


Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум нь 9 багтай 27 мянган хүн амтай Монгол улсын хамгийн том сум юм.

Манай байгууллага нь дулаан үйлдвэрлэх, түгээх,цэвэр ус дамжуулан түгээх, мах бэлтгэх төв гэсэн  чиглэлээр ажил 

үйлчилгээ эрхлэн явуулдаг. Нийт 36 ажилтан албан хаагчидтай .

Хот суурины ус хангамж ариутгах татуургын ашиглалт үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлөөс 2018 оны 03 сарын 30 өдөр 

олгосон тусгай зөвшөөрлийн дагуу : 

1.Цэвэр ус түгээх шугам сүлжээний ашигалат засвар үйлчилгээ 

2.Орон сууцны доторхи цэвэр бохир усны шугам сүлжээний ашиглалт засвар үйлчилгээ

3.Ус дамжуулах төвийн ашиглалт засвар үйлчилгээ

4.Бохир усны гаргалгааны шугам сүлжээний ашиглалт засвар үйлчилгээ

5.Бохир усны цуглуулах шугам сүлжээний ашиглалт засвар үйлчилгээг хэрэглэгчдэд үзүүлж байна.

Мандал сумын төвийн хэсгийн 66 ААнэгж , 133 айл өрхийг технологийн шаардлага хангасан ус, дулаанаар хангадаг . 

УБТЗ-ын ЭХУХ –ын 1-р ангийн цэвэр усыг дамжуулан түгээх үүргийг гүйцэтгэдэг. Цэвэр усаар хангадаг байгууллага, 

айл өрхүүдэд ф-15 тоолуур 175ш, ф-25 тоолуур 6ш, ф-32 тоолуур 10 ш ф-50 тоолуур 8ш нийт 199 ш тоолуур 

ашиглагдаж байна. 

Цэвэр усны хэрэглээнд хяналт тавин алдагдалыг илрүүлэх зорилгоор хяналтын тоолуур 5 ширхэгийг шинээр тавьсан.

Нийт хэрэглэгчдийн цэвэр усны тоолуурыг худагт байрлуулсанаар хэрэглэгчдийн шугмын алдагдалыг хянах бүрэн 

боломжтой болсон.

Цэвэр ус авч байгаа хэрэглэгчдийг бүрэн тоолууржуулсанаар хэрэглэгчид хэрэглээгээ хянах , зардлаа хэмнэх 

боломжийг бүрдүүлсэн.

Цэвэр усыг дамжуулан түгээх 1286 м шугамтай. Үүнээс Ф-100 шугам 360 м, ф-80 шугам 380 м, ф-76 шугам 546 м 

болно. Хоногт  дундажаар 45-70м3 , сардаа 1300-2100 м3 цэвэр усыг дамжуулан түгээдэг.

Уурын зуух нь  БЗУИ-100 маркийн 0,6 Гкал дулаан үйлдвэрлэх хүчин чадалтай 4 зуухтай. 

Халаалтын хугацаанд хэрэглэгчдийг 45-75 хэмийн дулаанаар ханган ажилладаг.

А зэрэглэлийн бүсэд байгаа 6 аж ахуйн нэгж 14 өрхийг  халаалт, цэвэр усны төвлөрсөн шугаманд холбон 

хэрэглэгчдийг стандартын шаардлага хангасан цэвэр усаар ханган ая тухтай ажиллаж амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэн ,  

орлогоо зохих хэмжээгээр нэмэгдүүлэн ажиллаж байна.



Халаалт, цэвэр усаар хангадаг    
төр, төсвийн байгууллагууд.



Халаалт, цэвэр усаар хангадаг   аж ахуйн нэгж, айл өрхүүд 



Дулаан, ус дамжуулах түгээх төв. Цэвэр усны ерөнхий тоолуур



Салбар шугамын тоолуур



Халуун, хүйтэн усны тоолуур.



Салбар шугамын тоолуур.




