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“ХАРХОРИН-УС СУВАГ” ОНӨААТҮГ-ЫН 

ТАНИЛЦУУЛГА, МЭДЭЭЛЭЛ

 Өвөрхангай аймгийн ИТХ Тэргүүлэгчдийн 2011
оны 12-р сарын 13-ны өдрийн 89 тоот тогтоолоор
100 хувь орон нутгийн өмчит “Хархорин-Ус
Суваг” ОНӨААТҮГазар байгуулагдсан. Анх 2012
оны 05 сарын 01-ний өдрөөс тус компани үйл
ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн. Бид Хархорин
сумынхаа айл өрх, албан байгууллагуудыг цэвэр,
бохир усны төв шугамд холбож, инженерийн
шугам сүлжээ өргөжин тэлж, үйл ажиллагаа
явуулж, иргэдэд цэвэр ус түгээж, бохир усыг
татан зайлуулах үйлчилгээг түргэн шуурхай,
чанартай үзүүлж байна.



Нийт 12 ажилтан.

Захирал

Инженер 1 

ХАБЭА-н 
инженер 1

Слесарь 1

Машинист, 
харуул 3

Экскаваторын 
жолооч 1

Бохир усны 
механик 1 

Нягтлан 
бодогч 1

Нярав 
үйлчлэгч 1  

Архив бичиг 
хэрэг 1

Ажилчдын бүтэц



 Хархорин суманд 2011-2012 онуудад улсын төсвийн

3064,0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт цэвэр, бохир

усны барилга байгууламж, инженерийн төв шугам

сүлжээ баригдаж ашиглалтанд орсон. Мөн 2012 онд

улсын төсвийн 472,0 сая төгрөгийн хөрөнгө

оруулалтаар аж ахуй нэгж байгууллагыг холбох

салбар шугамуудыг барьж, ашиглалтанд оруулсан.



 Цэвэр ус хангамжийн барилга байгууламж нь тус бүр 54м2 талбай
бүхий байртай, грундфос маркийн 85 метрийн өндөрт 95м3/цагт
ус өргөх хүчин чадал бүхий насостой, 2 гүний худаг, тус бүр
500м3 ус нөөцлөх 2 резервуар, халаалтын байр, харуулын байр,
цооног 2 ширхэг, 10ква цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 10
ква кабель шугам, 100/10 ква дэд өртөө, гадна цахилгаан, 27,6км
цэвэр усны төв шугам, РЕ өндөр даралтын цэвэр усны полимер
хоолой, дээд голч нь 300мм. Барилгын хийц нь тоосгон бүтээц,
цутгамал каркастай. Цэвэр ус хангамжийн төв шугамд 41
байгууллага, айл өрх 203 холбогдож, 5 ус түгээх байраар 2000
орчим айл өрхөд үйлчилж ундны усаар хангаж байна.



 Цэвэрлэх байгууламж нь улсын төсвийн хөрөнгөөр баригдаж
2012 оны 9-р сард ашиглалтанд орсон. Насос станцын
барилга, харуулын байр, 2 үет тунгаагуур, 336м2 талбай
бүхий 2 ширхэг лагын талбай, 1га талбай бүхий 5 ширхэг
шүүрүүлэх талбайтай. СД160/100 маркийн 2 насостай. Насос
станц нь 42.9 л/сек, хоногт 4250 м3 бохир ус татан зайлуулах
хүчин чадалтай. Ариутгах татуургын төв шугамын урт
10,3км, бохир усны дээд голч 300мм. Одоогын байдлаар 41
байгууллага, 203 айл өрх тус шугамд холбогдож, сард
дунджаар 1220м3 бохир ус татан зайлуулж байна.



Үйлчилгээнд: Газар шорооны ажилд экскаватор-

1ш, Цэвэр усны машин 1ш /5тн/, Бохир ус

соруулдаг машин 1ш /5тн/ багтаамжтай машинууд

дуудлагаар тус тус түргэн шуурхай үйлчилж байна.



2018 оны хагас жилийн нийт хэрэглэгч 

тэдгээрийн тоолууржилт  

Төрөл
Хархорин сумын

хэмжээнд Нийт

Тоолууржсан Хувь /%/ 

ААНБ 42 42 100

Айл өрх 
189 178 94,17

Нийт тоолууржилтын хувь 97



 2018оны 06 сарын 24-нд БОАЖ-ын яамнаас ус ашиглах

дүгнэлт гаргуулж, “Орхон чулуут” сав газраас ус

ашиглах зөвшөөрөл аван, Өвөрхангай аймгийн Байгаль

орчны газартай ус ашиглах гэрээ хийж хамтран

ажиллаа.

БОАЖЯ

САВ ГАЗАР 

АЙМАГ ДАХЬ 
БО газар 



 Байгууллагын үйл ажиллагааны болон санхүүгийн мэдээ

тайланг холбогдох газруудад цаг хугацаанд нь гарган өгч

дүгнүүлж ажиллаа.

Улирал бүр цэвэр, бохир усны дээжийг аймгийн Ус цаг уур

орчны шинжилгээний алба болон аймгийн мэргэжилийн

хяналтын газарт хүргүүлж, ундны усны стандартад

нийцсэн баталгаатай усаар хэрэглэгчийг ханган, бохир

усны стандартад нийцэж байгаль орчинд хор нөлөөгүй

бохир ус татан зайлуулахаар ажиллаж байна.



Цэвэр усны шугамын холболт

Цэвэр усны төв шугамд нийт 14 айл өрхийн  230м урт 

салбар шугам холбож дууссан.



Бохир усны шугамын холболт

2018 оны хагас жилийн байдлаар нийт 18 айл өрх 1 ААН 

бохир усны төв шугамд холбогдож нийтдээ 250 м  урт 

салбар шугам тавьж өргөжсөн.



Цэвэр усны төв шугам тасарч гэмтэл гарсныг 

засварлаж буй байдал 



Ус түгээх байрны хаалга 

сольсон байдал

Ус түгээх байрны гадна 

болон дотор талын 

засварын ажлын үед

Барилга байгууламжийн засвар



Экскаваторын эвдрэл гэмтэлийг засварлаж 

буй байдал 

Дээд цлиндэр болон сальник 

сольж буй байдал

Эргэх голыг засварлаж буй 

байдал



 Байгууллагын үйл ажиллагааны богино, дунд, урт

хугацааны төлөвллөгөөг боловсруулж батлуулж ажиласан.

 Цэвэр бохир усны шугам сүлжээ болон барилга

байгууламжууд, машин техникүүдэд нэг бүрийг

ашиглалтын хувийн хэрэг буюу паспорт хэвлүүлж хөтлөж

баяжуулж ажиллаж байна.

 Төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбогдсон хэрэглэгч

иргэддээ ус ашиглах дэвтэрийг хэвлүүлж, бичилтийг

тэмдэглэж төлбөр тооцоогоо төлж хэвшээд байна.



 Өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлын хүрээнд ЦУХ,

БУХ, шугам, байгууламжууд, ус түгээх байруудад үзлэг

шалгалт хийн худагуудыг дулаалж тагыг засварлан

бөглөрөх магадлалтай шугам сүлэээг угааж, худаг,

шугам хоолойг дулаалах шаардлагатай байгууллагуудад

шаардлага хүргүүлэн биелэлтэнд нь хяналт тавин

ажиллаа.



Өвөлжилтийн бэлтгэл ажил ханган хийж буй 

цэвэр, бохир шугамын засварын ажил

Бохир усны худгийн дотор тогтсон өтгөн лагийг цэвэрлэж буй 

байдал 



АНХААРАЛ ТАВЬСАН ТА БҮХЭНД 

БАЯРЛАЛАА


