


Улаанбаатар хот 

Улаанбаатар хот Монгол улсын төв хэсэгт хуучнаар Алтан тэвшийн

хөндий, өнөөгийнхөөр Туул-Сэлбийн бэлчир хөндийд, Богд хан,

Сонгино хайрхан, Баянзүрх хайрхан, Чингэлтэй хайрхан дөрвөн

уулаар хүрээлэгдэн оршдог.

Үндсэн 6, дагуул 3, бүгд 9 дүүрэгтэй

• Далайн түвшнээс дээш 1351м

• Нийслэлийн хүн ам 1.4 сая

• Газар нутгийн хэмжээ          4704 кв.км

• Хамгийн бага температур -40C

• Хамгийн өндөр температур + 35С

www.usug.ub.gov.mn



Ус Сувгийн Удирдах Газар

Нийслэл Улаанбаатар хотын усны асуудлыг

хариуцдаг Ус Сувгийн Удирдах Газар нь нийт

захиргааны 5 хэсэг, үйлдвэрлэлийн 8 алба, 2 товчоо,

7 нэгжтэйгээр үйл ажиллагаа явуулдаг.

www.usug.ub.gov.mn

- Бид Улаанбаатар хотын хэрэглэгчдийг унд ахуйн

шаардлагад нийцсэн ундны усаар тасралтгүй

хангаж, экологийн тэнцвэрийг хадгалах шалгуурт

тохирсон усыг байгальд нийлүүлэн ажиллаж байна.

Хоногт 150,0-160,0 мянган м3 цэвэр ус олборлон

түгээж, 160,0-180,0 мянган м3 бохир ус татан

зайлуулдаг.



Ус Сувгийн Удирдах Газрын бүтэц

www.usug.ub.gov.mn



Хүний нөөцийн мэдээлэл

www.usug.ub.gov.mn
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Нийт ажилчид
1846

Нийт  330 инженео техникийн ажилтан

Үүнээс:  Зөвлөх инженер 11

Мэргэшсэн инженер 45

Мэргэшсэн нягтлан бодогч 4,

Мэргэшсэн эдийн засагч 1,                                                                                      

Мэргэшсэн дотоод аудитор 5



“Улаанбаатар хотын хэрэглэгчдийг унд ахуйн стандартад

тохирсон усаар тасралтгүй хангаж, экологийн тэнцвэрийг

хадгалах шалгуурт тохирох усыг байгальд нийлүүлэх”

Эрхэм зорилгын хүрээнд үйл ажиллагаагаа чиглүүлэн

ажиллаж байна.
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Ус Сувгийн Удирдах Газрын үйл ажиллагаа

5000 гаруй үйлвэр аж ахуйн газрыг ундны цэвэр 

усаар хангах томоохон 7, жижиг 3 эх үүсвэр 

Цэвэрлэх байгууламж 1

Бага оврын цэвэрлэх байгууламж 2



Ус хангамжийн системийн өнөөгийн байдал



Эх үүсвэрүүдээс олборлосон ус

www.usug.ub.gov.mn

Эх үүсвэрүүд
Эх үүсвэрийн тогтоосон нөөц

(2015) м3/хоног
Олборлосон усны хэмжээ

м3/хоног

Дээд эх үүсвэр 73353 48000-51000

Төвийн эх үүсвэр 93840 55000-58000

Үйлдвэрийн эх үүсвэр 16027 21000-23000

Махын эх үүсвэр 8018 10000-12000

Гачуурт 25200 10000-12000

Яармаг 20000 350-450

Нисэх 22500 3600-4000

Нийт 258938 148000-160000



Тогтоосон нөөц болон хоногт олборлосон 
усны харьцаа

www.usug.ub.gov.mn
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Дундаж :  58.5%

No. 1-р сар 2-р сар 3-р сар 4-р сар 5-р сар 6-р сар

1
Усны эх үүсвэрүүдийн нийт хүчин 

чадал
258939.4 258939.4 258939.4 258939.4 258939.4 258939.4

2 Нийт олборлосон ус 4575890 4305258 4819759 4738343 4936102 4488226

3 Хоногийн ус олборлолт 147609.4 153759.2 155759.2 157944 159229 149607

4 Төлөвлөсөн ус олборлолт 143591 147646 147068 148700 148494 142027

5 Зорилт 55.45 57.02 56.80 57.43 57.35 54.85

6

Тогтоосон нөөц болон хоногт 

олборлосон усны харьцаа 

(2018оны хагас жилээр) 

57.01 57.02 56.80 61.00 61.49 57.78



Цэвэр усны шугам сүлжээний үзүүлэлт

www.usug.ub.gov.mn

УСУГ-ын

цэвэр ус түгээх

шугамын нийт урт

2003-2016 онд холбогдсон

Шугам хоолойн төрөл

Ган шугам

Ширмэн шугам

Полиетилен

GRP хүчитгэсэн полиетилен

351,4 км

267,6 км

619 км

Диаметрын

хэмжээ

Ф 100мм-800мм

Ф 100мм-400мм

Ф 110мм-315мм

Ф 700мм

Уртын

хэмжээ

310,2 км

40,1   км

250,7 км

18      км

Хийгдсэн он

1960-1999 он

1959-1964 он

2002-2016 он

2015 он/

1959-2003 онд холбогдсон



Цэвэр усны хэрэглээ
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Зөөврөөр ус хангах албаны ус түгээх байрны хэрэглээ

Шугамаар ус хангах албаны ус түгээх байрны хэрэглээ

Хэрэглэгчдэд үйлчлэх албаны орон сууцны хэрэглээ

Хоногт 1 хүн

Хоногт 1 хүн

Хоногт 1 хүн

8,1 л

8,9 л

139 л

НИЙТ УС ТҮГЭЭХ 630 БАЙР

123 ухаалаг ус түгээх байр

517 энгийн ус түгээх байр

39%

61%

Нийт ус түгээх 640 байр

Зөөврөөр ус түгээх 
байр

Шугамаар ус түгээх 
байр



Хоногийн усны хэрэглээ (2018)  

www.usug.ub.gov.mn

318 шугаманд холбогдсон худаг

9 гүний худаг

227.0 мянган хүн ам 

322 зөөврийн УТБ 

59 ус зөөврийн автомашин

233.1 мянган хүн ам

139,1 л/хоногт 8.9 л/хоногт 8,1 л/хоногт

Хэрэглэгчдэд үйлчлэх алба

4 хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв

5000 орчим аж ахуйн нэгж



Ариутгах татуургын шугам сүлжээ

www.usug.ub.gov.mn



Бохир ус цэвэршүүлэлтийн үзүүлэлт

www.usug.ub.gov.mn

• Ахуйн бохир ус цэвэрлэх байгууламж-6

• Үйлдвэрийн бохир ус урьдчилсан цэвэрлэх 

байгууламж - 1

Дундаж : 70.8%

Он 1-р сар 2-р сар 3-р сар 4-р сар 5-р сар 6-р сар 7-р сар

2018 62.5 76.9 75.1 67.5 70.8 72.3 70.8%

2017 80.5 73.4 65.2 76.5 71.6 71.6 73.1 %
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Бохир усны шугам сүлжээний үзүүлэлт

www.usug.ub.gov.mn

21.2 % 12 % 14.1 % 21.7 % 31 %Шугам

Нийт бохир усны шугамын урт 235,690.6 м

ВААР ШИРЭМ АСБЕСТ ТӨМӨР БЕТОН ХУВАНЦАР

49806.5 м 28301.6 м 33261 м 51252 м 73068.9 м

35.6 % 27.5 % 36.9 %Шугам

Нийт бохир усны шугамын насжилт

1-12 жил 13-33 жил 34-53 жил

84310 м 64574.4 м 86806.1 м



Бохир ус цэвэрлэгээний дамжлага

www.usug.ub.gov.mn

Насос станц1200 мм

1400 мм төв шугам
Баруун сараалж

Элсэн тунгаагуурАнхдагч тунгаагуурНасос станц

Хоёрдогч тунгаагуурБио тунгаагуур Туул гол

1. Насосны станц

2. Баруун сараалж

3. Элс тогтоогуур

4. Анхдагч тунгаагуур

5. Аэротенк

6. Хоёрдогч тунгаагуур

7. Хэт ягаан туяагаар 

халдваргүйжүүлэх систем

8. Түүхий үлдэцийн насос станц



Санхүүгийн үзүүлэлт

www.usug.ub.gov.mn

Indicators 2016 2017
Өсөлтийн хувь

2016-2017 %

Үйл ажиллагааны орлого 44751.9 49428.7 10.5

Ашиглалтын зардал 54184.0 58993.5 8.9

Ашиглалтын зардлын алдагдал -9432.1 -9564.8 1.4
Нэг төгрөгт ноогдох орлогын

алдагдал 1.21 1.19 -1.4

2017 оны байдлаар эдийн засгийн хувьд орлогын өсөлт нь үйл ажиллагааны

зардлын өсөлтөөс давсан эерэг үзүүлэлттэй байна.

-0.9

10.511.1

8.9

-2.0

3.0

8.0

13.0

2016 он 2017 он

Үйл ажиллагааны орлого Ашиглалтын зардал(OPEX)



Байгууллагын тэнцвэржүүлсэн үнэлгээний систем
BALANCED SCORE CARD

www.usug.ub.gov.mn





Хэрэгжиж буй төсөл
Шугам хоолойг шуудуу ухалгүй доторлох шинэ технологи

www.usug.ub.gov.mn

Шугам хоолойг шуудуу ухалгүй доторлох шинэ технологийн

Close Fit болон CIPP(Cured In Place Pipe) арга нь зам талбайг

гэмтээж хөндөлгүй газар шорооны ажил хийлгүйгээр шугаман

дээрх 2 худгийн хооронд полиэтилин резинэн материалыг

шугаман дотор сүвлэж доторлоно гэсэн үг.

Австрийн засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээл – 7.0 сая евро

Энэ аргаар шугам сүлжээг доторлосноор:

 Шугамын ашиглалтын хугацааг уртасгана

 Усны алдагдлыг бууруулна

 Түгээх шугамын усны чанар дахь механик нөлөөг багасгана

 Шугамын даралтыг нэмэгдүүлж цахилгааны зардлыг

бууруулна

 Цаг хугацаа хэмнэж, илүү зардал гарахгүй

 Зам талбай, ногоон байгууламжийг сүйтгэхгүй, газар шорооны

ажил хийгдэхгүй учраас Байгаль орчинд ээлтэй зэрэг ач

холбогдолтой.



Хэрэгжиж буй төсөл
Шугам хоолойг шуудуу ухалгүй доторлох шинэ технологи

www.usug.ub.gov.mn

Ус сувгийн удирдах газрын холбогдох ажилтнууд Австри улсад шинэ дэвшилтэт технологи эзэмших

сургалтанд хамрагдан ирж уг ажлыг Австри улсын RTI компанийн мэргэжилтнүүдтэй хамтран шугам

хоолой доторлох ажлыг өнөөдөр эхлүүлж байна.

Уг төслөөр эхний ээлжинд Сүхбаатар дүүргийн 1-р хороо Сөүлийн гудамжны хамгийн өндөр

насжилттай одоогоос 55 жилийн өмнө тавигдсан 1,7 км орчим цэвэр усны ширмэн шугамыг доторлож

сэргээн засварлана. Энэ ажлыг хийснээр нийслэлчүүдийн өмнө тулгамдаж байсан асуудал

шийдвэрлэгдэж шугам сүлжээний насжилт уртасна.

Цаашид Ус сувгийн удирдах газар нь шугам доторлох дэвшилтэт техник технологийг нутагшуулан

өөрсдийн хүчээр дээрх машин механизм, тоног төхөөрөмжөө ашиглан Улаанбаатар хотын цэвэр усны

гол шугам сүлжээг доторлох ажлаа үе шаттайгаар хийнэ.



Шинэ цэвэрлэх байгууламж

www.usug.ub.gov.mn

БНХАУ-аас Монгол Улсад олгож буй хөнгөлөлттэй

зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх “Улаанбаатар хотын төв

цэвэрлэх байгууламжийг барих төсөл”-ийн өртөг нь 300 сая

ам.доллар. Хоногт 250000 м/куб бохир ус хүлээн авч

цэвэрлэх хүчин чадал бүхий дэвшилтэт технологи

ашигласан, байгаль орчинд ээлтэй, лагийг бүрэн

боловсруулж эрчим хүч үйлдвэрлэж дотоод хэрэгцээгээ

хангах зэрэг олон давуу талтай.

Ашиглалтад орсноор Улаанбаатар хотын орчинд дэгдэх

бохирын үнэрийг дарж, агаар, хөрс, усны бохирдлоос

сэргийлэхээс гадна, гэр хорооллыг барилгажуулахад

шаардлагатай дэд бүтцийн нэг хэсгийг шийдэж, Туул голын

бохирдлыг арилгах, ажлын байр нэмэгдүүлэх зэрэг эерэг үр

дүн дагуулах юм.



Шинэ цэвэрлэх байгууламж
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Тус цэвэрлэх байгууламж нь

бохир усыг хүлээн авч хими,

механик, биологи, нэмэлт

цэвэрлэгээний дамжлагуудаар

цэвэршүүлэн гаргаж, лаг

тунадасыг бүрэн боловсруулж

бордоо болгон мөн эрчим хүч

үйлдвэрлэх юм.



“WEBGIS” систем
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Байгууллагын мэдээллийн менежментийг сайжруулах зорилгоор WebGIS системийн

нэвтрүүлж байна.
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“WEBGIS” system
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Хяналт удирдлагын төвийн барилга



Анхаарал хандуулсанд 

баярлалаа!


