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Судалгааны зорилго:
Энэхүү судалгааны зорилго нь үйлчлүүлэгчдийн өгч буй

үнэлгээ, санал хүсэлтэд тулгуурлан тэдгээрт хүрч буй

үйлчилгээний чанар, үр-ашгийг сайжруулах,
үйлчлүүлэгчдийнхээ онцлогт тохирсон үйлчилгээг

үзүүлэхийн тулд цаашид хөгжүүлэн, анхаарч ажиллах

зүйлсийг тодорхойлоход оршино.

Та энэ танилцуулгын хүрээнд, манай үйлчилгээний

чанарын элементүүдийг 1-ээс 10 хүртэлх (1 = хамгийн бага, 10
= хамгийн өндөр) оноогоор, 2017-2019 онуудад үнэлсэн бидний
үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийн судалгаатай танилцах

болно.



Судалгааны хамрах хүрээ

Мэргэжлийн ур чадвар

● Мэргэжлийн мэдлэг, ур
чадвар

● Харилцааны чадвар

● Үйлчилгээг цаг тухайд

нь чанартай хүргэх

байдал

● Тодорхой, ойлгомжтой
санхүүгийн зөвлөгөө, 
тайлбар өгөх чадвар

Үр-ашигт байдал

● Үйлчилгээний

хүртээмж болон чанар

● Оффисын тав тух

● Үйлчилгээ үр-ашигтай, 
бодитой үнэлгээтэй

● Үйлчилгээний бодит

ашиг тус

Ерөнхий үнэлгээ

● Үйлчилгээний ерөнхий

үнэлгээ

● Үйлчлүүлэгчдийн

санал, зөвлөмж
● Манай үйлчилгээг

бусад этгээдэд санал

болгох сонирхол

Судалгааны хамрах хүрээ нь манай үйлчилгээний чанарын дараах

элементүүдийг хамарсан болно.



Мэргэжлийн ур 
чадвар

Үйлчлүүлэгчдээс өгсөн нийт оноо: 
10-aac 9.16 оноо (арифметик
дундаж)

Элементүүд:
● Мэргэжлийн мэдлэг, ур чаддвар
● Харилцааны чадвар

● Үйлчилгээг цаг тухайд нь

чанартай хүргэх байдал

● Тодорхой, ойлгомжтой
санхүүгийн зөвлөгөө, тайлбар
өгөх чадвар





Үйлчилгээний үр-
ашигт байдал

Үйлчлүүлэгчдээс өгсөн нийт оноо: 
10-aac  8.99 оноо (арифметик
дундаж)

Элементүүд:
● Үйлчилгээний хүртээмж болон

чанар

● Оффисын тав тух

● Үйлчилгээ үр-ашигтай, бодитой
үнэлгээтэй

● Үйлчилгээний бодит ашиг тус





Ерөнхий үнэлгээ

Үйлчлүүлэгчдээс өгсөн нийт оноо: 
10-aac 8.84 оноо (арифметик
дундаж)

Элементүүд:
● Үйлчилгээний ерөнхий үнэлгээ

● Үйлчлүүлэгчдийн санал, зөвлөмж
● Манай үйлчилгээг бусад этгээдэд

санал болгох сонирхол





Энэхүү судалгаагаар, манай ажилтнуудын мэргэжлийн ур чадвар жил бүрт

хамгийн өндөр оноотой байгаа нь харагдаж байгаа бөгөөд жилээс жилд өсөн

нэмэгдэж байгаа нь ажилтнуудынхаа ур, чадварыг хөгжүүлэх хүний нөөцийн

бодлогын үр дүн гэж үзэж байна. Түүнчлэн, ерөнхий үнэлгээ болон нийт дундаж

үзүүлэлтүүд жил бүр өсөн нэмэгдэж байгаа хэдий ч үйлчилгээний үр-ашигт чанарыг
хэрхэн дээшлүүлэх тал дээр илүү анхаарч, сайжруулах орон зай байгаа нь харагдаж

байна. Бид үйлчлүүлэгчдийн дараах санал хүсэлтийн дагуу өөрсдийн үйлчилгээний

чанараа улам сайжруулсаар байх болно.

Үйлчлүүлэгчийн санал хүсэлт:
● Санхүүгийн баримт бичиг, практик зөвлөгөө өгөх зорилгоор үйлчлүүлэгчийн

оффис руу илүү ойрхон давтамжтайгаар зочилж байх

● Нэг үйлчлүүлэгчдэд ижил ажилтнуудыг томилон, дагнуулж ажиллуулах

● Үйлчлүүлэгчдийн маань ихэнх нь бидний чанартай үйлчилгээнд талархаж

байгаагаа илэрхийлсэн гэдгийг мөн дурдах нь зүйтэй.

Дүгнэлт


