
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН 

”ОНГИ УС СУВАГ” 

ОНӨААТҮГазрын ТОВЧ 

ТАНИЛЦУУЛГА



Онги ус суваг ОНӨААТҮГазар нь 1936 онд НААҮ-ний

ажил эрхлэн байгуулагдсан.Одоо Арвайхээр, Сант

сумдад 51 ажилтан, ажиллагсадтайгаар ус хангамж,

ариутгах татуурга, дулаан дамжуулалтын

үйлчилгээг тасралтгүй үзүүлэн ажиллаж байна.



Үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл: 

Хот суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, 

засвар үйлчилгээ эрхлэх.

Дотор цэвэр, бохир ус, дулааны шугам сүлжээний 

угсралт.

Гадна цэвэр, бохир ус, дулааны шугам сүлжээний 

угсралт.

5 хүртэлх давхар барилга барих. 

Усны тоолуур шалган, засварлан тохируулах.





Үйл ажиллагааны  чиглэл:

Стандартын шаардлага хангасан цэвэр усаар

төвлөрсөн шугамаар болон зөөврөөр хангах

Хэрэглэгчдийн хэрэглээнээс гарсан бохир

шингэнийг сувгаар болон тусгай зориулалтын

машинаар тээвэрлэн зайлуулах

Төвийн хэсгийн халаалтын 5 зуухны дулааныг

дамжуулж хэрэглэгчдэд хүргэх.

Үйлчлүүлэгчдийн захиалга хүсэлтээр цэвэр, бохир

усны шугам сүлжээний гэмтэл сааталтай холбоотой

засвар үйлчилгээг засварлах, шинээр гүйцэтгэх.



Өөрийн эзэмшлийн дулаан цэвэр бохир усны шугам

сүлжээ байгууламж машин механизм тоног

төхөөрөмжийн шинэчлэл, засвар үйлчилгээний ажил

хийж гүйцэтгэх

Цэвэр, бохир ус, дулааны шугам сүлжээний

зориулалтын бетон эдлэл хийж өөрийн компанийн

засвар шинэчлэл болон иргэд, аж ахуй нэгжид

нийлүүлэлт хийх зэрэг ажлуудыг гүйцэтгэх.

Ус хэрэглэгчдээс ирсэн дуудлага үйлчилгээг 24

цагийн турш хүлээн авч засварлан гүйцэтгэх.



Арвайхээр сумын 56 нийтийн орон сууцны 1550

айл өрх, 81 амины орон сууцны 81 айл өрх, мөн гэр

хорооллын 47 ус түгээх байрны ус хэрэглэгч 6250

өрхийн 25300 хүн ам, 190 байгууллага аж ахуй нэгжийг

стандартын шаардлага хангасан цэвэр усаар

тасралтгүй хангаж, хэрэглээнээс гарсан бохир

шингэнийг татан зайлуулан цэвэршүүлж, төвийн

хэсгийн халаалтын 5-н зуухны дулааныг тасралтгүй

дамжуулах.

Сант сумын байгууллага аж ахуй нэгжийг

стандартын шаардлага хангасан цэвэр усаар

тасралтгүй хангаж, хэрэглээнээс гарсан бохир

шингэнийг татан зайлуулан цэвэршүүлж байна.

Үйл ажиллагааний хамрах хүрээ:



Арвайхээр сум цэвэр усны 59.7 км шугам , бохир усны

20.3 км шугам , дулаан дамжуулалтын 5.6 км / хос/

шугам, цэвэр усны эх үүсвэрийн гүний 4 худаг, 2-р

өргөлтийн насосын станц, цэвэр усны 2*1000 м3

багтаамжтай усан сан,бохир ус цэвэрлэх байгууламж

2700 м3/хоног.

Сант сум цэвэр усны 1.1 км шугам, бохир усны 1.2 км

шугам, цэвэр усны эх үүсвэрийн гүний 2 худаг, бохир ус

цэвэрлэх байгууламж 50 м3/хоног.

Ашиглаж байгаа шугам сүлжээ, барилга 

байгууламж : 



Манай байгууллагын хариуцан ажилладаг

инженерийн шугам сүлжээг өргөтгөх, шинээр хийх

ажлуудыг 2012 оноос АХБанкны санхүүжилтээр

хэрэгжүүлж эхэлсэн. Энэ төсөл хэрэгжсэнээр сумын

төвийн иргэд, ААНэгж, албан байгууллагуудыг

стандартын шаардлага хангасан цэвэр усаар

тасралтгүй хангах, бохир шингэнийг наидвартай

татан зайлуулах ажиллагааг сайжруулсан юм.

Арвайхээр хотын ус хангамж, ариутгах татуурга,

дулааны шугам сүлжээнд АХБанкны

санхүүжилтээр хийгдсэн ажлууд:





Арвайхээр сумын төвлөрсөн ус хангамж,ариутгах 

татуургын системийг сайжруулах төсөл:                      

/МОН-2301 төсөл/

Төсөл хэрэгжихээс өмнө Арвайхээр сумын

төвийн цэвэр усны эх үүсвэр нь сумын төвийн зүүн

хэсэгт байрлах Дэлгэрэх булгийн голдрил дагуух

гүний 4-н худгаар хангагдаж байсан. Энэ эх үүсвэрийн

ундарга муудсанаас сумын төвийн хэрэглээг хангаж

чадахгүй байсан. Манай байгууллага 2008 оноос

цэвэр усны эх үүсвэрийн талаар БХБЯам, БХТөв, орон

нутагт удаа дараа хүсэлт илгээж байсан.

Уг төсөл 2012-2014 онд 6,8 тэрбум төгрөгөөр

хэрэгжиж төслийг Одкон холдинг ХХКомпани

гүйцэтгэсэн.



Тус төслөөр цэвэр усны эх үүсвэрийн гүний 4 худаг,

тэдгээрийг холбосон 150 мм голчтой 1012м шугам,

дамжуулах 200мм голчтой 29222м /14611*2хос/ шугам, 2-

р өргөлтийн нососны станц, 100 м³*2 усан сан, 1,2-р

өргөлтийн насос станцын цахилгааны тэжээл 2,5 км

шугам, 35/04-квт 2ш дэд өртөө, хот доторхи 12,5 км 100-

200мм голчтой цагираг шугам, 18 ширхэг ус түгээх байр (

УТБ ), хлоржуулах болон автомажуулах тоноглолуудыг

хийж гүйцэтгэсэн. Мөн шинээр баригдах цэвэрлэх

байгууламжийн чиглэлд ариутгах татуургын 2,9 км шугам

шинээр угсрах ажил хийгдсэн.

Мөн шинээр баригдсан болон хуучин ашиглагдаж

байгаа шугам сүлжээ барилга байгууламжийн засвар

үйлчилгээнд зориулан машин механизмийн төсөл

хэрэгжиж эксковатор, авто ачигч, авто кран, бохир шингэн

сорж тээвэрлэх авто машинууд 692.9 Сая төгрөгөөр

нийлүүлэгдсэн.







Шинэ Арвайхээр төв, 1000 айлын орон сууцны ус хангамж, 

Ариутгах татуурга, дулааны шугам сүлжээний ажил:    

/МОН-2301 төсөл/

Арвайхээр хотын хүн амын нягтаршил ихсэж

барилга байгууламж барих зай талбай бага болсноор хот

хоорондын төв засмал замын урд хэсэгт шинэ төв

байгуулахаар аймгийн засаг даргын шийдвэр гарсан. Энэ

шийдвэрийн дагуу 2013 онд ерөнхий төлөвлөгөө

боловсруулагдан 2014 онд гадна дулаан, цэвэр, бохир

усны шугамын ажлыг АХБанкны 2,7 тэрбум төгрөгний

санхүүжилтээр ЧЧМ ХХКомпани гүйцэтгэсэн.

Уг төслийн хүрээнд дулааны 3250м, цэвэр усны

492м, бохир усны 3410м шугам угсрагдсан. Манай

компани эдгээр шугам сүлжээг ашиглалтад хүлээн авсан

цагаас өнөөг хүртэл хэвийн ашиглаж байна.





Арвайхээр хотын төв цэвэрлэх байгууламжийн ажил:

/МОН-3388 төсөл/

Арвайхээр хотын одоо ашиглаж байгаа цэвэрлэх байгууламж

нь тоног төхөөрөмж хуучирч муудсан, цэвэрлэгээний чанар муу,

хотын суурьшлийн бүсэд хэт ойртсон зэргийг үндэслэн ерөнхий

төлөвлөгөөгөөр шинээр цэвэрлэх байгууламж барих шаардлага

тавигдсан юм. 2017 онд АХБанкны санхүүжилтээр шинээр

цэвэрлэх байгууламж барихаар тендэр зарлагдаж КОМФОРТ

ИМПЕКС ХХКомпани 9,7 тэрбум төгрөгөөр гүйцэтгэхээр

шалгаран 3-р сараас ажлаа эхлээд байна.

Энэ төслийн хүрээнд механик цэвэрлэгээ, биологи

цэвэрлэгээ, үйлдвэрийн, захиргаа аж ахуйн барилга, Лаг

боловсруулах цех, лагийн талбай, элсний талбай, дренажны

болон ус юүлэх насос станц, харуулын байр, нүүрсний талбай,

үнсний талбай, цахилгааны дэд өртөө агаарын шугам, биологийн

цөөрөм зэрэг барилга байгууламжууд баригдаж байна.



Одоогын байдлаар тус барилга байгууламжийн ажлын 

гүйцэтгэл 90% тай баригдаж байна. Одоо барилга 

байгууламжууд баригдсан бөгөөд тоног төхөөрөмжийн 

суурьлуулалтын ажил хийгдэж байгаа ба үүний дараа 

туршилт тохируулгын ажил хийгдэж энэ оны 12-дугаар 

сарын 1нд бүрэн хүчин чадлаараа ашиглалтанд орохоор 

төлөвлөөд ажиллаж байна. / Гэрээ байгуулсанаар 2019 оны 

09 сарын 15нд ашиглалтанд орох байсан. /   Иймд манай 

байгууллага уг байгууламжийг ашиглах боловсон хүчний 

нөөцөө бэлтгэн ажиллаж байна. 



Арвайхээр хотын төв цэвэрлэх байгууламжийн ерөнхий 

төлөвлөгөө /МОН-3388 төсөл/ 



Арвайхээр хотын төв цэвэрлэх байгууламжийн ерөнхий 

төлөвлөгөө /МОН-3388 төсөл/ 



Цэвэрлэх байгууламжийн нээлтийн ажиллагаа  /2018 

оны 05сарын 07



Цэвэрлэх байгууламжийн барилгууд



Тоног төхөөрмөж



Лаг боловсруулах цех  баригдаж байгаа нь 



Лагын талбай баригдаж байгаа нь



Төвлөрсөн бус ариун цэврийн байгууламж болон бохир

ус цэвэрлэх байгууламжаас гарах лагийг дахин ашиглах

менежментийг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх төсөл:

/ ТА 9100-МОН:/

Арвайхээр хотын төвд 30100 хүн 7750 өрх

амьдардаг. Эдгээр өрхийн 1550 нь цэвэр, бохир усны

төвлөрсөн системд холбогдсон нийтийн болон амины

орон сууцанд амьдардаг. 6200 өрх нь гэр хороололд

зөөврийн ус хэрэглэж нүхэн жорлон /шингээлттэй/

ашигладаг.

Шингээлттэй нүхэн жорлон нь хүний ялгадас

болон бохир шингэнийг шингээж хөрсийг ихээр

бохирдуулж байна. Мөн ихэнх айл өрхүүд нь нүхэн

жорлонгоо чанаргүй материалаар, агааржуулалтгүй

хийдэг нь ашиглалтын явцад эвдэрч, гэмтэх өмхий үнэр

гарах зэргээр хүний эрүүл ахуй, амьдрах орчинд

муугаар нөлөөлдөг.



Нүхэн жорлон болон цэвэрлэх байгууламжаас гарч
байгаа лагийг боловсруулж дахин ашиглах чиглэлээр ТА-
9100-МОН: төсөл 2017 оны 10-р сараас Арвайхээр хотод
хэрэгжиж байна. Уг төслийн гүйцэтгэгчээр манай
байгууллага ажилласан бөгөөд төслийн хүрээнд 89000.0
доллароор 80 ширхэг нүхэн жорлон угсран 2018.05.01 нд
ашиглалтанд оруулсан.

Энэ ус үл нэвтрэх нүхэн жорлон
суурьлуулагдснаар гүний болон гадаргуугын ус, хөрсний
бохирдлыг арилгах, айл өрхийн ая тухтай амьдрах
боломжийг хангасан.

Тус төслийн хүрээнд удирдлагын менежментийг
сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх чиглэлээр манай
байгууллагад мэргэжлийн баг ирж судалгаа хийн
хамтран ажиллаж байна.





Дээрх төслүүд хэрэгжсэнээр Арвайхээр хотын

иргэд стандартын шаардлага хангасан цэвэр усаар

тасралтгүй хангагдаж, бохир шингэнээ шаардлага

хангасан шугам сүлжээ, байгууламжаар дамжуулан

цэвэршүүлэх, дулаан түгээлтийн хүртээмжийг

нэмэгдүүлэх болон байгууллагын үйлчилгээний цар

хүрээг өргөжүүлэх, менежментийн чадавхийг

сайжруулах, орлого ашигаа нэмэгдүүлэх боломж

нөхцөлийг бүрдүүлэн ажиллаж байна.



Анхаарал тавьсанд 

баярлалаа


