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“Өгөөмөр өдөр” өдөрлөг зохион 
байгуулах тухай

Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн
14.1.17, Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2019 оны А/143 дугаар тушаал, 
дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2018 оны 12 дугаар сарын 17-ны 
өдрийн 10/05 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг 
2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл”-ийн 6 дугаар зүйлийн 6.11 дахь заалтыг тус тус 
үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр ангилан ялгах, багасгах, бууруулах, дахин 
ашиглах чиглэлээр иргэдийн мэдлэг, оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор “Өөрт 
хэрэггүй зүйлээ хэрэгтэй нэгэндээ өгцгөөе” уриатай хуучин эд зүйлсээ худалдах, 
солилцох, хандивлах “Өгөөмөр өдөр” өдөрлөгийн арга хэмжээг 2019 оны 06 дугаар 
сарын 09-ний өдрийн Ням гаригт 11:00-17:00 цагийн хооронд зохион байгуулсугай.

2. Өдөрлөг зохион байгуулах ажлын удирдамж, ажил үүргийн хуваарийг 
нэгдүгээр, шаардагдах хөрөнгийг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

3. Өдөрлөг зохион байгуулахад шаардагдах зардлыг холбогдох зардлаас 
гаргаж санхүүжүүлэхийг Тамгын газар /Д.Дэлгэрмаа/-т зөвшөөрсүгэй.

4. “Өгөөмөр өдөр” өдөрлөгийн арга хэмжээг удирдамжийн дагуу нэгдсэн 
удирдлага зохион байгуулалтаар хангаж ажиллахыг Тохижилт, нийтийн аж ахуйн 
хэлтэс /Ж.Ганболд/-т, нутаг дэвсгэрийн аж ахуйн нэгж, байгууллага, Сууц 
өмчлөгчдийн холбоодыг бүрэн хамруулах, иргэдэд арга хэмжээний талаарх 
сурталчилгаа, зар мэдээллийг хүргэж ажиллахыг хорооны Засаг дарга нарт, 
хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах хороодыг нэгдсэн зохион байгуулалтад 
оруулж ажиллахыг Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэс /Х.Мөнхзул/-т, өдөрлөг 
болох талбайг чөлөөлж ажиллахыг Цагдаагийн нэгдүгээр хэлтэс /цагдаагийн 
хурандаа Б.Буянтөр/-т тус тус үүрэг болгосугай.

5. Өдөрлөг зохион байгуулахтай холбоотойгоор байгууллагын ажилтан 
албан хаагчдын дунд “Нэг албан хаагч-Нэг ном” хандивын арга хэмжээг зохион 
байгуулж, цуглуулсан номыг дүүргийн 1,2,  3, 4, 5, 6, 7, 8 дугаар хорооны номын 
санд хандивлах ажилд оролцохыг дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, харьяа 
хэлтэс алба, хороодын Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай.
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6. Захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, ажлын үр дүнг танилцуулахыг 
Эдийн засаг, худалдаа үйлчилгээ, тохижилт нийтийн аж ахуйн асуудал хариуцсан 
төслийн удирдагч /Э.Батбилэг/-д даалгасугай.

ЗАСАГ
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“ӨГӨӨМӨР ӨДӨР” ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ 

АЖЛЫН УДИРДАМЖ

Баянгол дүүргийн Засаг даргын
2019 оны дугаар сарын Ж  -ны  өдр|ун

дугаар захирамжийн хавсралт

Зорилго:
Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь ангилан ялгах, багасгах, бууруулах, дахин 

ашиглах чиглэлээр иргэдийн мэдлэг, оролцоог нэмэгдүүлэхэд энэхүү өдөрлөгийн 
зорилго оршино.

Өдөрлөг зохион байгуулах хугацаа:
2019 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдрийн Ням гарагийн 11:00-17:00 цагийн 

хооронд зохион байгуулна.

Байршил:
Баянгол дүүргийн 14 дүгээр хороо, Номин их дэлгүүрийн урд талд

Хамрах хүрээ:
Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа төрийн болон төрийн 

бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, СӨХ-д, иргэд хамрагдана.

Өдөрлөгийн зохион байгуулалт:

1. Номин их дэлгүүрийн урд талбайд “Өгөөмөр өдөр” өдөрлөгийн мэдээлэл 
бүхий анонс байршуулж, нээлтийн арга хэмжээг зохион байгуулна.

2. Худалдах, солилцох, хандивлах гэсэн өртөө хэлбэрээр асар майхан 
байршуулна.

3. Хороод өдөрлөгт өөрийн нутаг дэвсгэр дэх аж ахуйн нэгж, байгууллага 
болон СӨХ-дыг идэвхитэй оролцуулж, иргэдэд арга хэмжээний сурталчилгаа 
мэдээллийг хүртээмжтэй хүргэх, иргэдийг идэвхжүүлэх ажлыг зохион байгуулна.

4. Хуучин эд зүйлсийг худалдах, солилцох, хандивлах гэсэн хэлбэрээр арга 
хэмжээг зохион байгуулах бөгөөд худалдах бараа бүтээгдэхүүнийг 500-20000 
төгрөгөөс хэтрэхгүй байх, ААНБ, иргэдээс үнэгүй өгсөн барааг 1000 төгрөгөөр 
борлуулна.

5. Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, харьяа хэлтэс албадын 
албан хаагчдын дунд “Нэг албан хаагч-Нэг ном” арга хэмжээг зохион байгуулж, 
цуглуулсан номыг дүүргийн 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 дугаар хорооны иргэний танхимд 
хандивлана.

6. Иргэд болон ААН нь худалдах сонирхолтой том оврын бараа 
бүтээгдэхүүний зургийг үнийн санал болон холбогдох дугаартай авчирч иргэдэд 
танилцуулж болно.

7. Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас нэгдсэн сошиал сурталчилгааг 
зохион байгуулах, өдөрлөгийн талаарх телевизийн нэвтрүүлэг нэгдсэн зохион 
байгуулалтаар Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын албанаас хийж олон 
нийтэд түгээнэ.
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Өдөрлөг зохион байгуулж хамтран ажиллах байгууллагуудын ажил үүргийн 
хуваарь:

№ Хариуцах хэлтэс, 
алба

Албан тушаал Хариуцах ажлын чиглэл

1 Тохижилт, нийтийн аж 
ахуйн хэлтэс М.Галбадрах Өдөрлөгийн захирамж, удирдамж, 

хөтөлбөр бэлтгэж батлуулах

2 Тохижилт, нийтийн аж 
ахуйн хэлтэс Ч.Ганхуяг Хороод, СӨХ-ийг өргөнөөр татан 

оролцуулах зар тараах

3 Тохижилт, нийтийн аж 
ахуйн хэлтэс

Т.Мөнгөнтулга
Б.Чимэдцэеэ
Ч.Баатаржав

Б.Мандахнаран

“Нэг албан хаагч-Нэг ном” арга 
хэмжээг зохион байгуулах

4 Хорооны Засаг дарга 
нар Бүгд

Асар майхан, ширээ сандал 
бэлдэх, өдөрлөгийн үеэр иргэдийг 
идэвхжүүлэх арга хэмжээг зохион 
байгуулах

5 Аж ахуйн тасаг Б.Нэргүй Хөгжим, техник хэрэгслийг бэлтгэх 
ажлыг хариуцах

6 Төрийн Захиргаа 
удирдлагын хэлтэс Х.Мөнхзул

Зохион байгуулж байгаа ажил, 
хүрч буй үр дүнгийн талаар хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслүүдээр 
мэдээлж олон нийтэд таниулах, 
сурталчилах
Өдөрлөгийн үеэр хөгжим техник 
хэрэгслийн хэвийн ажиллагааг 
хариуцах
Хороодод чиглэл өгч, нэгдсэн 
зохион байгуулалтад оруулах

7
Эмэгтэйчүүдийн эрх, 
хамгаалал хөгжлийн 

хүрээлэн ТББ
А.Мягмардолжин

Өдөрлөгийн хүрээнд бараа 
бүтээгдэхүүн борлуулах 50 хүнийг 
хамруулах

8 Тохижилт, нийтийн аж 
ахуйн хэлтэс М.Галбадрах

Тайлан мэдээг нэгтгэж 
Нийслэлийн Захирагчийн ажлын 
албанд хүргүүлэх

Дүнг мэдээлэх:
Өдөрлөгийн тайлан мэдээг нийт харьяа хэлтэс, хороод дүүргийн Тохижилт, 

нийтийн аж ахуйн хэлтэст 2019 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдрийн 12:00 цагаас 
өмнө илтгэх хуудас болон цахим хэлбэрээр ирүүлэх бөгөөд хийгдсэн ажлын дүнг 
зурагжуулж баталгаажуулсан байна.

Холбоо барих: Баянгол дүүргийн Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтсийн 
мэргэжилтэн М.Галбадрах

Вдс1ууа51е@дтаП.сот хаягг цахим хэлбэрээр ирүүлэх 
Харилцах утас:89995291, 70130953
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