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Төслийн талаарх товч

1 Нэр Ариун цэвэр, Эрүүл ахуйн байгууламж барьж байгуулах төсөл

2 Зорилго

Сумдын сургуульд сурч, амьдарч буй сурагчдын сурах, амьдрахад нэн шаардлагатай ариун цэвэр, эрүүл

ахуйн орчин нөхцлийг сайжруулахад чиглэсэн ашгийн бус Нийгмийн сайн сайхны төлөөх сайн үйлсийн

төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх

3
Хүлээгдэж буй үр 

дүн

• жилийн 4 улирлын турш халуун, хүйтэн устай дулаан халаалт бүхий тусгайлсан байгууламж ашиглах

• эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, суралцах

• зөв, боловсон хэрэглээнд дадаж, хэвших

• хот, хөдөөгийн ялгааг бууруулах, арилгах

• нас хүйсийн ялгааг таниулах, олон жил тогтсон хэвшмэл ойлголтыг арилгах

• төслийн хугацаанд ус, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн мэдлэг өгөх, тэдний хандлага дадлыг өөрчлөх

• хүүхдүүдийн сурах идэвх санаачлагыг нэмэгдүүлэх

4 Санаачлагч Мобиком Корпораци, Дэлхийн зөн Монгол олон улсын байгууллага

5 Хамрах хүрээ Монгол улсын 21 аймгийн бүх сумын Ерөнхий боловсролын сургуулиуд

6 Зорилтот бүлэг Дээрх сургуулиудад сурч байгаа болон тэдгээр сургуулийн дотуур байранд амьдарч буй сурагчид

7
Ашиглагдах

технологи
Ахуйн бохир ус цэвэрлэх угсармал септик технологийн стандарт

8 Хийгдэх ажлууд

• Септик технологи бүхий угсармал иж бүрэн систем байгуулах

• Сурагчдад ус, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн сургалт сурталчилгаа өгөх

• Орон нутгийн нийт иргэд, эцэг эхчүүдэд төслийн ач холбогдлыг ойлгуулах, таниулах

• Нөлөөллийн ажлууд /шийдвэр гаргагчдад ойлгуулан таниулах, төслийн дэмжигч талуудыг нэмэгдүүлэх 

татан оролцуулах/

• Олон нийтэд төслийн зорилго, явц, үр дүнгийн талаар сурталчилах



• Гэрэлгүй, харанхуй орчин

• Сургуулиас хамгийн алс байрлал

• Агааржуулалт байхгүй

• Цэвэр усны ямар ч эх үүсвэргүй орчин

• Ариун цэврийн ямар ч шаардлага, стандартгүй

• Хамгаалалтгүй орчин /хүчирхийлэл.../

• Нүхэн жорлон

• Цооног, нүх нь хүүхдэд эрсдэлтэй

• Нүхний хана шороо нурдаг

• Үнэр, ялаа шумуул

• Өвөл гулгах, халтирах

• Хаалга, цоож байхгүй

• Зөвхөн хүүхэд ашиглах орчин бүрдээгүй

• Цаас, хог хаягдал ихтэй

• Өвчлөл

• Нас, хүйсийн ялгаа байхгүй

Сумын сургуулийн сурагчид өнөөдөр ийм орчинд амьдарч, сурч байна.



• Цэвэр усны байнгын хэрэглээг бий болгох

• Тусгайлсан байгууламж барих эсвэл сургуулийн дотор

тусгайлсан өрөөг бий болгох

• Монгол орны байгалийн нөхцөл байдалд нийцэж,

тохирсон технологи стандарт ашиглах

• Урт хугацааны тогтвортой, найдвартай ажиллагааг

бүрдүүлэх

• 7 хоногийн 24 цагийн турш ашиглах боломж

• Хүүхэд ашиглахад энгийн, тохилог орчин

• Тог цахилгаан, халаалт, ашиглалт, цэвэрлэгээ, харуул

хамгаалалт гэх мэтийн зардал болон өдөр тутмын үйл

ажиллагаа нь сургууль, дотуур байрны хэвийн үйл

ажиллагаанд дарамт, чирэгдэл учруулахгүй байх

• Цэвэр усны эх үүсвэр бүхий холболт

• Септик систем

• Бохирын шугам хоолой

• Септик танк

• Шингээгч талбай, Шингээгч талбайн хяналтын худаг

• Нэвчүүлэх систем

• Агааржуулах хоолой

• Эрэгтэй, эмэгтэй 00 өрөөнүүд

• Халуун, хүйтэн ус бүхий гар угаалтуур

• Цахилгаан халаалт

• Ус нөөцлөх сав

• Халуун усанд орох душ

• Сургуулиас байгууламж хүртэлх хүзүүвч, хоолой

Бид ямар болгох ёстой вэ? 



Угсармал септик системийн бүдүүвч

1. Усны эх үүсвэр

2. Ариун цэврийн 
байгууламж

3. Септик систем



Дотоод план: Нэг угаалтуурт 40, Нэг суултуурт 30 хүүхэд норм

Эрэгтэй 00

Ус нөөцлөх сав

Гар 
угаалтуур

хаалганууд
Эмэгтэй 00

Нийт 28.8 м2 талбайтай


