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ХЭВЛЭЛИЙН ХҮРЭЭЛЭН ТББ-ЫН 2012 ОНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН 

 
 
 
СУРГАЛТ 
 
1. СЗДК-ийн 16 дахь удаагийн сургалтад 25 оюутан элсэн орж, үүнээс 2012 оны 5 

дугаар сард 24 оюутан төгслөө. 
2. СЗДК-ийн 2012-2013 оны хичээлийн жилийн 17 дахь сургалтад 25 оюутан 

элссэнээс 21 оюутан суралцаж байна. 
3. Сэтгүүлзүйн суурь мэдлэг олгох түргэвчилсэн гурван сарын сургалтыг долоо дахь 

жилдээ хичээллүүлж, 9 оюутан төгслөө. 
4. Австралийн “Star observer” сонины сэтгүүлч, редактор Энди Нүүнэнтэй хамтран 

“Цахим сэтгүүлзүйн” сургалтын хөтөлбөрийг шинээр боловсрууллаа. Хөтөлбөрт 
“Уламжлалт болон цахим сэтгүүлзүйн ялгаа”, “Цахим сэтгүүлзүйн шинэчлэл”, 
“Сэтгүүлзүйн үнэ цэнэ ба нийгмийн мэдээллийн хэрэгсэл/”, “Цахим сэтгүүлчийн ёс 
зүй”, “Social media-г амжилттай ашиглах гурван зарчим”, “Цахим ертөнцийн 
хэрэглэгч сэтгүүлчээс юу хүсдэг вэ?” зэрэг лекц багтсан. Түүнчлэн фэйсбүк, 
твиттэр, твитдэк, блог зэргийг үр дүнтэй ашиглах дадлагын хичээл оров. 

5. “Монголиан Экономи” сэтгүүл, “Монголын Үнэн” сонин, “GoGo портал” сайтад 
өөрийнх нь хүсэлт, хэрэгцээ шаардлагыг харгалзан редакцийн сургалтыг зохион 
байгуулав. Эдгээр байгууллагын бүтээлд анализ хийж хэлэлцэх, сэтгүүлч, 
редакторуудын сэтгүүлзүйн суурь мэдлэгийг дээшлүүлэх, хэвлэл мэдээллийн 
салбарын сүүлийн үеийн чиг хандлага, тухайлбал нийгмийн мэдээллийн 
хэрэгслийн чиг хандлагын талаар мэдлэг олголоо. Тухайн байгууллагын хэрэгцээ 
шаардлагаас хамаарч сургалт  1-3 өдөр үргэлжлэв.  

6. “Байгаль орчны сэдвээр хэрхэн бичих вэ?” богино хугацааны сургалтыг НҮБХХ-ийн 
“Байгаль орчны засаглалыг дэмжих хөтөлбөр-2”-ийн хүрээнд зохион байгуулсан 
бөгөөд нийт 30 орчим сэтгүүлч, их дээд сургуулийн багш нар хамрагдаж, байгаль 
орчны үндсэн асуудлуудтай танилцаж, байгаль орчны сэдвээр бичсэн сэтгүүлзүйн 
бүтээлүүдийг хэлэлцэв. 

7. ХААН банкны харилцагчийн зөвлөхүүдэд зориулж тус банкны хүсэлтээр “Товч 
мэдээ болон хэвлэлийн мэдээ хэрхэн бичих вэ?” сургалтыг хоёр удаа зохион 
байгуулав. 

8. “Social media-Бидний ирээдүй” цахим сэтгүүлчдэд зориулсан сургалтыг Австралийн 
сэтгүүлч Энди Нүүнэний удирдлага дор 2012 оны есдүгээр сард зохион 
байгуулсан. Сургалтаар “Уламжлалт болон цахим сэтгүүлзүйн ялгаа”, “нийгмийн 
мэдээллийн хэрэгслийг ашиглах гурван зарчим” ,”Цахим сэтгүүлчийн ёс зүй” зэрэг 
хичээл заасан бөгөөд нийт 12 сэтгүүлч мэдлэг,  чадвараа дээшлүүлсэн. 

9. “Уул уурхайн сэдвээр эрэн сурвалжлах нь” сэдэвт телевизийн сэтгүүлчдэд 
зориулсан 21 хоногийн эрчимжүүлсэн сургалтыг Интерньюс Олон Улсын 
байгууллагын санхүүжилтээр Улаанбаатар хот болон орон нутгийн нийт 12 
телевизийн сэтгүүлчийг хамруулан зохион байгуулсан. Сургалтыг Интерньюсийн 
мэргэжилтэн, сэтгүүлч, сургагч багш Хореа Салажан удирдан явуулсан. 
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Оролцогчид телевизийн сэтгүүлзүйн суурь мэдлэгээ дээшлүүлж, дадлага ажил 
хийж, уул уурхайн салбарын судлаачид, мэргэжилтэнүүдтэй уулзсан. Сургалтын 
төгсгөлд оролцогч бүр уул уурхайн сэдвээр эрэн сурвалжилсан нэвтрүүлгийн 
төлөвлгөгөө гаргасан бөгөөд 2013 оны 3 дугаар сар хүртэлх хугацаанд сурсан 
зүйлсээ ашиглан телевизийн бүтээл бэлтгэх даалгавар авсан болно. Сургалтад 
оролцогч бүрт 1-2 сая төгрөгийн тэтгэлэг олгож, даалгавраа биелүүлэхэд нь 
дэмжлэг үзүүлэв. 

10. Практик сэтгүүлзүйн нэг өдрийн сургалтыг АНУ-ын ЭСЯ-ны дэмжлэгтэйгээр 5 
дугаар  сард зохион байгуулж, АНУ-ын сэтгүүлч Тод Бэр, Жил Хэмбург Коплан нар 
сэтгүүлчийн ур чадварын тухай хичээл заалаа. Нийт 30 орчим сэтгүүлч оролцов. 

11. “Ардчилал ба иргэний оролцоо”, “Ардчилсан сонгууль ба хариуцлагатай 
сэтгүүлзүй” цуврал сургалтыг Internews, МҮОНТВ, ЛЭОС, MIDAS зэрэг 
байгууллагуудтай хамтран Дархан-Уул, Ховд, Хэнтий аймгуудад тус бүр нэг, 
Улаанбаатар хотод хоёр удаа, нийт 9 удаа зохион байгуулав. Сургалтад иргэний 
нийгмийн төлөөлөл болон сэтгүүлчид нийт 200 гаруй хүн оролцсон. Тэд ардчилал, 
хүний эрх, сонгуулийн тогтолцоо, сонгуулийн үеэрх редакцийн зохион байгуулалт, 
мэдээллийг тэнцвэртэй хүргэх арга барил, хараат бус байдлыг хэрхэн хангах 
тухай, сэтгүүлчийн ёс зүйн талаарх мэдлэг, чадвараа дээшлүүлсэн. 

12. “Нүүрс-Монголын хөгжлийн хурдасгуур” сэдэвт сургалтыг “Гложекс Групп”-тай 
хамтран зохион байгуулж эдийн засгийн сэтгүүлчдийн “Өөрчлөгч” клубийн 24 
сэтгүүлчийг хамруулсан. Дэлхийн банкны “Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө 
оруулалтыг дэмжих” төслийн зохицуулагч Д.Энхбаатар, уул уурхайн “Гложекс 
Групп”-ын Ерөнхий захирал Л.Наранбаатар нар “Нүүрсний салбарт баримталж буй 
төрийн бодлого, төлөвлөлт” болон “Нүүрсний салбар дахь тулгамдсан асуудал”-ын 
талаар мэдээлэл өгч, харилцан ярилцсан. 

13. “Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл” сэдэвт сургалтыг Тэрэлж дэх амралтын газарт 
зохион байгуулсан бөгөөд “Өөрчлөгч” клубийн 20 орчим сэтгүүлчийг хамруулсан. 

14. “Компанийн засаглал ба гашуун сургамж” сэдэвт сургалтыг АНУ-ын ОУХА-ийн 
“Бизнесийг дэмжих санаачилга” төслийн хүрээнд “Өөрчлөгч” клубийн сэтгүүлчдэд 
уг асуудлын талаар нэмэлт мэдээлэл өгөх зорилгоор зохион байгуулсан ба нийт 20 
сэтгүүлч хамрагдлаа. 

15. “Компанийн нийгмийн хариуцлага хэнд ашигтай вэ?” сэдэвт сургалтыг АНУ-ын  
ОУХА-ийн “Бизнесийг дэмжих санаачилга” төслийн хүрээнд “Өөрчлөгч” клубийн 
гишүүдэд компанийн нийгмийн хариуцлагын тухай ойлголт өгөх зорилгоор зохион 
байгуулж, нийт 19 сэтгүүлчийн хамруулсан. 

16. АНУ-ын ОУХА-ын “Бизнесийг дэмжих санаачилга” төслийн дэмжлэгтэйгээр 
сэтгүүлчдийн мэргэжлийн ур чадварыг сайжруулах сургалтыг “Өөрчлөгч” клубийн 
гишүүн сэтгүүлчдийн дунд зохион байгуулж 20 гаруй сэтгүүлчийг хамруулав. 

17. “Татвар төлөхөд гардаг зардлыг бууруулах боломжтой” сэдэвт сургалтад 25 
сэтгүүлч оролцож, мэдлэгийн хүрээгээ тэлэв. 

18. “Монгол банк”, “Азийн хөгжлийн банк”, Оюу толгой” зэрэг байгууллагатай хамтран 
нийт сэтгүүлчдэд зориулсан сургалт зохион байгууллаа. Сургалт тус бүрт 20 гаруй 
сэтгүүлчид оролцлоо. 

19. 2012 оны 2-8 дугаар сарын хооронд Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн багш нар 
“Сэтгүүлзүйн цагаан толгой ба бичлэгийн төрөл зүйл”, “Хэвлэлийн менежмeнт”, 
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“Хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний тухай хууль” гэх зэрэг сэдвээр цуврал сургалтыг 
гүйцэтгэх захирлын удирдлаган дор зохион байгуулж мэдлэг туршлагаа солилцон 
хичээлийн хөтөлбөрүүд, лекц, жишээ, дасгал ажлын удирдамжийг шинэчлэв. 

20. Шүүмж судлалын онол, арга зүйн мэдлэгийг түгээх зорилгоор “Шүүмж судлалын 
арга зүй, аргачлал” сэдэвт хагас өдрийн сургалтыг мэргэжилтэн, судлаачдыг 
хамруулан зохион байгууллаа. Шүүмж судлалын багийнхан төслийн хүрээнд олж 
авсан мэдлэг, чадавхдаа суурилан шүүмж судлалд түгээмэл ашигладаг онол, арга 
зүйн туршлагаас хуваалцаж, шүүмж хийхэд анхаарах зүйлс, онцлог ялгааг 
таниулсны зэрэгцээ гүнзгийрүүлсэн анализийг хэрхэн хийх тухай тодорхой жишээн 
дээр хэлэлцүүлэг өрнүүлэв.   

21. “Харилцагчдын сэтгэл ханамжийг хэрхэн хэмжих вэ” сэдэвт нэг өдрийн сургалтыг 
ХААН банкны захиалгаар олон нийт, харилцагчид хариуцсан мэргэжилтнүүдэд 
зориулан тус хүрээлэнгийн судалгааны албанаас зохион байгуулав. Уг сургалтын 
хөтөлбөрийг шинээр боловсруулж, сургалтын хөтөлбөр, агуулгыг бэлтгэсэн бөгөөд 
цаашид энэ төрлийн сургалт, мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэх чадавхаа 
дээшлүүллээ.  

22. “Хэвлэл мэдээлэл хэрэглэгчдийн судалгааны арга зүй, аргачлал” сэдэвт сургалтыг 
бизнесийн байгууллага болон телевизийн маркетингийн албаны төлөөллийг 
хамруулан хоёр удаа зохион байгуулсан. Уг сургалтын хүрээнд хэвлэл мэдээлэл 
хэрэглэгчдийн судалгааг хэрхэн явуулдаг, түүний ач холбогдол, судалгааны 
мэдээллийг бизнест үр ашигтайгаар хэрхэн ашиглаж болох талаар зөвлөмж өгсөн. 
Сургалтад “Таван богд” групп, “Монре Даатгал” ХХК, “MCS” холдинг, “Мобиком” 
корпораци, “Наран” групп, “Бишрэлт” Холдинг ХХК зэрэг бизнесийн томоохон 
байгууллагын төлөөлөл хамрагдсан. Мөн “Капитал” банкны хүсэлтээр “Хэвлэл 
мэдээлэл хэрэглэгчдийн судалгааг хэрхэн ашиглах вэ” сургалтыг зохион 
байгууллаа. 

23. “Уул уурхай, хэвлэл мэдээлэл, нутгийн иргэд” уул уурхайн чиглэлээр сэтгүүлчдийг 
мэргэшүүлэх багц хөтөлбөр хэрэгжүүлэв. Австралийн Засгийн Газрын тэтгэлэгт 
хөтөлбөрийн хүрээнд Ази Номхон Далайн Сэтгүүлзүйн Төв (APJC)-тэй хамтран уул 
уурхайн сэдвээр сэтгүүлчдийг мэргэшүүлэх уг сургалтад телевиз, радио, сонины 
салбарыг төлөөлсөн 12 сэтгүүлчийг хамрууллаа. Уг хөтөлбөр нь зургаан долоо 
хоногийн хугацаанд Австрали улсын туршлагаас суралцах, ингэснээр хувь хүний 
хөгжил, манлайлал болон уул уурхай, эдийн засгийн асуудлыг хэрхэн сурвалжлах, 
уул уурхайг нийгмийн бусад салбартай хэрхэн уялдуулж хөгжүүлэх оролцогчдын 
мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэхэд чиглэж байв. Сургалтын дараа хөтөлбөрт 
хамрагдсан сэтгүүлчид туршлага солилцох уулзалт сургалтыг гурван удаа зохион 
байгуулж, бусад сэтгүүлчдэд туршлагаасаа хуваалцсан. Түүнчлэн өөрсдийн 
мэдээллийн хэрэгслээр Австралийн уул уурхайн сайн туршлага болон манай 
улсын хувьд анхаарах зүйлсийн тухай нийтлэл, мэдээ түгээлээ. 

 
СУДАЛГАА 
 
1. “Хэвлэл мэдээлэл хэрэглэгчдийн судалгаа” буюу телевиз үзэгчдийн рейтинг 

тогтоох судалгааг сар бүр (зуны амралтын долдугаар сараас бусад сард) тогтмол 
хэрэгжүүлж, нийт 11 удаагийн тайланг гишүүн байгууллагуудад хүргүүлэв. 2012 
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онд анхдагч мэдээллийг чанартайгаар бүрдүүлэхэд голлон анхаарч судлаачдыг 
тогтмол сургалт хийхээс гадна хянагч судлаач ажиллуулах, судалгаанд оролцсон 
өрхүүдтэй утсаар холбогдож судалгаанд идэвхтэй оролцохыг сануулах ажлыг 
тогтмолжуулав. Мөн судалгааны түүврийг 700 өрх болгож, мэдээллийн багтаамж, 
чанарыг дээшлүүлсэнтэй холбогдуулан тайлангийн үнийг 250,000 төгрөг болголоо. 

2. “Хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд 2011 онд” буюу статистик суурь мэдээлэл 
бүрдүүлэх ээлжит судалгааг явуулж, үр дүнг нэгтгэсэн тайланг англи, монгол 
хэлээр 300 ширхэг хэвлэлээ. Судалгаанд оролцсон байгууллагуудад үнэ төлбөргүй 
хүргүүлэхийн зэрэгцээ тайлангийн борлуулалтыг идэвхжүүлэх зорилгоор ач 
холбогдлыг онцолсон тараах материал бэлтгэн томоохон бизнесийн 
байгууллагуудад түгээж, цахим болон нийгмийн мэдээллийн сүлжээг  өргөнөөр 
ашиглалаа. Үр дүнд нь борлуулалтын орлогыг өмнөх жилээс сая орчим төгрөгөөр 
нэмэгдүүлэв. Мониторингийн мэдээлэлд үндэслэн ЮНЕСКО-гийн Статистикийн 
газрын хүсэлтийн дагуу гурван төрлийн /сонин, ТВ радио, эрх зүйн мэдээллийг 
илгээж, Монголын хэвлэл мэдээллийн тайланг олон улсын эмхэтгэлд багтаав.   

3. “Монголд хэвлэл мэдээллийн шүүмжийн чадавхыг бэхжүүлэх төсөл”-ийг Лондон 
дахь Соросын сангийн Мэдээллийн хөтөлбөрийн сүлжээний дэмжлэгтэйгээр 
хэрэгжүүллээ. 

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 хоёр удаагийн давтан мониторинг хийж, үр 
дүнг боловсруулан тайлан бэлтгэлээ. Мониторингийн дүнг 2007, 2010 онд 
хэрэгжүүлсэн тайлангийн үр дүнтэй харьцуулан өөрчлөлт, хөгжил, эерэг болон 
сөрөг үр дагаврыг дүгнэж, цаашид анхаарах зөвлөмжийг боловсруулав. Тайлан 
болон зөвлөмжийг танилцуулах дугуй ширээний ярилцлагад ОНТ-ийн удирдлагын 
болон менежмэнтийн багийнхан, иргэний нийгмийн төлөөлөл, сэтгүүлзүй, хэвлэл 
мэдээлэл судлаачид оролцож, ОНТ-ийн шилжилтийн үеийн нөхцөл байдал, үр 
дагавар, тулгамдаж буй бэрхшээлийн тухай хэлэлцэж, зөвлөмжид санал бодлоо 
тусгалаа. Мониторингийн багт судалгааны арга зүйн болон сэтгүүл зүйн мэдлэг, 
туршлагатай мэргэшсэн долоон судлаач багтаж, мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийсэн 
болно.  

5. “ЕБС-ийн 7-11 дүгээр ангийн сурагчдын хэвлэл мэдээлэлтэй харилцах суурь 
мэдлэг, ойлголтын түвшин, хэрэглээний онцлогийг тодруулах судалгаа”-г зургаан 
аймаг, Улаанбаатар хотын төвийн зургаан дүүргийн ЕБС-ийн сурагчдыг төлөөлөх 
800 хүүхдийг хамруулан явууллаа. Уг судалгааны төслийг АНУ-ын Монгол дахь 
Элчин сайдын яам санхүүжүүлсэн бөгөөд үр дүнг багш, судлаачид, иргэний нийгэм 
болон олон улсын байгууллагын төлөөлөгчдөд танилцуулсан. Судалгааны тайланд 
өсвөр насны хүүхдүүд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг хэрхэн ашиглаж, хэрхэн 
ойлгодог, ямар мэдээлэл хүлээн авдаг болон хүлээн авахыг хүсдэг, эдгээр 
мэдээлэл нь тэдний хэрэгцээ шаардлагыг хангадаг эсэх зэрэг олон талын 
мэдээллйг тусгасан болно.  

6. “Ховд аймгийн иргэдийн цөлжилтийн талаарх мэдлэг, ойлголтыг тандах давтан 
судалгаа”-г Швейцарийн Хөгжлийн Агентлагийн Цөлжилтийг сааруулах төслийн 
дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлэв. Судалгаанд Ховд аймгийн Жаргалант, Дарви, 
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Мөнххайрхан, Дуут, Ховд сумдын 700 иргэнийг хамруулсан. Уг судалгааны дүнд 
үндэслэн Цөлжилтийг сааруулах төслийн багийнхан тус аймгийн иргэдэд хандсан 
“Цөлжилтийн тухай 10 үнэн” цуврал компанит ажлаа өрнүүлж, үр дүнгээ үнэлсэн 
юм. 

 
ҮЙЛ ЯВДАЛ 
 
1. Байгаль орчны сэтгүүлчдийн “Ногоон дэлхий” клубийн “Лаатай уулзалт”, “Хот 

төлөвлөлт ба Ногоон байгууламж” дугуй ширээний уулзалтыг клубийн гишүүдийн 
дунд зохион байгуулсан. Дээрх уулзалтуудаар клубийн үйл ажиллагааг 
идэвхжүүлэх талаар гишүүдтэй санал солилцсоноос гадна ногоон байгууламжийг 
хэрхэн үр дүнтэй хийх талаар салбарын мэргэжилтэн, судлаач нартай ярилцлаа. 
Нийт 20 орчим сэтгүүлч оролцов. 

2. “Сэргээгдэх эрчим хүч - Нар, салхины эрчим хүч”-ний зах зээл, хөгжлийн хандлага 
бидний ирээдүйд хэрхэн нөлөөлөх вэ? сэдвээр АНУ-ын Center for Resource 
Solutions байгууллагын хуульч Робин Кюарийр клубийн сэтгүүлчидтэй уулзав. 

3. “Жолоочийн даатгалын тухай хууль төрийн дээрэм мөн үү?” сэдэвт дугуй ширээний 
ярилцлагыг Санхүүгийн зохицуулах хороо, Даатгалын зарим байгууллагатай 
хамтран АНУ-ын ОУХА-ийн “Бизнесийг дэмжих санаачлага” төслийн дэмжлэгээр 
зохион байгуулж 30 гаруй хэвлэл мэдээллийн байгуулагын сэтгүүлчдийг 
оролцууллаа. 

4. “Чанарын баталгаа хувийн хэвшлийн өрсөлдөх чадвар, хөгжлийн үндэс суурь 
болох нь” сэдэвт дугуй ширээний ярилцлагыг АНУ-ын ОУХА-ийн “Бизнесийг 
дэмжих санаачлага” төслийн хүрээнд клубийн гишүүдийн хүнсний аюулгүй байдал, 
чанарын талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор зохион байгуулсан бөгөөд нийт 
19 сэтгүүлч хамрагдав. 

5. BPI-ийн төслийн зөвлөх Кирстен Армстронг болон Санхүүгийн зохицуулах хорооны 
холбогдох мэргэжилтнүүдийн хамтаар “Жолоочийн даатгалын тухай хууль ба олон 
улсын туршлага” сэдэвт дугуй ширээний ярилцлагад “Өөрчлөгч” клубийн 20-иод 
сэтгүүлч оролцсон юм. 

6. “Жижиг хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашгийг төрөөс хэрхэн хамгаалахаар болов?” 
сэдэвт дугуй ширээний ярилцлагаар  компанийн тухай шинэчилсэн хуульд жижиг 
хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хэрхэн хамгаалахаар тусгасан, энэ нь компаний 
засаглалын асуудалтай хэрхэн уялдаж байгаа талаар сэтгүүлчдэд мэдээлэл өгөн, 
санал солилцов. Уулзалтад 25 сэтгүүлч оролцлоо. 

7. Оюутолгой төслөөс зохион байгуулсан уул уурхайн сургалтад 20 гаруй 
сэтгүүлчдийг хамруулсан бөгөөд улмаар хэвлэл мэдээллийн 10 байгууллагын 
сэтгүүлчийг Өмнөговь аймаг дахь Оюутолгой төсөл рүү сурвалжлах ажлаар 
аялууллаа. 

8. “Монголын эдийн засгийг боомилж буй гадаад худалдааны зохицуулалтууд” сэдэвт 
дугуй ширээний уулзалтад нийт 11 сэтгүүлчийг хамруулав. 

9. “Шинэчлэлгүй Монгол Улс” сэдэвт дугуй ширээний ярилцлагад нийт 28 сэтгүүлч 
оролцов. 
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10. “Хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөг хэрхэн баталгаажуулах вэ?” сэдэвт хэлэлцүүлэгт 
нийт 49 сэтгүүлч оролцов. 

11. “Хариуцлагын даатгалын зарим асуудал” сэдэвт дугуй ширээний ярилцлагад 31 
сэтгүүлчийг хамрууллаа. 

12. “Монголын бизнесийн орчинг энгийн өөрчлөлтөөр хэрхэн эрс шинэчлэх вэ?” сэдэвт 
хэлэлцүүлэгийг эдийн засгийн мэргэшсэн сэтгүүчдийн дунд зохион байгуулав. 

13. “Компаний засаглалыг үнэлэх аргачлал” сэдэвт хэлэлцүүлэгт нийт 25 гаруй сэтгүүч 
оролцлоо. 

14. Bizguide website-н нээлттэй хэлэлцүүлэгт нийт 13 сэтгүүлч оролцлоо. 
15. “Гүржийн шинэчлэлийг Монголын хөрсөнд буулгах боломжтой юу?” хэлэлцүүлэгт 

21 сэтгүүлч оролцлоо. 
16. “Хас банк”-тай хамтран “Эдийн засгийн хөгжилд банкны оролцоо” сэдэвтэй 

уулзалтыг эдийн засгийн сэтгүүлчдэд зориулан зохион байгууллаа. 
17. “Монголын хэвлэл мэдээлэл-Өнөөдөр” мониторингийн судалгааны дүнг 

танилцуулах уулзалтыг хэвлэлийн бага хурал хэлбэрээр зохион байгуулж,  
сэтгүүлчдэд хэвлэмэл болон электрон мэдээллийн хэрэгслийн тоо, борлуулалт, 
түгээлт, тархалт, эзэмшил, боловсон хүчин, техник хангамжийн талаарх сүүлийн 
үеийн мэдээллийг танилцуулав. Судалгааны дүнд үндэслэсэн “Монголын хэвлэл 
мэдээллийн өнөөгийн байдал, хөгжлийн чиг хандлага” сэдэвт илтгэлийг 
сэтгүүлзүйн урт, богино хугацааны сургалтууд, олон нийттэй харилцах ажилтанд 
зориулсан сургалт, салбарын хэмжээний уулзалт хэлэлцүүлэг, зар сурталчилгааны 
үзэсгэлэн яармагийн үеэр танилцуулж байна. Ингэснээр Монголын хэвлэл 
мэдээллийн зах зээлийн талаарх мэдээллийг олон нийтэд түгээн сурталчлах, 
ойлголт мэдлэгийг сайжруулахад хувь нэмэр оруулж байгаа болно. 

18. Хэвлэлийн Хүрээлэнгээс 2012 онд хэвлэл мэдээлэл, мэдээллийн хэрэгслийн тухай 
иргэдийн ойлголт мэдлэгийг дээшлүүлэх, энэ талын суурь боловсролыг хүүхэд 
залуучуудад олгох төсөл хөтөлбөрийг эрэлхийлж ирсэн. Энэ ажлын хүрээнд 
ЮНЕСКО-гоос эрхлэн гаргасан “Мэдээллийн хэрэгслийн болон мэдээллийн суурь 
боловсрол” багш нарт зориулсан гарын авлагыг ЕБС-ийн иргэний боловсролын 
багш нарт танилцуулах үйл явдлыг зохион байгууллаа. Нийслэлийн Боловсролын 
Газартай хамтран зохион байгуулсан уг үйл явдалд дунд сургуулийн 30 орчим 
багш оролцож, хэвлэл мэдээлэл, мэдээллийн хэрэгслийн суурь боловсрол нь 
иргэний боловсролын салшгүй нэг хэсэг болох тухай, үүнийг цаашид сургалтын 
хөтөлбөрийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх нь иргэний боловсрол өндөртэй, 
мэдлэгтэйгээр шүүмж өрнүүлэх чадавхтай иргэдийг төлөвшүүлэхэд ихээхэн хувь 
нэмэр болохыг ойлгож дэмжсэн. 

19. “Монголын хэвлэл мэдээллийн шүүмжийн чадавхыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд 
хийсэн “Эмэгтэй улс төрчид тогтмол хэвлэлд” сэдэвт хоёрдахь гүнзгийрүүлсэн 
судалгааны үр дүнг танилцуулах уулзалтыг салбарын мэргэжилтэн, судлаачид 
болон хүний эрх, жендэрийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн болон 
төрийн бус байгууллага, олон улсын төсөл хөтөлбөрийн төлөөлөгчдийг хамруулан 
зохион байгуулсан. 

20. “Эрүүл сэтгүүл зүйн бизнесийн орчин” хэвлэл мэдээллийн удирдах ажилтны 
үндэсний анхдугаар чуулганыг 4-р сарын 7-нд Улаанбаатар хотод зохион 
байгуулсан. Чуулганд төв, орон нутгийн 100 гаруй төлөөлөгч оролцож, эрүүл 
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сэтгүүл зүйн хөгжлийн төлөө илтгэл хэлэлцүүлэн, төр засаг, олон нийт болоод 
хэвлэл мэдээллийнхэнд хандсан тунхаг баталж түгээлээ. Чуулганы санхүүжилтийг 
удирдах зөвлөлийн гишүүний дэмжлэгтэйгээр “Капитал” банк, “Бишрэлт холдинг”  
группийн ивээн тэтгэлгээр, Өдөр тутмын сонины холбоо, Телевизүүдийн холбоо, 
Радио телевизийн академи зэрэг байгууллагатай хамтран зохион байгуулсан. 

21. Эдийн засгийн сэтгүүлчдийн шилдэг бүтээлийн уралдааныг зарлах, дүгнэж 
шалгаруулах, шагнал гардуулах ёслолын үйл ажиллагааг зохион байгуулав. “Эрүүл 
сэтгүүлзүй-Бизнесийн орчин” чуулганы үеэр шилдэг бүтээлийн уралдааны 
шагналыг гардуулах ёслолын ажиллагааг зохион байгуулав. Уралдаанд “Тайм” 
сайтын сэтгүүлч Ч.Дашдэлэг тэргүүн байрыг эзлэв. 

22. “Монгол Оросын эдийн засгийн салбар дахь хамтын ажиллагаа” сэдвээр ОХУ-ын 
элчин сайдыг урьж, 30 гаруй хэвлэл мэдээллийнхэн оролцсон уулзалтыг зохион 
байгууллаа. 

23. Монгол болон АНУ-ын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 25 жилийн ойд 
зориулсан “Зангиагүй уулзалт”-ыг 6-р сард АНУ-ын элчин сайдыг оролцуулан 
хийхэд 40 орчим сэтгүүлч оролцлоо. 

24. АНУ-ын ОУХА-ийн “Бизнесийг Дэмжих Санаачлага” төслийн дэмжлэгтэйгээр 
Хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний тухай хуулийн төслийн зарим зүйл, заалтаар 
хэлэлцүүлэг хийв. “Эрүүл сэтгүүл зүйн бизнесийн орчин” чуулга уулзалтын үр дүнг 
гүнзгийрүүлэх, хэвлэл мэдээллийн эрх зүйн орчныг сайжруулахад тус дөхөм 
үзүүлэх, хуулийн тухай хэлэлцүүлгийг цаг үеийн шаардлага, хэрэгцээ, олон улсын 
стандартад нийцүүлэх зорилгоор хийсэн энэхүү хэлэлцүүлэгт Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчөөс болон Засгийн Газраас өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийн ажлын 
хэсэгт ажилласан мэргэжилтэн, хуульчид, сэтгүүлч, судлаачид, хэвлэл мэдээллийн 
байгууллагын удирдах ажилтнууд оролцож санал бодлоо солилцлоо. 

25. 2012 оны 10-р сарын 16-нд УИХ-ын Төрийн байгуулалтын байнгын хороо, 
Хэвлэлийн Хүрээлэн, Парламентын сэтгүүлчдийн холбоо хамтран Төрийн ордны 
Иргэний танхимд  "Хэвлэлийн эрх чөлөөний тухай хууль" Сэтгүүл зүй дэх хараат 
байдлын талаар хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.  

26. “Мөнгөн угалз" сэтгүүлчдийн сүлд модны наадмыг 2012 оны 12-р сарын 27-нд 
зохион байгуулав.  

 
ДИЖИТАЛ АРХИВЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ 
 
1. 1990 оноос хойш сонин хэвлэлд нийтлэгдсэн сэтгүүлзүйн бүтээлээс тодорхой 

түлхүүр үгээр хайлт хийх, архивлах үйлчилгээг тогтмолжуулж, үйлчилгээний баг 
бүрдүүлж, өрөөг тусгаарлаж тохижуулав.  

2. 2012 онд тогтмол хэвлэлийн архиваас өдөр тутам мониторинг хийх хагас жилийн 
захиалгат ажлыг БОАЖЯ-наас авч гүйцэтгэв. Түүнчлэн Оюутолгой ХК болон 
Финляндын ЭСЯ, Удирдлагын Академи зэрэг байгууллага болон хувь хүний 
захиалгат ажлыг гүйцэтгэв  
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БУСАД 
 
1. Мэдээллийн төвд 2012 онд зохион байгуулсан хэвлэлийн бага хурлаас нийт 

5.600.000 төгрөгийн орлого бүрдүүлэв. Нийтдээ 50 орчим хэвлэлийн бага хурал 
болсон байна. 

2. Эх бэлтгэлийн, анхан шатны, 10 хурууны бичээчийн болон бусад программын 
төрлүүдээр сургалт тогтмол явуулж 4,226,000 төгрөгийн орлоготой ажилласан. 
Ялангуяа хөдөө орон нутгийн сонины хүмүүсийг мэргэшүүлэх сургалт зохион 
байгуулж эхэлсэн нь үр дүнгээ өгч байгаа. 

3. Компьютерийн төвийн тохижуулж СЗДК-ийн компьютерийн анхан шат, сонины 
дизайн, вэб дизайн, sound edit програм audiotion, видео эвлүүлгийн  edius гм 
хичээлүүд орсон. Мөн Уул уурхайн сургалтыг компьютерийн төвд зохион 
байгуулсан. 

4. 2012 онд сургалтын албанд Японы Хирошимагийн Хижияма Их Сургуулийг 
мэдээлэл,  харилцааны чиглэлээр дүүргэсэн Ц.Тамир, ХБНГУ-ын  Мюнхений 
Людвиг Максимилианы Их сургууль болон Берлиний Техникийн Их Сургуулийг 
сэтгүүлч, мэдээлэл харилцааны менежментийн чиглэлээр магистрын зэрэг 
хамгаалсан М.Тунгалаг, тус албанаас хариуцан ажиллуулдаг Эдийн засгийн 
сэтгүүлчдийн клубийн менежерээр АНУ-ын  Арлингтоны Стрэйерийн Их сургуулийг 
Бизнесийн удирдлагын чиглэлээр магистрын зэрэг хамгаалсан А.Ариунтуяа зэрэг 
хүмүүсийг шинээр авав. Сургалтын албанд мөн Австралийн сэтгүүлч  Энди Нүүнэн 
тус Хүрээлэнгийн цахим сэтгүүлзүйн сургалтын хөтөлбөрийг шинэчилэн 
баяжуулах, байгууллагын цахим хуудсыг шинэчлэх үүрэг  хүлээн ажиллаж байна. 

5. Сэтгүүлзүйн Дээд курсийн сургалтын агуулга, чанарыг сайжруулах зорилгоор 
сургалтын хөтөлбөр, хичээлийн бүтэц, агуулга, дэс дараалал зэргийг өөрчлөн 
сайжруулав. Үүнд оюутнуудын монгол хэлний мэдлэг, бичих чадварыг сайжруулах 
дасгал ажлын тоо хэмжээг эрс нэмэх, бүтээлч, шүүмжлэлт сэтгэлгээг хөгжүүлэх, 
сэтгүүлзүйн хэм хэмжээ, ажлын арга барилын талаарх мэдлэг, чадварыг 
сайжруулах, тухайлбал судалгаа хийх, няхуур нямбай байх, нягтлан шалгах зэрэг 
ур чадварыг дээшлүүлэх хичээлүүд хөтөлбөрт нэмж оруулав. Түүнчлэн бичлэгийн 
төрөл зүйлийн зарим хичээл, тухайлбал өгүүллийн тухай хичээлийг төрөл зүйлээр 
нь задалж, илүү дэлгэрэнгүй орох өөрчлөлтийг хийв. 

6. “Чөлөөт Хэвлэл Сан”-тай хамтран байрны урд хойд хонгил, шат, хаалга, цонхны 
засварын ажлыг “Есөн титэм констракшн”-аар гүйцэтгүүлж дууссан. Мөн урд 
талбайд 20ш хайлаас мод тарьж, зүлэгжүүлсэн хэсгийг хамгаалах хайс хийлгэсэн. 

7. 2007-2011 оны санхүүгийн баримт тайланд санхүүгийн хяналт шалгалт хийлгэсэн. 
8. Уулзалтын өрөө болон дижитал сангийн өрөөний засвар, тохижилтыг гүйцэтгэв. 
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ГАРЫН АВЛАГА, НОМ, СЭТГҮҮЛ, ТОВХИМОЛ /2012-2013 он/ 
 
1. “Хэвлэл мэдээлэл хэрэглэгчдийн судалгаа” 11 удаагийн тайлан, монгол хэлээр, 

Хэвлэлийн хүрээлэн, 2012 он 
2. “Монголын хэвлэл мэдээлэл – Өнөөдөр” мониторингийн тайлан, англи, монгол 

хэлээр, Хэвлэлийн хүрээлэн, 2012 он 
3. “МҮОНТ-ийн шилжилтийн үеийн хөтөлбөрийн бүтэц, мэдээ мэдээллийн чанартай 

нэвтрүүлгийн агуулгын мониторинг -3” тайлан, англи, монгол хэлээр, Хэвлэлийн 
Хүрээлэн, Нээлттэй Нийгэм Хүрээлэн, 2012 он 

4. “Эмэгтэй улс төрчид тогтмол хэвлэлд” тайлан, монгол хэлээр, Хэвлэлийн 
Хүрээлэн, Нээлттэй Нийгэм Хүрээлэн, 2012 он 

5. “ЕБС-ийн сурагчдын хэвлэл мэдээллийн суурь боловсрол” монгол хэлээр, 
Хэвлэлийн Хүрээлэн, АНУ-ын ЭСЯ, 2012 он 

6. “2012 оны УИХ-ын сонгуулийн сурталчилгааны мониторинг /сонин, радио/” тайлан, 
монгол, англи хэлээр, Хэвлэлийн Хүрээлэн, Бүгд Найрамдахчуудын Олон Улсын 
Хүрээлэн, 2012 он 

7. Мэдээллийн хэрэгсэл, мэдээллийн суурь боловсролын багш нарт зориулсан гарын 
авлага. ЮНЕСКО, Хэвлэлийн Хүрээлэн, 2012 он 

8. “Монголын хэвлэл мэдээлэл 10 жил” номыг бэлтгэлээ. Сүүлийн арван жилийн 
хугацаанд буюу 2002-2011 оны “Монголын хэвлэл мэдээлэл - Өнөөдөр” тайлангийн 
мэдээлэлд тулгуурлан дээрх номны эхний хувилбарыг боловсруулав. Уг номыг 
бэлтгэхдээ Хэвлэлийн Хүрээлэнгээс 1999 оноос хойш хэрэгжүүлсэн судалгааны 
олон төсөл, хөтөлбөрийн үр дүнг нэгтгэх, харьцуулах ингэснээр хэвлэл мэдээллийн 
салбарын хөгжлийн түүх, чиг хандлагыг харуулахыг зорьсон юм. 

9. “Хэвлэл мэдээлэл хэрэглэгчдийн судалгаа” 5 удаагийн тайлан, монгол хэлээр, 
Хэвлэлийн хүрээлэн, 2013 он 

10. “Монголын хэвлэл мэдээлэл – Өнөөдөр” мониторингийн тайлан, англи, монгол 
хэлээр, Хэвлэлийн хүрээлэн, 2013 он 

 
 


