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болно.
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ХУРААНГУЙ
"Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр" нь
(Төсөл) Улаанбаатар хотын мастер төлөвлөгөөний хүрээнд гэр хорооллын нэн тэргүүний
ахуйн үйлчилгээ, эдийн засгийн төвүүдийг (дэд төвүүд) сайжруулахад дэмжлэг үзүүлнэ.
Хөтөлбөр нь орон зайн болон салбарын аргыг хослуулан хотын нийтийн ахуйн суурь
үйлчилгээний өсөн нэмэгдэж буй хэрэгцээг хангах, дэд төвүүдийг байгуулан гэр
хорооллын хөгжлийг хурдасгах цогц шийдлийг санал болгожээ. Хотын гол замын
уулзваруудын үндсэн дэд бүтэц ба суурь үйлчилгээний санхүүжилт, иргэдийн хэрэгцээнд
шаардлагатай нийгэм-эдийн засгийн байгууламжийн хөрөнгө оруулалт, мөн үйлчилгээ
үзүүлэгчдийн үйл ажиллагааны менежментийг сайжруулах явдал уг хөтөлбөрт тусгагдсан.
Төслийг (i) иргэдийн оролцоо, мэдлэг, чадавхийг бэхжүүлэх; (ii) хот төлөвлөлт, дэд төвүүд
байгуулах; (iii) төслийн удирдлага, хэрэгжилтийн явцад ажлын байран дахь сургалтыг
зохион байгуулах; (iv) хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл явц, бодлогын хүрээг дэмжихэд
чиглэсэн салбарын шинэтгэлийн санаачлагууд зэрэгт туслалцаа үзүүлэх зорилгоор
боловсруулсан. Ерөнхийдөө, Төсөл нь Улаанбаатар хотын амьдрах нөхцлийг гэр
хороололд амьдрах таатай, өрсөлдөх чадвар бүхий, оролцоог хангасан цогц төвүүдийн
сүлжээг бий болгох замаар сайжруулахад оршино. Нийт 1,400 өрх төслийн нөлөөлөлд
өртсөн бөгөөд албадан нүүлгэн шилжүүлэлтийн ангиллаар энэхүү хөрөнгө оруулалтын
хөтөлбөр нь А ангиллын төсөл юм.
2018 оны 3-р сарын 28-нд, Хөндлөнгийн Хариуцлагын Газар болон Төслийн Тусгай
Зохицуулагчийн Алба (ХХГ) Төслийн газар чөлөөлөлт, эд хөрөнгийн үнэлгээний улмаас
хохиро учирч сөрөг нөлөөлөлд өртсөн тухай төслийн нөлөөлөлд өртсөн хэсэг иргэдээс
Гомдол хүлээн авсан болно. Гомдол гаргахад Монголын хоёр төрийн бус байгууллага
дэмжлэг үзүүлжээ. Үүнтэй адил гомдлыг төслийн хамтран санхүүжүүлэгч болох Европын
Хөрөнгө Оруулалтын Банкны гомдлын механизмд гаргасан ажээ. АХБ-д гаргасан Гомдлыг
баримт олж тогтоох албан томилолтоор ажилласны дараа ХХГ 2018 оны 4-р сард
шалгуурыг хангасан гомдол гэж зарласан билээ. Гомдлыг хяналт үнэлгээг 2018 оны 4-р
сарын 27-ноос 2018 оны 5-р сарын 3-нд хийж 2018 оны 7-р сард үнэлгээний үе шатыг
дуусгавар болгосон болно.
ХХГ-ын чиглүүлэлтэйгээр оролцогч бүх талуудыг хооронд төрөл бүрийн хэлэлцээр,
дугуй ширээний ярилцлагыг хийж Асуудлыг шийдвэрлэх ерөнхий тохиролцоо болох
Санамж Бичигт 2018 оны 7-р сарын 2-нд талууд гарын үсэг зурсан байна. Асуудлыг
шийдвэрлэх ерөнхий тохиролцоо болох СБ-ийн дагуу 2018 оны 6-р сарын 15-наас эхлэн1
2018 оны 9-р сарын 14-нд талуудын хооронд ганцаарчилсан хэлэлцээрийг ХХГ чиглүүлэн
ажиллаж үндсэндээ дууслаа. ХХГ-ын зуучлан чиглүүлэлтэйгээр нэг Гомдол гаргагчтай
хийсэн ганцаарчилсан хэлэлцээрийг нэгээс найман удаагийн хурлаар тухайн иргэний эд
хөрөнгийн үнэлгээ, амьжиргааг сэргээх, эдийн засаг, бизнесийн орлогын алдагдлыг нөхөх,
шилжилтийн үеийн буюу нүүх зардал олгох, нэг хашаанд газрын эзэнтэй хамт амьдарч
буй бусад өрхүүдэд газар олгох гэх мэт асуудлаар хэлэлцэн тохиролцсон байна. ХХГ нь
Гомдол гаргагчдад зориулан хэлэлцээрийн үйл явц эхлэхээс өмнө харилцаа холбооны
болон хэлэлцээрийн ур чадварт сургах чадавхыг бэхжүүлэх сургалтыг явуулсан болно.
Асуудлыг шийдвэрлэх үйл явцын хүрээнд бүхий л аливаа асуудлыг хэлэлцэх, шийдвэрлэх
хамтарсан хуралд оролцогч талуудыг ижил тэгш оролцуулахад анхаарсан болно.
Талуудын хооронд итгэлцлийг бий болгохоос гадна хийхээр тохирсон ажлуудыг
хэрэгжүүлэхтэй холбоотой олон уулзалтыг хийсэн. Нийт 93 гомдол гаргагчийн гомдлыг
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Ганцаарчилсан хэлэлцээрийг зарим гомдол гаргагчдын хүсэлтээр 2018 оны 6-р сард эхлүүлсэн бөгөөд өмнө
тохиролцсон гомдол гаргагчдын хувьд ч 2018 оны 7-р сарын 2-ноос хойш газрын үнийг ижил тооцож
олгохоор тохирсон болно.

шийдвэрлэсэн бөгөөд 4 гомдол гаргагч СБ-т2 заасан ерөнхий тохиролцооноос илүү их
хэмжээний нөхөн төлбөр шаардсан учраас гомдлыг шийдвэрлээгүй үлдсэн.
Зарим ажлууд хугацаандаа хийгдэж чадахгүй байсан учраас оролцогч талуудтай
зөвшилцөн хэрэгжилт ба мониторингийн төлөвлөгөөг 2018 оны 9-р сард боловсруулж
2018 оны 11-р сарын 12-нд шинэчилсэн. 9-р сард боловсруулсан төлөвлөгөөнд тулгуурлан
энэ гомдлын асуудлыг шийдвэрлэх үе шат буюу асуудлыг шийдвэрлэх тохиролцоонд
хүрсэн гэж үзэж байна. Иймд тус тайлан нь 2018 оны 11-р сарын 12 хүртэлх ХХГ-ын үйл
ажиллагааг хамарсан болно. ХХГ нь энэхүү тохиролцоо, гэрээний хэрэгжилтыг одоогоор
хянаж мониторинг хийж байна. Хэрэгжилт ба мониторингийн төлөвлөгөөнд тусгасан
хийхээр тохирсон ажлуудыг гол оролцогч талууд амжилттай хэрэгжсэн гэж үзсэн
тохиолдолд ХХГ нь гомдлыг хаах Эцсийн Тайланг гаргах юм.
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Хэлэлцээр амжилтгүй болсон эдгээр өрхүүдийг нөлөөлөлд өртөхөөс зайлсхийж Төслийн хөгжлийн үйл
ажиллагаа, тодруулбал замын трассын шилжүүлсэн болно.

1
I.
A.

ТАНИЛЦУУЛГА

Төсөл

1.
"Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр" нь
(Төсөл) Улаанбаатар хотын мастер төлөвлөгөөний хүрээнд гэр хорооллын нэн тэргүүний
ахуйн үйлчилгээ, эдийн засгийн төвүүдийг (дэд төвүүд) сайжруулахад дэмжлэг үзүүлнэ.
Төслийг олон шатлалт санхүүжилтийн хэрэгслийн (ОШСХ) хөтөлбөрөөр дамжуулан
хэрэгжүүлэх зээлийн гэрээнд Монгол улсын Засгийн газар болон Азийн Хөгжлийн Банк
(АХБ) гарын үсэг зурсан. Хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийг 9 жилийн хугацаанд, гурван
шатлалтай хэрэгжүүлнэ. Хөтөлбөр нь орон зайн болон салбарын аргыг хослуулан хотын
нийтийн ахуйн суурь үйлчилгээний өсөн нэмэгдэж буй хэрэгцээг хангах, дэд төвүүдийг
байгуулан гэр хорооллын хөгжлийг хурдасгах цогц шийдлийг санал болгожээ. Хотын гол
замын уулзваруудын үндсэн дэд бүтэц ба суурь үйлчилгээний санхүүжилт, иргэдийн
хэрэгцээнд шаардлагатай нийгэм-эдийн засгийн байгууламжийн хөрөнгө оруулалт, мөн
үйлчилгээ үзүүлэгчдийн үйл ажиллагааны менежментийг сайжруулах явдал уг хөтөлбөрт
тусгагдсан. Төслийг (i) иргэдийн оролцоо, мэдлэг, чадавхийг бэхжүүлэх; (ii) хот төлөвлөлт,
дэд төвүүд байгуулах; (iii) төслийн удирдлага, хэрэгжилтийн явцад ажлын байран дахь
сургалтыг өргөнөөр зохион байгуулах; (iv) хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл явц, бодлогын
хүрээг дэмжихэд чиглэсэн салбарын шинэтгэлийн санаачлагууд зэрэгт туслалцаа үзүүлэх
зорилгоор боловсруулсан.
2.
Хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн нөлөөгөөр Улаанбаатар хотын амьдрах нөхцөл
сайжирна. Хүлээгдэж буй үр дүн нь Улаанбаатар хотын гэр хороололд амьдрахад таатай,
өрсөлдөх чадвар бүхий, цогц дэд төвүүдийн сүлжээ бий болох явдал юм. Төслийг 2013
оны 12 дугаар сарын 17-ны өдөр баталсан. Хамгаалалтын бодлогын ангиллууд: A –
албадан нүүлгэн шилжүүлэлт, B – байгаль орчин, C – уугуул иргэд.3 Сэлбэ ба Баянхошуу
дэд төвийн замын дэд бүтцийн бүрэлдэхүүнд зориулсан хоёр Газар Чөлөөлөлт ба Нүүлгэн
Шилжүүлэлтийн Төлөвлөгөө (ГЧНШТ) болон Баянхошуу дэд төвийн усан сан, усны шугам
хоолойны бүрэлдэхүүнд зориулсан нэг Газар Чөлөөлөлт ба Нүүлгэн Шилжүүлэлтийн
Төлөвлөгөөнд дурдсанаар төслийн нөлөөлөлд нийт 825 газрын эзэн (1400 өрх), үүнээс
342 нь нөлөөлөлд бүтэн өртсөн, 458 нь нөлөөлөлд хагас өртсөн байна.4
B.

Гомдол

3.
Төслийн нөлөөлөлд өртсөн (НӨИ) 31 хүн “Оюу Толгой Хяналт” ТББ, Зургаан
Буудал ТББ болон “Газар чөлөөлөлт ба иргэдийн эрх, ашиг” холбооны дэмжлэгтэйгээр
АХБ-нд гомдол гаргасан болно. (Хавсралт 1-ийг үзнэ үү) Хөндлөнгийн Хариуцлагын Газар
болох Төслийн тусгай зохицуулагчийн албанд (ХХГ) 2018 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдөр
ирсэн Гомдолд Хариуцлагын Механизмын Бодлогын5 дагуу маргаан шийдвэрлэх
ажиллагаа явуулж өгөх хүсэлт тавьсан байв. ХХГ Гомдлыг хүлээн авснаа мэдэгдэн, 2018
оны 4 дугаар сарын 3-ны өдөр бүртгэж авсан. Төслийн газар чөлөөлөлт, өмч хөрөнгийн
үнэлгээнээс болж хохирол, сөрөг нөлөөлөл учирсан хэмээн гомдолд дурдаад “төслийн
хүрээнд газар чөлөөлж нүүлгэн шилжүүлэх явцад газар болон эд хөрөнгийн үнэлгээг хийх
үйл явц иргэдийн эрхийг ноцтой зөрчсөн гэж үзэн дараах сөрөг нөлөөлөл учирч байгааг
шийдвэрлэхийг хүсчээ. Үүнд:
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https://www.adb.org/projects/45007-004/main#project-pds
https://www.adb.org/projects/45007-004/main#project-documents
5 http://www.adb.org/site/accountability-mechanism/problem-solving-function/problem-solving-process
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Газар чөлөөлөх мэдэгдэл өгөх, төсөл боловсруулах үйл явцад нийгмийн
нөлөөллийн үнэлгээ хийгдээгүй, нөлөөлөлд өртсөн иргэдтэй зохих ёсоор
зөвлөлдөөгүй;
Үнэлгээ хийх аргачлалын талаар нөлөөлөлд өртсөн иргэдтэй зөвлөлдөөгүй;
Мэдээлэл ил тод биш, хүртээмжгүй, үнэн зөв, бодитой мэдээллээр иргэдийг
хангаагүй;
Баримт бичиг, харилцаанд албан ёсны шаардлага хангаагүй баримт бичиг
ашигласан;
АХБ болон Европын Хөрөнгө Оруулалтын Банкны Хамгааллын бодлогыг
баримтлаагүй;
Газар чөлөөлөлтийн үйл явцыг өвлийн улиралд хийж гүйцэтгэсэн;
Нөлөөлөлд өртсөн иргэдэд дарамт шахалт үзүүлсэн, сүрдүүлсэн;
Нөлөөлөлд өртсөн иргэдийн эрх ашгийг хамгаалах ёстой Хяналтын Хороо үүргээ
биелүүлж ажиллаагүй;
Гэр бүлийн гишүүд, хөршүүдийн хооронд зөрчил маргааныг дэгдээсэн гэх мэт”6

4.
Гомдол гаргагчид өөрсдийн нэр, хаягийг нууцлахыг хүссэн боловч зуучлан
чиглүүлэх үйл ажиллагаанд боломж олгохын тулд гомдол гаргагчид өөрсдийн нэрсийг
2018 оны 4-р сарын 19-ны өдөр ХХГ-ын зуучлан чиглүүлэгчээр дамжуулан төсөл
хэрэгжүүлэх нэгжид (ТХН) өгөхийг зөвшөөрсөн байна. Үүнтэй адил гомдлыг төслийн
хамтран санхүүжүүлэгч болох Европын Хөрөнгө Оруулалтын Банкны гомдлын механизмд
гаргасан ажээ.
C.

Шалгуурыг хангасан эсэхийг тодорхойлох

5.
Гомдол шаардлага хангаж буй эсэхийг тодорхойлохын тулд ХХГ Төслийн баримт
бичгүүдийг хянан үзсэн ба Төслийн Тусгай Зохицуулагч 2018 оны 4 дүгээр сарын 7-9-ны
өдрүүдэд баримт олж тогтоохоор очиж ажиллан, нөлөөлөлд өртсөн зам, трассыг очиж
үзэх, гомдол гаргагчид болон төслийн талаар санал сэтгэгдлээ хуваалцахыг хүссэн
нөлөөлөлд өртсөн бусад иргэд, Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын Газар (НЗДТГ);
Төслийн ТХН; АХБ-ны Зүүн Азийн Газрын (ЗАГ) болон Монгол улс дахь суурин
төлөөлөгчийн газрын (Суурин төлөөлөгчийн газар) холбогдох ажилтнууд, гомдол
гаргагчдыг төлөөлж гомдолд гарын үсэг зурсан төрийн бус байгууллагууд (ТББ) 7 зэрэг
санамж бичигт тай уулзалт хийсэн болно. ХХГ гомдлыг Хариуцлагын Механизмын
бодлогын шалгуурыг хангаж байгаа гэж үзэн, 2018 оны 4 дүгээр сарын 12-нд гомдлыг
маргаан шийдвэрлэх шаардлагыг хангасан гэж мэдэгдэв.
D.

Хяналт ба үнэлгээ

6.
Асуудлыг шийдвэрлэх үйл явцын хүрээнд өдөр тутмын үйл ажиллагааг чиглүүлж
ажиллахаар орон нутаг дахь зуучлан чиглүүлэгч 2018 оны 4 дүгээр сарын 17-ноос ХХГ-ын
багт ажиллаж эхэлсэн болно. Гомдол гаргагчдын нэрсийг 2018 оны 4-р сарын 19-нд ТХН
болон Төслийн бусад оролцогч талуудад өгөв. Албан ёсны гомдолд гарын үсэг зурсан
нийт 31 гомдол гаргагч байсан ч хяналт, үнэлгээний шатанд гомдол гаргагчдын тоо
нэмэгдэн 110 НӨИ болсон. Нэмж гомдол гаргасан иргэд гомдлоо ТББ-уудад өгснийг ХХГ2018 оны 3-р сарын 28-нд АХБ-ны Хөндлөнгийн Хариуцлагын Газар буюу Төслийн Тусгай Зохицуулагчийн
Албанд гаргасан гомдлоос авч ашиглав.
7 Асуудлыг хэлэлцээрийн аргаар шийдвэрлэх үйл явцад Сэлбийн 66 гомдол гаргагчийг төлөөлөн оролцох хоёр
ТББ-ын төлөөллийн бичгийг 2018 оны 5-р сарын 28-нд, мөн Сэлбийн 7, Баянхошуугийн 6 гомдол гаргагчийг
төлөөлөн оролцох гурав дахь ТББ-ын төлөөллийн бичгийг7 2018 оны 6-р сарын 14-нд тус тус илгээсэн байна.
Бусад 31 гомдол гаргагч нь ганцаарчилсан хэлэлцээрт өөрсдийгөө төлөөлж оролцоно гэж мэдэгджээ.
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ын орон нутаг дахь зуучлан чиглүүлэгчид өгч үндсэн гомдолд оруулж тооцохыг хүссэн
учраас гомдол гаргагчдын тоо ийнхүү нэмэгдсэн байна. Энэ үе шатанд гол оролцогч
талууд ганцаарчилсан хэлэлцээрт орохдоо баримтлах ерөнхий дэг тохирсон ба түүнчлэн
ямар асуудлууд байгааг тодорхойлж, хэлэлцээрийн уулзалтыг хэрхэн явуулах арга зам,
Гомдол гаргагчдын төлөөллийн гүйцэтгэх үүргийг тодорхой болгож, төлөөллийн албан
ёсны бичгийг бэлтгэсэн болно.
7.
ХХГ-ны зуучлан чиглүүлэх баг хяналт хийж, үнэлгээ гаргах зорилгоор 2018 оны 4
дүгээр сарын 27-ноос 5 дугаар сарын 3-ны хооронд Улаанбаатар хотод томилолтоор
ажиллав. 2018 оны 4 дүгээр сарын 17-ноос зуучлан чиглүүлэгч ажиллаж эхэлсэн болно.
Энэ удаагийн ажлын айлчлалын зорилго: (i) гомдол гаргах болсон түүхийг мэдэж авах,
асуудлуудын талаар илүү сайн
ойлголттой болох; (ii) гол хамааралтай талуудыг
тодорхойлон, тэдний хоорондын яриа хэлцлийг чиглүүлэх; (iii) цаашид яаж ажиллах
загвараа гарган, хамааралтай талууд маргаанаа хамтран шийдвэрлэхэд бэлэн эсэхийг
мэдэж авах; түүнчлэн (iv) авах арга хэмжээ зэргийг оролцуулан цаашид хийх алхмуудын
талаар зөвлөмж гаргах. Хяналт, үнэлгээг хийхдээ (i) баримт бичгүүдийг судалж; (ii) Гомдол
гаргагчид, ТХН-тай нэг бүрчилсэн болон бүлгийн уулзалт ярилцлага хийн; (iii) семинар
зохион байгуулж; мөн (iv) дугуй ширээний ярилцлага хийлээ. Семинарын үеэр
Баянхошуу, Сэлбийн иргэдтэй зөвлөлдөн, тэдэнд хамгааллын бодлого, Монгол улсын
газрын үнэлгээний хуулийн талаар мэдээлэл өгсөн болно. Талуудын санааг зовоож буй
асуудлуудыг тодруулах, маргаан шийдвэрлэх үйл явцыг урагшлуулахын тулд харилцан
тохиролцож болохуйц арга хэмжээг тодорхойлох зорилгоор дугуй ширээний ярилцлагад
НЗДТГ-ны ажлын хэсгийн төлөөлөл, АХБ-ны Төслийн ажилтнууд, ТХН-ыг хамруулан
оролцуулав.
8.
Мөнхүү томилолтын ажлын үеэр ТХН, АХБ-ны Төслийн баг, НЗДТГ-ны ажлын
хэсгийг оролцуулсан дугуй ширээний ярилцлагыг ХХГ-аас чиглүүлэн зохион байгуулав.
НЗДТГ Гомдол гаргагчдаас тавьсан гол асуудлуудыг хэлэлцэн шийдвэрлэхийн тулд санал
болгосон дараах арга хэмжээнүүдийг зарчмын хувьд зөвшөөрсөн болно, үүнд: (i) газрын
гэрчилгээгүй иргэдэд өгөх газрын хувилбарууд; (ii) газрыг хэсэгчлэн чөлөөлөх нь оршин
суугчид тухайн газарт амьдрах боломжгүй болгож байна; (iii) гэрчилгээтэй бага хэмжээний
газар эзэмшигч болон гэрчилгээгүй эзэмшигчдэд газрыг газраар солих хувилбарууд; (iv)
амьжиргааг сэргээх; мөн (v) газар, хөрөнгийг дахин үнэлэх. Эдгээр асуудлуудыг бүх
хамааралтай талуудтай дахин нарийн ярилцаж, Гомдол гаргагчид, ТББ-ууд, АХБ-ны
Төслийн баг, НЗДТГ, ТХН хамтран харилцан ойлголцлын санамж бичиг (СБ) байгуулахаар
шийдвэрлэлээ. Цаашид ХХГ-ын зуучлан чиглүүлэгч СБ гаргах хамааралтай талуудын
хамтарсан уулзалтуудыг чиглүүлэн СБ боловсруулах, энэхүү гомдол шийдвэрлэх үйл
явцын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж зуучлан чиглүүлж ажиллахаар
болов.
9.
Асуудлыг шийдвэрлэх үйл явцад оролцогч бүх оролцогч талууд Хяналт ба
Үнэлгээний Тайлантай танилцаж саналаа өгсөн бөгөөд тус тайланг 2018 оны 7-р сард
эцэслэн боловсруулж ХХГ-ын вебсайтад8 Англи ба Монгол хэлээр байршуулсан болно.

II.
A.

АСУУДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ ҮЙЛ ЯВЦ

Асуудлыг шийдвэрлэх алхамууд

10.
ХХГ-ын чиглүүлэлтэйгээр оролцогч бүх талуудыг хооронд төрөл бүрийн хэлэлцээр,
дугуй ширээний ярилцлагыг хийж Асуудлыг шийдвэрлэх ерөнхий тохиролцоо болох
8
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Санамж Бичигт (СБ) НЗДТГ, ТХН, АХБ-ны төслийн баг, ТББ-ын төлөөлөл болон гомдол
гаргагчид 2018 оны 7-р сарын 2-нд гарын үсэг зурж (Хавсралт 1-ийг үзнэ үү) гомдол
гаргагчдын дурдсан асуудлыг шийдвэрлэх олон ажлууд, хариуцах эзнийг тохиролцсон
байна. Асуудлыг шийдвэрлэх ерөнхий тохиролцоо болох СБ-ийн дагуу 2018 оны 6-р
сарын 15-наас эхлэн9 2018 оны 9-р сарын 14 хүртэлх хугацаанд талуудын хооронд
ганцаарчилсан хэлэлцээрийг ХХГ чиглүүлэн ажиллалаа. СБ-т тодорхой нөхцлүүдэд нэг
метр квадрат газрыг чөлөөлж авах үнэ, ганцаарчилсан хэлэлцээрт баримтлах ерөнхий
тохиролцоо, Хотын захирагчийн захирамж гаргах, газрыг нөхөх олговортойгоор авах гэрээ
байгуулах, нөхөн төлбөрийг гомдол гаргагчдад төлөх, гомдол гаргагчдын газрыг чөлөөлөх
хугацаа, амьжиргааг нөхөн сэргээх хөтөлбөрийг10 хэрэгжүүлэх, маргааныг хамтран
шийдвэрлэх арга замууд болон харилцааны ур чадварын сургалт явуулах, гомдол гаргагч
газрын эзэнтэй нэг хашаанд тусдаа өрхөөр амьдардаг газрын гэрчилгээгүй өрхөд газар
олгох зэрэг ажлуудыг тохиролцон тусгажээ. Асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд хийгдсэн
ажлуудыг дор дурдвал:
(i) Чадавх бэхжүүлэх. ХХГ нь Гомдол гаргагчдад зориулж зөрчил маргааныг
ойлгох, харилцаа холбооны ур чадвар, хэлэлцээрт бэлтгэх, хэлэлцээрт багаар
оролцох гэх мэт асуудлаар чадавх бэхжүүлэх анхан шатны сургалтыг явуулсан
болно.
(ii) Ганцаарчилсан гомдол бүрийн зуучлан чиглүүлэл ба өдөр тутмын үйл
ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх. Хэдийгээр гомдол нь газар чөлөөлөлт, нүүлгэн
шилжүүлэлт, нөхөн олговрын багц гэх мэт асуудлын тухай байсан боловч Гомдол
гаргагч нэг бүрийн нөхцөл байдал өөр өөр байсан. Тухайн гомдлын нөхцөл байдал,
онцлогоос шалтгаалан ХХГ-ын орон нутгийн зуучлан чиглүүлэгч Гомдол гаргагч
өрх, гомдол гаргагч газрын эзэнтэй нэг хашаанд амьдарч буй бусад өрхүүд, ТХН,
НЗДТГ, Газрын алба, АХБ-ны Төслийн баг, үнэлгээний компани, төлөөлөх эрхтэй
ТББ-уудын хооронд монгол хэлээр хэлэлцээрийн уулзалтыг хийж чиглүүлэн
ажилласан болно. Хэлэлцээрийн уулзалтын огноо, байршил, хэлэлцэх асуудлыг
талууд чиглүүлэгчээр дамжуулан урьдчилан тохиролцож байв. Талууд эд
хөрөнгийн үнэлгээ, амьжиргааны алдагдал, эдийн засаг, бизнесийн үйл
ажиллагааны орлогын алдагдал, нөхөн төлбөрийн багц, шилжилтийн үеийн болон
нүүх зардал зэргийг хэлэлцэн Гомдол гаргагчид олгохоор тохирч тухайн гомдол
гаргагч газрын эзэнтэй нэг хашаанд хамт амьдарч байгаа өрхүүдэд газар,
шилжилтийн үеийн болон нүүх зардал олгохоор тохирсон нь бүгд 2018 оны 7-р
сарын 2-нд байгуулсан СБ-т заасан ерөнхий тохиролцоонд үндэслэсэн болно. Нэг
Гомдол гаргагчтай хийсэн хэлэлцээр нэгээс найман удаагийн уулзалтаар уулзаж
эцсийн тохиролцоонд хүрсэн байна. ХХГ-ын зуучлан чиглүүлэгчийн хамт
хэлэлцээрийн үе шатанд шаардлагатай тохиолдолд талууд тухайн маргаантай
газар очиж үзэн талуудын илэрхийлсэн асуудлыг газар дээр нь баримтаар нотлох
зэргээр ажиллав. Тухайн Гомдол гаргагчийн гомдол хуулийн мэдлэг, туршлага
шаардсан асуудал хөндсөн тохиолдолд ТХН болон НЗДТГ-ын хуулийн хэлтсийн11
Ганцаарчилсан хэлэлцээрийг зарим гомдол гаргагчдын хүсэлтээр 2018 оны 6-р сард эхлүүлсэн бөгөөд өмнө
тохиролцсон гомдол гаргагчдын хувьд ч 2018 оны 7-р сарын 2-ноос хойш газрын үнийг ижил тооцож
олгохоор тохирсон болно.
10 АХБ нь амьжиргааг дэмжих хөтөлбөрийн цар хүрээ, үйл ажиллагааны загварыг боловсруулж, нөлөөлөд
өртсөн иргэдин нийгмийн нөлөөлөл, ялангуяа жендерийн нөлөөллийн үнэлгээ, амьжиргааны алдагдлын
үнэлгээ, эдийн засаг, бизнесийн үйл ажиллагааны алдагдлын үнэлгээг нөлөөлөлд өртсөн иргэд болон
тэдний зөвлөх ТББ-уудтай хамтран бэхжүүлэх жижиг хэмжээний зөвлөх үйлчилгээг санхүүжүүлсэн болно.
Энэхүү үнэлгээг нэн эмзэг эсвэл эмзэг бүлэгт хамаарч болзошгүй нөлөөлөлд өртсөн 100 иргэдээс түүвэрлэн
авсан юм. Энэ зөвлөх үйлчилгээний тайлан нь гомдол гаргагч болон төслийн нөлөөлөлд өртсөн иргэдэд
зориулан хэрэгжүүлэх амьжиргааг дэмжих туршилтын хөтөлбөрийн төлөвлөгөө гаргахад чиглэнэ.
11 ТХН-ийн хуульч Т. Ганболд, НЗДТГ-ын Газрын Албаны хуулийн мэргэжилтэн Б. Алтансүх
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мэргэжилтнүүд хэлэлцээрийн хуралд уригдан оролцож байв. Хэлэлцээрийн үе
шатанд төсөлтэй холбоотой олон тооны баримт бичиг, факт, өгөгдөл болон бусад
холбогдох материалыг талууд хамтран эсвэл дангаар хянаж ажиллав.
Хэлэлцээрийн тохиролцоог албан ёсны хурлын тэмдэглэл болгон хөтөлж хуралд
оролцогч бүх хүмүүс гарын үсэг зурж баталгаажуулсны дагуу тухайн өрхийн
гомдлыг барагдуулах үйл явц хэрэгжих юм. Энэхүү баримт бичгийг англи болон
монгол хэлээр бэлтгэсэн болно. Хамгийн сүүлийн Гомдол гаргагчтай хийсэн
хэлэлцээр 2018 оны 9-р сарын 14-нд дууссан болно.
(iii) Хамтарсан хурлыг зохион байгуулах. Асуудлыг шийдвэрлэх үйл явцын
турши гол оролцогч талуудын тэгш оролцоог хангахад анхаарч ажиллалаа. ТББ тус
бүрт олгосон төлөөллийн эрх мэдлийн хүрээнд ТББ-ууд ганцаарчилсан
хэлэлцээрийн хуралд оролцсон. Түүнчлэн ТББ-ууд нь НЗДТГ, Газрын алба, АХБ-ны
Төслийн баг, ТХН болон Гомдол гаргагчидтай янз бүрийн ажил хэргийн түвшний
уулзалтуудад оролцсон болно. Бүх оролцогч талууд хэлэлцэх асуудлыг урьдчилан
тохирч, уулзалтын үеэр тухайн асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх тухай эцсийн
тохиролцоог хэлэлцэж гаргадаг. Талуудын хооронд олон тооны ажил хэргийн
хамтарсан уулзалтыг зохион байгуулах нь талуудын хооронд мэдээлэл, баримт
бичгийг цаг алдалгүй солилцох, хэрэгжүүлэхээр тохирсон ажлуудыг мөшгиж цаг
алдалгүй шаардлагатай арга хэмжээг авах, уулзалтанд оролцогч талууд өөр өөр
үүрэгтэй оролцох боломжийг олгох зэрэг нь талуудын хооронд итгэлцлийг бий
болгох, асуудлыг шийдвэрлэх үйл явцыг үр дүнтэй байхад дэмжиж ажилласан юм.
B.

Хийхээр тохирсон ажлын тойм12

11.
Нийт 110 гомдол гаргагчаас 93 гомдол гаргагчийн гомдлыг13 ганцаарчилсан
хэлэлцээрээр Гомдол гаргагчийн талд шийдвэрлэсэн. Ингэснээр газар болон хөрөнгийн
үнэлгээ, нөхөн төлбөрийн хэмжээг тохирсон гэсэн үг болно. Арван хоёр гомдол гаргагч
нөлөөлөлд өртсөн иргэн биш гэж тодорхойлогдсон, дөрвөн14 гомдол гаргагч өв
залгамжилж ирсэн газраа зарах сонирхолгүй ба/эсвэл СБ-т заасан ерөнхий
тохиролцооноос илүү өндөр учраас хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй нөхөн төлбөр шаардсан
зэрэг шалтгааны улмаас газраа өгөхөөс татгалзсан, нэг гомдол гаргагч нас барсан байна.
12.
Ерөнхий болон ганцаарчилсан хэлэлцээрийг дуусгасны дараа ХХГ-ын
чиглүүлэлтэйгээр талууд хамтран хэрэгжилт ба мониторингийн төлөвлөгөөг
боловсруулсан болно. Үүнд i) захирамж гаргах, (ii) гэрээ байгуулах, (iii) бүх Гомдол
гаргагчдад нөхөн төлбөрийг төлөх, ба (iv) газрын эзэн гомдол гаргагчтай нэг хашаанд
амьдардаг өрхүүдэд газар албан ёсоор олгох (36 гомдол гаргагч) хугацааг заасан болно.
13.
АХБ-ны төслийн баг, жижиг хэмжээний зөвлөх үйлчилгээний (ЖХЗҮ) зөвлөхүүд,
ТББ-ууд, ТХН хматран амьжиргааг сэргээх тухай ЖХЗҮ-ний хүлээлт, зорилго, үр дүнгийн
талаар хэлэлцсэн ба ЖХЗҮ-ний тайланд дурдсан зөвлөмжид тулгуурлан15 нөлөөлөлд
өртсөн иргэдэд зориулан өргөн цар хүрээтэй хэрэгжүүлэхээр тохиролцов.

2018 оны 7-р сарын 2-нд байгуулсан Гомдлыг барагдуулах ерөнхий санамж бичиг
Ганцаарчилсан хэлэлцээрийн тохиролцооны талаарх тойм
14 Эдгээр 4 гомдол гаргагчийн хүсэлтээр, тэднийг төслийн нөлөөлөлд өртөхөөс зайлсхийж замын трассыг
шилжүүлснээр эдгээр өрхүүд сэтгэл ханамжтай үлдсэн юм. Энэхүү тохиролцоог баримтжуулж хурлын
тэмдэглэл хөтөлсөн бөгөөд хурлын тэмдэглэлд бүх оролцогчид гарын үсэг зурсан, улмаар ТХН төслийн
нөлөөлөлд өртөхгүй болсон талаарх мэдэгдлийг бичгээр эдгээр 4 өрхөд өгсөн болно.
15 ЖХЗҮ-ний тайланд дурдсан зөвлөмжийг талууд хэлэлцэж цаашид үйл ажиллагааг хэрхэн өргөн цар
хүрээтэй хэрэгжүүлэх дараагийн алхамын талаар ярилцах юм.
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III.
ХИЙХЭЭР ТОХИРСОН АЖЛУУДЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ БА ДАРААГИЙН
АЛХАМ
14.
2018 оны 8-р сарын 21-25-нд хийсэн ХХГ-ын албан томилолтын үеэр НЗДТГ
болон ТХН нь СБ болон ганцаарчилсан хэлэлцээрээр тохирсон зарим чухал голчлон
нөхөн төлбөр олгох ажлыг хугацаанд нь гүйцэтгэж чадахгүй байгаа талаар ХХГ мэдсэн.
Бүх оролцогч талуудтай зөвшилцөн, үүнийг засаж залруулах арга хэмжээг тохиролцож,
2018 оны 9-р сард хэрэгжилт ба мониторингийн төлөвлөгөөг боловсруулсан бөгөөд 2018
оны 11-р сарын 12-нд ХХГ бусад талуудтай зөвшилцөн хугацаандаа хэрэгжээгүй тухайн
ажлуудыг хийж дуусгах шинэ хугацааг тохирч хэрэгжилт ба мониторингийн төлөвлөгөөг
шинэчлэн боловсруулсан (Хавсралт 2-ыг үзнэ үү). 11-р сарын 12-д тохиролцсон
төлөвлөгөөнд тулгуурлсан энэ гомдлын асуудлыг шийдвэрлэх үе шат буюу асуудлыг
шийдвэрлэх тохиролцоонд хүрсэн гэж үзсэн. Иймд тус тайлан нь 2018 оны 11-р сарын 12
хүртэлх ХХГ-ын үйл ажиллагааг хамарсан болно.
15.
ХХГ нь одоогоор энэхүү тохиролцоо, гэрээний хэрэгжилтыг хөндлөнгөөс хянаж
мониторинг хийн ажиллаж байна. Хэрэгжилт ба мониторингийн төлөвлөгөө нь өөрчилж
болох ажлын баримт бичиг бөгөөд тус төлөвлөгөөнд оролцогч талууд харилцан
тохиролцох замаар шаардлагатай үед өөрчлөлт оруулж болно. Хэрэгжилт ба
мониторингийн төлөвлөгөөнд тусгасан хийхээр тохирсон ажлуудыг гол оролцогч талууд
амжилттай хэрэгжсэн гэж үзсэн тохиолдолд ХХГ нь гомдлыг хаах Эцсийн Тайланг гаргах
юм.
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