
УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЕРӨНХИЙ М ЕНЕЖ ЕРИЙН

ТУШ ААЛ

т ? онь, а с .сарын<; Дугаар Улаанбаатар хот

Аян зохион байгуулах тухай

Хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.3, 
Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны “Нийслэлийн эдийн засаг, 
нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийн явцыг дүгнэх, 2018 
онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг батлах тухай” 01У19 дүгээр тогтоол, Нийслэлийн 
Засаг даргын 2014 оны А/279 дүгээр захирамжаар батлагдсан “Захирамжлалын 
баримт бичиг боловсруулах, батлах, хянах, мэдээлэх журам”-ын 2 дугаар бүлгийн 
2.4.1, Захирагчийн ажлын албаны дүрмийн 2 дугаар хэсгийн 2.9.5, 3 дугаар 
хэсгийн 3.1.4 дэх заалтыг хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Гэр хорооллын хөрсний бохирдлыг бууруулахад иргэдийн оролцоог 
нэмэгдүүлэх зорилготой “Жорлонгоо ариутгаж-Хөрсөө хамгаалъя” уриатай аяныг 
2018 оны 6 дугаар сарын 01-ээс 2018 оны 10 дугаар сарын 01 хүртэлх хугацаанд 
зарласугай.

2. “Жорлонгоо ариутгая” аяныг зохион байгуулах ажлын удирдамжийг 
хавсралт ёсоор баталсугай.

3. Батлагдсан удирдамжийн дагуу аяныг нутаг дэвсгэртээ зохион байгуулж, 
олон нийтэд сурталчилж ажиллахыг дүүргүүдийн Засаг дарга нарт, зуслан ногоон 
бүсийн айл өрх, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад аяны талаарх мэдээлэл өгч, 
сурталчлахыг Нийслэлийн Байгаль орчны газар /Э.Баттулга/-т, нэгдсэн удирдлага, 
зохион байгуулалтаар хангаж, удирдамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг 
Тохижилт, хог хаягдлын удирдлагын хэлтэс /Г.Ууганбаяр/-т тус тус үүрэг 
болгосугай.
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“ЖОРЛОНГОО АРИУТГАЯ” 
АЯНЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН У,

Зорилго: Нүхэн жорлонгийн бохирыг задалж, үнэр дарах, нянгийн бохирдлыг 
бууруулах, хөрсний үржил, шим тэжээлийг нэмэгдүүлэх зориулалттай амьд бактери бүхий 
био бэлдмэлийг гэр хороодын дэлгүүр, худалдааны төвүүдээр борлуулах, иргэд өөрсдөө 
нүхэн жорлонгоо ариутгаж, нянгийн бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх дадал зуршилд 
хэвшүүлэх, нүхэн жорлонгоос үүдэх суурьшлын бусийн хөрсний бохирдлыг бууруулахад 
энэхүү аяны зорилго оршино.

Хамрах хүрээ: Нийслэлийн 9 дүүргийн нийт гэр хороод хамрагдана.

Хугацаа: Аяыг 2018 оны 06 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн 2018 оны 10 дугаар 
сарын 01 хүртэл зохион байгуулна.

Оролцогч байгууллага: Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба,
Нийслэлийн Байгаль орчны газар, дүүргүүдийн Засаг даргын тамгын газар, био бэлдмэл 
худалдаалдаг, үйлдвэрлэдэг аж ахуйн нэгж, байгууллагууд

Оролцогч талуудын ажил үүргийн хуваарь, зохион байгуулалт:

№ Байгууллагын нэр Хариуцах ажил үүрэг

1 Улаанбаатар хотын 
Захирагчийн ажлын алба

1. Аяныг нэгдсэн чиглэл, удирдлагаар хангах
2. Оролцогч талуудын үйл ажиллагааг 

уялдуулах
3. Аяныг сурталчилсан нэгдсэн видео болон 

постер сурталчилгааг сошиал медиа, ТВ, 
радиогоор сурталчлах

2 Нийслэлийн Байгаль 
орчны газар

1. Хотын зуслан ногоон бүсийн байгаль 
хамгаалагч нарт аяны зорилго, үйл 
ажиллагааны талаар мэдээлэл өгөх

2. Хариуцсан ногоон бүс дэх айл өрх, аж ахуйн 
нэгж байгууллагуудад аяныг сурталчлах

3. Сар бүрийн 1-5-ны дотор удирдамжийн 
дагуу хэрэгжүүлсэн ажпын илтгэх хуудсыг 
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албанд албан бичгээр хүргүүлэх

3 Дүүргүүдийн Засаг 
даргын тамгын газар

1. Аяныг 4 сарын хугацаанд зохион байгуулах 
төлөвлөгөөг гаргаж ажиллах

2. Аяны талаар гэр хороодын айл өрх, аж 
ахуйн нэгж байгууллагуудад мэдээлэл өгч 
сурталчлах

3. Хороодын Засаг дарга нарыг зохион 
байгуулалтад оруулж, био бэлдмэлийн 
борлуулалтад хяналт тавьж ажиллуулах,



хэсгийн ахлагч нараар айл өрх, аж ахуйн 
нэгж байгууллагуудад аяны талаар 
сурталчилгаа хийлгэх

4. Био бэлдмэл худалдаалах дэлгүүр, 
худалдааны төвүүдийн судалгааг гаргаж, 
био бэлдмэл үйлдвэрлэдэг, импортолдог аж 
ахуйн нэгжуүдтэй холбох, үйл ажиллагааг нь 
уялдуулах, худалдаалах цэгүүдийн тоог 
тогтмол нэмэгдүүлэх

5. Био бэлдмэл үйлдвэрлэдэг, импортолдог аж 
ахуйн нэгжүүдтэй хамтарч бүтээгдэхүүний 
талаарх мэдээллийг хороодын Засаг дарга 
нар болон бусад шаардлагатай алба 
хэлтсүүдэд өгөх

6. Аяны хугацаанд био бэлдмэлийн ач 
холбогдол, хэрэглээний талаар иргэдэд 
мэдээлэл өгөх өдөрлөг 3-аас доошгүй удаа 
зохион байгуулах

7. Сар бүрийн 1-5-ны дотор удирдамжийн 
дагуу хэрэгжүүлсэн ажпын илтгэх хуудсыг 
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын 
албанд албан бичгээр хүргүүлэх

4
Био бэлдмэл 

үйлдвэрлэдэг, 
импортолдог аж ахуйн 

нэгж, байгууллага

1. Бүтээгдэхүүний танилцуулга, тайлбар, гарал 
үүслийн гэрчилгээ, аж ахуйн нэгжийн 
гэрчилгээ, бусад шаардлагатай баримт 
бичиг бүхий хавтас бэлтгэж, борлуулалт 
хийж байгаа дэлгүүрүүдэд өгөх

2. Дүүргээс өгсөн дэлгүүрүүдийн мэдээллийн 
дагуу дэлгүур тус бүртэй уулзалт хийж, 
аяны талаар болон бүтээгдэхүүний талаар 
дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгч, бүтээгдэхүүнээ 
байршуулах, сурталчлах

3. Дүүргүүдийн Засаг даргын тамгын газартай 
хамтарч бүтээгдэхүүний талаарх 
мэдээллийг хороодын Засаг дарга нар 
болон бусад шаардлагатай алба хэлтсүүдэд 
өгөх

4. Аяны зорилтын хүрээнд дүүрэг, хорооноос 
зохион байгуулж байгаа арга хэмжээнд 
идэвхтэй оролцох, хамтарч ажиллах

5. Аяныг сурталчилсан нэгдсэн видео болон 
постер сурталчилгааг хийлгэх

Аяныг дүгнэх: Аяныг 2018 оны 09 дүгээр сарын 15-аас 25-ны хооронд 
Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн тушаалаар ажлын хэсэг байгуулагдаж дүгнэх ба 
дүүргүүдийн зохион байгуулалт ажлын үр дүнг “Манай хороо-Миний гудамж” аяны 
үнэлгээнд харгалзуулна.


