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Батлав     Х.Чилаажав /Удирдах зөвлөлийн дарга/ 
 
 

ХЭВЛЭЛИЙН ХҮРЭЭЛЭНГИЙН 2011 ОНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН 
 

СУРГАЛТ 
1. СЗДК-ийн 15 дахь удаагийн сургалтаар нийт 21 хүн зургаан сарын хугацаанд дадлага 

давамгайлсан аргаар суралцсан бөгөөд тэд эхний гурван сард сэтгүүлчийн ажлын 
үндсэн арга барилд суралцаж, сүүлийн гурван сард радио, телевиз, цахим хэвлэлийн 
онцлогтой танилцахын зэрэгцээ интернэт ашиглах, радио, ТВ-ийн эвлүүлгийг 
компьютер дээр хийх чадвар эзэмшсэн. Мөн ХМХ-д дадлага хийж, өөрсдийн сурсан 
зүйлийг бататган “Шинэ урсгал” сонин гаргаж, дипломын ажлаа хамгааллаа. 
 

2. СЗДК-д 2011-2012 оны хичээлийн жилийн 16 дахь элсэлтээр нийт 25 оюутан элсүүлэн, 
сургалт хэвийн үргэлжилж байна. 

 
3. Сэтгүүл зүйн суурь мэдлэг олгох түргэвчилсэн гурван сарын курсийг зургаа дахь 

удаагаа хичээллүүлж 12 оюутан амжилттай төгслөө. 
 

4. Швейцарын хөгжлийн агентлагийн “Ногоон алт” хөтөлбөрийн хүрээнд “Мэдээ”, 
“Ярилцлага” нэг өдрийн сургалтыг зохион байгуулж, сургалтад байгаль орчны 20 
сэтгүүлч оролцов. 

 
5. Хүүхэд сэтгүүлч клубийн гишүүдэд зориулсан “Хүүхдийн нэвтрүүлгийг хэрхэн бэлтгэх 

вэ” сургалтыг Австалийн мэргэжилтэн Сара Ларсентай хамтран явууллаа. Сургалтад 
нийт 21 оролцогч хамрагдав. 

 
6. “Мэдээлэл, харилцааны ажлыг хэрхэн амжилттай зохион байгуулах вэ” нэг өдрийн 

сургалтыг MCS-ийн хэвлэл мэдээллийн албаныхан болон менежерүүдэд зориулан 
зохион байгуулж, мэдээлэл харилцааны бэлтгэл ажилд анхаарах зүйлс, мэдээллийн 
ажилтны үүрэг, түгээмэл алдаа, хэвлэл мэдээллийн хэрэглэгчийн зах зээл, мэдээлэл 
харилцааны ажлын үр дүнг үнэлэх арга зэргийг зааж, дасгал ажиллав.  

 
7. “Мэдээлэл, харилцааны ажлыг хэрхэн амжилттай зохион байгуулах вэ” олон нийттэй 

харилцах ажилтнуудад зориулсан сургалтыг АНУОУХА-ЭЗБШӨЧ төслийн 
дэмжлэгтэйгээр  МХЕГ, ГЕГ, ТӨХ, ТЕГ-ын албан хаагчдад зориулан зохион байгуулав.  

 
8. Дэлхийн банктай хамтран Эдийн засгийн сэтгүүлчдэд зориулсан цуврал таван лекцийг 

Санхүүгийн зах зээл / Хөрөнгийн болон мөнгөний зах зээл, үнэт цаас/,  Бонд ба Засгийн 
Газрын өр, Татвар, Нэмүү өртгийн татвар, Эдийн Засгийн Үндэсний Аюулгүй Байдлын 
асуудлууд, Уул уурхай ба одоогийн нөхцөл байдал сэдвээр зохион байгуулав.  

 
9. Онцгой байдлын ерөнхий газар, НҮБ-ын Хүүхдийн Сантай хамтран “Гамшгийн үеэр 

хэрхэн сурвалжлах вэ” сургалтыг зохион байгуулж, байгалийн гамшиг, гэнэтийн аюул 
тохиолдох, онц байдал зарлах үед сэтгүүлчид мэдээлэл бэлтгэхдээ анхаарах зүйлс, 
мөн өөрийн аюулгүй байдлын хангах үүднээс ямар мэдлэгтэй, хувийн ямар бэлтгэх 
хангасан байх талаар мэдээлэл өгч, асуултад хариуллаа.  

 
10. НҮБ-ын Хүүхдийн сантай хамтран “Ёс зүйтэй сурвалжлах нь” сургалтыг зохион 

байгуулж, хүүхдийн  тухайн асуудлыг хөндөх, нийтэлж, нэвтрүүлэхэд баримтлах 
мэргэжлийн зарчмуудын талаар зааж, жишээ хэлэлцэв. Сургалтад 20 сэтгүүлч оролцов.  

 
11. ХБНГУ-ын Дойче Велле өргөн нэвтрүүлгийн сэтгүүлч Николе Граафтай хамтран 

“Байгаль орчны асуудлаар сурвалжлах нь сургалтыг “Ногоон дэлхий” клубийн гишүүдэд 
зориулж зохион байгуулав. Сургалтад төрийн болон төрийн бус байгууллагын 
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хэвлэлийн төлөөлөгч, сэтгүүлчдийн 25 хүн оролцож, байгаль орчны сэдвээр 
сэтгүүлзүйн бүтээл бэлтгэхэд тулгамддаг асуудал, бэрхшээлийн талаар санал 
солилцож, ХБНГУ-ын байгаль орчны сэдэвт радио телевизийн бүтээлийн жишээнээс 
суралцав.  

 
12. НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөртэй хамтарч “Ардчилсан сонгууль ба хариуцлагатай 

сэтгүүл зүй” цуврал таван сургалтыг зохион байгуулав. Цуврал сургалтын эхнийхийг 
орон нутгийн сэтгүүлчдэд, хоёрдугаархыг сонин сэтгүүлийн сэтгүүлчдэд, гуравдахыг 
радио, телевизийнхэнд, дөрөвдүгээрхийг нь онлайн сэтгүүлчдэд зориулж зохион 
байгуулав. Тавдугаар сургалтыг хэвлэл мэдээллийн эрхлэгч, редактор болон албадын 
дарга нарт зориулан зохион байгуулсан. 

 
13. Баруун бүсийн сэтгүүлчдэд зориулсан “Цөлжилтийн тухай мэдлэг олгох” байгаль 

орчны сэтгүүлзүйн сургалтыг Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн багш нар ШХА-тай хамтран 
Ховд хотод зохион байгуулав.  

 
14. Хэвлэлийн Хүрээлэн, АНУ-ын ОУХА-ийн Эдийн Засгийн Бодлогын Шинэтгэл, 

Өрсөлдөх Чадвар төсөлтэй хамтран эдийн засгийн сэтгүүлчдэд зориулж “Эрдэнэс 
Таван Толгой” ТӨХК-нийн хувьцааг иргэн, аж ахуйн нэгж бүрт эзэмшүүлэхтэй 
холбоотой цогц асуудлаар нэгдсэн мэдээлэл өгөх зорилго бүхий богино хугацааны 
сургалт хийлээ. Сургалтаар “Эрдэнэс Таван Толгой” ТӨХК-нийн хувьцааг арилжаалах 
бэлтгэл ажил хэрхэн өрнөж байгаа, түүнд ТӨХ яаж оролцож буй, парламент, засгийн 
газраас баримталж буй бодлого, эрх зүйн баримт бичгийн үзэл баримтлал ямар байгаа, 
нийт иргэдэд эзэмшүүлэх хувьцааны бүртгэл яаж явагдах, үнэт цаас гаргахад 
Монголын хөрөнгийн биржийн оролцоо, хувь нэмэр, Лондонгийн хөрөнгийн биржтэй 
яаж хамтрахыг хэлэлцэж, хувьцааг иргэдэд эзэмшүүлэх үйл явцыг нарийвчлан 
тодруулсан. Сургалтад Тєрийн Өмчийн Хороо, “Эрдэнэс Таван Толгой” ТӨХК, 
Монголын хөрөнгийн бирж, “Эрдэнэс МГЛ” компани, “Үнэт цаасны төлбөр тооцоо 
төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК-нийн мэргэжилтнүүд болон 30 гаруй хэвлэл 
мэдээллийн байгууллагын ажилтан оролцов. 

 
15. Таван толгойн уурхайн олборлолтын талаар Дэлхийн банкны дэмжлэгтэйгээр 

Эдийн засгийн сэтгүүлчдэд зориулсан аялал-сургалтыг наймдугаар сарын 17-20 болон 
24-25-ны өдрүүдэд Улаанбаатар-Цогтцэций-Улаанбаатар гэсэн чиглэлд, тэрчлэн 
Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн “Мэдээллийн төв”-д зохион байгуулав. Аялал-сургалтад 3 
телевиз, өдөр тутмын 4 сонин, 2 сэтгүүл, 1 радио, 5 сайт болон долоо хоног тутмын 1 
сонины нийт 20 хэвлэл мэдээллийн ажилтан хамрагдлаа.  

16. Эдийн засгийн сэтгүүлчдийн клубийн гишүүдийн эрчим хүчний салбарын талаархи 
мэдлэг, мэдээллийг дээшлүүлэх зорилгоор “Нүүрс тээвэрлэлт ба Эрчим хүчний 
найдвартай хангамж” сэдэвт дугуй ширээний ярилцлага зохион байгуулсан. Сургалтад 
Эдийн засгийн сэтгүүлчдийн клубийн гишүүд, эдийн засагчид, их дээд сургуулийн багш 
нар, мэргэжилтнүүд оролцов. 

 
17. Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн дэргэдэх Эдийн засгийн сэтгүүлчдийн клубийн гишүүдэд 

зориулж 2011 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдөр “Улсын төсвийг хэрхэн зохиож, 
баталдаг вэ?” сэдэвт дугуй ширээний ярилцлага зохион байгуулав. Уулзалтад УИХ-н 
төсвийн байнгын хороо, Сангийн яамны Төсвийн бодлогын газрын Нэгдсэн төсвийн 
хэлтэс, “Нээлттэй нийгэм” форум, “Иргэд төсвөө хянана” ТББ-н сүлжээний холбогдох 
ажилтнууд оролцлоо. 

 
18. “Жолоочийн даатгалын тухай хууль”-ийг тайлбарлан таниулах зорилгоор 

сэтгүүлчдэд зориулсан сургалтыг 2011 оны 12 дугаар сарын 16-д Хэвлэлийн 
Хүрээлэнгийн дэргэдэх эдийн засгийн сэтгүүлчдийн “Өөрчлөгч” клуб, Санхүүгийн 
зохицуулах хороо, АНУ-н  ОУХА-ийн Бизнесийг дэмжих санаачилга төслөөс хамтран 
зохион байгуулсан. Уг сургалтад Санхүүгийн зохицуулах хорооны Даатгалын газрын 
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дарга, мэргэжилтнүүд уригдаж мэдээлэл өгсөн юм. Сургалтад Хэвлэл мэдээллийн 16 
сэтгүүлч оролцсон. 

 
19. Дэлхийн банкны дэмжлэгтэйгээр эдийн засгийн сэтгүүлзүйн суурь мэдлэг олгох 

хоёр хоногийн сургалтыг Файнэншл таймс сэтгүүлийн мэргэжилтэнтэй хамтран 
Хэвлэлийн Хүрээлэн дээр зохион байгуулав. 

 
СУДАЛГАА 
 
1. “Хэвлэл мэдээлэл хэрэглэгчдийн судалгаа” буюу телевизийн нэвтрүүлгийн рейтинг 

тогтоох судалгааг сар бүр (зуны амралтын 7-р сараас бусад сар) тогтмол хэрэгжүүлж, 
нийт 11 удаагийн тайланг гишүүн байгууллагуудад хүргүүлэв.  Хамтарсан зөвлөлийн 
гишүүн байгууллагын тоо өмнөх жилээс долоогоор нэмэгдэж 21-д хүрсэн бөгөөд үүнд 
10 телевиз, 11 бизнесийн байгууллага багтаж байна. Энэ онд шинээр Оюу толгой ХК, 
Creative Mind, Ирмүүн ХХК, МЦХ компани хамтарсан зөвлөлд нэгдэж судалгааны 
тайланг тогтмол худалдан авдаг боллоо. Хамтарсан зөвлөлийн гишүүдийн уулзалтыг 2 
удаа зохион байгуулж, судалгааны аргачлал, үр дүнг ашиглах тухай мэдээлэл өгсөн 
болно. Мөн судалгааны анхдагч мэдээллийн чанарыг дээшлүүлэх зорилгоор гэрээт 
судлаачдад сургалт явуулж, хяналтын механизмыг сайжруулав.   

2. “Хэвлэл мэдээллийн мониторингийн судалгаа 2010” статистик мэдээлэл бүрдүүлэх 
судалгааг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж, тайланг Англи, Монгол хэлээр 500 хувь хэвлэж, 
судалгаанд оролцсон байгууллагуудад үнэ төлбөргүй хүргүүллээ. Үлдсэн хувийг 30,000 
төгрөгөөр борлуулж, 1 сая төгрөгийн орлого бүрдүүлэв.  

3. “Монголд хэвлэл мэдээллийн шүүмжийн чадавхийг бэхжүүлэх төсөл”-ийг Лондон дахь 
Соросын сангийн Мэдээллийн хөтөлбөрийн сүлжээний дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлж, 
эхний шүүмж судалгааны тайланг олон нийтэд танилцууллаа. Энэ онд төслийн багийн 
гишүүдийг чадавхжуулах зорилгоор шүүмж судлалд түгээмэл хэрэглэгддэг онолын 
тухай мэдлэг олгох, шүүмжлэлт дүн шинжилгээ хийх ур чадварыг хөгжүүлэх 3 удаагийн 
сургалтыг олон улсын мэргэжилтнүүд зохион байгуулав. Түүнчлэн шүүмж судлалыг 
амжилттай хөгжүүлж чадсан Словени улсын Мировний институтэд зочилж, туршлага 
судлах 5 хоногийн аялалд төслийн багийхныг хамрууллаа. Судалгааны эхний сэдэв нь 
“Монголын тогтмол хэвлэлд Хятад, Орос улсыг хэрхэн дүрсэлсэн” тухай байсан бол 
хоёр дахь удаагийн судалгаанд “Тогтмол хэвлэл дэх эмэгтэй улс төрч” гэсэн сэдвийг 
сонгож ажиллав.  

4. “ОНТ-ийн шилжилтийн үеийн хөтөлбөрийн бүтэц, мэдээ, мэдээллийн нэвтрүүлгийн 
агуулгын мониторинг-3” төслийг Нээлттэй Нийгэм Форумын дэмжлэгтэйгээр гуравдахь 
удаагаа хэрэгжүүлэв. 2011 оны 4, 9-р сард цацагдсан ОНТ-ийн 28 өдрийн нэвтрүүлгийн 
бүтэц, агуулгад 2 удаагийн давтан мониторинг хийж, үр дүнг задлан шинжилж тайланг 
Англи, Монгол хэлээр хэвлэв. Судалгааны дүнг өмнөх судалгаатай харьцуулан эерэг 
болон сөрөг өөрчлөлтийг тусгасан дүгнэлт, цаашид анхаарах зөвлөмжийг 
боловсруулав. Мониторингийн багт судалгааны арга зүйн болон сэтгүүл зүйн мэдлэг, 
туршлагатай мэргэшсэн 7 судлаач багтаж ажиллав. 

5. “Хүүхдийн эрх, хамгааллын талаарх хэвлэл мэдээллийн мониторнг”-ийг НҮБХС-гийн 
дэмжлэгтэй хэрэгжүүлж, үр дүнг олон нийтэд танилцуулав. Судалгааны дүнгээр 
хүүхдийн асуудал сонины нийт талбайн 3 хувь, телевизийн эфирийн цагийн 13 хувь, 
радио нэвтрүүлгийн 6 хувийг эзэлж байгааг тогтоож, энэ болон бусад асуудлаар хэвлэл 
мэдээллийнхэн иргэний нийгэмийн төрийн байгууллагынхныг хамруулсан хэлэлцүүлэг 
зохион байгуулав. Мониторингд 7 телевиз (МҮОНТ, ТВ9, Боловсрол суваг ТВ, NTV, 
SBN, Монгол ТВ, ТМ телевиз), 6 өдөр тутмын сонин (Өдрийн сонин, Өнөөдөр, Зууны 
мэдээ, Нийгмийн толь, Нийслэл таймс, Үнэн), 3 радио (МҮОНР, FM104.5, FM107.5)-г 
хамрагдлаа.   

6. “Хэвлэл мэдээллийн хариуцлага ба сэтгүүл зүйн хэм хэмжээ” үндэсний хэмжээний 
санал асуулга болон агуулгын судалгааны төслийг Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн 
дэмжлэгтэй хэрэгжүүлэв. Санал асуулгын судалгааг 4 дүгээр сард Улаанбаатар хот 
болон 6 аймгийн 1200 хүний дунд зохион байгуулж, үр дүнгээр нь Хэвлэлийн эрх 
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чөлөөний өдрийг угтан нээлттэй хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан. Хэвлэл мэдээллийн 
нийтлэл, нэвтрүүлэгт сэтгүүл зүйн хэм хэмжээг хэр баримталж буйн талаарх агуулгын 
судалгаанд өдөр тутмын 5 сонин, 7 хоногийн 2 сонин, үндэсний хэмжээний 3 
телевизийг хамруулав. Хоёр төрлийн судалгааны дүнг нэгтгэсэн тайланг 300 хувь 
хэвлэж, тараав.  

7. “Ховд аймгийн иргэдийн цөлжилтийн талаарх мэдлэг, ойлголтыг тандах суурь болон 
давтан судалгаа”-г ШХА-гийн Цөлжилтийг сааруулах төслийн дэмжлэгтэйгээр 3, 11 
дүгээр сард хэрэгжүүлэв. Судалгаанд Ховд аймгийн Жаргалант, Дарви, Мөнххайрхан, 
Дуут, Ховд сумдын 700 хүний хамруулсан болно. Судалгааны үр дүнд үндэслэн ЦСТ-
ийн баг тус аймгийн иргэдэд “Цөлжилтийн тухай 10 үнэн” компанит ажил өрнүүлж, үр 
дүнгий нь үнэлсэн юм.  

 
ҮЙЛ ЯВДАЛ 
 
1. СЗДК-ын төгсөлтийн ёслол. СЗДК-ын 15 дахь удаагийн төгсөлтөөр нийт 21 оюутан 

төгсгөж хэвлэл мэдээллийн салбарт шилжүүлэв.  
 

2. Байгаль орчны сэтгүүлчдийг мэргэшүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд хийж буй ажлыг 
хэлэлцэж, цаашдын төлөвлөгөө, хэрэгцээ шаардлага, тулгамдаж буй асуудлыг 
хэлэлцэх зорилгоор Байгаль орчны салбарт хөрөнгө оруулагч байгууллага, хэвлэл 
мэдээллийн удирдлагуудын хооронд уулзалт зохион байгуулав. 

 
3. “Хүүхэд хамгаалал ба хэвлэл мэдээлэл” шилдэг илтгэлийн уралдааныг их дээд 

сургуулийн оюутнууд болон сэтгүүлчид, идэвхтэн бичигчдийн дунд зарлаж  Сэтгүүлч 
коллеж, Японы ХИС-тай хамтран зохион байгууллаа. Уралдаанд их дээд сургуулийн 
сэтгүүл зүйн ангийн оюутнууд, идэвхтэн бичигчид, сэтгүүлчдийн ирүүлсэн  21 бүтээлээс 
эхний 3 байр, тусгай 2 байрыг шалгаруулж, өргөмжлөл, мөнгөн шагнал, үнэ бүхий 
зүйлээр урамшуулав.    

 
4. Байгаль орчны асуудлаарх шилдэг бичлэгийн уралдааныг “Ногоон дэлхий” байгаль 

орчны клубийн гишүүдийн дунд зарласан бөгөөд Швецарийн хөгжлийн агентлаг, 
НҮБХХ, Дэлхийн байгаль хамгаалах сан, Дэлхийн хүнс хөдөө аж ахуйн 
байгууллагуудын санхүүжилтээр зохион байгууллаа. Уралдаанд нийт 18 сэтгүүлчийн 21 
бүтээл ирснээс эхний гурван байрыг шалгаруулсан болно. 

 
5. Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн дэргэдэх Эдийн засгийн  сэтгүүлчдийн клуб 2010 оны 4-р сард 

байгуулагдсанаас хойшхи ажлаа дүгнэж, эдийн засгийн шилдэг нийтлэл, нэвтрүүлгийн 
уралдаанд түрүүлсэн гишүүддээ шагнал гардуулах үйл явдлыг зохион байгуулав. 
Ёслолын арга хэмжээнд клубийн гишүүн сэтгүүлчид, тус клубийн үйл ажиллагааг 
дэмжиж хамтран ажилладаг гадаад дотоодын төрийн болон ТББ-ууд, олон улсын банк 
санхүүгийн байгууллагуудын төлөөлөгчид оролцсон юм. Гурван сая төгрөгийн 
шагналын сан бүхий энэхүү уралдааныг Хэвлэлийн Хүрээлэнгээс АНУ-ын ОУХА-ийн 
Эдийн засгийн бодлогын шинэтгэл өрсөлдөх чадвар төсөл, Дэлхийн Банк болон 
Нээлттэй Нийгэм Форумтой хамтран зохион байгуулсан билээ. 

 
6. Эдийн засгийн сэтгүүлчдийн “Өөрчлөгч” клубийн гишүүдийн уулзалтыг Хөх морьт 

жуулчны бааз дээр зохион байгуулж, эдийн засгийн сэтгүүлчдийг чадавхжуулах ажлын 
төлөвлөгөө, сэтгүүлчдэд тулгарч буй бэрхшээл, хэрэгцээ шаардлага, өнгөрсөн 
хугацаанд хийсэн ажлыг хэлэлцэв.   

 
7. Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн дэргэдэх “Хүүхэд Сэтгүүлч” клубийн гишүүн 25 сэтгүүлч 

хүүхдийн эрхийн 10 байгууллагын үйл ажиллагаатай танилцах аялал хийв.  
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8. Монголын хөрөнгийн биржээр “Өөрчлөгч” клубийн гишүүн сэтгүүлчдийг аялуулж, 
удирдах ажилтнуудтай уулзаж, Лондонгийн хөрөнгийн биржийн үүрэг оролцоо, хийж 
буй ажлын талаар мэдээлэл авав.  

 
9. Байгаль орчны сэдвээр мэргэшсэн сэтгүүлчдийн мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх, 

нийтлэл нэвтрүүлгийн чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэн иргэдийн байгаль хамгаалах 
мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн Баруун бүсийн төв 
“Байгаль-сэтгүүлч” клубийг гуравдугаар сараас ажиллуулж эхэлсэн. Энэ ажлын хүрээнд 
Чандмань сумын зохиолч, сэтгүүлч Б.Балт Хар ус нуурын өнөөгийн байдал, нуурын 
орчны бэлчээрийн доройтол, усны нөөцийн талаар асуудал дэвшүүлсэн бүтээл 
ирүүлсэн бол, зохиолч, сэтгүүлч А.Оюунчимэг Ховд хотын төвөө цэцэгжүүлэх ажил 
санаачлан төлөвлөөд байгаагаа хэвлэл мэдээллээр уламжилж олон нийтийг уриалсан 
байна. Тус клубээс цөлжилтийн асуудлаар аймгийнхаа сэтгүүлчдийн дунд асуудал 
хөндсөн өгүүллийн уралдаан зарлаж дүгнэжээ.  

 
10. Хэвлэлийн Хүрээлэн ТББ-ын 15 жилийн ойг тохиолдуулан тус Хүрээлэнг үүсгэн 

байгуулж, төлөвшүүлэн хөгжүүлэхэд гар бие оролцсон, хэвлэл мэдээллийн удирдах  
ажилтан, нийгмийн зүтгэлтэн, үе үеийн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд хүндэтгэл үзүүлэх 
“Талархалын зоог“-ийг гуравдугаар  сарын 11-нд “Пума” зочид буудалд зохион 
байгуулсан. Уулзалтын үеэр Гүйцэтгэх захирал М.Мөнхмандах тус хүрээлэнгийн үйл 
ажиллагааны чиглэл, өнгөрсөн 15 жилийн хугацаанд хийж хэрэгжүүлсэн ажлууд, 
амжилт ололтын талаар мэдээлэл хийсэн. Түүнчлэн, МУ-ын Ерөнхийлөгч асан 
Н.Энхбаяр, УИХ-ын гишүүн Р.Амаржаргал, тус хүрээлэнгийн анхны захирал Ц.Энхбат, 
МУ-ын Соёлын гавъяат зүтгэлтэн Ц.Дашдондов, ТӨХ-ны дарга асан Л.Энхтөр, сэтгүүлч 
Ү.Хүрэлбаатар, До.Цэнджав, Д.Батжаргал нар тухайн цаг үе, үйл явцын талаар 
дурсамжаа хуваалцсан юм.  

 

11. Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн 15 жилийн ойн ажлын хүрээнд хэвлэл мэдээллийн салбарт 
удам дамжин үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа сэтгүүлчдийг оролцуулсан “Удам  
дамжсан сэтгүүлч” уулзалтыг зохион байгуулав. Уулзалтаар хэвлэл мэдээллийн үе 
үеийн түүхэн түүхэн чухал зарим үйл явдал, сэтгүүлчийн хөдөлмөр, ёс зүй, ур чадвар, 
мэргэжлийн онцлог зэрэг өргөн сэдвээр зочид сэтгэгдэл, дурсамжаа ярьж, сэтгүүлзүйн 
оюутнууд, сэтгүүлчид, Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн багш, ажилтнуудтай халуун дулаан 
яриа хөөрөө өрнүүлсэн. Уулзалтанд Монголын сэтгүүл зүйг үндэслэгчийн нэг 
Бадрахбаатарын ач хүү Ч.Тогоонтөмөр, Монцамэ агентлагийн сэтгүүлч Т.Нармандах, 
“Хөдөлмөр” сонины эрхлэгч Н.Мягмар, Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн захирал 
М.Мөнхмандах, “Улаан од” сонины эрхлэгч СГЗ  А. Баярмагнай, “Ардын эрх” сонины 
эрхлэгч Б.Тэмүүлэн , Монголын радиогийн сурвалжлагч М. Цагаан, МҮОНТ-ийн 
захирал  Ц.Оюундарь, Дарханы сэтгүүлч  Ө.Рагчаасүрэн, Орхон 106 радиогийн 
сурвалжлагч Р.Баясгалантөгс, Монголын радиогийн сурвалжлагч Ц.Чулуунцэцэг, 
“Өдрийн сонин”-ы албаны дарга Э.Энэрэл, Соёлын гавьяат зүтгэлтэн А.Амбасэлмаа, 
UBS телевизийн сэтгүүлч Саруул, “Түгээмэл” дээд сургуулийн захирал  
Ү.Хүрэлбаатар, сэтгүүлч докторант .Батхишиг, “Зууны мэдээ” сонины гэрэл зураг,орон 
нутгийн сурвалжлагчдын албаны дарга  Д.Цэрэннадмид, “Зууны мэдээ” сонины улс 
төрийн албаны дарга Ц.Байгалмаа нар оролцов.  

 
 

12. Хэвлэлийн хүрээлэнгийн 15 жилийн ойг угтан “Чанартай сэтгүүлзүйг хөгжүүлэхийн 
тулд бид юу хийх вэ” сэдэвт хэлэлцүүлгийг зохион байгуулав. Уг арга хэмжээнд МСНЭ-
ийн ерөнхийлөгч Т.Баасансүрэн, ХХ-гийн гүйцэтгэх захирал М.Мөнхмандах, шүүмж 
судлалын зохицуулагч Б.Одсүрэн, “Ардын эрх” сонины орлогч эрхлэгч Д.Нарантуяа, 
“Иргэд төсвөө хянана” ТББ-ын тэргүүн Д.Цэрэнжав, “Хөгжлийн төлөө сэтгүүлзүй” ТББ-
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ын тэргүүн Л.Болормаа нар оролцож өөрсдийн байр сууриа илэрхийллээ. Мөн их, дээд 
сургуулийн сэтгүүлзүйн багш нар санал бодлоо хэлж, чөлөөтэй ярилцсан юм.  

 
13. ТМ телевизтэй хамтран байгаль орчин, боловсрол, нийслэлийн хөгжил, ардчиллын 

үнэт зүйлс зэрэг сэдвээр сэтгүүлзүйн их, дээд сургууль, коллежийн оюутнуудын дунд 
телевизийн асуудал хөндсөн нэвтрүүлгийн уралдааныг дөрөвдүгээр сарын нэгнээс 
эхлүүлж 2 сарын хугацаанд дүгнэж дүнгээ гаргав. Уралдаанд 30 гаруй багийн 50 орчим 
бүтээл оролцов. 

 

14. Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн Хойд Бүсийн төвийн дэргэдэх  “Эрүүл мэнд - Сэтгүүлч”  
клубийн гишүүн сэтгүүлчид Улаанбаатар хотын эмийн зарим үйлдвэр болон Монголын 
Хэвлэлийн Хүрээлэнгээр танилцах аялалыг тавдугаар сарын 23-нд хийлээ. Аялалд 
оролцсон сэтгүүлчдэд, Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн сэтгүүл зүйн багш нар  “Эрүүл мэндийн  
мэдээ, сурвалжлага бэлтгэх үндсэн зарчим “ сэдвээр хичээл зааж,  цаашдаа орон 
нутагт нь сургалт зохион байгуулахаар тохиролцов.  

 

15. Сэтгүүлчдэд хүнсний аюулгүй байдлын талаарх нэгдсэн ойлголт өгөх зорилго бүхий 
уулзалтыг Олон улсын санхүүгийн корпорацитай хамтран зохион байгуулав. Уулзалтад 
УИХ-ын гишүүн, Монголын Хүнсчдийн Холбооны ерөнхийлөгч Д.Тэрбишдагва болон 
Олон улсын санхүүгийн корпорацийн  Бизнесийн хяналтын шинэчлэл төслийн менежер 
Д.Жигжидмаа, Олон улсын санхүүгийн корпорацийн хүнсний аюулгүй байдлын 
мэргэжилтэн Ивана Чук оролцож Монгол дахь хүнсний аюулгүй байдлын өнөөгийн 
түвшин болон зайлшгүй хэрэгжүүлэх шаардлагатай өөрчлөлт, шинэчлэл, олон улсын 
хэмжээнд дагаж мөрдөж буй зохицуулалтын талаар болон Олон улсын санхүүгийн 
корпорациас хэрэгжүүлж буй Хүнсний аюулгүй байдлыг сайжруулах олон улсад 
хэрэгжиж буй хөтөлбөрийн тухай мэдээлэл өглөө.   

 

16. Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн 15 жилийн ойг тэмдэглэх хөрөнгө босгох ажлын хүрээнд 
Дархан-Уул аймгийн 50 жилийн ойн сурвалжлагыг долдугаар сарын 19-20-ны өдрүүдэд 
хэвлэл мэдээллийн 16 байгууллагын оролцоотойгоор зохион байгуулав. Дээрх 16 
байгууллагаас гадна 5 телевизээр  тус аймгийн ойн баримтат киног гаргуулах ажлыг 
зохион байгуулсан. 

 

17. Дэлхийн банкны дэмжлэгтэйтээр Эдийн засгийн сэтгүүлзүйн зөвлөх багш Грэм 
Уотстай хамтран хэвлэл мэдээллийн зарим байгууллагатай уулзаж, зөвлөлгөө өгөв. 
Үүнд  “Өнөөдөр” сонин болон “Mongolian Economy” сэтгүүлийн редакцид зочилж, 
редакцийн ажлын зохион байгуулалт, сэтгүүлчдэд тулгамдаж буй асуудлын талаар 
нээлттэй ярилцаж, цаашид хэрэгжүүлэх шаардлагатай ажлын талаар санал солилцов. 

 

18. Хэвлэлийн Хүрээлэнгээс Дэлхийн банкны дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлж буй эдийн 
засгийн сэтгүүлчдийн чадавхыг бэхжүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд бэлтгэсэн Эдийн 
засгийн сэтгүүлзүйн цахим гарын авлагыг наймдугаар сарын 24-нд албан ёсоор нээлээ. 
Интернэтээр чөлөөтэй нэвтрэн ашиглаж болох энэхүү электрон номыг эдийн засгийн 
сэтгүүлч, сэтгүүлзүйн багш, оюутан, хэвлэл мэдээллийн салбарт ажиллаж буй болон 
эдийн засгийн асуудлаар бичих сонирхолтой хэн бүхэнд зориулж сэтгүүлзүйн зөвлөх 
багш, олон улсын Файнэншл таймс сэтгүүлд хорь гаруй жил ажилласан туршлагатай 
сэтгүүлч Грэм Уотс зохиосон байна. Цахим санд компани, банк, санхүү, худалдаа 
наймаа, засгийн газрын бодлого, газар тариалан, уул уурхай зэрэг арваад багц сэдвээр 
бичихэд анхаарах зүйлс, практик зөвлөмжийг багтаасны зэрэгцээ тухайн сэдэвтэй 
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холбоотой ухагдахуун, нэр томъёог энгийнээр тайлбарлажээ. Цахим санд Хэвлэлийн 
Хүрээлэнгийн веб хуудсанд /www.pressinst.org.mn/ байрлах Эдийн засгийн 
сэтгүүлчдийн клубийн булангаас нэвтрэх боломжтой юм. Нээлтийн үйл ажиллагаанд 
сэтгүүлч, сэтгүүлзүйн багш, хэвлэл мэдээллийн ажилтан 40 гаруй хүн оролцов. 

19. “Монгол улсын эдийн засгийн өнөөгийн байдал ба 2008 оны үетэй хийсэн 
харьцуулалт” уулзалтыг Олон улсын валютын сантай хамтран сэтгүүчлдэд зориулж 
зохион байгууллаа. Уулзалтад Олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрийн багийн 
ахлагч Steve Barnett оролцон мэдээлэл хийсэн. Тэрээр, Монгол улсын эдийн засгийн 
талаарх үнэлэлт дүгнэлт, цаашдын төлөв байдлын талаар “Монголын зэс, алт гэх мэт 
баялагийн ханш дэлхийн эдийн засгийн зах зээлд унах магадлал өндөр, томоохон 
эрсдэлтэй байгаа“ гэх мэтээр дүгнэсэн нь сэтгүүлчдэд чухал сэдэв, санаа өгч, 
судалгааны олон эх баримт гаргаж өгсөн юм.  
 

20. Компаний тухай хуулийн шинэчилсэн үзэл баримтлал, онцгойлон үзэх зарим 
асуудлын талаар мэдээлэл өгөх зорилгоор эдийн засгийн сэтгүүлчдэд зориулсан 
уулзалт зохион байгуулав.  Уулзалтанд Санхүүгийн зохицуулах хорооны Үнэт цаасны 
газрын ахлах хянан шалгагч Т.Жамбаажамц, Төрийн өмчийн хорооны зөвлөх 
Д.Байлыхүү, Үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн, 
”Монгол-999” үндэсний нэгдлийн ТУЗ-ийн ажлын албаны дарга Б.Аюуш нар оролцож 
сэтгүүлчидтэй ярилцлаа. АНУ-ын ОУХА-ын Бизнесийг дэмжих санаачилга төслийн 
дэмжлэгтэйгээр зохион байгуулсан уулзалтад хэвлэл мэдээллийн гол байгууллагын 24 
сэтгүүлч хамрагдсан.  

 

21.  Эдийн засгийн сэтгүүлчдэд зориулсан санхүүгийн зах зээл, хувьцааны арилжааны 
талаар мэдээлэл өгөх уулзалтыг Хөрөнгийн бирж дээр зохион байгуулав. Уулзалтын 
үеэр сэтгүүлчид “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК-ийн 536 ширхэг хувьцааг иргэн бүрт үнэгүй 
эзэмшүүлэх ажлын явц газар дээрээ ямар байна вэ? Лондонгийн Хөрөнгийн 
Биржийнхэн яг ямар ажил хийгээд байна? Монголчууд тэднээс юу хүлээж байна зэрэг 
олон асуултад хариулт авлаа. Уг уулзалтад МХБ-ийн Гүйцэтгэх захирал Х.Алтай, дэд 
захирал Г.Саруул, мэдээлэл технологи, үйл ажиллагаа хариуцсан захирал Damitha 
Cooke болоод бусад холбогдох албаны хүмүүс байлцаж сэтгүүлчдэд мэдээлэл өгсөн. 
Хэвлэлийн Хүрээлэн, АНУ-ын ОУХА-ын санхүүжилттэй Бизнесийн санаачилгыг дэмжих 
төсөлтэй хамтран зохион байгуулсан энэхүү аялал-уулзалтад хэвлэл мэдээллийн 40 
гаруй сэтгүүлч оролцов.  

 

22. Хэвлэл мэдээллийн 50 гаруй байгууллагын 80 гаруй төлөөлөгч оролцсон 
Хэвлэлийн хүрээлэнгийн тавдугаар Ерөнхий чуулган 2011 оны 12 дугаар сарын есний 
өдөр болж тус Хүрээлэнгийн 2008-2011 оны ажлын тайланг хэлэлцэн, байгууллагынхаа 
дүрэмд өөрчлөлт оруулсны зэрэгцээ Удирдах зөвлөлөө шинэчлэн сонгосон юм. 
Хэвлэлийн хүрээлэнгийн эрх барих дээд байгууллага болох Ерөнхий чуулганы гишүүн 
буюу төлөөлөгчөөр өмнө нь сонин сэтгүүл, радио, телевиз, мэргэжлийн байгууллага 
гэсэн дөрвөн салбарын төлөөллүүд оролцдог байв. Харин энэ удаа дээрх дөрвөн 
салбар дээр мэдээллийн агентлаг, цахим мэдээллийн сайт гэсэн шинэ салбарын 
төлөөллийг нэмж сонгохоор болж, дүрмээ өөрчилсөн юм. Мөн ээлжит чуулганыг хоёр 
жилд нэг удаа хуралдуулдаг байсныг өөрчилж, дөрвөн жилд нэг удаа чуулж байхаар 
болов.  

 

23. Өдөр тутмын “Ардын эрх” сонин болон санхүү, бизнесийн “Mongolian economy’’ 
сэтгүүлийн редакцийн үйл ажиллагаа, нийтлэл нэвтрүүлгийн чанар, бодлогын талаар 
үнэлгээ хийж, улмаар уг зөвлөмжийн дагуу сургалт-мэдээллийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх 
төслийн санамж бичигт гарын үсэг зурах ёслол 12 дугаар сарын есний өдөр боллоо. 
Төслийг Дэлхийн банкны дэмжлэгтэйгээр 2012 оны нэгдүгээр сарыг дуустал 
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хэрэгжүүлэх бөгөөд төслийн хүрээнд олон улсын зөвлөх, Файнэншл таймс сэтгүүлийн 
туршлагатай сэтгүүлч Грэм Уоттс хамтран ажиллаж, дээрх хоёр редакцийн багт зөвлөх 
үйлчилгээ үзүүлэх юм.  

24. “Монголын хэвлэл мэдээлэл-Өнөөдөр” мониторингийн судалгааны дүнг хэвлэлийн 
бага хурал, богино хугацааны сургалтууд, салбарын зарим уулзалт хэлэлцүүлэг, зар 
сурталчилгааны үзэсгэлэн яармагийн үеэр олон нийтэд танилцууллаа. 

25. “Хэрэглэгчдийн судалгааны аргачлал, тулгамдаж буй асуудал” сэдэвт Хамтарсан 
зөвлөлийн гишүүн байгууллагуудад зориулсан уулзалтыг хоёр удаа зохион байгууллаа. 
Үүнд хэрэглэгчдийн судалгааг хэрхэн явуулдаг арга зүй, аргачлал, бусад орны 
туршлага, давуу болон сул тал, судалгааны гол үр дүн, түүнийг хэрхэн ашиглах тухай 
зөвлөмж болон судалгааны, итгэл үнэмшлийг дээшлүүлэхийн тулд хийж буй ажлуудаа 
танилцуулж, гишүүдийн саналыг хүлээн авсан. 

26. “МҮОНТ-ийн шилжилтийн үеийн хөтөлбөрийн бүтэц, мэдээллийн хөтөлбөрийн 
агуулгын мониторинг 2” үр дүнг танилцуулах уулзалтыг 2 дугаар сард зохион 
байгуулав. Уулзалтад тус телевизийн удирдлага болон программын багийн гишүүд 
оролцож, санал бодлоо хуваалцлаа. Мониторингийн дүн болон уулзалтын явцад гарсан 
саналуудад үндэслэн зөвлөмж боловсруулж, тайланд хавсаргав. Мониторингийн 
тайланг Англи Монгол хэлээр 300 хувь хэвлэж, хэвлэл мэдээллийн байгууллага, олон 
нийтийн байгууллагуудад түгээв. 
 

27. “Хэвлэл мэдээллийн хариуцлага, сэтгүүлчийн ёс зүй” сэдэвт үндэсний хэмжээний 
санал асуулгын дүнг сэтгүүлчдэд танилцууллаа. Судалгааны дүнгээр иргэдийн 
хэвлэлийн эрх чөлөөний талаарх ойлголт сайжирч байгаа хэдий ч орон нутгийн иргэд 
хэвлэлийн эрх чөлөөнд сэтгэл дундуур байна. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл тодорхой 
бүлэг хүмүүс, улс төрчид, нам хүчний дуу хоолой болох нь хэвлэлийн эрх чөлөө 
бэхжихэд саад учруулж байна хэмээн иргэдийн тал хувь нь үзэж байна. Мөн 
сэтгүүлчдийг төлбөрт болон захиалгат нэвтрүүлгээс ангид байж, улс төрийн нөлөөнд 
автахгүй байх нь сэтгүүлчийн ёс зүй, хариуцлага, нэр хүндийг дээшлүүлэхэд нөлөөтэй 
байх талаар үйл явдалд оролцсон сэтгүүлч, судлаачид ярилцлаа.  
 

28.  “Хэвлэл мэдээллийн шүүмж судлалын төслийн үр дүн”-г танилцуулах хэвлэлийн 
бага хурал болон мэргэжилтнүүдийн дунд уулзалт семинарыг 11 дүгээр сард зохион 
байгууллаа. Хэвлэлийн бага хурлын үеэр Монголын тогтмол хэвлэлд хөрш орнуудын 
тухай хэрхэн мэдээлж нийтэлж буй талаарх шүүмжлэлт анализийн дүнг танилцуулсан. 
Харин семинарын хүрээнд шүүмжлэлт анализийн тулгуур онолууд, аргачлалын тухай 
мэдээлэл өгч, тоон болон чанарын судалгааны гол үр дүнг танилцуулан, хэлэлцүүлэг 
өрнүүлэв. Семинарт төслийн зөвлөх Аархусын их сургуулийн Хэвлэл мэдээлэл 
судлалын Хүрээлэнгийн захирал Пол Эрик Нилсен оролцов.  

 

29. “Хэвлэл мэдээллийн статистик судалгааны туршилтын багийн уулзалт” ЮНЕСКО-
гийн шугамаар 11 дүгээр сард Мозамбик улсын Мапуто хотод боллоо.  Энэхүү уулзалт 
сургалтад дэлхийн 30 гаруй орны төлөөлөл оролцсон бөгөөд Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн 
судалгааны албаны дарга хамрагдав. Энэ үеэр 2011 онд Монголын хэвлэл мэдээллийн 
байдлын талаарх статистик судалгааны мэдээллийн дүнг нягталж, дэлхийн хэвлэл 
мэдээллийн статистик судалгааны тайланг бэлтгэх ажилд оролцсон болно.  

 

30.  “Хүүхдийн эрх, хамгааллын талаарх хэвлэл мэдээллийн мониторинг” сэдэвт 
хэлэлцүүлгийг 11 сард түншлэгч байгууллага болон сэтгүүлчдийн дунд зохион 
байгууллаа. Уулзалтад хүүхдийн эрхийн чиглэлээр ажилладаг төрийн болон төрийн бус 
байгууллага, олон улсын төсөл хөтөлбөрүүд, хэвлэл мэдээллийн байгууллагын 
төлөөлөл оролцож, хүүхдэд ээлтэй мэдээллийн орчны талаар санал бодлоо 
хуваалцлаа. Оролцогчид жил бүр хүүхдийн эрхийн асуудлаар хэвлэл мэдээллийн 
нийтлэлийн бодлогыг судалж, мэдээлж байх нь зүйтэй хэмээн үзсэн юм.  
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31. “Хэвлэл мэдээллийн удирдлагуудын уулзалт”-ыг байгаль орчныг хамгаалах олон 
улсын байгууллагууд болон хэвлэл мэдээллийн байгууллагын удирдлагуудын дунд 12 
дугаар сард Пума ресторанд зохион байгуулав. Уулзалтын үеэр байгаль орчны 
асуудлаар нийтэлж, нэвтрүүлэхэд тулгамдаж буй бэрхшээлийг ярилцаж хамтран 
ажиллах талаар санал солилцов 

 

32. “Хүнд нөхцөл дэх хүүхэд хамгаалал” аяллын хүрээнд хүүхдийн эрхийн асуудлаар 
мэргэшиж буй сэтгүүлчид ХИС-гийн “Хүүхэд төв”, “Хүүхдийн халамж үйлчилгээний төв” 
“Хүүхдийн сургалт хүмүүжлийн тусгай төв”-тэй танилцаж, хүүхэд хамгааллын асуудлаар 
сэтгүүлчдэд мэдээлэл өгч, харилцан санал солилцон, хэлэлцүүлэг өрнүүллээ. Аялалд 
нийт 13 сэтгүүлч оролцсон. 
 

 
ГАРЫН АВЛАГА, НОМ, СЭТГҮҮЛ, ТОВХИМОЛ 
1. “Хүүхдийн хөдөлмөр ба хэвлэл мэдээлэл” ОУХБ-тай хамтран “Хүүхдийн хөдөлмөрийн 

тэвчишгүй хэлбэрийг устгахад хэвлэл мэдээллийн үүрэг оролцоог нэмэгдүүлэх нь” 
сэдэвт төсөл хэрэгжүүлсэн бөгөөд уг төслийн хүрээнд “Хэвлэл мэдээлэл ба хүүхдийн 
хөдөлмөр” гарын авлагыг хэвлэн  гаргав.  Багш нарт зориулсан энэхүү гарын авлагыг 
ОУБ-ууд болон сэтгүүлзүйн сургалт явуулдаг 20  орчим их дээд сургуульд тараасан 
болно. 

2. “Хэвлэлийн Хүрээлэн 15 жил“ номонд өнгөрсөн 15 жилийн хугацаанд Хэвлэлийн 
Хүрээлнэгээс хэрэгжүүлсэн ажлыг багтааж Англи, Монголоор хэвлэв. 
 

3. “Байгаль орчны сэтгүүл зүй” сэтгүүл зүйн багш нарт зориулсан гарын авлагыг 
боловсруулав.   
 

4. НҮБХХ-ийн “Сонгуулийн тогтолцоогоор дамжуулан оролцоо төлөөллийг нэмэгдүүлэх 
нь“ төслийн хүрээнд “Ардчилсан сонгууль ба хариуцлагатай сэтгүүл зүй“ сэтгүүлчдэд 
зориулсан сургалтын модуль, заах арга зүйн гарын авлагыг бэлтгэсэн.  Гарын авлагад 
сонгуулийн үйл явцын тухай ерөнхий ойлголт, сэтгүүлчид сонгуулийн үеэр мөрдөж 
ажиллах практик сэтгүүл зүйн арга барил, мэргэжлийн зарчим, тэнцвэртэй, хараат бус, 
ёс зүйтэй мэдээллийг хэрхэн бэлтгэх талаарх мэдээллүүдийг багтаасан болно.  
 

5.  “Хэвлэлийн Хүрээлэн 15 жил“ ойн арга хэмжээнд зориулсан баримтат киног бэлтгэн 
гаргаж, ойн арга хэмжээ болон МҮОНТ, TV 9 телевизээр тус тус цацуулав. 

 
 

6. “Хэвлэл мэдээлэл хэрэглэгчдийн судалгаа” 11 удаагийн тайланг эмхэтгэж захиалагч 
байгууллагуудад хүргэв. 
 

7.  “Монголын хэвлэл мэдээлэл – Өнөөдөр” мониторингийн тайлан, Англи, Монгол хэлээр 
300 хувь хэвлэв.  
 

8. “МҮОНТ-ийн шилжилтийн үеийн хөтөлбөрийн бүтэц, мэдээ мэдээллийн нэвтрүүлгийн 
агуулгын мониторинг” тайланг Нээлттэй Нийгэм Форумын санхүүжилтээр  Англи, 
Монгол хэлээр хэвлэв. 

 

9.  “Хэвлэл мэдээллийн хариуцлага ба сэтгүүл зүйн хэм хэмжээ” тайланг Швейцарийн 
Хөгжлийн Агентлагийн санхүүжилтээр хэвлэв 
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10.  “Хүүхдийн эрх, хамгааллын талаарх хэвлэл мэдээллийн мониторинг”-ийн тайланг 
НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн санхүүжилтээр Англи, Монгол хэлээр хэвлэв.  

 

11. Марк Ли Хантерын бичсэн “Таамагт суурилсан судалгаа. Эрэн сурвалжлах 
сэтгүүлчдэд зориулсан гарын авлагыг” ЮНЕСКО-гийн дэмжлэгтэйгээр Англи хэлнээс 
орчуулж,  хэвлэв. 
 

12.  “Сэтгүүлч” коллеж болон бусад их дээд сургуулийн багш нартай хамтран 
Сэтгүүлзүйн дээд боловсролын сургалтын хөтөлбөрийг шинэчлэх төслийн хүрээнд 
сэтгүүлзүйн боловсролын үлгэрчилсэн хөтөлбөр боловсруулж, хэвлэв. 

 
 
БУСАД 
1. СЗДК-ын видео танилцуулга бэлтгэв. 
2. “Хэвлэлийн Хүрээлэн 15 жил“ ойн арга хэмжээнд зориулсан видео болон power point 

танилцуулгыг бэлтгэн ойн арга хэмжээний үеэр үзүүлэв. 
 

3. Австралийн АВС телевизийн сурвалжлагч, Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн сайн дурын 
ажилтан Сара Францис Ларсен “Сэтгүүлч” коллежийн оюутнуудад баримтат киноны 
дадлага ажил хийлгэв.  Мөн оюутнуудад зориулсан зөвлөмж гаргаж, онол арга зүйн 
зөвлөгөө өгөв.  
 

4. 1990 оноос хойш сонин хэвлэлд нийтлэгдсэн материалын сэдэвчилсэн хайлтыг 
захиалгын дагуу гүйцэтгэх үйлчилгээг үргэлжлүүлж, тогтмолжуулав.  
 

5. Ногоон дэлхий клубийн хүрээнд байгаль орчны мэдээллийн сан үүсгэх ажлыг 
үргэлжлүүлж, 2009-2011 оны байгаль орчны сэдвээр гарсан сэтгүүлзүйн бүтээлийн сан 
үүсгэв. 
 

6. Мэдээллийн төвд 2011 онд зохион байгуулсан хэвлэлийн бага хурлаас нийт 5.825.000 
төгрөгийн орлого оруулжээ. Нийгэм, улс төр, эдийн засгийн цаг үеийн асуудлаар нийт 
155 орчим хурал зохион байгууллаа. “Зангиагүй уулзалт”-ыг “Дээд боловсролын 
шинэчлэлийн асуудал” сэдвээр боловсролын сайд Ё.Отгонбаяртай, “Миний хүссэн 
ардчилал биш” сэдвээр Англи улсаас хүрэлцэн ирсэн МоАХ-ны анхны эмэгтэй гишүүн 
Д.Оюунсүрэн нартай хамтран зохион байгуулсан байна. Мэдээллийн төвд богино 
хугацааны сургалт болон хэлэлцүүлэг зангиагүй уулзалт гэх мэт 30 гаруй арга хэмжээ 
зохион байгуулсан. 
 

7. Эх бэлтгэлийн, анхан шатны, 10 хурууны бичээчийн болон бусад программын 
төрлүүдээр сургалт тогтмол явуулж 975.000 төгрөгийн орлоготой ажилласан.  

                                      


