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“Хөрсөө хамгаалъя” өдөрлөгийг 
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 Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн “Хөрс хамгаалах 
өдрийг тэмдэглэх тухай” 2017 оны 66 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 
2014 оны А/279 дүгээр захирамжаар батлагдсан “Захирамжлалын баримт, бичиг 
боловсруулах, батлах, хянах, мэдээлэх журам”-н 2 дугаар хэсгийн 2.4.1, 
Захирагчийн ажлын албаны дүрмийн 2 дугаар хэсгийн 2.9.5, 3.1.4 дэх заалтыг тус 
тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Төлөөлөгч Т.Батцогтын 
санаачилгаар Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдээс жил 
бүрийн 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийг Хөрс хамгаалах өдөр болгон тэмдэглэхээр 
шийдвэрлэсэнтэй холбогдуулан “Хөрсөө хамгаалъя” өдөрлөгийг зохион байгуулах 
ажпын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг 1 дүгээр хавсралтаар, ажлын удирдамжийг 2 
дугаар хавсралтаар, үйл ажиллагаанд шаардагдах зардлыг 3 дугаар хавсралтаар 
тус тус баталсугай.

2, “Хөрсөө хамгаалъя” өдөрлөгийг удирдамжийн дагуу зохион байгуулж 
ажиллахыг Ажпын хэсэг /Г.Ууганбаяр/-т даалгасугай.

З.Дээрх үйл ажиллагаанд шаардагдах 4525000 /Дөрвөн сая таван зуун 
хорин таван мянган/ төгрөгийг хог хаягдлын менежментийг хэрэгжүүлэх төслүүдийг 
санхүүжүүлэх зардлаас санхүүжүүлэхийг Ахлах нягтлан бодогч /Б.Цэрмаа/-д 
зөвшөөрсүгэй.
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“ХӨРСӨӨ ХАМГААЛЪЯ" ӨДӨРЛӨГИЙГ 
ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН ХЭСЭГ
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Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Тохижилт, хог хаягдлын удирдлагын 
хэлтсийн дарга
НИТХ-ын Ажлын албаны Захиргаа, бодлого 
төлөвлөлтийн хэлтсийн Байгаль орчин, 
экологийн асуудал хариуцсан ажилтан 
НИТХ дахь Ардчилсан намын бүлгийн ахлах 
ажилтан
НИТХ-ын Төлөөлөгч Ц.Батцогтын бие 
төлөөлөгч
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 
Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах 
хэлтсийн дарга
Нийслэлийн Соёл урлагын газрын дарга 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 
Бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн Хөдөө аж 
ахуй, ногоон хөгжлийн бодлого хариуцсан 
мэргэжилтэн
Нийслэлийн мэргэжпийн хяналтын газрын 
Эрүүл ахуй халдвар, хамгааллын хяналтын 
улсын ахлах байцаагч
Нийслэлийн байгаль орчны газрын Хүрээлэн 
буй орчин, байгалын нөөцийн хэлтсийн 
ахлах мэргэжилтэн
Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын 
мэргэжилтэн
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Тохижилт, хог хаягдлын удирдлагын 
хэлтсийн мэргэжилтэн
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“ХӨРСӨӨ ХАМГААЛЪЯ” ӨДӨРЛӨГИИГ 
ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН 

УДИРДАМЖ

Нэг: ЗОРИЛГО: Иргэд, олон нийтэд хөрс хамгааллын талаар ойлголт 
мэдээлэл өгөх, хөрс хамгааллын чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн 
нэгж, байгууллага, иргэдийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг олон нийтэд сурталчилахад 
оршино.

Хоёр: ХУГАЦАА: 2018 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдөр 11:00-14:00 цагийн 
хооронд.

Гурав: ХААНА: Сүхбаатарын талбайд.
Дөрөв: ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллага,

судалгааны байгууллага, иргэд
Тав: ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ: Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 

Байгаль орчин, экологийн хороо, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал дахь 
Ардчилсан намын бүлэг, Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын Газар, Улаанбаатар 
хотын Захирагчийн ажпын алба 

Хамтран зохион байгуулагч:
У Нийслэлийн Байгаль орчны газар 
У Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар 
У Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар 
^  Нийслэлийн Соёл урлагын газар 
У Төвийн 6 дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар

Хувийн хэвшлийн төлөөлөл:
У Хог хаягдал дахин боловсруулах үйлдвэр 
^  Лмьд бактери үйлдвэрлэгч болон импортлогч аж ахуйн нэгжүүд 
У Био жорлон үйлдвэрлэгч, импортлогч байгууллага

Судалгааны байгууллагын төлөөлөл:
^  Хөдөө, аж ахуйн их сургууль 
У Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль
У Оюутан, сурагчдын байгаль, экологи хамгааллын чиглэлээр ажилладаг сайн 

дурын клубууд

Зургаа. ӨДӨРЛӨГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ, ОРОЛЦОГЧ 
ТАЛУУДЫН ҮҮРЭГ:

• Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар нь өдөрлөг зохион байгуулагдах 
тухай, өдөрлөгийн арга хэмжээг тухайн өдөр хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр 
олон нийтэд мэдээлэл хүргэх, сурталчлах, төвийн 6 дүүргийн ЗДТГ-ын 
оролцоог хангуулах;



• Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба нь гэр хорооллын нүхэн 
жорлонгийн бохир задлах, хөрсний үржил шимийг сэргээх зориулалттай 
амьд бактери үйлдвэрлэдэг, импортолж худалдаалдаг аж ахуйн нэгж 
байгууллага, иргэдийг оролцуулан бүтээгдэхүүнийг худалдаалах, мэдээлэл 
түгээх, хог хаягдлаар бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг аж ахуйн нэгжийг 
оролцуулах, мод, сөөгний суулгацын үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулах;

• Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Байгаль орчин, экологийн 
хороо нь төлөөлөгч нарыг өдөрлөгийн арга хэмжээнд оролцуулах, 
мэдээллээр хангах

• Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал дахь “Ардчилсан намын бүлэг”- 
ийн ажлын алба нь хөрсний бохирдлын чиглэлээр судалгаа хийсэн эрдэм 
шинжилгээний байгууллагуудыг оролцуулан мэдээлэл хүргэх, Орчиндоо 
ээлтэй үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага, айл өрх, “Хөрсөө хамгаалъя” 
нээлттэй өдөрлөгт идэвхитэй, зохион байгуулалттай оролцсон хороо, 
“Хөрсөө хамгаалъя” нээлттэй өдөрлөгт идэвхитэй, зохион байгуулалттай 
оролцсон их, дээд сургууль, анги хамт олон, “Хөрс хамгаалал”-ын элч 
дуучин тодруулах, АХА тэмцээн болон, дүрс эвлүүлэх тоглоом зохион 
байгуулах, өдөрлөг зохион байгуулагдах тухай, өдөрлөгийн арга хэмжээг 
тухайн өдөр хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр олон нийтэд мэдээлэл хүргэх, 
сурталчлах;

• Нийслэлийн Мэргэжпийн хяналтын газар нь нүхэн жорлонгийн стандарт 
болон хийгдэж буй ажпын талаар мэдээлэл өгөх, сурталчилгаа явуулах;

• Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар нь хөрсний бохирдлоос үүдэх өвчлөл, 
түүнээс урьдчилан сэргийлэх талаар мэдээлэл хүргэх;

• Нийслэлийн Байгаль орчны газар нь хөрсний бохирдлын талаарх хийгдсэн 
судалгааны ажил танилцуулах, Био жорлонгийн шийдлүүдийг танилцуулах;

• Төвийн 6 дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар нь хөрс хамгаалах чиглэлээр 
хийсэн ажил, хороодын хөрс хамгааллын чиглэлээр хийсэн ажпыг 
танилцуулан сурталчлах, аж ахуйн нэгж байгуулагуудыг оролцуулах, 
тохижилт хийсэн жишиг айл өрх , аж ахуйн нэгж, гудамж, талбайгаа 
танилцуулах;

• Нийслэлийн Соёл урлагийн газар нь арга хэмжээний үеэр “Улаанбаатар 
чуулга”-аас урлагийн тоглолт үзүүлэх ажпыг тус тус хариуцан ажиллаж 
зохион байгуулна.

Долоо. ӨДӨРЛӨГИЙН ҮР ДҮН: Энэхүү өдөрлөгийг зохион байгуулсанаар 
Нийслэлийн хэмжээнд чимээгүй тахалын хэмжээнд хүрээд буй “Хөрсний 
бохирдол”-ын асуудлаар иргэд, олон нийт ахуйн орчинд хөрсөө, эрүүл мэндээ 
хэрхэн хамгаалах талаар мэдлэгтэй болох, хөрс хамгааллын чиглэлээр үйл 
ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгж, байгууллага, судлаачдын хоорондын хамтын 
ажиллагааны эхлэл тавигдана.
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“Хөрсөө хамгаалъя” өдөрлөгийг зохион байгуулахад 
шаардагдах төсвийн задаргаа

/төгрөг/

№ Нэр төрөл Тоо Нэгж үнэ Нийт үнэ Тайлбар

1 Сүхбаатарын талбайд 
тайз засах

1 1 850 000 1 850 000

2 Майхан 22 80 000 1 760 000 5*5-ийн
хэмжээтэй

3 Өргөмжлөл 6 80 000 480 000

4 Суулгац /Үхрийн нүдний 
бут/

6 25 000 150 000

5 Урилга 60 2000 120 000

6 Майханд хийх хаяг 22 7500 165 000

Нийт дүн 4 525 000


