
Монгол улсын сумын төв, суурин 

газрын ундны усны чанарыг 

сайжруулах төсөл



Уг төсөл нь Чех улсын Үйлдвэр 

худалдааны ямны санхүүжилтээр, Чехийн 

хөгжлийн Агентлагийн оролцоотойгоор 

хэрэгжсэн болно 



Төслийг Чех улсын GEOtest, a.s. 

Монгол улсын МОНГОЛГЕОТЕСТ 

ХХКомпанитай  хамтран хэрэгжүүлэв.



Төслийн  үндсэн агуулга:

Сумын төв, суурин газрын  ундны усны  
чанарыг сайжруулах зорилготой байв. Нийт 
ажлын хэмжээ болон байршлийг Монголын 
тал тодорхойлж өгсөн билээ. Уг төсөл  2006-
2010 онуудад  хэрэгжив. 2006 онд уст цэгүүдийг 
тодорхойлох, усны дээж авч лабораторийн 
шинжилгээ хийх зэрэг ажлууд хийгдлээ.



Төслийн  үндсэн агуулга: 

2007-2010 онуудад дараахи ажил хийгдсэн 
байна: 

• Ундны ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж угсрах.

• Цэвэршүүлсэн усны дээж авч чанарыг шалгах.

• Ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж ажиллуулах 
мэргэжилтэн бэлдэх.

• Сэлбэг хэрэгсэлийн агуулах байгуулах зэрэг 
юм.



OН Хийгдсэн ажил
Төхөөрөмжийн 

тоо

2006 Уст цэгүүд тодорхойлох, дээж авах, 

лабораторийн шинжилгээ хийх зэрэг ажлууд.
0

2007

Уст цэгүүд тодорхойлох, дээж авах, төхөөрөмж 

суурилуулах барилга барих

1

2008 Дээж авах, төхөөрөмж суурилуулах барилга 

барих
7

2009 Дээж авах, төхөөрөмж суурилуулах барилга 

барих
12

2010 Дээж авах, лабораторийн шинжилгээ хийх, 

сэлбэгийн агуулах байгуулах 6



Ус цэвэршүүлэх төхөөрөмжийн байршил.



Шинээр барисан барилга байгууламж



Erdenesant – Уст цэгийг тодорхойлж буй нь



WWT MIDI загварын 

ус цэвэршүүлэх 

төхөөрөмж:

• Цэвэршүүлэх усны 
хэмжээ 2000л\цаг хүртэл.

• Төмөр, манган, 
булингар зэргийг шүүх.

• Органик бодис 
зайлуулах.

• Хүнд металлаас 
ангижруулах.

• Хэт ягаан туяагаар 
ариутгах.

• Хлорын уусмалаар 
ариутгах зэрэг үйлдлээс 
гадна өндөр даралтын 
савнаас бүтнэ.



G-1000

загварын 

төхөөрөмж
• Цэвэршүүлэх усны 

хэмжээ 1000 л\цаг.

• Төмөр,манган, булингар 
зэргийг шүүх.

• Органик бодис 
зайлуулах.

• Хүнд металлаас 
ангижруулах.

• Хэт ягаан туяагаар 
ариутгах,

• Хлорын уусмалаар 
ариутгах зэрэг үйлдлээс 
гадна өндөр даралтын 
савнаас бүтнэ.



Тээвэрлэлт



Тээвэрлэлт



Баянжаргалан суманд төхөөрөмжөө 

суурилуулж байгаа нь.

• Тус сум нь Улаанбаатар хотоос 400 км 

алслагдсан.

• Сумын худаг 950 гаруй хүний ундны хэрэгцээг 

хангадаг.

• Уг худаг дээр ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж 

суурилуулан сумын захиргаатай хамтран 

тодорхой эзэнтэй болгосон.

• Уст цэгийг хамгаалсан шинэ барилга барьсан.



Баянжаргалан сумын худагийн 

анхны байдал



Төхөөрөмжөө буулгаж байна



Ажил эхэллээ...



Угсралтын ажил



Цахилгааны холболт



Йжил дууслаа



Баянхонгор аймгийн Баян-Овоо 

суманд төхөөрөмжөө суурилуулж 

байгаа нь.

• Тус сум нь Улаанбаатар хотоос 780 км 

алслагдсан.

• Сумын худаг 750 гаруй хүний ундны хэрэгцээг 

хангадаг.

• Ус цэвэршүүлэх төхөөрөмжийг дутуу 

тоноглогдсон худгийн ус татах шахуурга болон 

цооногийн хоолойг солин суурилуулсан.



Ус татах хуучин шахуургыг 

худгаас гаргаж байгаа нь...



Төхөөрөмжийн угсралт



Хуучин шахуурга



Шинэ шахуурга бэлдэж байна



Цэвэршүүлсэн ус авъя...



Төслийн хүрээнд хийгдсэн бусад ажлууд

• Өрөмдлөгө.

• Гидродинамикийн судалгаа.

• Төхөөрөмж дээр ажиллах хүмүүсийг 

сургах.

• Сэлбэгийн агуулах барих.



Баянмөнх суман дахь өрмийн 

ажил



Гидродинамикийн судалгаа



Хүмүүсээ сургая...



Сайн заана шүү



Яасан ч олон хоолой вэ?



Нэг их ч хэцүү биш юм байна



Сургалт хийсэн тухай протокол

• Сургалтыг тухайн 

төхөөрөмж 

суурилуулсны дараа 

хийж байв.

• Сургалтанд сумаас 

түмилогдсон 2 хүнийг 

хамруулж байлаа.

• Эдгээр хүмүүсээс 

шалгалт авч тус 

төхөөрөмж дээр 

ажиллах зөвшөөрөл 

өгсөн.



Төхөөрөмжийг хүлээлгэн өгч 

байгаа нь



Ус цэвэршүүлэх төхөөрөмжийг 

хүлээлцсэн тухай акт

• Төхөөрөмжийг сумын 

ЗДТГ-т хүлээлгэн 

өгдөг.

• Хүлээлцэхэд БОХУ-

ын байцаагч болон 

УМХГ-ын байцаагч 

нар байлцдаг.

• Төхөөрөмж 

хүлээлцсэн тухай 

актанд 2 тал гарын 

үсэг зурдаг



Сэлбэг хэрэгслийн агуулах



Хяналтын механизмууд.

• Монгол Улсын ЗТБХБЯ.

• БНЧУ-аас Монгол улсад суугаа 

ЭСЯ.



Мониторинг хийж байна



Төсөл хэрэгжих явцад илэрсэн 

шийдэх хэрэгтэй асуудлууд

• Ундны усанд буй азотын өндөр агуулга.

• Ундны усны эх үүсвэр нь сумынхаа дотор 

байдаг.

• Хөрсний усны эргэлт нь гүнд ээ орохд оо 

амны усанд тохиромжгүйв



Азотын өндөр агуулга

Nitrates content  
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Суман дахь усны эх үүсвэр



Газрын доорхи усны гүнээс 

шалтгаалсан чанарын 

харьцуулалтын үзүүлэлт



Санал болгож буй шийдлүүд

• Хүн амын ундны усны эх үүсвэрийг мал 

усалгааны  уснаас тусгаарлах.

• Ундны усны эх үүсвэрийг хамгаалах бүс 

байгуулах.

• Уг байгуулсан бүсээ хуулийн дагуу 

баталгаажуулах.

• Гидрохимийн лаборатори байгуулах.

• Ундны усны эх үүсвэрийг гидрогеологийн 

судалгаанд тулгуурлан байгуулж байх.



Хүн малын ундаалах усыг тусгаарлах



Хашаа барих замаар хамгаалалтын 

бүс байгуулах



Хуулийн дагуу авах зарим арга 

хэмжээ

• Хүн амын ундны усны хамгаалалтын 

бүсийг чандлан хамгаалах.

• Гидрохимийн лабораторийн хяналтыг 

аймгийн хэмжээнд тавих.



Усны аж ахуй эрхлэх зарчим

Ундны усны эх үүсвэрийг 

гидрогеологийн судалгаанд 

тулгуурлан байгуулж байх.



Жинхэнэ 

хамтын 

ажиллагаа



Яасан сайхан ус вэ...



Анхаарал 

тавьсанд 

баярлалаа.

MONGOLGEOTESТ

Co., Ltd.


