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 Сэлэнгэ аймаг Мандал суманд үйл

ажиллгагаа явуулж буй ЦАНТ ОРХОН ХХК
нь 1999 онд ашиглалтанд ороод өнөөдрийг

хүртэл тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулан

ажиллаж байна.

 Тус компани нь сумын оршин суугчид
болон үйлдвэр аж ахуй нэгжийн

хэрэглээнээс гарсан бохир усыг цэвэрлэх
үндсэн чиг үүрэгтэй.



“Цант Орхон”ХХК дараах чиглэлээр 
үйл ажиллагаа явуулж байна: Үүнд

Ариутгах татуурга цэвэрлэх байгууламж 

Зөөврийн ус хангамж

Халуун ус, зочид буудал, саун, цайны 

газар



Ариутгх татуурга цэвэрлэх

байгууламж нь 1999 онд ашиглалтанд

орсон. Ашиглалтанд орох үеийн хоногийн

зарцуулалт 8000м3/хон боловч одоогоор

төвлөрсөн шугамаар 2800-3000м3 бохир ус,

зөөврөөр 40 гаруй ААНБайгууллагаас

хоногт 50м3 бохир ус хүлээн авч 80-85%-н

цэвэршилттэйгээр байгальд нийлүүлэн

ажиллаж байна.



Тус цэвэрлэх байгууламж 

нь механик болон биологи 

цэвэрлэгээтэй байгууламж 

юм. Элс баригч, анхдагч 

тунгаагуур, аэротенк, 2-р 
тунгаагуур, шүүх талбай

Цэвэрлэгээний түвшинг

өөрийн лаборторийн

шинжилгээгээр тогтоодог ба
жилд 1 удаа УЦУБОШТөвийн

лаборатороор шинжлэн

тогтоодог.



Ус хангамж нь Мандал сумын 1 болон 6-р 
багийн гэр хорооллын айл өрхүүдийг унд 

ахуйн шаардлагад нийцсэн цэвэр усаар 
хангах үйл ажиллагаа явуулдаг. Энэ нь 

хоногт 12,5м3 усыг гүний худгаас олборлон 

зөөврийн машинаар ус түгээх байруудад 

тугээн ажилладаг юм.



620 гаруй айл өрхийг унд 

ахуйн хэрэгцээний усаар 

хангаж байна.

Усны чанар аюулгүй байдлыг

хангах зорилгоор дотоодын
лабораторт сар бүр дэлгэрэнгүй
шинжилгээ хийж мөн хөндлөнгийн

хяналтаар УЦУБОШТөвтэй хийсэн

гэрээний дагуу жилд 1-2 удаа
шинжлүүлэн дүгнэлт гаргуулан

ажиллаж байна.



 Халуун ус, Зочид буудал, Саун, Цайны 

газар 

Халуун ус нь цагт 18 хүнд үйлчлэх хүчин

чадалтай. Дотоод хэрэгцээний халаалтын

зуухнаас дулаан болон хэрэглээний халуун,
хүйтэн усаа татан авч үйл ажиллагаагаа

явуулдаг юм.

20 ортой зочид буудал нь дотроо караоке
болон цайны газар мөн цэвэр тохилог

сайунаар ард иргэддээ үйлчлэн ашиг

орлогоо нэмэгдүүлэн ажиллаж байна.



Аэротенкийн байгууламжийн гадна ханын 
нурсан эмтэрсэн хэсгүүдийг бүрэн нурааж 

цутгалт хийж ханыг өндөрлөх засварын ажлыг 

хийж гүйцэтгэлээ. Энэхүү ажил нь нийт 

11013200төгрөгийн төсөвтэйгөөр хийгдсэн.



Өөрсдийн нөөц бололцоог ашиглан

нийтФ325-ийн голчтой 35м хос шугамыг

солиж хэвийн найдвартай ажиллагааг

хангалаа.

Бохир усны коллектор шугам нь гэр

хорооллын айлууд дундуур ил явдаг учир

цоорох буюу хагарах эвдрэл гэмтэл гарсан
нөхцөлд тухайн газрын оршин суугчид

бохир усанд автах аюултай тул хамгийн их

усанд элэгдсэн нимгэрсэн шугам хоолойг

сольж шинээр угсарлаа.



Шугам хоолойн угсралтын 

ажлын зураг



Төв халаалтын зуухны хурдны бойлер 

цахилгаан зарцуулалт өндөртэй мөн халаах 

чадвар муудсан байсан учир мэргэжилийн 

байгууллагад хандан ялтсан бойлерийг 
суурилуулж бүрэн ашиглалтанд оруулаад 

байна.



Өмнө нь Дараа нь

 Нийт 4-н усан сангийн ус нөөцлөх савыг үл зэврэх

нерж лист төмөр ашиглан зориулалтын ус нөөцлөх

савыг хийлгэн суурилуулаад хэвийн ажиллагаанд
оруулаад байна. Энэхүү ажлыг хийснээр ирэгэдээс

ирэх гомдолын тоог эрс бууруулж чадсан юм.



Ус нөөцлөх савыг солих явц



 Бохир усны машины хүрэлцээ муу байдаг

Цэвэр ус түгээх зориулалтын тусгай 

тоноглолтой машин шаардлагатай байна.



Цэвэр ус түгээх зориулалтын тусгай 

тоноглолтой машин шаардлагатай байна.



АНХААРАЛ ТАВЬСАНД 

БАЯРЛАЛАА


