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БАТЛАВ:    Х.ЧИЛААЖАВ /УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА/ 

 

ХЭВЛЭЛИЙН ХҮРЭЭЛЭН ТББ-ЫН 2014 ОНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН 

2014 онд урт хугацааны дөрөв, богино хугацааны 17 сургалт зохион байгуулж, 6 
төрлийн судалгаа хэрэгжүүлж,  хэвлэл мэдээллийн ажилтнуудад зориулсан 30 гаруй 
уулзалт, хэлэлцүүлэг, мэдээллийн үйл явдал зохион байгуулж, 10 гаруй ном, товхимол 
бэлтгэж хэвлэв.  

СУРГАЛТ: 

Урт хугацааны сургалт 

1. СЗДК-ийн 18 дахь курсийг 2014 оны 3 дугаар сард төгсгөв. Төгссөн бүх оюутан 2014 
онд багтан ажлын байртай болсон. СЗДК-ийн 19 дэх сургалтыг  9-р сард 18 
оюутантайгаар эхэллээ. 

2. СЗДК-ийн эчнээ сургалтын 8 дахь элсэлтийг 3 дугаар сард 11 оюутан төгсгөв.  11 
дүгээр сард 9 дахь элсэлтээ авлаа. 

3. Олон Нийттэй Харилцах Мэргэжилтэн бэлтгэх эчнээ Дээд Курсийг анх удаагаа 
зохион байгуулж, амжилтай төгсгөлөө.  
 

Багш нарт зориулсан сургалт 

1. “Эрэн сурвалжлах сэтгүүлзүй” багш нарыг чадавхжуулах сургалтыг Дойче Велле 
Академийн дэмжлэгтэйгээр 2014 оны 10-р сарын 27-30-ний өрдүүдэд зохион 
байгуулав. Уг сургалтад Хэвлэлийн Хүрээлэн, Сэтгүүлч коллеж болон бүсийн төвийн 
зохицуулагч багш нар оролцлоо. Тав хоногийн хугацаатай энэхүү сургалтад нийт 12 
оролцогч хамрагдав. 

2. “Мэдээлэл нягталж, шалгах ажлын үндэс, аргачлал, түүнд суралцах” сэдвээр 
багш нарыг чадавхжуулах сургалтыг Дойче Велле Академийн дэмжлэгтэйгээр 2014 
оны 11-р сарын 19-23-нд зохион байгуулав. Уг сургалтад Хэвлэлийн Хүрээлэн, 
Сэтгүүлч коллеж болон бүсийн төвийн зохицуулагч багш нар оролцлоо. Тав хоногийн 
хугацаатай энэхүү сургалтад нийт 13 оролцогч хамрагдав. 

 

Олон нийттэй харилцах ажилтанд  зориулсан сургалт  

1. “Хэвлэл мэдээлэлтэй хэрхэн үр  дүнтэй харилцах вэ?”  мэдээлэл харилцааны 
сургалтыг “Таван богд груп”-ын 30 ажилтанд зохион байгууллаа. 

2. “Хэвлэл мэдээлэлтэй хэрхэн үр  дүнтэй харилцах вэ?”  мэдээлэл харилцааны 
сургалтыг Эдийн засгийн хөгжлийн яамны “Гудамж” төслийн удирдах ажилтнуудад 
зориулан зохион байгуулав.  

3. “Хэвлэл мэдээлэлтэй хэрхэн үр  дүнтэй харилцах вэ?”  мэдээлэл харилцааны 
сургалтыг Швейцарийн Хөгжлийн Агентлаг ОУБ дээр зохион байгуулав. 

4. “Мэдээлэл харилцааны ажлыг хэрхэн амжилттай хийх вэ?” сургалтыг Баруун 
бүсийн Сав газрын захиргаадад зориулан 2014 оны 10-р сарын 16-нд Баян-Өлгий 
аймагт зохион байгуулсан. Сургалтад Баян-Өлгий, Ховд, Завхан, Говь-Алтай, Увс 
аймгийн сав газрын захиргааны мэргэжилтнүүд оролцсон. 



2 
 

5. “Мэдээлэл харилцааны ажлыг хэрхэн амжилттай хийх вэ?” сургалтыг Зүүн 
бүсийн Сав газрын захиргаадад зориулан Дорнод аймагт зохион байгуулсан. 
Сургалтад Хэнтий, Сүхбаатар, Дорнод,  аймгийн сав газрын захиргаадын 
мэргэжилтэн оролцсон.  

 
Богино хугацааны сургалт 

1. ”Агаарын бохирдлыг хэрхэн сурвалжлах вэ?” сургалтыг Байгаль орчны 
сэтгүүлчдийн ”Ногоон дэлхий” клубын үйл ажиллагааны хүрээнд, Интерньюсийн 
санхүүжилтээр сэтгүүлзүйн сургуулийн оюутнуудад зориулж  зохион байгуулав.   

2. ”Агаарын бохирдлыг хэрхэн сурвалжлах вэ?” сургалтыг Байгаль орчны 
сэтгүүлчдийн ”Ногоон дэлхий” клубын үйл ажиллагааны хүрээнд, Интерньюсийн 
санхүүжилтээр сэтгүүлчдэд зориулж зохион байгуулав.    

3. Байгаль орчны сэтгүүлчдийн ”Ногоон дэлхий” клубын Air map төслийн хүрээнд 
(Интерньюсийн санхүүжилтээр) агаарын бохирдол хэмжигч DustDuino төхөөрөмжийг 
хүлээн авсан. Төхөөрөмжийг бүрэн ажиллуулах зөвлөгөөг төслийн мэргэжилтнүүдээс 
авч, сэтгүүлч болон сэтгүүлзүйн ангийн оюутнуудад зориулан сургалт зохион 
байгуулав 

4. Швейцарын Хөгжлийн Агентлагийн дэмжлэгтэйгээр хэрэгжсэн “Хүүхэд, өсвөр 
үеийнхний байгаль орчны мэдээлэлтэй харьцах суурь боловсролыг хөгжүүлэх 
нь - 2” төслийн хүрээнд “Амгалан цогцолбор”, 37-р сургууль, “Шинэ эрин” сургуулийн 
“Өсвөрийн сэтглүүч клуб”-ын сурагчдад мэдээ, ярилцлага, фото сэтгүүлзүй сэдвээр 
сургалт зохион байгуулав.  

5. Швейцарын Хөгжлийн Агентлагийн дэмжлэгтэйгээр хэрэгжсэн “Хүүхэд, өсвөр 
үеийнхний байгаль орчны мэдээлэлтэй харьцах суурь боловсролыг хөгжүүлэх 
нь - 3” төслийн хүрээнд Шинэ эрин болон Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн 37 дугаар 
сургуулиудад өсвөрийн байгаль орчны сэтгүүлчдийн клубийн гишүүдэд зориулж 
“Ярилцлага хэрхэн авах вэ” , “Фото сэтгүүлзүй” сэдэвт сургалт зохион байгуулав.  

6. “Эдийн засгийн сэтгүүлзүйн бүтээлийн чанар чансааг дээшлүүлэх нь’’ ур чадвар 
ахиулах сургалтыг Австралийн сайн дурын ажилтантай хамтран зохион байгуулав. 
Сургалтанд 23 хэвлэл мэдээллийн байгууллагыг хамрууллаа. 

7. “Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн ба эдийн засгийн өсөлт” сэдвээр Үндэсний 
Статистикийн хороотой хамтарсан сургалтыг зохион байгуулж “Өөрчлөгч” клубийн 25 
сэтгүүлчийг хамрууллаа. 

8. "Инфляцийг ингэж тооцдог" сэдвээр Үндэсний Статистикийн Хороотой хамтран 
эдийн засгийн сэтгүүлчдэд зориулсан сургалтыг зохион байгуулав. Сургалтад эдийн 
засгийн “Өөрчлөгч” клубээс нийт 17 гишүүн оролцлоо.  

9. “Өндөр үнийг бууруулах логистикийн шийдэл” сэдэвт сургалтыг Эдийн засгийн 
сэтгүүлчдийн “Өөрчлөгч” клуб, Монголын логистикийн холбоо, МҮХАҮТ, GIZ-ийн 
“Эрдэс баялаг, Түүхий эдийн Иж бүрэн Санаачлага”, КТМС хамтран зохион 
байгууллаа. Сургалтад клубийн 15 гишүүн хамрагдав.  

10. “Сошиал медиа-шинэ сэтгүүлзүй” сэдэвт эдийн засгийн сэтгүүлчдэд зориулсан 
сургалтыг зохион байгуулж 15 орчим сэтгүүлчийг хамрууллаа.  

 
СУДАЛГАА 

1. “Монголын хэвлэл мэдээлэл - Өнөөдөр” мониторингийн тайланг бэлтгэн 
гаргалаа. 15 дахь жилдээ эрхлэн гаргаж буй уг тайлан нь бүтэц, агуулгын хувьд 
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өмнөх жилүүдийн тайлантай адил хэдий ч Австрали улсын сайн дурын мэргэжилтэн 
Аннабел Боуерийн зөвлөмжийн дагуу хэлбэр, хийцэд зарим өөрчлөлтийг оруулав. .  

2. “Хэвлэл мэдээлэл хэрэглэгчдийн судалгаа” Сүүлийн арван жил сар бүр тогтмол 
явуулж ирсэн Хэвлэл мэдээлэл хэрэглэгчдийн судалгааг 2014 оны 01 дүгээр сард 
хийж, судалгааны үйл ажиллагааг зогсоов. Энэ нь олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн 
Kantar, Nielsen компаниуд Монголд улсад People meter төхөөрөмжийг нэвтрүүлснийг 
харгалзсан алхам байлаа.  

3. “МҮОНРТ-ийн дунд хугацааны стратегийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн 
үнэлгээ”-ний хүрээнд 7 төрлийн судалгааг МҮОНРТ-ийн захиалгаар гүйцэтгэлээ. 
ОНРТ-ийн талаарх иргэдийн ойлголтыг тандах судалгаа, мэргэжилтнүүдийн үнэлгээг 
хийснээс гадна мэдээ, нэвтрүүлгийн бүтцэд анализ хийж МҮОНРТ нь хуулиар 
хүлээсэн хараат бус, бие даасан байдлыг хэрхэн хангаж буйд үнэлэлт өгч, МҮОНРТ-
ийн удидах багт зөвлөмж хүргэв.  

4. “Авлигатай тэмцэх газрын олон нийтийг соён гэгээрүүлэх, авлигаас урьдчилан 
сэргийлэх мэдээлэл харилцааны ажлын үнэлгээ”-г АНУ-ын Азийн Сангийн 
санхүүжилтээр хийж үр дүнг холбогдох зөвлөмжийн хамт  АТГ-ын удирдлагад 
танилцуулав. Уг үнэлгээний ажлын хүрээнд АТГ-ын мэдээлэл харилцааны ажлын 
төлөвлөгөө, хүний нөөц, чадавхи, цахим хуудас, нийгмийн мэдээллийн сүлжээ, 
хэвлэмэл болон видео бүтээгдэхүүн, уралдаант нэвтрүүлэг, сургалт, мэдээллийн үйл 
ажиллагааг үнэлэв.  Түүнчлэн УБ хот болон Сэлэнгэ, Төв аймгийн иргэдийн дунд 
ОНСБ-ын судалгааг зохион байгуулж, АТГ-ын мэдээллийн үйлчилгээний талаар 
иргэдийн саналыг тандлаа.  

5. “Хүүхдийн эрх, хамгааллын талаарх хэвлэл мэдээллийн мониторинг”-ийг ХТҮГ, 
ЮНИСЕФ-тай хамтран 3 дахь удаагаа хэрэгжүүлэв. Таван телевиз, гурван сонин, нэг 
веб сайтын мэдээлэлд анализ хийж, тайлан, дүгнэлт гаргаж, олон нийтэд 
танилцууллаа.  

6. Эрэн сурвалжлах сургалтын хөтөлбөрийг сайжруулахтай холбоотой Хэвлэлийн 
Хүрээлэн, сэтгүүлч коллежийн багш нарын хүний нөөцийн судалгаа болон сургалтын 
хөтөлбөр боловсруулах цуврал сургалтад хамтрагдсан оролцогсдын дунд 
үнэлгээний судалгаа хийлээ.  
 

ҮЙЛ ЯВДАЛ 

1. "Улаанбаатар хотын усны хангамжийн ирээдүй" сэдвээр Байгаль орчны 
сэтгүүлчдийн ”Ногоон дэлхий” клубын үйл ажиллагааны хүрээнд сэтгүүлчдэд 
зориулсан дугуй ширээний уулзалт зохион байгуулав.  

2.  “Хөрсний бохирдол нь агаарт хэрхэн нөлөөлөх тухай" дугуй ширээний 
уулзалтыг 4-р сарын 18-нд Байгаль орчны сэтгүүлчдийн ”Ногоон дэлхий” клубын үйл, 
ажиллагааны хүрээнд зохион байгуулсөн бөгөөд Газар зүйн хүрээлэн, МУИС-ын 
судлаач багш нар, ХААИС-ын судлаач багш нар, Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын 
газар, Ногоон алт төслөөс оролцлоо. 

3. “Байгаль орчны үнэлгээний тухай” асуудлаар 4-р сарын 15-нд Дэлхийн банкны 
мэргэжилтэн Б.Эрдэнэ-очир болон бусад мэргэжилтэнгүүдийг сэтгүүлчидтэй 
уулзуулж мэдээлэл солилцлоо. 

4. “Байгаль орчны сэтгүүлзүйн шилдэг бүтээл”-ийн уралдааныг  уур амьсгалын 
өөрчлөлт, уул уурхай, тусгай хамгаалалттай газар нутаг, усан хангамж гэсэн 4 
сэдвээр зарлаж, 6 дугаар сарын 19-нд шагналыг гардуулав. Шилдгээр МҮОТВ-ийн 
сэтгүүлч Б.Пүрэв, Өнөөдөр сонины сэтгүүлч О.Бат-ундрах, Эко ТВ-ийн сэтгүүлч 
Х.Лхагвасүрэн, МҮОНР-ийн сэтгүүлч Мөнхбаяр нар шалгарлаа. 
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5. “Байгаль орчныг хамгаалахад орон нутгийн оролцоо” сэдэвт дугуй ширээний  
ярилцлагыг НҮБ-ын “Экосистемд түшиглэсэн дасан зохицох нь төсөл”-ийн  
санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр зохион байгуулж МҮОНРТВ-ийн 2 дугаар сувгаар шууд 
дамжууллаа. Энэхүү нэвтрүүлэгт НҮБ -ын “Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн 
сүлжээг бэхжүүлэх нь” төсөл, Байгаль орчин ногоон хөгжлийн яам Оюу толгой ХХК,  
Эй Си Эф Олон улсын байгууллага, Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн төлөөлөл 
оролцов. 

6. НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөртэй хамтран "Байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн 
нөөцийг зохистой ашиглах арга туршлагаас хуваалцах нь” уулзалтыг 
сэтгүүлчдэд зориулж зохион байгууллаа. 

7. Оюу толгой ХХК-тай хамтран Нутгийн иргэд Уул уурхайд дасан зохицох уу?” 
дугуй ширээний сэтгүүлчдэд зориулсан зохион байгуулав.  

8. “Өмнийн Говийн уул уурхай ба Усны менежмент” уулзалтыг Састэйнабилити 
ХХК,  Грaунд Вотер Солюшнс ХХК –тай хамтран эдийн засгийн сэтгүүлчдэд  зориулж 
зохион байгууллаа.  

9. “Өсвөрийн байгаль орчны сэтгүүлч клуб”-ийн гишүүдийн дунд шилдэг 
бүтээлийн уралдаан зарлан, дүгнэж УБ хотын “Амгалан цогцолбор” сургуульд 
эхний гурван байр, Ховд аймгийн “Номгон цогцолбор” сургуульд эхний гурван байр, 
Баянхонгор аймгийн 2 дугаар 10 жилийн сургуульд гуравдугаар байрын шагналыг 
тус тус гардуулав.  

10. Өсвөрийн сэтгүүлчдийн бэлтгэн гаргадаг “Эко ньюс - Өсвөрийн сэтгүүлч” сонины 
хоёр дахь дугаарт байгаль орчноо хамгаалахын ач холбогдол, түүнтэй 
холбоотойгоор сурагчдын хэрэгжүүлж буй ажил, үйлсийн тухай сэтгүүлзүйн 
шаардлага хангасан 40 гаруй мэдээ, 10 орчим ярилцлага, төдий хэмжээний фото 
зургийг нийтлэв. Дээрх бүтээлээс сургууль тус бүрээс шилдэг мэдээ, ярилцлага, 
фото зургийн эздийг тодруулж, мөн идэвхтэй гишүүдийг урамшуулсан юм.  

11. “Англо-Американ” компанитай хамтран  Байгаль орчны сэтгүүлзүйн 2014 оны 
шилдэг бүтээлийн уралдааныг зарлаж, 2014.12.19-д Blue sky зочид буудалд 
шагнал гардуулах ёслолыг ажиллагааг зохион байгууллаа. Шалгаруулалтыг ТВ, 
радио болон Хэвлэмэл бүтээл гэсэн хоёр төрлөөр тус бүр гурван байртай зохион 
байгуулав.  

12. Агаарын бохирдлын асуудлаар 12 байгууллагын төлөөллийг оролцуулсан 
хэлэлцүүлгийг зохион байгуулж МҮОНТ-ийн хоёрдугаар сувгаар нэвтрүүлэв. 

13. “Хүүхдэд ээлтэй цэцэрлэг” –ийн тухай мэдээллийн үйл явдлыг ОУВС-тай хамтран 
БЗД-ийн 22-р цэцэрлэгт зохион байгуулав.  

14. “Сайншанд Салхин Парк”-ийн талаарх мэдээллийн үйл явдлыг хэвлэл 
мэдээллийн байгууллагуудад зориулж  зохион байгуулав.  

15. “Хүүхдийн төлөөх төсөв”-ийн гарын авлагын талаар хэвлэл, мэдээллийн 
байгууллагуудад мэдээлэх  ажлыг Төрийн ордны Б танхимд зохион байгууллаа. 

16. “Та газраа өмчилмөөр байна уу?” хэлэлцүүлэгийг АНУ-ын ОУХА-н Бизнесийг 
дэмжих санаачилга төсөлтэй хамтран зохион байгууллаа. Хэвлэл мэдээллийн 29 
байгууллагын төлөөлөл оролцсон уг хэлэлцүүлэгт нийслэлийн газрын алба, Барилга, 
хот байгуулалтын яам, Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар, Нийслэлийн Ерөнхий 
төлөвлөгөөний газар, Эрчим хүчний яам, Нийслэлийн дахин төлөвлөлтийн газар 
болон эдийн засгийн “Өөрчлөгч” клубын гишүүн сэтгүүлчид оролцов.  

17. “Дулааны станцуудыг ашиглалтад оруулахад орхигдуулж буй асуудал” сэдвээр 
Монголын эрчим хүчний инженерүүдийн холбоотой хамтран зохион байгуулсан 
хэлэлцүүлэгт хэвлэл мэдээллийн 14 байгууллагын төлөөлөл оролцлоо. 
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18. АНУ-ын ЭСЯ-тай хамтран АНУ-ын эдийн засгийн сэтгүүлч Андрю Ликкитэй эдийн 
засгийн  сэтгүүлчдийг уулзуулав.   

19. Эдийн засгийн сэтгүүлчдэд зориулсан "Мэдээлэл өгөх уулзалт"-ыг "Гудамж" 
төсөлтэй хамтран зохион байгууллаа. 
 

20. ''Татварын шинэчлэлд технологийн дэвшлийг ашиглаж эхэллээ'' сэдэвт 
уулзалтыг АНУ-ын ОУХА-н Бизнесийг дэмжих санаачилга төслийн дэмжлэгтэйгээр 
Татварын Ерөнхий газартай хамтран зохион байгуулав. 

21. “Эдийн засгийн хүндрэл орон сууцны үнэд хэрхэн нөлөөлөв” сэдэвт уулзалт 
ярилцлагыг Мастер Пропертис ХХК-тай хамтран зохион байгуулав. Уулзалтад 
оролцсон сэтгүүлчид орон сууцны үнийн талаар сонирхсон асуултандаа судалгааны 
байгууллагаас хариулт авлаа. 

22. “Хэвлэл, мэдээллийн суурь мэдлэг олгох асуудлыг иргэний боловсролын 
сургалтын хөтөлбөрт тусгах хэрэгцээ, арга зам” зөвлөлгөөнийг ШУЯ, Хэвлэлийн 
Хүрээлэн, Боловсролын Хүрээлэн, Нийслэлийн боловсролын газар, Иргэний 
боловсролын төвтэй хамтран ЮНЕСКО-гийн дэмжлэгээр зохион байгууллаа. 
Зөвөлгөөнд дээрх байгууллагын төлөөллөөс гадна нийслэлийн ЕБС-ийн багш нарыг 
хамруулав.  

23. МСНЭ, Телевизүүдийн холбоо, Сонины холбоо, сайтын холбоо, Өдөр тутмын сонины 
холбоодуудтай 2014 оны 10-р сарын 8-нд уулзалт зохион байгуулж хэвлэл 
мэдээллийн салбарын нэгдсэн шинэ жилийг хамтран зохион байгуулахаар 
тохиролцов. 

24. “Эрсдлээс хамгаалах шинэ тогтолцоо” мэдээлэл өгөх уулзалтыг Хадгаламжийн 
даатгалын корпораци болон эдийн засгийн “Өөрчлөгч” клубтэй хамтран зохион 
байгууллаа. 

25. "Хэвлэлийн зөвлөл" байгуулах ажлын хүрээнд: 
"Монголд Хэвлэл мэдээллийн зөвлөл байгуулах стратеги, арга зам"  
зөвлөлгөөнийг Дойче Велле Академийн мэргэжилтнүүдтэй хамтран зохион 
байгуулав. Уг зөвлөлгөөнд Их, дээд сургуулийн зарим багш, мэргэжилтэн, Глоб 
интернэшнл, МСЭ, Сайтын холбоо болон орон нутгийн сэтгүүлчид, төвийн 
хэвлэл мэдээллийн 30 орчим байгууллагын төлөөлөл оролцлоо. 

● Хэвлэлийн Зөвлөл байгуулах Санаачлагчдын бүлгийн уулзалтыг 2014 
оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдөр зохион байгуулж, хэвлэл мэдээллийн 
зөвлөл байгуулах явцад олон талын оролцоог хангах зорилгоор 
Санаачлагчдын бүлгийг байгуулах шаардлага хэрэгцээ, цаашид  хараат 
бусаар, мэргэжлийн түвшинд эрх тэгш хамтран ажиллах боломжийн талаар 
оролцогч талуудтай санал солилцов.  

● 6 дугаар сарын 10-ны өдөр ХБНГУ-ын Дойче Велле Академийн зөвлөх, 
Медиа консул клубын гишүүдийн хамтарсан уулзалтыг Хэвлэлийн 
Хүрээлэн дээр зохион байгуулав.  

● 9 дүгээр сарын 22-24-ний хооронд Хэвлэлийн зөвлөл байгуулах ажлын 
хэсгийн зөвлөлгөөнийг Хэвлэлийн Хүрээлэн дээр зохион байгуулав. 
Зөвлөлгөөнд Германы Дойче Велле академи, Фридрих Эбертийн сан, 
Монголын сэтгүүлчдийн эвлэл, Глоб интернэшнл төв болон Медиа консул 
клубын гишүүд, дэмжигчид оролцов.  

● 11 дүгээр сарын 29-нд Хэвлэл зөвлөл байгуулах Олон нийтийн салбар 
зөвлөлийн хурлыг амжилттай зохион байгуулав.  
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25. 2014.12.24-д Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн хамт олны шинэ жилийг зохион 
байгууллаа. 

26. 2014.12.29-д Эдийн засгийн “Өөрчлөгч” клубийн гишүүдийн дунд “Хөрөнгийн зах 
зээл-хөгжлийн үндэс” сэдэвт уралдааныг зарлаж, шагнал гардуулах ёслолын үйл 
ажиллагаа болон клубийн шинэ жилийг Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн мэдээллийн 
танхимд амжилттай зохион байгууллаа. Уралдаанд 20-иод бүтээл ирэв. 

 

БУСАД 

1. Хэвлэлийн бага хурлыг 36 удаа зохион байгууллаа. Мөн өөрсдийн үүсгэсэн дотоод 
сүлжээ, сошиал медиагийн группээр үйл явдлыг зарлах төлбөртэй үйлчилгээ 
нэвтрүүлэв.  

2. Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн цахим хуудсыг бүрэн шинэчлэх ажлыг “Содон солушн” 
ХХК-тай удаан хугацаанд хамтран ажиллах санамж бичгийн хүрээнд гүйцэтгэв. 2014 
оны 9-р сараас шинэчилсэн цахим хуудас ажиллаж эхэллээ.  

3. 2014 оны нэгдүгээр улиралд компьютерийн анхан шатны төлбөртэй сургалтуудыг 
зохион байгуулсан. Мөн хэрэглээний програмын ахисан түвшний сургалтад 
Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн багш, ажилчдыг хамрууллаа.  

4. Цайны газар байсан танхимыг офиссын зориулалтаар бүрэн засварласан ба радио, 
телевизийн бичлэгийн студийн зориулалтаар тохижуулан засварлаж ажилд бэлэн 
болгоод байна.  
 

ГАРЫН АВЛАГА, НОМ, СЭТГҮҮЛ, ТОВХИМОЛ 

1. Хэвлэл мэдээллийн удирдах ажилтны хоёрдугаар чуулганы ном 2014 он 
2. “Өсвөрийн сэтгүүлч” сонины  I, II, III дугаар  
3. “Монголын хэвлэл мэдээлэл сүүлийн 10 жилд” гарын авлага 2014 он 
4. “Хөрс бидний амьдралд” Өсвөрийн байгаль орчны сэтгүүлчдэд зориулсан гарын 

авлага. Хэвлэлийн Хүрээлэн, 2014 он 
5. “Ус” Өсвөрийн байгаль орчны сэтгүүлчдэд зориулсан гарын авлага. Хэвлэлийн 

Хүрээлэн, 2014 он 
6. “Агаарын бохирдол” Өсвөрийн байгаль орчны сэтгүүлчдэд зориулсан гарын авлага. 

Хэвлэлийн Хүрээлэн, 2014 он 
7. “Уур амьсгалын өөрчлөлт” Өсвөрийн байгаль орчны сэтгүүлчдэд зориулсан гарын 

авлага. Хэвлэлийн Хүрээлэн, 2014 он 
8. “Цөлжилт” Өсвөрийн байгаль орчны сэтгүүлчдэд зориулсан гарын авлага. Хэвлэлийн 

Хүрээлэн, 2014 он 
5. “Монголын Хэвлэл мэдээлэл - Өнөөдөр” тайлан 2014 он 
6.  Сэтгүүлзүйн Дээд Курсын гарын авлага 
7. Өсвөрийн байгаль орчны сэтгүүлчдэд зориулсан гарын авлага 

а. “Фото сэтгүүлзүй” 
б. “Ярилцлага”  

8. “Байгаль орчны салбарт мэдээлэл харилцааны ажлыг хэрхэн амжилттай зохион  
байгуулах вэ?” гарын авлага 

 


