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1.

ТАНИЛЦУУЛГА

1.1

ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
Энэхүү баримт бичиг нь Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийг сайжруулах төсөл

(цаашид "Төсөл" гэх)-ийн Нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээний тайлан юм. Дэлхийн Банк (цаашид
"Банк" гэх) нь Олон улсын хөгжлийн ассоциациас тус төслийг хэрэгжүүлэх асуудлаар олгож
байгаа зээл болох $41 сая ам.долларыг Монгол Улсын Сангийн яаманд санал болгож байна.
Төслийг хэрэгжүүлэгч агентлаг нь Монгол Улсын Эрчим хүчний яам бөгөөд тус яам нь хотын
төвлөрсөн дулаан хангамжийг хариуцдаг "Улаанбаатар дулааны сүлжээ" ТӨХК-тай нягт
хамтран ажиллана.
Энэхүү Нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ нь ЭХЯ, УБДС ТӨХК-ий зүгээс тус төслийн
нийгэмд үзүүлэх нөлөөллийг тодорхойлж, эрсдэлээс зайлсхийх, нөлөөллийг бууруулах,
арилгах асуудлаар авч хэрэгжүүлэх дүн шинжилгээ, төлөвлөлтийг тодорхойлох юм. Энэ
баримт бичгийг ЭХЯ дотоодын техник мэргэжилтнүүдийн тусламжтайгаар боловсруулав.
Үнэлгээг 2019 оны 9-11 сарын хооронд хийв.
Байгаль орчны ба нийгмийн удирдлагын төлөвлөгөө (БОНУТ), сонирхогч талуудын
оролцоог хангах төлөвлөгөө (СТОХТ); Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн хүрээний ажил
(БОНМХА) гэх эдгээр баримт бичгүүд нь төслийг байгаль орчин ба нийгмийн хувьд үр ашигтай,
тогтвортой байлгах тулгуур хэрэгслүүд болох юм. Эдгээр баримт бичгийг ЭХЯ болон УБДС
ТӨХК нь төслийн нийгмийн эрсдэл ба давуу талын асуудлаар шийдвэр гаргахдаа ашиглана.
Төслийн нийгэмд үзүүлэх нөлөө нь ихэнхдээ сайн тал руу хэвийж байгаа ч нийгэмд сөрөг
нөлөө үзүүлэх эрсдэл, ялангуяа шугам тоноглолын барилга угсралтын үе шатанд байгаа. Газар
өмчлөх асуудал гарахгүй боловч зарим нэг газрын мөн чанарыг өөрчлөх учраас Нүүлгэн
сууришуулах төлөвлөгөөг (Хавсралт 1-ийг үзнэ үү) боловсруулсан бөгөөд мөн төслийг
батлуулсны дараа дэд бүтцийг тодорхойлсон Нүүлгэн сууришуулах бодлогын хүрээний ажлыг
БОНМХА дотор тусгаж өгсөн.
Төслийн тодорхойлолт, нийгмийн үнэлгээг хийхэд ашигласан аргачлал, цуглуулсан
мэдээний үр дүн, нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ болон Нүүлгэн суурьшуулах төлөвлөгөө
(НСТ) -г хавсралтаар энэхүү тайланд тусгаж өгөв.
1.2

ТӨСЛИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ
Төслийн бүтээн байгуулалтын зорилго нь сонгогдсон байршлуудад төвлөрсөн дулаан

хангамж (ТДХ)-ийн сүлжээг тэлэх, шинээр хэрэглэгч холбох, горим ажиллагааг сайжруулахад
оршино. Төслийн гол байршил нь нийслэл Улаанбаатар хот юм. Тус төсөл нь дараах хоёр
хэсгээс бүрдэнэ.
Бүрэлдэхүүн хэсэг 1: ТДХ-ийн сүлжээний 5а, 3г магистраль шугамыг өргөтгөж, шинэчлэхэд
хөрөнгө оруулах. Энэ хэсэгт Улаанбаатар хотын ТДХ-ийн системд хийгдэх гол хөрөнгө
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оруулалтын бэлтгэл ажил ба хэрэгжилтийг дэмжих үйл ажиллагаа багтана. Энэ нь дотроо
гурван дэд хэсэгт хуваагдана.
Дэд бүрэлдэхүүн 1.1. ТДХ-ийн сүлжээний 5а, 3г магистраль шугамыг өргөтгөж, шинэчлэх.
Энэ хэсэгт:
(i) ДХ-501-ээс ДХ-521 хүртэл нийт 2.8км урттай 5а магистралийн 2Ø800 мм-ийн
голчтой дамжуулах хоолойг 2Ø1000 мм-ийн голчтой болгож өргөтгөх;
(ii) ДХ-521-ээс ДХ-601 хүртэл нийт 1.4км урттай 3г магистралийн одоо байгаа
2Ø400/2Ø600 мм-ийн голчтой дамжуулах хоолойг 2Ø800 мм-ийн голчтой болгож
өргөтгөх.
Зураг 1 /Дэд бүрэлдэхүүн 1.1 –ийн байршил/

Дэд бүрэлдэхүүн 1.2. Гэр хорооллын сонгогдсон бүсүүдэд ТДХ-ийн сүлжээний дамжуулах
шугам шинээр татах. Энэ хэсэгт гэр хорооллын оршин суугчдад дулааны холболт хийх,
бохирдлыг бууруулах зорилгоор томоохон хэмжээний бүтээн байгуулалт хийгдэж байгаа
газруудад сүүлийн үеийн урьдчилсан дулаалгатай (2Ø50 мм–2Ø200 мм) (1810м урттай)
шугам шинээр суурилуулах ажлыг гүйцэтгэнэ.
Дэд бүрэлдэхүүн 1.3. Төвлөрсөн дулаан хангамжийн сүлжээг орчин үеийн тоноглолоор
шинэчлэн солих. Энэ хэсэгт УБДС ТӨХК-ий дамжуулах сүлжээний даралт өргөх насос
станцуудыг сүүлийн үеийн технологиор тоноглох, ухаалаг насос суурилуулах зэрэг
ажлууд багтана. Тус ажил нь ДЦС-3 ХК-ийн суурилагдсан хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх,
төвлөрсөн дулаан хангамжийн хэрэглэгчдийн тоог нэмэх зорилгод нийцэж байгаа юм.
Бүрэлдэхүүн хэсэг 2: Хүчин чадлыг бэхжүүлэх, төсөл хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх. Энэ
хэсэгт дундаас урт хугацааны бодлогын ба институцийн шинэчлэл хийхэд чиглэсэн үйл
ажиллагаа, УБДС ТӨХК-ийн техникийн, үйлдвэрлэлийн, итгэмжлэлийн, хэрэглэгчийн мэдлэг,
компанийн нөөцийн менежментийн гэх мэт төслийн хэрэгжилтийг үр ашигтай байлгахад
чиглэсэн ажлуудыг санхүүжүүлэх үйл ажиллагаа багтана.
Дэд бүтцийн байршлын хувьд одоогийн байдлаар зөвхөн дэд бүрэлдэхүүн 1.1 хэсгийн
байршил баталгаажаад байна. Энэ бүрэлдэхүүн хэсэгт нийт 4.2 км урттай Улаанбаатар хотын
төвлөрсөн дулаан хангамжийн 5а, 3г дамжуулах шугамын өргөтгөл, шинэчлэлийн ажил
багтана.
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Дэд бүрэлдэхүүн 1.1 хэсэгт төвлөрсөн дулаан хангамжийн 5а, 3г магистралийг өргөтгөл,
шинэчлэлтийн ажлыг зуны 3 сарын хугацаанд гүйцэтгэх ба шугам тоноглолын угсралтын ажилд
2 жилийн хугацаа шаардагдахаар байна. 5а, 3г магистраль нь Эрчим хүчний шугам сүлжээг
хамгаалах дүрэмд заасны дагуу хоёр тал тус бүрт 5 метр буюу нийт 10 метрийн хамгаалалтын
зурвастай ба тухайн хамгаалалтын зурвасд үйл ажиллагаа эрхэлж буй цөөн тооны иргэн, аж
ахуйн нэгжүүд байрласан байна. Энэхүү байгууламжуудын эзэд нь энэ баримт бичигт
дурдагдсан оролцогч талууд юм. /А11 хавсралт/
Дэд бүрэлдэхүүн 1.2 хэсэг буюу Гэр хорооллын сонгогдсон бүсүүдэд ТДХ-ийн
сүлжээний дамжуулах шугам шинээр татах Дэнжийн 1000, Гандан, СБД-ийн 7-р хороо зэрэг гэр
хорооллын бүсийг холбохоор тооцоо судалгааны ажил хийгдэж байна. Төвлөрсөн дулаан
хангамжийн дамжуулах шугам шинээр суурилуулах байршлыг тогтоохдоо инженерчлэл,
нийгэм, санхүү болон бусад хүчин зүйлүүдийг харгалзан үзнэ. Дэд бүрэлдэхүүн 1.1 хэсэгт
хийгдэх шинэчлэлийн ажлын үр дүнд дулааны сүлжээг 1810 м-ээр сунгаж хүчин чадлыг
нэмэгдүүлэх боломжтой.
/3.6. бүлэгт дэлгэрэнгүй оруулав./
Зураг 2 /Дэд бүрэлдэхүүн 1.2 хэсгийн байршил/
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2.

АРГА ЗҮЙ
Энэ хэсэгт Зээлдэгч тал болон дотоодын техник мэргэжилтнүүдийн 2019 оны 9-11

сарын хооронд ННҮ-г хийхдээ ашигласан аргачлалын тухай авч үзнэ. Тус үнэлгээг хийхдээ гарч
болох эрсдэл, нөлөөлөл, түүнийг багасгах аргуудыг тодорхойлоход шаардлагатай одоогийн
байгаа түвшин, нийгмийн байдлын талаарх тоон мэдээллийг тусгасан. Үүнд анхдагч болон
хоёрдогч мэдээллийг ашигласан.

2.1



анхдагч мэдээ: Гол мэдээлэгчтэй хийсэн ярилцлага, зөвлөгөөн



хоёрдогч мэдээ: Төсөл хэрэгжих байршлын хүн амын статистик судалгаа

ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗОРИЛТУУД БА ЗОХИЦУУЛАХ БОДЛОГО
Улаанбаатар хотын төвлөрсөн дулаан хангамжийг сайжруулах төслийг Дэлхийн Банкны

санхүүжилтээр хэрэгжүүлэх тул тус банкны 2018 оны 10-р сарын 1-ний өдрөөс хэрэгжиж
эхэлсэн Байгаль орчны ба нийгмийн удирдлагын хүрээ (БОНУХ)-нд тусгасан шаардлагын дагуу
Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ болон бусад төлөвлөлтийн баримт бичгүүдийг
боловсруулах юм.
Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ нь Дэлхийн банкны ESS1-ийн
шаардлагын дагуу аливаа төслийн хүрээлэн буй орчин ба нийгэмд үзүүлэх нөлөөллийг
тодорхойлсоноор сонголтуудыг үнэлж, эрсдэлийг бууруулах, түүнээс сэргийлэх арга хэмжээ,
хянах, менежмент хийх зарчмуудыг хийж гүйцэтгэсэн.
Монгол Улсын 2012 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдөр батлагдсан Байгаль орчны
нөлөөллийн үнэлгээний тухай хуулийн дагуу БОННҮ-г хийх ба хуулийн хэрэгжилтэнд Байгаль
орчин, аялал жуулчлалын яам (БОАЖЯ) тус хуулийн хэрэгжилтийг хянаж ажилладаг. Бүх
төслийн БОННҮ-ий хэрэгжилтэнд Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний хоёр үе шат
бүхий анхан шатны хяналт хийдэг ба түүний дараа байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ хийх
эсвэл Байгаль орчны удирдлагын төлөвлөлтийг гүйцэтгэнэ.
ННҮ-г хийх тодорхой шаардлага болон нөлөөллийг багасгах, үнэлэхэд зориулсан тусгай
аргачлал байхгүй. Харин Монгол улсын 2015 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдрийн Хот, суурин
газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хуулийн 17, 18-р зүйлд зааснаар хот төлөвлөлтийг хийхдээ
оролцоонд суурилсан арга хэрэгжүүлэх бөгөөд оршин суугч, иргэдтэй уулзалт зөвлөгөөн хийнэ.
Хот төлөвлөлттэй холбоотой гарсан аливаа шийдвэр болон хэрэглээг хязгаарлах тохиолдолд
тухай бүрт нь олон нийтэд зарлан мэдээлнэ.
Нүүлгэн суурьшуулах ажлын нөлөөллийг НСТ болон Нүүлгэн сууришуулахүйл
ажиллагаанд баримтлах бодлогын баримт бичигт тусгасан. Энэ талаар олон нийттэй
зөвлөгөөн хийхдээ баримтлах бодлогыг Төслийн СТОХТ-нд тусгаж өгсөн байна.
Хуулинд ННҮ хийх тухай ямар нэг шаардлага тусгагдаагүй учраас энэхүү үнэлгээнд
тавигдах шаардлагыг ESS1-ийн заалтуудад үндэслэн гаргана. БОНУТ, СТОХТ, БОНУХ, НСБХ
зэрэг эдгээр баримт бичгүүд нь нийлээд төслийн байгаль орчин, нийгмийн хувьд үр ашигтай,
тогтвортой байх үндэслэлийг хангах бодлогын баримт бичгүүд болж байгаа юм.
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ЭХЯ ба УБДС ТӨХК нь төслийн нийгмийн эрсдэл ба үр ашигтай холбоотой шийдвэр
гаргахдаа эдгээр баримт бичгийг баримтлах юм.
Энэ ННҮ нь төслийн нийгмийн нөлөөллийг бүхэлд нь авч үзэж байгаа хэдий ч дэд
бүрэлдэхүүн 1.2 хэсгийн байршил тодорхой болмогц нэмэлт ажлуудыг гүйцэтгэх шаардлагатай
болох ба энэ талаар БОНУХ-д тусгаж өгсөн байгаа. Хүснэгт 1-т төсөлд зориулж боловсруулсан
байгаль орчны нөлөөллийн баримт бичгүүдийг жагсаан оруулав.
Хүснэгт 1. /Төслийн байгаль орны нөлөөллийн баримт бичгүүд/
Баримт бичиг
Бүрэлдэхүүн хэсэг -1
Дэд бүрэлдэхүүн 1.1
Дэд бүрэлдэхүүн 1.2
Дэд бүрэлдэхүүн 1.3
Бүрэлдэхүүн хэсэг -2

СТОХТ

БОНУТ

НСТ







АХУ

ННҮ

БОНУХ

НСБХ









Төслийн нийгэмд үзүүлэх нөлөөллийн эерэг тал давамгайлж байгаа боловч нийгэмд
сөрөг нөлөө үзүүлэх эрсдэл байсаар байна. Оролцоонд суурилсан байдлаар төслийг
хэрэгжүүлж нийгэмд үр ашигтай байлгах үүднээс ННҮ-нд иргэдийн орлого, амьжиргаанаас
гадна жендер тэгш бус байдал, тусгай хэрэгцээ гэх мэт эмзэг байдлын хүчин зүйлийг ч
харгалзан үзсэн юм. Хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал, шилжилт хөдөлгөөн, оршин суугчдын эрүүл
мэнд, аюулгүй байдал гэх мэт төсөл хэрэгжүүлэх үед урган гарч болох асуудлуудыг ч бас
тусгаж өгсөн.
2.2

ҮНЭЛГЭЭНИЙ ГАЗАР ЗҮЙН ХАМРАХ ХҮРЭЭ

Тус үнэлгээ нь газарзүйн хувьд дараах байршлуудыг хамарч байгаа юм. Үүнд:
Дэд бүрэлдэхүүн 1.1, 1.3 хэсгүүдэд заасан өргөтгөл, шинэчлэлийн ажил нь ДЦС-3-аас
БГД-ийн 1 ба 3-р хороо болон ХУД-ийн 1 ба 12-р хороо хүртэл газрыг хамарч байгаа ба эдгээр
байршлуудад 13,739 өрх бүртгэлтэй. Төслийн хүрээнд төвлөрсөн дулаан хангамжийн
дамжуулах шугамын өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажлыг хийснээр БГД-ийн 11-р хороо, СБД-ийн
9,10,11,12-р хороо, ЧД-ийн 7,8,9,10,11-р хорооний оршин суугчдын хэрэглээнд эерэг нөлөө
үзүүлэх урьдчилсан тооцоо гарсан. Дэд бүрэлдэхүүн 1.1 хэсгийн ажлын үр дүнд тус байршлууд
дахь 21,025 өрх найдвартай дулаан хангамжийн үйлчилгээг хүртэх боломжтой болох юм.
Нийтдээ 34,764 өрх айл үр шимийг нь хүртэнэ гэж тооцож байна.
Дэд бүрэлдэхүүн 1.2 хэсгийн зорилтот байршил тодроогүй байгаа ч хотожсон бүстэй
ойролцоо гэр хороолол руу 1.8км дамжуулах шугам татахаар төлөвлөж байна. Энэ нь дэд
бүрэлдэхүүн 1.1 хэсэгт хийгдэх 5a, 3г дамжуулах шугам хоолойг өргөтгөн, шинэчлэсэнээр
боломжтой болох юм. Зураг 3-т Улаанбаатар хотын дүүргүүдийн хил хязгаарыг үзүүлэв.
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Зураг 03 /Улаанбаатар хотын дүүргүүд/

Эх сурвалж: Дэлхийн Банкны Монгол дахь төлөөлөгчийн газар
Төсөлд оролцож байгаа байгууллагуудын төслийн удирдлагын үйл ажиллагааг авч үзэж
байгаа 2-р хэсэгт ямар нэг эрсдэл, нийгэмд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл байхгүй.
2.3

ХОЁРДОГЧ МЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛАХ
Мэдээллийг Үндэсний статистикийн хороо, дүүргүүдийн удирдлагууд, Европын сэргээн

босголт хөгжлийн банк (ЕСБХБ), Азийн хөгжлийн Банк (АХБ), ЭХЯ, БОАЖЯ зэрэг олон эх
сурвалжаас цуглуулсан. Хамгийн сүүлийн үеийн тооллого Монгол Улсад 2018 онд явагдсан
байна. Хорооны түвшний хоёрдогч мэдээллийн олдоц муу байсан тул энэ судалгаандаа
дүүргийн болон хотын хэмжээний тоо, мэдээг үзүүлж байгаа болно.
2.4

АНХДАГЧ МЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛАХ
Тус төслийн бэлтгэл ажлыг хангах, ЭХЯ болон санхүүжүүлэгч банкны үйл ажиллагааг

уялдуулах, мэдээлэл солилцох зорилгоор байгуулагдсан ажлын хэсэг нь дэлхийн банкны
зөвлөхүүдтэй хамтран хот төлөвлөлтийн нэн тэргүүний асуудлуудыг олж тогтоохоор
Улаанбаатар хотын захиргаа, ЭХЯ, АХБ, БОАЖЯ, ДЦС-3 болон дамжуулах шугамын
хамгаалалтын зурваст ойр бизнес эрхэлж байгаа хувь хүмүүстэй 2019 оны 9, 10, 11 саруудад
ярилцлага зөвлөгөөн хийсэн.
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3.

НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХАМРАХ ХҮРЭЭ
Энэ хэсэгт сэргээн засах болон өргөтгөх ажил хийгдэх байршлуудын аль алиных нь

нийгэм эдийн засгийн одоогийн үзүүлэлтүүдийг харуулав. Боломжтой хэсгүүдэд мэдээг
хорооны түвшинд задлан харуулж байна.
3.1

ХҮН АМ БА БАЙР СУУЦНЫ АСУУДАЛ:
Монгол Улс хүн амын нягтаршил хамгийн багатай улсуудын нэг юм. 2017 оны байдлаар

нийт хүн амын тоо 3,177,899 ба жилийн дундаж өсөлт 1.9% байв. Нийт хүн амын 67,5%
(2,146,716) нь томоохон хотод амьдардаг буюу үүний 68% (1,462,973) нь нийслэл Улаанбаатар
хотод амьдарч байна. Иймээс хөдөө орон нутгийн хүн амын нягтаршлыг тооцоолбол нэг км
квадрат газар нутагт 0.5 хүн ногдож байгаа юм. Хөдөө орон нутгийн амьжиргааны голлох эх
үүсвэр нь нүүдлийн мал аж ахуй юм. Судалгаагаар сүүлийн 10 жилд хөдөөгөөс хот руу шилжих
хөдөлгөөн ихсэж байгаа ба жилд дунджаар 20,000 хүн нийслэл Улаанбаатар хотод шилжин
суурьшиж байна. Өдгөө Улаанбаатар хотын хүн ам улсын нийт хүн амын 40%-ийг эзэлж
байна.Монголын хүн амын дийлэнх хэсгийг Халх Монголчууд эзэлдэг бөгөөд энэ байдал
Улаанбаатар хотын хувьд ч ижил төстэй.
Эх сурвалж - ҮСХ 2018 он.
Хүснэгт 2. /Дэд бүрэлдэхүүн 1.1 Статистик судалгаа/
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Дүүрэг

Хороо

Газар
нутгийн
хэмжээ

БГД

1
3
3
12

99.4 га
107.9 га
373 га
5953,1га

9
10
11
12
11
7
8
9
10
11

30.42 га
87.53 га
73 га
92 га
47.2 га
45 га
74 га
47.3 га
55.25 га

ХУД

СБД
БГД
ЧД

Орон
сууцны тоо

Хүн ам

Дэд бүрэлдэхүүн 1.1
76
16858
63
8594
88
16905
234
5924
Дэд бүрэлдэхүүн 1.2
28
8085
59
9064
45
9127
8353
17
6791
12827
2
7890
7
8043
5
8223
5776

Эр

Эм

Өрхийн тоо

8260
4221
8115
2944

8598
4383
8790
2980

5185
2190
4674
1690

3098
4622
4381
4092
3327
6285
3866
4021
3947
2945

4066
4442
4746
4260
3763
6542
4024
4022
4275
2829

1700
2096
2213
2263
1862
3369
2540
1753
1808
1421

Дэд бүрэлдэхүүн 1.2 хэсэгт хотожсон бүсийн ойролцоох гэр хорооллууд руу төвлөрсөн
дулаан хангамжийн 1.8 км дамжуулах шугам татна. Эдгээр дүүргийн нийт хамрах газар нутаг
нь маш том бөгөөд төслийн үр шимийг хүртэх хэсэг нь цөөн хэдэн хорооны түвшинд яригдах
учраас хүснэгт 3-т дурдсан тоон мэдээнээс хамаагүй бага хүн амд хүрч үйлчилнэ гэж ойлгож
болно.
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Хүснэгт 03 /Дэд бүрэлдэхүүн 1.2 хүн амын статистик/
Тохилог сууц, байшин, гэрт амьдардаг эсвэл гэр оронгүй гэсэн ангилалд хуваасан гэр
хорооллын хүн амын судалгаа, 2018 он
Улаанбаатар хотын
Нийт өрхийн
Хүн амын
Эмэгтэйчүүдийн
Эрэгтэйчүүдийн
дүүргүүд
тоо
тоо
тоо
тоо
40,017
157,258
80,779
76,479
ЧД
38,563
145,335
75,325
70,010
СБД
48,940
178,919
93,462
85,457
ХУД
95,714
343,619
177,256
166,363
БЗД
59,536
226,869
120,137
106,732
БГД
387,453
1,444,669
746,026
698,643
СХД

Хүснэгт 4-т гэр хорооллын хүн амыг ямар сууцанд амьдарч байгаагаар нь ангилан тоон
мэдээг харуулсан байна. Үүнээс үзвэл хүн амын багахан хэсэг нь нийтийн орон сууцанд
амьдарч, ихэнх нь монгол гэрт, эсвэл модон болон тоосгон байшинд аж төрж байна.
Хүснэгт 04 /Дэд бүрэлдэхүүн 1.2 Улаанбаатар хотын дүүргүүд ба сууцны төрөл/
Дүүрэг
ЧД
СБД
БГД
ХУД

Орон сууц
315
305
234
418

Байшин
19477
10487
6164
11453

Монгол гэр
12304
9081
5736
9805

Гэр оронгүй
114
3
2
16

Эх сурвалж: Улаанбаатар хотын статистик 2016
Хүснэгт 5-д 2019 оны байдлаар хүн амын орон сууцны түвшинг дүүрэг тус бүрт гэр
хороолол, байр, орон сууц гэх ангиллаар харуулав. Нийт 206,446 өрх гэр хороололд, 171,166
өрх орон сууцанд 171,166 амьдарч байна. (2019 он, ҮСХ)
Хүснэгт 05 /Улаанбаатар хотын дүүргүүд, Гэр хороолол ба сууцны төрөл 2019/
Ulaanbaatar
Survey of Ger districts by its categories such as comfortable apartment, a house, a ger, and homeless, 2018
By 1 January 2019

Ger district
Districts in UB

Name

Total number
of households

Comfortable apartment
Total
Total
Number of
number of
number of
Households
population
population

House
Number of
Households

Ger

Total
number of
population

Homeless

Number of Total number Number of
Households of population Households

Total
number of
population

1

Bayangol

59536

226869

243

1154

6316

25403

5325

19655

4

9

2

Bayanzurkh

95714

343619

334

1241

24616

90368

26958

93271

6

15

3

Songino- Khairkhan

84236

321150

227

848

31560

124116

29994

111479

21

52

5

Sukhbaatar

38563

145335

311

1155

10422

39255

8960

32572

11

37

6

Khan-Uul

48940

178919

341

1171

11277

40170

9705

32524

16

30

7

Chingiltei
Ulaanbaatar

3.2

40017
377612

157258
1410758

463
1948

1805
7482

19933
107642

79838
413123

11281
96725

42575
346828

70
131

138
284

The number of households who are living in the Ger district

206446

The number of households who are living in the apartment area

171166

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ БА БОЛОВСОН ХҮЧИН ДЭХ ОРОЛЦОО
Энэ хэсэгт Төслийн байршлууд дахь хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтийн одоогийн түвшинг

харууллаа. Улаанбаатар хотын хувьд нийт хүн амын 16.7% буюу 555,000 ажлын хүн хөдөлмөр
эрхэлж байна. 2018 оны байдлаар Улаанбаатар хотын ажилгүйдлийн түвшин 7.6% байжээ. (Эх
сурвалж ҮСХ, 2019 он).
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Хүснэгт 06 /Улаанбаатар хотын ажилгүйдлийн түвшин/
No
1
2
3
4
5

Дүүргүүд
Улаанбаатар хот
ХУД
БГД
СБД
ЧД

Нийт ажилгүйдэл
7.6
6.7
5.1
5.8
4.4

Эр
9
8.8
6
7.5
6

Эм
5.9
4.4
3.9
4.1
4.3

Улаанбаатар хотын дундаж цалингийн хувьд 2018 онд 1,119,700 төгрөг байсан бол 2019
оны 2-р улирлын байдлаар 1,282,600MNT болж өссөн байна. Тус цалингийн хэмжээ нь
үндэсний дундаж цалингийн хэмжээ болох 1,002,900 төгрөгөөс 10%-иар их байгаа юм.
Монгол улсын хэмжээнд ойролцоогоор 105,000 хүн ажилгүй байгаа ба үүний 56%-ийг
18-35 насны залуучууд эзэлж байна (эх сурвалж- "Нүүдэлчид дижитал эринд" судалгаа, 2019
он). 2018 оны судалгаагаар (ҮСХ 2018) хөдөөгийн нэн ядуу хүн амын 35%, ядуу хүн амын 14%
нь ажилгүй болох нь тогтоогджээ. Харин Улаанбаатар хотын хувьд энэ байдал бүр дор бөгөөд
нэн ядуу хүн амын 55%, ядуу хүн амын 34% нь ажилгүй байна.
Статистик мэдээнээс үзвэл эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт 2006 онд 64.8% байсан
бол 2018 онд 53.4% болж буурсан байна. Үүнээс үзвэл эдийн засгийн хямрал Улаанбаатар
хотын эмэгтэйчүүдийн ажил эрхлэлтэнд хүнд туссан нь харагдаж байна (АХБ 2018). Гэтэл 15аас дээш насны эрэгтэй эмэгтэй нийт хүмүүсийн хөдөлмөр эрхлэлт 2005 оноос хойш 27%-иар
өссөн бөгөөд 2008-2009 оны хооронд эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт огцом 9%-иар буурсан
байна. Цалинтай ажлын байранд ажиллаж байгаа эрэгтэй хүмүүсийн тоо тогтмол өсөж байсан
гэж хэлж болох ба сүүлийн 13 жилийн туршид системтэйгээр өсөж байна. ҮСХ-ны мэдээлснээр
2019 оны байдлаар эмэгтэй хүмүүс ижил албан тушаалтай эрэгтэй хүмүүсээс 19.6%-иар бага
цалин авч байгаа нь судалгаагаар тогтоогджээ. Түүнчлэн эмэгтэй хүмүүс бага цалинтай ажилд
илүү зонхилж байгаа бөгөөд хувийн өрсөлдөх чадвараасаа үл хамааран төрийн болон хувийн
хэвшилд эрэгтэй хүмүүсээс доогуур албан тушаал хашиж байна. Түүгээр ч үл барам эмэгтэй
хүмүүс эрэгтэй хүмүүсийг бодвол гэр орны ажил, асран халамжлах ажилд эрэгтэйчүүдээс хоёр
дахин их ажиллаж байгаа нь эмэгтэйчүүдийн эдийн засгийн үр нөлөөг багасгаж байгаа хүчин
зүйл болж байна.
3.3

БОЛОВСРОЛ
Төслийн байршлууд дахь боловсролын байдлыг авч үзвэл. Монгол улсын боловсролын

тогтолцоо ясли, цэцэрлэг, анхан ба дунд сургууль, их сургууль гэсэн шатуудаас бүрдэнэ. Бага
болон бүрэн дунд боловсролын хугацааг 2011 онд 12 жил болгож сунгасан. Монгол Улсын 10
ба түүнээс дээш насны хүн амын 92.5% нь бага ба түүнээс дээш түвшний боловсролтой байгаа
нь 2000 оныхоос 4.6%-ийн өсөлттэй байна [АХБ 2019]. Мөн хугацаанд дээд боловсролтой
эрчүүдийн тоо хоёр дахин ихэссэн бол энэ тоо эмэгтэйчүүдийн дунд бүр 2.8 дахин ихэссэн
байна. 15-аас дээш насны хүн амын бичиг үсэг тайлагдалт 98.3%-тай байгаа нь 2000-2018 оны
хооронд 0.5%-иар өссөн үзүүлэлт юм. [АХБ 2019].
Төсөл хэрэгжих дүүргүүдийн дунд ба бүрэн дунд боловсролын тухайд гэвэл БГД-т
44,875 сурагч 45 сургуульд, СБД-т 37,737 сурагч 46 сургуульд, ХУД-т 30,922 сурагч 39
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сургуульд, ЧД-т 26,785 сурагч 25 сургуульд тус тус суралцаж байна (ҮСХ 2018). Гэхдээ өргөтгөл
хийгдэх магадлалтай (Дэнжийн 1000, Гандан, 7-р хороолол) газруудад ямар ч сургууль байхгүй
ба хүүхдүүд нь өөр газар сургуульд явдаг. Энэ газруудад сургууль, цэцэрлэг барихаар
төлөвлөсөн байгааг энэ судалгааны хот төлөвлөлтийн хэсгээс дэлгэрэнгүй үзэж болно.
Монгол Улсад мөн их дээд сургуульд элсэгчид төдийгүй мэргэжлээрээ ажиллаж байгаа
хүмүүсийн дунд хүйсийн харьцангуй байдал давамгайлж байна. 2016 онд нийт эмэгтэй, эрэгтэй
элсэгчдийн харьцаа 1.4 байсан нь эмэгтэйчүүдийн боловсрол эзэмшихийг дэмждэг аж
үйлдвэржсэн орнуудынхаас ч хавь илүү тоо юм.
3.4

ЯДУУРАЛ
Монгол Улсын 2009 оны Статистикийн Эмхтгэлд тус хотын ядуурлын тухай ерөнхий

зураглал гаргажээ. Ядуурлын шугамаас доогуур хэрэглээтэй хүн амыг тоолох нь ядуурлыг
хэмжих өргөн дэлгэрсэн арга юм. 2009 онд Улаанбаатар хотын ядуурлын түвшин 36.7% байсан
ба үндэсний хэмжээнд 38.7% байжээ. Ядуурлын түвшин хөдөө орон нутагт 49%-д хүрдэг
бөгөөд үүнээс Улаанбаатар бол услын хэмжээнд арай чинээлэг амьдралтай хот гэж үзэж
болохоор байна. Хотын нэг өрхийн сарын дундаж орлого 455,000 төгрөг байхад хөдөөгийн нэг
өрхийн сарын дундаж орлого 332,000 төгрөг гэсэн үг. Улаанбаатар хотын болон үндэсний
хэмжээний ядуурлын талаарх бусад мэдээллийг доорх хүснэгтэд оруулав.
Хүснэгт 07 /Монгол Улсын ба Улаанбаатар хотын ядуурлын түвшин/
Үндэсний

Улаанбаатар хотын

Ядуу хүн амын тоо1

29.6

24.8

Хэрэглээний ялгаа2

7.7

6.4

Ядуурлын гүнзгийрэлт3

2.9

2.5

100.0
3063.6
100.0
7.5
3.5
41.7
25.5
45.7
75.2
67.8

45.2
1380.4
37.8
343.1
3.6
41.4
26.0
45.5
72.5
100.0

Хүн амд эзлэх хувь (%)
Хүн ам ('000)
Ядуу хүн амд эзлэх хувь (%)
Ядуу хүн ам ('000)
Өрхийн ам бүл
Хамаарлын харьцаа (%)
Хүүхдийн тоо (% өрхийн ам бүл)
Өрхийн тэргүүний нас
Эрэгтэй тэргүүнтэй өрх
Хотжилт (%)

Эх үүсвэр: ҮСХ, 2018
Хоттой харьцуулахад хөдөө орон нутагт ядуурал их байна. 1996 онд хийсэн анхны
Амьжиргааны түвшний судалгааны дүнгээр ядуу хүн гэж хэнийг хэлэх вэ гэсэн тодорхойлолт

1 Ядуурлын шугамаас доогуур хэрэглээтэй хүн амын тоо
2 Ядуурлын шугамтай харьцуулахад хэрэглээний дутмаг байдлын дундаж
3 Ядуу хүн амын дундах хэрэглээний ялгаа
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болон улс орны хамгийн эмзэг бүлгийнхнийг тодорхойлсон байдаг. 800,000 гаруй хүн буюу нийт
хүн амын 36 % нь ядуу гэсэн ангилалд орсон. Эмэгтэй өрхийн тэргүүнтэй айлууд, ажилгүй эсвэл
15-аас цөөн толгой малтай хөдөөгийн айлууд ядууралд өртөх тохиолдолд их байна гэж гарчээ.
Хотожсон бүсийн ядуурлын түвшин гүнзгий байдгаараа хөдөөгийнхөөс ноцтой.
Ялангуяа улсын үйлдвэрүүд хаагдсаны дараах хямралд ихээхэн өртсөнөөрөө аймгийн төвүүд
дэх ядуурал ихээхэн хүнд байдаг гэжээ. Хэдийгээр шинэ тоо, мэдээ гараагүй ч гэсэн энэ байдал
хэвээр байх магадлал өндөр. Доорх хүснэгтэд үзүүлсэнчлэн айл өрхийн орлогын эх үүсвэр
газар газарт өөр өөр байна.
Хүснэгт 08 /Өрхийн сарын дундаж орлого, эх үүсвэр ба хуваарилалтаар (төгрөгөөр)/
Үндэсний
Нийслэл хот Аймгийн төв Сумын төв
Хөдөө
дундаж
Мөнгөн орлого
1,147,486
1,316,847
1,131,812
1,032,265
855,078
Цалин, хөлс

615,344

848,483

627,899

525,670

89,598

Тэтгэвэр, тэтгэмж

216,293

228,141

233,380

216,325

89,598

Бусад
Бусдаас үнэгүй олж
авсан
Хүнсний зүйл
Нийт орлого

112,803
65,520

133,628
73,357

122,844
63,337

121,544
59,983

162,457
54,167

47,161
1,260,167

2,213
1,392,417

13,036
1,208,185

63,448
1,155,696

191,943
1,101,188

Эх сурвалж: Монголын Үндэсний статистикийн хороо 2019
Нийслэл хотод юмуу эсвэл гадаадад байдаг гэр бүлийн гишүүнээс нь явуулдаг мөнгө
ядуу өрхүүдийн орлогын ихээхэн хэсэг буюу бараг 20%-ийг бүрдүүлж байна. Энэ мөнгө байхгүй
бол ядуурал улсын хэмжээнд 46 % болж өсөхөөр байна. Хот хөдөөгийн аль алинд нь
ажилгүйдэл нэлээн хүндрэлтэй асуудал болоод байна. Хөдөөгийн хувьд нэн ядуу хүн амын
35 %, ядуу хүн амын 14 % нь ажилгүй байна. Хотын ядуу хүн амын хувьд нөхцөл байдал бүр ч
хүнд буюу нэн ядуу хүн амын 55 %, ядуу хүн амын 34 % нь ажилгүй байна.
Хүснэгт 09 /Улаанбаатар хотын ядуурлын түвшин 2018/

Ядуурлын үзүүлэлтүүд
Ядуурлын хамрах хүрээ
Ядуурлын гүнзгийрэлт
Ядуурлын мэдрэмж
Эх сурвалж: ҮСХ 2018

Газар нутаг
Улаанбаатар
Улаанбаатар
Улаанбаатар

2018
(хувиар)
25.9
6.7
2.6

Доорх зурагт байгаачлан, 2018 оны байдлаар өргөтгөл хийх газар буюу ЧД-т нэлээн
өндөр (24.6%), СБД-т бага зэрэг доогуур (19.5%) байна. Харин засвар хийх газрууд нь дийлэнх
нь хотожсон бүсүүд байх ба БГД-т ядуурлын түвшин хамгийн бага буюу 11.4%, ХУД-т бас л
өндөр буюу 24.6% байгаа юм. Гэхдээ ХУД бол нэлээн том газар нутгийг хамардаг дүүрэг бөгөөд
нэг хэсэг газар л орон сууцны барилгатай байгаа.
Зураг 04 /Ядуурлын түвшин дүүрэг тус бүрээр (2018)/
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3.5

ЖЕНДЕР БА ЭМЗЭГ БАЙДАЛ
Эмзэг бүлгийнхэн нь төслийн үр дүнд бусад хүмүүсийг бодвол нэлээн харьцангүй

байдлаар өртөж, нөлөөнд нь автах магадлалтай хүмүүс учраас төсөлтэй холбоотой шийдвэр
гаргалтанд оролцуулах, зөвлөгөөнд төлөөллийг нь заавал оролцуулах гэх мэтээр эдгээр
хүмүүсийг хамруулахад илүү их хичээл зүтгэл шаардлагатай. Аливаа хүний эмзэг байдал нь
түүний арьс өнгө, яс үндэс, нийгмийн гарал, хүйс, хэл, шашин, улс төрийн ба бусад үзэл бодол,
эд хөрөнгө, нас, соёл, бичиг үсэг тайлагдалт, өвчин, биеийн болон оюуны тусгай хэрэгцээ,
ядуурал, эдийн засгийн сул тал, ямар нэг тодорхой байгалийн баялгаас хамааралтай байх
зэргээс үүдэн гарна.
Монгол Улс зах зээлийн эдийн засагт шилжиж байх 20 жилд улсын эдийн засаг 20 дахин
өсөж, нэг хүн ногдох ДНБ 2000-2016 онд 8.4 дахин өссөн (АХБ 2019) байна. 2005 онд АХБ анх
удаа Үндэсний жендерийн үнэлгээг хийх үедтус улсын эдийн засгийн өсөлт 7.3%, урт хугацаанд
уул уурхайн үр шимийг хүртэж өсөх магадлал эерэг талдаа гарч байв. Монгол Улсын эдийн
засгийн өсөлтийн оргил үе болох 2011 онд Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль
батлагдаж, 5-р зүйлээрээ жендерийн эрх тэгш байдлын зарчмыг "жендерийн тэгш эрхийн
зарчим: эрэгтэй, эмэгтэй хүн бүр улс төр, эдийн засаг, нийгэм, соёл, гэр бүлийн ба бусад
харилцаанд тэгш эрхтэй байх, нийгмийн амьдралд адил оролцох, хөгжлийн үр шим, нийгмийн
баялгаас тэнцүү ашиг хүртэх боломж, нөхцөлийг хангах" гэж тодорхойлсон байдаг.
Гэвч эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт 2006 оноос хойш буурсан бөгөөд 64.8%
байснаа 2018 онд 53.4% болсон байна. Үүнээс үзвэл эдийн засгийн хямрал эмэгтэйчүүдийн
хөдөлмөр эрхлэлт, тэр дундаа хотын эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтэд илүү их сөрөг нөлөө
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үзүүлжээ. 2018 онд хотын эмэгтэйчүүдийн ажил эрхлэлт 44.8% байсан бол хөдөөгийнх 60.5%
байв. (АХБ 2018).
Дэлхийн эдийн засгийн чуулганаас 2018 онд дүгнэснээр мэргэжлийн ба техникийн
ажилтнуудын дотор эмэгтэйчүүд 1.82 харьцаагаар зонхилдог. Удирдах албан тушаалд байгаа
эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь 35% байснаа 38.5% болж өссөн байна. Гэхдээ л эртнээс
эмэгтэйчүүд давамгайлж ирсэн боловсрол, эрүүл мэнд зэрэг салбаруудад удирдах, гүйцэтгэх
албан тушаалд бага хувийг эзэлсээр байгаа нь хөдөлмөрийн зах зээлд ялгаварлах үзэл
байсаар байгаагийн илрэл мөн.
Залуу эмэгтэйчүүдийн ажилгүйдэл ихэвчлэн хүүхэд төрүүлж өсгөхтэй холбоотой гарч
байгаа бөгөөд хожим 35 наснаас эхлүүлэн боловсон хүчинд багтаж ажиллаж эхэлж байгаагаас
энэ нь илт харагдана. Хүүхдээ асраад эдийн засгийн хувьд идэвхгүй болсон эмэгтэйчүүдийн
тоо 2012-2016 онуудад эрс өссөн нь 2005 оноос төрөлтийн тоо огцом өссөнтэй хамааралтай.
Гэтэл хүүхэд харах үйлчилгээ дутагдалтай байгаа учраас залуу эмэгтэйчүүд хүүхдээ сургуульд
ортол нь эсвэл бага ангиа дүүргэх хүртэл гэртээ харж байгаа нь сүүлийн үед залуу
эмэгтэйчүүдийн карьер завсардах үзэгдлийн гол шалтгаан болоод байна. Иймээс хүүхдээ харж
байгаа залуу эмэгтэйчүүдийн нийгмийн хамгааллыг сайжруулах, удаан завсарлага авсны
дараа ажилд эргэн ороход нас чацуутнуудтайгаа мөр зэрэгцэн хөгжих боломжийг олгоход
онцгой анхаарал хандуулах шаардлагатай болж байна.
ХНХЯ-ны мэдээлж байгаачлан Улаанбаатар хотод хөгжлийн бэрхшээлтэй 34,246 хүн
байдаг. Үүнээс 3,617 нь 0-14 насны хүүхэд, 830 нь 15-17 насны хүүхэд, 29,799 нь 18 хүрсэн
хүмүүс байна.
Хүснэгт 10

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн ам, бүс нутгаар 2018

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн амын тоо, бүс
нутгаар
Үндэсний хэмжээнд
Баруун
Хойд
Төвийн
Зүүн

2018
105,730.
17,848.
22,935.
19,227.
10,131.

Улаанбаатар хот нь ямар нэг угсаатны цөөнхийн бүлэггүй, нэгдмэл үндэстний хот юм.
Мөн 15 нас хүрсэн иргэдийн 98.3% нь бичиг үсэг тайлагдсан нь бичиг үсэг тайлагдалт маш
өндөр байгааг харуулна. Эрүүл мэндийн асуудал, ялангуяа гэр хороололд сүрьеэ гэх мэт
халдварт өвчин дэггдэг. Энэ өвчний тархалтыг зогсоох тал дээр ТББ-ууд болон ЭМЯ сүүлийн
10 жилд маш идэвхтэй ажилласан. Дундаж наслалт 66.74 (69.29) бөгөөд 5 наснаас балчир
хүүхдийн эндэгдэл 1000 амьд төрөлтөд 17 байна (ДЭМБ 2016). Социалист нийгмийн үед
байгуулагдсан улсын эмнэлгүүд байгаа учраас эрүүл мэндийн үйлчилгээний хүртээмж
харьцангуй сайн.
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3.6

ХОТОЖСОН БҮСТЭЙ ОЙРОЛЦОО ГЭР ХОРООЛЛУУДЫН ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТ
Энэ хэсэгт Улаанбаатар хотын төлөвлөлтийн асуудал, тэр дундаа хотожсон бүстэй

ойролцоо гэр хороолол болон гол мэдээлэгчидтэй хийсэн ярилцлагууд буюу хот төлөвлөлтийн
мэргэжилтнүүд, АХБ, ЕСБХБ, БНХАУ-ын ЗГ гэх мэт бусад хөрөнгө оруулагч нарын төлөвлөсөн
эсвэл одоо хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөрийн талаарх тэмдэглэл зэргийн талаар
дэлгэрэнгүй оруулсан. Шугам сүлжээг өргөтгөх, шинэчлэх ажилд тулгарч байгаа сорилтууд
болон нэн тэргүүнд шийдвэрлэх асуудлуудыг олж тогтоохын тулд анхдагч мэдээллийг
цуглуулсан болно.
Улаанбаатар хот нь агаар орчны бохирдлыг бууруулах зорилгоор гэр хороололд орон
сууцны асуудал, үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах үүднээс томоохон хэмжээний дахин
төлөвлөлтийг хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд эдгээр бүтээн байгуулалтыг хэрэгжүүлэхдээ Үндэсний
хөгжлийн стратеги, Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө 2020, Хөгжлийн чиг
хандлага 2030 гэсэн баримт бичгүүдийг мөрдөн ажиллаж байна. Тус төлөвлөгөөний дагуу гэр
хорооллын 25 байршилд 8 дүүргийн 1500 га газрыг дамнасан 76 блок орон сууцны хорооллыг
16,317 талбайд барих юм. Энэ талбай нь Улаанбаатар хотын газар нутгийн 14%, нийт хүн
амын4 9%-ийг эзэлж байна.
Гэр хороолын дахин төлөвлөлтийн ажлыг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар
удирдаж, Гэр хорооллын дэд бүтцийн газар (ГХДБГ) ЗДТГ-ын хяналтанд хэрэгжүүлж,
Улаанбаатар хотын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар баталгаажуулсан. Үндэсний хэмжээнд
дахин төлөвлөлтийн ажлыг хянах үүргийг БХБЯ хариуцаж байгаа нь хуульд нийцэж буй.
Дахин төлөвлөлтийн томьёолол нь гэр хорооллын иргэд газраа өгч, хотын захиргаа дэд
бүтцийн санхүүжилтээр хангаж, санхүү болон техникийн чадамж бүхий хувийн байгууллагууд
өрсөлдөөнт шалгаруулалтын үр дүнд бүтээн байгуулалтын гүйцэтгэгчээр орж ажиллах
зарчимтай. Төслийн гүйцэтгэгч нь оршин суугчидтай нүүлгэн сууришуулалт, нөхөн төлбөрийн
асуудлаар хоёр талт гэрээ хийж, дараа нь хотын захиргааны албан тушаалтнуудтай мөн гурван
талт гэрээ байгуулна. Ингээд хэрэгжилт эхэлнэ.5

4Эдгээр байршлуудыг хэд хэдэн голлох үзүүлэлтүүд болон хотын захиргаанаас гүйцэтгүүлсэн ТЭЗҮ-үүдэд үндэслэн

хотын захиргаанаас тогтоож өгсөн.
5 Хот суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хуулийн 14.7.1.д-д зааснаар "төслийг сонгосон талбай дахь газар, үл
хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөгч, эзэмшигчдэд танилцуулж, 80-аас доошгүй хувийн зөвшөөрлийг авч" 30-60 хоногийн
дотор хоёр талт гэрээ байгуулна. Гэхдээ Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн үйл ажиллагааны журмын 4.5.3-д
зааснаар "сонгосон талбай дахь газар, үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөгч, эзэмшигчдийн 75-аас доошгүй хувийн
зөвшөөрөл авах" ёстой.
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Дахин хөгжүүлэлт үе шаттайгаар явагдаж байгаа бөгөөд төлөвлөлт бүрэн хэмжээнд
дараагийн 10 жилийн дотор явагдаж дуусах юм. Зарим төслүүд ямар нэг асуудалгүй урагшилж
байгаа бол зарим нь санхүүгийн бэрхшээл, газар эзэмшил, бүтээн байгуулалтын чанар гэх мэт
янз бүрийн асуудлаас болоод төлөвлөсөн хугацаанаасаа ялимгүй хоцорч яваа. Эдгээр
төслүүдийг урагшлуулахын тулд хотын захиргаанаас гэрээгээр хүлээсэн үүргээ дутуу хагас
биелүүлсэн компаниудтай хийсэн гэрээгээ цуцалж, гүйцэтгэл сайтай компанитай гэрээгээ
сунгаж ажиллаж байна.
Шинээр хөгжүүлэлт хийсэн газрууд руу дулааны шугам татаж холбох ажил янз бүрийн
явцтай байна. Нийслэлийн захиргаанаас инженерийн байгууламжын ТЭЗҮ захиалан
гүйцэтгүүлж, инженерийн ажлын загварыг гаргаж өгсөн байгаа. Ерөнхий төлөвлөгөөнд заасны
дагуу дулаан хангамжийн дэд бүтцийг төвийн дулааны сүлжээ болон нүүрсээр ажиллах зөвхөн
халаалтын зориулалттай ус халаах зуухны тусламжтайгаар хангана гэсэн төлөвлөгөөтэй
байсан. Гэхдээ сүүлийн хэдэн жилд төрөөс агаарын бохирдолтой тэмцэх зоримог шийдвэрүүд
гарч нүүрсээр ажиллах тус ус халаах зуухнуудын хэрэглээг хориглосон. Төвлөрсөн дулаан
хангамжид холбогдох хүсэлтэй иргэд, аж ахуйн нэгж ЭХЯ, УБДС ТӨХК-д хүсэлт илгээх бөгөөд
тус хүсэлтийн дагуу тооцсоны үндсэн дээр боломжтой гаруудад ЭХЯ, УБДС ТӨХК холбох
шийдвэр гаргана.
Сонгогдсон бүсүүдэд дамжуулах шугамыг татаж тавих ажлыг дэмжих хөрөнгө
оруулалтын ажлыг санал болгоод байгаа. Санхүүжилт авахаар санал болгож байгаа
байршлуудыг техник, эдийн засаг, санхүү, байгаль орчин, нийгмийн гэсэн хэд хэдэн
үзүүлэлтийг харгалзан үзэж Засгийн газартай тохиролцон сонгож авна.
Инженерчлэл талаасаа (дэд бүрэлдэхүүн 1.1) 5a, 3г магистраль шугамыг өргөтгөх
ажлыг хийснээр дэд бүрэлдэхүүн 1.2 хэсэгт багтах Дэнжийн 1000, Гандан, 7-р хорооллын аль
нэг хэсэгт шинээр төлөвлөлт хийх боломж бүрдэх юм.
Хотын захиргаа (Хот төлөвлөлтийн газар, Гэр хорооллын хөгжлийн хөтөлбөрийнхөн)тай 2019 оны 11-р сард уулзалт ярилцлага хийсний дүнд хотын захиргааны зүгээс хөрөнгө
оруулалт нэн хэрэгцээтэй эсвэл хөрөнгө оруулалт авахад бэлэн болсон газруудын тухай
мэдээлэл авч чадсан. Хөрөнгө оруулалтад хамгийн "бэлэн" болсон байршил нь БГД-ийн 10,
11, 12-р хороод байсан бөгөөд тус байршилд 1 орон сууцны барилга ашиглалтад орсон, одоо
дахин 2 барилга баригдаж байгаа ба 960 хүүхдийн багтаамжтай 1 сургууль, 320 хүүхдийн
багтаамжтай 1 цэцэрлэг барихаар төлөвлөсөн байна. Тус байршил нь агаарын бохирдлын
менежмент хийх нэн шаардлагатай газар юм. Гэвч тус байршил нь энэ төслийн хамрах хүрээнд
ороогүй газар байна.
СБД-ийн 9-р хороог хот хөгжүүлэлтийн төлөвлөгөөт хөрөнгө оруулалт шаардлагатай
байршил гэж үзэх болсон. Энэ байршилд орон сууцны барилга, тоглоомын талбай, машины
зогсоол зэрэг дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт хийхээр МУЗГ, БНХАУ-ын ЗГ хооронд
санхүүжилтийн хэлэлцээр байгуулагдсан боловч хөрөнгө оруулалт хийгдэж эхлээгүй байгаа
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юм. Тус санхүүжилтийн хүрээнд дулааны сүлжээнд холбох ажил багтах эсэх эсвэл тусдаа ус
халаах зуух угсрах нь тодорхойгүй байна. Энэ байршилд нэг том бэрхшээл байгаа нь гүний
усны томоохон ундаргатай байгаа явдал. Цөөн хэдэн барилга баригдаж эхэлсэн боловч
сургууль барих төлөвлөгөөг хараахан батлаагүй байна.
ЧД-ийн Дэнжийн 1000 орчимд АХБ гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн санхүүжилтийг
энэ байршлын хойд хэсгээс хийж эхлээд байна. Энэ байршлын хойд хагаст хэд хэдэн орон
сууцны барилга баригдсан. Түүнчлэн нэг цэцэрлэг, нэг сургууль баригдахаар төлөвлөгдсөн.
Хойд хагасыг дулааны сүлжээтэй холбосон байгаа хэдий ч одоо байгаа системээр одоогийн
хэрэглээг хангах бөгөөд нэмэлт ачаалал үүсвэл хангаж чадахгүй нөхцөл байдал үүсээд байна.
Дэнжийн 1000-ын урд хэсгээр ямар нэг шугам угсралтын ажил явагдахгүй байгаа. Нэг
компанитай концессын гэрээ байгуулсан ч ажил нь ахицгүй байгаа нь тус байршил өндөрлөг,
газар байрласантай холбоотой.
ЧД-ийн Гандан орчимд дулааны шугам сүлжээ зарим газраараа холбогдчихсон учраас
тус байршлыг нэмэлт холболт хийх нэн шаардлагатай газар гэж үзэхгүй байсан юм. Тэгээд ч
нэмэлт хөрөнгө оруулалт хийгдэх тохиолдолд тус байршилд хөрөнгө оруулалт нэн
шаардлагатайг батлах нэлээн хэдэн хүчин зүйл хэрэгцээтэй болохоор байна. Энэ хавьд 11
орон сууцны барилга байгаа бөгөөд Гандан орчимд нэг ч сургууль байхгүй.
Зураг 05-д, Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хөтөлбөрт хамрагдсан газруудыг
ногоон болон нил ягаанаар тэмдэглэв.
Зураг 05 /Улаанбаатар хотын гэр хорооллын дахин төлөвлөлт/
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4.

НИЙГЭМ-ЭДИЙН ЗАСГИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ШАЛГУУР
Төслийн хүрээнд хөрөнгө оруулалт хийгдэх ажлуудын нэг бол дамжуулах шугам сүлжээг

сонгогдсон гэр хороолууд руу татах (дэд бүрэлдэхүүн 1.2) бөгөөд энэ ажил нь одоо хэрэгжиж
байгаа хөгжлийн бодлоготой ч нийцэж байгаа юм. Тус ажлыг явуулахад санал болгосон
байршлуудад техник, эдийн засаг, санүү, нийгмийн хэд хэдэн шалгуур тавьсны үндсэн дээр
сонгож авах юм.
Дараах нийгэм эдийн засгийн шалгуур асуумжуудыг ашиглан дэд бүрэлдэхүүн 1.2 хэсэгт
хийгдэх ажлын төслийн төлөвлөлтийг боловсруулна. Ингэхдээ нийгэм эдийн засаг, санхүү,
байгаль орчин, инженерийн хүчин зүйлүүдийг харгалзан үзнэ. Аливаа байршлыг үнэлэхдээ
эдгээр шалгуур үзүүлэлтүүдийг ашиглан оноо өгөх бөгөөд нийгэм эдийн засгийн хувьд хамгийн
өндөр оноо авсан байршилд хөгжүүлэлт хийхээр сонгон авна.
ХОТОЖСОН БҮСТЭЙ ОЙРОЛЦООХ ГЭР ХОРООЛОЛД ӨРГӨТГӨЛ ХИЙХЭД ТАВИГДАХ
НИЙГМИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ШАЛГУУР
(ДЭД БҮРЭЛДЭХҮҮН 1.2)
Байршил:
Санал болгож байгаа байршил
нь:

Үнэлгээ

• Хотын захиргаанаас
өргөтгөл хийх нэн
шаардлагатай хэмээн
тодорхойлогдсон эсэх
• Үнэлгээ хийх үед орон
сууцны барилга бэлэн
болсон байдал

Үгүй(0)
Тийм (1)

• Ирэх 5 жилд ашиглалтад
орох эсвэл баригдах
барилга байгаа эсэх

Төлөвлөсөн нэг ч барилга байхгүй (0).
1-2 орон сууцны барилга баригдахаар
төлөвлөгдсөн эсвэл баригдаж байгаа (1).
2-3 орон сууцны барилга баригдаж байгаа эсвэл
төлөвлөгдсөн (2).
3 ба түүнээс олон орон сууцны барилга
баригдаж байгаа эсвэл төлөвлөгдсөн (3).

• Ирэх 5 жилд сургууль
баригдахаар төлөвлөгдсөн
эсвэл сургуультай эсэх
(бага, дунд сургуулийн аль
нь ч байж болно)

Нэг ч сургууль байхгүй эсвэл төлөвлөгдөөгүй (0)
1 сургууль байгаа эсвэл баригдахаар
төлөвлөгдсөн (1).
2 ба түүнээс олон сургууль байгаа эсвэл
баригдахаар төлөвлөгдсөн (2)

Нэг ч орон сууцны барилга байхгүй(0)
1 орон сууцны барилга ашиглалтад орсон (1).
2-3 орон сууцны барилга ашиглалтад орсон (2)
3 ба түүнээс олон орон сууцны барилга
ашиглалтад(3)
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Оноо

• Хотын захиргааны зүгээс
нэн чухал хэрэгцээтэй газар
гэж тодорхойлогдсон эсэх

Энэ байршилд дулаан хангамжийн асуудал
тулгамдсан асуудал биш (0)
Түлхүүр оролцогч талуудын зүгээс тус байршлыг
дундаж хэрэгцээтэй газар гэж тодорхойлсон (1).
Хоёр ба түүнээс олон талуудын зүгээс тус
байршлыг чухал хэрэгцээт газар гэж
тодорхойлсон (2)
Гурав ба түүнээс олон талуудын зүгээс тус
байршлыг чухал хэрэгцээт газар гэж
тодорхойлсон.(3)

• Оршин суугчдын зүгээс
тухайн байршлыг чухал
хэрэгцээт газар гэж
тодорхойлсон эсэх

Энэ байршилд дулаан хангамжийн асуудал
тулгамдсан асуудал биш (0)
Түлхүүр оролцогч талуудын зүгээс тус байршлыг
дундаж хэрэгцээтэй газар гэж тодорхойлсон (1).
Хоёр ба түүнээс олон талуудын зүгээс тус
байршлыг чухал хэрэгцээт газар гэж
тодорхойлсон (2)
Гурав ба түүнээс олон талуудын зүгээс тус
байршлыг чухал хэрэгцээт газар гэж
тодорхойлсон.(3)

• Ядуурлыг бууруулах,
нийгмийн цөөнхийн
оролцоог хангасан эсэх

Тус байршил нь ядуурлыг бууруулах, нийгмийн
цөөнхийн оролцоог хангах тал дээр чухал ач
холбогдолтой (0).
Тус байршил нь энэ асуудлаар тодорхой
хэмжээний шууд бус ач холбогдолтой (1)
Тус байршил нь энэ асуудлаар тодорхой
хэмжээний шууд ба шууд бус ач холбогдолтой (2)
Тус байршил нь энэ асуудлаар ихээхэн шууд ба
шууд бус ач холбогдолтой (3)

Байршлын нийгмийн нийт оноо
ЭХЯ, ТУН, Дэлхийн Банк гурав аливаа байршлыг сонгох тал дээр санал нэгдсэн бол
үргэлжлүүлэн үнэлгээ хийхдээ БОНУХ (НШТБ-ыг оруулаад) -д тусгасан шаардлагуудыг
хангасан эсэхийг нягтална. Хийгдэх Шугам угсралтын ажил харьцангуй төстэй учраас үйл
ажиллагааны учруулах нөлөөлөл нь ч мөн адил 1.1-р дэд хэсэгтэй төстэй байна гэж үзэж
байгаа. Иймээс дээрх төрлийн нийгмийн нөлөөллийг харгалзан үзсэн дүгнэлтийг энэхүү
баримт бичгийн 5-р хэсэгт оруулав.
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НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ

5.

Энэхүү Нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ нь ЭХЯ, УБДС ТӨХК-ийн зүгээс тус төслийн
нийгэмд үзүүлэх нөлөөллийг тодорхойлж, эрсдлээс зайлсхийх, нөлөөллийг бууруулах, арилгах
асуудлаар авч хэрэгжүүлэх дүн шинжилгээ, төлөвлөлтийг тодорхойлох юм. Тус үнэлгээг 2019
оны 11-р сард шаардлага хангасан нийгмийн мэргэжилтэнтэй хамтран төслийн ажлын хэсэг
хийж гүйцэтгэв.
Энэхүү нөлөөллийн үнэлгээ нь төвлөрсөн дулаан хангамжийн дамжуулах сүлжээг
шинэчлэн сайжруулах буюу дэд бүрэлдэхүүн 1.1, 1.3 хэсгүүдийн хэрэгжилтийн үед гарах
нөлөөллийг авч үзэх бөгөөд дэд бүрэлдэхүүн 1.2 хэсэгт ч гэсэн ижил төстэй нөлөөлөл илэрч
болзошгүй тул бас давхар харгалзан үзэх боломжтой. Төсөл батлагдсаны дараа байршил нь
тодорхой болох учраас дэд бүрэлдэхүүн 1.2 хэсгийн хувьд хийгдэх нэмэлт үнэлгээг БОНУХ-д
тусгаж өгсөн. Нөлөөллийн үнэлгээг төслийн загвар гаргах, хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагаа
өрнүүлэх бүхий л үе шатад харгалзуулан хийнэ.
2019 оны 9-р сард хийсэн шалгалтын явцад дараах болзошгүй нөлөөллүүдийг
илрүүлсэн. Тэдгээрийн нөлөөллийн далайцыг 10,11-р саруудад үнэлсэн бөгөөд энэ бүлэгт
дараах байдлаар орууллаа:

5.1



Шугам хоолой явж байгаа газруудад байрласан дэлгүүрүүд болон байгууламжуудыг нүүлгэх



Явган хүний хөдөлгөөнийг хориглох, аюулгүй байдлыг хангах



Замын хөдөлгөөнийг тасалдуулах, дуу чимээ ихээр гаргах



хэрэглээ хязгаарлах



Төслийн ажиллах хүчин, хүн амын төвлөрөл



Ажилтнуудын хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдал



Биет бус соёлын өв



Оршин суугчдын аюулгүй байдал



Эмзэг бүлгийнхэнд харьцангуй ихээр нөлөөлөх магадлал
ДЭЛГҮҮР БОЛОН БУСАД ҮЛ ХӨДЛӨХ БАЙГУУЛАМЖИЙГ ЗАЙЛУУЛАХ
Дэд бүрэлдэхүүн 1.1 хэсэгт одоо байгаа насжилтын хугацаа дууссан 4.2 км урт

дамжуулах хоолойг өргөтгөн, шинэчлэнэ. Дамжуулах шугам хоолой нь хааш хаашаа 5 м-ийн
хамгаалалтын зурвастай байх ёстой. Гэтэл энэ талбайд хууль бусаар хэд хэдэн ТҮЦ,
дэлгүүрүүд баригдсан байна. Хавсралтаар орсон НСТ-өөс төслийн нөлөөлөлд орж байгаа
эдгээр байгууламжуудыг хэрхэн зохицуулах болсон талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авч болно.
Дэд бүрэлдэхүүн 1.2 хэсгийн хувьд ч гэсэн засварлах шугам нь нэг бол гол замын хажуугаар
явж байгаа нөгөө бол доогуур нь явж байгаа учраас гарах сөрөг нөлөө нь ижилхэн байна гэж
үзэж байгаа. Төсөл батлагдах хүртэл байршил тодорхой болохгүй ч гэсэн түүнийг угтаад
боломжит байршлуудад урьдчилсан судалгаа хийж, хэрвээ ямар нэг байгууламжийг зайлуулах
шаардлагатай болбол авах арга хэмжээний төлөвлөгөөг гаргаж байх юм.
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ЯВГАН ХҮНИЙ ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ ХОРИГЛОХ, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ

5.2

Шугам угсралтын ажил нь нийтдээ 5-6 сар буюу 2 жилийн хугацаанд үргэлжлэх төлөвтэй
байна. Шугам хоолойг газар доор хэсэгчлэн (100-200 метрээр) байрлуулах ажил тус бүртээ 2
долоо хоног үргэлжилнэ. 2-3 м гүн нүх ухагдах учраас энэ үед ойр хавийн орон сууц, албан
байр луу ороход хүндрэлтэй болох сөрөг нөлөө гарахаас гадна явган хүний аюулгүй байдлын
асуудал гарч ирнэ. Дэд бүрэлдэхүүн 1.1 хэсэгт зааснаар 4.2 км шугам хоолойн ойролцоох
газруудад 227 орон сууц, оффис, "Янзагын найзууд" хэмээх нэг цэцэрлэг байна. Нэг ч сургууль
эсвэл эмнэлэг нөлөөллийн хүрээнд байрлаагүй байна. Дэд бүрэлдэхүүн 1.2 хэсгийн хувьд
явган хүний хөдөлгөөнд саад болох ч ажил явагдах газрууд гэр хороолол учраас барилга
цөөнтэй, ямар нэг сургууль, эмнэлэг өртөхгүй гэсэн магадлал байна.
Сөрөг нөлөө багатай гэж дүгнэж болохоор байна. Гэхдээ ахмад хүмүүс болон хөгжлийн
бэрхшээлтэй хүмүүс зорчиход хүндрэлтэй болох эрсдэлийг харгалзан үзэж байгаа бөгөөд тус
бүрт нь тохирсон хариу арга хэмжээг авч ажиллана. Энэ мэтээр хөдөлгөөн хязгаарлалтыг
тухай бүрт нь шийдвэрлэснээр явган хүн ямар нэг барилга руу орж гарах үед аюулгүй байдлыг
хангана.
5.3
АМГАЛАН ТАЙВАН БАЙДЛЫГ ХЭСЭГ ХУГАЦААГААР
ХӨДӨЛГӨӨН БА ДУУ ЧИМЭЭ)

АЛДУУЛАХ

(ЗАМЫН

100-200 метр урт дамжуулах шугамын угсралтын ажил нь ойролцоогоор 2 долоо хоног
үргэлжилнэ. Шугам угсралтын ажлын ид үед өдөрт 10 машин ажиллана гэж тооцоолж байгаа.
Үүнд шинэ шугам зөөж авчрах ачааны машинууд орно. Авчирсан шугамуудыг хотын гадна зөөж
авчраад хадгалж байх ба хэрэг болсон тухай бүрт нь ачааны машинаар зөөж шугам угсралтын
ажлын талбарт аваачна (Өдөрт дунджаар 1.5 машин). Бусад ачааны машинууд нь хөрс хуулах,
суваг ухахад хэрэгтэй буюу өдөрт шугам угсралтын ид ажлын үед дунджаар 6.5 ачааны машин
оролцоно гэж тооцоолоод байна.
Дэд бүрэлдэхүүн 1.1 хэсгийн тухайд, шугам угсралтын ажлын үеэр авто замыг 1-2 өдөр
хааж байж ажил явуулах шаардлагатай 3 уулзвар байна. Ингэснээр замын хөдөлгөөний
ачааллыг нэмнэ. Том оврын ачааны машинууд орж гарч байх оргил үеэр замын түгжрэл улам
ихсэх төлөвтэй. Шугам хоолойн ажлын үеэр замыг хэсэгчлэн болон бүхлээр нь хаах шаардлага
гарна. Ингэснээр түр хугацаагаар замын хөдөлгөөн, оршин суугчдын амар тайван байдал,
худалдааны үйл ажиллагаанд таагүй нөлөө үзүүлэх талтай. Дараах байдлаар замын
хөдөлгөөнд саад учруулна гэж тооцож байна. Үүнд:


5а магистраль: Замын гурван уулзвар. Эдгээр замыг 1-2 өдөр хаана.



3г магистраль: 2 машины зогсоол, 2 зам, 2 гарц. Эдгээрийг шугам угсралтын ажлын ачааллаас
хамаарч 12-36 цагаар хаана.
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Сөрөг нөлөөг боломжийн хэмжээтэй, далайц дундаж, богино хугацааны, түр зуурын гэж
үзэх ба эмзэг бүлгийнхэнд илүү хохиролгүй гэж тооцоолж байна. Тохирох арга хэмжээг тухай
бүрт авч хэрэгжүүлснээр эрсдэлийг бууруулж болно.
Мөн төмөр замын дээгүүр хийгдэх дамжуулах шугамын угсралтын ажлын үед асуудлыг
"Монголын төмөр зам" ТӨХК-тай хамтран зохицуулна.
Шугам угсралтын ажлын дуу чимээ оршин суугчдын амар тайван байдал, шугам
хоолойтой зэргэлдээх барилгуудын суугчдад тодорхой хэмжээгээр нөлөөлөх төлөвтэй. Дэд
бүрэлдэхүүн 1.1 хэсгийн ажил явагдах талбарын зэргэлдээ ямар нэг сургууль эмнэлэг байхгүй,
ганцхан цэцэрлэг байгаа ба тус цэцэрлэг нь шугам угсралтын ажлын үед ажиллахгүй байх юм.
Дэд бүрэлдэхүүн 1.2 хэсгийн хувьд оршин суугчид ба бизнес эрхлэгчид ижил түвшний
нөлөөлөлд байх ба гэр хороололд хийгдэх ажил тул барилга цөөтэй, ойр хавьд нь эмнэлэг,
сургууль байхгүй байгаа юм. Шугам угсралтын ажлын дуу чимээний сөрөг нөлөө байж болох
хэмжээнд буюу богино хугацаанд явагдаад дуусах бөгөөд эмзэг бүлгийнхэнд илүү хүндээр
нөлөөлөх асуудал байхгүй гэж дүгнэж байна. Шугам угсралтын ажлын дуу чимээг бага байлгах
тохиромжтой арга хэмжээг авч хэрэгжүүлснээр сөрөг нөлөөг багасгах боломжтой.
5.4

ХЭРЭГЛЭЭ ХЯЗГААРЛАХ
Дэд бүрэлдэхүүн 1.1 хэсгийн хувьд хэрэглээ хязгаарлах гэдэгт орон сууц болон албан

байгууллагын халуун усны хэрэглээг шугам угсралтын ажлын явцад хязгаарлах үйл явдал
багтаж байна. Уурын хэрэглээг хязгаарлах нь ДЦС-3-аас үйлдвэрлэлийн зориулалтаар өндөр
даралт, температуртай уур авдаг 40 орчим үйлдвэрийн газруудад хамааралтай асуудал болно.
Шугам угсралтын ажлын үеэр газар доогуурх цахилгааны шугам, холбоо харилцааны
шугамуудад санаандгүй гэмтэл гарснаар бусад хэрэглээ тасалдах нөхцөл үүсэж болзошгүй.
Ингэснээр иргэд болон албан байгууллагын эдийн засаг, үйлдвэрлэл, худалдааны үйл
ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлөх магадлалтай.
Шугам угсралтын ажлын үед орох гарах хөдөлгөөн хязгаарлагдах, дуу чимээ гарах,
хэрэглээг тодорхой хугацаагаар таслах (Ус, цахилгаан) гэх мэт зайлшгүй үүсэх таагүй нөхцлүүд
гарна. Гэхдээ эдгээр бүх таагүй нөхцөл байдал нь түр хугацаанд үргэлжилнэ. Халуун усыг
тодорхой долоо хоногоос хэтрэхгүй хугацаагаар таслах ба энэ нь жил бүрийн зуны засварын
графикийн дагуу хэрэгждэг арга хэмжээ юм. Тиймээс энэ нь төсөл хэрэгжих үед өөрөөр
хэрэгжинэ гэсэн үг биш юм.
Сөрөг нөлөө боломжийн хэмжээнд, далайц дундаж ахмад настан, хөгжлийн
бэрхшээлтэй иргэдэд илүү таагүй нөхцөл байдал үүсэх магадлалтай ч хэрэглээг тасалдуулах
нь оршин суугчид болон өрхүүдийн хувьд хэвийн нөхцөл байдал болсон. Хэрэгцээний халуун
ус хязгаарлах учраас оршин суугчид, бизнес эрхлэгч нарын тав тухыг харгалзан үзэж зуны
улирлыг сонгосон. Тухайлбал, зуны улиралд гадаа дулаахан байх бөгөөд сургуулийн хүүхдүүд
амарчихсан байх болно. Хэрэглээг аль болох хамгийн богино хугацаагаар таслах арга хэмжээ
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авч ажиллана. Эдгээр сөрөг нөлөөг нэгд нэгэнгүй зохицуулна. Нарийн мэдээллийг 6-р хэсгээс
үзнэ үү.
Дэд бүрэлдэхүүн 1.2 хэсгийн өргөтгөлийн ажлын дүнд гарах сөрөг нөлөө (гэнэтийн
зогсолт) ижил төстэй байх ба шинэ шугам хоолойг замын доогуур явуулна.
5.5

АЖИЛЛАХ ХҮЧИН БА ХҮН АМЫН ТӨВЛӨРӨЛ
Материал тээвэрлэх болон суурилуулалтын ажлыг хийх ажилчид нийлээд шугам

угсралтын ажлын оргил үед ойролцоогоор 50-100 хүн ажиллана гэж тооцоолж байгаа. Ажиллах
хүчнийг дотоодоос хангах бол зарим зайлшгүй шаардлагатай материалыг гадаадын компаниас
нийлүүлнэ. Тиймээс ажилчид нь Улаанбаатар хотод амьдардаг байх тул хүн ам хэт төвлөрлийн
асуудал гарахгүй. Ажиллах хүчний тоо цөөн учраас ажилчдад хоол, бараа зарах гэсэн боломж
хайгсдын төвлөрөл үүсэхгүй гэж тооцоолж байна. Тиймээс хэт төвлөрлийн асуудал гарахгүй
гэж үзээд "харгалзахгүй" байх боломжтой. Дэлхийн Банкны аюулгүйн шаардлагад нийцсэн
байгаль орчин, эрүүл ахуй, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын практиктай олон улсын үйлдвэрээс
материалаа татах тул нийлүүлэлтийн асуудал дээр эрсдэл маш бага гэж үзэж байна.
Ажилчдын хороолол гэж байхгүй, богино хугацаагаар ажиллах цөөн тооны ажилчдыг
Улаанбаатар хотоос ажиллуулах учраас жендерт суурилсан хүчирхийлэл, ажлын байран дахь
бэлгийн дарамт зэрэг эрсдэл гарахгүй гэж үзэж байна. Зөвлөгөөнүүдийн үеэр энэ талаар ямар
нэг яриа гараагүй болно. Төсөл нь цөөн тооны оршин суугчдад нөлөөлөх бөгөөд богино
хугацаанд явагдаж дуусах тул төслийн шугам угсралтын ажлын сөрөг нөлөөг маш бага,
ховорхон тохиолдолд цөөн тооны хүний л тав тухыг алдуулна гэж үнэлж байна. Гэхдээ
ажилчдын зүгээс ажлаа гүйцэтгэж байх үедээ эмэгтэйчүүдийг өдөж хоргоох асуудал гарах
магадлалтай тул энэ асуудлыг арилгах арга хэмжээг Хүснэгт 6-д оруулсан байгаа. Энэ арга
хэмжээг хэрэгжүүлснээр сөрөг нөлөө арилна гэж үзэж байна.
5.6

АЖИЛЧДЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ ЭРҮҮЛ АХУЙ, АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ
Төслийн дагуу хийгдэх өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажил нь шугам угсралтын талбайд

өрнөх учраас ус, цахилгаан, ариутгалын үйлчилгээний нийлүүлэлтийн асуудлыг харгалзан үзэх
шаардлагатай. Цахилгааныг одоо байгаа сүлжээнээс татах юм уу эсвэл зөөврийн
генератороор шийдвэрлэж, харин усыг найдвартай эх үүсвэрээс хангаж болно.
Хальтрах, тээгэлж унах, асбест алдах, тэсрэлт үүсэх, тогонд цохиулах зэрэг
хөдөлмөрийн аюулгүй байдалтай холбоотой янз бүрийн аюул бий. Шугам хоолой угсрах, солих
үед эдгээр аюул гарахыг үгүйсгэхгүй. Тйимээс Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө
гаргаж нэгд нэггүй шийдвэрлэнэ. Энэхүү баримт бичгийн тухай 6-р хэсгээс үзнэ үү. Ажиллах
хүчний журам, хөдөлмөр эрхлэлттэй холбоотой гомдол барагдуулах механизм зэргийн БОМТнд хавсралтаар оруулав.
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5.7

СОЁЛЫН ӨВД НӨЛӨӨЛӨХ
Энэхүү төслийн шугам угсралтын ажил нь хотын биет соёлын өв байхгүй газруудад

хэрэгжинэ. Хэрвээ соёлын өвтэй таарвал үндэсний хууль журмыг үндэслэн төслийн БОМТ-нд
нийцүүлэн зохицуулалт хийнэ. Шугам угсралтын ажил ерөнхийдөө богино буюу 5-6 сарын
хугацаанд үргэлжлэх бөгөөд хотын зохицуулалт сайтай байршилд явагдах учраас ямар нэг
биет бус соёлын өвийн асуудал гарахгүй гэж үзэж байна. Зөвлөгөөнүүдийн үеэр ч тэр оролцогч
талуудын зүгээс соёлын биет бус өвийн асуудлаар яриа гараагүй болно.
5.8

ОРШИН СУУГЧДЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ
Оршин суугчдын эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд сөрөг нөлөө үзүүлэх магадлалтай байгаа

ч шугам угсралтын ажлын хугацаагаар хязгаарлагдах буюу 5-6 сар түр хугацаанд үргэлжлэх
юм. Хуучин дулааны (4.2 км) шугамыг буулгахад асбест алдагдах, том оврын ачааны
машинуудын хооронд осол гарах гэх мэт сөрөг нөлөө гарч болзошгүй. Шороо зөөх болон шугам
хоолойг хэсэг хэсгээр зөөж авчрах машинууд өдөрт 10 ширхэг хэрэгтэй. Хөл хөдөлгөөн ихтэй
газар хийгдэх учраас ачааны машинууд болгоомжтой хөдөлгөөндоролцох шаардлагатай.
Халаалт өгч байгаа үед шугам угсралтын ажил явагдах байсан бол шугам хоолойг ухаж гаргах
үед аюул осол болох магадлалтай байдаг энэ ажлын хувьд зуны улиралд, халаалт зогссон үед
явагдах учраас тийм эрсдэл гарахгүй гэж үзэж байна. Эрсдэл бууруулах арга хэмжээ авсны
дараа ийм эрсдэл хамгийн бага хэмжээнд гэж тооцогдоно.
Оршин суугчдын зүгээс шугам угсралтын ажлын талбар луу дайран орж ирэх эрсдэл
шугам угсралтын болон үйлдвэрлэлийн үед гарч болно. Мөн газар дээгүүр явж байгаа (5a)
шугам бас л аюулгүйн ажиллагааны эрсдэл дагуулж байгаа учраас тоглоомын талбай гэх мэт
ямар ч байгууламжийг аюултай бүсээс зайлуулах шаардлагатай юм.
5.9

ЭМЗЭГ БҮЛЭГ
Эмзэг бүлгийнхэн гэж эмзэг байдлаасаа шалтгаалаад төслийн нөлөөлөлд бусад

бүлгийнхнийг бодвол илүү их өртөж хохирох магадлалтай бүлэг хүмүүсийг хэлнэ. Тиймээс
төсөлтэй холбоотой шийдвэр гаргалт, зөвлөгөөнд тэдгээр хүмүүсийн төлөөллийг ижил тэгш
оролцуулахын тулд төслийнхний зүгээс илүү их анхаарал хандуулах шаардлагатай. Аливаа
хувь хүн нь арьс өнгө, үндэс угсаа, нийгмийн гарал, хүйс, хэл, улс төрийн болон шашны үзэл
бодол, өмч хөрөнгө, нас, соёл, бичиг үсэг тайлагдсан байдал, өвчин, бие махбодын болон
оюуны бэрхшээл, аливаа байгалийн баялгаас хамааралтай байдал зэргээсээ үүдэн эмзэг
байдалд орсон байж болно.
Төслийн нөлөөллийн хүрээнд эмзэг бүлгийн хүн гэх ойлголтод ахмад настан; хөгжлийн
бэрхшээлтэй иргэд, бага орлоготой өрх, өрх толгойлсон эмэгтэйчүүд зэргийг хамруулж
ойлгоно.
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Ашиглалтын хугацаа дууссан дамжуулах шугамыг өргөтгөн шинэчлэх ажлын урт
хугацааны нөлөөлөл нь дулаан хангамж, халуун усны түгээлт сайжрахад оршино. Мөн шугам
хоолой задрах, түүнийг байнга засварлах асуудал гарахгүй болж үйлчилгээний тогтвортой
байдал, чанар сайжирна.
Төслийн үр дүнд хуучин системээрээ илүү их газрыг хамарсан түгээлт явуулах
боломжийг бүрдүүлж өгнө. Мөн дэд бүрэлдэхүүн 1.2 хэсгийн ажлаар шинээр дамжуулах шугам
татах нь ойр орчмын газрууд төвлөрсөн дулаан хангамжийн системд холбогдох боломжтой
болно.
Сөрөг нөлөө эмзэг бүлгийнхэнд чиглэхгүй. Эмзэг бүлгийнхний наад захын хэрэглээндээ
зарцуулах төлбөрийн чадварт нөлөөлж болзошгүй тул ямар нэг үнийн өөрчлөлт гаргахгүй.
Төвлөрсөн дулаан хангамжийн системд холбогдсон өрхүүдийн дулааны төлбөр холбогдоогүй
өрхүүдийн дулааны төлбөрөөс 2-3 дахин бага байна. Энэ баримт бичгийн 4-р бүлэгт ядуу өрх
гэж ямар өрхийг тодорхойлох болон оролцооны асуудалд тавих шалгуурыг оруулж өгсөн. Дэд
бүрэлдэхүүн 1.2 хэсгийн тухайд байршил тодорхой болмогц нийтийн зөвлөгөөн хийж төслийн
загвар, түр хугацааны таагүй нөхцөл байдал, эмзэг бүлгийнхэнд зориулан хэрэгжүүлэх арга
хэмжээний талаар ярилцаж зөвлөлдөнө.
Шугам шинэчлэл хийх дэд бүрэлдэхүүн 1.1 хэсгийн тухайд бусад хэсгүүдийн адил эмзэг
бүлгийнхэн хэрэглээгээ таслуулах, гэртээ орж гарахад төвөгтэй болох гэх мэтээр түр хугацаанд
нөлөөлөлд автах магадлалтай учраас Хүснэгт 6-д тус байршлын оршин суугчдад шугам
угсралтын ажлын талаарх мэдээллийг урьдаас мэдээлэх гэх мэт арга хэмжээнүүдийг тусгаж
өгсөн байгаа. Бусад сонирхогч талуудыг оролцуулаад төслийн нөлөөнд өртсөн аливаа хувь
хүн ба нийгмийн бүлгийг ялгаварлан гадуурхахгүй байхыг ТУН хариуцан ажиллана. Төслийн
хэрэгжилтийн бүхий л хугацаанд эмзэг бүлгийнхэнд онцгой анхаарал хандуулах болно.
5.10

НИЙГМИЙН БУСАД ЭРСДЭЛҮҮД
Төслийн

хэрэгжилтийн

үр

ашигтай

байдалд

саад

болж

болохуйц

нийгмийн

холбогдолтой бусад эрсдэлүүдийг ч бас үнэлж үзсэн. Цаг үеийн шинж чанартай нийгмийн
эрсдэлийн хувьд 2020 оны 6-р сард Монгол улсад парламентийн сонгууль болох ба төрийн
өндөр албан тушаалтнууд солигдож оронд нь гарч ирэх албан тушаалтнуудын зүгээс төслийн
хэрэгжилтийг дэмжих асуудал дээр тодорхойгүй байдал үүсэх эрсдэлтэй. Гэхдээ өмнөх
сонгуулийн үеэр буюу 2016 онд хэрэгжиж байсан Эрчим хүчний салбарын төслийн хувьд
сонгуулийн нөлөөгөөр ноцтой асуудал гараагүй болохыг тэмдэглэж хэлмээр байна. Тиймээс
иймэрхүү асуудал эрсдэл багатайд тооцогдоно.
6.

НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙГ БАГАСГАХ, ЗОХИЦУУЛАХ
Зохицуулах болон багасгах шаардлагатай нийгмийн нөлөөллүүдийг тодорхойлж түүний

хэрэгжилтийг хариуцах эзэн болон хугацааг хүснэгтэд заасны дагуу томъёлсон Үүнд:


Явган хүний орц гарц;
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Замын хөдөлгөөний зохицуулалт;



Ажиллах хүчин ба жендерт суурилсан хүчирхийлэл;



Орчин суугчдын эрүүл мэнд, аюулгүй байдал;



Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй;



Соёлын өв;



Эмзэг бүлгийнхний нөхцөл байдлыг сайжруулах.

Хүснэгт 11-т үүгээр үнэлэгдсэн нийгмийн нөлөөлөл тус бүрт тохирсон багасгах болон
зохицуулах төлөвлөгөөг тусгав. БОНУТ-д эдгээр арга хэмжээний талаар тоймлон оруулсан
байгаа бөгөөд энд зөвхөн лавлагааны зориулалтаар орууллаа.
Хүснэгт 11 /Нийгмийн нөлөөллийг багасгах тухай (БОНУТ-д давхар дурдагдсан)/
Нөлөөлөл
Байгууламжид
нөлөөлөх (зэргэлдээх
дэлгүүр, үйлчилгээний
газрууд)

Явган
хүний
орц
гарцыг хязгаарлах

Халуун ус таслах
ДЦС-3-аас уур авдаг
үйлдвэрүүдэд уурын
хэрэглээг хязгаарлах
Утас, интернэт, ус
зэрэг
хэрэглээний
гэнэтийн тасралт

Замын
хөдөлгөөний
хязгаарлалт
(3 уулзвар)

Оршин
суугчдад
сонсогдох
шугам
угсралтын ажлын дуу
чимээ

Багасгах арга хэмжээ

Хариуцах эзэн

Төслийн бэлтгэл ажил /Зураг төслийн үе шат/
Дэд бүрэлдэхүүн 1.1
хэсгийн НСТ
ТУН
Дэд бүрэлдэхүүн 1.2
хэсгийн НСБХ
Шугам угсралтын ажил /Газар шорооны ажил/
БОНУТ
(шугам
угсралтын
ажлын
зохицуулалт)
-ын
Гүйцэтгэгч компани
хүрээнд
гүйцэтгэгчтэй
хамтран явган хүний орц
ТУН хянана
гарцны аюулгүй байдлыг
хангах арга хэмжээ.
иргэдэд мэдээлэл түгээх
СТОХТ-ний
хүрээнд
халуун
усыг
хязгаарларлах
тухай ТУН
мэдэгдэл
хийх
(2-4
долоо хоног)
Түр хугацаанд ДЦС-3тай
хамтран ДЦС-3, УБДС ТӨХК
зохицуулалт хийх
БОНУТ-ний
хүрээнд
Гүйцэтгэгч компани
шугам угсралтын ажлын
(ТУН хянана)
арга хэмжээ
Замын
хөдөлгөөний
хүндрэлийг багасгахын Гүйцэтгэгч компани
тулд
БОНУТ-ний (ТУН хянана)
хүрээнд арга хэмжээ СТОХТ-ний
уялдаа
авах
холбоог
хангаж
СТОХТ-ний
хүрээнд ажиллах үүднээс ТУН
замын
хөдөлгөөнийг оролцоно
зохицуулах
Гүйцэтгэгч компани
Ажлын
цагаар
дуу
(ТУН хянана)
чимээг
тодорхой
СТОХТ-ний
уялдаа
хэмжээгээр (БОНУТ-ний
холбоог
хангаж
хүрээнд)
хязгаарлах,
ажиллах үүднээс ТУН
СТОХТ-д
заасан
оролцоно
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Санхүүгийн эх үүсвэр
Нийслэлийн
газар
зохион байгуулалтын
алба

Гүйцэтгэгч компани
СТОХТ-ний
хүрээнд
хийгдэх
төслийн
санхүүжилт. Зарлалын
самбарт
Гүйцэтгэгч
компани
СТОХТ-ний
хийгдэх
санхүүжилт

хүрээнд
төслийн

Гүйцэтгэгч компани;
ТУН-ны
хяналтыг
төслийн санүүжилтээр
Гүйцэтгэгч;
ТУН-ийн
хяналтыг
төслийн санүүжилтээр
СТОХТ-ний
хүрээнд
хийгдэх
төслийн
санхүүжилт
Гүйцэтгэгч компани;
ТУН-ны
хяналтыг
төслийн санүүжилтээр
СТОХТ-ний
хүрээнд
хийгдэх
төслийн
санхүүжилт

Ажиллах
хүчний
жендерт
суурилсан
хүчирхийлэл гэх мэт
асуудалд
гаргаж
байгаа зан байдал

ХАБЭА

Соёлын өв

Оршин суугчдын эрүүл
мэнд, аюулгүй байдал
(асбест, замын осол,
шугам задрах)

Эмзэг бүлэг (эерэг ба
сөрөг)

Эмзэг
бүлэг
ба
амьжиргаанд
нөлөөлөх
(үнийн
асуудал)
Оршин суугчдын эрүүл
мэнд, аюулгүй байдал

мэдээлэл түгээх арга
хэмжээ авах
БОМТ, Ажиллах хүчний
дотоод журам
Жендерт
суурилсан
хүчирхийлэл,
ажлын
Гүйцэтгэгч
байрны
бэлгийн
(ТУН хянана)
дарамтын
талаар
ТУН
сургалт явуулах,
Оролцогч талууд, ТУН-д
эрсдэл
бууруулах
чадварыг суулгах
БОМТ
ба
АХУ-ын
Гүйцэтгэгч
тусгасан ХАБЭА-н арга
(УН хянана
хэмжээ
БОМТ ба БОНТ-ний
хүрээнд
санаандгүй Гүйцэтгэгч
олдсон соёлын өвийг ТУН хянана
хамгаалах
Зуны
засварын
графикийн дагуу шугам
угсралтын
ажил
явуулах,
АХУ-заасан
асбест
зайлуулах
төлөвлөгөө,
БОМТ-нд Гүйцэтгэгч
заасан
замын ТУН хянана
хөдөлгөөнийг
зохицуулах арга хэмжээ,
СТОХТ-нд заасан замын
хөдөлгөөний
уялдааг
хангах арга хэмжээ
БОМТ-нд заасан арга
хэмжээнүүд
(шугам
угсралтын ажлын үед)
Гүйцэтгэгч компанитай Гүйцэтгэгч
хамтран орц гарцны (УН хянана
аюулгүй байдлыг хангах.
(СТОХТ-нд
зааснаар)
иргэдэд мэдээлэл түгээх
Үйлдвэрлэлийн үе шат
Төлбөрийн
өөрчлөлт
гарахгүй
учраас
ТУН
хэрэгсэхгүй байж болно.
ТУН хяналт тавина.
Шугам
хоолой
явах
замын аюулгүйн бүсийг
чөлөөтэй
байлгах
ТУН
(шугамаас хоёр тийшээ
тус бүр 5м буюу нийт 10
м зай)
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компани

компани

компани

компани

Гүйцэтгэгч компани;
ТУН-ны
хяналтыг
төслийн санүүжилтээр
ТУН

Гүйцэтгэгч компани;
ТУН-ны
хяналтыг
төслийн санүүжилтээр
Гүйцэтгэгч компани;
ТУН-ны
хяналтыг
төслийн санүүжилтээр

Гүйцэтгэгч компани;
ТУН-ны
хяналтыг
төслийн санүүжилтээр
СТОХТ-ний
үйл
ажиллагааг
төслийн
санхүүжилтээр

компани

Гүйцэтгэгч компани
Сонирхогч
талуудын
оролцоог
хангах
төлөвлөгөөний хүрээнд
хийгдэх
төслийн
санхүүжилт. Зарлалын
самбарт
Гүйцэтгэгч
компани

ТУН-ийн
хяналтыг
төслийн санүүжилтээр

ТУН-ийн
хяналтыг
төслийн санүүжилтээр

7.

ҮҮРЭГ, ХАРИУЦЛАГА, ХЯНАЛТ, МЭДЭЭЛЭЛ ИЛ БОЛГОХ
Төслийн удирдах нэгж (ТУН)-ийнг ЭХЯ-нд байгуулна. ЭХЯ нь төслийн хэрэгжилтийн

бэлтгэл ажил, зааварчилгаа, хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ (ХШҮ)-ний ажлыг хариуцна. ТУН нь
бараа материал худалдан авах ажиллагаа, хөлсний ажлууд, үйлчилгээ, төслийн төсвийг
хуваарилах, аудит оруулах, олон нийттэй харилцах, байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн
үнэлгээ хийх, байгаль орчин ба нийгмийн хамгааллын арга хэмжээг Дэлхийн Банкны
шаардлагад нийцүүлэх хэрэгжүүлэх, тогтмол тайлан гаргаж Дэлхийн Банкинд танилцуулах
зэрэг ажлуудыг хариуцан явуулна.
ТУН нь УБДС ТӨХК-тай техникийн асуудлаар хамтран ажиллана. ТУН-ийн хяналтын
дор УБДС ТӨХК нь техникийн шаардлагуудыг тодорхойлох, худалдан авах ажиллагааны
үнэлгээ хийх, дамжуулах хоолойн угсралтанд хяналт тавих, зааварчилгаа өгөх зэргээр
ажиллана. УБДС ТӨХК нь шаардлагатай гэж үзвэл техникийн дэмжих ажлын хэсэг байгуулж
тус бүрийнхээ салбарын хөрөнгө оруулалтын ажлын хэрэгжилтийг хангаж ажиллана. Дэлхийн
Банкны тавьсан шаардлагад нийцсэн бүтэц, бүрэлдэхүүнтэй, нөөц бололцоо бүхий, ажлын
даалгавартайгаар ТУН-ыг байгуулж ажиллах нь төслийн үр ашигт өндөр ач холбогдолтой. ТУН
нь ННҮ-ний хүрээнд хийгдэх ажлууд болон баримт бичигт заасан ерөнхий чиг үүргийг биелүүлж
ажиллана. Ажлуудыг ТУН байгуулагдмагц хэрэгжүүлж эхэлнэ.
БОНУТ-нд заасан арга хэмжээний (дээр Хүснэгт 11-т дахин дурдсан) хэрэгжилтэнд
тавих хяналтыг ТУН хариуцна. Зарим арга хэмжээг ТУН өөрөө гардан гүйцэтгэх ба нийгмийн
ажилтан нь эдгээр ажлын хэрэгжилтийг хангана. Эдгээр арга хэмжээний хэрэгжилтийн явцыг
хагас жилийн тайланд тусган Дэлхийн Банкинд танилцуулна. Хяналтын тухай дэлгэрэнгүй
мэдээллийн БОМТ-нөөс үзнэ үү.
Мэдээлэл ил болгох тухай бүх мэдээллийг СТОХТ-нд тусгасан болно. Дэлхийн Банкны
мэдээллийн ил тод байдлын тухай журамд заасны дагуу УБДС ТӨХК нь төслийн байгаль
орчин, нийгмийн нөлөөлөлтэй холбоотой бүх мэдээллийг Монгол хэлээр тухайн төсөл
хэрэгжиж байгаа байршилд олны нүдэнд өртөхүйц газар байршуулж мэдээлнэ. УБДС ТӨХК нь
энэхүү нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ болон бусад баримт бичгүүдийг төслийн цахим хуудсанд
байршуулна.
Иргэд, олон нийтээс төсөлтэй холбоотой гомдол гаргахаар бол СТОХТ-нд тусгасан
Гомдол барагдуулах механизмыг ашиглаж болно.
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НОМЗҮЙ
Монголын Үндэсний Статистикийн Хороо 2019
Монголын Үндэсний Статистикийн Хороо 2018
Улаанбаатар хотын статистик
Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар
Азийн Хөгжлийн Банк 2018
АХБ, Жендерийн мэдрэмжтэй салбар ба үндэсний хөгжлийн бодлого, үйл ажиллагааны
тайлан, 2019
Дэлхийн Банк
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ХАВСРАЛТ A: НҮҮЛГЭН СУУРИШУУЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
A.1 Танилцуулга
Тус баримт бичиг нь Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийг сайжруулах төслийн дэд
бүрэлдэхүүн 1.1 буюу төвслөрсөн дулаан хангамжийн дамжуулах сүлжээний өргөтгөл,
шинэчлэлийн ажилд хамаарах Нүүлгэн сууришуулах төлөвлөгөө (НСТ) юм. Бусад дэд
бүрэлдэхүүн хэсгийн байршил тодорхой болсон тохиолдолд НСТ-г тухай бүрт нь шинэчлэн
боловсруулна. Төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллага нь Монгол Улсын Эрчим хүчний яам бөгөөд
Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК-тай хамтран хэрэгжүүлнэ.
Дамжуулах шугамын хамгаалалтын зурваст цөөн тооны иргэд, аж ахуйн нэгж үйл
ажиллагаа явуулж байна. 2019 оны 10-р сарын 3-ны өдөр төслийн хүрээнд солигдох
дамжуулах шугам хоолойны хамгаалалтын зурваст үйл ажиллагаа явуулж байгаа газруудын
судалгааг хийсэн. Тус судалгааны дүнд 2019 оны 11-р сарын 15-ны өдөр дамжуулах шугам
дээр болон ойролцоо газруудад зарлал наах замаар тухайн газар нүүж ирсэн хүмүүст учирсан
хохирлыг нөхөн төлөхгүй гэдгийг анхааруулав.
Энэхүү НСТ-нд эдгээр үйл ажиллагааны үр дүн, Дэлхийн Банкны БОНУХ-д заасны дагуу
хохирлыг барагдуулсан байдал, 2017 оны газар эзэмшил, хориглолт, газар ашиглалт, албадан
нүүлгэлт (ESS5)-ийн тухай оруулав.
НСТ-ний баримтлах гол зорилт нь албадан нүүлгэлтээс аль болох зайлсхийх явдал юм.
Тэгэх боломжгүй тохиолдолд түүнээс гарах сөрөг нөлөөг бууруулах арга хэмжээ авна. Эцсийн
дүнд нөлөөнд автсан хүн6 нь төслийн өмнөхөөс дор биш нөхцөл байдалтай үлдсэн байх ёстой.
Нөлөөнд автсан бүх хүн, байгууллага төслийн үр шимээс хүртэх, төслийн төлөвлөлтөнд дуу
хоолойгоо нэмэрлэх эрхтэй байна.
Төслийн тодорхойлолт
Төслийн бүтээн байгуулалтын зорилго нь дулаан хангамжийг хүртээмжтэй, үр ашигтай
болгох зорилготой. Төслийн хэрэгжилт Улаанбаатар хотын газар нутагт явагдана. Төсөл хоёр
үндсэн хэсгээс бүрдэнэ: 1: Төвийн дулаан хангамжийн сүлжээнд засвар шинэчлэл, өргөтгөл
хийх ажилд хөрөнгө оруулах 2: чадамжийг нэмэгдүүлэх ба төслийг хэрэгжүүлэх. Энэхүү НСТ
нь зөвхөн бүрэлдэхүүн хэсэг 1-ийн дэд бүрэлдэхүүн 1.1-т хамаарна. Эдгээр хоёр хэсгийн
байршил, нөлөөлөл нь одоогийн байдлаар батлагдсан байгаа юм. Дэд бүтцийн хувьд бусад
хэсгүүдийн төлөвлөгөөг төслийн үнэлгээ батлагдсаны дараа батлах юм.

6Нөлөөнд автсан хүн гэдэг нь нийгэм, эдийн засаг, эсвэл санхүүгийн хувьд нөхцөл байдал нь өөрчлөгдсөн хүнийг хэлнэ.

Тиймээс автсан гэсэн үгийн салаа утгаас зайлсхийхийн тулд "өртсөн" гэдэг үгийг энэхүү баримт бичигт ашиглах болно. Өртсөн
хүмүүс гэдэгт эрхзүйн хувьд эрх эдэлж, хөрөнгө эзэмшдэг, газар болон хөрөнгө өмчлөх эрхтэй хүмүүс орж болно.
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Дэд бүрэлдэхүүн 1.1. Төвлөрсөн дулаан хангамжийн 5а, 3г магистраль шугамыг
өргөтгөж, шинэчлэх. Энэ хэсэгт:
(i) ДХ-501-ээс ДХ-521 хүртэл нийт 2.8км урттай 5а магистралийн 2Ø800 мм-ийн
голчтой дамжуулах хоолойг 2Ø1000 мм-ийн голчтой болгож өргөтгөх;
(ii) ДХ-521-ээс ДХ-601 хүртэл нийт 1.4км урттай 3г магистралийн одоо байгаа
2Ø400/1Ø600 мм-ийн голчтой дамжуулах хоолойг 2Ø700 мм-ийн голчтой болгож
өргөтгөх.
Зураг 1 /Дэд бүрэлдэхүүн 1.1 төслийн ажлын байршил/

Шугам хоолойн хоёр талд тус бүр 5 м буюу нийт 10 м газрыг хамгаалалтын зурвас гэх
ба энэ үүнд цөөн тооны барилга байгууламж үйл ажиллагаа явуулж байна.
Зураг 2 /Дэд бүрэлдэхүүн 1.1. Дамжуулах хоолойн хамгаалалтын зурвас/

Энэхүү НСТ-г боловсруулж байх үед сөрөг нөлөөг бууруулах арга хэмжээг бодолцож
үзсэн. УБДС ТӨХК болон Дэлхийн банкны инженерүүд хамтран 2019 оны 11-р сарын 13-ны
өдөр энэ бүсэд байгаа жижиг дэлгүүр болон тоглоомын талбай гэх мэт бусад байгууламжийн
аюулгүй байдалд дүгнэлт хийж өөр тийшээ шилжүүлэх боломжийг нягталж үзсэн байгаа. Төсөл
хэрэгжээд эхэлчихсэн үед нэмэлт арга хэмжээ авах боломжгүй болно. Гэхдээ ТУН нь төслийн
хэрэгжилтын явцад боломжтой газарт нь өртсөн айл өрхийг дэмжих арга хэмжээ авч
хэрэгжүүлнэ. "Entitlement Matrix" хэмээх баримт бичигт төслийн шугам угсралтын ажлын үеэр
хэрэгжүүлэх засварын зэрэг арга хэмжээг оруулсан.
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A.2

НҮҮЛГЭН СУУРИШУУЛАХ АЖЛЫН НӨЛӨӨЛЛИЙН ХАМРАХ ХҮРЭЭ

Төслийн нөлөөлөлд өртөж байгаа газруудын судалгааг хийхдээ хохирлын тооллого
хийх аргыг ашигласан. Дэд бүрэлдэхүүн 1.1 хэсэгт өртөж байгаа айл өрх, байгууламжийн тоог
гаргах зорилгоор хохирлын тооллого хийсэн байна.
Тус судалгааны дүнд нийт 4 өрх, 19 хувь хүн өртөж байгааг тогтоож, хоёр жилийн турш
эзгүй байсан нэг байшин бас нэг шинэ байшингийн эзэд болох хоёр өрхийн эзэдтэй гэрээ
хийсэн байгаа. Нийтдээ 5 дэлгүүр, 1 хамгаалалтын пост, нэг хоосон цайны газар, нэг
тоглоомын талбай ХЗ-д байрлаж байгаа юм. Тэдний өртөх нөлөөллийг Хүснэгт 2.1-т
хураангуйлан үзүүлэв.
Хүснэгт 1 Нөлөөллийн хураангуй
Нөлөөлөл
Дэлгүүрийн тоо (эзэнтэй)
Дэлгүүрийн тоо (эзгүй)
Дэлгүүрийн ажилчдын тоо
Түрээслэгчдийн тоо
Эмзэг бүлгийн өрх
Аюулгүйн байдлын бүсэд байгаа өрх,
байгууламж
Өртөж байгаа дэлгүүрийн тоо
Хамгаалалтын пост
Хоосон Цайны газар
Тоглоомын талбай
Машины зогсоол

Өртөж байгаа
өрх/байгууламжийн
тоо
3
2
1
4*
Тоо.

Өртсөн хүний тоо
19
1
3
19
Тоо.

5
1
1
1
2

*3 дэлгүүрийн эзэн, нэг түрээслэгч
Өртөж буй бүх байгууламжийг доор нэг бүрчлэн тайлбарлан орууллаа. Эрхзүйн хувьд
эдгээр байгууламжууд бүгд хууль бус буюу дамжуулах шугам хоолойн ХЗ-д баригдсан байгаа
юм. Энэ тухай 2017 онд батлагдсан Зөрчлийн тухай хуулийн 12.8, 2001 онд батлагдсан Эрчим
хүчний тухай хуулийн 33.1-т заасан байна. Хамгаалалтын пост, хоосон цайны газар, машины
зогсоол болон бусад газруудад шаардлагатай тохиолдолд ХЗ-г чөлөөлөх албан шаардлага
хүргүүлж байсан ч 2017 онд Зөрчлийн тухай хууль батлагдсанаар тус албан бичг нь хүчингүй
болсон. Иймд 2018 оноос эхлэн ХЗ-ыг чөлөөлөх анхааруулга өгөгдөж эхэлсэн байна. УБДС
ТӨХК нь дамжуулах шугамын дагуу тогтмол үзлэг шалгалт хийж хотын захиргаатай хамтран
ХЗ-д байгаа байгууламжуудыг нүүлгэх ажлыг гүйцэтгэж байна. Гэвч доор дурдсан
байгууламжууд нүүхгүй байсаар байгааг төслийн судалгаагаар тодорхойлов.
Эмзэг байдлын хувьд эдгээр байгууламжийг эзэмшиж байгаа өрхүүдийн нэг нь ч
ядуурлын шугам буюу сарын дундаж орлого 455,000 төгрөгөөс бага гэж тооцогдоогүй байна.
Тус дэлгүүрүүд нь эзэмшиж байгаа айл өрхүүдийн хувьд орлогын ганц эх үүсвэр нь биш бөгөөд
өрхийн орлогын ихэнх хувийг бүрдүүлдэг нь тогтоогдсон учраас эмзэг бүлэгт тооцогдоно.
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A.2.2 ӨРТӨЖ БУЙ БАЙГУУЛАМЖУУД
Цэцэн хайрхан ХХК-ийн дэлгүүр /БГД
3-р хороо

Тус хүнсний дэлгүүр нь үйл ажиллагаа явуулаад
2 жил болж байна. Дэлгүүрийн барилгыг тоосго
болон дээврийн төмөр хавтан ашиглан барьжээ.
Нийт талбай 15м2. Шугам угсралтын ажлын үед
тус хүнсний дэлгүүрийг нүүлгэхээс өөр аргагүй.
Шаардлагатай тохиолдолд нүүхэд дэлгүүрийн
эзний зүгээс татгалзах зүйлгүй гэсэн байна.
Дэлгүүрийн эзэн эмэгтэй болон нөхөр нь сар бүр
халамжийн мөнгө авдаг. Тус дэлгүүр нь өрхийн
орлогын гол эх үүсвэр. Дэлгүүрийн эзэн нь тус
өрхийн ажилтай ганц хүн нь юм.

Эзгүй дэлгүүр

БГД-ийн 1-р хороонд байрлах 12m2 (3x4)
талбайтай шинэ дэлгүүрийг төмөр хавтан
материалаар барьсан ба 2019 оны 10-р сар
орчимд байршуулжээ. Тус дэлгүүрийн барилга нь
төслийн үед бүрэн өртөхөөр байна. Дэлгүүрийн
барилга нь шинэ бөгөөд дотроо нэг ч бараа
бүтээгдэхүүн байхгүй. Дэлгүүрийн эзнийг олж
тогтоох ажил явагдаж байна.

Дэлгэр ХХК-ийн ТҮЦ /ХУД 12-р хороо/

Тус обьектын эзэн нь нөхөртэйгээ хоёул
амьдардаг. 2 хүүхэд нь тусдаа гарсан. Эзнээс нь
тус барилгыг түрээсэлдэг. Түрээсийн төлбөр
сарын 300,000 төгрөг. Иймээс эзэн өрх болон
түрээслэгч өрх төслийн нөлөөлөлд өртөж буй.
2017 онд баригдсан энэхүү барилга нь төмөр
хавтан материалаар хийгдсэн, 6м2 талбайтай.
ТҮЦ-ний эзэн халамжийн мөнгө авдгаас гадна
нөхөр нь нэмэлт орлоготой. Түрээслэгч өрх 3 ам
бүлтэй бөгөөд бас нэмэлт орлоготой. ТҮЦ-нээс
олдог цэвэр ашиг нь сарын 250,000 төгрөг.

Баянхангай дэлгүүр

ХУД-ийн 3-р хороонд байрлах энэ хоосон
дэлгүүрийг зэргэлдээх дэлгүүрийн эзнээс
асуувал сүүлийн 2 жил ажиллаагүй байгаа гэнэ.
9м2 талбайтай, тоосгон байшинтай бөгөөд
дээгүүр нь дулааны шугам явахаар төлөвлөгдсөн
байна. Тиймээс энэ дэлгүүр бүрэн өртөхөөр
байгаа юм. ТУН нь тус дэлгүүрийн эзнийг
тогтоохоор ажиллаж байна.
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Нямхүүгийн дугуй засвар

Зурагт харагдаж байгаа Нямхүүгийн
дугуй засварын барилгыг 2017 онд ХЗ-д үйл
ажиллагаа явуулж эхэлсэн байна. 6м2
талбайтай тус барилга төмөр хавтангаар
хийгдсэн байна. Тус өрхийн орлогын гол эх
үүсвэр боловч эхнэр нь ажил хийж цалин
авдаг учраас орлогын ганц эх үүсвэр биш юм.
Засварын газрын эзнийг оруулаад хоёр хүн
ажилладаг.

Манаачийн пост – Хөнгөн Бетон ХХК

25м2 талбайтай тус манаачийн пост нь УБДС
ТӨХК-тэй
дамжуулах
шугамын
ХЗ-т
баригдсан
барилгыг
ажлын
зайлшгүй
шаардлагаар нүүлгэн шилжүүлэх гэрээтэй
байсан нь 2017 оны 7-р сард Зөрчлийн тухай
хууль үйлчилж эхэлснээр хүчингүй болсон.
Иймд УБДС ТӨХК-ийн зүгээс тухайн барилгыг
нүүлгэн сууришуулах анхааруулгыг 2018 онд
хүргүүлжээ. Шугам угсралтын ажлын үед
тухайн барилгыг аль болох нүүлгэхгүйгээр
шийдвэрлэх арга замыг эрэлхийлэх боловч
өөр аргагүйд хүрвэл тус компани барилгаа
нураалгаж болно. Нураасан барилгын
материалыг компани өөртөө авах боломжтой.
Хөдлөх хөрөнгийг өөр газарт нүүлгэх
боломжтой.
Нийслэлийн
газар зохион
байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгуулсан.

Сити Такси ХХК-ийн хоосон цайны газар

Тус барилга нэлээн хэдэн жил хоосон байгаа
ажээ. УБДС ТӨХК-тэй дамжуулах шугамын
ХЗ-т баригдсан барилгыг ажлын зайлшгүй
шаардлагаар нүүлгэн шилжүүлэх гэрээтэй
байсан нь 2017 оны 7-р сард Зөрчлийн тухай
хууль үйлчилж эхэлснээр хүчингүй болсон.
Иймд УБДС ТӨХК-ийн зүгээс тухайн барилгыг
нүүлгэн сууришуулах анхааруулгыг 2018 онд
хүргүүлжээ. Төслийн зураг төсөлд тухайн
барилгыг
аль
болох
нүүлгэхгүйгээр
шийдвэрлэх арга замыг эрэлхийлэх боловч
өөр аргагүйд хүрвэл тус компани төслийн
гүйцэтгэгчээр барилгаа нураалгаж болно.
Нураасан барилгын материалыг компани
өөртөө авах боломжтой. Хөдлөх хөрөнгийг
өөр газарт нүүлгэх боломжтой.
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Барс Импекс ХХК-ийн машины зогсоол

Орон сууцны барилгын тоглоомын талбай

Алтай хотхоны авто зогсоол

Барс Импэкс ХХК-ийн эзэмшлийн 200м2
талбайтай
асфальтан
зогсоол
ХЗ-д
байрлаж байна. УБДС ТӨХК-тэй дамжуулах
шугамын ХЗ-т баригдсан барилгыг ажлын
зайлшгүй шаардлагаар нүүлгэн шилжүүлэх
гэрээтэй байсан нь 2017 оны 7-р сард
Зөрчлийн тухай хууль үйлчилж эхэлснээр
хүчингүй болсон. Иймд УБДС ТӨХК-ийн
зүгээс
тухайн
барилгыг
нүүлгэн
сууришуулах анхааруулгыг 2019 онд
хүргүүлжээ.
Хамгаалалтын
зурвасаас
гадуур учирсан ямар ч хохирлыг бэлэн
мөнгөөр барагдуулах талаар өртөж буй
ААН-тэй гэрээнд тусгаж өгнө.
ХУД-ийн 3-р хороонд байрлах орон сууцны
барилгын СӨХ (9A, 999СӨХ)-ийн тоглоомын
талбай нь аюулгүйн бүсэд байрлаж байгааг
зургаас харж болно. Шугамаас 5 метрийн
дотогш зайнд 30м2 зөөлөн шаллагаа, 37м2
хайс, 4ш тоглоомын төхөөрөмж байрлаж
байна. Зураг төсөлд эдгээр шугам хоолой
газар дээгүүр ил хэвээрээ үлдэх тул тус
тоглоомын талбай нь аюултай орчинд
байрлаж байгаа гэж үзэж байна. Тус
барилгын эсрэг талд бас нэг тоглоомын
талбай байгаа тул сөрөг нөлөө бараг
гарахгүй гэж үзэж байгаа. Шугам хоолой
задарвал халуун уур алдагдаж хүний амь
нас эрсдэх аюултай гэдгийг СӨХ-нд
мэдэгдсэн. Нийслэлийн газар зохион
байгуулалтын
төлөвлөгөөнд
тусгасан.
Шугам угсралтын ажлын үед тоглоомын
талбайн эд зүйлсийг нүүлгэх.
Алтай хотхоны оршин суугчдын хэрэглээнд
зориулсан асфальтан зогсоолын 15х20-ийн
харьцаатай 300м2 талбай бүхий хэсэг нь
Дамжуулах шугамын ХЗ-д байрласан байна.
Төслийн ажлын хэрэгжилтийн үед тус
талбайгаас гадуурх ямар нэг хохирол
учирсан
тохиолдолд
бэлэн
мөнгөөр
хохирлыг барагдуулна
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A.3 ӨРТСӨН ӨРХҮҮДИЙН НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ
Өртөж буй өрхүүдийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа (тооллого)-г 2019 оны 10-р сарын
3-нд 4 дэлгүүрийн эзэдтэй уулзаж хийсэн. Тус судалгааны үр дүнгийн талаар дэлгэрэнгүйг энд
дурдлаа.
Дөрвөн дэлгүүрийн эздийн ам бүл нийтдээ 19 хүн, түүнээс 12 нь эрэгтэй (61%), 8 нь
эмэгтэй (39%). Өртөж буй өрхүүдийн ам бүлийн дундаж тоо 4.75 хүн байсан бөгөөд
Улаанбаатар хотын дундаж ам бүлийн тоо 3.6 байдаг бол үндэсний хэмжээнд 3.5 хүн байдаг
байна (ҮСХ, 2018). Тэдгээр 19 хүнээс 14 нь хөдөлмөрийн (15–59) насных ажээ. Хүн амын 33%
нь хүүхэд (0–14 нас); 29% нь 15–24 настай буюу хөдөлмөрийн эхэн үе; 38% нь 25–59 нас буюу
хөдөлмөрийн насны хүн ам гэж тооцогддог. Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулиар ахмад
хүн гэж 60 нас хүрсэн хүнийг хэлэх ба тус хуулийн 40.1.3-т "ажилтан 60 нас хүрч өндөр насны
тэтгэвэр авах эрх үүснэ" гэж заасан байдаг.
Өрхүүдийн сургуулийн насны хүүхдүүдийг тооцож үзвэл тус судалгаагаар өртөж буй
өрхийн ам бүлийн 68% нь сургуульд сурч байгаа юм. 62% нь бүрэн дунд боловсролтой; 14%
нь дунд боловсролтой; 14% нь бага боловсролтой байна. Хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүмүүсийн
ажиллаж байгаа голлох салбар нь бизнес (63%) байна. Хувийн салбарт ажиллаж байгаа ам
бүл ойролцоогоо 37% бөгөөд бүгд эрэгтэй. Зураг 03-т судалгаанд хамрагдсан өрхүүдийн эдийн
засгийн идэвхийг үзүүлэв.
График 03 /Өртөж буй өрхүүдийн эдийн засгийн идэвх/
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Ядуурлын асуудлаар Монгол Улсын 2009 оны Статистикийн эмхтгэлд Улаанбаатар
хотын ядуурлын түвшний тухай ерөнхий мэдээллийг оруулсан байдаг. Ядуурлын шугамаас
доогуур амьдарч байгаа хүн амын тоог гаргах нь ядуурлын түвшинг тогтоох гол үзүүлэлтүүдийн
нэг. Улаанбаатар хотын хувьд энэ үзүүлэлтээр ядуурлын түвшин 2009 онд 36.7% байсан бол
үндэсний хэмжээнд 38.7% байжээ. Энэ тоо хөдөө орон нутагт 49% байжээ. Тиймээс хөдөөг
бодвол Улаанбаатарын иргэд арай чинээлэг амьдарч байна гэж хэлж болно.
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Тэгвэл хотожсон бүсүүдэд ядуурлын шугамыг сарын дундаж орлого нь 455,000 төгрөг
гэж татаж болно. Цугларсан мэдээллээс үзэхэд Дамжуулах шугамын ХЗ-д үйл ажиллагаа
явуулж байгаа газруудыг эзэмшдэг айл өрхүүд бүгд сард 455 000 төгрөгөөс их орлоготой.
Гэхдээ энэ тоо нь өнөөгийн инфляцын түвшинг тооцоогүй тоо хэмжээ бөгөөд одоогийн
байдлаар орлого, хөрөнгийн хэмжээг харьцуулж тооцох өөр арга гараагүй байна. Эдгээр
өрхүүдийн орлого, зардал бараг тэнцдэг учраас багахан хэмжээний хадгаламжтай байна.
(Хүснэгт 02-ыг үзнэ үү).
Хүснэгт 02 /Хамгаалалтын зурваст өртөж байгаа өрхүүдийн орлого, зарлага/

Орлогын ангилал
(Төгрөгөөр)
<=455 000
455 000–909 000
910 000–1 364 000
>=1 819 000
Бүгд

Өрхүүд орлогын
байдлаар
Өрхийн
Өрхийн тоо
хувь
0
0
2
50
2
50
0
0
4
100
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Өрхүүд зарлагын
байдлаар
Өрхийн
Өрхийн тоо
хувь
1
25
1
25
2
50
0
0
3
100

A.4

НСТ -НИЙ ЗӨВЛӨГӨӨН, МЭДЭЭЛЭЛ ИЛ БОЛГОХ

Төслийн Сонирхогч талуудын оролцоог хангах төлөвлөгөө (СТОХТ)-нд төслийн бүх
асуудлуудын талаарх зөвлөгөөн, оролцооны асуудлыг тусгаж өгсөн. Энэ хэсэгт нүүлгэн
сууришуулалтын сөрөг нөлөөний талаар дурдах тул зөвлөгөөн болон мэдээлэл ил болгох
шаардлагатай. НСТ-г боловсруулах явцад эзгүй байсан хоёр дэлгүүрээс бусад өртөж байгаа
бүх өрхүүдтэй уулзалт (2019.10.3) хийж, дараагийн уулзалтыг (2019.10.11, 11.13-нд) бас
хийсэн. Төслийн багийнхан эзгүй байсан дэлгүүрийн эздийг тогтоох ажлаа үргэлжлүүлж
байгаа. Төслийн тухай гол мэдээллийг тус өрхүүдэд өгсөн бөгөөд төслийн зүгээс ямар дэмжлэг
авах саналтай байгааг нь асуусан. 2018 онд талбай чөлөөлөх анхааруулга хүлээж авсан
газруудын эзэдтэй 2019 оны 11-р сарын дундуур уулзаж төслийн тухай мэдээлэл өгсөн.
Өртөж буй өрхийн тоо харьцангуй цөөн тул уулзалтын үеэр голчлон төслийн зүгээс ямар
дэмжлэг санал болгож байгаа тухай мэдээлэл өгөхөд гол анхаарлаа хандуулж байсан.
Дэлгүүрийн эздийн зүгээс төсөлтэй холбогдуулан санаа зовниж байгаа асуудал нь ойролцоо
газар луу нүүх, нүүлгэх хүн хүчний хэрэгцээ шаардлагатай гэж байв. Төслийн зүгээс хүмүүсийн
үзэл бодол, санал санаачилгыг НСТ-д тусгахыг хичээсэн бөгөөд жишээлбэл Цэцэнхайрхан
ХХК-ийн дэлгүүрийн эзэн төслийн инженерүүдтэй хамтраад дэлгүүрээ аюулгүйн бүсээс
шилжүүлэх арга замыг хайх санал тавьсан байна. НСТ-г хэрэгжүүлэх явцдаа ТУН нь төслийн
инженерүүдтэй хамтран аль болох сөрөг нөлөөг багасгахыг эрмэлзэн янз бүрийн шийдлийг
эрэлхийлэх болно. Өртөж буй өрхүүд ч бас өөрсдийнхөө саналыг ТУН-д хүргүүлэх юмуу эсвэл
Гомдол барагдуулах механизмд хандах боломжтой. НСТ-ний зөвлөгөөний тухай дэлгэрэнгүйг
хавсралтаас үзнэ үү.
НСТ -г Монгол хэл рүү орчуулж, зээлдэгч талын болон Банкны цахим хуудсанд
байршуулж өртөж буй өрхүүдэд хүртээмжтэй болгоно. Нүүлгэн сууришуулалтын нөлөөлөл,
нөхөн төлбөр болон бусад зохицуулалтын тухай өртөж буй хувь хүн, байгууллагатай шууд
холбогдон харилцсаар байх болно. ТУН нь НСТ шинэчлэгдсэн тохиолдолд эцсийн
хувилбараар нь цахим хуудсанд байршуулах, нийтийн эзэмшлийн талбайд зарлалын самбар
наах зэргээр олон нийтэд түгээнэ.
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A.5

НҮҮЛГЭН СУУРИШУУЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЭРХЗҮЙ, БОДЛОГЫН АРГА ХЭМЖЭЭ

Үндэсний хууль журам, Дэлхийн Банкны БОНУХ-ын нөхцлүүдийг энэхүү хэсэгт
хураангуйлан оруулав. Түүгээр ч барахгүй, хуулийн заалт болон Дэлхийн Банкны журмууд
хоорондын зөрүүг арилгах арга хэмжээг ч бас орууллаа. Одоо мөрдөгдөж байгаа нүүлгэн
сууришуулалт, газар эзэмшилтийн асуудлаарх хууль журмын ерөнхий суурь нь дараах баримт
бичгүүдээс бүрдэнэ. Үүнд:


Үндсэн хууль (1992 оны 1 дүгээр сарын 13-ны өдөр батлагдсан);



Газрын тухай хууль (2002 оны 6 дугаар сарын 7-ны өдөр батлагдсан);



Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль (2002 оны 6 дугаар сарын 27-ны
өдөр батлагдсан);



Иргэний хууль (2002 оны 1 дүгээр сарын 10-ны өдөр батлагдсан);



Газрын үнэлгээний тариф тогтоох тухай (Засгийн газрын тогтоол № 103, 2003);



Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хууль (2018 оны 6 дугаар сарын 21ний өдөр батлагдсан);



Хот суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хууль (2015 оны 6 дугаар сарын 26-ны
өдөр батлагдсан)
Төслийн дэд бүрэлдэхүүн 1.1 хэсэгт газар өмчлөлийн асуудал байхгүй учраас 2015 онд
батлагдсан Хот суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хууль, 2017 онд батлагдсан Зөрчлийн
тухай хууль, 2001 онд батлагдсан Эрчим хүчний тухай хууль, Монгол улсын Засгийн газрын
2001 оны 263 дугаар тогтоолын 3 дугаар хавсралтаар батлагдсан Эрчим хүчний шугам сүлжээг
хамгаалах дүрмийн заалтуудыг ашиглан дамжуулах шугамын хамгаалалтын зурвасын
асуудлыг зохицуулах болно.
Монгол Улсын Үндсэн хуульд “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”, “Төрөөс гадаадын иргэн, хуулийн этгээд,
харьяалалгүй хүнд газрыг төлбөр, хугацаатайгаар болон хуульд заасан бусад болзол, журмаар
ашиглуулж болно” хэмээн тус тус заасан байна.
Газрын тухай хуульд газар өмчлөлийн хугацаа дууссан үед газрыг хэрхэн олж авах
тухай зохицуулалтыг зааж өгсөн. Өмчлөх эрхгүйгээр газар ашиглагчийг хууль бус гэж үзээд
Газрын тухай хуулийн 27.4-г үндэслэн газрыг хураан авч болно. Монгол Улсын иргэнд газар
өмчлүүлэх тухай хуульд хувийн эзэмшилд байгаа газрыг хураан авах эрхийн тухай заалт орсон
байдаг. Тус хуулийн 35-р зүйлд тус хуулийн 28-р зүйлийг зөрчсөн тохиолдолдтухайн иргэнээс
газрыг хураан авч улсын өмч болгох тухай заасан байна. Төрөөс газрын үнэлгээний тарифыг
тогтоох тухай (Засгийн газрын103-р) тогтоолд газрын үнэлгээний тарифыг тогтоож өгсөн.
Монгол Улсын Эрчим хүчний тухай хуулийн 33.1-т “Шугам сүлжээ нь аюулгүй байдлыг
хангах хамгаалалтын зурвастай байна. Хамгаалалтын зурвасын дотор гэр, орон сууц, барилга
байгууламж барих, шугам сүлжээ өмчлөгч, эзэмшигчийн зөвшөөрснөөс бусад үйл ажиллагаа

~ 41 ~

явуулахыг хориглоно” гэж заасан ба Монгол улсын засгийн газрын 2001 оны 263 дугаар
тогтоолын 3 дугаар хавсралтаар “Эрчим хүчний шугам сүлжээг хамгаалах дүрэм”-ийг баталж
тус дүрмээр дамжуулах шугамын хамгаалалтын зурвасын тогтоож өгсөн.
Хүснэгт 03: Монгол Улсын хууль болон Дэлхийн Банкны Албадан нүүлгэхэд тавигдах
шаардлагуудыг харьцуулсан нь
Сэдэв
Нөлөөлөлд
өртсөн
гэж
үзэх ААН

Монгол Улсын хуулийн заалтууд
Газар зөвшөөрөл эзэмшигч, өмчлөгч,
ашиглагч нь өөрийнхөө эрхийг
Газрын тухай хуулийн 35,38-р зүйл,
Иргэнд газар өмчлүүлэх тухай
хуулийн 27-р зүйлд тодорхойлсон
этгээдэд
шилжүүлж
болно.
Зөвшөөрөлгүйгээр газар ашиглагч нь
Газрын тухай хуулийн 27.4-т заасны
дагуу хууль бусаар газар өмчлөгч тул
газрыг аливаа этгээдэд шилжүүлэх
юм уу эсвэл газраа хураалгасны
нөхөн
төлбөр
авахгүй.
Зөвшөөрөлгүйгээр газар эзэмшиж
байгаа газар ашиглагч нь тухай үл
хөдлөх хөрөнгөд тухайн газар дээр
15 жил оршин суусан бол, мөн Улсын
бүртгэлд бүртгүүлсэн бол (104.2)
тухайн газрыг эзэмших эрх үүснэ.
Байгууламжид Хураан авсан газар дээр байрлаж
олгох
нөхөн байсан байгууламжийг шилжүүлэх
төлбөр
үед гэрээ байгуулж тохиролцсон
төлбөр. Байгууламжийн үнэлгээг зах
зээлийн тухайн үеийн ханшаар,
тухайн байгууламжийн элэгдлийг
хасаж тооцно. Газрын хуулинд
зааснаар газар болон түүний дээрх
үл хөдлөх хөрөнгийг зах зээлийн
ханшаар үнэлнэ. Практикт бол зах
зээлийн ханшаар үнэлдэггүй. market
value.
Эмзэг бүлэг
Нөлөөлөлд өртсөн эмзэг бүлгийн
хүний тухай ямар нэг хуулийн заалт
байхгүй.

Дэлхийн Банкны БОНУХ
(БОНУХ5) Нөлөөлөлд өртсөн хүн гэдэгт
дараах этгээдүүд багтаж болно:
1. (a) Газар эсвэл хөрөнгийг өмчлөх
албан ёсны эрхтэй хүн;
2. (b) Албан ёсны эрхгүй боловч
тухайн газар эсвэл хөрөнгийг
үндэсний хууль журмын дагуу
эзэмшиж буй хүн;14 эсвэл
3. (c) Өөрийн хэрэглэж буй газар
эсвэл
хөрөнгийн
зөвшөөрч
болохуйц эрхтэй хүн.

Нийгэм, эдийн засгийн
зайлшгүй
ноцтой сөрөг нөлөөг багасгах үүднээс
(a) хөрөнгийн алдагдлыг цаг тухайд нь
нөхөн олж авах ханш7-аар төлнө
(БОНУХ5).

Эдийн засаг болон биет нүүлгэн
сууришуулалтын төлөвлөгөөний хувьд
хүйсийн хүчийн зүйл болон нийгмийн
эмзэг
бүлгийнхний
хэрэгцээ
шаардлагад онцгой анхаарал хандуулж

7” нөхөн олж авах ханш" гэдэг нь алдсан эд хөрөнгийг орлуулахад шаардлагатай хангалттай хэмжээний хөрөнгийн үнэлгээ юм.
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асуудлыг нь ил тод, тууштай, шударга
зарчмаар шийдвэрлэнэ (БОНУХ5).
Гомдол
барагдуулах
журам

Газрын тухай хуульд зааснаар
газрын аливаа маргааныг тухайн
засаг
захиргааны
нэгжийн
удирдлагуудад
өргөн
барьж,
цаашлаад шүүхэр шийдвэрлүүлнэ
(60-р зүйл). Иргэний хууль ба Иргэнд
газар өмчлүүлэх тухай хуульд олон
янзын газрын маргааны тухай
заалтууд орсон.
Нүүлгэн
Хот төлөвлөлтийн тухай хуулийн17,
сууришуулах
18-д
оролцоонд
суурилсан
төлөвлөгөөний төлөвлөлтийг гол зарчмаа болгоно.
тухай
Хот
төлөвлөлттэй
холбоотой
мэдээлэл өгөх, шийдвэрүүдийг цаг тухайд нь олон
олон нийттэй нийтэд мэдээлнэ.
зөвлөлдөх
арга

Хэрэглээ
таслах огноо

Газар эзэмшил, ашиглалтыг таслан
зогсоох огнооны тухай ямар нэг
заалт байхгүй.

Шугам
угсралтын
ажил эхлэхээс
өмнө
газар
чөлөөлөх
шаардлага
хүргүүлэх
хугацаа

Өмчийг чөлөөлөх хугацааг гэрээнд
зааж өгсөн байж болно.
Газрыг чөлөөлсөн даруйд шугам
угсралтын ажил эхлэх бөгөөд
хүлээлтийн хугацаа тодорхойгүй
байна.

Аливаа гомдлыг төслийн эрсдэл болон
нөлөөлөлд харгалзуулан барагдуулах
тохиромжтой
механизмыг
санал
болгоно (БОНУХ10).

Зээлдэгчийн зүгээс төслийн эрсдэл
болон
нөлөөлөлд
харгалзуулан
төлөвлөгөө гарган .Газар эзэмшилтэй
холбоотой асуудал багатай төслийн
хувьд өрхийн орлого амьжиргаанд ямар
нэг нөлөө үзүүлэхгүй учраас төслийн
нөлөөнд өртсөн хүн гэж хэнийг хэлэх
тухай тодорхойлох шалгуур гаргаж
хохирол барагдуулах стандарт журам
боловсруулан,
зөвлөгөөн
товлон
хуралдуулж, хяналт, нөхөн төлбөрийг
шийдвэрлэнэ. (БОНУХ5)
Тооллогын
дүнтэй
уялдуулан,
зээлдэгчийн зүгээс ашиглалтыг таслан
зогсоох огноог зохих ёсоор тогтооно.
Бичгээр болон бичгийн бус хэлбэрээр
энэ
хугацааны
талаар
тогтмол
байдлаар мэдээлэх (БОНУХ5).
Зээлдэгч нь олж авсан газрыг эзэмших
бөгөөд холбогдох эд хөрөнгийг ч бас
нөхөн төлбөрийг хийж барагдуулсны
дараа эзэмшилдээ авна (БОНУХ5).

Хүснэгт 03-т үзүүлснээр Монгол улсын хууль журам болон Дэлхийн Банкны БОНУХ-ын
хооронд хэд хэдэн зөрүү байна. Монгол Улсын хууль тогтоомжид зааснаар: (i) төрийн өмчийн
газрыг зөвшөөрөлгүйгээр ашиглаж байгаа этгээдэд нөхөн төлбөр олгохгүй; (ii) дотоодын газар
олгох эзэмших асуудлаарх практикт өрхийн орлог ба амьжиргааг харгалзан үздэггүй; (iii) нөхөн
төлбөрт шилжүүлгийн зардлууд ордоггүй; (iv) төслийн онцлогтой гомдол барагдуулах
механизм байхгүй; (v) олон нийтийн зөвлөгөөн, мэдээлэл түгээх зэрэг үйл ажиллагаа байхгүй;
(vi) ашиглалтыг таслан зогсоох цаг хугацааны талаар тодорхой заалт байхгүй; (vii) газар олгох
эзэмших ажил өрнөж дуустал шугам угсралтын ажил эхлэх тухай ямар ч хязгаарлалт байхгүй;
(viii) НСТ боловсруулах, эсвэл ХШҮ-ний ажил боловсруулах ямар ч шаардлага байхгүй байна.
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Эдгээр зөрүүг арилгах үүднээс НСТ-нд зүй ёсны эрхийн тухай заалтууд ("Entitlements Matrix"ыг үзнэ үү) орсон. Энэ нь Дэлхийн Банкны БОНУХ (ESS5)-ын шаардлагууд requirements prevail
in cases of discrepancies. Зөрүүг арилгах үйл явцад дараах зарчмуудыг баримтална.


Үйл ажиллагааг таслан зогсоох огноо нь (2019 оны 10-р сарын 3-ны өдрийн) тооллогын
дараа шугам хоолойн наасан зарлалын дагуу 2019 оны 11-р сарын 15-наар
тодорхойлогдоно (Хавсаргасан зургуудыг үзнэ үү).



Өмчлөлийн статусаасаа үл хамааран нөлөөнд өртсөн хүн бүр нөхөн төлбөр авах эрхтэй
байна.



Орлуулах зардалд тулгуурлан нөхөн төлбөрийн ханшийг тогтооно. Ханшийг тогтоохдоо
ижил төрлийн байгууламжийн зах зээлийн үнэлгээг элэгдэл хасахгүйгээр тооцно.
Хохирсон хүмүүс байгууламжаас үлдсэн материалыг авч үлдэж болно.



Хашаа хайс нураах, шугам угсралтын ажил явагдах зэрэг түр зуурын тавгүй нөхцөл
байдлыг өртөж буй ААН-үүдтэй харилцан гэрээ хийх журмаар зохицуулна. Өртөж буй
ААН-үүд нь өөрийн газар болон барилга руугаа орох боломжтой байна. Гэрээт
Гүйцэтгэгч компани нар нь ажил дуусангуут хашаа хайсыг эргүүлэн байранд нь тавина.



Дахин байршуулах, шилжүүлэг хийх зардал (шимтгэл ба татвар)-ыг төрөөс юм уу эсвэл
ААН-тэй байгуулсан гэрээний дагуу нөхөн барагдуулна.



Бүх нөхөн төлбөр, дахин шилжүүлгийн ажлууд дууссаны дараа шугам угсралтын ажил
эхэлнэ.



Бэлэн мөнгөөр хийгдсэн нөхөн төлбөрөөс татвар суутгагдахгүй бөгөөд бүх шимтгэл,
шилжүүлгийн зардлыг төслийн эзэмшигч төлнө.



Өртөж буй дэлгүүрүүдэд орлогын эх үүсвэрээ эргүүлэн олж авах, орлогоо нөхөхөд нь
идэвхтэй дэмжлэг үзүүлнэ.



СТОХТ-нд заасны дагуу гомдол барагдуулах механизмыг тухай бүрт нь ашиглана.



Энэхүү нүүлгэн сууришуулах журмыг олон нийтэд харагдахуйц газар, нийтэд
хүртээмжтэй хэлбэрээр мэдээлж, 2017 онд баталсан БОНУХ-ын шаардлагын дагуу
хянана.
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A.6

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААС ЭДЛЭХ ЭРХ & ТУСЛАЛЦАА

Төслийн нөлөөлөлд орсон газруудад байгаа нөлөөлөлд өртсөн бүр хүмүүс нөхөн
төлбөр авах ба төслөөс өмнөх үеийн амьжиргаагаа хэвээр хадгалахад туслалцаа авах эрхтэй.
Төслийн улмаас алдагдал хүлээсэн, нөхөн төлбөр авах эрхтэй хүн гэдэгт:


Хууль ёсны болон хууль бусаар байгуулагдсан барилга байгууламжаа нураалгасан,



Газар дээр баригдсан барилга болон бусад байгууламжийг эзэмшигч,

 Бизнес, орлого, цалингаа алдсан хүн зэрэг багтана.
Дэд бүрэлдэхүүн 1.1 хэсгийн ажлын нөлөөнд өртсөн хүмүүсийн эдлэх эрхийн тухай
доорх хүснэгтэд харуулав.
Хүснэгт 04 /Entitlement Matrix – Дэд бүрэлдэхүүн 1.1./

No

Хохирлын
төрөл

Нөхөн
төлбөр
хүлээн авагч

Эдлэх эрх

Эзэн нь олдохгүй
Төслийн байршилтай ойролцоо барилгын нөхөн
төлбөрийг
боломжтой газар байхгүй бол:
харилцан
 Барилгыг орлуулах зардал
тохиролцсон
 Нүүх зардал
нөхцлөөр
 Өөр байрлалд газар олж байршуулна.
авахад тусламж авах
Бусад сонголтыг
ТУН судална.
Тухайн бизнесийн 2 сарын
орлоготой тэнцэх хэмжээний
нөхөн төлбөр

1

Дамжуулах
шугамын
хамгаалалтын
Дэлгүүрийн
зурваст
эзэд
байрлаж
байгаа
дэлгүүр

2

Бизнес

ААН-ийн эзэн

3

Бизнесийн
ажилтны
орлогын
алдагдал

Орлогын эх үүсвэрээ алдсаны
Халагдсан бүх
тэтгэмж 3 сар цалингийн доод
ажилчид
хэмжээгээр бодож олгоно

4

Дэлгүүр
түрээслэгч (1)

Түрээслэгч

5

Тоглоомын
Хөрөнгө
талбайн
эзэмшигч
төхөөрөмжүүд

6

Манаачийн
пост (1)

Худалдааны
компанийн
эзэн

Хэрэгжилтийн
асуудал

 Түрээсийн төлбөртэй тэнцэх
хэмжээний мөнгөн төлбөр
 Түрээслэгчийн
шилжилтийн
үеийн тэтгэмж
 Барилгын ажлыг Гүйцэтгэгч
компаниар
барилгыг
нураалгаж,
хэрвээ
газар
олдсон бол тухайн газарт
зөөлгөж аваачих
 Шугам
угсралтын
ажил
дуусахад гүйцэтгэгч компани
нөхөн сэргээлт хийх
2018 онд газар чөлөөлөх хууль
ёсны шаардлага ирүүлсний дагуу
дараах арга хэмжээнүүдийг авна:
 Бүх барилгын
материалыг
барилгын эзэнд өгөх
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аюулгүй байдлын
үүднээс
тоглоомын
төхөөрөмжүүдийг
одоогийн
байдалд буцааж
угсарч болохгүй.

No

7

8

9

10

Хохирлын
төрөл

Нөхөн
төлбөр
хүлээн авагч

Эдлэх эрх

 Байгууламжийг
буулгуулах
болон
залуулах
талаар
урьдчилан мэдээлсэн байх
 Хөдлөх хөрөнгийг Гүйцэтгэгч
компаниар боломжит газарт
зөөлгөн аваачих
2018 онд газар чөлөөлөх хууль
ёсны шаардлага ирүүлсний дагуу
дараах арга хэмжээнүүдийг авна:
 Бүх барилгын
материалыг
барилгын эзэнд өгөх
Цайны газрын Худалдааны
хоосон
компанийн
 Байгууламжыг
буулгуулах
барилга (1)
эзэн
болон
залуулах
талаар
урьдчилан мэдээлсэн байх
 Хөдлөх хөрөнгийг Гүйцэтгэгч
компаниар боломжит газарт
зөөлгөн аваачих
 Дамжуулах шугамын ХЗ-ээс
гадуур
төслийн
ажилд
холбоотой учирсан хохирлыг
мөнгөн дүнгээр барагдуулсан
Зогсоолын
байх
талбайд
Зогсоол
 Хотхон болон ойролцоох албан
учруулсан
эзэмшигч
газруудын
хэрэглэгчдэд
хохирол (2)
зогсоол нээлттэй байх
 Шугам
угсралтын
ажил
дуусахад гүйцэтгэгч компани
нөхөн сэргээлт хийх
Эмзэг бүлгийн Эмзэг бүлгийн тэтгэмж - сарын
Эмзэг бүлгийн гэдэг
цалингийн доод хэмжээг 3 дахин
өрхүүд (4)
ангилалд
нэмэгдүүлсэнтэй
тэнцэх
орсон өрхүүд
хэмжээний мөнгөн тэтгэмж
 Дамжуулах шугамын ХЗ-аас
гадуурх
тухайн
ажилтай
холбоотой түр зуурын тав
тухгүй
байдлын
хохирлыг
төслийн нөлөөнд өртөж буй
этгээдүүдтэй хийсэн гэрээний
Эзэмшигч,
дагуу бэлэн мөнгөөр нөхөн
Түр
зуурын
зөвшөөрөлгүй
төлбөр олгоно.
тав
тух
газар
алдуулалт
 Нөлөөнд
өртсөн
ААН-үүд
ашиглагч
тухайн газар болон хотхон руу
орох гарах эрхтэй хэвээр
байна.
 Шугам
угсралтын
ажил
дуусахад гүйцэтгэгч компани
нөхөн сэргээлт хийх
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Хэрэгжилтийн
асуудал

No

11

Хохирлын
төрөл

Тооцоолоогүй
нөлөөллүүд

Нөхөн
төлбөр
хүлээн авагч

Эдлэх эрх

Иймэрхүү нөхцөл байдал үүсэн
тухай бүрт Төслийн БОНУХ
Өртсөн
айл болон Дэлхийн Банкны БОНУХ-д
өрх, ААН-үүд
заасан шаардлагад нийцүүлэхээс
гадна даруй ДБ-нд мэдэгдэж
нөлөөллийг тодорхойлуулна

~ 47 ~

Хэрэгжилтийн
асуудал

НҮҮЛГЭН СУУРИШУУЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТӨСӨВ

A.7

Дэд бүрэлдэхүүн 1.1 хэсгийн нүүлгэн сууришуулалтын зардлын тооцоонд
байгууламжууд, нөхөн төлбөр, сэргээн засварлалт, ДШТ-г хэрэгжүүлэх зардал багтсан.
Зээлдэгч болон бусад холбогдох газруудтай хамтран 2019 оны 10,11-р саруудад судалгаа хийж
төсвийг боловсруулсан. Ингэхдээ Сопрема ХХК, Хос Алтан Орд, 100 айл барилгын
материалын зах, Түүчээ ХХК, Буга Констракшт ХХК зэрэг барилгын материал нийлүүлэгч
нартай Улаанбаатар хотод уулзалт зохион байгуулсан. Мөн барилгын материалын
худалдааны цахим хуудаснаас8 үнийн санал авсан.
2020 онд хийгдэх нөхөн төлбөр, тусламжийн мөнгөний хуваарилалтыг ЭХЯ хариуцан
хуваарилна. Аль боломжтой газар нь хувь хүмүүс рүү нөхөн төлбөрийг шууд онлайн
гүйлгээгээр шилжүүлэх эсвэл боломжгүй бол бэлэн мөнгөөр өгнө. Төслийн зүгээс НСТ-г
хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай захиргаа, ажиллах хүч, хяналтын зардлыг ТУН-нд нэмж өгнө.
НСТ-г хэрэгжүүлэх зардал нь 36,015,000 төгрөг болно гэсэн тооцоо гарсан. Доорх Хүснэгт 05ыг үзнэ үү.
Нэгж ханшийг дараах хүчин зүйлүүдэд үндэслэн тооцоолсон:


Төмөр хавтангаар барьсан дэлгүүрийн барилгууд. Нэгжийн үнийг м2 нь 400,000 төгрөг
гэсэн ханшин дээр үндэслэн тооцсон. Барилгын бусад зардлыг оруулахгүйгээр төмөр
хавтан болон дээврийн материалыг нэг м2 тутамд хамгийн ихдээ 61,000 төгрөгөөр
худалдан авна гэсэн судалгаа гарсан. Барилгын компаниуд (Буга Констракшн ХХК 1м2ын үнийг 300,000 төгрөг, Түүчээ ХХК нь 350 000 төгрөг гэсэн үнийн саналууд өгсөн)
урьдчилан барьсан ТҮЦ-ний барилгын үнийн санал гаргаж өгсөн.



Тоосгон барилгууд: 1м2-ын үнийг 500,000 төгрөг гэж тооцсон. Судалгааны дүнд
барилгын зардлыг оруулахгүйгээр 1м2-дшаардагдах материалын үнэ хамгийн ихдээ
78,400 төгрөг гэж гарсан байна.



Эмзэг бүлгийн халагдсан ажилчдад цалингийн доод хэмжээг 3 сарын турш (2020 оны 1р сарын 1-нээс хэрэгжиж эхлэх сайдын тушаалыг хавсаргав. 420,00төгрөгийг 3 сараар
тооцвол 1,260 000 төгрөг) олгоно.



Дэлгүүрийн орлогын алдагдлыг сарын дундаж орлогыг хамгийн ихээр буюу 600,000
төгрөгөөр тооцож 2 сарын турш (1.2 сая төгрөг) олгоно.

Хүснэгт 05. Нүүлгэн сууришуулах төлөвлөгөө

8https://www.barilgiin-material.mn/aboutus
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Дэлгүүрийн төмөр хавтан
барилгууд(4)
Дэлгүүрийн тоосгон барилгууд
(1)
Шилжилтийн тэтгэмж
Орлогын алдагдлын тэтгэмж (2
сар)
Түрээслэгчийн шилжилтийн
тэтгэмж (2 сар)
Ажилтны тэтгэмж
Түр зуурын хохирол
Эмзэг бүлгийн тэтгэмж (4)
цалингийн доод хэмжээг 3
дахин ихэсгэсэн
Тооцоолоогүй зардал (нийт
төсвийн 5%)

Нэгж

Нэгжийн
үнэ,
төгрөг

Тогтоосон
нэгж

M2

400,000

37

14,800,000.0

M2

500,000

9

4,500,000.0

Эзэн

300,000

5

1,500,000.0

Эзэн

1,200,000

3

3,600,000.0

Түрээслэгч

600,000

1

600,000.0

Хувь хүн

1,260,000

1

1,260,000.0

Хувь хүн

3,000,000

1

3,000,000.0

Өрх

1,260,000

4

5,040,000.0

Хувь хүн

Бүгд

Тооцоолсон
зардал,
төгрөг

1,715,000.00
36,015,000.0
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A.8

НҮҮЛГЭН СУУРИШУУЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХАРИУЦЛАГА, ЦАГИЙН ХУВААРЬ

Төсөл хэрэгжүүлэн гүйцэтгэгч байгууллага болох ЭХЯ нь төслийн хэрэгжүүлэх буюу
түүний дотор ДШТ-ийг ч бас хэрэгжүүлэх Төслийн удирдах нэгжийг томилох юм. Төслийн
нөлөөнд өртөж байгаа хүмүүс нь газар эзэмших зөвшөөрөлгүй учраас хуулийн дагуу газар
өмчлөх үйл явц явагдахгүй тул ТУН нүүлгэн сууришуулахболон нөхөн төлбөр олгох асуудлыг
хариуцаж явна. ТУН нь техникийн, санхүүгийн, худалдан авах ажиллагааны болон аюулгүй
ажиллагааны мэргэжилтнүүдээс бүрдэнэ. Нийгмийн хамгааллын ажилтан нь ДШТ-г
хэрэгжүүлэх явцад нөхөн төлбөр болон бусад нийгмийн хамгааллын ажлыг хариуцаж
ажиллана. Худалдан авах ажиллагаа амжилттай явагдвал шугам угсралтын ажлыг 2021 онд
эхлэх, хэрвээ худалдан авах ажиллагаа сунжирсан бол 2022 онд эхлэхээр төлөвлөөд байна.
Хүснэгт 06 /Төсөл хэрэгжүүлэх цаг хугацааны хуваарь/

Ажил

Цаг хугацаа

ДШТ-ний заалт, дэмжлэгийн талаар нөлөөндөртөж буй хувь 2019 оны 11 сар
хүн, ААН-үүдтэй нэмэлт уулзалт зөвлөгөөн хийх
ДШТ-г нийтэд ил болгох

2019 оны 11, 12-р сар

ТУН-нд нийгмийн ажилтан томилон ажиллуулах

2020 оны 3-р улирал

Өрхүүдийн асуудлаарх бичил төлөвлөгөө боловсруулах (бүх 2020 оны 3-р улирал
нөхөн төлбөрийг өрх тус бүрээр)
Нөхөн төлбөр, дэмжих тэтгэмжийг төлөх

2020 оны 3,4-р улирал

Шугам угсралтын ажил эхлэх үеийн тооцоо

2021 оны
хавьцаа*

Дотоод хяналт

Хагас жил тутамд

1-р

улирал

*Хэрвээ 2021 оны зуны засварын графикт багтаж шугам угсралтын ажлыг эхлэх эсвэл
2022 оны зуны засварын графикт тусгуулж шугам угсралтын ажил эхлэх.
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A.9

ДШТ-НИЙ ГОМДОЛ БАРАГДУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Төслийн Гомдол барагдуулах механизм (ГБМ)-ийг СТОХТ-нд тусгаж өгсөн ба УБДС
ТӨХК-ийн 24/7 дуудлагын төв, биечлэн болон бичгээр гомдол хүлээн авах аргыг бас шингээж
өгсөн. Энэхүү ГБМ-ыг ДШТ-ний хэрэгжилтэнд ашиглаж болно. ДШТ-нд сөрөг нөлөө харьцангуй
бага байгаа учраас томоохон хэмжээний хохирол гарахгүй, төслийн хувьд одоо байгаа ГБМ нь
хангалттай гэж үзэж байна.
1-р үе шат: ТУН, УБДС ТӨХК-ийн 24/7 шууд утас гэсэн хоёр утасны дугаарт төсөлтэй
холбоотой гомдлыг хүлээн авна. Энэ хоёр утасны дугаарыг шугам угсралтын ажлын зарлалын
самбар, ГБМ-ын тараах материал, иргэдэд илгээх захидал, facebook зарлал дээр тавьж өгнө.
Иргэд гомдлоо одоогийн УБДС ТӨХК-ийн механизмаар дамжуулан бичгээр өгөх эсвэл биеэр
ирж мэдүүлж болно. Утсаар ирсэн гомдлыг ТУН-д шууд шилжүүлнэ. Ажлын бус цагаар
ирүүлсэн гомдлыг дараагийн өдөр нь ТУН-д шилжүүлнэ. Ингээд ТУН нь өөрийнхөө салбар алба
эсвэл шугам угсралтын ажлын гүйцэтгэгчид энэ тухай мэдэгдэж 7 хоногийн дотор асуудлыг
шийдэх, боломжгүй бол 2 дахь шатанд шилжүүлнэ.
2-р үе шат: Хэрэв ТУН асуудлыг 7 хоногийн дотор шийдэж чадахгүй бол дараагийн шат
буюу ЭХЯ-ны Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга руу шилжүүлэх ба тус албан
тушаалтан гомдлыг 15 хоногийн дотор шийднэ. Хэрэв асуудлыг шийдвэрлэж чадахгүйд хүрвэл
Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу шүүхэд нэхэмжлэл гаргаж болно.
Зураг 05 Төслийн Гомдол барагдуулах механизм

1-р үе шат /7 хоног/

2-р үе шат /15 хоног/
Дотоод албууд

ГҮЙЦЭТГЭГЧ
КОМПАНИ

ТУН
7 хоногийн дотор
шийдвэрлэгдээгүй бол

ГОМДОЛ
ГАРГАГЧ

ЭХЯ-ны бодлогын
хэрэгжилтийг
зохицуулах газрын
дарга

УБДС ХК-ийн
24/7 дуудлагын утас
7004-7005

Аливаа гомдлыг төслийн ГБМ зохицуулахад хангалтгүй гэж үзвэл Дэлхийн Банкны ГБМ
үйлчилгээ, ДБ-ны Хяналтын зөвлөлд нэхэмжлэл гаргаж болно. Дэлхийн Банкны Гомдол
барагдуулах үйлчилгээнд гомдлоо хэрхэн илгээх тухай зааврыг http://www.worldbank.org/GRS
холбоосоор олж үзээрэй. Гомдлоо Дэлхийн Банкны Хяналтын зөвлөлд илгээх зааврыг
www.inspectionpanel.org холбоосоор үзээрэй.
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A.10

НҮҮЛГЭН СУУРЬШУУЛАЛТЫГ ХЯНАХ, ТАЙЛАГНАХ

Дотоод хяналтыг ТУН хариуцан гүйцэтгэнэ. НСТ-ний хэрэгжилтийг сайтар хянана. НСТний хэрэгжилтийг тогтмол хянах ажлыг ТУН хангаж Дэлхийн Банкинд нүүлгэн сууришуулах үйл
ажиллагааны явц, хүндрэл бэрхшээлийн талаар тайлагнаж байх юм. Дэд бүрэлдэхүүн 1.1 нь
сөрөг нөлөө багатай учир дараах үзүүлэлтээр хяналт хэрэгжүүлнэ.Үүнд:


Нөлөөнд өртсөн айл өрхийн тоо ба хувь хэмжээ (нийт өрхөд эзлэх хувь)



Бичил төлөвлөгөө авсан өрхийн %



Энэ хугацаанд хийсэн уулзалт, зөвлөгөөний тоо (6 сарын хугацаанд)



Нөхөн төлбөр хүлээж авсан өрхийн %



Олгогдсон нөхөн төлбөрийн хэмжээ ба %



Шугам угсралтын ажлын нөлөөллийн асуудлаар Гүйцэтгэгч компанитай байгуулсан
гэрээний заалт

 Шинэ газарт дахин байгуулагдсан дэлгүүрийн тоо
ДШТ-г хэрэгжүүлэх явцдаа ТУН нь хяналтын үйл ажиллагаанд өртсөн хүмүүсийн
оролцоог хангаж ажиллана. ЭХЯ нь хяналтын тайлангаа боловсруулж Дэлхийн Банкинд хагас
жил тутам тайлагнах ба ингэхдээ нүүлгэн сууришуулалтын дээр дурдсан үзүүлэлтүүдийн үр
дүнг шинэчлэн танилцуулна. Хяналтын тайланг ДБ-ны цахим хуудсанд байршуулна.
Дасан зохицох менежментийн тухайд аюулгүй ажиллагааны мэргэжилтэн нь
инженерүүд болон туслан үйцэтгэгч компанитай нягт хамтран ажиллаж, тооцоолоогүй
өөрчлөлт, гарсан тохиолдолд ДБ-ны ажлын хэсэгт хандан зохих арга хэмжээг боловсруулж
хэрэгжүүлнэ.
Нүүлгэн сууришуулалтын бүх ажил дууссаны дараа НСТ-ний хэрэгжилтийг үнэлнэ. Энэ
ажил нь 2022 онд хийгдэх төлөвтэй байна. Тухайн үед НСТ-ний зорилтууд хангагдсан эсэхийг
нөлөөнд өртсөн этгээдүүд төслийн өмнөх үеийн нөхцөл байдлаасаа илүү сайжирсан эсвэл
дордоогүй байна уу гэдгээр нь үр дүнг үнэлнэ.
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A.11

ТӨСЛИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ХҮРЭЭНД ОРСОН БҮХ БАЙГУУЛАМЖ
Цэвэр
ашиг

Өрхийн
сарын
нийт
орлого

Ам
бүл

1,000,000

400,000

1,473000

6

2019

-

-

-

-

4 м2

2017

300,000

300,000

708,000

2

-

-

-

950,000

250,000

850,000

3

Тоосго

9м2

-

-

-

-

-

6м2

2017

1,000,000

600,000

1,300000

8

30м2

-

-

-

-

-

Талбай

Баригдсан
он

Сарын
нийт
ашиг

Төмөр
хавтан

15 м2

2017

БГД,1-р хороо

Төмөр
хавтан

12 м2

Одгэрэл,
Д.Санжсүрэн

ХУД, 12-р
хороо

Төмөр
хавтан

Д.Янжмаа

-

-

ХУД,3-р хороо

Ц.Нямхүү

ХУД,3-р хороо

Байгууламжийн
төрөл

Дэлгүүр/
Компанийн нэр

Эзэмшигчийн
бүтэн нэр

Байршил

Материалын
төрөл

Төв дэлгүүр

Цэцэн хайрхан ХХК

Л.Буянжаргал

БГД, 3-р хороо

Шинэ хоосон
дэлгүүр

Эзэн нь
тодорхойгүй (шинэ
ТҮЦ)

-

Төв дэлгүүр

Дэлгэр ХХК

Баянхангай
хоосон дэлгүүр

Дэлгэр ХХК-ийн
түрээслэгч
Эзэн нь
тодорхойгүй
Нямхүүгийн дугуй
засвар

Дугуй засвар

Төмөр
хавтан
Төмөр хайс,
зөөлөн шал,
тоглоомын
хэрэгсэл

Тоглоомын
талбай

СӨХ, 9А 999SUKH

-

ХУД,3-р хороо

Манаачийн пост

Төмөр бетон ХХК

-

ХУД,3-р хороо

Тоосго

25.5м2

-

-

-

-

-

Хоосон цайны
газар

Сити Такси ХХК

-

ХУД,3-р хороо

Тоосго

35м2

-

-

-

-

-

Машины зогсоол

Алтай хотхон (орон
сууцны хороолол)

-

ХУД,3-р хороо

Асфальт

300м2

-

-

-

-

-

Машины зогсоол

Барс Импекс ХХК

-

БГД, 1-р хороо

Асфальт

200м2

-

-

-

-

-
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A.12

НСТ ХАВСРАЛТУУД

Нүүлгэн сууришуулах тухай зөвлөгөөн, уулзалт & гэрэл зургууд
Оролцогч тал
Шууд нөлөөнд орж байгаа
дэлгүүр, тоглоомын талбайн
эзэд
Төслийн менежмент
зохицуулалтын газрын дарга
(нийслэлийн захиргаа)
Орон сууцны дэд бүтцийн
газрын дарга (нийслэлийн
захиргаа)
Нүүрсээр тэжээгддаг дулааны
станц (ДЦС) 3
Нийслэлийн засаг даргын
орлогч
ХУД-ийн нэгэн цэцэрлэгийн
дарга

Сууц өмчлөгчдийн холбоо
(тоглоомын талбай) Оффисын
ажилтнууд

Сэдэв

Хэзээ

Төслийн нөлөөлөл, шаардлагатай
туслалцаа, тооллого, алдагдлын
тооцооны талаар нүүр туулсан уулзалт
Улаанбаатар хот дахь хот
хөгжүүлэлтийн төслүүд, дулаан
хангамжийг өргөтгөх нэн тэргүүний
байршлууд, төслийн уялдаа холбоог
хангах
Улаанбаатар хот дахь хот
хөгжүүлэлтийн төслүүд, дулаан
хангамжийг өргөтгөх нэн тэргүүний
байршлууд, төслийн уялдаа холбоог
хангах
Төслийн уялдаа холбоог хангах,
хэрэглээг хязгаарлах менежмент
Төслийн хөгжүүлэлт

2019 оны 10-р сарын
3,11, 11-р сарын 13.

Төслийн мэдээлэл, зуны
барилгажилтын үе, гадаах тоглоомын
талбайн аюулгүй байдлын талаар
зөвлөгөө өгөв (Хүүхдүүд тоглуулахгүй
байх талаар зөвлөв).
Гадаах тоглоомын талбайн аюулгүй
байдлын талаар зөвлөгөө өгөв.
Тоглоомын хэрэгслүүдийг салгах
байршуулах асуудлаар Гүйцэтгэгч
компанитэй гэрээ хийх

2019 оны 11-р сарын 13

WORKING DRA FT

2019 оны 9-р сарын 9;
2019 оны 11-р сарын 13

2019 оны 9-р сарын 9;
2019 оны 11-р сарын 13

2019 оны 11-р сарын 13
2019 оны 11-р сарын 14

2019 оны 10-р сарын 3,
2019 оны 11-р сарын 20

Зөвлөгөөн/тооллого,
2019.10.3, Алтайн Түшиг
ХХК-ийн эзэмшлийн
байгууламж төслийн
хэрэгжилтэд нөлөөлөхгүй
хэмээн хэмжилтийн дүгнэлт
гарсны дараа

Зөвлөгөөн/тооллого, 2019
оны 10-р сарын 3
Цэцэнхайрхан ХХК
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Хэрэглээ таслах зарлал – Шугам хоолойн дээр наасан (2019 оны 11-р сарын 15)
ХУД, 3-р хороо

ХУД, 12-р хороо

ХУД, 3-р хороо

WORKING DRA FT

Байгууламжаа буулгахыг шаардсан бичгүүд - 2018 он (төслийн өмнө)
Сити такси ХХК – хоосон
цайны газар, байгууламжаа
буулгахыг шаардсан
анхааруулга - 2018 оны 5-р
сарын 31.
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