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ТАЙЛАНГИЙН ХУРААНГУЙ 

 

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам нь хөдөлмөрийн зах зээл дэх боломжийг ажил хайгч 
болон бичил бизнес эрхлэгчдэд хүртээмжтэй хүргэх зорилгоор Дэлхийн банкны Олон улсын 
хөгжлийн ассоциацийн хөнгөлөлттэй зээлийн санхүүжилтээр “Хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих төсөл”-ийг 4 бүрэлдэхүүн хэсэгтэйгээр 2017-2021 онд хэрэгжүүлж байна. Төслийн 
“Хөдөлмөрийн зах зээлийн идэвхтэй хөтөлбөрүүдийг бэхжүүлэх” 2 дугаар бүрэлдэхүүн 
хэсгийн хүрээнд бичил бизнес эрхлэгчдийг дэмжих арга хэмжээг хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд 
энэхүү арга хэмжээ нь дараах 3 хэсгээс бүрдэнэ. Үүнд: 

1. Бизнес санааг хөгжүүлэх, төсөл, төлөвлөгөө боловсруулахад чиглэгдсэн 2 өдрийн 
сургалт /Зээлийн өмнөх сургалт/ 

2. Бичил бизнес эрхлэгчдийн дэмжих жижиг зээл /Зээл олголтын процесс/ 
3. Зээлийн дараах санхүүгийн бус цогц үйлчилгээ хүргэх. 

Төслийн төлөвлөгөөний дагуу 21 аймгийн 900 орчим бизнес эрхлэгч, Улаанбаатар хотын 
740 гаруй бизнес эрхлэгч гээд нийт 1600 гаруй бизнес эрхлэгч нарт бичил зээл олгохоор 
байна. 

“Бичил бизнес эрхлэгчдийг дэмжих цогц арга хэмжээнд хамрагдсан иргэдийн сэтгэл 
ханамжийг тодорхойлох мөшгөх судалгаа”-г судалгаа, зөвлөх үйлчилгээний “Эс Ай Си Эй” 
ХХК Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны захиалгаар гүйцэтгэж байна. Судалгааны 
мэдээлэл цуглуулалтыг утсаар судалгаа авах аргын дагуу цуглуулсан. 

Судалгааны зорилго нь хөтөлбөрт хамрагдсан бизнес эрхлэгчдийн сэтгэл ханамжийг 
үнэлэх мөн бичил зээл аваад 6 сар болсон үр шим хүртэгчдийн бизнесийн өнөөгийн нөхцөл 
байдлын талаарх мэдээллийг цуглуулахад оршино. 

Сэтгэл ханамжийг тодорхойлох мөшгөх судалгаа нь 3 үе шатын хүрээнд хийгдэх бөгөөд 
нийт хөтөлбөрт хамрагдсан бизнес эрхлэгчдийн 80.0 хувьд буюу ойролцоогоор 1300 үр шим 
хүртэгчдийг хамруулах юм. Судалгааны асуулгын хуудсыг шалгах, мэдээлэл цуглуулалтын 
чанарыг сайжруулах зорилгоор 30 бизнес эрхлэгчээс туршилт судалгааг авч ажилласан. 

Судалгаан 1-р үе шатанд 14 аймгийн 411 бизнес эрхлэгч хамрагдсан. 

Судалгааны 2 болон 3-р үе шатыг хийснээр ерөнхий үнэлэлт, дүгнэлтийг нэгтгэн эцсийн 
тайланг боловсруулах юм. 

1-р шатны судалгаанд хамрагдсан бизнес эрхлэгчдийн 90.7 хувь нь бичил бизнес 
эрхлэгчдийг дэмжих цогц арга хэмжээнд сэтгэл ханамжтай, 8.5 хувь нь дунд зэрэг, үлдсэн 
0.7 хувь нь сэтгэл ханамжгүй байна гэжээ. 

Судалгаанд хамрагдсан бичил бизнес эрхлэгчдийн 98.3 хувь нь бичил зээл авсан бизнесээ 
эрхэлж байгаа бол 1.7 хувь нь бичил зээл авсан бизнесээ эрхлэхээ больсон байна. 
Бизнесээ эрхлэхээ больсон иргэдийн 0.7 хувь нь (n=3) бичил зээл авснаас хойш 6 сарын 
дотор, 1.0 хувь нь (n=4) 6 сарын дараа бизнесээ эрхлэхээ болсон байна. 
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БҮЛЭГ 1. СУДАЛГААНЫ АРГАЧЛАЛ, АРГА ЗҮЙ 

1.1 Үндэслэл 

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам Дэлхийн банкны Олон улсын хөгжлийн ассоциацийн 
хөнгөлөлттэй зээлийн санхүүжилтээр “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл”-ийг 2017-2021 
онд хэрэгжүүлж байна. Тус төслийн хүрээнд хэрэгжүүлж буй бичил бизнес эрхлэгчдийг 
дэмжих цогц арга хэмжээнд хамрагдсан иргэдийн сэтгэл ханамжийг тодорхойлохоор 
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам нь судалгаа, зөвлөх үйлчилгээний “Эс Ай Си Эй” ХХК-
тай гэрээ байгуулан судалгааг гүйцэтгэж байна. 

1.2 Зорилго, зорилт 

Судалгааны зорилго нь бичил зээл аваад 6 сар болсон үр шим хүртэгчийн сэтгэл ханамжийг 
үнэлэх, тэдгээрийн бизнесийн тогтвортой байдал болоод өнөөгийн нөхцөл байдлын 
талаарх мэдээллийг цуглуулж, цаашид сайжруулах санал зөвлөмж боловсруулахад 
оршино. 

Энэхүү зорилгын хүрээнд үе шат бүрд дараах зорилтуудыг дэвшүүлэн ажиллана. Үүнд: 

1. Үр шим хүртэгчдийн хүн ам зүйн мэдээллийг оролцогчийн шинжээр тодорхойлох;  
2. Бичил бизнес эрхлэгчдийг дэмжих арга хэмжээний сэтгэл ханамжийн түвшнийг 

тодорхойлж, оролцогчийн шинжээр ялган харах;  
3. Жижиг зээл авсан иргэдийн бизнесийн тогтвортой байдал, бизнесээ эрхлэхгүй 

болсон шалтгааныг тодорхойлж мөн оролцогчийн шинжээр хувь хэмжээг 
тодорхойлох;  

4. Бичил бизнес эрхлэгчдийг дэмжих арга хэмжээний үе шат бүрийн чанар, ач 
холбогдол, нөлөөлөл;  

5. Байгаль орчин, нийгмийн хамгаалал, аюулгүй байдал болон бусад чиглэлээр өгсөн 
удирдамж, зөвлөмж, дэмжлэгийн ач холбогдол, хэрэгцээ, хангалттай байдал;  

6. Санал гомдол хүлээн авах байдал, шийдвэрлэх үйл явц.  

1.3 Судалгааны хамрах хүрээ 

“Бичил бизнес эрхлэгчдийг дэмжих цогц арга хэмжээ”-нд 21 аймгийн 900 орчим бизнес 
эрхлэгчид, Улаанбаатар хотын 740 гаруй бичил бизнес эрхлэгчдийг хамруулахаар 
төлөвлөж байна. Нийт бичил зээл авагчдын 80.0-аас доошгүй хувийг буюу 1300 бичил 
бизнес эрхлэгчийг судалгаанд хамруулах юм. 

Судалгааг дараах байдлаар 3 үе шаттайгаар явуулна. 

 Туршилт судалгаа – 30 бизнес эрхлэгч 
 Судалгааны 1-р үе шат – 411 бизнес эрхлэгч  
 Судалгааны 2-р үе шат 
 Судалгааны 3-р үе шат 

Судалгааны 1-р үе шатанд төслийн нэгжээс бичил бизнес эрхлэгчдийг дэмжих цогц арга 
хэмжээнд хамрагдсан 14 аймгийн 536 үр шим хүртэгчийн мэдээллийг судалгааны багт өгч 
мэдээлэл цуглуулахаар төлөвлөсөн. 536 үр шим хүртэгчдээс 30 нь туршилтын судалгаанд, 
411 нь 1-р үе шатны судалгаанд тус тус хамрагдсан бол үлдсэн бизнес эрхлэгчдийг 
судалгааны 2 болон 3-р үе шатанд хамруулахаар төлөвлөж байна. 
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Судалгааны төрөл Анхдагч мэдээллийн 
судалгаа Тоон судалгаа 

1.4 Судалгааны төрөл 

Бид судалгааны мэдээлэл цуглуулалтыг анхдагч мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглаж тоон 
судалгааны аргаар гүйцэтгэнэ. 

Зураг 1. Судалгааны төрөл 

 

 

 

Тоон судалгаа – Нийт эх олонлогоос тодорхой хэсгийг түүвэрлэн авч, оролцогчдоос 
урьдчилан боловсруулсан асуулгын дагуу бэлтгэгдсэн судлаачид (мэдээлэл цуглуулагч) 
судалгааг авна. Судлаач тухайн судалгаанд оролцогчоос батлагдсан асуулгын хуудасны 
асуултуудыг нэг бүрчлэн асууж, таблет дээрх асуултыг бөглөх зарчмаар мэдээллийг 
цуглуулна. 

1.5 1-р үе шатны судалгааны аргачлал 

Судалгааны 1-р үе шатанд бичил зээл аваад 6 сар болсон 411 үр шим хүртэгчийг 
хамруулсан. Үлдсэн 95 үр шим хүртэгчидтэй утасны дугаар буруу гэсэн шалтгаанаар 
холбоо тогтоож чадаагүй боловч дараагийн шатны судалгаанд эдгээр оролцогчтой 
холбогдохоор төлөвлөж байна. 

Хүснэгт 1. Судалгааны аргачлал 

Судалгааны хамрах хүрээ 
Бичил бизнес эрхлэгчдийг дэмжих цогц арга хэмжээнд хамрагдсан 
1300 бизнес эрхлэгч 

Түүврийн хэмжээ Зээл аваад 6 сар болсон 411 үр шим хүртэгч 

Асуулгын урт 25-35 минут /7 бүлэг 40-50 орчим асуулт/ 

Мэдээлэл цуглуулах арга 
Утсаар судалгаа авах арга-CATI /Computer Assisted Telephone 
Interview/ 

Судалгаанд оролцогчийг 
олох 

Бэлтгэгдсэн судлаачид захиалагчаас ирсэн оролцогчдын 
мэдээлэлд үндэслэн мэдээллээ цуглуулсан. 

Судалгааны нэгж Зээл авснаас хойш 6 сар болсон үр шим хүртэгч 

1.6 Мэдээлэл цуглуулалтын арга зүй 

Бид мэдээлэл цуглуулалтыг CATI буюу утсаар судалгаа авах аргаар гүйцэтгэнэ. 

Зураг 2. Мэдээлэл цуглуулалтын арга зүй 
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1.7 Мэдээлэл цуглуулалтын хяналт 

Бид мэдээлэл цуглуулалттай холбоотой үйл ажиллагаандаа дараах 4 үндсэн хяналтыг 
хийж гүйцэтгэсэн. 

Хүснэгт 2. Хяналтын үе шатууд 

№ Хяналтын үе шатууд Тайлбар 

1 Сургалтын хяналт 
Судлаачдад тухайн судалгаатай холбоотой асуулгын хуудасны 
уялдаа болон хэрхэн оновчтой асуух талаар сургалт явуулж 
улмаар шалгалт авч тэнцсэн судлаачдыг талбарт ажиллуулдаг. 

2 
Мэдээлэл цуглуулж 
байх үеийн хяналт 

Судлаач зорилтот иргэнээс авсан эсэх, асуултын хуудасны 
дарааллын дагуу алдаагүй зөв мэдээлэл авсан эсэхийг дуу 
хураагуур, GPS ашиглан хянадаг. 

3 
Мэдээлэл цуглуулалтын 

дараах хяналт 

Тогтоосон түүврийн хэмжээг хангахуйц мэдээлэл цуглуулагдсаны 
дараагаар нэгдсэн хяналтыг явуулж, утгын алдаа, бөглөөгүй 
орхисон асуулт байгаа эсэхийг хянан шалгадаг. 

4 
Шинжилгээний багийн 

хяналт 

Мэдээлэл цуглуулалтын багаас хянагдаж ирсэн датаг 
шинжилгээний баг үр дүн гаргахаас өмнө дахин хянаж, алдаатай 
эсэхийг шалгадаг. 

1.8 Судалгаанд хийгдэх шинжилгээ 

Бид сэтгэл ханамжийн түвшнийг хэмжихдээ олон улсын хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг 
хэмжих гол үзүүлэлт болох “СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН ИНДЕКС”-ийн аргыг ашигласан. Энэхүү 
шинжилгээнд тодорхой шатлал бүхий хэмжүүрийг ашигладаг бөгөөд анх Ринсис Лайкерт 
1932 онд боловсруулан гаргасан ба өнөөг хүртэл олон улсад ашиглагдаж байна. Тус индекс 
нь 1-5 онооны шатлалаар хэмжигдэх бөгөөд оноо тус бүр нь дараах утгыг агуулна. Үүнд: 

 5- Маш их сэтгэл ханамжтай 
 4- Сэтгэл ханамжтай 
 3- Дунд зэрэг 
 2- Сэтгэл ханамжгүй 
 1- Огт сэтгэл ханамжгүй 

1.9 Ашигласан статистик программ 

Бид энэхүү судалгааны үр дүнг олон улсад өргөн хэрэглэгддэг тоон болон чанарын 
судалгааны SPSS /Statistical Packages Social Sciences/ программыг ашиглан гаргасан.  

Зураг 3. SPSS программ 
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СУДАЛГААНД ХАМРАГДСАН БИЧИЛ 
БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧДИЙН ЕРӨНХИЙ 
МЭДЭЭЛЭЛ 

БҮЛЭГ 2
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БҮЛЭГ 2. СУДАЛГААНД ХАМРАГДСАН БИЧИЛ БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧДИЙН 
ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ 

Судалгааны 1-р үе шатанд төслийн нэгжээс бичил бизнес эрхлэгчдийг дэмжих цогц арга 
хэмжээнд хамрагдсан 14 аймгийн 536 үр шим хүртэгчийн жагсаалтыг судалгааны багт өгч 
холбоо барихаар төлөвлөсөн. 536 үр шим хүртэгчдээс 30 нь туршилтын судалгаанд, 411 нь 
1-р үе шатны судалгаанд тус тус хамрагдсан бол үлдсэн бизнес эрхлэгчээс судалгааны 2 
болон 3-р үе шатанд судалгаа авахаар төлөвлөж байна. 

Судалгаанд Дархан-уул, Өвөрхангай, Ховд аймгийн бизнес эрхлэгчид идэвхтэй оролцсон 
байна. Доорх хүснэгтээр аймаг тус бүрийн хариу үйлдэл өгсөн байдлыг харуулж байна.   

Хүснэгт 3. Судалгаанд оролцогчдын шинж, байршлаар 

№ Аймгийн нэр 

Судалгаанд 
хамрагдах 

бизнес 
эрхлэгчдийн 

тоо 

Туршилт 
судалгаанд 
хамрагдсан 

бизнес 
эрхлэгчдийн тоо 

Судалгаанд 
хамрагдсан 

бизнес 
эрхлэгчдийн 

тоо 

Судалгаанд 
хамрагдсан 

бизнес 
эрхлэгчдийн 
тоо /Хувиар/ 

1 Дархан-Уул 71 3 56 13.6% 

2 Өвөрхангай 60 2 54 13.1% 

3 Ховд 52 2 43 10.5% 

4 Хөвсгөл 56 2 37 9.0% 

5 Баян-Өлгий 43 2 36 8.8% 

6 Орхон 45 2 35 8.5% 

7 Баянхонгор 49 3 32 7.8% 

8 Архангай 41 3 30 7.3% 

9 Төв 33 2 25 6.1% 

10 Дорнод 34 3 23 5.6% 

11 Завхан 18 2 15 3.6% 

12 Дорноговь 14 2 11 2.7% 

13 Өмнөговь 12 1 10 2.4% 

14 Дундговь 8 1 4 1.0% 

Нийт 536 30 411 100.0% 

Судалгаанд хамрагдаж чадаагүй 95 бизнес эрхлэгчид рүү 1-р шатны мэдээлэл 
цуглуулалтын явцад тогтмол хандалт хийж байсан боловч утас нь холбогдохгүй, орох 
ярианы эрх хаагдсан, дугаар биш гэх шалтгаануудын улмаас судалгаа авах боломжгүй 
байлаа. 

Хүснэгт 4. Судалгаанд хамрагдаагүй бизнес эрхлэгчдийн шалтгаан 

№ Шалтгаан Давтамж 

1 Холбогдох боломжгүй 38 
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2 Утасны дугаар биш 21 

3 Ашиглалтад байхгүй 13 

4 Татгалзсан 10 

5 Орох ярианы эрх хаагдсан 8 

6 Дугаар байхгүй 1 

7 Зээлдэгч нь нас барсан 1 

8 Утсаа аваагүй 1 

9 Бусад 2 

Нийт 95 

Судалгааны 1-р үе шатанд хамрагдсан бичил бизнес эрхлэгчдийг хүйсээр нь задлан 
харахад 63.7 хувь нь эмэгтэй, 36.3 хувь нь эрэгтэй байлаа. 

 

Зураг 4. Судалгаанд оролцогчдын шинж, хүйсээр 

 

 

 

Харин судалгаанд хамрагдсан бизнес эрхлэгчдийг насны хувьд задлан харахад 35-44 
насны бизнес эрхлэгчид дийлэнх хувийг эзэлж байна. Мөн хүйсээр задлан харахад 
эмэгтэйчүүдийн 28.2 хувь нь 45-54 насныхан, эрэгтэйчүүдийн 34.2 хувь нь 35-44 насныхан 
байлаа. 

Хүснэгт 5. Судалгаанд оролцогчдын шинж, насаар 

№ Насны ангилал 
Нийт түүврийн 
хувьд /n=411/ 

Эмэгтэй, хувиар 

/n=262/ 

Эрэгтэй, хувиар 

/n=149/ 

1 24 нас хүртэлх 1.7% 2.3% .7% 

2 25-34 нас 22.1% 22.5% 21.5% 

3 35-44 нас 29.9% 27.5% 34.2% 

4 45-54 нас 27.0% 28.2% 24.8% 

5 55-аас дээш 19.2% 19.5% 18.8% 

Нийт 100.0% 100.0% 100.0% 

Судалгаанд хамрагдсан бизнес эрхлэгчдийн 38.7 хувь нь дээд боловсролтой, 15.3 хувь нь 
техник, мэргэжлийн болон тусгай мэргэжлийн боловсролтой, 31.1 хувь нь бүрэн дунд 
боловсролтой, 13.1 хувь нь суурь боловсролтой, 1.7 хувь нь бага боловсролтой байна. 

 

 

 

 

Эмэгтэй 63.7% Эрэгтэй 36.3% 
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График 1. Судалгаанд оролцогчдын шинж, боловсролын түвшнээр 

 

Судалгаанд хамрагдсан бичил бизнес эрхлэгчдийн 4.1 хувь нь хөгжлийн бэрхшээлтэй 
байгаа ба үүнээс хамгийн түгээмэл байгаа нь хөдөлгөөний хөгжлийн бэрхшээл байлаа. 

График 2. Судалгаанд оролцогчдын шинж, хөгжлийн бэрхшээлтэй эсэх 

 

Бичил бизнес эрхлэгчдийн зээл авахаас өмнөх болон одоогийн хөдөлмөр эрхлэлтийн 
статусыг харьцуулан харахад зээл авсан бичил бизнесээ эрхлэх байдал нь өмнөх үеэсээ 
11.4 хувиар нэмэгдсэн байна. Харин эсрэгээр, цалин хөлсөөр ажиллах байдал, зээл авсан 
бичил бизнесээс өөр төрлийн бизнес эрхлэх байдал нь 0.2-2.7 хувиар тус тус буурчээ.  

Хүснэгт 6. Судалгаанд оролцогчдын шинж, хөдөлмөр эрхлэлтийн байдлаар 

№ Хөдөлмөр эрхлэлт Өмнө Одоо 

1 Зээл авсан бичил бизнесээ эрхлэх байдал 84.2% 98.3% 

2 Цалин хөлстэй ажилтан 5.4% 2.7% 

3 Мал аж ахуй, газар тариалан 4.9% 4.9% 

4 Зээл авсан бичил бизнесээс өөр бизнес эрхлэх байдал 2.9% 2.7% 

5 Ажилгүй 2.7% - 

1.7%

13.1%

31.1%

1.7%

13.6%

35.8%

2.9%

Бага боловсролтой

Бүрэн бус дунд боловсролтой

Бүрэн дунд боловсролтой

Техникийн болон мэргэжлийн боловсрол

Тусгай мэргэжлийн дунд бүрэн бус дээд 
боловсролтой

Бакалавр

Мастер ба түүнээс дээш

4.1%
95.9%

Тийм Үгүй

Хөдөлгөөний-76.5%

Харах-11.8%

Сонсох-5.9%

Сэтгэцийн-5.9%
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Бичил бизнес эрхлэгчдийн үйл ажиллагаагаа явуулж буй байршлыг харахад 81.8 хувь нь 
аймгийн төв дээр, 18.0 хувь нь сумын төв дээр, 0.2 хувь нь Улаанбаатар хотод бизнесээ 
эрхэлдэг байна. 

График 3. Судалгаанд оролцогчдын шинж, үйл ажиллагаа явуулж буй байршил 

  

Бичил бизнес эрхлэгчдийн одоогийн нөхцөл байдлыг тодруулахад 98.3 хувь нь зээл авсан 
бичил бизнесээ эрхэлж байгаа бол үлдсэн 1.7 хувь нь /n=7/ бичил бизнесээ эрхлэхээ 
больсон гэжээ. Бизнесээ эрхлэхээ больсон оролцогчдын одоогийн хөдөлмөр эрхлэлтийг 
харахад 4 нь өөр бизнес эрхэлж байгаа, 3 нь цалин хөлстэй ажилтан болсон байна.  

График 4. Судалгаанд оролцогчдын шинж, бичил бизнесээ эрхэлж байгаа эсэх 

 

Судалгаанд хамрагдсан бизнес эрхлэгчдийн 1.7 хувь нь зээл авсан бизнесээ эрхлэхээ 
больсон бөгөөд үүний 0.7 хувь нь (n=3) бичил зээл аваад 6 сарын дотор үйл ажиллагаагаа 
зогсоосон байна. 

Хүснэгт 7. Бичил бизнесээ эрхлэхээ больсон хугацаа 

№ 
Бизнесээ эрхлэхээ 

больсон хугацаа 
Хувь Үр шим хүртэгчид 

1 6 сарын дотор 0.7 3 

2 6 сарын дараа 1.0 4 

3 Нийт 1.7 7 

  

81.8%

18.0%

0.2%

Аймаг Сум Улаанбаатар

98.3%

1.7% Бичил зээл авсан бизнесээ эрхэлж 
байгаа
Бичил зээл авсан бизнесээ хийхээ 
больсон
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БИЧИЛ БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧДИЙН 
ӨНӨӨГИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ 

БҮЛЭГ 3
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БҮЛЭГ 3. БИЧИЛ БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧДИЙН ӨНӨӨГИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ 

Судалгаанд хамрагдсан бичил бизнес эрхлэгчид дунджаар 9.8 жилийн хугацаанд бизнес 
эрхэлсэн туршлагатай байгаа ба хамгийн ихдээ 31 жил, хамгийн багадаа 6 сар бизнес 
эрхэлж байжээ. Харин арга хэмжээний хүрээнд зээл авсан бичил бизнесээ дунджаар 3.3 
жилийн турш эрхэлсэн туршлагатай байна.  

Хүснэгт 8. Бичил бизнес эрхэлсэн хугацаа 

№ Үзүүлэлт 
Хувиараа хөдөлмөр 

эрхэлсэн хугацаа /n=411/ 
Зээл авсан бизнесээ 

эрхэлсэн хугацаа /n=411/ 

1 Дундаж 9.8 жил 3.3 жил 

2 Хамгийн ихдээ 31.0 жил 31.0 жил 

3 Хамгийн багадаа 0.6 жил 0.6 жил 

Бичил бизнес эрхлэгчдийн 61.6 хувь нь гэр бүлийн гишүүдийн хамтаар үйл ажиллагаагаа 
явуулдаг бол үлдсэн 38.4 хувь нь бие даан бизнесээ эрхэлдэг байна. 

График 5. Бичил бизнесээ гэр бүлийн гишүүдтэй хамтран эрхэлдэг эсэх 

 

Бичил бизнес эрхлэгчдийн үйл ажиллагааны чиглэлийг харахад 69 ялгаатай салбарт үйл 
ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд үүнээс хамгийн ихээр үслэг, арьсан хувцаснаас бусад 
хувцас үйлдвэрлэл, моторт тээврийн хэрэгслийн засвар, үйлчилгээ, хувцас, гутал, савхин 
болон эсгий эдлэлийн төрөлжсөн барааны жижиглэн худалдаа гэсэн салбаруудад бичил 
бизнес эрхлэгчид түлхүү ажиллаж байна.  

Хүснэгт 9. Бичил бизнес эрхлэгчдийн үйл ажиллагааны чиглэл 

№ Үйл ажиллагааны чиглэл Эзлэх хувь 

1 Үслэг, арьсан хувцаснаас бусад хувцас үйлдвэрлэл 9.7% 

2 Моторт тээврийн хэрэгслийн засвар, үйлчилгээ 8.0% 

3 
Хувцас, гутал, савхин болон эсгий эдлэлийн төрөлжсөн барааны жижиглэн 
худалдаа 

7.5% 

4 Үсчин, гоо сайхны салоны бусад үйлчилгээ 6.1% 

5 Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл 4.6% 

6 
Модон бусад бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл; үйсэн, холтсон, сүлжсэн 
материалан жижиг эдлэл үйлдвэрлэл 

4.6% 

7 Хүнс, ундаа, тамхи  голлосон төрөлжсөн бус барааны жижиглэн худалдаа 4.6% 

61.6%

38.4%
Тийм

Үгүй
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8 Хүнсний төрөлжсөн дэлгүүрийн жижиглэн худалдаа 4.6% 

9 Хүнсний ногоо болон амтат гуа, үндэст болон булцуут ургамал тариалалт 4.1% 

10 Кафе, гуанз, зоогийн газрын үйлчилгээ 3.2% 

11 Мал өсгөх, үржүүлэх үйл ажиллагаа 2.7% 

12 Бэлэн хүнс, хоол үйлдвэрлэл 2.7% 

13 Гутал үйлдвэрлэл 2.4% 

14 Дээр дурдсан ангид ороогүй нэхмэл бусад эдлэл үйлдвэрлэл 2.2% 

15 Бетон, цемент болон гипсээр хийсэн бусад материал, эдлэл үйлдвэрлэл 2.2% 

16 Yхэр, сарлаг өсгөх үйл ажиллагаа 1.9% 

17 Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг дэмжсэн туслах үйл ажиллагаа 1.9% 

18 Бусад барааны төрөлжсөн дэлгүүрийн жижиглэн худалдаа 1.9% 

19 Талх, нарийн боов үйлдвэрлэл 1.9% 

20 Моторт тээврийн хэрэгслийн сэлбэг эд ангийн худалдаа 1.9% 

21 
Эм, гоо сайхан, ариун цэврийн барааны төрөлжсөн дэлгүүрийн жижиглэн 
худалдаа 

1.9% 

22 Барилгын бусад материалын үйлдвэрлэл 1.7% 

23 Арьс шир элдэх, засварлах, үслэг арьс боловсруулах, будах үйл ажиллагаа 1.5% 

24 Бусад металл эдлэлийн үйлдвэрлэл 1.5% 

25 Цахилгаан хэрэгслийн засвар, үйлчилгээ 1.2% 

26 Бусад 17.8% 

Судалгаанд хамрагдсан үр шим хүртэгчдийн 41.4 хувь нь тоног төхөөрөмж авах, 21.7 хувь 
нь эргэлтийн хөрөнгө нэмэгдүүлэх, 21.4 хувь нь үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх, 14.4 хувь нь 
бараа материал, түүхий эд авах, 10.0 хувь нь ажлын байраа засварлах, томруулах, 7.3 хувь 
нь ажлын байр нэмэгдүүлэх зорилгоор зээл авсан бол үлдсэн хэсэг нь мал худалдаж авах, 
хүлэмжийн аж ахуй эрхлэх зорилгоор тус тус зээл авчээ. 
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График 6. Бичил бизнес эрхлэгчдийн зээлийн зориулалт 

 

Бичил бизнес эрхлэгчдийн 99.8 хувь нь зээлээ зээлийн зориулалтын дагуу зарцуулсан бол 
0.2 хувь нь зээлээ зориулалтын бусаар буюу зээл авсан бизнесээс өөр бизнест зарцуулжээ.  

График 7. Зориулалтын дагуу зээлээ зарцуулсан эсэх 

 

Бичил бизнес эрхлэгчдийн зээлийн зарцуулалтыг харахад 74.0 хувь нь эргэлтийн хөрөнгө, 
капитал худалдан авахад, 66.2 хувь нь тоног төхөөрөмж худалдан аван, түрээслэхэд, 17.0 
хувь нь ажилчид авахад тус тус зарцуулсан байна. Зээлээ зориулалтын дагуу зарцуулсан 
бизнес эрхлэгчдээс 1.5 хувь нь зээлээ давхар хувийн хэрэглээндээ зарцуулсан гэж 
хариулжээ. 

График 8. Бичил бизнес эрхлэгчдийн зээлийн зарцуулалт 

 

41.4%

21.7%

21.4%

14.4%

10.0%

7.3%

1.7%

1.2%

0.7%

2.2%

Тоног төхөөрөмж авах

Эргэлтийн хөрөнгө нэмэгдүүлэх, сайжруулах

Үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх

Бараа материал, түүхий эд авах

Ажлын байраа засварлах, томруулах

Ажлын байр нэмэгдүүлэх

Мал худалдаж авах

Хүлэмжийн аж ахуй эрхлэх

Худаг гаргах

Бусад

99.8%
0.2%

Тийм

Үгүй

74.0%

66.2%

17.0%

14.8%

1.5%

.2%

3.6%

Эргэлтийн хөрөнгө/Капитал худалдан авалт

Техник, тоног төхөөрөмж худалан авах, 
түрээслэхэд

Ажилчид авах

Бизнесээ явуулах оффисын түрээсэнд

Хувийн хэрэглээндээ

Өөр бизнест

Бусад
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Бичил бизнес эрхлэгчдийн 85.4 хувь нь зээл авснаар ашиг орлого нэмэгдсэн гэсэн бол 
үлдсэн 14.6 хувь нь ашиг орлого нэмэгдээгүй гэжээ. 

График 9. Зээл авснаар бичил бизнес эрхлэгчдийн ашиг орлого нэмэгдсэн эсэх 

 

Зээл авснаар ашиг орлого нэмэгдсэн гэж хариулсан бизнес эрхлэгчдийн ашиг орлого нь 
өмнөх үеэсээ дунджаар 29.0 хувиар нэмэгдсэн байлаа. Бизнес эрхлэгч бүрд ялгаатай 
байдлаар нэмэгдсэн бөгөөд хамгийн ихдээ 100.0 хувиар хамгийн багадаа 2.0 хувиар тус тус 
нэмэгджээ. 

Хүснэгт 10. Бизнес эрхлэгчдийн ашиг орлого нэмэгдсэн байдал 

№ Үзүүлэлт Ашиг орлогын өсөлт, хувиар 

1 Дундаж 29.0 

2 Хамгийн ихдээ 100.0 

3 Хамгийн багадаа 2.0 

Зээл авснаар ашиг орлого нь нэмэгдсэн бизнес эрхлэгчдийн 11.4 хувь буюу 40 нь 10 хүртэлх 
хувиар, 17.7 хувь нь буюу 62 нь 10-19 хувиар, 18.8 хувь нь буюу 66 нь 20-29 хувиар, 22.2 
хувь нь буюу 78 нь 30-39 хувиар тус тус ашиг орлогоо нэмэгдүүлжээ. Энд 2.3 хувь нь буюу 
8 бизнес эрхлэгч зээл авснаар ашиг орлогоо 100 хувь нэмэгдүүлж чаджээ. 

Хүснэгт 11. Бичил бизнес эрхлэгчдийн ашиг орлого нэмэгдсэн байдал 

№ Өсөлтийн хувь 
Давтамж /Бизнес 

эрхлэгчид/ 
Эзлэх хувь 

1 10 хүртэлх хувь 40 11.4% 

2 10-19 хувь 62 17.7% 

3 20-29 хувь 66 18.8% 

4 30-39 хувь 78 22.2% 

5 40-49 хувь 33 9.4% 

6 50-59 хувь 46 13.1% 

7 60-69 хувь 12 3.4% 

8 70-79 хувь 4 1.1% 

9 80-89 хувь 2 0.6% 

10 90-99 хувь 0 0.0% 

85.4%

14.6%

Тийм

Үгүй
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11 100 хувь 8 2.3% 

Нийт 351 /85.4%/ 100.0% 

Судалгаанд хамрагдсан оролцогчдын 95.4 хувь нь зээл авахаасаа өмнө өөрөөсөө гадна 
ажилтантай байсан бол үлдсэн хувь нь ажилтангүй болон бизнес эрхлээгүй байлаа. 

График 10. Зээл авахаас өмнө ажилтантай байсан эсэх  

 

Судалгаанд хамрагдсан оролцочид зээл авахаас өмнө өөрсдийгөө оруулаад 778 
ажилтантай байсан байна. Бизнес эрхлэгчид дунджаар 2 ажилтантай ба хамгийн ихдээ 13 
хамгийн багадаа 1 ажилтантай байжээ. 

Хүснэгт 12. Зээл авахаас өмнөх ажилтны тоо 

№ Үзүүлэлт Ажилтны тоо 

1 Дундаж 2 

2 Хамгийн ихдээ 13 

3 Хамгийн багадаа 1 

4 Зээл авахаас өмнөх нийт ажилтны тоо 778 

Зээл авсны дараагаар судалгаанд оролцогчдын 54.3 хувь нь ажилтан нэмж авсан бол 45.7 
хувь нь ажилтан нэмж аваагүй байна.  

График 11. Зээл авсны дараа ажилтан нэмж авсан эсэх 

 

Зээл авсны дараагаар ажилтан нэмж авсан бизнес эрхлэгчид дунджаар 2 ажилтан, хамгийн 
ихдээ 11 ажилтан, хамгийн багадаа 1 ажилтан тус тус авчээ. Бизнес эрхлэгчид нийт 429 
хүнийг ажлын байраар хангаж, ажилтнаар авсан байна. 

Хүснэгт 13. Зээл авсны дараах нэмж авсан ажилтны тоо 

№ Үзүүлэлт Ажилтны тоо 

1 Дундаж 2 

95.4%

1.9%

2.7% Тийм
Үгүй
Бизнес эрхлээгүй байсан

54.3% 45.7%
Тийм

Үгүй
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2 Хамгийн ихдээ 11 

3 Хамгийн багадаа 1 

4 Нэмж авсан ажилтны нийт тоо 429 

Ажилтан нэмж авсан бизнес эрхлэгчдийн 46.6 хувь нь буюу 104 нь 1 ажилтан, 36.8 хувь нь 
буюу 82 нь 2 ажилтан, 9.0 хувь нь буюу 20 нь 3 ажилтан, үлдсэн хэсэг нь 4-өөс дээш ажилтан 
нэмж авчээ.  

Хүснэгт 14. Ажилтан нэмж авсан бизнес эрхлэгчдийн тоо 

№ Ажилтны тоо 
Давтамж /Бизнес 

эрхлэгчид/ 
Эзлэх хувь 

1 1 104 46.6% 

2 2 82 36.8% 

3 3 20 9.0% 

4 4 6 2.7% 

5 5 5 2.2% 

6 6 3 1.3% 

7 7 1 0.4% 

8 9 1 0.4% 

9 11 1 0.4% 

Нийт 223 /54.3%/ 100.0% 

Судалгаанд хамрагдсан бичил бизнес эрхлэгчдийн нийт ажилтны тоо нь 1207 (зээл авахаас 
өмнөх ажилтны тоо 704, нэмж авсан ажилтны тоо 429) ба үүний 704 нь буюу 58.3 хувь нь  
одоо байгаа эмэгтэй ажилчид байна. Дунджаар нэг бичил бизнес эрхлэгч 2 эмэгтэй 
ажилтантай байна.  

Хүснэгт 15. Эмэгтэй ажилчдын тоо 

 
№ 

Үзүүлэлт Эмэгтэй ажилтны тоо 

1 Дундаж 2 

2 Хамгийн ихдээ 16 

3 Хамгийн багадаа 0 

4 Нийт эмэгтэй ажилтны тоо 704 

Судалгаанд хамрагдсан бизнес эрхлэгчдийн 11.4 хувьд нь зээлийн эргэн төлөлттэй 
холбоотой асуудал үүссэн бол 88.6 хувь нь ямар нэгэн асуудалгүйгээр зээлээ эргэн төлж 
байна гэжээ.  
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График 12. Бизнес эрхлэгчдэд зээлийн эргэн төлөлттэй холбоотой асуудал үүсэж байгаа эсэх 

 

Бизнес эрхлэгч нарын үйл ажиллагаанд дараах асуудлууд бий болсноор зээлийн эргэн 
төлөлтөд асуудал үүсгэжээ. Үүнд: 

1. COVID-19 цар тахал гарсантай холбоотойгоор хил хааж бараа материалаа татан 
авахад хүндрэлтэй болсон. 

2. COVID-19 цар тахал гарсантай холбоотойгоор хөл хорио тавьж, үйл ажиллагаа 
зогссон. 

3. Улирлын чанартай бизнес эрхэлдэг учраас үйл ажиллагаа доголдсон. 

Бизнес эрхлэгч нар зээлийн эргэн төлөлтөд үүссэн асуудлаа эргэн төлөлтөө хойшлуулах 
/46.8%/, зээлээ төлөх чадваргүй болсон /27.7%/,  бусад эх сурвалжаар төлөх /17.0%/, мөн 
зөвхөн хүүг нь төлөх /8.5%/ байдлаар шийдвэрлэжээ. 

График 13. Зээлийн эргэн төлөлтөд асуудал үүссэн бизнес эрхлэгчдийн асуудлаа шийдвэрлэсэн 
байдал 

 

Судалгаанд хамрагдсан оролцогчдын 88.3 хувь нь бизнесийн үйл ажиллагаанаас гарах хог 
хаягдал, дуу чимээ, хорт утаа зэрэг байгаль орчин, нийгэмд үзүүлэх нөлөөллийн талаар 
ойлголт, мэдээлэлтэй болж чадсан бол үлдсэн хэсэг нь мэдээлэл авч чадаагүй байна.  

График 14. Бизнесийн үйл ажиллагаанаас гарах хог хаягдал, дуу чимээ, хорт утаа зэрэг байгаль 
орчин, нийгэмд үзүүлэх нөлөөллийн талаар ойлголт, мэдээлэл авсан эсэх 
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5 бичил бизнес эрхлэгч тутмын 4 нь бизнесийнхээ үйл ажиллагаанд байгаль орчин, нийгэмд 
үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах, хязгаарлах чиглэлээр анхаарч, арга хэмжээ авч ажиллаж 
байгаа бол үлдсэн хэсэг нь төдийлөн хэрэгжүүлээгүй байна. 

График 15. Бизнесийнхээ үйл ажиллагаанаас гарах хог хаягдал, дуу чимээ, хорт утаа зэрэг байгаль 
орчин, нийгэмд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах талаар арга хэмжээ авч байгаа эсэх 

 

COVID-19 цар тахал нь нийт ашиг шим хүртэгчдийн үйл ажиллагаанд борлуулалт нь буурах, 
бараа материалаа татахад хүндрэлтэй болох, түүхий эд материалын үнэ өсөх зэрэг сөрөг 
нөлөөллүүд үүссэн байна. Харин 10.2 хувьд нь COVID-19 цар тахал нөлөөлөөгүй байна. 

График 16. COVID-19-ийн нөлөө, бичил бизнесийн үйл ажиллагаанд  
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БИЧИЛ БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧДИЙГ 
ДЭМЖИХ ЦОГЦ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ 
ҮР ДҮН 

БҮЛЭГ 4
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БҮЛЭГ 4. БИЧИЛ БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧДИЙГ ДЭМЖИХ                                      
ЦОГЦ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ҮР ДҮН 

 

Бичил бизнес эрхлэгчдийг дэмжих цогц арга хэмжээ нь 3 цогц арга хэмжээнээс бүрдэх 
бөгөөд 1-р арга хэмжээ болох “Зээлийн өмнөх сургалт”, 2-р арга хэмжээ болох “Зээл 
олголтын процесс”-т судалгаанд хамрагдсан бичил бизнес эрхлэгчид бүгд хамрагдсан 
байна.  

Судалгаанд хамрагдсан бүх бичил бизнес эрхлэгчид эхний хоёр үйл ажиллагаанд 
хамрагдсан бол нийт бизнес эрхлэгчдийн 84.2 хувь нь цогц арга хэмжээ буюу зээлийн 
дараах санхүүгийн бус үйлчилгээнд давхар хамрагдсан байна. 

Судалгаанд хамрагдсан оролцогчдын 70.1 хувь нь аймаг, дүүргийн ХХҮХ-ээс “Бичил бизнес 
эрхлэгчдийг дэмжих цогц арга хэмжээ”-ний талаарх мэдээ мэдээллийг авсан бол 13.6 хувь 
нь танилын хүрээгээсээ, 6.6 хувь нь интернэт, мэдээллийн эх сурвалжаас тус тус авчээ. 

График 17. Бичил бизнес эрхлэгчдийн мэдээлэл авсан эх сурвалж 

 

Судалгаанд хамрагдсан үр шим хүртэгчдийн 49.1 хувь нь “Бичил бизнес эрхлэгчдийг 
дэмжих цогц арга хэмжээ”-ний талаарх мэдээлэл сурталчилгаа хүргэх үйл ажиллагаанд 
сэтгэл ханамжтай, 34.5 хувь нь маш их сэтгэл ханамжтай байна гэжээ. 

График 18. Арга хэмжээний талаарх мэдээлэл сурталчилгаа хүргэх үйл ажиллагаанд өгч буй сэтгэл 
ханамжийн түвшин 
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Харин бизнес эрхлэгчдийн 47.9 хувь нь ХХҮГ/Х-ийн ажилтны харилцаа хандлагад сэтгэл 
ханамжтай, 41.6 хувь нь маш их сэтгэл ханамжтай байна гэж дүгнэжээ. 

 

График 19. ХХҮГ/Х-ийн ажилтны харилцаа хандлагад өгч буй сэтгэл ханамжийн түвшин 

 

 

4.1 Зээлийн өмнөх сургалтад өгч буй сэтгэл ханамжийн үнэлгээ 

Бичил бизнес эрхлэгчдийн зээлийн өмнөх сургалтын үйл ажиллагаанд өгч буй сэтгэл 
ханамжийн түвшнийг 3 дэд бүлгийн 13 нэгж үзүүлэлтийн хүрээнд үнэлсэн ба үнэлгээг арга 
зүйд тусгасны дагуу 1-5 онооны шатлал бүхий “сэтгэл ханамжийн индекс”-ээр 
тодорхойлсон.  

Бизнес эрхлэгчдийн 49.1-58.6 хувь нь зээлийн өмнөх сургалтын үйл ажиллагаатай 
холбоотой үзүүлэлтүүдэд сэтгэл ханамжтай /4 оноо/, 32.4-48.2 хувь нь маш их сэтгэл 
ханамжтай /5 оноо/ байна гэжээ. 

Харин огт сэтгэл ханамжгүй байна болон сэтгэл ханамжгүй байна гэж хариулт өгсөн бизнес 
эрхлэгчдээс яагаад тус оноог өгөх болсон шалтгааныг тодруулахад: 

1. Зээлийн өмнөх сургалтыг орж буй багшийн ур чадвар муу 
2. Зээлийн өмнөх сургалтаар хангалттай мэдлэг, мэдээлэл олж авч чадаагүй 
3. Зээлийн өмнөх сургалтад хамрагдаагүй боловч хамрагдсан гэсэн гарын үсэг зурсан 

гэсэн асуудлуудыг дурдаж байлаа. 
 

Хүснэгт 16. Зээлийн өмнөх сургалтын үйл ажиллагаанд өгч буй сэтгэл ханамжийн үнэлгээ  

№ Үзүүлэлтүүд 1 оноо 2 оноо 3 оноо 4 оноо 5 оноо 
Үнэлж 

мэдэхгүй

1 Сургалтын үргэлжлэх хугацаа - - 6.3% 58.2% 34.3% 1.2% 

2 
Сургалтын анги танхимын 
хүрэлцээтэй байдал 

- 1.2% 2.2% 55.7% 39.2% 1.7% 

3 
Сургалтанд ашигласан 
материалын бэлэн байдал 

- 0.7% 3.2% 54.3% 40.6% 1.2% 

4 
Сургагч багшийн мэдлэг, ур 
чадвар 

0.2% 0.2% 2.4% 49.6% 45.5% 1.9% 

5 
Сургагч багшийн мэдээллээ 
ойлгомжтой хүргэх байдал 

0.2% 0.5% 1.9% 51.8% 44.0% 1.5% 
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6 
Сургагч багшийн харилцаа 
хандлага 

0.2% - 1.0% 49.1% 48.2% 1.5% 

7 
Сургагч багшийн зөвлөн 
тусалж буй байдал 

0.2% - 3.2% 52.3% 42.3% 1.9% 

8 Бизнесийн санаа хөгжүүлэх 0.7% 0.5% 4.4% 55.5% 37.7% 1.2% 

9 
Бизнесийн төсөл, төлөвлөгөө 
боловсруулах 

0.5% 0.5% 3.6% 57.4% 37.2% 0.7% 

10 
Төсөл бичих загвар 
ойлгомжтой, ашиглахад 
хялбар байдал 

.7% .2% 5.1% 53.3% 39.9% 0.7% 

11 
Зээл авахад шаардлагатай 
бүрдүүлэх баримт бичгийн 
талаарх мэдээлэл 

.2% - 7.5% 55.2% 36.3% 0.7% 

12 Зээлийн нөхцөл, шаардлагын 
талаарх мэдээлэл 

.2% 0.2% 4.1% 57.2% 37.5% 0.7% 

13 

Бизнесийн үйл ажиллагааны 
байгаль орчин, нийгэмд сөрөг 
нөлөө үзүүлэх эрсдэлээс 
урьдчилан сэргийлэх, 
бууруулах талаарх мэдлэг, 
мэдээлэл 

0.2% 1.5% 6.3% 58.6% 32.4% 1.0% 

 

Бизнес эрхлэгчдэд сургалтын зохион байгуулалттай холбоотой үзүүлэлтүүдээс сургалтад 
ашигласан материалын бэлэн байдалд /4.36/, сургагч багштай холбоотой үзүүлэлтүүдээс 
сургагч багшийн харилцаа хандлагад /4.47/, сургалтаар олгосон мэдлэг, мэдээллүүдтэй 
холбоотой үзүүлэлтүүдээс төсөл бичих /4.32/ болон зээлийн нөхцөл, шаардлагын талаар 
өгсөн мэдээлэлд /4.32/ тус тус хамгийн их сэтгэл ханамжтай байна гэжээ. 
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График 20. Нэгж үзүүлэлт бүрд өгсөн сэтгэл ханамжийн үнэлгээ, зээлийн өмнөх сургалт 

 

4.1.1 Зээлийн өмнөх сургалтад өгч буй ерөнхий сэтгэл ханамжийн үнэлгээ 

Бизнес эрхлэгчдийн 54.0 хувь нь зээлийн өмнөх сургалтын үйл ажиллагаанд ерөнхийд нь 
сэтгэл ханамжтай, 40.4 хувь нь маш их сэтгэл ханамжтай байна гэж дүгнэжээ. 

График 21. Зээлийн өмнөх сургалтын үйл ажиллагаанд өгч буй ерөнхий үнэлгээ 

 

 

4.2 Зээл олголтын процесст өгч буй сэтгэл ханамжийн үнэлгээ 

Төсөл шалгаруулах ажлын хэсэг бизнес эрхлэгчдийн 96.1 хувьд нь төслийн хариуг цаг 
тухайд нь мэдээллэсэн, 3.9 хувьд нь цаг тухайд нь мэдээллэж чадаагүй байна. 
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График 22. Төслийн хариуг төслийн ажлын хэсэг цаг алдалгүй мэдээллэсэн эсэх 

 

Зээл олголтын үйл ажиллагаанд өгч буй сэтгэл ханамжийн түвшнийг 13 нэгж үзүүлэлтийн 
хүрээнд үнэлсэн. Бизнес эрхлэгчдийн 41.8-59.9 хувь нь зээл олголтын үйл ажиллагаатай 
холбоотой үзүүлэлтүүдэд сэтгэл ханамжтай /4 оноо/, 17.8-43.3 хувь нь маш их сэтгэл 
ханамжтай байна гэж дүгнэжээ. 

Хүснэгт 17. Зээл олголтын процесст өгч буй сэтгэл ханамжийн үнэлгээ 

№ Үзүүлэлтүүд 1 оноо 2 оноо 3 оноо 4 оноо 5 оноо 
Үнэлж 

мэдэхгүй

1 Зээл шийдвэрлэх хугацаа 0.7% 5.4% 14.1% 48.7% 31.1% - 

2 Зээлийн шалгуур 2.9% 4.1% 19.5% 47.0% 26.0% 0.5% 

3 Бүрдүүлэх бичиг баримт 1.5% 1.9% 16.1% 56.2% 24.3% - 

4 Зээлийн нөхцөл 0.7% 1.5% 15.3% 56.4% 26.0% - 

5 Барьцаа хөрөнгийн үнэлгээ 3.9% 10.7% 25.3% 41.8% 17.8% 0.5% 

6 Зээлийн хүү 0.2% 1.0% 4.9% 50.6% 43.3% - 

7 Шимтгэл, хураамж 2.2% 6.1% 13.4% 55.7% 22.6% - 

8 
Үйлчилгээний чанар, 
харилцааны соёл 

0.2% 2.4% 6.6% 52.8% 37.7% 0.2% 

9 
Зөвлөгөө, зөвлөмж өгөх 
байдал 

- 1.2% 9.5% 55.5% 33.6% 0.2% 

10 Үйлчилгээний хурд - 3.4% 10.5% 52.8% 33.1% 0.2% 

11 
Гомдол санал хүлээн авах 
байдал 

- 1.2% 9.0% 59.9% 29.0% 1.0% 

12 Мэдээ мэдээлэл хүргэлт 0.2% 1.9% 8.5% 58.2% 30.4% 0.7% 

13 Үндэслэлтэй шаардлага тавих 
байдал 

0.2% 0.2% 9.0% 58.6% 31.4% 0.5% 

 

Бичил бизнес эрхлэгчид банкны зээлийн үйлчилгээтэй холбоотой үзүүлэлтүүдээс зээлийн 
хүүд /4.36/, банкны ажилтнуудтай холбоотой үзүүлэлтүүдээс үйлчилгээний чанар, 
харилцааны соёлд /4.26/ сэтгэл ханамж өндөртэй байгаа бол эсрэгээр, барьцаа хөрөнгийн 
үнэлгээ /3.59/, үйлчилгээний хурд /4.16/ гэсэн үзүүлэлтүүдэд бусад үзүүлэлтүүдтэйгээ 
харьцуулахад сэтгэл ханамж багатай байлаа. 

96.1%

3.9% Тийм
Үгүй
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График 23. Нэгж үзүүлэлт бүрд өгсөн сэтгэл ханамжийн үнэлгээ, зээл олголтын процесс 

 

4.2.1 Зээл олголтын процесст өгч буй ерөнхий сэтгэл ханамжийн үнэлгээ 

Бизнес эрхлэгчдийн 48.7 хувь нь зээл олголтын процессын бүх үйл ажиллагаанд сэтгэл 
ханамжтай /4 оноо/, 34.3 хувь нь маш их сэтгэл ханамжтай, 14.6 хувь нь дунд зэрэг, үлдсэн 
2.4 хувь нь сэтгэл ханамжгүй гэж дүгнэжээ. 

График 24. Зээл олголтын процесст өгч буй сэтгэл ханамжийн үнэлгээ 
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4.3 Зээлийн дараах санхүүгийн бус үйлчилгээнд өгч буй сэтгэл ханамжийн 
үнэлгээ 

1-р шатны судалгаанд хамрагдсан үр шим хүртэгчдийн 84.2 хувь нь бичил бизнес 
эрхлэгчдийг дэмжих цогц арга хэмжээнд бүрэн хамрагдсан бол үлдсэн хэсэг нь зээлийн 
өмнөх сургалтад хамрагдаж, зээл авсан байна. 

График 25. Зээлийн дараах санхүүгийн бус үйлчилгээнд хамрагдсан эсэх 

 

 

Зээлийн дараах санхүүгийн бус үйлчилгээний бүх үйл ажиллагаанд өгч буй сэтгэл 
ханамжийн үнэлгээг 3 дэд бүлгийн нийт 16 нэгж үзүүлэлтийн хүрээнд үнэлсэн. Бичил бизнес 
эрхлэгчдийн 88-97 хувь нь нэгж үзүүлэлт бүрд “Сэтгэл ханамжтай” /4.00/ болон “Маш их 
сэтгэл ханамжтай” /5.00/ гэсэн үнэлгээг өгчээ. 

 

Хүснэгт 18. Зээлийн дараах санхүүгийн бус үйлчилгээнд өгч буй сэтгэл ханамжийн үнэлгээ 

№ Үзүүлэлтүүд 1 оноо 2 оноо 3 оноо 4 оноо 5 оноо 
Үнэлж 

мэдэхгүй

1 
Аж ахуй хөгжүүлэлтийн 
сургалт 

- 0.6% 3.2% 55.6% 39.9% 0.6% 

2 
Санхүүгийн бүртгэлийн 
сургалт 

- - 3.5% 55.8% 40.1% 0.6% 

3 
Маркетинг, борлуулалтын 
чиглэлийн сургалт 

- 0.3% 3.8% 56.8% 38.1% 1.0% 

4 
Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт, 
сайжруулалтын зөвлөн туслах 
үйлчилгээ 

- 0.3% 3.5% 55.9% 39.5% 0.6% 

5 
Бизнес, менежментийн 
чиглэлээр арга зүйн зөвлөгөө 
өгөх үйлчилгээ 

0.3% - 4.7% 60.1% 34.2% 0.7% 

6 

Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй 
ажиллагаа болон байгаль 
орчин хүний эрүүл мэндэд 
учруулж болзошгүй өрөг 
нөлөөллийг бууруулах 
талаарх зөвлөгөө 

- - 3.3% 58.2% 38.5% - 

84.2%
15.8% Тийм

Үгүй
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7 Сургалт үргэлжлэх хугацаа 0.3% 1.4% 9.8% 60.7% 26.9% 0.9% 

8 
Сургалтын танхимын 
хүрэлцээтэй байдал 

- 0.3% 4.3% 61.8% 32.9% 0.6% 

9 
Шаардлагатай сургалтын 
материалаар хангасан байдал

0.3% 0.6% 4.3% 57.2% 36.4% 1.2% 

10 
Зохион байгуулалтын багийн 
харилцаа, хандлага 

- - 3.8% 57.5% 38.2% 0.6% 

11 
Сургалттай холбоотой мэдээ, 
мэдээлэл хүргэлт 

- - 5.8% 54.9% 38.7% 0.6% 

12 Сургалт хариуцсан багшийн ур 
чадвар 

- - 2.9% 51.7% 44.8% 0.6% 

13 Сургалт хариуцсан багшийн 
харилцаа, хандлага 

- 0.3% 2.9% 53.8% 42.5% 0.6% 

14 Мэдлэг, мэдээллээ 
ойлгомжтой хүргэх байдал 

- 0.3% 3.5% 54.6% 41.0% 0.6% 

15 Танд хүрч ажиллах байдал 0.3% 0.3% 3.8% 58.1% 36.7% 0.9% 

16 Таны хэрэгцээнд нийцүүлж 
зөвлөн туслах байдал 

- 0.6% 5.2% 55.2% 38.4% 0.6% 

Энэхүү үе шатын хүрээнд бизнес эрхлэгчдэд 6 төрлийн сургалт, үйлчилгээг хүргэсэн бөгөөд 
үүнээс маркетинг, борлуулалтын сургалтад харьцангуй их хамрагдсан бол бизнес, 
менежментийн чиглэлээр арга зүйн зөвлөн туслах үйлчилгээнд бага хамрагджээ.  

Хүснэгт 19. Зээлийн дараах санхүүгийн бус сургалт, үйлчилгээнд хамрагдсан байдал 

№ Сургалт/Үйлчилгээ 
Хамрагдсан 

хувь 
Хамрагдаа-

гүй хувь 

1 Аж ахуй хөгжүүлэлтийн сургалт 89.9% 10.1% 

2 Санхүүгийн бүртгэлийн сургалт 90.2% 9.8% 

3 Маркетинг, борлуулалтын сургалт 91.0% 9.0% 

4 
Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт, сайжруулалтын зөвлөн туслах 
үйлчилгээ 

89.9% 10.1% 

5 
Бизнес, менежментийн чиглэлээр арга зүйн зөвлөн туслах 
үйлчилгээ 

87.0% 13.0% 

6 

Төслийн хэрэгжилтэд хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй 
ажиллагааны болон байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд 
учруулж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах талаар 
зөвлөгөө мэдээлэл 

87.9% 12.1% 

Зээлийн дараах сургалт, үйлчилгээтэй холбоотой үзүүлэлтүүдээс хөдөлмөр хамгаалал, 
аюулгүй ажиллагааны болон байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд учруулж болзошгүй сөрөг 
нөлөөллийг бууруулах талаар зөвлөгөө /4.35/ нь бусад үзүүлэлтүүдээс харьцангуй өндөр 
үнэлгээ авсан бол эсрэгээр, бизнес менежментийн чиглэлээр арга зүйн зөвлөн туслах 
үйлчилгээ /4.35/ нь бага дүнгээр үнэлэгдсэн байлаа. 

Харин сургалтын зохион байгуулалттай холбоотой үзүүлэлтүүдээс зохион байгуулалтын 
багийн харилцаа хандлагад /4.32/ өндөр үнэлгээ өгсөн бол сургалтын үргэлжлэх хугацаанд 
/4.10/ сэтгэл ханамж багатай байлаа. 3-р дэд бүлэг болох санхүүгийн бус үйлчилгээ үзүүлэгч 
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байгууллагатай холбоотой үзүүлэлтүүдээс сургалт хариуцсан багшийн ур чадварт /4.40/ 
сэтгэл ханамж өндөр байгаа бол бизнес эрхлэгч бүрд хүрч ажиллах байдалд /4.28/ сэтгэл 
ханамж доогуур байлаа. 

График 26. Нэгж үзүүлэлт бүрд өгсөн сэтгэл ханамжийн үнэлгээ, зээлийн дараах санхүүгийн бус 
үйлчилгээ 

 

4.3.1 Зээлийн дараах санхүүгийн бус үйлчилгээнд өгч буй ерөнхий сэтгэл 
ханамжийн үнэлгээ 

Бизнес эрхлэгчдийн 49.1 хувь нь зээлийн дараах санхүүгийн бус үйлчилгээний бүх үйл 
ажиллагаанд сэтгэл ханамжтай, 44.5 хувь нь маш их сэтгэл ханамжтай, 5.5 хувь нь дунд 
зэрэг, үлдсэн 0.9 хувь нь сэтгэл ханамжгүй байна гэжээ. 

График 27. Зээлийн дараах сургалтын үйл ажиллагаанд өгч буй сэтгэл ханамжийн үнэлгээ 
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БИЧИЛ БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧДИЙГ 
ДЭМЖИХ ЦОГЦ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ 
ЕРӨНХИЙ ҮНЭЛГЭЭ

БҮЛЭГ 5
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БҮЛЭГ 5. БИЧИЛ БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧДИЙГ ДЭМЖИХ ЦОГЦ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ 
ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ДҮН 

Бичил бизнес эрхлэгчдийг дэмжих цогц арга хэмжээнд хамрагдсан бизнес эрхлэгчид тус 
хөтөлбөрийн давуу талыг үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх, ажлын байр нэмэх, эргэлтийн 
хөрөнгөтэй болох мөн үйл ажиллагаагаа тогтворжуулах боломж гэж харжээ. 

График 28. Арга хэмжээний давуу тал, бичил бизнес эрхлэгчдийн хувьд 

 

Харин сул талын хувьд 76.9 хувь нь зээлийн хэмжээ бага, зээлийн шаардлага шалгуур 
өндөр, олон шат дамжлагатай мөн барьцаа хөрөнгийн үнэлгээ өндөр гэх мэт сул талуудтай 
хөтөлбөр гэж дүгнэсэн бол үлдсэн 23.1 хувь нь сул тал байхгүй гэж үзжээ. 

График 29. Арга хэмжээний сул тал, бичил бизнес эрхлэгчдийн хувьд 

 

Бичил бизнес эрхлэгчдийн 34.5 хувь нь хөтөлбөрийн хүрээнд санал, гомдол хүлээн авах, 
шийдвэрлэх механизм байдаг гэдгийг мэддэг бол үлдсэн 65.5 хувь нь үүний талаар 
мэдээлэлгүй байна гэжээ. 

График 30. Санал гомдол хүлээн авах, шийдвэрлэх механизм байдаг гэдгийг мэддэг эсэх 
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Санал, гомдол хүлээн авах, шийдвэрлэх механизм байдаг гэдгийг мэддэг бизнес 
эрхлэгчдийн 74.6 хувь нь санал, гомдол хүлээн авах шийдвэрлэх механизмыг ашиглаж 
мэддэг гэсэн бол үлдсэн хэсэг нь ашиглаж мэдэхгүй гэжээ. 

График 31. Санал, гомдол хүлээн авах, шийдвэрлэх механизмыг ашиглаж мэдэх эсэх  

 

Бичил бизнес эрхлэгчдийг дэмжих цогц арга хэмжээнд өгч буй ерөнхий үнэлгээг оноо тус 
бүрээр нь задлан харахад бичил бизнес эрхлэгчдийн 90.7 хувь нь сэтгэл ханамжтай, 8.5 
хувь нь дунд зэрэг гэсэн бол үлдсэн 0.7 хувь нь сэтгэл ханамжгүй байна гэжээ. 

График 32. Цогц арга хэмжээнд өгч буй сэтгэл ханамжийн үнэлгээ 

 

Харин арга хэмжээтэй холбоотой санал гомдол хүлээн авах, шийдвэрлэх үйл явцад бизнес 
эрхлэгчдийн 65.5 хувь нь сэтгэл ханамжтай, 24.6 хувь нь дунд зэрэг гэсэн бол үлдсэн 10.0 
хувь нь сэтгэл ханамжгүй байна гэжээ. 

График 33. Санал гомдол хүлээн авах, шийдвэрлэх явцад өгч буй үнэлгээ 
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БҮЛЭГ 6. ДҮГНЭЛТ 

“Бичил бизнес эрхлэгчдийг дэмжих цогц арга хэмжээ”-нд хамрагдсан нийт бизнес 
эрхлэгчдээс 1-р шатны мэдээлэл цуглуулалтад 411 иргэн хамрагдаж тус арга хэмжээний 
талаарх үйл ажиллагаанд өөрсдийнхөө сэтгэл ханамжийн үнэлэлтийг өгч, зээл авснаар 
одоогийн бизнесийн нөхцөл байдал ямар түвшинд байгаагаа тус тус илэрхийллээ.  

1-р шатны мэдээлэл цуглуулалтад 14 ялгаатай аймгийн бизнес эрхлэгчид хамрагдсан ба 
ерөнхий шинжийг харахад түлхүү эмэгтэй, 35-44 насны, бакалаврын зэрэгтэй мөн хувиараа 
бизнес эрхлээд 10 гаруй жил болсон туршлагатай бизнес эрхлэгчид байлаа.  

Зээл авсан бизнес эрхлэгчдийн дийлэнх хувь нь худалдаа, үйлчилгээний салбарт үйл 
ажиллагаа явуулдаг ба 9.7 хувь нь үслэг, арьсан хувцаснаас бусад хувцас үйлдвэрлэл, 8.0 
хувь нь моторт тээврийн хэрэгслийн засвар үйлчилгээ мөн 7.5 хувь нь хувцас, гутал, савхин 
болон эсгий эдлэлийн төрөлжсөн барааны жижиглэн худалдаа эрхэлдэг байлаа. 

Зээлийн зориулалт, зарцуулалтын тухай: 

Бичил бизнес эрхлэгчдийн 41.4 хувь нь тоног төхөөрөмж авах, 21.7 хувь нь эргэлтийн 
хөрөнгө нэмэгдүүлэх, 21.4 хувь нь үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх, 14.4 хувь нь бараа 
материал, түүхий эд авах 23.2 хувь нь ажлын байраа засварлах, ажилтан нэмж авах, мал 
худалдаж авах, хүлэмжийн аж ахуй эрхлэх, худаг гаргах зэрэг зорилгоор зээл авчээ. 

Зээл авснаар нийт бизнес эрхлэгчдийн 74.0 хувь нь эргэлтийн хөрөнгө/Капитал худалдан 
авалт, 66.2 хувь нь техник, тоног төхөөрөмж авах, 17.0 хувь нь ажилтан нэмж авах, 14.8 
хувь нь бизнесийн оффисын түрээс төлөх зэргээр зарцуулсан бол 0.2 хувь нь хувийн 
хэрэглээндээ давхар зарцуулжээ. 

Энэхүү судалгаанд зээлээ аваад дор хаяж 6 сар болсон ашиг хүртэгчдийг хамруулсан ба 
судалгаанд оролцогчдын 85.4 хувь нь ашиг орлого нэмэгдсэн, хөтөлбөрт хамрагдсаны үр 
дүн гарсан гэж үзжээ. Тэдний орлогын байдал өмнөх үеэсээ дунджаар 29.0 хувь нэмэгдсэн 
бол хамгийн ихдээ 100.0 хувиар нэмэгджээ. 

Мөн бизнес эрхлэгчид зээл авч үйл ажиллагаагаа өргөжүүлснээр зах зээл дээр 429 хүнийг 
ажлын байраар хангаж, цалин хөлс өгдөг болсон байна. 

Арга хэмжээний үе шат бүрд өгсөн сэтгэл ханамжийн үнэлгээ: 

Энэхүү арга хэмжээ нь дээр дурдсанчлан 3 үе шатаас бүрдсэн бөгөөд үе шат тус бүрийн 
үйл ажиллагааг 13-16 нэгж үзүүлэлтээр тус бүр үнэлсэн.  

Дараах хүснэгтээр арга хэмжээний үе шат бүрд өндөр үнэлгээг авч чадсан нэгж үзүүлэлтийг 
харууллаа.  

№ 
Арга 

хэмжээний 
үе шатууд 

Судалгаанд хамрагдсан бизнес 
эрхлэгчдийн хамгийн өндрөөр 

үнэлсэн 3 үзүүлэлт 

Судалгаанд хамрагдсан бизнес 
эрхлэгчдийн хамгийн багаар 

үнэлсэн 3 үзүүлэлт 

1 
Зээлийн 
өмнөх 

сургалт 

  Сургагч багшийн харилцаа 
хандлага /4.47/ 
  Сургалтад ашигласан 

материалын бэлэн байдал /4.36/ 
  Төсөл бичих загвар ойлгомжтой, 

ашиглахад хялбар байдал /4.32/ 
  Зээлийн нөхцөл шаардлагын 

талаарх мэдээлэл /4.32/ 

  Бизнесийн үйл ажиллагааны 
байгаль орчин, нийгэмд сөрөг 
нөлөө үзүүлэх эрсдэлээс 
урьдчилан сэргийлэх, бууруулах 
талаарх мэдлэг, мэдээлэл /4.23/ 
  Зээл авахад шаардлагатай 

бүрдүүлэх баримт бичгийн 
талаарх мэдээлэл /.4.28/ 
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  Сургалтын үргэлжлэх хугацаа 
/4.28/ 

2 
Зээл 

олголтын 
процесс 

  Зээлийн хүү /4.36/ 
  Банкны ажилтны үйлчилгээний 

чанар, харилцааны соёл /4.26/ 
  Банкны ажилтны зөвлөгөө, 

зөвлөмж өгөх байдал /4.22/ 

  Банкны барьцаа хөрөнгийн 
үнэлгээ /3.59/ 
  Зээлийн шалгуур /3.89/ 
  Банкны шимтгэл, хураамж /3.97/ 

3 

Зээлийн 
дараах 

санхүүгийн 
бус 

үйлчилгээ 

  Сургалт хариуцсан багшийн ур 
чадвар /4.40/ 
  Төслийн хэрэгжилтэд хөдөлмөр 

хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны 
болон байгаль орчин, хүний эрүүл 
мэндэд учруулж болзошгүй сөрөг 
нөлөөллийг бууруулах замаар 
зөвлөгөө мэдээлэл /4.35/ 
  Зохион байгуулалтын багийн 

харилцаа хандлага /4.32/ 

  Сургалт үргэлжлэх хугацаа /4.10/ 
  Сургалтын танхимын 

хүрэлцээтэй байдал /4.26/ 
  Шаардлагатай сургалтын 

материал хангасан байдал /4.26/ 

Бизнес эрхлэгчдийн 54.0 хувь нь зээлийн өмнөх сургалтын үйл ажиллагаанд ерөнхийд нь 
сэтгэл ханамжтай, 40.4 хувь нь маш их сэтгэл ханамжтай байна гэж дүгнэжээ. 

Зээлийн өмнөх сургалтын үйл ажиллагаанд өгч буй ерөнхий үнэлгээ 

 

Бизнес эрхлэгчдийн 48.7 хувь нь зээл олголтын процессын бүх үйл ажиллагаанд сэтгэл 
ханамжтай /4 оноо/, 34.3 хувь нь маш их сэтгэл ханамжтай, 14.6 хувь нь дунд зэрэг, үлдсэн 
2.4 хувь нь сэтгэл ханамжгүй гэж дүгнэжээ. 

Зээл олголтын процесст өгч буй сэтгэл ханамжийн үнэлгээ 

 

Бизнес эрхлэгчдийн 49.1 хувь нь зээлийн дараах санхүүгийн бус үйлчилгээний бүх үйл 
ажиллагаанд сэтгэл ханамжтай, 44.5 хувь нь маш их сэтгэл ханамжтай, 5.5 хувь нь дунд 
зэрэг, үлдсэн 0.9 хувь нь сэтгэл ханамжгүй байна гэжээ. 
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Зээлийн дараах сургалтын үйл ажиллагаанд өгч буй сэтгэл ханамжийн үнэлгээ 

 

Ерөнхий үнэлгээ: 

Бичил бизнес эрхлэгчдийг дэмжих цогц арга хэмжээнд өгч буй ерөнхий үнэлгээг оноо тус 
бүрээр нь задлан харахад бичил бизнес эрхлэгчдийн 90.7 хувь нь сэтгэл ханамжтай, 8.5 
хувь нь дунд зэрэг гэсэн бол үлдсэн 0.7 хувь нь сэтгэл ханамжгүй байна гэжээ. 

Цогц арга хэмжээнд өгч буй сэтгэл ханамжийн үнэлгээ 

 

Бичил бизнес эрхлэгчдийн одоогийн нөхцөл байдлыг тодруулахад 98.3 хувь нь зээл авсан 
бичил бизнесээ эрхэлж байгаа бол үлдсэн 1.7 хувь нь /n=7/ бичил бизнесээ эрхлэхээ 
больсон гэжээ. Тэдгээрийн 0.7 хувь нь (n=3) бичил зээл аваад 6 сарын дотор үйл 
ажиллагаагаа зогсоосон байна. 

Судалгаанд оролцогчдын шинж, бичил бизнесээ эрхэлж байгаа эсэх 
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Хавсралт 1. Судалгаанд хамрагдсан бизнес эрхлэгчдийн үйл ажиллагааны чиглэл 

Үйл ажиллагааны чиглэл Давтамж Эзлэх хувь 

Үслэг, арьсан хувцаснаас бусад хувцас үйлдвэрлэл 40 9.7% 

Моторт тээврийн хэрэгслийн засвар, үйлчилгээ 33 8.0% 

Хувцас, гутал, савхин болон эсгий эдлэлийн төрөлжсөн барааны 
жижиглэн худалдаа 

31 7.5% 

Үсчин, гоо сайхны салоны бусад үйлчилгээ 25 6.1% 

Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл 19 4.6% 

Модон бусад бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл; үйсэн, холтсон, сүлжсэн 
материалан жижиг эдлэл үйлдвэрлэл 

19 4.6% 

Хүнс, ундаа, тамхи  голлосон төрөлжсөн бус барааны жижиглэн 
худалдаа 

19 4.6% 

Хүнсний төрөлжсөн дэлгүүрийн жижиглэн худалдаа 19 4.6% 

Хүнсний ногоо болон амтат гуа, үндэст болон булцуут ургамал 
тариалалт 

17 4.1% 

Кафе, гуанз, зоогийн газрын үйлчилгээ 13 3.2% 

Мал өсгөх, үржүүлэх үйл ажиллагаа 11 2.7% 

Бэлэн хүнс, хоол үйлдвэрлэл 11 2.7% 

Гутал үйлдвэрлэл 10 2.4% 

Дээр дурдсан ангид ороогүй нэхмэл бусад эдлэл үйлдвэрлэл 9 2.2% 

Бетон, цемент болон гипсээр хийсэн бусад материал, эдлэл 
үйлдвэрлэл 

9 2.2% 

Yхэр, сарлаг өсгөх үйл ажиллагаа 8 1.9% 

Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг дэмжсэн туслах үйл ажиллагаа 8 1.9% 

Бусад барааны төрөлжсөн дэлгүүрийн жижиглэн худалдаа 8 1.9% 

Талх, нарийн боов үйлдвэрлэл 8 1.9% 

Моторт тээврийн хэрэгслийн сэлбэг эд ангийн худалдаа 8 1.9% 

Эм, гоо сайхан, ариун цэврийн барааны төрөлжсөн дэлгүүрийн 
жижиглэн худалдаа 

8 1.9% 

Барилгын бусад материалын үйлдвэрлэл 7 1.7% 

Арьс шир элдэх, засварлах, үслэг арьс боловсруулах, будах үйл 
ажиллагаа 

6 1.5% 

Бусад металл эдлэлийн үйлдвэрлэл 6 1.5% 

Цахилгаан хэрэгслийн засвар, үйлчилгээ 5 1.2% 

Гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэл,  тавилга, гэр ахуйн бусад барааны 
төрөлжсөн дэлгүүрийн жижиглэн худалдаа 

4 1.0% 

Боловсролын бусад үйл ажиллагаа 4 1.0% 

Газар тариалан, мал амьтны ашиг шимийг авах үйл ажиллагааг 
хослон эрхэлдэг аж ахуйн үйл ажиллагаа 

3 0.7% 
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Мод тарих үйл ажиллагаа болон ойн аж ахуй 3 0.7% 

Хэвлэх үйл ажиллагаа 3 0.7% 

Тавилга үйлдвэрлэл 3 0.7% 

Үнэт эдлэл, гоёл чимэглэлийн зүйлс, холбогдох эдлэл үйлдвэрлэл 3 0.7% 

Барилга угсралт 3 0.7% 

Эмнэлгийн үйл ажиллагаа 3 0.7% 

Арьс, ширэн болон үслэг эдлэлийн хими цэвэрлэгээ 3 0.7% 

Шувууны аж ахуйн үйл ажиллагаа 2 0.5% 

Уяа, олс, татлага, оосор, тор үйлдвэрлэл 2 0.5% 

Компьютер, түүний дагалдах хэрэгсэл, харилцаа холбооны  тоног 
төхөөрөмжийн  төрөлжсөн дэлгүүрийн жижиглэн худалдаа 

2 0.5% 

Түргэн хоолны газрын үйлчилгээ 2 0.5% 

Гэрэл зургийн үйл ажиллагаа 2 0.5% 

Аялал, жуулчлалын агентлагийн үйл ажиллагаа 2 0.5% 

Хүний эрүүл мэндийн бусад үйл ажиллагаа 2 0.5% 

Гахайн аж ахуйн үйл ажиллагаа 1 0.2% 

Бусад амьтан өсгөх, үржүүлэх үйл ажиллагаа 1 0.2% 

Мод бэлтгэл 1 0.2% 

Мах, махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл болон хадгалалт 1 0.2% 

Жимс болон хүнсний ногооны боловсруулалт, хадгалалт 1 0.2% 

Какао, шоколад, чихэр үйлдвэрлэл 1 0.2% 

Гоймон, кускус болон энэ төрлийн гурилан бүтээгдэхүүний 
үйлдвэрлэл 

1 0.2% 

Малын тэжээлийн үйлдвэрлэл 1 0.2% 

Yслэг, нэхий, арьсан эдлэл үйлдвэрлэл 1 0.2% 

Эм, эм бэлдмэл, химийн болон ургамлын гаралтай  эмийн 
бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл 

1 0.2% 

Хуванцар бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл 1 0.2% 

Цемент, шохой болон гипс үйлдвэрлэл 1 0.2% 

Бетон, цемент болон гипсээр хийсэн материал эдлэл үйлдвэрлэл 1 0.2% 

Хутга, шөвөг, багаж хэрэгсэл, ерөнхий зориулалтын төмөр 
хэрэгслийн үйлдвэрлэл 

1 0.2% 

Ус цуглуулах, ариутгах, ус хангамж 1 0.2% 

Хөдөө аж ахуйн түүхий эдийн худалдаа 1 0.2% 

Ус, дулааны шугам сүлжээ, агааржуулагч суурилуулах үйл 
ажиллагаа 

1 0.2% 
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Барилгыг дуусгах шатны ажил 1 0.2% 

Шатахууны жижиглэн худалдаа 1 0.2% 

Ном, сонин болон бичиг хэрэгслийн барааны төрөлжсөн дэлгүүрийн  
жижиглэн худалдаа 

1 0.2% 

Шинэ бусад барааны төрөлжсөн дэлгүүрийн жижиглэн худалдаа 1 0.2% 

Хуучин барааны жижиглэн худалдаа 1 0.2% 

Архитектур, инженерийн үйл ажиллагаа болон холбогдох техникийн 
зөвлөх үйлчилгээ 

1 0.2% 

Шүдний болон эмнэлгийн бусад үйл ажиллагаа 1 0.2% 

Спортын клубын үйл ажиллагаа 1 0.2% 

Дээрх ангид ороогүй цэнгэлдэх хүрээлэн, амралт, зугаа цэнгэлийн 
бусад үйл ажиллагаа 

1 0.2% 

Хүн хөлслөн ажиллуулдаг өрхийн үйл ажиллагаа 1 0.2% 

НИЙТ 411 100.0% 
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ЭНЭХҮҮ СУДАЛГААГ ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ЯАМНЫ ЗАХИАЛГААР 
СУДАЛГАА, ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ “ЭС АЙ СИ ЭЙ” ХХК ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭЖ БАЙНА. 


