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“УЛААНБААТАР ХОТЫН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦИЙН ТОГТВОРТОЙ ХЭРЭГЛЭЭГ ХАНГАХ  

3R ДАДАЛ БУЮУ  3R4UB”  ТӨСЛИЙН ВИДЕО ТАНИЛЦУУЛГА ХИЙХ  

АЖЛЫН ДААЛГАВАР 

 

Төслийн нэр: Улаанбаатар хотын байгалийн нөөцийн тогтвортой хэрэглээг 

хангах  3R дадал буюу  3R4UB 

Лавлах дугаар: 5.8.5 

Хугацаа: 2022 оны 9-р сарын 30-ны өдрөөс 2022 оны 10-р сарын 3-ны 

өдөр хүртэл  

Төсөв:  16,058,100 төгрөг  

 

 

Нэг. Ерөнхий зүйл  

Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төв нь SWITCH-Asia ба Төв Ази II буюу 

Тогтвортой хэрэглээ ба үйлдвэрлэлийг дэмжих нь хөтөлбөрийн хүрээнд Европын 

холбооноос санхүүжүүлж буй “Улаанбаатар хотын байгалийн нөөцийн тогтвортой хэрэглээг 

хангах  3R (Reduce, Reuse, Recycle) дадал буюу  3R4UB” төслийг Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба, Итали Улсын Үндэсний судалгааны зөвлөл, Итали Улсын хог 

хаягдлын менежментийг  хэрэгжүүлдэг “Металлиа сервизи” компани хамтран хэрэгжүүлж 

байна.  

Монгол улсын хэмжээнд бүх нийтийг оролцуулсан тогтвортой хөгжлийг бий болгох, 

ядуурлыг бууруулах, ногоон эдийн засгийн хөгжилд хувь нэмэр оруулан нүүрстөрөгч бага 

ялгаруулдаг, байгалийн нөөцийг үр  ашигтай ашигладаг эдийн засгийг дэмжих үндсэн 

зорилготой төсөл юм.  

 

ХОЁР. Ажлын зорилго 

Улаанбаатар хотод хэрэгжих 3R4UB төслийг олон нийтэд танилцуулах, төслийн 

хүрээнд хийгдэх ажлыг нийтэд сурталчлах, Улаанбаатар хотын тулгамдсан асуудал болох 

хог хаягдлыг хэрхэн бууруулах, төслийн хүрээнд тодорхой ямар ажил хийхийг танилцуулах 

зорилготой. Түүнчлэн төслийн үр дүнд ногоон эдийн засгийг хэрхэн дэмжих, иргэдийн 

амьжиргаанд хэрхэн нөлөөлөх, хүрээлэн буй орчинд ямар эерэг нөлөө үзүүлэх гэх мэт 

төслийн хүлээгдэж буй үр дүнг танилцуулах  зорилготой юм. 

 

ГУРАВ. Ажлын хэмжээ, тавигдах шаардлага 

3.1. Видео нэвтрүүлгийн бүтэц  

Нэвтрүүлгийн бүтэц   Хэмжих нэгж 

Нэвтрүүлгийн эхлэл хэсэгт Улаанбаатар хотын 

хог хаягдлын тулгамдсан асуудлыг тусгах  
2 минут  

Нэвтрүүлгийн өрнөл хэсэгт тулгамдсан асуудлыг  

3R4UB төсөл хэрхэн шийдвэрлэх  
3 минут  

Нэвтрүүлгийн төгсгөл хэсэгт 3R4UB төслөөс 

хүлээгдэж буй үр дүн  
2 минут  

Нийт   7 минут  
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3.2. Видео нэвтрүүлэгт тавигдах шаардлага  

№ 
Үйлчилгээний 

нэр 

Тоо 

хэмжээ 
Хугацаа Тавигдах шаардлага/Чанарын үзүүлэлт 

1 
Видео 

нэвтрүүлэг 
1 7 минут 

Дүрсний чанар: 

- HD  форматтай, орчин цагийн техник тоног 

төхөөрөмж, телевизийн дамжуулалт, 

цацалтын шаардлагыг хангасан байх; 

- Өнгөний зохицолтой байх; 

- Шторкууд нь дүрслэлийн хувьд видео дүрс, 

инфографик, 2D/3D график модель дүрслэл 

болон эдгээрийн хосолсон дүрслэлтэй байх; 

- Бичлэгийг мэргэжлийн программ хангамж 

дээр суурилан гүйцэтгэх; 

Агуулга: 

- Шторк нь төслийн үйл ажиллагааг 

илэрхийлсэн нэгдсэн загвар, шийдэлтэй 

байх; 

- Захиалагчаас өгсөн сэдвийн хүрээнд 

шторкны агуулга, зохиол, дүрслэлийг гаргах; 

- Англи хадмал орчуулгатай байх; 

- Дохионы хэлний орчуулгатай байх; 

- Захиалагч байгууллагатай зөвлөлдсөнөөр 

видеонд байршуулах байгууллагуудын логог 

нэгдсэн байдлаар байршуулах; 

Дууны чанар: 

- Дуу хоолойны хувьд текстийн агуулгад 

нийцсэн хэв маягаар унших ба агуулга 

ойлгогдохуйц байх; 

- Хөгжмийн хувьд шторкны сэдэв, текстийн 

агуулгад нийцсэн байх; 

 

ДӨРӨВ. Хугацаа  

Видео нэвтрүүлэг хийх ажлыг 2022 оны 9-р сарын 30-ны  өдөр эхэлж, 2022 оны 10-р 

сарын 3- нд дуусган, бүтээгдэхүүнийг нийлүүлнэ.  

 

ТАВ. Гүйцэтгэгчид тавигдах шаардлага 

 Хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааны чиглэл тухайн гүйцэтгэх ажлын чиг үүрэгтэй 

нийцсэн байх; 

 Ижил төстэй видео нэвтрүүлэг, контент бэлтгэж байсан ажлын туршлагатай байх; 

 Видео нэвтрүүлгийг чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэх мэргэшсэн хүний нөөц 

(найруулагч, зураглаач)-тэй байх; 

 Тухайн шаардлагуудыг хангасан талаарх нотлох баримт, баталгааг ирүүлэх. 
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ЗУРГАА. Мэдээ, тайлан 

 Захиалагч болон гүйцэтгэгчийн хооронд байгуулсан гэрээнд заасан хугацаагаар 

ажил эхэлж, гүйцэтгэлийн тайланг хүлээлгэн өгсөнөөр ажил дуусгавар болно. 

 Ажил гүйцэтгэгч ажлын явц, гүйцэтгэлд Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төвийн 

Судалгаа, мэдээлэл, сургалтын албаны дарга байнгын хяналт тавина. 

 Ажил гүйцэтгэгч нь Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төвийн холбогдох 

ажилтнуудтай байнгын холбоотой ажиллана. 

 

ДОЛОО. Мэдээллийн нууцлал ба өмчлөл 

Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төвийн зүгээс өгсөн мэдээ, мэдээллийг 

баталгаажсан албан бичиг зөвшөөрөлгүйгээр гуравдагч этгээдэд шилжүүлэхийг хориглоно. 

Гүйцэтгэх ажлын хүрээнд бэлтгэсэн нэвтрүүлэг нь захиалагч талын өмч байна.  

 

НАЙМ. Холбоо барих 

 

Сонирхсон хуулийн этгээд саналаа доорх хаягаар ирүүлэх боломжтой. 

“Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төв” УТҮГ 

Хан-уул дүүрэг 11-р хороо Зайсангийн гудамж -9  

Утас: 70107645, 70107644 

 

 


