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БАТЛАВ:    Х.ЧИЛААЖАВ /УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА/ 

 

ХЭВЛЭЛИЙН ХҮРЭЭЛЭН ТББ-ЫН 2015 ОНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН 

2015 онд урт хугацааны гурав, богино хугацааны 14 сургалт зохион байгуулж, арав гаруй 
төрлийн судалгаа хэрэгжүүлж, хэвлэл мэдээллийн ажилтнуудад зориулсан 18 уулзалт, 
хэлэлцүүлэг, уралдаан, аялал, үйл явдал зохион байгуулж, нэг сургалтын хөтөлбөр 
боловсруулж, дөрвөн ном хэвлүүлэв.  

СУРГАЛТ: 

1. СЗДК-ийн 19 дэх удаагийн сургалт, 9 дэх удаагийн эчнээ ангид нийт 26 оюутан 
хамруулж төгсгөв.  

2. Олон Нийттэй Харилцах Мэргэжилтэн Бэлтгэх Дээд Курс 2 дахь төгсөлтөө 
амжилттай хийлээ. 

3. Ikon.mn-сайтад цахим сэтгүүл зүй – мэдээллийг өнгө дүрсээрээр харуулах (data 
visualization) сэдвээр редакцийн сургалт хийлээ. 

4. “Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах ажлыг хэрхэн амжилттай зохион 
багуулах вэ” богино хугацааны сургалтыг Нийслэлийн ЗДТГ-ын дэргэдэх Khural.mn 
сайтын админуудад  зориулж зохион байгуулав.  

5. ШХА-ийн төслийн мэргэжилтнүүдэд  Сэтгүүл, сонинд мэдээ, сурвалжлага, хөрөг, 
өгүүлэл бичих арга зүй, ярилцлага хийх болон гэрэл зураг авах арга техникийн 
сургалтыг зохион байгууллаа. 

6. ГХА болон ШХА-ийн төслийн мэргэжилтнүүдэд “Нийгмийн мэдээллийн сүлжээг 
хэрхэн үр дүнтэй ашиглах вэ”, “Тоон мэдээллийг ашиглан сонирхолтой мэдээлэл, 
танилцуулга бэлдэх болон илтгэл тавих урлаг” сэдвээр сургалт зохион байгуулав. 

7. Сэтггүүл зүйн багш нарыг чадавхжуулах зорилгоор ХБНГУ-ын Дойче Велле 
Академийн дэмжлэгтэйгээр Эрэн сурвалжлах сэтгүүл зүйн цуврал сургалтыг 
үргэлжлүүлэн зохион байгуулав. ХБНГУ-ын Лайпцигийн их сургуулийн профессор 
Халлер болон сургагч багш Линдеманн, Хантер нар хүрэлцэн ирж “Эрэн 
сурвалжлах сэтгүүлзүйн багш нарыг чадавхжхуулах сургалт”-ыг 5 өдрийн турш 3 
удаа зохион байгууллаа. Сургалтад Хэвлэлийн Хүрээлэн болон Сэтгүүлч дээд 
сургуулийн багш нар, Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн бүсийн төвийн зохицуулагчдыг 
хамруулсан. 

8. “Улаанбаатар хотын газрын менежмент ба харилцаа” сургалтыг 2015 оны 2-р 
сарын 20-нд Дэлхийн банктай хамтран Эдийн засгийн Өөрчлөгч клубын гишүүдэд 
зохион байгуулав. Шилжилтийн үеийн хотжилтын талаар хийсэн судалгаагаар 
илрүүлсэн асуудлын талаар  Дэлхийн банкны зөвлөх ба хотын хөгжлийн 
мэргэжилтэн Дейвид Мейсон илтгэл тавьсан. Энэхүү сургалтын үеэр 2014 болон 
2015 онд газрын менежментийн талаар гаргасан тайлан, зөвлөмжөө ном болгосноо 
тараасан.  

9. 3-р сарын 24-27-нд Дойче Велле Академийн дэмжлэгтэйгээр Хэвлэл мэдээллийн 
зөвлөлийн Удирдах зөвлөл болон Ёс зүйн хороодын гишүүдэд зориулсан сургалт 
зохион байгуулав. Германы Хэвлэлийн зөвлөлийн гишүүн Манфред Протцегийн 
удирдан явуулсан энэхүү сургалтад 30 орчим хүн хамрагдав.  

10. “Маркетингийг амжилттай хийх аргууд” сэдвээр Вагнер Ази Тоног Төхөөрөмж ХХК-
ийн сургагч багш Б.Ану Эдийн засгийн Өөрчлөгч клубын гишүүд болон Хэвлэлийн 
Хүрээлэнгийн ажилчдад 2015 оны 3 сарын 31-ны өдөр сургалт зохион байгуулав. 
Сургалтанд хувь хүний маркетинг, бизнесээс бизнест хандсан маркетингийн 
аргуудын талаар илтгэлүүд тавьж,  20 хүн оролцлоо. 

11. ‘’Үнэт цаасаар хөрөнгөжих нь’’ сургалтыг Монголын Хөрөнгийн Биржтэй хамтран 
Эдийн засгийн сэтгүүлчдийн клубын гишүүдэд зориулан 5 сарын 4-нд зохион 
байгуулсан. Сургалтад нийт 20 сэтгүүлч хамрагдаж Монголын хөрөнгийн биржийн 
2015 оны 1 дүгээр улирлын тайлантай танилцаж, үнэт цаасны арилжаанд хэрхэн 
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оролцох, жижиг дунд бизнес эрхлэгчид хэрхэн үнэт цаасны зах зээлээс хөрөнгө 
босгох талаар мэдээлэл өгөх зэрэг мэдлэгийг олж авлаа 

12. “Бидний амьдрах орчинг хамгаалах бодит арга зам, эко системд түшиглэсэн дасан 
зохицох туршлага” сургалтыг 5 сарын 29-нд сэтгүүлчдэд зориулан зохион 
байгуулсан. 

13. Хэвлэл мэдээллийн зөвлөлийн гишүүдийн хүсэлтээр  тэднийг чадавхжуулах 
сургалтыг Дойче Велле Академийн дэмжлэгтэйгээр зохион байгуулав. Сургалтаар  
иргэдийн гомдлыг Ёс зүйн хороогоор  хэрхэн шийдвэрлэх арга зам, анхаарах 
асуудлын зөвлөлгөө өгч, мөн ХМЗ-ийн ажлын албаны үйл ажиллагаа, бичиг баримт 
боловсруулах, архивлах, олон нийттэй хэрхэн харилцах тухай зааж сургав. ХМЗ-
ийн “Үйл ажиллагааны журам”, “Гомдол хүлээн авах, барагдуулах журам”-ыг 
боловсруулахад мэргэжлийн туслалцаа үзүүлж, Ёс зүйн хороод, Удирдах 
зөвлөлөөр нь тус тус батлуулав. 

14. Усны сав газрын менежментийн багийн гишүүдэд олон нийтийн судалгааг хэрхэн 
амжилттай зохион байгуулах арга зүй, аргачлалын 1 өдрийн сургалтыг зохион 
байгууллаа. Үүнд: судалгааны зорилго, зорилтыг хэрхэн тодорхойлох, асуулгыг 
зорилготойгоо нийцүүлэн хэрхэн оновчтой боловсруулах, түүвэр олонлогийг 
тогтоох, мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх, тайлан бичих ур чадварын хичээлүүд 
багтсан болно 

12. НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн Экосистемд түшиглэсэн дасан зохицох арга 
хэмжээг уур амьсгалын өөрчлөлтөд өндөр эрсдэлтэй голуудын сав газарт 
хэрэгжүүлэх нь” болон “Байгалийн нөөцийн менежмент бүхий хамгаалттай газар 
нутгийн сүлжээ” төслүүдтэй хамтран ногоон эдийн засгийн төлөөх түншлэлийн 
талаар болон уур амьсгалын өөрчлөлт, түүнд экосистемд түшиглэсэн дасан 
зохицох, Монгол орны тусгай хамгаалалттай газар нутгийг хамгаалах чиглэлээр авч 
хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаарх байгаль орчны сэтгүүлчдийн ойлголт 
мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор сургалт зохион байгууллаа. 

13. “Xүүхдийн эрхийг сэтгүүлзүйн бүтээлд тусгахдаа юуг анхаарах тухай” хоёр өдрийн 
сургалтыг НҮБ-ын Хүүхдийн сантай хамтран зохион байгуулж, хүүхдийн талаар 
бичдэг, сурвалжилдаг 20 сэтгүүлчийг хамрууллаа. Энэ үеэр аялан сурвалжилгаар 
10 гаруй  сэтгүүлчтэй Өлзийт хорооллоор явж Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд 
болон эцэг эхчүүд, төвийн ажилтнуудтай уулзаж ярилцан нэвтрүүлэг бэлдлээ. 

13. МҮХАҮТ-тай хамтран бизнесийн байгууллагын маркетинг, олон нийттэй харилцах 
ажилтнуудад зориулсан нэг өдрийн сургалт хийв. 

14. ЭМЯ-тай хамтран эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн 
байгууллагын олон нийттэй харилцах ажилтнуудад зориулсан нэг өдрийн сургалт 
хийв. 

16. Сэтггүүлзүйн багш нарыг чадавхжуулах зорилгоор ХБНГУ-ын Дойче Велле 
Академийн  дэмжлэгтэйгээр Эрэн сурвалжлах сэтгүүлзүйн арга зүйн сургалтыг 
Америйн эрэн сурвалжлах сэтгүүлч,сургагч багш Марк Ли Хантерын удирдлаган 
дор  явуулав. 

17. Швейцарын Хөгжлийн Агентлагийн санхүүжилт бүхий “Ядуурлыг бууруулах 
чиглэлээр стратегийн мэдээллийн харилцааг хөгжүүлэх нь” төслийн хүрээнд 
“Стратегийн мэдээлэл харилцааны тухай ойлголт, арга хэрэгсэл” сертификаттай 
сургалтыг 2015-11-16-18-нд зохион байгуулав. Сургалтад ядуурлыг бууруулах 
чиглэлээр  бодлого, ажил, үйлчилгээ эрхэлдэг төрийн болон төрийн бус, мөн олон 
улсын байгууллагуудын төлөөлөгч, мэргэжилтнүүд болох 55 хүн хамрагдав. 

 
СУДАЛГАА 

1. “Монголын хэвлэл мэдээлэл - Өнөөдөр” мониторингийн судалгааны тайланг 16 
дахь жилдээ бэлтгэж Англи, Монгол хэлээр 400 ширхэг хэвлүүллээ.  

2. Хэвлэл мэдээллийн эзэмшлийн ил тод байдлын тухай судалгааны төсөл 
боловсруулж, АНУ-ын ЭСЯ-наас бичил төслийн санхүүжилт хүлээн авч, анхан 
шатны мэдээлэл бүрдүүлэх ажлыг гүйцэтгэв.  
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3. Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлийн захиалгаар 2014 оны 10-12 сар дуусталх хэвлэлийн 
мониорингийг хийж, үр дүнг тайлагнав. 

4. Дойче Велле Академийн хүсэлтээр 2014 онд нийтлэгдсэн эрэн сурвалжлах 
сэтгүүлзүйн бүтээлийн мониторингийг өдөр тутмын 10 сонинд хийв.   

5. Хэвлэл мэдээллийн зөвлөл үүсгэн байгуулах үеэс эхлэн өдөр тутмын хэвлэл, 
цахим сайтаар гарсан мэдээллийн мониторингийг гүйцэтгэв.  

6. Эрэн сурвалжлах сэтгүүлзүйн сургалт болон Хэвлэл мэдээллийн зөвлөлийн багт 
зориулсан сургалтуудын үнэлгээний судалгааг 5 удаа хэрэгжүүлж, үр дүнг Дойче 
Велле Академид тухай бүрт тайлагнав. 

7. Швейцарын Хөгжлийн Агентлагийн Ядуурлыг бууруулах стратегийн мэдээллийн 
харилцааг хөгжүүлэх нь төслийн хүрээнд ядуурлыг бууруулах чиглэлээр 
хэрэгжүүлж буй ажлын мэдээлэл, сурталчилгааны ажлын үр дүн, хүртээмжийг 
хэмжих санал асуулгын судалгааг УБ хот болон зургаан аймагт зохион байгуулав. 

8. Уламжлалт болон цахим хэвлэл мэдээллийн хэрэглээ, хэрэгцээ шаардлагыг 
тандах уг судалгааг үндэсний хэмжээнд зохион байгууллаа. Улаанбаатар хот болон 
орон нутгийн 800 хэрэглэгчийг хамруулсан бөгөөд интернет хэрэглэгчийн 
судалгааны тайланг захиалагч байгууллага Дойче Велле болон Монгол Контент 
ХХК-д хүргүүлэв.  

9. 2015 оны нэгдүгээр сард байгуулагдсан Хэвлэл мэдээллийн зөвлөлийн талаарх 
олон нийтийн ойлголт мэдлэгийг тандах, тэдний хүлээлтийг тодруулах санал 
асуулгын судалгааг үндэсний хэмжээнд зохион байгууллаа. Нийт зургаан аймгийн 
төв, зургаан сумын иргэд, малчид болон Улаанбаатар хотын төвийн зургаа, захын 
хоёр дүүргийг хамарсан уг судалгаанд 700 хүн оролцсон бөгөөд судалгааны дүнг 
нэгтгэж, тайланг бэлтгэсэв.  

10. Өдөр тутмын гурван сонины 28 дугаарт нийтлэгдсэн сэтгүүл зүйн бүтээл, өргөн 
нэвтрүүлгийн хоёр сувгийн 14 хоногийн мэдээллийн хөтөлбөрт тухайн хэвлэл 
мэдээллийн байгууллага мэргэжлийн ёс зүйн хэм хэмжээг хэрхэн мөрдөж буйд 
мониторинг хийлээ. Ингэхдээ Монголын хэвлэл мэдээллийн зөвлөлөөс 2015 онд 
баталсан “Хэвлэл мэдээллийн ёс зүйн зарчим”-ын дагуу анализ хийж, ямар зүйл 
заалтыг  түгээмэл зөрчиж буйг тодруулав 

11. Дойче Велле Академитай хамтран хэрэгжүүлж буй эрэн сурвалжлах сэтгүүл зүйн 
төслийн хүрээнд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр уул уурхайн мэдээлэл ямар 
агуулга, дамтамжтайгаар нийтлэгдэж буйн талаарх мониторинг хийлээ. Үүнд: өдөр 
тутмын 10 сонин, өргөн нэвтрүүлгийн хоёр телевизийн 2015 оны нийтлэл, 
нэвтрүүлэгт анализ хийсэн болно.   

12. ХАХНХХЯ, НХҮЕГ-ын Мэдээлэл харилцааны ажлын үнэлгээний хүрээнд 
Улаанбаатар хот болон зургаан аймагт 400 хүнийг хамруулан олон нийтийн санал 
асуулгын судалгааг зохион байгуулсан. Түүнчлэн дээрх байгууллагуудын талаар 
хэвлэл мэдээллээр цацагдсан мэдээлэлд мониторинг хийж, үнэлгээний тайланд 
оруулсан болно.    
 

ҮЙЛ ЯВДАЛ 

1. Хэвлэлийн зөвлөл байгуулах үйл явцын зохион байгуулалтын ажилд оролцов. 
Тухайлбал, сонин, телевиз, ажил олгогч эзэд, сэтгүүлчид, орон нутгийн 
төлөөлөгчдийг сонгох салбар хуралдаануудын бэлтгэл ажлыг хангаж, зохион 
байгуулалтад хамтран ажиллав.  

2. 2015 оны 1-р сарын 28-нд Улаанбаатар зочид буудалд Монголд Хэвлэлийн зөвлөл 
байгуулах чуулганыг амжилттай зохион байгуулж Монголын Хэвлэлийн зөвлөлийг 
байгуулав. 

3. “Хүүхдийн эрх ба хэвлэл мэдээлэл” мониторингийн дүнг хэвлэл мэдээллийнхэн 
болон олон нийтэд танилцуулав. Үүнд, сэтгүүлч, хэвлэл мэдээллийн байгууллагын 
удирлага, салбарын судлаач, мэргэжилтнүүд оролцож, хүүхдийн эрхийн асуудлыг 
мэдээллийн хэрэгслээр хэрхэн үр дүнтэй түгээх талаар санал солилцов.   
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4. “Монголын Хэвлэл Мэдээлэл өнөөдөр” мониторингийн шинэчлисэн тайлангийн 
мэдээллийг танилцуулах уулзалтыг сэтгүүлчдийн дунд зохион байгуулав. 

5. "Монгол улс хуулийн этгээдийн бүртгэлийн журмаа хэрхэн шинэчлэх вэ" сэдэвт 
төр хувийн хэвшлийн хэлэлцүүлгийг зохион байгуулав. Хэлэлцүүлгийн дараа 
Эдийн засгийн Өөрчлөгч клубын гишүүн сэтгүүлчдэд хэвлэлийн бага хурал хийсэн. 
Хэлэлцүүлгийн үеэр төр хувийн хэвшлийн төлөөллийг 3 бүлэгт хуваан бүлэг бүр 
өөр өөр асуудлаар хооронд нь саналыг нь солилцуулж ажиллуулсанаар талууд 
нэгнээ илүү ойлголцоход дөхөм болсон.  

6. “Эдийн засгийн түншлэлийн хэлэлцээрээс монголчууд юу хожих вэ?” сэдвээр эдийн 
засгийн сэтгүүлчэд мэдээлэл өгөх уулзалтыг зохион байгуулав. Уулзалтад 20 
сэтгүүлч оролцож, хөрөнгө оруулалтын газрын мэргэжилтэн Соёлмаа, гадаад 
хэргийн яамны Эдийн засгийн хамтын ажиллагааны газрын дэд захирал А. 
Ариунаа, Япон улсын Элчин сайдын яамны нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга болон 
МУИС-ийн багш Отгонсайхан нар мэдээлэл өглөө.  

7. Нэрт сэтгүүлч, зохиолч, бизнес эрхлэгч Николас Кралевтэй уулзах уулзалтыг 
Эдийн засгийн Өөрчлөгч клубын үйл ажиллагааны хүрээнд зохион байгуулав. 
Николас Кралев нь АНУ-ын төрийн албаны айлчлалаар дэлхийн 94 оронд зочилж, 
олон зуун дипломат ажилтнуудаас ярилцлага авч байсан туршлагатай сэтгүүлч ба 
энэ уулзалтаар төрийн бодлогод Хэвлэл Мэдээллийн үүрэг оролцооны талаар 
голлон ярьлаа. 

8. “Оюуны өмч ба зөрчил” сэдэвт хэлэлцүүлгийг АНУ-ын ОУХА-н Бизнесийг дэмжих 
санаачилга төслийн дэмжлэгтэйгээр зохион байгууллаа.  Хэлэлцүүлгийн төгсгөлд 
Оюуны өмчийн газар, Гаалийн ерөнхий газар, Монгол дахь Америкийн худалдааны 
танхим, Монголын Үндэсний Худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын төлөөлөл  болон 
сэтгүүлчид хэлэлцүүлгийн үр дүнг ярилцлаа.  

9. ХБНГУ-ын  нэрт Профессор, Доктор Михайэл Халлерийн уулзалт, лекц түүний 
“Мэдээллийг нягтлахуй” номын нээлтийг 5-р сарын 6-ны өдөр зохион байгуулав. 

10. “Дэлхийн шилдэг арбитрийн туршлагаас хуваалцья” хэлэлцүүлгийн өмнөх 
мэдээлэл өгөх уулзалтыг АНУ-ын ОУХА-н Бизнесийг дэмжих санаачилга төслийн 
дэмжлэгтэйгээр Эдийн засгийн сэтгүүлчдэд зориулж зохион байгуулав. Мэдээлэл 
өгөх энэхүү уулзалтаар дэлхийн арбитрийн туршлагаас Монгол улс юуг 
хэрэгжүүлж болох талаар танилцуулсан юм. 

11. “Гаалийн татвар хураамжийн цахим төлбөрийн систем хэнд өгөөжтэй вэ?” 
мэдээлэл өгөх уулзалтыг Бизнесийн дэмжих санаачилга төслийн дэмжлэгтэйгээр  
Эдийн засгийн сэтгүүлчдэд зориулан хийв. 

12. 2015.08.21-нд дээрх аялан сурвалжлагад явсан сэтгүүлчдийн гаргасан сэтгүүл 
зүйн бүтээлийг хэлэлцэж, Хэвлэлийн хүрээлэнгийн мэдээллийн танхимд уулзалт 
хийв. Сэтгүүлчдийн бүтээлийг үнэлж Сэтгүүлч дээд сургуулийн багш Р.Оюунцэцэг, 
НҮБ-ынХүүхдийн санг төлөөлж Ази, Номхон далайн бүсийн орнуудыг хариуцсан 
Мэдээлэл, харилцааны мэргэжилтэн Энди Браун нар коммент өгч, засаж 
сайжруулах тал дээр санал бодлоо хэллээ. 

13. Норвеги улсад зохиогдсон Олон улсын эрэн сурвалжлах сэтгүүл зүйн ес дүгээр Их 
хуралд Хэвлэлийн хүрээлэнгийн багш нар оролцов. Английн ЭСЯ-наас 
санхүүжүүлсэн энэ ажлын хүрээнд Монгол дахь эрэн сурвалжлах сэтгүүл зүйн 
сургалтын өнөөгийн байдалд дүн шинжилгээ хийх, хурлаас олж авсан мэдлэг, 
мэдээллийг салбарын бусад багш, мэргэжилтнүүдтэй хуваалцах уулзалт, 
хэлэлцүүлэг зэргийг амжилттай зохион байгууллаа.  

14. “Эрэн сурвалжлах сэтгүүлзүйн чиг хандлага” дугуй ширээний уулзалтыг зохион 
байгуулж Эрэн сурвалжлах сэтгүүлзүйн дэлхийн 9 дүгээр чуулганы талаар асуулт 
хариулт хэлэлцүүлэг өрнүүлэв. Уулзалтад Английн элчин сайдын яам, Их, Дээд 
сургуулийн багш, судлаач, сэтгүүлч, оюутны 30 орчим төлөөлөл оролцсон. 
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15. “Ядуурлыг бууруулах чиглэлээр мэдээлэл харилцааны ажлыг хэрхэн зохион 
байгуулах вэ” олон талт зөвлөлдөх уулзалтыг зохион байгуулав. Энэхүү уулзалтад 
ядуурлыг бууруулах чиглэлээр бодлого боловсруулж, ажил, үйлчилгээ эрхэлдэг 
төрийн болон төрийн бус, мөн олон улсын байгууллагуудын төлөөлөгч, 
мэргэжилтнүүд оролцсон юм.  

16. Байгаль орчны сэтгүүлзүйн ОНЫ шилдэг бүтээлийн уралдааныг 2 дахь жилдээ 
зохион байгуулж, Шангрила зочид буудалд шагнал гардуулах ёслолыг зохион 
байгууллаа. Уралдаанд нийт 56 бүтээл оролцсоноос шилдэг бүтээлийг ТВ ба 
радио, сонин хэвлэл ба онлайн, орон нутгийн хэвлэл болон фото сэтгүүлзүй гэсэн 
дөрвөн ангиллаар шалгаруулав. 

17. Байгаль орчны сэтгүүлчдийг мэргэшүүлэх ажлын хүрээнд АНУ-ын Азийн сангийн 
“Байгаль орчныг хамгаалахад талуудын оролцоог нэмэгдүүлэх нь – II” төслийн 
дэмжлэгтэйгээр зарим сэтгүүлч Говь-Алтай, Баянхонгор , Увс, Ховд  аймагт 
ажиллаа. Тухайлбал, Засгийн Газрын мэдээ сонины сэтгүүлч Б.Эгшиглэн нь Ховд, 
Увс аймгийн бичил уурхай эрхлэгчдийн нөхөн сэргээлтийн туршлагыг 
есдүгээр  сарын 26-аас аравдугаар сарын 2-ны өдрийн хооронд 
сурвалжлав.  Баянхонгор аймгийн “Өнөөгийн Баянхонгор” сонины сэтгүүлч 
П.Санаадагва нь аймгийнхаа Галуут суманд хийсэн нөхөн сэргээлтийн туршлагын 
тухай сургалтыг арваннэгдүгээр сарын 5,6-ны өдрүүдэд сурвалжлав. NTV-ийн 
телевизийн сэтгүүлч Б.Дондогсамбуу, найруулагч В.Эрдэнэбаяр нар  Говь-Алтай 
аймгийн бичил уурхай эрхлэгч Ч.Оюунчимэг бүсгүйн амьдралаар дамжуулан 
“нинжа” нарын хүсэл мөрөөдөл,  ногоон ажлын байрыг бий болгосон болгосон 
туршлага, амьдралдаа эерэг өөрчлөлтийг бүтээж чадсан түүхийг  харуулсан ТВ 
сурвалжлагыг бэлтгэж, олон нийтэд хүргэлээ. 

18. Эдийн засгийн сэтгүүлчдийг мэргэшүүлэх ажлын хүрээнд "Новел Инвестмент" 
компанийн захирал Д.Ангар нарын хөрөнгийн зах зээлийн мэргэжилтнүүд 
Монголын Хөрөнгийн биржийг олон нийт хувьчилж авах боломж, нөхцөл байдлын 
талаар эдийн засгийн сэтгүүлчидтэй ярилцаж, мэдээлэл өгөв.  

 
БУСАД 

1. Байгууллагын гадна ханын засварыг Чөлөөт Хэвлэл Сантай хамтран, дотор 
тохижилтын ажлыг бие даан гүйцэтгэв. Байгууллагын хаягийг гэрэлтүүлэгтэй 
хаягаар солив. 

2. Байгууллагын цахим хуудсын Англи хувилбарыг Содон солюшн компаниар 
гүйцэтгүүлж хэвийн ажиллагаанд оруулсан. 

3. www.pressinst.org.mn сайтын судалгаа цэсийг хөгжүүлж, мэдээллийн санг 
баяжуулав. Үүнд: тус цэсийн мэдээллийн агуулга, зургийг шинэчлэх, судалгааны 
албанаас хэрэгжүүлсэн олон нийтэд зориулсан бүхий л судалгааны тайлангуудыг 
PDF хэлбэрт хөрвүүлэн сайтад байршууллаа.  

 
ГАРЫН АВЛАГА, НОМ, СЭТГҮҮЛ, ТОВХИМОЛ 

1. “Монголын хэвлэл мэдээлэл-Өнөөдөр” тайлан 2015 он 
2. ЮНЕСКО-гийн Монголын Үндэсний Комиссын дэмжлэгтэйгээр “Сэтгүүлзүйн 

боловсролын загвар хөтөлбөр” гарын авлагыг Англиас Монгол хэлнээ орчуулж, 
редакторлов. Мөн сэтгүүлзүйн багш нарын тусламжтайгаар уг хөтөлбөрийг 
Монголд нутагшуулах боломж ба хэрэгцээ шаардлагын талаар товч зөвлөмж 
гаргаж, түншлэгч байгууллагад хүлээлгэн өгөв. 

3. Мэдээ, ярилцлага, сурвалжлага номыг редакторлаж, шинэчлэн хэвлэв.  
4. Дойче Велле Академитай хамтран хэрэгжүүлж буй “Эрэн сурвалжлах сэтгүүлзүйн 

сургалтын хөтөлбөрийг хөгжүүлэх” ажлын хүрээнд сургагч багш Марк Ли Хантерын 
боловсруулсан хөтөлбөрийг Монгол хэлнээ хөрвүүлэх ажлыг зохион байгууллаа.  
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