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Ангилалтын код 13.080.01 

Гэр хороолол, орон сууц болон амралт сувилал, 
аялал жуулчлалын байгууламжийн  энгийн 
болон вакуум эко ариун цэврийн байгууламжийн  
заавар 

 

MNS хххх : 

  

 

Стандартын техникийн хорооны 20 ... оны  ... сарын ...-ны өдрийн ... тоот хурлаар 
хэлэлцэн батлав.  

Энэ стандарт 20 ... оны  ... дугаар сарын ....-ны өдрөөс эхлэн хүчинтэй. 

1. Хамрах хүрээ  
Энэ стандарт заавар нь  аялал жуулчлалын үйлчилгээний байгууламж, аялал 
жуулчлалын зам дагуух үйлчилгээний цэг, ресторан, хоолны газар, амралтын 
газар, сувилал, хүүхдийн зуслан зэрэг газруудад ариун цэврийн байгууламж 
барихад зориулагдсан болно.  
 

2. Норматив эшлэл 

Энэхүү стандартад иш татаж хэрэглэсэн доорхи баримт бичигт өөрчлөлт орсон 
тохиолдолд хамгийн сүүлчийн албан ёсны эх материалыг хэрэглэнэ. 

Дараах  стандарт, норм дүрмүүд нь энэ зааврын салшгүй хэсэг бөгөөд он заасан 
эшлэлийн хувьд зөвхөн иш татсан хэвлэлийг хэрэглэнэ. Он заагаагүй эшлэлийн 
хувьд тухайн стандартын хамгийн сүүлийн хэвлэл (нэмэлтийн хамт)-ийг 
хэрэглэнэ.   
MNS 6392:2013 “Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл 
ахуйн шаардлага”  /4.2 Барилга байгууламжийн эрүүл ахуйн шаардлага/ 
MNS 4236:2003 “Усан хангамж ариутгах татуургын төвлөрсөн системд 
хэрэглэгчийг холбох техникийн нөхцөл” 
B/T 18092-2000 Ус ашиглахгүй ариун цэврийн газар  
MNS  5924:2015 “ Нүхэн жорлон, угаадасны нүх, Техникийн шаардлага” 
БСШУ-ны сайд, ЭМС-ын сайд, Сангийн сайдын 2015 оны А/253/251/173 тоот 
хамтарсан тушаалын хавсралт “Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль, 
дотуур байрны ус, ариун цэвэр, эрүүл ахуйд тавигдах норм, шаардлага”  
MNS 6392:2013 “Эрүүл мэндийн байгууллагын  орчны эрүүл ахуйн шаардлага “  
/4.2 Барилга байгууламжийн эрүүл ахуйн шаардлага / 
MNS: ISO8772:2008  “Бохир ус зайлуулах болон дренажийн системд зориулсан 
өндөр нягттай полиэтилен  (HDPE) хуванцар хоолой, холбох хэрэгсэл- 
шаардлага”-ууд 
GB 6952-2005 Ариун цэврийн плита  
 

3. Нэр томьёо, тодорхойлолт 



Энэхүү стандартад хэрэглэсэн дараах нэр томьёо, тодорхойлолтыг дор дурдсан утгаар 
ойлгоно. 

a. Ариун цэврийн байгууламж      
Аялал жуулчлалын цогцолбор, орон нутгийн зам дагуух зогсоол, хоолны 
газар, амралтын газар, сувилал, хүүхдийн зуслан зэрэг олон нийтийн 
үйлчилгээний газарт  байрлах ариун цэврийн газрыг хэлнэ.    
b. Чанарын зэрэг  
Ариун цэврийн байгууламжийн барилга угсралт, удирдлага, үйлчилгээний 
чанарын зэрэглэлийг хэлнэ.   
 

4. Чанарын зэрэг болон лого   
4.1. Чанарын зэрэг   

Чанарын зэрэглэлийг 3 ангилан хуваана. “А, АА, ААА”, А зэрэг, АА зэрэг ААА 
зэрэг нь чанарыг илэрхийлэх бөгөөд ихсэх дарааллын дагуу чанартай болохыг 
илтгэнэ.    

4.2.  Лого тэмдэг  
А , АА, ААА зэрэгтэй аялал жуулчлалын ариун цэврийн газар нь нэг ижил 
ЛОГО тэмдэг хэрэглэнэ. ТАЙЛБАР: Чанарын зэрэглэл тогтоож 
баталгаажуулдаг  газар байхгүй болно.   
 

5. А зэрэг   

Барилга угсралт  

Ариун цэврийн байгууламжийн барилга угсралт нь хүчин төгөлдөр мөрдөж буй ариун 
цэврийн газрын барилгын холбогдох стандарт норм дүрмийг хангасан байна. Цэвэр, 
бохир усны техникийн нөхцөл хангагдаагүй газарт байгаль орчны шаардлага хангасан, 
арчлахад хялбар, эдийн засгийн хувьд хэмнэлттэй технологийг ашиглах шаардлагатай. 
/Тухайлбал усны хэмнэлттэй, хөөсөөр ариутгах, эргэлтэт булхаж зайлах, биологийн гэх 
мэт/  

5.1. Гадна  байдал  
5.1.1. Гадна байдалтай тухайн орчны барилга байгууламж уялдсан байна.  
5.1.2. Ариун цэврийн байгууламжийн орох гарцыг далд хийцтэй хийх бөгөөд тухайн 

орон нутгийн цаг агаарын нөхцөлд тохируулан  дизайныг шийднэ. Дулаан бүс 
нутагт хаалгыг нээлттэй байхаар шийдэх бол, хүйтэн сэрүүн бүсэд дулаалга 
хийнэ. Ариун цэврийн газарт том хаалга байрлуулах бол хаалганд гар 
хавчуулахаас сэргийлэх жийргэвч хийж өгнө. Жийргэвчийн материал нь сайн 
чанартай, эдэлгээ даахуйц байна.  

5.1.3. Барилгын үндсэн материал болон засал чимэглэлийн материал нь байгаль 
орчинд ээлтэй, бүс нутгийн онцлогт тохирсон  байна.  Галд тэсвэртэй чанар нь 
БНбД 21-01-02, "Барилга, байгууламжийн зураг төсөл зохиох галын аюулгүйн 
норм" шаардлагыг хангасан байна.  

 
5.2. Дотоод шийдэл  
5.2.1. Барилгын талбайг үйлчлүүлэх хүний ерөнхий тоонд үндэслэн шийднэ.  



5.2.2. Эрэгтэй, эмэгтэй бие засах суултуурыг тусад нь эсвэл  нэг дор төлөвлөж болно.  
5.2.3. Ариун цэврийн газрын нийтийн хэсгийн орон зайн өндөр 2.5м-ээс доошгүй 

өндөртэй байна. Бие засах суултуурын  хэсгийн цэвэр өндөр 1.9м- ээс доошгүй 
өндөртэй байна.   

5.2.4. Дотор талын таазыг ус чийгэнд тэсвэртэй, эвдрэл элэгдэлд тэсвэртэй, 
цэвэрлэхэд хялбар материалаар хийнэ.  

5.2.5. Бие засах суултуурын  өрөө, гар угаах өрөөний ханыг ус чийгэнд тэсвэртэй, галд 
тэсвэртэй, цэвэрлэхэд хялбар материалаар хийсэн байна.  

5.2.6. Бие засах суултуурын  дотор шалыг угсрахын өмнө ус чийгийн хамгаалалт хийнэ.  
Дотор засал чимэглэлийг гулсахаас хамгаалах, нэвчиж урсахгүй, элэгдэл 
эвдрэлд тэсвэртэй материалаар хийнэ.   

5.2.7. Дотор талын ус, цахилгаан, дулааны шугамыг далд хийцээр хийнэ.  
5.2.8. Үйлчилгээ зохион байгуулалтын өрөөг удирдлага зохион байгуулалт болон 

үйлчилгээний хэрэгцээнд нийцүүлэн зураг төслийг төлөвлөнө. Ашигтай талбайн 
хэмжээ 4.0м2-ээс багагүй байна. Үйлчилгээ зохион байгуулалтын өрөөнд 
ажилтны бичгийн ширээ, сандал, цэвэр усны сав, өлгүүр зэргийг байруулсан 
байна.  

5.2.9. Багаж хэрэгслийн өрөөг шаардлагын дагуу төлөвлөнө. Ашигтай талбай нь 1.0м2 –
аас багагүй байна. Багаж хэрэгслийн өрөөнд шаардлагатай цэвэрлэгээний багаж 
хэрэгслийг байрлуулна.  

5.3. Цэвэр, бохир ус  
5.3.1. Ариун цэврийн байгууламжийн цэвэр, бохир ус, дулааны шугам хоолойн байрлал 

болон угсралт нь БНбД 40-06-16- “Дотор сантехникийн систем”-ийн шаардлагад 
нийцсэн байна.   

5.3.2. Цэвэр усны шугам хоолойг угсрахаас өмнө усны түвшинг хэмжих траншей 
төлөвлөнө. Траншейнд хий шахагч клапан суурьлуулна. Дотогш орох шугам 
хоолойн дотор диаметр нь 50 мм-ээс багагүй байна. Хүйтний улиралд 
хөлдөлтөөс сэргийлэх арга хэмжээ авна.  

5.3.3. Ус зайлуулах хоолойн гарах хэсгийн ард талд ус зайлуулах, шалгах траншей 
төлөвлөнө. Шугам хоолойг PVC материалаар хийнэ. Диаметр нь 160мм-ээс 
багагүй байна.  

5.3.4. Бие засах суултуурын шал нь ус чийгэнд тэсвэртэй, нүхгүй цэвэр гадаргуутай 
байна. Шалан дээр ус тунахааргүй байна.   

5.4.   Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан байгууламж  
5.4.1. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан байгууламж нь MNS 

6055:2009  “Иргэний барилгын төлөвлөлтөд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний 
шаардлагыг тооцсон орон зай, орчин. Үндсэн шаардлага” стандартыг хангасан 
байна.   

5.4.2. Боломжтой тохиолдолд ариун цэврийн байгууламжид гурван тусдаа хэсэг 
төлөвлөх ба дараах шаардлагыг хангасан байна.  Үүнд: 

5.4.2.1. Бие засах суултуурын байрлал нь ариун цэврийн өрөөний хаалгатай ойрхон 
байрлах ба хөдөлгөөн хязгаарлагдах бэрхшээлтэй хүн орж ирэхэд хялбар 
байдлаар төлөвлөсөн байна. Тэргэнцэрийн эргэлтийн диаметр нь 1.5 м-ээс 
багагүй байна.   

5.4.2.2. Дотор талд: насанд хүрсэн хүний суултуур, хүүхдийн суултуур, насанд хүрсэн 
хүний гар угаах угаалтуур, хүүхдийн гар угаах угаалтуур, олон үйлдэлт  
тавцан, хүүхдийн суудал, хувцасны өлгүүр болон  радио станц байна.  

5.4.2.3. Ашигтай талбайн хэмжээ 6.5м2-аас багагүй байна . 



5.4.2.4. Шал нь гулсалтаас сэргийлсэн, ус хуримтлагдахгүй  материалаар хийгдсэн 
байна.   

5.4.2.5. Насанд хүрсэн хүний суултуур, гар угаах угаалтуур, олон үйлдэлт тавцан, 
аюулгүйн бариул, хувцасны өлгүүр, чанга яригчийн товчлуур нь MNS 
6055:2009 “Иргэний барилгын төлөвлөлтөд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний 
шаардлагыг тооцсон орон зай, орчин. Үндсэн шаардлага”  стандартыг 
хангасан байна.   

5.4.2.6. Олон үйлдэлт тавцан болон хүүхдийн аюулгүйн сандал нь эвхэгддэг байж 
болно. Хүүхдийн аюулгүйн сандлын урт нь 450 мм-ээс багагүй байна. Өргөн 
нь 420 мм, өндөр нь 500 мм, газраас дээш өргөгдөх хэсэг 300 мм байна.   

 
5.5.   Бие засах суултуур 
5.5.1. Бие засах суултуурын тооны харьцаа  
5.5.1.1. Эрэгтэй эмэгтэй бие засах суултуурын  тооны харьцаа /эрэгтэй шээлтүүр 

орно/ 2:3 байна.  
5.5.1.2. Сууж бие засах зориулалттай суултуурын харьцаа хамгийн багадаа хамгийн 

багадаа 1:5 байх ба эрэгтэй, эмэгтэйгээр нь тусгаарлаагүй ариун цэврийн 
байгууламжид хамгийн багадаа нэг сууж бие засах зориулалттай суултуур 
байрлуулна.  

5.5.1.3. Эрэгтэй бие засах өрөөнд суултуурын зэрэгцээ хэд хэдэн шээлтүүр 
байрлуулна.  

5.5.2. Суултуурын хэмжээ болон тохируулга   
5.5.2.1.  Сууж бие засах зориулалттай суултуурын овор хэмжээ 1.2м, өргөн нь 0.9 м-

ээс багагүй байна. Бие засах өрөөний хаалга нээгдэх хэмжээ 1.4м, өргөн нь 
1.0м- ээс багагүй байна. 

5.5.2.2. Шээлтүүр хоорондын зай 0.7м-ээс багагүй байна.  
5.5.2.3. Хаалганы цоож бат бэх, гадна, дотроосоо онгойдог байна.  
5.5.2.4. Бие засах суултуурыг тусгаарласан хавтан нь бат бэх, ус чийгэнд тэсвэртэй, 

элэгдэл зэврэлт болон галд тэсвэртэй, цэвэрлэхэд хялбар материалаар 
хийгдсэн байна. Металл хавтан байж болно. Тусгаарлах хавтан /хаалга/-ийн 
өндөр 1.8м- ээс багагүй байна.  

5.6. Сантехникийн хэрэгсэл  
5.6.1.  Явган суух зориулалттай бие засах суултуур 
5.6.1.1. Цэвэр, бохир усны төвийн системд холбогдсон нөхцөлд шаазан суултуур 

суурьлуулна.  
5.6.1.2. GB/T18092 “Ус ашиглахгүй ариун цэврийн газар” стандартын шаардлагад 

нийцсэн байна.   
5.6.1.3. Усаар цэвэрлэх суултуур нь индукцийн болон механик усны хэмнэлттэй усаар 

зайлах клапан ашиглана.   
5.6.1.4. Усгүй хуурай цэвэрлэх нь автомат эсвэл механик хэлбэрээр цэвэрлэж, эрүүл 

ахуйн шаардлагыг хангасан байна.   
5.6.1.5. Явган суух зориулалттай бие засах суултуур байрлуулсан өрөөнд дараах 

хэрэгсэл, тоноглолыг суурьлуулна. Үүнд.  
5.6.1.5.1. Гар арчих цаасны хайрцаг, суултуур бүрд гар арчих цаасны 2 хайрцаг 

байрлуулна.   
5.6.1.5.2. Бохир цаас хаях сав, суултуур бүрд нэг бохирын сав суурьлуулна.  
5.6.1.5.3. Бариул, суултуур бүрд хамгийн багадаа нэг суултуурыг зөв байрлалд, сайтар 

бэхэлж суурьлуулж өгнө.  



5.6.1.5.4. Хувцасны өлгүүр, суултуур бүрд хоёр өлгүүр суурьлуулна. Нэг өлгүүрийн 
дэгээний даац нь 5 кг-аас багагүй байна.   

5.6.1.5.5. Суултуур байрлуулсан өрөө болон таславчийн тоноглол нь тухайн орон 
нутгийн ард иргэдийн зан заншил, шашин шүтлэгт нийцсэн байна. 

5.6.2. Шээлтүүр   
5.6.2.1. Шээлтүүр нь тодорхой брэндийн шаазан хийцтэй, өлгөж угсрах зориулалтын 

шээлтүүр байна.   
5.6.2.2. Шээлтүүрийн тусгаарлах хаалт нь бат бэх, ус чийг, ялзрал элэгдлийн 

хамгаалалттай, цэвэрлэхэд хялбар материалаар хийгдсэн байна. Өргөн нь 
0.45 м- ээс, өндөр нь 0.8 м- ээс багагүй байна. Тусгаарлах хавтанд тавиур, 
тавцан угсрах, тодорхой даац авах боломжтой байна.  

5.6.2.3. Усаар зайлж угаах хэлбэрийн бие засах суултуурт индукцийн эсвэл механик 
усны хэмнэлттэй технологийн клапан ашиглана.  

5.6.2.4. Усгүй хуурай цэвэрлэгээнд угааж цэвэрлэхэд хялбар технологийг ашиглана.   
5.7. Гар цэвэрлэх төхөөрөмж болон толь  
5.7.1. Тодорхой брэндийн гар угаах угаалтуур болон  крант суурилуулна.  Гар угаах 

шингэн саван болон гар хатаагч байрлуулна.  
5.7.2. Эрэгтэй, эмэгтэй тусдаа ариун цэврийн өрөөний гар угаах угаалтуурын тоог  MNS 

6392:2013 “Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага”  /4.2 
Барилга байгууламжийн эрүүл ахуйн шаардлага/ MNS 4236:2003 Усан хангамж, 
ариутгах татуургын төвлөрсөн системд хэрэглэгчийг холбох техникийн нөхцөл -н 
дагуу дараах хүснэгтэд заасан шаардлагын дагуу төлөвлөнө.   

  
Суултуурын 
тоо ширхэг 

Гар угаалтуурын тоо ширхэг Тайлбар 

4-өөс доош  
1 1. Эрэгтэй, эмэгтэй бие 

засах өрөөнд тусад нь 
суурьлуулна. 

2. Эмэгтэй ариун 
цэврийн өрөөний гар 
угаах угаалтуурын тоо 
n≥5 байх үед бодит N-г 
дараах томъёоны 
дагуу тогтооно. N=0.8n 

5-8 
2 

9-21 
Нэмэгдсэн дөрвөн бие засах 
суултуур тутамд нэг гар угаалтуур  

22-ээс дээш  
Нэмэгдсэн таван  бие засах 
суултуур тутамд нэмж нэгийг 
угсарна 

   
5.7.3. Эрэгтэй эмэгтэй хүйс тусгаарлаагүй ариун цэврийн газрыг тухайн нөхцөл 

байдалд нь тохируулж гар угаах угаалтуур болон гар хатаагч суурьлуулна. Гар 
цэвэрлэх тоног төхөөрөмж ариун цэврийн өрөөний дотор талд байрлуулах бол 
суултуур тус бүрд нэг байхаар тооцож байрлуулна.  

5.7.4. Усгүй хуурай цэвэрлэх бие засах суултуурт индукцийн гар угаах тоног төхөөрөмж  
суурьлуулж, ариутгах нойтон салфетка зэргийг тавина.   

5.7.5. Ариун цэврийн өрөөнд толь суурьлуулна.   
5.8. Орчны шаардлага  
5.8.1. Агааржуулалт нь MNS 6392 :2013  “Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл 

ахуйн шаардлага”  /4.2 Барилга байгууламжийн эрүүл ахуйн шаардлага/ 
MNS  4236:2003 “Усан хангамж, ариутгах татуургын төвлөрсөн системд 
хэрэглэгчийг холбох техникийн нөхцөл” шаардлагад нийцүүлсэн байна.  Ариун 



цэврийн өрөөний агаарыг нэг цагт 5-аас доошгүй удаа сэлгэх ба цонх,  хаалгаар 
агаар сайн нэвтрүүлэх боломжтой байна.  

5.8.2. Ариун цэврийн байгууламжийн барилгын агааржуулалт, нарны гэрэл нэвтрэх  
талбайн хэмжээ  болон шалны талбайн харьцаа 1:8-аас багагүй байна.   

5.8.3. Гэрэлтүүлэг, тасалгааны дотор гэрэлтүүлэг 751х-ээс багагүй байна. MNS 3757-
15:2015 “Барилгын зураг, Дотор цахилгаан гэрэлтүүлэг, Ажлын зураг” стандартын 
шаардлагад нийцсэн байна. Эрчим хүчний хэмнэлттэй чийдэн хэрэглэнэ. Шөнийн 
гэрэлтүүлгийн хугацаа болон ариун цэврийн газрын ажиллах хугацаатай ижил 
байна.   

5.8.4. Үнэр, ариун цэврийн газрын үнэрийн хэмжээ 2-р зэргээс илүүгүй байна.  
5.8.5. Тасалгааны дотор орчинг тохижуулж, соёлч боловсон, өнгө үзэмжтэй байх 

нөхцлийг бүрдүүлнэ.  
5.9. Хаяг  тэмдэг   
5.9.1. Хаяг тэмдгийн стандартын дагуу зураг төслийг гаргаж монгол, англи хэл дээр 

хийнэ. Хаяг тэмдэгний материал нь элэгдэл, зэврэлтээс хамгаалсан, нарны 
гэрэлд тэсвэртэй байна. Олон нийтэд шууд ил харагдахуйц байрлалд 
байрлуулна. 

5.9.2. Ариун цэврийн газрыг заасан сумны байрлал зөв байрлуулан, сумтай хаяган 
дээр ариун цэврийн газар хүртэл хэдэн метр байгааг бичиж тэмдэглэнэ. Аялал 
жуулчлалын байгууламжийн хамгийн их хүн цуглардаг, төв хэсэгт ариун цэврийн 
газрын байрлалыг тодорхой заасан хаяг тэмдэг байрлуулна. Хэрэв боломжтой 
бол интернет хөтчийн систем байршуулна.  

5.9.3. Ариун цэврийн байгууламжийн барилгын гадна талын хаягийг босоо хэлбэрээр, 
нүдэнд шууд харагдах газар угсарч байрлуулна. Хаягны дизайн нь ариун цэврийн 
байгууламжийн дизайн, хэв маягтай зохицсон байна.  

5.9.4. Ариун цэврийн байгууламжийн олон нийтийн талбайд бичвэр нь тодорхой 
гаргацтай бичигдсэн, хялбар ойлгогдохуйц агуулгатай монгол, англи хэл дээр 
бичигдсэн хаягийг олон нийтэд, шууд ил харагдахуйц байрлалд байрлуулна.   

5.10. Ариун цэврийн газрын хаалган дээрх хаяг   
5.10.1. Эрэгтэй, эмэгтэй ариун цэврийн өрөөний хаягийг тус бүрийн орох хаалганд 

байрлуулна. Танихад хялбар 300см2-аас багагүй хэмжээтэй тэмдэглэгээтэй 
байна.   

5.10.2. Суултуурын өрөөний хаягийг нүдэнд ил харагдахуйц өрөөний хаалганы 
голд байрлуулах ба 60см2-аас багагүй хэмжээтэй байна.   

5.10.3. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан хаяг нь энгийн болон хараагүй 
иргэдийн шаардлагад нийцсэн шийдэлтэй байна.  

  
5.11. Өтгөн бохирдлыг  зайлуулах   
5.11.1. Бохир усыг бохир усны шугам эсвэл бохир ус цэвэршүүлэх байгууламжид 

зориулалтын шугамаар дамжуулан нийлүүлэх ба усны чанар нь MNS:6561:2015 
“Хүрээлэн байгаа орчин. Усны чанар. Ариутгах татуургын сүлжээнд нийлүүлэх 
хаягдал ус. Ерөнхий шаардлага” –д нийцсэн байна.    

5.11.2. Бохир усыг цэвэрлэсний дараа хаягдал усыг хүрээлэн буй орчинд 
нийлүүлж байгаа бол хаягдал усны  чанар нь  MNS 4943:2015  “Хаягдал ус. 
Ерөнхий шаардлага”, стандартын шаардлагад нийцсэн байна.  

5.11.3. Өтгөн бохирдлыг байгаль орчинд хор нөлөөгүйгээр зайлуулна.   
5.11.4. Агаар салхи  нэвтэрдэггүй, битүү орчинд /тухайлбал нүх, хонгил/ хийг 

гадагшлуулах бол үнэргүйжүүлэх тусгай зориулалтын тоног төхөөрөмжинд 



боловсруулна. Гадагшлуулсан хий нь GB 14554 “Үнэртэй бохир хаягдлыг 
зайлуулах стандарт”-ын шаардлагыг хангасан байна.   

5.11.5. Бохир усыг шугам хоолойгоор дамжуулах явцад тархах үнэрийн 
концентраци нь 3-р зэргээс хэтрэхгүй,  БСШУ-ны сайд, Сангийн сайдын  2015 
оны А/253/251/173 тоот хамтарсан тушаалын хавсралт “Цэцэрлэг ерөнхий 
боловсролын сургууль, дотуур байрны ус, ариун цэвэр, эрүүл ахуйд тавигдах 
норм шаардлага”, MNS 6392:2013  “Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл 
ахуйн шаардлага” /4.2 Барилга байгууламжийн эрүүл ахуйн шаардлага/-ыг 
хангасан байна.   

5.12. Удирдлага менежмент   
5.12.1. Ариун цэврийн байгууламжийг ашиглалтанд оруулахад зураг төсөл, холбогдох 

комиссын дүгнэлт, ашиглалтанд хүлээн авсан акт бичиг баримтыг үндэслэн 
ашиглалтыг эхлүүлнэ. 

5.12.2. Аялал жуулчлалын улирлын шинжтэй ариун цэврийн газрын менежментийн 
төлөвлөгөө боловсруулсан байна.  

5.12.3. Бохир усыг зайлуулж цэвэрлэх аргачлал, шалган хүлээн авах бичиг баримт 
болон удирдлагын тогтолцоог боловсруулан, холбогдох хууль журамд 
нийцүүлсэн байна. 

5.12.4. Ариун цэврийн өрөөний дугаар, ажиллах цагийн хуваарь, холбогдох утас зэргийг 
тодорхой бичнэ.  

5.12.5. Ажлын байрны үүрэг хариуцлагыг нарийн тодорхойлсон, ажлын сахилга бат, 
хариуцлагыг чандлан мөрдөнө.  

5.12.6. Эрүүл ахуйн хяналтын тогтолцоотой байна.  
5.12.7. Ариун цэврийн байгууламжийн эрүүл ахуйн үйлчилгээний дүрэм журмыг 

боловсруулж мөрдөх бөгөөд тухайн стандартад ариун цэврийн газрын дотор, 
гадна талын тоног төхөөрөмж, цэвэрлэх давтамж, цэвэрлэгээний аргачлал, 
цэвэрлэгээний үйл явц зэргийг нарийн тусгасан байна.   

5.13. Тоног төхөөрөмж  
5.13.1. Суултуур болон шээлтүүр, түүний дагалдах тоног төхөөрөмж нь бүрэн бүтэн, 

эвдрэл гэмтэлгүй байна.  
5.13.2. Бусад тоног төхөөрөмжийн сул зогсолтын харьцаа 20%-с хэтрэхгүй байна. 

Ажиллахгүй байх хугацаа 3 хоногоос хэтрэхгүй байна. 
5.13.3. Ариун цэврийн байгууламжид ариун цэврийн цаас, гарын шингэн саван, 

ариутгагч зэрэг шаардлагатай хэрэгслийг бүрэн байрлуулсан байна.   
5.13.4. Суултуур болон шээлтүүр нь цэвэрхэн, усны татуургын ажиллагаа хэвийн байна.  
5.13.5. Агааржуулалт үнэр дарах төхөөрөмжийг тогтмол хугацаанд үзлэг хийж 

завсарлана.  
5.13.6. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан ариун цэврийн тоног төхөөрөмж нь 

бат бэх суурьлагдсан, найдвартай аюулгүй байдлыг бүрэн хангасан байна.  
5.13.7. Аваарын гэрэлтүүлгийг тогтмол хугацаанд үзлэг хийж шалгаж, хэвийн 

ажиллагааг хангаж ажиллана.   
5.13.8. Хүүхдийн живх солих, хуурайлах тавцан бат бэх угсрагдсан, хэвийн 

ажиллагаатай байна.  
5.13.9. Бохир ус зайлуулах болон өтгөн бохир зайлуулах шугам хоолой нь бөглөрч 

гэмтээгүй, байнгын бүрэн бүтэн, хэвийн ажиллагаатай байна.   
5.14. Үйлчилгээ  

Тоног төхөөрөмж   



5.14.1. Ариун цэврийн газарт ашиглах тоног төхөөрөмжид тогтмол хугацаанд 
цэвэрлэгээ, үзлэг, засварыг хийнэ.  Эрүүл ахуйн шаардлага хангасан ариун 
цэврийн тоног төхөөрөмжөөр ариун цэврийн газрыг тоноглоно.   

5.14.2. Байнга угааж цэвэрлэх нөхцөл хангагдсан ариутгах татуурга бүхий суултуур, 
шээлтүүр суурьлуулна. Ус шүүрэхгүй, тунадас, мөстөлт үүсэхгүй, бөглөрч 
саатахгүй байна. 

5.14.3. Тогтмол  хугацаанд цэвэрлэж, байнга агааржуулж, үнэргүйжүүлнэ. 
5.14.4. Бат бэх суурьлагдсан, ямар нэг саадгүй, зориулалтын тоног төхөөрөмжөөр 

тоноглоно.  
5.14.5. Аваарын гэрэлтүүлэг суурьлуулна. 
5.14.6. Хүүхэд хуурайлах, живх солих тавцан нь аюулгүй байдлыг хангасан, найдвартай 

бат бэх, цэвэр цэмцгэр  байна.  
5.14.7. Таних тэмдэг бүхий эвдэрч гэмтээгүй, үг үсэг тод гаргацтай хаяг байрлуулна.  
5.14.8. Төвийн инженерийн шугам сүлжээнд холбогдсон цэвэр, бохир усны шугам 

хоолой угсарсан байна.   
5.15. Гадна орчны ариун цэвэр эрүүл ахуйн шаардлага   
5.15.1. Ариун цэврийн байгууламжийн орчин цэвэр цэмцгэр, эмх цэгцтэй байна. Ил 

задгай хог хаягдал, бохирдолгүй байна.  
5.15.2. Ариун цэврийн байгууламжийн барилгын гадна фасадыг тогтмол хугацаанд 

засварлаж, цэвэрлэнэ.  
5.15.3. Ариун цэврийн байгууламжийн хаяг нь өнгө үзэмжтэй, үг үсэг тодорхой, олон 

улсын тэмдэг тэмдэглэгээг ашигласан, эвдэрч гэмтээгүй бүрэн бүтэн байна. 
5.15.4. Бие засах өрөөний  гадна талын бариул нь цэвэр цэмцгэр байна.  
5.15.5. Бие засах өрөөнд орох гарцын зам, шат гишгүүрт ус, цас хуримтлагдаагүй, 

хөлдөөгүй байна.   
5.15.6. Бие засах газрын  гадна талын өтгөн хураах сав, лаг хураах траншейний орчин 

тойрны талбай цэвэр цэмцгэр байна.   
5.15.7. Дотор тасалгааны ариун цэвэр эрүүл ахуйн шаардлага  
5.15.7.1. Бие засах суултуурын дотор тал /шал, хана, тааз, цонх/ зэрэг нь цэвэр 

цэмцгэр, эвдэрч гэмтээгүй, бохирдоогүй, шаланд ус хуримтлагдаагүй байна.  
5.15.7.2. Суултуурын ус хэвийн татагдах ба цэвэр цэмцгэр, ус дусахгүй, усны толбогүй, 

бохирдоогүй байна.  
5.15.7.3. Шугам хоолой, хоолойн эд анги нь бөглөрөөгүй, шингэн дусаж шүүрээгүй, 

сааталгүй байна. 
5.15.7.4. Гар угаах угаалтуур, крант болон тавцанг ашигласны дараа байнга цэвэрлэнэ. 
5.15.7.5. Бие засах суултуурыг тусгаарласан хаалт, тавиур зэрэг нь цэвэр цэмцгэр, 

эвдэрч гэмтээгүй, бохирдоогүй байна. 
5.15.7.6. Бие засах өрөөний дотор талын гарын цаас, ариун цэврийн цаасны хайрцаг, 

суултуурын цаасны хайрцгийг тогтмол шалгаж,  хэвийн ажиллагааг хангана.  
5.15.7.7. Бие засах өрөөний бариулыг хөдөлгөөнгүй тогтоосон байх ба тогтмол 

ариутгана. 
5.15.7.8. Бие засах газрын  дотор талын толь цэвэрхэн, бохирдоогүй байна.  
5.15.7.9. Бие засах өрөөний дотор талын хувцасны өлгүүр цэвэр цэмцгэр, бат бөх 

суурьлагдсан байна. 
5.15.7.10. Бие засах газрын дотор талын тэмдэг цэвэр цэмцгэр, гаргацтай тод байна. 
5.15.7.11. Үйлчилгээ зохион байгуулалтын болон багаж хэрэгслийн өрөө нь цэвэр 

цэмцгэр, доторх эд зүйлийн байрлал зохион байгуулалтыг зөв зохион 
байгуулсан байна..   



5.16. Яаралтай үед авах арга хэмжээ 

Ариун цэврийн байгууламжаар үйлчлүүлэх хүний тоо огцом нэмэгдэж ачаалал ихэссэн 
үед яаралтай арга хэмжээ авч, дэс дарааллын дагуу үйлчилнэ.  

5.17. Орчин  
5.17.1. Бие засах өрөөний агаарыг нэг цагт 5-аас доошгүй удаа сэлгэх ба цонх 

хаалгаар агаар сайн нэвтрүүлнэ. Ариун цэврийн өрөөний үнэрийн зэрэг 2-ээс 
ихгүй байна.   

5.17.2. Бие засах өрөөний гэрэлтүүлэг, нарны гэрлийн тусгал сайн байх ба 
шөнийн цагаар гэрэлтүүлэг ашиглах хугацаа болон ариун цэврийн газрын 
ажиллах хугацаатай ижил байх буюу байнга гэрэлтэй байна. 

5.17.3. Дотор тасалгааны орчин цэвэр цэмцгэр, зохион байгуулалт сайтай байна.   
 

6. АА Зэрэг  

Барилга угсралт   

Цэвэр бохир усны техникийн нөхцөл хангагдаагүй газар баригдах бол байгаль орчныг 
хамгаалах шаардлагад нийцсэн, засвар үйлчилгээ хийхэд  хялбар, эдийн засгийн хувьд 
хэмнэлттэй технологийг ашиглана. /Тухайлбал: хөөсөөр ариутгах, эргэлтэт усаар 
зайлах систем болон биологийн систем ашиглана/  

6.1. Гадна  байдал  

6.1.1. Гадна байдалтай тухайн орчны барилга байгууламж уялдсан байна.  
6.1.2. Ариун цэврийн байгууламжийн орох гарцыг далд хийцтэй хийх бөгөөд тухайн 

орон нутгийн цаг агаарын нөхцөлд тохируулан  дизайныг шийднэ. Дулаан бүс 
нутагт хаалгыг нээлттэй байхаар шийдэх бол, хүйтэн сэрүүн бүсэд дулаалга 
хийнэ. Ариун цэврийн газарт том хаалга байрлуулах бол хаалганд гар 
хавчуулахаас сэргийлэх жийргэвч хийж өгнө. Жийргэвчийн материал нь сайн 
чанартай, эдэлгээ даахуйц байна.  

6.1.3. Барилгын үндсэн материал болон засал чимэглэлийн материал нь байгаль 
орчинд ээлтэй, бүс нутгийн онцлогт тохирсон  байна.  Галд тэсвэртэй чанар нь 
БНбД 21-01-02, "Барилга, байгууламжийн зураг төсөл зохиох галын аюулгүйн 
норм" шаардлагыг хангасан байна.  

6.2. Дотоод шийдэл  
6.2.1. Барилгын нийт талбай 60м2-аас багагүй байна.  
6.2.2. Эрэгтэй, эмэгтэй бие засах суултуурыг тусад нь  эсвэл нэг дор төлөвлөж болно.  
6.2.3. Тусдаа ариун цэврийн өрөөний өндөр нь 3.0м-ээс багагүй байна. Барилгын 

дагалдах ариун цэврийн өрөөний өндөр нь тухай барилгын өрөө тасалгааны 
өндөртэй ижил хэмжээтэй байна.  

6.2.4. Дотор талын таазыг ус чийгэнд тэсвэртэй, эвдрэл элэгдэлд тэсвэртэй, 
цэвэрлэхэд хялбар материалаар хийнэ.  

6.2.5. Бие засах  өрөө, гар угаах өрөөний ханыг ус чийгэнд тэсвэртэй, галд тэсвэртэй, 
цэвэрлэхэд хялбар материалаар хийнэ. 

6.2.6. Бие засах өрөөний дотор шалыг угсрахын өмнө ус чийгийн хамгаалалт хийнэ. 
Дотор засал чимэглэлийг гулсахаас хамгаалах, нэвчиж урсахгүй, элэгдэл 
эвдрэлд тэсвэртэй материалаар хийнэ.   



6.2.7. Дотор талын ус, цахилгаан, дулааны шугамыг далд хийцээр хийнэ.  
6.2.8. Үйлчилгээ зохион байгуулалтын өрөөг удирдлага зохион байгуулалт болон 

үйлчилгээний хэрэгцээнд нийцүүлэн зураг төслийг төлөвлөнө. Ашигтай талбайн 
хэмжээ 45.0м 2-аас багагүй байна. Үйлчилгээ зохион байгуулалтын өрөөнд 
ажилтны  бичгийн ширээ, сандал, цэвэр усын сав, өлгүүр зэргийг байрлуулсан 
байна.  

6.2.9. Багаж хэрэгслийн өрөөг шаардлагын дагуу төлөвлөнө. Ашигтай талбай нь 1.2м2 –
аас багагүй байна. Багаж хэрэгслийн өрөөнд шаардлагатай цэвэрлэгээний багаж 
хэрэгслийг байрлуулна.  

6.3. Цэвэр, бохир ус  
6.3.1. Ариун цэврийн байгууламжийн цэвэр бохир ус болон дулааны шугам хоолойн 

байрлал болон угсралт нь БНбД 40-06-16 “Дотор сантехникийн систем /тус нормд 
багтсан /” шаардлагад нийцсэн байна.   

6.3.2. Цэвэр усны шугам хоолойг угсрахаас өмнө усны түвшинг хэмжих траншей 
төлөвлөнө. Траншейнд хий шахагч клапан суурьлуулна. Дотогш орох шугам 
хоолойн дотор диаметр нь 50 мм-ээс багагүй байна. Хүйтэн бүс нутагт 
хөлдөлтөөс сэргийлэх арга хэмжээ авна.  

6.3.3. Ус зайлуулах хоолойн гарах хэсгийн ард талд ус зайлуулах шалгах траншей 
төлөвлөнө. Шугам хоолойг PVC материалаар хийнэ. Диаметр нь 160мм-ээс 
багагүй байна.  

6.3.4. Бие засах суултуурын шал нь ус чийгэнд тэсвэртэй, нүхгүй, цэвэр гадаргуутай 
байна. Шалан дээр ус тунахааргүй байна.   

6.4. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан байгууламж  
6.4.1. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан байгууламж нь MNS 

6055:2009  “Иргэний барилгын төлөвлөлтөд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний 
шаардлагыг тооцсон орон зай, орчин. Үндсэн шаардлага” стандартын 
шаардлагыг хангасан байна.   

6.4.2. Боломжтой тохиолдолд ариун цэврийн байгууламжид гурван тусдаа хэсэг 
төлөвлөх ёстой бөгөөд дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:   

6.4.2.1. Бие засах суултуурын байрлал нь ариун цэврийн өрөөний хаалгатай ойрхон 
байрлах ба хөдөлгөөний хязгаарлагдах бэрхшээлтэй хүн орж ирэхэд хялбар 
дөхөм байна. Тэргэнцэрийн эргэлтийн диаметр нь 1.5 м- ээс багагүй байна.   

6.4.2.2. Дотор талд насанд хүрсэн хүний суултуур, хүүхдийн суултуур, насан хүрсэн 
хүний гар угаах угаалтуур, хүүхдийн гар угаах угаалтуур, олон үйлдэлт  
тавцан, хүүхдийн суудал, хувцасны өлгүүр болон радио станц байна.  

6.4.2.3. Ашигт талбайн хэмжээ 6.5м2- ээс багагүй байна . 
6.4.2.4. Шал нь гулсалтаас сэргийлсэн, ус хуримтлагдахгүй материалаар хийгдсэн 

байна.   
6.4.2.5. Насанд хүрсэн хүний суултуур, гар угаах угаалтуур, олон үйлдэлт тавцан, 

аюулгүйн бариул, хувцасны өлгүүр, чанга яригчийн товчлуур нь MNS 
6055:2009  “Иргэний барилгын төлөвлөлтөд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний 
шаардлагыг тооцсон орон зай, орчин. Үндсэн шаардлага” стандартыг 
хангасан байна.   

6.4.2.6. Олон үйлдэлт тавцан болон хүүхдийн аюулгүйн сандал нь эвхэгддэг байж 
болно. Хүүхдийн аюулгүйн сандлын урт нь 450 мм-ээс багагүй байна. Өргөн 
нь 420 мм, өндөр нь 500 мм, газраас дээш өргөгдөх хэсэг 300 мм байна.   

6.4.2.7. Ариун цэврийн байгууламжийн үүдэнд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд 
зориулсан ариун цэврийн өрөөний тэмдэг байрлуулна.      



 
6.5.   Бие засах суултуур 
6.5.1. Бие засах суултуурын тооны харьцаа.  

6.5.1.1. Эрэгтэй эмэгтэй бие засах суултуурын тооны харьцаа /эрэгтэй шээлтүүр орно/ 
2:3 байна.  

6.5.1.2. Сууж бие засах зориулалттай суултуурын харьцаа хамгийн багадаа 1:5 байх ба 
хүйс тусгаарлаагүй бие засах газарт хамгийн багадаа нэг сууж бие засах 
зориулалттай суултуур байрлуулна.  

6.5.1.3. Эрэгтэй бие засах өрөөнд суултуурын зэрэгцээ хэд хэдэн шээлтүүр байрлуулна.  
6.5.2. Суултуурын хэмжээ болон тохируулга   
6.5.2.1. Сууж бие засах зориулалттай суултуурын овор хэмжээ 1.2м, өргөн нь 0.9 м- ээс 

багагүй байна. Бие засах өрөөний хаалга нээгдэх хэмжээ 1.4м, өргөн нь 1.0м-ээс 
багагүй байна. 

6.5.2.2. Шээлтүүр хоорондын зай 0.7м-ээс багагүй байна.  
6.5.2.3. Хаалганы цоож бат бэх, гадна, дотроос онгойдог байна.  
6.5.2.4. Бие засах өрөөг тусгаарласан хавтан нь бат бэх, ус чийгэнд тэсвэртэй, элэгдэл 

зэврэлт, болон галд тэсвэртэй, цэвэрлэхэд хялбар материалаар хийгдсэн байна. 
Металл хавтан байж болно. Тусгаарлах хавтан /хаалга/-ийн өндөр 1.8м- ээс 
багагүй байна. 

6.6. Сантехникийн хэрэгсэл  
6.6.1. Явган суух зориулалттай бие засах суултуур 
6.6.1.1. Цэвэр, бохир усны төвийн системд холбогдох нөхцөлд шаазан суултуур 

суурьлуулна.  
6.6.1.2. GB6952 “Шаазан эдлэлийн эрүүл ахуй” MNS 2486:1988 “Шаазан эдлэл”, 

GB/T18092 “Ус ашиглахгүй ариун цэврийн газар”  стандартын шаардлагад 
нийцсэн байна.   

6.6.1.3. Усаар цэвэрлэх суултуур нь индукцийн болон механик усны хэмнэлттэй усаар 
зайлах клапан ашиглана.   

6.6.1.4. Усгүй хуурай цэвэрлэх суултуур нь автомат эсвэл механик хэлбэрээр 
цэвэрлэж, эрүүл ахуйн шаардлагыг хангана.   

6.6.1.5. Явган суух зориулалттай бие засах суултуур байрлуулсан өрөөнд дараах 
хэрэгсэл, тоноглолыг суурьлуулна. Үүнд:  

6.6.1.5.1. Суултуур бүрд гар арчих цаасны хайрцаг байрлуулна.   
6.6.1.5.2. Суултуур бүрийн хажууд бохир цаас хаях хогийн савыг байрлуулна.  
6.6.1.5.3. Бариул, суултуур бүрд хамгийн багадаа нэг суултуурыг зөв байрлалд, сайтар 

бэхэлж суурьлуулж өгнө.  
6.6.1.5.4. Хувцасны өлгүүр, суултуур бүрд өлгүүр суурьлуулна. Нэг өлгүүр дэгээний 

даац нь 5 кг-аас багагүй байна.   
6.6.1.5.5. Суултуур байрлуулсан өрөө болон таславчийн тоноглол нь тухайн орон 

нутгийн ард иргэдийн зан заншил, шашин шүтлэгт нийцсэн байна.  
6.6.2. Шээлтүүр   
6.6.2.1. Шээлтүүр нь тодорхой брэндийн шаазан хийцтэй, өлгөж угсрах зориулалтын 

шээлтүүр байна.   
6.6.2.2. Шээлтүүрийн тусгаарлах хаалт нь бат бэх, ус чийг, ялзрал элэгдлийн 

хамгаалалттай, цэвэрлэхэд хялбар материалаар хийсэн байна. Өргөн нь 0.45 
м- ээс багагүй, өндөр нь 0.8 м- ээс багагүй байна. Тусгаарлах хавтанд тавиур, 
тавцан угрсах боломжтой, тодорхой даацтай байна.  



6.6.2.3. Усаар зайлж угаах хэлбэрийн бие засах суултуурт  индукцийн эсвэл механик 
усны хэмнэлттэй технологийн клапан ашиглана.  

6.6.2.4. Усгүй хуурай цэвэрлэгээнд угааж цэвэрлэхэд хялбар технологийг ашиглана.   
6.7. Гар цэвэрлэх төхөөрөмж болон толь  
6.7.1. Тодорхой брэндийн гар угаах угаалтуур болон  крант сонгож, бат бэх угсарна.  

Гар угаах шингэн саван болон гар хатаагч суурьлуулна.   
6.7.2. Эрэгтэй, эмэгтэй тусдаа ариун цэврийн өрөөний гар угаах угаалтуурын тоог MNS 

6392:2013 “Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага”  /4.2 
Барилга байгууламжийн эрүүл ахуйн шаардлага/, MNS  4236:2003 Усан хангамж, 
ариутгах татуургын төвлөрсөн системд хэрэглэгчийг холбох техникийн нөхцөл”-
ийн дагуу дараах хүснэгтэд заасан шаардлагын дагуу төлөвлөнө. 

 

Суултуурын 
тоо ширхэг 

Гар угаалтуурын тоо ширхэг Тайлбар 

4-с доош  
1 3. Эрэгтэй, эмэгтэй бие засах 

өрөөнд тусад нь 
суурьлуулна. 

4. Эмэгтэй ариун цэврийн 
өрөөний гар угаах 
угаалтуурын тоо n≥5 байх 
үед бодит N-г дараах 
томъёоны дагуу тогтооно. 
N=0.8n 

5-8 
2 

9-21 
Нэмэгдсэн дөрвөн  бие засах 
суултуур тутамд нэг гар угаалтуур  

22-с дээш  
Нэмэгдсэн таван  бие засах 
суултуур тутамд нэмж нэгийг 
угсарна 

6.7.3. Эрэгтэй эмэгтэйгээр нь тусгаарлаагүй ариун цэврийн газрыг тухайн нөхцөл 
байдалд нь тохируулж гар угаах угаалтуур болон гар хатаагч суурьлуулна. Гар 
цэвэрлэх тоног төхөөрөмж хэрвээ ариун цэврийн өрөөний дотор талд 
байрлуулах бол суултуур тус бүрд нэг байхаар тооцож байрлуулна.  

6.7.4. Усгүй хуурай цэвэрлэх бие засах суултуурт индукцийн гар угаах тоног 
төхөөрөмж, суурьлуулж, ариутгах нойтон салфетка зэргийг тавина.   

6.7.5. Ариун цэврийн өрөөнд толь суурьлуулна.   
6.8. Орчны шаардлага  
6.8.1. Агааржуулалт нь MNS 6392:2013 “Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл 

ахуйн шаардлага”  /4.2 Барилга байгууламжийн эрүүл ахуйн шаардлага / 
MNS  4236 :2003 Усан хангамж, ариутгах татуургын төвлөрсөн системд 
хэрэглэгчийг холбох техникийн нөхцөл шаардлагад нийцсэн байна. Ариун 
цэврийн өрөөний агаарыг  нэг цагт 5-аас доошгүй удаа сэлгэж байна. Цонх,  
хаалгаар агаар сайн нэвтрүүлнэ.  

6.8.2. Ариун цэврийн байгууламжийн барилгын агааржуулалт, нарны гэрэл нэвтрэх  
талбайн хэмжээ  болон шалны талбайн харьцаа 1:8-аас багагүй байна. 

6.8.3. Гэрэлтүүлэг, тасалгааны дотор гэрэлтүүлэг 1001х-ээс багагүй байна. MNS 3757-
15:2015 “Барилгын зураг. Дотор цахилгаан гэрэлтүүлэг. Ажлын зураг” стандартын 
шаардлагад нийцсэн байна. Эрчим хүчний хэмнэлттэй чийдэн хэрэглэнэ. Шөнийн 
гэрэлтүүлгийн хугацаа болон ариун цэврийн газрын ажиллах хугацаатай ижил 
байна.   

6.8.4. Үнэр, ариун цэврийн газрын үнэрийн зэрэг 1-ээс багагүй байна.  



6.8.5. Тасалгааны дотор орчинг хэрэгцээний дагуу тохижуулж, соёлч боловсон, өнгө 
үзэмжтэй байх нөхцлийг бүрдүүлнэ.  

6.9. Хаяг  тэмдэг   
6.9.1. Хаяг тэмдэгийн стандартын дагуу зураг төслийг гаргаж, монгол, англи хэл дээр 

хийнэ. Хаяг тэмдэгний материал нь ялзралт, зэврэлтээс хамгаалсан, нарны 
гэрэлд тэсвэртэй материалаар хийсэн байна. Олон нийтэд шууд ил харагдахуйц 
байрлалд байрлуулна.  

6.9.2. Ариун цэврийн газрыг заасан сумны байрлалыг зөв байрлуулан,  сумтай хаяган  
дээр ариун цэврийн газар хүртэл хэдэн метр байгааг бичиж тэмдэглэнэ. Аялал 
жуулчлалын байгууламжийн хамгийн их хүн цуглардаг, төв хэсэгт ариун цэврийн 
газрын байрлалыг тодорхой заасан хаяг тэмдэг байрлуулна.  Хэрэв боломжтой 
бол интернет хөтчийн систем байршуулна.  

6.9.3. Ариун цэврийн байгууламжийн барилгын гадна талын хаягийг босоо хэлбэрээр, 
нүдэнд шууд ил харагдахуйц хэсэгт угсарч байрлуулна.  Хаягны дизайн нь ариун 
цэврийн газрын дизайн, хэв маягтай зохицсон байна.  

6.9.4. Ариун цэврийн байгууламжийн олон нийтийн талбайд бичвэр нь тодорхой 
гаргацтай бичигдсэн, хялбар ойлгогдохуйц агуулгатай монгол, англи хэл дээр 
бичигдсэн хаягийг олон нийтэд , шууд ил харагдахуйц байрлалд байрлуулна.   

6.10. Ариун цэврийн байгууламжийн хаалган дээрх хаяг   
6.10.1. Эрэгтэй, эмэгтэй ариун цэврийн өрөөний хаягийг тус бүрийн орох хаалганд 

байрлуулна. Танихад хялбар тэмдэглэгээ хийх ба 300см2-ээс багагүй хэмжээтэй 
байна.   

6.10.2. Суултуурын өрөөний хаягийг хүний нүдэнд ил харагахуйц газар байрлуулна. 
Өрөөний хаалганы голд байрлуулах бөгөөд 60см2-аасбагагүй хэмжээтэй байна.   

6.10.3. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан хаяг нь энгийн болон хараагүй 
иргэдийн хэрэгцээг тооцсон шийдэлтэй байна.  

  
6.11. Өтгөн бохирыг зайлуулах   
6.11.1. Бохир усыг бохир усны шугам эсвэл бохир ус цэвэршүүлэх байгууламжид 
зориулалтын шугамаар дамжуулан нийлүүлэх ба усны чанар нь MNS:6561:2015 
“Хүрээлэн байгаа орчин. Усны чанар. Ариутгах татуургын сүлжээнд нийлүүлэх хаягдал 
ус. Ерөнхий шаардлага” –д нийцсэн байна.    
6.11.2. Бохир усыг цэвэрлэсний дараа хаягдал усыг хүрээлэн буй орчинд нийлүүлж 
байгаа бол хаягдал усны  чанар нь  MNS 4943:2015  “Хаягдал ус. Ерөнхий шаардлага”, 
стандартын шаардлагад нийцсэн байна.  
6.11.3. Өтгөн бохирдлыг байгаль орчинд хор нөлөөгүйгээр зайлуулна. Цэвэрлэсэн 
бохирдолд агуулагдах цагаан хорхой, бактерийн хэмжээ нь GB 7959-2012 “Өтгөн 
бохирдлыг хоргүйжүүлэх эрүүл ахуйн шаардлага” стандартын шаардлагад нийцсэн 
байна.   
6.11.4. Өтгөн бохирыг хууль тогтоомжийн дагуу зөвшөөрөгдсөн цэвэрлэх 
байгууламжид нийлүүлнэ. Хэрэв шаардлага хангасан бохир цэвэрлэх байгууламж 
байхгүй бол заавал шинээр барина.   
6.11.5. Агаар салхи нэвтэрдэггүй, битүү орчинд /тухайлбал нүх, хонгил/ хийг 
гадагшлуулах бол үнэргүйжүүлэх тусгай зориулалтын тоног төхөөрөмжинд 
боловсруулна. Гадагшлуулсан хий нь GB 14554 “Өмхий бохир хаягдлыг зайлуулах 
стандарт”-ын шаардлагыг хангасан байна.   
6.11.6. Өтгөн бохирдлыг шугам хоолойгоор дамжуулах явцад тархах үнэрийн 
концентраци нь 3-р зэргээс хэтрэхгүй байна.   



 
6.12. Удирдлага, менежмент  

6.12.1. Ариун цэврийн байгууламжийг ашиглалтанд оруулахад зураг төсөл, холбогдох 
комиссын дүгнэлт, ашиглалтанд хүлээн авсан акт бичиг баримтын  архивтай 
байна. 

6.12.2. Аялал жуулчлалын улирлын шинжтэй ариун цэврийн газрын менежментийн 
төлөвлөгөө боловсруулсан байна.  

6.12.3. Өтгөн бохирдлыг зайлуулж цэвэрлэх аргачлал, шалган хүлээн авах бичиг баримт 
болон удирдлагын тогтолцоог боловсруулах ба өтгөн бохирдлыг зайлуулах 
аргачлал нь холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн байна.  

6.12.4. Ариун цэврийн өрөөний дугаар, ажиллах цагийн хуваарь,  хяналтын утас зэрэг нь 
тодорхой байна.  

6.12.5. Ажлын байрны үүрэг хариуцлагыг нарийн тодорхойлсон, ажлын сахилга бат, 
хариуцлагыг чандлан мөрддөг байна.   

6.12.6. Эрүүл ахуйн хяналтын тогтолцоотой байна.  
6.12.7. Ариун цэврийн газрын эрүүл  ахуйн үйлчилгээний стандарт боловсруулж мөрдөх 

бөгөөд тухайн стандартад ариун цэврийн газрын дотор, гадна талын тоног 
төхөөрөмж, цэвэрлэх давтамж, цэвэрлэгээний аргачлал, цэвэрлэгээний үйл явц 
зэргийг нарийн тусгасан байна.   

6.13. Тоног төхөөрөж  
6.13.1. Суултуур болон шээлтүүр, түүний дагалдах тоног төхөөрөмж нь бүрэн бүтэн, 

эвдрэл гэмтэлгүй байна.  
6.13.2. Бусад тоног төхөөрөмж нь эвдрэл гэмтэлгүй, бүрэн бүтэн байна. Эвдрэл гэмтэл 

үүссэн тохиолдолд нэн даруй засварлаж, хэвийн байдалд оруулна.  
6.13.3. Ариун цэврийн газарт ариун цэврийн цаас, гарын шингэн саван, ариутгагч зэрэг 

шаардлагатай хэрэгслийг бүрэн байрлуулсан байна.   
6.13.4. Суултуур болон шээлтүүр нь цэвэрхэн, усны татуурга хэвийн ажилладаг байна.   
6.13.5. Агааржуулалт үнэргүйжүүлэх төхөөрөмжийг тогтмол хугацаанд үзлэг хийж 

засварлана.  
6.13.6. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан ариун цэврийн тоног төхөөрөмж нь 

бат бэх суурьлагдсан, найдвартай аюулгүй байдал бүрэн хангагдсан байна.  
6.13.7. Аваарын гэрэлтүүлгийг тогтмол хугацаанд үзлэг хийж шалгаж, хэвийн 

ажиллагааг хангаж байна.   
6.13.8. Хүүхдийн живх солих, хуурайлах тавцан бат бэх угсрагдсан, хэвийн 

ажиллагаатай байна.  
6.13.9. Бохир ус зайлуулах болон өтгөн бохир зайлуулах шугам хоолой нь бөглөрч 

гэмтээгүй, байнгын бүрэн бүтэн, хэвийн ажиллагаатай байна.   
6.14. Ажиллах цагийн хуваарь  

Тухайн аялал жуулчлалын байгууламжийн ажиллах цагийн хуваарийн дагуу болон 
уртасгасан цагаар үйлчилгээ үзүүлнэ.   

6.15. Үйлчилгээ  

Тоног төхөөрөмж   

6.15.1. Ариун цэврийн байгууламжид ашиглах тоног төхөөрөмжийг тогтмол хугацаанд 
үзлэг хийж, засварлаж, байнга арчилж цэвэрлэнэ. Эрүүл ахуйн шаардлага хангасан, 
өндөр үзүүлэлттэй ариун цэврийн тоног төхөөрөмжөөр тоноглоно.   



6.15.2. Байнга угааж цэвэрлэх нөхцөл хангагдсан ариутгах татуурга бүхий суултуур, 
шээлтүүр суурьлуулна. Ус дусаал шүүрэхгүй, тунадас, мөстөлт үүсэхгүй, бөглөрч 
саатахгүй байх ба байнга шалгаж, цэвэрлэнэ.   
6.15.3. Тогтмол  хугацаанд цэвэрлэж, байнга агааржуулж, үнэргүйжүүлнэ.  
6.15.4. Бат бэх суурьлагдсан, ямар нэг саадгүй, зориулалтын тоног төхөөрөмжөөр 
тоноглоно.  
6.15.5. Аваарын гэрэлтүүлэг суурьлуулна. 
6.15.6. Хүүхэд хуурайлах, живх солих тавцан нь аюулгүй байдлыг хангасан, 
найдвартай бат бэх, цэвэр цэмцгэр байна.  
6.15.7. Таних тэмдэг бүхий эвдэрч гэмтээгүй, үг үсэг тод гаргацтай хаяг байрлуулна.  
6.15.8. Төвийн инженерийн шугам сүлжээнд холбогдсон цэвэр, бохир усны шугам 
хоолой угсарсан байна.   

6.16. Гадна орчны ариун цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлага  

6.16.1. Ариун цэврийн байгууламжийн орчин цэвэр цэмцгэр, цэгцтэй байна. Ил задгай 
хог хаягдал, бохирдолгүй байна. 

6.16.2.Ариун цэврийн газрын барилгын гадна фасадыг тогтмол хугацаанд засварлаж, 
цэвэрлэнэ. 

6.16.3. Ариун цэврийн газрын хаяг нь өнгө үзэмжтэй, үг үсэг тодорхой,олон улсын 
тэмдэг тэмдэглэгээг ашигласан, эвдэрч гэмтээгүй бүрэн бүтэн байна.  

6.16.4. Ариун цэврийн газрын гадна талын бариул нь цэвэр цэмцгэр байна. 

6.16.5. Ариун цэврийн газрын орох хэсгийн зам, шатанд ус, цас хуримтлагдаагүй, 
хөлдөж мөстөөгүй байна.  

6.16.6. Ариун цэврийн газрын гадна талын өтгөн хураах сав, өтгөн хураах траншейний 
орчин тойрны талбай цэвэр цэмцгэр байна. 

6.16.2. Дотор талын ариун цэвэр эрүүл ахуйн шаардлага  

6.16.2.1. Бие засах өрөөний дотор тал /шал, хана, тааз, цонх/ зэрэг нь цэвэр цэмцгэр, 
эвдэрч гэмтээгүй, бохирдоогүй, шаланд ус хуримтлагдаагүй байна. 

6.16.2.2. Суултуурын ус хэвийн татагдах ба цэвэрхэн, ус дусахгүй, усны толбогүй, 
бохирдоогүй байна. 

6.16.2.3. Шугам хоолой, хоолойн эд анги нь бөглөрөөгүй, шингэн дусаж шүүрээгүй, 
сааталгүй байна.  

6.16.2.4. Гар угаах угаалтуур, крант болон тавцанг ашигласны дараа байнга цэвэрлэнэ.  
6.16.2.5. Бие засах өрөөг тусгаарласан хаалт, тавиур зэрэг нь цэвэр цэмцгэр, эвдэрч 

гэмтээгүй, бохирдоогүй байна. 
6.16.2.6. Бие засах өрөөний дотор талын гарын цаас, ариун цэврийн цаасны хайрцаг, 

суултуурын цаасны хайрцгийг тогтмол шалгаж,  хэвийн ажиллагааг хангана. 
6.16.2.7. Бие засах өрөөний бариулыг хөдөлгөөнгүй тогтоосон байх ба тогтмол 

ариутгана.  
6.16.2.8. Бие засах газрын дотор талын толь цэвэрхэн, бохирдоогүй байна.  
6.16.2.9. Бие засах өрөөний дотор талын хувцасны өлгүүр цэвэр цэмцгэр, бат бөх 

суурьлагдсан байна.  



6.16.2.10. Бие засах газрын  дотор талын тэмдэг цэвэр цэмцгэр, гаргацтай тод байна.  
6.16.2.11. Үйлчилгээ зохион байгуулалтын болон багаж хэрэгслийн өрөө нь цэвэр  

цэмцгэр, доторх эд зүйлийн байрлал зохион байгуулалтыг зөв зохион 
байгуулсан байна.  

6.17. Яаралтай үед авах арга хэмжээ 

Ариун цэврийн газраар үйлчлүүлэх хүний тоо огцом нэмэгдэж ачаалал ихэссэн үед 
яаралтай арга хэмжээ авч, дэс дарааллын дагуу үйлчилнэ.  

6.18. Орчин  
6.18.1. Бие засах өрөөний агаарыг цагт 5-аас доошгүй удаа сэлгэх ба цонх 

хаалгаар агаар сайн нэвтрүүлнэ. Ариун цэврийн өрөөний үнэрийн зэрэг 2-оос 
ихгүй байна.   

6.18.2. Бие засах өрөөний гэрэлтүүлэг, нарны гэрлийн тусгал сайн байх ба  
шөнийн цагаар гэрэлтүүлэг ашиглах хугацаа болон ариун цэврийн газрын 
ажиллах хугацаатай ижил байх буюу байнга гэрэлтэй байна.  

6.18.3. Дотор тасалгааны орчин цэвэр цэмцгэр, зохион байгуулалт сайтай байна.   
 

7. ААА зэрэг 

Барилга угсралт   

Цэвэр бохир усны техникийн нөхцөл хангагдаагүй газар баригдах бол байгаль орчныг 
хамгаалах шаардлагад нийцсэн, засвар үйлчилгээ хийхэд  хялбар, эдийн засгийн хувьд 
хэмнэлттэй технологийг ашиглана. /Тухайлбал: хөөсөнцрөөр ариутгах,  эргэлтэт усаар 
зайлах систем болон биологийн систем ашиглана/  

7.1. Гадна  байдал 

"Барилга, байгууламжийн зураг төсөл зохиох галын аюулгүйн норм" шаардлагыг 
хангасан байна.  

7.2. Дотоод шийдэл  

7.2.1. Барилгын нийт талбай 80м2-аас багагүй байна.  
7.2.2. Эрэгтэй, эмэгтэй бие засах суултуург тусад нь эсвэл  нэг дор төлөвлөж болно.  
7.2.3. Тусдаа ариун цэврийн өрөөний өндөр нь 3.2м-ээс багагүй байна.  Барилгын 

дагалдах ариун цэврийн өрөөний өндөр нь тухай барилгын өрөө тасалгааны 
өндөртэй ижил байна.  

7.2.4. Дотор талын таазыг ус чийг, эвдрэл элэгдэлд тэсвэртэй, цэвэрлэхэд хялбар 
материалаар хийнэ.  

7.2.5. Бие засах газрын өрөө, гар угаах өрөөний ханыг ус чийг, галд тэсвэртэй, 
цэвэрлэхэд хялбар материалаар хийнэ. 

7.2.6. Бие засах өрөөний дотор шалыг угсрахын өмнө ус чийгний хамгаалалт хийнэ.  
Дотор засал чимэглэлийг гулсахаас хамгаалах, нэвчиж урсахгүй, элэгдэл 
элэгдэлд  тэсвэртэй материалаар хийнэ.   

7.2.7. Дотор талын ус, цахилгаан, дулааны шугамыг далд хийцээр хийнэ.  
7.2.8. Үйлчилгээ зохион байгуулалтын өрөөг удирдлага зохион байгуулалт болон 

үйлчилгээний хэрэгцээнд нийцүүлэн төлөвлөнө. Ашигтай талбайн хэмжээ 6.0м2-



аас багагүй байна. Үйлчилгээ зохион байгуулалтын өрөөнд ажилтны бичгийн 
ширээ, сандал, цэвэр усын сав, өлгүүр зэрэг байна.  

7.2.9. Багаж хэрэгслийн өрөөг шаардлагын дагуу төлөвлөнө. Ашигтай талбай нь 1.5 м2 

–аас багагүй байна. Багаж хэрэгслийн өрөөнд шаардлагатай цэвэрлэгээний 
багаж байрлуулна.  

 
7.3. Цэвэр, бохир ус  
7.3.1. Аялал жуулчлалын байгууламжийн цэвэр бохир ус, дулааны шугам хоолойн 

байрлал болон угсралт нь БНбД 40-06-16 “Дотор сантехникийн систем 
”шаардлагад нийцсэн байна.   

7.3.2. Цэвэр усын шугам хоолойг угсархаас өмнө усны түвшинг хэмжих траншей 
төлөвлөнө. Траншейнд хий шахагч клапан суурьлуулна.  Дотогш орох шугам 
хоолойн дотор диаметр нь 50 мм-ээс багагүй байна. Хүйтэн бүс нутагт 
хөлдөлтөөс сэргийлэх арга хэмжээ авна. 

7.3.3. Ус зайлуулах хоолойн гарах хэсгийн ард талд ус зайлуулах шалгах траншей 
төлөвлөнө. Шугам хоолойг PVC материалаар хийнэ. Диаметр нь 200 мм- ээс 
багагүй байна.  

7.3.4. Бие засах суултуурын  шал нь ус чийгэнд тэсвэртэй, нүхгүй цэвэр гадаргуутай 
байна. Шалан дээр ус тунахгүй байдлаар төлөвлөнө.   

7.4. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан байгууламж  
7.4.1. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан байгууламж нь MNS 

6055:2009 “Иргэний барилгын төлөвлөлтөд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний 
шаардлагыг тооцсон орон зай, орчин. Үндсэн шаардлага”-д заагдсан шаардлагыг 
хангана.   

7.4.2. Боломжтой тохиолдолд ариун цэврийн байгууламжид гурван тусдаа хэсэг 
төлөвлөх ба дараах шаардлагыг хангасан байна.  Үүнд: 

7.4.2.1. Бие засах суултуурын байрлал нь ариун цэврийн өрөөний хаалгатай ойрхон 
байрлах ба хөдөлгөөн хязгаарлагдах бэрхшээлтэй хүн орж ирэхэд хялбар 
дөхөм байна. Тэргэнцэрийн эргэлтийн диаметр нь 1.5 м- ээс багагүй байна.   

7.4.2.2. Дотор талд насанд хүрсэн хүний суултуур, хүүхдийн суултуур, насанд хүрсэн 
хүний гар угаах угаалтуур, хүүхдийн гар угаах угаалтуур, олон үйлдэлт  
тавцан, хүүхдийн суудал, хувцасны өлгүүр болон радио станц байна.  

7.4.2.3. Ашигт талбайн хэмжээ 6.5м2- ээс багагүй байна . 
7.4.2.4. Шал нь гулсалтаас сэргийлсэн, ус хуримтлагдахгүй материалаар хийгдсэн 

байна.   
7.4.2.5. Насанд хүрсэн хүний суултуур, гар угаах угаалтуур, олон үйлдэлт тавцан, 

аюулгүйн бариул, хувцасны өлгүүр, чанга яригчийн товчлуур нь MNS 
6055:2009  “Иргэний барилгын төлөвлөлтөд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний 
шаардлагыг тооцсон орон зай, орчин. Үндсэн шаардлага” -ыг хангасан байна.   

7.4.2.6. Олон үйлдэлт тавцан болон хүүхдийн аюулгүйн сандал нь эвхэгддэг байж 
болно. Хүүхдийн аюулгүйн сандлын урт нь 450 мм-ээс багагүй, өргөн нь 420 
мм, өндөр нь 500 мм, газраас дээш өргөгдөх хэсэг 300 мм байна.   

7.4.2.7. Ариун цэврийн газрын үүдэнд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан 
ариун цэврийн өрөөний тэмдэг байрлуулна.      

   
7.5. Бие засах суултуур 
7.5.1. Бие засах суултуурын  тооны харьцаа   



7.5.1.1. Эрэгтэй эмэгтэй бие засах суултуурын тооны харьцаа /эрэгтэй шээлтүүр орно/ 
2:3 байна.  

7.5.1.2. Сууж бие засах зориулалттай суултуурын харьцаа хамгийн багадаа 1:5 байх 
ба эрэгтэй, эмэгтэйгээр нь тусгаарлаагүй ариун цэврийн газарт хамгийн 
багадаа нэг сууж бие засах зориулалттай суултуур байрлуулна.  

7.5.1.3. Эрэгтэй бие засах өрөөнд суултуурын зэрэгцээ хэд хэдэн шээлтүүр 
байрлуулна.  

 
7.6. Сантехникийн хэрэгсэл  
7.6.1. Явган суух зориулалттай бие засах суултуур 
7.6.1.1. Цэвэр, бохир усны төвийн системд холбогдох нөхцөлд шаазан суултуур 

суурьлуулна.  
7.6.1.2. MNS 2486:1988 “Шаазан эдлэл”, GB/T18092 “Ус ашиглахгүй ариун цэврийн 

газар” стандарт шаардлагад нийцсэн байна.   
7.6.1.3. Усаар цэвэрлэх суултуур нь индукцийн болон механик усны хэмнэлттэй усаар 

зайлах клапан ашиглана.   
7.6.1.4. Усгүй хуурай цэвэрлэх газар нь автомат эсвэл механик хэлбэрээр цэвэрлэж, 

эрүүл ахуйн шаардлагыг хангасан байна.   
7.6.1.5. Явган суух зориулалттай бие засах суултуур байрлуулсан өрөөнд дараах 

хэрэгсэл, тоноглолыг суурьлуулна. Үүнд: 
7.6.1.5.1. Гар арчих цаасны хайрцаг, суултуур бүрд гар арчих цааасны 2 хайрцаг 

байрлуулна.   
7.6.1.5.2. Суултуур бүрийн хажууд бохир цаас хаях хогийн савыг тус бүр байрлуулна.  
7.6.1.5.3. Бариул, суултуур бүрд хамгийн багадаа нэг суултуурыг зөв байрлалд, сайтар 

бэхэлж суурьлуулж өгнө.  
7.6.1.5.4. Хувцасны өлгүүр, суултуур бүрд хоёр өлгүүр суурьлуулна. Нэг өлгүүрийн 

дэгээний даац нь 5 кг-аас багагүй байна.   
7.6.1.5.5. Суултуур байрлуулсан өрөө болон таславчийн тоноглол нь тухайн орон 

нутгийн ард иргэдийн зан заншил, шашин шүтлэгт нийцсэн байна.  
7.6.2. Шээлтүүр   
7.6.2.1. Шээлтүүр нь тодорхой брэндийн шаазан хийцтэй, өлгөж угсрах зориулалтын 

шээлтүүр байна.   
7.6.2.2. Шээлтүүрийн тусгаарлах хаалт нь бат бэх, ус чийг, элэгдэл элэгдлийн 

хамгаалалттай, цэвэрлэхэд хялбар материалаар хийсэн байна. Өргөн нь 0.45 
м, өндөр нь 0.8 м-ээс багагүй байна. Тусгаарлах хавтанд тавиур, тавцан 
угрсах боломжтой даацтай байна.  

7.6.2.3. Усаар зайлж угаах хэлбэрийн бие засах суултуурт индукцийн эсвэл механик 
усны хэмнэлттэй технологийн клапан ашиглана.  

7.6.2.4. Усгүй хуурай цэвэрлэгээнд угааж цэвэрлэхэд хялбар технологийг ашиглана.   
 

7.7. Гар цэвэрлэх төхөөрөмж болон толь  
7.7.1. Тодорхой брэндийн гар угаах угаалтуур болон крант сонгож, бат бэх угсарна. Гар 

угаах шингэн саван болон гар хатаагч суурьлуулна.  
7.7.2. Эрэгтэй, эмэгтэй тусдаа ариун цэврийн өрөөний гар угаах угаалтуурын тоог MNS 

6392:2013 “Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага”  /4.2 
Барилга байгууламжийн эрүүл ахуйн шаардлага /MNS  4236:2003 “Усан хангамж, 
ариутгах татуургын төвлөрсөн системд хэрэглэгчийг холбох техникийн нөхцөл”-
ийн дагуу шийднэ.  



Суултуурын тоо 
ширхэг 

Гар угаалтуурын тоо 
ширхэг 

Тайлбар 

4-өөс бага 
1 1. Эрэгтэй, эмэгтэй бие 

засах газарт тус бүрд 
угсарна.   

2. Эмэгтэй ариун цэврийн 
өрөөний гар угаах 
угаалтуурын тоо n≥5 
байх үед бодит N-г 
дараах томъёоны дагуу 
тогтооно. N=0.8n 

5-8 
2 

9-21 
Нэмэгдсэн дөрвөн бие засах 
суултуур тутамд нэг гар 
угаалтуур  

22-ээс дээш  
Нэмэгдсэн таван бие засах 
суултуур тутамд нэмж нэгийг 
угсарна 

7.7.3. Эрэгтэй эмэгтэйгээр хүйс тусгаарлаагүй ариун цэврийн газрыг тухайн нөхцөл 
байдалд нь тохируулж гар угаах угаалтуур болон гар хатаагч суурьлуулна. Гар 
цэвэрлэх тоног төхөөрөмж ариун цэврийн өрөөний дотор талд байрлуулах бол 
явган суух зориулалттай бие засах суултуур тус бүрд нэгийг байрлуулна.   

7.7.4. Усгүй хуурай цэвэрлэх бие засах суултуурт индукцийн гар угаах тоног төхөөрөмж 
суурьлуулж, ариутгах нойтон салфетка зэргийг тавина.   

7.7.5. Ариун цэврийн өрөөнд толь суурьлуулна.   
7.8. Орчны шаардлага  
7.8.1. Агааржуулалт нь MNS 6392:2013  “Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл 

ахуйн шаардлага”  /4.2 Барилга байгууламжийн эрүүл ахуйн шаардлага / 
MNS  4236 :2003 “Усан хангамж, ариутгах татуургын төвлөрсөн системд 
хэрэглэгчийг холбох техникийн нөхцөл шаардлага”-д нийцүүлсэн байна. Ариун 
цэврийн өрөөний агаарыг нэг цагт 5-аас доошгүй удаа сэлгэх ба цонх хаалгаар 
агаар нэвтрүүлнэ.  

7.8.2. Ариун цэврийн байгууламжийн барилгын агааржуулалт, нарны гэрэл нэвтрэх  
талбайн нийлбэр болон шалны талбайн харьцаа 1:8-аас багагүй байна.   

7.8.3. Гэрэлтүүлэг, тасалгааны дотор гэрэлтүүлэг 1001х-аас багагүй байна. MNS 3757-
15:2015 “Барилгын зураг, Дотор цахилгаан гэрэлтүүлэг, Ажлын зураг” -н 
шаардлагад нийцсэн байна. Эрчим хүчний хэмнэлттэй чийдэн хэрэглэнэ. Шөнийн 
гэрэлтүүлгийн хугацаа болон ариун цэврийн газрын ажиллах хугацаатай адил 
байна.   

7.8.4. Ариун цэврийн байгууламжийн үнэрийн зэрэг 1-ээс ихгүй байна.  
7.8.5. Тасалгааны дотор орчинг хэрэгцээний дагуу тохижуулж, соёлч боловсон, өнгө 

үзэмжтэй байх нөхцлийг бүрдүүлнэ.  
7.9. Хаяг  тэмдэг   
7.9.1. Хаяг  тэмдгийн  стандартын дагуу зураг төслийг монгол, англи хэл дээр хийнэ. 

Хаяг тэмдгийн материал нь эвдрэл, зэврэлтээс хамгаалсан, нарны гэрэлд 
тэсвэртэй байна. Олон нийтэд шууд ил харагдахуйц байрлалд байрлуулна.  

7.9.2. Ариун цэврийн байгууламжийг заасан сумны байрлалыг зөв байрлуулан, уг хаягт 
ариун цэврийн газар хүртэл хэдэн метр болохыг бичиж тэмдэглэнэ. Аялал 
жуулчлалын байгууламжийн хамгийн их хүн цуглардаг, төв хэсэгт ариун цэврийн 
газрын байрлалыг тодорхой заасан хаяг тэмдэг байрлуулна.  Хэрэв боломжтой 
бол интернет хөтчийн систем байршуулна.  

7.9.3. Ариун цэврийн байгууламжийн барилгын гадна талын хаягийг босоо хэлбэрээр, 
хүний нүдэнд ил харагдахуйц хэсэгт угсарч байрлуулна. Хаягны дизайн нь ариун 
цэврийн байгууламжийн дизайн, хэв маягтай зохицсон байна.  



7.9.4. Ариун цэврийн байгууламжийн олон нийтийн талбайд бичвэр нь тодорхой 
гаргацтай бичигдсэн, хялбар ойлгогдохуйц агуулгатай монгол, англи хэл дээр 
бичигдсэн хаягийг олон нийтэд , шууд ил харагдахуйц байрлалд байрлуулна.  
  

7.10. Ариун цэврийн газрын хаалган дээрх хаяг   
7.10.1. Эрэгтэй, эмэгтэй ариун цэврийн өрөөний хаягийг тус бүрийн орох хаалганд 

байрлуулна. Танихад хялбар тэмдэглэгээ хийх ба 300см2-ээс багагүй хэмжээтэй 
байна.   

7.10.2. Хаягийг хүний нүдэнд ил харагдахуйц өрөөний хаалганы голд байрлуулах 
бөгөөд 60см2-аас багагүй хэмжээтэй байна.   

7.10.3. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан хаяг нь энгийн болон хараагүй 
иргэдийн хэрэгцээг тооцсон шийдэлтэй байна.  
  

7.11. Өтгөн бохирыг зайлуулах   
7.11.1. Бохир усыг бохир усны шугам эсвэл бохир ус цэвэршүүлэх байгууламжид 

зориулалтын шугамаар дамжуулан нийлүүлэх ба усны чанар нь MNS:6561:2015 
“Хүрээлэн байгаа орчин. Усны чанар. Ариутгах татуургын сүлжээнд нийлүүлэх 
хаягдал ус. Ерөнхий шаардлага” –д нийцсэн байна.    

7.11.2. Бохир усыг цэвэрлэсний дараа хаягдал усыг хүрээлэн буй орчинд нийлүүлж 
байгаа бол хаягдал усны  чанар нь  MNS 4943:2015  “Хаягдал ус. Ерөнхий 
шаардлага”, стандартын шаардлагад нийцсэн байна.  

7.11.3. Өтгөн бохирдлыг байгаль орчинд хор нөлөөгүйгээр зайлуулна.  
7.11.4. Агаар салхи нэвтэрдэггүй, битүү орчинд /тухайлбал нүх, хонгил/ хийг 

гадагшлуулах бол үнэргүйжүүлэх тусгай зориулалтын тоног төхөөрөмжинд 
боловсруулна. Гадагшлуулсан хий нь GB14554 “Үнэртэй бохир хаягдлыг 
зайлуулах стандарт”-ын шаардлагыг хангасан байна.   

7.11.5. Бохир усыг шугам хоолойгоор дамжуулах явцад тархах үнэрийн концентраци нь 
3-р зэргээс хэтрэхгүй байна.   
 

7.12. Удирдлага менежмент   
7.12.1. Ариун цэврийн байгууламжийг ашиглалтанд оруулахад зураг төсөл, 

холбогдох комиссын дүгнэлт, ашиглалтанд хүлээн авсан акт бичиг баримтыг 
үндэслэн ашиглалтыг эхлүүлнэ.  

7.12.2. Аялал жуулчлалын улирлын шинжтэй ариун цэврийн байгууламжийн 
менежментийн төлөвлөгөө боловсруулсан байна.  

7.12.3. Бохир усыг зайлуулж цэвэрлэх аргачлал, шалган хүлээн авах бичиг 
баримт болон удирдлагын тогтолцоог боловсруулан холбогдох хууль журамд 
нийцүүлсэн байна.  

7.12.4. Ариун цэврийн өрөөний дугаар, ажиллах цагийн хуваарь,  холбогдох утас 
зэргийг тодорхой бичнэ.  

7.12.5. Ажлын байрны үүрэг хариуцлагыг нарийн тодорхойлсон, ажлын сахилга 
бат, хариуцлагыг чандлан мөрдөнө.   

7.12.6. Эрүүл ахуйн хяналтын тогтолцоотой байна.  
7.12.7. Ариун цэврийн газрын эрүүл ахуйн үйлчилгээний стандарт боловсруулж 

мөрдөх бөгөөд тухайн стандартад ариун цэврийн газрын дотор, гадна талын 
тоног төхөөрөмж, цэвэрлэх давтамж, цэвэрлэгээний аргачлал, цэвэрлэгээний 
үйл явц зэргийг нарийн тусгасан байна.   

7.13. Тоног төхөөрөж  



7.13.1. Суултуур болон шээлтүүр, түүний дагалдах тоног төхөөрөмж нь бүрэн бүтэн, 
эвдрэл гэмтэлгүй байна.  

7.13.2. Бусад тоног төхөөрөмж нь эвдрэл гэмтэлгүй, бүрэн бүтэн байх ба эвдрэл гэмтэл 
үүссэн тохиолдолд нэн даруй засварлаж, хэвийн байдалд оруулна.  

7.13.3. Ариун цэврийн газарт ариун цэврийн цаас, гарын шингэн саван, ариутгагч зэрэг 
шаардлагатай хэрэгслийг бүрэн байрлуулна.   

7.13.4. Суултуур болон шээлтүүр нь цэвэрхэн, усны татуургын  ажиллагааг хэвийн  
байна.   

7.13.5. Агааржуулалт үнэргүйжүүлэх төхөөрөмжийг тогтмол хугацаанд үзлэг хийж 
завсарлана. 

7.13.6. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан ариун цэврийн тоног төхөөрөмж нь 
бат бэх суурьлагдсан, найдвартай аюулгүй байдал бүрэн хангагдсан байна.  

7.13.7. Аваарын гэрэлтүүлгийг тогтмол хугацаанд үзлэг хийж шалгаж, хэвийн 
ажиллагааг хангаж ажиллана.  

7.13.8. Хүүхдийн живх солих, хуурайлах тавцан бат бэх угсрагдсан, хэвийн 
ажиллагаатай байна. 

7.13.9. Бохир ус зайлуулах болон өтгөн бохир зайлуулах шугам хоолой нь бөглөрч 
гэмтээгүй, байнгын бүрэн бүтэн, хэвийн ажиллагаатай байна.   
 

7.14. Ажиллах цагийн хуваарь  

Тухайн аялал жуулчлалын байгууламжийн ажиллах цагийн хуваарийн  дагуу болон 
түүнээс илүү уртасгасан цагаар үйлчилгээ үзүүлнэ.   
7.15. Үйлчилгээ  
Тоног төхөөрөмж   
7.15.1. Ариун цэврийн байгууламжид ашиглах тоног төхөөрөмжийг тогтмол хугацаанд 

үзлэг хийж, засварлаж, байнга арчилж цэвэрлэнэ. Эрүүл ахуйн шаардлага 
хангасан ариун цэврийн тоног төхөөрөмжөөр тоноглоно.   

7.15.2. Байнга угааж цэвэрлэх нөхцөл хангагдсан ариутгах татуурга бүхий суултуур, 
шээлтүүр суурьлуулна. Ус дусаал шүүрэхгүй, тунадас, мөстөлт үүсэхгүй, бөглөрч 
саатахгүй байна. Байнга шалгаж, цэвэрлэнэ.   

7.15.3. Тогтмол  хугацаанд цэвэрлэж, байнга агааржуулж, үнэргүйжүүлнэ.  
7.15.4. Бат бэх суурьлагдсан, ямар нэг саадгүй, зориулалтын тоног төхөөрөмжөөр 

тоноглоно.  
7.15.5. Аваарын гэрэлтүүлэг суурьлуулна. 
7.15.6. Хүүхэд хуурайлах, живх солих тавцан нь аюулгүй байдлыг хангасан, найдвартай 

бат бэх, цэвэр цэмцгэр байна.  
7.15.7. Таних тэмдэг бүхий эвдэрч гэмтээгүй, үг үсэг тод гаргацтай хаяг байрлуулна.  
7.15.8. Төвийн инженерийн шугам сүлжээнд холбогдосон цэвэр, бохир усны шугам 

хоолой угсарсан байна.   

7.16. Гадна орчны ариун цэвэр эрүүл ахуйн шаардлага   

7.16.1. Ариун цэврийн байгууламжийн эргэн тойрны орчин цэвэр цэмцгэр, эмх цэгцтэй 
байна. Ил задгай хог хаягдал, бохирдолгүй байна.   

7.16.2. Ариун цэврийн байгууламжийн барилгын гадна фасадыг тогтмол хугацаанд 
засварлаж, цэвэрлэнэ.  

7.16.3. Ариун цэврийн байгууламжийн хаяг нь өнгө үзэмжтэй, үг үсэг тодорхой, олон 
улсын тэмдэг тэмдэглэгээг ашигласан, эвдэрч гэмтээгүй бүрэн бүтэн байна.  



7.16.4. Ариун цэврийн байгууламжийн гадна талын бариул нь цэвэр цэмцгэр байна.  
7.16.5. Ариун цэврийн байгууламжийн орох хэсгийн зам, тавцан, шатанд ус, цас 

хуримтлагдаагүй, хөлдөж мөстөөгүй байна.  
7.16.6. Ариун цэврийн байгууламжийн гадна талын бохирын сав, лаг хураах траншейний 

орчим хог хаягдалгүй цэвэр цэмцгэр байна.  

7.17. Дотор талын ариун цэвэр эрүүл ахуйн шаардлага  

7.17.1. Ариун цэврийн байгууламжийн дотор тал /шал, хана, тааз, цонх/ зэрэг нь 
цэвэрхэн, эвдэрч гэмтээгүй, бохирдоогүй, шаланд ус хуримтлагдаагүй байна.  

7.17.2. Суултуурын ус хэвийн татагдах ба цэвэр цэмцгэр, ус дусахгүй, усны толбогүй, 
бохирдоогүй байна.  

7.17.3. Шугам хоолой, хоолойн эд анги нь бөглөрөөгүй, шингэн дусаж шүүрээгүй, 
саатаагүй байна.  

7.17.4. Гар угаах угаалтуур, крант болон тавцанг ашигласны дараа байнга цэвэрлэнэ.  
7.17.5. Бие засах суултуурыг тусгаарласан хаалт, тавиур зэрэг нь цэвэрхэн, эвдэрч 

гэмтээгүй, бохирдоогүй байна.  
7.17.6. Бие засах суултуурын  дотор талын гарын цаас, ариун цэврийн цаасны 

хайрцаг, суултуурын цаасны хайрцгийг тогтмол шалгаж,  хэвийн ажиллагааг 
хангана.   

7.17.7. Бие засах суултуурын  бариулыг хөдөлгөөнгүй тогтоосон байх бөгөөд тогтмол 
ариутгана.  

7.17.8. Бие засах суултуурын  дотор талын толь цэвэрхэн, бохирдоогүй байна.  
7.17.9. Бие засах суултуурын дотор талын хувцасны өлгүүр цэвэр цэмцгэр, бат бэх 

суурьлагдсан  байна.  
7.17.10. Бие засах газрын  дотор талын тэмдэг цэвэр цэмцгэр, тод гаргацтай байна.  
7.17.11. Үйлчилгээ зохион байгуулалтын болон багаж хэрэгслийн өрөө нь цэвэр 

цэмцгэр, доторх эд зүйлийн байрлал зохион байгуулалтыг  зөв зохион 
байгуулсан байна.  

7.18. Яаралтай үед авах арга хэмжээ  

Ариун цэврийн газраар үйлчлүүлэх хүний тоо огцом нэмэгдэж ачаалал ихэссэн үед 
яаралтай арга хэмжээ авч, дэс дарааллын дагуу үйлчилнэ.   

7.19. Орчин  
7.19.1. Бие засах өрөөний агаарыг нэг цагт 5-аас доошгүй удаа сэлгэх ба цонх хаалгаар 

агаар сайн нэвтрүүлнэ. Ариун цэврийн өрөөний үнэрийн зэрэг 2-оос дээшгүй 
байна.  

7.19.2. Бие засах өрөөний гэрэлтүүлэг, нарны гэрлийн тусгал сайн байх ба  шөнийн 
цагаар гэрэлтүүлэг ашиглах хугацаа болон ариун цэврийн газрын ажиллах 
хугацаатай ижил байх буюу байнга гэрэлтэй байна.  

7.19.3. Дотор тасалгааны орчин цэвэр цэмцгэр, зохион байгуулалт сайтай байна.   
 

8. Эко бие засах газар 

Эко бие засах газрын төрөл 

- Вакум эко бие засах газар 
- Савалгаатай бие засах газар  



- Блокон бие засах газар  
- Задгай бие засах газар  

 
8.1. Эко бие засах газрын 7 онцлог 

Вакум эко бие засах газар   

- Эрчим хүчний хангалттай байдал 
- Бохирыг шатчилан зайлуулах 
- эвгүй үнэргүй, ариутгасан 
- Эрчим хүчний хэмнэлттэй 
- Тогтвортой ажиллагаатай 
- Авсаархан тоног төхөөрөмжтэй 
- Гадаад үзэмж сайтай 

8.1.1. Эрчим хүчний хангалт: 
0.045～0.075Mpa загварын даралт бүхий уян зөөлөн хоолой нь усыг хэмнэдэг. 

8.1.2. Бохирыг шатчилан зайлуулах: 
Цахилгааны хүчээр ус зайлуулах давхаргаар бохирыг зайлдагаараа эко ариун 
цэврийн байгууламж нь газрын тогтоцоос үл шалтгаалан бодит байдалтайгаа 
хялбар зохицдог.  

8.1.3. Эрчим хүчний хэмнэлт: 
Усны нөөцөө сайтар хамгаалахын тулд түгээмэл 6L стандартын суултуурыг 
хэрэглэх болсон. Харин эко ариун цэврийн байгууламжийг хэрэглэх болсоноос 
хойш нэг удаа 0.6л ус хэрэглэх болсон. Энэ эко ариун цэврийн байгууламж нь 
жилд 4489.5м³ ус хэмнэж байгаа юм. Нэг хотод 50 эко ариун цэврийн байгууламж 
гэж үзвэл усны хэмнэлт нь 4489×50=224475м³ байна. Энэхүү хэмнэлт нь гурван 
ам бүлтэй 600 өрхийн хэрэглэх усны хэрэглээтэй тэнцэнэ. Ингэснээр эрчим хүчээ 
хэмнэж байгаль орчинд ээлтэй нөлөөг үзүүлнэ.  

8.1.4. Эвгүй үнэргүй, ариутгасан: 
Ариун цэврийн байгууламжийн угсралт нь нягт, авсаархан, эвгүй үнэрийг гүйцэд 
гадагшлуулдаг. Гэрийн бие засах газраас олон талаар давуу талтай.  

8.1.5. Тогтвортой байдал: 
1) Давхар хаалттай, гадагш үнэр алдахгүй вакумм системтэй, сэнс байнга 

ажиллуулах шаардлагагүй, эрчим хүчээ хэмнэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. 
2) Зориулалтын суултууртай, бохир гадагшлуулах зам нь 3.8 мм, 

гадагшлуулах хоолой нь 5 мм, даралт ихтэй, хурдтай учир бөглөрдөггүй. 
3) Машинаар бохирыг шингэлсэний дараа хоолойгоор дамжуулан бохирын 

цөөрөмд нийлүүлнэ. Ингэснээр бохир зайлуулах хоолой нь бөглөрөхгүй.  
4) Вакумм хаалттай, вакумм бохирын хоолойтой, автоматаар нээгдэж 

хаагддаг, хялбар учир бөглөрөх магадлал багатай.  
8.1.6. Авсаархан тоног төхөөрөмжтэй: 

Задлах шаардлагагүй, шууд моторыг нь сольдог.  
8.1.7. Гадаад үзэмж сайтай: 

Суултуурыг олон улсын нэр хүндтэй брэнд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг бөгөөд 
цэвэрхэн, загвар сайтай, зэвэрдэггүй төмрөөр хийгдсэн, материал, өнгө үзэмж 
сайтай. 
 

8.2. Эко бие засах газрын шийдвэрлэх боломжтой асуудал. 
8.2.1. Ус багатай болон усгүй газарт: 



1м3 эзэлхүүнтэй ус хадгалах савтай, 5000 хүн хэрэглэж болно. Нэг удаа цэнэглэсэн 
усаар тасралтгүй 3 – 7  хоног ашиглах боломжтой. 
 

8.2.2. Цахилгаангүй газар: 
Хэдэн зуун метрт утас татаж, суурилуулж болно. Хэт алслагдмал газар нарны 
цахилгаан эрчим хүчийг ашиглаж болно. 
 
8.2.3. Бохирын шугамгүй тохиолдолд: 

Суултуурын доод талд бохирын савыг угсарч болно. Эзэлхүүн нь 3м3 орчим. Уг 
бие засах газар ус бага хэрэглэнэ. Бохирын хэмжээ бага, нэг сав 3000 – 4000 хүний 
бохирын багтаамжтай, 3–5 өдөр ашиглаж болно. Өдөртөө хэрэглээд оройдоо бохир 
усаа зайлуулна. Бие засах газрыг ашиглахад ямар ч сөрөг нөлөөгүй. 
 
8.2.4. Сэрүүн орчинд: 
Өрөө дотроо халаалтын системтэй, хана дулаалгатай (хөлдөөгч хийдэг материал 
ашигласан). Иймд ус зайлуулах шугам нь халаалттай, хөлдөхгүй хэвийн ажиллана.  
 
8.3. Эко бие засах газрын техникийн үзүүлэлт  

Стандарт тохиргоо: Гэрэлтүүлгийн систем нь хамгийн сүүлийн үеийн LED системээр 
тоноглогдсон. Улаан өнгийн мэдрэгч дээр дарахад ус автоматаар татагдана. Бие засах 
газар бүр гар угаалтуур, алчуурны өлгүүр, цаасны хайрцаг, толь, агааржуулагч болон 
хэрэглэх заавартай байна. 

Нэмэлт тохиргоо: Агааржуулагчийн систем, дохиоллын систем, электрон тооллын 
систем, гар хатаагч, ус цэвэрлэгч, нарны энергийн цахилгаан үүсгүүр, бохир 
зайлуулагч, утас цэнэглэгч, wifi систем, алсын хяналтын систем (энэ төхөөрөмж нь 
бусад бүх системийнхээ хэвийн байдлыг хянадаг.) 

Вакумм системийн дотор: Вакум төхөөрөмжийн суурь, удирдах систем, зэвэрдэггүй 
суултуур, шингэлэгч машин, улаан өнгийн гэрлэн мэдрэгч. 

1) Систем нь тогтвортой, түгээмэл хэрэглэгддэг, ажиллах хугацаа урттай, саадгүй 
ажиллагаатай, оюуны өмчтэй (Тусгай нэр: Нэг төрлийн вакум ус зайлуулах систем, 
Тусгай дугаар: ZL201520380539.4). 

2) Нэг удаад 0.6л усны хэрэглээтэй. 
3) Систем нь өөрийнхөө бохирдлыг автоматаар цэвэрлэнэ. Ариун цэврийн өрөөний 

ариун цэвэр, тав тухтай байдлыг хангасан. Оюуны өмчтэй (Тусгай нэр: Нэг төрлийн 
бохирыг зайлуулах төхөөрөмж, Тусгай дугаар: ZL201620400223.1) 

4) Вакумм төхөөрөмж нь 304 дугаартай зэвэрдэггүй ган материалаар хийгдсэн. Мөн 
дуу чимээ тусгаарлана. 

5) Вакумм төхөөрөмжийн системийг төхөөрөмжийн суурь нь удирдана. 
Төхөөрөмжүүд нь брэнд бүтээгдэхүүн байдаг.  

6) Суултуур: Дээд зэрэглэлийн хэрэглэхэд хялбар. Эко суултуурын дотрыг  вааран 
болон зэвэрдэггүй гангаар хийдэг. Суултуурын хэмжээ нь 600мм х 550мм  (урт х өргөн), 
бохир зайлуулах хоолой нь ≤40мм, вааран болон зэвэрдэггүй ган суултуур нь өөртөө U 
хэлбэрийн ус зайлуулах давхаргаар холбогдож байдаг нь дотроо бохир болон үнэр 
гаргахгүй давуу талтай.  



7) Вакумм тусгаарлах хаалт нь оюуны өмчтэй (Тусгай нэр: Нэг төрлийн авсаархан 
бүтэцтэй вакум тусгаарлах хаалт. Тусгай дугаар: ZL201420862805.2).  Гадна тал нь 
PPR материалаар хийгддэг, дотор тал нь наалдамхай резинен материалаар хийгддэг. 
Дотор талын бүтцийн хувьд  авсаархан, өнгөр тогтохгүй, эвдрэл багатай. Ажиллагааны 
хувьд дунд удирдлагын системдээ захирагдана. Эрчим хүчний зарцуулалт бага 
тогтвортой.  

8) Суултуур бүр давхар хаалтаар тоноглогдсон, тогтвортой ажиллагаатай. 
9) Вакум материал: Үйлдвэрлэлтийн хатуулаг нь PVC-U-тэй хоолой ашиглана. 

Даралт PN16 байна. Бүтээгдэхүүний стандартын тэмдэгт GB/T4219.1-2008，QB/T3802-
1999. 

6.5  Бүтээгдэхүүний гарын авлага  

 Ашиглахаасаа өмнө гарын авлагатай танилцах. 
 Тус компани нь гарын авлагын тайлбарын эрхийг хадгална. 
 Тус гарын авлагыг сайтар хадгалах. 
 Тухайн  бүтээгдэхүүн нь зөвхөн бие засах газарт зориулагдсан болно. 
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ДОЛОО. БАТАЛГААТ  ЗААВАР 

Вакум эко ариун цэврийн байгууламжийн бохирын системийг хэрэглэхээс өмнө 
заавартай нарийн танилцаж, зөв угсарч зөв ажиллуулна. Мөн гарын авлагыг сайтар 
хадгална уу. Зохих хугацаанд ашигласны дараа арчилгаа болон засварыг цаг тухайд нь 
хийх шаардлагатай. 

1. Худалдан авагчийн мэдээлэл 
1) Уг систем нь зөвхөн ариун цэврийн нөхцөлд тохирно.  
2) Бүтээгдэхүүн үйлдвэрээс гарахдаа сайтар баглаж савласан байна.  

 Бүтээгдэхүүн эвдэрсэн болон хэлбэр алдагдсан эсэх 
 Бүтээгдэхүүн худалдан авсан үеийн бичиг баримтыг нарийн тулгаж 

бүрэн эсэхийг шалгана 
 Захиалсан бүтээгдэхүүний марк тэмдэгт нь зөрж буй эсэх 
 Дагалдах хэрэгслүүд бүрэн эсэх 

2. Вакум системийн шошгын тайлбар 



 
Бүтээгдэхүүний нэр: ZIZ400D2L 

Ажлын ачаалал: -0.04MPa — -0.075MPa 

Тоног төхөөрөмжийн хүчин чадал: 1.5KW 

Хүчдэл: 220V 

 

Марк:   ZJZ   400     D    2L 

 Хүчдэлийн түвшин 

 D араа, S араа 

 Савны диаметр 

 Бүтээгдэхүүний нэр 

 

Анхаарах зүйл: Хүчдэлийн түвшин: 2L нь 220V –г заасан байх, 4L нь 380V –г заасан 
байх.  

3. Бүтээгдэхүүний онцлог 
1) Ус хэмнэх 

Улсын стандартын уламжлалт ус хэмнэх төхөөрөмж нь ≤6L –ээс бага байдаг. Вакуум 
бие засах газрыг хэрэглэвэл нэг удаа ≤0,6L –с бага болно. 

2) Ашиглахад тохиромжтой 

Уламжлалт ариун цэврийн байгууламжийн бохир нь хүний оролцоотойгоор 
цэвэрлэгддэг байсан бол эко ариун цэврийн байгууламж нь автомат системтэй,  
зөөвөрлөх, угсархад хялбар зэрэг олон давуу талтай.  

3) Үнэр болон бактерийн асуудлыг бүрэн шийднэ.  

Уламжлалт ариун цэврийн байгууламж нь усаар зайлж цэвэрлэнэ, үнэртүүлэгч 
хэрэглэж үнэрийг дарсан ч агаар нь бохир байдаг. Энэ бохир агаар нь амьсгалын 
замаар дамжин хүний эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлдөг. Харин эко ариун цэврийн 
байгууламж нь жижиг орчинд үнэр болон ариутгалын асуудлыг шийдвэрлсэн. Ариун 
цэврийн хоолойд вакумм систем суурилуулсан. Үнэрийг дарж, бактер, хулгана, жоом, 
чийгийн хорхой зэрэг шавьж, мэрэгчдээс хамгаалсан бүтэцтэйгээрээ давуу талтай. 

4) Бөглөрөхгүй, тогтмол ажиллагаатай 

Уламжлалт ариун цэврийн байгууламжийг бодвол вакумм бие засах газар нь -0,45Мра-
0,075Мра цахилгаан зарцуулдаг, бохир зайлуулах шугамд бөглөрөл үүсдэггүй.  
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Бүх системийг бүрэн угсарсаны дараа цахилгаанд холбоно. Даралтын зүүний 
заалт бохирын савны доторх даралтын 0.04МРа–г заасан тохиолдолд автомат 
товчлуур өөрөө асна. Даралтын зүүний заалт бохирын савны доторх даралтын ＞
0.065МРа–г заасан тохиолдолд автоматаар зогсоно. Мэдрэгчтэй улаан өнгийн  
товчлуурыг дарсаны дараа автомат систем бүхий усны хаалтууд нээгдэнэ. Нээгдсэнээр 
бохир вакум саванд орно. Бохирыг зайлуулсаны дараа хаалтууд автоматаар хаагдана. 
Бохир бохирын саванд орсны дараа автомат зайлуулагч ажиллаж бохир зайлуулах 
системээр гадагшилна. Бохир зайлуулсаны дараа систем автоматаар хаагдана.  

 

ГУРАВ. БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙН  ЗАГВАР БОЛОН ТОО ХЭМЖЭЭ 

 

Марк  Хэмжээ Өндөр хүчдэл Шахалтын тоо Хүчдэл 

ZIZ400D2L 1350×950×1195 3kw 2 220v 

ZIZ450D2L 1350×1000×1250 3kw 2 220v 

ZIZ500D2L 1350×1000×1145 3kw 2 220v 

ZIZ550D2L 1350×1050×1200 4.55kw 2 220v 

ZIZ600S2L 1500×1100×1250 6.9kw 3 220v 

ZIZ650S2L 1650×1200×1300 6.9kw 3 220v 

ZIZ700D2L 1800×1300×1400 6.9kw 4 220v 

ZIZ800D2L 1800×1400×1500 9.5kw 4 220v 

ZIZ900D2L 1900×1500×1600 9.5kw 4 220v 

ZIZ1000D2L 2000×1600×1800 9.5kw 4 220v 

 

ДӨРӨВ. УГСРАЛТЫН ЯВЦАД АНХААРАХ ЗҮЙЛС 

 

1) Угсралтын өмнө 
 
1) Цахилгаан үүсгүүрийг вакумм автомат ариун цэврийн байгууламжтай 

холбоход зайлшгүй стандарт зааврын дагуу 220v±25v эрчим хүчний эх 
үүсвэртэй холбоно. 

2) Ариун цэврийн байгууламжийг угсрахад орчны орон зайн хэмжээг 
тодорхойлно. 

3) Бүтээгдэхүүний эвдрэл болон хэлбэрээ алдсан байдлыг шалгах 
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3) Сар тутамд даралтын тоолуурыг тогтмол эсэхийг шалгана.  (тогтмол үзүүлэлт 
нь 0.04МРа – 0.065МРа) 
 

3. Эвдрэлээс урьдчилан сэргийлэх арга: 
 
Эвдрэл 1: Зөвхөн ус сорохгүй тохиолдолд 

Эвдрэлийн шинжилгээ 1: Автомат төхөөрөмж хэвийн ажиллахгүй тохиолдолд 

Шийдвэрлэх арга: 
 
1) Нэн түрүүнд цахилгаан гүйдлийн хэвийн эсэхийг шалгана. 
2) Хяналтын төхөөрөмжийн ажиллагаа хэвийн эсэхийг шалгана. (Дэлгэцэн дээр 

харах) 
3) Цахилгааны гүйдэл, даралт хэвийн ажиллаж буй эсэхийг шалгана (хэвийн 

үзүүлэлт нь 220v±25v) 
4) Ус хадгалалтын хэсэгт усны хэмжээ хэвийн байгаа эсэхийг шалгана. 
5) Холболтын системүүд хэвийн тохиолдолд цахилгааныг унтрааж дахин 

асаана. (цахилгаан гүйдлийн систем төхөөрөмжийг автоматаар унтрахаас 
хамгаална.) 

Эвдрэлийн шинжилгээ 2: Автомат төхөөрөмжийн хэвийн үйл ажиллагаа 

Шийдвэрлэх арга: 

2 удаа усаар шүршиж хаалтын хоолойны холболт зөв эсэхийг шалгах. 

Эдгээр холболтууд зөв бол борлуулалтын алба болон үйлдвэрлэгч компанитай холбоо 
барина. 

 Эвдрэл 2: Зөвхөн сороод шүршихгүй тохиолдолд 

Шийдвэрлэх арга: 

Устай эсэхийг шалгах. 

Эдгээр холболтууд зөв бол борлуулалтын алба болон үйлдвэрлэгч компанитай холбоо 
барина. 


