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Ханбогд суманд “Галба” цэцэрлэгт хүрээлэн байгууллаа.
“Хөх тэнгэрийн говийн хүүхдүүд” клубыг ивээн тэтгэв.
Үндэсний роботын “Робокон 2014” тэмцээний ерөнхий ивээн тэтгэгч болов.
“Хөгжиж буй эдийн засаг дахь төслийн удирдлага” хурлын ерөнхий ивээн
тэтгэгчээр ажиллалаа.
5. Дахивар хог хаягдлаар бүтээсэн орчин үеийн баримлын төслийг ивээн тэтгэв.

Нийгмийн хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр хийгдсэн ажлууд
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Ханбогд сумын “Галба” цэцэрлэгт
хүрээлэнг байгууллаа
Хэрэгжүүлэгч байгууллага: “Оюу толгой” ХХК
Хугацаа: 2014 оны 4-8 сар
Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум 2014 онд түүхт
90 жилийнхээ ойн баярыг ёслол төгөлдөр
тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Энэ үеэр Рио Тинто
компанийн санхүүжилтээр тус сумын төвд
барьсан “Галба” цэцэрлэгт хүрээлэнгийн
нээлт болсон юм. Таван га талбай бүхий тус
цэцэрлэгт хүрээлэн усан оргилуур, ногоон
бүс, 300 машины зогсоол, ариун цэврийн
байгууламж, гэрэлтүүлэг бүхий олон нийтийн
тав тухыг хангасан цогцолбор юм. Цэцэрлэгт

хүрээлэнг Ханбогд сумын түүхэн нэршлээр
“Галба” хэмээн хүндэтгэн нэрлэсэн байна.
Хүрээлэнгийн нээлтийн үеэр Ханбогд сумын
Засаг дарга Т.Буян-Өлзий хэлэхдээ “Ханбогдчууд
бид 90 жилийнхээ ойн баярыг угтсан томоохон
90 бүтээлч ажлын нэг болох “Галба” цэцэрлэгт
хүрээлэнгээ нээж хүүхэд, багачууд, зон олныхоо
чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх
боломжийг бүрдүүлж чадлаа” гэлээ.

“Хөх тэнгэрийн говийн хүүхдүүд”
клубыг ивээн тэтгэв
Хэрэгжүүлэгч байгууллага: “Хөх тэнгэрийн говийн хүүхдүүд” клуб
Санхүүжилт: 5.6 сая төгрөг
Хугацаа: 2014 оны 8-9 дүгээр сар
“Оюу толгой” компани Говийн хүүхэд
багачуудын техник сэтгэлгээг хөгжүүлэхэд
хувь нэмэр оруулах зорилгоор Өмнөговь
аймгийн Даланзадгад сумын “Хөх тэнгэрийн
говийн хүүхдүүд” техник загварын клуб ТББын хүсэлтийг үндэслэн 5.6 сая төгрөгийн
санхүүгийн дэмжлэг үзүүллээ. Тус клубынхэн
уг санхүүжилтээр үйл ажиллагаандаа
шаардлагатай багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж
худалдан авчээ. Тэдний хувьд төрөл бүрийн

техник загварын бүтээлүүд хийж, уралдаан
тэмцээнд оролцож, амжилт гаргаж ирсэн хамт
олон юм. Энэ клуб одоогоор 80 гишүүнтэй
бөгөөд Даланзадгад сумын 1-р сургууль дээр
ажилладаг.
Тус сургуулийн дөрвөн үндсэн зорилгын нэг нь
энэхүү техник загварын клубын үйл ажиллагааг
дэмжин өргөжүүлж, хүүхдүүдийн техник
сэтгэлгээг хөгжүүлэх явдал юм.

Үндэсний роботын “Робокон 2014”
тэмцээний ерөнхий ивээн тэтгэгч болов
Хэрэгжүүлэгч байгууллага: Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз
Санхүүжилт: 35 сая төгрөг
Хугацаа: 2014 оны 4-10 дугаар сар
“Оюу толгой” компани Монголын залуу үеийнхний
дунд хүний хөгжлийн гол хөдөлгөгч хүч болсон
мэдлэг боловсрол, бүтээлч сэтгэлгээ, ур чадварт
суралцах явдлыг хөхиүлэн дэмжих үүднээс 2014
оны 4 дүгээр сарын 18-ны өдөр Улаанбаатар хотод
зохион байгуулсан үндэсний роботын “Робокон
2014” тэмцээний ерөнхий ивээн тэтгэгчээр
оролцож, 35 сая төгрөгөөр санхүүжүүллээ. Энэ
тэмцээн нь Монголын залуу үеийнхний дунд
инженер, техникийн мэдлэг, шинэ санаачилгыг
дэмжих зорилготой явагддаг бөгөөд залуу

үеийнхний хүсэн хүлээдэг, оюутан залуус шинэ
санаа, техник сэтгэлгээ, ур ухаанаа уралдуулдаг
оюун ухааны өрсөлдөөний талбар юм.
Өнгөрсөн жилийн тэмцээнд их, дээд сургуулиудыг
төлөөлсөн 13 баг өрсөлдөж, ШУТИС-ийн “Телеком
Монголиа” баг түрүүлж, Энэтхэг улсад зохион
байгуулсан Ази Номхон далайн бүсийн тэмцээнд
оролцжээ. Тэмцээнийг МҮОНТ жил бүр уламжлал
болгон зохион байгуулж байна.

“Хөгжиж буй эдийн засаг дахь төслийн
удирдлага” хурлын ерөнхий ивээн тэтгэгчээр
ажиллалаа
Хэрэгжүүлэгч байгууллага: Төслийн удирдлагын институтийн Монгол дахь салбар
Санхүүжилт: 18 сая төгрөг
Хугацаа: 2014 оны 10 дугаар сар
“Оюу толгой” компани Монгол улсын эдийн
засгийг хөгжүүлэхэд чадварлаг менежерүүдийн
үүрэг ихээхэн чухал болохыг онцлон, 2014 оны 10
дугаар сарын 3-4-ний өдөр Улаанбаатар хотод
болсон “Хөгжиж буй эдийн засаг дахь төслийн
удирдлага” хурлыг 18 сая төгрөгөөр ивээн
тэтгэлээ.

Энэ хурал нийгэм, эдийн засгийн салбар бүрт
үр дүнтэй төслийн удирдлагыг нэвтрүүлэх,
мэргэжлийн төслийн удирдагчдыг бэлтгэхэд хувь
нэмрээ оруулах зорилготой юм. Хурлыг Төслийн
удирдлагын институтийн Монгол дахь салбар
зохион байгуулжээ.

Дахивар хог хаягдлаар бүтээсэн орчин
үеийн баримлын төслийг ивээн тэтгэв
Хэрэгжүүлэгч байгууллага: Монголын урлагийн зөвлөл
Санхүүжилт: 60 сая төгрөг
Хугацаа: 2013 оны 8 дугаар сараас 2015 оны 3 дугаар сар
Монголын урлагийн зөвлөлийн санаачилгаар
зохион байгуулсан хог хаягдлаа бууруулах,
ангилах, дахин ашиглах замаар хүрээлэн буй
орчин, байгаль дэлхийгээ хамгаалахыг уриалсан
төслийг 60 сая төгрөгөөр ивээн тэтгэлээ. Төслийн
хүрээнд “Дараа нь харамсахгүйн тулд...Та хогоо
багасга, бод, боловсруул” нэртэй Залуу уран
бүтээлчдийн дахивар хог хаягдлаар бүтээсэн
орчин үеийн баримлын үзэсгэлэнг 2014 оны 3
дугаар сарын 19-31-нд олон нийтэд толилуулсан

юм. Үзэсгэлэнд долоон залуу уран бүтээлчийн
дахивар хог хаягдлаар бүтээсэн орчин үеийн
баримал буюу инстоляц, фото, видео зэрэг
бүтээлүүд тавигджээ. Тэдгээр бүтээл нь хүмүүст
өөрсдөө хог хаягдлын анхан шатны үйлдвэрлэгч
гэдгийг ухааруулах, хог хаягдлаа бууруулах,
ангилах, ухаалаг хэрэглээг хэвшүүлэхийг сануулж,
энэ чиглэлээр тулгамдсан олон асуудал байгаа
талаар нээлттэй ярилцлага өрнүүлэхийг хичээсэн
байна.

