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1. Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, үр дүн

www.usug.mn

Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2019 оны үндсэн чиглэлд 1 ажил, нийслэлийн

Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны

хөтөлбөрт тусгагдсан манай байгууллагатай холбоотой 8 ажил, Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг

хөгжүүлэх 2019 оны үндсэн чиглэлд тусгагдсан 16 ажлуудыг тус тус бүрэн хийж 100%-н биелэлттэй

байна.

“Иргэдийн оролцоотой хөгжлийн жилийн хүрээнд 9 ажил төлөвлөж 100% биелэлттэй байна.

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР, МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН

ЗАСАГ НИЙГМИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ, ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР, НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ

ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР,

НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ ЗЭРЭГ БОДЛОГЫН

БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД АНХААРЧ АЖИЛЛАВ.



2. Тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилт, үр дүн

www.usug.mn

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ, ЗАСГИЙН ГАЗАР, НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ, НИЙСЛЭЛИЙН

ЗАСАГ ДАРГЫН ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

А/ ТУС БАЙГУУЛЛАГАД ХЯНАЛТАД АВЧ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАЖ АЖИЛЛАХ

Дээд газрын тогтоол шийдвэрт манай байгууллагад хамааралтай 38 тогтоол шийдвэрийн 46 заалтын биелэлтийг

нэгтгэж гаргасан бөгөөд биелэлтийн тайланг цахим хяналтын системд оруулсан. Үүнд:

✓ ЗГ-ын хуралдааны тэмдэглэл -2

✓ ЗГ-ын тогтоол -2

✓ Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн зөвлөмж- 1  

✓ Нийслэлийн Засаг Даргын захирамж -18

✓ Нийслэлийн онцгой комиссоос өгсөн үүрэг даалгавар - 5

✓ Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл - 5

✓ Нийслэлийн Засаг даргын албан даалгавар - 5

Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын 17 удаагийн шуурхай зөвлөгөөнөөр манай байгууллагад хамааралтай 98 үүрэг

даалгавар өгөгдсөнийг тогтоосон маягтын дагуу http://ulaanbaatar.mn/ онлайнаар хүргүүлж ажилласан

http://ulaanbaatar.mn/


2. Тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилт, үр дүн

www.usug.mn

Б. НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГААС ТУХАЙН ЖИЛД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭЭР ЗАРЛАСАН ЗОРИЛТОТ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД

ХИЙЖ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АЖИЛ, ДААЛГАВАР:

“Иргэдийн оролцоотой амьдрах орчныг сайжруулах жил”-ийн хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөнд

тусгагдсан манай байгууллагатай холбоотой 9 ажил байгаагаас:

Үнэлэх боломжгүй 0% 40% 70% 100%

- - - - 9

Байгууллагын 2019 оны үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд 123 ажил төлөвлөснөөс

Үнэлэх боломжгүй 0% 40% 70% 100%

4 - - 7 112



3. Байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүн

А. НИЙСЛЭЛИЙН ХҮН АМ, БАЙГУУЛЛАГА АЖ АХУЙН НЭГЖИЙГ УНД, АХУЙН ХЭРЭГЦЭЭНИЙ ЦЭВЭР УСААР

ТАСРАЛТГҮЙ ХАНГАХ ҮНДСЭН ҮҮРГИЙН БИЕЛЭЛТ:

www.usug.mn

2019 онд 54.0 сая м3 усыг 

олборлон түгээсэн

Олборлон түгээсэн усыг батлагдсан нөөцөд харьцуулсан 

харьцаа жилийн дундаж нь 56.9%-тай байна.

Улаанбаатар хотын усан хангамжийн ф100-800мм-ийн голчтой 586 км цэвэр усны шугам, үүнээс 92.8 км ширмэн, 268.1 км

ган, 206.3 км хуванцар, 18.8 км шилээр хүчитгэсэн хуванцар шугам хоолой 2800 орчим худгийн ашиглалт болон засвар

үйлчилгээг хариуцан гарсан осол, гэмтэл, тэдгээрийн их ба урсгал засварын ажлыг гүйцэтгэн, өдөр тутмын эргэлтийг тогтмол

хийн ажиллаж байна.

Улаанбаатар хотын ус хангамжид сүүлийн 5 жилийн дунджаар жилд 53.1 сая м3 усыг олборлон түгээж байна



3. Байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүн

www.usug.mn

А. НИЙСЛЭЛИЙН ХҮН АМ, БАЙГУУЛЛАГА АЖ АХУЙН НЭГЖИЙГ УНД, АХУЙН ХЭРЭГЦЭЭНИЙ ЦЭВЭР УСААР

ТАСРАЛТГҮЙ ХАНГАХ ҮНДСЭН ҮҮРГИЙН БИЕЛЭЛТ:

Ус хангамжийн үндсэн 7 эх үүсвэр, 3 жижиг эх үүсвэрээс 2019 онд 53.2 сая шоо/м ус олборлохоор төлөвлөж гүйцэтгэлээр 53.9

сая шоо/м ус олборлож хотын хэрэглээнд нийлүүлсэн байна. Шахсан борлуулсан усны харьцааг 2018 онд 17.4% байсан ба

2019 онд 14.1%-с хэтрүүлэхгүй байх зорилго тавьж ажилласнаас 14.3%-тай байна



3. Байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүн

www.usug.mn

А. НИЙСЛЭЛИЙН ХҮН АМ, БАЙГУУЛЛАГА АЖ АХУЙН НЭГЖИЙГ УНД, АХУЙН ХЭРЭГЦЭЭНИЙ ЦЭВЭР УСААР

ТАСРАЛТГҮЙ ХАНГАХ ҮНДСЭН ҮҮРГИЙН БИЕЛЭЛТ:

Гэр хорооллын нэг хүний хоногийн хэрэглээ 

дунджаар /л/хоног/

Зөөврийн 332 ус түгээх байраар 235.2 мянган хүн ам, 83

гэрээт байгууллагуудад 664.2 мянган шоо-метр ус түгээж

орлогын төлөвлөгөөг 101.2 % иар биелүүлж, нэг хүнд ногдох

хоногийн усны хэрэглээ дунджаар 7.7 литр байна.

Шугамд холбогдсон 323 ус түгээх байр, гүний 10 худгаас,

686.0 мянган шоо-метр ус борлуулж, борлуулалтын орлогын

төлөвлөгөөг 108.4 %-иар тус тус биелүүлж, нэг хүнд ногдох

хоногийн усны хэрэглээ дунджаар 8.6 литр байна.

Орон сууцны нэг хүний хоногийн хэрэглээ

/л/хоног/



3. Байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүн
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А. НИЙСЛЭЛИЙН ХҮН АМ, БАЙГУУЛЛАГА АЖ АХУЙН НЭГЖИЙГ УНД, АХУЙН ХЭРЭГЦЭЭНИЙ ЦЭВЭР УСААР

ТАСРАЛТГҮЙ ХАНГАХ ҮНДСЭН ҮҮРГИЙН БИЕЛЭЛТ:

2019 онд нийт 6123 хэрэглэгчтэй цэвэр усаар хангах, бохир ус татан зайлуулах аж ахуйн гэрээтэй ажиллаж байгаа ба

бүх хэрэглэгчийг үйл ажиллагааных нь чиглэлээр ангилбал:

ХҮТ-ийн нэр Аж ахуй Төсөв

Үйлдвэр

Айл өрх Нийт

Үйлдвэр
Бохир-

дуулагч

ХҮА 2626 498 331 158 1844 5457

Багахангай 22 10 371 403

ЗУХА 30 69 17 116

ШУХА 53 3 91 147

Нийт 2731 580 331 158 2323 6123



3. Байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүн

www.usug.mn

А. ХЭРЭГЛЭГЧДЭЭС АВАХ УСНЫ ТӨЛБӨРИЙН АВЛАГА:

2019 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар хэрэглэгчдээс авах авлага 7103.1 сая төгрөг болсны

Чандмань налайх ОНӨААТҮГ-н авлага 2769.9 сая төгрөг буюу 57.4%, ОСНААУГ-н авлага 1684.4 сая

төгрөг буюу 34.9% эзэлж байна.

Ангилал

Авлага /дараа сард төлөгдөх дүнг хассанаар/
Өсөлт/+/ 

бууралт/-/ 

/сая.төг/

Авлагын 

эзлэх

хувь
2019.01.01 үлдэгдэл 

/сая.төг/

2019.12.31  үлдэгдэл 

/сая.төг/

Нийт авлага /сая.төг/ 6645.3 7103.1 457.8 100

Үүнээс:

ХҮА 4804.6 4826.1 21.5

ЗУХА 0 1.8 1.8 0.03

БХУСАТ 2.8 4.7 1.9 0.07

Авто бааз 7.5 7.7 0.2 0.1

Дараа сард төлөгдөх 1830.4 2262.8



3. Байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүн

www.usug.mn

А. ОЛБОРЛОЖ БАЙГАА УСАНД ЛАБОРАТОРИЙН ХЯНАЛТЫГ ТОГТМОЛ ТАВЬЖ СТАНДАРТЫН ШААРДЛАГА

ХАНГАСАН АЮУЛГҮЙ ЦЭВЭР УСЫГ ХЭРЭГЛЭГЧДЭД НИЙЛҮҮЛСЭН БАЙДАЛ:

✓ Ус хангамжийн эх үүсвэрүүд, дамжуулан шахах

станц, усан сангууд, хэрэглэгч, ус түгээх байруудаас

3995 сорьц

✓ Давтан 109

✓ Шугамын алдагдал 147

✓ Хэрэглэгчийн хүсэлтээр 217

✓ Дотоод хяналтын 57

✓ Гомдлын дагуу 48

Нийт 4573 сорьц авч зохих үзүүлэлтүүдийн дагуу шинжлэн, дүнг

тухай бүрд мэдээлсэн



3. Байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүн
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А. ЭНЕРГИЙН ХЭМНЭЛТТЭЙ АЖИЛЛАХ, ШИНЭ ТЕХНИК ҮЙЛДВЭРЛЭЛД НЭВТРҮҮЛЭХ, АВТОМАТЖУУЛАХ

АЖЛЫГ ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭХ:

Цахилгаан эрчим хүчийг хэмнэх, батлагдсан горим тохиргоонд хяналт тавин ажиллаж 71.5 сая кВт.ц эрчим

хүчийг төлөвлөж 65.01 сая кВт.ц эрчим хүчийг хэрэглэн 6.49 сая кВт.ц эрчим хүч буюу 9.09%-иар хэмнэж

ажилласан.

Зарцуулсан эрчим хүч 

оноор /сая кВт/ц/

1м3 ус олборлох, татан зайлуулахад 

зарцуулсан эрчим хүч /кВт/



3. Байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүн
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А. ЭНЕРГИЙН ХЭМНЭЛТТЭЙ АЖИЛЛАХ, ШИНЭ ТЕХНИК ҮЙЛДВЭРЛЭЛД НЭВТРҮҮЛЭХ, АВТОМАТЖУУЛАХ

АЖЛЫГ ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭХ:

Төв станцын РП-17, ЦБА-ны РП-8 дэд станцын 6кВ-ын тосон таслуурыг

вакуум таслуураар солих ажлыг УБЦТС-ТӨХК-ны ИТА нартай хамтран

ажиллаж байгаатай холбоотой схем бэлтгэх, суурилуулах, холболт хийх

ажилд аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг тогтмол өгч ажиллахыг үүрэг

болгосон.

✓Үйлдвэрийн станцын 1-р өргөгчийн ТП-466,467

✓Мах комбинатын станцын ХТП-464, 465, 468 /350кВА, 160кВА

дизель генератор ажиллуулсан/

✓БДНС-ын ХТП-777 6/04кВ-ын трансформатор гэмтсэнийг УБЦТС-

ТӨХК-д захиалга өгч шинээр сольсон зэрэг ажлуудад зохион

байгуулалт болон техникийн арга хэмжээ авч ажилласан.



3. Байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүн

www.usug.mn

✓ Эрчим хүчний аудиторуудтай хамтран ажиллах эрчим хүч хэмнэлтийн баг

газрын даргын А/33 тоот тушаалаар томилогдон ажиллаж байна.

✓ ДЭҮ-ийн гүний 20 худагт Конденсацлах төхөөрөмж суурилуулах ажил

хийгдсэн. Төхөөрөмжийг суурилуулахаас өмнөх болон дараагийн

хэмжилтүүдийг харьцуулан дүгнэлт гаргасан.

✓ ДЭҮ-ийн 5-р насосыг давтамж хувиргагчаар ажиллуулан эрчим хүчний

хэмнэлт бий болгосон.

✓ ЦБА-ны ШЗНС, ХЗНС-ын тоноглолуудад цахилгааны чанарын үзүүлэлтэд

Legrand ХХК, ИЭК МОНГОЛ ХХК-ны инженерүүдтэй хэмжилт хийсэн.

Хуурмаг чадал

Бодит чадал 

Cosφ хэмжилт

Гүйдэл, хүчдэл зэрэг хэмжилтүүдийг хийж дүгнэлт гаргасан.



3. Байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүн

www.usug.mn

А. ХЭРЭГЛЭГЧДЭЭС ГАРСАН БОХИР УСЫГ ТАТАН ЗАЙЛУУЛАХ, ЗӨВШӨӨРӨГДӨХ ХЭМЖЭЭНИЙ БОХИРДОЛТОЙ

УСЫГ ЭКОЛОГИЙН ШАЛГУУРТ ТОХИРОХУЙЦААР ЦЭВЭРШҮҮЛЖ, БАЙГАЛЬД НИЙЛҮҮЛЭХ ТАЛААР ХИЙЖ

ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖИЛ, ҮР ДҮН:

2019 онд  62.2 сая шоо метр бохир ус хүлээн авах төлөвлөгөөтэйгөөс гүйцэтгэлээр 60.5 сая шоо метр ус 

хүлээн авч цэвэрлэсэн. 

Цэвэрлэх байгууламжуудын 

цэвэрлэгээний түвшин /дундаж хувь/

Төв цэвэрлэх байгууламжийн 

цэвэрлэгээний түвшин 
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А. ХЭРЭГЛЭГЧДЭЭС ГАРСАН БОХИР УСЫГ ТАТАН ЗАЙЛУУЛАХ, ЗӨВШӨӨРӨГДӨХ ХЭМЖЭЭНИЙ БОХИРДОЛТОЙ

УСЫГ ЭКОЛОГИЙН ШАЛГУУРТ ТОХИРОХУЙЦААР ЦЭВЭРШҮҮЛЖ, БАЙГАЛЬД НИЙЛҮҮЛЭХ ТАЛААР ХИЙЖ

ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖИЛ, ҮР ДҮН:

БОХИРДУУЛАГЧ ҮЙЛДВЭР, АЖ АХУЙН НЭГЖИД ТАВИХ ХЯНАЛТ:

“БОХИРДУУЛАГЧ ҮЙЛДВЭРҮҮД” гэсэн ангилалд доорх 7 чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа 158 үйлдвэр

аж ахуйн газрууд хамрагдаж байна.
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УРЬДЧИЛАН ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖ:

✓ Урьдчилан цэвэрлэх байгууламж нь гүйцэтгэлээр нийт 365.2 мян шоо-метр технологийн бохир усыг татан

зайлуулж механик болон химийн цэвэрлэгээ хийж төвлөрсөн шугам сүлжээнд нийлүүлсэн.

✓ Дотоод хяналтын лабораторид хром, сульфидын оролт, цацраг тунгаагуур, гаргалгаа гэсэн цэгүүдээс тус тус дээж

авч шинжилгээ хийж технологи ажиллагаатай уялдуулан түр горим хийж батлуулан ажиллаж байна.
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А. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АШИГЛАЛТЫН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ТҮВШИНГ 95%-ИАС БУУРУУЛАХГҮЙГЭЭР НИЙТ

СИСТЕМИЙН АШИГЛАЛТЫН ХЭВИЙН НАЙДВАРТАЙ АЖИЛЛАГААГ ХАНГАХ ЗОРИЛТЫН ХЭРЭГЖИЛТ:

Ус хангамж ариутгах татуургын системийн ашиглалтын найдвартай ажиллагааг хангахын тулд тоног төхөөрөмж, барилга 

байгууламжид хийх их, урсгал засварын ажлыг гүйцэтгэх төлөвлөгөөг оны эхнээс гарган хэрэгжүүлж, графикт үзлэг 

үйлчилгээг тогтмол хийж тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын бэлэн байдал дунджаар 96.5%-тай байна.

Шугам сүлжээний гэмтэл саатлын талаар:

2019 онд төв болон салбар шугам дээр 69 аваар, гэмтэл гарсан байна. Төв шугам дээр 35 аваар гэмтэл гарсан.

Хэрэглэгчийн салбар шугам дээр 34 аваар гэмтэл гарсан байна.

Төв шугам дээр гарсан аваар гэмтлийг шугамын төрлөөр ангилсан байдал:

1. Ган шугам дээр – 9 гэмтэл гарсанаас гадны байгууллагын буруутай үйл ажиллагаанаас 2 гэмтэл

2. Ширмэн шугам дээр – 15 гэмтэл гарснаас гадны байгууллагын буруутай үйл ажиллагаанаас 5 гэмтэл

3. Хуванцар шугам дээр – 11 гэмтэл гарснаас гадны байгууллагын буруутай үйл ажиллагаанаас 7 гэмтэл
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ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААР:

Ус хангамжийн станц цэг салбаруудын тоног төхөөрөмжийн бэлэн байдлыг өндөржүүлэх, түүнд

хийгдэх их урсгал засварын чанарыг сайжруулах, ажлын горимыг жигдрүүлэх, тоног төхөөрөмжийн

хэвийн ажиллагааг найдвартай хангахын тулд урьдчилан сэргийлэх үзлэг, үйлчилгээг цаг хугацаанд нь

хийж шаардлагатай засвар үйлчилгээг хийж ажилласан.

Тасганы насос станцын 0.4 кВ-ын 200кВт-ын давтамж хувиргагчийг

шинээр суурилуулж хэвийн ажиллагаанд оруулсан.

Дээд эх үүсвэрийн нэгдүгээр өргөгч 20ш гүний худагт хуурмаг чадлыг

компенсацлах төхөөрөмж суурилуулсныг хүлээн авсан.
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Дээд эх үүсвэрийн нэгдүгээр өргөгчийн

1,7,9,10,39-р гүний худгууд, Төвийн эх

үүсвэрийн нэгдүгээр өргөгчийн 34,55 дугаар

худгуудад шинээр “МАСТРА “маркийн 5

насос хөдөлгүүр угсарсан.

Баруун дүүргийн насос станцад шинээр

давснаас хлор гарган авах төхөөрөмж
суурилуулсан.
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Цэвэр усны төв шугамын болон станцын 1-р өргөгчийн шугам сүлжээнд ф100мм - ф800мм голч бүхий 60

хаалтуудыг шинээр сольсон.

✓ Бохир усны шугамын сар шинийн болон хавар, намрын ээлжит угаалга, цэвэрлэгээг хийж 2919 гаруй худгийг

цэвэрлэж, хогийг тухай бүрд нь ачиж зайлуулсан.

✓ 2019 онд бохир усны шугам сүлжээний 129 гэмтэл гарсан үүнээс 39 тунаа, 29 нь бөглөө гарсныг тухай бүрд нь

засварласан. Хэрэглэгчээс нийт 61 удаагийн шугамын гэмтлийн дуудлага ирснийг барагдуулсан.
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А. УЛААНБААТАР ХОТЫН УНДНЫ УСНЫ ЭХ ҮҮСВЭРИЙН АРИУН ЦЭВЭР, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ,

ХАМГААЛАЛТЫН БҮСИЙН ДЭГЛЭМИЙГ САХИУЛАХ, ЦЭВЭР УСНЫ ЭХ ҮҮСВЭРИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР

АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БАЙГАА АЖИЛ:

✓ Ус хангамжийн аюулгүй байдлыг хангах, ариун цэврийн байгууламжийн ашиглалтыг сайжруулах

төлөвлөгөө /УХАБХАЦБАСТ-ний багийн бүрэлдэхүүнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, багийн гишүүдээс

хийх ажлын төлөвлөгөө боловсруулж баталгаажуулан, гишүүдэд танилцуулсан.

✓ Ус хангамжийн аюулгүй байдлыг хангах, ариун цэврийн байгууламжийн ашиглалтыг сайжруулах

чиглэлээр 2019 онд хийх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулж баталгаажуулсан.

✓ Ус хангамжийн аюулгүй байдлыг хангах, ариун цэврийн байгууламжийн ашиглалтыг сайжруулах

чиглэлээр 2019 онд хийх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийг 1,2,3,4-р улирлаар гаргаж,

хяналт тавин ажиллалаа.
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Б/ ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ, ТОГТВОР СУУРЬШИЛТАЙ АЖИЛЛУУЛАХ ТАЛААР БАЙГУУЛЛАГЫН

ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАСАН ЗОРИЛТЫН ХЭРЭГЖИЛТТЭЙ ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭЛЭЛ:

Байгууллагын “Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 2019 онд

хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулсан батлуулж, 80 ажил төлөвлөснөөс 80 ажил бүрэн

хийгдэж 100% биелэлттэй байна.

Хөтөлбөрийн хүрээнд “Залуу мэргэжилтэн 3” хөтөлбөрт хамрагдахаар эссе бичиж ирүүлсэн

ажилтнуудаас 21 ажилтныг сонгон шалгаруулж амжилттай хэрэгжүүлсэн.
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Б/ ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ, ТОГТВОР СУУРЬШИЛТАЙ АЖИЛЛУУЛАХ ТАЛААР БАЙГУУЛЛАГЫН

ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАСАН ЗОРИЛТЫН ХЭРЭГЖИЛТТЭЙ ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭЛЭЛ:

2018-2019 оны хамтын гэрээг БЗД-ийн засаг даргын тамгын газарт бүртгүүлж батлуулан, 47

заалт хэрэгжихээс 47 заалт хэрэгжиж, төлөвлөгөөний биелэлт 100%, Нийгмийн арга хэмжээний

төлөвлөгөөнд 9 ажил төлөвлөгдсөнөөс 9 ажил хугацаандаа хийгдэж, төлөвлөгөөний биелэлт 100%,

Буцалтгүй тусламж-тэтгэмжийн төлөвлөгөөнд 10 ажил төлөвлөгдсөнөөс 10 ажил хийгдэж, биелэлт

100%, ахмадын зөвлөлөөс хийж хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөнд 37 ажил төлөвлөгдсөнөөс 37 ажил

хугацаандаа хийгдэж, биелэлт 100%-тай байна.

Хамтын гэрээнд тусгасны дагуу 146 ажилтанд буцалтгүй тусламж олгож, үүнд 341042.6

мянган төгрөг зарцуулж, олон улсын хүүхдийн баярын өдрийг тохиолдуулан 0-12 насны 1820 хүүхдэд

бэлэг олгож, 9100.0 мянган төгрөг зарцуулав. Амьжиргааны төвшин доогуур өрх толгойлон амьдардаг

6 ажилтанд гэр олгов.

Олон улсын ахмадын баярын өдрийг тохиолдуулан 700 ахмадыг хүлээн авч хүндэтгэл

үзүүлэхэд 41.4 сая төгрөг, спорт, аялал, урлаг, бусад үйл ажиллагаанд 43.3 сая төгрөг, бүгд 165.2 сая

төгрөгийг зарцуулав. 35 ажилтан шинээр тэтгэвэр тогтоолгосон байна.
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Б/ ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ, ТОГТВОР СУУРЬШИЛТАЙ АЖИЛЛУУЛАХ ТАЛААР БАЙГУУЛЛАГЫН

ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАСАН ЗОРИЛТЫН ХЭРЭГЖИЛТТЭЙ ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭЛЭЛ:

Байгууллагад олон жил үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа

ажилтнуудын хөдөлмөр бүтээлийг үнэлүүлэхээр шагналд

тодорхойлж:

Төрийн одон медалиар 17 ажилтан,

Яамдын шагналаар 218

Нийслэлийн шагналаар 202 ажилтан

Байгууллагын шагналаар 63 ажилтан

Гадны байгууллагын шагналаар – 388 ажилтан

Нийт 888 ажилтан шагнагдсан байна.
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Б/ ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ, ТОГТВОР СУУРЬШИЛТАЙ АЖИЛЛУУЛАХ ТАЛААР БАЙГУУЛЛАГЫН

ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАСАН ЗОРИЛТЫН ХЭРЭГЖИЛТТЭЙ ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭЛЭЛ:

2019 онд 71 төрлийн сургалтад давхардсан тоогоор 1715 ажилтан, хөгжүүлэх сургалтад 677,

давтан сургалтад 623 ажилтан тус тус суралцсан байна.



3. Байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүн

www.usug.ub.gov.mn

В/ Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт /KPI/-р үнэлсэн үнэлгээний мэдээлэл:

Үйл ажиллагааны үзүүлэлт
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В/ Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт /KPI/-р үнэлсэн үнэлгээний мэдээлэл:

Хэрэглэгчидтэй харилцах үзүүлэлт
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В/ Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт /KPI/-р үнэлсэн үнэлгээний мэдээлэл:

Үйл ажиллагаа, хүний нөөцийн үзүүлэлт
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Г/ ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТТЭЙ ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭЛЭЛ:

Тайлангийн хугацаанд нийт 971 өргөдөл, гомдол ирснийг 967 шийдвэрлэсэн.4 өргөдөл шийдвэрлэх 
шатанд байна. Байгууллагын индекс 0,89 байна. /12 дугаар сарын 11-ний байдлаар/

Ангилал Нийт
Шийдвэрлэ-

сэн өргөдөл

Шийдвэр-

лээгүй 

өргөдөл

Хугацаа 

хэтэрч 

шийдвэрлэ-

сэн

Нийслэлийн үйлчилгээний 

нэгдсэн төв
423 419 4 2

ННЗБ бүртгэсэн

Байгууллагад
478 478

1800-1200 дугаарын

оператор
49 49 1

11-11 төвөөс ирсэн 17 17

Гар утасны аппликейшнээр

ирсэн
2 2

E-Service 2 2

Нийт 971 967 4 3
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Д/ 2019 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

Байгууллагын хэмжээнд 2019 онд шинэ тоног төхөөрөмж худалдан авах, техник технологийн шинэчлэл, ба

рилга байгууламжийн их ба урсгал засварын төлөвлөгөөнд нийт 482 ажил төлөвлөснөөс 466 ажил хийгдэж

96.6 хувийн биелэлттэй, 8762.1 сая төгрөг зарцуулаад байна.

Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны явцад

2019-2020 оны өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангахад

зайлшгүй шаардлагатай 24 нэр төрлийн ажлыг

нэмэлтээр хийж 375.91 сая төгрөг, нэршил сольсон

8 төрлийн 196.5 сая төгрөгний ажлыг хагас жилийн

тодотголоор оруулж батлуулсан.
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БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, БОДЛОГО ШИЙДВЭРИЙГ ЦАХИМ ХУУДСААР МЭДЭЭЛСЭН БАЙДАЛ:

Байгууллагын www.usug.mn Вэб сайтад цаг үеийн болон үйл ажиллагааны мэдээллүүд, тендер

худалдан авалтын мэдээлэл, зар, урилга, техникийн нөхцөлтэй холбоотой мэдээлэл, хүний нөөцийн

мэдээлэл, ажлын байрны тодорхойлолтууд, хууль эрх зүйн мэдээллүүдийг цаг тухайд нь зураг, дүрс

бичлэг, тушаал захирамжийн хуулбар хавсралт баримтын хамт байршуулан олон нийтэд хүргэж

байна.

Байгууллагын фэйсбүүк пэйж хуудасны шууд

цахим шуудангаар ирсэн 168 орчим захидлын

асуулт, гомдол, санал хүсэлтэд холбогдох

албаны хүмүүстэй хамтран хариулт өгсөн.

http://www.usug.ub.gov.mn/
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БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, БОДЛОГО ШИЙДВЭРИЙГ ЦАХИМ ХУУДСААР МЭДЭЭЛСЭН БАЙДАЛ:

Шилэн дансны хуулийн хүрээнд 2019 онд 133 мэдээллийг шилэн дансны сайтад хугацаанд нь

зөрчилгүй байршуулж, шилэн дансны тайланг хугацаанд нь илгээсэн. Тендер худалдан авалтын

мэдээллийг www.tender.gov.mn сайттай шууд холбон мэдээллийг иргэдэд нээлттэй хүргэсэн.

Байгууллагын вэб хуудсанд Техникийн нөхцөл олгох 24 удаагийн хурлын шийдвэрийг

байршуулсан.

Хүний нөөцийн мэдээлэл, ажлын байрны тодорхойлолтуудыг шинэчлэн байршуулсан бөгөөд

нээлттэй ажлын байрны зарыг 60 удаа оруулж, ажилд орох хүсэлтэй иргэдийн анкетыг цахимаар

хүлээн авах нөхцөл бололцоог хангаж, сүлжээний аюулгүй байдалд хяналт тавин ажиллаж байна.

Өр авлага үүсгэсэн хэрэглэгчдийн мэдээллийг 11 удаа, усны чанарын мэдээллийг улирал бүр

дүүргээр ангилан байршуулсан.

http://www.tender.gov.mn/
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“Ажилд орох анкет” программыг вэб сайтад шинээр байршуулснаар ажил горилогчдын анкет судалгааг

цахимаар авч энэ онд 255 ажил горилогч хандсанаас 45 иргэнийг ажлын байраар хангасан.

БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, БОДЛОГО ШИЙДВЭРИЙГ ЦАХИМ ХУУДСААР МЭДЭЭЛСЭН БАЙДАЛ:



4. Байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод байдал
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БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, БОДЛОГО ШИЙДВЭРИЙГ ЦАХИМ ХУУДСААР МЭДЭЭЛСЭН БАЙДАЛ:

Байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчлах иргэдийн

санал хүсэлтийг хүлээн авах шуурхай шийдвэрлэх

зорилгоор "CHECK MY SERVICE" аппликэйшныг ашиглах

заавар, байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгөх

гарын авлага, боршуур хийж байгууллагын хэрэглэгчдэд

үйлчилгээ үзүүлж байгаа 646 ус түгээх байр, 9 үйлчилгээ

төвд байршуулан иргэд үйлчлүүлэгчдэд "CHECK MY

SERVICE" аппликэйшныг ашиглах зааврыг өгч

байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчлах, иргэд

хэрэглэгчдээс санал хүсэлтийг хүлээн авч, байгууллагын

үйл ажиллагааг үнэлгээ 4.5 байна.
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БАЙГУУЛЛАГАД ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРҮҮД, УНДНЫ УСНЫ ХАНГАМЖ, АРИУН ЦЭВРИЙН

БАЙГУУЛАМЖИЙН ХӨТӨЛБӨР, ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ДАГУУ ХИЙГДЭЖ БАЙГАА АЖЛУУДЫГ ХЭВЛЭЛ

МЭДЭЭЛЛИЙН ХЭРЭГСЛЭЭР ОЛОН НИЙТЭД ХҮРГЭХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД:

Байгууллагын үйл ажиллагаа болж буй үйл явдлын тухай Нийслэл Улаанбаатар хотын хэрэглэгчдэд

шуурхай, үнэн бодит мэдээлэл олгох тал дээр анхааран ажиллаж Ботгохон цахим хуудас, Улаанбаатар

хотын ус сувгийн удирдах газар цахим хуудас, Гэр бүлийн радио 104,5-тай хамтран гэр хорооллын

хэрэглэгчдэд зориулан 11 удаагийн цуврал нэвтрүүлгийг олон нийтэд хүргэсэн.

Байгууллагын түүхт 60 жилийн ойг тохиолдуулан нийслэлийн хэрэглэгчдэд мэдээлэл өгөх

зорилгоор Ус зөөврийн автомашинуудад “Түмэндээ үйлчилсэн түүхт 60 жил” сэдэвт автостикерийг

хэвлүүлж байршуулан сурталчилгаа хийсэн.

“Нийслэлчүүдээ ундаалсан нэгэн жаран” сэдэвт 40 минутын баримтат киног Хэвлэлийн дуу хоолой

ТББ-тай хамтран бүтээж О ТВ, Star болон сошиалаар дамжуулан олон нийтэд хүргэсэн. Нийслэл

Улаанбаатар хотын хүн амын усан хангамж, ариутгах татуургын талаар онцлох ажлуудыг нэгтгэн түүхт

60 жилийн ойд зориулан Өнөөдөр сонинд нэг нүүр материал хэвлүүлж, нийт ажилтнуудад тараасан.
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БАЙГУУЛЛАГАД ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРҮҮД, УНДНЫ УСНЫ ХАНГАМЖ, АРИУН ЦЭВРИЙН

БАЙГУУЛАМЖИЙН ХӨТӨЛБӨР, ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ДАГУУ ХИЙГДЭЖ БАЙГАА АЖЛУУДЫГ ХЭВЛЭЛ

МЭДЭЭЛЛИЙН ХЭРЭГСЛЭЭР ОЛОН НИЙТЭД ХҮРГЭХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД:

Энэ онд шинээр ус хангамж, ариутгах

татуургын төвлөрсөн сүлжээнд холбогдохоор

иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудаас ирсэн

нийт 1531 хүсэлтийг хүлээн авч техникийн

нөхцөл олгох комиссын хурлыг 24 удаа

хуралдуулж, 903 иргэн, аж ахуйн нэгж

байгууллагад техникийн нөхцөл олгогдож, 71

техникийн нөхцөлийн хугацааг сунгаж, бусад

хүсэлтүүдэд тухай бүрд нь албан бичгээр

хариуг өгч ажилласан.
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ИРГЭД, АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГААС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ХҮСЭЛТИЙН ДАГУУ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ;

2019 онд 70157066, 70157016, 70157064 дугаарын утас

болон Eus.mn сайтаар дамжуулан иргэд, хэрэглэгчдээс

байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой нийт 11355

дуудлага, мэдээлэл, санал хүсэлт, гомдол, хүлээн авснаас

7997 нь мэдээлэл лавлагаатай холбоотой хүсэлтийг хүлээн

авч барагдуулсан байна. Нийт дуудлагын 99,8%-ийг 1-8

цагийн дотор шуурхай барагдуулан ажилласан.

Нийт дуудлагын 1792 буюу 17 %-г Авто баазын усны

захиалга, 539 дуудлага нь засвартай холбоотой дуудлага

эзэлж байна.

Дуудлага
539-5%

Гомдол
17- 0,1%

Усны захиалга
1792- 17%

Санал хүсэлт
20

0.1%

Мэдээлэл 
лавлагаа
9024- 78%
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ХЭРЭГЛЭГЧИЙН СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН СУДАЛГАА

Хэрэглэгчийн 2019 оны сэтгэл ханамжийн  төвшин 7.4 пункт буюу 74 хувь гарсан бөгөөд уг үзүүлэлт нь 

дунджаас дээгүүр төвшний сэтгэл ханамжтай байгааг харуулж байна. Орон сууцны хэрэглэгчдийн хувьд 

2019 онд сэтгэл ханамж бага зэрэг буурсан бол гэр хорооллын хэрэглэгчдийн хувьд сэтгэл ханамж өссөн 

дүнтэй байна.
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ХЭРЭГЛЭГЧИЙН СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН СУДАЛГАА

ХАМГИЙН БАГА СЭТГЭЛ ХАНАМЖТАЙ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

Сэтгэл ханамжийн төвшин буурсан үзүүлэлтүүдийг сайжруулах чиглэлээр 30 ажил хийхээр төлөвлөж 2 ажил -70  хувийн 
биелэлттэй, бусад ажил бүрэн хийгдэж 100 хувийн биелэлттэй байна. Биелэлтийн дундаж хувь – 98.5 %



Бүтээлч ажил

www.usug.mn

ШАГНАЛ УРАМШУУЛАЛ:

Байгууллагын түүхт 60 жилийн ойн баярын

хурал болон хүндэтгэлийн хүлээн авалтыг

2019 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдөр

зохион байгуулсан.Баярын хурлын үеэр

Монгол улсын Ерөнхий зарлигаар тус

байгууллагыг “Алтан гадас одон”-оор

шагнасан.



Бүтээлч ажил

Хяналт удирдлагын төвийн барилга угсралтын ажил дуусч ашиглалтад орлоо.



Бүтээлч ажил

Ажилтнуудын хүүхдүүдэд зориулж, 61 дүгээр цэцэрлэгийн салбар, Ус сувгийн удирдах газрын 
харъяа “ДУСАЛ ХҮҮ” цэцэрлэгийн засварын ажил дуусаж ашиглалтад орсон.



Бүтээлч ажил

Гадны зочид төлөөлөгчид хүссэн 

мэдээллүүдээ авах боломж бүхий 

цахим самбар /Touch-Board/-ыг 
нэвтрүүлсэн.

Монголын нийтийн аж ахуйн холбоотой хамтран хөдөө орон 

нутгийн болон хувийн орон сууцны байгууллагуудад бизнес 

төлөвлөгөө боловсруулах аргачлал, санхүүгийн бодлогын 

баримт бичиг, ХХХМС программын талаар танилцуулга хийж, 
харилцан туршлага солилцох ажлыг зохион байгуулсан



Бүтээлч ажил

Байгууллага болон ажилтнуудад хамааралтай 3 ном боловсруулан гаргасан

Нягтлан бодох

бүртгэлийн бодлогын

баримт бичиг шинэчлэн

боловсруулсан.

Хөдөлмөрийн хууль тогтоомж болон

байгууллагад мөрдөж байгаа

журмуудын эмхтгэлийг боловсруулж

ном болгон хэвлүүлж инженер

техникийн ажилтнуудад тараасан.

Байгууллагын стратеги болон

бизнес төлөвлөгөөний гарын

авлагыг боловсруулж, ном

болгон хэвлэж зохион

байгуулалтын нэгжүүдэд тараан

өгсөн.



Бүтээлч ажил

Орлого болоогүй усны хэмжээг тооцох

аргачлал боловсруулсан. (УСУГ-ын даргын

2019 оны 6 дугаар сарын 26 -ний өдрийн

А/317 тоот тушаал)

Байгууллагаас хэрэглэгчдэд үзүүлэх бүх

төрлийн үйлчилгээ, харилцааг зохицуулахад

зориулсан хэрэглэгчийн гарын авлагыг гаргаж

хэрэглэгчдэд хүргүүлсэн.



Бүтээлч ажил

“Нэгэн жарны он цагийн хэлхээс” нэртэй 1959-2019 оны байгууллагын түүхэн замнал, онцлох үйл 

явдал бүхий 170 зураг, 18 үзмэр бүхий үзэсгэлэнг 60 жилийн баяраар үзэгч зочдод дэлгэн үзүүллээ. 
Байгууллагын дарга нарын хувийн фото зургийн альбом гаргасан. 



Бүтээлч ажил

Байгууллагын 60 жилийн ойн баярын хүрээнд “Бэсрэг наадам”-ыг зохион байгуулж шагай харваа, 

үндэсний бөхийн барилдаан, сурын харваа, үндэсний дээл хувцсаа сайхан өмссөн ажилтан 
шалгаруулах зэрэг үйл ажиллагаа зохион байгууллаа.



Бүтээлч ажил

Ойн баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлэхтэй холбоотойгоор “Нийслэлчүүдээ ундаалсан нэгэн

жаран” ажилтнуудын нэгдсэн урлагийн тоглолтыг найруулан, 2019 оны 11 дүгээр сарын 11, 12-ний

өдрүүдэд нийт ажилтнууд болон тэдний гэр бүлийнхэнд үзүүлэх ажлыг зохион байгуулсан.

Түүхт 60 жилийн ойн баримтат киног бүтээж буй гүйцэтгэгч байгууллагад шаардлагатай

дүрс материалуудаар хангаж, хийц агуулгад хяналт тавин ажилласан бөгөөд 60 жилийн ойн баяраар

үзэгчдийн хүртээл болгосон.



Бусад мэдээлэл
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БНХАУ-аас Монгол Улсад олгож буй хөнгөлөлттэй

зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх “Улаанбаатар хотын

төв цэвэрлэх байгууламжийг барих төсөл”-ийн өртөг

нь 300 сая ам.доллар. Хоногт 250000 шоо-метр бохир

ус хүлээн авч цэвэрлэх хүчин чадал бүхий дэвшилтэт

технологи ашигласан, байгаль орчинд ээлтэй, лагийг

бүрэн боловсруулж эрчим хүч үйлдвэрлэж дотоод

хэрэгцээгээ хангах зэрэг олон давуу талтай цэвэрлэх

байгууламжийн нээлтийг хийсэн.

ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРҮҮД:



Бусад мэдээлэл

www.usug.mn

ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРҮҮД:

Австри улсын RTi компаний 3 мэргэжилтэн, УСУГ-ын шугам доторлогооны төслийн ажилтнууд 2019 оны 04

дүгээр сарын 15-ны өдрөөс 2019 оны 11 дүгээр сарын 05 өдөр хүртэл 3.9 км урттай ф150-300мм-ийн голчтой цэвэр

усны ган, ширмэн материалтай хоолойг Close Fit, CIPP технологиор нийт 3.9 км доторлож шинэчилсэн.



Бусад мэдээлэл

ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРҮҮД:

“Газрын доорх усны баруун эх үүсвэрийг шинээр байгуулах” төслийн нарийвчилсан зураг төслийг

боловсруулах ажлыг гүйцэтгэж байгаа АЕСОМ ХХК, Престиж ХХК-ийн хийгдэж байгаа ажлын техник, эдийн

засгийн үр ашгийн тогтвортой байдлыг хангах, хэрэгжиж байгаа төсөлд санал зөвлөмж өгөх, хийгдэж буй

ажилд хяналт тавих, хамтран ажиллах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг Газрын даргын тушаалаар байгуулан санал

зөвлөмж өгч хамтран ажиллаж байна.

IWA (Олон улсын усны ассоциац)-ийн Усны

байгууллагуудын AQUA RATING үнэлгээний

системд ажиллах багийн бүрэлдэхүүнд зохион

байгуулагчаар оролцож Aqua Rating-ийн онлайн

системд Улаанбатаар хотын ариутгах татуургын

систем, цэвэрлэх байгууламжтай холбоотой

асуулгуудыг бүрэн бөглөж дуусгасан.

Төслийн хүрээнд Улаанбаатар хотын ус

хангамжийн гидравлик тооцооны моделийн

сайжруулалтын талаар АЕКОМ компаний

мэргэжилтнүүдтэй уулзалт хийсэн. АЕКОМ

компаниас 30 хоногийн эрхтэй WaterGems

программын хувилбарыг 9-р сарын 27-ны өдөр

хүлээлгэн өгсөн.



Бусад мэдээлэл
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“АЙ ВАЙ И ЗЭТ ГРУПП“ ХХК: Хоногт

1000м3 илүүдэл идэвхт лаг, 1500м3 түүхий

лагийг усгүйжүүлэх хүчин чадалтай

байгууламж ашиглалтад оруулж хүлээн

авсан. Одоогийн байдлаар туршилт

тохируулгын ажил хийгдэж хоногт 96-98%

чийгшил бүхий 800-1100м3 түүхий лагийг

хүлээн авч 75-80% чийгшилтэйгээр

гаргаж байна.

ЛАГ УСГҮЙЖҮҮЛЭХ БАЙГУУЛАМЖ ШИНЭЭР 
БАРИХ АЖИЛ



Бусад мэдээлэл

5 тн багтаамжтай 5 ширхэг усны

машин хүлээн авсан.

Ус хангамжийн эх үүсвэр, усан сан, гүний худаг, насос станцын нэгдсэн хяналтын төвийг байгуулж

теле хяналт, холбоо, дохиоллын техник хэрэгслээр тоноглох ажлын шилэн кабел болон камер

суурилуулах ажил хийгдэж байна. Одоогийн байдлаар 6 байршилд нийт 192 камер үүнээс 3600 градус

эргэдэг 7 камер тус тус суурилуулсан ба 3 байршилд шилэн кабель татагдсан. Энэ ажилд Нийслэлийн

хөрөнгө оруулалтын газар хяналт тавин ажиллаж байна.



Дүгнэлт

www.usug.mn

Байгууллага нь 2019 онд дэвшүүлсэн зорилго, зорилтуудаа бүрэн хангаж ажиллахын зэрэгцээ байгууллагын

2016-2020 оны стратеги төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэн ажиллалаа.

Улс, Нийслэлийн бүтээн байгуулалтын томоохон ажлуудын зураг төслийг хянаж, баримталж буй бодлого

чиглэлтэй нь уялдуулан, Улаанбаатар хотын ус хангамж, ариутгах татуурга, цэвэрлэх байгууламжийн үйл ажиллагааг

хэвийн найдвартай байлгах, хэрэглэгчдийг цэвэр усаар тасралтгүй хангах, гарсан бохир усыг татан зайлуулж цэвэрлэх

үүргээ биелүүлж, үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах, шугам сүлжээтэй холбоотой зураг зөвшилцөх, техникийн

нөхцөл олгох зэрэг ажлуудыг шуурхай хийж гүйцэтгэн хэрэгжүүлж байна.

МУЗГ-ын бодлого, ҮАБ-ын чиг хандлагыг хэрэгжүүлэх зорилгоор шинэ дэвшилтэт техник технологи нэвтрүүлэх

төслүүдийн судалгааг боловсруулахад хамтран ажиллаж, хөрөнгө оруулалтын зардлыг тодорхойлсон нь төслүүдийн

бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлэх үндэс болсон.

Байгууллагад хэрэгжиж буй төсөл, зохион байгуулж байгаа ажлуудын үр дүнд олон дэвшилтэт үзүүлэлт гарсан

бөгөөд шуудуу ухалгүйгээр шугам доторлогоог хэрэгжүүлж байгаа нь Монгол улсад анх удаа нэвтрүүлж буй дэвшилтэт

технологитой ажил байлаа.

Байгууллагын 2019 оны бизнес төлөвлөгөөг дүгнэж, 2020 оны бизнес төлөвлөгөө болон 2016-2020 оны стратеги

төлөвлөгөөний үндсэн чиглэл, арга замыг удирдлага болгон 2020 онд дараах зорилтуудыг дэвшүүлж байна.



2020 оны зорилт
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1. ШИНЭ САНАА,БҮТЭЭЛЧ ХАНДЛАГАТАЙ, ХАМТЫН АЖИЛЛАГААГ ЭРХЭМЛЭГЧ ХҮНИЙ НӨӨЦТЭЙ БАЙХ.

2. ХАБЭА-Н ISO 45001: 2018 СТАНДАРТЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ ЭХЛЭХ

3. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХАМГААЛАЛ, УСНЫ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖМЕНТЭД ТУЛГУУРЛАСАН ТӨЛӨВЛӨЛТ ХИЙХ

4. ТЕХНОЛОГИЙН ДЭВШЛИЙГ ҮЙЛДВЭРЛЭЛД НЭВТРҮҮЛЖ, НЭГДСЭН МЭДЭЭЛЛИЙН САНГ ХӨГЖҮҮЛЭХ

5. БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ СТАНДАРТ, БИЗНЕСИЙН ДЭГ ЖАЯГИЙГ БАРИМТЛАН ХЭРЭГЛЭГЧЭЭ

ДЭЭДЭЛСЭН ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ҮЗҮҮЛЭХ

6. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮР ӨГӨӨЖИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЖ, САНХҮҮГИЙН ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАН АЖИЛЛАХ



Анхаарал хандуулсанд 

баярлалаа!


