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БИАГЕНТЛАГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ 
ДҮГНЭХ УУЛЗАЛТЫН ТАЙЛАН 

 
 

1. Товч танилцуулга. 

Бизнесийн мэдээллийн агентлагийн баг, 

“Бизнесийн мэдээлэл” төслийн хүрээнд Хэнтий 

аймагт зохион байгуулсан “Малчдад зориулсан 

сургалт” болон “Бизнесийн мэдээлэл” төслийн 

үйл ажиллагааг дүгнэх уулзалт 2010 оны 06-р 

сарын 16-нд Хэнтий аймгийн Өндөрхаан 

зохион байгуулав.  

 

Томилолтын багт: 

1. Весли Тео Нгуен  “Бизнесийн мэдээлэл” төслийн менежер  

2. Ореон Мерфи  “Интерньюс Европ” ОУБ-ын ажилтан  

3. Ч.Мөнхзул  БИАгентлагийн захирал  

4. Б.Онон   БИАгентлагийн редактор  

5. Ч.Энхбаяр   БИАгентлагийн редактор  

6. Т.Аюушжав  “Бизнесийн мэдээлэл” төслийн туслах нар ажиллав.  

Томилолт дараахь зорилготой байв:   

 “Бизнесийн мэдээлэл” төслийн үйл ажиллагааны үр дүнг судлах  

 “Бизнесийн мэдээлэл” төсөл цаашид юун дээр анхаарах талаар санал солилцох 

 Дараагийн төсөл бичихэд анхаарах асуудлуудын талаар зорилтот бүлгээс санал 

авах  

 БИА-тай хамтран ажилладаг мэдээллийн брокеруудын оролцоог таниулах 

 БИА-тай хамтран ажилладаг 

орон нутгийн радиогийн үйл ажиллагааг 

танилцуулах 

 Орон нутгийн жижиг, дунд 

бизнесмэнүүдэд тулгардаг бэрхшээл, 

асуудлуудыг судлах 

Томилолтын хугацаанд “Мицубиши 

Делика” автомашин хөлсөлж, нийт 700 

гаруй км зам туулав.  
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2. Үйл ажиллагаа, тэдгээрээс гарсан үр дүн, ач холбогдол 

2006 оны 06-р сарын 16-ны өдөр. 

 

- Төслийн дүгнэлт уулзалт 

“Бизнесийн мэдээлэл” төслийн  дүгнэлт-уулзалтыг 2010 оны 06-р сарын 16-нд Хэнтий 

аймгийн Өндөрхаан хотын Монголбанкны уулзалтын танхимд зохион байгуулав. Уулзалтад 

аймгийн төр, захиргааны байгууллагууд, жижиг, дунд бизнес эрхлэгчид, малчид зэрэг нийт 26 

хүн оролцов. Үүнд:  

 

№ Нэрс Нас, хүйс Эрхэлдэг ажил 

1 Д.Байгалмаа 39, эм Үйлчлэгч

2 Ч.Сарантуяа 45, эм Хэрлэн сумын ЗДТГ-ын мэргэжилтэн 

3 Г.Түмэнбаяр 53, эр ногоочин

4 Ч.Ган-Эрдэнэ 32, эр Малчин

5 Д.Ганболд 39, эр Малчин

6 Д.Энхтайван 38, эр Малчин

7 И.Батзориг 27, эр Хувиараа бизнес эрхлэгч 

8 Ч.Цэрэнжав эр Хувиараа бизнес эрхлэгч 

9 Б.Батсүх 34, эм Хувиараа бизнес эрхлэгч 

10 И.Дэрэнжагдаг 37, эр Хувиараа бизнес эрхлэгч 

11 Г.Оюун 50, эм СХХэлтэс /хувиараа мод үржүүлэг хийдэг/ 

12 И.Байгалмаа 49, эм Аймгийн ЗДТГ-т мэргэжилтэн 

13 О.Гомбобаатар 30, эр ХХААЖҮГазрын мэргэжилтэн 

14 Л.Төмөрбаатар 48, эр Мужааны үйлдвэрлэл эрхлэгч 

15 Р.Содном 60, эр Талх, нарийн боовны үйлдвэрлэл эрхлэгч

16 Арт Маргад ХХК эм тариа, хүнсний ногоо тариалалт 

17 С.Мөнхбаатар 38, эр Малчин 

18 Ж.Буянхишиг 20, эм “Дөлгөөн Хэрлэн” радиогийн хөтлөгч 

19 Д.Дарханбаяр 36, эр “Хэнтий Хангай” ХХК-ийн инженер 

20 Б.Пүрэвжав 48, эм Мөнх-Итгэл бүлгийн ахлагч 

21 Х.Байгалмаа 36, эм “Баянбулаг” бүлгийн оёдолчин 

22 Д.Оюунцэцэг 50, эм “Хүмүүн заяа” оёдлын бүлгийн ахлагч 

23 Соёлмаа 45, эм “Баяндэлгэр” бүлгийн оёдолчин 

24 Б.Батцэцэг 30, эм “Санбүрд” ТВ-ийн сэтгүүлч 

25 Ц.Эрдэнэболд  25, эр “Санбүрд” ТВ-ийн зураглаач 

26 Д.Зоригтбаясгалан 35, эр “Нэг цонхны үйлчилгээ” менежер 
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Дүгнэлт уулзалтыг БИАгентлагийн захирал Ч.Мөнхзул нээж, тус агентлагийн талаар 

танилцуулав. Дараа нь төслийн менежер Весли Тео Нгуен үг хэллээ.  

БИАгентлагийн захирал Мөнхзул Бизнесийн мэдээллийн агентлагийн үйл ажиллагаа, зорилго,  

мэдээллийн брокеруудын оролцооны тухай танилцуулга хийж, ярилцлага өрнүүлэв. 

Мөнхзул: Та бүхэн бидний хийсэн ажлын тухай асууж болно. Манай төслийн талаар сонссон 

хүн байна уу? Танай аймагт ямар бизнес 

түлхүү эрхэлж байна? Бидний бэлдсэн 

радио нэвтрүүлгүүдээс та бүхэн аль 

нэгийг нь сонгоод сонсох боломжтой.  

Энхбаяр радио нэвтрүүлгүүдийн сэдвийг 

уншиж танилцуулав.  

Хүмүүс тоног төхөөрөмжийн нэвтрүүлгийг 

илүүтэй сонирхож байв. Өсгөгч байхгүйн 

улмаас нэвтрүүлгийн дуугаралт маш сул 

байсан тул хүмүүст уулзалтын дараа 

тараах CD-гээ сонсохыг зөвлөв. 

Весли: Та бүхнээс радио нэвтрүүлгийн тухай, манай төслийн тухай сонссон хүн байна уу? 

Бид дараагийн төсөл оруулахад ямар ажил хийж, юун дээр анхаарах хэрэгтэй вэ гэдэг дээр та 

бүхний саналыг асуумаар байна. Бид үр дүнтэй төсөл хэрэгжүүлэхэд та бүхний санал чухал 

байна. 

Оюун: Танай төсөл мэдээллийн зөв хэлбэр сонгож авсан гэж сонссон. Радио сонсох цаг 

багатай байдаг. Малчид, гэрийн ажилтай хүмүүс л голчлон сонсдог. Мөн сургалтаас мэдээлэл 

авах боломжтой. Харин гарын авлага, номноос мэдээлэл авахад хэн ч, хэзээ ч, хаана ч унших 

боломжтой. Радио, телевизийн нэвтрүүлгийг нэг үзээд л мартдаг. Би өөрийн бизнесийн 

талаар санаагаа ярьж, хамтарч ажиллах санал авмаар байна. Би эрүүл ахуйч хүн. Байгаль 

орчныг хамгаалах чиглэлээр ажилладаг. Байгаль орчны санд нэлээн хэдэн хүн хамруулаад 

ажиллаж байгаа. Одоо жимсний аж ахуй байгуулах гэж байна. Мөн ээжүүдэд зориулсан 

ногоон төгөл барих бодолтой байгаа. Үүнд арчилгааны зардал хэрэгтэй байна.  

Весли: Та бүхнээс сүүлийн 7 хоногт интернэт ашигласан хүн байна уу? гэсэн асуултанд 8 хүн 

гараа өргөв. 

- Өдөр бүр интернэт ашигладаг хүн байгаа юу? гэсэн асуултанд 4 хүн байв. 

- Интернэт ашигладаггүй гэсэн хүмүүст ямар хүндрэл байдаг вэ? 

- Интернэт ашиглах ямар ч боломж байдаггүй. Ялангуяа хөдөө орон нутагт амьдардаг 

хүмүүст.  

- Төвийн хүмүүс яагаад интернэт ашигладаггүй вэ? 
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- Интернэтэд суух боломж, бололцоо байдаггүй. Ажлын нөхцөл бйадлаас болоод зав 

чөлөө байдаггүй. 

- Мэдээлэл авах гол эх үүсвэр юу вэ? 

- Радио, телевиз. Мэдээллийн гол эх сурвалж телевиз. Зарим үед телевизээ ч үзэх 

боломжгүй болдог. 

Весли: Одоо бидний дараагийн ажил яг юу хийвэл үр дүнтэй байх талаар та нар бидэнд 

зөвлөөч. 

Мөнхзул: Бид хөрөнгө оруулалт татаад, төсөл хэрэгжүүлсний дараа эргээд хүмүүст хэрэггүй 

юм хийж байна гэсэн зэмлэл сонсдог. Иймээс дараагийн төслүүдийн үр дүнтэй байлгахын 

тулд хүмүүсийн саналыг асууж байна. 

Бизнесмэн эм: Бизнес эрхлээд 10 гаруй жил болж байна. Бидэнд мэдээлэл маш дутмаг 

байдаг. Бизнесмэнүүдэд уулзах газар, бизнесээ холбох газар байдаггүй. Улаанбаатарын 

хүмүүстэй харьцдаг боловч эргээд бидэнд яамар нэгэн ашиг байдаггүй. Бизнесмэнүүд 

цуглуулсан ч үр дүн байдаггүй. Түүнээс юм хийе гэсэн хүмүүс байдаг. Банкны зээл их 

хүндрэлтэй асуудлын нэг. Бизнесээ яаж эхлэхээ ч мэдэхгүй байгаа олон хүмүүс байгаа. Энд 

дандаа юм хийе гэсэн хүмүүс ирсэн байгаа байх. Бидэнд жаахан ч гэсэн санхүүгийн тусламж 

үзүүлэх байх  гэж горьдож ирсэн. Сургалтын үр дүн, ашиг байгаасай гэж ирсэн. Урд урдны 

сургалтуудаар хүмүүс ирж, бахаан юм бөглүүлж, өөрсдийн ажилдаа ашиглаад явдаг боловч 

үр дүн байдаггүй. Баахан санал авчихаад таг болчихдог. Та бүхнийг энэ удаа битгий тэгээсэй 

гэж хүсч байна.  

Весли: Энд үл ойлголцол гарсан байна. Уучлаарай. Бизнес мэдээллийн агентлаг нь мэдээлэл 

хүргэх зорилготой байгууллага болохоос санхүүгийн дэмжлэг үзүүлдэггүй. Тийм зар мэдээлэл 

түгээсэн бол үл ойлголцол гарсан байна. “Бизнесийн мэдээлэл” төслийн анхны зорилго нь 

мэдээлэл ашиглахыг сургах, мэдээлэл өгөх, зөвлөх, мэдээлэл бэлтгэх гэсэн зорилготой 

байдаг. Хувийн бизнес эрхэлнэ гэдэг хэцүү ажил. Та бүхэн мөнгөнөөс гадна жаахан цаг 

зарцуулаад, шинэ зүйл сурах, технологи ашиглахад цаг зарцуулдаг байх гэж бодож байна. 

Бизнесээ хөгжүүлэхэд жаахан цаг зарах хэрэгтэй юм биш үү.  Та нарын цагийг үр дүнтэй 

зарцуулахын тулд та бүхний саналыг дахин дахин асуугаад байгаа. 

Гомбобаатар, ХХААГЖДҮГ-ын мэргэжилтэн: Манай бизнес эрхлэгчид санхүүгийн 

дэмжлэгээс гадна мэдээлэлтэй байх хэрэгтэй. Мөн мэдээллээ ашиглаж сурах хэрэгтэй. Ийм 

санал байна. нэвтрүүлсэн үйлчилгээ нэг хүнд хэрэгтэй, нөгөө хүнд огт хэрэггүй байж болно. 

Хүн бүрийн санал сонирхол өөр өөр байдаг. Иймээс хүмүүсийн саналыг утсаар, мессэжээр 

авдаг, тэр хүнд ямар мэдээлэл хэрэгтэй байна. Утсан дээр бүх мэдээлэл байдаг үйлчилгээ 

явуулбал зүгээр байна. 

Весли: Та өөрөө захиргаандаа энэ асуудлыг уламжилж, хэрэгжүүлж байгаа зүйл байгаа юу? 

Өөрийн чинь хүсч байгаа саналыг дэмжсэн ажил хийгдэж байгаа юу? 
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Гомбобаатар: Хийгдэж байгаа боловч учир дутагдалтай байгаа. 

Весли: Танай аймагт уул уурхайн компани байдаг уу? 

- Байхгүй. 

Мөнхзул: Манай мэдээллийн брокер Билгүүн мэдээлэл хүргэх процессын тухай, хэр үр 

дүнтэй байсан талаар илтгэл тавих ёстой байсан боловч өөр суманд арга хэмжээтэй болсон 

учраас ирж амжсангүй. Тэгэхээр бидэнтэй хамтран ажилладаг мэдээллийн брокерууд 

ажлынхаа талаар танилцуулаач. 

Энхтайван /мэдээллийн брокер/: Бид хөдөө явж хүмүүстэй уулзаж, мэдээлэл авдаг. Тэд 

эргээд нөгөө мессэжний үйлчтлгээний мэдээллийг асуудаг. 

Мөнхзул: Мэдээлэл аваад уулзаж байхад хамгийн сонирхож буй асуудал юу байдаг вэ? 

Энхтайван: Мөнгө. /Бүгд инээлдэв/. Аймаг мэдээллийн төвтэй баймаар байна. 

Эрдэнэцэцэг, хувиараа аж ахуй эрхлэгч: Зөндөө бүлгүүд байдаг боловч ямар ч уялдаа 

холбоо байдаггүй. Манайхан мөнгөнөөс 

илүү хүнд мэдээлэл хэрэгтэй гэдгийг 

ойлгодоггүй. Мэдээллийг үгүйсгэдэг. Гэтэл, 

бизнесээ яаж хийх вэ? гэдэг дээр мэдээлэл 

хэрэгтэй байдаг. Төмс гэхэд л муу сортын 

төмс тариад яах вэ? Эрчимтэй чанартай 

бизнес эрхэлье гэж бодохгүй байна.  

Эр: Мэдээлэл манайд их хоцордог. Хүний 

хэрэгцээ, шаардлага хангадаггүй.   

Мөнхзул: Мэдээллийн ямар эх сурвалж 

гол вэ? 

Оролцогчид: Хэвлэмэл мэдээлэл хамгийн найдвартай.  

Мөнхзул: Хэвлэмэл материал манай төсөл бараг хийгээгүй. дэлхийн чиг хандлага шинэ 

техник, технологи руу чиглэж байгаа үед. Юм хэвлэнэ гэдэг чинь эргээд байгаль орчноо 

сүйтгэж байна гэсэн үн.  

Оролцогчид: Заавал хэвлэмэл биш, CD дээр байж болно. Заавал утасдаж байх хэрэггүй шүү 

дээ. Хэрэгтэй юмаа гарын дор байлгаж болно. Мэдээллийг хүний амнаас л сонсож байна.  

Мөнхзул: Тэр ч тийм. Бидний хийсэн “Мэдээллийн хэрэгцээний судалгаа”-наас харагдсан.  

Оролцогчид: Мэдээлэл амьдрал дээр туршаад үр дүн гаргахгүй бол хэрэггүй шүү дээ.  

Мөнхзул: Надад тийм мэдээлэл хэрэгтэй гэдгээ өөрсдөө хэлэх хэрэгтэй.  

Оролцогчид: Радио нэвтрүүлгийн, төслийн сурталчилгаа муу явдаг. 
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Мөнхзул: Монголын багт анхнаасаа радио нэвтрүүлэг сурталчлах ямар ч зардал өгөөгүй 

гэдгийг менежерийгээ байгаа дээр хэлчихье.  

Пүрэвжав, бүлгийн ахлагч: Мэдээлэл сайн очиж байж бүтээгдэхүүн брэнд болдог юм 

байна. Сая үзэсгэлэн худалдаа болоод өнгөрсөн. Би өөрөө гуталтайгаа очсон. Сэлэнгэ 

аймгаас 4 нэр төрлийн бүтээгдэхүүн брэнд болсон. Тэр нь сарын өмнө мэдээллээ өгсөн учир 

брэнд болсон байгаа. Бид тэр өдөртөө л мэдээллээ аваад очсон болохоор брэнд болж 

чадаагүй. Манай аймгийн буриад талх Сэлэнгийнхээс дутахгүй, гэхдээ мэдээлэл хоцорч очсон 

учраас брэнд болж чадаагүй. Би хүүхдээ гуйгаад, интернэтээс гутлын загварууд хараад өгөөч 

гэхээр яаж хайхаа мэддэггүй.  

 

Цай кофены завсарлагын дараа оролцогчдод БИАгентлагийн хийсэн ажлууд фото 

презентаци, мөн БИАгентлагийн хөгжилтэй агшнууд фото презентаци үзүүлж сонирхуулав. 

Мөнхзул: Одоо та бүхэнд нийгмийн реклам үзүүлье. Хэнтий аймагт хийсэн зураг одоохондоо 

монтажнаас гараагүй байгаа. Нийт 30 цуврал байгаа. Телевизүүдээр цацагдана. Та бүхэнд ч 

мөн тарааж өгөх юм.  

Оролцогчдод бэлэн болсон 14 нийгмийн рекламыг үзүүлж сонирхуулав. 

Дараа нь орон нутгийн, тэр дундаа Хэнтий аймгийн бизнес эрхлэгчдэд шаардлагатай байгаа 

зүйлүүдийн талаар саналаа хэлцгээв. Эдгээр нь: 

1. Санхүүжилт. 

2. Орон нутагт бизнес мэдээллийн төв байгуулах /шинээр бий болгох, байгаагаа 

сайжруулах/ 

3. Сургалт /мэдээлэл боловсруулах, цуглуулах, ашиглах/ 

4. Мэдээллийн сүлжээ 

5. Хэвлэмэл материал 

6. Бизнесийн судалгаа 

7. Мэдээллийг ил тод, нээлттэй болгох. 

8. Мэдээ, мэдээлэл бэлтгэж буй хүний ур чадвар дээшлүүлэх. 

9. Мэдээллийн бааз суурь сайн байх. 

10. Олон талт хамтын ажиллагаа.  

11. Төслийг үр өгөжтэй болгох, зөв хүнд хүргэх. 

12. Төрийн байгууллагын хүнд суртал арилгах. 

13. Мэдээллийн нэгдсэн системтэй болох. 

14. Бүх шатанд мэдээлэл түгээж буй хүний хариуцлага нэмэгдүүлэх. 

15. Хүмүүсийг сэтгэлгээг өөрчлөх. 

16. Банкны үйл ажиллагааг бизнес эрхлэгчдэд ээлтэй болгох. 
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Эр: Ганц нэг санал хэлье гэж бодож байна. Энэ төсөл маш үр дүнтэй, боломжийн гэж бодож 

байна. Бид мэдээллийн эрин зуунд амьдарч байна шүү дээ. Тэгэхээр, мэдээллийн 

хүртээмжийг нэмэгдүүлэх санал хэлье гэж бодож байна. Нэгдүгээрт, сургалт зохион байгуулах 

нь ихээхэн үр дүнтэй байдаг. Мэдээлэл боловсруулах, цуглуулах, ашиглах талаар сургалт 

зохион байгуулах санал байна. Мэдээллийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэхийн тулд мэдээлэл 

дамжуулдаг сүлжээ бий болгох хэрэгтэй. 

Оюун: Ажил хөөцөлдөөд явахад төрийн байгууллагын ажилтнууд их хүнд сурталтай байдаг. 

Тэд танхигүй хүмүүстэй мэндэлдэггүй. Иргэддээ хүрч ажилладаггүй. Танай байгууллагаас 

төрийн байгууллагууд хөдөөний хэдэн хүнд хүрч үйлчилсэн, ямар үйлчилгээ үзүүлсэн, бидний 

саналыг барагдуулж уу, үгүй юу гэдэг талаар судалгаа авч болно.  

Весли: Хэрэв мэдээллийн үйлчилгээний төв байгуулагдвал, нэгдүгээрт, та гишүүнчлэлийн 

төлбөр төлж элсэх үү? Хоёрдугаарт, өөрт хэрэгтэй хэвлэмэл материал худалдаж авах уу? 

Оролцогчид: Өөрт хэрэгтэй зүйлийг мэдээж худалдаж авна. Гишүүнчлэлийн төлбөр 

төлөлгүй яахав. 

Мөнхзул: Хүн мэдээлэл хүлээж болохгүй. Өөрөө хайж, хөдөлмөр гаргах хэрэгтэй.  

Сарантуяа, Хэрлэн сумын ЗДТГ-ын мэргэжилтэн: Манайд 2 жилийн өмнөөс бизнес 

инкубатор төв ажиллаж эхэлсэн. Хүмүүс өөрсдөө санаачлагатай байгаасай. Төрийн 

байгууллагын хүнд суртал хоёр талтай байдаг. Бизнес хийж байгаа хүмүүс санхүүгийн бусад 

дэмжлэг хүсч байдаг. Манай Хэрлэн сумаас олон хүн төсөлд хамрагдсан. Манайд хууль эрх 

зүйн хүнд сурталтай, банкны үйлчилгээ нь хүнд байдаг. Мэдээллийн нэгдсэн системтэй 

болбол зүгээр.   

 

Дүгнэлт-уулзалт хөтөлбөр ёсоор 2 хоног зохион байгуулагдах байсан боловч, илтгэл тавих 

ёстой байсан мэдээллийн брокер Г.Билгүүн, “Дөлгөөн Хэрлэн” радиогийн захирал, сэтгүүлч 

Б.Адъяахүү, ЖДБ Батжаргал нар хүрэлцэн ирээгүй тул хөтөлбөрийг нэг өдөрт багтаан, 

уулзалтыг өндөрлөв. 

 

Уулзалтад оролцогчдоос тусгайлан бэлтгэсэн үнэлгээний хуудсын дагуу үнэлгээ авав.  

“Бизнесийн мэдээлэл” төслийн үнэлгээ 

Үнэлгээнд 23 хүн оролцсон бөгөөд тэд дараахь байдлаар хариулсан байна: 

 “Бизнесийн мэдээлэл” төслийн талаар та хэр мэдээлэлтэй вэ? гэсэн асуултанд 1 хүн 

“Огт сонсоогүй” гэж хариулсан бол 7 хүн буюу 30,4% нь “Сайн мэднэ”, 65,2% нь 

“Сонссон, гэхдээ сайн мэдэхгүй” гэж хариулжээ. 

 Төслийн үйл ажиллагааг “Аймгийн радиогоор нэвтрүүлэг нь явдаг” гэдгээр нь 

оролцогчдын 60,8% буюу 14 хүн мэддэг бол, “МҮОНР-оор нэвтрүүлэг нь явдаг” 
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гэдгээр нь 43,4%, “Сургалт хийсэн” гэдгээр нь 30,4%, “Хүмүүсийн асуусан асуултанд 

хариулдаг”, мөн “Олон улсын хурал хийсэн” гэдгийг нь 17,3%, харин 2 хүн буюу 8,6% 

нь энэ асуултанд хариулаагүй байна. 

 Төслийн үйл ажиллагаанаас “Амжилтын зам” нэвтрүүлэг таалагдсан гэж 60,8% нь,  

21,7% нь “Шинэ цагийн малчин” нэвтрүүлэг, 17,3 нь “Сургалт”, мөн “Мэдээлэл 

цуглуулж өгсөн” гэж, харин 8,6% нь “Олон улсын хурал” гэж хариулсан бол 13% буюу 

3 хүн энэ асуултанд хариулаагүй байна.  

 Төсөл үр дүнтэй байж чадсан уу? гэсэн асуултанд 39,1% нь “Оролцоогүй болохоор 

мэдэхгүй” гэж, 26% нь “Их үр дүнтэй” гэж, 21,7% нь “Зарим хүмүүст хэрэгтэй байсан” 

гэж, 8,7% нь “Сайн үр дүнтэй биш” гэж хариулсан байна. Харин нэг оролцогч буюу 

4,3% энэ асуултанд хариулаагүй байна.  

 Төсөл яагаад хэрэггүй, үр дүнгүй байсан бэ? гэсэн асуултанд “Мөнгө багатай” гэж 2 

хүн буюу 8,7% нь үзсэн бол “Хүмүүс ерөөсөө мэдээгүй”, “Хамт олон нь чадваргүй” гэж 

тус бүр нэг нэг оролцогч буюу 4,3% нь дүгнэжээ. 

Бусад гэдэг дээр хүмүүс дараахь байдлаар саналаа илэрхийлжээ. Үүнд: 

o Радио нэвтрүүлгийн давталт бага. 

o Санхүүгийн тал дээр бага. 

o Мэдээлэл муу, сурталчилгаа байхгүй учир хүмүүс сайн мэдэхгүй байна. 

o Төсөл хүмүүст жигд хүрээгүй. 

o Төсөл хүмүүст хүрч байгаа. Төслөөр дамжуулан олон олон мэдээллийг бусдад 

түгээн, түүгээрээ дамжуулан амжилтын гарцыг нь нээн өгч байна. 

 Төсөл илүү амжилтанд хүрэхийн тулд яах ёстой /байсан, одоо яах хэрэгтэй/ вэ? гэсэн 

асуултанд “Орон нутгийн иргэдийн гүнд орж ажиллах” гэж 62,5% нь үзсэн бол 

“Төслөө сайн сурталчлах” гэж 60,9% нь, “Төр засагтай хамтран ажиллах” гэж 52,1%, 

“Үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх” гэж 26,0% нь, “Олон сургалт зохион байгуулах” гэж 

30,4%, “Илүү их хөрөнгө зарцуулах”, “Илүү удаан үргэлжлүүлэх”, “Багийн түвшинд 

ажиллах”  гэсэн санал тус бүр 13,0% нь дэвшүүлсэн байна.  

 Оролцогчид төслийн талаар өөрсдийн санал, хүсэлт, зөвлөгөөг дараахь байдлаар 

илэрхийлжээ. Үүнд:  

o Төслөө үргэжлүүлэх. 

o Төслөө цааш нь сунгах. 

o Монгол улсад олон төсөл хэрэгжиж байгаа хэдий ч үр өгөөжөө өгч байгаа эсэх 

нь харагддаггүй. 

o Орон нутгийн сэтгүүлчдийн хүчийг төсөл хэрэгжүүлэхэд сайн ашиглах. 

o Төсөл хүмүүст хүргэх сургалт сурталчилгаа явуулах. 

o Иргэдэд мэдээллийг хурдан шуурхай хүргэхийн тулд сэтгэлгээг өөрчлөх. 

o Мэдээллээ сайжруулах. 
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o Мэдээллийн маш түргэн хугацаанд хүргэх, сайн баг ажиллуулах, чадвартай 

хүмүүсийн баг бүрдүүлэх. 

o Цаашид мэдээллийн төв байгуулах. Үүнд радио, орон нутгийн телевиз, 

хэвлэмэл материал, цогц мэдээллээр түгээх. 

“Амжилтын зам” радио нэвтрүүлгийн үнэлгээ 

Үнэлгээнд 23 хүн оролцсон бөгөөд тэд дараахь байдлаар хариулсан байна: 

 “Амжилтын зам” радио нэвтрүүлгийг “Дөлгөөн Хэрлэн” радиогоор сонссон бөгөөд 

“Сайн мэдэхгүй” гэж оролцогчдын 60,9% нь хариулсан бол “Сайн мэднэ” гэж 3 

оролцогч буюу 13,0% нь, харин “Огт сонсоогүй” гэж 26,0% нь хариулжээ. 

 Оролцогчдын 52,2% нь 2-3 нэвтрүүлэг, 8,7% нь 1 нэвтрүүлэг, 1 оролцогч буюу 4,3% 

нь олон нэвтрүүлэг сонссон бол “Бүрэн сонсоогүй” гэж 13,0% нь, харин “Огт 

сонсоогүй” гэж 5 оролцогч буюу 21,7% нь хариулжээ. 

 Нэвтрүүлэг таалагдсан уу? гэсэн асуултанд “Боломжийн санагдсан гэж 56,5% нь, “Их 

таалагдсан” гэж 8,7% нь, харин 34,8% нь “Сайн мэдэхгүй байна” гэж хариулжээ. 

 Оролцогчдын 52,2% нь нэвтрүүлгийг “Ирээдүйд ашиглана” гэсэн бол 21,7% нь 

нэвтрүүлгийг “Зүгээр сонсоод л өнгөрсөн” гэж хариулсан байна. Харин оролцогчдын 

8,7% нь “Боломжийн санагдсан”, 1 оролцогч буюу 4,3% нь “Сайн мэдэхгүй байна” гэж 

хариулсан байна.  

 Оролцогчдын 65,2% нь нэвтрүүлгийг “Чухал ач холбогдолтой ч сайжруулах 

шаардлагатай” гэж үзсэн бол “Сайн мэдэхгүй байна” гэж 17,4% нь, 1 оролцогч 

“Сонирхолтой ч онц холбогдолгүй” гэж хариулсан байна.  

 Нэвтрүүлгийн муу, сул юу вэ? гэсэн асуултанд “Эфирийн цаг тохиромжгүй”, “Давталт 

хэт цөөн” гэж тус бүр 17,4% нь үзсэн бол, “Оролцогч муу сонгодог” гэж 13,0% нь, 

“Мэдээлэл нь чанаргүй, хэрэггүй” гэж 1 оролцогч буюу 4,3% нь үзсэн байна. 

Оролцогчид нэвтрүүлгийн талаар саналаа дараахь байдлаар илэрхийлсэн байна. 

Үүнд:  

o Тодорхой олонхийн санаанд хүрсэн нэвтрүүлэг явуулах. 

o Нэвтрүүлгээ сурталчлах тал дээр алдаатай байна. 

o Сүүлийн үеийн шинэлэг мэдээлэл, бизнес эрхлэгчдийн саналд үндэслэн 

мэдээлэл өгдөг байх. 

o Нэвтрүүлгийн сул, муу талыг сайн үнэлж мэдэхгүй байна. 

o Сонсоогүй болохоор сайн мэдэхгүй байна. уг уулзалтанд оролцсоноор бага 

зэрэг мэдээлэл авсан.  

o Хөдөө орон нутагт  FM явдаггүй болохоор сайн мэдэхгүй байна. 

o Сэдвээ улам баялаг болгох. 

o “Амжилтын зам” нэвтрүүлгийг “Дөлгөөн Хэрлэн” радиогоор ганц удаа хальт 

сонсож байсан. Одоо энэ уулзалтанд сууж сайн ойлголоо. 
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 Оролцогчид нэвтрүүлгийн талаар санал, зөвлөгөөг дараахь байдлаар өгсөн байна. 

“Хөдөө орон нутгийн хүмүүсийг нэвтрүүлэгтээ сайн оруулах” гэж 60,9% нь зөвлөсөн 

бол, 47,8% нь “Хотын чадвартай бизнесменүүдээр яриулах” нь үр дүнтэй гэж үзсэн 

байна. Мөн оролцогчдын 43,5% нь “Нэвтрүүлгээ сайн сурталчлах” гэсэн бол 

”Сонирхолтой олон жижиг материал оруулах” ба “Сэдвээ сайн сонгох” гэсэн санал 

хэлсэн оролцогчдын хувь тус бүр 21,7% байна. Харин нэг оролцогч “Хийж буй төрөл 

хэлбэр, арга барилаа өөрчлөх” гэсэн санал хэлжээ. 

Оролцогчид нэвтрүүлгийн талаар өөрсдийн санал бодлыг дараахь байдлаар 

илэрхийлжээ: 

o Сурталчилгааг нэмэгдүүлж, үр дүнг хүмүүст тайлагнаж байх. Орон нутгийн 

брокеруудын үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх. 

o Тухайн орон нутгийн сайн ажиллаж байгаа хүмүүсийг телевизээр гаргавал 

хүртээмжтэй шинэ санаа, зөвлөгөө хүмүүст хүрэх байх. 

o Бизнес эрхлэгчдэд удирдлага, ахлагч нартай холбоотой байж, маш түргэн 

хугацаанд мэдээлэл өгч байх. 

o Хүмүүс сонсох цагаа сайн мэддэггүй учир сурталчилгаа сайн явуулах. 

o Нэвтрүүлгийн цагийг тохиромжтой болгож, давталтыг нэмэгдүүлэх. 

o Радио төслөө улам өргөжүүлж, төслөө үргэлжлүүлэх. 

o Нэвтрүүлгийн материалыг эмхэтгэн хэвлэмэл болгож, иргэдэд хүрэлцээтэй 

тараах. 

o Нэвтрүүлгийн давтамжийг олон болгож, олорн жижиг сонирхолтой сэдвүүдийг 

оруулах. Яамар ч байсан энэ нэвтрүүлэг олон хүнд хүрч, олон олон амжилтын 

эздийг төрүүлнэ гэдэгт итгэж байна. 

o Сайн сурталчлах, аль болох шинэ соргог, жишээ нь шар буурцаг, эрдэнэшиш 

тариалах, боловсруулж эцсийн бүтээгдэхүүн болгох, үүнд шаардлагатай 

техник, тоног төхөөрөмж хаанаас олж болох, борлуулах зах зээлээ хэрхэн яаж 

олох г.м. 

 

“Бизнесийн мэдээлэл” төслийн www.bia.mn веб хуудасны үнэлгээ 

Үнэлгээнд 22 хүн оролцсон бөгөөд тэд дараахь байдлаар хариулсан байна: 

 Санал асуулганд оролцогчдоос зөвхөн нэг л хүн www.bia.mn вэб хуудсыг “Сайн мэднэ” 

гэж хариулсан бол оролцогчдын 54,5% нь “Сонссон, гэхдээ сайн мэдэхгүй”, 36,4% нь 

“Огт сонсоогүй” гэж хариулсан байна. Харин нэг оролцогч энэ асуултанд хариулаагүй 

байна. 

 Оролцогчдоос нэг хүн вэб хуудсыг “Ашигладаг” гэсэн бол мөн нэг хүн “Нэг л удаа орж 

үзсэн” гэжээ. Харин 50% нь “Огт ашиглаж байгаагүй”, 22,7% нь “Мэднэ, тэгэхдээ 

ашиглаж байгаагүй”, 18,2% нь “Сонссон, сайн мэдэхгүй” гэж хариулсан байна.  
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 Оролцогчдын 22,7% нь ажил дээрээ интернэттэй гэжээ. 

 Вэб хуудасны загвар хийц таалагдсан уу? гэсэн асуултанд оролцогчдын 68,1% нь 

“Сайн мэдэхгүй байна” гэж харилусан бол 22,7% нь энэ асуултанд огт хариулаагүй 

байна. Харин 2 хүн “Боломжийн санагдсан” гэж хариулжээ. 

 Вэб хуудасны бүтэц, зохион байгуулалт хэрэглэхэд эвтэйхэн байна уу? гэсэн 

асуултанд оролцогчдын 72,7% хариулаагүй байна. Харин нэг оролцогч “Хэрэглэхэд 

эвтэйхэн, хялбар” гэсэн бол, мөн нэг оролцогч “Хэрэглэхэд хэцүү, төвөгтэй” гэжээ. 

Харин 18,2% буюу 4 хүн “Боломжийн, байдаг л вэб. Тэгэхдээ сайжруулах 

шаардлагатай” гэж үзсэн байна. 

 Оролцогчдын 22,7%-д нь вэб хуудасны мэдээ, 13,6%-д нь зөвлөгөө, 9,0%-д нь бусад 

бичмэл материал таалагдсан байна. 

  Ихэнх оролцогчид вэб хуудаснаас материал авч ашиглаагүй байна. Харин 3 оролцогч 

жижиг материал, мэдээ, бусад бичмэл материал ашигласан гэжээ. 

 Вэб хуудсыг амжилттай байлгахад юу шаардлагатай вэ? гэсэн асуултанд оролцогчид 

дараахь байдлаар саналаа илэрхийлжээ. Үүнд: 

o Мэдээ, мэдээлэл нь цаг хугацаа хоцроогүй, шинэлэг байх. 

o Өнөөдрийн уулзалтаас мэдэж авлаа. Цаашид ашиглах сонирхол төрлөө. 

o Сайжруулах хэрэгтэй. 

o Байнгын ажиллагаатай болгох, өргөжүүлэх. Вэб хуудсыг олон нийтэд сайн 

сурталчлах. 

 

Дүгнэлт уулзалтаас гарсан үр дүн, ач холбогдол: 

- “Бизнесийн мэдээлэл” төсөл хэрэгжиж эхэлснээс хойш хийж буй хоёр жилийн үйл 

ажиллагааны үр дүнгийн талаар бодит мэдээлэл олж авав.  

- БИАгентлагийн бэлдэж буй “Амжилтын зам” радио нэвтрүүлгийн талаар санал, 

үнэлгээ авав. 

- БИАгентлагийн вэб хуудас www.bia.mn талаар санал, үнэлгээ авав. 

- Орон нутгийнханд чиглэсэн төсөл бичихэд анхаарах зүйлүүдийн талаар олж мэдэв. 

- Аймгийн жижиг дунд бизнес эрхлэгчид БИАгентлагийн үйл ажиллагааг дэмжиж, 

хамтран ажиллах сонирхолтой байгаа нь харагдав. 

- Орон нутгийн жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдэд тулгамдаж буй асуудлуудыг олж мэдэв. 

 

 

 
 

Тайлан гаргасан: Т.Аюушжав 


