


Шарын гол сумын хэрэглэгчдийг ус дулаанаар хангаж, бохир

усыг татан зайлуулах үүрэгтэйгээр 1964 онд Шарын голын уурхайн

Уурын зуухны цех байдлаар үүсгэн байгуулагдаж үйл ажиллагаагаа

явуулж эхэлсэн. Монгол Улсын Засгийн Газрын 2003 оны 180-р

тогтоолоор Орон нутгийн өмчит Улсын үйлдвэрийн газар нэртэйгээр бие

даан үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн бөгөөд 2010 оны Төрийн өмчийн

хорооны 121 тоот тогтоолоор “Дулаан Шарын гол” төрийн өмчит

хувьцаат компани болгон өөрчлөн зохион байгуулагдсан.

Шарын гол суманд дулааны эрчим хүч, хэрэгцээний халуун

болон хүйтэн усаар ханган бохир усыг татан зайлуулж тэдгээрийн

ашиглалт засвар үйлчилгээг хариуцан 6 хэсэг, хэлтэс, албатайгаар үйл

ажиллагаа явуулж байна.



Эрчим хүчний 
зохицуулах хороо

• Дулааны эрчим хүч 
үйлдвэрлэх

• Дулааны эрчим хүч 
түгээх

• Дулаанаар 
зохицуулалттай 
хангах

• 0,7-16,0 кгс/см2 
даралттай зуухны 
угсралт, засвар, 
түүний туршилт 
тохируулга, дагалдах 
ажил үйлчилгээ хийх

Хот, суурины ус 
хангамж, ариутгах 

татуургын ашиглалт 
үйлчилгээг 

зохицуулах зөвлөл

• Цэвэр ус олборлох

• Бохир ус татан 
зайлуулах

Стандартчилал, 
хэмжил зүйн газар

• Усны тоолуур 
суурилуулах, 
засварлах 



дулааны эрчим хүч

хэрэгцээний халуун ус

цэвэр ус

бохир усыг татан

зайлуулах 

ашиглалт засвар 

үйлчилгээ

12 төсвийн 
байгууллага

110 аж 
ахуйн нэгж

1129 айл өрх



УХАТ

43

Нийт 117 

ажилтан

Дулааны 

үйлдвэрлэл

Захиргаа, 

удирдлага



цагт 19,6 мВт дулаан 
үйлдвэрлэх хүчин  чадалтай  

ДЗЛ маркын    4 зуух
дулааны  шугам-16,8 км 

хоногт 7600 м3 ус олборлох 
7 гүний худаг, 2 өргөх 
станц,  2 ухаалаг худаг        

5 зөөврийн худаг

цэвэр усны шугам-19,2 км 

хоногт 3000 м3 бохир ус 
татан зайлуулах цэвэрлэх 
байгууламж, 2 насосны 

станц

бохир усны шугам-12 км 



Х.Н Нийт УХАТ Эзлэх хувь

Орлого сая.төг 2619,6 357,8 13,7

Зардал сая.төг 3281,4 755,2 23,0

Татаас сая.төг 500

Алдагдал сая.төг 161,8 334,8 206,9

Борлуулалтын 1 

төгрөгт ноогдох зардал
мян.төг 1,25 2,11 168,8

Ажиллагсад 117 43 36,8

Дундаж цалин мян.төг 842,1 799,3 5,1



№ Хийгдсэн ажил он
тоо

хэмжээ

төсөвт

өртөг

Санхүүгийн эх

үүсвэр

1

Дулааны станцаас Дулаан

хуваарилах төв хүртлэх дулаан

болон ус хангамжийн төв шугамын

өргөтгөл шинэчлэл

2017
2,2 км

5 хос
3,9 тэрбум

Улсын төсөв

ЭХЯ

2 24 цагийн ухаалаг худаг 2017-18 2 40 сая өөрийн

3
5 давхар байрны  тоолуур 

төвлөрүүлэлт
2018 29 айл 8,4 сая өөрийн

4 Лаборатори тоног төхөөрөмж 2018 16 төрөл 46,0 сая
Улсын төсөв

БХБЯ

5 Усны лаборатори 2018 1 3,8 сая өөрийн



Тоног төхөөрөмжийн насжилт өндөр байна. Ихэнх тоноглолууд нь

ЗХУ-д үйлдвэрлэгдсэн хоцрогдсон технологитой ашиглалтын зардал өндөртэй

байна. Нийт тоног төхөөрөмжийн насжилтыг авч үзвэл:

10 хүртэл жил

25%

11-35 хүртэл 

жил

22%

36 буюу түүнээс 

дээш жил

53%



Бүтээгдэхүүний 

нэр
Хэмжих нэгж

Нэгж бүтээгдэхүүний өртөг

өөрийн борлуулалтын алдагдал

Дулаан төг/гкал 64,157.1 57,048.0 -7,109.1

Цэвэр ус төг/м3 1,701.7 516 -1,185.7

Бохир ус төг/м3 590,2 454,4 -135,7

төгрөг



сая.төг

Зардлын төрөл
УХАТ Компани

зардал эзлэх хувь зардал эзлэх хувь

Цалин 424,8 56,3 1,346.6 31.5

Цахилгаан 93,1 12,3 387.0 24

Урсгал засвар 24,5 3,2 65.5 37

Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл 52,6 7,0 281.3 19

Ажиллагсдын нийгмийн

зардал
21,6 2,9 74.8 29

Үйл ажиллагааны бусад зардал 138,6 18,4 1,126.3 12.3

Нийт зардал 755.2 3,281.4 23

Борлуулалтын орлого 357.8 2,619.6 13,7

Татаас санхүүжилт 500.0

Ашиг/ алдагдал -334.8 -161,8 207



Зардал 28,397.2

Үүнээс ухаалаг худаг 966.4

Орлого 5,672.7

Үүнээс ухаалаг худаг 2,253.0

Алдагдал -22,724.5

Алдагдлын хувь 80

Компанийн алдагдалд эзлэх хувь 14

ЗӨӨВРИЙН ХУДАГ
мян.төг



Инновацийг нэвтрүүлж, 

чанартай бүтээгдэхүүнээр 

хэрэглэгчдийг найдвартай 

ханган, өртөг зардлыг 

бууруулах



Борлуулалтын үнийг өөрийн өртөгт 
ойртуулах

Ашиглалтын зардал өндөртэй тоног 
төхөөрөмжүүдийг дэс дараатайгаар сольж 
шинэчлэх

Дэвшилтэд технологи ашиглан алсын 
удирдлагатай ухаалаг систем нэвтрүүлэх




