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1.

Удиртгал

1.1.

Оршил

Европын Сэргээн Босголт, Хөгжлийн Банк (ЕСБХБ) нь Зам, тээврийн хөгжлийн яамаар (ЗТХЯ)
дамжуулан Монгол Улс (МУ)-ын Засгийн газарт Улаанбаатар-Дарханы чиглэлийн авто зам (Азийн авто
зам 3 буюу АН-3)-ын өргөтгөлд зориулан зээлийн санхүүжилт олгохоор төлөвлөж байна. Одоогийн
байдлаар 202.42 км урт, 2 эгнээ бүхий, IV зэрэглэлийн сайжруулсан хучилттай тус авто зам нь нийслэл
Улаанбаатар хот болон МУ-ын хоёрдох том хот болох Дархан хотын хооронд оршдог.
Авто замын өргөтгөлийн төсөл нь зам засварын ажлын II үе шатанд хамаарах ба тус авто замыг 2
урсгал, 4 эгнээтэй I зэрэглэлийн болгон өргөтгөх юм (цаашид “II үе шатны төсөл” эсвэл “Төсөл” гэх). I үе
шатанд Азийн Хөгжлийн Банк (АХБ)-ны санхүүжилтээр одоо байгаа замын (2 эгнээ) шинэчлэлийн ажил
(цаашид “I үе шатны Төсөл” эсвэл “АХБ-ны төсөл” гэх) хийгдэнэ.
Төслийн I болон II үе шатыг ЗТХЯ боловсруулж байна. ЗТХЯ-ны харъяа Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж (ТХН)-г
байгуулсан бөгөөд I болон II үе шатны ажлуудыг хариуцна. Барилгын ажлын Гүйцэтгэгчид нь ЗТХЯ-тай
гэрээ байгуулан I болон II үе шатны ажлуудыг гүйцэтгэх болно. Ашиглалтын явц дахь авто замын
арчлалт, засвар үйлчилгээний ажлыг ЗТХЯ хариуцна.
ЕСБХБ нь II үе шатны Төслийг А зэрэглэлийн төсөл хэмээн тодорхойлсон бөгөөд энэ нь ЕСБХБ-наас
1
2014 онд гаргасан Байгаль орчин, нийгмийн бодлого (БОНБ) 2014 болон Гүйцэтгэлийн шаардлагууд
(ГШ)-д нийцэхүйц Төслийн Байгаль орчин, нийгмийн үнэлгээ (БОНҮ)-г цогц хэлбэрээр хийх ёстой гэсэн
үг. БОНҮ-г ЕСБХБ–наас томилогдсон ДаблЮ Эс Аткинс Интернэшнл (Аткинс) болон туслан зөвлөх
Састэйнабилити Ийст Эйжия ХХК (СИЭ ХХК) хариуцан боловсруулна.
БОНҮ нь бэлэн байгаа өгөгдлүүдэд тулгуурлан үнэлэлт дүгнэлт өгөх, тухайн газрын БОННҮ-г банкны
БОНБ болон ГШ-тай харьцуулан зөрүүг тодорхойлох, шаардлагатай тохиолдолд бэлэн мэдээллийг нэмж
тусган ЕСБХБ-ны шаардлагыг хангах хүртэл боловсруулалт хийнэ. Энэ ажлын хүрээнд хэд хэдэн баримт
бичгүүдийг боловсруулсны дотор энэхүү Газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлтийн хамрах хүрээ
(ГЧНШХХ) багтаж байна.
Энэхүү ГЧНШХХ-г болон дор дурдсан бусад нэмэлт баримт бичгийг, ЕСБХБ-ны БОНБ-ын
шаардлагуудын дагуу олон нийтэд нээлттэй танилцуулна. Үүнд:


Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ (БОННҮ);



Техникийн бус хураангуй (ТБХ);



Талуудын оролцоог хангах төлөвлөгөө (ТОХТ);



Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ, менежментийн төлөвлөгөө
(БОННБАХМТ); ба



Байгаль орчин, нийгмийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (БОНҮАТ).

1.2.

ГЧНШХХ-ний зорилго, цар хүрээ

Энэхүү ГЧНШХХ нь БОНҮ-ний бүрэлдэхүүн хэсэг болох ба Төсөлд шаардлагатай газар чөлөөлөлтийн
үзүүлэх болзошгүй нөлөөтэй холбоотой ерөнхий зарчим, шат дараалал болон эрхийн хамрах хүрээг
тодорхойлох ба ингэхдээ ЕСБХБ-ны ГШ5 буюу Газар чөлөөлөлт, албадан нүүлгэн шилжүүлэлт ба
эдийн засгийн шилжилт хөдөлгөөн-д нийцүүлнэ.. Мөн Төслийн үр дүнд үүсч болзошгүй шилжилт
хөдөлгөөний нөлөөллийг тусгана.
ГЧНШХХ нь Төслийн Газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөө (ГЧНШТ)-г боловсруулахад
тулгуур баримт бичиг болно. ГЧНШТ нь энэхүү ГЧНШХХ ба ЕСБХБ-ны ГШ5-ын дагуу Төсөлд тусгах ёстой
Нөлөөлөлд өртсөн иргэд (НӨИ), сонгогдох эрхийн шалгуур болон олгогдсон эрх, нөхөн олговрын журмын
талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллээр хангана.

1

ЕСБХБ нь 2019 онд Байгаль орчин, нийгмийн бодлогоо шинэчлэн танилцуулсан. Гэхдээ энэхүү бодлого нь 2020
оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр хэрэгжиж эхлэх тул энэхүү Төсөлд 2014 оны бодлогыг тусган авч үзэв.
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Нүүлгэн шилжүүлэлтийн хамрах хүрээг АХБ I үе шатны ажилд зориулан боловсруулсан 2 . Энэхүү
ГЧНШХХ нь II үе шатны ажлыг хамрах ба үүнд санал болгож буй шинэ авто зам, барилгын ажилчдын
кэмпүүд, түр ашиглах талбайн зураг төсөл багтана. Иймээс газар ашиглалтын дараах 2 үе шатыг энэхүү
ГЧНШХХ-нд тусгасан болно. Үүнд:
(i) Барилгын ажлын өмнөх үе шат: Одоогийн байдлаар төсөлд холбогдох газар ашиглалтын
шаардлагууд – ЗТХЯ болон ТХН нь I болон II үе шатны ажилд зориулан хэрэгжүүлж байна;
(ii) Барилгын үе шат: барилгын ажлын явцад Гүйцэтгэгчид түр болон урт хугацаагаар ашиглах газар.
Төслийн хариуцагч буюу ЗТХЯ нь барилгын үе шатнаас өмнөх газар чөлөөлөх асуудлыг хариуцна. Төсөл
хэрэгжүүлэх газар нь одоо байгаа авто замын 50м зурвастай давхцаж байгаа бөгөөд уг зурвас нь төрийн
өмчид хамаарах тул газар чөлөөлөх шаардлагагагүй. Гэсэн хэдий ч замын зурваст барилга байгууламж
барих, ашиглах тал дээр хяналт тавиагүйгээс үүдэн шинэ зам барих газрыг чөлөөлөх (тухайлбал
барилга байгууламжуудыг нүүлгэн шилжүүлэх) шаардлагатай болсон. Газар чөлөөлөх ажлыг ЗТХЯ/ТХНээс үндэсний хууль эрхзүйн шаардлагад нийцүүлэн хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд одоогоор хийгдээд байгаа
ажлуудын талаар энэхүү ГЧНШХХ-д товч дурьдах болно. Мөн тэдгээр арга хэмжээнүүд болон ЕСБХБ-ны
ГШ5-ын хоорондын гол зөрүүг тодорхойлсон. Хэдийгээр газар чөлөөлөлт нь барилгын ажлын өмнө
явагдах боловч, үзүүлэх нөлөөлөл нь богино болон урт хугацаанд (ашиглалтын үед мөн адил) мэдрэгдэх
болно. Төслийн хүрээнд албадан нүүлгэн шилжүүлэлт хийгдэхгүй болно. Барилгын үе шатны ажлуудтай
холбоотой газар чөлөөлөлт (замын 50 м зурвасын гаднах) болон/эсвэл газар чөлөөлөх (замын 50 м
зурвасын гаднах) асуудлыг барилгын Гүйцэтгэгчид хариуцна. Хэрэв түр болон урт хугацааны, албан
болон албан бус албадан нүүлгэн шилжүүлэлт хийгдэх бол Гүйцэтгэгч нь ЗТХЯ/ТХН-тэй харилцаж,
нарийвчилсан ГЧНШТ боловсруулна. Эдгээр нөлөөлөл нь зөвхөн барилгын ажлын явцад гарна хэмээн
таамаглаж байгаа боловч тухайн үед үүсэх нөхцөлд хянаж баталгаажуулах шаардлагатай.
Барилгын ажлын дараа хийгдэх аливаа нүүлгэн шилжүүлэлт одоогоор төлөвлөгдөөгүй ч, ирээдүйд
зээлийн гэрээ байгуулагдах үед Төслөөс шууд үр дүнд нүүлгэн шилжүүлэлт хийгдэх тохиолдолд
(тухайлбал, амын 50 м зурвас дотор барилга байгууламж, газар чөлөөлөх г.м) энэхүү ГЧНШХХ-г
баримтална.

1.3.

ГЧНШХХ-ний зорилтууд

Энэхүү ГЧНШХХ-ээр дараах зорилтуудыг дэвшүүлсэн. Үүнд:


Газар чөлөөлөлт болон/эсвэл газар ашиглалтаас үүсч болзошгүй нөлөөллийг арилгах, бууруулах
чиглэлээр баримтлах ерөнхий зарчим, журам, эрхийн хамрах хүрээг тодорхойлох;



Төслийн болзошгүй нөлөөллийг ЕСБХБ-ны ГШ5-д нийцүүлж тодорхойлох;



Нөхөн олговор авах шалгуур болон эрхийн матрицыг учрах хохирлын төрөл бус бүрээр
тодорхойлох;



Бүх иргэд, тэр дундаа эмзэг бүлгийн иргэдийн хэрэгцээг тодорхойлох;



Дотоодын хууль журам болон ЕСБХБ-ны шаардлагуудын хоорондын зөрүүг нөхөх удирдамж
гаргах;



ГЧНШТ-ний шаардлагуудыг тодорхойлох;



Газар чөлөөлөлт болон шаардлагатай бол газар ашиглалттай холбоотой гарсан гомдлыг
барагдуулах механизмыг тодорхойлох;



Мониторинг болон тайлангийн шаардлагуудыг тодорхойлох; ба



ГЧНШТ боловсруулахад шаардлагатай цаашид авах арга хэмжээ, талуудын үүрэг хариуцлагыг
тодорхойлох.

1.4.

ГЧНШХХ-ний агуулга

Энэхүү ГЧНШХХ-д дараах хэсгүүд багтаж байна. ҮҮнд:


2-р Хэсэг: Төслийн тодорхойлолт. Төслийн II үе шатанд гүйцэтгэх ажлын тойм.

2

А АХБ (2018), Байгаль орчны нөлөөллийн анхан шатны үнэлгээ (БОНАШҮ). Бүс нутгийн авто замыг хөгжүүлэх, зам
засварын төсөл.
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3-р Хэсэг: Хууль эрх зүйн хамрах хүрээ. Газар чөлөөлөхтэй холбоотой хуулийн заалтууд болон
ЕСБХБ-ны шаардлагууд.



4-р Хэсэг Төслийн газар ашиглалтад тавигдах шаардлагууд ба холбогдох нөлөөллийн тойм.
Төслийн газар ашиглалтын шаардлагууд, шилжилт хөдөлгөөнөөс үүсэх биет болон эдийн
засгийн болзошгүй нөлөөллийг тоймлон авч үзсэн.



5-р Хэсэг: Газар чөлөөлөх ажлын явц. Газар чөлөөлөхтэй холбоотой өнөөг хүртэл авч
хэрэгжүүлсэн арга хэмжээнүүд болон ЕСБХБ-ны ГШ5 хоорондын гол зөрүүг тоймлов.



6-р Хэсэг: Газар чөлөөлөлт/ашиглалт, нөхөн олговор, амьжиргааг нөхөн сэргээх тогтолцоо.
Нөхөн олговор авах шалгуур болон эрхийн матрицыг тусгав.



7-р Хэсэг: Гомдол барагдуулах механизм. Газар ашиглалт, чөлөөлөлттэй холбоотой санал
гомдлыг барагдуулах механизмыг тодорхойлов.



8-р Хэсэг: Хэлэлцүүлэг, зөвлөлдөх уулзалтууд болон мэдээллийг нийтэд нээлттэй танилцуулах.
Газар чөлөөлөлт/ашиглалттай холбоотой хэлэлцүүлэг, зөвлөлдөх уулзалтууд болон мэдээллий
нээлттэй танилуулахад тавигдах шаардлагыг тодорхойлов.



9-р Хэсэг: Хяналт үнэлгээ ба тайлагналт. Газар чөлөөлөлт/ашиглалтын явцыг хянах, үнэлэх
болон явцын тайлан гаргахтай холбоотой арга хэмжээнүүдийг тодорхойлов.



10-р Хэсэг: Цаашид хэрэгжүүлэх
хэмжээнүүдийг тодорхойлов.

ажлууд. ГЧНШТ-г хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай

арга
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2.

Төслийн тодорхойлолт

2.1.

Удиртгал

Засгийн газраас санхүүжүүлсэн одоо байгаа 2 эгнээ авто замыг шинэчлэн засварлах ажлын техникэдийн засгийн үзүүлэлт (ТЭЗҮ)-ийг Монголын Барилга байгууламжийн Төслийн Зөвлөхүүдийн Групп ХХК
(МББТЗГ буюу MCPCgr) 2017 онд гүйцэтгэжээ. ТЭЗҮ нь техник, нийгэм-эдийн засаг болон байгаль орчны
судалгаандаа үндэслэн одоо байгаа 2 эгнээ авто замыг шинэчилж, 4 эгнээ болгон өргөтгөх ажлыг
дэмжсэн юм. Төсөл нь хоёр үе шатанд хуваагдан хэрэгжинэ. Үүнд:


I үе шат – одоо байгаа авто замыг шинэчлэх; болон



II үе шат – нэмэлт 2 эгнээгээр өргөтгөж, хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх.

I үе шатыг АХБ санхүүжүүлж, 2 эгнээ авто замыг шинэчлэн, замын аюултай хэсгүүдийг тэгшлэх,
шаардлагатай тохиолдолд авто замын стандартад нийцүүлэн замыг 3 м уртасгаж байна. II үе шатны
ажил нь 4 эгнээ болгон өргөтгөх ба ЕСБХБ санхүүжүүлэхээр төлөвлөж байна.
Төслийн I болон II үе шатны ажлыг хариуцах ЗТХЯ-ны харъяа ТХН байгуулагдсан болно.

2.2.

Төслийн хам сэдэв

Монгол улс нь Азийн хурдны авто замын сүлжээнд гурван чиглэлээр холбогдсон нь Зураг 2-1-т
харуулсан AH-3 (Алтанбулаг-Улаанбаатар-Замын Үүд), AH-4 (Ярант-Ховд-Өлгий-Улаанбайшинт) болон
AH-32 (Сүмбэр-Өндөрхаан-Улаанбаатар-Цэцэрлэг-Улиастай-Ховд-Өлгий-Улаанбайшинт) чиглэлүүд юм.
Уг Төсөл AH-3 чиглэлийн хүрээнд багтах бөгөөд ОХУ, Монгол улс, БНХАУ-ыг холбосон, тус гурван улсын
“Эдийн засгийн хонгил”-ын маш чухал хэсэг нь юм.
AH-3 чиглэл нь Зураг 2-2-т харуулсан ёсоор МУ-ын нутаг дэвсгэрт 1,029.6 kм үргэлжлэх зам бөгөөд МУын аж үйлдвэрлэл, хөдөө аж ахуй, мал аж ахуйн зэрэг эдийн засгийн голлох бүс нутгуудыг дайран
өнгөрнө. AH-3 чиглэлийн авто замыг шинэчлэн сайжруулах нэг гол зорилго нь Алтанбулаг-УлаанбаатарЗамын үүд чиглэлийн босоо тэнхлэгийн авто замын транзит тээврийг нэвтрэн өнгөрүүлэх чадварыг
сайжруулахад оршино.
AH-32

AH-3

Darkhan

Ulaanbaatar
AH-4

Зураг 2-1. Монгол улсын авто замын сүлжээ
Эх сурвалж: MCPCgr ХХК, Инженерийн нарийвчилсан зураг төсөл – 1 дүгээр хэсэг, 2019 оны 5-р сар
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Зураг 2-2. Монгол улс дахь Азийн хурдны авто замын сүлжээний AH-3 чиглэл (УлаанбаатарДархан чиглэлийг улаанаар тодруулав)
Эх сурвалж: MCPCgr ХХК, Инженерийн нарийвчилсан зураг төсөл – 1 дүгээр хэсэг, 2019 оны 5-р сар

2.3.

Төслийн товч танилцуулга

Төсөл нь Улаанбаатар хотын гадна орших Дархан-Эмээлтийн тойрог уулзвараас эхлэх бөгөөд нийт
гурван аймаг3 зургаан сум4 буюу Төв аймгийн Баянчандмань ба Борнуур сум, Сэлэнгэ аймгийн Мандал
ба Баянгол сум, Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумдын нутгийг дайран өнгөрч, мөн Дархан-Уул аймагт
орших Дархан хотын өмнөд хэсэгт төгсөнө. Төслийн замын чиглэлийг Зураг 2-3-т харуулав.
Төсөл нь Хүснэгт 2-1-т үзүүлсэн таван хэсэг буюу “багц”-д хуваагдана.
Хүснэгт 2-1. Төслийн замын хэсгүүд
Хэсэг

Тайлбар

Урт (м)

I

Дархан-Эмээлтийн тойрог
уулзвараас эхлээд Хар
Модотын даваа (52-н даваа)-ны
ар хүртэл

37,281.77

Төслийн
замын
урт-эхлэх
м
0

II

Хар Модотын давааны араас
Тайсын хөтөлийн өвөр хүртэл

45,500.17

III

Урьхан зоогийн газрын орчмоос
Бор толгой буюу Төв аймгийн
Сүмбэр сум чиглэлийн замын
уулзвар хүртэл

IV

V

Төслийн
замын урттөгсөх м

Км тэмдэг
Эхлэх

Км тэмдэг
Төгсөх

37,281.77

18.9

56.18

37,281.77

82,781.94

56.18

101.68

45,753.06

82,781.94

128,535.00

101.68

147.44

Бор толгой буюу Төв аймгийн
Сүмбэр сум чиглэлийн замын
уулзвараас Цайдамын хөндий
хүртэл

45,050.56

128,535.00

173,585.56

147.44

192.49

Цайдамын хөндийгөөс Дархан
хотын тойрог уулзвар хүртэл

28,840.00

173,585.56

202,425.56

192.49

221.33

Эх сурвалж: MCPCgr ХХК (2019 оны 5-р сарын 21), Инженерийн нарийвчилсан зураг төсөл – 1 дүгээр хэсэг.
3
4

Аймаг гэдэг нь засаг захиргааны дээд түвшний нэгж юм
Сум гэдэг нь аймгийн дараа орох засаг захиргааны хоёрдугаар түвшний нэгж юм.
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Зураг 2-3. Төслийн байршил
Эх сурвалж: MCPCgr ХХК, Инженерийн нарийвчилсан зураг төсөл – 1 дүгээр хэсэг, 2019 оны 5-р сар
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2.4.

Төсөл хэрэгжүүлэх хэрэгцээ шаардлага

2017 оны байдлаар одоо байгаа замын хөдөлгөөний эрчим өдөрт 4,250 тээврийн хэрэгсэл байсан бол
төслийн зам ашиглалтанд орсон жилд (2020 он) 6,127, харин 2040 он гэхэд 74,114 тээврийн хэрэгсэл
болж нэмэгдэх төлөвтэй байна. Төслийн I үе шатны ажлын дараа одоо байгаа 2 эгнээ авто замын
нөхцөл болон аюулгүй байдал сайжрах боловч цаашид нэмэгдэх хөдөлгөөний эрчмийн ачааллыг I үе
шатны ажил дангаараа хангахгүй нь тодорхой.
Төслийг (II үе шат) хэрэгжүүлэхгүй байх нь дараах үр дагаварт хүргэнэ. Үүнд:


Хөдөлгөөний эрчим нэмэгдэх хирээр одоо байгаа 2 эгнээ авто замын даац хэтрэх;



Замын хөдөлгөөний өнөөгийн стандартыг хангахгүй байх;



Эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын шаардлагыг хангахгүй байх;



Ослын тоо нэмэгдэх;



Жолооч, зорчигчдод чанартай үйлчилгээ үзүүлэх боломжгүй болох.

2.5.

Төслийн хүрээнд гүйцэтгэхээр төлөвлөсөн ажлууд

Төслийн хүрээнд хийгдэх ажилд тойрог зам, буцаж эргэх уулзвар болон зогсоолын талбай, замын
тоноглол (хайс хашлага, гэрэлтүүлэг г.м.) бүхий шинэ зам барих, төмөр замын найман гарам барих, гүүр
болон үерийн ус зайлуулах хоолойг шинэчлэн засварлах, мөн төлбөр хураах цэгүүдийг шинэчлэн
засварлах ажил багтана.
Авто замд нэг тэнхлэгийн болон тусдаа тэнхлэгийн өргөтгөл хийгдэх ба одоо байгаа замын
ойролцоогоор 68 км нь нэг тэнхлэгийн түвшинд өргөтгөл хийгдэж, үлдсэн 134 км нь одоо байгаа замын
төв шугамнаас 16-18 м зайд тусдаа тэнхлэгээр өргөтгөл хийгдэнэ. Зураг 2-4-т замын чиглэлийн
уртрагийн дагуу хийгдэх зүүн тийш нэг болон тусдаа тэнхлэгийн ба баруун тийш тусдаа тэнхлэгийн
өөрчлөлтийг үзүүлэв. МУ-ын Засгийн газрын Авто зам төсөллөх ЗЗБНбД 22-004-2016 норм ба дүрмийн
дагуу авто зам нь I зэрэглэлийн авто зам байхаар төлөвлөгдсөн.
МУ-ын стандарт болон олон улсын туршлагад
хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлнэ.

нийцсэн замын хөдөлгөөний хяналтын арга

Нэг тэнхлэгийн

Тусдаа тэнхлэгийн

Зураг 2-4. Авто замын эгнээ байршуулах жишээ (улаанаар ЕСБХБ-ны замыг тэмдэглэв)
Эх сурвалж: МББТЗГ, Зураг төсөл – 2019 оны 5-р сар

Дараах байгууламжууд шаардлагатай болно. Үүнд:


I хэсэг - Дархан болон баруун аймгуудын зам салдаг тойрог уулзвараас хойт зүгт Хар Модотын
даваа (52-н даваа)-ны ар хүртэл 37.28 км - 2 гүүр, 50 хоолой төлөвлөгдсөн ба 14 нь мал амьтан
болон ердийн суудлын тэрэг зам хөндлөн гарахад зориулагдсан.



II хэсэг - Хар Модотын давааны араас Тайсын хөтөлийн өвөр хүртэл 45.49 км – гүүр болон
хоолойн усны урсац нэвтрүүлэх хүчин чадлыг нарийвчлан тооцсон бөгөөд ихэнхийнх нь одоо
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байгаа хэмжээсүүдийг өөрчилсөн (өргөтгөсөн). Үүнд 5 гүүр, 66 хоолой төлөвлөгдсөн ба 26 нь мал
амьтан болон ердийн суудлын тэрэг зам хөндлөн гарахад зориулагдсан. Төслийн замын энэ
хэсэг Төв аймгийн Баянчандмань сумын төвөөр дайран өнгөрөх ба Дарьгант, Шарын гол, Сайхан,
Шивэрт, Шаварт гэсэн жижиг голуудыг хөндлөн гарна.


III хэсэг - Урьхан зоогийн газрын орчмоос Бор толгой буюу Төв аймгийн Сүмбэр сум чиглэлийн
замын уулзвар хүртэл 45.75 км - 64 дөрвөлжин болон дугуй хоолой төлөвлөгдсөн ба 8 нь мал
амьтан болон ердийн суудлын тэрэг зам хөндлөн гарахад зориулагдсан. Энэ хэсэг нь Тайсын
хөтөл, Тахилтын даваа болон Хараагийн давааны төвөгтэй хэсгүүдээр дайрч өнгөрнө.



IV хэсэг – Бор толгой буюу Төв аймгийн Сүмбэр сум чиглэлийн замын уулзвараас Цайдамын
хөндий хүртэл 45.06 км - 44 дөрвөлжин болон дугуй хоолой, 2 гүүр төлөвлөгдсөн ба мал амьтан,
явган зорчигч зам хөндлөн гарахад зориулсан гарцуудыг 13 цэгт байшруулахаар санал болгож
байна. Энэ хэсэг нь Сэлэнгэ аймгийн Баянгол сум болон Хараа, Баян голуудыг дайрч өнгөрнө.



V хэсэг - Цайдамын хөндийгөөс Дархан хотын тойрог уулзвар хүртэл 28.84 км - 34 ус зайлуулах
хоолой төлөвлөгдсөн ба мал амьтан, явган зорчигчийн гарцыг 16 цэгт бий болгоно.

2.5.1.

Барилгын үе шат

Барилгын үе шатны явцад шаардлагатай ажиллах хүч, тоног төхөөрөмжийн талаарх мэдээллийг
Гүйцэтгэгч гаргах тул одоогоор энэ талаар тодорхой нарийвчилсан мэдээлэл өгөгдөөгүй байна. Гэсэн
хэдий ч төслийн замын барилгын талбайн бэлтгэл ажилд дараах зүйлс шаардагдана. Үүнд:


Түр агуулах, ажлын талбай, барилгын кэмп бэлтгэх;



Бетон болон бутлуурын үйлдвэрийг дайчлах, суурилуулах;



Барилга угсралтад шаардлагатай хангамж, материал (авто машин, ачааны тэрэг, барилгын тоног
төхөөрөмж)-ыг дайчлах;



Түр тэмдэг, тэмдэглэгээ болон шаардлагатай хэсэгт гажилтын эсрэг угсралт хийх;



Ерөнхий цэвэрлэгээ хийх, шаардлагатай хэсэгт мод тайрах, цэвэрлэх;



Ус зайлуулах шугам суурилуулах.

Газар шорооны ажилд тайрах огтлох буюу эсвэл далангийн ажил багтах боловч газар шорооны ажлыг
хоёр үе шат дамнуулан хийхээс зайлсхийхийн тулд I үе шатанд бүх газар шорооны ажлыг гүйцэтгэх эсэх
нь одоогоор тодорхойгүй байна.
Одоо байгаа авто замын барилгын ажилд шаардагдах түр замыг АХБ хариуцна. Одоогийн байдлаар
ЕСБХБ-ны Төсөлд нэмэлт түр зам (эсвэл АХБ-ны түр замыг ашиглах) шаардлагагүй гэж үзэж байна.
ЕСБХБ-ны Гүйцэтгэгчид хүнд даацын тээврийн тусгай зориулалттай зам (ажлын) ашиглах шаардлага
гарах магадлалтай ч Гүйцэтгэгч нь ЕСБХБ-ны замын мөргөцөгийг уг зориулалтаар
ашиглах
бололцоотой. Гүйцэтгэгчийг сонгож гэрээлсний дараа энэ мэдээлэл тодорхой болно.
Шаардлагатай тоног төхөөрөмжийн төрөл:


Бульдозер



Ачигч



Тэгшлэгч машин



Бетон зуурагч



Өөрөө буулгагч



Цахилгаан үүсгүүр



Дугуйт болон гинжит механик экскаватор



Зөөврийн кран



Хучилтын машин



Холигч машин



Шүүрдэгч



Насос



Хийн компрессор



Чичиргээ хавтан



Цилиндр компрессор



Компрессор



Усны сав



Дугуй хөрөө



Шатахууны сав



Будах төхөөрөмж



Зорогч/тэгшлэгч машин
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Барилгын ажлын үеэр элс, бетон, битум, дүүргэгч агрегат, ус зэрэг замын хучилтын түүхий эд
шаардагдах ба эдгээрийн дийлэнхийг Монголоос авна. Зам дагуу 17 карьер буюу ил уурхай байгаа
5
бөгөөд БОННҮ -гээр тэдгээрийн 11-ийг Гүйцэтгэгчид ашиглана гэж тооцсон.

2.5.2.

Ашиглалтын үе шат

2.5.2.1.
Замын төсөллөсөн ашиглалтын хугацаа
Авто замын ашиглалтын хугацаа нь 20 жил байна.
2.5.2.2.
Төлбөр хураах цэг
Улаанбаатар хотоос гарах хэсэг (одоо байгаа) болон Дархан-Эрдэнэтийн уулзвар гэсэн 2 газарт ЗТХЯны төлбөр хураах цэг байрлана. МУ-ын хуулийн дагуу орон нутгийн зорчигчид төлбөр төлөхгүй.
2.5.2.3.

Замын хөдөлгөөний хурд

Төсөллөсөн хурд нь уг замын бараг 70 орчим хувьд 100км/цаг байх бол Баруунтүрүү, Хар
модот, Тахилтын давааны дамжин өнгөрөхөд хэцүү хэсгүүдэд зорчих дээд хурд нь 80 км/цаг
байна. Одоогийн хурдны дээд хязгаар нь 80 км/цаг боловч энэ хязгаарыг мөрдөхгүй байгаа нь
ажиглагддаг. Хот суурин газарт хурдны хязгаарыг 60 км/цаг болгож бууруулна. Одоогийн
байдлаар хурд хэмжигч камер 2 ширхэг, замын хөдөлгөөний хяналтын камер 5 ширхэгийг
замын хөдөлгөөний удирдлагын төвтэй холбож суурилуулахаар санал болгоод байна.
Ашиглалт, засвар арчлалт
Замын ашиглалт, засвар арчлалтын талаар нарийвчилсан мэдээлэл одоогоор байхгүй. Гэхдээ энэ
чиглэлд түгээмэл хийгддэг тогтмол хугацаат засвар, мөн замыг цэвэрлэх, үүссэн нүх, эвдрэлийг нөхөж
засварлах гэх мэт урьдчилан төлөвлөгдөөгүй засвар арчлалтын ажлууд багтана.
2.5.2.4.

5

СЭК ХХК (2019 оны 5 сар), Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ.
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3.

Хууль эрх зүйн хамрах хүрээ

3.1.

Танилцуулга

1990-ээд оны эхээр Ардчилсан тогтолцоонд шилжих үед МУ хууль эрх зүйн шинэ орчин бүрдүүлсний
дотор өмчийн тухай хууль багтсан байна. 1992 онд батлагдсан МУын Үндсэн Хуулинд хөдлөх, үл хөдлөх
хөрөнгө шударгаар олж авах, эзэмших, өмчлөх, өв залгамжлуулах эрхийг заажээ. МУ-ын Засгийн газар
өмчийг хураан авах эрхтэй бөгөөд гадаадын иргэн газар өмчлөх эрхгүй,ямар ч этгээд бэлчээрийн
зориулалттай газрыг өмчлөх, эзэмшихийг хатуу хориглодог. Газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлттэй
холбоотой үндэсний хууль эрх зүйн хамрах хүрээ нь (i) МУ-ын Үндсэн Хууль, (ii) Газрын тухай хууль, (iii)
Иргэний хууль, (iv) МУ-ын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль, (v)Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн
тухай хууль болон (vi) Авто замын тухай хуулиар зохицуулагдах ба дор тайлбарлав.

3.2.

Монгол Улсын Үндсэн хууль (1992 оны 1-р сарын 13)

Монгол Улсын Үндсэн Хуульд хүний эрх болон өмчийн эрхийн суурь зарчмууд болон нийтийн хэрэгцээнд
зориулан газар чөлөөлөх асуудлыг тусгасан. Мөн бэлчээр, нийтийн эдэлбэрийн ба улсын тусгай
хэрэгцээнийхээс бусад газрыг зөвхөн МУ-ын иргэнд өмчлүүлж болно гэж заасан бөгөөд энэ нь газрыг
хэвлийг өмчлөхөд хамаарахгүй.
Төр нь нийтийн болон хувийн өмчийн аливаа хэлбэрийг хүлээн зөвшөөрч, өмчлөгчийн эрхийг хуулиар
хамгаална. Өмчлөгчийн эрхийг гагцхүү хуульд заасан үндэслэлээр хязгаарлаж болно. Цаашлаад, Төр
газрын эзэнд газартай нь холбогдсон үүрэг хүлээлгэх, улсын тусгай хэрэгцээг үндэслэн нөхөх
олговортойгоор газрыг солих буюу эргүүлэн авах, уг газрыг хүн амын эрүүл мэнд, байгаль хамгаалал,
үндэсний аюулгүй байдлын ашиг сонирхолд харшаар ашиглавал хураан авч болно.
Үндсэн Хууль хөдлөх, үл хөдлөх хөрөнгө шударгаар олж авах, эзэмших, өмчлөх, өв залгамжлуулах
эрхийг онцгойлон тусгасан байна. Хувийн өмчийг хууль бусаар хураах, дайчлан авахыг хориглоно. Төр,
түүний эрх бүхий байгууллага нь нийгмийн зайлшгүй хэрэгцээг үндэслэн хувийн өмчийн эд хөрөнгийг
дайчлан авбал нөхөх олговор, үнийг төлнө.

3.3.

Монгол улсын Газрын тухай хууль (2002)

Газрын тухай 1994 оны хууль нь газар эзэмших, ашиглах, болон хамгаалах харилцааг зохицуулсан
анхны эрх зүйн акт бөгөөд 2002 онд шинэчлэн найруулагдсан. Тус хуулиар газрыг иргэн, аж ахуйн нэгж,
байгууллагад эзэмшүүлэх, ашиглуулах болон түүнтэй холбогдсон бусад харилцааг зохицуулдаг. Энэ
хуулийн дагуу Монгол улсад газар өмчлөх, газар эзэмших, газар ашиглах гэсэн 3 төрлийн (гол гурван
төрлийн газар эзэмших хэлбэр) газартай холбогдсон эрхийн хэлбэр үйлчилж байна. Эдгээрийг тус
хуулийн 3 дугаар зүйлд зүйлчлэн заасан байна. Үүнд:
-

"Газар өмчлөх" гэж тухайн газрыг захиран зарцуулах эрхтэйгээр хуулиар зөвшөөрсөн хүрээнд
өөрийн мэдэлд байлгахыг хэлнэ. Газрыг зөвхөн Монгол улсын иргэнд өмчлүүлж болно. МУ-ын
иргэнд өмчлүүлснээс бусад газар төрийн өмч буюу нийтийн өмч мөн. Үүгээр МУ-ын иргэнд газар
өмчлүүлэх эрхийг хугацааны хязагааргүйгээр тогтоожээ. Өмчлөх газар, хэмжээ нь зориулалтаас
хамаарч гэр бүлийн хэрэгцээнд болон аж ахуйн зориулалтаар гээд ялгаатай ба газар болон
өмчийн хэлбэр нь холбогдох эрх бүхий байгууллагын газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд
тусгагдсан байх шаардлагатай. Гэр бүлийн хэрэгцээнд зориулан өмчлүүлэх газар нь нэг удаа,
үнэ төлбөргүй олгогдох бөгөөд өмчлүүлэх газрын хэмжээ нь харъяа засагзахиргааны нэгжээс
хамаарч өөр өөр байна. Тухайлбал, нийслэл болон аймгийн төвийн суурин газарт 0.07 хүртэл га,
аймгийн хөдөө орон нутагт 0.35 хүртэл га байна. Бусад зориулалтаар өмчлөх газрыг шууд
худалдах, эсвэл дуудлага худалдаагаар дамжуулан худалдаалж болно. Газар өмчлөх эрхийг Эд
хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн улсын бүртгэлийн тухай
хуулийн дагуу Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлнэ. Газар
өмчлөхтэй холбоотой асуудлыг Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулиар зохицуулна.

-

“Газар эзэмших” гэж газрыг гэрээнд заасан зориулалт, нөхцөл, болзлын дагуу хуулиар
зөвшөөрсөн хүрээнд өөрийн мэдэлд байлгахыг хэлнэ (одоо газар эзэмших эрхтэй иргэд эзэмших
эрхээ өмчлөх эрх болгон өөрчлүүлж болно). Энэ тохиолдолд төр газар өмчлах эрхтэй. Газрыг 1560 жилийн хугацаатай эзэмшиж болох ба газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг нэг удаад 40 жилээр
сунгана. Гэр бүл, төрийн байгууллага, аж ахуйн нэгж, байгууллага газар эзэмших эрхтэй ба
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хэмжээ, зориулалтыг гэрээнд нарийвчлан тусгана. Газар эзэмших эрхийг Улсын бүртгэлийн
ерөнхий газрын Эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэнэ;
“Газар ашиглах” гэж хуулиар зөвшөөрсөн хүрээнд газар өмчлөгч, эзэмшигчтэй байгуулсан
гэрээнд заасны дагуу газрын аль нэг ашигтай чанарыг нь гаргаж хэрэглэхийг хэлнэ. Газрыг МУын иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага болон гадаад улс, олон улсын байгууллага, гадаад улсын
хуулийн этгээд, гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж, гадаадын иргэн, харъяалалгүй
хүнд 5 жил хүртэлх хугацаагаар ашиглуулах бөгөөд гэрээг нэг удаа сунгах хугацаа 5 жил байна.
МУ-ад байнга (183 хоногоос дээш хугацаагаар) оршин суугаа гадаадын иргэн, харъяалалгүй хүнд
газрыг зөвхөн гэр бүлийн хамтын хэрэгцээний зориулалтаар ашиглуулах асуудлыг дуудлага
худалдааны зарчмаар тухайн шатны Засаг дарга шийдвэрлэнэ. Иргэнд хувийн гэр, орон сууцны
хашааны зориулалтаар ашиглуулах газрын хэмжээ 0.05 га-гаас, хүнсний ногоо жимс жимсгэнэ
тарих зориулалтаар олгох газрын хэмжээ 0.1 га-гаас тус тус илүүгүй байна. МУ дахь газар
эзэмших, газар ашиглах эрхийн хэлбэрүүд нь олон улсын “газрыг түрээсээр эзэмших”-тэй адил.
Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлж болдог бол ашиглах эрхийг бусдад шилжүүлж болохгүй.
Хуульд өөрөөр заагаагүй бол дараах газрыг
зохицуулалттайгаар нийтээр ашиглана. Үүнд:

төрийн



Бэлчээр, бэлчээр дэх уст цэг, хужир мараа бүхий газар;



Хот, тосгон, бусад суурины нийтийн эдэлбэрийн газар;



Зам, шугам сүлжээний газар;



Ойн сан бүхий газар; болон



Усны сан бүхий газар.

зохих

шатны

байгууллагын

хяналт,

Бэлчээрийн зориулалттай газар нь төрийн өмч байсан хэвээр байна. Гэсэн хэдий ч цаг заншлын эрх зүй
нь удаа дараа уламжлагдан хэрэглэгдсэн, нийгэмд бүрэлдэн тогтсон зан үйлийг засаг төрөөс хүлээн
зөвшөөрч хууль болгон даган мөрддөг. Заншлын эрх зүй Монголын малчин өрхүүд болон олон нийтийн
дунд бэлчээрийн газар эзэмших эрхэд үйлчилнэ. Бэлчээрийн газрын эрхийг заншлын эрх зүйд үндэслэн
дараах байдлаар авч болно. Үүнд:


Үе удам дамжин ашиглаж байгаа газар;



Малын хашаа хороо;



Бэлчээрийн газартай ойр худаг эзэмших; болон



Бэлчээрийн газартай ойр хадлангийн газар эзэмших.

143 дугаар тогтоолоор (1995 он) аймаг, сумын захиргаа Газрын тухай хуулийг хэрэгжүүлэхэд гол үүрэг
гүцэтгэхээр болсон. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, нийслэл, аймаг, сум, дүүргийн Засаг дарга нар
дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:


газрын тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг
хэлэлцэн батлах;



бусдын эзэмшил газрыг аймаг, нийслэл, сумын тусгай хэрэгцээнд авахтай холбогдуулан эргүүлэн
авах тохиолдолд тухайн шатны Засаг дарга өргөн мэдүүлсэнээр шийдвэр гарна;



эргүүлэн авах газрын хэмжээ, заагийг тодорхойлж, тухайн газар ашиглалтын зориулалтыг
батлана; болон



газрыг эргүүлэн авах тохиолдолд нөхөн олговор олгох шийдвэр гаргана.

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга газзрын харилцааны талаар дараах бүрэн эрхийг
хэрэгжүүлнэ. Үүнд:


газрын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх;



газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө боловсруулах;



газрыг тусгай хэрэгцээнд авах тухай асуудлыг газар эзэмшигч болон тухайн шатны Засаг
даргатай тохиролцсоны дагуу иргэдийн Төлөөлөгчдийн хуралд өргөн мэдүүлэх;



газрын төлөв байдлыг илэрхий доройтуулсан бол газрыг албадан чөлөөлүүлэх шийдвэр гаргаж,
хэрэгжүүлэх; болон
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газар эзэмшүүлэх, ашиглуулахтай холбогдсон доод шатны Засаг даргын шийдвэрийг хүчингүй
болгох.

Сум, дүүргийн Засаг дарга нь ИТХ-аас баталсан тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын
төлөвлөгөөний дагуу иргэдэд газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах асуудлыг шийдвэрлэж, зохион байгуулах
бүрэн эрхтэй. Баг, хороодын иргэдийн Нийтийн хурал болон Засаг дарга нь нийтийн эдэлбэр газрыг
хамгаалах, ашиглалтыг зохион байгуулах, дээд шатны байгууллагын газар ашиглалт, хамгаалалтын
талаар гаргасан шийдвэрийн биелэлтийг хангах бүрэн эрхтэй.
Засгийн газар, аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга нь бусдын эзэмшилд байгаа төрийн өмчийн
газрыг ашиглах эсвэл нийтийн зориулалтаар (нийтийн хэрэгцээнд) ашиглах эсвэл газар эзэмшигчтэй
тохиролцсоны дагуу нөхөн олговортой, олговоргүй хэлбэрээр тусгай хэрэгцээнд авах бүрэн эрхтэй.
Засгийн газар нь нийгмийн зайлшгүй шаардлагаар нөхөн олговортой, олговоргүй байдлаар нийтийн
болон тусгай хэрэгцээнд тус шаардлага арилтал газрыг эргүүлэн авах, ашиглах шийдвэрийг гаргана.
Газрын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлд зааснаар Засгийн газар нь улсын тусгай хэрэгцээнд авахтай
холбогдуулан газрыг солих болон эргүүлэн авахад нөхөн олговор олгох бүрэн эрхтэй.
Газрын тухай хуулийн 43 дугаар зүйлд Гэрээний хугацаа дуусахаас өмнө бусдын эзэмшил газрыг солих
буюу эргүүлэн авахад нөхөх олговор олгох тухай заажээ. Хууль болон гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол
гэрээ байгуулсан өдрөөс 90 хоногийн дотор холбогдох газрыг чөлөөлж, тухайн шатны Засаг даргын
мэдэлд шилжүүлнэ. Бусдын эзэмшил газрыг нөхөх олговортойгоор солих буюу эргүүлэн авах тухай
шийдвэрт газар эзэмшигчтэй урьдчилан хийсэн тохиролцоог харгалзан уг газраас салгаж үл болох
барилга байгууламж, бусад эд хөрөнгийг тухайн үеийн ханшаар үнэлсэн үнэ, газрыг чөлөөлөх зардлыг
тусгана. Газар эзэмшигчид олгох нөхөх олговрыг дээр заасан гэрээг байгуулахад улсын төсвөөс тухайн
шатны Зсаг даргын мэдэлд шилжүүлсэн байна. Тухайн шатны Засаг дарга уг гэрээ байгуулсан өдрөөс
хойш 60 хоногийн дотор нөхөх олговрыг уг газрыг эзэмшиж байсан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад
олгоно. Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол газар эзэмшигч өөрт нь нөхөх олговор бүрэн төлсөн өдрөөс хойш
30 хоногийн дотор уг газрыг чөлөөлнө.

3.4.

Иргэний хууль (2002)

Иргэний хууль нь газар чөлөөлөх, нүүлгэн шилжүүлэхтэй холбоотой харилцааг зохицуулдаг эрх зүйн акт
бөгөөд гол зүйл заалтыг энд дурьдах болно. Төр, түүний эрх бүхий байгууллага, нөлөөлөлд өртсөн иргэд
нь гэрээний хүрээнд иргэний эрх зүйн харилцаанд харилцан эрх тэгш, бие даасан хуулийн этгээдүүд,
оролцогчид байхаар хуульчилсан (1 дүгээр зүйл). Иргэд, байгууллагууд түүнчлэн аймаг, нийслэл, сум,
дүүрэг нь эдийн болон эдийн бус баялгийн асуудлаар иргэний эрх зүйн харилцаанд орж болно (6, 7, 8
дугаар зүйл).
Иргэний хуулийн 10 дугаар бүлэгт газар болон бусад үл хөдлөх хөрөнгийг багтаасан эдийн болон эдийн
бус баялгийн төрлүүдийг тодорхойлон заасан байна. 11 дүгээр бүлэгт хөрөнгө, баялгийн эзэмшлийн
асуудлыг, 12 дугаар бүлэгт хувь хүн ба бусад хуулийн этгээдийн өмчлөлийн асуудлыг тодорхойлжээ.
Иргэний хуулийн 101 дүгээр зүйлд өмчийг эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулах ерөнхий ойлголтуудыг
заасан (109, 112 дугаар зүйлд нарийвчлан заасан) боловч газар өмчлөх, эзэмших асуудлаар дараа нь
батлагдсан Газрын тухай хууль болон Газар өмчлүүлэх тухай хууль руу чиглүүлдэг.
Дундын өмч (108 дугаар зүйл), Гэр бүлийн гишүүдийн хамтран өмчлөх дундын хөрөнгө (126, 128 дугаар
зүйл), эрх хязгаарлах (сервитут) зэрэг тусгай зүйл заалтууд нь Төслийн зарим нэг тодорхой
тохиолдлуудад хамаарч болох юм.
Урьдчилан тохиролцсон газар шилжүүлэх гэрээний гол цөм нь 15 дугаар бүлэгт заасан Гэрээний эрх
зүйн нөхцлүүд болно.

3.5.

Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль (2003);
нэмэлт өөрчлөлт оруулсан; (2005/08)

МУ-ын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 27 дугаар зүйлд газар өмчлөгчийн өмчийнхөө газрыг зохих
журмын дагуу (нотариатчаар гэрчлүүлсэн гэрээ г.м.) худалдах, арилжих зэргээр захиран зарцуулах
эрхийг нь баталгаажуулсан байна. Газрын тухай хуулийн 35, 38 дугаар зүйлд газар эзэмшигч нь газар
эзэмших эрхийн гэрчилгээг нотариатчаар гэрчлүүлсэн гэрээгээр бусдад шилжүүлж болох боловч
холбогдох шатны Засаг даргын зөвшөөрөл авна.
Иргэний өмчийн газрыг улсын тусгай хэрэгцээг үндэслэн нөхөх олговортойгоор солих буюу эргүүлэн
авахад газар өмчлөгч болон газрын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага дараах асуудлыг
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урьдчилан тохирно. Үүнд газрын үнэ; тухайн газар дээрх үл хөдлөх хөрөнгийн үнэ; өмчлөгчөөс уг газарт
зарцуулсан хөрөнгө, газрыг улсын тусгай хэрэгцээг үндэслэн нөхөх олговортойгоор солих буюу эргүүлэн
авснаас өмчлөгчид учрах хохирлын хэмжээ; улсын тусгай хэрэгцээнд авах газрын хэмжээ; улсын тусгай
хэрэгцээнд авсан газрыг сольж олгох газрын байршил, хэмжээ, төлөв байдал, чанар; газрыг чөлөөлөх
нөхцөл, хугацаа; газрыг чөлөөлөхтэй холбогдон талуудын хүлээх үүрэг, хариуцлага; нөхөх олговрын
хэмжээ, түүнийг төлөх журам, хугацаа.
Иргэний өмчийн газрыг улсын тусгай хэрэгцээг үндэслэн нөхөх олговортойгоор солих буюу эргүүлэн авах
ажлыг дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэний дараа гүйцэтгэнэ. Үүнд өмчийн газрыг сольж байгаа
тохиолдолд иргэний хүсэлтийг үндэслэн өмчилж байсан газраас нь төлөв байдал, чанарын хувьд
дордохооргүй газар түүнд өмчлүүлэх. Газрыг эргүүлэн авч байгаа тохиолдолд газрынх нь үнийг төлөх.
Иргэний өмчилж байсан газарт байгаа үл хөдлөх хөрөнгийн үнийг төлөх. Өмчлөгчөөс тухайн газарт
зарцуулсан хөрөнгийг нөхөн төлөх. Газрыг улсын тусгай хэрэгцээг үндэслэн солих буюу эргүүлэн
авснаас өмчлөгчид учруулах хохирлыг иргэний хууль тогтоомжид заасны дагуу бүрэн хэмжээгээр нөхөн
төлөх.
Иргэний өмчийн газрыг улсын тусгай хэрэгцээг үндэслэн нөхөх олговортойгоор солих буюу эргүүлэн авах
тухай шийдвэр гаргахаас нэгээс доошгүй жилийн өмнө газар өмчлөгчид бичгээр мэдэгдэнэ. Мэдэгдлийг
газар өмчлөгч хүлээн авснаас хойш нэг жил болсон, холбогдох арга хэмжээг (дээр дурьдсан) авч
хэрэгжүүлсний дараа улсын тусгай хэрэгцээг үндэслэн иргэний өмчийн газрыг солих буюу эргүүлэн авна.
Мэдэгдлийг хүлээж авснаас хойш барьж байгуулсан үл хөдлөх эд хөрөнгө, газрын үнийг мэдэгдэхүйц
өсгөсөн бусад арга хэмжээний зардлыг нөхөн олгохгүй.
Газрын тухай хуультай харьцуулахад МУ-ын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль нь газар чөлөөлөх явц
болон НӨИ-тэй тохиролцох асуудлуудыг нарийвчлан тодорхойлсон байна. Тухайлбал, газар болон үл
хөдлөх эд хөрөнгийн үнэ, сольж өгөх газар, учирч болзошгүй хохирол, нөхөн олговор олгох нөхцөл,
хугацаа гэх мэт. Гэхдээ энэ хуулинд нөхөн сэргээх болон нийгмийн хамгаалал, газар болон үл хөдлөх эд
хөрөнгийн үнэлгээний таалаар заагаагүй, ГЧНШ-тэй холбоотой явц, үе шат зэрэг асуудал бүрэн бүтэн
гаргаж ирээгүй байна. Газрын тухай хуульд ч мөн адил төр бүрэн эрхийнхээ хүрээнд нийтийн хэрэгцээнд
шаардлагатай бол газрыг албадан чөлөөлөх асуудал хуульчлагдаагүй орхигдсон.

3.6.

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хууль (1995)

Энэ хууль нь ховордсон ургамал, амьтан бүхий газар зэрэг бусад холбогдох зорилгоор газар нутгийг
тусгай хамгаалалтанд авах, ашиглах, түүний унаган төрхийг хадгалах, хамгаалалхтай холбогдсон
харилцааг зохицуулна. Тус хуулиар тусгай хамгаалалттай газар нутгийг дараах 4 байдлаар ангилдаг.
Үүнд: Дархан цаазат газар; Байгалийн цогцолборт газар; Байгалийн нөөц газар; болон Дурсгалт газар;
Авто замын Төсөл нь улсын хэмжээний аливаа тусгай хамгаалалттай газраар дайрч өнгөрөхгүй боловч
барилгын зориулалттай түр талбай нь ийм төрлийн бүсэд нэвтрэхгүй байх тал дээр анхаарах хэрэгтэй.

3.7.

Авто замын тухай хууль (2017)

Төсөлд хамааралтай Авто замын тухай хуулийн зүйл заалт нь:
17.2 дугаар зүйл олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам, түүний зурвас газрыг
(16.2 дугаар зүйл: олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто замын зурвас газрын өргөн
100 м ба замын тэнхлэгээс хоёр тийш 50 м байна) эзэмшигч нь авто замын асуудал эрхэлсэн төрийн
захиргааны төв байгууллага, түүнээс эрх олгогдсон этгээд байна.
29.2 дугаар зүйл авто замын зурвас газарт буюу 100м газарт авто замын ашиглалттай холбоогүй болон
эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөлгүй аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэхийг хориглоно.

3.8.

Үндэсний хууль эрх зүйн хамрах хүрээний тойм

Монгол Улсад газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлтийн асуудлыг тусгайлан болон цогцоор нь
зохицуулсан Газар чөлөөлөх тухай хууль байхгүй байна. Газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлтийн
асуудлыг зохицуулах эрх зүйн актад голчлон Газрын тухай хууль болон МУ-ын иргэнд газар өмчлүүлэх
тухай хууль, бусад хуулийн холбогдох зүйл заалтууд, тухайлбал Авто замын тухай хууль орж байна.
Монгол улсын хуулиар хувийн өмчлөлийг “газрыг чөлөөтэй өмчлөх эрх” (өмчлөх) болон “газрыг
түрээсээр эзэмших эрх”-ийн (эзэмших) аль нэг хэлбэрээр хүлээн зөвшөөрдөг. Бодит байдалд эдгээр
хэлбэрүүд нь орон сууцны зориулалттай газраар хязгаарлагддаг. Бэлчээрийн зориулалттай газар нь
төрийн өмчид харъяалагддаг хэвээр байна. Онолын хувьд бэлчээрийн зориулалттай газрыг хувиараа
ашиглах эрхийг нь зан заншлын эрх зүйд хамааруулж болох ч практикт бараг ашигладаггүй. Бүх хувийн
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эзэмшлийн газрын эрхийг бүртгүүлэх шаардлагатай боловч цөөн тооны хэд нь төвлөрсөн хот суурин
газрын гадна байрладаг. Харъяалалгүй хүн газар ашиглахыг ихэвчлэн хууль бус гэж үзнэ.
МУ-ын хуульд хувийн өмчийг нийтийн хэрэгцээнд зориулан авах заалт байдаг ба үүнийг зөвхөн Төр
болон төрийн байгууллагууд хэрэгжүүлэх эрхтэй. Хэрэгжүүлэх явцад ихэвчлэн тодорхой хэмжээний
харилцан тохиролцоо хийдэг. Хувийн өмчийг нийтийн хэрэгцээнд зориулан авах тохиолдолд төрийн
байгууллагууд ихэвчлэн МУ-ын Засгийн газрын 2003 оны 4 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 103 дугаар
тогтоолыг баримталдаг ба уг тогтоол нь газрын үнэлгээний тарифыг тодорхойлсон байна. Барилга
байгууламжийн нөхөн олговор нь нарийвчилсан үнэлгээ, барилгын ажил, үйлчилгээний зах зээлийн үнэд
тулгуурласан нэгж үнийн ханш, элэгдэл хорогдлын хасалт зэргийг тооцдог ба уг тооцоог харъяа Өмчийн
харилцааны газар гүйцэтгэдэг.
Төсөлтэй холбогдуулан Авто замын тухай хуулийн 3 дугаар бүлэгт улсын чанартай авто зам гэж
нийслэлийг аймгийн төвтэй, аймгуудын төвийг хооронд нь болон хилийн боомттой холбосон авто замыг,
орон нутгийн чанартай авто зам гэж аймгийн нутаг дэвсгэр дэх хот, сум, суурин газрыг хооронд нь
холбосон авто замыг хэлнэ гэж заасан байна. Эдгээр авто зам нь 50 м өргөнтэй Замын зурвас (ЗЗ)-тай
бөгөөд Төрийн мэдлийн газарт хамаарна. Үүнээс үүдэн Төслийн барилгын ажил явагдах газар нь хот,
тосгон, суурин газруудын гадна харъяалагдах газар болон аймгийн төвийг хооронд нь болон хилийн
боомттой холбосон улсын чанартай газарт хамаарах тул холбогдох хуульд заасан бүрэн эрх хэрэгжих
юм. Түүгээр ч барахгүй Монголын улсын чанартай ЗЗ-ын өргөн замын тэнхлэгээс хоёр тийш 50 м бөгөөд
төрийн өмчид хамаарах ба Төсөл нь энэхүү зурвас газарт харъяалагдах авто замын зориулалттай
төрийн өмчийн газар болж байна. ЗЗ-т газар өмчлүүлэх, ашиглахыг хориглодог боловч тэр бүр
хэрэгждэггүй. Үндэсний эрх зүйн үүднээс авч үзвэл, одоо байгаа ЗЗ-ын 50м-т байгаа газар нь ЗТХЯ-ны
өмч тул газар чөлөөлөлт шаардлагагүй, зөвхөн газрын цэвэрлэгээний ажил хийгдэнэ. Дор дурьдсанчлан,
энэ нөхцөл нь албан бус газар ашиглагчдад үзүүлэх нөхөн олговрын нөхцлийг тодорхойлсон ЕСБХБ-ны
ГШ5-ыг хэрэгжүүлэхэд нөлөө үзүүлэхгүй. Үүнээс гадна барилгын үе шатанд цаашид тавигдах аливаа
газрын шаардлага нь түр хугацааных байсан ч ЗЗ-ын 50м газрыг чөлөөлөх, эсвэл ЗЗ-ын 50м-ээс гаднах
бүсэд газар эзэмшихийг шаардах болно.

3.9.

ЕСБХБ-ны Гүйцэтгэлийн шалгуурууд

ЕСБХБ-ны ГШ5-ийн Албадан нүүлгэн шилжүүлэлт нь түр болон урт хугацааны бодит шилжилт хөдөлгөөн
(өөр газарт нүүх эсвэл байраа алдах) болон Төсөлтэй холбоотой газар чөлөөлөлт, эсвэл байгалийн нөөц
баялагт хүрэхийг хязгаарласны улмаас учрах эдийн засгийн шилжилт хөдөлгөөн (эд хөрөнгө эсвэл
нөөцөө алдах болон/эсвэл эд хөрөнгө эсвэл нөөц баялагт хүрэх боломжоо алдсанаас орлогын эх үүсвэр
болон амьдралын боломжоо алдах) аль алинд хамаарна. ГШ5 нь нарийвчилсан төлөвлөгөө буюу
ГЧНШТ-нд тавигдах шаардлагуудыг тоймлон харуулдаг.
Шилжилт хөдөлгөөнд өртсөн иргэдийг дараах байдлаар ангилна. Үүнд: (i) газар эзэмших албан ёсны
хуулийн эрхтэй хүн(дотоодын хуулиар хүлээн зөвшөөрөгдсөн уламжлалт болон зан заншлын эрх орно);
(ii) хүн амын тооллогын үед газар эзэмших албан ёсны хуулийн эрхгүй, гэхдээ дотоодын хуулиар хүлээн
зөвшөөрөгдсөн, эсвэл хүлээн зөвшөөрөгдөх газрын талаар нэхэмжлэлтэй хүн; (iii) эзэмшиж буй газрын
талаар хүлээн зөвшөөрөгдөх хуулийн эрх, эсвэл нэхэмжлэлгүй хүн;
ГШ5 нь Үйлчлүүлэгчиддээ худалдагч талын зөвшөөрөл шаардахгүйгээр газрыг эзэмших боломжтой
байсан ч, газар эзэмших эрхээ харилцан тохирлцооны журмаар олж авахыг зөвлөдөг. Ийм төрлийн
харилцан тохиролцоо нь газрыг албадан авахаас сэргийлэх ба ихэвчлэн НӨИ-д шударга, тохиромжтой
нөхөн олговор болон бусад урамшуулал, ашиг тус олгох юм. Хэрэв харилцан тохиролцоонд хүрэх
боломжгүй бөгөөд ГШ5-д тодорхойлсон албадан нүүлгэн шилжүүлэлт хийх шаардлагатай тохиолдолд
Төсөлтэй холбоотой дараах арга хэмжээг авна. Үүнд:


Бодит болон/эсвэл эдийн засгийн шилжилт хөдөлгөөнөөс зайлсхийх, эсвэл багасгах чиглэлээр
төслийн бусад тохиромжтой хувилбаруудыг харгалзаж үзэх бөгөөд ингэхдээ байгаль орчин,
нийгэм, эдийн засгийн өртөг болон үр ашгийг тэнцвэржүүлэхийг эрмэлзэнэ.



Үйлчлүүлэгч нь нүүлгэн шилжүүлэлтийн эхэн үе болон бүхий л үйл явцад НӨИ болон нийгмийн
бүлгийг оролцуулан Төслийн тогтоосон журмын дагуу хэлэлцээр хийхэд оролцох боломжоор
хангана.



Хөгжлийн бэрхшээлтэй, эсвэл эмзэг бүлгийн иргэн болон нийгмийн бүлэгт тусгай анхаарал
тавих.



Албадан нүүлгэн шилжүүлэлт хийх шаардлагатай тохиолдолд нөлөөлөлд өртсөн бүсийн хүн
амын тооллого болон нийгэм-эдийн засгийн суурь судалгаа хийгдэнэ.
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Дотоодын тодорхой журам байхгүй тохиолдолд сонгогдох эрхийг тасалбар болгох өдрийг
тогтооно. Энэ нь ихэвчлэн дээр дурьдсан хүн амын тооллого болон нийгэм-эдийн засгийн суурь
судалгаа хийгдэж дуусах өдөр байдаг.



Эдийн засгийн (бодит бус) нүүлгэн шилжүүлэлтийн үед Төсөл нь НӨИ, нийгмийн бүлэгт ГШ-ийн
шалгуур үзүүлэлтэд нийцсэн нөхөн олговор болон бусад тусад туслалцаа үзүүлэх.



Амьжиргааг нөхөн сэргээх тогтолцоо буюу төлөвлөгөө нь НӨИ, нийгмийн бүлгийн олгогдсон
эрхийг тогтоож, энэ нь ил тод, тууштай, шударга журмаар олгогдох явдлыг баталгаажуулна.
Нөхөн олговор тогтоох болон олгох журмыг Төлөвлөгөөнд баримтжуулна.



Бүх НӨИ, нийгмийн бүлэгт эд хөрөнгө алдсан хохирлыг бүрэн хэмжээгээр нөхөн олгох болон
бусад туслалцаа үзүүлэх. Нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртсөн иргэдийн амьжиргааны эх үүсвэр нь
газартай холбоотой, эсвэл газрыг нийтээр эзэмшдэг тохиолдолд хэрэгжүүлж болохуйц бол
газраар нөхөн олговор олох.



Төсөл нь нөлөөлөлд өртсөн иргэд нөхөн олговрын журмыг ойлгох, Төслийн үе шат бүрт юу
хүлээж болохыг мэдэж байх (тухайлбал, тэдэнд хэзээ санал тавих, хариу өгөхөд шаардагдах
хугацаа, гомдол саналын журам, хэлэлцээ бүтэлгүйтсэн тохиолдолд үүсэх хууль эрх зүйн үр
дагавар) явдлыг хангахын тулд амьжиргааг нөхөн сэргээх тогтолцоонд тусгагдсан мэдээллийг
тоймлон нийтэд ил тод болгох.



Төсөл нь нөхөн олговор болон нүүлгэн шилжүүлэлттэй холбоотой асуудлыг зохицуулах Төслийн
түвшний гомдол саналын журам боловсруулах.



ГШ1-ийн дагуу нүүлгэн шилжүүлэлт болон амьжиргааг нөхөн сэргээх явцын мониторинг хийх ба
голлох оролцогчид буюу нөлөөлөлд өртсөн нийгмийн бүлгийг оролцуулах.

3.10.

Монгол улсын болон ЕСБХБ-ны шаардлагуудын харьцуулалт

Товч дурьдахад, ЕСБХБ ны ГШ5 болон МУ-ын хууль эрх зүйн хооронд дараах зөрүүтэй талууд байна
Үүнд:
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Хүснэгт 3-1. МУ-ын хууль эрх зүй болон ЕСБХБ-ны шаардлагуудын зөрүүтэй байдлын тойм
Газар
чөлөөлөлтийн
асуудал

МУ-ын хууль эрх зүйн нөхцөл байдал

ЕСБХБ-ны шаардлагууд

Зөрүү болон шаардлагатай арга
хэмжээ

Албадан нүүлгэн
шилжүүлэлт

Албадан нүүлгэн шилжүүлэлт нь Төрийн эрх
ашигт нийцүүлэх тохиолдолд л хэрэгжүүлэх
боломжтой юм.
Онцгой газрыг буюу үндэсний хэмжээний шугам
сүлжээ, бусад объектуудыг барьж байгуулах
зэрэг улсын онцгой хэрэгцээнд зориулан газрыг
хураан авах асуудлыг л хуулиар зохицуулсан
байдаг (МУ-ын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай
хуулийн 32, 37 дугаар зүйл; Газрын тухай хуулийн
42, 43 дугаар зүйл). Энэ хууль Төсөлд хамаарна.
Бүс нутгийн хэмжээний төсөл хэрэгжүүлсэн
төрийн туршлагаас харахад хориг тавих сануулга
бүхий шаардах хуудас илгээн нөхөн төлбөрийн
хэмжээг санал болгодог байна.

Албадан нүүлгэн шилжүүлэлт нь газар чөлөөлөх
аргуудын нэг болж болох ч энэ тохиолдолд
зохистой аюулгүй байдлын арга хэмжээнүүдийг
авч, ГШ5-ийн бүх шаардлагуудтай нийцэх
баталгаа гаргах хэрэгтэй.

Зөрүү.
Шилжилт хөдөлгөөний нөлөөнд өртсөн
иргэн нь төсөл хэрэгжээгүй байсан ч
ядаж урьдын адил амьдрах боломжтой
байх. Амьжиргааг нөхөн сэргээх арга
хэмжээг тодорхойлох.

Харилцан
тохиролцсон газар
чөлөөлөлт

Иргэний хуулиар нөлөөлөлд өртсөн иргэдээс
газрыг Засгийн газарт шилжүүлэх асуудлыг
хэлэлцэн тохиролцож гэрээ байгуулахтай
холбогдох эрх зүйн асуудлыг зохицуулдаг (15
дугаар бүлэг, 1, 6, 7, 8, 109 болон 112 дугаар зүйл
болон бусад зүйл заалтууд).

Олон улсын шаардлагын дагуу хэрэв сайн дурын
үндсэн дээр худалдагч, худалдан авагч нар нь
хэлэлцэн тохиролцож, хэлэлцээр нь шударга,
нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртсөн иргэдэд зохистой
нөхөн олговор, урамшуулал болон бусад үр
өгөөжтэй байхыг дэмждэг.

Зөрүү.
Аливаа хэлцэл, харилцан тохиролцоо
нь нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртсөн иргэн,
нийгмийн бүлэгт зохих нөхөн олговор
болон бусад урамшуулал олгохуйц,
ашиг тустай байх.

Сонгогдох эрх

Зөвхөн бүртгэгдсэн өмчлөгч, эзэмшигч болон
ашиглагчийг хүлээн зөвшөөрнө.
Хууль ёсны эрх бүхий газар өмчлөгч, эзэмшигчид
Газрын тухай хууль ( 35, 38 дугаар зүйл), МУ-ын
иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуульд (27 дугаар
зүйл) заасны дагуу өөрийн газар эзэмших эрхээ
өөр хуулийн этгээдэд шилжүүлж болно.
Албан ёсны газар эзэмших эрхгүй эзэмшигчид
Газрын тухай хуульд (27.4 дүгээр зүйлд) заасны
дагуу уг газрыг бусдын эзэмшилд шилжүүлж
болохгүй.
Иргэний хуулийн (104.2 дугаар зүйл) дагуу
эзэнгүй үл хөдлөх хөрөнгө болон газрыг олж
авсан өмчлөгч бу этгээд уг эд хөрөнгийн

НӨИ-ий газрын хууль ёсны эрхгүй байдал нь

Зөрүү.
Өмчийн эрх болон эрх зүйн статусаас
үл хамааран бүх иргэд сонгогдох
эрхтэй байна.
Газар ашиглагч, оршин суугчид байр
сууринаас үл хамааран сонгогдох
эрхтэй байна.
Барилга байгууламж ашиглагч, оршин
суугчид нь барилга байгууламжтай
холбоотой байр суурь, эзэмших эрхээс
үл хамааран сонгогдох эрхтэй байна.

сонгогдохэрх олгоход хориг болохгүй. Газрыг
эзэмших хууль ёсны эрхтэй болон эрхгүй
нөлөөлөлд өртсөн иргэд ижил эрх эдлэнэ.
Газар алдсан нөхөн олговрыг нөлөөлөлд өртсөн
шударга иргэдэд байр суурь үл хамааран олгоно.
Нөлөөлөлд өртсөн барилга байгууламжийн эзэд,
ашиглагчидад олгох нөхөн олговрыг барилга
байгууламж байршиж буй газар, өмчлөгчийн байр
суурь, байршилаас үл хамааран олгоно.
Тасар болгох өдрийн дараа ирсэн Төслийн
талбайг хууль бусаар эзэмшиж байгаа иргэдэд
нөхөн олговор олгох эрх олгогдохгүй бөгөөд
өөрсдийн зардлаар нүүнэ.
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МУ-ын хууль эрх зүйн нөхцөл байдал

ЕСБХБ-ны шаардлагууд

Зөрүү болон шаардлагатай арга
хэмжээ

Зах зээлийн хашаар тооцсон нүүлгэн
шилжүүлэлтийн нөхөн олговор, мөн төлбөр
хураамжийн зардал болон нөлөөлөлд өртсөн эд
хөрөнгийн нөхөн сэргээх төлбөр.
Сонгосон нөхөн олговрыг бодитоор олгох.
Нөхөн олговрыг шилжилт хөдөлгөөн болон
нэвтрэх боломж хязгаарлахаас өмнө олгох.
Шилжилт хөдөлгөөнд өртсөн иргэдэд хууль зүйн
туслалцаа үзүүлснээр газар чөлөөлөлтөөс өмнөх
захиргааны чанартай шаардлагуудыг хангахад
дэмжлэг үзүүлэх, шаардлагатай тохиолдолд
шүүхэд гомдол гаргах.

Зөрүү.
Төсөл нь ГШ болон энэхүү ГЧНШХХ-д
заасан нүүлгэн шилжүүлэлтийн дүнд
үндэслэн газрын нөхөн төлбөр олгоно.
Сонгосон нөхөн олговрыг бодитоор
олгоно.
Нөхөн олговор нь шилжилт хөдөлгөөн
болон нэвтрэх боломж
хязгаарлагдахаас өмнө олгогдоно.

Нүүлгэн шилжүүлэлтийн боломжтой
хувилбаруудыг шилжилт хөдөлгөөнд өртсөн
иргэнд санал болгох.

Зөрүү.
Төсөл нь ГШ болон энэхүү ГЧНШХХ-д
заасан нүүлгэн шилжүүлэлтийн нөхөн
олговрын зүнд үндэслэн барилга
байгууламжийн нөхөн төлбөр олгоно.

өмчлөгчөөр улсын бүртгэлд бүртгүүлсэнээс хойш
15 жилийн хугацаанд уг эд хөрөнгийг өмчлөгчийн
адил эзэмшиж байсан бол дээрх хугацаа
дууссанаар уг этгээд өмчлөх эрхийг олж авна.
Бэлчээрийн газар нь төрийн мэдэлд байх ба
ашиглах эрхийг ихэвчлэн бүртгүүлдэггүй.
Газрын нөхөн
олговор

Төрийн мэдэлд шилжүүлэх газрын гэрээгээр ,
тохиролцсон төлбөр.
Төрийн газар үнэлэх тарифт нутгийн хэрэгжүүлж
буй практик нөлөөлнө (ЗГ-ын тогтоол 103, 2003),
НӨИ-тэй харилцан тохиролцож болдог.
Газрын нөхөн олговрын хэмжээг улсаас тооцно.

НӨИ-ий газар бүтэн болон хэсэгчлэн өртсөн
тохиолдолд газрыг нөхөн олгоно.

Барилга
байгууламжийн нөхөн
олговор

Эзэмшсэн газар дээрх барилга байгууламжийн
нүүлгэлтийн гэрээгээр тохиролцсон төлбөр.
Барилга байгууламжийн үнэлгээг зах зээлийн
ханшаар барилга байгууламжийн нийт үнээс
элэгдэл, хорогдлыг хасаж тооцно.

Нийгмийн бүлэг тус бүрийн хэрэгцээ шаардлагад
нийцүүлсэн нүүлгэн шилжүүлэлтийн туслалцаа
үзүүлэх, ялангуяа ядуу болон эмзэг бүлгийнхэнд
онцгой анхаарал хандуулах.
Ижил түвшний эсвэл илүү өртөг бүхий нүүлгэн
шилжүүлэх үл хөдлөх хөрөнгө (тухайлбал хөдөө
аж ахуйн эсвэл худалдааны талбай) олгох, эсвэл
тохирсон нүүлгэн шилжүүлэлтийн нийт зардлыг
багтаасан бэлэн мөнгө олгох.
Нүүлгэн шилжүүлэлтээс өмнө байр сууцны болон
бэлэн мөнгөний нөхөн олговрын хувилбаруудыг
санал болгох.
Ижил түвшний эсвэл илүү өртөг бүхий нүүлгэн
шилжүүлэх үл хөдлөх хөрөнгө болон нүүлгэн
шилжүүлэлтийн нийт зардлыг багтаасан бэлэн
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Шаардлагатай тохиолдолд туслалцаа
үзүүлнэ.
Шилжилт хөдөлгөөнөөс өмнө нөхөн
олговрыг олгоно.
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МУ-ын хууль эрх зүйн нөхцөл байдал

ЕСБХБ-ны шаардлагууд

Зөрүү болон шаардлагатай арга
хэмжээ

мөнгөөр хийгдэх нөхөн төлбөрийн сонголтыг
санал болгох.
Эдийн засгийн
шилжилт
хөдөлгөөний нөхөн
олговор, Орлого
болон амьжиргааг
нөхөн сэргээх

Эдийн засгийн шилжилт хөдөлгөөн нь МУ-ын
хуувьд тодорхой заагдаагүй боловч нөхцөл
байдалд тааруулан газар дээр нь бодитоор нөхөн
олговор олгох боломжтой.

Эд хөрөнгийн өмчөө алдсан эсвэл эд хөрөнгөд
нэвтрэх боломжоо алдсан эдийн засгийн шилжилт
хөдөлгөөнд өртсөн иргэдэд шилжилт
хөдөлгөөнөөс өмнө нөхөн олговор олгох.
Газар, эд хөрөнгө, ажил, орлого болон
амьжиргаагаа алдсанаас үүдэлтэй амьжиргааг
нөхөн сэргээх явцад туслалцаа үзүүлэх.
Орлого олох чадвар, үйлдвэрлэлийн болон
амьжиргааны түвшинг нөхөн сэргээх, эвсэл
боломжтой бол дээшлүүлэхэд тусгайлан
чиглэгдсэн нэмэлт тусламж үзүүлэх (тухайлбал
зээлийн боломжууд, сургалт болон ажлын байр),
боломж олгох.

Зөрүү.
Төсөл нь түр болон урт хугацааны
эдийн засгийн шилжилт хөдөлгөөнд
нөхөн олговор олгоно. Нөхөн олговор
нь шилжилт хөдөлгөөнд өртсөн
иргэдийн амьжиргааны түвшин
Төслийн өмнөх үетэй харьцуулахад
доройтоогүй, боломжтой тохиолдолд
сайжирсан байхыг баталгаажуулах
ёстой.

Олон нийтийн ба
нийтээр ашиглах
нөөц баялгийн
алдагдал

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

Нөлөөлөлд өртөж буй олон нийтийн нөөц
баялагийн нөхөн олговор олгогдох хэрэгтэй.
Нөлөөлөлд өртсөн нийтийн нөөц баялгийн нөхөн
олговрын талаар холбогдох олон нийтийн
байгууллагатай харилцан тохиролцох.

Зөрүү.
Төсөл нь нөлөөлөлд өртсөн нийтийн
нөөц баялгийн нөхөн олговрын талаар
холбогдох олон нийтийн
байгууллагатай харилцан тохиролцоно.

Нүүлгэн шилжүүлэлт
болон төлбөр
хураамжийн зардал

МУ-ын Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой
эд хөрөнгийн бусад эрхийн улсын бүртгэлийн
тухай хуулиар үл хөдлөх хөрөнгийг Эд хөрөнгийн
эрхийн улсын бүртгэлийг харуцсан төрийн
захиргааны байгууллагад бүртгүүлэхдээ
бүртгэлийн хураамж, үйлчилгээний төлбөр
төлөхөөр заасан байдаг (9 дүгээр зүйл). Бүх
төлбөр, хураамж, нүүх зардлыг гэрээнд оролцогч
талууд хариуцах ба энэ талаар гэрээнд тусгаж
болно.

Бүртгэлийн болон бусад захиргааны зардлыг
багтаасан нүүх зардал болон төлбөр хураамж нь
нөлөөлөлд өртөж буй өмч хөрөнгөд олгох нөхөн
орлуулах зардал болон нөхөн олговрын нэг хэсэг
болно.

Зөрүү.
Төсөл нь бүх төлбөр хураамжийг нөхөн
олговорт багтаана.

Эмзэг бүлэг

Шилжилт хөдөлгөөнд өртөж буй эмзэг бүлгийн
иргэдэд үзүүлэх нөлөөллийг тодруулсан
тодорхой заалт байхгүй байна.

Шилжилт хөдөлгөөний нөлөөлөлд өртөж буй эмзэг
бүлгийн иргэдэд тусгай тусламж үзүүлэх.

Зөрүү.
Энэхүү ГЧНШХХ-нд зааснаар Төсөл нь
эмзэг бүлгийн иргэдийг тодорхойлж,
тусгай тусламж, туслалцаа үзүүлнэ.
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Үл хөдлөх эд хөрөнгө
өмчлөгчийн эрхийг
хязгаарлах эрх
(сервитуд)

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

Тодорхой заагаагүй. ГШ5-тай зөрчилдөөгүй.

Зөрүү байхгүй.

Сонгогдох эрхийг
тасалбар болгох
өдөр

Заалт байхгүй.

Сонгогдох эрхийг тасалбар болгох өдөр тогтоох
бөгөөд шилжилт хөдөлгөөн өртсөн иргэдэд
мэдэгдэнэ. Энэ ихэвчлэн хүн амын тооллого
болон нийгэм-эдийн засгийн суурь судалгаа
явагдаж дууссан өдөр байдаг.

Зөрүү.
Тасалбар болгох өдрийг тогтоон
цаашид үүсэх газар чөлөөлөлттэй
холбогдуулан шилжилт хөдөлгөөнд
өртсөн иргэдэд мэдэгдэх.

Гомдол барагдуулах
тогтолцоо

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

Нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртсөн иргэдэд зориулсан
гомдол барагдуулах зохиостой тогтолцоо
шаардлагатай.

Зөрүү.
Төсөл нь нүүлгэн шилжилтэд өртсөн
иргэдэд хялбар хүрэх, нээлттэй
Гомдлын менежментийн гобмдол
барагдуулах тогтолцоог боловсруулна.

Мэдэллийн ил тод
байдал болон олон
нийттэй зөвлөлдөх

Хууль тогтоомжид мэдээллийн ил тод байдал,
олон нийттэй зөвлөлдөх талаар аливаа зүйл
заалт байхгүй. Парктикт газар чөлөөлөлтийг
харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр гэрээгээр
шийддэг.

Төслийн нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртсөн иргэдэд
нүүлгэн шилжүүлэлттэй холбоотой нөхөн олговор
болон сонголтуудын талаар бүрэн мэдээлэл өгч,
тэдэнтэй сайтар зөвшилцөх.
Нүүлгэн шилжүүлэлт болон амьжиргааны
төлөвлөгөөний тухай баримт бичгийг танилцуулж,
хэлэлцэж, зөвлөлдөнө.

Зөрүү. Төсөл нь энэхүү ГЧНШХХ-ний
баримт бичгийг БОНҮА-ны хүрээнд
иргэдэд танилцуулна. Цаашид хийгдэх
ГЧНШТ нь мөн адил нээлттэй байх
болно.

Мониторинг болон
үнэлгээ

Нутгийн захиргаа болон ИТХ-ын бүрэн эрхийн
хэмжээнд хамаарна.

Нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөөний
хэрэгжилтэд хийгдэх мониторинг болон
үнэлгээний журам боловсруулах.

Зөрүү.
Төсөл нь энэхүү ГЧНШХХ-нд заасан
мониторинг болон үнэлгээний журмыг
тодорхойлно.
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Дүгнэж хэлэхэд, Монголын эрх зүйн хамрах хүрээ болон ЕСБХБ-ны ГШ5 хооронд хэд хэдэн чухал зөрүү
харагдаж байна. Үүнд:


Хуулийн эрхгүй газар эзэмшигчид нөхөн олговор болон амьжиргааг нөхөн сэргээх эрх эдлэх
боломжгүй;



Нөлөөлөлд автсан газарт олгох нөхөн олговор нь улсаас тогтоосон тарифаар тооцогдохоос зах
зээлийн ханш, эсвэл нүүлгэн шилжүүлэлтийн ханшийг тооцдоггүй. Гэхдээ НӨИ тус бүртэй
хэлэлцэн тохиролцох боломж байна;



Нөлөөлөлд өртсөн барилга байгууламжийн үнэлгээнд элэгдэл, хорогдлын коэфициентийг
тооцдог;



Дотоодын практикт орлогын болон амьжиргааны сэргээн босголтыг тэр бүр авч үздэггүй;



Дотоодын нөхөн олговрын төлбөрт төлбөр, хураамжийн зардлыг оруулдаггүй;



Засаг дарга болон шүүхээс өмнө маргаан шийдвэрлэх гомдол барагдуулах тогтолцоо байхгүй;



Олон нийттэй зөвлөлдөх, мэдээллийн ил тод байдал, түгээлт хийгддэггүй; болон



Туслалцаа хүлээн авах эрхийг тасалбар болгох өдөр олон нийтэд зарлагддаггүй.

Төсөлтэй холбоотой эдгээр зөрүү болон өнөөг хүртэл авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг энэхүү ГЧНШХХний холбогдох хэсэгт дурьдсанчлан Төслийн хүрээнд авч хэрэгжүүлэх болно.
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4.

Төслийн газарт тавигдах шаардлага
болон үр нөлөөллийн хураангуй

4.1.

Төсөл болон Газар ашиглалтын орчин

МУ-ын засаг захиргааны гол нэгж нь аймаг, удаах нэгж нь сум, дүүрэг байна. Монголд сум тус бүр
2
дунджаар 4200 км газар нутагт 5000 хүнийг захирч байна. Гуравдах буюу хамгийн бага түвшний нэгж нь
баг, хороо бөгөөд багийн Засаг дарга, иргэний бүртгэлийн ажилтан болон хороодын Засаг дарга нараас
бүрдэнэ.
Төслийн авто зам нь Дархан-Эмээлтийн тойрог уулзвараас Улаанбаатар хотын Сонгинохайрхан
дүүргийн 21, 32 дугаар хороодын нутаг дэвсгэрээр дайрч, дараах 3 аймаг, 6 сум(2-р бүлгийн Зураг 2-1-т
үзүүлэв), тодруулбал:


Төв аймгийн Баянчандмань, Борнуур, Сүмбэр сумд;



Сэлэнгэ аймгийн Баянгол, Мандал сумд; болон



Дархан Уул аймгийн Хонгор сумаар дайрч, Дархан Уул аймгийн Дархан хотод очин төгсөнө.

Дээрхи хот суурин газар болон тэдгээрийн эдийн засгийн байдлыг Хүснэгт 4-1-д үзүүлэв.
Хүснэгт 4-1. Төслийн авто зам дагуух сумдын тойм
Аймаг

Сум

Товч мэдээлэл

Дархан-Уул
аймаг

Дархан сум

Дархан хот буюу сум нь Дархан-Уул аймгийн төв юм. 2017 онд Дархан сумын хүн
амын тоо 101,879 гэж бүртгэгдсэн байна. МУ-ын хоёрдох том хотод тооцогддог
бөгөөд 18 багт хуваагдана.
1961 онд анх үүсгэн байгуулагдсанаасаа хойш аж үйлдвэрийн бүс байсаар ирсэн.
Дэд бүтэц, боловсруулах үйлдвэр болон боловсролын салбар хөгжсөн, соёлын
болон шинжлэх ухааны байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна. Сум нь
Төвийн бүсийн төв болдог ба байгалийн баялаг, барилгын материал, төмрийн
хүдэр, нүүрс болон шаврын баялаг ордтой. Үүнээс гадна хонины арьс, гурил,
хүнсний бүтээгдэхүүн, спирт болон ой модны үйлдвэрлэл аж үйлдвэрийнх нь гол
бүрэлдэхүүн хэсэг болж байна. Эрэл Цемент, Силикат, Дархан нэхий болон
төрийн өмчит олон нийтийн Дарханы металлургийн үйлдвэр зэрэг үйлдвэрүүд тус
сумд үйл ажиллагаагаа явуулдаг.

Хонгор сум

Хонгор сум нь Дархан хотоос 25 км-т оршдог ба 2017 оны сүүлээр хүн амын тоо
6217 байв. Сум нь Буурал, Зулзага, Салхит гэсэн 3 багтай.
Хонгор сум нь Улаанбаатар-Дархан-Алтанбулагийн авто зам болон Замын ҮүдАлтанбулагийн төмөр замын уулзварт байрладаг, 31,200 га тариалангийн
газартай. 2017 онд нийт малын тоо толгой 163,955 хүрсэн байна. Сум нь томоохон
хэжээний төмөр замын газартай ба төмөр замын эд анги угсралтын бааз, гал
команд болон Салхитын төмөр зөмын буудал ажиллуулж байна. Сумын иргэд
буудай, ногоо тариалахаас гадна мах, сүүний чиглэлийн аж ахуйг идэвхитэй
эрхэлж байна. Мөн барилгын материал (цемент, шавар, элс, шохойн чулуу болон
төмрийн хүдэр) болон алтны орд уурхайтай.

Сэлэнгэ
аймаг

Мандал сум

Сум нь Улаанбаатар хотоос 174 км-т оршдог, 2017 оны байдлаар нийт хүн амын
тоо 727,162 байсан. 9 баг, 2 тосгонтой. Нийт бүртгэгдсэн 632 аж ахуйн нэгжээс
510 буюу 80.7% нь хэвийн үйл ажиллагаа явуулж байна. 2017 оны сүүлээр
малчин өрх 488, малтай айл өрх 1339, малтай аж ахуйн нэгж 8 байна.

Баянгол сум

Баянгол сум нь Улаанбаатар хотоос 156 км-т, Дархан-Уул аймгаас 75 км-т
оршдог, Хараа, Баян, Гонир гэсэн 3 багтай.
Тус бүс нутаг нь хөдөө аж ахуй болон мал үржүүлгийн аж ахуй эрхлэхэд
тохиромжтой ба 2017 онд нийт бүртгүүлсэн тогтмол үйл ажиллагаа эрхэлдэг 214
аж ахуйн нэгжийн дотор хөдөө аж ахуйн компаниуд зонхилох ба 30-40 уул уурхайн
компани (Бороо гоулд болон бусад жижиг уурхай), ургамлын тос үйлдвэрлэх
компани, шатахуун түгээх станц, банк, зоогийн газар, дэлгүүрүүд орж байна. Сум
нь төмөр замын болон авто замын уулзвартай.
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Аймаг

Сум

Товч мэдээлэл

Төв аймаг

Борнуур сум

Сум нь Төв аймгийн баруун хойт хэсэгт байрладаг ба Улаанбаатар хотоос 105 кмт оршдог. 2017 оны байдлаар нийт хүн амын тоо 5206 байсан ба нийт 4 багтай.
2017 оны сүүлээр 801 хувийн бизнес эрхлэгчид, 111 санхүүгийн байгууллага
бүртгүүлсэн. Сумын аж ахуйн нэгжүүд хүсний ногоо, сүү зэрэг хөдөө аж ахуйн
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, Улаанбаатар хот болон бусад төвлөрсөн хот суурин
газарт нийлүүлдэг.
Сум нь сүм дугана, соёлын өв, амралт сувиллын газар зэрэг аялал жуулчлалын
сонирхолтой газар ихтэй.

Баянчандмань
сум

Төм аймгийн хойт хэсэгт орших тус сум нь Улаанбаатар хотоос 68 км-т оршдог ба
2017 оны байдлаар нийт хүн амын тоо 4218 байжээ. Чандмань, Замт, Эрдэнэ
гэсэн 3 багтай.
2014-2017 онд сумын хэмжээнд бүртгүүлсэн аж ахуйн нэгжийн тоо эрс нэмэгдсэн.
67 аж ахуйн нэгжээс 7 нь төрийн өмчит, 59 нь хувийнх ба 1 нь нутгийн
захиргааных байна. 25 аж ахуйн нэгж хөдөө аж ахуй, ан агнуур, ойн салбарт, 2 нь
уул уурхай ба олборлолт, 4 боловсруулах үйлдвэрт, 2 нь барилгын салбарт үйл
ажиллагаа явуулж байна.

Дээрх хот суурин газрууд болон авто зам дагуух тусгаарлагдсан эзэмшлүүдийг тооцохгүйгээр Төслийн
бүс дотор болон ойр орчмын газрын дийлэнхи хэсгийг газар тариалан болон бэлчээрийн зориулалтаар
ашиглаж байна. Мөн зам дагуу олон тооны зоогийн газар, жуулчдад зориулсан хийд, соёлын өв, амралт
сувиллын газрууд байна. Газар ашиглалтын нийтлэг шинжийг Зураг 4-1-т харуулав.

Зураг 4-1. Авто зам дагуух зам ашиглалтын нийтлэг байдал
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Хөдөө аж ахуй нь Улаанбаатар-Дархан-Алтанбулаг чиглэлийн авто зам дагуух чухал салбар юм. ДарханСэлэнгийн бүс нутаг нь МУ-ын хэмжээнд улаан буудай тариалах хамгийн том газарт орно. Дотоодын
улаан буудай/үр тариалалтын 45% нь энэ хэсэгт ногддог байна. Хөдөө аж ахуйн салбарт ихэвчлэн
буудай, төмс, хүнсний ногоо тариалах болон мал аж ахуй ордог. Мөн хөдөө аж ахуйн улирлын чанартай
ашиглагддаг газрууд байдгба Баянчандманиас өмнө зүгт (48°12'31.32"N, 106°18'53.25"E) байрлах
хүнсний ногоо ургуулахад ашиглах булагтай газар, Хараа голтой ойр Сүмбэр сумын нутаг болон
Дарханы өмнөд хэсгээс Шарын голын авто замаас урагш 40 км хүртэлх газар үргэлжилсэн үр тарианы
томоохон тариалангийн талбайнууд багтана.
Бэлчээрийн мал аж ахуй мөн зонхилж байна. 2017 оны байдлаар Төв аймагт малтай айлын тоо 15,231,
малчин өрх айл 11900 бүртгэгдсэн байна. Ялангуяа Борнуур сум хөдөө аж ахуй, мал үржүүлгийн үйл
ажиллагаа явуулахад нэн тааламжтай байдгийн учир нь газар нутгийн дийлэнх хувийг ойт хээрийн бүс
нутаг эзэлдэгт оршино. Сэлэнгэ аймагт хөдөө аж ахуй, мал үржүүлэг өндөр үзүүлэлттэй байна. Баянгол
суманд малтай 797 өрх болон 405 малчин өрх, Мандал суманд малтай 405 өрх болон 488 малчин өрх
2017 оны тоогоор гарчээ. Мөн онд Дарханы хэмжээнд 66,218 толгой мал тоологдсон байна.
Ажилгүйдлийн тоогоор, 2017 оны байдлаар Дархан Уул аймагт 1955 ажилгүй иргэн (56% нь эмэгтэйчүүд
ба 52% нь 16-34 насны залуучууд), Төв аймагт 298 ажилгүй иргэн (49.7% нь эмэгтэйчүүд ба 52% нь 16-34
насны залуучууд), Сэлэнгэ аймагт 824 ажилгүй иргэн тус тус бүртгүүлсэн байна. ерөнхийдөө ажилгүйдэл
залуучуудын дунд их байгаа нь ажиглагдаж байна.

4.2.

Газарт тавигдах шаардлагуудын тойм

Төсөлд түр болон урт хугацааны газар шаардлагатай. Эдгээр шаардлагууд нь Төслийн үйл
ажиллагаанаас хамааран барилгын ажлын өмнө үе ба барилгын ажлын явцад гэсэн 2 хэсэгт хуваагдсан
бөгөөд дор нарийвчлан тайлбарлав.

4.2.1.

Барилгын ажлын өмнөх үе

II үе шатны ажил нь одоо байгаа замын өргөтгөлийн ажлыг хариуцаж байгаа тул авто зам ба түүний ус
зайлуулах хэсгийг багтаасан Төслийн авто замын бүсэд шаардагдах одоо байгаа 50 м ЗЗ-т урт
хугацааны газар шаардлагатай. Авто зам нь 11 м өргөнтэй, ойролцоогоор 204 км урт байна. Газар нь
одоо байгаа замтай шууд залгаа 68 км үргэлжлэх (нэг тэнхлэгийн) авто зам болон үлдсэн 134 км нь одоо
байгаа замаас тусдаа тэнхлэгт, гол тэнхлэгээс 16-18 м-т үргэлжлэх авто замд шаардлагатай юм.
Энэ нь ойролцоогоор 4,634,000 м2 газар шаардлагатай гэсэн үг бөгөөд тус газар нь одоо байгаа авто
замын зурвасын 50 м дотор байрлана.

4.2.2.

Барилгын ажлын явцад

Энэ үе шат нь барилгын Гүйцэтгэгчийг томилсоны дараа явагдах барилгын ажлын явцад гарах газар
чөлөөлөлт, газарт тавигдах шаардлагуудад хамаарна. Барилгын ажил эхлэхээс өмнө бүх газартай
холбоотой шаардлагуудыг хэлэлцэн тохиролцох боловч Гүйцэтгэгчийн хариуцлагыг тодотгох үүднээс
“барилгын ажлын явцад” хэмээн тодорхойлогдож байна.
Энэ үе шатны үеэр түр хугацааны газар ашиглалт нь төлөвлөгөө төдий байна. Эдгээр нь газар ухах,
барилгын эдэлбэр газар, хөрсний өнгөн хэсэг болон ухаж гаргасан материал хадгалах түр талбай, хог
хаягдал хадгалах хэсэг г.м. (гэсэн хэдийн ч эдгээр нь барилгын бүсэд орно гэж төлөвлөж байна),
ажилчдын барилгын кэмп зэрэг болно. Нэвтрэх боломжийн хязгаарлалт нь мөн л барилгын ажлын явцад
хэрэгжүүлэх ба тухайлбал хяналттай дамжин өнгөрөх цэгүүд нь зөвхөн ажил хооронд нэвтрэхэд
зориулагдсан байх болно.
Ил уурхайд зориулсан нэмэлт газар шаардлагагүй гэж төлөвлөж байгаа учир нь тэдгээр нь авто зам
дагуу хэдийнээ байрлаж байна. Гэхдээ одоо байгаа талбайг өргөтгөх санал гарсан тохиолдолд эргэн авч
үзэж шаардлагатай.
Одоо байгаа зам дагуух барилгын ажлын зориулалттай түр замыг АХБ-ны I үе шатны төсөл хариуцаж
байгаа. II үе шатны Төслийн ажилд нэмэлт түр зам (эсвэл АХБ-ны замыг ашиглах) шаардлагагүй гэж
үзэж байна. Барилгын тээвэрлэлтийн тусгай зам хэрэгцээтэй байх ч Гүйцэтгэгчид Төслийн бүсийг
тээврийн зам болгон ашиглах магадлалтай байна. Гүйцэтгэгч томилсоны дараа энэ асуудал тодорхой
болно.
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4.4.

Газарт тавигдах шаардлагын нөлөөллийн тойм

4.4.1.

Барилгын ажлын өмнөх үе шат

2-р бүлгийн Зураг 2-4-т үзүүлсэнээр Төслийн бүс нь одоо байгаа авто замтай нэг тэнхлэгт, эсвэл бага
зэрэг тусдаа тэнхлэгт байх болно. Шинэ авто замын ойролцоогоор 68 км нь одоо байгаа авто замтай
шууд нэг тэнхлэгт баригдах ба ингэснээр шууд залгаа газар ашиглалтыг бууруулж байгаа юм. Үлдсэн
134 км нь ихэвчлэн хөдөө газарт (Зураг 4-2) тусдаа тэнхлэгт баригдах ба одоо ашиглагдаж байгаа газар
алдагдах болно. Шаардагдаж байгаа газар нь одоо байгаа ЗЗ-ын дотор байх тул төрийн мэдлийн газарт
хамрагдаж байна. Хувийн газар ашиглалттай холбоотой нөлөөлөл гарахгүй бөгөөд одоо байгаа авто
замын 50 м ЗЗГ-т буюу шинэ авто зам баригдах газарт ийм төрлийн газар байхгүй байна.
Гэхдээ нутгийн захиргаа хөдөө аж ахуй гэх мэт зориулалтаар зарим нэг газрыг ашиглах зөвшөөрөл өгсөн
байх нь бий. Авто замд ашиглагдах газрыг урт хугацаанд ашиглах нь тухайн газарт нэвтрэх боломжийг
урт хугацаанд хааж байгаа юм. Хөдөө газар авто замтай залгаа газрыг ихэвчлэн бэлчээрийн болон газар
тариалангийн (үр тариа) зориулалтаар ашиглаж байна. Энэхүү алдагдлын цар хүрээг дор нарийвчлан
авч үзэх болно. Албан болон албан бус газар ашиглалт (Төслийн хувьдч гэсэн) нь ЕСБХБ-ны ГШ5-тай
нийцэж байх ёстой.
Хөдөө газар авто замын хажуугийн газрыг ихэвчлэн мал туух, бэлчээх, замд ойрхон худаг усанд хүрэх
зориулалтаар ашигладаг (Зураг 4-2 болон 4-3). ЗЗ-ын 50 м газрыг бэлчээрийн газар гэж тогтоогоогүй ч
МУ-ын хуулиар бэлчээрийн зориулалттай газар нь нийтийн газарт ордог (учраас бэлчээрийн талыг
хувьчлахыг хүлээн зөвшөөрдөггүй). Зураг 4-3-т үзүүлсэнээр бэлчээрийн тал нь авто замын хажуугаас
цааш үргэлжилж байгаа тул замын хажуугийн болон ойр орчмын бэлчээрийн зориулалттай газрыг
ашиглах нь малчдад төдийлөн нөлөө үзүүлэхгүй гэж тооцож байна.

Зураг 4-2. Хөдөө болон бэлчээрийн газар

Зураг 4-3. Зам дагуух мал

Зураг 4-4. Зам дагуу мал бэлчиж байгаа байдал

Зураг 4-5. Зам дагуух газар тариалан
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Авто зам дагуух хөдөө аж ахуйн газрыг Зураг 4-5 болон Зураг 4-6-д үзүүлэв. Гүүгл газрын зурагт бэлэн
байгаа зурагны нягтрал муу байгаа ч Зураг 4-6-д харуулсанаар одоо байгаа авто замын захаас
ойролцоогоор 50 м зайтай байгаа нь харагдаж байна. Энэ нь нэг болон тусдаа тэнхлэгийн аль ч
хэлбэрийн шинэ авто замын бүсэд хөдөө аж ахуйн зориулалттай газар байхгүй байгааг харуулж байна.
Зураг 4-7-д авто замын уртын дагуух хөдөө аж ахуйн зориулалттай газрын ойролцоо байршлыг харуулж
байгаа ба энэ нь ойролцоогоор 50 км буюу аюто замын нийт уртын 25%-тай тэнцэж байна. Хавсралт Агаар авто замын хэсэг бүрт байрлах хөдөө аж ахуйн зориулалттай газрууд болон одоо байгаа авто
замын төвийн тэнхлэгээс ЗЗ-ын 50 м зайн тэмдэглэгээний агаараас авсан зургийг үзүүлэв. Төслийн урт
хугацаанд ашиглах газрын цэвэрлэгээний ажил аливаа үр тарианы тариалалтад нөлөөлөхгүй нь
харагдаж байна. Гэхдээ Төслийн бүсээс үүдэн тариалангийн талбайд нэвтрэх боломж алдагдахтай
холбогдуулан тариаланчид өөрсдийн талбайд хэдийгээр бага хэсэг ч гэсэн нэвтрэх зам гаргах хэрэг гарч
байна. Өнөөг хүртэл газар ашиглалтын харьцуулсан газрын зураг гаргаагүйгээс энэ болон/эсвэл газар
дээрх судалгааг гүйцэтгэж, авто зам дагуу аливаа тариалан нөлөөлөлд автаагүйг баталгаажуулах
хэрэгтэй. Одоо байгаа мэдээлэл дээр үндэслэн дүгнэхэд хөдөө аж ахуй/тариаланд ямарваа илэрхий
нөлөөлөл үзүүлхээргүй байна. Иймд Төсөлийн бүс дэх газар ашиглалтын судалгааг цаашид хийгдэх
ажлын тоонд оруулахыг санал болгож байна. (5.5.2 хэсгийг харах).
Одоо байгаа
авто зам

ХАА-н
зориулалттай
талбай

ЗЗ-ын
ойролцоогоор
50 м хэсэг

Зураг 4-6. Авто зам дагуух ХАА-н зориулалттай тариалангийн жишээ (шараар замыг, улаанаар ЗЗын ойролцоогоор 50 м хэсэг)
Эх сурвалж: GoogleEarth

ERROR! UNKNOWN DOCUMENT PROPERTY NAME.
Version 2.0 | 2019.07
Error! Unknown document property name. | LARF

Page 33 of 108

ERROR! UNKNOWN DOCUMENT PROPERTY NAME.

Key:
Жижиг суурин газар/суурин газар
ХАА-н зориулалттай талбай
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Зураг 4-7. Зам дагуух ХАА-н зориулалттай талбайн байршил
Хот суурин газрын ЗЗ-ын 50 м хэсэг нь төрийн мэдлийнх ч энэ хэсгийг бизнесийн болон оршин суух гэх
мэт зориулалтаар ашиглаж байгаа иргэд ихэвчлэн харъяа аймагтай гэрээлсэн байдаг. Хот суурин газарт
авто зам нь нэг тэнхлэгийнх байх тул шууд залгаа газар нь ашиглагдаагүй газар байна (Зураг 4-8, 4-9
болон 4-10). Ерөнхийдөө Төслийн авто замын бүсийн хот суурин газрын газар ашиглалтад үзүүлэх шууд
нөлөө байхгүй гэж тооцож байна (газрын нэвтрэх боломж болон барилга байгууламжид нөлөөлөл
үзүүлэн орлого болон амьжиргаанд нөлөө үзүүлэх магадлалтай бөгөөд үүнийг дор нарийвчлан авч
үзсэн).

Зураг 4-8. Одоо байгаа авто замтай шууд
залгаа хотын газар ашиглалт

Зураг 4-9. Одоо байгаа авто замтай шууд
залгаа хотын газар ашиглалт

Зураг 4-10. Баянчандманийн авто зам болон ойр орчмын үл хөдлөх хөрөнгийг харуулсан
агаараас авсан зураг (GoogleEarth),
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Зураг 4-11-т харуулсанаар Төслийн бүсийн газар цэвэрлэгээгээр нь авто зам дагуух мод бутыг үндэслэн
цэвэрлэх болно. Эдгээр мод нь анхааралд өртөхөөргүй, арилжааны бус төрөл зүйл юм (төрөл зүйлийг
БОННҮний нэмэлт тайланд тусгасан).

Зураг 4-11. Одоо байгаа авто зам дагуух мод
Төслийн бүсийн хүрээнд дурсгалын хөшөө/самбар, цагдаагийн хэсэг, шатахуун түгээх станцын саравч,
ажиллагаагүй төлбөр хураах цэг болон соёлын өвийн зүйлс (овоо, зам тээврийн ослын дурсгалын хөшөө)
зэрэг барилга байгууламжийн бодит нүүлгэн шилжүүлэлт хийгдэх болно. Нүүлгэн шилжүүлэлт хийгдэх
шаардлагатай 58 эд хөрнгө байна гэсэн тооцоог ЗТХЯ-ны ТХН гаргаад байна. Үүнийг 5 дугаар бүлэгт
илүү нарийвчлан авч үзэх ба нийтлэг барилга байгууламжийг Зураг 4-12-т харуулав.
ЗТХЯ-ны ТХН-ийн мэдээлснээр Төслийн бүсэд орон сууцны зориулалттай ямарваа нэгэн барилга
байгууламж бүртгэгдээгүй байгаа нь албадан нүүлгэх арга хэмжээ авах шаардлагагүй юм. Авто замын
газрын зураг болон кадастрын зураг болон/эсвэл судалгааг харьцуулсан зураг одоогийн байдлаар
өгөгдөөгүй тул харьцуулсан зураг болон/эсвэл газар дээрх судалгаагаар тогтоогдсон 58 эд хөрөнгөөс
бусад нөлөөлөлд автах хөрнгө байхгүйг батлагаажуулах шаардлагатай. Өнөөг хүртэлх харъяа аймагтай
хийсэн харилцаанд үндслэн бусад барилга байгууламж өртөх магадлал алга байна. Одоо байгаа авто
зам болон ойр орчмын гэр/бие даасан байгууламжууд болон зам хоорондын зай нь их тул нүүлгэн
шилжүүлэх шаардлагагүй гэж үзэж байна (Зураг 4-13-аар жишээ татав).

Төлбөр авах цэг

Дурсгалын хөшөө/ Зар
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Овоо

Захын лангуу

Зураг 4-12. Нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртөх нийтлэг барилга байгууламж
Тогтоогдсон 58 барилга байгууламжийн дотор 2 төрлийн барилга байгууламж орлого/амьжиргааны
нөлөөлөлд өртөхүйц хэмээн тодорхойлогдсон. Үүнд зам дагуух лангуу (нийт 8) болон шатахуун түгээх
станц (нийт 2). Авто зам дагуух лангууны эзэд урт хугацааны нөлөөлөлд автахгүй бөгөөд шинэ авто
замын дагуу дахин байрлан, үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлэх боломжтой. Гэсэн хэдий ч I үе шатны
ажлын явцад одоо байгаа авто замыг хааснаар лангууны эзэд эдийн засгийн нөлөөлөлд өртөх юм.
Одоогоор эдийн засгийн шилжилт хөдөлгөөнөөс сэргийлэх үүднээс ЗТХЯ/ТХН болон лангууны эзэд
хэлэлцэн барилгын ажил эхлэх хүртэл нүүлгэн шилжүүлэлт хийгдэхгүй хэмээн тохиролцжээ. Тэдгээр
лангууг түр зам руу нүүлгэн шилжүүлээд дараа буцааж байрлуулах эсэх болон II үе шатны ажлын үеэр
одоо байгаа зам ашиглалтад орох ч барилгын ажлын улмаас авто замд нэвтрэх боломж хязгаарлагдмал
байх тул лангуу хаана байрлуулах асуудлыг ЗТХЯ/ТХН-ийн зүгээс тодруулах шаардлагатай байна.
Шатахуун түгээх станцын орлогод үзүүлэх нөлөөллийн талаар ЗТХЯ/ТХН хараахан шийдвэр гаргаагүй
ба шатахуун түгээх станцын эзэдтэй нөхөн олговрын талаар хэлэлцэж байна. Энэхүү тайланг
боловсруулах үед эдгээр шатахуун түгээх станцыг нүүлгэн шилжүүлж, барилгын ажлын дараа дахин
хэвийн үйл ажиллагаандаа ороход шаардлагатай арга хэмжээ авсан эсэх болон/эсвэл лангууны эздийн
бизнесийн (орлогын) нөлөөлөл хир байх талаар мэдээлэл өгөгдөөгүй юм.
Газар болон барилга байгууламжийн нөлөөллөөс (дээр дурьдсан) үүдэлтэй орлого, амьжиргааны
алдагдлаас гадна Төслийн II үе шатнаас үүдэлтэй газар, өмч хөрөнгөд нэвтрэх боломжоо түр алдах эвэл
нэвтрэх нөхцөл бүрмөсөн өөрчлөгдөхөөс шалтгаалан эдийн засгийн шилжилт хөдөлгөөн үүсэх
магадлалтай байна. Тухайбал, барилга байгууламжид нэвтрэх одоо байгаа боломжууд багасах
(шатахуун түгээх станц болон бизнес); хөдөөгүүр зам гаран бэлчээрийн талбай болон худаг/гадаргын
усны нөөцөд хүрэх боломж багасах; болон хот суурин газарт явган зорчигчийн гарц өөрчлөлгдөнө.
Ашиглалтын явцад авто зам дагуух бизнес болон барилга байгууламжид шинэ нэвтрэх хэсэг төлөвлөж
байгаа ба сумдад сайжруулсан явган зорчигчийн гарц хийгдэнэ. Хөдөөгийн замд явган зорчигч болон
мал амьтанд зориулсан нүхэн гарц хоолойнууд баригдана.
Иймд нэвтрэх боломжийг хязгаарлах нь голчлон барилгын ажлын үеэр бизнесийн орлого болон
амьжиргаанд нөлөөлөхөөр байна. барилгын ажлын явцад үзүүлэх нөлөөлөл нь Гүйцэтгэгчийн тогтоосон
нэвтрэх цэгүүдээс шалтгаалах тул 4.2.2 дугаар бүлэгт нарийвёлан авч үзлээ. Нэвтрэх хэсэгт хийгдэх
Төсөлийн нөлөөллийн талаар ЗТХЯ/ТХН-ээс хараахан мэдээлэл ирээгүй байгаа боловч авто зам дагуух
бизнес болон өмч хөрөнгөд зориулагдсан нэвтрэх цэгүүдийг байгуулахаар төлөвлөж байна. Үүнийг авто
зам дагуух болон хот суурин газрын ресторан, бизнес тус бүрээр нягталж, эцсийн зураг төслөөр
баталгаажуулан нэвтрэх боломжоор хангагдсаныг бататгах хэрэгтэй. Ашиглалтын үеэр авто зам дагуух
хөдөө орон нутгийн хэсгээр хамгаалалтын тор татсанаас үүдэн малчид өмнөх үетэй харьцуулахад
нэвтрэх боломж багасах юм. Гэхдээ Төслийн хүрээнд Зураг 4-14-т харуулсантай төстэй хоолой
байгуулан гарц гаргаж өгнө. Хэдийгээр энэ нь нэвтрэх боломжийг багасгаж байгаа ч Дарханы хэсгээр
төмөр замтай холбогдуулан нэьтрэх боломжийг хязгаарлан, гарч хоолой байгуулсан тул тухай бүс
нутгийн малчид хоолойн гарц ашиглаж заншсан байна (Зураг 4-14). Иймээс малчдад үзүүлэх нөлөөлөл
бага байх ч амьжиргааны түвшинд хийгдсэн жишиг суурь суудалгаанд тулгуурлан цаашид гарч
болзошгүй нөлөөллийг, тухайлбал гомдол барагдуулах үеэр гэх мэт, үнэлэх нь хариуцлагагүй явдал
болох юм.
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Зураг 4-13. Зам дагуух бие даасан өмч хөрөнгө

Зураг 4-14. Дарханы ойролцоох төмөр замын
доогуурх хоолой

Үүнээс үүдэн дүгнэхэд, авто замын бүсийн урт хугацааны газар чөлөөлөх ажил нь дараах нөлөөлийг
үзүүлнэ. Үүнд:


ХАА-н зориулалттай хязгаарлагдмал хүрээний (жижиг хэмжээний) газар алдагдах магадлалтай
бөгөөд газрын зураг болон/эсвэл судалгааны замаар баталгаажуулах. Зарим ХАА-н
зориулалттай газар ашиглалт алдагдах тохиолдол гарсан ч жижиг хэмжээний газрын цэвэрлэгээ
хийх тул алдагдлын хэмжээ нь тариаланчийн амьжиргаанд үзүүлэх нөлөөлөл бага байна.



Бага хэмжээний бэлчээрийн тал алдагдах нь нийт бэлчээрийн газартай харьцуулахад нөлөөлөл
байга юм.



Барилга байгууламж (арилжааны зориулалттай болон бусад барилга байгууламж), соёлын өв
дурсгалын (нийт 58) бодит нүүлгэн шилжүүлэлт. Өнөөг хүртэл орон сууцны зориулалттай эд
хөрөнгө бүртгэгдээгүй тул албадан нүүлгэлт хийх шаардлагагүй.



Төслийн бүс дэх газар цэвэрлэгээний ажлаас үүдсэн газар/эд хөрөнгөд нэвтрэх боломж түр
хугацаагаар алдагдахтай холбогдсон эдийн засгийн шилжилт хөдөлгөөн (орлого болон амьдрах
эх үүсвэрийн алдагдал):



o

Дээр дурьдсанчлан Төслийн бүсэд шаардагдах буудайн тариалангийн газар болон/эсвэл
нэвтрэх боломж алдагдасанаас ХАА-н тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнөөс үүдсэн бага
хэмжээний орлогын алдагдал. Гэхдээ энэ нь бага хэмжээний алдагдал байхаар тооцож
байна.

o

Авто замын хажуугийн худалдаа эрхлэгчид лангуунд хүрэх боломжийг хаасан
болон/эсвэл худалдаа хийх замыг хааснаас үүдсэн орлого, цалин хөлний алдагдал.
ЗТХЯ/ТХН нийгэм-эдийн засгийн судалгаа явуулж байгаа ба судалгаанд үндэслэн дээрх
иргэдийн амьжиргаанд үзүүлэх нөлөөллийн хэмжээг тодорхойлж, нөхөн олговрыг тооцох.

o

Ашиглалтын явцад малчид зам гаран бэлчээрийн тал болон худаг/усны эх үүсвэрт
нэвтрэх боломж алдагдсанаас үүдэлтэй орлого/амьжиргаа алдагдах. Гэхдээ энэ нь бага
хэмжээний нөлөөлөл гэж тооцож байна (дараагийн бүлэгт барилгын ажлын нөлөөллийн
авч үзнэ).

Эмзэг бүлгийн НӨИ-д үзүүлэх нөлөөллийг дээр дурьдсан байдлаар тодорхойлов.

Дээр дурьдсан асуудлын талаар авах тодорхой арга хэмжээний талаар 5 дугаар бүлэгт нарийвчлан авч
үзэв.
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4.4.2.

Барилгын ажлын явцад

Төслийн бүсэд шааррдлагатай түр хугацааны газар ашиглалт, ялангуяа барилгын ажилчдын кэмп гэх
мэт нь бодит болон эдийн засгийн шилжилт хөдөлгөөнийг дагуулах магадлалтай. Барилгын ажлын үеэр
осол аваар гарч болзошгүй ба мөн л шинжилт хөдөлгөөн хийгдэх шалтгаан болж болно.
Барилгын ажилтай холбоотой байршлуудыг Гүйцэтгэгч тус бүр тодорхойлоно. Иймд газар ашиглалт нь
ЗЗ-ын 50 м эсвэл гадагшаа байх нь тодорхойгүй бөгөөд хувийн эзэмшлийн газарт нөлөөлөл үзүүлж
болзошгүй. ЗЗ-ын 50 м-ээс гадагш байсан ч шаардагдах газар нь бэлчээрийн тал (хөдөө тал газарт
хувийн эзэмшлийн газар байх нь ховор) байх ба төрийн мэдлийн газар байна.
Гүйцэтгэгч нь нутгийн захиргаатай талбайн байршил болон/эсвэл газар ашиглалтын талаар хэлэлцсэний
үндсэн дээр тодорхойлно гэсэн төлөвлөгөөтэй байна. Түүгээр ч барахгүй талбайн байршлыг албадан
нүүлгэн шилжүүлэлт, боломжтой тохиолдолд ХАА-н зориулалттай газраас холуур зэрэг эдийн засгийн
шилжилт хөдөлгөөн үүсэхээс сэргийлэн сонгохыг онцгойлон анхаарах. Гэсэн хэдий ч энэ бүгдийг
гүйцэлдүүлэх боломж хомс гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна.
Иймээс барилгын ажлын явцад үүсч болзошгүй нөлөөллийг дараах байдлаар тодорхойлов. Гүйцэтгэгч
тус бүр ГЧНШХХ-ний дагуу барилгын ажлын нөлөөллийг үнэлэх ба түр болон урт хугацааны, албан ёсны
болон албан газар эзэмшигчээс үл хамааран бодит эсвэл эдийн засгийн нүүлгэн шилжүүлэлт хийх
шаардлагатай тохиолдолд ГЧНШТ гаргана.
Түр хугацааны газрын хэрэгцээ нь газар болон газар ашиглалт (бэлчээр, тариалан, нийтийн
зориулалтын), барилга байгууламж болон/эсвэл газарт нэвтрэх боломжийн түр хугацааны алдагдалд
хүргэнэ. Үүнээс үүдэн нөлөөлөлд өртсөн иргэдийн бизнесийн үйлчлүүлэгчдийн тоо хорогдох, шатахуун
түгээх станц, лангууны бизнесийг түгжих зэрэг орлогын болон/эсвэл амьжиргааны эх үүсвэр алдагдахад
хүргэнэ. төслийн үйл ажиллагаанаас үүдэн нийтийн газарт нэвтрэх боломж хязгаарладах нь малчдыг
хол зам туулан нүүдэллэх эсвэл нүүдэллэх чиглэлээ өөрчлөхөд хүргэх ба ялангуяа шуурхай, өргөн
хүрээг хамрах барилгын ажлын явцад илүүтэйгээр нөлөөлнө. Осол аваар гарах магадлал өндөр бөгөөд
тариалан эсвэл худаг гэмтсэнээс үүдэн орлого болон/эсвэл амьжиргаанд нөлдөөлөл үзүүлж болзошгүй.
Төслийн үйл ажиллагаанаас үүдэн барилгын ажлын явцад тодорхой зайнаас дуу чимээ гарч малд
нөлөөлөх ба ялангуяа чанга дуу чимээнд мэдрэг төл малд илүү өртөнө.
Иймд түр хугацааны газар ашиглалт, осолоос үүдэлтэй хохирол нь дараах нөөлөөллийг үзүүлнэ. Үүнд:


Тариалан, бэлчээрийн тал гэх мэт газар болон газар ашиглалт түр хугацаанд алдагдах. Эдгээр
нь орлого болон/эсвэл амьжиргааны алдагдахад нөлөөлөх.



Барилга байгууламж (бүх төрлийн) болон соёлын эд зүйлсийн биет нүүлгэн шилжүүлэлт хийх
эсвэл гэмтэл учрах. Эдгээр хорогдол нь орлого болон/эсвэл амьжиргааны алдагдалд нөлөөлөх.

ТХН-ийн авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний үр дүнд дээр дурьдсан нөхцөл байдал үүсэхгүй гэж тооцоолж
байгаа ч дараах байдал үүсэх магадлалтай бөгөөд тухайн хөцөл байдал бүрийн онцлогт таруулан
үнэлгээ хийх шаардлагатай. Үүнд:




Түр хугацааны болон өөрчлөгдсөн нэвтрэх боломжтой холбогдуулан дараах эдийн засгийн
нүүлгэн шилжүүлэлт үүсэх (орлого болон амьжиргааны эх үүсвэр алдагдах):
o

Нэвтрэх боломж хязгаарласнаас үйлчлүүлэгчдийн хэмжээ буурч, орон нутгийн бизнес
эрхлэчдийн орлого болон/эсвэл цалин хөлс хаагдах;

o

Авто зам хөндлөн гарч бэлчээр болон/эсвэл худаг/усны эх үүсвэрт хүрэх боломж
хязгаарлагдсанаас үүдэн малчдын орлого болон/эсвэл амьжиргааны эх үүсвэр хаагдах;

o

Бараа худалдаалах лангуу болон/эсвэл авто замд нэвтрэх боломж хязгаарлагдсанаас
авто азм дагуух худалдаа эрхлэгчдийн орлого болон/эсвэл амьжиргааны эх үүсвэр
хаагдах;

o

Нэвтрэх боломж хаагдасанаар авто азм дагуух ресторан болон шатахуун түгээх станц
зэрэг бизнес эрхлэгчдийн орлого болон цалин хөлс хаагдах.

Эмзэг бүлгийн НӨИ дээр дурьдсаначлан эсвэл барилгын ажилтай холбогдуулан түр хугацаанд
зам гарах хязгаарлалтад өртсөнөөс үүдэн гарах боломжит нөлөөлөл.

Нөлөөлөлд өртсөн иргэдийн нарийвчилсан тоо баримтыг барилгын Гүйцэтгэгч тус бүр энэхүү ГЧНШХХнд тодорхойлсон арга хэлбэрээр гаргана. Дээр дурьдсан нөхцөлд авах арга хэмжээний талаар 5 дугаар
бүлэгт тусгасан болно.
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5.

Газарт тавигдах шаардлагуудын үйл
ажиллагааны төлөв

5.1.

Өнөөг хүртэлх явцын тойм

Төслийн бүсэд шаардагдах газрыг чөлөөлөх ажлыг ЗТХЯ/ТХН болон харъяа орон нутгийн засаг захиргаа
(сумын захиргаа)-тай хамтран хэрэгжүүлж байна. Энэхүү газар чөлөөлөх ажил нь 3 дугаар бүлэгт
тусгасан үндэсний хууль журмын дагуу явагдаж байна.
Газар чөлөөлөх ажлын хүрээнд төслийн бэлтгэл ажилтай холбогдуулан өнөөг хүртэл хэд хэдэн арга
хэмжээг авсан байна. Тухайлбал:


Судалгааны бүс дэх нийгэм-эдийн засгийн үнэлгээ;



Төслийн бүс дэх өмч хөрөнгийн судалгаа;



Талуудын оролцооны үйл ажиллагаа;



Нөхөн олговрын гэрээ хэлэлцээр; болон



Хангамжийн байгууламж.

Эдгээрийг доор нарийвчлан авч үзэх ба газар чөлөөлөх ажлын тоймыг Хүснэгт 5-1-д харуулсан.
ЗТХЯ/ТХН нь I болон II үе шатны санал болгож буй авто замын бүс дэх эд хөрөнгийн судалгаа хийсэн.
Үүгээр лангуу ажиллуулагчдын эдийн засгийн шилжилт хөдөлгөөний талаар анхаарах шаардлагатайг
тогтоосон. ЗТХЯ/ТХН-н судалгаа нь ХАА-н зориулалттай газарт үзүүлж болзошгүй нөлөөллийг судалж
үзээгүй бөгөөд Төслийн бүсээс шалтгаалан тухайн газар нөлөөлөлд өртөх эсэх талаар
баталгаажуулаагүй байна. Мөн Төслийн ашиглалтаас үүдэн гарах цаашид малчдын амьжиргаанд
үзүүлэх нөлөөллийг тусгаагүй болно. Судалгаагаар НӨИ дунд эмзэг бүлгийн иргэд байгаа эсэх талаар
тэмдэглэл хийгдээгүй байна.
Түр хугацааны зам (I үе шат), тээврийн зориулалттай зам (I болон II үе шат байх магадлалтай) болон
барилгын кэмпт (I болон II үе шат) ашиглах түр хугацааны газрын талаар Гүйцэтгэгч тодорхойлно гэдэг
үндэслэлээр авч үзээгүй .

5.2.

Өнөөг хүртэл хийгдсэн Нийгэм-Эдийн засгийн судалгаа

I болон II үе шатны төсөлтай холбогдуулан хэд хэдэн нийгэм-эдийн засгийн судалгааг хийж гүйцэтгэсэн
нь судалгааны бүсийн нийгэм-эдийн засгийн талаар нарийвчилсан мэдээллээр хангасан юм. Үүнд:


Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн авто замын ТЭЗҮ:
o

Байгаль орчны суурь үнэлгээний судалгааны тайлан – Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн авто
замын ТЭЗҮ, IV боть (Баруун Хуасай ХХК болон ЗТХЯ, 2017) (Монгол, Англи хувилбар); болон

o

Нийгмийн судалгааны тайлан – Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн авто замын ТЭЗҮ III боть
(Монголын барилга байгууламжийн төслийн зөвлөхүүдийн групп ХХК болон ЗТХЯ, 2017) (Монгол,
Англи хувилбар).

Нийгмийн судалгааны тайланд авто зам дагуух сум болон хот суурин газруудын нийгэм, хүн ам зүйн
суурь мэдээллийг агуулж байна. Тайланд ашиглагдсан тоо баримтыг Төв аймгийн Баянчандмань,
Мандал сум, Сэлэнгэ аймгийн Баянгол сум, Дархан-Уул аймгийн Хонгор, Дархан сумдын албан ёсны
цахим хуудас, эх сурвалж, статистик мэдээллийн хэлтсээс авчээ.


ЕСБХБ-ны төслийн авто замын бүсэд байрлах эд хөрөнгийн жагсаалтыг СЭК ХХК бэлтгэсэн (2019
оны 4 дүгээр сарын 4-ний өдөр хүлээн авсан); болон



Анхан шатны байгаль орчны үнэлгээ (АШБОҮ); Бүс нутгийн авто замыг хөгжүүлэх зам засварын
төсөл 4816-005 (АХБ, 2018).

Дээрх судалгаанууд нь байгаль орчин, нийгмийн судалгааны нэг хэсэг бөгөөд судалгааны бүсийн
талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг агуулж байгаа ба тодорхой нэг төслийн нөлөөлөлд өртсөн эсвэл
төслөөр шилжилт хөдөлгөөн хийгдсэн иргэдийг хамруулаагүй болно.
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Гэхдээ АХБ-ны ТХН нь 2019 оны 5 дугаар сард Сэлэнгэ аймгийн Баянгол сумын нутаг дэвсгэр дэх авто
зам дагуу хүнсний ногоо, сүү, сүүн бүтээгдэхүүн худалдаалах лангуу ажиллуулдаг иргэдийн дунд нийгэмэдийн засгийн судалгаа явуулсан. АХБ-ны замын ажлын хүрээнд одоо байгаа зам хаагдаж шинэчлэлийн
ажил хийгдэх бөгөөд эдгээр иргэд дамжин өнгөрөх зорчигчдод бүтээгдэхүүн худалдаалах боломжгүй
болж нөлөөлөлд өртөх юм. Судалгааны талаарх ТХН-ийн тайлан хараахан гараагүй байна.

5.3.

Нөлөөлөлд өртсөн иргэд, эд хөрөнгийг тодорхойлох нь

ТХН I болон II үе шатны төслийн бүсийн газар чөлөөлөлтийн явцад овоо (12), зам тээврийн ослын
дурсгалын хөшөө (5), нийтийн үйлчилгээний байгууламж (32) болон хувийн эзэмшлийн хөрөнгө (9), нийт
58 нөлөөлөлд өртөх эд хөрөнгийг тогтоогоод байна. Эд хөрөнгийг судалгаа болон харъяа сумтай хийсэн
уулзалтаар олж тогтоосон (5.4 дүгээр хэсгийг харах) бөгөөд Хүснэгт 5-1-т жагсаав. Эдгээрээс 27 нь АХБны I үе шатны авто замын шинэчлэлийн ажилтай, үлдсэн 31 нь ЕСБХБ-ны II үе шатны (авто замын
өргөтгөл) ажилтай холбоотой боловч төслийн аль үе шатанд ямар барилга байгууламж нөлөөлөлд өртөх
талаар тодорхой жагсаалт гараагүй байна.

5.4.

Өнөөг хүртэлх Талуудын оролцооны үйл ажиллагаа болон
албан ёсны харилцаа

5.4.1.

Талуудын оролцоо

Төслийн I болон II үе шатны нөлөөлөлд өртсөн эд хөрөнгийн талаар мэдээлэл өгөх, холбогдох нөлөөлөл
бууруулах арга хэмжээг зөвшилцөх зорилгоор ТХН газар чөлөөлөлтийн асуудлаар сумын түвшинд
талуудын оролцооны үйл ажиллагааг хэрэгжүүлсэн. Үүнд:
2019 оны 4 дүээр сар:








2019 оны 4 дүгээр сарын 16-ны өдрийн Төв аймгийн Баянчандмань сумын Засаг дарга, ИТХ-ийн
даргатай хийсэн уулзалт. Уулзалтын үеэр сумын удирдлага төслийн барилгын ажлын өмнө нөхөн
олговрын арга хэмжээнд хамтран ажиллахаа илэрхийлсэн. Түүгээр ч барахгүй сумын
цэцэрлэгийн барилгын төлөвлөгөөт ажил болон авто замын барилгын ажлыг нэгдмэл хэлбэрээр
явуулахаар тохиролцсон байна.
2019 оны 4 дүгээр сарын 16-ны өдрийн Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын Засаг дарга болон
ИТХ-ын даргатай хийсэн уулзалт. Уулзалтын үеэр сумын удирдлага ТХН-тэй хамтран төслийн
барилгын ажлын өмнө нүүлгэн шилжүүлэх ажиллагаанд хамтран ажиллахаа мэдэгдсэн.
2019 оны 4 дүгээр сарын 17-ны өдрийн Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын ИТХ-ын даргатай
хийсэн уулзалт. Уулзалтын үеэр сумын удирдлага ТХН-тэй хамтран төслийн барилгын ажлын
өмнө нүүлгэн шилжүүлэлтийн ажлыг хамтран зохион байгуулж, хэрэгжүүлэхээр тохиролцсон
байна.
2019 оны 4 дүгээр сарын 17-ны өдрийн Сэлэнгэ аймгийн Баянгол сумын ИТХ-ын даргатай хийсэн
уулзалт. Уулзалтын үеэр сумын захиргаа ТХН-тэй хамтран төслийн барилгын ажлын өмнө
нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг хэрэгжүүлэхээр тохиролцжээ.

2019 оны 5 дугаар сар:


5.4.2.

Дархан-Уул аймгийн Засаг дарга 5 дугаар сарын 3-ны өдөр, Засаг даргын Тамгын газрын
байранд төслийн нүүлгэн шилжүүлэлтэнд өртсөн иргэд болон эд хөрөнгийг нураах болон/эсвэл
нүүлгэн шилжүүлэх асуудлаар мэдээлэл өгөх олон нийтийн уулзалтыг зарласан.

Газар чөлөөлөх ажилд хамаарах албан ёсны харилцаа

ЗТХЯ-ны газар чөлөөлөх ажлыг дэмжих чиглэлд өнөөг хүртэл гарсан шийдвэр, тогтоол, албан бичиг
зэрэг Засгийн газрын гол харилцаа :
1. Засгийн газрын 2019 оны 3 дугаар сарын 21-ний өдрийн 112 дугаар тогтоолоор холбогдох
этгээдүүдэд дараах байдлаар үүрэг болгосон. Үүнд:
a. Сангийн Сайд – авто замын барилгын ажил болон холбогдох зөвлөх үйлчилгээний төсвийг
шийдвэрлэх;
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b. Зам, тээврийн хөгжлийн Сайд – барилгын ажил гүйцэтгэгч болон техникийн чанарын
баталгааны зөвлөх сонгох шалгаруулах, гэрээний хэрэгжилтийг хянах;
c.

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн Сайд – авто замын барилгын ажилд шаардагдах түгээмэл
тархацтай ашигт малтмалын лицензи олгох журмыг шийдвэрлэх;

d. Эрчим хүчний сайд, Харилцаа холбоо, Мэдээлэл, Технологийн газрын Дарга, Улаанбаатар
хотын Захирагч болон Дархан-Уул, Төв, Сэлэнгэ аймгуудын Засаг дарга нар – авто замын
барилгын ажлын нөлөөлөлд өртөх харилцаа холбоо болон эрчим хүчний дэд бүтцийг
хамгаалах, нүүлгэн шилжүүлэх.
2. 2019 оны 4 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 114 дүгээр тогтоолоор үүрэг болгосон нь:
a. Сангийн сайд – харилцаа холбоо болон бусад инженерийн шугам, сүлжээ ба хамгаалалтын
барилга байгууламж, объектуудыг нүүлгэн шилжүүлэхэд шаардагдах 6,5 тэрбум төгрөгийн
зардлыг шийдвэрлэх; болон
b. Зам, тээврийн хөгжлийн Сайд – авто замын зурвас хязгаар доторх газар чөлөөлөлтийн
ажлыг шуурхай зохион байгуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих.
3. ЗТХЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2019 оны 4 дүгээр сарын 24-ний өдрийн №03/2042 албан
тоотыг Баянчандмань болон Дарханы ТӨК-дад хүргүүлэн, өөрсдийн харъяаны авто замын засвар
арчлалтын ажлыг гүйцэтгэхийг хүссэн байна. ОНГБНнь ТХН болон шаардлагатай бол Гүйцэтгэгчийн
ОНХА-тай ярилцаж, Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн авто замын чөлөөлөх хязгаарын 100 м газарт
байрлах эд хөрөнгийг 2019 оны 4 дүгээр сарын 27-ны дотор ТХН-тэй хамтран нүүлгэн шилжүүлэхтэй
холбоотой асуудлыг зөвшилцөнө.
4. Төв аймгийн Баянчандмань сумын Засаг даргын Тамгын газраас ирүүлсэн 2019 оны 5 дугаар сарын
16-ны өдрийн №01/191 тоот хариу албан захидалд сум нь газар чөлөөлөх ажил болон авто замын
төслийн нөлөөлөлд өртөх эд хөрөнгийн нүүлгэн шилжүүлэлтийн ажлыг хэдийнээ эхлүүлсэн ба ТХНтэй хамтран ажиллахад бэлэн байгаагаа илэрхийлсэн.

5.5.

Нөхөн олговрын багц болон түүний төлөв

ЗТХЯ/ТХН нь газар чөлөөлөх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулаагүй ба сонгогдох эрх болон эрхийн
матрицыг тодорхойлоогүй байна. Гэсэн хэдий ч сумын захиргаатай хамтран хөрөнгө тус бүр дээр
ажиллан, эзэдтэй нь холбогдож, өмч эзэмшигчид өөрсдөө барилга байгууламжаа нүүлгэн шилжүүлэх,
эсвэл сум/ЗТХЯ барилга байгууламжийг нүүлгэн шилжүүлэхэд туслалцаа үзүүлэхээр тохиролцсон
байна. Хэдийгээр ЗТХЯ болон эд хөрөнгө өмчлөгч нарын хоорондын тохиролцооны талаар бүртгэл
хийгдээгүй ч ТХН уг үйл явцын төлөв байдлыг бүртгэснийг Хүснэгт 5-1-д үзүүлэв.
2019 оны 5 дугаар сарын 10-ны өдрийн байдлаар сумын захиргаа нийт эд хөрөнгийн Хүснэгт 5-1-д
үзүүлсэн 37 эд хөрөнгийг ямар нэгэн саадгүй нүүлгэн шилжүүлсэн байна. Бусад эд хөрөнгийг нүүлгэн
шилжүүлэх чиглэлд дараах хэлэлцэн тохиролцох ажил явагдаж байна:


Лангуу (8) Сэлэнгэ аймгийн Баянгол сумын нутаг дэвсгэрт байрлаж байгаа ба нутгийн иргэд
хүнсний ногоо, сүү, сүүн бүтээгдэхүүн худалдаалах зорилгоор ашиглаж байна. Эдгээр нь нутгийн
иргэдийн эдийн засгийн орлогын эх үүсвэр болдог тул нутгийн захиргаанаас барилгын ажил
эхэлтэл нүүлгэн шилжүүлэлтийг хойшлуулах хүсэлт тавьсан.



Шатахуун түгээх станц (2) Шунхлай ХХК-ийн өмч бөгөөд эзэд нь нүүлгэн шилжүүлэлтийн нөхөн
олговор авах хүсэлт гаргасан ба харъяа эрх бүхий байгууллагатай хэлэлцээр хийгдэж байна.



Тээврийн чингэлэг болон жижиг төмөр бүхээг эзэмшигчийг нь тогтоогоогүй байна.



Бохирын худаг (2) Сэлэнгэ аймгийн Баянгол сумын нутаг дэвсгэрт байрлаж байгаа ба нэгийг нь
нүүлгэн шилжүүлсэн, үлдсэнийг нь нүүлгэн шилжүүлэхээр хэлэлцэж байна.



Хөшөө (2) нүүлгэн шилжүүлэхээр ажиллаж байна.



Замын төлбөр хураах цэг нутгийн захиргаанд харъяалагдах ба нүүлгэн шилжүүлэхээр ажиллаж
байна.



Байгууламжууд (3) Зам, тээврийн хөгжлийн төвд харъяалагддаг ба нүүлгэн шилжүүлэхээр
ажиллаж байна.
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Зам тээврийн осол/дурсгалын чулуун хөшөө (2) нэгээс бусад холбогдох бүх гэр бүлүүдийг
олж тогтоосон ба тэдний зөвшөөрөлтэй нүүлгэн шилжүүлсэн.
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Хүснэгт 5-2. Өнөөг хүртэл хэрэгжүүлсэн газар чөлөөлөх ажил
№

Хэсэг

Байршил

Эд хөрөнгө

Аймаг, сум

Талбай

Зураг

Газар чөлөөлөх ажлын төлөв

Баруун 4н зам – Хар Модотын давааны хойт зүг
1

I-1

STA.0+700

Агуулах зориулалтын
тээврийн чингэлэг

УБ хот,
Сонгинохайрхан
дүүрэг

29.5 м2

Нүүлгэн шилжүүлэлт бүрэн бус.
Эзэмшигчийг нь хайж байгаа.

2

I-1

STA.2+540

Дугуй засварын газар
(ажилдаггүйl)

УБ хот,
Сонгинохайрхан
дүүрэг

18.7 м2

Засварын газар нь огт ажилладаггүй
байсан бөгөөд эзнийх нь
зөвшөөрөлтэйгөөр нураасан. Нураах,
нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг ТӨК-аар
гүйцэтгүүлсэн.

3

I-2

STA.9+180

Зам тээврийн ослын
дурсгал

УБ хот,
Сонгинохайрхан
дүүрэг

0.45 м2

Нүүлгэн шилжүүлэлт хийгдсэн.
Баянчандмань сумын бүртгэлийн хэлтсээс
дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгсөн ба эзэмшигч
эсвэл хариуцсан гэр бүл тогтоогдоогүй. Тус
булшийг хэлбэр хэмжээг өөрчлөлгүй
нүүлгэсэн.
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№

Хэсэг

4

I-2

5

6

7

I-3

I-3

I-4

Байршил
STA.14+680

STA.14+700

STA.14+700

STA.14+700

Эд хөрөнгө

Аймаг, сум

Талбай

Пүү (одоогоор
ажиллагаагүй байгаа)

УБ хот,
Сонгинохайрхан
дүүрэг

259.3 м2

Төлбөр хураах цэг
болон лангуу
(ажиллагаатай)

УБ хот,
Сонгинохайрхан
дүүрэг

64.6 м2

Төлбөр хураах цэг
болон цементэн суурь
(ажиллагаагүй)

УБ хот,
Сонгинохайрхан
дүүрэг

41.99 м2

Цементэн явган
зорчигчийн зам
(ашигладаг)

УБ хот,
Сонгинохайрхан
дүүрэг

33.7 м2

Зураг

Төрийн өмчийг (ЗТХТ-ийн хяналт
удирдлаган дор) эрх бүхий байгууллагын
зөвшөөрлийн дагуу нүүлгэн шилжүүлсэн.

Нүүлгэн шилжүүлэлт хийгдсэн.
Эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрлийн
дагуу төрийн өмчийг нүүлгэн шилжүүлсэн.

Нүүлгэн шилжүүлэлт дуусаагүй.
Төрийн өмч бөгөөд нүүлгэн
шилжүүлэлтийн ажил явагдаж байгаа.

Нүүлгэн шилжүүлэлт дуусаагүй.
Төрийн өмч бөгөөд нүүлгэн
шилжүүлэлтийн ажил явагдаж байна.
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8

I-4

STA.14+760

9

I-5

10

I-6

11

I-7

Байршил

Аймаг, сум

Талбай

Агуулахын
зориулалттай тээврийн
чингэлэг

УБ хот,
Сонгинохайрхан
дүүрэг

32.3 м2

Нүүлгэн шилжүүлэлт хийгдсэн.
Эзэмшигчийнх нь зөвшөөрлөөр нүүлгэн
шилжүүлсэн ба СИЭ ХХК-д бичгээр
үйлдсэн зөвшөөрлийг хүргүүлсэн.

STA.14+960

Жижиг төмөр ТҮЦ
(ажиллагаагүй)

УБ хот,
Сонгинохайрхан
дүүрэг

6.1 м2

Нүүлгэн шилжүүлэлт дуусаагүй.
Эзэмшигчийг нь хайж байна.

STA.19+620

Овоо (чулуун овоо)

УБ хот,
Сонгинохайрхан
дүүрэг

10.3 м2

Нүүлгэн шилжүүлэлт дууссан.

УБ хот,
Сонгинохайрхан
дүүрэг

1.9 м2

STA.20+980

Эд хөрөнгө

Дурсгалын хөшөө

Зураг

Нийтийн өмч тул нутгийн захиргааны
зөвшөөрлөөр нүүлгэн шилжүүлсэн.

Нүүлгэн шилжүүлэлт дууссан.
Нийтийн өмч тул нутгийн захиргааны
зөвшөөрлөөр нүүлгэн шилжүүлсэн.
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12

I-8

13

14

15

I-5

I-6

I-7

Байршил
STA.32+260

STA.33+140

STA.33+140

STA.33+140

Эд хөрөнгө
Овоо (чулуун овоо)

Аймаг, сум

Талбай

УБ хот,
Сонгинохайрхан
дүүрэг

4 м2

Нийтийн хэрэглээний
чулуу болон цементэн
шат

УБ хот,
Сонгинохайрхан
дүүрэг

10.9 м2

Овоо (чулуун овоо)

УБ хот,
Сонгинохайрхан
дүүрэг

15.9 м2

УБ хот,
Сонгинохайрхан
дүүрэг

13 м2

Овоо (чулуун овоо)

Зураг

Нийтийн өмч тул нутгийн захиргааны
зөвшөөрлөөр нүүлгэн шилжүүлсэн.

Нүүлгэн шилжүүлэлт дууссан.
Нийтийн өмч тул нутгийн захиргааны
зөвшөөрлөөр нүүлгэн шилжүүлсэн.

Нүүлгэн шилжүүлэлт дууссан.
Нийтийн өмч тул нутгийн захиргааны
зөвшөөрлөөр нүүлгэн шилжүүлсэн.

Нүүлгэн шилжүүлэлт дууссан.
Нийтийн өмч тул нутгийн захиргааны
зөвшөөрлөөр нүүлгэн шилжүүлсэн.
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Эд хөрөнгө

Аймаг, сум

Талбай

Зураг

Газар чөлөөлөх ажлын төлөв

Хар Модотын давааны хойт зүг – Урьхан
16

17

18

19

II-1

II-2

II-3

II-4

STA.3+180

STA.3+180

STA.10+160

STA.10+260

Дурсгалын чулуун
хөшөө (Баянчандмань
сумын 70 жилийн ой)

Төв аймгийн
Баянчандмань сум

3.1 м2

Овоо (чулуун овоо)

Төв аймгийн
Баянчандмань сум

8.04 м2

Цагдаагийн пост
(ашигладаггүй)

Төв аймгийн
Баянчандмань сум

27.4 м2

Бие засах газар
(Петровисийн ажилчдын
хэрэгцээнд)

Төв аймгийн
Баянчандмань сум

5.3 м2

Нүүлгэн шилжүүлэлт дууссан.
Нийтийн өмч тул нутгийн захиргааны
зөвшөөрлөөр нүүлгэн шилжүүлсэн.

Нүүлгэн шилжүүлэлт дууссан.
Нийтийн өмч тул нутгийн захиргааны
зөвшөөрлөөр нүүлгэн шилжүүлсэн.

Нүүлгэн шилжүүлэлт дууссан.
Нийтийн өмч тул нутгийн захиргааны
зөвшөөрлөөр нүүлгэн шилжүүлсэн.

Нүүлгэн шилжүүлэлт дууссан.
Петровисийн салбарын захирлын
зөвшөөрлөөр нүүлгэн шилжүүлсэн.
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20

II-5

21

22

II-1

II-2

Байршил
STA.10+740

STA.23+460

STA.43+180

Эд хөрөнгө

Аймаг, сум

Талбай

Байшингийн суурь
(ашигладаггүй)

Төв аймгийн
Баянчандмань сум

37.4 м2

Овоо (чулуун овоо)

Төв аймгийн
Баянчандмань сум

13.3 м2

Төв аймгийн
Баянчандмань сум

110.9 м2

Шунхлай шатахуун
түгээх станц /саравч
болон ган төмөр хөнөг/

Зураг

Газар чөлөөлөх ажлын төлөв
Нүүлгэн шилжүүлэлт дууссан.
Нийтийн өмч тул нутгийн захиргааны
зөвшөөрлөөр нүүлгэн шилжүүлсэн.

Нүүлгэн шилжүүлэлт дууссан.
Нийтийн өмч тул нутгийн захиргааны
зөвшөөрлөөр нүүлгэн шилжүүлсэн.

Нүүлгэн шилжүүлэлт дуусаагүй.
Эзэмшигч нь нөхөн олговор авахыг хүссэн.
ЗТХЯ болон ТХН мөнгөн хэлбэрийн нөхөн
олговрын оронд Шунхлайн зөөврийн
шатахуун түгээх станцыг ашиглахыг санал
болгосон. ЗТХЯ, ТХН болон Шунхлай ХХК
хооронд хэлэлцээр явагдаж байна.

Урьхан – Сүмбэрийн замын уулзвар
23

III-1

STA.10+700

Дурсгалын хөшөө
(Жаргалант сум)

Төв аймгийн
Жаргалант сум

28.6 м2

Нүүлгэн шилжүүлэлт дууссан.
Нийтийн өмч тул нутгийн захиргааны
зөвшөөрлөөр нүүлгэн шилжүүлсэн.
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Байршил

24

III-1

STA.19+600

25

26

27

III-2

III-3

III-4

STA.19+600

STA.19+620

STA.19+620

Эд хөрөнгө

Аймаг, сум

Талбай

Хөшөө (“Сэлэнгэ аймагт
тавтай морил”)

Сэлэнгэ аймгийн
Баянгол сум

9.9 м2

Овоо (чулуун овоо)

Сэлэнгэ аймгийн
Баянгол сум

10.3 м2

Амралтын зориулалттай
модон саравч -1

Сэлэнгэ аймгийн
Баянгол сум

6.8 м2

Амралтын зориулалттай
модон саравч -2

Сэлэнгэ аймгийн
Баянгол сум

7.1 м2

Зураг

Нийтийн өмч тул нутгийн захиргааны
зөвшөөрлөөр нүүлгэн шилжүүлсэн.

Нүүлгэн шилжүүлэлт дууссан.
Нийтийн өмч тул нутгийн захиргааны
зөвшөөрлөөр нүүлгэн шилжүүлсэн.

Нүүлгэн шилжүүлэлт дууссан.
Нийтийн өмч тул нутгийн захиргааны
зөвшөөрлөөр нүүлгэн шилжүүлсэн.

Нүүлгэн шилжүүлэлт дууссан.
Нийтийн өмч тул нутгийн захиргааны
зөвшөөрлөөр нүүлгэн шилжүүлсэн.
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Байршил

28

III-5

STA.19+640

Эд хөрөнгө

Аймаг, сум

Талбай

Амралтын зориулалттай
модон саравч -3

Сэлэнгэ аймгийн
Баянгол сум

7.1 м2

Зураг

Газар чөлөөлөх ажлын төлөв
Нүүлгэн шилжүүлэлт дууссан.
Нийтийн өмч тул нутгийн захиргааны
зөвшөөрлөөр нүүлгэн шилжүүлсэн.

29

III-6

STA.19+660

Түргэн хоолны газрын
зориулалттай тээврийн
чингэлэг

Сэлэнгэ аймгийн
Баянгол сум

14.9 м2

Нүүлгэн шилжүүлэлт дууссан.
Эзэмшигчийнх нь зөвшөөрөлтэй ТӨК
нүүлгэн шилжүүлэлт хийсэн.

30

III-7

STA.19+580-19+640

Чулуун болон цементэн
талбай, явган
зорчигчийн зам, шат,
далан, нийтийн
хэрэглээний төмөр
бандан сандал

Сэлэнгэ аймгийн
Баянгол сум

1.2 м2

Нүүлгэн шилжүүлэлт дууссан. Нийтийн өмч
тул нутгийн захиргааны зөвшөөрлөөр
нүүлгэн шилжүүлсэн.

31

III-8

STA.45+580

Овоо (чулуун овоо)

Сэлэнгэ аймгийн
Баянгол сум

1.2 м2

Нүүлгэн шилжүүлэлт дууссан. Нийтийн өмч
тул нутгийн захиргааны зөвшөөрлөөр
нүүлгэн шилжүүлсэн.

Сүмбэрийн уулзвар – Цайдамын хөндий
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32

IV-1

Байршил
STA.3+180

Эд хөрөнгө

Аймаг, сум

Талбай

Бүтээгдэхүүн
худалдаалах лангуу-1

Сэлэнгэ аймгийн
Баянгол сум

59.4 м2

Зураг

Газар чөлөөлөх ажлын төлөв
Нүүлгэн шилжүүлэлт дуусаагүй.
Нутгийн иргэд ихэвчлэн 5-10 сарын
хооронд эдгээр лангуунуудыг ашиглан
худалдаа хийдэг тул барилгын ажил
эхэлтэл нүүлгэн шилжүүлэлтийг
хойшлуулахыг хүссэн. бөгөөд Нутгийн
захиргаатай хийсэн гэрээний дагуу үйл
ажиллагаагаа үргэлжлүүлэн явуулахыг
зөвшөөрч тэтгэмж олгосон.

33

IV-2

STA.3+200

Бүтээгдэхүүн
худалдаалах лангуу-2

Сэлэнгэ аймгийн
Баянгол сум

59.4 м2

ТХН нь нутгийн захиргаанд хандан
барилгын гүйцэтгэгчидтэй хийх гэрээндээ
тус орон нутгийн нөлөөлөлд өртсөн
иргэдийн худалдаалж буй хүнсний ногоо,
цагаан идээг түлхүү худалдан авах тухай
заалт оруулах замаар нутгийн иргэд
орлогоо алдахгүй байх бололцоог
бүрдүүлэхийгсанал тавина гэдгээ
мэдэгдсэн.

34

IV-3

STA.3+200

Бүтээгдэхүүн
худалдаалах лангуу-3

Сэлэнгэ аймгийн
Баянгол сум

43.6 м2

Үүнийхээ дагуу ТХН нутгийн захиргаанд
албан тоот илгээж тэдгээр иргэдийн
орлого, амьжиргааны түвшний талаар
албан ёсны тоо баримт явуулахыг хүссэн
бөгөөд түүнд үндэслэн орон нутгийн
захиргаа болон барилгын Гүйцэтгэгч
нартай хэлцэл хийх юм.

35

IV-4

STA.3+200

Агуулахын
зориулалттай жижиг
цементэн байшин

Сэлэнгэ аймгийн
Баянгол сум

8.1 м2
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Байршил

Эд хөрөнгө

36

IV-5

STA.3+200

Аймаг, сум

Агуулахын
зориулалттай тээврийн
чингэлэг

Сэлэнгэ аймгийн
Баянгол сум

36.1 м2

Талбай

37

IV-6

STA.3+220

Бүтээгдэхүүн
худалдаалах лангуу-4

Сэлэнгэ аймгийн
Баянгол сум

17.5 м2

38

IV-7

STA.3+220

Бүтээгдэхүүн
худалдаалах лангуу-5

Сэлэнгэ аймгийн
Баянгол сум

17.4 м2

39

IV-8

STA.3+240

Худалдааны
зориулалттай тээврийн
чингэлэг

Сэлэнгэ аймгийн
Баянгол сум

14.4 м2

Зураг
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40

IV-1

41

42

43

IV-2

IV-9

IV-10

Байршил
STA.5+620

STA.5+660

STA.10+300

STA.18+400

Эд хөрөнгө
Бохирын худаг

Аймаг, сум

Талбай

Сэлэнгэ аймгийн
Баянгол сум

7.7 м2

Сэлэнгэ аймгийн
Баянгол сум

0.94 м2

Нийтийн модон бие
засах газар

Сэлэнгэ аймгийн
Баянгол сум

24.3 м2

Овоо (чулуун овоо)

Сэлэнгэ аймгийн
Баянгол сум

5.6 м2

Бохирын худаг

Зураг

Харъяа сум/нутгийн захиргааны удирдлага,
хяналтын дор нутгийн холбогдох
байгууллага, мэргэжилтнүүд нүүлгэн
шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулна.

Нүүлгэн шилжүүлэлт дууссан.
Нийтийн өмч тул нутгийн захиргааны
зөвшөөрлөөр нүүлгэн шилжүүлсэн.

Нүүлгэн шилжүүлэлт дууссан.
Нийтийн өмч тул нутгийн захиргааны
зөвшөөрлөөр нүүлгэн шилжүүлсэн.

Нүүлгэн шилжүүлэлт дууссан. Нийтийн өмч
тул нутгийн захиргааны зөвшөөрлөөр
нүүлгэн шилжүүлсэн.
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44

IV-11

45

46

IV-3

IV-12

Байршил
STA.24+580

STA.35+180

STA.39+300

Эд хөрөнгө
Дурсгал

Овоо (чулуун овоо)

Дурсгалын хөшөө

Аймаг, сум

Талбай

Сэлэнгэ аймгийн
Баянгол сум

8.98 м2

Сэлэнгэ аймгийн
Баянгол сум

13.6 м2

Дархан-Уул
аймгийн Хонгор сум

1.26 м2

Зураг

Газар чөлөөлөх ажлын төлөв
Нүүлгэн шилжүүлэлт дууссан.
Нийтийн өмч тул нутгийн захиргааны
зөвшөөрлөөр нүүлгэн шилжүүлсэн.

Нүүлгэн шилжүүлэлт дууссан.
Нийтийн өмч тул нутгийн захиргааны
зөвшөөрлөөр нүүлгэн шилжүүлсэн.

Нүүлгэн шилжүүлэлт дууссан.
Гэр бүлийн гишүүдийн зөвшөөрлөөр
нүүлгэн шилжүүлсэн.

Цайдамын хөндий – Дархан хотын тойрог уузвар
47

48

V-1

V-2

STA.10+980

STA.10+320

Цагдаагийн пост
хэлбэрээр ашиглаж
байсан, одоо
ажиллагаагүй тоосгон
байшин

Дархан-Уул
аймгийн Хонгор сум

12.4 м2

Буурал хангайн

Дархан-Уул

17.4 м2

Нүүлгэн шилжүүлэлт дууссан.
Нийтийн өмч тул нутгийн захиргааны
зөвшөөрлөөр нүүлгэн шилжүүлсэн.

Зураг байхгүй
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Нүүлгэн шилжүүлэлт дууссан.
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№

Хэсэг

Байршил

Эд хөрөнгө

Аймаг, сум

цагдаагийн хэлтэс
байсан, ашиглагддаггүй
тоосгон байшин

аймгийн Хонгор сум

Талбай

Зураг

Газар чөлөөлөх ажлын төлөв
Нийтийн өмч тул нутгийн захиргааны
зөвшөөрлөөр нүүлгэн шилжүүлсэн.

49

V-1

STA.14+720

Дурсгалын хөшөө

Дархан-Уул
аймгийн Хонгор сум

-

Гэр бүлийн гишүүдийн зөвшөөрлөөр
нүүлгэнэ. Гэр бүлийн гишүүдийг тогтоож
байна.

50

V-2

STA.15+300

Овоо (чулуун овоо)

Дархан-Уул
аймгийн Хонгор сум

3.5 м2

Нүүлгэн шилжүүлэлт дууссан.

Дархан-Уул
аймгийн Хонгор сум

14.7 м2

51

V-3

STA.15+3
00

Овоо (чулуун овоо)

Нийтийн өмч тул нутгийн захиргааны
зөвшөөрлөөр нүүлгэн шилжүүлсэн.

Нүүлгэн шилжүүлэлт дууссан.
Нийтийн өмч тул нутгийн захиргааны
зөвшөөрлөөр нүүлгэн шилжүүлсэн.

STA.19+1
40
STA.19+2
20
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Хэсэг

52

V-4

53

54

55

V-5

V-6

V-3

Байршил
пк19+140

STA.19+220

STA.19+300

STA.19+840

Эд хөрөнгө
Төлбөр хураах цэг

Аймаг, сум

Талбай

Дархан-Уул
аймгийн Дархан
сум

45.6 м2

Дархан-Уул
аймгийн Дархан
сум

160.6 м2

Замын хөдөлгөөний
хяналт, зохицуулалт,
бүртгэлийн хэлтэс
(одоогоор ашигладаггүй)

Дархан-Уул
аймгийн Дархан
сум

40.2 м2

Буурал хангайн төлбөр
авах цэг

Дархан-Уул
аймгийн Дархан
сум

15.7 м2

Шатахуун түгээх станц

Зураг

Төрийн өмч болон нүүлгэн шилжүүлэлтийн
ажил барилгын ажил эхэлтэл
хйошлогдсон..

Нүүлгэн шилжүүлэлт дуусаагүй.
Эзэмшигч нь нөхөн олговор олгохйг хүссэн.
ЗТХЯ болон ТХН мөнгөн хэлбэрийн нөхөн
олговрын оронд Шунхлайн зөөврийн
шатахуун түгээх станцыг ашиглахыг санал
болгосон. ЗТХЯ, ТХН болон Шунхлай ХХК
хооронд хэлэлцээр явагдаж байна.
Нүүлгэн шилжүүлэлт дууссан.
Нийтийн өмч тул нутгийн захиргааны
зөвшөөрлөөр нүүлгэн шилжүүлсэн.

Нүүлгэн шилжүүлэлт дуусаагүй.
Төрийн өмч болон нүүлгэн шилжүүлэлт
барилгын ажил эхэлтэл хойшлогдсон.
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56

V-7

57

58

V-7

V-4

Байршил
STA.21+740

STA.23+740

STA.29+220

Эд хөрөнгө

Аймаг, сум

Талбай

Зар сурталчилгааны
зориулалтаар ашиглаж
байсан чулуун байшин

Дархан-Уул
аймгийн Дархан
сум

15.7 м2

Хөшөө (Төмөр Хүн)

Дархан-Уул
аймгийн Дархан
сум

18.5 м2

Дархан-Уул
аймгийн Дархан
сум

8.02 м2

Хөшөө

Зураг

Нийтийн өмч тул нутгийн захиргааны
зөвшөөрлөөр нүүлгэн шилжүүлсэн.

Нүүлгэн шилжүүлэлт дуусаагүй.
Хувийн эзэмшлийн хөшөө бөгөөд нүүлгэн
шилжүүлэлт явагдаж байна.

Нүүлгэн шилжүүлэлт дуусаагүй.
Төрийн өмч бөгөөд нүүлгэн шилжүүлэлт
явагдаж байна.
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5.5.1.

Хангамж, хэрэгсэл

Дээрхээс гадна ТХН санал болгож буй ажлын нөлөөлөлд өртөхүйц хангамжийн хэрэгслүүдийг авч үзсэн.
ТХН нь авто замын ажилтай холбогдуулан хот хоорондын шилэн кабелийг (харилцаа холбооны) нүүлгэн
шилжүүлэх шаардлагатай гэж үзэж байна. холбогдох зураг төсөл, төсвийг ЗТХЯ-тай байгуулсан
хэлэлцээрийн Арбэл-Алтай ХХК болон МББТЗГ-ийн зураг төслийн зөвлөхүүдтэй хамтран гаргасан байна.
Барилгын хөгжлийн төвөөс боловсруулан ТХН-ийн олгосон зураг төслийн нэгдсэн дүгнэлтээр нүүлгэн
шилжүүлэх газар доорх шилэн кабелийн нийт урт 59.48 км, авто зам дагуух 5 байршилд гэмтлээс
хамгаалах хамгаалалтын сувгийн нийт урт 10.22 км байна. МХС ТӨК, Мобиком ХХК, Скай Нетворкс ХХК,
ЖемНэт ХХК нь кабелийн техникийн нарийвлалын талаарх мэдээллийг өгч, ЗТХГ, МББТЗГ, ЗХЖШ-ын
Мэдээллийн аюулгүй байдлын газартай энэхүү ажлын хүрээнд хамтрах талаар тохиролцсон байна.
Гэхдээ тайланд компаниудтай хийсэн хэлэцээр, хугацаа зэрэг мэдээллийг тусгаагүй.
ТХН-ийн ахлагчийн мэдэгдсэнээр кабелийн нүүлгэн шилжүүлэлт болон хамгаалалтын суваг барих
асуудлаар компаниудтай хэлэлцээр байгуулсан бөгөөд энэ ажлыг ТӨК гүйцэтгэн, ЗГ-ын 144 дүгээр
тогтоолд заасан улсын төсвөөс санхүүжүүлэх юм.

5.5.2.

ЕСБХБ-ны ГШ5 болон шаардлагатай арга хэмжээний гол ялгаа

Дүгнэн хэлэхэд, ЗТХЯ/ТХН нь авто замын бүс дэх эд хөрөнгө болон тэдгээр барилга байгууламжийн
нүүлгэн шилжүүлэлтийн талаар судалгаа хийсэн. Сонгогдох эрх болон олгогдсон эрхийн матриц
гаргаагүйн улмаас НӨИ-ийн бүрэн боломж бололцоог тогтоогоогүй, нөхөн олговрын багц нь ЕСБХБ-ны
ГШ5-тай ерөнхий зарчмын хувьд нийцэж байгаа ч түүнтэй адил нарийвчилсан бус ба тогтмол хэлбэрээр
хэрэгжүүлж байна. нутгийн иргэд болон НӨИ-д тасалбар болгох өдрийн талаар ямар нэгэн мэдээлэл
хийгээгүй. НӨИ-тэй хийсэн хэлэлцээрийн баримтжуулалт ихэвчлэн газар дээр нь хийгддэг бөгөөд бүрэн
гүйцэд бус. Нутгийн иргэд болон НӨИ-ийн гомдол барагдуулах тогтолцоог боловсруулаагүй мөн
мэдээлээгүй. Мониторингийн болон бүртгэл хийх нэгж байгуулаагүй байна.
4 дүгээр бүлэгт заасан нөлөөлөлтэй холбогдуулан дараах зөрүү болон арга хэмжээг тодорхойлсон
болно. Үүнд:
Бүх үе шатанд
НӨИ-ийн мэдээллийн сан: Хүснэгт 5-1-т үзүүлсэн өмч эзэмшигчдийн жагсаалтыг ТХН гаргаж өгсөн.


НӨИ-ийн бүрэн мэдээллийн сан үүсгэх.

Бүртгэл: Өнөөг хүртэлх авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг нэг ч баримт бичигт бүртгээгүй.


Энэхүү ГЧНШХХ-ний дагуу ГЧНШТ боловсруулах.

Гомдлын тогтолцоо: Төслийн гомдлын тогтолцоог боловсруулаагүй бөгөөд НӨИ-дэд мэдэгдээгүй.


Гомдол барагдуулах тогтолцоо боловсруулах, нутгийн иргэд болон НӨИ-дэд мэдэгдэх.



Газар цэвэрлэгээ болон нөхөн олговрын үйл ажиллагааны мониторинг хэрэгжүүлэх.

Барилгын ажлын өмнөх газрын цэвэрлэгээний зөрүү болон арга хэмжээ
Газар ашиглалтын нөлөөлөл: Газар эзэмшлийн асуудлыг авч үзэх шаардлагагүй боловч албан бус
газар ашиглалтад үзүүлэх нөлөөлөл ЕСБХБ-ны ГШ5-тай нийцэхгүй байна:


ХАА-н зориулалттай газарт үзүүлэх нөлөөлөл бага хэмжээнд ч гэсэн төлөвлөгдөөгүй ба үүнийг
тухайн газар ашиглалттай холбогдуулан чиглэл дагуу газрын зураг авах болон шаардлагатай
тохиолдолд ойлгомжгүй хэсгүүдэд газар дээрх судалгаа хийх.



Хот суурин газарт сандал, хүүхдийн тоглоомын талбай зэрэг олон нийтийн зориулалттай
байгууламжууд нөлөөлөлд өртөхгүй гэсэн байталгаа.



Шинэ авто замын тохиргооны дагуу ашиглалтын явцад эд хөрөнгөд нэвтрэх боломжууд
хадгалагдсан байх баталгаа.

Барилга байгууламжид үзүүлэх нөлөөлөл: Нөлөөлөлд өртсөн эд хөрөнгийн жагсаалтыг өгсөн боловч
авто замын бүсийн газрын зураг болон кадастран зураг болон/эсвэл судалгаатай харьцуулсан зураг
байхгүй.
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Жагсаалтанд буй 58 эд хөрөнгийн газрын зургийг харьцуулсан зураг болон/эсвэл газар дээрх
судалгаагаар эдгээрээс өөр эд хөрөнгө нөлөөлөлөд өртөхгүй гэсэн баталгаажуулалт хийх.
Ялангуяа бие даасан барилга байгууламж, хөдөө талд байгаа гэрийг анхаарах хэрэгтэй.

Орлого болон/эсвэл амьжиргаанд үзүүлэх нөлөөлөл: Эдийн засгийн шилжилт хөдөлгөөний бүрэн
дүн шинжилгээ хийгдээгүй байна. Хэдийгээр лангуу эзэмшигчдэд бага хэмжээний тусламж үзүүлсэн ч
тэдний амьжиргааны түвшинд үзүүлэх бүрэн хэмжээний дүн шилжилгээ хийгдээгүй.


Лангуу эзэмшигчдийн ажилд үзүүлэх нөлөөллийн дүн шижилгээ болон энэхүү ГЧНШХХ-ний
олгогдсон эрхийн матрицад тодорхойлсоны дагуу нөхөн олговрыг тооцох.



Энэхүү ГЧНШХХ-ний эрхийн матрицанд суурилсан нөхөн олговрын багцыг шатахуун түгээх
станцуудад зориулан гаргах.



Тариалан эрхлэгчдэд ХАА болон үр тариа алдсанаас үүдсэн эдийн засгийн алдагдал учирсан
тохиолдолд үнэлгээ хийж, энэхүү ГЧНШХХ-ний эрхийн матрицад тодорхойлсон нөхөн олговрын
багц гаргах.



Ашиглалтын зураг төсөл бизнес болон эмзэг бүлгийн иргэдийн нэвтрэх боломжид нөлөөлөл
үзүүлэх тохиолдолд зохих үнэлгээг хийж, энэхүү ГЧНШХХ-ийн олгогдсон эрхийн матрицад
тодорхойлсон нөхөн олговрыг тооцох.



Бүх НӨИ-дэд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд; өндөр настан; эмэгтэйчүүд; хүүхэд; малчид гэсэн
эмзэг бүлгийн иргэдийн нэвтрэх боломжид өөрчлөлт орсоноос үүдсэн нөлөөллийг багтаасан
эмзэг байдлын үнэлэлт хийх. Бизнес эрхлэгчидэд бодит болон эдийн засгийн шилжилт
хөдөлгөөний (ялангуяа хүнсний ногооны лангуу эзэмшигчдийн ихэнх нь эмэгтэйчүүд байдаг)
үнэлэлт хийх.



Малчид нь эмзэг бүлэгт ордог тул тэдний амьжиргааны түвшинд дүн шинжилгээ хийн суурь
өгөгдөл болгон цуглуулсанаар Төслийн гүйцэтгэл болон/эсвэл цаашид гарч болзошгүй аливаа
нэхэмжлэлд үнэлгээ хийх боломжтой болох юм.

Барилыг ажлын явцын газар чөлөөлөлтийн шаардлага болон арга хэмжээ
Төслийн бүсэд шаардлагатай түр хугацааны газар ашиглалт нь, ялангуяа ажилчдын кэмпт зориулсан
газар нь бодит болон эдийн засгийн шилжилт хөдөлгөөн үүсгэх магадлалтай. Барилгын ажлын явцад
гэнэтийн хохирол учирч болзошгүй бөгөөд мөн л шилжилт хөдөлгөөн хийх шаардлагатай.
Түр хугацааны (эсвэл холбогдох урт хугацааны) талбайг тогтоосны дараа Гүйцэтгэгч нь дараах арга
хэмжээ авч хэрэгжүүлнэ. Үүнд:


Аливаа албадан нүүлгэн шилжүүлэлт эсвэл эдийн засгийн шилжилт хөдөлгөөн хийгдэхээс
сэргийлсэн байршил сонгох.



Энэ боломжгүй тохиолдолд, энэхүү ГЧНШХХ-д нийцсэн ГЧНШТ боловсруулах. Үүнд дараах
нөлөөлөлд үнэлэлт хийнэ:
o

Газар болон газар ашиглалтын түр хугацааны алдагдал. Тухайлбал, үр тариа,
бэлчээрийн газар.

o

Барилга байгууламж (бүх төрлийн) болон соёлын өвийн бодит шилжилт хөдөлгөөн эсвэл
хохирол.

o

Түр хугацааны болон өөрчлөгдсөн нэвтрэх боломж нь дараах эдийн засгийн шилжилт
хөдөлгөөн (орлого болон амьжиргааны эх үүсвэр алдагдах)үүсэх шалтгаан болно:
o

Нэвтрэх боломжийг хязгаарласнаар үйлчлүүлэгчдийн тоо буурч нутгийн бизнес
эрхлэгчдийн орлого болон/эсвэл цалин алдагадах;

o

Авто зам гаран бэлчээрийн газар болон/эсвэл худаг/усны эх үүсвэрт нэвтрэх
боломжийг хязгаарласнаар малчдын орлого болон/эсвэл амьжиргааны эх үүсвэр
алдагдах;

o

Лангуу болон/эсвэл бүтээгдэхүүнээ борлуулдаг авто замд нэвтрэх боломжийг
хязгаарласнаар авто зам дагуух худалдаачдын орлого болон цалин алдагдах;

o

Нэвтрэх боломжийг хязгаарласнаар авто зам дагуух ресторан болон шатахуун түгээх
станц зэрэг бусад бизнес эрхлэгчдийн орлого болон цалин алдагдах.
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6.

Газар чөлөөлөлт, Нөхөн олговор,
Амьжиргааг нөхөн сэргээх ажлын
хамрах хүрээ

6.1.

Танилцуулга

Энэхүү бүлэгт газар чөлөөлөлт, нөхөн олговор болон амьжиргааг нөхөн сэргээх ажлын хамрах хүрээг
ЕСБХБ-ны ГШ5-д нийлүүлэн тодорхойлно. МУ-ын хууль журам болон ЕСБХБ-ны ГШ5 хоорондын зөрүүг
шийдвэрлэхийн тулд ГЧНШХХ-ний энэ бүлэгт тодорхойлсон дараах алхмуудыг хэрэгжүүлэх
шаардлагатай. Үүнд:


Газар чөлөөлөлт, нөхөн олговор ба амьжиргааг нөхөн нөхөн сэргээх зарчмууд болон нөхөн
төлбөрийн хамрах хүрээг тодорхойлох;



Гол ухагдахуун;



Сонгогдох эрх болон эрхийн матрицийн хамрах хүрээ;



Үнэлгээний арга;



Амьжиргааг нөхөн сэргээх арга зам;



Эмзэг бүлгийн иргэдэд хүрэх арга зам;



Гомдол барагдуулах механизм; болон



Хяналт үнэлгээ.

6.2.

ГЧНШХХ-ний зарчим

ЕСБХБ-ны ГШ5-тай нийцэх Төслийн нөхөн олговор, нүүлгэн шилжүүлэлт болон амьжиргааг нөхөн
сэргээх үндсэн зарчмуудад:


Бодит болон эдийн засгийн шилжилт хөдөлгөөнөөс сэргийлэх эсвэл багасгахын тулд түр
хугацааны ажлын зураг төсөл/байршилд бусад хувилбар байгаа эсэхийг авч үзэх;



МУ-ын хууль дүрэм болон ЕСБХБ-ны ГШ5-ын дагуу нүүлгэн шилжүүлэлт болон нөхөн олговрыг
хэрэгжүүлэх;



Эдийн засгийн болон бодит шилжилт хөдөлгөөн шаардлагатай тохиолдолд нарийвчилсан
ГЧНШТ боловсруулахад бэлдэх;



НӨИ/өрхийн дэлгэрэнгүй нийгэм-эдийн засгийн судалгаа хийж, бүх нөлөөллийг тус тусад нь
үнэлж, суурь мэдээлэл бүрдүүлэн, тохирох нөхөн олговрын загвар гаргах;



Бодит болон эдийн засгийн шилжилт хөдөлгөөнд өртсөн бүх НӨИ-д нөхөн олговрын арга хэмжээ
хэрэгжүүлнэ;



НӨИ нь МАА, ХАА зэрэг газарт суурилсан амьжиргааны эх үүсвэртэй бол боломжтой тохиолдолд
газарт суурилсан нөхөн олговор олгохыг хичээх бөгөөд боломжгүй тохиолдолд амьжиргааг нөхөн
сэргээх нэмэлт арга хэмжээг авч үзнэ;



ГЧНШТ боловсруулах болон хэрэгжүүлэх бүхий л хугацаанд зөвлөх үйлчилгээг зохион байгуулж,
мэдээллийг НӨИ-д хүргэнэ.



Сонгогдох эрхийг тасалбар болгох өдрийн олон нийтэд мэдээлэх ба тасалбар болгох өдрөөс
хойш нөхөн олговрыг олгоно;



Шаардлагатай тохиолдолд газрын эд хөрөнгө/шинэчлэлийн үнэлгээг тусгайлан томилогдсон
үнэлээчдээр үнэлүүлнэ;



Нөлөөлөлд өртсөн бүх эд хөрөнгийн нөхөн олговор бүрэн хэмжээнд олгогдоно.



НӨИ-д амьжиргаагаа нөхөн сэргээхэд туслалцаа үзүүлнэ;
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Нийгэм-эдийн засгийн судалгаагаар тогтоогдсон эмзэг бүлгийн иргэдэд тусгай тусламж үзүүлнэ;



ГЧНШТ нь хүйсийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах бөгөөд бүх нөхөн олговор болон амьжиргааг
сэргээн болсгох арга хэмжээнүүд нь эрэгтэй, эмэгтэй иргэдэд тэгш олгогдоно;



Боломжтой тохиолдолд эд хөрөнгийг авахаас өмнө нөхөн олговор олгох, бодит болон эдийн
засгийн шилжилт хөдөлгөөн явагдахаас өмнө нөхөн олговор олгох дүрэм гаргах;



НӨИ нөхөн олговор, нүүлгэн шилжүүлэлттэй холбоотой гомдол, саналаа мэдүүлж хугацаандаа
хариу авч байх гомдлын тогтолцоог хэрэгжүүлэх; болон



Нөхөн олговор, нүүлгэн шилжүүлэлт, амьжиргааг сэргээн болсгох үйл явцын мониторингийг
тогтмол гүйцэтгэж байх.

6.3.

Гол ойлголтууд

Дараах гол ойлголтуудыг хэрэглэнэ. Үүнд:
Хүснэгт 6-1. Гол ойлголтууд
Нэр томъёо

Тайлбар

Нөхөн олговор

Олон төрлийн арга хэмжээнүүдийг торхойлоход ашигладаг бөгөөд Төслөөс үүдсэн
алдагдлын төрөл, зэрэг болон шинжээс хамаарч НӨИ-д үзүүлж буй бэлэн мөнгөний
болон бодит нөхөн олговор, нүүлгэн шилжүүлэлтийн зардал, сэргээн босголтын
тусламж, шилжилтийн тусламж, орлогын орлолт болон нүүлгэн шилжүүлэлт гэсэн
хэлбэртэй байна.

Сонгогдох, олгогдох
эрхийн тасалбар
болгох өдөр

Төслийн НӨИ-ийн хүн амын тооллого болон эд хөрөнгийн бүртгэл хийж дууссан өдөр.
Тасалбар болгох өдрийн дараа төслийн бүсэд байрлаж буй иргэд нөхөн олговор
болон/эсвэл нүүлгэн шилжүүлэлтэнд хамрагдах эрхгүй. Үүнтэй адилаар эд хөрөнгийн
бүртгэл хийж дууссаны дараа, эсвэл хэлэлцэн тохиролцсон өдрөөс хойш баригдсан үл
хөдлөх хөрөнгөд (барилга байгууламж, тариалан, жимсний мод, модон байшин) нөхөн
олговор олгохгүй.

Эдийн засгийн
шилжилт хөдөлгөөн

Төсөлтэй холбоотой газар чөлөөлөлт, эсвэл байгалийн нөөц баялагт нэвтрэх
боломжийг хязгаарласнаас үүдэн эд хөрөнгө эсвэл нөөц баялагаа алдах болон/эсвэл
эд хөрөнгө эсвэл нөөц баялагт нэвтрэх боломжоо алдсанаас орлогын эсвэл
амьжиргааны эх үүсвэрээ алдах. Иргэд эсвэл аж ахуйн нэгжүүд биет шилжилт
хөдөлгөөнд өртөөгүй хирнээ эдийн засгийн шилжилт хөдөлгөөнд нэрвэгддэг.

Сонгогдох эрх

Тасалбар болгох өдөр эд хөрөнгө нь төслийн нөлөөлөлд өртсөн болон өөрсдөө төслийн
нөлөөлөлд өртөж буй иргэн/иргэд. Сонгогдох эрх нь (а) газрын албан ёсны хуулийн эрх,
(б) газар болон эд хөрөнгийн уламжлалт нэхэмжлэл, (в) нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртсөн
иргэд байгаа газартаа хуулиар хүлээн зөвшөрөгдсөн эрх болон нэхэмжлэл байхгүй
эсэхээс үл хамаарна.

Туслалцаа олгох эрх

Эд хөрөнгөө алдсанаас нөхөн олговор авах эрх бүхий аливаа иргэн.

Газар чөлөөлөх

Эрх бүхий иргэн, өрх эсвэл нийгмийн бүлгийн өмчилсөн буй хөрөнгийг (газар болон
барилга байгууламж) чөлөөлөхийг нөхөн олговор олгох нөхцөлтэйгээр шаардах үйл
явц.

Суурьших газрын
иргэд

НӨИ-ийн шилжин суурьшиж байгаа газрын ойролцоо оршиж сууж байгаа иргэд.
Суурьших газрын иргэд нүүлгэн шилжүүлэлтийн нөлөөлөлд өртөж, шилжилт хөдөлгөөн
үүсэх магадлалтай.

Албадан нүүлгэн
шүлжүүлэлт

Нүүлгэн шилжүүлэлтийг албадлагын чанартай гэж үздэг учир нь НӨИ эсвэл нийгмийн
бүлэг шилжилт хөдөлгөөн үүсгэх газар чөлөөлөлтийг сэргүүцэх эрхгүй байдаг. Энэ нь
хуулийн дагуу газар эргүүлэн авах эсвэл газарт суурилсан бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх үед
болон хэлэлцээр амжилтгүй болсон тохиолдолд худалдан авагч газар эргүүлэн авах
эсвэл газар ашиглалтад хуулийн хориг тавих арга хэрэглэх үед тохиолддог.

Газар чөлөөлөлт

Газар чөлөөлөлтөд шууд эд хөрөнгийн худалдан авалт болон замын эзэмшил зурвас
газар зэрэгт нэвтрэх эрх авах багтана.

Газар чөлөөлөлт,
нүүлгэн
шилжүүлэлтийн
төлөвлөгөө (ГЧНШТ)

Бодит болон эдийн засгийн шилжилт хөдөлгөөний нөлөөллийн нөхөн олговор олгох
болон/эсвэл бууруулахын тулд боловсруулсан заагдсан хугацаатай үйл ажиллагааны
төлөвлөгөө юм. Энэхүү Төслийн хүрээнд энэ ойлголт нь барилгын өмнөх үе болон
барилгын ажлын газар чөлөөлөлт/шаардлагатай арга хэмжээнүүдэд хэрэглэгдэнэ.

Газар өмчлөгч

Газрыг эзэмших, захиран зарцуулах хууль ёсны эрх. Зөвхөн МУ-ын иргэн газар өмчлөх
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Тайлбар
эрхтэй. Өмчлөх эрхийг Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн дагуу
бүргтүүлнэ.

Газар эзэмших

Гэрээнд заасан ашиглалтын зориулалт, нөхцлийн дагуу газар эзэмших хууль ёсны эрх
бөгөөд газар эзэмших гэрээг дотоодын бүртгэлийн байгууллагад бүртгүүлнэ.

Амьжиргаа

Ур чадвар, эд хөрөнгө, үйл ажиллагааг бартаасан дор дурьдсан хэрэгслүүдээр
дамжуулан амьдрах. Үүнд:












Ажил хийн цалин авах
Аж ахуйн нэгж эсвэл бараа, бүтээгдэхүүн, гар урлал болон үйлчилгээгээр
дамжуулан орлого олох
Газар болон үл хөдлөх хөрөнгийн түрээсийн орлого
Ургац хураалт эсвэл мал үржүүлгээр дамжуулан орлого олох
Хамтын ургац хураалт (төрөл бүрийн хамтарсан тариалан) эсвэл малын
бүтээгдэхүүн
Хувиараа үйлдвэрлэсэн бараа эсвэл бүтээгдэхүүний солилцоо, бартер
Өөрөө хэргэлэж байсан бараа, бүтээгдэхүүн
Хувийн болон өрхийн хэрэгцээний хүнс, материал, шатахуун болон бараа эсвэл
байгалийн болон нийтлэг тархацтай байгалийн баялгийн арилжаа
Тэтгэвэр
Төрөл бүрийн төрөөс олгодог тэтгэмж (хүүхдийн, нэн ядуу)
Гэр бүл эсвэл садан төрлөөс гуйвуулга авах.

Бодит нүүлгэн
шилжүүлэлт

Төслийн газар чөлөөлөлт эсвэл цэвэрлэгээний үр дагавараар барилга байгууламжаа
алдах эсвэл нүүлгэн шилжүүлсэнээр НӨИ-ийг өөр байршилд нүүх.

Нөлөөлөлд өртсөн
өрх (НӨӨ)

Садан төрлийн холбооноос үл хамааран нэг эдийн засгийн нэгж болон үйл ажиллагаа
явуулж буй Төслийн үр дүнд газар чөлөөлөлт эсвэл цэвэрлэгээнд шууд өртсөн өрхийн
бүх гишүүд.

НӨИ (НӨИ)

Төсөл хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан барилга байгууламж, газар (орон сууц, ХАА болон
бэлчээрийн), нэг болон олон наст үр тариа, мод, эсвэл бусад үл хөдлөх хөрөнгөөс
бүхэлд нь буюу хэсэгчлэн, түр буюу удаан хугацаанд өмчлөх, ашиглах эрхээ алдах
эсвэл үр ашгийг нь хүртэх боломжоо алдсан аливаа иргэн.

Нүүлгэн шилжүүлэлт

Төслийн үр дүнд газар чөлөөлөлт эсвэл цэвэрлэгээнээс байр болон эд хөрөнгөө алдаж,
НӨИ өөр байршилд нүүх.

Орлуулах үнэ

Алдагдасан эд хөрөнгийн үнийг бүтнээр нь нөхөн олгохоор тооцох ба үүнд эд хөрөнгийн
зах зээлийн ханш болон төлбөр, хураамжийнн зардал орно. Нөхөн олговрын хэмжээг
тодорхойлохдоо элэгдэр хорогдлын зардал болон хаягдал материалын үнийг
оролцуулахгүй бөгөөд Төслөөс олох үр ашгийн үнийг мөн нөлөөлөлд өртсөн эд
хөрөнгийн үнээс хасахгүй.

Нүүлгэн
шилжүүлэлтийн
туслалцаа

Төслийн үр дүнд бодитоор нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртсөн иргэдэд үзүүлэх тусламж.
Тусламжид НӨИ-дэд нүүлгэн шийлжүүлэлтийн үеэр үзүүлэх тээвэр, хүнс, орогнох байр
болон нийгмийн хаамжийн үйлчилгээнүүд орно. Тусламжийн хүрээнд мөн нүүлгэн
шилжүүлэлтээс үүсэн аливаа таагүй байдалд нөхөн олговор болгон бэлэн мөнгө олгох
болон нүүх зардал болон ажиллааггүй өдрийн төлбөр зэрэг шинэ байршилд нүүх
шилжилтийн зардал орно.

Оролцогч тал

Төслийн хүрээнд сонирхож болон нөлөөлөлд өртөх магадлалтай эсвэл Төсөлд нөлөө
үзүүлэх боломжтой иргэн, иргэд, бүлэг, байгууллага болон нэгдэл.

Албан ёсны
зөвшөөрөлгүй газар
эзэмшигч/хууль
бусаар газар
ашиглагч

Ашиглаж буй газар болон барилга байгууламжийн албан ёсны хуулийн эрхгүй этгээд.

Оршин суугч

Өөр хүний өмчийн газар болон/эсвэл эд хөрөнгөд ихэвчлэн түрээчийн төлбөр төлөн
эзэнтэй нь байгуулсан гэрээний дагуу суурьшиж байгаа иргэн.

Эмзэг бүлэг

Эмзэг бүлгийн иргэн гэдэгт Жендерийн хандлага, бэлгийн чиг баримжаа, шашин, үндэс
угсаа, угсаа гара, нас, хөгжлийн бэрхшээл, эдийн засгийн сул тал эсвэл нийгмийн байр
суурь хамруулах ба бусдаас илүүтэйгээр төслийн сөрөг нөлөөлөлд өртөх, төслийн үр
ашгийг хүртэх болон нэхэмжлэх чадвар боломжоор дутмаг байх нь бий. Эмзэг бүлгийн
иргэн болон/эсвэл иргэдэд амьжиргааны баталгаат түвшнээс доогуур орлоготой,
газаргүй, өндөр настан, өрх толгойлсон хүүхэдтэй эмэгтэйчүүд, дүрвэгсэд, дотоодын
шилжилт хөдөлгөөнд өртсөн иргэд, үндэстний цөөнх байгалийн баялагт суурилсан
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Тайлбар
бүлэг эсвэл бусад дотоодыг хууль болон/эсвэл олон улсын хуулиар хамгаалагдаагүй
шилжилт хөдөлгөөнд өртсөн иргэд мөн оролцуулж болно.
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6.5.

Сонгогдох эрхийн шалгуур үзүүлэлт

ГШ5-д зааснаар, сонгогдох эрхийг тодорхойлох зорилго нь Төслийн хүрээнд газар чөлөөлөлт болон
цэвэрлэгээнээс үүдэн шилжилт хөдөлгөөн хийгдэх болон алдагдал хүлээсэн хувь хүн, өрх болон аж
ахуйн нэгжийг бүрэн тогтоох, тэдний амьжиргааг нөхөн сэргээх, эсвэл шилжилт хөдөлгөөний өмнөх үед
аваачихын тулд үзүүлж буй хохирол барагдуулах тохиромжтой нөхөн олговор болон/эсвэл туслалцаа
хүртэж байгааг баталгаажуулахад оршино.
ЕСБХБ-аас шилжилт хөдөлгөөнд өртсөн иргэнийг:
(i)

Албан ёсны хуулийн газрын эрхтэй (дотоодын хуулиар хүлээн зөвшөөрөгдсөн уламжлалт
болон заншлын эрх);

(ii)

Хүн амын тооллого хийн үеп газрын албан ёсны хуулийн эрх байхгүй ч дотоодын хуулиар
хүлээн зөвшөөрөгдсөн газар эзэмших нэхэмжлэлтэй; эсвэл

(iii)

Суурьшиж байгаа газрын ямар нэгэн эрхгүй.

Төслийн хувьд бүх НӨИ нь байр суурь, албан тушаал, албан ёсны хуулийн эрхтэй эсэх, эзэмших эрхгүй
эсвэл хууль бус оршин сууж байгаагаас үл хамааран тасалбар болгох өдрийн өмнө (эсвэл одоо байгаа
практкт үндслэн, нутгийн захиргаатай урьдчилан тохиролцсон өдөр) Төслийн бүсэд оршин сууж байсан
бол ямар нэгэн сонгогдох эрхтэй болно.
Сонгогдох эрх дараах НӨИ-д хамааралтай. Үүнд:


Төслийн үр дүнд хуулиар олгогдсон эрхээс үл хамааран урт хугацаанд газраа алдах газар
өмчлөгч, ашиглагч



Төслийн дүнд хуулиар олгогдсон эрхээс үл хамааран түр хугацаанд газраа алдах газар өмчлөгч,
ашиглагч



Өмчийн статусаас үл хамааран барилга байгууламж өмчлөгч, ашиглагч



Үр тарианы эзэд (газар өмчлөлийн статусаас үл хамааран бүр үр тариа)



Төслийн үр дүнд газар эсвэл эд хөрөнгөд нэьтрэх боломжоо түр болон урт хугацаанд алдах
газар эсвэл эд хөрөнгө өмчлөгч, ашиглагч



Бизнес эрхлэгчид



Ажилтан ажилчид



Нутгийн иргэд



Эмзэг бүлгийн иргэн эсвэл иргэд



Төслийн энэ үе шатанд алдагдлын хэмжээг тодорхойлох эсвэл тооцох боломжгүй иргэд эсвэл аж
ахуйн нэгж

Зарим тохиолдолд НӨИ нь хэд хэд төрөлд зэрэг багтах явдал гардаг. Тухайлбал газар болон барилга
байгууламжаа алдах, бүх газар болон бүх барилга байгууламжаа алдах эсвэл бүх газраа алдах ч
барилга байгууламжаа алдахгүй байх г.м.

6.6.

Тасалбар болгох өдөр

Тасалбар болгох өдөр нь нөлөөлөлд өртсөн бүс дэх бүх эд хөрөнгийг нэхэмжлэх өдөр юм. Сонгогдох
эрхийн тасалбар болгох өдөр гэдэгт ерөнхийдөө аль нэг талбайд хүн амын тооллого болон нийгэм-эдийн
засгийн судалгаа хийж дууссан өдрийг оруулдаг. Бүх НӨИ-дэд тасалбар болгох өдрийн талаар мэдээлэл
хүргэсэн байх ба олон нийтийн зөвлөлдөх уулзалт/тусгай бүлгийн уулзалт, судалгааны явцад эсвэл
судалгааны үеэр байхгүй байсан иргэдэд утсаар мэдэгдэх. Тасалбар болгох өдрөөс хойш аливаа нөхөн
олговор олгогдохгүй.

6.7.

Нөхөн олговрын хэлбэр

Нөхөн олговор нь бэлэн мөнгөөр, биет болон/эсвэл тусламж хэлбэрээр олгогдоно (Хүснэгт 6-2). Ихэнх
тохиолдолд иргэн эсвэл өрхийн тэргүүн нөхөн олговрын төрлийг сонгодог ч бэлэн мөнгөний нөхөн
олговрын оронд ЕСБХБ-ны ГШ5-д нийцсэн биет нөхөн олговрыг авахын чухал болон ашигтай талыг
ойлгуулахыг хичээх болно.
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Хүснэгт 6-2. Нөхөн олговрын хэлбэр
Бэлэн мөнгөөр төлөх

Ам.доллараар бодогдон ханшийг инфляцид нийцүүлэх нөхөн олговор.

Шууд нөхөн олговор

Газар, байшин, бусад барилга, барилгын материал, үр, ХАА-н туслах бүтээгдэхүүн
болон тоног төхөөрөжид шаардлагатай зээл гэх мэт нөхөн олговрын хэлбэрүүд байна.

Туслалцаа

Нүүх зардал, тээврийн туслалцаа, ажлын байр, сургалт болон зөвлөх үйлчилгээ

6.8.

Эрхийн матриц

Олгогдсон эрхийг тодорхойлох нь Төсөл болон түүний НӨИ Төслийн хэрэгжилтийн явцад хэн ямар
төрлийн нөхөн олговор, туслалцаа авах талаар мэдээлэлтэй байх явдал юм. Энэ төслийг газрын
цэвэрлэгээ, газар чөлөөлөлт (хамааралтай бол), нөхөн олговрыг тооцож, тохиромжтой нөхөн олговор,
туслалцааны багц гаргахад чухал үүрэгтэй. Гол зорилго нь НӨИ-ийн хохирлыг барагдуулах, амьжиргаа
болон амьдралын түвшинг сэргээн болсгох, эсвэл шилжилт хөдөлгөөнөөс өмнөх үетэй нь тэнцүүлэх,
шилжилт хөдөлгөөнөөс үүдэн амьжиргааны түвшин доройтохгүй бахйд анхаарах юм.
Хүснэгт 6-3-т хамрах хүрээний сонгогдох болон олгогдсон эрхийн матрицийг харуулав. Энэхүү матриц нь
Төслийн байж болох бүхий л сонгогдох болон олгогдсон эрхийн төрлийг хамруулсан ба 5 дугаар бүлэгт
дурьдсан Төслийн нөлөөллийн сонгогдох эрхийг нэн тэргүүнд авч үзсэн. Удаах нь нөлөөлөлд өртөж
болзошгүй (нүүлгэн шилжүүлэлт г.м.) болон цаашид үүсч болзошгүй үр дагаварын нэмэлт сонгогдох
болон олгогдсон эрхийг хамрууллаа.
I болон II үе шатны Төслийн НӨИ-дийг тодорхойлох ажил ЗТХЯ/ТХН-ээс нэг дор гүйцэтгэсэн бөгөөд
эдгээр НӨИ-дэд зөвхөн нэг нөхөн олговрын багц олгогдох юм. I болон II үе шатны бүх болон аль нэг
нөлөөллөөр нэг л нөхөн олговрын багц авах ба НӨИ нь “АХБ”-ны ажлын багц болон “ЕСБХБ”-ны ажлын
багц гэж тусдаа авахгүйг анхаарах хэрэгтэй.
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Хүснэгт 6-3. Сонгогдох болон олгогдсон эрхийн матриц
Шилжилт
хөдөлгөөн/алдагдлын
төрөл

Нөлөөллийн эх
үүсвэр

Сонгогдох
нөхцөл

Нөхөн олговор олгогдох эрх

Өмчлөгч

Нүүлгэн шилжүүлэлтэд үнэ төлбөргүй туслах эсвэл өмчлөгчтэй тохиролцон элэгдэл хорогдол болон бусад
хасалтгүй, зах зээлийн ханшаар тооцсон нөхөн олговор олгох.

ТӨСЛИЙН ОЛГОГДСОН ЭРХ
Барилга байгууламж
(орон сууц/
арилжааны
зориулалтаас бусад)
буюу зарын самбар,
ХАА-н зориулалттай
барилга зэргийн
хохирол/шилжилт
хөдөлгөөн

Барилга
байгууламжийг
өөрчлөх,
гэмтээх, нүүлгэн
шилжүүлэх эсвэл
бүрэн алдах

Нүүлгэн шилжүүлэлт хийх боломжгүй тохиолдолд:
Барилга байгууламжийн нөхөн олговорт элэгдэл хорогдлын болон төлбөр хураамжийн зардал хасаагүй бүрэн
хэмжээгээр тооцсон бэлэн мөнгөний нөхөн олговор.
Барилга байгууламж чөлөөлөх мэдэгдэх хуудсыг 6 сарын өмнө болон 3 сараас доошгүй хугацааны өмнө
хүргүүлнэ.
Албан ёсны
ашиглагч

Нүүлгэн шилжүүлэлтэд үнэ төлбөргүй туслах эсвэл өмчлөгчтэй тохиролцон элэгдэл хорогдол болон бусад
хасалтгүй, зах зээлийн ханшаар тооцсон нөхөн олговор олгох.
Нүүлгэн шилжүүлэлт хийх боломжгүй тохиолдолд:
Барилга байгууламжийн нөхөн олговорт элэгдэл хорогдлын болон төлбөр хураамжийн зардал хасаагүй бүрэн
хэмжээгээр тооцсон бэлэн мөнгөний нөхөн олговор
Барилга байгууламж чөлөөлөх мэдэгдэх хуудсыг 6 сарын өмнө болон 3 сараас доошгүй хугацааны өмнө
хүргүүлнэ.

Бизнес эрхлэх байр
(худалдаа/аж
үйлдвэрийн
зориулалттай
барилга байгууламж)
алдах

Бизнесийн
барилга
байгууламжийн
урт хугацааны
бодит шилжилт
хөдөлгөөн
(дэлгүүр, албан
газар)

Барилга
байгууламжийн
албан бус
ашиглагч

Шинэ барилга байгууламж олох хүртэлх 3 сарын амьжиргааны доод түвшинтэй тэнцэх хэмжээний нэг удаагийн
шилжилт хөдөлгөөний мөнгөн нөхөн олговор.

Өмчлөгч

Барилга байгууламж чөлөөлөх мэдэгдэх хуудсыг 6 сарын өмнө болон 3 сараас доошгүй хугацааны өмнө
хүргүүлнэ.

Барилга байгууламж чөлөөлөл тухай мэдэгдэх хуудас 3 сарын өмнө ба 2 сараас доошгүй хугацаанд хүргүүлнэ.

Нүүлгэн шилжүүлэлтэд үнэ төлбөргүй туслалцаа үзүүлэх эсвэл нүүх зардалд мөнгөн хэлбэрээр нөхөн олговор
олгох (зах зээлийн ханшаар тооцсон тээврийн зардал).
Болон
Ижил эсвэл илүү үнэ бүхий бизнес эрхлэх зориулалттай эд хөрөнгө.
Эсвэл:
Нүүлгэн шилжүүлэлтийн зардлыг бүрэн тооцсон бэлэн мөнгөний нөхөн олговор.
Түрээслэгч

Барилга байгууламж чөлөөлөх мэдэгдэх хуудсыг 6 сарын өмнө болон 3 сараас доошгүй хугацааны өмнө
хүргүүлнэ.
Нүүлгэн шилжүүлэлтэд үнэ төлбөргүй туслалцаа үзүүлэх эсвэл нүүх зардалд мөнгөн хэлбэрээр нөхөн олговор
олгох (зах зээлийн ханшаар тооцсон тээврийн зардал).
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Шилжилт
хөдөлгөөн/алдагдлын
төрөл

Нөлөөллийн эх
үүсвэр

Сонгогдох
нөхцөл

Нөхөн олговор олгогдох эрх

Болон:
Боломжтой тохиолдолд орлуулах түрээсийн байр.
Эсвэл:
Шинэ түрээсийн (3 сар) болон бүх төлбөр, хураамжийн зардлыг тооцсон бүрэн хэмжээний бэлэн мөнгөний нөхөн
олговор.
Бизнесийн
барилга
байгууламжийн
богино
хугацааны бодит
шилжилт
хөдөлгөөн
(дэлгүүр, албан
газар)

Өмчлөгч

Соёлын болон
археалогийн өв
дурсгалыг
өөрчлөх,
гэмтээх, нүүлгэн
шилжүүлэх,
алдах

Өмчлөгч

Барилга
байгууламжийн түр
хугацааны гэмтэл:
худаг гэх мэт.

Барилгын ажлын
явцад нүүлгэн
шилжүүлэх эсвэл
гэмтээх

Өмчлөгч

Эх үүсвэр/эд хөрөнгийг өмчлөгчтэй хэлэлцэн нөхөн сэргээх, хэвийн ажиллагаанд оруулах.

Ашиглагч
(оршин суугч)

Дээр дурьдсанаар

Албан бус
ашиглагч
(ашиглах
албан ёсны
хуулийн
эрхгүй)

Дээр дурьдсанаар

Газар болон нэвтрэх
боломж урт

Газрын
хэсэгчилсэн

Өмчлөлгч
(эзэмшигч)

Алба ёсны хуулийн эрхтэй бол чөлөөлөх мэдэгдэх хуудсыг 6 сарын өмнө болон 3 сараас доошгүй хугацааны өмнө
хүргүүлнэ.

Соёлын өвийн урт
хугацааны шилжилт
хөдөлгөөн

Түрээслэгч

Барилга байгууламж чөлөөлөх мэдэгдэх хуудсыг 6 сарын өмнө болон 3 сараас доошгүй хугацааны өмнө
хүргүүлнэ.
Эсвэл:
Түр шилжилт хөдөлгөөний үеэр бизнес эрхлэх түр байршил санал болгох ба зах зээлийн ханшаар тооцон түр
нүүлгэн шилжүүлэлтийн зардлыг олгох.
Эсвэл:
Бизнес зогссон өдрийн тоогоор амьжиргааны доод түвшинтэй тэнцэх хэмжээний олговор олгох.
Алдагдал эсвэл гэмтэл учруулахаас сэргийлэх, тухайлбал, шаарлагатай хэсэгт нэвтрэх боломж олгон
хамгаалалтын тор татах.
Нөхцөл тус бүрээр өмчлөгчтэй тохирох.

Нутгийн иргэд

Алдагдал эсвэл гэмтэл учруулахаас сэргийлэх, тухайлбал, шаарлагатай хэсэгт нэвтрэх боломж олгон
хамгаалалтын тор татах..
Засгийн газар, нутгийн зан үйл, зан заншил, уламжлалыг дагах.
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Шилжилт
хөдөлгөөн/алдагдлын
төрөл

Нөлөөллийн эх
үүсвэр

хугацаанд алдагдах

алдагдал (бүрэн
алдагдлыг
амьжиргаа
хэсгээс харна уу)

Сонгогдох
нөхцөл

Нөхөн олговор олгогдох эрх

Эсвэл:
Тусад нь үнэ тохирч НӨИ сайн дураар эд хөрөнгөө худалдах6
Эсвэл:
Ижил хэмжээний газар олгох
Эсвэл:
Бүрэн хэмжээний бэлэн мөнгөний нөхөн олговор (газрыг нөхөн сэргээхтэй хоолбоотой зах зээлийн ханшаар,
төлбөр, хураамжийн зардлыг оролцуулна).
Алба ёсны
ашиглагч
(лицензи)

Зан заншлын болон бусад хүлээн зөвшөөрөгдсөн эрхийн дагуух газарт газар чөлөөлөх мэдэгдэх хуудсыг 6 сарын
өмнө болон 3 сараас доошгүй хугацааны өмнө хүргүүлнэ:
Шинэ ижил хэмжээний газраар орлуулна
Эсвэл:
Бүрэн хэмжээний бэлэн мөнгөний нөхөн олговор (газрыг нөхөн сэргээхтэй холбоотой зах зээлийн ханшаар,
төлбөр, хураамжийн зардлыг оролцуулна).
Оршин суугчид:
Газар чөлөөлөх мэдэгдэх хуудсыг 6 сарын өмнө эсвэл 3 сараас доошгүй хугацааны өмнө хүргүүлж, оршин
суугчдад өөр байршил олох боломж олгох. Орлуулах газрыг тодорхйолоход туслалцаа шаардлагатай бол
тусламж үзүүлэх.
Эсвэл:
Тохирсон орлуулах газар олдохгүй бол эсвэл урьдчилан мэдэгдэлгүй газар чөлөөлөх шаардлагатай тохиолдолд
амьжиргааны доод түвшинтэй тэнцэх хэмжээний 3 сарын нэг удаагийн тэтгэмж олгоно. Энэ зөвхөн НӨИ нь өөр
оршин суух байр/газар байхгүй тохиолдолд олгогдоно.

Албан бус
ашиглагч
(малчид,албан
ёсны хуулийн
эрхгүй этгээд)

Мэдэгдэх хуудсыг 6 сарын өмнө эсвэл 3 сараас доошгүй хугацааны өмнө хүргүүлнэ.
Орлуулах газар тодорхойлох шаардлагатай бол дэмжлэг үзүүлэх.
Амьжиргааны доод түвшинтэй тэнцэх хэмжээний 3 сарын нэг удаагийн тэтгэмж олгоно. Энэ зөвхөн НӨИ нь өөр
оршин суух байр/газар байхгүй тохиолдолд олгогдоно.

6

Нөлөөлөлд өртсөн өрх сайн дурын үндсэн дээр өөрийн үл хөдлөх хөрөнгө, эд хөрөнгийг худалдахын тулд “сайн дурын худалдагч/сайн дурын худалдан авагч”-тай газар
чөлөөлөлт үүсэх ба Үйлчлүүлэгч нь албадан чөлөөлөлт хийх ёсгүй бөгөөд дараах нөхцөлийг харгалзана: (i) борлуулалтаас орж ирсэн орлогын газрын худалдаа болон бусад
боломжуудад хөрөнгө оруулалт хийх боломжтой, (ii) худалдагч нь мэдээлэлтэй байсаны үндсэн дээр худалдах зөвшөөрөл олгосон, (iii) худалдагч нь зах зээлийн үнэд
үндэслэн шударга нөхөн олговор хүртсэн. Энэ зарчмууд нь эд хөрөнгийн шударга гүйлгээ хийгдсэнийг баталгуужал зорилгоор газар нэгтгэгч, газрын наймаа эрхлэгчид
зэрэгт мөн хамааралтай.
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Шилжилт
хөдөлгөөн/алдагдлын
төрөл

Нөлөөллийн эх
үүсвэр

Сонгогдох
нөхцөл

Нөхөн олговор олгогдох эрх

Түр хугацаанд газраа
алдах (зөвхөн
барилгын ажилд
хамаарна)

Барилгын ажлын
явцад түр
хугацаанд газар
ашиглахаас
шалтгаалсан

Өмчлөгч
(эзэмшигч)

Нөлөөллийн үеэрх тухайн газрын түр хугацааны нөлөөллийн бүтээмжийн (эдийн засгийн) үнийг нөхөн олгоно
(саад учруулсан өдөрт үржүүлнэ).
Ашиглалтын дараа газрыг нөхөн сэргээж, нөлөөллийн өмнөх үеийн бүтээмжит хэлбэрт оруулан хүлээлгэн өгнө.

Албан ёсны
ашиглагч

Дээр дурьдсанчлан

Албан бус
ашиглагч

Дээр дурьдсанчлан

Газар, таатай орчин,
нөөц баялагт нэвтрэх
боломжоо түр алдсан

Нийгмийн бүлэг,
өрх, малчид

Бүх НӨИ

Барилгын ажлын үеэр нэвтрэх боломжийг нээлттэй байлгана. Барилгын ажлын дараа нэвтрэх боломжийг сэргээн
босгоно.

Үр тариа/үр өгөөжтэй
мод ургамал алдсан

Үр тариаг урт
хугацаанд алдах

Газар
эзмшлийн
статусаас үл
хамааран үр
тарианы эзэн

Үр тариаг орлуулах үнээр нөхөн олговор олгоно. Үүнд боломжит ургац хураалтаас олох ашгийн зах зээлийн
ханшаар тооцсон нийт үнэ болон бусад нүүлгэн шилжүүлэлт, үр тариаг дахин тарих зэрэг төлбөр, хураамжийн
зардал.
Үр өгөөжтэй ургамлын хувьд, модны төрөл, нас, бүтээмжийн үнэлгээг зах зээлийн ханшаар тооцсон бэлэн
мөнгөний нөхөн олговор (боломжит гарах гарцыг ижил төрлийн гарцтай тухайн мод ургуулахад шаардагдах
жилийн тоод үржүүлсэн үнэ).
Газар чөлөөлөлх мэдэгдэх хуудсыг 6 сарын өмнө эсвэл 3 сараас доошгүй хугацааны өмнө хүргүүлэх.

Бизнесийн орлого
алдагдсан (албан
эсвэл албан бус
бизнес)

Барилгын ажил
эсвэл
ашиглалтын
явцад бизнесийн
орлого алдагдах

Бүх төрлийн
бизнес эрхлэгч

Шилжилтийн үеийн туршид эсвэл өөр байршилд бизнесээ эхлүүлэх хүртэлх орлогын алдагдлын бэлэн мөнгөний
нөхөн олговор.

Бизнесийн
орлого түр
хугацаанд
алдагдах

Бүх төрлийн
бизнес эрхлэгч

Бизнес зогссон саруудын бизнесийн цэвэр ашгийн бэлэн мөнгөний нөхөн олговор. Үнэлгээг татварын мэдүүлэгт
үндслэн тооцно. Байхгүй тохиолдолд бизнес зогссон саруудад амьжиргааны доод түвшинтэй тэнцэх хэмжээний
тэтгэмж олгох.

Ажил эрхлэлт

Бүх төрлийн
ажил эрхлэлт
алдагдах

Бүх НӨИ

3 сарын үндсэн цалинтай тэнцэх хэмжээний бэлэн мөнгөний нөхөн олговор, хэрэв татварын мэдүүлэг өгөөгүй бол
3 сарын амьжиргааны доод түвшинтэй тэнцэх хэмжээний нэг удаагийн тэтгэмж.

Эмзэг бүлгийн НӨИ

Амьжиргааны эх
үүсвэр, газар,
барилга
байгууламж урт
хугацаанд

Бүх эмзэг
бүлгийн НӨИ

Дээр дурьдсан олгогдсон эрхээс гадна эмзэг бүлгийн НӨИ нэмэлт тусламж, туслалцаа авах бөгөөд нөхцөл тус
бүрээр үнэлж шийлвэрлэнэ.
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Шилжилт
хөдөлгөөн/алдагдлын
төрөл

Нөлөөллийн эх
үүсвэр

Сонгогдох
нөхцөл

Нөхөн олговор олгогдох эрх

алдагдах
Түр хугацаанд
саад учруулах
Амьжиргааны эх
үүсвэр алдагдах

НӨИ орлого
эсвэл газрын 20оос дээш хувийг
алдах

Бүх эмзэг
бүлгийн НӨИ

Эмзэг бүлгийн НӨИ нэмэлт тусламж, туслалцаа авах бөгөөд нөхцөл тус бүрээр үнэлж шийлвэрлэнэ.

Амьжиргааг нөхөн сэргээх туслалцаа нөхцөл тус бүрээр шийдэгдэх ба дараах арга хэмжээ орох магадлалтай.
Үүнд:

Сонгогдох
эрхтэй бүх
НӨИ







Машин механизм, тоног төхөөрөмжөөр хангах
Ур чадварын сургалтанд хамруулах
Ажлын байрны нээлттэй байдал
Хувийн бичиг баримтаар хангах
Жижиг зээлээр хангах

НЭМЭЛТ / ТООЦООЛООГҮЙ ОЛГОГДСОН ЭРХ
Орон сууцны
барилгын урт болон
богино хугацааны
алдагдал/ шилжилт
хөдөлгөөн

Барилга
байгууламжийн
өөрчлөлт,
гэмтэл, нүүлгэн
шилжүүлэлт
эсвэл бүрэн
алдагдал

Өмчлөгч

Барилга байгууламжийг чөлөөлөх мэдэгдэх хуудсыг боломжтой тохиолдолд 3 сарын өмнө эсвэл 2 сараас доошгүй
хугацааны өмнө хүргүүлэх.
Нүүлгэн шилжүүлэлтэд үнэ төлбөргүй туслалцаа үзүүлэх, эсвэл нүүх зардлын бэлэн мөнгөний нөхөн олговор (зах
зэлийн ханшаар тооцсон тээврийн зардал).
Эсвэл:
Алдагдах барилгатай ижил түвшний эсвэл түүнээс илүү үнэ бүхий орлуулах байраар хангах.
Эсвэл
Барилга байгууламжийн алдагдлын бүрэн үнийг оруулсан, элэгдэл хорогдол болон төлбөр, хураамжийн зардлыг
оруулсан бэлэн мөнгөний нөхөн олговор.

Албан ёсны
ашиглагч

НӨИ нь өөр оршин суух байргүй тохиолдолд оршин суугчдад зах зээлийн хашаар тооцсон 3 сарын түрээстэй
тэнцэх хэмжээний түрээсийн нөхөн олговор олгох.
Болон
Нүүлгэн шилжүүлэлтэд үнэ төлбөргүй туслалцаа үзүүлэх, эсвэл нүүх зардлын бэлэн мөнгөний нөхөн олговор (зах
зэлийн ханшаар тооцсон тээврийн зардал).
Барилга байгууламжийг чөлөөлөх мэдэгдэх хуудсыг 6 сарын өмнө эсвэл 3 сараас доошгүй хугацааны өмнө
хүргүүлэх.

Албан бус
ашиглагч

НӨИ нь оршин өөр байргүй тохиолдолд оршин суугчдад зах зээлийн хашаар тооцсон 3 сарын түрээстэй тэнцэх
хэмжээний түрээсийн нөхөн олговор олгох.
Болон
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Шилжилт
хөдөлгөөн/алдагдлын
төрөл

Нөлөөллийн эх
үүсвэр

Сонгогдох
нөхцөл

Нөхөн олговор олгогдох эрх

Нүүлгэн шилжүүлэлтэд үнэ төлбөргүй туслалцаа үзүүлэх, эсвэл нүүх зардлын бэлэн мөнгөний нөхөн олговор (зах
зэлийн ханшаар тооцсон тээврийн зардал).
Барилга байгууламжийг чөлөөлөх мэдэгдэх хуудсыг 6 сарын өмнө эсвэл 3 сараас доошгүй хугацааны өмнө
хүргүүлэх.
Барилгын ажлын явц
дах тооцоолоогүй
нөлөөллүүд

Барилгын ажлын
явцад үл хөдлөх
хөрөнгө, эд
хөрөнгөд үзүүлэх
нөлөөлөл

Бүх НӨИ

Үүссэн нөлөөллийг дээр дурьдсан нөхцлүүд болон ЕСБХБ-ны ГШ5-тай нийцүүлэн тодорхойлж, үнэлгээ хийн
холбогдох нөхөн олговрыг олгоно.
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6.9.

Үнэлгээ

Хүснэгт 6-3-т заасан олгогдсон эрхийн матрицад тодорхойлсон нөхөн олговрын төрөлд үндэслэн дараах
үнэлгээний аргыг ашиглана. Эдгээрийг хэрэгжүүлэх шаардлага гарахгүй байх магадлалтай ч барилгын
ажилтай холбоотой газар шаардагдах гэх мэт тохиолдол үүсэхэд шаардагдана.
ГЧНШТ хэрэгжүүлж буй байгууллага нь үнэлгээний аргыг нарийвчлан боловсруулах шаардлагатай
бөгөөд зарим тохиолдолд бүртгэлтэй мэргэжлийн үнэлээчийг оролцуулна. Дор барилга байгууламж,
газар, үр тариа, соёлын өв, орлогын алдагдал, болоод тусламжийн тэтгэмж, эмзэг бүлэг болон
амьжиргааг сэргээн болсгох асуудлуудыг авч үзнэ.

6.9.1.

Барилга байгууламж

Бүх тохиолдолд барилга байгууламжийг чөлөөлөлөх мэдэгдэх хуудсыг нүүлгэн шилжүүлэлт/алдагдлаас
3 сарын өмнө эсвэл 2 сараас доошгүй хугацааны өмнө хүргүүлэхээр заасан.
Барилга байгууламж (орон сууцны бус/бизнесийн)
Боломжтой тохиолдолд барилга байгууламжийг нүүлгэн шилжүүлнэ, эсвэл:


ГЧНШТ
хэрэгжүүлж
буй
байгууллагаас
үзүүлж
буй
тусламжийн
хүрээнд
үнэ
төлбөргүйгээрбарилга байгууламжийн тээвэрлэлт зэргийг гүйцэтгэх. Шаардлагатай тусламжийг
нөхцөл тус бүрээр шийдвэрлэнэ.



Тусламж шаардлагагүй бөгөөд зах зээлийн ханшаар тооцсон тээвэрлэлтийн зардлын бэлэн
мөнгөний нөхөн олговор, үүнд тээвэрлэгч хөлслөх зардал орох ба өмчлөгч өөрөө нүүлгэн
шилжүүлнэ. Үүнийг нөхцөл тус бүрт хэлэлцэн тохирно.

Нүүлгэн шилжүүлэлт хийх боломжгүй тохиолдолд элэгдэл хорогдол болон төлбөр, хураамжийн зардлыг
оролцуулсан барилга байгууламжийн орлуулсан үнийн дүнгийн бэлэн мөнгөний нөхөн олговор олгох.
Орлуулах үнэд тухайн нөлөөлөлд өртсөн барилга байгууламжийг өмнө байсантай ижил түвшинд эсвэл
илүү чанартай түвшинд дахин барихад шаардагдах материалын зах зээлийн үнэ бөгөөд холбогдох
талбай чөлөөлөлт болон бэлтгэл ажлын зардал нэмэгдэнэ. Барилгын талбайд материал тээвэрлэх,
ажлын хөлс, барилгын ажлын хөлс, бүртгэлийн зардал, гүйлгээний татвар бүгд үнэд шинэгэсэн байна.
Үнийг эд хөрөнгийг шилжүүлэх үеийн ханшаар тооцох ба тооцоогүй тохиолдолд зардал тооцох явцад
инфляцийг харгалзаж үзнэ.
Шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт олгогдсон эрх:
Орон сууцны болон бизнесийн барилга байгууламж
Өмчлөгчтэй харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр орлуулах барига байгууламж эсвэл орлуулах үнээр
бэлэн мөнгөний нөхөн олговор олгох.
Орон сууцны барилгын хувьд орлуулах барилга дараах шаардлагыг аль болох хангасан байна. Үүнд:


Байшин, барилга байрлаж байгаа газар нь ижил хэмжээтэй байна;



Байшин нь хэмжээ, стандарт, хангамжийн хэрэгслүүдийн хувьд ижил байна; болон



Байшингууд нь хоорондоо зохистой зайнд байрлах ба амьжиргааны түвшний өнцгөөс авч үзвэл
ойролцоо нөхцөлтэй байна (ажлын байр эсвэл ХАА-д нэвтрэх боломж).

Бизнесийн зориулалттай барилга байгууламжийн хувьд орлуулах барилгааар хангасан тохиолдолд
дараах шаардлагыг аль болох хангасан байна:


Барилга байгууламж байрлаж байгаа газар нь ижил хэмжээтэй байна;



Үл хөдлөх хөрөнгө нь өмнөхтэй ижил түвшний эсвэл илүү чанартай байх;



Зохистой зайнд байрлах ба амьжиргааны түвшний өнцгөөс авч үзвэл ойролцоо нөхцөлтэй байна.

Хэрэв өмчлөгч нь орлуулах барилга бус бэлэн мөнгөний нөхөн олговор авахыг хүсэх, эсвэл тухайн
газарт тохиромжтой барилга байгууламж олдохгүй тохиолдолд орон сууцны эсвэл бизнесийн чиглэлийн
барилга байгууламж нь орлуулах бүтэн үнээр бэлэн мөнгөний нөхөн олговор олгогдоно. Байшин,
худалдааны зориулалттай барилга байгууламжийн хувьд орлуулах үнэд үл хөдлөх хөрөнгийг эзэмших
эрхээс татгалазах мэдүүлэг хүргүүлэх үеийн зах зээлийн борлуулалтаас олж болох дүнг, эсвэл
нөлөөлөлд өртсөн барилга байгууламжийн газар болон чанарын хувьд өмнөхтэй төстэй эсвэл илүү
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чанартай орлуулан барихад шаардагдах материал, барилгын талбайд барилгын материалын тээвэрлэх
зардал, ажлын болон гүйцэтгэгчийн хөлс, бүртгэл болон шилжүүлгийн татвар орсон үнэ орно. Орлуулах
үнийг тодорхойлохдоо элэгдэл хорогдлын зардлын хасалт болон хаягдал материалын үнэ, нөлөөлөлд
өртсөн эд хөрөнгийн төслийн үр ашгийн үнийг тооцдоггүй. Газар тэгшлэх болон бусад шинэ барилгын
бэлтгэл ажлын хөлс орно. Эд хөрөнгийг орлуулах үеийн ханшаар зардлыг тооцох ба үгүй бол зардлыг
тооцох явцад инфляцийг харгалзаж үзнэ.
Барилга байгууламжийн түр хугацааны гэмтэл
Хариуцагч тал өмчлөгч/нийтмийн бүлэгтэй зөвлөлдөн нөөц баялаг/эд хөрөнгийг нөхөн сэргээж, хэвийн
ажиллагаанд оруулна.

6.9.2.

Газар

Өнөөг хүртэл шаардлагатай газар нь ЗЗ-ийн 50 м зайд байгаа ба төрийн мэдлийнх юм. Гэхдээ хувийн
эзэмшлийн газар шаардлагатай болсон тохиолдолд дараах арга хэмжээ авна. Энэ нь зөвхөн хувийн
эзэмшлийн газарт үйлчилнэ. Тухайлбал, ХАА-н зориулалттай газар нь Төрийн өмчийн газарт байрлаж
байвал триаланч зөвхөн алдагдсан үр тарианы нөхөн олговор авхаас алдагдсан газрын нөхөн олговор
авахгүй. Төслийн хүрээнд газар чөлөөлөлтийг төлөвлөөгүй.
Түр хугацаагаар газар алдах
Түр хугацааны газрын алдагдал нь нөлөллийн үе дэх газрын бүтээмжийн үнийн (эдийн засгийн) нөхөн
олговор олгоно (саад учруулсан өдрийн тоог эдийн засгийн үнэд үржүүлэн гарах дүн). Ашиглалтын
дараа газрыг нөхөн сэргээж, нөлөөллийн өмнөх үеийн бүтээмжит байдалд оруулна.
Шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт олгогдсон эрх:
Хуулиар олгогдсон газрын эрхтэй иргэдийн хувьд, НӨИ сайн дурын үндсэн дээр эд хөрөнгөө тусгай
тохиролцсон үнээр худалдаалах боломжтой, гүйлгээний хөлс үнэ төлбөргүй, сайн дурын үндсэн дээрх
борлуулалт болон өөр байршил бэлэн байгаа зэрэг нөхцөлийг дэмжинэ.
Энэ нь боломжгүй тохиолдолд газрын нөхөн олговор нь биет, ижил түвшний орлуулалт эсвэл бэлэн
мөнгөнд үндэслэн нөхөн олговорын хэлбэрт үндэслэн олгогдоно.
Орлуулах газар нь өмчлөгч эсвэл ашиглагчийн өмнөх хөнцөлтэй ижил түвшинд байх хэрэгтэй. Дараах
шалгуурыг мөн хангаж байх ёстой. Үүнд:


Нөлөөлөлд өртсөн өмчлөгч/тариаланч хүлээн зөвшөөрсөн байх;



Ойролцоо хэмжээтэй байх;



Ижил түвшний эсвэл илүү боломжтой нөхцөлтэй, тухайлбал нэвтрэх боломж, үржил шим,
түвшин, газрын хэлбэр, нарны тусгал зэрэг; болон



Тохиромжтой зайд байрлах.

Газар орлуулалтыг сонгоогүй, эсвэл боломжгүй тохиолдолд (орон сууцны газар нь нөлөөлөлд өртсөн ч
барилга нь өртөөгүй бол) дараах байдлаар бэлэн мөнгөний нөхөн олговор олгоно. Үүнд:
ХАА-н зориулалттай газар
ХАА-н зориулалттай газрын хувьд орлуулах өртөгт нөлөөлөлд өртсөн газрын ойр орчмын үр ашиг,
ашиглалтаараа ижил төстэй газрын шилжилт хөдөлгөөнөөс өмнөх өртөг болон нөлөөлөлд өртсөн газрыг
ижил түвшинд бэлтгэх зардал, бүртгэл, шилжүүлгийн зардал орно.
Оршин суух зориулалттай газар
Орлуулалтын өртөгийн бэлэн мөнгөний нөхөн олговор олгоно, өөрөөр хэлбэл нөлөөлөлд өртсөн газрын
ойр орчимд байрлах хэмжээ, ашиглалтаар адил, ижил түвшний эсвэл сайжруулсан нийтийн дэд бүтцийн
хангамж, үйлчилгээтэйшилжилт хөдөлгөөний өмнөх үеийн зах зээлийн өртөг дээр нэмэн бүртгэл,
шилжүүлгийн зардал орно.
Худалдааны зориулалттай газар
Орлуулалтын өртөгийг бэлэн мөнгөөр нөхөн олгоно. Өөрөөр хэлбэл нөлөөлөлд өртсөн газрын ойр
орчимд байрлах хэмжээ, ашиглалтаар адил, ижил түвшний эсвэл сайжруулсан нийтийн дэд бүтцийн
хангамж, үйлчилгээтэйшилжилт хөдөлгөөний өмнөх үеийн зах зээлийн өртөг дээр нэмэн бүртгэл,
шилжүүлгийн зардал орно.
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6.9.3.

Үр тариа

Газрыг авахаас өмнө өсөлтийн үеэс үл хамааран бүх улирлын чанартай ургац хураалт дууссаны дараа
аль болох газар цэвэрлэгээний хуваарьт ажлыг эхлүүлэх.
Газар чөлөөлөлтөөс өмнө үр тариаг хурааж болохгүй ба барилгын ажлын явцад гарсан хохирлын
орлуулалтын үнийг бүхлээр нь нөхөн олгоно. Сүүлийн үеийн аймаг болон улсын хэмжээний
бүтээгдэхүүний үнийг ашиглан тооцох эсвэл албан ёсны статистик тоо баримт, ХАА-н мэргэжилтний
саналыг авах. Орлуулалтын нийт үнийг тодорхойлохдоо зөвхөн нэг жилийн гарцыг авч үзэх бус, мөн
тариалангийн талбайг дахин боловсруулах (үрсэлгээ, хөрс бэлдэх, бордоо г.м.) зардал, тариаланг дахин
сэргээх үеийн орлогын алдагдал зэрэг орно.
Худалдааны зориулалттай мод, олон наст ургамлын хувьд нөхөн олговор нь мөн орлуулан бүрэн өртөг
байх ба үүнд үр жимсээ өгөх хүртэлх шаардагдах жил, дундаж гарц, бүтээгдэхүүний зах зээлийн үнэ
болон мод дахин тарихад зарцуулах хөдөлмөрийн хөлс орно. Дараах томъёогоор нэг модны нөхөн
олговрын ханш С-г тодорхойлно. Үүнд:
C = V x D + CP + CL
V – нэг мод нэг жилд өгөх үр жимсний зах зээлийн дундаж үнэ
D – модыг үр жимсээ өгөх хүртэл дахин ургуулан арчлах дундаж хугацаа, олон жил
CP – тарих зардал (үрсэлгээ, хөрс бэлдэх, анхан шатны бордолт)
CL – дахин арчилж, ургуулан, өмнө нь байсан үеийн үр жимс өгөх үе хүртэл шаардагдах хөдөлмөрийн
зардал
С нэгж нь дундаж нягтралтай талбай эсвэл бүх модны тоог гарган тооцно. Нөхөн олговрыг модын дараах
ургалтын үе шатанд тооцно.


Үрсэлгээ;



Залуу ургамал, үр жимсгүй;



Үр жимстэй залуу ургамал; болон



Насанд хүрсэн ургамал.

6.9.4.

Соёлын өв

Боломжтой тохиолдолд алдагдал, нүүлгэн шилжүүлэлт, гэмтлээс сэргийлэх, тухайлбал, барилгын ажлын
явцад шаардлагатай хэсэгт нэвтрэх боломж гарган хамгаалалтын хашаа барих. Нүүлгэн шилжүүлэх
шаардлагатай зам тээврийн ослын дурсгалын хөшөө, овоо зэргийг нөхцөл тус бүрээр эзэдтэй нь
тохиролцон нүүлгэн шилжүүлнэ. Бусад археологийн болон соёлын өвийг ЗГ, нутгийн захиргааны ёс
заншил, зан үйл, уламжлалын дагуу нөхцөл тус бүрээр шийднэ.

6.9.5.

Орлогын алдагдал

Төслийн үр дүнд бизнесийн орлогоо алдсан бизнес эрхлэгчдэд шилжитийн үеэр эсвэл өөр байршилд
бизнесээ сэргээн босгох хүртэл бэлэн мөнгөний нөхөн олговор өгнө. Энэ нь цэвэр ашгийн эсвэл орлогын
баримт баталгаа байхгүй/ НӨИ нь ашиг нэмээгүй дүнгээр татвар төлж байсан тохиолдолд нөлөөлөлд
өртсөн үеийн нөхөн олговор нь амьжиргааны доод түвшинтэй тэнцэх хэмжээний дүн (НӨИ тус бүрээр
орлогын дүнд үндэслэн нөхцөл бүрийг тусад нь тооцох) байна.
Бизнесээ алдсан тохиолдолд түр шилжилт хөдөлгөөний үед бизнесийн өөр байршлаар хангах, энэ үеэр
Төслийн зүгээс түр нүүлгэн шилжүүлэлтийн зардлыг (эсвэл бэлэн мөнгөөр туслалцаа үзүүлэх) зах
зээлийн ханшаар тооцон олгох. Гэхдээ энэ боломжгүй тохиолдолд, бизнес эрхлэгчид бизнес нь зогсонги
байсан үеийн нийт цэвэр ашгийг хэмжээтэй тэнцэх хэмжээний нөхөн олговрыг бэлнээр олгоно. Цэвэр
ашгийн үнэлгээг татвар төлсөн баримтуудад үндэслэн хийх эсвэл байхгүй тохиолдолд НӨИ-тэй
зөвлөлдөн амьжиргааны доод түвшинг тогтооно.
Орлогын алдагдалд өртсөн ажилчдад 3 сарын үндсэн цалинтай нь тэнцэх нөхөн олговрыг бэлнээр
олгоно. Хэрэв татварын тайлан байхгүй тохиолдолд, 3 сарын амьжиргааны доод түвшинтэй тэнцэх
хэмжээний нөхөн олговорыг олгоно. Энэ нь Төслийн бүсийн7 сарын дундаж цалин эсвэл Монголын
сарын цалингийн доод түвшний аль өндөр байгаад нь тулгуурлан гаргана. Монголын сарын цалингийн
доод түвшин нь одоогийн байдлаар сард 320,000₮ бөгөөд энэ нь 2020 онд 420,000₮ болж өсөх ба 2020
оны ханшаар тооцно.
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6.9.6.

Тусламжийн тэтгэмж

Нүүлгэлтийн тэтгэмж
НӨИ шинэ үл хөдлөх хөрөнгө эсвэл байршилд нүүх үед үнэ төлбөргүй туслалцаа буюу тээвэрлэлтээр
хангах гэх мэт эсвэл бэлэн мөнгөний нөхөн олговор буюу зах зээлийн хашаар тооцсон тогтоосон
нүүлгэлтийн зардлаар хангана.
Шилжилтийн тэтгэмж
Барилга байгууламжийг албан бусаар ашиглагчид амьжиргааны доод түвшинтэй тэнцэх 3 сарын
шилжилтийн тэтгэмж бэлнээр олгох ба энэ дүн нь Төслийн бүсийн7 сарын дундаж цалингийн хэмжээ
эсвэл Монголын сарын цалингийн хэмжээний аль өндөр байгаад тулгуурлан тооцно. Энэ нь НӨИ-ийн
орлогод тулгуурлан нөхцөл тус бүрээр авч үзнэ.
Түрээсийн тэтгэмж
Оршин суугаа газраа чөлөөлөх шаардлагатай иргэдэд зах зээлийн ханшаар тооцсон 3 сарын түрээсийн
үнийг бэлнээр нөхөн олгоно.
Түрээсийн тэтгэмж /лизинг/
Худалдааны зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө түрээслэгчдэд шинэ түрээсийн орлуулах дүнг 3 сараар
тооцсон нөхөн олговрыг бэлнээр өгөх ба шинэ түрээстэй холбоотой шилжүүлгийн зардал болон нүүлгэн
шилжүүлэлтийн зардлыг зах зээлийн ханшаар тооцон оролцуулна.

6.10.

Амьжиргааг нөхөн сэргээх

Ерөнхий зарчмын хувьд, амьжиргааг нөхөн сэргээх арга хэмжээг НӨИ орлогын 20%-иас дээш тэнцэх
хэмжээг алдсан болон/эсвэл газрынхаа 20%-иас дээш хэсгийг алдсан үед авч хэрэгжүүлнэ. Амьжиргааг
нөхөн сэргээх арга хэмжээний гол зорилго нь НӨИ төслийн дараа төслийн өмнө байснаас дордох ёсгүй
юм. Төслийн өмнөх орлого, амьжиргааны түвшинг нөхөн сэргээх нь хувь хүн, өрхийн болон нийгэм-эдийн
засаг, соёлын тогтолцооны нөхөн сэргээлтэд чухал ач холбогдолтой.
Төслийн талбай сонгохдоо ийм нөлөөлөл үүсэхээс урьдчилан сэргийлж байгаатай холбогдуулан НӨИийн амьжиргаанд энэ төрлийн нөлөөлөл бага байна гэж тооцож байгаа ч даарах алхмуудыг авах
шаардлагатай. Үүнд:


Зөвлөх – сонгогдох эрхтэй иргэдэд тэдгээрийн олгогдсон эрх болон мөнгөний менежмент,
Төслийн сөрөг нөлөөллийг багасгах арга хэрэгслийг зөвлөх.



ХАА-н үйлчилгээ – үр авах зээлийн боломж; орчин үеийн ХАА-н технологийн практик сургалт
болон бодит жишээн дээр заах.



Нутгийн бараа бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээг авах – хэдийгээр боломжууд хязгаарлагдмал
байгаа ч, үйлчилгээ, материалыг тухайн нутгаас авах болоцоо бий болгох. Энэ нь нутгийн
хүнсний үйлчилгээний салбарт эерэг нөлөө үзүүлэх юм.



Боловсролын тусламж буюу малчдын хүүхдүүдийг боловсролын дэмжлэг болон тэтгэлэгт
хамруулан урт хугацааны өрхийн амьжиргааны түвшинд хөрөнгө оруулалт хийх.



Олон нийтийн эрүүл ахуйн мэдлэг – ажлын хүч болон нутгийн иргэдийн эрүүл ахуйн
хөтөлбөрүүд.

Дээрх урт хугацааны арга хэмжээнээс гадна, боломжтой тохиолдолд Төсөл нь ажлын байраар хангах,
дадлагажуулах боломжийг судлаж, хагас-дадлагажсан орон тоог бий болгон НӨИ-ийн алдагдлыг
бууруулах богино хугацааны нэмэлт арга хэмжээ авч болох юм.

6.11.

Эмзэг бүлэг

6.11.1. Эмзэг байдлын шалгуур үзүүлэлт
Эмзэг бүлгийн иргэн гэдэгт Жендерийн хандлага, бэлгийн чиг баримжаа, шашин, үндэс угсаа, угсаа гара,
нас, хөгжлийн бэрхшээл, эдийн засгийн сул тал эсвэл нийгмийн байр суурь хамруулах ба бусдаас
илүүтэйгээр төслийн сөрөг нөлөөлөлд өртөх, төслийн үр ашгийг хүртэх болон нэхэмжлэх чадвар
боломжоор дутмаг байх нь бий. Эмзэг бүлгийн иргэн болон/эсвэл иргэдэд амьжиргааны баталгаат
түвшнээс доогуур орлоготой, газаргүй, өндөр настан, өрх толгойлсон хүүхэдтэй эмэгтэйчүүд, дүрвэгсэд,
дотоодын шилжилт хөдөлгөөнд өртсөн иргэд, үндэстний цөөнх, байгалийн баялагт суурилсан бүлэг
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эсвэл бусад дотоодыг хууль болон/эсвэл олон улсын хуулиар хамгаалалгдаагүй шилжилт хөдөлгөөнд
өртсөн иргэдийг мөн оролцуулж болно.

6.11.2. Эмзэг бүлгийн иргэдийг тодорхойлох явц
Төлөвлөлтийн үед эмзэг бүлгийн иргэн/иргэдийг тодорхойлох нь түвэгтэй асуудлуудын нэгт ордогийн
учир нь Төслийн эсвэл шилжилт хөдөлгөөний хүрээнд эмзэг байдал нь тэр бүр ил байгаад байггүйгээр
барахгүй хамааралгүй байх тал бий. НӨИ-тэй шууд харьцах, талуудын уулзалт болон судалгааны явцад
эмзэг байдлыг үнэлэх боломжтой. Судалгааны хэсгийн эмзэг байдлын ерөнхий төрлийг дэлгэрэнгүй
БОННҮ-д заасан тул түүнийг жишиг болгох хэрэгтэй. Үүнээс гадна, эмзэг байдлыг хүн амын
тооллого/нийгэм-эдийн засгийн судалгаанууд болон НӨИ-тэй нэг бүрчлэн уулзаж байж тодорхойлон,
тэдний эсвэл гэр бүлийн гишүүдийн (бодит шилжилт хөдөлгөөний үеэр) хэрэгцээ шаардлагыг тогтооно.

6.11.3. Эмзэг бүлгийн иргэдийн хувьд авах арга хэмжээ
Мэзэг бүлгийн иргэдэд үзүүлэх туслалцааг нөхцөл тус бүрээр тодорхойлох ба дараах боллон/эсвэл
эмзэг бүлгийн НӨИ-тэй зөвлөлдсөний дүнд гаргасан ГЧНШТ хэрэгжүүлэх боломжтой бусад арга хэмжээг
авч хэрэгжүүлнэ. Үүнд:


Зарим хүмүүстэй удаан хугацаанд тэвчээртэй, чин сэтгэлээсээ хандах ба нэг бус удаагийн
уулзалт зохион байгуулан ярилцаж, асуудлыг ойлгосон болохыг баталгаажуулах;



Нийтмийн бүлгийн тэргүүн эсвэл хүндлэл хүлээсэн иргэнийг тогтоож, түүнтэй хамтран НӨИ-дэд
туслалцаа үзүүлэх;



НӨИ-тэй мэдэгдэл, гэрээ хэлэлцээр байгуулж, хуулийн үүднээс хүчин төгөлдөр бус байсан ч
тэдгээрийн олгогдсон эрх, үүргийг тусгах;



Нөхөн олговор боллон нүүлгэн шилжүүлэлтийн үеийн туслалцаа:





o

Хүн амын тооллогын үеэр;

o

Сонгогдох эрхийн
ууозалтууд;

o

Нүүлгэн шилжүүлэлтийн тусгай байгцууд;

o

Төсөл үзүүлэх боломжтой болон баталгаатай үзүүлэх тусламжуудыг сайтар
тайлбарлахын сацуу НӨИ өөрсдөө ямар үүрэг хүлээж байгаа, өөрсдөө түүнийг биелүүлэх
талаар мөн тайлбарлах;

o

Төлбөр төлөх явц (нөхөн олговрын бичиг баримтуудыг сайтар тайлбарлан өгөх, эмзэг
бүлгийн иргэд бэлэн мөнгө болгон хувиргах боломжтойг баталгаажуулах гэх мэт);

o

Гэр бүл, эрүүл мэнд, мөнгөний зарцуулалт болон амьжиргааг нөхөн сэргээх талаар
зөвлөгөө өгөх; болон

o

Ажиллах чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор дадлага сургалтын болон боломжтой
тохиолдолд ажлын байрны боломжийг судлах.

шалгуур

болон

олгогдсон

эрхийг

тайлбарлах

ганцаарчилсан

Шаардлагатай тохиолдолд нүүлгэн шилжүүлэлтийн туслалцаа:
o

Эд хогшлыг зөөх;

o

Хуучин орон байрнаас материал цуглуулан тээвэрлэх эсвэл худалдаалах;

o

Өрхийг нүүлгэх үед шаардлагатайтохиолдолд эмнэлгийн тусламж байлгах; болон

o

Шинэ байрыг эзэмших.

Шаардлагатай тохиолдолд нүүлгэн шилжилтийн дараа үзүүлэх туслалцаа:
o

Гэр бүл, эрүүл мэнд, мөнгөний зарцуулалт болон амьжиргааг нөхөн сэргээх талаар
зөвлөгөө өгөх

o

Эмзэг бүлгийн иргэний түшиглэж байсан дэмжлэгийн сүлжээ дахин бий болсоэ эсэхийг
шалгах, хэрэв хүнсний туслалцаа болон эрүүл мэндийн хяналт зэрэг байхгүй бол арга
хэмжээ авах; болон

o

Яаралтай үед эрүүл мэндийн туслалцаа үзүүлэх.
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7.

Гомдлын тогтолцоо

7.1.

Танилцуулга

Төслийн I болон II үе шатны ажлыг бүхэлд нь хамарсан нэг албан ёсны нийгмийн бүлгийн гомдлын
тогтолцоог ЗТХЯ/ТХН-ээс хэрэгжүүлэх ба ингэснээр холбогдох талууд (ЗТХЯ/ТХН/Гүйцэтгэгч) нь аливаа
санал гомдолд хариу өгөх, гомдол давхардах, будилах асуудал гарахгүй байх болон гомдлтой холбоотой
нэгдсэн удирдлага, бүртгэлтэй байх юм.
ГЧНШТ боловсруулах, хэрэгжүүлэх үед бүх НӨИ гомдол саналаа өөрийн биеэр, шуудангаар болон
утсаар өгч болно. Аливаа иргэн эсвэл байгууллага баримт бичгийн төгсгөлд байгаа хаягаар өөрсдийн
санал, гомдол болон/эсвэл мэдээлэл авах хүсэлтийг өөрийн биеэр, шуудангаар, утсаар эсвэл цахим
шуудангаар өгч болно. Санал гомдол гаргаж буй иргэд өөрсдийн нэрээ нууцлахыг хүсч болно.
Газрын шаардлагатай холбоотой гомдлын тогтолцоо нь Төслийн бүхэлд нь хэрэгжүүлж буй тогтолцоог
дагах саналтай байгаагийн учир нь I болон II үе шатны ажлыг хооронд холихоос сэргийлэн, нутгийн
иргэдийн дунд тогтсон тогтолцооны арга барил дээр суурилах төлөвлөгөөтэй байна.
Гомдлын тогтолцоог хэрэгжүүлэхээр томилогдсон ажилтнуудын сургалт, ялангуяа газар цэвэрлэгээний
асуудалтай холбоотой хэсэгт онцгой анхаарал хандуулна. Томилогдсон ажилтнууд нь гомдлын маягтын
дагуу ирүүлсэн гомдол саналыг хүлээн авч, бүртгэн, гомдлын мэдээллийн санд нэмэх ба үүнд тусгайлан
газар цэвэрлэгээний асуудалтай гомдлын асуудлыг оруулна. ГЧНШТ-д санал болгож буй ажилтнуудын
нэр, холбоо барих мэдээллийг тусгана.
НӨИ-дэд хэзээ, хаана, хэрхэн гэсэн гомдол мэдүүлэх хэлбэрийн талаар мэдэгдэх болно. Энэхүү
ГЧНШХХ-д заасан газар цэвэрлэгээний талаарх зөвлөлдөх уулзалтын үеэр болон ГЧНШТ дуусахаас
өмнө тус мэдээллийг авах болно.

7.2.

Гомдол барагдуулах тогтолцоо

Санал болгож буй гомдол барагдуулах тогтолоцоо (ГБТ) нь АХБ-ны I үе шатны үеэр хэрэгжүүлсэн арга
барил дээр суурилах ба одоо байгаа Төслийн олон нийтийн байгууламжид байрлан Монголын олон
нийтийн зүгээс ирэх орон нутгийн талаарх гомдол саналыг хүлээн авна. Одоо байгаа I үе шатны ГБТ-г
хадгалж, түүн дээр сурилах нь талуудын дунд олон төрлийн адилхан тогтолцоо гарч ирэн үл ойлгогдох
байдал үүсэхээс сэргийлэх юм.
Одоо байгаа ГБТ нь ЕСБХБ-ны ГШ10 болон олон улсын салбарын туршалагатай (ОУСТ) нийцэж байна.
Гомдол барагдуулах суурь болохоос гадна ГБТ нь иргэдийг дараах зорилгод хүрэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.
Үүнд:


Үр дүнтэй харилцаа холбооны сувгийг нээж, төсөлтэй холбоотой байгаль орчны шинэ асуудлууд
үүсэх үед тэдгээрийг тодорхойлоход дөхөмтэй;



Нийгмийн бүлгийн гишүүд, тэдний хүрээлэн буй орчны хөгжил цэцэглэлтэд санаа тавих; болон



Төслийн хэрэгжилт болон ашиглалтаас үүдэн байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг
бууруулах, урьдчилан сэргийлэх.

ГБТ нь нийгмийн бүлгийн бүх гишүүдэд нээлттэй. НӨИ ГБТ-ний шийдвэрт сэтгэл хангалуун бус байх
тохиолдолд МУ-ын хууль журмын дагуу гомдлыг барагдуулна.
Одоогийн байдлаар оршин суугчдын гомдол саналыг (олон нийттэй холбоотой) ихэвчлэн сум, багийн
төлөөлөгчдөд хүргүүлж шийдвэрлэдэг. ГБТ нь иргэдийн хэвшсэн энэ аргыг хэрэглэхээр төлөвлөж байна.
I үе шатны ГБТ-г аймгийн захиргаанд танилцуулсан бөгөөд тэдний зүгээс дэмжихээ илэрхийлсэн тул II үе
шатны ижил төстэй хэлбэр нь нутгийн удирдлагын дэмжлэгийг авна гэж найдаж байна.
ЗТХЯ нь ЗГ-ын хэгэжүүлэгч агентлагийн хувьд ТХН-тэй зөвлөлдөн харъяа нутгийн захиргаатай хамтран
сумдад Олон нийтийн гомдол саналын нэгж (ОНГАН) байгуулах болно. ОНГСН нь барилгын үе шат
эхлэхээс өмнө ТХН-ийн тусламжтайгаар байгуулагдан Төслийн хэрэгжилтийн бүхий л үе шатанд НӨИийн гомдол саналтай холбоотой арга хэжээг авч ажиллах болно.
Сумдын Олон нийттэй харилцах болон мониторингийн ажилтанг (ОНХМА) тодорхойлон, ГБТ-г нутгийн
орон нутгийн түвшинд хэн хэрэгжүүлэхийг шийдвэрлэнэ. Эдгээр ажитнууд нь оршин суугчид төслийн
талаар мэдээлэл авах эсвэл үүссэн асуудлын талаар ярилцахад гол үүрэг гүйцэтгэх юм. Гүйцэтгэгч нь
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Олон нийттэй харилцах ажилтан томилох ба тухайн ажилтан нь долоо хоног бүр орон нутгийн түвшинд
ОХМА болон ТХН-тэй харилцах болно.
ТХН болон Гүйцэтгэгчийн ОНХА нь сумын ОНХМА-аар дамжуулан Төслийн бүс дэх олон нийтэд
зориулсан ГБТ-ны талаарх албан ёсны мэдээллийг тараах болно. Үүний дараа Гүйцэтгэгчийн ОНХА
ТХН-ийн хяналт дор олон нийтийн зөвлөлдөх уулзалт болон тусгай уулзалтуудыг зохион байгуулна.
Холбогдох хүмүүсийн утасны дугаар, факс, хаяг, цахим хаяг баг, сум, аймгийн захиргаа болон олон
нийтийн гаруудаар тараагдах болно.
Сумын ОНХМА нь харъяа орон нутгийн гомдлын мэдээллийн сан хөтлөх, ТХН болон Гүйцэтгэгчийн
талбайн менежер, аймаг, сум багийн захиргаатай холбогдох бүх хэрэгслээр хангагдах болно.
Бүх гомдлын болон авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний (гомдлын мэдээллийн санд) мэдээллийн нэгдсэн
сан барилгын ажлын үеэр ТХН-д, ашиглалтын үеэр ЗТХЯ-нд байрлана. ТХН-ээс омилогдсон талуудын
оролцоо болон гомдлын асуудал хариуцсан ажилтан сумын ОНХА-тай тогтмол харилцаж, мэдээллийн
санг шинэчилнэ.
Мэдээллийн нэгдсэн сан нь Төслийн авто зам дагуух бүх гомдлыг хянах боловч Гүйцэтгэгч нь ажлын
талбайд зориулсан гомдлын мэдээллийн сан үүсгэх ба ОНХН-ийн харъяа хэсгийн гомдолтой таарч байх
ёстой. Тус мэдээллийн сан нь тогтмол шинэчлэгдэж, ТХН-ийн мэдээллийн нэгдсэн сантай таарч байх
ёстой. Гүйцэтгэгчид шууд гомдол ирэх тохиолдолд бүртгэлд оруулан харъяа сумын ОНХН болон ТХН-д
мэдэгдэх шаардлагатай.
Хэдийгээр ОНХН нь гомдолд хариу өгөх ажлыг зохион байгуулах боловч хариу өгөхөд тохиромжтой
талыг тодорхойлохын тулд ОНХН нь ТХН-ийн төлөөлөгч болон Гүйцэтгэгчийн ОНХА-тай холбогдож,
ОНХН-ийн шууд шийдвэрлэх боломжгүй асуудлаар цаашдын хэрэгжүүлэх арга хэмжээг тохирно. Эдгээр
нэгжүүдийн хооронд тогтмол уулзалт явагдах боловч харилцаа нь “шаарплагатай үед” гэсэн хэлбэрээр
явагдаж болно.
ТХН нь Гүйцэтгэгчийн ОНХА-тай сард дор хаяж нэг удаа харилцан талбайтай холбоотой асуудлыг
хэлэлцэж, мэдээллийн нэгдсэн сангийн тогтмол, үнэн зөв байдлыг нягтална.

ГБТ-ны хэлбэр болон хугацаа

7.3.

Аливаа санал гомдлыг ОНХН-д амаар, бичгээр (шуудан эсвэл цахим шуудан), эсвэл гомдол мэдүүлэх
маягт (ХавсралтС-д маягтын загварыг хавсаргав) бөглөх зэрэг хэлбэрээр мэдүүлж болно. Иргэд нэрээ
нууцлах боломжтой бөгөөд энэ тогтолцоо нь оролцогч талуудыг гомдлоо бусад хуулийн шугамаар
барагдуулах эрхийг хориглохгүй.
Бүх гомдлууд нь:


Хүлээн авсанаас ажлын 5 өдрийн дотор хянагдана.



Гомдол мэдүүлсэн өдрөөс 10 хоногийн дотор хариу өгөх ба гомдол барагдуулах арга хэмжээг
хүлээн зөвшөөрсөний дараа 7 хоногийн дотор арга хэмжээ авна.

Тусгайлан томилогдож, бэлтгэгдсэн ажилтнууд гомдлыг хүлээн авч, мэдээллийн санд бүртгэнэ. Үүнд:


Оролцогч талын нэр болон холбоо барих мэдээлэл.



Гомдлын талаарх мэдээлэл, хэзээ, хэрхэн мэдүүлсэн, хянасан, хариу өгсөн болон шийдвэрлэсэн
байдал.

ГБТ-ийн хэлбэр болон хугацааг Зураг 8-1-д үзүүлсэн ба барилгын ажлын үеэр дараах үе шатыг дамжина.
Үүнд:
1-р шат
ГБТ-д нэвтрэх. Асуудал үүссэн үед гомдол мэдүүлэгч иргэн/иргэд (ГМИ) асуудлаа шууд барилгын явцад
7
Гүйцэтгэгчид/ ашиглалтын явцад операторт мэдүүлэн шийдвэрлэх. Хэрэв асуудал амжилттайгаар
шийдвэрлэгдээгүйтохиолдолд ГМИ баг, сумын эсвэл өөрийн хүссэн засаг захиргааны нэгжид мэдүүлнэ.
Бүх гомдол санал мэдүүлсэн үеэс шууд бүртгэлд орж, ОНХН/ТХН-д мэдээлэл очих ба мэдээллийн
нэгдсэн сан шинэчлэгдэж, сумын ОНХМА тус асуудлын талаар мэдээлэлтэй байна.

7

Ийм арга хэмжээ нь ярианы явцад тэмдэглэл хийгдсэнээр доогуур түвшний болон албан бус мэдээлэл/гомдлыг
хянах боломжтой.
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2-р шат
ОНХН-д албан ёсны гомдол гаргах. Баг/сум эсвэл ОНХМА 3 өдрийн дотор ОНХН-д аман эсвэл бичгээр
гомдол мэдүүлнэ. Аман гомдол мэдүүлгийн үеэр ОНХН нь тэмдэглэл хөтлөна. Гомдлыг гомдлын
мэдээллийн санд бүртгэнэ. Гомдол тус бүрт ОНХН сонгогдох эрхийн талаар үнэлгээ хийнэ. Хэрэв
гомдол нь сонгогдох эрхийн шалгуурт нийцэхгүй буюу төслийн цар хүрээний гадуур байвал ОНХН 5
өдрийн дотор ГМИ-д тодорхой хариу өгнө. Шаардлагатай тохиолдолд ОНХН хариуг ТХН-тэй зөвлөлдөн,
хэрэгтэй бол Гүйцэтгэгчийн ОНХА-тай мөн хэлэлцэнэ.
3-р шат
ОНХН-ийн гомдол барагдуулах арга хэмжээ. ОНХН-ийн гомдлын асуудал зохицуулах ажилтан асуудлыг
судлаж, хариу өгөх арга хэмжээнзздийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд Гүйцэтгэгчийг алдаагаа засах удирдамж өгөх
багтана. Гомдол барагдуулах арга хэмжээг тохиролцсоноос 7 хоногийн дотор болон гомдол анх гаргасан
өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор хариуцагч тал (Гүйцэтгэгч, ТХН, оператор, бусад нэрлэгдсэн талууд)
гомдол барагдуулах арга хэмжээг хэрэгжүүлж, гомдлын асуудал хариуцсан ажилтанд мэдэгдэнэ. ОНХН
тус хариуг ТХН-тэй зөвлөлдөн, хэрэгтэй бол Гүйцэтгэгчийн ОНХА-тай мөн хэлэлцэнэ.
4- шат
Аймгаас авах арга хэмжээ. ОНХН асуудлыг шийдвэрлэж чадахгүй ба ГМИ гомдолтой хэвээр байгаа
тохиолдолд ОНХН нь харъяа аймагтай уулзалт зохион байгуулна. Аймгийн зүгээр шийдвэрлэх
боломжтой бол хэрэгжүүлнэ.
5-р шат
Орон нутгийн шүүх ажиллагаа. Хэрэв ГМИ 4- шатны шийдвэрийг хүлээн зөвшөөрөхгүй бол орон нутгийн
шүүхээр шийдүүлнэ.
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1-р шат: ГБТ-д нэвтрэх
ГМИ Баг, Сумын ОНХМА-тай
холбогдох ГМ өдөр - 1

2-р шат: ТХН/ЗТХЯ Гомдол
Баг/Сум/ОНХН ГМӨ-с 3 хоногт ТХН-д
мэдэгдэх

ТХН Гомдлын эрхийг бүртгэх

Үгүй

ТХН ГМИ-д тайлбарлах

ТХН-н шийлвэр: гомдол тохиромжтой
эсэх?
Тийм

3-р шат: ТХН Гомдол Барагдуулах
ОНХН ГБ арга хэмжээ тодорхойлох

Тийм

ОНХН ГБ чадах уу?
Үгүй

ГМИ-д хариу өгөх &ГМӨ-с 10
өдрийн дотор
Гүйцэтгэгч/холбогдох талтай
ярилцан арга хэмжээ хайх ГБ
арга хэмжээ зөвшөөрсөнөөс 7
хоногт хэрэгжүүлэх

4- шат: Аймгийн арга хэмжээ
харъяа аймагт хандах

Тийм

Аймаг шийдвэрлэж чадах уу?

Шийдвэрлэх арга хэмжээний
Төлөвлөгөө. Уулзалтын өдрөөс 7
хоногийн дотор ШАХТ
хэрэгжүүлэх

Үгүй

5-р шат: ГМИ МУ-ын хуулийн
байгууллагад хандах
Зураг 7-1. ГБТ-ны хэлбэр болон хугацаа
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8.

Зөвлөх ба мэдээллийн нээлттэй
байдал

Энэхүү ГЧНШХХ болон дараах нэмэлт баримт бичгийн хамт ЕСБХБ-ны БОНБ-ын хүрээнд нээлттэй байх
болно. Үүнд:


Ббайгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ (БОННҮ);



Техникийн бус хураангуй (ТБХ);



Талуудын оролцоог хангах төлөвлөгөө (ТОХТ);



Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөлөл бууруулах болон менежментийн төлөвлөгөө (БОННБМТ);
болон



Байгаль орчин, нийгмийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (БОНҮАТ).

ГЧНШТ боловсруулах үед эрх бүхий байгууллагууд нөлөөлөлд өртсөн нийгмийн бүлгийн газар өмчлөгч
болон ашиглагч нартай уулзалт зохион байгуулж, нөлөөлөлд өртсөн барилга байгууламжуудыг
харуулсан дэлгэрэнгүй газрын зургийг танилцуулж, хүн амын тооллого болон судалгаа хэрхэн явагдах,
нөлөөлөлд өртсөн эд хөрөнгийн үнэлгээ зэргийг мэдээлнэ. Нөхөн олговор болон гомдол барагдуулах
тогтолцооны үндсэн зарчмыг танилцуулах ба санал хүсэлтийг хүлээн авч харилцан яриа өрнүүлнэ.
Эрх бүхий байгууллагаас нөлөөлөлд өртсөн газрын эзэд тус бүртэй холбогдон хүн амын
тооллого/нийгэм-эдийн засгийн судалгааны ярилцлагыг зохион байгуулна. Нийгэм-эдийн засгийн
судалгааны дүнд үндэслэн ганцаарчилсан уулзалт болон эмзэг бүлгийн иргэдийн тусгай уулзалтыг
зохион байгуулж, тэдний туслалуаа авах хэрэгцээг тодорхойлон нөлөөлөл бууруулах зохистой арга
хэмжээг боловсруулж, ГЧНҮТ-д тусгана.
Дэлгэрэнгүй ГЧНШТ бэлэн болсоны дараа ЗТХЯ-ны алба ёсны цахим хуудсанд нийтлэгдэх бөгөөд
хэвлэмэл хувийг холбогдох сумдад тараана. Шилжилт хөдөлгөөнд хамрагдаж буй иргэдийн хувийн
нууцыг хамгаалан хувийн мэдээллийг нийтэд дэлгэхгүй.
ГЧНШТ-ний нөхөн олговрын багцыг явцад эрх бүхий холбогдох байгууллага НӨИ-дэд тогтмол мэдээлэл,
зөвлөгөө өгч байна.
Бүх уулзалт болон зөвлөгөнүүдийн талаар тэмдэглэл хийж, уулзалт болсон өдөр, оролцсон иргэдийн
жагсаалт болон уулзалтын дүнг тусгана. Уулзалтын тэмдэглэл нь ЕСБХБ-д өгөх тайланд тусгагдана.
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9.

Мониторинг, үнэлгээ болон тайлан

9.1.

Мониторинг ба үнэлгээ

Нүүлгэн шилжүүлэлт, нөхөн олговор болон амьжиргааг нөхөн сэргээх ажлын мониторинг нь ЕСБХБ-ны
ГШ1-ийн дагуу хэрэгжинэ. Мониторингийн үндсэн зорилго нь ГЧНШТ-ний хэрэгжилтийн явцыг тогтмол
тайлагнах, ГЧНШТ үр дүнд нөлөөлж болзошгүй хүчин зүйлийг аль болох эрт олж илрүүлэх явдал юм.
Цуглуулсан өгөгдлийн мониторинг болон үнэлгээг ГЧНҮТ-ний үйл ажиллагаатай холбогдох талууд
(ЗТХЯ/ТХН барилгын ажлын өмнө, Гүйцэтгэгч болон ТХН барилгын ажлын явцад болон ЗТХЯ
ашиглалтын үеэр. 9 дүгээр бүлгийг харна уу) хэрэгжүүлнэ.
Мониторинг дараахаас бүрдэнэ:


Оролт, гаралтын явцын мониторинг нь оролт нь ГЧНШХХ болон ГЧНШТ-д тодорхойлсон болон
хуваарийн дагуу явагдаж байгаа эсэхийг хэмжинэ;



Нийгэм-эдийн засгийн судлгаанаас авсан үр дүнгийн үзүүлэлт болон суурь нөхцлийг харьцуулсан
тогтмол бус хэмжилт (9 дүгээр бүлгийг харах);



Бие даасан нийгмийн болон нүүлгэн шилжүүлэлтийн мэргэжилтэний ГЧНҮХХ/ГЧНШТ-ний
хэрэгжилтэд тогтмол бус шалгалт болон мониторинг явуулж, ЕСБХБ-д тайлагнах.

Хүснэгт 8-1-д мониторинг явуулах үзүүлэлтүүдийг харуулав. Нийгэм-эдийн засгийн судалгааны үр дүнд
суурилсан эцсийн үзүүлэлтүүдийн жагсаалтыг ГЧНШТ бүрт тусгана.
Хүснэгт 9-1. Мониторингийн үзүүлэлтүүд
Үзүүлэлт

Мэдээллийн эх сурвалж

Хэмжилтийн
мөчлөг

Зөвлөлдөх уулзалт, тусгай бүлгийн уулзалт, зөвлөх үйл
ажиллагааны үр дүнгийн тоо

Уулзалтын тэмдэглэл

Сар тутам

НӨИ/өрхийн тоог төрлөөр (албан болон албан бус, өмчлөгч эсвэл
ашиглагч, эмзэг бүлэг) болон нөлөөллийн төрлөөр(бодит шилжилт
хөдөлгөөн, түр болон урь хугацааны эдийн засгийн шилжилт
хөдөлгөөн, бусад)

ГЧНШТ-ний мэдээллийн сан
болон ГБТ-ны бүртгэл

Сар тутам

Нөлөөлөлд өртсөн эд хөрөнгийн тоо болон төрөл (газар, байшин,
орон суцны бус барилга байгууламж, үр тариа, мод г.м.)

ГЧНШТ-ний мэдээллийн сан

Сар тутам

Нөхөн олговор, нүүлгэн шилжүүлэлт болон амьжиргааг нөхөн
сэргээход зарцуулсан нийт зардал

ГЧНШТ-ний санхүүгийн тайлан

2 жил тутам

Нүүлгэн шилжүүлэлт болон нөхөн олговорын асуудлаар ажиллаж
буй ажилтны тоо, дотроос болон гаднаас хуваарилалтаар авах
(боломжтой тохиолдолд)

Хүний нөөцийн хэлтэс
Шаардлагатай бусад хэлтсүүд

2 жил тутам

Газрын нөхөн сэргээлт – бүрэн дуусгасан газрын хэсгийн тоо

Гүйцэтгэгчийн тайлан болон ГБТний бүртгэл

Сар тутам

Гүцэтгэсэн ажлууд болон гүйцэтгэлийн хуваарийн хугацааны
харьцуулалт

Хэрэгжилтийн статусыг хуваарьтай
харьцуулах

Сар тутам

Нөхөн олговрын багц/байгуулсан гэрээний тоо; гүйцэтгэсэн нөхөн
олговрын тоо болон хувь

ГЧНШТ-ний мэдээллийн сан
болон санхүүгийн тайлан

Сар тутам

Бодит шилжилт хөдөлгөөн – нүүлгэн шилжүүлэлт хийгдсэн
иргэд/өрх/бизнесийн тоо, нүүлгэн шилжүүлэлтийн тусламжийн
төрөл

ГЧНШТ-ний мэдээллийн сан

Сар тутам

Эмзэг бүлэг – хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний төрөл, хэрэгжилтийн
явц, хүлээн авагчдын тоо

ГЧНШТ-ний мэдээллийн сан

Сар тутам

Амьжиргааг нөхөн сэргээх арга хэмжээ – хэрэгжүүлсэн арга
хэмжээний төрөл, хэрэгжилтийн явц, хүлээн авагчийн тоо

ГЧНШТ-ний мэдээллийн сан

Сар тутам

Оролтын үзүүлэлт

Гаралтын үзүүлэлт

Үр дүнгийн үзүүлэлт
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Үзүүлэлт

Мэдээллийн эх сурвалж

Хэмжилтийн
мөчлөг
Сар тутам

Биелээгүй болон шийдвэрлээгүй гомдлын болон хандлагын тоо,
төрөл

ГБТ-ний бүртгэл

Нөхөн олговрын төлбөр хийгдэх дундаж хугацаа

Нөхөн олговрын хэлэлцээр болон
төлбөр хоорондын хугацааг
хэмжих

Улирал тутам

Орлуулах бүтэн үнээр олгосон нөхөн олговор

Нөхөн олговор бэлнээр авсан
иргэд ижил төстэй үл хөдлөх
хөрөнгө/барилга байгууламж
худалдан авч чадсан эсэхийг
шалгах

Жил бүр

Бизнесийг нөхөн сэргээх – нүүлгэн шилжүүлсэн бизнес дахин
амжилттай явагдаж байгаа юу?

Цэвэр ашгийн судалгаа, суурь
үзүүлэлттэй харьцуулах

Жил бүр

Орлого/амьжиргааны нөхөн сэргээлт

НӨИ болон суурь үзүүлэлттэй
харьцуулсан тусгай судалгаа

Жил бүр

Орлуулсан байр/үл хөдлөх хөрөнгийн талаар сэтгэл хангалуун
байдал

Сэтгэл санааны ханамжийн
судалгаа

Жил бүр

Суурь үзүүлэлттэй харьцуулахад
амьжиргааны түвшин сайжирсан
эсвэл муудсаныг үнэлэх

9.2.

Тайлагнах

ГЧНШТ-ний мэдээллийн санг хөтлөх ба үүнд Төслийн нөлөөлөлд өртсөн иргэд болон эд хөрөнгийн
мэдээллийн сан, хэрэгжих болон хэрэгжиж байгаа нөхөн олговор, нүүлгэн шилжүүлэлт, амьжиргааг
нөхөн сэргээх арга хэмжээ багтана. Энэхүү мэдээллийн санг тогтмол шинэчлэх болно. Хувь хүн/өрх,
тэдний хөрөнгө, нөхөн олговрын төлбөрийн мэдээлэл нууцлагдсан байх болно.
Хэрэгжүүлэгч баг бүх уулзалт, зөвлөлдөх уулзалтын тэмдэглэл хөтлөн, зургаар баримтжуулж,
ЗТХЯ/ТХН-ээр дамжуулан ЕСБХБ-д явцын тайлангийн хамт хүргүүлнэ. Дээр дурьдсан мониторингийн
хамрах хүрээнд тулгуурлан хэрэгжүүлэгч баг ГЧНШТ-ний дагуу хэрэгжиж буй явцын байдлын талаар
Жилийн тайлан боловсруулна. Эдгээр тайлангууд нь нөхөн олговор, нүүлгэн шилжүүлэлт/амьжиргааг
нөхөн сэргээх арга хэмжээ, зөвлөгөө,хэлэлцээр болон үр дүн, эмзэг бүлэгт үзүүлсэн тусламжийн нөхцөл,
гомдлын тогтолоцоо зэргийн талаарх мэдээллийг нэгтгэнэ. Жилийн тайлангийн тоймыг холбогдох
оролцогч талууд болон ЕСБХБ-д хүргүүлнэ.
Бүх ГЧНШТ-ний үйл ажиллагаа дууссаны дараа Аудитын тайлан гаргана.
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10. Цаашид авах арга хэмжээ
10.1.

Танилцуулга

Энэ хэсэгт ГЧНШТ боловсруулахад шаардагдах байгууллагуудын ажил үүргийн хуваарилалт болон
цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүдийг тодорхойлно. Барилгын өмнөх газар цэвэрлэгээний ажлыг
ЗТХЯ/ТХН-ээс эхлүүлсэн бөгөөд ЗТХЯ/ТХН-ийн цаашид авах арга хэмжээнүүдийг ЕСБХБ-ны ГШ5-ийг
хэрэгжүүлэхээр өнөөг хүртэл авсан арга хэмжээнүүдэд нийлцүүлэн хуваарилсан ба мөн ирээдүйд
(барилгын ажлын явцад болон барилгын ажлын дараа) хийгдэх ГЧНШТ-тэй холбоотой авч хэрэгжүүлэх
нийтлэг алхмууд зэрэг юм.

10.2.

Байгууллагын зохион байгуулалт

ГЧНШТ-д хамааралтай байгууллагын зохион байгуулалтад:
ЗТХЯ
ЗТХЯ нь МУ-ын авто зам, төмөр зам, нисэхийн салбарын тээвэрлэлтийн бодлого төлөвлөлт,
тээвэрлэлтийн зохицуулалтыг хариуцдаг байгууллага бөгөөд энэхүү Төслийн хувьд Төсөл санаачлагч
юм. ЗТХЯ нь Төслийн зураг төсөл, газар цэьэрлэгээ болон нүүлгэн шилжүүлэлт, барилга болон
ашиглалт, арчлалт, засварын үйл ажиллагааг хариуцна.
ЗТХЯ-ны одоогийн газар цэвэрлэгээний ажилтай холбоотой ГЧНҮТ-г ЕСБХБ-ны ГШ5-тай уялдуулан
бэлтгэх, барилгын ажлын явцтай холбоотой ГҮйцэтгэгчийн боловсруулсан ГЧНШТ-ний шаардлагуудыг
хянах асуудлыг хариуцна.
ТХН
ЗТХЯ-ны дэргэд ТХН байгуулагдсан ба энэ нэгж нь I үе шатны ажлыг хариуцаж байгаа бөгөөд II үе
шатны ажлыг мөн хариуцах болно. ТХН нь одоогийн байдлаар барилгын ажлын өмнөх газар
цэвэрлэгээний ажлыг гүйцэтгэн, I болон II үе шатны газрын шаардлагыг ханган ажиллаж байна.
ТХН нь ЗТХЯ-тай хамтран өнөөг хүртэл хийгдсэн үйл ажиллагаа болон барилгын ажлын өмнөх үе шатны
ЕСБХБ-ны ГШ5-д нийцсэн нэмэлт ажлуудыг багтаасан ГЧНШТ боловсруулах юм.
Харъяа аймгийн захиргаа
ЗТХЯ-наас гаргасан Удирдамжийн дагуу болон МУ-ын хууль дүрмийн дагуу ТХН-ийн тогтоосон эд
хөрөнгийн нүүлгэн шилжүүлэлт/шилжилт хөдөлгөөнийг Төслийн бүсэд (I болон II үе шат) байгаагийн
хувьд хариуцах ёстой. Түүнээс гадна, ТХН нь аймгийн түвшинд Олон нийттэй харилцах болон
мониторингийн ажилтан (ОНХМА) томилж, Төсөлтэй нийтэд нь холбоотой гомдлыг бүртгэх болон
мониторинг хийх, ялангуяа газар цэвэрлэхтэй холбоотой асуудлаар хариуцан ажиллахаар боллоо.
Барилгын Гүйцэтгэгч
ЗТХЯ нь Төслийн барилгын ажил гүйцэтгэх Гүйцэтгэгчийг сонгоно. Тэдгээр Гүйцэтгэгчид нь түр
хугацааны газрын шаардлага болон ажлын явцад нөхөн олговор үүсгэхэд хүргэсэн аливаа хохирлыг
хариуцна. ТХН нь барилгын ажлын явцыг сайтар хянаж, ГЧНШХХ болон ЕСБХБ-ны шаардлагад нийцэж
буй эсэхийг баталгаажуулна. Шаардлагатай тохиолдолд Гүйцэтгэгч эь ГЧНШТ боловсруулна.
ЕСБХБ
ЕСБХБ нь II үе шатыг санхүүжүүлэгчийн хувьд ГЧНШХХ ЕСБХБ-ны шаардлагуудтай нийцэж буй эсэхийг
хянана.

10.3.

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ болон Хариуцлага

Хүснэгт 10-1-д ГЧНШТ боловсруулахад шаардагдах үндсэн алхамууд (арга хэмжээ) болон тодорхойлсон
гурван үе шаттай холбоотой хариуцлагыг тусгасан. Үүнд: барилгын ажлын өмнөх, барилгын ажлын явцад
болон барилгын ажлын дараа. Эдгээр арга хэмжээнүүдийг холбогдох бүлэгт нарийвчлан тайлбарласан.
Цохон тэмдэглэхэд, барилгын өмнөх шатанд хамаарахын хувьд газар цэвэрлэгээний ажил эхэлсэн
бөгөөд энэхүү ажилд шаардагдах ГЧНШТ боловсруулах цаашдын арга хэмжээнүүд нь цаашид
боловсруулах ГЧНШТ-ний шаардоагаас бага өөр байх болно.
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Хүснэгт 10-1. ГЧНШ-ийн арга хэмжээ болон хариуцлага
ГЧНШТ-ний арга
хэмжээ

Туслах ажиллагаа

Барилгын ажлын өмнөх үе шат

Барилгын ажлын явцад

(ЗТХЯ болон ТХН)

(Гүйцэтгэгч, ТХН хянах)

Төслийн таницуулга
болон Төслийн
нөлөөлөлд өртсөн
хэгийг тодорхойлох

ГЧНШХХ-ний дагуу шилжилт хөдөлгөөн үүсгэх цэвэрлэгээ/чөлөөлөлт шаардагдах
газрыг тодорхойлох.

Хэрэгжиж байгаа, ГЧНШТ-д тусгах



-



Болзошгүй эдийн засгийн шилжилт
хөдөлгөөн болон албан ёсны бус
газар/эд хөрөнгө өмчлөгчийг хянах

-

3-р бүлгийг харах; ГЧНШТ-д тайлагнах

3-р бүлгийг харах; ГЧНШТ-д
тайлагнах

Энэхүү ГЧНШХХ-д тодорхойлсон хуулийн хамрах хүрээг тодорхойлох/жишээ татах,
тодорхой нэг ГЧНШТ-тэй холбоотой зөрүүг холбох механизмыг тогтоох.





Болзошгүй НӨИ-ийг
тогтоох

Энэхүү ГЧНШХХ-д тусгасан сонгогдох эрх болон олгогдсон эрхийн матрицийн дагуу
болзошгүй НӨИ-ийг тогтоох.

Хүснэгт 6-3-ийн дагуу одоогийн НӨИ-ийг
судлах, нэмэлт НӨИ-ийг мөн судлах



Нийгэм-эдийн засгийн
судалгаа болон хүн
амын тооллого

НӨИ-ийн хүн амын тооллого болон нийгэм-эдийн засгийн судалгаа, нөлөөлөлд
өртсөн эд хөрөнгийн судалгаа хийх.

Барилга байгууламжийн хувьд хэрэгжиж
байгаа. Зөрүүг тодорхойлох тохиолдолд
дээрх асуудлаар судалгаа хийх. Жишиг
судлагааг малчдын амьжиргааны
түвшний мэдээлэл авахаар санал
болгосон



Тасалбар болгох
өдөр

Тасалбар болгох өдрийг нийтэд зарлах

-



Шилжилт хөдөлгөөнд
өртсөн иргэд болон
эд хөрөнгийн тайлбар

Дээр цуглуулсан мэдээлэлд үндэслэн (эсвэл байгаа судалгаанд) тодорхойлох
(тайлбартай):

Зарим нэг мэдээлэл цуглуулсан,
ГЧНШТ-д тусгах хэрэгтэй.



НӨИ-ийн мэдээллийн
сан

Бүх НӨИ болон эд хөрөнгийн мэдээлэл бүхий НӨИ-ийн мэдээллийн сан үүсгэх.

Одоо байгаа мэдээллийн санг нэмэлт
НӨИ-д зориулан өргөжүүлсэн,
зохистойгоор



Сонгогдох болон
олгогдсон эрхийн
матриц

Энэхүү ГЧНШХХ-ний Хүснэгт 6-3-г ашиглан тогтоосон НӨИ-ийн сонгогдох эрх болон
олгогдсон эрхийн матриц гаргах





Нөхөн олговрын багц

НӨИ тус бүрт нөхөн олговрын багц гаргах:

Барилга байгууламжийн хувь хэрэгжиж
байгаа, гэхдээ шаардлагатай бол



Хуулийн хамрах хүрээ

Шилжилт хөдөлгөөнөөс сэргийлэх эсвэл багасгах бусад хувилбарыг авч үзэх
ЕСБХБ-ны ГШ5-тай нийцүүлэхээр одоогийн цар хүрээний зөрүүг хянах
Энэхүү ГЧНШХХ-ний хэмжээнд дотоодын болон ЕСБХБ-ны ГШ5-ын шардлагыг
тодорхойлох

-

НӨИ-ийн шилжилт хөдөлгөөний төрөл (бодит болон эсвэл эдийн засгийн)
Эд хөрөнгийн тооцоолж буй алдагдлын хэмжээ, шилжилт хөдөлгөөний түвшин
НӨИ болон тэдний гэр бүлийн нийтлэг шинж
НӨИ-ийн амьжиргаа болон орлогын суурь мэдээ
Эмзэг бүлэг

Эмзэг бүлгийг тогтоох мэдээллийн сан.

-

Сонгогдох эрх болон олгогдсон эрхэд үндэслэн НӨИ-ийн нөхөн олговрыг
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ГЧНШТ-ний арга
хэмжээ

Туслах ажиллагаа

-

тодорхойлох.
НӨИ бүрт таарсан нөхөн олговор боллон тусламжийн арга хэмжээг
тодорхойлох.
Эмзэг бүлгийн НӨИ-дэд зориулсан тусгай тусламжийг тодорхойлох

Барилгын ажлын өмнөх үе шат

Барилгын ажлын явцад

(ЗТХЯ болон ТХН)

(Гүйцэтгэгч, ТХН хянах)

Хүснэгт 6-3-н дагуу сонгогдох эрх бүхий
НӨИ-д зориулан өргөжүүлэх боломжтой.

Энэхүү ГЧНШХХ-ний дагуу нөлөөлөлд өртсөн эд хөрөнгийн үнэлгээг тодорхойлох,
ашигласан аргыг ГЧНШТ-д тусгах

Хэрэгжиж байгаа, гэхдээ нэмэлт нөхөн
олговор, мөн үнэлгээ хийх
шаардлагатай.



НӨИ-тэй арга хэмжээг тохиролцох, найрсаг тохиролцоонд хүрч чадахгүй байгаа
тохиолдлыг бүртгэх.

Хэрэгжиж байгаа, гэхдээ нэмэлт нөхөн
олговрын багц болон хэлэлцээр
шаардлагатай.



Төлөвлөөгүй

Газрын түр нэвтрэх
боломжийн хувьд төлөвлөөгүй
байгаа

Дээр дурьдсанчлан

-

Томоохон хэмжээний нүүлгэн шилжүүлэлт шаардлагатай тохиолдолд суурьших
газрын иргэдэд үзүүлэх нөлөөллийг газрыг боловсруулахад шаардлагатай нөлөөлөл
бууруулах арга хэмжээний өнцгөөс үнэлэх.

-

-

Эмзэг бүлгийнхэнд
туслалцаа үзүүлэх

Эмзэг бүлгийнхэнд шаардлагатай нэмэлт арга хэмжээг тодорхойлох.





Амьжиргааг нөхөн
сэргээх

Амьжиргааг нөхөн сэргээх нэмэлт арга хэмжээг тодорхойлох.





Зөвлөгөө

НӨИ-дэд нэмэлт зөвлөгөө өгөх үйл ажиллагаагаа зохион байгуулах.

Хэрэгжиж байгаа, шинэ НӨИ-дэд
зориулсан нэмэлт үйл ажиллагаагаа
шаардлагатай.



Төсвийн болон
хэрэгжилтийн хуваарь
гаргах

ГЧНШТ хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай бүх зардлыг тооцох.

Хэрэгжиж байгаа



ГЧНШТ-ний тайлан
болон тараалтыг
бэлтгэх

ГЧНШТ бэлтгэх эсвэл ГЧНҮТ бэлтгэх зөвлөх хөлслөн гэрээ байгуулах.





ГЧНШТ-г нийтэд зарлах.





ГЧНШТ-г хэрэгжүүлэх

Ажилтнууд хэрэгжилтэд бэлэн байгааг баталгаажуулах. Нөхөн олговор болон
нүүлгэн шилжүүлэлтийн зохион байгуулагч томилох.

Хэрэгжиж байгаа



Батлагдсан төсвийг хэрэгжүүлэхэд мөнгөн дүн бэлэн байгааг баталгаажуулах

Хэрэгжиж байгаа



Аймагтай харилцах/холбогдох баримт бичиг, тухайлбал эд хөрөнгийн жагсаалтыг

Хэрэгжиж байгаа



Бодит шилжилт
хөдөлгөөний
төлөвлөлт

Болит шилжилт хөдөлгөөн (эд хөрөнгө болон иргэдийн) хийгдэх үед биет олговор
өгөх буюу шинэ орон сууцны байр, бизнес эсвэл барилга, боломжтой байршлыг
тогтоох.барилгаар хангах.
НӨИ-тэй хэлэлцэн тохиролцох

Хэрэгжилтийн хугацаа болон арга хэмжээг тодорхойлох (нөхөн олговрын багц
тараах).

ERROR! UNKNOWN DOCUMENT PROPERTY NAME.
Version 2.0 | 2019.07
Error! Unknown document property name. | LARF

Page 88 of 108

ERROR! UNKNOWN DOCUMENT PROPERTY NAME.
ГЧНШТ-ний арга
хэмжээ

Туслах ажиллагаа

Барилгын ажлын өмнөх үе шат

Барилгын ажлын явцад

(ЗТХЯ болон ТХН)

(Гүйцэтгэгч, ТХН хянах)

шилжүүлэх эсвэл хасах.

Гомдлын тогтолцоо

Мониторинг, үнэлгээ
болон тайлан

(ТХН болон аймагт
хамааралтай)

НӨИ-дэд газар ёөлөөлөлт/цэвэрлэгээ болон нөхөн олговор олгох ажил эхэлсэнийг
мэдэгдэх.

Хэрэгжиж байгаа, гэхдээ шинэ НӨИ-дэд
зориулсан нэмэлт үйл ажиллагаагаа
шаардлагатай.



Өмчлөгчтэй тохиролцсоны дараа нөхөн олговрыг тараах буюу эд хөрөнгийг нүүлгэх/
эд хөрөнгийг холдуулах / бэлэн мөнгөний нөхөн олговор олгох (боломжтой бол
аймагтай уялдуулах)

Хэрэгжиж байгаа, гэхдээ эдийн засгийн
шилжилт хөдөлгөөнийг эргэж харах
хэрэгтэй.



Аль ч нүүлгэн шилжүүлэлтийн хувьд, талбай/үл хөдлөх хөрөнгийг худалдан авах
болон төлбөрийг хийх, хуулийн шаардлагуудыг хангах.

-

-

Эмзэг бүлгийн иргэд тохиролцсон нөхөн олговрын багцын дагуу тусламж хүртэж
байгааг баталгаажуулах. Эмзэг бүлгийн иргэдийн талаар хэрэгжүүлсэн бүх арга
хэмжээ, үйл ажиллагааг мэдээллийн санд оруулах.





Нутгийн иргэд болон НӨИ-дэд гомдлын тогтолцоог мэдээлэх.





Гомдлын мэдээллийн сан үүсгэж бүх гомдлыг бүртгэн санг хөтлөж байх.





Энэхүү ГЧНШХХ-ний 7-р бүлэгт заасан шат дарааллын дагуу газар
чөлөөлөлт/цэвэрлэгээний талаарх гомдлын асуудлыг хэрэгжүүлэх.





Хэрэгжиж байгаа



Энэхүү ГЧНШХХ-ний 9-р бүлэгт заасан тогтмол бус үзүүлэлтийг идэвхжүүлэх.





Энэхүү ГЧНШХХ-ний 9-р бүлэгт заасны дагуу үнэлгээ хийх болон тайлан гаргах арга
хэмжээг боловсруулан хэрэгжүүлэх.





Бүх зөвлөх болон ГЧНШТ-ний үйл ажиллагаатай холбоотой нэгдсэн мэдээллийн сан
болон баримтжуулалт гүйцэтгэх.
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10.4.

Барилгын өмнөх арга хэмжээ

Тусгайлан барилгын ажлын өмнөх үе шатад авч хэрэгжүүлэх үндсэн арга хэмжээг 5.5.2 дугаар хэгэт
тодорхой заасан. Иймд дараах арга хэмжээнүүд нь 5.5.2 дугаар хэсэгт заасан нөхцөлд таруулсан. Өнөөг
хүртэл авч хэрэгжүүлсэн болон цаашид ЕСБХБ-ны ГШ5-ийн дагуу хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүдийг ТХН
боловсруулж, ГЧНШТ-д тусгана.

10.5.

Судалгаа

10.5.1. Хүн амын тооллого болон нийгэм-эдийн засгийн судалгаа
Хүн амын тооллого нь шилжилт хөдөлгөөнд өртсөн иргэдийн тоог гаргаж, байршлын дагуу бүртгэнэ.
Үүнийг нүүн шилжсэн иргэдийн дунд хийгдсэн дэлгэрэнгүй нийгэм-эдийн засгийн судлагаатай нэгтгэх
хэрэгтэй.
Хүн амын тооллого нь төслөөр шилжилт хөдөлгөөн хийгдсэн бүх иргэдийг хамрах ба газар өмчлөгч,
газрын эрх бүхий иргэн, оршин суугч, хууль бус газар ашиглагч, эсвэл тооллого хийх үеэр нөлөөлөлд
өртсөн хэсэгт амьдарч байсан зэрэг статус үл хамаарна.
Хүн амын тооллогоос өмнө анхан шатны мэдрэмж явалагддаг, тухайлбал, газар өмчлөгч / оршин суугч
/сахиурт судалгааны баг ирж Төслийн талаар мэдээлэл цуглуулахаар ирж байна гэж хэлнэ. Өмчлөгч/
оршин суугч/ сахиул дээр судалгааны баг очино. Бүх ярилцлага нь хариулагчийн дадсан хэл дээр
явагдана.
Судалгааны хуудсан дээр дараах холбогдох мэдээллийг тэмдэглэнэ. Үүнд:


Нэр болон гэр бүлийн мэдээлэл;



Хүн ам зүйн мэдээлэл болох гэр бүлийн бүх гишүүдийн нийгмийн байр суурь, боловсрол, ажил;



Бүх гишүүдийн ур чадвар/боловсролын түвшин;



Орлого/амьжиргааны эх үүсвэр;



Өрхийн нийт орлого (бүх эх сурвалжаас);



Өрхийн зарлагын талаар нарийвчилсан мэдээлэл;



Нийгмийн бүтэц болон эх сурвалж ашиглах хэлбэр;



Газар өмчлөлийн болон оршин суугаа статус;



Ургуулж буй үр тариа;



Эмзэг бүлгийн тодорхойлолт; болон



Холбоо барих мэдээлэл.

Бизнесийн хувьд:


НӨИ-ийн нэр



Үл хөдлөх хөрөнгийн хаяг



Үл хөдлөх хөрөнгийн төрөл



Өмчлөлийн статус



Холбоо барих мэдээлэл



Нөлөөлөлд өртсөн иргэдийн (ажилтнууд) статус, нэр, орлого

Ярилцлага хийсэн иргэдийн зөвшөөрөлтэйгээр зургийг нь авсанаар тодорхойлолтод нэмэлт болж, эд
хөрөнгийг ил тод байдлыг дэмжинэ.
Нийгэм-эдийн засгийн судалгаа
Нийгэм-эдийн засгийн судалгаа нь Төслөөр бодит болон эдийн засгийн шилжил хөдөлгөөнд өртсөн
иргэд, өрх, бизнесийн (албан болон албан бус) нийгэм-эдийн засгийн байр суурийг тодорхойлох болон
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дүн шинжилгээ хийх судалгаа юм. Энэ нь хүн амын тооллоготой хамт хийгдэх бөгөөд НӨИ-ийн нийгэмэдийн засгийн мэдээллийг цуглуулах зорилготой юм. Судлагаа явуулагч нь шилжилт хөдөлгөөний
нөлөөллийг тодорхойлж, нөлөөлөл бууруулах арга хэмжээг төлөвлөлтийн суурь болгох зорилгоор
шилжилт хөдөлгөөнд өртсөн иргэд/өрхийн амьдрах стандарттай холбоотой асуултуудыг асуух ба үүнд
орлогын эх үүсвэр, үйлчилгээ болон дэд бүтцэд нэвтрэх боломж, нийгмийн сүлжээ, нүүлгэн
шилжүүлэлтийн болон амьжиргааг нөхөн сэргээх сонголтууд зэрэг орно.
Эд хөрөнгийн бүртгэлийн судалгаа
Хүн амын тооллого, нийгэм-эдийн засгийн судалгаатай зэрэгцэн Төслөөс үүдэн алдагдсан эсвэл
нөлөөлөлд өртсөн эд хөрөнгийн бүртгэлийн судалгааг хийнэ. Судалгаагаар газар чөлөөлөлт/цэвэрлэгээ,
гэр бүлийн гишүүд ажлын байр эсвэл орлогын эх үүсвэрээс нүүн шилжсэнээс үүдсэн түр болон урт
хугацааны бодит эд хөрөнгө болон орлогын алдагдал (тухайлбал, жижиг нийлүүлэгч эсвэл худалдаа
эрхлэгчид үйлчлүүлэгчдээс холбодох).
Судалгааны баг боломжтой тохиолдолд дараах бүрэлдэхүүнтэй байна. Үүнд: судалгаа авагч, үнэлээч,
тоологч, мод ургамлын мэргэжилтэн, үр тарианы мэргэжилтэн болон судалгааны ахлагч.
Төслийн чөлөөлсөн эсвэл нөлөөлөлд өртсөн бүх газрыг түр болон урт хугацаанаас үл хамааран
судалгаа хийж, төрлөөр нь хувааж тэмдэглэнэ. Үүгээр барилгын ажилд шаардлагатай түр болон урт
хугацааны газрыг хамрана. Чөлөөлөлгдөх газрыг судалгааны баг шаарплагатай тохиолдолд өмчлөгч
болон харъяа аймагтай хамтран тодорхойлно. Газар өмчлөлийг бүртгэхийн өмнө баримт бичиг, хөршүүд
болон боломжтой бол нутгийн удирдлагатай ярилцсаны үндсэн дээр тогтоох.
Бүртгэлд түр болон богино хугацааны газрыг тариалсан үр тариа, үр жимсний мод, худаг, усжуулах
байгууламж, булш бунхан зэрэг үл хөдлөх хөрөнгийн хамт бүртгэнэ.
Дэлгүүр, цех, лангуу, үйлдвэр болон бусад бизнесийн байгууламжуудыг судлан бүртгэх шаардлагатай.
Тэдгээрийг өмчлөлийн (хувийн бизнес олон нийтийн байгууллага, хамтарсан компани г.м.) хэлбэрээр
ангилна. Аж ахуйн нэгжээ алдсан иргэд, ажлаа алдсан ажилчид, худалдаа эрхлэгчид үйлчлүүлэгчээ
алдах зэрэгт тооллого хийж, барилгын ажлын үеэр үүсэх алдагдлын өртөгийг тооцох.
Холбогдох мэдээллийг тэмдэглэх судалгааны хуудас байна.
Модны тоо, төрлийг гаргаж, насанд бүрсэн, үр жимс агч буй эмэхийн талаар мэдээллийг оруулна.
Боловсруулалтын үед байгаа үр тарианы төрөл болон аль хэсэгт байгааг тэмдэглэнэ.
Нөлөөлөлд өртсөн бүх эд хөрөнгийг зургаар баримтжуулж, GPS зөөврийн газрын зураг тэмдэглэгчээр эд
хөрөнгийн байрлах газрыг тэмдэглэнэ.
Нийтийн өмчийн эд хөрөнгө, тухайлбал, хөл бөмбөгийн талбай гэх мэт, мөн бүртгэгдэнэ.

10.6.

НӨИ-ийн мэдээллийн сан

Судалгааны явцад цуглуулсан хүн амын тооллого, нийгэм-эдийнн засгийн судалгааны дүнг цахим
мэдээллийн сан үүсгэн хадгалах.

10.7.

Тасалбар болгох өдөр тогтоох

Ямар нэг шинэ судалгаа хийх тохиолдолд тасалбар болгох өдрийг НӨИ-дэд мэдээлэх ба энэ нь
судалгааны ажил дууссан өдөр байна. цаашид хийгдэх газар чөлөөлөлт/цэвэрлэгээний ажлын талаар
таамаг дэвшүүлэх асуудлаас урьдчилан сэргийлсэн алхам хийх.

10.8.

НӨИ болон эд хөрөнгийн тайлбар

Судалгааны мэдээлэл ГЧНШТ-ний баримтад тусгагдан шилжилт хөдөлгөөний хэмжээ, эд хөрөнгийн
алдагдал болон эмзэг бүлгийн иргэдийн тодорхойлолтын талаар тайлбарлахад ашиглагдана.

10.9.

Сонгогдох болон олгогдсон эрх

НӨИ-ийн талаар цуглуулсан судалгааны өгөгдлүүдийг ГЧНШТ-ний сонгогдох болон олгогдсон эрхийн
матриц боловсруулахад ашиглана. ГЧНШТ тус бүрт Хүснэгт 6-3-ийн матрицийг нягтлан үзэж, тухайн
НӨИ-ийн талаарх мэдээллийг шинэчлэхэд ашиглана.
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Төслөөр түр болон урт хугацааны шилжилт хөдөлгөөн хийгдсэн бүх иргэд, өмчлөлийн статусаа үл
хамааран Хүснэгт 6-3-т заасан нөхөн олговор болон/эсвэл амьжиргааг нөхөн сэргээх болон бусад
тусламжийг хүртэх эрхтэй.

10.10. Нөхөн олговрын багц
Нөхөн олговрын багц нь НӨИ тус бүрээр ГЧНШТ-ний онцлогтой дээр дурьдсан сонгогдох болон
олгогдсон эрхийн матрицаар тодорхойлогдоно. Мэдээллийн сан эдгээр мэдээллийг цуглуулан бүртгэнэ.
Хүснэгт 6-3-т заасан нөхөн олговор дараах агуулгыг багтааж болно. Үүнд:


Эд хөрөнгийн нүүлгэн шилжүүлэлтийн эсвэл бэлэн мөнгөний нөхөн олговор



Бодит шилжилт хөдөлгөөний нүүлгэн шилжүүлэлт (шинэ үл хөдлөх хөрөнгөөр хангах) эсвэл
бэлэн мөнгөний нөхөн олговор



Үр тариа алдагдлын бэлэн мөнгөний нөхөн олговор



Бизнесийн байршлын хувилбарууд (түр болон урт хугацааны)



Орлогын алдагдлын бэлэн мөнгөний нөхөн олговор



Нүүлгэлт, шилжилт, түрээсийн эд хөрөнгийн алдагдлын түр тусламжийн бэлэн мөнгөний тэтгэмж



Амьжиргааг нөхөн сэргээх тусламжийн арга хэмжээ



Соёлын өвийн нүүлгэн шилжүүлэлт эсвэл алдагдлын урьдчилан тохиролцсон хэлэлцээр

6-р бүлэгт заасан хэлбэрээр сонгогдох эрх тус бүрийг үнэлэлтийг тодорхойлох, ГЧНШТ-д тусгах. Үүнд
газрын үнэлгээний мэргэжилтэн шаардлагатай.
Эдгээр нөхөн олговрын багцууд нь НӨИ-тэй харилцан тохиролцож, тэмдэглэл хийгдсэн байх
шаардлагатай. Сонгогдох эрхийн хамрах хүрээ, нөхөн олговор олгох шат дараалал, тусламж болон
гомдлын тогтолцооны талаар зөвлөх арга хэмжээг зохион байгуулна. Эмзэг бүлгийн НӨИ-ийг харгалзан
үзэж, эдгээр хэлэлцэн тохиролцоо нь ганцаарчилсан хэлбэрээр явагдана.
НӨИ-тэй уулзаж, зөвлөлдсөний дараа НӨИ-ийн сонгогдох эрхийн эцсийн мэдээллийн сан бүрдэнэ.
Найрсагаар хэлэлцээрт хүрч чадаагүй тохиолдлуудыг бүртгэж авах ба мэдээллийн санг байнга
шинэчилж байна.

10.10.1. Эмзэг бүлгийн ирэдэд үзүүлэх туслалцаа
6 дугаар бүлэгт тодорхойлсон эмзэг бүлгийн иргэдийг хүн амын тооллого болон нийгэм-эдийн засгийн
судалгаагаар тогтооно. Эмзэг бүлгийн НӨИ-ийг нөхцөл тус бүрээр нь авч үзэж, газар
чөлөөлөлт/цэвэрлэгээнээс үүдэн шилжилт хөдөлгөөнд өртсөнтэй холбоотой бүхий шаардагдах
тусламжийн арга хэмжээг авна.
Үүнийг дэмжих үүднээс дараах алхамуудыг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:


Эмзэг бүлгийн иргэдийн асуудлыг хариуцах хүний тодорхойлолт;



Нөхцөл бүрээр тусламжийн арга хэмжээг тодорхойлох;
o

Дээр заасан хүн болон эмзэг бүлгийн иргэн хоорондын шаардлагатай тусламжийн арга
хэмжээний талаарх харилцан яриа;

o

ГЧНШТ-ний багийн яханалт, баталгаажуулалт;

o

Тусламжийн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх; болон

o

Үр дүнг хянах.

Эмзэг бүлгийн иргэдэд үзүүлэх тусламжийн тусгай төсөв ГЧНШТ-ний төсөвт багтсан байх.

10.10.2. Амьжиргааг нөхөн сэргээх
6 дугаар бүлэгт тодорхойлсоноор газар чөлөөлөлт/цэвэрлэгээний улмаас амьжиргаанд нь их хэмжээний
сөрөг нөлөөлөл үзүүлсэн НӨИ-ийг тогтоож, амьжиргааг нөхөн сэргээх арга хэмжээ авах ба нөхцөл тус
бүрээр авч үзнэ.
Эмзэг бүлгийн иргэдийн адил дараах алхмуудыг авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Үүнд:


Амьжиргааг нөхөн сэргээх асуудлыг хариуцах хүний тодорхойлолт;



Нөхцөл бүрээр тусламжийн арга хэмжээг тодорхойлох;
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Дээр тодорхойлосон хүн болон НӨИ хоорондын шаардлагатай тусламжийн арга
хэмжээний талаар харилцан яриа;

o

ГЧНШТ-ний багийн хяналт, баталгаажуулалт;

o

Тусламжийн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх; болон

o

Үр дүнг хянах.

Амьжиргааг нөхөн сэргээх тусгай төсөв ГЧНШТ-ийн төсөвт тусгагдсан байх.

10.10.3. Бодит шилжилт хөдөлгөөний төлөвлөлт
Бодитоор
нүүлгэн
шилжүүлэх
шаардлага
гарсан
тохиолдолд,
тухайлбал,
газар
чөлөөлөлт/цэвэрлэгээнээс үүдэн орон сууцны эсвэл бизнесийн зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө
нөлөөлөлд өртсөн бол, НӨИ-д тохиромжтой хувилбар эсвэл бэлэн мөнгөний нөхөн олговор санал
болгох. Шинэ талбай шаардлагатай болсон тохиолдолд, ГЧНШТ хэрэгжүүлж буй байгууллага НӨИ болон
харъяа аймагтай зөвлөлдөн тохиромжтой үл хөдлөх хөрөнгө/талбай олох. Шинэ байр барих тохиолдолд
зураг төсөл, байршлыг НӨИ-тэй зөвлөлдөх. Авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг 6 дугаар бүлэгт
тодорхойлсон.
Нүүлгэн шилжүүлэлт болон зураг төсөл дараах зүйлсийг шийдвэрлэх:


Үл хөдлөх хөрөнгийн сонголт болон нийлэмж, эсвэл талбайн сонголт болон нүүлгэн
шилжүүлэлтийн талбайн бодит төлөвлөлт



Суурьших газрын иргэдэд үзүүлэх нөлөөлөллийг тодорхойлох



Орлуулах барилга байгууламжийн зураг төсөл



Талбайн барилга байгууламжийн зураг төсөл



Газар чөлөөлөлт/цэвэрлэгээний явц болон шат дараалал

10.11. Талуудын оролцоо
Энэхүү ГЧНҮХХ-ний 8 дугаар бүлэгт заасан шаардлагын дагуу талуудын оролцоог зохион байгуулна.
Үүнийг НӨИ-тэй ганцаарчилан уулзаж хэлэлцээр байгуулна.
Бүх уулзалтууд зөвлөлдөөнийг тэмдэглэх бөгөөд он сар, байршил болон оролцсон талуудын жагсаалт,
яриа хэлэлцээрийн тоймыг тусгана.

10.12. Төсөв болон хугацаа
ЗТХЯ/ТХН болон Гүйцэтгэгч нь шаардлагатай тохиолдолд ГЧШҮТ боловсруулалт, хэрэгжилтийг
хариуцна. Газар чөлөөлөлт, нөхөн олговор, төлбөр хураамжийн зардал, шинэ түрээсийн хуваарилалт
г.м. болон гомдол барагдуулалттай холбоотой зардлыг хариуцна.
Иймд ГЧНШТ нь төсөвтэй холбоотой бүлэгтэй байх ба НӨИ-ийн нөхөн олговор тооцох нэгжийн ханш,
тэтгэмж, нөхөн олговор болон тэтгэмж тооцох арга, зарлагын нарийвчилсан задаргаа, нэмэлт зардал
болон тооцоолоогүй зардлын задаргаа зэргийг нарийвчлан тусгана. Холбогдох байгууллага нь ГЧНШТ
хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай төсвийг цаг тухайд хуваарилах шаардлагатай.

10.13. ГЧНШТ бэлтгэх болон мэдээллийн нээлттэй байдал
Дээр дурьдсан үйл ажиллагаанууд болон нөхөн олговрын багцын хэлэлцээр, холбогдох нүүлгэн
шилжүүлэлтийг үндэслэн ГЧНШТ боловсруулна. Энэхүү баримт бичгийн маягтыг Хавсралт В-д үзүүлэв.
Сүүлийн ГЧНШТ-ний бэлтгэл ажлын дараа олон улсын туршлага дээр үндсэлэн олон нийтэд нээлттэй
болгоно. Үүнд оролцогч талууд болон олон нийт орно. ГЧНШТ-ний хувь Улаанбаатар хот дох ЗТХЯ-ны
байранд хадгалагдана. Нийтэд зарлах баримт бичгээс нууцлалтай мэдээллийг хасна.
Нарийвчилсан ГЧНШТ гарсаны дараа тэдгээрийг ЗТХЯ-ны албан ёсны цахим хуудсан тавьж, хэвлэмэл
хувийг холбогдох сжмдад хүргүүлнэ. НӨИ-ийн хувийн мэдээллийг олон нийтэд тараахгүй.
ГЧНШТ-ний нөхөн олговрын багцыг тараах явцад холбогдох тал НӨИ-дэд тогтмол мэдээлэл хүргэж,
зөвлөгөө өгч байх.
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10.14. Хэрэгжилт/ тараан олголт
Үйл ажиллагаа болон хугацааг багтаасан хэрэгжилтийн хуваарийг гаргаж ГЧНҮТ-д тусгах. Нөхөн
олговорын багцын олголтыг баталгаажуулах үүднээс Нөхөн олговор нүүлгэн шилжүүлэлтийн зохион
байгуулагчийг томилох шаардлагатай. Энэхүү зохион байгуулагч нь жишээ нь ТХН-ээс томилогдож
болно. Гэхдээ менежментийн болон хэрэгжилтийн явцыг хариуцах шаардлагатай. Зарим тохиолдолд
аймгуудтай харилцаж, ЕСБХБ-ны ГШ5-тай нийцэх шаардлагатай баримт бичгийг авч байгааг
баталгаажуулах шаардлага гарна.
НӨИ-дэд нөхөн олговрын багцыг олгохдоо тохиролцсон олгогдсон эрхийн матриц болон нөхөн олговрын
багцыг үндэслэнэ.
Бэлэн мөнгө олгох тохиолдолд чек эсвэл дотоодын банкаар НӨИ-ний нэр дээр шилжүүлэх хийж, хууран
мэхлэх үйлдлээс сэргийлэн, хүлээн авагчийн аюулгүй байдлыг хангана. НӨИ нь чекийг бэлэн мөнгө
болгох чадваргүй тохиолдолд НӨИ-д банкинд чек хөрвүүлэх боломж гаргаж өгнө (банзны данс). Их
хэмжээний бэлэн мөнгөний төлбөрийг хэсэгчилэн олгоно. Хэсэгчилсэн төлбөрийн хязгаарыг НӨИ-ний
сонгогдох эрхийн дагуу нийт авах хэмжээнд үндсэлэн тодорхойлох ба хэсэгчилсэн төлбөр нь газар
чөлөөлөлт/цэвэрлэгээний ажыил эхэлсний дараа хийгдэх магадлалтай юм. Үүнийг төлбөрийг хэсэгчлэн
хийх тухай бичгээр үйлдсэн зөвшөөрлөөр шийдвэрлэж, төлбөрийн хуваарь гаргаж болно.
Бүх нөхөн олговор нь шаардлагатай тохиолдолд НӨИ болон гэр бүлийн хүн биечлэн байлцах үед
олгогдох нь зүгээр.
Нөхөн олговор олгосон сертификат эсвэл тэмдэглэлийг НӨИ-д өгөх, эсвэл НӨИ-ний гарын үсэгтэй
хуудас байх ба Нөхөн олговор болон нүүлгэн шилжүүлэлтийн зохион байгуулагч мэдээллийн сан үүсгэж
бүртгэнэ.
Бодит шилжилт хөдөлгөөний үед хэрэгжүүлж буй байгууллага талбай/үл хөдлөх хөрөнгийг чөлөөлөх,
төлбөрийг барагдуулах, хуулийн асуудлыг шийдвэрлэх болон НӨИ болон түүний гэр бүлийг нүүж ороход
туслалцаа үзүүлэх. Бодит нүүлгэн шилжүүлэлтийн үед МУ-ын хуулиар гэрээ байгуулахыг шаардана.
Өмчлөх эсвэл ашиглахтай холбоотой баримт бичгүүдийг аль болох НӨИ болон гэр бүлийн нэр дээр
шилжүүлэх эсвэл боломжгүй тохиолдолд өв залгамжлалын арга хэжээг авч, холбогдох талууд гарын үсэг
зурна.
Бүх олголтыг тэмдэглэх бөгөөд нөхөн олговрын багцын олголтын явцыг хянах шаардлагатай.

10.15. Гомдлын тогтолцоо
7 дугаар бүлэгт заасан гомдлын тогтолцоог хэрэгжүүлэх, зохицуулах. Энэхүү тогтолцоог бүх НӨИ-дэд
мэдээлэлх ба үр дүнг тогтмол хянах болно.

10.16. Мониторинг, үнэлгээ болон тайлан
10.16.1. ГЧНШТ-ний мониторинг
ГЧНШТ-г боловсруулан хэрэгжүүлж эхэлсэний дараа холбогдох талууд 8 дугаар бүлэгт заасан
шаардлагын дагуу хянах болно. Шилжилт хөдөлгөөний нөлөөлөл бууруулах арга хэмжээ хэрэгжсэний
дараа Аудит хийгдэж, харилцан тохиролцсоны дагуу ЕСБХБ-д мэдэгдэнэ.
ТХН нь барилгын ажлын өмнөх үе шатны ТЧНШТ-г хянах, Гүйцэтгэгч ТХН-ийн хяналт дор барилгын
ажлын явц дах бүхэл ГЧНШТ-г хянана.
Барилгын ажлын явцын шаардлагууд нь албадан нүүлгэн шилжүүлэлт гарсан эсэхээс шалтгаална.
Барилгын ажлын үеэр Гүйцэтэгэгч нь газрыг түр хугацаагаар ашиглах магадлалтай. Энэ ажлыг
Гүйцэтгэгч зохион байгуулах боловч тодорхой нөхцлүүд болон хяналт хийх хэлэлцээр байгуулах ба
газрын түр хугацааны түрээс нь газар өмчлөгч эсвэл ашиглагчид сөрөг нөлөөлөл үзүүлэхгүй байхыг
баталгаажуулах хэрэгтэй.
ЗТХЯ нь эдгээр нөхцлүүдийг боломжит байдлаар Тендерийн өгөгдлийн материалд тусгаснаар барилгын
Гүйцэтгэгчийн гэрээ болон хувирч, ГЧНШХХ-ний нөхцлүүд нь заавал биелүүлэх үүрэг болох юм.
Гүйцэтгэгч нь шаардагдах түр хугацааны газар ашиглалтын талаар ЗТХЯ/ТХН-д зориулсан мэдэгдэл
болон газар өмчлөгчтэй байгуулах гэрээний төслийг өгнө. Эсвэл албадан газар авах тохиолдолд энэхүү
ГЧНШХХ-ний шаардлагад нийцсэн ГЧНШТ өгнө.
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Аливаа түрээсийн гэрээнд ЗТХЯ/ТХН-ийн урьдчилан татгалзсан байр сууринаас хандах нь гэрээний
нөхцлүүд энэхүү ГЧНШХХ-ний шаардлагад нийцэж байгааг баталгаажуулахын тулд хийгдэж буй юм.
Иргэнтэй холбоотой ажлыг хариуцсан Зөвлөх нь сар бүр эдгээр гэрээний (тогтмол төлбөр, түрээсийн
гэрээ дуусмагц гэрээний дагуу газрыг нөхөн сэргээх) хэрэгжилтийн биелэлтэд хяналт тавьж ЗТХЯ/ТХН-д
тайлагнана.
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ХАВСРАЛТУУД
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ХАВСРАЛТ А Авто зам дагуух газар
ашиглалт
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Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн авто зам дагуух 5 хэсгийн газар ашиглалт
I Хэсэг (0.00 км ～ 37.28 км), 37.28 км, Дархан болон баруун аймгуудын зам салдаг тойрог уулзвараас хойт зүгт Хар Модотын (52-ын даваа) даваа
Улаанбаатар-Алтанбулагийн олон улсын
төмөр зам, цахилгааны шугам;
Сонгинохайрхан дүүргийн 32-р хорооны
төмөр замын 384-р гарамны ойролцоох
шинэвтэр суурин газар;
Сонгино хайрхан дүүргийн 21-р хорооны
төмөр замын 361-р гарамны ойролцоох
суурин газар;
Улаанбаатар хотын гол оршуулгын
газрууд болон Буян болон Цэцэглэггт
хүрээлэн;
Эмнэлэг, амралт сувиллын газар,
малчдын хот, хувийн сууцнууц голд нь
болон энэ хэсгийн төгсгөлд бий.
Газар ашиглалтын төрөл: хот суурин
газар, бэлчээрийн газар, ХААНзориулалттай газар
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II Хэсэг (37.28 км ～ 82.77 км), 45.49 км Хар Модотын давааны араас Тайсын хөтөлийн өвөр хүртэл
Төв аймгийн Баянчандмань сум
Замын цагдаагийн пост, сумын төв,
үйлдвэрлэл үйлчилгээний бүсэд
малчдын хот бэлчээрийн мал үржүүлэг;
Жуулчдын кэмп, бэлчээрийн газрууд
Хар Модотын давааны ойр байдаг;
Амралт сувиллын газар болон
жуулчдын кэмп, “Сүүж уул”, “Аглаг
бүтээлийн хийд”, ХАА-н зориулалттай
газар, хадлангийн талбай.
Газар ашиглалтын төрөл: хот суурин
газар, бэлчээрийн газар, ХАА-н
зориулалттай газар.
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III Хэсэг (82.77 км ～ 128.53 км), 45.75 км Урьхан зоогийн газрын орчмоос Бор толгой буюу Төв аймгийн Сүмбэр сум чиглэлийн замын уулзвар
Уул, булаг, хатсан жалга байх ба
улирлын чанартайгаар бороо ихээр
орсоны дараа урсдаг, хэд хэд нам дор
газраар өвөлдөө цас хунгарладаг;
Тайсын хөтөл, Тахилт болон Хараагийн
даваа нь өвөлдөө цасанд дарагддаг;
Борнуур, Сүмбэр сум болон Зүүнхараа
чиглэлийн замын уулзваруудтай ба
Зүүнхараа нь томоохон ХАА-н
компаниуд байдаг.
Газар ашиглалтын төрөл:
ашиглагдаагүй газар, бэлчээрийн газар
болон ХАА-н зориулалттай газар.

Тайлбар: Агаараас авсан зургийн чанар муугаас авто зам
болон ХАА-н зориулалттай газрын зургийг үзүүлэх боломжгүй
байна.
Авто замын хэсэг газартай шууд залгаа ХАА-н зориулалттай
газар нь III-IV Хэсэгт (‘шилжилтийн газар’ хэсэг) байрладаг –
доороос харна уу.
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IV Хэсэг (128.53 км ～ 173.58 км), 45.06 кмБор толгой буюу Төв аймгийн Сүмбэр сум чиглэлийн замын уулзвараас Цайдамын хөндийн хүртэл
Сэлэнгэ аймгийн Баянгол сум;
Харьцангуй бага хот суурин газартай,
мал үржүүлэг;
Зундаа Шарын голын эргээр мал
бэлчдэг, Намартаа Хонгор сумын ХААн зориулалттай газар;
Сумын төвийн ойролцоох иргэд малын
фермер эрхэлдэг;
Уулархаг, даваа гүвээтэй, Хараа,
Шарын гол, хатсан жалгууд нь бороо
хур ихтэй үед дүүрч, урсдаг;
Хустай даваа өвөлдөө цас их орсоноос
хаагддаг.
Газар ашиглалтын төрөл: бие даасан
суурин газруудтай, бэлчээрийн газар,
ХАА-н зориулалттай газар.

(тайлбар: энэ агаараас авсан зураг нь авто замын хэсэгтэй
залгаа ХАА-н зориулалттай III-IV Хэсэгт ‘шилжилтийн газар’
байрладаг.
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V Хэсэг (173.58 км ～ 202.42 км) , 28.84 км Цайдамын хөндийгөөс Дархан хотын тойрог уузвар хүртэл
Энэ хэсэг нь Хонгор сумын Цайдамын
хөндийгөөс Дархан хотын төвийн
тойрог уулзвар хүрэх ба Дархан Уул
аймгийн Хонгор сумын төвөөр
дамждаг;
Уул цөөтэй, булаг ихтэй дов толгод,
бороо хур ихтэй үеэр хатсан гуу жалга
нь усаар дүүрч, урсдаг;
Дархан хотын орон сууцны бүсэд
дүүргийн халаалт, цахилгаан, харилцаа
холбооны шугамнууд явдаг ба төмөр
зам, суурин газар байдаг.
Төв аймгийн Баянчандмань сум,
Сэлэнгэ аймгийн Баянгол сум болон
Дархан Уул аймгийн Хонгор сумын
төвүүд.
Газар ашиглалтын төрөл: аж
үйлдвэр, тээвэр, эрчим хүч болон
бусад зориулалттай газар, хот суурин
газар, ХАА-н зориулалттай газар.

ХАА-н зориулалттай газар
Улаанбаатар-Дархан (AH3) авто
замын 50 м зай
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ХАВСРАЛТ Б. Төслийн өргөдөл гомдол
гаргах маягт
Бүртгэлийн дугаар (Протоколын дугаар)
Нэр/Овог
Жич: Хэрэв та хүсвэл өөрийн нэрээ нууцлах, эсвэл таны
зөвшөөрөлгүйгээр хувийн мэдээллийг тань гуравдагч
этгээдэд залруулахгүй байх хүсэлт тавьж болно.

Өргөдөл гомдол гаргасан огноо:
Холбоо барих мэдээлэл
Тантай хэрхэн холбоо барьвал тохиромжтойг
тэмдэглэнэ үү

o

шуудангаар

o

утсаар

o

цахим шуудангаар

Тантай ямар хэлээр харилцвал зохихыг илтгэнэ үү

Тохиолдол буюу гомдлын талаарх тайлбар:
Юу болсон бэ? Энэ явдал хаана болсон бэ? Хэнд тохиолдсон? Хэрэг буюу асуудал ямар үр
дүнд хүрсэн бэ?

Хэрэг буюу гомдол үүссэн огноо:

o Нэг удаа
o Нэгээс олон удаа
o Үргэлжилсээр байгаа

Асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд яах хэрэгтэй гэж Та бодож байна вэ?
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ХАВСРАЛТ Г. ГЧНШТ-ний загвар
ГАЗАР ЧӨЛӨӨЛӨЛТ, НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЗАГВАР (ГЧНШТ)
Гарчиг

Дэд гарчиг

Агуулга

ТАНИЛЦУУЛГА








Төлөвлөгөөний
зорилго
Төлөвлөгөөний цар
хүрээ






ТӨСЛИЙН ТОЙМ



ТӨСЛИЙН
НӨЛӨӨЛӨЛ


ХУУЛИЙН ХАМРАХ
ХҮРЭЭ





НӨЛӨӨЛӨЛД
ӨРТСӨН ИРГЭД
БОЛОН ЭД ХӨРӨНГӨ








НӨХӨН ОЛГОВОР
БОЛОН
ТУСЛАМЖИЙН
ҮНДСЭН ЗАРЧИМ
СОНГОГДОХ ЭРХ

ОЛГОГДСОН
ЭРХИЙН МАТРИЦ
НӨХӨН ОЛГОВОР,
НҮҮЛГЭН
ШИЛЖҮҮЛЭЛТ,
БОЛОН ТУСЛАМЖ



Дотоодын хуулийн
хамрах хүрээ
ЕСБХБ-ны шаардлага
Зөрүүний дүн
шинжилгээ
Нөлөөлөлд өртсөн эд
хөрөнгө болон
шилжилт хөдөлгөөнд
өртсөн иргэд/өрхийн
тооллого, нийгэмэдийн засгийн суурь
судалгаа
Нөлөөлөлд өртсөн
газар
Нөлөөлөлд өртсөн
барилга байгууламж
нөлөөлөлд өртсөн
бизнес
Нөлөөлөлд өртсөн
иргэд

Сонгогдох эрхийн
шалгуур



Энэ хэсэгт НӨИ-тэй хамаатай нийгэм-эдийн засгийн судалгаа, хүн амын
тооллого болон бусад судалгаа орох ба жендерийн эмзэг байдал болон
бусад нийгмийн бүлгийн задаргааны дараах мэдээлэл/өгөдөл орно:

Бодитоор шилжилт хөдөлгөөнд өртөх иргэд/өрх болон тэдгээрийн
газар өмчлөх статус;

Эдийн засгийн шилжилт хөдөлгөөнд өртсөн иргэд/өрх тэдгээрийн
газар өмчлөх статус;

Шилжилт хөдөлгөөнд өртсөн иргэд/өрхийн бизнесийн стандарт
шинж болон суурь мэдээлэл;

Эмзэг бүлгийн иргэдийн талаарх мэдээлэл;

Нийгмийн сүлжээ, нийгмийн дэмжлэгийн тогтолцоо болон тэдгээр
нь төслийн нөлөөлөлд өртөх байдал;

Нөлөөлөлд өртсөн эд хөрөнгө, байгалийн нөөц, нийтийн
хэрэглээний дэд бүтэц болон үйлчилгээний талаар тайлбарлах.


Нөхөн олговор, нүүлгэн шилжүүлэлт, амьжиргааг нөхөн сэргээх
талаарх Төслийн үндсэн зарчмууд.





Хүн амын тооллогын тайлбар болон үр дүн
Сонгогдох эрхийн тасалбар болгох өдөр
Нөхөн олговор авах НӨИ-ийн сонгогдох эрхийн төрөл болон бусад
нүүлгэн шилжүүлэлтийн тусламж
Олгогдсон эрхийн матриц алдагдлыг тодорхойлох болон төслийн
агуулга/үе шаттай хамаатай олгогдсон эрх
НӨИ-ийн сонгогдохболон олгогдсон эрхийн тайлбар болон бүх
нүүлгэн шилжүүлэлтийн тусламжийн арга хэмжээг тайлбарлах
(олгогдсон эрхийн матрицийг оролцуулан);
Орлуулах үнийг тодорхойлохын тулд алдагдлыг үнэлэх аргачлалыг
тайлбарлах;
Нөхөн олговор болон тусламж үзүүлэх арга хэмжээг тайлбарлах;
Нөхөн олговор болон тусламжийн арга хэмжээ хэрэгжүүлэх явцыг
тайлбарлах;
Эмэгтэйчүүд болон бусад тусгай бүлгийг багтаасан эмзэг бүлгийн






Нөлөөлөлд өртсөн эд
хөрөнгийн
үнэлгээний тайлбар
Нүүлгэн шилжүүлэлт
Нөхөн олговрын багц
o Ханш
o Төлбөр

Төлөвлөгөө болон түүний зорилгыг танилцуулах;
Төслийн болзошгүй нөлөөлөл, газрын зураг эсвэл төслийн үйл
ажиллагаа, агуулгын нөлөөллийн бүсийн зургийг тодотгох;
Газар чөлөөлөлт (газрын зураг)-ийн цар хүрээг танилцуулан,
яагаад чухал болохыг тайлбарлах; болон
Эд хөрөнгө чөлөөлөх, НӨИ-ийн хувьд гол нөлөөллийг тоймлох;
болон
Төлөвлөгөө хэрхэн бэлтгэгдсэн, батлагдсан, хэн баталсан.
Төслийн талаарх ерөнхий тайлбар, төслийн агуулга, үйл
ажиллагаанаас үүдэн газар чөлөөлөлт болон бодит/эдийн засгийн
шилжилт хөдөлгөөн шаардлагатайг тайлбарлах.
Төлөвлөгөөнд тусгасан Төслийн агуулга/үе шаттай холбоотой
төслийн нөлөөлөл/алдагдал
Шилжилт хөдөлгөөнөөс сэргийлэх эсвэл нөлөөллийг багасгахад
шаардагдах боломжит арга хэмжээ, хувилбарууд
Төсөлд хамааралтай дотоодын хууль, дүрмийн тайлбар, дотоодын
хууль болон ЕСБХБ-ны бодлогын шаардлагын зөрүүг тодорхойлох,
зөрүүг яаж шийдвэрлэх талаар тодорхой тайлбарлах.
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иргэдэд үзүүлэх бүх төрлийн тусламжийг нарийвлан тайлбарлах;
Боломжтой бол зохион байгуулалттай нүүлгэн шилжүүлэлтийн
хөтөлбөрүүдийг тайлбарлах (байршил сонгох, байшингийн зураг
төсөл, төлөвлөгдсөн дэд бүтэц, суурьших газрын иргэдэд
зориулсан шинэчлэл).
Бодит нүүлгэн шилжүүлэлт шаардлагатай бол:

Нүүлгэн шилжүүлэх байр болон бусад барилга байгууламж,
тухайлбал, орлуулах байр, орлуулах бэлэн мөнгөний нөхөн
олговор болон/эсвэл өөрсдөө сонгох талаар тайлбарлах;

Нүүлгэн шилжүүлэх хувилбарт байршил, нутгийн иргэдэд үзүүлсэн
зөвлөгөө, сонгосон талбайн байршил, байгаль орчны үнэлгээ,
хөгжүүлэх шаардлагыг багтаасан шалтгааныг тайлбарлах;

Нүүлгэн шилжүүлсэн иргэдэд эзэмшлийн статусыг тогтворжуулах,
эрхийг шилжүүлэхэдэ шаардлагатай хуулийн шат дарааллыг
тайлбарлах;

НӨИ-ийн шилжилт, шинэ газар байршихад үзүүлэх тусламжийн
арга хэжээг тодогтох;

Иргэний дэд бүтцээр хангах төлөвлөгөөг тайлбарлах; болон

Суурьших газрын хүн амтай нэгдэх явц хэрхэн явагдах талаар
тайлбарлах.

Тогтоогдсон эмзэг бүлгийн иргэдтэй холбоотой тусгай
шаардлагууд.


НҮҮЛГЭН
ШИЛЖҮҮЛЭЛТИЙН
ШААРДЛАГУУД

ЭМЗЭГ БҮЛЭГ



Эмзэг бүлгийн
иргэдийг тогтоох
эмзэг бүлгийн
иргэдэд үзүүлэх
боломжит туслалцаа



АМЬЖИРГААГ
НӨХӨН СЭРГЭЭХ





ХАРИУЦЛАГА
БОЛОН
БАЙГУУЛЛАГЫН
ЗОХИОН
БАЙГУУЛАЛТ



Нөхөн олговрын багц
олгох үүрэг,
хариуцлага








ТӨСӨВ БОЛОН
САНХҮҮГИЙН
ТӨЛӨВЛӨЛТ






ХЭРЭГЖИЛТИЙН
ХУВААРЬ

ЗӨВЛӨХ БОЛОН
МЭДЭЭЛЭЛ ТҮГЭЭХ



Төлөвлөгөөг
бэлтгэхэд шаардагдах
зөвлөгөөний гол үр



Амьжиргааны эрсдэл болон хүн ам зүйн өгөгдөл болон
амьжиргааны эр үүсвэрийн задаргааг харуулсан хүснэгт бэлтгэх;
Орлогыг нөхөн сэргээх төрөл бүрийн амьжиргааг (жишээ нь үр
ашгийг хуваалцах, орлого хуваалцах тогтолцоо, газар зэргийг
оруулсан хувьцаат хөрөнгө, тогтвортой байдал болон аюулгүй
байдлын сүлжээг зөвшилцөх) нөхөн сэргээх олон төрлийн
хувилбаруудыг багтаасан хөтөлбөрийг хуваалцах;
Нийгмийн даатгал болон/эсвэл төслийн тусгай фонд зэргээр
дамжуулан нийгмийн аюулгүй байдлын сүлжээг хангах загвар;
Эмзэг бүлгийг дэмжих тусгай арга хэмжээг тайлбарлах;
Дадлагажуулах хөтөлбөрүүдийг тайлбарлах.
Төлөвлөгөөний арга хэмжээг хэрэгжүүлэх байгууллагын зохион
байгуулалт, хариуцлага болон тогтолцоог тайлбарлах;
Боломжтой тхиолдолд техникийн туслалцааг багтаасан
байгууллагын чадварыг дээшлүүлэх хөтөлбөр;
Оролцож байгаа ТББ-ын оролцоог тайлбарлах, НӨИ-ийн нүүлгэн
шилжүүлэлтийн төлөвлөлт болон менежментийн зохион
байгуулалтыг тайлбарлах.
Нүүлгэн шилжүүлэлтийн нэгж, ажилтны сургалт, мониторинг
болон үнэлгээ зэргийг багтаасан нүүлгэн шилжүүлэлтийн үйл
ажиллагааны төрөлжүүлсэн төсөв, зээлийн үеэрх нүүлгэн
шийлжүүлэлтийн төлөвлөгөө зэргийг тодорхойлох;
Хөрөнгийн урсгалыг тайлбарлах (нүүлгэн шилжүүлэлтийн жилийн
зардал үндсэн ажиллагааны хуваарьт төсдийг харуулах ёстой;
Нөхөн олговрын ханш болон бусад зардлын тооцооны болон
орлуулах зардлын тайлбар (бодит болон урьдчилан тооцоолоогүй
зардлыг харгалзах);
Нүүлгэн шилжүүлэлтийн санхүүгийн эх үүсвэрийн мэдээлэл.
Энэ хэсэгт нөхөн олговор, нүүлгэн шилжүүлэлт, нөхөн сэргээх үйл
ажиллагааны нарийвчилсан, хугацаат хэрэгжилтийн төлөвлөгөөг
оруулна. Хэрэгжилтийн төлөвлөгөө нь нөхөн олговрын үйл
ажиллагааны бүх талыг төслийн иргэний зориулалттай барилгын
ажлын хуваарьтай уялдуулах, газар чөлөөлөлтийн явц болон
хугацааг тусгах.
Төлөвлөгөө боловсруулах, эцэслэн боловсруулах болон батлах
ажлын хүрээнд хийгдсэн талуудын оролцоотой холбоотой үйл
ажиллагаа;
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Мэдээллийн ил тод
байдал




ГОМДЛЫН
МЕНЕЖМЕНТИЙН
ТОГТОЛЦОО
МОНИТОРИНГ
БОЛОН ТАЙЛАН







Мониторинг болон
үнэлгээний зорилтууд
Үзүүлэлтүүд
Тайлан гаргах үндсэн
зарчмууд



Дэвшүүлсэн санал бодлууд болон төлөвлөгөө боловсруулах явцад
тэдгээрийг хэрхэн тусгасан талаар хураангуй;
Хэрэгжилийн явцад төлөвлөгдсөн талуудын оролцооны талаар
тайлбарлах.
Энэ хэсэг нь НӨИ-ийн гомдол саналыг хүлээн авах, шийдвэрт
дэмжлэг үзүүлэх тогтолцоог тодорхойлно. НӨИ-дэд хэрхэн хүрдэг
болон жендерийн эмзэг байдлыг тайлбарлана.
Энэ хэсэгт төслийн нүүлгэн шилжүүлэлтийн хэрэгжилтийн
мониторинг болон үнэлгээнд тохиромжтой тогтолцоо,
харьцуулалтыг тодорхойлоно. Мониторингийн ажилд НӨИ-ийн
оролцооны зохицуулалтыг тодорхойлдог.
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