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БИДНИЙ ТУХАЙ

ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ

Группийн тухай

ЭДИЙН ЗАСАГ

НИЙГЭМ

БАЙГАЛЬ ОРЧИН

ЗАСАГЛАЛ

1993 онд үүсгэн байгуулагдсан М-Си-Эс компани
эрчим хүч, дэд бүтэц, инженеринг, мэдээлэл,
харилцаа холбоо, барилга, үл хөдлөх хөрөнгө, уул
уурхай, өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүнийн
салбар, нийгмийн сайн сайхан, хүний хөгжлийг
дэмждэг эрүүл мэнд, боловсрол зэрэг чухал салбарт
ажилласан он жилүүддээ тогтсон байгууллагын
соёлтой, төлөвшсөн боловсон хүчинтэй, түүчээлэх
өрсөлдөх чадвартай Групп болон тэлжээ.

ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ТАЙЛАН 2021

Бизнесийн цар хүрээ тэлж, компаниуд маань өсч
томрохын хэрээр нийгэм, улс орныхоо өмнө хүлээх
бидний үүрэг, хариуцлага улам бүр өндөрсөж, дэлхийн
стандарт, дэвшилтэт техник, технологийг эх орондоо
нэвтрүүлж, олон улсын компани болон хөрөнгө
оруулагчидтай хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлж, байгаль
орчин, нийгэм, засаглалын тогтолцоог нэвтрүүлэн, урт
хугацаанд тогтвортой хөгжлийн зорилгуудыг үйл
ажиллагаандаа тусгахаар ажиллаж байна.

3

БИДНИЙ ТУХАЙ

ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ
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ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ТАЙЛАН 2021

Өмнөх үг
М-Си-Эс Групп нь өнгөрсөн 30 орчим жилийн
хугацаанд олон улсын жишигт нийцсэн компанийн
засаглал, нийгмийн хариуцлагын хэм хэмжээг
баримтлахыг зорьж, нийгэмдээ болон байгаль
орчиндоо ээлтэй байхыг эрхэмлэн, хөдөлмөрийн
аюулгүй байдлыг эн тэргүүнд ханган ажиллахыг үнэт
зүйл, баримтлах зарчимдаа тусган мөрдсөөр ирсэн.

Иймд тогтвортой хөгжилд нийцсэн бизнесийн үйл
ажиллагаа, бүтээгдэхүүний тогтвортой үйлдвэрлэл,
ажилчид болон харилцагч, ханган нийлүүлэгчид болон
нийгмийн бүлгүүдэд чиглэсэн бодлого, сайн дурын үйл
ажиллагаа, хамтын ажиллагаа болон нийгмийн
хариуцлага зэрэг ажлуудыг энэхүү тайланд тусгахыг
зорилоо.

Бид 2020 онд олон улсад тэргүүлэгч хөрөнгө
оруулалтын сан болох Cerberus Capital Management
компанитай түншилж, зарим бизнесээ нэгтгэн олон
улсад болон дотооддоо нээлттэй хувьцаат компани
болгох эхлэлээ тавьсан нь бизнесийн өсөлтөө
нийгмийн хариуцлага, тогтвортой хөгжлийн чиг
баримжаатай улам бүр нийцүүлэн ажиллахад нэгэн
чухал алхам болж байна.

Тухайлбал, М-Си-Эс Группийн зарим компани 2021 онд
хүлэмжийн хийн тооллогыг анх удаа хийж, “Монгол
Улсын хүлэмжийн хийн ялгарлыг 2030 онд 22.7 хувиар
бууруулах” зорилтод тодорхой хувь нэмэр оруулахаар
зорин ажиллаж байна.

Тодруулбал, М-Си-Эс Группийн харилцаа холбоо
болон өргөн хэрэглээний барааны салбарт үйл
ажиллагаа эрхэлдэг таван компани Байгаль орчин,
нийгэм, засаглал (БОНЗ)-ын тогтолцоог үйл
ажиллагаандаа нэвтрүүлэх урт хугацааны зорилтоо
тодорхойлон, 2030 оноос эхлэн хүлэмжийн хийн
ялгаруулалт шингээлтийг тэнцвэржүүлэх алхмаа
эхлүүлэх суурь тогтолцоог бий болгохоор ажиллаж
байна.
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ЗАСАГЛАЛ

М-Си-Эс групп ба тогтвортой хөгжил

“

М-Си-Эс Группийн баримтлах зарчим: Бид байгаль орчин болон нийгэмдээ ээлтэй
үйл ажиллагаа явуулахыг эрхэмлэж, тогтвортой хөгжлийн зорилго, зарчмыг баримтална.

Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудтай уялдах нь

”

Бизнесийн өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа дараах зургаан чиглэлд
тогтвортой хөгжлийн 17 зорилгыг өөрийн бизнесийн онцлогт уялдуулан
нийцүүлэхээр ажиллаж байна.

Тогтвортой хөгжилд нийцсэн үйл ажиллагаа
Бүтээгдэхүүний тогтвортой үйлдвэрлэл
Ажилчид руу чиглэсэн бодлого
Тогтвортой нийлүүлэлтийн гинжин хэлхээ
ба хэрэглэгчид
Хамтын ажиллагаа ба сайн дурын үйл ажиллагаа
Иргэдийн оролцоог, нийгмийн бүлгүүдийг дэмжих
ба нийгмийн хариуцлага
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Эдийн засаг

“

Бид тогтвортой хөгжил болон нийгмийн хариуцлагын хүрээнд нийгэм, эдийн засагт
хөрөнгө оруулалт хийж хувь нэмрээ оруулахыг эрмэлздэг

Сүүлийн таван жилд төлсөн татвар, шимтгэлийн нийлбэр дүн:

2021 онд төлсөн татвар
шимтгэл

462

Тэрбум

Ажлын байрны тоо

2 их наяд

”

Хөрөнгө оруулалт

Нийт худалдан
авалт

382

1.5

Тэрбум

9,329
Шууд

Их наяд

28,697
Шууд бус

Дотоод худалдан
авалт

1.0

Их наяд

Ковид-19 цар тахлын үеэр
ажлын байрыг хадгалах бодлого
баримтлан ажилласан

8

БИДНИЙ ТУХАЙ

ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ

ЭДИЙН ЗАСАГ

НИЙГЭМ

БАЙГАЛЬ ОРЧИН

Худалдан авалт
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ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ТАЙЛАН 2021

Тендерийн нэгдсэн үнэлгээгээр оролцогчдын санал тэнцсэн тохиолдолд
дараах нөхцөлүүдийг харгалзан давуу эрх олгодог:

“

Бид аливаа хөрөнгө оруулалт, бүтээн
байгуулалтад дотоодын аж ахуйн нэгж, үйлдвэрлэл
эрхлэгчдээ дэмжин бараа бүтээгдэхүүн, ажил
үйлчилгээг нь худалдан авахыг эрмэлздэг.

”

М-Си-Эс Групп нь худалдан авалтын урилгыг www.mcs.mn албан ёсны
сувгаар нээлттэй зарлаж, хамтран ажиллах хүсэлтэй шинэ нийлүүлэгчдийг
байнга татан оролцуулдаг. (Худалдан авалтын журам)
Бид худалдан авалтын үйл ажиллагаандаа хүний эрхийг дээдэлж, байгаль
орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах, тэгш өрсөлдөх боломжийг
ханган, хоёр талын харилцан ойлголцол, итгэлцлийг бий болгон үр ашигтай
хамтран ажиллахыг эрхэмлэх зарчмаар тогтвортой худалдан авалтын
тогтолцоог бий болгох алхмуудыг хийж эхлээд байна.

Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараа нийлүүлэх
тендер ирүүлсэн этгээд;
Компанийн үйл ажиллагаа явуулдаг орон нутагт харьяалалтай,
үйл ажиллагаа эрхэлдэг этгээд;
Бизнес эрхлэгч нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, эсхүл нийт
ажилтны гуравны нэгээс дээш хувь нь хөгжлийн бэрхшээлтэй
иргэд ажиллуулдаг бол;
Бизнес эрхлэгч, эсхүл тухайн аж ахуйн нэгжийн нийт ажилтны
гуравны хоёроос доошгүй хувь нь эмэгтэй;

Худалдан авалтын үйл ажиллагаанд баримтлах БОНЗ-ын зарчим
Монгол Улсад хэрэгжиж буй холбогдох хууль тогтоомж болон
зохих эрх зүйн хэм хэмжээг чанд мөрдөх;
Хүний эрхийг дээдэлж, байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг
бууруулах;
Нийлүүлэгчдийг тэгш өрсөлдөх боломжоор хангах;

Тухайн аж ахуйн нэгж байгууллагын нийцэл болон байгаль
орчин, засаглалын амжилттай бодлого хэрэгжүүлдэг нь нийтэд
ил тод болсон.
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М-Си-Эс Группийн үнэт зүйл:
Бид нийгэмдээ болон байгаль орчиндоо ээлтэй
байхыг эрхэмлэнэ

”

Үүнээс агаарын бохирдлыг
Нийгмийн хариуцлага,
бууруулахад хувь нэмрээ оруулж
тогтвортой хөгжил болон цар тахалтай
эрчим хүчний нүүрсийг үнэ
тэмцэх үйлсэд нийт
төлбөргүй нийлүүлсэн.

31

Тэрбум төгрөг
зарцуулсан

17

ЗАСАГЛАЛ

ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ТАЙЛАН 2021

Нийт үзүүлэлт
Нийт ажилтны тоо
(шууд ажлын байр)
Гэрээт ажилтны тоо
(түр ажлын байр)

Шууд бусаар бий болгож буй
ажлын байрны тоо

2021

9,329
1,273
28,697

Тэрбум төгрөг

Бид 2021 онд 34 төрийн бус байгууллагатай хамтран ажиллаж, нийгмийн төлөөх
85 төсөл хөтөлбөр, арга хэмжээг хэрэгжүүллээ.

Бид ажилтан бүрт хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн,
хөдөлмөрийн оновчтой, үр ашигтай, олон талт харилцааг бий болгон, бүтээмжийг
дээшлүүлэх зохицуулалтыг бий болгохоор зорьж байна.
Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудад хүрэх нэгэн чухал алхам нь хүмүүний капиталын
ойлголтыг компанийн соёл, үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх явдал бөгөөд бид шударга,
эрх тэгш, хүйсийн тэнцвэртэй байдлыг хангасан нээлттэй бодлого баримтлан
дарамтаас ангид зохистой ажлын байрыг бий болгохыг зорин ажиллаж байна.
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Жендерийн эрх тэгш байдал

ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ТАЙЛАН 2021

ЗАСАГЛАЛ

М-Си-Эс Группийн ёс зүйн дүрэм

“

“Жендерийн тэгш эрх, олон талт байдал, оролцоо” сургалтад
20 компанийн гүйцэтгэх удирдлага;

Бид компанийн үйл ажиллагаанд
жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах нөхцөлийг
бүрдүүлэхийг зорьдог.

Нийт үзүүлэлт

”

Нийт эмэгтэй ажилтны тоо
(шууд ажлын байр)
Нийт менежерийн тоо
Нийт эмэгтэй
менежерийн тоо
Нийт удирдах түвшний
менежерийн тоо
Нийт удирдах түвшний эмэгтэй
менежерийн тоо
Хөгжлийн бэрхшээлтэй
ажилтны тоо

“Эмэгтэйчүүдийн манлайлал” семинарт 15 охин компанийн,
17 эмэгтэй удирдах ажилтан хамрагдав

2021

3,456
635
289
175
76
332

Энержи Ресурс компани 2021 онд “хүнд машин механизмын
оператор бэлтгэх” сургалтад 271 эмэгтэйг хамруулан, ажлын
байраар хангалаа.
Ажилтанд үзүүлэх дэмжлэг
Бид ажилчдын нийгмийн асуудал, эрүүл мэндэд дэмжлэг
үзүүлэх, хувийн хөгжилд тогтмол анхаарал хандуулж, хамтдаа
хөгжих боломж бүрдүүлэхээр зорьдог.
Хөнгөлөлт хангамжийн журмаар дамжуулан

9.3 тэрбум
төгрөг

эрүүл мэнд, орон сууц, сургалт хөгжил, буцалтгүй тусламжууд болон
бусад байдлаар ажилтнуудад дэмжлэг үзүүлэхэд зарцуулжээ.
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НИЙГЭМ

БАЙГАЛЬ ОРЧИН

ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ТАЙЛАН 2021

ЗАСАГЛАЛ

Бид хэрхэн ажиллах, харилцах зан үйлийг чиглүүлдэг биет бус хөрөнгө
болох байгууллагын соёлыг эрхэмлэн үздэг. Энэ бодлогын хүрээнд
ажилтнуудаа сургаж, хөгжүүлэх дотоод болон гадаад сургалтыг үе
шаттай тогтмол зохион байгуулж ирсэн.
2005 оноос сургалтаа эхлүүлсэн М-Си-Эс Академи үндсэн дөрвөн
ажилтан, группийн хэмжээнд сургалт боловсруулан хүргэдэг 70 гаруй
дотоодын сургагч багш, 100 гаруй сэдвээр ерөнхий болон мэргэжлийн
ур чадвар, группийн ажилчдын суурь чадамжийг хөгжүүлэх сургалт,
хөтөлбөрийг тогтмол зохион байгуулдаг.

ГАД
АА
ДО
РЧ
ИН

Сургалт, чадавх бэхжүүлэх
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зоригжуулах

Өөриймсөг,
эзний сэтгэлтэй
байх

Шинэ санал,
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Асуудал
шийдвэрлэх,
шийдэл олох

Чадавхжуулах
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зохион байгуулах

ЧИ
Н

Гүйцэтгэх
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Цар тахлын цаг үед тохируулан онлайн сургалтын орчин, нөхцөлийг
бүрдүүлэхийн зэрэгцээ олон улсын сургалтуудад онлайнаар
хамрагдах ажиллагсдын идэвх, санаачилгыг урамшуулан, дэмжих
хөтөлбөрийг эхлүүлсэн. Тайлант онд М-Си-Эс Академи нь нийт
250 сургалт хийснээс 199 нь онлайнаар явагдсан байна.
Нийт сургалт

Сургалтад

1,700

13,000

сургалт

ажилтан

ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ТАЙЛАН 2021

ЗАСАГЛАЛ

М-Си-Эс Академийн сургалт
Компани доторх сургалт
Дотоодод хамрагдсан сургалтын тоо
Байгаль орчны талаарх сургалт
Нийгмийн асуудалтай холбоотой сургалт
Засаглалын чиглэлээр сургалт
Ажилтны хувийн хөгжилд чиглэсэн сургалтын тоо
Сургалтад хамрагдсан ажилтны тоо
Сургалтад хамрагдсан эмэгтэй ажилтны тоо

Сургалтын нийт зардал

261 сая Т

М-Си-Эс Академи

182 сая Т

Компани доторх

4,7 сая Т

Дотоодын

74 сая Т

М-Си-Эс Академи
Компани дотроо
Дотоодын
Сургагч багшийн тоо
Эмэгтэй сургагч багшийн тоо

250
273
1,211
14
9
19
78
13,047
2,474
4,779
4,403
3,865
72
42
14
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Сайн дурын үйл ажиллагааг дэмжих хөтөлбөр

Иргэдийн оролцоо, нийгмийн бүлгүүдийг дэмжих

Бид ажил олгогчийн дэмжлэгтэйгээр сайн дурын үйл
ажиллагааг дэмжих хөтөлбөрийг (ESV) 2019 оноос
эхлэн хэрэгжүүлж байна. ESV хөтөлбөрийн хүрээнд
сайн дурын үйл ажиллагаанд оролцож буй
ажилтнуудад нэг өдрийн буюу найман цагийн
цалинтай чөлөөг олгодог.

Тайлант онд хэрэгжүүлсэн төсөл, хөтөлбөрөөс 29 нь
нийгэмд тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэхэд
чиглэсэн байсан бөгөөд үүнд алслагдсан бүс нутгийн
1,200 хүн, нийгмийн эмзэг бүлгийн 330 хүнийг
хамруулсан байна.

Тайлант онд М-Си-Эс Группийн нэг ажилтан
дунджаар 2.5 цагийг нийгэм, боловсрол, байгаль
орчин болон хандив тусламж, дэмжлэгийн чиглэлийн
сайн дурын ажилд зарцуулсан байна.

ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ТАЙЛАН 2021

М-Си-Эс Группийн харилцаа холбоо болон өргөн
хэрэглээний барааны салбарт үйл ажиллагаа
эрхэлдэг таван компани БОНЗ-ын тайланг улирал бүр
тогтмол гаргаж эхэлсэн бөгөөд тэдгээр компани нь
тайлант онд дотоодын 2,332 бизнес эрхлэгчтэй
хамтран ажилласнаас 232 нь эмэгтэй, 219 нь орон
нутагт үйл ажиллагаа явуулдаг компани, хувь хүмүүс
байна.
Бид иргэний нийгмийг бэхжүүлэх зорилгоор
нийгмийн хариуцлагын төсөл хөтөлбөртөө сайн
засаглалыг хэрэгжүүлж буй төрийн бус болон
иргэний нийгмийн байгууллагуудтай нягт хамтран
ажилласаар ирсэн.
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Иргэдийн оролцоо, нийгмийн бүлгүүдийг дэмжих

Юнител Групп тайлант онд Монгол Улс дахь НҮБ-ын
Хүн амын сантай хамтран өсвөр насныханд
технологийн инноваци ашиглан бэлгийн болон нөхөн
үржихүйн эрүүл мэндийн боловсрол олгох чиглэлд
хамтран ажиллахаар боллоо.
Хамтын ажиллагааны хүрээнд Хүн амын сангаас
санаачлан хөгжүүлж буй хиймэл оюун ухаанд
суурилсан “Мандухай” онлайн чатбот үйлчилгээг
хүргэж, гурван жилийн хугацаанд 300 гаруй сая
төгрөгийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээр тус төслийг
дэмжин ажиллах юм.

Анунгоо компаниас ЕБС-ийн сурагчдад сарын
тэмдгийн талаар зөв мэдээлэл олгох, эрүүл ахуйн
боловсрол олгох, алслагдмал дүүргийн сарын тэмдэг
ирэх насны 600 эмэгтэй сурагчид танилцуулга хийж,
ариун цэврийн хэрэглэлээр хангах ажлыг зохион
байгуулав.
М-Си-Эс Эстэйтс компани Ээлтэй ертөнц ТББ-тай
2018 оноос хамтран, тархины саажилттай хүүхдүүдийг
асрах, тэдний асран хамгаалагчдыг ажлын байраар
хангах төслийг тогтвортой дэмжиж ирсэн.

Тотал Дистрибюшин компани нь жил бүр “Миний
мөрөөдөл” эссэ бичлэгийн уралдаанаар дамжуулан
сонсголын бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн өөрийгөө
илэрхийлэх боломжийг нэмэгдүүлэх, дэмжих, нийгэм
дэх оролцоог идэвхижүүлэх зорилгоор ажиллаж
байна. Тайлант онд 70 гаруй хүүхэд уг арга хэмжээнд
оролцжээ.
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Эрүүл мэнд
Ковид-19 цар тахлын нөлөө өнгөрсөн онд ч хувийн
хэвшил төдийгүй улс оронд тулгамдсан асуудал
хэвээр байлаа. М-Си-Эс Группийн компаниуд
тайлант онд ковид-19 цар тахалтай тэмцэх хүрээнд
хандив тусламж болон ажилчдадаа чиглэсэн арга
хэмжээнд зориулж 5.4 тэрбум төгрөгийг албан
байгууллага, албан хаагчид, хувь хүмүүст хүргэсэн
байна.
Тухайлбал, Юнител компани ОБЕГ, УОК, Аймгуудын
ЗДТГазарт интернэтийн хурдыг нэмэгдүүлэх, шуурхай
албаныхан хооронд төлбөргүй ярих эрхийг нээх,
яаралтай түргэн тусламжийн тоноглогдсон
автомашин болон бусад бараа бүтээгдэхүүн, тусламж
үйлчилгээгээр ханган ажилласаар байна.
Мөн Интермед эмнэлэг УОК-той хамтарч яаралтай
тусламжийн бүрэн тоноглогдсон автомашин шуурхай
арга хэмжээний багт ажилласнаас гадна ковид-19
вирусийн эсрэг дархлаа тогтоц шалгах шинжилгээ
хийж, Спутник-V вакцин тарих үйл ажиллагаа,
ковидын үед гэрийн тусгаарлалтад байгаа иргэдэд
өгөх онлайн эмчийн зөвлөгөө-Телемедицин
үйлчилгээ зэргийг нэвтрүүлэн шуурхай ажиллалаа.
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Орон нутгийн хөгжил

ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ТАЙЛАН 2021

Боловсрол, соёл
Юнител Групп, Үндэсний музей болон "Гэрэгэ
Дижитал Систем" ХХК-тай хамтран "Зэв Дижитал
Музей" төсөлд 13-р зууны түүх соёлын ховор
олдворуудыг 3D хэлбэрт шилжүүлэн олон нийтэд
цахимаар танилцуулсан ба 6,500 хүн энэхүү музейтэй
танилцсан.

Орон нутгийн жижиг дунд бизнесийг
дэмжих хөтөлбөр
Энержи Ресурс компани 2012 оноос уурхайн
нөлөөллийн бүсэд оршин суух малчид, иргэдийн
жижиг, дунд бизнесийг дэмжиж, хамтран хөгжүүлэх
зорилгоор 10 хүртэлх сая төгрөгийн зээлийг хүүгүй
олгож, санхүүжилт ба эрсдлийг зуун хувь хариуцан
ажилладаг. Тайлант онд нийт 15 иргэн идэвхтэй
зээлдэгчээр хамрагдаад байна.

“Гэрэгэ Дижитал Систем" ХХК-тай хамтран
Улаанбаатар хотын захын дүүргүүдийн найман
сургуулийн 1,027 сурагчдад "Зэв Дижитал Музей"-г
AR/VR ашиглан үзүүлсэн.

Өвс тэжээлийн дэмжлэг

Бэлчээрийн усан хангамж

Энержи Ресурс компани малчдад өвөл, хаврын
улирлыг хохирол багатай даван туулахад нь
дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор өвс, тэжээлийн
тусламж үзүүлсээр ирсэн. 2021 онд Цогтцэций
болон Ханхонгор сумын нийт 400 гаруй малчин
өрхөд 5,000 боодол өвс, 45 тн тэжээлийн
дэмжлэг үзүүлэв.

Орон нутгийн малчдын хэрэгцээнд үндэслэн
бэлчээрийн усан хангамжийн хүрэлцээг
нэмэгдүүлэх зорилгоор 2012 оноос хойш мал
усалгааны зориулалтаар усны гаргалгаа цорго
байгуулж ирсэн. Тайлант онд Цагаан-Овоо багийн
малчид болон отрын малчдад мал усалгааны
зориулалттай худгийн хоёр гаргалгааг нээж,
10 өрхийн 8,000 гаруй малын усалгааны
хэрэгцээг хангаж байна
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Боловсрол, соёл

Спорт

Интермед эмнэлэг 10 оюутанд бүтэн жилийн
сургалтын тэтгэлэг олгож, цаашлаад тус эмнэлэгт
ажиллах нөхцөл боломжоор хангав.

Энержи Ресурс компани 3х3 сагсны үндэсний
шигшээ багуудын албан ёсны түншээр гурав дахь
жилдээ ажиллан Монголдоо анх удаа “Энержи 3х3”
мэргэжлийн клубийг байгуулж, шигшээ багуудын
байнгын бэлтгэл сургуулилт, бүс нутаг, тив дэлхий,
олимпийн тэмцээнд оролцох бүх боломжийг
бүрдүүлэв. Монгол Улсаас анх удаа 3х3 сагсны
үндэсний шигшээ эмэгтэй баг Олимпод оролцсон нь
онцлох үйл явдлын нэг байв.

ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ТАЙЛАН 2021

М-Си-Эс Кока-Кола тайлант онд Олимпын хорооны
музейн тохижилтыг ивээн тэтгэн ажиллав. Мөн тус
компани нь 2024 оныг дуустал “Токио 2020”, “Бээжин
2022”, “Парис 2024” олимпийн наадмуудад МҮОХ-ны
“Албан ёсны түнш” байгууллагаар хамтран
ажиллахаар болов.

Энержи Ресурс болон М-Си-Эс Интернэйшнл
компани хамтран Дэлхийн усны өдрийг тохиолдуулж
Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын 3,000 гаруй
сурагчид мэдээлэл түгээж, 130 сурагчид “Усны
хэрэглээ” сэдвээр сургалт хийв. Мөн ЕБС-ийн 5-11
дүгээр ангийн 650 сурагчийг “Сураад” математикийн
онлайн программд хамрууллаа.
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Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал
М-Си-Эс Групп нь бүх ажилтан, туслан гүйцэтгэгчийн эрүүл, аюулгүй ажиллагааг ханган ажиллахыг зорьдог бөгөөд аюулгүй ажиллагааны дүрэм журмыг боловсруулах,
үйл ажиллагааг системчлэх, аюулгүй ажиллагааны соёлыг бэхжүүлэх, олон улсын туршлагыг нэвтрүүлэх зэрэг сайжруулалтыг тасралтгүй хийсээр байна.
Группийн компаниуд Монгол Улсын хэмжээнд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, байгаль орчны хүрээнд
дагаж, мөрдөгддөг хууль, дүрэм, журам, стандартууд болон ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 зэрэг олон улсын
стандартыг үйл ажиллагаандаа даган мөрддөг.

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

Группийн хэмжээнд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй хариуцсан
50 ажилтан ажиллаж байна.
2021 онд группийн хэмжээнд
хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
сургалтад давхардсан тоогоор нийт

Группийн хэмжээнд ХАБЭА, БО-ы сургалтад нийт

Группийн хэмжээнд ХАБЭА, БО-ы хүрээнд нийт

47,727

167САЯ

7.1 ТЭРБУМ

ажилтан хамрагдсан
(Энержи Ресурс тоо ороогүй)

төгрөг зарцуулсан байна

төгрөг зарцуулсан байна
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Байгаль орчин
Бид тогтвортой хөгжлийн зарчмыг баримтлан байгаль орчин, нийгэм, засаглалын тогтолцоог
нэвтрүүллээ. Ингэснээр бид эрчим хүч болон усны хэрэглээ, хог хаягдал ба байгаль орчны сөрөг
нөлөөлөл зэрэгт анхаарч, цаашид бууруулах арга хэмжээг авч эхлэх суурийг тавиад байна.

Онцлох төслүүд

М-Си-Эс Кока-Кола компани М-Си-Эс Интернэйшнл компанитай
хамтран хийн түлшээр ажилладаг уурын зуухыг ашиглалтад
орууллаа. Ингэснээр агаарын бохирдол үүсгэхгүй, байгальд ээлтэй
инженерингийн шинэлэг шийдэл бүхий төслийг хэрэгжүүлсэн
Монгол Улсын анхны хүнсний үйлдвэр болов. Түүхий нүүрс
хэрэглэхгүй болсноор М-Си-Эс Кока-Кола компани нь байгальд
ээлтэй байх цогц хөтөлбөрийг шат дараалан хэрэгжүүлэх
зорилтдоо хүрч байна.
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Онцлох төслүүд
Энержи Ресурс компани Улаанбаатар хотын
орчны бохирдлыг бууруулах зорилгоор
“Тавантолгой түлш” төрийн өмчит компанид 2018
оноос хойш 39,7 тэрбум төгрөгийн өртөг бүхий
1.6 сая гаруй тонн баяжуулсан эрчим хүчний
нүүрсийг үнэ төлбөргүй нийлүүлээд байна
Энержи Ресурс компани говийн ногоон
байгууламжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 2009
оноос хойш нийт 130 мянга гаруй мод тарьж
ургуулснаас 2021 онд 8 мянга орчим тарьцыг
үржүүлэн бойжуулж 5,5 мянга гаруй мод сөөгний
суулгац тарьсан бөгөөд нийт модны амьдралтын
хувь 85 хувиас дээш байна. Цогтцэций суманд
байгуулсан “Ойн зурвас” жил ирэх тусам тэлж,
өнөөдөр 15 мянга гаруй мод, сөөгтэй, 23 га талбай
бүхий томоохон төгөл болоод байна.
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Хүлэмжийн хий
Тайлант онд М-Си-Эс Кока-Кола, Анунгоо, Энержи Ресурс, Юнител,
Тотал Дистрибюшин болон Вэлл бий компани хүлэмжийн хийн ялгарлаа тооцож,
бууруулах арга хэмжээг авч байна.

Тайлант онд нийт

297 мян.тн

CO2-экв

(түвшин 1 ба 2-ын хүрээнд) ялгаруулсан.

Өргөн хэрэглээний барааны үйлдвэрлэл, худалдаа болон харилцаа холбооны
чиглэлээр ажиллаж буй таван компани нийт 37 мян.тн СО 2 -экв-ийг ялгаруулсан.
Энержи Ресурс компанийн үйл ажиллагааны хүрээнд 260 мян.тн
СО2 -экв ялгарсан байна. Тус компани цахилгаан станцын гэрэлтүүлэгт
эрчим хүчний хэмнэлттэй технологи нэвтрүүлснээр тайлант онд 21.1 МВт
эрчим хүч хэмнэж, нүүрсхүчлийн хийн ялгарлыг 16.7 орчим тонноор
бууруулсан байна.
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5МВт-ын нарны цахилгаан станц, батарей
хуримтлуурын системийн төслийн хүрээнд
540Вт хүчин чадалтай

10,192 ширхэг
нарны дэлгэц суурилуулсан.

127 МВц

Эрчим хүчний хэмнэлт

Юнител Групп – хөргөлтийн систем
тоног төхөөрөмжийг сайжруулсан
Энержи Ресурс – станцад эрчим
хүчний хэмнэлттэй гэрэлтүүлэг
нэвтрүүлсэн
Интермед эмнэлэг – Дулаан
алдалтыг бууруулсан
М-Си-Эс Кока-Кола, Интермед
эмнэлэг, Юнисервис Солюшн - эрчим
хүчний хэмнэлттэй гэрэлтүүлэг
нэвтрүүлсэн

25

БИДНИЙ ТУХАЙ

ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ

ЭДИЙН ЗАСАГ

НИЙГЭМ

БАЙГАЛЬ ОРЧИН

ЗАСАГЛАЛ

ТОГТВОРТОЙ
SUSTAINABILITY
ХӨГЖЛИЙН ТАЙЛАН
REPORT 2021

Түлшний хэмнэлт
Нэгж бүтээгдэхүүн тээвэрлэхэд зарцуулагдаж буй
шатахууны хэмжээг бууруулах зорилгоор түгээлтийн
автомашины маршрутыг зөв зохион байгуулж, GPS
систем байрлуулан хяналт тавьж байна.
М-Си-Эс Группийн өргөн хэрэглээний бараа
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч, борлуулагч компаниуд
2010 оноос эхлэн тээвэр түгээлтийн үйл
ажиллагаандаа албан ёсны борлуулагчаар
дамжуулан шинэ автомашин худалдан авч тасралтгүй
парк шинэчлэлт хийж ирсэн билээ. Түүнчлэн түлшний
чанарт анхаарч түгээлтийн автомашинуудыг Euro-5
дизель хөдөлгүүрт шилжүүлэх ажлууд эхэлж байна.
Сэрээт өргөгч машинуудыг цахилгаан хөдөлгүүрт
машинуудаар шинэчлэх хөтөлбөр Тотал
Дистрибюшин компани эхлүүлсэн бол энэ хөтөлбөр
М-Си-Эс Кока-Кола компанид бүрэн хэрэгжиж
дууссан.
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Усны менежмент

Тайлант онд группийн хэмжээнд нийт

405,235 м3
усыг цэвэршүүлж, дахин ашиглажээ

М-Си-Эс Кока-Кола компани нэг литр
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд зарцуулах
усны хэмжээг сүүлийн арван жилд

1.97 литр

ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ТАЙЛАН 2021

ЗАСАГЛАЛ

Нүүрс баяжуулах үйлдвэрт
нэг тн нүүрс угаахад

Энержи Ресурс компани нь говийн
хатуулагтай, эрдэсжилт ихтэй усыг

142 л/ром тн

97%
хүртэл

137л/ром тн

Цогтцэций сумын иргэдийг
ундны усаар хангадаг.

усыг

болгон бууруулсан

цэвэршүүлж

М-Си-Эс Кока-Кола компани

210,235 м3

усыг дахин ашиглаж

46 хувиар

5,400 м3

бууруулаад байна

усалгаанд зарцуулж байна

үйлдвэрийн ногоон байгууламжийн
усалгаанд, тоосжилтыг бууруулах
зорилгоор 500м3-ыг зарцуулж байна.

45,000 м3

цэвэршүүлэх технологийг
нэвтрүүлсэн.

Ухаа худаг цахилгаан станцын хаягдал усыг
дахин ашиглаж, хоногт
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Хог хаягдал болон аюултай хог хаягдлын менежмент
Группийн хэмжээнд хог хаягдлыг ангилан ялгах,
зориулалтын дагуу хадгалах, устгах тодорхой арга
хэмжээг шат дараатай авч хэрэгжүүлж байна. Өмнөх
онтой харьцуулахад хог хаягдлын хэмжээг 464.5
тонноор багасгаж, 379.2 тонныг зориулалтын дагуу
устгаж, булшилж, шатааж, 301 тонн хог хаягдлыг дахин
боловсруулах шатанд дамжуулсан байна.

ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ТАЙЛАН 2021

Аюултай хог хаягдал
Ажлын байранд хог хаягдал ангилан ялгах
зориулалтын савыг байрлуулж, ажилчдад хог хаягдлын
зохистой дадал хэвшүүлэхийг зорьж байна.
Зай хураагуурыг ангилан хаяж, холбогдох
байгууллагад хүргэх урсгалыг тогтмолжуулж,
хэвшүүлсэн.
М-Си-Эс Кока-Кола компани сав баглаа, боодлын
жинг бууруулах төслийн хүрээнд 2021 онд
хийжүүлсэн ус, ундааны 1250мл, 2000мл-ийн
савлагааны жинг бууруулж, 438 тонныг хэмнэсэн.
Вэлл бий компани нь харилцагчдаас
1,178 ширхэг хөнгөн цагаанаар хийгдсэн, нийт 11.9 кг
бүхий үсний будгийн сав цуглуулж, дахин
боловсруулах байгууллагад хүлээлгэн өгч хаягдлыг
дахин боловсруулж, эргэлтэнд оруулах ажлын
эхлэлийг тавьсан.

Нийт аюултай хог хаягдлаас 225.97 тн хог хаягдлыг зохих
журмын дагуу устгуулж, 1,542.61 тн тусгай зориулалтын
газар хадгалж байна.
Интермед эмнэлгийн халдвартай хог
хаягдал-38 тн, хурц үзүүртэй-1.4 тн,
эмгэг- 0.6 тн, эмийн болон эсэд хортой-2 тн,
химийн-622 л хог хаягдлыг тусгай зориулалтын
дагуу устгалд оруулжээ.

Энержи Ресурс компани тайлант онд хүнд машин,
механизмын 279 тн ашиглагдсан тос болон
364 аккумуляторыг зориулалтын хог боловсруулах
эрх бүхий аж ахуйн нэгжүүдэд хүргүүлсэн.

Тотал Дистрибюшин компани
агуулахын зуухнаас гарч буй 224.7 тн үнсийг
зохих журмын дагуу устгуулсан байна.

28

ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ТАЙЛАН 2021

БИДНИЙ ТУХАЙ

ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ

ЭДИЙН ЗАСАГ

НИЙГЭМ

БАЙГАЛЬ ОРЧИН

ЗАСАГЛАЛ

ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ТАЙЛАН 2021

М-Си-Эс Группийн баримтлах зарчим: Бид зөв зүйлийг зөв арга замаар хийж,
Монгол Улсын хууль тогтоомж, М-Си-Эс Группийн Ёс зүйн дүрмийг өдөр тутам мөрдөж ажиллана
М-Си-Эс Группийн Удирдах зөвлөл нь удирдлагын тогтолцоо, менежмент, бизнесийн үйл ажиллагаанд үүсэх эрсдэл, дотоод ёс зүйн асуудлууд, мэдээллийн технологи болон
байгаль орчин, нийгэм, засаглалын хүрээнд хяналт тавьж, цаашид дэлхийн чиг хандлага, тогтвортой хөгжлийн зорилгуудад хувь нэмрээ оруулах боломжийг бий болгохоор
ажилладаг. Үүний хүрээнд “Байгаль орчин, нийгэм, засаглалын бодлого”-ыг группийн хэмжээнд хэрэгжүүлж эхлээд байна.
Бид тайлант оноос өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, худалдаа болон харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн салбар компаниудад БОНЗ-ын тайлагналыг
эхний ээлжид нэвтрүүлж, цаашид группийн хэмжээнд компаниудын үйл ажиллагаа, бизнесийн онцлогт уялдсан урт хугацааны төлөвлөгөөг боловсруулж, тайлагналын тогтолцоог
бий болгох ажлыг шат дараатайгаар хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна.
Бүтэц, тогтолцоо
Хороо

Үүрэг

Гишүүд

Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хороо

Урт болон богино хугацааны санхүүгийн болон
хөрөнгө оруулалтын төлөвлөх

1 хараат бус гишүүн, 1 эмэгтэй гишүүн,
нийт 3 гишүүн

Аудит, эрсдэлийн удирдлагын хороо

Дотоод аудит, хяналт, нийцэл, эрсдэлийн менежмент

1 хараат бус гишүүн, 1 эмэгтэй гишүүн,
нийт 3 гишүүн

БОНЗ-ын хороо

БОНЗ-ын стратеги, төлөвлөлт, тайлагналтын
тогтолцоог хэрэгжүүлэх удирдах

1 хараат бус гишүүн, 1 эмэгтэй гишүүн,
нийт 3 гишүүн

Томилгоо, урамшууллын хороо

Цалин урамшуулал олгох, дэвшүүлэх
менежментийн төлөвлөх

1 хараат бус гишүүн, 1 эмэгтэй гишүүн,
нийт 3 гишүүн

Ёс зүйн хороо

Ёс зүйн хэм хэмжээг тодорхойлох, менежментийг удирдах

0 хараат бус гишүүн, 2 эмэгтэй гишүүн,
нийт 3 гишүүн

Мэдээлэл технологийн хороо

Мэдээлэл технологийг хөгжлийг нэвтрүүлэх

0 хараат бус гишүүн, 0 эмэгтэй гишүүн,
нийт 3 гишүүн
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Нийцлийн бодлого
Бид нийцлийн удирдлагын тогтолцоог Группийн хэмжээнд бий болгохын тулд нийцлийн менежментийн тогтолцооны олон улсын ISO 37301 стандартын хүрээнд
энд дурдсан дөрвөн багц журмыг үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөж байна.
Дөрвөн багц журам
Энэхүү багц журмын хүрээнд дараах зорилгыг дэвшүүлсэн:

Нийцлийн бодлого
Нийцлийн нэгдмэл, харилцан уялдаатай удирдлагын тогтолцоог Группийн
компаниудад нэвтрүүлэн нийцлийн соёлыг бүрдүүлэх,

Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны журам
Улс төрийн хандивын журам
Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхээс
урьдчилан сэргийлэх журам

Нийцлийн эрсдэлийг удирдаж, түүний сөрөг нөлөөллийг бууруулах,
түүнд хариу арга хэмжээ авах
Компанийн сайн засаглалыг сайжруулах, илүү үр дүнтэй хэрэгжүүлэх,
Группийн компаниудын үйл ажиллагаа, хэрэгжилтэд нийцлийн хяналт тавьж,
нийцлийг хангуулах,
Хөрөнгө оруулагч, бизнесийн түншүүд болон олон нийттэй харилцах хамтын
ажиллагааны итгэлцлийг бэхжүүлэх
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Хавсралт

Товчилсон үгийн жагсаалт

Нэгжийн тайлбар

БОНЗ

Байгаль орчин, нийгэм, засаглал

CO2-экв

Нүүрстөрөгчийн давхар ислийн эквивалент

ЕБС

Ерөнхий боловсролын сургууль

Вт

Ватт

ЗДТГ

Засаг даргын тамгын газар

га

Aрван мянган хавтгай дөрвөлжин метр

МҮОХ

Монголын үндэсний олимпийн хороо

кг

Килограмм

НҮБ

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага

л

Литр

ОБЕГ

Онцгой байдлын ерөнхий газар

л/ром тн

ТББ

Төрийн бус байгууллага

Нэгж тонн нүүрс угаахад шаардагдах
нэгж литр усны хэмжээ

УОК

Улсын онцгой комисс

м3

Метр куб

ХХК

Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани

МВт

Мегаватт

GPS

Байршил тогтоох хиймэл дагуулын систем

мл

Миллилитр

AR/VR

Өргөжүүлсэн бодит байдал /
Виртуал бодит байдал

тн

Тонн

төг

Төгрөг
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