
ТӨВ ЧАНДМАНЬ ДЭХГ-ЫН 

УСОСА-НЫ ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, ТУЛГАМДАЖ 

БУЙ АСУУДЛУУД



Зуунмод хотын ус хангамжийн систем нь 1990 онд ашиглалтанд орсон бөгөөд техник

технологи, барилга байгууламжуудад их засвар, шинэчлэлийн ажлууд хийгдээгүй. Хуучны

тоног төхөөрөмжүүд нь засвар үйлчилгээ хийхэд нөөц сэлбэгүүд олдоц муутай , цахилгаан

зарцуулалт өндөр зэрэг дутагдалтай талууд олон байдаг. Цэвэр ус хангамжийн эх үүсвэрийн

барилга болон тоног төхөөрөмжүүдэд шинэчлэлийн ажил хийгдэхээр зураг төсөв нь батлагдан

2019 оноос хэрэгжиж эхлэхээр явагдаж байна.
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Зуунмод хотын зарим өндөрлөг хэсгүүдэд цэвэр усны тасалдалт үүсэх тохиолдолууд гарч

байгаа бөгөөд үүнийг арилгахын тулд цэвэр усны төв шугамын нам дор 6 цэгт даралт тохируулах

балансын хаалтыг суурилуулан ажиллаж байна. Зуунмод хотын ус хангамжийн системд нөөцийн сан

шинэчлэлийн ажил, гадна цэвэр усны төв кольцо шугам угсралтын ажил улсын төсвийн хөрөнгө

оруулалтаар хийгдэж байна.
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Цэвэр усны олборлолт болон борлуулалтын харьцаанаас дүгнэлт гаргахад орлого

болоогүй усны хэмжээ 26 хувьтай байгаа нь цаашид айл өрхийг бүрэн тоолууржуулах

шаардлагатай. Нийтийн зориулалттай хуучны зарим байруудад 5 тоолуур суурилуулах

шаардлагатай байдаг нь хэрэглэгчид нэг дор авч суурилуулахад хүндрэлтэй байдаг.

Зуунмод хотын нийтийн зориулалтай 58 айлын 4 орон сууцыг орон нутгийн хөрөнгө оруулалтын

төсвөөр цэвэр ус болон хэрэглээний халуун усны тоолуурыг бүрэн суурилуулсан. Цаашид

энэхүү арга хэмжээг үргэлжлүүлэн хөрөнгийг шийдвэрлэн айл өрхийг 100% тоолууржуулах

шаардлагатай байна.



Зөөврийн ус хангамжийн хэсэгт 2016

оноос эхлэн ус түгээх нийт 21 байрнаас 12 ус

түгээх байрыг иж бүрнээр нь шинэчлэн ухаалаг

системд шилжүүлэн ажиллаж байна. Ингэснээр ус

түгээх байр нь 24 цагийн тасралтгүй үйл

ажиллагаатай болж мөн ажлын байрны ажиллах

орчин сайжирсан. Цаашид үлдсэн ус түгээх

байруудыг ухаалаг системд шилжүүлэх

шаардлагатай.



Зуунмод хотын гадна шугам сүлжээнд хэрэглээний халуун усны шугам бүрэн

байдаггүй тул томоохон нийтийн орон сууцнуудыг хэрэглээний халуун усаар хангахын тулд

дулааны узельд ялтсан бойлерь суурилуулан хэрэглэгчдийг халаалтын улиралд хэрэглээний

халуун усаар ханган ажилладаг. Мөн нийгмийн хариуцлагын хүрээнд зуны улиралд амралтын

өдрүүдэд халуун усаар хангах боломжтой орон сууцнуудыг хэрэглээний халуун усаар хангаж

байна. Зуунмод хотод дулааны станц баригдах ажилтай холбогдуулан гадна шугам сүлжээнд

хэрэглээний халуун усны 5 шугамтай болох, хэрэглээний халуун усаар тасралтгүй хангахаар

төлөвлөн ажиллаж байна.



Ус олборлох үйл ажиллгагаанд цахилгааны эх үүсвэр, эрчим хүчнээс шууд хамааралтай байдаг

бөгөөд Зуунмод хотын цахилгаан тасралтын тоо, хугацаа өндөр байдаг. Энэ нь ус хангамжийн

үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад хүндрэл учруулдаг. Цаашид цахилгаан эрчим хүчний нэмэлт эх

үүсвэр суурилуулах шаардлагатай байна.



Зуунмод хотын цэвэрлэх байгууламжинд 2010 онд тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлийн

ажил хийгдэж ашиглалтанд оруулсан. Гэвч одоогийн байдлаар аэротенкийн байгууламж муудан

хана хоорондын нэвчилт үүсч байгаа нь цэвэрлэх байгууламжийн технологийн үйл ажиллагаанд

сөргөөр нөлөөлөх хүчин зүйл болж байна.



Эдгээр ажлууд хийгдсэнээр зуунмод хотын цэвэр ус хангамжийн 

системийн үйл ажиллагаа сайжрах, хүчин чадал нэмэгдэх,  ус олборлох 

зардал буурах, ажлын байрны орчин сайжрах зэрэг олон давуу талууд 

нэмэгдэх юм.  



АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАН ТА БҮХЭНД 
БАЯРЛАЛАА


