
 

 

Нийцлийг хянах 
зөвлөлийн албанаас 

хийсэн жишээлсэн 
судалгаа 

Нийцлийг хянах зөвлөлийн  
албаны гарын авлага 

ТТЗ-ийн АЛБА 
Төслийн улмаас эрх ашиг нь хөндөгдсөн иргэд АХБ-ны Хариуцлагын механизмд хандан өөрт тулгарсан бэрхшээлийг 
тайлбарлаж бичгээр гомдол гаргаж болно.  

Дэлгүүрийн эздийн жишээний хувьд гомдол гаргагчдад тулгарсан хүндрэлийг хэрхэн шийдвэрлэх тал дээр бүгд 
санал нийлж тохиролцоход хэд хэдэн удаа уулзах шаардлагатай болсон. Харилцан тохиролцсон арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэхэд мөн ахин дахин уулзсан. ТТЗ-ийн албаны чиг үүрэгт хамаарах асуудлыг шийдвэрлэх үүрэг функцийн 
хүрээнд эдгээр уулзалтуудыг зохион байгуулж, баримтжуулж, мэдээллийг хүн болгонд хүртээмжтэй болгох үүднээс 
орчуулсан. Нөхөн олговрын хэмжээг хэрхэн тооцоолсон тухай дэлгүүрийн эздэд тайлбарлаж ойлгуулах ажлыг 
засгийн газар, АХБ-ны үйл ажиллагааны газар хийж гүйцэтгэх явцад ТТЗ-ийн алба хяналт тавьсан. 

Гомдол гаргагч, засгийн газар, АХБ-ны үйл ажиллагааны газар нь мэдээллийг хэрхэн тодорхой дамжуулах, мөн 
хэрхэн ойлгомжтой харилцах талаар суралцсан. Мөн бие биенээ гомдоохгүйгээр хэрхэн харилцан ойлголцох 
талаар сургалтанд хамрагдсан. Нөхөн олговрын хэмжээг тогтоох хэмжилт хийх үйл явцад тосгоныхон оролцсон. 
Дэлгүүрийн эздэд нөхөн олговор олгоход ТТЗ-ийн албанаас байлцсан. 

Иргэд гомдол мэдүүлснээс хойш нөхөн төлбөр авах хүртэл ойролцоогоор 1 жил болсон. Гомдол гаргагчид эцсийн 
үр дүнд сэтгэл маш хангалуун байсан. Асуудлыг шийдвэрлэх явцад тэд өөрсдийн эрхийн талаар мэдэж авсан. 

НХЗ-ийн АЛБА
Төслийн улмаас эрх ашиг нь хөндөгдсөн иргэд АХБ-ны Хариуцлагын механизмд хандан өөрт тулгарсан асуудлыг 
тайлбарлаж бичгээр гомдол гаргаж болно.  

Энэ тохиолдолд АХБ өөрийн үйл ажиллагааны бодлого, дүрэм журмыг мөрдөж ажилласан эсэхийг тогтоохын тулд 
хэд хэдэн арга хэмжээ авсан.

Нийцлийн хяналт шалгалтын үр дүнд тухайн төсөл АХБ-ны дүрэм журмыг зөрчиж байсныг илрүүлж, зөрчлийг 
арилгасан. Гомдол гаргагчид үр дүнд сэтгэл хангалуун байсан.
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Та АХБ-ны Хариуцлагын 
механизмд хандан гомдол 
гаргалаа. Дараа нь яах вэ?

Асуудал шийдвэрлэх 
Энэ чиг үүргийн хүрээнд Танд шийдэл олоход тань тусална. 

Төслийн тусгай зохицуулагч нь 

►  Таны гомдлыг хүлээн авна.

►  Гомдол юуны тухай болох, мөн ямар хохирол учирсан талаар 
танаас тодруулна.

►  Танд, АХБ-ны үйл ажиллагааны газарт, мөн засгийн газарт 
боломжит шийдлүүдийг эрэлхийлэхэд нь тусална.

►  Таны асуудлыг шийдвэрлэхэд юу хийх хэрэгтэй тухайд 
холбогдох бүх тал тохиролцоонд хүрэхэд  тусална.

►  Харилцан тохиролцсон арга хэмжээний хэрэгжилтэд хяналт 
тавина. 

Нийцлийг хянан шалгах 
Энэ чиг үүргийн хүрээнд АХБ нь өөрийн бодлого, дүрэм журмыг 
мөрдсөн эсэхийг тогтооно. 

Нийцлийг хянах зөвлөл нь 

►  АХБ-ны Захирлуудын зөвлөл зөвшөөрсний үндсэн дээр 
шаардлага хангасан, үндэслэлтэй гомдлын дагуу нийцлийн 
хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлнэ. 

►  Төсөлд хамааралтай бүх талуудтай зөвшилцөнө.

►  Тайлан гаргана, түүнд та санал дүгнэлтээ өгөх боломжтой.

►  Олж мэдсэн баримт нотолгоог агуулсан тайланг АХБ-ны 
Захирлуудын зөвлөлд хүргүүлж хэлэлцүүлнэ.

►  АХБ залруулах арга хэмжээг санал болгож Захирлуудын 
зөвлөлөөр хэлэлцүүлж, батлуулсны дараа хэрэгжүүлнэ. 

ТАЙЛБАР: Хэрэв нийцлийг хянах чиг үүргийг сонгосон бол та эргээд 
асуудал шийдвэрлэх үйл явцыг сонгох боломжгүй. 

Гомдол хүлээн авах ажилтанд өөрийн сонголтоо мэдэгдэнэ үү. Уг ажилтан таны гомдлыг Төслийн тусгай 
зохицуулагч эсвэл Нийцлийг хянах зөвлөлийн аль нэгэнд хүргүүлнэ. 

Асуудал шийдвэрлэх чиг үүрэг 
Төслийн тусгай зохицуулагчийн 
албанаас хийсэн жишээлсэн 
судалгаа 
Төслийн тусгай зохицуулагчийн албаны гарын 
авлага
1.  АХБ-ны дэмжлэгтэй хэрэгжүүлэх төслөөр хурдны зам барих учир дэлгүүрүүдээ 

буулгахыг эрх баригчид дэлгүүрийн эздээс хүсчээ. Харин нэгэн төрийн бус 
байгууллага (ТББ) АХБ-ны Хамгааллын бодлогын талаар дэлгүүрийн эздэд 
мэдээлэл өгч, хэрэв төслийн үр дүнд хохирсон гэж үзэж байгаа бол гомдол 
мэдүүлэх эрхтэйг нь хэлж өгсөн байна.  

2.  Тус ТББ АХБ-нд хандан гомдол мэдүүлж өргөдөл гаргахад нь дэлгүүрийн эздэд 
тусалжээ. 

3.  АХБ ТТЗ-ийн албаны төлөөлөгчөө илгээж, дараах зүйлсийг тодруулан үнэлгээ 
хийлгүүлэв. Үүнд:

■  Гомдол гаргагчдын хувьд хөндсөн асуудал тодорхой юу? 
■  АХБ-ны дэмжлэгтэй төслийн улмаас гомдол гаргагчид үнэхээр хохирол 

амссан уу? 
■  Хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлэх үүрэг хүлээсэн АХБ-ны үйл ажиллагааны 

газарт хандаж, асуудлыг шийдвэрлэх талаар хүчин чармайлт гаргасан уу? 

4.  Энэ тохиолдолд гомдол үндэслэлтэй болохыг тогтоосон бөгөөд асуудал 
нь гомдол гаргагчдад учирсан хохирлыг барагдуулах нөхөн олговрыг зохих 
хэмжээнд олгох, мөн мэдээлэл хуваалцах явц хангалтгүй байсан тухай байсан. 

5.  Хэсэг хугацааны дараа хэд хэдэн уулзалт хийсний үр дүнд талууд хамтран шийдэл 
эрэлхийлэх нь хамгийн зөв болохыг ойлгосон. ТТЗ-ийн алба уулзалтуудын үр 
дүн болон асуудлыг шийдвэрлэх ямар арга зам байж болох тухай саналуудыг 
нэгтгэн дүгнэсэн. ТТЗ-ийн албанаас илгээсэн орон нутгийн зөвлөх нь тайланд 
тусгагдсан зүйлсийг гомдол гаргагч нарт тайлбарлаж, сонголт, хувилбаруудыг 
ойлгоход нь тусалжээ. 

6.  Ойролцоогоор 1 жилийн дараа гомдол гаргагчдын асуудлыг шийдвэрлэж өгсөн 
бөгөөд зохих хэмжээний нөхөн олговрыг олгосон байна. 

Танд сонголт байна

НХЗ-ийн албаны жишээлсэн 
судалгаа 

Нийцлийг хянах зөвлөлийн албаны гарын авлага
1.  ТТЗ-ийн албатай зөвшилцөх явцдаа дэлгүүрийн эзэд асуудал үүссэн үндсэн 

шалтгаан нь АХБ өөрийн бодлого, дүрэм журмыг мөрдөөгүйгээс үүдэлтэй гэж 
ойлгоод, үүнийг шийдвэрлэх ёстой гэж үзсэн. 

2.  Энэ удаад дэлгүүрийн эзэд ТББ-ын туслалцаатайгаар АХБ-ны Нийцлийг хянах 
зөвлөл (НХЗ)-д гомдол гаргаж, хяналт шалгалт хийлгүүлэх хүсэлт тавьжээ. 

3.  Гомдлыг хүлээн аваад НХЗ гомдол гаргагчдад дараах асуултыг тавьсан. Үүнд:
■  Нийцлийг хянах үйл явц тэдэнд ойлгомжтой байсан уу? 
■  АХБ-ны үйл ажиллагааны газарт эхэлж хандан асуудлыг шийдүүлэх гэж 

үзсэн үү?
■  Дараах мэдээлэл байсан уу? 

(i)  АХБ-ны дэмжлэгтэй төслөөс үүдэн шууд ба бодит хохирол учирсан 
тухай;

(ii)  АХБ өөрийн үйл ажиллагааны бодлого, дүрэм журмыг мөрдөөгүй 
тухай; ба/эсвэл 

(iii)  төсөлд хамрагдсан хүмүүст дүрэм журам мөрдөөгүйгээс шалтгаалж 
хохирол учирсан эсвэл учирч болзошгүй байсан эсэх?

4.  Уг гомдол нь НХЗ-ийн чиг үүрэгт хамаарч байсан тул НХЗ гомдлыг АХБ-ны 
Удирдлагын багт уламжилж хариу өгөхийг хүссэн. 

5.  Уг гомдол шаардлага хангасан эсэхийг тодорхойлохын тулд НХЗ Удирдлагын 
багаас ирүүлсэн хариу болон бусад холбогдох баримт бичгийг хянаж үзээд, 
төслийн талбар дээр очиж танилцсан. Улмаар гомдол шаардлага хангасан 
буюу үндэслэлтэй болохыг тогтоосон. 

6.  НХЗ гомдол нь шаардлага хангасан тухай тайланг АХБ-ны Захирлуудын 
зөвлөлийн дэргэдэх Нийцлийг хянах хороогоор дамжуулан Захирлуудын 
зөвлөлд хүргүүлж Нийцлийн хяналт шалгалт хийх зөвшөөрөл хүссэн. 

7.  Захирлуудын зөвлөлөөс зөвшөөрөл ирмэгц НХЗ хяналт шалгалтыг эхлүүлэн 
холбогдох талуудтай зөвшилцөх уулзалт хийх, ажлын байрнаасаа шалгалт 
хийх, төслийн талбар дээр очиж танилцсан. 

8.  Хяналт шалгалтын ажил дуусмагц НХЗ олж тогтоосон зүйлсээ багтаасан 
урьдчилсан тайлан бэлтгэж гомдол гаргагч, зээлдэгч, АХБ-ны Удирдлагын 
багт хүргүүлж, санал авсан. 

9.  Хэсэг хугацааны дараа НХЗ тайланг эцэслэж, Захирлуудын зөвлөлд 
танилцуулсан. Уг тайланд АХБ нь байгаль орчин, олон нийттэй харилцах, 
нийгмийн талаар баримтлах бодлогуудаа дагаж мөрдөөгүй гэж дүгнэсэн.

10.  Эцсийн тайланд тусгасан НХЗ-ийн зөвлөмжүүдийг Захирлуудын зөвлөл 
хэлэлцэж батлан төслийг хэрхэн дүрэм журмын дагуу хэрэгжүүлэх, хохирлыг 
хэрхэн шийдвэрлэх талаар санал боловсруулахыг Удирдлагын багт үүрэг 
болгосон. Залруулах арга хэмжээг Захирлуудын зөвлөлөөр батлан, НХЗ 
хэрэгжилтийг хянахаар заасан.

11.  Нийцлийг хянах ажиллагааны дүнд тус төсөл АХБ-ны бодлого журмыг мөрдөх 
болсон. Гомдол гаргагч хяналт шалгалтын үр дүнд сэтгэл хангалуун байсан. 

Та АХБ-ны Хариуцлагын 
механизмд хандан гомдол 
гаргалаа. Дараа нь яах вэ?

Асуудал шийдвэрлэх 
Энэ чиг үүргийн хүрээнд Танд шийдэл олоход тань тусална. 

Төслийн тусгай зохицуулагч нь 

►  Таны гомдлыг хүлээн авна.

►  Гомдол юуны тухай болох, мөн ямар хохирол учирсан талаар 
танаас тодруулна.

►  Танд, АХБ-ны үйл ажиллагааны газарт, мөн засгийн газарт 
боломжит шийдлүүдийг эрэлхийлэхэд нь тусална.

►  Таны асуудлыг шийдвэрлэхэд юу хийх хэрэгтэй тухайд 
холбогдох бүх тал тохиролцоонд хүрэхэд  тусална.

►  Харилцан тохиролцсон арга хэмжээний хэрэгжилтэд хяналт 
тавина. 

Нийцлийг хянан шалгах 
Энэ чиг үүргийн хүрээнд АХБ нь өөрийн бодлого, дүрэм журмыг 
мөрдсөн эсэхийг тогтооно. 

Нийцлийг хянах зөвлөл нь 

►  АХБ-ны Захирлуудын зөвлөл зөвшөөрсний үндсэн дээр 
шаардлага хангасан, үндэслэлтэй гомдлын дагуу нийцлийн 
хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлнэ. 

►  Төсөлд хамааралтай бүх талуудтай зөвшилцөнө.

►  Тайлан гаргана, түүнд та санал дүгнэлтээ өгөх боломжтой.

►  Олж мэдсэн баримт нотолгоог агуулсан тайланг АХБ-ны 
Захирлуудын зөвлөлд хүргүүлж хэлэлцүүлнэ.

►  АХБ залруулах арга хэмжээг санал болгож Захирлуудын 
зөвлөлөөр хэлэлцүүлж, батлуулсны дараа хэрэгжүүлнэ. 

ТАЙЛБАР: Хэрэв нийцлийг хянах чиг үүргийг сонгосон бол та эргээд 
асуудал шийдвэрлэх үйл явцыг сонгох боломжгүй. 

Гомдол хүлээн авах ажилтанд өөрийн сонголтоо мэдэгдэнэ үү. Уг ажилтан таны гомдлыг Төслийн тусгай 
зохицуулагч эсвэл Нийцлийг хянах зөвлөлийн аль нэгэнд хүргүүлнэ. 

Асуудал шийдвэрлэх чиг үүрэг 
Төслийн тусгай зохицуулагчийн 
албанаас хийсэн жишээлсэн 
судалгаа 
Төслийн тусгай зохицуулагчийн албаны гарын 
авлага
1.  АХБ-ны дэмжлэгтэй хэрэгжүүлэх төслөөр хурдны зам барих учир дэлгүүрүүдээ 

буулгахыг эрх баригчид дэлгүүрийн эздээс хүсчээ. Харин нэгэн төрийн бус 
байгууллага (ТББ) АХБ-ны Хамгааллын бодлогын талаар дэлгүүрийн эздэд 
мэдээлэл өгч, хэрэв төслийн үр дүнд хохирсон гэж үзэж байгаа бол гомдол 
мэдүүлэх эрхтэйг нь хэлж өгсөн байна.  

2.  Тус ТББ АХБ-нд хандан гомдол мэдүүлж өргөдөл гаргахад нь дэлгүүрийн эздэд 
тусалжээ. 

3.  АХБ ТТЗ-ийн албаны төлөөлөгчөө илгээж, дараах зүйлсийг тодруулан үнэлгээ 
хийлгүүлэв. Үүнд:

■  Гомдол гаргагчдын хувьд хөндсөн асуудал тодорхой юу? 
■  АХБ-ны дэмжлэгтэй төслийн улмаас гомдол гаргагчид үнэхээр хохирол 

амссан уу? 
■  Хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлэх үүрэг хүлээсэн АХБ-ны үйл ажиллагааны 

газарт хандаж, асуудлыг шийдвэрлэх талаар хүчин чармайлт гаргасан уу? 

4.  Энэ тохиолдолд гомдол үндэслэлтэй болохыг тогтоосон бөгөөд асуудал 
нь гомдол гаргагчдад учирсан хохирлыг барагдуулах нөхөн олговрыг зохих 
хэмжээнд олгох, мөн мэдээлэл хуваалцах явц хангалтгүй байсан тухай байсан. 

5.  Хэсэг хугацааны дараа хэд хэдэн уулзалт хийсний үр дүнд талууд хамтран шийдэл 
эрэлхийлэх нь хамгийн зөв болохыг ойлгосон. ТТЗ-ийн алба уулзалтуудын үр 
дүн болон асуудлыг шийдвэрлэх ямар арга зам байж болох тухай саналуудыг 
нэгтгэн дүгнэсэн. ТТЗ-ийн албанаас илгээсэн орон нутгийн зөвлөх нь тайланд 
тусгагдсан зүйлсийг гомдол гаргагч нарт тайлбарлаж, сонголт, хувилбаруудыг 
ойлгоход нь тусалжээ. 

6.  Ойролцоогоор 1 жилийн дараа гомдол гаргагчдын асуудлыг шийдвэрлэж өгсөн 
бөгөөд зохих хэмжээний нөхөн олговрыг олгосон байна. 

Танд сонголт байна

НХЗ-ийн албаны жишээлсэн 
судалгаа 

Нийцлийг хянах зөвлөлийн албаны гарын авлага
1.  ТТЗ-ийн албатай зөвшилцөх явцдаа дэлгүүрийн эзэд асуудал үүссэн үндсэн 

шалтгаан нь АХБ өөрийн бодлого, дүрэм журмыг мөрдөөгүйгээс үүдэлтэй гэж 
ойлгоод, үүнийг шийдвэрлэх ёстой гэж үзсэн. 

2.  Энэ удаад дэлгүүрийн эзэд ТББ-ын туслалцаатайгаар АХБ-ны Нийцлийг хянах 
зөвлөл (НХЗ)-д гомдол гаргаж, хяналт шалгалт хийлгүүлэх хүсэлт тавьжээ. 

3.  Гомдлыг хүлээн аваад НХЗ гомдол гаргагчдад дараах асуултыг тавьсан. Үүнд:
■  Нийцлийг хянах үйл явц тэдэнд ойлгомжтой байсан уу? 
■  АХБ-ны үйл ажиллагааны газарт эхэлж хандан асуудлыг шийдүүлэх гэж 

үзсэн үү?
■  Дараах мэдээлэл байсан уу? 

(i)  АХБ-ны дэмжлэгтэй төслөөс үүдэн шууд ба бодит хохирол учирсан 
тухай;

(ii)  АХБ өөрийн үйл ажиллагааны бодлого, дүрэм журмыг мөрдөөгүй 
тухай; ба/эсвэл 

(iii)  төсөлд хамрагдсан хүмүүст дүрэм журам мөрдөөгүйгээс шалтгаалж 
хохирол учирсан эсвэл учирч болзошгүй байсан эсэх?

4.  Уг гомдол нь НХЗ-ийн чиг үүрэгт хамаарч байсан тул НХЗ гомдлыг АХБ-ны 
Удирдлагын багт уламжилж хариу өгөхийг хүссэн. 

5.  Уг гомдол шаардлага хангасан эсэхийг тодорхойлохын тулд НХЗ Удирдлагын 
багаас ирүүлсэн хариу болон бусад холбогдох баримт бичгийг хянаж үзээд, 
төслийн талбар дээр очиж танилцсан. Улмаар гомдол шаардлага хангасан 
буюу үндэслэлтэй болохыг тогтоосон. 

6.  НХЗ гомдол нь шаардлага хангасан тухай тайланг АХБ-ны Захирлуудын 
зөвлөлийн дэргэдэх Нийцлийг хянах хороогоор дамжуулан Захирлуудын 
зөвлөлд хүргүүлж Нийцлийн хяналт шалгалт хийх зөвшөөрөл хүссэн. 

7.  Захирлуудын зөвлөлөөс зөвшөөрөл ирмэгц НХЗ хяналт шалгалтыг эхлүүлэн 
холбогдох талуудтай зөвшилцөх уулзалт хийх, ажлын байрнаасаа шалгалт 
хийх, төслийн талбар дээр очиж танилцсан. 

8.  Хяналт шалгалтын ажил дуусмагц НХЗ олж тогтоосон зүйлсээ багтаасан 
урьдчилсан тайлан бэлтгэж гомдол гаргагч, зээлдэгч, АХБ-ны Удирдлагын 
багт хүргүүлж, санал авсан. 

9.  Хэсэг хугацааны дараа НХЗ тайланг эцэслэж, Захирлуудын зөвлөлд 
танилцуулсан. Уг тайланд АХБ нь байгаль орчин, олон нийттэй харилцах, 
нийгмийн талаар баримтлах бодлогуудаа дагаж мөрдөөгүй гэж дүгнэсэн.

10.  Эцсийн тайланд тусгасан НХЗ-ийн зөвлөмжүүдийг Захирлуудын зөвлөл 
хэлэлцэж батлан төслийг хэрхэн дүрэм журмын дагуу хэрэгжүүлэх, хохирлыг 
хэрхэн шийдвэрлэх талаар санал боловсруулахыг Удирдлагын багт үүрэг 
болгосон. Залруулах арга хэмжээг Захирлуудын зөвлөлөөр батлан, НХЗ 
хэрэгжилтийг хянахаар заасан.

11.  Нийцлийг хянах ажиллагааны дүнд тус төсөл АХБ-ны бодлого журмыг мөрдөх 
болсон. Гомдол гаргагч хяналт шалгалтын үр дүнд сэтгэл хангалуун байсан. 



Та АХБ-ны Хариуцлагын 
механизмд хандан гомдол 
гаргалаа. Дараа нь яах вэ?

Асуудал шийдвэрлэх 
Энэ чиг үүргийн хүрээнд Танд шийдэл олоход тань тусална. 

Төслийн тусгай зохицуулагч нь 

►  Таны гомдлыг хүлээн авна.

►  Гомдол юуны тухай болох, мөн ямар хохирол учирсан талаар 
танаас тодруулна.

►  Танд, АХБ-ны үйл ажиллагааны газарт, мөн засгийн газарт 
боломжит шийдлүүдийг эрэлхийлэхэд нь тусална.

►  Таны асуудлыг шийдвэрлэхэд юу хийх хэрэгтэй тухайд 
холбогдох бүх тал тохиролцоонд хүрэхэд  тусална.

►  Харилцан тохиролцсон арга хэмжээний хэрэгжилтэд хяналт 
тавина. 

Нийцлийг хянан шалгах 
Энэ чиг үүргийн хүрээнд АХБ нь өөрийн бодлого, дүрэм журмыг 
мөрдсөн эсэхийг тогтооно. 

Нийцлийг хянах зөвлөл нь 

►  АХБ-ны Захирлуудын зөвлөл зөвшөөрсний үндсэн дээр 
шаардлага хангасан, үндэслэлтэй гомдлын дагуу нийцлийн 
хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлнэ. 

►  Төсөлд хамааралтай бүх талуудтай зөвшилцөнө.

►  Тайлан гаргана, түүнд та санал дүгнэлтээ өгөх боломжтой.

►  Олж мэдсэн баримт нотолгоог агуулсан тайланг АХБ-ны 
Захирлуудын зөвлөлд хүргүүлж хэлэлцүүлнэ.

►  АХБ залруулах арга хэмжээг санал болгож Захирлуудын 
зөвлөлөөр хэлэлцүүлж, батлуулсны дараа хэрэгжүүлнэ. 

ТАЙЛБАР: Хэрэв нийцлийг хянах чиг үүргийг сонгосон бол та эргээд 
асуудал шийдвэрлэх үйл явцыг сонгох боломжгүй. 

Гомдол хүлээн авах ажилтанд өөрийн сонголтоо мэдэгдэнэ үү. Уг ажилтан таны гомдлыг Төслийн тусгай 
зохицуулагч эсвэл Нийцлийг хянах зөвлөлийн аль нэгэнд хүргүүлнэ. 

Асуудал шийдвэрлэх чиг үүрэг 
Төслийн тусгай зохицуулагчийн 
албанаас хийсэн жишээлсэн 
судалгаа 
Төслийн тусгай зохицуулагчийн албаны гарын 
авлага
1.  АХБ-ны дэмжлэгтэй хэрэгжүүлэх төслөөр хурдны зам барих учир дэлгүүрүүдээ 

буулгахыг эрх баригчид дэлгүүрийн эздээс хүсчээ. Харин нэгэн төрийн бус 
байгууллага (ТББ) АХБ-ны Хамгааллын бодлогын талаар дэлгүүрийн эздэд 
мэдээлэл өгч, хэрэв төслийн үр дүнд хохирсон гэж үзэж байгаа бол гомдол 
мэдүүлэх эрхтэйг нь хэлж өгсөн байна.  

2.  Тус ТББ АХБ-нд хандан гомдол мэдүүлж өргөдөл гаргахад нь дэлгүүрийн эздэд 
тусалжээ. 

3.  АХБ ТТЗ-ийн албаны төлөөлөгчөө илгээж, дараах зүйлсийг тодруулан үнэлгээ 
хийлгүүлэв. Үүнд:

■  Гомдол гаргагчдын хувьд хөндсөн асуудал тодорхой юу? 
■  АХБ-ны дэмжлэгтэй төслийн улмаас гомдол гаргагчид үнэхээр хохирол 

амссан уу? 
■  Хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлэх үүрэг хүлээсэн АХБ-ны үйл ажиллагааны 

газарт хандаж, асуудлыг шийдвэрлэх талаар хүчин чармайлт гаргасан уу? 

4.  Энэ тохиолдолд гомдол үндэслэлтэй болохыг тогтоосон бөгөөд асуудал 
нь гомдол гаргагчдад учирсан хохирлыг барагдуулах нөхөн олговрыг зохих 
хэмжээнд олгох, мөн мэдээлэл хуваалцах явц хангалтгүй байсан тухай байсан. 

5.  Хэсэг хугацааны дараа хэд хэдэн уулзалт хийсний үр дүнд талууд хамтран шийдэл 
эрэлхийлэх нь хамгийн зөв болохыг ойлгосон. ТТЗ-ийн алба уулзалтуудын үр 
дүн болон асуудлыг шийдвэрлэх ямар арга зам байж болох тухай саналуудыг 
нэгтгэн дүгнэсэн. ТТЗ-ийн албанаас илгээсэн орон нутгийн зөвлөх нь тайланд 
тусгагдсан зүйлсийг гомдол гаргагч нарт тайлбарлаж, сонголт, хувилбаруудыг 
ойлгоход нь тусалжээ. 

6.  Ойролцоогоор 1 жилийн дараа гомдол гаргагчдын асуудлыг шийдвэрлэж өгсөн 
бөгөөд зохих хэмжээний нөхөн олговрыг олгосон байна. 

Танд сонголт байна

НХЗ-ийн албаны жишээлсэн 
судалгаа 

Нийцлийг хянах зөвлөлийн албаны гарын авлага
1.  ТТЗ-ийн албатай зөвшилцөх явцдаа дэлгүүрийн эзэд асуудал үүссэн үндсэн 

шалтгаан нь АХБ өөрийн бодлого, дүрэм журмыг мөрдөөгүйгээс үүдэлтэй гэж 
ойлгоод, үүнийг шийдвэрлэх ёстой гэж үзсэн. 

2.  Энэ удаад дэлгүүрийн эзэд ТББ-ын туслалцаатайгаар АХБ-ны Нийцлийг хянах 
зөвлөл (НХЗ)-д гомдол гаргаж, хяналт шалгалт хийлгүүлэх хүсэлт тавьжээ. 

3.  Гомдлыг хүлээн аваад НХЗ гомдол гаргагчдад дараах асуултыг тавьсан. Үүнд:
■  Нийцлийг хянах үйл явц тэдэнд ойлгомжтой байсан уу? 
■  АХБ-ны үйл ажиллагааны газарт эхэлж хандан асуудлыг шийдүүлэх гэж 

үзсэн үү?
■  Дараах мэдээлэл байсан уу? 

(i)  АХБ-ны дэмжлэгтэй төслөөс үүдэн шууд ба бодит хохирол учирсан 
тухай;

(ii)  АХБ өөрийн үйл ажиллагааны бодлого, дүрэм журмыг мөрдөөгүй 
тухай; ба/эсвэл 

(iii)  төсөлд хамрагдсан хүмүүст дүрэм журам мөрдөөгүйгээс шалтгаалж 
хохирол учирсан эсвэл учирч болзошгүй байсан эсэх?

4.  Уг гомдол нь НХЗ-ийн чиг үүрэгт хамаарч байсан тул НХЗ гомдлыг АХБ-ны 
Удирдлагын багт уламжилж хариу өгөхийг хүссэн. 

5.  Уг гомдол шаардлага хангасан эсэхийг тодорхойлохын тулд НХЗ Удирдлагын 
багаас ирүүлсэн хариу болон бусад холбогдох баримт бичгийг хянаж үзээд, 
төслийн талбар дээр очиж танилцсан. Улмаар гомдол шаардлага хангасан 
буюу үндэслэлтэй болохыг тогтоосон. 

6.  НХЗ гомдол нь шаардлага хангасан тухай тайланг АХБ-ны Захирлуудын 
зөвлөлийн дэргэдэх Нийцлийг хянах хороогоор дамжуулан Захирлуудын 
зөвлөлд хүргүүлж Нийцлийн хяналт шалгалт хийх зөвшөөрөл хүссэн. 

7.  Захирлуудын зөвлөлөөс зөвшөөрөл ирмэгц НХЗ хяналт шалгалтыг эхлүүлэн 
холбогдох талуудтай зөвшилцөх уулзалт хийх, ажлын байрнаасаа шалгалт 
хийх, төслийн талбар дээр очиж танилцсан. 

8.  Хяналт шалгалтын ажил дуусмагц НХЗ олж тогтоосон зүйлсээ багтаасан 
урьдчилсан тайлан бэлтгэж гомдол гаргагч, зээлдэгч, АХБ-ны Удирдлагын 
багт хүргүүлж, санал авсан. 

9.  Хэсэг хугацааны дараа НХЗ тайланг эцэслэж, Захирлуудын зөвлөлд 
танилцуулсан. Уг тайланд АХБ нь байгаль орчин, олон нийттэй харилцах, 
нийгмийн талаар баримтлах бодлогуудаа дагаж мөрдөөгүй гэж дүгнэсэн.

10.  Эцсийн тайланд тусгасан НХЗ-ийн зөвлөмжүүдийг Захирлуудын зөвлөл 
хэлэлцэж батлан төслийг хэрхэн дүрэм журмын дагуу хэрэгжүүлэх, хохирлыг 
хэрхэн шийдвэрлэх талаар санал боловсруулахыг Удирдлагын багт үүрэг 
болгосон. Залруулах арга хэмжээг Захирлуудын зөвлөлөөр батлан, НХЗ 
хэрэгжилтийг хянахаар заасан.

11.  Нийцлийг хянах ажиллагааны дүнд тус төсөл АХБ-ны бодлого журмыг мөрдөх 
болсон. Гомдол гаргагч хяналт шалгалтын үр дүнд сэтгэл хангалуун байсан. 



 

 

Нийцлийг хянах 
зөвлөлийн албанаас 

хийсэн жишээлсэн 
судалгаа 

Нийцлийг хянах зөвлөлийн  
албаны гарын авлага 

ТТЗ-ийн АЛБА 
Төслийн улмаас эрх ашиг нь хөндөгдсөн иргэд АХБ-ны Хариуцлагын механизмд хандан өөрт тулгарсан бэрхшээлийг 
тайлбарлаж бичгээр гомдол гаргаж болно.  

Дэлгүүрийн эздийн жишээний хувьд гомдол гаргагчдад тулгарсан хүндрэлийг хэрхэн шийдвэрлэх тал дээр бүгд 
санал нийлж тохиролцоход хэд хэдэн удаа уулзах шаардлагатай болсон. Харилцан тохиролцсон арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэхэд мөн ахин дахин уулзсан. ТТЗ-ийн албаны чиг үүрэгт хамаарах асуудлыг шийдвэрлэх үүрэг функцийн 
хүрээнд эдгээр уулзалтуудыг зохион байгуулж, баримтжуулж, мэдээллийг хүн болгонд хүртээмжтэй болгох үүднээс 
орчуулсан. Нөхөн олговрын хэмжээг хэрхэн тооцоолсон тухай дэлгүүрийн эздэд тайлбарлаж ойлгуулах ажлыг 
засгийн газар, АХБ-ны үйл ажиллагааны газар хийж гүйцэтгэх явцад ТТЗ-ийн алба хяналт тавьсан. 

Гомдол гаргагч, засгийн газар, АХБ-ны үйл ажиллагааны газар нь мэдээллийг хэрхэн тодорхой дамжуулах, мөн 
хэрхэн ойлгомжтой харилцах талаар суралцсан. Мөн бие биенээ гомдоохгүйгээр хэрхэн харилцан ойлголцох 
талаар сургалтанд хамрагдсан. Нөхөн олговрын хэмжээг тогтоох хэмжилт хийх үйл явцад тосгоныхон оролцсон. 
Дэлгүүрийн эздэд нөхөн олговор олгоход ТТЗ-ийн албанаас байлцсан. 

Иргэд гомдол мэдүүлснээс хойш нөхөн төлбөр авах хүртэл ойролцоогоор 1 жил болсон. Гомдол гаргагчид эцсийн 
үр дүнд сэтгэл маш хангалуун байсан. Асуудлыг шийдвэрлэх явцад тэд өөрсдийн эрхийн талаар мэдэж авсан. 

НХЗ-ийн АЛБА
Төслийн улмаас эрх ашиг нь хөндөгдсөн иргэд АХБ-ны Хариуцлагын механизмд хандан өөрт тулгарсан асуудлыг 
тайлбарлаж бичгээр гомдол гаргаж болно.  

Энэ тохиолдолд АХБ өөрийн үйл ажиллагааны бодлого, дүрэм журмыг мөрдөж ажилласан эсэхийг тогтоохын тулд 
хэд хэдэн арга хэмжээ авсан.

Нийцлийн хяналт шалгалтын үр дүнд тухайн төсөл АХБ-ны дүрэм журмыг зөрчиж байсныг илрүүлж, зөрчлийг 
арилгасан. Гомдол гаргагчид үр дүнд сэтгэл хангалуун байсан.
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