
танилцуулага.



“Иргэд байгууллагын эрх ашгийг

эрхэмлэн хүндэлж, эрүүл ахуйн стандарт

хангасан цэвэр ус түгээн , байгаль орчинд сөрөг

нөлөөгүй бохир шингэнийг татан зайлуулж,

хэрэглэгчдийг найдвартай дулаан эрчим хүчээр

ханган ажиллах”

• ШХЦУ

• Тээврийн цэвэр ус

• Сувагжуулалт

• Дотоод хяналтын 

лабортори

• Халаалтын -1

• Халаалтын -2

• Могод зуух

• Шуурхай хэсэг

• Захиргаа аж 

ахуй

• Санхүү



НИЙТ 180 АЖИЛТАНТАЙ.

ҮҮНЭЭС:    ЭМ- 27      ЭР-153 

Инженер,техник   

10
Санхүү -6Улирдах -1

Үйлчилгээний -24 

Ажилчин -39

Гэрээт ажилтан -100

Булган сумын 

8000 гаруй 

хүн амд

Халаалт -220 

ААНБ

Цэвэр бохир -

156 ААНБ

Орон 

сууц -29

581-өрх

7500 гаруй 

хүн амд
15ш



Орон тооны бүтэц, хүйсний харьцааны хувьд:

6% 3%
13%

22%
56%

инженер техник санхүү

үйлчилгээ ажилчин

гэрээт ажилтан

85

%

15%

эр



Төслийн хүчин чадал-
1536м3

150м3 багтаамж 2усан 
сан

1 эх үүсвэр-46м3
2 эх үүсвэр-17м3

Хоногт 800-1000м3

Цэвэр усны 10,1 км
Бохир усны 8,5 км 
шугам хоолойтой.





7%
1%

5%

85%

2%

ШХЦУ ТЦУ Сувагжуулалт Дулаан бусад

Орлогын бүтэц



32%
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Зардалын бүтэц
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Татварын өмнөх ашиг



Усны хэрэглээг зөв зохистой хэрэглэх, усыг ариг гамтай 

зарцуулах талаар...

 Хэрэглэгчдийг тоолууржуулах, төлбөрийн хэрэгсэл болгох

 Шинэ техник, тоног төхөөрөмж нэвтрүүлэх, авто парк шинэчлэх

 Хуучирсан шугам сүлжээ, сантехникийн тоноглолыг шинэчлэн засварлах

 Усны хэмнэлттэй тоног төхөөрөмж нэвтрүүлэх, туршлага судлах

 Сургалт сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулах зэрэг ажлуудыг хийж 

байна.

Үйлчилгээний үнэ тарифыг шатлалтай болгож ААНБ-уудыг дэмжих

Ажилчдын мэргэжил мэдлэгийг дээшлүүлэх, сургалтанд хамруулах

Усны нөөцөө хайрлан хамгаалах, усыг ариг гамтай хэрэглэх, усны

алдагдлыг бууруулах, зөв зохистой хэрэглээг нэвтүүлэх зорилгоор 2006 оноос эхлэн

Булган сумын хэмжээнд тодорхой ажлуудыг төлөвлөгөөтэйгээр хийж гүйцэтгэж ирсэн

байна. Эдгээр ажлуудад:



Тулгамдаж буй асуудал

1. Булган сумыг хангадаг ундны усыг халдваргүйжүүлэх хурай холоорын тоног 

төхөөрөмжийн эвдрэл гэмтэл их сэлбэг хэрэгсэл олдохгүй зэрэг шалтгаанаар 

ажиллага жигэд бус байгаа.

2. Ундны эх үүсвэрийн харуул хамгаалалт гэрээт харуул хамгаалалттай байгаа 

нь санхүүгийн дарамт болж байна. 

3. Тээвэрийн цэвэр усанд зарцуулагдаж буй санхүүгийн алдагдал.



THANKS ALL


