
“БАГАНУУР УС” ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ АЖ 

АХУЙН ТООЦООТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗАР



ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
Багануур дүүргийн “Багануур-Ус

ОНӨААТҮГазар нь 1982 оны 7 дугаар сард Сайд
нарын Зөвлөлийн 56 дугаар тогтоолоор үүсгэн
байгуулагдаж, үйл ажиллагаагаа 36 дахь жилдээ
явуулж байна.

Өнөөгийн байдлаар Дүүргийн 29
мянган хүн ам, 200 гаруй аж ахуй нэгж, албан
байгууллагад ус, дулаан хангамж, ариутгах
татуургын үйлчилгээг үзүүлэхийн зэрэгцээ 3500
гаруй айл өрхөд сантехникийн засвар үйлчилгээг
24 цагаар турш тасралтгүй үзүүлж байна. Мөн гэр
хорооллын 16 мянга гаруй хүн амд зөөврийн болон
шугамын 20 ус түгээх байраар тус тус үйлчилж
байна.
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БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН УС 

ХАНГАМЖИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ 

ЕРӨНХИЙ ЗУРАГЛАЛ 
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Хэрлэн голын ай сав

газрын гүний 4 худаг,

4000м3 нийлбэр

эзэлхүүнтэй 3-н усан сан

бүхий өргөлтийн 3 станц,

цэвэр ус хангамжийн 56

км шугам сүлжээтэй.

Хоногт 7000 м3 усыг

олборлон түгээх хүчин

чадалтай. Одоогийн

байдлаар хоногийн усны

хэрэглээ 2200-2500 м3.
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Багануур-Ус ОНӨААТҮГ нь 2 алба, 4 хэсэгтэй, 112 ажиллагсадтайгаар
үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 



Ус хангамжийн хэсэг нь



Цэвэр ус хангамжийн хэсэгт 2013 онд нийслэлийн хөрөнгө
оруулалтаар 1,2-р өргөлтийн тоног төхөөрөмжүүд, 1-3 өргөлт хүртэлх 325

мм голчтой шугам сүлжээг шинэчилж мөн насос тоног төхөөрөмжийг
алсаас удирдах системийг нэвтрүүлэн ажиллаж байна.



УС БОЛОВСРУУЛАЛТ:

ОЛБОРЛОН ТҮГЭЭЖ БУЙ ЦЭВЭР УСАНД ХАЛДВАРГҮЙТГЭЛ

ХИЙДЭГ БА ДОТООДЫН ХЯНАЛТЫН ЛАБОРАТОРИТАА ХИМИЙН 13,

НЯН СУДЛАЛЫН 3 ҮЗҮҮЛЭЛТЭЭР ШИНЖИЛГЭЭГ ӨДӨР БҮР ХИЙЖ

СТАНДАРТЫН ШААРДЛАГА ХАНГАХУЙЦ УСААР ХЭРЭГЛЭГЧДЭЭ

ТАСРАЛТГҮЙ НАЙДВАРТАЙ ХАНГАЖ БАЙНА.



ЦЭВЭР УС ХАНГАМЖИЙН БҮДҮҮВЧ СХЕМ



Дүүргийн гэр хорооллын 16 мянга гаруй

иргэдэд зөөврийн 14, төвлөрсөн шугаманд

холбогдсон 6 ус түгээх байраар үйлчилж байна. Гэр

хорооллын иргэдийн усны хэрэглээ өдөрт 90-95 м3

буюу жилдээ 25.28 мян.м3 ус борлуулсан байна.

Ус зөөврийн 4 автомашинтай.



Автомат худаг
суурилуулах

боломжтой газар
Худаг №9

Худаг №21 Худаг №20



2. 2018 ОНЫ 02 САРААС ЭХЛЭН УС ТҮГЭЭХ БАЙРААР ЗӨВХӨН ХҮЙТЭН УС

ТҮГЭЭДЭГ БАЙСНЫГ ДАВХАР ХАЛУУН УСТАЙ БОЛГОН АЖИЛЛУУЛЖ ЭХЛЭЭД

БАЙНА

. ЭНЭ НЬ ЗӨӨВРИЙН УС ТҮГЭЭХ БАЙРАНД ГАРЧ БАЙГАА БАС НЭГЭН

ТЕХНОЛОГИЙН ДЭВШИЛ БОЛЖ БАЙГААГААРАА ОНЦЛОГТОЙ ЮМ.

1. ШУГАМЫН БОЛОН ЗӨӨВРИЙН УС ТҮГЭЭХ БАЙРУУДЫГ “ЦАХИМ ХУДАГ”

БОЛГОЖ ХЭРЭГЛЭГЧДЭД СМАРТ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ НЭВТРҮҮЛЭН

АЖИЛЛАЖ БАЙНА.



Тус хэсэг нь жилдээ 560-600 мянган метр.куб

бохир усыг татан зайлуулж 3 шатны цэвэрлэгээг хийж

MNS 4943:2015 стандартын шаардлагад нийцсэн

цэвэршүүлсэн усыг байгальд нийлүүлж байна.

Цэвэрлэх байгууламжийн хэсэг нь Ф150-600мм-ийн ган

болон азбестан 34,7 км даралттай, даралтгүй шугам

хоолойгоор дамжуулан хүлээн авч цэвэрлэж байна.

Ариутгах татуургын хэсэг нь: 





Уг цэвэрлэх байгууламж нь механик болон биологийн бүрэн цэвэрлэгээ

хийж хэт ягаан туяагаар халдваргүйжүүлэн байгальд нийлүүлдэг, лаг

тунадасыг агаартай орчинд боловсруулан хатаадаг.



Хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ажил

Багануур дүүргийн цэвэрлэх байгууламжийн

өргөтгөлийн ажил нь БХБЯ-ны 0,85 тэрбум төгрөгний

хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж 2010 оны 11 сард

ашиглалтанд хүлээн авсан. Гүйцэтгэгчээр “Сан” ХК,

болон “Байгууламж” ХК ажилласан.

Өргөтгөлийн байгууламж

ашиглалтанд орсноор тус

дүүргийн бохир ус цэвэрлэх үйл

ажиллагаа хэвийн найдвартай

ажиллах нөхцөл бүрдсэн.



Манай байгууллага бохир сорох, буцааж

буудах машинтай болсноор бохир усны шугам

сүлжээний угаалга цэвэрлэгээг цаг алдалгүй

гүйцэтгэж, шугам хоолойн гэмтэл арилган

ажиллаж чадаж байна.

Мөн дүүргийн төвлөрсөн шугаманд

холбогдоогүй 20 аж ахуйн нэгж, 11 айл өрхийг

бохирыг зөөврөөр соруулж сард 100-150м3

бохир усыг дуудлагаар очиж соруулан ажиллаж

байна.

Жилдээ байгууллагад дунджаар 7,6 сая орлогыг

төвлөрүүлэн ажиллаж байна.

Бохир соруулахаасаа өмнө бохир задлагч бодис хийж 1 хонуулсан

байна.

Бохир ус соруулах үйлчилгээ захиалгаар дагуу явагдана.



Орон сууцны хэсэг

Багануур хотын нийт 130 гаруй орон сууцны барилгын
3600 гаруй хүн амыг цэвэр ус, халаалт, халуун усаар хангах,  
бохир усыг татан зайлуулах, сантехникийн засвар үйлчилгээг
24 цагийн турш тасралтгүй үзүүлж ирлээ. 

Ус дулаан дамжуулах 5 төв, 23 км цэвэр усны шугам сүлжээ, 
22.7км бохир усны шугам сүлжээ, 20.5 км халаалтын шугам
сүлжээтэй. 

2012-2014  онд Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар УДДТ-

1,2,3,5-д тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл хийж халаалтыг үл
хамаарах схемд шилжүүлэн найдвартай ажиллагааг
сайжруулан ажиллаж байна. 



Дүүргийн дулаан хангамжийн шугам сүлжээ 2014 оноос үл хамаарах 
схемд шилжсэнтэй холбогдуулан УДДТөвүүд дээрхи тоног төхөөрөмжүүд 
шинэчлэгдэн ялтсан бойлор бүхий дулаан хангамжийн цогц тоног 
төхөөрөмжийг ашиглалтад оруулан автомат удирдлагын систем нэвтрүүлэн 
ажиллаж байна.

Дүүргийн 3600 айл өрхийн 72% нь тоолууртай хэрэглээнд шилжсэн ба 10 
байрны 300 айл өрхийг нэгдсэн тоолуурын схемд хамруулаад байна. 
Ингэснээр өрх бүр үл хамаарах схемд шилжих, босоо шугам шинэчлэгдэх, 
зөвхөн өр төлбөртэй айлыг усаар хязгаарлах нөхцөл бололцоо бүрдэх, 
тоолуурын заалт авах процесс хялбар болох зэрэг давуу талуудтай.  



НЭГДСЭН 
ТООЛУУРЫН СХЕМ

ЯЛТСАН ХАЛААГУУРЫН 

УГААЛГА, ЦЭВЭРЛЭГЭЭ 



Тус байгууллагын хяналтын лаборатори нь

1984 онд Цэвэрлэх байгууламжийн лаборатори

нэртэйгээр ЗХУ-ын тоног төхөөрөмжөөр

тоноглогдон байгуулагдаж байсан. Тухайн үед

Бохир усанд цөөн тооны химийн үзүүлэлтүүд өнгө,

тунадаг үлдэц, температур, аммиак, исэлдэлт, мөн

идэвхит лаганд эгэл биетүүдийг харах зэрэг

шинжилгээнүүд хийгдэж байлаа.

1989 онд цэвэр усны лабораторийг байгуулж, ундны усанд өнгө,

кальци, магни, хлорид, нитрит, төмөр, гидрокарбонат зэрэг химийн

8 үзүүлэлт, нян судлалын шинжилгээгээр нийт нянгийн тоо,

гэдэсний бүлгийн савханцар зэрэг 2 үзүүлэлтээр тодорхойлдог

болжээ.

.

Итгэмжлэгдсэн лаборатори нь: 



Д/д Сорилтын
ангилал

Нийт сорилтын
үзүүлэлт

Нийт үзүүлэлтийн
тоо

1 Цэвэр ус

Хими 14 167

Нян
судлал 3 154

MNS 0900:2018 Цэвэр усанд 2018 оны хагас 

жилийн байдлаар хийгдсэн шинжилгээний 

үзүүлэлт  



Д/д Сорилтын
ангилал

Нийт сорилтын
үзүүлэлт

Нийт
үзүүлэлтийн

тоо

Шаардлага
хангаагүй сорьц

1 Бохир ус

Хими 11 203

Умбуур бодис-6
БХХ5-6
Исэлдэлт-3

Лаг 4 34 Θ

Нян
судлал 4 11 Θ

MNS 4943:2015 2018 оны хагас жилийн 

байдлаар Бохир усанд хийгдсэн шинжилгээний 

үзүүлэлт

Хаялтын шугамруу нийт 16 удаа явж шинжилгээ хийгдсэн. 



ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ БАГ 2018 ОНЫ 04 САРЫН 19-НААС

20-НИЙ ӨДРҮҮДЭД ГАЗАР ДЭЭРХ ҮНЭЛГЭЭГ ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН. MNS

ISO/IEC 17025:2007 “СОРИЛТЫН БОЛОН ШАЛГАЛТ ТОХИРУУЛГЫН

ЛАБОРАТОРИЙН ЧАДАВХИД ТАВИХ ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА”

СТАНДАРТЫГ ШАЛГУУР БОЛГОН БАРИМТЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН

ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЛГЭЖ2018 ОНЫ 07 САРЫН 04НИЙ ӨДРИЙН

ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ТЕХНИКИЙН ХОРООНЫ ЭЭЛЖИЛТ ХУРЛААР ОРЖ

ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИ БОЛЛОО.



АЖ АХУЙН ХЭСЭГ НЬ

БАЙГУУЛЛАГЫН ХЭМЖЭЭНД БҮРТГЭЛТЭЙ 34 БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ, ЗАМ ТАЛБАЙН
АРЧИЛГАА, ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭ,  НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АРЧИЛГАА, УСАЛГАА, 

КОНТОРЫН БАРИЛГЫН ХАРУУЛ ХАМГААЛАЛТЫГ ХАРИУЦАН АЖИЛЛАДАГ. 

АВТЫН ХЭСЭГ НЬ

УС ТЭЭВРИЙН 4, БОХИР УС СОРУУЛАХ ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН 1, ЭКСКАВАТОР 1,  АЧАА
ТЭЭВРИЙН 1, ШУУРХАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 2, СУУДЛЫН 2 АВТОМАШИНААР НИЙТ 11 
ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛЭЭР ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГАА ЯВУУЛДАГ. АВТОМЕХАНИКЧИЙН
УДИРДЛАГАД 7 ЖОЛООЧ АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭЖ БАЙНА. АВТЫН ХЭСЭГ НЬ

БАЙГУУЛЛАГЫН ӨДӨР ТУТМЫН АВТО ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙН ХЭВИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ
ХАРИУЦАН АЖИЛЛАДАГ



Санхүүгийн алба нь: 

2018 оноос орон сууцны төлбөр тооцооны “УХААЛАГ КОНТОР 3.0”

программ нэвтүүлэн ажиллаж байна.

Уг программ нь хэрэглэгчид болон байгууллага хоорондын уялдаа холбоог

сайжруулахаас гадна төлбөрийн мэдээлэл, санал хүсэлтийг автомат дуут

шуудангаар илгээн хэрэглэгчидэд хүргэх үйлчилгээг чанарын дээд түвшинд

түгээх зорилгоор мэдээлэл технологийн сүүлийн үеийн цогц ололтод

тулгуурлан боловсруулсан иж бүрэн программ хангамж юм.



АНХААРАЛ ТАВЬСАНД 
БАЯРЛАЛАА!


