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Төслийн тусгай зохицуулагчийн алба (ТТЗА)-ны Олж авсан сургамж цувралын энэ удаагийн 
дугаарт Монгол Улсад хэрэгжсэн “Улаанбаатар хотын нийтийн аж ахуйн үйлчилгээ, гэр 
хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр – Үе шат 1” төслийг онцолсон бөгөөд 
ТТЗА-ны зохицуулалтын тэргүүлэх мэргэжилтэн Сушма Котагири, АХБ-ны Зүүн Азийн газар 
(ЗАГ)-ын (нүүлгэн шилжүүлэлтийн асуудал хариуцсан) хамгааллын ахлах мэргэжилтэн 
Вишванатан Рамасубраманиан нар дугаарыг удирдан боловсрууллаа. ТТЗА-ны зөвлөх 
Франческа Марзатико урьдчилсан судалгаа, бичвэрийн ажилд оролцов. Энэхүү кейс 
судалгаанд дараах мэргэжилтнүүдийн оруулсан хувь нэмэр, санал, хэлэлцүүлэг, дэмжлэг 
нэн чухал үүрэг гүйцэтгэсэн. Үүнд: Улаанбаатар хотын нийтийн аж ахуйн үйлчилгээ, гэр 
хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн захирал Дангаагийн Авирмэд, 
төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн ажилтнууд болох Нямдоржийн Болороо, Гочоосүрэнгийн 
Болормаа, Тэрбишийн Даваасүрэн, Зоригоогийн Мөнх-Оргил, АХБ-ны Суурийн 
төлөөлөгчийн газрын хот байгуулалтын тэргүүлэх мэргэжилтэн Арно Хекманн, ЗАГ-ын 
(хамгааллын асуудал хариуцсан) нийгмийн хөгжлийн тэргүүлэх мэргэжилтэн Майлен 
Радстейк, ЗАГ-ын зөвлөх Батбилэгийн Чинзориг, ТТЗА-ны зөвлөх Батсайханы Нандиа; 
ТТЗА-ны (агуулга, бүтэц хариуцсан) зөвшилцлийн ахлах мэргэжилтэн Мэри Жейн Дэвид, 
ТТЗА-ны (бүх оролцогч агентлагууд болон оролцогч талуудын зохицуулалт хариуцсан) 
туслах зохицуулагч Вилфредо Аглиам, редактор Жой Гатмайтан, хэвлэлийн дизайн, эх 
бэлтгэл хариуцсан ажилтан Мишель Ортиз зэрэг болно. 

Дүн шинжилгээний ажил, нийтлэл бэлтгэх явцад удирдамж, зөвлөгөөгөөр хангаж, дэмжлэг 
туслалцаа үзүүлсэн ТТЗА-ны төслийн тусгай зохицуулагч Уоррен Эван, АХБ-ны ЗАГ-ын 
захирал Жеймс Патрик Линч, АХБ-ны ЗАГ-ын дэд захирал М.Тереса Хо, АХБ-ны Монгол 
дахь Суурийн төлөөлөгч асан Ёланда Фернандез Ломмен, АХБ-ны Монгол дахь Суурин 
төлөөлөгч Павит Рамачандран нарт гүн талархал илэрхийлж байна.

Талархал
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АХБ - Азийн Хөгжлийн Банк
НӨИ - нөлөөлөлд өртсөн иргэд
ОСЗ - оршин суугчдын зөвлөл
ГБ/ХБ - гүйцэтгэгч байгууллага ба хэрэгжүүлэгч байгууллага 
ЗАГ - Зүүн Азийн газар
ЕХОБ - Европын хөрөнгө оруулалтын банк
ГБҮАХ - гомдол барагдуулах үйл ажиллагааны хүснэгт
ГБМ - гомдол барагдуулах механизм 
ГБА - гомдол барагдуулах ажилтан
ГЧНШ - газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлт
ГЧНШАХ - Газар чөлөөлөх, нүүлгэн шилжүүлэлтийн ажлын хэсэг 
ГЗБА - Газар зохион байгуулалтын алба / Газрын алба
ХОСБ - харилцан ойлголцлын санамж бичиг 
НЗДТГ - Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар 
ТТЗА - Төслийн тусгай зохицуулагчийн алба
НЦҮ - Нэг цонхны үйлчилгээ
ТАХ - төслийн ажлын хэсэг
ТХН - төсөл хэрэгжүүлэх нэгж
ХБББ - Хамгааллын бодлогын баримт бичиг
ХОХ -  Улаанбаатар хотын нийтийн аж ахуйн үйлчилгээ, гэр хорооллыг хөгжүүлэх 

хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр

Товчилсон үгс



Lorem Ipsum 1

I.  Удиртгал

Улаанбаатар хотын нийтийн аж ахуйн 
үйлчилгээ, гэр хорооллыг хөгжүүлэх  
хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр

Гэр хороолол1 нь Улаанбаатар хотын төвийн бүсийг тойрон орших, нягтрал багатай 
түр суурингууд юм. Энэхүү гэр хороололд бага, дунд орлоготой өрхүүд өөрийн 
өмчлөлийн, суурь үйлчилгээнд холбогдоогүй, шороон замтай, барилга байгууламж 
муутай газарт төлөвлөгөөгүй суурьшсан байдаг. Гэр хороололд 840,000 орчим 
хүн амьдардаг нь Улаанбаатар хотын нийт 1.4 сая хүн амын 60% бөгөөд харин 
улсын нийт хүн амын 30% юм. Өнөөгийн нөхцөлд, гэр хорооллын амьдрах орчныг 
сайжруулахгүй тохиолдолд гэр хорооллын хүн амын хүлээгдэж буй өсөлт нь хотын 
байгаль орчин, хүн амын эрүүл мэндэд ноцтой аюул учруулах эрсдэлтэй байна.

Улаанбаатар хотын нийтийн аж ахуйн үйлчилгээ. гэр хорооллыг хөгжүүлэх 
хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлтэд 
өртсөн Сэлбэ дэд төвд амьдардаг гомдол гаргасан иргэний гэр

1 Гэр нь эсгийгээр хучигдсан зөөврийн дугуй сууц бөгөөд Төв Азийн тал хээрийн нүүдэлчдийн дунд өргөн ашиглагддаг. Гэрийн бүтцийн 
хувьд, хана нь өнцөглөж угсарсан модон эсвэл хулсан торон хийцтэй, модон хаалганы хүрээ; унь (мод, бусад материал); мөн тооно 
(титэм хэлбэрт шахаж угсарсан цагираг)-ноос бүрдэнэ. Гэр хороолол нь Монголын суурин газарт байдаг иргэдийн оршин суух 
хорооллын нэг хэлбэр юм. Нэг хашаанд нэг буюу хэд хэдэн тусдаа гэр (гэр хороолол гэсэн нэршил эндээс үүдэлтэй) байхаас гадна 
2 метр орчим өндөр модон хашаагаар хүрээлэгдсэн байдаг. Бусад орнуудад гэрийг мөн юрт гэж нэрлэдэг.



Lorem Ipsum2

2 АХБ. 2013 он. Ерөнхийлөгчөөс Захирлуудын Зөвлөлд танилцуулах тайлан ба зөвлөмж: Улаанбаатар 
хотын нийтийн аж ахуйн үйлчилгээ, гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийг 
Монгол Улсад хэрэгжүүлэх олон шатлалт санхүүжилтийн хэрэгсэл. Манила хот.

3 АХБ. 2018 он. Ерөнхийлөгчөөс Захирлуудын Зөвлөлд танилцуулах тайлан ба зөвлөмж: Улаанбаатар 
хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох чадвар бүхий 
хотын шинэчлэл төсөл. Манила хот.

4 АХБ. Монгол улс. Улаанбаатар хотын нийтийн аж ахуйн үйлчилгээ, гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө 
оруулалтын хөтөлбөр. https://www.adb.org/projects/45007-003/main.

Азийн Хөгжлийн Банк (АХБ) 2010 оноос хойш Монгол Улсын Засгийн газар, 
Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар (НЗДТГ)-тай хамтран гэр хороолол дахь 
хотын суурь үйлчилгээний нэн шаардлагатай эрэлт хэрэгцээг хангах, өндөр 
бохирдлыг бууруулах, амьдрах орчныг сайжруулах чиглэлээр өргөн хүрээнд 
ажиллаж ирсэн. 2013 онд Нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд гэр хорооллыг анх 
оруулсан цагаас энэхүү хамтын ажиллагаа эхэлж, цаашлаад гэр хорооллын дахин 
төлөвлөлтийн үйл явцыг дэмжих “Улаанбаатар хотын нийтийн аж ахуйн үйлчилгээ, 
гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр”-ийг боловсруулж, 
хэрэгжүүлээд байна.2 Европын хөрөнгө оруулалтын банк (ЕХОБ)-ны хамтарсан 
санхүүжилт бүхий энэхүү хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр нь үндсэн магистраль 
дэд бүтэц, нийгэм-эдийн засгийн гол байгууламжууд, нийтийн эзэмшлийн талбайн 
бүтээн байгуулалтыг хийх замаар одоогийн зургаан дэд төвийг шинэчлэхэд 
чиглэсэн цогц, нэгдсэн арга барилд суурилсан. Шинэчилсэн дэд төвүүд нь 400,000 
орчим оршин суугчдад хүрэх нийгмийн болон нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний 
хүртээмжийг сайжруулна. Эдгээр нь дотоодын бизнесийг идэвхжүүлэх, ажлын 
байрыг нэмэгдүүлэхэд хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтыг татах замаар өсөлтийг 
хурдасгах түлхүүр болох юм. Үүний зэрэгцээ хот төлөвлөлтийг сайжруулах, 
газар ашиглалтын тогтолцоог оновчтой болгох, хотын мэдээллийн менежментийг 
хөгжүүлэх, соёлын өвийг хамгаалах, олон нийтийн оролцоог дэмжих, мэдээлэл 
харилцаа холбооны технологийн шийдлийг хэрэгжүүлэх, усан хангамж болон 
цэвэрлэх байгууламжийн үйл ажиллагааг сайжруулах зэрэгт чиглэсэн техникийн 
туслалцааны төслүүдийг хэрэгжүүлэх замаар хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн 
үр нөлөөг нэмэгдүүлнэ. Мөн гэр хорооллыг хүлэмжийн хийн ялгарал багатай, уур 
амьсгалын өөрчлөлтийг даван туулах чадвартай эко хороолол болгон хөгжүүлж, 
иргэдийн орлогод нийцсэн ногоон орон сууцны шийдлийг санал болгох төлөвлөгөөт 
үйл ажиллагаа нь Улаанбаатар хотын өмнө тулгараад буй томоохон асуудал болох 
орон сууцны асуудлыг шийдвэрлэхэд дэмжлэг болох юм.3

Хөтөлбөр. 2013 оны 12-р сарын 
12-ны өдөр батлагдсан тус хөрөнгө 
оруулалтын хөтөлбөр нь гурван үе 
шатаас бүрдэх бөгөөд 2023 оны 12-р 
сарын 31-нийг хүртэл нийт 10 жил 
хэрэгжих юм.4 Хөтөлбөрийн нийт төсөв 
нь 320 сая ам.доллар бөгөөд үүнээс 
163.70 сая ам.долларыг АХБ-наас, 96 
сая ам.долларыг гүйцэтгэгч болоод 
хэрэгжүүлэгч байгууллага (ГБ/ХБ) болох 
НЗДТГ-аас санхүүжүүлэх бол цэвэр 
усан хангамж, ариутгах татуургын дэд 
төслүүдэд ЕХОБ-наас 50 сая евро 

хүртэлх (60.30 сая ам.доллар орчим) 
санхүүжилт олгох юм.

Хөтөлбөр нь дөрвөн бүрэлдэхүүн 
хэсгээс бүрдэнэ. Үүнд:

(i) тэргүүлэх дэд төвүүдийн зам, 
нийтийн аж ахуйн үйлчилгээг 
өргөтгөх, тэдгээрийн хоорондох 
холболтыг сайжруулах;

(ii) зорилтот байршилд эдийн 
засаг болон төрийн үйлчилгээг 
сайжруулах;
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(ii) дэд төвүүдэд тэргүүлэх 
чиглэлийн замууд (15 км), усан 
хангамжийн сүлжээ (18.6 км), 
ариутгах татуургын сүлжээ 
(20 км), төвлөрсөн дулаан 
хангамжийн сүлжээ (21 км), 
дулааны таван дэд станц 
зэргийг байгальд ээлтэй, орчин 
үеийн, хамгийн тохиромжтой 
технологийг ашиглан 
хөгжүүлэх;

(iii) нийгэм, эдийн засгийн 
байгууламжуудыг барих, 
үүнд: хоёр цэцэрлэг, ногоон 
байгууламж, жижиг талбай, 
мэргэжлийн сургалтын хоёр 
төв болон түүнтэй холбоотой 
хоёр бизнес инкубатор зэрэг 
орно;

(iv) Улаанбаатар хотын Ус, 
сувгийн удирдах газрын 
үйл ажиллагааг сайжруулж, 
усан хангамж ба бохир ус 
цуглуулах үйлчилгээний үр 
ашгийг нэмэгдүүлэх; мөн

(v) дараах чиглэлээр институци 
болон чадавхийг хөгжүүлэх, 
үүнд:
a. нарийвчилсан зураг төсөл 
бэлтгэх, барилгын явцад 
хяналт тавих;
b. олон нийтийн оролцоо, 
мэдлэгийг сайжруулах болон 
жижиг, дунд үйлдвэрийг 
хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх;
c. дэд төвийн дахин 
төлөвлөлтийг сайжруулах;
d. Төсөл хэрэгжүүлэх 
нэгж (ТХН)-ийн чадавхийг 
бэхжүүлэх; мөн
e. нийтийн аж ахуйн 
үйлчилгээ үзүүлэгч 
байгууллагын шинэчлэлийг 
дэмжих.

5 АХБ. Монгол улс: Улаанбаатар хотын нийтийн аж ахуйн үйлчилгээ, гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө 
оруулалтын хөтөлбөр – Үе шат 1. https://www.adb.org/projects/45007-004/main.

Хөтөлбөрийн 
замын  
зураглал нь 
ажлын байр, 
орон сууц, 
эдийн засгийн 
боломжоор  
иргэдийг  
хангаж  
чадахуйц, хөрс 
болон агаарын 
бохирдол  
багатай  
өндөр  
хөгжилтэй 
дэд төвүүдийн 
сүлжээг бий 
болгоход 
чиглэсэн 
Улаанбаатар 
хотын ерөнхий 
төлөвлөлтийг 
дэмжих юм.

(iii) үйлчилгээ үзүүлэгч 
байгууллагуудыг илүү үр дүнтэй 
болгох;

(iv) хот байгуулалт, хөтөлбөрийн 
менежмент, мөн үйлчилгээ 
хүргэх чиглэлээр институцийн 
чадавхийг бэхжүүлэх.

Иргэдийн амьдрах нөхцлийг сайжруулах 
нь Хөтөлбөрийн үндсэн үр нөлөө 
болох юм. Хөтөлбөрийн үр дүнд 
амьдрахад таатай, өрсөлдөх чадвартай, 
хүртээмжтэй дэд төвүүдийн сүлжээ 
Улаанбаатар хотын гэр хороололд бий 
болно. Хөтөлбөрийн замын зураглал нь 
ажлын байр, орон сууц, эдийн засгийн 
боломжоор иргэдийг хангаж чадахуйц, 
хөрс болон агаарын бохирдол багатай 
өндөр хөгжилтэй дэд төвүүдийн сүлжээг 
бий болгоход чиглэсэн Улаанбаатар 
хотын ерөнхий төлөвлөлтийг дэмжих 
юм. Тус хөтөлбөр нь эдгээр байршилд 
дахин төлөвлөлтийн үйл ажиллагааг 
эхлүүлэх зорилготой бөгөөд хотын 
дэд төвүүдийг хөгжүүлэх замаар гэр 
хорооллын хөгжлийг хурдасгах НЗДТГ-
ын салбарын бодлогыг дэмжих нэгдсэн 
шийдлийг санал болгоно (төслийн 
газрын зургийг үзнэ үү).

Төсөл. 2013 оны 12-р сарын 17-нд 
хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн эхний 
үе шатны төслийг (төсөл) баталсан.5 
Төсөл 1-ийн хэрэгжилтийг 2013 оны 
12-р сард эхлүүлж, 2017 оны 12-р сард 
дуусгахаар төлөвлөж байсан. Төслийн 
хүрээнд Сэлбэ, Баянхошуу дэд төвүүдийг 
хөгжүүлэх хотын ерөнхий төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлэхэд дараах байдлаар дэмжлэг 
үзүүлэхийг зорьсон, үүнд:

(i) хотын төвөөс ариутгах татуургын 
сүлжээг татаж, өргөтгөх: 
ус зайлуулах магистраль 
(6.1 километр [км]) ба бохирын 
хоолой (2.9 км);
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Улаанбаатар хотын нийтийн аж ахуйн 
үйлчилгээ, гэр хорооллыг хөгжүүлэх  
хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийн зохицуулалт

НЗДТГ нь хөтөлбөрийн ГБ/ХБ-ын хувьд хөтөлбөрийн хяналт, удирдлагыг хариуцна. 
Нийслэлийн Засаг даргын Хот байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын асуудал эрхэлсэн 
орлогч дарга нь тус хөтөлбөрийн зохицуулалт, хэрэгжилтийг хариуцна (Зураг 1).

2014 оны 7-р сард НЗДТГ-ын даргын тушаалаар ТХН-ийг байгуулж, Нийслэлийн 
Засаг даргын орлогчийг төслийн даргаар томилсон. ТХН нь төслийн санхүү, 
захиргаа, техникийн болон худалдан авах ажиллагааны асуудал, хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ болон хамгааллын шаардлагуудыг дагаж мөрдөхтэй 

НЗДТГ= Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар, ТХН = төсөл хэрэгжүүлэх нэгж,  
УСУГ = Улаанбаатар хотын ус сувгийн удирдах газар.

Тэмдэглэл: УСУГ нь зөвхөн төсөл 1-ийн дэд хэрэгжүүлэгч байгууллага юм.

Эх сурвалж: Азийн Хөгжлийн Банк; ТХН, Улаанбаатар хотын нийтийн аж ахуйн үйлчилгээ, гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө 
оруулалтын хөтөлбөр.

Зураг 1: Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн зохицуулалт, 2013 он

Нийслэлийн засаг дарга 
бөгөөд Улаанбаатар хотын 

захирагч 
Хөтөлбөрийн Удирдах Хороо

Нийслэлийн засаг даргын Хот 
байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын
асуудал эрхэлсэн орлогч дарга

Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж (ТХН) 

НЗДТГ Гүйцэтгэгч бөгөөд хэрэгжүүлэгч
байгууллага

Дэд төвийн дахин 
төлөвлөлтийг удирдах газар

УСУГ ТХН

Дэд төв 1
Төслийн нэгж

ДТ 2
ТН

ДТ 2
ТН

ДТ n
ТН

Дэд төвийн дахин төлөвлөлтийг удирдан чиглүүлж, үйл 
ажиллагааг уялдуулан зохион байгуулдаг. 

Дэд хэрэгжүүлэгч байгууллага



Lorem Ipsum6

холбоотой асуудлыг хариуцдаг. Үүний 
зэрэгцээ тус нэгж нь засгийн газрын 
баталгаа, хамгааллын шаардлагыг 
хангуулах, холбогдох бэлтгэл ажлыг 
гүйцэтгэх, мөн нүүлгэн шилжүүлэлтийн 
төлөвлөгөөг эцэслэх болон хэрэгжүүлэх 
ажлуудыг хариуцан гүйцэтгэдэг.

Хөтөлбөрийн Удирдах Хороо нь 
хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн 
явцыг ерөнхийлөн хянадаг. Нийслэлийн 

Засаг дарга Хөтөлбөрийн Удирдах 
Хороог даргалдаг бөгөөд түүний 
бүрэлдэхүүнд эдийн засгийн хөгжил, 
санхүү, барилга, хот байгуулалт, 
хөдөлмөр, боловсролын асуудал 
хариуцсан яам, агентлагийн төлөөлөл 
ордог. Хороо нь хөтөлбөр хэрэгжиж 
дуусах хүртэл 6 сар тутамд нэгээс 
доошгүй удаа хуралдаж, хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийн талаар стратегийн 
удирдамж, чиглэл өгдөг.

Сэлбэ дэд төв нь хөрөнгө оруулалтын 
хөтөлбөрийн эхний үе шатанд хөгжүүлэх 
хоёр дэд төвийн нэг юм.
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Газар чөлөөлөлт, 
нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн 
нөлөөлөл

2013 оны 8-р сард тус хөтөлбөрийг 
АХБ батлахаас өмнө НЗДТГ төслийн 
урьдчилсан зураг төсөлд үндэслэн 
нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөөний 
төслийг боловсруулсан.

Техник, эдийн засгийн үндэслэл 
боловсруулах үед авто замын сүлжээ, 
цэвэр болон бохир усны дэд бүтцийг 
Сэлбэ, Баянхошуу дэд төвийн 
гудамжуудад барихаар төлөвлөсөн 
байсан.6 Нүүлгэн шилжүүлэлтийн 
төлөвлөгөөний төсөлд Сэлбэ дэх 
бүрэлдэхүүн хэсгийн хүрээнд нийт 
53 өрх (289 нөлөөлөлд өртсөн иргэн 
[НӨИ]) өртөж, 2,200 хавтгай дөрвөлжин 
метр (м2) газрыг чөлөөлөх шаардлагатай 
гэж тооцсон. Баянхошуу бүрэлдэхүүн 
хэсгийн хувьд нийт 22 этгээд (19 өрх, 
2 байгууллага) буюу 90 иргэн нөлөөлөлд 
өртөх тооцоо гарсан бөгөөд нийт 1600м2 
орчим газар чөлөөлөхөөр байсан. Зураг 
төслийг нарийвчлан боловсруулах 
үед НЗДТГ-аас дэд төвүүдийн хөрөнгө 
оруулалтыг өргөжүүлэх, тэдгээрийн 
орчинг таатай болгож, хотын

төвүүдтэй ижил стандарт баримтлах 
үүднээс авто замын илүү өндөр 
стандартыг төслийн хүрээнд мөрдөхөөр 
шийдвэрлэсэн. Шинэчилсэн төлөвлөгөө 
нь төслийн хамрах хүрээнд нөлөөлж, 
төслийн зураг төслийг өөрчлөхөд 
хүргэсэн бөгөөд ялангуяа замыг илүү 
өргөн барихаар болсон нь НӨИ-ийн тоог 
эрс нэмэгдүүлсэн. Төслийн техникийн 
зураг төслийн эцсийн хувилбарт 
замын зурвас газрыг өргөтгөж (ТЭЗҮ-д 
тусгасан байсан 6 метрээс 12–20 метр 
хүртэл), улмаар нөлөөлөлд өртсөн айл 
өрхүүдийн тоог нэмэгдүүлсэн. Эдгээр 
өөрчлөлтүүдийг тусгасан 2018 оны 
Сэлбийн зам, дэд бүтцэд зориулсан 
нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөөнд 
нийт 483 этгээд (468 өрх, 15 аж ахуйн 
нэгж)-ийн 1802 иргэн төслийн нөлөөлөлд 
өртөнө хэмээн тооцоолжээ.7 Үүнтэй 
адилаар Баянхошууны 2018 оны нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн төлөвлөгөөнд нийт 
519 этгээд (505 өрх, 14 аж ахуйн нэгж)-
ийг хамарсан 1872 НӨИ-ийг хамруулна 
гэж тооцоолсон.8 Энэхүү өөрчлөлт нь 
хоёр дэд төвийн нийт НӨИ-ийн тоог 
3674-т хүргэсэн бөгөөд энэ нь төслийн 
зураг төслийг боловсруулах шатанд 
тооцоолсон 379 НӨИ-ээс бараг 10 дахин 
их тоо юм.

Шинэчилсэн 
төлөвлөгөө 
нь төслийн 
хамрах хүрээнд 
нөлөөлж, 
төслийн 
зураг төслийг 
өөрчлөхөд 
хүргэсэн 
бөгөөд 
ялангуяа 
замыг 
илүү өргөн 
барихаар 
болсон нь 
нөлөөлөлд 
өртөх 
иргэдийн 
тоог эрс 
нэмэгдүүлсэн.

6 АХБ. 2013 он. Ерөнхийлөгчөөс Захирлуудын Зөвлөлд танилцуулах тайлан ба зөвлөмж: Улаанбаатар 
хотын нийтийн аж ахуйн үйлчилгээ, гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийг 
Монгол Улсад хэрэгжүүлэх олон шатлалт санхүүжилтийн хэрэгсэл. Нүүлгэн шилжүүлэтийн төлөвлөгөө: 
Баянхошуу (төсөл), Нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөө: Сэлбэ (төсөл). Манила хот. (Хавсралт 2-т 
заасан холбогдох баримт бичгийн жагсаалтаас үзэх боломжтой). https://www.adb.org/projects/documents/
ulaanbaatar-urban-services-and-ger-areas-development-investment-program-rrp

7 АХБ. 2018 он. Улаанбаатар хотын нийтийн аж ахуйн үйлчилгээ, гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө 
оруулалтын хөтөлбөр (Үе шат 1)- Баянхошуу дэд төвийн зам, дэд бүтцийн бүрэлдэхүүн хэсэг: Нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн төлөвлөгөө. Манила хот. АХБ. 2018 он. Улаанбаатар хотын нийтийн аж ахуйн 
үйлчилгээ, гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр- Үе шат 1: Сэлбэ дэд төвийн зам, 
дэд бүтцийн бүрэлдэхүүн хэсгийн Нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөө. Манила хот.

8 АХБ. 2016 он. Улаанбаатар хотын нийтийн аж ахуйн үйлчилгээ, гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө 
оруулалтын хөтөлбөр – Баянхошуу дэд төв: Нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөө. Манила хот.
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Хүснэгт 1: Нөлөөлөлд өртсөн иргэдийн тоо, 2013 болон 2018 оны нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн төлөвлөгөөний харьцуулалт

2013 он 2018 он 
Нөлөөлөлд өртсөн өрхүүд

Баянхошуу 19 505 
Сэлбэ 53 468 

Нийт 72 973 
Нөлөөлөлд өртсөн ААН  

Баянхошуу 2 14
Сэлбэ 0 15 

Нийт 2 29 
Нөлөөлөлд өртсөн иргэд

Баянхошуу 90 1,872  
Сэлбэ 289 1,802 

Нийт 379 3,674

Эх сурвалж: Азийн Хөгжлийн Банк.
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II.  Кейс судалгааны аргачлал

Гомдол гаргагч иргэн төрөөс олгосон нөхөн төлбөр 
амьдралыг нь хэрхэн сайжруулсан талаар Төслийн 
тусгай зохицуулагчийн алба (ТТЗА)-ны багт 
тайлбарлаж буй нь.
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Төслийн тусгай зохицуулагчийн 
алба (ТТЗА) болон Зүүн Азийн 
газар (ЗАГ)-ын хамтран гүйцэтгэсэн 
энэхүү судалгааны ажлын зорилго нь 
төслийн гомдол барагдуулах механизм 
(ГБМ)-аар НӨИ-ийн гомдлыг хэрхэн 
шийдвэрлэж байгааг болон түүний 
давуу тал, хязгаарлагдмал байдал 
болон бэрхшээлүүдийг ойлгох явдал 
байв. Энэхүү кейс судалгаанд хөрөнгө 
оруулалтын хөтөлбөрийн үе шат 
1-ийн хүрээнд хэрэгжүүлсэн ГБМ-ын 
туршлага, сургамжийг баримтжуулсан 
болно. Авч хэрэгжүүлсэн арга 
хэмжээ, сургамж нь ЗАГ-ын Монгол 
Улс дахь үйл ажиллагааны нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн хэрэгжилт, гомдлын 
менежментийг удирдан чиглүүлэх юм. 
АХБ-ны үйл ажиллагаа хариуцсан 
ажилтнууд болон төслийн оролцогч 
талуудад зориулан ТТЗА-наас зохион 
байгуулдаг чадавхи бэхжүүлэх, 
сургалтын хөтөлбөрийг тодорхойлоход 
энэхүү дүн шинжилгээний ажлын үр 
дүнд олж авсан сургамжийг ашиглах 
болно. Үр дүнтэй ГБМ-ыг төслийн 
хүрээнд бий болгох, хэрэгжүүлэх арга 
замын талаархи сургамж, зөвлөмжийг 
АХБ-ны үйл ажиллагаа хариуцсан 
газар, хэлтэс, засгийн газар болон 
хувийн хэвшлийн харилцагчид 
болон хоёр ба олон талт хөгжлийн 
түншүүдтэй хуваалцах болно.

Судалгааны хүрээнд ГБМ-ын дизайн, 
түүний хэрэгжилтэд дүн шинжилгээ хийх 
шаардлагатай болсон бөгөөд дараах 
асуудлуудад үнэлгээ хийсэн. Үүнд:

• ГБМ-ыг төслийн үйл ажиллагааны 
нэг хэсэг болгон нэвтрүүлэх, түүний 
гүйцэтгэх үүрэг;

• ГБМ-ыг боловсруулах (нөлөөлөлд 
өртсөн иргэдтэй зөвлөлдсөн эсэх; 
үндэсний холбогдох хууль тогтоомж, 
олон улсын стандарт, уламжлалт 
ба/эсвэл албан бус ГБМ ба/эсвэл 
зөрчил шийдвэрлэх механизмыг 
авч үзсэн эсэх; төслийн мөчлөгийн 

менежментийн аль үе шатанд ГБМ-ыг 
боловсруулсан);

• ГБМ-ын талаархи НӨИ-ийн мэдлэг 
(НӨИ-д ГБМ-ын талаар мэдээлэл 
өгсөн эсэх, өгсөн бол ямар байдлаар 
өгсөн);

• хүртээмжтэй байдал (ГБМ нь бүх 
оролцогч талуудад ялгаварлалгүйгээр 
хүртээмжтэй байсан эсэх; түүнд 
хамааралтай дүрэм журмыг бүх 
оролцогч талууд мэддэг байсан эсэх; 
НӨИ-дэд ГБМ-ын офисын байршлыг 
мэдээлсэн эсэх, ГБМ-ын ажилтнууд 
НӨИ-дэд хүрч үйлчилсэн эсэх; мөн 
мэдээлэл нууцлах эсвэл нэрээ 
нууцлах хүсэлтийг хүндэтгэж үзсэн 
эсэх);

• хариу үйлдэл (гомдол гаргагчдын 
олонхид хариу өгч чадсан эсэх);

• ил тод байдал (тодорхой хугацаа 
заасан, хүрч болох үр дүнгийн 
хэлбэрийг тодорхойлсон ойлгомжтой 
дүрэм журам ашигласан эсэх);

• хүн хүчний болон санхүүгийн 
зохих нөөц (ГБМ-ыг хэрэгжүүлэхэд 
зориулсан хангалттай тооны ажилтан 
байсан эсэх; тэдний чадавхи, тууштай 
байдал хангалттай байсан эсэх; 
хяналт шалгалт явуулж, нөхөн төлбөр 
олгоход хангалттай санхүүгийн эх 
үүсвэр байсан эсэх);

• гомдлыг бүртгэх, мөшгөх систем 
байсан эсэх;

• гомдол гаргагчидтай харилцах 
(гомдол хүлээн авсныг бичгээр 
нотолсон эсэх; гомдол гаргагч нь 
мэдээлэл авч, нэмэлт хүсэлт гаргах 
зорилгоор ГБМ-ын ажилтнуудтай 
холбоо барьж чадсан эсэх);

• давж заалдах эрх; мөн

• гомдол дагуулсан үйл ажиллагааг 
засаж өөрчлөх боломжийг бий 
болгохын тулд төслийг мэдээллээр 
хангах хяналт-шинжилгээний 
тогтолцоо байсан эсэх тус тус 
хамаарна.
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ТТЗА нь ХОХ-ийн өвөрмөц онцлогоос 
үүдэн тус төслийн ГБМ-ын талаар 
судалгаа хийхээр шийдсэн. Нэгдүгээрт, 
төслийн хүрээнд хийгдэх газар 
чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлт (ГЧНШ)
нь цар хүрээний хувьд маш өргөн, 
Монголдоо ийм төрлийн анхны төсөл юм. 
Хоёрдугаарт, дэд бүтцийн төслүүдтэй 
холбоотой газар чөлөөлөлт, нүүлгэн 
шилжүүлэлт чөлөөтэй хийх эрх зүйн 
орчин хангалттай бүрдээгүй байсан. 
Гуравдугаарт, хүлээн авсан гомдлын 
тоо, төрөл нь бусад төслүүдэд ирсэн 
гомдлоос ялгаатай байсан.

Кейс судалгаанд анхдагч ба хоёрдогч 
судалгаа, чанарын болон тоон дата 
анализыг хослуулсан арга зүйг 
ашигласан. Судалгааны хүрээнд 
төсөлтэй холбоотой баримт бичгүүд, 
хүчинтэй байгаа дотоодын хууль 
тогтоомж, улс орны тогтолцоо, ТТЗА-
ны гомдлыг судалж үзсэн. Гомдлууд 
болоод ГБМ-ын тогтолцооны талаархи 
анхан шатны дата, мэдээлэл цуглуулах 
зорилгоор АХБ-ны төслийн ажилтнууд 
болон бусад оролцогч талуудтай газар 
дээр нь очиж зөвлөлдсөн

бөгөөд энэ хүрээнд төсөл хэрэгжиж буй 
газар дээр болон Улаанбаатар дахь 
нэг цонхны үйлчилгээ (НЦҮ)-тэй очиж 
танилцсан. Уулзсан оролцогч талуудад: 
НӨИ, ялангуяа ГБМ-ыг ашигласан, 
ТТЗА-д гомдол гаргасан иргэд; НЗДТГ-
ын холбогдох газар хэлтсийн албан 
тушаалтнууд; төрийн бус байгууллага 
(ТББ)-ын төлөөлөгчид; амьжиргааг 
сэргээх хөтөлбөрийн хэрэгжилт 
хариуцсан зөвлөхүүд9; барилгын 
гүйцэтгэгчид; ТХН, АХБ-ны төслийн 
ажилтнууд болон албадан нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн зөвлөхүүд зэрэг 
багтсан. Гол оролцогч талуудаас дата, 
мэдээлэл авах зорилгоор нээлттэй 
асуулт бүхий ярилцлага, уулзалт, 
фокус бүлгийн хэлэлцүүлгүүдийг 
хийсэн. Төсөл боловсруулах, 
хэрэгжүүлэх бүх үе шатанд төслийн 
талаархи мэдээллийг сайтар тарааж, 
утга учиртай бөгөөд үр дүнтэй 
зөвлөгөөн зохион байгуулсан эсэхийг 
тодруулахаас гадна ГБМ нь үр дүнтэй, 
хариуцлагатай хэрэгжиж байгаа эсэхэд 
анхаарлаа хандуулсан. 

Сэлбэ дэд төвийн барилгын талбайнуудын нэг.

9 АХБ. Монгол Улс: Гэр хороололд амьжиргааг дэмжих жишиг хөтөлбөр. http://www.adb.org/
projects/45007-010/main.
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Үр дүнтэй гомдол барагдуулах  
механизм гэж юуг хэлэх вэ?

Төслийн хэрэгжилтийн аль нэг үе шатанд НӨИ өөрийн хэрэгцээ, санаа зовинол 
болон эрх ашгийг үл тоомсорлож, зөрчигдсөн гэж үзвэл тэдэнд төслийн 
удирдлагатай холбогдох боломжийг олгодог институци, хэрэгсэл, аргачлал, үйл 
явцын нэгдлийг гомдол барагдуулах механизм (ГБМ) гэнэ. Төслийн эрх бүхий 
удирдлага нь ГБМ-ын дизайн, ажиллах нөхцлийг НӨИ-ийн хэрэгцээнд нийцэж 
байгаа эсэх, практикт ашиглахад боломжтой эсэх, мөн амжилттай хэрэгжүүлэх 
хамтын сонирхол байгаа эсэхийг баталгаажуулах зорилгоор нөлөөлөлд өртсөн 
оролцогч бүлгүүдтэй зөвлөлдөж, оролцоог нь хангах шаардлагатай. ГБМ-ын гол 
санаа нь тус механизмаар үйлчлүүлэх эрхтэй иргэд энэ талаар мэддэг, итгэдэг, 
ашиглаж чаддаг байх тохиолдолд л гол зорилго нь биелнэ гэсэн утгатай. Тиймээс 
ГБМ-ыг оролцогч талууд мэдэж байх ёстой, албан болон албан бус сувгаар тэдэнд 
хүртээмжтэй байх ёстой, мөн үнэ төлбөргүй байх ёстой.

III.   Гомдол барагдуулах механизм 

Төслийн хүрээнд хэрэгжүүлсэн амьжиргааг сэргээх 
хөтөлбөрт хамрагдсан гомдол гаргагч хэрхэн 
оёдол хийж, амьжиргаагаа залгуулахыг сурсан 
талаараа ТТЗА-ны багт ярьж өгч буй нь. 
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АХБ-ны 2009 онд батлагдсан 
Хамгааллын бодлогын баримт бичиг 
(ХБББ)-т заасны дагуу АХБ-ны 
дэмжлэгтэй бүх төслүүдэд байгаль 
орчин, албадан нүүлгэн шилжүүлэлт, 
уугуул иргэд гэсэн гурван хамгааллын 
чиглэлээр ГБМ бий болгож, 
хэрэгжүүлэхийг шаарддаг.

Төслийн түвшинд зээлдэгч/
харилцагчдын нийгмийн болон байгаль 
орчны гүйцэтгэлийн талаар НӨИ-ийн 
санааг зовоож буй асуудлууд болон 
гомдлыг хүлээн авах, шийдвэрлэхэд 
дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор ГБМ-ыг 
байгуулж, ажиллуулахыг АХБ зээлдэгч/
харилцагчдаасаа шаарддаг. ГБМ-ыг хэр 
хүрээнд байгуулах нь тухайн төслийн 
эрсдэл, үзүүлэх нөлөөллөөс хамаарна. 
Ингэхдээ жендэрийн мэдрэмжтэй, 
соёлын онцлогт нийцсэн, нөлөөлөлд 
өртсөн янз бүрийн нийгмийн бүлэгт 
нээлттэй, ойлгомжтой бөгөөд ил тод 
үйл явцыг ашиглан НӨИ-ийн асуудал, 
гомдлыг цаг алдалгүй шийдвэрлэх 
ёстой.10

ГБМ нь хохирогч талуудыг ялгаварлан 
гадуурхалгүйгээр мэдээлэл, зөвлөгөө 
авах боломжоор хангаснаар шударга, 
хүндэтгэлтэй зарчмаар гомдол 
барагдуулах үйл явцад оролцох 
нөхцөлийг бүрдүүлэх шаардлагатай. 
Түүнчлэн хохирогч талуудад мэдээлэлд 
суурилсан шийдвэр гаргахад 
шаардлагатай бүх талын мэдээллийг 
өгөх ёстой. ГБМ нь ил тод байж, гомдол 

гаргасан талуудад гомдлыг шийдвэрлэх 
явцын талаар мэдэгдэхийн зэрэгцээ 
нууцлалыг хадгална. ГБМ нь яриа, 
хэлэлцээр өрнүүлэх замаар харилцан 
тохиролцсон шийдэлд хүрэхэд чиглэгдэх 
ёстой. Асуудлыг хянан шийдвэрлэх 
тохиолдолд хууль ёсны, хараат бус, 
хөндлөнгийн механизмыг ашиглах 
ёстой.

Төслийн мөчлөгийн эхэн үед НӨИ-дэд 
ГБМ-ын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлсэн 
байх ёстой бөгөөд гомдлыг заавал 
бүртгэж, хадгалах ёстой.

ГБМ нь төслийн хэрэгжилтийн аль ч 
шатанд тухайн улсын шүүх, захиргааны 
тогтолцоог ашиглахад саад учруулах 
ёсгүй. Гомдлыг шийдвэрлэх хугацаа, 
журмыг тодорхой зааж, НӨИ болон 
бусад холбогдох талуудад мэдэгдэх 
ёстой. Журам хэрэгжих алхам 
бүрийн үргэлжлэх хугацааг аль болох 
хүндэтгэж, шаардлагатай зарим 
тохиолдолд уян хатан хандах хэрэгтэй.

Төслийн удирдлага өөрийн хүлээн 
авсан анхан шатны санал гомдлыг 
цаг алдалгүй, үр дүнтэй шийдвэрлэх 
замаар албан ёсны гомдлын 
тоог багасгах арга хэмжээ авах 
шаардлагатай. Сайн ГБМ хэрэгжүүлж, 
гомдлыг түргэн шуурхай, үр дүнтэй 
шийдвэрлэснээр олонд хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн, тогтвортой төслийн 
хүрээнд шүүхэд хандах магадлалыг 
үгүй болгох, эсхүл багасгах боломжтой.

ГБМ-ын гол 
санаа нь 
зөвхөн тус 
механизмын 
үйлчлэхээр 
төлөвлөж 
буй иргэд 
энэ талаар 
мэддэг, 
итгэдэг, 
ашиглаж 
чаддаг байх 
тохиолдолд 
зорилгоо 
биелүүлж 
чадна гэсэн 
үг юм.

10 АХБ. 2009 он. Хамгааллын бодлогын баримт бичиг. Манила.
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Монгол Улсын 
өргөдөл гомдлын 
эрх зүйн орчин

Монгол Улсын 1992 оны Үндсэн 
хуулинд “иргэд төрийн байгууллага, 
албан тушаалтанд өргөдөл, гомдлоо 
гаргаж шийдвэрлүүлэх эрхтэй. Төрийн 
байгууллага, албан тушаалтан 
иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хуулийн 
дагуу шийдвэрлэх үүрэгтэй” хэмээн 
заасан байдаг (16 дугаар зүйлийн 
12 дахь хэсэг). Монгол Улсын Их Хурал 
1995 онд Иргэдээс төрийн байгууллага, 
албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, 
гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль (1995 
оны Өргөдөл гомдол шийдвэрлэх тухай 
хууль) батласнаар энэхүү эрхийг улам 
баталгаажуулж өгсөн Уг хуулийн 5.1-
р зүйлд Монгол Улсын нутаг дэвсгэр 
дээр байгаа Монгол Улсын бүх иргэн, 
гадаадын иргэн болон харьяалалгүй 
хүн дангаар буюу хамтарч төрийн 
байгууллага, албан тушаалтанд 
өргөдөл, гомдол гаргах эрхтэй хэмээн 
заасан.

Ард иргэд өргөдөл, гомдолдоо хариу 
хүлээн авах, хүлээн авсан эхний 
ээлжийн хариуг хүлээн зөвшөөрөхгүй 
тохиолдолд гомдлоо шийдвэрлүүлэхээр 
дээд шатны төрийн албан тушаалтанд 
давж гомдол гаргах эрхийг мөн 
баталгаажуулсан. Тус хуульд төрийн 
эрх бүхий албан тушаалтнууд болон 
төрийн байгууллагууд иргэдэд энэхүү 
эрхийг эдлүүлэх боломжийг олгох 
үүрэгтэйг зааж, өргөдөл гомдлыг 
шийдвэрлэхэд баримтлах холбогдох 
журмыг тодорхой зааж өгсөн байдаг. 
Энэ хуулийг Монгол Улсын иргэд сайн 
мэддэг.

Төслийн гомдол 
барагдуулах 
механизмын 
дизайн

НЗДТГ нь 2016 оны нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн төлөвлөгөөнд ХОХ-ийн 
ТХН-ийг ГБМ-д гол үүрэг гүйцэтгэгч 
байхаар тусгасан (Хүснэгт 2). Нийт 6 
долоо хоногийн дотор тодорхой нарийн 
заасан хүснэгтийн дагуу хэрэгжих 
гомдол барагдуулах механизмыг 2016 
онд бий болгож, гомдол шийдвэрлэх үйл 
ажиллагааг эхлүүлэх, мөшгөх зорилгоор 
гомдол барагдуулах үйл ажиллагааны 
хүснэгт (ГБҮАХ)-ийг бэлтгэсэн. ГБМ нь 
ГБҮАХ ашиглан ТХН-д шууд гомдол 
гаргах эсвэл НЗДТГ-ын өргөдөл гомдол 
барагдуулах журмын дагуу НЗДТГ-ын 
байранд биечлэн ирж эсвэл мессежийн 
үйлчилгээ (SMS), Smart UB аппликешн, 
утас, вэбсайтаар дамжуулан гомдол 
гаргах боломжуудыг НӨИ-дэд нээлттэй 
болгосон. Энэхүү системийн хүрээнд 
НЗДТГ-ын гомдол хариуцсан ажилтан 
(ГХА) гомдлыг ТХН-ийн бүртгэлтэй 
вэб порталаар дамжуулан ТХН 
руу дамжуулна. ТХН нь гомдлыг 
байрлуулсан вэб портал хуудсанд 
нэвтрэх эрхтэй. НӨИ нь гомдол, 
санаа зовнилоо ГБМ-аар дамжуулан 
хангалттай шийдвэрлүүлж чадахгүй 
байна гэж үзвэл шүүхэд хандах эрхтэй.

Улаанбаатар хотын бүх дүүргүүд 
Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын 
алба (ГЗБА)-ны харьяа дүүргийн газрын 
албатай. Бүх дүүргийн газрын алба газар 
зохион байгуулалт хариуцсан, газрын 
эрх шилжүүлэхтэй холбоотой гүйлгээг 
зохицуулдаг ажилтантай байсан. 2016 
оны сонгуулийн дараа ГЗБА нь газар 
зохион байгуулалттай холбоотой бүхий 
л ажилтнуудаа нэг дор төвлөрүүлж, 
шинэчлэн зохион байгуулагдсан. Төслийн 
ГБМ-ын дизайнд ГЧНШ-тэй холбоотой 
болон бусад гомдлыг шийдвэрлэх үүргийг 
дүүргийн засаг даргад өгөхөөр заасан. 
Гэсэн хэдий ч газар чөлөөлөлт, нүүлгэн 
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шилжүүлэлт, нөхөн олговрын талаархи 
шийдвэрийг Газар чөлөөлөлт, нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн ажлын хэсэг (ГЧНШАХ)-т 
шилжүүлдэг байв. 

Төслийг бэлтгэх шатанд боловсруулсан 
ГБМ-д үндэсний шаардлагад нийцсэн 
аль хэдийн бэлэн байсан гомдол гаргах 
үйл явцыг дурдаагүй. Харин 2016 

онд ГБМ-ыг байгуулах үед ХОХ-ийг 
хэрэгжүүлэхэд зориулж тусад нь процесс 
бий болгохоос илүү НЗДТГ-т аль хэдийн 
ашиглагдаж байсан бэлэн механизмыг 
ашиглах нь зүйтэй гэж үзсэн. 2016 оны 
нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөөнд 
тусгасан ГБМ ба хэрэгжүүлсэн ГБМ-ыг 2, 
3-р хүснэгтэд харьцуулан үзүүлэв.

Хүснэгт 2: Нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөөнд тусгасан ГБМ-ын дизайн  
болон төсөлд хэрэгжүүлсэн ГБМ-ын харьцуулалт

Баянхошуу, Сэлбэ дэх зам,  
дэд бүтцийн зориулалттай НШТ-нд  

анх боловсруулагдсан ГБМ 
(6 долоо хоног)

Хэрэгжсэн ГБМ  
(30 хоног)

Алхам 1. НӨИ нь гомдлоо ТХН-ийн НШМ-нд 
гаргаж, НШМ нь гомдлыг ГБҮАХ-энд бүртгэнэ.
ТХН-ийн НШМ нь ГЧНШАХ-ийн холбогдох 
гишүүнтэй холбоо барина. Гомдлыг ТХН болон 
ГЧНШАХ-ийн хүрээнд 1 долоо хоногийн дотор 
танилцуулж, судалж, шийдвэрлэнэ.

ТХН-ийн НШМ хэлэлцүүлгийг тэмдэглэж, 
холбогдох дүгнэлт, зөвлөмжийн талаар тухайн 
долоо хоногтоо багтаан талуудад мэдээлж, 
арга хэмжээ авахуулахаар ТХН ба ГЧНШАХ-т 
танилцуулна. (1 долоо хоног)

ТХН нь шийдвэрлэх арга хэмжээг эхлүүлнэ. 
(1 долоо хоног)

Алхам 2. Хэрэв гомдол бүртгэгдсэнээс хойш 
2 долоо хоногийн дотор шийдвэрлэгдээгүй бол 
тус гомдлыг харьяа дүүргийн холбогдох алба, 
хэлтэст хүргүүлж, шийдвэрийг дүүргийн Засаг 
даргаар батлуулж, арга хэмжээ авахыг зөвлөнө. 
(1 долоо хоног)

Дүүргийн Засаг дарга ТХН-ийн дэмжлэгтэйгээр 
шийдвэрлэх арга хэмжээг санаачлан 
хэрэгжүүлнэ. (1 долоо хоног)

Алхам 3. Хэрэв дахиад нэг долоо хоногийн 
дотор шийдэгдээгүй бол ГЧНШАХ нь асуудлыг 
шийдвэрлэхээр ажиллаж, ГЧНШАХ-ийн дарга 
болох Нийслэлийн Засаг даргын орлогчоор 
шийдвэрлүүлэхээр зөвлөмж өгнө. (1 долоо хоног)

Нийслэлийн Засаг даргын орлогч дахин нэг долоо 
хоногийн дотор арга хэмжээ авна. (1 долоо хоног)

Алхам 4. Хэрэв өмнөх оролцогч талууд гомдлыг 
шийдвэрлэж чадаагүй бол шүүхэд шилжинэ. 
Монгол Улсын хууль тогтоомж болон АХБ-ны 
ХБББ нь бүх шийдвэрийг удирдан чиглүүлэх 
болно. (нээлттэй)

Алхам 1. Гомдол ирэхэд ТХН-ийн НШМ бүртгэж 
аван, ГБҮАХ-энд шаардлагатай бүх мэдээллийг 
бөглөнө. Дараа нь тухайн ТХН-ийн зохицуулагчид 
явуулж, зохицуулагч нь холбогдох НШМ-энд цохно.

a.  Хэрэв өргөдөл, гомдол нь газар чөлөөлөх, нүүлгэн 
шилжүүлэх, түүнтэй холбоотой нөхөн олговор олгох 
талаар нэмэлт зөвшөөрөл шаардахгүй бол ТХН-ийн 
НШМ нь бүх мэдээллийг цуглуулж, НӨИ-тэй уулзаж, 
шийдлийг санал болгон, гомдлыг шууд шийдвэрлэнэ. 
ТХН-ийн НШМ нь бүх авсан алхмуудаа НЗДТГ-ын 
онлайн системд бүртгүүлнэ. Хэрэв 30 хоногийн 
дотор гомдлыг барагдуулаагүй тохиолдолд систем 
тухайн ТХН-ийн НШМ-энд 1995 оны Өргөдөл, 
гомдол шийдвэрлэх тухай хуулийг зөрчсөний улмаас 
захиргааны шийтгэл хүлээлгэнэ гэсэн анхааруулгыг 
илгээдэг. (30 хоног)

b.  Хэрэв тухайн гомдол нь зардлын дүнд 
нөлөөлөхүйц газрын үнэлгээ болон төсөлд өртсөн 
газрын гэрчилгээгүй иргэнд хангалттай хэмжээний 
газар олгох зэрэгтэй холбоотой бол ТХН нь 
гомдлыг НЗДТГ-ын онлайн системээр дамжуулан 
НЗДТГ-ын ГЗБА-д (хуучнаар Дүүргийн газрын 
алба)-д шилжүүлнэ. ГЗБА-ны ажилтан гомдол анх 
бүртгэгдсэн өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор гомдлыг 
шийдвэрлэх ёстой. ТХН нь ГЗБА-нд албан бичиг 
илгээснээр системд хэргийг хааж болно. (30 хоног)

Алхам 2. Хэрэв НӨИ нь сэтгэл хангалуун бус байвал

a.  ТХН-ийн гаргасан шийдвэрийн талаар тэд 
НЗДТГ-т (30 хоног), АХБ-ны төслийн багт эсвэл 
шүүхэд гомдол гаргах эрхтэй (нээлттэй).

b.  ГЗБА/НЗДТГ-аас гаргасан шийдвэрийн талаар 
тэд төрийн дээд албан тушаалтан/байгууллага (30 
хоног), АХБ-ны төслийн багт эсвэл шүүхэд гомдол 
гаргаж болно (нээлттэй). Монгол Улсын хууль 
тогтоомж болон АХБ-ны ХБББ нь бүх шийдвэрийг 
удирдан чиглүүлэх болно.

АХБ = Азийн Хөгжлийн Банк, НӨИ = нөлөөлөлд өртсөн иргэн, ГБҮАХ = Гомдол барагдуулах үйл 
ажиллагааны хүснэгт, ГБМ = гомдол барагдуулах механизм, ГЧНШАХ = Газар чөлөөлөлт, нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн ажлын хэсэг, ГЗБА = Газар зохион байгуулалтын алба, НЗДТГ = Нийслэлийн Засаг 
Даргын тамгын газар, ТХН = Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж, НШТ = нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөө, 
НШМ = нүүлгэн шилжүүлэлтийн мэргэжилтэн, ХБББ = Хамгааллын бодлогын баримт бичиг.

Тэмдэглэл: Жи Ди ХХК нь НЗДТГ-аас хотын захиргааны төслийн хүрээнд гэр хорооллын дахин 
төлөвлөлт дээр ажиллуулахаар сонгосон компани юм.

Эх сурвалж: АХБ.
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Хүснэгт 3: Гомдол барагдуулах механизмын дизайн болон түүний 
хэрэгжүүлэлтийн харьцуулалт

НЗДТГ нь гомдол гаргагчдын итгэлийг 
олж авах, гомдлыг түргэн шуурхай 
шийдвэрлэх үүднээс 2018 оны 3-р 
сард нүүлгэн шилжүүлэхтэй холбоотой 
өргөдөл, гомдол шийдвэрлэх, НӨИ 
болон гомдол гаргагчидтай харилцах, 
төслийн хүлээн авсан бүх өргөдөл, 
хүсэлт болон гомдлыг цаг тухайд нь 
шийдвэрлэж өгөх чиг үүрэг бүхий 
тусгайлсан төслийн ажлын хэсгийг 
(ТАХ) байгуулсан.11 ТАХ нь харилцан 
ойлголцлын санамж бичиг (санамж 
бичиг)-ийг 2018 оны 7-р сард ТТЗА-ны 
тусламжтайгаар эцэслэн байгуулах 
хүртэл гомдол гаргагчидтай харилцсан 
хэвээр байсан. Түүний дараа ГЧНШАХ 
байгуулагдсан төдийгүй ТХН нь газар 
чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлт, 
нөхөн олговрын асуудлыг зохицуулах 
чадавхиа дээшлүүлж, ажилтны тоогоо 
нэмэгдүүлсэн тул ТАХ-ийг үргэлжлүүлэн 
ажиллуулах шаардлагагүй гэж үзсэн.

Гомдол 
барагдуулах 
механизмд гомдол 
гаргах үйл явц

НӨИ нь гомдлоо хэд хэдэн арга 
замаар гаргах боломжтой. Тэд дараах 
сувгуудаас сонгон ГБМ-нд хандаж 
болно, үүнд: НЗДТГ/дүүрэг/хорооны12 
захиргаа; НЦҮ (Улаанбаатарт нийтдээ 
дөрөв, Монгол Улсад 150 байршилд 
байдаг); ТХН, ТХН-ийн дэд төвийн 
офисууд, гэрээт гүйцэтгэгчид, НЗДТГ-ын 
вэбсайт, зориулалтын утасны шугам, 
Смарт UB, Check My Service, 11-11 төв, 
SMS мессежийн үйлчилгээ; оршин 
суугчдын зөвлөл (ОСЗ) (Зураг 2) тус тус 
хамаарна.

Төслийн ГБМ дизайн Хэрэгжүүлсэн ГБМ 

Хандах цэгүүд Олон НЦҮ багтаасан, олон

Гомдлыг хүлээн авсныг 
баталгаажуулах 1 долоо хоног Хамгийн ихдээ 2 долоо 

хоног

Гомдлыг шийдвэрлэх хугацаа 7-15 хоног Хамгийн ихдээ 30 хоног

ГБМ процессийн түвшин гурав хоёр

Хоёрдугаар түвшний ГБМ Дүүргийн Засаг дарга Өндөр албан тушаалтан 
(НЗДТГ)

Гурав дахь түвшний ГБМ НЗДТГ Хамаарахгүй

Шүүхэд хандах Тийм Тийм

АХБ-ны ХМ руу нэвтрэх Тийм Тийм

ХM = Хариуцлагын механизм, ГБМ = гомдол барагдуулах механизм, НЗДТГ = Нийслэлийн Засаг 
даргын тамгын газар, НЦҮ = Нэг цонхны үйлчилгээ.

Эх сурвалж: Азийн Хөгжлийн Банк; Улаанбаатар хотын нийтийн аж ахуйн үйлчилгээ, гэр хорооллыг 
хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж.

11 ТАХ-ийг ТХН-ийн зохицуулагч даргалж, бүрэлдэхүүнд нь Газрын албаны ажилчид, ТХН (нүүлгэн 
шилжүүлэлт, нийгмийн хамгааллын мэргэжилтнүүд), НҮБ-Хабитат (олон нийтийн ажил хариуцсан 
ажилтнууд) болон үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээний компаниудын төлөөлөл ордог.

12 Хороо нь дүүргийн дараагийн шатны засаг захиргааны хамгийн бага нэгж юм.
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Зураг 2: Гомдол барагдуулах механизмын тогтолцоо

НЗДТГ-ын төвлөрсөн удирдлагатай 
онлайн цахим систем нь бүх гомдлыг 
бүртгэдэг бөгөөд бүх гомдлыг 
шийдвэрлэх ажиллагаа энэхүү систем 
дээр явагддаг. НӨИ нь мэдээллийн санд 
нэвтрэх эрхтэй тул өөрсдийн өргөдөл 
гомдлыг хүлээн авах үйл явц, авч 
хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ, гомдол 
хаагдсан зэргийг хянах боломжтой. 
Зураг 3-т НЗДТГ-ын ГБМ-ын үйл явцыг 
харуулсан.

Хэрэв гомдол гаргагч нь төслийн 
ГБМ-аар дамжуулан асуудлаа 
шийдвэрлүүлэх ихээхэн хүчин чармайлт 
гаргаж, АХБ-ны төслийн багтай хамтран 
ажилласан ч ГБМ-ын үйл явцад сэтгэл 
хангалуун бус байгаа бол АХБ-ны 
Хариуцлагын механизмын дагуу ТТЗА 
эсвэл Нийцлийг хянах зөвлөлд гомдол 
гаргаж болно.

НЗДТГ = Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар, ТХН = Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж, SMS= богино мессежийн үйлчилгээ. 

Эх сурвалж: Улаанбаатар хотын нийтийн аж ахуйн үйлчилгээ, гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн ТХН.
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Зураг 3: Гомдол барагдуулах механизмын үйл явц

НЗДТГ = Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар, ТХН = Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж, SMS = богино мессежийн үйлчилгээ. 

Эх сурвалж: Улаанбаатар хотын нийтийн аж ахуйн үйлчилгээ, гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн ТХН.
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Гомдол 
барагдуулах 
механизмын 
оролцогч талууд

ГБМ-д янз бүрийн түвшинд олон 
төрлийн төслийн оролцогч талууд 
оролцох шаардлагатай болдог. ГБМ-ын 
оролцогч талуудын товч тодорхойлолт, 
оролцоог доор танилцуулна.

НЗДТГ нь хөтөлбөрийн ГБ/ХБ бөгөөд 
НЗДТГ-ын ГБМ системийг төвлөрсөн 
байдлаар удирддаг. Газар чөлөөлөлт, 
нүүлгэн шилжүүлэлт, нөхөн төлбөртэй 
холбоотой асуудлаар эцсийн 
шийдвэрийг НЗДТГ гаргадаг.

Засаг даргын орлогчийн даргалдаг ТХН 
нь гомдлыг шийдвэрлэхэд иргэдтэй 
харилцдаг гол нэгж юм. ТХН-ийн 
нүүлгэн шилжүүлэлтийн мэргэжилтэн 
нь өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэхийн 
тулд холбогдох байгууллагуудад 
хандаж, НӨИ-тэй холбоотой ажиллаж, 
гомдлын шийдвэрийн талаар 
тэдэнтэй зөвлөлддөг. 2018 онд ТХН 
нь нүүлгэн шилжүүлэлтийн хоёр 
мэргэжилтэнд туслуулах зорилгоор 
газар чөлөөлөлтийн хоёр туслах 
ажилтан нэмж авснаар нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн хэрэгжилт, ГБМ-ыг 
хариуцах ажилтнуудынхаа тоог дөрөв 
болгон нэмэгдүүлсэн. Хүснэгт 2-т ТХН-
ийн үүрэг, хариуцлагын хуваарилалтыг 
нарийвчлан харуулсан.

НЗДТГ-ын харьяа 34 хэрэгжүүлэгч 
агентлагийн нэг болох ГЗБА нь Засаг 
даргад шууд тайлагнадаг бөгөөд 
ГЧНШАХ-ийн удирдамжийн дагуу 
нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг хариуцаж, ТХН-тэй 
нягт уялдаатай ажилладаг. Нийт 
270 ажилтантай ГЗБА нь газрын үнэлгээ, 
нөхөн төлбөр, нүүлгэн шилжүүлэлттэй 
холбоотой гомдлыг шийдвэрлэх 
асуудлыг хариуцдаг. Өргөдөл гомдлыг 
14-15 ажилтны бүрэлдэхүүнтэй дүүргийн 
газрын харилцааны алба эсхүл 
14 ажилтны бүрэлдэхүүнтэй ГЗБА-
ны Нүүлгэн шилжүүлэлтийн хэлтэс 
шийдвэрлэнэ. ГЗБА нь хорооны дэд 
төвүүдэд мөн өөрийн төлөөлөлтэй. 
Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлөөс 
шинээр хэрэгжиж эхлэх стандарт, 
хууль тогтоомж, дүрэм журмын талаар 
мэдээлэх үүднээс жилд нэг удаа бүх 
төрийн албан хаагчдад зориулан сургалт 
зохион байгуулдаг бөгөөд үүнд ГБМ-ын 
зарим асуудлыг хамардаг. ГЗБА нь ХОХ-
ийн хүрээнд хоёр сургалтад хамрагдсан, 
үүнд: АХБ-ны төслийн багаас зохион 
байгуулсан ХБББ-ын талаар сургалт 
болон ТТЗА-наас 2019 онд зохион 
байгуулсан асуудлыг шийдвэрлэх чадвар 
суулгах сургалт тус тус болно.

Засаг даргын орлогчийн даргалдаг 
ГЧНШАХ13 нь ХОХ-ийн хүрээнд 
хийгдэх газар чөлөөлөлт, нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн үйл ажиллагааны 
ерөнхий удирдлага, хяналтыг хариуцдаг. 
Засаг даргын орлогч нь ГЧНШАХ-
ийн дарга юм. ГЧНШАХ нь ТХН-д 

13 Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны 3-р сарын А/175 дугаарт тушаалаар ГЧНШАХ-ийг байгуулсан бөгөөд 
2017 оны 4-р сарын A/194 дугаарт тушаалаар шинэчлэн байгуулсан.
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гомдлын талаар шийдвэр гаргахад 
нь дэмжлэг үзүүлэхийн зэрэгцээ 
ТХН эсвэл дүүргийн Засаг даргын 
шийдвэрлэж чадаагүй зарим гомдлыг 
шийдвэрлэж өгөх үүрэгтэй. ГЧНШАХ нь 
нүүлгэн шилжүүлэлт, нөхөн төлбөртэй 
холбоотой гомдлыг шийдвэрлэхэд 
төдийлөн үр дүнгүй байсан, учир нь 
шийдвэрийг Засаг даргаар батлуулахаас 
өмнө орлогч даргаар мөн хянуулдаг тул 
гомдлыг шийдвэрлэх хугацаа хойшилж 
байсан.

Хороо нь төсөлтэй холбоотой ГБМ 
болон бусад төрлийн мэдээллийг 
түгээдэг бөгөөд НӨИ-ийн зүгээс гомдол 
гаргах боломжтой “нэвтрэх цэг”-ийн нэг 
юм. ТХН, АХБ-ны төслийн ажилтнууд 
болон бусад оролцогч талуудын 
иргэдэд хүрч ажиллах үйл ажиллагааг 
Хорооноос зохион байгуулж өгдөг.

ОСЗ нь хэсэг болон хорооны түвшинд 
сайн дурын үндсэн дээр иргэдийг 
төлөөлөн үйл ажиллагаа явуулдаг 
байгууллагa бөгөөд олон нийтийн 
тэргүүлэгчид болон хорооны дарга нар 
гишүүнээр нь ажилладаг.

ОСЗ-ийн төлөөлөгчид сайн дурын 
үндсэн дээр ажилладаг. ОСЗ-ийг 
2007 оноос хойш НҮБ-Хабитат 
байгууллагаас төрийн захиргааны 
нэгжийн улс төрийн нөлөөлгүйгээр 
дэд төвийг дахин хөгжүүлэх явцад 
иргэдийг холбож, төлөөлөх, зөвлөх, 
дэмжих, эрхийг хамгаалах, зөвлөлдөх, 
хэлэлцээр хийх, мэдээлэл цуглуулах, 
хянах, үнэлэх үүрэг бүхий олон нийтэд 
төвтэй байгууллагыг бий болгох 
зорилготойгоор зохион байгуулж ирсэн. 
Дэд бүтцийн ажлын эхэн үед оршин 
суугчдад (анхдагч бүлгүүд) хийгдэж буй 

ажилтай холбоотой асуудал мөн/эсхүл 
гомдол байгаа тохиолдолд тэдгээрийг 
мэдээлэх маягтыг ОСЗ-д өгсөн хэмээн 
ТХН хэлсэн. Зарим гомдлыг барилга 
угсралтын компаниудтай хамтран 
газар дээр нь шийдвэрлэж байсан 
бол бусад гомдлыг ТХН-д хүргүүлж, 
ихэнх тохиолдолд ГБМ-аас гадуур 
шийдвэрлэсэн байна. Албан бусаар 
шийдвэрлэж чадаагүй хэргийг ГБМ 
ашиглан шийдвэрлэсэн.

Төрийн бус байгууллагууд нь НӨИ-
дийн нэрийн өмнөөс гомдол гаргаж, 
яриа хэлэлцээрт оролцох боломжтой. 
Тэд мөн холбогдох төсөл хэрэгжүүлэгч 
байгууллага, ТХН, АХБ-ны төслийн 
ажилтнуудтай яриа хэлэлцээ хийх 
боломжтой. Тэд өөрсдийн сүлжээгээр 
дамжуулан ГБМ-ын сургалтад 
хамрагдаж, 2019 оны ТТЗА-ны чадавхи 
бэхжүүлэх үйл ажиллагаа, сургалтанд 
суусан. Зарим ТББ нь ТТЗА-ны 
асуудлыг шийдвэрлэх үйл явцад 
оролцдог.

Гомдол 
барагдуулах 
механизмын 
харилцаа холбоо, 
мэдээлэл

2013 онд төслийн урьдчилсан зураг 
төслийг боловсруулахдаа төслийн 
нөлөөнд өртөх иргэдтэй зөвлөлдсөн 
бөгөөд үүнд нөлөөлөлд өртөх газар, 
барилга байгууламж, аж ахуйн нэгж, 
ажлын байрны нөхөн төлбөрийн арга 
хэмжээг тусгасан эрхийн матриц, 
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эмзэг бүлгийн иргэдийг хамгаалах 
арга хэмжээ, мөн төслийн ГБМ-ыг 
тайлбарласан. Оролцогчдод асуулт 
байвал НҮБ-Хабитатын офист очиж 
уулзах боломжтой, мөн энэ талаар 
гэр бүл, найз нөхдөдөө мэдээлэхийг 
уриалсан. Төсөл хэрэгжиж эхлэхэд 
ТХН нь төслийн ач холбогдлын 
талаар НӨИ-дэд мэдээлэх зорилгоор 
тогтмол мэдээлэл сурталчилгааны 
ажлыг газар дээр нь зохион байгуулж 
байсан. Энэ хүрээнд НҮБ-Хабитатаас 
зохион байгуулсан хорооны хурлын 
үеэр уулзалт хийх, айлуудаар явж 
мэдээлэл түгээх зэрэг ажлуудыг хийсэн. 
Сэлбэ, Баянхошуунд ТХН нь НҮБ-
Хабитаттай хамтран зохион байгуулсан 
уулзалтуудыг тооцвол нийт 249 олон 
нийтийн арга хэмжээ зохион байгуулсан. 
ТХН 246 иргэдтэй зөвлөлдөх уулзалт 
хийснээс гадна НҮБ-Хабитат нь 2016 
оны 11-р сараас 2017 оны 5-р сарын 
хооронд ГБМ-ын талаар мэдээлэл өгөх 
зорилготой олон нийтийн зөвлөгөөнийг 
13, 14 болон 17-р хороонд тус тус зохион 
байгуулсан. ТХН нь товхимол, эмхтгэл 
зэрэг төслийн талаарх мэдээлэл 
өгөх материал бэлтгэн олон нийтийн 
уулзалтын үеэр НӨИ-дэд тарааж, 
биечлэн танилцуулсан. Тараасан 
материалд ТХН-тэй холбоо барих 
хаягийг оруулсан. ТХН нь төслийн 
вэбсайт, Facebook хуудсыг тогтмол 
шинэчилдэг.

Төслийн явцын сар бүрийн тайланг 
оролцогч талуудад тараадаг. ТХН 
нь төслийн ГБМ-ын талаар НӨИ-
дэд мэдээлэх зорилгоор тогтмол 
сурталчилгаа, хүрч үйлчлэх ажлыг 
явуулсан хэвээр байгаа бөгөөд 
дэд төвүүдийн хорооны байранд 

төлөөллөө ажиллуулдаг. ОСЗ-ийн 
гишүүд тухайн нутаг дэвсгэрийн иргэд 
(анхдагч бүлгүүд)-ийг мэдээллээр 
хангадаг тул ОСЗ нь мэдээлэл түгээх, 
зөвлөлдөх үйл явцыг дэмжиж ажиллаж 
байв.

Энэ судалгааг хийх явцад 2019 оны 8-р 
болон 9-р сард оролцогч талуудтай 
хийсэн ярилцлагаас үзвэл НӨИ 
нь төслийн ГБМ талаар, мөн 1995 
оны Өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх 
тухай хуулийн дагуу гомдол гаргах 
эрхээ мэдэж байсан. Гэсэн хэдий ч 
тухайн ярилцлагууд болон ТТЗА-нд 
2018 оны 3-р сард гаргасан гомдолд 
тусгагдсанаар гомдол гаргагчид болон 
ТББ-уудтай төслийн бэлтгэл ажлын 
явцад хангалттай зөвлөлдөөгүй, мөн 
төслийн ГБМ болон нөхөн төлбөрийг 
хэрхэн тооцох тухай мэдээлэл 
хангалттай өгөөгүй гэж мэдэгдсэн. 

Төсөлтэй 
холбоотой гомдол

Төслийн хэрэгжилтийн явцад голчлон 
газар чөлөөлөх, үнэлэх, нөхөн төлбөр 
олгох, нүүлгэн шилжүүлэх, хөрөнгийн 
үнэлгээ хийх, барилга угсралтын 
ажлаас үүдэн иргэдийн эд хөрөнгөнд 
хохирол учрах, амьжиргааны эх 
үүсвэрээ алдах зэрэг асуудлуудтай 
холбоотой гомдол хүлээн авсан. 
Гомдол гаргагчдын зарим нь газраа 
бүрэн чөлөөлөх хүсэлт гаргасан 
бол зарим нь төсөл тэдэнд (мөн 
тэдний хашаа байшинд) ямар нэгэн 
сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй гэдгийг 
баталгаажуулахыг хүссэн байна.
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Төслийн ГБМ-ын системээр 2015 оноос 
хойш нийт 243 гомдол хүлээн авсан. 
2018 онд хамгийн их буюу 157 гомдол 
хүлээн авсан бөгөөд үүнээс 80 нь ТТЗА 
ажиллахаас өмнө гаргасан гомдол байв.

Хүлээн авсан гомдлын 89% нь газрын 
асуудал, тэр дундаа газар чөлөөлөх, 
үнэлэх, нүүлгэн шилжүүлэхтэй 
холбоотой, 7% нь барилга угсралтын 
ажилтай холбоотой, 4% нь бусад 
шалтгаан, нэн ялангуяа мэдээллээр 
хангахтай холбоотой байсан. Өргөдөл 
гомдлын 87% нь холбогдох хороогоор, 
9% нь ТХН-ээр, бусад нь НЗДТГ-ын 
ГБМ-ын системийн янз бүрийн нэгжээр 
дамжуулан бичгээр гаргасан гомдол, 
хүсэлт байв. Үүнээс нийт 159 гомдлыг 
ТХН-ээр шийдвэрлэж, 84 гомдлыг 
(2018 онд 76, 2017 онд 8) НЗДТГ болон 
бусад агентлагуудад шийдвэрлүүлэхээр 
шилжүүлжээ.

Гомдол 
барагдуулах 
механизмын 
чиглэлээр чадавхи 
бэхжүүлэх нь

2018 оны 4-р сараас хойш ТТЗА-ны 
Асуудал шийдвэрлэх үйл ажиллагаанд 
холбогдох бүх талуудыг эрчимтэй 
оролцуулсан нь ТХН-ийн гомдол 
шийдвэрлэх чадавхийг бэхжүүлэхэд 
чухал нэмэр болсон. 2015 оноос хойш 
АХБ-ны төслийн баг, ТХН-ийн зөвлөхүүд 
төрөөс тавигддаг шаардлагаас гадна 
АХБ-ны Хамгааллын бодлогын 
шаардлагад нийцүүлэн нүүлгэн 
шилжүүлэх төлөвлөгөөг боловсруулах, 
хэрэгжүүлэх чиглэлээр 15 удаагийн 
сургалт, семинарыг НЗДТГ ба ГЗБА-ны 
ажилтнууд, НӨИ-дэд зориулан зохион 
байгуулсан. Сургалтыг дараах сэдвээр 
зохион байгуулсан, үүнд: 

Хүснэгт 4: Төсөлтэй холбоотой ирсэн гомдол, 2015-2019 он

Year Барилгатай холбоотой Газартай холбоотой Бусад Нийт
2015 он 1 8 2 11

2016 он 2 2 1 5

2017 он 2 42 1 45

2018 он 8 144 5 157

2019 он 4 20 1 25

Нийт 17 216 10 243
% 7% 89% 4% 100%

Эх сурвалж: Улаанбаатар хотын нийтийн аж ахуйн үйлчилгээ, гэр хорооллыг хөгжүүлэх 
хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж.
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• АХБ-ны ХБББ болон Монгол 
Улсын холбогдох хууль тогтоомж, 
дүрэм журамд заасан албадан 
нүүлгэн шилжүүлэхтэй холбоотой 
шаардлагууд;

• АХБ-ны ХБББ болон Монгол Улсын 
хууль тогтоомж хоорондын ГЧНШ-
тэй холбоотой зүйл заалтын ялгаа;

• ГЧНШ-ийн нөхөн төлбөр ба олгох 
нөхцөл;

• төсөл хэрэгжүүлэх явцад ялгаатай 
байдал гаргахаас сэргийлэх арга 
хэмжээ; мөн

• ГБМ-ын үүрэг, функц ба холбогдох 
журам.

Гомдол 
барагдуулах 
механизмын 
шинэлэг талууд

Гомдол барагдуулах 
механизмын систем

ГБМ-ын системийг гомдол гаргах хүсэлтэй 
иргэдэд илүү хялбар байлгах үүднээс 2013 
онд Нийслэлийн Засаг дарга баталсан. 
Бүх төрийн байгууллага, НЗДТГ-ын 
агентлагууд ГБМ-ын системийг дагаж 
мөрдөх ёстой. Уг системээр дамжуулан 
ямар ч хүн Зураг 3-т тайлбарласан хэд 
хэдэн цэгт гомдол гаргаж болно.

ГБМ систем нь smartcity.mn гэх вэб 
платформыг орлосон erp.ulaanbaatаr.mn  
вэб платформоос бүрддэг. Шинэ 
платформ нь өргөдөл, гомдлын явцыг 
мөшгөх, хянах, заасан хугацаанд 

хариу өгөх зэргээр агентлагуудад 
ирсэн бүх гомдлыг удирдах боломжийг 
бүрдүүлсэн. Энэхүү системд ГБМ, 
e-docs (электрон баримтууд), архив 
зэрэг төрөл бүрийн хэрэгсэл багтдаг. 
Зөвхөн ГБМ-ын системийг багтаасан 
smartcity.mn-ээс үүгээрээ ялгаатай юм. 
Хугацаа дөхөх тусам системээс гомдол 
хариуцсан ажилтнуудад гомдлыг цаг 
тухайд нь шийдвэрлэх тухай автомат 
сануулга/анхааруулга илгээдэг. Гомдлыг 
хүлээн авснаас хойш 30 хоногийн дотор 
гомдлыг шийдвэрлээгүй ажилтанд 
захиргааны шийтгэл хүлээлгэх боловч уг 
шийтгэлээс зайлсхийхийн тулд хэргийг 
хугацаанаас нь өмнө хааж болно. Энэ 
нь НЗДТГ-ын ГБМ-ын системийн сул 
талуудын нэг юм. Түүнчлэн системээр 
ажилтны нэвтэрсэн, гарсан хугацааг 
хянах боломжтой бөгөөд ажилтнуудын 
ажлын цагийг бүртгэдэг гэсэн үг юм.

2018 онд тус системийн хүрээнд, 
нийслэлийн захиргааны байгууллагад 
хаягласан өргөдөл, гомдлыг хүлээн 
авах мөн өргөдөл гомдол гаргагчид 
тухайн байгууллагын үйл ажиллагаанд 
үнэлгээ өгөх боломжыг олгох зорилгоор 
“Check my service” шинэ гар утасны 
аппликейшн нэвтрүүлсэн. Check my 
service-ээр НӨИ, холбогдох талууд 
гомдол шийдвэрлэх явцыг тусгай 
вэбсайт эсхүл аппликейшн ашиглан 
хянах боломжтой. Тус системээс гар 
утас руу мессеж явуулдаг бөгөөд гомдол 
хүлээн авсныг НӨИ/гомдол гаргагчид 
мэдэгдэж, хэдий хугацаанд шийдвэрлэх 
талаар мэдээлдэг.

Гомдлыг ТХН шийдвэрлэж эсхүл хаасан 
тохиолдолд системээс НӨИ руу мессеж 
илгээдэг.

Хүлээн авсан 
гомдлын 89% 
нь газрын 
асуудал, тэр 
дундаа газар 
чөлөөлөх, 
үнэлэх, 
нүүлгэн 
шилжүүлэхтэй 
холбоотой, 
7% нь барилга 
угсралтын 
ажилтай, 
харин 4% нь 
бусад асуудал, 
нэн ялангуяа 
мэдээллээр 
хангахтай 
холбоотой 
байсан.



Lorem Ipsum24

ГБМ-ын систем нь дараах дутагдалтай 
байсан:

• Тус систем нь гомдол шийдвэрлэхэд 
чиглэсэн систем биш учир 
илүү их гомдол гарах нөхцөл 
үүсгэж, шийдвэрлэх хугацааг 
хойшлуулах магадлалтай. Гомдлыг 
цаг хугацаанд нь үр дүнтэй 
шийдвэрлэх үүднээс уг систем 
нь НЗДТГ-ын өргөдөл гомдол 
хариуцсан ажилтнуудад сануулга 

Зураг 4: “Миний үйлчилгээг шалгах” буюу “Check My Service” хуудсын жишээ

илгээж, шахалт үзүүлдэг. Үүнээс 
болж шийдвэрлэгдээгүй хэргийг 
хаах эсвэл хэргийг өөр хэлтэст 
шилжүүлэх зэрэг асуудал гардаг.

• Гомдол гаргах олон цэг байдаг 
мөн НӨИ гомдлоо мөшгөх 
боломжтой байдаг боловч НЗДТГ-
аас бусад түвшний байгууллагын 
гомдол шийдвэрлэх явцыг 
мөшгөх интерфейст нэвтрэх 
эрх хязгаарлагдмал байна. 
Өөрөөр хэлбэл, ТХН гомдлыг 

 

Эх сурвалж: Улаанбаатар хотын нийтийн аж ахуйн үйлчилгээ, гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын 
хөтөлбөрийн Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж.
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өөр байгууллагад шилжүүлсэн 
тохиолдолд тус гомдлыг цаашид 
систем дээр мөшгөж, харах 
боломжгүй болно гэсэн үг юм.

• Системийн интерфэйсийн энэхүү 
дутагдал нь ижил төстэй гомдлыг 
тодорхойлоход саад болж байна. 
Үүнийг тодотгох учир нь НӨИ 
гомдлоо түргэн шийдвэрлэгдэнэ 
гэж тооцож эрх бүхий байгууллагад 
зэрэг илгээдэг.

Дээрх асуудал нь тогтолцоог хүнд 
сурталтай болгож, гомдол шийдвэрлэх 
явцыг удаашруулдаг. Ингэснээр НӨИ-
дийн дунд тогтолцоонд үл итгэх байдал 
нэмэгдэх бөгөөд үүнийг ТТЗА-нд гомдол 
гаргах болсон шалтгаан хэмээн зарим 
гомдол гаргагч дурдсан байв.

Нэг цэгийн үйлчилгээний төв
Монгол Улсын Засгийн газар 2013 онд 
Швейцарийн Хөгжлийн Агентлагийн 
санхүүжилтээр НЦҮТ-ийг байгуулсан 
бөгөөд энэ нь төрийн захиргааны олон 
үйлчилгээг нэг дор үзүүлж, иргэдийн 
хэрэгцээтэй үйлчилгээгээ авах цаг 
хугацааг хэмнэх загвар байгууламж 
юм. Нэг цэгийн үйлчилгээнд нийгмийн 
даатгал, нийгмийн халамж, иргэний 
бүртгэл, газрын алба, эд хөрөнгийн 
бүртгэл, захиргаа, татвар, нотариат 
болон банкны үйлчилгээ орно. НЦҮТ нь 
гомдол гаргах газартай. НЗДТГ нь 2017 
онд төслийн Сэлбэ дэд төвд НЦҮТ-
ийг байгуулан ажиллуулж эхэлсэн. 
Мөн 2019 онд Баянхошуу дэд төвд 
ижил төстэй НЦҮТ-ийг байгуулсан. 
НЦҮТ байгуулахаас өмнө иргэд 
гомдол гаргахын тулд заавал хол явах 
шаардлагатай байсан.

Хүнд суртлыг багасгаж, ил тод байдлыг 
бий болгодог НЦҮТ нь Монгол Улсын 
бүх засаг захиргааны нэгжид байдаг, 

үүнд Улаанбаатар хотын дүүрэг, хороо, 
аймаг (муж) ба сум (хөдөөгийн дүүрэг) 
гэх мэт. Байршил бүрт НЦҮТ-ийг тухайн 
Засаг даргын тамгын газрын даргад 
хариуцуулан даалгасан байдаг. Одоо 
150 гаруй НЦҮТ сум, хорооны түвшинд 
үйл ажиллагаа явуулж байна.

НЦҮТ-д ажилладаг албан хаагчид 
нь тухайн схем, хөтөлбөр, 
үйлчилгээнийхээ хүрээнд цалинждаг 
төрийн албан хаагчид болон бусад 
хэлбэрийн ажилтнууд юм. Тэд өөрийн 
харьяалагддаг байгууллагууддаа 
шууд тайлагнадаг. Харин НЦҮТ-ийн 
хэвийн ажиллагааг хангах үүрэг бүхий 
Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар 
болон эдгээр ажилтнуудын хооронд 
тайлагнах шугам байдаггүй.

Өргөдөл, гомдол гаргах хүсэлтэй 
хүмүүс НЦҮТ-өөр дамжуулан гомдол 
барагдуулах ажилтан (ГБА)-д хандах 
боломжтой. ГБА нь зөвхөн бичгээр 
гаргасан өргөдөл, гомдлыг хүлээн 
авдаг. Өргөдөл, гомдлыг хүлээн авсны 
дараа гомдол гаргагчийн талаарх 
дэлгэрэнгүй мэдээлэл (нэр, хаяг, 
иргэний үнэмлэхний дугаар, утасны 
дугаар)-ийг хавсарган, системд оруулна. 
Дараа нь цахим системээр НЗДТГ-т 
хүргүүлж, тэндээс холбогдох хэлтэс, 
албад руу очдог. Тухайн хэргийг хянан 
шийдвэрлэх ажилтан гомдол/өргөдлийг 
хүлээн авмагцаа гомдол/өргөдөл 
гаргагчид мэдэгдэнэ. Илгээх мессежэнд 
хэргийн талаарх холбогдох мэдээллийг 
оруулдаг бөгөөд ингэснээр гомдол 
гаргагч/өргөдөл гаргагчид хянан нягтлах 
боломжийг олгодог. ГБА нь хүлээн авсан 
гомдол/өргөдлийн бүртгэлийг бичгээр 
хөтөлдөг. 
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ТТЗА-ны баг Улаанбаатар хотын нэг цонхны 
үйлчилгээний төвийн ГБА-тай ярилцаж байна.

ТТЗА-ны орчуулагч, Нэг цонхны үйлчилгээний үйлчилгээний 
төв хэрхэн ажилладаг талаар тайлбарлаж буй нь.
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Гомдлын 
менежмент: 
Нөлөөлөлд 
өртсөн иргэдийн 
асуудлыг 
шийдвэрлэх 
механизм

ХОХ-ийн барилгын ажлын аюулгүй 
байдал, нийтийн эзэмшлийн зам 
талбайн нөхцөл гэх мэт нүүлгэн 
шилжүүлэлт, нөхөн төлбөртэй 
холбоогүй гомдлыг ихэвчлэн ГБМ-
ын процессыг ашиглалгүйгээр 
шийдвэрлэдэг. Үүнд дэд төвүүдтэй 
танилцах үеэр ТХН-д ирсэн гомдол, 
утсаар ирсэн хүсэлт, барилгын 
гүйцэтгэгч компаниудтай холбоотой 
гомдлууд орно. ГБМ-аар дамжихаас 
өмнө гомдол шийдэгдэх олон тохиолдол 
байдаг.

Барилга угсралтын ажил эхлэхээс 
өмнө дэд бүтцийн ажилтай холбоотой 
асуудал/гомдол иргэдээс хүлээн 
авахад зориулсан маягтыг ОСЗ-д 
(анхан шатны бүлгүүд) тарааж 
өгсөн. Туслан гүйцэтгэгч компаниуд 
зарим асуудлыг ГБМ-аар заавал 

дамжуулж, хүндрүүлэлгүйгээр газар 
дээр нь шийдвэрлэсэн бол зарим 
асуудлыг ТХН-д мэдэгдэж, шийдвэрлэх 
боломжтой ихэнхийг нь ГБМ-аас гадуур, 
боломжгүй бол ГБМ-аар дамжуулан 
шийдвэрлэсэн.

Гэсэн хэдий ч бүртгэл хангалттай сайн 
хөтлөөгүй тохиолдол байсан тул ГБМ-ын 
үйл ажиллагааны эерэг нөлөөллийг тэр 
бүр үнэлэх боломжгүй байна. Барилгын 
талбай дээр барилга угсралтын 
гүйцэтгэгч компаниудад ирсэн бүх 
гомдлын зөвхөн гурвыг нь НӨИ ГБМ-ыг 
ашиглан гаргасан ба ингэсэн нь гомдлоо 
хурдан шийдвэрлүүлэх боломжтой гэж 
үзсэнтэй холбоотой байна.

Хэдийгээр барилга угсралтын 
гүйцэтгэгч компаниуд барилгын ажлын 
явцын талаар долоо хоног бүр ТХН-д 
тайлагнаж ирсэн боловч тайландаа 
иргэдээс ирсэн гомдлын талаар 
тэр бүр дурдаагүй байна. Барилгын 
ажилтай холбоотой аливаа асуудлыг 
ТХН-д мэдэгдэлгүйгээр газар дээр нь 
шийдвэрлэхийг тэдгээр компаниуд 
өөрсдийн үүрэг гэж үзсэн боловч нэг 
барилга угсралтын гүйцэтгэгч компани 
гомдолтой холбоотой мэдээллийг 
тайландаа тусгажээ. Цаашилбал, ТХН 
нь туслан гүйцэтгэгч компаниудаас авах 
тайлангийн загварыг стандартчилаагүй 
байгаа нь үүнээс харагдаж байна. 
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IV.  Төслийн тусгай 
зохицуулагчийн албанд ирсэн 
гомдол ба Гомдол барагдуулах 
механизмд үзүүлсэн нөлөө

ТТЗА болон АХБ-ны Монгол дахь Суурин 
төлөөлөгчийн газрын ажилтнууд Нийслэлийн 
Засаг даргын нэгдүгээр орлогчтой уулзаж, 
харилцан ойлголцлын санамж бичигт тусгагдсан 
үйл ажиллагааны явцын талаар ярилцаж байна.
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2018 оны 3-р сарын 28-ны өдөр ТТЗА-д 
Оюу толгойн хяналт, Зургаан буудлын 
эрх ашгийг хамгаалах холбоо, Газар 
чөлөөлөлт, иргэдийн эрх ашиг холбоо 
гэх гурван ТББ-ын төлөөлөл бүхий 
хэсэг бүлэг НӨИ-дээс гомдол ирсэн. 
Газар чөлөөлөх, үл хөдлөх хөрөнгийг 
үнэлэхтэй холбоотой хохирол амсаж, 
сөрөг нөлөөлөлд өртсөн хэмээн гомдолд 
өгүүлсэн байсан. Үүнтэй ижил төстэй 
гомдлыг төслийн санхүүжүүлэгч болох 
ЕХОБ-ны Төслийн гомдлын механизмд 
мөн явуулсан байна. ЕХОБ болон АХБ 
гомдлыг АХБ-ны Хянан шийдвэрлэх 
журмын дагуу шийдвэрлэж, ЕХОБ 
ажиглагчаар оролцохоор тохиролцсон. 
2018 оны 4-р сард Баримт цуглуулах 
томилолтоор ажиллаж, 2018 оны 4-р 
сарын 27-оос 5-р сарын 3-ны хооронд 
хяналт, үнэлгээ хийсний дараа гомдлыг 
үндэслэлтэй гэж үзсэн. 2019 оны 3-р 
сарын 29-ний өдөр ТТЗА нь далан 
болон дулааны станц орчим амьдардаг 
35 өрхөөс ижил төстэй гомдол нэмж 
хүлээн авсан. НӨИ-дийг төлөөлж эхний 
гомдлыг гаргасан Оюу толгой хяналт, 
Зургаан буудлын эрх ашгийг хамгаалах 
холбоо гэх хоёр ТББ тэдгээр иргэдийг 
мөн төлөөлсөн байсан. ТТЗА-наас 
энэхүү гомдлыг мөн шийдвэрлэхээр 
хүлээн авах үндэслэлтэй гэж үзсэн.

ТТЗА нь НЗДТГ, ТХН, АХБ-ны төслийн 
баг болон гомдол гаргагчидтай олон 
цуврал хэлэлцүүлэг, ярилцлага зохион 
байгуулсан. Ярилцлага, хэлэлцүүлгийн 
үр дүнд 2018 оны 7-р сарын 2-ны өдөр 
санамж бичигт гарын үсэг зурсан бөгөөд 
тус санамж бичиг нь 2018 оны 6-р сард 
эхэлж 2018 оны 9-р сарын 14-ний өдөр 

дууссан гомдол гаргагч нэг бүртэй хийх 
хэлэлцээрийг удирдах баримт бичиг 
болсон. Гомдол гаргагч тус бүртэй 
хэлэлцээр хийх уулзалтад хөрөнгийн 
үнэлгээ, амьжиргаа, эдийн засаг, 
бизнесийн нөхөн төлбөр, шилжих болон 
нүүх үед үзүүлэх туслалцаа, газрын 
гэрчилгээгүй хүмүүст газар өмчлүүлэх 
асуудлыг хэлэлцсэн бөгөөд гомдол 
гаргагч нартай доод тал нь нэг удаа, 
дээд тал нь найман удаа уулзсан.

ТТЗА нь хэлэлцээр эхлэхээс өмнө 
гомдол гаргагчдын яриа, хэлэлцээр 
хийх чадавхийг бэхжүүлэх зорилгоор 
тусгайлсан хөтөлбөрт хамруулсан. 
Гомдлыг шийдвэрлэх явцад бүх 
оролцогч талын оролцоог хангахын тулд 
нэгдсэн хуралдаанууд хийж, асуудлыг 
хамтран хэлэлцэж, шийдэл олох 
боломж бүрдүүлсэн. Тухайн гомдолтой 
холбогдуулан авч ажиллуулсан ТТЗА-
ны дотоодын зохицуулагч нь оролцогч 
талуудад өдөр тутмын дэмжлэг үзүүлж, 
зөвлөн ажилласан.

109 гомдол гаргагчаас ирсэн 92 
нэхэмжлэлийг тус тусад нь хэлэлцэж 
гомдол гаргагчдын талд эерэгээр 
шийдвэрлэсэн. Өөрөөр хэлбэл, 
нөхөн төлбөрийн хэмжээ, хөрөнгийн 
үнэлгээний асуудлаар талууд 
тохиролцоонд хүрсэн. 12 гомдол гаргагч 
нөлөөлөлд өртөөгүй нь тогтоогдож, 
дөрвөн гомдол гаргагч өвлөж авсан 
газраа зарахаас татгалзаж, санамж 
бичигт зааснаас их хэмжээний нөхөн 
олговор шаардсан, нэг гомдол гаргагч 
нас барсан.
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ТТЗА-ны чиглүүлэх үйл явц нь 
НЗДТГ, ТХН, АХБ-ны төслийн 
баг болон гомдол гаргагчдын 
хооронд тасралтгүй яриа 
хэлэлцээ өрнүүлж, харилцан 
итгэлцлийг бий болгоход 
хувь нэмэр оруулсан.

Орлогын эх үүсвэр алдагдсан, эдийн 
засгийн ба/эсвэл амьжиргааны 
боломж хязгаарлагдсан асуудлуудыг 
шийдвэрлэх зорилгоор АХБ-ны төслийн 
баг бичил техникийн туслалцааны 
төсөл боловсруулсан. Гэр хорооллын 
амьжиргааг дэмжих жишиг техникийн 
туслалцааны төсөл нь ХОХ-ийн хүрээнд 
хийгдсэн газар чөлөөлөх, албадан 
нүүлгэн шилжүүлэх үйл ажиллагаанд 
эрх ашиг нь хөндөгдсөн ядуу, эмзэг 
бүлгийн өрхүүдийг дэмжихэд чиглэсэн. 
Тус техникийн туслалцаа нь ТХН ба/
эсвэл НЗДТГ-ын амьжиргааг сэргээж, 
сайжруулах хөтөлбөрөөс тусдаа 
зэрэгцэн хэрэгжсэн хөтөлбөр юм. Гол 
зорилго нь ТХН-ийн үйл ажиллагааг 
дэмжиж, энэ чиглэлийн ажлыг хэрхэн 
явуулбал өндөр үр дүнд хүрч болохыг 
харуулахад оршсон. Нөлөөлөлд 
өртсөн 100 өрхөд зориулан амьжиргаа 
дэмжих, ажил эрхлэх боломжийг 
бүрдүүлэх чиглэлээр боловсруулсан тус 
бичил техникийн туслалцааны төсөл 
амжилттай хэрэгжсэн. Тус төслийн үр 
дүнд тулгуурлан АХБ-ны удирдлага 
2019 онд хөтөлбөрийн хүрээнд ТХН 
ба НЗДТГ-ын газар чөлөөлөх, нүүлгэн 
шилжүүлэх чадавхийг бэхжүүлэх 

зорилготой амьжиргааг дэмжих, 
чадавхи бэхжүүлэхэд чиглэсэн өөр 
нэг техникийн туслалцааны төслийг 
баталсан.

ТТЗА-ны чиглүүлэх үйл явц нь НЗДТГ, 
ТХН, АХБ-ны төслийн баг болон гомдол 
гаргагчдын хооронд тасралтгүй яриа 
хэлэлцээ өрнүүлж, харилцан итгэлцлийг 
бий болгоход хувь нэмэр оруулсан. Тус 
албанаас явуулсан ажил нь оролцогч 
талуудад бие биетэйгээ харилцах, 
бүгдийн эрх ашигт нийцсэн шийдэл 
олохын тулд хэлэлцээр хийх зөөлөн 
ур чадварын ач холбогдлыг ойлгоход 
нь тусалсан. Гомдол гарсан явдал 
нь өргөдөл гомдлыг түргэн шуурхай, 
үр дүнтэй шийдвэрлэх механизм 
шаардлагатай байгааг харуулсан. 
ТТЗА-ны асуудлыг шийдвэрлэх явцад 
бүх оролцогч талууд хэрэгжүүлэх 
төлөвлөгөө боловсруулахад бүтээлчээр 
оролцсон. ТТЗА дотоодын чиглүүлэгч 
авч ажиллуулсан нь бүх оролцогч 
талуудын өдөр тутмын харилцаа 
холбоог сайжруулахад нөлөөлсөн.

Чиглүүлэх үйл явцын үр дүнд ГЗБА 
болон ТХН хоорондын харилцаа, 
хамтын ажиллагаа өргөжиж, өргөдөл 
гомдол нь төслийн хэрэгжилт, үр дүнд 
сөргөөр нөлөөлөх эрсдэлтэй болох тал 
дээр нэгдсэн ойлголттой болсон.

Санамж бичиг нь төслийн үйл 
ажиллагаанаас улбаалан ижил төстэй 
нөхцөл байдалд орсон бүх НӨИ-ийг 
нэгдсэн байдлаар дахин нягталж, нөхөн 
төлбөр олгох нөхцөлийг бүрдүүлсэн. 
Санамж бичгийн дагуу ТХН нь бүх НӨИ-
тэй холбогдож асуудлыг нь шийдвэрлэх 
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ижил нөхцөл, болзлыг санал болгосон. 
Мөн тус санамж бичгийн дагуу НЗДТГ-
аас гомдол гаргагчидтай тохиролцсон 
нөхөн төлбөрийг төсөлд өртсөн бүх 
иргэнд нээлттэй байх нөхцөлийг 
бүрдүүлсэн.

2019 оны 7-р сард Нийслэлийн Засаг 
дарга захирамж гаргаж нэмэлтээр 
3.13 тэрбум гаруй төгрөгийг газар, үл 
хөдлөх хөрөнгийн нөхөн төлбөр болоод 
Сэлбэ, Баянхошуу дэд төвийн бүтээн 
байгуулалтын ажлын хүрээнд баригдах 
авто зам, инженерийн шугам хоолой, 
шугам сүлжээний барилга угсралтын 
ажилд өртөх нийт 473 өрхөд үзүүлэх 
нүүн шилжих үеийн туслалцаа зэрэгт 
зарцуулахаар болсон. 2020 оны 1-р 

сарын байдлаар хоёр гомдол гаргагчаас 
бусад бүх гомдол гаргагчид нэмэлт 
нөхөн төлбөрөө авсан байна.

2019 оны 9-р сарын 17-ны өдөр Засаг 
даргын нэгдүгээр орлогч ТХН-тэй гэрээ 
байгуулж 253 газрын гэрчилгээгүй өрхөд 
шинээр газар олгох эсхүл нийтийн 
байранд оруулах боломжийг бүрдүүлсэн. 
Эдгээр газрын гэрчилгээгүй өрх бүртэй 
хэлэлцээр хийх бэлтгэл ажил бараг 
хийгдэж дууссан байгаа болно. ТТЗА-ны 
хүлээн авч, чиглүүлсэн нэг ба хоёр дахь 
гомдолд хамаарах 72 газрын гэрчилгээгүй 
иргэнээс 70 нь (үүнд гомдол гаргаагүй, 
гэрчилгээгүй боловч ТТЗА-ны үйл 
ажиллагаанд хамрагдаж буй иргэд орсон) 
шинээр авах газраа сонгосон байна.
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V.   Сургамж ба Зөвлөмж

Кейс судалгааны хүрээнд Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө 
оруулалтын хөтөлбөр (ХОХ)-ийн төслийн Гомдол барагдуулах механизм (ГБМ)-
ын дизайн, хэрэгжилтийг II хэсэгт заасан шалгуурт үндэслэн нягтлан үзэж дараах 
дүгнэлтэд хүрэв, үүнд:

• Төслийн үйл ажиллагааны нэг хэсэг болох ГБМ-ыг 
нэвтрүүлсэн байдал, чиг үүрэг. 2013 онд боловсруулсан 
төслийн ГБМ-ыг 2016 онд хэрэгжүүлж эхэлсэн. Гэсэн хэдий ч 
төслийн зураг, дизайнд орсон өөрчлөлтөөс үүдэн нөлөөлөлд 
өртсөн иргэдийн тоо анхны төлөвлөснөөс бараг 10 дахин 
нэмэгдсэн. Түүгээр ч зогсохгүй, төслийн ГБМ-д ирүүлсэн 
гомдлуудад дүүргийн Засаг даргын бүрэн эрхийн хүрээнд 
шийдвэрлэх боломжгүй асуудлуудыг тусгасан байсан нь анхаарал 
татаж байна. Тиймээс газар, хөрөнгийн үнэлгээ, нөхөн төлбөр, 
шинэ газар олголттой холбоотой гомдол, хэсэгчлэн болон бүрэн 
өртсөн иргэдийн хүсэлт авах гэх мэт асуудлуудыг Газар зохион 
байгуулалтын алба (ГЗБА) эсвэл Нийслэлийн Засаг даргын 
тамгын газар (НЗДТГ)-т шийдвэрлүүлэхээр шилжүүлдэг байх зэрэг 
өөрчлөлт, засвар хийсэн.

• ГБМ-ын боловсруулалт. Төслийн ГБМ-ыг НЗДТГ-т мөрдөж 
байсан Гомдол барагдуулах системийг харгалзан АХБ-ны 
Хамгааллын бодлогын баримт бичиг (ХБББ)-ийн шаардлагад 
нийцүүлэн боловсруулсан. Гэсэн хэдий ч төслийн бэлтгэл шатанд 
боловсруулсан ГБМ-д дотоодын шаардлагад нийцсэн гомдол 
гаргах үйл явцыг тусгаагүй байна. Тиймээс 2016 онд энэхүү төсөлд 
тусад нь ГБМ нэвтрүүлэхийн оронд НЗДТГ-т мөрдөж байсан 
механизмыг хэрэгжүүлэх нь зохистой гэж үзсэн.

• НӨИ-дийн ГБМ-ын талаархи ойлголт. Төслийн урьдчилсан 
зураг төслийг боловсруулах үе шатанд хийгдсэн зөвлөлдөх 
уулзалтад ГБМ-ын талаархи мэдээллийг өгсөн. Мөн төсөл 
хэрэгжүүлэх нэгж (ТХН)-ээс төслийн талаар НӨИ-дэд мэдээлэл 
өгөх цуврал арга хэмжээг зохион байгуулсан. Үүнд, хорооны 
хурал хийх, НҮБ-Хабитат байгууллагаас айлаар биечлэн орж 
мэдээлэх, сурталчилах аян өрнүүлэх, товхимол, брошур зэрэг 
мэдээллийн материалыг бэлтгэн тараах, төслийн вэбсайт болон 
фэйсбүүк хуудсыг тогтмол шинэчлэх зэрэг ажил хийгдсэн. 
Төслийн сар бүрийн тайланг оролцогч талуудад тараасан. Зураг 
төслийг эцэслэх үед илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгч Нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн төлөвлөгөөг шинэчилсэн. Гэсэн хэдий ч Төслийн 
тусгай зохицуулагчийн алба (ТТЗА)-ны зөвлөлдөх уулзалтын үеэр 
гомдол гаргагчид болон цөөн тооны НӨИ одоогийн ГБМ-ын талаар 
хязгаарлагдмал ойлголттой байгаагаа илэрхийлсэн.
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• Хүртээмж. Бүх НӨИ янз бүрийн платформуудаар дамжуулан 
төслийн ГБМ-д хандах боломжтой боловч ГБМ-ын системд 
нэрээ нууцлан гомдол гаргах боломжгүй юм. НӨИ нь III.D хэсэгт 
дэлгэрэнгүй тайлбарласан олон арга хэрэгслийг ашиглан гомдлоо 
гаргах эрхтэй. Гэсэн хэдий ч зөвхөн барилгын талбайн орох, 
гарах боломжийг сайжруулах, замын бохирдол, барилгын ажлаас 
үүдэлтэй тоос шороо зэрэг байгаль орчны асуудалд чиглэсэн 
нийтлэг асуудалд нэрээ нууцлан гомдол гаргаж болно. Нэрээ 
нууцлан гаргах гомдлыг ТХН-ийн ажилтанд газар дээр нь эсвэл 
дэд төвд байрладаг ТХН-ийн оффис дээр очиж биечлэн эсвэл 
бичгээр гаргах боломжтой.

• Хамралт ба ил тод байдал. ГБМ нь тодорхой заасан цаг 
хугацаатай. НЗДТГ-ын Гомдлын системийн хүрээнд өргөдөл 
хүлээн авагч нь ТХН-ийн бүртгүүлсэн, гомдлыг байрлуулсан 
цонхонд нэвтрэх боломжтой вэб порталаар дамжуулан ТХН-д 
гомдлыг шилжүүлнэ. ТХН нь тухайн гомдлыг өөрийн эрх мэдлийн 
хүрээнд шийдвэрлэх боломжгүй тохиолдолд гомдлыг холбогдох 
эрх бүхий байгууллагад хүргүүлдэг. ГБМ нь гомдлыг хүлээн 
авснаа мэдэгдэх системтэй бөгөөд гомдол гаргагч нь НЗДТГ-
ын Гомдол шийдвэрлэх системээр дамжуулан өөрийн гомдлыг 
шийдвэрлэх явцыг хянах боломжтой байдаг. Шийдвэрлэх эцсийн 
хугацаа ойртоход гомдлыг цаг тухайд нь шийдвэрлүүлэх зорилгоор 
системээс гомдол хариуцсан ТХН-ийн ажилтанд автомат 
анхааруулга/мэдэгдэл илгээдэг. Гомдлыг хүлээн авсанаас хойш 
30 хоногийн дотор шийдвэрлээгүй ажилтнууд захиргааны шийтгэл 
хүлээдэг. Хариуцсан ажилтнууд 30 хоногийн хугацаа хэтэрснээс 
үүдэн шийтгэл хүлээхгүйн тулд хэргийг огт шийдвэрлээгүй ч 
хааж болохоор байгаа нь энэ системийн нэг доголдол юм. ТХН 
болон НЗДТГ-тай хийсэн зөвлөлдөх уулзалтын үеэр энэхүү 
доголдлыг арилгахын тулд хуулийн заалтуудад өөрчлөлт оруулах 
шаардлагатай, мөн энэ нь зөвхөн АХБ-ны дэмжлэгтэй төслүүдэд 
хамаарах бус НЗДТГ-ын тогтолцоонд бүхэлд нь өөрчлөлт 
оруулахыг шаардана хэмээн мэдээлсэн. ТХН-ээс 30 хоногийн 
дотор шилжүүлж эсвэл хаагаагүй гомдлыг тусад нь хянаж 
шийдвэрлэхийг ТХН-д зөвлөсөн. Тэдгээр гомдолтой холбоотой 
мэдээллийн санг тусад нь хөтөлж, тайлагнах боломжтой. Энэ 
аргыг хэрэгжүүлснээр ГБМ-д бүртгэгдсэн бүх гомдлыг мөшгөх, 
гомдол шийдвэрлэх явцыг тодорхой болгох боломж бүрдэнэ.

• Хүний болон санхүүгийн хангалттай нөөц. ТХН нь эхэндээ 
байгаль орчны хамгааллын асуудал давхар хариуцаж байсан 
Гомдол барагдуулах ажилтан (ГБА)-тай байсан. Гомдлыг худалдан 
авах ажиллагаа, нүүлгэн шилжүүлэлт зэргээр ангилсны дараа 
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холбогдох мэргэжилтэнд шилжүүлдэг байсан. Хүлээн авсан 
зарим гомдлын хувьд ГБМ-ын процесст заасан хугацаанаас илүү 
их цаг хугацаа шаардагдах тул дээд удирдлагаас зөвшөөрөл 
авах шаардлага үүсдэг байсан. Хэдийгээр Газар чөлөөлөлт, 
нүүлгэн шилжүүлэлтийн ажлын хэсэг (ГЧНШАХ), ГЗБА болон 
бусад ажилтнууд асуудлыг шийдвэрлэхээр тууштай ажиллаж 
байсан боловч Гүйцэтгэгч байгууллага болон иргэдийн хоорондох 
харилцаа нь доод шатны ажилтан, мэдээлэл цуглуулагчаас 
бүрдсэн НӨИ-тэй харилцах чадвар султай үнэлгээний багуудаар 
дамждаг байсан. ТТЗА-нд гомдол ирснээс хойш нэлээд хүчин 
чармайлт гаргасны үр дүнд энэ байдал өөрчлөгдөж буй бөгөөд 
ТХН болон ГЗБА-ны ажилтнуудын харилцааны ур чадвар 
мэдэгдэхүйц сайжирсан. АХБ-ны төслийн багийн чадавхийг 
бэхжүүлэх ажил тогтмол хийгдэж байна. ТХН нь 2018 онд 
Нүүлгэн шилжүүлэлтийн хоёр мэргэжилтэнд туслах үүрэгтэй 
газар чөлөөлөлтийн асуудал хариуцсан хоёр туслах ажилтан 
нэмж авч улмаар нүүлгэн шилжүүлэлт болон ГБМ-ын хэрэгжилт 
хариуцсан ажилтны тоог дөрөв болгон нэмэгдүүлсэн. Дэд төв 
болгонд ажилладаг газрын менежер нь газар чөлөөлөх, нүүлгэн 
шилжүүлэхтэй холбоотой асуудлаар ТХН-тэй нягт хамтран 
ажилладаг. Гомдлыг 14-15 орчим хүний бүрэлдэхүүнтэй дүүргийн 
газрын алба эсвэл 14 ажилтантай ГЗБА-ны Нүүлгэн шилжүүлэлт 
хариуцсан хэлтсийн алинд ч хаяглан ирүүлж болно. ТХН нь дэд 
төвүүдэд өөрийн бүрэлдэхүүнтэй. ГЗБА нь ХОХ-ийн хүрээнд 
хоёр сургалтад хамрагдсан, үүнд АХБ-ны төслийн багаас зохион 
байгуулсан ХБББ-ийн талаарх сургалт болон ТТЗА-наас 2019 онд 
зохион байгуулсан асуудлыг шийдвэрлэх чадвар суулгах сургалт 
орно.

• Гомдлыг бүртгэж, мөшгөх систем байгаа эсэх. Бүхий 
л гомдлыг НЗДТГ-аас төвлөрүүлэн удирддаг онлайн цахим 
системд бүртгэж, үйл явцыг нь оруулдаг. НӨИ нь мэдээллийн 
санд бүртгэгдсэн өөрийн гомдлын явцыг хянах боломжтой бөгөөд 
үүнд гомдлыг хүлээн авах үйл явц, авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, 
гомдлыг бодитоор хаах явцыг мөн хянах боломжтой юм.

• Гомдол гаргагчидтай харилцах. ГБМ-ын систем нь НӨИ 
болон холбогдох талуудад тухайн гомдлыг шийдвэрлэх явцыг 
зориулалтын вэбсайт эсвэл аппликейшнаар дамжуулан шалгах 
боломжийг олгодог. Тус систем нь богино мессежийн үйлчилгээ 
(SMS) үзүүлдэг бөгөөд түүгээр дамжуулан гомдлыг нь хүлээн 
авсанаа НӨИ/гомдол гаргагчид мэдэгдэж хэзээ шийдвэрлэх 
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Төсөлд 
хэрэгжүүлж 
буй ГБМ-д дүн 
шинжилгээ, кейс 
судалгаа хийх 
явцад олсон 
ажиглалтын 
үр дүнд, 
хэрэв цаашид 
бэхжүүлж 
чадвал ГБМ-ын 
хамралт болон 
үр дүнтэй 
байдлыг 
сайжруулж 
болох хэд 
хэдэн эерэг 
хүчин зүйлсийг 
тодорхойлсон.

талаархи мэдээллийг өгдөг. Цаашилбал, ТХН-ийн Нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн мэргэжилтэн НӨИ-тэй холбоотой ажиллаж, 
гомдол шийдвэрлэх явцын талаар зөвлөлддөг.

• Давж заалдах эрх. НӨИ нь төслийн ГБМ-аар дамжуулан 
өөрийн гомдол эсхүл асуудлаа хангалттай шийдвэрлүүлж 
чадахгүй байна гэж үзвэл шүүхэд хэзээ ч хандах эрхтэй. 
Түүнчлэн, гомдол гаргагч нь төслийн ГБМ-аар дамжуулан 
асуудлаа шийдвэрлүүлэхийг оролдож, АХБ-ны төслийн багтай 
хамтран ажилласан ч ГБМ-ын процесст сэтгэл хангалуун бус 
байгаа бол ТТЗА эсвэл Нийцлийг хянах зөвлөл бүхий АХБ-ны 
Хариуцлагын механизмын албанд гомдол гаргаж болно.

• Гомдол дагуулах үйл ажиллагаанаас сэргийлэх 
мэдээллээр хангах хяналт-шинжилгээний систем 
төсөлд байгаа эсэх. Төслийн төлөвлөлт, удирдлагад 
хэрэгтэй мэдээллээр хангахад чиглэгдсэн ГБМ болоод 
гомдлыг шийдвэрлэх явцад хяналт-шинжилгээ хийх албан 
ёсны тогтолцоо байхгүй байна. Гэсэн хэдий ч ТХН нь гомдол 
шийдвэрлэх ажиллагаанаас авсан сургамждаа үндэслэн 
төслийн үйл ажиллагаанд аль болох цөөн гомдол гаргах үүднээс 
хэд хэдэн сайжруулах зүйлийг тодорхойлсон байна.

Төслийн ГБМ-д хийсэн дүн шинжилгээ болон газар дээр нь очиж хийсэн кейс 
судалгааны үр дүнд, хэрэв цаашид бэхжүүлж чадвал ГБМ-ын хариу үйлдэл 
болон үр дүнтэй байдлыг сайжруулж болох хэд хэдэн эерэг хүчин зүйлийг 
тодорхойлсон. Мөн ГБМ-ын үйл ажиллагаа, үр нөлөөг дээшлүүлэхийн тулд 
сайжруулах зарим хүчин зүйлийг тодорхойлсон. Хэдийгээр ТТЗА-д ирүүлсэн 
гомдол, түүнийг шийдвэрлэх үйл явц төслийн ГБМ-ын хязгаарлагдмал талуудыг 
ил болгосон ч оролцогч талуудын тус үйл явцад оролцох байдлыг эрс өөрчилж, 
ГБМ-д эерэг байдлаар нөлөөлж, улмаар ГБМ-ын давуу болон сул тал, сайжруулах 
шаардлагатай хэсгүүдийг тодорхой болгосон. ГБМ-д анхаарвал зохих зарим 
зүйлийг доор онцолсон болно.
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Эерэг хүчин зүйлс
• НӨИ-ээс тавьсан асуудлыг хүндэрч, албан ёсны гомдол болж 

хувирахаас нь өмнө албан бусаар шийдвэрлэх хэд хэдэн 
механизмыг бүрдүүлсэн байсан. Оршин суугчдын зөвлөл (ОСЗ) 
гэх мэт иргэдийн байгууллагуудын оролцоо, үйл ажиллагаа, мөн 
хурцадмал байдлаас зайлсхийхийн тулд асуудлыг газар дээр 
нь шийдвэрлэхийг зорьж байсан туслан гүйцэтгэгч компаниудын 
тууштай, түргэн шуурхай байдал нь эдгээр механизмыг бий 
болгоход эерэг хүчин зүйл болсон.

• Нэг цонхны үйлчилгээ (НЦҮ) нь гэрчилгээ олголтыг автоматжуулж, 
ил тод байдлыг хангаж, хүртээмжтэй болгосон. Энэ нь иргэдийг 
гомдол гаргах, хотын захиргаатай харьцаж, зөвлөлдөх боломжоор 
хангаж байдаг учир ГБМ-тай холбоотой юм. НЦҮ нь мэдээлэл 
өгөх үүрэгтэй тул ТХН-ээс төслийн талаар мэдээлэл өгөхөд 
ашиглах боломжтой байсан. Мөн гэрчилгээ олгох, нүүлгэн 
шилжүүлэхтэй холбоотой бусад шаардлагыг хэрэгжүүлэх явцад 
төрийн байгууллагуудын үйлчилгээтэй холбоотой хүнд суртлыг 
бууруулсан.

• ГБМ-ын систем нь сувгаар хандах цэгүүд болон вэбэд суурилсан 
аппликейшнээр НӨИ-дэд гомдлоо хянах, өргөдөл гомдлынхоо 
талаар мэдээлэл авах боломжийг олгодог. Энэхүү систем нь 
өргөдөл гомдлыг хуульд заасан хугацаанд шийдвэрлэх баталгааг 
бий болгож байна.

• НӨИ нь 1995 оны Өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн 
дагуу гомдол гаргах эрхтэй. НЗДТГ-ын ГБМ-ын системд хандах 
олон цэг байгаа нь иргэдэд системийг хүссэн газраасаа ашиглах 
боломжийг олгож, улмаар хөндөгдсөн эрх ашгаа нэн даруй сэргээх 
боломжийг бүрдүүлсэн.

Сорилтууд
• ХОХ нь Монголд хэрэгжиж буй ийм төрлийн анхны төсөл бөгөөд 

тус улсад өмнө нь хийгдэж байгаагүй томоохон хэмжээний газар 
чөлөөлөх, нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг ХОХ-ийн хүрээнд хийх 
шаардлагатай болсон. Төсөл хэрэгжиж эхлэх үед дэд төвүүдийн 
төлөвлөлтөд өөрчлөлт орсноор зам өргөтгөх шаардлагатай 
болсон. Ингэснээр нүүлгэн шилжүүлэх цар хүрээ, түүний үзүүлэх 
нөлөөлөл, улмаар НӨИ-дийн тоо эрс нэмэгдсэн.

• Зураг төслийн өөрчлөлтөөс үүдэн нүүлгэн шилжүүлэх цар 
хүрээ эрс тэлсэн нь төсөл хэрэгжүүлэх явцад гарсан гомдлыг 
шийдвэрлэх хүн хүч, техникийн болон санхүүгийн нөөц боломжийг 
эргэн харахад хүргэсэн.
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• Төслийг хэрэгжүүлэх явцад нийслэлийн удирдлага 2015-2019 онд 
гурван удаа өөрчлөгдөж, тэр болгонд бүтцийн өөрчлөлт хийгдэж, 
хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд өөрчлөлт орсон.

• НӨИ нөхөн төлбөрийг хэрхэн тооцож байгаа, үнэлгээний ямар 
аргачлал ашиглаж байгаа талаар мэдээлэл бага эсвэл огт байхгүй 
хэмээн гомдол гаргасан. Үнэлгээг өрсөлдөөнт тендерт шалгарсан, 
мэргэшсэн үнэлгээчид хийсэн байсан. НӨИ-ийн гаргасан бас нэг 
гол гомдол нь нөлөөлөлд өртсөн хөрөнгийн үнэлгээ, тооцоолол 
нь хүлээн зөвшөөрөхөд хэцүү бөгөөд энэ нь зарим тохиолдолд 
үнэлгээг нөлөөлөлд өртсөн өрхийн гэр бүлийн гол гишүүд эзгүй 
байхад хийсэнтэй холбоотой байсан. Ийм асуудлаас сэргийлэхийн 
тулд үнэлгээний баг ажиллах тухай урьдчилан мэдэгдэл өгөх 
шаардлагыг нэмж, үнэлгээний үйл явцыг шинэчилсэн. Энэ 
нь хөрөнгийг үнэлэх явцад гэр бүлийн гол гишүүд байлцах, 
үнэлгээний багт үнэлгээг хэрхэн хийсэн талаар тайлбарлах 
боломж бүрдүүлсэн. Үнэлэх явц дууссаны дараагаар үл хөдлөх 
хөрөнгө өмчлөгч нь байлцсан бөгөөд үнэлгээний тооцооллыг 
хүлээн зөвшөөрсөн болохыг баталгаажуулан баримт бичигт гарын 
үсэг зурдаг болсон.

• АХБ-ны ХБББ-ийн шаардлагын дагуу хөтөлбөрийн нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн хамрах хүрээнд нийцүүлэн Дэд төслийн нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн бие даасан төлөвлөгөөг боловсруулж, барилгын 
ажлын гэрээ байгуулахаас өмнө АХБ баталсан. АХБ-аас Нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн төлөвлөгөөг батлахаас өмнө хоёр дэд төслийн 
барилгын ажлын гэрээг байгуулсан. Эдгээр төслийн багцыг 
хянаж үзсэн бөгөөд үүнд (i) нүүлгэн шилжүүлэх төлөвлөгөөг 
боловсруулах явцад НӨИ-тэй ГБМ-ын талаар мэдээлэл солилцож, 
зөвлөлдсөн, (ii) үнэлгээ, нөхөн төлбөрийн үйл явцыг Нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн төлөвлөгөөний төсөлд тусгасан заалтын дагуу 
нүүлгэн шилжүүлэлтийн хамрах хүрээнд нийцүүлэн хийсэн, 
мөн (iii) Нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөөг батлах хугацаа 
хойшлогдсон нь нэмэлт өргөдөл, гомдол дагуулаагүй болохыг 
тус тус баталгаажуулсан. Цаашид ийм байдал давтагдахаас 
сэргийлэхийн тулд АХБ-ны төслийн баг болон ТХН хоорондын 
уялдаа холбоог сайжруулж барилгын ажлын гэрээ байгуулахаас 
өмнө хамгааллын бодлогын биелэлтийг хангах зайлшгүй 
шаардлагатай.

• Нийслэлийн дээд болон дунд шатны байгууллагад хийсэн бүтцийн 
өөрчлөлтийн улмаас гомдол шийдвэрлэх явц хэд хэдэн удаа 
зогсож улмаар 2018 оны гомдлыг шийдвэрлэх тухай ТТЗА болон 
НЗДТГ-ын хооронд байгуулсан санамж бичгийг хэрэгжүүлэхэд 
хүндрэл учирсан. Гэсэн хэдий ч НЗДТГ-ын өнөөгийн удирдлага 
өмнөх тохиролцоог тууштай хэрэгжүүлэхээ илэрхийлж, ажлыг 
үргэлжлүүлэн явуулж байна.
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• Төслийн хэрэгжилтийн эхний үе шатанд ТХН болон ГЗБА-ны 
ажилтнуудад ярвигтай гомдлыг үр дүнтэй шийдвэрлэх чадавхи 
дутагдаж байсан. Тэд гомдлын менежментийн талаар хангалттай 
ойлголтгүй, мөн НӨИ-дэд хандах болон гомдлыг хянах байдал нь 
НӨИ-дийг ГБМ-д үл итгэхэд хүргэж байсан.

• ТХН нь нүүлгэн шилжүүлэлт, нөхөн төлбөртэй холбоотой хэргийг 
шийдвэрлэх эрх мэдэлгүй. Ийм асуудлыг ГЗБА шийдэх үүрэгтэй 
бөгөөд Засаг даргын шийдвэрээс хамаардаг. Энэ нь НӨИ-дийн 
гомдолд өгөх хариу хойшлогдох шалтгаан болдог.

• Гомдол гаргах олон цэг байдаг боловч НЗДТГ-аас бусад 
байгууллагад гомдлыг мөшгөх, удирдах, хянах интерфэйс 
байдаггүй.

• НЗДТГ-ын ГБМ нь гомдол гаргагчтай холбоо барих боломжтой 
байх ёстой гэж үзэх тул нэрээ нууцалсан гомдлыг хүлээн авдаггүй. 
Тус систем нь гомдол гаргагчид тэдний гомдлыг хүлээн авсныг 
мэдэгдэх, гомдлыг шийдвэрлэх явцын талаар мэдээлэл өгөх 
зорилгоор мессеж илгээхээр автоматаар програмчлагдсан байдаг. 
Тиймээс системийн энэхүү сул талаас болж эмзэг асуудлаар 
хандах гэж буй нэрээ нууцлахыг хүссэн зарим НӨИ гомдол 
гаргахаа болих магадлалтай. Гэхдээ нэрээ нууцалсан гомдлыг 
зөвхөн бичгээр ТХН-д гаргах боломжтой.

• ГБМ-ын гомдол бүртгэх, мөшгөх системийг удирдах нь маш их 
ажиллагаатай бөгөөд гомдол хариуцсан ажилтнуудад ихээхэн 
дарамт учруулдаг тул хурдхан гомдол барагдуулах шийдэл 
олж НӨИ-дэд тулгах эсвэл хэргийг шийдвэрлэлгүйгээр хаахад 
хүргэдэг байна. Энэхүү дарамт нь ГБА-ны бухимдлыг нэмэгдүүлж 
тэдний гомдол гаргагчидтай харьцах харьцаанд нөлөөлдөг байна. 
Системийн зорилго нь НЗДТГ-ын ажилтнуудын өргөдөл гомдлыг үр 
ашигтай шийдвэрлэх байдлыг дээшлүүлэхэд чиглэгдсэн ч гомдлыг 
шийдвэрлэхийг эрмэлзэхгүй байх, хариу өгөх явц удаашрах зэргээс 
үүдэн илүү их гомдол гаргах нөхцөл бүрдсэн байна. Түүнчлэн 
АХБ-ны төслийн ажилтнуудад улсын эсвэл салбарын хэмжээний 
системчилсэн ГБМ-ын бүртгэл, онлайн дата байхгүй. Тиймээс 
аливаа эрсдэлийг тодорхойлж, эхний шатанд авах арга хэмжээг 
баталгаажуулах үүднээс АХБ-ны Монгол дахь Суурин төлөөлөгчийн 
газарт гомдлын мэдээллийн сан байгуулж, төслийн баг болон Зүүн 
Азийн газар (ЗАГ)-ын удирдлагад нээлттэй байлгахаар тохиролцсон.

• АХБ-ны төслийн багийнхан төслийн хяналтын ажлыг тогтмол 
хийж, гомдол гаргагчидтай зөвлөлдөх замаар идэвхтэй оролцож 
буй нь ХОХ-ийн хэрэгжилтийн талаархи гомдлыг шийдвэрлэхэд 
эерэг нөлөө үзүүлсэн. Төслийн багтай зөвлөлдөх явцад ЗАГ-
ын удирдлага НЗДТГ-ын шийдвэр гаргагчидтай хамтран гомдол 
шийдвэрлэх явцыг хурдасгах талаар санаачлагатай ажиллаж 
байгааг онцолсон.

АХБ-ны 
төслийн 
багийнхан 
үнэлгээний 
томилолтоор 
тогтмол 
ирж ажиллан 
гомдол 
гаргагчидтай 
зөвлөлдөх 
замаар 
идэвхтэй 
оролцож буй 
нь ХОХ-ийн 
хэрэгжилтийн 
талаархи 
гомдлыг 
шийдвэрлэхэд 
эерэг нөлөө 
үзүүлж байна.
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ТТЗА-ны баг НӨИ-дийг төлөөлсөн ТББ-уудын 
нэг болох Оюу толгойн хяналт ТББ-тай уулзаж 
төслийн ГБМ-аар гомдлыг хэрхэн шийдвэрлэсэн 
талаар санал бодлыг нь сонсов.

ТТЗА-ны зохицуулагчийн НӨИ-тэй хэлэлцээр хийх 
уулзалт
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Зөвлөмж
Энэхүү кейс судалгаанд гомдол болон гомдол үүссэн нөхцөл байдлыг түүвэрлэн 
авч, тэдгээрийг төслийн ГБМ-аар хэрхэн шийдвэрлэж байгааг харуулж, улмаар 
ГБМ-ын давуу болон сул тал, тулгарч буй бэрхшээлийг онцолсон болно. Энэхүү 
кейс судалгааны үр дүн болон ТТЗА-ны гомдол шийдвэрлэх явцдаа хуримтлуулсан 
туршлагаас төслийн түвшинд үр дүнтэй ГБМ-ыг бий болгох, ажиллуулахад 
анхаарах зарим нэг ерөнхий арга барилыг харж болох бөгөөд төслийн бүх үе шат, 
түвшинд уян хатан байж явцын дунд засаж, залруулах нь чухал болохыг тэмдэглэв. 
ТТЗА нь АХБ-ны газар, хэлтэс, бусад хоёр талт болон олон талт хөгжлийн 
түншүүдийн үйл ажиллагааны бүхий л түвшинд үр дүнтэй төслийн ГБМ-ыг 
нэвтрүүлэх чадавхид хувь нэмэр оруулах үүднээс дараах зөвлөмжийг хуваалцахыг 
зорьсон. Түүнчлэн, өмнө дурьдсанчлан ТТЗА нь энэхүү кейс судалгааны үр дүн, 
зөвлөмжийг өөрийн гомдол шийдвэрлэх, зөвлөх үйл ажиллагааг сайжруулахад 
ашиглахын зэрэгцээ АХБ-ны ажилтнууд болон төслийн оролцогч талуудын 
чадавхийг бэхжүүлэхэд чиглэсэн сургалтын хөтөлбөртөө тусгах болно.

Нөхцөл байдал
• Төслийн ГБМ-ыг дотоодын нөхцөл байдалд тохируулж, холбогдох 

төрийн болон орон нутгийн хууль тогтоомж, онлайн системд 
нийцүүлэн боловсруулах

• Төсөл болон ГБМ-ын талаар мэдээлэл түгээж, гомдлыг газар 
дээр нь шийдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлэх иргэний нийгмийн 
байгууллагууд, тэр дундаа иргэдийн оролцоотой байгууллагууд 
болон бусад албан бус маргаан шийдвэрлэх механизмуудыг 
тодорхойлж, тэдэнтэй хамтран ажиллах

Шийдвэр гаргах явц
• ГБМ-ын оролцогч талууд гомдлыг шийдвэрлэх эрх мэдэлтэй байх

• Шуурхай шийдвэр гаргахад дөхөм болох тусгай зохицуулалтыг 
хийж (жишээлбэл, ГБМ-ын үйл явцад оролцох холбогдох төрийн 
байгууллагуудад ажлын хэсэг байгуулах эсвэл хариуцсан тусгай 
орон тоо бий болгох), холбогдох шийдвэр гаргах эрх мэдлийг олгох

Чадавхи
• Төсөл хэрэгжүүлж эхлэхээс өмнө ГБМ-ыг хариуцах байгууллага 

болон оролцогч талуудын чадавхи болон сургалтын хэрэгцээг 
үнэлэх.

• НӨИ-тэй харьцах, гомдол шийдвэрлэх чадварыг сайжруулахад 
чиглэсэн харилцааны болон зөөлөн ур чадварын сургалт, чадавхи 
бэхжүүлэх арга хэмжээг ГБМ-ын оролцогч талууд, төслийн 
ажилтнууд, зөвлөхүүдэд зориулан тогтмол зохион байгуулах.

Төслийн ГБМ-
ыг дотоодын 
нөхцөл байдалд 
тохируулж, 
холбогдох 
төрийн 
болон орон 
нутгийн хууль 
тогтоомж, 
онлайн 
системд 
нийцүүлэн 
боловсруулах.
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• Орон нутгийн түвшний оролцогч талуудын чадавхийг бэхжүүлэх 
үүднээс мэдлэг – туршлага солилцох арга хэмжээ, сургалтуудыг 
зохион байгуулах чиглэлээр санаачлагатай ажиллах.

• ТТЗА-наас зохион байгуулсан харилцааны болон гомдол 
шийдвэрлэх чадавхийг бэхжүүлэх сургалтын үеэр төрийн 
байгууллагын оролцогчдын өгсөн санал хүсэлтийг үндэслэн 
ГБМ-ын үйл явцад шийдвэр гаргагчид болон төслийн удирдах 
байгууллагуудын дэмжлэгийг авах үүднээс чадавхи бэхжүүлэх 
арга хэмжээнд оролцуулж, гомдлыг түргэн шуурхай, үр дүнтэй 
шийдвэрлэхийн ач холбогдол, удаашрах тохиолдолд гарах үр 
дагаврыг ойлгуулах.

Зөвлөгөөн
• Төслийг боловсруулахаас эхлэн оролцогч талуудтай хийх 

уулзалтын чанар, давтамжийг нэмэгдүүлж, илүү ойр хамтран 
ажиллахыг уриалж, ажлын хэсгүүдэд оролцуулж, холбогдох бүхий 
л үйл ажиллагаанд тэдний оролцоог хангах

• Төслийн удирдлага, НӨИ болон бусад холбогдох талуудын 
хооронд яриа хэлэлцээр өрнүүлэх талбар бий болгоход анхаарах. 
Энэ нь ил тод байдал, НӨИ болон оролцогч талуудын ГБМ-д итгэх 
итгэлийг нэмэгдүүлэх болно.

Хөрөнгө нөөц
• Гомдлыг удирдах, хянан шийдвэрлэхийн тулд төслийн хэрэгжилт, 

хяналтыг дэмжихэд шаардлагатай хүн хүч, техникийн болон 
санхүүгийн хөрөнгө нөөцийг хуваарилахад анхаарах. Үүнд: 
төслийн газар дээр хэрэглэх автомашин, орчин үеийн систем, 
боломжтой тохиолдолд хиймэл оюун ухаанд суурилсан систем 
зэргийн дурдаж болно.

Систем
• АХБ-ны Суурин төлөөлөгчийн газрууд болон үйл ажиллагааны 

газар, хэлтэст гомдлыг эрт илрүүлэх, мөшгөх, хянах болон 
удирдахад зориулсан системийг боловсруулж, хөгжүүлэх.

• Гомдол гаргагчийг хамгаалах, дарамтлах болон өшөө авахад 
хүргэж болзошгүй эмзэг асуудалтай холбоотой нэрээ нууцалсан 
гомдол гаргах боломжийг олгох үүднээс системүүдийг тохируулах

• ГБМ-д ирсэн асуудал, гомдлыг нэгэн жигд хянах, тайлагнахад 
ашиглах нэгдсэн загвар, маягтуудыг боловсруулж ашиглах. 
Энэ төслийн тухайд ГБМ-ын удирдлага болон ТХН-ийн нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн хяналтын тайланг АХБ-ныхтай нэгтгэх, төсөл 
хэрэгжих газар дээр асуудлыг цаг тухайд нь шийдвэрлэхэд 
туслах зорилгоор туслан гүйцэтгэгч компаниудын ТХН-д ирүүлэх 
тайлангийн загварыг боловсруулах.





Төслийн тусгай зохицуулагчийн албаны олж авсан сургамж
Улаанбаатар хотын нийтийн аж ахуйн үйлчилгээ, гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө 
оруулалтын хөтөлбөр, Үе шат 1

Төслийн тусгай зохицуулагчийн алба (ТТЗА) нь Азийн Хөгжлийн Банк (АХБ)-ны Хариуцлагын 
механизмын Асуудал шийдвэрлэх чиг үүргийг гүйцэтгэдэг. Энэхүү алба нь АХБ-ны 
дэмжлэгтэй төслүүдийн үйл ажиллагаанд өртсөн иргэдийн асуудлыг шударга, ил тод болон 
зөвшилцөлд суурилсан байдлаар шийдвэрлэхээр ажилладаг. Энэхүү бүтээл нь Монгол 
Улсын нийслэл Улаанбаатар хотын гэр хорооллын нийтийн аж ахуйн суурь үйлчилгээ, өндөр 
бохирдол, амьдрах орчинтой холбоотой нэн тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн 
хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийг онцлон авч үзсэн. Энэхүү хэвлэл нь төсөл бэлтгэх, зураг 
төсөл боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хяналт-шинжилгээ хийх үе шатуудад гомдлыг удирдах 
чиглэлээр хуримтлуулсан туршлагадаа тулгуурлан ТТЗА-наас бэлтгэн гаргадаг Олж 
авсан сургамж цуврал кейс судалгааны нэг дугаар болно. Тус цуврал нь гомдлыг хянан 
шийдвэрлэх менежментийн туршлагыг баримтжуулж, бусад төслүүдэд хэрэг болохуйц 
асуудал шийдвэрлэхэд чиглэсэн чухал сургамж, сайн туршлагыг олж тогтоох замаар АХБ-ны 
үйл ажиллагааны газрууд, төрийн болон хувийн хэвшлийн түншүүд болон бусад оролцогч 
талуудад дэмжлэг болох зорилготой юм.

Азийн Хөгжлийн Банкны тухай

АХБ нь Ази, Номхон далайн бүс нутагт нэн ядуурлыг арилгах хүчин чармайлтаа 
үргэлжлүүлэхийн зэрэгцээ цэцэглэн хөгжсөн, хүртээмжтэй, тогтвортой, сөрөг нөлөөг даван 
туулах чадвартай бүс нутгийг цогцлоохын төлөө тууштай ажиллаж байна. Анх 1966 онд 
байгуулагдсан тус банкны нийт 68 гишүүн орны 49 нь тухайн бүс нутагт оршдог. АХБ нь 
бодлогын хэлэлцүүлэг, зээл, хувьцааны хөрөнгө оруулалт, батлан даалт, буцалтгүй тусламж 
болон техникийн туслалцаа зэрэг олон төрлийн арга хэрэгслээр дамжуулан хөгжиж буй 
гишүүн орнууддаа дэмжлэг үзүүлж байна.

АЗИЙН ХӨГЖЛИЙН БАНК
АХБ-ны өргөн чөлөө 6, Мандалуёон хот  
1550 Метро Манила, Филиппин Улс
www.adb.org
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