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“УЛААНБААТАР ХОТЫН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦИЙН ТОГТВОРТОЙ ХЭРЭГЛЭЭГ ХАНГАХ 

3R (REDUCE, REUSE, RECYCLE) ДАДАЛ БУЮУ 3R4UB” ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД ЗОХИОН 

БАЙГУУЛЖ БУЙ “ХАКАТОН” УРАЛДААН БОЛОН ТӨСЛИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙГ 

ОЛОН НИЙТИЙН СҮЛЖЭЭГЭЭР ТҮГЭЭХ  

АЖЛЫН ДААЛГАВАР 

 

Төслийн нэр: SWITCH-ASIA ба Төв Аsia II Тогтвортой хэрэглээ ба 

үйлдвэрлэлийг дэмжих нь “Улаанбаатар хотын байгалийн 

нөөцийн тогтвортой хэрэглээг хангах 3R (Reduce, reuse, 

recycle) дадал буюу 3R4UB” 

Лавлах дугаар: 5.8.4 

Хугацаа: 2022 оны 11 сарын 14-с 2023 оны 03 сарын 01 

 Төсөв:                              3,211,620 төгрөг  

 

НЭГ. Ерөнхий зүйл 

Европын холбооноос санхүүжүүлж буй SWITCH-ASIA ба Төв Аsia II Тогтвортой 

хэрэглээ ба үйлдвэрлэлийг дэмжих нь “Улаанбаатар хотын байгалийн нөөцийн тогтвортой 

хэрэглээг хангах 3R (Reduce, reuse, recycle) дадал буюу 3R4UB” төслийг Итали Улсын 

Үндэсний судалгааны зөвлөл болон хог хаягдлын менежментийг хэрэгжүүлдэг “Металиа 

сервизи” компани, Улаанбаатар хотын Захирагчийн алба, Цэнгэг усны нөөц, байгаль 

хамгаалах төв зэрэг байгууллагууд хамтран хэрэгжүүлж байна.  

Монгол Улсын хэмжээнд үндэсний Хог хаягдлын сургагч багш нараар дамжуулан 

ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид, иргэд олон нийтийн хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр 

бууруулах, дахин ашиглах, ангилан ялгах болон эрүүл мэндээ хамгаалах, амьдралын зөв 

дадал хэвшилтэй болгоход мэдээлэл сурталчилгааны бүтээгдэхүүний хэрэгцээ шаардлага 

тулгараад байна.  

ХОЁР. Ажлын зорилго 

Төслийн хүрээнд зохион байгуулагдахаар төлөвлөгдөж буй Хакатон уралдаанд 

оюутан залуусыг татан оролцуулах, уралдааны талаархи мэдээ мэдээллийг зорилтот 

бүлэгт хүргэх олон нийтийн сүлжээний сурталчилгаа болон төслийн хүрээнд хийгдэж буй  

сургалт, төслийн ерөнхий мэдээллийг нийтэд түгээх олон нийтийн сүлжээний 

идэвхижүүлэлтийн ажлыг хийх зорилготой.  

 

ГУРАВ. Хийж гүйцэтгэх ажил 

 

д/д Сэдэв  Хэлбэр  Түгээлт     Хүрэх үр дүн  

1 Хакатон 
уралдааны 
бүртгэл  

Зураг бүхий пост  
Постер бүхий мэдээ  
Лайв дамжуулалт   

Албан ёсны 
фейсбүүк пэйж 
хуудас болон 
бусад пэйж 
хуудас, хэвлэл 
мэдээллийн 
хэрэгсэл  

Зорилтот 
бүлэгт хүрч, 
уралдааны 
бүртгэлийн тоо 
70 ба түүнээс 
дээш  

2 Хакатон 
уралдааны 
нээлт, хаалт  

Зураг бүхий пост  
Постер бүхий мэдээ  
Лайв дамжуулалт   

 Албан ёсны 
фейсбүүк пэйж 
хуудас болон 
бусад пэйж 
хуудас, хэвлэл 

Мэдээллийг 
зорилтот 
бүлэгт хүргэх 
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мэдээллийн 
хэрэгсэл 

3 Хакатон 
уралдааны 
оролцогч 
багуудийн 
танилцуулга  

Зураг бүхий пост  
Постер бүхий мэдээ  
Лайв дамжуулалт   

Албан ёсны 
фейсбүүк пэйж 
хуудас болон 
бусад пэйж 
хуудас, хэвлэл 
мэдээллийн 
хэрэгсэл 

 Мэдээллийг 
зорилтот 
бүлэгт хүргэх 

4 3R4UB төслийг 
таниулах  

Зураг бүхий пост  
Постер бүхий мэдээ  
Лайв дамжуулалт   
Нийтлэл  
Ярилцлага  
 

Албан ёсны 
фейсбүүк пэйж 
хуудас болон 
бусад пэйж 
хуудас, хэвлэл 
мэдээллийн 
хэрэгсэл 

Мэдээллийг 
зорилтот 
бүлэгт хүргэх 

5 “Хог хаягдлын 
тогтвортой 
менежмент” 
сургалтын үр 
дүнгийн 
мэдээлэл  

Зураг бүхий пост  
Постер бүхий мэдээ  
Лайв дамжуулалт   
Нийтлэл  
Ярилцлага  
 

Албан ёсны 
фейсбүүк пэйж 
хуудас болон 
бусад пэйж 
хуудас, хэвлэл 
мэдээллийн 
хэрэгсэл 

Мэдээллийг 
зорилтот 
бүлэгт хүргэх 

6 Фейсбүүк бүүст  Захиалагчаас өгсөн 
төлөвлөгөөний дагуу  

Албан ёсны 
фейсбүүк пэйж 
хуудас болон 
бусад пэйж 
хуудас, хэвлэл 
мэдээллийн 
хэрэгсэл 

Мэдээллийг 
зорилтот 
бүлэгт хүргэх  

 

ДӨРӨВ. Гүйцэтгэгчид тавигдах шаардлага болон бүрдүүлэх бичиг баримт  

 

 Гүйцэтгэгчийн  үйл ажиллагааны чиглэл гүйцэтгэх ажлын чиглэлтэй нийцсэн байх 

 Ажлыг гүйцэтгэх үнийн санал, төсвийн задаргаа 

 Ажлыг гүйцэтгэх компанийн танилцуулга  

 

ТАВ. 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, гүйцэтгэлийг тухай бүр тайлагнан ажиллах бөгөөд ажил 

гүйцэтгэгчийн ажлын гүйцэтгэлийн явц, үйл ажиллагаанд Цэнгэг усны нөөц, байгаль 

хамгаалах төвийн Судалгаа, мэдээлэл, сургалтын албаны дарга болон 3R4UB 

төслийн менежер байнгын хяналт тавина. 

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

багийн холбогдох ажилтнуудтай байнгын холбоотой ажиллана. 

 

Зургаа. Холбоо барих 

Саналаа дараах хаягаар ирүүлнэ:  

      “Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төв” УТҮГ 
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       Хан-Уул дүүрэг 11-р хороо Зайсангийн гудамж -9  

       Утас: 70107644 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


