
“Эрдэнэт ус ДТС” ОНӨХК-ийн  үйл 

ажиллагааны товч танилцуулга



Манай байгууллага нь 2018 оны байдлаар 7 алба, 3
хэлтэс нийт 322 хүний бүрэлдэхүүнтэй дараах 12 тусгай
зөвшөөрлүүдийн хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

 Цахилгаан түгээх, 

 Цахилгаанаар зохицуулалттай хангах

 Цахилгаан угсралтын ажил үйлчилгээ эрхлэх

 Äулаан түгээх

 Дóëààíààð çîõèöóóëàëòòàé хангах

 Хот, суурины усан хангамж, ариутгах татуурга ашиглалтын ажил 
үйлчилгээ эрхлэх  /12.2.1-12.2.14/ тусгай зөвшөөрөл

 Халуун, хүйтэн ус, дулааны тоолуур суурилуулах, худалдах

 Халуун, хүйтэн ус, дулааны тоолуур засварлах

 Áàðèëãà óãñðàëò /2.1.1; 2.1.2; 2.2.1; 2.2.2, 2.2.3, 2.2.5/ 

 Өргөх, тээвэрлэх машин мехнизмийн  засвар үйлчилгээ эрхлэх

 Цахилгаан òîîëóóð ñóóðèëóóëàõ, засварлах, õóäàëäàõ

 Цахилгаан эрчим хүчний нэг ба гурван фазын тоолуур мөн 
хүчилтөрөгчийн болон бусад төрлийн манометр, даралтын 
мэдрэгч суурилуулах, засварлах худалдах





ҮЙЛЧЛЭХ ХҮРЭЭ

Төвийн эх 
үүсвэр

Бүрэн 
бүстийн эх 

үүсвэр 

Дэнж 
багийн эх 

үүсвэр

Жаргалант 
сумын эх 

үүсвэр



Ажил үйлчилгээний  үндсэн тоног төхөөрөмж, байгууламж, шугам 

сүлжээ

Усан хангамжийн нийт 110 км шугам, 222 ш гадна худаг, цэвэр усны гүний

20 худаг, цэвэр усны 2000 м3, багтаамжтай 2ш усан сантай.

Мөн азийн хөгжлийн банкны зээл тусламжаар Мон 2301 төслийн хүрээнд

хэрэгжсэн ундны усны эх үүсвэр гүний 4 худаг хлоржуулах тоног төхөөрөмж,

цэвэр ус дамжуулах 35 км шугам, 1000 м3 багтаамжтай 2 усан сан,100 м3

багтаамжтай 1 ш усан сан, 2-р өргөлтийн насосын станц, усан сан, шугам

сүлжээг шинээр барьж ус түгээх 26 байрыг шинээр барьж, 24 байрыг засварлаж

ашиглалтад оруулсан.

Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын гэр хорооллын хүн амд төвлөрсөн

шугам сүлжээнд холбогдсон ухаалаг төхөөрөмжтэй 60 ус түгээх цэгээр,

зөөврийн 17 ус түгээх цэгээр тус тус үйлчилгээ үзүүлж байна.



д/д Үзүүлэлтүүд
Хэмжих 

нэгж
Тоо хэмжээ

Инженерийн шугам сүлжээний урт км 234.9

1
1.1   Цэвэр усны шугам км 110.0

1.2   Гэр хорооллын цэвэр усны шугам км 42.2

2
2.1   Бохир усны шугам км 77

2.2   Гэр хорооллын бохир усны шугам км 5.7

Худгийн тоо ш 3190

3
3.1  Цэвэр усны худаг ш 222

3.2  Гэр хорооллын цэвэр усны худаг ш 155

4
4.1  Бохир усны худаг ш 2697

4.2  Гэр хорооллын бохир усны худаг ш 116

Жаргалант сумын цэвэрлэх байгууламж М3 400

Гэр хорооллын бохир ус зайлуулах насосны 

станц
М3/цаг 16



Хотын төвийн хэсгийн усан хангамжийн шугам сүлжээ



Баянцагаан, Говил багийн усан хангамжийн шугам сүлжээ



Гэр хороололын ус хангамжийн хэсэгт 4ш гүний худаг 100 м3

багтаамжтай 1-ш усан сан, 1000м3 багтаамжтай 2-ш усан сан,

ухаалаг төхөөрөмжөөр тоноглогдсон 60 ш ус түгээх байр, зөөврийн

17 ш ус түгээх байр, ус зөөврийн 3 машин ажиллаж байгаа бөгөөд

инженер 1, нягтлан бодогч 1, техникийн ажилтан 3, усны машины

жолооч 3, ус түгээгч 35 нийт 43 ажилтантай ажиллаж байна.





Ус түгээх цэгээс иргэдэд борлуулж байгаа усны үнийг Орхон

Аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 2005-оны 90-р тогтоолоор 1-м3

усны үнийг 2000-төгрөг /НӨАТ-гүй/ -өөр тогтоосон байна

2005 онд цалингийн доод хязгаар 42500 төгрөг, 1литр

шатахууны үнэ 620 төгрөг байсан. Өнөөдөр цалингийн доод

хязгаар 6 дахин нэмэгдэж 240000 төгрөг болж, 1-литр шатахууны

үнэ 3,0 дахин нэмэгдэж 1890 төгрөг, бусад сэлбэг хэрэгсэл бараа

материалын үнэ 7-8 дахин нэмэгдсэн байна. Гэр хороололын ус

түгээх цэгүүдээр дамжуулан 1-м3 усыг борлуулахад 7010

төгрөгний бодит зардал гарч байхад борлуулж байгаа үнэ нь

2272,73 төгрөг /НӨАТ-гүй/ байгаа нь алдагдалтай ажиллах

шалтгаан болж байгаа юм.



Усны алдагдал бууруулах ажлын  хүрээнд хийж байгаа 

бодлогын чанартай арга хэмжээ.

1. 2018-2024 он хүртэл баримтлах Техникийн бодлого, Хүний

нөөцийн бодлого, санхүү-эдийн засгийн бодлого, эрчим хүчний

хэмнэлтийн арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсуулан ажиллаж

байна.

2. Усны алдагдлын шалтгааныг тодорхойлох зөвлөх үйлчилгээ.

ШУТИС-ийн БАСургуулийн Ногоон технологи судалгааны

профессорын багийн зөвлөх үйлчилгээгээр нэн даруй 8,7км

шугамыг шинэчлэхэд 2,5 тэр бум төгрөгийн, 21 ш Ус дулаан түгээх

төвүүдэд байруудын шугамыг холбож эмх цэгцийг сайжруулахад

1903.05 сая төгрөг, айл өрхийн 36000 ш тоолуурыг ухаалаг

тоолуураар үе шаттай шинэчлэхэд 5.4 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө

шаардлагатай дүгнэлт гарсан.

Мөн усны алдагдлын нөлөөлөлд хотын хэмжээнд усан хангамжийн

байгууллагын бүтэц, өмчлөлийн асуудлыг цогцоор нь авч үзэх,

2*2000м3 усан санг ашиглалтад оруулах,шугамын даралт бууруулах

шаардлагатай байгаа дүгнэлт зөвлөмж өгсөн.





№ Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Хүрэх үр дүн

1

Усны 2Ф-400, Ф-500 шугаманд хяналтын тоолуур

суурилуулах, Хотын төвийн усан хангамжийн

системийн 2*2000м3 багтаамжтай усан сангийн засвар,

халдваргүйжүүлэлтийг хийж ашиглалтад оруулах,

Хотын орон сууцны байруудын цэвэр усны оруулгын

шугамын эмх цэгцийг сайжруулах зорилгоор УДТТ-1-4,

УДТТ-1-5, УДТТ-1-21-д байруудын цэвэр усны шугам

холбож, тоолуур суурилуулсанаар

1. Усны алдагдлыг 3%-иар бууруулна.

2. Тус 2 УДТТ-д тоолуур суурилуулж

түгээснээр 1-р хороололын орон сууцны

байруудыг УДТТ-д бүрэн холбосноор усны

борлуулалтыг 85%-д хүргэнэ.

2

Гэр хорооллын хэрэглэгчдийн цахилгаан дамжуулах

1000метр АС утсыг СИП кабелиар сольж, 150 айлын

тоолуурыг нэгтгэснээр

Гэр хорооллын цахилгааны бичилтийг 75-80%-д

хүргэж цахилгааны алдагдлыг 5,8%-д хүргэнэ.

3 2017 оны эцэст байсан авлагыг бууруулах /315787,2/
Авлагыг 15% буюу 47,4 сая төгрөгөөр

бууруулж 268,4 сая төгрөгт хүргэнэ.

4

10 ш УДТТ-үүдэд давтамж хувиргагч суурилуулах,

ЦЭХ-ний чадал бүртгэх боломжтой тоолуурыг 10 цэгт

суурилуулах

УДДТ-үүдийн цахилгааны зардлыг 20,0 сая

төгрөгөөр хэмнэнэ.

5 5 ш Автомашинд GPS суурилуулах

Хамгийн их явалттай авто өргөгч, кат

экскеватор, стано, засвар үйлчилгээний

гагнуурын машин зэрэг 10-автомашинд

суурилуулж явалтыг хянаснаар ажлын цаг

ашиглалт, хөдөлмөрийн бүтээмж дээшилж,

шатахуун хэмнэнэ.

6
Дулаан, цахилгааны горим тооцооны программ

хангамжтай болох

Дулаан, цахилгааны горимыг бодитоор тооцож ,

ачааллыг тохируулах боломжтой болно.

2018 онд компаний хэмжээнд баримтлаж ажиллах Техник 
технологийн, санхүү эдийн засгийн

хэмнэлтийн бодлогын арга хэмжээ, хүрэх үр дүн



2019 онд Компаний хэмжээнд баримтлаж ажиллах
Техник технологийн, санхүү эдийн засгийн

хэмнэлтийн бодлогын арга хэмжээ, хүрэх  үр дүн

№ Шийдвэрлэгдэх асуудлууд Хүрэх үр дүн

1

Ухаалаг усны тоолуурыг эхний 3000 өрхөд суурилуулах, 10 ш УДДТ-д

цэвэр усны шугамын сувгийг шинэчлэн угсрах, Уурхайчин багт

худалдааны гудамжны цэвэр усны шугамыг солих, Бүрэн-бүст багт

5-р хорооллын дундуур цэвэр усны шугамыг шинэчлэх

Усны алдагдлыг 8%-иар бууруулж 44%-д

хүргэнэ.

2

ЦРП-2 дэд станцын өргөтгөл шинэчлэлийг хийх, ТП-234 дэд станцаас

ТП-232 хүртэлх 6кВ-ийн кабелийг шинээр татах, ТП-274-өөс ТП-275

хүртэлх 6кВ-ийн кабелийг шинэчлэх, 11-р хороололд 2*630 кВа дэд

станцыг гадна инженерийн шугамын хамт барих

1а хорооллын хэрэглэгчид 4МВт, 2а

хороолол 2МВт-аар хэрэглээ нэмэгдэж

цахилгаан хангамжийн найдвартай

ажиллагаа сайжирна.

3 2018 оны эцэст байсан 268419.2 мян төгрөгний авлагыг бууруулах
Авлагыг 15% буюу 40.3 сая төгрөгөөр

бууруулж 228.1 сая төгрөгт хүргэнэ.

4

Говил багийн илгээлтийн УДДТ-ийн гадна худаг хүртэлх дулааны

шугамыг шинэчлэх, Булаг багт баригдсан УДДТ-ийн 2-р хэлхээний

шугам татаж төлөвлөлтийн зураг хийх, 3-1, 3-2, 3-4, 3-5-р УДДТ-д

автоматчлагдсан ялтсан байлероор шинэчлэх

Хэрэглэгчдийг тасралтгүй найдвартай

дулааны эрчим хүчээр жигд хангах

боломжтой болно.

5 10 ш Автомашинд GPS суурилуулах

10-автомашинд GPS суурилуулж явалтыг

хянаснаар ажлын цаг ашиглалт,

хөдөлмөрийн бүтээмж дээшилж,

шатахуун хэмнэнэ.

6

Танил захын урд байрлах бохир ус татан зайлуулах насосны станцыг

бохир усны төвлөрсөн шугамд холбох, Жаргалант сумын гүний

худгийн хойд талаар үерийн усны бетон сувгийг шинээр татах

Насосны станцад гарч байгаа цахилгааны

зардал 2017 оны гүйцэтгэлээр 1760,0 мян

төгрөг гарсан. Бохирын төв шугамд

холбосноор цахилгааны зардлыг 100%

хэмнэнэ. Усны эх үүсвэр бохирдохоос

урьдчилан сэргийлнэ



2020 онд Компаний хэмжээнд баримтлаж ажиллах

Техник технологийн, санхүү эдийн засгийн

хэмнэлтийн бодлогын арга хэмжээ, хүрэх    үр дүн

№ Шийдвэрлэгдэх асуудлууд Хүрэх үр дүн

1

Ухаалаг усны тоолуурыг 4000 өрхөд суурилуулах,

Ус дамжуулах, түгээх шугам тус бүрээр тооцоо хийж

тэнцэл бариулах

Усны алдагдлыг 12 %-иар бууруулж алдагдлыг 32% -

д хүргэнэ. Төлбөр тооцоо ухаалаг системд шилжиж,

хэрэглэгчид төлбөр тооцоо болон үйлчилгээний

мэдээлэл шуурхай хүрдэг болно

2

2000 өрхийг ухаалаг цахилгааны тоолуурт холбох,

ТП-215 дэд станцын 0,4кВ-ийн гаргалгааны кабеийг

засварлах, ЦРП-2-оос РП-201 хүртэлх хуваарилах

байгууламжийн 2 хос 6кВ-ийн кабелийг шинэчлэх

Цахилгааны зүй бус алдагдлыг бууруулах,

цахилгааны найдвартай байдал хангагдана. Хэрэглээг

бодитоор тооцно

3
2019 оны эцэст байсан 228156,2 мян төгрөгний авлагыг

бууруулах

Авлагыг 20% буюу 45,6 сая төгрөгөөр бууруулж

182,5 сая төгрөгт хүргэнэ.

4
Хангайн бүсийн худалдааны төвийн УДДТ-3-6-г шинээр

барих, гадна ус дулааны шугамыг шинээр татах.

Хэрэглэгч нэмэгдэж орлого өсөх боломжтой, Шугам

тоног төхөөрөмж шинэчлэгдэнэ

5
Баянцагаан, Говил багийн ус түгээх байр 61, 65, 66, 68-р,

Эрдэнэ багийн 53-р цэгүүдийг төвлөрсөн шугамд холбох

Иргэдийн ус хангамжийг найдвартай эх үүсвэрээр

хангана

6
8 ш УДДТ-ийг дулааны тоолуур тавих, 10 ш УДДТ-д

давтамж хувиргагч суурилуулах

Цахилгааны зардал хэмнэх, УДДТ-үүдийг дулааны

бөөний тарифт шилжүүлэх нөхцөл бүрдэнэ.



 Манай байгууллагад хотын хэмжээнд 54 ш УДТТөв 

байгаагаас 5 ш тухайлбал 7-р хороололд 3 ш, Булаг багт 1ш, 

Баянцагаан багт 1 ш ашиглалтгүй байна. 

 Усыг УДДТ-с орон сууцны байрнууд руу хүйтэн усны 

тэнцэлийн тоолуураар дамжуулан хангадаг болох.

 Усны эх үүсвэр Бүрэн бүстийн гүний худгуудад бэлтгэл нөөц 

генератор худалдан авах

 Ус шинжилгээний лаборатори байгуулах

 Жаргалант сумын усан сангуудын цагдаагийн харуул 

хамгаалалтад оруулах

 Жаргалант сумын цэвэрлэх байгууламжид технологийн 

шинэчлэл хийх.

 Усны эх үүсвэрийн худаг шугам ,өргөх стац, цэвэрлэх 

байгууламжийг орон нутгийн өмчийн мэдэлд байлгах




