Жижиг, дунд бизнесийн зөвлөх үйлчилгээ

Чанараа баталгаажуулахыг хүсч
байна уу? Хэрхэн үүнийг хийх
арга замыг мэдэж аваарай.
Европын Холбоо болон ЕСБХБ-ны Хувь Нийлүүлэгчдийн Тусгай Сангийн санхүүжилтээр
Монгол Улсад хог, хаягдлын менежментийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг “Эко Орчин”
компанид олон улсын ISO стандарт нэвтрүүлж, борлуулалтаа нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүллээ.
Түүнчлэн компаний үйл ажиллагааг өргөжүүлэхэд шаардлагатай санхүүжилт олголоо.
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Бид
жижиг,
дунд бизнес
эрхлэгчдийг
Хог
хаягдлын
менежментийн
дэмжиж ажилладаг. Ямар хэлбэрээр
компани, Монгол Улс
дэмждэгийг мэдэж авна уу.
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Бид
Монгол
Улсын
нийслэл
Улаанбаатар хотод хатуу хог хаягдлыг
цуглуулах үйлчилгээ үзүүлдэг “Эко
Орчин” компанийг олон улсын ISO
гэрчилгээжүүлэлтийн
шаардлагыг
амжилттай хангаж, борлуулалтаа 337%иар нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүллээ.
“Эко Орчин” ХХК нь 2010 онд хаягдал
дахин боловсруулах чиглэлээр үйл
ажиллагаагаа эхэлсэн бөгөөд 2011
онд хатуу
хог хаягдлын
менежментийн
Åâðîïûí
Ñýðãýýí
Áîñãîëò Õºãæëèéí
Áàíê
гэрээг –томоохон
компанитай
(ÅÑÁÕÁ)
íû äýìæëýãхувийн
íü çºâõºí
ñàíõ¿¿æèëòýýð
õÿçãààðëàãäàõã¿é
байгуулжээ. Энэ
үеэс эхлэн тус èë¿¿
компани
ºðãºí
õ¿ðýýã õàìàðäàã.
Áèä æèæèã,
äóíä
хог хаягдлын
менежментийн
зах
зээл
áèçíåñ
ýðõëýã÷äèéí
дээр голчлон
үйл áèçíåñèéã
ажиллагаа явуулж
àìæèëòàíä
байна. Эко õ¿ðãýõ,
Орчин ºðãºæ¿¿ëýõ,
нь Улаанбаатар хотод
öààøèëáàë
áîëîíменежментийн
á¿ñ íóòãèéí
хатуу хог äîòîîäûí
хаягдлын
ýäèéí
çàñãèéí
õºãæëèéí
áîäèò
чиглэлээр үйл ажиллагаа õºø¿¿ðýã
явуулсан
áîëîõîä íü çàéëøã¿é øààðäëàãàòàé
хамгийн анхны хувийн компани юм. Үйл
áàéãàà áèçíåñèéí çºâëºõ ¿éë÷èëãýýã
ажиллагаа нь хурдан өргөжиж байгаа,
¿ç¿¿ëäýã.
динамик компани нь чанар ба аюулгүй
Áèä
Ìîíãîë
Óëñ äàõü ¿éë àæèëëàãààãàà
2001
байдлыг
бизнесийнхээ
ялгарах онцлог
îíîîñ
õîéø
ÅÕ,
ÅÑÁÕÁ,
ßïîí,
Ëþêñåìáóðã,
болгохыг хүссэн. Ийм учраас салбартаа
ÁÍÕÀÓ-ûí
Òàéïýé
áîëîí Ìîíãîë
Óëñûí
õàìòûí
олон улсын
стандарт
хангаж
байгааг
àæèëëàãààíû ñàíãèéí ñàíõ¿¿æèëòýýð
баталгаажуулахын тулд олон улсын ISO
àìæèëòòàé õýðýãæ¿¿ëñýýð èðëýý. Áèä
стандарт нэвтрүүлж,
гэрчилгээжүүлэлтэнд
õàíäèâëàã÷äààñ
àâñàí 11
ñàÿ åâðî áîëîí
хамрагдах шаардлагатай
болсон.
Бид Эко
¿éë÷ë¿¿ëýã÷äèéí
ç¿ãýýñ çàðäàë
õóâààëöàõ
Орчинг
дотоодын
зөвлөх
Яруу
Суварга
çàð÷ìààð îðóóëñàí 992,000 åâðîãèéí ХХКñàíõ¿¿æèëòèéí òóñëàìæòàéãààð 330 ãàðóé
æèæèã, äóíä áèçíåñ ýðõëýã÷äýä çºâëºõ
¿éë÷èëãýýã àìæèëòòàé ¿ç¿¿ëýýä áàéíà.

тай холбож өгсөн.
Áèä óñ óíäàà, õ¿íñíèé ¿éëäâýðëýë, áººíèé
Зөвлөх
компани нь: õóäàëäàà, áàðèëãûí
áîëîí æèæèãëýíãèéí
àæèëëàãàà
ÿâóóëæ
•ñàëáàðóóäàä
Одоогийн¿éë
бизнесийн
үйл
явц áóé
æèæèã,
áèçíåñ¿¿äýä
äýìæëýã ¿ç¿¿ëäýã.
дээрäóíä
тулгуурлан
менежментийн
тогтолцоонд
шаардлагатай
үйлõîò
явцыг
Ìàíàé
¿éë àæèëëàãàà
Óëààíáààòàð
тодорхойлж,
боловсруулсан.
òºäèéã¿é õºäºº îðîí íóòãèéã ÷ áàñ õàìàðäàã.
òºñëèéíУдирдлагын
39%-èéã õºäºº
îðîí íóòàãò
•Íèéò
Чанарын
Тогтолцоо
õýðýãæ¿¿ëýýä
áàéíà.бичгийг
(ЧУТ)-ны баримт
Áèäболовсруулсан.
íèéãìèéí áîëîí õ¿éñèéí òýãø îðîëöîîã

+337%
402

Íèéò õýðýãæ¿¿ëñýí òºñëèéí òîî

Хөдөлмөрийн бүтээмж

¯éë÷ë¿¿ëýã÷ êîìïàíèóäûí òºñºëä
îðóóëñàí íèéò ñàíõ¿¿æèëò

+58%
€992,200

ЕСБХБ-ийн нийт хөрөнгө оруулалт

¯éë÷ë¿¿ëýã÷ êîìïàíèóäûí òºñºëä
îðóóëñàí ñàíõ¿¿æèëòèéí äóíäàæ õóâü
õýìæýý

$800,000
44%

Зөвлөх үйлчилгээний нийт зардал

Á¿ðòãýãäñýí ¿íäýñíèé
çºâëºõ¿¿äèéí òîî

€12,650
79

Үйлчлүүлэгчээс гаргасан зардал

Õàíäèâëàã÷äûí îðóóëñàí
ñàíõ¿¿æèëò

€4,600
€11.2 сая

www.ebrd.com/knowhow

Åâðîïûí Õîëáîî, ÅÑÁÕÁ-íû Õóâü Íèéë¿¿ëýã÷äèéí
Òóñãàé Ñàí áîëîí Øèëæèëòèéí Ýõýí ¯åèéí
Îðíóóäûí Ñàíãààñ ñàíõ¿¿æ¿¿ëýâ
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•õàíãàõàä
Дотоодîíöãîé
аудит,àíõààðäàã.
эрсдлийн Òóõàéëáàë
үнэлгээ, áèä
140
îð÷èì ýìýãòýé
áèçíåñ тайлагнах
ýðõëýã÷èä
гэнэтийн
нөхцөл байдлыг
áîëîí
35-ààñ
äîîø
íàñíûменежментийн
90 îð÷èì çàëóó
болон
байгаль
орчны
áèçíåñ
òºñºëä õàìðóóëàí,
шинэýðõëýã÷äèéã
журмууд боловсруулсан.
áèçíåñèéí çºâëºõ ¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëýýä
•áàéíà.
Шинэ тогтолцооны талаар сургалтыг
удирдлага болон ажилтнуудад
Áèäявуулсан.
öààøèä áèå äààí õºãæèæ ÷àäàõóéö
áèçíåñèéí çºâëºõ ¿éë÷èëãýýíèé õ¿÷òýé
•áºãººä
ЧУТ-ны
үр ашигтçàõ
байдал,
үрáèé
дүн
ºðñºëäººíò
çýýëèéã
болон
хяналт,
баталгаажуулалтыг
áîëãîõîîð çîðüæ áàéíà. ªíãºðñºí 3 æèëèéí
үнэлсэн.¿íäýñíèé çºâëºõèéí ìýäýýëëèéí
õóãàöààíä
ñàíã 93%-èàð
Дээрх
зөвлөх íýìýãä¿¿ëæ,
үйлчилгээний79үрçºâëºõ
дүнд Эко
êîìïàíèóäûã
á¿ðòãýýä
áàéíà.
áèä
Орчин
ХХК олон
улсын
ISO Ò¿¿í÷ëýí
9001:2008
çºâëºõèéí
¿íäñýí
óð
÷àäâàð
ýçýìø¿¿ëýõ
чанарын
удирдлагын
тогтолцоо,
áîëîí ýêñïîðòûã äýìæèõ ÷èãëýëýýð
ISO
14001:2004-байгаль
орчны
äàðàà÷èéí ¿åèéí çºâëºõ¿¿äèéã áýëòãýæ
удирдлагын
тогтолцоо
болон
OHSAS
áàéíà.
18000-хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл
Àëèâàà
áèçíåñ ºñ÷,тогтолцооны
ºðãºæèõýä ñàíõ¿¿æèëò
ахуйн
удирдлагын
стандартыг
ÿìàð ÷óõàë à÷
õîëáîãäîëòîé
âý ãýäãèéãолон
амжилттай
нэвтрүүлж,
салбартаа
áàíêíû áàéãóóëëàãûí õóâüä áèä ñàéí ìýäíý.
улсын гэрчилгээжүүлэлтэд хамрагдсан
Òèéìýýñ áàíêíû àæèëòíóóä áîëîí áóñàä ò¿íø
хамгийн
компаниíÿãòболсоноор
ñàíõ¿¿ãèéíанхны
áàéãóóëëàãóóäòàé
õàìòðàí
Засгийн
тендерт
илүү
амжилттай
àæèëëàæ,Газрын
¿éë÷ë¿¿ëýã÷
áèçíåñ
ýðõëýã÷äýä
оролцох
болжээ.
Үүнээс нэг
áèçíåñýýболомжтой
ºðãºæ¿¿ëýõýä
íü øààðäëàãàòàé
жилийн
компанийн
ажилчдын
тоо
õºðºíãºдараа
îðóóëàëò,
ñàíõ¿¿æèëòèéã
îëæ àâàõàä
íü äýìæëýã
¿ç¿¿ëäýã.337%-иар нэмэгдсэн
78%
болон борлуулалт
Ìàíàé äîòîîäûí çºâëºõ¿¿äèéí ñ¿ëæýý íü
ìýäýýëýë, õàðèëöààíû òåõíîëîãè, ìàðêåòèíã, байна.
Мөн
компанийн
өсөлтийг
дэмжих
Áèä èë¿¿
òààòàé
áèçíåñèéí
îð÷èí áèé
ñòðàòåãè òºëºâëºëò çýðýã òºðºë á¿ðèéí
Менежментийн
Мэдээллийн
Системийг
áîëãîõûí òºëºº àæèëëàæ áàéíà. Òóõàéëáàë,
áèçíåñèéí çºâëºõ ¿éë÷èëãýýã ¿ç¿¿ëæ áàéíà.
боловсруулахад
бид дэмжлэг
үзүүлсэн.
òºðèéí öàõèì õóäàëäàí
àâàëòûã
øèíý÷ëýõ
Ò¿¿í÷ëýí æèæèã, äóíä áèçíåñ ýðõëýã÷äýä
÷èãëýëýýð àæèëëàæ
áàéãàà
áºãººä
ýíý àæëûí
Компанийн
чанарын
удирдлага,
санхүүгийн
öààøäàà áèçíåñýý óëàì ºðãºæ¿¿ëæ,
¿ð ä¿íä îëîí ÆÄ¯ ýðõëýã÷èä õàíãàí
ñàéæðóóëàõàä ßïîí, Èòàëè, Èõ Áðèòàíè çýðýã менежмент болон тайлагналтыг сайжруулах
íèéë¿¿ëýã÷ áîëîõ áîëîìæ á¿ðäýõ þì.
îëîí îðíû òîäîðõîé ñàëáàðûí, ìýðãýøñýí зөвлөх үйлчилгээнүүдэд хамрагдсан Эко
Ò¿¿í÷ëýí
ìýðãýæèëòí¿¿äèéí
óð
Орчин
ХХКçýýëèéí
үйл ажиллагаагаа
өргөжүүлэхэд
çºâëºõ ìýðãýæèëòí¿¿ä ººðñäèéí îíöãîé
÷àäâàðûã
äýýøë¿¿ëýõ
÷èãëýëýýð
Áàíê,
ЕСБХБ-наас
800,000
ам.долларын
ìýäëýã, òóðøëàãà áîëîí îëîí óëñûí òýðã¿¿í
Ñàíõ¿¿ãèéí Àêàäåìèòàé õàìòðàí àæèëëàæ
òóðøëàãûã
õóâààëöàæ
зээлийг авч чаджээ.
“Эко Орчин”
ХХК ньáàéíà.
ОУ-ын ISO гэрчилгээг хөнгөлөлттэй
áàéíà.
авсан Монголын хамгийн анхны хог,
хаягдлын менежментийн компани юм.
www.ebrd.com/know/mongolia

Борлуулалт

