугаар сарын 7, 2008 оны 5 дугаар сарын 
5, 2011 оны 2 дугаар сарын 10, 2012 оны 5 дугаар сарын 18 гээд нийт 5 удаа нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. 
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22. Хуульд дараах улсын тусгай хэрэгцээг үндэслэн иргэний өмчийн газрыг бүхэлд нь буюу 
түүний зарим хэсгийг нөхөх олговортойгоор солих буюу эргүүлэн авч болно гэж хуульчилсан 
байна. Үүнд: (i) улсын батлан хамгаалах болон аюулгүй байдлыг хангах; (ii) шинжлэх ухаан, 
технологийн сорилт, туршилт болон байгаль орчин, цаг агаарын төлөв байдлын байнгын 
ажиглалтын талбай байгуулах; (iii) улсын чанартай зам, шугам сүлжээ, барилга байгууламж 
барих7 орно.    

 
23. Иргэний өмчийн газрыг улсын тусгай хэрэгцээг үндэслэн нөхөх олговортойгоор солих 
буюу эргүүлэн авах тухай шийдвэрийг Засгийн газар гаргах ба шийдвэрт газрыг зайлшгүй 
солих, эргүүлэн авах болсон зориулалт, үндэслэлийг тодорхой заана. Энэ шийдвэрийг 
гаргахаас нэгээс доошгүй жилийн өмнө газрын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны 
байгууллага8  газар өмчлөгчтэй энэ тухай урьдчилан тохиролцсон байна. Газар өмчлөгчид 
олгох нөхөх олговрыг улсын төсвөөс гаргана. Газар өмчлөгч болон газрын асуудал эрхэлсэн 
төрийн захиргааны байгууллага дараахь асуудлыг урьдчилан тохиролцоно:  
 

- газрын үнэ; 
- тухайн газар дээрх үл хөдлөх эд хөрөнгийн үнэ; 
- өмчлөгчөөс уг газарт зарцуулсан хөрөнгө, газрыг улсын тусгай хэрэгцээг үндэслэн 

нөхөх олговортойгоор солих буюу эргүүлэн авснаас өмчлөгчид учрах хохирлын 
хэмжээ; 

- тусгай хэрэгцээнд авах газрын хэмжээ; 
- улсын тусгай хэрэгцээнд авсан газрыг сольж олгох газрын байршил, хэмжээ, төлөв 

байдал, чанар; 
- газрыг чөлөөлөх нөхцөл, хугацаа; 
- газрыг чөлөөлөхтэй холбогдон талуудын хүлээх үүрэг, хариуцлага; 
- нөхөх олговрын хэмжээ, түүнийг төлөх журам, хугацаа. 

 
24. Цаашилбал, хуулинд иргэний өмчийн газрыг улсын тусгай хэрэгцээг үндэслэн нөхөх 
олговортойгоор солих буюу эргүүлэн авах ажлыг тодорхой арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсний 
дараа гүйцэтгэх тухай заасан. Үүнд: өмчийн газрыг нь сольж байгаа тохиолдолд иргэний 
хүсэлтийг үндэслэн өмчилж байсан газраас нь төлөв байдал, чанарын хувьд дордохооргүй 
газар түүнд өмчлүүлэх; газрыг нь эргүүлэн авч байгаа тохиолдолд газрынх нь үнийг төлөх; 
иргэний өмчилж байсан газарт байгаа үл хөдлөх эд хөрөнгийн үнийг төлөх; өмчлөгчөөс тухайн 
газарт зарцуулсан хөрөнгө оруулалтыг нөхөн төлөх; газрыг улсын тусгай хэрэгцээг үндэслэн 
солих буюу эргүүлэн авснаас өмчлөгчид учруулах хохирлыг иргэний хууль тогтоомжид заасны 
дагуу бүрэн хэмжээгээр нөхөн төлөх. Мөн, иргэний өмчийн газрыг улсын тусгай хэрэгцээг 
үндэслэн нөхөх олговортойгоор солих буюу эргүүлэн авах тухай шийдвэр гаргахаас нэг 
жилээс доошгүй хугацааны өмнө газар өмчлөгчид бичгээр мэдэгдэнэ. Мэдэгдлийг газар 
өмчлөгч хүлээн авснаас хойш нэг жил болсон, дээр заасан арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсний 
дараа улсын тусгай хэрэгцээг үндэслэн иргэний өмчийн газрыг солих буюу эргүүлэн авна. 
Мэдэгдлийг хүлээж авснаас хойш барьж байгуулсан үл хөдлөх эд хөрөнгө, газрын үнийг 

                                                
7
 Газрын тухай хуулийн 16 дугаар зүйлд 12 төрлийн газрыг улсын тусгай хэрэгцээний газарт хамаарна гэж заасан 
байна. Эдгээрээс i)  улсын батлан хамгаалах болон аюулгүй байдлыг хангах зориулалтаар олгосон газар; ii) 
шинжлэх ухаан, технологийн сорилт, туршилт болон байгаль орчин, цаг агаарын төлөв байдлын байнгын 
ажиглалтын талбай гэсэн хоёр төрлийн газрыг Монгол Улсын Иргэнд Газар Өмчлүүлэх Тухай Хуулинд улсын 
тусгай хэрэгцээний газарт хамруулж заасан. Харин Газрын тухай хуулинд улсын тусгай хэрэгцээний газарт 
хамруулж заагаагүй газар болох улсын чанартай зам, шугам сүлжээ, барилга байгууламж барих газрыг Монгол 
Улсын Иргэнд Газар Өмчлүүлэх Тухай Хуулинд улсын тусгай хэрэгцээний газарт хамруулж заасан байгаа нь 
Газрын тухай хуультай зөрчилдөж байна. Мөн түүнчлэн улсын төдийгүй орон нутгийн чанартай чанартай зам, 
шугам сүлжээ, барилга байгууламж нь улсын тусгай хэрэгцээ юу эсвэл нийтийн ердийн хэрэгцээ юу гэдгийг 
тунгаах нь зүйтэй.  

8 Газрын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага гэдэг нь яам (холбогдох хуулиудад төрийн захиргааны 
байгууллага бус харин төрийн захиргааны төв байгууллага гэж нэрлэгдсэн)-ны харьяа байгууллага. Өнөөгийн 
Засгийн газрын бүтцэд энэ агентлаг нь Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газар юм.  



8 

 

мэдэгдэхүйц өсгөсөн бусад арга хэмжээний зардлыг нөхөн олгохгүй. Хэрэв, газар 
чөлөөлөлтөд өртөгч иргэн болон төрийн байгууллага харилцан зөвшилцөлд хүрч чадахгүй 
бол маргааныг шүүхээр шийдвэрлэнэ. 
 
25. Газрын тухай хуультай харьцуулахад Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 
хуулинд улсын тусгай хэрэгцээг үндэслэн газар чөлөөлөх үйл явц болон газар чөлөөлөлтөд 
өртөгч иргэнтэй харилцан тохиролцох, хохироохгүй байх асуудлыг илүү тодорхой зааж өгсөн 
байна. Тухайлбал, газар, үл хөдлөх хөрөнгийн үнэ цэнэ, солиж өгөх газар, учирч болзошгүй 
хор хохирол, нөхөх олговорыг хэрхэн тогтоох, хэрхэн олгох, шаардагдах цаг хугацааны 
асуудал гэх мэт. Гэсэн хэдий ч энэ хуулинд нөхөн сэргээх болон нийгмийн хамгааллын 
асуудлуудыг орхигдуулсан, газар, үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээний зарчим, ГЧНШ-ийн үйл 
явцыг цогцоор нь, ойлгомжтой, тодорхой тусгах асуудал байсаар байна. Газрын тухай 
хуулийн нэгэн адил төрийн бүрэн эрхийн хүрээнд нийтийн хэрэгцээнд шаардлагатай бол 
газар албадан чөлөөлөх асуудал ч энд мөн хуульчлагдаагүй орхигдсон байна. 
 
 Иргэний хууль   

26. Орон нутгийн чанартай нийтийн дэд бүтэц, үүний дотор ариутгах татуургын шугам 
сүлжээ барих зорилгоор газар чөлөөлөх, нүүлгэн шилжүүлэх харилцааг зохицуулах хуулийн 
заалт байхгүй нөхцөлд Иргэний хуулийн (2002)9 дагуу газар  чөлөөлөх, нүүлгэн шилжүүлэхтэй 
холбоотой харилцааг гэрээний үндсэн дээр шийдвэрлэн зохицуулна. Төр, түүний эрх бүхий 
байгууллага, нөлөөлөлд өртсөн этгээдүүд нь гэрээний хүрээнд иргэний эрх зүйн харилцаанд 
харилцан эрх тэгш, бие даасан хуулийн этгээдүүд, оролцогчид байхаар хуульчилсан (1 дүгээр 
зүйл). Иргэд, байгууллагууд түүнчлэн аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг нь эдийн болон эдийн бус 
баялгийн асуудлаар иргэний эрх зүйн харилцаанд орж болно (6, 7 , 8 дугаар зүйл). Газар 
чөлөөлөлтөд өртөгчид ба Улаанбаатар хотын захиргаа (УБХЗ) гэрээний харилцаанд орж, 
Монгол Улсын Иргэний хууль ба бусад холбогдох хууль, тогтоомж, АХБ-ны бодлого, зарчимд 
нийцүүлэн талуудын эдлэх эрх, үүрэг, олгох нөхөх олговор, нөхөн сэргээх туслалцаа, 
нийгмийн хамгааллын асуудал, арга хэмжээг тогтоох ёстой. 
 
27. Иргэний хуулийн 10 дугаар бүлэгт газар болон бусад үл хөдлөх хөрөнгийг багтаасан 
эдийн болон эдийн бус баялгийн төрлүүдийг тодорхойлон заасан байдаг. 11 дүгээр бүлэгт 
хөрөнгө, баялгийн эзэмшлийн асуудлыг, харин 12 дугаар бүлэгт өмчийн төрөл, хэлбэр, хувь 
хүн ба бусад хуулийн этгээдийн өмчлөлийн асуудал, өмчлөгчийн эрхийн асуудлыг тодорхой 
тусган, зааж өгсөн байдаг. Энэ бүлэгт газар өмчлөх эрхийг тодорхойлон, газар өмчлөл, 
эзэмшил, ашиглалттай холбоотой харилцааг Газрын тухай хууль, Монгол Улсын иргэнд газар 
өмчлүүлэх тухай хууль зэрэг бусад хууль тогтоомжоор зохицуулах тухай заасан байна. 15 
дугаар бүлэгт хуулийн этгээдүүдийн хоорондын гэрээний асуудлыг тодорхой зохицуулсан 
байдаг. Тиймээс, газар, хөрөнгийг шилжүүлэх тухай гэрээ хэлэлцээрийг энэ бүлгийн 
шаардлагад нийцүүлэн хийх нь зүйтэй. 
 
Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах, гаргах журам 

28. Газрын тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах, 
гаргах асуудлаарх энэ журмыг Засгийн газар 2003 онд баталсан юм. Энэ журмаар иргэн, аж 
ахуйн нэгж, байгууллагын эзэмшил, ашиглалтад олгоогүй газар, Газрын тухай хууль-ийн 6.1-д 
заасны дагуу тухайн иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын эзэмшиж, ашиглаж байгаа газрыг 
мөн хуулийн 16.1.5-16.1.8-д заасан зориулалтаар бүхэлд нь буюу хэсэгчлэн улсын тусгай 

                                                
9 Иргэний хууль 2002 онд батлагдсанаас хойш нийт 9 удаа нэмэлт өөрчлөлт оруулсан байна. Тэдгээрийг 2005 оны 

7 дугаар сарын 7, 2009 оны 7 дугаар сарын 9, 2009 оны 7 дугаар сарын 9, 2010 оны 4 дүгээр сарын 23, 2011 оны 
10 дугаар сарын 6, 2011 оны 10 дугаар сарын 6, 2011 оны 12 дугаар сарын 15, 2013 оны 1 дүгээр сарын 10, 2014 
оны 5 дугаар сарын 15-нд тус тус оруулжээ.  
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хэрэгцээнд нөхөх олговортойгоор солих буюу эргүүлэн авах, түүнчлэн газрыг улсын тусгай 
хэрэгцээнээс гаргах асуудлыг зохицуулж байна10. 
 
29. Журманд Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 32, 37 дугаар зүйлд 
заасан бүхий л зохицуулалтын асуудлыг тусгасан бөгөөд энэ тухай дээрх хэсэгт өгүүлсэн 
болно. Нэг нь өмчлөлийн эрхтэй газрыг чөлөөлөх, улмаар тэрхүү газарт дүйцэх нөхөх олговор 
олгох асуудлыг, нөгөө нь эзэмшлийн эрхтэй газрыг чөлөөлөх асуудлыг тусгасан бөгөөд уг 
чөлөөлөгдөж буй газарт нөхөх олговор олгогдохгүй болохыг заасанд гол ялгаа нь оршиж 
байгаа юм. 
 
30. Журмын дагуу бол газар чөлөөлөлтөд өртөгч иргэн болон холбогдох төрийн эрх бүхий 
байгууллага газар чөлөөлөлтийн асуудлаар харилцан зөвшилцөлд хүрч, зохих гэрээг 
байгуулна гэж үзэж байгаа юм. Мөн, иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага гэрээнд заасан 
хугацаанд газраа чөлөөлөөгүй бол газар чөлөөлөлтөд өртөгчтэй гэрээ байгуулсан Засаг 
даргын шийдвэрээр цагдаагийн байгууллагын хүчээр уг газраас албадан чөлөөлнө гэж заасан 
байна. Энэ үйлдлийг хийхдээ Газрын тухай хуулин дахь “Газар эзэмших эрх дуусгавар 
болоход газрыг чөлөөлөх” тухай 41 дүгээр зүйл, “Газрын харилцааны талаархи цагдаагийн 
байгууллагын үүрэг”-ийг заасан 59 дүгээр зүйлүүдийг үндэс болгож байна. 
 
31. Энэ журмын 24-т гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж, гадаадын иргэн, 
харьяалалгүй хүнд ашиглуулж байгаа газрыг улсын тусгай хэрэгцээг үндэслэн нөхөх 
олговортойгоор солих буюу эргүүлэн авахад энэ журмыг дагаж мөрдөх тухай заасан байгаа 
ба энэ заалт нь Газрын тухай хуулийн 43.6 дугаар зүйлтэй зөрчилдөж байгаа юм. Учир нь энэ 
зүйлд газар ашиглах эрхтэй иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад нөхөх олговор хамаарахгүй 
болохыг заасан байдаг. Өөрөөр хэлбэл, журам нь зөвхөн гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж 
ахуйн нэгж, байгууллага, гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүмүүстэй холбоотой асуудлыг 
хөндсөн бол хуульд газар ашиглах эрхтэй иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын асуудлыг 
хөндсөн болохоос “гадаадын” иргэн, аж ахуйн нэгжийн асуудлыг хөндөөгүй байгаа нь эдгээр 
эрх зүйн актууд хоорондоо уялдаагүй, зохицуулалтууд нь тодорхой бус байдлыг үүсгэж байна. 

 
32. Газрын тухай хуулинд тодорхой тусгаагүй зарим асуудлыг энэ журмаар Газрыг Монгол 
Улсын иргэнд өмчлүүлэх тухай хуулийн нэгэн адил тодорхой болгосон байна. Нөгөөтэйгүүр, 
Газрын тухай хуулийн нэгэн адил энэ журам газар чөлөөлөлтөд өртөгч болон тухайн шатны 
Засаг дарга, газрын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага харилцан зөвшилцөлд 
хүрч чадаагүй тохиолдолд асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх талаар зохицуулалтыг тусгаагүй 
байгаа юм. 
 

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт газрыг худалдан авах болон нөхөх олговортойгоор 
эргүүлэн авах, олгох журам 

 
33. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт газрыг худалдан авах болон нөхөх олговортойгоор эргүүлэн 
авах, олгох журмыг Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 2014 оны 07 
дугаар сарын 08-ний өдрийн 126 тоот тогтоолоор баталсан. Тус журам нь УБХЗ болон газар 
өмчлөгч, эзэмшигчдийн хоорондын газар чөлөөлөлт, нөхөх олговор олгох харилцааг 
зохицуулна. Энэхүү журмын гол зорилго нь (i) газрыг нөхөх олговортойгоор эргүүлэн авах, 
солих замаар зам, шугам сүлжээ, барилга байгууламжийг барих улсын онцгой хэрэглээний 
газрыг чөлөөлөх, болон (ii) нийслэлийн нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд ач холбогдол бүхий 
зам, шугам сүлжээ, барилга байгууламжийн газрыг худалдан авах харилцааг зохицуулахад 
оршино. Мөн дараахь асуудлуудыг зохицуулна: 

                                                
10 Газрын тухай хуулийн 16.1.5-16.1.8-д дараах газрыг улсын тусгай хэрэгцээний газарт хамруулжээ. Үүнд: 16.1.5. 

шинжлэх ухаан, технологийн сорилт, туршилт болон байгаль орчин, цаг агаарын төлөв байдлын байнгын 
ажиглалтын талбай; 16.1.6. аймаг дундын отрын бэлчээр; 16.1.7. улсын тэжээлийн сангийн хадлангийн талбай; 
16.1.8. бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хайгуулын зориулалтаар ашиглах газрын тосны гэрээт талбай.  



10 

 

 
- 1-р бүлэгт нийслэлийн нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд ач холбогдол бүхий зам, шугам 

сүлжээ, барилга байгууламжийн газрыг чөлөөлөх алхамыг тодорхойлно. Эхний 
ээлжинд хөрөнгө оруулалтын төслийн боловсруулах, үүнийг Засгийн газаар хянуулан 
баталгаажуулах болно. Төслийн талбайн хил хязгаарт орсон нөлөөлөлд өртсөн 
иргэдийн нөхөх олговрыг олгох саналыг тавин гэрээ байгуулах. Газар чөлөөлөх 
зардлыг дараа оны санхүүгийн жилийн үйл ажиллагааны төсөвт тусгах.   
 

- 2-р бүлэгт газар чөлөөлөх үйл явцыг зохицуулна. Нийслэлийн газрын асуудал эрхэлсэн 
төрийн захиргааны байгууллага нөлөөлөлд өртсөн газрын хил хязгаар батлагдсанаас 
хойш 1 сарын дотор газар болон хөрөнгийн үнэлгээг тодорхойлох нарийвчилсан 
судалгааг хийнэ. Уг нарийвчилсан судалгааг хийж гүйцэтгэн дууссанаас хойш ажлын 
10 хоногт багтан газар өмчлөгч, эзэмшигчдэд дараах мэдээллийг хүргүүлнэ:  
 
(i) Төслийг хэрэгжүүлэх тухай холбогдох байгууллагуудын шийдвэр; 
(ii) Зам, шугам сүлжээ, барилга байгууламжийн байрлал болон хил хязгаарыг 

харуулсан төслийн талбайн зураг 
(iii) Нөлөөлөлд өртсөн үл хөдлөх хөрөнгийн хэмжээ, газрын хил хязгаар 
(iv) Газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлтийн схемчилсэн газар, үл хөдлөх 

хөрөнгийн зураг 
(v) Хаах мэдэгдлийг хүргүүлэх 
(vi) Дэлгэрэнгүй мэдээллээр хангах албан тушаалтны холбогдох мэдээлэл  

(харилцах утас, цахим шуудангийн хаяг) 
 

Дараагийн алхамд нөхөх олговрын хэмжээ, газар чөлөөлөх нөхцлийн талаар хууль 
ёсны газар өмчлөгч, эзэмшигчтэй харилцан тохиролцоно. Дараахь асуудлаар 
хэлэлцээр хийнэ: 

(i) Газар болон түүнээс салгаж үл болох эд хөрөнгийн үнэ 
(ii) Газар чөлөөлөх зардал 
(iii) Газар чөлөөлөх нөхцөл, хуваарь 
(iv) Газрыг чөлөөлөхтэй холбоотой талуудын хүлээх үүрэг, хариуцлага 
(v) Нөхөх олговорыг төлөх нөхцөл, хуваарь 
(vi) Газрыг газраар солих тохиолдолд газрын байрлал болон чанар 

 

34. Газар болон үл хөдлөх хөрөнгийн үнийг тусгай зөвшөөрөл бүхий үнэлээчээр хийлгэнэ. 
Газар болон түүнтэй холбоотой үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн жишиг үнийг Нийслэлийн 
иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдээр жил бүр батлуулна.  
 
35. Төслийн жаран хувь (60%)-ийг гэрээнд гарын үсэг зурснаар хийх ба үлдсэн 40%-ийг 
газар чөлөөлөлт хийгдсэний дараа хийнэ. Нөлөөлөлд өртсөн айл өрх, аж ахуйн нэгж, 
байгууллагын 50-иас доош хувь нь нөхөх олговрын хэлэлцээрийн нөхцөлийг хүлээн 
зөвшөөрсөн тохиолдолд төслийн талбайг дахин хэлэлцэх шаардлагатай ба 70-с илүү хувьтай 
нь харилцан тохиролцсон тохиолдолд үлдсэн цөөнх хэсэгт албадлагын арга хэмжээг авна.   
 
36. Энэхүү журмыг урьд өмнө ашиглаж байсан эсэхийг мэдэхийн тулд ТХН-ийн нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн мэргэжилтэн болон Нийслэлийн газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлтийн 
хэлтсийн холбогдох албан тушаалтантай уг журам одоог хүртэл хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж 
байгаа талаар уулзан хэлэлцсэн ба одоог хүртэл хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа нь 
тодорхой байна. Гэвч үүнийг мөрдөж байгаа эсэх нь асуудалтай байна. Энэхүү журмыг 
Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 32-р зүйл, Газрын тухай хуулийн 42-р 
зүйлд үндэслэн боловсруулна. Тус журам нь нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн газрыг худалдан 
авах нөхөх олговортойгоор эргүүлэх авах ажлыг зохицуулна. Журмын дагуу газрын нөхөх 
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олговрын үнийг Нийслэлийн газрын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын зүгээс 
зах зээлийн үнэтэй харьцуулан тодорхойлох ба Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хурлаар батлуулан жил бүрийн 1-р сард олон нийтэд зарлана. Уг батлагдсан газрын үнэ нь 
тухайн жилд газрыг нөхөх олговортойгоор эргүүлэн авах, солих үйл ажиллагаанд хэрэглэгдэх 
жишиг үнэ болно. Дүүргийн газрын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага Монгол 
Улсын үл хөдлөх хөрөнгийг үнэлэх тухай хуулийн дагуу нөхөх олговрын үнэлгээг хийн нөхөх 
олговрын үнийг тодорхойлно.  

37. Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төслийн Үе 
шат 2-ын11 нүүлгэн шилжүүлэлтийн хүрээг шинэчлэн боловсруулж байгаа бөгөөд уг журмыг 
ирээдүйд одоо байгаагаар нь ашиглах эсвэл шинэчлэн хэрэглэх эсэх нь эргэлзээтэй юм. 
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар газрын үнийг батлах, жишиг үнээр ашиглах 
зэрэг зарим заалтуудыг мөрдөхгүй байна. Нийслэлийн Газрын алба зэрэг байгууллагын бүтэц, 
зохион байгуулалт өөрчлөгдсөнөөс үүдэн тус журмыг хэрэгжүүлэх эсэх нь тодорхойгүй байна. 
Тиймээс үүнийг мөрдөх эсэхийг цаашид хэлэлцэх хэрэгтэй бөгөөд хөтөлбөрийн ГЧНШТ-ийг 
боловсруулах/шинэчлэх хугацаанд холбогдох байгууллагуудтай хамтран үнэлгээ хийх 
шаардлагатай.      
 
38. НИТХТ-ийн 2017 оны 4 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 59 дүгээр тогтоолоор “Нийслэлийн 
нутаг дэвсгэрт газрыг худалдан авах болон нөхөх олговортойгоор эргүүлэн авах, солих 
журам”-ыг хүчингүй болгосон тул ГЧНШ-ийн үйл ажиллагаанд ашиглахгүй. Энэхүү тогтоолын 
дагуу НИТХ-ын дарга Улаанбаатар хотын Захирагчид ГЧНШ-ийн үйл ажиллагааг Газрын 
тухай, Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль болон бусад холбогдох хууль, 
журмын дагуу хэрэгжүүлэх үүргийг өгсөн. Энэхүү шийдвэрээр тус журмыг сайжруулах, 
шинэчлэх эсэхийг тодорхойлоогүй бөгөөд 2017 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар Газрын 
албанаас тус хүчингүй болгосон журмыг шинэчлэх, сайжруулах арга хэмжээг аваагүй байна. 

 
B. АХБ-ны Сайн дурын бус нүүлгэн шилжүүлэхтэй холбогдох бодлогын 

шаардлага 
 

39. The АХБ-ны Хамгааллын бодлогын баримт бичиг (2009) нь АХБ-ны дэмжлэгтэйгээр 
хэрэгжүүлж буй төслүүдэд зээлдэгч/захиалагчийн дагаж мөрдөх ёстой сайн дурын бус нүүлгэн 
шилжүүлэх бодлогын шаардлагыг тодорхойлсон. Хамгааллын бодлогын гол зорилго нь: (i) 
сайн дурын бус нүүлгэн шилжүүлэлтээс зайлсхийх; (ii) төслийн болон төлөвлөлтийн өөр 
хувилбар сонгох замаар сайн дурын бус нүүлгэн шилжүүлэлтийг багасгах; (iii) нүүлгэн 
шилжүүлэлтэнд өртсөн иргэдийн амьжиргааг сайжруулах, төслийн өмнөх үеийн түвшинд 
хүртэл нөхөн сэргээх; (iv) нүүлгэн шилжүүлэлтэнд өртсөн эмзэг бүлгийн иргэдийн 
амьжиргааны түвшинг сайжруулахад оршино. 
 
40. АХБ-ны сайн дурын бус нүүлгэн шилжүүлэлтийн хамгааллын бодлого нь нүүлгэн 
шилжүүлэлтэд өртсөн хууль ёсоор эзэмшиж буй газраа бүхэлд нь, эсвэл хэсэгчлэн алдсан 
иргэд, газар эзэмших албан ёсны эрхгүй боловч хуулиар хүлээн зөвшөөрөгдсөн хуулийн 
нэхэмжлэлтэй газраа бүхэлд нь, эсвэл хэсэгчлэн алдсан иргэдийг хамруулан үзнэ. Албан 
ёсны эрхгүй эсвэл албан ёсоор нэхэмжлэх эрхгүй боловч тухайн газар эсвэл барилга 
байгууламжинд тохиролцож нийтэд мэдээлсэн нөхөн олговор авах эрхийг тасалбар болгох 
өдрөөс өмнө оршин сууж/ашиглаж байсан иргэд газраас бусад хөрөнгөндөө нөхөн олговор 
авах ба нүүлгэн шилжүүлэлттэй холбогдох дэмжлэг туслалцааг мөн авах эрхтэй. 
 
41. АХБ-ны сайн дурын бус нүүлгэн шилжүүлэлтийн зарчмууд нь дараах нөхөн олговор 
болон дэмжлэг туслалцааг олгохыг заасан байдаг. Үүнд: нөлөөлд өртсөн байр, газар болон 
бусад өмч хөрөнгөнд олгох нөхөх олговрыг бүрэн хэмжээгээр буюу элэгдэл хорогдлыг 
тооцохгүйгээр, шилжүүлгийн зардал, хуримтлагдсан хүү, шилжилтийн үеийн ба нөхөн 
                                                
11 Хөтөлбөрийн Үе шат-2 2017 оны 3 дугаар сарын 31-нд батлагдсан. АХБ болон УБХЗ нь шинэчилсэн нүүлгэн шилжүүлэлтийн 

хүрээг 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-нд зөвшилцсөн.   
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сэргээлтийн зардал, болон бусад холбогдох зардлыг үндэслэн бүрэн хэмжээгээр орлуулна. 
Нүүлгэн шилжүүлэлтийн хувьд бэлэн мөнгөөр нөхөн олговрыг олгохоос илүүтэй газарт 
суурилсан (газрыг газраар) стратегийг илүүд үзнэ. Нүүн шилжихэд дэмжлэг үзүүлэх, орон 
сууцын хувьд сайжруулах ба урьд байсантай нь дүйцэхүйц ажлын байрны хүртээмжтэй 
байх/ижил хэмжээний үйлдвэрлэлийн бүтээмж өгөхүйц байх, дэд бүтэц ба нийтийн 
үйлчилгээтэй байх, завсрын үеийн ба хөгжлийн дэмжлэг тусламж үзүүлэх, болон төслийн үр 
ашгаас хүртэх боломжтой байх зэрэг дэмжлэг туслалцааг үзүүлнэ. Эдийн засгийн нүүлгэн 
шилжүүлэлтэд өртсөн иргэдэд алдсан орлогыг нь нөхөн олгох, мөн түүнчлэн орлого олох 
боломж, үйлдвэрлэлийн түвшин болон амьдралын нөхцлөө нөхөн сэргээхэд нь болон 
боломжтой бол сайжруулахад нь дэмжлэг үзүүлэх 
 
42. Нөлөөлөлд өртсөн иргэд, болон бусад төслийн оролцогч талуудтай бүтээлчээр 
зөвлөлдөх. Нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртсөн бүх иргэдэд газрын эрх, нүүлгэн шилжүүлэлтийн 
хувилбар, сонголтын талаар мэдээлэл өгөх. Нүүлгэн шилжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулах, 
хэрэгжүүлэх, хянах, үнэлгээ хийх зэрэг бүхий л үйл ажиллагаанд тэдгээр иргэдийг татан 
оролцуулах. Нөлөөлөлд өртсөн иргэдийн санал, гомдлыг хүлээн авах, нээлттэй, үр дүнтэй 
гомдол барагдуулах механизм (ГБМ) бий болгох.  

 
43. Төслийн хүрээнд нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртсөн бүх иргэдийг олж тогтоох, тэдэнд 
нөлөөлөх нийгэм, эдийн засгийн нөлөөллийг үнэлэх нийгэмд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ ННҮ-г 
хийнэ. ННҮ тайланд нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртсөн иргэд ба тэдний өмч хөрөнгийн бүртгэл 
тооллого, тэдний орлого, амьжиргааны үнэлгээ, нөхцөл байдалтай холбоотой хүйсээр 
ангилан салгасан мэдээлэл, үзүүлэлтийг багтаана. Ядуу, эмзэг байдлынхаа улмаас төслийн 
нөлөөлөлд харилцан адилгүй, тэнцвэргүй байдлаар өртөж болох хувь хүн, иргэдийн бүлгийг 
нийгэмд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний хүрээнд олж тогтооно. Ийм хувь хүн, бүлэг илэрвэл 
тэднийг төслийн сөрөг нөлөөлөлд илүү өртөхөөс хамгаалж, хөгжлийн үр шим, боломжийг 
тэдэнд эн тэнцүү хүртээх зорилгоор тэдэнд чиглэсэн тусгай арга хэмжээ төлөвлөж 
хэрэгжүүлнэ. 
 
C. Харьцуулсан дүн шинжилгээ 

44. Монгол Улсын хууль тогтоомж дахь ГЧНШ-ийн зохицуулалт, ГЧНШ-ийн практик үйл 
явцыг болон АХБ-ны сайн дурын бус нүүлгэн шилжүүлэлтийн хамгааллын бодлогын баримт 
бичигтэй харьцуулан үзэхэд хэд хэдэн зөрүүтэй талууд байна. Монгол Улсын холбогдох 
хууль, практикийн дагуу: (i) газрын эрхгүй оршин суугч, газар болон байшинг түрээслэж буй 
иргэд зэрэг газар өмчлөх албан ёсны эрхгүй эзэмшигчдэд (ямар нэг эзэмших, өмчлөх эрх 
байхгүй) нөхөх олговор олгох, байшин барилгыг нөхөн сэргээн өгөх эрх зүйн орчин бүрдээгүй; 
(ii) газар чөлөөлөлт хийсэн туршлагуудаас харахад иргэдийн орлого болон амьжиргааг нөхөн 
сэргээж өгдөггүй; (iii) нөхөх олговорт шилжүүлгийн зардлыг оруулдаггүй; (iv) иргэдээс ирсэн 
гомдол, саналыг Засаг даргын түвшинд болон шүүхээр шийдвэрлүүлэхээс өмнө төслийн 
хүрээнд дотооддоо шийдвэрлэх механизм байхгүй; (v) Иргэд, олон нийттэй зөвшилцөх, 
мэдээлэл өгөх ажил хэвшил болоогүй; (vi) нөхөн олговор авах эрхийг тасалбар болгох өдрийг 
зарладаггүй; (vii) газар чөлөөлөлттэй холбоотой ажил бүрэн дуусгасны дараа барилгын ажлыг 
эхлүүлэх шаардлага хязгаарлалт тавьдаггүй, (viii) ГЧНШТ боловсруулах шаардлагагүй, газар 
чөлөөлөлтийн үйл ажиллагааг хянаж үнэлгээ хийдэггүй байна.  

45. Хүснэгт 1-т Монгол Улсын газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлттэй холбоотой хууль 
тогтоомжийн заалтууд, практикууд нь АХБ-ны ХБББ-тэй нийцэж буй болон зөрчилдөж буй 
эсэхийг тоймлон харуулав.  
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Хүснэгт 1: Сайн дурын бус нүүлгэн шилжүүлэлттэй холбоотой Монгол Улсын хуулийн 
заалтуудыг АХБ-ны ХБББ-тай харьцуулсан байдал 

ГЧНШ-ийн 
асуудлууд 

МУ-ын хуулийн зүйл, заалтууд АХБ-ны хамгааллын бодлого 
шаардлагууд 

Сайн дурын бус 
нүүлгэн 
шилжүүлэлт 

Тусгай хэрэгцээний газрыг буюу 
үндэсний хэмжээний шугам сүлжээ, 
бусад объектуудыг барьж байгуулах 
зэрэг улсын тусгай хэрэглээнд 
зориулан газрыг авах асуудлыг л 
хуулиар зохицуулсан байдаг (Монгол 
Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 
хуулийн 32, 37-р зүйл; Газрын тухай 
хуулийн 42, 43-р зүйл). Энэ хууль нь 
ОНОСХШТ-д хамаарахгүй ба харин 
Иргэний хууль үйлчилнэ.  

Орон нутгийн хэмжээний төсөл 
хэрэгжүүлсэн төрийн туршлагаас 
харахад шаардах хуудас илгээн нөхөн 
төлбөрийн хэмжээг санал болгодог 
байна.   

Албадан газар чөлөөлөх (eminent 
domain)-ийг ерөнхийд нь хүлээн 
зөвшөөрдөг, гэхдээ ГЧНШ-ээс аль 
болох зайлсхийх, нөлөөллийг багасгах, 
алдсан үл хөдлөх эд хөрөнгийг нөхөн 
орлуулах, амьжиргааг нөхөн сэргээх, 
нөлөөлөлд өртсөн иргэдийн 
амьдралын нөхцлийг төсөл 
хэрэгжихээс өмнөх үеийнхтэй 
дүйцэхүйц буюу сайжруулах бодлого 
хүрээнд  хэрэгжүүлэхийг шаарддаг. 

 

Харилцан 
тохиролцсон 
нүүлгэн 
шилжүүлэлт 

Монгол Улсын иргэний хуулиар 
нөлөөлөлд өртсөн иргэд, аж ахуйн 
нэгжээс төслийн нөлөөлөлд орсон 
зурвас газрыг Засгийн газарт хэлэлцэн 
тохиролцож гэрээ байгуулах замаар 
шилжүүлэх эрх зүйн асуудлыг  
асуудлыг зохицуулдаг (15-р бүлэг, 1, 6, 
7, 8, 109, 112-р зүйл болон бусад).  

Газар худалдан авах, зарах хүсэл 
бүхий харилцан тохиролцсон ГЧНШ-
ийг дэмждэг. 

Нөлөөлөлд өртсөн 
иргэд, аж ахуйн 
нэгж, байгууллагын 
эрх   

Хууль ёсны эрх бүхий газар өмчлөгч, 
эзэмшигчид Газрын тухай хуулийн 35, 
38-р зүйл, Монгол Улсын иргэд газар 
өмчлүүлэх тухай хуулийн 27-р зүйлд 
заасны дагуу өөрийн газар эзэмших 
эрхээ өөр хуулийн этгээдэд шилжүүлж 
болно.    

Албан ёсны газар эзэмших эрхгүй 
эзэмшигчид Газрын тухай хуулийн 
27,4-р зүйлд заасны дагуу уг газрыг 
бусдын эзэмшилд шилжүүлж болохгүй. 

Иргэний хуулийн 104.2-р заалтын дагуу 
эзэнгүй үл хөдлөх хөрөнгө болон 
газрыг олж авсан өмчлөгч бус этгээд уг 
эд хөрөнгийг 15 жилийн турш уг эд 
хөрөнгийг өмчлөгчийн адил эзэмшиж 
байсан бол дээрх хугацаа дуусаж 
өмчлөгчөөр улсын бүртгэлд 
бүртгүүлвэл өмчлөх эрхийг олж авна.    

Газар болон эд хөрөнгийг эзэмших 
хууль ёсны эрхтэй болон эрхгүй 
нөлөөлөлд өртсөн иргэд өөр өөр эрх 
эдэлнэ. Хууль ёсны эрхтэй нөлөөлөлд 
өртөгсдөд газар ба түүн дээрх үл 
хөдлөх хөрөнгөнд нь нөхөн орлуулах 
зарчмаар нөхөх олговор олгож бусад 
дэмжлэг, туслалцааг үзүүлнэ.  Харин 
хууль ёсны эрхгүй нөлөөлөлд 
өртөгсдийн хувьд газраас бусад үл 
хөдлөх хөрөнгөнд нь нөхөн орлуулах 
зарчмаар нөхөх олговор олгож бусад 
дэмжлэг, туслалцааг үзүүлнэ. Үүнд 
тэдний нөхцөл байдал төслийн өмнөх 
үеэс дордохгүй байх үүднээс нөхөн 
орлуулах газар олгох боломжтой байх. 

Газрын нөхөх 
олговор  

Төрийн мэдэлд шилжүүлэх газрыг 
харилцан тохиролцсон төлбөрөөр өгнө. 

Газар өмчлөх эрх бүхий газрын нөхөх 
олговрын хэмжээг тусгай зөвшөөрөл 
бүхий үнэлээчийн гаргасан зах зээлийн 

Газрын нөхөх олговрыг нөхөн 
орлуулалтын өртгөөр тооцож ижил 
хэмжээ, нөхцөлтэй газраар орлуулах 
эсвэл нөхөх олговрыг өгөхөөс өмнөх 1 
жилийн доторх газрын дундаж зах 
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ГЧНШ-ийн 
асуудлууд 

МУ-ын хуулийн зүйл, заалтууд АХБ-ны хамгааллын бодлого 
шаардлагууд 

ханшаар тооцно. Хэрвээ газар 
эзэмших болон ашиглах эрхтэй бол 
ямар нэг нөхөх олговор олгогдохгүй. 
Төрөөс тогтоосон газар үнэлгээний 
тариф (МУЗГ-ийн тогтоол 103, 2003) 
нь зах зээлийн ханшаас илүү байгаа 
тохиолдолд түүнийг ашиглана.   
Нөлөөлөлд өртсөн иргэд, аж ахуйн 
нэгжийн газар бүтэн болон ихэнх хэсэг 
нь хэсэгчлэн өртсөн тохиолдолд газар 
нөхөн олгож болно.  

зээлийн үнэлгээнд үндэслэнэ.  

 

Барилга 
байгууламжийн 
нөхөх олговор 

Нөлөөлөлд өртсөн барилга 
байгууламжийг харилцан тохиролцсон 
төлбөрөөр солино. Барилга 
байгууламжийн үнэлгээг зах зээлийн 
ханшаар барилга байгууламжийн нийт 
үнээс элэгдэл, хорогдлыг хасан 
тооцно. Нөлөөлөлд өртсөн иргэд, аж 
ахуйн нэгж дахин ашиглаж болох 
материалыг авж болно.  

Барилга байгууламжийн үнэлгээг 
өнөөгийн зах зээлийн үнээр буюу 
шинээр барьж байгуулах нөхөн 
орлуулах өртгийг тооцож элэгдэл, 
хорогдлыг хасахгүйгээр тооцно. 
Нөлөөлөлд өртсөн иргэд, аж ахуйн 
нэгж  дахин ашиглаж болох 
материалыг авж болно. 

Дундын өмч  Иргэний хуулиар дундын өмч, гэр 
бүлийн дундын хөрөнгийн эрхийг 
хүлээн зөвшөөрдөг (108, 125-128-р 
зүйл). 

Дундын өмчийг захиран зарцуулахдаа 
хамтран эзэмшигч бүх этгээдийн 
зөвшөөрлийг авна (108.4). 

Гэр бүлийн хөрөнгөд “эхнэр, нөхөр, гэр 
бүлийн бусад гишүүний хэн нэгний нэр 
дээр байгаагаас үл шалтгаалан 
гэрлэснээс хойш бий болсон бусад 
хөрөнгө” орно (126.2.4). Гэр бүлийн 
дундын үл хөдлөх хөрөнгөө (газрыг 
оролцуулан) захиран зарцуулахдаа 
харилцан тохиролцож (128.1) гэр 
бүлийн насанд хүрсэн гишүүний 
бичгээр гаргаж, нотариатаар 
гэрчлүүлсэн зөвшөөрлийг авна (128.2). 

АХБ-ны ХБББ-тай зөрчилдөхгүй байна. 
Хамтран өмчлөгчид бүгд гарын үсэг 
зурахыг сайшаан дэмждэг. 

 

Үл хөдлөх эд 
хөрөнгө өмчлөгчийн 
эрхийг хязгаарлах 
эрх (сервитут) 

Нийтийн тодорхой хэрэгцээнд эсвэл 
хувийн хэрэгцээнд ашиглах зорилгоор 
бусдын эд хөрөнгийг ашиглахыг 
зөвшөөрсөн үл хөдлөх эд хөрөнгө 
өмчлөгчийн эрхийг хязгаарлах эрх 
буюу сервитутыг хуулиар тогтоосон. 
Харилцан тохиролцсон гэрээ, төлөөсөд 
төлөх төлбөр шаардлагатай (Иргэний 
хуулийн 151-р зүйл, Газрын тухай 
хуулийн 48-р зүйл, Монгол Улсын 
иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 
33-р зүйл). 

АХБ-ны ХБББ-тай зөрчилдөхгүй байна. 

Газар, байшин Иргэний хуулийн 25-р бүлэгт газар, Түрээслэгч нь нөлөөлөлд өртөгчид 
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ГЧНШ-ийн 
асуудлууд 

МУ-ын хуулийн зүйл, заалтууд АХБ-ны хамгааллын бодлого 
шаардлагууд 

барилгын түрээс байшин барилга зэрэг эд хөрөнгийг 
түрээслэх асуудлыг зохицуулсан 
байдаг. Хэрэв түрээсэлж буй эд 
хөрөнгө шинэ өмчлөгчид шилжсэн бол 
түрээслүүлэгчийн бүх эрх, үүрэг шинэ 
өмчлөгчид шилжинэ (297-р зүйл). 
Аливаа төслийн хүрээнд газар 
чөлөөлөх тохиолдолд түрээсийн гэрээг 
цуцлах гурван сарын хугацаатай 
мэдэгдэл өгөхөөс өөрөөр 
түрээслэгчийн эрхийг хангасан зүйл, 
заалт байхгүй (294.3-р зүйл). 

тооцогдох ба ГЧНШ-тээс үүдэлтэй 
нөлөөллийн хэлбэр ба түвшинг 
үндэслэн нөхөх олговор, дэмжлэг 
туслалцаа авах эрхтэй. 

Олон нийтийн ба 
нийтээр ашиглах 
нөөц баялагийн 
алдагдал 

 

Нөлөөлөлд өртөж буй олон нийтийн 
өмч хөрөнгийг Иргэний хуулийн дагуу 
гэрээгээр шилжүүлэх боломжтой. 

Нөлөөлөлд өртөж буй дэд бүтцийг 
нүүлгэн шилжүүлэх/дахин барьж 
байгуулах зардлыг барилгын ажлын 
өртөгт оруулж тооцдог. 

ГЧНШ-ийн нөлөөлөлд өртөж буй олон 
нийтийн өмч хөрөнгө, нийтээр ашиглах 
нөөц баялаг болон нийтийн 
зориулалттай байгууламж ба дэд 
бүтцэд учрах алдагдал, хохирлыг 
барагдуулах нөхөх олговор олгоно. 

Орлого ба 
амьжиргааг нөхөн 
сэргээх 

Харилцан тохиролцож гэрээгээр эд 
хөрөнгийн эрхийг шилжүүлэхэд орлого 
ба амьжиргааг нөхөн сэргээх талаар 
заалтууд байдаггүй. 

. 

(i) бизнес, ажил эрхлэлтийг 
тасалдуулсан үед орлогын нөхөх 
олговор буюу дэмжлэг, (ii) төслийн 
барилгын ажилд нэн тэргүүнд ажлын 
байр, ялангуяа ядуу болон эмзэг 
бүлгийн айл өрхөд гаргаж өгөх зэргээр 
ажил, орлого, амьжиргааны хохиролд 
эдийн засаг болон нийгмийн нөхөн 
сэргээх тусламж үзүүлэх. 

Нүүх болон төлбөр 
хураамжийн зардал 

 

Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй 
холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн 
улсын бүртгэлийн тухай хуулиар үл 
хөдлөх хөрөнгийг Эд хөрөнгийн эрхийн 
улсын бүртгэлийг хариуцсан төрийн 
захиргааны байгууллагад 
бүртгүүлэхдээ бүртгэлийн хураамж, 
үйлчилгээний төлбөр төлөхөөр 
зохицуулсан байдаг (9-р зүйл). 

Бүх төлбөр, хураамж болон нүүх 
зардлыг гэрээнд оролцогч талууд 
хариуцах ба энэ талаар гэрээнд 
оруулж болно. 

Өмч хөрөнгийн бүртглийн зардал, 
захиргааны бусад хураамж зардлыг 
багтаасан нүүлгэх болон төлбөр 
хураамжийн зардал нь нөлөөлөлд 
өртөж буй өмч хөрөнгөд олгох нөхөн 
орлуулах зардлын нэг хэсэг бөгөөд 
нийт олгох нөхөх олговорт оруулж 
тооцдог 

  

Гомдол 
барагдуулах журам 

Газрын тухай хуулийн дагуу газрын 
маргааныг зохих шатны  Засаг дарга, 
эцсийн шатанд шүүх шийднэ (60 
дугаар зүйл). Монгол Улсын иргэний 
хууль, Монгол Улсын иргэнд газар 
өмчлүүлэх тухай хуулиар олон төрлийн 
асуудлыг шүүхээр шийдвэрлэх 
харилцааг зохицуулдаг.  

Газар чөлөөлөлтөд өртөгчдөд 
зориулсан гомдол барагдуулах 
зохистой механизмыг бий болгохыг 
шаарддаг. 

ГЧНШТ-ний Хууль, тогтоомжид мэдээлэл түгээлт Нөлөөлөлд өртөж буй иргэдтэй нөхөх 
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ГЧНШ-ийн 
асуудлууд 

МУ-ын хуулийн зүйл, заалтууд АХБ-ны хамгааллын бодлого 
шаардлагууд 

мэдээлэл түгээлт 
ба олон нийттэй 
зөвлөлдөх 

ба олон нийттэй зөвлөлдөх, хэлэлцэх 
тухай ямарч зүйл, заалт байхгүй. 
Практикт, газар чөлөөлөлтийн гэрээг 
зөвшилцөн хэлэлцсэний үндсэн дээр 
байгуулдаг.  

олговор болон нүүлгэн шилжүүлэлттэй 
холбогдох тэдний сонголтуудын талаар 
бүрэн мэдээлж, зөвлөлдөнө. ГЧНШТ-
ний төсөл болон эцсийн хувилбарыг 
иргэдэд танилцуулж, энэ баримт 
бичгийг тэдэнтэй хэлэлцэж 
зөвлөлдөнө. Энэ баримт бичгийг АХБ-
ны веб хуудсанд байршуулна. 

Нөхөх олговор авах 
эрхийг тасалбар 
болгох өдөр 
(тасалбар болгох 
өдөр) 

Заалт байхгүй Нөхөн олговор авах эрхийг тасалбар 
болгох өдрийг төслийг хэрэгжүүлэх 
талаар албан ёсоор мэдэгдсэн, төсөл 
хэрэгжих газрын хил хязгаарыг 
тогтоосон эсвэл нөлөөлөлд өртөж буй 
хүн амын бүртгэл, тооллогыг хийх үед 
нөхөх олговор авах эрхгүй иргэд 
олноор төсөл хэрэгжих газарт шилжиж 
ирэх, газар дамлан худалдах, 
наймаалахаас урьдчилан сэргийлэх 
зорилгоор тогтооно. 

Зурвас газар 

 

1000мм хүртлэх диаметртэй усан 
хангамжийн хоолойн хамгаалалтын 
зурвас газар хуурай хөрстэй нөхцөлд 
10м байна (хоолойн голоос 5м) in dry 
soil. Үүнийг барилгажсан хэсэгт 
нарийсгаж болно. (Хот суурины ус 
хангамж, ариутгах татуургын 
ашиглалтын тухай Монгол Улсын 
хуулийн 12.6; Барилгын норм, дүрмийн 
БНбД 40-02-06-ын 10.20).  

Монгол Улсын хууль, тогтоомж АХБ-ны 
бодлого, зарчимтай зөрчилдөхгүй 
байна. 

Үл хөдлөх 
хөрөнгийг чөлөөлөх 
хугацааг мэдэгдэх, 
барилгын ажлыг 
эхлүүлэх 

Газар, үл хөдлөх хөрөнгийг чөлөөлөх 
хугацааг гэрээнд тодорхой зааж болно.  

Газар, үл хөдлөх хөрөнгийг чөлөөлж 
авахтай зэрэгцэн барилгын ажил эхлэх 
бөгөөд газрын чөлөөлөхийг тодорхой 
хугацаанд хүлээх талаар тодорхойлж 
заасан зүйл байхгүй. 

Нөхөх олговрыг бэлнээр эсвэл нөхөн 
орлуулах хөрөнгөөр олгож дууссаны 
дараа нөлөөлөлд өртөгчийг газрыг 
чөлөөлж нүүлгэн шилжүүлэх ёстой. 
Нөхөн сэргээх арга хэмжээнээс бусад 
ГЧНШ-ийн үйл ажиллагааг барилгын 
ажил эхлэхээс өмнө дуусгах ёстой. 

 

Зардал ба төсөв 
Газрын тухай хуулийн Газрын тухай 
хуулийн 43.3, Монгол Улсын иргэнд 
газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 32.6-
ийн дагуу газар эзэмшигч, өмчлөгчид 
олгох нөхөх олговрыг улсын төсвөөс 
олгоно. 

Практикт, ГЧНШ-ийн зардал төслийн 
нийт зардалд тусгагддаггүй ба төслийн 
төсвөөс олгогддоггүй. Ихэвчлэн, газар 
чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлтэд 
шаардлагатай хөрөнгө, санхүүжилтийн 
дутмаг байдал төслийн хэрэгжилтийг 
хойшлоход хүргэдэг. 

Зардал, төсвийг тооцож төсөвт суулгах 
хэрэгтэй ба санхүүжилт хэрхэн 
хийгдэхийг талаар мэдээлэл өгөх ёстой 
(зардын тооцоо, хяналт шалгалт, 
хөрөнгийн урсгал, гарч болзошгүй 
гэнэтийн зардлыг тооцох) 

 

 



17 

 

ГЧНШ-ийн 
асуудлууд 

МУ-ын хуулийн зүйл, заалтууд АХБ-ны хамгааллын бодлого 
шаардлагууд 

Мониторинг, 
үнэлгээ  

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн 
иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 
бүрэн эрх (Монгол Улсын иргэнд 
газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 
11.1.1, 13.1.1). 

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн 
иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 
газрын харилцааны талаарх бүрэн 
эрх (Газрын тухай хуулийн 20.1.1). 

Дээр тодорхойлсон талуудын 
мониторинг, хяналт шинжилгээ, 
үнэлгээний ажлын үүрэг хариуцлага, 
газрын холбогдолтой үйл 
ажиллагаанд нь тун ерөнхий байгаа 
ба энэ асуудлаар тусгайлан 
мониторинг, хяналт шинжилгээ, 
үнэлгээ хийх тухай заалт хуулиудад 
байхгүй байна. 

 

Нүүлгэн суурьшуулах ажлын 
төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд 
мониторинг, хяналт шинжилгээ, 
үнэлгээ хийх механизмыг бий болгох 
шаардлагатай. 

  

 

 
 

III. Нөхөн олговор авах эрх ба эдлэх эрх 

46. АХБ-ны Хамгааллын бодлогын баримтлалд заасны дагуу нөлөөлөлд өртсөн иргэд, аж 
ахуйн нэгж, байгууллага, өмчлөгч, эзэмшигч, ашиглагч, албан ёсны эрхтэй болон эрхгүй 
эзэмшигч, түрээслэгчид бүгд нөхөн олговор авах эрхтэй. Газрын эрхийн гэрчилгээгүй 
суурьшигчдыг албадан нүүлгэх нь АХБ-ны ХБББ-ыг зөрчиж байгаа юм. Газар олгох 
боломжтой газарт оршин суух газрын гэрчилгээгүй нөлөөлөлд өртсөн суурьшигчдад хууль 
ёсны эрхтэй нөлөөлөлд өртсөн байдлаар хандана. Алдсан газар, эд хөрөнгийг бүрэн нөхөн 
орлуулах өртгийн зарчмын дагуу нөхөх олговорыг олгоно. Нөхөн олговор авах эрх ба эдлэх 
эрхийг алдагдал, хохирлын төрөл тус бүрээр нөхөх олговор, дэмжлэг туслалцаа авах эрхийн 
матрицад дүгнэн тусгав. 
 
47. Монгол Улсын засгийн газраас хот суурин газарт хэрэгжүүлж буй төслийн газар 
чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлт (ГЧНШ)-ийг Иргэний хуулийн дагуу нөлөөлөлд өртсэн иргэд, 
аж ахуйн нэгжтэй харилцан тохиролцож гэрээ байгуулсаны үндсэн дээр хийнэ. Төслийн 
нөлөөлөлд өртөгсөд болон Нийслэлийн Газрын албаны хооронд Иргэний хуулийн дагуу 
харилцан тохиролцон гэрээ байгуулан ГЧНШ хийсэн туршлагыг хэрэглэнэ. Нөлөөлөлд 
өртөгсөд нөхөх олговор, дэмжлэг туслалцаа авах эрхийн матрицын эхний баганад заасан 
алдагдал, хохирлын хэд хэдэн төрөлд харьяалагдаж болно. Энэ тохиолдолд харьяалагдаж  
буй төрөл бүрээр нь нягтлан судлаж боломжтой бүхий л хохирлыг барагдуулна. 

 
48. Монгол Улсын холбогдох хууль, АХБ-ны ХБББ-ийн хороондох зөрүүтэй талуудыг энэхүү 
НШЕББ-ээр Монгол Улсын хууль, ХБББ-ийг нэгтгэн дүгнэж зөрүүтэй тохиолдолд АХБ-ны 
шаардлагыг дагах бодлогыг баримтлан зохицуулна.    

 

• Төслийн зураг төслийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх явцад газар чөлөөлөлт, нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн нөлөөлөл, барилгын ажлын явцад гарах түр зуурын нөлөөллөөс 
аль болох зайлсхийх болон нөлөөллийг аль болох багасгах. 
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• Монгол Улсын Иргэний хуульд заасан гэрээний зохицуулалтыг үндэслэн төсөл нь 
харилцан тохиролцож гэрээ байгуулах замаар ГЧНШ-ийг хэрэгжүүлнэ. 
 

• Бүх нөхөх олговор, дэмжлэг туслалцааг тодорхойлж, гэрээнд 12 зааснаар олгох. 
Бүх гэрээг нотариатаар батлуулах ба газар, үл хөдлөх хөрөнгийн эрхийг Эд 
хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн асуудал хариуцсан төрийн байгууллагад 
бүртгүүлэх. Гэрээнд оролцогч талууд хуулийн дагуу хүчин төгөлдөр гэрээний нэг 
хувийг авах.  
 

• Өргөдөл гомдлыг барагдуулах зохистой механизм бүрдүүлэх. 
 

• Газрын эрхийн зөвшөөрөлтэй, зөвшөөрөлгүй гэдгээс нь үл хамааран нөлөөлөлд 
өртөгч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад төрөөс тэдний газар, эд хөрөнгийг 
чөлөөлж авах шаардах хуудас өгөхгүй байх. ГЧНШ-тэй холбоотой бүх мэдэгдэл 
хүргүүлэх, хэлэлцэж тохиролцоонд хүрэх үйл ажиллагааг Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж 
(ТХН)-ийн ажилтнуудын дэмжлэгтэйгээр ГЧХ-ийн ажилтнууд хариуцан 
хэрэгжүүлэх. Эдгээр үйл ажиллагааг ганцаарчилсан болон олон нийттэй 
зөвлөлдөх уулзалт хэлбэрээр зохион байгуулах. Хорооны засаг дарга нар, 
нийгмийн ажилтнууд, газрын мэргэжилтнүүд нь нөлөөлөлд өртөгсдөд шинээр 
газар олгох, нөлөөлөлд өртсөн эмзэг бүлгийн иргэдийн орлого амьжиргааг нөхөн 
сэргээх зэрэг тухайлсан арга хэмжээг тодорхойлох, зөвлөлдөх, боловсруулахад 
нөлөөлөлд өртөгч иргэн, ТХН-ийн ажилтанд дэмжлэг үзүүлэх. 

 
• Газрын зөвшөөрөлгүй нөлөөлөлд өртөгсдийг оролцуулан бүх нөлөөлөлд өртөгч 

иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад, өмч хөрөнгийнхөө эзэмшлийн болон 
ашиглалтын хэлбэрээс (оршин суух, аж ахуйн буюу бизнесийн, нийтийн) 
хамаарахгүйгээр нөхөх олговор, нөхөн сэргээх дэмжлэг туслалцаа авах эрхийг 
хангах.16 

 
• Нөлөөлөлд өртөгчийн газрын нөхөх олговрыг (i) түүнтэй дүйцэхүйц газрын зах 

зээлийн ханшаар тооцсон нөхөн орлуулах зардлаар, эсвэл Засгийн газраас 
тогтоосон газрын үнэлгээний аль өндрөөр нь тогтоох, (ii) хэрэв нэгж талбараа 
бүтнээр нь алдсан тохиолдолд дэд бүтэц (цахилгаан, ус хангамж г.м.) бүхий 
газраар орлуулж ОНОСХШТ-ийн дахин төлөвлөлтийн талбайн гадна олгохын аль 
тохирох хувилбарыг сонгох. Нөхөн олговрыг бэлнээр авсан тохиолдолд 
ОНОСХШТ-ийн хүрээнд бий болох орон сууц худалдахн авах эсвэл түрээслэх 
боломж олгоно. Дүүргийн Газрын алба  (ДГА) нөлөөлөлд өртөгч иргэдэд шилжин 
суурьших газрыг олж тогтоох, баталгаажуулахад дэмжлэг үзүүлэх. Хэрэв 
нөлөөлөлд өртөгч өөрөө хүсвэл нэгж талбарынхаа 50% буюу түүнээс дээш хэсгийг 
алдсан тохиолдолд нэгж талбараа бүхэлд нь алдсанд тооцож нөхөх олговрыг нэгж 
талбарын бүрэн хэмжээгээр тооцох. 

 
• Газрын эрхийн гэрчилгээгүй газар дээр оршин суугч газраа бүтнээр нь алдахаар 

(ө.х. газрынхаа 50-иас дээш хувийг алдсан) бол (i) өөр тохиромжтой ОНОСХШТ 
хэрэгжихээс өөр байршилд амьдралаа сэргээн төвхнүүлэхэд нь хүрэлцэхүйц 
хэмжээний дэмжлэг үзүүлж газрын эрхийг нь баталгаажуулж өгөх (эзэмших эсвэл 
өмчлөх эрхийн гэрчилгээ олгож, эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлж өгөх), түүнчлэн 
орон байр зэрэг газраас бусад хөрөнгө, сайжруулалтанд нь бүрэн нөхөн орлуулах 
зардлаар нөхөх олговрыг олгох, эсвэл (ii)  ОНОСХШТ-ийн хүрээнд орон сууц 
худалдан авах эсвэл түрээслэхийг санал болгох. 

 

                                                
12 Хэрэв боломжтой бөгөөд ядуу, эмзэг бүлгийн нөлөөлөлд өртөгсөд хүсвэл тэднийг төслийн барилгын ажилд 

оролцуулж ажиллуулах. Энэ талаар гэрээнд тусгаж өгнө. 
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• Газрын эрхийн гэрчилгээгүй газар дээр оршин суугч газрынхаа 50 хүртэл хувийг 
алдсан бол үлдэж буй газар нь ОНОСХШТ-ийн талбайн гадна байвал энэ газарт 
нь эзэмших эсвэл өмчлөх эрхийн гэрчилгээ олгож, эрхийн улсын бүртгэлд 
бүртгүүлэх. Газар эзэмших, өмчлөх эрх олгохтой холбоотой бүх татвар, 
хураамжийг төслөөс хариуцах. 

 
• Газар эзэмших гэрчилгээтэй нөлөөлөлд өртсөн газар ашиглагчдад бизнесийн үйл 

ажиллагаа явуулахад тохиромжтой адилхан байрлалд шинэ газар олгож эзэмших 
гэрчилгээ олгох эсвэл боломжтой болоод нөлөөлөлд өртөгч өөрөө хүсвэл, УБХЗ 
болон нөлөөлөлд өртөгч нар гэрээ байгуулснаас хойш 3 сарын дотор өмчлөлийн 
гэрчилгээ олгох. Шинээр олгох газар нь ОНОСХШТ-ийн талбайн гадна байрлана. 

 
• Нөхөн орлуулах газар авахыг зөвшөөрсөн бүх өртөгсөд, өмчлөх, эзэмших эрхийн 

гэрчилгээ авах зөвшөөрлөө хүлээж байгаа өртөгсөд болон эзэмших эрхээ өмчлөх 
эрх болгох хүсэлт гаргасан өртөгсдөд УБХЗ ба нөлөөлөлд өртөгч нар гэрээ 
байгуулснаас хойш 3 сарын дотор газар өмчлөх эрхийн гэрчилгээ олгож, эд 
хөрөнгийн эрхийн бүртгэл хариуцсан төрийн эрх бүхий байгууллагад бүртгүүлэх. 

 
• Нөлөөлөлд өртсөн барилга байгууламжид 13  элэгдэл хорогдлыг хасаж 

тооцолгүйгээр түүнтэй ижил төрлийн барилга байгууламж шинээр барих нөхөн 
орлуулалтын өртгийг зах зээлийн голлох ханшид үндэслэн тооцож нөхөн олгох. 
Буулгаж, чөлөөлөх барилга байгууламжаас үлдэх материалыг нөлөөлөлд 
өртөгсөд өөрсдөө авч болно. 

 

• Дундын өмчийн тухайд хамтран өмчлөгч талуудын эсвэл гэр бүлийн насанд 
хүрсэн гишүүний бичгээр үйлдэж, нотиаратараар батлуулсан зөвшөөрлийг авах.  

 
• Албан ёсны эрхгүй боловч тухайн газар эсвэл эд хөрөнгийг нэхэмжлэх эрхтэй 

(албан ёсны болгох боломжтой), буюу газар эзэмших эсвэл өмчлөх эрхийг 
авахаар хүсэлт гаргасан байгаа нөлөөлөлд өртөж буй иргэн, аж ахуйн нэгж, 
байгууллага газар болон барилга байгууламжийн аль алинд нь нөхөн олговор 
авна.  

 
• Хашааг түр хугацаагаар шилжүүлэн байрлуулах, зурвас газрын гадна барилгын 

ажил хийх зэргээр тав тухыг алдагдуулах тохиолдолд нөлөөлөлд өртсөн иргэд, аж 
ахуй, байгууллагууд харилцан тохиролцсоны үндсэн нөхөн төлбөрийг бэлнээр 
олгоно. Эдгээр төрлийн нөлөөлөлд өртөгсөд өөрийн эзэмшлийн газар, орон 
байрандаа амьдарч болно. Барилгын ажлын гүйцэтгэгчид хашааг шилжүүлэн 
байршуулах бөгөөд барилга угсралтын ажил дууссаны дараа өмнөх байдалд нь 
эргүүлэн нөхөн сэргээнэ. 

 
• Түр хугацаагаар алдагдсан хөдөлмөр эрхлэлтийн орлогыг хөдөлмөр эрхлэлт 

тасалдсан хугацаанд нөхөн олгоно. Хөдөлмөр эрхлэлтээ бүрмөсөн алдсан 
тохиолдолд 1 буюу түүнээс дээш жил ажилласан ажилчин/ажилтнуудад 3 сарын, 
бусад тохиолдолд 1 сарын цалинтай нь тэнцэх хэмжээний мөнгөн нөхөх олговор 
тус тус олгоно. Хөдөлмөр эрхлэлтээ бүрмөсөн алдаж нөлөөлөлд өртөгсдөд (a) 
хөдөлмөрийн хууль тогтоомжийн дагуу хөдөлмөрийн бусад тэтгэмж, мөнгөн 
тэтгэлэгт хамруулах, (b) шинээр ажлын байртай болоход нь зориулсан ур 
чадварын сургалтад хамруулах, (c) шинэ ажил олоход нь туслах. 

 
• Бизнесийн орлогоо түр алдсан тохиолдолд тухайн бизнесийн эзэнд нь алдагдсан 

орлогыг нь татвар төлсөн баримт болон бусад хүчин төгөлдөр бичиг баримтыг 

                                                
13 Нөлөөлөлд өртсөн газарт барьсан байшин, хашаа, амбаар, жорлон, гарааж, бусад үл хөдлөх хөрөнгө орно.  
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үндэслэн, хэрэв тийм баримт байхгүй бол дэд төсөл хэрэгжиж буй нутаг дэвсгэр 
дэх ижил төстэй бизнес, үйлчилгээний ажлын орлогын жишгээр тооцон бизнесийн 
үйл ажиллагаа тасалдсан хугацааных нь орлоготой тэнцэх хэмжээний нөхөх 
олговрыг бэлэн мөнгөөр олгоно. 

 
• Бизнесээ бүрмөсөн алдсан тохиолдолд олгох нөхөх олговорт тухайн бизнесээ 

бодитоор болон санхүүгийн хувьд сэргээн босгоход шаардлагатай аливаа 
зардлыг оруулна. Хэрэв бизнесийг нь өөр байршилд шилжүүлэх бол нөлөөлөлд 
өртөгсдөд дараах боломжуудыг олгох. Үүнд: (a) нөхөн орлуулах газар/ажлын 
байрыг шилжин байршихаас нь өмнө төрөөс олгох; эсвэл (b) шаардлага хангахуйц 
газар/ажлын байрыг зөвшилцөн олж тогтоож чадаагүй бол нөлөөлөлд өртөгчтэй 
зөвлөлдөж тохирсоноор 1 жилийн цэвэр орлоготой нь тэнцэх хэмжээний нөхөх 
олговрыг төлж; орлуулах газар/ажлын байраар 1 жилийн дотор хангах. 

 
• Газар түрээслэгчид, үүний дотор гэрт амьдардаг хүмүүст түрээсийн үлдсэн 

хугацааны төлбөртэй тэнцэх хэмжээний бэлэн мөнгө төлөх. 
 

• Нөлөөлөлд өртсөн ядуу, эмзэг иргэдэд, хэрвээ ажиллах хүсэлтэй, боломжтой бол, 
төслийн талбайн ойролцоох газарт ажлын байраар хангаж өгнө 14 . Нөлөөлөлд 
өртсөн байдлаас нь шалтгаалан нөлөөлөлд өртсөн иргэд, аж ахуйн нэгжүүдэд 
цалингийн доод хэмжээний мөнгөн тусламжийг дээд тал нь 6 сар хүртлэх 
хугацааны туршид олгох, нөлөөлөлд өртөгдсөн бизнес, ажлыг дахин сэргээх, 
солих газраа сонгох, гэрээ байгуулахад нь дэмжлэг үзүүлэх, байшин барилгаа 
шилжүүлэн барих, эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн бүртгэлд бүртгүүлэхэд туслах зэрэг 
бусад тусламж дэмжлэгийг үзүүлнэ.  

 
• Нүүлгэн байршуулах, газар, эд хөрөнгийг шилжүүлэх ба бүртгэх хураамжийн 

зардлаас (татвар, тэмдэгт, үйлчилгээний хураамж) чөлөөлөх эсвэл гэрээнд зааж 
нөлөөлөлд өртөгсдийн нөхөх олговорт оруулах. 

 
• Нөлөөлөлд өртөгсдийн нөхөх олговор авах эрхийг тасалбар болгох өдрийг 

нөлөөлөлд өртөх иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагын бүртгэл тооллого болон 
газар, хөрөнгийн нарийвчилсан хэмжилт, судалгааг хийх үеэр зарлах. 

 
• Барилгын ажлыг бүх нөхөх олговор, нүүлгэн шилжүүлэх үйл ажиллагааг 

хэрэгжүүлж дуусах болон орлогоо алдсаны богино хугацааны санхүүгийн 
тусламжийг олгож дуустал эхлүүлэхгүй байх. 

 
• Бэлэн мөнгөөр олгох нөхөх олговроос татвар хураамж авахгүй байх, газрын 

гэрчилгээ олгох бүртгэх, үл хөдлөх хөрөнгийг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх 
зардлыг төсөл хэрэгжүүлэгч хариуцах. 

 
• АХБ-ны ХБББ-т заасан мэдээлэл өгөх, түгээх болон олон нийттэй зөвлөлдөх 

журмыг баримтлах. 
 

• Орлогын хохирлыг уг хохиролтой тэнцэх богино хугацааны мөнгөн нөхөх 
олговроор жишээлбэл бизнес, ажил эрхлэлтийг тасалдуулсан хугацаагаар бодож 
нөхөн олгох. Эмзэг бүлгийн болон ядуу айл өрхүүдийг чадварт нь тохирох ажлын 
байраар хангах эсвэл бусад тохиромжтой дэмжлэг туслалцааг үзүүлэх. 

 

                                                
14 Хэрэв шаардлагатай ур чадваргүй бол барилгын ажлын гүйцэтгэгч ажилд авсан нөлөөлөлд өртөгсдөд сургалт 

явуулна.  
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• Улаанбаатар хотод төслийн талбар болон түүний орчимд орлуулан олгох газар 
хомс бөгөөд нөлөөлөлд өртсөн өрхүүдийг төслийн дахин төлөвлөлтийн талбараас 
гадагш шилжүүлэн суурьшуулах шаардлагатай, үүний улмаас тэдний 
амьжиргааны эх үүсвэрт сөргөөр нөлөөлөхөөр байвал тэдний шилжин суурьших 
газарт хэрэгцээнд хийсэн үнэлгээг үндэслэн, нөлөөлөлд өртсөн өрхүүд, төр засаг, 
холбогдох байгууллагуудтай зөвлөлдсөний үндсэн дээр орлогыг сэргээн тогтоох 
зохистой хөтөлбөрийг боловсруулна.  
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49. Дээр дурьдсан эрхийг доорх хүснэгтэнд нэгтгэн харуулав.  
 

Хүснэгт 2: Нөхөн олговор авах эрх ба эдлэх эрх 
Алдагдал, 
хохирлын 

төрөл 
Үзүүлэлт Шалгуур 

Нөхөх олговор, дэмжлэг 
туслалцаа 

 
Хэрэгжүүлэхтэй холбоотой 

тайлбар 
ГАЗАР 

(оршин 
суух/бизнес, 
үйлчилгээни
й, нийтийн 
эзэмшлийн) 

 

Нэгж талбараа 
бүхэлд нь 
алдсан (>50%) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Өмчлөгч, 
эзэмшигч, 
 

Нөлөөлөлд өртөгсөд дараах 
хувилбаруудаас сонгож 
болно: 
Алдсан газартай нь 
дүйцэхүйц үнэ цэнэ, 
байршил бүхий орлуулах 
газрыг газрын нөхөн төлбөрт 
олгох; Өмчлөх эрхийн 
гэрчилгээ олгож эд 
хөрөнгийн эрхийн улсын 
бүртгэлд бүртгүүлэх; 
ЭСВЭЛ 
Гэрээнд тохиролцсоны дагуу 
зах зээлийн ханшаар, эсвэл 
Засгийн газраас тогтоосон 
газрын үнэлгээний аль 
өндрөөр нь тооцож нөхөх 
олговрыг бэлнээр олгох.  
Бүх татвар, бүртгэлийн 
хураамж, шилжүүлэгтэй 
холбоотой зардлаас 
чөлөөлөх буюу нөхөх 
олговорт оруулж олгох. 

 
 
 
Нөхөн орлуулан олгох газар 
нь ОНОСХШТ-ийн дахин 
төлөвлөлтийн талбарын 
гадна байршилтай байна.  
 
 
 
 

 
 
 
Авсан нөхөх олговроо 
ашиглан ОНОСХШТ-ийн 
хүрээнд баригдсан орон 
сууцнаас худалдаж авах, 
эсвэл түрээслэхийг 
нөлөөлөлд өртсөн өрхүүдэд 
санал болгоно.  

 
 
 
 

Газрын 
эрхийн 
гэрчилгээг
үй 
суурьшигч 

Өөр тохиромжтой газарт 
амьдралаа сэргээн 
төвхнүүлэхэд нь хүрэлцэхүйц 
хэмжээний дэмжлэг үзүүлж, 
газрын эрхийг нь 
баталгаажуулж өгөх (эзэмших 
болон өмчлөх эрхийн 
гэрчилгээ олгох, улсын 
бүртгэлийн гэрчилгээ). 
 
Бүх төрлийн татвар, 
бүртгэлийн болон шилжилттэй 
холбоотой зардлаас 
чөлөөлөх, эсвэл уг зардлыг 
нөхөх олговорт хамруулах.  
 

Орлуулан олгох газар нь 
ОНОСХШТ-ийн дахин 
төлөвлөлтийн талбарын 
гадна байршилтай байна. 

 
Хэрэв нөлөөлөлд өртсөн 
өрхүүд хүсвэл орлуулан 
олгох газрыг иргэдэд газар 
өмчлүүлэхээр төлөвлөж буй 
байршилд сонгож болно.  
 
(Газрын зөвшөөрөлгүй оршин 
сууж буй иргэд нь (i) албан 
ёсны зөвшөөрөлгүйгээр, 
өөрөөр хэлбэл газар өмчлөх, 
эзэмших, ашиглах эрх 
авалгүйгээр тухайн газар 
дээр амьдарч буй иргэд, 
эсвэл (ii) газрын зөвшөөрөл 
(өмчлөх, эзэмших, ашиглах 
эрх) бүхий оршин суугчдын 
газар дээр амьдарч буй иргэд 
юм. Эдгээр оршин суугч 
өрхүүд нь газрын эзний үр 
хүүхдүүд, ах дүүс, хамаатан 
садан, танил тал байж 
болно.) 
Хэрэв газрын эрхийн 
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Алдагдал, 
хохирлын 

төрөл 
Үзүүлэлт Шалгуур 

Нөхөх олговор, дэмжлэг 
туслалцаа 

 
Хэрэгжүүлэхтэй холбоотой 

тайлбар 
гэрчилгээгүй оршин суугч нь 
эмзэг бүлэгт хамраарах бол 
тэдэнд ОНОСХШТ-ийн эко 
хорооллын оршин суугчидтай 
адил нөхцлөөр халамжийн 
орон сууцан хамрагдана 

Ашиглагч Ашиглалтын гэрчилгээтэй 
газраар солих 
ЭСВЭЛ, хэрвээ боломжтой 
бөгөөд хүсвэл, өмчлөх 
эрхийн гэрчилгээ олгож эд 
хөрөнгийн эрхийн улсын 
бүртгэлд бүртгүүлэх; 
Бүх татвар, бүртгэлийн 
хураамж, шилжүүлэгтэй 
холбоотой зардлаас 
чөлөөлөх буюу нөхөх 
олговорт оруулж олгох. 

Орлуулан олгох газар нь 
ОНОСХШТ-ийн дахин 
төлөвлөлтийн талбарын 
гадна байршилтай байна 
 

Түрээслэгч Нөлөөлөлд өртөгсөд дараах 
хувилбаруудаас сонгож 
болно: 
Өмчлөх эрхийн гэрчилгээ 
олгож эд хөрөнгийн эрхийн 
улсын бүртгэлд бүртгүүлэх; 
Бүх татвар, бүртгэлийн 
хураамж, шилжүүлэгтэй 
холбоотой зардлаас 
чөлөөлөх буюу нөхөх 
олговорт оруулж олгох. 
ЭСВЭЛ 
Түрээсийн үлдсэн 
хугацааны төлбөртэй тэнцэх 
хэмжээний бэлэн мөнгөөр 
нөхөх олговрыг олгох 

Орлуулан олгох газар нь 
ОНОСХШТ-ийн дахин 
төлөвлөлтийн талбарын 
гадна байршилтай байна 

 
Хэрэв нөлөөлөлд өртсөн 
өрхүүд хүсвэл орлуулан 
олгох газрыг иргэдэд газар 
өмчлүүлэхээр төлөвлөж буй 
байршилд сонгож болно.  
 
 

Нэгж талбараа 
хэсэгчилэн 
алдсан (<50%) 
 

Өмчлөгч, 
эзэмшигч  

Гэрээнд тохиролцсоны дагуу 
зах зээлийн ханшаар,  эсвэл 
Засгийн газраас тогтоосон 
газрын үнэлгээний аль 
өндрөөр нь тооцож нөхөх 
олговрыг бэлнээр олгох.  
Бүх татвар, хураамжаас 
чөлөөлөх, эсвэл нөхөх 
олговорт оруулж олгох 
Зарим тохиолдолд, 50-иас 
доош хувийг алдсан ч 
хэрвээ үлдсэн газарт урьд 
явуулж байсан үйл 
ажиллагааг үргэлжүүлж 
хийх боломжгүй тохиолдолд 
үүнийг бүрэн алдсан хэмээн 
тооцож болно. Энэ 
тохиолдолд нөлөөлөлд 
өртсөн иргэд, аж ахуй 
шийдвэл газраа бүрэн өгөх 
хүсэлт гаргах бөгөөд бүрэн 
авах асуудлыг бүх талууд 

 
 

 
 

 
 
 

 
Авсан нөхөх олговроо 
ашиглан ОНОСХШТ-ийн 
хүрээнд баригдсан орон 
сууцнаас худалдаж авах, 
эсвэл түрээслэхийг 
нөлөөлөлд өртсөн өрхүүдэд 
санал болгоно.  
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Алдагдал, 
хохирлын 

төрөл 
Үзүүлэлт Шалгуур 

Нөхөх олговор, дэмжлэг 
туслалцаа 

 
Хэрэгжүүлэхтэй холбоотой 

тайлбар 
(УБХЗ, НГА болон 
нөлөөлөлд өртөгч) хэлэлцэн 
тохирч шийдвэрлэнэ 

Газрын 
эрхийн 
гэрчилгээг
үй 
суурьшигч 

Үлдэж буй газарт нь эзэмших 
эсвэл өмчлөх эрхийн 
гэрчилгээ олгож, эд 
хөрөнгийн эрхийн бүртгэлд 
бүртгүүлэх, гэхдээ энэ газар 
нь ОНОСХШТ-ийн талбарын 
гадна байршилтай байна. 
Бүх татвар, бүртгэлийн 
хураамж, шилжүүлэгтэй 
холбоотой зардлаас 
чөлөөлөх буюу нөхөх 
олговорт оруулж тооцох. 

Хэрэв газрын эрхийн 
гэрчилгээгүй оршин суугч нь 
эмзэг бүлэгт хамраарах бол 
тэдэнд ОНОСХШТ-ийн эко 
хорооллын оршин 
суугчидтай адил нөхцлөөр 
халамжийн орон сууцанд 
хамрагдана 

Ашиглагч ОНОСХШТ-ийн талбарын 
гадна байршилтай бол 
тухайн үлдсэн газрын 
ашиглах гэрчилгээг 
үргэлжлүүлэн ашиглана.  

 

Түрээслэгч Түрээсийн үлдсэн 
хугацааны төлбөртэй тэнцэх 
хэмжээний бэлэн мөнгөөр 
нөхөх олговрыг олгох 

 

Барилга 
байгууламж 
(орон сууц/ 
үйлчилгээ/н
ийтийн 
зориулалтт
ай/ нийтийн 
эдэлбэр) 
 

Барилга 
байгууламжаа 
бүрэн алдсан 
ба нүүлгэн 
шилжүүлсэн 
 

Өмчлөгч, 
эзэмшигч, 
Газрын 
эрхийн 
гэрчилгээг
үй 
суурьшигч 

Хэлэлцэн тохирсон 
гэрээний дагуу нөлөөлөлд 
өртөж буй барилга 
байгууламжийг нөхөн 
орлуулах зах зээлийн үнийг 
элэгдэл хорогдол болон 
дахин ашиглаж болох 
материалын үнийг 
хасалгүйгээр бэлэн мөнгөөр 
нөхөн төлөх. 

 

Барилга 
байгууламжийг 
өөрчлөх 

Өмчлөгч, 
эзэмшигч, 
Газрын 
эрхийн 
гэрчилгээг
үй 
суурьшигч 

Хэлэлцэн тохирсон 
гэрээний дагуу нөлөөлөлд 
өртөж буй барилга 
байгууламжийн буулгах 
хэсэгт нөхөх олговор 
бэлнээр олгох, үлдсэн 
хэсгийг нь сэргээн засах 
зардлыг зах зээлийн үнээр, 
элэгдэл хорогдол болон 
дахин ашиглаж болох 
материалын үнийг 
хасалгүйгээр бэлэн мөнгөөр 
нөхөн төлөх.  

 

Хашаа татах 
 

Өмчлөгч, 
эзэмшигч, 
Газрын 
эрхийн 
гэрчилгээг
үй 
суурьшигч 

Өртөгч иргэд дараах 
хувилбаруудаас сонгож 
болно: 
Гэрээнд тохиролцсоны дагуу 
хашааг шилжүүлэн барих 
зардлыг зах зээлийн үнээр, 
элэгдэл хорогдол болон 
дахин ашиглаж болох 
материалын үнийг 
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Алдагдал, 
хохирлын 

төрөл 
Үзүүлэлт Шалгуур 

Нөхөх олговор, дэмжлэг 
туслалцаа 

 
Хэрэгжүүлэхтэй холбоотой 

тайлбар 
хасалгүйгээр бэлэн мөнгөөр 
нөхөн төлөх.  
ЭСВЭЛ 
төслийн 
захиалагч/гүйцэтгэгч хашааг 
буулгах/сэргээн барих 

Гэр зөөж 
шилжүүлэх, өөр 
газарт 
байрлуулах  

Өмчлөгч, 
эзэмшигч, 
Газрын 
эрхийн 
гэрчилгээг
үй 
суурьшигч 

Гэрээнд тохиролцсоны дагуу 
гэр буулгах, барих болон 
тээврийн зардлын аль 
тохирохыг бэлнээр нөхөн 
олгох 
 

 

Түр 
хугацаагаар 
тав тухыг 
алдагдуула
х 

Хашааг түр 
буулгах, Зурвас 
газрын гадна 
байрлах газрыг 
барилгын 
ажилд ашиглах, 
газар ба 
хашааг сэргээн 
барих 

Өмчлөгч, 
эзэмшигч, 
ашиглагч, 
Газрын 
эрхийн 
гэрчилгээгү
й 
суурьшигч 

Гэрээнд тохиролцсоны дагуу 
нөхөн төлбөрийг бэлнээр 
олгох.  
Газар болон барилга 
байгууламжид нэвтрэх 
Барилгын ажил гүйцэтгэгч 
хашааг нүүлгэн шилжүүлэх 
Дахин ашиглаж болох 
материалын үнийг хасахгүй 

 

Бизнес 

Төслийн 
хүрээнд 
хийгдэх газар 
чөлөөлөлт, 
барилгын 
ажлын улмаас 
бизнест учрах 
аливаа 
алдагдал, 
хохирол 

Түр 
хугацаанд 
ийм 
нөлөөлөлд 
өртөгсөд 
бүгд 

 

 Алдагдсан орлогыг нь 
татвар төлсөн баримт болон 
бусад хүчин төгөлдөр бичиг 
баримтыг үндэслэн, хэрэв 
тэдгээр нь байхгүй бол 
төсөл хэрэгжиж буй нутаг 
дэвсгэр дэх ижил төстэй 
бизнес, үйлчилгээний  
ажлын цэвэр  орлогоор 
тооцож бизнесийн үйл 
ажиллагаа тасалдсан 
хугацааных нь орлоготой 
тэнцэх хэмжээний нөхөх 
олговрыг бэлэн мөнгөөр 
олгох. 

 

Бүрмөсөн 
ийм 
нөлөөлөлд 
өртөсгсөд  

Алдагдсан орлогыг нь татвар 
төлсөн баримт болон бусад 
хүчин төгөлдөр бичиг 
баримтыг үндэслэн, хэрэв 
тэдгээр нь байхгүй бол төсөл 
хэрэгжиж буй нутаг дэвсгэр 
дэх зам дагуу эсвэл ижил 
төстэй бизнес, үйлчилгээний  
ажлын цэвэр  орлогоор 
тооцож бизнесийн үйл 
ажиллагаа тасалдсан 
хугацааных нь орлоготой 
тэнцэх хэмжээний нөхөх 
олговрыг бэлэн мөнгөөр 
олгох 
БОЛОН 
Бизнесээ бодитоор болон 
санхүүгийн хувьд сэргээн 
босгоход шаардлагатай 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Авсан нөхөх олговроо 
ашиглан ОНОСХШТ-ийн 
хүрээнд баригдсан 
худалдаа үйлчилгээний 
зориулалттай талбайгаас 
худалдаж авахыг 
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Алдагдал, 
хохирлын 

төрөл 
Үзүүлэлт Шалгуур 

Нөхөх олговор, дэмжлэг 
туслалцаа 

 
Хэрэгжүүлэхтэй холбоотой 

тайлбар 
аливаа зардлыг төлнө. 

Хэрвээ бизнесийн үйл 
ажиллагааг өөр газарт 
эрхлэхээр бол бизнес 
эрхлэгчид дараахь 
хувилбаруудыг санал 
болгоно: (a) нөхөн орлуулах 
газар/ажлын байрыг 
шилжин байршихаас нь 
өмнө ОНОСХШТ-ийн дахин 
төлөвлөлтийн бүсээс гадна 
төрөөс олгох; эсвэл (b) 
хэрвээ шаардлага 
хангахуйц газар/ажлын 
байрыг зөвшилцөн олж 
тогтоож чадаагүй бол 
нөлөөлөлд өртөгчтэй 
зөвшилцсөний үндсэн дээр 
цэвэр орлогоо алдсан 1 
жилийн цэвэр орлогийг 
төлнө.  

нөлөөлөлд өртсөн өрхүүдэд 
санал болгоно.  

 
 

Орлогыг сэргээн тогтоох 
зохистой хөтөлбөрийг 
боловсруулах үүднээс 
хэрэгцээний үнэлгээг хийнэ.  

 

Хөдөлмөр 
эрхлэлт 

Төслийн 
хүрээнд 
хийгдэх ГЧНШ 
болон 
барилгын 
ажлын улмаас 
хөдөлмөр 
эрхлэлтэд 
учрах аливаа 
хохирол 

 

Нөлөөлөлд 
өртөж буй 
бизнес/үйл
чилгээний 
ажлаас түр 
халагдсан 
бүх 
ажиллагсад 

Хөдөлмөр эрхлэлтээ алдсан 
хугацааны орлогыг нөхөн 
төлөх. 

 

Нөлөөлөлд 
өртөж буй 
бизнес/үйл
чилгээний 
ажлаас 
бүрмөсөн 
халагдсан 
бүх 
ажиллагсад 

1 буюу түүнээс дээш жил 
ажилласан 
ажилчин/ажилтнуудад 3 
сарын, бусад тохиолдолд 1 
сарын цалинтай нь тэнцэх 
хэмжээний мөнгөн нөхөх 
олговор тус тус олгоно.   
БОЛОН 
Хөдөлмөрийн хуулийн дагуу 
ажлын байраа алдасаны 
бусад тэтгэмж, мөнгөн 
тэтгэлэгт хамруулах, шинээр 
ажлын байртай болоход нь 
зориулсан ур чадварын 
сургалтад хамруулах,  
шинэ ажил олоход нь 
туслах. 

Орлогыг сэргээн тогтоох 
зохистой хөтөлбөрийг 
боловсруулах үүднээс 
хэрэгцээний үнэлгээг хийнэ.  
 

Орлогоо 
алдах  

Амьжиргааны 
эх үүсвэрээ түр 
болон 
бүрмөсөн 
алдах  
 

Амьжиргаа-
гаа алдсан 
бүх 
нөлөөлөлд 
өртсөн 
иргэд  

Төсөлтэй холбоотой ажлын 
байр байгаа бол, мөн 
тухайн нөлөөлөлд өртсөн 
этгээд ажиллах хүсэлтэй 
тохиолдолд тухайн ажилд 
авч ажиллуулахад  давуу 
эрх олгох, түүнчлэн 
Нийгмийн халамжийн тухай 
хуулийн дагуу эдлэх ёстой 
бүх дэмжлэгийг үзүүлэх.  
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Алдагдал, 
хохирлын 

төрөл 
Үзүүлэлт Шалгуур 

Нөхөх олговор, дэмжлэг 
туслалцаа 

 
Хэрэгжүүлэхтэй холбоотой 

тайлбар 
 

Хэрэв нөлөөлөлд хүчтэй 
өртсөн бол амьжиргааны 
баталгаажих доод түвшингээр 
тооцож 6 хүртэл сарын 
хугацаагаар тэтгэмж олгох, 
бизнес болон ажлын байраа 
сэргээхэд нь туслах.  

 

Эмзэг 
бүлэг15 

Амьжиргаагаа 
бүрмөсөн 
алдах 
 

Бүх 
нөлөөлөлд 
өртөгч 
эмзэг 
бүлгийн/эсв
эл ноцтой 
нөлөөлөлд 
өртөгсөд 

Боломжтой бөгөөд 
нөлөөлөлд өртөгч өөрөө 
хүсвэл төсөлтэй холбоотой 
ажлын байруудад давуу 
эрхээр авч ажиллуулах; 
ажил, мэргэжлийн 
сургалтанд хамруулах (3-6 
сар) 
Зургаа хүртэл сарын 
амжиргааны баталгаажих 
доод түвшний цалинтай 
тэнцэх хэмжээний мөнгөн 
тусламж олгох, нөлөөлөлд 
өртөж буй бизнес эсвэл 
хөдөлмөр эрхлэлтээ нөхөн 
сэргээхэд нь дэмжлэг 
үзүүлэх 
БОЛОН  
Нийгмийн халамжийн тухай 
хуулийн дагуу олгогдох 
тусламжийг олгох  

Орлогыг сэргээн тогтоох 
зохистой хөтөлбөрийг 
боловсруулах үүднээс 
хэрэгцээний үнэлгээг хийнэ.  
 

Газраа алдаж 
нүүн суурьших 
шаардлагатай  

Бүх 
нөлөөлөлд 
өртөгч 
эмзэг 
бүлгийн 
өртөгсөд 

Орлуулан олгох нэгж талбар 
газрыг сонгох, холбогдох 
гэрээг боловсруулах болон 
ОНОСХШТ-ийн дахин 
төлөвлөлтийн талбаруудын 
гадна байршилд нэгж 
талбар газрыг орлуулан 
олгохтой холбоотой 
захиргааны ажиллагаанд 
бэлтгэхэд дэмжлэг үзүүлэх  

Нөлөөлөлд өртсөн эмзэг 
бүлгийн өрхүүдийн 
хэрэгцээг үндэслэн тэдэнд 
ОНОСХШТ-ийн хүрээнд 
халамжийн орон сууцнаас 
олгох, эсвэл өөр бусад 
дэмжлэгийг үзүүлнэ. 
 
Орлогыг сэргээн тогтоох 
зохистой хөтөлбөрийг 
боловсруулах үүднээс 
хэрэгцээний үнэлгээг хийнэ.  
  

Барилга, 
байгууламжаа 
алдах  

Бүх 
нөлөөлөлд 
өртөгч 
эмзэг 
бүлгийн 
өртөгсөд 

Орон сууцаа шилжүүлэн 
шинээр барих болон 
барилгын бусад ажилтай 
холбоотой тусламж үзүүлэх 
(шинэ орон сууц нь 
стандартын наад захын 
шаардлага хангасан байх), 
эд хөрөнгийн эрхийн 
бүртгэл, нүүх зардал, эсвэл 
орлуулан олгох орон сууц 

 

                                                
15 Vulnerable groups are distinct groups of people (poor, elderly, disabled, and female headed households) who may 

suffer disproportionally from resettlement.  
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Алдагдал, 
хохирлын 

төрөл 
Үзүүлэлт Шалгуур 

Нөхөх олговор, дэмжлэг 
туслалцаа 

 
Хэрэгжүүлэхтэй холбоотой 

тайлбар 
нь амьдрах наад захын 
нөхцлийг хангасан байх. 

Түр хугацаанд 
тав тух 
алдагдах 

Бүх 
нөлөөлөлд 
өртөгч 
эмзэг 
бүлгийн 
өртөгсөд 

Тав тух алдуулах байдлаас 
зайлсхийх, аль болох түргэн 
багасгах арга хэмжээг давуу 
эрхтэйгээр хүртэх 

 

Нүүлгэн 
шилжүүлэх   

 

Тээвэр/завсрын 
үеийн зардал   

Нүүлгэн 
шилжүүлэх 
бүх 
нөлөөлөлд 
өртөгсөд 

Гэрээнд хэлэлцэн 
тохиролцсоноор зах зээлийн 
одоогийн ханшаар, гарах 
бодит зардлыг үндэслэн 
тээврийн зардалд өгөх 
мөнгөн тусламж;  

Шаардлагатай бол шилжин 
суурьших өөр газар олох 
эсвэл ижил төстэй 
нөхцөлтэй түрээслэх 
байшин олоход туслалцаа 
үзүүлэх 

 

Тооцоолоог
үй 
алдагдал, 
хохирол 

Урьдчилан 
тооцоолоогүй 
нөлөөлөл 
 

Бүх 
нөлөөлөлд 
өртөгсөд 
 

Төслийг хэрэгжүүлэх явцад 
тогтооно; АХБ-ны бодлогын 
дагуу тохирох арга хэмжээг 
боловсруулж, 
хэрэгжүүлэхээс өмнө АХБ-
нд мэдэгдэх 

 

 

IV. Нөхөх олговор, орлогыг сэргээн тогтоох, шилжүүлэн 
суурьшуулах 

50. Төрөл бүрийн хохиролд харгалзах нөхөх олговрыг тодорхойлох үндэс, орлогыг сэргээн 
тогтоох, шилжүүлэн суурьшуулах арга хэмжээнүүдийн талаар энэхүү бүлэгт өгүүлнэ. Эмзэг 
байж болзошгүй өрхүүд, нөлөөлөлд хүчтэй өртсөн (тухайлбал: эдийн засгийн өгөөж бүхий 
(орлого бий болгодог)  хөрөнгөө биетээр нүүлгэн шилжүүлэх, эсвэл түүнийхээ 10 буюу түүнээс 
дээш хувийг алдсан) өрхүүдэд зориулсан сэргээн босгох стратегийн талаар мөн энд тусгав.  
 
51. Нөхөх олговрыг газар, барилга байгууламж, амьжиргаа болон холбогдох шилжилтийн 
зардлын хувьд тогтооно. Нөхөх олговрын үнэлгээг техникийн зураг төслийн компанийн хийсэн 
нарийвчилсан хэмжилт судалгаа, техникийн зураг төсөл, Газрын албанаас авсан кадастрын 
зураг болон бүртгэлийн мэдээлэл, нөлөөлөлд өртсөн газар, барилга байгууламжийн тоо 
бүртгэл, магадлан итгэмжлэгдсэн хөрөнгийн үнэлгээчний хийсэн хэмжилт, судалгааг үндэслэн  
үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ хийх тусгай зөвшөөрөлтэй (Сангийн яамнаас олгосон тусгай 
зөвшөөрөл бүхий) үнэлгээчнээр хийлгэнэ. Нөхөх олговрын үнэлгээний үр дүнг Газрын алба, 
ТУА болон зөвлөх компанийн нүүлгэн шилжүүлэлтийн мэргэжилтэнтэй хэлэлцэж, нөлөөлөлд 
өртсөн иргэдэд танилцуулан хэлэлцэн тохирно.   
 
52. Нөлөөлөлд өртсөн газрын нөхөх олговрын хэмжээг ижил төстэй газрын зах зээлийн 
үнээр тооцсон нөхөн орлуулах өртгөөр, эсвэл төрөөс тогтоосон нөхөх олговрын тогтмол 
хэмжээний аль өндрөөр тооцно. Нөлөөлөлд өртсөн барилга, байгууламжийн нөхөх олговрын 
хэмжээг ижил төстэй хөрөнгийн зах зээлийн үнийг үндэслэн бүрэн нөхөн орлуулах өртгөөр 
тооцно. Барилга байгууламжийн үнэлгээг элэгдэл болон үлдэгдэл материалын үнийг 
хасахгүйгээр тооцно.  
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53. Ажлын байраа алдах зэрэг амьжиргааны түр алдалтын нөхөх олговрыг ажилгүй байсан 
хугацаанд нь олгоно. Ажлын байраа бүрмөсөн алдсан тохиолдолд нэгээс дээш жил 
ажилласан хүний хувьд 3 сарын цалин; бусад тохиолдолд 1 сарын цалинтай тэмцэх 
хэмжээний нөхөх олговор олгоно. Сарын цалинг нийгмийн даатгал болон татвар төлөлтийн 
баримт бичгийг үндэслэн тодорхойлно. Ийм баримт бичиг байхгүй тохиолдолд төслийн 
талбар дахь, үндсэндээ гэр хороолол дахь ижил төрлийн ажлын байрны дундаж цалингаар 
тооцно. Ажлын байраа бүрмөсөн алдсан нөлөөлөлд өртсөн иргэн мөн (a) Монгол Улсын 
Хөдөлмөрийн хуулийн дагуу гэнэт халагдсаны болон ажилгүйдлийн бусад тэтгэмж авах, (b) 
шинээр ажилд ороход шаардлагатай ур чадварыг хөгжүүлэх сургалтанд хамрагдах, (c) шинэ 
ажлын байр олоход үзүүлэх дэмжлэгт хамрагдах эрхтэй.  
 
54. Бизнес эрхлэгчдийн хувьд бизнесийн орлогоо түр алдсаны нөхөх олговрыг татварын 
дараах цэвэр ашигтай тэнцэх хэмжээний бэлэн мөнгөөр, өөрөөр хэлбэл бизнесийн үйл 
ажиллагаа тасалдсан хугацаагаар тооцон татвар төлсөн баримт болон бусад хүчин төгөлдөр 
баримт бичгийг үндэслэн, ийм баримт бичиг байхгүй тохиолдолд төслийн талбар дахь ижил 
төстэй бизнесийн үйл ажиллагааны цэвэр орлогын дундаж хэмжээгээр тооцон олгоно. 
Бизнесээ бүрмөсөн алдсан тохиолдолд бизнесээ биет байдлаар болон санхүүгийн хувьд 
сэргээн босгоход шаардагдах аливаа зардлыг нөхөх олговорт оруулан тооцно. Бизнесийг 
шилжүүлэн байршуулах шаардлагатай тохиолдолд нөлөөлөлд өртсөн иргэдэд дараах 
хувилбаруудаас сонгуулна, үүнд: (a) шилжин байршихын өмнө төрөөс орлуулах газар, 
худалдааны талбайг олгох; эсвэл (b) хүлээн зөвшөөрөхүйц газар/талбайг тохиролцож 
чадаагүй тохиолдолд нэг жилийн алдагдсан орлогыг төлж, мөн нөлөөлөлд өртсөн 
иргэдтэй зөвлөлдсөний үндсэн дээр шилжин суурьшсанаас хойш нэг жилийн дотор 
орлуулах газар/худалдаа үйлчилгээний талбайг олгоно.  
 
55. Өрхийн гар урлалын үйлдвэрлэл, ногоо, жимс жимсгэнэ тариалалт зэрэг бусад төрлийн 
амьжиргаагаа алдсан тохиолдолд нөхөх олговрыг татварын дараах цэвэр орлогоор тооцон 
татвар төлсөн баримт/хүчин төгөлдөр бусад баримт бичгийг үндэслэн, хэрэв ийм баримт 
бичиг байхгүй бол төслийн талбар дахь ижил төрлийн үйл ажиллагааны цэвэр орлогын 
дундаж хэмжээгээр тооцон, амьжиргааг дэмжих тухайн үйл ажиллагаа тасалдсан хугацаанд 
олгоно. Амьжиргааг дэмжих үйл ажиллагаагаа бүрмөсөн алдсан тохиолдолд шилжин 
суурьшсан байршилдаа үйл ажиллагаагаа биет байдлаар болон санхүүгийн хувьд сэргээн 
босгоход шаардагдах аливаа зардлыг нөхөх олговорт оруулан тооцно.  
 
56. Түүнчлэн төслийн улмаас амьжиргаанд нь нөлөөлсөн нөлөөлөлд өртсөн өрхүүд (НӨӨ) 
дэд төслийн барилгын ажил, хэрэгжилттэй холбоотой ажилд ороход давуу эрх эдэлнэ. 
Өөрсдөө хүсвэл, мөн ийм боломжтой бол мэргэжилгүй хүмүүсийг барилгын ажилд (барилга 
барих, хашаа барих, болон төсөлтэй холбоотой бусад ажилд) авч ажиллуулна.  
 
57. Нөлөөлөлд өртсөн эмзэг өрхүүдийн амьжиргааг дээшлүүлэх үүднээс УБХЗ болон ТУА 
нөлөөлөлд өртсөн эмзэг өрхүүдийн хэрэгцээ шаардлагыг үндэслэн амьжигааг сэргээн тогтоох 
үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. Амьжиргааг дэмжих болон сэргээн тогтоох үйл ажиллагааг 
төрөөс хэрэгжүүлж буй дараах төсөл, хөтөлбөрүүдийн хүрээнд хэрэгжүүлж болно. Үүнд: (i) 
Хөдөлмөр, ур чадварыг хөгжүүлэх хөтөлбөр, (ii) Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр, (iii) 
Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт болон гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөр, (iv) Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр.  Эдгээр хөтөлбөрүүдээс гадна 
ур чадварыг хөгжүүлэх, хөдөлмөр эрхлэлт, амьжиргааг дэмжих чиглэлээр УБХЗ, дүүрэг, 
хороодын захиргаанаас хэрэгжүүлж буй төрөл бүрийн үйл ажиллагаанууд бий. Амьжиргааг 
дэмжих болон сэргээн тогтоох үйл ажиллагааг дүүрэг, хороодын захиргаад болон Нийслэлийн 
Хөдөлмөр эрхлэлтийн газартай хамтран ТУА хэрэгжүүлнэ. Түүнчлэн Нийслэлийн Хөдөлмөр 
эрхлэлтийн газар (i) Хөдөлмөр эрхлэлт/ур чадварын баримжаа олгох (ажил хөдөлмөрт 
бэлтгэх), (ii) нэгдсэн бүртгэлд (ажлын байр хайж буй иргэдийн) оруулах, мэдээллээр хангах, 
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(iii) ажил олоход нь зуучлах/олж өгөх, (iv) хуримтлал үүсгэх, бүртгэлд авах зэрэг чиглэлээр 
дэмжлэг үзүүлнэ. 

58. Нөлөөлөлд өртсөн эмэгтэйчүүдийн онцгой хэрэгцээ шаардлага, асуудлыг тодорхой 
ойлгох, зохих ёсоор анхаарал хандуулах, тэдний амьжиргааг хамгаалах үүднээс төслийн 
хүрээнд хийгдэх газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлтийн явцад: (i) эмэгтэйчүүдийн эрхэлдэг 
эдийн засгийн үйл ажиллагаатай холбоотой нөхөх олговрыг тэдний нэр дээр олгох; (ii) өрх 
толгойлсон эмэгтэйчүүдийг тэдний гэр бүлд нь олгогдох нөхөх олговор, сэргээн босгох арга 
хэмжээний хүлээн авагчаар бүртгэх; (iii) төслийн улмаас алдагдсан газар тухайн эмэгтэйн нэр 
дээр бүртгэлтэй байсан бол орлуулан олгох газрыг мөн түүний нэр дээр бүртгэх; (iv) 
зөвлөлдөх бүх хэлэлцүүлгийн явцад эмэгтэйчүүдийг нөлөөлөлд өртсөн эрэгтэйчүүдийн адил 
оролцуулах; (v) нөлөөлөлд өртсөн эмэгтэйчүүдийн гаргасан гомдлыг бүртгэж зохих анхаарал 
хандуулах; (vi) төсөлтэй холбоотой ажлын байранд эмэгтэйчүүдийг хамруулах, мөн 
амьжиргаа алдагдсан тохиолдолд хэрэгцээнд суурилсан зорилтот дэмжлэгийг үзүүлэх зэрэг 
жендерийн хэд хэдэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.  

 
59. Шилжилтийн бүх зардлыг төслөөс хариуцна. Өөрөөр хэлбэл өрхүүд газар өмчлөх эрхээ 
албажуулах, шинэ газарт шилжин суурьших, тэдний амьдардаг нэгж талбар өөрчлөгдөх 
тохиолдолд эдгээр үйл ажиллагаатай холбогдон гарах бүх төлбөр хураамжийг төслөөс төлнө 
гэсэн үг. Үүнд нотариатын үйлчилгээ, кадастрын зураг хийлгэх, кадастрын зураг гаргуулж 
авах, газар эзэмших гэрчилгээ гаргуулах, газар өмчлөх гэрчилгээ гаргуулах болон 
шаардлагатай бусад үйлчилгээний хураамж багтана. Эдгээр төлбөр хураамжийн хэмжээ 
тухайн хэлцэл бүрийн онцлогоос хамаарах бөгөөд ГЧНШТ-г боловсруулах үеийн нотариатын 
үйлчилгээний төлбөр болон кадастрын хэмжилт хийдэг мэргэжилтнүүдийн хөлс, Газрын алба 
болон хөрөнгийн бүртгэлийн улсын албанд төлөх бусад төлбөр хураамжаас бүрдэнэ. 
 
60. Нөлөөлөлд өртсөн бүх өрхүүд, үүний дотор газар өмчлөх гэрчилгээгүй өрхүүд, 
нөлөөлөлд бүрэн хэмжээгээр болон бүрмөсөн өртөгсөд ОНОСХШТ-ийн дахин төлөвлөлтийн 
талбарын гадна байршилд орлуулах газар авах, шаардлагатай тохиолдолд газрыг бэлтгэх, 
дэд бүтцийн (цахилгаан, ус хангамж г.м.) үйлчигээг сэргээх зэрэг хэлбэрээр нүүлгэн 
шилжүүлэлттэй холбоотой дэмжлэг авах эрхтэй. УБХЗ болон Газрын алба нөлөөлөлд өртсөн 
эрх бүхий өрхүүдээр сонголт хийлгэх үүднээс орлуулан олгох боломжит газруудын 
жагсаалтыг гаргана. Уг жагсаалтыг  иргэдэд газар өмчлүүлэх УБХЗ-ны болон газар 
ашиглалтын төлөвлөгөөг үндэслэн гаргана. Шилжин суурьших газрын талаар УБХЗ болон 
нөлөөлөлд өртсөн өрхүүд хооронд харилцан тохиролцоонд хүрмэгц уг шилжин суурьших 
газар болон шилжин суурьшихтай холбоотой бүх зардлууд, үүнд нүүх зардал, хэлцлийн 
холбогдолтой зардлыг төслөөс олгоно.  
 

 

V. Тооллого, хөрөнгийн үнэлгээ, нийгэм, эдийн засгийн мэдээлэл 

 
61. Газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлтийн цар хүрээ, хэмжээг урьдчилан судалснаар 
нүүлгэн шилжүүлэлтээс аль болох зайлсхийх, бууруулахад дэмжлэг болохоос гадна илүү 
нарийвчилсан мэдээлэл бүхий төслийн шийдвэр гаргах (ажлын хуваарь, төсөв гаргах) 
боломжийг бүрдүүлэх, нөлөөлөлд өртсөн иргэдийн амьдрах нөхцлийг сайжруулах зорилтыг 
биелүүлэх ГЧНШ-ийн төлөвлөгөө боловсруулагчийн ажилд түлхэц болох, хяналт үнэлгээ хийх 
ажилд дэмжлэг үзүүлэх болно. Энэ зорилгоор өргөн хүрээний зөвлөлдөх хэлэлцүүлэг, төрөл 
бүрийн судалгаа ба тооллого, хөрөнгийн тооллого болон нийгэм-эдийн засгийн судалгааг 
явуулна. 
 
62. Тухайлсан газар эсвэл бүрэлдэхүүний инженерийн дэд бүтцийн ажлын зураг төсөл 
боловсруулан газар батлагдсаны дараа нөлөөлөлд өртсөн иргэдийг бүхэлд нь хамарсан 
судалгааг хийх бөгөөд энэ нь ГЧНШТ-ний бэлтгэл ажил болно. Уг судалгааны хүрээнд айл 
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өрхийн хүн ам зүйн судалгаа, гэр бүлийн бүтэц (харилцаа, нас, оршин суух статус, мэргэжил 
боловсрол), айл өрхийн амьжиргаа болон эдийн засгийн байдлын талаар мэдээллийг 
судлана. Хүн ам зүйн судалгаагаар (i) нөлөөлөлд өртсөн иргэдийн тооллого, тэдний нийгэм 
эдийн засгийн байдал; болон (ii) тэдний амьдрах албан ёсны байр болон байршлаар нь 
бүртгэх зэрэг ажлыг хийнэ. 

 
63. Хөрөнгийн үнэлгээнд (Нарийвчилсэн хэмжилтийн судалгаа НХС) айл өрх болон аж ахуйн 
нэгж, байгууллагуудын нөлөөлөлд өртсөн эд хөрөнгө, газрыг бүртгэнэ. Хөрөнгийн үнэлгээнд 
дараахийг бүртгэх ба эдгээрээр хязгаарлагдахгүй: (i) газрын ангилал, ашиглалт, өмчлөлийн 
байдал, түрээслэж байгаа эсэх; (ii) шууд нөлөөлөлд өртсөн газар байрлаж буй байгууллага, 
барилга байгууламжийн хэмжээ, барилгын материал болон хувийн болон олон нийтийн 
барилга байгууламжуудын бусад үзүүлэлтүүд; болон (iii) ундны цэвэр ус, бохир ус зайлуулах, 
цахилгаан хангамж, харилцаа холбооны сүлжээ, хатуу хог хаягдлын менежмент болон бусад 
хөрөнгүүд (мод). 
 
64. Мөн хүн ам зүйн тооллого болон НХС-ны хүрээнд нөлөөлөлд өртсөн иргэдийн нийгэм 
эдийн засгийн илүү нарийвчилсан судалгааг хийж гүйцэтгэнэ. Үүгээр ард иргэдийн шилжилт 
хөдөлгөөн, хөдөлмөр эрхлэлт, амьжиргааны байдал, орлого ба зарлага, боловсролын түвшин, 
эрүүл мэндийн байдал, олон нийтийн хэрэгцээ шаардлага, нийгмийн нягтрал зэрэг хүн ам 
зүйн тооллогоос илүү нарийвчилсан хүн ам зүйн судалгааг хийх болно. Бүх бүртгэл тооллого 
болон нийгэм-эдийн засгийн суурь судалгаанд боломжтой тухай бүр хүйсээр ангилсан 
мэдээллийг тусгасан байна.  
 
65. Мөн энэхүү судалгаагаар нөлөөлөлд өртсөн эмзэг бүлгийн иргэдийг тогтоон, тэдний 
онцгой хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох бөгөөд дараагийн шатанд тэдний аж амьдрал улам 
доройтохоос сэргийлэн амьжиргааг нөхөн сэргээх, сайжруулах арга хэмжээ болон үүнийг 
талаар зөвлөлдөх уулзалт зохион байгуулах болно.   

 
66. Эмзэг байдлыг тодорхойлох үзүүлэлтийг боловсруулах бөгөөд үүнд дараахь 
үзүүлэлтийн аль нэгийг юмуу хосолмол байдлаар агуулсан нөлөөлөлд өртсөн иргэдийн 
хамруулж болох юм. Үүнд: (i) нэн ядуу иргэд, өрхийн сарын орлого нь нэг хүнд ноогдох 
хэмжээнээс бага; (ii) хүүхэд юмуу бусад орлогын эх үүсвэргүй өрх толгойлсон эцэг, эх; (iii)  
хүүхэд юмуу бусад орлогын эх үүсвэргүй ганц бие хөгшин; (iv) Газар эзэмших албан ёсны 
эрхгүй эзэмшигч; болон (v) хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд орно.  

 
67. Нийгэм эдийн засгийн үнэлгээг нэмэлтээр хийхдээ орлогыг нөхөн сэргээх арга хэмжээ, 
эмзэг бүлгийн иргэд болон бусад арга хэмжээнүүд, хяналт ба үнэлгээ хийх хөтөлбөрүүдийг 
тодорхойлох шаардлагатай.   
 
68. Нөлөөлөлд өртсөн эмэгтэйчүүдийн асуудлууд болон онцгой хэрэгцээ шаардлагыг 
тодорхой мэдэхийн тулд төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх ГЧНШ-ийн үйл ажиллагаанд жендэртэй 
холбоотой дараахь заалтуудыг оруулна: (i) эмэгтэйчүүд өөрсдийн нэр дээр явуулж буй 
нөлөөлөлд өртсөн эдийн засгийн үйл ажиллагаанд хамаарагдах нөхөн төлбөрийг авах; (ii) өрх 
толгойлсон эмэгтэйтэй айл өрхийг нөхөн төлбөр авах, нөхөн сэргээх ажилд хамруулах; (iii) 
төслийн төлөвлөлтийн хүрээнд өртсөн газрын хууль ёсны эзэмшигч нь эмэгтэй хүн байвал, 
шилжүүлэн байршуулах газар эзэмших эрхийг эмэгтэйгийн нэр дээр гаргуулах; (iv) зөвлөлдөх 
бүхий л уулзалт цуглаанд эрэгтэйчүүдээс гадна эмэгтэйчүүдийн оролцоог хангах; (v) 
нөлөөлөлд өртсөн эмэгтэйчүүдийн гаргасан гомдол саналд анхаарал хандуулах; мөн (vi) 
амьжиргаагаа алдсан тохиодолд төсөлтэй холбоотой ажил хөдөлмөр эрхлэх боломжийг 
эмэгтэйчүүдэд хангаж өгөх.  
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VI. Зөвлөлдөх ба олон нийтийн оролцоо 

 
69. Нөлөөлөлд өртсөн иргэдэд бүрэн мэдээлэл өгч, тэдэнтэй ойр дотно зөвлөлдөж, дэд 
бүтцийн байгууламжийн эцсийн байдлаар гаргасан зураг төсөл, гэрээний бэлтгэл ажил, 
шилжүүлэх өмч хөрөнгийн үнийг тогтоох, нүүлгэн шилжүүлэх газрыг сонгох, амьжиргааг нөхөн 
сэргээх зэрэг газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлттэй холбоотой аливаа шийдвэр гаргахад 
тэдний оролцоог дэмжих ёстой.  

 
70. Нөлөөлөлд өртсөн иргэдтэй эртхэн уулзаж мэдээлэл өгч тэдэнтэй зөвшилцсөнөөр 
иргэд өөрсдийн санал хүсэлт, айдас түгшүүр, эсэргүүцлээ илэрхийлэх боломжийг бүрдүүлэх 
юм. Ингэснээр төслийг хэрэгжүүлэгчид, үүний дотор УБХЗ ба холбогдох төрийн 
байгууллагууд гарсан саналуудад анхаарлаа хандуулах, сайтар судлан үзэж хэрэв 
холбогдох хууль тогтоомж,  АХБ-ны ХБББ-тэй нийцэж байвал төслийн төлөвлөлт, үйл 
ажиллагаанд тусгах боломжтой. 

 
71. ГЧНШТ-ний төсөл болон эцсийн тайлан, энэхүү НШХ-г олон нийтэд танилцуулах үед 
нөхөх олговор, дэмжлэг туслалцаа авах эрхийн матрицын дагуу нөлөөлөлд өртсөн иргэд, аж 
ахуйн нэгж, байгууллагуудад өртсөн газар, барилга байгууламж, бизнес болон хөдөлмөр 
эрхлэлтийн нөхөн төлбөрийг барагдуулах аргыг нарийвчлан тайлбарлаж өгнө. Мөн эмзэг 
бүлгийн иргэдийг хамгаалах арга хэмжээ болон төслүүдийн гомдол барагдуулах барагдуулах 
механизмыг тайлбарлан танилцуулах болно.  

 
72. Газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлттэй холбоотойгоор нөлөөлөлд өртсөн иргэд, аж 
ахуйн нэгж, байгууллагуудтай хийх уулзалт, зөвлөгөөнийг дараахь алхамын дагуу хийнэ: 

• Нөлөөлөлд өртсөн иргэдийн нийгэм эдийн засгийн судалгааг хийх үеэр болон хийж 
дууссаны дараа төслийн талаар болон тэдний эрх үүргийн талаар бүрэн таниулахын тулд 
иргэдтэй ганцаарчилсан уулзалтыг зохион байгуулах. 

• Нөлөөлөлд өртсөн бүхий л айл өрх, аж ахуйн нэгж, байгууллагууд болон бусад олон 
нийтийн сонирхогч гүшүүдэд нээлттэй газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлтийн үйл 
ажиллагааны талаар олон нийтийн зөвлөлдөх уулзалтыг зохион байгуулах (төслийн үйл 
ажиллагааны эхний шатанд) бөгөөд холбогдох хууль эрх зүйн болон бодлогын талаар 
болон нөлөөлөлд өртөгсдийн хамрах хүрээг танилцуулах. 

• Нөлөөлөлд өртсөн бүхий л айл өрх, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад нээлттэйгээр нөхөх 
олговор авах эрхийг тасалбар болгох өдрийн зарлах, хамрах бүс нутгийг тогтоох олон 
нийтийн зөвлөлдөх хурлыг зохион байгуулах. 

• Нөлөөлөлд өртсөн бүхий л айл өрх, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад ГЧНШТ-ний төслийг 
танилцуулах олон нийтийн зөвлөлдөх хурлыг зохион байгуулах. Үүнээс гадна тус хурлаар 
эдлэх эрх үүрэг, гомдол барагдуулах механизм болон хяналт тавих ажиллагааны талаар 
танилцуулан нөлөөлөлд өртсөн иргэд болон бусад оролцогч талуудын санаа зовж буй 
асуудлын талаар хэлэлцэх.  

• Нөлөөлөлд өртсөн иргэдийн санаа зовж буй асуудлыг хэлэлцэх, гэрээ байгуулах ажлыг 
бэлтгэх ганцаарчилсан зөвлөлдөх уулзалтыг зохион байгуулах. 

• Нөлөөлөлд өртсөн айл өрхүүдтэй гэрээний нөхцлийн талаар хэлэлцэх ганцаарчилсан 
зөвлөлдөх уулзалтыг зохион байгуулах. 

• Нөлөөлөлд өртсөн бүхий л айл өрх, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад шинэчлэн 
засварласан ГЧНШТ-г танилцуулах олон нийтийн зөвлөлдөх хурлыг зохион байгуулах.  

• Нөлөөлөлд өртсөн бүхий л айл өрх, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад батлагдсан зурвас 
газрыг танилцуулах, нөхөн төлбөрийг хаана, хэзээ, хэрхэн олгох талаар мэдэгдэл хийх 
олон нийтийн зөвлөлдөх хурлыг зохион байгуулах.  

• Ямар нэг асуудал үүсэн шаардлагатай гэж үзвэл ГЧНШТ-ний төлөвлөлт болон 
хэрэгжилтийн талаар хэлэлцэх ганцаарчилсан болон олон нийтийн зөвлөлдөх хурлыг 
дахин зохион байгуулах.  
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• Уулзалт зөвлөгөөнд оролцсон оролцогчдын жагсаалт болон тэмдэглэлийг хадгалан 
ГЧНШТ болон цаашинд хяналтын тайланд хавсаргах. 

• Төслийн мэдээллээр хангах албыг ажиллуулах. 
• Уулзалт зөвлөгөөнтэй холбоотой ажлуудыг баримтжуулан материалыг бэлдэх.  

 
73. ГЧНШТ-ний англи хэл дээр гарсан хувилбарыг УБХЗ-аас батлах бөгөөд үүнийг хянуулж 
баталгаажуулахаар АХБ-д хүргүүлнэ. ГЧНШТ тус бүрт олон нийттэй хийсэн болон хийхээр 
төлөвлөж байсан бүхий л уулзалт зөвлөгөөг жагсаан оруулна. Англи, монгол хэл дээр 
боловсруулсан энэхүү НШЕББ болон ГЧНШТ-г АХБ-ны цахим хуудсанд байршуулна.   

 

VII. Институцийн зохицуулалт ба хэрэгжүүлэлт 

74. Хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэгч болон гүйцэтгэгч агентлаг нь УБХЗ байна. Нийслэлийн Засаг 
даргын дэд бүтэц, гэр хорооллын хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч  нь ОНОСХШТ-ийн 
хэрэгжилтийг удирдан ажиллах болно. ТХН нь Нийслэлийн Засаг даргын орлогчийн удирдлага 
дор байгуулагдана.  
 
75. ТХН нь ГЧНШТ-г боловсруулах болон түүнийг хэрэгжүүлэх, хамгааллын бодлогын 
хэрэгжилтийг хянах үүрэгтэй. ТХН-ийг төслийн газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлтийн үйл 
ажиллагааг үр ашигтай зохион байгуулах зорилгоор төслийн хүрээнд авч ажиллуулах нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн зөвлөх баг дэмжиж ажиллана. ТХН байгуулагдаж төслийн ажилтнуудыг авч 
төсөл хэрэгжиж эхлэх шатанд газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлтийн талаар сургалт, 
семинаруудыг зохион байгуулна.  ГЧНШ-ийн үйл ажиллагаанд оролцох УБХЗ-ны 
мэргэжилтнүүд, ГА, нийслэл, дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчид-сонгогдсон мэргэжилтнүүд, 
дүүрэг, хорооны ЗД, мэргэжилтнүүд болон хэсгийн ахлагчид хамрагдана. 
 
76. ГХХХОДХ-тэй адил Газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлтийн Хороо болон Ажлын хэсэг 
(ГЧНШАХ)-ийг байгуулна. ГЧНШАХ нь ОНОСХШТ-ийн газар чөлөөлөлт, нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн үйл ажиллагааны ерөнхий удирдлага, хяналтыг хариуцан ажиллана. 
Гишүүдэд харьяалагдах дүүрэг, хорооны Засаг дарга, Нийслэлийн Газрын албаны дарга, 
хотын ус хангамж, авто зам, өмчийн бүртгэл, дүүргийн нийгмийн халамжийн хэлтсүүд болон 
ТББ-ууд, нөлөөлөлд өртсөн иргэдийн төлөөлөгчид орох бөгөөд үүгээр хязгаарлагдахгүй 
болно. 
 
77. ГЧНШТ-ний хэрэгжилтийг Газрын алба ялангуяа Газар чөлөөлөх хэлтэс (ГЧХ) хариуцан 
ажиллах бөгөөд ГЧНШАХ-ийн удирдлага дор ТХН-тэй нягт хамтран ажиллаж дэмжлэг 
үзүүлнэ. Иймд ГЧХ нь ГЧНШТ-ний үндсэн бүрэлдэхүүний хэрэгжилтийг хариуцна. Энэхүү 
үндсэн хэсгийг Төсөл хэрэгжих хорооны Засаг дарга, мэргэжилтнүүд, хэсгийн ахлагчид 
дэмжиж ажиллана. Энэхүү бүтцийг Зураг 1-т үзүүлэв.  

 
Зураг 1: ГЧНШТ-г хэрэгжүүлэх Ажлын хэсэг 
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78. ТХН болон ГЧНШ-ийн мэргэжилтэнгүүд ГЧНШТ-г ГЧНШ-ийн хамгааллын бодлогын 
шаардлагын дагуу боловсруулан хэрэгжүүлж байгаа эсэхэд хяналт тавина. Газар чөлөөлөлт, 
нүүлгэн шилжүүлэлтийн мэргэжилтнүүдийн дэмжлэгтэйгээр ТХН нь ГЧНШ-ийн хамгааллын 
бодлого, зарчмын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ГЧНШ-ийн үйл ажиллагаа болон барилгын 
ажлыг эхлэхээс өмнө шаардлага хангахуйц ГЧНШТ-г боловсруулж УБХЗ болон АХБ-нд 
батлуулахаар хүргүүлнэ. 
 
79. Төслүүдийн ГЧНШТ нь АХБ-ны ХБББ-ын шаардлагатай нийцэх бөгөөд энэхүү ГЧНШХХ-
ний заалтуудтай нягт уялдах шаардлагатай ба дараахь шат дараалалтайгаар хийгдэнэ:  

• Бүрэлдэхүүн тус бүрээр нь газар чөлөөлөлтийн хамрах хүрээг тодорхойлох 
(нөлөөллийн ангилал A, B, C). Хэрэв энэхүү дэд бүтцийг барих ажлаас шалтгаалан 
үүсэх сайн дурын бус нүүлгэн шилжүүлэлтийн нөлөөлөл нь их байхаар (нөлөөллийн 
ангилал А) бол, тус ажлыг АХБ-ны хөрөнгөөр санхүүжүүлэхгүй. 

• Газар чөлөөлөлтөөс зайлсхийх, багасгах техникийн оновчтой шийдэл бүхий дэд 
бүтцийн шугам сүлжээ, байгууламжийн зураг төслийг боловсруулах.  

• Зураг төслийн инженертэй хамтран дэд бүтцийн шугам сүлжээ, байгууламжийн 
эцсийн зураг төсөл, зурвас газар болон нөлөөлөлд өртсөн иргэд, аж ахуйн нэгж, 
байгууллагын зураглалыг гаргах.    

• Энэхүү зураглал дээр үндэслэн нөлөөлөлд өртсөн иргэд, аж ахуйн нэгж, 
байгууллагын жагсаалтыг гаргах, кадастрын зургийг бэлтгэх, нарийвчилсан 
хэмжилтийн судалгааг гүйцэтгэх, газрыг баталгаажуулах нөлөөлөлд өртсөн 
газаргүй эд хөрөнгийн үнэлгээг тооцоолох.  

• Нөлөөлөлд өртсөн иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хүн амын тооллого 
судалгаа, нөлөөлөлд өртсөн газар, үл хөдлөх хөрөнгө, орлогын алдагдлын үнэлгээг 
хийх. 

• Нөхөх олговор авах эрхийг тасалбар болгох өдрийг зардах, нөлөөлөлд өртсөн 
иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад мэдэглэх.  

• Нөлөөлөлд өртсөн айл өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгааг хийх, эмзэг бүлгийн 
айл өрх/иргэдийг тодорхойлох.  

• ГЧНШТ-ний төсөл болон эцсийн төлөвлөгөөг боловсруулахдаа НӨИ-тэй хийсэн 
зөвшилцөл, үүний дотор нөлөөллийн үнэлгээ, нөхөх олговор олгох стандарт, 
нүүлгэн суурьшуулах, орлогыг нөхөн сэргээх төлөвлөгөө, нарийвчилсан нөхөх 
олговор, нүүлгэн шилжүүлэлтийн төсөв, байгууллагын зохицуулалт, гомдол 
барагдуулах механизм, хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, дотоод гадаад хяналт, үнэлгээний 
журам дээр тулгуурлах. 

• ГЧНШТ-ний төслийг танилцуулах нөлөөлөлд өртсөн иргэдтэй албан ёсны уулзалт 
зохион байгуулах.  

• ГЧНШТ-г эцэслэх.  
• Засварласан ГЧНШТ-г нөлөөлөлд өртсөн иргэдэд танилцуулах.  
• Үүнийг УБХЗ-аас батлан АХБ-нд хянуулж батлуулахаар хүргүүлэх.  
• Батлагдсан ГЧНШТ-г олон нийтэд нээлттэй болгох (дотоодын болон АХБ-ны цахим 

хуудсанд).  
• ГЧНШТ-г хэрэгжүүлэх.  
• Нөлөөлөлд өртсөн иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад нөхөн төлбөрийг олгох 

ажлын хуваарь, шилжүүлэн байршуулах ажлын талаар мэдэгдэн, нөхөх олговрыг 
бүрэн олгож дууссаны дараа барилгын ажлыг эхлүүлэх.  

• Нөлөөлөлд өртсөн үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээг баталгаажуулах, нөлөөлөлд 
өртсөн айл өрхтэй харилцан тохиролцох.  

• Нөлөөлөлд өртсөн айл өрхүүд хүлээн зөвшөөрсөн тохиолдолд иргэдтэй харилцан 
тохиролцсон нөхцлүүдийг тусгасан гэрээг бэлтгэн гарын үсэг зуруулан нотариатаар 
батлуулах. Гэрээ байгуулах ажлыг дууссаны дараа ГЧНШХ-оос нөлөөлөлд өртсөн 
иргэдэд нөхөх олговорыг хаана, хэзээ, хэрхэн олгох талаар мэдээлэл хийнэ.  
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• Олон нийтийн байгууллагын оролцоотойгоор нөлөөлөлд өртсөн иргэд болон 
хороотой хамтран ажиллаж газар чөлөөлөх үйл ажиллагааг хянах ажилд дэмжлэг 
үзүүлнэ.  

• Нөлөөлөлд өртсөн иргэдэд газар хувиарлах ажилд дэмжлэг үзүүлэх үүднээс 
Нийслэлийн Газрын албанаас гаргасан нүүлгэн суурьшуулах боломж бүхий 
газруудыг харуулсан газрын зургийг нөлөөлөлд өртсөн иргэдэд өгөх.  

• Дүүргийн засаг дарга өргөдлийг шалгаж хуульд заасны дагуу 3 сарын дотор 
шийдвэрлэх ба газрын захирамжийг гарган өгнө.  

• Нөхөн төлбөр, амьжиргааг нөхөн сэргээх арга хэмжээтэй холбоотой ажлыг хянан, 
баталгаажуулах ажилд дэмжлэг үзүүлэх.  

 

80. ТХН болон газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлтийн мэргэжилтнүүд нь ГЧНШ-ийн 
хамгааллын шаардлагуудыг ГЧНШТ-г боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд ханган ажиллана. ТХН нь 
газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлтийн мэргэжилтнүүдийн дэмжлэгтэйгээр ГЧНШ-ийн 
хамгаалалтай уялдсан ГЧНШТ-г УБХЗ болон АХБ-нд ямар нэгэн нүүлгэн шилжүүлэлт, 
инженерийн ажил эхлэхээс өмнө хянуулахаар хүргүүлнэ. 
 
81. Газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлтийн мэргэжилтнүүдийн дэмжлэгтэйгээр ТХН нь 
төсөлд өртсөн иргэдийн нөлөөний үр дүн, ГЧНШТ-ний хэрэгжилтэнд хяналт тавих, мониторинг 
хийх  ажлыг хариуцна. ТХН нь ГЧНШТ-ний хэрэгжилтийн явцыг ГЧНШАХ, УБХЗ болон АХБ-нд 
тайлагнах үүрэгтэй.  

 
VIII. Гомдол барагдуулах механизм 

82. ГХХХОДХ-ийн хүрээнд байгуулсан ГБМ-д үндэслэн ОНОСХШТ-д гомдол барагдуулах 
механизмыг бий болгох бөгөөд энэ нь төслийн ГБМ-ыг одоогийн УБХЗ-ны гомдол барагдуулах 
туршлагатай уялдуулах эсвэл ашиглахад илүү зохицсон арга гэж үзэж байгаа болно.  
 
83. Газар чөлөөлөлтийн улмаас үүссэн асуудал, түүнтэй холбоотой асуудлыг шийдвэрлэх 
мөн зөрчилдөөнтэй байгаа оролцогч талууд зөвшилцөж, тохиролцсон гэрээнд хүрч, эмзэг 
бүлэгт нөлөөлж буй байдалд онцгой анхаарал хандуулж болох арга хэмжээг боловсруулах 
зорилгоор ГХХХОДХ-ийн гомдол барагдуулах механизмыг УБХЗ-н дээр байгуулсан. 
Нөлөөлөлд өртсөн иргэдэд олон нийтийн болон ганцаарчилсан зөвлөлдөх уулзалт, 
ярилцлагын үед газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөө, газар чөлөөлөлт, 
нүүлгэн шилжүүлэлтийн ажлуудын талаар хэвлэмэл материал тараах замаар ГБМ-ын 
нарийвчилсан явцын тухай мэдээлэл өгч, зөвлөлдөнө. Хамгийн чухал нь нөлөөлөлд өртсөн 
иргэд хэрэв ГБМ-аар тэдний гомдол эсвэл асуудлыг хангалттай шийдвэрлэж чадаагүй гэж 
үзвэл хэдийд ч хамаагүй шууд шүүхэд хандах эрхтэй. 

 
84. Гомдол барагдуулах маягт (ГГМ)-ын загварыг ашиглахыг зөвлөх ба энэ нь төслийн 
хэрэгжилтийн явцад ГЧНШТ-гөөр шийдвэрлэх газар чөлөөлөлтийн олон асуудлуудыг 
хамарсан илүү нарийвчилсан маягтыг бэлтгэх гарын авлага болно. Мөн ямарваа нэгэн 
гомдлоо мэдүүлэх, явцыг хянах гомдол барагдуулах үйл ажиллагаанд ашиглагдана.  Маягтын 
загварыг Хавсралт 1-д үзүүлсэн болно. Гомдол барагдуулах маягтын хувийг нөлөөлөлд 
өртсөн иргэнд өгөх ба хамгийн наад зах нь дараах зүйлсийг агуулсан байна: 

• Өртсөн иргэд, аж ахуйн нэгжийн талаарх үндсэн мэдээлэл (нэр, хаяг, холбоо барих 
утас)   

• Сүүлийн тодруулга хурлын огноо 
• Гаргасан гомдлын ангилал (хууль эрх зүйн, техникийн/инженерийн, нийгмийн, 

санхүүгийн)  
• Гомдлын дэлгэрэнгүй тайлбар  
• Авах арга хэмжээний төрөл  (ГЧНША түвшинд шийдвэрлэх, эсхүл дээд шатны 

байгууллагад хандах) 
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85. Хэрхэн өргөдөл гомдол барагдуулсанг баримтжуулах зорилгоор өргөдөл гомдлыг 
шийдвэрлэхэд авсан арга хэмжээг ГБМ-д бичнэ. 
 
86. Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж нь санал гомдлыг хүлээн авах анхдагч байгууллага байх 
бөгөөд гомдлыг бүртгэх бүртгэлийн тогтолцоог бий болгох, бүх гомдлыг шийдвэрлэсэн 
байдлыг бүртгэлийг хөтөлнө. ТХН нь ГЧНШХ-ны гишүүн болон эсвэл Ажлын хэсэг/ УБХЗ-ны 
Газрын алба, Хороо болон бусад дүүргийн холбогдох хэсэг, УБХЗ-ны тусламжтайгаар 
нөлөөлөлд өртсөн иргэдийн асуудлыг эхний шатанд нь шийдэхэд хүчин чармайлт гаргана.   

 
87. ТХН нь УБХЗ-ны гомдол барагдуулах механизмын журмыг өөрийн ГБМ-тай уялдуулна. 
ОНОСХШТ-ийн ГБМ-тай зэрэгцүүлэн нөлөөлөлд өртсөн иргэд УБХЗ-ны байранд биеэр ирж 
эсвэл мессежээр, ухаалаг УБ аппликэйшн, утас эсвэл интернет дэх хуудсаар нь дамжуулан 
санал гомдлоо гаргах боломжтой. Энэ тохиолдолд санал гомдол хүлээн авагч нь түүнийг 
ТХН-ийн нэр дээр санал гомдол барагдуулах системээс үүсгэсэн вэб порталд байрлуулах 
бөгөөд ТХН нь өөрийн хандалтын цонхоор дамжуулан санал гомдлыг хүлээн авна.   
 
88. ГБМ-ын үйл ажиллагааг Хүснэгт 3-т үзүүлэв. НӨИ гомдол барагдуулах журмын бүх үе 
шатанд идэвхтэй оролцдог байх ёстой. 

• Үе шат 1: Нөлөөлөлд өртөж буй иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага нь санал 
гомдлоо ТХН-ийн нүүлгэн шилжүүлэлтийн мэргэжилтэнд гаргах бөгөөд тус 
мэргэжилтэн нь санал гомдлыг хүлээн авах маягтын дагуу бүртгэж хүлээн 
авна. Нүүлгэн шилжүүлэлтийн мэргэжилтэн санал гомдлын талаар ГЧНШАХ-
ийн холбогдох гишүүнд хандана. Санал гомдлыг ТХН болон ажлын хэсгийн 
түвшинд 1 долоо хоногийн дотор танилцуулж шийдвэрлэнэ. ТХН-ийн Нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн мэргэжилтэн тухайн долоо хоногт холбогдох талуудтай 
хэлэлцэж гарсан үр дүн болон зөвлөмжийг ТХН болон ажлын хэсэгт 
танилцуулж тэдэнд шаардлагатай арга хэмжээ авахаар хүргүүлнэ. 

• Үе шат 2: Гомдол гаргаснаас хойш 2 долоо хоногийн дотор шийдвэрлэгдээгүй 
бол, санал гомдлыг харьяалагдах дүүргийн холбогдох хэлтэс/газарт 
шийдвэрлүүлэхээр хүргүүлнэ. Дүүргийн холбогдох хэлтэс, албад санал 
гомдлыг шийдвэрлэх саналыг нөлөөлөлд өртөгчид мэдэгдэж, шийдвэрлэх арга 
хэмжээг 1 долоо хоногийн дотор Дүүргийн Засаг дарга санал болгоно . 

• Үе шат 3: Хэрвээ ахин нэг долоо хоногт асуудал шийдэгдээгүй бол санал 
гомдлыг ГЧНШАХ-т хүргүүлэн шийдвэрлүүлж, холбогдох арга хэмжээ авах 
зөвлөмжийг ажлын хэсгийн дарга бөгөөд Нийслэлийн Засаг даргын орлогчид 
хүргүүлнэ. Нийсэлийн Засаг даргын орлогч асуудлыг шийдвэрлэх арга хэмжээг 
нэг долоо хоногт эхлүүлнэ.  

• Үе шат 4: Энэ бүх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсний эцэст санал гомдлыг 
шийдвэрлээгүй бол асуудлыг шүүхэд шилжүүлнэ. Монгол Улсын хууль 
тогтоомж, АХБ-ны ХБББ-ийг санал гомдлыг барагдуулах бүх шийдвэрийг 
гаргахад удирдамж болгоно. 

 

Хүснэгт 3: Гомдол барагдуулах механизм 

 

Үе шат Оролцогчид / үйл ажиллагаа Хугацаа 
 

1 
Нөлөөлөлд өртөж буй иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага ТХН-д санал, 
гомдлоо мэдүүлэх бөгөөд ТХН-ээс санал гомдлыг шийдвэрлэхийг 
нүүлгэн шилжүүлэлтийн мэргэжилтэнд даалгана 

 
1 долоо 
хоног 

ТХН-ийн Нүүлгэн шилжүүлэлтийн мэргэжилтэн, гомдлыг авч үзэн НӨИ 
мэдэгдэж,  ГЧНШАХ-ийн холбогдох гишүүний дэмжлэгтэйгээр шийдвэрлэх 
арга санал болгох 
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ТХН шийдвэрлэх арга хэмжээ эхлүүлэх 1 д/х 
Хэрэв санал, гомдлыг шийдвэрлээгүй бол 

 
2 

ТХН нь харьяалагдах дүүргийн холбогдох хэлтэс/албад гомдлыг 
хүргүүлнэ 

1 д/х 

Харьяалагдах дүүргийн холбогдох хэлтэс/албад нь гомдлыг барагдуулж, 
ТХН-ээр дамжуулан НӨИ-д мэдээлэх ба Дүүргийн ЗД шийдвэрлэх саналыг 
гаргах Дүүргийн ЗД нь ТХН-ийн дэмжлэгтэйгээр шийдвэрлэх арга хэмжээг эхлүүлнэ 1 д/х 

Хэрэв санал, гомдлыг шийдвэрлээгүй бол 

 

3 

ТХН нь гомдлыг ГЧНШАХ-д хүргүүлнэ 1 д/х 
ГЧНШАХ нь гомдлыг барагдуулж НӨИ-д мэдээлэх ба шийдвэрлэх саналыг 
гаргах 
НЗД-ын орлогч нь шийдвэрлэх арга хэмжээг эхлүүлнэ 1 д/х 

Хэрэв санал, гомдлыг шийдвэрлээгүй бол 

4 Гомдлыг шүүхэд шилжүүлнэ. Нээлттэй 

 
 
89. Газрын тухай хуульд заасны дагуу газрын маргааныг тодорхойлсноор (60 дугаар зүйл, " 
Газартай холбогдон үүссэн маргааныг хянан шийдвэрлэх"), маргааныг тухайн хорооны Засаг 
дарга шийдвэрлэнэ. Энэхүү шийвэрийг зөвшөөрөхгүй тохиолдолд, маргааныг дээд шатны 
байгууллагаас эсхүл шүүхээр шийдвэрлэх болно. Өөр нэг арга нь оршин суугчид нь тус 
дүүргийн Газрын мэргэжилтэнд шууд хандах боломжтой.  

 
90. Газар чөлөөлөлтийн нөлөөлөлд өртөж буй иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага асуудлаа 
шийдвэрлүүлэхээр АХБ-ны төслийн багтай хамтран ажиллаж хангалттай хүчин чармайлт 
гаргасан боловч өргөдөл, гомдлыг нь шийдвэрлэх явцад сэтгэл хангалуун бус байж, төсөл нь 
АХБ-ны бодлого, зарчмыг зөрчсөний улмаас түүнийг нь хохироосон гэж үзэж байвал, тэрээр 
өргөдөл гомдлоо АХБ-ны хариуцлага хүлээх механизмын дагуу тус банкны Төслийн тусгай 
албанд эсвэл Өргөдөл гомдол хянах албанд гаргаж  болно. Энэ өргөдөл гомдлыг хэрхэн 
гаргах талаарх мэдээллийг АХБ-ны интернет дэх www.adb.org/site/accountability-
mechanism/main хаягаар орж авах боломжтой. 

 

IX. Хяналт ба үнэлгээ 

91. ТХН нь ГЧНШТ-ний хэрэгжилтэнд дотоод хяналт, үнэлгээ хийж УБХЗ-нд сар бүр 
тайлагнана. ТХН дотоод хяналт, үнэлгээний үр дүнг АХБ-нд хүргүүлэх улирлын тутмын 
тайланд оруулна. Эдгээр тайланг ГЧНШТ-ний хэрэгжилтийг шалгахад ашиглана. Төслийн 
дунд хугацааны үнэлгээ нь ГЧНШТ-ний хэрэгжилтийн явцын талаарх тусдаа бүлэгт оруулна. 
Газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлтийн үйл ажиллагаа хэрэгжиж дууссаны дараа хийгдэх 
төгсгөлийн аудитад дотоод хяналтын тайланг мөн ашиглана. ТХН газар чөлөөлөлт, нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн төгсгөлийн тайланг АХБ-нд хүргүүлэхээр бэлтгэнэ. 
 
92. Дотоод хяналт, үнэлгээний зорилт нь: (i) ГЧНШ-д гол оролцогч талуудын үүргийн 
гүйцэтгэлийг зохистой хангуулах; (ii) дотоод тайлан дахь нөлөөлөлд өртсөн иргэдийн оролцоо; 
(iii) нөлөөлөлд өртөгсдийн эрхийг Монгол Улсын хууль тогтоомж, АХБ-ны хамгаалалын 
бодлого, зарчим, НШЕББ болон энэ ГЧНШТ-нд тусгасан бодлого зарчмын дагуу хамгаалах; 
(iv) нөхөх олговрыг түргэн шуурхай олгох; and (v) өргөдөл гомдлыг цаг хугацаанд нь 
шийдвэрлэхэд  оршино. 

 
93. Үүнээс гадна, Төрийн аудитын тухай хуулийн дагуу Нийслэлийн Аудитын Газар газар 
чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлтэнд оролцогч талуудын үйл ажиллагаанд хараат бус аудит, 
хяналт үнэлгээг хийнэ. Үүссэн асуудлыг эрт шатанд нь илрүүлж, шийдвэрлэх үүднээс ТХН 
хяналт, үнэлгээний үр дүнг тогтмол нягтлан үзэж илэрсэн доголдлыг АХБ-д мэдэгдэж байна.   
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94. Дотоод хяналт үнэлгээний зарим гол шалгуур үзүүлэлтүүдэд нь дараах үзүүлэлтүүд 
орно. Үүнд: 

• Нөлөөлөлд өртөгсдийн тоо 

• Нөлөөлөлд өртөгсдөд мэдээлэл өгөх уулзалтууд болон бусад зөвлөлдөх үйл 
ажиллагааны тоо 

• Газар чөлөөлөлт, нөхөх олговрын олголт ба дэмжлэг туслалцаа үзүүлсэн байдал 

• Орлого, амьжиргааг нөхөн сэргээх үйл ажиллагаа болон эдгээрийн нөлөөлөлд 
өртөгсдөд үзүүлсэн нөлөө 

• Шинээр орлуулан олгосон газар 

• Өргөдөл, гомдлын тоо ба тэдгээрийг барагдуулж шийдвэрлэхэд зарцуулсан 
хугацаа зэрэг орно. 

 

95. Төслийн Сайн дурын үндсэн дээр газраа солих төлөвлөөгөнд хөндлөнгийн, бие даасан 
явцын болон гүйцэтгэлийн үнэлгээг хийх зорилгоор хөндлөнгийн хяналтын үнэлгээг хийх бэ 
энэ хөндлөнгийн хяналт хэрэгжүүлэх этгээд нь газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлтийн үйл 
ажиллагаанд мөн хөндлөнгийн хяналт хийнэ. Хөндлөнгийн хяналтаар: (i) газар чөлөөлөлт, 
нүүлгэн шилжүүлэлтийн үйл ажиллагааны үр нөлөө, нөлөөлөл, зохистой, тогтвортой байдлыг 
үнэлэх; (ii) ) хамгааллын бодлого, зарчим хэрэгжсэн эсэхийг тогтоох; and (iii) цаашдын бодлого 
боловсруулалт, төлөвлөлт хэрэгжилтэнд ашиглах стратегийн асуудлыг тодорхойлж үнэлнэ. 
Энэхүү төслийн газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлтийн үйл ажиллагаанд хяналт хийх 
Хөндлөнгийн Хяналт (ХХ)-ыг УБХЗ авч ажиллуулах бөгөөд төслийн ГЧНШАХ, ТХН, АХБ-д 
тогтмол хугацаанд тайлагнана. 
 
96. ГЧНШТ-ний хэрэгжих хугацаанд хагас жил тутам хөндлөнгийн хяналт хийх бөгөөд түүний 
үр дүнг тухай бүр хагас жилийн тайланд тусган ТУА болон АХБ-нд тайлагнана.  
 
97. Хөндлөнгийн хяналтын зарим гол шалгуур үзүүлэлтүүдэд нь дараах үзүүлэлтүүд орно. 
   Үүнд: 

• Нөлөөлөлд өртөгч айл өрхийн эдийн засгийн нөхцөл байдал, үүний дотор 
хөдөлмөр эрхлэлт, орлого, өрхийн хөрөнгө.  

• Хүнсний аюулгүй байдал, өрхийн хүн ам зүй, амьжиргаа, эрүүл мэндтэй хамаарах 
асуудлаарх эмзэг бүлгийн хүмүүсийн нөхцөл байдал 

• Эмэгтэйчүүд, хүүхэд, өндөр настан, ядуус болон бусад эмзэг бүлэгт үзүүлэх газар 
чөлөөлөлтийн нөлөөлөл.  

• Нөлөөлөлд өртөгч эмзэг бүлгийн өрхүүд үзүүлсэн дэмжлэг туслалцаа ба тэдний 
газар чөлөөлөлтийн дараах нөхцөл байдал. 

• Газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлтийн үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн 
талаарх нөлөөлөлд өртөгсдийн санал бодол. 

• Газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлтийн үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн 
талаарх нөлөөлөлд өртөгсдийн санал бодол. 

• ГЧНШТ-ний хэрэгжилтэнд нөлөөлөлд өртөгсдийн оролцоо, тэднийг хамруулсан  
байдал. 

• Газар хөрөнгийн үнэлгээ, нөхөх олговор, нөхөх олговрын олголтын үр дүнтэй 
болон шударга байдал. 

• Орлого, амьжиргааг нөхөн сэргээх арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүн. 
• Өргөдөл гомдол барагдуулах механизмын үр дүн, шударга байдал. 
• Нөлөөлөлд өртөгсдийн газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлтийн дараах сэтгэл 

ханамжийн түвшин.  
• Нүүлгэн шилжүүлэлтийн санхүүжилтийн асуудал, санхүүгийн аудитын дүн. 
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98. Төслийн газар чөлөөлөлтийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж дууссанаас хойш 1 ба 2 
жилийн дараа төлөвлөгөөний зорилтууд ба үйл ажиллагааг хэрэгжүүлсэн эсэхийг дүгнэх 
зорилгоор ХХ нийгэм, эдийн засгийн суурь судалгаанд үндэслэн гүйцэтгэлийн үнэлгээг хийнэ. 
Хэрэв зорилтууд нь биелүүлээгүй байвал засч залруулахад шаардлагатай арга хэмжээг ХХ-
ын зүгээс санал болгоно. 

X. Төсөв, санхүүжилт 

 
99. Газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлттэй холбоотой бүх зардал, үүний дотор нөхөх 

олговор, нөхөн сэргээх, захиргаа, хяналт шинжилгээний зардлууд нь төслийн төсөв зардлын 
салшгүй хэсгийг бүрдүүлнэ.  ГЧНШТ-д нөхөх олговор, захиргаа болон магадлашгүй зардлыг 
багтаасан зардлын хүснэгтийг төсвийн хэсэгт оруулна. 
 
100. Засгийн газрын хөрөнгөөр УБХЗ-аас ГЧНШТ-ийн хэрэгжилтийн санхүүжилтийг хийнэ. 
УБХЗ нь төслийн үе шат бүрийн газар чөлөөлөлтөд шаардлагатай санхүүжилтийн тухай 
бүрийн хуваарилалтыг хийх үүрэгтэй. Хуваарилалт нь ГЧНШТ-д тодорхойлсон төсвийн 
шаардлагад тулгуурлан хагас жил тутамд хянагдана. 
 
101. ТХН нь нөлөөлөлд өртсөн иргэд, нөхөх олговор хуваарилах албан ёсны гэрээ 
байгуулах үйл явцыг удирдах УБХЗ, НЗДТГ-ын Газрын алба (ГА), болон бусад төрийн 
байгууллагуудтай хамтран ажиллах болно. Засгийн газарт нөлөөлөлд өртсөн иргэдээс 
нөлөөлөлд өртсөн эд хөрөнгийг шилжүүлэх тухай гэрээг байгуулсны дараа ГА гэрээний бүх 
санхүүгийн баримтыг нэгтгэн, УБХЗ-д илгээнэ. УБХЗ нөлөөлөлд өртсөн иргэдэд 
санхүүжилтийг шилжүүлэх ажлыг эхлүүлнэ. ГА болон ТХН-ийн нүүлгэн шилжүүлэлтийн 
мэргэжилтний тусламжтайгаар УБХЗ нь нөлөөлөлд өртсөн иргэдэд нөхөн олговор, дэмжлэг 
туслалцааг олгох үүрэгтэй. 

 
102. Нөхөх олговорын 100%-ийн төлбөрийг гэрээнд гарын үсэг зурснаар эсвэл нөлөөлөлд 
өртсөн иргэдээс Засгийн газарт нөлөөлөлд өртсөн хөрөнгө шилжүүлэх тухай гэрээ 
байгуулснаас хойш 1 сарын дотор олгоно. Нөлөөлөлд өртсөн өрх, ААН, байгууллага нь 
нөхөн төлбөрийг бүрэн авсаны дараа гарын үсэг зурсан гэрээнд заасан хугацаанд чөлөөлнө. 
Нөхөх олговор төлбөр болон дэмжлэг туслалцааг нөлөөлөлд өртсөн иргэдийн банкны данс 
руу шилжүүлнэ. Батлагдсан ГЧНШТ-г хэрэгжүүлээгүй, нөлөөлөлд өртөгсдөд олговол зохих 
нөхөх олговрыг бүрэн төлөөгүй ба бусад дэмжлэг туслалцааг үзүүлээгүй бол Засгийн газраас 
ямар ч газрыг чөлөөлж ТХН-д хүлээлгэн өгөхгүй бөгөөд барилгын ажлыг эхлүүлж болохгүй. 
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Хавсралт 1: Гомдол барагдуулах маягт 

Тус төсөл нь төслийн хэрэгжилттэй холбогдох өргөдөл гомдол, асуулга болон саналыг хүлээн 
авахад бэлэн байна. Гомдол гаргаж буй иргэн, ААН, байгууллага нь нэр, харилцах хаягаа 
бидэнд өгөхийг санал болгож байна. Ингэснээр бид асууж тодруулах болон гомдлын 
шийдвэрлэлтийг эргэж мэдэгдэх боломжтой болох юм.  

Хэрэв Та өөрийн хувийн мэдээллийг өгч байгаа боловч хувийн мэдээллээ нууцлахыг хүсвэл 
ХУВИЙН НУУЦЛАЛЫГ ХАНГАХ гэсэн доорх нүдийг бөглөнө үү. Баярлалаа. 

�Хувийн нууцлалыг хангах 

Гомдлын ангилал  

�Хууль, эрх зүйн � Захиргааны  � Нийгмийн   � Санхүүгийн   � Техникийн   �  Байгаль 
орчны  � Бусад 

Огноо Бүртгэсэн газар:  Төсөл хэрэгжиж буй 
байршил:  

Овог нэр (хэрэв нууц биш бол)  

Гэрийн хаяг 

Дүүрэг/Хороо  

Утас/цахим шуудан:  

Өргөдөл, гомдол санал:  
 
 

 
Хэрэв хавсралт/тэмдэглэл/захидал байгаа бол энд тэмдэглэнэ үү: □ 

 

ЗӨВХӨН АЛБАН ХЭРЭГЦЭЭНД 
Бүртгэж авсан ажилтан: (Өргөдөл гомдлыг бүртгэж авсан ажилтаны нэр гарын үсэг)  

 

Өргөдөл гомдол гаргасан хэлбэр: 
Тэмдэглэл/Захидал  
Цахим шуудан 
Аман хэлбэрээр/Утсаар  
Хянасан ажилтан: (Өргөдөл гомдлыг хянасан ажилтаны нэр, албан тушаал)  

Өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэсэн байдал/арга хэмжээ:  

 

Шийдвэр/арга хэмжээг мэдэгсэн эсэх: □ Тийм □ Үгүй 

Шийдвэр/арга хэмжээг мэдэгсэн хэлбэр:  
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Хавсралт 2: ГЧНШТ-ний агуулга 

ОНОСХШТ-ийн газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлт хийх хэсгүүдэд ГЧНШТ-г боловсруулах 
шаардлагатай.  Сайн дурын бус нүүлгэн шилжүүлснээс үүдэн гарах эрсдэл, нөлөөллийн 
түвшнээс төлөвлөгөөний хэр нарийвчлалтай, хэр иж бүрэн байх нь хамаарна. 
 
A. Товч хураангуй 

Энэ бүлэгт төслийн хамрах хүрээ, судалгааны гол үр дүн, иргэдийн эрх, авах арга хэмжээний 
талаарх зөвлөмж зэргийг товч тусгана. 

 
i. Төслийн цар хүрээ  
ii. Судалгаан гол үр дүн  
iii. Эдлэх эрх  
iv. Зөвлөмж болгож буй үйл ажиллагаа  

 
Б. Төслийн танилцуулга 

Энэ бүлэгт төслийг ерөнхийд нь танилцуулахын зэрэгцээ газар чөлөөлөлт, сайн дурын бус 
нүүлгэн шилжүүлэлт хийх шаардлагатай төслийн бүрэлдэхүүн хэсгийн талаар тайлбарлаж, 
төсөл хэрэгжүүлэх бүс нутгийг тогтооно. Мөн нүүлгэн шилжүүлэлтээс зайлсхийх, эсвэл цар 
хүрээг нь багасгах боломжит хувилбарыг танилцуулна. Тоон үзүүлэлт бүхий хүснэгт гаргаж, 
эцэслэн гаргасан шийдвэрийн үндэслэлийг тайлбарлана. 
 

i. Ерөнхий танилцуулга  
ii. Төслийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд  
iii. Төсөл хэрэгжих талбар 
iv. Боломжит хувилбарууд 

 
В. Газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлтийн хамрах хүрээ 

Энэ бүлэгт төслийн хүрээнд гарах магадлалтай нөлөөлөл, эрсдэлийг авч үзэн, төслийн 
бүрэлдэхүүн хэсэг, эсвэл үйл ажиллагааны нөлөөллийн бүсийг газрын зураг дээр тэмдэглэн 
оруулна. Газар чөлөөлөх ажлын хамрах хүрээг тогтоож (газрын зураг дээр үзүүлнэ), энэ нь 
хөрөнгө оруулалтын үндсэн төслийн хувьд ямар ач холбогдолтой болохыг тайлбарлана. Мөн 
өмч хөрөнгө, оршин суух газраа алдсаны улмаас гарах гол үр дагаврыг нэгтгэн дүгнэнэ. 
Чөлөөлөх шаардлагатай нийтийн өмч хөрөнгө, баялаг нөөцийн талаарх дэлгэрэнгүй 
мэдээллийг тус тус оруулна. 
 
 
Г. Нийгэм эдийн засгийн талаарх мэдээлэл 

Энэ бүлэгт жендер, эмзэг байдал ба нийгмийн бусад бүлэг тус бүрийн тухай мэдээ мэдээлэл 
бүхий нийгэмд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, хүн амын тооллогын судалгаа, бусад судалгааны 
үр дүнг тоймлон харуулна. Үүнд: нөлөөлөлд өртөж болохуйц иргэд, бүлгийг тогтоон 
тодорхойлж, тоог нь гаргана; нийгэм, соёл, эдийн засгийн үзүүлэлтийг үндэслэн газар, өмч 
хөрөнгөө сайн дурын бус үндсэн дээр чөлөөлсөнөөр иргэд, орон нутагт тусах нөлөөллийг 
тодорхойлно; ядуу иргэд, нутгийн уугуул, эсвэл үндэстний цөөнхөд тусах төслийн нөлөөллийн 
талаар авч үзнэ; нүүлгэн шилжүүлэлтийн нөлөөллийг тодорхойлж, жендер, эмэгтэйчүүдийн 
нийгэм эдийн засгийн байдал, тэдэнд ирэх нөлөөлөл, хэрэгцээ шаардлагыг тогтооно. 

 
Д. Мэдээллийн ил тод байдал ба зөвлөлдөх үйл явц, иргэдийн оролцоо 
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Энэ бүлэгт төсөлд оролцогч талууд, тэр дундаа оролцогч гол талыг тодорхойлно. төслийн үе 
шат тус бүрт иргэдтэй зөвлөлдөх, тэднийг төслийн үйл ажиллагаанд татан оролцуулах 
механизмыг танилцуулна. Төслийн төлөвлөлт, бэлтгэл ажилд оролцогч талуудыг татан 
оролцуулахын тулд төслийн тухай болон нүүлгэн шилжүүлэлтийн тухай мэдээллийг түгээхэд 
чиглэсэн үйл ажиллагааны талаар тайлбарлана. Нөлөөлөлд өртсөн иргэд болон төсөл 
хэрэгжих нутгийн байгууллагуудтай хийсэн зөвлөлдөх уулзалтын үр дүнг нэгтгэн, гарсан 
санал, зөвлөмжийг нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөөнд хэрхэн тусгасан талаар 
тайлбарлана. Нөлөөлөлд өртсөн иргэдэд нүүлгэн шилжүүлэх төлөвлөгөөний эхний 
хувилбарыг танилцуулахдаа цаашид гарах нэмэлт төлөвлөгөөг танилцуулах зохицуулалтын 
асуудлыг мөн тусгана. Төслийн хэрэгжилтийн туршид олон нийтэд төлөвлөгөөтэйгээр 
мэдээлэл түгээх арга хэмжээ (мэдээллийн төрөл, түгээх арга мөн орно) болон нөлөөлөлд 
өртсөн иргэдтэй хийх зөвлөлдөх уулзалтын үйл явцыг танилцуулна. 

 
Е. Гомдол барагдуулах механизм 

Энэ бүлэгт нөлөөлөлд өртсөн иргэдийн санал гомдлыг хүлээн авах, зохих журмын дагуу 
хэрхэн шийдэх механизмын талаар тайлбарлана. Энэхүү горим журам нь нөлөөлөлд өртсөн 
иргэдэд хэр нээлттэй, хүртээмжтэй байх, жендерийн асуудлыг яаж тусгасан талаар 
тайлбарлана. 
 

Ё. Хууль, эрх зүйн хүрээ 

Энэ бүлэгт: 
(i) төслийн үйл ажиллагааг зохицуулж байгаа үндэсний болон орон нутгийн хууль 

тогтоомж, дүрэм журам болон АХБ-ны бодлогын шаардлагын хоорондох ялгааг 
тодорхойлж, түүнийг хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар тайлбарлана. 

(ii) нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртсөн бүх бүлгийн иргэдийн өмнө төсөл гүйцэтгэгч 
байгууллагын зүгээс бодлогын болон хуулийн дагуу хүлээх үүрэг хариуцлагыг 
тодорхойлно. 

(iii) өмч хөрөнгө, орлого, амьжиргааны өртөг болон тэдгээрт олгох нөхөн олговрын хувь 
хэмжээг тогтооход ашиглах зарчим, аргачлалыг тоймлон харуулж,  

(iv) нөхөн олговор, туслалцаа авахад тавигдах шалгуурыг тогтоож, хэзээ, хэрхэн нөхөн 
олговор, туслалцааг олгох талаар тайлбарлана. 

(v) газар чөлөөлөх горимыг тодорхойлж, түүний гол нөхцөл шаардлагыг хангах хуваарийг 
бэлтгэнэ. 

 
Ж. Туслалцаа авах эрх, дэмжлэг тусламж, төслийн үр шим 

Энэ бүлэгт: 
(i) нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртсөн иргэдийн туслалцаа авах эрх, боломжийг тодруулан, 

нүүлгэн шилжүүлэх явцад үзүүлэх туслалцааны талаар тусгана (эдгээрийг хүснэгтээр 
харуулсан байна). 

(ii) эмзэг бүлгийн иргэд, тухайлбал эмэгтэйчүүд болон бусад тусгай бүлгийн иргэдэд 
үзүүлэх бүх төрлийн тусламж дэмжлэгийг тодорхой заана. 

(iii) төслийн хүрээнд буй болох хөгжлийн үр шимээс нөлөөлөлд өртсөн иргэд хүртэх 
боломжийг тоймлон харуулна. 

 
З. Орон байр, суурин газрыг нүүлгэн шилжүүлэх 

Энэ бүлэгт: 
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(i) орон байр, бусад объектыг нүүлгэн шилжүүлэх хувилбар буюу орлуулах орон байр, 
бэлэн мөнгөний нөхөн олговор, эсвэл өөрөө сонгох хувилбарын талаар тайлбарлана. 
(Жендерийн асуудлыг тусгаж, эмзэг бүлгийн иргэдэд үзүүлэх дэмжлэгийг 
тодорхойлно). 

(ii) Нүүлгэн шилжүүлэхээр санал болгосон газрын хувилбарууд, нутгийн иргэдтэй хийсэн 
зөвлөлдөх уулзалт, газрын сонголт хийсэн үндэслэлийг байршил, байгаль орчинд 
нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, хөгжлийн хэрэгцээ шаардлагын талаарх мэдээллийн хамт 
тайлбарлана. 

(iii) талбай бэлтгэх, шилжүүлэх ажлын хуваарийг гаргана. 
(iv) нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртсөн иргэдийн газар эзэмших эрхийг шилжүүлэн олгох хууль 

эрх зүйн зохицуулалт хийсэн талаар тайлбарлана. 
(v) нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртсөн иргэдэд шилжих, шинэ газар суурьшихад нь туслалцаа 

үзүүлэх арга хэмжээг тоймлон харуулна. 
(vi) дэд бүтцээр хангах төлөвлөгөөг тайлбарлана. 
(vii) шинээр нүүж очсон иргэдийг тухайн нутгийн хүмүүстэй нийлүүлэн нэгтгэх асуудлыг 

хэрхэн зохицуулах талаар тайлбарлана. 
 
И. Орлогыг нөхөн сэргээх 

Энэ бүлэгт: 
(i) амьжиргааны эрсдэлийг тодорхойлж, хүн ам зүйн мэдээлэл болон амьжиргааны эх 

үүсвэр дээр үндэслэн бүрэлдэхүүн хэсгээр нь задлан харуулсан хүснэгтийг бэлтгэнэ. 
(ii) орлогыг нөхөн сэргээх хөтөлбөрийг, тухайлбал нөхөн сэргээх олон хувилбарыг 

(төслийн үр шимийг хүртээх, орлогын хуваарилалт, газар зэрэг үл хөдлөх хөрөнгийн 
хувь нийлүүлэгч болгох, нийгмийн хамгаалал болон тогтвортой байдлын талаар 
хэлэлцэх гэх мэт) танилцуулна. 

(iii) нийгмийн даатгал болон төслийн тусгай сангаар дамжуулан нийгмийн хамгаалалд 
хамруулах арга хэмжээг тоймлон харуулна. 

(iv) эмзэг бүлгүүдэд дэмжлэг үзүүлэх тусгай арга хэмжээг тайлбарлана. 
(v) жендерын асуудлыг оруулна, мөн сургалтын хөтөлбөрийг тусгана. 

 
И. Нүүлгэн шилжүүлэх төсөв, санхүүжилтийн төлөвлөгөө 

Энэ бүлэгт: 
(i) нүүлгэн шилжүүлэх нэгж, ажилчдын сургалт, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, зээлийн 

хэрэгжилтийн явцад нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөөг боловсруулах зэрэг нүүлгэн 
шилжүүлэлттэй холбогдох бүх үйл ажиллагааны нарийвчилсан төсвийг зүйл тус 
бүрээр нь задлан гаргана. 

(ii) хөрөнгийн урсгалыг тодорхойлно (нүүлгэн шилжүүлэлтийн жилийн төсвөөр төсвийн 
дагуу зарцуулагдахаар тусгагдсан гол үйл ажиллагааны зардлыг харуулах ёстой). 

(iii) өмч хөрөнгө болон мөнгөний магадлашгүй зардлыг тусгасан нөхөн олговрын болон 
бусад зардлын тооцоо (бодит ба урьдчилан тооцоолоогүй зардал), үүнээс гадна 
нүүлгэн шилжүүлэлтийн тооцоог хийсэн үндэслэлийг тайлбарлана. 

(iv) нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөөний төсвийн санхүүжилтийн эх үүсвэрийн тухай 
мэдээллийг агуулна. 

 
К. Бүтэц, зохион байгуулалт 

Энэ бүлэгт: 
(i) нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх механизм, бүтэц зохион 

байгуулалтаар оногдох үүрэг хариуцлагын талаар тайлбарлана. 
(ii) байгууллагын чадавх бэхжүүлэх хөтөлбөр, шаардлагатай бол авч болох техникийн 

туслалцааны талаар тайлбарлана. 
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(iii) нүүлгэн шилжүүлэлтийг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх явцад хэрвээ төрийн бус байгууллага 
оролцсон бол тэрхүү байгууллагын болон нөлөөлөлд өртсөн иргэдийг төлөөлөх 
байгууллагын үүрэг ролийг тайлбарлана. 

(iv) нүүлгэн шилжүүлэлтийн ажлыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх явцад эмэгтэйчүүдийн бүлгийг 
хэрхэн татан оролцуулах тухай тайлбарлана. 

 
Л. Ажлын гүйцэтгэлийн хуваарь 

Энэ бүлэгт нүүлгэн шилжүүлэлт болон нөхөн сэргээлттэй холбоотой бүх гол үйл ажиллагааг 
гүйцэтгэх дэлгэрэнгүй, тодорхой заасан хугацаатай хуваарь багтана. Гүйцэтгэлийн хуваарьт 
төслийн барилгын ажлын хуваарьтай цаг хугацааны хувьд нийцүүлсэн нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн үйл ажиллагааны бүх талыг тусгаж, газар чөлөөлөх үйл явц болон хугацааг 
заасан байх ёстой. 
 
М. Хяналт, тайлан 

Энэ бүлэгт нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хянах, үнэлэхэд 
тохиромжтой механизм, шалгуур үзүүлэлтийн талаар тусгана. Түүнчлэн нөлөөлөлд өртсөн 
иргэдийг төслийн хяналтын ажилд татан оролцуулах зохицуулалтын талаар тусгана. Мөн 
тайлагнах журмыг оруулна. 




