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ХЭВЛЭЛИЙН ХҮРЭЭЛЭН ТББ-ЫН 2013 ОНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН 

 

СУРГАЛТ: 2013 онд нийт 4 урт хугацааны, 30 гаруй богино хугацааны сургалтыг сэтгүүлч, 
хэвлэл мэдээллийн ажилтан, олон нийттэй харилцах ажилтан, багш, сурагчдад зориулан 
зохион байгуулав.  

Урт хугацааны сургалт 

1. СЗДК-ийн 17 дахь сургалтыг 9 дүгээр сард эхлүүлэн, 5 дугаар сарын 3-ны өдөр нийт 20 
оюутан төгсгөв.  

2. СЗДК-ийн долоо дахь Эчнээ сургалт 3 – 6 сард болж өнгөрлөө.  
3. СЗДК-ийн найм дахь Эчнээ сургалт 11 дүгээр сард эхэллээ.  
4. Хэвлэлийн Эх Бэлтгэл, Дизайны дээд курсийн ангийг шинээр нээж, сургалтыг 

амжилттай зохион байгууллаа.  

 
Сэтгүүлзүйн багш нарт зориулсан сургалт 
 
“Хөгжлийн сэтгүүлзүй” сэдвээр их дээд сургуулийн багш нарт зориулсан сургалтыг ЮНЕСКО-
ын Мэдээлэл харилцааны хөгжлийн олон улсын хөтөлбөрийн (IPDC) төслийн хүрээнд зохион 
байгууллаа. Энэхүү хоёр өдрийн сургалтад МУИС, РТДС, Отгонтэнгэр ИС, Орхон ИС, Их засаг 
ИС, Зохиомж ДС, Их Монгол ИС зэрэг сургуулийн нийт 12 багш оролцож, хөжглийн сэтгүүлзүйн 
хичээлийг хэрхэн заах арга барилд суралцаж, онолын мэдлэгтэй болов.  
 
Олон нийттэй харилцах ажилтнуудад зориулсан сургалт 

1. “Хэвлэл мэдээлэлтэй хэрхэн үр  дүнтэй харилцах вэ?” Канад улсын элчин сайдын 
яамны захиалгаар мэдээлэл харилцааны сургалтын хөтөлбөр боловсруулж, холбогдох 
ажилтнуудад нь сургалт  

2. “Хэвлэл мэдээлэлтэй хэрхэн үр  дүнтэй харилцах вэ?” “Таван богд груп”-ын 
захиалгаар сургалтын хөтөлбөрийг тусгайлан боловсруулж дунд түвшний удирдах 
ажилтан болон олон нийттэй харилцах мэрэгжилтнүүдийг нь чадавхжуулав.  

3. “Social media-г үр дүнтэй ашиглаж мэдээлэл түгээх нь” сургалт. Австрали Улсын 
сэтгүүлч Энди Нүүнэнтэй хамтран сургалтын хөтөлбөр, хичээлийг бэлтгэн Канадын 
улсын Элчин сайдын  яамны ажилтнуудад зориулж зохион байгуулав.  

4. “Хэвлэл мэдээлэлтэй хэрхэн үр  дүнтэй харилцах вэ?” мэдээлэл харилцааны 
сургалтыг Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн захиалгаар уг байгууллагын 
ажилтнуудад зохион байгуулав. 

5. “Хэвлэл мэдээлэлтэй хэрхэн үр  дүнтэй харилцах вэ?” мэдээлэл харилцааны 
сургалтыг UNDP -гийн хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах ажилтнуудад зохион 
байгууллаа. 

6. “Хэвлэл мэдээлэлтэй хэрхэн үр  дүнтэй харилцах вэ?” мэдээлэл харилцааны 
сургалтыг Японы ХИС ОУБ-ын ажилтнуудад зохион байгуулав. 

7. “Хэвлэл мэдээлэлтэй хэрхэн үр  дүнтэй харилцах вэ?” мэдээлэл харилцааны 
сургалтыг “MCS” групийн захиалгаар уг компанийн дунд түвшний удирдах ажилтан, 
олон нийттэй харилцах мэргэжилтнүүдэд зориулж зохион байгуулсан. 
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8. “Хэвлэл мэдээлэлтэй хэрхэн үр  дүнтэй харилцах вэ?” мэдээлэл харилцааны 
сургалтыг “Иргэн цэргийн харьяатын төв”-ийн олон нийттэй харилцах ажилтнуудад 
зохион байгуулав. 

9. “Хэвлэл мэдээлэлтэй хэрхэн үр  дүнтэй харилцах вэ?” мэдээлэл харилцааны 
сургалтыг Үндэсний статистикийн газар зохион байгууллаа. 

10. “Хэвлэл мэдээлэлтэй хэрхэн үр  дүнтэй харилцах вэ?” сургалтыг хүүхдийн эрхийн 
асуудал хариуцсан орон нутгийн төлөөлөл болох нийт 40 орчим мэргэжилтнүүдэд хоёр 
өдрийн сургалтыг “Чингис” зочид буудалд зохион байгуулав. 

11. “Реклам сурталчилгаа төлөвлөгчдөд зориулсан сургалт”-ыг хэвлэл мэдээлэл 
хэрэглэгчдийн судалгааны Хамтарсан зөвлөлийн гишүүн байгууллагуудын 
маркетингийн менежерүүдэд зориулан зохион байгууллаа. Сургалтын хүрээнд 
судалгааны дүнд үндэслэн сурталчилгааг хэрхэн оновчтой байршуулах болон хэвлэл 
мэдээллийн зах зээлийн сүүлийн үеийн чиг хандлагын тухай мэдээлэл өгсөн.  
 

Сэтгүүлчдийг чадавхжуулах сургалт 

1. Европын Холбооны санхүүжилтээр Европын Сэтгүүлзүйн Төв, Бээжин дэх Европын 
Холбооны төлөөлөгчийн газартай хамтран Монголын 15 сэтгүүлчийг “Орчин үеийн 
хэвлэл мэдээллийн хөгжлийн чиг хандлага” сэдвээр Бельги улсад сургалтад 
хамруулав.  

2. ХБНГУ-ын Хамтын Ажиллагаа, Хөгжлийн Яамны санхүүжилтээр, Дойче Велле 
Академитэй хамтран  Монголын 12 сэтгүүлчийг  “Хэвлэл мэдээллийн өөрийн 
зохицуулалт” сэдвээр Герман улсад сургалтад хамруулав.  

3. “Хэвлэл мэдээллийн өөрийн зохицуулалт ба Монголын загвар” хоёр өдрийн 
семинарыг ФЭС-тай хамтран зохион байгууллаа. Семинарт 40 орчим сэтгүүлч, судлаач 
нар оролцсон бөгөөд үр дүнд нь Хэвлэлийн консулын Монголын загвар боловсрууллаа. 

4. Gogo.mn сайтын хүсэлтээр тус байгууллагын редакци дээр суурь сэтгүүлзүй, дата 
сэтгүүлзүйн сэдвээр редакцийн сургалт зохион байгуулав.  

5. “FM 105.5” радиогийн редакци дээр суурь сэтгүүлзүйн сургалтыг зохион байгуулав. 
6.  “Сэтгүүлзүйн шаардлага хангасан мэдээг хэрхэн бэлтгэх вэ?” хоёр өдрийн 

сургалтыг “Хүүхэд сэтгүүлч“ клубийн сэтгүүлчдэд зориулан зорилгоор зохион байгуулав.  
7. Интерньюс ОУБ-тай хамтран “Уул уурхайн асуудлаар эрэн сурвалжлах нь” 

телевизийн  сэтгүүлчдэд зориулсан сургалтыг 14 хоногийн хугацаатай зохион 
байгуулав. Мөн сургалтад оролцсон сэтгүүлчдэд тэтгэлэг олгож, уул уурхайн сэдвээр 
бүтээл бэлтгэх дадлага ажил хийлгэсний зэрэгцээ олон улсын мэргэжилтнээр 
сэтгүүлчдийн бүтээлийг үнэлүүлж, зөвлөгөө өгөв  

8. Эдийн засгийн сэтгүүлчдэд зориулж Азийн хөгжлийн банкны эдийн засагч Л.Амар болон 
ХХБанкны Олон улсын банкны газрын захирал Б.Эрхэмбаяр нартай хамтран  Чингис 
бондны талаар сургалт хийлээ. 

9. “Зохистой сангийн бодлогоор Байгалийн баялгийн хараалыг ерөөл болгох" нь 
сургалтыг Азийн хөгжлийн банктай хамтран зохион байгууллаа. АХБ-ны эдийн засагч 
Л.Амар, ахлах эдийн засагч Ян Хансен нар илтгэл тавьж клубийн сэтгүүлчдийн эдийн 
засгийн мэдлэгийг дээшлүүллээ..  

10. Эдийн засгийн сэтгүүлчдэд Дата сэтгүүлзүй гэж юу вэ сэдвээр сургалт зохион 
байгуулсан. Сургалтын үеэр тоон мэдээллийг хэрхэн цуглуулах, хэрхэн үзэгч, сонсогч, 
уншигчдад сонирхолтой бөгөөд энгийн байдлаар хүргэх арга барил, шинэ санааг заав.  

11. "Компанийн засаглалыг хэрхэн сурвалжлах вэ?" сэтгүүлчдэд зориулсан сургалтыг 
ОУСК-ийн Монгол дахь Компанийн засаглалын төсөл, ОУСК-ийн Олон улсын 
Компанийн засаглалын форум, Хэвлэлийн хүрээлэнгээс хамтран зохион байгуулсан. 
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12. Монгол Улсын төсвийн алдагдал болон төсвийн бодлогын талаарх сургалтыг  
Дэлхийн банктай хамтран зохион байгуулав. Сургалтын үеэр ДБ-ны ахлах эдийн засагч 
Tae Huyn эдийн засгийн сэтгүүлчдэд мэдээлэл хийсэн. 

13. “Өрсөлдөх чадварыг хэрхэн хэмжих вэ?” сэдвээр Эдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх 
чадварын судалгааны төв (ЭЗБӨЧСТ)-өөс 14 эдийн засгийн сэтгүүлчдэд сургалт 
хийлээ. Энэ удаагийн сургалтаар Аймгуудын өрсөлдөх чадварын анхны тайланг 
гаргасанаа танилцуулсан нь сэтгүүлчдэд сонирхолтой байв. 

14. “Эдийн засгийн шинэчлэл орон нутагт” сэдвээр АНУ-ын Бизнесийг дэмжих 
санаачилга төслийн дэмжлэгээр зүүн бүсийн сэтгүүлчдэд зориулсан сургалтыг Дорнод 
аймагт зохион байгууллаа. Сургалтад Сүхбаатар, Хэнтий, Багануур, Дорнод аймгийн 23 
сэтгүүлч, мөн тус аймгийн татвар, гаалийн байгууллагын ажилтнуудыг хамрууллаа. 

15. Эдийн засгийн сэтгүүлчдийн ур чадварыг дээшлүүлэх сургалтыг зохион байгуулж, 
сэтгүүлзүйн бүтээлд дүн шинжилгээ хийн, нийтлэг алдааг хэлэлцэж, сэтгүүл зүйн 
ахисан түвшний  бүтээлийг хэрхэн чанартай бичих заавал, зөвлөмж өгөв.  

16. “Уул уурхайн ил тод байдал” нэг өдрийн сургалтыг эдийн засгийн сэтгүүлчдийн 
клубийн гишүүдийн хүрээнд зохион байгуулав. Уг сургалтыг Европын Сэргээн Босголт 
Хөгжлийн Банкнаас санхүүжүүлэн Адам Смит Интернейшнл байгууллагаас хэрэгжүүлж 
буй Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилга (ОҮИТБС) төслийнхэнтэй 
хамтран хийж 28 сэтгүүлчийг хамруулав. 

17. “Эх орны хишгийг үнэд хүргэж хүртэх боломжийг бид зааж өгье” сургалтыг 
“Хувьцаа эзэмшигч, хөрөнгө оруулагчдын эрхийг хамгаалах төв” ТББ-тай хамтран 
зохион байгуулж, эдийн засгийн сэтгүүлчдийн хувьцааны талаарх мэдлэгийг 
сайжруулав.  
 

Хүүхэд, залуучуудад зориулсан сургалт, мэдээллийн ажил 
 

18. “Өсвөрийн байгаль орчны сэтгүүлч клуб”-ийн гишүүдэд зориулан Улаанбаатар, Ховд, 
Баянхонгор аймагт тус бүр хоёр өдрийн  танхимын сургалтыг зохион байгуулж, 
сурагчдад мэдээ хэрхэн бичих, мэдээллийн хэрэгслийг хэрхэн ашиглах, байгаль орчны 
сэдвээр мэдээлэл хайх, олж авсан мэдээллээ хэрхэн үнэлж дүгнэх мэдлэг олгов.   

19. Бяцхан сонин /Newsletter/-ы хоёр удаагийн дугаарыг эх бэлтгэн, хэвлүүлж, нийт 220 
дугаарыг УБ хотын “Амгалан цогцолбор” сургууль, Ховд аймгийн “Номгон цогцолбор” 
сургууль, Баянхонгор аймгийн 2 дугаар 10 жилийн сургууль, ШХА-д тус тус хүргүүлж, 
клубийн гишүүдийн бүтээлд онлайн зөвлөлгөө өгөв. “Зууны мэдээ” сонин, “Баянхонгор 
таймс”, “Ховдын мэдээ” сонинд клубийн гишүүдийн шилдэг бүтээлийг нийтлүүлэв.  

Эх бэлтгэлийн, анхан шатны, 10 хурууны бичээчийн болон бусад программын төрлүүдээр 
компьютерийн сургалт тогтмол явагдав.  
 
СУДАЛГАА 
 
2013 онд Хэвлэлийн хүрээлэнгийн Мэдээлэл судалгааны албанаас өөрийн хүч, хөрөнгөөр 
тогтмол хэрэгжүүлдэг хоёр төрлийн судалгааг үргэлжлүүлэн явуулсны зэрэгцээ МҮОНРТ-ийн 
2009-2013 оны стратеги төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг үнэлэх цогц судалгааг хэрэгжүүллээ.   
 

1. “Хэвлэл мэдээлэл хэрэглэгчдийн судалгаа” буюу телевизийн нэвтрүүлгийн рейтинг 
тогтоох судалгааг тогтмол хэрэгжүүлж, нийт 9 удаагийн тайланг гишүүн 
байгууллагуудад хүргүүлэв. Энэ онд МҮОНТВ, ТВ5, ТВ9, Одон ТВ, Оюутолгой, Номин 
холдинг, Моннис групп, Капитал банк зэрэг байгууллагууд хэрэглэгчийн судалгааны 
тайланг тогтмол захиалж, Хэвлэлийн Хүрээлэнгээс мэдээлэл, зөвлөлгөө авч байв. 
Түүнчлэн ТВ5, Капитал банкны хүсэлтээр холбогдох мэргэжилтнүүдтэй нь тусгайлсан 
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уулзалт зохион байгуулж, судалгааны аргачлалыг тайлбарлах, судалгааны үр дүнг 
хэрхэн үр дүнтэй ашиглах талаар  зөвлөх үйлчилгээг үзүүллээ.   

2. “Хэвлэл мэдээллийн мониторингийн судалгаа 2012” статистик мэдээлэл бүрдүүлэх 
судалгааг амжилттай хэрэгжүүлж, тайланг англи монгол хэлээр (хоёр талаас үзэх 
боломжтой) 500 хувь ширхэг хэвлэж, борлууллаа.  

 
3. “ЕБС-ийн 7-11 дүгээр ангийн сурагчдын хэвлэл мэдээлэлтэй харилцах суурь 

мэдлэг, ойлголтыг тандах” судалгааг Хэвлэлийн Хүрээлэнгээс АНУ-ын ЭСЯ-ны 
санхүүгийн дэмжлэгтэйтээг 2012 оны сүүлээр эхэлж, 2013 онд тайланг бэлтэж 
дуусгалаа.  хэрэгжүүллээ. Уг судалгааны тайлангийн үр дүнг ЕБС-ийн иргэний 
боловсрол хичээл заадаг багш нарт танилцуулж, санал бодол солилцов.  
 
 

4. “Хэвлэл мэдээллийн хөгжлийг шалгуур үзүүлэлтийн дагуу хэмжих” үнэлгээний 
судалгааг ЮНЕСКО-гоос боловсруулсан хэвлэл мэдээллийн хөгжлийн шалгуурын  
дагуу Глоб Интернэшнл ТББ, МСЭвлэл, Ил тод сан ТББ-тай хамтран хэрэгжүүллээ. 
 

5. “МҮОНРТ-ийн 2009-2013 оны стратеги төлөвлөлтийн хэрэгжилтийг үнэлэх 
мониторинг” багц судалгааг хэрэгжүүлж эхлэв. Энэ ажлын хүрээнд долоон төрлийн 
судалгаа хэрэгжүүлж, үр дүнд нь үндэслэн ирэх таван жилийн стратеги төлөвлөлтөд 
шаардлагатай зөвлөмж боловсруулахаар төлөвлөсөн. Үүнд, МҮОНРТ-ийн талаарх олон 
нийтийн үнэлэмж, хүлээлтийг тодруулах судалгааг үндэсний хэмжээнд 1200 хүний дунд 
зохион байгуулсан бол тус радио, телевизийн 40 гаруй сэтгүүлчийг түүвэрлэн 
Редакцийн хараат бус байдлын талаарх судалгаа, ОНРТ-ийн тухай хуулийн хэрэгжилт, 
МҮОНРТ-ийн хараат бус байдлын тухай хөндлөнгийн 15 мэргэжилтэнтэй 
гүнзгийрүүлсэн ярилцлага хийлээ. Түүнчлэн МҮОНРТ-ийн нэвтрүүлгийн бүтэц, мэдээ 
мэдээллийн хөтөлбөрийн агуулгын судалгаа, нэвтрүүлгийн рейтинг болон зах зээлд 
эзлэх хувийн харьцуулсан судалгаа зэргийг бэлтгэн, зөвлөмж боловсрууллаа.    

Цахим  архивын үйлчилгээ 

1. Сонины архиваас тодорхой сэдвээр мониторинг хийх үйлчилгээний хүрээнд Канадын 
ЭСЯ, Оюутолгой ХК-гийн захиалгат ажлыг гүйцэтгэв.  

2. Хувь хүн болон байгууллагад хандсан “Өдөр тутмын хэвлэлийн тойм” үйлчилгээг 
нэвтрүүллээ.  

 
ҮЙЛ ЯВДАЛ 

1. “Монголын хэвлэл мэдээлэл 2012 онд” мониторингийн судалгааны дүнг танилцуулах 
уулзалтыг зохион байгуулж, өмнөх онд болон сүүлийн арван жилд Монголын хэвлэл 
мэдээллийн салбар хэрхэн өөрчлөгдөж байгаа талаар тоон мэдээллийг танилцууллаа.  
 

2.  “Ирээдүйн Монгол 2013”. Монголын бизнес эрхлэгчид болоод жижиг дунд 
үйлдвэрлэгчдэд зориулсан хөрөнгө оруулалтын олон улсын яармагийн уулзалт 1-р 
сарын 15-нд “Blue sky” зочид буудалд боллоо. Уг уулзалтад хэвлэл мэдээллийн 
анхаарлыг хандуулж оролцоог хангах ажлыг хариуцан ажилласан. 
 
 

3. “Хэвлэл мэдээллийн өөрийн зохицуулалт ба ёс зүй” уулзалтыг Хэвлэлийн 
Хүрээлэн, Сэтгүүлч коллежийн багш нарт зориулан явуулсан бол Сэтгүүлзүйн 
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сургуулийн 50 гаруй оюутнуудыг хамруулан МУИС-ийн дугуй зааланд зохион 
байгууллаа. Уулзалтыг ФЭС-гийн дэмжлэгтэй Герман болон Босни Герцеговинагийн 
зөвлөхүүд хүрэлцэн ирж туршлагаа хуваалцсан юм. 
 

4. “Баруун талдаа жолооны хүрдтэй автомашины импортын хориг эдийн засагт 
ямар үр нөлөөтэй вэ?” уулзалт ярилцлагыг АНУ-ын ОУХА-гийн БДС төсөлтэй хамтран 
зохион байгууллаа. Энэ уулзалтад Эдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх чадварын 
судалгааны төвийн захирал Б.Лакшми, Гаалийн Ерөнхий Газрын Хуулийн хэлтсийн 
улсын ахлах байцаагч Ч.Тамир, Монголын Логистикийн Холбооны гүйцэтгэх захирал 
Б.Батнасан нар оролцлоо.  
 
 

5.  “Монгол Улсад шинэ эрчим хүчтэй холбогдоход амар боллоо” сэдэвт уулзалт 
ярилцлагыг АНУ-ын ОУХА-ийн БДС төсөлтэй хамтран 2-р сарын 27-нд зохион 
байгууллаа. Уулзалт ярилцлагад П.Товуудорж-Эрчим хүчний яамны Стратегийн 
бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга, Ш.Ганзориг, Эрчим хүчний яамны Стратегийн 
Бодлого Төлөвлөлтийн газрын Бүс нутгийн эрчим хүч хариуцсан мэргэжилтэн 
Мөнхжаргал, УБЦТС ТӨХК-ний горимын албаны дарга, Б.Болорцог, УБЦТС, ТӨХК 
нарын хүмүүс ирж сэтгүүлчдэд мэдээлэл өглөө.  
 

6. “Баялгийн сангийн хуваарилалт ба Бондын орлогын зарцуулалт” сэдвээр 
Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн дэргэдэх Эдийн засгийн сэтгүүлчдийн “Өөрчлөгч клуб”-ийнхэн 
3-р сарын 22-нд “Хөгжлийн үндэс” нэрийн дор Сангийн сайд Ч.Улаантай уулзалт 
хийлээ.  
 
 

7. “Хүнсний аюулгүй байдлыг хэрхэн баталгаажуулах вэ?” Дугуй ширээний 
ярилцлагыг АНУ-ын ОУХА-ийн БДС төсөлтэй хамтран 3 сарын 29-нд хийлээ. 
Ярилцлагад Шадар сайдын ахлах зөвлөх Н.Батсуурь, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий 
газрын үйлдвэрлэл үйлчилгээний хяналтын хэлтсийн дарга Л.Гэрэлмаа, МХЕГ-н ХАА-н 
хэлтсийн дарга Ч.Арилдий, АНУ-ын ОУХА-н БДС төслийн зөвлөх Б.Хаш-Эрдэнэ, 
Номадс Катеринг ба интегретэд сервесэс ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал  Ж.Гэрэлцэцэг нар 
оролцож сэтгүүлчидтэй хуулийг тойрсон олон асуудлаар ярилцлаа.  
 

8. “Хэвлэлийн эрх чөлөө ба сэтгүүлчдийн хөдөлмөрлөх эрх” хэлэлцүүлгийг  
Хэвлэлийн Эрх чөлөөний өдөрт зориулан 5 дугаар сарын 2-ны МҮЭСТ ордонд Фридрих 
Эбертийн сангийн дэмжлэгтэйгээр МҮЭ, Хөдөлмөр сонинтой хамтран зохион 
байгууллаа. Хэлэлцүүлэгт их дээд сургууль болон ХМБ-ын 160 гаруй төлөөлөгч  
оролцов. 
 
 

9. “Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал амьдралд хэрэгжиж байна уу?” 
сэдэвт хэлэлцүүлгийг зохион байгуулав. Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны Даатгалын 
албаны дарга С.Ганболд, Замын Цагдаагийн Ерөнхий Газрын Гэмт хэрэгтэй тэмцэх 
газрын дарга, дэд хурандаа П.Батбаатар, ЗЦЕГ-ын техник хяналтын хэлтсийн байцаагч 
Ч.Батболд, Албан Журмын Даатгагчдын Холбооны тэргүүн Д.Цэвээнжав, Монголын 
даатгагчдын холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн Б.Отгонбаяр зэрэг мэргэжилтнүүд 
сэтгүүлчдэд мэдээлэл өгөв. 
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10. “Шувууны ханиад ба Хүнсний аюулгүй байдал” дугуй ширээний ярилцлагыг зохион 
байгуулав. Энэ ярилцлагад Churchills’ компанийн сургалтын зааварлагч багш Barrie 
Evans, Үйлдвэр Хөдөө Аж Ахуйн Яамны Хүнсний үйлдвэрлэл бодлогын хэрэгжилтийг 
зохицуулах газрын мэргэжилтэн Ц.Батцэцэг, МХЕГ-ын Хилийн Мэргэжлийн Хяналтын 
Газрын дарга Л.Төгсбаяр, Гаалийн Ерөнхий Газрын Хуулийн хэлтсийн улсын ахлах 
байцаагч Н.Тамир нар оролцов.  

11. Монголын Эрчим хүчний инженерүүдийн холбооны ерөнхийлөгч Р.Ганжуур, Дулааны 
шугам сүлжээ, Тоноглолын хүрээний зөвлөх инженер Д.Самдан, Дулаан хангамжийн 
инженер Ж.Занданноров, Байгаль орчин, сэргээгдэх эрчим хүчний инженер 
Ж.Доржпүрэв нар Эрчим хүчний өнөөгийн байдлын талаарх мэдээллийг сэтгүүлчдэд 
өгөв. 

12.  “Цахим татвар ба эдийн засгийн хэмнэлт” сэдэвт уулзалт ярилцлага 2013-05-21нд 
боллоо. Энэ уулзалтад Сангийн яамны Төсвийн бодлого, төлөвлөлтийн газраас 
мэргэжилтэн Б.Тэмүүлэн, ТЕГ-ын татвар төлөгчдөд үйлчлэх газрын дарга Д. Баяраа 
болон ТЕГ-ын татвар төлөгчдөд үйлчлэх газрын татварын улсын байцаагч З. Ганболд 
нар оролцож сэтгүүлчдэд цахим татварын талаар мэдээлэл өгсөн. 

13.  АНУ-ын төрийн департаментын Ази, Номхон далайн бүс нутгийн эдийн засгийн 
бодлого хариуцсан газрын захирал Raymond Greene болон эдийн засгийн зохицуулагч, 
Ази, Номхон далайн Эдийн засгийн хамтын ажиллагааны (APEC) –н ахлах мэргэжилтэн 
Atul Keshap нар Хэвлэлийн Хүрээлэн дээр хүрэлцэн ирж эдийн засгийн сэтгүүлчдэд 
мэдээлэл өгч, харилцан санал бодлоо солилцлоо.  

14. “Дотоодын ханган нийлүүлэгчид худалдан авагчдын шаардлагыг хэрхэн хангах 
вэ?'' сэдвээр дугуй ширээний ярилцлагыг зохион байгуулав. Ярилцлагад АНУ-ын 
ОУХА-ийн Бизнесийг дэмжих санаачилга төсөл, ХНХЧ-ын Төвийн гүйцэтгэх захирал 
Антонио Даза, менежер М.Дөлгөөн, Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн дэд сайд Б.Цогтгэрэл, 
Хүнд үйлдвэрийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын ахлах мэргэжилтэн 
Д.Батмөнх, Си Ай Эс ХХК-ийн суурин төлөөлөгч Марк Лий, Занаду Разорбайк ХХК- мах 
нийлүүлэгч компанийн борлуулагч Г.Батбаяр нар оролцож эдийн засгийн сэтгүүлчдийн 
''Өөрчлөгч'' клубийн 20 гаруй гишүүдтэй ярилцав. 

15. “Хувийн хэвшлийнхэн засаглалаа сайжруулах нь” дугуй ширээний ярилцлагыг 9-р 
сарын 18-нд зохион байгуулж 30 орчим хэвлэл мэдээллийн байгууллагыг оролцууллаа. 
Уг ярилцлагад Франк Донован, АНУ-ын ОУХА-ийн Монгол дахь суурин төлөөлөгч, Ж. 
Үнэнбат, Компанийн засаглалын хөгжлийн төвийн гүйцэтгэх захирал, Анар Алиев, Олон 
улсын санхүүгийн корпорацийн компанийн засаглалыг бэхжүүлэх төслийн үйл 
ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн, Хувийн хэвшлийн төлөөллүүд: Ч. Ариунсан,  АПУ-н 
хувьцаат компанийн олон улсын харилцаа хариуцсан албаны дарга, Д. Ашидмаа, 
Тэнгэр санхүүгийн корпорацийн нарийн бичгийн дарга, М. Чанцалмаа, Хаан банкны 
Компанийн засаглал, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга, С. Үүрцайх, АНУ-ын ОУХА-ийн 
БДС төслийн дэд дарга зэрэг олон төлөөллүүд оролцлоо.      

16. “Чөлөөт сэтгүүлзүйн эрх зүйн орчин” Хэвлэл мэдээллийн удирдах ажилтнуудын 
үндэсний хоёрдугаар чуулганыг  2013 оны 10 дугаар сарын 4-ний өдөр Төрийн ордны 
Их танхимд зохион байгуулж, сэтгүүлзүйн салбарын 200 орчим төлөөллийг 
оролцууллаа.  

17. Эдийн засгийн сэтгүүлчдийн “Өөрчлөгч” клубийн гишүүдийн дунд шилдэг бүтээлийн 
уралдаан зарлаж, нийт 30 орчим бүтээл ирүүлснээс эхний болон хоёр дахь шатны 
шалгаруулалтыг хийж, шагнал гардуулах ёслолын үйл ажиллагааг “Улаанбаатар” зочид 
буудалд зохион байгууллаа. 

18. Эдийн засгийн сэтгүүлчдийн ээлжит уулзалтыг Найрамдал төвд 2013 оны 10 дугаар 
сарын 5-ны өдөр зохион байгууллаа. Уулзалтаар тухайн жилийн ажлын тайлан, 
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туршлагаа хэлэлцэн, ирэх оны сургалтын сэдэв, бусад үйл явдлын чиглэлээ ярилцаж, 
төлөвлөсөн. 

19. “Бизнесийн шинэчлэлийг мөнгөн дүнгээр илэрхийлэх” нь дугуй ширээний 
ярилцлагыг зохион байгуулж, ТЕГ-ын Татвар төлөгчдөд үйлчлэх газрын дарга 
Д.Баяраа, МТШХХГ-ын Харилцаа холбоо, дэвшилтэт технологийн ажлын албаны ахлах 
мэргэжилтэн О.Хичээнгүй, АНУ-ын ОУХА-ийн БДС төслийн зөвлөх Олин МкГилл, АНУ-
ын ОУХА-ийн БДС төслийн Бизнесийн  орчин, өрсөлдөх чадварын мэргэжилтэн  
С.Солонго нар   сэтгүүлчдэд мэдээлэл хийв. 

20. Эдийн засгийн клубийн 16 сэтгүүлчийг Оюу Толгой уурхай руу 2013 оны 10 дугаар 
сарын 22, 23-ны өдрүүдэд аялан сурвалжилгад хамруулав. 

21. 2013 оны 11 дугаар сарын 22-ны өдөр клубийн гишүүдийг хамруулсан нэг өдрийн 
сургалт зохион байгуулав. Уг сургалтыг Монголын гадаад худалдаа, эдийн засгийн 
хөгжлийг дэмжих нийгэмлэгтэй хамтран зохион байгуулсан ба сургалтаар Монгол улсын 
тусгаар тогтнол, гадаад харилцаа, тухайлбал, Монгол улс Орос, Хятад болон гуравдагч 
хөрштэй барьж буй бодлого, гадаад худалдаа, түүний алдаа оноо, хөрөнгө оруулалт, өр 
зээл, Чингис, Самуурай бонд, инфляци, валютын нөөцийн тухай ойлголт, төгрөгийн 
ханшийн уналтын шалтгаан зэрэг олон сэдвийг хамарсан юм. 

22. ‘’Эрчим хүчний хомсдол ба дулааны 5 цахилгаан станц’’ сэдэвт дугуй ширээний 
ярилцлагыг 2013 оны 11 сарын 26нд хийсэн. Уг үйл явдалд Г.Энхтайван-Эрчим Хүчний 
Яамны Стратеги бодлого зохицуулалтын газрын ахлах мэргэжилтэн, Р.Ганжуур-
Инженерүүдийн холбоо, Монгол улсын зөвлөх инженер, Хувийн Хэвшлийн төлөөлөл: 
Д.Ганхуяг- НьюКом ХХК-н Эрчим хүч дэд бүтэц хариуцсан захирал нар оролцов. 
Монголд шинээр баригдана гээд дуншиж олон жил болж байгаа цахилгаан станцын 
талаарх энэхүү асуудал хөндсөн ярилцлага нь маш сонирхолтой болж нийт 33 
сэтгүүлчид оролцов. 

23. “Монголын үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээл” сэдэвт сургалтыг 2013 оны 11 дугаар 
сарын 29-ны өдөр Мастер Пропертис ХХК-тай хамтран клубийн 25 гишүүдэд зохион 
байгуулав. Мастер Пропертис ХХК нь үл хөдлөх хөрөнгийн анхдагч зах зээл үйл 
ажилагаагаа явуулдаг компани юм. 

24. ‘’Татварын цахим шинэчлэлийн давуу тал’’ сургалтыг 2013 оны 12 дугаар сарын 10-
нд зохион байгууллаа. Х.Батбаяр, ТЕГ-ын мэдээллийн технологийн хэлтсийн дарга, З. 
Ганболд, ТЕГ-ын Татвар төлөгчидтэй харилцах хэлтсийн татварын улсын байцаагч нар 
15 сэтгүүлч болон зарим нэг ААНүүдийн нягтлангуудад сургалт хийлээ 

25. Эдийн засгийн сэтгүүлчдийн ‘’Өөрчлөгч’’ клубийн анхны шинэ жилийг амжилттай зохион 
байгуулав.  
 
 

Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн боловсон хүчнийг чадавхжуулах үйл ажиллагаа 

1.  “Сэтгүүлзүйн эчнээ дээд курс”-ийн гурван сарын сургалтад МСА-ны судлаач 
Н.Түмэнцэцэг хамрагдаж, хэвлэл мэдээллийн салбарт судалгаан шинжилгээний ажилд 
зайлшгүй шаардлагатай сэтгүүлзүйн суурь мэдлэгтэй болж, диплом гардлаа.  

2. АНУ-ын Төрийн департментийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийн хүрээнд “Хэвлэл мэдээлэл ба 
сэтгүүлзүй” чиглэлээр МСА-ны албаны дарга Г.Гүнжидмаа хоёр сарын хугацаанд 
хамрагдаж, АНУ-ын сэтгүүлзүйн академик сургалт болон соёлын  туршлагаас 
суралцав. 

3. “Төсөл бичих арга зүй” төслийн менежерүүдэд зориулсан богино хугацааны 
сургалтад МСА-ны судлаач Н.Ганчимэгийг хамруулав.  

4. Австралийн сайн дурын элч хөтөлбөрийн хүрээнд сэтгүүлч, хэл шинжээч 
мэргэжилтэй Аннабел Боуерийг, сэтгүүлч мэргэжилтэй Эми Уилсон Чапман нарыг нэг 
жилийн хугацаатайгаар Хэвлэлийн Хүрээлэнд ажиллуулж, тус Хүрээлэнгийн сургалт, 
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судалгааны үйл ажиллагааг сайжруулахын зэрэгцээгээр ажилтнуудын мэрэгжлийн 
болон хэлний мэдлэгийг дээшлүүлэхээр болов.  

5. “Тогтвортой хөгжлийн асуудлыг сурвалжлах нь” багш нарыг чадавхжуулах 7 
хоногийн сургалтыг ЮНЕСКО-гийн дэмжлэгтэйгээр зохион байгуулав. Сургалтыг 
Австралийн мэргэжилтэн Марсали Макиннон удирдаж, тус Хүрээлэнгийн багш нарт 
хөгжлийн сэтгүүлзүй, хөгжлийн үндсэн асуудлууд, хөгжлийн мэдээллийн харилцаа 
зэрэг сэдвээр хичээл заав.  

6. Заах арга зүйн сургалт. Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн багш нарын заах арга зүйг 
сайжруулах 7 хоногийн сургалтыг Данийн сэтгүүлзүйн сургуулийн багш, сэтгүүлч, олон 
улсын зөвлөх Флемминг Сайерсений тусламжтайгаар зохион байгуулав.  
 
БУСАД  

1.  “Ногоон дэлхий” байгаль орчны клубийн 2014 оны ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан, 
үйл ажиллагааг сэргээн эрчимжүүлэх  ажлыг эхэллээ.  
 

2. “Жендерт суурилсан хүчирхийллийг зогсооё” ЮНЕСКО-гийн санхүүжилт бүхий 
төслийн хүрээнд  eye-report.org  гар утасны апликэйшн, вэб сайтын Монгол хувилбарыг 
шинээр үүсгэх ажлыг зохион байгуулав. Монгол хувилбар болох tuslah.mn сайтын 
хүрээнд хүчирхийллийн талаарх үндсэн ойлголт, холбогдох хууль, ном гарын авлага, 
хандах байгууллага, санал асуулга, шторк зэргийг байршуулж, сайтын талаарх эхний 
тандалтын судалгааг хийн, таван инфографик бэлтгэн, сурталчилгааны ажлуудыг 
зохион байгуулав.  
 

3. "Хүүхэд, өсвөр үеийнхний байгаль орчны мэдээлэлтэй харьцах суурь 
боловсролыг хөгжүүлэх нь” төслийн хүрээнд Швейцарийн Хөгжлийн Агентлагтай 
хамтран: 

- “Өсвөрийн байгаль орчны сэтгүүлч клуб”-ийг үүсгэн байгуулж, клубийн гишүүд болон 
зохицуулагч багш нарыг сонгон шалгарууллаа /Үүнд: Амгалан цогцолбор сургууль дээр 
нийт 20 гишүүн, нэг удирдагч  багш, Ховд аймгийн Номгон цогцолбор сургууль дээр 
нийт 15 гишүүн, нэг удирдагч багш, Баянхонгор аймгийн 2 дугаар сургууль дээр 15 
гишүүн, нэг удирдагч багшийг сонгов/. 

4.  “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 хүргүүлэх ажлуудыг 
гүйцэтгэлээ. 

5. “Зар сурталчилгааны нэгдсэн үзэсгэлэн яармаг” –т байгууллагын бүхий л 
бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сурталчлан оролцсон бөгөөд “Медиа сурталчилгааг 
хэрэглэгчийн судалгаанд үндэслэе!” илтгэл танилцууллаа.  

6. “Хэвлэл мэдээллийн үндэсний бага хурал”-ыг “Глоб интернэшнл” ТББ-тай хамтран 
зохион байгуулсан. 

ГАРЫН АВЛАГА, НОМ, СЭТГҮҮЛ, ТОВХИМОЛ 

1. “Сэтгүүлч” сэтгүүл - Монгол улсад тогтмол хэвлэл үүсч хөгжсөний 100 жилийн ойд 
зориулсан тусгай дугаар 

2. “Хэвлэл мэдээлэл хэрэглэгчдийн судалгаа” 9 удаагийн тайлан, монгол хэлээр, Хэвлэлийн 
хүрээлэн, 2013 он 
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3. “Монголын хэвлэл мэдээлэл – Өнөөдөр” мониторингийн тайлан, англи, монгол хэлээр, 
Хэвлэлийн хүрээлэн, 2013 он 

4. “Монголын хэвлэл мэдээлэл – сүүлийн арван жилд” эмхэтгэл, монгол хэлээр, Хэвлэлийн 
Хүрээлэн, 2013 он 

5. “ЕБС-ийн 7-11 дүгээр ангийн сурагчдын хэвлэл мэдээлэлтэй харилцах суурь мэдлэг, 
ойлголтыг тандах” судалгааны тайлан, монгол хэлээр, Хэвлэлийн Хүрээлэн, АНУ-ын ЭСЯ, 
2013 он 

6. “МҮОНРТ-ийн талаарх олон нийтийн үнэлэмж, хүлээлт” судалгааны тайлан, монгол 
хэлээр, Хэвлэлийн Хүрээлэн, МҮОНРТ, 2013 он  

7. “МҮОНРТ-ийн редакцийн хараат бус байдал” сэтгүүлчдийн дунд явуулсан судалгааны 
тайлан, монгол хэлээр, Хэвлэлийн Хүрээлэн, МҮОНРТ, 2013 он 

8. “Хөрс бидний амьдралд” Өсвөрийн байгаль орчны сэтгүүлчдэд зориулсан гарын авлага. 
Хэвлэлийн Хүрээлэн, 2013 он 

9. “Ус” Өсвөрийн байгаль орчны сэтгүүлчдэд зориулсан гарын авлага. Хэвлэлийн Хүрээлэн, 
2013 он 

10. “Агаарын бохирдол” Өсвөрийн байгаль орчны сэтгүүлчдэд зориулсан гарын авлага. 
Хэвлэлийн Хүрээлэн, 2013 он 

11. “Уур амьсгалын өөрчлөлт” Өсвөрийн байгаль орчны сэтгүүлчдэд зориулсан гарын авлага. 
Хэвлэлийн Хүрээлэн, 2013 он“Цөлжилт” Өсвөрийн байгаль орчны сэтгүүлчдэд зориулсан 
гарын авлага. Хэвлэлийн Хүрээлэн, 2013 он 

12. “Эрүүл сэтгүүлзүй ба бизнесийн орчин” - Хэвлэл мэдээллийн удирдах ажилтнуудын 
анхдугаар чуулганы ном 

13. “Өсвөрийн залуу сэтгүүлч” - Швейцарын Хөгжлийн Агентлагийн төслийн хүрээнд гаргасан 
сонины хоёр дугаар 

14. “Тогтвортой хөгжлийн асуудлыг эрэн сурвалжлах нь” - ЮНЕСКО-гийн төслийн хүрээнд их 
дээд сургуулийн багш нарт зориулсан гарын авлага 

15. “Мэдээ”, “Сурвалжлага”, “Ярилцлага” – гарын авлагыг хоёр дахь удаагаа хэвлэв.  


