
СИСТЕМИЙН ИНЖЕНЕРЧЛЭЛД СУУРИЛСАН БОЙЖУУЛАХ 
ХӨТӨЛБӨРТ ХАМРАГДАХ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ ТАТАХ 

ХҮСЭЛТ

Сократус Стартап Студиогийн гарааны компани, бизнес санааг бойжуулах 2021 оны III улирлын ээлжит сонгон 
шалгаруулалт явагдаж байна. Та дараах асуултуудад тодорхой, оновчтой, цэгцтэйгээр хариулна уу. Аливаа худал 

мэдээлэл илгээх, төөрөгдөл үүсгэхээр хариулах, чанартай өгөгдөлд суурилаагүй, таамагласан, хэт товч, хэт 
дэлгэрэнгүй хариултууд нь таны бизнес санааг бүрэн таньж мэдэх, үнэлэх боломжийг хязгаарлах сул талтай. 

Бид таны бизнес санааны нууцыг чанд хадгалах болно.

1. Компанийн нэр

Монгол Англи

2. Байгуулагдсан он

3. Компанийн зорилго *

4. Үйл ажиллагааны салбар *

5. Бусад салбар бол ямар салбарт үйл ажиллагаа явуулах вэ? 

6. Сократусын аль хөтөлбөрт хамрагдах вэ? *
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7. Компанийн хаяг

Гудамж 1

Хот Аймаг

8. Утасны дугаар 1 *

Ажлын цагаар холбогдох

9. Утасны дугаар 2 *

Ажлын цагаар холбогдох

10. Цахим шуудангийн хаяг *

example@example.com

11. Цахим хуудас *

www.socratus.mn

12. Сошиал хуудас *

@socratusstudio

14. Үүсгэн байгуулагчдын талаарх танилцуулга *

Үүсгэн байгуулагчдын овог нэр, холбоо барих цахим шуудан, утасны дугаар, компанийн хэдэн хувийг эзэмшдэг, компаний үйл ажиллагаанд
ямар үүрэгтэй оролцдог талаар бичнэ үү

16. Үүсгэн байгуулагчид болон менежментийн багийг нэгтгэсэн шалтгаан *
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17. Тухайн шаардлагатай нийцэж байгаа бол тэмдэглэнэ үү *

Бизнес санаа нь хууль бус үйл ажиллагааг зохион байгууллахыг шаарддаггүй байх
Бизнес санааны үндсэн үйл ажиллагаанд зайлшгүй оролцох шаардлагатай талуудын хэн нэг нь олон улсын 
гэрээ конвенц, хууль зөрчдөггүй байх
Бизнес санаагаар бий болох бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ нь олон улсын хориг арга хэмжээнд багтсан 
бүтээгдэхүүн үйлчилгээний жагсаалтад ороогүй байх
Бизнес санааг хэрэгжүүлэх үйл явц болон үр дүнгийн байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөг удирдах 
боломжтой байх
Бизнес санаа нь хэл соёлоос хамаарч олон улсад тэлэх боломжгүй биш байх
Бизнес санаагаар бий болох бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ нь хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх

18. Шаардлагуудтай нийцэхгүй байгаа бол шалтгааныг бичнэ үү?

19. Таны/та нарын энэхүү бизнес санаа хэрхэн төрсөн бэ? *

20. Бизнес санаагаар ямар асуудлыг шийдвэрлэх вэ? *
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21. Бизнес санааны зорилго *

Зорилго болон хүрсэн байх үр дүнгийн төсөөллийг бичнэ үү.

22. Бизнес санаагаар шийдэхийг зорьсон асуудлыг хэрэглэгчид өнөөгийн нөхцөлд хэрхэн 
шийдэж байгаа вэ? *

Ижил төрлийн эсвэл хэрэглэгчид орлуулан хэрэглэх шийдлийн талаар бичнэ үү

23. Бизнес санааг хэрэгжүүлэх оновчтой цаг мөч мөн үү? Яагаад *

24. Дотоодод болон олон улсад таны бизнес санаатай шууд болон шууд бусаар өрсөлдөх 
шийдлүүд юу байна вэ? *

Шийдлийг хэрэгжүүлж байгаа компани, этгээдийн талаар. Шууд шууд бус өрсөлдөгч гэж ангилан бичнэ үү

25. Бизнес санааг хэрэгжүүлснээр ХЭНД, ХЭРХЭН, ЯМАР үнэ цэнийг бий болгох вэ? *
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26. Бизнес санааны харьцангуй давуу тал *

Харьцангуй давуу талыг тоочин бичвэл ойлголмжтой байх болно. Мөн тухайн бий болох харьцангуй давуу тал хэрхэн бий болж байгаа талаар
тайлбарлана уу

27. Бизнес санаагаар бий болох шийдлийг хэрэглэгчид хэрэглэхэд бэлэн үү? Яагаад? 
Хэрэглэгчдийг хэрхэн татах вэ? *

Шийдлийг хэрэглүүлэхийн тулд хэрэглэгчдийг сургах шаардлагатай, эсвэл хэрэглэгчид хэрэглэхэд хялбар гэх мэтээр...

28. Бизнес загвар буюу хэрхэн орлого олох вэ? *

Таны бизнесийн гол орлого хаанаас бий болох вэ?
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29. Бизнес санаагаар бий болох шийдэл олон улсад гарах боломжтой юу? Тийм бол яагаад? *

30. Таны бизнесээсээ гарах стратеги юу вэ? *

Хэдийд ямар түвшинд хүргээд хэрхэн гарах вэ?

31. Бизнес санааны зорилтот зах зээл? Зах зээлийн боломжийн талаар? *

32. Бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ зах зээлд гаргасан уу? *

33. Орлого олж эхлэсэн үү? *

34. Өмнө ямар нэгэн бойжуулах болон хурдасгуур хөтөлбөрт хамрагдсан уу? *

Тийм бол таны бизнест эерэг болон сөрөг ямар өөрчлөлт гарсан вэ?

36. Бизнес санааныхаа зорилгыг хэрэгжүүлэхэд танд ямар саад, бэрхшээл, асуудал тулгарч байна 
вэ? Ирээдүйд тулгарах вэ? *
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37. Дээр дурьдсан саад, бэрхшээл, асуудлыг шийдэх ямар шийдэл байна вэ? *

38. Компанид ямар нэгэн өрийн үлдэгдэл байгаа юу? Тийм бол өрийг хэрхэн төлөхөөр төлөвлөж 
байгаа вэ? *

Зээлийн төлөлтийг хийж байгаа эсэх, хэрхэн зээлээ төлж байгаа, зээлийг ямар зориулалтаар авсан талаар бичнэ үү.

39. Таны бизнес санааны зорилгыг хэрэгжүүлэхэд ямар мэргэжлийн, ямар ур чадвартай 
хамтрагч/ажилтан зайлшгүй хэрэгтэй вэ? *

40. Зайлшгүй хэрэгцээтэй хүний нөөцөө бүрдүүлсэн үү? Тийм бол тэр мэргэжилтнийхээ талаар 
танилцуулна уу *

41. Бизнес санааныхаа зорилгыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд хэдий хэр хугацаа зарцуулаад 
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байна вэ? *

42. Бизнес санаагаа хэрэгжүүлэхэд хэдий хэмжээний мөнгөний нөөцийг өөрөөсөө оруулсан вэ? *

43. Бизнес санааны зорилгыг хэрэгжүүлэхийн тулд өмнө хөрөнгө оруулалт авсан уу? *

Хаанаас хэдий хэмжээний хөрөнгө оруулалт авсан вэ? Тухайн хөрөнгө оруулагч яагаад таны төсөлд хөрөнгө оруулсан вэ?

44. Одоо нэмэлт хөрөнгө оруулалт авах хэрэгцээ, зорилго юу вэ? *

Хөрөнгө оруулалт авснаар хүрэх үр дүнгийн талаар

45. Дээр дурьдсан зорилгыг хэрэгжүүлэхэд хэдий хэмжээний хөрөнгө оруулалт/санхүүжилт 
хэрэгтэй вэ? *

46. Дээр дурьдсан зорилгыг хэрэгжүүлэхэд хэдий хугацаа хэрэгтэй вэ? *
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47. Хөрөнгө оруулалтыг юунд зарцуулах вэ? *

48. Зорилгыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай багийн гишүүдийн тоо болон тэдгээрийн гүйцэтгэх 
үүрэг? *

49. Та ямар төрлийн хөрөнгө оруулагчийг олохоор зорьж байна вэ? *

Таны төсөлд хөрөнгө оруулах хөрөнгө оруулагч таны төслийг амжилттай хэрэгжихэд хэрхэн туслах шаардлагатай вэ?

50. Хөрөнгө оруулалт, санхүүжилт хэр удаан хайж байгаа вэ? *

Өмнө өөр хөрөнгө оруулагч, санхүүжүүлэгч байгууллагад хандсан уу? Хэрэв татгалзсан хариу авсан бол ямар шалтгаанаар татгалзсан. Та уг
шалтгааныг арилгахын тулд юу хийсэн вэ?

51. Хөрөнгө оруулагчдаа компанийхаа хэдэн хувийг санал болгож байна вэ? *
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52. Энэ удаагийн шаардлагатай хөрөнгө оруулалтыг татсаны дараа дахин нэмэлт хөрөнгө 
оруулалт татах уу? *

Ямар зорилготой хөрөнгө оруулалт татах вэ?

53. Таны бизнес хир хугацааны дараа органик өсөлтөд хүрэх вэ? *

Та нарийн сайн мэдэхгүй байж болно. Төсөөллөө бичнэ үү. Органик өсөлт гэж компани орлогоороо үйл ажиллагааны зардлаа санхүүжүүлээд
явах боломжтой болохыг ойлгоно.

54. Сократусын талаарх мэдээллийг хаанаас авсан вэ? *

55. Таны Сократусын хөтөлбөрт хамрагдах зорилго юу вэ? *
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56. Сократус таны хайж буй хөрөнгө оруулагч, хамтрагч мөн үү? Тийм бол яагаад? *

57. Танд Сократусын санал болгож буй хөтөлбөрийн хүрээнд олгогдох дараах боломжуудаас 
таньд хамгийн чухал гэсэн 5-ыг сонгоно уу? *

Компанидаа стратегийн суурь тогтолцоог суурилуулан төлөвшүүлэх
Компанидаа хэвийн үйл ажиллагаатай байгууллагын дижитал шийдлүүдийг суурилуулах
Компанийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулах оффисоор хангах
Оффисын тавилга, эд хогшлоор хангах
Компьютероос бусад оффисын тоног төхөөрөмжөөр хангах
Хүний нөөцийг бүрдүүлэх, сонгон шалгаруулалтын үйл ажиллагааг гүйцэтгүүлэх
Компанийн нягтлан бодох бүртгэлийн ажлыг гүйцэтгүүлэх
Оффис менежерийн ажлыг гүйцэтгүүлэх
Хүний нөөцийг чадавхжуулах ментор сургалтууд авах
Асуудлыг шийдвэрлэх оюуны шийдэл гаргахад зөвлөх үйлчилгээ авах
Хууль, эрх зүйн зөвлөгөө болон тодорхой асуудлаар хуулийн гаргалгаа шийдлүүдийг тодорхойлуулах
Санхүүгийн зөвлөгөө болон тодорхой асуудлаар гаргалгаа шийдлүүдийг тодорхойлуулах
Бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ хөгжүүлэх, зах зээлд таниулах эхлэлийн шатны хөрөнгө оруулалт авах
Олон улсын зах зээлд гарах түнш, стратегийн хөрөнгө оруулагчтай холбогдох
Гадны зах зээлээс татах тоног төхөөрөмжийн нийлүүлэгчтэй холбогдох
Судалгааны байгууллага, институцтай холбогдох

58. Дээр сонгосон 5 хөрөнгө оруулалт танд тулгарч байгаа ямар асуудлыг шийдэж өгөх вэ? *

Сонголт бүрт дэс дарааллуулан шийдэх асуудлуудаа бичнэ үү.

59. Таны бизнес санааг хэрэгжүүлэхэд байнга ашиглагддаг 5 суурь ойлголтоо тодорхойлж бичнэ 
үү? *
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60. Инноваци гэдгийг та хэрхэн тодорхойлдог вэ? *

61. Гарааны бизнес гэдгийг та хэрхэн тодорхойлдог вэ? *

62. Хамтын ажиллагаа гэдгийг хэрхэн тодорхойлдог вэ? *

63. Харьцангуй давуу тал гэдгийг хэрхэн тодорхойлдог вэ? *

64. Зорилго гэдгийг хэрхэн тодорхойлдог вэ? *
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65. Хөрөнгө оруулалт гэдгийг хэрхэн тодорхойлдог вэ? *

66. Та өмнө ямар нэгэн бизнес эрхлэж байсан уу? Алдаа, амжилтаасаа ямар сургамж авсан вэ? *

Бизнес эрхлэж байгаагүй бол ажиллаж байсан ажлаасаа

67. Таны хувь хүний тухайн бизнесийг эрхлэх болсон зорилго юу вэ? *

68. Хэрэв энэхүү төсөл амжилттай/амжилтгүй болбол та юу эрхлэх вэ?

69. Энэхүү төсөлдөө бүрэн цагийг зарцуулж ажиллахад хүргэх таныг идэвхижүүлдэг зүйлс юу 
вэ? *
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70. Бидэнтэй хамтран ажиллахад танд ямар айдас байна вэ?  *

71. Өөр танд нэмж хэлэх зүйл байна уу?

Төсөл танилцуулгын үеэр таны зургыг авах, олон нийтийн сүлжээгээр арга хэмжээний талаарх 
мэдээнд ашиглахыг зөвшөөрөх эсэх *

Зураг авалтанд таны төслийн болон бизнес санааны талаар дурьдахгүй, мөн танилцуулгын PPT текстийг оруулахгүй болно. Хэрэв та хүсвэл
мэдээлэлд таны бизнесийн талаар товч мэдээллийг оруулах боломжтой.

Дээрх бүгд үнэн болохыг баталгаажуулж байна. *
Үнэн

Танд амжилт хүсье.

Цэгцтэй сэтгэлгээ, системтэй гүйцэтгэл = "0" бүтэлгүйтэл
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