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Улаанбаатар хот

.

“Өгөөмөр өдөр" өдөрлөг зохион
байгуулах тухай

-|

Хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.3,
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 тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1. Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр ангилан ялгах, багасгах, бууруулах, дахин
ашиглах, энэ талаархи иргэдийн мэдлэг, оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор “Өөрт
хэрэггүй зүйлээ хэрэгтэй нэгэндээ өгцгөөе” уриатай хуучин эд зүйлсээ худалдах,
солилцох, үнэгүй өгөх “Өгөөмөр өдөр” өдөрлөгийг 2019 оны 06 дугаар сарын 09ний Ням гаригт 11:00 цагаас 17:00 цагийн хооронд иргэд олноор цуглардаг
байршилд зохион байгуулж, нутаг дэвсгэрийн байгууллага, аж ахуйн нэгж,
иргэдийг идэвхтэй оролцуулахыг Дүүргүүдийн Засаг дарга нарт, өдөрлөгийг
нэгдсэн удирдлага, зохион байгуулалтаар хангаж, өдөрлөгийн талаархи
мэдээллийг олон нийтэд сурталчилж ажиллахыг Тохижилт, хог хаягдлын
удирдлагын хэлтэс /Г.Ууганбаяр/-т тус тус даалгасугай.
2. “Өгөөмөр өдөр” өдөрлөгийг зохион байгуулах ажпын удирдамжийг
хавсралт ёсоор баталсугай.
3. Өдөрлөг зохион байгуулахтай холбоотойгоор байгууллагын ажилтан албан
хаагчдын дунд хуучин эд зүйлсээ цуглуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулж,
өөрийн байгууллагын байршиж байгаа дүүргийн “Өгөөмөр өдөр” өдөрлөгт
оролцохыг нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, нийслэлийн Засаг даргын
хэрэгжүүлэгч агентлаг, Улаанбаатар хотын Захирагчийн харьяа газруудын дарга
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ХОГ ХАЯГДЛЫГ ЭХ ҮҮСВЭР ДЭЭР НЬ АНГИЛАН ЯЛГАХ, БАГАСГАХ,
БУУРУУЛАХ, ДАХИН АШИГЛАХ, ЭНЭ ТАЛААР ИРГЭДИЙН МЭДЛЭГ, ОРОЛЦООГ
НЭМЭГДҮҮЛЭХ “ӨГӨӨМӨР ӨДӨР” ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН
УДИРДАМЖ

Нэг. Зорилго.
1.1 Улаанбаатар хотын иргэд өөрт хэрэггүй зүйлээ хэрэгтэй нэгэндээ өгч дэмжпэг
үзүүлэх, хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр ангилан ялгах, багасгах, бууруулах, дахин
ашиглах, энэ талаар иргэдийн мэдлэг, оролцоог нэмэгдүүлэхэд оршино.
Хоёр. Хамрах хүрээ, хугацаа.
2.1. Улаанбаатар хотын 9 дүүргийн хэмжээнд 2019 оны 06 дугаар сарын 09-ний
өдрийн Ням гаригт 11:00-17:00 цагийн хооронд зохион байгуулна.
Гүрав. Ерөнхий зохион байгуүлагч.
•

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын алба

Дөрөв. Хамтран зохион байгуулагч.
•
•
•

Хотын хөгжлийн дэмжих шинэ тосгон хөдөлгөөн ТББ
Эмэгтэйчүүдийн эрх хамгаалал, хөгжпийн хүрээлэн ТББ
Эрүүл мэнд нийгмийн бодлогын хүрээлэн ТББ

Тав. Аянд оролцогчид, зохион байгуулах үйл ажиллагаа
№

5.1. Оролцогч байгууллага

1

Улаанбаатар
хотын
захирагчийн ажпын албаны
Тохижилт, хог хаягдлын
удирдлагын хэлтэс

2

Нийслэлийн Засаг даргын
хэрэгжүүлэгч
агентлаг,
Улаанбаатар
хотын
Захирагчийн харьяа газрууд

5.2. Зохион байгуулах үйл ажиллагааны
чиглэл
Өдөрлөгийг
нэгдсэн
удирдлага,
зохион
байгуулалтаар хангаж, өдөрлөгийн талаарх
мэдээллийг олон нийтэд сурталчилж ажиллах,
өдөрлөгийн үр дүнг Ерөнхий менежерт нэгтгэж
тайлагнах
Өгөөмөр өдөр аяны нэгдсэн лого, анонс
хэвлүүлэх загварыг гаргана.
Байгууллагын ажилтан албан хаагчдын дунд
хуучин эд зүйлсээ /хүн хэрэглэх боломжтой
хүүхдийн тоглоом, хуучин хувцас, гутал,
тавилга, цахилгаан бараа, багаж, ном, бичгийн
хэрэгсэл гэх мэтийг угааж цэвэрлэн бэлдсэн
байх/ цуглуулах үйл ажиллагааг зохион
байгуулж, өөрийн байгууллагын байршиж

3

Дүүргүүдийн Засаг даргын
тамгын газар

4

Хөндлөнгийн
ТББ-ууд

5

Монголын
хог
хаягдлыг
дахин
боловсруулах
үндэсний холбоо
Хувийн хэвшлийн аж ахуйн
нэг байгууллага,

6

7

Иргэд

хяналтын

байгаа дүүргийн “Өгөөмөр өдөр” өдөрлөгт
оролцох.
Оролцооны талаарх мэдээ тайланг гаргаж
Захирагчийн ажлын албаны ТХХУХ-т ирүүлэх
Аяны
талаарх
мэдээлэл,
сурталчилгааг
дүүргийн нутаг дэвсгэрийн байгууллага, аж
ахуйн
нэгж,
иргэдэд
хүргэж,
идэвхтэй
оролцуулах,
Захирагчийн ажлын албанаас гаргасан лого,
анонсын загварын дагуу өдөрлөгийн анонсийг
хэвлүүлж бэлтгэх
Аяны нээлтийн ажиллагааг Дүүргийн иргэд
олноор цуглардаг байршилд 11:00 цагт
эхлүүлэх
Засаг даргын Тамгын газар, хороодын ажилтан
албан хаагчдын дунд хуучин эд зүйлсээ /хүн
хэрэглэх боломжтой хүүхдийн тоглоом, хуучин
хувцас, гутал, тавилга, цахилгаан бараа, багаж,
ном, бичгийн хэрэгсэл гэх мэтийг угааж
цэвэрлэн
бэлдсэн
байх/ цуглуулах үйл
ажиллагааг зохион байгуулж “Өгөөмөр өдөр”
өдөрлөгт оролцуулах.
Аяны хүрээнд зохион байгуулсан ажлын дүн
мэдээг гаргаж
Захирагчийн ажпын албаны
ТХХУХ-т ирүүлэх
Дүүргүүдийн Өгөөмөр өдөр зохион байгуулах
байршлыг дүүргүүдтэй хамтран тодорхойлж
байршлын талаар нэгдсэн мэдээллийг нэгтгэн
гаргах,
Өдөрлөг болох байршил, зохион байгуулагдах
үйл ажиллагааны мэдээллийг иргэд олон
нийтэд сурталчилах
Хариуцсан дүүргийн өгөөмөр өдөр өдөрлөгийн
нээлтийн арга хэмжээг хамтран зохион
байгуулах
Хуучин эд зүйлс борлуулдаг ААНБ-уудтай
хамтран ажиллаж оролцоог хангаж ажиллах.
Дүүргүүдийн заасан байршлуудад хоёрдогч
түүхий эд худалдан авах үйл ажиллагааг зохион
байгуулна.
Байгууллагын ажилтан албан хаагчдын дунд
хуучин эд зүйлсээ /хүн хэрэглэх боломжтой
хүүхдийн тоглоом, хуучин хувцас, гутал,
тавилга, цахилгаан бараа, багаж, ном, бичгийн
хэрэгсэл гэх мэтийг угааж цэвэрлэн бэлдсэн
байх/ цуглуулах үйл ажиллагааг зохион
байгуулж, өөрийн байгууллагын байршиж
байгаа дүүргийн “Өгөөмөр өдөр” өдөрлөгт
оролцох.
Өөрийн хуучин эд зүйлсээ /хүн хэрэглэх
боломжтой хүүхдийн тоглоом, хуучин хувцас,

гутал, тавилга, цахилгаан бараа, багаж, ном,
бичгийн хэрэгсэл гэх мэт/ угааж цэвэрлэн
бэлдэж амьдарч байгаа дүүргийн “Өгөөмөр
өдөр” өдөрлөгт оролцох.
Өөрт хэрэгтэй байгаа эд зүйлсийг өгөөмөр өдөр
өдөрлөгт оролцож худалдаж болон үнэгүй авах

Зургаа : Аяны дүнг танилцуулах.
6.1.

6.2.

6.3.

Өгөөмөр өдөр өдөрлөгт оролцсон нийслэлийн төрийн захиргааны болон
хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж байгууллагууд байршиж байгаа дүүргийн
Засаг даргын Тамгын газарт оролцооны талаар дүн мэдээг нэгтгэж 2019 оны
06 дугаар сарын 09-ний өдрийн 17:00 цагаас өмнө гаргаж өгнө.
Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар дүүргийн хэмжээний дүн мэдээг
нэгтгэж Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын албаны Тохижилт, хог
хаягдлын удирдлагын хэлтэст 2019 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдрийн
18:00 цагаас өмнө гаргаж өгнө.
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын албаны Тохижилт, хог хаягдлын
удирдлагын хэлтэс дүүргүүдийн дүн мэдээг нэгтгэж 2019 оны 06 дугаар
сарын 10-ны өдөр Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд
Захирагчийн ажпын албаны дарга, Нийслэлийн Засаг даргын шуурхайд
танилцуулна.

ӨГӨӨМӨР ӨДӨР” ӨДӨРЛӨГ зохион
БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

№
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

Үйл ажиллагаа
Аяны тушаал, удирдамж
батлуулах
Хувийн хэвшлийн
томоохон
ААНБайгууллагад
хамтран ажиллах талаар
албан бичиг гаргах
Албан бичгийг
Нийслэлийн харьяа
байгууллагуудад
хүргүүлэх
Албан бичгийг хувийн
хэвшлийн ААНБ-уудад
хүргэх
Аяны лого, стикер,
хулдаасан хэвлэл эх
бэлтгэл, хэвлүүлэх
Аян зохион байгуулах
талаар Дүүргүүдэд
мэдээлэл өгөх уулзалт
зохион байгуулах
Алдартай хүмээсээр
уриалга гаргуулах
/сошиалаар/
Хуучин эд зүйл авдаг,
борлуулдаг газруудтай
хамтран ажиллах санал
авах уулзах
Хариуцсан дүүргүүдийн
өдөрлөг зохион
байгуулах тохиромжтой
байршлыг хамтран
сонгох
Сурталчилгаа
Сурталчилгаа
Сурталчилгаа

Хариуцах эзэн
ТХХУХ

Хугацаа
05.08.

ТХХУХ

05.08-09

ТХХУХ

05.09-10.

ТББ-ууд

05

ЭМНБХ

05.08-05.13.

ТХХУХ
ТББ-ууд

05.13.

УБШТХ

ЭЭХХХ

ТББ-ууд

05.10.

Төсөв

