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“УЛААНБААТАР ХОТЫН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦИЙН ТОГТВОРТОЙ ХЭРЭГЛЭЭГ ХАНГАХ 

3R (REDUCE, REUSE, RECYCLE) ДАДАЛ БУЮУ 3R4UB” ТӨCЛИЙГ ТӨРИЙН 

БАЙГУУЛЛАГУУДАД ТАНИЛЦУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ 

АЖЛЫН ДААЛГАВАР 

 

Төслийн нэр: “Улаанбаатар хотын байгалийн нөөцийн тогтвортой хэрэглээг 

хангах 3R (reduce, reuse, recycle) дадал буюу 3R4UB” төcөл 

Лавлах дугаар: 5.7.1, 5.7.2 

Хугацаа: 2022 оны 09-р сарын 30 -2022 оны 10-р сарын 05 

 

Төсөв: 19,269,720 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 хотод 3R зарчмыг хэрэгжүүлэх замаар 

байгалийн нөөцийг тогтвортой ашиглах (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 

 Төслийн үйл ажиллагааны дэлгэрэнгүй мэдээллийг Орон нутгийн захиргааны 

байгууллага, БОАЖЯ, Засгийн газрын байгаль орчны агентлаг, Их сургууль, Ерөнхий 

боловсролын сургуулиуд , Судалгааны байгууллага, Хог хаягдлын салбарын Жижиг дунд 

үйлвэрлэгчид болон Төрийн бус байгууллагуудад хүргэх зорилготой.  

ГУРАВ. Ажлын хэмжээ, тавигдах шаардлага 

“3R4UB” төcлийг төрийн байгууллагуудад танилцуулах арга хэмжээний зохион байгуулах 

ажлын даалгавар дараах нэр бүхий  4 багцаас бүрдэнэ  Үүнд:  

Багц-1. Арга хэмжээг зохион байгуулах хурлын танхим, цайны завсарлага 

Багц-2. Хэвлэх үйлчилгээ 

Багц-3. Синхрон төхөөрөмж, орчуулгын үйлчилгээ 

Багц-4. Хэвлэл мэдээлэл, сурталчилгаа, арга хэмжээ хөтлөлтийн үйлчилгээ 

.  

Сонирхогч хуулийн этгээд нэг буюу хэд хэдэн эсхүл бүх багцад саналаа ирүүлэх 

боломжтой.  
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3.1 БАГЦ-1 Зохион байгуулах заал, цайны завсарлага 

3.1.1 Арга хэмжээ зохион байгуулах заал, цайны завсарлагын үйлчилгээнд тавигдах 

шаардлага: 

Үйлчилгээний нэр 
Тоо 

хэмжээ 

Хэмжих 

нэгж 

Тавигдах шаардлага/Чанарын 

үзүүлэлт 

Хурлын заал танхим  
1 

 

 

Ширхэг 

Ширээ сандалтай, 70-аас дээш 

хүний багтаамжтай, хурлын техник 

тоног төхөөрөмж (микрофон, өсгөгч, 

дэлгэц, проектор, Wi-Fi интернет,)-

тэй байх; 

Хурлын үргэлжлэх хугацаа 3 
 

Цаг 
3 цаг 

Үдийн цайны завсарлага  70 Ширхэг 

70 хүнд хүртээмжтэй цайны 

завсарлагыг бэлтгэх (  Цай, кофе, 

цэвэр ус, 2 төрлийн сендвич, 

хөнгөн зууш, дэссэрт гэх мэт 

багтсан байх) 

Ариутгал 

халдваргүйжүүлэлт 

 

- 

 

Агааржуулалтын системтэй, 

ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг 

баримталсан байх 

 

3.1.2 Зохион байгуулах хугацаа  

Арга хэмжээ зохион байгуулагдах өдөр: 2022 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдөр 

 

3.1.3 Гүйцэтгэгч дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд: 

 Хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааны чиглэл гүйцэтгэх ажлын чиглэлтэй нийцсэн 

байх; 

 Ажлыг гүйцэтгэх үнийн санал, төсвийн ерөнхий задаргаа оролцож буй багцад 

нийцүүлэх; 

 Тухай шаардлагуудыг хангасан талаар нотлох баримт, баталгааг ирүүлэх. 

 

3.2 БАГЦ-2 Хэвлэх бүтээгдэхүүн 

3.2.1 Хэвлэх үйлчилгээнд тавигдах ерөнхий шаардлага 

Хэвлэх 

бүтээгдэхүүн 

Тоо 

хэмжээ 

Хэмжих 

нэгж 

Тавигдах 

шаардлага/Чанарын 

үзүүлэлт 

Тайлбар 

Баннер   1  

 

 

Ширхэг 

Хэмжээ: 3х6 м 

Өнгө: Өнгөний нягтралтай 

байх; 

Материал: 0.2А стандарттай 

хулдаас  

Эх бэлтгэл 

хийх 
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Танилцуулга 

стенд /хөлтэй/  
4 Ширхэг 

Хэмжээ: 180х80 см 

Материал: Слайд  
Эх бэлтгэл 

хийх 

Төслийн үндсэн 

лого 3D 
1  

 

Багц 

Хэмжээ: Өндөр-80 см 

Өргөн-30см-аас доошгүй 

Зузаан-20 см-аас доошгүй 

байх; 

Хийцлэл: Логоны хийцлэл 

суурьтай байх ба сууринаасаа 

салдаг байх, 

Өнгө: Өнгөний код- PANTONE 

P 126-6C, 76-100 M-0 Y-31 K-36 

R-19 G-136 B-138 

#13888A 

Материал: 3R4UB төслийн 

логог зориулалтын өндөр нягт 

бүхий EPS хөөсөнцөрөөр хийх 

Эх бэлтгэл 

хийх 

Бичиг хэргийн иж 

бүрдэл 
70  Ширхэг 

Дахин боловсруулсан цаасаар 

хийсэн бүтээгдэхүүнүүд болох 

цаасан уут-B5 хэмжээтэй 

дэвтэр-А5 хэмжээтэй 

бичгийн сет 

Эх бэлтгэл 

хийх 

 

3.2.2 Хугацаа  

Арга хэмжээний бэлтгэл ажлыг 2022 оны 9 дүгээр сарын 30-ны өдөр эхэлж, 2022 оны  

10 сарын 2-нд дуусгана. 

3.2.3 Гүйцэтгэгч дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд: 

 Хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааны чиглэл гүйцэтгэх ажлын чиглэлтэй нийцсэн 

байх; 

 Ажлыг гүйцэтгэх үнийн санал, төсвийн ерөнхий задаргаа оролцож буй багцад 

нийцүүлэх; 

 Тухай шаардлагуудыг хангасан талаар нотлох баримт, баталгааг ирүүлэх. 

 

3.3 БАГЦ-3 Синхрон орчуулгын иж бүрдэл, орчуулгын үйлчилгээ 

3.3.1 Синхрон төхөөрөмж болон орчуулгын үйлчилгээнд тавигдах шаардлага 

Үйлчилгээний нэр Тоо хэмжээ 
Тавигдах шаардлага/Чанарын 

үзүүлэлт 

Синхроны тоног төхөөрөмж 
40 ширхэг 

чихэвчтэй 

 

Орчуулгын үргэлжлэх цаг  3 цаг 
-  

Орчуулгын хэл 3 цаг 

- Англи-Монгол, Монгол-Англи 

хэлээр синрхон орчуулгыг хийх 

мэргэшсэн орчуулагч байх; 
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3.3.2 Хугацаа  

Арга хэмжээ зохион байгуулагдах өдөр: 2022 оны 10 дүгээр сарын 05-ны өдөр 

 

3.3.3 Гүйцэтгэгч дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд: 

 Хурлын үеэр синхрон орчуулгын тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг хангах;  

 Хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааны чиглэл гүйцэтгэх ажлын чиглэлтэй нийцсэн 

байх; 

 Ажлыг гүйцэтгэх үнийн санал, төсвийн ерөнхий задаргаа оролцож буй багцад 

нийцүүлэх; 

 Тухай шаардлагуудыг хангасан талаар нотлох баримт, баталгааг ирүүлэх. 

 

3.4 БАГЦ-4 Хэвлэл мэдээлэл, хөтлөгч 

3.4.1 Хэвлэл мэдээлэл, хөтлөгчийн ажлын даалгаврын задаргаа 

Үйлчилгээний нэр 
Тоо 

хэмжээ 
Тавигдах шаардлага/Чанарын үзүүлэлт 

Хөтлөгч 1 
- 3 цагийн уулзалт арга хэмжээг хөтлөн явуулах 

туршлагатай байх; 

Морин хууртай ардын 

дууны мэндчилгээ 

үзүүлбэр 

1 

- Монгол ардын уламжлалт өв соёлыг илтгэсэн 

үзүүлбэр байх; 

- Үзүүлбэрийн хугацаа 5 минутаас доошгүй байх; 

 

Видео бичлэг 1 

- Уулзалт арга хэмжээ үргэлжлэх хугацааны  бүтэн 

бичлэгийг  хийх; 

- Видео бичлэгийг техник тоног төхөөрөмж ашиглан 

чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэх; 

Фото зураг авалт  - - Чанарын шаардлага хангасан зургууд байх;  

Телевизийн мэдээ 2 
- Өргөн нэвтрүүлгийн 2-оос доошгүй телевизийн 

мэдээний цагаар түгээх;  

Мэдээний сайтын  

мэдээ 
1 

- Хандалтаараа эхний 10-т багтдаг 1 сайтын  

онцлох хэсэгт 24 цаг байршуулах  

 

3.4.2 Хугацаа  

Арга хэмжээ зохион байгуулагдах өдөр: 2022 оны 10 дүгээр сарын 05-ны өдөр 

3.4.3 Гүйцэтгэгч дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд: 

 Хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааны чиглэл гүйцэтгэх ажлын чиглэлтэй нийцсэн 

байх; 

 Ажлыг гүйцэтгэх үнийн санал, төсвийн ерөнхий задаргаа оролцож буй багцад 

нийцүүлэх; 

 Ижил төстэй үйл ажиллагааг гүйцэтгэж байсан туршлагатай байх; 

 Тухай шаардлагуудыг хангасан талаар нотлох баримт, баталгааг ирүүлэх. 
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ДӨРӨВ. Мэдээ, тайлан 

 Захиалагч болон гүйцэтгэгчийн хооронд байгуулсан гэрээнд заасан хугацаагаар 

ажил эхэлж, гүйцэтгэлийн тайланг хүлээлгэн өгч ажил гүйцэтгэсэн акт гүйцэтгэж 

өгснөөр ажил дуусгавар болно. 

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

Судалгаа, мэдээлэл, сургалтын албаны дарга буюу 3R4UB Төслийн менежер 

байнгын хяналт тавина. 

 Ажил гүйцэтгэгч нь Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төвийн 3R4UB Төслийн 

багийн холбогдох ажилтнуудтай байнгын холбоотой ажиллана. 

 

ТАВ. 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 боловсруулсан эх бэлтгэл, зурагт хуудас зэрэг нь захиалагч 

талын өмч байна.  

ЗУРГАА. Холбоо барих 

Сонирхсон этгээд үнийн санал болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар ирүүлнэ үү.  

“Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төв” УТҮГ 

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

Утас: 70107645, 70107644 

 

 


