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“АХМАДЫН ОРОН СУУЦ” ХӨТӨЛБӨРТ ХАМРАГДАХ 
ИРГЭДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ 

ШИНЭЧИЛСЭН ЖУРАМ 
              

Нэг. Нийтлэг үндэслэл 

1.1.Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2014 оны 17/17 дугаар тогтоолоор 
батлагдсан “Ахмадын орон сууц” хөтөлбөрт хамрагдах ахмад настан болон 
гачигдалтай 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 шалгуур 

2.”Ахмадын орон сууц” хөтөлбөрт хамрагдах иргэд дараах шалгууруудыг хангасан 
байна. Үүнд: 

2.1. Ахмад настан: 

2.1.1.Улсаас орон сууц авч байгаагүй; 

2.1.2.Улаанбаатар хотын харьяат ба сүүлийн 10 жил хотод амьдарсан байх; 

2.1.3.Өрхийн орлого нь ашиглалтын болон орон сууц хөлслөх зардлаа төлөхөд 
хүрэлцэхүйц байх; 

2.1.4.Нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдал, элэгдлийн санг 
тооцсон 3 сарын хөлсийг болон ашиглалтын зардалтай тэнцэхүйц хэмжээний 
барьцааг төлөх чадвартай байх; 

2.1.5.Өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгосон 60 ба түүнээс дээш насны эрэгтэй, 55 
ба түүнээс дээш насны эмэгтэй, Монгол улсын иргэн байх; 

2.1.6.Өөрийн өмчлөлийн байшин, автомашингүй байх; 

2.1.7.Нөхцөл байдлын үнэлгээг хийлгэсэн байх; 

2.1.8.Хөтөлбөр батлагдсан өдрөөс хойш өмчлөлийн эд хөрөнгөө бусдад 
шилжүүлээгүй байх:  



2.1.9. “Өрхийн мэдээллийн нэгдсэн сан”-гийн өрхийн амжиргааны 3-6 дахь 
бүлэгт багтсан өрх, иргэн байх;  

2.2.Гачигдалтай иргэн 

2.2.1.Улсаас орон сууц авч байгаагүй; 

2.2.2.Улаанбаатар хотын харьяат ба сүүлийн 10 жил хотод амьдарсан байх; 

2.2.3.Өрхийн орлого нь ашиглалтын болон орон сууц хөлслөх зардлаа төлөхөд 
хүрэлцэхүйц байх; 

2.2.4.Нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдал, элэгдлийн санг 
тооцсон 3 сарын хөлсийг болон ашиглалтын зардалтай тэнцэхүйц хэмжээний 
барьцааг төлөх чадвартай байх; 

2.2.5.Өөрийн өмчлөлийн байшин, автомашингүй байх; 

2.2.6.Хөтөлбөр батлагдсан өдрөөс хойш өмчлөлийн эд хөрөнгөө бусдад 
шилжүүлээгүй байх:  

2.2.7.“Өрхийн мэдээллийн нэгдсэн сан”-гийн өрхийн амжиргааны 3-6 дахь 
бүлэгт багтсан өрх, иргэн байх;  

2.2.8.Гэнэтийн аюул осол, урьдчилан төсөөлөх боломжгүй бусад шалтгаанаар 

Нийслэл, дүүргээс гэр аваагүй байх; 

2.2.9.Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.5.1-д заасан 

онцгой тохиолдлын мөнгөн тэтгэмжид хамрагдаагүй байх; 

2.3.Өндөр хүчдэлийн шугам, үерийн ам, далан зэрэг эрсдэлтэй нөхцөлд амьдарч, 

мэргэжлийн байгууллагын шаардлага, мэдэгдэл удаа дараа авч, уг шаардлагыг 

биелүүлээгүй өөрсдийн буруутай үйлдлийн улмаас байгалийн гамшиг, урьдчилан 

төсөөлөх боломжгүй гэнэтийн аюулд нэрвэгдэж орон гэргүй болсон өрхөд энэ журам 

хамаарахгүй. 

2.4.Байгалийн гамшиг, үер ус, гал түймрийн гэнэтийн аюул болон эдгээртэй адилтгах 
бусад хүчин зүйлсд өртөж амь нас, эрүүл мэндээрээ хохирсон, орон гэргүй болсон 
гачигдалтай иргэдийг Нийслэл, дүүргийн Засаг даргын шийдвэрээр хөтөлбөрт 
хамруулна. 

Гурав. Хөтөлбөрт хамрагдах иргэдийн бүрдүүлэх материал 

3.Энэ журмын 2.1-д заасан шалгууруудыг хангасан иргэд дараах бичиг баримтыг 
бүрдүүлнэ. Үүнд: 

3.1.Ахмад настан: 

3.1.1.Иргэний цахим үнэмлэхний хуулбар 



3.1.2.Өргөдөл (Өргөдлийг Маягт АОС-1-ийн дагуу гаргана) 

3.1.3.Өрхийн орлогоо тодорхойлсон баримт (тэтгэврийн дэвтрийн  хуулбар, батлан 
даагчийн орлого, өргөдөл, батлан даагчийн цахим үнэмлэхний хуулбар) 

3.1.4.Улсаас орон сууц авч байсан эсэх лавлагаа (Эхнэр нөхөр тус бүр) 

3.1.5 Өмчлөлд нь эд хөрөнгө бүртгэлтэй эсэх лавлагаа (Эхнэр нөхөр тус бүр) 

3.1.6.Оршин суугаа хаягийн болон ам бүлийн талаарх тодорхойлолт 

3.1.7.Дүүрэг хорооны Нийгмийн халамж үйлчилгээний газрын “Өрхийн мэдээллийн 
нэгдсэн сан”-гийн өрхийн амжиргааны түвшний тодорхойлолт 

3.2. Гачигдалтай иргэн: 

3.2.1.Иргэний цахим үнэмлэхний хуулбар, 

3.2.2.Өргөдөл (Өргөдлийг Маягт АОС-2-ын дагуу гаргана) 

3.2.3.Өрхийн орлогоо тодорхойлсон баримт, (тэтгэврийн дэвтрийн  хуулбар, ажил 
эрхэлдэг бол байгууллагын болон цалингийн тодорхойлолт, батлан даагчийн орлого, 
өргөдөл, иргэний үнэмлэхний хуулбар) 

3.2.4.Улсаас орон сууц авч байсан эсэх лавлагаа, (Эхнэр, нөхөр тус бүр) 

3.2.5.Өмчлөлд нь эд хөрөнгө бүртгэлтэй эсэх лавлагаа, (Эхнэр, нөхөр тус бүр)   

3.2.6.Гамшгаас хамгаалах төрийн захиргааны байгууллагын дүгнэлт, акт, 
тухайн  дүүргийн тодорхойлолт, бусад холбогдох матерал 

3.2.7.Нийгмийн халамж үйлчилгээний газрын “Өрхийн мэдээллийн нэгдсэн сан”-д 
бүртгэгдсэн бүлгийн тодорхойлолт 

Дөрөв. Түрээсийн орон сууцны хуваарилалт 

4.1. Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба нь тухайн дүүргийн хүн амын 
нягтаршил, ашиглалтад орсон түрээсийн орон сууцны байршил зэргийг харгалзан 
дүүрэг тус бүрт ногдох шинээр ашиглалтад орсон болон нөхөн оруулах байрны 
хуваарилалтыг хийнэ. 

4.2.Түрээсийн орон сууцыг өргөдөл материалын дагуу хуваарилахдаа дараахи 
харьцааг баримтална. 

            -Ахмад настанд 60% 
            -Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд 30% 

            -Гачигдалтай иргэдэд 10% 
 
 



Тав. Хөтөлбөрт хамрагдах  иргэдийг  сонгох 

5.1.Журмын 2.1, 2.2-т заасан шаардлагыг хангасан болон журмын 3 дугаар хэсэгт 
заасан материалыг бүрдүүлсэн ахмад настан, гачигдалтай иргэн харьяа дүүрэг болон 
хорооны нэг цэгийн үйлчилгээнд өргөдөл хүсэлтээ гаргана.  

5.2.“Ахмадын орон сууц” хөтөлбөрт хамрагдах болзол, шалгуурыг хангасан түрээсийн 
орон сууцанд орох хүсэлтээ гаргасан ахмад настан, гачигдалтай иргэдийн 
материалыг харьяа дүүрэг нь нягтлан судалж шийдвэрлэнэ.  

5.3.Дүүрэг нь Захирагчийн ажлын албанд 1995 оноос 2012 оны хооронд орон сууц 
хүссэн өргөдөлтэй иргэдийг журмын шаардлага хангасан тохиолдолд тухайн 
өргөдлийн он дарааллаар эхний ээлжинд түрээсийн орон сууцанд хамруулна. 

5.4.“Ахмадын орон сууц” хөтөлбөрт хамрагдах болзол, шалгуурыг хангасан түрээсийн 
орон сууцанд орох хүсэлтээ 2013 оноос хойш гаргасан иргэдийн асуудлыг 
Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны А/471 дугаар захирамжийн 2 дугаар хавсралтаар 
батлагдсан “Сугалаагаар тодруулах журам”-аар сонгон шийдвэрлэнэ. 

5.5. Дүүрэг нь шаардлагатай тохиолдолд иргэдээс нэмэлт баримт материалыг 

гаргуулан авч болно. 

5.6. Дүүрэг нь хүсэлт гаргасан иргэний бүрдүүлсэн бичиг баримтын үнэн зөвийг 

холбогдох байгууллагаас лавлагаа авч нягтлан шалгах эрхтэй бөгөөд хэрэв нэгэнт 

хүлээн авсан иргэний бүрдүүлсэн бичиг баримт нь хуурамчаар үйлдэгдсэн, мөн 

энэхүү журмын шаардлагыг хангаагүй бол бүртгэлийн жагсаалтаас хасах бөгөөд 

шийдвэрийг иргэнд танилцуулж холбогдох материалыг буцааж олгоно. 

Зургаа. Зохион байгуулалт, шийдвэр гаргалт 

6.1.Дүүрэг тус бүр “Ахмадын орон сууц” хөтөлбөрт хамрагдах иргэдийг “Сонгон 
шалгаруулах комисс”-той байна. /Цаашид “Комисс” гэх/   

6.2.Дүүргүүдийн “Комисс” шаардлага хангасан материалтай танилцан шийдвэр 
гаргана. 

6.3.”Ахмадын орон сууц” хөтөлбөрт хамрагдах хүсэлт гаргасан ахмад настан, 
гачигдалтай иргэдийг сонгон шалгаруулах асуудлыг Дүүргийн Засаг даргын 
захирамжаар байгуулагдсан “Комисс” зохион байгуулна. 

6.4.Иргэдийг “Сугалаагаар тодруулах журам”-аар хөтөлбөрт хамруулахдаа сугалаа 
явагдах хуваарийг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэлээр олон нийтэд урьдчилан 
мэдээлнэ. 

6.5.Сугалааны үйл ажиллагаанд хяналт тавих “Хяналтын ажлын хэсэг”-ийг тухайн 
дүүргийн Засаг даргын захирамжаар томилно. 

6.6.“Комисс”-ын дарга нь сугалаагаар түрээсийн байранд хамрагдах эрх хожсон 
хүсэлт гаргагчид “Түрээсийн орон сууцны мэдэгдэл”-ийг баталгаажуулан хүргүүлнэ.  



6.7.“Комисс”-ын шийдвэр, хурлын тэмдэглэлийг үндэслэн орон сууц түрээслэх эрхийн 
бичгийг дүүргийн “Комисс”-ын дарга албажуулна.  

6.8.“Комисс” нь гарсан шийдвэр, сонгогдсон иргэдийн нэрс, орон сууцны 
хувиарлалтыг иргэн тус бүрээр нь хийж Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албанд болон “Ахмадын хотхон” ОНӨААТҮГ-т хүргүүлнэ.  

6.9 Энэхүү журмын 2.4-д заасан заалтын дагуу Нийслэлийн засаг дарга шийдвэр 
гаргасан тохиолдолд орон сууц түрээслэх эрхийн бичгийг УБ хотын Ерөнхий менежер 
албажуулна. 

6.10.Суларсан орон сууцанд урд бичигдсэн орон сууц түрээслэх эрхийн бичгийг 
тухайн “Комисс” нь хураан авч өмнө нь харьяалагдаж байсан  дүүргээс нь шаардлага 
хангасан иргэнийг нөхөн оруулна. 

6.11.”Ахмадын хотхон” ОНӨААТҮГ сул орон сууцны мэдээллийг тухай бүр нь 
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанд албан тоотоор мэдэгдэнэ. 

6.12. Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба журмын 6.11-д заасан мэдэгдлийг 
хүлээн авч дүүрэгт албан тоотоор мэдээллийг хүргүүлж шийдвэрлүүлнэ. 

6.13.Дүүрэг орон сууц хуваарилсан тухай мэдээллийг Улаанбаатар хотын 
Захирагчийн ажлын албанд эргэж мэдэгдэх ба эрхийн бичгийг олгосон тухай 
шийдвэрийг “Ахмадын хотхон” ОНӨААТҮГ-т хүргүүлнэ. 

Долоо. Бусад зүйл 

7.1.Орон сууц хөлслөх, хөлслүүлэхтэй холбоотой харилцааг “Ахмадын орон сууц 
тусгай нөхцөлтэйгөөр түрээслүүлэх гэрээ”-ээр зохицуулна. 

7.2.Орон сууц түрээслэх гэрээг “Ахмадын хотхон” ОНӨААТҮГ иргэдтэй байгуулна. 

7.3 Орон сууц түрээслэх эрхийн бичгийг олгосон эрх бүхий этгээдийн шийдвэрээр 
хүчингүй болгоно. 

Найм. Хариуцлага 

8.1 Энэхүү журмыг зөрчсөн албан тушаалтан, комиссын гишүүдэд хууль тогтоомж, 

дүрэм журамд заасны дагуу хариуцлага тооцно. 

8.2. Дүүргийн “Комисс”-ын шийдвэрт Захирагчийн ажлын алба  хяналт тавих бөгөөд 
зөрчилтэй гэж үзвэл дараах шийдвэрийг гаргана. 

8.2.1 Хүчингүй болгуулах тухай мэдэгдэл өгч шийдвэрлүүлэх; 

8.2.2 Холбогдох ажилтнуудад арга хэмжээ тооцуулах саналыг Нийслэлийн засаг 
даргад хүргүүлэх; 

 


