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БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

УСУГ ОНӨААТҮГ нь МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР, МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГ

НИЙГМИЙГ 2020 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ, НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ

ЗЭРЭГ БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАН “Улаанбаатар хотын

хэрэглэгчдийг унд ахуйн стандартад тохирсон усаар тасралтгүй хангаж, экологийн тэнцвэрийг хадгалах

шалгуурт тохирох усыг байгальд нийлүүлэх” эрхэм зорилгын хүрээнд үйл ажиллагаагаа чиглүүлэн ажиллаж

байна.
УС ОЛБОРЛОЛТ ЦЭВЭР УС ТҮГЭЭЛТ

ХЭРЭГЛЭГЧБОХИР УС ЦЭВЭРЛЭГЭЭ
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Ус хангамжийн 7 эх үүсвэрийн 218 гүний худгаас хоногт 145,000-155,000 м3 цэвэр ус олборлон түгээж  байна.

Бохир ус цэвэрлэх 7 цэвэрлэх байгууламж, 8 насос станцаар дамжуулан хоногт 170,000-190,000 м3 бохир усыг татан зайлуулж цэвэрлэн 

байгальд нийлүүлж байна. 

Төв цэвэрлэх байгууламж - 180000м3/хон

Бага оврын цэвэрлэх байгууламж-6

-Дамбадаржаа ЦБ - 91 м3/хон

-Био ЦБ - 600 м3/хон

-Баянгол - 400 м3/хон

-Багахангай - 200 м3/хон

-Нисэхийн ЦБ -2000м3/хон

Морингийн давааны ЦБ -20000м3/хон

Үйлдвэрийн бохир ус цэвэрлэх урьдчилан

цэвэрлэх байгууламж – 13000 м3/хон
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БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА



I. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН
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Нийслэлийн засаг даргын тамгын газраас
дэвшүүлсэн “Нэг хот-нэг стандарт” зорилтот
жилийн хүрээнд байгууллагаас хэрэгжүүлэх
ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсан 5 ажил 100
хувийн хэрэгжилттэй байна.

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР, МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГ НИЙГМИЙГ
2020 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ, НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН 2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР, НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ
ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ ЗЭРЭГ БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД АНХААРЧ АЖИЛЛАЛАА.
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МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨР, МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГ НИЙГМИЙГ
ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ, МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР, НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨР, НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ:

Үнэлэх боломжгүй 0% 40% 70% 100%

1 - - 1 6

2. Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд манай байгууллагатай холбоотойгоор хэрэгжих 15
ажлын хэрэгжилт 97%-тай байна

Үнэлэх боломжгүй 0% 40% 70% 100%

2 - - 1 9

I. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН

1. “Нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн манай байгууллагатай 
холбоотойгоор хэрэгжих 8 ажлын хэрэгжилт 95.7%-тай байна.



II. ТОГТООЛ, ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН
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МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ, ЗАСГИЙН ГАЗАР, НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ,

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ:

Дээд газрын тогтоол шийдвэрт манай байгууллагад хамааралтай 17 тогтоол шийдвэрийн 25 заалтын

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

✓ ЗГ-ын тогтоол -1

✓ Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн зөвлөмж - 1  

✓ Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн хуралдааны тэмдэглэл - 1

✓ Нийслэлийн Засаг Даргын захирамж - 8

✓ Нийслэлийн онцгой комиссоос өгсөн үүрэг даалгавар - 5

✓ Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл - 1

Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын 8 удаагийн шуурхай зөвлөгөөнөөр манай байгууллагад хамааралтай 46

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

http://ulaanbaatar.mn/


III. БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН
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1. НИЙСЛЭЛИЙН ХҮН АМ, БАЙГУУЛЛАГА АЖ АХУЙН НЭГЖИЙГ УНД, АХУЙН ХЭРЭГЦЭЭНИЙ ЦЭВЭР УСААР
ТАСРАЛТГҮЙ ХАНГАХ, БОХИР УСЫГ ТАТАН ЗАЙЛУУЛАХ ҮНДСЭН ҮҮРГИЙН БИЕЛЭЛТ:

А. Ус хангамжийн үндсэн 7 эх үүсвэр, 3 жижиг эх үүсвэрээс 2020 оны жилийн эцсийн байдлаар 54.08 сая шоо
метр ус олборлохоор төлөвлөж, гүйцэтгэлээр 52.8 сая шоо метр ус олборлож хотын хэрэглээнд нийлүүлсэн
байна. Шахсан борлуулсан усны харьцааг 2020 онд 14.1%-хувиас хэтрүүлэхгүй байх зорилго тавьж ажилласнаас
гүйцэтгэлээр 16.1%-тай гарсан.



Б. Төв цэвэрлэх байгууламж болон бага оврын 5 цэвэрлэх байгууламжид 2020 онд 61.6 сая шоо метр бохир ус татан
зайлуулахаар төлөвлөж жилийн эцсийн гүйцэтгэлээр 62.8 сая шоо метр буюу төлөвлөгөөнөөс 1.2 сая шоо метр
бохир ус илүү татан зайлуулсан байна. Орлого болоогүй бохир усны хувь хэмжээг 24% байхаар төлөвлөж ажиллан
гүйцэтгэлээр 28.9%-тай гарсан байна.

III. БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН
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✓ Ус хангамжийн эх үүсвэрүүд, дамжуулан

шахах станц, усан сангууд, хэрэглэгч, ус түгээх

байруудаас 4706 сорьц, үүнээс:

✓ Давтан 157

✓ Шугамын алдагдал 130

✓ Төлөвлөгөөт бус 391 сорьц, үүнээс:

✓ Хэрэглэгчийн хүсэлтээр 242

✓ Дотоод хяналтын 125

✓ Иргэн, ААН-ийн гомдлын дагуу 24

Нийт цэвэр усны 5097 сорьц, бохир усны 1926 сорьц авч зохих үзүүлэлтүүдийн дагуу шинжлэн, дүнг тухай бүрд
мэдээллэж ажиллалаа.

✓ Төв цэвэрлэх байгууламж, болон бага оврийн цэвэрлэх

байгууламжуудын технологи дамжлагын цэг, цэвэрлэгдэн

гарч байгаа уснаас 598 сорьц

✓ Үйлдвэр аж ахуйн газар 970 сорьц

✓ Төлөвлөгөөт бус 358 сорьц, үүнээс:

✓ Туршилт, дотоод хяналт 323

✓ Хэрэглэгчийн хүсэлтээр 35

В. Усны чанар, аюулгүй байдалд тавих хяналт, ариун цэврийн байгууламжийн ашиглалтыг
сайжруулах талаар:

III. БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН
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Төв цэвэрлэх байгууламжид хүлээн авч байгаа бохир усыг 80%, бага оврын цэвэрлэх байгууламжуудад
хүлээн авч байгаа бохир усыг дунджаар 95%-тай тус тус цэвэрлэн байгальд нийлүүлэхээр төлөвлөснөөс Төв
цэвэрлэх байгууламж дунджаар 80.4%, БОЦБ 93.9%-тай цэвэрлэн байгальд нийлүүлсэн.

Г. Цэвэрлэх байгууламжуудад татан зайлуулсан бохир усыг стандартын шаардлагад нийцүүлэн
байгальд нийлүүлэх талаар:

III. БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН



Төв цэвэрлэх байгууламжид хүлээн авсан бохир усны бохирдлын үзүүлэлт, мг/л
Төв цэвэрлэх байгууламжид хүлээн авч байгаа бохир усны бохирдлын хэмжээ нь стандартаас 2-3.5 дахин

өндөр байгаа нь биологи цэвэрлэгээ хэвийн явагдах нөхцлийг бүрдүүлэхгүй байна. Үүнтэй холбоотойгоор механик,
биологи цэвэрлэгээг сайжруулах үүднээс арьс шир, ноос ноолуур боловсруулах үйлдвэрүүдийн үйл ажиллааг 6-аас
9-р сар хүртэл түр зогсоож, энэ хугацаанд ирж байгаа бохир усны бохирдлын хэмжээ буурч стандартад дөхөж
очсон бөгөөд цэвэрлэгээний түвшин 85% хүртэл дээшилсэн.

III. БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН



Урьдчилан цэвэрлэх байгууламжид арьс шир, ноос боловсруулах үйлдвэрүүдээс 2020 онд
490.07 мян.м3 бохир ус хүлээн авахаар төлөвлөж, гүйцэтгэлээр 324.5 мян.м3 бохир ус хүлээн авч
механик болон химийн цэвэрлэгээгээр дунджаар 69.6%-тай цэвэрлэн ариутгах татуургын сүлжээнд
нийлүүлсэн.

III. БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН

ХХХ-ийн ЗДА-6200 мг/л

Умбуур бодис ЗДА-5500 мг/л

Арьс шир, үслэг боловсруулах үйлдвэрээс урьдчилан
цэвэрлэх байгууламжид нийлүүлэх технологийн хаягдал
усны техникийн шаардлага MNS 5582:2006 стандартыг
хүчингүй болгож өгөх хүсэлтийг болон шаардлага
үндэслэлийн талаар танилцуулга бэлтгэн СХЗГ-т явуулсан
бөгөөд Байгаль орчны болон усны техникийн хороодын
хамтарсан хуралд танилцуулга хийж 2021 оны 1 дүгээр
сараас тухайн стандартыг хүчингүй болгох шийдвэрийг
гаргуулсан.



III. БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН

Байгууллага нь 2020 оны жилийн эцсийн байдлаар 65375.5 сая төгрөгийн орлого олохоос гүйцэтгэлээр
63223.1 сая төгрөгийн гүйцэтгэлтэй ажиллаж, нэхсэн дүнгээрээ орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 96.7 хувьтай
байна.

Байгууллагын санхүү, эдийн засгийн зорилтын биелэлт:

Д/Д Үзүүлэлт
2019  оны 
гүйцэтгэл

2020 оны 
зорилт

2020 оны 
гүйцэтгэл

Биелэлт

Тоогоор Хувиар

2019 
оноос

2020 оны 
зорилтоос

2019 
оноос

2020 оны 
зорилтоос

1
Үйл ажиллагааны орлого, 

сая.төг
62456.7 65375.5 63223.1 766.4 -2152.3 101.2 96.7

2
Үйл ажиллагааны зардал, 

сая.төг
76501.4 95995.4 84183.3 7681.9 -11812.1 110.0 87.7

3
Үйл ажиллагааны алдагдал, 

сая.төг
-14044.7 -30619.9 -20960.2 -6915.5 9659.7 149.2 68.5

ОНТНЗ, төгрөг 1.22 1.47 1.33 0.11 -0.14 108.7 90.7



III. БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН

Байгууллагын санхүү, эдийн засгийн зорилтын биелэлт:



3. ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ГЭРЭЭ, УСНЫ БОРЛУУЛАЛТ, АВЛАГА, ТООЛУУРЖУУЛАЛТ БОЛОН ТҮҮНИЙ АШИГЛАЛТ, НЭГ ХҮНИЙ
ХОНОГЫН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ТАЛААР:

2020 онд шинээр 490 хэрэглэгчтэй цэвэр усаар хангах, бохир усыг татан зайлуулах аж ахуйн
гэрээ байгуулж, орон сууцны тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч байгууллага руу гэрээ шилжсэн, үйл
ажиллагаа зогссон шалтгаанаар 194 хэрэглэгчтэй гэрээ цуцлагдаж нийт хэрэглэгчийн тоо 6451 болсон.
Нийт хэрэглэгчийг үйл ажиллагааных нь чиглэлээр ангилбал:

Алба, товчоо Аж ахуй Төсөв
Үйлдвэр Орон сууцны тусгай 

зөвшөөрөл эзэмшигч, 

амины орон сууц

Нийт
Үйлдвэр Бохирдуулагч

Хэрэглэгчдэд үйлчлэх алба 2713 520 355 166 1987 5741

Зөөврийн ус хангах алба 27 34 - - 20 81

Шугамаар ус хангах алба 53 3 - - 141 197

Багахангай УСАТ 23 19 - - 390 432

Нийт 2816 576 355 166 2538 6451

III. БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН
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4. ХЭРЭГЛЭГЧДЭЭС АВАХ УСНЫ ТӨЛБӨРИЙН АВЛАГА:

Хэрэглэгчдээс авах усны төлбөрийн 9467.9 сая төгрөгийн авлагын 2875.7 сая төгрөг буюу 30.4%-ийг
“Чандмань Налайх” ОНӨААТҮГ, 3139.0 сая төгрөг буюу 33.2%-ийг ОСНААУГ-ийн авлага тус тус эзэлж байна.
Ковид-19 цар тахалтай холбоотойгоор аж ахуйн нэгж байгууллагуудын авлага 1260.4 сая төгрөгөөр нэмэгдсэн.

Ангилал

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

/сая.төг/
2020.01.01 үлдэгдэл /сая.төг/ 2020.12.31  үлдэгдэл /сая.төг/

Нийт авлага /сая.төг/ 6857.4 9467.9 +2610.5

Үүнээс:

ХҮА 6846.8 9345 +2498.2

ШУХА - 55.2 +55.2

ЗУХА 2.7 48.9 +46.2

БХУСАТ 2.6 4.6 +2

Авто бааз 5.3 14.2 +8.9

III. БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН
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Байгууллагын хэмжээнд 2020 онд 70.7 сая кВт.ц цахилгаан эрчим хүч ашиглах төлөвлөгөөтэй ажилласнаас
гүйцэтгэлээр 64.85 сая кВт.ц цахилгаан эрчим хүч хэрэглэж бодит дүнгээр 5.85 сая кВт.ц (8.3%) буюу 1.36 тэрбум
төгрөгийн хэмнэлттэй ажилласан.

Байгууллагын цахилгаан, эрчим хүчний хэрэглээний талаар:



Айл өрхийн 1 хүний хоногийн усны хэрэглээ 2020 жилийн эцсийн байдлаар

www.usug.ub.gov.mnwww.usug.ub.gov.mn

Ус хангамжийн сүлжээнд холбогдсон 323 ус түгээх байр Зөөврийн ус хангамжтай 

350 ус түгээх байраар 

үйлчлүүлж байгаа нэг 

хүний хоногийн хэрэглээ.

112 л/хон 8.6 л/хон 7.8 л/хон

Төвлөрсөн системд 

холбогдсон тоолууртай 

орон сууцны нэг хүний 

хоногийн хэрэглээ 

10,7 л/хон

ЭНГИЙН 179 ус түгээх 

байраар үйлчлүүлж 

байгаа нэг хүний 

хоногийн хэрэглээ.

УХААЛАГ 144 ус түгээх 

байраар үйлчлүүлж 

байгаа нэг хүний 

хоногийн хэрэглээ.

III. Байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүн



III. Байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүн

Хөрөнгө оруулалт, их ба урсгал засварын ажлын хэрэгжилт:

Байгууллагын хэмжээнд шинэ тоног төхөөрөмж худалдан авах, техник технологийн шинэчлэл, барилга
байгууламжийн их ба урсгал засварын төлөвлөгөөнд нийт 371 ажил төлөвлөснөөс 356 ажил хийгдэж 96.0%-ийн
биелэлттэй, 10131.20 сая төгрөг зарцуулаад байна.



www.usug.mn

Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар болон төлөвлөгөөт бус шугам сүлжээний засварын ажил

Автобус 2-н салаа цэвэр усны

ф200мм шугамыг 190м газарт

шинэчлэн сольсон.

Нийслэлийн хөрөнгөөр Сүхбаатарын талбайн урд талын “Хонхтой цэцэрлэг, Сити 

Тойлет”-н цэвэр болон бохир усны шугамын угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. 

Цэвэр усны Ф-50мм шугам 300м, Бохир усны ф-150мм шугам өөрийн урсгалтай 

200м, даралттай 100м шугамыг тус тус угсарч байнгын ашиглалтан оруулсан.

III. Байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүн
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Шугам сүлжээний гэмтэл саатлын талаар:

2020 оны жилийн эцсийн байдлаар цэвэр усны төв шугам дээр 33 удаагийн гэмтэл, салбар шугам дээр 55
удаагийн гэмтэл бохир усны шугам дээр 27 удаагийн бөглөө, 33 удаагийн тунаа, хэрэглэгчийн бохир усны шугам
дээр 52 удаагийн бөглөө үүссэнийг тухай бүрт шуурхай засварлан хэвийн ажиллагаанд оруулсан.
Төлөвлөгөөт ажлын хүрээнд:
•Цэвэр усны шугам дээр 55 хаалт сольсон.
•Цэвэр усны 685 худаг цэвэрлэж, 94 худгийн таг шинэчилж, 62 худагт шинээр шат суурилуулсан.
•Хавар, намрын бохир усны шугам угаалгаар 920 худаг хооронд угаалга хийж, худгийн хогыг цэвэрлэсэн.

III. Байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүн
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ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТТЭЙ ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭЛЭЛ:

Тайлангийн хугацаанд нийт 1001 өргөдөл, гомдол ирснийг шийдвэрлэсэн.

Ангилал Нийт
Шийдвэрлэсэн 

өргөдөл

Нийслэлийн үйлчилгээний 
нэгдсэн төв

365 365

ННЗБ бүртгэсэн Байгууллагад 576 576

1800-1200 дугаарын оператор 30 30

11-11 төвөөс ирсэн 21 21

Гар утасны аппликейшнээр ирсэн 4 4

E-Service 4 4

фейсбүүк 1 1

Нийт 1001 1001

Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/1086 дугаар

захирамжаар батлагдсан Нийслэлийн нутгийн захиргааны

байгууллага, албан тушаалтанд хандаж иргэдээс гаргасан

өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх журмыг баримтлан

ажиллалаа.

Өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх дундаж хугацаа 2 хоног 3 цаг

25 минут байна.

III. Байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүн
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Шийдвэрлэлтийн төрлөөр
Нийт ирсэн албан бичиг: 3441

Хариутай хариугүй

хугацаандаа шийдвэрлэсэн 1854 1587

хугацаа хэтэрч шийдвэрлэсэн 4 2

судалж байгаа - -

Шийдвэрлэлтийн хувь 100% 100%

Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлттэй холбоотой мэдээлэл:

Тайлант хугацаанд газрын даргын А тушаал 242, Б тушаал 1005, нийт 1247 тушаалыг холбогдох хууль, дүрэм, журам,

стандартын дагуу боловсруулан батлуулсан.

edoc.ub.gov.mn цахим  программаар 3441 албан бичиг ирсэн, гадагш 2568 албан бичиг явуулсан.

Шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 8.91 хоног

байна. Албан бичгийн индекс 0.7955 буюу “В”

үнэлгээтэй байна. Нийт 3396 албан бичгийн

шийдвэрлэлтэд хяналт хийж, хаалтыг

баталгаажуулсан.

Өмнөх онтой харьцуулахад хугацаа

хэтрүүлэн шийдвэрлэсэн, шилжүүлсэн зөрчил 28

албан бичгээр буюу 47.1%-иар буурсан.

III. Байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүн



ЕРӨНХИЙ СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН ИНДЕКС 2015-2020 он

Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа 2020 оны төслийг боловсруулан MMCG ХХК-аар гүйцэтгүүлсэн.
• 2020 онд УСУГ-ийн хэрэглэгчийн ДУНДАЖ СЭТГЭЛ ХАНАМЖ 7.6 буюу 76 хувийн сэтгэл ханамжтай байна.

ДУНДАЖ сэтгэл ханамж өнгөрсөн онтой харьцуулахад 0.4 нэгжээр өссөн байна.
• Гэр хорооллын хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг өнгөрсөн онтой харьцуулахад ДУНДАЖ сэтгэл ханамж 0.3

нэгжээр өссөн бөгөөд орон сууцны хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамж өнгөрсөн оноос 0.3 нэгжээр өссөн байна.
• Харин аж ахуйн нэгж байгууллагуудын ДУНДАЖ сэтгэл ханамжийн түвшнийг өнгөрсөн онтой

харьцуулахад 0.6 нэгжээр өссөн үзүүлэлттэй байна.

III. Байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүн

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН ТАЛААР:



www.usug.mn

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.

Сошиал медиагийн хандалтад өдөр бүр хяналт тавин ажиллаж байгууллагын цахим хуудсанд

www.eus.mn сайтаар төлбөрөө төлж хэвшихийг уриалсан видео бичлэг, байгууллагын үйл

ажиллагаатай холбоотой зөвлөмжүүдийг байршуулж ажиллалаа.

IV. Байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод байдал
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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:

• Усны үнэ цэнийн тухай 10 минутын телевизийн нэвтрүүлэг бэлтгэн ОТВ-ээр
нэвтрүүлсэн.

• 2020 оны 06 сарын 01-нээс эхлэн хэт богино долгионы MGLRADIO-88,3 FM
радиогийн “Нэг дусал” нэвтрүүлгээр байгууллагын түүх болон үйл ажиллагааг
нийслэлчүүдэд хүргэж байна.

• Дэлхийн усны өдөрт зориулсан “Ус ба уур амьсгал” сэдэвт 3 сарын аяны
төлөвлөгөөнд 3 бүлгийн 56 төрлийн ажил хийхээр төлөвлөж, хэрэгжүүлэн
ажиллалаа.

• Байгууллагын үйл ажиллагааны болон цаг үеийн мэдээлэл, сургалт сурталчилгааны
71 мэдээллийг байгууллагын вэб сайт, фэйсбүүк цахим хуудас, ажилтнуудын
фэйсбүүк бүлгэмд байршуулсан.
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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 АЖЛН ХҮРЭЭНД:

Энэ онд иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудаас ирсэн нийт 1728 хүсэлтийг хүлээн авч техникийн

нөхцөл олгох комиссын хурлыг 20 удаа хуралдуулж, 501 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад албан бичгээр хариу

өгч, 863 иргэн, аж ахуйн нэгжид техникийн нөхцөл олгож, 12 хэрэглэгчид зөвлөгөө өгсөн.

4 3
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ИРГЭД, АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГААС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ХҮСЭЛТИЙН ДАГУУ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН ҮЙЛ
АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ;

2020 онд ХБГ-ээр иргэд хэрэглэгчдээс нийт 21304 дуудлага хүлээн авч, ХХХМС-ийн программд
ангилан бүртгэлжүүлж, 100% барагдуулан ажилласан. Нийт дуудлагын 99.8%-ийг 1-8 цагийн хугацаанд
шуурхай барагдуулан ажилласан.

ГОМДОЛ, 10, 0,1% ДУУДЛАГА, 284, 2%

МЭДЭЭЛЭЛ 
ЛАВЛАГАА , 9744, 44%

УСНЫ ЗАХИАЛГА, 860, 
4%

УТУТ, 11082, 50%

САНАЛ ХҮСЭЛТ, 60, 
0,6%
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Хүний нөөцийн бүрдэлт, хөдөлгөөний талаар:

Хүний нөөцийн хэрэгцээг тодорхойлон тухайн жилд ажиллах орон тооны саналыг даргын зөвлөлийн

болон удирдах зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн НЗД-ын захирамжаар баталгаажуулан мөрдөн ажиллалаа.

Нийслэлийн Засаг Даргын 2020 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/312 дугаар захирамжийг үндэслэн Ус сувгийн

удирдах газрын даргын 03 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/94 дүгээр тушаал, Б/246 дугаар тушаалаар тус

байгууллагын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тоог 1892 ажилтантайгаар шинэчлэн баталсан. Батлагдсан орон

тооны дагуу хүний нөөцөөр ханган ажиллаж 2020 онд нийт 1804 ажилтан ажиллаж байгаагаас удирдах ажилтан

23, инженер техникийн ажилтан 245, албан хаагч 107, мэргэжлийн ажилтан 1429 байна.
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Бүтээлч, чадварлаг хүний нөөцийг төлөвшүүлэх

Байгууллагын бодлогын зорилго зорилтын хүрээнд Газрын даргын 2016 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдрийн
А/41 тушаалаар батлагдсан “Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 2020 онд
хэрэгжүүлэх 85 ажил төлөвлөгдсөнөөс 55 ажил зохион байгуулагдаж биелэлтийн хувь 64.7% байна. 30 ажил Covid-19-
н халдвараас урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд НЗДТГ-н А/108, А/168 тоот захирамжийн дагуу зохион байгуулах
боломжгүй болсон.

Төлөвлөгөөний төрөл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Хувь

Хүний нөөцийн сургалт хөгжил, 

идэвхжүүлэлтийн талаар
36 ажил 23 63.9%

Хүний нөөцийн эрүүл мэндийн талаар 16 ажил 16 100%

Хүний нөөцийн бие бялдрын 

чийрэгжилт болон биеийн тамир, 

спортын талаар

24 ажил 8 33.3%

Хүний нөөцийн нийгмийн асуудлын 

талаар
9 ажил 8 88.9%

Нийт 85 ажил 55 64.7%
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Бүтээлч, чадварлаг хүний нөөцийг төлөвшүүлэх

IV. Байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод байдал

Газрын даргын 2020 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/99 тоот тушаалын дагуу байгууллагын “Мастер

төлөвлөгөөний зураглал 2030”, “Тогтвортой хөгжлийн стратеги 2030” боловсруулах ажил хийгдэж дууссан.

“Мастер зураглал 2030”-ыг 50 ширхэг, “Тогтвортой хөгжлийн стратеги 2030”-ыг 100 ширхэг, “Үйл ажиллагааны

төлөвлөгөө 2030”-ыг 50 ширхэг тус тус хэвлүүлсэн.



www.usug.ub.gov.mn

Бүтээлч, чадварлаг хүний нөөцийг төлөвшүүлэх

• 2020 онд 49 сургалтанд давхардсан тоогоор 1306 ажилтан хамрагдлаа.
• ХУД-ийн ОБХэлтэстэй хамтарсан галын дадлага сургалтыг зохион байгуулсан.
• Усны музейгээр 144 иргэн, номын сангаар 213 уншигч үйлчлүүлсэн. Цар тахлын улмаас номын сангаар

үйлчлүүлэх ажилтны тоо багассан учир зөөврийн номын санг Дамбадаржаагийн цэвэрлэх байгууламж,
Сэлбийн насос станц, Баянголын ус суваг ашиглалтын товчоонд тус тус ажиллуулж байна.

IV. Байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод байдал



www.usug.mn

Шагнал, урамшууллын талаар:

Байгууллагад олон жил үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа

ажилтнуудын хөдөлмөр бүтээлийг үнэлүүлэхээр шагналд

тодорхойлж:

Төрийн одон медалиар 5 ажилтан,

Яамдын шагналаар 113

Нийслэлийн шагналаар 43 ажилтан

Байгууллагын шагналаар 45 ажилтан

Нийт 206 ажилтан шагнагдсан байна.

IV. Байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод байдал



Байгууллагын ХАБЭА-н төлөвлөгөөнд нийт 45 ажил төлөвлөснөөс 40 ажлын биелэлт гарч

төлөвлөгөөний биелэлт 88.8%-тай байна. Байгууллагын хэмжээнд танхимаар 775, цахимаар 1176

ажилтанд ХАБЭА-н сургалт зохион байгуулсан.

Байгууллагын ХАБЭА-н үйл ажиллагааг сайжруулах зорилгоор 2020 оны төлөвлөгөөнд ХАБЭА-н

45001:2018 стандартыг нэвтрүүлэх ажлын хүрээнд “Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны

хэмжилт, үнэлгээ, сургалт, судалгаа мэдээллийн төв”-тэй хамтарсан төлөвлөгөө батлуулан хэрэгжилтийг

ханган ажиллах ажлын хэсгийг А/206 тоот тушаалаар томилж, 5 удаагийн сургалтыг зохион байгуулж

ажилласан.

V. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй



Ундны ус болон цэвэрлэгдээд гарсан

бохир усны халдваргүйжүүлэлтэнд 1976-1990

онуудад ашиглагдаж байсан шингэн хлорын 1 тн-

ы 180 ширхэг контейнер, 50 кг-ийн 129 ширхэг

баллоныг 4-н задгай вагон, 20 тн-ын 2 чингэлгээр

тээвэрлэн ОХУ-ын Кемерово хотын “Химпром”

химийн үйлдвэрт хүргүүлж устгуулсан. Тус

үйлдвэрээс баллоныг устгасан тухай актыг манай

байгууллагад ирүүлсэн.

V. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй



Монгол Улсын Засгийн газар, Улсын Онцгой комиссоос өгсөн чиглэлийн дагуу “Коронавируст
(Ковид-19) цар тахлын үеийн харилцан ажиллагаа, хариу арга хэмжээ” сэдэвт гамшгаас хамгаалах иж
бүрэн дадлага сургуулилтанд Нийслэлийн усаар хангах албаны холбогдох инженерүүд оролцож, Усаар
хангах албаны штаб, мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүн бэлэн байдалд ажилласан.

V. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй



Нийслэлийн усаар хангах албаны бэлэн байдлын мэдээ, мэдээлэл, хүн хүч, багаж тоног төхөөрөмж,

хамгаалалтын хувцас, хэрэгсэл, ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн бодис, машин механизмын тооцоо судалгааг шуурхай

гаргах, цаг үеийн нөхцөл байдалтай уялдуулан авах арга хэмжээг яаралтай төлөвлөх зорилгоор 13 хүний

бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсгийг Ус сувгийн удирдах газрын даргын 2020 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн “Шуурхай

ажлын хэсэг томилох, ажлыг эрчимжүүлэх тухай” А/232 тоот тушаалаар байгуулсан.

COVID 19 цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх бүх нийтийн 
бэлэн байдлын үед авч хэрэгжүүлсэн ажлын талаар



COVID 19 цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх бүх нийтийн 
бэлэн байдлын үед авч хэрэгжүүлсэн ажлын талаар

ЭМЯ, Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвөөс ирүүлсэн зөвлөмжийн дагуу “ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ҮЕД
УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЗОРИЛГООР ХАЛДВАРГҮЙЖҮҮЛЭЛТ ХИЙХ ЗААВАР”-ыг боловсруулан, Байгууллагын
хэмжээнд жавелион, хлорт халдваргүйжүүлэгч уусмалаар давхардсан тоогоор 1901 цэг салбарын 143615м2
талбайд 2198 удаа ариутгал, халдваргүйжүүлэлт хийсэн.



COVID 19 цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх бүх нийтийн 
бэлэн байдлын үед авч хэрэгжүүлсэн ажлын талаар

Ундны усны чанар, аюулгүй байдалд хяналт тавих зорилгоор 226 сорьц, цэвэрлэх байгууламжуудад ирж
буй болон цэвэрлэгдээд гарч буй усны чанар, аюулгүй байдалд хяналт тавих зорилгоор 32 сорьц авч, хими, нян
судлалын шинжилгээ хийсэн.
Ундны усны халдваргүйжүүлэлтийн байдалд хяналт тавих зорилгоор үлдэгдэл хлорыг 161 удаа хянасан байна.



COVID 19 цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх бүх нийтийн 
бэлэн байдлын үед авч хэрэгжүүлсэн ажлын талаар

Ус түгээгч, усны машины жолооч, бохир устай харьцан ажилладаг ажилтнууд, ус түгээх байраар
үйлчлүүлдэг иргэдэд зориулсан зөвлөмжийн загварыг зурагт хуудас хэлбэрээр бэлтгэн хэвлэж, холбогдох зохион
байгуулалтын нэгжүүдэд тараасан (4 төрлийн 803 ширхэг).



Байгууллагын хэмжээнд 14 нэр төрлийн 85385 ширхэг барааг (нэг удаагийн амны хаалт 71780 ширхэг, 1
удаагийн малгай 1000 ширхэг, нүүрний хаалт 3383 ширхэг, 1 удаагийн хамгаалалтын хувцас 3383 ширхэг, гар
ариутгагч /санитол/ 300 литр, хуурай хлор 5 тн, жавелион 1 кг-аар 200 хайрцаг, гарын шингэн саван 500 гр-аар 87
ширхэг,агшин зуурын халаагч, гар угаалтуур 5 ширхэг, ионы гэрэл 30 ширхэг, аксона актив 160 литр, зөөврийн ор 15
ширхэг, ариутгалын багаж 27 ширхэг, биеийн халуун хэмжигч багаж 15 ширхэг) 168 349 350 төгрөгөөр худалдан авч
ажилтнуудад олгосон.

COVID 19 цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх бүх нийтийн 
бэлэн байдлын үед авч хэрэгжүүлсэн ажлын талаар



COVID 19 цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх бүх нийтийн 
бэлэн байдлын үед авч хэрэгжүүлсэн ажлын талаар

Эрүүл мэндийн яамны мэргэжилтэнтэй хамтран хүн нэг удаагийн хамгаалах хувцас хэрэгслийг бүрэн зөв
өмсөх, тайлах, гар угааж халдваргүйжүүлэх сургалтыг халдвар, хамгааллын дэглэмийг мөрдөн танхимаар 360,
цахимаар 1176, нийт 1536 ажилтанд явуулсан.

Ажилтнууд ажлын байрандаа хамгаалах хувцас хэрэгслийг өдөр тутам зааврын дагуу зөв хэрэглэж буйд
хяналт тавин ажиллаж байна



COVID 19 цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх бүх нийтийн 
бэлэн байдлын үед авч хэрэгжүүлсэн ажлын талаар

Нийслэлээс зардлыг нь шийдсэн хүн нэг
бүрийн хамгаалах хувцас (750 ширхэг)-ыг хүлээн авч,
бохир устай харьцан ажилладаг 250 ажилтанд олгох
жагсаалтыг алба, товчоо, нэгж бүрээр болон нэгтгэл
байдлаар гаргаж, хариуцсан инженерүүдэд хүлээлгэн
өгсөн.

Нийслэлээс зардлыг нь шийдсэн тул 1 ширхэг
ариутгалын хаалга худалдан авч цэвэрлэх байгууламжийн
орох хаалганы коридорт байршуулсан.



“Ажлын байранд хийх дасгал” хөдөлгөөний бичлэгийг хийж байгууллагын дотоод сүлжээнд байршуулсан.
Хөдөлгөөний хомсдлоос урьдчилан сэргийлж тогтмол цагт дасгал хөдөлгөөн хийх дадлыг ажлын байранд бий
болгосон.

V. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй



МЯНГАНЫ СОРИЛТЫН II КОМПАКТ ГЭРЭЭ
Баруун эх үүсвэр

САНХҮҮЖИЛТ: 350 САЯ АМ.ДОЛЛАР

Ус цэвэршүүлэх байгууламж, ус хангамжийн дамжуулах, түгээх
сүлжээний ажлын зураг төслийг Престиж инженеринг ХХК
болон АНУ-ын AECOM компаниуд гүйцэтгэж байна.

ҮР ДҮН:
Газрын доорх усны баруун эх үүсвэр буюу Улаанбаатар хотын
баруун доод хэсэг /Биокомбинат, Шувуун фабрик орчим/-т
шинэ эх үүсвэр байгуулах, хаягдал усыг дахин боловсруулах,
усны салбарын тогтвортой байдлыг хангах



МЯНГАНЫ СОРИЛТЫН II КОМПАКТ ГЭРЭЭ
AquaRating үнэлгээ

Мянганы сорилтын сангийн Усны салбарын тогтвортой байдлыг хангах төслийн хүрээнд Олон улсын
усны байгууллага (IWA)-аас УСУГ-т хэрэгжүүлсэн AquaRating аудитын ажил хийгдэж эцсийн тайланг ирүүлсэн .
2021 оны 1-р сарын 25-ны өдөр Олон улсын усны байгууллагын сертификатыг УСУГ-т гардуулах үйл ажиллагаа
зохион байгуулагдана.



Хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөр
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ШУГАМ ДОТОРЛОГООНЫ ТӨСӨЛ

Төслөөр 2020 онд 5 км цэвэр усны шугам хоолойг доторлохоор төлөвлөн

ажиллаж цэвэр усны ф150-300мм голчтой ган, ширмэн материалтай 3.6 км

хоолойг Close-Fit технологиор доторлож нийт доторлосон шугамын урт 7.9 км

болсон.

Доторлож шинэчилсэн шугам хоолой:

1. БЗД-ийн 6-р хороо, Бөхийн өргөөний уулзварын зүүн талаас Манлай баатар Дамдинсүрэнгийн

гудамж хүртлэх хөндлөвч ф300мм ган шугам 680 метр, 5, 22-р хороо, Энхтайвны өргөн чөлөө, Кино

үйлдвэрээс Офицеруудын ордны аюулгүйн тойрог хүртлэх төвийн ф150мм голчтой ширмэн шугам

936 метр, 7-р хороо, Их тойруу, Туул жин пангийн төвийн ф200мм ган шугам 215 метр, 5-р хороо,

Монгол кино нэгтгэл ТӨҮК-ээс Баянзүрх дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг хүртэлх ф250мм ган шугам 330

метр шугам доторлож

2. ЧД-ийн 5-р хороо, Самбуугийн гудамж, төвийн ф250мм голчтой ширмэн шугам 500 метр, 4-р хороо,

Залуучуудын өргөн чөлөө, Зоос гоёлын уулзвараас Байгалын түүхийн музей хүртлэх төвийн ф250мм

ширмэн шугам 90 метр

3. СБД-ийн 3-р хороо, 31-р сургуулийн хойноос Сөүлийн гудамж хүртлэх төвийн ф300мм ширмэн шугам

52 метр, 8-р хороо, Усан бассейн сургалтын төвөөс Бээжингийн гудамж хүртлэх ф300мм ган шугам

106 метр

4. ХУД-ийн 3-р хороо, Эрчим хүчний яамнаас Автобус-1 баазын баруун тал хүртэлх ф200мм-ийн ган

шугам 734 метр шугам



Шугам доторлогооны технологийн олон улсад хэрэглэгдэж байгаа ISO 11295:2017 стандартыг

Монгол хэл рүү орчуулах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Стандарт хэмжил, зүйн газарт батлуулах хүсэлтийг

хүргүүлсэн. /ТХН/

Хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөр



Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх байгууламжийг

шинээр барих төслийн ажлын явц

2019 он

2020 он

• 2020 оны байдлаар байгууламжруу орж гарах авто зам,
гаргалгааны шугам, цахилгааны 35 кВ-ын дэд станц,
болон технологийн 7 байгууламж, захиргааны барилгын
ажлын зураг тус тус хийгдэж зөвшилцсөн.

• Ажилчид байрлах байр, лаборатори болон төслийн
барилгажих талбайн хөрс хуулалт, газар шорооны ажил
хийгдсэн.

• Биологи цэвэрлэгээний байгууламжийн 1-р блок
байгууламжийн суурийн арматурчлал, ул хавтангийн
бетон цутгалтын ажил хийгдсэн.



Хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөр
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• Улаанбаатар хотын Төв цэвэрлэх байгууламжийг шинэчлэн сайжруулах, шинэ цэвэрлэх

байгууламжийг барих төсөл:

Монгол улсын сангийн сайд Улаанбаатар хотын төв

цэвэрлэх байгууламжийг шинээр барих төслийн

үнэлгээ хийх тухай хамтын ажиллагааны санамж

бичигт гарын үсэг зурсан.

Гүйцэтгэгчээр шалгарсан БНХАУ-ын “Чайна

Тисижу Сивил Инженеринг” группээс дэлхий

нийтэд тархаад буй Ковид19 цар тахлаас

урьдчилан сэргийлэх ажилд 2000 ширхэг

амны хаалт хандивласан.



Дүгнэлт

www.usug.mn

Байгууллага нь Улаанбаатар хотын ус хангамж, ариутгах татуургын системийн үйл ажиллагааг
хэвийн найдвартай байлгах, хэрэглэгчдийг унд, ахуйн усаар тасралтгүй хангах, гарсан бохир усыг татан
зайлуулж цэвэрлэх үүргээ биелүүлж, дэвшүүлсэн зорилт, төлөвлөсөн ажлаа амжилттай хэрэгжүүлэн
ажилласан.
Байгууллагын 2011-2020 онд хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа, төсөл хөтөлбөрт үнэлэлт дүгнэлт өгч, 2030 он
хүртэлх тогтвортой хөгжлийн стратегийг боловсруулан, цаашидын хөгжил, үйл ажиллагааны
төлөвлөлтийн баримт бичгүүд болох “Мастер зураглал 2030”, “Тогтвортой хөгжлийн стратеги 2030”,
“Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2030” зэргийг боловсруулан гаргасан.



Анхаарал хандуулсанд 

баярлалаа!


