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ТУШААЛ

оны Об сарын өдөр Дугаар А / Ш . Улаанбаатар хот

Аян зохион байгуулах тухай

Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.2, 16.5.5 дахь заалт, Хот 
тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.3 дахь заалт, 
Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/279 дүгээр захирамжаар батлагдсан 
“Захирамжпалын баримт, бичиг боловсруулах, батлах, хянах, мэдээлэх журам”-ын 
2 дугаар хэсгийн 2.4.1, Захирагчийн ажлын албаны дүрмийн 2 дугаар хэсгийн 
2.9.5, 3.1.4 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Ургамлын харшлаас урьдчилан сэргийлэх зорилготой “Харшлын эсрэг
хамтдаа" уриатай “Шарилжгүй Улаанбаатар-3” аяныг 2018 оны 06 дугаар сарын 
29-ний өдрөөс 2018 оны 08 дугаар сарын 17-ны өдөр хүртэлх хугацаанд дүүргийн 
нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийг идэвхитэй 
оролцуулан зохион байгуулахыг дүүргүүдийн Засаг дарга нарт, аяныг нэгдсэн 
зохион байгуулалт, ажлын уялдаа холбоогоор хангаж ажиллахыг Тохижилт, Хог 
хаягдлын удирдлагын хэлтэс /Г.Ууганбаяр/-т тус тус даалгасугай. • -

2. “Шарилжгүй Улаанбаатар-3” аяныг зохион байгуулах ажлын удирдамжийг 
1 дүгээр, аяныг зохион байгуулахад шаардагдах зардлын тооцоог 2 дугаар 
хавсралт ёсоор тус тус баталсугай.

3. Аяныг зохион байгуулахад шаардагдах 100,678,720.0 /нэг зуун сая 
зургаан зуун далан найман мянга долоон зуун хорь/ төгрөгийг Гэр хороолол, орон 
сууцны хороолол доторх зэрлэг ургамлыг устгах зардлаас санхүүжүүлэхийг Ахлах 
нягтлан бодогч /Б.Цэрмаа/-д зөвшөөрсүгэй.
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“ХАРШЛЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА” УРИАТАЙ 
“ШАРИЛЖГҮЙ УЛААНБААТАР-3” АЯНЫГ 

ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН УДИРДАМЖ

1. Зорилго: Хөл газрын ургамлын тоосноос үүдэх харшлын өвчлөлөөс урьдчилан 
сэргийлэх, өвчлөлийн тоог бууруулах, хөл газрын ургамлыг шинжлэх ухааны 
үндэслэлтэйгээр хадах, тайрах, тархалтыг бууруулах, ногоон масс болгон ашиглах, энэ 
чиглэлээр иргэдэд нэгдсэн мэдлэг, зөв ойлголтыг өгөх, хөл газрын ургамлыг тайрах, хадах 
үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд энэхүү аяны зорилго оршино.

2. Хамрах хүрээ: Нийслэлийн 9 дүүргийн нийт гэр хороод хамрагдана.

3. Хугацаа: Аяыг 2018 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдрөөс эхлэн 2018 оны 08 дугаар 
сарын 17 хүртэлх хугацаанд зохион байгуулна.

4. Оролцогч байгууллага: Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, 
Монголын Улаан загалмай нийгэмлэг, Нийслэлийн Байгаль орчны газар, Нийслэлийн 
Мэргэжпийн хяналтын газар, дүүргүүдийн Засаг даргын тамгын газар, хог хаягдал, ногоон 
байгууламжийн ажил үйлчилгээнд хөндлөнгийн хяналт хэрэгжүүлдэг төрийн бус 
байгууллага, хог хаягдлын үйлчилгээний байгууллагууд.

5. Цэвэрлэгээний ажлын чиглэл, байршил:
5.1 Хөл газрын ургамал ихээр ургасан нийтийн эдэлбэр газрын хөл газрын 
ургамлыг цэвэрлэх /төмөр зам дагуу, гол дагуу, үерийн хамгаалалтын далан 
суваг гэх мэт/,
5.2 Байгууллага, аж ахуйн нэгжүүд өөрийн хашаан доторх болон хашааны 
гаднах хашаа дагасан хөл газрын ургамлыг цэвэрлэх,
5.3 Гэр хорооллын айл өрхүүд өөрийн хашаан доторх болон хашааны 
гаднахыг дагасан хөл газрын ургамлыг цэвэрлэх,
5.4 Хотын гол гудамж болон туслах зам дагуу замын хажуугийн ногоон 
байгууламж, явган хүний зам талбайн зах, сул шороон талбай, замын хөвөө, 
хажуугийн далан дээр ургасан хөл газрын ургамлыг цэвэрлэх,
5.5 Эзэнгүй барилгын хашаан доторх хөл газрын ургамлыг цэвэрлэх.

6. Оролцогч талуудын ажил үүргийн хуваарь, зохион байгуулалт:
6.1 “Шарилжгүй Улаанбаатар-3” аяныг Хороодыг зохион байгуулалтад 

оруулж, Хороо бүрийг хооронд нь нутаг дэвсгэрийн хөл газрын ургамлыг 
цэвэрлэсэн ажлын үзүүлэлтээр уралдуулж, сайн ажилласан Хороо, хэсгийг ахлагч 
нарыг урамшуулах хэлбэрээр зохион байгуулна.

6.2 Аяны үргэлжлэх хугацаанд 2 удаагийн нэгдсэн арга хэмжээг зохион 
байгуулна.



6.3 Нэгдсэн зохион байгуулалт бүхий арга хэмжээг 2018 оны 6 дугаар сарын 
29, 30, 8 дугаар сарын 10, 11-ний Баасан, Бямба гаригуудад Улаанбаатар хотын 
Захирагчийн ажлын албанаас зохион байгуулан хяналт тавьж ажиллана. Аяны 
хугацааны бусад өдрүүдэд дүүрэг бүр хуваарь гаргаж үе шаттайгаар хөл газрын 
ургамлыг тайрах, хадах ажпыг зохион байгуулна.

6.4 Баасан гаригийн нэгдсэн арга хэмжээг аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг нэгдсэн 
уриалга дор 90 минутын хугацаанд орчныхоо хөл газрын ургамлыг хадах, тайрахад 
чиглүүлж ажиллана.

6.5 Бямба гарагийн арга хэмжээ иргэд рүү чиглэсэн байх ба ТҮК-ийн зам талбайн 
үйлчлэгч, иргэдийн бүлэг, сайн дурын иргэдийн оролцоотойгоор төмөр замын 
хамгаалалтын зурвас, Сэлбэ, Дунд голын эрэг дагуу, үерийн хамгаалалтын далан суваг, 
том хэмжээний нийтийн эдэлбэр газарт ургасан хөл газрын ургамлыг цэвэрлэх хэлбэрээр 
зохион байгуулна.

6.6 Бямба гарагийн цэвэрлэгээ хийх талбайн хуваарийг Улаанбаатар хотын 
Захирагчийн ажлын албанаас батална.

№ Байгууллагын нэр Хариуцах ажил үүрэг

1 Улаанбаатар хотын 
Захирагчийн ажпын 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, хэвлэлийн бага 
хурал зарлаж, иргэдэд аяны талаар 
мэдээлэл өгөх

4. Ойролцоо аж ахуйн нэгж, байгууллагагүй 
хөл газрын ургамал ихээр ургасан нийтийн 
эдэлбэр газрын хөл газрын ургамлыг 
цэвэрлэх талбайн хуваарь гаргаж, нэгдсэн 
цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулах

5. ТҮК-аас хороодод цагаар ажиллах 
хүмүүсийн хуваарийг гаргаж батлах.

2 Нийслэлийн Байгаль 
орчны газар

1. Эрдэм шинжилгээний байгууллага, судлаач, 
эрдэмтэдтэй хамтран ТҮК-ны зам талбайн 
мастер, инженер, дүүргийн мэргэжилтэн, 
хороодод сургалт зохион байгуулах 
төлөвлөгөө гаргаж, сургалтын ажлыг зохион 
байгуулна.

3 Нийслэлийн Мэргэжлийн 
хяналтын газар

1. Аяны хугацаанд нэгдсэн арга хэмжээнд 
оролцоогүй, орчны 50 хүртэлх нийтийн 
эзэмшлийн зам талбай, өөрийн хашаан 
доторх хөл газрын ургамлыг цэвэрлээгүй аж 
ахуйн нэгж, байгууллагуудад хариуцлага 
тооцож ажиллах

4 Дүүргүүдийн Засаг 
даргын тамгын газар

1. Нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу дүүргийн 
хэмжээнд аяныг зохион байгуулах 
төлөвлөгөө гаргаж ажиллах

2. Дүүргийн нутаг дэвсгэрт эзэнгүй талбайд 
ургасан хөл газрын ургамлыг цэвэрлэх 
хуваарь гаргаж, дүүргийн хог хаягдлын 
үйлчилгээний байгууллага, иргэдийн бүлэг,



хороодын ажилгүй иргэдийг зохион 
байгуулж цэвэрлүүлэх

3. Удирдамжид заасан чиглэлийн дагуу нутаг 
дэвсгэрийн байгууллага, аж ахуйн нэгж, 
иргэдийг хөл газрын ургамлыг хадах, тайрах 
ажилд идэвхтэй оролцуулах

4. Аяны хугацаанд Хороодыг зохион 
байгуулалтад оруулж тогтмол идэвхитэй 
ажиллуулах

5. Хороо тус бүрийг хөл газрын ургамлын 
цэвэрлэгээнд УБЗАА-тай хамтран 
ажилладаг хяналтын ТББ-уудтай хамтран 
үнэлгээ өгч ажиллана.

6. Олон нийтийн байцаагчдыг ажиллуулж, 
зөрчилтэй болон цэвэрлэгээний ажилд 
оролцоогүй, орчиндоо хөл газрын 
ургамалтай аж ахуйн нэгж байгууллагуудад 
зөрчлийн тэмдэглэл үйлдэж, мэргэжлийн 
хяналтын улсын байцаагчидтай хамтран 
арга хэмжээ авч ажиллах

7. 2018 оны 7 сарын 01, 8 сарын 12-нд УБЗАА- 
нд тайлан ирүүлнэ.

5 Хороо

1. Нутаг дэвсгэрийн байгууллага, аж ахуйн 
нэгж, иргэдийг идэвхитэй оролцуулах, аяны 
зорилго, үйл ажиллагааг сурталчлах, 
мэдээлэл өгч ажиллах

2. Хэсгийн ахлагчдыг сургалтад хамруулах, 
идэвхжүүлэх үйл ажиллагаа зохион 
байгуулах

3. Зөрчилтэй болон цэвэрлэгээний ажилд 
оролцоогүй, орчиндоо хөл газрын 
ургамалтай аж ахуйн нэгж байгууллагуудад 
арга хэмжээ авч ажиллах

6

Ногоон байгууламж, хог 
хаягдлын ажил 

үйлчилгээнд 
хөндлөнгийн хяналт 

хийдэг ТББ

1. Хог хаягдлын үйлчилгээнд хяналт тавьдаг 
ТББ-ууд хариуцсан дүүргийн нийтийн 
эзэмшлийн зам дагуух хөл газрын ургамлын 
цэвэрлэгээнд хяналт тавьж, үнэлгээ өгч 
ажиллах

2. Ногоон байгууламжийн ажил үйлчилгээнд 
хяналт тавьж ажилладаг ТББ-ууд хариуцсан 
гудамж талбайн хөл газрын ургамлын 
цэвэрлэгээнд хяналт тавьж, үнэлгээ өгч 
ажиллах

3. УБЗАА-аас баталсан хуваарийн дагуу 
дүүргүүдийн нутаг дэвсгэрийн хөл газрын 
ургамлын цэвэрлэгээний ажилд хяналт 
тавьж, үнэлгээ өгч ажиллах

4. Зөрчилтэй, аяны хүрээнд орчныхоо хөл 
газрын ургамлыг цэвэрлээгүй аж ахуйн нэгж, 
байгууллагуудын талаарх мэдээллийг 
тухайн дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын 
улсын байцаагчид өгч, арга хэмжээ



авахуулах

7
Зам цэвэрлэгээний 

байгууллага, аж ахуйн 
нэгжүүд

1. Төлөвлөгөөнд заасан өдөр нэгдсэн зохион 
байгуулалттайгаар батлагдсан хуваарийн 
дагуу хөл газрын ургамлыг цэвэрлэх

2. Хариуцсан гудамж, зам талбайн хашаа, 
барилга дагасан хэсэг, явган хүний замаас 
барилга, хашаа хүртэлх хэсгийн хөл газрын 
ургамлыг цэвэрлэх

8
Ногоон байгууламжийн 
арчилгааны аж ахуйн 

нэгжүүд

1. Төлөвлөгөөнд заасан өдөр нэгдсэн зохион 
байгуулалттайгаар батлагдсан хуваарийн 
дагуу хөл газрын ургамлыг цэвэрлэх

2. Хариуцсан гудамж талбайн ногоон 
байгууламж доторх хөл газрын ургамлыг 
хийх

9
Дүүргүүдийн хог 

хаягдлын үйлчилгээний 
байгууллага

1. Хариуцсан хорооны нутаг дэвсгэр дэх 
жалга, эзэнгүй талбайд ургасан хөл газрын 
ургамлыг цэвэрлэх

2. УБЗАА-аас баталсан хуваарийн дагуу хөл 
газрын ургамалын нэгдсэн цэвэрлэгээний 
ажилд иргэдийн бүлгийн ажилчид болон зам 
талбайн үйлчлэгчдийн хамт оролцох

3. Аяны хугацаанд дүүргээс баталсан талбайн 
хуваарийн дагуу хөл газрын ургамлыг 
цэвэрлэх

4. Хариуцсан хороодоос ажилгүй иргэдийг 
цагаар ажиллууна. 1 хороонд дунджаар 2-3 
хүнийг өдөрт 8 цагаар, 2 удаагийн нэгдсэн 
цэвэрлэгээний өдрөөр ажиллуулна. 
Хуваарийг УБЗАА-аас батлан гаргана.

8. Хөл газрын ургамлыг тайрах, хадах аргачлал: Хөл газрын ургамлыг цэцгийн 
тоосоо гөвөхөөс урдчилан сэргийлж, доод ишнээс 10-15 см өндөртэйгөөр зориулалтын 
хайч, гар болон автомат хадуураар тайрна. Хөл газрын ургамлыг 10-15 см өндөртэй 
үлдээж хэд хэдэн давтамжтай тайрснаар луйлны бутлалт салаалт явагдсанаар навчны 
эзлэх хэмжээ нэмэгдэн, агаарын тоосжилтын хэмжээг бууруулахад зохистой нөлөө 
үзүүлдэг. Мөн хөл газрын ургамал хүчирхэг үндэстэй тул үндэс нь хөрсөнд үлдсэнээр 
хөрсийг сийрэгжүүлж, хөрсний элэгдэл үүсэх, сул шороон талбай үүсэхээс хамгаалдгаас 
шалтгаалж, зулгаахгүйгээр тогтмол тайралт хийснээр хөрсний бүтцийг сийрэгжүүлж, 
үржил шимийг сайжруулан зүлэг болон бусад ургамалууд ургаж эхэлдэг. Тайрсан хөл 
газрын ургамлыг хог хаягдал, шороо, чулуутай холихгүйгээр цуглуулж авах ба тайрсан 
ургамлыг хатаах эсвэл даршлах аргаар малын тэжээл бэлтгэх боломжтой. /ХААИС-ын 
Мал аж ахуйн био технологийн сургуулийн эрдэм шинжилгээ эрхэлсэн орлогч захирал 
бэлчээр тэжээлийн мэргэжилтэн Д.Гүрбазар, Харшлын өвчин судлалын үндэсний төвийн 
лабораторийн ажилтан харшлын өвчин, ургамал судлаач Сангидоржийн зөвлөмжөөс/

9. Аяныг дүгнэх: Аяныг 2018 оны 08 дугаар сарын 13-аас 17-ны хооронд дараах 
хэлбэрээр дүгнэнэ.

9.1 Аяны хугацаанд хөл газрын ургамлын зохистой тайралт, хадалтыг нутаг 
дэвсгэрийн хэмжээнд бүрэн хийж, аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдээ сайн зохион 
байгуулж ажилласан хороо бүрт бичиг хэргийн иж бүрдэл /А4 хэмжээтэй 1 хайрцаг буюу 5 
боодол бичгийн цаас, принтерийн хор, бичгийн хавчаар, хавтас гэх мэт/ олгох ба тухайн



хорооны хэсгийн ахлагч нарт хүнсний өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүнээр /Юкг 
гурил, 5кг будаа/ урамшуулал олгоно.

9.2 Хороодын нутаг дэвсгэрт хөл газрын ургамлын цэвэрлэгээ зохион байгуулах 
байршил

9.2.1 Орон сууцны хороолол доторх хүүхдийн тоглоомын талбай болон 
ногоон байгууламж бүхий талбай,

9.2.2 Орон сууц, барилгын суурийн дагуух хэсэг,
9.2.3 Авто граж, орон сууц барилгын мухар гудамж талбай,
9.2.4 Гэр хорооллын гудамж, гуу жалга,
9.2.5 Үерийн хамгаалалтын далан суваг,
9.2.5 Гэр хорооллын хашаа дагасан, хашаан дотор,
9.2.7 Аж ахуйн нэгжийн хашаан дотор болон хашааны гаднах талбай,
хашаа дагасан хэсэг,
9.2.8 Дутуу баригдсан барилгын хашаа, барилга барихаар төлөвлөж
хашсан хашаан дотор,
9.2.9 Хотын гол гудамжны авто зам, явган хүний зам дагуу,
9.2.10 Туслах зам, хорооллын доторх зам дагуу,

9.4 Сайн ажилласан иргэдийн бүлгийн ажилчдад Монголын улаан загалмай 
нийгэмлэгээс урамшуулал олгоно.

9.5 Төвийн 6 дүүрэгт УБЗАА-тай хамтран ажилладаг хөндлөнгийн хяналтын ТББ-ууд, 
дүүргийн ЗДТГ-ын ТНААХ-тэй хамтран, алслагдсан 3 дүүрэгт тухайн дүүргийн ЗДТГ-аас 
удирдамжийн 9.2-т заасан байршил бүрээр 0-100 хүртэлх үнэлгээ өгч, дүүрэг бүрээр 
үнэлгээний нийлбэр дүн бүхий онооны жагсаалт үүсгэн, хамгийн өндөр оноо авсан эхний 
/БЗД-т 14, хороо, БГД-т 13 хороо, ХУД-т 8 хороо, СБД-т 10 хороо, СХД-т 16 хороо, ЧД-т 9 
хороо, БНД-т 3 хороо, БХД-т 1 хороо, НД-т 4 хороо нийт 78 хороо/ Хороодод бичиг хэргийн 
иж бүрдэл, хэсгийн ахлагчдад мөнгөн урамшуулал олгоно.

9.6 Нийслэлийн 9 дүүргээс аяныг удирдамжийн дагуу сайн зохион байгуулж ажилласан 
3 дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтсийг тус бүр 
1,000,000 төгрөгийн өдрийн амралтын эрхийн бичиг, хяналтын ажлыг сайн зохион 
байгуулж, мэргэжпийн хяналтын байцаагч, хороо, дүүрэгтэй нягт хамтарч ажилласан 
хяналтын 1 төрийн бус байгууллага хамт олныг 1,500,000 төгрөгөөр урамшуулна.

9.7 Урамшуулал олгох арга хэмжээг 2018 оны 08 дугаар сарын 17-ны өдрийн Баасан 
гаригт УБЗАА-аас зохион байгуулна.

9.8 Дүүрэг, хороодын зохион байгуулалт ажлын үр дүнг “Манай хороо-Миний гудамж” 
аяны үнэлгээнд харгалзуулна.



Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 
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хавсралт

ШАРИЛЖГҮЙ УЛААНБААТАР-3” АЯНЫГ 
ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ШААРДАГДАХ 

ЗАРДЛЫН ТООЦОО

№ Зардлын нэр нэгж Тоо
хэмжээ Нэгж үнэ Нийт

зардал

1

Ажилгүй иргэдийг цагаар 
ажиллуулах /нийт 460 хүн, 
1 хүн өдөрт 8 цаг, нийт 4 
өдөр/

цаг 14720 3,876 57,054,720

2

Иргэдийн бүлгийн 
ажилчдад бээлий 
худалдан авах /6 сарын 
30, 8 сарын 11-ний 
нэгдсэн цэвэрлэгээ/

ш 3000 500 1,500,000

3

Иргэдийн бүлгийн 
ажилчдад маск худалдан 
авах /6 сарын 30, 8 сарын 
11-ний нэгдсэн 
цэвэрлэгээ/

ш 3000 200 600,000

4

Иргэдийн бүлгийн 
ажилчдад шуудай 
худалдан авах /6 сарын 
30, 8 сарын 11-ний 
нэгдсэн цэвэрлэгээ/

ш 3000 280 840,000

5

Иргэдийн бүлэг, зам 
талбайн үйлчлэгчдийн 
хоол /6 сарын 30, 8 сарын 
11-ний нэгдсэн 
цэвэрлэгээ/

ш 600 5,000 3,000,000

6

Иргэдийн бүлэг, зам 
талбайн үйлчлэгчдэд ус 
худалдан авах /6 сарын 
30, 8 сарын 11-ний 
нэгдсэн цэвэрлэгээ/

ш 600 700 420,000

7 Бичиг хэргийн ком 78 138,000 10,764,000
7.1 Бичгийн цаас /А4/ хайрцаг 78 42,500 3,315,000
7.2 Принтерийн хор ш 78 50,000 3,900,000

7.3 Бичгийн хавчаар 
/эрвээхэй/ хайрцаг 78 8,000 624,000

7.4 Бичгийн хавчаар /жижиг/ хайрцаг 78 1,500 117,000

7.5 80 хуудастай хавтас /1 
хороонд Зш/ ш 234 9,000 2,106,000



7.6 Корона хавтас /1 хороонд 
2ш/ ш 156 3,500 546,000

7.7 Үдээс /1 хороонд 5ш/ хайрцаг 390 400 156,000

8 Сайн ажилласан хороонд 
олгох мөнгөн урамшуулал хороо 78 250,000 19,500,000

9
Сайн ажилласан дүүргийн 
ТНААХ-т өгөх хэлтсээрээ 
амрах эрхийн бичиг

хэлтэс 3 1,000,000 3,000,000

10
Сайн ажилласан 
хяналтын ТББ-ын мөнгөн 
урамшуулал

байгууллага 1 1,500,000 1,500,000

11 Сургалтын зардал 1,500,000

12

ТВ шторк,
сурталчилгааны постерыг 
сошиал сүлжээгээр 
сурталчлах

1,000,000

Нийт 100,678,720


