
1. Туул голын эхэнд 100,000 мод тарих төсөл
2. Улаанбаатар хотын агаарын чанарын талаарх олон нийтийн мэдлэг ойлголтыг 

нэмэгдүүлэх төсөл
3. Өмнөговийн биологийн олон янз байдлын гэрэл зураг, дүрс бичлэгийн сан 

байгуулах төсөл
4. Хүүхэд багачуудын сурч амьдрах орчныг сайжруулах төсөл
5. Оюуны өмчийн эрхийн мэдлэг ойлголт хуулийн зохицуулалтыг дэмжих төсөл
6. Ганжуур, Данжуур их хөлгөн судрыг Өмнийн говьд залах төсөл
7. Нийслэл хотын гудамжны тохижилтыг сайжруулах төсөл

Нийгмийн хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр хийгдсэн ажлууд 2011-2014

2013 онд санхүүжилт 
олгосон төслүүд



Төслийн нэр: Туул голын эхэнд 
100,000 мод тарих төсөл 
Төсөл хэрэгжүүлэгч 
байгуулага: Их уст Туул, ТББ
Төслийн 2013 оны санхүүжилт: 
200,000 ам. доллар
Төслийн хугацаа: 2013 - 2016 он 

Өнөөдөр Монгол улсын иргэдийн 
тал хувь нь амьдардаг нийслэл 
хотын иргэдийн ундны усны эх 
үүсвэр нь Туул гол байдаг билээ.
Нийслэлчүүдийн ундны усны эх 
үүсвэр болсон Туул голын урсацыг 
нэмэгдүүлэхийн тулд голын эх 
хавийн урсац бүрэлдэх газар болох 
нийтдээ 2,400 га газрыг хамруулан 
ойжуулах төслийг Оюу Толгой 
компани дэмжин ажиллаж байна. 
Төслийг “Их Уст Туул” төрийн бус 
байгууллага хэрэгжүүлж байна. 

“Их Уст Туул”ТББ нь 2012 оны 5 
дугаар сарын 5-нд хэсэг залуусын 
санаачлагаар удирдах зөвлөлийн 5 
гишүүнтэй Туул голын эхэн хэсгийн 

буюу усны урсац бүрддэг хэсгийн 
хүний гараар сүйтгэгдсэн ойг 
нөхөн сэргээж цаашид Туул голын 
урсгалыг хамгаалж нэмэгдүүлэх 
зорилгоор байгуулагдсан. Туул 
голын эх хавийн 2,400 га газрыг 
хамруулан ойжуулах энэхүү 
төслийг БОНХЯ дэмжиж, харилцан 
ойлголцлын санамж бичиг зурсан 
юм. 

Оюу Толгой компани энэ төслийг 
600 мянган ам.доллараар 
санхүүжүүлэхээр болсон юм. 
Энэ санхүүжилтээр Туул голын 
эх болох Төв аймгийн Эрдэнэ 
суманд ирэх гурван жилийн 
хугацаанд нийт 100,000 мод 
тарина. Төслийн эхний 2013 
оны хувьд 200,000 ам долларын 
санхүүжилтийг хийснээр 35,000 
мод тариад байна. Төслийн хүрээнд 
суулгасан модыг арчилж, хамгаалах 
ажил багтсан байдаг. “Их Уст Туул” 
төрийн бус байгууллага Монголд 
анх удаа бортоготой үрслэгээ 

ашиглаж мод тарьж байгаа бөгөөд 
ургах магадлал нь 85 хувьтай юм. 
Энэ төслийг дэмжиж ажилласнаар 
Оюу Толгой компани байгаль 
орчноо хамгаалах, Монгол 
улсын хувьд нэн чухал, хүн амын 
талаас илүү хувь нь ундаалдаг, 
Улаанбаатар хотын үйлдвэр 
аж ахуйн газруудын усны 
хэрэгцээг хангадаг Туул голын 
усны хангамжийг нэмэгдүүлэхэд 
санхүүгийн томоохон дэмжлэг 
үзүүлж байна. 

Төслийн тухай богино хэмжээний 
дүрс бичлэгийг эндээс үзнэ үү: 
http://ot.mn/mn/node/5255

ТУУЛ ГОЛЫН 
ЭХЭНД 100,000 
МОД ТАРИХ 
ТӨСӨЛ



Төсөл хэрэгжүүлэгч 
байгуулага: МУИС-ийн 
Мэдээллийн технологийн сургууль, 
төслийн санаачлагч, профессор 
С.Лодойсамба
Төслийн санхүүжилт: 
82.3 сая төгрөг
Төслийн хугацаа: 
2013 оны 5 сараас 2014 оны 6 сар

Сүүлийн жилүүдэд Улаанбаатар 
хотын агаарын бохирдол хүн амын 
эрүүл мэнд, байгаль орчны хамгийн 
тулгамсан асуудал болоод байгаа 
билээ. Энэ талаар  олон нийтийн 
ойлголт мэдлэгийг нэмэгдүүлж, 
агаарын бохирдол, түүний бүтэц, 
гарч буй өөрчлөлтийн талаарх 
мэдээллийг цаг тухайд нь нийтэд 
хүргэж байх нь агаарын бохирдлыг 
бууруулах талаар авч буй арга 
хэмжээний үр дүнд нөлөөтэй байдаг.  
МУИС-ийн Мэдээллийн технологийн 
сургуулийн хэрэгжүүлж буй 
“Агаарын тоосонцорын бохирдлын 
PM 2.5-ыг орчин үеийн шинэ 

багажаар хэмжиж, твиттер болон 
фэйсбүүк зэрэг олон нийтийн 
мэдээллийн суваг ашиглан мэдлэг, 
ойлголтыг нэмэгдүүлэх” төслийг 
Оюу Толгой компани ивээн тэтгэсэн.  
Төслийн хүрээнд 2013 оны 5 сараас 
эхлэн твиттер (@UB_Air), фэйсбүүк 
(UBAirQuality) зэрэг олон нийтийн 
мэдээллийн сүлжээгээр агаарын 
чанарын мэдээллийг анх удаа олон 
нийтэд тогтмол хүргэж байна. 

Төсөл хэрэгжснээр орчин үеийн 
хэмжих багаж, төхөөрөмжийн 
тусламжтайгаар Улаанбаатарын 
агаарын бохирдлын хэмжээ, 
түүний шалтгааныг шинжлэх 
ухааны үндэслэлтэй тогтоож, 
ямар арга хэмжээ авбал илүү үр 
дүнтэй байхыг судалгааны үндсэн 
дээр тулгуурлан шийдэхэд дөхөм 
үзүүлэх юм. Мөн бохирдлыг тогтмол 
хэмжсэнээр ямар тохиолдолд 
ихсэж, багасаж байгааг  хүмүүс 
өөрсдөө ажиглаж , түүнийг шийдэх 
арга замуудыг тодорхойлох 

боломжтой. Үүний зэрэгцээ төсөл 
хэрэгжсэнээр Улаанбаатар хотын 
агаарын бохирдлын мэдээллийг 
цаг тухайд нь олон нийтэд хүргэж, 
оюутан залуучууд орчин үеийн 
багаж төхөөрөмж ашиглан мэдлэг, 
чадвараа сайжруулж, судалгааны 
ажил хийх боломж нээгдэж байна. 

УЛААНБААТАР ХОТЫН АГААРЫН 
ЧАНАРЫН ТАЛААРХ ОЛОН 
НИЙТИЙН МЭДЛЭГ, ОЙЛГОЛТЫГ 
НЭМЭГДҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ

Төслийг удирдагч профессор 
С.Лодойсамбын ярилцлагыг эндээс 
үзнэ үү: http://ot.mn/mn/node/4036



Төсөл хэрэгжүүлэгч 
байгуулага: Байгаль, зэрлэг 
амьтан хамгаалах үндэсний 
нийгэмлэг, ТББ
Төслийн санхүүжилт: 38,871,250 
төгрөг
Төслийн хугацаа: 2013 оны 11 
сараас 2014 оны 11 сар

Оюу Толгой компанийн “Тогтвортой 
хөгжлийн зарчим”-ын гол тулгуурын 
нэг нь байгаль орчныг хайрлан 
хамгаалах үзэл байдаг бөгөөд 
уурхайн үйл ажиллагааны улмаас 
байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөл 
үзүүлэхээс зайлсхийх, нөлөөллийг 
багасгах, бууруулан ажиллахыг 
ямагт тэргүүн зорилгоо болгон 
ажилладаг. 

Энэхүү зорилтын хүрээнд байгаль 
орчныг хамгаалах, сурталчилах, 
ногоон засаглалыг хөгжүүлэх, 
ногоон боловсролыг  түгээн 
дэлгэрүүлэхэд хувь нэмэр оруулах 
үүднээс Монгол орны үзэсгэлэнт 

байгаль, амьтан ургамлын ховор 
зүйлүүдийн газар зүйн байршил 
болон шинжлэх ухааны нэршил 
бүхий мэдээллийг багтаасан 
мэргэжлийн өндөр түвшний гэрэл 
зураг болон дүрс бичлэгийн санг 
анх удаа байгуулахад зориулж 
38,871,250 төгрөгийн санхүүжилт 
олголоо. 

Дэлхийн улс үндэстнүүд өөрийн 
орны байгаль, зэрлэг амьтдын зураг 
бичлэгийн сантай байдаг байна. 
Энэ төслийг ‘Байгаль, зэрлэг амьтан 
хамгаалах үндэсний нийгэмлэг” 
Төрийн бус байгууллага хэрэгжүүлж 
байгаа юм. Энэ санхүүжилтээр 
Өмнөговь аймгийн биологийн олон 
янз байдал, түүх  соёлын болон 
байгалийн үзэсгэлэнт газруудын 
кино болон гэрэл зургийн санг 2014 
онд багтаан байгуулна.

Төслийн багийнхан 2014 онд 
Өмнөговь аймгийн Хэрмэн цав, 
Говь гурван сайхан, Хонгорын элс, 

Галбын говь, Борзонгийн говь, 
Говийн бага дархан газрын “Б” хэсэг, 
Хилийн район, Наран даац, Чоно 
шургуул, Хүрмэний говь, Баяндаац 
зэрэг газруудаар аялж, Өмнөговь 
орчимд бүртгэгдсэн хөхтөн 
амьтан, шувууд, хэвлээр явагчид, 
ургамал, шавьжийн амьдралын 
хэлбэрийг дүрс бичлэг, гэрэл 
зургаар баримтжуулан авах бөгөөд 
ялангуяа  хулан, хар сүүлт зэрэг 
зөвхөн өмнөд говийн бүсэд байдаг 
амьтдыг хамруулах юм. 

Төслийн шууд үр дүнд Өмнөговь 
аймгийн байгаль орчин, биологийн 
олон янз байдлын зураг, дүрс 
бичлэгийн сан бүрдэж, найман 
удаагийн телевизийн цуврал 
нэвтрүүлэг болон хүүхэд залууст 
зориулсан богино хэмжээний 
баримтат кино хийгдэж, ном 
товхимол хэвлэгдэн гарах юм. 

ӨМНӨГОВИЙН БИОЛОГИЙН 
ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫН ГЭРЭЛ 
ЗУРАГ, ДҮРС БИЧЛЭГИЙН САН 
БАЙГУУЛАХ ТӨСӨЛ



Төсөл хэрэгжүүлэгч 
байгуулага: 
Улаанбаатар Ротари клуб ТББ, 
Төслийн санхүүжилт: 
80 сая төгрөг
Төслийн хугацаа: 
2013 оны 5-12 сар  

Оюу Толгой компани нийгмийн 
анхаарал халамж шаардлагатай 
бүлгийнхэнд тусламж дэмжлэгийн 
гараа байнга сунгаж ирсэн билээ. 
Энэ нь Оюу Толгой компани Монгол 
улсын аз жаргалант ирээдүй 
болсон хүүхэд, багачуудыг дэмжиж 
байдгийн илрэл юм.

 2013 оны хувьд компани нийгмийн 
хөрөнгө оруулалтынхаа хүрээнд 
Монгол улсын Хүүхэд гэр бүл 
хөгжлийн “Өнөр бүл” төв болон 
Баянзүрх дүүргийн Амгалан 
цогцолбор дунд сургуулийн хүүхэд 
багачуудын ая тухтай амьдрах, 
сурч боловсроход хувь нэмрээ 

оруулж 80 сая төгрөг хандивласан 
юм. Энэхүү төслийг Улаанбаатар 
Ротари клуб хэрэгжүүлж ажилласан 
болно. Улаанбаатар Ротари клуб 
нь Улаанбаатар хотын захын гэр 
хорооллын орчинд байрладаг дунд 
сургуулийн байрны ариун цэврийн 
өрөөний хүртээмж, тохижилтийг 
сайжруулах төслийг 2005 оноос 
эхлэн хэрэгжүүлж байгаа билээ. 

Тус санхүүжилтээр Өнөр бүл төвийн 
болон Амгалан дунд сургуулийн 
цогцолборын ариун цэврийн өрөөг 
бүхэлд нь шинэчлэн тохижуулж, 
ашиглалтад хүлээлгэн өглөө. 

Төслийн үр дүнд Өнөр бүл төвд 
сурч амьдарч буй бүтэн өнчин 
болон асрамж хамгаалал 
шаардлагатай 2-18 насны 190 гаруй 
хүүхэд, Амгалан цогцолбор дунд 
сургуулийн 2400 сурагч хүүхдүүд, 
190 багш ажилчид цэвэр тохилог 
ариун цэврийн өрөөг хэрэглэх 

боломжтой боллоо. Ингэснээр ариун 
цэврийн шаардлага хангаагүй 
бохир орчноос үүдэлтэй халдварт 
болон бусад өвчнөөс сэргийлэх нэг 
нөхцөл хангагдаж буй хэрэг юм.

ХҮҮХЭД 
БАГАЧУУДЫН СУРЧ 
АМЬДРАХ ОРЧНЫГ 
САЙЖРУУЛАХ ТӨСӨЛ

Төслийн тухай хэвлэлийн мэдээг 
эндээс үзнэ үү: 
http://ot.mn/mn/media/press-release/161213



Төсөл хэрэгжүүлэгч 
байгуулага: 
Монголын Урлагийн зөвлөл, ТББ
Төслийн санхүүжилт: 
15 сая төгрөг
Төслийн хугацаа: 
2013 оны 1-4 сар

Монгол улсад оюуны өмчийг 
хамгаалах, зөв зохистой ашиглах, 
хууль эрх зүйн мэдлэгийг 
дээшлүүлэх хэрэгцээ жилээс 
жилд өсөж байна. Энэ асуудлыг 
шийдвэрлэхэд хувь нэмэр оруулах 
үүднээс Монголын уран бүтээлчид, 
урлаг соёлын бизнес эрхлэгчдийн 
оюуны өмчийн мэдлэг ойлголтыг 
нэмэгдүүлэх, хууль эрх зүйн 
зохицуулалтыг сайжруулахад дөхөм 
болгох, тэдний хамтын ажиллагааг 
нэмэгдүүлэх зорилготой “Монголын 
бүтээлч салбар ба зохиогчийн эрх” 
Оюуны өмчийн сургалтын төслийг 
дэмжиж ажиллаа. 

Энэ төслийн сургалтыг 2013 оны 4-р 
сарын 23-24 ны өдрүүдэд Монголын 
Урлагийн зөвлөл санаачлан Оюуны 
өмчийн газар, Соёл, спорт, аялал 
жуулчлалын яамтай хамтран зохион 
байгуулсан юм. 

Сургалтанд олон улсын оюуны 
өмч тэр дундаа кино, номын сан 
хийгээд дүрслэх урлагийн чиглэлээр 
мэргэшсэн АНУ-ын Нью Йоркын 
Колумбын их сургуулийн хуулийн 
профессор Кенит Күрүс болон 
Монголын оюуны өмчийн чиглэлээр 
мэргэшсэн мэргэжилтнүүд удирдан 
явуулсан. 
“Монголын Бүтээлч Салбар ба 
Зохиогчийн Эрх” Оюуны өмчийн 
сургалт, семинарын хүрээнд 
нийт “Зохиолч, Хэвлэн Нийтлэгч 
ба Зохиогчийн Эрх”, Кино 
“Дэлгэцийн Бүтээл ба Зохиогчийн 
Эрх”, “Хөгжмийн Бүтээл ба 
Зохиогчийн Эрх” болон “Дүрслэх 
Урлаг ба Зохиогчийн Эрх” зэрэг 

дөрвөн салбар сургалт зохион 
байгуулагдсан юм. 

Төслийн үр дүнд кино, хөгжим, 
дүрслэх урлаг болон номын 
сангийн чиглэлээр ажилладаг 
уран бүтээлчид болон өөрийн үйл 
ажиллагаанд эдгээр салбарын 
агуулгыг ашигладаг бизнес 
эрхлэгчид, хуульчид зэрэг 250 
гаруй уран бүтээлчид өөрсдийн 
оюуны өмчийн мэдлэг ойлголтоо 
нэмэгдүүлж, тулгамдсан 
асуудлаа шийдвэрлэх арга замаа 
хэлэлцсэнээс гадна, оюуны өмчийн 
гэрээний загвар боловсруулж, 
сургалтын гарын авлагыг олон 
нийтэд хүртээх зорилгоор Урлагийн 
зөвлөлийн интернэт хуудаст 
байршууллаа.

ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ЭРХИЙН 
МЭДЛЭГ ОЙЛГОЛТ ХУУЛИЙН 
ЗОХИЦУУЛАЛТЫГ ДЭМЖИХ 
ТӨСӨЛ



Төсөл хэрэгжүүлэгч 
байгуулага: Цогт цагийн хүрдэн, 
ТББ
Төслийн санхүүжилт: 86,8 сая 
төгрөг
Төслийн хугацаа: 2013-2017

Оюу Толгой компани уул уурхайн 
үйлдвэрлэлээ явуулахын зэрэгцээ 
орон нутгийн нийгэм эдийн засгийн 
хөгжилд бодитой хувь нэмэр 
оруулах томоохон хөтөлбөрүүд 
хэрэгжүүлж байна. Үүний нэг 
нь орон нутгийн соёлын өвийг 
хамгаалах, дэмжих явдал байдаг. 

Үүнтэй холбоотойгоор Цогт цагийн 
хүрдэн, төрийн бус байгууллагын 
хэрэгжүүлж буй Ганжуур, Данжуур 
их хөлгөн судрыг орчин цагийн 
монгол хэлнээ буулгах төслийг 
дэмжиж, Ганжуур, Данжуур хөлгөн 
судрын эхний 60 ботийг Өмнөговь 
аймгийн төв номын сан, Маанийн 
хийд, Ханбогд сумын  Улаан 
сахиусны Бадамдэмчогнайн хийд, 

Ханбогд сумын номын санд залах 
төслийг дэмжлээ.

Уг ажиллагаа 2013 оны 9 сарын 26, 
27-нд болсон юм. Ганжуур, Данжуур 
хөлгөн судар нь нийтдээ 400 гаруй 
боть ном байдаг бөгөөд бусад 
ботиудыг орчуулагдаад хэвлэгдсний 
дараа дээрх газруудад хүргэж 
байх юм.  Монгол түмний бахархал 
болж, ЮНЕСКО дэлхийн биет бус 
соёлын өвөөр бүртгэсэн, дорно 
дахины шинжлэх ухааны өв санг 
багтаасан их нэвтэрхий толь болох 
Ганжуур, Данжуурыг залан авчирч 
байгаа нь өмнийн говийн хүн ард, 
ирээдүй хойч үеийнхэнд оруулж 
байгаа оюуны томоохон хөрөнгө 
оруулалт юм. Их хөлгөн судар 
Ганжуур Данжуурыг кирилл бичигт 
буулгаснаар удаан хугацаанд 
хадгалах, үр хойчдоо үлдээх, 
сургаалт номлолыг үнэн бодитоор 
судалж, танин мэдэх, судалгааны 
эргэлтэнд оруулах, Монгол хүний 
эх орны бахархал, оюун ухааны ай 

сав, байгаль орчноо хамгаалах 
үзэл бодлыг төлөвшүүлэхэд үнэтэй 
хувь нэмэр оруулах учраас энэхүү 
ажлыг Оюу Толгой компани зохион 
байгуулж, ивээн тэтгэсэн билээ. 
 

 

ГАНЖУУР, ДАНЖУУР ИХ ХӨЛГӨН 
СУДРЫГ ӨМНИЙН ГОВЬД ЗАЛАХ 
ТӨСӨЛ

Төслийн тухай хэвлэлийн мэдээг 
эндээс үзнэ үү: 
http://ot.mn/mn/media/press-release/260913



Төсөл хэрэгжүүлэгч 
байгуулага: 
Монголын Хотуудын холбоо, ТББ
Төслийн санхүүжилт: 
400,000 ам доллар
Төслийн хугацаа: 
2013 оны 4-11 сар

2013 оны 4 дүгээр сард 
Улаанбаатар хотын Захиргааны 
санаачилсан нийслэл хотод нэн 
шаардлагатай нийгмийн хөрөнгө 
оруулалтын эх үүсвэрийг хувийн 
хэвшил болон бусад эх үүсвэрээр 

шийдвэрлэх “Хөгжлийн төлөөх 
түншлэл” хамтын ажиллагааны 
санамж бичигт Оюу Толгой компани 
гарын үсэг зурсан юм. 

Энэ санамж бичгийн дагуу Оюу 
Толгой компанид нийслэлийн 
бага тойруу орчмын гудамжийг 
шинэчлэх, тохижуулах саналыг 
Улаанбаатар хотын захиргаа 
тавьсныг талархалтай хүлээн авч 
400,000 ам. долларын санхүүжилт 
хийлээ. Энэхүү санхүүжилт, 
дэмжлэгээр Боловсролын их 

сургуулийн уулзвараас Спортын 
төв ордны баруун хойд уулзвар 
хүртэлх 3000 ам дөрвөлжин 
талбайтай оюутны гудамжийг 
дэвшилтэт технологи ашиглан, 
байгаль орчин ээлтэй шийдлээр 
иж бүрэн тохижуулсан юм. Уг 
гудамжинд орчин үеийн хотын 
идэрхийлэл болсон ЛЭД гэрэлтүүлэг, 
явган хүний зам, амарч тухлах 
сандал, хогийн сав, үнэ төлбөргүй 
утасгүй интернэтийн сүлжээ 
суурилуулсан. Энэ төслийн үр 
дүнд оюутан залуусын сурч 
боловсрох, амарч тухлах тухтай 
орчин бүрдүүлж, нийслэл хотын 
төв гудамжны тохижилт өнгө 
үзэмжийг сайжруулсан томоохон 
бүтээн байгуулалт болсон юм. 
Энэхүү төслийг хэрэгжүүлэх 
ажлыг Монголын хотуудын холбоо 
гүйцэтгэсэн.

НИЙСЛЭЛ ХОТЫН 
ГУДАМЖНЫ 
ТОХИЖИЛТЫГ 
САЙЖРУУЛАХ ТӨСӨЛ

Төслийн хэвлэлийн мэдээг эндэс 
үзнэ үү: 
http://ot.mn/mn/media/press-release/161013


