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Боомтын нэр  Импортын тоо 
Химийн 

бодисын 

 нэр, төрөл 

Тоо хэмжээ 

тн 

Замын-Үүд  737 254 238882 

Сүхбаатар 485 37 83047 

Алтанбулаг 80 58 34414 

Буянт-Ухаа 179 123 3306 

Бичигт 10 8 577 

Гашуунсухайт 19 1 5940 

Баянхошуу  14 11 612 

Нийт 2014   366778 

Нийт 2015 352710 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИСЫН 

ИМПОРТЫН МЭДЭЭ    (МХЕГ) 
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8-р сарын байдлаар 



Сүүлийн жилүүдэд Монгол Улсын хэмжээнд химийн хорт болон аюултай 
бодисын хэрэглээ жилээс жилд өсөн нэмэгдэж байгаагийн хэрээр 
химийн осол, зөрчлийн тоо улам бүр нэмэгдсээр байна.  

Тухайлбал:  

Манай оронд 2004-2007 онд химийн осол, зөрчил 20 удаа, 

                       2008-2010 онд химийн осол, зөрчил 38 удаа байсан бол   
 

Огноо 2012 2013 2014 2015 

Химийн хорт болон 
аюултай бодисын осол 

зөрчлийн дуудлагын тоо 
/ОБЕГ/ 

 

12 28 13 16 



 Хуулийн 8.1-д “Иргэн аж ахуйн нэгж, байгууллага химийн хорт 

болон аюултай бодис экспортлох, импортлох, хилээр дамжуулан 

тээвэрлэх, хадгалах, худалдах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах 

явцад хүний эрүүл мэнд, байгаль орчин, мал амьтанд үзүүлэх 

сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, гарсан хор уршгийг 

арилгах арга хэмжээг өөрийн зардлаар авч хэрэгжүүлнэ”, 

 Хуулийн 13.4-д “Химийн хорт болон аюултай бодистой харьцах 

ажилд мэргэжлийн зохих мэдлэг, дадлага туршлагатай 18-аас 

дээш настай хүнийг ажиллуулна”,  

 Хуулийн 13.6-д “ААН, байгууллага нь химийн хорт болон 

аюултай бодистой харьцаж ажиллагчдад аюулгүй ажиллагаа, 

болзошгүй осол, эрсдлээс сэргийлэх болон анхны тусламж 

үзүүлэх сургалтын өөрийн зардлаар зохион байгуулна”,  

 

 



 Хуулийн 12.1-т “Ажил олгогч нь химийн хорт болон аюултай 

бодис, тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл, цацраг, 

биологийн идэвхт бодис, түүний нөлөөллөөс ажилтны амь нас, 

эрүүл мэндийг хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ 

авна”,  

 Хуулийн 12.3-т “Химийн хорт болон аюултай бодис, тэсэрч 

дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл, цацраг, биологийн идэвхт 

бодистой харьцан ажиллагч нь тухайн бодисын бодисын эрүүл 

мэндэд үзүүлэх нөлөөлөл, түүнээс урьдчилан сэргийлэх талаар 

зохих мэдлэг, дадлагатай байна”,  

 Хуулийн 15.1-т “Ажил олгогч нь ажилтныг түүний ажлын нөхцөл, 

ажил үүргийн онцлогт тохирсон ажлын тусгай хувцас, хамгаалах 

хэрэгслээр үнэ төлбөргүй хангах үүрэгтэй”, 

 

 



Химийн бодис алдагдсан тохиолдолд, хамгийн ойрхон байгаа ажилтан нэн 
даруй алдагдлын үр дагаврыг бууруулах арга хэмжээ авна. Авах арга 
хэмжээ нь бодисын алдагдлын хэмжээ, эрсдэл учирсан байдал,  болон 
эрсдэлийн зэргээс хамаараад харилцан адилгүй байна.  

 

1. Анхааралтай байж бусдадаа анхааруулна. 

Болгоомжтой ажиллах ба бусад хүмүүст алдагдлын аюултай орчинд байгааг 
нь анхааруулна.  

 

2. Гэмтсэн болон нэрвэгдсэн хүмүүст туслах 

Хэрвээ хүн гэмтсэн бол анхны тусламж үзүүлнэ. Хэрэв алдагдсан химийн 
бодист хүн нэрвэгдсэн, хүрсэн бол тэднийг хамгийн ойрхон нүд угаах 
хэсэг, түргэн тусламжийн шүрүүрт очиж бодисийг цэвэрлэнэ. Ингэхдээ 
мөн өөрийгөө ч эрсдэлд оруулахаас болгоомжил.  

 



3. Нөхцөл байдлыг үнэлэх.  Энэ үнэхээр ноцтой байдал уу? 

Доорхи 3 обьектод эрсдэл үүссэн үед онц аюултай байдал үүссэн гэж үзнэ: 

        Үүнд:   Хүн, Эд хөрөнгө, Хүрээлэн буй орчин 

  

Хэрвээ онц байдал үүсвэл голомтыг нэн даруй орхиж, ОБЕГ болон түргэн 
тусламж дуудна. Эдгээр байгуулагт үүссэн нөхцөл байдлын талаархи 
мэдээллийг өгөхдөө:  

            Мэдээлэл өгч буй хүний нэр ус албан тушаал 

Байгалийн үзэгдэл эсэхийг тайлбарлана (гал, дэлбэрэлт, химийн бодисын 
асгаралт, алдагдалт болон хийн тархалт). 

Байрлал, өрөөний тоот 

Шархтагсадын байдал 

Осол хэзээ яаж болсон зэргийг дурдана.  

  



  

4. Бага асгарсан үед 

Хэрвээ ноцтой байдал үүсээгүй үед шаардлагатай гэж үзвэл нэмэлт  хүний 
тусламж дуудна.Доорхи зүйлсийг анхаарна.  

             Сургалтанд хамрагдсан хэдэн хүн хэрэгтэй вэ? 

Хөдөлмөр хамгааллын хувцас шаардагдах уу? 

Алдагдлыг бууруулах материал хэрэгтэй юу? 

Алдагдлын байдал (тоо хэмжээ, хор аюул). 

Химийн бодисын бага алдагдал болон хор/хувирал багатай химийн бодисын 
алдагдлыг ажилтан өөрөө арга хэмжээ авч болно. 

 



№ Химийн бодисын төрөл тодорхойлолт 

Асгаралтын 

аюултай 

хэмжээ 

Авах арга хэмжээ 

1 

Шатамхайн шингэн  

асгарах 

Acetone, Ethanol, methanol, 

hexane, diethyl ether,  

toluene 

37.8°С-с дээш хэмд ноцож, богино 

хугацаанд хурдан ууршдаг 
500 мл 

Шингэн бодис асгарсан үед 

ашиглах иж бүрдэл 

2 
Шатамхай бус органик 

шингэн асгарах 

Шатамхай бус, дэгдэмхий шингэний 

алдагдлаас үүсэх гол аюул нь 

уураар амьсгалын замын эрхтэнд 

нөлөөлөхөөс гадна арьсанд шингэх 

юм.  

1 л 
Шингэн бодис асгарсан үед 

ашиглах иж бүрдэл 

3 

Хүчил асгарах 

hydrochloric acid , hydrogen 

chloride, sulfuric acid 

Эдгээр бодисоос үүсэх гол аюул 

идэмхий юм. Шингэрүүлсэн 

уусмалууд нь арьсыг түлдэг бол   

концентрацитай уусмал нь шатаах 

болон мөн устай урвалд орж 

тэсэрдэг. 

Фторт ус төрөгчийн хүчил нь 

арьсанд гүн нэвтэрч эд эсийг түлдэг. 

1 л 

-Шингэн бодис асгарсан 

үед ашиглах иж бүрдэл  

 

-Хатуу бодис асгарсан үед 

ашиглах иж бүрдэл 



Химийн бодис асгарсан үед авах 
арга хэмжээ 

4 

Шүлт асгарах  

lithium (Li), sodium (Na), 

potassium (K),  

Хүчил шиг, үүсэх гол аюул 

идэмхий нөлөллөл юм. 

Шингэрүүлсэн уусмалууд нь 

арьсыг гэмтээдэг бол   баяжуулсан 

уусмал нь түлдэг. Баяжуулсан 

алкали нэгдлүүд нь арьсанд гүн 

нэвтэрч эд эсийг түлдэг. 

1 л 

-Шингэн бодис асгарсан үед 

ашиглах иж бүрдэл  

 

-Хатуу бодис асгарсан үед 

ашиглах иж бүрдэл 

5 

Исэлдүүлэгч асгарах  

aluminum nitrate. 

ammonium persulfate. 

barium peroxide. hydrogen 

peroxide solutions 

Исэлдүүлэгч бодис нь органик 

уусгагч болон шатамхай 

материалд гал авалцана. Мөн 

арьс, амьсгалын замын 

цочроогчид юм. 

1 л 

-Шингэн бодис асгарсан үед 

ашиглах иж бүрдэл  

 

-Хатуу бодис асгарсан үед 

ашиглах иж бүрдэл 

6 
Мөнгөн ус асгарах  

Mercury Hg 

Мөнгөн ус болон мөнгөн усны 

нэгдэл нь амьсгалын зам гэмтээх 

болон зарим тохиолдолд арьсан 

нэвчих аюултай. Гэвч мөнгөн ус нь 

удаан ууршдаг,  Агаар солилцоо 

хангалтгүй үед уурын концентраци 

нь нэмэгдэж архаг болон хүнд 

өвчин үүсгэгч болж хувирна.  

30 мл 
Мөнгөн устай асгарсан үед 

ашиглах тусгай иж бүрдэл 



Химийн бодис асгарсан үед авах 
арга хэмжээ 

7 

Онцгой хортой бодис 

асгарах 

Сyanide and sulfide salts, 

toxic hydrogen cyanide and 

hydrogen sulfide 

Өндөр хортой химийн бодис нь төв 

мэдрэлийн системийг гэмтээх 

хортой ба нэгдлүүд нь карцероген, 

нөхөн үржлийн устгагч хортой 

бодис, мутаци үүсгэгч хүчин зүйл  

зэрэг архаг өвчин үүсгэгчийг 

агуулдаг 

100 мл 

-Шингэн бодис асгарсан 

үед ашиглах иж бүрдэл  

 

-Хатуу бодис асгарсан үед 

ашиглах иж бүрдэл 

8 

Агаар усанд идэвхитэй 

химийн бодис асгарах 

Аlkali metals, metal hydrides 

Эдгээр материалууд нь онцгой хор 

аюултай , ус / агаарт хурдан 

үйлчлэлд ордог, хор ялгаруулдаг 

бүтээгдэхүүнүүд ба ихэнхи 

тохиолдолд ус агаарт өөрөө 

авалцан, ноцдог материалууд 

байдаг 

100 мл 
 -Тусгай иж бүрдэл 

шаардана  

9 

Бага хортой бодис 

асгарах  

chloride, calcium chloride, 

and liquids,ethylene glycol, 

oils 

Ерөнхийдөө ямар ч хэмжээгээр 

асгарсан үед шаардлагатай иж 

бүрдэл, хэрэгсэлтэй, сургалтанд 

хамрагдсан ажилтан цэвэрлэж  

болно. 

Хэмжээ  

харгалзахгүй 

-Шингэн бодис асгарсан 

үед ашиглах иж бүрдэл  

 

-Хатуу бодис асгарсан үед 

ашиглах иж бүрдэл 



  

1. Химийн бодис асгарах, 

алдагдах үед ашиглах иж 

бүрдэл :  

         5 л,  30 л, 100 л, 200 л  

2. Тос асгарах, алдагдах үед 

ашиглах үед ашиглах иж 

бүрдэл :  

         30 л, 100 л, 200 л  

3. Хийн бодис алдагдах үед 

ашиглах үед ашиглах иж 

бүрдэл :  

 

 4. Мөнгөн ус алдагдах, 

асгарах үед ашиглах иж 

бүрдэл, 

 

5. Хэрэглэгчийн шаардлагаар 

тусгай зориулалтын иж 

бүрдэл  

 



  

-Химийн бодис асгарсан, 

-Химийн бодисын асгарсан, алдагдсан нөхцөл байдалд үнэлгээ 
өгөх, 

-Бодисийн хор аюулгүйн лавлах мэдээлэл (ХАЛМ)-ийг унших, 

-Хор аюулыг нь танин мэдэж холбогдох анхааруулгыг өгөх,  

-Хөдөлмөр хамгааллын хувцасаа өмсөх, 

 Химийн хамгаалалттай комбинзон өмсөх, 

 Нүүрний хамгаалалт, маск өмсөх, 

 Нүдний шил зүүх,  

 Гутлын бүрхэвч хийх, 

 Зориулалтын бээлий өмсөх, 

-Хэрвээ бодис асгарсан орчинд шингээгч бэлэн байвал асгарсан 
бодисыг тойруулан хаалт хийж цааш тархалтыг нэн даруй 
зогсоох, 

 -Шингээгч мэтериалуудаар тойруулан хаалт хийх, 

-Асгарсан хэсгийг шингээгч материалаар болгоомжтой бүрхэх, 

-Гадна талаас дотогш чиглүүлэн арчих, 

-Очинд тэсвэртэй хэрэгслээр шүүрдэн хогыг тэмдэг тэмдэглэгээ 
бүхий давхарласан зузаан уутанд хийх, 

 -Хогыг хаясны дараа тухайн орчин бодисын саармагжуулалт 
болон ариутгалыг хийх, 

-Хөдөлмөр хамгаалалын хувцасаа тайлж цэвэрлэх эсвэл хаях.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



Ажлын орчин нь химийн бодисын алдагдал, асгаралт үүсэх 

эрсдэлийг хамгийн бага байлгахад чиглэсэн  арга хэмжээг 

шалгаж тодорхойлсон байх хэрэгтэй. 

 

Химийн бодисын алдагдал нь хадгалалт, тээвэрлэлт, 

шилжүүлэлт, ашиглалт болон устгалын үйл ажиллагааны 

явцад тохиолддог. 

 



Хадгалж буй шүүгээ нь бат бөх болон хэт олон бодис дүүртэл хадгалсан зэргийг 

шалгана. Бат бөх чанарыг нэмэгдүүлэх зориулалтаар химийн бодисын шүүгээ нь 

хана болон шаланд сайтар бэхлэгдсэн эсэхийг шалгана. 

 

Химийн бодис нь лабораторид ажиллаж буй хүн бүр хүрэхэд хялбар өрөгдсөн байх 

ѐстой. Харааны төвшинөөс дээгүүр байрлуулж болохгүй. Том лонх болон савтай 

бодис нь аль болох шалны төвшинтой ойр хадгалагдсан байх ѐстой. 

 

Бодистой савыг хэрэв стандартыг хангасан сав, эсвэл тээвэрлэлтийн 

савлагаатайгаа байгаа үеээс бусад тохиолдолд шууд шалан дээр байлшаж 

болохгүй, гэмтэх асгарах бусдын хөлд үрэгдэх эрсдэлтэй. 

 



 • Химийн бодисын савыг шатамхай шингэний болон хүчил 
хадгалж байгаа саван дээр хадгалж болохгүй. 
 

 • Лабораторид хадгалж буй химийн бодисийн нэр төрөл 
болон тоо хэмжээг бууруулах. Нийтлэг хэрэглэгддэг 
химийн бодисуудад (жнь: хүчил, уусмалууд) хамгийн зөв 
дүрэм нь лабораториудад нэг лонхийг  хадгалах эсвэл нэг 
долоо хоногын хангалтаар хадгалах, юутай ч гэсэн багаар 
хадгалах, 
 

 • Хадгалатын орчимд гэрэлтүүлэг болон агааржуулалтын 
систем нь хангалттай байгаа эсэхийг шалгах, 
 

 • Химийн бодис асгарч байгаа болон савлагаа нь элэгдэж 
муудаж байгаа эсэхийг тогтмол шалгаж байх, 
 
 
 



Савнуудын гадна талыг байнга цэвэрлэж асгаруулахгүй байлгах. 
 
Хаалт, таглааг аюулгүй, гажилтгүй эсэхийг шалгах, 
 
Зөвхөн резватай тагтай химийн бодисийн савыг ашиглах. Тугалган 

цаасан бөглөө,  үйсэн болон бусад бөглөөг хэрэглэхгүй байх. 
 
Металл савнуудын зэврэлтийг, хотойж товойсныг, болон даралт 

хэвийн байгааг шалгаж байх. 
 
Хоорондоо урвалж ордог химийн бодисуудыг хамт хадгалж 

болохгүй.  (Жишээ нь: хүчлийг сууртай хадгалахгүй. Химийн 
бодис нь үсгийн дарааллаар биш хор аюулын ангиллаараа 
хадгалагдах ѐстой. 

 
• Уусгагч худалдан авахдаа найдвартай, аюулгүй гадаргатай 

хуванцар савтайг худалдаж авж байх 



Том, хүнд эсвэл олон тооны савлагаатай химийн бодис тээвэрлэх үед 

ачиж буулгахдаа ачиж буулгахад авсаархан тэрэг болон асгарсан үед 

ашиглах цэвэрлэгээний иж бүрдлийг бэлэн байлгана. Их хэмжээтэй 

химийн бодисыг зөөхөд хоѐр болон түүнээс дээш хүн оролцох 

хэрэгтэй. 

 

Шилэн савнуудыг лонх зөөвөрлөгч болон бусад алдагдлаас хамгаалах 

нэмэлт савтай нь зөөнө. 

 

Нийтийн эзэмшлийн зам талбайгаар аюултай ачаа тээвэрлэхдээ 

холбогдох дүрэм журмыг чандлан сахина. 

 

 . 



Том савнаас шингэн бодис авахдаа асгахгүйн тулд  насос, 

шахуурга болн бусад механик хэрэгсэл ашиглана. (Амаараа 

сорж болохгүй) 

Шингэн бодис шилжүүлэн ачих явцад асгаралт алдагдлыг зогсоох 

алдагдлын үеийн иж бүрдэлийг хэрэглэнэ. 

Шатамхай шингэнийг торхноос юүлэх үед дэлбэрэлт болон оч 

алдаж үүсэх эрсдэлээс зайлсхийн бүх торхнууд гадаргуу дээр 
тэгш, хамтдаа байралсан байх ѐстой 



Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 25-р хороо,  

Олзвойн гудамж-22, Утас: 88008923 

Вэб: www.greenchemistry.mn 

E-мэйл: info@greenchemistry.mn 


