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“АХМАДЫН ОРОН СУУЦ” ХӨТӨЛБӨРТ ХАМРАГДАХ ХӨГЖЛИЙН  

БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ 

 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл 

1.1.Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2014 оны 17/17 дугаар тогтоолоор 
батлагдсан “Ахмадын орон сууц” хөтөлбөрт хамрагдах хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэдийг сонгон шалгаруулах харилцааг энэхүү  журмаар зохицуулна. 

1.2.Журмыг хэрэгжүүлэхдээ хууль дээдлэх, шударга, ил тод байх, адил тэгш хандах 
зарчим баримтална. 

Хоёр. Хөтөлбөрт хамрагдах иргэдэд тавигдах шаардлага  

2.1. “Ахмадын орон сууц” хөтөлбөрт хамрагдах хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн дор 

дурдсан  үндсэн шалгуурыг хангасан байна. Үүнд: 

2.1.1. “Өрхийн мэдээллийн нэгдсэн сан”-гийн өрхийн амьжиргааны түвшин 3-6 

дахь бүлэгт багтсан өрх, иргэн байх 

2.1.2. Улсаас орон сууц авч байгаагүй 

2.1.3. Улаанбаатар хотын харьяат бөгөөд сүүлийн 10 жил хотод амьдарсан байх. 

2.1.4. Өрхийн орлого нь ашиглалтын болон орон сууц хөлслөх зардлаа төлөхөд 

хүрэлцэхүйц байх 

2.1.5. Нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдал, элэгдлийн санг 

тооцсон 3 сарын хөлсийг болон ашиглалтын зардалтай тэнцэхүйц хэмжээний 

барьцааг байршуулах чадвартай байх. 

2.1.6. Өөрийн өмчлөлийн үл хөдлөх эд хөрөнгө, автомашингүй байх 

2.1.7. Хөтөлбөр батлагдсан өдрөөс хойш өмчлөлийн эд хөрөнгөө бусдад 

шилжүүлээгүй байх.  



2.2. Ахмадын орон сууц хөтөлбөрт хамрагдах хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг сонгон 

шалгаруулах асуудлыг Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын 

хэсэг зохион байгуулна.  

Гурав. Хөтөлбөрт хамрагдах иргэний бүрдүүлэх материал 

3.1 Хөтөлбөрт хамрагдах иргэн дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ. Үүнд: 

3.1.1. Цахим иргэний үнэмлэх хуулбар  

3.1.2. Өргөдөл /Өргөдлийн маягт АОС-1-ийн дагуу гаргана/ 

3.1.3. Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь тогтоосон акт, группын дэвтэр 

3.1.4. “Өрхийн мэдээллийн нэгдсэн сан”-гийн өрхийн амьжиргааны бүлгийн 

тодорхойлолт 

3.1.5. Улсаас орон сууц авч байсан эсэх лавлагаа /өрхийн 16-аас дээш насны 

иргэн/ 

3.1.6. Эд хөрөнгийн бүртгэлтэй эсэх лавлагаа /өрхийн 16-аас дээш насны 

иргэн/ 

3.1.7. Өрхийн орлого тодорхойлсон баримт /хөлс төлөх батлан даагчийн 

орлого, өргөдөл, батлан даагчийн цахим үнэмлэхний хуулбар/ 

3.1.8. Оршин суугаа дүүрэг хорооны нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтсээр 

нөхцөл байдлын үнэлгээг хийлгэсэн тодорхойлолт 

3.2. Журмын 2.1-т заасан шаардлагыг хангасан болон журмын 3.1-т заасан 

материалыг бүрдүүлсэн иргэн Нийслэлийн Үйлчилгээний Нэгдсэн Төвд өргөдөл 

хүсэлтээ гаргана.  

 
Дөрөв. Хөтөлбөрт хамрагдах иргэдийг сонгон шалгаруулах үндсэн зарчим  

4.1.Нийслэл нь “Ахмадын орон сууц” хөтөлбөрт хамрагдах хөгжлийн бэрхшээлтэй 

иргэдийг сонгон шалгаруулах комисстой байх бөгөөд /цаашид комисс гэх/ комисст 

хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрх ашгийг хамгаалах чиглэлээр үйл ажиллагаа 

явуулдаг төрийн бус байгууллагын төлөөллийг оруулна.  

4.2.“Ахмадын орон сууц” хөтөлбөрт хамрагдах хүсэлт гаргасан хөгжлийн бэрхшээлтэй 

иргэдийг сонгон шалгаруулах комиссыг Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар 

томилно. 

 4.3.“Ахмадын орон сууц” хөтөлбөрт хамрагдах иргэдийг сонгохдоо Улаанбаатар 

хотын захирагчийн ажлын албанд болон дүүрэг, хороонд ирүүлсэн өргөдлийн 

дарааллыг баримтлана.  

4.4. Захирагчийн ажлын алба нь иргэдийн өргөдөл өгсөн хугацааг нарийвчлан гаргаж 

дарааллыг тогтоон “Ахмадын орон сууц” хөтөлбөрт хамрагдах болзол, шалгуурыг 

хангасан түрээсийн орон сууцанд орох хүсэлтээ гаргасан иргэдийг өргөдөл өгсөн цаг 

хугацааны дарааллын дагуу судлан комисст танилцуулна.  



4.5.“Өрхийн мэдээллийн нэгдсэн сан”-гийн өрхийн амьжиргааны түвшин 3-6 дахь 

бүлэгт багтсан өрхөд 2-оос дээш хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд ба иргэн байгаа 

тохиолдолд эхний ээлжинд дарааллын дагуу шийдвэрлэнэ. 

4.6.Комисс ижил нөхцөл байдалтай иргэдийн асуудлыг хөгжлийн бэрхшээлийн 

хэлбэрийг харгалзан үзэх журмаар сонгон шийдвэрлэнэ. Хөгжлийн бэрхшээлтэй 

иргэдийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хугацаа болон байнгын асаргаатай эсэх нь 

хүсэлтийг шийдвэрлэхэд давуу тал болно. 

4.7. Комисс нь хуралдаанаараа шийдвэр гаргаж, сонгогдсон иргэдийн орон сууцны 

хуваарилалтыг иргэн тус бүрээр хийж, шийдвэр, хуралдааны тэмдэглэлийн хамт 

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанд хүргүүлнэ.  

4.8. Комиссын шийдвэр, хурлын тэмдэглэлийг үндэслэн орон сууц түрээслэх эрхийн 

бичгийг комиссын дарга албажуулна.  

4.9 Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албан нь Комиссоос гаргасан шийдвэр, 

хөтөлбөрт хамрагдсан иргэдийн нэрсийг “Ахмадын хотхон”-нд хүргүүлнэ.  

4.10. “Ахмадын хотхон” нь Эрхийн бичгийг үндэслэн “Ахмадын орон сууцыг тусгай 

нөхцөлтэйгээр түрээслүүлэх гэрээ”-г байгуулна. 

4.11. “Ахмадын хотхон” нь суларсан байрны мэдээллийг тухай бүр нь Улаанбаатар 

хотын Захирагчийн ажлын албанд албан тоотоор мэдэгдэнэ.  

4.12. Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба журмын 4.10-т заасан мэдэгдлийг 

хүлээн авч комисст суларсан байранд дарааллын дагуу орох шаардлага хангасан 

иргэний материалыг  хүргүүлж шийдвэрлүүлнэ. 

Тав. Бусад зүйл 

5.1. Орон сууц хөлслөх, хөлслүүлэхтэй холбоотой харилцааг “Төрийн түрээсийн орон 

сууц тусгай нөхцөлтэйгөөр түрээслүүлэх гэрээ”-ээр зохицуулна.  

5.2. Орон сууц түрээслэх гэрээг хотхоны захиргаа иргэдтэй байгуулна.  

5.3. Орон сууц түрээслэх эрхийн бичгийг эрхийн бичиг олгосон эрх бүхий этгээдийн 

шийдвэрээр хүчингүй болгоно.  

Зургаа. Хариуцлага 

6.1. Энэхүү журмыг зөрчсөн албан тушаалтан, комиссын гишүүдэд хууль тогтоомж, 

дүрэм журамд заасны дагуу хариуцлага тооцно.  

 


