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Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар боловсруулав. 
 
 
 
 
 
 
Нүүлгэн шилжүүлэлтийн хүрээ нь төслийн зээлдэгчийн бэлтгэсэн баримт бичиг юм. 
Энэхүү баримт бичиг нь АXБ-ны захирлуудын зөвлөл, Удирдлага эсвэл ажилтнуудын 
үзэл санааг заавал илэрхийлэх шаардлагагүй бөгөөд урьдчилсан шинжтэй байж болно. 
Та уг сайтын "Хэрэглэх нөхцөл" хэсэгт анхаарлаа хандуулна уу. 
 
Аливаа улс оронтой хамтран хэрэгжүүлэх түншлэлийн стратегийг боловсруулж, 
төслийг санхүүжүүлэхдээ, эсвэл энэхүү баримт бичигт тодорхой нэг газар нутаг, газар 
зүйн бүсийг онцлон дурдахдаа Азийн Хөгжлийн Банк нь тухайн газар нутаг, эсвэл бүс 
нутгийн хууль эрх зүйн болоод бусад статусыг ямар нэг хэлбэрээр хөндөх зорилго 
агуулаагүй болно.  
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1. Төслийн товч мэдээлэл 
 
1. Улаанбаатар хотын гэр хороололд Чингэлтэйн замын чиглэлд тээврийн 
үйлчилгээний хүртээмж, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдал, чанарыг дээшлүүлэх 
загварыг туршихад Гэр хорооллын тээврийн үйлчилгээг сайжруулах төслийн зорилго 
оршино. Үүнийг дараахь гурван зорилтоор дамжуулан хэрэгжүүлнэ, үүнд: (i) Чингэлтэйн 
замын чиглэлд нийтийн тээврийн үйлчилгээний хүртээмж болон байгууламжийг сайжруулах; 
(ii) явган зорчигчийн аюулгүй ажиллагаа хангах байгууламж, аюулгүй ажиллагааны 
талаархи гэр хорооллын иргэдийн ойлголт мэдлэгийг дээшлүүлэх; (iii) Оршин суугчдад 
түшиглэсэн нөлөөллөөр дамжуулан дадал, зан үйлийг өөрчлөх, олон нийтийн оролцоог 
өргөжүүлэх. Төсөлд ядуурлыг бууруулах, нийгмийн оролцоог хангах, жендерийн 
мэдрэмжтэй агуулгууд тусгагдсан. Төслийн шууд үр дүнг гэр хорооллын хоёр хорооны 
23,644 хүн, үүний дотор 12,104 эмэгтэй, 7,336 хүүхэд, хөгжлийн бэрхшээлтэй 454 хүн 
хүртэнэ. Зам тээврийн хөдөлгөөний аюулгүй ажиллагааг дээшлүүлэх, нийтийн тээврийн 
үйлчилгээний хүртээмж, чанарыг сайжруулах, авто замын аюулгүй ажиллагааг сайжруулах 
чиглэлээр Улаанбаатар хотын замын бусад хэсгүүдэд хэрэгжүүлэх боломжтой 
шийдлүүдийг туршсанаар төсөл илүү эргэн хүрээнд нөлөөллөө үзүүлнэ. Засгийн газраас 
гэр хорооллын бусад хэсгүүдэд хэрэгжүүлэх боломжтой байдлаар туршилтын төслийн 
төсөллөлтийг хийсэн болно. Хэрэглэгчийн оролцоог сайжруулах хүн төвтэй төсөллөлт 
(ХТТ)-ийн аргачлалыг төслийн үзэл баримтлалын төсөллөлтөд ашигласан бөгөөд 
нарийвчилсан зураг төсөл болон хэрэгжилтийн явцад үүнийг хадгална.1 
 
2. Төслөөр Чингэлтэй хороололд нийтийн тээврийн үйлчилгээний хүртээмж, аюулгүй 
ажиллагаа, аюулгүй байдал, чанарыг дээшлүүлэх загварыг туршина. Төсөл дэх олон 
нийтийн эзний ёсоор хандах өөриймсөг хандлага, дэмжлэгийг урт удаан хугацаанд хангах 
зорилгоор төсөлд олон нийтийн идэвхтэй оролцоог хангана. Төслийн нөлөөллөөр 
хэрэглэгчдийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн аюулгүй, тав тухтай тээврийн үйлчилгээний 
хүртээмж сайжирна 2 . Төслийн үр нөлөөгөөр гэр хорооллын иргэдэд үзүүлэх нийтийн 
тээврийн үйлчилгээний чанар, аюулгүй ажиллагаа, хүртээмжийг сайжруулах загварыг 
туршина.  
 
 
2. Үр дүн ба гол үйл ажиллагаа 
 
3. Үр дүн 1: Чингэлтэйн замын чиглэлд нийтийн тээврийн хүртээмж, байгууламж, 
үйлчилгээ сайжирна.  
Хүртээмжтэй төлөвлөлтийн зарчмаар төсөллөгдсөн 3  аюулгүй, хүртээмжтэй автобусны 
зогсоол, явган зорчигчийн хэсэг, болон хүрээлэн буй орчны төсөллөлтөөр дамжуулан гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх зарчмыг4 тус тус Чингэлтэйд туршилтаар хэрэгжүүлнэ. Үүнд 
дэд бүтцийг дараахь байдлаар сайжруулна: (i) 4 автобусны зогсоол, жолоочийн амрах хэсэг, 

                                                           
1 Хүн төвтэй төсөллөлт гэж төсөллөх, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төвд төслийн үр өгөөжийг хүртэгсэд 
болон гол оролцогч талуудыг тавьсан төсөөлөлт, удирдлагын хүрээг хэлнэ.   
2 AХБ. 2018. Стратеги 2030: Ази, Номхон Далайн бүсэд хөгжил цэцэглэл, хүртээмж, дасан зохицол, 
тогтвортой байдлыг цогцлоох нь. Maнила хот. 
3 Хүртээмжтэй төсөллөлт гэж нэн ялангуяа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хэрэгцээг харгалзан үзсэн 
төсөллөлтийн үйл явцыг хэлнэ. 
4 Хүрээлэн буй орчны төсөллөлтөөр дамжуулан гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх (CPTED) гэдэг нь хотын 
тухайн орчны төлөвлөлт, технологийн хэрэглээ зэргээр дамжуулан гэмт үйлдлээс сэргийлэх, таслан зогсоох 
аргачлал бөгөөд олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, хууль сахиулах байгууллагуудын идэвх 
санааччлагаар хэрэгжиж буй арга юм. 
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зорчигчийн хүлээх талбай, цагдаагийн пост, эко-жорлон5 бүхий автобусны эцсийн буудлын 
битүү зогсоолыг байгуулна; (ii) явган хүний аюулгүй байдлыг хангасан, хүртээмжтэй 0.8 км-
ээс доошгүй замыг сайжруулна6; (iii) төслийн хүрээнд туршилтанд хамрагдах замын дагуух 
автобусны 14 зогсоол дээр харагдахуйц, хүртээмжтэй мэдээллийн самбар, орчны 
гэрэлтүүлэг бүхий автобусны саравчийг суурилуулна 7 ; (iv) ГХХХОДХ төслийн хүрээнд 
байгуулагдах хүүхдийн цэцэрлэг болон бизнес инкубаторын хажууд автобусны битүү 
буудлыг байгуулна.8 (v) Автобусны буудлууд дээр ирж буй автобусны чиглэлийг зарлах 
чанга яригч суурилуулна; (vi) Намхан шалтай автобус, автобусны чиглэлийг зарлах чанга 
яригч бүхий автобусны хүртээмжтэй үйлчилгээг төслийн зам дагууд туршилтаар 
хэрэгжүүлнэ. Дэд бүтцийг сайжруулах арга хэмжээг дагалдах техникийн туслалцааны 
хүрээнд  хэрэгжүүлэх мэдээлэл холбооны технологийн дэвшилтэт шийдлийг ашигласан 
автобусны мэдээллийн үйлчилгээ, үйлчлүүлэгчдийн санал хүсэлтийг авах эргэх холбооны 
механизмыг турших, чадавхийг бэхжүүүлэх арга хэмжээтэй хослуулан хэрэгжүүлнэ.  
 
4. Үр дүн 2: Чингэлтэйн зам дагууд явган зорчигчдын аюулгүй ажиллагааг хангах 
байгууламж сайжирч, аюулгүй ажиллагааны талаархи оршин суугчдын мэдлэг, 
мэдээлэл дээшилнэ. Төсөлд хамрагдах Чингэлтэйн замын дагууд явган зорчигчдын  
замын хөдөлгөөний аюулгүй ажиллагааг хангахад чиглэсэн дэд бүтэц, технологи, чадавхийг 
бэхжүүлэх, боловсролын үйл ажиллагаа энэхүү үр дүнд хамрагдана. Үүнд дараахь үйл 
ажиллагаа багтана:  (i) төслийн замын дагууд явган зорчигчдын аюулгүй ажиллагааны 
түвшинг 3 од буюу түүнээс дээш зэрэглэлд хүргэх үүднээс эрсдэл өндөртэй хэсгүүдэд 
хөдөлгөөний хурдыг бууруулах, явган зорчигчдын аюулгүй ажиллагааг хангах дэд бүтцийн 
арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэх (зүүлт тайлбар Error! Bookmark not defined.); (ii) явган 
зорчигч болон зам  тээврийн хөдөлгөөний аюулгүй ажиллагааг камерын хяналтын систем 
(CCTV), дуут дохиолол бүхий явган гарцууд зэрэг технологийн шийдлүүдийг ашиглах; (iii) 
хууль дүрмийг сахиулах ерөнхий ба тусгайлсан зарчмуудад үндэслэсэн зам тээврийн хэв 
журмыг сахиулах чадавхийг бэхжүүлэх цогц хөтөлбөр; (iv) төслийн үйл ажиллагааны үр дүнг 
дээшлүүлэх, аюулгүй ажиллагааны үр өгөөжийг сайжруулах үүднээс олон нийтийн дадал 
зан үйлийг өөрчлөх нөлөөллийн арга хэмжээнүүд, үүний дотор олон нийтийн мэдлэг 
ойлголтыг дээшлүүлэх кампанит ажлууд болон хэрэгжилтийг хангуулах болон боловсролын 
дэмжих үйл ажиллагааууд;9 (v) замын хөдөлгөөний аюулгүй ажиллагаатай холбоотой хууль 
тогтоомж, торгууль шийтгэлийн тогтолцоог нягтлан судлах, зөвлөмж боловсруулах.  
 
5. Үр дүн 3: Олон нийтийн оролцоонд түшиглэн дадал, зан үйлийг өөрчлөх, олон 
нийтийн оролцоог дээшлүүлэх. Дараах арга хэмжээнүүдээр дамжуулан нийтийн 
тээврийн хөгжил болон төслийн зам дагуух хангахад олон нийтийн оролцоо, тэдний аюулгүй 
ажиллагааг дээшлүүлэх, төслийн зам дагууд баригдах нийтийн тээврийн болон явган 
зорчигчийн дэд бүтцэд эзний ёсоор хандах хандлагыг төлөвшүүлэхэд энэхүү үр дүн 

                                                           
5 Төсөлд хамрагдах чиглэлийн эцсийн буудалд цэвэр, бохир усны шугам сүлжээ байхгүй тул лагийг задалдаг 
эко-жорлон байгуулахаар санал болгов. 
6 Явган зорчигийн замын дутуу байгаа 1.0 км орчим замыг Чингэлтэй дүүргийн захиргаа 2019 онд барихаар 
төлөвлөсөн. Явган зорчигч болон дугуйн зам хосолсон уг замыг барихад аливаа газар чөлөөлөлт, нүүлгэн 
шилжүүлэлт хийгдэхгүй.  
7 Чингэлтэйн чиглэлийн автобусны нийт 18 буудлаас хоёр нь шинэчлэгдсэн.  
8  240 ортой хүүхдийн цэцэрлэг, нэг удаад 300 хүнд үйлчлэх бизнес инкубаторыг төсөллөсөн.  
9 Кампанит ажилд зан үйлийг өөрчлөх нөлөөллийн арга хэмжээнүүд (тухайлбал: авто замыг авулгүй хөндлөн 
гарах дадал зан үйл) болон эрсдлийн онцгой хүчин зүйлс (согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодох, хурд 
хэтрүүлэх, суудлын бүсний хэрэглээ, хүүхдийг зориулалтын суудалд суулган тээвэрлэх)-ийг хамруулна. 
Боловсрол мэдлэг олгох үйл ажиллагааг төслийн замын дагуух сургуулиуд дээр хэрэгжүүлэх бөгөөд төслийн 
шинэ байгууламжуудыг ашиглах дадалд чиглэгдэнэ. 
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чиглэгдэнэ. Үүнд: (i) олон нийтийн зөвлөлийг байгуулах; 10  (ii) нийтийн тээвэр дотор 
үйлдэгдэх халдлага, хүчирхийллийг бууруулахд чиглэсэн олон нийтийн төсөллөлт, 
оролцоотой арга хэмжээ; (iii) төсөлд эзний хандлагагыг бий болгох, сайжрулах, 
төлөвшүүлэх сайжруулах олон нийтийн оролцоотой санаачлагууд; (iv) дадал, зан үйлийг 
өөрчлөх нөлөөллийн арга хэмжээнүүд, үүний дотор автобусны жолооч, зорчигчдын ёс зүйг 
сурталчлах, албан бус такси үйлчилгээ эрхлэгч жолооч нарын ёс зүйг дээшлүүлэхэд тухайн 
жолооч нар болон холбоодыг оролцуулах; (v) төсөл хэрэгжихээс өмнө болон хэрэгжсэний 
дараа гарсан өөрчлөлтийг видеогоор баримтжуулах. Дээрх iv болон v-д заасан арга хэмжээг 
төслийг дагалдах техникийн туслалцаагаар хэрэгжүүлэх. 

                                                           
10 Төсөлд олон нийтийн дэмжлэгийг авах, төсөлд эзний ёсоор хандах хандлагыг дэмжих үүднээс төслийн 
хэрэгжилтийн эхний шатанд ТУА байгуулна. Харилцаа ба ороцооны стратегийг үзнэ үү. (Хавсралт 2-т 
оруулсан холбоосуудын жагсаалтаас нэвтрэх боломжтой.). 
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CURRENCY EQUIVALENTS  
(2019 оны 6 дугаар сарын 10-ны байдлаар)  

Валютын нэгж – Монгол төгрөг (төг)  

1.00 төг =0.000375956 ам.дол.  

1.00 ам дол. = 2,659.89 төг  

 
ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ТАЙЛБАР 
 

АХБ   Азийн хөгжлийн банк 

НӨӨ   Нөлөөлөлд өртсөн өрх 

НӨИ   Нөлөөлөлд өртсөн иргэд 

ГБ   Гүйцэтгэх байгууллага 

Өрх   Өрх 

ХЭГ   Хашааны эдэлбэр газар  

ЗДТГ   Засаг даргын тамгын газар 

ГЧНШ   Газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлт 

ГЧХ    Нийслэлийн Газрын албаны Газар чөлөөлөх хэлтэс 

ТББ   Төрийн бус байгууллага 

НЭЗС   Нийгэм-эдийн засгийн судалгаа  

ННТҮГ  Нийслэлийн нийтийн тээврийн үйлчилгээний газар 

УБСКК  Улаанбаатар Смарт карт компани 

УБГХХХОДХ  Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө  

оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр 

ХБББ   Хамгааллын бодлогын баримт бичиг 
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A. ТӨСЛИЙН НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭЛТИЙН ХҮРЭЭ  
 
1. Төслийн хүрээнд хийгдэх барилгын ажилууд одоо байгаа автобусны буудлууд болон 
явган зорчигчийн замын хүрээнд хийгдэх тул аливаа газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлт 
хийх шаардлагагүй болохыг төслийн шаардлагатай урьдчилсан үнэлгээгээр тогтоосон. 
Инженерийн зураг төслийг боловсруулахдаа аливаа газар чөлөөлөлт, нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн нөлөөллөөс зайлсхийх зарчмыг баримталсан. АХБ-ны хамгааллын 
шаардлагуудын талаар ГБ болон ХБ-д мэдээлсэн бөгөөд аливаа нүүлгэн шилжүүлэлтээс 
зайлсхийхээ тус байгууллагууд мэдэгдсэн. Газар чөлөөлөлтөд хүргэх аливаа автобусны  
буудал болон явган замыг энэхүү буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэхгүй хэдий 
ч төслийн барилгын ажлын явцад зарим түр зуурын нөлөөлөл (тухайлбал, барилга 
байгууламж өртөх, газрыг түр ашглах) гарч болзошгүй. Төсөл хэрэгжих явцад урьдчилж 
тооцоогүй нөлөөлөл үүсэх тохиолдолд зориулж энэхүү Нүүлгэн шилжүүлэлтийн хүрээг 
боловсруулав.  
 

1. Хууль эрх зүйн орчин ба АХБ-ны Хамгааллын бодлогын баримт бичиг  
 
2. Монгол Улсын хууль.  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 гэж заасан. 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. Газар чөлөөлөлт, нүүлгэн 
шилжүүлэлт (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.  
 
3. Албадан нүүлгэн шилжүүлэлтэд АХБ-наас тавьдаг шаардлага.  АХБ-ны 
Хамгааллын бодлогын баримт бичиг 2009-т АХБ-ны дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлж буй 
төслүүдэд зээлдэгч/захиалагчийн дагаж мөрдөх ёстой хүн амыг албадан нүүлгэн 
шилжүүлэхтэй холбоотой хамгааллын шаардлагыг тусгасан байдаг. Хамгааллын бодлогын 
гол зорилго нь: “албадан нүүлгэн шилжүүлэхээс боломжтой тухай бүр зайлсхийх; төслийн 
болон төлөвлөлтийн өөр хувилбар сонгох замаар албадан нүүлгэн шилжүүлэх үйл явцыг 
багасгах; нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртсөн иргэдийн амьжиргааг сайжруулах, наанадаж 
төслийн өмнөх үеийн түвшинд хүртэл нөхөн сэргээх; нүүлгэн шилжүүлэлтэнд өртсөн 
эмзэг бүлгийн иргэдийн амьжиргааны түвшинг сайжруулахад” оршино.  
 
 
4. АХБ-ны албадан нүүлгэн шилжүүлэлтийн хамгааллын шаардлагад хууль ёсоор 
эзэмшиж байсан газраа бүхэлд нь, эсвэл хэсэгчлэн алдсан иргэд болон хуулиар хүлээн 
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зөвшөөрөгдсөн хуулийн нэхэмжлэлтэй газар дахь бүх иргэдийг эрх бүхий гэж тооцно гэж 
заасан. Газар өмчлөх хуулийн эрхгүй, хуулиар хүлээн зөвшөөрөгдсөн нэхэмжлэл гаргах 
эрхгүй боловч тухайн газар, түүн дээрх барилга байгууламжид эрхийг тасалбар болгохоор 
зарласан өдрөөс өмнө оршин сууж байсан иргэдийг нөхөх олговор болон нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн  дэмжлэгт хамруулна. 

 
5. Албадан нүүлгэн шилжүүлэлтэд баримтлах АХБ-ны зарчимд нүүлгэн шилжүүлэлтэд 
өртсөн этгээдэд үзүүлэх нөхөх олговор болон дэмжлэгийг заасан бөгөөд үүний дотор 
өртсөн газар болон барилга байгууламжийг зохистой, бүрэн хэмжээнд орлуулан олгох, 
эсвэл олгох нөхөх олговрыг элэгдэл хорогдлын зардал, хэлцлийн зардал, хуримтлагдсан 
хүүг суутгалгүй бүрэн хэмжээгээр олгох, шилжилтийн үеийн ба нөхөн сэргээлтийн зардал 
болон бусад холбогдох зардлыг бүрэн хэмжээгээр олгох; эн тэргүүнд өөр газар олгох 
(мөнгөн бус) бодлогыг барих; дүйцэхүйц хэмжээний ажлын байр/үйлдвэрлэлийн бүтээмж 
өгөхүйц, нийгмийн дэд бүтэц болон нийтийн үйлчилгээгээр хангагдах боломжтой өөр газарт 
шилжин суурьших болон сайжруулсан орон сууцаар хангагдахад нь дэмжлэг үзүүлэх, 
шилжилтийн болон бүтээн байгуулалтын дэмжлэг туслалцаа үзүүлэхээр заасан. Эдийн 
засгийн нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртсөн иргэдэд алдсан орлогод нь нөхөх олговрыг олгохоос 
гадна амьжиргааны эх үүсвэр болон амьдралын түвшингээ сэргээх, боложтой тухай бүр 
сайжруулахад нь дэмжлэг үзүүлнэ.  
 
6. Бодлогын хийдэлд хийсэн үнэлгээ. Монгол Улсын хууль тогтоомж болон АХБ-ны 
албадан нүүлгэн шилжүүлэлтийн хамгааллын бодлогын баримт бичгийг харьцуулан үзэхэд 
хэд хэдэн зөрүүтэй талууд байна. Монгол Улсын холбогдох хууль, практикийн дагуу: (i) 
газар өмчлөх албан ёсны эрхгүй (газар эзэмших, өмчлөх эрхийн гэрчилгээгүй) эзэмшигчид, 
үүний дотор газар болон барилга байгууламжийг түрээслэгч  нөхөх олговор, нөхөн сэргээх 
дэмжлэгт хамрагдах эрх зүйн орчин бүрдээгүй; (ii) газар чөлөөлөлт хийсэн туршлагуудаас 
харахад иргэдийн орлого болон амьжиргааг нөхөн сэргээж өгдөггүй; (iii) нөхөх олговорт 
хэлцлийн хөлсийг оруулдаггүй; (iv) маргааныг засаг дарга болон шүүхээр 
шийдвэрлүүлэхээс өмнө иргэдээс ирсэн гомдол, саналыг төслийн хүрээнд дотооддоо 
шийдвэрлэх механизм байхгүй; (v) иргэд, олон нийттэй зөвшилцөх, мэдээлэл өгөх ажил 
хэвшил болоогүй; (vi) эрхийг тасалбар болгох өдрийг зарладаггүй; (vii) газар чөлөөлөлттэй 
холбоотой ажлыг бүрэн дуусгасны дараа барилгын ажлыг эхлүүлэх хязгаарлалт тавьдаггүй, 
(viii) ГЧНШТ боловсруулах шаардлагагүй, газар чөлөөлөлтийн үйл ажиллагааг хянаж 
үнэлгээ хийдэггүй байна. 
 
7. Барилга байгууламжийг буулгах болон түр нөлөөлөлтэй холбоотой Монгол Улсын 
хууль тогтоомжийн заалтууд, практикууд, тэдгээр нь АХБ-ны ХБББ-тай хэрхэн нийцэж эсвэл 
зөрчилдөж буй эсэхийг дараахь хүснэгтэд тоймлон харуулав. 
 
Хүснэгт 3 Монгол Улсын үндэсний хууль тогтоомж ба АХБ-ны ХБББ 2009-д хийсэн 
харьцуулалт, хийдлийг арилгах арга хэмжээ  

 
АХБ-ны ХБББ Хууль тогтоомжийн заалт ба 

бодит байдал 
Хийдлийг арилгах 

арга хэмжээ 
Тайлбар 

Бодлогын зарчим 1: 
Төслийн эхний шатанд 
албадан нүүлгэн 
шилжүүлэх үйл явцын 
өмнөх, одоо болон 
ирээдүйн нөлөөлөл, 
эрсдэлийг урьдчилан 
илрүүлэх. Нүүлгэн 

Газрын алба нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн нөлөөлөлд 
үнэлгээ хийдэг боловч өмнөх 
нөлөөллийг үүнд 
хамруулдаггүй.  
 
 

Төсөл/нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн 
төлөвлөлт, албадан 
нүүлгэн 
шилжүүлэлтийг 
илрүүлэх,    тооллого 
хийхдээ газрын 
гэрчилгээтэй, 

Төсөлд бэлтгэх 
явцад илрүүлэг, 
шаардлагатай 
судалгаа 
хийгдсэн. Энэ 
хүрээнд газар 
чөлөөлөлтийн 
өмнөх 
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АХБ-ны ХБББ Хууль тогтоомжийн заалт ба 
бодит байдал 

Хийдлийг арилгах 
арга хэмжээ 

Тайлбар 

шилжүүлэлтэд өртсөн 
иргэдийн судалгаа/ 
тооллого хийх, үүний 
дотор нүүлгэн 
шилжүүлсний  улмаас 
бий болох нөлөөлөл, 
эрсдэлтэй холбоотой 
үүсэх жендерийн 
асуудлыг судлах 
замаар нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн 
төлөвлөлтийн хамрах 
хүрээг тодорхойлох.  

гэрчилгээгүй 
өрхүүдийг аль  
алиныг хамруулах, 
жендерийн дүн 
шинжилгээ хийнэ.  
 
 

тохиолдлуудад 
судалгаа 
хийсэн.   
 
Төслийн 
нөлөөлөлд 
өртөх 
иргэд/өрхүүд 
байхгүй. 
Дотоодын 
санхүүжилтээр 
төсөлд зориулж 
газар 
чөлөөлөлт 
хийснээс хойш 
шийдэгдэээгүй 
үлдсэн асуудал 
байхгүй.  

Бодлогын зарчим 2: 
Нөлөөлөлд өртсөн 
иргэд, орон нутгийн 
байгууллага, 
холбогдох төрийн бус 
байгууллагатай 
бүтээлчээр зөвлөлдөх. 
Нүүлгэн 
шилжүүлэлтэд өртсөн 
бүх иргэдэд эдлэх эрх, 
нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн 
хувилбар, сонголтын 
талаар мэдээлэл өгөх. 
Нүүлгэн шилжүүлэх 
төлөвлөгөө 
боловсруулах, 
хэрэгжүүлэх, хянах, 
үнэлгээ хийх зэрэг 
бүхий л үйл 
ажиллагаанд тэдгээр 
иргэдийн оролцоог 
хангах. 
 
Эмзэг бүлгийн, нэн 
ялангуяа ядуурлын 
түвшингээс доогуур 
орлоготой иргэд, 
газаргүй иргэд, өндөр 
настан, эмэгтэйчүүд, 
хүүхдүүд, нутгийн 
уугуул иргэд, газрын 
хууль ёсны 
зөвшөөрөлгүй 
иргэдийн хэрэгцээг 
тусгайлан анхаарах, 

Нөлөөлөлд өртөгч өрхүүдэд 
төслийн талааар бичгээр 
мэдэгдэж, мөн өрхүүдтэй 
зөвлөлдөх уулзалт хийдэг. 
Олон нийттэй зөвлөлдөх, 
мэдээллийг нээлттэй нийтлэх 
явдал хязгаарлагдмал. 
 
Нөхөх олговор, дэмжлэг 
туслалцааг зөвхөн газар 
өмчлөх, эзэмших, ашиглах 
эрхтэй нөлөөлөлд өртсөн 
иргэдэд олгодог.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Засгийн газраас хэрэгжүүлж 
буй хүнсний талоны 
хөтөлбөрөөс дэмжлэг авч буй 
өрхүүдийг л зөвхөн эмзэг 
бүлэгт тооцдог.  
 
Нэг хашаанд амьдарч буй, 
тусгай анхаарал дэмжлэг 
шаардлагатай байж 
болзошгүй, “тусдаа өрхөд” 
тооцогдож болох өрхүүдийг 
авч үздэггүй.  

Төслийн эхэнд, 
тухайлбал илрүүлэх 
судалгааны шатанд 
ядуу болон эмзэг 
иргэдийг оролцуулж, 
зөвлөлдөх 
хэлэлцүүлэг болон 
төсөллөлтийн үйл 
явцад тэдний 
оролцоог хангах, 
санал зовнилыг нь 
харгалзан үзэх.  
Зөвлөлдөх 
хэлэлцүүлгийг 
баримтжуулах, 
мэдээллийг нээлттэй 
нийтлэх, гомдол 
саналыг нь хүлээж 
авах.  
 
 
 
 
 
Өрх толгойлсон 
эмэгтэйчүүд, өндөр 
настангууд, 
хөгжлийн 
бэрхшээлтэй 
гишүүнтэй зэрэг  
өрхүүдийг төсөлд  
эмзэг бүлэгт тооцдог. 
Түүнчлэн нэг 
хашаанд амьдарч 
буй, тусгай анхаарал 
дэмжлэг 

Төслийн 
нөлөөлөлд 
өртөх 
иргэд/өрхүүд 
байхгүй.  
Төсөл хэрэгжих 
явцад түр 
болон 
урьдчилан 
тооцоогүй 
нөлөөлөл 
үүссэн 
тохиолдолд 
зөвлөлдөх 
хэлэлцүүлгийг 
зохион 
байгуулна.  
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АХБ-ны ХБББ Хууль тогтоомжийн заалт ба 
бодит байдал 

Хийдлийг арилгах 
арга хэмжээ 

Тайлбар 

зөвлөлдөх уулзалтад 
татан оролцуулах.  
 
Нөлөөлөлд өртсөн 
иргэдийн санал, 
гомдлыг хүлээн авах 
гомдол хянан 
шийдвэрлэх 
механизмыг 
бүрдүүлэх. Нүүлгэн 
шилжүүлэлтэд өртсөн 
иргэд болон тухайн 
орон нутгийн суугуул 
иргэдэд нийгэм, 
соёлын байгууламж, 
институцаа бий 
болгоход нь дэмжлэг 
үзүүлэх. 
 
Албадан нүүлгэн 
шилжүүлэх үйл явцын  
нөлөөлөл, эрсдэл нь 
үлэмж ээдрээтэй бол 
нөхөх олговор олгох, 
нүүлгэн шилжүүлэх 
шийдвэр гаргахын 
өмнө нийгмийг бэлтгэх  
шаардлагатай. 

 
 
 
 
НЗДТГ хотын хэмжээнд санал 
гомдол хүлээн авч 
шийдвэрлэх журмыг  
бүрдүүлсэн.  
 
 
 
 
 
 
Үүнтэй холбоотой хуулийн 
заалт байхгүй. Нийгмийг 
бэлтгэх үе шатыг 
хэрэгжүүлдэггүй.  
 
 
 
 
  
 
  

шаардлагатай байж 
болзошгүй тусдаа 
өрхүүдийг мөн 
харгалзан үздэг.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Энэ төсөл төвөгшил 
ихтэй, эмзэг 
ангилалд ороогүй.  

 
 
 
 
АХБ-ны 
санхүүжилттэй 
MOН: 
Улаанбаатар 
хотын гэр 
хорооллыг 
хөгжүүлэх, 
хөрөнгө 
оруулалтыг 
дэмжих хөтөлбөр 
(УБГХХХОДХ)-т 
зориулан 
байгуулсан 
ГХШМ-ыг төсөлд 
ашиглана.  
 

Бодлогын зарчим 3: 
Нүүлгэн шилжүүлэлтэд 
өртсөн  иргэдийн 
амьжиргааг дараах 
арга замаар 
сайжруулах, эсвэл 
хуучин байсан 
нөхцөлтэй нь адил 
орчинг үүсгэх, үүнд: (i) 
нөлөөлөлд өртсөн 
хүмүүсийн 
амьжиргааны эх 
үүсвэр нь газартай 
холбоотой бол газарт 
тулгуурласан 
стратегийн бодлого 
хэрэглэх, эсвэл газраа 
алдсанаар амьжиргаа 
нь дордохгүй бол 
бэлэн мөнгөөр нөхөх 
олговор олгох, (ii) өмч 
хөрөнгийг ижил 
хэмжээний, эсвэл илүү 
хөрөнгөөр даруй сольж 
олгох, (iii) нөхөн 
сэргээх боломжгүй өмч 

Газар өмчлөх эрх бүхий 
газрын нөхөх олговрын 
хэмжээг тусгай зөвшөөрөл 
бүхий үнэлээчийн гаргасан 
зах зээлийн ханшаар тооцно. 
Хэрвээ газрыг эзэмших, 
ашиглах эрхтэй бөгөөд уг 
эрхээ өмчлөх эрхэд 
шилжүүлээгүй бол аливаа 
нөхөх олговор олгогдохгүй. 
 
Газрын үнэлгээний улсын 
тариф (Засгийн газрын 2003 
оны 103 дугаар тогтоол)-аас 
зах зээлийн ханш доогуур 
байвал уг тарифыг 
ашигладаг.    
 
 
 
Газар өмчлөх эрхийн 
гэрчилгээгүй газар 
ашиглагчдад тодорхой 
дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх 
механизм байхгүй.  

Газар өмчлөх, 
эзэмших эрх бүхий 
нөлөөлөлд өрсөн 
этгээд төрөл бүрийн 
тусламж дэмжлэг 
авах эрхтэй.  
Газар болон газраас 
бусад хөрөнгө нь 
нөлөөлөлд өртсөн 
газар өмчлөх, 
эзэмших эрх бүхий 
нөлөөлөлд өрсөн 
этгээд нөхөх 
олговор, нөхөн 
сэргээлтийг 
орлуулах үнээр 
тооцож авах эрхтэй.  
Газрын 
зөвшөөрөлгүй бөгөөд 
нөлөөлөлд өртсөн 
этгээдийн хөрөнгийг 
орлуулах өртгөөр 
тооцож нөхөх 
олговор олгох эсвэл 
сэргээн босголтын 
дэмжлэг авах, үүний 

Төслийн 
нөлөөлөлд 
өртөх 
иргэд/өрхүүд 
байхгүй. Биет 
болон эдийн 
засгийн 
шилжилтэд 
хүргэх аливаа 
нөлөөллийг 
буцалтгүй 
тусламжийн 
төсөл 
дэмжихгүй. 
 
Барилга 
байгууламжид 
аливаа 
нөлөөлөл 
үзүүлэх, газрыг 
түр ашиглах 
тохиолдолд 
орлуулах 
өртгөөр тооцон 
нөхөх олговрыг 
олгоно.   
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АХБ-ны ХБББ Хууль тогтоомжийн заалт ба 
бодит байдал 

Хийдлийг арилгах 
арга хэмжээ 

Тайлбар 

хөрөнгөний оронд 
түүний үнийн дүнтэй 
дүйцэх шууд нөхөх 
олговор олгох, (iv) 
боломжтой 
тохиолдолд үр шимийг 
хуваах схемийн дагуу 
нэмэлт орлого, 
үйлчилгээ бий болгох. 

дотор ядуу болон 
эмзэг бүлгийн 
өрхүүдэд шинээр 
газар олгох, ингэхдээ 
нөлөөлөлд 
өртөгсдийн 
амьжиргааг төсөл 
хэрэгжихээс өмнөх 
түвшингээс нь 
дордуулахгүй буюу 
илүү дээшлүүлэхүйц 
байдлаар нөхөн 
сэргээнэ.  

Бодлогын зарчим 4: 
Биет болон эдийн 
засгийн нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн үед 
иргэдэд дараах 
байдлаар  
шаардлагатай 
тусламж үзүүлэх. Үүнд: 
(i) нүүлгэн байршуулах 
бол тухайн газрын 
эзэмшлийг 
баталгаатай болгох, 
ажилд ойр, 
үйлдвэрлэл явуулах 
боломж бүхий илүү 
дээр орон байраар 
хангах, шилжин ирсэн 
иргэдийг эдийн засаг 
болон нийгмийн хувьд 
шинэ газарт 
нутагшуулах, төслөөс 
гарах үр шимийг орон 
нутгийн суугуул 
иргэдэд мөн хүртээх; 
(ii) газар ашиглалт, 
зээлийн тогтолцоо, 
сургалт болон ажил 
эрхлэлттэй холбоотой 
шилжилтийн дэмжлэг, 
хөгжлийн туслалцаа 
үзүүлэх; (iii) 
шаардлагатай бол дэд 
бүтэц, нийтийн 
үйлчилгээгээр хангах.  

Төслийн 
нөлөөлөлд 
өртөх 
иргэд/өрхүүд 
байхгүй. Биет 
болон эдийн 
засгийн 
шилжилтэд 
хүргэх аливаа 
нөлөөллийг 
буцалтгүй 
тусламжийн 
төсөл 
дэмжихгүй. 
 
Барилга 
байгууламжид 
аливаа 
нөлөөлөл 
үзүүлэх, газрыг 
түр ашиглах 
тохиолдолд 
орлуулах 
өртгөөр тооцон 
нөхөх олговрыг 
олгоно.   
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АХБ-ны ХБББ Хууль тогтоомжийн заалт ба 
бодит байдал 

Хийдлийг арилгах 
арга хэмжээ 

Тайлбар 

Бодлогын зарчим 5: 
Нүүлгэн шилжүүлэлтэд 
өртсөн ядуу, эмзэг 
бүлгийн иргэд, 
эмэгтэйчүүдийн 
амьжиргааны түвшинг 
наад зах нь тухайн 
улсын амьжиргааны 
доод түвшнээс 
дордуулахгүй байх.  
Хөдөө орон нутагт 
тэднийг хууль ёсны 
газар, нөөцтэй 
болоход нь дэмжлэг 
үзүүлэх, хот суурин 
газарт орлогын эх 
үүсвэртэй болгож, 
хууль ёсны, худалдан 
авах боломжийн үнэ 
бүхий орон байртай 
болох боломжоор 
хангах.   

Төслөөсөө хамаарч тусламж 
дэмжлэг янз бүр байдаг. 

Төслийн эхэнд, 
тухайлбал илрүүлэх 
судалгааны шатанд 
ядуу болон эмзэг 
иргэдийг оролцуулж, 
зөвлөлдөх 
хэлэлцүүлэг болон 
төсөллөлтийн үйл 
явцад тэдний 
оролцоог хангах, 
санал зовнилыг нь 
харгалзан үзэх.  
 
Нүүлгэн 
шилжүүлэлтэд 
өртсөн ядуу болон 
бусад эмзэг бүлгийн 
амьжиргааны 
түвшинд хяналт 
шинжилгээ хийнэ.  

Төслийн 
нөлөөлөлд 
өртөх 
иргэд/өрхүүд 
байхгүй. Биет 
болон эдийн 
засгийн 
шилжилтэд 
хүргэх аливаа 
нөлөөллийг 
буцалтгүй 
тусламжийн 
төсөл 
дэмжихгүй. 
 
Барилга 
байгууламжид 
аливаа 
нөлөөлөл 
үзүүлэх, газрыг 
түр ашиглах 
тохиолдолд 
орлуулах 
өртгөөр тооцон 
нөхөх олговрыг 
олгоно.   

Бодлогын зарчим 6. 
Хэрэв газар эзэмшлийг 
хэлэлцэн тохиролцох 
замаар хийсэн бол 
тохиролцоонд хүрсэн 
иргэдийн орлого, 
амьжиргааны түвшинг 
өмнөх түвшинд нь 
хүргэх, эсвэл 
сайжруулахад 
чиглэсэн нээлттэй, 
тогтвортой, эрх тэгш 
байдлыг хангах дүрэм 
журмыг боловсруулах.  

Газрыг нөлөөлөлд өртсөн аж 
ахуйн нэгжэээс  төрд 
шилжүүлэн авах гэрээг 
байгуулахад Иргэний хуулийг 
баримталдаг. (15 дугаар 
бүлэг, 1, 6, 7, 8, 109, 112 
дугаар зүйл, холбогдох бусад 
заалт). 

Худалдан авах, 
худалдах хүсэл 
эрмэлзэлтэй 
талуудын хүрсэн 
тохиролцоог хүлээн 
зөвшөөрдөг. 
 
  

Төслийн 
нөлөөлөлд 
өртөх 
иргэд/өрхүүд 
байхгүй. Биет 
болон эдийн 
засгийн 
шилжилтэд 
хүргэх аливаа 
нөлөөллийг 
буцалтгүй 
тусламжийн 
төсөл 
дэмжихгүй.  

Бодлогын зарчим 7: 
Газрын хууль ёсны 
зөвшөөрөл, хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн аливаа 
эрхгүй шилжин 
ирэгсдэд нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн 
дэмжлэг туслалцаа, 
газраас бусад өмч 
хөрөнгийн нөхөх 
олговор авах нөхцлийг 
баталгаажуулах. 

Төслөөсөө хамаарч тусламж 
дэмжлэг янз бүр байдаг.  

Өрх тус бүрийн 
хэрэгцээ болон 
нийгэм-эдийн 
засгийн нөхцөл 
байдалд тулгуурлан 
тусламж, дэмжлэг 
үзүүлдэг. Газраас 
бусад хөрөнгөд 
учирсан хохирлын 
нөхөх олговрыг 
орлуулах өртгөөр 
тооцож олгоно.  

Төслийн 
нөлөөлөлд 
өртөх 
иргэд/өрхүүд 
байхгүй. Биет 
болон эдийн 
засгийн 
шилжилтэд 
хүргэх аливаа 
нөлөөллийг 
буцалтгүй 
тусламжийн 
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бодит байдал 

Хийдлийг арилгах 
арга хэмжээ 

Тайлбар 

төсөл 
дэмжихгүй.  
Барилга 
байгууламжид 
аливаа 
нөлөөлөл 
үзүүлэх, газрыг 
түр ашиглах 
тохиолдолд 
орлуулах 
өртгөөр тооцон 
нөхөх олговрыг 
олгоно.   

Бодлогын зарчим 8: 
Нүүлгэн шилжүүлэлтэд 
өртсөн иргэдийн бичиг 
баримтын бүрдүүлэлт, 
орлого, амьжиргааг 
нөхөн сэргээх 
стратеги, зохион 
байгуулалтын ажил, 
хяналт ба тайлангийн 
хамрах хүрээ, төсөв, 
хэрэгжилтийн 
хуваарийг нарийвчлан 
гаргасан нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн 
төлөвлөгөө (НШТ)-г 
боловсруулах 
Бодлогын зарчим 9: 
Зөвлөлдөх уулзалтын 
үр дүнг баримтжуулсан 
нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн 
төлөвлөгөөний төслийг  
нөлөөлөлд өртөгч 
иргэд, бусад оролцогч 
талуудад хүртээмжтэй, 
ойлгомжтой хэл, 
хэлбэрээр төсөл 
батлагдахаас өмнө 
хүргэх. Нөлөөлөлд 
өртсөн иргэд, бусад 
сонирхогч талуудад 
нүүлгэн шилжүүлэх 
төлөвлөгөөний эцсийн 
хувилбар, түүнд 
хийсэн өөрчлөлтийн 
талаар мэдээлэх. 

Хуулиар ийм шаардлага 
тавигддаггүй.  

АХБ-ны ХБББ-т 
нийцүүлэн НШТ-г 
бэлтгэж нээлттэй 
нийтэлнэ. 

Төслийн 
нөлөөлөлд 
өртөх 
иргэд/өрхүүд 
байхгүй. Биет 
болон эдийн 
засгийн 
шилжилтэд 
хүргэх аливаа 
нөлөөллийг 
буцалтгүй 
тусламжийн 
төсөл 
дэмжихгүй. 
  
Газартай 
холбоотойгоос 
өөр  нөлөөлөл 
үүссэн 
тохиолдолд  
АХБ-ны ХБББ-т 
нийцүүлэн 
Нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн 
төлөвлөгөөг 
боловсруулна.  
 

Бодлогын зарчим 10: 
Албадан нүүлгэн 
шилжүүлэх үйл явцыг 
бүтээн байгуулалтын 

Бодлогын зарчим 9-ийг үзнэ 
үү.  

ГШТ-г бэлтгэж АХБ-
ны ХБББ-ын дагуу 
нээлттэй мэдээлнэ. 

Төслийн 
нөлөөлөлд 
өртөх 
иргэд/өрхүүд 
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АХБ-ны ХБББ Хууль тогтоомжийн заалт ба 
бодит байдал 

Хийдлийг арилгах 
арга хэмжээ 

Тайлбар 

төсөл, хөтөлбөрийн нэг 
хэсэг болгон 
боловсруулж, 
хэрэгжүүлэх. Төслийн 
зардал, үр ашгийн 
тооцоонд нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн бүх 
зардлыг тусгах. 
Албадан нүүлгэн 
шилжүүлэх үйл явцын 
нөлөөлөл, эрсдэл 
өндөртэй төслийн 
хувьд тус үйл 
ажиллагааг бие даасан 
бүрэлдэхүүн хэсэг 
болгон төлөвлөж 
хэрэгжүүлэх. 

байхгүй. Биет 
болон эдийн 
засгийн 
шилжилтэд 
хүргэх аливаа 
нөлөөллийг 
буцалтгүй 
тусламжийн 
төсөл 
дэмжихгүй. 
  
 

Бодлогын зарчим 11: 
Биет болон эдийн 
засгийн нүүлгэн 
шилжүүлэлт эхлэхээс 
өмнө нөхөх олговрыг 
олгож, нүүлгэн 
шилжүүлэлттэй 
холбоотой бусад бичиг 
баримтыг бүрдүүлэх. 
Төслийн хэрэгжилтийн 
туршид нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн 
төлөвлөгөөг хатуу 
хяналттайгаар 
хэрэгжүүлэх. 

Төлбөрийг хэсэгчилж хийдэг: 
нөхөх олговрын 60%-ийг гэрээ 
байгуулсны дараа, үлдсэн 
40%-ийг айл газар болон үл 
хөдлөх хөрөнгөө чөлөөлж, 
фото зургаа Газрын албанд 
үзүүлснээр тус тус төлдөг.   

Биет болон эдийн 
засгийн нүүлгэн 
шилжүүлэлт 
хийгдэхээс өмнө 
нөхөх олговор болон 
нүүлгэн 
шилжүүлэлттэй 
болон бусад эрхийг 
хэрэгжүүлнэ.  
 
Төслийн 
хэрэгжилтийн 
туршид хяналт 
шинжилгээ хийж 
хяналт тавина. 

Төслийн 
нөлөөлөлд 
өртөх 
иргэд/өрхүүд 
байхгүй. Биет 
болон эдийн 
засгийн 
шилжилтэд 
хүргэх аливаа 
нөлөөллийг 
буцалтгүй 
тусламжийн 
төсөл 
дэмжихгүй. 
  
Барилга 
байгууламжид 
аливаа 
нөлөөлөл 
үзүүлэх, газрыг 
түр ашиглах 
тохиолдолд 
орлуулах 
өртгөөр тооцон 
нөхөх олговрыг 
барилгын 
ажлын явцад 
шаардлагатай 
газрыг түр 
ашиглахаас 
өмнө олгоно.  
 
Хэрэгжилтийн 
явцад ТУА нягт 
хяналт тавина.   
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АХБ-ны ХБББ Хууль тогтоомжийн заалт ба 
бодит байдал 

Хийдлийг арилгах 
арга хэмжээ 

Тайлбар 

Бодлогын зарчим 12: 
Нүүлгэн 
шилжүүлэлтээс гарах 
үр дүн, нүүлгэн 
шилжүүлэлтэд өртсөн 
иргэдийн амьжиргааны 
түвшинд үзүүлэх 
нөлөөлөл, түүнчлэн 
суурь нөхцөл байдал, 
нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн 
хяналтын үр дүнг 
харгалзан нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн 
төлөвлөгөө 
зорилгодоо хүрсэн 
эсэхийг хянах, үнэлэх. 
Хяналтын тайланг 
олон нийтэд 
танилцуулах. 

Хэрэгжилтийн явцад хяналт 
шинжилгээ хийдэггүй. 

Төслийн 
хэрэгжилтийн 
туршид хяналт 
шинжилгээ хийж, 
хяналт тавьдаг.  

Төслийн 
нөлөөлөлд 
өртөх 
иргэд/өрхүүд 
байхгүй. Биет 
болон эдийн 
засгийн 
шилжилтэд 
хүргэх аливаа 
нөлөөллийг 
буцалтгүй 
тусламжийн 
төсөл 
дэмжихгүй. 
  
 
Хэрэгжилтийн 
явцад ТУА нягт 
хяналт тавина.   
 

 
2. Төслийн хүрээнд эдлэх эрх ба эрх бүхий этгээд 

 
8. Буцалтгүй тусламжаар хэрэгжих энэхүү төслийн хүрээнд автобусны буудал болон 
явган зорчигчийн замын ажилтай холбоотой аливаа нүүлгэн шилжүүлэлт хийгдэхгүй, харин 
төслийн барилгын ажлын явцад барилга байгууламжид үзүүлэх нөлөөлөл, нийтийн эдэлбэр 
газрыг түр ашиглах зэрэг зарим нэг түр нөлөөлөл үүсч болзошгүй. 
 
9. Төслийн нөлөөллийг зохистойгоор шийдвэрлэх үүднээс дор Хүснэгт 4-т дурдсан 
эрхийг хэрэгжүүлнэ. 

 
Хүснэгт 4: Төслийн хүрээнд эдлэх эрх 

Нөлөөллийн 
төрөл 

 
Тодорхойлолт Эрх бүхий 

этгээд Нөхөх олговор авах эрх 

Барилга, 
байгууламж 

Барилга 
байгууламжаа бүрэн 
алдсан буюу нүүлгэн 
шилжүүлсэн 

Өмчлөл, 
эзэмшлийн 
эрхийн  
байдлаас үл 
хамааран 
аливаа 
эзэмшигч 

Мэргэжлийн үнэлгээчний тогтоосон зах 
зээлийн үнээр тооцож, элэгдэл хорогдол 
болон дахин ашиглаж болох 
материалын үнийг хасалгүйгээр бэлэн 
мөнгөөр нөхөх олговрыг олгох. 
 
Нөлөөлөлд өртөж, нөхөх олговор 
олгосон барилга байгууламжаас үлдэх 
материалыг нөлөөлөлд өртөгсөд 
өөрсдөө авч болно. 

Барилга 
байгууламжийг 
өөрчилсөн 

Өмчлөл, 
эзэмшлийн 
эрхийн  
байдлаас үл 
хамааран 
аливаа 
эзэмшигч 

Мэргэжлийн үнэлгээчний тогтоосон зах 
зээлийн үнээр тооцож, элэгдэл хорогдол 
болон дахин ашиглаж болох 
материалын үнийг хасалгүйгээр бэлэн 
мөнгөөр нөхөх олговрыг олгох. 
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Нөлөөллийн 
төрөл 

 
Тодорхойлолт Эрх бүхий 

этгээд Нөхөх олговор авах эрх 

Нөлөөлөлд өртөж, нөхөх олговор 
олгосон барилга байгууламжаас үлдэх 
материалыг нөлөөлөлд өртөгсөд 
өөрсдөө авч болно. 

Хашааг шилжүүлэн 
байрлуулах 

Өмчлөл, 
эзэмшлийн 
эрхийн  
байдлаас үл 
хамааран 
аливаа 
эзэмшигч 

Дараахь хувилбаруудаас аль нэгийг 
сонгож болно: 
Хашааг шилжүүлэн байрлуулсан 
зардлыг элэгдэл хорогдол болон дахин 
ашиглаж болох материалын үнийг 
хасалгүйгээр бэлэн мөнгөөр нөхөх 
олговрыг олгох. 
 
ЭСХҮЛ 
Дэд төслийн өмчлөгч/ барилгын ажлын 
гүйцэтгэгч хашааг шинээр барих эсвэл 
өмнөх байдалд нь нөхөн сэргээнэ. 
 

 Нийтийн 
зориулалттай 
байгууламж 

 Байгууламжийн 
өмчлөгч 

Нийтийн зориулалттай байгууламжууд, 
үүний дотор замын далан, цахилгааны 
шон, ариутгах татуургын системийн 
тооцоог техникийн нөхцөл болон  
холбогдох норм, дүрмийг үндэслэн  
төслийн зураг төслийн компани хийж, 
барилгын ажлын төсөвт тусгана.  

 Замын зурвас 
газрын гадна 
байрлах газрыг 
барилгын ажилд 
ашиглах, газар 
ба хашааг 
сэргээн барих 

Замын зурвас газрын 
гадна барилгын ажил 
явуулах 

Газар өмчлөгч, 
эзэмшигч, 
ашиглагч  

Орон байр болон бизнесийн байрандаа 
чөлөөтэй нэвтрэх 
 
Газрыг түр хугацаагаар ашиглуулах 
үнийг барилгын ажлын гүйцэтгэгч, газар 
өмчлөгч/эзэмшигч/ашиглагч хоорондоо 
харилцан тохиролцох.  
 
Газрыг төслөөс өмнөх байдалд нь 
сэргээн тохижуулах. 

Тодорхойлогдоо
гүй нөлөөлөл 

Хүлээгдээгүй 
нөлөөлөл  

Нөлөөлөлд 
өртсөн 
иргэдийн 
төрлийг 
тодорхойлно.  

Төслийн хэрэжилтийн явцад 
тодорхойлно; арга хэмжээг АХБ-ны 
бодлогод нийцүүлэн боловсруулж, 
хэрэгжүүлэхийн өмнө тус банкинд 
танилцуулна. Орлуулах зардлын 
зарчмыг тогтооно.  

 
3. Институцийн зохицуулалт, хяналт, тайлагнал 

 
Төслийн уялдааг хангах үүднээс Төслийн удирдах алба (ТУА)-ыг Улаанбаатар хотын гэр 
хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төсөл (УБГХХХОДХ)-ийн одоо байгаа 
Төслийн удирдах албан (ТУА)-ны дэргэд байгуулна. ТУА-нд шаардагдах нэмэлт 
мэргэжилтнүүд, үүнд Төслийн зохицуулагч (инженер), Худалдан авах ажиллагааны 
мэргэжилтний зардлыг буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх бөгөөд тэд 
УБГХХХОДХ-ийн  ТУА-ны төслийн зохицуулагчид шууд тайлагнана. УБГХХХОДХ-ийн  ТУА-
ны нийгмийн мэргэжилтэн төслийн хамгааллын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах бөгөөд 
тайланг хяналт шинжилгээний жилийн тайланд тусгана. Буцалтгүй тусламжийн төслийн 
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хэрэгжилтийн явцад хамгааллын хэрэгжилтэд хяналт тавих, чадавхийг бэхжүүлэх, ГХШМ-
ын чиглэлээр УБГХХХОДХ-ийн ТУА-нд дэмжлэг үзүүлэх хамгааллын мэргэжилтнийг авч 
ажиллуулна. Төсөл  2020 оны 1 дүгээр  сарын 1-нээс  2023 оны 12 дугаар сарын 21 хүртэл 
4 жилийн хугацаанд хэрэгжинэ. 
  

4. Гомдол хянан шийдвэрлэх механизм 
 
10. Энэхүү төсөл болон УБГХХХОДХ газар зүйн хувьд ижил байршилд хэрэгжиж байгааг 
харгалзан УБГХХХОДХ-ийн хүрээнд байгуулсан ГХШМ-ыг төсөлд ашиглана.   ГХШМ нь 
НЗДТГ-ын харъяа Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төв (иргэдийн санал, гомдлыг хүлээж 
авах, уламжлах, шийдвэрлэх, хариу өгөх төвлөрсөн систем Нийслэлийн засаг даргын 2012 
оны А/675 захирамжаар байгуулагдсан)-тэй холбогдсон. УБГХХХОДХ-ийн ТУА-ны байгаль 
орчин, нийгмийн мэргэжилтэн ГХШМ-ийг хариуцан ажиллана (буцалтгүй тусламжийн 
төслийн хамгааллын асуудал хариуцсан зөвлөхийн дэмжлэгтэйгээр).  
 

5. Зөвлөлдөх ба нээлттэй мэдээлэх 
 
11. Дээр дурдсанчлан замын зурвас газрын ойр орчинд амьдардаг оршин суугчдад 
үзүүлэх түр зуурын болон урьдчилан тооцоолоогүй нөлөөллөөс зайлсхийх, бууруулах 
үүднээс төсөл хэрэгжих газруудад аливаа албадан нүүлгэн шилжүүлэлт хийхгүй, аливаа 
бүтээн байгуулалтын ажил явуулахгүй байх хүсэлтийг ННТГ эсвэл төслийн хэрэгжүүлэгч 
байгууллага албан бичгээр Нийслэлийн газрын харилцааны газарт хүргүүлнэ. Уг албан 
бичигт төсөлд хамрагдах замын зурвас газрыг тодорхой харуулсан зураг төслийг хавсаргах 
бөгөөд түүнд ГХШМ-ын хүрээнд иргэдийн зүгээс аливаа асуулт, зовнил гарсан тохиолдолд 
холбоо барих ТУА-ны хаягийн мэдээллийг тусгана. Төслийн зураг төслийг боловсруулах, 
хэрэгжүүлэх явцад газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлт, үүний дотор барилгын ажлын 
явцад түр нөлөөлөл үүсэхээс зайлсхийх боломжтой бүх арга хэмжээг авна. 
 
12. Шаардлагатай судалгааны тайлан болон Нүүлгэн шилжүүлэлтийн энэхүү хүрээ 
(НШХ)-г УБГХХХОДХ-ийн ТУА-нд байршуулж, мөн АХБ-ны цахим хуудсанд нийтэлнэ.  
 
13. Барилга байгууламжид аливаа нөлөөлөл үзүүлэх, тур хугацаагаар ашиглах, 
урьдчилж төлөвлөөгүй нөлөөлөл илэрсэн даруйд ТУА энэ тухай АХБ-нд мэдэгдэнэ. Ийм 
тохиолдолд Нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөө болон/эсвэл засч залруулах арга хэмжээг 
энэхүү НШХ болон АХБ-ны ХБББ-т нийцүүлэн бэлтгэнэ.  
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Зураг 1: Төсөл хэрэгжих газрын байршлын зураг 

 
Зураг 2: Төсөл хэрэгжих газрын зураг 
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    Зураг 3: Төсөл хэрэгжих талбаруудын байршлын зураг  
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