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МАЛЧДАД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТЫН ТАЙЛАН 

Ховд аймаг 
 

1. 
“Бизнесийн мэдээлэл” төслийн хүрээнд 2009 оны 06-р сарын 14-17-ны өдрүүдэд 

Ховд аймгийн Ховд хотоос 10км-т “Шүүтийн тохой” жуулчны баазад малчдад зориулсан 

сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа.  

Сургалтын товч танилцуулга 

Сургалтын бүх хичээл монгол гэрт явагдсан бөгөөд, уламжлалт нүүдлийн байр нь 

орчин үеийн мэдээллийн шинэ технологийг сургах сургалтын талбар болсон нь нэн 

сонирхолтой байлаа. 

Сургалтын явцад Ховд аймгийн ХХААЖДҮГ-ын УАЗ фургон машиныг түрээслэн 

ажиллуулж, сургалтанд шаардлагатай бэлтгэлийг цаг тухайд нь хангаж байснаар хичээл 

саатах, хойшлох аливаа хүндрэл гарсангүй.  

 

2. 
Оролцогчид бүгд нийтэч, нутаг усныхандаа нэр хүндтэй, мэдээлэл түгээх, 

өөрийгөө илэрхийлэх чадвартай, гар утастай, гар утсаа орчин үеийн түвшинд ашиглаж 

сурах эрмэлзэлтэй, компьютер, интернет ашиглаж сурах, цаашид ашиглах хүсэлтэй 

нийгмийн идэвх сайтай хүмүүс байлаа. Түүнчлэн оролцогчдын 30 гаруй хувь нь давхар 

ногоо тариалдаг, жижиг бизнес эрхэлдэг хүмүүс байв.  

Оролцогчдын танилцуулга  

Сургалтанд Ховд  аймгийн 17 сумаас нийт 21 хүн оролцсон. Оролцогчдын 

бүрэлдэхүүнийг харвал:           

• Малчин /малтай, мөн давхар бизнес эрхэлдэг/  19                                

• Малчин бус                                                           2 
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Сургалтын тухай хэнээс мэдсэн бэ? гэсэн асуултанд хариулсан байдлаас харвал 

• Сумын засаг даргаас   14 

• Багийн засаг даргаас                             5 

• Найз нөхдөөсөө                                     2 

 

   20-30 настай  7 хүн 

Насны хувьд 

31-40 настай  6 хүн 

41-50 настай  4 хүн  

51-60 настай   3 хүн 

61-70 настай              1 хүн  

* Оролцогчдын нэрсийг тусгай жагсаалтаар гаргав 

   

3. 
 

Сургалтын хөтөлбөр, явц 

Сургалтын эхний өдөр сургагч багш Х.Наранжаргал үндсэн хичээлүүдийг удирдан 

явуулсан.  Сургалтанд хамрагдаж байгаа малчидтай танилцаж, сургалтын талаар 

танилцуулснаар сургалт эхлэв. Малчид өөрсдийн орлого, зардлыг тооцоолж үзэв. 

1 дэх өдөр. 2009-06-14. Ням гараг.  

• Миний хөрөнгө /сая. төг/ 

 
       Хөрөнгө 

 
        Т/ш 

  
Нийт үнэ  
 

 
Э/Х  

Хонь 

Ямаа 

Үхэр 

Адуу 

Тэмээ  

Хашаа саравч  

Мотоцикл 

Машин  

Гэр /тавилга/ 

 

200 

300 

20 

10 

5 

1 

1 

1 /УАЗ 469/ 

1 

 

25000 

20000 

160000 

200000 

500000 

1000000 

1000000 

6000000 

4300000 

 

5000000 

6000000 

3200000 

2000000 

2500000 

 

1000000 

6000000 

4300000 

 
Нийт 
 

   
30 000 000 
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• Миний орлого 
 

Орлогын нэр Т/М Нэг бүрийн үнэ Бүгд үнэлгээ 
 

Мах 

Ноос, ноолуур, Дэл  

Ногоо тариалалт 

Сүү, тараг, Өрөм  

Хурууд, Айраг  

Хүүхдийн мөнгө 

 

 

 600000  

560000 

300000 

200000 

500000 

408000 

Нийт 

 

 Жилд 

Сард 

2 568 000 

214  000 

 
• Миний зардал 

Зардлын нэр Тоо хэмжээ 1 бүрийн үнэ Бүгд 

 

                                                    
Тогтмол зардал 

 
1. Гурил  1 ш 30000 30000 

2. Будаа 10 кг 1300 13000 

3. Элсэн чихэр 3 кг 1300 3900 

4. Ногоо 5 кг 500 2500 

5. Угаалгын нунтаг 2 кг 2500 5000 

6. Саван 10 ш 450 4500 

7. Нүүр гарын саван, аццаас 5 500 2500 

8. Ногоон цай 3  600 1800 

9. Хоол амтлагч 4 700 2800 

10. Тамхи 1 3000 3000 

11. Лаа шүдэнз 10 250 2500 

12. Утасны нэгж   15000 

13. Гутал 5  105000 

14. НДШ 1 сар  26000 

15. Татвар 1 сар  6300 

                 Нийт                          228 800 
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Тогтмол бус зардал 

 
16. Наадам, цагаан сар   550000 

17. Хичээлийн бэлтгэл 3 8000 24000 

18. Хүүхдийн хувцас 3 40000 120000 

19. Гар утас             1 5000 5000 

20. Хүүхдийн төрсөн өдөр             1  10000 

21. Шатахуун            10 1300 13000 

          
                 Нийт  

 
722 000 
 

 

• Миний ашиг 
Орлого  2 568 000 
Зардал  228 800 
Татвар   346760 
Ашиг алдагдал - 899600 

 

Надад байвал              Юу хийх вэ? 
 

             1 000 000 1. Хадлан тэжээлээ бэлтгэнэ 
2. Мал худалдаж авна 
3. Үр авч тариална 

 
              
             500 000 

1. Хөрөө рам авна 
2. Хээлтүүлэгч авна 
3. Тэжээл авна 

 
            300 000 1. Малын хашааны тор авна 

2. Ноос авч эсгий хийнэ 
 

             200 000 1. Туслах аж ахуйдаа хэрэгтэй зүйл авна 
 

            100 000 2. Туслах аж ахуйдаа хэрэгтэй зүйл авна 
 

            50 000 1. Хурга, ишиг худалдаж авна 
 

            20 000 1. 2 нялх ишиг авна 
 

 

Энэхүү мэдээлэл дээр тулгуурлан доорх сэдвүүдээр хичээл явагдав.  

1. “Надад яагаад мэдээлэл хэрэгтэй вэ?” 

2. “Мэдээлэл хэрхэн дамждаг вэ?” 

3. “Мэдээлэл авах эрх” 

4. “Иргэний сэтгүүл зүй” 
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- Мэдээ бичих  

- Хэвлэлийн бага хуралд оролцох нь  

- Ярилцлага хэрхэн авах вэ? 

 

Сургалтын хоёр дахь өдөр “ХААН” банкны сургагч багш Ц.Өсөхгэрэл  

2 дахь өдөр. 2009-06-15. Даваа гараг. 

 “ХААН” банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээ  

 Мөнгөн хуримтлалын ач тус, хуримтлал хэрхэн бий болгох талаар  

 “Бизнесийн анхан шатны ойлголт, өрхийн үйлдвэрлэл” 

 “Бизнес төсөл хэрхэн бичих вэ?”  

Сэдвүүдээр хичээл орж, сургалтанд оролцогсдын Хаан банкны үйлчилгээтэй 

холбоотой санал, хүсэлтийг хүлээн авав.  

Мөн өдөр сургалтын төгсгөлд тусгайлан бэлтгэсэн асуулгын хүснэгтийн дагуу 

малчдаас судалгаа авав. Судалгаа нь 13 хуудас бүхий дэлгэрэнгүй судалгаа бөгөөд 

үүнд 2,5 цаг зарцуулав.  

 

Сургалтын гурав дахь өдөр “Танд хэрэгтэй мэдээлэл надад байна” сургалтын 

хүрээнд дараахь мэдээллийн цэгүүд ажиллаж, өөрийн салбарын шинэ мэдээллийг өгч, 

оролцогчид өөрсдийн тулгамдсан асуудлуудаар санал солилцсон.  

3 дахь өдөр. 2009-06-16. Мягмар гараг. 

 
Мэдээллийн цэг   1

- Малчдын сайн дурын даатгал, түүний ач холбогдол 

 Ч.Ивэлхүү, НДХэлтэс, хянан шалгалтын байцаагч  

Мэдээллийн цэг  2
                                             У.Цэрэнтонтох, ИТХ-ын ажилтан  

  Ч.Багдал, ИТХ-ын нарийн бичиг   

-  Малчдын жижиг дунд бизнес эрхлэлтийн талаар төрөөс болон орон нутгийн 

хэмжээнд баримталж буй бодлого 

-  Орон нутгийн бэлчээр зохицуулалтын асуудал 

Мэдээллийн цэг  3
- Малын хөлийн татвар,энэ талаар засгийн газраас баримталж буй бодлого, 

малчдын амьдралд үзүүлэх нөлөө 

  М.Цагаанцоож, Татварын хэлтэс  

Мэдээллийн цэг  4
- ЖДҮ эрхлэхэд зориулсан хөрөнгийн хуваарилалт, Ховд аймагт ирсэн ЖДҮ 

эрхлэлтийн сангийг мэдээлэл 

  Ч.Гончигдорж, ХХААЖДҮГ-ын хэлтсийн дарга  

Мэдээллийн цэг  5
- Сайн үүлдрийн мал, тэдгээрийн үржил, селекцийн асуудал 

 А.Гүржав, ХХААЖДҮГ-ын хэлтсийн мэргэжилтэн  
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Мэдээллийн  цэг  6
- Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний хадгалалт, техник, технологийн асуудал 

 С.Рагчаа, Ховд Скай ХХК-ий захирал  

- Малчид түүхий эд бэлтгэн нийлүүлэх боломж 

Мэдээллийн  цэг  7
- Ховд аймгийн МҮХАҮТ-ын салбарын танилцуулга, ойрын зорилт, байрлал, 

харилцаа холбоо 

 Б.Түвдэндорж, МҮХАҮТ-ын Ховд аймаг дахь салбарын дарга 

 

Сургалтын гурав дахь өдрийн Үдээс хойш Жи-Мобайл ХХК-ий Ховд аймгийн салбарын 

дарга О.Оюунбат  

 Гар утас ашиглан интернэт ашиглах нь   

 Жи- мобайлын үйлчилгээ, интернет модемын ашиглалт 

гэсэн сэдвээр сургалт явуулж танилцуулга, интернет модемын ашиглалтын 

зааварчилгаа, гарын авлага зэргийг тарааж өгөв.  

 

• “РМПК” мах нөөцлөх үйлдвэрийн үйл ажиллагаатай танилцсан  

4 дэх өдөр. 2009-06-17. Лхагва гараг.  

• “Ховд скай” ХХК-ий сүү, тараг, гоймонгийн цехтэй танилцаж, туршлага судалсан.  

 

4. 
Сургалтын төгсгөлд “Өөрт байгаа мөнгөө хэрхэн зарцуулах вэ?” гэсэн 

Сургалтын үнэлгээ 

асуултыг дахин асуухад дараахь хариултууд гарсан. Энэ нь сургалт оролцогчдын 

бизнес сэтгэхүйд зохих нөлөө үзүүлснийг харуулж байна.  

 

             Надад байвал            Юу хийх вэ? 
1 000 000 1. Тахиа үржүүлнэ /Шувууны фермтэй болно/ 

2. Гоймонгийн цех байгуулна, техникээ авна 
3. Сайн үүлдрийн хээлтүүлэгч мал авна 

 
500 000 1. Гар урлалын бүтээгдэхүүний түүхий эд авна. 

Цех байгуулна 
2. Сүү цагаан идээний хэвлэх, савлах машин авна 
3. Зөөврийн компьютер авна 
4. Тариалангийн аж ахуйн техник авна 

 
300 000 1. Үр худалдаж авна 

2. Хашаа хамгаалалтын тор авна 
3. 1 наст болон олон наст ургамал тарина 

 
200 000 1. Гар утас авна 

2. Зөөврийн модем авна 
 

100 000 1. Гар утас авна 
2. Интернетийн төлбөр төлнө 
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50 000 1. Сургалтанд хамрагдана 
2. Гар утсандаа ашиглана 

 
20 000 1. Өөрт хэрэгтэй мэдээллийг худалдаж авна 

2. Гар утсандаа нэгж хийнэ 
 

Туñãàéëàí áýëòãýñýí ¿íýëãýýíèé õóóäñààð ñóðãàëòûí òàëààðõ ñàíàë àñóóëãà 

ÿâóóëàâ. Óã ¿íýëãýýíèé õóóäñûã îðîëöîã÷äûí áóþó õ¿í áºãëºæ èð¿¿ëæýý. ¯íýëãýýíèé 

õóóäñààð èðñýí ìýäýýëýýñ õàðàõàä ñургалтанд хамрагдагсад санал нэгтэйгээр сургалтыг 

маш сонирхолтой, үр дүнтэй болсон гэж дүгнэсэн бөгөөд талархал илэрхийлсэн байна. 

Хариултуудыг нэгтгэн дүгнэж үзвэл: 

Сургалтанд оролцогчид 100 хувь санал нэгтэйгээр “Малчдад зориулсан сургалт”-

ыг “Маш их хэрэгтэй” гэж үзсэн байна.  

Сургалтын зохион байгуулалтыг 95 нь маш сайн, 5 хувь нь буюу нэг оролцогч 

дунд зэрэг болсон гэж дүгнэжээ.  

Сургалтаас олсон мэдээллээ бусдад түгээх дуртай, заавал түгээнэ гэж 57 хувь 

нь, яаж ийгээд түгээхийг хичээнэ гэж 43 хувь нь өгүүлсэн байна.  

Оролцогчид сургалтын хөтөлбөрт орсон хичээлүүдийн 90 хувийг сонирхолтой 

байсан гэж үзсэн бөгөөд 19 хувь нь “Иргэний сэтгүүл зүй” хичээл ойлгоход хэцүү, 

сонирхолгүй байсан гэж үзсэн байна.  

Сургалтын хичээл бүрт өгсөн үнэлгээг нэгтгэн үзвэл:  

 

Хичээлийн сэдэв Маш сайн Сайн  Хангалттай  Муу  
 

Мэдээлэл яагаад хэрэгтэй вэ? 95.2 хувь 4.8 хувь - - 

Мэдээлэл хэрхэн дамждаг вэ? 95.2 хувь 4.8 хувь - - 

Мэдээлэл авах миний эрх 100 хувь - - - 

Иргэний сэтгүүл зүй 71 хувь 10 хувь 19 хувь - 

Бичлэгийн төрөл зүйлүүд 66.5 хувь 28.5 хувь 5 хувь - 

Танд хэрэгтэй мэдээлэл байна 95.2 хувь 4.8 хувь - - 

Мэдээлэл авах арга 95.2 хувь 4.8 хувь - - 

Мэдээллийн шинэ технологи  95.2 хувь 4.8 хувь - - 

Нээлттэй зах зээл 95.2 хувь 4.8 хувь - - 
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Мөн сургалтанд оролцогсдоос дахин ийм сургалт хийвэл ямар сэдэв, юунд анхаарах 

хэрэгтэй вэ? гэсэн нээлттэй асуултанд оролцогчдын 98 хувь нь хариулт, санал хүсэлт 

өгсөн байна. Хариултуудыг багцалж үзвэл:  

 

• Малчин эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх,  

• Боломжтой бол бүх хүнд нэг нэг компьютер байхаар тооцож дадлага хийх,  

• Мэдээ, мэдээлэл бичих дадлагын цагийг нэмэх,  

• Мэдээллийн шинэ технологийн хэрэглээний талаарх сургалтын цагийг нэмэгдүүлэх,  

• Бодитоор хэрэгжиж буй нэг жижиг бизнесийн төслийг жишээ болгон авч зааж 

харуулах 

• Илтгэх ур чадвар сайтай, дараа нь үзсэн сонссоноо хүнд хэлэх чадвартай залуу 

хүмүүсийг хамруулах хэрэгтэй 

• Ганц удаа сургалт хийгээд өнгөрөх биш, цаашид дахин дахин ирж, байнгын 

холбоотой байх, бидний эхэлсэн ажил, төсөл дээр санал зөвлөгөө өгч, үр дүнг нь 

харж ажиллавал нэн сайн байна 

• Жижиг бизнесийн санхүүгийн эх үүсвэрийг олоход туславал сайн байна 

• Ийм сургалтыг байнга зохион байгуулж байвал нэн сайн  

• Ийм сургалтыг малчин залуучуудыг хамруулан, болж өгвөл нүүр тулж, нутаг оронд нь 

зохион байгуулбал нэн үр дүнтэй 

• Ийм сургалтыг зун намрын цагт, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж буй газар дээр нь 

тулгуурлан, үзэсгэлэн худалдаатай, өргөн хүрээнд зохион байгуулбал сонирхолтой, 

үр дүнтэй болно 

• Хөдөөгийн малчдад хэвлэл мэдээллийн үйлчилгээ муу байгаа асуудлыг шийдвэрлэх 

зэрэг санал, зөвлөгөөг бичиж ирүүлжээ. 

Хичээлийн сэдвийн хувьд: 

• мал эмнэлэг, малын эрүүл мэндийн тухай,  

• сайн малчдын тэргүүн туршлагаас ярих,  

• нийгмийн халамж үйлчилгээний чиглэлийн мэдээлэл нэмэх,  

• түүхий эд боловсруулах техник технологийн тухай хичээл оруулах 

• байгаль орчны сэдэвтэй хичээл нэмэх 

• малын чанар, үүлдэр угсааг сайжруулах, таваарлаг чанарыг нэмэгдүүлэх 

• цагаан идээ боловсруулж өрхийн орлогоо нэмэгдүүлэх тухай 

• бэлчээрийн даацанд тааруулсан, эрсдэл багатай мал аж ахуйг эрхлэх арга зам  

• Сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн ажил үйлчилгээг ард иргэдэд нээлттэй байлгах арга 

замуудын тухай 

зэрэг сэдвүүдийг нэмж оруулбэл зүгээр гэж үзжээ. 
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Зарим оролцогчийн хувьд 

 Хэт олон салбар барьж янз бүрийн мэдээлэл өгсөн нь хэт саармагжсан 

санагдсан.  

 Иргэний сэтгүүл зүй, бичлэгийн төрөл зүйлүүд нь бидний түвшинд ахадсан сэдэв 

байсан 

гэсэн шүүмжлэл ирүүлжээ.  

5. 
Сургалтын эхний өдрийн орой спортын тэмцээнүүд, хоёр дахь өдрийн орой 

урлагийн наадам зохион явуулав. Ингэснээр оролцогчдын сонирхол, идэвх сайжирч, 

өөрийгөө чөлөөтэй илэрхийлэх, халуун дулаан уур амьсгал бүрдүүлж, хамтран ажиллах 

боломжийг нэмэгдүүлсэн юм.  

Бусад 

Спорт, урлагийн наадамд оролцогчид хичээл дээр ажилладгаас өөр байдлаар 

хуваагдан баг болсон бөгөөд нас, хүйсний хязгааргүйгээр бүгд нэгэн жигд оролцов. Бүх 

оролцогчид нийт 4 багт хуваагдаж өрсөлдсөн. Үүнээс 

Спортын тэмцээнд  
 1 дүгээр байр: Мөнхнасан ахлагчтай Цоглог-5 баг  

 2 дугаар байр: Одхүү ахлагчтай Од баг  

 3 дугаар байр: Чадраабал ахлагчтай Золбоо баг  

 4 дүгээр байр: Малгааж ахлагчтай Сарны гэрэл баг  

Урлагийн наадамд 
 1 дүгээр байр: Мөнхнасан ахлагчтай Цоглог-5 баг  

 2 дугаар байр: Малгаж ахлагчтай Сарны гэрэл баг 

 3 дугаар байр: Одхүү ахлагчтай Од баг  

 4 дүгээр байр: Чадраабал ахлагчтай Золбоо баг 

тус тус эзэлжээ. Урлагийн наадмаас харахад онцгой авъяастай, ардын уламжлалт 

язгуур урлагийн өв соёлыг хадгалсан олон хүн байв.  

 Сургалтын 3 дахь өдрийн орой аймгийн ИТХ-ын дарга О.Ширэндэв, нарийн 

бичгийн дарга, Ч.Багдал, ИТХ-ын ажилтан  У.Цэрэнтонтох, ХХААЖДҮГ-ын хэлтсийн 

дарга Ч.Гончигдорж хүрэлцэн ирж оролцогчдод сургалтаас сурсан мэдсэн зүйлээ 

цаашид бусдад сайн түгээн дэлгэрүүлэхийг сануулж амжилт хүсэв. Аймгийн ИТХ-ын 

зүгээс сургалтын явцад онцгой амжилт гаргасан нэгэн оролцогчийг сонгон шалгаруулж 

“Монгол орны мал аж ахуй” нэвтэрхий толь бичгээр шагнаж урамшуулах санал гаргасан 

бөгөөд сургалтыг зохион байгуулагчид доор дурдсан шалгуурын дагуу Манхан сумын 

малчин Э.Энхцэцэгийг сонгохоор шийдвэрлэсэн юм. Үүнд: 

- Э.Энхцэцэг эхний өдөр хоцорч ирсэн боловч сургалтын явцад бүх хичээлийг 

нөхөн авч, ойлгоогүй зүйлээ лавлан асууж, хичээнгүйлэн суралцсан 
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- Сургалтын явцад зохиогдсон спорт урлагийн бүх арга хэмжээнд идэвхтэй 

оролцож өөрийгөө илэрхийлж чадсан 

- Сургалтанд хоцрохгүйн тулд өглөө 6.00 цагаас аймгийн төвөөс ганцаараа 

алхан хичээлд хоцрохгүй ирж өөрийн зориг тэвчээр, сурч мэдэх их хүсэл 

эрмэлзэлтэйгээ харуулсан.  

- Тэрээр 6 сартай нялх хүүхэдтэй боловч өөрийн хүслээр сургалтанд 

хамрагдаж, цаашид багтаа очоод 2-3 удаагийн мэдээлэл хийж сургалт зохион 

явуулах зорилготойгоо илэрхийлсэн 

Тиймээс мал маллагааны нэвтэрхий толь нь түүнийг цаашид улам их мэдлэгтэй болж, 

түүнээ бусадтай хуваалцахад ихээхэн ач холбогдолтой юм. 

 

6. 
1. 2 оролцогч шинэ эхлэх бизнесийнхээ төслийн суурийг тавьж, цаашид БИА 

агентлаг болон ХААН банкны инкубатор төвөөс зөвлөгөө авч санхүүжилт хайхаар 

шийдвэрлэв. Үүнд: 

Сургалтын үр дүн 

- Дарви сумын малчин Эрдэнэбүрэн сумандаа гоймонгийн үйлдвэр 

байгуулахаар шийдэж технологийн судалгаа хийв. 

- Үенч сумын малчин Мөнхнасан тахианы аж ахуй эрхлэхээр судалгаа хийсэн 

бөгөөд 2009 оны 10-р сард багтаан төслөө бичиж ирүүлэхээр болсон. 

2. Оролцогчид гар утас ашиглан интернэтэд холбогдох мэдээлэлтэй болж, 

интернетийн анхан шатны мэдлэгтэй болов. 2 оролцогч /Эрдэнэпүрэв, 

Баярдалай/ зөөврийн компьютер болон зөөврийн интернетийн төхөөрөмж 

авахаар шийдвэрлэв. 

3. Жаргалант сумын Цамбагарав багийн 3 малчин, Сайнбаяр, Цагаанхүү, Батсүрэн 

нар Ховд Скай ХХК-д сүү нийлүүлүүлэх боломжийг судлах уулзалтыг 2009 оны 

07-р сард хийхээр тохиролцов. Ингэснээр 3 малчин түүхий эдээ нийлүүлэх 

газартай болно.  

4. Булган сумын бизнес эрхлэгч Насандорж сумандаа интернет кафе байгуулах 

боломжийг судалж, зах зээлээ тодорхойлох судалгаа хийхээр шийдвэрлэв.  

5. Оролцогчид мөнгөн хуримтлал бий болгох, хуримтлалын ач холбогдлыг ойлгож, 

өөрсдийн хуримтлал бий болгох, өргөжүүлэх шийдвэр гаргав. Ингэснээр 3 

оролцогч ХААН банктай хуримтлалын гэрээ байгуулахаар холбогдох маягтыг 

бөглөж гэрээ байгуулав. 

6. Оролцогчдын 80 хувь нь нутагтаа очоод багийн болон иргэдийн хурал дээр 

сургалтын талаар болон, сургалтаас олж авсан мэдлэгээ түгээх уулзалт хийхээр 

тохиролцов. 

7. Оролцогчид мэдээлэл яагаад хэрэгтэй, мэдээлэл хэрхэн дамждаг тухай 

мэдлэгтэй болж өөрсдийн мэдээлэл авах эрхийн талаар ойлгож авав. 
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8. Оролцогчид иргэний сэтгүүл зүй гэж юу болох талаар мэдлэгтэй болж өөрсдийн 

сурсан мэдсэнээ бусдад түгээх сонирхол нь нэмэгдэв. 

9. Оролцогчид мэдээ бичих, ярилцлага авах дадлагатай болж, мэдээллээ 

хэвлэлийн бага хурал дээр танилцуулах талаар мэдлэгтэй болов. 

10. Оролцогчид Ховд аймаг болон Монгол улсын хэмжээнд эрүүл мэнд, нийгмийн 

даатгал, татвар, хөдөө аж ахуйн салбарын өнөөгийн байдал, шинээр гарч буй 

хууль тогтоомж, заавар зөвлөмж, үйлчилгээ, хөтөлбөрүүдийн талаар мэдээлэл 

авч өөрсдийн хүссэн асуултын хариултыг авав. Энэ нь оролцогчдыг нийгмийн 

идэвхтэй гишүүн байх, өөрийн амьдралд шаардлагатай мэдээллийг бүрэн авах 

боломжийг бүрдүүлж өгсөн юм.  

11. Оролцогчид өрхийн үйлдвэрлэл хэрхэн явуулах талаар анхан шатны мэдлэгтэй 

болов. 

12. Оролцогчид жижиг бизнесийн санааг олох, түүнийгээ хэрхэн хөгжүүлэх талаар 

мэдлэгтэй болж, сургагч багшийн санал болгосон зарим санааг хэрэгжүүлэхээр 

тохиролцов.   

13. Мөн “Бизнес төлөвлөгөө хэрхэн бичих вэ” бичих анхан шатны мэдлэгтэй болж, 

цаашид өөрсдийн гаргасан бизнесийн санаагаа бичиж зөвлөгөө авахаар 

шийдвэрлэв.  

14. Оролцогчид багаар ажиллаж, хэлэлцэн шийдвэрлэж сурав. 

15. Оролцдогчдын нийгмийн идэвх сайжирч, өөрийгөө илэрхийлэх чадвар нэмэгдэв.  

16. Оролцогчдын нийгмийн идэвх дээшлэв.  

 

 
 

 

 


