
ҮЛ ХӨДЛӨХ 
ХӨРӨНГИЙН ЦОГЦ 

ҮЙЛЧИЛГЭЭ



Бид “Хөрөнгийн Менежмент“-ийн цогц үйлчилгээг дэлхийн 
стандартын дагуу хамгийн өндөр түвшинд хүргэдэг ба байгаль 
орчинд ээлтэй хэлбэрээр хүргэхийн төлөө зорин ажиллаж байна.

“Бизнесийг Та, Үйлчилгээг Бид“ уриан дор харилцагчийнхаа найдвартай 
ар тал нь байж аливаа асуудалд цаг, хүч зарахгүйгээр үндсэн бизнесдээ 
бүхий л анхаарлаа хандуулах нөхцлийг бүрдүүлж өгдөг.



Гүйцэтгэх захирал

Ц.Алтанцэцэг



“ДЭЛХИЙН ЖИШИГТ ХҮРСЭН 
ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГӨ 

БОЛОН КЕМПИЙН  ЦОГЦ 
ҮЙЛЧИЛГЭЭГ МОНГОЛД”

БИДНИЙ 
ТУХАЙ



“Юнисервис Солюшн” ХХК нь 1999 онд анх үүсгэн байгуулагдсан цагаас хойш 800 гаруй ажилтнуудаараа 
дамжуулан өнгөрсөн 20 жилийн хугацаанд өөрсдийн түүхийг бүтээж, туршлагатай итгэлтэй 
хариуцлагатай багийг бүрдүүлж “Хөрөнгийн менежмент”-ийн цогц үйлчилгээг үзүүлж салбартаа 
тэргүүлэгч компаниудын нэг болж чадсан байна.

Бид харилцагч нартаа бизнесийн үндсэн бус үйл ажиллагаагаа олон жилийн туршлагатай, найдвартай 
баг хамт олонд шилжүүлэн, өөрийн үндсэн бизнесдээ төвлөрөх нөхцлийг бүрдүүлж өгдөг.

Бид хүний хөдөлмөр шингэсэн үйлчилгээгээр дамжуулан харилцагч байгууллагынхаа бизнесийн урт 
хугацааны үр ашиг, нэр хүнд, бүтээмжийг нэмэгдүүлэх замаар ажилчид, үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл 
ханамжтай ажиллах орчин нөхцлийг бий болгодог.

Манай компанийн үндсэн үйл ажиллагаа нь мэргэжлийн цэвэрлэгээ, кемп, катеринг үйлчилгээ болон 
дагалдах үйлчилгээг багтаах бөгөөд эдгээр нь олон улсын хөрөнгийн менежментийн нэг хэсэг юм.



ЗАХИРЛУУДЫН ЗӨВЛӨЛ 

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

Санхүүгийн
алба

Чанар, Дотоод 
Аудитын алба

Худалдан 
авалтын 

алба

Хоол 
үйлдвэрлэлийн 

алба

Бизнес
хөгжлийн нэгж

Үйлчилгээний 
алба

ХАБЭА-н
алба

Кемпийн 
үйлчилгээний 

алба

Захиргаа хүний 
нөөц, сургалтын 

алба



ШИЛДЭГ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 
КОМПАНИ “MINING 
AWARDS-2012“ он

“ШИЛДЭГ ТАТВАР
ТӨЛӨГЧ ТОП 100”

2011 он

БИДНИЙ АМЖИЛТ

МХАҮТ-н үйлчилгээний 
салбарын Энтрепренер 

2018 он

ISO 9001:2008
ISO 9001:2015

“ШИЛДЭГ 150 ААН”
2018 он

ISSA Гишүүн

ISO45001“ШИЛДЭГ 100 ААН” 
2019 он

“ШИЛДЭГ 100 ААН” 
2015 он



1999 2005 2008 2013 2015

Нийтлэг 
үйлчилгээний 
алба үүсгэн 
байгуулагдав.

Хуулийн этгээдийн 
эрхтэй болсноор 
ЮСС ХХК болов.

“Энержи Ресурс” ХХК 
кемпийн үйлчилгээ 
үзүүлэх, “Шангри-Ла 
УБ” ХХК үйлчилгээ 
үзүүлэх гэрээ.

ОУ-ын зөвлөх 
үйлчилгээний 
“Эколов”, “Филмоп” 
ХХК-тай хамтарч 
ажиллаж эхлэв.

Интермед эмнэлэгийн 
цэвэрлэгээ үйлчилгээ 
үзүүлэх гэрээ 
байгуулав.

Олон улсын JCI 
байгууллагын 

“Алтан тамга” 
магадлан 
итгэмжлэлтэй.

Чанарын Удирдлагын 
Тогтолцоо ISO 9001:2008 
стандарт нэвтрүүлэв.

800+
АЖИЛТАН

30+
ОФФИСЫН БАРИЛГА

327,000+м2
ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ ТАЛБАЙ

4,000
ХООЛ / ӨДӨР



2016 2017 2018 2019 2020

Шангри-Ла 
Төвийн цэвэрлэгээ 
үйлчилгээний гэрээ 
байгуулав.
АСЕМ-н дээд 
хэмжээний уулзалтын 
цэвэрлэгээ үйлчилгээ 
үзүүлэв.

ХасБанкны 34 салбарт 
цэвэрлэгээ үйлчилгээ 
үзүүлэх гэрээ 
байгуулав.

Голомт банкны төв 
оффис салбарууд, 
Aвстралийн 
ЭСЯ цэвэрлэгээ 
үйлчилгээний гэрээ.
Huawei Technology 
хөрөнгийн цогц 
үйлчилгээ.
ISO 9001:2015

ISSA Олон улсын 
цэвэрлэгээ үйлчилгээ-
ний холбоонд 
гишүүнээр элссэн.

Номин Групп-н 
Garden city төслийн 
ажилчдын хоолны 
газрын гэрээ.

ОУШНОБ буюу NUBIA 
LLC тэй цэвэрлэгээ 
үйлчилгээний гэрээ 
байгуулав.

Хүннү Молл болон М-Эс-
Эм Групп-н цэвэрлэгээ 
үйлчилгээний гэрээ.

13,000
СУРГАЛТ / ЦАГ

100+
ГЭРЭЭТ 

ХАРИЛЦАГЧ

98%
СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН 

СУДАЛГАА

10,300,952
АВААР ОСОЛГҮЙ

ХҮН ӨДӨР

ОН ЦАГИЙН ҮЙЛ ЯВДАЛ



Бидний ажилчиддаа 
үзүүлдэг итгэл, найдвартай 
харилцааг танд зориулна.

Бид таныг үндсэн бизнесдээ 
анхаарал хандуулан, өөрийн 

хөрөнгийг үр ашигтай 
зарцуулахад тусалж, 

сэтгэл ханамжтай ажиллах 
нөхцөлийг бүрдүүлнэ.

Бид цаг хугацаа хэмнэсэн, 
дэлхийн стандартад 

нийцсэн, чанартай, байгальд 
ээлтэй үйлчилгээг танд 

хүргэнэ.

БИЗНЕСИЙГ ТА, ҮЙЛЧИЛГЭЭГ БИД
Бид таны хөрөнгийн насжилтыг уртасгаж, үндсэн бизнесдээ 

анхаарлаа хандуулах нөхцлийг бүрдүүлнэ.



ЮСС-ИЙГ СОНГОСНООР

Сэтгэл 
ханамж

Удирдлагын
зардал

Стандарт

      Даатгал

Цаг 
хугацаа

Ажилтны
зардал

МАБ

Чанар
бүтээмж

Материал, тоног 
төхөөрөмжийн зардал

ХАБЭА



БИЗНЕСИЙН 
ЧАДАВХИД 
ХЯЗГААР
ГЭЖ ҮГҮЙ



ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ЦОГЦ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ХООЛ
ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ТУСЛАХ
ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ЦЭВЭРЛЭГЭЭ 
ҮЙЛЧИЛГЭЭ

КЕМП
ҮЙЛЧИЛГЭЭ



МЭРГЭЖЛИЙН
ЦЭВЭРЛЭГЭЭ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Цэвэрлэгээний салшгүй нэг хэсэг  нь хуваарьт 
болон, өдөр тутмын цэвэрлэгээ хэдий ч бид 
харилцагчдынхаа тавьж буй шаардлага, 
онцлогт тохируулан цэвэрлэгээний тусгай 
төрлийг санал болгодог.

Цэвэрлэгээ бол тухайн байгууламжийн гадна, 
доторхи бүхий л хэсгийг хамарч байдаг 
бөгөөд цэвэр цэмцгэр орчин нь харилцагч 
байгууллагын хэрэглэгчдэд халуун дотно 
сэтгэгдэл төрүүлж, тэдний үндсэн бизнесийг 
дэмжих чухал хүчин зүйл болдог. Үүнээс 
гадна цэвэрхэн, ая тухтай орчинд ажиллах 
нь ажилтнуудын эрүүл аюулгүй ажиллах 
баталгаа болж өгдөг.



ЦЭВЭРЛЭГЭЭ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ҮНДСЭН 

Оффис

Банк

Сургуулиуд

Худалдааны төв

Нисэх терминал

ТУСГАЙ

Гадна фасад

Барилгын дараах

Бүх төрлийн шал

Дотор өндөр

Угаалга

Хог хаягдал

ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

Эмнэлэг

Гадна талбай

Агуулах

Үйлдвэр

ТУСЛАХ

Аж ахуйн засвар

Дуудлагын үйлчилгээ

Админ

Угтагч

Цэцэгчин



ҮНДСЭН

БАРИЛГЫН 
ДАРААХ

БҮХ ТӨРЛИЙН 
ШАЛ

ДОТОР 
ӨНДӨР

УГААЛГА ХОГ 
ХАЯГДАЛ

ГАДНА 
ФАСАД



ТУСГАЙ

ОФФИС БАНК ХУДАЛДААНЫ 
ТӨВ

СУРГУУЛИУД ОНГОЦНЫ БУУДЛЫН 
ТЕРМИНАЛ



ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

АЖ АХУЙН 
ЗАСВАР

ДУУДЛАГЫН
ҮЙЛЧИЛГЭЭ

АДМИНЫ 
ҮЙЛЧИЛГЭЭ

УГТАХ 
ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ЦЭЦГИЙН 
ҮЙЛЧИЛГЭЭ



ТУСЛАХ

ЭМНЭЛЭГ ГАДНА ТАЛБАЙ ҮЙЛДВЭРАГУУЛАХ





Мэргэшсэн
баг

Эко 
бүтээгдэхүүн

ХАБЭА-г бүрэн 
хангасан

Найдвартай
төхөөрөмж

хэрэгсэл

Бүрэн
даатгал

Аюулгүй 
ажиллагаа

Чанартай 
цэвэрлэгээ

БИД



КЕМПИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

“Юнисервис Солюшн” ХХК нь кемпийн 
үйлчилгээ үзүүлж буй байгууламжийн 
ая тухтай байдал, ажилтнуудын эрүүл 
аюулгүй орчинд ажиллаж, амьдрах 
нөхцлийг бүрдүүлж соёлтой боловсон 
үйлчилгээг хүргэнэ.

Гэр мэт тав тухыг таны кемпд



ЦЭВЭРЛЭГЭЭ 

Өрөө, Гэр

Нийтийн 
эзэмшлийн талбай

Үйлдвэрлэл, Засварын
барилга байгууламж

Ариун цэврийн өрөө

Спорт заал

ХООЛ
ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

Ажилчдын
хоол

Зөөврийн хоол

Кофе
шоп

Хүлээн авалт

Ресторан

УГААЛГА

Ажилчдын 
хувцас

Энгийн хувцас

Цагаан 
хэрэглэл

Тусгай угаалга

Индүүдлэг

ЗАСВАР

Цахилгаан

Сантехник

Мужаан

Тоног төхөөрөмж

БУСАД

Хангамж

Тээвэр

КЕМПИЙН  ҮЙЛЧИЛГЭЭ



ЦЭВЭРЛЭГЭЭ

АЖИЛЧДЫН
ХООЛ

ЗӨӨВРИЙН 
ХООЛ

КОФЕ
ШОП

ХҮЛЭЭН 
АВАЛТ

РЕСТОРАН



ХООЛ
ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

ӨРӨӨ, ГЭР НИЙТИЙН 
ЭЗЭМШИЛ

ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, 
ЗАСВАРЫН

БАЙГУУЛАМЖ

АРИУН 
ЦЭВРИЙН 

ӨРӨӨ

СПОРТ ЗААЛ



УГААЛГА

ЦАХИЛГААН САНТЕХНИК МУЖААН ТОНОГ 
ТӨХӨӨРӨМЖ



АЖИЛЧДЫН 
ХУВЦАС

ЭНГИЙН 
ХУВЦАС

ЦАГААН 
ХЭРЭГЛЭЛ

ТУСГАЙ 
УГААЛГА

ИНДҮҮДЛЭГ

ЗАСВАР



КАТЕРИНГ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Катерингийн байгууламж болон тоног 
төхөөрөмж нь ажилчдын эрүүл мэндэд 
онц чухал нөлөө үзүүлдэг. Чанарын 
шаардлага хангасан катерингийн 
үйлчилгээ үзүүлснээр гэрээсээ хол 
ажиллаж, амьдарч байгаа ажилчдын хоол 
хүнсний асуудлыг зохистой шийдвэрлээд 
зогсохгүй тэднийг гэртээ байгаа мэт тав 
тухтай, сэтгэл хангалуун байлгадаг.

Ахлах Тогооч,
С.Билгүүн



ЗАХИАЛГАТҮНДСЭН 

Ажилчдын хоол

Хүргэлтийн хоол

Эмнэлгийн хоол

Хүлээн авалт

ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ



Катерингийн байгууламж болон тоног төхөөрөмж нь ажилчдын 
эрүүл мэндэд онц чухал нөлөө үзүүлдэг. Чанарын шаардлага 
хангасан катерингийн үйлчилгээ үзүүлснээр гэрээсээ хол 
ажиллаж, амьдарч байгаа ажилчдын хоол хүнсний асуудлыг 
зохистой шийдвэрлээд зогсохгүй тэднийг гэртээ байгаа мэт тав 
тухтай, сэтгэл хангалуун байлгадаг.

КАТЕРИНГ ҮЙЛЧИЛГЭЭ



“Сайхан хоол нь миний сэтгэлийн илэрхийлэл юм”

Мастер тогооч,
Б.Мөнхбаяр



ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Таны бизнесийн нэр хүнд, брэндийн 
онцлог, үйл ажиллагааны чиглэл, 
орон зайн нөхцөл байдал, түвшин бүрт 
тохирсон үйлчилгээг бид хүргэнэ.



ХАРИЛЦАГЧ

Угтагч

Хүлээн авалт

Хурал, уулзалт

Материал хангамж

ЗАСВАР

Мужаан

Цахилгаан

Сантехник

ХОГ ХАЯГДАЛ

Энгийн

Эмнэлэг

ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ



ЧАНАРЫН УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦОО
ISO 9001:2008 / ISO 9001:2015

Хэрэглэгчийн сэтгэл 
ханамжийг дээшлүүлэх.

ЧАНАР

Бодлого, зорилго, 
зорилтуудаа боловсруулан 

гаргаж, тэдгээрт хүрэх 
нөхцлүүдийг бий болгох, 

хангах.

УДИРДЛАГА

Уялдаа холбоо, харилцан 
хамаарал бүхий 

процессуудыг бий болгох.

ТОГТОЛЦОО





ХӨДӨЛМӨР 
АЮУЛГҮЙ 
БАЙДАЛ 
ЭРҮҮЛ АХУЙ



БИДНИЙ ЗОРИЛГО:

Үйлчлүүлэгч болон ажилчдынхаа аюул осолгүй ажиллаж амьдрах орчинг бүрдүүлэн, тэдний эд 
хөрөнгө, амь нас, эрүүл мэндийг хамгаалахад оршино.

• Бид тухайн салбарын холбогдох бүх хууль тогтоомж, стандартад нийцүүлэн ажиллана

• Бидний зүгээс тоног төхөөрөмж болон үйлчилгээндээ байнга үнэлэлт дүгнэлт өгнө

• Бид ХАБЭАБО-ны менежментийг тасралтгүй сайжруулахыг эрмэлзэнэ

• Удирдлагын дээд шатнаас эхлэн анхан шатны нэгж хүртэл ажилтан бүр ХАБЭАБО-ны хүрээнд 
үүрэг хариуцлага хүлээнэ

Ингэснээр аливаа эрсдлийг бууруулж, бизнесийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх замаар Үйлчлүүлэгчийн 
бизнесийн амжилтыг ахисан түвшинд хүргэнэ.



ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИД
Хэрэглэгч, харилцагчдынхаа шаардлагад нийцүүлэн бизнесийн нэр төрлөө 
өргөжүүлэхийн тулд судалгаа шинжилгээг тогтмол хийж, гадаад болон дотоод 
бэлтгэн нийлүүлэгчидтэйгээ үр дүнтэй хамтран ажилласнаар бидний ажлын 
гүйцэтгэлд ахиц гарсаар ирсэн.



ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИД

Embassy of Canada



Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай, Сэнтрал Тауэр 9 давхар 910-911 тоот

Утас: (976)-77113360
И-мэйл: info@uss.mn
Вэб: www.uss.mn
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