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ӨМНӨХ ҮГ

Орчин үеийн нийгэм, эäийн засгийн хөгжилä химийн боäисын 
үүрэг их боловч зөв харьцаж, зохистойгоор хэрэглээгүйгээс үүсэх аюóл, 
óчрах хохирол нь түүнээс äóтахгүй их билээ. 

Олон óлсын болон äотооäын түвшинä химийн боäисын 
зохистой менежментийг бий болгож, хамтран ажиллах нь тогтвортой 
хөгжлийг хангах, хүний эрүүл мэнä, байгаль орчныг химийн боäисын 
бохирäол, хор аюóлаас хамгаалахаä чóхал үүрэгтэй гэäгийг äэлхийн 
óлс орнóóä хүлээн зөвшөөрч, хэä хэäэн гэрээ, конвенц, тóнхаг бичгийг 
гарган, хэрэгжүүлэхээр хамтран ажиллаж байна. 

Монгол Улсын Үнäсэн хóóлиар иргэн хүн “Эрүүл, аюóлгүй 
орчинä амьäрах, орчны бохирäол, байгалийн тэнцэл алäагäахаас 
хамгаалóóлах эрхтэй” гэсэн заалт  сүүлийн үеä үйлäвэржилт, óóл óóрхайн 
салбарын хөгжил, хүн амын төвлөрөл, хотжилттой холбоотойгоор 
зөрчигäөх тохиолäлóóä  нэлээä гарах боллоо. 

Байгаль орчны багц хóóлийн өөрчлөлтийн хүрээнä “Химийн 
хорт боäисоос хамгаалах тóхай” хóóлийн шинэчилсэн найрóóлага 
болох “Химийн хортой ба аюóлтай боäисын тóхай хóóль”-ийг Монгол 
Улсын Их хóрал 2006 онä батласан ба óг хóóлийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр 
холбогäох яам, агентлагóóä тоäорхой ажлóóäыг хийж байна. 

Химийн боäистой холбоотой үйл ажиллагааг зохицóóлäаг 
жóрам, ангилал, жагсаалтóóäыг олон óлсаä тавигäаж бóй шаарäлагаä 
нийцүүлэн шинэчлэн боловсрóóлж, мөрäүүлж эхлээä байна. 

Химийн боäист тавигäах хяналтыг сайжрóóлах зорилгоор 
химийн боäис нэвтрүүлэх боомтын тоог цөөлж, зөвшөөрлийн системийг 
өөрчлөн, химийн боäистой холбоотой үйл ажиллагаа эрхэлäэг аж ахóйн 
нэгж болон тэäгээрийн ашиглаäаг боäисын бүртгэл мэäээлэл бий 
болсноор түүнä тавигäах шаарäлага өнäөрсөж, хяналт сайжирч байгаа 
боловч хóóль бóс хэрэглээ, имïортыг бүр мөсөн таслан зогсоож чаäахгүй 
байна. 

Мөн олон нийтэä ханäсан химийн боäисын талаархи мэäээлэл 
хангалтгүй, химийн боäистой харьцаж ажиллаäаг хүмүүсийн түүнтэй 
харьцах, өөрийгөө хамгаалах мэäлэг хангалтгүй байгаагаас хүний эрүүл 
мэнä хохирох, байгаль орчин бохирäох  тохиолäлóóä гарсаар байгаа 
юм. 

Иймээс химийн боäистой холбоотой үйл ажиллагаанä хяналт 
тавьäаг эрх бүхий байгóóллагын ажилтнóóä болон аж ахóйн нэгж, 
байгóóллага, олон нийтэä системтэй мэäээлэл өгөх, сóрталчлан таниóлах 
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зорилгоор www.mne.mn/chemical цахим хóóäсыг нээж, энэхүү гарын 
авлагыг хэвлэн гаргалаа. 

Та бүхнийг эäгээр хóóль эрхзүйн баримт бичгүүäийг амьäрал 
ïрактикт нийцүүлэн боловсронгóй болгохоä цаашиä биäэнтэй хамтран 
ажиллаж, санал боäлоо хóваалцана гэäэгт итгэж байна. 

Монгол эх орны маань агаар нь цэнгэг, óс нь ариóн, хөрс нь 
цэвэр, арä иргэä нь эрүүл сарóóл байх болтóгай.

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД БӨГӨӨД 
ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ  БОДИСЫН БОДЛОГО
ЗОХИЦУУЛАЛТЫН АСУУДАЛ ЭРХЭЛСЭН ҮНДЭСНИЙ 
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА

Л.ГАНСҮХ                                     

 



7Õèìèéí õîðò áîëîí àþóëòàé áîäèñ



8Õèìèéí õîðò áîëîí àþóëòàé áîäèñ



9Õèìèéí õîðò áîëîí àþóëòàé áîäèñ

I. МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛЬ

(хэсэгчлэн авав)
ХО¨РДУГААР БҮЛЭГ

ХҮНИЙ ЭРХ, ЭРХ ЧӨЛӨӨ
Арван зóргаäóгаар зүйл

Монгол óлсын  иргэн  äараахь үнäсэн эрх, эрх чөлөөг баталгаатай 
эäэлнэ: 
 2/ эрүүл, аюóлгүй орчинä амьäрах, орчны бохирäол, байгалийн 
тэнцэл алäагäахаас хамгаалóóлах эрхтэй;

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ҮЗЭЛ 
БАРИМТЛАЛ

(Монгол Улсын Их Хóрлын 1994 оны 56 äóгаар тогтоол) 
(хэсэгчлэн авав)

Х. ЭÊОЛОГИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ
 52. Экологийн аюóлгүй байäал гэж байгаль, цаг óóрын өөрчлөлт 
болон байгалийн нөөцийг зохистой ашиглах, хамгаалах боäлогын 
харьцаа алäагäсанаас хүний амьäрах орчин, эäийн засагт үүсэх сөрөг 
нөлөөллөөс сэргийлэх нөхцөл хангагäсан байäлыг хэлнэ.
 53. Экологийн аюóлгүй байäлыг хангахаä сөрөг нөлөөлж болох 
гаäааä хүчин зүйлүүä:
 1/äэлхийн óóр амьсгалын өөрчлөлтийн óлмаас цөлжилт 
эрчимжих, хóр тóнаäасны хэмжээ, хóваарилалт өөрчлөгäөх, ган, зóäтай 
жилийн тоо нэмэгäэх, озоны äавхарга нимгэрэх;
 2/хил äамжин агаар, óсаар орж ирэх цацраг иäэвхжил, химийн 
бохирäол, хүчиллэг бороо ихсэх, хүн амьтныг олноор хөнөөх өвчин 
тахал гарах, ой моä, бэлчээр, óргамлыг óстгах хортон мэрэгчиä, хорхой 
шавьж олшрох;
 3/мансóóрóóлах болон хүний оюóн óхаан, эрүүл мэнäэä 
хортойгоор нөлөөлөх боäисын түүхий эä бэлäэх түшиц газар болон 
хóвирах.
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 54. Экологийн аюóлгүй байäлыг хангахаä сөрөг нөлөөлж болох 
äотооä хүчин зүйлүүä:
 1/экологийн тэнцвэрт тогтолцоо алäагäах, хөрсний элэгäэл 
эвäрэл ихсэх, óргамал, амьтны óäмын сан хомсäох;
 2/óргамлын нөмрөг яäóóрч ойн нөөц хомсäон мөрөн, гол нóóр, 
газрын äоорхи óс татарч ширгэх, нóтаг бэлчээр ганäан хóóрайших;
 3/байгалийн нөөц баялгийг сорчлох, цөлмөх байäлаар 
ашиглах;                 
 4/хаягäал ихтэй техник, технологи хóримтлагäах хортой хог 
хаягäал гаргаäаг үйлäвэрлэл бөөгнөрөх, гаäааä орны хортой хог хаягäал 
бóлшлах газар болох.
 55. Экологийн аюóлгүй байäлыг хангах арга зам:
 1/байгаль орчноо хайрлан хамгаалäаг арäын óламжлал, ¸с 
заншлыг сэргээж бүх нийтэä түгээн төлөвшүүлэх ажлыг төрийн 
боäлогын хэмжээнä тавих;
 2/байгалийн нөхөн сэргээгäэх нөөцийн хүрээнä амьäралын 
хэрэгцээг бүрэн хангах, үл нөхөгäөх бóюó óäаан сэргэäэг нөөцийг 
зөвхөн óлс орны хөгжлийн ашиг сонирхлын үүäнээс нэмэлт хүчин зүйл 
болгож ашиглах зарчим баримтлах;
 3/эäийн засгаа экологийн баримжаатайгаар хөгжүүлж 
ЭÊОМАРÊ бүхий бүтээгäэхүүнээр äэлхийн зах зээлä тоäорхой байр 
сóóрь эзлэх боäлого баримтлах;
 4/газар нóтгийн зарим шаарäлагатай хэсгийг äархлан хамгаалж, 
бóсäыг нь экологийн тэнцвэрийг барих боäлого, хөшүүрэгтэйгээр аж 
ахóйн эргэлтэä аажмаар орóóлах;
 5/газрыг чөлөөтэй эзэмших хэлбэрээр эзэнгүйäүүлэх бóюó хүн 
бүрä хóвь оноох хэлбэрээр тасäан хóваахаас зайлсхийх, бэлчээрийг 
эргэж бóцалтгүй талхагäалä орóóлахаас сэргийлэх;
 6/эäийн засгийн äэä бүтэц, байгалийн нөөцийн иж бүрäлийг 
багтаасан байгаль орчны тэнцвэрийг хангахóйц цогцолбор бүрäүүлэх 
зорилгоор засаг захиргаа, нóтаг äэвсгэрийн нэгжийн өнөөгийн 
хóваарилалтыг цаашиä заäалж жижигрүүлэхгүйгээр экологи-эäийн 
засгийн бүс бий болгох чиглэл баримтлах;
 7/хот, сóóрин газрыг төлөвлөх, байгóóлахäаа хүн амыг хэт 
бөөгнөрүүлж тóхайн бүс нóтагт байгаль орчин тэнцвэр алäагäах голомт 
болохоос зайлсхийх;
 8/элс тогтоох, óс шингээн хаäгалах бóтлаг óргамлыг түлшинä 
хэрэглэхийг хязгаарлаж, моäон материалын хэрэгцээг хангахаä хөрш 
зэргэлäээ орнóóäын боломжийг ашиглах боäлого баримтлах.Ой моäыг 
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нөхөн сэргээх, гал түймрийн аюóлаас сэргийлэх, бóлаг, шанä, гол 
горхийн эхийг ойжóóлах, тариалангийн талбайä хамгаалалтын ойн 
зóрвас байгóóлах зэрэг цогцолбор арга хэмжээг үнäэсний стратегийн 
зорилт болгон хэрэгжүүлэх;
 9/äоройтсон орчныг óргамалжóóлах, óргамлын нөмрөгийн 
хэмжээг жилээс жилä нэмэгäүүлэх;
 10/үнäэсний “Улаан ном”-ыг байнга сэргээн баяжóóлж äэлхийä 
ховорäсон болон Монгол орны ховор ховорäсон үлäэц, óстах аюóлä 
орсон бóюó орж болзошгүй бичил биетний óäмын санг хамгаалах 
цэгцтэй боäлого явóóлах;
 11/эмийн болон хүнсний түүнчлэн техникийн үнэт óргамлыг 
нóтагшóóлах, тарималжóóлах замаар үйлäвэрлэлийн хэмжээнä ашиглах, 
монголын óнаган болон ховорäсон, аж ахóйн чóхал ач холбогäол бүхий 
амьтан, óргамлын гаралтай олзворын зүйлийг эäийн засгийн ашиг 
сонирхлын үүäнээс гаäааäаä гаргахыг хязгаарлах;
 12/Монгол Улсын тóс óлсын нóтаг äэвсгэрт байгаа нóóр мөрөн 
гол, óст цэгүүä, óсны нийт нөөц төр, арä түмний хамгаалалтаä байж, 
óсны нөөцийг хэмнэлттэй зарцóóлах, хóримтлóóлах, хóр тóнаäасны óс 
хóраах сан байгóóлах, ахóйн болон үйвлäвэрлэлийн хэрэглээний цэвэр 
óсны нөөц чанарын хяналтын тогтолцоо бүрäүүлэх;
 13/Монгол Улсын нóтаг äэвсгэрт болон түүний хилийн 
ойролцоо газарт цөмийн зэвсэг тóрших, байрлóóлахын эсрэг иäэвхтэй 
үйл ажиллагааг оновчтой арга хэлбэрээр явóóлах;
 14/байгаль орчинä халтай нөлөө бүхий аж ахóй эрхлэх явäлыг эрх 
зүйн болон эäийн засгийн хөшүүргээр хязгаарлах чиглэл баримтлах;
 15/озоныг саармагжóóлах үйлчилгээ бүхий хий гаргаäаг 
үйлäвэрлэл явóóлахгүй байх, ийм төрлийн бүтээгäэхүүнийг хязгаарлах;
 16/байгалийн гамшиг, гэнэтийн аюóлаас сэргийлэх, тэмцэх 
тогтолцоо бий болгох;
 17/хóóрай бóюó цөлжсөн бүс нóтагт хүн арäынхаа амьäралыг 
хангах үнäэсний óламжлалт технологийг сóäалж, óóр амьсгалын 
болзошгүй өөрчлөлтийн аливаа тохиолäолä үнäэснийхээ амьäрах 
чаäварыг хангах бэлтгэлтэй байх;
 18/Монгол орны амьä биетний бүрäлийн өвөрмөц голомт, 
шимт манäлын зангилгаа цэгүүäийг äархан газрын сүлжээнä бүрэн 
хамрóóлахын хамт тэäгээрийн заримыг нь олон óлсын статóстай болгож 
äэлхийн со¸лын өвä багтаах арга хэмжээ авах;
 19/Монгол Улсын нóтаг äэвсгэрийг олон óлсын хамгаалалттай 
экологийн бүс нóтагт хамрóóлах боäлого явóóлах;
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 20/байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх асóóäлаар олон 
óлсын гэрээ, хэлэлцээр байгóóлах, олон óлсын байгóóллагóóä ханäивлагч 
орнóóäтай хамтран экологийн чиглэлийн төслүүä хэрэгжүүлэх замаар 
тэргүүний технологи орóóлах, болзошгүй аливаа аюóлаас óрьäчилан 
сэргийлж ямар ч нөхцөлä хохирол багатай äаван тóóлах тогтолцоо бий 
болгох.

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ

1995 оны 3 äóгаар сарын 30-ны өäөр                         Улаанбаатар хот  

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ 

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ
1 äүгээр зүйл. Хóóлийн зорилт
 Энэ хóóлийн зорилт нь хүний эрүүл, аюóлгүй орчинä амьäрах 
эрхийг хангах, нийгэм, эäийн засгийн хөгжлийг байгаль орчны тэнцэлтэй 
óялäóóлах, өнөө болон ирээäүйн үеийнхний ашиг сонирхлын үүäнээс 
байгаль орчныг хамгаалах, түүний баялгийг зохистой ашиглах, жам 
¸сны боломжтойг нь нөхөн сэргээхтэй холбогäож төр, иргэн, аж ахóйн 
нэгж, байгóóллагын хооронä үүсэх харилцааг зохицóóлахаä оршино.
2 äóгаар зүйл. Байгаль орчныг хамгаалах тóхай хóóль тогтоомж
 1. Байгаль орчныг хамгаалах тóхай хóóль тогтоомж нь Монгол 
Улсын Үнäсэн хóóль, энэ хóóль болон тэäгээртэй нийцүүлэн гаргасан 
хóóль тогтоомжийн бóсаä актаас бүрäэнэ.
 2. Монгол Улсын олон óлсын гэрээнä энэ хóóльä зааснаас 
өөрөөзаасан бол олон óлсын гэрээний заалтыг äагаж мөрäөнө.
З äóгаар зүйл. Хóóлиар хамгаалах объект, түүнтэй холбогäсон нэр 
томъ¸о
 1. Энэ хóóлиар байгалийн äор äóрäсан объектыг байгаль орчинä 
хортой нөлөөлж болзошгүй үйл ажиллагаанаас хамгаалж, байгаль орчны 
тэнцэл алäагäахаас сэргийлнэ:
 1/ газар, түүний хөрс;
 2/ газрын хэвлий, түүний баялаг;
 З/ óс;
 4/ óргамал;
 5/ амьтан
 6/ агаар.
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2. Энэ хóóльä хэрэглэсэн äараахь нэр томъ¸ог äор äóрäсан 
óтгаар ойлгоно:

1/ “байгаль орчин” гэäэгт хүний амьäрал, үйл ажиллагаанä 
шóóä болон шóóä бóсаар нөлөөлäөг.

 Монгол Улсын нóтаг äэвсгэрийн чóлóóн манäал, óсан манäал, 
шим манäал, агаар манäлын харилцан шүтэлцээт хүрээлэл хамаарна;

2/ “óс” гэäэгт Монгол Улсын нóтаг äэвсгэр äэх мөрөн, гол, 
горхи, бóлаг, шанä, рашаан, мөнх цас, мөс, мөсөн гол, байгалийн болон 
хиймэл нóóр, цөөрөм зэрэг газрын гаäаргын болон газрын äоорхи óс 
хамаарна;

З/ “óргамал” гэäэгт Монгол Улсын нóтаг äэвсгэрт óргаäаг 
байгалийн болон таримал ой, моä, бүх төрлийн äээä, äооä óргамал 
хамаарна;

4/ “амьтан” гэäэгт Монгол Улсын нóтаг äэвсгэрт байнга бóюó 
түр нóтагшсан хөхтөн, шóвóó, мөлхөгч, хо¸р нóтагтан, загас, хавч 
хэлбэртэн, шавьж, зөөлөн биетэн, эгэл биетэн хамаарна;

5/ “агаар” гэäэгт Монгол Улсын нóтаг äэвсгэрийн хийн бүрхэвч 
хамаарна;

6/ “байгаль орчинä хортой нөлөөлөх” гэäэгт байгаль орчин, 
түүний баялгийг бохирäóóлах, мóóтгах, гэмтээх, сүйтгэх, сөнөөж мөхөөх 
үйлäэл / эс үйлäэхүй/ хамаарна.

7/ “байгаль орчныг хамгаалах” гэäэгт байгаль орчныг 
бохирäохоос óрьäчилан сэргийлэх, байгалийн баялгийг жам ¸соороо 
нөхөн сэргэх боломжийг нь алäагäóóлахгүйгээр, байгалийн äаацаä нь 
тохирóóлан зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, тэäгээрт хяналт тавих 
ажиллагаа хамаарна;

8/ ”байгаль орчныг хамгаалах иргэäийн нөхөрлөл” гэäэгт /
цаашиä “нөхөрлөл” гэх/ иргэä тóхайн нóтаг äэвсгэртээ байгаа байгалийн 
тоäорхой төрлийн баялгийг хамгаалах, гэрээгээр зохистой ашиглах, 
эзэмших зорилгоор Иргэний хóóлийн 481.1-ä заасны äагóó зохион 
байгóóлагäаж, энэ хóóльä зааснаар гэрээ байгóóлан үйл ажиллагаа 
явóóлж байгаа иргэäийн сайн äóрын байгóóллага хамаарна;

9/ “байгаль орчны мэäээллийн сан” /цаашиä “мэäээллийн сан” 
гэх/ гэж байгаль орчны өгөгäөл, мэäээллийг бүрäүүлэх, цóглóóлах, 
äамжóóлах, боловсрóóлах, ашиглах, хаäгалах, баяжóóлах, өөрчлөх, 
шинэчлэх, хамгаалах зэрэг үйл ажиллагааг хангах мэäээллийн 
технологийн иж бүрäлийг;

10/ “мета мэäээлэл” гэж мэäээний эх сóрвалж, хариóцах 
этгээä, формат, масштаб, чанар, хамрах хүрээ, хóгацаа, ашиглалт зэрэг 
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өгөгäлийн талаархи мэäээллийн багцыг.
З. Энэ зүйлийн 1 äэх хэсэгт заасан объект, тэäгээрийн баялгийг 

өмчлөх, эзэмших, ашиглахтай холбогäсон харилцааг тóсгай хóóлиар 
зохицóóлна.
4 äүгээр зүйл.  Байгаль орчныг хамгаалах талаархи иргэний эрх, үүрэг

1. Иргэн байгаль орчныг хамгаалах талаар äараахь эрхийг 
эäэлнэ:

1/ гэм бóрóóтай этгээä байгаль орчинä хортой нөлөөлснөөс эрүүл 
мэнä, эä хөрөнгөнäөө óчирсан хохирлыг түүгээр нөхөн төлүүлэхээр 
нэхэмжлэх;

2/ байгаль орчныг хамгаалах тóхай хóóль тогтоомжийн 
зөрчилтэй тэмцэх болон байгаль орчинä хортой нөлөөлсөн этгээäэä 
хариóцлага хүлээлгэхийг шаарäах;

З/ байгаль орчныг хамгаалах олон нийтийн байгóóллага 
байгóóлах, хөрөнгийн сан үүсгэх нóтгийн иргэä сайн äóрын үнäсэн äээр 
нэгäэж байгалийн баялгийг арчлан хамгаалах, нөхөн сэргээх, түүний 
ашиг шимийг хүртэх;

4/ холбогäох байгóóллагаас байгаль орчны тóхай үнэн, зөв 
мэäээлэл авах;

5/ байгаль орчинä хортой нөлөөлөх аливаа үйл ажиллагааг 
хязгаарлах, таслан зогсоох шийäвэр гаргахыг болон байгаль 
орчинä хортой нөлөөлж болзошгүй аж ахóйн нэгж, байгóóллагыг 
шинээр байгóóлах зөвшөөрөл олгохгүй байхыг холбогäох эрх бүхий 
байгóóллагаас шаарäах;

6/ сайн äóрын үнäсэн äээр зохион байгóóлалтаä орж, энэ 
хóóлийн 3 äóгаар зүйлийн 2 äахь хэсгийн 8 äахь заалтаä заасан нөхөрлөл 
байгóóлах замаар оршин сóóгаа нóтгийнхаа байгалийн тоäорхой төрлийн 
баялгийг хамгаалах, холбогäох хóóль тогтоомжийн äагóó гэрээгээр 
ашиглах, эзэмших.

2. Иргэн байгаль орчныг хамгаалах талаар äараахь үүрэг 
хүлээнэ:

1/ байгаль орчныг хамгаалах тóхай хóóль тогтоомжийг сахин 
биелүүлэх;
 2/ байгаль орчныг хамгаалах үнäэсний óламжлал, зан заншил 
эзэмшиж хэрэглэх, үр хүүхэääээ экологийн хүмүүжил олгох;
 З/ байгаль орчинä хортой нөлөөлөхөөс сэргийлэх, өөрийн 
бóрóóгаас óчрóóлсан хортой нөлөөлөл, түүний хохирлыг арилгах бóюó 
нөхөн төлөх.
 4/ байгалийн баялгийг хóóль бóсаар ашигласан, гэмтээсэн, 
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хөнөөж сүйтгэсэн үйлäлийг олж мэäсэн иргэн тэр тóхайгаа тóхайн орон 
нóтгийн Засаг äарга, óлсын байцаагч, байгаль хамгаалагчиä нэн äарóй 
мэäэгäэх.
5 äóгаар зүйл. Байгаль орчныг хамгаалах талаархи төрийн чиг үүрэг, 
зарчим
 1. Төр нь хүний эрүүл, аюóлгүй орчинä амьäрах эрхийг хангах 
зорилгоор байгаль орчинä хортой нөлөөлөхөөс болон байгаль орчны 
тэнцэл алäагäахаас сэргийлэн хамгаалах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.
 2. Төр нь байгаль орчныг хамгаалах чиг үүргээ хэрэгжүүлэхäээ 
äараахь зарчим баримтална:
 1/ хүний амьäрах, хөäөлмөрлөх, амрах байгаль орчны 
тааламжтай нөхцөл бүрäүүлэх ;
 2/ экологийн баримжаатай эäийн засгийг хөгжүүлж байгаль 
орчны тэнцлийг хангах;
 З/ байгалийн баялгийг шинжлэх óхааны үнäэслэлтэй зохистой 
ашиглах нөхцөлийг хангах;
 4/ байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн баялгийг ашиглах 
шийäвэр, үйл ажиллагаа ил тоä байх.
6 äóгаар зүйл. Байгалийн баялгийг өмчлөх
 1. Газар, түүний хэвлий, ой, óс, амьтан, óргамал болон 
байгалийн бóсаä баялаг гагцхүү арä түмний мэäэл, төрийн хамгаалалтаä 
байх бөгөөä Монгол Улсын иргэäэä өмчлүүлснээс бóсаä газар, түүнчлэн 
газрын хэвлий, түүний баялаг, ой, óсны нөөц, ан амьтан төрийн өмч 
мөн.
 2. Хóóльä өөрөөр заагаагүй бол Монгол Улсын иргэн, аж ахóйн 
нэгж, байгóóллага, гаäааäын иргэн, хóóлийн этгээä байгалийн баялгийг 
зохих төлбөр, хóраамжийг төлж, гэрээ, тóсгай зөвшөөрөл бóюó эрхийн 
бичгийн äагóó ашиглаж болно.
 3. Хóóль, гэрээнä заасан жóрмын äагóó иргэн өмчийн болон 
эзэмшлийн, аж ахóйн нэгж, байгóóллага эзэмшлийн газар äээрээ өөрийн 
хөрөнгөөр тарьж óргóóлсан óргамал, ой моä, өсгөж үржүүлсэн амьтан 
болон хóрын óсыг хóримтлóóлах замаар байгóóлсан óсан сан, нóóр, 
цөөрмийг өмчилж болно.
 4. Байгалийн баялгийг энэ хóóлийн 6 äóгаар зүйлийн 3 äахь 
хэсэгт заасны äагóó бий болгосон эсэх талаар мэргэжлийн эрäэм 
шинжилгээний байгóóллагын äүгнэлт, орон нóтгийн засаг захиргааны 
болон байгаль орчны асóóäал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 
байгóóллагын тоäорхойлолтыг үнäэслэн тэäгээрт өмчлүүлэх асóóäлыг 
хóóлийн äагóó шийäвэрлэнэ.
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ХО¨РДУГААР БҮЛЭГ 

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ҮНЭЛГЭЭ, СУДАЛГАА, 
ШИНЖИЛГЭЭ

7 äóгаар зүйл. Байгаль орчны үнэлгээ
 1. Байгаль орчны óнаган төрхийг хаäгалах, түүний тэнцэл 
алäагäахаас сэргийлэх арга хэмжээ боловсрóóлж хэрэгжүүлэх, байгалийн 
баялгийн ашиглалтыг зохицóóлах зорилгоор байгалийн баялгийн 
нөөцийн үнэлгээ болон байгаль орчинä нөлөөлөх байäлын үнэлгээг тóс 
тóс хийнэ.
 2. Байгалийн баялгийг үйлäвэрлэлийн зориóлалтаар ашиглахыг 
хүсч байгаа иргэн, аж ахóйн нэгж, байгóóллага энэ зүйлийн 1 äэх 
хэсэгт заасан үнэлгээг өөрийн зарäлаар хийлгэх бóюó үнэлгээг óрьä нь 
тогтоосон бол түүнийг гүйцэтгэсний зарäлыг төлнө.
 3. Байгаль орчны үнэлгээг энэ зүйлийн 4 äэх хэсэгт заасны 
äагóó эрх олгосон аж ахóйн нэгж, байгóóллага хийж тóхайн төрлийн 
байгалийн баялгийг хамгаалах асóóäал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 
байгóóллага батална.
 4. Аж ахóйн нэгж, байгóóллагаä байгалийн баялгийн нөөцийн 
үнэлгээ хийх эрхийг тóхайн төрлийн байгалийн баялгийг хамгаалах, 
зохистой ашиглах асóóäал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгóóллага, 
байгаль орчинä нөлөөлөх байäлын нарийвчилсан үнэлгээ хийх эрхийг 
байгаль орчны асóóäал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгóóллага / 
цаашиä “төрийн захиргааны төв байгóóллага” гэх/ олгоно.
 5. Дараахь шаарäлага хангасан аж ахóйн нэгж, байгóóллагаä 
байгаль орчны үнэлгээ хийх эрх олгоно:
 1/ үнэлгээний багийн бүрэлäэхүүний гóравны нэгээс äоошгүй 
нь орон тооны мэргэжлийн боловсон хүчин байх;
 2/ хэмжилт, сóäалгааны багаж,хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжтэй 
байх;
 3/ магаäлан итгэмжлэгäсэн мэргэжлийн байгóóллагаас 
батлагäсан байгаль орчны үнэлгээ хийх арга зүйтэй байх;
 4/ үнэлгээ хийх асóóäлаархи мэäээллийн сантай байх.
8 äóгаар зүйл. Байгалийн баялгийн нөөцийн үнэлгээ
 1. Байгалийн тоäорхой төрлийн баялгийн хэмжээг тоо, чанар 
болон мөнгөн үзүүлэлтээр тоäорхойлсныг байгалийн баялгийн нөөцийн 
үнэлгээ гэнэ.
 2. Үнэлгээгээр байгалийн баялгийн нөөцийн хэмжээ, тóхайн 
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баялгийг хамгаалах, зохистой ашиглах, жам ¸сны боломжтойг нь нөхөн 
сэргээх арга хэмжээг тогтоож, байгаль орчны óлсын нэгäсэн мэäээллийн 
санä бүртгэнэ.
 3. Байгалийн баялгийн нөөцийн мөнгөн үнэлгээг экологи, эäийн 
засгийн ач холбогäлыг харгалзан төрийн захиргааны төв байгóóллага 
холбогäох бóсаä байгóóллагатай хамтран тогтооно.
 4. Нөөцийн мөнгөн үнэлгээг тóхайн баялгийн нөөц ашигласны 
төлбөр, хóраамж, байгальä óчрóóлсан хортой нөлөөлөл, шóóä хохирлын 
нөхөн төлбөрийн хэмжээг тогтоох үнäэс болгоно.
9 äүгээр зүйл. Байгаль орчинä нөлөөлөх байäлын үнэлгээ
  2. Байгаль орчинä нөлөөлөх байäлын үнэлгээтэй холбогäсон 

харилцааг хóóлиар зохицóóлна.
 З.Нөлөөллийн үнэлгээний зарäлыг захиалагч этгээä 
санхүүжүүлнэ
 4. Нөлөөллийн үнэлгээгээр тогтоогäсон шаарäлагыг төсөл 
хэрэгжүүлэгч иргэн, аж ахóйн нэгж, байгóóллага биелүүлэх үүрэгтэй.
10 äóгаар зүйл. Байгаль орчны төлөв байäлын хяналт-шинжилгээ
 1. Байгаль орчны төлөв байäлын хяналт-шинжилгээнä байгаль 
орчны төлөв байäал, түүний хóвьсал өөрчлөлтөä байнгын ажиглалт, 
хэмжилт, сóäалгаа, шинжилгээ хийж äүгнэлт гаргах, илэрсэн сөрөг 
өөрчлөлтийг зогсоох, арилгах арга хэмжээ боловсрóóлах үйл ажиллагаа 
хамаарна.
 2. Төрийн захиргааны төв байгóóллага энэ зүйлийн 1 äэх хэсэгт 
заасан ажлыг хэрэгжүүлэх зорилгоор байгаль орчны төлөв байäлын 
хяналт-шинжилгээний сүлжээ /цаашиä “хяналт-шинжилгээний сүлжээ” 
гэх/ -г зохион байгóóлж ажиллóóлна.
 3. Хяналт-шинжилгээний сүлжээгээр äараахь ажлыг 
хэрэгжүүлнэ:
 1/ байгаль орчинä гарах физик, хими, биологийн хóвьсал 
өөрчлөлт, бохирäолтын түвшинä байнгын ажиглалт, хэмжилт, сóäалгаа 
хийж байгаль орчны төлөв байäлын өөрчлөлтийг тогтоох, үнэлгээ өгөх;
 2/ байгаль орчин, түүний баялгийн талаар хүн ам, сонирхогч аж 
ахóйн нэгж, байгóóллагыг мэäээллээр хангах; 
 3/ хүний эрүүл мэнä, байгаль орчинä óчрóóлах хортой нөлөө, 
байгалийн аюóл гамшгаас óрьäчилан сэргийлэх, хор óршгийг арилгах 
арга хэмжээний төсөл боловсрóóлах.
11 äүгээр зүйл. Байгаль орчны сóäалгаа, шинжилгээ, түүний 
санхүүжилт
 1. Улсын болон бүс нóтгийн хөгжлийн баримжааг тоäорхойлох, 
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нэн ховорäсон амьтан, óргамлыг нөхөн сэргээх, өсгөн үржүүлэх, хөрс, 
óс, агаарыг хамгаалах болон хүн амын эрүүл, аюóлгүй орчинä амьäрах 
талаархи сóäалгаа, шинжилгээний ажлыг óлсын болон орон нóтгийн 
төсвөөс санхүүжүүлнэ.
 2. Төрийн захиргааны төв байгóóллага, зохих шатны 
Засаг äарга нь эрäэм шинжилгээний болон холбогäох мэргэжлийн 
байгóóллагаä байгаль орчны сóäалгаа, шинжилгээний ажил хийх, төсөл 
боловсрóóлах захиалга өгч зохих төсвийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэхээс 
гаäна сонирхогч иргэн, аж ахóйн нэгж, байгóóллагаä өөрийн хөрөнгөөр 
сóäалгаа,шинжилгээ хийхэä нь äэмжлэг үзүүлнэ.

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ 

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ТАЛААРХИ 
ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БҮРЭН ЭРХ

1З äóгаар зүйл. Улсын Их Хóрлын бүрэн эрх
 Улсын Их Хóрал байгаль орчныг хамгаалах талаар äараахь 
бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:
 1/ байгаль орчныг хамгаалах, түүний баялгийг зохистой 
ашиглах, нөхөн сэргээх төрийн боäлогыг  тоäорхойлох;
 2/ Засгийн газрын өргөн мэäүүлснээр байгаль орчныг хамгаалах, 
экологийн аюóлгүй байäлыг хангах үнäэсний хөтөлбөр батлах;
 З/ байгаль орчныг хамгаалах тóхай хóóль тогтоомжийг батлах 
тэäгээрийн биелэлтэä хяналт тавих;
 4/ байгалийн баялгийн нөөцийг ашигласны болон орчныг 
бохирäóóлсны төлбөр, хóраамжийн äээä, äооä хэмжээг тогтоох;
 5/ óстах аюóлä орсон амьтан, óргамлын жагсаалтыг батлах, 
өөрчлөх, байгалийн зарим объектыг óлсын тóсгай хамгаалалтаä авах;

 6/ хóóльä заасан бóсаä бүрэн эрх.
14 äүгээр зүйл. Засгийн газрын бүрэн эрх
 Засгийн газар байгаль орчныг хамгаалах талаар äараахь бүрэн 
эрхийг хэрэгжүүлнэ:
 1/ байгаль орчныг хамгаалах, экологийн аюóлгүй байäлыг 
хангах үнäэсний хөтөлбөрийг боловсрóóлах, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион 
байгóóлах;
 2/ байгалийн баялгийг ашиглах, имïортлох, эксïортлох хэмжээг 
хóóльä заасан үнäэслэлээр хязгаарлах бóюó тоäорхой хóгацаагаар 
хориглох;
 З/ иргэн, аж ахóйн нэгж, байгóóллагын хүн амын эрүүл 



19Õèìèéí õîðò áîëîí àþóëòàé áîäèñ

мэнä,байгаль орчинä хортой нөлөөлөл бүхий үйлäвэрлэлийн болон 
бóсаä үйл ажиллагааг төрийн захиргааны төв байгóóллага болон аймаг, 
нийслэлийн Засаг äаргын саналыг харгалзан өмчийнх нь хэлбэрийг үл 
харгалзан зогсоох;
 4/ амьтан, óргамал, түүнчлэн байгалийн гаралтай түүхий эä 
эксïортлох, имïортлохоä хил, гааль, хорио цээрийн хяналтыг зохион 
байгóóлах;
 6/ иргэäэä экологийн боловсрол, хүмүүжил олгох ажлыг зохион 
байгóóлах;
 7/ хóóльä заасан бóсаä бүрэн эрх.
15 äóгаар зүйл. Төрийн захиргааны төв байгóóллагын бүрэн эрх
 1. Байгаль орчны асóóäал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 
байгóóллага байгаль орчныг хамгаалах талаар äараахь бүрэн эрхийг 
хэрэгжүүлнэ:
 1/ байгаль орчныг хамгаалах, түүний баялгийг зохистой 
ашиглах, нөхөн сэргээх, байгаль орчны тэнцлийг хангах төрийн боäлого, 
хóóль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгóóлах;

2/ байгаль орчныг хамгаалах тоäорхой асóóäлаар төрийн 
захиргааны бóсаä төв байгóóллага, аймаг, нийслэлийн хэмжээнä мөрäөх 
шийäвэр, äүрэм, жóрам батлаж биелэлтийг хангóóлах;

3/ байгаль орчныг хамгаалах, түүний баялгийг зохистой 
ашиглах, нөхөн сэргээх талаар салбар äóнäын болон бүс нóтаг 
хооронäын зохицóóлалт хийх, байгаль орчны чаäавхийн хэм хэмжээ, 
станäартыг боловсрóóлж, эрх бүхий байгóóллагаар батлóóлах бóюó 
төрийн захиргааны холбогäох төв байгóóллагатай хамтран баталж, 
биелэлтийг зохион байгóóлах;

4/ хóóль тогтоомжийн äагóó жил бүр ашиглаж болох ой, 
óргамал, амьтны тоо хэмжээг тоäорхойлж, экологийн шаарäлага, 
нөөцийг харгалзан тóхайн бүс нóтагт байгалийн зарим төрлийн баялгийн 
ашиглалтыг хязгаарлах бóюó тоäорхой хóгацаагаар хориглох;

5/ байгаль орчныг хамгаалах талаар óлсын захиалга өгч 
сóäалгаа, шинжилгээ, зóраг төслийн ажил гүйцэтгүүлэх, өөрийн харьяа 
сóäалгаа, шинжилгээ, зóраг төслийн болон мэргэжлийн байгóóллагын 
үйл ажиллагааг óäирäах;

6/ байгаль орчны тóхай мэäээллээр иргэн, аж ахóйн нэгж, 
байгóóллагыг хангах биологийн болон генетикийн нөөцийг тогтвортой 
ашиглахаä чиглэгäсэн óламжлалт мэäлэг, шинэ санаа, амьäралын 
тóршлагыг хэрэглэснээр гарах үр ашгийг тэгш, шóäаргаар ашиглах 
явäлыг äэмжих;
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7/ байгаль орчныг хамгаалах, түүний баялгийг зохистой 
ашиглах, нөхөн сэргээх талаар төрийн захиргааны болон нóтгийн өөрөө 
óäирäах байгóóллагаä аргачилсан тóслалцаа үзүүлэх;

8/ байгаль орчныг хамгаалах асóóäлаар гаäааä óлс, олон óлсын 
байгóóллагатай хамтран ажиллах;

11/ байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн баялгийг нөхөн 
сэргээх, экологийн боловсрол, хүмүүжил олгох ажилä санхүүгийн 
äэмжлэг үзүүлэх.

12 / иäэвхтэн байгаль хамгаалагч ажиллóóлах, ажлын үр äүнгээр 
óрамшóóлах жóрам боловсрóóлан батлах;

13/ байгаль орчны мэäээллийн сангийн үйл ажиллагааны 
талаархи хóóль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг нэгäсэн óäирäлагаар 
хангаж, хэрэгжилтэä нь хяналт тавих;

14/ хóóльä заасан бóсаä бүрэн эрх.
2. Төрийн захиргааны бóсаä төв байгóóллага байгаль орчныг 

хамгаалах талаар äараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:
1/ салбарынхаа хөгжлийн чиг баримтлалä байгаль орчныг 

хамгаалах, байгалийн баялгийг зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх арга 
хэмжээг тóхайлан тóсгаж хэрэгжүүлэх;

2/ салбартаа байгаль орчныг хамгаалах тóхай хóóль 
тогтоомжийн биелэлтийг зохион байгóóлж үр äүнг жил бүр Засгийн 
газарт тайлагнах.
16 äóгаар зүйл. Аймаг, нийслэлийн иргэäийн Төлөөлөгчäийн Хóрлын 
болон Засаг äаргын бүрэн эрх
 1. Аймаг, нийслэлийн иргэäийн Төлөөлөгчäийн Хóрал байгаль 
орчныг хамгаалах талаар äараахь бүрэн  эрхийг хэрэгжүүлнэ:
 1/ нóтаг äэвсгэртээ байгаль орчныг хамгаалах, түүний баялгийг 
зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх арга хэмжээ, төсөв баталж, биелэлтэä 
хяналт тавих;
  2/ нóтаг äэвсгэртээ тóхайн жилä ашиглах байгалийн баялгийн 
нөөцийн äээä хэмжээг энэ хóóльä заасан үнäэслэл, жóрмын äагóó 
тогтоох;
 3/ байгаль орчны óлсын тóсгай хамгаалалтаä ороогүй объектыг 
орон нóтгийн хамгаалалтаä авах шийäвэр гаргаж, түүний хилийн зааг, 
хамгаалалтын äэглэм тогтоож, биелэлтэä нь хяналт тавих;
 4/ хот, тосгон, бóсаä сóóрин болон амралт, сóвиллын газар, гол, 
мөрний эх, нóóр, рашаан, бóлаг, шанä, óст цэгийн орчинг хамгаалах, 
эрүүл ахóйн шаарäлагыг хангах тóсгай бүсийн заагийг тогтоох;
 5/ байгаль орчны төлөв байäал, мэäээллийн сангийн тóхай Засаг 
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äаргын мэäээлэл, тайланг хэлэлцэх.
 2. Аймаг, нийслэлийн Засаг äарга байгаль орчныг хамгаалах 
талаар äараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:
 1/ байгаль орчныг хамгаалах тóхай хóóль тогтоомж, Засгийн 
газрын шийäвэрийн биелэлтийг зохион байгóóлах;
 2/ нóтаг äэвсгэртээ байгаль орчныг хамгаалах, түүний баялгийг 
зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх арга хэмжээ боловсрóóлж, иргэäийн 
Төлөөлөгчäийн Хóралä өргөн мэäүүлэх, гарсан шийäвэрийн биелэлтийг 
зохион байгóóлах;
 З/ байгаль орчны мэäээллийн сангийн мэäээ, баримтыг төрийн 
захиргааны төв байгóóллагаä хóгацаанä нь ирүүлэх;
 4/ нóтаг äэвсгэрийнхээ аж ахóйн нэгж, байгóóллагын байгаль 
орчныг хамгаалах, түүний баялгийг ашиглах, нөхөн сэргээх үйл 
ажиллагаанä харьяалал харгалзахгүйгээр хяналт тавьж, илэрсэн 
зөрчлийг арилгóóлах арга хэмжээ авах, шаарäлагатай бол тóхайн аж 
ахóйн нэгж, байгóóллагын байгаль орчинä хортой нөлөөлж бóй үйл 
ажиллагааг өөрөө түäгэлзүүлэн зогсоох бóюó óг асóóäлыг эрх бүхий 
байгóóллагаä тавьж шийäвэрлүүлэх;
 5/ нóтаг äэвсгэртээ ажиллах байгаль орчны óлсын ахлах болон 
óлсын байцаагчийг энэ хóóльä заасны äагóó ялгах тэмäэг, äүрэмт хóвцас, 
бие хамгаалах зэвсэг, техник хэрэгсэл, óналгаар хангах;
 6/ аймаг, нийслэлийн байгаль орчны албаны äаргыг байгаль 
хамгаалах асóóäал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгóóллагатай 
зөвшилцөж томилох, чөлөөлөх.
 3. Аймаг, нийслэлийн байгаль орчны албаны äаргыг байгаль 
орчны мэргэжилтэй, тóхайн салбарт 3-аас äоошгүй жил ажиллаж байгаа 
төрийн албан хаагчäаас Төрийн албаны тóхай хóóлийн 17.1-ä заасны 
äагóó сонгон шалгарóóлж томилно.
17 äóгаар зүйл. Сóм, äүүргийн иргэäийн Төлөөлөгчäийн
 Хóрлын болон Засаг äаргын бүрэн эрх

1. Сóм, äүүргийн иргэäийн Төлөөлөгчäийн Хóрал байгаль 
орчныг хамгаалах талаар äараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

1/ нóтаг äэвсгэртээ байгаль орчныг хамгаалах, түүний баялгийг 
зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх арга хэмжээ, төсөв баталж, биелэлтэä 
хяналт тавих;

2/ нóтаг äэвсгэртээ тóхайн жилä ашиглах байгалийн баялгийн 
нөөцийн хэмжээг хóóль тогтоомжиä заасан үнäэслэл, жóрмын äагóó 
тогтоох;

4/ байгаль орчныг хамгаалах талаар Засаг äаргын ажлын тайлан 
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хэлэлцэх.
5/ нóтаг äэвсгэрийнхээ байгалийн тоäорхой төрлийн баялгийн 

хамгаалалт, ашиглалт, эзэмшилтийг энэ хóóлийн 3 äóгаар зүйлийн 2 äахь 
хэсгийн 8 äахь заалтаä заасан нөхөрлөлä хариóцóóлах асóóäлыг баг, 
хорооны иргэäийн Нийтийн Хóрлын саналыг үнäэслэн шийäвэрлэх.

2. Сóм, äүүргийн Засаг äарга байгаль орчныг хамгаалах талаар 
äараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

1/ нóтаг äэвсгэртээ байгаль орчныг хамгаалах тóхай хóóль 
тогтоомж, иргэäийн Төлөөлөгчäийн Хóрал, äээä шатны байгóóллагын 
шийäвэрийн биелэлтийг зохион байгóóлах;

2/ иргэн, аж ахóйн нэгж, байгóóллагаä байгалийн баялгийн нөөц 
ашиглах эрхийн бичгийг хóóль тогтоомжийн äагóó олгох;

3/ иргэн, аж ахóйн нэгж, байгóóллагын байгалийн баялгийн 
ашиглалтаä хяналт тавьж, тэäний óргóóлсан ой, óргамал, өсгөн 
үржүүлсэн амьтан, сэргээн сайжрóóлсан, засаж тохижóóлсан газар, óст 
цэгийг хүлээн авах;

4/ нóтаг äэвсгэрийнхээ аж ахóйн нэгж, байгóóллагын байгаль 
орчныг хамгаалах, түүний баялгийг зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх 
үйл ажиллагаанä харьяалал харгалзахгүйгээр хяналт тавьж, илэрсэн 
зөрчлийг арилгóóлах арга хэмжээ авах, шаарäлагатай бол тóхайн аж 
ахóйн нэгж, байгóóллагын байгаль орчинä хортой нөлөөлж бóй үйл 
ажиллагааг өөрөө түäгэлзүүлэн зогсоох бóюó óг асóóäлыг эрх бүхий 
байгóóллагаä тавьж шийäвэрлүүлэх;

5/ байгаль хамгаалагчийн ажлыг óäирäан чиглүүлэх, албан 
үүргээ гүйцэтгэхэä нь шаарäагäах ялгах тэмäэг, äүрэмт хóвцас, бие 
хамгаалах зэвсэг, техник хэрэгсэл, óналгаар орон нóтгийн төсөвтөө 
тóсган хангах, шаарäлагатай бóсаä тóслалцаа үзүүлэх;

6/ аж ахóйн нэгж, байгóóллагын хог хаягäлын цэг тогтоох, 
бохирäлыг багасгах арга хэмжээ авах.

7/ энэ хóóлийн 17 äóгаар зүйлийн 1 äэх хэсгийн 5 äахь заалтаä 
заасан шийäвэрийг үнäэслэн иргэäийн нөхөрлөлä хариóцóóлах 
байгалийн тоäорхой төрлийн баялгаас нь зохих болзол, хóгацаатайгаар 
хóóль, жóрмын äагóó хамгаалóóлах, ашиглóóлах, эзэмшүүлэх гэрээ 
байгóóлж, биелэлтэä нь хяналт тавих.
18 äóгаар зүйл. Баг, хорооны иргэäийн Нийтийн Хóрал болон Засаг 
äаргын бүрэн эрх
 1. Баг, хорооны иргэäийн Нийтийн Хóрал байгаль орчныг 
хамгаалах талаар äараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:
 1/ бóсäын эзэмшил, ашиглалтаä олгоогүй хаäлан, бэлчээр, óст 
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цэгийг хамгаалах, ашиглах хóваарь гаргаж  зохицóóлах;
 2/ нийтийн ашиглалтын байгалийн баялгийн хамгаалалт, 
ашиглалтаä хяналт тавих;

3/ байгаль орчныг хамгаалах талаархи Засаг äаргын ажлын 
тайлан сонсох.

2. Баг, хорооны Засаг äарга байгаль орчныг хамгаалах талаар 
äараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

1/ байгаль орчныг хамгаалах талаархи хóóль тогтоомж, 
иргэäийн Нийтийн Хóрал болон äээä шатны байгóóллагын шийäвэрийн 
хэрэгжилтийг зохион байгóóлах

2/ нóтаг äэвсгэртээ байгаль орчныг хамгаалах ажлыг óäирäан 
чиглүүлж орчны бохирäол, хог хаягäлыг цэвэрлэх жил бүрийн ажилä 
иргэäийг татан оролцóóлах;

З/ хóóль тогтоомжиä заасан тохиолäолä байгалийн баялгийн 
нөөц ашиглах эрхийн бичиг олгох;

4/ нóтаг äэвсгэртээ орчны эрүүл ахóй, ариóн цэврийн шаарäлагыг 
хангóóлах, нийтийн хог хаягäлын цэг тогтоох.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ 

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, БАЙГАЛИЙН БАЯЛГИЙГ 
АШИГЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ НИЙТЛЭГ АРГА ХЭМЖЭЭ

19 äүгээр зүйл. Байгаль орчныг хамгаалах нийтлэг арга хэлбэр
1. Монгол Улс санхүүгийн баталгаа бүхий “Байгаль орчныг 

хамгаалах, экологийн аюóлгүй байäлыг хангах үнäэсний хөтөлбөр”- тэй 
байна.

2. Төр, түүний байгóóллага, албан тóшаалтан äараахь нийтлэг 
арга хэлбэрээр байгаль орчныг хамгаална:

1/ нэн ховор амьтныг агнах, барих, óргамлыг бэлтгэж ашиглахыг 
хориглох;

2/ нэн ховор, ховор амьтан, óргамлыг Монгол Улсын óлаан 
номонä бүртгэж хамгаалах;

3/ байгаль орчинä үзүүлэх хортой аюóлтай нөлөөллийн хэм 
хэмжээ, станäарт тогтоож мөрäүүлэх;

4/ хүн амä экологийн боловсрол, хүмүүжил олгох, үнäэсний өв 
óламжлалыг эзэмшүүлэх;

5/ хоргүй, аюóлгүй, бохирäолгүй, хаягäалгүй технологи 
нэвтрүүлэн ашиглахыг óрамшóóлах;
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6/ хот, тосгон, бóсаä сóóрин газрын орчинä болон гол, мөрөн, 
нóóр, рашаан, бóлаг, шанäын эх, óнäаргын орчныг хамгаалах, эрүүл 
ахóйн бүс тогтоох.

7/ нөхөрлөлä гэрээний äагóó байгалийн тоäорхой төрлийн 
баялгийн хамгаалалт, ашиглалт, эзэмшилтийг хариóцóóлах.
20 äóгаар зүйл. Байгаль орчны чаäавхийн хэм хэмжээ

1. Хүн амын эрүүл, аюóлгүй орчинä амьäрах нөхцөлийг хангах, 
байгаль орчныг хамгаалах зорилгоор байгаль орчинä гаргах хортой, 
аюóлтай боäисын агóóламж, үзүүлэх сөрөг нөлөөллийн түвшний хэм 
хэмжээ /цаашиä “байгаль орчны чаäавхийн хэм хэмжээ”гэх/ -г äараахь 
үзүүлэлтээр тогтооно:

1/ агаар, óс, хөрс äэх хими, биологийн хортой аюóлтай боäисын 
хүлцэх хэм хэмжээ;

2/ байгаль орчинä хаяж болох хортой, аюóлтай боäисын 
зөвшөөрөгäөх äээä хэмжээ;

3/ чимээ, шóóгиан, чичиргээ, цахилгаан соронзон талбай болон 
физикийн бóсаä хортой нөлөөллийн хүлцэх хэм хэмжээ;

4/ цацраг иäэвхжлийн хүлцэх хэм хэмжээ;
5/ газар тариалан, бэлчээр хамгаалахаä хэрэглэх агрохимийн 

боäисын зөвшөөрөгäөх äээä хэмжээ;
6/ хүнсний бүтээгäэхүүн äэх химийн боäисын зөвшөөрөх äээä 

агóóламж;
7/ байгаль орчны äаацын болон нөөцийн ашиглалтын 

зөвшөөрөгäөх äээä хэмжээ:
2. Энэ зүйлийн 1 äэх хэсгийн 1, 2, З, 4, 6-ä заасан хэм хэмжээг 

станäартчиллын байгóóллага тогтооно.
З. Байгаль орчны чаäавхийн тогтоосон хэм хэмжээг хэтрүүлэн 

байгаль орчинä хорт боäис гаргасан, хортой нөлөөлөл үзүүлсэн иргэн, 
аж ахóйн нэгж, байгóóллага байгаль орчинä óчрóóлсан хохирлыг өөрөө 
арилгах бóюó мэргэжлийн байгóóллагаар арилгóóлж гарсан зарäлыг 
нөхөн төлнө.
21 äүгээр зүйл. Байгаль орчныг бохирäохоос хамгаалах

1. Байгаль орчны чаäавхийн тогтоосон хэм хэмжээнээс 
хэтрүүлж үйлäвэрлэлийн болон ахóйн хог хаягäал хаяхыг байгаль 
орчныг бохирäóóлах гэнэ.

2. Бохирäóóлах эх үүсвэрийн óлсын нэгäсэн бүртгэлийг төрийн 
захиргааны төв байгóóллага хөтөлнө.

З. Иргэн, аж ахóйн нэгж, байгóóллага үйлäвэрлэлийн болон 
ахóйн хог хаягäлаар байгаль орчныг бохирäóóлахгүй байх талаар 
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äараахь үүрэгтэй:
1/ хортой, аюóлтай боäис болон хог хаягäлыг гагцхүү тóсгайлан 

тогтоосон зориóлалтын газар зөвшөөрөгäсөн аргаар бóлах, óстгах;
2/ хог хаягäлыг ялган, зориóлалтын саванä цóглóóлан, тóсгайлан 

тоноглогäсон тээврийн хэрэгслээр зөөж  тогтоосон цэгт хаях;
З/ оршин сóóгаа /оршин байгаа/ орчноо болон нүүхäээ бóóцаа 

цэвэрлэж, шаарäлагатай бол ариóтгаж  байх;
4/ хашаа, байрныхаа орчны хог хаягäлыг тогтмол цэвэрлэх.
4. Цацраг иäэвхт болон химийн хортой, аюóлтай боäис, 

тэäгээрийг агóóлсан нэгäлийг үйлäвэрлэх, хаäгалах, тээвэрлэх, ашиглах, 
óстгах жóрмыг хóóлиар, үйлäвэрлэл, ахóйн хог хаягäлыг цóглóóлах, 
тээвэрлэх, хоргүйжүүлэх, халäваргүйжүүлэх, боловсрóóлах, бóлах, 
óстгах жóрмыг Засгийн газар тóс тóс тогтооно.
22 äóгаар зүйл. Байгалийн гамшиг, гэнэтийн аюóл бүхий газар нóтаг
 1. Хүний үйл ажиллагаа болон байгалийн үйл явцаас шалтгаалан 
байгаль орчин, хүн ам, мал, амьтан, óргамал, тэäгээрийн óäмын санä 
хөнөөл óчрóóлахóйц хортой нөлөөлөл, өөрчлөлт үүссэн нóтаг äэвсгэрийг 
байгалийн гамшиг, гэнэтийн аюóл бүхий газар нóтаг гэнэ.
 2. Байгалийн гамшиг, гэнэтийн аюóл бүхий газар нóтагт хамрах 
бүсийн заагийг төрийн захиргааны төв байгóóллагын саналыг үнäэслэн 
Засгийн газар тогтооно.
 3. Байгалийн гамшиг, гэнэтийн аюóлаас сэргийлэх, түүний 
эх үүсвэрийг хязгаарлах, хор óршгийг арилгах, байгаль орчныг засаж 
сайжрóóлах, байгалийн баялгийг нөхөн сэргээх арга хэмжээг төрийн 
захиргааны төв байгóóллага, иргэний хамгаалалтын алба, бүх шатны 
Засаг äарга, холбогäох бóсаä байгóóллага хамтран авч хэрэгжүүлнэ. 
 4. Байгалийн гамшиг, гэнэтийн аюóлын хор óршгийг арилгах 
зарäлыг óлсын төсвөөс гаргаж, óчрóóлсан хохирлын шалтгааныг 
тогтоосны äараа түүнийг гэм бóрóóтай этгээäээр нөхөн төлүүлнэ.
2З äóгаар зүйл. Онц байäал тогтоосон үеä байгаль орчныг хамгаалах

Монгол Улсын Үнäсэн хóóльä зааснаар онц байäал тогтоосон 
нóтаг äэвсгэрт байгалийн гамшиг, гэнэтийн аюóлыг саарóóлах, түүний 
хор óршгийг арилгах, байгаль орчин, түүний баялгийг хамгаалах арга 
хэмжээг онц байäлын тóхай болон онц байäал зарласан хóóльä заасан 
үнäэслэл, жóрмын äагóó авч хэрэгжүүлнэ.
24 äүгээр зүйл. Байгалийн баялгийн нөөцийн ашиглалтын äээä хэмжээ
 1. Байгалийн баялгийн нөөцийг түүний äаац, нөхөн сэргэх 
чаäварыг харгалзан тоäорхой хóгацаанä ашиглаж болох хэмжээг 
байгалийн баялгийн нөөцийн ашиглалтын äээä хэмжээ гэнэ.
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 2. Байгалийн баялгийн нөөцийн ашиглалтын äээä хэмжээг 
байгалийн тóхайн баялгийг хамгаалах, зохистой ашиглах тóхай хóóльä 
заасны äагóó тогтооно.
25 äóгаар зүйл. Байгалийн баялгийг нөхөн сэргээх
 1. Байгалийн баялгийг үйлäвэрлэлийн зориóлалтаар ашиглагч 
иргэн, аж ахóйн нэгж, байгóóллага байгаль орчны тэнцлийг хангах 
зорилгоор äараахь арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ:
 1/ ховорäсон амьтан, óргамлын ашиглалтыг хязгаарлах, 
тэäгээрийг үржүүлэх, нóтагшóóлах, тэжээлээр хангах зэргээр нөөцийг 
нь нэмэгäүүлэх;
        2/ байгалийн баялаг ашигласан газар, орчныг засаж сайжрóóлах, 
тохижóóлах.
2. Монгол Улсын нóтаг äэвсгэрт байäаггүй амьтныг үржүүлэх, 
нóтагшóóлах óргамлыг тарималжóóлах, эгэл биетнийг өсгөвөрлөх ажлыг 
төрийн захиргааны төв байгóóллага, эрх бүхий бóсаä байгóóллагын 
зөвшөөрөл, хяналтын äор гүйцэтгэнэ.

ТАВДУГААР БҮЛЭГ 
 

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХЯНАЛТ

26 äóгаар зүйл. Байгаль орчны хяналт
1. Байгаль орчныг хамгаалах, түүний баялгийг зохистой 

ашиглах, нөхөн сэргээхэä тавих хяналтыг мэргэжлийн хяналтын 
байгóóллага хэрэгжүүлнэ.

2. Хил, гааль, мал эмнэлэг, эрүүл ахóй, халäвар сóäлал, óóл 
óóрхайн зэрэг хяналтын байцаагч бóюó хóóльä зааснаар энэхүү хяналтыг 
хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий ажилтанä байгаль орчны óлсын байцаагчийн 
эрх олгож, хяналтын үүрэг гүйцэтгүүлж болно.

З. Мэргэжлийн хяналтын албанä байгаль орчны óлсын ерөнхий 
байцаагч, óлсын ахлах байцаагч, óлсын байцаагч, аймаг, нийслэлä óлсын 
ахлах байцаагч, óлсын байцаагч, сóм, äүүрэгт óлсын байцаагч /цаашиä 
“óлсын байцаагч” гэх/ болон байгаль хамгаалагч тóс тóс ажиллана.

4. Улсын байцаагчийг äараахь байäлаар томилж, чөлөөлнө:
1/ óлсын ахлах байцаагч, óлсын байцаагчийн эрхийг Төрийн 

хяналт шалгалтын тóхай хóóлийн 21 äүгээр зүйлийн 3, 4 äэх хэсэгт 
заасны äагóó олгоно.

4/ байгаль хамгаалагчийг энэ хóóлийн 26 äóгаар зүйлийн 7 
äахь хэсэгт заасан нормативын äагóó сóм, äүүргийн óлсын байцаагчийн 
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саналыг харгалзан сóм, äүүргийн Засаг äарга.
5. Байгаль орчны хяналтын óлсын байцаагчаар экологи, байгаль 

хамгаалал, байгаль орчны хяналт, үнэлгээнийн чиглэлийн мэргэжилтэй, 
эсхүл энэ чиглэлээр мэргэшиж äаäлагажсан äээä боловсролын зэрэгтэй 
иргэнийг томилно.

6. Боловсролын асóóäал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 
байгóóллагаас байгаль орчны чиглэлээр сóргалт эрхлэх тóсгай зөвшөөрөл 
бүхий сóргóóлийн мэргэжлийн сóргалтанä хамрагäаж төгссөн иргэнийг 
байгаль хамгаалагчаар ажиллóóлна.

7. Нэг байгаль хамгаалагчийн хариóцан ажиллах талбайн хэмжээ 
нь өнäөр óóлын бүсэä 100.0, ойт хээрийн бүсэä 120.0 , тал хээрийн бүсэä 
500.0, цөлөрхөг хээрийн бүсэä 600.0, цөлийн бүсэä 800.0 мянга хүртэл 
га, óлсын төсвийн хөрөнгөөр зориóäаар тарьж óргóóлсан ойн зóрваст 30 
км тóтамä нэг байгаль хамгаалагч байх ба энэ нормативийг хот орчмын 
ногоон бүсэä 70 хóвиар багасгаж тооцно. Тóхайн бүсчлэлä хамрагäах 
сóмäын нэрийн жагсаалт, äархан цаазат болон байгалийн цогцолборт 
газарт нэг байгаль хамгаалагчийн хариóцах талбайн хэмжээг тóхайн 
тóсгай хамгаалалттай газрын ангилал, хамгаалах äэглэм, онцлог, ачаалал 
зэргийг харгалзан Засгийн газар тогтооно.

8.Тóхайн орон нóтагт байгаль орчныг хамгаалах, түүний 
баялгийг зохистой ашиглах, нөхөн сэргээхэä тавих хяналтыг 
хэрэгжүүлэхэä тóслах үүрэг бүхий иäэвхтэн байгаль хамгаалагчийг 
томилон ажиллóóлж болно.
27 äóгаар зүйл. Улсын байцаагчийн эрх, үүрэг
 1. Улсын байцаагч äараахь эрхтэй байна:
 1/ иргэн, аж ахóйн нэгж, байгóóллага байгаль орчныг хамгаалах 
тóхай хóóль тогтоомжийг хэрхэн биелүүлж байгааä харьяалал 
харгалзахгүйгээр хянан шалгах;
 2/ хяналтаä шаарäагäах мэäээ, баримтыг холбогäох иргэн, аж 
ахóйн нэгж, байгóóллагаар гаргóóлах;
 3/ хóóль тогтоомж, станäарт, зөвшөөрөгäөх äээä хэмжээг 
зөрчиж байгаль орчинä хортой нөлөөлөл үзүүлсэн иргэн, аж ахóйн нэгж, 
байгóóллагаä óг зөрчлийг арилгахыг шаарäах, тоäорхой хóгацаагаар үйл      
ажиллагааг нь түäгэлзүүлэн зогсоох;
 4/ хяналт, шалгалт хийхээр аж ахóйн нэгж, байгóóллагаä нэвтрэн 
орох, сорьц, äээж авах, тэäгээрийг  өөрийн хяналтын äор шинжлүүлэх
 5/ байгалийн гамшиг, гэнэтийн аюóлын үеä шаарäлагатай бол 
нийтийн тээврийн хэрэгслээр äараалал     харгалзахгүйгээр зорчих, 
бóсаä тээврийн хэрэгслийг äайчилж хөлсийг нь төлөх;
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 6/ байгаль орчныг хамгаалах тóхай хóóль тогтоомжийн 
хэрэгжилтийг хянах явцäаа тóхайн иргэний болон  тээврийн хэрэгслийн 
баримт бичгийг шалгах, зөрчил илэрсэн тохиолäолä баримт бичиг, хóóль 
бóсаар      агнасан, түүсэн, бэлтгэсэн, олборлосон байгалийн баялаг, 
ашигласан техник, тоног төхөөрөмж, багаж,  хэрэгслийг хóраах
 7/ байгаль орчныг хамгаалах тóхай хóóль тогтоомж зөрчсөн 
этгээäэä хóóльä заасан захиргааны шийтгэл  ногäóóлах;
 8/ байгаль хамгаалагчийн ажлыг шалгах, заавар өгөх.
 9/ноцтой зөрчил гаргах үеä ашигласан тээврийн хэрэгслийг 
хóраах.
 10/хóóль тогтоомж, технологийн зөрчил гаргаж байгаль орчинä 
хохирол óчрóóлсан аж ахóйн нэгж, байгóóллагын лицензи, зөвшөөрөл, 
байгаль орчны чиглэлээр үйл ажиллагаа явóóлах эрхийг хүчингүй     
болгóóлах, үйл ажиллагааг түр болон бүрмөсөн зогсоох саналаа тóхайн 
эрх олгосон байгóóллагаä тавьж шийäвэрлүүлэх;
 11/байгаль орчны тóхай хóóль тогтоомжийг зөрчсөн шийäвэр 
гаргасан байгóóллага, албан тóшаалтны  шийäвэрийг хүчингүй 
болгохыг шаарäах, эсхүл äээä шатны байгóóллагаä гомäол гаргаж,      
шийäвэрлүүлэх.

2. Улсын байцаагч äараахь үүрэгтэй байна:
1/ байгаль орчныг хамгаалах үүргээ биелүүлэхäээ хóóль 

тогтоомж, түүнä нийцүүлэн гаргасан äүрэм, жóрмыг чанä сахин 
биелүүлэх; 

2/ байгаль орчныг хамгаалах тóхай хóóль тогтоомжийн зөрчлийн 
шинж байäал /зөрчил гаргагчийн нэр, хаяг, үйлäлийн шинж байäал, 
óчрóóлсан хохирол, хөнгөрүүлэх болон хүнäрүүлэх нөхцөл/-ын тóхай 
тэмäэглэл хөтлөн зөрчил гаргагчийн гарын үсэг зóрóóлах бóюó зóрахаас 
татгалзсан бол энэ тóхай тайлбар тэмäэглэл хийх;

3/ иргэн, аж ахóйн нэгж, байгóóллагаä захиргааны шийтгэл 
ногäóóлах, тэäгээрийн хóóль бóс үйл ажиллагааг түäгэлзүүлэн зогсоохäоо 
түүний үнäэслэл, шалтгааныг хóóль тогтоомжийн зүйл, заалтын äагóó 
тоäорхойлж, баталсан загвараар үйлäсэн акт бóюó торгóóлийн хóóäаст 
тэмäэглэх;

4/ илрүүлсэн зөрчлийг таслан зогсоох, арилгах арга хэмжээ 
авахäаа иргэн, аж ахóйн нэгж, байгóóллагын эрх, хóóль ¸сны ашиг 
сонирхлыг хүнäэтгэх, үйлäвэрлэлийн нóóцыг хаäгалах;

5/ зөрчил гаргагчаас хóóльä заасан үнäэслэлээр хóраан авсан 
зүйл, зэвсэг, хэрэгсэл, түр хóраасан бичиг баримтын бүртгэлийг үйлäэж 
эзэнä нь үлäээж, зэвсэг, хэрэгслийн бүрэн бүтэн байäлыг хангаж эрх 
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бүхий байгóóллагаä хóгацаанä нь шилжүүлэх.
6/ байгаль орчныг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, 

хяналт тавих үйл ажиллагаанä орон нóтгийн иргэä, олон нийтийн 
оролцоог нэмэгäүүлэх, тэäний иäэвх санаачлагыг өрнүүлэх, зөвлөн 
тóслах, зохион байгóóлах, хамтарч ажиллах.
28 äóгаар зүйл. Байгаль хамгаалагчийн эрх, үүрэг
 1. Байгаль хамгаалагч äараахь эрхтэй байна:
 1/ нóтаг äэвсгэртээ энэ хóóлийн 27 äóгаар зүйлийн 1 äэх хэсгийн 
1,4, 5-ä заасан óлсын байцаагчийн эрхийг хэрэгжүүлэх;
 2/ нóтаг äэвсгэртээ энэ хóóлийн 2 7 äóгаар зүйлийн 1 äэх 
хэсгийн 6, 7-ä заасан óлсын байцаагчийн эрхийг хóóльä тóсгайлан заасан 
тохиолäолä хэрэгжүүлэх.

2. Байгаль хамгаалагч энэ хóóлийн 27 äóгаар зүйлийн 2 äахь 
хэсэгт зааснаас гаäна äараахь үүрэгтэй байна:

1/ хариóцсан нóтаг äэвсгэртээ байгаль орчинä óчирч болзошгүй 
аюóлаас сэргийлэх, байгалийн баялгийг хамгаалах арга хэмжээ авах; 

2/ хóóль тогтоомжиä заасан тохиолäолä байгалийн баялгийн 
нөөц ашиглах эрхийн бичиг олгох;

З/ иргэн, аж ахóйн нэгж, байгóóллагаä гэрээ, тóсгай зөвшөөрөл, 
эрхийн бичгийн äагóó тóхайн баялгийг ашиглах газрыг зааж өгөх, 
хяналт тавих;

4/ хариóцсан нóтаг äэвсгэртээ байгалийн баялгийн өөрчлөлтийн 
ажиглалт хийж, мэäээг мэäээллийн санä тóсгóóлах;

5/ байгалийн гамшиг, гэнэтийн аюóл гарсан äарóйä зохих шатны 
Засаг äаргаä мэäээлж, хор óршгийг арилгах арга хэмжээ авах;

6/ хариóцсан нóтаг äэвсгэртээ байгалийн баялгийг нөхөн 
сэргээх ажлыг зохион байгóóлах.
29 äүгээр зүйл. Улсын байцаагч,байгаль хамгаалагч галт зэвсэг, бие 
хамгаалах тóсгай хэрэгсэл хэрэглэх

1. Улсын байцаагч, байгаль хамгаалагч хээрийн нөхцөлä хóóль 
тогтоомжийн биелэлтийг хянан шалгах үеäээ галт зэвсэг, бие хамгаалах 
тóсгай хэрэгсэл биеäээ авч явах эрхтэй.

2. Улсын байцаагч, байгаль хамгаалагч хээрийн нөхцөлä 
хяналт, шалгалт хийх үеäээ илэрсэн зөрчил, гаäны халäлагыг өөр арга 
хэрэгслээр таслан зогсоох боломжгүй бол äараахь тохиолäолä галт 
зэвсэг хэрэглэж болно:

1/ байгаль орчныг хамгаалах тóхай хóóль тогтоомж зөрчсөн 
этгээä хóóль ¸сны шаарäлагыг нь илт ,  эсэргүүцэн зэвсэг хэрэглэх бóюó 
өөр аргаар хүч хэрэглэн амь насанä нь халäсан;
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2/ зэрлэг амьтан äовтолж амь насанä аюóл óчрóóлахаä хүрсэн.
З. Байгаль орчныг хамгаалах тóхай хóóль тогтоомж зөрчсөн 

этгээä óлсын байцаагч, байгаль хамгаалагчийн хóóль ¸сны шаарäлагыг 
хүч хэрэглэн эсэргүүцвэл резинэн болон цахилгаан бороохой, нóлимс 
асгарóóлагч, амьсгал боогäóóлагчаар цэнэглэсэн бóó, резинэн бóюó 
хóванцар сóмтай бóó зэрэг нэг бүрийн тóсгай хэрэгсэл хэрэглэж болно.

4. Галт зэвсэг, тóсгай хэрэгсэл хэрэглэх зааврыг төрийн 
захиргааны төв байгóóллагын саналыг харгалзан Улсын ерөнхий 
ïрокóрортой зөвшилцөн цагäаагийн төрийн захиргааны төв байгóóллага 
батална.
291 äүгээр зүйл. Улсын байцаагч, байгаль хамгаалагчийн нийгмийн 
болон эрхээ хэрэгжүүлэх баталгаа
 1. Улсын байцаагч, байгаль хамгаалагч нь нийгмийн болон 
эрхээ хэрэгжүүлэх äараахь баталгаагаар хангагäана:
 1/ төрийн албанä 25 ба түүнээс äээш жил, түүнээс сүүлийн 
10 жилийг нь байгаль хамгаалах албанä ажилласан байгаль орчны 
хяналтын óлсын байцаагч, байгаль хамгаалагч нарыг тэтгэвэрт гарахаä 
нь 12 сарын үнäсэн цалинтай тэнцэх хэмжээний мөнгөн тóсламжийг 
ажиллаж байгаа байгóóллагаас нь нэг óäаа олгох;
 2/ ажил үүргээ гүйцэтгэх зориóлалтаар óнаа, äүрэмт хóвцас, 
галт зэвсэг, бие хамгаалах тóсгай хэрэгсэлээр  хангагäах.
 2. Улсын байцаагч, байгаль хамгаалагч албан үүргээ гүйцэтгэх 
явцäаа бóсäын нөлөөгөөр хөäөлмөрийн чаäвараа түр алäсан, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй болсон, амь насаа алäсан тохиолäолä түүнä болон түүний 
ар гэрт нь äараахь бóцалтгүй тóсламж, цалингийн зөрүүг олгоно:
 1/ хөäөлмөрийн чаäвараа түр алäсан тохиолäолä эмнэлэгийн 
чөлөөтэй байсан хóгацааны тэтгэмж, албан тóшаалын үнäсэн цалингийн 
зөрүүг ;
 2/ хөгжлийн бэрхшээлтэй болсон тохиолäолä хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэний тэтгэвэр, албан тóшаалын үнäсэн цалингийн 
зөрүүг; 
 3/ амь насаа алäсан тохиолäолä ар гэрт нь хохирогчийн 3 жилийн 
үнäсэн цалинтай тэнцэх хэмжээний нэг óäаагийн бóцалтгүй тóсламж;
 4/ энэ зүйлийн 2 äахь хэсэгт заасан үнäсэн цалингийн зөрүү, 
бóцалтгүй тóсламжийг төсвөөс олгож, түүнтэй тэнцэх хөрөнгийг гэм 
бóрóóтай этгээäээр нөхөн төлүүлнэ.

5/ хóóльä заасан бóсаä баталгаа.

ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ 



31Õèìèéí õîðò áîëîí àþóëòàé áîäèñ

 
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, БАЙГАЛИЙН БАЯЛГИЙГ ХАМГААЛАХ 
ТАЛААРХИ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН ҮҮРЭГ

30 äóгаар зүйл. Мэргэжлийн байгóóллага
 1. Ой, амьтан, óс, ашигт малтмал зэрэг байгалийн баялаг 
хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх асóóäлыг хóóлиар болон 
төрийн захиргааны төв байгóóллагаас олгосон эрхийн äагóó эрхлэн 
зохицóóлж байгаа аж ахóйн нэгж, байгóóллагыг мэргэжлийн байгóóллага 
гэнэ.

2. Мэргэжлийн байгóóллагаä энэ зүйлийн 1äэх хэсэгт заасан 
үйл ажиллагааг эрхлэн зохицóóлах эрх олгох жóрмыг Засгийн газар 
батална.

3. Мэргэжлийн байгóóллага хариóцсан нóтаг äэвсгэртээ äараахь 
үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ:

1/ төрийн захиргааны төв байгóóллага, Засаг äаргын шийäвэрийг 
үнäэслэн иргэн, аж ахóйн нэгж, байгóóллагатай байгалийн баялгийг 
ашиглах гэрээ байгóóлах, óг гэрээний äагóó байгалийн баялгийг ашиглах 
газрыг зааж өгөх;

2/ байгалийн баялгийг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн 
сэргээх төсөл, төлөвлөгөө боловсрóóлах, тэäгээрийг хэрэгжүүлэх ажлыг 
зохион байгóóлах, эрх олгосон тохиолäолä нөлөөллийн үнэлгээ хийх;

3/ байгалийн баялгийн нөөцийн сóäалгаа хийлгэх захиалга 
өгөх;

4/ байгалийн баялгийг өвчин, хөнөөлт мэрэгч амьтан, хөнөөлт 
шавьж, түймэр зэрэг байгалийн гамшиг, гэнэтийн аюóлаас óрьäчилан 
сэргийлэх, хамгаалах, тэäгээртэй тэмцэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх;

5/ байгалийн баялгийг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн 
сэргээх талаар иргэн, аж ахóйн нэгж, байгóóллагаä технологийн хяналт 
тавих, мэргэжил, арга зүйн тóслалцаа үзүүлэх;

6/ хариóцсан нóтаг äэвсгэртээ байгалийн баялгийн өөрчлөлтийн 
ажиглалт хийж, мэäээг мэäээллийн санä тóсгóóлах;

7/ байгалийн баялгийг сóäлах, хамгаалах, зохистой ашиглах, 
нөхөн сэргээх талаар саналаа иргэäийн Төлөөлөгчäийн Хóрал, 
Засаг äаргаä танилцóóлж шийäвэрлүүлэх, шаарäлагатай бол төрийн 
захиргааны төв байгóóллагаä óламжлах;

8/ байгалийн баялгийг хамгаалах, нөхөн сэргээх, зохистой 
ашиглах, арчлах, тэäгээрийг ашиглан хóóль тогтоомжиä заасан жóрмын 
äагóó үйлäвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх.
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З1 äүгээр зүйл. Аж ахóйн нэгж, байгóóллагын үүрэг
Аж ахóйн нэгж, байгóóллага байгаль орчныг хамгаалах талаар 

äараахь үүрэгтэй байна:
1/ байгаль орчныг хамгаалах тóхай хóóль тогтоомж, Засгийн 

газар, нóтгийн өөрөө óäирäах байгóóллага болон Засаг äаргын шийäвэр, 
óлсын байцаагч, байгаль хамгаалагчийн шаарäлагыг биелүүлэх;

2/ эрх бүхий байгóóллагаас баталсан байгаль орчны холбогäолтой 
станäарт, хэм хэмжээ, äүрэм, жóрмыг чанä сахин биелүүлж, äотооäын 
хяналтыг хэрэгжүүлэх;

3/ үйлäвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх явцаä байгаль орчинä гаргаж 
байгаа хорт боäис, физикийн хортой нөлөөлөл, хог хаягäлын хэмжээг 
бүртгэж, тэäгээрийг багасгах, цэвэрлэх талаар авсан арга хэмжээ, хянах 
төхөөрөмжийн ажиллагааны тóхай тайлан мэäээг хóгацаанä нь гаргаж 
холбогäох байгóóллагаä өгөх;

4/ байгаль орчинä сөрөг нөлөөлөл бүхий үйлäвэрлэл, үйлчилгээ 
эрхэлäэг аж ахóйн нэгж, байгóóллага үйл ажиллагааныхаа сөрөг 
нөлөөллийг бóóрóóлах, зогсоох болон байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн 
сэргээх арга хэмжээний зарäлыг жил бүр төсөвтөө тóсган хэрэгжүүлэх;

5/ гэрээний äагóó тарьж óргóóлсан ой, óргамал, үржүүлсэн 
амьтан, сэргээн сайжрóóлсан óсны óнäарга, засаж тохижóóлсан газрыг 
сóм, äүүргийн Засаг äаргаä хóгацаанä нь хүлээлгэн өгөх;

6/ төрийн захиргааны төв байгóóллагаас баталсан жóрмын äагóó 
экологийн ïасïорт хөтлөх.
311 äүгээр зүйл. Нөхөрлөл
 1. Байгаль орчныг хамгаалах ажиллагаанä тóхайн орон нóтгийн 
иргэä энэ хóóлийн 3 äóгаар зүйлийн 2 äахь хэсгийн 8 äахь заалтаä 
заасан нөхөрлөлийн хэлбэрээр зохион байгóóлагäан оролцож болох 
бөгөөä гэрээний үнäсэн äээр хамгаалахаар хариóцаж байгаа нóтаг 
äэвсгэрийнхээ байгалийн тоäорхой төрлийн баялгийг хóóлийн хүрээнä 
гэрээнä заасны äагóó зохистой ашиглах, эзэмших äавóó эрхтэй байна.
 2. Нөхөрлөлийн гишүүн нь 18 нас хүрсэн, тóхайн сóм, äүүргийн 
харьяат, мөн сóм, äүүрэгтээ байнга оршин сóóгч Монгол Улсын иргэн 
байна.
         3. Байгалийн тоäорхой төрлийн баялгийг хариóцан хамгаалах, 
ашиглах, эзэмших талаар нөхөрлөлийн баримтлах жóрмыг байгаль 
орчны асóóäал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгóóллага батална.
 4. Энэ зүйлийн 3 äахь хэсэгт заасны äагóó байгаль орчны 
асóóäал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгóóллагаас баталсан жóрмыг 
үнäэслэн нөхөрлөлийн бүх гишүүäийн хóрлаар байгаль хамгаалах 



33Õèìèéí õîðò áîëîí àþóëòàé áîäèñ

чиглэлээр явóóлах үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэлэлцэж батална.
 5. Байгалийн тоäорхой төрлийн баялгийг гэрээний äагóó 
нөхөрлөлä хариóцóóлахäаа нөхөрлөлийн гишүүäийн тоо, хариóцóóлах 
талбай, баялгийн нөөц хэмжээ, онцлог зэргийг харгалзана.
 6. Нөхөрлөлä хариóцóóлах байгалийн баялагт газарт түүний 
хэвлийн баялаг, бэлчээр, óсан сан бүхий газар,  тóсгай хэрэгцээний газар 
хамаарахгүй.
         7. Байгаль хамгаалах чиглэлээр үйл ажиллагаа явóóлах тóхай 
иргэäийн нөхөрлөлийн хүсэлтийг шийäвэрлэх  асóóäлыг äараахь баримт 
бичгийг үнäэслэн сóм, äүүргийн Засаг äарга зохион байгóóлна:

1/ баг, хорооны иргэäийн Нийтийн Хóрлын санал, сóм, äүүргийн 
иргэäийн Төлөөлөгчäийн Хóрлын шийäвэр;

2/ нөхөрлөлийн байгаль хамгаалах чиглэлээр үйл ажиллагаа 
явóóлахыг хүссэн өргөäөл;

3/ нөхөрлөлийн бүх гишүүäийн хóрлаар хэлэлцэж баталсан 
байгаль хамгаалах чиглэлээр явóóлах үйл ажиллагааны хөтөлбөр;

4/ нөхөрлөл байгóóлсан гишүүäийн хамтран ажиллах тóхай 
гэрээний хóóлбар;

5/ нөхөрлөлийн гишүүäийн иргэний үнэмлэхийн хóóлбар.
8. Ирүүлсэн баримт бичиг нь энэ зүйлийн 2 äахь хэсэгт заасан 

шаарäлага, энэ зүйлийн 7 äахь хэсэгт заасан бүрäэл, мөн зүйлийн 3 äахь 
хэсгийн äагóó баталсан жóрмын нөхцөлийг хангасан, баримт бичиг 
бүрэн бол сóм, äүүргийн Засаг äарга нөхөрлөлийн хүсэлтийг хүлээн 
авч байгаль хамгаалах чиглэлээр үйл ажиллагаа явóóлах тóхай гэрээ 
байгóóлж, гэрчилгээ олгоно.
          9. Нөхөрлөлийн байгаль хамгаалах чиглэлээр үйл ажиллагаа 
явóóлах гэрээ болон гэрчилгээний загварыг байгаль орчны асóóäал 
эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.
 10. Нөхөрлөлийн байгаль хамгаалах чиглэлээр явóóлах үйл 
ажиллагааг äараахь тохиолäолä тóхайн сóм, äүүргийн Засаг äарга 
зогсоож, гэрээг цóцлана:

1/ нөхөрлөлийн байгаль хамгаалах чиглэлээр явóóлах үйл 
ажиллагааг зогсоох тóхай баг, хорооны иргэäийн  Нийтийн Хóрлын санал, 
сóм, äүүргийн иргэäийн Төлөөлөгчäийн Хóрлын шийäвэр гарсан;

2/ энэ зүйлийн 11 äэх хэсэг болон гэрээгээр хүлээсэн үүргээ óäаа 
äараа биелүүлээгүй, гэрээ байгóóлснаас эхлэн 6 сар байгаль хамгаалах 
чиглэлийн үйл ажиллагаа явóóлаагүй ;

3/ бүх гишүүäийн хóрлаар нөхөрлөлийн байгаль хамгаалах 
чиглэлээр явóóлах үйл ажиллагааг зогсоох талаар шийäвэр гарсан;
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4/ энэ зүйлийн 2 äахь хэсэгт заасан шаарäлагыг зөрчсөн.
           11. Нөхөрлөл нь энэ хóóлийн 31 äүгээр зүйл, байгалийн тоäорхой 
төрлийн баялгийг хамгаалах, ашиглах,  эзэмших харилцааг зохицóóлсан 
холбогäох хóóль тогтоомжиä заасан үүргийг биелүүлэхийн зэрэгцээ,  
тóхайн шатны Засаг äаргатай байгóóлсан гэрээнä заасны äагóó өөрийн 
үйл ажиллагааг хóóль тогтоомжиä  нийцүүлэн эрхлэнэ.
           12. Нөхөрлөл нь жил бүр сóм, äүүргийн иргэäийн Төлөөлөгчäийн 
Хóралä байгаль хамгаалах чиглэлээр явóóлж   байгаа үйл ажиллагааныхаа 
хөтөлбөрийн биелэлтийг танилцóóлж, тайлан тавьж байна.
З2 äóгаар зүйл. Байгаль орчныг хамгаалахаä төрийн бóс байгóóллага 
оролцох 
         1. Байгаль орчин, түүний баялгийг хамгаалах äүрмийн зорилго 
бүхий олон нийтийн байгóóллага байгаль орчныг хамгаалах талаар 
äараахь үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж болно:

1/ байгаль орчныг хамгаалах тóхай хóóль тогтоомжийн биелэлтэä 
олон нийтийн хяналт тавих, үзлэг хийх, илэрсэн зөрчлийг арилгахыг 
шаарäах, óг асóóäлыг эрх бүхий байгóóллагаä тавьж шийäвэрлүүлэх;

2/ байгаль орчныг хамгаалах талаархи саналаа төрийн 
захиргааны төв байгóóллага болон зохих шатны Хóрал, Засаг äаргаä 
óламжлах;

3/ экологийн сóргалт, хүмүүжлийн ажлыг өөрөө болон холбогäох 
байгóóллагатай хамтран зохион байгóóлах;

4/ байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх төсөл, зөвлөмж, 
аргачлал боловсрóóлж холбогäох байгóóллагаä танилцóóлж шийäвэр 
гаргóóлах.

2. Засгийн газар байгаль орчныг хамгаалах талаархи төрийн 
гүйцэтгэх байгóóллагын тоäорхой чиг үүргийг гэрээний үнäсэн 
äээр байгаль орчныг хамгаалах äүрмийн зорилго бүхий төрийн бóс 
байгóóллагаä эсхүл тóхайн нóтгийн иргэäийн сайн äóрын үнäсэн 
äээр нэгäэн байгóóлагäсан этгээäэä шилжүүлж, түүний хэрэгжилтийг 
санхүүжүүлж болно.

ДОЛДУГААР БҮЛЭГ 
 

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЭДЭЭЛЛИЙН САН

33 äóгаар зүйл. Мэäээллийн сангийн хэлбэр
 1. Мэäээллийн санг цахим хэлбэрээр бүрäүүлнэ.
 2. Мэäээллийн сангийн мэäээлэл нь өгөгäөл, äóó авиа, äүрс 
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бичлэг, зóраг, график, бичгийн хэлбэртэй байна.  Энэ зүйлä 
заасан зóрган мэäээлэл нь Засгийн газраас баталсан солбилцол, 
өнäрийн тогтолцоонä үнäэслэгäэнэ

 3. Мэäээллийн сангийн өгөгäөл тоон хэлбэртэй байна.
 4. Хóóльä өөрөөр заагаагүй бол мэäээллийн сан олон нийтэä 

нээлттэй байна.
34 äүгээр зүйл. Мэäээллийн сангийн тогтолцоо
 1. Мэäээллийн сан нь äараахь ангилалтай байна:

     1/ óлсын;
     2/ аймаг, нийслэлийн;
     3/ сóм, äүүргийн.
 2. Энэ зүйлийн 1 äэх хэсэгт заасан мэäээллийн сан нь нэгäмэл 
байна. 
 3. Мэäээллийн санг бүрäүүлэх, боловсрóóлах, түгээх, ашиглах,
хаäгалах, хамгаалах жóрам болон эх мэäээний äэлгэрэнгүй 
жагсаалтыг Засгийн газар батална.

35 äóгаар зүйл. Мэäээллийн сангийн бүрäэл
 1.Улсын мэäээллийн сан äараахь зүйлийн талаархи мэäээллээс 
бүрäэнэ:

 1/ газар, түүний хөрс;
 2/ газрын хэвлий, ашигт малтмал;
 3/ óс, рашаан;
 4/ ой;
 5/ байгалийн óргамал;
 6/ амьтан;
 7/ агаар, түүний бохирäол;
 8/ óóр амьсгал;
 9/ байгалийн гамшиг;
 10/ химийн хорт болон аюóлтай боäис;
 11/ хог хаягäал;
 12/ тóсгай хамгаалалттай газар нóтаг;
 13/ байгаль орчны эрх зүй;
 14/ байгаль орчинä нөлөөлөх байäлын үнэлгээ;
 15/ байгаль орчны боäлого, хөтөлбөрийн хэрэгжилт;
 16/ байгаль орчны статистик мэäээлэл, тайлан;
 17/ байгаль орчныг хамгаалах арга хэмжээний төсөв, зарäал;
 18/ байгаль орчны чиглэлээр үйл ажиллагаа явóóлж байгаа 
байгóóллага, хүний нөөц;
 19/ мета мэäээллийн сан;
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 20/ байгаль орчны талаархи бóсаä мэäээлэл
 2. Аймаг, нийслэлийн мэäээллийн сан энэ зүйлийн 1 äэх 
хэсгийн 1-7, 9-12, 14-18, 20-ä заасан зүйлийн талаархи мэäээллээс 
бүрäэнэ.
 3. Сóм, äүүргийн мэäээллийн сан энэ зүйлийн 1 äэх хэсгийн
1-6, 9-12, 14, 15, 17, 18, 20-ä заасан зүйлийн талаархи мэäээллээс 
бүрäэнэ.

36 äóгаар зүйл. Мета мэäээллийн сан
 1. Байгаль орчны мета мэäээллийн сан äараахь мэäээллээс 
бүрäэнэ:

 1/ мэäээллийн нэр, товч тайлбар;
 2/ мэäээллийн чанарын тоäорхойлолт;
 3/ мэäээллийн үнäсэн эх сóрвалж;
 4/ мэäээллийн тойм äүрслэл, солбилцлын тогтолцоо;
 5/ мэäээллийн хэрэглээ, түгээлт.
 2.Байгаль орчинтой холбоотой мэäээлэл бүрäүүлäэг иргэн, 
төрийн болон төрийн бóс байгóóллага энэ хóóлийн 35 äóгаар 
зүйлийн 1 äэх хэсэгт заасан мэäээллийг бүрäүүлэх, шинэчлэх бүрä 
мета мэäээллийг бүрäүүлж óлсын мэäээллийн санä төвлөрүүлнэ.

37 äóгаар зүйл. Мэäээллийн санä мэäээлэл төвлөрүүлэх үүрэг бүхий 
байгóóллага, хэрэгжүүлэх хóгацаа
 1.Энэ хóóлийн 35 äóгаар зүйлийн 1 äэх хэсгийн 1-ä заасан 
мэäээллийг газрын асóóäал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгóóллага 
жил бүрийн 2 äóгаар сарын 20-ны äотор óлсын мэäээллийн санä 
төвлөрүүлнэ.
 2.Энэ хóóлийн 35 äóгаар зүйлийн 1 äэх хэсгийн 2-т заасан 
мэäээллийг геологи, óóл óóрхайн асóóäал эрхэлсэн төрийн захиргааны 
байгóóллага, аймаг, нийслэлийн Засаг äарга жил бүрийн 3 äóгаар сарын 
1-ний äотор óлсын мэäээллийн санä төвлөрүүлнэ.
 3.Энэ хóóлийн 35 äóгаар зүйлийн 1 äэх хэсгийн 3, 4, 7-ä заасан 
мэäээллийг байгаль орчны асóóäал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв болон 
тóхайн асóóäал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгóóллага жил бүрийн 12 
äóгаар сарын 20-ны äотор óлсын мэäээллийн санä төвлөрүүлнэ.
 4.Энэ хóóлийн 35 äóгаар зүйлийн 1 äэх хэсгийн 5, 6-ä заасан 
мэäээллийг эрäэм шинжилгээний болон тóхайн асóóäал эрхэлсэн төрийн 
захиргааны төв байгóóллага жил бүрийн 12 äóгаар сарын 20-ны äотор 
óлсын мэäээллийн санä төвлөрүүлнэ.
 5.Энэ хóóлийн 35 äóгаар зүйлийн 1 äэх хэсгийн 8, 9-ä заасан 
мэäээллийг óс цаг óóр, орчны хяналт шинжилгээ болон онцгой байäлын 
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асóóäал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгóóллага гамшгийн нөхцөл 
байäал үүссэн тóхай бүр óлсын мэäээллийн санä төвлөрүүлнэ.
 6.Энэ хóóлийн 35 äóгаар зүйлийн 1 äэх хэсгийн 10-т заасан 
мэäээллийг байгаль орчин, геологи, óóл óóрхай болон тóхайн асóóäал 
эрхэлсэн бóсаä төрийн захиргааны төв байгóóллага жил бүрийн 12 
äóгаар сарын 20-ны äотор óлсын мэäээллийн санä төвлөрүүлнэ.
 7.Энэ хóóлийн 35 äóгаар зүйлийн 1 äэх хэсгийн 11, 12-т заасан 
мэäээллийг байгаль орчны асóóäал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 
байгóóллага болон аймаг, нийслэлийн Засаг äарга жил бүрийн 12 äóгаар 
сарын 20-ны äотор óлсын мэäээллийн санä төвлөрүүлнэ.
 8.Энэ хóóлийн 35 äóгаар зүйлийн 1 äэх хэсгийн 13- 18-ä заасан 
мэäээллийг байгаль орчны асóóäал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 
байгóóллага тóхай бүр óлсын мэäээллийн санä төвлөрүүлнэ.
38 äóгаар зүйл. Мэäээллийн сангийн үйл ажиллагааг хангах 
байгóóллага
 1.Байгаль орчны асóóäал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 
байгóóллага мэäээллийн сангийн үйл ажиллагааг óлсын хэмжээнä 
óäирäан зохион байгóóлна.
 2.Байгаль орчны асóóäал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 
байгóóллагын äэргэä байгаль орчны мэäээллийн төв байх бөгөөä óг төв 
нь óлсын мэäээллийн сангийн өäөр тóтмын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх 
төрийн үйлчилгээний байгóóллага байна.
39 äүгээр зүйл. Байгаль орчны мэäээллийн төвийн бүрэн эрх
 1. Байгаль орчны мэäээллийн төв äараахь бүрэн эрхийг 
хэрэгжүүлнэ:
 1/мэäээллийн сангийн үйл ажиллагааны талаархи хóóль 
тогтоомжийг хэрэгжүүлэх;
 2/мэäээллийн санг бүрäүүлэх, баяжóóлах, хаäгалах, хамгаалах, 
шинэчлэх, ашиглах үйл ажиллагааг óäирäан зохион байгóóлах;
 3/мэäээллийн сангийн хүрээнä ïрограмм хангамж, техник 
технологи, хүний нөөцийн нэгäмэл боäлого хэрэгжүүлэх, тэäгээрийг 
сóргаж бэлтгэх, мэргэшүүлэх;
 4/хэрэглэгчийг мэäээллийн сангаас мэäээлэл авах эрхийг 
хэрэгжүүлэх нөхцөлийг хангах;
 5/нийтийн хэрэгцээний болон хо¸рäогч мэäээллийг бий 
болгохоä шаарäлагатай мэäээлэл боловсрóóлах;
 6/мэäээллийн сангийн өгөгäөл, мэäээлэлä бүртгэл хөтлөх, 
баримтжóóлах;
 7/мэäээллийн сангийн мэäээллийг энэ хóóлийн 37 äóгаар зүйлä 
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зааснаас бóсаä иргэн, хóóлийн этгээäээс цóглóóлах, сонгох, нягтлан 
шалгах ажлыг зохион байгóóлах;
 8/мэäээллийн үнэн зөв, мэäээллийн сангийн шóóрхай байäал, 
хэвийн ажиллагаа, хамгаалалт, хаäгалалт, нóóцлалт, хóóлбарлалтыг 
хариóцах;
 9/ мэäээллийн сангийн нөөц хóвь бүрäүүлэх;

 10/ мэäээллийн сангийн аюóлгүй байäлыг хангах;
 11/ мэäээллийн сан бүрäүүлэх асóóäлаар мэäээлэл бүрäүүлэх, 
төвлөрүүлэх үүрэг бүхий байгóóллагаä мэргэжил, арга зүйн 
тóслалцаа үзүүлэх;
 12/ мэäээллийн санä өөрчлөлт хийх, мэäээлэл бүрäүүлэх, 
мэäээллийн сангийн талаархи тайланг жил бүр гаргах;
 13/мэäээллийн санä халäлага, гэмтэл гарсан äарóйä холбогäох 
байгóóллагаä мэäэгäэх, түүний хэвийн үйл ажиллагааг сэргээх;
 14/мэäээллийн сангийн асóóäлаар гаäааäын болон олон óлсын 
байгóóллагатай хамтран ажиллах;
 15/мэäээллийн санг зориóлалтын байр, ïрограмм хангамж, 
комïьютер, тоног төхөөрөмжөөр хангах, шаарäлагатай өгөгäөл, 
мэäээлэл хóäалäан авахаä шаарäагäах хөрөнгийн эх үүсвэрийг 
жил бүрийн óлсын төсөвт тóсгóóлах.

40 äүгээр зүйл. Мэäээллийн санä мэäээлэл төвлөрүүлэх үүрэг бүхий 
байгóóллагын бүрэн эрх
 1. Энэ хóóлийн 37 äóгаар зүйлä заасны äагóó óлсын мэäээллийн 
санä мэäээлэл төвлөрүүлэх үүрэг бүхий байгóóллага äараахь бүрэн 
эрхийг хэрэгжүүлнэ:
 1/холбогäох мэäээллийг бүрäүүлж, óлсын мэäээллийн санä 
цахим хэлбэрээр бóюó сүлжээгээр нийлүүлэх, техникийн хóвьä 
боломжгүй бол мэäээлэл зөөгч хэрэгслээр өгөх;
 2/байгаль орчны өгөгäөл, мэäээллийг шинэчлэх, өөрчлөлт 
орóóлах, шинэ өгөгäөл, мэäээллээр мэäээллийн санг баяжóóлах;
 3/байгаль орчны өгөгäөл, мэäээллийн үнэн зөв, боäит байäлыг 
хариóцах;
 4/байгаль орчны өгөгäөл, мэäээллийн анхäагч боловсрóóлалтыг 
хариóцах;
 5/байгаль орчны өгөгäөл, мэäээлэлийн нэмэлт, өөрчлөлт, 
шинэчлэлтийн тóхай байгаль орчны мэäээллийн төвä ажлын 7 өäөрт 
багтаан мэäэгäэх;
 6/óлсын мэäээллийн санä мэäээлэл төвлөрүүлэх техник, 
технологийн нөхцөлийг бүрäүүлэх, холбогäох зарäлыг хариóцах.
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41 äүгээр зүйл. Мэäээллийн санг хэрэглэгчийн эрх, үүрэг
 1.Мэäээллийн сангийн хэрэглэгч äараахь эрх, үүрэгтэй:
 1/мэäээллийн сангийн өгөгäөл, мэäээллийг ашиглан эрäэм 
шинжилгээ, сóäалгааны ажил хийх, лавлагааны мэäээлэл бэлтгэх болон 
бóсаä хэлбэрээр ашиглахäаа мэäээлэл эзэмшигчийн нэрийг ишлэл 
болгох;
 2/мэäээллийн сангийн үйл ажиллагаа болон өгөгäөл, мэäээллийн 
талаар гомäол гаргах.
42 äóгаар зүйл. Мэäээллийн санг бүрäүүлэх ерөнхий шаарäлага
         1.Мэäээллийн санг бүрäүүлэх, ашиглах, түгээх үйл ажиллагаа, 
техник, технологи нь мэäээлэл, харилцаа  холбоо, технологийн төрийн 
нэгäсэн боäлоготой óялäсан байна.
 2.Мэäээллийн сангийн агóóлга, нэр төрөл, хамрах хүрээ нь 
хэрэглэгчийн эрэлт хэрэгцээгээр тоäорхойлогäоно.
 3.Мэäээллийн сангийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх 
байгóóллагын техник, технологийн шийäэл нь мэäээллийн нэгäмэл 
байäлыг хангахаä чиглэгäэнэ.
43 äóгаар зүйл. Мэäээллийн сангийн үйл ажиллагаанä хориглох зүйл
 1.Мэäээллийн сангийн үйл ажиллагаанä äараахь зүйлийг 
хориглоно:
 1/мэäээллийн сангийн өгөгäөл, мэäээллийг өөрчлөх, óстгах, 
хóлгайлах;
 2/мэäээллийн сангийн ïрограмм хангамжийг өөрчлөх, óстгах, 
эвäэх;
 3/мэäээллийн сангийн техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, 
сүлжээний найäвартай үйл ажиллагааг санаатай болон санамсаргүйгээр 
алäагäóóлах, эвäэх, гэмтээх;
 4/мэäээллийн санä вирóс тараах;
 5/мэäээллийн санä агóóлагäаж бóй иргэн, хóóлийн этгээäийн 
нóóцтай холбоотой мэäээллийг заäрóóлах;
 6/мэäээллийн сангаас авсан мэäээллийг эзэмшигчийн 
зөвшөөрөлгүйгээр арилжааны зорилгоор ашиглах, бóсäаä äамжóóлах, 
хóäалäах;
 7/мэäээллийн сангаас санаатай болон болгоомжгүйгээр мэäээлэл 
хóóлбарлах, ишлэлгүйгээр ашиглах;
 8/ашиглах хүрээг нь хязгаарласан өгөгäөл, мэäээлэлä хóóль 
бóсаар нэвтрэх, тэäгээрийг өөрчлөх, хóóлбарлах, óстгах;
 9/мэäээллийн санä ханäах эрхийг хóóль бóсаар олж авах, бóсäаä 
äамжóóлах;
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 10/мэäээллийн сангийн ажилтан хóóлиар хүлээсэн äавóó эрхтэй 
холбоотойгоор өгөгäөл, мэäээлэл болон мэäээллийн сангийн бүрэн 
бүтэн, аюóлгүй байäлыг алäагäóóлах.
44 äүгээр зүйл. Мэäээллийн сангийн санхүүжилт, төлбөрийн нөхцөл
 1.Мэäээллийн сан төрийн өмч байх бөгөөä түүний үйл 
ажиллагааг óлсын төсвөөс санхүүжүүлнэ.
 2.Мэäээллийн сангийн мэäээлэл нь төлбөртэй болон төлбөргүй 
байна. Төлбөргүй болон нийтэä зориóлсан мэäээллийн жагсаалтыг 
байгаль орчны асóóäал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.
 3.Иргэн, хóóлийн этгээä өөрийн хөрөнгөөр цóглóóлж бүрäүүлсэн 
өгөгäөл, мэäээллийн тóхай мета мэäээллийг óлсын санä төлбөргүй өгөх 
үүрэгтэй.
 4.Байгаль орчны мэäээллийн төв энэ зүйлийн 3 äахь хэсэгт 
заасан иргэн, хóóлийн этгээäээс шаарäлагатай мэäээллийг хóäалäан авч 
болно.
 5.Иргэн, байгóóллага, хóóлийн этгээä нь óлсын төсөв, шинжлэх 
óхаан, технологийн сан, олон óлсын болон гаäааäын зээл, тóсламжийн 
хүрээнä бүрäүүлсэн байгаль орчны өгөгäөл, мэäээллийг óлсын 
мэäээллийн санä үнэ төлбөргүй төвлөрүүлэх үүрэгтэй.
 6.Мэäээллийн сангийн сóргалт, танин мэäэхүй, эрүүл, аюóлгүй 
орчинä амьäрах нөхцөлийг хангахтай холбоотой нийтэä зориóлсан 
мэäээллийг иргэн, хóóлийн этгээä төлбөргүй ашиглах эрхтэй.
 7.Энэ зүйлä заасан төлбөртэй мэäээллийн орлогын 50 хүртэл 
хóвийг мэäээллийн санг шинэчлэх, үйлчилгээний хүрээг нэмэгäүүлэх, 
түүний хүчин чаäлыг сайжрóóлахаä зарцóóлна.

НАЙМДУГААР БҮЛЭГ 
 

БУСАД ЗҮЙЛ

45 äóгаар зүйл. Санхүүжилт
 1. Төрийн болон нóтгийн өөрөө óäирäах байгóóллагаас 
байгаль орчныг хамгаалах, түүний баялгийг нөхөн сэргээх арга хэмжээ 
хэрэгжүүлэх, байгаль орчныг хамгаалах тóхай хóóль тогтоомжийн 
биелэлтэä хяналт тавихаä шаарäагäах зарäлыг óлсын болон орон 
нóтгийн төсвөөс санхүүжүүлнэ.
 2. Хóóльä өөрөөр заагаагүй бол байгалийн баялгийн нөөц 
ашигласны төлбөр, хóраамжийн орлого орон нóтгийн төсөвт орно.
46 äóгаар зүйл. Байгал орчныг хамгаалах эäийн засгийн хөшүүрэг  
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 1. Байгаль орчныг хамгаалах, түүний баялгийг зохистой 
ашиглах, нөхөн сэргээх, байгаль орчинä үзүүлэх хортой аюóлтай 
нөлөөллийг багасгах äэвшилт арга, хоргүй, аюóлгүй, бохирäолгүй, 
хаягäалгүй технологи нэврүүлсэн иргэн, аж ахóйн нэгж, байгóóллагыг 
төрөөс óрамшóóлна.
 2.Экологийн боловсрол, хүмүүжил олгох, байгаль орчныг 
хамгаалах, байгалийн баялгийг нөхөн сэргээх ажилä төсвөөс санхүүгийн 
äэмжлэг үзүүлнэ.
 З. Энэ зүйлийн 1 äэх хэсэгт заасны äагóó иргэн, аж ахóйн нэгж, 
байгóóллагыг óрамшóóлах жóрмыг Засгийн газар тогтооно.
 4. Байгаль орчны хóóль тогтоомж зөрчсөн тóхай үнэн боäит 
мэäээллийг эрх бүхий байгóóллага, албан тóшаалтанä өгсөн, түүнчлэн 
зөрчлийг илрүүлсэн, илрүүлэхэä боäитой тóслалцаа үзүүлсэн иргэнä 
зөрчил гаргагчиä ногäóóлсан торгóóль, нөхөн төлбөрийн орлогын 
äүнгийн 15 хóвьтай тэнцэх мөнгөн óрамшóóллыг сóм, äүүргийн Засаг 
äарга олгоно.
 5. Хóóль бóсаар бэлтгэж хóраалгасан байгалийн баялгийн 
борлóóлалтын орлогын 15 хóвийг тóхайн зөрчлийг илрүүлсэн óлсын 
байцаагчиä мэргэжлийн хяналтын байгóóллага, байгаль хамгаалагчиä 
тóхайн аймаг, нийслэл, сóм, äүүргийн Засаг äарга олгоно.
 6. Энэ зүйлийн 4, 5 äахь хэсэгт заасан óрамшóóлал олгох жóрмыг 
Сангийн болон Байгаль орчны асóóäал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүä 
батална.
 7. Энэ зүйлийн 4 äэх хэсэгт заасан мэäээлэгчийг холбогäох 
хóóль тогтоомжийн äагóó нóóцлана.
47 äóгаар зүйл. Байгалийн баялгийн нөөц ашигласны төлбөр, хóраамж 
 1. Байгалийн баялгийн нөөц ашигласны төлбөр, хóраамжиä 
байгалийн баялгийн нөөц ашиглах эрхийн бичиг олгосны хóраамж, нөөц 
ашигласны төлбөр, зөвшөөрсөн хэмжээнä хог хаягäал, бохирäóóлах 
боäис гаргасны төлбөр хамаарна.
 2. Эрхийн бичиг, гэрээнä заасан хэмжээнээс хэтрүүлэн 
ашигласан болон зөвшөөрөлгүй агнасан, түүсэн, бэлтгэсэн, олборлосон 
байгалийн баялаг болон зөвшөөрсөн хэмжээнээс хэтрүүлэн хог хаягäал, 
бóсаä боäис гаргахаä нөхөн төлбөр ногäóóлна.
 3. Энэ зүйлийн 2 äахь хэсэгт заасан нөхөн төлбөрийг орон 
нóтгийн төсөвт орóóлна.
 4. Энэ зүйлийн 1 äэх хэсэгт заасан төлбөр,хóраамжийн äээä, 
äооä хэмжээ, төлөх жóрмыг хóóлиар тогтооно.
48 äóгаар зүйл. Экологийн боловсрол, хүмүүжил  
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 1. Засгийн газар албан болон албан бóс боловсролын 
тогтолцооны хүрээнä иргэäэä экологийн боловсрол, хүмүүжил, байгаль 
орчныг хамгаалах арга, äаäал олгох хөтөлбөрийг баталж биелэлтийг 
зохион байгóóлна. 
 2. Экологийн боловсрол, хүмүүжил олгох ажлыг äараахь 
байäлаар зохион байгóóлна:
 1/ сóргóóлийн өмнөх боловсролын байгóóллага, ерөнхий 
боловсролын сóргóóльä байгаль орчныг хамгаалах анхны мэäлэг, 
хүмүүжил олгох;
 2/ коллеж, их, äээä сóргóóль болон мэргэжлийн сóргалтын 
байгóóллагаä мэргэжлийн чиг баримжааг харгалзан байгаль орчныг 
хамгаалах, байгалийн баялгийг зохистой ашиглах шинжлэх óхааны 
үнäэс, эрх зүйн мэäлэг олгох;
 3/ хэвлэл, мэäээллийн хэрэгслээр экологийн мэäлэг, байгаль 
орчныг хамгаалах үнäэсний óламжлал, зан заншил, хóóль тогтоомж 
сóрталчлах.
49 äүгээр зүйл. Байгаль орчинä óчрóóлсан хохирлыг нөхөн төлөх
 1. Иргэн, аж ахóйн нэгж, байгóóллага хóóль бóс үйл 
ажиллагаагаараа байгаль орчин, түүний баялагт óчрóóлсан шóóä 
хохирлыг нөхөн төлөх үүрэгтэй.
 2. Иргэн, аж ахóйн нэгж, байгóóллагын хóóль бóс үйл 
ажиллагааны óлмаас байгаль орчны алäагäсан тэнцлийг болон байгалийн 
баялгийг нөхөн сэргээх, хүн амыг нүүлгэх, мал, амьтныг тóхайн нóтаг 
äэвсгэрээс шилжүүлэхэä гарсан зарäлыг гэм бóрóóтай этгээäээр нөхөн 
төлүүлэхээр сóм, äүүргийн Засаг äарга шүүхэä нэхэмжлэл гаргана.
 3. Гэм бóрóóтай этгээä энэ зүйлийн 1, 2 äахь хэсэгт заасан 
хохирлыг нөхөн төлсөн нь түүнä зохих хóóль тогтоомжийн äагóó 
эрүүгийн болон захиргааны хариóцлага хүлээлгэхээс чөлөөлөх үнäэслэл 
болохгүй.
50 äóгаар зүйл. Байгаль орчныг хамгаалах тóхай хóóль тогтоомж 
зөрчигчиä хүлээлгэх хариóцлага 
 1. Байгаль орчныг хамгаалах тóхай хóóль тогтоомж зөрчсөн гэм 
бóрóóтай этгээäэä зөрчлийн шинж байäал, хохирлын хэмжээг харгалзан 
эрүүгийн болон захиргааны хариóцлага хүлээлгэнэ.
 2. Шүүгч бóюó байгаль орчны хяналтын óлсын байцаагч 
байгаль орчныг хамгаалах тóхай хóóль тогтоомжийг äараахь байäлаар 
зөрчсөн этгээäэä эрүүгийн хариóцлага хүлээлгэхээргүй бол äор äóрäсан 
захиргааны шийтгэл ногäóóлна:
 1/ энэ хóóлийн 21 äүгээр зүйлийн 3, 31 äүгээр зүйлийн З, 4, 5, 
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6-ä заасан үүргийг биелүүлээгүй аж ахóйн нэгж, байгóóллагыг 100000-
200000 төгрөгөөр торгох;
 2/ байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээнä 
төрөөс төлөвлөн олгосон хөрөнгийг өөр зориóлалтаар ашигласан албан 
тóшаалтныг 20000-400000 төгрөгөөр, аж ахóйн нэгж, байгóóллагыг 
150000-250000 төгрөгөөр торгох;
 3/ энэ хóóлийн 9 äүгээр зүйлийн 4 äэх хэсэг, 20 äóгаар зүйлийн 
3 äахь хэсэгт заасан шаарäлагыг биелүүлээгүй иргэнийг 25000-50000 
төгрөгөөр, аж ахóйн нэгж, байгóóллагыг 200000-250000 төгрөгөөр 
торгох.
 4/ энэ хóóлийн 49 äүгээр зүйлийн 2 äахь хэсэгт заасны äагóó 
гэм бóрóóтай этгээäээр хохирлыг нөхөн төлүүлэхээр шүүхэä нэхэмжлэл 
гаргаагүй албан тóшаалтныг 30000 - 60000 төгрөгөөр торгох;
 5/ энэ хóóлийн 37, 40 äүгээр зүйлä заасны äагóó холбогäох 
мэäээллийг óлс, аймаг, нийслэл, сóм, äүүргийн мэäээллийн санä 
төвлөрүүлээгүй, мэäээллийн санä өгөх тайлан, мэäээллийг энэ хóóльä 
заасан хóгацаанä гаргаж өгөөгүй, бóрóó мэäээлэл өгсөн бол холбогäох 
албан тóшаалтныг 20000-60000, хóóлийн этгээäийг 100000-200000 
төгрөгөөр торгох;
 6/ энэ хóóлийн 43 äóгаар зүйлийг санаатайгаар зөрчсөн иргэнийг 
20000-50000, албан тóшаалтныг 30000-60000, хóóлийн этгээäийг 150000-
250000 төгрөгөөр торгох.
 3. Улсын байцаагч, байгаль хамгаалагчийн хóóль ¸сны 
шаарäлагыг зориóä үл биелүүлсэн, биелүүлэхгүй байхыг óриалсан, 
эсэргүүцсэн, албан үүргээ биелүүлэхэä нь санаатай сааä óчрóóлсан, 
албан үүрэгтэй нь холбогäóóлан óлсын байцаагч, байгаль хамгаалагч 
болон тэäгээрийн гэр бүлийн гишүүäийг äоромжилсон, гүтгэсэн, 
заналхийлсэн, хүч хэрэглэсэн этгээäэä Эрүүгийн хóóль болон Захиргааны 
хариóцлагын тóхай хóóльä заасан хариóцлага хүлээлгэнэ.
51 äүгээр зүйл. Хóóль хүчин төгөлäөр болох
 Энэ хóóлийг 1995 оны 6 äóгаар сарын 5-ны өäрөөс эхлэн äагаж 
мөрäөнө.

ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИСЫН ТУХАЙ 
ХУУЛЬ
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2006 оны 05 сарын 25 өäөр                                       Улаанбаатар хот 

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ Нийтлэг үнäэслэл

1 äүгээр зүйл. Хóóлийн зорилт 
 Энэ хóóлийн зорилт нь химийн хорт болон аюóлтай боäисыг 
эксïортлох, имïортлох, Монгол Улсын хилээр äамжóóлан тээвэрлэх 
болон үйлäвэрлэх, хаäгалах, хóäалäах, тээвэрлэх, ашиглах, óстгах, 
хяналт тавихтай холбогäсон харилцааг зохицóóлахаä оршино.
2 äóгаар зүйл. Хóóль тогтоомж
 2.1. Химийн хорт болон аюóлтай боäисын тóхай хóóль тогтоомж 
нь Монгол Улсын Үнäсэн хóóль, Байгаль орчныг хамгаалах тóхай хóóль, 
Аж ахóйн үйл ажиллагааны тóсгай зөвшөөрлийн тóхай хóóль, Байгаль 
орчинä нөлөөлөх байäлын үнэлгээний тóхай хóóль, Аюóлтай хог 
хаягäлын имïорт, хил äамжóóлан тээвэрлэлтийг хориглох, эксïортлох 
тóхай хóóль, Ахóйн болон үйлäвэрлэлийн хог хаягäлын тóхай хóóль, 
Тэсэрч äэлбэрэх боäис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэä хяналт тавих 
тóхай хóóль, Гамшгаас хамгаалах тóхай хóóль, энэ хóóль болон тэäгээртэй 
нийцүүлэн гаргасан хóóль тогтоомжийн бóсаä актаас бүрäэнэ.
 2.2. Мансóóрóóлах, сэтгэцэä нөлөөлөх зэрэг эмийн, түүнчлэн 
цацраг иäэвхт болон хүнсний зориóлалттай химийн боäистой холбогäсон 
харилцааг тóсгай хóóлиар зохицóóлна.
 2.3. Монгол Улсын олон óлсын гэрээнä энэ хóóльä зааснаас 
өөрөөр заасан бол олон óлсын гэрээний заалтыг äагаж мөрäөнө.
3 äóгаар зүйл. Хóóлийн нэр томъ¸о
 3.1. Энэ хóóльä хэрэглэсэн äараахь нэр томъ¸ог äор äóрäсан 
óтгаар ойлгоно:
 3.1.1. “химийн хорт боäис“ гэж хүний эрүүл мэнä, байгаль 
орчин, мал, амьтанä хортой нөлөө үзүүлэх, óлмаар үхэл, мөхөлä хүргэх 
үйлчилгээтэй химийн боäис, тэäгээрийн нэгäлийг;
 3.1.2. “химийн аюóлтай боäис” гэж тэсрэмтгий, шатамхай, 
иäэмхий, исэлäүүлэгч, цочромтгой шинж чанартай химийн боäис, 
тэäгээрийн нэгäлийг;
 3.1.3. “хориглосон химийн боäис” гэж Монгол Улсын нóтаг 
äэвсгэрт хэрэглэхийг хориглосон химийн хорт ба аюóлтай боäис, 
тэäгээрийн нэгäлийг;
 3.1.4. “хязгаарласан химийн боäис” гэж зөвхөн зөвшөөрсөн 
газарт, заасан зориóлалт, хэмжээ, технологийн äагóó тоäорхой хяналтын 
äор хэрэглэхийг зөвшөөрсөн химийн хорт ба аюóлтай боäис, тэäгээрийн 
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нэгäлийг;
 3.1.5. “ïестициä” гэж мал, амьтан, óргамлыг аливаа өвчнөөс 
сэргийлэх, хөнөөлт шавж, мэрэгч, хогийн óргамлаас хамгаалах 
зориóлалттай химийн боäис, тэäгээрийн нэгäлийг;
 3.1.6. “химийн хорт болон аюóлтай боäисын хаягäал” гэж олон 
óлсын гэрээгээр ашиглахыг хориглосон химийн хорт болон аюóлтай 
боäис, түүнчлэн хаäгалах, ашиглах хóгацаа äóóссан бóюó чанарын 
шаарäлага хангахгүй болсон, тэрчлэн нэр томъ¸о, ашиглах хóгацаа 
тоäорхойгүй химийн хорт ба аюóлтай боäис, тэäгээрийн үлäэгäэл болон 
сав, баглаа бооäлыг ;
 3.1.7. ”химийн хорт болон аюóлтай боäисыг óстгах” гэж химийн 
хорт болон аюóлтай боäис, тэäгээрийн хаягäлыг хоргүй ба аюóлгүй 
болгон зайлóóлахыг;
 3.1.8. ”эрсäлийн үнэлгээ” гэж химийн хорт болон аюóлтай боäис, 
тэäгээрийн нэгäэлтэй харьцах явцаä хүний эрүүл мэнä, байгаль орчин, 
мал, амьтанä үзүүлж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг сóäлан тогтоож, 
үнэлгээ өгөх, сөрөг нөлөөллөөс óрьäчилан сэргийлэх, бóóрóóлах талаар 
авах арга хэмжээг тоäорхойлохыг;
 3.1.9. “хүлцэх хэмжээ” гэж химийн хорт болон аюóлтай боäисын 
хүний эрүүл мэнä, байгаль орчинä сөрөг нөлөөлөл үзүүлэхгүй байх 
хамгийн äээä агóóламжийг.
4 äүгээр зүйл. Химийн хорт болон аюóлтай боäисын ангилал
 4.1. Химийн боäисыг шинж чанар болон хүнийы эрүүл мэнä, 
байгаль орчин, мал амьтанä үзүүлэх нөлөөллөөр нь:

4.1.1. хортой;
4.1.2. аюóлтай гэж тóс тóс ангилна  
4.2. Химийн хорт болон аюóлтай боäисын ангиллыг байгаль 
орчны болон эрүүл мэнäийн асóóäал эрхэлсэн Засгийн газрын 
гишүүä хамтран батална.

5 äóгаар зүйл. Химийн хорт болон аюóлтай боäистой холбогäох үйл 
ажиллагааны зөвшөөрөл
 5.1. Химийн хорт болон аюóлтай боäис эксïортлох, имïортлох, 
хил äамжóóлан тээвэрлэх, үйлäвэрлэх, хóäалäах, ашиглах, óстгах 
зөвшөөрлийг Аж ахóйн үйл ажиллагааны тóсгай зөвшөөрлийн тóхай 
хóóльä заасны äагóó олгоно.
6 äóгаар зүйл. Химийн хорт болон аюóлтай боäистой холбогäох үйл 
ажиллагааг зохицóóлах
 6.1. Химийн хорт болон аюóлтай боäистой холбогäох үйл 
ажиллагааг зохицóóлах, хóóль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах талаар 
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байгаль орчны асóóäал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв  байгóóллага  
äараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ :
 6.1.1. химийн хорт болон аюóлтай боäис эксïортлох, имïортлох, 
хил äамжóóлан тээвэрлэх болон үйлäвэрлэх, хóäалäах жóрмыг үйлäвэр, 
хóäалäааны асóóäал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгóóллагатай 
хамтран батлах;
 6.1.2. химийн хорт болон аюóлтай боäис хаäгалах, тээвэрлэх, 
ашиглах, óстгах жóрмыг эрүүл мэнäийн асóóäал эрхэлсэн төрийн 
захиргааны төв болон онцгой байäлын асóóäал эрхэлсэн төрийн 
захиргааны байгóóллагатай хамтран батлах;
 6.1.3. ашиглаж болох ïестициä, химийн борäоо, ахóйн хортон 
шавж, мэрэгч óстгалын болон ариóтгал, халäваргүйтгэлийн боäисын 
жагсаалт, тэäгээрийн ашиглалтын хэмжээг хүнс, хөäөө аж ахóйн болон 
эрүүл мэнäийн асóóäал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгóóллагатай 
хамтран жил бүр шинэчлэн батлах;
 6.1.4. энэ хóóлийн  6.1.3 -т заасан боäисыг тóрших, ашиглах 
жóрмыг хүнс, хөäөө аж ахóйн болон эрүүл мэнäийн асóóäал эрхэлсэн 
төрийн захиргааны төв байгóóллагатай хамтран батлах;
 6.1.5. химийн хорт болон аюóлтай боäисын эрсäлийн үнэлгээ 
хийх жóрмыг эрүүл мэнäийн асóóäал эрхэлсэн төрийн захиргааны 
төв болон онцгой байäлын асóóäал эрхэлсэн төрийн захиргааны 
байгóóллагатай хамтран батлах;
 6.1.6. Монгол Улсаä ашиглахыг хориглосон бóюó хязгаарласан 
химийн хорт болон аюóлтай боäисын жагсаалтыг тóхай бүр шинэчлэн 
баталгаажóóлах арга хэмжээ авч олон óлсын байгóóллагаä мэäээлэх;
 6.1.7. химийн хорт болон аюóлтай боäис эксïортлох, имïортлох, 
хил äамжóóлан тээвэрлэх болон үйлäвэрлэх, хаäгалах, хóäалäах, 
тээвэрлэх, ашиглах, óстгах үйл ажиллагааны мэäээ, тайланг нэгтгэж, 
мэäээллийн нэгäсэн  сан  бүрäүүлэх;
 6.1.8. химийн хорт болон аюóлтай боäис ашигласан үйл 
ажиллагааны нэгäсэн тайланг жил бүр гаргах;
 6.1.9. химийн хорт болон аюóлтай боäис ашиглахтай холбогäсон 
үйл ажиллагааг мэргэжил, арга зүйн óäирäлагаар хангах, шаарäлагатай 
зөвлөмж гаргах;
 6.1.10. химийн хорт болон аюóлтай боäисын асóóäлаар олон 
óлсын байгóóллагатай мэäээлэл солилцох, эäгээр боäисын физик, химийн 
болон хор аюóлын шинж чанар, осол, эрсäлийн үеä авах арга хэмжээ, 
тóхайн боäис, түүний хольц, хаягäлыг óстгах аргачлал, тээвэрлэх аргын 
талаархи мэäээллээр иргэäийг хангах;
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 6.1.11. Монгол Улсын нэгäэн орсон химийн хорт болон аюóлтай 
боäисын талаархи олон óлсын гэрээг хэрэгжүүлэх ажлыг өөрийн бүрэн 
эрхийн хүрээнä эрхлэх;
 6.1.12. химийн хорт болон аюóлтай боäисын нөлөөллөөс 
үнäэсний аюóлгүй байäал, хүний эрүүл мэнä, байгаль орчин, мал, 
амьтанä óчирсан хор хөнөөлийг арилгахаä олон óлсын байгóóллагаас 
тóсламж хүсэх саналыг Засгийн газарт тавих; 
 6.1.13. байгаль орчинä онцгой хор хөнөөл óчрóóлж болзошгүй 
нөлөө бүхий химийн хорт болон аюóлтай боäис имïортлох, хóäалäах 
эрх олгох.
 6.2. Химийн хорт болон аюóлтай боäисын боäлого, 
зохицóóлалтын асóóäлаар мэргэжлийн санал,  äүгнэлт  гаргах чиг үүрэг 
бүхий орон тооны бóс Үнäэсний зөвлөл Ерөнхий сайäын äэргэä,  салбар  
зөвлөл холбогäох төрийн захиргааны төв  байгóóллага  болон аймаг, 
нийслэлийн Засаг äаргын äэргэä ажиллах бөгөөä Үнäэсний зөвлөлийн 
äүрэм, бүрэлäэхүүнийг Засгийн  газар  батална.
 6.3. Цэргийн зориóлалттай химийн хорт болон аюóлтай боäистой 
холбогäох үйл ажиллагааг батлан хамгаалахын асóóäал эрхэлсэн төрийн 
захиргааны төв  байгóóллага  хариóцах бөгөөä энэхүү үйл ажиллагаатай 
холбогäолтой тайлан, мэäээг байгаль орчны асóóäал эрхэлсэн төрийн 
захиргааны төв байгóóллагаä ирүүлнэ.
 6.4. Энэ хóóлийн  6.1.6 -ä заасан хориглосон бóюó хязгаарласан 
боäисын жагсаалтыг Засгийн  газар  батална.
7 äóгаар зүйл. Мэäээллийн нэгäсэн сан
 7.1. Энэ хóóлийн  6.1.7 -ä заасан мэäээллийн нэгäсэн  сан  нь 
химийн хорт болон аюóлтай боäисын олон óлсын мэäээллийн сан, 
түүний жишигт нийцүүлэн бүрäүүлсэн óлсын мэäээллийн нэгäсэн 
сангаас бүрäэнэ.
 7.2. Эрүүл мэнä, хүнс, хөäөө аж ахóй, үйлäвэр, хóäалäаа, хил, 
гаалийн асóóäал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв болон холбогäох 
бóсаä  байгóóллага  нь салбарын чиг үүрэгтэй óялäсан химийн хорт 
болон аюóлтай боäисын мэäээллийн сантай байх бөгөөä эäгээр нь 
энэ хóóлийн  7.1 -ä заасан мэäээллийн нэгäсэн сангийн бүрэлäэхүүнä 
багтаж түүнтэй сүлжээгээр холбогäсон байна.
 7.3. Энэ хóóлийн  7.2 -т заасан сангаас мөн хóóлийн  6.1.10 -ä 
заасан мэäээ, мэäээллийг иргэн, аж ахóйн нэгж, байгóóллагаä үнэ 
төлбөргүй олгоно.

ХО¨РДУГААР БҮЛЭГ 
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Химийн хорт болон аюóлтай боäистой холбогäох үйл 
ажиллагааг зохицóóлахаä тавих үнäсэн шаарäлага

8 äóгаар зүйл. Химийн хорт болон аюóлтай боäисоос хамгаалахаä тавих 
үнäсэн шаарäлага
 8.1. Иргэн, аж ахóйн нэгж,  байгóóллага  химийн хорт болон 
аюóлтай боäис эксïортлох, имïортлох, хилээр äамжóóлан тээвэрлэх 
болон үйлäвэрлэх, хаäгалах, хóäалäах, тээвэрлэх, ашиглах, óстгах явцаä 
хүний эрүүл мэнä, байгаль орчин, мал, амьтанä үзүүлэх сөрөг нөлөөллөөс 
óрьäчилан сэргийлэх, гарсан хор óршгийг арилгах арга хэмжээг өөрийн 
зарäлаар авч хэрэгжүүлнэ.
 8.2. Энэ хóóлийн  8.1 -ä заасан үйл ажиллагаа эрхэлж бóй иргэн, 
аж ахóйн нэгж,  байгóóллага  нь холбогäох хóóль тогтоомж, аюóлгүй 
ажиллагааны äүрэм, технологийн горимыг äагаж мөрäөнө.
 8.3. Химийн хорт болон аюóлтай боäис, тэäгээрийн нэгäлийг 
химийн зэвсгийн болон хорлон сүйтгэх үйл ажиллагааны зориóлалтаар 
эксïортлох, имïортлох, хилээр äамжóóлан тээвэрлэх, үйлäвэрлэх, 
хаäгалах, хóäалäах, хóäалäан авах, тээвэрлэх, ашиглах болон бóсäаä 
äамжóóлахыг хориглоно.
9 äүгээр зүйл. Химийн хорт болон аюóлтай боäис эксïортлох, 
имïортлох, хилээр äамжóóлан тээвэрлэх болон үйлäвэрлэхэä тавих 
үнäсэн шаарäлага
 9.1. Энэ хóóлийн  5.1 -ä заасны äагóó химийн хорт болон 
аюóлтай боäис эксïортлох, имïортлох, үйлäвэрлэх, ашиглах зөвшөөрөл 
авахäаа тóхайн боäисын талаар äараахь мэäээллийг бүрäүүлнэ :

9.1.1. боäисын нэр, томъ¸о;
9.1.2. хóäалäааны болон техникийн нэр;
9.1.3. олон óлсын бүртгэлийн äóгаар;
9.1.4. ашиглах газар, зориóлалт, хóгацаа, тоо хэмжээ;
9.1.5. физик, химийн болон хор аюóлын шинж чанар;
9.1.6. болзошгүй осол, эрсäлийн үеä авах арга хэмжээ;
9.1.7. үйл ажиллагаа явóóлах ажлын байрны äүгнэлт;
9.1.8. тóхайн боäис, түүний хольц, хаягäлыг óстгах аргачлал, 

тээвэрлэх арга.
9.2. Химийн хорт болон аюóлтай боäис эксïортлох, 

имïортлох, хилээр äамжóóлан тээвэрлэх болон үйлäвэрлэхäээ энэ 
хóóлийн  6.1.1 -ä заасны äагóó батлагäсан жóрмыг мөрäөнө.

10 äóгаар зүйл. Химийн хорт болон аюóлтай боäис хаäгалахаä тавих 
үнäсэн шаарäлага
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 10.1. Химийн хорт болон аюóлтай боäис хаäгалах агóóлахын 
байршлыг холбогäох мэргэжлийн байгóóллагын äүгнэлтийг үнäэслэн 
зохих шатны Засаг äарга тогтооно.
 10.2. Химийн хорт болон аюóлтай боäисыг түүний онцлог шинж 
чанарыг нь харгалзан зориóлалтын тóсгай агóóлахаä энэ хóóлийн  6.1.2 -т 
заасны äагóó батлагäсан жóрмыг баримтлан хаäгална.
 10.3. Хаäгалж байгаа химийн хорт болон аюóлтай боäисын сав, 
баглаа  бооäол  нь тóхайн боäисын нэр, анхаарóóлах тэмäэг, аюóлын 
шинж чанарыг тоä, томоор бичсэн шошготой байна.
 10.4. Химийн хорт болон аюóлтай боäис алäагäсан тохиолäолä 
түүнийг эзэмшигч иргэн, аж ахóйн нэгж,  байгóóллага  нь цагäаа, 
тагнóóлын болон холбогäох бóсаä байгóóллагаä 24 цагийн äотор 
мэäэгäэж, эрэн сóрвалжлах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхэä бүх талын 
тóслалцаа үзүүлэх үүрэгтэй.
11 äүгээр зүйл.Химийн хорт болон аюóлтай боäис хóäалäахаä тавих 
үнäсэн шаарäлага
 11.1. Тóсгай зөвшөөрөл бүхий иргэн, аж ахóйн нэгж,  байгóóллага  
химийн хорт болон аюóлтай боäис хóäалäахäаа хóäалäан авсан этгээäийн 
хаяг, боäисын нэр, төрөл, хэмжээ, ашиглах зориóлалтыг заасан баримтыг 
2 хóвь үйлäэн баталгаажóóлж, нэг хóвийг хóäалäан авагчиä , үлäсэн 
хóвийг өөртөө хаäгална.
 11.2. Химийн хорт болон аюóлтай боäисыг энэ хóóлийн  6.1.1 -ä 
заасны äагóó батлагäсан жóрмыг баримтлан тóсгай цэгээр äамжóóлан 
хүнсний болон бóсаä төрлийн  бараа  бүтээгäэхүүнээс тóсаä нь 
хóäалäана.
12 äóгаар зүйл. Химийн хорт болон аюóлтай боäис тээвэрлэхэä тавих 
үнäсэн шаарäлага
 12.1. Химийн хорт болон аюóлтай боäисыг энэ хóóлийн  6.1.2 -т 
заасны äагóó батлагäсан жóрмыг баримтлан техникийн болон аюóлгүйн 
шаарäлага хангасан тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэх бөгөөä óг тээврийн 
хэрэгсэлä анхаарóóлах тэмäэг, аюóлын шинж чанарын тóхай санамж 
байрлóóлна.
 12.2. Химийн хорт болон аюóлтай боäис тээвэрлэсний äараа 
тээврийн хэрэгслийг хоргүйжүүлж аюóлгүй болгоно.
 12.3. Химийн хорт болон аюóлтай боäисыг хүн, мал,  амьтан  
болон  бараа  бүтээгäэхүүнтэй хамт тээвэрлэхийг хориглоно.
 12.4. Химийн хорт болон аюóлтай боäисыг шóóäангаар илгээх, 
нийтийн тээврийн хэрэгслээр болон ерäийн хөсгөөр тээвэрлэхийг 
хориглоно.
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13 äóгаар зүйл. Химийн хорт болон аюóлтай боäис ашиглахаä тавих 
үнäсэн шаарäлага
 13.1. Химийн хорт болон аюóлтай боäис ашиглахтай холбоотой 
үйл ажиллагааг хөäөлмөр хамгаалал, аюóлгүй ажиллагааны нөхцөл, 
шаарäлагыг бүрэн хангасан зориóлалтын байр, талбайä явóóлна.
 13.2. Химийн хорт болон аюóлтай боäис ашиглах явцаä тóхайн 
ажлын байр болон байгаль орчинä эрх бүхий байгóóллагаас тогтоосон 
химийн хорт болон аюóлтай боäисын хүлцэх хэмжээг хэтрүүлэхийг 
хориглоно.
 13.3. Химийн хорт болон аюóлтай боäис ашиглах аж 
ахóйн нэгж,  байгóóллага  өөрийн аюóлгүй ажиллагааны äүрмийг 
боловсрóóлан нóтаг äэвсгэрийнхээ байгаль орчны болон эрүүл ахóйн 
óлсын байцаагчаар хянóóлж мөрäөнө.
 13.4. Химийн хорт болон аюóлтай боäистой харьцах ажилä 
мэргэжлийн зохих мэäлэг, äаäлага тóршлагатай 18-аас äээш настай 
хүнийг ажиллóóлна.
 13.5. Жирэмсэн болон хөхүүл хүүхэäтэй эмэгтэйг химийн хорт 
болон аюóлтай боäистой харьцах ажилä ажиллóóлахыг хориглоно.
 13.6. Аж ахóйн нэгж,  байгóóллага  нь химийн хорт болон 
аюóлтай боäистой харьцаж ажиллагчäаä аюóлгүй ажиллагаа, болзошгүй 
осол, эрсäлээс сэргийлэх болон анхны тóсламж үзүүлэх сóргалтыг 
өөрийн зарäлаар зохион байгóóлна.
 13.7. Иргэн, аж ахóйн нэгж,  байгóóллага  нь үйлäвэрлэлийн 
зориóлалтаар ашиглах химийн хорт болон аюóлтай боäисын ашиглалт, 
зарцóóлалтын бүртгэл хөтөлж, тайлан мэäээг сóм, äүүргийн Засаг 
äаргаä жил бүрийн 11 äүгээр сарын 15-ны äотор, төрийн захиргааны 
төв байгóóллагаä äараа оны 1 äүгээр сарä багтаан хүргүүлнэ.
 13.8. Нэр төрөл, шинж чанар, хэрэглэх заавар нь тоäорхой 
бóс химийн хорт болон аюóлтай боäисыг эрх бүхий мэргэжлийн 
байгóóллагын  äүгнэлт  гаргóóлаагүй нөхцөлä ашиглахыг хориглоно.
 13.9. Иргэн, аж ахóйн нэгж,  байгóóллага  нь химийн хорт 
болон аюóлтай боäисыг ашиглахäаа энэ хóóлийн  6.1.2 -т заасны äагóó 
батлагäсан жóрмыг мөрäөнө.
14 äүгээр зүйл. Химийн хорт болон аюóлтай боäис óстгахаä тавих 
үнäсэн шаарäлага
 14.1. Химийн хорт болон аюóлтай боäисын хаягäлыг холбогäох 
мэргэжлийн байгóóллагын äүгнэлтийг үнäэслэн сóм, äүүргийн 
Засаг äаргаас тогтоосон цэгт энэ хóóлийн 6.1.2-т зааснаар тогтоосон 
жóрмын äагóó хүний эрүүл мэнä, байгаль орчин, мал, амьтанä хоргүй 
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бóюó аюóлгүй аргаар óстгах бөгөөä энэхүү ажиллагаанä тóхайн нóтаг 
äэвсгэрийн байгаль орчин, эрүүл ахóйн óлсын байцаагч, онцгой байäлын 
асóóäал хариóцсан мэргэжилтнээс бүрäсэн Êомиссыг байлцóóлна.
 14.2. Энэ хóóлийн  14.1 -ä заасан Êомисс химийн хорт болон 
аюóлтай боäисын хаягäал óстгасан тóхай акт үйлäэж, сóм, äүүргийн 
Засаг äаргаä хүргүүлнэ.
15 äóгаар зүйл. Химийн хорт болон аюóлтай боäисыг óлсын хилээр 
нэвтрүүлэх
 15.1. Химийн хорт болон аюóлтай боäисыг óлсын хилээр 
нэвтрүүлэхэä хилийн мэргэжлийн хяналтын алба хяналт тавина.
 15.2. Хилээр нэвтрүүлж байгаа химийн хорт болон аюóлтай 
боäисыг хилийн мэргэжлийн хяналтын алба бүртгэж, мэäээг óлирал 
тóтам байгаль орчны асóóäал хариóцсан төрийн захиргааны төв 
байгóóллагаä хүргүүлнэ.
 15.3. Химийн хорт болон аюóлтай боäисыг óлсын хилээр 
нэвтрүүлэх боомтыг Засгийн  газар  тогтооно.
 15.4. Зохих зөвшөөрөлгүйгээр химийн хорт болон аюóлтай 
боäисыг óлсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглоно.
16 äóгаар зүйл. Химийн хорт болон аюóлтай боäисын хүлцэх хэмжээг 
тогтоох
 16.1. Химийн хорт болон аюóлтай боäисын хүний эрүүл мэнä, 
байгаль орчинä нөлөөлөх нөлөөллийн хүлцэх хэмжээг станäартаар 
тогтооно.
17 äóгаар зүйл. Эрсäлийн үнэлгээ
 17.1. Химийн хорт болон аюóлтай боäис үйлäвэрлэх, хаäгалах, 
ашиглах үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа иргэн, аж ахóйн нэгж,  байгóóллага  
тóхайн боäисын эрсäлийн үнэлгээг Байгаль орчинä нөлөөлөх байäлын 
үнэлгээний тóхай хóóлийн äагóó заавал хийлгэнэ.
 17.2. Эрсäлийн үнэлгээнä тóхайн химийн хорт болон 
аюóлтай боäисын хор, аюóлын шинж чанар, болзошгүй эрсäлийг 
сóäлан тоäорхойлох, түүнээс сэргийлэх арга хэмжээ болон хаягäлыг 
хоргүйжүүлэн óстгах асóóäлыг тóсгана.

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ Бóсаä зүйл

18 äóгаар зүйл. Химийн хорт болон аюóлтай боäистой холбогäох үйл 
ажиллагаанä тавих хяналт
 18.1. Химийн хорт болон аюóлтай боäисын тóхай хóóль 
тогтоомжийн хэрэгжилтэä óлсын мэргэжлийн хяналтын алба хяналт 
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тавина.
 18.2. Иргэä,  төрийн бóс байгóóллага  нь химийн хорт болон 
аюóлтай боäисын тóхай хóóль тогтоомж зөрчигäөж байгаа талаархи 
санал, хүсэлтээ холбогäох төрийн захиргааны байгóóллагаä тавьж 
шийäвэрлүүлэх эрхтэй.
 18.З. Аж ахóйн нэгж,  байгóóллага  нь химийн хорт болон 
аюóлтай боäисын ашиглалт, зарцóóлалтаä äотооä хяналт тавина.
19 äүгээр зүйл. Хóóль тогтоомж зөрчигчиä хүлээлгэх хариóцлага
 19.1. Химийн хорт болон аюóлтай боäисын тóхай хóóль тогтоомж 
зөрчсөн гэм бóрóóтай этгээäэä эрүүгийн хариóцлага хүлээлгэхээргүй 
бол  шүүгч  болон óлсын байцаагч óчирсан хохирлыг нөхөн төлүүлж 
äор äóрäсан захиргааны шийтгэл ногäóóлна:
 19.1.1. энэ хóóлийн  6.1 -ä заасны äагóó батлагäсан жóрам 
зөрчсөн албан тóшаалтныг 30000-60000 төгрөгөөр торгох;
 19.1.2. энэ хóóлийн 7 äóгаар зүйл, 8.1, 8.2-ыг зөрчсөн албан 
тóшаалтныг 30000-60000, аж ахóйн нэгж, байгóóллагыг 200000-250000 
төгрөгөөр торгох;
 19.1.3. энэ хóóлийн 10 äóгаар зүйлä заасныг зөрчсөн иргэнийг 
20000-50000, албан тóшаалтныг 30000-60000, аж ахóйн нэгж, 
байгóóллагыг 150000-200000 төгрөгөөр торгох;
 19.1.4. энэ хóóлийн 11 äүгээр зүйлä заасныг зөрчсөн иргэнийг 
30000-50000, аж ахóйн нэгж, байгóóллагыг 200000-250000 төгрөгөөр 
торгох;
 19.1.5. энэ хóóлийн 12 äóгаар зүйлä заасныг зөрчсөн иргэнийг 
20000-50000, аж ахóйн нэгж, байгóóллагыг 200000-250000 төгрөгөөр 
торгох;
 19.1.6. энэ хóóлийн 13 äóгаар зүйлä заасныг зөрчсөн иргэнийг 
20000-40000, аж ахóйн нэгж, байгóóллагыг 100000-150000 төгрөгөөр 
торгох;
 19.1.7. энэ хóóлийн 14 äүгээр зүйлä заасныг зөрчсөн иргэнийг 
20000-50000, аж ахóйн нэгж, байгóóллагыг 100000-250000 төгрөгөөр 
торгох;
 19.1.8. химийн хорт болон аюóлтай боäистой холбогäсон үйл 
ажиллагааг эрх бүхий байгóóллагын зөвшөөрөлгүйгээр явóóлсан, 
түүнчлэн эрсäлийн үнэлгээ хийлгээгүй бол хóóль бóсаар олсон орлого, 
ашиглаж байгаа химийн хорт болон аюóлтай боäисыг хóрааж, зөрчил 
гаргасан иргэнийг 30000-50000, аж ахóйн нэгж, байгóóóллагыг 200000-
250000 төгрөгөөр торгох;
 19.1.9. энэ хóóлийн  15.4 -ä заасныг зөрчсөн, зөрчихийг завäсан 
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бол хóóль бóсаар олсон орлого, химийн хорт болон аюóлтай боäисыг 
хóрааж, зөрчил гаргасан иргэнийг 50000 хүртэл, аж ахóйн нэгж, 
байгóóллагыг 150000-250000 төгрөгөөр торгох.
 19.1.10. энэ хóóлийн 18.1, 18.3-ыг зөрчсөн албан тóшаалтныг 
30000-60000 төгрөгөөр торгох;
 19.2. Энэ хóóлийн 8.3-ыг зөрчсөн гэм бóрóóтай этгээäэä 
холбогäох хóóль тогтоомжийн äагóó эрүүгийн хариóцлага хүлээлгэнэ.
 19.3. Химийн хорт болон аюóлтай боäисыг зориóлалтын бóсаар 
ашигласан, болгоомжгүйгээр бóюó санаатайгаар бóсäын эрүүл мэнä, 
байгаль орчинä ноцтой хохирол óчрóóлсан бол гэм бóрóóтай этгээäэä 
эрүүгийн хариóцлага хүлээлгэнэ.
20 äóгаар зүйл. Хохирлыг нөхөн төлүүлэх
 20.1. Химийн хорт болон аюóлтай боäистой холбогäох хóóль 
тогтоомж зөрчиж, хóóль бóс үйл ажиллагаа явóóлсны óлмаас бóсäын 
эрүүл мэнä, байгаль орчин, мал, амьтан, эä хөрөнгөä óчирсан хохирлыг 
гэм бóрóóтай этгээäээр нөхөн төлүүлнэ.

АЖ АХУЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУСГАЙ 

ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТУХАЙ

2001 оны 02 äóгаар сарын 01-ний өäөр                          Улаанбаатар хот 
(Хэсэгчлэн авав)

15 äóгаар зүйл. Тóсгай зөвшөөрөлтэйгээр эрхлэх аж ахóйн үйл 
ажиллагааны төрөл
 15.1. Энэ зүйлä заасан үйл ажиллагааг тóсгай зөвшөөрөлтэйгээр 
эрхэлнэ.

 15.6. Байгаль орчны чиглэлээр:
 15.6.1. озон заäалäаг боäис, түүнийг агóóлсан бүтээгäэхүүнийг  
 имïортлох, хóäалäах, ашиглах;

15.6.2. тэсэрч, äэлбэрэхээс бóсаä химийн хорт болон аюóлтай 
боäис үйлäвэрлэх;
15.6.3. химийн хорт болон аюóлтай боäис имïортлох, эксïортлох, 
хил äамжóóлан тээвэрлэх, ашиглах, хóäалäах, óстгах
15.6.7.байгаль орчинä онцгой хор хөнөөл óчрóóлж болзошгүй 
нөлөө бүхий химийн хорт болон аюóлтай боäис имïортлох, 
хóäалäах, үйлчилгээ эрхлэх.
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15.11.Хүнс, хөäөө аж ахóйн чиглэлээр:
15.11.6. óргамал хамгаалахаä ашиглах боäисыг имïортлох, 
борлóóлах;

          15.12. Эрүүл мэнäийн чиглэлээр:
15.12.8.ахóйн шавьж, мэрэгч óстгах, халäваргүйжүүлэх 
үйлчилгээ эрхлэх; 
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ЭРҮҮГИЙН ХУУЛЬ

 
2002 оны 1 äүгээр сарын 3-ны өäөр                                  Улаанбаатар хот

(Хэсэгчлэн авав)

НАЙМДУГААР ХЭСЭГ

НИЙГМИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ХҮН АМЫН 
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРЭГ 

184 äүгээр зүйл. Тэсэрч äэлбэрэх болон түргэн шатамхай боäисыг 
агаарын хөлөгт хóóль бóсаар авч явах
 184.1.Тэсэрч äэлбэрэх болон түргэн шатамхай боäисыг агаарын 
хөлөгт хóóль бóсаар авч явсан бол хөäөлмөрийн хөлсний äооä хэмжээг 
тавин нэгээс нэг зóó äахин нэмэгäүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр 
торгох, эсхүл хо¸р жил хүртэл хóгацаагаар хорих ял шийтгэнэ.
 184.2.Энэ хэргийн óлмаас хүний амь нас хохирсон, бóсаä хүнä 
хор óршиг óчирсан бол таваас äээш арван жил хүртэл хóгацаагаар хорих 
ял шийтгэнэ.
190 äүгээр зүйл. Тэсэрч äэлбэрэх болон цацраг иäэвхт боäисыг бүртгэх, 
хаäгалах, ашиглах,тээвэрлэх, илгээх жóрам зөрчих
 190.1.Тэсэрч äэлбэрэх болон цацраг иäэвхт боäисыг бүртгэх, 
хаäгалах, ашиглах, тээвэрлэх, илгээх жóрмыг зөрчсөний óлмаас хүний 
бие махбоäиä хүнäэвтэр бóюó хүнä гэмтэл óчирсан бол хөäөлмөрийн 
хөлсний äооä хэмжээг тавин нэгээс хо¸р зóóн тавь äахин нэмэгäүүлсэнтэй 
тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, гóрваас äээш зóргаан сар хүртэл 
хóгацаагаар баривчлах, эсхүл гóрван жил хүртэл хóгацаагаар хорих ял 
шийтгэнэ.
 190.2.Энэ хэргийн óлмаас хүний амь нас хохирсон, бóсаä хүнä 
хор óршиг óчирсан бол гóрваас äээш таван жил хүртэл хóгацаагаар 
хорих ял шийтгэнэ.
191 äүгээр зүйл.Түргэн шатамхай болон иäэмхий боäисыг хóóль бóсаар 
илгээх
 191.1.Түргэн шатамхай болон иäэмхий боäисыг шóóäан, тээшээр 
илгээсний óлмаас хүний амь нас хохирсон, бóсаä хүнä хор óршиг, эсхүл 
онц их хэмжээний хохирол óчирсан бол хөäөлмөрийн хөлсний äооä 
хэмжээг тавин нэгээс хо¸р зóóн тавь äахин нэмэгäүүлсэнтэй тэнцэх 
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хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл таван жил хүртэл хóгацаагаар хорих 
ял шийтгэнэ.
200 äóгаар зүйл. Хүчтэй үйлчлэх болон хорт боäисыг хóóль бóсаар 
бэлтгэх, олж авах, хаäгалах, тээвэрлэх, илгээх, борлóóлах
 200.1.Мансóóрóóлахаас бóсаä хүчтэй үйлчлэх болон хорт 
боäисыг үйлäвэрлэх, олж авах, хаäгалах, олгох, бүртгэх, тээвэрлэх, 
илгээх талаар тогтоосон жóрам зөрчсөн бол хөäөлмөрийн хөлсний 
äооä хэмжээг тавин нэгээс нэг зóó äахин нэмэгäүүлсэнтэй тэнцэх 
хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл хо¸р жил хүртэл хóгацаагаар хорих 
ял шийтгэнэ.
 200.2.Мансóóрóóлахаас бóсаä хүчтэй үйлчлэх болон хорт 
боäисыг борлóóлах зорилгоор хóóль бóсаар бэлтгэсэн, олж авсан, 
хаäгалсан, тээвэрлэсэн, илгээсэн, борлóóлсан бол гóрваас äээш зóргаан 
сар хүртэл хóгацаагаар баривчлах, эсхүл хо¸роос äээш таван жил хүртэл 
хóгацаагаар хорих ял шийтгэнэ.
 200.3.Энэ хэргийн óлмаас бóсäаä их бóюó онц их хэмжээний 
хохирол óчирсан бол таваас äээш найман жил хүртэл хóгацаагаар хорих 
ял шийтгэнэ.
206 äóгаар зүйл. Химийн гаралтай хорт боäис, үйлäвэрлэлийн хог 
хаягäал цэвэрлэх, тээвэрлэх, бóлшлах жóрам зөрчих
 206.1.Үйлäвэрлэлийн хортой хог хаягäал, цацраг иäэвхт, 
биологийн болон химийн боäисыг цэвэрлэх, тээвэрлэх, бóлшлах талаар 
тогтоосон жóрмыг зөрчсөний óлмаас хүний эрүүл мэнä, байгаль 
орчинä их хэмжээний хохирол óчирсан бóюó óчирч болох байсан 
бол хөäөлмөрийн хөлсний äооä хэмжээг тавин нэгээс хо¸р зóó äахин 
нэмэгäүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, гóрваас äээш 
зóргаан сар хүртэл хóгацаагаар баривчлах, эсхүл хо¸роос таван жил 
хүртэл хóгацаагаар хорих ял шийтгэнэ.
207 äóгаар зүйл. Газрын хөрс, óсыг бохирäóóлах
 207.1.Химийн боäис, борäоог эксïортлох, имïортлох, óлсын 
хилээр äамжóóлан тээвэрлэх, үйлäвэрлэх, хаäгалах, хóäалäах, óстгах, 
ашиглах, тээвэрлэх жóрам зөрчсөн, үйлäвэрийн болон ахóйн хог 
хаягäлаар газрын хөрс, óсыг бохирäóóлж хүний эрүүл мэнä, байгаль 
орчинä үлэмж хэмжээний хохирол óчрóóлсан бол хөäөлмөрийн хөлсний 
äооä хэмжээг тавин нэгээс хо¸р зóóн тавь äахин нэмэгäүүлсэнтэй 
тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, гóрваас äээш зóргаан сар хүртэл 
хóгацаагаар баривчлах, эсхүл таван жил хүртэл хóгацаагаар хорих ял 
шийтгэнэ.
209 äүгээр зүйл. Ургамлын өвчин, хортон амьтантай тэмцэх талаар 
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тогтоосон жóрам зөрчих
 209.1.Ургамлын өвчин, хортон амьтантай тэмцэх талаар 
тогтоосон жóрам зөрчсөний óлмаас их бóюó онц их хэмжээний хохирол 
óчирсан бол хөäөлмөрийн хөлсний äооä хэмжээг тавин нэгээс хо¸р зóó 
äахин нэмэгäүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл хо¸р 
жил хүртэл хóгацаагаар хорих ял шийтгэнэ.
2141 äүгээр зүйл. Химийн хорт болон аюóлтай боäисын тóхай хóóль 
тогтоомж зөрчих
 2141.1.Химийн хорт болон аюóлтай боäисыг зөвшөөрөлгүйгээр 
эксïортлох, имïортлох, хил äамжóóлан тээвэрлэх, үйлäвэрлэх, хаäгалах, 
хóäалäах, хóäалäан авах, тээвэрлэх, ашиглах болон бóсäаä äамжóóлсан 
бол хөäөлмөрийн хөлсний äооä хэмжээг тавин нэгээс хо¸р зóóн тавь 
äахин нэмэгäүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл 
гóрван жил хүртэл хóгацаагаар хорих ял шийтгэнэ.
 2141.2.Химийн хорт болон аюóлтай боäисыг зориóлалт бóсаар 
ашигласан, бóсäын эрүүл мэнä, байгаль орчинä хүнä хор óршиг, их 
хэмжээний хохирол óчрóóлсан бол хөäөлмөрийн хөлсний äооä хэмжээг 
хо¸р зóóн тавин нэгээс таван зóó äахин нэмэгäүүлсэнтэй тэнцэх 
хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл таваас äээш арван жил хүртэл 
хóгацаагаар хорих ял шийтгэнэ
  

II. ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭ, КОНВЕНЦИ

УДААН ЗАДАРДАГ ОРГАНИК БОХИРДУУЛАГ×ИЙН

 ТУХАЙ СТОКГОЛЬМЫН КОНВЕНЦ

 Энэхүү Êонвенциä  оролцогч Талóóä нь:
Уäаан заäарäаг органик бохирäóóлагч нь хорт чанартай, óäаан 

заäарäаг, биоаккóмóляци шинжтэй бөгөөä агаар, óс болон нүүäэллэгч 
амьä организмаар äамжин хил хязгаар алгасан үүссэн газраасаа хол 
тархаж, эх газрын болон äалай тэнгисийн экосистемä хóримтлагäаж 
байгааг анхааран,

Уäаан заäарäаг органик бохирäóóлагчäаä өртсөний óлмаас 
óчрах сөрөг үр äагавар нь голäóó хөгжиж бóй орнóóäын хүн ам, ялангóяа 
эмэгтэйчүүäэä, тэäнээр óламжлан хойч үеä нөлөөлөх болж байгааг 
харгалзан,

Ялангóяа Умарä тóйлын экосистем, хүн ам нь óäаан заäарäаг 
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органик бохирäóóлагчийн био-хóримтлалä өртөн эрсäэн, óламжлалт 
хоол хүнс нь бохирäон нийтийн эрүүл мэнäийн асóóäал гарч байгааг 
анхааран,

Уäаан заäарäаг органик бохирäóóлагчийн талаар äэлхий 
нийтээрээ арга хэмжээ авах шаарäлагатайг харгалзан,

Уäаан заäарäаг органик бохирäóóлагчийн үлäэгäэл, гарц 
хаягäлыг бóóрóóлах, óстгах арга хэмжээ авч, хүний эрүүл мэнä, байгаль 
орчныг хамгаалах олон óлсын үйл ажиллагааны эхлэлийг тавихаä 
чиглэсэн НҮБ-ын Орчны Хөтөлбөрийн Уäирäах Зөвлөлийн 1997 оны 2 
äóгаар  сарын 7-ны өäрийн 19/13 С  тоот шийäвэрийг иш үнäэс болгон,

Байгаль орчны талаарх олон óлсын холбогäох конвенцийн 
заалтóóäыг, тóхайлбал Аюóлтай зарим химийн боäис, ïестициäийг 
олон óлсын хэмжээнä хóäалäаалахаä хэрэглэх óрьäчилан мэäээлж 
зөвшилцөх жóрмын тóхай Роттерäамын конвенц, Аюóлтай хог хаягäлыг 
хил äамжóóлан тээвэрлэх, зайлóóлахаä хяналт тавих тóхай Базелийн 
конвенц, түүний äотор óг конвенцийн 11 äүгээр зүйлийн заалтын 
хүрээнä боловсрóóлсан бүс нóтгийн хэлэлцээрийг иш татан,

Мөн түүнчлэн Байгаль орчин, хөгжлийн асóóäлаарх Риогийн 
тóнхаглал, Хөтөлбөр-21-ийн холбогäох заалтóóäыг иш татан,

Болгоомжлон сэрэмжлэх явäал нь бүх Талóóäын анхааралä 
байгаа бөгөөä энэхүү конвенцоä тóсгагäсаныг хүлээн зөвшөөрч,

Энэхүү конвенц нь хóäалäаа, байгаль орчны чиглэлийн олон 
óлсын бóсаä гэрээ, хэлэлцээрүүäэä нийцэж, тэäгээрт äэм болж байгааг 
тэмäэглэж,

Улс орнóóä НҮБ-ын Дүрэм, олон óлсын эрх зүйн зарчмóóäын 
äагóó байгалийн нөөц баялгаа байгаль орчны болон хөгжлийн 
боäлогынхоо äагóó ашиглах бүрэн эрхтэй бөгөөä тэрхүү эрхээ эäлэхäээ 
эрх, хяналтынх нь äор явагäаж бóй үйл ажиллагаа үнäэсний хóóль 
тогтоомж үйлчлэх хүрээнээс нь гаäна бóй газар нóтаг, бóсаä орны 
байгаль орчинä хор хохирол óчрóóлахгүй байх хариóцлага хүлээхийг 
нотолж,

Хөгжиж бóй орнóóäын, ялангóяа нэн бóóрай хөгжилтэй 
болон шилжилтийн эäийн засагтай орнóóäын нөхцөл байäал, онцгой 
хэрэгцээ шаарäлагыг, түүний äотор химийн салбарын нь óäирäлага, 
зохицóóлалтын үнäэсний чаäавхийг технологи äамжóóлах, санхүү, 
техникийн тóслалцаа үзүүлэх, Талóóäын хооронäын хамтын ажиллагааг 
хөгжүүлэх зэрэг замаар бэхжүүлэхийн чóхлыг анхаарч,

Хөгжиж бóй арлын жижиг óлсóóäыг тогтвортой хөгжүүлэх 
үйл ажиллагааны 1994 оны 5 äóгаар сарын 6-нä Барбаäост баталсан 
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хөтөлбөрийг анхааралäаа бүрэн авч,
Хөгжингүй ба хөгжиж бóй орнóóäын боломж чаäавх өөр өөр, 

хариóцлага нь нийтлэг хэäий ч Байгаль орчин ба хөгжлийн тóхай 
Риогийн тóнхаглалын 7 äóгаар зарчимä заасанчлан ялгавартай болохыг 
тэмäэглэн,

Уäаан заäарäаг органик бохирäóóлагчийн үлäэгäэл, гарц 
хаягäлыг бóóрóóлах, óстгахаä хóвийн хэвшил, төрийн бóс байгóóллагóóä 
чóхал хóвь нэмэр орóóлж чаäахыг хүлээн зөвшөөрч,

Уäаан заäарäаг органик бохирäóóлагчийг үйлäвэрлэгчиä нь 
бүтээгäэхүүнийхээ сөрөг үр äагаврыг бóóрóóлах, хор óршгийн нь талаар 
хэрэглэгчиä, Засгийн Газар, олон нийтийг мэäээллээр хангах хариóцлага 
хүлээх нь чóхал болохыг цохон тэмäэглэн,

Уäаан заäарäаг органик бохирäóóлагчийн óршиг нөлөөнөөс 
хамгаалах арга хэмжээг бохриäóóлагчийн бүхий л шатанä авах 
шаарäлагатайг харгалзан,

Эрх бүхий үнäэсний байгóóллагóóä байгаль орчны 
холбогäолтой хохирлыг тóхайн газар нóтагт нь хязгаарлах, эäийн засгийн 
хөшүүргүүäийг хэрэглэхийг эрмэлзэх, бохирäóóлагч нь бохирäóóлсныхаа 
бүх зарäлыг нийтийн ашиг сонирхол, олон óлсын хóäалäаа, хөрөнгө 
орóóлалтын шаарäлагыг зохих ¸соор харгалзан хариóцах ¸стойг заасан 
Байгаль орчин ба хөгжлийн тóхай Риогийн Тóнхаглалын 16 äóгаар 
Зарчмыг нотолж,

Пестициä, үйлäвэрлэлийн зориóлалттай химийн боäисын талаар 
зохицóóлалтын ба үнэлгээний хөтөлбөргүй Талóóäыг тийм хөтөлбөр 
боловсрóóлж хэрэгжүүлэхийг нь äэмжиж,

Байгаль орчинä халгүй үйлäвэрлэл, химийн боäисыг бий болгох, 
хэрэглэхийн чóхлыг хүлээн зөвшөөрч,

Уäаан заäарäаг органик бохирäóóлагчийн óршиг нөлөөнөөс 
хүний эрүүл мэнä, байгаль орчныг хамгаалахыг зорин,

Дараахийг хэлэлцэн тохиров.

Нэгäүгээр зүйл
Зорилго

Энэхүү конвенц нь хүний эрүүл мэнä, байгаль орчныг óäаан 
заäарäаг органик бохирäóóлагчаас хамгаалах зорилготой бөгөөä Байгаль 
орчин, хөгжлийн тóхай Риогийн Тóнхаглалын 15 äóгаар Зарчимä 
тóсгасан болгоомжлолыг харгалзаж байгаа болно.
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Хо¸рäóгаар зүйл
Тоäорхойлолт

Энэхүү конвенцийн хóвьä:
(а) ”Тал” гэäэг нь энэхүү конвенциор үүрэг хүлээхийг хүлээн 

зөвшөөрсөн, өөрийн нь хóвьä энэхүү конвенц хүчин төгөлäөр үйлчилж 
бóй  óлс бóюó эäийн засгийн хамтын ажиллагааны бүсийн байгóóллагыг 
хэлнэ.  

(б) “Эäийн засгийн хамтын ажиллагааны бүсийн байгóóллага” 
гэäэг нь тóхайн бүс нóтгийн бүрэн эрхт óлс орнóóäаас байгóóлсан, 
гишүүä нь энэхүү конвенциор зохицóóлагäах асóóäлóóäаарх эрх мэäлээ 
түүнä шилжүүлсэн, горимынхоо äагóó энэхүү конвенциä гарын үсэг 
зóрах, түүнийг со¸рхон батлах, хүлээн авах, батлах бóюó түүнä нэгäэн 
орох эрх бүхий байгóóллагыг хэлнэ.

(в) “Байлцан санал өгч бóй Талóóä” гэäэг нь байлцан äэмжиж 
бóюó эсрэг  санал өгч бóй  Талóóäыг хэлнэ.

Гóравäóгаар зүйл
Зайлшгүй үйлäвэрлэл, хэрэглээтэй холбогäсон

гарц хаягäлыг бóóрóóлах бóюó óстгах арга хэмжээ

1. Оролцогч Тал бүр:
(а) äараах зүйлийг хориглохоä чиглэсэн хóóлийн болон 

захиргааны арга хэмжээ авна. Үүнä:
(i) Хавсралт А–ä äóрäсан химийн боäисóóäыг мөн хавсралтаä 

заасан нөхцлийн äагóó үйлäвэрлэх, хэрэглэх;
(ii) Хавсралт А-ä äóрäсан химийн боäисóóäыг 2 äóгаар заалтын 

äагóó имïортлох, эксïортлох;      
(б) Хавсралт Б-ä äóрäсан химийн боäисóóäыг мөн хавсралтаä 

заасан нөхцлийн äагóó үйлäвэрлэх, хэрэглэхийг хязгаарлах.
2. Дараах нөхцөл, зорилтóóäыг хангахын тóлä оролцогч Тал бүр 

арга хэмжээ авна. Үүнä:
(а) Хавсралт А, Б-ä äóрäсан химийн боäисóóäыг зөвхөн äараах 

зорилгоор имïортолно:
(i) 6 äóгаар зүйлийн 1 (г)-ä заасны äагóó байгаль орчинä 

халгүйгээр зайлóóлах; бóюó 
(ii) Хавсралт А бóюó Б-гийн нөхцлийн äагóó тóхайн Талä 

зөвшөөрсөн хэрэглээ, зорилгоä ашиглах;
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(б) Хавсралт А-ä äóрäсан бөгөөä үйлäвэрлэл, хэрэглээнä 
нь тóсгай зөвшөөрөл олгосон химийн боäисыг бóюó Хавсралт Б-ä 
äóрäсан бөгөөä үйлäвэрлэл, хэрэглээнä нь тóсгай зөвшөөрөл олгосон 
бóюó зориóлалтыг нь зөвшөөрсөн химийн боäисыг óрьäчилан мэäээлж 
зөвшилцөх олон óлсын жóрмын холбогäох бүх нөхцлийг харгалзан, 
зөвхөн äараах нөхцөлä эксïортлох. Үүнä: 

(i) 6 äóгаар зүйлийн 1 (г)-ä заасны äагóó байгаль орчинä  
халгүйгээр зайлóóлах;

(ii) Хавсралт А бóюó Б-ä заасны äагóó тóхайн химийн боäисыг 
ашиглах зөвшөөрөл авсан оролцогч Талä эксïортлох:

(iii) Энэхүү Êонвенциä оролцоогүй боловч эксïортлогч Талä 
жил бүр баталгаа гаргаж өгсөн Талä эксïортлох. Баталгаанä тóхайн 
химийн боäисыг ямар зориóлалтаар хэрэглэхийг заасан байх бөгөөä 
имïортлогч óлс нь тóхайн химийн боäисын хóвьä äараах үүрэг хүлээх 
тóхай мэäэгäлийг тóсгасан байна:

а. гарц хаягäлаас сэргийлэх бóюó түүнийг хамгийн бага 
хэмжээнä нь хүртэл бóóрóóлахаä чиглэсэн шаарäлагатай арга хэмжээг 
авч, хүний эрүүл мэнä, байгаль орчныг хамгаалах:

б. 6 äóгаар зүйлийн 1 äүгээр заалтóóäыг биелүүлэх;
в. холбогäох тохиолäолä хавсралт Б-гийн II хэсгийн 2 äóгаар 

заалтóóäыг биелүүлэх.
Энэхүү баталгаанä мөн эрх зүйн акт, зохицóóлалтын, зохион 

байгóóлалтын болон боäлогын шинжтэй холбогäох бóсаä баримт бичгийг 
хавсаргана. Эксïортлогч Тал нь баталгааг зөвшөөрөл авснаасаа хойш 60 
хоногийн äотор Нарийн бичгийн äарга нарын газарт хүргүүлнэ.  

(в) Хавсралт А-ä äóрäсан бөгөөä үйлäвэрлэл, хэрэглээний 
талаарх тóсгай нөхцөл нь ямар ч Талä  үйлчлэхээ больсон химийн 
боäисыг 6 äóгаар зүйлийн 1 (г)-ä заасанчлан байгаль орчинä халгүйгээр 
зайлóóлахаас бóсаä нөхцөлä эксïортлохгүй байх:

(г) “Энэхүү Êонвенциä оролцоогүй Тал” гэäэг нь тоäорхой 
химийн боäисын хóвьä энэхүү Êонвенциор үүрэг хүлээгээгүй óлс 
бóюó эäийн засгийн хамтын ажиллагааны бүсийн байгóóллагыг энэхүү 
заалтын хóвьä хэлнэ.

3. Шинэ ïестициä бóюó үйлäвэрлэлийн шинэ химийн боäисын 
талаар зохицóóлалтын ба үнэлгээний нэг бóюó хэä хэäэн хөтөлбөр 
хэрэгжүүлж бóй Тал Хавсралт Г-гийн 1-ä заасан шалгóóраар авч үзвэл 
óäаан заäарäаг органик бохирäóóлагчийн шинж чанартайä тооцогäох 
шинэ ïестициä бóюó үйлäвэрлэлийн шинэ химийн боäисын үйлäвэрлэл, 
хэрэглээг хориглох зорилгоор зохицóóлалтын холбогäох арга хэмжээ 
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авна.
4. Пестициä, үйлäвэрлэлийн химийн боäисын талаар 

зохицóóлалтын ба үнэлгээний нэг бóюó хэä хэäэн хөтөлбөр хэрэгжүүлж 
бóй Тал ïестициä, үйлäвэрийн химийн боäисын талаар үнэлгээ хийхäээ 
Хавсралт Г-гийн 1-ä заасан шалгóóрóóäыг харгалзан үзнэ.

5. Энэхүү Êонвенциä өөрөөр заагаагүй бол 1, 2 äóгаар заалт нь  
лабораторийн сóäалгаа болон станäартын зорилгоор ашиглах химийн 
боäист хамаарахгүй.

6. Хавсралт А-гийн äагóó тóсгай зөвшөөрөл авсан бóюó 
Хавсралт Б-гийн äагóó тóсгай зөвшөөрөл авсан бóюó зориóлалт нь 
зөвшөөрөгäсөн Тал тóсгай зөвшөөрөл, зориóлалтын нь äор явагäаж бóй 
үйлäвэрлэл, хэрэглээ хүнä нөлөөлөх, байгаль орчинä хаягäал болон 
гарахаас сэргийлэх бóюó тийм нөлөө, хаягäлыг хамгийн бага байлгахаар 
үйл ажиллагаагаа явóóлна. Зөвшөөрөгäсөн хэрэглээ, зориóлалтын нь 
óлмаас байгаль орчинä хэвийн нөхцөлä зайлшгүй гарах гарц хаягäлыг 
мөрäөгäөж байгаа станäарт, зөвлөмжийн äагóó аль болох бага хэмжээнä 
байлгана.

Дөрөвäүгээр зүйл
Тóсгай зөвшөөрлийн бүртгэл

1. Хавсралт А болон Б-ä äóрäсан тóсгай зөвшөөрлийг авсан 
Талóóäыг тогтоох зорилгоор энэхүү бүртгэлийг бий болгов. Үүнä 
Хавсралт А бóюó Б-гийн бүх Талаас хэрэгжүүлж болох заалтóóäыг 
ашиглаäаг Талóóä хамаарахгүй. 

Бүртгэлийг Нарийн бичгийн äарга нарын газраас хөтлөх ба 
нийтэä нээлттэй байна. 

2. Бүртгэлä äараах зүйл багтана. Үүнä:
(а) Хавсралт А, Б-ä заасан тóсгай зөвшөөрлийн төрлийн 

жагсаалт;
(б) Хавсралт А, Б-ä заасан тóсгай зөвшөөрлийг авсан Талóóäын 

жагсаалт; болон
(в) Бүртгэгäсэн тóсгай зөвшөөрөл бүрийн хүчинтэй байх 

хóгацааны жагсаалт.
3. Êонвенциä оролцохыг хүссэн аливаа Улс Нарийн бичгийн 

газарт бичгээр мэäэгäэл өгч, хавсралт А, Б-ä заасан тóсгай зөвшөөрлийн 
нэг бóюó хэä хэäэн төрлийг авахаар бүртгүүлнэ.

4. Хэрэв Тал нь бүртгэлäээ хóгацаа заагаагүй бóюó хóгацааг нь 7 
äóгаар заалтын äагóó сóнгаагүй бол тóсгай бүхий зөвшөөрлийн хóгацаа 
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энэхүү конвенц тóхайн боäисын хóвьä хүчин төгөлäөр болсноос хойш 5 
жилийн äараа äóóсна.
 5. Талóóäын Бага Хóрал нь анхäóгаар хóралäаанаараа бүртгүүлэх 
зүйлийг хянан хэлэлцэх жóрмын талаар шийäвэр гаргана. 
 6. Бүртгүүлсэн зүйлийг хянахаас өмнө холбогäох Тал тóсгай 
зөвшөөрлийг бүртгүүлэх шаарäлага хэвээр байгааг нотолсон илтгэлийг 
Нарийн бичгийн äарга нарын газарт өгнө. Нарийн бичгийн äарга нарын 
газар илтгэлийг бүх Талä хүргүүлнэ. Бүртгэлийг олäсон бүх мэäээлэлä 
үнäэслэн хянана. Дүнгээр нь Талóóäын Бага хóрал холбогäох Талä 
зориóлж зөвлөмж гаргаж болно.
 7. Талóóäын Бага хóрал холбогäох Талын хүсэлтийг үнäэслэн  
тóсгай зөвшөөрлийн хóгацааг 5 хүртэл жилээр сóнгаж болно. Чингэхäээ 
хөгжиж бóй болон шилжилтийн эäийн засагтай орон - Талóóäын онцгой 
нөхцөл байäлыг зохих ¸соор харгалзан үзнэ.
 8. Аливаа Тал тóсгай зөвшөөрөл авахаар бүртгүүлсэн мэäэгäлээ 
Нарийн бичгийн äарга нарын газарт бичгээр мэäэгäэл өгөн цóцлóóлж 
болно. Чингэхэä бүртгэл тóхайн мэäэгäэлä äóрäсан өäрөөс эхлэн 
үйлчлэхгүй.
 9. Ямар ч Тал аль нэг төрлийн тóсгай зөвшөөрөл авахаар 
бүртгүүлээгүй байгаа үеä тóхайн төрлийн хóвьä шинэ бүртгэл хийхгүй 
байж болно.

Тавäóгаар зүйл
Зориóäын бóс үйлäвэрлэлээс гарах хаягäлыг

 бóóрóóлах ба óстгах арга хэмжээ
 
 Тал бүр Хавсралт В-ä äóрäсан химийн боäис бүрийн хүний үйл 
ажиллагаатай холбогäон бий болсон гарц хаягäлыг бóóрóóлах, болбол 
бүрмөсөн зогсоох зорилгоор нааä захын äараах арга хэмжээг авна. 
Үүнä:

(а) Өөрийн нь хóвьä Êонвенц хүчин төгөлäөр болсноос хойш 2 
жилийн äотор үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг, шаарäлагатай бол бүсийн 
бóюó äэä бүсийн хэмжээнä боловсрóóлж, óлмаар 7 äóгаар зүйлä заасан 
төлөвлөгөөний нэг хэсэг болгон хэрэгжүүлнэ. Чингэхäээ Хавсралт В-ä 
äóрäсан химийн гарц хаягäлыг тогтоох, тоäорхойлох болон зохицóóлах, 
(б)-гээс (ä) хүртэлх äэä заалтóóäыг хэрэгжүүлэхэä тóс äөхөм үзүүлэхийг 
зорино.   Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнä äоорх зүйлийг орóóлна.  
Үүнä:

(i) Гарч байгаа болон цаашиä гарч болзошгүй гарц хаягäлын, 
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түүний äотор эх үүсвэрийн бүртгэлийг бий болгох, хиийхэй холбогäсон 
үнэлгээ. Чингэхäээ Хавсралт В-ä тоäорхойлсон эх үүсвэрийн төрлүүäийг 
харгалзан үзнэ;

(ii) Тийм гарц хаягäлыг зохицóóлах талаар оролцогч Талаас 
явóóлж бóй боäлого, гарсан хóóль тогтоомжийн үр äүнгийн үнэлгээ; 

(iii) Энэхүү заалтыг хэрэгжүүлэхэä чиглэсэн бөгөөä (i), (ii)-ä 
äóрäсан үнэлгээг харгалзсан стратеги;

(iv) Дээрх стратегитай холбогäсон бөгөөä түүнийг таниóлан 
сóрталчлахаä чиглэсэн сóргалт, боловсролыг äэмжих алхмóóä;

(v) Эäгээр стратеги болон энэхүү заалтыг хэрэгжүүлэхэä  гарсан 
ахиц ололтыг 5 жил тóтам хянан үзэхэä гарах үр äүн; хяналтын үр äүнг 
15 äóгаар зүйлийн äагóó тавих илтгэлä тóсгана;

(vi) Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг, түүний äотор түүнä 
тóсгагäсан стратеги, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх график;

(б) Гарц хаягäлыг түргэн бөгөөä боäитойгоор бóóрóóлах, эх 
үүсвэрийг нь арилгахаä хүргэхүйц хэрэгжүүлж болох зохистой ïрактик 
арга хэмжээг авахаä äэмжлэг үзүүлнэ;

(в) Хавсралт В-ä äóрäсан химийн боäис бий болох, хаягäал болон 
гарахаас сэргийлэх зорилгоор орлóóлах бóюó сайжрóóлсан материал, 
бүтээгäэхүүн, үйлäвэрлэлийн үйл явцыг бий болгох, хэрэглэхийг 
äэмжих бóюó зохих нөхцөлä шаарäана. Чингэхäээ Хавсралт В-ä äóрäсан 
гарц хаягäлыг бóóрóóлах, хаягäлаас сэргийлэх арга хэмжээний тóхай 
ерөнхий чиглэл болон Талóóäын Бага хóрлаас батлан гаргах зөвлөмжийг 
харгалзана;

(г) Шинэ эх үүсвэрийн хóвьä тэргүүний арга техникийг 
хэрэглэх явäлыг Талаас тийм арга хэмжээ авах шаарäлагатай гэж үзсэн 
эх үүсвэрийн төрлүүäийн хóвьä äэмжих бóюó шаарäлагатай бол үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх графикийн äагóó шаарäана. 
Чингэхäээ Хавсралт В-гийн II хэсэгт тоäорхойлсон эх үүсвэрийн 
төрлүүäэä эхэн үеä онцгой анхаарч арга хэмжээ авна. Тóхайн Хавсралтын 
II хэсэгт заасан төрлүүä äэх шинэ эх сóрвалжийн хóвьä тэргүүний 
арга техникийг ашиглах шаарäлагыг боломжийн хэрээр äарóй, гэхäээ 
тóхайн Талын хóвьä конвенци хүчин төгөлäөр болсноос хойш 4 жилээс 
хэтрэлгүй тавина. Тоäорхойлсон төрлүүäийн хóвьä байгаль орчинä 
халгүй тэргүүний ïрактик ашиглахыг Талóóä äэмжинэ. Тэргүүний 
арга техникийг ашиглах, байгаль орчинä халгүй тэргүүний ïрактик 
ажиллагааг хэрэгжүүлэхäээ гарц хаягäлаас сэргийлэх, хорогäóóлах арга 
хэмжээний талаар тóхайн хавсралтаä тóсгасан ерөнхий чиглэл болон 
Талóóäын Бага хóрлаас батлан гаргах тэргүүний арга техник, байгаль 
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орчны тэргүүний ïрактикийн тóхай зөвлөмжийг харгалзана;
(ä) Тэргүүний арга техникийг ашиглах, байгаль орчинä халгүй 

тэргүүний ïрактикийг хэрэгжүүлэх явäлыг:
(i) Байгаа эх үүсвэрүүäийн хóвьä Хавсралт В-гийн II хэсэгт 

äóрäсан эх үүсвэрийн төрлүүäийн болон мөнхүү хавсралтын III хэсэгт 
тóсгасантай аäил эх үүсвэрийн төрлүүäийн хóвьä;

(ii) Шинэ сóрвалжийн хóвьä Хавсралт В-гийн III хэсэгт 
äóрäсантай аäил бөгөөä Талаас äэä заалт (г) 2-ын хүрээнä авч үзээгүй 
эх үүсвэрүүäийн хóвьä тóс тóс үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний äагóó 
äэмжинэ

Талóóä тэргүүний арга техникийг ашиглах, байгаль орчинä 
халгүй тэргүүний ïрактик ажиллагааг хэрэгжүүлэхäээ гарц хаягäлаас 
сэргийлэх, бóóрóóлах арга хэмжээний талаар Хавсралт В-ä тóсгасан 
ерөнхий чиглэл болон Талóóäын Бага хóрлаас батлан гаргах тэргүүний 
арга техник ба байгаль орчинä халгүй тэргүүний ïрактикийн тóхай 
зөвлөмжийг харгалзана;

(е) Энэхүү заалт болон Хавсралт В –гийн хóвьä:
(i) “Тэргүүний арга техник” гэäэг нь Хавсралт В-гийн I хэсэгт 

äóрäсан химийн боäисын гарц хаягäал, түүнээс байгаль орчинä үзүүлэх 
нөлөөнөөс сэргийлэх, энэ нь биелшгүй тохиолäолä бóóрóóлахаä 
чиглэсэн, ïрактикийн хóвьä хаягäлыг бóóрóóлах үнäсийг зарчмын хóвьä 
олгож бóй үйл ажиллагаа, түүнийг явóóлах хамгийн үр ашигтай, шилäэг 
арга барилыг хэлнэ;

(ii) “Арга техник” гэäэг нь ашиглаж бóй технологи болон 
түүнийг зохиох, хийж бүтээх, арчлах, ажиллóóлах болон ашиглалтаас 
гаргах арга замыг хэлнэ;

(iii) “Байгаа” арга техник гэäэг нь гүйцэтгэгчиä ашиглах 
боломжтой, үйлäвэрлэлийн холбогäох секторт өргөнөөр хэрэглэхээр 
эäийн засгийн болон техникийн нөхцөл, зарäал, äавóó талыг нь харгалзан 
боловсрóóлсан арга техникийг хэлнэ;

(iv) “Тэргүүний” гэäэг нь байгаль орчныг хамгаалахаä хамгийн 
үр ашигтай байх явäлыг хэлнэ: 

(v) “Байгаль орчинä халгүй тэргүүний ïрактик ” гэäэг нь  
байгаль орчны хяналтын арга хэмжээ, стратегийн хамгийн зохистой 
хослолыг хэрэглэх явäлыг хэлнэ;

(vi) “Шинэ эх үүсвэр” гэäэг нь äор äóрäсанаас нааä зах нь 1 
жилийн äараа байгóóлж эхэлсэн бóюó үлэмж өөрчлөлт орóóлсантай 
холбогäон бий болсон эх үүсвэр болно:

а. Холбогäох Талын хóвьä энэхүү конвенци хүчин төгөлäөр  
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болсон; бóюó
б. Хавсралт В-ä орóóлсан өөрчлөлтөä äóрäсан эх үүсвэр энэхүү 

конвенцийн нөхцөлä хамаарах болж, тóхайн өөрчлөлт холбогäох Талын 
хóвьä хүчин төгөлäөр болсон.

(¸) Тал нь энэхүү заалтын äагóó тэргүүний арга техникийг 
ашиглах үүäнээс хаягäлыг хязгаарлах хэмжээ бóюó үйл ажиллагааны 
станäартыг ашиглаж болно.

Зóргаäóгаар зүйл
Нөөцөөс үүссэн гарц болон хаягäлыг бóóрóóлах 

бóюó óстгах арга хэмжээ

1. Хавсралт А бóюó Б-ä äóрäсан химийн боäисоос бүрäсэн 
бóюó тийм боäис бүхий боäисын нөөц болон Хавсралт А,Б, В-ä 
äóрäсан химийн боäисоос бүрäсэн бóюó тийм боäис бүхий бóюó тийм 
боäисоор хорäсон боäис бүхий хаягäал, түүний äотор хаягäал болж 
бóй бүтээгäэхүүн, зүйлийг хүний эрүүл мэнä, байгаль орчинä хохирол 
óчрóóлахгүйгээр зохицóóлахын тóлä Тал тóс бүр:

(а) äараахийг тоäорхойлохоä чиглэсэн холбогäох стратегийг 
боловсрóóлна:

(i) Хавсралт А бóюó Б-ä äóрäсан химийн боäисоос бүрäсэн 
бóюó тийм боäис бүхий боäисóóäын нөөц; 

(ii) Хавсралт А, Б, В-ä äóрäсан химийн боäисыг агóóлсан бóюó 
тэäгээрээр бохирäсон хаягäал, хэрэглэж бóй бүтээгäэхүүн, зүйлс.

(б) Хавсралт А бóюó Б-ä äóрäсан химийн боäисоос бүрäсэн 
бóюó тийм боäисыг агóóлсан, түүгээр бохирäсон нөөцийг äэä заалт (а)-ä 
заасан стратегийн үнäсэн äээр боломжийн хэрээр тогтооно:

(в) Нөөцийг нөхцөл байäлыг нь харгалзан аюóлгүйгээр, үр 
ашигтайгаар, байгаль орчинä халгүйгээр  зохицóóлна. Хавсралт А, Б-ä 
äóрäсан химийн боäисын нөөцийг хавсралт А-ä заасан тóсгай зөвшөөрөл 
бóюó Хавсралт Б-ä заасан тóсгай зөвшөөрөл бóюó зөвшөөрөгäсөн 
зориóлалтын äагóó ашиглах боломжгүй нөхцөлä хаягäал хэмээн үзэж, 
äэä заалт (г)–ä заасны äагóó арга хэмжээ авна. Үүнä 3 äóгаар зүйлийн 2 
äóгаар заалтын äагóó эксïортлохыг зөвшөөрсөн нөөц хамаарахгүй.

(г) Тийм хаягäал, түүний äотор бүтээгäэхүүн, зүйлс хаягäал 
болохоä зохих арга хэмжээг авна. Тóхайлбал:

(i) Байгаль орчинä хохирол óчрóóлахгүйгээр цóглóóлж, 
тээвэрлэж, хаäгална;

(ii) Уäаан заäарäаг органик бохирäóóлагч нь óстах бóюó 
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бүрмөсөн хóвирч, бохирäóóлагчийн шинж чанараа алäаж байхаар 
зайлóóлна. Хэрэв óстгах бóюó бүрмөсөн хóвиргах нь байгаль орчинä 
халтай эсвэл óäаан заäарäаг органик бохирäóóлагчийн агóóламж нь 
маш бага бол байгаль орчинä халгүй өөр замаар зайлóóлна. Чингэхäээ 
олон óлсын, түүний äотор  2 äóгаар заалтын äагóó боловсрóóлан гаргах 
äүрэм, станäарт, зөвлөмжүүä болон аюóлтай хаягäлын талаарх äэлхий 
нийтийн болон бүс нóтгийн холбогäох äэглэм, жóрмыг харгалзана;

(iii) Уäаан заäарäаг органик бохирäóóлагчийг сэргээх, äахин 
боловсрóóлах, хэрэглээнä орóóлах, шóóä бóюó өөр хэлбэрээр ашиглахаä 
хүргэхүйц зайлóóлах арга ажиллагаанä зөвшөөрөл олгохгүй байна;

(iv) Олон óлсын холбогäох äүрэм, станäарт, зөвлөмжийг чанä 
сахих үнäсэн äээр олон óлсын хил äамжóóлан тээвэрлэнэ.

(ä)  Хавсралт А, Б, бóюó В-ä äóрäсан химийн боäисоор 
бохирäсон газрыг тоäорхойлох арга замыг бий боловсрóóлах талаар хүч 
чармайлт тавина: тийм газрыг сэргээх арга хэмжээ авч бóй бол түүнийг 
байгаль орчинä хохирол óчрóóлахгүйгээр явóóлна:
 2. Талóóäын Бага хóрал нь Аюóлтай хог хаягäлыг хил äамжóóлан 
тээвэрлэх, зайлóóлахаä хяналт тавих тóхай Базелийн конвенцийн 
холбогäох байгóóллагóóäтай, тóхайлбал äараах зорилгоор ойр äотно 
хамтран ажиллана:
 (а) Уäаан заäарäаг органик бохирäóóлагчийн Хавсралт Г-гийн 1 
äүгээр заалтаä заасан шинж чанар äахин илрэхгүйгээр óстах, бүрмөсөн 
хóвирах  түвшинг тогтоох; 
 (б) Дээр äóрäсан байгаль орчинä халгүй зайлóóлах арга гэж юó 
болохыг тоäорхойлох;
 (в) Энэ зүйлийн 1 äэх заалтын (г) (ii) –ä äóрäсан óäаан заäарäаг 
органик бохирäóóлагчийн бага агóóламжийг тоäорхойлох үүäнээс 
Хавсралт А, Б, В -ä äóрäсан химийн боäисóóäын концентрацийн 
түвшинг тогтоох.

 
Долäóгаар зүйл

Хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө

1. Тал бүр:
(a) Энэхүү конвенциор хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө 

боловсрóóлж, түүнийгээ биелүүлэхийг зорино;
(б) Өөрийнх нь хóвьä конвенц хүчин төгөлäөр болсон өäрөөс 

хойш 2 жилийн äотор Талóóäын Бага хóралä конвенцийг хэрэгжүүлэх 
төлөвлөгөөгөө хүргүүлнэ.
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(в) Êонвенцийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөгөө үе үе болон 
Талóóäын Бага хóрлаас заасны äагóó тогтмол хянан шинэчилнэ.
 2. Талóóä конвенцийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө боловсрóóлах, 
биелүүлэх, шинэчлэхэä бие биеäээ тóслалцаа үзүүлэх үүäнээс шóóä 
бóюó äэлхий нийтийн, бүсийн, äэä бүсийн байгóóллагóóäаар äамжóóлан 
хамтран ажиллах ба үнäэсний холбогäох этгээäүүäтэй, түүний äотор 
эмэгтэйчүүäийн хэсгүүä, хүүхäийн эрүүл мэнäийн асóóäал эрхэлсэн 
хэсгүүäтэй зөвлөлäөнө.
 3. Талóóä óäаан заäарäаг органик бохирäóóлагчийн талаарх 
үнäэсний төлөвлөгөөгөө болбол тогтвортой хөгжлийнхөө стратегиä 
тóсгах арга замыг эрэлхийлж ажиллана. 

Наймäóгаар зүйл
Хавсралт А, Б, В-ä орóóлсан химийн боäисóóä

 1. Тал нь Хавсралт А, Б, бóюó В-ä химийн боäис нэмж 
орóóлах саналаа Нарийн бичгийн äарга нарын газарт гаргаж болно. 
Саналä Хавсралт Г-ä äóрäсан мэäээллийг тóсгасан байна. Саналыг 
боловсрóóлахäаа бóсаä Талын болон Нарийн бичгийн äарга нарын 
газрын тóслалцааг авч болно.

2. Нарийн бичгийн äарга нарын газар саналä Хавсралт Г-ä 
заасан мэäээллийг тóсгасан эсэхийг нягтлан шалгана. Мэäээллийг 
тóсгасан гэж үзвэл түүнийг Уäаан заäарäаг органик бохирäóóлагчийн 
асóóäал хариóцсан Хороонä хүргүүлнэ.

3. Хороо нь саналыг Хавсралт Г-ä заасан шалгóóрóóäыг ашиглан  
óян хатан, ил тоä байäлаар хянан үзнэ. Чингэхäээ байгаа бүх мэäээллийг 
зохих ¸соор харгалзана.

4. Хэрэв Хороо:
(а) шалгóóрын нөхцлүүä хангагäсан гэж үзвэл óг санал болон 

Хорооны äүгнэлтийг Нарийн бичгийн äарга нарын газраар äамжóóлан 
бүх Тал ба ажиглагчäаä  толилóóлж, хавсралт Д-ä заасан мэäээллийг 
гаргаж өгөхийг хүснэ: 

(б) шалгóóрын нөхцлүүä хангагäсангүй гэж үзвэл óг санал 
болон Хорооны äүгнэлтийг Нарийн бичгийн äарга нарын газраар 
äамжóóлан бүх Тал болон ажиглагчäаä толилóóлж, саналыг хэлэлцэх 
явäлыг түäгэлзүүлнэ.
 5. Аливаа Тал 4 äүгээр заалтын äагóó хэлэлцэхийг нь 
түäгэлзүүлсэн саналыг Хороонä äахин тавьж болно. Чингэхäээ түүнийг 
авч үзэх өөрийн үнäэслэлүүäийг, түүнчлэн Хороо яагааä түүнийг äахин 
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авч үзэх шаарäлагатайг заасан үнäэслэлүүäийг Хороонä гаргаж болно. 
Хэрэв Хороо түүнийг энэхүү жóрмын äагóó авч үзээä хэлэлцэхийг нь 
äахин түäгэлзүүлбэл холбогäох Тал Хорооны шийäвэртэй заалäаж болох 
ба Талóóäын Бага хóрал асóóäлыг äараагийн хóралäаанаараа авч үзнэ.  
Талóóäын Бага хóрал нь Хавсралт Г-ä äóрäсан шалгóóрóóäыг үнäэслэн 
Хорооны äүгнэлт болон Тал, ажиглагчäаас өгсөн нэмэлт мэäээллийг 
харгалзан саналыг хэлэлцэх шийäвэр гаргаж болно.

6. Хэрэв Хороо шалгóóрын нөхцлүүä хангагäсан гэж үзсэн 
бóюó Бага хóрал саналыг хэлэлцэх нь зүйтэй гэж тогтсон тохиолäолä 
Хороо саналыг хянан үзнэ. Чингэхäээ хүлээн авсан нэмэлт мэäээллийг 
харгалзах бөгөөä Хавсралт Д-гийн äагóó эрсäлийн тоäорхойлолтын 
төслийг бэлтгэнэ. Эрсäлийн тоäорхойлолтын төслийг Нарийн бичгийн 
äарга нарын газраар äамжóóлан бүх Тал, ажиглагчäаä толилóóлан 
саналыг нь авч, эрсäлийн тоäорхойлолтыг гүйцээнэ.

7.Хороо Хавсралт Д-гийн äагóó бэлтгэсэн эрсäлийн 
тоäорхойлолтын үнäсэн äээр:

(а) тóхайн химийн боäис нь байгаль орчны үйл явцаä хол 
тархаж, хүний эрүүл мэнä, байгаль орчинä äэлхий нийтийг хамарсан 
арга хэмжээ авахыг шаарäахóйц сөрөг нөлөө үзүүлж болзошгүй гэж 
үзвэл саналыг хэлэлцэнэ. Шинжлэх óхааны бүрэн мэäээлэл нотолгоо 
хангалттай бóс байх нь саналыг хэлэлцэхэä сааä болохгүй. Хороо 
Хавсралт Е-ä äóрäсан асóóäлóóäтай холбогäсон мэäээлэл өгөхийг 
Нарийн бичгийн äарга нарын газраар äамжóóлан бүх Тал, ажиглагчäаас 
хүснэ. Мөн эрсäлийн óäирäлагын үнэлгээг, түүний äотор тóхайн химийн 
боäист тавих хяналтын арга хэмжээнä Хавсралт Е –гийн äагóó хийх 
үнэлгээг бэлтгэх; бóюó

(б) саналыг цаашиä хэлэлцэх шаарäлагагүй гэж үзвэл эрсäлийн 
тоäорхойлолтыг Нарийн бичгийн äарга нарын газраар äамжóóлан бүх 
Тал, ажиглагчäаä толилóóлан саналыг хэлэлцэхийг түäгэлзүүлнэ. 

8. Тал нь 7 (б) заалтын äагóó түäгэлзүүлсэн саналтай холбогäóóлан 
санал тавигч болон бóсаä Талаас нэг жил хүртэлх хóгацааны äотор 
нэмэлт мэäээлэл авах асóóäлыг Хороонä тавих хүсэлтийг Талóóäын 
Бага хóралä гаргаж болно. Хороо саналыг äóрäсан хóгацааг өнгөрсний 
äараа хүлээн авсан нэмэлт мэäээллийн үнäсэн äээр 6 äóгаар заалт болон 
Талóóäын Бага хóрлаас тогтоох äарааллын äагóó äахин хэлэлцэнэ. 
Хэрэв саналыг авч үзээä түүнийг хэлэлцэхийг äахин түäгэлзүүлбэл Тал 
Хорооны шийäвэртэй заалäаж болох ба Талóóäын Бага хóрал асóóäлыг 
äараагийн хóралäаанаараа авч үзнэ. Талóóäын Бага хóрал нь нь Хавсралт 
Д-ä äóрäсан эрсäлийн тоäорхойлолтыг үнäэслэн Хорооны äүгнэлт, Тал 
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болон ажиглагчäаас өгсөн бóсаä нэмэлт мэäээллийг харгалзан саналыг 
хэлэлцэх шийäвэр гаргаж болно. Хэрэв Талóóäын Бага хóрал саналыг 
хэлэлцэх нь зүйтэй гэж үзвэл Хороо эрсäлийн óäирäлагын үнэлгээг 
бэтгэнэ. 

9. Хороо 6 äóгаар заалтаä äóрäсан эрсäлийн тоäорхойлолт, 7(а) 
бóюó 8 äóгаар заалтаä äóрäсан эрсäлийн óäирäлагын үнэлгээг үнäэслэн 
тóхайн химийн боäисыг Хавсралт А, Б бóюó В äэх жагсаалтаä орóóлах 
асóóäлыг Талóóäын Бага хóрлаар хэлэлцүүлэх эсэх талаар зөвлөмж 
гаргана. Талóóäын Бага хóрал Хорооны зөвлөмжийг, түүний äотор 
шинжлэх óхааны баримт нотолгоо хангалттай бóс байгааг харгалзан 
тóхайн химийн боäисыг Хавсралт А, Б бóюó В-ä орóóлах эсэх, хяналтын 
холбогäох арга хэмжээг тóсгах эсэх талаар шийäвэр гаргана.

Есäүгээр зүйл
Мэäээлэл солилцоо

1. Тал бүр äоорх чиглэлээр мэäээлэл солилцох бóюó тийнхүү 
солилцохоä тóс äөхөм үзүүлнэ:

(а) óäаан заäарäаг органик бохирäóóлагчийн үйлäвэрлэл, 
хэрэглээ, гарц хаягäлыг бóóрóóлах бóюó зогсоох: 

(б) óäаан заäарäаг органик бохирäóóлагчийг орлох зүйлс, 
түүний äотор тэäгээрийн óлмаас óчирч бóй эрсäэл, эäийн засаг, нийгмийн 
хохирол. 

2. Талóóä 1 äүгээр заалтаä äóрäсан мэäээлийг шóóä бóюó 
Нарийн бичгийн äарга нарын газраар äамжóóлан солилцоно.

3. Тал бүр тийм мэäээлэл солилцох үнäэсний төвийг томилж 
ажиллóóлна.

4. Нарийн бичгийн äарга нарын газар нь óäаан заäарäаг 
органик бохирäóóлагчийн талаарх мэäээллийн, түүний äотор Талóóä, 
засгийн газар хооронäын болон төрийн бóс байгóóллагóóäаас ирүүлсэн 
мэäээллийн зóóчлагчийн үүрэг гүйцэтгэнэ.

5. Хүний эрүүл мэнä, аюóлгүй байäал, байгаль орчны аюóлгүй 
байäлын тóхай мэäээллийг энэхүү конвенцийн зорилгын үүäнээс нóóцаä 
хамаарóóлахгүй. Энэхүү конвенцийн äагóó өөр бóсаä мэäээлэл солилцож 
байгаа Талóóä харилцан тохиролцсоны үнäсэн äээр нóóц мэäээлийг 
заäрóóлахгүй байна.
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Аравäóгаар зүйл
Олон нийтийн мэäээлэл, сóрталчилгаа, боловсрол

Тал бүр äараах арга хэмжээг авахаä бололцооныхоо хэрээр 
äэмжиж тóсална. Үүнä:

(а) óäаан заäарäаг органик бохирäóóлагчийн талаар боäлого 
боловсрóóлагчиä, шийäвэр гаргагчäаä сóрталчлан танилцóóлах;

(б) óäаан заäарäаг органик бохирäóóлагчийн тóхай байгаа 
бүхий л мэäээллийг олон нийтэä хүргэх. Чингэхäээ 9 äүгээр зүйлийн 5 
äóгаар заалтыг харгалзана.

(в) óäаан заäарäаг органик бохирäóóлагчиä, тэäгээрээс 
хүний эрүүл мэнä, байгаль орчинä үзүүлäэг óршиг нөлөө болон 
тэäгээрийг орлóóлах зүйлийн талаар танилцóóлсан олон нийтийн 
сóрталчилгааны болон сóргалтын хөтөлбөрийг, ялангóяа эмэгтэйчүүä, 
хүүхэä, боловсрол äóтмаг хүмүүст зориóлан боловсрóóлж хэрэгжүүлэх;

(г) óäаан заäарäаг органик бохирäóóлагчиä, тэäгээрээс 
хүний эрүүл мэнä, байгаль орчинä үзүүлж бóй óршиг нөлөөний талаар 
хэлэлцэх, холбогäох арга хэмжээг боловсрóóлахаä олон нийтийг 
оролцóóлах, тóхайлбал энэхүү конвенцийг үнäэсний хэмжээнä 
хэрэгжүүлэхэä хóвь нэмэр орóóлах боломжийг олгох;

(ä) ажилчин, эрäэм шинжилгээний ажилтан, сóрган 
хүмүүжүүлэгчиä, техникийн болон óäирäах боловсон хүчин бэлтгэх;

(е) сóргалт, олон нийтийн сóрталчилгааны матералыг 
үнäэсний болон олон óлсын хэмжээнä боловсрóóлах, солилцох; болон

(¸) боловсролын  ба сóргалтын хөтөлбөрийг үнäэсний 
болон олон óлсын хэмжээнä боловсрóóлж хэрэгжүүлэх.
 2. Тал бүр 1 äүгээр заалтаä äóрäсан мэäээлийг бололцооны 
хэрээр олон нийтэä нээлттэй байлгаж, шинэчилж байна. 
 3. Үйлäвэрлэлийн болон мэргэжлийн ашиглагчиä нь 1 äүгээр 
заалтаä äóрäсан мэäээллийг үнäэсний, шаарäлагатай бол äэä бүсийн, 
бүсийн ба олон óлсын түвшинä солилцох явäлыг Тал бүр бололцооны 
хэрээр äэмжинэ.
 4. Талóóä óäаан заäарäаг органик бохирäóóлагчиä болон 
тэäгээрийг орлох зүйлийн тóхай мэäээлэл солилцохäоо мэäээлэх хóóäас, 
илтгэл, олон нийтийн мэäээллийн хэрэгсэл болон харилцаа холбооны 
бóсаä хэрэгслийг ашиглаж болох бөгөөä үнäэсний болон олон óлсын 
мэäээлийн төвүүäийг байгóóлж болно.
 5. Тал бүр хавсралт А, Б, бóюó В-ä äóрäсан бөгөөä жилä гарсан 
бóюó зайлóóлсан химийн боäисын хэмжээний тóхай мэäээлэл цóглóóлах, 
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солилцох үүäнээс гарсан, шилжүүлсэн бохирäóóлагчийг бүртгэх 
хэрэгсэл, механизмыг бий болгох асóóäлыг нааштайгаар авч үзнэ.

Арван нэгäүгээр зүйл
Сóäалгаа, боловсрóóлалт, ажиглалт

1. Талóóä óäаан заäарäаг органик бохирäóóлагчиä, тэäгээрийг 
орлóóлах боäис, óäаан заäарäаг органик боäис болж болзошгүй зүйлс, 
түүний äотор тэäгээрийн:

(а) байгаль орчинä гарах гарц хаягäал, эх сóрвалж;
 (б) байгаль орчин болон хүний биеä орших байäал, түвшин, 
ханäлага;
 (в) байгаль орчинä шилжин тархах, хóвирах явäал;
 (г) хүний эрүүл мэнä, байгаль орчинä үзүүлэх нөлөө;
 (ä) нийгэм-эäийн засаг, со¸лын үр äагавар;
 (е) гарц хаягäлын хорогäол, óстал; болон

(¸) үүсгэгч эх сóрвалжийг бүртгэх нэгäсэн арга зүй болон гарц 
хаягäлыг хэмжих аналитик арга техникийн талаар үнäэсний ба олон 
óлсын түвшинä зохих сóäалгаа, боловсрóóлалт,  ажиглалт хийх болон 
хамтарч ажиллахыг болоцооны хэрээр äэмжинэ. 
 2. Талóóä 1 äүгээр заалтыг хэрэгжүүлэхäээ:

(а) шинжилгээ сóäалгаа хийх, мэäээлэл цóглóóлах, ажиглалт 
явóóлах явäлыг тоäорхойлох, үнэлж äүгнэх, санхүүжүүлэхэä чиглэсэн 
олон óлсын хөтөлбөр, сүлжээ, байгóóллагыг бололцооны хэрээр 
хөгжүүлж äэмжинэ. Чингэхäээ äавхарäсан ажиллагаа, хүч чармайлт аль 
болох бага гаргана;

(б) ялангóяа хөгжиж бóй болон шилжилтийн эäийн засагтай 
орнóóäын шинжлэх óхаан-техникийн сóäлагаа явóóлах боломж 
чаäавхийг бэхжүүлэх, мэäээлэл, сóäалгааг ашиглах, солилцох явäлыг 
нь хөхүүлэн äэмжихэä чиглэсэн үнäэсний болон олон óлсын хүчин 
чармайлтыг бололцоогоороо äэмжинэ;

(в) хөгжиж бóй болон шилжилтийн эäийн засагтай орнóóäын, 
ялангóяа санхүү хийгээä техникийн талаарх хэрэгцээ шаарäлагыг 
харгалзаж, (а), (б) äэä заалтаä äóрäсан хүч чармайлтыг хэрэгжүүлэхэä 
оролцох чаäавхийг нь бэхжүүлэх талаар хамтран ажиллана;

(г) óäаан заäарäаг органик бохирäóóлагчаас нөхөн үржихүйн 
эрүүл мэнäэä үзүүлäэг нөлөөллийг бóóрóóлах талаар сóäалгаа хийнэ;

(ä) сóäлах, боловсрóóлах, ажиглалт хийх талаар энэхүү заалтаä 
äóрäсан үйл ажиллагааны үр äүнтэй цаг тóхайä нь танилцах боломжийг 
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олон нийтэä байнга олгоно; 
(е) шинжилж сóäлах, боловсрóóлах болон ажиглалт хийх явцаä 

гарсан мэäээллийг хаäгалах, баяжóóлах талаар хамтран ажиллах бóюó 
тийнхүү хамтран ажиллах явäлыг äэмжинэ.

Арван хо¸рäóгаар зүйл
Техникийн тóсламж

1. Хөгжиж бóй болон шилжилтийн эäийн засагтай орон – 
Талóóäын хүсэлтээр техникийн зохих тóслалцааг цаг тóхайä нь олгож 
байх нь энэхүү конвенцийг амжилттай хэрэгжүүлэх чóхал нөхцөл 
гэäгийг Талóóä хүлээн зөвшөөрч байна. 
 2. Талóóä хөгжиж бóй болон шилжилтийн эäийн засагтай 
орон – Талóóäаä онцгой хэрэгцээ шаарäлагыг нь харгалзан тóслах,  
энэхүү конвенциор хүлээсэн үүргээ биелүүлэх чаäавхийг нь хөгжүүлэн 
бэхжүүлэх үүäнээс тэäэнä  техникийн зохих тóслалцааг цаг тóхайä нь 
үзүүлэх талаар хамтран ажиллана. 

3. Хөгжингүй болон бóсаä орон – Талаас боломж чаäавхиа
харгалзан үзүүлэх техникийн тóслалцаанä энэхүү конвенциор
хүлээсэн үүргийг биелүүлэх чаäавхийг бэхжүүлэхэä чиглэсэн
техникийн тóсламжийг харилцан тохиролцсоноор
орóóлна. Энэ талаар óäирäлага болгох нэмэлт чиглэлийг
Талóóäын бага хóрал батлан гаргана.
4. Талóóä хөгжиж бóй болон шилжилтийн эäийн засагтай орон 
– Талóóäаä энэхүү конвенцийг хэрэгжүүлэхтэй холбогäóóлан 

техникийн тóслалцаа үзүүлэх, технологи шилжүүлэхийг 
äэмжих үүäнээс шаарäлагатай бол тохиролцоо 
байгóóлна. Тийм тохиролцоонä энэхүү конвенциор 
хүлээсэн үүргээ биелүүлэхэä нь хөгжиж бóй болон 
шилжилтийн эäийн засагтай орон – Талóóäаä тóслах 
үнäэсний чаäавхийг бэхжүүлэх, технологи шилжүүлэх 
бүсийн болон салбар бүсийн төвүүä хамаарна. Энэ 
талаар óäирäлага болгох нэмэлт чиглэлийг Талóóäын 
бага хóрал батлан гаргана.

 5. Талóóä техникийн тóслалцааны талаар арга хэмжээ авахäаа 
нэн бóóрай хөгжилтэй болон арлын хөгжиж бóй жижиг орнóóäын онцлог 
хэрэгцээ шаарäлага, онцгой байäлыг энэ зүйлийн хóвьä бүрэн харгалзан 
үзнэ.
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Арван гóравäóгаар зүйл
Санхүүгийн эх сóрвалж, механизм

 1. Тал бүр энэхүү конвенцийн зорилгыг хэрэгжүүлэхэä чиглэсэн 
үйл ажиллагааг үнäэсний төлөвлөгөө, тэргүүлэх зорилт, хөтөлбөрийн 
äагóó санхүүгийн талаар бололцооны хэрээр äэмжиж óрамшóóлна. 
 2. Энэхүү конвенциор хүлээсэн үүргээ бүрэн биелүүлэхэä гарах 
тохиролцсон нэмэлт бүх зарäлыг нөхөх  боломжийг хөгжиж бóй болон 
шилжилтийн эäийн засагтай орон – Талóóäаä олгох үүäнээс  хөгжингүй 
орон – Талóóä санхүүгийн шинэ нэмэлт хөрөнгийг тóсламж авч бóй 
Тал болон 6 äóгаар заалтаä äóрäсан механизмä оролцож бóй этгээäийн 
хооронä тохиролцсоны äагóó гаргана. Бóсаä тал санхүүгийн тийм 
хөрөнгийг өөрийн боломжийн äагóó сайн äóрын үнäсэн äээр олгож 
болно. Бóсаä эх сóрвалжаас ханäив орóóлах явäлыг äэмжинэ. Эäгээр 
үүргийг биелүүлэхэä үзүүлэх санхүүгийн тóслалцаа нь хүрэлцэхүйц, 
óрьäчилан тооцож болохóйц, цаг үеэ олсон, ханäив орóóлж бóй Талóóäын 
санхүүгийн үүрэг хариóцлага нь тэнцвэртэй байхын чóхлыг тóс тóс 
харгалзана.
 3. Энэхүү конвенциор хүлээсэн үүргийг биелүүлэхтэй 
холбогäóóлан хөгжингүй болон бóсаä орон - Талаас өөрсäийн боломж, 
үнäэсний төлөвлөгөө, тэргүүлэх зорилт, хөтөлбөрөө харгалзан үзүүлж 
болох болон хөгжиж бóй болон шилжилтийн эäийн засагтай орон – 
Талóóäын авах санхүүгийг тóслалцааг хо¸р талын, бүсийн болон олон 
талын бóсаä сóрвалж бóюó сóвгаар äамжóóлж болно. 
 4. Хөгжиж бóй орон – Талóóäаас энэхүү конвенциор хүлээсэн 
үүргээ хэр зэрэг биелүүлэх нь хөгжингүй орон – Талóóä санхүүгийн 
болон техникийн тóслалцаа үзүүлэх, технологи шилжүүлэх талаар 
конвенциор хүлээсэн үүргээ хэр зэрэг биелүүлэхээс хамаарна. Хөгжиж 
бóй орон – Талóóäын хóвьä нийгэм, эäийн засгийн тогтвортой хөгжлийг 
хангах, яäóóрлыг арилгах нь нэн тэргүүний бөгөөä хамгаас чóхал 
зорилго болохыг бүрэн харгалзахын хамт хүний эрүүл мэнä, байгаль 
орчныг хамгаалахаä зохих ¸соор анхаарна. 
 5. Талóóä санхүүжилтийн талаар арга хэмжээ авахäаа нэн 
бóóрай хөгжилтэй болон арлын хөгжиж бóй жижиг орнóóäын онцлог 
хэрэгцээ шаарäлага, онцгой байäлыг бүрэн анхаарч үзнэ.
 6. Энэхүү конвенцийг хэрэгжүүлэхэä нь тóслах үүäнээс 
хөгжиж бóй болон шилжилтийн эäийн засагтай орон – Талóóäаä 
санхүүгийн хүрэлцэхүйц бөгөөä тогтвортой хөрөнгийг бóцалтгүйгээр 
бóюó хөнгөлөлттэй нөхцлөөр олгох механизмыг үүгээр тогтоож 
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байна. Энэхүү механизм нь Талóóäын бага хóрлын ерөнхий óäирäлага, 
шаарäлагатай бол тоäорхой чиглэлийн äор үйл ажиллагаагаа явóóлах 
бөгөөä ажлаа Бага хóралä тайлагнана. Механизмын үйл ажиллагааг 
Талóóäын бага хóрлаас батлан гаргах шийäвэрийн үнäсэн äээр нэг бóюó 
хэä хэäэн этгээäэä, түүний äотор үйл ажиллагаагаа явóóлж байгаа олон 
óлсын байгóóллагóóäаä хариóцóóлна. Механизм нь олон талын, бүсийн 
болон хо¸р талын шóгамаар санхүүгийн болон техникийн тóслалцаа 
үзүүлäэг бóсаä этгээäийг хамарч болно. Механизмä орóóлах ханäив 
нь хөгжиж бóй болон шилжилтийн эäийн засагтай орон – Талóóäаä 2 
äóгаар заалтын äагóó олгож байгаа санхүүгийн бóсаä хөрөнгөä нэмэлт 
äэмжлэг болно. 
 7. Талóóäын бага хóрал энэхүү конвенцийн зорилго болон 6 
äóгаар заалтын äагóó óг механизмын үйл ажиллагаанä óäирäлага болгох 
чиглэлийг анхäóгаар хóралäаанаараа баталж, түүнийг хүчин төгөлäөр 
болгох жóрмын талаар санхүүгийн механизмä оролцож бóй этгээä 
бóюó этгээäүүäтэй тохирно.  Чиглэл нь, тóхайлбал äараах асóóäлóóäыг 
зохицóóлна:
 (а) боäлого, стратеги болон хөтөлбөрийн тэргүүлэх зорилтóóä, 
түүнчлэн санхүүжилт авах, түүнийг хэрэглэх äэлгэрэнгүй бөгөөä 
тоäорхой шалгóóр, зөвлөмжийг тоäорхойлох, түүний äотор хөрөнгийн 
ашиглалтыг тогтмол хянаж, үнэлж äүгнэх;
 (б) энэхүү конвенцийг хэрэгжүүлэхэä чиглэсэн үйл ажиллагааны 
санхүүжилт нь хангалттай бөгөөä тогтвортой байгаа эсэх талаар 
санхүүгийн механизмä оролцож бóй этгээä бóюó этгээäүүäээс Талóóäын 
бага хóралä тогтмол илтгэл бэлтгэн тавих;
 (в) санхүүжилтийн олон сóрвалжийг олж ашиглах арга зам, 
механизм, тохиролцоог äэмжих;
 (г) энэхүү конвенцийг хэрэгжүүлэхэä шаарäлагатай бөгөөä бэлэн 
байгаа санхүүжилтийн хэмжээг аль болох үнэн зөвөөр тоäорхойлох арга 
зам, хэлбэр. Чингэхäээ óäаан заäарäаг органик бохирäóóлагчийг шахан 
зайлóóлах нь óäаан хóгацааны тогтвортой санхүүжилт болон түүнийг үе 
үе хянан үзэхийг шаарäаж болзошгүйг харгалзах;
 (ä) Зохицóóлалтаä нь тóс äөхөм үзүүлэх үүäнээс санхүүгийн 
бэлэн байгаа сóрвалж болон санхүүжилтийг хэрэгжүүлж бóй байäлын 
тóхай мэäээллийг санхүүгийн хэрэгцээ шаарäлагын тóхай мэäээний 
хамт сонирхсон Талóóäаä өгөх.
 8. Талóóäын бага хóрал энэхүү зүйлийн äагóó байгóóлж бóй 
механизмын үр өгөөж, түүнээс хөгжиж бóй болон шилжилтийн эäийн 
засагтай орон – Талóóäын өөрчлөгäөж бóй хэрэгцээ шаарäлагыг хангаж 
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бóй байäал, 7 äóгаар заалтаä äóрäсан шалгóóр, чиглэл, санхүүжилтийн 
түвшин, түүнчлэн санхүүгийн механизмыг ажиллóóлах үүрэг хүлээсэн 
байгóóллагóóäын үйл ажиллагааны үр äүнг хо¸р äахь хóралäаанаасаа 
хэтрэлгүй хянаж эхэлж, түүнээс хойш тогтмолжóóлна.

Арван äөрөвäүгээр зүйл
Санхүүгийн түр тохиролцоо

 Байгаль орчны Өөрчлөн байгóóлсан äэлхий äахины Санг бий 
болгох тóхай батламж бичгийн äагóó ажиллаж бóй Байгаль орчны äэлхий 
äахины Сан нь энэхүү конвенц хүчин төгөлäөр болох үеэс Талóóäын Бага 
хóрлын анхны хóралäаан болох хүртэл бóюó Талóóäын бага хóрал 13 
äóгаар зүйлийн äагóó зохион байгóóлалтын холбогäох бүтцийг томилох 
хүртэл 13 äóгаар зүйлä заасан санхүүжилтийн механизмын үүргийг түр 
гүйцэтгэнэ. Байгаль орчны äэлхий äахины Сан óäаан заäарäаг органик 
бохирäóóлагчийн талаар тóхайлсан арга хэмжээ авах замаар энэхүү 
үүргээ гүйцэтгэнэ. Чингэхäээ энэ салбарт шинэ тохиролцоо шаарäагäаж 
болзошгүйг харгалзана.

Арван тавäóгаар зүйл
Илтгэл мэäээлэл

 1. Тал бүр энэхүү конвенцийн заалтóóäыг хэрэгжүүлэхээр авч 
бóй арга хэмжээ болон тэäгээр арга хэмжээ нь хэр үр äүнтэй байгаа 
талаар Талóóäын Бага хóралä тайлагнана.
 2. Тал бүр Нарийн бичгийн äарга нарын газарт äоорх зүйлийг 
хүргүүлнэ. Үүнä:

(а) Хавсралт А, Б-ä äóрäсан химийн боäис тóс бүрийн 
үйлäвэрлэсэн, имïортлосон, эксïортлсон нийт хэмжээний тóхай 
стастистикийн тоо баримт бóюó тийм мэäээллийн үнэлгээ;

(б) тийм химийн боäисыг имïортоор авсан болон эксïортлосон 
орнóóäын жагсаалт.
 3. Тайлангийн хóгацаа, форматыг Талóóäын Бага хóрлын 
анхäóгаар хóралäаанаас тогтооно. 

Арван зóргаäóгаар зүйл
Үнэлгээ
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 1. Талóóäын Бага хóрал энэхүү конвенц хүчин төгөлäөр 
болсноос хойш äөрөв äэх жилээс нь эхлэн, цаашäаа Бага хóрлаас тогтоох 
хóгацаанä конвенцийн үр äүнг тогтмол үнэлж байна. 
 2. Үнэлгээг хийхэä тóс äөхөм үзүүлэх үүäнээс болон Хавсралт 
А, Б, В-ä äóрäсан химийн боäис болон тэäгээрийн бүс нóтаг хийгээä 
äэлхий äахинаа тархсан байäлын тóхай хяналтын харьцóóлсан 
мэäээлэлтэй болохын тóлä Талóóäын бага хóрал анхны хóралäаанаараа 
зохих тохиролцоог санаачилна. Тохиролцоо нь:

(а) шаарäлагатай бол бүсийн  хэмжээнä хэрэгжихээр байх 
бөгөөä Талóóäын техникийн болон санхүүгийн бололцоонä түшиглэсэн, 
хэрэгжүүлж байгаа хөтөлбөр, хяналтын механизмыг бүрэн хэмжээгээр 
ашиглах,  холбогäох арга зам, ханäлагóóäыг óялäóóлан зохицóóлах 
явäлыг äэмжихэä чиглэсэн байна; 

(б) шаарäлагатай бол нэмэлт өөрчлөлт орóóлж болохоор байна.  
Чингэхäээ бүс хооронäын ялгаа, тэäгээрээс хяналт хийх чаäавхийг нь 
харгалзан үзнэ; 

(в) бүсийн болон äэлхий äахины хэмжээнä Талóóäын бага 
хóрлаас тогтоох хóгацаанä явóóлах хяналтын äүнгийн талаар Талóóäын 
Бага хóралä тавих илтгэлийг хамарна.
 3. Энэ зүйлийн 1 äүгээр заалтаä äóрäсан үнэлгээг шинжлэх 
óхаан, байгаль орчин, техник, эäийн засгийн түүний äотор äараах 
мэäээллийн үнäсэн äээр гаргана. Үүнä:
 (а) 2 äóгаар заалтын äагóó гаргах тайлан болон хяналтын бóсаä 
мэäээлэл; 
 (б) 15 äóгаар зүйлийн äагóó өгөх үнäэсний илтгэл; болон 

(в) конвенц биелэгäээгүй талаар 17 äóгаар зүйлээр тогтоох 
горимын äагóó өгөх мэäээлэл.  

Арван äолäóгаар зүйл
Êонвенц биелэгäэхгүйä

  Талóóäын Бага хóрал энэхүү конвенцийн заалтóóäыг 
хэрэгжүүлээгүй нөхцөл байäлыг тогтоох болон конвенцийг биелүүлээгүй 
Талын талаар авах арга хэмжээг тоäорхойлох жóрам, зохион 
байгóóлалтын механизмыг аль болох äарóй боловсрóóлан батлана.

Арван наймäóгаар зүйл
Маргааныг зохицóóлах
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1.Талóóä энэхүү конвенцийг тайлбарлах, хэрэглэх талаар гарсан 
аливаа маргааныг хэлэлцээр бóюó сонгосон бóсаä арга замаар эв зүйгээр 
зохицóóлна. 
 2. Эäийн засгийн хамтын ажиллагааны бүсийн байгóóллагаас 
өөр Тал энэхүү Êонвенцийг со¸рхон батлах, хүлээн авах, батлах бóюó 
түүнä нэгäэн орох үеäээ бóюó түүнээс хойш конвенцийг тайлбарлах, 
хэрэглэх талаар гарсан аливаа маргаантай холбогäóóлан äараах хо¸р 
аргын аль нэгийг бóюó хо¸óланг нь шийäвэрийг нь заавал биелүүлэх 
үүрэг хүлээсэн аливаа Талын хóвьä хүлээн авахаа Хаäгалагчиä бичгээр 
мэäэгäэж болно:
 (а)  Талóóäын Бага хóрлаас аль болох äарóй хавсралтаар батлах 
горимын äагóó явагäах арбитраж;
 (б) маргааныг Олон óлсын Шүүхэä шилжүүлэх.
 3. Эäийн засгийн хамтын ажиллагааны бүс нóтгийн байгóóллага 
- Тал  2(а) заалтаä äóрäсан горимын äагóó явагäах арбитражийн хóвьä 
äээрх мэäэгäлийг хийж болно:

4. энэ зүйлийн 2 бóюó 3 äóгаар заалтын äагóó хийсэн мэäэгäэл 
нь нөхцлийнхөө хóгацаа äóóстал бóюó түүнийг цóцалсан талаар 
Хаäгалагчиä бичгээр мэäэгäэл өгснөөс хойш 3 сарын хóгацаа өнгөртөл 
хүчин төгөлäөр байна.
  5. Мэäэгäлийн хóгацаа äóóссан, түүнийг цóцалсан бóюó шинэ 
мэäэгäэл хийсэн зэрэг нь Талóóä өөрөөр тохироогүй бол арбитраж бóюó 
Олон óлсын шүүхийн явцаä нөлөөлөхгүй. 
 6. Хэрэв маргалäаж бóй Талóóä  2 äóгаар заалтын äагóó бóюó 
түүнä äóрäсаны аäил жóрмыг хүлээн аваагүй бóюó хооронä нь маргаан 
байгаа гэäгийг нэг Тал нь нөгөө Талäаа мэäэгäсэнээс хойш 12 сарын 
äотор маргаанаа зохицóóлж чаäаагүй бол óг маргааныг аль нэг талын 
нь хүсэлтээр Эвлэрүүлэх комисст шилжүүлнэ. Эвлэрүүлэх комисс нь 
зөвлөмж бүхий илтгэл гаргана. Эвлэрүүлэх комисст холбогäох нэмэлт 
горимыг Талóóäын Бага хóрлын 2 äóгаар хóралäаанаас хэтрэлгүйгээр 
хавсралтаар батлан гаргана.

Арван есäүгээр зүйл
Талóóäын Бага хóрал

1. Үүгээр Талóóäын Бага хóрлыг зохион байгóóлав.
2. Талóóäын Бага хóрлын анхäóгаар хóралäааныг энэхүү 

конвенц хүчин төгөлäөр болсноос хойш нэг жилээс хэтрэлгүйгээр 
НҮБ-ын Байгаль орчны Хөтөлбөрийн Гүйцэтгэх Захирал хóралäóóлна. 
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Цаашиä Талóóäын Бага хóрлын ээлжит хóралäааныг Бага хóрлаас 
тогтоох хóгацаанä зарлан хóралäóóлна.

3. Талóóäын Бага хóрлын ээлжит бóс хóралäааныг Бага хóрлаас 
шаарäлагатай гэж үзсэн үеä бóюó оролцогч Талóóäын нааä зах нь гóравны 
нэгний äэмжлэг авсан аливаа Талын бичгээр ирүүлсэн хүсэлтийн äагóó 
хóралäóóлна.

4. Талóóäын Бага хóрал нь анхныхаа хóралäаанаар өөрийн болон 
тóслах байгóóллагóóäынхаа горим, санхүүгийн äүрэм, мөн түүнчлэн 
Нарийн бичгийн äарга нарын газрын үйл ажиллагаанä óäирäлага болох 
санхүүгийн заалтóóäыг консенсóсаар тохирч батална. 

5. Талóóäын Бага хóрал нь энэхүү конвенцийн биелэлтийг 
байнга хянан үнэлж äүгнэнэ. Мөн конвенциор хүлээлгэсэн үүргийг 
биелүүлэх бөгөөä үүний тóлä:

(а) энэхүү конвенцийг хэрэгжүүлэхэä шаарäлагатай гэж үзсэн 
тóслах байгóóллагóóäыг 6 äóгаар заалтын äагóó байгóóлна;

(б) эрх бүхий олон óлсын байгóóллагóóä, засгийн газар 
хооронäын болон төрийн бóс байгóóллагóóäтай хамтран ажиллана;

(в) 15 äóгаар зүйлийн äагóó Талóóäаä толилóóлж бóй бүх 
мэäээлэл, түүний äотор 3 äóгаар зүйлийн 2 (б) (iii) заалтын үр äүнг 
тогтмол хянан үзнэ; 

(г) конвенцийн  зорилгоä хүрэхэä шаарäагäах нэмэлт арга 
хэмжээг хэлэлцэж хэрэгжүүлнэ.
 6.  Энэхүү Êонвенцаар хүлээлгэсэн үүргийг нь гүйцэтгүүлэхийн 
тóлä Талóóäын Бага хóрал анхныхаа хóралäаанаар Уäаан заäарäаг 
органик бохирäóóлагчийн асóóäлаарх Хороо хэмээх тóслах байгóóллагыг 
байгóóлна.  Үүнтэй холбогäóóлан:

(а) Уäаан заäарäаг органик бохирäóóлагчийн асóóäлаарх 
Хорооны гишүүäийг Талóóäын Бага хóрлаас томилно. Гишүүä нь 
химийн салбарт үнэлгээ бóюó óäирäлагын чиглэлээр мэргэжсэн, засгийн 
газраас томилсон мэргэжилтнүүä байна. Хорооны гишүүäийг газар зүйн 
тэгш хóваарилалтын үнäсэн äээр томилно.

(б) Талóóäын Бага хóрал нь Хорооны горим, зохион байгóóлалт, 
үйл ажиллагааны талаар шийäвэр гаргана.

(в) Хороо нь зөвлөмжөө консенсóсын үнäсэн äээр гаргах талаар 
хүч чармайлт тавина. Хэрэв консенсóст хүрэх бүх арга зам барагäаж, 
консенсóст хүрч чаäаагүй бол зөвлөмжөө байлцан санал өгч бóй 
гишүүäийн гóравны хо¸рын саналаар батлан гаргана.
 7. Талóóäын Бага хóрал 3 äахь хóралäаанаараа 3 äóгаар зүйлийн 
2 (б) заалтаä äóрäсан жóрам шаарäлагатай хэвээр байгаа эсэхийг үр 
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äүнгийн нь хамт үнэлж äүгнэнэ.
 8. НҮБ, түүний төрөлжсөн байгóóллагóóä, Олон óлсын атомын 
энергийн Агентлаг, мөн түүнчлэн конвенциä оролцоогүй óлс Талóóäын 
Бага хóралä ажиглагчаар оролцож болно. Мөн конвенциä хамаарах 
асóóäлаар үйл ажиллагаа явóóлäаг бөгөөä Талóóäын Бага хóралä 
ажиглагчаар оролцох хүсэлтээ Нарийн бичгийн äарга нарын газарт 
тавьсан үнäэсний болон олон óлсын, засгийн газар хооронäын болон 
төрийн бóс байгóóллагóóäыг Талóóäын гóравны нэгээс багагүй нь 
äэмжсэн тохиолäолä Талóóäын Бага хóралä оролцóóлж болно.

Хорьäóгаар зүйл
Нарийн бичгийн äарга нарын газар

1. Үүгээр Нарийн бичгийн äарга нарын газрыг байгóóлав.
2. Нарийн бичгийн äарга нарын газар äоорх үүргийг гүйцэтгэнэ. 

Үүнä:
(а) Талóóäын Бага хóрал, түүний тóслах байгóóллагóóäын 

хóралäааны бэлтгэлийг хангах, шаарäлагатай үйлчилгээ үзүүлэх;
(б) Энэхүү конвенциор хүлээсэн үүргээ биелүүлэхэä нь хөгжиж 

бóй болон шилжилтийн эäийн засагтай орон - Талóóäаä хүсэлтийнх нь  
äагóó тóслах; 

(в) Олон óлсын холбогäох бóсаä байгóóллагын Нарийн бичгийн 
äарга нарын газартай шаарäлагатай зохицóóлалт хийх;

(г) 15 äóгаар зүйлийн äагóó хүлээн авсан болон байгаа бóсаä 
мэäээлэл äээр үнäэслэн үе үе илтгэл бэлтгэж, Талóóäаä хүргүүлэх;

(ä) Үүргээ үр äүнтэй биелүүлэхэä нь шаарäагäах аж ахóйн 
болон гэрээт тохиролцоог Талóóäын Бага хóрлын ерөнхий чиглэлийн 
äор байгóóлах;

(е) Энэхүү конвенциä заасан нарийн бичгийн äаргын газрын 
бóсаä ажил болон Талóóäын Бага хóрлаас тогтоож болох бóсаä үүргийг 
гүйцэтгэх.
 3. Хэрэв Талóóäын Бага хóрал байлцан санал өгч бóй 
гишүүäийнхээ äөрөвний гóрвын саналаар нарийн бичгийн äарга нарын 
газрын үүргийг олон óлсын өөр ямар нэг бóюó хэä хэäэн байгóóллагаä 
хариóцóóлахаар шийäвэрлээгүй л бол НҮБ-ын Байгаль орчны 
Хөтөлбөрийн Гүйцэтгэх захирал тóс нарийн бичгийн äарга нарын 
газрын үүргийг гүйцэтгэнэ.

Хорин нэгäүгээр зүйл.
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Êонвенциä нэмэлт өөрчлөлт орóóлах

 1. Аль ч Тал энэхүү конвенциä нэмэлт өөрчлөлт орóóлах санал 
тавьж болно.
 2. Энэхүү конвенциä орóóлах нэмэлт өөрчлөлтийг Талóóäын 
Бага хóрлын хóралäаанаар батална. Нэмэлт өөрчлөлтийн тóхай 
саналыг Нарийн бичгийн äарга нарын газар óг нэмэлт өөрчлөлтийг 
хэлэлцэн батлах хóралäаан болохоос 6 сараас äоошгүй хóгацааны өмнө 
Талóóäаä тараана. Нэмэлт өөрчлөлтийн тóхай саналыг Нарийн бичгийн 
äарга нарын газар мөн конвенциä гарын үсэг зóрсан Талóóäаä болон 
конвенцийг Хаäгалагчиä танилцóóлахаар хүргүүлнэ. 
 3. Талóóä Êонвенциä орóóлах нэмэлт өөрчлөлтийн талаар 
консенсóст хүрэх талаар хүч чармайлт тавина. Êонсенсóст хүрэх бүх 
арга зам барагäаж, түүнä хүрч чаäаагүй бол нэмэлт өөрчлөлтийг байлцан 
санал өгч бóй Талóóäын äөрөвний гóрвын саналаар батлана.
 4. Нэмэлт өөрчлөлтийг Хаäгалагч со¸рхон батлóóлах, хүлээн 
авахóóлах бóюó батлóóлахаар бүх Талä хүргүүлнэ.

5. Нэмэлт өөрчлөлтийг со¸рхон баталсан, хүлээн авсан бóюó 
баталсныг Хаäгалагчиä бичгээр мэäэгäэнэ. 3 äóгаар заалтын äагóó 
баталсан нэмэлт өөрчлөлт нь түүнийг хүлээн авсан Талóóäын äөрөвний 
гóрваас äоошгүй нь нэмэлт өөрчлөлтийг со¸рхон баталсан, хүлээн авсан, 
баталсан тóхай батламж бичгээ Хаäгалагчиä хаäгалóóлснаас хойш 90 äэх 
хоногоос хүчин төгөлäөр болно. Түүнээс хойш со¸рхон баталсан, хүлээн 
авсан, баталсан Талын хóвьä холбогäох батламж бичгийг Хаäгалагч 
хүлээн авснаас хойш 90 äэх өäөр хүчин төгөлäөр болно.

Хорин хо¸рäóгаар зүйл
Хавсралтыг батлах, түүнä нэмэлт өөрчлөлт орóóлах

1. Энэхүү конвенцийн Хавсралт нь конвенцийн салшгүй хэсэг 
байх бөгөөä түүнä өөрөөр заагаагүй бол конвенциос иш татах нь түүний 
хавсралтаас иш татсантай аäил байх болно.

2. Нэмэлт Хавсралт нь горимын, шинжлэх óхаан, техникийн 
бóюó зохион байгóóлалтын асóóäлóóäыг хамарна.

3. Энэхүү конвенциä Хавсралт нэмэхийг санал болгох, 
хавсралтыг батлах, хүчин төгөлäөр болгохоä äараах жóрмыг мөрäөнө. 
Үүнä:
 (а) Нэмэлт хавсралтыг 21 äүгээр зүйлийн 1, 2, 3 äóгаар заалтаä 
тóсгасан жóрмын äагóó санал болгож батлана;
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 (б) Нэмэлт хавсралтыг хүлээн авах боломжгүй аливаа Тал 
хавсралтыг баталсан тóхай  Хаäгалагчаас мэäээлэл авснаасаа хойш 1 
жилийн äотор энэ тóхайгаа Хаäгалагчиä бичгээр мэäэгäэнэ.  Хаäгалагч 
мэäэгäлийг хүлээн авсан äарóйäаа бүх Талä óламжилна. Аливаа Тал 
хүлээн авах боломжгүй талаар өмнө нь хийсэн мэäэгäлээ хэзээ ч цóцалж 
болох бөгөөä чингэхэä хавсралт тóхайн Талын хóвьä мэäэгäэл хийсэн 
үеэс эхлэн /в/ äэä заалтын äагóó хүчин төгөлäөр болно;
 (в) Нэмэлт хавсралт нь түүнийг баталсан тóхай Хаäгалагч 
мэäэгäэл тарааснаас хойш нэг жилийн äараа (б) äэä заалтын äагóó 
мэäэгäэл хийгээгүй бүх Талын хóвьä хүчин төгөлäөр болно.

4. Хавсралт А, Б бóюó В-ä нэмэлт өөрчлөлт орóóлахыг санал 
болгох, нэмэлт өөрчлөлтийг батлах, хүчин төгөлäөр болгохäоо энэхүү 
конвенциä хавсралт нэмэхийг санал болгох, хавсралтыг батлах, хүчин 
төгөлäөр болгохоä баримталäгийн аäил жóрмыг мөрäөнө. Гагцхүү 
Хавсралт А, Б бóюó В-ä орóóлсан нэмэлт өөрчлөлт нь тэäгээр хавсралтаä 
орóóлсан нэмэлт өөрчлөлтийн талаар 25 äóгаар зүйлийн 4 äүгээр заалтын 
äагóó мэäэгäэл хийсэн Талын хóвьä хүчин төгөлäөр болохгүй. Тийм 
мэäэгäэл хийсэн Талын хóвьä хавсралтаä орóóлсан нэмэлт өөрчлөлт нь 
түүнийг со¸рхон баталсан, хүлээн авсан, баталсан бóюó түүнä нэгäэн 
орсон тóхай батламж бичгээ Хаäгалагчиä хаäгалóóлснаас хойш 90 
хоногийн äараа хүчин төгөлäөр болно.

5. Хавсралт Г, Д бóюó Е–ä нэмэлт өөрчлөлт орóóлахыг санал 
болгох, нэмэлт өөрчлөлтийг батлах, хүчин төгөлäөр болгохäоо äоорх 
жóрмыг баримтална:

(а) нэмэлт өөрчлөлтийг 21 äүгээр зүйлийн 1, 2 äóгаар заалтаä 
тóсгасан горимын äагóó санал болгоно;

(б) Талóóä хавсралт Г, Д бóюó Е –ä орóóлах нэмэлт өөрчлөлтийн 
тóхай шийäвэрийг консенсóсаар гаргана;

(в) Хавсралт Г, Д бóюó Е –ä орóóлах нэмэлт өөрчлөлтийн тóхай 
шийäвэрийг Хаäгалагч Талóóäаä хүргэнэ. Нэмэлт өөрчлөлт шийäвэрт 
заасан хóгацаанä бүх Талын хóвьä хүчин төгөлäөр болно.

6. Хэрэв нэмэлт хавсралт бóюó хавсралтаä орóóлах нэмэлт 
өөрчлөлт нь энэхүү конвенциä орóóлах нэмэлт өөрчлөлттэй холбоотой 
бол нэмэлт хавсралт бóюó нэмэлт өөрчлөлт нь энэхүү конвенциä 
орóóлсан нэмэлт өөрчлөлт хүчин төгөлäөр болох үеä хүчин төгөлäөр 
болно.
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Хорин гóравäóгаар зүйл
Санал өгөх эрх

1. Энэхүү конвенциä оролцогч Тал бүр энэ зүйлийн 2 äóгаар 
заалтаä äóрäсанаас бóсаä тохиолäолä нэг санал өгнө.

2. Эäийн засгийн хамтын ажиллагааны бүс нóтгийн байгóллага 
нь эрх хэмжээнийхээ асóóäлаар санал өгөх эрхтэй бөгөөä саналын тоо 
нь түүний энэхүү конвенциä оролцогч гишүүн óлсóóä - Талóóäын тоотой 
тэнцүү байна. Тийм байгóóллага гишүүн аль нэг óлс нь санал өгөх эрхээ 
эäлэхэä санал өгөхгүй, байгóóллага нь санал өгөх эрхээ эäэлж байхаä 
гишүүн óлсóóä нь санал өгөхгүй. 

Хорин äөрөвäүгээр зүйл
Гарын үсэг зóрах

Энэхүү конвенц нь 2001 оны 5 äóгаар сарын 23-нä Стокгольмä, 
2001 оны 5 äóгаар сарын 24-нөөс 2002 оны 5 äóгаар сарын 22 –нä 
Нью-Йорк äахь НҮБ-ын Төв байранä бүх óлс, эäийн засгийн хамтын 
ажиллагааны бүс нóтгийн байгóóллагóóä гарын үсэг зóрахаä нээлттэй 
байна.

Хорин тавäóгаар зүйл
Со¸рхон батлах, хүлээн авах, батлах бóюó нэгäэн орох

1. Энэхүү конвенцийг óлс орнóóä болон эäийн засгийн хамтын 
ажиллагааны бүс нóтгийн байгóóллагóóä со¸рхон баталж, хүлээн авч 
батална. Êонвенц нь түүнä гарын үсэг зóрах явäал хаагäсаны äараа 
өäрөөс нь эхлэн óлс орнóóä болон эäийн засгийн хамтын ажиллагааны 
бүс нóтгийн байгóóллагóóä нэгäэн орохоä нээлттэй байна. Êонвенцийг 
со¸рхон батлах, хүлээн авах, батлах бóюó түүнä нэгäэн орох тóхай 
батламж бичгүүä нь Хаäгалагчиä хаäгалагäана.

2. Аль ч гишүүн орон нь оролцогч Тал болоогүй байхаä энэхүү 
конвенциä оролцогч болж байгаа эäийн засгийн хамтын ажиллагааны 
бүс нóтгийн байгóóллага конвенциä заасан бүхий л үүргийг биелүүлнэ. 
Нэг бóюó хэä хэäэн гишүүн орон нь конвенцийн тал байх тийм 
байгóóллагын хóвьä конвенциор хүлээсэн үүргээ биелүүлэх талаар хэн 
нь ямар хариóцлага хүлээх талаар байгóóллага ба түүний гишүүн орнóóä 
хэлэлцэн шийäвэрлэнэ. Байгóóллага болон түүний гишүүн орнóóä 
конвенцийн äагóó эäлэх эрхээ äавхарäан хэрэгжүүлэхгүй.
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3. Эäийн засгийн хамтын ажиллагааны бүс нóтгийн байгóóллага 
нь конвенцийг со¸рхон батлах, хүлээн авах, батлах бóюó нэгäэн орох 
батламж бичигтээ конвенциор зохицóóлагäах асóóäлын талаар эäлэх 
эрх хэмжээнийхээ хүрээг заана. Байгóóллага эрх хэмжээнийхээ хүрээнä 
гарсан холбогäох өөрчлөлтийн талаар Хаäгалагчиä мэäээлж, тэр нь 
цааш Талóóäаä мэäэгäэнэ.

4. Аливаа тал конвенцийг со¸рхон батлах, хүлээн авах, батлах 
бóюó нэгäэн орох батламж бичигтээ А, Б, бóюó В-ä орóóлсан нэмэлт 
өөрчлөлт нь түүний хóвьä холбогäох батламж бичгээ Хаäгалагчиä 
өгснөөр хүчин төгөлäөр болно гэж мэäэгäэж болно.

Хорин зóргаäóгаар зүйл
Хүчин төгөлäөр болох

1. Энэхүү конвенц түүнийг со¸рхон баталсан, хүлээн 
авсан, баталсан бóюó нэгäэн орсон тóхай 50 äахь батламж бичгийг 
хаäгалóóлахаар өгсөний äараа өäрөөс хойш 90 äэх хоногоос хүчин 
төгөлäөр болно.

2. Энэхүү конвенц нь түүнийг со¸рхон баталсан, хүлээн 
авсан, баталсан бóюó нэгäэн орсон тóхай 50 äахь батламж бичгийг 
хаäгалóóлахаар өгснөөс хойш со¸рхон баталж, хүлээн авч, баталж бóюó 
нэгäэж байгаа óлс орон, эäийн засгийн хамтын ажиллагааны бүс нóтгийн 
байгóóллагын хóвьä тóхайн óлс, байгóóллага холбогäох батламж бичгээ 
хаäгалóóлахаар өгснөөс хойш 90 äэх хоногоос хүчин төгөлäөр болно. 

3. Эäийн засгийн хамтын ажиллагааны бүс нóтгийн 
байгóóллагаас хаäгалóóлахаар өгсөн аливаа батламж бичгийг 1, 2 äóгаар 
заалтын зорилгын үүäнээс тóхайн байгóóллагын гишүүн орнóóäаас 
хаäгалóóлахаар өгсөн баримт бичгийн нэмэлт гэж үзэхгүй.

Хорин äолäóгаар зүйл
Тайлбар

Энэхүү конвенциä тайлбар хийж болохгүй.

Хорин наймäóгаар зүйл
Êонвенциос гарах

1. Тал нь энэхүү конвенц өөрийн нь хóвьä хүчин төгөлäөр болсон 
өäрөөс хойш 3 жил өнгөрсний äараа Хаäгалагчиä бичгээр мэäэгäэл өгөн 
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конвенциос гарч болно.
2. Хаäгалагч гарах мэäэгäлийг хүлээн авснаас хойш нэг жил 

өнгөрсний äараа бóюó гарах мэäэгäэлä заасан хóгацаа өнгөрөхөä 
конвенц тóхайн талä үйлчлэхээ болино.

Хорин есäүгээр зүйл

Хаäгалагч

НҮБ-ын Ерөнхий нарийн бичгийн äарга энэхүү конвенцийн 
Хаäгалагч байна.

Гóчäóгаар зүйл
Аäил хүчинтэй байх бичвэрүүä

Энэхүү конвенцийн англи, араб, исïани, хятаä, орос, франц 
хэлээр үйлäэгäсэн, аäил хүчинтэй эхүүä нь НҮБ-ын Ерөнхий нарийн 
бичгийн äаргаä хаäгалагäана.

ДЭЭРХИЙГ НОТОЛЖ äоорх нэр бүхий төлөөлөгчиä бүрэн 
эрхийнхээ äагóó энэхүү Êонвенциä гарын үсэг зóрав.

Хо¸р мянга нэгэн оны тавäóгаар сарын хоринхо¸р äахь өäөр 
Стокгольмä үйлäэв.

Хавсралт А
УСТГАХ
I Хэсэг

Химийн боäис Үйл ажиллагаа Тóсгай нөхцөл
Альäрин* 
CAS¹ 309-00-2
 

үйлäвэрлэл Байхгүй
хэрэглээ Орон нóтгийн эктоïаразит

Инсектициä
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Хлорäен*
CAS ¹ 57-74-9

үйлäвэрлэл Бүртгэлä орсон Tалóóäаä
зөвшөөрөгäсөнөөр

хэрэглээ Орон нóтгийн 
эктоïаразитициä
Инсектициä
Термитициä
Байшин барилга, гүүр 
äалангийн термитициä
Засмал замын термитициä
Наамал банз, сарамïайн 
цавóóны нэмэлт

Дилäрин*
CAS ¹ 60-57-1

үйлäвэрлэл Байхгүй
хэрэглээ ХАА-н үйл  ажиллагаанä

Энäрин*
CAS ¹72-20-8

үйлäвэрлэл Байхгүй
хэрэглээ Байхгүй

Геïтахлор*
CAS ¹ 76-44-8

үйлäвэрлэл Байхгүй
хэрэглээ Термитициä

Барилгын хийцийн 
термитициä 
Термитициä (хөрсний)
Ой моäыг арчлах
Газар äоорхи кабель шóгамын 
ашиглалт

Гексахлорбензол
CAS ¹118-74-1

үйлäвэрлэл Бүртгэлä орсон Tалóóäаä 
зөвшөөрөгäсөнөөр 

хэрэглээ Завсрын бүтээгäэхүүн
Пестициäийн óóсгагч
Завсрын бүтээгäэхүүнийг 
хязгаарласан битүү системийн 
хэсэг

Мирекс*
CAS¹2385-85-5

үйлäвэрлэл Бүртгэлä орсон Tалóóäаä 
зөвшөөрөгäсөнөөр

хэрэглээ Термитициä
Токсафен*
CAS¹ 8001-35-2

үйлäвэрлэл Байхгүй
хэрэглээ Байхгүй

Полихлорт 
бифенил
(РСВ)

үйлäвэрлэл Байхгүй
хэрэглээ Энэхүү хавсралтын II хэсэгт 

заагäсан нөхцөлä хэрэглэнэ
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Тайлбар:  
 (i) Энэхүү конвенциä өөрөөр заагаагүй л бол бүтээгäэхүүн 
болон эä зүйлст зориóäын бóс микробохирäóóлагчийн хэлбэрээр байх 
химийн боäис энэхүү Хавсралтаä хамаарахгүй.
 (ii) Энэхүү тайлбар 3 äóгаар зүйлийн 2 äóгаар заалтын зорилгын 
хóвьä  үйлäвэрлэл, хэрэглээний талаарх тóсгай зөвшөөрөлä хамаарахгүй.  
Тóхайн боäисын хóвьä хүлээх үүрэг хүчин төгөлäөр болох үеä бóюó өмнө 
нь үйлäвэрлэсэн бóюó хэрэглэгäэж байгаа бүтээгäэхүүнä байх боäисын 
хэмжээ нь тóхайн бүтээгäэхүүн ашиглагäаж байгаа тóхай холбогäох 
Тал Нарийн бичгийн äарга нарын газарт мэäэгäсэн тохиолäолä энэхүү 
Хавсралтаä хамаарахгүй. Нарийн бичгийн äарга нарын газар тийм 
мэäээллийг нийтэä хүртээлтэй байлгана. 
 (iii) Энэ тайлбар нь  энэхүү Хавсралтын 1 äүгээр хүснэгтийн 
“Химийн боäис” баганаä оäоор тэмäэглэсэн боäисóóäаä хамаарахгүй 
бөгөөä 3 äóгаар зүйлийн 2 äóгаар заалтын зорилгын хóвьä үйлäвэрлэл, 
хэрэглээний талаарх тóсгай зөвшөөрөлä тооцогäохгүй. Хаалттай 
тогтолцоонä, хязгаарлагäмал хүрээн äэх үйлäэрлэл, хэрэглээний явцаä 
байгаа завсрын  химийн боäис нь хүн, байгальтай их хэмжээгээр харьцаанä 
орохгүй гэж үзэж болох тóл  Оролцогч Тал энэхүү хавсралтаä заасан 
химийн боäисын тоäорхой хэмжээний үйлäвэрлэл, хэрэглээг Хавсралт 
Г-гийн 1 äүгээр заалтаä äóрäсан шалгóóраар авч үзвэл óäаан заäарäаг 
органик бохирäóóлагчийн шинж чанарыг гаргаäаггүй бóсаä боäисыг 
үйлäвэрлэх явцаä химийн óрвалä орж хóвирах завсрын химийн боäис 
мэтээр үзэж, Нарийн бичгийн äарга нарын газарт мэäэгäэн зөвшөөрч 
болно. Мэäэгäэл нь тóхайн химийн боäисын үйлäвэрлэл, хэрэглээний 
нийт хэмжээний  тóхай мэäээллийг бóюó тийм мэäээлийг үнэлж 
äүгнэсэн тайлбарыг болон хаалттай тогтолцоонä, хязгаарлагäмал хүрээн 
äэх үйл явцын шинж чанарын тóхай мэäээллийг, түүний äотор эцсийн 
бүтээгäэхүүн äэх óäаан заäарäаг органик бохирäóóлагчийн анхäагч 
материалын хóвираагүй болон зориóäын биш микробохирäóóлагчийн тоо 
хэмжээний тóхай мэäээллийг тóсгасан байна. Энэхүү Хавсралтанä өөрөөр 
заагаагүй бол энэхүү жóрмыг хэрэглэнэ. Нарийн бичгийн äарга нарын 
газар нь мэäэгäлийг Талóóäын Бага хóрал ба олон нийтэä хүртээлтэй 
байлгана. Тийм үйлäвэрлэл, хэрэглээг  үйлäвэрлэл, хэрэглээний тóсгай 
зөвшөөрөлä хамаарóóлж үзэхгүй. Холбогäох Тал Нарийн бичгийн 
äарга нарын газарт шинэ мэäэгäэл өгөн Талóóäын Бага хóрал тóхайн 
үйлäвэрлэл, хэрэглээг хянан үзэж, өөрөөр шийäээгүйгээс хóгацааг нь 
äахин арван жилээр сóнгаагүй л бол, тийм үйлäвэрлэл, хэрэглээг арван 
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жилийн äараа  зогсооно.  Мэäэгäлийг äавтан өгч болно.
 (iv) Энэхүү Хавсралтын тóсгай бүх зөвшөөрлийг 4 äүгээр 
зүйлийн äагóó бүртгүүлсэн Талóóä эäэлж болно. Үүнä энэхүү 
Хавсралтын 2 äóгаар хэсгийн заалтын äагóó бүх Тал эäэлж болох бөгөөä 
хэрэглээнä байгаа бүтээгäэхүүний ïолихлорт бифенилийг ашиглах 
явäал хамаарахгүй. 

II Хэсэг
Полихлорт бифенил

Оролцогч Тал бүр:
(а) Полихлорт бифенилыг тоног төхөөрөмжиä (трансформатор, 

конäенсатор болон шингэн боäис агóóлäаг бóсаä хүлээн авагчиä) 
хэрэглэх явäлыг Талóóäын Бага хóрлаар хэлэлцэж, 2025 он гэхэä 
хориглохтой холбогäóóлан äараах тэргүүлэх зорилтóóäын äагóó арга 
хэмжээ авна. Үүнä:

(i) 5 литрээс илүү эзэлхүүнтэй, 10 хóвиас илүү концентрацитай 
ïолихлорт бифенил агóóлсан  тоног төхөөрөмжийг  илрүүлэх, шошголох, 
хэрэглээнээс гаргах;

(ii) 5 литрээс илүү эзэлхүүнтэй, 0.05 хóвиас илүү ïолихлорт 
бифенил агóóлсан  тоног төхөөрөмжийг  илрүүлэх, шошголох, 
хэрэглээнээс гаргах;

(iii) 5 литрээс илүү эзэлхүүнтэй, 0.005 хóвиас 
илүү   концентрацитай ïолихлорт бифенил агóóлсан  тоног  
төхөөрөмжийг илрүүлэх, хэрэглээнээс гаргах.

(б) ïолихлорт бифенилä өртөх, эрсäэх явäлыг бóóрóóлах, 
түүний  хэрэглээнä хяналт тавих зорилгоор (а) äэä заалтаä тóсгасан 
зорилтóóäын äагóó äараах арга хэмжээ авахыг äэмжинэ:

(i) огт гэмтээгүй, шингэн алäахгүй битүү тоног төхөөрөмжийг 
зөвхөн  байгаль орчинä хаягäах гарц бохирäол нь маш бага байх бөгөөä 
арилгаж болох газарт л ашиглах;

(ii) хүнс, тэжээл үйлäвэрлэäэг, боловсрóóлäаг газрóóäаä 
ашиглахгүй байх;

(iii) сóргóóль, эмнэлэг бүхий сóóрин газарт ашиглах тохиолäолä 
гал түймэр гарахаä хүргэж болзошгүй цахилгааны саатлаас сэргийлэх, 
хамгаалах бүхий л арга хэмжээг авах, битүү сав агóóламжийг тогтмол 
шалгаж байх.

(в) äэä заалт (a)-ä äóрäсан ïолихлорт бифенил агóóлсан  тоног 
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төхөөрөмжийг  байгаль орчинä халгүй зайлóóлахаас өөр зориóлалтаар 
эксïортлох, имïортлохгүй байх; чингэхäээ 3 äóгаар зүйлийн 2 äóгаар 
заалтыг харгалзахгүй байна; 

(г) 0.005 хóвиас äээш концентрац бүхий ïолихлорт бифенил 
агóóлсан шингэнийг арчилгаа, үйлчилгээнээс өөр бóсаä зорилгоор 
ашиглóóлахгүй байх;

(ä) ïолихлорт бифенил агóóлсан шингэнийг болон 0.005 хóвиас 
äээш концентрац бүхий ïолихлорт бифенилээр бохирäсон  тоног 
төхөөрөмжийг 6 äóгаар зүйлийн 1 äүгээр заалтын äагóó байгаль орчинä 
халгүйгээр зайлóóлах асóóäлыг Талóóäын Бага хóрлаар хэлэлцүүлэн 
2028 оноос өмнө аль болох äарóй шийäвэрлэх; 

(е) 0.005 хóвиас äээш концентрац бүхий ïолихлорт бифенил 
агóóлсан  бóсаä (кабелийн бүрхүүл, хатсан жийргэвч ба бóäсан эäлэл 
гэх мэт) зүйлийг илрүүлж, 6 äóгаар зүйлийн 1 äүгээр заалтын äагóó 
арга хэмжээ авах; /энэхүү Хавсралтын I äүгээр хэсгийн (ii) тайлбар 
хамаарахгүй/

(¸) ïолихлорт бифенилыг óстгах явцын талаар 5 жил тóтам илтгэл 
бэлтгэн 15 äóгаар зүйлийн äагóó Талóóäын Бага хóралä хүргүүлэх;

(ж) Талóóäын Бага хóрал ïолихлорт бифенилтэй холбогäсон 
асóóäлóóäыг хянан үзэхäээ  (¸)-ä заасан илтгэлийг хэлэлцэнэ; Бага хóрал 
ïолихлорт бифенилийг óстгах үйл явцыг 5 жил тóтам бóюó зохих өөр 
хóгацаанä хянан үзнэ. Чингэхäээ äээр äóрäсан илтгэлийг харгалзана.  

Хавсралт Б
ХЯЗГААРЛАЛТ

I хэсэг

Химийн боäис Үйл 
ажиллагаа

Зөвшөөрөгäөх зориóлалт бóюó 
тóсгай заалт
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ДДТ
[1.1.1-трихлор
–2.2-бис (4-
хлорфенил)этан]
CAS ¹ 50-29-3

Үйлäвэрлэл Зөвшөөрөгäөх зориóлалт: 
Энэхүү хавсралтын II хэсэгт 
заасны äагóó өвчний нян 
тээгчийн хяналтанä ашиглах 
Тóсгай нөхцөл: 
Дикофолын үйлäвэрлэлä завсрын 
бүтээгäэхүүн байäлаар 
Завсрын бүтээгäэхүүн

Хэрэглээ Зөвшөөрөгäөх зориóлалт: 
Энэхүү хавсралтын II хэсэгт 
заасны äагóó өвчний нян 
тээгчийн хяналт. 
Тóсгай нөхцөл:
Дикофолын үйлäвэрлэл 
Завсрын бүтээгäэхүүн

Тайлбар:  
 (i) Энэхүү Êонвенциä өөрөөр заагаагүй л бол бүтээгäэхүүн 
болон эä зүйлсэä зориóäын биш микробохирäóóлагчийн хэлбэрээр 
орших химийн боäисын тоо хэмжээ энэхүү хавсралтаä хамаарахгүй.
 (ii) Энэхүү тайлбар 3 äóгаар зүйлийн 2 äóгаар заалтын 
зорилгын хóвьä  үйлäвэрлэл, хэрэглээний талаарх тóсгай зөвшөөрөлä 
хамаарахгүй.  Тóхайн боäисын хóвьä хүлээх үүрэг хүчин төгөлäөр болох 
үеä бóюó өмнө нь үйлäвэрлэсэн бóюó хэрэглэгäэж байгаа бүтээгäэхүүнä 
байх боäисын хэмжээ нь тóхайн бүтээгäэхүүн ашиглагäаж байгаа тóхай 
холбогäох Тал Нарийн бичгийн äарга нарын газарт мэäэгäсэн тохиолäолä 
энэхүү хавсралтаä хамааахгүй. Нарийн бичгийн äарга нарын газар тийм 
мэäээллийг нийтэä хүртээлтэй байлгана. 
 (iii) Энэ тайлбар нь  энэхүү хавсралтын 1 äүгээр хүснэгтийн 
“Химийн боäис” баганаä оäоор тэмäэглэсэн боäисóóäаä хамаарахгүй 
бөгөөä 3 äóгаар зүйлийн 2 äóгаар заалтын зорилгын хóвьä үйлäвэрлэл, 
хэрэглээний талаарх тóсгай зөвшөөрөлä тооцогäохгүй. Хаалттай 
тогтолцоонä, хязгаарлагäмал хүрээн äэх үйлäэрлэл, хэрэглээний явцаä 
байгаа завсрын  химийн боäис нь хүн, байгальтай их хэмжээгээр харьцаанä 
орохгүй гэж үзэж болох тóл  Оролцогч Тал энэхүү хавсралтаä заасан 
химийн боäисын тоäорхой хэмжээний үйлäвэрлэл, хэрэглээг хавсралт 
Г-гийн 1 äүгээр заалтаä äóрäсан шалгóóраар авч үзвэл óäаан заäарäаг 
органик бохирäóóлагчийн шинж чанарыг гаргаäаггүй бóсаä боäисыг 
үйлäвэрлэх явцаä химийн óрвалä орж хóвирах завсрын химийн боäис 
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мэтээр үзэж, Нарийн бичгийн äарга нарын газарт мэäэгäэн зөвшөөрч 
болно. Мэäэгäэл нь тóхайн химийн боäисын үйлäвэрлэл, хэрэглээний 
нийт хэмжээний  тóхай мэäээлэл бóюó тийм мэäээлийг үнэлж äүгнэсэн 
тайлбарыг болон хаалттай тогтолцоонä, хязгаарлагäмал хүрээнä äэх 
үйл явцын шинж чанарын тóхай мэäээллийг, түүний äотор эцсийн 
бүтээгäэхүүн äэх óäаан заäарäаг органик бохирäóóлагчийн анхäагч 
материалын хóвираагүй болон зориóäын биш микробоирäóóлагчийн тоо 
хэмжээний тóхай мэäээллийг тóсгасан байна. Энэ хавсралтаä өөрөөр 
заагаагүй бол энэхүү жóрмыг хэрэглэнэ. Нарийн бичгийн äарга нарын 
газар нь тийм мэäэгäлийг Талóóäын Бага хóрал ба олон нийтэä хүртээлтэй 
байлгана. Тийм үйлäвэрлэл, хэрэглээг  үйлäвэрлэл, хэрэглээний тóсгай 
зөвшөөрөлä хамаарóóлж үзэхгүй. Холбогäох Тал Нарийн бичгийн 
äарга нарын газарт шинэ мэäэгäэл өгөн Талóóäын Бага хóрал тóхайн 
үйлäвэрлэл, хэрэглээг хянан үзэж, өөрөөр шийäээгүйгээс хóгацааг нь 
äахин арван жилээр сóнгаагүй л бол, тийм үйлäвэрлэл, хэрэглээг арван 
жилийн äараа  зогсооно.  Мэäэгäлийг äавтан өгч болно.
 (iv) Энэхүү Хавсралтын тóсгай бүх зөвшөөрлийг 4 äүгээр 
зүйлийн äагóó бүртгүүлсэн Талóóä эäэлж болно. 

II хэсэг
ДДТ (1.1.1 трихлор-2, 2-бис(4-хлорфенил) этан)

 1. ДДТ-г үйлäвэрлэх ба/бóюó хэрэглэх хүсэлтээ Нарийн бичгийн 
äарга нарын газарт мэäэгäээгүй тохиолäолä ДДТ-гийн үйлäвэрлэл ба 
хэрэглээг хориглоно. Үүгээр байгóóлж бóй ДДТ-гийн бүртгэл нь олон 
нийтэä ил тоä байна. Нарийн бичгийн äарга нарын газар ДДТ-гийн 
бүртгэлийг хийнэ.
 2. Аюóлгүй, үр ашигтай орлóóлах зүйл байхгүй үеä ДДТ-г 
өвчний нян тээгчäэä хяналт тавих зорилгоор үйлäэрлэх ба/бóюó 
хэрэглэж байгаа Тал тийм үйлäвэрлэл, хэрэглээг Дэлхийн эрүүл мэнäийн 
байгóóллагаас боловсрóóлсан зөвлөмж болон ДДТ-г ашиглах чиглэлийн 
äагóó хязгаарлана.
 3. ДДТ-гийн бүртгэлä ороогүй Тал нь өвчний нян тээгчäэä 
хяналт тавих зорилгоор ДДТ-г үйлäвэрлэх шаарäлагатай бол ДДТ-гийн 
бүртгэлä бүртгүүлэх хүсэлтээ Нарийн бичгийн äарга нарын газарт аль 
болох äарóй тавина. Чингэхäээ Дэлхийн эрүүл мэнäийн байгóóллагаä 
мөн аäил мэäэгäэнэ.
 4. ДДТ-г ашиглаж бóй Тал Нарийн бичгийн äарга нарын 
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газар болон Дэлхийн эрүүл мэнäийн байгóóллагаä ашиглаж бóй тоо 
хэмжээ, ашиглалтын нөхцөл, ДДТ нь холбогäох өвчлөлийг анагаахаä 
хэр зэрэг хамаатай талаар Талóóäын Бага хóрлаас Дэлхийн эрүүл 
мэнäийн байгóóллагатай зөвлөлäөн тогтоох жóрмын äагóó 3 жил тóтам 
мэäээлнэ.
 5. ДДТ-гийн хэрэглээг багасгах, óлмаар бүрмөсөн үгүй болгох 
зорилгоор Талóóäын Бага хóрал äараах арга хэмжээ авахыг äэмжинэ:

(а) ДДТ-г ашиглаäаг Тал бүр үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 
7 äóгаар зүйлä заасан хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний нэгэн хэсэг болгон 
боловсрóóлж хэрэгжүүлэх. Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө нь äараах арга 
хэмжээг тóсгана:

(i) ДДТ-гийн хэрэглээг өвчний нян тараагчäаä тавих хяналтаар 
хязгаарлахаä чиглэсэн зохицóóлалтын болон бóсаä механизмыг 
боловсрóóлах:

(ii) Зохих альтернатив бүтээгäэхүүн, арга зам, стратегийг, 
түүний äотор óäирäлагын холбогäох стратегийг хэрэгжүүлэх. Чингэхäээ 
тийм альтернатив зүйлсийг үр äүнтэй байлгахыг зорих.

(iii) Хүний эрүүл мэнäийн талаар тавих анхаарал халамжийг 
сайжрóóлах, өвчлөлтийг бóóрóóлах арга хэмжээ авах:

(б) Талóóä ДДТ-г ашиглаäаг Талóóäаä зориóлж, химийн 
болон химийн бóс аюóлгүй альтернатив бүтээгäэхүүн,  арга барил, 
стратегийг өвчлөлтөөс хүмүүст болон эäийн засагт үзүүлэх äарамтыг 
багасгах зорилгоор сóäлах, боловсрóóлахыг нөхцөл байäлаа харгалзан 
бололцоогоороо äэмжинэ. 

Дóрьäсан альтернатив бóюó тэäгээрийн зохистой хослолыг авч 
үзэхäээ хүний эрүүл мэнä, хүрээлэн байгаа орчинä эерэг нөлөө үзүүлж 
бóй хүчин зүйлсийг äэмжинэ. ДДТ-г орлóóлах зүйлс нь хүрээлэн байгаа 
орчин, хүний эрүүл мэнäэä бага хохирол óчрóóлäаг, өвчлөлä хяналт 
тавихаä Оролцогч Талóóäын нөхцөл байäалä тохирсон, ажиглалт 
хяналтын тоо баримтаар батлагäаж байх ¸стой.

6. Талóóäын бага хóрал анхны хóралäаанасаа эхлэн түүнээс 
хойш нааä зах нь 3 жил тóтамä өвчний нян тээгчäэä хяналт тавихаä ДДТ 
хэрэгтэй хэвээр байгаа эсэх талаар үнэлэлт äүгнэлт гаргана. Чингэхäээ  
Дэлхийн Эрүүл Мэнäийн Байгóóллагатай зөвлөлäөн шинжлэх óхаан, 
техник, байгаль орчин, эäийн засгийн холбогäох мэäээллийг, түүний 
äотор äараах зүйлийг харгалзана:

(a) ДДТ-гийн хэрэглээ, үйлäвэрлэл болоон 2 äóгаар заалтаä 
тóсгагäсан нөхцлүүä;

(б) ДДТ-г орлóóлах зүйл нь хэр зэрэг олäоцтой, хэрэглэхэä 
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зохимжтой, боломжтой;
(в) Тийм зүйлийг аюóлгүй шилжүүлэх талаар óлс орнóóäаä гарч 

бóй ахиц.
 7. Оролцогч Тал ДДТ-гийн бүртгэлээс Нарийн бичгийн äарга 

нарын газарт бичгээр мэäэгäэл өгөн гарч болно. Тóхайн Талыг мэäэгäэлä 
äóрäсан хóгацаанаас эхлэн Бүртгэлээс гарсанä тооцно.

Хавсралт В
ЗОРИУДЫН БУС ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

I Хэсэг: 5 äóгаар зүйлийн шаарäлагаä хамаарах
óäаан заäарäаг органик бохирäóóлагчиä

 Энэхүү Хавсралтыг хүний үйл ажиллагаатай холбогäон үүссэн 
óäаан заäарäаг äараах органик бохирäóóлагчийн хóвьä хэрэглэнэ.

Химийн боäис
Полихлоржóóлсан äибензо-n-äиоксинóóä ба äибензофóранóóä 
(PCDD/PCDF)
Гексахлорбензол (HCB) (CAS ¹:118-74-1)
Полихлорт бифенилүүä (РСВ)

II Хэсэг. Эх үүсвэрийн төрөл

 Полихлорт äибензо-n-äиоксинóóä, äибензофóранóóä, 
гексахлорбензолóóä ба ïолихлорт бифенилүүä зэрэг боäис нь органик 
нэгäэл, хлор оролцсон äóлааны үйл явцаä химийн óрвал болон äóтóó 
шаталтын үр äагавар болон бий болäог. Үйлäвэрлэлийн äараах эх 
үүсвэрийн төрлүүä нь бий болох, äээрх боäисóóäыг байгаль орчинä 
ялгарóóлан гаргахäаа харьцангóй түргэн байäаг:
 (a) Хог шатаагч, түүний äотор хотын болон эмнэлгийн хаягäал, 
бохирын óс зэрэг хог хаягäлыг óстгах төхөөрөмж;
 (б) Хортой хаягäал шатаах цементийн зóóх;

(в) Цайрóóлагчаар ашиглаäаг äан хлор ба äан хлор ялгарóóлäаг 
химийн боäисыг ашиглан элäэв зóóрмаг үйлäвэрлэх;

(г) Төмөрлөгийн үйлäвэрлэл äэх äараах äóлааны ïроцессóóä:
(i) Зэсийн хо¸рäогч үйлäвэрлэл;
(ii) Төмөр болон гангийн үйлäвэрлэлийн хайлóóлах хэсэг;
(iii) Хөнгөн цагааны хо¸рäогч үйлäвэрлэл;
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(iv) Цайрын хо¸рäогч үйлäвэрлэл.

III Хэсэг. Эх үүсвэрийн төрөл
 
 Полихлорт äибензо-n-äиоксинóóä, äибензофóранóóä, 
гексахлорбензолóóä ба ïолихлорт бифенилүүä нь äараах эх үүсвэрийн 
төрлүүäээс үүсэн тархаж болно. Үүнä:
 (а) Хог хаягäлыг ил заäгай шатаах, газарт бóлсан хог хаягäлыг 
шатаах;
 (б) II хэсэгт äóрäаагүй төмөрлөгийн үйлäвэрлэлийн äóлааны 
ïроцесс;

(в) Ахóйн шаталтын эх үүсвэрүүä
(г) Байгалийн шатагч материалаар ажиллаäаг төхөөрөмж, 
үйлäвэрийн óóрын тогоонóóä;

              (ä) Моä болон бóсаä биомассыг түлшний зориóлалтаар шатаах 
төхөөрөмж;
 (е) Уäаан заäарäаг органик бохирäóóлагчиä, ялангóяа 
хлорфенол ба хлоранилийг гаргагч химийн тóсгай үйлäвэрийн 
ïроцесс;

(¸)  Чанäарлах;
(ж)  Дотооä шаталтын, ялангóяа хар тóгалгатай бензин  шатааäаг 
хөäөлгүүр хэрэгсэл;
(з) Амьтны сэг óстгал;
(и) Бөс äаавóó, арьс ширний хлоранил бүхий бóäаг болон 
өнгөлөгч (шүлтийн ханä)  ашиглаäаг боловсрóóлалт;
(к) Хэрэглээнээс гарсан тоног төхөөрөмж, хэрэгслийг бóталж 
жижиглэх үйлäвэр;
(л)  Зэс кабелийг шатаах;
(м) Нефть боловсрóóлахтай холбогäон бий болсон хаягäал.

IV Хэсэг. Тоäорхойлолт

 1.Энэхүү Хавсралтын зорилгын хóвьä:
 (а) “Полихлорт бифенил” нь бифенилийн (нүүрстөрөгч-
нүүрстөрөгч гэсэн äан холбоогоор холбогäсон 2 бензолын цагираг) 
молекóлын óстөрөгчийн атомóóä нь 10 хүртэл тооны хлорын атомаар 
халагäсан ароматик нэгäэл юм.
 (б) “Полихлорт äибензо-n-äиоксин” ба “ïолихлорт 
äибензофóранóóä” нь 3 цагирагт ароматик нэгäлүүä бөгөөä “ïолихлорт 
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äибензо-n-äиоксинóóä” нь 2-хүчилтөрөгчийн атомаар äамжин 
холбогäсон хо¸р бензолын цагираг ба “ïолихлорт äибензофóранóóä” нь 
нүүрстөрөгч-нүүрстөрөгч äан холбоо ба нэг хүчилтөрөгчийн атомаар 
äамжин холбогäсон хо¸р бензолын цагираг юм. Эäгээрийн óстөрөгчийн 
атомóóä нь найм хүртэл тооны хлорын атомаар халагäсан байж болно. 
  2. Энэхүү Хавсралтаä äóрäсан ïолихлорт  äибензо-n-äиоксин 
болон хлорт äибензофóранын хорóó чанарыг тоäорхойлохäоо эäгээр 
нэгäлүүä ба коïланар ïолихлорт бифенилийн төсөөт нэгäлүүäийг 2, 
3, 7, 8-тетрахлор-äибензо-n-äиоксинтой харьцóóлан хорóó чанарыг 
хэмжиж äиоксинтой төсөөт хорóó чанарын эквивалент гэсэн нэр 
томъ¸огоор илэрхийлнэ. Энэ конвенцийн зорилгоä хэрэглэх хорóó 
чанарын эквивалент хүчин зүйлийн óтга нь 1998 онä Дэлхийн Эрүүл 
Мэнäийн Байгóóллагаас хөхтөн амьтäын хóвьä гаргасан ïолихлорт 
äибензо-n-äиоксин, ïолихлорт äибензофóран болон коïланар ïолихлорт 
бифенилийн хорóó чанарын тоäорхойлолтоä болон олон óлсын хүлээн 
хэмжээнä хүлээн зөвшөөрсөн бóсаä станäартаä тохирох  ¸стой. 
Êонцентрац нь хорóó чанарын эквивалентаар илэрхийлэгäэнэ.

V Хэсэг. Тэргүүний арга техник, байгаль
орчинä зохистой тэргүүний ïрактикт холбогäолтой

ерөнхий арга хэмжээ

Энэхүү хэсэг нь I хэсэгт äóрäсан химийн боäисóóäаас хамгаалах 
бóюó тэäгээрийг бóóрóóлах талаар Талóóäаас баримтлах ерөнхий чиглэл 
болно. 

А. Тэргүүний арга техник, байгаль орчинä зохистой тэргүүний 
ïрактикт холбогäолтой óрьäчилан сэргийлэх ерөнхий арга хэмжээ

I хэсэгт äóрäсан химийн боäисóóä үүсч тархахаас хамгаалах 
явäлыг тэргүүлэх зорилт болгоно. Ашигтай арга хэмжээнä äараахийг 
орóóлж болно. Үүнä:

(а) Хаягäал бага гаргаäаг технологи ашиглах;
(б) Аюóл óршиг багатай боäисóóäыг ашиглах;
(в) Үйлäвэрлэлийн явцаä ашигласан ба үүссэн боäис, хог
хаягäлыг äахин боловсрóóлах болон эргүүлж  ашиглах явäлыг
äэмжих;
(г) Уäаан заäарäаг органик бохирäóóлагч өөрөө тэжээл болж
байх бóюó эсвэл эх үүсвэрээс гарч байгаа óäаан заäарäаг 
органик бохирäóóлагч ба материал нь шóóä холбоотой байвал
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түүнийг орлóóлах;
(ä)Үйлäвэрлэл эрхлэлт ба óрьäчилан сэргийлэх сайн 
хөтөлбөрүүäийг боловсрóóлж хэрэгжүүлэх;
(е) Хог хаягäлыг заäгайгаар болон хяналтгүйгээр шатаах, газар 
äоор бóлсан хогийг шатаах явäлыг зогсоох үүäнээс хогийн  
менежментийн боäлогыг сайжрóóлах. Хог боловсрóóлах 
шинэ  байгóóламжийг байгóóлах асóóäлыг авч үзэхäээ хотын 
болон  эмнэлгийн хог хаягäлыг багасгах, хогийг ялгаж 
äахин боловсрóóлж ашиглах, хог бага гаргах шинэ төрлийн 
бүтээгäэхүүний үйлäвэрлэлийг äэмжих зэрэг шийäлүүäэä ач  
холбогäол өгнө. Эäгээр шийäэлä хүрэхäээ хүн амын эрүүл 
мэнäтэй холбоотой асóóäлыг анхаарч үзнэ.
(¸)  Эäгээр боäисыг бүтээгäэхүүн äэх бохирäóóлагч хэмээн үзэж 

аль болох багасгах;
(ж)  Цайрóóлагч болгон ашиглаäаг äан хлор болон äан хлор 

ялгарóóлäаг химийн боäисыг ашиглахаас зайлсхийх.

Б. Тэргүүний арга техник

Тэргүүний арга техникийн талаарх концеïц нь ямар нэгэн 
тоäорхой техник, технологийг зөвлөмж болгохоä бóс харин холбогäох 
байгóóламжийн техникийн үзүүлэлт, газар зүйн байршил, тóхайн 
байгаль орчны нөхцөл байäлыг харгалзахаä чиглэж байгаа болно. I 
хэсэгт äóрäсан химийн боäисóóä ялгарах явäлыг бóóрóóлах хяналтын 
арга техник нь ерөнхийäөө аäил болно. Тэргүүний арга техникийг 
тоäорхойлохäоо холбогäох арга хэмжээний өртөг зарäал, ашиг тóс, 
хамгаалах болон óрьäчилан сэргийлэх хэрэгцээ шаарäалгыг харгалзан 
äараах хүчин зүйлүүäэä ерөнхийä нь болон тóсгайлан тэргүүлэх ач 
холбогäол өгнө:

(a) Анхаарах ерөнхий зүйлс:
(i) Үүссэн боäисóóäын мөн чанар, үр äагавар, тоо хэмжээ; 

ашиглах арга техник нь эх үүсвэрийн хэмжээнээс хамааран өөр өөр 
байж болно.

(ii) Шинэ, хóóчин байгóóламжийг ашиглалтаä орóóлсан 
хóгацаа;

(ii) Тэргүүний арга техникийг нэвтрүүлэхэä шаарäлагатай 
хóгацаа;

(iv) Үйлäвэрлэлийн ïроцесст хэрэглэгäэж  байгаа түүхий эäийн 
шинж чанар, хэрэгцээ, эрчим хүч зарцóóлалт;
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(v) Үүссэн боäисóóäаас орчинä үзүүлэх нөлөө, эрсäлийг аль 
болох бóóрóóлах бóюó түүнээс óрьäчилан сэргийлэх;

(vi) Ослоос хамгаалах, тэäгээрээс орчинäоо үзүүлэх үр äагаврыг 
багасгах;

(vii)Ажлын байрны аюóлгүй байäал болон мэргэжлийн 
холбогäолтой өвчлөл гаргахгүй байх явäлыг хангах;

(viii) Үйлäвэрлэлä амжилттай нь шалгагäсан үйл ажиллагааны 
аäил төстэй ïроцесс, байгóóламж, арга барил;

(ix) Шинжлэх óхааны мэäлэг, ойлголтоä гарсан технологийн 
äэвшил, өөрчлөлтүүä.

(б) Үүсч бóй боäисóóäыг бóóрóóлах ерөнхий арга хэмжээ
Энэхүү хавсралтаä äóрäсан химийн боäисыг үүсгэäэг 
ïроцессыг ашиглах байгóóламж байгóóлах бóюó хóóчин 
байгóóламжийг сайжрóóлах саналыг авч үзэхäээ ашгийн хóвьä 
аäил боловч äóрäсан боäис үүсгэäэггүй арга барил, ïрактикт 
илүү ач холбогäол өгнө. Тийм байгóóламжийг байгóóлах бóюó 
үлэмж өөрчлөх тохиолäолä ашиглах тэргүүний арга техникийг 
тоäорхойлохäоо V хэсгийн А-ä äóрäсан óрьäчилан сэргийлэх 
арга хэмжээнүүäээс гаäна гаäна äараах арга хэмжээ, ханäлагыг 
авч үзэж болно. Үүнä:
(i) Ялгарсан хийг цэвэрлэх äóлааны бóюó катализаторын 
исэлäүүлэлт, тоос бóóлгах, шингээх гэх мэт сайжрóóлсан аргыг 
ашиглах;
(ii) Дóлаанаар үйлчлэх, иäэвхгүйжүүлэх, химийн аргаар 
хоргүйжүүлэх зэрэг аргаар тóнаäас, хаягäал óс, хог хаягäал ба 
бохир óсыг боловсрóóлж цэвэрлэхэä
(iii) Битүү системä шилжих зэрэг замаар гарц хаягäлыг
бóóрóóлах бóюó үгүй хийхэä хүргэх өөрчлөлт хийх;
(iv) Шатаах темïератóр, хóгацаа зэрэг үзүүлэлтийг хянах 
замаар шаталтыг сайжрóóлах, энэ хавсралтаä äóрäсан боäисóóä 
үүсэхээс сэргийлэх ïроцесст äэвшил гаргах.

В. Байгаль орчинä халгүй тэргүүний ïрактик
 

Талóóäын Бага хóрал байгаль орчинä халгүй тэргүүний 
ïрактикийн талаар óäирäлага болгох зөвлөмж боловсрóóлж болно.

Хавсралт Г
МЭДЭЭЛЭЛД ТАВИХ ШААРДЛАГА,
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 ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

 1.  Хавсралт А, Б бóюó В-ä химийн боäис нэмж орóóлахаар 
санал тавьж бóй Тал тóхайн боäисыг äэä заалт (а)–ä заасан байäлаар 
тоäорхойлох ба түүний болон түүний хóвирлын бүтээгäэхүүнүүäийн 
талаар äэä заалт (б)-гээс (ä)-ä заасан шалгóóр үзүүлэлтүүäэä холбогäох 
мэäээллийг өгнө:
 (a) Химийн чанар:
 (i) Нэр, түүний äотор үйлäвэрийн болон хóäалäааны нэр, төстэй 
нэгäлийн нэр, Олон óлсын коäын бүртгэлийн äóгаар, Цэвэр болон 
хэрэглээний химийн олон óлсын холбоо (IUPAC)-ноос оноосон нэр; 
 (ii) Бүтэц, түүний äотор изомерóóäынх нь тоäорхойлолт, бүтэц ба 
химийн анги бүлгийн нь бүтэц; 
 (б) Уäаан заäрах чанар:
 (i) Тóхайн боäисын óсан äахь хагас заäралын үе нь 2 сараас, хөрсөн 
äэх хагас заäралын үе нь 6 сараас, чóлóóлаг äахь хагас заäралын хóгацаа 
нь 6 сараас тóс тóс илүү байгааг харóóлах үзүүлэлтүүä; 
 (ii) Эсвэл тóхайн боäис нэн óäаан заäарäаг тóл энэхүү конвенциä 
хамрóóлах шаарäлагатай гэäгийг харóóлах үзүүлэлтүүä;
 (в) Био-хóримтлал: 
 (i) Тóхайн боäисын óсны организм, биетэä байх биоконцентрацийн 
хүчин зүйл бóюó био-хóримтлалын чаäвар нь 5000-аас их,  бóюó тийм 
баримт үгүй тохиолäолä logKow (ионы үржвэрийн логарифмын óтга) нь 
5-аас их байгааг харóóлах үзүүлэлтүүä; 
 (ii) Химийн боäис бóсаä талаар ч асóóäал, óршиг тарих шинжтэйг, 
тóхайлбал биологийн бóсаä төрөл зүйлä хóримтлагäахäаа амархан, хорóó 
чанар ихтэй бóюó эсвэл байгаль орчинä хортойг харóóлах үзүүлэлтүүä; 
 (iii) Био-хóримтлагäах чаäвар нь конвенциä хамаарóóлах хангалттай 
үнäэслэл болж байгааг харóóлах амьä байгаль äахь хяналтын 
үзүүлэлтүүä.
 (г) Байгаль орчинä хол тархах чаäвар:
 (i) Эх үүсвэрээсээ хол, түгшмээр их тархсан байäал;
 (ii) Агаар, óс болон нүүäэллэäэг организм, биетээр äамжин байгаль 
орчинä хол тархах чаäварыг нь харóóлсан хяналтын үзүүлэлтүүä; 
 (iii) Тóхайн боäисын агаар, óс, нүүäэллэäэг организм, биетээр 
äамжин эх үүсвэрээсээ хол тархах чаäварыг харóóлах байгаль орчны 
шинж чанар бóюó загварын үзүүлэлт. Агаараар äамжин тархäаг 
боäисóóäын хóвьä тэäгээрийн агаар äахь хагас заäралын хóгацаа нь 2 
өäрөөс илүү байна. 
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 (ä) Сөрөг нөлөө
 (i) Хүний эрүүл мэнä, байгаль орчинä үзүүлж бóй сөрөг нөлөө нь 
тóхайн боäисыг энэхүү конвенцийн хүрээнä хамрóóлах үнäэслэл болох 
үзүүлэлтүүä 
 (ii) Хүний эрүүл мэнä бóюó байгаль орчинä хохирол óчрóóлах 
боломжийг нь илтгэсэн аюóлтай бóюó хортой чанарын нь үзүүлэлтүүä
 2. Санал гаргагч Тал тóхайн боäистой холбогäóóлан болгоомжлох 
үнäэслэлийг тайлбарласан мэäэгäэл хийнэ. Чингэхäээ боломжтой бол 
түүний байгаль орчинä тархсны нь óлмаас хорóó чанарын нь тогтоогäсон 
болон хүрч болзошгүй түвшинтэй  нь харьцóóлсан үзүүлэлтүүäийг тóсгах 
бөгөөä мөн äэлхий нийтээр хяналт тавих шаарäлагатайг анхаарóóлсан 
товч мэäэгäэл хийнэ. 
 3. Санал гаргагч Тал 8 äóгаар зүйлийн 6 äóгаар заалтаä äóрäсан 
саналыг хэлэлцэхэä тóс äөхөм болох нэмэлт мэäээллээр боломжийн 
хэрээр хангана. Саналыг боловсрóóлахäаа ямар ч эх үүсвэрээс 
мэргэжлийн тóслалцаа авч болно. 

Хавсралт Д

ЭРСДЛИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТОД ХОЛБОГДОХ
МЭДЭЭЛЭЛД ТАВИХ ШААРДЛАГА

 Энэхүү хяналт нь тóхайн боäис нь хүний эрүүл мэнä ба/ бóюó 
байгаль орчинä äэлхий äахиныг хамарсан арга хэмжээ авахыг шаарäсан 
ноцтой хохирол óчрóóлахаä хүргэж болзошгүй  эсэхийг үнэлэх 
зорилготой. Үүний тóлä Хавсралт Г-ä äóрäсан мэäээллийг äэлгэрүүлэх, 
үнэлэхэä чиглэсэн бөгөөä äараах төрлийн мэäээллийг тóсгасан эрсäлийн 
тоäорхойлолтыг боловсрóóлна:
 (a) Зохих үеä äараах зүйлийг агóóлсан эх үүсвэрүүä:
 (i) Хэмжээ ба байршлыг тóсгасан үйлäвэрлэлийн үзүүлэлтүүä;  
 (ii) Хэрэглээ;
 (iii) Хаях, алäах, ялгарах зэрэгт үүссэн боäис, зүйлс. 

(б) Олон тооны химийн боäисóóäын хорóó чанарын харилцан 
үйлчлэлийн үнэлгээ; 
(в) Тóхайн боäисын физик химийн шинж чанар, заäрал,  тэäгээр 
нь тóхайн боäисын байгаль орчинä тархах, нэг орчингоос нөгөө 
орчинä шилжих, заäарч бóсаä химийн боäист хóвирахаä хэрхэн 
нөлөөлж байгаа зэргийг тóсгасан байгаль орчны үзүүлэлтүүä. 
Биоконцентрац бóюó био-хóримтлалын хүчин зүйлийн 
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хэмжигäсэн óтгóóä äээр тóлгóóрласан тоäорхойлолттой 
хяналтын тийм үзүүлэлтүүä нь энэ шаарäлагыг хангаж  байгаа 
эсэхийг авч үзэхээс бóсаä тохиолäолä танилцах боломжтой 
байх ¸стой.
(г) Хяналтын үзүүлэлтүүä: 
(ä) Ялангóяа байгаль орчинä тархсны óлмаас хэсэгчлэн өртсөн 
байäал.Үүнä био-боломжийн тóхай мэäээллийг тóсгасан 
байна.
(е) Үнäэсний болон олон óлсын эрсäлийн үнэлгээ, тоäорхойлолт, 
бүтээгäэхүүний шошгоä тóсгах мэäээлэл болон óршиг аюóлын  
ангилал,
(¸) Тóхайн боäисын олон óлсын конвенц äахь статóс.

Хавсралт Е
НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХОЛБОГДОЛТОЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Энэхүү конвенциä хамрóóлахаар авч үзэж бóй боäисóóäаä 
хяналт тавих бүхий л хóвилбарыг, түүний äотор зохицóóлах, óстгах 
асóóäлыг тóсгасан үнэлгээ хийнэ. Үүний тóлä хяналтын  арга хэмжээнä 
холбогäолтой нийгэм-эäийн засгийн асóóäлóóäын тóхай мэäээллээр 
хангаж, Талóóäын Бага хóрлаас шийäвэр гаргах боломжийг олгоно. 
Тийм мэäээлэл нь Талóóäын өөр өөр боломж чаäавхи, нөхцөл байäлыг 
тóсгах бөгөөä äараахийг авч үзсэн байна. 

(а) Эрсäлийг багасгах зорилгыг хэрэгжүүлэх хяналтын арга 
хэмжээний үр äүн; 
(i) Техникийн боломж; болон
(ii) Зарäал, түүний äотор байгаль орчин, эрүүл мэнäийг 
хамгаалахтай холбогäсон өртөг зарäал
(б) Альтернатив бүтээгäэхүүн, ïроцесс: 
(i) Техникийн боломж;
(iii) Зарäал, түүний äотор байгаль орчин, эрүүл мэнäийг 
хамгаалахтай холбогäсон өртөг зарäал;
(iii) Үр ашиг;
(iv) Эрсäэл;
(v) Олäоц;
(vi) Хүртээмж. 
(в) Хяналтын арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэä нийгэмä гарах эерэг 

ба/ бóюó сөрөг нөлөө.
(i) Нийтийн эрүүл мэнäийг хамгаалах, түүний äотор байгаль 
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орчны болон мэргэжлийн өвчлөлийг анагаах; 
(ii)  Усны болон ойн аж ахóйг хамарсан хөäөө аж ахóй;
(iii) Амьä байгаль (биологийн төрөл зүйл);
(iv) Эäийн засгийн асóóäлóóä;
(v) Тогтвортой хөгжилä хүргэх хөäөлгөөн; болон
(vi) Нийгмийн өртөг зарäал.
(г) Хог хаягäалтай холбогäсон үр äагавар  (тóхайлбал,
ïестициäийн хóóчин нөөцийг óстгах, бохирäсон газрыг
цэвэршүүлэх)
(i) Техникийн боломж; болон
(ii) Өртөг зарäал.
(ä) Мэäээлэлтэй танилцах, олон нийтэä таниóлах боломж 
(е) Хянах, ажиглалт явóóлах чаäавхи; 
(¸) Үнäэсний бóюó бүс нóтгийн хэмжээнä авсан арга хэмжээ,  

түүний äотор орлóóлах зүйлийн болон эрсäлийн менежментийн 
холбогäолтой бóсаä  мэäээлэл. 

Тайлбар: 2009 онä Женев хотноо хóралäсан талóóäын бага 
хóрлаар 9 төрлийн шинэ óäаан заäарäаг органик бохирäóóлагчäыг 
тóс конвенцийн хавсралтаä нэмэлтээр орóóлсан. Эäгээр 9 УЗОБ-чäын 
талаархи мэäээллийг www.mne.mn/chemical цахим хóóäаснаас монгол 
хэлээр авна óó. 
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ЗАРИМ АЮУЛТАЙ ХИМИЙН БОДИС БОЛОН 
ПЕСТИЦИДИЙГ ОЛОН УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД 

ХУДАЛДААЛАХАД ХЭРЭГЛЭХ УРЬДЧИЛАН МЭДЭЭЛЖ  
ЗӨВШИЛЦӨХ ЖУРМЫН ТУХАЙ РОТТЕРДАМЫН 

ÊОНВЕНЦИ

Уäиртгал

Энэхүү Êонвенциä оролцогч Талóóä,
Олон óлсын хэмжээнä хóäалäаалж байгаа зарим аюóлтай 

химийн боäис болон ïестициä нь хүний эрүүл мэнä болон байгаль 
орчинä хортой нөлөөтэйг харгалзан,

Байгаль орчин, хөгжлийн асóóäлаархи Рио-гийн тóнхаглалын 
зохих заалтóóä болон  “Хортой болооä аюóлтай бүтээгäэхүүнийг хóóль 
бóсаар хил äамжóóлан зөөвөрлөхөөс óрьäчилан сэргийлэх асóóäлыг 
хамрóóлан химийн хорт боäисыг байгаль орчинä халгүйгээр ашиглах”  
тóхай XXI зóóны мөрийн хөтөлбөрийн 19 äүгээр бүлгийг үнäэслэн,

Химийн боäисын олон óлсын хóäалäаанä мэäээлэл солилцох 
тóхай нэмэлт өөрчлөлт 
орóóлсан Лонäонгийн зарчим ( цаашиä “Нэмэлт өөрчлөлт орóóлсан 
Лонäонгийн зарчим” гэнэ) болон Пестициäийг хóваарилах болон 
ашиглах талаархи Хүнс, хөäөө аж ахóйн байгóóллагын хэрэглэний олон 
óлсын коä (цаашиä Хэрэглээний олон óлсын коä гэнэ)-оä тóсгагäсан сайн 
äóрын үнäсэн äээр óрьäчилан мэäээлж зөвшилцөх жóрмыг хэрэгжүүлэх 
талаар НҮБ-ын Орчны Хөтөлбөр болон  НҮБ-ын Хүнс, хөäөө аж ахóйн 
байгóóллагаас гүйцэтгэсэн ажлыг анхааралäаа авч,

Хөгжиж бóй болон шилжилтийн эäийн засагтай орнóóäын хóвьä 
Талóóäын хооронäын хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх, техникийн тóсламж 
авах, ялангóяа химийн боäисыг зохистой ашиглах үнäэсний чаäавхийг 
бэхжүүлэх зэрэг нөхцөл байäал, шаарäлага байгааг анхааран үзэж,

Зарим орнóóäаä химийн боäисыг хил äамжóóлан хóäалäаалах 
талаар мэäээлэл авах тоäорхой шаарäлага байгааг тэмäэглэж,

Пестициäийг хóваарилах болон ашиглах талаархи Хэрэглэний 
олон óлсын коä болон НҮБ-ын Орчны Хөтөлбөрийн Химийн боäисын 
олон óлсын хóäалäаа хийх äүрмийн коäоä тóсгагäсан сайн äóрын 
станäартóóäыг анхааралäаа авч бүх óлс оронä химийн боäисыг зүй 
зохистой ашиглах арга тóршлагыг нэвтрүүлэх нь зүйтэйг хүлээн 
зөвшөөрч,
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Эксïортлогч Талын нóтаг äэвсгэрээс гарч байгаа аюóлтай 
химийн боäисыг Нэмэлт өөрчлөлт орóóлсан Лонäонгийн зарчим болон 
Хэрэглээний олон óлсын коäоä тóсгагäсан шаарäлагын äагóó хүний 
эрүүл мэнä болон байгаль орчныг найäвартай хамгаалахаар савлаж, 
зохих ¸соор шошгожóóлсан  байх нөхцлийг хангахыг хүсч,

Тогтвортой хөгжилä хүрэхэä хóäалäааны болон байгаль орчны 
боäлогóóä нэг нь нөгөөгөө харилцан äэмжиж байх ¸стойг хүлээн 
зөвшөөрч,

Энэ Êонвенцийн заалтóóäыг ямар ч тохиолäолä түүний 
Талóóäаас химийн боäисын олон óлсын хóäалäаа болон байгаль орчныг 
хамгаалах асóóäлаар олон óлсын гэрээ хэлэлцээрээр хүлээсэн эрх, 
үүргийг нь өөрчлөх байäлаар тайлбарлахгүйг онцлон тэмäэглэж,

Ийнхүү äóрьäсан нь энэ Êонвенц болон олон óлсын бóсаä гэрээ 
хэлэлцээрүүäэä äэс äóгаар тогтоох зорилго агóóлаагүй хэмээн ойлгож,

Хүний эрүүл мэнä түүний äотор хэрэглэгчиä, ажилчиä болон 
байгаль орчныг олон óлсын хэмжээнä хóäалäаалж байгаа зарим аюóлтай 
химийн боäис болон ïестициäээс үзүүлж болох хортой нөлөөллөөс  
хамгаалах шийäвэр төгс байгаагаа илэрхийлж, ДАРААХ ЗҮЙЛИЙГ 
ХЭЛЭЛЦЭН ТОХИРОВ:

1 äүгээр зүйл
Зорилго

Энэ Êонвенцийн зорилго нь хүний эрүүл мэнä болон байгаль 
орчныг зарим аюóлтай химийн боäисын хор хөнөөлөөс хамгаалах, 
тэäгээрийг зохистой ашиглахаä хóвь нэмэр орóóлахын тóлä óг боäисóóäын 
тоäорхойлолтын талаар харилцан мэäээлэл солилцох, имïортлох болон 
эксïортлох асóóäлыг үнäэсний түвшинä шийäвэрлэхэä äэмжлэг үзүүлж 
гарсан шийäвэрийг Талóóäаä хүргэх замаар зарим аюóлтай химийн 
боäисыг олон óлсын хэмжээнä хóäалäаалахаä Талóóäын хүлээх хамтын 
хариóцлага болон хамтран ажиллах хүчин чармайлтыг äээшлүүлэхэä 
оршино.

2 äóгаар зүйл
Тоäорхойлолт

Энэ Êонвенцийн зорилгоä:
(а) “Химийн боäис” гэж өөрийн үнäсэн эсвэл хольц болон 

бэлтгэц байäлаар байгаа үйлäвэрлэлийн аргаар эсвэл байгалиас гаргаж 
авсан химийн боäисыг хэлэх бөгөөä түүнä ямар нэг амьä биет үл 
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хамаарна.    Энэхүү химийн боäис нь ïестициäийн ( онцгой аюóлтай 
ïестициäийн бүрэлäэхүүнийг орóóлан) болон үйлäвэрлэлийн гэсэн 
зориóлалтын ангилалтай байна.

(б) “Хориглосон химийн боäис” гэж хүний эрүүл мэнä эсвэл 
байгаль орчныг хамгаалахын тóлä эцэслэн жóрамласан тогтоолоор нэг 
бóюó хэä хэäэн зориóлалтын ангилалын хүрээнä бүх төрлийн ашиглалтыг 
нь хязгаарласан химийн боäисыг хэлнэ. Түүнä хүний эрүүл мэнä эсвэл 
байгаль орчныг хамгаалахын боäит шаарäлагын үүäнээс анх óäаагийн 
хэрэглээг нь зөвшөөрөөгүй түүнчлэн үйлäвэрлэлийн óлмаас äотооäын 
зах зээлээс хасагäсан эсвэл äотооäоä хэрэглэх асóóäлыг цаашиä авч 
хэлэлцэхгүй болсон химийн боäисóóä хамаарна.

(в) “Онцгой хязгаарласан химийн боäис” гэж хүний эрүүл 
мэнä эсвэл байгаль орчныг хамгаалахын тóлä эцэслэн жóрамласан 
тогтоолоор нэг бóюó хэä хэäэн зориóлалтын ангилалын хүрээнä бүх 
төрлийн ашиглалтыг нь хязгаарласан боловч зарим онцгой тохиолäолä 
ашиглахыг зөвшөөрсөн химийн боäисыг хэлнэ. Түүнä хүний эрүүл мэнä 
эсвэл байгаль орчныг хамгаалахын боäит шаарäлагын үүäнээс бараг бүх 
төрлийн хэрэглээг нь зөвшөөрөөгүй түүнчлэн үйлäвэрлэлийн óлмаас 
äотооäын зах зээлээс хасагäсан эсвэл äотооäоä хэрэглэх асóóäлыг 
цаашиä авч хэлэлцэхгүй болсон химийн боäисóóä хамаарна

(г) “Онцгой аюóлтай ïестициäийн бүрэлäэхүүн” гэж хөäөө 
аж ахóйн хортон шавьж óстгах зориóлалтаар үйлäвэрлэсэн бөгөөä 
ашиглалтын нөхцлийн äагóó ганц эсвэл хэä хэäэн óäаа хэрэглэсний 
äараа богино хóгацааны äотор хүний эрүүл мэнä эсвэл байгаль орчинä 
онцгой аюóл óчрóóлах химийн боäисыг хэлнэ.

(ä) “Эцэслэн жóрамласан тогтоол” гэж ямар нэг химийн боäисыг 
хориглох эсвэл онцгой хязгаарлахын тóлä тóхайн Талаас цаашиä äахин 
жóрамлах шаарäлагагүйгээр гаргасан тогтоолыг хэлнэ.

(е) “Эксïорт” болон “Имïорт” гэж тэäгээрийн тóс тóсын óтгаар 
нэг Талаас нөгөө Талä химийн боäис шилжүүлэхийг хэлэх бөгөөä харин 
цэвэр шилжүүлэхтэй холбогäсон үйлäлүүä түүнä үл хамаарна.

(¸) “Тал” гэж энэ Êонвенцоор хүлээсэн үүргээр хооронäоо 
холбоотой бөгөөä тэäний хóвьä óг Êонвенц хүчин төгөлäөр болсон óлс 
эсвэл бүс нóтгийн эäийн засгийн хамтын ажиллагааны  байгóóллагыг 
хэлнэ.

(ж) “Бүс нóтгийн эäийн засгийн хамтын ажиллагааны 
байгóóллага” гэж аль нэг бүс нóтгийн бие äаасан óлсóóä хамтран 
байгóóлсан, энэ Êонвенцоор зохицóóäагäах асóóäлóóäыг хариóцахыг  
гишүүн óлсóóäаас нь äаалгасан, äотооä жóрмынхаа äагóó энэ Êонвенциä 
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гарын үсэг зóрах, со¸рхон батлах, хүлээн зөвшөөрөх, сайшаан äэмших 
эсвэл нэгäэн орох эрх олгогäсон байгóóллагыг хэлнэ.

(з) “Химийн боäисын магаäлах хороо” гэж 19 äүгээр зүйлийн 6 
äóгаар заалтын (б)-ä тóсгагäсан тóслах байгóóллагыг хэлнэ.

3 äóгаар зүйл
Êонвенцийн үйлчлэх хүрээ

 1. Энэ Êонвенциä  äараах боäисóóä хамаарна. Үүнä:
(а) Хориглосон болон онцгой хязгаарласан химийн боäис;
(б) Онцгой аюóлтай ïестициäийн бүрэлäэхүүн.
2. Энэ Êонвенциä äараах боäисóóä үл хамаарна. Үүнä:
(а) Мансóóрóóлах эмийн зүйлс болон сэтгэцэä нөлөөлөх 
боäисóóä;
(б) Раäио иäэвхит материал;
(в) Хог хаягäал;
(г) Химийн зэвсэг;
(ä) Хүн болон малын эмийн зүйлсийг орóóлсан эмийн 
боäисóóä;
(е) Хоол хүнсэнä нэмж хэрэглэäэг химийн боäисóóä;
(¸) Хоол хүнс;
(ж)   Хүний эрүүл мэнä эсвэл байгаль орчинä нөлөөлөхөөргүй 
тоо хэмжээгээр äараах  зорилгоор имïортлож бóй химийн 
боäисóóä. Үүнä:
(I) Сóäалгаа шинжилгээний зориóлалтаар;  эсвэл
(II) Хóвь хүн өөрийн ахóйн хэрэгцээнä шаарäагäах тоо
хэмжээгээр имïортлох.

4 äүгээр зүйл
Үнäэсний томилогäсон байгóóллагóóä

 1. Тал тóс бүр түүний нэрийн өмнөөс энэ Êонвенцийн хүрээнä 
óäирäлага, зохион байгóóлалтын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх эрх 
олгогäсон  үнäэсний нэг эсвэл хэä хэäэн байгóóллагыг томилно.
 2. Тал тóс бүр өөрийн томилсон үнäэсний байгóóллагыг зорилтоо 
хэрэгжүүлэхэä хүрэлцээтээй нөөц боломжоор хангахыг эрмэлзэнэ.
 3. Тал тóс бүр энэ Êонвенц түүний хóвьä хүчин төгөлäөр болох 
өäрөөс хэтрүүлэлгүйгээр  өөрийн томилсон үнäэсний байгóóллага бóюó 
байгóóллагóóäын нэр болон хаягийг Нарийн бичгийн äарга нарын газарт 
мэäэгäэнэ. Тал тóс бүр ийм байгóóллага бóюó байгóóллагóóäынхаа нэр 
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болон хаягийг өөрчлөгäөхөä нэн äарóй Нарийн бичгийн äарга нарын 
газарт мэäэгäэнэ.
 4. Нарийн бичгийн äарга нарын газар 3 äóгаар заалтын äагóó 
авсан мэäээллийг нэн äарóй Талóóäаä тараана.

5 äóгаар зүйл
Хориглосон болон онцгой хязгаарласан химийн 

боäисын талаархи жóрам

 1. Эцэслэн жóрамласан тогтоол гаргасан Тал тóс бүр энэ 
тóхайгаа Нарийн бичгийн äарга нарын газарт бичгээр мэäэгäэнэ. Ийм 
мэäэгäлийг аль болохоор хóрäан гэхäээ эцэслэн шийäвэрлэсэн тогтоол 
гаргасан өäрөөс хойш 90 хоногийн äотор өгөх бөгөөä түүнä I хавсралтын 
äагóó шаарäагäах мэäээллийг орóóлна.
 2. Тал тóс бүр түүний хóвьä энэ Êонвенц хүчин төгөлäөр болсон 
өäөр Нэмэлт өөрчлөлт орóóлсан Лонäонгийн зарчим болон Хэрэглээний 
олон óлсын коäын хүрээнä óрьä өмнө гаргасан бөгөөä äахин мэäэгäэх 
шаарäлагагүй эцэслэн жóрамласан тогтоолóóäаа оролцóóлахгүйгээр энэ 
өäрийг хүртэл гаргасан ийм тогтоолóóäынхаа тóхай Нарийн бичгийн 
äарга нарын газарт бичгээр мэäэгäэнэ.
 3. Нарийн бичгийн äарга нарын газар 1 болон 2 äóгаар заалтын 
äагóó тóхайн мэäэгäлийг хүлээн авсны äараа аль болох хóрäан гэхäээ 
ямар ч тохиолäолä 6 сараас хэтрүүлэлгүйгээр óг мэäэгäэлä I хавсралтын 
äагóó шаарäагäах мэäээлэл орсон эсэхийг шалгана. Хэрэв мэäэгäэлä 
шаарäлагатай мэäээлэл орсон бол Нарийн бичгийн äарга нарын газар 
авсан мэäээллийнхээ тоймыг бүх Талóóäаä нэн äарóй илгээнэ.   Хэрэв 
мэäэгäэлä шаарäлагатай мэäээлэл ороогүй бол óг мэäэгäлийг ирүүлсан 
Талä энэ тóхай мэäээлнэ.
 4. Нарийн бичгийн äарга нарын газар 6 сар тóтам 1 болон 2 
äóгаар заалтын äагóó авсан мэäээллийн товч тоймä I хавсралтын 
äагóó шаарäагäах бүх мэäээллийг агóóлаагүй мэäэгäлүүäийн талаархи 
мэäээллийг тóсган Талóóäаä явóóлж байна.
 5. Нарийн бичгийн äарга нарын газар тоäорхой нэг химийн 
боäисын талаар өөрийн шалгаж тогтоосны äагóó I хавсралтын 
шаарäлагыг хангасан мэäэгäэл Урьäчилан мэäээлж зөвшилцөх жóрмыг 
хэрэглэх зорилгоор хóваасан хо¸р бүс тóс бүрээс äор хаяж нэг нэгийг  
авсан бол эäгээр мэäэгäлийг Химийн боäисын магаäлах хороонä илгээнэ. 
Урьäчилан мэäээлж, зөвшөөрөл авах жóрмыг хэрэглэх зорилгоор 
хóваах бүсүүäийг бүрэлäэхүүнийг Талóóäын анхäóгаар бага хóрлаас 
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хавсралтаар тоäорхойлж шийäвэрлэнэ.
 6.  Химийн боäисын шүүмжийн хороо эäгээр мэäэгäэлä орсон 
мэäээллийг хянаж II хавсралтаä өгөгäсөн шалгóóрын äагóó тóхайн 
химийн боäисыг Урьäчилан мэäээлж, зөвшилцөх жóрамä хамаарóóлан 
III хавсралтаä орóóлах эсэх талаар Талóóäын бага хóралä зөвлөмж 
өгнө.

6 äóгаар зүйл
Онцгой аюóлтай ïестициäийн бүрэлäэхүүний талаархи жóрам

 1. Өөрийн нóтаг äэвсгэр äээр ашиглалтын нөхцлийн äагóó 
хэрэглэсэн онцгой аюóлтай ïестициäийн бүрэлäэхүүнээс үүäсэн 
асóóäалтай тóлгарсан бөгөөä энэ Êонвенциä нэгäсэн хөгжиж бóй болон 
шилжилтийн эäийн засагтай аль нэг орон óг онцгой аюóлтай ïестициäийн 
бүрэлäэхүүнийг III хавсралтаä орóóлах саналыг Нарийн бичгийн äарга 
нарын газарт тавьж болно.  Тал нь саналаа бэлтгэхäээ зохих эх үүсвэрээс 
авсан техникийн тоäорхойлолт болон мэäээнä үнäэслэж болно.  Саналä 
IV хавсралтын 1 äүгээр хэсэгт шаарäагäах мэäээллийг тóсгана.
 2. Нарийн бичгийн äарга нарын газар 1 äүгээр заалтын äагóó 
санал хүлээн авсны äараа аль болох хóрäан гэхäээ ямар ч тохиолäолä 
6 сараас хэтрүүлэлгүйгээр óг саналä IV хавсралтын 1 äүгээр 
хэсэгт шаарäагäах мэäээлэл орсон эсэхийг шалгана. Хэрэв саналä 
шаарäлагатай мэäээлэл орсон бол Нарийн бичгийн äарга нарын газар 
авсан мэäээллийнхээ тоймыг бүх Талóóäаä нэн äарóй илгээнэ.   Хэрэв 
саналä шаарäлагатай мэäээлэл ороогүй бол óг саналыг гаргасан талä 
энэ тóхай мэäээлнэ.

 3. Нарийн бичгийн äарга нарын газар 2 äóгаар заалтын äагóó 
ирүүлсэн саналтай холбогäóóлан IV хавсралтын 2 äóгаар хэсэгт 
тóсгагäсан нэмэлт мэäээлэл цóглóóлна.

 4. Тóхайн онцгой аюóлтай ïестициäийн хóвьä 2 болон 3 äóгаар 
заалтын шаарäлагóóä биелэгäвэл Нарийн бичгийн äарга нарын газар óг 
санал болон холбогäох мэäээллийг Химийн боäисын магаäлах хороонä 
илгээнэ.
 5. Химийн боäисын магаäлах хороо саналä тóсгагäсан мэäээлэл 
болон цóглóóлсан нэмэлт мэäээллийг хянаж IV хавсралтын 3 äóгаар 
хэсэгт өгөгäсөн шалгóóрын äагóó тóхайн химийн боäисыг Урьäчилан 
мэäээлж зөвшилцөх жóрамä хамаарóóлан III хавсралтаä орóóлах эсэх 
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талаар Талóóäын бага хóралä зөвлөмж өгнө.

7 äóгаар зүйл

Химийн боäисыг III хавсралтаä орóóлах

1. Химийн боäисын шүүмжийн хороо III хавсралтаä орóóлахаар өөрийн 
зөвлөмж болгосон химийн боäис тóс бүрийн талаар шийäвэр гаргóóлах 
баримт бичгийн төсөл бэлтгэнэ.  Шийäвэр гаргóóлах энэхүү баримт 
бичиг нь äор хаяж I хавсралтаä агóóлагäах мэäээлэлä үнäэслэсэн байх 
бөгөөä, эцэслэн жóрамласан тогтоолä хамаарах зориóлалтын ангилалаас 
өөр ангилалын химийн боäисын ашиглалтын талаархи мэäээллийг мөн 
агóóлсан байх ¸стой.

 2. 1 äүгээр заалтаä өгөгäсөн зөвлөмжийг шийäвэр гаргóóлах 
баримт бичгийн хамт Талóóäын бага хóралä орóóлна. Талóóäын бага 
хóрал тóхайн химийн боäисыг Урьäчилан мэäээлж зөвшилцөх жóрамä 
хамаарóóлах, III хавсралтаä орóóлах болон шийäвэр гаргóóлах баримт 
бичгийн төслийг батлах эсэх зэргийг шийäвэрлэнэ.

 3. Талóóäын бага хóрлаас химийн боäисыг III хавсралтаä орóóлахаар 
шийäвэрлэж, óг шийäвэрийг гаргóóлах баримт бичгийг баталсны äараа 
Нарийн бичгийн äарга нарын газар энэ тóхай нэн äарóй бүх Талóóäаä 
мэäээлнэ.

8 äóгаар зүйл

Урьäчилан мэäээлж зөвшилцөх сайн äóрын жóрамä орсон химийн 
боäисóóä

 1. III хавсралтаä орсноос өөр бөгөөä Талóóäын бага хóрлын анхäóгаар 
хóралäаан болох өäрөөс өмнө Урьäчилан мэäээлж зөвшилцөх сайн äóрын 
жóрамä орсон химийн боäисыг III  хавсралтаä орóóлах шийäвэрийг óг 
хавсралтаä орóóлахаä тавигäах бүх шийäвэрийг хангасан гэж үзсэн 
нөхцөлä Талóóäын бага хóрал анхныхаа хóралäаанаар шийäвэрлэнэ.

9 äүгээр зүйл

Химийн боäисыг III хавсралтаас хасах

 1. Хэрэв аль нэг Тал тóхайн химийн боäисыг III хавсралтаä орóóлах 
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шийäвэр гарах үеä байгаагүй мэäээллийг Нарийн бичгийн äарга 
нарын газарт өгч тэр мэäээллийн óлмаас óг химийн боäис II болон IV 
хавсралтаä өгөгäсөн зохих шалгóóрыг цаашиä хангаж чаäахгүй болвол 
Нарийн бичгийн äарга нарын газар тэрхүү мэäээллийг Химийн боäисын 
магаäлах хороонä явóóлна.

 2. Химийн боäисын шүүмжийн хороо 1 äүгээр заалтын äагóó хүлээн 
авсан  мэäээлэлä шүүмж хийнэ. Химийн боäисын шүүмжийн хороо III 
хавсралтаас гаргóóлахаар өөрийн зөвлөмж болгосон химийн боäис тóс 
бүрийн хóвьä  II  эсвэл IV хавсралтын зохих шалгóóрт үнäэслэн шинээр 
шийäвэр гаргóóлах баримт бичиг бэлтгэнэ.

 3. 2 äóгаар заалтаä тóсгагäсан зөвлөмжийг шинээр шийäвэр гаргóóлах 
баримт бичгийн хамт Талóóäын бага хóралä орóóлна.   Талóóäын бага 
хóрал тóхайн химийн боäисыг III хавсралтаас хасах, шинээр шийäвэр 
гаргóóлах баримт бичгийг батлах эсэх зэргийг шийäвэрлэнэ.

 4.  Талóóäын бага хóрлаас химийн боäисыг III хавсралтаас хасахаар 
шийäвэрлэж, óг шийäвэрийг гаргóóлах баримт бичгийг баталсны äараа 
Нарийн бичгийн äарга нарын газар энэ тóхай нэн äарóй бүх Талóóäаä 
мэäээлнэ.

10 äóгаар зүйл
III хавсралтаä орсон химийн боäисыг 

имïортлохтой холбогäсон үүргүүä

 1. Тал тóс бүр III хавсралтаä орсон химийн боäисыг имïортлох 
талаар  цаг тóхайä нь шийäвэр гаргахтай холбогäсон зохих хóóль эрхийн 
болон óäирäлага, зохион байгóóлалтын  арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.
 2. Тал тóс бүр 7 äóгаар зүйлийн 3 äóгаар заалтаä тóсгагäсан шийäвэр 
гаргóóлах баримт бичгийг явóóлсан өäрөөс хойш аль болох түргэн 
хóгацаанä гэхäээ 9 сараас хэтрүүлэлгүйгээр тóхайн химийн боäисын 
цаашäын имïортын талаар Нарийн бичгийн äарга нарын газарт хариóлт 
өгнө.  Хэрэв Тал нь энэ хариóнäаа ямар нэгэн өөрчлөлт хийвэл тэр 
тóхайгаа Нарийн бичгийн äарга нарын газарт яаралтай мэäэгäэнэ.
 3. 2 äóгаар заалтаä өгөгäсөн хóгацаа хэтэрсэн тохиолäолä Нарийн 
бичгийн äарга нарын газраас тóхайн Талä хариóгаа яаралтай өгөхийг 
бичгээр мэäэгäэнэ.  Хэрэв óг Тал хариó өгч чаäахгүй бол Нарийн 
бичгийн äарга нарын газар боломжтой нөхцөлä  хариó өгөхөä нь түүнä 
тóсална.
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2 äóгаар заалтын äагóóх хариóг äараах хэлбэрүүäийн аль нэгээр өгнө. 
Үүнä:
 (а) Хóóль эрхийн болон óäирäлага, зохион байгóóлалтын  арга 
хэмжээнүүäэä нийцсэн эцсийн шийäвэр:
 (I) имïортыг зөвшөөрөх;
 (II) имïортыг үл зөвшөөрөх;
 (III) имïортыг тóсгай нөхцөлтэйгээр зөвшөөрөх;    эсвэл
 (б) Дараах зүйлийг тóсгасан түр хариó:
 (I) тóсгай нөхцөлтэйгээр болон нөхцөлгүйгээр имïортыг зөвшөөрсөн 
түр хариó, эсвэл түр хóгацаанä имïортыг үл зөвшөөрөх түр хариó;
 (II) эцсийн шийäвэр гаргах асóóäлыг иäэвхитэй авч хэлэлцэж байгаа 
тóхай мэäэгäэл;
 (III) Нарийн бичгийн äарга нарын газар эсвэл тóхайн Талä ханäаж 
эцэслэн шийäвэрлэсэн тогтоолын талаар нэмэлт мэäээлэл авах талаар 
гаргасан хүсэлт;
 (IV) Химийн боäист үнэлгээ өгөхөä тóсламж авах талаар Нарийн 
бичгийн äарга нарын газарт гаргасан хүсэлт.
5. 4 äүгээр заалтын (а) эсвэл (б)-гийн äагóó өгөгäөх хариó нь III 
хавсралтаä орсон тóхайн химийн боäисын зэрэглэл эсвэл зэрэглэлүүäэä 
хамаарна.
 6. Эцсийн шийäвэрт түүнийг гаргахаä үнäэслэсэн хóóль  эрхийн 
болон óäирäлага, зохион байгóóлалтын арга хэмжээнүүäийн талаархи 
бичиглэлийг  хавсаргана.
 7. Тал тóс бүр түүний хóвьä энэ Êонвенц хүчин төгөлäөр болох 
өäрөөс хэтрүүлэлгүйгээр  III хавсралтаä орсон химийн боäис бүрээр 
Нарийн бичгийн äарга нарын газарт хариó өгнө. Нэмэлт өөрчлөлт 
орóóлсан Лонäонгийн зарчим болон Хэрэглээний олон óлсын коäын 
äагóó ийм хариó өгсөн Тал äахин өгөх шаарäлагагүй.
 8. Тал тóс бүр өөрийн  авч хэрэгжүүлсэн хóóль эрхийн болон 
óäирäлага, зохион байгóóлалтын арга хэмжээтэй óялäóóлан хóóль 
эрхийнхээ хүрээнä сонирхогч этгээäүүäэä хариóны талаар энэ зүйлийн 
äагóó мэäээлнэ.
 9. Хэрэв äээрхи 2 болон 4 äүгээр заалт, мөн 11 äүгээр зүйлийн 2 
äóгаар заалтын äагóó химийн боäисыг имïортлохыг үл зөвшөөрөх, 
эсвэл зөвхөн тóсгай нөхцлийн äагóó имïортлохыг зөвшөөрөх  шийäвэр  
гаргасан Тал óг үйлäлээ гүйцэтгээгүй байгаа бол нэгэн зэрэг хориглох 
эсвэл äараах хо¸р тохиолäлын хóвьä аäил төстэй нөхцөл байäал 
тогтооно. Үүнä:
 (а) äóрын эх үүсвэрээс химийн боäис имïортлох;
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 (б) äотооääоо ашиглахаар химийн боäисыг äотооääоо үйлäвэрлэх.
 10. Нарийн бичгийн äарга нарын газар өөрийн хүлээн авч бóй 
хариóны  талаар бүх Талóóлаä зóргаан сар тóтам  мэäээлж байна. 
Энэ мэäээлэлä шийäвэр гаргахаä үнäэслэсэн хóóль эрхийн болон 
óäирäлага, зохион байгóóлалтын арга хэмжээний талаар байгаа мэäээг 
орóóлна. Нарийн бичгийн äарга нарын газар хариóг äамжóóлж чаäаагүй 
тохиолäолóóäын талаар Талóóäаä мэäээлнэ.

11 äүгээр зүйл
III хавсралтаä орсон химийн боäисыг 

эксïортлохтой холбогäсон үүргүүä

1. Эксïортлогч Тал тóс бүр:
(а) 10 äóгаар зүйлийн 10 äóгаар заалтын äагóó Нарийн бичгийн äарга 
нарын газраас ирүүлсэн хариóнóóäыг хóóль эрхийн хүрээнä зохих 
Талóóäаä мэäэгäэх хóóль эрхийн болон óäирäлага, зохион байгóóлалтын 
шаарäлагатай арга хэмжээ авч хэрэгжүүлнэ.
(б) 10 äóгаар зүйлийн 10 äóгаар заалтын äагóó Нарийн бичгийн 
äарга нарын газраас Талóóäаä ийм хариóнóóäын талаар мэäээлсэн  
өäрөөс хойш зóргаан сараас хэтрүүлэлгүйгээр хариó бүрт тóсгагäсан 
шийäвэрийн биелэлтийг хóóль эрхийн хүрээнä Эксïорлогч Талóóäаар 
хангóóлах эрх зүйн болон óäирäлага зохион байгóóлалтын зохих арга 
хэмжээ авна.
(в) Имïортлогч Талóóäаä тэäний хүсэлтээр äоорх тохиолäолä зөвлөгөө 
өгөх, äэмжлэг үзүүлэх  Үүнä:
(1) 10 äóгаар зүйлийн 4 äүгээр заалт болон энэ зүйлийн 2 (в) заалтын 
äагóó шийäвэр гаргахаä шаарäагäах нэмэлт мэäээлэл авах;
(2) Химийн боäисыг хүчинтэй хóгацааных нь тóршиä аюóлгүй ашиглах 
боломж, чаäавхийг бэхжүүлэх.
2. Хэрэв аль нэг имïортлогч Тал нь хариó ирүүлээгүй эсвэл ямар нэгэн 
түр шийäвэр агóóлаагүй завсрын хариó ирүүлсэн онцгой тохиолäолä 
Тал тóс бүр III хавсралтаä орсон химийн боäисыг äоорхиос бóсаä 
тохиолäолä түүнä эксïортлохгүй. Үүнä:
(а) Тóхайн химийн боäисыг имïортолж байх үеä түүнийг имïортлогч 
Тал химийн боäис хэмээн бүртгэж авах;
(б)    Тóхайн химийн боäисыг имïортлогч Тал óрьä нь ашиглаж  
байсан болон имïортолж байсан тóхай баталгаа байгаа болон түүний 
ашиглалтыг хориглох шийäвэр гаргаагүй байх;
(в) Эксïортлогч нь имïортлогч Талын үнäэсний томилогäсон 
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байгóóллагаä тóхайн химийн боäисыг түүнä эксïортлох хүсэлт тавьж 
имïортын тоäорхой зөвшөөрөл гаргóóлж авна.   Имïортлогч Тал ийм 
хүсэлтийг 60 хоногийн äотор барагäóóлж Нарийн бичгийн äарга нарын 
газарт өөрийн шийäвэрийн тóхай яаралтай мэäэгäэнэ.
Нарийн бичгийн äарга нарын газар 10 äóгаар зүйлийн 10 äóгаар заалтын 
äагóó аль нэг Тал хариóгаа ирүүлээгүй болон ямар нэгэн түр шийäвэр 
агóóлаагүй завсрын хариó ирүүлсэн тóхай  Талóóäаä мэäэгäсэнээс хойш 
6 сарын хóгацаа өнгөрсний äараа  Эксïортлогч Тал энэ заалтын äагóó 
үүргээ 1 жилийн хóгацаагаар хэрэгжүүлж эхлэнэ.

12 äóгаар зүйл
Эксïортын мэäэгäэл

 1. Өөрийн нóтаг äэвсгэр äээр ашиглахыг хориглосон болон онцгой 
хязгаарласан химийн боäисыг эксïортолж байгаа Тал имïортлогч Талä 
эксïортын мэäэгäэл өгнө.  Эксïортын мэäэгäэлä V хавсралтаä орсон 
мэäээллийг тóсгана.
 2. Тóхайн боäисын хóвьä эцэслэн шийäвэрлэсэн тогтоол гарсны 
äараа анхны эксïорт хийхийн өмнө эксïортын мэäэгäэл өгнө. Түүнээс 
хойш эксïортын мэäэгäлийг аль нэг хóанлийн жилä анхны эксïорт 
хийхийн өмнө өгнө. Эксïорт хийхээс өмнө мэäэгäэл  өгөх шаарäлагаас 
имïортлогч Талын үнäэсний томилогäсон байгóóллага татгалзаж 
болно.
 3. Эксïортлогч Тал аль нэг химийн боäисын хориглолт, онцгой 
хязгаарлалтыг өөрчилсөн эцэслэн шийäвэрлэх тогтоол гаргавал 
имïортлогч Талäаа эксïортын шинэчилсэн  мэäэгäэл өгнө.
 4. Имïортлогч Тал нь эцэслэн шийäвэрлэх тогтоол гарсны äараа 
хүлээн авсан анхны эксïортын мэäэгäлийг авсан тóхайгаа хариó 
мэäээлнэ.  Хэрэв эксïортлогч Тал эксïортын мэäэгäлээ явóóлснаас хойш 
гóчин өäрийн äотор хариó авахгүй бол хо¸р äахь мэäэгäлээ явóóлна. 
Эксïортлогч Тал нь өөрийн өгсөн хо¸р äахь мэäэгäлээ имïортлогч Талä 
хүргэх талаар хүчин чармайлт гаргана.
 5. 1 äүгээр заалтаä тóсгагäсан Талын хүлээх үүрэг äараах тохиолäолä 
хүчингүй болно. Үүнä:

(а) Тóхайн химийн боäис III хавсралтаä орох;
(б) Имïортлогч Тал тóхайн химийн боäис талаар 10 äóгаар зүйлийн 
2 äóгаар заалтын äагóó Нарийн бичгийн äарга нарын газарт хариó 
ирүүлэх;
(в)Нарийн бичгийн äарга нарын газар 10 äóгаар зүйлийн 10 äóгаар 
заалтын äагóó óг хариóны тóхай Талóóäаä мэäээлэх.
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13 äóгаар зүйл
Эксïортлогäож бóй химийн боäисыг äагалäах мэäээлэл

 1. Талóóäын бага хóрал III хавсралтаä орсон бие äаасан  боäисóóä 
болон нэг хэсэг химийн боäисын хóвьä гаалийн тоäорхой зөвшөөрөгäсөн 
коäын систем гаргаж мөрäүүлэхийг санал болгоно. Êоäын систем 
мөрäөгäөж эхлэхэä эксïортлогäож байгаа химийн боäис бүрийг äагалäах 
бичиг баримтаä зохих коäыг тавьсан байхыг Тал бүр шаарäана.
 2. Талóóä имïортлогч Талын аль нэг шаарäлагыг хөнäөхгүйгээр 
III хавсралтаä орсон химийн боäисóóä болон эксïортлогч Талын нóтаг 
äэвсгэрт ашиглахыг хориглосон эсвэл онцгой хязгаарласан химийн 
боäисóóäыг эксïортлохоä олон óлсын станäартын äагóó хүний эрүүл 
мэнä эсвэл байгаль орчинä эрсäэл, хорт нөлөө үзүүлэхгүй байлгахын 
тóлä хангалттай мэäээлэл агóóлсан шошго хийх шаарäлагыг тавина.
 3. Талóóä имïортлогч Талын аль нэг шаарäлагыг хөнäөхгүйгээр 
өөрсäийн нóтаг äэвсгэрт байгаль орчин эсвэл хүний эрүүл мэнäийг 
хамгаалах үүäнээс шошгожóóлах шаарäлага тавигäсан химийн 
боäисыг эксïортлохоä олон óлсын станäартын äагóó хүний эрүүл мэнä 
эсвэл байгаль орчинä эрсäэл, хорт нөлөө үзүүлэхгүй байлгахын тóлä 
хангалттай мэäээлэл агóóлсан шошго хийх шаарäлага тавьж  болно.
 4. 2 äóгаар заалтаä äóрьäагäсан, мэргэжлийн зорилгоор ашиглах 
химийн боäисóóäын хóвьä эксïортлогч Тал бүр олон óлсын хэмжээнä 
хүлээн зөвшөөрсөн загвар бүхий хамгийн сүүлийн үеийн аюóлгүйн 
мэäээ агóóлсан хóóäсыг имïортлогч Талóóäаä явóóлахыг шаарäана.
 5. Шошгон äээрхи болон аюóлгүйн мэäээ агóóлсан хóóäсан äахь 
мэäээлэлийг боломжийн хэрээр имïортлогч Талын нэг эсвэл хэä хэäэн 
албан ¸сны хэл äээр өгнө.

14 äүгээр зүйл
Мэäээлэл солилцох

          1. Талóóä  энэ Êонвенцийн зорилгоä нийцүүлэн äараах зүйлүүäээр 
зохих äэмжлэг үзүүлнэ.  Үүнä:

  (а) Энэ Êонвенцийн хүрээнä химийн боäисóóäын талаартэäгээрийн 
хор аюóл, экологийн хор аюóл болон аюóлгүйн мэäэээллийг орóóлсан 
сóäалгаа шинжилгээний, техникийн, эäийн засгийн болон хóóль эрхийн 
мэäээлэл солилцох;

  (б) Энэ Êонвенцийн зорилгоä нийцэх äотооääоо гаргасан 



114Õèìèéí õîðò áîëîí àþóëòàé áîäèñ

зохицóóлалтын арга хэмжээний талаархи өргөн мэäээллийг өгөх;
  (в) Химийн боäисын нэг бóюó хэä хэäэн төрлийн ашиглалтыг ихээхэн 

хязгаарласан  үйл ажиллагааныхаа тóхай мэäээллийг бóсаä Талóóääаа 
шóóä эсвэл Нарийн бичгийн äарга нарын газраар äамжóóлан өгөх.

  2. Энэ Êонвенцийн äагóó мэäээлэл солилцож байгаа Талóóä  
харилцан тохирсон ¸соор мэäээллийн нóóцыг хаäгална.

 3. Энэ Êонвенцийн зорилгоä äараах мэäээллийг нóóц бóс мэäээлэл 
гэж үзнэ. Үүнä:
 (а) 5 болон 6 äóгаар зүйлийг хэрэгжүүлэхээр I болон IV  хавсралтаä 
өгөгäсөн мэäээлэл;
 (б) 13 äóгаар зүйлийн 4 äүгээр заалтаä өгөгäсөн аюóлгүйн 
мэäээллийн хóóäсанä орсон мэäээлэл;
 (в) Химийн боäисын хóгацаа äóóсах он сар өäөр;
 (г) Хор хөнөөлийн ангилал, эрсäлийн шинж төрх болон аюóлгүй 
ажиллагааны зөвлөмж зэргийг хамарсан óрьäчилан сэргийлэх арга 
хэмжээний талаархи мэäээлэл;
 (ä) Хор аюóл болон экологийн хор аюóлын тóршилт шинжилгээний 
нэгäсэн äүн.
 5. Өөрийн нóтаг äэвсгэр äээгүүр III хавсралтаä орсон химийн 
боäисыг өнгөрүүлж байгаатай холбогäóóлан мэäээлэл шаарäах Тал 
өөрийн хэрэгцээний талаар Нарийн бичгийн äарга нарын газарт мэäээлж 
болох бөгөөä тэр нь бүх Талóóäаä энэ тóхай мэäэгäэнэ.

15 äóгаар зүйл
Êонвенцийг хэрэгжүүлэх

 1. Тал тóс бүр энэ Êонвенцийг үр ашигтай хэрэгжүүлэхэä шаарäагäаж 
болох äэä бүтэц болон  үнäэсний байгóóллагóóäыг бий болгох арга 
хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. Энэ арга хэмжээнä зохих шаарäлагын үүäнээс 
үнäэсний түвшинä  хóóль тогтоомж гаргах, өөрчлөх болон óäирäлага, 
зохион байгóóлалтын арга хэмжээ авах зэрэг ажлóóä орохын зэрэгцээ 
äараах үйл ажиллгааг хамрóóлж болно. Үүнä:
 (а) Химийн боäисыг аюóлгүй ашиглах мэäээлэл зэргийг агóóлсан 
үнäэсний бүртгэлийн болон мэäээллийн сан байгóóлах;
 (б) Химийн аюóлгүй байäлын талаар санаачлага гарган ажиллаж 
бóй үйлäвэрийг óрамшóóлах;
 (в) 16 äóгаар  зүйлийн заалтóóäын äагóó сайн äóрын үнäсэн äээр 
гэрээ хэлэлцээр байгóóлахаä äэмжлэг үзүүлэх.
 2. Тал тóс бүр химийн боäистой харьцах, аюóл ослын үеийн арга 
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ажиллагаа, äүрэм заавар болон III хавсралтаä орсон химийн боäисóóäтай 
харьцóóлахаä  хүний эрүүл мэнä эсвэл байгаль орчинä хор нөлөө багатай 
аäил төстэй химийн боäисóóäын талаархи мэäээллийг олон нийтэä зохих 
¸соор хүргэх ажлыг баталгаажóóлна.
 3. Талóóä энэ Êонвенцийг äэä бүсийн, бүсийн болон äэлхийн äахины 
түвшинä хэрэгжүүлэхэä шóóä эсвэл эрх бүхий олон óлсын байгóóллагаар 
äамжóóлан хамтран ажиллана.
 4. Энэ Êонвенцийн ямар ч заалт хүний эрүүл мэнä болон байгаль 
орчныг хамгаалахын тóлä Талóóäын зүгээс Êонвенциä тóсгагäсанаас 
илүү хатóó арга хэмжээ авах эрхийг хязгаарлахгүй бөгөөä ийм арга 
хэмжээ нь энэ Êонвенц болон олон óлсын хóóлийн заалтóóäтай óялäаж 
байх нөхцөлтэй.

16 äóгаар заалт
Техникийн тóсламж

 Талóóä хөгжиж бóй болон шилжилтийн эäийн засагтай орнóóäын 
хэрэгцээ шаарäлагыг харгалзан энэ Êонвенцийг хэрэгжүүлэхээр химийн 
боäисыг ашиглалтыг óäирäан зохицóóлах äэä бүтэц болон чаäавхийг 
хөгжүүлэхэä техникийн тóсламж үзүүлэхэä хамтран ажиллана.  Химийн 
боäисыг жóрамлах талаар илүү äэвшилтэт хөтөлбөртэй Талóóä химийн 
боäисын ашиглалтыг түүний хэрэглээний  хóгацааных нь тóршиä 
óäирäан зохицóóлах äэä бүтэц болон чаäавхи бий болгон хөгжүүлэх 
сóргалтыг оролцóóлсан техникийн тóсламжийг  үзүүлэх ¸стой.

17 äóгаар зүйл
Дагаж мөрäөх

 Талóóäын бага хóрал энэ Êонвенцийг Талóóä äагаж мөрäөж байгаа 
эсэхийг тоäорхойлох болон äагаж мөрäөөгүй нь тогтоогäвол хэрхэн 
ханäах талаар баримтлах жóрам болон зохион байгóóлалтын механизм 
бий болгож батална.

18 äóгаар зүйл
Талóóäын бага хóрал

 1. Үүгээр Талóóäын бага хóрлыг зохион байгóóлна.
 2. Талóóäын бага хóрлын анхäóгаар чóóлганыг энэхүү Êонвенц 
хүчин төгөлäөр болсноос хойш нэг жилийн äотор НҮБ-ын Орчны 
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Хөтөлбөрийн Гүйцэтгэх захирал болон НҮБ-ын Хүнс хөäөө аж ахóйн 
байгóóллагын Ерөнхий захирал нар хамтран хóралäóóлна. Цаашиä 
Талóóäын бага хóрлын ээлжит чóóлганыг бага хóрлын анхны чóóлганаар 
тогтоосон хóгацаанä тогтмол зарлан хóралäóóлна.
 3. Талóóäын бага хóрлын ээлжит бóс чóóлганыг бага хóрлаас  
шаарäлагатай гэж үзсэн эсвэл аль нэг Талын бичгээр өгсөн хүсэлтийн 
äагóó Талóóäын äор хаяж гóравны нэг нь äэмжсэн тохиолäолä 
хóралäóóлна.
 4. Талóóäын бага хóрал нь өөрийн болон тóслах байгóóллагóóäынхаа 
үйл ажиллагааны болон санхүүгийн äүрэм, жóрам, тэрчлэн Нарийн 
бичгийн äарга нарын газрын үйл ажиллагаанä шаарäагäах санхүүгийн 
эх үүсвэрийн талаар анхныхаа чóóлганаар зөвшилä хүрч шийäвэр 
гаргана.
 5. Талóóäын бага хóрал нь Êонвенцийн хэрэгжилтийг байнга 
хэлэлцэж  үнэлэлт өгнө. Тэрээр Êонвенцоор хүлээлгэсэн үүргүүäийг 
хэрэгжүүлэх бөгөөä үүний тóлä äараах үйл ажиллагааг явóóлна. Үүнä:
 (а) Êонвенцийг хэрэгжүүлэхэä шаарäлагатай гэж үзсэн тóслах 
байгóóллагóóäыг байгóóлах;
 (б) Олон óлсын эрх бүхий байгóóллагóóä, засгийн газар хооронäын 
болон төрийн бóс байгóóллагóóäтай хамтран ажиллах;
 (в) Êонвенцийн зорилгоä хүрэхэä шаарäагäах нэмэлт арга хэмжээг 
хэлэлцэж хэрэгжүүлэх.
 6. Талóóäын бага хóрал анхныхаа чóóлганаар энэхүү Êонвенцийн 
хүрээнä зарим үүргүүäийг хүлээж ажиллах Химийн боäисын 
магаäлах хороо гэж нэрлэгäэх тóслах байгóóллагыг байгóóлна. Үүнтэй 
холбогäóóлан:
 (а) Химийн боäисын магаäлах хорооны гишүүäийг Талóóäын бага 
хóрлаас томилно. Хорооны гишүүнчлэлä химийн боäисын ашиглалтын 
асóóäал хариóцäаг мэргэжилтнүүäээ томилсон цөөн тооны Засгийн 
газрóóä хамаарагäана. Хорооны гишүүäийг газар зүйн байршлын 
тэнцүү хóваарилалтыг үнäэс болгон, хөгжингүй болон хөгжиж бóй 
Талóóäын аäил тэгш оролцоог ханган томилно;
 (б) Талóóäын бага хóрал нь Хорооны гүйцэтгэх ажил, зохион 
байгóóлалт болон үйл ажиллагааны талаар шийäвэр гаргана;
 (в) Хороо нь өөрийн гаргасан зөвлөмжийг зөвшилцөх жóрмаар 
шийäвэрлүүлэхэä бүх хүчин чармайлт гаргана.  Хэрэв бүх хүчин 
чармайлт үр äүнгүй болж зөвшилä хүрэхгүй бол санал асóóлгаä оролцож 
байгаа гишүүäийн гóравны хо¸рын саналаар шийäвэрлэнэ.
 7. НҮБ, түүний төрөлжсөн байгóóллагóóä болон Олон óлсын 
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атомын эрчим хүчний агентлаг, тэрчлэн энэхүү Êонвенцийн Тал бóс  
аль нэг óлс Талóóäын бага хóралä ажиглагчаар оролцож болно. Энэхүү 
Êонвенцийн хамрах асóóäлаар мэргэшсэн үнäэсний эсвэл олон óлсын, 
засгийн газрын эсвэл төрийн бóс ямар ч байгóóллага Талóóäын бага 
хóралä ажиглагчаар оролцох хүсэлтээ Нарийн бичгийн äарга нарын 
газарт илэрхийлсэн бол хóралä оролцогч Талóóäын гóравны нэгээс илүү 
нь татгалзаагүй тохиолäолä хóралä оролцóóлж болно.     Ажиглагчäыг 
хóралä оролцóóлах асóóäлыг Талóóäын бага хóрлаар батлах  жóрмаар 
зохицóóлна.

19 äүгээр зүйл
Нарийн бичгийн äарга нарын газар

 1. Үүгээр Нарийн бичгийн äарга нарын газар байгóóлагäана.
 2. Нарийн бичгийн äарга нарын газар нь äараах ажил үүргийг 
эрхлэн гүйцэтгэнэ. Үүнä:
 (а) Талóóäын бага хóрал болон түүний тóслах байгóóллагóóäы  
хóралäааныг зохион байгóóлах, шааäлагатай үйлчилгээ үзүүлэх;
 (б) Талóóä түүний äотор хөгжиж байгаа болон шилжилтийн эäийн 
засагтай орнóóäаä хүсэлтийн äагóó Êонвенцийг хэрэгжүүлэхэä äэмжлэг 
тóсламж үзүүлэх;
 (в) Олон óлсын холбогäох байгóóллагóóäтай Нарийн бичгийн äарга 
нарын газрын үйл ажиллагааг зохицóóлах;
 (г) Талóóäын бага хóрлын ерөнхий óäирäамж зааврын äагóó өөрийн 
үйл ажиллагааг үр äүнтэй явóóлахаä шаарäагäаж болох захиргааны 
болон гэрээ хэлцэл хийх ажилä оролцох;
 (ä) Энэхүү Êонвенцийн хүрээнä Нарийн бичгийн äарга нарын 
газартай холбогäсон болон Талóóäын бага хóрлаас хүлээлгэж болох 
бóсаä ажил үүргүүäийг хэрэгжүүлэх.
 3. Энэхүү Êонвенцийн хүрээнä Нарийн бичгийн äарга нарын газрын 
ажил үүргийг НҮБ-ын Орчны Хөтөлбөрийн Гүйцэтгэх захирал, НҮБ-
ын Хүнс, хөäөө аж ахóйн байгóóллагын Ерөнхий захирал нар хамтран 
гүйцэтгэх бөгөөä шаарäлагатай асóóäлóóäыг харилцан тохиролцож 
Талóóäын бага хóрлаар батлóóлан ажиллана.
 4. Хэрэв Нарийн бичгийн äарга нарын газар ажил үүргээ зохих ̧ соор 
гүйцэтгэж чаäахгүй бол Талóóлын бага хóрлаас санал асóóлгаä оролцож 
бóй Талóóäын äөрөвний нэгээс äийлэнхийн саналаар түүний ажил 
үүргийг нэр хүнä бүхий олон óлсын нэг эсвэл хэä хэäэн байгóóллагаä 
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шилжүүлэх шийäвэр гаргаж болно.

20 äóгаар зүйл
Маргааныг зохицóóлах

 1. Талóóä нь тэäний хооронä Êонвенцийг хэрэглэх болон 
тайлбарлахтай холбогäон гарсан ямар ч маргааныг хэлцэл хийх бóюó 
өөрсäийн сонгон авсан эвийн бóсаä аргаар зохицóóлна.
 2. Êонвенцийг со¸рхон батлах, хүлээн зөвшөөрөх, сайшаан äэмжих 
үеä бóюó түүнä нэгäэн орох, мөн түүний äараа бүс нóтгийн эäийн 
засгийн хамтын ажиллагааны байгóóллагын гишүүн бóс аливаа Тал 
Êонвенцийг хэрэглэх болон тайлбарлахтай холбогäсон ямар ч маргааны 
тóхай эх бичиг хаäгалагчиä äóрын үеä бичгээр ирүүлж болох бөгөөä 
мөн тийм үүрэг өөртөө хүлээсэн бóсаä Талын маргааныг зохицóóлахаä 
äор äóрäсан арга замын аль нэгийг бóюó хо¸óланг хүлээн зөвшөөрнө. 
Үүнä:
 (а) Талóóäын бага хóрлаас шийäвэрлэн хавсралтаар гаргасан 
äүрэм жóрмын äагóó аль болох богино хóгацаанä арбитраар хянан 
хэлэлцүүлэх;
 (б) Маргааныг олон óлсын шүүхэä шилжүүлэх.
 3. Êонвенцийн Тал болох бүс нóтгийн эäийн засгийн хамтын 
ажиллагааны байгóóллага 2 äóгаар заалтын (а)-ä äóрäсан жóрмын äагóó 
арбитрын шүүн шийäвэрлэсэнтэй төстэй мэäэгäэл гаргаж болно.
 4. 2 äóгаар заалтын äагóó хийсэн мэäэгäэл нь түүний нөхцөл 
болзлын  äагóó хүчинтэй байх хóгацаа äóóсах хүртэл, эсвэл түүнийг 
бóцаан татах тóхай санóóлгыг Эх бичиг хаäгалагчиä бичгээр өгснөөс 
хойш гóрван сарын тóрш хүчин төгөлäөр байна.
 5. Хэрэв маргалäагч Талóóä өөрөөр тохироогүй бол мэäэгäлийн 
хүчинтэй байх хóгацаа äóóсах, түүнийг бóцаан татах болон шинээр 
мэäэгäэл хийх зэрэг нь арбитрын шүүх болон Олон óлсын шүүхээр 
хянагäаж бóй асóóäлыг ямар нэг байäлаар үл хөнäөнө.
 6. Хэрэв Талóóä маргаанäаа 2 äóгаар заалтын äагóó түүнтэй 
аäил эсвэл өөр ямар ч жóрам хэрэглээгүй бөгөөä тэäний  хооронä 
маргаан байгааг нэг Тал нь нөгөөäөө мэäэгäсэнээс хойш арван хо¸р 
сарын äотор маргааныг зохицóóлж чаäаагүй бол маргагч Талóóäын 
аль нэгний хүсэлтээр  түүнийг Эвийн комисст шилжүүлнэ.  Эвийн 
комисстой холбогäсон нэмэлт жóрмыг Талóóäын бага хóрал хо¸рäóгаар 
чóóлганаасаа хэтрүүлэлгүйгээр хавсралтаар баталж гаргана.
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21 äүгээр зүйл
Êонвенциä нэмэлт өөрчлөлт орóóлах

 1. Аль ч Тал энэ Êонвенциä нэмэлт өөрчлөлт орóóлах санал гаргаж 
болно.
 2. Энэ Êонвенциä орóóлах нэмэлт өөрчлөлтийг Талóóäын бага 
хóрлаар батална. Нарийн бичгийн äарга нарын газар ямар нэг нэмэлт 
өөрчлөлт орóóлах тóхай саналыг хэлэлцүүлэх хóрал эхлэхээс äор хаяж 
зóргаан сарын өмнө Талóóäаä хүргүүлнэ. Нарийн бичгийн äарга нарын 
газар санал болгож бóй нэмэлт өөрчлөлтийн тóхай энэ Êонвенциä 
гарын үсэг зóрсан Талóóäаä мэäэгäэх бөгөөä Эх бичиг хаäгалагчиä мөн 
мэäээлэл өгнө.
 3. Талóóä энэ Êонвенциä орóóлах ямар нэг нэмэлт өөрчлөлтийг 
зөвшилцөх жóрмаар шийäвэрлүүлэхэä бүх хүчин чармайлт тавина.  
Хэрэв бүх хүчин чармайлт үр äүнгүй болж зөвшилä хүрэхгүй бол 
хóралäааны санал асóóлгаä оролцож байгаа гишүүäийн äөрөвний  
гóрвын  саналаар шийäвэрлэнэ.
 4. Эх бичиг хаäгалагч нь нэмэлт өөрчлөлтийг батламжлóóлах, хүлээн 
зөвшөөрүүлэх эсвэл сайшаан äэмжүүлэхээр бүх Талóóäаä явóóлна.
 5. Батламжилсан, хүлээн зөвшөөрсөн эсвэл сайшаан äэмжсэн 
тóхайгаа Эх бичиг хаäгалагчиä бичгээр мэäэгäэнэ.  3 äóгаар заалтын 
äагóó орóóлсан нэмэлт өөрчлөлт нь Талóóäын äор хаяж äөрөвний гóрваас 
äийлэнхийн саналаар батламжилсан, хүлээн зөвшөөрсөн эсвэл сайшаан 
äэмжсэн тóхай баримт бичгийг Эх бичиг хаäгалагч хүлээн авсан өäрөөс 
хойш ер äэх хоног äээр хүчин төгөлäөр болно.  Түүнээс хойш ямар нэг 
Тал óг нэмэлт өөрчлөлтийг батламжлсан, хүлээн зөвшөөрсөн эсвэл 
сайшаан äэмжсэн тóхай баримт бичгээ Эх бичиг хаäгалагчиä өгсөн 
өäрөөс хойш ер äэх хоног äээр тэрхүү нэмэлт өөрчлөлт óг Талын хóвьä 
хүчин төгөлäөр болно.

22 äóгаар зүйл
Хавсралтóóäыг батлах, нэмэлт өөрчлөлт орóóлах

 1. Энэ Êонвенцийн хавсралтóóä нь түүний салшгүй  хэсэг болох 
бөгөөä хэрэв өөрөөр заагаагүй бол Êонвенцоос иш татах нь түүний 
хавсралтóóäаас иш татсантай аäил байх болно.
 2. Хавсралтаä зөвхөн шинжлэх óхаан-техник, óäирäлага зохион 
байгóóлалтын болон жóрмын чанартай асóóäлыг орóóлна.
 3. Энэ Êонвенциä шинээр хавсралт нэмж орóóлах санал гаргах, 
батлах, хүчин төгөлäөр болгохоä äараах жóрмыг баримтлана. Үүнä:
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  (а) Нэмэлт хавсралтыг 21 äүгээр зүйлийн 1, 2 болон 3 äóгаар 
заалтóóäаä тóсгагäсан жóрмын äагóó санал болгох бóюó батална;
 (б) Нэмэлт хавсралтыг хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй аль нэг Тал 
энэ тóхайгаа óг хавсралтыг шинээр нэмж орóóлсан тóхай Эх бичиг 
хаäгалагчаас мэäээлэл авсан өäрөөс хойш нэг жилийн äотор түүнä 
бичгээр мэäэгäэнэ.  Эх бичиг хаäгалагч ийм мэäэгäэл бүрийг тóхай 
бүр нь бүх Талóóäаä мэäээлнэ.  Тал нь аль нэг нэмэлт хавсралтыг 
хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй тóхай өмнө өгсөн мэäэгäлээ äóрын 
үеä бóцаан авч болох бөгөөä  энэ тохиолäолä óг хавсралт тэрхүү 
Талын хóвьä äоорхи (в) заалтын äагóó хүчин төгөлäөр болно;
 (в) Нэмэлт хавсралт шинээр нэмж орóóлсан тóхай Эх бичиг 
хаäгалагчаас мэäээлэл тарааснаас хойш нэг жилийн хóгацаа 
өнгөрсний äараа óг хавсралт  (б) заалтын äагóó мэäэгäэл өгөөгүй 
бүх Талóóäын хóвьä хүчин төгөлäөр болно.
 4. III хавсралтаас бóсаä тохиолäолä энэ Êонвенцийн 
хавсралтóóäаä нэмэлт өөрчлөлт орóóлах санал гаргах, батлах болон 
хүчин төгөлäөр болгох үйл ажиллагаа нь түүнä нэмэлт хавсралт 
орóóлах санал гаргах, батлах болон хүчин төгөлäөр болгохтой аäил 
жóрмын äагóó хийгäэнэ.
 5: III хавсралтаä нэмэлт өөрчлөлт орóóлах санал гаргах, батлах 
болон хүчин төгөлäөр болгох үйл ажиллагааг äараах жóрмаар 
явóóлна. Үүнä:
(а) III хавсралтаä нэмэлт өөрчлөлт орóóлах санал гаргах, батлах, 
хүчин төгөлäөр болгох үйл ажиллагааг 5 - 9 äүгээр зүйлүүä болон 
21 äүгээр зүйлийн 2 äóгаар заалтаä тóсгагäсан жóрмын äагóó  
явóóлна;
(б) Талóóäын бага хóрал батлах шийäвэрээ зөвшилцөх жóрмаар 
гаргана;
(в) III хавсралтаä нэмэлт өөрчлөлт орóóлахаар гаргасан шийäвэрийг 
Эх бичиг хаäгалагч Талóóäаä нэн äарóй мэäээлнэ. Нэмэлт өөрчлөлт 
нь шийäвэрт заасан өäөр бүх Талóóäын хóвьä хүчин төгөлäөр 
болно.

6. Хэрэв шинээр орóóлсан нэмэлт хавсралт эсвэл аль нэг 
хавсралтаä орóóлсан нэмэлт өөрчлөлт энэ Êонвенциä о р ó ó л а х 
нэмэлт өөрчлөлттэй холбоотой бол тэрхүү нэмэлт хавсралт эсвэл аль нэг 
хавсралтаä орóóлсан нэмэлт өөрчлөлт нь Êонвенциä орóóлсан нэмэлт 
өөрчлөлтийг хүчинтэй болтол хүчин төгөлäөр болохгүй.

23 äóгаар зүйл
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Санал өгөх эрх

1. Доорхи 2 äóгаар заалтаä авч үзсэнээс бóсаä тохиолäолä энэ 
Êонвенцийн Тал тóс бүр нэг санал өгнө.
2. Бүс нóтгийн эäийн засгийн хамтын ажиллагааны байгóóллагóóä 
нь өөрийн эрхийн хүрээнä хамаарах асóóäлаар энэ Êонвенцийн Талóóä 
болох гишүүн óлсóóäынхаа тоотой тэнцүү тооны саналтайгаар санал 
хóраалтаä оролцох эрх эäэлнэ.  Хэрэв гишүүн óлсóóäын аль нэг нь санал 
өгөх эрхээ эäэлж байгаа тохиолäолä тэäгээр байгóóллагóóä санал өгөх 
эрх эäлэхгүй бóюó äээрхийн эсрэг байна.
 3. Энэ Êонвенцийн зорилгоä “оролцон санал өгөгч Талóóä”  гэäэг 
нь санал хóраалтаä оролцон баталгаажóóлах эсвэл эсрэг санал өгөгч 
Талóóäыг хэлнэ.

24 äүгээр зүйл
Гарын үсэг зóрах

 1. Энэ Êонвенц бүх óлс орнóóä болон бүс нóтгийн эäийн засгийн 
хамтын ажиллагааны байгóóллагóóä гарын үсэг зóрахаä зориóлж 1998 
оны …..  нээс  …. нä ……….. ä, мөн Нью Иорк хотноо НҮБ-ын Төв 
байранä 1998 оны   ……… нээс … нä нээлттэй байна.

25 äóгаар зүйл
Со¸рхон батлах, хүлээн зөвшөөрөх, сайшаан äэмжих ба нэгäэн орох

1. Энэ Êонвенцийг óлс орнóóä болон бүс нóтгийн эäийн засгийн 
хамтын ажиллагааны байгóóллагóóä со¸рхон батлах, хүлээн зөвшөөрөх 
бóюó сайшаан äэмжинэ. Êонвенциä гарын үсэг зóрах хóгацаа äóóссан 
өäрөөс эхлэн түүнä óлс орнóóä болон бүс нóтгийн эäийн засгийн 
хамтын ажиллагааны байгóóллагóóä нэгäэн орох явäал нээлттэй болно. 
Батламжилсан, хүлээн зөвшөөрсөн, сайшаан äэмжсэн эсвэл нэгäэн орсон 
тóхай баримт бичгийг Эх бичиг хаäгалагчиä хаäгалóóлахаар өгнө.
2. Нэг ч гишүүн óлс нь Êонвенцийн Тал болоогүй бол түүний Тал болсон 
бүс нóтгийн эäийн засгийн хамтын ажиллагааны аль нэг байгóóллага 
Êонвенцийн бүх үүргийг өөртөө хүлээнэ.    Мөн ийм байгóóллагын 
хóвьä түүний нэг эсвэл хэä хэäэн гишүүн óлс энэ Êонвенцийн Тал болсон 
тохиолäолä óг байгóóллага болон тэäгээр гишүүä Êонвенциор хүлээсэн 
үүргээ хэрэгжүүлэхэä тóс тóсын хүлээх хариóцлагын  талаар шийäвэр 
гаргана.   Ийм тохиолäолä óг байгóóллага болон тэäгээр гишүүн орнóóä 
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Êонвенцийн хүрээнä нэгэн зэрэг эäлэх эрхээр хангагäахгүй.
3.  Бүс нóтгийн эäийн засгийн хамтын ажиллагааны байгóóллагóóä 
нь батламжилсан, хүлээн зөвшөөрсөн, сайшаан äэмжсэн эсвэл 
нэгäэн орсон тóхай баримт бичигтээ Êонвенциор зохицóóлагäах 
асóóäлóóäаар өөрийн эäлэх эрхийн хэр хэмжээг мэäэгäэнэ. Мөн 
эäгээр байгóóллагóóä нь өөрийн эäлэх эрхийн хэр хэмжээг өөрчилсөн 
бол энэ тóхай Эх бичиг хаäгалагчиä мэäээлэх бөгөөä тэр нь бóсаä 
Талóóäаä мэäээлнэ.

26 äóгаар зүйл
Хүчин төгөлäөр болох

1. Энэ Êонвенц нь түүнийг батламжилсан, хүлээн зөвшөөрсөн, 
сайшаан äэмжсэн эсвэл нэгäэн орсон тóхай тавь äахь баримт 
бичгийг Эх бичиг хаäгалагчиä өгснөөс хойш ер äэх хоног äээр 
хүчин төгөлäөр болно.
2. Батламжилсан, хүлээн зөвшөөрсөн, сайшаан äэмжсэн эсвэл 
нэгäэн орсон тóхай тавь äахь баримт бичгийг хаäгалóóлснаас 
хойш óг Êонвенцийг батламжилсан, хүлээн зөвшөөрсөн, сайшаан 
äэмжсэн эсвэл нэгäэн орсон óлс эсвэл бүс нóтгийн эäийн засгийн 
хамтын ажиллагааны байгóóллагын хóвьä батламжилсан, хүлээн 
зөвшөөрсөн, сайшаан äэмжсэн эсвэл нэгäэн орсон тóхай баримт 
бичгээ хаäгалóóлахаар өгсөн өäрөөс хойш ер хоногийн äараа óг 
Êонвенц хүчин төгөлäөр болно.
3. 1 ба 2 äóгаар заалтóóäын хóвьä бүс нóтгийн эäийн засгийн 
хамтын ажиллагааны байгóóллагаас Эх бичиг хаäгалагчиä өгсөн 
ямар нэг баримт бичгийг түүний гишүүн орнóóäаас өгсөн нэмэлт 
баримт бичиг гэж үзэхгүй.

27 äóгаар зүйл
Хүлээн зөвшөөрөхгүй байх зарчим

Энэ Êонвенцийг хэсэгчлэн хүлээн зөвшөөрөхгүй.

28 äóгаар зүйл
Êонвенциос гарах

1. Аль нэг Тал түүний хóвьä энэ Êонвенци хүчин төгөлäөр болсон 
өäрөөс хойш гóрван жил өнгөрсний äараа äóртай үеäээ  Эх бичиг 
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хаäгалагчиä бичгээр мэäэгäэл өгч Êонвенциос гарч болно.
2. Уг мэäэгäлийг Эх бичиг хаäгалагч хүлээн авсан өäрөөс хойш 
нэг жилийн äараа эсвэл мэäэгäэлä заасан хóгацаагаар тóхай Талыг 
Êонвенциос гарсан гэж үзнэ.

29 äүгээр зүйл
Эх бичиг хаäгалагч

Нэгäсэн үнäэстний байгóóллагын Ерөнхий нарийн бичгийн äарга энэ 
Êонвенцийн Эх бичиг хаäгалагч байна.

30 äóгаар зүйл
Ижил эх бичвэр

 Энэ Êонвенцийн жинхэнэ эх бичвэр нь англи, арав, исïани, 
орос, хятаä, франц хэл äээр цөм аäил хүчинтэй үйлäэгäсэн бөгөөä  
Нэäсэн үнäэстний байгóóллагын Ерөнхий нарийн бичгийн äаргаä 
хаäгалагäана.  
 Үүнийг нотолж зохих бүрэн эрх бүхий äор нэр äóрäсан төлөөлөгчиä 
энэ Êонвенциä гарын үсэг зóрав.
Нэг мянга есөн зóóн ерэн найман оны … сарын …. ны өäөр ………….ä 
үйлäэв.

I  хавсралт
5 ДУГААР ЗҮЙЛИЙН ДАГУУ ХИЙХ МЭДЭГДЭЛД 

ШААРДАГДАХ МЭДЭЭЛЭЛ

Мэäэгäэлä äараах зүйлс орно. Үүнä:
1. Химийн шинж чанар түүний илрэлт болон хэрэглээний төрлүүä

(а) Ерөнхий нэр;
     (б) Олон óлсын хэмжээнä  хүлээн зөвшөөрөгäсөн номенклатóр 
(жишээлбэл Онолын болон хавсрага химийн олон óлсын холбоо) байгаа 
нөхцөлä түүнä орсон химийн нэр;

(в) Хóäалäааны нэр болон бэлäэцийн нэр;
     (г) Êоäын äóгаар:  Химийн шинжилгээний  тойм бэлтгэх албаны 
äóгаар,  Гаалийн коäын нэгäсэн системийн болон бóсаä äóгаарóóä;
 (ä) Ангилалä хамаарóóлах шаарäлагатай химийн боäисóóäыг   
аюóлын  зэргээр ангилсан мэäээлэл;

(е) Химийн боäисын ашиглалтын төрлүүä;
       (¸) Физик-хими, хор аюóл, экологийн хор аюóлын шинж чанар.
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2. Эцэслэн шийäвэрлэсэн тогтоол
(а) Эцэслэн шийäвэрлэсэн тогтоолтой холбогäсон мэäээлэл. Үүнä:
(I) Эцэслэн шийäвэрлэсэн тогтоолын товч тойм;
(II) Ашигласан äүрэм жóрмын баримт бичгүүä;
(III) Эцэслэн шийäвэрлэсэн тогтоол хүчин төгөлäөр болох он сар 
өäөр;
(IV) Эцэслэн шийäвэрлэсэн тогтоолыг эрсäлийн аль эсвэл хор 
өнөөлийн үнэлгээний үнäсэн äээр гаргасан  эсэхийг бичих, хэрэв 
ийм бол үнэлгээний талаархи мэäээллийг ашигласан äүрэм жóрмын 

хамт мэäээлэх;
(V) Эцэслэн шийäвэрлэсэн тогтоолыг хүний эрүүл мэнä түүний 

äотор хэрэглэгчиä болон ажиллагсäын эрүүл мэнäийг эсвэл 
байгаль орчныг хамгаалах үүäнээс гаргасан шалтгаан;

(VI) Хүний эрүүл мэнä түүний äотор хэрэглэгчиä болон 
ажиллагсäын эрүүл мэнä эсвэл байгаль орчинä óчрóóлах хор 
хөнөөл болон эрсäэлийн товч тойм, эцэслэн шийäвэрлэсэн 
тогтоолоос үүäэх үр äагавар.

(б) Эцэслэн шийäвэрлэсэн тогтоол гаргасан зэрэглэлүүä:
(I) Эцэслэн шийäвэрлэсэн тогтоолоор хориглосон ашиглалтын 

төрлүүä;
(II) Ашиглалтын зөвшөөрөгäсөн төрлүүä;
(IV) Үйлäвэрлэсэн, имïортлосон, эксïортлосон болон 

ашигласан химийн боäисын тоо хэмжээний үнэлгээ.
(в) Эцэслэн шийäвэрлэсэн тогтоол нь бóсаä óлс болон бүс 

нóтгийн хóвьä хэр хамаатай болохыг заах:
(г) Дараах асóóäлóóäыг хамарсан бóсаä мэäээлэл.  Үүнä:
(I) Эцэслэн шийäвэрлэсэн тогтоолын нийгэм-эäийн засгийн 

үр äагаварын үнэлгээ;
(II) Ижил төстэй химийн боäисóóä, тэäгээртэй холбогäон гарах 

эрсäэл болон äоорхи зүйлийг хамарсан мэäээлэл:
- Хөäөө аж  ахóйн хортон шавьжтай тэмцэх нэгäсэн 

стратеги;
- Цэвэр технологийг оролцóóлсан үйлäвэрлэлийн 

арга болон үйл ажиллагаа;

II хавсралт
ХОРИГЛОСОН БОЛОН ОНЦГОЙ ХЯЗГААРЛАСАН ХИМИЙН 

БОДИСЫГ III ХАВСРАЛТАД ОРУУЛАХ ШАЛГУУР
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 Химийн боäисын шүүмжийн хороо нь 5 äóгаар зүйлийн 5 
äóгаар заалтын äагóó Нарийн бичгийн äарга нарын газарт ирүүлсэн 
мэäэгäлүүäэä шүүмж хийхэä äараах үйлäлүүäийг гүйцэтгэнэ. 
Үүнä:
 (а) Эцэслэн шийäвэрлэсэн тогтоолыг хүний эрүүл мэнä эсвэл 
байгаль орчныг хамгаалахын тóлä гаргасныг батлах;
 (б) Эцэслэн шийäвэрлэсэн тогтоолыг эрсäлийн үнэлгээний 
үр äүнä гаргасан болохыг тогтоох.  Энэ үнэлгээ нь тóхайн Талын 
голлох нөхцлүүäийг хамарсан шинжлэх óхааны мэäээ матариалä 
хийсэн шүүмжиä тóлгóóрласан байна. Энэ зорилгоор баримт бичиг 
үйлäэхэä äараах шаарäлагыг хангана:
 (I) Мэäээ материалыг шинжлэх óхааны үнäэслэлтэй аргаар 
гаргаж авсан байх;
(II) Мэäээ материалыг тоймлож, баримт бичигт орóóлахäаа 
шинжлэх óхааны нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн зарчим болон äүрэм 
жóрамä үнäэслэх;
(III) Эцэслэн шийäвэрлэсэн тогтоолыг гаргахäаа эäгээр арга 
хэмжээг авч байгаа Талын голлох нөхцлүүäийг эрсäлийн үнэлгээнä 
тóлгóóрлах.
(в) Эцэслэн шийäвэрлэсэн тогтоол нь химийн боäисыг III 
хавсралтаä орóóлах хангалттай үнäэслэл болох эсэхийг äараах 
байäлыг харгалзан тоäорхойлох  Үүнä:
(I) Эцэслэн шийäвэрлэсэн тогтоол нь химийн боäисын ашиглалтын 
хэмжээ болон төрлийг эрс багасгасан болон багасгах эсэх;
(II) Эцэслэн шийäвэрлэсэн тогтоол нь мэäэгäэл өгсөн Талын хүний 
эрүүл мэнä эсвэл байгаль орчинä тохиолäох эрсäэлийг боäитойгоор 
багасгасан эсвэл ихээхэн хэмжээгээр багасгах эсэх;
(III) Эцэслэн шийäвэрлэсэн тогтоол гаргах үнäэслэл нь зөвхөн газар 
зүйн хязгаарлагäмал орчин эсвэл хязгаарлагäмал нөхцөл байäалä 
хүчинтэй эсэх;
(IV) Тóхайн химийн боäисыг олон óлсын хэмжээнä хóäалäаалж бóй 
баталгаа байгаа эсэх;
(г)   Химийн боäисыг санаатайгаар бóрóó ашиглаж байгаа нь 
түүнийг III хавсралтаä орóóлах хангалттай шалтгаан болохгүй 
гэäгийг анхааралäаа авах.

III хавсралт
УРЬДЧИЛАН МЭДЭЭЛЖ ЗӨВШИЛЦӨХ ЖУРАМД 

ХАМААРАХ ХИМИЙН БОДИСУУД
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Хиìиéí áîäиñóóä Оëîí óëñûí êîä Зîриóëаëòûí аíгиëаë
2,4,5-Т 93-76-5 Пестициä
Алäрин 309-00-2 Пестициä
Êаïтафол 2425-06-1 Пестициä
Хлорäан 57-74-9 Пестициä
Хлорäимеформ 6164-98-3 Пестициä
Хлоробензилат 510-15-6 Пестициä
ДДТ 50-29-3 Пестициä
Делäрин 60-57-1 Пестициä
Диносив болон түүний äавсóóä 88-85-7 Пестициä
1, 2-äибромэтан, ЭДВ 106-93-4 Пестициä
Флóорацитамиä 640-19-7 Пестициä
НСН изомерийн холимогóóä 608-73-1 Пестициä
Геïтахлор 76-44-8 Пестициä
Гексахлорбензин 118-74-1 Пестициä
Линäан 58-89-9 Пестициä
Мөнгөн óсны нэгäлүүä, мөнгөн 
óсны органик бóс нэгäлүүä, 
алкил мөнгөн óсны нэгäлүүä, 
алкилоксиалкил бóюó мөнгөн 
óсны арил нэгäлүүä

Пестициä

5 хлор фенол 87-86-5 Пестициä
Нэгкротофос (600 гр/литр 
иäэвхт боäис бүхий шингэн 
хэлбэрт óóсмал)

6923-22-4
Онцгой аюóлтай 
ïестициäийн бүрэлäэхүүн

Метамиäфос (600 гр/литр 
иäэвхт боäис бүхий шингэн 
хэлбэрт óóсмал)

10265-92-6
Онцгой аюóлтай 
ïестициäийн бүрэлäэхүүн

Фосфоамиäон (1000 гр/литр 
иäэвхт боäис бүхий шингэн 
хэлбэрт óóсмал)

13171-21-6
(E) & (Z) 
изомерийн холимог
23783-98-4 (Z)- 
изомерт
297-99-4 (ү)- 
изомерт

Онцгой аюóлтай 
ïестициäийн бүрэлäэхүүн

Метил-ïаратион (эмóльсийн 
концентрац нь 19.5 %, 40%,  
50% –ийн хэлбэрийн, 60% –ийн 
иäэвхт боäис бүхий 1.5 %–ийн 
тоосонцор агóóлсан, 2%  ба 3%  
-ийн иäэвхт боäис бүхий )

298-00-0
Онцгой аюóлтай 
ïестициäийн бүрэлäэхүүн

Паратион (сóсïензээс бóсаä 
аэрозоль, тоосонцор, эмóлсь, 
бóóрцагт хэлбэртэй )

56-38-2 Онцгой аюóлтай 
ïестициäийн бүрэлäэхүүн
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Êросиäолит 12001-28-4 Үйлäвэрлэлийн
Олон хлорт  бифенилүүä (РВВ) 59080-40-9 ажирЭ

27858-07-7 мисЭ
13654-09-6 бвиЭ

Үйлäвэрлэлийн

Олон хлорт бифенилүүä (РСВ) 1336-36-3 Үйлäвэрлэлийн
Олон хлорт терфенилүүä            
( РСТ)

61788-33-3 Үйлäвэрлэлийн

Трис (2,3 äибромïроïил 
фосфатóóä)

126-72-7 Үйлäвэрлэлийн

IV хавсралт
ОНЦГОЙ АЮУЛТАЙ ПЕСТИЦИДИЙН  БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ
 III ХАВСРАЛТАД ОРУУЛАХАД ШААРДАГДАХ МЭДЭЭЛЭЛ 

БОЛОН ШАЛГУУР

1 äүгээр хэсэг. Санал гаргагч Талаас шаарäагäах баримт бичгүүä
6 äóгаар зүйлийн 1 äүгээр заалтын äагóó гаргасан саналä äараах 
мэäээллийг агóóлсан баримт бичгийг хавсаргана. Үүнä:
(а) Аюóлтай ïестициäийн бүрэлäэхүүний нэр;
(б) Бүрэлäэхүүнä агóóлагäах иäэхитэй болон бóсаä боäисын нэр;
(в) Бүрэлäэхүүнä агóóлагäах иäэвхитэй болон бóсаä боäисын 
харьцангóй хэмжээ;
(г) Бүрэлäэхүүний төрөл;
(ä)  Хэрэв байгаа бол үйлäвэрлэгчийн нэр болон хóäалäааны нэр;
(е) Санал гаргагч Талä óг бүрэлäэхүүнийг өргөн хэрэглэж бóй 
хэлбэрүүä;
(¸) Бүрэлäэхүүнийг яаж ашигласан болон ямар хор óршиг илэрсэн 
зэргийг орóóлан аюóлтай тохиолäол бүрийн тóхай хийсэн нарийвчилсан 
бичлэг;
(з) Санал гаргагч Талаас энэхүү аюóлтай тохиолäлын хариóä 
авсан болон авахаар төлөвлөж бóй зохицóóлалт, óäирäлага зохион 
байгóóлалтын болон бóсаä арга хэмжээ.
2 äóгаар хэсэг. Нарийн бичгийн äарга нарын газраас цóглóóлах 
мэäээлэл
6 äóгаар зүйлийн 3 äóгаар заалтын äагóó Нарийн бичгийн äарга нарын 
газраас аюóлтай ïестициäийн бүрэлäэхүүнтэй холбогäсон зохих 
мэäээллийг цóглóóлах бөгөөä äараах мэäээллийг хамрóóлна. Үүнä:
(а) Физик-хими шинж чанар, хор аюóл болон экологийн хор аюóл;
(б) Бóсаä орнóóäаä боловсрóóлах, хэрэглэхтэй холбогäóóлан гаргасан 
хязгаарлалтын талаархи мэäээлэл;
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(в) Бóсаä орнóóäаä ïестициäийн бүрэлäэхүүнтэй холбогäон  гарсан 
аюóлтай тохиолäлын тóхай мэäээлэл;
(г) Бóсаä Талóóä, олон óлсын байгóóллагóóä болон төрийн бóс 
байгóóллагóóä, түүнчлэн үнäэсний болон олон óлсын бóсаä эх 
үүсвэрүүäээс өгсөн мэäээлэл;
(ä) Эрсäэл болон аюóлын үнэлгээ;
(е) Пестициäийн бүрэлäэхүүний хэрэглээний цар хүрээг илтгэсэн 
мэäээлэл, жишээ нь бүртгэлийн тоо, үйлäвэрлэл,  хóäалäааны  хэмжээг 
зэргийг байгаа боломжоор нь мэäээлэх;
(¸) Пестициäийн бóсаä бүрэлäэхүүнүүä, тэäгээртэй холбогäсон  
аюóлтай тохиолäлóóä;
(з) Хөäөө аж  ахóйн хортон шавьжтай тэмцэх ижил төстэй аргóóä;
(ж) Химийн боäисын шүүмжийн хорооноос энэ асóóäалтай холбоотой 
гэж үзсэн бóсаä мэäээлэл.

3 äóгаар хэсэг. Онцгой аюóлтай ïестициäийн бүрэлäэхүүнийг 
III хавсралтаä орóóлах шалгóóр

 
 Химийн боäисын шүүмжийн хороо нь 6 äóгаар зүйлийн 5 äóгаар 
заалтын äагóó Нарийн бичгийн äарга нарын газраас ирүүлсэн саналыг 
авч хэлэлцэхäээ äараах зүйлийг харгалзан үзнэ. Үүнä:
(а) Пестициäийн бүрэлäэхүүнийг санал гаргагч Талын хүрээнä 
нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн аргаар ашигласан нь аюóлтай тохиолäолä 
хүргэснийг илтгэсэн мэäээний найäвартай байäал;
(б) Ийм аюóлтай тохиолäол нь óóр амьсгал, нөхцөл байäал болон 
ïестициäийн бүрэлäэхүүний ашиглалтын төрлөөр ойролцоо бóсаä óлс 
орнóóäаä гарсан байäал;
(в) Шаарäлагатай äэä бүтэцгүй óлс орнóóäаä зохих ¸соор өргөн 
хэрэглэгäэж чаäахгүй байж болох техник, технологитой холбогäóóлан 
боловсрóóлах болон ашиглах талаар хийсэн хязгаарлалт;
(г) Бүртгэгäсэн сөрөг үр äагаврыг ашигласан ïестициäийн 
бүрэлäэхүүнний хэмжээтэй харьцóóлсан байäал;
(ä) Пестициäийн бүрэлäэхүүнийг санаатайгаар бóрóó ашиглаж байгаа 
нь түүнийг III хавсралтаä орóóлах хангалттай шалтгаан болохгүй.

V хавсралт
ЭÊСПОРТЫН МЭДЭГДЭЛД ШААРДАГДАХ МЭДЭЭЛЭЛ

1.Эксïортын мэäэгäэл äараах мэäээллийг агóóлна. Үүнä:
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(а) Эксïортлогч болон имïортлогч Талóóäын үнäэсний томилогäсон 
байгóóллагóóäын нэр хаяг;
(б) Имïортлогч Тал рóó эксïорт хийх óрьäчилсан он сар өäөр;
(в) Хориглосон болон онцгой хязгаарласан химийн боäисын нэр, 5 
äóгаар зүйлийн äагóó Нарийн бичгийн äарга нарын газарт өгөхөөр 
I хавсралтаä заасан мэäээллийн товч тойм.  Хэрэв хольц болон 
бэлäэцэä нэгээс илүү химийн боäис орсон бол боäис тóс бүрээр 
мэäээлэл өгнө;
(г) Химийн боäисыг имïортлогч Талын ямар зэрэглэлä орóóлах, óг 
зэрэглэлийн хүрээнä хэрхэн ашиглах талаар хийсэн мэäэгäэл;
(ä) Химийн боäисын хортой нөлөөллийг багасгах талаар авах 
óрьäчилан сэргийлэх арга хэмжээний тóхай мэäээлэл;
(е) Хольц эсвэл бэлäэц байх тохиолäолä хориглосон болон онцгой 
хязгаарласан  химийн боäисын найрлага;
(¸) Имïортлогчийн нэр, хаяг;
(з) Имïортлогч Талын үнäэсний томилогäсон байгóóллагаä хэрэг 
болохоор Эксïортлогч Талын үнäэсний томилогäсон байгóóллагаä 
бэлэн байгаа äóрын нэмэлт мэäээлэл.
2. Эксïортлогч Тал энэхүү 1 äүгээр заалтаä өгөгäсөн мэäээлэлä 
нэмэлт болгон I хавсралтаä заасан иймэрхүү мэäээллийг имïортлогч 
Талаас хүсэлт болгож болгосноор гаргаж өгнө.

АЮУЛТАЙ ХОГ ХАЯГДЛЫГ ХИЛ ДАМЖУУЛАН 
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ТЭЭВЭРЛЭХ, ЗАЙЛУУЛАХАД ХЯНАЛТ ТАВИХ ТУХАЙ 
БАЗЕЛИЙН ÊОНВЕНЦ

УДИРТГАЛ

 Энэхүү Êонвенциä оролцогч Талóóä: 
 Аюóлтай болон бóсаä хог хаягäал, тэäгээрийг хил äамжóóлан 
тээвэрлэх нь хүний эрүүл мэнä, байгаль орчинä хохирол óчрóóлж 
болзошгүйг харгалзан, 
 -үйлäвэрлэлийн өсөлттэй óялäан гарах аюóлтай болон бóсаä хог 
хаягäлын төвөгтэй шинж байäал, тэäгээрийг хил äамжóóлан тээвэрлэх 
явцаä хүний эрүүл мэнä, байгаль орчинä óчрах аюóл óлам нэмэгäэж 
байгааг óхамсарлан, 
 -аюóлтай хог хаягäлын хор хөнөөлөөс хүний эрүүл мэнä, 
байгаль орчныг хамгаалах хамгийн үр äүнтэй арга бол үйлäвэрлэлээс 
гарах хаягäлын хэмжээ, түүний аюóлын чаäавхийг бóóрóóлах явäал 
гэäгийг мөн óхамсарлаж, 
 -аюóлтай болон бóсаä хог хаягäлыг зохицóóлах түүний äотор 
хил äамжóóлан тээвэрлэх, зайлóóлах ажлыг хүний эрүүл мэнä, байгаль 
орчныг хамгаалах асóóäалтай нийцүүлэх арга хэмжээг óлс орнóóä авч 
хэрэгжүүлэх үүрэгтэй гэäэгт итгэж, 
 -аюóлтай болон бóсаä хог хаягäлыг хаягäал гаргагч нь байгаль 
орчныг хамгаалахаä зохицсон аргаар тээвэрлэн зайлóóлах арга хэмжээг 
óлс орнóóä авч байх ¸стойг тэмäэглэж, 
 -аюóлтай болон бóсаä хаягäлыг өөрийн нóтаг äэвсгэрт орóóлах, 
хаяхыг хориглох биеэ äаасан эрхтэй гэäгийг óлс орнóóä бүрэн хүлээн 
зөвшөөрч, 
 -аюóлтай болон бóсаä хог хаягäлыг өөр óлсаä, ялангóяа хөгжиж 
бóй орнóóäаä тээвэрлэх, зайлóóлахыг таслах зогсоох эрмэлзлэл óлам бүр 
өсөж байгааг мөн хүлээн зөвшөөрч, 
 -аюóлтай болон бóсаä хог хаягäлыг анх гаргасан тóхайн óлсаä 
нь байгаль орчинä аюóлгүй байäлаар зайлóóлах ¸стой гэäэгт итгэж, 
 -хаягäлыг анх гаргагч óлсаас өөр аль ч óлсаä хил äамжóóлан 
тээвэрлэх асóóäал нь энэхүү Êонвенцийн нөхцөлийг хангасан, хүний 
эрүүл мэнä, байгаль орчинä аюóл óчрóóлахгүй нөхцөлä л шийäвэрлэгäэх 
¸стой гэäгийг óхамсарлаж, 
 -аюóлтай болон бóсаä хог хаягäлыг хил äамжóóлан тээвэрлэхэä 
тавих хяналтыг хүчтэй болгосноор тэäгээрийг тээвэрлэх хэмжээг нь 
багасгаж, байгаль орчинä халгүйгээр ашиглах боломжтой болно гэäэгт 
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итгэж, 
Аюóлтай болон бóсаä хог хаягäлыг óлс оронäоо орóóлах бóюó 

гаргах, түүнä хяналт тавих талаар мэäээлэл солилцох арга хэмжээг óлс 
бүр авбал зохино гэж үзэж, 
 Олон óлсын болон бүс нóтгийн хэлэлцээрүүäэä аюóлтай 
ачаа тээврлэхтэй холбогäóóлан байгаль орчныг хамгаалах асóóäал 
тóсгагäсаныг тэмäэглэж, 
 Байгаль орчны асóóäлаархи НҮБ-ын бага хóрлын Тóнхаглал 
Стокольм НҮБ-ын Хүрээлэн бóй орчны хөтөлбөрийн Уäирäах зөвлөлөөс 
1987 оны 6 äóгаар сарын 17-нä гаргасан аюóлтай хог хаягäлыг 
экологийн хóвьä зүй зохистой ашиглах тóхай 14/30 тоот шийäвэр äэх 
Êаирын баримтлах чиглэл, зарчим, аюóлтай ачааг тээвэрлэх асóóäлаар 
1957 онä анх гаргасан /2 жил тóтамä шинэчлэгäэж байäаг/ НҮБ-ын 
шинжээчя нарын хорооны зөвлөмж, НҮБ-ын системийн хүрээнä 
гаргасан холбогäох зөвлөмж, óриалга, баримт бичиг, äүрэм жóрам мөн 
түүнчлэн олон óлсын болооä бүс нóтгийн бóсаä байгóóллагын сóäалгаа 
äүгнэлтийг анхааралäаа авч, 
 НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн З7 äóгаар чóóлган /1982/-аас 
гаргасан Дэлхий нийтийн байгаль орчны Харти-ä заасан хүрээлэн бóй 
орчныг хамгаалах, байгалийн нөөцийг зүй зохистой ашиглах äүрмийн 
зорилго, зарчим, үзэл санааг анхааран үзэж, 
 Улс орнóóä хүний эрүүл мэнäийг хамгаалах, байгаль орчны 
тэнцвэртэй байäлыг хаäгалах талаар олон óлсын өмнө хүлээсэн үүргээ 
биелүүлэх ¸стой бөгөөä олон óлсын эрх зүйн äагóó хариóцлага хүлээнэ 
гэäгийг баталж, 
 Энэхүү Êонвенц болон түүнä хамаарах аливаа Протоколын 
заалтыг ноцтой зөрчсөн тохиолäолä олон óлсын гэрээ хэлэлцээрийн 
холбогäох заалтыг хэрэглэнэ гэäгийг хүлээн зөвшөөрч, 
 Үйлäвэрлэлээс гарах аюóлтай болон бóсаä хог хаягäлын 
хэмжээг багасгах зорилгоор экологийн хóвьä зохистой хаягäал багатай 
технологи äахин боловсрóóлах арга зам, бүтэц, аж ахóйн үр ашигтай 
систем боловсрóóлж нэвтрүүлэх шаарäлагатай байгааг óхамсарлан, 
 Олон óлсын харилцаанä түгшүүр төрүүлж бóй аюóлтай болон 
бóсаä хог хаягäлыг хил äамжóóлан тээвэрлэхэä тавих хяналтыг хүчтэй 
болгох, тээвэрлэлтийн хэмжээг аль болохоор багасгах шаарäлагатайг 
тэмäэглэж, 
 Аюóлтай болон бóсаä хог хаягäлыг хóóль бóсаар хил äамжóóлан 
тээвэрлэх асóóäалä сэтгэл зовнин, 
 Аюóлтай болон бóсаä хог хаягäлыг зүй зохистой ашиглах боломж 
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хөгжиж бóй орнóóäын хóвьä хязгаарлагäмал байгааг анхааралäаа авч, 
 Байгаль хамгаалах технологийг нэвтрүүлэх ажлыг өргөжүүлэх 
тóхай НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн óäирäах зөвлөлийн 14/16 
тоот шийäвэр, Êаирын баримтлах чиглэлийн үзэл санааны äагóó óлс 
орнóóäаä гарч байгаа аюóлтай болон бóсаä хог хаягäлыг зүй зохистой 
ашиглах, ялангóяа хөгжиж бóй орнóóäаä технологи нэвтрүүлэх ажлыг 
өргөжүүлэх шаарäлагатай байгааг хүлээн зөвшөөрч, 
 Аюóлтай болон бóсаä хог хаягäлыг олон óлсын Êонвенц, 
зөвлөмжийн äагóó тээвэрлэх ¸стойг мөн хүлээн зөвшөөрч, 
 Аюóлтай болон бóсаä хог хаягäлыг хил äамжóóлан тээвэрлэх, 
зайлóóлах үйл ажиллагаа нь зөвхөн байгаль орчинä халгүй аргаар 
явóóлах нөхцөлä л хэрэгжих ¸стойг эрхэмлэн үзэж, 
 Үйлäвэрлэлийн үйл ажиллагаанаас үүсэх аюóлтай болон бóсаä 
хог хаягäал, түүнийг ашиглах явцаä гарч болох хортой нөлөөллөөс хүн 
амын эрүүл мэнä, хүрээлэн бóй орчныг хатóó хяналтын äотор хамгаалах 
шийäвэр төгс байгаагаа илэрхийлж, 

ДАРААХЬ ЗҮЙЛИЙГ ХЭЛЭЛЦЭН ТОХИРОВ:
НЭГДҮГЭЭР ЗҮЙЛ

Êонвенцийн үйлчлэх хүрээ

 Энэхүү Êонвенциä хил äамжóóлан тээвэрлэх обьект болох äор 
äóрäсан хог хаягäлыг “Аюóлтай хог хаягäал” гэж үзнэ: 
 а/Хог хаягäал нь нэгäүгээр хавсралтын аль нэг ангилалä орсон 
боловч . . . äóгаар хавсралтаä заасан аливаа шинж чанарыг агóóлаагүй 
бол; 
 б/Хог хаягäал нь /а/ хэсэгт хамаарахгүй боловч эксïортлогч, 
имïортлогч болон äамжóóлан өнгөрүүлэгч Талóóäын үнäэсний хóóль 
тогтоомжийн äагóó аюóлтай тогтоогäсон бóюó аюóлтайä тооцогääог 
бол. 
 Хил äамжóóлан тээвэрлэж байгаа хаягäал нь энэхүү Êонвенцийн 
2 äóгаар хавсралт äахь аль нэг ангилалä хамаарагäаж байгаа бол түүнийг 
“бóсаä хог хаягäал” гэж үзнэ. 
 Цацраг иäэвхит чанартайн óлмаас олон óлсын хяналтын бóсаä 
систем, түүний äотор цацраг иäэвхит материалä тóсгайлан хэрэглэгääэг 
олон óлсын гэрээ хэлэлцээрт хамаарагäах хог хаягäлóóä энэхүү 
Êонвенциä үл хамаарна. 
 Далайн тээврийн хэрэгслийн хэвийн үйл ажиллагааны явцаä 
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гарäаг болон олон óлсын эрх зүйн бóсаä баримт бичигт тóсгагäсан хог 
хаягäлóóä энэхүү Êонвенциä мөн үл хамаарна.

ХО¨РДУГААР ЗҮЙЛ
Тоäорхойлолт

 Энэхүү Êонвенциä: 
 1.”хог хаягäал”-үнäэсний хóóль тогтоомжийн заалтын äагóó 
зайлóóлж байгаа болон зайлóóлах юмс; 
 2.”ашиглах”-аюóлтай болон бóсаä хог хаягäлыг цóглóóлах, 
тээвэрлэх, зайлóóлах, хяналт тавих бүх үйл ажиллагаа; 
 З.”хил äамжóóлан тээвэрлэх”-аюóлтай болон бóсаä хог хагäлыг 
нэг óлсын үнäэсний хóóль тогтоомжийн үйлчлэх нóтгаас өөр нэг óлсын 
үнäэсний хóóль тогтоомжийн үйлчлэх нóтагт, эсвэл нóтаг орноор нь 
äамжóóлан тээвэрлэх, эсвэл аль нэг óлсын үнäэсний хóóль тогтоомжиä 
үл хамаарах нóтагт болон тóхайн нóтгаар äамжóóлан тээвэрлэх, нааä зах 
нь хо¸р óлсыг хамрах үйл ажиллагаа; 
 4.”зайлóóлах”-энэхүү Êонвенцийн 4 äүгээр хавсралтаä 
тоäорхойлсон аливаа үйл ажиллагаа; 
 5.”зөвшөөрөгäсөн газар бóюó обьект”-аюóлтай болон бóсаä хог 
хаягäлыг зайлóóлахаä тóхайн óлсын зохих байгóóллагаас зөвшөөрөл 
олгосон газар бóюó обьект; 
 6.”эрх бүхий байгóóллага”-аюóлтай болон бóсаä хог хаягäлыг 
хил äамжóóлан тээвэрлэх тóхай мэäэгäэл, түүнтэй холбоотой бүхий л 
мэäээлэл болон 6 äóгаар зүйлийн äагóó мэäэгäэлä хариó өгөх ажиллагааг 
газар зүйн нóтгийн хүрээнä хариóцóóлахаар тóхайн Талаас томилсон 
төрийн байгóóллага; 
 7.”товлосон төв”-1З, 15 äóгаар зүйлийн äагóó мэäээлэл хүлээн 
авах, äамжóóлах асóóäлыг хариóцсан, 5 äóгаар зүйлä äóрäсан Талын 
хóóлийн этгээä; 
 8.”аюóлтай болон бóсаä хог хаягäлыг байгаль орчинä халгүйгээр 
зүй зохистой ашиглах”-аюóлтай болон бóсаä хог хаягäлыг ашиглах 
үеä тэäгээрийн хортой нөлөөллөөс хүний эрүүл мэнä, байгаль орчныг 
хамгаалахын тóлä авах боломжтой бүх арга хэмжээ; 
 9.”Үнäэсний хóóль тогтоомжийн үйлчлэх хүрээнä оршин нóтаг”-
тóхайн óлсын олон óлсын эрх зүйн äагóó хүний эрүүл мэнä, байгаль 
орчны төлөв байäлыг хамгаалах талаар захиргааны болон эрх зүйн хэм 
хэмжээний хариóцлага хүлээх үүрэгтэй хóóрай газар, óс, агаарын орон 
зай; 

10.”эксïортлогч óлс”-аюóлтай болон бóсаä хог хаягäлыг хил 
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äамжóóлан тээвэрлэж эхэлсэн бóюó тээвэрлэхээр төлөвлөж бóй Тал; 
 11.”имïортлогч óлс”-аюóлтай болон бóсаä хог хаягäлыг өөрийн 
нóтаг эсвэл өөр óлсын хóóль тогтоомжиä үл хамрах газар нóтагт 
зайлóóлах зорилгоор хүлээн авч байгаа бóюó хүлээн авахаар төлөвлөж 
бóй Тал; 
 12.”äамжóóлан өнгөрүүлэгч óлс”-аюóлтай болон бóсаä хаягäлыг 
эксïортлох бóюó имïортлох бóс, өөрийн нóтгаар тээвэрлэн өнгөрүүлж 
байгаа, эсвэл өнгөрүүлэхээр төлөвлөж бóй óлс; 
 13.”сонирхогч óлсóóä”-Тал мөн бишээс үл хамаарах эксïортлогч, 
имïортлогч, äамжóóлан өнгөрүүлэгч óлсóóä; 
 14.”этгээä”-хóóлийн этгээä бóюó бие хүн;
 15.”эксïортлогч”-аюóлтай болон бóсаä хог хаягäлыг эксïортлох 
ажлыг зохион байгóóлж байгаа Талын этгээä; 
 16.”имïортлогч”-аюóлтай болон бóсаä хог хаягäлыг имïортлох 
ажлыг зохион байгóóлж байгаа Талын этгээä; 
 17.”тээвэрлэгч”-аюóлтай болон бóсаä хог хаягäлыг тээвэрлэх 
ажлыг гүйцэтгэгч этгээä; 
 18.”хаягäал гаргагч”-аюóлтай болон бóсаä хаягäлыг бий болгох 
үйл ажиллагаа явóóлäаг этгээä, энэхүү этгээä нь тоäорхойгүй бол óг 
хаягäлыг эзэмшиж байгаа бóюó түүнä хяналт тавигч этгээä; 
 19.”зайлóóлагч этгээä”-аюóлтай болон бóсаä хог хаягäлыг 
хүлээн авч зайлóóлäаг этгээä; 
 20.”óлс төр бóюó эäийн засгийн хамтын ажиллагааны 
байгóóллага”-тóхайн бүс нóтгийн бүрэн эрхт óлс орнóóäын байгóóлсан 
энэхүү Êонвенцоор зохицóóлагäах асóóäлыг шийäвэрлэх эрх бүхий, 
äотооä жóрмын äагóó холбогäох баримт бичигт гарын үсэг зóрах, 
батламжлах, хүлээн зөвшөөрөх, сайшаах, эсвэл түүнä нэгäэн орох зохих 
эрхээр хангагäсан байгóóллага; 
 21.”хóóль бóс тээвэрлэлт”-энэхүү Êонвенцийн 9 äүгээр зүйлä 
тоäорхойлсон аюóлтай болон бóсаä хог хаягäлыг хил äамжóóлан 
тээвэрлэх аливаа үйл ажиллагаа. 

ГУРАВДУГААР ЗҮЙЛ
Аюóлтай хаягäлын үнäэсний тоäорхойлолт

 1.Талóóä энэхүү Êонвенциä нэгäэн орсноос хойш 6 сарын 
хóгацаанä өөрийн óлсын хóóль тогтоомжоор мөн тэäгээрийг хил 
äамжóóлан тээвэрлэхтэй холбогäсон ямар нэгэн шаарäлагóóäын äагóó 
аюóлтай гэж үзсэн 1, 2 äóгаар хавсралтóóäаä äóрäсанаас бóсаä хог 
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хаягäлын талаар Êонвенцийн Нарийн бичгийн äарга нарын газарт 
мэäээлнэ. 
 2.Талóóä нэгäүгээр заалтын äагóó өгсөн мэäээлэлäээ гарсан 
аливаа өөрчлөлтийг тóхай бүр нь Нарийн бичгийн äарга нарын газарт 
мэäэгäэж байна. 
 З.Нарийн бичгийн äарга нарын газар энэ зүйлийн 1, 2 äóгаар 
заалтын äагóó хүлээн авсан мэäээллийг бүх Талóóäаä äарóй хүргүүлж 
байна. 
 4.Талóóä, З äóгаар заалтын äагóó Нарийн бичгийн äарга нарын 
газраас ирүүлсэн мэäээллийг өөрсäийн эксïортлогч нартаа хүргэх 
үүргийг хүлээнэ. 

ДӨРӨВДҮГЭЭР ЗҮЙЛ
Ерөнхий үүрэг

 1.а/ Талóóä аюóлтай болон бóсаä хог хаягäлыг зайлóóлах 
зорилгоор имïортлохыг өөрийн эрх хэмжээний хүрээнä хориглосон 
тóхай шийäвэрийг 1З äóгаар зүйлä заасны äагóó бóсаä Талóóäаä 
мэäэгäэнэ. 
 б/ энэ зүйлийн 1-ийн “а”-ä äóрäсаны äагóó мэäэгäэл хүлээн 
авсан Талóóä аюóлтай болон бóсаä хог хаягäлыг имïортлохыг хориглосон 
Талóóäаä түүнийг эксïортлохыг үл зөвшөөрч, хориг тавина; 
 с/ аюóлтай болон бóсаä хог хаягäлыг имïортлохоä хориг 
тавиагүй óлстай харьцахäаа хэрэв имïортлогч óлс нь тоäорхой ачаанä 
бичгээр албан ¸сны зөвшөөрөл өгөөгүй бол Талóóäаä хог хаягäал 
тээвэрлэхийг үл зөвшөөрөх бóюó хориглоно. 
 2. Талóóä äараахь арга хэмжээг авна. Үүнä: 
 а/нийгэм, эäийн засаг, техникийн боломжийг харгалзан аюóлтай 
болон бóсаä хог хаягäлыг аль болохоор багасгах; 
 b/аюóлтай болон бóсаä хог хаягäлыг зайлóóлах газраас үл 
хамааран байгаль орчинä халгүйгээр ашиглах обьектóóäыг боломжийнхоо 
хэрээр өөрийн нóтагт байлгах; 
 с/аюóлтай болон бóсаä хог хаягäлыг ашиглахаä оролцож бóй 
хүмүүсийг óг хаягäлаас үүсэх хортой нөлөөллөөс хамгаалах бүхий л 
арга хэмжээ авах ба хэрэв ямар нэг хэмжээгээр сөрөг нөлөө үзүүлэх 
тохиолäолä хүний эрүүл мэнä, байгаль орчинä óчрóóлах хор óршгийг 
багасгах арга хэмжээ авах; 
 d/аюóлтай болон бóсаä хог хаягäлыг хил äамжóóлан тээвэрлэх 
үйл ажиллагааг байгаль орчинä халгүйгээр ашиглах шаарäлагын äагóó 
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хязгаарлах тээвэрлэлтээс óчирч болох сөрөг үр äагавраас хүний эрүүл 
мэнä, байгаль орчныг хамгаалсан нөхцөлä тээвэрлэх үйл ажиллагааг 
явóóлж байх; 
 е/конвенциä Тал болж нэгäэн орсон óлс төр болон эäийн засгийн 
хамтын ажиллагааны байгóóллагаä хамаарах óлс бóюó хэсэг бүлэг 
óлсóóäаä, ялангóяа хөгжиж бóй óлсóóäаä хэрэв тэä өөрсäийн хóóлийн 
хүрээнä имïортлохыг хориглосон бóюó Талóóäын анхны хóралäаанаар 
тоäорхойлсон шалгóóраар хог хаягäлыг байгаль орчинä халгүйгээр 
ашиглах боломжгүй гэж үзсэн тохиолäолä аюóлтай болон бóсаä хог 
хаягäлыг тэäгээрт эксïортлохыг хориглох; 
 f/аюóлтай болон бóсаä хог хаягäлыг тээвэрлэснээс хүний эрүүл 
мэнä, байгаль орчинä óчирч болох хортой нөлөөллийн талаар тоäорхой 
мэäээллийг хавсралт, ҮА-ä заасны äагóó сонирхогч óлсóóäаä хүргэхийг 
шаарäах;  
 g/аюóлтай болон бóсаä хог хаягäлыг байгаль орчинä халгүйгээр 
ашиглах боломжгүй бол түүнийг имïортлохыг хориглох; 
 h/аюóлтай болон бóсаä хог хаягäлыг байгаль орчинä халгүйгээр 
ашиглах аргыг боловсронгóй болгох, хóóль бóсаар тээвэрлэхээс сэргийлэх 
зорилгоор тийм хаягäлыг äамжóóлан тээвэрлэхтэй холбогäсон мэäээлэл 
солилцох асóóäлаар сонирхогч байгóóллагóóä болон бóсаä Талóóäтай 
шóóä бóюó Нарийн бичгийн äарга нарын газраар äамжóóлан хамтран 
ажиллах. 
 Талóóä аюóлтай болон бóсаä хог хаягäлыг хóóль бóсаар 
тээвэрлэхийг гэмт хэрэг гэж үзнэ. 
 Энэхүү Êонвенцийн заалтыг биелүүлэх, мөрäөхийн тóлä 
түүнийг зөрчих аюóлаас сэргийлэх, зөрчсөн тохиолäолä шийтгэл 
ногäóóлах талаар Талóóä эрх зүй, захиргааны болон холбогäох бóсаä 
арга хэмжээ авна. 
 Талóóä аюóлтай болон бóсаä хог хаягäлыг Êонвенциä нэгäэн 
ороогүй óлсаас имïортлох, эксïортлохыг хориглоно. 
 Талóóä аюóлтай болон бóсаä хог хаягäлыг хил äамжóóлан 
тээвэрлэх хаягäал мөн бишээс үл хамааран өмнөä өргөргийн 600 óрагш 
орших газар нóтагт эксïортлохгүй байхаар тохиролцов. 
 Үүнээс гаäна Талóóä: 
 а/аюóлтай болон бóсаä хог хаягäлыг тээвэрлэх, зайлóóлах 
зөвшөөрлийг үнäэсний хóóль тогтоомжийн äагóó аваагүй этгээäийг ийм 
үйл ажиллагаа явóóлахыг хориглоно; 

     b/аюóлтай болон бóсаä хог хаягäлыг хил äамжóóлан тээвэрэлэхэä 
түүнийг  савлах,
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тэмäэг тавих, тээвэрлэх үйл ажиллагааг олон óлсын бүх нийтээр хүлээн 
зөвшөөрсөн олон óлсын äүрэм, норм, тóршлагын äагóó явóóлахыг 
шаарäана; 

c/аюóлтай болон бóсаä хог хаягäлыг гаргаж байгаа газраас 
нь зайлóóлах газар хүртэл тээвэрлэх талаар äагалт баримт бичгийг 
шаарäана. 

Талóóä аюóлтай болон бóсаä хог хаягäлыг эксïортлохäоо 
байгаль орчинä халгүйгээр ашиглах шаарäлагыг имïортлогч болон 
бóсаä óлсóóäаä тавина. Энэхүү Êонвенциä хамаарах хог хаягäлыг 
байгаль орчинä халгүйгээр ашиглах арга зүйн зарчмóóäыг Талóóä анхны 
хóралäаанаар тоäорхойлно. 

9.Талóóä аюóлтай болон бóсаä хог хаягäлыг зөвхөн äор äóрäсан 
нөхцөлä хил äамжóóлан тээвэрлэж байх талаар холбогäох арга хэмжээг 
авна. Үүнä: 

а/эксïортлогч óлс нь байгаль орчинä халгүйгээр зайлóóлах 
техникийн хүчин чаäал, боломж, тóсгай тоног төхөөрөмж байхгүй бóюó 
зайлóóлах газар тохиромжгүй байх, эсвэл, 

b/тийм хаягäал нь имïортлогч óлсын үйлäвэрт түүхий эä болгон 
äахин ашиглах бóюó сэргээн ашиглах боломж байх;, эсвэл, 

c/хил äамжóóлан тээвэрлэх ажиллагаа нь энэхүү Êонвенцийн 
зорилгоä нийцсэн бөгөөä Талóóäын тоäорхойлсон бóсаä шалгóóрт 
тохирсон байх.  

10.Аюóлтай болон бóсаä хог хаягäал гаргаäаг óлс нь түүнийг 
байгаль орчинä халгүйгээр ашиглахыг энэ Êонвенцийн хүрээнä шаарäах 
үүрэгтэй бөгөөä харин ямар ч тохиолäолä имïортлогч бóюó äамжóóлан 
өнгөрүүлэгч óлсаä шилжүүлж болохгүй. 

11.Хүний эрүүл мэнä, байгаль орчныг хамгаалах арга хэмжээг 
сайжрóóлах зорилгоор Талóóä энэхүү Êонвенцийн заалт болон олон 
óлсын эрх зүйн хэм хэмжээнä нийцсэн нэмэлт шаарäлага тавихаä энэхүү 
Êонвенц ямар нэг сааä болохгүй. 

12.Энэхүү Êонвенц нь олон óлсын эрх зүйн äагóó тогтоосон 
äалайн болон эäийн засгийн бүс нóтгийн халäашгүй äархан байäалä 
нөлөөлөхгүй бөгөөä олон óлсын эрх зүйн хэм хэмжээ, баримт бичгийн 
äагóó óсан болон агаарын тээвэр хийхэä сааä болохгүй. 

13.Талóóä бóсаä óлсóóäаä ялангóяа хөгжиж бóй орнóóäаä 
эксïортолж байгаа аюóлтай болон бóсаä хог хаягäлын хэмжээ, бохирäлын 
хортой нөлөөллийг багасгах боломжийг байнга сóäалж байх үүрэгтэй. 
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ТАВДУГААР ЗҮЙЛ
Эрх бүхий байгóóллага бóюó Товлосон төвийг томилох

Талóóä энэхүү Êонвенцийн хэрэгжилтийг äэмжих зорилгоор: 
1.Нэг бóюó хэä хэäэн эрх бүхий байгóóллага ба нэг товлосон 

төвийг томилох бóюó байгóóлна. Дамжóóлан өнгөрүүлэх óлсын хóвьä 
мэäээлэл хүлээн авч байх зорилгоор нэг эрх бүхий байгóóллагыг 
томилно.

2.Энэхүү Êонвенцийг хүчин төгөлäөр болсноос хойш З сарын 
äотор өөрийн эрх бүхий байгóóллага болон товлосон төвийг байгóóлсан 
тóхай Нарийн бичгийн äарга нарын газарт мэäэгäэнэ. 

З.Энэ зүйлийн 2 äóгаар заалтаä хамаарах ямар нэг өөрчлөлт 
хийсэн тóхай шийäвэрийг нэг сарын äотор Нарийн бичгийн äарга нарын 
газарт    мэäээлнэ.   

ЗУРГАДУГААР ЗҮЙЛ
Талóóä хооронäоо хил äамжóóлан тээвэрлэх

1.Эксïортлогч óлс аюóлтай болон бóсаä хог хаягäлыг хил 
äамжóóлан тээвэрлэхээр төлөвлөж бóй эксïортлогч болон хаягäал 
гаргагчаас эксïортлогч óлсын эрх бүхий байгóóллагаар äамжóóлан 
сонирхогч óлсын эрх бүхий байгóóллагаä бичгээр мэäээлэхийг шаарäна. 
Ийм мэäэгäэлä ҮА äóгаар хавсралтын äагóó өргөäөл ба мэäээллийг 
имïортлогч óлсын эх хэлээр бичнэ. Сонирхогч óлс бүрт óг мэäэгäлийг 
хүргүүлнэ. 

2.Имïортлогч óлс мэäэгäэл хүлээн авсан тóхай бичгээр хариó 
өгөх ба түүнäээ зөвшөөрсөн эсэх, тоäорхой нөхцөлä зөвшөөрсөн 
бóюó нэмэлт мэäээлэл шаарäсан тóхайгаа äóрäсан байна. Имïортлогч 
óлсаä өгөх эцсийн хариóны хóóлбарыг сонирхогч Талóóäын эрх бүхий 
байгóóллагаä явóóлна. 

3.Эксïортлогч óлс  äараахь баталгааг албан ̧ соор бичгээр авсан 
тохиолäолä хаягäлыг хил äамжóóлан тээвэрлэх ажлыг эхлэх зөвшөөрөл 
олгоно. Үүнä: 

а/имïортлогч óлсаас бичгээр зөвшөөрөл авсан байх;
b/хаягäлыг эксïортлогч болон түүнийг зайлóóлахаар хүлээн 

авагч хо¸р этгээäийн хооронä байгаль орчинä халгүй байäлаар ашиглах 
тóхай гэрээ байгóóлсныг имïортлогч óлс нотолсон байх. 

4.Дамжóóлан өнгөрүүлэгч Талóóä нь мэäэгäэл хүлээн авсан 
тóхайгаа нотолж äарóй эргэж мэäэгäэнэ. Дараа нь зөвшөөрөл олгох 
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эсэх, тоäорхой нөхцөлä зөвшөөрсөн, нэмэлт мэäээлэл шаарäлагатай 
зэргийг 60 хоногийн äотор бичгээр мэäэгäэнэ. Эксïортлогч óлс нь 
äамжóóлан өнгөрүүлэгч óлсаас зөвшөөрлийн бичиг аваагүй нөхцөлä 
хил äамжóóлан тээвэрлэх үйл ажиллагааг эрхлэх зөвшөөрөл олгохгүй. 
Гэхäээ тóхайн Тал аюóлтай болон бóсаä хог хаягäлыг хил äамжóóлан 
тээвэрлэх талаар óрьäчилсан зөвшөөрлийг бичгээр огт шаарäахгүй 
бóюó тоäорхой нөхцөлä шаарäахгүй байх шийäвэр гаргасан бóюó эсвэл 
энэ талаар шаарäлагаа өөрчилсөн бол 13 äóгаар зүйлийн äагóó бóсаä 
Талóóäаä äарóй мэäэгäэнэ. Энэ тохиолäолä äамжóóлан өнгөрүүлэгч óлс 
мэäэгäэл хүлээн авснаас хойш 60 хоногийн äотор эксïортлогч óлсаä 
хариó өгөөгүй бол эксïортлогч óлс нь хил äамжóóлан тээвэрлэх ажлыг 
эхэлж болно. 

5.Хаягäлыг хил äамжóóлан тээвэрлэхэä түүнийг хóóлийн үнäсэн 
äээр аюóлтай хаягäал гэж тоäорхойлохäоо зөвхөн: 

а/эксïортлогч óлс тоäорхойлсон бол имïортлогч, зайлóóлагч 
этгээä болон эксïортлогч óлсаä тавьäаг энэ зүйлийн 9 äүгээр заалтын 
шаарäлагóóä mutatis  mutandis /зохих өөрчлөлттэйгээр/ эксïортлогч 
этгээä болон эксïортлогч óлсаä мөн аäил тавигäана. 

b/конвенциä Тал болж орсон имïортлогч óлс бóюó имïортлогч 
болон äамжóóлан өнгөрүүлэгч орнóóä тоäорхойлсон бол эксïортлогч 
этгээä болон эксïортлогч óлсаä тавьäаг энэ зүйлийн 1,З,4,6 äóгаар 
заалтын шаарäлагóóä mutatis mutandis /зохих өөрчлөлттэйгээр/ 
имïортлогч бóюó зайлóóлах үүрэгтэй этгээä болон имïортлогч óлсаä 
мөн аäил тавигäана. 

с/конвенциä Тал болж нэгäэн орсон äамжóóлан өнгөрүүлэгч 
аливаа óлс оронä зөвхөн 4 äүгээр заалтыг хэрэглэнэ. 

6.Эксïортлогч óлс сонирхогч орнóóäтай бичгээр тохиролцсон 
нөхцөлä нэгэн төрлийн физик, химийн шинж чанар бүхий хаягäлыг 
зайлóóлах үүрэг бүхий нэгэн этгээäэä эксïортлогч, имïортлогч болон 
äамжóóлан өнгөрүлэгч óлсын гаалийн хилийн боомтоор орóóлж гаргах 
бóюó äамжóóлан өнгөрүүлж байнга тээвэрлэх тохиолäолä хаягäал 
гаргагч болон эксïортлогчиä ерөнхий мэäэгäэл ашиглахыг зөвшөөрч 
болно. 

7.Тээвэрлэх гэж байгаа аюóлтай болон хог хаягäлын жагсаалт, 
нарийн тоо хэмжээ зэрэг тоäорхой мэäээллийг авсан тохиолäолä 
сонирхогч óлсóóä 6 äóгаар заалтаä äóрäсан ерөнхий мэäэгäлийг ашиглах 
зөвшөөрлөө бичгээр илэрхийлж болно. 

8. 6, 7 äóгаар хэсэгт заасан ерөнхий мэäэгäэл, бичгээр өгсөн 
зөвшөөрлийг аюóлтай болон бóсаä хог хаягäлыг 12 сарын тóрш олон 
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äахин тээвэрлэх үйл ажиллагаанä хэрэглэж болно. 
9.Талóóä аюóлтай болон бóсаä хог хаягäлыг хил äамжóóлан 

тээвэрлэгч этгээäийн ачааг хүргэж өгсөн бóюó хүлээн авсан тóхай баримт 
бичигт гарын үсэг зóрахыг шаарäана. Мөн Талóóä тóхайн хаягäлыг хүлээн 
авсан, мэäэгäэлä заасны äагóó түүнийг зайлóóлсан тóхайгаа эксïортлогч 
этгээä болон эксïортлогч óлсын эрх бүхий байгóóллагаä мэäэгäэхийг 
хаягäал зайлóóлах үүрэг бүхий этгээäээс шаарäана. Эксïортлогч óлс 
ийм мэäээлэл аваагүй бол эксïортлогч этгээä эсвэл эксïортлогч óлсын 
эрх бүхий байгóóллага энэ тóхай имïортлогч óлсаä мэäэгäэнэ. 

10.Энэ зүйлийн äагóó шаарäсан мэäэгäэл ба түүнä өгсөн хариóг 
сонирхогч талóóäын эрх бүхий байгóóллага болон Тал болж нэгäээгүй 
óлсын Төрийн холбогäох байгóóллагаä илгээнэ. 

11.Аюóлтай болон бóсаä хог хаягäлыг хил äамжóóлан тээвэрлэх 
аливаа үйл ажиллагаа нь имïортлогч болон äамжóóлан өнгөрүүлэгч 
Талóóäын хүсэлтээр äаатгагäаж баталгаажсан байна. 

ДОЛООДУГААР ЗҮЙЛ
Êонвенциä Тал болж нэгäэн орсон óлсаас нэгäэн

ороогүй óлсын хилээр äамжóóлан тээвэрлэх тóхай

Êонвенциä Тал болж нэгäэн орсон óлсаас аюóлтай болон бóсаä 
хог хаягäлыг тал бóс óлсын хилээр  äамжóóлан тээвэрлэхэä энэхүү 
Êонвенцийн 6 äóгаар зүйлийн 2 äóгаар заалтыг mutatis mutandis /зохих 
өөрчлөлттэйгээр/ хэрэглэнэ. 

НАЙМДУГААР ЗҮЙЛ
Дахин имïортлох үүрэг

Энэхүү Êонвенцийн заалтын äагóó сонирхогч óлсóóä зөвшөөрөл 
олгосон аюóлтай болон бóсаä хог хаягäлыг хил äамжóóлан тээвэрлэх үйл 
ажиллагаа гэрээний нөхцөлийн äагóó хэрэгжих боломжгүй тохиолäолä 
имïортлогч óлс эксïортлогч орон болон Нарийн бичгийн äарга нарын 
газарт мэäэгäсэнээс хойш 90 хоногийн äотор бóюó мөн сонирхогч 
óлсóóäтай тохиролцсон хóгацаанä óóл хаягäлыг байгаль орчинä 
халгүйгээр зайлóóлах өөр боломж бóйг олж чаäаагүй бол эксïортлогч 
óлс óг хаягäлыг эксïортлогчиä бóцаах боломжийг бүрäүүлнэ. Үүнийг 
үнäэслэн эксïортлогч óлс болон äамжóóлан өнгөрүүлэгч аль ч Тал óг 
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хаягäлыг эксïортлогч óлсаä бóцаахаä ямар нэгэн сааä болох ¸сгүй. 

ЕСДҮГЭЭР ЗҮЙЛ
Хóóль бóсаар тээвэрлэх

1.Аюóлтай болон бóсаä хог хаягäлыг хил äамжóóлан тээвэрлэх 
аливаа үйл ажиллагааг äараахь байäлаар гүйцэтгэсэн бол энэхүү 
Êонвенцийн äагóó хóóль бóс тээвэрлэлт гэж үзнэ. Үүнä: 

а/сонирхогч бүх óлсóóäаä энэхүү Êонвенцийн заалтын äагóó 
мэäэгäэл өгөөгүй; эсвэл, 

b/сонирхогч бүх óлсóóäаас энэхүү Êонвенцийн äагóó зөвшөөрөл 
аваагүй; эсвэл, 

c/хóóрах, залилан мэхлэх замаар сонирхогч óлсóóäаас зөвшөөрөл 
авсан; эсхүл, 

d/баримт бичгийн шаарäлагаä нийцээгүй; эсвэл, 
e/аюóлтай болон бóсаä хог хаягäлыг тээвэрлэх ажиллагаа нь 

энэхүү Êонвенц болон олон óлсын эрх зүйн ерөнхий зарчмыг зөрчсөн, 
санаатай үйлäэл болох. 

2.Аюóлтай болон бóсаä хог хаягäлыг хил äамжóóлан тээвэрлэх 
үйл ажиллагааг эксïортлогч бóюó хаягäал гаргагчаас шалтгаалан хóóль 
бóс тээвэрлэлт гэж үзсэн тохиолäолä эксïортлогч óлс äараахь арга 
хэмжээ авна. Үүнä: 

а/шаарäлагатай бол эксïортлогч óлс нь эксïортлогч болон 
хаягäал ялгагчаар өөрийн нóтаг äэвсгэрт бóцааж авчрóóлах; 

b/хóóль бóс тээвэрлэлт гэж үзсэн тóхай эксïортлогч óлсаä 
мэäээлснээс хойш 30 хоногийн äотор эсвэл сонирхогч óлсóóäтай 
тохиролцсон хóгацаанä энэхүү Êонвенцийн заалтын äагóó өөр аргаар 
зайлóóлна. Энэ зорилгоор óг хаягäлыг эксïортлогч óлсаä нь бóцаахаä 
сонирхогч Талóóä ямар нэгэн сааä эсэргүүцэл үзүүлэхгүй. 

3.Аюóлтай болон бóсаä хог хаягäлын тээвэрлэлтийг имïортлогч 
болон зайлóóлагч этгээäээс шалтгаалан хóóль бóс гэж үзвэл имïортлогч 
óлс, имïортлогч болон зайлóóлах үүрэг бүхий этгээäээр óг хаягäлыг 
байгаль орчинä халгүйгээр зайлóóлах ба шаарäлагатай үеä имïортлогч 
óлс өөрөө хóóль бóс тээвэрлэлтийн тóхай мэäээлэл авснаас хойш 30 
хоногийн äотор бóюó эсвэл сонирхогч óлсóóäтай тохиролцож болох 
хóгацааны äотор байгаль орчинä халгүйгээр зайлóóлах арга хэмжээ авна. 
Сонирхогч Талóóä хог хаягäлыг байгаль орчинä халгүйгээр зайлóóлах 
шаарäлагатай арга хэмжээг хамтран авна. 

4.Эксïортлогч, хаягäал гаргагч этгээä эсвэл имïортлогч болон 
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зайлóóлах үүрэг бүхий этгээäэä хóóль бóс тээвэрлэлтийн хариóцлага 
хүлээлгэх боломжгүй байх тохиолäолä сонирхогч Талóóä болон Талóóä 
хамтран эксïортлогч, имïортлогч óлсóóäаä бóюó өөр газарт óг хаягäлыг 
байгаль орчинä халгүйгээр зайлóóлах арга хэмжээг яаралтай авна. 

5.Талóóä энэ зүйлийн заалтыг хэрэгжүүлэхийн төлөө хамтран 
ажиллах ба хóóль бóс тээвэрлэлтийг хориглох, түүнä шийтгэл ногäóóлах 
талаар үнäэснийнхээ хóóль тогтоомжиä тóсгасан байна. 

АРАВДУГААР ЗҮЙЛ
Олон óлсын хамтын ажиллагаа

1.Аюóлтай болон бóсаä хог хаягäлыг байгаль орчинä халгүйгээр 
ашиглах ажлыг сайжрóóлах зорилгоор Талóóä хамтран ажиллана.   

2.Энэ зорилгоор Талóóä: 
а/хо¸р болон олон талын хүсэлтийн үнäсэн äээр аюóлтай болон 

бóсаä хог хаягäлыг байгаль орчинä халгүйгээр ашиглаж байгаа талаар 
мэäээллүүäийг танилцóóлж, аюóлтай болон бóсаä хог хаягäлыг ашиглаж 
байгаа ïрактик ажиллагаанä техникийн нормóóäыг нийцүүлнэ. 

b/аюóлтай болон бóсаä хог хаягäлыг ашигласнаас хүний эрүүл 
мэнä, хүрээлэн бóй орчинä үзүүлэх хортой нөлөөлөлä хамтран хяналт 
тавина; 

с/аюóлтай болон бóсаä хог хаягäлыг гаргаäаг үйлäвэрийг 
аль болохоор óстгах зорилгоор оäоогийн технологийг экологт сөрөг 
нөлөөлөлгүй, хаягäал бага гаргаäаг болгон шинэчлэн сайжрóóлах, 
хаягäлыг байгаль орчинä халгүйгээр ашиглах талаар илүү үр äүнтэй 
арга зүйг шинээр боловсрóóлан хэрэглэх, эäгээр шинэ болон шинэчилсэн 
техник, технологи нэвтрүүлснээс эäийн засаг, нийгэм, байгаль орчинä 
үзүүлэх үр äагаврыг сóäлах талаар тóс орнóóä өөрсäийн үнäэснийхээ 
хóóль äүрэм, боäлогын хүрээнä хамтран ажиллана. 

d/аюóлтай болон бóсаä хог хаягäлыг байгаль орчинä халгүйгээр 
ашиглах технологи äамжóóлах, ялангóяа энэ талаар тóслалцаа 
шаарäлагатай Талóóäын техникийн чаäавхийг нэмэгäүүлэх талаар 
өөрсäийн хóóль, äүрэм, боäлогын хүрээнä иäэвхтэй хамтран ажиллана; 

е/техникийн óäирäлагын зарчим, холбогäох хóóль, äүрэм 
боловсрóóлах асóóäлаар хамтран ажиллана. 

3.4 äүгээр зүйлийн 2 äóгаар заалтын a, b, c хэсгүүäийг ялангóяа 
хөгжиж бóй óлсóóäаä хэрэгжүүлэхэä тóслах талаар Талóóä хамтарч 
шаарäлагатай арга хэмжээ авна. 

4.Хөгжиж бóй орнóóäын шаарäлага хэрэгцээг харгалзан 
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үзсэний үнäсэн äээр Талóóä хооронäын болон олон óлсын эрх бүхий 
байгóóллагóóäын хамтын ажиллагаа, ялангóяа /inter alia/ энэ асóóäлаарх 
олон нийтийн ойлголтыг иäэвхжүүлэх, аюóлтай болон бóсаä хог хаягäлыг 
байгаль орчинä халгүйгээр ашиглах үйл ажиллагааг өргөжүүлэх, 
хаягäал бага гаргаäаг шинэ технологи нэвтрүүлэхэä нөлөөлөх зорилгоор 
хөхүүлэн äэмжинэ. 

АРВАН НЭГДҮГЭЭР ЗҮЙЛ
Хо¸р болон олон тал, бүс нóтгийн хэлэлцээр

Талóóä хооронäоо болон Тал болж нэгäэн ороогүй óлс орнóóäтай 
аюóлтай болон бóсаä хог хаягäлыг хил äамжóóлан тээвэрлэх, байгаль 
орчинä халгүйгээр ашиглах талаар 5 äóгаар зүйлийн 4 äүгээр заалтыг үл 
харгалзан энэхүү Êонвенцийн шаарäлагыг хангасан хо¸р болон олон тал, 
бүс нóтгийн гэрээ хэлэлцээр байгóóлж болно. Эäгээр гэрээ хэлэлцээрүүä 
нь ялангóяа хөгжиж бóй орнóóäын сонирхлыг харгалзан, аюóлтай болон 
бóсаä хог хаягäлыг байгаль орчинä халгүйгээр зохицóóлах замаар энэхүү 
Êонвенцийн заалтыг хангасан байх ¸стой. 

Хэлэлцэн тохирогч Талóóäын хооронä, энэхүү Êонвенцийн 
äагóó аюóлтай болон бóсаä хог хаягäлыг хил äамжóóлан тээвэрлэх үйл 
ажиллагаанä хяналт тавих зорилгоор Талóóä нэгäүгээр заалтаä заасан 
хо¸р болон олон тал, бүс нóтгийн энэхүү Êонвенциä нэгäэн орохоос 
өмнө байгóóлсан аливаа хэлэлцээрийн талаар Нарийн бичгийн äарга 
нарын газарт мэäэгäэнэ. Гагцхүү эäгээр гэрээ хэлэлцээрүүä аюóлтай 
болон бóсаä хог хаягäлыг байгаль орчинä халгүйгээр ашиглах талаар 
энэхүү Êонвенцийн шаарäлагаг хангасан байх шаарäлагатай. 

АРВАН ХО¨РДУГААР ЗҮЙЛ
Хариóцлагын талаар

Талóóä аюóлтай болон бóсаä хог хаягäлыг хил äамжóóлан 
тээвэрлэснээс гарах үр äагавар, хохирлыг арилгах, хүлээх хариóцлагын 
талаар зохих äүрэм, жóрмыг тóсгасан ïротоколыг аль болох богино 
хóгацаанä байгóóлах зорилгоор хамтран ажиллана. 

АРВАН ГУРАВДУГААР ЗҮЙЛ
Мэäээлэл äамжóóлах

1.Талóóä, аюóлтай болон бóсаä хог хаягäлыг тээвэрлэх, 
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зайлóóлах үеä осол болон хүн амын эрүүл мэнä, байгаль орчинä аюóл 
óчрóóлах нөхцөл бий болсон тóхай мэäээ авсан äарóй холбогäох бóсаä 
óлсóóäаä яаралтай мэäэгäэх ¸стой. 

2.Талóóä Нарийн бичгийн äарга нарын газраар äамжóóлж 
äараахь мэäээллийг äамжóóлна. Үүнä: 

а/5 äóгаар зүйлийн äагóó холбогäох эрх бүхий байгóóллага, 
товлосон төвийн талаар гарсан өөрчлөлт; 

b/З äóгаар зүйлийн äагóó аюóлтай хог хаягäлын шинж байäлын 
үнäэсний тоäорхойлолтоä гарсан өөрчлөлт 

Яаралтай мэäээлэх зүйл: 
с/аюóлтай болон бóсаä хог хаягäлыг үнäэсний хóóль 

тогтоомжийн үйлчлэх газар нóтагт имïортлохыг бүр мөсөн бóюó 
хэсэгчилсэн байäлаар хориглосон тóхай шийäвэр; 

d/аюóлтай болон бóсаä хог хаягäлыг эксïортлохыг хориглосон 
бóюó хязгаарлах тóхай шийäвэр; 

е/энэ зүйлийн 4 äүгээр заалтаä шаарäлагатай холбогäох бóсаä 
мэäээлэл. 

З.Талóóä үнäэсний хóóль, äүрмийн äагóó жил бүрийн эцэст 
Нарийн бичгийн äарга нарын газраар äамжóóлан 15 äóгаар зүйлийг 
үнäэслэн байгóóлсан Талóóäын бага хóралä тайлангаа тавина. Тайланä 
äараахь зүйлийг орóóлна. Үүнä: 

а/5 äóгаар зүйлийн äагóó томилогäсон эрх бүхий байгóóллагóóä 
болон товлосон төвийн тóхай мэäээлэл; 

b/аюóлтай болон бóсаä хаягäлыг хил äамжóóлан тээвэрлэх 
аливаа үйл ажиллагаанä оролцсон тóхай мэäээлэл; Үүнä: 

-мэäэгäлийн хариóнä заасан аюóлтай болон бóсаä хог хаягäлыг 
эксïортолсон хэмжээ, ангилал, шинж чанар, зайлóóлах газар, äамжóóлсан 
óлс ба зайлóóлсан арга, 

-аюóлтай болон бóсаä хог хаягäлыг имïортолсон хэмжээ, 
түүний ангилал, шинж чанар, гарал үүсэл, зайлóóлсан арга, 

-хил äамжóóлан тээвэрлэх аюóлтай болон бóсаä хог хаягäлын 
хэмжээг багасгах зорилгоор хийсэн ажил, 

с/энэхүү Êонвенцийг биелүүлэх талаар авсан арга хэмжээний 
тóхай мэäээлэл; 

d/аюóлтай болон бóсаä хог хаягäлыг гаргах, тээвэрлэх, зайлóóлах 
явцаä хүний эрүүл мэнä, байгаль орчинä үзүүлж байгаа нөлөөллийн 
талаар цóглóóлсан статистикийн найäвартай тоо баримт, мэäээлэл;   
 e/энэхүү Êонвенцийн 12 äóгаар зүйлийн äагóó байгóóлсан хо¸р 
болон олон тал, бүсийн гэрээ, хэлэлцээрүүäэä хамаарах мэäээлэл; 
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f/аюóлтай болон бóсаä хог хаягäлыг хил äамжóóлан тээвэрлэх, 
зайлóóлах үеä гарсан аюóл осол, түүний хор óршгийг арилгах талаар 
авсан арга хэмжээний тóхай мэäээлэл; 

g/үнäэсний хóóль тогтоомжийн үйлчлэх газар нóтагт хаягäал 
зайлóóлах боломжтой арга замын талаар мэäээлэл; 

h/аюóлтай болон бóсаä хог хаягäал гаргахыг багасгах, óлмаар 
зогсоохоä чиглэсэн технологи боловсрóóлах талаар авсан арга хэмжээний 
тóхай мэäээлэл; 

i/Талóóäын Бага хóрлын шаарäсан бóсаä мэäээлэл. 
4.Аль нэг Тал өөрийн байгаль орчны асóóäалтай холбогäóóлан 

хүсэлт гаргавал Талóóä үнäэснийхээ хóóль, äүрмийн äагóó аюóлтай 
болон бóсаä хог хаягäлыг хил äамжóóлан тээвэрлэхтэй холбогäсон 
мэäэгäлүүä, тэäгээрт өгсөн хариóны хóóлбарыг Нарийн бичгийн äарга 
нарын газарт өгнө. 

АРВАН ДӨРӨВДҮГЭЭР ЗҮЙЛ
Санхүүгийн асóóäал

Бүсийн болон äэä бүс нóтгийн тоäорхой шаарäлагыг харгалзан 
аюóлтай хог хаягäлыг багасгах, түүнийг оновчтой ашиглах технологийг 
нэвтрүүлэх, боловсон хүчин бэлтгэх бүсийн болон äэä бүсийн төвүүäийг 
байгóóлахаар талóóä тохиролцоно. Талóóä энэ арга хэмжээг сайн äóрын 
үнäсэн äээр санхүүжүүлэх механизм бóй болгох талаар шийäвэр 
гаргана. 

Талóóä аюóлтай болон бóсаä хог хаягäлыг хил äамжóóлан 
тээвэрлэх, зайлóóлах үеийн гэнэтийн аюóл ослоос гарах хохирлыг 
багасгах зорилгоор онцгой тохиолäолä тóсламж үзүүлэх эргэлтийн сан 
байгóóлах асóóäлыг шийäвэрлэнэ. 

АРВАН ТАВДУГААР ЗҮЙЛ
Талóóäын бага хóрал

Талóóäын бага хóрлыг байгóóлах: 
Талóóäын бага хóрлын зохион байгóóлна. Талóóäын бага 

хóрлын анхäóгаар чóóлганыг энэхүү Êонвенц хүчин төгөлäөр болсноос 
хойш нэг жилийн äотор НҮБ-ын Байгаль  орчны хөтөлбөрийн гүйцэтгэх 
захирал хóралäóóлна. Цаашиä Талóóäын бага хóрлын ээлжит чóóлганыг 
бага хóрлын анхны чóóлганаар тогтоосон хóгацаанä тогтмол зарлан 
хóралäóóлж байна. 

Талóóäын бага хóрлын ээлжит бóс чóóлганыг хóралäóóлах чóхал 
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шаарäлагатай гэж үзсэн Тал энэ тóхай хүсэлтийг Нарийн бичгийн äарга 
нарын газарт бичгээр гаргана. Нарийн бичгийн äарга нарын газраас 
энэ хүсэлтийг Талóóäаä óламжилснаас хойш 6 сарын äотор Талóóäын 
гóравны нэгээс äоошгүй нь äэмжсэн тохиолäолä зарлан хóралäóóлна. 

Талóóäын бага хóрал нь өөрийн болон тóслах байгóóллагóóäынхаа 
үйл ажиллагааны äэг жóрам, Êонвенцийн хүрээнä талóóäын санхүүгийн 
оролцооны äүрмийн талаар нэгäсэн зөвшилä хүрэх шийäвэр гаргана. 

Энэ Êонвенцийн хүрээнä äалайн орчныг хамгаалахтай 
холбогäсон өөрийн хүлээсэн үүргийг биелүүлэх талаар ямар нэгэн 
нэмэлт арга хэмжээ авах асóóäлыг Талóóä анхны хóралäаанаараа авч 
хэлэлцэнэ. 

Талóóä бага хóрал нь Êонвенцийг бүрэн биелүүлэхэä тогтмол 
хяналт тавихын зэрэгцээ äараахь арга хэмжээг авна. Үүнä: 

а/аюóлтай болон бóсаä хог хаягäлаас хүний эрүүл мэнä, байгаль 
орчинä óчрóóлах хохирлыг багасгахаä чиглэсэн боäлого, стратеги, арга 
хэмжээг óялäóóлан зохицóóлах; 

б/Шаарäлагатай гэж үзвэл энэхүү Êонвенц болон түүний 
хавсралтóóäаä, ялангóяа /inter alia/ шинжлэх óхаан, техник, эäийн 
засгийн болон байгаль орчны талаарх мэäээллийг харгалзан үзсэн 
нэмэлт өөрчлөлт орóóлах асóóäлыг авч хэлэлцэх, батлах, 

с/Êонвенцийг хэрэгжүүлэх, 11 äүгээр зүйлä заасан гэрээ, 
хэлэлцээрийг биелүүлэх явцаä хóримтлóóлсан тóршлагаä үнäэслэн 
Êонвенцийн зорилтыг хангахаä шаарäлагатай нэмэлт арга хэмжээг 
авах, 

d/шаарäлагатай гэж үзвэл Протокол гаргах; 
е/энэ Êонвенцийг хэрэгжүүлэхэä шаарäлагатай тóслах 

байгóóллагóóäыг байгóóлна. 
6.Нэгäсэн үнäэстний байгóóллага, түүний төрөлжсөн 

байгóóллагóóä, аливаа óлс орон, мөн энэ Êонвенциä нэгäэн ороогүй аливаа 
óлс орон, Талóóäын бага хóралä ажиглагчаар оролцож болно. Аюóлтай 
болон бóсаä хог хаягäлын асóóäлаар эрх мэäэл бүхий олон óлсын болон 
үнäэсний, Засгийн газрын болон төрийн бóс ямар ч байгóóллага хóралä 
оролцох хүсэлтээ Нарийн бичгийн äарга нарын газарт илэрхийлж, 
хэрэв оролцогч Талóóäын гóравны нэгээс äоошгүй хэсэг нь зөвшөөрвөл 
энэ хóралä ажиглагчаар оролцож болно. Ажиглагчаар оролцох үйл 
ажиллагааг Талóóäын бага хóрлын äүрэм жóрмаар зохицóóлна. 

7.Талóóäын бага хóрал энэхүү Êонвенц хүчин төгөлäөр болсноос 
хойш эхний З жилä, äараа нь 6 жилä нэгээс äоошгүй óäаа түүний үр äүнг 
үнэлэх ба хэрэв шаарäлагатай гэж үзвэл сүүлийн үеийн шинжлэх óхаан, 
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эколог, техник эäийн засгийн мэäээллийг үнäэслэн аюóлтай болон бóсаä 
хог хаягäлыг хил äамжóóлан тээвэрлэх үйл ажиллагааг бүр мөсөн бóюó 
хэсэгчлэн хориглох боломжийг авч хэлэлцэнэ. 

АРВАН ЗУРГАДУГААР ЗҮЙЛ
Нарийн бичгийн äарга нарын газар

Нарийн бичгийн äарга нарын газар нь äараахь ажлыг эрхлэн 
гүйцэтгэнэ. Үүнä: 

а/15 болон 17 äóгаар зүйлä заасны äагóó хóрлыг зохион 
байгóóлах; 

b/З,4,6,11,13 äóгаар зүйлийн äагóó авсан мэäээлэл, 15 äóгаар 
зүйлä заасан тóслах байгóóллагóóäын хóрлын мэäээлэл, мөн түүнчлэн 
Засгийн газар хооронäын бóюó Төрийн бóс байгóóллагаас өгсөн 
мэäээллийг үнäэслэн илтгэл бэлтгэж äамжóóлах; 

c/энэ Êонвенцоор хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлж байгаа 
талаар илтгэл бэлтгэж Талóóäын бага хóралä танилцóóлах; 

d/үүргээ амжилттай гүйцэтгэхэä олон óлсын холбогäох бóсаä 
байгóóллагóóäтай үйл ажиллагаагаа óялäóóлан зохицóóлах, захиргааны 
болон бóсаä гэрээ хэлэлцээрийг байгóóлах; 

e/энэхүү Êонвенцийн 5 äóгаар зүйлийн äагóó Талóóäын 
байгóóлсан эрх бүхий байгóóллагóóä, товлосон төвүүäтэй холбоо 
тогтоож ажиллах; 

f/аюóлтай болон бóсаä хог хаягäлыг зайлóóлж болох Талóóäын 
баталсан газар, обьектын талаар мэäээлэл бэлтгэж, Талóóäаä тараах; 

 g/äараахь мэäээллийг авч тэäэнä мэäээлж байх. Үүнä: 
-техникийн тóсламж боловсон хүчин бэлтгэх, нөөц боломж; 
-шинжлэх óхаан техникийн мэäлэг, тóршлага; 
-зөвлөх, шинжээчäийн боломж; 
-нөөц боломж зэрэг болно. 
Оролцогч Талóóäын хүсэлтээр äараахь чиглэлээр тóслалцаа 

үзүүлнэ. Үүнä: 
-энэ Êонвенцийн хүрээнä мэäээлэх систем хэрэглэх; 
-аюóлтай болон бóсаä хог хаягäлыг байгаль орчинä халгүйгээр 

ашиглах; 
-аюóлтай болон бóсаä хог хаягäалтай холбогäох байгаль орчинä 

халгүй технологи болон хаягäал багатай бóюó хаягäалгүй технологи 
нэвтрүүлэх; 

-хаягäлыг зайлóóлах боломж болон газрын үнэлгээ; 
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-аюóлтай болон бóсаä хог хаягäлын хяналт; 
-онцгой тохиолäолä авах арга хэмжээ. 
h/оролцогч Талóóäын хүсэлтээр аюóлтай болон бóсаä хаягäлыг 

хил äамжóóлан тээвэрлэх талаар мэäээллийг хянаж үзэх, мэäээллийн 
äагóó зайлóóлах боломжтой эсэх, хаягäлыг экологийн халгүйгээр ашиглаж 
болох эсэх, зайлóóлах газар нь экологийн хóвьä тохирч байгаа эсэхийг 
хянахаä тóсалж чаäах техникийн боломж бүхий зөвлөх болон зөвлөгөө 
өгөх фирмүүäийн тóхай мэäээллээр хангана. Эäгээр асóóäлыг Нарийн 
бичгийн äарга нарын газрын зарäал хөрөнгөөр хэрэгжүүлэхгүй; 

i/Нарийн бичгийн äарга нарын газар Талóóäын хүсэлтээр хóóль 
бóс тээвэрлэлтийг илрүүлэхэä нь тэäэнä тóслах ба хóóль бóс тээвэрлэлттэй 
холбогäсон аливаа мэäээллийг хүлээн авсан äарóй сонирхогч Талóóäаä 
тараах; 

 j/Талóóä онцгой нөхцөл байäалтай болсон óлс оронä шинжээч 
тоног төхөөрөмж явóóлж яаралтай тóсламж үзүүлэх талаар олон óлсын 
эрх бүхий байгóóллагóóäтай хамтран ажиллах; 

k/Талóóäын бага хóрлаар тоäорхойлсон энэхүү Êонвенцтой 
холбоотой бóсаä ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.

НҮБ-ын Байгаль орчны хөтөлбөрийн байгóóллага 15 äóгаар 
зүйлä заасан Талóóäын бага хóрлын анхäóгаар чóóлганыг äóóстал 
Нарийн бичгийн äарга нарын ажлыг түр гүйцэтгэнэ. 

Талóóäын бага хóрлын анхäóгаар чóóлганаар энэ Êонвенцийн 
äагóó Нарийн бичгийн äарга нарын газрын үүргийг гүйцэтгэхэä 
бэлэн байгаагаа илэрхийлсэн Засгийн газар хооронäын эрх бүхий 
байгóóллагóóäаас Нарийн бичгийн äарга нарын газрыг зохион байгóóлна. 
Мөн Талóóä анхäóгаар чóóлганаараа Нарийн бичгийн äарга нарын 
газрын үүргийг нэгäүгээр заалтаä äóрäсаны äагóó түр гүйцэтгэсэн 
ажлын явцыг äүгнэж, энэ үүргийг гүйцэтгэхэä шаарäлагатай механизмын 
талаар шийäвэр гаргана. 

АРВАН ДОЛДУГААР БҮЛЭГ
Êонвенциä нэмэлт өөрчлөлт орóóлах

1.Энэхүү Êонвенц болон аливаа ïротоколä нэгäэн орсон Талóóä 
тэäгээрт нэмэлт, өөрчлөлт хийх саналаа тавьж болно. Санал болгож 
бóй нэмэлт, өөрчлөлтөä ялангóяа /inter alia/ шинжлэх óхаан, техникийн 
шаарäлагыг харгалзан үзэх ¸стой. 

2.Энэ Êонвенциä орóóлах нэмэлт, өөрчлөлтийг оролцогч 
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Талóóäын бага хóрлын чóóлганаар, аль нэг Протоколä орóóлах нэмэлт, 
өөрчлөлтийг тóхайн Протоколä оролцогч Талóóäын зөвлөлгөөнөөр тóс 
тóс хэлэлцэж батална. Нарийн бичгийн äарга нарын газар энэ Êонвенц 
ба аль нэг Протоколä орóóлах нэмэлт, өөрчлөлтийн эх бичвэрийг 
хэрвээ тóхайн Протоколä өөрөөр заагаагүй бол óг нэмэлт, өөрчлөлтийг 
хэлэлцэх зөвлөлгөөн болохоос 6 сараас äоошгүй хóгацааны өмнө 
Талóóäаä мэäэгäэх бөгөөä энэ санал болгосон нэмэлт өөрчлөлтийн 
эхийг Êонвенциä гарын үсэг зóрсан óлсóóäаä тараана. 

З.Оролцогч Талóóä энэ Êонвенциä орóóлах нэмэлт, өөрчлөлтийн 
тóхай саналыг нэгäсэн тохиролцоонä хүрч батлахын төлөө бүхий л 
хүчин чармайлт тавина. Тохиролцоонä хүрч чаäахгүй бол эцсийн арга 
хэмжээ болгож нэмэлт, өөрчлөлтийг санал хóраалтаар шийäвэрлэх 
бөгөөä санал хóраахаä зөвлөлгөөнä байлцсан болон санал хóраалтаä 
оролцсон Талóóäын äөрөвний гóрвын саналаар засварыг баталж эх 
бичвэр Хаäгалагчаар äамжóóлан батламжлах, сайшаах, албан ¸соор 
батлóóлахаар оролцогч бүх Талóóäаä хүргүүлнэ. 

4.Энэ зүйлийн З äóгаар заалтын зарчмыг зөвлөлгөөнä байлцсан, 
санал хóраалтаä оролцсон Талóóäын гóравны хо¸роос äоошгүйн 
саналаар баталäаг зарим ïротоколоос бóсаä аливаа Протоколä нэмэлт, 
өөрчлөлт орóóлахаä мөрäөнө. 

5.Нэмэлт, өөрчлөлтийг батламжилсан, хүлээн зөвшөөрсөн, 
сайшаан äэмжсэн, албан ¸соор баталсан баримт бичгийг эх бичвэр 
Хаäгалагчиä өгч хаäгалóóлна. Энэ зүйлийн З, 4 äүгээр заалтын äагóó 
орóóлах нэмэлт, өөрчлөлт нь түүнийг зөвшөөрсөн Талóóäын äөрөвний 
гóрваас äоошгүй нь эсвэл тóхайн Протоколä өөрөөр заагаагүй бол 
Протоколын нэмэлт, өөрчлөлтийг баталсан Талóóäын гóравны хо¸роос 
äоошгүй нь батламжилсан, хүлээн зөвшөөрсөн, сайшаан äэмжсэн, 
албан ¸соор баталсан тóхай баримт бичгийг эх бичвэр Хаäгалагчиä 
хүлээн авснаас хойш 90 äэх хоногоос тэäгээр Талóóäын хóвьä тóс тóс 
хүчин төгөлäөр болно. Бóсаä Талóóäын хóвьä нэмэлт, өөрчлөлтийг 
батламжилсан, хүлээн зөвшөөрсөн, сайшаан äэмжсэн албан ¸соор 
баталсан тóхай мэäэгäлээ өгснөөс хойш 90 äэх хоногоос óг нэмэлт 
өөрчлөлт хүчин төгөлäөр болно. 

6.Энэ зүйлийн äотор байгаа “байлцсан, санал хóраалтаä 
оролцсон Талóóä” гэäгийг санал хóраалтаä оролцож “татгалзсан”, 
“зөвшөөрсөн” санал өгсөн Талóóä гэж ойлгоно. 

АРВАН НАЙМДУГААР БҮЛЭГ
Хавсралтыг батлах, түүнä нэмэлт, өөрчлөлт орóóлах
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1.Энэхүү Êонвенц болон аливаа ïротоколын хавсралт нь энэ 
Êонвенц болон тóхайн Протоколын салшгүй хэсэг байх бөгөөä хэрэв 
өөрөөр заагаагүй бол Êонвенц болон Протоколоос иш татах нь тэäгээрийн 
хавсралтаас иш татсантай ижил байх болно. Хавсралтаä зөвхөн шинжлэх 
óхаан-техникийн болон óäирäлага, зохион байгóóлалтын асóóäлыг 
орóóлна. 

2.Хэрэв ямар нэгэн Протоколä түүнä орóóлах хавсралтын 
талаар өөрөөр заагаагүй бол энэхүү Êонвенц болон Протоколын 
хавсралтыг санал болгох, батлах, хүчин төгөлäөр болгохоä äараахь 
жóрмыг мөрäөнө: 

а/энэхүү Êонвенц болон Протоколын хавсралтыг 17 äóгаар 
зүйлийн 2,З,4 äүгээр заалт äахь жóрмын äагóó хүлээн авах; 

b/ энэхүү Êонвенц болон холбогäох аливаа Протоколä орóóлах 
нэмэлт хавсралтыг хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй гэж үзэж байгаа аливаа 
Тал тэäгээрийг баталсан тóхай эх бичвэр Хаäгалагчаас мэäээлснээс хойш 
6 сарын äотор эх бичвэр Хаäгалагчиä энэ тóхайгаа бичгээр мэäэгäэнэ. 
Эх бичвэр Хаäгалагч нь мэäэгäэл хүлээн авсан тóхайгаа бүх Талóóäаä 
нэн äарóй мэäээлнэ. Аливаа Тал хүссэн цагтаа өмнө илгээсэн татгалзсан 
мэäэгäлээ өөрчилж хүлээн авсан тóхай мэäэгäэл өгч болох бөгөөä энэ 
үеэс эхлэн тóхайн Талын хóвьä хавсралт хүчин төгөлäөр болно. 

с/эх бичвэр Хаäгалагчаас мэäэгäэл тарааснаас хойш 6 сар 
болооä энэхүү Êонвенц болон аливаа Протоколä хамаарах хавсралтóóäаä 
äóрäсан /b/-ä заасны äагóó мэäэгäлээ ирүүлээгүй бүх Талóóäын хóвьä 
хүчин төгөлäөр болно. 

З.Энэхүү Êонвенц болон аливаа Протоколын хавсралтаä 
нэмэлт, өөрчлөлт орóóлах талаар санал äэвшүүлэх, батлах, хүчин 
төгөлäөр болох жóрам нь Êонвенц болон аль нэг Протоколä нэмэлт 
хавсралт орóóлах жóрамтай нэгэн аäилаар зохицóóлагäана. Хавсралт ба 
нэмэлт  өөрчлөлтүүäэä, ялангóяа /inter alia/ шинжлэх óхаан-техникийн 
ойлголтыг харгалзан үзсэн байх шаарäлагатай. 

4.Хэрэв нэмэлт хавсралт, түүнä орóóлах нэмэлт, өөрчлөлт нь 
энэ Êонвенц болон аливаа Протоколä нэмэлт, өөрчлөлт орóóлсантай 
холбоотой бол тэäгээр нь Êонвенц болон Протоколä орóóлсан нэмэлт, 
өөрчлөлт хүчин төгөлäөр болсны äараа хүчин төгөлäөр болно. 
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АРВАН ЕСДҮГЭЭР ЗҮЙЛ
Шалгалт

Оролцогч аливаа Тал нөгөө Талыг энэхүү Êонвенцоор хүлээсэн 
үүргээ зөрчсөн эсвэл зөрчиж байна гэж үзэх үнäэслэлтэй бол энэ тóхайгаа 
Нарийн бичгийн äарга нарын газарт мэäэгäэнэ. Энэ тохиолäолä тóхайн 
зөрчил гаргаж байгаа Талäаа шóóä бóюó Нарийн бичгийн äарга нарын 
газраар äамжóóлан яаралтай мэäэгäэнэ. Нарийн бичгийн äарга нарын 
газар нь Талóóäаä зайлшгүй шаарäлагатай мэäээллийг танилцóóлна. 

ХОРЬДУГААР ЗҮЙЛ
Маргааныг зохицóóлах

1.Энэхүү Êонвенц болон түүний Протоколыг мөрäөж 
хэрэгжүүлэх үеä Талóóäын хооронä маргаан, санал зөрөлäөөн гарвал 
түүнийг хэлэлцээний замаар бóюó өөрсäөө сонгож авсан бóсаä ямар 
нэгэн эвийн аргаар зохицóóлахыг эрмэлзэнэ. 

2.Талóóä äээр äóрäсан аргаар маргааныг зохицóóлж чаäаагүй 
тохиолäолä харилцан тохиролцсоны үнäсэн äээр маргааныг олон óлсын 
шүүх эсвэл хөнäлөнгөөс маргаан таслах тóхай 6 äóгаар хавсралтаä 
äóрäсаны äагóó арбитрт шилжүүлнэ. Маргааныг олон óлсын шүүх 
эсвэл арбитрт шилжүүлэх талаар Талóóä нэгäүгээр заалтаä заасны äагóó 
хэлэлцээний замаар зохицóóлах замыг тохиролцож чаäаагүй тохиолäолä 
үргэлжлүүлэн хайх үүргээс чөлөөлөгäөхгүй. 

З.Энэхүү Êонвенцийг батламжлах, хүлээн зөвшөөрөх, сайшаан 
äэмжих, со¸рхон батлах, түүнä нэгäэн орох үеä болон энэ бүхний 
äараахь ямар ч үеä аливаа óлс болон óлс төр, эäийн засгийн хамтын 
ажиллагааны байгóóллагаас Талóóä äараахь арга замаар шийäвэрлэх 
үүрэгтэйг ipso facto /байгаа байäлаар нь/ хүлээн зөвшөөрч байгаагаа 
мэäэгäэж болно. Үүнä: 

а/маргааныг олон óлсын шүүхэä өгөх; эсвэл, 
б/6 äóгаар хавсралтаä заасан жóрмын äагóó маргааныг арбитрт 

өгнө. Ийм өргөäлийг Нарийн бичгийн äарга нарын газарт бичгээр өгөх 
ба тэрээр Талóóäаä мэäэгäэнэ. 

                                                                                                     
ХОРИН НЭГДҮГЭЭР ЗҮЙЛ

Гарын үсэг зóрах

Энэхүү Êонвенц нь Намиби Улсыг төлөөлж НҮБ-ын Намибийн 
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Зөвлөл, óлс төр, эäийн засгийн хамт ажиллагааны байгóóллагóóä болон 
бóсаä óлсóóä гарын үсэг зóрахаä зориóлж Базельä 1989 оны З äóгаар 
сарын 22-нä, äараа нь Швейцарийн Берн äахь Холбооны äеïартаментын 
гаäааä хэргийн хэлтэст 1989 оны З äóгаар сарын 2З-наас 7 äóгаар сарын 
30-ны хооронä, Нью-Йорк äахь НҮБ-ын Төв байгóóллагóóäаä 1989 оны 
7 äóгаар сарын 1-нээс 1990 оны  З äóгаар сарын 2З-ны хооронä тóс тóс 
гарын үсэг зóрахаä нээлттэй байна. 

ХОРИН ХО¨РДУГААР ЗҮЙЛ
Со¸рхон батлах, хүлээн зөвшөөрөх, албан

¸соор нотлох бóюó сайшаан äэмжих

1.Энэхүү Êонвенцийг Намиби Улсыг төлөөлж НҮБ-ын Намибийн 
Зөвлөл болон бóсаä óлс орнóóä со¸рхон баталж, хүлээн зөвшөөрч, 
сайшаан äэмжих бөгөөä óлс төр, эäийн засгийн хамтын ажиллагааны 
байгóóллагóóä албан ¸соор нотолж сайшаан äэмжинэ. Батламжилсан, 
хүлээн зөвшөөрсөн, албан ¸соор нотолсон бóюó сайшаан äэмжсэн тóхай 
баримт бичгээ эх бичвэр Хаäгалагчиä хаäгалóóлахаар өгнө. 

2.Энэ зүйлийн нэгäүгээр заалтаä заасан энэ Êонвенциä Тал 
болж нэгäэн орсон хамтын ажиллагааны байгóóллага нь түүний гишүүн 
óлсóóäаас Тал болж нэгäэн ороогүй тохиолäолä Êонвенцоос óрган гарах 
бүхий л үүргийг хүлээнэ. Хэрэв тóхайн байгóóллагаä нэг эсвэл хэä хэäэн 
гишүүн óлсóóä Êонвенциä Тал болж орсон тохиолäолä óг байгóóллага ч, 
түүний гишүүн óлсóóä ч хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлэх талаар шийäвэр 
гаргана. Энэ тохиолäолä тóхайн байгóóллага, түүний гишүүн óлсóóä энэ 
Êонвенцийн äагóó äавхар эрх эäлэхгүй. 

3.Энэ зүйлийн нэгäүгээр заалтаä äóрäсан байгóóллагóóä өөрийн 
со¸рхон баталсан, сайшаан äэмжсэн тóхай баримт бичигтээ Êонвенцоор 
зохицóóлагäах асóóäлын талаар өөрийн эрх хэмжээний хүрээг зааж өгөх 
ба цаашиä эрх хэмжээнийхээ хүрээнä гарсан өөрчлөлтийг эх бичвэр 
Хаäгалагчиä тóхай бүр нь мэäээлж байна. 

ХОРИН ГУРАВДУГААР ЗҮЙЛ
Нэгäэн орох

1.Намиби óлсыг төлөөлж НҮБ-ын Намибийн Зөвлөл, бóсаä 
óлс орнóóä болон óлс төр, эäийн засгийн хамтын ажиллагааны 
байгóóллагóóäын хóвьä Êонвенциä гарын үсэг зóрах хóгацаа äóóсгавар 
болсны äараа өäрөөс нэгäэн орох явäал чөлөөтэй байх бөгөөä нэгäэн 
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орсон тóхай баримт бичгээ эх бичвэр Хаäгалагчиä өгнө. 
2.Энэ зүйлийн 1 äүгээр заалтаä äóрäсан байгóóллагóóä нэгäэн 

орсон тóхай баримт бичигтээ Êонвенцоор зохицóóлагäах асóóäлóóäын 
талаар өөрийн эрх хэмжээний хүрээг зааж өгөх ба цаашиä энэ талаар 
гарсан өөрчлөлтийг тóхай бүр нь эх бичвэр Хаäгалагчиä мэäээлж 
байна. 

3.22 äóгаар зүйлийн 2 äóгаар заалт энэхүү Êонвенциä нэгäэн 
орсон óлс төр, эäийн засгийн хамтын ажиллагааны бүс нóтгийн 
байгóóллагóóäаä нэгэн аäил хамаарна. 

ХОРИН ДӨРӨВДҮГЭЭР ЗҮЙЛ
Санал өгөх эрх

1.Энэ зүйлийн 2 äóгаар заалтаä äóрäсанаас бóсаä тохиолäолä 
Êонвенцийн аль ч Тал нэг санал өгнө. 

2.Улс төр, эäийн засгийн хамтын ажиллагааны бүс нóтгийн 
байгóóллагóóä 22 äóгаар зүйлийн З äóгаар заалт, 2З äóгаар зүйлийн 2 
äóгаар заалтын äагóó өөрийн эрх хэмжээний хүрээний асóóäлаар санал 
өгөх эрхтэй байна. Саналын тоо нь Êонвенц эсвэл Протоколä оролцогч 
Талóóä болох гишүүн óлсóóäын тоотой тэнцүү байна. Харин гишүүн 
óлсóóä санал өгч байхаä байгóóллага нь санал өгөх эрхээ эäлэхгүй, эсвэл 
байгóóллага нь санал өгөх эрхээ эäэлж байхаä гишүүн óлсóóä нь бие 
äаан санал өгөх эрхгүй. 

ХОРИН ТАВДУГААР ЗҮЙЛ
Хүчин төгөлäөр болох

1.Энэхүү Êонвенц нь түүнийг батламжилсан, хүлээн 
зөвшөөрсөн, сайшаан äэмжсэн бóюó нэгäэн орсон тóхай 20 äахь баримт 
бичиг хаäгалóóлахаар өгсөн өäрөөс хойш ер äэх хоногоос эхлэн хүчин 
төгөлäөр болно. 

2.Батламжилсан, хүлээн зөвшөөрсөн, сайшаан äэмжсэн бóюó 
нэгäэн орсон тóхай 20 äахь баримт бичгийг хаäгалóóлахаар өгснөөс 
хойш батламжлах, хүлээн зөвшөөрөх, сайшаан äэмжих бóюó нэгäэн 
орж байгаа óлс орон, хамтын ажиллагааны бүс нóтгийн байгóóллагын 
хóвьä тэä өөрийн батламжилсан, хүлээн зөвшөөрсөн, сайшаан äэмжсэн 
бóюó нэгäэн орсон тóхай баримт бичгээ хаäгалóóлахаар өгснөөс хойш 
90 äэх хоногоос эхэлж энэхүү Êонвенц хүчин төгөлäөр болно. 

3.Энэ зүйлийн 1, 2 äóгаар заалтын хóвьä эäийн засгийн хамтын 
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ажиллагааны бүс нóтгийн байгóóллагаас хаäгалóóлахаар өгсөн аливаа 
баримт бичгийг óг байгóóллагын гишүүн орнóóäын хаäгалóóлахаар 
өгсөн баримт бичгийн нэмэлт гэж үзэхгүй. 

ХОРИН ЗУРГАДУГААР ЗҮЙЛ
Нэмэлт тайлбар ба мэäэгäэл

1.Энэ конвенциä ямар нэг нэмэлт тайлбар хийхийг 
зөвшөөрөхгүй. 

2.Энэ зүйлийн нэгäүгээр заалт нь аль чóлс орон эсвэл óлс төр, 
эäийн засгийн хамтын ажиллагааны байгóóллагóóäын энэхүү Êонвенциä 
гарын үсэг зóрах, батламжлах, сайшаан äэмжих, хүлээн зөвшөөрөх бóюó 
нэгäэн орохä мөн түүнчлэн өөрийн хóóль äүрмийг Êонвенцийн заалттай 
óялäóóлах зорилгоор ямар нэг томъ¸олол ба нэрээр тóнхаг бичиг, 
мэäэгäэл гаргахаä сааä болохгүй. Гэнäээ энэ тóнхаг бичиг мэäэгäэл нь 
тóс óлс энэхүү Êонвенцийг хэрэглэхэä түүний заалтóóäаä хóóль зүйн 
өөрчлөлт орóóлахааргүй байх шаарäлагатай. 

ХОРИН ДОЛДУГААР ЗҮЙЛ
Êонвенцоос гарах

1.Тóхайн Талын хóвьä энэхүү Êонвенц хүчин төгөлäөр болсон 
өäрөөс хойш З жил өнгөрсний äараа хүссэн цагтаа эх бичвэр Хаäгалагчиä 
бичгээр мэäэгäээä Êонвенцоос гарч болно. 

2.Эх бичвэр Хаäгалагч мэäэгäэл хүлээн авснаас хойш нэг жил 
өнгөрсний äараа бóюó гарах тóхай өгсөн мэäэгäэлä заасан хóгацаа 
өнгөрмөгц гарах явäал хүчин төгөлäөр болно. 

ХОРИН НАЙМДУГААР ЗҮЙЛ
Эх бичвэр Хаäгалагч

НҮБ-ын Ерөнхий Нарийн Бичгийн Дарга энэхүү Êонвенц болон 
түүнä хавсаргасан аливаа Протоколын эх бичвэр Хаäгалагчийн үүрэг 
гүйцэтгэнэ.   

ХОРИН ЕСДҮГЭЭР ЗҮЙЛ
Эх бичвэрүүä аäил хүчинтэй байх

Энэхүү Êонвенцийн Араб, Хятаä, Англи, Франц, Орос, Исïани 
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хэл äээрх эх бичвэрүүä нь аäил хүчинтэй байна. 

ДЭЭР ДУРДСАНЫГ НОТОЛЖ äоорхи нэр бүхий төлөөлөгчиä 
бүрэн эрхийнхээ äагóó энэхүү ÊОНВЕНЦИД гарын үсэг зóрав. 

1 äүгээр хавсралт
ХОГ ХАЯГДЛЫН АНГИЛАЛ

ХОГ ХАЯГДЛУУД:

Ү1. Êлиник, ïоликлиник болон бóсаä нэгäсэн эмнэлгээс өвчтөнг 
эмчлэх, сóвилах явцаä гарах хаягäал 

Ү2.Эмийн бүтээгäэхүүнийг äахин боловсрóóлах болон 
үйлäвэрлэснээс гарах  хаягäал 

ҮЗ.Хэрэгцээгүй болсон эм бэлäмэл болон эмийн бүтээгäэхүүн 
Ү4.Биологийн болон óргамлын гаралтай бэлäмэл үйлäвэрлэх, 

хэрэглэснээс гарах хаягäал 
Ү5.Моäны үйлäвэрт хэрэглэх химийн боäисыг үйлäвэрлэх, 

болон түүний  хэрэглээнээс гарах хаягäал 
Ү6.Органик óóсгагчийг хэрэглэäэг болон гарган авäаг 

үйлäвэрийн хаягäал 
Ү7.Цианиä агóóлсан материалыг цэвэрлэх болон äóлааны 

боловсрóóлалтаас гарах хаягäал 
Ү8.Хэрэгцээгүй болсон бóюó хэрэглэхэä тохиромжгүй эрäэс 

тос. 
Ү9.Тос-óс, нүүрс-óстөрөгч-óсны хольц болон эмóльс байäалтай 

хаягäал. 
Ү10.Полихлорбифенил, ïолихлортерфенил, ïолибромбифенил 

болон тэäгээрийн хольцыг агóóлсан хэрэгцээгүй болсон боäис, 
бүтээгäэхүүн 

Ү11. Нэрэх, цэвэрлэх болон бóсаä ïиролизын боловсрóóлалтын 
явцаä үүсэх хэрэгцээгүй болсон äавирхайлаг хаягäал 

Ү12. Бóäаг, лак, маажин, ïигмент, бэх хэрэглэäэг болон тэäгээ 
рийг гарган авäаг үйлäвэрийн хаягäал 

Ү13.Нийлэг äавирхай, каóчóк, óярóóлагч, цавóó, холбогч боäис 
зэргийг хэрэглэäэг болон тэäгээрийг 

гарган авäаг үйлäвэрийн хаягäал. 
Ү14. Эрäэм шинжилгээ, сóргалтын явцаä бóй болсон, шинж 

чанар нь сóäлагäаагүй, хүний эрүүл мэнä, хүрээлэн байгаа орчинä  
хэрхэн нөлөөлөх нь тогтоогäоогүй, хэрэгцээгүй болсон химийн боäис. 
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Ү15. Бóсаä хóóль тогтоомжоор зохицóóлагäахгүй тэсрэх 
аюóл бүхий боäисын хаягäал 

Ү16. Фотоматериал боловсрóóлах зориóлалттай фотохимийн 
боäис, материалыг хэрэглэäэг болон  тэäгээрийг гарган авäаг үйлäвэрийн 
хаягäал 

Ү17. Металл болон ïлассмасс боловсрóóлалтаас гарсан 
хаягäал. 

Ү18.  Үйлäвэрийн хаягäлыг зайлóóлснаас гарах үлäэгäэл. 
Ү19.  Металлын карбонил нэгäлүүä 
Ү2О.  Бериллий, түүний нэгäлүүä. 
Ү21. 6 валенттай хромын нэгрäлүүä 
Ү22. Зэсийн нэгäлүүä 
Ү2З  Цайрын нэгäлүүä 
Ү24. Хүнцэл, түүний нэгäлүүä 
Ү25. Селен, түүний нэгäлүүä 
Ү26. Êаäмий, түүний нэгäлүүä 
Ү27. Сóрьма, түүний нэгäлүүä 
Ү28. Теллóр, түүний нэгäлүүä 
Ү29.  Мөнгөн óс, түүний нэгäлүүä 
ҮЗ0.  Таллий, түүний нэгäлүүä 
Ү31. Хар тóгалга, түүний нэгäлүүä 
Ү32. Фторт кальциас бóсаä фторын органик бóс нэгäлүүä 
ҮЗЗ.  Органик бóс цианиäóóä 
Ү34. Шингэн бóюó хатóó хүчлүүä 
ҮЗ5. Шүлтийн нэгäлүүä ба хатóó сóóриóä 
Ү36. Асбест /нóнтаг, ширхэглэг/
Ү37. Фосфорын органик нэгäлүүä 
Ү38. Органик цианиäóóä 
Ү39. Фенол, фенолын нэгäлүүä, хлорфенолóóä 
Ү40. Эфирүүä 
Ү41. Галогенжóóлсэн органик óóсгагчóóä 
Ү42. Галогенжóóлснаас бóсаä органик óóсгагчóóä 
Ү4З  Дибензфóраны төрлийн бүх материал 
Ү44.  Полихлорäибензоïиäиоксины төрлийн бүх материал 
Ү45. Энэ хавсралтаä заасан боäисóóäаас /ҮЗ9, Ү41, Ү42,  

 Ү4З, Ү44/ бóсаä органик галогент нэгäлүүä. 

2 äóгаар хавсралт
ОНЦГОЙЛОН АВЧ ҮЗЭХ ХАЯГДЛЫН АНГИЛАЛ
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Ү46. Орон сóóцнаас гарах хаягäал 
Ү47.  Ахóйн хог хаягäлыг шатааснаас гарах үлäэгäэл   

З äóгаар хавсралт
АЮУЛТАЙ БОДИСУУДЫН ЖАГСААЛТ

НҮБ-ын   Êоä  Шинж чанар 
ангилал 
1  Н1 Тэсрэх боäис 
      Тэсрэх боäис бóюó хаягäал. Темïератóр,   
   äаралт, хóрäны нөлөөгөөр химийн óрвалä орж  
   өөрөө тэсэрч орчны юмсыг гэмтээäэг хатóó,  
   шингэн байäалтай боäис бóюó хаягäлóóä  
З   НЗ  Галын аюóлтай шингэнүүä. 
   “Галын аюóлтай” гэäэг нь “хялбар шатамхай”  
   гэсэнтэй ижил óтгатай. Галын аюóлтай   
   шингэн  гэäэг нь óóсмал бóюó сóсïензиä /  
   бóäаг, лак г.м/ аюóлтай шинж чанар бүхий  
   хатóó боäисыг агóóлсан, заäгай саванä 60.5- 
   аас äээш хэмä, битүү саванä 65.6-аас äээш  
   хэмä галын аюóлтай óóр ялгарóóлäаг, аюóлтай  
   шинж чанараар нь ангилсан боäис бóюó   
   хаягäлаас бóсаä шингэн болон шингэний 
   хольцóóä. 
4.1  Н4.1  Галä аюóлтай хатóó боäисóóä 
   Тэсрэх боäисын ангилалä хамаарагäахгүй,  
   тээвэрлэх үеä үрэлтээс гал авалцаж хялбархан  
   асäаг хатóó боäис бóюó хатóó хаягäлóóä. 
4.2.  Н4.2 Өөрөө шатäаг боäис бóюó хаягäлóóä 
   Ерäийн нөхцөлä тээвэрлэхэä өөрөө халäаг  
   бóюó агаартай шүргэлцэхэä халж өөрөө 
   шатäаг боäис бóюó хаягäлóóä 
4.3  Н4.З  Устай харилцан үйлчилж галын аюóлтай хий  
    ялгарóóлäаг боäис бóюó хаягäлóóä 
    Устай харилцан үйлчлэхэä өөрөө   
    шатамхай болон хялбар шатамхай  
    хийг аюóл óчрóóлах хэмжээгээр   
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    ялгарóóлäаг боäис бóюó хаягäлóóä 
5.1  Н5.1   Исэлäүүлэгч боäисóóä 
    Өөрөө заавал шатäаг бóс, харин   
    хүчилтөрөгчийг ялгарóóлж бóсаä  
    материалын шаталтыг тэтгэäэг   
    боäисóóä. 
5.2.  Н5.2   Органик хэт ислүүä 
    Хо¸р валенттай бүлэг /-О-О-/-ийг  
    агóóлсан äóлаанä тэсвэргүй бóюó  
    äóлаан  ялгарóóлах óрвалä орж өөрөө  
    түргэн заäарäаг шим боäисóóä. 
6.1.  Н6.1   Хортой боäисóóä. 
    Амьсгалын зам, хоол боловсрóóлах  
    эрхтэн, арьсаар äамжин хүний   
    организмä орвол үхэлä хүргэх бóюó  
    хүчтэй хорäóóлäаг боäис бóюó   
    хаягäлóóä 
6.2.  Н6.2   Халäвартай боäисóóä. 

Амьä бичил биет бóюó тэäгээрийн 
хорыг агóóлсан хүн, амьтанä өвчин 
үүсгэäэг боäис бóюó хаягäлóóä 

8  Н8.   Иäэмхий боäисóóä 
Химийн үйлчлэл шóóä харилцан 
явагäсанаас болж амьä эä эсэä хүчтэй 
гэмтэл үүсгэäэг, гоожих болон асгарч 
алäагäахаä бóсаä ачаа, тээврийн 
хэрэгслийг гэмтээäэг боäис бóюó 
хаягäлóóä 

9  Н.10  Агаар, óстай харилцан үйлчилснээс  
    хортой хий ялгарóóлäаг боäисóóä 
    Агаар, óстай харилцан үйлчилснээс  
    аюóл óчрóóлах хэмжээний хортой хий 
    ялгарóóлäаг боäис бóюó хаягäлóóä 
9  Н11.  Хортой боäисóóä /архаг өвчин үүсгэх/
    Амьсгалын зам, хоол    
    боловсрóóлах эрхтэн, арьс салстаар  
    äамжин хүний организмä орохоä   
    архаг өвчин үүсгэж óлмаар хорт 
    хавäар үүсгэх боäис бóюó хаягäлóóä 
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9  Н12   Экологт хортой боäисóóä Хүрээлэн  
                  бóй орчинä байх тохиолäолä 
    хоромхон óóр биоиäэвх үүсгэж аюóл 
    óчрóóлäаг бóюó био- системä хортой  
    нөлөөлөл үзүүлäэг боäис бóюó   
    хаягäлóóä 
9  Н1З   Зайлóóлсны äараа ямар нэг байäлаар  
    /ж: шүлтлэг  болох г.м/ äээрх   
    шинж чанарыг агóóлсан бóсаä 
    материалыг үүсгэäэг боäисóóä. 

ШАЛГУУР

 Зарим төрлийн хаягäлын аюóлын тоäорхойлолт нь бүрэн гүйцэä 
баримтжаагүй, аюóлын хэмжээг нь тооцоолон үнэлэх арга зүй оäоогоор 
байхгүй байна. Эäгээр боäисоос хүний эрүүл мэнä, байгаль орчинä 
óчрóóлж болзошгүй аюóлыг сóäлах арга зүйг боловсрóóлах шаарäлагатай 
байна. Станäарт шалгóóрын аргóóäыг цэвэр боäис, материалä зориóлан 
боловсрóóлсан байäаг. Олонхи гишүүн орнóóäаä нэгäүгээр хавсралтаä 
заасан хаягäлóóäын шинж чанарыг тоäорхойлохоä хэрэглэх үнäэсний 
шалгóóрын арга зүйг боловсрóóлсан байна. 

4 äүгээр хавсралт
ЗАЙЛУУЛАХ АЖИЛЛАГАА

Боловсрóóлах, äахин сэргээх, эргүүлж ашиглах бóюó шóóä äахин 
хэрэглэж болохгүй хаягäлыг зайлóóлах арга

А хэсэгт хаягäал зайлóóлах ïрактикт тохиолäож бóй бүх төрлийн үйл 
ажиллагаа орно. 
 D1  Газарт бóлшлах бóюó газар äээр асгах /хогийн цэгт 
асгах г.м./
 D2  Хөрсийг боловсрóóлах /хөрсөн äахь шингэн бóюó лаг 
зэрэг хаягäлыг биохимийн аргаар заäлах г.м/
 D3  Газрын гүнä хаях  /өрөмäлөгийн цооног, байгалийн 
тогтоц бүхий гүн хонгил,  нүхэнä г. м./
 D4  Ил заäгай óсанä хаях /шингэн ба лаг шаварлаг хаягäлыг 
цөөрөм, тóнгаах  óсан сан г.м/

D5 Тóсгай тоноглосон хогийн цэгт хаях /хүрээлэн бóй 
орчноос нь болон өөр хооронä нь тóсгайлах, хамгаалалт хашилт хийх, 
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бүтээх г.м/  
D6  Тэнгис, äалайгаас бóсаä óсан санä хаях. 
D7  Тэнгис, äалайä хаях, äалайн ¸роолä бóлшлах. 
D8 Энэ хавсралтын бóсаä хэсэгт äóрäаагүй, биологийн 

боловсрóóлалт хийсэн эцсийн нэгäэл бóюó хольцыг А хэсэгт äóрäсан 
аль нэг аргаар зайлóóлах

D9  Энэ хавсралтын бóсаä хэсэгт äóрäаагүй, физик-химийн 
боловсрóóлалт хийсэн эцсийн нэгäэл бóюó хольцыг А хэсэгт äóрäсан 
аль нэг аргаар зайлóóлах /óóршóóлах, хатаах, шатаах, саармагжóóлах, 

              тóнаäасжóóлах г.м/
D10 Хóóрай газарт шатаах 
D11 Тэнгист шатаах 
D12 Бóлшлах /чингэлгийг óóрхай бóлшлах г.м/
D13 А хэсэгт äóрäсан аливаа ажиллагааг эхлэхийн өмнө нэг 

төрлийн бóюó нэг төрлийн бóс хольцыг гарган авах. 
D14  А хэсэгт äóрäсан ажиллагааг эхлэхийн өмнө äахин 

боох бóюó савлах 
D15 А хэсэгт äóрäсан ажиллагааг хүлээж хаäгалах. 

Боловсрóóлах, äахин сэргээх, эргүүлэн бóюó äахин
ашиглах зэргийг сонгон хэрэглэх ажиллагаа

В хэсэгт аюóлтай хог хаягäал бóюó аюóлтай гэж үзэж хóóль эрхийн 
хүрээнä тоäорхойлогäсон материалóóäтай харьцах бүх төрлийн 
ажиллагаа хамрагäах бөгөөä А хэсэгт äóрäсан үйл ажиллагааны эсрэг 
тохиолäолä хэрэглэнэ. 

R1 Түлшний хэлбэрээр /шóóä шатахаас бóсаä/ бóюó эрчим 
хүчийг гарган авах бóсаä хэлбэрээр ашиглах 

R2 Дахин сэргээх /óóсгагчóóäыг ангижрóóлах/
R3 Эргүүлэн ашиглах /óóсгагч байäлаар ашиглагäахгүй 

органик боäисóóäыг боловсрóóлан ашиглах/ 
R4 Эргүүлэн ашиглах /металлóóä болон тэäгээрийн 

нэгäлүүäийг боловсрóóлан ашиглах 
R5 Эргүүлэн ашиглах /бóсаä органик бóс материалóóäыг 

ашиглах/ 
R6 Хүчил, шүлтийг ангижрóóлах 
R7 Бохирäлыг арилгахаä хэрэглэäэг боäисóóäыг äавтан 

ашиглах 
R8 Êатализаторóóäыг äавтан ашиглах 



161Õèìèéí õîðò áîëîí àþóëòàé áîäèñ

R9 Нефтийн бүтээгäэхүүнийг äахин нэрэх, óрьä 
ашиглагäсан нефтийн бүтээгäэхүүнийг өөр байäлаар äахин ашиглах 

R10 Газар тариаланä аятай нөлөөлөх бóюó экологийн 
нөхцөл байäлыг сайжрóóлах үүäнээс хөрсийг боловсрóóлах 

R11 R1-R10-ä заасан аль ч ажиллагаанаас гарсан хаягäлыг 
ашиглах 

R12 R1- R11-ä заасан ажиллагаагаар зайлóóлах хаягäлóóäыг 
солилцох. 

R13 В хэсэгт заасан ажиллагаагаар зайлóóлах материалыг 
хóримтлóóлах. 

5А äóгаар хавсралт
МЭДЭГДЭЛД ДУРДСАН БАЙХ ¨СТОЙ ЗҮЙЛҮҮД

1. Хаягäлыг эксïортлох шалтгаан 
2. Хаягäал эксïортлогч 1/
3. Хаягäал гаргагч /гаргагчиä/ 1/
4. Хаягäал зайлóóлах ажлыг хариóцагч тэгээä 1/ 
5. Хаягäал тээвэрлэгч, түүний салбарóóä, хэрэв энэ нь 

тоäорхой бол 1/
6. Хаягäал эксïортлох óлс Эрх бүхий Засаг захиргаа 2/
7. Дамжóóлан өнгөрүүлэх óлс Эрх бүхий Засаг захиргаа 

2/
8. Хаягäал имïортлох óлс Эрх бүхий Засаг захиргаа 2/
9. Ерөнхий бóюó нэг óäаагийн мэäэгäэл 
10. Хаягäлыг эксïортлохоор төлөвлөж бóй замын маршрóт 

орох гарах хилийн албаä, хэзээ тээвэрлэх болон түүний 
үргэлжлэх хóгацаа 3/

11. Төлөвлөж бóй тээврийн хэлбэр /автомашинаар, төмөр 
замаар, агаар болон äотооäын óсан тээврээр г.м/

12. Даатгалä хамаарах мэäээлэл 4/
13. Хаягäлын тоäорхойлолт үүний äотор Ү äóгаар бóюó 

НҮБ-ын äóгаар, тэäгээрийн бүтэц 5/ ба аюóл ослын 
үеä авах арга хэмжээ болон тóсгайлан анхаарвал зохих 
зүйлийн талаар мэäээлэл 

14. Савлах хэлбэр /жиш: овоолох, торхонä хийх, шингэн 
тээвэрлэх тээврийн хэрэгсэлä г.м/

15. Хэмжээ жингээр, эзэлхүүнээр 6/
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16. Хаягäал гарах үеийн үйл явц 7/
17. Êонвенцийн 1 болон 2 äóгаар хавсралтóóäаä äóрäсан 

хаягäлыг аюóлтай байäлын ангилал, аюóлтай шинж 
чанар, Н äóгаар НҮБ-ын ангилал 

18. З äóгаар хавсралтын äагóó зайлóóлах арга 
19. Энэ мэäээлэл үнэн болох тóхай хаягäал гаргагч бóюó 

эксïортлогчийн мэäэгäэл 
20. Хаягäлыг байгаль орчинä халгүйгээр имïортлогч орны 

норм, äүрмийн äагóó зайлóóлах талаар эксïортлогч 
болон хаягäал гаргагчäаä өгөх мэäээлэл 

21. Эксïортлогч болон хаягäал зайлóóлах ажиллагааг 
хариóцагч этгээäийн хооронä байгóóлсан гэрээний 
тóхай мэäээлэл 

ТАЙЛБАР

1.Байгóóллага болон харилцах хүний бүрэн нэр, хаяг, телефон, 
телекс, телефаксын äóгаар 
2.Бүтэн нэр, хаяг, телефон, телекс, телефаксын äóгаар 
З.Хэä хэäэн нийлүүлэгчийг хамрóóлан ерөнхий мэäэгäэл  авсан 
тохиолäолä болон эсвэл санал болгож бóй нийлүүлэгч бүрийн 
төлөвлөж байгаа хóгацааны тóхай, хэрэв энэ нь тоäорхой бóс 
бол нийлүүлж болох үе шатны тóхай мэäээлэл 
4.Хаягäал зайлóóлах ажиллагааг хариóцагч этгээäийн баталгаа, 
холбогäох äаатгалын мэäэлэлтэй танилцана. 
5.Хор зүйн болон бóсаä аюóлтай хэлбэрээрээ онц аюóлтай 
боäис агóóлсан бóюó шинж чанар бүхий хаягäлыг зайлóóлах 
үйл ажиллагааны аргыг анхааран үзнэ. 
6.Нийлүүлэгч тóс бүрийн хэмжээг äүгнэсэн тóхай ерөнхий 
хэмжээний äүгнэлт бóюó хэä хэäэн нийлүүлэгчийн мэäээллийн 
тóхай мэäэгäэл шаарäана. 
7.Хаягäал зайлóóлахаар төлөвлөж бóй үйл ажиллагааны 
тоäорхойлолт болон болзошгүй аюóлын үнэлгээ    

5В äóгаар хавсралт
ТЭЭВЭРЛЭХ ТУХАЙ БИЧИГ БАРИМТАД

БАЙВАЛ ЗОХИХ МЭДЭЭЛЭЛ
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1. Хаягäал эксïортлогч 1/
2. Хаягäал гаргагч болон түүний байрлаж бóй газар 
3. Хаягäлыг хариóцагч этгээä, зайлóóлах гэж бóй газрын 

байршил 1/
4. Хаягäал тээвэрлэгчиä 1/ бóюó байгóóллага 
5. Хаягäлын талаар ерөнхий бóюó нэг óäаагийн мэäэгäэл 
6. Хаягäлыг хил äамжóóлан тээвэрлэж эхэлсэн хóгацаа, 

түүнийг хариóцагч этгээäийн гарын үсэг зóрсан хóгацаа 
7.  Тээвэрлэлтийн хэлбэрүүä /машинаар, гал тэргээр, орон 

нóтгийн óсан замаар, äалайгаар, агаараар/ эксïортлогч, 
äамжóóлан өнгөрүүлэгч болон имïортлогч óлс мөн тэäгээрт 
орох болон тэäгээрээс гарах хилийн цэгүүä зэрэгт тоäорхой 
байна. 

8.  Хаягäлын ерөнхий бүртгэл /физик шинж чанар, НҮБ-аас 
гаргасан ачааны нэршил, ангилал, äóгаар, Ү болон Н коä 
хэлбэрийн хаягäал зэргийг тоäорхой бичих/

9.    Аюóл, ослын зэрэг зарим онцгойлон анхаарал шаарäагäах 
үеä авах арга хэмжээний тóхай мэäээлэл 

10.  Савлалтын хэлбэр, ачааны тоо 
11.  Ачааны хэмжээ, эзэлхүүн 
12. Хаягäал гаргагч ба эксïортлогчийн холбогäох үйл 

ажиллагааны тóхай мэäэгäэл 
13. Талóóäаä байгаа бүх сонирхогч óлсóóä, эрх бүхий 

байгóóллагóóäын зүгээс татгалзах зүйлгүйг харóóлсан 
хаягäал гаргагч, эксïортлогчийн мэäэгäэл 

14. Хаягäлыг зайлóóлахаар төлөвлөсөн хóгацаа, аргын талаар 
товлосон байгóóллагаас хариóцагч, гэрчийн этгээä. 

ТАЙЛБАР

Тээвэрлэлтийн бичиг баримтаä шаарäлагатай мэäээллийг 
тээвэрлэх äүрэм, жóрмын тóхай мэäээлэлтэй нэгтгэнэ. Нэгтгэх боломжгүй 
бол óг мэäээллийг тээвэрлэх äүрэм, жóрмын талаар мэäээлэлтэй 
äавхарäóóлалгүйгээр тоäотгол хийж байх хэрэгтэй. Тээвэрлэлтийн 
бичиг баримтаä хэн мэäээлэл өгсөн,   баримтóóäыг бөглөсөн тóхай зааж 
өгөх ¸стой. 

1/Ослын үеä ханäах байгóóллага хүний бүрэн нэр /овог/, хаяг, 
óтас, телекс, факсын äóгаар; 
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        6 äóгаар хавсралт
АРБИТР

1 äүгээр зүйл

Хэрэв хэлэлцэн тохирогч энэхүү Êонвенцийн 20 äóгаар зүйлä 
äóрäсанаас өөрөөр хэлэлцэн тохиролцоогүй бол арбитрын хянан 
хэлэлцэх жóрмыг äараахь 10 хэсэгт зааснаар шийäнэ. 

2 äóгаар зүйл

Êонвенцийг хэрэгжүүлэх явцаä гарсан маргааныг óг 
Êонвенцийн 20 äóгаар зүйлийн 2, З äóгаар заалтын äагóó арбитрт хянан 
хэлэлцүүлэхээр шилжүүлж байгаагаа нэхэмжлэгч Тал Нарийн бичгийн 
äарга нарын газарт мэäэгäэнэ. Мэäэгäэлäээ óг Êонвенцийн аль зүйлтэй 
холбогäсон зарга үүссэн тóхайгаа тоäрóóлан бичнэ. Нарийн бичгийн 
äарга нарын газар хүлээн авсан мэäээллийг Êонвенциä оролцогч бүх 
Талóóäаä илгээнэ. 

З äóгаар зүйл

Арбитрын шүүх нь гóрван гишүүнээс бүрäэнэ. Маргалäагч 
талóóä тóс бүр нэг арбитр томилох ба эäгээр хо¸р арбитр нь харилцан 
тохиролцож гóрав äахь арбитр бóюó шүүхийн äаргыг томилно. Гóравäахь 
арбитр нь маргалäагч Талóóäын иргэн биш, энэ хо¸р Талын аль нэгэнä 
байнга оршин сóóäаггүй бóюó алба хашäаггүй, энэ хэрэгт ямар нэгэн 
байäлаар холбогäолгүй байна. 

4 äүгээр зүйл

Хо¸р äахь Арбитрыг томилсноос хойш хо¸р сарын äотор 
арбитрын äаргыг томилоогүй бол аль нэг Талын хүсэлтээр НҮБ-ын 
Ерөнхий нарийн бичгийн äарга äараагийн хо¸р сарын äотор түүнийг 
томилно. 

Хэрэв маргалäагч Талóóäын аль нэг нь хүсэлтийг хүлээж 
авснаас хойш 2 сарын äотор арбитраа томилоогүй бол нөгөө тал нь 
энэ тóхай НҮБ-ын Ерөнхий Нарийн Бичгийн Даргаä мэäэгäэж, 2 
сарын äотор арбитрын шүүхийн äаргыг томилóóлах эрхтэй. Арбитрын 
шүүхийн äарга нь сонгогäсоныхоо äараа арбитраа томилоогүй талä 2 
сарын äотор арбитраа томилóóлах хүсэлт тавина. Энэ 2 сарын äараа 
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НҮБ-ын Ерөнхий Нарийн Бичгийн Дарга Арбитрын шүүхийн äаргын 
хүсэлтээр арбитрыг томилно. 

5 äóгаар зүйл

Арбитрын шүүх нь олон óлсын эрх зүй болон энэхүү Êонвенцийн 
заалтóóäын äагóó шийäвэрээ гаргана. 

Энэхүү хавсралтын äагóó байгóóлсан Арбитрын шүүх нь өөрийн 
үйл ажиллагаанäаа äагаж мөрäөх жóрам боловсрóóлж гаргана. 

6 äóгаар зүйл

1.Арбитрын шүүхийн äагаж мөрäөх жóрам болон хэлэлцэж бóй 
хэргийн асóóäлаар гаргасан шийäвэрийг гишүүäийн олонхийн саналаар 
батална. 

2.Шүүх хэрэг шийäвэрлэхэä холбогäох бүхий л арга хэмжээ авна. 
Мөн аль нэг талаас тавьсан хүсэлтийн äагóó шаарäагäах хамгаалалтын 
арга хэмжээг түр авахыг зөвлөнө. 

З.Маргалäагч Талóóä хянан хэлэлцэхэä шаарäагäах бүхий л 
нөхцөлөөр хангаж, иäэвхтэй ажиллагаа явóóлахаä äэмжлэг үзүүлнэ. 

4.Маргалäагч Талóóäын аль нэг нь шүүхэä ирээгүй бóюó 
оролцоогүй байх нь хэргийг хянан шийäвэрлэхэä сааä болохгүй. 

7 äóгаар зүйл

Шүүх нь маргаантай шóóä холбоотой сөрөг нэхэмжлэлийг 
хүлээн авч түүний талаар шийäвэр гаргаж болно. 

8 äóгаар зүйл
 
 Хэрэв хэргийн тоäорхой нөхцөл байäлаас үүäэн гагцхүү 
арбитрын шүүх өөрөөр шийäээгүй бол шүүхийн зарäал, шүүхийн 
гишүүäийн ажлын хөлсийг маргалäагч Талóóäаас тэнцүү гаргóóлна. 
Шүүх өөрийн бүх зарäлыг бүртгэж эцсийн тайланг Талóóäаä 
танилцóóлна.

9 äүгээр зүйл

 Маргаантай асóóäлаар гаргасан шийäвэр нь маргалäагч 
Талóóäын аль нэгний эрхийн шинжтэй сонирхолä харшилж байвал 
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хохирогч гэж үзэж байгаа тал шүүхийн зөвшөөрлөөр шүүх хóрал äээр 
үг хэлэх эрхтэй. 

10 äóгаар зүйл

1.Хэрэв шийäвэр гаргах хóгацааг 5 сараас äээшгүй хóгацаагаар 
äахин сóнгах шаарäлагагүй гэж үзэж байгаа бол шүүх байгóóлагäсан 
өäрөөсөө хойш 5 сарын äотор шийäвэрээ гаргана. 

2.Арбитрын шүүхийн шийäвэрт óчир шалтгааны тайлбарыг 
хавсаргана. Маргалäагч талóóäын хóвьä шүүхийн шийäвэр нь эцсийн 
бөгөөä заавал биелүүлэх үүрэг болно. 

З.Шүүхийн эцсийн шийäвэрийг тайлбарлах, түүнийг 
биелүүлэхтэй холбогäсон Талóóäын äóнä гарч болох аливаа маргааныг 
шийäвэр гаргасан арбитрын шүүхэä хэлэлцүүлэхээр аль нэг Тал 
шилжүүлж болно. Хэрэв анхны арбитрын шүүхтэй холбоо барих 
боломжгүй бол түүнтэй ижил зорилготой байгóóлагäсан аливаа шүүхэä 
ханäаж болно. 
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ОЗОНЫ ҮЕ ДАВХАРГЫГ ЗАДАЛДАГ БОДИСЫН ТУХАЙ 
МОНРЕАЛЫН ПРОТОÊОЛ

УДИРТГАЛ

Энэхүү Протоколын Талóóä, Озоны үе äавхаргыг хамгаалах 
Венийн Êонвенцийн Талóóä болохын хóвьä, Озоны үе äавхаргыг 
өөрчилж байгаа бóюó өөрчлөх боломж бүхий хүний үйл ажиллагааны 
óлмаас бóй болсон бóюó бóй болж болзошгүй сөрөг үр äагавраас 
хүний эрүүл мэнä, байгаль орчныг хамгаалах талаар Êонвенцийн äагóó 
холбогäох арга хэмжээ авах өөрийн үүргийг санан, озоныг заäалäаг 
зарим боäисын äэлхий äахины хэмжээний ялгаралт нь озоны үе 
äавхаргыг эрс хомсäóóлах бóюó өөрчилж энэ нь хүний эрүүл мэнä, 
байгаль орчинä сөрөг үр äагавар óчрóóлж болохыг óхамсарлан, эäгээр 
боäисын ялгаралт óóр амьсгалä нелөөлөх чаäавхитай гэäгийг санан, 
озоны үе äавхаргыг нимгэрэхээс хамгаалах зорилгоор авч байгаа арга 
хэмжээ нь техникийн болооä эäийн засгийн боäрол бүхий шинжлэх 
óхааны мэäлэг äээр үнäэслэх ̧ стой гэäгийг óхамсарлан, техникийн болон 
эäийн засгийн шинжтэй боäрол түүний äотор хөгжиж байгаа орнóóäын 
хөгжилтэй холбогäох хэрэгцээг тооцсон шинжлэх óхааны мэäлэг äээр 
түшиглэн озоныг заäалäаг боäисóóäын äэлхий äахины хэмжээний 
ялгаралтыг бүрэн хэмжээгээр зохицóóлж, энэ үнäсэн äээрээ тэäгээрийн 
ялгаралтыг бүрэн зогсоохоä чиглэсэн óрьäчилсан арга хэмжээ авах замаар 
озоны үе äавхаргыг хамгаалах шийäвэр төгс байгаагаа илэрхийлэн, 
энэ боäисóóäын хóвьä хөгжиж байгаа орнóóäын хэрэгцээг хангах 
онцгой байäал түүний äотор озоны заäрал, тийм заäралын сөрөг үр 
äагаврын талаар шинжлэх óхааны хóвьä тогтоосон асóóäлыг äэлхийн 
хэмжээнä шийäвэрлэхэä мэäэгäэхүйц ахиц өөрчлөлт гаргаж чаäахóйц 
тийм хөрөнгө хүчний хэмжээг óрьäчилан тооцсон санхүүгийн нэмэлт нөөц 
олгох, зохих технологи нэвтрүүлэх нь зайлшгүйг хүлээн зөвшөөрч, зарим 
төрлийн хлорфторт нүүрстөрөгчийн ялгаралтыг зохицóóлах óрьäчилсан 
арга хэмжээг óлс орнóóäын хэмжээнä болон бүс нóтгийн хүрээнä авсан 
юм óó авч хэрэгжүүлж байгааг тооцон, озоны үе äавхаргыг заäалäаг 
боäисын ялгаралтыг зохицóóлах, бóóрóóлахтай холбогäсон сóäалгаа 
явóóлах, орлóóлах технологи боловсрóóлах, äамжóóлах (шинжлэх óхаан 
техникийн сóäалгаа явóóлах, боловсрóóлах) зэргээр олон óлсын ялангóяа 
хөгжиж байгаа орнóóäын хэрэгцээ шаарäлагыг анхаарсан хамтын 
ажиллагааг явóóлахаä äэмжлэг үзүүлэх нь чóхлыг тооцон, ДАРААХ 
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ЗҮЙЛЭЭР ХЭЛЭЛЦЭН ТОХИРОЛЦОВ:

1 äүгээр зүйл. ТОДОРХОЙЛОЛТ

Энэхүү Протоколын зорилгоор:
1. «Êонвенц» гэж 1985 оны 3 äóгаар сарын 22-нä баталсан  

озоны   үе äавхаргыг хамгаалах тóхай  Венийн Êонвенцийг хэлнэ.
2. «Талóóä» гэж бичлэг äотор өөрөөр заагаагүй бол энэхүү 

Протоколын Талóóäыг ойлгов. 
3. «Нарийн бичгийн äарга нарын газар» гэж Êонвенцийн нарийн 

бичгийн äарга нарын газрыг хэлэв.
«Зохицóóлагäах боäис» гэж энэ Протоколын хавсралт А бóюó 

хавсралт В-ä (хавсралт В, хавсралгï С бóюó хавсралт ¨) заасан аль 
нэг боäис äангаар юмóó хольц хэлбэрээр байхыг хэлнэ. Энэ ойлголтонä 
холбогäох хавсралтанä заасан боäисóóäаас бóсаä ийм боäисын изомерóóä 
хамаарах бөгөөä [гэхäээ] äóрäсан боäисыг тээвэрлэх юм óó хаäгалахаä 
ашиглаж байгаа чингэлгээс өөр хэлбэрт байгаа бэлэн бүтээгäэхүүний 
бүрэлäэхүүн хэсэг болж байгаа [тийм] ямар нэг зохицóóлагäах боäис 
юмóó түүний хольц энä хамаарахгүй.

5. «Үйлäвэрлэл» гэж үйлäвэрлэсэн зохицóóлагäах боäисын 
хэмжээнээс Талóóäын зохих ¸соор баталсан тóхайн үеä хэрэглэж 
байгаа технологиор óстгаж байгаа боäисын болооä химийн өөр боäис 
үйлäвэрлэхэä зөвхөн түүхий эä болгон хэрэглэж  байгаа  боäисыг 
хассан нийт хэмжээг ойлгоно. Үйлäвэрлэлийн эргэлтэнä орж байгаа 
юм óó äахин ашиглагäаж байгаа боäисыг «үйлäвэрлэл»-ийн хэмжээнä 
орóóлж тооцохгүй.

6. «Хэрэглээ» гэж зохицóóлагäах боäисын үйлäвэрлэл ба 
имïортын нийлбэрээс эксïортыг хассаныг хэлнэ.

7. «Үйлäвэрлэл, имïорт, эксïорт хэрэглээний тооцооны 
түвшин» гэж 3 äóгаар зүйлээр 

тоäорхойлогäох түвшинг хэлнэ.
8. «Үйлäвэрлэлийн оновчтой зохисжóóлалт» гэж эäийн засгийн 

үр ашгийг хангах юм óó үйлäвэрийг хааснаас болж гарах эрэлт 
хэрэгцээг нөхөх зорилгоор нэг талаас нөгөө талäаа үйлäвэрлэлийн 
тооцооны түвшнийг бүхлээр нь юм óó хэсэгчлэн шилжүүлэхийг 
ойлгоно.
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2 äóгаар зүйл. ЗОХИЦУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ

1. (1990 онä Лонäон хотноо болсон Талóóäын 2 äóгаар 
зөвлөлгөөнөөр хийсэн засварын äагóó 2А äóгаар зүйлä байгаа)

2. 2В äóгаар зүйлээр сольсон.
3 ба 4.   2А äóгаар зүйлээр сольсон. 

 [5. Хавсралт А-ын нэгäүгээр бүлгийн зохицóóлагäах боäисын 
үйлäвэрлэлийн тооцооны түвшин нь 1986 оны байäлаар жилä 25 мянган 
тонноос бага байгаа аль ч Тал энэ зүйлийн 1,3,4 äэх заалтын 
хязгаараас äавж байгаа үйлäвэрлэлийг оновчтой сайжрóóлах зорилгоор 
аль нэг Талä äамжóóлах юм óó аль нэг Талаас авч болох ба гэхäээ нөгөө 
Талын хóвьä үйлäвэрлэлийн тооцооны нийт нийлбэр түвшин нь энэ 
зүйлээр тогтоосон үйлäвэрлэлийн хязгаарлалтын хүрээнä байх ¸стой. 
Тийм үйлäвэрлэлийг äамжóóлах ямар ч үйл ажиллагааг нарийн бичгийн 
äарга нарын газарт тийнхүү äамжóóлах хóгацаанаас хожимäóóлалгүй 
мэäэгäэнэ.]

5. Аль ч Тал зохицóóлалтын нэг болон хэä хэäэн үеийн äотор 
нөгөө аль нэг Талäаа 2А-2Е äүгээр зүйлä {мөн 2Н äóгаар зүйл} заасан 
үйлäвэрлэлийн тооцооны түвшний өөрт оногäох хóвийн аль нэг хэсгийг 
äамжóóлж болох боловч нөгөө Талынх нь хóвьä зохицóóлагäах аль ч 
бүлэг боäисын үйлäвэрлэлийн ерөнхий нийлбэр тооцооны түвшин нь 
тóхайн бүлэг боäисын хóвьä энэ зүйлүүäээр тогтоосон үйлäвэрлэлийг 
нь хязгаарлах хязгаараас äавж болохгүй. Энэ үйл явцаä оролцож байгаа 
Тал бүр тэрхүү äамжóóлалтынхаа тóхай түүний нөхцөл, äамжóóлах үйл 
ажиллагаа явагäах хóгацааны тóхай нарийн бичгийн äарга нарын газарт 
мэäэгäэнэ.

5-биc.  5 äóгаар  зүйлийн  1 äэх заалтын хүрээнä 
хамрагäахгүй аль ч Тал зохицóóлалтын аль нэг юмóó хэä хэäэн үеä 2F 
зүйлä заасан хэрэглээний тооцооны түвшний оногäох аль нэг хэсгийг 
нөгөө аль ч Талä äамжóóлж болох ба гэхäээ хэрэглээний тооцооны 
түвшний өөрийн хэсгийн аль нэг хэсгийг äамжóóлж байгаа Талын 
хóвьä хавсралт А-ын 1 бүлгийн зохицóóлагäах боäисын хэрэглээний 
тооцооны түвшин нь 1989 оны байäлаар нэг хүн амä 0.25 кг-аас äаваагүй, 
энэ Талын хóвьä хэрэглээний тооцооны түвшний нийт нийлбэр нь 2F 
äүгээр зүйлээр тогтоосон хязгаарлалтын заагаас äавахгүй байвал 
зохино. Тóхайн харгалзах Тал бүр нарийн бичгийн äарга нарын газарт 
тэрхүү äамжóóлалтын нөхцөл, үргэлжлэх хóгацааны тóхай мэäэгäэнэ.

6.   5 äóгаар зүйлийн хүрээнä хамрагäахгүй, хавсралт A юмóó 



170Õèìèéí õîðò áîëîí àþóëòàé áîäèñ

хавсралт В-ээр зохицóóлагäах боäисын үйлäвэрлэлийн хүчин чаäлыг 
1987 оны 9 äүгээр сарын 16-наас өмнө контрактаар бóй болгохоор үүрэг 
авсан, эсвэл барилгын ажил нь явагäаж байгаа болооä үнäэсний хóóль 
тогтоомжоор 1987 оны 1 äүгээр сарын 1 хүртэл óрьäчилан тогтоосон 
арга хэмжээ байвал тэр шинээр бóй болгож бóй хүчин чаäал нь 1990 
оны 12 äóгаар сарын 31-ний өмнө ашиглалтанä орох бөгөөä тэр шинэ 
хүчин чаäлыг оролцóóлааä энэ Талын зохицóóлагäах боäисын жилийн 
хэрэглээний өсөлт нэг хүнä 0.5 кг-аас хэтрэхээргүй нөхцөлä 1986 
оныхоо үйлäвэрлэлийн тооцооны түвшинг тоäорхойлох зорилгоор 1986 
оныхоо үйлäвэрлэлийн сóóрь түвшин äээр нэмж болно.

7. Энэ зүйлийн 5 äахь заалтын äагóó үйлäвэрлэлийн ямар нэг 
äамжóóлалт хийсэн тóхай болон 6 äахь заалтын Дагóó үйлäвэрлэлийн 
ямар нэг өсөлт гарвал энэ тóхай äамжóóлалт хийх хóгацаанаас 
хожимäóóлалгүй Нарийн бичгийн äарга нарын газарт мэäэгäэнэ.

8. а. Эäийн засгийн хамтын ажиллагааны бүс нóтгийн 
байгóóллагын гишүүн- óлс болох аль ч Тал Êонвенцийн 1 äүгээр зүйлийн 
6 äóгаар заалтанä өгсөн тоäорхойлолтын äагóó энэ зүйл болооä 2А-
2Е äүгээр зүйлийн {2А-2Н äóгаар зүйл} хүрээнä хэрэглээнийхээ хóвьä 
өөрсäийн үүргийг хамтаараа биелүүлэх талаар тогтож болох бөгөөä 
тэгэхäээ хэрэглээний тооцооны ерөнхий нийлбэр түвшин нь энэ зүйл 
болооä 2А-2Е äүгээр {2А-2Н äóгаар зүйл} зүйлээр тогтоосон түвшнээс 
äавж болохгүй.

в. хэрэглээг бóóрóóлах тóхайä хийсэн хэлэлцээрийн хóгацаа 
äóóсахаас өмнө энэ хэлэлцээрийн Талóóä Нарийн бичгийн äарга 
нарын газарт óг хэлэлцээрийн нөхцлийн тóхай мэäээлнэ.

с. эäийн засгийн бүс нóтгийн хамтын ажиллагааны 
байгóóллагын бүх гишүүн-óлсóóä хийгээä бүс нóтгийн байгóóллага 
өөрөө Протоколын Тал болж байгаа тохиолäолä тэр хэлэлцээрийн 
биелэлтийг хэрхэн хангах тóхайгаа Нарийн бичгийн äарга нарын газарт 
мэäэгäсэний äараа сая óг хэлэлцээр хүчин төгөлäөр болно.

9. а. 6 äóгаар зүйлийн äагóó хийж байгаа үнэлгээний äагóó 
Талóóä:

i. Хавсралт A ба / бóюó хавсралт В {хавсралт В, хавсралт С ба 
бóюó Е}-ä заасан озоныг заäлах чаäварын тооцооны коэффициентийн 
засварыг хийх, хэрэв тэгвэл ямрыг нь нарийвчлах ба

ii. зохицóóлагäах боäисын үйлäвэрлэл, хэрэглээг бóóрóóлах 
[1986 оны түвшинтэй харьцóóлбал) цаашиä засвар хийх эсэх, хэрэв 
хийвэл ямар хэмжээ хүрээнä ямар хóгацаанä хийх талаар шийäвэр 
гаргаж болно.
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в. Талóóä тийм засварынхаа тóхай саналаа Талóóäын Зөвлөлгөөн 
эхлэхээс нааä зах нь 6 сараас äоошгүй хóгацааны өмнө Нарийн бичгийн 
äарга нарын газарт мэäэгäэж óг Зөвлөлгөөнä тавьж батлóóлна.

c. Талóóä тийм шийäвэр гаргахын тóлä бүхий л хүчин чармайлт 
тавьж нэгäсэн саналä хүрэхийг эрмэлзэнэ. Хэрэв нэгäсэн саналä 
хүрэх бүхий л хүчин чармайлт нэгäсэн зөвшилä хүргэхгүй бол эцсийн 
эцэст 5 äóгаар зүйлийн 1 äэх заалтанä хамрагäах, санал хóраалтанä 
оролцогч болон байлцагч Талóóäын ихэнх ба энэ заалтанä эс 
хамрагäах авч санал хóраалтанä оролцогч,  байлцагч Талóóäын  
ихэнхийг төлөөлөх [зохицóóлагäах боäисын нийт хэрэглээний 
тавиас äоошгүй хóвийг эзлэх Талóóä] санал хóраалтанä оролцогч 
хийгээä байлцагч Талóóäын гóравны хо¸рын саналаар шийäвэр гаргаж 
болно.

d.  бүх Талóóäын хóвьä äагаж мөрäөх шийäвэрийг эх 
бичвэр Хаäгаламжлагчаас Талóóäаä нэн äарóй мэäээлнэ. Хэрэв 
тóхайн шийäвэрт өөрөөр заагаагүй бол тэр нь эх бичвэр 
Хаäгаламжлагчаас мэäээлэл тараасан өäрөөс хойш 6 сарын хóгацаа 
өнгөрмөгц хүчин төгөлäөр болно.

10. (а)] Энэхүү Протоколын 6 äóгаар зүйл, Êонвенцийн 9 äүгээр 
зүйлä өгүүлсэн äэгийн äагóó хийж бóй үнэлгээнийхээ үнäсэн äээр 
Талóóä äараах шийäвэр гаргаж болно.

i. Энэхүү Протоколын аль нэг хавсралтанä орóóлах юмóó түүнээс 
хасах ямар нэг боäис; ба 

i i .  тóхайн боäисын хóвьä хэрэглэх зохицóóлах арга хэмжээний 
механизм, хэмжээ, хүрээ, хийгээä хóгацааны тóхай зэрэг болно.

(в) тóхайн ямар нэг шийäвэр нь санал хóраалтанä оролцогч 
болон байлцагч Талóóäын гóравны хо¸рын олонхийн саналаар хүчин 
төгөлäөр болно.]

11. Энэ зүйл болон 2А-2Е äүгээр зүйл {2А-2Н äóгаар зүйл} -ä 
заасныг харгалзахгүйгээр Талóóä энэ зүйл хийгээä 2А-2Е äүгээр (2А-
2Н äүгээр зүйл} зүйлä äóрäсан шаарäлагатай харьцóóлбал илүү хатóó 
шийäвэртэй арга хэмжээ авч болно.

ЗАСВАРЫН ОРШИЛ

Озоны үе äавхаргыг заäалäаг боäисын тóхай Монреалын 
Протоколын Талóóäын Хо¸рäóгаар зөвлөлгөөнөөр Протоколын 6 äóгаар 
зүйлийг хэрэгжүүлэхээр хийгäсэн үнэлгээний үнäсэн äээр Протоколын 
хавсралт А-ä орсон зохицóóлагäах боäисын үйлäвэрлэл, хэрэглээг 
хорогäóóлах явäлыг äараах байäлаар ойлгож байхаар тогтоов.
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а. 2 äóгаар зүйлийн »энэхүү зүйлä» гэсэн болон Протоколын 
нийт бичлэгт »2 äóгаар зүйлä» гэж ишлэл хийснийг 2, 2А ба 2В äүгээр 
зүйлүүäээс ишлэл татсан гэж;

в. Протоколын бүх бичлэгт »2 äóгаар зүйлийн 1-4 äэх заалт»-
аас гэж ишлэл татсаныг 2А ба 2В äүгээр зүйлээс иш татсантай аäилаар 
үзэх; ба

с. 2 äóгаар зүйлийн 5 äахь заалтанä » 1,3 ба 4 äүгээр заалт»-аас 
гэж ишлэл хийснийг 2А äóгаар зүйлээс ишлэл хийсэн гэж тóс тóс үзэх 
болно.

2А äóгаар зүйл. ХФН

1. Энэхүү Протоколын хүчин төгөлäөр болсон өäрөөс хойш 
7 äахь cap өнгөрөөä эхний өäөр нь эхлэх 12 сарын äотор, мөн äараа 
äараагийн 12 сарын хэмжээний үе бүрт Тал тóс бүр хавсралт А-ын 1 
äүгээр бүлгийн зохицóóлагäах боäисын хэрэглээний тооцооны 
түвшингээ 1986 оны хэрэглээний тооцооны түвшингээс хэтрүүлэхгүй 
байна. Энэ байгаа нэг бóюó хэä хэäэн төрлийн боäис үйлäвэрлэäэг Талóóä 
äээрх үе бүрийн сүүлч гэхэä эäгээр боäисын үйлäвэрлэлийн тооцооны 
түвшинг 1986 оны үйлäвэрлэлийн тооцооны түвшингээс äавахгүй байх 
явäлыг хангах бөгөөä энэ түвшин өслөө өслөө гэхэä энэ нь 1986 оны 
түвшингээс 10 хóвиас илүүгээр хэтрэхгүй байна. Гэхäээ ийм өсөлтийг 
5 äóгаар зүйлийн хүрээнä хамрагäах Талóóä äотооäын үнäсэн хэрэгцээг 
хангах хийгээä Талóóäын хооронä аж-үйлäвэрлэлийн хóваарьт 
зохисжóóлалт хийх зорилгын үүäнээс зөвшөөрнө.

2.  Тал тóс бүр хавсралт А-ын 1 äүгээр бүлэгт орж байгаа 
зохицóóлагäах боäисын хэрэглээний болооä үйлäвэрлэлийн 
тооцооны түвшинг 1991 оны 7 äóгаар сарын 1-нээс 1992 оны 12 äóгаар 
сарын 31-ний хооронäох 12 сарын хэмжээний үеä эäгээр боäисын  
1986  оны  хэрэглээ,  үйлäвэрлэлийн  тооцооны түвшингээс 150 
хóвиас äавахгүй байх явäлыг хангана. 1993 оны 1 äүгээр сарын 
1-нээс эхлэн äараа äараагийн 12 сарын үе бүрт зохицóóлагäах боäисын 
зохицóóлалтыг он бүрийн 1 äүгээр сарын 1-нээс 12 äóгаар сарын 31-нä 
тогтоож байна.

3. Тал тóс бүр хавсралт А-ын 1 äүгээр бүлэгт орсон 
зохицóóлагäах боäисын жил бүрийн хэрэглээний тооцооны түвшинг  
1994 оны  1 äүгээр сарын 1-нээс  эхлэн  12  сарын хэмжээний үеä 
хийгээä äараа äараагийн 12 сарын үе тóс бүрт 1986  оны  хэрэглээний 
тооцооны  түвшингээс 25 хóвиас хэтрүүлэхгүй байх явäлыг хангана. 
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Энä заасан нэг бóюó хэä хэäэн төрлийн боäис үйлäвэрлэäэг Тал бүр 
äээр äóрäсан үеүäэä эäгээр боäисын жил бүрийн үйлäвэрлэлийн 
түвшин нь 1986 оны үйлäвэрлэлийн тооцооны түвшингээс 25 хóвиас 
илүүгээр хэтрүүлэхгүй байна. Гэхäээ 5 äóгаар зүйлийн 1 äэх заалтанä 
хамрагäах, Талóóäын хóвьä äотооäынхоо үнäсэн хэрэгцээгээ хангах 
үнäсэн äээр үйлäвэрлэл нь энэ хязгаараас äавж болох авч энэ нь 1986 
оны үйлäвэрлэлийн тооцооны түвшингээс 10 хóвиас илүүгээр хэтэрч 
болохгүй.

4. Тал тóс бүр хавсралт А-ын 1 äүгээр бүлэгт орсон 
зохицóóлагäах боäисын хэрэглээний тооцооны түвшинг 1996 оны 1 
äүгээр сарын 1-нээс эхлэн 12 сарын хэмжээний үеä хийгээä, äараа 
äараагийн  12 сарын хэмжээний үеүäэä тэг түвшнээс äавóóлахгүй. 
Энэ заасан нэг бóюó хэä хэäэн боäис үйлäвэрлэäэг тал тóс бүр 
äээр äóрäсан үеүäэä жил бүрийн үйлäвэрлэлийн тооцооны түвшинг 
тэг түвшнээс äавóóлахгүй. Гэхäээ 5 äóгаар зүйлийн 1 äэх заалтанä 
хамрагäах Талóóä äотооä үнäсэн хэрэгцээгээ хангах үүäнээс тэäгээрийн 
үйлäвэрлэлийн тооцооны түвшинг хэтрүүлж болох авч энэ нь 1986 
оны үйлäвэрлэлийн тооцооны түвшнээс 15 хóвиас илүү хэтрэхгүй байна. 
Талóóä óрьäчилан үнäсэн гэж хэлэлцэн тохирсон хэрэглэх хэлбэрийг нь 
хангахаä зайлшгүй шаарäагäах үйлäвэрлэл хэрэглээний түвшинг нь 
зөвшөөрөх талаар Талóóäын шийäвэр гарснаас бóсаä тохиолäолä энэ 
заалтыг мерäөнө.

2В äүгээр зүйл. ГАЛОНУУД

1. Тал тóс бүр хавсралт А-ын 2 äóгаар бүлэгт орсон 
зохицóóлагäах боäисын хэрэглээний тооцооны жил бүрийн түвшинг 
1992 оны  1  äүгээр сарын 1-нээс  эхлэн  12  сарын хооронäох үе 
болооä äараа äараагийн 12 сарын хэмжээний үеүäэä 1986 оны хэрэглээний 
тооцооны түвшингээс хэтрүóлэхгүй. Энä заасан нэг бóюó хэä хэäэн 
боäис үйлäвэрлэäэг Тал тóс бүр äээр äóрäсан үеүäэä жил бүрийн 
үйлäвэрлэлийн тооцооны түвшинг 1986 оны үйлäвэрлэлийн тооцооны 
түвшнээс хэтрүүлэхгүй.
 Гэхäээ 5 äóгаар зүйлийн 1 äэх заалтанä хамрагäах Талóóä 
äотооä үнäсэн хэрэгцээгээ хангах зорилгоор үйлäвэрлэлийн тооцооны 
түвшингээ äээрх хязгаараас äавóóлж болох авч энэ нь 1986 оны 
үйлäвэрлэлийн тооцооны түвшнээс  10 хóвиас илүүгээр хэтэрч 
болохгүй.

2. Тал тóс бүр хавсралт А-ын 2 äóгаар бүлэгт орсон 



174Õèìèéí õîðò áîëîí àþóëòàé áîäèñ

зохицóóлагäах боäисын хэрэглээний тооцооны түвшинг 1994 оны 
1 äүгээр сарын 1-нээс эхлэн 12 сарын нэгэн үе хийгээä äараа 
äараагийн 12 сарын хэмжээний үеүäэä тэг түвшнээс хэтрүүлэхгүй. 
Энä заасан нэг юмóó хэä хэäэн боäис үйлäвэрлэäэг Тал тóс бүр äээрх 
үеүäэä эäгээр боäисын үйлäвэрлэлийн тооцооны түвшинг тэг 
түвшнээс хэтрүүлэхгүй. Гэхäээ 5 äóгаар зүйлийн   1  äэх заалтанä 
хамрагäах Талóóä äотооä үнäсэн хэрэгцээгээ хангах зорилгоор 
үйлäвэрлэлийн тооцоо түвшингээ энэ заагаас äавóóлж болох ч 15 
хóвиас хэтрүүлэхгүй байна. Талóóä óрьäчилан үнäсэн гэж хэлэлцэн 
тохирсон хэрэглэх хэлбэрийг нь хангахаä зайлшгүй шаарäагäах 
үйлäвэрлэл, хэрэглээний түвшинг нь зөвшөөрөх, талаар Талóóäын, 
шийäвэр гарснаас бóсаä тохиолäолä энэ заалтыг мөрäөнө.

2С äүгаэр  зүйл. БҮРЭН ГАЛОГЕНЖҮҮЛСЭН БУСАД ХФН

1. Талтóс бүр 1993 оны 1 äүгээр сарын 1-нээс эхлэн 12 сарын 
тóрш äахь үеä хавсралт В-ийн 1 äүгээр бүлэгт орсон зохицóóлах 
боäисын жил тóтмын хэрэглээний тооцооны түвшинг 1986 оны 
хэрэглээний тооцооны түвшний 80 хóвиас хэтрэхгүй байх явäлыг 
хангана. Энä орсон нэг бóюó хэä хэäэн боäис үйлäвэрлэäэг Тал 
тóс бүр äээр заасан хóгацаанä эäгээр боäисын үйлäвэрлэлийн жил 
тóтмын тооцооны түвшинг 1989 оны тэäгээрийн үйлäвэрлэлийн 
тооцооны түвшний 80 хóвиас хэтрүүлэхгүй байна. Гэхäээ 5 äóгаар 
зүйлийн 1 äэх заалтанä хамрагäах Талóóä äотооä үнäсэн хэрэгцээгээ 
хангах зорилгоор энэ хязгаараас үйлäвэрлэлийн тооцооны түвшингээ 
хэтрүүлж болох авч тэр нь 1989 оны үйлäвэрлэлийн тооцооны түвшнээс 
10 хóвиас илүүгээр хэтэрч болохгүй.

2.  Тал тóс бүр 1994 оны 1 äүгээр сарын 1-нээс эхлэн 12 сарын 
тóрш äахь нэг үе болооä äараа äараачийн 12 сарын хэмжээний 
үе тóс бүрт хавсралт В-ын 1 äүгээр бүлэгт орсон зохицóóлагäах 
боäисын хэрэглээний жил бүрийн тооцооны түвшинг тэäгээрийн 1989 
оны хэрэглээний тооцооны түвшнээс 25 хóвиас äавóóлахгүй явäлыг 
хангана. Энä заасан нэг юмóó хэä хэäэн боäисыг үйлäвэрлэäэг 
Тал тóс бүр äээрх үеүäэä тэäгээрийн үйлäвэрлэлийн жил тóтмын 
тооцооны түвшинг нь 1986 оны үйлäвэрлэлийн мөн боäисын тооцооны 
түвшнээс 25 хóвиас äавóóлахгүй. Гэхäээ 5 äóгаар зүйлийн 1 äэх 
заалтанä хамрагäах Талóóä äотооä үнäсэн хэрэгцээгээ хангах зорилгоор 
эäгээрийн үйлäвэрлэлийн тооцооны түвшний хязгаарыг хэтрүүлж 
болох авч тэр нь óг боäисын 1989 оны үйлäвэрлэлийн тооцооны түвшнээс 
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10 хóвиас илүү гарч болохгүй.
3.  Тал тóс бүр 1996 оны 1 äүгээр сарын 1-нээс эхлэн 12 сарын 

нэг үе хийгээä äараа äараачийн 12 сарын хэмжээний үеүäэä хавсралт 
В-ын 1 äүгээр бүлэгт орсон зохицóóлагäах боäисын хэрэглээний 
тооцооны  түвшинг тэг түвшнээс хэтрүүлэхгүй байх явäлыг 
хангана. Энä орсон нэг бóюó хэä хэäэн боäисыг үйлäвэрлэäэг Тал тóс бүр 
äээрх үеүäэä тэäгээрийн үйлäвэрлэлийн тооцооны түвшинг тэг түвшнээс 
хэтрүүлэхгүй. Гэхäээ 5 äóгаар зүйлийн 1 äэх заалтанä хамрагäах Талóóä 
äотооä үнäсэн хэрэгцээгээ хангах зорилгоор тэäгээрийн үйлäвэрлэлийн 
тооцооны түвшинг хэтрүүлж болох авч энэ нь 1989 оны 
үйлäвэрлэлийн тооцооны түвшнээс 15-аас илүү хóвиар äавахгүй. Талóóä 
óрьäчилан үнäсэн гэж хэлэлцэн тохирсон хэрэглэх хэлбэрийг нь 
хангахаä зайлшгүй шаарäагäах үйлäвэрлэл, хэрэглээний түвшинг нь 
зөвшөөрөх талаар Талóóäын шийäвэр гарснаас бóсаä тохиолäолä энэ 
заалтыг мөрäөнө.

2D äүгээр зүйл. ДӨРВӨН ХЛОРТ МЕТАН

1. Тал тóс бүр хавсралт В-ын 2 äóгаар бүлэгт орсон 
зохицóóлагäах боäисын хэрэглээний жил тóтмын тооцооны түвшинг 
1995 оны 1 äүгээр сарын 1-нээс эхлэн 12 сарын үеийн äотор тэäгээрийн 
1989 оны хэрэглээний тооцооны түвшнээс 15 хóвиас хэтрүүлэхгүй 
байх явäлыг хангана. Энэ боäисыг үйлäвэрлэäэг Тал тóс бүр мөн 
äээрх үеä эäгээрийн жил тóтмын үйлäвэрлэлийн  тооцооны  түвшинг 
эäгээрийн  1989  оны хэрэглээний тооцооны түвшнээс 15 хóвиас 
хэтрүүлэхгүй. Гэхäээ 5 äóгаар зүйлийн 1 äэх заалтанä хамрагäах Талóóä 
äотооä үнäсэн хэрэгцээгээ хангах  зорилгоор  үйлäвэрлэлийн 
тооцооны түвшингээ хэтрүүлж болох авч энэ нь эäгээрийн 1989 
оны үйлäвэрлэлийн тооцооны түвшнээс 10 хóвиас илүүгээр хэтэрч 
болохгүй.

2. Тал тóс бүр 1996 оны 1 äүгээр сарын 1-нээс эхлээä 12 сарын 
тóрш äахь нэг үе болооä äараа äараачийн 12 сарын хэмжээтэй үеүäэä 
хавсралт В-ын 2 äóгаар бүлэгт орсон зохицóóлагäах боäисын 
хэрэглээний тооцооны түвшинг тэг түвшнээс хэтрүүлэхгүй байх 
явäлыг хангана. Эл боäисыг үйлäвэрлэäэг Тал бүр äээрх үе бүрт óг 
боäисын үйлäвэрлэлийн тооцооны түвшинг тэг түвшнээс хэтрүүлэхгүй. 
Гэхäээ 5 äóгаар зүйлийн 1  äэх заалтанä хамрагäах Талóóä äотооä 
үнäсэн хэрэгцээгээ хангах зорилгоор түүний үйлäвэрлэлийн тооцооны 
түвшинг энэ хязгаараас хэтрүүлж болох ч гэсэн түүний 1989 оны 
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үйлäвэрлэлийн тооцооны түвшнээс 15 хóвиас илүүгээр хэтрүүлэхгүй. 
Талóóä óрьäчилан үнäсэн гэж хэлэлцэн тохирсон хэрэглэх  хэлбэрийг 
нь хангахаä зайлшгүй  шаарäагäах үйлäвэрлэл, хэрэглээний түвшинг 
нь зөвшөөрөх талаар Талóóäын шийäвэр гарснаас бóсаä тохиолäолä энэ 
заалтыг мөрäөнө.

2Е  äүгээр  зүйл.  ГУРВАН  ХЛОРТ ЭТАН 
(МЕТИЛХЛОРОФОРМ)

1.  Тал тóс бүр 1993 оны 1 äүгээр сарын 1-нээс эхлэн 12 äóгаар 
сарын äотор хавсралт В-ын 3 äóгаар бүлэгт орсон зохицóóлагäах 
боäисын жил тóтмын хэрэглээний тооцооны түвшинг 1989 оны 
хэрэглээний тооцооны түвшнээс äавóóлахгүй байх явäлыг хангана. Энэ 
боäисыг үйлäвэрлэäэг Тал бүр мөн äээрх хóгацаанä жил  тóтмын 
үйлäвэрлэлийн тооцоооны түвшингээ 1989 оны үйлäвэрлэлийн 
тооцооны  түвшнээс хэтрүүлэхгүй байна. Гэхäээ 5 äóгаар зүйлийн 
1 äэх заалтанä хамрагäах Талóóä äотооä үнäсэн хэрэгцээгээ хангах 
зорилгоор эл боäисын үйлäвэрлэлийн тооцооны түвшинг хэтрүүлж 
болох боловч энэ нь 1989 оны үйлäвэрлэлийн тооцооны түвшнээс 10 
хóвиас илүү äавж болохгүй.

2.  Тал тóс бүр 1994 оны 1 äүгээр сарын 1-нээс эхлээä 12 
сарын хэмжээний үеä болооä äараа äараачийн  12 сарын хэмжээний 
үеүäэä хавсралт  В-ын 3 äóгаар бүлэгт орсон зохицóóлагäах 
боäисын хэрэглээний жил тóтмын тооцооны түвшинг 1989 оны 
хэрэглээний тооцооны түвшнээс 50 хóвиас илүүгээр хэтрүүлэхгүй 
байх явäлыг хангана. Энэ  боäисыг үйлäвэрлэäэг  Тал  тóс   бүр 
äээрх  үеүäэä  жил  бүрийн үйлäвэрлэлийн тооцооны түвшингээ  
1989 оны хэрэглээний тооцооны түвшнээс 50 хóвиас илүү хэтрүүлэхгүй. 
Гэхäээ 5 äóгаар зүйлийн 1 äэх заалтанä хамрагäах Талóóä äотооä 
үнäсэн хэрэгцээгээ хангах үүäнээс түүний үйлäвэрлэлийн 
тооцооны түвшингээ энэ хязгаараас хэтрүүлж болох авч энэ нь 1989 
оны үйлäвэрлэлийн тооцооны түвшнээс 10 хóвиас илүүгээр хэтэрч 
болохгүй.

3.  Тал тóс бүр 1996 оны 1 äóгээр сарын 1-нээс эхлэн 12 сарын 
хэмжээний үеä хийгээä äараа äараачийн  12  сарын хэмжээний 
үеүäэä хавсралт В-ын 3 äóгаар бүлэгт орсон зохицóóлагäах 
боäисын хэрэглээний тооцооны түвшинг тэг түвшнээс хэтрүүлэхгүй 
байх явäлыг хангана. Энэ боäисыг үйлäвэрлэäэг Тал   тóс   бүр   мөн  
äээрх   үеүäэä  түүний үйлäвэрлэлийн тооцооны түвшинг тэг түвшнээс 
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хэтрүүлэхгүй. Гэхäээ 5 äóгаар зүйлийн 1 äэх заалтанä хамрагäах Талóóä 
äотооä үнäсэн хэрэгцээгээ хангах зорилгоор тэр заагийг хэтрүүлж болох 
авч тэр нь 1989 оны үйлäвэрлэлийн тооцооны түвшнээс 15 хóвиас 
илүүгээр äавах ¸сгүй. Талóóä óрьäчилан үнäсэн гэж тохирсон хэрэглэх 
хэлбэрийг нь хангахаä зайлшгүй шаарäагäах үйлäвэрлэл, хэрэглээний 
түвшинг нь зөвшөөрех талаар Талóóäын шийäвэр гаргаснаас бóсаä 
тохиолäолä энэ заалтыг мөрäөнө.

2F   äүгээр зүйл. ГИДРОХЛОРФТОРТ НҮҮРСТӨРӨГЧҮҮД

1.  Тал тóс бүр 1996 оны 1 äүгээр сарын 1-нээс эхлээä 12 
сарын хэмжээний үеä хийгээä äараа äараачийн 12 сарын хэмжээний 
үеүäэä хавсралт С-ын  1  äүгээр бүлэгт орсон зохицóóлагäах 
боäисын жил бүрийн тооцооны түвшинг äараах нийлбэр үзүүлэлтээс 
äавахгүй байлгана.

а) Хавсралт А-ын 1 äүгээр бүлэгт орсон зохицóóлагäах 
боäисын хэрэглээний түвшнээс 3.1 (гóрван бүхэл аравны нэгэн хóвиас) 
ба;

б) Хавсралт С-ын 1 äүгээр бүлэгт орсон зохицóóлагäах боäисын 
1989 оны хэрэглээний тооцооны түвшин эäгээр болно.

2. Тал тóс бүр 2004 оны 1 äүгээр сарын 1-нээс эхлэн 12 сарын 
хэмжээний үеä хийгээä äараа äараачийн 12 сарын хэмжээний үеүäэä 
хавсралт С-ын 1 äүгээр бүлэгт орсон зохицóóлагäах боäисын 
хэрэглээний жил бүрийн тооцооны түвшинг энэ зүйлийн 1 äэх заалтанä 
заасан нийлбэр үзүүлэлтээс äавóóлахгүй байх явäлыг хангана.

3.  Тал тóс бүр 2010 оны 1 äүгээр сарын 1-нээс эхлэн 12 сарын 
хэмжээний үеä хийгээä äараа äараачийн  12  сарын хэмжээний 
үеүäэä хавсралт С-ын  1 äүгээр бүлэгт орсон зохицóóлагäах 
боäисын жил бүрийн хэрэглээний тооцооны түвшинг энэ зүйлийн 1 
äэх заалтанä заасан нийлбэр үзүүлэлтээс 35 хóвиас илүүгээр хэтрэхгүй 
байх явäлыг хангана.

4. Тал тóс бүр 2015 оны 1 äүгээр сарын 1-нээс эхлэн 12 сарын  
хэмжээний үеä хийгээä äараа äараачийн 12 сарын хэмжээний 
үеүäэä хавсралт С-ын 1 äүгээр бүлэгт орсон зохицóóлагäах 
боäисын жил тóтмын хэрэглээний тооцооны түвшинг энэ  зүйлийн  
1 äэх  заалтанä өгүүлсэн нийлбэр үзүүлэлтээс 10 хóвиас хэтрүүлэхгүй 
байх явäлыг хангана.

5. Тал тóс бүр 2020 оны 1 äүгээр сарын 1-нээс эхлэн 12 сарын 
тóрш äахь нэг үе хийгээä äараа äараачийн  12 сарын хэмжээний 
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үеүäэä хавсралт С-ын 1 äүгээр бүлэгт огсон зохицóóлагäах 
боäисын жил тóтмын хэрэглээний тооцооны түвшинг энэ зүйлийн 
1 äэх заалтанä өгүүлсэн нийлбэр үзүүлэлтээс 0.5 хóвиас äээш 
гаргахгүй байх явäлыг хангана.

6.  Тал тóс бүр 2030 оны 1 äүгээр сарын 1-нээс эхлэн 12 сарын 
хэмжээний нэг үе хийгээä äараа äараачийн 12 сарын хэмжээний 
үеүäэä хавсралт С-ын 1-ä орсон зохицóóлагäах боäисын жил тóтмын 
хэрэглээний тооцооны түвшнийг тэг түвшнээс äавóóлахгүй.

7. Тал тóс бүр 1996 оны 1 äүгээр сарын 1-нээс эхлэн:
а. хавсралт С-ын 1 äэх бүлэгт орсон зохицóóлагäах 

боäисын ашиглалт нь экологийн хóвьä илүү зохистой орлóóлах боäис 
болооä технологи хараахан олäоогүй тийм хэрэглээний хэлбэрээр 
хязгаарлагäах;

в. хүний эрүүл мэнä, амь насыг хамгаалахаä зайлшгүй зарим 
ховор тохиолäлоос бóсаä үеä хавсралт А,В,С-ä орсон зохицóóлагäах 
боäисоор оäоо үеä хэрэгцээгээ хангаäаг салбараас гаäóóр хавсралт С-ын 1 
äэх бүлэгт орсон зохицóóлагäах боäисын хэрэглээг зогсоох; ба

с. озоны үе äавхарга заäрах явäлыг хамгийн бага болгохын 
тóлä ба байгаль орчин, эäийн засгийн аюóлгүй байäлын үүäнээс хавсралт 
С-ын 1 äэх бүлэгт орсон зохицóóлагäах боäисын сонголт хийх явäлыг 
хангахыг хичээнэ. 

2G äүгээр зóйл. ГИДРОБРОМФТОРТ НҮҮРСТӨРӨГЧ                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

       Тал тóс бүр 1996 оны 1 äүгээр сарын 1-нээс эхлэн 12 сарын 
хэмжээний нэг үе хийгээä äараа äараачийн 12 сарын үеүäэä хавсралт 
С-ын 2 äóгаар бүлэгт орсон зохицóóлагäах боäисын хэрэглээний 
тооцооны түвшинг тэг түвшнээс äавóóлахгүй байх явäлыг хангана. 
Энэ боäисыг үйлäвэрлэäэг Тал тóс бүр мөн äээрх үеүäэä эäгээрийн 
үйлäвэрлэлийн тооцооны түвшинг тэг түвшнээс хэтрүүлэхгүй. Талóóä 
óрьäчилан үнäсэн гэж тохирсон хэрэглэх хэлбэрийг нь хангахаä 
зайлшгүй шаарäагäах үйлäвэрлэл, хэрэглээний түвшинг нь зөвшөөрөх 
талаар Талóóäын шийäвэр гаргаснаас бóсаä тохиолäолä энэ заалтыг 
мөрäөнө.

2Н äóгээр зүйл. БРОМТ МЕТИЛ

Тал тóс бүр 1995 оны 1 äүгээр сарын 1-нээс эхлэн 12 сарын 
хэмжээний үеä хийгээä äараа äараачийн 12 сарын хэмжээтэй 
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үеүäэä хавсралт Е-ä заасан зохицóóлагäах боäисын хэрэглээний 
тооцооны түвшинг 1991 оны хэрэглээний жилийн тооцооны түвшнээс 
хэтрүүлэхгүй байх явäлыг хангана. Энэ боäисыг үйлäвэрлэäэг Тал тóс бүр 
мөн äээрх үеүäэä энэ боäисын үйлäвэрлэлийн тооцооны түвшинг 1991 
оны үйлäвэрлэлийн жилийн тооцооны түвшнээс хэтрүүлэхгүй. Гэхäээ 
5 äóгаар зүйлийн 1 äэх заалтанä хамрагäах Талóóä äотооä үнäсэн 
хэрэгцээгээ хангах зорилгоор түүний үйлäвэрлэлийн тооцооны түвшинг 
хэтрүүлж болох авч энэ нь 1991 оны үйлäвэрлэлийн тооцооны түвшнээс 
10 хóвиас илүүгээр äавж болохгүй. Энэ зүйлийн äагóóх үйлäвэрлэл, 
хэрэглээний тооцооны түвшинä Талóóä хорио цээрийн зориóлалтаар 
болон тээвэрлэлт хийхийн өмнө бүтээгäэхүүн боловсрóóлах зорилгоор 
ашиглаж байгаа боäисóóäын тоо хэмжээ хамрагäахгүй.

3 äóгаар зүйл. ЗОХИЦУУЛАГДАХ ТҮВШНИЙ ТООЦОО

Тал тóс бүр 2, 2А-2Е (2А-2Н) ба 5 äóгаар зүйлүүäийг 
хэрэгжүóлэхийн тóлä хавсралт А бóюó хавсралт В (хавсралт A, 
хавсралт ¨ болон хавсралт Е)-ä байгаа бүлэг боäис бүрээр өөрийн 
тооцооны түвшин тоäорхойлно.

а.   Үйлäлийг:
i. Зохицóóлагäах боäис бүрийн өөрийн жилийн 

үйлäвэрлэлийн хэмжээг хавсралт А бóюó хавсралт В {хавсралт  B, 
хавсралт G бóюó хавсралт Е}-ä өгсөн озоныг заäлах чаäварын үзүүлэлтээр 
үржүүлнэ;

i i .    Гаргаж   авсан  үзүүлэлтийг  бүлэг  бүрээр  нь 
нийлбэрчлэх маягаар хийнэ.

в. өмнөх а/ хэсэгт тоäорхойлсон mutatis mutandis äэгийг 
хэрэглээä харгалзах имïорт, эксïортыг тоäорхойлох; ба

с. зохицóóлагäах боäисын хэрэглээг өөрийн үйлäвэрлэл, 
имïортын тооцооны түвшинг нийлбэрчлээä түүнээсээ а/ ба в/ 
хэсэгт өгсөн өөрийн эксïортын тооцооны түвшинг хасаж болно. 
Гэхäээ 1993 оны 1 äүгээр сарын 1-нээс эхлэн эксïортчлогч Талын 
хэрэглээний түвшинг гаргахäаа энэ Протоколын Тал болоогүй оронä 
эксïортолсон зохицóóлагäах боäисыг хасахгүй.

4 äүгээр зүйл. ТАЛ БУС УЛС ОРНУУДТАЙ ХИЙХ 
ХУДАЛДААГ ЗОХИЦУУЛАХ НЬ

[1. Энэхүү Протокол хүчин төгөлäөр болсноос эхлэн нэгэн 
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жилийн тóрш Тал тóс бүр энэхүү Протоколын Тал болж ороогүй аль 
ч óлсаас зохицóóлагäах боäис имïортлохыг хориглоно.

2. 1993 оны  1 äүгээр сарын  1-нээс эхлэн 5 äóгаар 
зүйлийн  1  äэх заалтанä хамрагäах аль нэг Тал энэхүү 
Протоколын  Тал болоогүй   ямар  ч   óлсаä  ямар   нэгэн 
зохицóóлагäах боäис эксïортолж болохгүй.

3. Êонвенцийн 10 äóгаар зүйлä óрьäчилан заасны äагóó 
энэхүү Протокол хүчин төгөлäөр болсон өäрөөс хойш 3 жилийн тóрш 
Талóóä нь зохицóóлагäах боäис агóóлсан бүтээгäэхүүний нэрийн 
жагсаалтыг хавсралт хэлбэрээр бэлтгэнэ. Хавсралт хүчин төгөлäөр 
болсноос хойш нэгэн жилийн тóрш зохих äэгийн äагóó хавсралтыг 
эс зөвшөөрөх тóхайгаа илэрхийлээгүй Талóóä энэхүү Протоколын 
Тал болоогүй аль ч óлсаас äээрх бүтээгäэхүүнийг имïортлохыг 
хориглоно.]

[4. Талóóä энэхүү Протокол хүчин тегөлäөр болсноос хойш 
5 жилийн тóрш зохицóóлагäах боäисыг ашиглан үйлäвэрлэäэг, 
гэхäээ тэäгээрийг агóóлäаггүй бүтээгäэхүүнийг энэхүү Протоколын 
Тал болоогүй óлс орнóóäаас имïортлохыг хориглох юм óó хязгаарлах 
ïрактик боломжийг тоäорхойлно. Талóóä хэрэв үүнийг боломжтой 
гэж үзвэл Êонвенцийн 10 äóгаар зүйлä заасан äэгийн äагóó 
тийм бүтээгäэхүүний нэрийн жагсаалтыг бэлтгэнэ. Түүний эсрэг 
байгаагаа илэрхийлээгүй Талóóä хавсралт хүчин төгөлäөр болсноос 
хойш нэг жилийн тóрш зохих äэгийн äагóó энэхүү Протоколын Тал 
болоогүй аль ч óлсаас тийм бүтээгäэхүүн имïортлохыг хориглох юмóó 
хязгаар тавина.

5. Тал бóс бүр энэхүү Протоколын Тал болоогүй аль ч óлсаä 
зохицóóлагäах боäис үйлäвэрлэх, ашиглах технологийн эксïортыг 
óрамшóóлахгүй.]

1.  Тал тóс бүр 1990 оны 1 äүгээр сарын 1-нээс эхлэн хавсралт 
А-ä үзүүлсэн  зохицóóлагäах  боäисыг  энэхүү Протоколын Тал 
болоогүй аль ч óлсаас имïортлохыг хориглоно.

1-биc. Тал тóс бүр энэхүү Протоколын хүчин төгөлäөр болсноос 
хойш нэг жилийн тóрш хавсралт Е-ä үзүүлсэн зохицóóлагäах 
боäисыг энэхүү Протоколын Тал болоогүй аль ч óлсаас имïортлохыг 
хориглоно.

1-тер. Тал тóс бүр энэ заалт хүчин төгөлäөр болсноос хойш 
нэгэн жилийн тóрш хавсралт С-ын 2 äóгаар бóлэгт орсон зохицóóлагäах 
боäисын энэхүү Протоколын Тал болоогүй аль ч óлсаас имïортлохыг 
хориглоно.
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2. Тал тóс бүр 1993 оны 1 äүгээр сарын 1-нээс эхлэн хавсралт 
А-ä үзүүлсэн бүх зохицóóлагäах боäисыг энэхүү Протоколын Тал 
болоогүй аль ч óлсаä эксïортлохыг хориглоно.

2-бис. Тал тóс бүр энэхүү заалт хүчин төгөлäөр болсон өäрөөс 
хойш нэг жил өнгөрөөä хавсралт В-ä äóрäсан бүх зохицóóлагäах 
боäисыг энэхүү Протоколын Тал болоогүй аль ч óлсаä эксïортлохыг 
хориглоно.

2-тер. Тал тóс бүр энэ заалт хүчин төгөлäөр болсон өäрөөс 
хойш нэг жил енгөрөөä хавсралт С-ын 2 äóгаар бүлэгт орсон бүх 
зохицóóлагäах боäисыг энэхүү Протоколын Тал болоогүй аль ч óлсаä 
эксïортлохыг хориглоно.

3. Талóóä 1992 оны 1 äүгээр сарын 1-н гэхэä Êонвенцийн 10 
äóгаар зүйлä óрьäчилан заасан äэгт нийцóүлэн хавсралт А-ä үзүүлсэн 
зохицóóлагäах боäисóóäыг агóóлж байгаа бүтээгäэхүүний 
нэрсийн жагсаалтыг хавсралт хэлбэрээр бэлтгэнэ. Энэ хавсралтын 
эсрэг байгаагаа илэрхийлээгүй Талóóä энэ хавсралт хүчин төгөлäөр 
болсноос хойш нэгэн жилийн äотор зохих äэгт заасны äагóó ийм 
бүтээгäэхүүнийг энэхүү Протоколын Тал болоогүй аль ч óлс орноос 
имïортлохыг хориглоно.

3-бис. Энэ зүйл хүчин төгөлäөр болсон еäрөөс эхлэн 3 жилийн 
äотор Êонвенцийн 10 äóгаар зүйлä óрьäчилан заасан äэгийн äагóó 
Талóóä хавсралт В-ä орсон зохицóóлагäах боäисыг агóóлж байгаа 
бүтээгäэхүүний нэрсийн жагсаалтыг хавсралт байäлаар зохионо. 
Энэ хавсралтын эсрэг байгаагаа илэрхийлээгүй Талóóä хавсралт 
хүчин төгөлäөр болсон үеэс хойш нэгэн жилийн äотор äэгт заасны 
äагóó эäгээр боäисыг энэхүү Протоколын Тал болоогүй аль ч óлсаас 
имïортлохыг хориглоно.

3-тер. Энэ зүйл хүчин төгөлäөр болсон өäрөес эхлэн 3 жилийн 
тóрш Êонвенцийн 10 äóгаар зүйлээр тогтоосон äэгийн äагóó Талóóä 
хавсралт С-ын 2 äóгаар бүлэгт орсон зохицóóлагäах боäисыг агóóлж 
байгаа бүтээгäэхүүний жагсаалтыг хавсралт хэлбэрээр зохионо. Энэ 
хавсралтын эсрэг байгаагаа зохих äэгийн äагóó илэрхийлээгүй Талóóä 
хавсралт хүчин төгөлäөр болсон үеэс эхлэн нэгэн жилийн тóрш энэхүү 
Протоколын Тал болоогүй аль ч óлсаас тийм бүтээгäэхүүн имïортлохыг 
хориглоно.

4. Талóóä 1994 оны 1 äүгээр сарын 1-н гэхэä хавсралт А-ä 
үзүүлсэн зохицóóлагäах боäис ашиглан үйлäвэрлэäэг тэгэхäээ тэäгээрийн 
агóóлаагүй бүтээгäэхүүнийг энэхүү Протоколын Тал болоогүй óлс 
орнóóäаас имïортлохыг хориглох юмóó хязгаарлах ïрактик боломжийг 
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тоäорхойлно. Хэрэв үүнийг боломжтой гэж үзвэл Талóóä Êонвенцийн 10 
äóгаар зүйлä óрьäчилан заасан äэгийн тийм бүтээгäэхүүний нэрсийн 
жагсаалтыг хавсралт хэлбэрээр бэлтгэнэ. Энэ хавсралтын эсрэг 
байгаагаа илэрхийлээгүй Талóóä хавсралт хүчин төгөлäөр болсноос 
хойш нэгэн жилийн äотор энэхүү Протоколын Тал болоогүй аль ч óлсаас 
тийм бүтээгäэхүүн имïортлохыг äóрäсан äэгийн äагóó хориглоно.

4-бис. Талóóä энэ зүйл хүчин төгөлäөр болсон өäрөөс эхлэн 5 
жилийн äотор хавсралт В-ä үзүүлсэн зохицóóлагäах боäис ашиглан 
үйлäвэрлэсэн, гэхäээ тэäгээрийг агóóлаагүй бүтээгäэхүүнийг энэхүү 
Протоколын Тал болоогүй аль ч óлс орноос имïортлохыг хориглох 
юмóó хязгаарлах ïрактик боломжийг тоäорхойлно. Талóóä хэрэв 
үүнийг боломжтой гэж үзвэл Êонвенцийн 10 äóгаар зүйлä óрьäчилан 
заасан äэгийн äагóó тийм бүтээгäэхүүний нэрсийн жагсаалтыг 
хавсралт хэлбэрээр бэлтгэнэ. Энэ хавсралтын эсрэг байгаагаа 
илэрхийлээгүй Талóóä хавсралт хүчин төгөлäөр болсноос хойш 
нэг жилийн äотор энэхүү Протоколын Тал болоогүй аль ч óлсаас ийм 
бүтээгäэхүүн имïортлохыг äóрäсан äэгийн äагóó хориглоно.

4-тер. Энэ заалт хүчин төгөлäөр болсон өäрөөс эхлэн 5 жилийн 
тóрш хавсралт С-ын 2 äóгаар бүлэгт орсон зохицóóлагäах боäисыг 
ашиглаж үйлäвэрлэсэн, гэхäээ тэäгээрийг агóóлаагүй бүтээгäэхүүнийг 
имïортлохыг хориглох юмóó хязгаарлах боломжийг тоäорхойлж, 
хэрэв энэ нь боломжтой гэж үзвэл Êонвенцийн 10 äóгаар зүйлä заасан 
äэгийн äагóó тийм боäисын нэрсийн жагсаалтыг хавсралт хэлбэрээр 
боловсрóóлна. Энэ хавсралтыг зөвшөөрөхгóй байгаагаа илэрхийлээгүй 
Талóóä энэ хавсралт хүчин төгөлäөр болсноос хойш нэгэн жилийн тóрш 
энэхүү Протоколын Тал болоогүй аль ч óлс орноос тийм бүтээгäэхүүн 
имïортлохыг хориглоно.

5.  Тал тóс бүр {хавсралт A, B ба хавсралт С-ын 2 äóгаар бүлэгт 
орсон} зохицóóлагäах боäисыг үйлäвэрлэх,  ашиглах технологийг 
энэхүү Протоколын Тал болоогүй аль ч óлс орон эксïортлох явäлыг 
аль болох óрамшóóлахгóй байх үүрэгтэй.

6. Тал тóс бүр энэхүү Протоколын Тал болоогүй аль ч óлс 
орнóóäаä зохицóóлагäах боäисыг {хавсралт A, B ба хавсралт С-ын 2 
äóгаар бүлэгт орсон}    үйлäвэрлэхэä нь äэмжлэг үзүүлэхүйц 
эксïортын бүтээгäэхүүн, тоног төхөөрөмж, тоноглол, технологиä зориóлан 
шинэ тэтгэмж, тóсламж, зээллэг äаатгалын хөтөлбөр, баталгаа олгохоос 
түäгэлзэнэ.

7. Энэ зүйлийн 5 ба 6 äóгаар зүйл нь зохицóóлагäах боäисын 
{хавсралт A, B ба хавсралт С-ын 2 äóгаар бүлэгт орсон} ялгаралтыг 
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багасгахаä äэмжлэг болох юмóó орлóóлах боäис эрж хайх явäлыг 
түргэтгэхэä чиглэсэн зохицóóлагäах боäисыг аюóлгүй хаäгалах, 
хаягäал ашиглах, äахин эргэлтэнä орóóлах, óстгах зориóлалттай 
бүтээгäэхүүн, тоног төхөөрөмж, тоноглол хийгээä технологийн хóвьä 
хамаарахгүй.

8. Хэрэв Талóóäын Зөвлөлгөөнөөс эäгээр óлс орнóóä 2 äóгаар 
зүйл 2А-2Е äүгээр зүйлүүä {2G äүгээр зүйл} болооä энэхүү зүйлийг 
бүрэн биелүүлж байгаа óлсóóä мөн гэж тоäорхойлсон, мөн тэäгээр нь 
7 äóгаар зүйлээр тогтоосон мэäээллээ гаргаж өгч байвал энэ зүйлийг 1.1-
бис, 3.3-бис [ба] 4.4-бис заалтанä äóрäсан имïорт, 2 болон 2-бис заалтанä 
äóрäсан эксïорт {энэ зүйлийн 1-4-тер заалтанä авч үзсэн эксïорт}-ыг 
энэхүү Протоколын Тал болоогүй орноос орóóлах юмóó тийм оронä 
гаргах тóхайä энэ зүйлä заасныг харгалзахгүйгээр зөвшөөрч болно.

9. Энэ зүйлä байгаа »энэхүү Протоколын Тал болоогүй óлс 
орнóóä» гэäэгт тóхайн ямар нэгэн зохицóóлагäах боäисын хóвьä 
зохицóóлах арга хэмжээтэй санал нэгäээгүй óлс орон юмóó  эäийн  
засгийн хамтын  ажиллагааны  бүс нóтгийн байгóóллагыг ойлгоно.

10. 1996 оны  1 äүгээр сарын  1-н гэхэä Талóóä энэ 
Протоколын Тал болоогүй óлс орнóóäтай хавсралт С-ын 1 äүгээр бүлэг, 
хавсралт  Е-ä орсон зохицóóлагäах боäисын хóвьä хóäалäааны 
салбарт энэ зүйлээр óрьäчилан тогтоосон арга хэмжээг хэрхэх 
тóхай энэхүү Протоколä засвар орóóлах эсэх асóóäлыг авч үзнэ.

5 äóгаар зүйл. ХӨГЖИЖ БАЙГАА ОРНУУДЫН ОНЦГОЙ 
БАЙР СУУРЬ

1. Өөрийн хóвьä Протокол хүчин төгөлäөр болж байгаа өäөр 
бóюó түүнээс хойш 1990 онä 1 сарын 1 хүртэл [Протокол хүчин төгөлäөр 
болсноос хойш 10 жилийн тóрш ] хавсралт А-ä заасан зохицóóлагäах 
боäисын хэрэглээний жил бүрийн тооцооны түвшин нь нэг хүн амä 
0.3 кг-аас бага байгаа хөгжиж байгаа орны аль ч Тал өөрийн äотооä 
үнäсэн хэрэгцээгээ хангах зорилгоор 2А-2Е зүйлä óрьäчилан заасан [2 
äóгаар зүйлийн 1-4 äэх заалтанä байгаа хóгацаанаас хойш 10 жил 
] зохицóóлах арга хэмжээнүүäийг 10 жилээр хойшлóóлах эрх эäэлнэ. 
[Гэхäээ энэ Талынхан нэг хүн амä оногäох хэрэглээний жил тóтмын 
тооцооны түвшинг 0.3кг-аас äавóóлах ¸сгүй. Ийм аль ч Тал нь өөрийн 
зохицóóлах арга хэмжээг äагаж мөрäөхөөр äоор үзүүлсэн сóóриасаа 
хамаарч нэг бол 1995 оноос 1997 он äóóстал үе äэх хэрэглээний 
жилийн äóнäаж тооцооны түвшнээ, нэг бол хүн амä 0.3 кг хэмжээний 
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хэрэглээний тооцооны түвшин оногäох гэсний аль нэгийг ашиглах 
эрхтэй.]

1990 оны VI сарын 29-нä Лонäон хотноо болсон Талóóäын 
II зөвлөлгөенөөр энэ заалтанä хамрагäах Талóóäаä тараасан засвар, 
залрóóлганä орóóлсан ямар ч нэмэлт засвар энэ зүйлийн 8 äахь заалтанä 
äóрäсан ¸соор тойм авах ажиллагаа явóóлсны äараа эäгээр тоймын 
үнäсэн äээр äүгнэлт гарсан хойно мерäөгäенө.

1-Бис. 2 äóгаар зүйлийн 9 äэх заалтанä äóрäсан äэгийн үнäсэн 
äээр Талóóä 1996 оны 1 сарын 1 гэхэä 6 äóгаар зүйлийн äагóó явóóлсан 
тойм болооä бóсаä холбогäох мэäээллийн äагóó энэ зүйлийн 8 äахь 
заалтанä нийцүүлэн äараах шийäвэр гаргана.

a. 2F äүгээр зүйлийн 1-6 äахь заалтанä холбогäóóлан хавсралт 
С-ын 1 бүлэгт орсон зохицóóлагäах боäисын хэрэглээний хóвьä 
ямар сóóрь оныг авах, эхлэлийн түвшин ямар байх, эäгээр боäисын 
хэрэглээний хяналтын график, зогсоох хóгацааны тóхайä энэ зүйлийн 
1 äэх заалтанä хамрагäах Талóóäын хóвьä тогтоох;

в. 2G äүгээр зүйлтэй холбогäóóлан хавсралт С-ын II бóлэгт 
орсон зохицóóлагäах боäисын үйлäвэрлэл, хэрэглээг хэзээ зогсоохыг энэ 
зүйлийн 1 äэх заалтанä хамрагäах Талóóäын хóвьä тогтоох;

с. 2Н äóгаар зүйлтэй холбогäóóлан хавсралт Е-ä орсон 
зохицóóлагäах боäисын хóвьä ямар сóóрь он авах, эхлэлийн түвшин 
ямар байх, үйлäвэрлэл, хэрэглээний хяналтын графикийн асóóäлаар энэ 
зүйлийн 1 äэх зүйлä хамрагäах Талóóäын хóвьä тогтоох зэрэг болно.

[2. Хөгжиж байгаа орны Талóóäаä экологийн хóвьä аюóлгүй 
химийн орлóóлах боäис, технологи олж авах, тэäэнä тийм орлóóлах 
боäис, технологи ашиглахаä аль болох түргэн шилжихэä нь тóсламж 
äэмжлэг үзүóлэх үүргийг Талóóä хүлээнэ]

3. Хөгжиж байгаа орнóóäын Талóóäаä орлóóлах технологи, 
орлóóлах бүтээгäэхүүн ашиглóóлах зорилгоор Талóóä хо¸р бóюó олон 
талын сóвгаар тэäэнä тэтгэмж, тóсламж, зээллэг олгох, зориóлсан 
äаатгалын баталгаа, хөтөлбөр гаргах талаар үүрэг хүлээнэ.]

2. Гэхäээ энэ зүйлийн 1 äэх заалтанä хамрагäах аль ч Тал 
хавсралт А-ä заасан зохицóóлагäах боäисын жил бүрийн хэрэглээний 
тооцооны түвшинг нэг хүн амä 0.3 кг-аас, хавсралт В-ä заасан 
зохицóóлагäах боäисын жил бүрийн тооцооны түвшинг нэг хүн 
амä 0.2 кг-аас тóс тóс хэтрүүлэхгүй.

3. 2А-2Е зүйлийн äагóóх зохицóóлах арга хэмжээг хэрэглэж 
байгаа тохиолäолä энэ зүйлийн  1 äэх заалтанä хамрагäах аль ч 
Тал:
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а. Хавсралт А-ä заасан зохицóóлагäах боäисын хóвьä 1995 
оноос эхлэн 1997 он äóóсталх үеä өөрийн хэрэглээний жилийн äóнäаж 
тооцооны түвшинг тогтоох, нэг хүнä оногäох хэрэглээний тооцооны 
түвшний хэмжээ 0.3 кг-аас бага байлгах хо¸рын аль нь бага байна 
гэäгээс хамаарч түүний зохицóóлах арга хэмжээний мөрäөх критерийг 
тоäорхойлох үнäсийг сонгон авч болох;

в. Хавсралт В-ä заасан зохицóóлагäах боäисын хóвьä 1998 
оноос эхлэн 2000 он äóóсталх үеä өөрийн хэрэглээний жилийн äóнäаж 
тооцооны түвшинг тогтоох юмóó нэг хүнä оногäох хэрэглээний 
тооцооны түвшинг 0.2 кг-аас бага байлгах хо¸рын аль нь бага байна 
гэäгээс хамаарч түүний зохицóóлах арга хэмжээний мерäөх критерийг 
тоäорхойлох үнäсийг сонгон авч болох эрх эäэлнэ.

4.  Энэ зүйлийн 1 äэх заалтанä хамрагäах Тал 2А-2Е [ 2А-2Н 
äүгээр зүйлүүä ] äүгээр зүйлүүäэä óрьäчилан заасан зохицóóлах 
арга хэмжээнүүä түүний хóвьä хүчин төгөлäөр болохоос өмнө аль ч 
үеä зохицóóлагäах боäисын хангалттай тоо хэмжээг гаргаж чаäахгүй 
нь гэäэг нь тоäорвол энэ тóхайгаа Нарийн бичгийн äарга нарын газарт 
мэäээлнэ. Ийм мэäээллийн хóвийг Нарийн бичгийн äарга нарын 
газар тоäорхой арга хэмжээний шийäвэр гаргóóлахаар äараагийн 
Зөвлөлгөөнä орóóлахын тóлä Талóóäаä яаралтай тараана.

5. 2А-2Е äүгээр зүйл, 2F-2H äүгээр зóйлээр зохицóóлах ямар 
нэг арга хэмжээ авах тóхай энэ зүйлийн 1-бис. Заалтын äагóó 
шийäвэр гаргах тóхай óрьäчилан заасан зохицóóлах арга хэмжээг 
мөрäөхөä энэ зүйлийн 1 äэх заалт хамрагäах Талóóäыг хүлээсэн үүргээ 
биелүүлэх чаäварыг нь хангах, мөн энэ Талын үүргээ хэрэгжүүлэх 
явäал бол 10A äóгаар зүйлä заасанчлан технологи äамжóóлах, 10 
äóгаар зүйлä заасанчлан санхүүгийн хамтын ажиллагааны үр ашигтай 
хэрэгжилтээс хамаарна.

6. Энэ зүйлийн 1 äэх заалтанä хамрагäах ямар нэг Тал аль 
ч үеä Нарийн бичгийн äарга нарын газарт боломжтой бүх ïрактик 
алхам хийсэн авч  10 ба  10A äóгаар зүйлийг бүрэн биелүүлээгóй 
шалтгаанаар 2А- 2Е äүгээр зүйлä томь¸олсон зохицóóлах арга 
хэмжээгээр авсан үүргийн аль нэгийг юмóó бүгäийг нь эсвэл энэ 
зүйлийн 1-бис. заалтын äагóó авах ¸стой арга хэмжээгээр хэрэгжих 
2F-2H äүгээр зүйлä томъ¸олсон аль нэг юмóó бүх үүргээ гүйцэтгэж 
чаäахгүй байгаа тóхай бичгээр мэäээлж болно. Нарийн бичгийн äарга 
нарын газраас энэ мэäээг энэ зүйлийн 5 äахь заалтыг тооцон äараагийн 
зөвлөлгөөн äээр асóóäал болгож авч үзэж шаарäагäах шийäвэр 
гаргóóлахын тóлä Талóóäаä яаралтай илгээнэ.
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7.  Дээрх мэäээг авсан, өмнөх 6 äахь заалтын äагóó 
шаарäагäах арга хэмжээний тóхай шийäвэр гаргах ¸стой 
Талóóäын зөвлөлгөөк хóралäах хүртэлх үе хийгээä түүний äараах аль ч 
үеä Талóóäын зөвлөлгеөний шийäвэрээр 8 äóгаар зүйлä томъ¸олсон 
äаган мөрäөегүйтэй холбогäон гарах äэгийг  мэäээ өгсөн Талä 
хэрэглэхгүй.

8. Талóóäын зөвлөлгөөнөөс 1995 онорс оройтолгүйгээр энэ 
зүйлийн 1 äэх заалтанä хамрагäах Талóóäын байäлын тóхай тойм хийж 
тэнäээ энэ Талóóäын хóвьä хэрэглэх, зохицóóлах арга хэмжээний 
графикийн хóвьä шаарäлагатай гэж үзсэн ямар нэг  өөрчлөлт,  
санхүүгийн хамтын ажиллагаа,  технологи äамжóóлах хамтын 
ажиллагааг үр ашигтай хэрэгжүүлэх асóóäлыг тóсгана. 

9.  Энэ зүйлийн 4. 6 ба 7 äахь заалтóóäаä өгүүлсэн Талóóäын 
шийäвэрийг 10 äóгаар зүйлийн хүрээнä гаргах äэгийг баримтлан 
гаргана.

6 äóгаар зүйл. ЗОХИЦУУЛАХ  АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ 
ҮНЭЛГЭЭ БА ТОЙМ

1990 оноос эхлэн цаашиä 4 жил тóтам нэгээс äоошгүй óäаа 
Талóóä шинжлэх óхаан, экологийн болооä техник, эäийн засгийн 
хóримталсан мэäээллийн үнäсэн äээр 2 äóгаар зүйл, 2А-2Е äүгээр 
зүйлүүäэä тогтоосон зохицóóлах арга хэмжээ, мөн тэрчлэн хавсралт 
С-ын 1 бүлэгт байгаа {2А-2Н äүгээр зүйл} шилжих боäисын 
үйлäвэрлэл, имïорт, эксïортын байäалä үнэлгээ өгч байна. Тóхайн 
үнэлгээ хийхээс нэг жилээс äоошгүй хóгацааны өмнө Талóóä äээр 
заасан салбарóóäаар нарийн мэргэшсэн шинжээчäийн бүлэг зохион 
байгóóлж, бүлэг бүрийн бүрэлäэхүүн, авч үзэх асóóäлыг тоäорхойлж 
өгнө. Өөрийн бүлгийг зохион байгóóлснаас хойш нэгэн жилийн äотор 
Нарийн бичгийн äарга нарын газраар äамжóóлан бүлгүүä өөрийн 
äүгнэлтийг Талóóäаä хүргүүлнэ.

7 äóгаар зүйл. ӨГӨГДӨЛ ТАНИЛЦУУЛАХ НЬ

1.  Тал болон орсноос хойш 3 сарын äотор Тал тóс бүр 
Хавсралт А-ä орсон зохицóóлагäах боäис бүрээр үйлäвэрлэл, 
эксïорт, имïортын тóхай еөрийн статистик өгөгäөл юмóó хэрэв тийм 
боäит өгөгäөл байхгүй бол тэр тóхайä аль болох найäвартай тоймчилсон 
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өгөгäлөө Нарийн бичгийн äарга нарын газарт гаргаж өгнө.

[2. Тал тóс бүр Нарийн бичгийн äарга нарын газарт өөрийн 
жил тóтмын үйлäвэрлэл {Талóóäаар зохих ¸соор батлагäсан 
технологийг хэрэглэн жил бүр óстгаж байгаа боäисын too хэмжээний 
тóхай өгөгäлийг тóсгайлан заагааä} болооä еөрийн Тал болж 
орсон жилийн хийгээä үүнээс хойшхи жил тóтамä энэ Протоколын 
Тал болсон болоогүй аль ч óлс оронтой хийсэн тóхайн боäисын 
имïорт, эксïортын тóхай статистик өгөгäлөө óг өгөгäөл хамаарах он 
äóóссанаас хойш 9 сарын äотор гаргаж өгнө.]

2. Тал тóс бүр хавсралт В-ä орсон зохицóóлагäах боäис 
тóс бүр мөн тэрчлэн хавсралт С-ын 1 äүгээр бүлэгт байгаа шилжих 
боäисын 1989 оны өөрийн үйлäвэрлэл, имïорт, эксïортын тóхай 
статистик өгөгäөл, хэрэв боäит өгөгäөл байхгүй бол тэäгээрийн тóхай 
аль болох найäвартай тоймчилсон өгөäлөө хавсралт В-ä орсон боäисоä 
хамаарах Протоколын томъ¸оллóóä тóхайн Талын хóвьä хүчин төгөлäөр 
болсноос хойш 3 сарын äотор багтаан Нарийн бичгийн äарга нарын 
газарт танилцóóлна.

3. Тал тóс бүр Нарийн бичгийн äарга нарын газарт өөрийн 
жил тóтмын үйлäвэрлэлийн тóхай (1 äүгээр зүйлийн 5 äахь заалтанä 
тоäорхойлсноор) статистик өгөгäөл болон тóсаä нь:

-   анхлан хэрэглэх түүхий эä болон ашиглаж байгаа 
боäисын тоо хэмжээний тóхайä;

- Талóóäын баталсан технологийг хэрэглэн, óстгаж бóй боäисын 
too хэмжээний тóхай;

- Тал болоогүй óлс орон хийгээä байгóóллагатай тóхайн Талын 
хийсэн имïорт, эксïортын тóхай;

Хавсралт С-ын 1 äүгээр бүлэгт орсон шилжих боäис ба хавсралт 
А, В-ä тоочсон зохицóóлагäах боäис бүрээр өгөгäөл гаргаж тóхайн Талын 
хóвьä хавсралт В-ä орсон заалт хүчин төгөлäөр болсон оныг хамрóóлан 
äараа äараачийн жил бүр гаргана. Эл өгөгäлийг тóхайн өгөгäөл хамаарах 
он äóóссанаас хойш 9 сарын äотор багтаан илгээж байна.

2. Тал тóс бүр Нарийн бичгийн äарга нарын газарт:
-   хавсралт В ба С-ын 1989 оны
-   хавсралт Е -ийн 1991 оны

зохицóóлагäах боäис бүрээр өөрийн үйлäвэрлэл, имïорт, эксïортын 
тóхай статистик өгөгäөл бóюó хэрэв тийм боäит өгөгäөл байхгүй бол 
аль болох найäвартай тоймчилсон өгөгäлийг гаргаж хавсралт В,С,Е-ä 
орсон харгалзах боäисын тóхай Протоколын томъ¸олол тóхайн 
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Талын хóвьä хүчин төгөлäөр болсон өäрөөс хойш гóрван сарын äотор 
гаргаж өгнө.

3. Тал тóс бүр Нарийн бичгийн äарга нарын газарт хавсралт 
А,В,С ба Е-ä заасан зохицóóлагäах боäис бүрээр өөрийн жил тóтмын 
үйлäвэрлэлийн (1 äүгээр зүйлийн 5 äахь заалтанä тоäорхойлсноор) 
тóхай статистик өгөгäөл болооä боäис тóс бүрээр:

- анхлан түүхий эä хэлбэрэр ашиглаж байгаа боäисын тоо 
хэмжээний тóхай

- Талóóäын баталсан технологийг ашиглан óстгаж байгаа боäисын 
тоо хэмжээний тóхай ба

- Тал болоогүй óлс орон болон байгóóллагатай тóхайн Талын 
хийж байгаа имïорт, эксïортын тóхай мэäээг хавсралт А,В,С ба Е-ä 
байгаа боäисóóäын тóхай Протоколын томъ¸олол тóхайн Талын хóвьä 
хүчин төгөлäөр болсон жилийг оролцóóлааä äараа äараачийн жил тóтам 
гаргаж байна. Эл өгөгäлийг тóхайн өгөäөл хамрах он äóóссанаас хойш 9 
сарын äотор явóóлж байна.

3-бис. Тал тóс бүр хавсралт А-ын 2 äóгаар бүлэг, хавсралт 
С-ын 1 äүгээр бүлэгт орсон, äахин эргэлтэнä орсон зохицóóлагäах 
боäис бүрээр өөрийн жил тóтмын имïорт, эксïортын тóхай статистик 
өгөгäлийг Нарийн бичгийн äарга нарын газарт өгч байна.

4. 2 äóгаар зүйлийн 8 а/ заалтанä хамрагäах Талын хóвьä 
энэ зүйлийн 1, 2 ба 3 äахь заалтанä өгүүлсэн {1,2,3, 3- бис заалтóóäын} 
имïорт, эксïортынхоо тóхай статистик өгөгäөл гаргах шаарäлагын 
тóхайä зөвхөн  эäийн засгийн хамтын ажиллагааны бүс нóтгийн 
байгóóллагаас өер хооронäоо болооä энэ байгóóллагын гишүүн бóс 
óлс оронтой хийсэн имïорт, эксïортын тóхай өгөгäлөө гаргана.

8 äóгаар зүйл. ДАГАН МӨРДӨХГҮЙ БАЙХ НЬ

Талóóäын ээлжит анхäóгаар зөвлөлгөөнөөрөө энэхүү 
Протоколын томъ¸оллыг äаган  мөрäөхгүй байгаа  баримт нотолгоог 
тоäорхойлох болооä Протоколыг äаган мөрäөөгүй Талтай холбогäох 
зохион байгóóлалтын механизм, äэг жóрмыг хэлэлцэн батална.

9 äүгээр зүйл. СУДАЛГАА БОЛОВСРУУЛАЛТ, ОЛОН 
НИЙТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ БА МЭДЭЭЛЭЛ СОЛИЛЦОО

1.  Талóóä өөр өөрийн үнäэсний хóóль тогтоомж, äóрэм, 
ïрактикт нийцүүлэн äараах шинжилгэ сóäалгаа, боловсрóóлалт, 
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мэäээлэл солилцоог хөгжүүлэх зорилгоор өөр хооронäоо шóóä юмóó 
олон óлсын эрх бүхий байгóóллагаар äамжóóлан ялангóяа хөгжиж 
байгаа óлс орны шаарäлага хэрэгцээг тооцон äараах чиглэлээр 
хамтран ажиллана. Үүнä:

а. зохицóóлагäах боäисыг аюóлгүй хаäгалах, äахин 
боловсрóóлах, үйлäвэрлэлийн эргэлтэнä орóóлах, óстгах явäлыг 
сайжрóóлах илүү төгс сайн технологи болон бóсаä аргаар 
тэäгээрийн ялгаралтыг бóóрóóлах талаар;

в.  зохицóóлагäах боäис т эäгээрийг агóóлсан 
бүтээгäэхүүнийг орлóóлах боломжтой боäис, тэäгээрийн үнäсэн äээр 
үйлäвэрлэäэг бүтээгäэхүүний талаар; ба

с. зохицóóлалтын холбогäох стратегийг хэрэглэхтэй 
холбогäон гарах зарäал, үр ашгийн талаар эäгээр болно

2.   Талóóä бие äаагааä юмóó хамтаараа эсвэл олон óлсын 
эрх бүхий байгóóллагаар äамжóóлан озоны үе äавхаргыг заäалäаг 
зохицóóлагäах боäис, энä ороогүй бóсаä боäисын ялгаралтаас болж 
гарах экологийн үр äагаврын талаар олон нийтийг гүнзгий ойлголттой 
болгох явäлыг хангахаä хамтран ажиллана.

3.   Тал тóс бүр энэхүү Протокол хүчин төгөлäөр болсноос 
хойш 2 жилийн äотор, цаашиä мөн 2 жил тóтамä энэ зүйлийн äагóó 
өөрийн авч явóóлж байгаа арга хэмжээний тóхай товч тайлангаа 
Нарийн бичгийн äарга нарын газарт танилцóóлж байна.

10 äóгаар зүйл. ТЕХНИÊИЙН ТУСЛАМЖ

1.  Талóóä хөгжиж байгаа óлс орнóóäын хэрэгцээг 
онцгойлон тооцож, Êонвенцийн 4 äүгээр зүйлийн томъ¸ололä 
нийцүүлэн энэхүү Протоколä оролцох явäлыг хөнгөвчлөх, түүнийг  
хэрэгжүүлэхэä  чиглэсэн  техникийн  тóслалцааг өргөжүүлэх 
чиглэлээр хамтран ажиллана.

2.  Аль ч Тал түóний äотор энэ Протоколä гарын үсэг 
зóрсан Тал түүнийг хэрэгжүүлэх юмóó түүнä оролцох явäлаа хангах 
зорилгоор техникийн тóсламж авах тóхай хүсэлтээ Нарийн бичгийн 
äарга нарын газарт илгээж байна.

3. Талóóä өөрийн анхäóгаар зөвлөлгөөнөөр 9 äүгээр зүйл болооä 
энэ зүйлийн 1, 2 äóгаар заалтанä тоäорхойлсон үүргээ биелүүлэх арга 
зам түүний äотор ажлын төлөвлөгөө бэлтгэхтэй холбогäóóлан хэлэлцээр 
хийж эхэлнэ. Тэр ажлын төлөвлөгөөнä хөгжиж байгаа орнóóäын 
хэрэгцээ шаарäлага, нөхцел байäлыг онцгойлон анхаарах ¸стой. Мөн 
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ажлын төлөвлөгөөнä тóсгагäсан арга хэмжээнä Протоколын Тал 
болоогóй óлс орон,  эäийн засгийн хамтын ажиллагааны  бүс  
нóтгийн байгóóллагын оролцоог хөхүүлэн äэмжихээр боäио.

10 äóгаар зүйл. САНХҮҮГИЙН МЕХАНИЗМ

1.  Монреалын Протоколын Талóóä 2А-2Е äүгээр зүйлä заасан 
зохицóóлах арга хэмжээг тэäнээр мөрäүүлэхэä нь äэмжлэг үзүүлэх 
Протоколын 5 äóгаар зүйлийн  1-бис заалтын äагóó шийäвэр  
гаргахтай óялäан 2F-2H äóгаар зүйлийн    äагóó зохицóóлах  
аливаа  арга  хэмжээ  авч   явóóлахаä нь  энэ Протоколын 5 äóгаар 
зүйлийн 1 äэх заалтанä хамрагäах Талóóäаä технологи äамжóóлах явäлыг 
оролцóóлааä санхүүгийн болон техникийн хамтын ажиллагааг 
хангах механизмыг зохион байгóóлна.   Энэ   заалтын  хүрээнä 
хамрагäах талóóäаä зориóлагäсан санхүүгийн бóсаä эх үүсвэрт 
нэмэн ноогäóóлж байгаа татварын механизм нь Протоколä заасан 
зохицóóлах арга хэмжээний хэрэгжилтийг хангахаä эäгээр Талóóäын 
харилцан зохицсон  бүх  нэмэлт  зарäлыг  нөхнө.  Нэмэлт  зарäлын 
үлгэрчилсэн жагсаалтын Талóóäын зөвлөлгөөнөөр тоäорхойлно.

2. 4 äэх заалтын äагóó бóй болгосон механизмóóäаä олон 
талын фонä орно. Түүнчлэн энэ нь олон талын, бүс нóтгийн болооä хо¸р 
талын хамтын ажиллагааны бóсаä хэлбэрийг хамарч болно.

3. Олон талын фонä:
а. хóсэлтийн үнäсэн äээр зохих тэтгэмж бóюó хөнгөлөлт үзүүлэх, 

Талóóäын тогтоосон критерийн äагóó зохицóóлсан нэмэлт зарäлыг 
нөхнө;

в.   äараах  зорилгоор  зóóчлах  механизмын  ажлыг 
санхүүжүүлнэ:
i) 5 äóгаар зүйлийн 1 äэх заалтанä хамрагäах орнóóäаä 

тэäгээр орны хэмжээнä сóäалгаа хийх ажиллагаа явóóлах хэрэгцээ 
шаарäлагыг тогтоох, бóсаä техникийн хамтын ажиллагаа явóóлахаä 
нь тóсламж үзүóлэх;

ii) энэ илрүүлж олсон шаарäлага хэрэгцээг хангах зорилгоор 
техникийн хамтын ажиллагаа явóóлахаä äэмжлэг үзүүлэх;

Hi) хөгжиж байгаа орны Талóóäаä 9 äүгээр зóйлä зааснаар 
мэäээлэл, бóсаä холбогäох материал тараах, семинар, сóргалт явóóлах, 
тэрчлэн бóсаä арга хэмжээ авч явóóлах зэргээр тóсламж үзүүлэх;

iv) хөгжиж байгаа орны Талóóäаä бóсаä олон талын, бóс 
нóтгийн, хо¸р талын хамтын ажиллагааг явóóлахаä нь äэмжлэг 
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үзүүлэх хяналт тавих зэрэг болно.
с. олон талын фонäыг үйлчлэх Нарийн бичгийн äарга нарын 

газрын зарäал ба бóсаä холбогäох нэмэлт зарäлóóäыг санхүүжүүлэх
4. Олон талын фонä нь түүний боäлогын үнäсэн 

чиглэлийг тоäорхойлж өгäөг Талóóäын шóóä óäирäлага äор 
ажиллана.

5. Талóóä тоäорхой шóóрхай боäлого хийгээä, олон талын фонäын 
өмнө тавигäсан зорилтыг хэрэгжүүлэхэä нөөц хэрэгсэл гаргах явäлыг 
оролцóóлааä óäирäлагын ба óäирäан зохицóóлах арга хэмжээний 
зарчмыг боловсрóóлах, хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий Гүйцэтгэх хороог 
зохион байгóóлна. Гүйцэтгэх хороо нь Талóóäын харилцан зохицсон 
үйл ажиллагааны хүрээнä өөрийн үүрэг зорилтыг биелүүлэхäээ Олон 
óлсын хөгжил шинэчлэлийн банк (Дэлхийн банк), НҮБ-ын байгаль 
орчны хөтөлбөр, НҮБ-ын хөгжлийн хөтөлбөр болон холбогäох бóсаä 
байгóóллагатай тэäний үйл ажиллагааны хүрээнä нийцүүлж хамтран 
ажиллана. Гүйцэтгэх хорооны гишүүäийг 5 äóгаар зүйлийн 1 äэх 
заалтанä хамрагäах эсэх бүх Талын зохих тэнцвэр хангасан тооны 
төлөөлөгчäөөс сонгож, Талóóäаар батлóóлна.

6. Олон талын фонä нь 5 äóгаар зүйлийн 1 äэх заалтанä үл 
хамрагäах Талóóäын НҮБ-ä өгäөг татварын хóваарийн үнäсэн äээр 
хөрвөх валютаар, тоäорхой нөхцөлä зохих үйлäчилгээ ба/ бóюó 
үнäэсний валютаар өгсөн татвараар санхүүжинэ. Бóсаä Талóóäаас 
өгөх татварыг óрамшóóлна. Хо¸р талын онцгой тохиолäолä 
Талóóäын шийäвэрийн үнäсэн äээр зохицóóлсан бүс нóтгийн    хамтын    
ажиллагааны    хүрээнä    Талóóäаар тоäорхойлогäсон äóрын 
критерийн äагóó тоäорхой хэмжээний хóвийг Олон талын фонäын 
татвар гэж тооцож болох бөгөөä энэ үеä тийм хамтын ажиллагаа нь 
äоор хаяж :

а. энэ Протоколыг äагаж мерäөхтэй нягт óялäсан байх; в. 
нэмэлт нөөц орох явäлыг хангах; ба
с. зохицóóлсан нэмэлт зарäлыг нөхөх нөхцлийг хангаж байх 

¸стой.
7. Олон   талын   фонäын   санхүүгийн  үе   бүрäэх 

хөтөлбөрийн төсвийг Талóóä баталж байх ба мөн Тал тóс бүрийн татварын 
хэмжээг хóвиар тогтооно.

8. Олон талын фонäын хүрээний хөрөнгө хүчийг Талтай нь 
зохицон гаргах ба тэтгэмжийн шинжтэй байна.

9. Энэ зүйлтэй холбогäох Талóóäын шийäвэрийг аль 
болох нэгäсэн саналä хүрэх зарчмаар гаргана. Хэрэв бүхий л хүчин 
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чармайлт тавьсан авч нийтлэг зөвшилä хүрч чаäаагүй бол 5 äóгаар 
зүйлийн  1 äэх заалтанä хамрагäах Талóóäын äийлэнхийг төлөөлөж 
санал хóраалтанä оролцсон, байлцсан Талóóä болооä энэ заалтанä 
үл хамаарагäах Талóóäын äийлэнхийг төлөөлж санал хóраалтанä 
оролцсон, байлцсан Талóóäын гóравны хо¸рын олонхийн саналаар 
шийäвэр гаргана.

10. Энэхүү зүйлээр тоäорхойлогäож байгаа санхүүгийн механизм 
нь экологийн бóсаä асóóäлыг шийäвэрлэх зорилгоор боловсрóóлсан аль 
нэг гэрээ хэлэлцээрүүäийг хохироохгүй,

10A äóгаар зүйл. ТЕХНОЛОГИ ДАМЖУУЛАЛТ
Тал тóс бóр санхүүгийн механизмаар äэмжигäэж байгаа 

хөтөлбөрүүäтэй зохицсон бүх боломжтой арга хэмжээ авах.ба энэ нь:
а. тóхайн үеä бэлэн байгаа экологийн хóвьä аюóлгүй орóóлах 

боäис, түүнтэй холбогäох аль сайн технологийг 5 äóгаар зүйлийн 1 äэх 
заалтанä хамрагäах Талóóäаä яаралтай äамжóóлах; ба

в. а) хэсэгт тэмäэглэсэн технологи äамжóóлалтыг шóäарга, 
хамгийн таатай нөхцлеер хэрэгжүүлэх явäлыг хангахаä чиглэнэ.

11 äүгээр зүйл. ТАЛУУДЫН ЗӨВЛӨЛГӨӨН

1. Талóóäын байнгын тоäорхой хóгацаанä зөвлөлгөөн зохион 
байгóóлна. Энэхүү Протокол хүчин төгөлäөр болсноос хойш нэг 
жилээс илүүгүй хóгацаанä багтаан Талóóäын анхäóгаар зөвлөлгөөнийг 
Нарийн бичгийн äарга нарын газраас зарлан хóралäóóлах ба хэрэв 
Êонвенцийн Талóóäын зевлөлгөөнийг энэ үеä хийхээр тогтоосон бол 
хамтрóóлан хóралäóóлна.

2.  Хэрэв Талóóä өер шийäвэр гаргаагүй бол Талóóäын 
äараагийн зэлжит  зевлөлгөенийг Êонвенцийн Талóóäын 
зөвлөлгөөнтэй хамтрóóлан хийнэ. Талóóäын ээлжит бóс 
зөвлөлгеөнийг Талóóäын зөвлөлгөөний шийäвэрээр тогтоосон аль ч 
үеä хийж болох ба эсвэл ямар нэг Талаас бичгээр хүсэлт гаргааä тэр 
хүсэлтийг нь Нарийн бичгийн äарга нарын газраас Талóóäын илгээсэн 
өäрөөс хойш 6 сарын äотор Талóóäын гóравны нэгээс илүү нь 
äэмжсэн бол зарлан хóралäóóлж болно. 

3. Талóóäын анäóгаар зөвлөлгөөн 
4. өөрийн зөвлөлгөөний äэгийн äóрмийг санал нэгäмэл байх 

зарчмаар батлах;
в. 13 äóгаар зүйлийн хо¸р äахь заалтанä өгүүлсэн санхүүгийн 
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äүрмийг санал нэгäмэл байх зарчмаар батлах;
c. 6 äóгаар зүйлийн äагóó бүлэг зохион байгóóлж эрхлэх ажлын 

хүрээг нь тогтоож өгөх;
d.  8 äóгаар зүйлä өгүүлсэн äэг, зохион байгóóлалтын 

механизмыг хэлэлцэн батлах;
e. 10* äóгаар зүйлийн 3 äахь заалтын äагóó ажлын 

төлөвлөгөө бэлтгэж эхлэх зэрэг болно;
4. Талóóäын зөвлөлгөөн äараах үүрэгтэй:
а. энэхүү Протоколын биелэлтийн тойм;
в. 2 äóгаар зүйлийн 9 äэх заалтанä өгүүлснээр ямар нэг засвар 

бóюó хорогäóóлах арга хэмжээ авах шийäвэр гаргах ;
c. хавсралтанä орсон боäисóóäын тоог өргетгөх юмóó 

хорогäóóлах, нэмэлт орóóлах, түүнчлэн 2 äóгаар зүйлийн 10 äахь 
заалтын äагóó зохицóóлах арга хэмжээнä холбогäох шийäвэр 
гаргах;

d. 7 äóгаар зүйл ба 9 äүгээр зүйлийн 3 äахь заалтанä 
холбогäóóлан шаарäагäвал óäирäлагын баримт бичиг юмóó мэäээлэл 
өгөх äэгийг батлах;

e. 10 äóгаар зүйлийн 2 äахь заалтын äагóó орóóлж ирж байгаа 
техникийн тóслалцаатай холбогäох хүсэлтийг хэлэлцэх;

f.  12 äóгаар зүйлийн с/  хэсэгт нийцүүлэн Нарийн бичгийн 
äарга нарын газраас бэлтгэсэн илтгэлийг хэлэлцэх;

g. [2 äóгаар зүйлä зааснаар]* шилжих боäисын томъ¸олол 
ба зохицóóлах арга хэмжээг 6 äóгаар зүйлийн äагóó авч хэлэлцэх; 

h. энэхүү Протоколä бóюó оäоо байгаа хавсралт, шинээр нэмэх 
гэж байгаа хавсралтанä засвар орóóлах тóхай саналыг тогтсон жóрмаар 
хэлэлцэн батлах;

е. энэхүү Протоколыг хэрэгжүүлэхтэй холбогäсон төсвийг 
хэлэлцэх батлах; ба

j. энэхүү Протоколоор тавьсан зорилтонä хүрэхэä шаарäагäаж 
болох ямар нэг нэмэлт арга хэмжээг хэлэлцэн батлах;

5. Нэгäсэн Үнäэсний Байгóóллага, түүний төрөлжсөн 
байгóóллагóóä, олон óлсын атомын эрчим хүчний агентлаг түүнчлэн 
энэ Протоколын Тал болоогүй аль нэг óлс Талóóäын зөвлөлгөөнä 
ажиглагчаар орж болно. Озонь: үе äавхаргыг хамгаалахтай холбогäсон 
салбарт зохих хамааралтай үнäэсний болон олон óлсын, Засгийн газрын 
болон Засгийн газрын бóс ямар ч байгóóллага Талóóäын зөвлөлгөөнä 
ажиглагчаар оролцох өөрийн хүсэлтээ Нарийн бичгийн äарга нарын 
газарт мэäэгäсэн, тэр саналыг нь зөвлөлгөөнä оролцогч Талóóäын гóравны 
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хо¸роос илүү нь зөвшөеөрсөн бол зөвлөлгөөнä ажиглагчаар оролцóóлж 
болно. Ажиглагчийг оролцóóлах, байлгах тóхай асóóäлыг Талóóäын 
баталсан äэгийн äүрмээр шийäвэрлэнэ.

12 äóгаар зүйл. НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА
НАРЫН ГАЗАР

Нарийн бичгийн äарга нарын газар нь энэхүү Протоколä 
нийцүүлэн:

а. 11 äóгээр зүйлийн äагóó Талóóäын зөвлөлгөөнийг зохион 
байгóóлж, үйлчлэх;

в. 7 äóгаар зүйлийн äагóó ирүүлсэн өгөгäлүүäийг Талóóäын 
хүсэлтээр хүлээн авах, тараах;

с. 7 ба 9 äүгээр зүйлийн äагóó авсан мэäээлэл äээрээ түшиглэн 
байнгын илтгэл бэлтгэж Талóóäаä илгээх;

d.10 äóгаар зүйлийн äагóó авсан техникийн тóслалцааны тóхай 
ямар нэг хүсэлтийг, мөн тийм хүсэлтийг танилцóóлахаä нь äэмжлэг 
үзүүлэх зорилгоор Талóóäаä мэäээлж авах;

f. с/  ба d/ хэсэгт өгүүлсэн мэäээлэл ба хүсэлтийг Тал болоогүй 
óлс орон, байгóóллагын  ажиллагчиä зохих ¸соор илгээх;

g. Талóóäаас түүнä үóрэг болгон өгч болох Протоколын 
зорилтонä нийцсэн аливаа бóсаä үүргийг биелóүлэх;

13 äóгаар зүйл. САНХҮҮГИЙН БАЙДАЛ

1. Энэхүү Протоколыг хэрэгжүүлэхэä шаарäагäах түүний äотор 
Нарийн бичгийн äарга нарын газрын энэхүү Протоколтой холбогäсон 
үйл ажиллагаанä шаарäагäах хөрөнгө зөвхөн Талóóäын татвараас 
бүрäэнэ.

2.Талóóä өөрийн анхäóгаар зөвлөлгеөнөөр энэхүү 
Протоколыг хэрэгжүүлэх санхүүгийн äүрмийг санал нэгäмэл байх 
зарчмаар батална.

14 äүгээр зүйл. ЭНЭХҮҮ ПРОТОÊОЛ БА 
ÊОНВЕНЦИЙН ХОЛБОО

Энэхүү Протоколä өөрөөр томъ¸олоогүй бол Протоколä хамаарах 
Êонвенцийн томъ¸оллыг энэхүү Протоколä хэрэглэнэ.

15 äóгаар зүйл. ГАРЫН ҮСЭГ ЗУРАХ НЬ

Энэхүү Протоколä óлс орнóóä хийгээä эäийн засгийн хамтын 
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ажиллагааны бүс нóтгийн байгóóллагóóä 1987 оны IX сарын 16-нä 
Монреал хотноо, 1987 оны IX сарын 17-ноос 1988 оны 1 сарын 16-ныг 
äóóстал Оттава хотноо, 1998 оны 1 сарын 17-ноос 1988 оны IX сарын 15-
ныг äóóстал Нью-Йорк хотноо Нэгäсэн Үнäэстний Байгóóллагын тев 
байранä гарын үсэг зóрахаä нээлттэй.

16 äóгаар зүйл. ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР БОЛОХ НЬ

1. Энэхүү Протоколä нь зохицóóлагäах боäисын 1986 оны 
äэлхийн äахины тоймчилсон хэрэглээний гóравны хо¸роос багагүй хэсэг 
нъ оногääог óлс орнóóä хийгээä эäийн засгийн хамтын ажиллагааны бүс 
нóтгийн байгóóллагóóä өөрийн батламжилсан, хүлээн зөвшөөрсөн, 
сайшаан äэмжсэн, нэгäэн орсон тóхай 11-ээс цөөнгүй баримт бичгээ 
хаäгалóóлахаар өгсөн болон Êонвенцийн 17 äóгаар зүйлийн 1 äэх 
заалтын томъ¸олол биелсэн зэрэг нөхцөлä 1989 оны 1 сарын 1-нээс 
хүчин төгөлäөр болно. Хэрэв энэ хóгацаанä заасан нөхцел биелээгүй 
бол эäгээр нөхцөл биелснээс хойш 90  äэх хоногоос эхлэн энэ Протокол 
хүчин төгөлäөр болно.

2. 1 äэх заалтанä эäийн засгийн хамтын ажиллагааны бүс 
нóтгийн ямар нэг байгóóллагаас хаäгалалтанä өгсөн аль нэг  баримт  
бичиг  нь  энэ байгóóллагын  гишүүн-óлсаас хаäгалалтанä  өгсөн  
баримт  бичгийн  гаäна нэмэлт  гэж тооцогäохгүй.

3. Энэ Протокол  хүчин төгөлäөр болсноос хойш 
ямар нэг óлсаä хийгээä эäийн засгийн хамтын ажиллагааны 
бүс нóтгийн  байгóóллагаас   өөрийн батламжилсан,  хүлээн 
зөвшөөрсен, сайшаан äэмжсэн бóюó нэгäэн орсон тóхай баримт бичгээ 
хаäгалóóлахаар өгсөн өäрөөс хойш ер äэх хоног äээрээ тэрээр энэхүү 
Протоколын Тал болно. 

17 Дóгаар зүйл. ПРОТОÊОЛ ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР БОЛСНООС 
ХОЙШ ТҮҮНД  НЭГДЭН ОРСОН ТАЛУУД

5 äóгаар зүйлийн томъ¸оллын äагóó аль ч óлс орон эсвэл эäийн 
засгийн хамтын ажиллагааны бүс нóтгийн байгóóллага энэхүү Протокол 
хүчин төгөлäөр болсон өäрөөс хойш энэхүү Протоколын Тал болсоя бол 
Протокол хүчин төгөлäөр болсон өäрөөс эхлэн Талóóä болсон óлс орнóóä 
хийгээä эäийн засгийн хамтын ажиллагааны бүс нóтгийн байгóóллагын 
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хóвьä энэ өäрөөс эхлэн үйлчилж эхлэх ¸стой. 2 äóгаар зүйл, мөн тэрчлэн 
2А-2Е äүгээр зүйлс {2А-2Н äүгээр зүйл} 4 äүгээр зүйлээс óрган гарах 
бүхий л үүргийг нэн äарóй мөрäөж эхлэнэ.

18 äóгаар зүйл. НЭМЭЛТ ТАЙЛБАР ХИЙЖ БОЛОХ ЭСЭХ 
НЬ

Энэхүү Протокол ямар нэг нэмэлт тайлбар тавихыг 
зөвшөерөхгүй.

19 äүгээр зүйл. ГАРАХ НЬ

Гарч болох тóхай Êонвенцийн 19 äүгээр зүйлийн томъ¸оллыг 
энэ Протоколыг хэрэгжүүлэх үóäнээс 5 äóгаар зүйлийн 1 äэх заалтанä 
зааснаас бóсаä Талóóäаä хэрэглэнэ. Дóрäсан ямар нэг Тал 2 äóгаар 
зүйлийн 1-4 äэх заалтаар авсан үүргүүäийг хүлээн зөвшөөрснөөсөө 
хойш 4 жил енгөрсний äараа аль ч үеä эх бичвэр Хаäгаламжлагчиä 
бичгээр мэäэгäээä энэхүү Протоколоос гарч болно, Гарах явäал эх бичвэр 
Хаäгаламжлагч гарах тóхай мэäэгäлийг нь хүлээн авсан еäрөөс хойш 
нэг жил өнгөрөөä юм óó гарах тóхайгаа заасан äараагийн аль нэг 
хóгацаанä хүчин төгөлäөр болно.

19 äүгээр зүйл. ГАРАХ НЬ

Ямар нэг Тал 2А äóгаар зүйлийн 1 äэх заалтын үүргүүäийг 
хүлээн зөвшөөрснөөсөө хойш 4 жил өнгөрсний äараа аль ч үеä эх бичвэр 
Хаäгаламжлагчиä бичгээр мэäэгäээä энэхүү Протоколоос гарч болно. 
Гарах явäал нь гарах тóхай мэäэгäлийн нь эх бичвэр Хаäгаламжлагч 
хүлээн авснаас хойш нэг жил өнгөрсний äараа юмóó гарах тóхайгаа 
заасан äараагийн аль нэг хóгацаанä хүчин төгөлäөр болно.

20 äóгаар зүйл. АДИЛ ХҮЧИНТЭЙ ЭХ БИЧВЭРҮҮД

Энэхүү Протоколын англи, араб, исïани, хятаä, орос, франц 
хэл äээрх эх бичвэрүүä аäил хүчинтэй бөгөөä Нэгäсэн Үнäэстний 
Байгóóллагын ерөнхий нарийн бичгийн äаргаä хаäгалóóлахаар өгнө.

ДЭЭРХ ДУРДСАНЫГ НОТОЛЖ ЗОХИХ БҮРЭН ЭРХ 
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БҮХИЙ ТӨЛӨӨЛӨГЧИД ЭНЭХҮҮ ПРОТОÊОЛД  ДОР ГАРЫН 
ҮСЭГ ЗУРАВ.

Хавсралт A  Хяналтанä байх боäис

Грóïï Бîäиñ Оçîí çаäëаõ чаäâар
Грóïï I
CFCI3 CFC-11 1.0
CF2CI2 CFC-12 1.0
C2F3CI3 CFC-113 0.8
C2F4CI2 CFC-114 1.0
C2F5CI CFC- 115 0.6
Грóïï II
CF2BrCI ( halon-1211) 3.0
CF3Br ( halon-1301) 10.0
C2F4Br2 (halon-2402) 6.0

*Озоныг заäлах чаäварын эл óтгóóä өнөөгийн шинжлэх 
óхааны мэäээлэлä үнäэслэсэн бөгөөä цаашиä байнгын тойм, хяналтаар 
нарийвчлагäах болно.

Хавсралт В  Хяналтанä байх боäис

Грóïï Бîäиñ Оçîí çаäëаõ чаäâар
Грóïï I
CF3CI CFC-13 1.0
C2FCI5 CFC-111 1.0
C2F2CI4    CFC-112 1.0
C3FCI7 CFC-211 1.0
C3F2CI6    CFC-212 1.0
C3F3CI5       CFC-213 1.0
C3F4CI4 CFC-214 1.0
C3F5CI3  CFC-215 1.0
C3F6CI2      CFC-216 1.0
C3F7CI  CFC-217 1.0
Грóïï II
CCI4 Дөрвөн хлорт метан 1.1
Грóïï III
C2H3CI3 Гóрван хлорт этан (метил 

хлороцорм)   
0.1

• Ýíý òîìú¸î 1,1, 2- ãóðâàí õëîðò ýòàíä õàìààðàõã¿é.
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Хавсралт С   Зохицóóлагäах боäис

Б¿ëýг Бîäиñ Иçîìåриéí
òîî

Оçîíûг çаäëаõ 
чаäâар

I БҮЛЭГ
CHFC12 (ГХФН-21) ** 1 0.4
CHF2C12 (ГХФН-22) ** 1 0.055
CH2FC1 (ГХФН-31) 1 0.02
C2HFC14 (ГХФН-121) 2 0.01-0.04
C2HF2C13 (ГХФН-122) 3 0.02-0.08
C2HF3C12 (ГХФН-123) 3 0.02-0.06
CHC12CF3 (ГХФН-123) ** - 0.02
C2HF4C1 (ГХФН-124) 2 0.02-0.04
CHFCICF3 (ГХФН-124) ** - 0.022
C2H2 FC13 (ГХФН-131) 3 0.007-0.05
C2 H2 F2 C12 (ГХФН-132) 4 0.008-0.05
C2 H2 F3CI (ГХФН-133) 3 0.02-0.06
C2 H3FC12 (ГХФН-141) 3 0.005-0.07
CH3CFC12 (ГХФН-141в) ** 0.11
C2H3F2Cl (ГХФН-142) 3 0.008-0.07
CH3CF2Cl (ГХФН-142в) - 0.065
C2H4FC1 (ГХФН-151) 2 0.003-0.005
C3HFC16 (ГХФН-221) 5 0.015-0.07
C3HF2 Cl5 (ГХФН-222) 9 0.01-0.09
C3HF2C14 (ГХФН-223) 12 0.01-0.08
C3HF4C13 (ГХФН-224) 12 0.01-0.09
C3HF2C12 (ГХФН-225) 9 0.02-0.07
CF3CF2 CHC12 (ГХФН-225са)** - 0.025
CF2 C1CF2 CHC1F  (ГХФН-
225сс1)** 0.33

C3HF6Cl (ГХФН-226) 5 0.02-0.10
C3H2FCI 5 (ГХФН-231) 9 0.05-0.09
C3H2 F2 C14. (ГХФН-232) 16 0.008-0.10
C3H2 F3C13 (ГХФН-233) 18 0.007-0.23
C3H2 F2C12 (ГХФН-234) 16 0.01-0.28
C3H2 F5C1 (ГХФН-235) 9 0.03-0.52
C3H3FC14 (ГХФН-241) 12 0.004-0.09
C3H3F2 C13 (ГХФН-242) 18 0.005-0.13
C3H3F3C12 (ГХФН-243) 18 0.007-0.12
C3H3F4C1 (ГХФН-244) 12 0.009-0.14
C3H4FC13 (ГХФН-251) 12 0.001-0.01
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C3H4F2 C12 (ГХФН-252) 16 0.005-0.04
C3H4F3C1 (ГХФН-253) 12 0.003-0.03
C3H5F2 Cl (ГХФН-261) 9 0.002-0.02
C3H5F2 Cl (ГХФН-262) 9 0.002-0.02
C3H6FCl (ГХФН-271) 5 0.001-0.03
II БҮЛЭГ
CHFBr2 1 1.00
CHF2Br ( ГХФН-22М1 ) 1 0.74

CH2FBr 1 0.73

C2HFBr4 2 0.3-0.8
C2HF2Br3 3 0.5-1.8
C2HF3Br2 3 0.4-1.6
C2HF4Br 2 0.7-1.2
C2H2FBr3 3 0.1-1.1
C2H2F2Br2 4 0.2-1.5
C2H2F3Br 3 0.7-1.6
C2H3FBr2 3 0.1-1.7
C2H3F2Br 3 0.2-1.1
C2H4FBr 2 0.07-0.1
C3HFBr6 5 0.3-1.5
C3HF2Br5 9 0.2-1.9
C3HF3Br4 12 0.3-1.8
C3HF4Br3 12 0.5-2.2
C3HF6Br 9 0.9-2.0
C3HF6Br2 5 0.7-3.3
C3H2FBr5 9 0.1-1.9
C3H2F2Br4 16 0.2-2.1
C3H2F3Br3 18 0.2-5.6
C3H2F4Br2 16 0.3-7.5
C3H2F5Br 8 0.9-1.4
C3H3FBr4 12 0.08-1.3
C3H3F2Br3 18 0,1-3.1
C3H3F3Br2 18 0.1-2.5
C3H3F4Br 12 0.3-4.4
C3H4FBr3 12 0.03-0.3
C3H4F2Br2 16 0.1-1.0
C3H4F3Br 12 0.07-0.8
C3H5FBr2 9 0.04-0.4
C3H5F2Br 9 0.07-0.8
C3H6FBr 5 0.02-0.7
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* Протоколыг хэрэгжүүлэх үүäнээс үзүүлэлтийн цараатай үеä энэ 
царааны хамгийн их үзүүлэлтийг орóóлав. Хүснэгтэнä нэг үзүүлэлт 
тавьсан нь лабораторийн хэмжилтийн үнäсэн äээр тооцоогоор гарсан 
ОЗЧ юм. Харин үзүүлэлтийн царааг үнэлгээний үнäсэн äээр 
их хэлбэлзэлтэй байж болохыг илэрхийлэв. Үзүүлэлтийн цараа нь 
изомерийн бүлэгт хамаарна. Энэ үеä хамгийн өнäөр үзүүлэлт нь ОЗЧ 
хамгийн их изомерийн ОЗЧ-ын тооцооны óтга, хамгийн бага нь ОЗЧ 
хамгийн бага изомерийн тооцооны үзүүлэлт юм.

**Энэ Протоколä ОЗЧ-ын үзүүлэлтээр хамгийн өрсөлäөх чаäвартай 
боäисыг авав.

Хавсралт D*

ХАВСРАЛТАНД ЗААСАН ЗОХИЦУУЛАГДАХ БОДИС АГУУЛЖ

БУЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ  НЭРСИЙН ЖАГСААЛТ 

(4 äүгээр зүйлийн 3 äахь зүйлийн äагóó бэлтгэв )

Бүтээгäэхүүн ГААЛИЙН ÊОДЫН
ТОМÚ¨ОГ

1. Ачааны болон хөнгөн тэрэгний агааржóóлагч 
(автомашины äээр тавьсан эсэхээс хамаарахгүй)

2. Ахóйн болооä хóäалäааны хөргөгч төхөөрөмж ба 
агааржóóлагч (äóлааны шахóóрга***

Жишээ нь:    хөргөгч хөлäөөх шүүгээ óсан хөргөлтийн 
төхеөрөмж мөс үүсгүүр агааржóóлагч, äóлаан шахóóрга
3. Эмнэлгийн тоосрóóлагчаас бóсаä тоосрóóлагч 

бүтээгäэхóүн
4. Зөөврийн гал óнтраагóóр
5. Тóсгаарлах самбар, хавтанцар, хоолойн тóсгаарлагч

6. Форïолимерóүä
*Энэхүү хавсралтыг Протоколын 4 äүгээр зүйлийн 3 äахь заалтын 
äагóó 1991 оны VI сарын 21-нä Найроби хотноо Талóóäын III 
зөвлөлгөөнөөр зөвшөөрөв.
** Хóвийн хогшил, гэр ахóйн эä зүйлтэй чингэлэг брлон бóсаä төсөөтэй 
хóäалäааны бóс нөхцелä гаалийн албанä өртөгäөхгүй тохиолäлыг 
орóóлахгүй.
*** Хөргүүр ба/бóюó бүтээгäэхүóний тóсгаарлах материалä орäог, 
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хавсралт А-ä äóрäсан зохицóóлагäах боäисыг агóóлж байгаа нөхцөлä 
авна.

Хавсралт Е
Зохицóóлах боäис

Б¿ëýг Бîäиñ Оçîí çаäëаõ áîäиñ
БҮЛЭГ

CH3Br Бромт метил 0,7
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III. ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

“УДААН ЗАДАРДАГ ОРГАНИК БОХИРДУУЛАГ×ИЙН 
ТУХАЙ” ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

(Засгийн газрын 2006 оны 99 äүгээр тогтоолоор батлагäсан)
                                                                                                                     
НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

Монгол Улс химийн боäисын аюóлгүй байäлын олон óлсын гэрээ 
хэлэлцээрүүäэä нэгäэн орж, тэäгээрийн шийäвэр, заалтыг  хэрэгжүүлэхэä 
чиглэсэн үйл ажиллагаанóóäыг авч хэрэгжүүлж байгаагийн нэг илрэл нь 
Уäаан заäарäаг органик бохирäóóлагчийн тóхай Стокгольмын конвенциä  
2004 онä нэгäэн орсон явäал юм. 

Байгалийн гаралтай эсвэл хүний үйл ажиллагаагаар үүссэн,  
онцгой хортой шинж чанар бүхий байгаль äээр заäралгүйгээр óäаанаар 
хаäгалагääаг онцлогтой органик боäисóóäыг óäаан заäарäаг органик 
бохирäóóлагч (УЗОБ) гэж нэрлэäэг. Эäгээр боäис нь агаар, óсаар äамжин 
үүссэн газраасаа хол тархаж, хөрс, óсыг бохирäóóлан óлмаар óргамал, 
амьтäыг хорäóóлах ба óг óргамал, амьтäаар хооллосон хүн, амьтан 
хорäох замаар байгаль äээр бохирäлын битүү хэлхээг үүсгэнэ.  

Эäгээр боäис хүний биеä орж биохóримтлал үүсгэх ба äотооä 
шүүрэл, äархлаа, äээä мэäрэл, үржлийн системä нөлөөлөн хорт 
хавäар, чихрийн шижин, үргүйäэл, äархлаа хомсäол, äотооä шүүрлийн 
системийн хямрал, арьсны өвчлөл, мэäрэлийн согог зэрэг өвчнүүäийг 
үүсгэнэ. Үүгээр ч зогсохгүй  эхийн хэвлий äэх óрагт нөлөөлж, эхийн 
сүүгээр äамжин үр óäмыг  хорäóóлäаг. Сүүлийн 50 жилä  хөхний хорт 
хавäар 26%, чөмөгний хорт хавäар 3 äахин, тóнгалагийн зангилгааны 
Хожкины бóс хорт хавäар 3 äахин, хүүхäийн хорт хавäар 13%-иар 
өссөнийг эрäэмтэä УЗОБ-тай холбон тайлбарлаж байна. 

УЗОБ-ийн тóхай Стокгольмын конвенцийн хавсралтаä äоорхи 
3 төрлийн боäисóóä орно. Үүнä:

1. Хөäөө аж ахóйä хортон шавьж óстгах зорилгоор хэрэглэäэг 
9 төрлийн ïестициä (альäрин, äильäрин, хлорäан, 
гексахлорбензол, геïтахлор, ДДТ (1.1.1-трихлор –2.2-бис 
(4-хлорфенил) этан), энäрин, мирекс, токсафен);

2. Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн тос, бóäаг, лак, хóванцар болон 
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ïолимер гэх мэт материалóóäаä нэмэлт болгон хэрэглэäэг  
ïолихлорт бифенилүүä (ПХБ); 

3. Төрөл бүрийн шаталтын ïроцесс болон зарим үйлäвэрлэлийн 
үеä завсрын бүтээгäэхүүн хэлбэрээр үүсäэг  ïолихлорт äибензо-
ï-äиоксинóóä (äиоксин) ба ïолихлорт äибензофóранóóä 
(фóран). 

  УЗОБ-ийн хор нөлөөллөөс хүний эрүүл мэнä, байгаль орчныг  
хамгаалах зорилгоор  конвенциä äоорхи зорилтóóäыг äэвшүүлсэн: 
- УЗОБ ïестициäүүäийн (ДДТ-ээс бóсаä) үйлäвэрлэл, хэрэглээг 

зогсоож, нөөц хаягäлыг óстгах;  
- ДДТ-ийн хэрэглээг хязгаарлан зөвхөн зөвшөөрөгäсөн зорилгоор 

хэрэглэх; 
- Полихлорт бифенилийн хóвьä хэрэглээг 2025 он гэхэä зогсоож, 

2028 он гэхэä óстгах 
- Зориóäын бóс үйлäвэрлэлээс үүсэх äиоксин ба фóраны үүсэлтийг 

бóóрóóлах, үүний тóлä эх үүсвэрүүäэä тэргүүний технологи, 
байгаль орчинä ээлтэй арга ажиллагааг нэвтрүүлэх. 
Монгол óлс 1950-иаä оны сүүлчээс  мал аж ахóйä малын гаäааä, 

äотооä  шимэгч хорхой,  өвчлөлтэй тэмцэх болон óргамал хамгаалал, 
ариóтгал, óстгалын чиглэлээр ïестициäүүäийг хэрэглэж эхлэсэн ба  
УЗОБ ïестициäүүäээс гексахлорбензол, хлорäан, альäрин, äильäрин, 
геïтахлорийг бага хэмжээгээр харин гексахлор циклогексан бóюó 
линäаныг их хэмжээгээр хэрэглэж байсан бөгөөä эäгээрийг нийтэä нь  
“äóст” гэж нэрлэж байжээ. Хэäийгээр эäгээр ïестициäүүäийн нөөц, 
хаягäал Монгол Улсаä байхгүй ч эäгээрээр бохирäсон газрóóä нэлээä 
байгаа нь шинжилгээгээр тогтоогäсон юм. 

Дэлхийн олон оронä 1990-ээä оны эхэн хүртэл ПХБ-ийг  
үйлäвэрлэн өргөнөөр хэрэглэж ирсэн бөгөөä Монгол Улсаä 2005 оны 
байäлаар 5 500 тонн тос агóóлсан 13 мянга гарóй тоног төхөөрөмж 
ашиглагäаж байгаагийн  90 гарóй хóвь нь  ОХУ-ä 1990 оноос өмнө 
үйлäвэрлэгäжээ. 2004-2005 онä явóóлсан УЗОБ-ын óрьäчилсан 
тооллогоор 500 гарóй тоног төхөөрөмжийг  шинжилгээнä хамрóóлсны 
10 гарóй хóвь нь зөвшөөрөгäөх хэмжээнээс их ïолихлорт бифенил 
агóóлж байлаа.  

Диоксин, фóран нь хий байäлаар ялгарч, агаар орчныг 
бохирäóóлахаас гаäна үнс, тортог, фильтрийн тоос, лаг зэрэгт 
агóóлагääаг. Монголä   цахилгаан, äóлааны станц, óóрын зóóх, гэрийн 
зóóх, хог хаягäлын хяналтгүй шаталт, эмнэлгийн хог хаягäал шатаах 
зóóх, ахóйн болон үйлäвэрийн бохир óс цэвэрлэх байгóóламжийн лаг, 
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автомашин, бүх төрлийн түймэр, хаягäал төмөр боловсрóóлах үйлäвэр, 
тоосго, цемент, шохойн үйлäвэр, арьс шир, ноос ноолóóр  боловсрóóлах 
үйлäвэр зэрэг эх үүсвэрүүäээс äиоксин, фóран үүсч байна.

Дээр äóрьäсан нөхцөл байäлыг үнäэслэн байгаль орчин болон 
арä иргэäийнхээ эрүүл мэнäийг  УЗОБ-ийн хор нөлөөллөөс хамгаалах, 
конвенцийн хүрээнä хүлээсэн үүргийн äагóó тэäгээрийн нөөц хаягäлыг 
байгаль орчинä халгүй арга, технологиор óстгах, тэäгээрийн үүсэлтийг 
бóóрóóлах, бохирäсон газрыг хоргүйжүүлэх, хяналт шинжилгээ, 
сóäалгаа явóóлах чаäавхийг бүрäүүлэхтэй холбогäсон үйл ажиллагааг 
үнäэсний хөтөлбөрийн хэмжээнä авч хэрэгжүүлэх зайлшгүй шаарäлага 
гарсан болно. 

ХО¨Р. ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛГО, 

ЗОРИЛТУУД                                                                                                                                             
                                                                                                             

ЗОРИЛГО

УЗОБ-ийн хор нөлөөллөөс байгаль орчин, хүний эрүүл мэнäийг 
хамгаалах

ЗОРИЛТУУД

1. УЗОБ-ийн тóхай Стокгольмын конвенцийг хэрэгжүүлэх 
механизм, эрхзүйн орчныг бүрäүүлэх

2. ПХБ агóóлсан тоног төхөөрөмжийн хэрэглээг зогсоож, нөөц 
хаягäлыг  2020 он гэхэä óстгаж äóóсгах 

3. Зориóäын бóс үйлäвэрлэлээс үүсэх äиоксин ба фóраны   хэмжээг 
бóóрóóлах

4. УЗОБ агóóлсан ïестициäүүäээр бохирäсон газрóóäыг олж 
тогтоон,  хоргүйжүүлэх

5. УЗОБ-ийн талаархи óхóóлга сóргалт, сóрталчилгаа, мэäээллийн 
үнäэсний тогтолцоо бий болгох

6. УЗОБ-ийн хяналт-шинжилгээ ба сóäалгаа шинжилгээний 
чаäавхийг бүрäүүлэх 

ГУРАВ. ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮНДСЭН ЗАРЧИМ, ЧИГЛЭЛ

1. УЗОБ-ийн тóхай Стокгольмын конвенцийн үнäсэн зарчим, 
чиглэлийг баримтлана
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2. Монгол óлсын хóóль тогтоомж, төрөөс баримтлах боäлоготой 
óялäсан байна

ДӨРӨВ. ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЕ ШАТ

УЗОБ-ийн тóхай үнäэсний хөтөлбөрийн зорилтыг  хэрэгжүүлэх 
хóгацааг 2 үе шаттай байхаар тоäорхойлж байна. 

I  ҮЕ ШАТ /2007-2010 он/-нä хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх эрх зүйн 
орчныг сайжрóóлан, УЗОБ-ийн хэмжээ, эх үүсвэр, хаягäлын хэмжээ, 
бохирäсон газрóóäыг нарийвчлан тогтоож, түүнийг óстгах, үүсэлтийг 
бóóрóóлах, хоргүйжүүлэх үйл ажиллагааны  бэлтгэлийг ханган, үнäэсний 
чаäавхийг бий болгоно.

II ҮЕ ШАТ /2011-2020 он/-нä УЗОБ-ийг агóóлсан тоног 
төхөөрөмжийн хэрэглээг зогсоох, нөөц хаягäлыг óстгах, бохирäсон 
газрóóäыг хоргүйжүүлэх, үүсэлтийг бóóрóóлах арга  хэмжээг авч 
хэрэгжүүлэх 

ТАВ. ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Нэгäүгээр зорилт. УЗОБ-ийн тóхай Стокгольмын конвенцийг 
хэрэгжүүлэх механизм, эрхзүйн орчныг бүрäүүлэх

1.1 Монгол Улсаä хэрэглэхийг хориглосон бóюó хязгаарласан 
химийн боäисын жагсаалтанä нэмэлт өөрчлөлт орóóлах

2.2 УЗОБ-ийн талаар мэäээлэл цóглóóлах тóхай жóрам 
боловсрóóлах

2.3 Мэäээллийн сан, сүлжээг хөгжүүлэх заавар, жóрам 
боловсрóóлах

1.4 “УЗОБ-ийн эх үүсвэрээс үүсэх хэмжээнä тавих шаарäлага” 
станäартыг боловсрóóлах

1.5 УЗОБ боäисын  зөвшөөрөгäөх äээä хэмжээний станäартыг 
боловсрóóлах

1.6 Хөäөлмөрийн нөхцлийн ангиллын станäартаä нэмэлт өөрчлөлт 
орóóлах

1.7 УЗОБ агóóлсан хаягäлыг цóглóóлах, хаäгалах, тээвэрлэх, óстгах, 
хоргүйжүүлэх жóрам боловсрóóлах

1.8 Эмнэлгийн хог хаягäлыг óстгах тóхай эрх зүйн баримт бичгийг 
шинэчлэх

1.9 УЗОБ агóóлсан үйлäвэрийн хог хаягäлыг бóлах цэгт тавигäах 
шаарäлага болон хяналт-шинжилгээ хийх аргачилсан заавар 



207Õèìèéí õîðò áîëîí àþóëòàé áîäèñ

боловсрóóлах
1.10 Тэргүүний технологи/байгаль орчинä ээлтэй арга ажиллагааг 

(ТТ/БОЭАА) хэрэгжүүлэхэä  эäийн засгийн äэмжлэг, хөнгөлөлт 
үзүүлэх 

Хо¸рäóгаар зорилт. ПХБ агóóлсан тоног төхөөрөмжийн хэрэглээг 
зогсоож, нөөц хаягäлыг  2020 он гэхэä óстгаж äóóсгах
2.1 ПХБ агóóлсан тоног төхөөрөмж, хаягäал, бохирäсон газрын 

тооллого явóóлж, óлсын нэгäсэн мэäээлийн санг бүрäүүлэн, 
тоног төхөөрөмжийг хаягжóóлах

2.2 ПХБ-ийн талаар мэäээлэл цóглóóлах, солилцох сүлжээг бий 
болгож, мэäээллийн санг  шинэчилж байх

2.3 ПХБ агóóлсан тоног төхөөрөмж, хаягäлыг цóглóóлах,  хаäгалах, 
тээвэрлэх  механизмыг бүрäүүлэх

2.4 ПХБ агóóлсан тоног төхөөрөмжийн хэрэглээг äоорхи хóваарийн 
äагóó зогсоож, бохирäсон тоног төхөөрөмжийг цэвэрлэх

2012 он       20%
2014 он       40%
2016 он       60%
2018 он       80%

                             2020 он      100%
2.5. ПХБ агóóлсан хаягäлыг 2.4-ä заасан хóваарийн äагóó óстгах

Гóравäóгаар зорилт. Зориóäын бóс үйлäвэрлэлээс үүсэх äиоксин ба 
фóраны  хэмжээг бóóрóóлах

3.1 Диоксин ба фóран үүсгэгч эх үүсвэрүүäийн зэрэглэлийг 
шинэчлэн тогтоож  байх

3.2 Диоксин ба фóраны гол эх үүсвэрүүä äээр хаягäлын 
коэффициентийг тогтоох, түүнийг техник, технологийн  
өөрчлөлт бүрийн äараа шинэчлэн тогтоож байх

3.3  Зориóäын бóс үйлäвэрлэлээс үүсэх УЗОБ-ийн мэäээллийн сан      
 бий   болгох

3.4         Диоксин ба фóраны эх үүсвэрүүä äээр хэмжилт хийх
3.5         Диоксин ба фóраны эх үүсвэрүүäээс  байгаль орчинä үзүүлж    
 бóй   нөлөөллийн үнэлгээ хийх 
3.6    Диоксин ба фóран агóóлсан хаягäал  үүсäэг технологи үйл 

ажиллагаанóóäыг нарийвчлан тогтоох
7.7 Диоксин ба фóран үүсгэгч эх үүсвэрүүäэä ТТ/БОЭАА-г 

нэвтрүүлэх   боломжийн үнэлгээ хийх
3.8    Диоксин ба фóран үүсгэгч эх үүсвэрүүäэä ТТ/БОЭАА-г     
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 нэвтрүүлэх
3.9 Диоксин ба фóран  агóóлсан хаягäлын  менежментийг 

боловсронгóй болгох зааварчилгааг боловсрóóлах
3.10 УЗОБ агóóлсан үйлäвэрийн хог хаягäлыг бóлах цэгүүäэä   
 үнэлгээ  хийх
Дөрөвäүгээр зорилт. УЗОБ  агóóлсан ïестициäүүäээр  бохирäсон 
газрóóäыг олж  тогтоон,  хоргүйжүүлэх

4.1  УЗОБ-ийн ïестициäээр бохирäсон газрóóäыг олж тогтоон 
хоргүйжүүлэх, нөхөн сэргээх

2.2 Хүнсний    бүтээгäэхүүн    äэх      ïестициäийн      үлäэгäэл  болон  
ïестициäийн имïортонä тавих хяналтыг сайжрóóлах  механизмыг 
бүрäүүлэх

4.3     УЗОБ-аар бохирäсон газрын байршил, үүнийг хэрэглэгч аж ахóй 
нэгж  байгóóллагын эзэмшил, ашиглалтанä олгогäсон газар, óг 
боäисоос цэвэрлэгäсэн газрóóäыг каäастрын зóрагт орóóлж, 1-3 
жилä газрын төлөв байäал, чанарын хянан баталгаанä орóóлж 
байх

Тавäóгаар зорилт. УЗОБ-ийн талаархи óхóóлга сóргалт, сóрталчилгаа, 
мэäээллийн үнäэсний тогтолцоо бий болгох
5.2 Оюóтан, сóрагчäаä зориóлсан УЗОБ-ийн тóхай агóóллагыг 

боловсрóóлж, албан ба албан бóс сóргалтын хөтөлбөрт орóóлах
2.2 УЗОБ-ийн химийн боäистой шóóä харьцаж ажиллаäаг эрсäэлтэй 

бүлэг болон хяналт шалгалтын байгóóллагын ажиллагсäаä зориóлсан 
сóргалтын хөтөлбөр боловсрóóлж, сóргалтанä хамрóóлах 

2.3 Диоксин ба фóраны үүсэлт, байгаль орчин хүний эрүүл мэнäэä 
үзүүлэх хор нөлөө, äиоксин ба фóраны үүсэлтийг бóóрóóлах арга 
замын талаар сóрталчилгааны материал бэлтгэж, раäио, телевиз, 
сонин хэвлэлээр олон нийтэä тогтмол сóрталчлах

2.4 УЗОБ-ийн чиглэлээр мэргэшсэн сóргагч багш нарыг өнäөр 
хөгжилтэй оронä óрт ба богино хóгацааны сóргалтанä хамрóóлах

Зóргаäóгаар зорилт. УЗОБ-ийн хяналт-шинжилгээ ба сóäалгаа 
шинжилгээний чаäавхийг бүрäүүлэх
6.1 УЗОБ-ийн хяналт-шинжилгээ ба сóäалгаа шинжилгээг гүйцэтгэх 

чаäавхи бүхий лабораторийг  бий болгох
6.2 УЗОБ-ийн эх үүсвэрүүä төвлөрсөн болон бохирäолтой газрóóäаä 

тэäгээрийн бохирäлын болон үүсэлтийн зэрэглэлийг óс, агаар, 
хөрс, хóрäаст тогтоож, тэäгээрээс байгаль орчин хүний эрүүл 
мэнäэä үзүүлж бóй нөлөөллийн үнэлгээг хийх

6.3 УЗОБ-ийн эх үүсвэрт болон тэäгээрийг агóóлсан тоног төхөөрөмж, 
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бүтээгäэхүүнтэй шóóä харьцаж ажиллаäаг эрсäэлтэй бүлгийнхнийг 
хамрóóлан сóäалгаа хийж, өвчлөлийн нийтлэг ханäлага, илрэлийг 
тогтоон, эрсäлийн үнэлгээ хийх

6.4 Нүүрсээр ажиллаäаг äóлааны цахилгаан станц, óóрын зóóх болон 
гэр хорооллын айл өрхийн зóóхнаас үүсэх äиоксин ба фóраны 
үүсэлтийн зэрэглэл ба  түүнийг бóóрóóлах боломжийн үнэлгээ 
хийх

6.5 УЗОБ-ийн хяналт-шинжилгээг агаар, óс, хөрс, хóрäас, хүнсний 
бүтээгäэхүүнä хийх аргачлалыг  боловсрóóлж, хяналт-
шинжилгээний цэгүүä ба  хэмжилт хийх хóгацааг тогтоон, байнгын 
хяналт-шинжилгээний системийг бий болгох

ЗУРГАА. ХӨТӨЛБӨРИЙН УДИРДЛАГА, ЗОХИОН 
БАЙГУУЛАЛТ, САНХҮҮЖИЛТ

             Уäирäлага, зохион байгóóлалт

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг óлсын хэмжээнä зохион байгóóлах, 
зохицóóлах, хяналт тавих үүргийг Байгаль орчны асóóäал эрхэлсэн 
төрийн захиргааны төв байгóóллагын äэргэäэх Уäаан заäарäаг органик 
бохирäóóлагчийн асóóäал эрхэлсэн орон тооны бóс зөвлөл хэрэгжүүлнэ. 
Уг зөвлөл нь холбогäох яам, газар, эрäэм шинжилгээний болон төрийн 
бóс байгóóллагын төлөөллөөс бүрäэнэ. 

Зөвлөл нь  орон тооны нарийн бичгийн äаргатай байж болно. 

Хөтөлбөрийн санхүүжилт

Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэä шаарäагäах санхүүжилтийг 
äараахь эх үүсвэрээс бүрäүүлнэ:

а/  Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сангийн (ДДБОС) санхүүгийн 
тóслалцаа;

б/  олон óлсын байгóóллага, ханäивлагч орны санхүү, техникийн 
тóслалцаа, технологи äамжóóлалт;

в/  байгóóллага, аж ахóйн нэгжийн хөрөнгө;
г/  óлсын төвлөрсөн болон орон нóтгийн төсөв; 
ä/ байгалийн нөөцийг хамгаалах  зориóлалтын сан; 
е/ бóсаä.
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ДОЛОО. ГАРАХ ҮР ДҮН, ТҮҮНИЙГ ТАЙЛАГНАХ

Гарах үр äүн

Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр äараахь үр äүнä хүрэх болно. 
Үүнä:

1. УЗОБ-тай холбогäсон үйл ажиллагааг зохицóóлах эрх зүйн 
орчин бүрäэнэ; 

2. УЗОБ-ийн эх үүсвэрийн нэгäсэн бүртгэл, мэäээллийн сан, 
хяналт тавих хяналт-шинжилгээний  систем бий болно; 

3. ПХБ агóóлсан тоног төхөөрөмжийн хэрэглээг зогсоож, нөөц 
хаягäлыг байгаль орчинä халгүй аргаар óстгаж äóóсна;

4. Дэвшилтэä технологи, байгаль орчинä ээлтэй арга ажиллагааг 
нэвтрүүлэх замаар эх үүсвэрүүäээс үүсэх äиоксин ба фóраны 
үүсэлтийг бóóрóóлна;

5. УЗОБ-аар бохирäсон газрóóäыг хоргүйжүүлнэ;
6. УЗОБ химийн боäисын сóäалгаа, шинжилгээ, хяналт тавих 

лабораторийн чаäавхи бүрäэнэ;
7. Аюóлтай хог хаягäлыг зайлóóлах  менежмент боловсронгóй 

болно; 
8. Хүн амын эрүүл мэнäэä онцгой аюóлтай эрсäлийг бóóрóóлна.

Хөтөлбөрийн үр äүнг тайлагнах

Êонвенцийн нарийн бичгийн äарга нарын газарт:
1. Үнэлгээний аргачлалын системийг бий болгож, 4 жил тóтамä 

хөтөлбөрийн үр äүнг үнэлэн хүргүүлнэ;
2. ПХБ óстгах үйл явцын талаар 5 жил тóтамä тайлан гаргана;
3. УЗОБ-ийн боäисын хүрээлэн бóй орчинä ялгарах  болон 

хаäгалагäаж байгаа хэмжээний өөрчлөлтийн талаархи 
тайланг хяналт-шинжилгээний  äүнä үнäэслэн  4 жил тóтамä 
тайлагнана.

Монгол Улсын Засгийн газарт:
1. Хөтөлбөрийн үйл ажиллагааны биелэлтийн явцын тайланг жил 

бүр гаргана;
2. Хөтөлбөрийн үр äүнгийн тайланг үе шат бүрээр гаргаж 

тайлагнана.
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УДААН ЗАДАРДАГ ОРГАНИÊ БОХИРДУУЛАГЧИЙН ТУХАЙ”  
ҮНДЭСНИЙ  ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ   ҮЙЛ 

АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Д
/ä

Үйл ажиллагаа
Х

ар
иó

ца
х

ба
йг

óó
лл

аг
а

О
ро

лц
ох

ба
йг

óó
лл

аг
а

Хó
га

ца
а

С
ан

хү
үг

ий
н

 эх
 ү

үс
вэ

р

Ш
аа

рä
аг

äа
х 

за
рä

ал
, 

са
я 

тө
гр

өг

Нэг. .Эрхзүйн орчин, хэрэгжүүлэх механизмыг бүрäүүлэх асóóäлаар:

1 Монгол Улсаä 
хэрэглэхийг хориглосон 
бóюó хязгаарласан 
химийн боäисын 
жагсаалтанä нэмэлт 
өөрчлөлт орóóлах

БОЯ

20
06

Ул
сы

н 
тө

сө
в

(Б
О

-н
ы

 с
ай

äы
н 

тө
св

ий
н 

ба
гц

аä
)

0.5

2 УЗОБ-ийн талаар 
мэäээлэл цóглóóлах 
тóхай жóрам 
боловсрóóлах

БОЯ ТЭХЯ, 
ҮХЯ, 
ХХААЯ

20
06

Ул
сы

н 
тө

сө
в

(Б
О

-н
ы

 с
ай

äы
н 

тө
св

ий
н 

ба
гц

аä
) 1.0

3 Мэäээллийн сан, 
сүлжээг хөгжүүлэх 
заавар, жóрам 
боловсрóóлах

БОЯ ТЭХЯ, 
ҮХЯ 
ХХААЯ

20
07

Ул
сы

н 
тө

сө
в

(Б
О

-н
ы

 с
ай

äы
н 

тө
св

ий
н 

ба
гц

аä
) 1.0

4 “УЗОБ-ийн эх үүсвэрээс 
үүсэх хэмжээнä тавих 
шаарäлага” станäартыг 
боловсрóóлах

БОЯ СХҮТ

20
07

Ул
сы

н 
тө

сө
в

(Б
О

-н
ы

 с
ай

äы
н 

тө
св

ий
н 

ба
гц

аä
) 1.5

5 УЗОБ химийн боäисын  
зөвшөө-рөгäөх äээä 
хэмжээний станäар-тыг 
боловсрóóлах

БОЯ, 
СХҮТ

ТЭХЯ, 
ҮХЯ, ЭМЯ

20
07

Ул
сы

н 
тө

сө
в

(Б
О

-н
ы

 с
ай

äы
н 

тө
св

ий
н 

ба
гц

аä
) 1.5
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6 Хөäөлмөрийн 
нөхцөлийн ангиллын 
станäартаä нэмэлт 
өөрчлөлт орóóлах

БОЯ, 
ЭМЯ,
НХХЯ

ТЭХЯ, 
ҮХЯ,

20
07

Ул
сы

н 
тө

сө
в

(Б
О

-н
ы

 с
ай

äы
н 

тө
св

ий
н 

ба
гц

аä
) 0.8

7 УЗОБ агóóлсан 
хаягäлыг цóглóóлах, 
хаäгалах, тээвэрлэх, 
óстгах, хоргүйжүүлэх 
жóрам боловсрóóлах

БОЯ, 
ОБЕГ

ТЭХЯ, 
ҮХЯ, 
ХХААЯ, 
ЭМЯ,

20
08

Ул
сы

н 
тө

сө
в

(Б
О

-н
ы

 с
ай

äы
н 

тө
св

ий
н 

ба
гц

аä
) 2.0

8 Эмнэлгийн хог 
хаягäлыг óстгах тóхай 
эрх зүйн баримт 
бичгийг шинэчлэх

БОЯ ЭМЯ

20
08

Ул
сы

н 
тө

сө
в

(Б
О

-н
ы

 с
ай

äы
н 

тө
св

ий
н 

ба
гц

аä
) 1.0

9 УЗОБ агóóлсан 
үйлäвэрийн хог 
хаягäлыг бóлах цэгт 
тавигäах шаарäлага 
болон хяналт-
шинжилгээ хийх 
аргачилсан заавар 
боловсрóóлах

БОЯ ТЭХЯ, 
ҮХЯ,

20
09

Ул
сы

н 
тө

сө
в

(Б
О

-н
ы

 с
ай

äы
н 

тө
св

ий
н 

ба
гц

аä
)

1.5

10 Тэргүүний технологи 
/байгаль орчинä ээлтэй 
арга ажиллагааг (ТТ/
БОЭАА) хэрэгжүүлэхэä  
эäийн засгийн äэмжлэг, 
хөнгөлөлт үзүүлэх 

СЯ,  БОЯ ТЭХЯ, 
ҮХЯ

20
08

-2
02

0

-

-

Хо¸р. ПХБ-үүä  агóóлсан тоног төхөөрөмжийн имïорт, хэрэглээ,  хаягжóóлалт,  
тээвэрлэлт, хаäгалалт ба óстгалтын асóóäлаар:
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1 ПХБ агóóлсан тоног 
төхөөрөмж, хаягäал, 
бохирäсон газрын 
тооллого явóóлж, óлсын 
нэгäсэн мэäээлийн 
санг бүрäүүлэн, 
тоног төхөөрөмжийг 
хаягжóóлах

БОЯ ТЭХЯ, 
ҮХЯ

20
07

Д
Д

БО
С

, ä
он

ор
óó

ä,
П

Х
Б 

аг
óó

лс
ан

 т
он

ог
 

тө
хө

өр
өм

ж
 а

ш
иг

ла
гч

 б
ай

-
гó

óл
ла

га
, а

ж
 а

хó
йн

 н
эг

ж

300.0

2 ПХБ-ийн талаар 
мэäээлэл цóглóóлах, 
солилцох сүлжээг бий 
болгож, мэäээллийн 
санг  шинэчилж байх

БОЯ ТЭХЯ, 
ҮХЯ, 
УМХГ, 
ГЕГ

20
07

Д
Д

БО
С

, ä
он

ор
óó

ä,
П

Х
Б 

аг
óó

лс
ан

 т
он

ог
 

тө
хө

өр
өм

ж
 а

ш
иг

ла
гч

 б
ай

-
гó

óл
ла

га
, а

ж
 а

хó
йн

 н
эг

ж

50.0

3 ПХБ агóóлсан тоног 
төхөөрөмж, хаягäлыг 
цóглóóлах,  хаäгалах, 
тээвэрлэх  механизмыг 
бүрäүүлэх

БОЯ ТЭХЯ, 
ҮХЯ,
ЗТАЖЯ

20
08

Д
Д

БО
С

, ä
он

ор
óó

ä,
П

Х
Б 

аг
óó

лс
ан

 т
он

ог
 

тө
хө

өр
өм

ж
 а

ш
иг

ла
гч

 б
ай

-
гó

óл
ла

га
, а

ж
 а

хó
йн

 н
эг

ж

200.0

4 ПХБ агóóлсан тоног 
төхөөрөмжийн 
хэрэглээг äоорхи 
хóваарийн äагóó 
зогсоож, бохирäсон 
тоног төхөөрөмжийг 
цэвэрлэх
           2012 он       20%
           2014 он       40%
           2016 он       60%     
           2018 он       80%
           2020 он      100%

БОЯ ЭХЯ, 
ҮХЯ

20
08

-2
02

0

Д
Д

БО
С

, ä
он

ор
óó

ä,
П

Х
Б 

аг
óó

лс
ан

 т
он

ог
 т

өх
өө

рө
мж

 
аш

иг
ла

гч
 б

ай
-г

óó
лл

аг
а,

 а
ж

 
ах

óй
н 

нэ
гж

үү
ä

500.0

5 ПХБ агóóлсан хаягäлыг 
2 äóгаар зорилтын 4-т 
заасан хóваарийн äагóó 
óстгах

БОЯ БОЯ

20
08

-2
02

0

Д
Д

БО
С

, 
äо

но
рó

óä

1 
000.0
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Гóрав. Зориóäын бóс үйлäвэрлэлээс үүсэх УЗОБ-ын хэмжээг  бóóрóóлах асóóäлаар:

1 Диоксин ба 
фóран үүсгэгч 
эх үүсвэрүүäийн 
зэрэглэлийг шинэчлэн 
тогтоох

БОЯ ТЭХЯ, 
ҮХЯ

20
09

ДДБОС, 
äонорóóä

12.0

2 Диоксин ба фóраны 
гол эх үүсвэр бүр 
äээр хаягäлын 
коэффициентийг 
тогтоох, түүнийг техник 
технологийн  өөрчлөлт 
бүрийн äараа шинэчлэн 
тогтоож  байх

БОЯ ТЭХЯ, 
ҮХЯ

Тó
ха

й 
бү

р

ДДБОС, 
äонорóóä,
Байгаль 
хамгаалах 
сан

10.0

3 Зориóäын бóс 
үйлäвэрлэлээс үүсэх 
УЗОБ-ийн мэäээллийн 
сан бий болгох

БОЯ ТЭХЯ, 
ҮХЯ

20
09

ДДБОС, 
äонорóóä

7.0

4 Диоксин ба фóраны 
эх үүсвэрүүä äээр 
хэмжилт хийх

БОЯ
20

10
ДДБОС, 
äонорóóä

150.0

5 Диоксин ба фóран 
үүсгэгч эх үүсвэрүүäэä 
ТТ/БОЭАА-г 
нэвтрүүлэх боломжийн 
үнэлгээ хийх 

БОЯ

20
10

ДДБОС, 
äонорóóä

20.0

6 Диоксин ба фóраны эх 
үүсвэрүүäээс  байгаль 
орчинä үзүүлж бóй 
нөлөөллийн үнэлгээ 
хийх

БОЯ

20
10

ДДБОС, 
äонорóóä

12.0

7 Диоксин ба фóран 
үүсгэгч эх үүсвэрүүäэä 
ТТ/БОЭАА-г 
нэвтрүүлэх

БОЯ ТЭХЯ, 
ҮХЯ

20
10

-2
02

0

ДДБОС, 
äонорóóä, 
үйлäвэр, 
аж ахóйн 
нэгж

500.0

8 УЗОБ агóóлсан хаягäал  
үүсäэг технологи үйл 
ажиллагаанóóäыг 
нарийвчлан тогтоох

БОЯ

20
09

ДДБОС, 
äонорóóä,
Байгаль 
хамгаалах 
сан

30.0
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9 Технологи үйл 
ажиллагааны явцаä 
завсрын бүтээгäэхүүн 
хэлбэрээр үүсäэг УЗОБ 
агóóлсан хаягäлын  
менежментийг 
боловсронгóй болгох 
зааварчилгааг 
боловсрóóлах

БОЯ

20
10

ДДБОС, 
äонорóóä,
Байгаль 
хамгаалах 
сан

5.0

10 УЗОБ агóóлсан 
үйлäвэрийн хог 
хаягäлыг бóлах цэгт 
үнэлгээ хийх

БОЯ ЭМЯ

20
10

ДДБОС, 
äонорóóä,
Байгаль 
хамгаалах 
сан

30.0

Дөрөв. УЗОБ  ïестициäүүäийн  имïорт, хэрэглээ, нөөц ба хаягäлын асóóäлаар:

1 УЗОБ-ийн ïестициäээр 
бохирäсон газрóóäыг 
олж тогтоох

БОЯ ХХААЯ, 
УМХГ

20
09

ДДБОС, 
äонорóóä

100.0

2 УЗОБ-ийн ïестициäээр 
бохирäсон газрóóäыг 
нөхөн сэргээх

БОЯ Орон 
нóтгийн 
засаг 
захиргаа

20
11

-2
02

0
ДДБОС, 
äонорóóä, 
орон 
нóтгийн 
төсөв

400.0

3 Хүнсний бүтээгäэхүүн 
äэх ïестициäийн 
үлäэгäэл болон 
ïестициäийн 
имïортонä тавих 
хяналтыг сайжрóóлах  
механиз-мыг бүрäүүлэх

ХХААЯ, 
УМХГ

БОЯ

20
08

Улсын 
төсөв

(БО-ны 
сайäын 
төсвийн 
багцаä)

1.5

4 УЗОБ-аар бохирäсон 
газрын байршил, 
үүнийг хэрэглэгч 
аж ахóйн нэгж 
байгóóллагын 
эзэмшил, ашиглалтанä 
олгогäсон газар, óг 
боäисоос цэвэрлэгäсэн 
газрóóäыг каäастрын 
зóрагт орóóлж, 1-3 
жилä газрын төлөв 
байäал, чанарын хянан 
баталгаанä орóóлж байх

БХБЯ БОЯ

20
11

-2
02

0

ДДБОС, 
äонорóóä

100.0
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Тав. УЗОБ-ын талаархи óхóóлга сóргалт, сóрталчилгаа, мэäээллийг нэмэгäүүлэх 
асóóäлаар:

1 Оюóтан, сóрагчäаä 
зориóлсан УЗОБ-ийн 
тóхай агóóллагыг 
боловсрóóлж, албан ба 
албан бóс сóргалтын 
хөтөлбөрт орóóлах

БОЯ БСШУЯ

20
08

 -2
00

9

Улсын 
төсөв

(БО-ны 
сайäын 
төсвийн 
багцаä)

5.0

2 Эрсäэлтэй бүлэг болон 
хяналт шалгалтын 
байгóóллагын 
ажиллагсäаä зориóлсан 
сóргалтын хөтөлбөр 
боловсрóóлж, 
сóргалтанä хамрóóлах  

БОЯ

20
07

 –
20

08

ДДБОС,
äонорóóä,

60.0

3 Диоксин ба фóраны 
үүсэлт, байгаль орчин, 
хүний эрүүл мэнäэä 
үзүүлэх хор нөлөө, 
äиоксин ба фóраны 
үүсэлтийг бóóрóóлах 
арга замын талаар 
сóрталчилгааны 
материал бэлтгэж, 
раäио, телевиз, сонин 
хэвлэлээр олон нийтэä 
тогтмол сóрталчлах

БОЯ ТББ-óóä

20
07

 –
20

10

ДДБОС, 
äонорóóä,
Байгаль 
хамгаалах 
сан, ТББ

200.0

4 УЗОБ-ийн чиглэлээр 
мэргэшсэн сóргагч 
багш нарыг өнäөр 
хөгжилтэй оронä óрт 
ба богино хóгацааны 
сóргалтанä хамрóóлах

БОЯ БСШУЯ

20
07

-2
01

0

ДДБОС, 
äонорóóä,

100.0

Зóргаа. УЗОБ-ийн хяналт-шинжилгээ ба сóäалгаа шинжилгээний чаäавхийг 
бүрäүүлэх талаар:

1 УЗОБ-ийн хяналт-
шинжилгээ ба сóäалгаа 
шинжилгээг гүйцэтгэх 
чаäавхи бүхий 
лабораторийг  бий 
болгох

БОЯ СЯ

20
08

 –
20

10

ДДБОС, 
äонорóóä

1 
00

0.
0
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2 УЗОБ-ийн эх үүсвэрүүä 
төвлөрсөн болон 
бохирäолтой газрóóäаä 
тэäгээрийн бохирäлын 
болон үүсэлтийн 
зэрэглэлийг óс, агаар, 
хөрс, хóрäаст тогтоож, 
тэäгээрээс байгаль 
орчин хүний эрүүл 
мэнäэä үзүүлж бóй 
нөлөөллийн үнэлгээг 
хийх

БОЯ ЭМЯ

20
10

-2
01

1

ДДБОС, 
äонорóóä,
Байгаль 
хамгаалах 
сан

30.0

3 УЗОБ-ийн эх 
үүсвэрт болон 
тэäгээрийг агóóлсан 
тоног төхөөрөмж, 
бүтээгäэхүүнтэй 
шóóä харьцаж 
ажиллаäаг эрсäэлтэй 
бүлгийнхнийг хамрóó-
лан сóäалгаа хийж, 
өвчлөлийн нийтлэг 
ханäлага, илрэлийг 
тогтоон, эрсäлийн 
үнэлгээ хийх

БОЯ, 
ЭМЯ

ТЭХЯ, 
ҮХЯ

20
10

-2
01

2

ДДБОС, 
äонорóóä

60.0

4 Нүүрсээр ажиллаäаг 
цахилгаан äóлааны 
станц, óóрын зóóх 
болон гэр хорооллын 
айл өрхийн зóóхнаас 
үүсэх äиоксин ба 
фóраны үүсэлтийн 
зэрэглэл ба  түүнийг 
бóóрóóлах боломжийн 
үнэлгээ хийх

БОЯ ШУА

20
10

-2
01

2

ДДБОС, 
äонорóóä

50.0

5 УЗОБ-ийн хяналт-
шинжилгээг агаар, 
óс, хөрс, хóрäас, 
хүнсний бүтээгäэхүүнä 
хийх аргачлалыг  
боловсрóóлж, хяналт-
шинжилгээний цэгүүä 
ба  хэмжилт хийх 
хóгацааг тогтоон 
байнгын хяналт-
шинжилгээний 
системийг бий болгох

БОЯ ШУА

20
09

 –
20

11

ДДБОС, 
äонорóóä,

80.0
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НИЙТ

50
15

.7

ОЗОНЫ ҮЕ ДАВХАРГЫГ ХАМГААЛАХ ҮНДЭСНИЙ 
ХӨТӨЛБӨР

(Засгийн газрын 1999 оны 129 äүгээр тогтоолоор батлагäсан)
Нэг. Нийтлэг үнäэслэл

1. Хүн төрөлхтөн химийн олон төрлийн үйлäвэрлэл эрхэлж, 
химийн олон төрлийн боäисóóäыг аж амьäралäаа хэрэглэх болсноор 
озон заäалäаг боäисыг үлэмж хэмжээгээр ялгарóóлан агаар манäал äахь 
озоны äавхарга хомсäох, óлмаар нарны хэт ягаан тóяаны хор хөнөөлä 
äэлхийн шим манäлын амьтан, óргамал, хүн ам их хэмжээгээр нэрвэгäэх 
аюóлä тóлгарааä байна.

2. Монгол óлс хүн төрөлхтний хөгжлийн нийтлэг ханäлага 
болсон тогтвортой хөгжлийн чиг баримжаагаар байгаль орчныг 
тэтгэх äаацанäаа нийцүүлэн нийгэм, эäийн засгаа хөгжүүлэх боäлого 
баримталж байна.

3. Озоны äавхаргыг хамгаалах тóхай Венийн Êонвенци, Озоны 
үе äавхаргыг заäалäаг боäисын тóхай Монреалын Протокол болон 
тэäгээрт орóóлсан 1990 оны Лонäонгийн, 1992 оны Êоïенгагений 
нэмэлтүүäэä монгол óлс нэгäэн орсон тóл манай óлс äээрх Êонвенци, 
Протоколын албан ¸сны Тал болсон болно.

4. Монгол óлс озон заäалäаг боäисын хэрэглээг үе шаттай 
бóóрóóлж, óлмаар бүрэн хязгаарлах нь äэлхийн хүн амын эрүүл мэнä, 
байгаль орчны таатай нөхцөлийг хаäгалан хамгаалах чóхал үйл хэрэг 
болохыг хүлээн зөвшөөрч, түүнийг хэрэгжүүлэх олон óлсын хүчин 
чармайлтыг бүрэн äэмжин хóвь нэмрээ орóóлах зорилт тавин ажиллаж 
байна.

Хо¸р. Хөтөлбөрийн зорилго, үе шат

5. Зорилго   
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Хөтөлбөрийн зорилго нь озоны äавхаргыг заäалäаг боäисын 
хэрэглээг үе шаттай бóóрóóлж óлмаар бүрмөсөн хязгаарлах, ашиглагäаж 
бóй озон заäалäаг боäисыг озоны äавхаргыг үл заäлах боäисоор 
орлóóлахаä оршино.

Үнäэсний хөтөлбөр нь Венийн Êонвенци, Монреалын 
Протоколоор Монгол óлсын хүлээсэн үүргийг биелүүлэхэä бүрэн 
чиглэгäэнэ.

6.Үе шат
Хөтөлбөрийг äор äóрäсан үе шаттай хэрэгжүүлнэ:
а/ нэг äэх үе шат: 2005 оны 1 äүгээр сарын 1 хүртэл Монреалын 

Протоколын хавсралт А-ийн I бүлгийн хлорт фторт нүүрстөрөгчийн 
хэрэглээг 1997-1998  оны  äóнäаж  түвшнээс 50 хóвь бóóрóóлах;

б/ хо¸р äахь үе шат: 2007 оны 1 äүгээр сарын 1 хүртэл Монреалын 
Протоколын хавсралт А-ийн I бүлгийн хлорт фторт нүүрстөрөгчийн 
хэрэглээг 85 хóвь бóóрóóлах; 

в/ гóрав  äахь  үе  шат:  2010  оны 1 äүгээр сарын 1 хүртэл 
Монреалын Протоколын хавсралт А-ийн I бүлгийн хлорт фторт 
нүүрстөрөгчийн хэрэглээг бүрмөсөн хязгаарлах; 

г/ äөрөв äэх үе шат: 2015 оны 1 äүгээр сарын 1 хүртэл Монреалын 
Протоколын хавсралт С-ийн I бүлгийн хлорт фторт нүүрстөрөгчийн 
хэрэглээг 1999 оны түвшнээс 90 хóвь бóóрóóлах; 

ä/ тав äахь үе шат: 2030 оны 1 äүгээр сарын 1 хүртэл Монреалын 
Протоколын хавсралт С-ийн I бүлгийн хлорт фторт нүүрстөрөгчийн 
хэрэглээг бүрмөсөн хязгаарлах. 

Гóрав. Уäирäлага, зохион байгóóлалт

7. Озоны äавхаргыг хамгаалах асóóäлыг Байгаль орчны сайäын 
äэргэä ажиллах озоны асóóäлаархи Үнäэсний хороо óäирäан зохицóóлна. 
Үнäэсний хорооны бүрэлäэхүүнä нь Хөäөө аж ахóй, үйлäвэрийн, Дэä 
бүтцийн хөгжлийн болон, Эрүүл мэнä, нийгмийн хамгааллын яам, 
Үнäэсний статистикийн газар, Гаалийн ерөнхий газар, Шинжлэх óхааны 
акаäеми зэрэг төр, олон нийтийн болон хóвийн хэвшлийн байгóóллагын 
төлөөлөгчиä орно.

8. Озоны асóóäлаархи үнäэсний хороо нь озоны äавхаргыг 
хамгаалах үйл ажиллагааны чиглэлийг  тоäорхойлж, озон заäалäаг 
боäисын имïорт, хóäалäаа, хэрэглээнä хяналт тавьж, тóхайн асóóäлаар 
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эрх бүхий байгóóллагаас гарсан шийäвэрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 
авна.

9. Озоны асóóäлаархи үнäэсний хорооны ажлын алба äоорхи 
үүргийг гүйцэтгэнэ:

а/ хөтөлбөрт заасан үйл ажиллагааг зохион байгóóлж явóóлах; 
б/ үнäэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх асóóäлыг олон  óлсын 

эрх бүхий байгóóллагаä тавьж, түүнийг хэрэгжүүлэх талаар технологи, 
санхүүгийн äэмжлэг, тóсламж авах;

в/ озоны äавхаргын шинжилгээ сóäалгаа, ажиглалт, хэмжилтийн 
ажлын чиглэл, хүрээг тогтоох, тэäгээрийг хариóцан гүйцэтгэх 
байгóóллагын үйл ажиллагааг äэмжих, хэрэгжилтийг зохион байгóóлах, 
хяналт тавих;

г/ озоны äавхаргын өөрчлөлтөөс шалтгаалан хэт ягаан тóяанаас 
шим манäалä үзүүлэх нөлөөллийг сóäлах ажлыг эрчимжүүлэх, энэ 
чиглэлийн байгóóллагóóäын ажлын óялäаа холбоог сайжрóóлах;

ä/ озоны äавхаргыг шинжлэн сóäлах, хамгаалахтай холбоотой 
шинжлэх óхаан, нийгэм, эäийн засаг, хóäалäааны болон эрх зүйн 
мэäээллийг олон óлсын эрх бүхий байгóóллага, гаäааä óлстай солилцох, 
äотооäын  сонирхсон байгóóллагóóäаä түгээх, сóрталчлах;

е/ озоны үе äавхаргын талаархи Êонвенци, Протоколын болон 
үнäэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тайлан гаргаж óлирал бүр эрхэлсэн 
сайäаä, жил бүрийн 1 äүгээр сарä Засгийн газарт, гэрээ, хэлэлцээрт 
заасан хóгацаанä нь олон óлсын байгóóллагаä тайлагнах;

ж/ озоны äавхаргыг заäалäаг боäис хэрэглэäэг  үйлäвэрлэл, 
үйлчилгээний байгóóллага болон салбарын хэрэглээг бóóрóóлах, 
өөр боäисоор орлóóлах төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлэхэä нь тóслах, 
биелэлтэä хяналт тавих;

з/ озон заäалäаг боäис хэрэглэäэг үйлäвэрлэл, үйлчилгээний 
ажилтнóóäаä зориóлж сóргалт семинар зохион байгóóлах.

Дөрөв. Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа

Хөтөлбөрийн зорилгыг äор äóрäсан үйл ажиллагаагаар хэрэгжүүлнэ:
10. Зохион байгóóлалтын талаар  
а/ озоны äавхаргыг хамгаалах эрх зүйн үнäэс  бүрäүүлэх;
б/ Монреалын Протоколын 1997 оны нэмэлтэä нэгäэн орох; 
в/ Байгаль орчны сайäын äэргэä Озоны асóóäлаархи үнäэсний 

хороо болон түүний ажлын албыг байгóóлж ажиллóóлах;
г/ озоны äавхаргыг заäалäаг боäис имïортлогч, ашиглагч нарын 

үнäэсний нийгэмлэг болон бóсаä холбогäох төрийн бóс байгóóллагын 
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үйл ажиллагааг äэмжих, тэäгээртэй хамтран ажиллах;
ä/ озоны äавхаргыг шинжлэн сóäлах, хамгаалах төрийн 

болон төрийн бóс байгóóллагын чаäавхийг нэмэгäүүлэх, хөтөлбөр 
хэрэгжүүлэх чиглэлээр төсөл боловсрóóлан олон óлсын байгóóллагаä 
тавьж хэрэгжүүлэх;

е/ озоны äавхаргыг сóäлах, хамгаалах болон озон заäалäаг 
боäисыг имïортлогч, ашиглагч байгóóллагын мэргэжилтнүүäэä 
зориóлсан сóргалт, семинар зохион явóóлах;

ж/ озоны äавхаргыг заäалäаг боäис ашиглан үйлäвэрлэл, 
үйлчилгээ эрхэлäэг байгóóллагóóäаä олгох зөвшөөрлийн тогтолцоог 
боловсронгóй  болгох; 

з/ озон заäалäаг боäисын хяналт-шинжилгээний үнäэсний 
тогтолцоог бий болгох;

и/ озоны äавхаргыг хамгаалах, озон заäалäаг боäисын 
ялгаралтыг бóóрóóлах, өөр боäис, технологиор орлóóлах талаар олон 
нийтэä мэäээллийн бүх хэрэгслээр сóрталчилгаа явóóлах.

11. Сóäалгаа хэмжилтийн талаар
а/ хийн манäал äахь oзоны ерөнхий агóóламж, түүний босоо 

тархалтын орон зай, цаг хóгацааны өөрчлөлтийг хэмжих байнгын харóóл 
байгóóлан ажиллóóлах;

б/ газрын гаäаргаас завсрын манäал, äавхраат манäал хүртэлх 
агаарын темïератóрын хóваарилалтыг нарийвчлан сóäлах; 

в/ газрын гаäаргаä ирж байгаа нарны цацрагийн äолгионы 
бүрэлäэхүүн хийгээä амьä организмä нөлөөлөх хэт ягаан тóяаны 
хэмжилт, сóäалгааны ажлыг зохион байгóóлах;

г/ цаг óóрын ажиглалт хэмжилтийн өнäөр нарийвчлалтай 
багаж төхөөрөмжөөр óóр амьсгалын өөрчлөлтийг сóäлах хөтөлбөр 
боловсрóóлан хэрэгжүүлж эхлэх.  

12. Мэäээлэл солилцооны талаар 
Озоны äавхаргыг хамгаалах, озон заäалäаг боäисын хэрэглээг 

багасгах, óлмаар бүрмөсөн хязгаарлах зорилгоор олон óлсын байгóóллага, 
гаäааä орон, äотооäын аж ахóйн нэгж, байгóóллагатай äараахи мэäээлэл 
өгөгäлийг солилцоно:

а/ сóäалгаа явóóлах шаарäлага бүхий озоны äавхаргыг заäалäаг 
боäисын ялгарлын тóхай өгөгäөл; 

б/ озоны ерөнхий агóóламж, түүний босоо чиглэл äэх 
хóваарилалтын тоäорхой хóгацааны өөрчлөлт хүний эрүүл мэнä, 
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байгаль орчинä үзүүлэх нөлөөллийн тóхай шинжилгээ сóäалгааны үр 
äүн, мэäээлэл;

в/ шинжилгээ, сóäалгааны ажлын үр äүнгийн үнэлгээ, цаашäын 
сóäалгааны зөвлөмж;  

г/ озон заäалäаг боäисын ялгаралтыг бóóрóóлах болон орлóóлах 
боäис, технологийн талаархи сóäалгаа шинжилгээний ажлын мэäээлэл, 
тайлан; 

ä/ озон заäалäаг боäисын үйлäвэрлэл, хэрэглээ, цаашäын 
ханäлага, имïорт, эксïортын тóхай мэäээлэл;

е/ озоны äавхаргыг хамгаалахтай холбогäсон үнäэсний хóóль 
тогтоомж, óäирäлага, зохицóóлалтын талаархи мэäээлэл;

ж/ озоны äавхаргыг хамгаалахтай холбогäсон лиценз, ïатент 
олгох нөхцөл, аргын тóхай мэäээлэл.

13.Олон óлсын хамтын ажиллагаа
Озоны äавхаргыг хамгаалах, озон заäалäаг боäисыг багасгах, 

бүрмөсөн хязгаарлах, озон хомсäóóлäаг боäисын хэрэглээг өөр боäисоор 
орлóóлан солих шинэ техник, технологи нэвтрүүлэх, озоны сóäалгаа 
шинжилгээ явóóлах талаар олон óлсын хамтын нийгэмлэгтэй харилцаа 
холбоогоо хөгжүүлж, түншлэлийн үр ашигтай хэлбэрээр хамтран 
ажиллана:

а/ ОХУ, АНУ, Êанаä, Австрали, Яïон, ХБНГУ, БНХАУ, Франц 
зэрэг óлс  орнóóäтай  озоны äавхаргын сóäалгаа  шинжилгээ  хамтран 
хийж, танäан сóäалгааны мэäээлэл хүлээн авах, солилцох, озон заäалäаг 
боäисын мэäээлэл солилцох, орлóóлагч  боäисын мэäээлэл авах, шинэ 
технологи нэвтрүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллах;

б/ озон заäалäаг боäисын тооллого бүртгэл хийх, хөргөх 
системийн менежментийг сайжрóóлах зэрэг чиглэлээр НҮБ-ын Байгаль 
орчны хөтөлбөр, Хөгжлийн хөтөлбөр, Үйлäвэр, хөгжлийн байгóóллага, 
Озоны  асóóäлаархи олон талын сан, Дэлхийн экологийн сан зэрэг 
байгóóллагатай  хамтран ажиллах;

в/ озоны äавхаргыг шинжлэн сóäлах, байнгын хяналт-
шинжилгээ хийх, мэäээллийн сан, сүлжээ байгóóлах, боловсон хүчин 
бэлтгэх чиглэлээр Дэлхийн цаг  óóрын байгóóллага, НҮБ-ын Байгаль 
орчны хөтөлбөр, Хүнс, хөäөө аж ахóйн байгóóллагатай үр ашигтай  
хамтын ажиллагааг óлам бүр хөгжүүлэх;

г/ гаäааä орон, олон óлсын байгóóллагатай хамтран озон 
заäалäаг боäисын хэрэглээг өөрчлөх, орлóóлагчаар солих, байгóóллага, 
аж ахóйн нэгжийн мэргэжлийн хүмүүст сóргалт явóóлах, сонирхсон 
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байгóóллага, хүмүүст мэäээлэл сóрталчилгаа явóóлах төсөл боловсрóóлж 
хэрэгжүүлэх.

Тав. Хөтөлбөрийн санхүүжилт
14. Хөтөлбөрт заасан үйл ажиллагааг äоорхи санхүүгийн эх 

үүсвэрээр хэрэгжүүлнэ:
а/ озон хомсäóóлäаг боäисын тооллого болон хяналт шалгалтыг 

байгаль хамгаалахаä зориóлсан óлсын төвлөрсөн болон орон нóтгийн 
жил бүрийн төсвөөс санхүүжүүлнэ; 

б/ үйлäвэр, үйлчилгээний хэвийн ажиллагааг хангах, байгаль 
орчинä халгүй технологи нэвтрүүлэх болон түүхий эä, материал 
ашиглахаä зориóлан үйлäвэр, аж ахóйн нэгж, байгóóллагаас төлөвлөсөн 
хөрөнгө;

в/ ханäивлагч орон, гаäааä, äотооäын байгóóллагын тóсламжийн 
хөрөнгө.

Зóргаа. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтэä тавих хяналт, үр äүн

15. Хяналт шалгалт: 
Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцаä хяналт тавих ажлыг Озоны 

асóóäлаархи үнäэсний хороо эрхлэн гүйцэтгэнэ.

16.Үр äүн 

Озоны äавхаргыг заäалäаг боäисыг бүрэн хязгаарлах үнäэсний 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр äараахь үр äүнä хүрнэ:

а/ озоны асóóäлыг эрхлэх үнäэсний óäирäлага, зохицóóлалтын 
тогтолцоо бүрэлäэн тогтож, озоны шинжилгээ сóäалгаа, байнгын 
ажиглалт хэмжилтийн тогтолцоо бий болно;

б/ монголын хүн ам, байгаль орчныг хэт ягаан тóяаны нөлөөллөөс 
хамгаалах стратеги боловсрóóлах үнäэслэл бүрäэж эхэлнэ;

в/ озоны талаархи эрх зүй, шинжлэх óхаан, техник, технологийн 
чиглэлийн äотооä, гаäааäын мэäээллийн солилцоо тогтмолжино;

г/ Монгол óлс Венийн Êонвенци, Монреалын Протоколоор 
хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлнэ;

ä/ óóр амьсгалын өөрчлөлт болон хэт ягаан тóяаны нөлөөлөлä 
бага автах хүнс тэжээлийн болон техникийн óргамал, тэжээмэл амьтан 
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үржүүлэхэä шаарäагäах мэäээллийн нэмэгäэл эх сóрвалжтай болно;

е/ озоны äавхаргыг үл заäлах боäис хэрэглэх, байгаль орчинä 
халгүй технологи нэвтрүүлэхэä олон óлсын äэмжлэг хүлээж, зохих 
тóсламж авах бололцоо бүрäэнэ. 
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IV. ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИСЫН 
БОДЛГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН АСУУДАЛ ЭРХЭЛСЭН 

ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛ
 ( Засгийн газрын 2006 оны 314 äүгээр тогтоолын 1 äүгээр 

хавсралтаар батлагäсан)
                                                                                                              

ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИСЫН 
БОДЛОГО,ЗОХИЦУУЛАЛТЫН АСУУДЛААР 

МЭРГЭЖЛИЙН САНАЛ, ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ ЗӨВЛӨЛИЙН 
БҮРЭЛДЭХҮҮН              

                                                                                                                                                
Дарга  - Байгаль орчны сайä
Гишүүä:  - Үйлäвэр, хóäалäааны сайä
  - Эрүүл мэнäийн сайä
  - Хүнс, хөäөө аж ахóйн сайä
  - Онцгой байäлын асóóäал эрхэлсэн Монгол óлсын сайä
  - Барилга, хот байгóóлалтын äэä сайä
  - Батлан хамгаалахын äэä сайä
  - Боловсрол, со¸л, шинжлэх óхааны äэä сайä
  - Зам, тээвэр, аялал жóóлчлалын äэä сайä
  - Нийгмийн хамгаалал, хөäөлмөрийн äэä сайä
  - Сангийн äэä сайä
  - Түлш, эрчим хүчний äэä сайä
  - Нийслэлийн засаг äарга бөгөөä Улаанбаатар хотын захирагч
  - Хóóль зүй, äотооä хэргийн яамны Төрийн нарийн бичгийн   
      äарга
  - Улсын гаалийн ерөнхий газрын äарга
  - Улсын мэргэжлийн хяналтын газрын äарга
  - Цагäаагийн ерөнхий газрын äарга
  - Тагнóóлын ерөнхий газрын äарга
  - Станäартчилал, хэмжил зүйн төвийн äарга
  - Байгаль орчны яамны Хүрээлэн бóй орчин, байгалийн  
     нөөцийн газрын äарга
  - Шинжлэх óхааны акаäемийн Хими, хими-технологийн   
     хүрээлэнгийн захирал
  - Монгол óлсын их сóргóóлийн Химийн факóльтетийн äекан
  - Химичäийн нийгэмлэгийн тэргүүн /тохиролцсоноор/
Нарийн бичгийн äарга        - Орон тооны   
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 ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИСЫН БОДЛОГО, 
ЗОХИЦУУЛАЛТЫН АСУУДЛААР МЭРГЭЖЛИЙН САНАЛ, 

ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ДҮРЭМ

( Засгийн газрын 2006 оны 314 äүгээр тогтоолын 2 äóгаар тогтоолоор 
батлагäсан)

          Нэг. Нийтлэг үнäэслэл

 1.1. Химийн хорт болон аюóлтай боäисын боäлого, зоихцóóлалтын 
асóóäлаар Үнäэсний зөвлөл нь /цаашиä “Үнäэсний зөвлөл” гэх/ химийн 
хорт болон аюóлтай боäисын боäлого, зохицóóлалтын асóóäлаар 
мэргэжлийн санал, äүгнэлт гаргах чиг үүрэг бүхий орон тооны бóс 
байгóóллага мөн.  
1.2. Үнäэсний зөвлөл нь үйл ажиллагаанäаа Химийн хорт болон аюóлтай 
боäисын тóхай хóóль, Аюóлтай хог хаягäлын имïорт, хил äамжóóлан 
тээвэрлэлтийг хориглох, эксïортлох тóхай хóóль, Аж ахóйн үйл 
ажиллагааны тóсгай зөвшөөрлийн тóхай хóóль, Аюóлтай хог хаягäлыг 
хил äамжóóлан тээвэрлэхэä хяналт тавих тóхай Базелийн конвенци 
/1996/, Аюóлтай зарим химийн боäис болон ïестициäийг  олон óлсын 
хэмжээнä хóäалäаалахаä хэрэглэх, óрьäчилан мэäээлж зөвшилцөх 
жóрмын тóхай Роттерäамын конвенци /2000/, Уäаан заäарäаг органик 
бохирäóóлагчийн тóхай Стокгольмын конвенци /2003/, бóсаä  хóóль 
тогтоомж болон мөн энэхүү äүрмийг äагаж мөрäөнө. 
1.3. Үнäэсний зөвлөл нь ажлаа Ерөнхий сайäаä тайлагнана. 

Хо¸р.Үнäэсний зөвлөлийн бүрэлäэхүүн, зохион байгóóлалт

2.1. Үнäэсний зөвлөлийн äарга нь байгаль орчны асóóäал эрхэлсэн 
Засгийн газрын гишүүн байна. 

2.2. Үнäэсний зөвлөл нь орон тооны нарийн бичгийн äаргатай байна. 
2.3. Үнäэсний зөвлөлийн бүрэлäэхүүнä холбогäох яам, агентлаг, эрäэм 
шинжилгээ болон мэргэжлийн байгóóллагын зохих албан тóшаалтан 
орох бөгөөä бүрэлäэхүүнийг Засгийн газар батална. 
2.4. Үнäэсний зөвлөл нь холбогäох яам, агентлаг, эрäэм шинжилгээ 
болон мэргэжлийн байгóóллага болон химийн мэргэжилтний төлөөлөл 
бүхий шинжээчäийн багтай байна. 
2.5. Шинжээчäийн багийн бүрэлäэхүүнийг холбогäох яам, агентлагаас 
санал авсны үнäсэн äээр Үнäэсний зөвлөлийн äарга батална.
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2.6. Үнäэсний зөвлөл нь төрийн захиргааны холбогäох төв байгóóллага 
болон аймаг, нийслэлийн Засаг äаргын äэргэä орон тооны бóс салбар 
зөвлөлтэй байна. 
2.7. Салбар зөвлөлийн äарга нь тóхайн асóóäлыг эрхэлсэн Засгийн 
газрын гишүүн, аймаг, нийслэлийн Засаг äарга байна. Салбар зөвлөлийн 
бүрэлäэхүүнийг холбогäох Засгийн газрын гишүүн,  аймаг нийслэлийн 
Засаг äарга батална.
2.8. Үнäэсний зөвлөл 15-аас, салбар зөвлөл нь 7-гоос äоошгүй 
гишүүнтэй байна. Үнäэсний зөвлөлийн шинжээчäийн баг нь 9-өөс 
äоошгүй гишүүнтэй байна. 
2.9. Үнäэсний зөвлөлийн үйл ажиллагааны зарäлыг  байгаль орчны 
асóóäал хариóцсан төрийн захиргааны төв байгóóллага, салбар 
зөвлөлийн зарäлыг төрийн захиргааны холбогäох төв байгóóллага, 
аймаг, нийслэлийн Засаг äарга хариóцах бөгөөä тóхайн жилийн төсөвтөө 
тóсгаж санхүүжүүлнэ. 
2.10. Үнäэсний зөвлөл нь албан бичгийн хэвлэмэл хóóäас, тэмäэгтэй 
байна. Салбар зөвлөл нь төрийн захиргааны холбогäох төв байгóóллага 
болон аймаг, нийслэлийн Засаг äаргын албан бичгийн хэвлэмэл хóóäас, 
тамгыг хэрэглэнэ. 
2.11. Шаарäлагатай гэж үзвэл үнäэсний зөвлөлийн шинжээчäийн багийн 
гишүүä, салбар зөвлөлийн äарга нарт Үнäэсний зөвлөлийн äаргын 
гарын үсэгтэй үнэмлэх олгож болно. 

Гóрав. Үнäэсний зөвлөлийн ажиллах жóрам

3.1. Үнäэсний зөвлөлийн үйл ажиллагааны хэлбэр нь Зөвлөлийн хóрал 
байна. 
3.2. Үнäэсний зөвлөлийн хóрлыг хагас жилä нэгээс äоошгүй óäаа хийх. 
Ээлжит бóс хóрлыг Үнäэсний зөвлөлийн äарга зарлан хóралäóóлж  
болно. 
3.3. Үнäэсний зөвлөлийн хóрлыг Үнäэсний зөвлөлийн äарга, түүний 
эзгүйä Үнäэсний зөвлөлийн äаргын үүрэг болгосноор Зөвлөлийн аль 
нэг гишүүн äаргална.
3.4. Шинжээчäийн багийн болон салбар зөвлөлийн хóрлыг шинжээчäийн 
багийн ахлагч, салбар зөвлөлийн äарга óäирäана. 
3.5. Үнäэсний болон салбар зөвлөлийн хóрлаар асóóäал хэлэлцүүлэх 
байгóóллага холбогäох материалаа зөвлөлийн нарийн бичгийн äаргаä 
хóрал болохоос 7 хоногийн өмнө хүргүүлнэ. Хóрлын материалыг хóрал 
болохоос 5 хоногийн өмнө гишүүäэä тараана. 
3.6. Үнäэсний болон салбар зөвлөлийн хóрлыг гишүүäийн олонхи ирсэн 
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тохиолäолä хóралäóóлна. 
3.7. Үнäэсний зөвлөлийн хóрлаар хэлэлцсэн асóóäлыг гишүүäийн 
олонхийн саналаар шийäвэрлэж, тогтоол гаргана. Тогтоолä үнäэсний 
зөвлөлийн äарга болон нарийн бичгийн äарга гарын үсэг зóрж 
баталгаажóóлна. 
3.8. Шинжээчäийн багийн болон салбар зөвлөлийн хóрлаар хэлэлцсэн 
асóóäлыг олонхийн саналаар шийäвэрлэж, äүгнэлт, зөвлөмж гаргана. 
3.9. Хóрлын тэмäэглэлийг нарийн бичгийн äарга хөтөлж, äарга гарын 
үсэг зóрна.
3.10. Шаарäлагатай тохиолäолä үнäэсний болон салбар зөвлөл, 
шинжээчäийн багийн хóралäаанä  мэргэжлийн хүмүүсийг  оролцóóлна.
3.11. Үнäэсний зөвлөлийн ажлын албаны үүргийг Үнäэсний зөвлөлийн  
нарийн бичгийн äарга болон Үнäэсний зөвлөлийн  шинжээчäийн баг 
гүйцэтгэнэ.

Дөрөв. Үнäэсний зөвлөл, шинжээчäийн багийн бүрэн эрх

4.1. Үнäэсний зөвлөл äараахь үүрэгтэй байна:
4.1.1. химийн хорт болон аюóлтай боäисын аюóлгүй байäлыг хангахтай 
холбогäсон боäлого тоäорхойлох, холбогäох хóóль тогтоомжийг 
боловсронгóй болгохоä санал гаргах;
 4.1.2. Монгол Улсын нэгäэн орсон химийн боäисын талаархи олон 
óлсын гэрээ болон үнäэсний хөтөлбөрүүäийн хэрэгжилтийг хангахаä 
санал, зөвлөмж өгөх; 
 4.1.3. химийн хорт болон аюóлтай боäистой холбогäож үүссэн аюóл, 
осол, онцгой тохиолäлын үеä мэргэжлийн арга зүйгээр хангаж, äүгнэлт, 
зөвлөмж  гаргах;
 4.1.4.  химийн хорт болон аюóлтай боäисоос хамгаалах, түүнийг 
ашиглах үйл ажиллагааг зохицóóлах асóóäлаар салбар зөвлөлийн ажилä 
арга зүйн тóслалцаа, äэмжлэг үзүүлэх, нэгäсэн óäирäлагаар хангах;
 4.1.5. шинжээчäийн багийн болон салбар зөвлөлийн тайланг хэлэлцэх.
 4.2. Үнäэсний зөвлөл äараахь эрхтэй байна: 
 4.2.1. химийн хорт болон аюóлтай боäисын асóóäлаар зөвлөмж, äүгнэлт 
гаргах, хяналт тавих ажлын хэсэгт холбогäох байгóóллага, мэргэжилтэн, 
шинжээч, óлсын байцаагч нарыг татан оролцóóлах;
 4.2.2. химийн хорт болон аюóлтай боäисын чиглэлээр аливаа 
байгóóллагаас гаргасан шийäвэр, үйл ажиллагаа нь хóóль тогтоомж, 
химийн хорт болон аюóлтай боäисын аюóлгүй байäлыг хангах боäлогоä 
нийцэхгүй байна гэж үзвэл хүчингүй болгох, зогсоох санал, äүгнэлтээ  
зохих байгóóллагаä гаргах;
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4.2.3. химийн хорт болон аюóлтай боäистой холбоотой үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлэхтэй холбоотой асóóäлаар иргэн, аж ахóйн нэгж байгóóллагаас 
шаарäлагатай мэäээлэл, тайлан, сóäалгаа, баримт материалыг үнэ 
төлбөргүйгээр гаргóóлан авах.
 4.3. Үнäэсний зөвлөлийн шинжээчäийн баг äараахь үүрэгтэй байна:
 4.3.1. химийн хорт болон аюóлтай боäисоос хамгаалах, түүнийг 
ашиглахтай холбогäсон үйл ажиллагааг мэргэжил, арга зүйн óäирäлагаар 
хангах, санал, äүгнэлт гаргах; 
 4.3.2. химийн хорт болон аюóлтай боäисыг имïортлох, эксïортлох, 
хил äамжóóлан тээвэрлэх, үйлäвэрлэх, ашиглах, хóäалäах, хаäгалах, 
тээвэрлэх, óстгах үйл ажиллагааг зохицóóлахтай холбогäсон äүрэм, 
жóрам, зааврын төслийг хэлэлцэж санал, зөвлөмж гаргах;
 4.3.3. Монгол Улсаä хэрэглэхийг хориглосон болон хязгаарласан 
химийн хорт болон аюóлтай боäисын жагсаалтыг шинэчлэх санал 
боловсрóóлах; 
 4.3.4. химийн хорт болон аюóлтай боäистой харьцаж ажиллагсäын 
мэäлэг, äаäлага, иргэäийн химийн хорт болон аюóлтай боäисын 
талаархи мэäлэгийг äээшлүүлэх зорилгоор сóргалт, сóртчилгаа зохион 
байгóóлах.  
4.4. Үнäэсний зөвлөлийн шинжээчäийн баг äараахь эрхтэй байна:
4.4.1. химийн хорт болон аюóлтай боäисыг эксïортлох, имïортлох, хил 
äамжóóлан тээвэрлэх, үйлäвэрлэх, хóäалäах, ашиглах, óстгах зөвшөөрөл 
авах хүсэлт гаргасан иргэн, аж ахóйн нэгж, байгóóллагаä äүгнэлт гаргаж 
өгөх;
4.4.2. химийн хорт болон  аюóлтай боäисын ашиглалта ä шалгалт, 
тооллого хийх, ажлын зóраг авах, шинжилгээнä сорьц, äээж авах 
зорилгоор аж ахóйн нэгж, байгóóллагаä чөлөөтэй нэвтрэх;
 4.4.3. санал, äүгнэлт гаргахаä шаарäлагатай лабораторийн шинжилгээг 
äотооä, гаäааäын лабораториä хийлгэх.  

 Тав. Төрийн захиргааны холбогäох төв байгóóллага болон аймаг, 
нийслэлийн салбар зөвлөлийн  бүрэн эрх

 5.1. Төрийн захиргааны холбогäох төв байгóóллага болон аймаг, 
нийслэлийн салбар зөвлөл äараахь үүргийг хэрэгжүүлнэ:
 5.1.1. тóхайн салбар, орон нóтгийн хэмжээнä энэ жóрмын 4.1.1-ä заасан 
үүргийг хэрэгжүүлэх;
 5.1.2. Монгол Улсын нэгäэн орсон химийн боäисын талаархи олон 
óлсын гэрээ болон үнäэсний хөтөлбөрүүäийн хэрэгжилтийг тóхайн 
салбар, нóтаг äэвсгэрийн хэмжээнä  óäирäлага, зохион байгóóлалтаар 
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хангаж, биелэлтэä хяналт тавих; 
 5.1.3. химийн хорт болон аюóлтай боäисыг имïортлох, эксïортлох, 
хил äамжóóлан тээвэрлэх, үйлäвэрлэх, ашиглах, хóäалäах, хаäгалах, 
тээвэрлэх, óстгах үйл ажиллагаатай холбоотойгоор үүссэн зөрчил, 
маргааныг шийäвэрлэхэä мэргэжлийн зөвлөмж, äүгнэлт гаргах, 
шаарäлагатай тохиолäолä Үнäэсний зөвлөлä мэäэгäэх.
5.2. Төрийн захиргааны холбогäох төв байгóóллага болон аймаг, 
нийслэлийн салбар зөвлөл энэ äүрмийн 4.2, 4.4.2, 4.4.3 äахь заалтаä 
заасан эрхийг хэрэгжүүлнэ. 
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V. ЖУРАМ  
                                                                                                                 

ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИС 
ЭКСпОРТЛОХ, ИМпОРТЛОХ, ХИЛ ДАМЖУУЛАН 

ТЭЭВЭРЛЭХ БОЛОН ҮЙЛДВЭРЛЭХ, ХУДАЛДАХ ЖУРАМ

(Байгаль орчин, аялал жóóлчлалын  сайä, Гаäааä харилцааны сайäын  
2009 оны 11 äүгээр сарын 16 -ны өäрийн 334/104 äүгээр 

хамтарсан  тóшаал)                                             
                                                                                                                          

Нэг. Нийтлэг үнäэслэл

 1.1. “Химийн хорт болон аюóлтай боäисын тóхай” Монгол Улсын 
хóóлийн  6 äóгаар зүйлийн 6.1.1 äэх заалт, 8,9,11,15,18 äóгаар зүйлä  
заасан химийн хорт болон аюóлтай боäисыг эксïортлох, имïортлох, 
хил äамжóóлан тээвэрлэх, үйлäвэрлэх, хóäалäахтай холбогäсон үйл 
ажиллагааг зохицóóлахаä  энэхүү жóрмыг мөрäөнө.
1.2. Иргэн, аж ахóйн нэгж, байгóóллагаä химийн хорт болон аюóлтай 
боäисыг эксïортлох, имïортлох, хил äамжóóлан тээвэрлэх, үйлäвэрлэх, 
хóäалäах зөвшөөрөл /цаашиä зөвшөөрөл гэх/ олгох, тэäгээрт тавих 
шаарäлага болон эксïортлох, имïортлох, хил äамжóóлан тээвэрлэх, 
үйлäвэрлэх, хóäалäах үеä химийн хорт болон аюóлтай боäисоос 
хамгаалах эрх зүйн хэм хэмжээг тогтоон зохицóóлахаä  энэхүү жóрмын 
зорилго оршино.
1.3. Озон заäлаäаг боäисыг имïортлох, хóäалäах, ашиглахтай холбогäсон 
үйл ажиллагааг Засгийн газрын “Озон заäлаäаг боäисыг имïортлох, 
ашиглах зөвшөөрөл олгох жóрам”-аар зохицóóлна.

Хо¸р. Химийн хорт болон аюóлтай боäисыг эксïортлох, имïортлох, хил 
äамжóóлан тээвэрлэх, үйлäвэрлэх, хóäалäах зөвшөөрөл олгох

 
 2.1. Ерөнхий зүйл

2.1.1. Байгаль орчны асóóäал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 
байгóóллага аж ахóйн нэгж, байгóóллагын албан ¸сны хүсэлт, иргэний  
өргөäлийг үнäэслэн  äараахь  зөвшөөрлийг олгоно: 
2.1.1.1. химийн хорт болон аюóлтай боäисыг эксïортлох, имïортлох, 



232Õèìèéí õîðò áîëîí àþóëòàé áîäèñ

хил äамжóóлан тээвэрлэх, үйлäвэрлэх; 
2.1.1.2. химийн хорт болон аюóлтай боäис  имïортлох, үйлäвэрлэх 
зөвшөөрөл бүхий  иргэн, аж ахóйн нэгж, байгóóллага имïортлосон 
болон үйлäвэрлэсэн боäисоо äотооäын хэрэглэгчäэä хóäалäах;
2.1.1.3. химийн хорт болон аюóлтай боäис эксïортлох, ашиглах зөвшөөрөл 
бүхий иргэн, аж ахóйн нэгж, байгóóллага тоäорхой шалтгааны óлмаас 
тóхайн зорилгоор ашиглахгүй болсон илүүäэл боäисыг хóäалäах.
2.1.2. Зөвшөөрөл авахыг хүссэн иргэн өргөäлөөр, аж ахóйн нэгж, 
байгóóллага албан бичгээр хүсэлт гаргах бөгөөä үүнäээ зөвшөөрөл 
хүссэн боäисын олон óлсын болон монгол нэршил, химийн томъ¸о, олон 
óлсын бүртгэлийн äóгаар (CAS number), зөвшөөрөл хүссэн тоо хэмжээ, 
óлсын хилээр нэвтрүүлэх боомт зэргийг тоäорхой тóсгасан байна. 
2.1.3. Зөвшөөрөл авахыг хүссэн иргэн, аж ахóйн нэгж, байгóóллага нь 
Химийн хорт болон аюóлтай боäисоос хамгаалах тóхай хóóлийн  9 äүгээр 
зүйлийн 9.1-ä заасан мэäээллээс гаäна äараахь мэäээллийг агóóлсан 
баримт бичгийг хавсаргасан байна:
 2.1.3.1. аж ахóйн нэгжийн хóвьä óлсын бүртгэлийн гэрчилгээний, 
иргэний хóвьä иргэний үнэмлэхийн нотриатаар баталгаажóóлсан 
хóóлбар;
 2.1.3.2. тóхайн боäисын äагалäах сертификат (англи, монгол, 
орос хэлийн аль нэг  äээр)
 2.1.3.3. үйлäвэрлэгч эсвэл албан ¸сны борлóóлагчаас тóхайн химийн 
боäисыг äагалäóóлан өгсөн англи эсвэл орос хэл äээрх хор, аюóлын 
лавлах  мэäээлэл, түүний монгол хэл äээрх албан ¸сны орчóóлга;
 2.1.3.4. тóхайн боäисыг гаäааä болон äотооääоо тээвэрлэх байгóóллагатай  
хийсэн гэрээ  болон түүнтэй  аäилтгах  баримт бичгийн хóóлбар;
 2.1.3.5. Зөвхөн шинжилгээ, сóäалгааны зориóлалтаар ашиглагäах 
“Монгол óлсаä ашиглахыг хориглосон химийн хорт болон аюóлтай 
боäисын жагсаалт”-ä орсон станäарт óóсмал, боäис болон “Монгол 
óлсаä ашиглахыг хязгаарласан химийн хорт болон аюóлтай боäисын 
жагсаалт”-ä орсон химийн боäисын хóвьä Химийн хорт болон аюóлтай 
боäисын боäлого зохицóóлалтын асóóäал эрхэлсэн Үнäэсний зөвлөлийн 
Шинжээчäийн багийн äүгнэлт;
 2.1.3.6. Пестициäын хóвьä хүнс,  хөäөө аж ахóйн асóóäал 
эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгóóллагаас олгосон ïестициä 
ашиглах, хóäалäах үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл;
 2.1.3.7. Ариóтгал, халäваргүйтлийн боäисын хóвьä эрүүл 
мэнäийн асóóäал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгóóллагаас олгосон 
ариóтгал, халäваргүйтлийн боäис ашиглах, хóäалäах  үйл ажиллагаа 
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эрхлэх зөвшөөрөл.
 2.1.4. Доорхи төрлийн химийн боäис, химийн  боäис агóóлсан 
бүтээгäэхүүнийг эксïортлох, имïортлох, хил äамжóóлан тээвэрлэх, 
хóäалäахаä энэхүү жóрам хамаарахгүй. Үүнä:
            2.1.4.1. Сóäалгаа, шинжилгээний зориóлалтаар ашиглах 1 литр 
эсвэл 1 кг-аас бага хэмжээтэй, “Монгол óлсаä ашиглахыг хориглосон 
химийн хорт болон аюóлтай боäисын жагсаалт” болон “Монгол 
óлсаä ашиглахыг хязгаарласан химийн хорт болон аюóлтай боäисын 
жагсаалт”-ä  ороогүй  боäис, óрвалжóóä;
 2.1.4.2.  Барилгын бóäаг, цавóó; 
 2.1.4.3.  Төрөл бүрийн савлагаатай  галын хор;
 2.1.4.4. Барилгын бүтээц, шóгам хоолой, äóлаалгын материал 
үйлäвэрлэх зориóлалттай ïолимер түүхий эä; 
 2.1.4.5.  Шахсан хий бүхий ахóйн зориóлалттай асаагóóр;
 2.1.4.6. Жижиглэн борлóóлах зориóлалтаар савлагäсан ахóйн 
зориóлалттай 500 мл, эсхүл 500 граммаас бага хэмжээтэй óóсгагч, 
хэвлэлийн хор, фото зóргийн хор;
 2.1.4.7...Жижиглэн борлóóлах зориóлалтаар савлагäсан тээврийн 
хэрэгслэлийн тос, тосолгооны материал, шингэн;
 2.1.4.8. Шохойн чóлóó, боловсрóóлсан шохой, гиïс, каолин, 
бентонит, кварц зэрэг боловсрóóлсан болон боловсрóóлаагүй эрäсүүä;
 2.1.4.9.  Бензин, äизель түлш, керосин;
 2.1.4.10.Шингэрүүлсэн хийн түлш;
      2.1.4.11.Жижиглэн борлóóлах зориóлалтаар савласан ахóйн 
болон гоо сайхны химийн боäис, шингэнүүä.
 
2.2. Эксïортлох зөвшөөрөл олгох

2.2.1. Химийн хорт болон аюóлтай боäис эксïортлох зөвшөөрөл авахыг 
хүссэн иргэн, аж  ахóйн нэгж байгóóллага энэ жóрмын 2.1.3-т зааснаас 
гаäна äараахь материалыг  нэмж бүрäүүлсэн байна:
2.2.1.1. тóхайн боäисыг олон óлсын хэмжээнä болон хо¸р талын хооронä 
хóäалäаалж болох эрх зүйн үнäэслэл, хортой, аюóлтай бүтээгäхүүнийг 
хил äамжóóлан тээвэрлэх олон óлсын конвенци, гэрээ, хэлэлцээрийн 
шаарäлагыг хангасан тóхай танилцóóлга;
2.2.1.2 нийлүүлэгч, хүлээн авагч, тээвэрлэгч талóóäын хооронä хийсэн 
гэрээ, хэлэлцээрийн эх хóвь, түүний монгол хэл äээрх албан ¸сны 
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орчóóлга болон бóсаä шаарäлагатай бичиг баримт.

 2.3. Имïортлох зөвшөөрөл олгох

2.3.1.  Химийн хорт болон аюóлтай боäис имïортлох зөвшөөрөл 
авахыг хүссэн иргэн, аж ахóйн нэгж байгóóллага энэ жóрмын 2.1.3-т 
заасан  материалыг бүрäүүлэхээс гаäна нийлүүлэгч талтай хийсэн гэрээ 
хэлэлцээрийн эх хóвь, түүний англи, орос эсвэл монгол хэл äээрх албан 
¸сны орчóóлгыг хавсаргана.

 2.4. Хил äамжóóлан тээвэрлэх зөвшөөрөл олгох

2.4.1. Химийн хорт болон аюóлтай боäис хил äамжóóлан тээвэрлэх 
зөвшөөрөл авахыг хүссэн иргэн, аж ахóйн нэгж байгóóллага энэ жóрмын 
2.1.3-т заасан материалаас гаäна нийлүүлэгч-хүлээн авагч-Монгол 
Улсын нóтаг äэвсгэрээр äамжин өнгөрөх асóóäлыг хариóцсан этгээäийн 
хооронä эсхүл нийлүүлэгч-äамжин өнгөрүүлэгч, хүлээн авагч-äамжин 
өнгөрүүлэгчийн хооронä хийсэн гэрээ хэлэлцээрийн эх хóвь болон 
түүний монгол, англи хэл äээрх албан ¸сны орчóóлгыг хавсаргана. 

 2.5. Үйлäвэрлэх зөвшөөрөл олгох

2.5.1. Химийн хорт болон аюóлтай боäис үйлäвэрлэх зөвшөөрөл авахыг 
хүссэн иргэн, аж ахóйн нэгж, байгóóллага энэ жóрмын 2.1.3-т зааснаас 
гаäна  äараах материалыг нэмж бүрäүүлсэн байна:
2.5.1.1.Байгаль орчны асóóäал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 
байгóóллагаар баталгаажсан, химийн хорт болон аюóлтай боäисын 
эрсäлийн үнэлгээ бүхий “Байгаль орчинä нөлөөлөх байäлын 
нарийвчилсан үнэлгээний тайлан”;
2.5.1.2.Үйлäвэрлэл эхлэхийг зөвшөөрсөн эрх бүхий байгóóллагын 
зөвшөөрөл,  хүлээн авсан óлсын комиссын акт, äүгнэлтийн хóóлбар;
2.5.1.3.Үйлäвэрлэх химийн боäисын хор, аюóлын лавлах мэäээллийг 
боловсрóóлж, Химийн хорт болон аюóлтай боäисын боäлого 
зохицóóлалтын асóóäал эрхэлсэн Үнäэсний зөвлөлөөр äүгнэлт 
гаргóóлсан байна.

 2.6. Хóäалäах зөвшөөрөл олгох

2.6.1. Химийн хорт болон аюóлтай боäис хóäалäах зөвшөөрөл авахыг 
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хүссэн иргэн, аж ахóйн нэгж, байгóóллага энэ жóрмын 2.1.3-т заасан  
материалаас гаäна химийн боäисыг хаäгалах, хóäалäах үйл ажиллагаа 
явóóлах агóóлахын байгаль орчны асóóäал эрхэлсэн төрийн захиргааны 
төв байгóóллагаар баталгаажсан химийн хорт болон аюóлтай 
боäисын эрсäлийн үнэлгээ бүхий “Байгаль орчинä нөлөөлөх байäлын 
нарийвчилсан үнэлгээний тайлан”-г хавсаргасан байна.
 
Гóрав. Химийн хорт болон аюóлтай боäисыг эксïортлох, имïортлох, хил 
äамжóóлан тээвэрлэх, үйлäвэрлэх, хóäалäах зөвшөөрөл бүхий иргэн, аж 
ахóйн нэгж байгóóллагаä тавих шаарäлага

 3.1. Ерөнхий зүйл

 3.1.1. Химийн хорт болон аюóлтай боäисыг эксïортлох, 
имïортлох, хил äамжóóлан тээвэрлэх, үйлäвэрлэх, хóäалäах зөвшөөрөл 
бүхий иргэн, аж ахóйн нэгж байгóóллага äараах шаарäлагыг биелүүлнэ. 
Үүнä: 
 3.1.1.1. Химийн хорт ба аюóлтай боäис нь зориóлалтын сав, 
баглаа бооäол, станäартын шаарäлага хангасан англи, орос, монгол хэл 
äээр үйлäэгäсэн хаяг, шошготой байна.
 3.1.1.2. Химийн хорт ба аюóлтай боäисыг анхаарóóлах тэмäэг 
бүхий  зориóлалтын тээврийн хэрэгслэлээр тээвэрлэх бөгөөä тээвэрлэх, 
ачих, бóóлгах үеийн аюóлгүй ажиллагааг химийн боäис имïортлох, 
эксïортлох, хил äамжóóлан тээвэрлэх, хóäалäах үйл ажиллагаа эрхлэгч 
хариóцна.  
3.1.1.3. Химийн хорт болон аюóлтай боäисыг эксïортлох, имïортлох, 
хил äамжóóлан тээвэрлэх үйл ажиллагаа эрхлэгч нь  тээвэрлэгч 
байгóóллагатай гэрээ байгóóлахäаа тóхайн боäисын монгол хэл äээрх хор, 
аюóлгүй байäлын лавлах мэäээлэл, аюóлгүй ажиллагааны зааварчлага, 
болзошгүй ослын үеä ажиллах төлөвлөгөө, тээвэрлэх маршрóт зэргийг 
танилцóóлж гарын үсэг зóрóóлна.
3.1.1.4. химийн хорт болон аюóлтай боäисыг эксïортлох, имïортлох, 
хил äамжóóлан тээвэрлэх үйл ажиллагаа эрхлэгч нь  энэ талаар гарсан 
олон óлсын гэрээ, хэлэлцээрийг биелүүлэх үүрэгтэй бөгөөä  тээвэрлэлт, 
ачилт, бóóлгалтын үеä гарч болох осол, эрсäлээс  óрьäчилан сэргийлэх, 
осол , алäагäал гарсан тохиолäолä хор, аюóлыг бóóрóóлах арга хэмжээ 
авах нөхцлийг бүрäүүлсэн байна.
3.1.1.5. зөвшөөрөл бүхий иргэн, аж ахóйн нэгж, байгóóллага нь 
эксïортлосон, имïортлосон, хил äамжóóлан тээвэрлэсэн, үйлäвэрлэсэн, 
хóäалäсан химийн хорт болон аюóлтай боäис  бүрээр нийлүүлэлт, 
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зарцóóлалтын  хөäөлгөөний тóхайн жилийн тайлан гаргаж,  äараа 
жилийн 1 äүгээр сарын 25-ны äотор байгаль орчны асóóäал эрхэлсэн 
төрийн захиргааны төв байгóóллагаä хүргүүлнэ.

3.2. Эксïортлох, имïортлох, хил äамжóóлан тээвэрлэх үйл ажиллагаа 
эрхлэгчиä   
тавих шаарäлага

3.2.1.  Химийн хорт болон аюóлтай боäис эксïортлох, имïлотлох, 
хил äамжóóлан тээвэрлэх зөвшөөрөл бүхий  иргэн, аж ахóйн нэгж, 
байгóóллага энэ жóрмын 3.1-ä заасан  шаарäлагыг биелүүлнэ. 

3.3. Үйлäвэрлэгчиä тавих шаарäлага

 3.3.1. Химийн хорт болон аюóлтай боäис үйлäвэрлэх зөвшөөрөл 
бүхий  иргэн, аж ахóйн нэгж, байгóóллага энэ жóрмын 3.1-т зааснаас 
гаäна äараах  шаарäлагыг биелүүлнэ:
 3.3.1.1. Химийн хорт болон аюóлтай боäис үйлäвэрлэгч нь эрүүл 
ахóй, аюóлгүй ажиллагааны шаарäлага хангасан байранä,  технологийн 
горимыг нарийн чанä баримтлан ажиллана.
 3.3.1.2. Үйлäвэрлэгч нь орчинäоо болон ажлын байранä 
зөвшөөрөгäөх äээä хэмжээнээс хэтэрсэн боäис бүхий хорт хий,  хог 
хаягäал гаргахгүй байх үүрэг хүлээх ба гаргасан тохиолäолä түүнийг 
бóóрóóлах, саармагжóóлах, байгаль орчинä халгүй аргаар óстгах арга 
хэмжээг өөрийн хөрөнгөөр авч хэрэгжүүлнэ.
  3.3.1.3. Үйлäвэрлэгч нь бүтээгäэхүүнээ борлóóлахäаа тóхайн боäисын 
хор, аюóлгүй байäлын лавлах мэäээллийг заавал äагалäóóлан өгнө. 

 3.4. Хóäалäахаä тавих шаарäлага

3.4.1. Химийн хорт болон аюóлтай боäис хóäалäах зөвшөөрөл бүхий  
иргэн, аж ахóйн нэгж, байгóóллага энэ жóрмын 3.1-т зааснаас гаäна 
äараах  шаарäлагыг биелүүлнэ: 
3.4.1.1. химийн хорт болон аюóлтай боäис ашиглах зөвшөөрөлгүй иргэн, 
аж ахóйн нэгж, байгóóллагаä химийн хорт болон аюóлтай  боäисыг 
хóäалäахыг  хориглоно.
3.4.1.2. химийн хорт болон аюóлтай боäисыг хóäалäахäаа хóäалäан авсан 
этгээäийн хаяг, боäисын нэр төрөл, хэмжээ, ашиглах зориóлалтыг заасан 
баримтыг 2 хóвь үйлäэн баталгаажóóлж, нэг хóвийг хóäалäан авагчиä, 
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үлäсэн хóвийг өөртөө хаäгална.
3.4.1.3. Химийн хорт болон аюóлтай боäисыг хóäалäахäаа хóäалäан 
авагчиä тóхайн боäисын хор, аюóлгүй ажиллагааны лавлах мэäээллийг 
заавал äагалäóóлан өгнө.
3.4.1.4. Химийн хорт болон аюóлтай боäисыг жижиглэн хóäалäахäаа 
зориóлалтын, тоäорхой хаяг шошго бүхий саванä савласан байна.

*            *           *           *

ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИС  ХАДГАЛАХ, 
ТЭЭВЭРЛЭХ, АШИГЛАХ, УСТГАХ ЖУРАМ

(Байгаль орчин, аялал жóóлчлалын  сайä, Эрүүл мэнäийн сайä, Онцгой  
байäлын ерөнхий газрын  äаргын    2009  оны 02  сарын 03-ны өäрийн 
28/40/29  äүгээр хамтарсан  тóшаал)

Нэг. Нийтлэг үнäэслэл
 1.1. Энэхүү жóрмын зорилго нь “Химийн хорт болон аюóлтай 
боäисын тóхай   хóóль”-ийн  6 äóгаар зүйлийн 6.1.2 заалтын äагóó 
химийн хорт болон аюóлтай боäис хаäгалах, тээвэрлэх, ашиглах, óстгах 
харилцааг зохицóóлахаä оршино.
  1.2.  “Химийн хорт болон аюóлтай боäисын тóхай хóóль”-ийн  
6.1.3,  6.1.7, 6.1.8 äахь  заалт,  8, 10, 12, 13, 14 äүгээр зүйлä  заасан 
химийн хорт болон аюóлтай боäисыг хаäгалах, тээвэрлэх, ашиглах, 
óстгахтай холбогäсон үйл ажиллагааг зохицóóлахаä   энэхүү жóрмыг 
мөрäөнө.

1.3. Химийн боäисын олон óлсын болон үнäэсний ангилалä 
ороогүй химийн бүтээгäэхүүн, химийн материалыг хаäгалах, тээвэрлэх, 
ашиглах, óстгах үйл ажиллагаа  энэ жóрамä  хамаарахгүй.  

Хо¸р. Химийн хорт болон аюóлтай боäисыг ашиглах,   
   óстгах зөвшөөрөл олгох  

2.1. Ерөнхий зүйл 

2.1.1. Иргэн, аж ахóйн нэгж, байгóóллагаас тавьсан албан ¸сны 
хүсэлттийг үнäэслэн   хорт болон аюóлтай химийн боäисыг ашиглах, 
óстгах зөвшөөрлийг байгаль орчны асóóäал эрхэлсэн төрийн захиргааны 
төв байгóóллага олгоно.

2.1.2. Зөвшөөрөл авах тóхай хүсэлтийг бичгээр гаргах бөгөөä 
тóхайн химийн боäисын äагалäах сертификат, хор аюóлын  лавлах  
мэäээллийг (монгол хэл äээр)  хавсаргана.
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2.2. Химийн хорт болон аюóлтай боäисыг  ашиглах зөвшөөрөл 
олгох

2.2.1 Химийн хорт болон аюóлтай боäис ашиглах зөвшөөрөл 
авах тóхай хүсэлт гаргасан иргэн, аж ахóйн нэгж, байгóóллага нь энэхүү 
жóрмын 2.1.2-т зааснаас гаäна  äараах  материалыг хавсаргана:

2.2.1.1. Байгаль орчны асóóäал эрхэлсэн төрийн захиргааны 
төв байгóóллагаар баталгаажсан Байгаль орчинä нөлөөлөх байäлын 
нарийвчилсан үнэлгээний тайлангийн баталгаат хэсэг  болон óг 
тайлангийн  “химийн боäисын эрсäлийн үнэлгээ” бүлгийн  хóóлбар;

2.2.1.2. “Монгол óлсаä ашиглахыг хязгаарласан химийн хорт 
болон аюóлтай боäис”-ын жагсаалтаä орсон боäисын хóвьä Химийн 
хорт болон аюóлтай боäисын боäлого зохицóóлалтын асóóäал эрхэлсэн 
үнäэсний зөвлөлийн Шинжээчäийн  багийн äүгнэлт.

2.2.2  Химийн боäисыг тээвэрлэх гэрээ, түүнтэй аäилтгах 
баримт бичгийн хóóлбар.

2.3. Химийн хорт болон аюóлтай боäисыг óстгах зөвшөөрөл  
    олгох

2.3.1. Химийн хорт болон аюóлтай боäис óстгах зөвшөөрөл 
авах тóхай хүсэлт гаргасан иргэн, аж  ахóйн нэгж, байгóóллага нь энэхүү 
жóрмын 2.1.2-т зааснаас гаäна  äараах материалыг  хавсаргасан байна:

2.3.1.1. óстгах зөвшөөрөл хүссэн химийн хорт болон аюóлтай 
боäис, тэäгээрийн хаягäлын  нэр төрөл, тоо хэмжээ,  óстгах болсон 
шалтгааныг тóсгасан албан ¸сны хүсэлт; 

2.3.1.2.  хэрэв óстгах химийн хорт болон аюóлтай боäисын 
нэр төрөл нь тоäорхой бóс байвал түүний найрлага, бүтцийг тогтоосон 
óлсын итгэмжлэгäсэн лабораторийн äүгнэлт. 

2.3.1.3. химийн хорт болон аюóлтай боäис óстгах аргачлал, óстгах 
цэгийн талаар гаргасан Химийн хорт болон аюóлтай боäисын боäлого 
зохицóóлалтын асóóäал эрхэлсэн үнäэсний зөвлөлийн Шинжээчäийн 
багийн  äүгнэлт.

2.3.1.4. Химийн хорт болон аюóлтай боäисын эзэнгүй хог, 
хаягäал, химийн хорт болон аюóлтай  боäистой холбоотой осол, түүнчлэн 
хүний эрүүл мэнä, мал, эä хөрөнгө, байгаль орчныг хорäóóлж, алан 
хяäах, хорлон сүйтгэх зорилгоор санаатайгаар хэрэглэсэн химийн хорт 
болон аюóлтай боäисыг  óстгахäаа онцгой байäлын асóóäал хариóцсан 
байгóóллагын гаргасан  саналын äагóó  Химийн хорт болон аюóлтай 
боäисын  асóóäал эрхэлсэн үнäэсний зөвлөлийн шинжээчäийн багийн 
äүгнэлтийг үнäэслэнэ.

Гóрав. Химийн хорт болон аюóлтай боäисыг хаäгалах, тээвэрлэх, 
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ашиглах, óстгахаä тавих шаарäлага

3.1. Ерөнхий зүйл

3.1.1. Иргэн, аж ахóйн нэгж, байгóóлага нь химийн хорт болон 
аюóлтай боäисыг хаäгалах, тээвэрлэх, ашиглах, óстгах үйл ажиллагаа 
явóóлахäаа “Химийн хорт болон аюóлтай боäисын тóхай хóóль”- ийн 
8, 10, 12, 13, 14, 17 äóгаар зүйлä зааснаас гаäна  äараах шаарäлагыг 
биелүүлнэ: 

3.1.1.1. химийн хорт болон аюóлтай боäис нь зориóлалтын сав, 
баглаа бооäол, станäартын шаарäлага хангасан  хаяг, шошготой байна;

3.1.1.2. үйлäвэрлэгчээс гаргасан хор аюóлын лавлах мэäээллийг 
үнäэслэн боäис нэг бүрээр боловсрóóлсан аюóлгүй ажиллагааны 
зааварчилгааг байгаль орчны болон гамшгаас óрьäчилан сэргийлэх 
хяаналтын óлсын байцаагчаар хянóóлж, өөрийн байгóóллагын äаргаар 
баталгаажóóлсан байна;

3.1.1.3. химийн хорт болон аюóлтай боäис хаäгалах, тээвэрлэх, 
ашиглах, óстгах үйл ажиллагаатай холбоотойгоор гарч болзошгүй 
ослын үеä ажиллах төлөвлөгөө боловсрóóлж, аймаг, нийслэлийн Онцгой 
байäлын газар, хэлтсээр батлóóлсан байна;

3.1.1.4. химийн хорт болон аюóлтай боäистой харьцаж 
ажиллагсäыг сóргалтанä (боäис бүрийн хор аюóлын лавлах мэäээлэл, 
аюóлгүй ажиллагааны зааварчилгаа, болзошгүй ослын үеä ажиллах 
төлөвлөгөө гэх мэт) хамрóóлж, гарын үсэг зóрóóлсны äараа ажиллóóлах 
ба сóргалтанä хамрагäаагүй тохиолäолä химийн боäистой харьцаж  
ажиллахыг хориглоно; 

3.1.1.5. болзошгүй аюóл, ослын үеä ашиглах зориóлалтын, 
бүрэн ажиллагаатай гал óнтраах анхан шатны багаж, хэрэгсэл, хор 
саармагжóóлах боäис, óóсмалыг ажлын байранä байрлóóлах ба химийн 
боäистой харьцаж  ажиллагсäыг арьс, нүä болон амьсгал хамгаалах 
зориóлалт бүхий, станäартын шаарäлага хангасан хүн нэг бүрийн 
хамгаалалтын хэрэгслэлээр хангасан байна;

3.1.1.6. Энэхүү  жóрмын 1 äүгээр хүснэгтийн А баганаä 
хамаарагäах химийн боäисыг Б  баганаä хамаарах химийн боäистой 
хамт хаäгалах,  тээвэрлэхийг хориглоно;
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Жóрмын 1 äүгээр хүснэгт
Хамт хаäгалах, тээвэрлэхийг хориглосон химийн боäис:

А áагаíа Б áагаíа
Азиäóóä Хүчлүүä, хүнä металлóóä ба түүний äавсóóä, 

исэлäүүлэгчиä
Азотын хүчил /
концентрацитай/

Цóóны хүчил, ацетон, сïирт, анилин, хромын хүчил, 
гиäроцианын хүчил, хүхэрт óстөрөгч, шатамхай 
шингэнүүä, шатамхай хийнүүä, зэс, гóóль, бүх хүнä 
металлóóä 

Аммони /óсгүй/ Мөнгөн óс, галогенүүä, кальцийн гиïохлориä, хайлóóр 
хүчил

Аммонийн нитрат Хүчлүүä, металлын нóнтагóóä, шатамхай шингэнүүä, 
хлориäóóä, нитритүүä, хүхэр, нарийн жижиглэсэн 
органик ба шатамхай материалóóä

Анилин Азотын хүчил, óстөрөгчийн хэт исэл
Ацетон Êонцентрацитай азотын ба хүхрийн хүчлийн хольцóóä, 

óстөрөгчийн хэт исэл
Ацетилен Хлор, бром, зэс, фтор, мөнгө, мөнгөн óс
Гиäриä Ус 
Гиïохлориäóóä Хүчлүүä, иäэвхижүүлсэн нүүрс
Дөрвөн  хлорт нүүрстөрөгч Натри
Иäэвхижүүлсэн нүүрс Бүх исэлäүүлэгчиä, кальцийн гиïохлориä
Иоä Ацетилен, аммони /шингэн ба óсгүй/, óстөрөгч
Êальцийн оксиä Ус
Хүнцэл агóóлсан 
материалóóä 

Бүх ангижрóóлагчиä

Хлоратóóä Аммонийн äавсóóä, хүчлүүä, металлын нóнтагóóä, 
хүхэр, нарийн жижиглэсэн органик ба шатамхай 
материалóóä

Хлорын äавхар исэл Аммони, метан, фосфин, хүхэрт óстөрөгч
Хромын хүчил ба хромын 
гóравч исэл

Цóóны хүчил, сïирт, камфор, глицерин, нафтален, 
шатамхай шингэнүүä

Зэс Ацетилен, óстөрөгчийн хэт исэл
Êали Дөрвөн хлорт нүүрстөрөгч, нүүрстөрөгчийн äавхар 

исэл, óс
Êалийн хлориä Хүхрийн болон бóсаä хүчлүүä, аммонийн äавсóóä, 

металлын нóнтагóóä, хүхэр, нарийн жижиглэсэн  
органик нэгäлүүä ба шатамхай материалóóä

Êалийн ïерхлорат /
хлоратóóäыг үз/

Хүхрийн болон бóсаä хүчлүүä

Êалийн ïерманганат Глицерин, этилен гликоль, бензальäегиä, хүхрийн 
хүчил
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Êóмин óстөрөгчийн хэт 
исэл

Хүчлүүä /органик ба органик бóс/

Металл óстөрөгчиä Хүчлүүä, óс
Мөнгөн óс Ацетилен, тэсрэмтгий хүчил, аммони
Мөнгө ба түүний äавсóóä Ацетилен, хóрган чихний хүчил, äарсны хүчил, 

аммонийн нэгäлүүä, тэсрэмтгий хүчил
Натри 4 хлорт нүүрстөрөгч, нүүрсхүчлийн хий, бóсаä хлорт 

нүүрсóстөрөгчиä, óс
Натрийн нитрат Аммонийн нитрат, бóсаä аммонийн äавсóóä
Натрийн хэт исэл Этилийн ба метилийн сïирт, мөсөн цóóны хүчил, 

цóóны ангиäриä, бензальäегиä, нүүрстөрөгчийн 
äисóльфиä глицерин, этилен гликоль, этил ацетат, 
метил ацетат, фóрфóрол

Нитратóóä Хүчлүүä
Нитритүүä Хүчлүүä
Нитроïарафинóóä Органик бóс сóóриóä, аминóóä 
Нүүрсóстөрөгч /бóтан, 
ïроïан, бензол гэх мэт/

Фтор, хлор, бром, хромын хүчил, хэт ислүүä

Органик хэт ислүүä Хүчлүүä /органик ба эрäсийн/, үрэлт үүсэхээс 
зайлсхийх, хүйтэн газар хаäгалах

Перхлорын хүчил Цóóны ангиäриä, сïирт, висмóт, цаас, моä, өөх, тос
Перманганатóóä Êонцентрацитай хүхрийн хүчил, глицерол, этилен 

гликоль, бензальäегиä
Сóльфиäүүä Хүчлүүä
Устөрөгчийн хэт исэл Зэс, хром, төмөр, ихэнх металл ба түүний äавсóóä, бүх 

шатамхай шингэн /сïирт, ацетон гэм мэт/, шатамхай,  
материалóóä, анилин, нитрометан  

Фтор Бүх химийн боäис
Фторт óстөрөгчийн хүчил, 
óсгүй  /хайлóóр хүчил/

Аммони /шингэн ба óсгүй/

Хóрган чихний хүчил Мөнгөн óс ба мөнгө, тэäгээрийн äавсóóä 
Хүхэрт óстөрөгч Дэгäэмхий азотын хүчил, исэлäүүлэгч хийнүүä
Хүчилтөрөгч Тос, өөх тос, óстөрөгч, шатамхай шингэн, шатамхай 

хатóó боäис, шатамхай хий 
Хүхрийн хүчил Хлоратóóä, ïерхлоратóóä, ïерманганатóóä
Цагаан фосфор Агаар, хүчилтөрөгч, шүлтүүä, ангижрóóлагчиä

Цианиäóóä Хүчлүүä
Цианын хүчил Азотын хүчил, шүлтүүä
Цóóны хүчил Хромын хүчил, азотын хүчил, гиäроксил нэгäлүүä, 

этилен гликол, ïерхлорын хүчил, хэт ислүүä, 
ïерманганатóóä

Цóóны ангиäриä Этилен гликоль гэх мэт гиäроксилийн бүлэг  агóóлсан 
нэгäлүүä, ïерхлорын хүчил 
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Шатамхай шингэн Аммонийн нитрат, хромын хүчил, óстөрөгчийн хэт 
исэл, азотын хүчил, натрийн хэт исэл, галогенóóä, 
бóсаä исэлäүүлэгч нэгäлүүä

Шүлт ба газрын шүлтийн 
металлóóä / магни, натри, 
калийн нóнтгóóä гэх мэт/

Ус, äөрвөн хлорт нүүрстөрөгч, хлорт нүүрс óстөрөгчиä, 
нүүрсхүчлийн хий, галогенүүä

Дээр  заагäаагүй  бүлэг, 
шинэ төрлийн боäисын 
хóвьä

Тóхайн боäис нэг бүрийн хор, аюóлын лавлахаä заасан 
шинж чанарыг харгалзан аюóлгүй байäлыг хангасан 
нөхцөлä тээвэрлэж,  хаäгална.

3.1.1.7 химийн хорт болон аюóлтай боäисыг ашиглах, óстгах 
зөвшөөрөл бүхий иргэн, аж ахóйн нэгж, байгóóллага нь  ашигласан, 
óстгасан  химийн хорт болон аюóлтай боäис, бүтээгäэхүүн бүрээр жил 
бүр тайлан гаргаж, äараа жилийн  1 äүгээр сарын  25-ны äотор Байгаль 
орчны асóóäал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгóóллага болон сóм, 
äүүргийн Засаг äаргаä тóс тóс хүргүүлнэ.

3.1.1.8. Химийн хорт болон аюóлтай боäисын эзэнгүй хог, 
хаягäал, химийн хорт болон аюóлтай  боäистой холбоотой осол, 
түүнчлэн хүний эрүүл мэнä, мал, эä хөрөнгө, байгаль орчныг хорäóóлж, 
алан хяäах, хорлон сүйтгэх зорилгоор санаатайгаар хэрэглэсэн химийн 
хорт болон аюóлтай боäисыг  óстгах арга хэмжээг Гамшгаас хамгаалах 
тóхай  хóóлийн 19 äүгээр зүйлä заасны äагóó шóóрхай бүлэг óäирäан  
зохицóóлна.

3.2. Химийн хорт болон аюóлтай боäисыг хаäгалахаä  тавих 
шаарäлага

3.2.1. Химийн хорт болон аюóлтай боäис эксïортлох, имïортлох, 
хóäалäах, ашиглах, үйлäвэрлэх, óстгах зөвшөөрөл бүхий  иргэн, аж ахóйн 
нэгж, байгóóллага нь химийн хорт болон аюóлтай боäисыг хаäгалахäаа 
энэ жóрмын 3.1-ä зааснаас гаäна äараах шаарäлагыг биелүүлсэн байна:

3.2.1.1.  химийн хорт болон аюóлтай химийн боäисыг 
зориóлалтын агóóлахаä, хор аюóлын лавлах мэäээлэлä заасан нөхцөлä 
хаäгална;

3.2.1.2. химийн хорт болон аюóлтай боäисын агóóлахыг хүн 
ам оршин сóóгаа газраас 300-аас äоошгүй метрийн зайä, үер óсанä 
автахааргүй байрлалä байрлóóлах ба агóóлах нь галä тэсвэршилтийн 
зэргийг хангахóйц материал, хийцтэй, болзошгүй ослын үеä хөрсөнä 
болон гаäагш боäис алäагäахааргүй шал (цементэн болон ïлитан), 
бат бэх хамгаалалт бүхий цонх, хаалга, үерийн äалан, хамгаалалтын 
сóвагтай  байна. 
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3.2.1.3. хорт болон аюóлтай химийн боäисыг шинж чанар, 
үзүүлэх хор нөлөөллөөс нь хамаарч энэ жóрмын 2 äóгаар хүснэгтэä 
заасан нөхцлийн äагóó тóсгаарлан хаäгална. 

    Жóрмын 2 äóгаар хүснэгт
Хорт болон аюóлтай химийн боäисыг шинж чанар, үзүүлэх хор

 нөлөөллөөр тóсгаарлан хаäгалах нөхцөл:

Х и м и й н 
боäисын төрөл Хаäгалах нөхцөл Жишээ

Хамтаä нь 
х а ä г а л а х ы г 
хориглосон боäис

Шатамхай 
шахсан хий

Сэрүүн, хóóрай газар 
исэлäүүлэгч хийнүүäээс 
тóсаä нь хаäгална. 
Аюóлгүйн үүäнээс хий 
агóóлсан  савнóóäыг хана 
эсвэл тавиóртай óяж 
бэхэлнэ 

Устөрөгч, метан, 
ацетилен, ïроïан

Исэлäүүлэгч ба 
хортой шахсан 
хий, исэлäүүлэгч 
хатóó боäисóóä

Исэлäүүлэгч 
шахсан хий

Сэрүүн, хóóрай газар 
шатамхай хийнүүäээс 
тóсаä нь хаäгална. 
Аюóлгүйн үүäнээс хий 
агóóлсан  савнóóäыг хана 
эсвэл тавиóртай óяж 
бэхэлнэ

Хүчилтөрөгч, 
хлор, бром

Шатамхай 
хийнүүä

Хортой 
шахсан хий 

Сэрүүн, хóóрай газар 
шатамхай хий ба 
шингэнүүäээс тóсаä нь 
хаäгална. Аюóлгүйн 
үүäнээс хий агóóлсан  
савнóóäыг хана эсвэл 
тавиóртай óяж бэхэлнэ

Нүүрстөрөгчийн 
äан исэл, хүхэрт 
óстөрөгч, азотын 
äавхар исэл

Шатамхай 
хийнүүä, 
исэлäүүлэгч 
хийнүүä 

Иäэмхий 
хүчлүүä

Хүчилä тэсвэртэй 
материалаар 
äоторлогäсон агóóлахаä 
(өрөөнä) хаäгална. 
Исэлäүүлэгч хүчлүүäийг 
(хром, азот, хүхэр, 
ïерхлорын хүчлүүä)  
органик хүчлүүäээс 
тóсаä нь хаäгална  

Цóóны хүчил, 
фенол, хүхрийн 
хүчил, хромïик, 
азотын хүчил, 
ïерхлорын хүчил, 
хромын хүчил, 
äавсны хүчил

Шатамхай шингэн, 
шатамхай хатóó 
боäис, сóóрь, 
исэлäүүлэгч
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Иäэмхий 
гиäрокси-äóóä

Иäэмхий боäист 
тэсвэртэй материалаар 
äоторлогäсон 
агóóлахаä (өрөөнä) 
хаäгална. Органик бóс 
гиäрооксиäóóäыг хаяг 
шошготой, ïолиэтиленин 
саванä хаäгална

Аммонийн 
гиäроксиä, 
натрийн 
гиäроксиä, 
кальцийн 
гиäроксиä

Шатамхай 
шингэнүүä, 
исэлäүүлэгч, 
хүчлүүä

Шатамхай 
шингэ-нүүä

Галä тэсвэртэй 
материалаар баригäсан 
агóóлахаä (өрөөнä) 
галын эх үүсвэрээс 
хол хаäгална. Онцгой 
шатамхай шингэнүүäийг 
тэсрэлт äаах бат бөх  
хөргөгчиä хаäгална.

Ацетон, бензол, 
äиэтилийн эфир,  
метанол, этанол, 
толóол, мөсөн 
цóóны хүчил

Хүчлүүä, 
гиäроксиäóóä, 
исэлäүүлэгчиä, 
хортой боäисóóä

Шатамхай 
хатóó боäис

Сэрүүн, хóóрай газар 
исэлäүүлэгч, иäэмхий, 
шатамхай шингэнүүäээс  
тóсаä нь хаäгална

Фосфор (шар), 
кальцийн карбиä, 
ïикринийн хүчил, 
бензолын хэт исэл

Хүчлүүä, 
гиäроксиäóóä, 
исэлäүүлэгчиä, 
хортой боäисóóä

Ерäийн 
химийн 
боäисóóä 
(óрвалын 
иäэвхитэй 
биш)

Ерäийн агóóлахаä 
хаäгална.

Агар, натри 
хлориä, натрийн 
бикарбонат, 
ихэнх óрвалын 
иäэвхигүй 
äавсóóä

Онцлог шаарä-
лагóóäыг хор 
аюóлын лавлах 
мэäээллээс хар

Исэлäүү-
лэгчиä

Химийн боäисын 
агóóлахаä ил заäгай 
асгарахаас болгоомжил. 
Өөрөө шатамхай 
ба шатамхай боäис, 
материалаас тóсаä нь 
хаäгална.

Аммонийн 
ïерсóль-фат, 
төмрийн хлориä, 
иоä, натрийн 
гиïохлориä, 
бензолийн хэт 
исэл , калийн 
ïерманганат, 
калийн äихромат 
(исэлäүү- лэгчäэä 
хэт ислүүä, 
ïерхлоратóóä, 
хлоратóóä, 
нитратóóä, 
броматóóä, 
сóïероксиäóóä 
орно)

Ангижрóóлаг-чиä 
болон шатамхай 
боäисóóäаас тóсаä 
нь хаäгална
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Хортой 
химийн 
боäисóóä

Агааржóóлалтай, сэрүүн, 
хóóрай агóóлахаä 
хаäгална. Тóхайн химийн  
боäист тэсвэртэй, хагарч 
эвäэрäэггүй саванä 
äавхар савлагäсан байвал 
зохино

Анилин, 4 хлорт 
нүүрс-төрөгч, 
хлорформ, 
цианиäóóä, 
хүнä металлын 
нэгäлүүä (каäьми, 
мөнгөн óс, 
осми гэх мэт), 
хóрган чихний 
хүчил, фенол, 
шоргоолжны 
хүчил

Шатамхай 
шингэнүүä, 
хүчлүүä, 
гиäроксиäóóä ба 
исэлäүүлэгчиä
Хор аюóлын 
лавлах мэäээллийг 
үз

Устай хүчтэй 
óрвалä орäог 
боäисóóä

Хóóрай, сэрүүн орчинä, 
óснаас хол хаäгална.

Металл натри,
металл кали, 
металл лити, лити 
хөнгөн цагааны 
гиäриä

Бүх óсан 
óóсмал болон 
исэлäүүлэгчäээс 
тóсаä нь  хаäгална

Хорт хавäар 
үүсгэгч 
боäисóóä

Шошгон äээр “Хавäар 
үүсгэнэ” гэсэн 
анхаарóóлгыг заавал 
бичнэ. Зөвхөн зайлшгүй 
шаарäлагатай тохиолäолä 
хэрэглэх бөгөөä тóхайн 
боäисын хор аюóлын 
лавлах мэäээлэлä заасан 
нөхцөлä хаäгална.

Бензиäин, бета-
нафтиламин, 
бензол, метилен 
хлориä, бета-
ïроïиолактон

Хор аюóлын 
лавлах мэäээллийг 
үз

Нөхөн 
үржлийн 
системä 
хортой 
боäисóóä 

Шошгон äээр “Нөхөн 
үржлийн эрхтэн 
болон óрагт сөрөг 
нөлөө үзүүлнэ” гэсэн 
анхаарóóлгыг заавал 
бичнэ. Зөвхөн зайлшгүй 
шаарäлагатай тохиолäолä 
хэрэглэх бөгөөä тóхайн 
боäисын хор аюóлын 
лавлах мэäээлэлä заасан 
нөхцөлä хаäгална.

Хартóгалга ба 
мөнгөн óсны 
нэгäлүүä,
бензол, анилин

Хор аюóлын 
лавлах мэäээллийг 
үз

Хэт исэл 
үүсгэгч  
боäисóóä

Агаар үл нэвтрэх саванä 
харанхóй, сэрүүн, хóóрай 
орчинä хаäгална. 

Диэтилийн эфир, 
ацетальäегиä, 
акрилонитрил

Хор аюóлын 
лавлах мэäээллийг 
үз
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Хүчтэй 
ангижрóóлагч 
боäисóóä

Хóóрай, сэрүүн, сайн 
агааржóóлалттай орчинä 
бүх химийн боäисоос 
тóсаä нь хаäгална.Устай 
óрвалä орно

Ацетил хлориä, 
тионил хлориä, 
бөөрөлзгөний 
(малиновын) 
хүчил, төмрийн 
сóльфиä

Хор аюóлын 
лавлах мэäээллийг 
үз

Дээр 
äóрäаагүй  
боäисын бóсаä 
нэр төрлийн 
хóвьä

Тóхайн боäис нэг бүрийн 
хор, аюóлын лавлах 
мэäээллийг заавал олж үз

Хор, мэäээллийн 
лавлагаанаас ямар 
боäисóóä болохыг 
тоäорхойлох

Хор аюóлын 
лавлах мэäээллийг 
заавал үз

3.2.1.4. химийн боäисын агóóлах нь хэä хэäэн хэсгээс бүрäсэн 
тохиолäолä тэäгээрийг хаäгалах боäисын хэмжээнээс хамаарч гал 
тархах боломжийг хязгаарласан зайä байрлóóлах ба хэсэг бүр нь äотроо 
хамт хаäгалж болох бүлэг боäисыг тóсаä нь хаäгалах зориóлалт бүхий 
өөр хооронäоо битүү тóсгаарлагäсан өрөө тасалгаатай байна;

3.2.1.5. химийн боäисын нэг агóóлахаä 500 тонноос, агóóлахын 
äоторхи нэг тасалгаанä  50 тонноос ихгүй боäис хаäгална; 

3.2.1.6. эрäэм шинжилгээний болон лаборатори, үйлäвэрлэлийн 
зориóлалтаар хэрэглэх бага хэмжээний /50 кг хүртэл/ химийн хорт болон 
аюóлтай боäисыг тóхайн хэрэглэгчийн байранä тóсгайлан бэлäсэн 
өрөөнä хаäгална. Өрөө нь агааржóóлах төхөөрөмжтэй байх ба цэвэр, 
бохир óсны  системä холбогäсон байна;  

3.2.1.7. химийн боäисыг хүний нүäний түвшингээс äээш 
түвшинä байрлах тавиóр äээр тавихыг хориглох бөгөөä химийн боäисын 
тавиóр нь гóлсаж óнахаас хамгаалсан хаалт, сааäтай байна;

3.2.1.8. химийн боäисыг шалан äээр хóрааж хаäгалах тохиолäолä 
хүн явах зам гарган байрлóóлах ба гарцыг хааж  болохгүй; 

3.2.1.9. шингэн химийн боäисыг хагарäаггүй эсвэл бат бөх 
хагарäаггүй äавхар савалгаатай саванä хаäгалах ба хаäгалах агóóлахын 
темïератóр нь тóхайн боäисын хаäгалах нөхцөлä тохирсон байвал 
зохино;  

3.2.1.10. äэгäэмхий эсвэл хóрц үнэртэй химийн боäисыг 
шаарäлага хангахóйц агааржóóлалын системээр тоноглогäсон агóóлахаä 
хаäгална;
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3.2.1.11. бүх химийн боäис, ялангóяа шатамхай шингэнийг 
халаалтын хэрэгсэл, системээс хол,  шóóä нарны гэрэл тóсахааргүй 
нөхцөлä хаäгална.   

3.2.1.12. химийн боäисын агóóлахаä асгарч гойжсон эсвэл 
эвäэрхий сав, баглаа бооäолтой химийн боäисыг хаäгалахыг 
хориглоно; 

3.2.1.13. химийн боäисын агóóлахаä ил гал гаргах, чүäэнз 
зóрахыг хориглоно;

3.2.1.14. химийн хорт болон аюóлтай боäисыг юүлэх, савнаас нь 
хэсэгчлэн авахäаа зөвхөн тóсгай тоноглосон /салхивч, агааржóóлалтын 
систем, шингэний шахóóрга гэх мэт/ агóóлахаä гүйцэтгэнэ;

3.2.1.15. химийн боäисын агóóлах нь ажиллагсäын гар óгаах, 
óсанä орох, хóвцас солих нөхцлөөр хангагäсан байна; 

3.2.1.16. агóóлахаä хаäгалж бóй химийн боäисын хор, аюóлын 
шинж чанараас хамаарóóлан  зохих анхаарóóлах тэмäэг, äохио үг, 
аюóлын тóхай тэмäэглэгээг агóóлахын гаäна болон äотор харагäахóйц 
байрлалä тоäоор зóрж, бичиж байрлóóлна /Жишээлбэл: галын аюóлтай, 
хортой гэх мэтийг анхаарóóлсан тэмäэг, “Шатамхай шингэн”, “Хортой”, 
“Иäэмхий” гэх мэт äохио үг/;

3.2.1.17. химийн боäисын агóóлах нь  гаäнын хүн үл нэвтрэх 
хаалт, цоожтой байх ба онцгой хортой, аюóлтай боäис хаäгалах 
агóóлах нь зөвхөн хариóцагч этгээäийн хóвийн тэмäэг бүхий лацаар 
битүүмжлэгäсэн байна; 

3.2.1.18. агóóлах нь хаäгалж бóй боäисын ангилал, нэр төрөл, 
тоо хэмжээг тóсгасан байнгын бүртгэлтэй байна; 

3.2.1.19. химийн боäисын агóóлахаä хүнсний зүйл хаäгалах, 
хэрэглэхийг хориглоно.

  3.3. Химийн хорт болон аюóлтай боäисыг тээвэрлэхэä   
   тавих  шаарäлага

3.3.1. Химийн хорт болон аюóлтай боäисыг анхаарóóлах  аюóлын 
шинж чанарын тóхай санамж байрлóóлсан, техникийн болон аюóлгүйн 
шаарäлага хангасан зориóлалтын бóюó тóхайн ачааг тээвэрлэхэä 
тóсгайлан бэлтгэсэн тээврийн хэрэгслээр  зөвхөн тогтоосон маршрóтын 
äагóó тээвэрлэнэ.

3.3.2. Тээвэрлэх, ачих, бóóлгах үеийн аюóлгүй ажиллагааг 
химийн хорт болон аюóлтай боäисыг тээвэрлэх, ашиглах, óстгах үйл 
ажиллагааг гүйцэтгэгч хариóцна.

3.3.3. Химийн хорт болон аюóлтай боäисыг тóхайн боäисын хор 
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аюóлын лавлах мэäээлэлä заасан зааврын äагóó тээвэрлэнэ.
3.3.4. Тээвэрлэлтийн үеä ачаа óнах, сав баглаа бооäол 

гэмтэх, холилäохоос óрьäчилан сэргийлж тэäгээрийг зөв байрлóóлж,  
хөäөлгөөнгүй сайтар бэхэлж ачих ба шингэн боäисын хóвьä савны амыг 
äээш харóóлан босоогоор байрлóóлна.

3.3.5. Химийн хорт болон аюóлтай боäисын ангиллын “А” 
зэрэглэлийн боäисыг зөвхөн өäрийн цагаар ачиж бóóлгах ба энэ үеä хор 
аюóлын лавлах мэäээлэлä  заасан зааврыг хатóó сахина.

3.3.6. Химийн хорт болон аюóлтай ачаа тээвэрлэх тээврийн 
хэрэгслийн хóрä 25-30 км/цаг-аас хэтрэхгүй, 2 тээврийн хэрэгслийн 
хооронäын зай 50 метрээс багагүй байвал зохино.

3.3.7. Химийн хорт болон аюóлтай боäисын хайрцаг, сав нь 
гэмтэлтэй, тээврийн хэрэгслэл бүрэн бóс, баримт бичиг зөрчилтэй, 
анхаарóóлга, тэмäэг  тэмäэглээгүй байвал  тээвэрлэлт хийхийг 
хориглоно.

3.3.8. Химийн хорт болон аюóлтай боäисыг тээвэрлэх тээврийн 
хэрэгслэлийн жолооч болон түүнийг äагалäан явах ажилтанä химийн 
боäис бүрийн хор аюóлын лавлах мэäээлэл, аюóлгүй ажиллагааны 
зааварчилгаа, болзошгүй ослын үеä ажиллах төлөвлөгөө, тээвэрлэх 
маршрóт зэргийг танилцóóлж, гарын үсэг зóрóóлна. 

3.3.9. Тээвэрлэх үеä боäисын сав баглаа, бооäлын битүүмжлэл 
алäагäах, ачаа нóрах зэрэг зогсох шаарäлага гарсан тохиолäолä óг 
аюóлтай ачааг тээвэрлэж яваа тээврийн хэрэгслээс хо¸р тийш 100 м зайä  
“Орохыг хориглоно” тэмäгийг байрлóóлна.  
 3.3.10. Тээвэрлэлтийн явцаä болзошгүй аюóл óчирсан 
тохиолäолä хэрэглэх хор óршгийг арилгах зориóлалтын багаж, хэрэгсэл 
/галын хор, хүрз, лоом, сүх зэрэг багаж хэрэгсэл, шóóäайтай элс, хóвин 
гэх мэт/, хор саармагжóóлах боäис, óóсмалаар тээврийн хэрэгсэл бүр 
хангагäсан байна. Тээврийн хэрэгслийн óтааны янäанг раäиоторын тал 
рóó байрлóóлна.
 3.3.11. Химийн хорт болон аюóлтай боäис тээвэрлэх маршрóтыг 
аль болох хөäөлгөөн багатай, тэгш сайн байхаар сонгож,  хэзээ, хаанаас 
тээвэрлэх талаархи мэäээллийг тóхайн орон нóтгийн онцгой байäлын 
асóóäал эрхэлсэн болон замын цагäаагийн байгóóллагаä óрьäчилан 
мэäэгäэж зөвшөөрөл авах ба аюóлгүй байäлыг хангóóлсан байна. 
 3.3.12. Химийн хорт болон аюóлтйа боäис тээвэрлэсэн тээврийн 
хэрэгслийг хот, сóóрин газрын  äотор болон ойролцоо óäаан хóгацаагаар 
зогсоохыг хориглоно.
 3.3.13. Химийн хорт болон аюóлтай боäис тээвэрлэсэн тээврийн 
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хэрэгслэлийг сайтар цэвэрлэж, хоргүйжүүлнэ.
 3.3.14. Химийн хорт болон аюóлтай боäис  тэвэрлэх бóсаä 
шаарäлагыг  шаарäлагыг  аюóлтай  ачаа тээвэрлэх техникийн нөхцөл, 
станäартаä тóсгана.

3.3.15. Ашиглах, óстгах үйл ажиллагаа эрхлэгч нь химийн 
хорт болон аюóлтай боäисыг тээвэрлэх үйл ажиллагааг 2 талын 
хооронä байгóóлсан гэрээний äагóó өөр байгóóллагаар гүйцэтгүүлж 
болно. Тээвэрлэгч нь энэхүү жóрамä заасан шаарäлагыг биелүүлж, 
тээвэрлэлтийн үеийн аюóлгүй ажиллагааг хангаж ажиллах үүрэг 
хүлээнэ. 

3.3.16. Химийн хорт болон аюóлтай боäисыг хүн, мал, амьтан 
болон өөр бүтээгäэхүүнтэй хамт тээвэрлэхийг хориглоно.

3.3.17. Химийн хорт болон аюóлтай боäисыг цóваагаар тээвэрлэх 
үеä äараахь шаарäлагыг биелүүлнэ: 

3.3.17.1.тээвэрлэлтийн аюóлгүй байäлыг хариóцахаар 
томилогäсон ажилтан (цóвааны ахлагч) цóвааг зохион байгóóлж, 
зөвшөөрөгäсөн маршрóтын äагóó замын хөäөлгөөний äүрмийг 
баримтлан, химийн хорт болон аюóлтай боäисыг тээвэрлэх үйл 
ажиллагааг óäирäана; 

3.3.17.2. цóвааны ахлагч цóвааны эхний машинä явах бөгөөä 
тээвэрлэж бóй ачаа, цаг агаарын нөхцөл, цóваанä яваа техник хэрэгслийн 
байäал зэргийг харгалзан бүх төрлийн замä хóрä ба  машин хооронäын 
зайг тохирóóлж явах үүрэгтэй;

3.3.17.3. цóвааны эхний болон сүүлчийн тээврийн хэрэгсэл 
“цóваа” гэсэн тоä бичлэгтэй байх ба цóваанä эзлэх äóгаарыг тээврийн 
хэрэгсэл бүрийн óрä болон арä талä  харагäахóйцаар жигä байрлóóлна;

3.3.17.4. химийн хорт болон аюóлтай боäис тээвэрлэх цóвааны 
эхэнä хамгаалалтын машин, төгсгөлä нөөц тээврийн хэрэгсэл  явах ба 
өäрийн цагт ойрын гэрлээ асааж явна.

3.3.18. Шатамхай шингэн болон шахсан хийг тээвэрлэхэä 
äоорхи  шаарäлагыг биелүүлнэ:

3.3.18.1. Их хэмжээний шатамхай шингэн, шахсан хйиг 
зориóлалтын автосистернээр  тээвэрлэх ба механик аргаар  цэнэглэхэä 
зориóлалтын  түлш цэнэглэгч автоцистерн ашиглана. Автоцистерн нь 
чиргүүл торх , хагас чиргүүл торхтой ажиллаж болох бөгөөä автоцистерн 
болон чиргүүлийн торхны  барóóн, зүүн талä “Галын аюóлтай” гэсэн 
бичилтийг хóрц ялгарах өнгөөр заавал бичсэн  байна.

3.3.18.2. бага хэмжээний шатамхай шингэнийг төмөр торхонä, 
шахсан хийг баллонä тээвэрлэнэ.
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3.3.18.3. шингэрүүлсэн шатäаг хийг бага хэмжээгээр хотын 
äотор тээвэрлэхэä аль болох хөäөлгөөн багатай маршрóт, цагийг сонгож 
гүйцэтгэнэ. Энэ тохиолäолä  өмнөх сарын тээвэрлэлтийн тайлан, äараа 
сарын тэвэрлэлтийн талаарх мэäээллийг тóхайн орон нóтгийн онцгой  
байäлын асóóäал эрхэлсэн болон замын цагäаагийн байгóóллагаä 
мэäэгäэж, зөвшөөрлийг авсан байна.

3.3.18.4. Тээвэрлэхэä хүлээн авах шахсан хийтэй болон хоосон 
баллон нь баталгаажóóлах эрх бүхий бйагóóллагаар баталгаажсан байх 
ба цэнхэр өнгөөр бóäагäсан, äээр нь хар өнгийн тосон бóäгаар ачааны 
нэрийг нь бичиж, түүний мөрөн äээр завоäын марк, үйлäвэрлэсэн 
он, баллоны äóгаар, äаралтын хэмжээ, äахин  шалгах хóгацааг заасан 
байна.

3.3.18.5. Баллонтой шахсан хийг тээвэрлэхэä хоногтой, хоног 
нь äотроо резинэн зөөлөвчтэй хөнäөл äэр моä 2-3-ыг тэвшний óртааш 
байрлóóлж, тэäгээрийн хоногонä баллоныг тагийг нь  нэг тийш  харóóлан 
ачина. Үе хооронä резинэн зөөлөвч бүхий хо¸р талäаа хоногтой моäон 
хөнäлөөр таглана. Баллонóóä нь аль болох холхихгүй,  хөäөлгөөнгүй 
байх шаарäлагатай.    

3.3.18.6. Баллоныг босоо байрлалä эргүүлэн хаалтóóäыг нэг 
зүгрүү харóóлж байрлóóлан хооронä нь жийрэг тавьж ачиж болно. 
Баллонä жийргийн зориóлалтаар баллон тавих ховил гарган хийсэн 
хөнäөл моä, мөн 25 мм-ээс багагүй зóзаантай олс бóюó резинэн цагираг 
/нэг баллонä хо¸р цагираг/ хэрэглэж  эсвэл баллонóóä өөр хооронäоо 
мөргөлäөхөөс сэргийлсэн бóсаä жийрэг хэрэглэж болно.

3.3.18.7. Баллонтой хийг хэт халахаас óрьäчилан сэргийлэх 
ба баллон ачсан тээврийн хэрэгслийн тэвшинä тосой алчóóр , торхтой 
шатахóóн , тослох материал ачихыг хориглоно.

3.3.18.8. Хоосон баллонä үлäэгäэл äаралт байх тóл түүний 
тээвэрлэлт нь цэнэглэсэн баллоныг тээвэрлэхтэй аäил  шаарäлагыг 
хангасан байна.
 3.3.19. Хүчил, шүлт зэрэг иäэмхий шингэн химийн боäисыг 
тээвэрлэхэä тóсгай шилэн сав хэрэглэнэ. Шилэн сав нь гаäóóраа моäон 
хайрцаг, шүлжсэн шээзгий, äавхар савтай байна. Тээврийн хэрэгслийн 
тэвшинä  шилэн савны хоолой /таг/-г äээш харóóлж босоогоор 
хөäөлгөөнгүй байхаар бэхэлж ачина.

3.4. Химийн хорт болон аюóлтай боäисыг ашиглахаä    
   тавих шаарäлага

 3.4.1. Химийн хорт болон аюóлтай боäис ашиглах зөвшөөрөл 



251Õèìèéí õîðò áîëîí àþóëòàé áîäèñ

бүхий  иргэн, аж ахóйн нэгж, байгóóллага нь химийн хорт болон 
аюóлтай боäисыг хаäгалахäаа энэ жóрмын 3.1-ä зааснаас гаäна äараахь 
шаарäлагыг биелүүлсэн байна:

3.4.1.1. химийн хорт болон аюóлтай боäисыг ашиглан үйл 
ажиллагаа явóóлах ажлын байр, талбай нь хөäөлмөр хамгааллын нөхцөл, 
аюóлгүй ажиллагааг бүрэн хангасан байна;

3.4.1.2. химийн хорт болон аюóлтай боäис ашиглагч нь 
технологийн горимыг нарийн чанä мөрäөж ажиллан, орчинäоо болон 
ажлын байранä зөвшөөрөгäөх хэмжээнээс хэтэрсэн хог хаягäал 
гаргахгүй байх үүрэг хүлээх ба гаргасан тохиолäолä түүнийг бóóрóóлах, 
саармагжóóлах, байгаль орчинä халгүй аргаар óстгах арга хэмжээг 
өөрийн хөрөнгөөр авч хэрэгжүүлнэ;

3.4.1.3. ашиглаж бóй химийн боäисын хор, аюóлын шинж 
чанарыг анхаарóóлсан анхаарóóлах тэмäэг, äохио үг, аюóлын тóхай 
тэмäэглэгээг ажлын байранä харагäахóйц байрлалä тоäоор зóрж, бичиж 
байрлóóлсан байна.

3.4.1.4. химийн хорт болон аюóлтай химийн боäис ашиглагч аж 
ахóйн нэгж, байгóóллага нь хими-технологич эсвэл химич мэргэжилтэй 
химийн боäисын асóóäал хариóцсан  ажилтантай байна. 

        3.5. Химийн хорт болон аюóлтай боäисыг óстгахаä    
                 тавих шаарäлага

3.5.1. химийн хорт болон аюóлтай боäисын хаягäал, ашиглалтын 
хóгацаа äóóссан, чанарын шаарäлага хангахгүй болсон боäис, хольц 
болон  сав баглаа бооäлыг энэхүү жóрмын 2.3.1.2-т заасан аргачлалын 
äагóó байгаль орчин, эрүүл ахóй болон  гамшгаас óрьäчилан сэргийлэх 
óлсын байцаагч нарыг байлцóóлж зориóлалтын цэгт óстгана.

3.5.2. химийн хорт болон аюóлтай боäисыг óстгахтай холбогäон 
гарах зарäлыг  тóхайн байгóóллага, аж ахóйн нэгж, иргэн хариóцна. 

3.5.3. Химийн боäисын хаягäал óстгасан тóхай нотломжийг 
äэлгэрэнгүй бичиж, óстгал хийхэä оролцсон хүмүүс гарын үсэг зóрж 
баталгаажóóлна.

3.5.4. Химийн хорт болон аюóлтай боäисын сав баглаа, бооäлыг 
ахóйн зориóлалтаар ашиглахыг хориглоно. 

 3.5.5. Химийн боäисын хаягäал óстгах цэг талбайн байршлыг 
тóхайн орон нóтгийн хөгжлийн хэтийн төлөв, төв сóóрин газрын 
ерөнхий төлөвлөгөөтөй óялäóóлан  нóтаг äэвсгэрийн сóóрь нөхцөл 
байäлыг үнäэслэн тогтоох ба байгаль орчинä нөлөөлөх байäлын үнэлгээ 
хийгäсэн байна.  

3.5.6. Устгал хийх цэг талбайн эргэн тойрон хүн, мал орохооргүй 
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хашаа хайс хийж, хил хязгаар тогтоон, хамгаалалтын сóваг, äалан 
байгóóлах ба таних тэмäэг санамж байрлóóлна.

3.5.7. Химийн хорт болон аюóлтай боäисын эзэнгүй хог, хаягäал, 
химийн хорт болон аюóлтай  боäистой холбоотой осол, түүнчлэн 
хүний эрүүл мэнä, мал, эä хөрөнгө, байгаль орчныг хорäóóлж, алан 
хяäах, хорлон сүйтгэх зорилгоор санаатайгаар хэрэглэсэн химийн хорт 
болон аюóлтай боäисыг  óстгахтай  холбогäон гарах зарäлыг Гамшгаас 
хамгаалах тóхай хóóлийн 35 äóгаар зүйлä заасны äагóó шийäвэрлэнэ.

ПЕСТИЦИД, ХИМИЙН БОРДОО, АХУЙН ХОРТОН 
ШАВЖ, МЭРЭГЧ УСТГАЛЫН БОЛОН АРИУТГАЛ, 

ХАЛДВАРГҮЙТГЭЛИЙН БОДИСЫГ ТУРШИХ, АШИГЛАХ 
ЖУРАМ

(Байгаль орчин, аялал жóóлчлалын сайä,  Хүнс, хөäөө аж ахóй, хөнгөн 
үйлäвэрийн сайä, Эрүүл мэнäийн сайäын 2009  оны 03 äóгаар сарын 

18 - ны  өäрийн  63/67/87   äóгаар тóшаал)

Нэг.Ерөнхий зүйл

1.1. Монгол Улсын нóтаг äэвсгэрт ïестициä, химийн 
борäоо, ахóйн хортон шавж, мэрэгч óстгалын болон ариóтгал, 
халäваргүйтгэлийн боäисыг /цаашиä боäис гэх/ тóрших, óлсын бүртгэлä 
бүртгүүлэх, ашиглах, óлсын бүртгэлээс хасах, шаарäлага хангахгүй 
боäисыг óстгах асóóäлыг зохицóóлахаä энэхүү жóрмыг мөрäөнө. 

1.2. Ургамал хамгаалах боäисыг ашиглах зохистой хóгацаа, тóн, 
хэрэглэх технологи болон байгаль орчин, амьä бие махбоäиä үзүүлэх 
нөлөөллийг мэргэжлийн эрäэм шинжилгээний байгóóллагаас шинжлэх 
óхааны үнäэслэлтэй нарийвчлан тогтоохыг “Ургамал хамгаалах боäисыг 
тóрших” гэнэ. 

1.3. Олон óлсын хэмжээнä хүлээн зөвшөөрөгäсөн, шинэ 
äэвшилтэт техник, технологи ашиглан гаäааä оронä болон äотооäоä 
үйлäвэрлэсэн óргамал хамгаалах боäисыг сонгож тóрших ажиллагааг 
зөвхөн Ургамал хамгааллын эрäэм шинжилгээний хүрээлэн /цаашиä 
“хүрээлэн” гэх/ хариóцан гүйцэтгэнэ. 
  1.4. Хүрээлэн нь óргамал хамгаалах боäисыг өөрсäөө сонгож 
тóршихаас гаäна имïортлогч болон үйлäвэрлэгчийн хүсэлтээр тóршиж 
болно. 

1.5. Хөäөө аж ахóйн асóóäал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 
байгóóллагын äэргэäэх химийн хортой боäисын боäлого, зохицóóлалтын 
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асóóäлаар мэргэжлийн санал äүгнэлт гаргах чиг үүрэг бүхий орон тооны 
бóс  салбар зөвлөл /цаашиä “салбар зөвлөл” гэх/ ïестициä, химийн 
борäоо, мал эмнэлгийн зориóлалттай ариóтгал, халäваргүйтгэлийн 
боäисыг эрүүл мэнäийн асóóäал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 
байгóóллагын äэргэäэх салбар зөвлөл ахóйн хортон шавж, мэрэгч 
óстгалын болон ариóтгал, халäваргүйтгэлийн боäисыг тóршсан äүнг 
үнäэслэн тóс тóс хэлэлцэж, холбогäох санал, äүгнэлтийг гаргана.  

1.6. Технологийн болон хэрэглээний шаарäлага хангахгүй 
болсон, хóгацаа äóóссан боäисыг тóхайн жилä ашиглах боäисын 
жагсаалтаас гаргаснаар боäисыг бүртгэлээс хасах” гэнэ.

 1.7. Хэрэглээнээс хасагäсан, технологийн болон хаäгалалтын 
бóрóóгаас ашиглалтын шаарäлага хангахгүй болсон  ïестициä, 
химийн борäоо, ахóйн хортон шавж, мэрэгч óстгалын болон ариóтгал, 
халäваргүйтгэлийн боäисыг “Химийн хортой болон аюóлтай боäис 
хаäгалах, тээвэрлэх, ашиглах, óстгах” жóрмын äагóó саармагжóóлж, 
óстгаж, бóлшлахыг “ïестициä, химийн борäоо, ахóйн хортон шавж, 
мэрэгч óстгалын болон ариóтгал, халäваргүйтгэлийн боäисыг óстгах” 
гэнэ.

1.8. Монгол óлсаä тóхайн жилä ашиглаж болох ïестициä, 
химийн борäоо, ахóйн хортон шавж, мэрэгч óстгалын болон ариóтгал, 
халäваргүйтгэлийн боäисын жагсаалтаä орóóлж, байгаль орчин, хөäөө аж 
ахóй болон эрүүл мэнäийн  асóóäал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүäийн 
хамтарсан тóшаалаар баталгаажóóлахыг “Ургамал хамгаалах боäис, 
химийн борäоо, ахóйн хортон шавж, мэрэгч óстгах, халäваргүйжүүлэх 
химийн боäисыг óлсын бүртгэлä бүртгэсэнä тооцно.”

1.9. Пестициä, химийн борäоо, ахóйн хортон шавж, мэрэгч 
óстгалын болон ариóтгал, халäваргүйтгэлийн боäисыг имïортлох, 
эксïортлох, хил äамжóóлан тээвэрлэх, үйлäвэрлэх, хóäалäах үйл 
ажиллагааг эрхлэхäээ “Химийн хорт болон аюóлтай боäисыг имïортлох, 
эксïортлох, хил äамжóóлан тээвэрлэх, үйлäвэрлэх, хóäалäах жóрам”-ын 
холбогäох заалтыг мөрäөнө.

1.10. Пестициä, химийн борäоо, ахóйн хортон шавж, мэрэгч 
óстгалын болон ариóтгал, халäваргүйтгэлийн боäисыг хаäгалах, 
тээвэрлэх, ашиглах, óстгах үйл ажиллагааг гүйцэтгэхäээ “Химийн хорт 
болон аюóлтай боäисыг хаäгалах, тээвэрлэх, ашиглах, óстгах жóрам”-
ын холбогäох заалтыг мөрäөнө. 

Хо¸р. Ургамал хамгаалах боäисыг тóршихаä тавигäах шаарäлага

2.1. Ургамал хамгаалах боäисыг тóрших сектор, лаборатори, 
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эрäэм шинжилгээний ажилтан, арга зүй, байршлыг хүрээлэнгийн 
эрäмийн зөвлөлийн хóралäаанаар хэлэлцэж, шийäвэрлэнэ. 

2.2. Ургамал хамгаалах боäисыг тóршигч байгóóллага нь 
боäис тóс бүрийн хэрэглэх зохистой хóгацаа, тóн, хэрэглэх технологийг 
хээрийн болон лабораторийн хо¸роос äоошгүй óäаагийн тóршилтын үр 
äүнä үнäэслэн тогтооно.

2.3. Ургамал хамгаалах боäисыг тóрших явцаä óс, хөрс, óргамалä 
байх үлäэгäэл боäисын хэмжээг холбогäох итгэмжлэгäсэн лабораториор 
шинжлүүлж,  äүнг гаргóóлсан байна.

2.4.Ургамал хамгаалах боäисыг тóршсан äүн, түүнийг хэрэглэх 
технологи, заавар, зөвлөмжийг хүрээлэнгийн эрäмийн зөвлөлийн 
хóрлаар хэлэлцэж, óлсын бүртгэлä бүртгүүлэх, эсэх талаар шийäвэр 
гаргана. 

2.5.Хүрээлэнгийн захиргаа нь Эрäмийн зөвлөлийн шийäвэрийг 
үнäэслэн тóхайн óргамал хамгаалах боäисыг тóршсан äүнг холбогäох 
салбар зөвлөлä  танилцóóлж, шийäвэрлүүлнэ.
  2.6.Холбогäох салбар зөвлөл нь тóхайн боäисын физик, химийн 
шинж чанар, тóршсан äүн, итгэмжлэгäсэн лабораторийн шинжилгээний 
äүнг үнäэслэж óлсын бүртгэлä бүртгэх эсэх талаар санал, äүгнэлт 
гаргана. 

2.7.Тóршилтын зориóлалтаар имïортлох óргамал хамгаалах 
боäисын хэмжээ 50 кг, эсвэл литрээс ихгүй байна.

2.8.Тóршилтын зориóлалтаар имïортлох óргамал хамгаалах 
боäисын талаар хөäөө аж ахóйн асóóäал эрхэлсэн төрийн захиргааны 
төв  байгóóллагаä мэäэгäэж, óрьäчилан зөвшөөрөл авсан байна.

2.9.Тóрших зорилгоор óргамал хамгаалах боäисыг имïортлох 
зөвшөөрөл авахäаа äараахь мэäээллийг бүрäүүлж ирүүлнэ. Үүнä:

2.9.1. Боäисын нэр, томъ¸о;
              2.9.2.  Хóäалäааны болон техникийн нэр;
              2.9.3.  Олон óлсын бүртгэлийн äóгаар, /CAS ¹/;

2.9.4.  Ашиглах газар, зориóлалт, хóгацаа, тоо хэмжээ;
              2.9.5.  Физик, химийн болон хор аюóлын шинж, чанар;
              2.9.6.  Болзошгүй осол, эрсäлийн үеä авах арга хэмжээ;
 2.9.7. Тóхайн боäисыг таних, äээж авах, түүнийг шинжлэх арга 
зүй;

 2.9.8  Тóхайн боäис, түүний хольц, (сав, баглаа бооäол) хаягäлыг 
óстгах аргачлал, тээвэрлэх, хаäгалах арга.  

 2.10. Ургамал хамгаалах боäисыг шинжлэх, тóрших, бүртгэх 
үйл ажиллагаатай холбогäсон зарäлыг тóхайн боäисыг тóршóóлж бóй 
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этгээä бóюó имïортлогч болон үйлäвэрлэгч тал бүрэн хариóцна.

Гóрав. Пестициä, химийн борäоог óлсын бүртгэлä 
бүртгэхэä тавих шаарäлага

3.1.    Пестициä, химийн борäоог äараахь нөхцлийг хангасан 
тохиолäолä óлсын бүртгэлä бүртгэнэ. Үүнä:

3.1.1. Тóхайн боäисын сорилт, тóршилтын äүнгийн äэлгэрэнгүй 
тайланг ирүүлсэн байх;

3.1.2.Тóхайн боäисыг хэрэглэх арга технологи, ашиглах, 
хаäгалах заавар зөвлөмжийг боловсрóóлж баталгаажóóлсан байх;

3.1.3. Тóхайн боäисын үйлчлэх боäис, эзлэх хóвь, хэмжээ, 
найрлага, томъ¸о нарийвчлан тогтоогäсон байх;

3.1.4. Боäисыг хэрэглэх хóгацаа, тóнгийн хязгаар, сөрөг нөлөө, 
үйлчлэлийн чанар нь лабораторийн болон талбайн сорилтоор нотлогäсон 
байх;

3.1.5.Боäисыг үйлäвэрлэх нөхцөл нь олон óлсын болон 
тóхайн орны үйлäвэрлэлийн ïрактикт тавигääаг станäарт, эрүүл ахóйн 
шаарäлагыг хангасан байх;

3.1.6.Тóхайн боäисыг äотооäоä үйлäвэрлэсэн бол түүнийг 
үйлäвэрлэх технологийн заавар, óлсын станäарт бóюó техникийн 
нөхцлийг тоäорхойлсон байх;

3.1.7. Tóхайн боäис нь олон óлсын хэрэглээнä зөвшөөрөгäсөн, 
үйлäвэрлэгч óлсаä бүртгэгäэж хо¸роос äоошгүй жил ïрактикт 
хэрэглэгäсэн байх.

3.2. Ургамал хамгааллын боäисын хóвьä энэ жóрмын  2.9-ä, мал 
эмнэлгийн зориóлалттай ариóтгал, халäваргүйтэлийн боäисын хóвьä 
4.1-ä заасан мэäээллийг тóс тóс  бүрäүүлсэн байх.

Дөрөв. Ахóйн хортон шавж, мэрэгч óстгалын болон ариóтгал, 
халäваргүйтгэлийн боäисыг óлсын бүртгэлä бүртгэхэä тавих шаарäлага

4.1.  Ахóйн хортон шавж, мэрэгч óстгалын болон ариóтгал, 
халäваргүйтгэлийн боäисыг äараахь нөхцлийг хангасан тохиолäолä 
óлсын бүртгэлä бүртгэнэ. Үүнä:

4.1.1. Тóхайн боäисын äагалäах сертификат 
4.1.2. Тóхайн боäисын нэршил, олон óлсын бүртгэлийн 

äóгаар, найрлага, шинж чанар, болзошгүй эрсäэл, ашиглах тóн, заавар, 
хаäгалах, óстгах аргачлал зэрэг мэäээллийг агóóлсан хор аюóлын лавлах 
мэäээлэл;

4.1.3. Тóхайн боäисыг итгэмжлэгäсэн лабораториä шинжлүүлсэн 
шинжилгээний äүн;  
4.1.4. Итгэмжлэгäсэн лабораторийн шинжилгээний äүгнэлтийг 
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үнäэслэн óлсын мэргэжлийн хяналтын албаар äүгнэлт гаргóóлна.   
4.2. Эрүүл мэнäийн асóóäал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 

байгóóллагын äэргэäэх салбар зөвлөл нь тóхайн боäисын физик, химийн 
шинж чанар болон бóсаä холбогäох материалыг үнäэслэж óлсын 
бүртгэлä бүртгэх эсэх талаар санал, äүгнэлт гаргана. 

Тав. Пестициä, химийн борäоо, ахóйн хортон шавж, мэрэгч óстгалын 
болон ариóтгал, халäваргүйтгэлийн боäисыг óлсын бүртгэлä бүртгэх

5.1. Энэхүү жóрмын 2 болон 3 äóгаар зүйлä заасан шаарäлагыг 
хангасан óргамал хамгаалах боäисыг салбар зөвлөлийн хóралäаанаар 
хэлэлцүүлж холбогäох санал, äүгнэлт гаргóóлах асóóäлыг хүрээлэн 
хариóцан гүйцэтгэнэ.

5.2. Энэхүү жóрмын 4 äүгээр зүйлä заасан шаарäлагыг хангасан 
ахóйн хортон шавж, мэрэгч óстгалын болон ариóтгал, халäваргүйтгэлийн 
боäисыг салбар зөвлөлийн хóралäаанаар хэлэлцүүлж холбогäох санал, 
äүгнэлт гаргóóлах асóóäлыг тóхайн боäисыг имïортлох хүсэлт гаргасан 
аж ахóйн нэгж хариóцна. 

5.3. Салбар зөвлөлийн санал, äүгнэлтийг үнäэслэн тóхайн жилä 
Монгол Улсаä ашиглаж болох ïестициä, химийн борäоо, ахóйн хортон 
шавж, мэрэгч óстгалын болон ариóтгал, халäваргүйтгэлийн боäисын 
жагсаалтаä орóóлж баталгаажóóлах асóóäлыг холбогäох төрийн 
захиргааны төв байгóóллага /хүнс, хөäөө аж ахóйн болон эрүүл мэнäийн 
асóóäал эрхэлсэн/ хариóцан гүйцэтгэнэ.

5.4. Хөäөө аж ахóйн болон эрүүл мэнäийн асóóäал эрхэлсэн 
төрийн захиргааны төв байгóóллага нь бүртгүүлсэн боäисын талаар 
äэлгэрэнгүй бүртгэл хөтөлнө.

Зóргаа. Пестициä, химийн борäоо, ахóйн хортон шавж, мэрэгч 
óстгалын болон ариóтгал, халäваргүйтгэлийн боäисыг óлсын 

бүртгэлээс хасах

6.1. Пестициä, химийн борäоо, ахóйн хортон шавж, мэрэгч 
óстгалын болон ариóтгал, халäваргүйтгэлийн боäисыг óлсын бүртгэлээс 
хасах асóóäлыг мэргэжлийн хяналтын болон эрäэм шинжилгээний 
байгóóллага, холбогäох салбар зөвлөлийн санал, äүгнэлтийг 
үнäэслэн Байгаль орчин,  Хүнс, хөäөө аж ахóй болон Эрүүл мэнäийн 
асóóäал хариóцсан төрийн захиргааны төв байгóóллагóóä  хамтран 
шийäвэрлэнэ.

6.2. Тóхайн боäисыг óлсын бүртгэлээс äор äóрьäсан нөхцөлä 
хасна. Үүнä:

6.2.1. Хэрэглээний явцаä боäисын физик, химийн чанар, 
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үйлчлэл нь ашиглалтын шаарäлага хангахгүй болсон;
6.2.2. Хүн болон халóóн цóст амьтаä, байгаль, óргамалä сөрөг 

нөлөөтэй болох нь тогтоогäсон;
6.2.3   Олон óлсын байгóóллагаас ашиглахыг хориглосон.

Долоо. Пестициä, химийн борäоо, ахóйн хортон шавж, мэрэгч 
óстгалын болон ариóтгал, халäваргүйтгэлийн боäисыг ашиглах

7.1. Тóхайн жилä ашиглаж болох ïестициä, химийн борäоо, 
ахóйн хортон шавж, мэрэгч óстгалын болон ариóтгал, халäваргүйтгэлийн 
боäисын жагсаалтыг Байгаль орчин болон Хүнс, хөäөө аж ахóй, Эрүүл 
мэнäийн асóóäал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүäийн хамтарсан 
тóшаалаар  баталсан  өäрөөс эхлэн ашиглахыг зөвшөөрнө.

7.2.Тóхайн жилä ашиглаж болох ïестициä, химийн борäоо, 
ахóйн хортон шавж, мэрэгч óстгалын болон ариóтгал, халäваргүйтгэлийн 
боäисын жагсаалтаä орсон боäисыг холбогäох заавар зөвлөмжийн äагóó 
зориóлалтаар нь ашиглана.

ОЗОН ЗАДАЛДАГ БОДИСЫГ ИМПОРТЛОХ, АШИГЛАХ 
ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ЖУРАМ

(Засгийн газрын 1999 оны 6 äóгаар сарын 23-ны өäрийн
 104 äүгээр тогтоол)

 Нэг. Нийтлэг үнäэслэл
1. Иргэн аж ахóйн нэгж, байгóóллагаä озон заäалäаг боäис, 

түүнийг агóóлсан бүтээгäэхүүнийг имïортлох, хóäалäах, ашиглах 
зөвшөөрөл олгохоä болон тэäгээрт хяналт тавих, үйл ажиллагааг нь 
зохицóóлхаä энэ жóрмыг äагаж мөрäөнө.   

Хо¸р. Озон заäалäаг боäисыг имïортлох, хóäалäах, ашиглахаä 
тавих хяналт

 2-р зүйл, 4, 5, 6-р заалт 
4. Озон заäалäаг боäис, түүнийг агóóлсан бүтээгäэхүүнийг 

имïортлох, хóäалäах, ашиглах зөвшөөрлийг иргэн, аж ахóйн нэгж, 
байгóóллагаä тэäгээрийн тавьсан хүсэлт болон эрүүл ахóй, халäвар 
сóäлалын хяналтын байгóóллагын санал, äүгнэлтийг үнäэслэн Байгаль 
орчны яам олгоно.
  5. Зөвшөөрөл олгохыг хүссэн иргэн, аж ахóйн нэгж, байгóóллага 
äараах үзүүлэлт, материалыг хүсэлтäээ тóсгах бóюó хавсаргана:
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  а/ Озон заäалäаг боäисын нэршил /олон óлсын нийтлэг 
нэр, химийн томъ¸о/, олон óлсын бүртгэлийн äóгаар, барааг 
тоäорхойлох, коäлох óялäóóлсан системийн äагóó ангилсан коä.

  б/ Тóхайн боäисыг хэрэглэх зориóлалт, физик, химийн өвөрмөц 
шинж чанар, үйлäвэрлэсэн болон нийлүүлсэн óлс болон ïүүсийн 
нэр, тээвэрлэх, хаäгалах, хóäалäаалах тóхай мэäээлэл.

  в/ Нийлүүлэгч талтай хийсэн гэрээ, хэлэлцээрийн нотариатаар 
батлóóлсан хóвь.

  г/  Эрүүл ахóй, халäвар сóäлалын хяналтын байгóóллагын санал, 
äүгнэлт.

6. Тóхайн боäис, бүтээгäэхүүнээс гарч болох осол, энäэгäлийн 
тóхай мэäээллийг хэрэглэгчäэä хүргэх, ослоос óрьäчилан сэргийлэх 
арга хэмжээний зарäлыг имïортлогч иргэн, аж ахóйн нэгж, байгóóллага 
хариóцна.

Гóрав. Зөвшөөрөл олгохоä тавих шаарäлага, хориглох үйл 
ажиллагаа

1. Озон заäалäаг боäис, түүнийг агóóлсан бүтээгäэхүүнийг 
имïортлох зөвшөөрлийг олгохäоо äараахь шаарäлагыг 
харгалзан үзнэ.

а/  Бүрäүүлсэн бичиг баримт нь элäэв засваргүй эх хóвь байх
б/  Зөвшөөрөлä заагäсан нэр төрөл, тоо хэмжээг чанä баримталж 
чаäах эсэх
в/  Монреалын Протоколын хавсралтын А-ийн I, II бүлэг, 

хавсралт В-ийн II, III бүлэг, хавсралт Е-ийн  I бүлэгт орсон 
бөгөөä имïортлож болох озон заäалäаг боäис, түүнийг агóóлсан 
бүтээгäэхүүн нь зөвхөн өөрийн орны болон тóхайн иргэн, аж ахóйн 
нэгж, байгóóллагын хэрэгцээг хангахаä зориóлсан байгаа эсэх. 

14. Озон заäалäаг боäис, түүнийг агóóлсан бүтээгäэхүүн имïортлогч, 
ашиглагч иргэн, аж ахóйн нэгж байгóóллага äараах үйл ажиллагаа 
явóóлахыг хориглоно.
 а/ Зохих жóрмын äагóó авсан зөвшөөрөлгүйгээр óг боäис, 

бүтээгäэхүүнийг óлсын хилээр нэвтрүүлэх.
 б/  Монреалын Протокол нэгäэж ороогүй оронä озон заäалäаг 

боäис, түүнийг агóóлсан бүтээгäэхүүнийг эксïортлох.
 в/ Энэ жóрамä өөрөөр заагаагүй бол Монреалын Протоколын 

хавсралт А-ийн I, II бүлэг, хавсралт В-ийн I, II, III бүлэг, хавсралт 
C-ийн II бүлэгт орсон боäисыг агóóлсан шинэ болон äахин 
ашиглагäсан бүтээгäэхүүнийг бөөнөөр, эсвэл жижиглэнгээр 
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хóäалäах зорилгоор имïортлох.

Дөрөв. Хүлээх хариóцлага, нөхөн төлбөр, маргаан шийäвэрлэх

15. Озон заäалäаг боäис, түүнийг агóóлсан бүтээгäэхүүнийг 
имïортлох, ашиглахаä тавих шаарäлага, жóрам, технологийн горимыг 
зөрчиж, хóóль бóс үйл ажиллагаа явóóлсны óлмаас байгаль орчинä 
хохирол óчрóóлсан иргэн, аж ахóйн нэгж, байгóóллагаä хóóль тогтоомжиä 
заасны äагóó хариóцлага хүлээлгэж, нөхөн төлбөр ногäóóлна.

16. Иргэн, аж ахóйн нэгж, байгóóллага нь тóхайн боäис, 
бүтээгäэхүүнийг имïортлох, ашиглахтай холбогäон гарсан маргааныг 
хóóль тогтоомжиä заасны äагóó шийäвэрлүүлнэ.

     

YI.  АНГИЛАЛ, ЖАГСААЛТ
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2006 оны 12 äóгаар 
сарын 19–ны өäөр      Дóгаар 296                 Улаанбаатар хот
         
 ХИМИЙН   ХОРТ   БОЛОН   АЮУЛТАЙ  БОДИСЫГ 
УЛСЫН ХИЛЭЭР  НЭВТРҮҮЛЭХ БООМТЫН ЖАГСААЛТ 

БАТЛАХ ТУХАЙ

Химийн   хорт   болон   аюóлтай   боäисын тóхай хóóлийн 15.3-т 
заасныг  үнäэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:
 

1. Химийн   хорт   болон   аюóлтай   боäисыг  Монгол óлсын 
хилээр  нэвтрүүлэх  боомтын жагсаалтыг äор äóрьäсанаар баталсóгай.

1/  Дорноговь аймаг äахь Замын-Үүäийн боомт
2/  Сэлэнгэ аймаг äахь Алтанбóлагийн боомт
3/  Сэлэнгэ аймаг äахь Сүхбаатар боомт
4/  Бóянт-Ухаа äахь “Чингис хаан” олон óлсын нисэх  

 бóóäлын  хилийн шалган нэвтрүүлэх  боомт
 2. Химийн хорт болон аюóлтай боäисыг óлсын хилээр 
нэвтрүүлэхэä хяналт тавьж ажиллахыг Байгаль орчны сайä 
И.Эрäэнэбаатар, Монгол óлсын сайä У.Хүрэлсүх, Гаалийн ерөнхий 
газрын äарга Б.Баттөмөр нарт үүрэг болгосóгай.
  
 Монгол óлсын Ерөнхий сайä                           М.Энхболä
 Байгаль орчны сайä                         И.Эрäэнэбаатар
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МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2007 оны 3 äóгаар 
сарын 20–ны өäөр                         Дóгаар 65         Улаанбаатар хот
                                                   

 Тогтоолä нэмэлт орóóлах тóхай

Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:
 

1. “Химийн   хорт   болон   аюóлтай  боäисыг óлсын хилээр 
нэвтрүүлэх боомтын жагсаалт батлах тóхай ” Засгийн газрын 2006 оны 
12 äóгаар сарын 19-ний өäрийн 296 äóгаар тогтоолын 1 äүгээр зүйлä 
äор äóрьäсан “ä”, “е” заалтыг нэмсүгэй:

“ä./Дорноä аймаг äахь Баянхошóóны боомт;
  е/Сүхбаатар аймаг äахь Бичигтийн боомт;” 
2. Энэ тогтоол гарсантай холбогäóóлан Дорноä аймаг äахь 

Баянхошóó-Өвäөгтийн боомт,   Сүхбаатар аймаг äахь Бичигт-Зүүн 
хатавчийн боомтóóäаä химийн хорт болон аюóлтай боäисыг  óлсын 
хилээр нэвтрүүлэх  нөхцөлийг бүрäүүлэх арга хэмжээ авч ажиллахыг 
Сангийн сайä бөгөөä Үйлäвэр, хóäалäааны сайäын үүрэг гүйцэтгэгч 
Н.Баярсайхан, Хóóль зүй, äотооä хэргийн сайä  Д.Оäбаяр , Монгол 
óлсын сайä У.Хүрэлсүх нарт äаалгасóгай. 

Монгол óлсын Ерөнхий сайä                                    М.Энхболä
Сангийн сайä бөгөөä Үйлäвэр, хóäалäааны
сайäын үүрэг гүйцэтгэгч                                          Н.Баярсайхан

МОНГОЛ УЛСАД АШИГЛАХЫГ ХОРИГЛОСОН ХИМИЙН 
ХОРТ БОЛОН  АЮУЛТАЙ  БОДИСЫН ЖАГСААЛТ

( Засгийн газрын  2007 оны 95 äóгаар тогтоол)

¹ Боäисын ерäийн 
нэр Химийн нэр, томъ¸о

Олон   
óлсын

бүртгэлийн 
äóгаар 
(CAS) 

Хэрэглээний 
түгээмэл
хэлбэр

Боäисын онцлог, хорóó
 шинж чанар



261Õèìèéí õîðò áîëîí àþóëòàé áîäèñ

1 Альäрин Aldrin,
 1,2,3,4,10,10-hexachloro-
1,4,4а,5,8,8а-hexahydro-
1.4-endo,exo-5.8- 
dimethnonaphtalene                     
 (C12H8Cl6)

309-00-2   Пестициä
 

Байгаль орчинä 
заäралгүй óäаан 
хóгацаагаар хаäгалагäах 
чаäвартай. Хүний 
биеä био хóримтлал 
үүсгэнэ.  Хүн болон 
амьä организмä 
онцгой хортой. Хорт 
хавäар үүсгэнэ. Дээä 
мэäрэлийн систем, 
үр хөврөлä хортой 
нөлөөтэй. 

2 Дараахь 
боäисыг 
агóóлсан нóнтаг 
хольц:
- Беíîìиë ≥7%
-Êарбофóран 
≥10% 
- Тиðàì ≥15% 

Dustable powder 
formulations containing a 
combination of: 
-Benomyl ≥7%
-Carbofuran ≥10%
-Thiram ≥15%

17804-35-2
1563-66-2
137-26-8

Онцгой 
аюóлтай 

ïестициäийн
бүрэлäэхүүн

Хүний эрүүл мэнä, 
байгаль орчинä онцгой 
хортой. 
Нөхөн үржлийн 
системä нөлөөлнө. 
 

3 Бинаïакрил Binapacryl;
2-(1-Methylpropyl)-4,6-
dinitrophenyl 3-methyl-2-
butenoate; 
2-(1-Methylpropyl)-
4,6-dinitrophenyl 3,3-
dimethylacrylate;  
Dinoseb methacrylate 
(C15H18N2O6)

485-31-4 Пестициä Байгаль орчин, хүний 
эрүүл мэнäэä онцгой 
хортой. 
 

4 Бромтметил Methyl Bromide 
(CH3Br)

2903-30-10 Хүнсний 
ногооны болц 

түргэтгэх
Озон заäална.  
 

5 Геïтахлор Нерtachlor;
1,4,5,6,7,8,8- heptachloro-
За,4,7,7а-tetrahydro-4,7-
methanoindene
(C10H5Cl7 )

76-44-8 Пестициä Хүний биеä био 
хóримтлал үүсгэнэ. 
Байгаль орчинä 
заäралгүй óäаан 
хóгацаагаар хаäгалагäах 
чаäвартай. Хорт хавäар 
үүсгэнэ. 

6 Гексахлор
бензол

Hexachlorobenzene;
 
HCB
 
(C6CI6)

118-74-1 Фóнгициä, 
резин, тэсрэх 

боäис, ïиротех-
никийн боäис

Байгаль орчинä 
заäралгүй óäаан 
хóгацаагаар хаäгалагäах 
чаäвартай. Хүний биеä 
био хóримтлал үүсгэнэ. 
Мэäрэл, нөхөн үржлийн 
системä нөлөөлнө.  
Хорт хавäар үүсгэнэ.
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7 Гексахлор
циклогексан

НСН (mixed isomers);
 
1,2,3,4,5,6-
hexachlorocyclohexane,
 
(C6H6Cl6 )

608-73-1 Пестициä Байгаль орчинä заä-
ралгүй óäаан хóга-
цаагаар хаäгалагäах 
чаäвартай.
γ-HCH (ëиíäàí), α-HCH 
хорт хавäар үүсгэнэ.  
β-HCH õîðò õàâäàð 
¿¿сãýõ ìàãàäëàëòàé.  δ- 
бà ε-HCH õîðò õàâäàð 
үүсгэхгүй. 

8 Гексафторäи-
хлор ïроïан 

Dichlorohexafluoro-
propane;
CFC-216
 (C3F6CI2)

2903-45-29 Хөргөлт  Озон заäална.
 

9 Геïтафторхлор
ïроïан 

Chloroheptafluoro-
propane;
 CFC-217
 (C3F7CI)

2903-45-29 Хөргөлт  Озон заäална.
 

10 Далаïон Dalapon; 
2,2-Dichloropropanoic 
acid; 
alpha,alpha-dichloro-
propionic acid 
(CH3CCl2COOH)

75-99-0 Пестициä Төв мэäрэлийн системä 
нөлөөлнө.

11 Трис (2,3-
äибромïроïил) 
фосфат

Tris (2,3-dibromopropyl) 
phosphate;
2,3-Dibromo-1-propanol 
phosphate; 
TDBPP;
(C9H15Br6O4P)

126-72-7 Резин, бóäаг, 
цаас, óсны 

хоолой 
үйлäвэрлэхэä

Хорт хавäар үүсгэнэ. 
 

12 Дильäрин Dieldrin,
1,2,3,4,10,10- 
hexachloro –6,7-epoxy- 
dimetanonaphthalene
 
(C12H8Cl6O)
 

60-57-1 Пестициä
 

Байгаль орчинä заä-
ралгүй óäаан хóгацаа-
гаар хаäгалагäах 
чаä-вартай. Хүний 
биеä био хóримтлал 
үүс-гэнэ.  Хүн болон 
амьä организмä онцгой 
хортой. Хорт хавäар 
үүсгэнэ. Дээä мэäрэ-
лийн систем, үр хөв-
рөлä хортой нөлөөтэй. 

13 ДДТ(äихлорäи-
фенил 
трихлорэтан)

DDT,
 
1,1,1-Trichloro-2,2-bis(p-
chlorophenyl) ethane;
 
(C14H9Cl5)

50-29-3 Пестициä Хагас заäралын хóгацаа 
хөрсөнä 15 жил, агаарт 
7 хоног.  Хүний биеä 
био хóримтлал үүсгэнэ.  
Хүн болон амьä орга-
низмä онцгой хортой. 
Хорт хавäар үүсгэнэ. 
Дээä мэäрэл, äотооä 
шүүрэл, үржлийн сис-
темä хортой нөлөөтэй. 

14 1,2-äибром-этан Ethylene dibromide;
EDB  бóюó
1,2 –dibromoethane
(BrCH2CH2Br)

106-93-4 Пестициä Онцгой хортой. Нөхөн 
үржлийн системä 
нөлөөлнө. Хорт хавäар 
үүсгэнэ. 
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15 Динитро-орто-
кресол ба 
түүний äавсóóä

Dinitro-ortho-cresol
(DNOC) and its salts 
4,6-Dinitro-ortho-cresol 
2-Methyl-4,6-dinitrophenol 
DNOC 
2,4-Dinitro-ortho-cresol 
C7H6N2O5 / 
CH3C6H2OH(NO2)2

 
534-52-1
2980-64-5
5787-96-2
2312-76-7

Пестициä  Дархлааны системä 
нөлөөлнө. Үхэлä хүргэх 
аюóлтай.
 

16 Диносеб Dinoseb;
2-(sec-butyl)-4,6-
dinitrophenol бóюó 
2-(1-methylpropyl)-4,6-
dinitrophenol;
C10H12N2O5

88-85-7 Пестициä Нөхөн үржил, äарх-
лааны систем болон 
үр хөврөлä нөлөөлнө. 
Хорт хавäар үүсгэнэ. 
Онцгой хортой. 

17 Дифторбром-
хлормэтан 

Bromochlorodifluoro 
Methane;
Halon-1211; 
(CF2BrCI)

2903-46-10 Хөргөлт  
Озон заäална.

 

18 Дифторгекса-
хлор ïроïан 

Hexachlorodifluoro-
propane;
CFC-212;
(C3F2CI6)

2903-45-29 Хөргөлт  Озон заäална.
 

19 Дифторäихлор
метан 

Dichlorodifluoromethane;  
CFC-12*;
(CF2CI2)

2903-42-00 Хөргөх 
төхөөрөмж
цэнэглэхэä

   Озон заäална.
 

20 Дифтортетра-
хлор этан

Tetrachlorodifluoroethane, 
CFC-112;
(C2F2 CI4)

2903-45-21 Хөргөлт  Озон заäална.
 

21 Êаïтафол Сарtafol;
Difolitan;
N-(1,1,2,2-
Tetrachloroethyl-thio)
cyclohex-4-ene-1,2-
dicarboximide;
3a,4,7,7a-Tetrahydro-N-
(1,1,2,2-tetrachloroetha-
nesulphenyl)phthalimide; 
(C10H9Cl4NO2S)

2425-06-1 Пóнгициä Нөхөн үржлийн 
системä нөлөөлнө. 
Хорт хавäар үүсгэнэ. 
 

22 Линäан Lindane;
Cyclohexane;
1,2,3,4,5,6-hexachloro-
gamma-isomer;
(C6-H6-Cl6)

58-89-9 Пестициä Байгаль орчинä заä-
ралгүй óäаан хóгацаа-
гаар хаäгалагäах 
чаäвартай. Хүний биеä 
хóримтлагäаж,  хорт 
хавäар үүсгэнэ. 

23 Малик гиäразиä Маlеic hydrazide;
1,2-dihydro-3,6-
pyridazinedione;
(C4H4N2O2)

123-33-1 Ургац  нэмэг-
äүүлэх

Хүн, aмьтанä хортой.
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24 Метамиäфос
(600 гр/литр 
иäэвхт боäис 
бүхий шингэн  
óóсмал)

Methamidophos (Soluble 
liquid formulations of the 
substance that exceed 600 g 
active ingredient/l)
(C2H8NO2PS)

10265-92-6 Онцгой 
аюóлтай

ïестициäийн  
бүрэлäэхүүн

Мэäрэл, бóлчингийн 
системийг саатóóлна. 
Хүний эрүүл мэнä, 
байгаль орчинä онцгой 
хортой.  

25 Метил-
хлорформ 

1.1.1-trichloroethane;
methyl chloroform;
TCA/ MCF/ MC
(C2H3CI3)

 2903-19-10 Техникийн 
эä ангийг 
цэвэрлэх, 

хóóрай хими 
цэвэрлэгээ

 
Озон заäална.

 

26 Метилïаратион              
(19.5%-иас 
их  иäэвхт 
боäис бүхий 
эмóльс,
1.5 %–иас 
их  иäэвхт 
боäис бүхий 
нóнтаг)

Methyl-parathion 
(emulsifiable concentrates 
(EC) at above 19.5%, 
active ingredient and 
dusts at above 1.5% active 
ingredient)
((CH3O)2P(S)OC6H4NO2)

298-00-0 Онцгой 
аюóлтай

ïестициäийн 
бүрэлäэхүүн

Тархи мэäрэлийн 
системä нөлөөлнө. 
Хүний эрүүл мэнä, 
байгаль орчинä онцгой 
хортой.  

27 Мирекс Mirex;
1,1a,2,2,3,3a,4,5,5,5a,5b,6-
Dodecachloro-octahydro-
1,3,4-metheno-1H-
cyclobuta[cd]
pentalene;
(C10Cl12)

2385-85-5 Пестициä, 
хóванцар, 

резин, бóäаг, 
цаас, цахилгаан 

хэрэгслийн 
галä тэсвэртэй 

чанарыг 
нэмэгäүүлэхэä

Байгаль орчинä заä-
ралгүй óäаан хóга-
цаагаар хаäгалагäах 
чаäвартай. Хүний 
биеä био хóримтлал 
үүс-гэнэ.  Хүн болон 
амьä организмä онцгой 
хортой. Хорт хавäар 
үүсгэнэ. 

28 Монокротофос 
(600 гр/л иäэвхт 
боäис бүхий 
шингэн óóсмал)

Monocrotophos;
Dimethyl (E)-1-methyl-2-
(methylcarbamoyl) vinyl 
phosphate; 
Phosphoric acid, dimethyl 
1-methyl-3-(methylamino)-
3-oxo-1-propenyl ester 
(E)-;
(C7H14NO5P) / 
((CH3O)2PO-OC(CH3)= 
CHCO-NHCH3)

6923-22-4 Онцгой 
аюóлтай 

ïестициäийн
бүрэлäэхүүн

Мэäрэл, бóлчингийн 
системийг саатóóлна. 
Үхэлä хүргэх аюóлтай. 
Онцгой хортой
 

29 Нитрофен Nitrofen;
2,4-Dichloro-1-(4-
nitrophenoxy) benzene; 
2,4-Dichlorophenyl 
p-nitrophenyl ether 
(C12H7Cl2NO3  бóюó 
C6H3Cl2OC6H4NO2)

1836-75-5 Гербициä Нөхөн үржлийн болон 
мэäрэлийн системä 
нөлөөлнө. Хорт хавäар 
үүсгэнэ. Онцгой хортой

30 Паратион 
(каïсóлтай 
сóсïензээс 
бóсаä аэрозоль, 
тоосонцор 
нóнтаг, эмóльс, 
үрэл, шахмал 
нóнтаг) 

O,O-Diethyl-O-(4-
nitrophenyl)phosphoro-
thioate; 
Phosphorothioic acid O,O-
diethyl O-(4-nitrophenyl) 
ester; 
Ethyl parathion 
((C2H5O)2PSOC6H4NO2)

56-38-2 Онцгой 
аюóлтай

ïестициäийн
бүрэлäэхүүн

Мэäрэл, бóлчингийн 
системийг саатóóлна. 
Хүний эрүүл мэнä, 
байгаль орчинä онцгой 
хортой.  
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31 Пентафтортри-
хлорïроïан 

Trichloropentafluoro-
Propane;
CFC-215;
 (C3F5CI3)

2903-45-29 Хөргөлт  Озон заäална.
 

32 Пентафторхлор-
этан

Monochloropentafluoro-
ethane;
CFC-115*;
(C2F5CI)

 2903-44-20   Хөргөлт Озон заäална.
 

33 Пентахлор
фенол ба 
түүний äавс, 
эфирүүä

Pentachlorophenol and its 
salts and esters

87-68-5* Пестициä Хүний эрүүл мэнä, 
байгаль орчинä онцгой 
хортой. 

34 Полихлорт 
терфенилүүä

 Polychlorinated terphenyls 
(PCT)
 

61788-33-8 Пестициä 
үйлäвэрлэхэä

Хорт хавäар үүсгэнэ. 
Нөхөн үржлийн 
системä нөлөөлнө. 

35 5 хлорт фенол Pentacholorophenol 
(C6-H-Cl5-O)

87-86-5 Пестициä Дархлааны болон 
нөхөн үржлийн системä 
нөлөөлнө. Хорт хавäар 
үүсгэнэ. 

36 Тетраметил хар 
тóгалга

Tetrametyl lead
((CH3)4Pb)

75-74-1 Хар тóгалга 
агóóлсан 
шатахóóн 

үйлäвэрлэхэä

Төв мэäрэлийн системä 
нөлөөлнө.  Үхэлä 
хүргэх аюóлтай. 

37 1,1,2,2-  
тетрафтор
äибром этан

Dibromotetrafluoroethane; 
Halon-2402;
(C2F4Br2)

2903-46-30 Хөргөлт  
Озон заäална.
 

38 1,1,2,2-  
тетрафторäи-
хлорэтан

1.1.2.2-Dichlorotetrafluoro 
ethane;
CFC-114;
(C2F4CI2)

2903-44-10 Хөргөлт  
Озон заäална.
 

39 Тетрафтортет-
рахлорïроïан

Tetrachlorotetra-
fluoropropane;
CFC-214;
(C3F3CI4)

2903-45-29 Хөргөлт  
Озон заäална.
 

40 Тетраэтил
хар тóгалга

Tetraetyl lead;
((C2H5)4Pb)

78-00-2 Хар тóгалга 
агóóлсан 

шатахóóн, 
органик мөнгөн 

óс агóóлсан 
ïóнгициä 

үйлäвэрлэхэä

Нөхөн үржил, зүрх 
сóäасны болон төв 
мэäрэлийн систем, 
бөөр, нүäэнä нөлөөлнө.  

41 Токсафен Тохарhеnе;
 
Polychlorinated bornans 
and camphenes;
 
(C10H10Cl8 )

8001-35-2 Инсекциä Нөхөн үржлийн болон 
мэäрэлийн системä 
нөлөөлнө. Хорт хавäар 
үүсгэнэ. 
Байгаль äээр заä-
ралгүйгээр óäаанаар 
хаäгалагäана. 
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42 Трифторбром-
метан 

Bromotrifluoromethane; 
Halon-1301;
 (CF3Br)

2903-46-20 Хөргөлт  
Озон заäална.
 

43 Трифторïен-
тахлорïроïан 

Pentachlorotrifluoro
propane;
CFC-213;
(C3F3CI5)

2903-45-29 Хөргөлт  
Озон заäална.
 

44 Трифторхлор
метан 

Chlorotrifluoromethane;
CFC-13
(CF3CI)

2903-45-11 Хөргөлт  
Озон заäална.
 

45 1,1,2-трифтор-
трихлор этан 

1.1.2-Trichlorotrifluoro
ethane;
CFC-113;    (C2F3CI3)

2903-43-00 Электрон 
төхөөрөмж, 

металл 
цэвэрлэхэä

Озон заäална.
 

46 Угилек 121 Ugilec 121;
1,1’-methylenebis-dichloro
monomethyl derive 
benzene; 
Monomethyldichloro-
diphenylmethane

81161-70-8  Байгаль орчинä их 
хортой. Байгаль 
орчинä заäралгүй 
óäаан хóгацаагаар 
хаäгалагäах чаäвартай.

47 Фтор-ацетамиä 2- fluoroacetamide
 
(C2H4FNO)
 
 

640-19-7 Пестициä Төв мэäрэл, нөхөн 
үржихүйн системä 
нөлөөлнө. Дотооä 
шүүрлийн бóлчирхайн 
үйл ажиллагааг 
алäагäóóлна. Үр 
хөврөлä нөлөөлнө. 
Онцгой хортой боäис. 

48 Фосфоамиäон 
(1000 гр/л 
иäэвхт боäис 
бүхий шингэн 
óóсмал)

Phosphamidon (Soluble 
liquid formulations of the 
substance that exceed 1000 
g active ingredient/l)

13171-21-6
((E) & (Z) 
изомерийн 
холимог);

23783-98-4
(Z)-изомер;

297-99-4
(ү)- изомер.

Онцгой 
аюóлтай

ïестициäийн  
бүрэлäэхүүн

Мэäрэл, бóлчингийн 
системийг саатóóлна. 
Хүний эрүүл мэнä, 
байгаль орчинä онцгой 
хортой. 
 
 

49 Фторïентахлор
этан 

Pentachlorofluoroethane;
CFC-111;
(C2FCI5)

2903-45-20 Хөргөлт  Озон заäална.

50 Фторгеïта-
хлорïротан 

 Heptachlorofluoro-
propane;  CFC-211;
(C3FCI7) 

2903-45-29 Хөргөлт  Озон заäална.
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51 Фтортрихлор
Метан 

 Trichlorofluorometh
ane , CFC-11* 
(CFCI3)

2903-41-00 Хөргөх 
төхөөрөмж
цэнэглэхэä

 Озон заäална.
 

52 Хлорбензилат Chlorobenzilate
(C16H14Cl2O3)

510-15-6 Пестициä Мэäрэлийн болон 
äархлааны системä 
нөлөөлнө. Био 
хóримтлал үүсгэнэ. 

53 Хлорäан Сhlordane;
 
1,2,4,5,6,7,8,8-осtachloro- 
2,3,За,4,7,7а- hexachloro-
4,7-methanoindene
 
(C10H6Cl8 )

57-74-9 Пестициä Байгаль орчинä 
заäралгүй óäаан 
хóгацаагаар хаäгалагäах 
чаäвартай. Хүний 
биеä био хóримтлал 
үүс-гэнэ.  Дотооä 
шүүрлийн бóлчирхайн 
үйл ажиллагааг алäаг-
äóóлна. Хорт хавäар 
үүсгэнэ. 

54 Хлорäимеформ Chlordimeform;
 
N’-(4-Cloro-o-tolil)-N,N-
dimetilformamidina)
(C10H13ClN2 )
  

6164-98-3 Пестициä Хорт хавäар 
үүсгэнэ.  Нөхөн 
үржлийн болон äотооä 
шүүрлийн системä 
нөлөөлнө. Онцгой 
хортой боäис. 

55 Цигексатин Cyhexatin;
Tricyclohexyltin hydroxide;
Cyhexatin
(Tricyclohexyltin 
Hydroxide);
Plictran
(C18H34OSn)

13121-70-5 Пестициä Онцгой хортой, 
мэäрэлийн системä 
хүчтэй нөлөөлнө 

56 Энäрин Endrin; 
3,4,5,6,9,9-hехасhlого-
1а,2,2а,3,6,6а,7,7а-
octahydro-
2,7:3,6-dimethanonaphth-
2,3-b/ охiгеnе
(C12H8Cl6O)

72-20-8 Пестициä Байгаль орчинä 
заäралгүй óäаан 
хóгацаа-гаар 
хаäгалагäах чаäвартай. 
Хүний биеä био 
хóримтлал үүс-гэнэ.  
Дотооä шүүрлийн 
бóлчирхайн үйл 
ажиллагааг алäаг-
äóóлна. Хорт хавäар 
үүсгэнэ.

57 Зарин: 
О-изоïро-
ïилийн эфир 
метилфосфоны 
хүчлийн фтор 
ангиäриä
Зоман:О-
ïинаколи-лын 
эфир метил 
фосфоны 
хүчлийн 
фторангиäриä

O-Alkyl (£C10 , inc. 
cycloalkyl)  alkyl 
(Me, Et, n-Pror i-Pr)-
phosphonofluoridates 
Sarin: O-Isopropyl          
methylphosphono-
fluoridate
Soman: O-Pinacolyl 
methylphosphono-
fluoridat

 107-44-8
 

96-64-0

Химийн зэвсэг 
үйлäвэрлэхэä

 Үхэлä хүргэх аюóлтай.
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58  
Табóн: О-этил 
N,N äиметил 
цианы хүчлийн 
фосфорамиä

O-Alkyl (£C10 , inc. 
cycloalkyl ) N,N- dialkil 
(Me, Et, n-Pror i-Pr)- 
phosphoramidocyanidates
Tabun :O-Ethyl N,N-
dimethyl phosphoramido-
cyanidate

 77-81-6
 

Химийн зэвсэг 
үйлäвэрлэхэä

Үхэлä хүргэх аюóлтай.

59  
BX: О-этил S-2-
äиизоïорïил 
аминоэтилтио  
метилфосфонат 

O-Alkyl (H or  £C10 , incl, 
cycloalkyl) S-2-dialky(Me, 
Et, n-Pr or i-Pr)- 
aminoethyl alkyl (Me, Et, 
n-Pr or i-Pr) 
phosphonothiolates and 
corresponding alkylated or 
protonated salts
ҮX: O- Ethyl S-2-
diisopropylaminoethyl 
methyl phosphonothiolate

50782-69-9 Химийн зэвсэг 
үйлäвэрлэхэä

 Үхэлä хүргэх аюóлтай.

60 2 хлорэтил-
хлорметил 
сóльфиä; Бис 
(2-хлор-   этил) 
сóльфиä;
Бис (2-хлор-
этилтио) метан; 
1,2-Бис(2-хлор-
этилтио) этан;
1,3 – Бис(2 
хлор-
этилтио)-n- 
роïан; 1,4- 
Бис(2 хлор-этил 
тио) -n-бóтан;
1,5- Бис (2 
хлор-этилтио)-
n-ïентан; 
Бис(2-хлорэтил-
тиометил)-ийн 
эфир; 
Бис(2-хлорэтил-
тиоэтил)-ийн 
эфир 

Sulfur mustards:2- 
Chloroethylchloro-methyl-
sulfide
Mustard gas: Bis 
(2-Chloroethyl) sulfide;
Bis(2-Chloroethylthio) 
methane;
Sesquimustard: 1,2- bis(2-
Chloroethylthio) ethane;
1,3- Bis (2-Chloro-
ethylthio)-n-propane; 1,4- 
Bis (2-Chloro-ethylthio)-
n-butane;
1,5- Bis (2-Chloro-
ethylthio)-n-pentane; Bis(2-
Chloroethylthio-methyl)
ether;
  O-Mustard: Bis (2-Chloro-
ethylthiomethyl) ether

2625-76-5     
505-60-2

63869-13-6      
3563-36-8
63905-10-2        

142868-
93-7

142868-
94-8    

63918-90-1    
63918-89-8

Химийн зэвсэг 
үйлäвэрлэхэä

Үхэлä хүргэх аюóлтай.

61 2 хлорвинил äи-
хлорарсен;
2 хлорвинил 
хлор арсен;
2 хлорвинил 
арсен   

Lewisite1: 2-Chlorovinyl-
dichloroarsine;
Lewisite2: Bis 
(2-Chlorovinyl) 
chloroarsine ;
Lewisite3: Tris  
(2-Chlorovinyl) arsine 

541-25-3 

40334-69-8 
40334-70-1

Химийн зэвсэг 
үйлäвэрлэхэä

Үхэлä хүргэх аюóлтай.
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62  2 хлорэтил 
этиламин;
2 хлорэтил 
метиламин;
2 хлорэтил 
амин

Nitrogen mustards:
HN1: Bis (2-Chloroethyl) 
ethylamine;
HN2: Bis (2-Chloroethyl)
methylamine;
HN3: Tris  (2-Chloroethyl)
amine

 538-07-8
51-75-2

 555-77-1

Химийн зэвсэг 
үйлäвэрлэхэä

Үхэлä хүргэх аюóлтай.

63 Сакситоксин 
(хясааны хор)

Saxitoxin 35523-89-8 Химийн зэвсэг 
үйлäвэрлэхэä

Үхэлä хүргэх аюóлтай.

64 Рицин Ricin 9009-86-3 Химийн зэвсэг 
үйлäвэрлэхэä

Үхэлä хүргэх аюóлтай.

65 Метил фосфоны 
хүчлийн äифтор 
ангиäриä

Alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) 
phosphonyldifluorides;
DF: Methylphosphonyl-
difluorides 

 
676-99-3

Химийн зэвсэг 
үйлäвэрлэхэä

Үхэлä хүргэх аюóлтай.

66  
О-этил О-2-
äиизоïроïил 
аминоэтил 
метил фосфанит 

O-Alkyl (H or  £C10 , incl, 
cycloalkyl) O-2-dialkyl
(Me, Et, n-Pr or i-Pr)-
aminoethyl alkyl
(Me, Et, n-Pr or i-Pr)
phosphonites and 
corresponding alkylated or 
protonated salts
QL: O-Ethyl O-2 
diisopropylaminoethyl 
methylphosphonie

57856-11-8 Химийн зэвсэг 
үйлäвэрлэхэä

Үхэлä хүргэх аюóлтай.

67 Хлорзарин: 
О-изо-ïроïил-
метил фос-
фоны хүчлийн 
хлориä

Chorosarin: O-Isopropyl 
methylphosphonochlori-
date

1445-76-7 Химийн зэвсэг 
үйлäвэрлэхэä

 
Үхэлä хүргэх аюóлтай. 
 

68 Хлорзоман: 
О-фина-колил 
метил фосфоны 
хүчлийн хлориä

Chlorosoman: O-Pinacolyl 
methylphosphonochloridate

 
7040-57-5

Химийн зэвсэг 
үйлäвэрлэхэä

Үхэлä хүргэх аюóлтай.

69 Амитон: 
О,О äиэтил 
S /2-(äиэтил 
амино)
этил/ фосфор-
тиолат

Amiton: O,ODiethyl 
S/2-(diethylamino)
ethylphosphonorothiolate 
and corresponding 
alkylated or protonated 
salts

78-53-5
 

Химийн зэвсэг 
үйлäвэрлэхэä

Үхэлä хүргэх аюóлтай.

70 1,1,3,3,3 
ïентофлóоро-2 
(трифлóороме-
тил) 1-ïроïен 

PEIB: 1,1,3,3,3-Penta-
fluoro-2-(trifluoromethyl)-
1-propene

382-21-8 Химийн зэвсэг 
үйлäвэрлэхэä

Үхэлä хүргэх аюóлтай.

71 BZ: 
Хинóклиäил 
бензолит

BZ: 3-Quinuuclidinyl 
benzilate (*)

6581-06-2 Химийн зэвсэг 
үйлäвэрлэхэä

Үхэлä хүргэх аюóлтай.
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72 Метилфосфо-
нилäихлориä; 
Диметил метил 
фосфонат 

Methylphosphonyl 
dichloride;
Dimethyl methyl-
phosphonate;
Exemption:  Fonofos: 
O-Ethyl S-phenyl ethyl-
phosphonorhiolothionate

676-97-1
756-79-6
  944-22-9

Химийн зэвсэг 
үйлäвэрлэхэä

Үхэлä хүргэх аюóлтай.

73 Диалкил 
N,N фосфор-
амиäатóóä

N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr 
or i-Pr) phosphoramidic 
dihalides

 Химийн зэвсэг 
үйлäвэрлэхэä

Үхэлä хүргэх аюóлтай.

74 Диалкил N,N- 
äиалкил N,N
Фосфор-
амиäатóóä

Dialkyl (Me, Et, n-Pr 
or i-Pr)N,N-dialkyl 
(Me, Et, n-Pr or i-Pr) 
phosphoramidates

 Химийн зэвсэг 
үйлäвэрлэхэä

Үхэлä хүргэх аюóлтай.

75 Трихлориä 
арсен

Arsenic trichloride 7784-34-1 Химийн зэвсэг 
үйлäвэрлэхэä

Үхэлä хүргэх аюóлтай.

76 2,2 äифенил 
2-цóó хүчлийн 
гиäроксиä

2,2-Diphenyl 
–2-hydroxyacetic acid

76-93-7 Химийн зэвсэг 
үйлäвэрлэхэä

Үхэлä хүргэх аюóлтай.

77 Хинóклиäин-3 Quinuclidin-3-ol 1619-34-7 Химийн зэвсэг 
үйлäвэрлэхэä

Үхэлä хүргэх аюóлтай.

78 Диалкил N,N
Аминоэтил-2-
хлориä

N,N-Dialkyl (Me, Et, 
n-Pr or i-Pr)aminoethyl-
2-chlorides and 
corresponding protonated 
salts

 Химийн зэвсэг 
үйлäвэрлэхэä

Үхэлä хүргэх аюóлтай.

79 Диметиламино
этанол N,N
 
N,N –äиэтила-
миноэтанол

N,N-Dialkyl (Me, Et, 
n-Pr or i-Pr) aminoethyl-
2-ols and corresponding 
protonated salts
Exemption: N,N-
Dimethylaminoethanol and 
corresponding protonated 
salts
N,N-Diethylaminoethanol 
and corresponding 
protonated salts

 
108-01-0

 
  

100-37-8

Химийн зэвсэг 
үйлäвэрлэхэä

  
 Үхэлä хүргэх аюóлтай.
 
 
 

80 Диалкил N,N 
аминоэтан-2-
тиол
 

N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr 
or i-Pr)aminoethane-2-
thiols and corresponding 
protonated salts

 Химийн зэвсэг 
үйлäвэрлэхэä

Үхэлä хүргэх аюóлтай.

81 Тиоäигликол: 
(2 гиäрокси-
этил) сóльфиä

Thiodiglycol: 
Bis: (2-hydroxyethyl)
sulfide

111-48-8 Химийн зэвсэг 
үйлäвэрлэхэä

Үхэлä хүргэх аюóлтай.

82 Финоколил 
алкогол: 3,3-
Диметилбóтан

Pinacolyl alcohol: 3,3-
Dimethylbutan-2-ol

464-07-3 Химийн зэвсэг 
үйлäвэрлэх

Үхэлä хүргэх аюóлтай.

 



271Õèìèéí õîðò áîëîí àþóëòàé áîäèñ

МОНГОЛ УЛСАД АШИГЛАХЫГ ХЯЗГААРЛАСАН ХИМИЙН 
ХОРТ БОЛОН  АЮУЛТАЙ БОДИСЫН ЖАГСААЛТ

( Засгийн газрын  2007 оны 95 äóгаар тогтоол)

№ Бîäиñûí åрäиéí 
íýр

Хиìиéí íýр, 
òîìъёî

Оëîí   
óëñûí 
á¿рòгýëиéí 
äóгаар 
(CAS)

Хýрýгëýýíиé 
ò¿гýýìýë 
õýëáýр.

Бîäиñûí 
îíцëîг, õîрóó 
шиíж чаíар

1 Бензиäин Benzidine;  (1,1'-
Biphenyl)-4,4'-di-
amine (9ci) ; (NH2-
C6H4C6H4NH2)

92-87-5 Бóäаг, хóванцар 
үйлäвэрлэхэä

Хүн, амьтанä 
онцгой хортой. 
Хорт хавäар  
үүсгэнэ.

2 Бифенил амин 4-Aminodi-
phenyl; (1,1'-
Biphenyl)-4-amine; 
p-Biphenylamine; 
p-Xenylamine; 
(C12H11N / 
C6H5C6H4NH2)

92-67-1 Генä нөлөөлнө. 
Хорт хавäар 
үүсгэнэ

3 Этилен-äихлориä 1,2-dichloro- ethane 107-06-2 Хóванцар, ïоли-
винилхлориä 
(PVC) агóóлсан 
бүтээгäэ-хүүн, 
хар тóгалга 
агóóлсан 
шатахóóн 
үйлäвэрлэхэä

Мэäрэл, 
äархлааны 
системä 
нөлөөлнө. Хорт 
хавäар үүсгэнэ. 

4 4 хлорт 
нүүрстөрөгч 

Carbon tetrachloride, 
(CCI4)

2903-14-00 Агрохимийн 
боäис, эм, тос 
үйлäвэрлэх, 
сóäалгаа 
шинжилгээ 
хийхэä  

Озон заäална.

5 Хромын   (6 
валенттай) 
äавсóóä

Chromium(YI) 
salts, Cr6+

Арьс, шир 
иäээлэх, моä 
, ган боловс-
рóóлах, бóäаг, 
хóван-цар 
үйлäвэрлэхэä

Хорт хавäар 
үүсгэнэ. 

6 Мөнгөн óс Мегсury (Нg) 7439-97-6 Багаж, тоног 
төхөөрөмж, 
óóл óóрхай, 
ïестициä

Онцгой хортой, 
хүний биеä 
био хóримтлал  
үүсгэнэ. 
Мэäрэлийн 
систем, үр 
хөврөлä мóóгаар 
нөлөөлнө.
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7 Мөнгөн    óсны 
органик ба 
органик  бóс  
нэгäлүүä

Мегсury  inorganic  
and organic  com-
pounds

Ариóтгал 
халäваргүйтэл, 
мал эмнэлэг, 
хóóрай зай, фото 
зóраг

Онцгой хортой, 
хүний биеä 
био хóримтлал 
үүсгэнэ. 
Мэäрэлийн 
систем, үр 
хөврөлä мóóгаар 
нөлөөлнө.

8 Полибромт 
бифенилүүä

Polybrominated 
biphenyls (PBB)

36355-01-8 
(hexa); 
27858-07-
7(octa); 
13654-09-6 
(deca)

Пестициä, 
нийлэг óтас, 
хóванцар 
үйлäвэрлэхэä

Хорт хавäар 
үүсгэнэ. Хүний 
эрүүл мэнä, 
байгаль орчинä 
онцгой хортой. 

9 Полихлорт 
бифенил

Polychlorinated 
Biphenyls; (PCBs) 
Aroclor; Clor-
hen; Phenochlor; 
(C12H(10-n)Cln, 
n=1-10)

Янз бүр 
(52469-21-9, 
11097-69-1 
гэх мэт)

Трансформатор, 
конäенсаторын 
тос, гиäравлик, 
äóлаан солигч 
шингэн, 
тосолгооны 
материал, бóäаг, 
хóванцар

Байгаль орчинä 
заäралгүй óäаан 
хóгацаагаар 
хаäгалагäах 
чаäвартай. 
Хүний биеä 
био хóримтлал 
үүсгэнэ. Дотооä 
шүүрлийн болон 
нөхөн үржлийн 
системä 
нөлөөлнө.  Хорт 
хавäар үүсгэнэ. 

10 Фосфат цайр Zinc phosphide 
(Zn3P2)

1314-84-7 Пестициä Мэäрэлийн 
системä 
нөлөөлнө. Үхэлä 
хүргэх аюóлтай. 

11 Цианиä Сyanide (CN-) 57-12-5 Цахилгаан 
химийн 
үйлäвэрлэл, 
металл цэвэрлэх, 
óóл óóрхайä 
хэрэглэнэ

Онцгой хортой, 
бага хэмжээгээр 
амьсгалах, 
залгихаä 
үхэлä хүргэнэ.  
Мэäрэлийн 
болон нөхөн 
үржлийн 
системä 
нөлөөлнө.

12 Фосген: 
Êарбонил 
äихлориä

Phosgene: Carbonyl 
dichloride

75-44-5 Химийн зэвсэг 
үйлäвэрлэхэä

Үхэлä хүргэх 
аюóлтай.

13 Хлорт циан Cyanoden chloride 506-77-4 Химийн зэвсэг 
үйлäвэрлэхэä

Үхэлä хүргэх 
аюóлтай.

14 Цианы хүчил Hydrogen cyanide 74-90-8 Химийн зэвсэг 
үйлäвэрлэхэä

Үхэлä хүргэх 
аюóлтай.
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15 Хлорïикрин: 
трихлорнитро-
метан

Chloropicrin: 
Trichloroni-
tromethane

76-06-2 Химийн зэвсэг 
үйлäвэрлэхэä

Үхэлä хүргэх 
аюóлтай.

16 Оксихлориä 
фосфор

Phosphorus oxy-
chloride

10025-87-3 Химийн зэвсэг 
үйлäвэрлэхэä

Үхэлä хүргэх 
аюóлтай.

17 3 хлорт фосфор Phosphorus trichlo-
ride

12/2/7719 Химийн зэвсэг 
үйлäвэрлэхэä

Үхэлä хүргэх 
аюóлтай.

18 5 хлорт фосфор Phosphorus pen-
tachloride

10026-13-8 Химийн зэвсэг 
үйлäвэрлэхэä

Үхэлä хүргэх 
аюóлтай.

19 Триметил фосфат Trimethyl phosphite 121-45-9 Химийн зэвсэг 
үйлäвэрлэхэä

Үхэлä хүргэх 
аюóлтай.

20 Триэтил фосфат Triethyl phosphite 122-52-1 Химийн зэвсэг 
үйлäвэрлэхэä

Үхэлä хүргэх 
аюóлтай.

21 Диметил фосфат Dimethyl phosphite 868-85-9 Химийн зэвсэг 
үйлäвэрлэхэä

Үхэлä хүргэх 
аюóлтай.

22 Диэтил фосфат Diethyl phosphite 762-04-9 Химийн зэвсэг 
үйлäвэрлэхэä

Үхэлä хүргэх 
аюóлтай.

23 Монохлорт хүхэр Sulfur monochloride 10025-67-9 Химийн зэвсэг 
үйлäвэрлэхэä

Үхэлä хүргэх 
аюóлтай.

24 Дихлорт хүхэр Sulfur dichloride 10545-99-0 Химийн зэвсэг 
үйлäвэрлэхэä

Үхэлä хүргэх 
аюóлтай.

25 Тионил хлориä Thiohyl choride 9/7/7719 Химийн зэвсэг 
үйлäвэрлэхэä

Үхэлä хүргэх 
аюóлтай.

26 Этилäиэтанол 
амин

Ethyldiethanolamine 139-87-7 Химийн зэвсэг 
үйлäвэрлэхэä

Үхэлä хүргэх 
аюóлтай.

27 Метилäиэтанол-
амин

Methyldietha-
nolamine

105-59-9 Химийн зэвсэг 
үйлäвэрлэхэä

Үхэлä хүргэх 
аюóлтай.

28 Триэтаноламин Triethanolamine 102-71-6 Химийн зэвсэг 
үйлäвэрлэхэä

Үхэлä хүргэх 
аюóлтай.
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ХИМИЙН ХОРТОЙ БОДИСЫН АНГИЛАЛ

(Байгаль орчин, аялал жóóлчлалын сайä, Эрүүл мэнäийн сайäын 
2009 оны   04/04  äóгаар хамтарсан  тóшаалын 2 äóгаар хавсралт)
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Оршил

Шинжлэх óхаан, технологи хóрäацтай хөгжиж бóй өнөө үеä 
химийн боäисын нэр төрөл, хэрэгцээ шаарäлага жилээс жилä өсөн 
нэмэгäэж, үүнтэй óялäан химийн  боäисоор байгаль орчин бохирäох, 
хүний эрүүл мэнäэä хор нөлөөлөл үзүүлэх тохиолäлóóä гарах боллоо. 
Химийн боäисын зохистой хэрэглээг бий болгож, түүний хор нөлөөллөөс 
хүний эрүүл мэнä, байгаль орчныг хамгаалахаä äэлхийн óлс орнóóä 
ихээхэн анхаарал ханäóóлан, хэä хэäэн гэрээ, конвенцийг гаргааä 
байна. 

Химийн боäисын ашиглалт, тээвэрлэлт, хаäгалалтын үеийн 
аюóлгүй ажиллагааг хангах, химийн боäис бүрээр нэгäсэн нэг ойлголттой 
байх зорилгоор НҮБ-аас 1999 онä “НҮБ-ын аюóлтай ачаа тээвэрлэх 
зөвлөмж, аргачилсан заавар”, түүний äагалäах боть болох “НҮБ-ын 
аюóлтай ачаа тээвэрлэх зөвлөмж. Тóршилт, шалгóóрын гарын авлага”, 
2003 онä “Химийн боäисын ангилал, хаягжóóлалтын нэгäсэн систем”-
ийг тóс тóс батлан гаргажээ. 

Химийн аюóлгүй байäлын тóхай засгийн газар хооронäын форóм, 
Тогтвортой хөгжлийн тóхай äэлхийн äээä хэмжээний óóлзалтóóäаас  
“Химийн боäисын ангилал, хаягжóóлалтын нэгäсэн систем”-ийг 2008 
он гэхэä äэлхий нийтээр мөрäөх  зорилтыг тавьсан бөгөөä  ингэснээр 
химийн боäис бүрийг шинж чанар, хүний эрүүл мэнä, байгаль орчинä 
үзүүлэх нөлөөгөөр нь цогц тоäорхойлон, ангилалä хамрóóлж, нэгäсэн, 
товч, тоäорхой хаяг шошгийг ашиглах боломжийг бүрäүүлж байгаа 
юм.  

Монгол Улсын Их хóрлаас 2006 онä батласан “Химийн хорт 
болон аюóлтай боäисын тóхай” хóóлийн 4.1-ä химийн боäисыг óг 
ангиллын äагóó хүний эрүүл мэнä, байгаль орчин, мал амьтанä үзүүлэх 
нөлөөллөөр нь хортой ба аюóлтай гэж ангилахаар заасан билээ. 

Дээр äóрьäсан баримт бичгүүäэä нийцүүлэн Монгол óлсаä 
мөрäөгäөх химийн хорт болон аюóлтай боäисын ангилал болон óг 
ангиллыг ашиглахаä шаарäагäах мэäээлэл, нэр томъ¸о, тоäорхойлолт, 
тайлбарыг агóóлсан аргачлалыг боловсрóóлан гаргаж байна. 

     Химийн боäисын ангиллын “химийн боäис” óхагäхóóнä 
зөвхөн химийн элемент, нэгäлүүäээс гаäна химийн боäисын хольцыг 
хамрóóлна. 

Боäис гэж бүтээгäэхүүний тогтвортой байäлыг хангахаä 
шаарäлагатай аливаа нэмэлт болон үйлäвэрлэсэн аргаасаа хамаарч аливаа 



278Õèìèéí õîðò áîëîí àþóëòàé áîäèñ

хольцыг агóóлсан  байгалийн төлөв байäалä байгаа болон үйлäвэрлэлийн 
аргаар гарган авсан бүх химийн элемент, тэäгээрийн нэгäлүүäийг хэлнэ. 
Энä боäисын тогтвортой байäлыг алäагäóóлахгүйгээр болон түүний 
бүтцийг өөрчлөхгүйгээр зайлóóлж болох аливаа óóсгагч хамаарахгүй.

Хольц гэж хооронäоо óрвалä орäоггүй хо¸р болон түүнээс äээш 
боäисоос бүрäсэн хатóó боäис эсвэл óóсмалыг хэлнэ. 

Хольцыг бүрäүүлж бóй боäисóóä нь нэг ижил шинж чанартай 
байвал түүнийг нэг төрлийн боäис гэж авч үзэж болно. Жишээлбэл: 
Нефтийн бүтээгäэхүүний бóцлах темïератóр гэх мэт үзүүлэлт нь ижил 
байäгаас нэг төрлийн боäис гэж үзäэг.  Ийм боäист нэг боäис гэж үзэн 
олон óлсын бүртгэлийн äóгаар (CAS  бóюó Chemicals Abstract Service) 
өгäөг байна. 

Тóхайн бүтээгäэхүүн хэä хэäэн төрлийн химийн нэгäлийг янз 
бүрийн хэмжээгээр агóóлсан байвал хольцыг ангилах аргачлалын äагóó 
ангилал тогтооно. 

Хайлш нь хо¸р болон түүнээс äээш элементээс тогтсон, 
механикаар салгах боломжгүй, макро түвшинä нэг төрлийн металлыг 
үүсгэнэ. Хайлшийг хольц гэж үзнэ.  

Химийн боäис нь тэсрэмтгий, шатамхай, исэлäүүлэгч, иäэмхий 
шинж чанартай байвал түүнийг аюóлтай химийн боäис, харин хүний 
эрүүл мэнä, байгаль орчинä хор аюóл óчрóóлах шинж чанартай байвал 
түүнийг хортой химийн боäис гэнэ. 

Аюóлтай химийн боäисыг тэсрэмтгий, шатамхай, исэлäүүлэгч 
шинж чанараар нь ангилахаä Нэгäсэн Үнäэстний Байгóóóллагын 
Аюóлтай ачааг тээвэрлэх заварчилгаа (НҮБААТЗ), иäэмхий, хортой, 
байгаль орчинä хортой боäисыг Химийн боäисын ангилал хаягжóóлалтын 
нэгäсэн системийн  (НС) аргачлалыг ашигласан болно. 

2. Химийн боäис болон хольцыг ангилах

Зарим химийн боäис нь хор аюóл óчрóóлах зөвхөн нэг шинж 
чанартай байäаг бол зарим боäис хэä хэäэн шинж чанарыг агóóлна. 
Иймээс химийн боäисыг ангилал бүрийн шалгóóраар орóóлж тóхай 
боäисын хор аюóлын бүрэн гүйцэä таниж, ангилалä хамрóóлна. 

Химийн боäис, материалын хортой болон аюóлтай шинж чанарыг 
тоäорхойлж, үнэлэлт өгөхийн тóлä материалын шинж чанарын талаар 
хангалттай мэäээлэл цóглóóлах, сóäлах шаарäлагатай бөгөөä эäгээр 
мэäээлэл, өгөгäхүүнийг хор аюóлын шалгóóр үзүүлэлттэй харьцóóлж 
ангиллыг тогтооно. Гэхäээ зөвхөн тóхайн боäисын шинж чанарыг 
илэрхийлсэн мэäээлэлä нь үнäэслэж ангилах нь óчир äóтагäалтай байäаг 
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тóл мөн төстэй боäистой нь харьцóóлах шаарäлагатай. 
Хольцыг ангилахäаа түүний бүрäэл хэсгүүäийн аюóлын зэрэгт 

үнäэслэх ба  Нэгäсэн системийн тóхайн зэрэглэлä хамааралтай босго 
хязгаарыг ашиглана. Өөрөөр хэлбэл, хольц нь äоорх хүснэгтэä заасан 
босго хязгаараас их хортой болон аюóлтай боäис агóóлж байвал óг 
хольцийг тóхайн боäисын хамаарах ангилалä хамаарóóлна. 

Эрүүл мэнä, байгаль орчинä хортой боäисын 
ангиллын босго хязгаар

         1-р хүснэгт

Аюóлын анги Босго концентраци

Онцгой хортой ≥1,0%
Арьс өрөвсүүлэгч ≥1,0%
Нүä өрөвсүүлэгч ≥1,0%
Харшил өäөөгч ≥1,0%
Үр óäамä нөлөөлөгч ≥0,1%
Хавäар үүсгэч ≥0,1%
Нөхөн үржихүй/өсөлт хөгжилтөнä нөлөөлөгч ≥0,1%
Тоäорхой эрхтэн системийг хорäóóлагч ≥1,0%
Усны амьä организмä хортой ≥1,0%

3. Ангиллын хамаарах хүрээ
Химийн хорт болон аюóлтай боäисын ангилал нь  

- Эмийн боäис
- Цацраг иäэвхт боäис
-Хүнсний зориóлалттай боäисоос бóсаä бүх төрлийн боäист 

хамаарна. 
 4. Нэр томь¸оны тайлбар
Мэäээлэл - Тóршилт, тооцоо, хэмжилтээр баталгаажсан тоон óтгын 
хэмжээ
НҮБ-ын тóршилт, шалгóóрын гарын авлага - “НҮБ-ын Аюóлтай ачаа 
тээвэрлэх зөвлөмж. Тóршилт, шалгóóрын гарын авлага” НҮБ (Женев, 
Нью-Йорк), 1999, 3-р хэвлэл
НҮБ-ын аргачилсан заавар- “НҮБ-ын Аюóлтай ачаа тээвэрлэх зөвлөмж, 
аргачилсан заавар” НҮБ (Женев, Нью-Йорк), 1999
Тóршилт- “НҮБ-ын тóршилтийн болон шалгóóр үзүүлэлт тогтоох 
аргачилсан зөвлөмж”-ийн äагóó хийсэн нэг болон түүнээс äээш тооны 
тóршилт. 
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Хий -
1. 200С-ийн темïератóр ба 101,3 кПа абсолют äаралтаä хийн 

төлөвт орших боäис
2. 500С-ийн темïератóрт 300 кПа-аас äээш абсолют äаралтаä 

óóрын äаралт үзүүлäэг боäис.
Хатóó боäис - Шингэн болон хий төлвөөс бóсаä төлөвт оршиж бóй 
боäис
Шингэн боäис -

1. 101,3 кПа абсолют äаралтаä 200С-тэй тэнцүү болон түүнээс 
бага темïератóрт хайлäаг боäис

2. Тоäорхой хайлах цэггүй зóóралäамхай боäис 

5. ТЭСРЭМТГИЙ БОДИС

5.1. Тэсрэмтгий шинж чанартай боäисонä тавигäах ерөнхий 
шалгóóр үзүүлэлтүүä
Тэсрэмтгий шинж чанартай боäисонä тавигäах ерөнхий 

шалгóóр үзүүлэлтүүäийг 1999 онä НҮБ-аас гаргасан  “НҮБ-ын аюóлтай 
ачаа тээвэрлэх зөвлөмж, аргачилсан заавар” (11 äэх хэвлэл), түүний 
äагалäах боть болох “НҮБ-ын аюóлтай ачаа тээвэрлэх зөвлөмж. Тóршилт, 
шалгóóрын гарын авлага” НҮБ (Женев, Нью-Йорк.1999. 3 äахь хэвлэл)-
аас  иш татан ашигласан болно. Мөн эäгээр гарын авлага материалыг 
НҮБ-ын вэб хóóäсанä www.un.org/Pubs/sales.htm холбоосоор орж 
хóäалäан авч болно. 

5.2. Тэсрэмтгий боäис
  Тэсрэмтгий боäис гэж орчны юмсыг гэмтээх хэмжээний хóрä, 
äаралт, темïератóр бүхий хий ялгарóóлäаг  химийн óрвалä өөрөө орох 
чаäвар бүхий хатóó, шингэн боäисыг (эсвэл боäисын хольц) хэлнэ. 
Пиротехникийн боäис нь хий ялгарóóлахгүй байсан ч энэхүү ангилалä 
хамаарна.

Пиротехникийн боäис (эсвэл  хольц) гэж  аянäаа экзотермийн 
óрвалä орон,  тэсрэлтгүйгээр äóлаан, гал, авиа, óтаа эсвэл эäгээрийн 
цогцыг   үзүүлбэр маягаар гаргах зориóлалттай боäисыг хэлнэ. 

Тэсрэмтгий бүтээгäэхүүн гэж нэг болон хэä хэäэн тэсрэх боäис 
агóóлсан бүтээгäэхүүнийг  хэлнэ. 

Пиротехникийн  бүтээгäэхүүн гэж нэг бóюó түүнээс 
äээш ïиротехникийн боäис эсвэл тэäгээрийн хольцыг агóóлсан  
бүтээгäэхүүнийг хэлнэ. 
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5.3.  Тэсрэмтгий боäисын ангилал
Тэсрэмтгий боäисыг äараахь шинж чанараар нь ангилна. Үүнä:  
• Гàäíы ¿éëчëýëä ¿з¿¿ëýõ ìýäðýìòãиé чàíàð
• Тýсðýìòãиé шиíж чàíàðыí òºðºë
• Тýсðýìòãиé шиíж чàíàðыí ¿з¿¿ëýõ íºëººëëиéí ò¿âшиí, 

хэмжээ

Тэсрэмтгий боäисын äэä ангилал         
Тэсрэмтгий боäис, хольцыг óчрóóлах аюóлын хэмжээ, хэлбэр 

болон мэäрэмтгий чанараас хамаарóóлж äараахь äэä ангилалä хóваана. 
Үүнä:
Дэä ангилал 1.1. “Онцгой тэсрэмтгий” боäис, хольц;                                                        
Дэä ангилал 1.2. “Цохилтын хүч үүсгэх аюóлтай” боловч хүчтэй тэсрэлт 
үүсгэäэггүй боäис, хольц; 
Дэä ангилал 1.3.   “Галын болон бага хэмжээгээр тэсрэх, цохилтын хүч 
үүсгэх аюóлтай” гэхäээ хүчтэй тэсрэлт үүсгэäэггүй  боäис,  хольц;    
Дэä ангилал 1.4. “Бага хэмжээний тэсрэх, цохилтын хүч үүсгэх аюóлтай” 
боäис, хольц, бүтээгäэхүүн. Энэхүү äэä ангилалä гал авалцах эсвэл 
өäөөх үеä бага зэрэг äэлбэрэх аюóл óчрóóлäаг боäис, хольц багтана.                                        
Дэä ангилал 1.5. “Өäөөлтийн äараа онцгой тэсрэмтгий” боäис.  Энэхүү 
äэä ангилалä хамаарах боäис нь ерäийн нөхцөлä өäөөлт болон гал 
авалцснаас äэлбэрэлт үүсэх магаäлал маш багатай боловч хэрэв тэсрэлт 
үүсвэл хүчтэй тэсрэлт үүсгэх аюóлтай  боäис,  хольц хамрагäана. 
Дэä ангилал 1.6.   “Өäөөлтийн äараа тэсрэмтгий” боäис, хольц. Энэхүү 
äэä ангилалä хамаарах боäис, хольц нь тэсрэлтэä тóйлын мэäрэмж 
мóóтай боäис агóóлах бөгөөä өäөөгäөх, äэлбэрэлт үүсгэх  магаäлал маш 
багатай.

5.4. Тэсрэмтгий боäисын ангиллын зэрэглэл
Бие биетэйгээ ойр байснаас эсвэл гаäны нөлөөллийн óлмаас 

зориóäын бóс тэсрэлт үүсгэäэг, гал авалцäаг боäис, бүтээгäэхүүнийг 
тэсрэлтийн төрөл, шинж чанараар нь зэрэглэлийг тогтооно.  Үүнä: 
Зэрэглэл А: Дóлааны үйлчлэл, үрэлтэä онцгой мэäрэмтгий эсвэл 
хо¸рäогч тэслэгч тэсрэмтгий боäисын тэсрэлт, галын өäөөгч үүсвэр 
болох боломжтой анхäагч тэсрэмтгий боäисóóä.
Зэрэглэл B: Анхäагч тэсрэмтгий боäис агóóлсан боловч 2 болон түүнээс 
äээш хамгаалалтын боäис  агóóлаагүй анхäагч тэсрэмтгий боäис, 
тэслүүр, тэслүүрт гал äамжóóлагчиä.
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Зэрэглэл С: Тэсрэлтийг эрчимжүүлэгч боäис бóюó бóсаä äүрсхийн 
шатäаг  тэсрэх боäис, ийм төрлийн тэсрэмтгий боäис агóóлсан хольц. 
Зэрэглэл D: Анхäагч тэсрэмтгий боäисоос бага, харин Зэрэглэл N–ä 
хамаарах боäисоос /хар äарь г.м/ их мэäрэх чаäвартай хо¸рäогч тэслэгч 
тэсрэмтгий боäис, ийм төрлийн боäис агóóлсан хольц. Эäгээр нь тэсрэлт 
үүсгэäэггүй, эрчимжүүлäэггүй. Мөн энэ зэрэглэлä анхäагч тэсрэмтгий 
боäис ба  2 болон түүнээс äээш хамгаалалтын боäис агóóлсан хольц 
хамаарна.
Зэрэглэл Е: Тэсрэлт үүсгэäэггүй боловч тэсрэлтийг эрчимжүүлäэг 
хо¸рäогч тэслэгч тэсрэмтгий боäис агóóлсан хольц (исэлäүүлэгчтэй 
харилцан үйлчлэх үеä өөрөө шатäаг шатамхай шингэн, гель, шаталт 
тэсрэлтийг эрчимжүүлэгч (гиïергол) шингэн агóóлснаас бóсаä). 
Зэрэглэл F: Тэсрэлт үүсгэäэг боловч тэсрэлтийг эрчимжүүлäэггүй 
хо¸рäогч тэслэгч тэсрэмтгий боäис агóóлсан хольц (шатамхай шингэн, 
гель, шаталт тэсрэлтийг эрчимжүүлэгч (гиïергол) шингэн агóóлсанаас 
бóсаä). 
Зэрэглэл G: Пиротехникийн боäис, ïиротехникийн боäис агóóлсан 
хольц эсвэл   тэсрэмтгий ба гэрэл цацрóóлагч боäис агóóлсан хольц, 
гал өäөөгч, нóлимс асгарóóлагч, óтаа үүсгэгч  боäис (óсаар иäэвхжäэг 
цагаан фосфор, фосфиäóóä, ïирофор боäис, шатамхай шингэн ба гель, 
шаталт тэсрэлтийг эрчимжүүлэгч (гиïергол) шингэн агóóлсан материал, 
хольцоос бóсаä).
Зэрэглэл H: Тэсрэмтгий боäис болон цагаан фосфорыг хамтаä нь 
агóóлсан хольц (óтаа үүсгэäэг, агаартай харилцан үйлчилж  хүрэлцсэнээр 
эрчимтэй шаталт үүсгэäэг галын аюóлтай).
Зэрэглэл J: Тэсрэмтгий боäис болон шатамхай шингэн эсвэл гелийг хамт 
агóóлсан хольц. 
Зэрэглэл K: Тэсрэх боäис болон онцгой хортой боäисыг (6.1А, 6.1В, 6.1С 
ангилалä орсон) хамт агóóлсан хольц.
Зэрэглэл L: Тэсрэх боäис болон агаар, óс, исэлäүүлэгчиä, шатамхай 
боäистай харилцан үйлчилснээр өөрөө шатäаг, тэсэрäэг, äүрсхийн 
шатäаг боäисóóäыг хамт агóóлсан хольц, мөн  агаар, óстай харилцан 
үйлчилснээр өөрөө шатäаг, тэсэрäэг, äүрсхийн шатäаг боäис ялгарóóлäаг 
боäис. 
Зэрэглэл N: Мэäрэмтгий чанар мóóтай тэслүүр (äэä ангилал 1.6-ä 
хамаарах маш бага мэäрэмтгий боäисóóä) агóóлсан хольц. 
Зэрэглэл S: Осол, гэмтэлä өртөх үеä аюóл óчрóóлах чаäвар нь нэмэгääэг 
боловч түүнийг агóóлж бóй сав, баглаа бооäол нь хязгаарлаäаг, мөн 
сав, баглаа бооäол нь галä шатах үеä үүссэн тэсрэлт, цохилтын хүч нь 
хязгаарлагäмал, 5 метрийн äотор хүний биеä аюóл óчрóóлäаггүй, мөн 
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сав, баглаа бооäол нь түүний аюóлыг маш сайн хязгаарлаäаг боäис бóюó 
хольц. 

Тэсрэмтгий боäисын төрөл, шинж чанарыг тэсрэлтээс үүсэх 
аюóлын төрөл, түвшинтэй хамаарóóлан ангилсан ангиллыг  2–р 
хүснэгтэä харóóлав. 

Тэсрэмтгий боäисын ангилал
         2-р хүснэгт

Зэ
рэ

гл
эл

Тэсрэх аюóлын төрөл

1.1
Онцгой 

тэсрэмтгий

1.2
Цохилтын 
хүч үүсгэх 
аюóлтай

1.3
Галын 

болон бага 
хэмжээгээр 

тэсэрч, 
цохилтын хүч 

үүсгэх аюóлтай

1.4
Бага 

хэмжээтэй 
галын болон 
тарааж цацах 

аюóлтай

1.5
Өäөөлтийн 

äараа 
онцгой 

тэсрэмтгий

1.6
Өäөөлтийн 

äараа 
тэсрэмтгий

A 1.1A
B 1.1B 1.2B 1.4B
C 1.1C 1.2C 1.3C 1.4C
D 1.1D 1.2D 1.4D 1.5D
E 1.1E 1.2E 1.4E
F 1.1F 1.2F 1.3F 1.4F
G 1.1G 1.2G 1.3G 1.4G
H 1.2H 1.3H
J 1.1J 1.2J 1.3J
K 1.2K 1.3K
L 1.1L 1.2L 1.3L
N 1.6N
S 1.4S

5.5.  Нэр томъ¸о
Анхäагч тэсрэмтгий боäис  -

1. Дóлааны үйлчлэл, үрэлтэä онцгой мэäрэмтгий эсвэл хо¸рäогч 
тэсрэгч тэсрэмтгий боäис, хольцын өäөөгч үүсвэр болох 
боломжтой боäис

2. Тэсрэх боäис, тэслүүрээс бүрäэх хольцыг хэлнэ.
Пиротехникийн боäис - аянäаа экзотермийн óрвалä орон,  тэсрэлтгүйгээр 
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äóлаан, гал, авиа, óтаа эсвэл эäгээрийн цогцыг үзүүлбэр маягаар гаргах 
зориóлалттай боäис
Тэсрэлтийг эрчимжүүлэх боäис – äүрсхийн шатäаг боäис
Хамгаалалтын боäис - Ашиглалт, хаäгалалт, тээвэрлэлтийн хэвийн 
нөхцөлä аюóл ослоос хамгаалах, óрьäчилан сэргийлэх зорилгоор 
тэсрэмтгий хольцоä нэмсэн нэмэлт боäис
Хо¸рäогч тэсрэгч  тэсрэмтгий боäис – анхäагч тэсрэмтгий боäисын 
өäөөлт тэсрэлтээр иäэвхижин тэсрэлт өгäөг боäис, хольц.

6. ШАТАМХАЙ БОДИС

6.1. Шатамхай  шинж чанартай боäисонä тавигäах ерөнхий шалгóóр 
үзүүлэлтүүä

Энэхүү шатамхай боäисын ангиллын шалгóóр үзүүлэлтүүäийг 
“НҮБ-ын аюóлтай ачаа тээвэрлэх зөвлөмж, аргачилсан заавар”, түүний 
äагалäах боть болох “НҮБ-ын аюóлтай ачаа тээвэрлэх зөвлөмж. Тóршилт, 
шалгóóрын гарын авлага” –аас ашигласан болно.

6.2. Шатамхай боäисын ангилал
Шатамхай боäисыг  äоорхи 9 äэä ангилалä  хóваана. Үүнä:

a. Шатамхай хий (äэä ангилал 2.1.1)
б.   Шатамхай аэрозоль (äэä ангилал 2.1.2)
в.   Шатамхий шингэн (äэä ангилал 3.1)
г.   Сóлрóóлсан шингэн тэсрэх боäис (äэä ангилал 3.2)
ä.   Шатамхай хатóó боäис. Шатамхай хатóó боäист:
1/  Шатамхай хатóó боäис (хялбар шатамхай хатóó боäис болон  
үрэлтийн óлмаас хялбархан шатäаг хатóó боäис) (äэä ангилал      
4.1.1)
2/  Өөрөө иäэвхижäэг шатамхай хатóó боäис (äэä ангилал 4.1.2)
3/  Сóлрóóлсан хатóó тэсрэмтгий боäис (äэä ангилал 4.1.3)
4/  Агаарт өөрөө шатäаг, ïирофор боäис болон өөрөө халäаг боäис 
(äэä ангилал 4.2)

5/  Норвол шатамхай боäис (äэä ангилал 4.3)
6.1. Шатамхай боäисын тоäорхойлолт
Шатамхай  хий (äэä ангилал 2.1.1) - 200 С-ийн темïератóр, 101,3 кПа-ийн 
ерäийн äаралтанä агаартай харилцан үйлчилснээр гал авалцäаг хий. 
Шатамхай аэрозол (äэä ангилал 2.1.2) - энэхүү äэä ангилалä шахсан 
болон шингэрүүлсэн  хий,  шингэнä óóсгасан хий, эсвэл өтгөн зóóрмаг, 
нóнтагтай хольсон болон холиогүй хийг äаралтаар шахаж савласан, нийт 
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жингийн 45%-иас багагүй нь шатамхай материал агóóлсан, агóóлсан  
зүйлээ хатóó, шингэн, нóнтаг, зóóрмаг хэлбэрээр эсвэл хий хэлбэрээр 
цацах төхөөрөмж бүхий, нэг óäаагийн хэрэглээтэй металл, хóванцар, 
шилээр хийгäсэн сав багтана.

Дээр äóрьäсан шатамхай материал гэäэгт шатамхай хий, 
шатамхай шингэн, шатамхай хатóó боäис болон эäгээрийн холимог 
орно. 

Шатамхай шингэн (äэä ангилал 3.1)  - 930 С-ээс äээшгүй темïератóрт 
гал авалцäаг шингэн. 
Сóлрóóлсан шингэн тэсрэх боäис (äэä ангилал 3.2)  - шатамхай боäисыг 
óс болон ямар нэг  шингэнä óóсгаж эсвэл хольж, нэг төрлийн хольц 
үүсгэн шатамхай чанарыг нь бóóрóóлсан  шингэн. 

Шатамхай  хатóó боäис (äэä ангилал 4.1.1 1)  - хялбар шатäаг эсвэл 
үрэлтийн óлмаас өөрөө шатäаг эсвэл шатаалтыг тэтгэäэг хатóó боäис. 
Өөрөө иäэвхжäэг шатамхай хатóó боäис (äэä ангилал 4.1.2)  - 
Хүчилтөрөгчийн (агаарын) оролцоогүйгээр экзотермийн эрчимтэй 
заäралä орäог,  äóлаанä тэсвэргүй боäисóóä энэ äэä ангилалä орно. Уг 
äэä ангилалä тэсрэмтгий боäис болон органик хэт исэл, исэлäүүлэгч 
боäисóóä хамаарахгүй.  

1/  750С болон түүнээс бага темïератóрт 50 кг боäис äээр тóршилт 
явóóлахаä өөрөө шатäаг боäис 

2/  Заäралын äóлаан нь 300 Дж/г-аас их боäис 
Сóлрóóлсан хатóó тэсрэх боäис (äэä ангилал 4.1.3)  
Сóлрóóлсан хатóó тэсрэх боäисонä äоорхи төрлийн боäис орно. Үүнä: 

1/  тэсрэмтгий шинж чанарыг бóóрóóлсан боäис;
2/ мэäрэмтгий шинж чанарыг бóóрóóлснаар цохилтын хүч, гал, óтаа, 
äóлааны болон äóó чимээ ялгарóóлäаггүй боäис;
3/ исэлäүүлэгч болон өөрөө óрвалä орох шинж чанаргүй боäисóóä 
эсвэл
4/ тэсрэмтгий боäисыг óс, сïирт болон бóсаä боäисоор шингэрүүлж, 

норгон нэг төрлийн хольц үүсгэн тэсрэмтгий шинж чанарыг бóóрóóлсан 
боäис, хольц  эсвэл 
      5/ äоорхи төрлийн боäисóóä:

• 5-òеðò-бóòиë-2,4,6-òðиíиòðî-ì-ксиëîë (UN 2956);
• 2-бðîìî-2-íиòðîпðîпàí-1,2-äиîë (UN 3241);
• Азîäикàðбîíàìиä (UN 3242);
• Изî-сîðбиä-5-ìîíîíиòðàò (UN 3251) зýðýã бîäис 
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орно.
Агаарт өөрөө шатäаг боäис (äэä ангилал 4.2)  
Агаарт шатäаг боäисонä: 

1/  Хатóó нóнтаг төлөвт байгаа боäисыг шатамхай бóс гаäаргóó äээр 
5 минóтын тóрш байлгах эсвэл 1 метрийн өнäрөөс асгахаä өөрөө гал 
авалцäаг боäис (6 тóршилтын 1-ээс илүү тохиолäолä)
2/  5 мл шингэн боäисыг:

- иäэвхигүй нóнтаг хатóó боäис агóóлсан иäэвхигүй сав рóó 
гоожóóлахаä  агаарт 5 минóтын äотор гал авалцäаг боäис (6 
тóршилтын 1-ээс илүү тохиолäолä) 
- 25°C-ын темïератóрт хóóрай шүүлтүүрийн цаасан 
äээр асгахаä шүүлтүүрийн цаас 5 минóтанä шатах бóюó 
нүүрсжäэг боäис (6 тóршилтын 1-ээс илүү тохиолäолä)

3/  100 мм тал бүхий шоо äөрвөлжин хэлбэртэй боäисыг 1400С 
хүртэл халаахаä эсвэл  24 цагийн хóгацаанä  600С-аар темïератóрыг 
нэмэгäүүлэхэä өөрөө шатäаг боäис. 

Норвол шатамхай боäис (äэä ангилал 4.3) 
 Устай харилцан үйлчилж шатамхай хий ялгарóóлäаг боäис энэ äэä 
ангилалä хамаарна. Энэхүү ангилалä : 

1/  ерäийн темïератóрт óстай óрвалä орон агаарт иäэвхтэй шатäаг 
хий ялгарóóлäаг

2/  óстай харилцан үйлчилж нэг цагт 1 кг боäисоос 1л хий ялгарóóлäаг 
боäис орно.

6.4. Нэр томь¸о

Ноцох цэг – шатамхай шингэнээс ялгарсан óóр агаарт шатамхай хольц 
үүсгэж шатах хамгийн бага темïератóр.   
Сóлрóóлагч боäис - ангилал 1, äэä ангилал 4.1.2 ба 5.2 –ä хамаарах 
боäистой хольж аюóлтай шинж чанарыг бóóрóóлäаг боäис
Шатамхай чанар – агаарт 200С-ийн темïератóр, 101.3 кПа абсолют 
äаралтанä боäисын шатах боломж 
Шатах  хязгаар  - шатамхай хий эсвэл óóрыг агаартай  харьцóóлсан 
харьцаа. Жишээлбэл: Тóхайн шатамхай боäис агаар их байвал агаар 
тэнä бага байх бөгөөä энэ нь шаталт явагäах боломжтой гэж ойлгоно.  
Шатамхай óóр – шингэн болон хатóó боäисын хийн төлөвт орших хэлбэр 
бөгөөä энэ óóр нь шатамхай.



287Õèìèéí õîðò áîëîí àþóëòàé áîäèñ
Ш

ат
ам

ха
й 

бо
äи

сы
н 

ан
ги

ла
л

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

   
   

3-
р 

хү
сн

эг
т

Зý
рý

гë
ýë

2.
1.

1
Ш

аò
аì

õа
é

õи
é

2.
1.

2
Ш

аò
аì

õа
é 

аý
рî

çî
ëь

3.
1

Ш
аò

аì
õа

é 
ш

иí
гý

í

3.
2

С
óë

рó
óë

-
ñа

í 
ш

иí
-

гý
í 

òý
ñр

ýõ
 

áî
äи

ñ

4.
1.

1

Ш
аò

аì
õа

é 
õа

òó
ó 

áî
äи

ñ

4.
1.

2
Ө

өр
өө

  
иä

ýâ
õж

äý
г 

ш
аò

аì
õа

é 
õа

òó
ó 

áî
äи

ñ

4.
1.

3

С
óë

рó
óë

ñа
í 

õа
òó

ó 
òý

ñр
ýõ

 
áî

äи
ñ

4.
2

А
га

ар
ò 

өө
рө

ө 
ш

аò
аì

õа
é

4.
3

Н
îр

гî
âî

ë 
ш

аò
аì

õа
é

A

А
ãà

àð
ò 

≤1
3%

  /
эз

лэ
хү

үн
/  

үе
ä 

ш
ат

äа
г 

эс
вэ

л 
ш

ат
ах

 х
яз

га
ар

 
нь

 а
га

ар
т 

≥1
2%

>1
00

кП
а 

 ä
ар

ал
та

ä 
ш

ах
са

н,
 ш

ат
ам

ха
й 

б¿
ðý

ëä
ýõ

¿¿
í 

íü
 ≥

45
%

 
/м

ас
с/

, ш
ин

гэ
рү

үл
сэ

н 
хи

й,
 ä

ар
ал

та
ар

 
óó

сг
ас

ан
 х

ий
 

аг
óó

лс
ан

 х
ол

ьц

Н
оц

ох
 ц

эг
 /

би
тү

ү 
са

ва
нä

 / 
<2

30 С
 б

а 
бó

цл
ах

 
те

мï
ер

ат
óр

 н
ь 

≤3
50 С

Н
Ү

Б-
ы

н 
I б

үл
ги

йн
 

са
ва

лг
аа

ны
 

ан
ги

ла
лä

 
ха

ма
ар

ах
 б

оä
ис

Н
Ү

Б-
ы

н 
II

 б
үл

ги
йн

 
са

ва
лг

аа
ны

 
ан

ги
ла

лä
 

ха
ма

ар
ах

 б
оä

ис

4.
1.

2А

Н
Ү

Б-
ы

н 
I б

үл
ги

йн
 

са
ва

лг
аа

ны
 

ан
ги

ла
лä

 
ха

ма
ар

ах
 

бо
äи

с

Н
Ү

Б-
ы

н 
I б

үл
ги

йн
 

са
ва

лг
аа

ны
 

ан
ги

ла
лä

 
ха

ма
ар

ах
 

бо
äи

с

Н
Ү

Б-
ы

н 
I б

үл
ги

йн
 

са
ва

лг
аа

ны
 

ан
ги

ла
лä

 
ха

ма
ар

ах
 б

оä
ис

B

А
 зэ

рэ
гл

эл
ä 

за
ас

на
ас

 
бó

са
ä 

ш
ат

ах
 

хя
зг

аа
рт

ай

Н
оц

ох
 ц

эг
 /

би
тү

ү 
са

ва
нä

 / 
<2

30 С
 б

а 
бó

цл
ах

 
те

мï
ер

ат
óр

 н
ь 

>3
50 С

Н
Ү

Б-
ы

н 
II

 б
үл

ги
йн

 
са

ва
лг

аа
ны

 
ан

ги
ла

лä
 

ха
ма

ар
ах

 б
оä

ис

Н
Ү

Б-
ы

н 
II

I б
үл

ги
йн

 
са

ва
лг

аа
ны

 
ан

ги
ла

лä
 

ха
ма

ар
ах

 б
оä

ис

4.
1.

2B

Н
Ү

Б-
ы

н 
II

 б
үл

ги
йн

 
са

ва
лг

аа
ны

 
ан

ги
ла

лä
 

ха
ма

ар
ах

 
бо

äи
с

Н
Ү

Б-
ы

н 
II

 б
үл

ги
йн

 
са

ва
лг

аа
ны

 
ан

ги
ла

лä
 

ха
ма

ар
ах

 
бо

äи
с

Н
Ү

Б-
ы

н 
II

 б
үл

ги
йн

 
са

ва
лг

аа
ны

 
ан

ги
ла

лä
 

ха
ма

ар
ах

 б
оä

ис

C

Н
оц

ох
 ц

эг
 /

би
тү

ү 
са

ва
нä

 / 
≥2

30 С
 б

а 
бó

цл
ах

 
те

мï
ер

ат
óр

 н
ь 

≤6
00 С

Н
Ү

Б-
ы

н 
II

I б
үл

ги
йн

 
са

ва
лг

аа
ны

 
ан

ги
ла

лä
 

ха
ма

ар
ах

 б
оä

ис

4.
1.

2C

Н
Ү

Б-
ы

н 
II

I б
үл

ги
йн

 
са

ва
лг

аа
ны

 
ан

ги
ла

лä
 

ха
ма

ар
ах

 
бо

äи
с

Н
Ү

Б-
ы

н 
II

I б
үл

ги
йн

 
са

ва
лг

аа
ны

 
ан

ги
ла

лä
 

ха
ма

ар
ах

 
бо

äи
с

Н
Ү

Б-
ы

н 
II

I б
үл

ги
йн

 
са

ва
лг

аа
ны

 
ан

ги
ла

лä
 

ха
ма

ар
ах

 б
оä

ис

D

Н
оц

ох
 ц

эг
 /

би
тү

ү 
са

ва
нä

 / 
>6

00 С
 б

а 
бó

цл
ах

 
те

мï
ер

ат
óр

 н
ь 

≤9
30 С

4.
1.

2D

E
4.

1.
2E

F
4.

1.
2F

G
4.

1.
2G



288Õèìèéí õîðò áîëîí àþóëòàé áîäèñ

7. ИСЭЛДҮҮЛЭГЧ БОДИС

1.1. Исэлäүүлэгч  шинж чанартай боäисонä тавигäах ерөнхий 
шалгóóр үзүүлэлт

 Энэхүү исэлäүүлэгч боäисын ангиллын шалгóóр үзүүлэлтийг 
“НҮБ-ын аюóлтай ачаа тээвэрлэх зөвлөмж, аргачилсан заавар”, түүний 
äагалäах боть болох “НҮБ-ын аюóлтай ачаа тээвэрлэх зөвлөмж. Тóршилт, 
шалгóóрын гарын авлага” –аас ашигласан болно.
 
1.2. Исэлäүүлэгч боäис

Исэлäүүлэгч хий - хүчилтөрөгч ялгарóóлан  агаараас илүүтэйгээр 
гал авалцóóлах, эсвэл бóсаä материалын  шаталтыг өäөөх чаäвартай 
хий.

Исэлäүүлэгч шингэн - өөрөө шатамхай бóс боловч ихэвчлэн 
хүчилтөрөгч ялгарóóлах замаар гал авалцóóлах, эсвэл бóсаä материалын 
шаталтыг өäөөх чаäвартай шингэн.

Исэлäүүлэгч хатóó боäис - өөрөө шатамхай бóс боловч ихэвчлэн 
хүчилтөрөгч ялгарóóлах замаар гал авалцóóлах, эсвэл бóсаä материалын 
шаталтыг өäөөх чаäвартай хатóó боäис. 

Органик хэт исэл - нэг, эсвэл хо¸р óстөрөгчийн атом нь органик 
раäикалаар халагäсан óстөрөгчийн  хэт  ислийн  óламжлал  гэж  үзэж  
болох,
-0-0- гэсэн хо¸р валенттай  бүлэг  агóóлсан шингэн, эсвэл хатóó төлөвт 
байäаг органик боäисóóäыг хэлнэ. Органик хэт исэл гэсэн нэр томь¸онä 
органик хэт ислүүäийн хольцыг хамрóóлäаг. Органик хэт ислүүä нь 
аянäаа хóрäсан экзотермийн заäралä орäог äóлаанä тогтворгүй боäис 
бóюó хольц байх бөгөөä эäгээр нь äоор äóрьäсан шинж чанарóóäын нэг 
эсвэл хэä хэäийг агóóлсан байж болно. Үүнä:  
 a) заäрахäаа тэсрэлт үүсгэäэг;
 б) хóрäан шатäаг; 
 в) äоргилт, эсвэл үрэлтэнä мэäрэмтгий;
 г) бóсаä боäистой аюóл үүсгэх óрвалä орох  чаäвартай;

1.3. Исэлäүүлэгч боäисын ангилал
Исэлäүүлэгч боäисыг äараахь байäлаар ангилна. Үүнä:
• Оðãàíик õýò исëýýс бóсàä исýëä¿¿ëýãч бîäис 
• Оðãàíик õýò исýë 
Исэлäүүлэгч боäисыг 3 äэä ангилалä хóвааж, тэäгээрийг óчрóóлах 

аюóлын хэмжээгээр нь зэрэглэл тогтооно. 
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Дэä ангилал 5.1.1-ä исэлäүүлэгч шингэн болон хатóó боäис, 5.1.2-ä 
исэлäүүлэгч хий, 5.2-т органик хэт ислийг хамаарóóлна. 

Исэлäүүлэгч боäисын ангилал                                     
                     4-р хүснэгт
Аюóëûí 
çýрýгëýë Иñýëä¿¿ëýгч áîäиñûí òөрөë

Иñýëä¿¿ëýгч /шиíгýí áîëîí õаòóó 
áîäиñ/ 5.1.1

Иñýëä¿¿ëýгч õиé1

5.1.2
Оргаíиê õýò иñýë

5.2

A НҮБ-ын I бүлгийн савалгааны 
ангилалä хамаарах боäис

Агаараас илүү 
шаталтыг тэтгэäэг 5.2А

B НҮБ-ын II бүлгийн савалгааны 
ангилалä хамаарах боäис 5.2B

C НҮБ-ын III бүлгийн савалгааны 
ангилалä хамаарах боäис 5.2C

D 5.2D
E 5.2E
F 5.2F
G 5.2G

8. ИДЭМХИЙ БОДИС
 
8.1. Иäэмхий боäисын ангилал

Иäэмхий шинж чанартай боäисыг äоорхи 3 äэä ангилалä 
хóваана. Үүнä:
Дэä ангилал 8.1 – Металлийг зэврүүлäэгч 
Дэä ангилал 8.2 – Арьс гэмтээгч
Дэä ангилал 8.3 – Нүä гэмтээгч

Металлийг зэврүүлэгч боäис - химийн óрвалын нөлөөгөөр  
металлыг мэäэгäэхүйц хэмжээгээр гэмтээäэг эсвэл бүр óстгаäаг  боäис 
бóюó хольцыг хэлнэ. Ган болон хөнгөнцагаан гаäаргóóг тóршилтын 
нөхцөл 550С-ä жилä 6.25 мм-ээс äээш хэмжээгээр зэврүүлж байвал 
металл эврүүлэгч боäис гэж үзнэ.  
.   Арьс өрөвсүүлэгч боäисонä:

1. ðН íü ≤ 2 ýсâýë ≥ 11.5  ýсâýë
2. 1 цагаас их, 4 цагаас бага хóгацаагаар арьстай шүргэлцэхэä 

арьсанä ноцтой, үл сэргээгäэх гэмтэл үзүүлäэг боäис орно. 
Арьсны иäэгäэлт - арьсанä óчирсан үл сэргээгäэх гэмтэл бөгөөä 

өөрөөр хэлвэл 4 цагаас илүүгүй хóгацаагаар үйлчилсэн тóршилтын äүнä 
арьсны гүн рүү орсон илэрхий үхжилийг үүсгэхийг хэлнэ. 
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Арьсны цочролт - 4 цагаас илүүгүй хóгацаагаар үйлчилсэн 
тóршилтаар арьсанä  үүссэн нөхөн төлжих гэмтэл.

Нүä өрөвсүүлэгч  боäисонä:
1. ðН íü ≤ 2 ýсâýë ≥ 11.5  ýсâýë
2. Äðàéзиéí õýìжýý (Draize scope) íü í¿äýíä öàãàà óíàõàä ≥ 3,  

í¿äíиé сîëîíãîí б¿ðõ¿¿ëиéí ºðºâсºëä ≥1.5
3. Нүäний гаäааä хэсэгтэй харилцан үйлчлэлсэнээс хойш 21 

өäрийн тóршиä харааг бүрэн сэргээгäэхгүйгээр гэмтээгч боäис
Нүäний ноцтой гэмтэл - нүäний эäийн гэмтэл бóюó ноцтой харааны 

мóóäалт болно. Хараа мóóäалт гэж нүäний гаäааä хэсэгтэй харилцан 
үйлчлэлсэнээс хойш 21 өäрийн тóршиä хараа бүрэн сэргээгäэхгүй 
байхыг хэлнэ.

Нүäний цочрол - тóршилтын боäис нүäний гаäааä гаäаргóóтай 
харилцан үйлчлэлцснээс хойш хараа нэг өäрийн хóгацаанä бүрэн 
сэргээгäэхгүй байхыг хэлнэ.

Иäэмхий боäисын ангилал
         5-р хүснэгт

Аюóëûí 
çýрýгëýë

Иäýìõиé áîäиñûí òөрөë
Мåòаëë çýâр¿¿ëýгч

8.1
Арьñ өрөâñ¿¿ëýгч

8.2
Н¿ä өрөâñ¿¿ëýгч

8.3

A

ðН≤ 2 ýсâýë ðН≥ 11.5;
металлын гаäаргóóг 
жилä 6.25мм-ээс äээш 
хэмжээ-тэй зэврүүлäэг

ðН≤ 2 ýсâýë ðН≥ 11.5; 3 
минóтаас ихгүй хóгацаагаар 
харилцан үйлчлэхэä 1 цагийн 
тóршиä үл сэргээгäэх гэмтэл 
óчрóóлäаг

ðН≤ 2 ýсâýë ðН≥ 
11.5; үл сэргээгäэх 
нө-лөөлөл үзүүлäэг, 

B

3 минóтаас их 1 цагаас 
бага хóга-цаагаар харилцан 
үйлчлэхэä 14 хоно-гийн 
тóршиä үл сэргээгäэх гэмтэл 
óчрóóлäаг

C

1 их 4 цагаас бага хóгацаагаар 
харил-цан үйлчлэхэä 14 
цагийн тóршиä үл сэргээгäэх 
гэмтэл óчрóóлäаг

9. ХОРТОЙ БОДИС

9.1. Хортой боäисын ангилал
Хортой химийн боäисыг äоорхи äэä ангилалä хóваана. Үүнä:

Дэä ангилал 6.1 – Онцгой хортой 
Дэä ангилал 6.3 – Арьс өрөвсүүлэгч 
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Дэä ангилал 6.4 – Нүä өрөвсүүлэгч 
Дэä ангилал 6.5 – Харшил өäөөгч
Дэä ангилал 6.6 – Үр óäамä нөлөөлөгч
Дэä ангилал 6.7 – Хавäар үүсгэгч
Дэä ангилал 6.8 – Нөхөн үржихүй /өсөлт хөгжилтөнä 
нөлөөлөгч
Дэä ангилал 6.9 – Тоäорхой эрхтэн системийг хорäóóлагч

9.2. Онцгой хортой боäис
Онцгой хортой боäис - нэг тóнг нэг óäаа эсвэл  хэä хэäэн тóнг 24 

цагийн тóршиä óóх болон арьсаар , аль эсвэл 4 цагийн тóрш амьсгалах 
замаар биеä орсны äараа хóрц хорäлого өгч, хортой үр äагавар үүсгэäэг 
боäис.
 Онцгой хортой боäисын түвшин

1. Амаар болон арьсаар LD50 íü ≤5000ìã/кã(биеиéí жиí)
2. Амаар болон арьсаар LD50 íü≤2000ìã/кã(биеиéí жиí) бà 

үхэлä хүргэх болон бóсаä клиник шинж тэмäэг илрэх
3. Амьсгалын замаар (хий) LC50 íü àãààðò ≤5000 ppm 
4. Амьсгалын замаар (óóр) LC50 íü àãààðò ≤20 ìã/ë 
5. Амьсгалын замаар (тоос, манан) LC50 íü àãààðò ≤5 ìã/ë 

9.3. Арьс өрөвсүүлэгч
Óëàéж, öýâð¿¿ ¿¿сýõ Äðàéзиéí õýìжýý (Draize scope) íü ≥ 1.5 . 

9.4. Нүä өрөвсүүлэгч
Н¿äýíä öàãàà óíàõ Äðàéзиéí õýìжýý (Draize scope) íü ≥ 1, í¿äíиé 
солонгон бүрхүүлийн өрөвсөл үүсэх   Драйзийн хэмжээ (Draize scope) 
íü ≥ 2.

9.5. Харшил өäөөгч
 Харшил өäөөгч боäис нь амьсгалын замын эрхтэн систем болон 
арьсанä харшил өгнө. 

Амьсгалын харшил - химийн аливаа боäисыг амьсгалсны äараа 
амьсгалын замын хэт мэäрэгшил өгөх.

Арьсны харшил - арьстай харилцан үйлчилсний äараа харшлийн 
óрвал өгөх.

9.6. Үр óäамä нөлөөлөгч
Үр óäамä нөлөөлөгч боäис- үр хөврөлийн эсэä óäам äамжин хóвьсал, 



292Õèìèéí õîðò áîëîí àþóëòàé áîäèñ

өөрчлөлт орóóлäаг химийн боäис. In vitro нөхцөлä генийн өөрчлөлт/
генийн хорäлого äээр болон in vivo нөхцөлä сүүн тэжээлтний бие 
махбоäын эсэä тавьсан тóршилтын үр äүнг үнäэслэн боäис ба хольцыг 
энэ ангилалä хамрóóлж ангилна.
 
9.7. Хавäар үүсгэгч
     Хавäар үүсгэгч- хорт хавäар үүсгэäэг, эсвэл түүний тархалтыг 
нэмэгäүүлäэг боäис, хольц.

9.8. Нөхөн үржихүй /өсөлт хөгжилтөнä нөлөөлөгч
Нөхөн үржихүйн хорäлого нь нөхөн үржихүйн эрхтний үйл 

ажиллагаа болон насанä хүрсэн эрэгтэй, эмэгтэй хүний óрагшилä 
үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл, мөн түүнчлэн óäам óгсааны хөгжлийн хорäлого 
зэргийг багтаана. 

Нөхөн үржихүй / өсөлт хөгжилтөнä нөлөөгч боäис нь äараахь 2 
төрлийн сөрөг нөлөөллийг үзүүлнэ. Үүнä:

• Нºõºí ¿ðжиõ¿éí чàäâàð, ýсâýë чàäàâõиä ¿з¿¿ëýõ сºðºã 
нөлөөлөл;

• ¯ð õºâðºëиéí õºãжиëä ¿з¿¿ëýõ сºðºã íºëººëºë.

9.9. Тоäорхой эрхтэн системийг хорäóóлагч
Тоäорхой эрхтэн системийг хорäóóлагч боäисыг: 
- 1 óäаагийн нөлөөллөөр тоäорхой эрхтэн системийг 

хорäóóлäаг
- хэä хэäэн óäаагийн нөлөөллөөр тоäорхой эрхтэн системийг 

хорäóóлäаг гэж хóваана. 
Нэг óäаагийн нөлөөлөөр тоäорхой эрхтэн системийг хорäóóлäаг 

боäис - 1 óäаагийн нөлөөллийн үр äүнä тоäорхой эрхтний аль нэгэнä 
үхлийн бóс тогтолцооны хорäлого өгäөг боäис. Энэ хорäлогын нөлөөгөөр 
эрхтнийг, цаашилбал организмын үйл ажиллагааг сэргээгäэх, эсвэл үл 
сэргээгäэхээр гэмтээж болно.
          Хэä хэäэн óäаагийн нөлөөлөөр тоäорхой эрхтэн системийг 
хорäóóлäаг боäис -хэä хэäэн óäаагийн үйлчлэлээр онцгой өртөмтгий 
эрхтэн/тогтолцоонä хорт нөлөө óчрóóлäаг боäис. Эрхтэн системийн үйл 
ажиллагаа хэсэг хóгацааны äараа сэргээгäэх эсвэл сэргээгäэхгүйгээр 
гэмтээж болно.

9.10. Нэр томъ¸о
Драйзийн хэмжээ (Draize scope) – амьтан äээр хийсэн 3 тóршилтын 2-т  
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арьсны цочрол үүсгэж байгаа хэмжээ. 
LC50 (үхлийн äóнäаж концентраци) – тоäорхой тооны амьтан äээр хийсэн 
тóршилтаар хорäóóлснаас хойш тоäорхой хóгацаанä тóршилтанä орсон 
амьтны 50% нь үхэлä хүрсэн нэг óäаагийн концентраци 
LD50 (үхлийн äóнäаж тóн) – тоäорхой тооны амьтан äээр хийсэн 
тóршилтаар амаар болон арьсаар хорäóóлснаас хойш тоäорхой хóгацаанä 
тóршилтанä орсон амьтны 50% нь үхэлä хүрсэн нэг óäаагийн тóн.



294Õèìèéí õîðò áîëîí àþóëòàé áîäèñ
Х

ор
то

й 
бо

äи
сы

н 
ан

ги
ла

л
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
   

   
6-

р 
хү

сн
эг

т
Зэрэглэл

Х
ор

то
й 

бо
äи

сы
н 

тө
рө

л
О

нц
го

й 
хо

рт
ой

  6
.1

А
рь

с 
өр

өв
сү

үл
эг

ч 
6.

3

Н
үä

 ө
рө

вс
үү

лэ
гч

 6
.4

Х
ар

ш
ил

 
өä

өө
гч

 (а
рь

с 
бо

ло
н 

ам
ьс

га
лы

н 
за

м) 6.
5

Ү
р 

óä
ам

ä 
нө

лө
өл

өг
ч

6.
6

Х
ав

äа
р 

үү
сг

эг
ч

6.
7

Н
өх

өн
 

үр
ж

их
үй

/ 
өс

өл
т 

хө
гж

ил
тө

нä
 

нө
лө

өл
өг

ч
6.

8

То
äо

рх
ой

 
эр

хт
эн

 
си

ст
ем

ий
г 

хо
рä

óó
ла

гч
6.

9

А
ма

ар
LD

50
, 

мг
/к

г 
(б

ие
. 

ж
ин

)

А
рь

-
са

ар
LD

50
, 

мг
/к

г 
(б

ие
. 

ж
ин

)

Х
ий

LC
50

, 
pp

m
(а

га
ар

)

У
óр

LC
50

,
мг

/л
(а

га
ар

)

То
ос

/
ма

на
н,

LC
50

, 
мг

/л
(а

га
ар

)

A
5

50
10

0
0.

5
0.

05
2.

3 
≤ 

Д
ре

йз
ий

н 
õý

ìж
ýý

≤ 
4 

 
эс

вэ
л,

өр
тө

л 
тө

өс
 х

ой
ш

 
14

 х
он

о-
ги

йн
 

хó
га

ца
ан

ä 
ар

ьс
ан

ä 
үү

сс
эн

 ш
ар

х 
 

эä
гэ

рэ
хг

үй
 

ба
йх

Н
¿ä

ýí
ä 

öà
ãà

à 
óí

àõ
 1

≤ 
Д

ре
й-

зи
йн

 х
эм

ж
ээ

 <
3;

Н
үä

ни
й 

со
ло

нг
он

 
бү

рх
үү

ли
йн

 ө
рө

вс
өл

 
¿¿

сý
õ 

  1
≤ 

Ä
ðе

éз
иé

í 
хэ

мж
ээ

 <
 1

.5
;

Н
үä

 ó
ла

йх
 Д

ра
йз

ий
н 

õý
ìж

ýý
 ≥

 2
,

цэ
вр

үү
 ү

үс
эх

  
Ä

ðà
éз

иé
í 

õý
ìж

ýý
≥ 

2

А
мь

сг
ал

ы
н 

за
ма

ар
 

өр
тө

хө
ä 

хү
н 

бо
ло

н 
ам

ьт
ны

 
ам

ьс
га

лы
н 

эр
хт

эн
ä 

ха
рш

ил
 

өг
äө

г

Уä
ам

ш
ил

ä 
бо

ло
н 

үр
 

хө
вр

өл
ä 

 
нө

лө
өл

өх
 

ча
äв

ар
та

й

Х
ав

äа
р 

үү
сг

эä
эг

 
бо

ло
н 

үү
сг

эх
 

ма
га

ä-
ла

лт
ай

Х
үн

ий
 н

өх
өн

 
үр

ж
их

үй
н 

си
ст

ем
ä 

нө
лө

өл
äө

г 
бо

ло
н 

хо
рä

óó
ла

х 
нө

лө
өл

өх
  

ма
га

äл
ал

та
й

То
äо

рх
ой

 
эр

хт
эн

ä 
үх

ли
йн

 б
óс

 
то

гт
ол

цо
он

ы
 

хо
рä

ло
го

 
өг

äө
г

B
50

20
0

50
0

2.
0

0.
5

1.
5≤

 
Д

ре
йз

ий
н 

хэ
мж

ээ
 <

2.
3

А
рь

са
ар

 
хү

рэ
лц

эх
эä

 
хү

н 
бо

ло
н 

ам
ьт

ны
 

ар
ьс

ан
ä 

ха
рш

ил
 

өг
äө

г

Ү
р 

хө
вр

өл
ä 

нө
лө

өл
өх

 
ма

га
äл

ал
-

та
й

Х
ав

äа
р 

үү
сг

эж
 

бо
лз

ош
-

гү
й

Н
өх

өн
 

үр
ж

их
үй

н 
си

ст
ем

ä 
нө

лө
өл

ж
 

бо
лз

ош
гү

й

То
äо

рх
ой

 
эр

хт
эн

ä 
үх

-
ли

йн
 б

óс
 т

ог
-

то
лц

оо
ны

 
хо

рä
ло

го
 ө

гч
 

бо
лз

ош
гү

й

C
30

0
10

00
25

00
10

1.
0

Х
өх

ни
й 

сү
үг

ээ
р 

äа
мж

иж
 

нө
лө

ө-
лө

л 
үз

үү
лн

э
D

20
00

20
00

50
00

20
5

E
50

00



295Õèìèéí õîðò áîëîí àþóëòàé áîäèñ

10. БАЙГАЛЬ ОРЧИНД ХОРТОЙ БОДИС

10.1. Байгаль орчинä хортой боäисын ангилал

Байгаль орчинä нөлөөлөх байäлаар нь химийн боäисыг äоорхи äэä 
ангилалä хóваана. Үүнä: 

1. Усны амьä организмä хортой боäис (äэä анги 9.1)
2. Хөрсний амьä организмä хортой боäис (äэä анги 9.2)
3. Сээр нóрóóтан амьтанä хортой боäис (äэä анги 9.3)
4. Сээр нóрóóгүй амьтанä хортой боäис (äэä анги 9.4)

10.2. Усны амьä организмä хортой боäис
1/ Загасанä (96 цаг) :  LD50 ≤ 100 ìã/ë
    Нялцгай биетэнä (48/96 цаг) :  EC50 ≤ 100 ìã/ë
    Замагт (72/96 цаг) :  EC50 ≤ 100 ìã/ë
2/ загас, нялцгай биетэн, óсны óргамалä мэäэгäэхүйц нөлөө үзүүлэхгүй   
кîíöеíòðàöи (ÌН¯Ê) íü  ≤ 1 ìã/ë
3/ МНҮÊ нь тогтоогäоогүй боловч óäаан заäарäаг, био хóримтлал 
үүсгэäэг

10.3. Хөрсний амьä организмä хортой боäис
1/ Ургамал болон хөрсний сээр нóрóóгүй амьтанä: EC50 ≤ 100 ìã/
кг(хóóрай хөрсний жин)
2/ микро организмын исэлäэх болон азотжих ïроцессыг 25% 
бóóрóóлäаг 

10.4. Сээр нóрóóтан амьтанä хортой боäис
1/ Шóвóó болон сээр нóрóóтанä: LD50 ≤ 2000 ìã/кã(биеиéí жиí) ýсâýë 
LC50 ≤ 5000 ppm
2/ Øóâóó бîëîí сýýð íóðóóòàíä зºâшººðºãäºõ äýýä õýìжýý (ÇÄÕ) ≤ 100 
ppm

10.5. Сээр нóрóóгүй амьтанä хортой боäис
Амаар болон арьсаар хүрэлцэх үеä: LD50 ≤ 25 ìкã/сýýð íóðóóã¿é àìüòàí

10.6. Нэр томъ¸о
Биî õóðиìòëàë- Биî кîíöеíòðàöиéí ¿з¿¿ëýëò (БÊ¯) íü  ≤500 ýсâýë БÊ¯ 
нь тогтоогäоогүй боловч Log KOW ≥4
KOW – боäисын октанолä óóсах чанарыг óсанä óóсах чанарт харьцóóлсан 
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харьцаа 
EC50 – Усны организмын 50%-ä сөрөг нөлөө үзүүлж, өсөлт хөгжилтийг 
бóóрóóлäаг тóхайн боäисын  óсан äахь концентраци
МНҮÊ- тóхайн боäисын хүн болон амьтанä биологийн ямар нэг нөлөө 
үзүүлэхгүй байх äээä концентраци. Энэ хэмжээнээс äээш гарсан 
тохиолäолä биологийн нөлөөлөл үзүүлнэ. 
Уäаан заäарäаг боäис
Усанä: 
 1/ тóхайн боäисыг óóсгасан óóсмал 28 хоногийн äараа бичил 
биетний биеä орох 
 2/  óóсмалä óóссан органик нүүрстөрөгчийг 70% бóóрóóлäаг 
 3/ óóсмал äахь тóхайн боäис бүрэн заäрах үеä бóóрах 
хүчилтөрөгчийн хэмжээг хамгийн их гэж үзвэл, түүний 60%-тай тэнцэх 
хэмжээний хүчилтөрөгч бóóрäаг
 4/  óóсмал äахь тóхайн боäис бүрэн заäрах үеä үүсэх 
нүүрсхүчлийн хийн хэмжээг хамгийн их гэж үзвэл, түүний 60%-тай 
тэнцэх хэмжээний нүүрсхүчлийн хий үүсгэäэг
 5/ óóсмал äахь тóхайн боäис бүрэн заäрах үеä үүсэх нүүрсхүчлийн 
хийн хэмжээг хамгийн их гэж үзвэл, түүний 60% нь үүсэх 
 6/ БÕÕТ-иéã ÕÕÕТ-ä õàðüöóóëсàí õàðüöàà ≥ 0.5:1
 7/ 28 хоногт óсан орчинä 70%-иас бага хэсэг нь биологийн 
болон биологийн бóс заäралаар заäарäаг
БХХТ (биологийн хэрэгцээт хүчилтөргөч) – 5 хоногийн тóршиä óсан 
äахь боäис бичил биетнээр исэлäэхэä зарцóóлагäах хүчилтөрөгчийн 
хэмжээ, нэгж нь [мгО/мгБоäис]
ХХХТ (химийн хэрэгцээт хүчилтөргөч) – óсан äахь тóхайн боäисыг 
исэлäүүлэхэä шаарäагäах хүчилтөрөгчийн хэмжээ бөгөөä энэ нь калийн 
ïерманганат эсвэл калийн äихроматыг исэлäүүлэхэä зарцóóлагäах 
хүчилтөрөгийн хэмжээтэй тэнцүү. Нэгж нь  [мгО/мгБоäис]
Хóрц хорäлого – загасанä 96 цагийн LD50, нялцгай биетэнä 48, 96 цагийн 
EC50, замганä 72, 96 цагийн EC50-ийн хамгийн äооä хэмжээ, (нэгж нь [мг 
боäис/л óс]) 
Архаг хорäлого – загас, нялцгай биетэн, замагт мэäэгäэхүйц нөлөө 
үзүүлэхгүй  концентрацийн (МНҮÊ) хамгийн äооä хэмжээ, (нэгж нь [мг 
боäис/л óс])
Хөрсний амьä организмä хортой  хэмжээ – óргамал болон хөрсний сээр 
нóрóóгүй амьтанä 14 хоногийн өртөлтийн äараахь  EC50-ийн хэмжээ 
эсвэл хөрсний бичил биетний оролцоотойгоор исэлäэх, азотжих ïроцесс 
25% хүртэл хэмжээгээр бóóрах хамгийн бага хэмжээ (нэгж нь [мг боäис/
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кг хóóрай хөрс]) 
DT50 – хөрсөнä тóхайн боäисын конценцентраци  50% хүртэл бóóрах 
хóгацаа
Сээр нóрóóгүй амьтанä хортой хэмжээ – өртөлтөөс хойш 48 цагийн 
äараахь  LD50 –ийн хамгийн бага хэмжээ [мкг боäис/сээр нóрóóгүй 
амьтан])

БАЙГАЛЬ ОРЧИНД ХОРТОЙ БОДИСУУДЫН АНГИЛАЛ
                                                  
7-р хүснэгт

Зэ
рэ

г-
лэ

л

Байгаль орчинä аюóлтай боäисын төрөл
Усны амьä организмä 

хортой
9.1

Хөрсний амьä 
организмä хортой

9.2

Сээр нóрóóтан амьтанä  
хортой

9.3

Сээр нóрóóгүй 
амьтанä хортой

9.4

A Оíöãîé õîðòîé ≤1 ìã/ë Хөрсний амьä 
организмä хортой  
≤1 ìã/кã 

 <LD50 нь 50 мг/кг(биеийн 
жин) эсвэл
LC50 (õîîë òýжýýëýýð) ≤ 
500 мг/кг(хүнс)

Сээр нóрóóгүй 
амьтанä хортой 
≤2ìкã/зºãиé

B 1.0<Оíöãîé õîðòîé ≤10 
мг/л ба óäаан заäарäаг ба 
био хóримтлал үүсгэäэг;
(МНҮÊ >1.0мг/л)

1<Хөрсний амьä 
организмä хортой  
≤10 ìã/кã 

50 < LD50 ≤ 500 ìã/
кг(биеийн жин) эсвэл
500 < LC50 (хоол тэжээлээр) 
≤ 1000 ìã/кã(õ¿íс)

2<Сээр нóрóóгүй 
амьтанä хортой 
<11мкг/зөгий

C 10.0<Оíöãîé õîðòîé ≤100 
мг/л ба óäаан заäарäаг ба 
био хóримтлал үүсгэäэг;
(МНҮÊ >1.0мг/л)

10<Хөрсний амьä 
организмä хортой  
≤100ìã/кã бà
Хөрсний DT50>30 
өäөр

500 < LC50 (хоол тэжээлээр) 
≤ 2000 ìã/кã(õ¿íс) ýсâýë
1000 < LC50 (хоол 
òýжýýëýýð) ≤ 5000 ìã/
кг(хүнс) эсвэл
бóюó хорт боäисын 
зөвшөөрөгäөх äээä хэмжээ 
нь 100 ppm-ээс бага байх, 
9.3А болон 9.3В-ийн 
шалгóóрт орохгүй байх

 11≤ Сýýð íóðóóã¿é 
амьтанä хортой 
<25мкг/зөгий

D 1.0<Оíöãîé õîðòîé ≤100 
мг/л ба äээрх 2 зэрэглэлä 
хамаарахгүй;
Тогтвортой биш,  био 
хóримтлал үүсгэäэггүй;
Бóюó амьä организмыг 
хөнөөх чаäвартай ба 
äээрх A,B,C зэрэглэлä 
хамаарахгүй;

10<Хөрсний амьä 
организмä хортой  
≤100ìã/кã бà
Хөрсний DT50>30 
өäөр
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ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИСЫН                                                   
АНГИЛЛЫН ЖАГСААЛТ

             (Энэхүү жагсаалтаä шинэ боäис нэмэгäэж шинчлэгäэж байх 
тóлä нэмэлтийг www.mne.mn/chemical вебсайт äахь Химийн хорт болон 
аюóлтай боäис гэсэн хóóäасны Химийн боäисын ангиллын жагсаалтаас 
үзнэ үү) 

1. Шатамхай хий (өөр төрлийн аюóл үзүүлэхгүй)

№ Оëîí óëñûí 
íýршиë Мîíгîë íýр Хиìиéí 

òîìъёî
CAS 

äóгаар
НҮБ –ûí 

äóгаар

Хîрòîé 
áîëîí 

аюóëòаé 
áîäиñûí 
аíгиëаë

1 1-Butene 
(butylene) 

Бóтилен, бóтен-1 C4 H8 25167-67-3 1012 2.1.1A

2 1-Propene, 2-
methyl- (isobutene) 

2-метил ïроïин-1
( изобóтилен)

CH3CH2=
C-CH3

115-11-7 1055 2.1.1A

3 Butane Бóтан C4H10 106-97-8 1011 2.1.1A

4 Cyclopropane 
Циклоïроïан 

C3H6 75-19-4 1027 2.1.1A

5 Deuterium Дейтерий D2 7782-39-0 1957 2.1.1A

6 Ethane Этан C2H6 74-84-0 1035 2.1.1A

7 Ethane, 1-chloro-
1,1difluoro-

1-хлор 1,1-äифтор 
этан C2-H3-Cl-F2 75-68-3 2517 2.1.1A

8

Ethane, 
1,1-difluoro- 
(Refrigerant gas 
R152A)

1,1-äифтор этан 
(Хөргөлтийн хий 
R152A)

F2 – HC 
– CH3

75-37-6 1030 2.1.1A

9

Ethane, 1,1,1-
trifluoro- 
(Refrigerant gas 
R143A)

1,1,1-трифтор этан 
(Хөргөлтийн хий 
R143A) C2H3F3 420-46-2 2035 2.1.1A

10 Ethene (ethylene) Этилен (этен) CH2=CH2 74-85-1 1962 2.1.1A

11 Ethyne (acetylene) Ацетилен, (этин) CH≡CH 74-86-2 1001 2.1.1A

12 Hydrogen Устөрөгч H2 1333-74-0 1049 2.1.1A

13 LPG (liquefied 
petroleum gas) 

Шингэрүүлсэн 
хийн түлш

C3H6-
C3H6-C4H10   
(хольц)

68476-85-7 1075 2.1.1A
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14

Methane or natural 
gas (excluding 
refrigerated liquid 
methane or natural 
gas)

Метан ба 
байгалийн 
хий (хөргөж 
шингэрүүлсэн 
метан болон 
байгалийн хий 
орохгүй)

CH4 74-82-8 1971 2.1.1A

15 Methane, difluoro- Дифтор метан CH2F2 75-10-5 3252 2.1.1A

16 Methane, fluoro- 
(Refrigerant gas 
R41) 

Фтор метан 
(Хөргөлтийн хий 
R41)

CH3F 593-53-3 2454 2.1.1A

17 Propane, 2-methyl- 
(isobutane) 

2-метил ïроïан 
(изобóтан)

CH3CH
(CH3)2

75-28-5 1969 2.1.1A

18 Propane, 
2,2-dimethyl- 
(neopentane) 

2,2-äиметил 
ïроïан

CH3C 
(CH3)2CH3

463-82-1 2044 2.1.1A

19 Propylene Проïилен C3H6 115-07-1 1077 2.1.1A

2. Исэлäүүлэгч, хоргүй хий

№ Оëîí óëñûí 
íýршиë Мîíгîë íýр Хиìиéí 

òîìъёî
CAS  

äóгаар
НҮБ –ûí 

äóгаар

Хîрòîé 
áîëîí 

аюóëòаé 
áîäиñûí 
аíгиëаë

1

Carbon dioxide 
and oxygen 
mixture, 
compressed 
(>23% oxygen)

Нүүрсхүчлийн хий 
ба хүчилтөрөгчийн 
холимог, өнäөр 
äаралтаä шахсан 
(хүчилтөрөгч>23%)

CO2+O2 8063-77-2 3261 5.1.2A

2 Oxygen Хүчилтөрөгч O2 7782-44-7 1072 ,  
1073 5.1.2A

3. Исэлäүүлэгч, хортой хий

№ Оëîí óëñûí 
íýршиë Мîíгîë íýр Хиìиéí òîìъёî CAS 

äóгаар

НҮБ 
–ûí 

äóгаар

Хîрòîé áîëîí 
аюóëòаé 
áîäиñûí 
аíгиëаë

1 1,3-Butadiene Бóтанäиен-1,3 H2C=CHCH=CH2 106-99-0 1010
2.1.1A, 6.4A, 

6.6A, 6.7A, 6.8B, 
6.9A, 9.1D
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2

2-Propanone, 
1,1,1,3,3,3-
hexafluoro-
(hexafluoro 
acetone)

Гексафтор 
ацетон, 
(1,1,1,3,3,3- 
Гексафтор 
ïроïанон-2)

CF3-CO-CF3 684-16-2 2420 6.1B, 6.8A, 6.9A, 
[8.2B], 8.3A

3 Ammonia, 
anhydrous Аммиак, óсгүй NH3

7664-
41-7 1005 2.1.1B, 6.1C, 

8.2B, 8.3A, 9.1A

4 Ammonia, >50% 
aqueous solution

Аммиакийн óсан 
óóсмал, >50% NH4OH 1336-

21-6 3318
2.1.1B, 6.1D, 

8.1A, 8.2B, 8.3A, 
9.1A, 9.3B

5 Ammonia, 35-50% 
aqueous solution

Аммиак óсан 
óóсмал, 35-50% NH4OH 1336-

21-6 2073
6.1D, 8.1A, 
8.2B, 8.3A, 
9.1A, 9.3B

6 Borane, trichloro- 3 хлорт бор BCl3
10294-

34-5 1741
6.1C, 6.9A, 8.1A, 

[8.2C], 8.3A, 
9.1D, 9.3C

7 Borane, trifluoro- 3 фторт бор B F3
7637-
07-2 1008

6.1A, 6.9A, 
8.1A, 8.2A, 
8.3A, 9.1D

8 Carbon monoxide
Нүүрстөрөгчийн 
äóтóó исэл 
(óгаарын хий)

CO 630-08-0 1016 2.1.1A, 6.1C, 
6.8A, 6.9A, 9.1D

9
Carbon oxide 
sulphide (carbonyl 
sulphide)

Нүүрстөрөгчийн 
оксиäын 
сóльфиä 
(Êарбонил 
сóльфиä)

O=C=S 463-58-1 2204
2.1.1A, 6.1C, 
6.3A, 6.4A, 
6.9A, 9.1D

10 Chlorine Хлор Cl2
7782-
50-5 1017

5.1.2A, 6.1A, 
8.2A, 8.3A, 
6.9A, 9.1A, 
9.2A, 8.1A

11
Dinitrogen 
tetroxide [nitrogen 
dioxide]

Ди азотын 
äөрөвч исэл
(Азотын äавхар 
исэл)

N2O4
(NO2)

10544-
72-6 

[10102-
44-0]

1067

5.1.2A, 6.1A, 
6.9A, 8.1A, 

[8.2B], 8.3A, 
9.1D

12

Dinitrogen 
tetroxide and nitric 
oxide mixture 
[nitrogen dioxide 
and nitric oxide 
mixture]

Ди азотын 
äөрөвч исэл ба 
азотын ислийн 
хольц

N2O4 + NO 63907-
41-5 1975

5.1.2A, 6.1A, 
6.9A, 8.1A, 

[8.2B], 8.3A, 
9.1D

13 Ethanamine, 
anhydrous 
(ethylamine)

Этанамин, óсгүй 
(Этиламин) 

C2H7N 75-04-7 1036 2.1.1A, 6.1C, 
6.9A, [8.2B], 
8.3A, 9.1D, 9.3B

14 Ethane, chloro- 
(chloroethane) Хлорэтан C2H5Cl 75-00-3 1037

2.1.1A, 6.4A, 
6.5B, 6.7B, 6.8B, 

9.1C, 9.2B,

15 Ethene, bromo- 
(vinyl bromide)

Бромт этен 
(Винил бромиä) C2H3Br 593-60-2 1085

2.1.1A, 6.1D, 
6.4A, 6.6A, 

6.7A, 6.9A, 9.3B
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16 Ethene, chloro- 
(vinyl chloride)

Хлорт этен 
(Винил хлориä) CH2 =CHCl 75-01-4 1086

2.1.1A, 6.1D, 
6.5B, 6.6A, 6.7A, 

6.9A, 9.3B

17

Ethylene oxide 
and carbon dioxide 
mixture, >87% 
ethylene oxide

Этилен оксиä ба 
нүүрсхүчлийн 
хийн холимог, 
(этилен 
оксиä>87%)

C2H4O+ CO2 3300

2.1.1A, 6.1C, 
6.3A, 6.4A, 
6.5A, 6.5B, 
6.6A, 6.7A, 
6.8A, 6.9A, 
9.1D, 9.2D

18 Hydrogen sulphide Хүхэрт óстөрөгч H2S
7783-
06-4 1053

2.1.1A, 6.1B, 
6.3B, 6.4A, 
6.9A, 9.1A

19 Methanamine 
(methylamine) Метиламин CH3NH2 74-89-5 1061

2.1.1A, 6.1C, 
6.8B, 6.9B, 8.2B, 
8.3A, 9.2D, 9.3B

20
Methanamine, N-
methyl-, anhydrous 
(dimethylamine)

Диметиламин, 
óсгүй (CH3)2NH 124-40-3 1032

2.1.1A, 6.1C, 
6.3A, 6.4A, 6.5B, 

6.9A, 9.1D

21 Methane, chloro- 
(methyl chloride)

Хлорметан 
(метилхлориä) CH3Cl 74-87-3 1063

2.1.1A, 6.1D, 
6.6B, 6.8B, 6.9A, 

9.3C

22 Methane, oxybis 
(dimethyl ether)

Оксибис метан 
(äиметилийн 
эфир)

(CH3)2O 115-10-6 1033 2.1.1A, 6.4A

23 Methanethiol 
(methyl mercaptan)

Метантиол, 
(метил 
меркаïтан)

CH3SH 74-93-1 1064
2.1.1A, 6.1C, 
6.9A, 8.2C, 
8.3A, 9.1A

24 Nitrous oxide Азотын оксиä (I)
(азотлог хий) N2O

10024-
97-2 1070 5.1.2A, 6.8B, 

6.9B

25 Nitric oxide Азотын оксиä 
(II) NO 10102-

43-9 1660
5.1.2A, 6.1B, 
6.9A, 8.1A, 
8.2A, 8.3A

26 Nitrosyl chloride Нитрозил 
хлориä O=N(Cl) 2696-

92-6 1069 6.1A, 8.1A, 8.2B, 
8.3A, 9.3A

27 Oxirane (ethylene 
oxide)

Оксиран (этилен 
оксиä) O=N(Cl) 75-21-8 1040

2.1.1A, 6.1C, 
6.3A, 6.4A, 
6.5A, 6.5B, 
6.6A, 6.7A, 
6.8A, 6.9A, 
9.1D, 9.2D

28 Phosgene Фосген CCl2O 75-44-5 1076 6.1A, 6.9A, 
8.1A, 8.2B, 8.3A

29 Silane Силан SiH 7803-
62-5 2203

2.1.1A, 6.1D, 
6.3B, 6.4A, 6.9B, 

9.3C

30 Silane, tetrafluoro- Тетрафтор силан SiF4
7783-
61-1 1859 6.1C, 8.1A, 8.2B, 

8.3A, 9.4A 

31 Sulphur dioxide Хүхрийн äавхар 
исэл SO2

7446-
09-5 1079

6.1C, 6.3B, 6.4A, 
6.5A, 6.8B, 6.9A, 
8.1A, 9.1A 
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32 Sulphuryl fluoride Фторт 
сóльфóрил SO2F2

2699-
79-8 2191 6.1C, 6.3B, 6.4A, 

6.8B, 6.9A, 9.3B 

33 Trimethylamine, 
anhydrous 

Триметил амин, 
óсгүй (CH3)3N 75-50-3 1083

2.1.1A, 6.1C, 
6.3A, 8.3A, 
9.1D, 9.3B 

4. Аюóлтай шинж чанаргүй äаралтаä савласан хий 

№ Оëîí óëñûí íýршиë Мîíгîë íýр Хиìиéí 
òîìъёî

CAS 
äóгаар

НҮБ 
–ûí 

äóгаар

Хîрòîé 
áîëîí 

аюóëòаé 
áîäиñûí 
аíгиëаë

1 1,1,1,2-Tetrafluoroethane 
(Refrigerant gas R134A)

1,1,1,2-тетрафтор 
этан (Хөргөлтийн 
хий R41)

CH2FCF3 811-97-2 3159 -

2 Argon Аргон Ar 7440-37-1 1006 -

3 Carbon dioxide Нүүрсхүчлийн 
хий CO2 124-38-9 1013 -

4 Chloropentafluoroethane 
(Refrigerant gas R115)

Хлорïентафтор 
этан (5 фторт 
хлор этан) 
(Хөргөлтийн хий 
R115)

C2ClF5 76-15-3 1020 -

5 Compressed air Шахсан агаар 1002 -

6
Ethane, 1,2-dichloro-
1,1,2,2-tetrafluoro-
(Refrigerant gas R114)

1,2-äихлор 
1,1,2,2-тетрафтор 
этан
(Хөргөлтийн хий 
R114)

ClF2CCF2Cl 76-14-2 1958 -

7
Ethane, 2-chloro-1,1,1,2-
tetrafluoro-
(Refrigerant gas 124)

2-хлор 1,1,1,2-
тетрафтор этан 
(Хөргөлтийн хий 
R41)

CHClF-CF3 2837-89-0 1021 -

8 Ethane, hexafluoro- 
(Refrigerant gas R116)

Гексафтор этан 
(Хөргөлтийн хий 
R116)

CF3CF3 76-16-4 2193 -

9 Helium Гелий He 7440-59-7 1046 -

10

Methane, chlorodifluoro-
( Refrigerant gas R22)    
                                        
                                        
                                        
                                        
       

Хлор äифтор 
метан 
(Хөргөлтийн хий 
R22)

CHClF2 75-45-6 1018 -
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11 Methane, chlorotrifluoro-
(Refrigerant gas R13)

Хлор трифтор 
метан 
(Хөргөлтийн хий 
R13)

CClF3 75-72-9 1022 -

12 Methane, tetrafluoro- 
(Refrigerant gas R14)

Хлор тетрафтор 
метан 
(Хөргөлтийн хий 
R14)

CF4 75-73-0 1982 -

13 Methane, trifluoro- 
(Refrigerant gas R23)

Трифтор метан 
(Хөргөлтийн хий 
R23)

CHF3 75-46-7 1984 -

14 Neon Неон Ne 7440-01-9 1065 -

15 Nitrogen gas Азот N2 7727-37-9 1066 -

16 Propane, 1,1,1,3,3-
pentafluoro

1,1,1,3,3-
Пентафтор 
ïроïан

C3H3F5 460-73-1 -

17 Propane, heptafluoro, 
1H-

1Н-геïтафтор 
ïроïан C3HF7O 2252-84-8 3296 -

18 Propane, heptafluoro, 
2H-

2Н-геïтафтор 
ïроïан C3HF7 431-89-0 3296 -

19 Propane, octafluoro- Октафтор ïроïан C3F8 76-19-7 2424 -

20 Refrigerant gas R409A Хөргөлтийн хий 
R409A 3163 -

21 Refrigerant gas R503 Хөргөлтийн хий 
R503 CClF3+CHF3 2599 -

22 Refrigerant gas R404A Хөргөлтийн хий 
R404A

CF3CHF2 R-
125 + CF3CH3 

R-143A + 
CH2FCF3 R-

134A

3337 -

23 Refrigerant gas R407C Хөргөлтийн хий 
R407C

CH2F2+ 
CH2CF3+ 
CF3CH2F

3340 -

24 Refrigerant gas R500 Хөргөлтийн хий 
R500 CCl2F2+C2H4F2 420-46-2 2602 -

25

Refrigerant gas 
R502 (mixture of 
chlorodifluoromethane 
and 
chloropentafluoroethane)

Хөргөлтийн 
хий R502 (хлор 
äифтор метан ба 
хлор ïентафтор 
этаны холимог)

CHClF2+C2ClF5 1973 -

26 Sulphur hexafluoride Гексафторт хүхэр
(6 фторт хүхэр) SF6 2551-62-4 1080 -

27 Xenon Êсенон Xe 7440-63-3 2036 -
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5. Хортой ба аюóлтай химийн боäис

№ Оëîí óëñûí íýршиë Мîíгîë íýр Хиìиéí òîìъёî CAS 
äóгаар

НҮБ 
–ûí 

äóгаар

Хîрòîé 
áîëîí 

аюóëòаé 
áîäиñûí 
аíгиëаë

1 1,2-Ethanediamine, 
N,N,N’,N’-tetramethyl-

N,N,N’,N’-
тетраметил 
этанäиамин-1,2

C6H16N2 110-18-9 2372 3.1B, 6.1C, 
8.2B, 8.3A, 
9.1C, 9.3B 

2 1,2-Ethanediol, 
diacetate 

Диацетат этанäиол-
1,2

C6H10O4 111-55-7 3272 3.1D, 6.1E, 
6.3B, 6.4A, 
9.1D 

3 1,3,5,7-Tetraazatricyclo
[3.3.1.1(3,7)]decane 

1,3,5,7-тетрааза 
трицикло
[3.3.1.1(3,7) äекан 

C6H12N4 100-97-0 1328 4.1.1B, 
6.1D, 6.3B, 
6.4A, 6.5A, 
6.5B, 9.3C 

4 1,3,5-Triazine-
2,4,6(1H,3H,5H)-
trione, 1,3,5-trichloro-

1,3,5-трихлор- 
2,4,6(1H,3H,5H) 
трион-
1,3,5-триазин 

C3Cl3N3O3 87-90-1 2468 5.1.1B, 
6.1D, 6.3A, 
8.3A, 9.1A, 
9.2D, 9.3B 

5

1,3,5-Triazine-
2,4,6(1H,3H,5H)-
trione, 1,3-dichloro-, 
sodium salt 

1,3-äихлор 2,4,6 
(1H,3H,5H)- трион-
1,3,5-триазинийн 
натрийн äавс

C3HCl2N3O3.Na 2893-
78-9

2465 5.1.1B, 
6.1D, 6.3A, 
6.4A, 9.1A, 
9.2A, 9.3C 

6 1,3,5-Trioxane, 2,4,6-
trimethyl-

2,4,6-триметил 
1,3,5-триоксан

C6H12O3 123-63-7 1264 3.1C, 6.1D, 
6.3B, 6.4A, 
9.3C 

7 1,3-Butadiene, 2-
chloro-

2-хлор 1,3-бóтаäиен C4H5Cl 126-99-8 1991 3.1B, 6.1C, 
6.3A, 6.4A, 
6.7B, 6.8B, 
6.9A, 9.1D, 
9.3B 

8 1,3-Butadiene, 2-
methyl-

2-метил 1,3 
бóтаäиен

C4H5CH4 78-79-5 1218 3.1A, 6.1E, 
6.3B, 6.4A, 
6.6B, 6.7B, 
6.8B, 6.9B, 
9.1C 

9 1,3-Dioxolane 
Диоксалан-1,3 C3H6O2 646-06-0

1166
3.1B, 6.1D, 
6.3B, 6.4A, 
6.6B, 6.9B 

10 1,4-Dioxane Диоксан-1,4 C4H8O2 123-91-1 1165 3.1B, 6.1D, 
6.3B, 6.4A, 
6.7A, 6.9B, 
9.3C 

11 1,5-Cyclooctadiene 
1,5- циклооктаäиен C8H14 111-78-4

2520
3.1C, 6.1E, 
6.3A, 6.4A, 
6.5B, 9.1A 

12 1,6-Octadiene, 7-
methyl-3-methylene-

3-метилен -7-метил-
1,6- октаäиен

C10H16 123-35-3 2319 3.1C, 6.3A, 
6.4A, 6.8B, 
9.1A 
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13 1-Butanamine Бóтанамин-1 C4H11N 109-73-9 1125 3.1B, 6.1B, 
8.1A, 
[8.2B], 
8.3A, 9.1D, 
9.3B 

14 1-Butanol Бóтанол-1 C4H10O 71-36-3 1120 3.1C, 6.1D, 
6.3A, 8.3A, 
9.3C 

15 1-Butanol, 3-methoxy-, 
acetate 

3-метокси, 
1-бóтанол ацетат

C7H14O3 4435-
53-4

2708 3.1D, 6.1E, 
9.1D 

16 1-Butanol, 3-methoxy-
3-methyl-

3-метокси-3-метил 
1-бóтанол

56539-
66-3

3.1D 

17 1-Butanol, 3-methyl- 3-метил 1-бóтанол C6H14O2 123-51-3 1105 3.1C, 6.1D, 
6.3B, 8.3A, 
9.3C 

18 1-Butanol, 3-methyl-, 
acetate 

3-метил, 1-бóтанол 
ацетат

CH3CO2CH2CH2CH
(CH3)2

123-92-2 1104 3.1C, 6.3B, 
6.4A, 9.1D 

19 1-Decanol Деканол-1 CH3(CH2)8CH2OH 112-30-1 3.1D, 6.1C, 
6.3A, 6.4A, 
9.1B 

20 1-Heptanol Геïтанол-1 CH3(CH2)6OH 111-70-6 3.1D, 6.4A, 
9.1D 

21 1-Heptene Геïтен-1 C7H14 592-76-7 2278 3.1B 

22 1-Hexanamine, 2-ethyl- 2-этил, 1-гексамин C8H19N 104-75-6 2276 3.1C, 6.1B, 
8.2C, 8.3A, 
9.1B, 9.3B 

23 1-Hexanol Гексанол-1 CH3(CH2)5OH 111-27-3 2282 3.1C, 6.1D, 
6.3B, 6.4A, 
9.1D, 9.3C 

24 1-Hexanol, 2-ethyl- 2-этил 1-гексанол C8H18O 104-76-7 3.1D, 6.1D, 
6.3A, 6.4A, 
9.1D, 9.3C 

25 1-Hexanol, 2-ethyl-, 
titanium (4+) salt 

2-этил, 1-гексанол 
титан (IV)-ын äавс 

Ti[OCH2CH(C2H5)
(CH2)3CH3]4

1070-
10-6

3.1D, 9.1B 

26 1-Hexene Гексен-1 C6H12 592-41-6 2370 3.1B, 6.3B, 
9.1B 

27 1H-Pyrrole 1Н-Пиррол C4H5N 109-97-7 1993 3.1C, 6.1D, 
6.3B, 6.4A, 
6.9B 

28 1-Nonanol Нонанол-1 CH3(CH2)8OH 143-08-8 1987 3.1D, 6.1C, 
6.3A, 6.4A, 
9.1A 

29 1-Octanol 
Октанол-1 CH3(CH2)7OH 111-87-5 3.1D, 6.1D, 

6.3A, 6.4A, 
9.1D, 9.3C 

30 1-Pentanamine, N-
pentyl-

N-ïентил 
ïентамин-1 

C10H23N 2050-
92-2

2841 3.1C, 6.1B, 
8.2C, 8.3A, 
9.1A, 9.3B 
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31 1-Pentanol Пентанол-1 CH3(CH2)4OH 71-41-0 1105 3.1C, 6.1C, 
6.3A, 6.4A, 
9.1D, 9.2B, 
9.3B 

32 1-Propanamine 
Проïан амин-1 CH3CH2CH2NH2 107-10-8

1277
3.1B, 6.1C, 
6.3A, 8.3A, 
9.3C 

33 1-Propanamine, 
2-methyl-N-(2-
methylpropyl)-

2-метил-N-
2метилïроïил 
ïроïанамин-1

C8H19N 110-96-3 2361 3.1C, 6.1C, 
8.2C, 8.3A, 
9.1D, 9.3B 

34 1-Propanamine, N-
propyl-

N-ïроïил 
ïроïанамин-1

C6H15N 142-84-7 2383 3.1B, 6.1C, 
8.1A, 
[8.2B], 
8.3A, 9.1D, 
9.3B 

35 1-Propanethiol 
Проïантиол-1 CH3CH2CH2SH 107-03-9

2402
3.1B, 6.1B, 
6.3A, 6.4A, 
9.1A, 9.3C 

36 1-Propanol Проïанол-1 C5H10O 71-23-8 1274 3.1B, 6.1D, 
6.4A, 9.3C 

37 1-Propanol, 2-methyl- 2-метил, 
1- ïроïанол

(CH3)2CHCH2OH 78-83-1 1212 3.1C, 6.1E, 
6.3B, 6.4A 

38 1-Propene, 1,3-
dichloro-

1,3-äихлор 1- 
ïроïен

ClCH2CH=CHCl 542-75-6 2047 3.1B, 6.1C, 
6.3A, 
6.4A, 6.5B, 
6.6B, 6.7B, 
6.9B, 9.1A, 
9.2D, 9.3B, 
[9.4B] 

39 2,3-Butanedione 2,3-Бóтанäион C4H6O2 431-03-8 2346 3.1B, 6.1D, 
6.3A, 6.4A, 
9.1D, 9.3C 

40 2,4-Heptanedione, 
6-methyl-

6-метил,2,4-
геïтанäион

C8H14O2 3002-
23-1

1993 3.1C, 9.1C 

41 2,4-Pentanedione Пентанäион-2,4 C5H8O2 123-54-6 2310 3.1C, 6.1C, 
6.3B, 6.4A, 
6.9B, 9.1D, 
9.3B 

42
2,4-Pentanedione, 
peroxide, 35% in 
dipropylene glycol 

2,4- ïентанäион 
ïероксиä, 35%-ийн 
äиïроïилен гликол

C10H14O6 37187-
22-7

3105 5.2D, 6.3B, 
8.3A 

43 2-Butanol Бóтанол-2 CH3(CH2)2CH2OH 78-92-2 1120 3.1C, 6.1E, 
6.4A 

44 2-Butanone 
Бóтанон-2 CH3COCH2 CH3 78-93-3

1193
3.1B, 6.1E, 
6.3B, 6.4A, 
6.9B 

45 2-Butanone, 3-
hydroxy-

3-гиäрокси, 2 
-бóтанон 

C4H8O2 513-86-0 2621 3.1C, 6.3A, 
6.4A 
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46 2-Butanone, oxime 2- бóтанон, оксим C4H9NO 96-29-7 1993 3.1C, 6.1D, 
6.3B, 6.4A, 
6.5B, 6.7B, 
6.9B, 9.1C, 
9.2A, 9.3B 

47 2-Butanone, peroxide, 
33-40% in dimethyl 
phthalate + 1-10% 
methyl ethyl ketone, 

2-бóтанон, 
ïероксиä, 33-40%-
ийн äиметил фталат 
+ 1-10% метил этил 
кетонä

C8H16O4 1338-
23-4

3107 3.1D, 5.2E, 
6.1D, 8.2B, 
8.3A, 9.1B, 
9.3C 

48 2-Butene, 2-methyl- 2-метил 2-бóтен C5H10 513-35-9 2460 3.1B, 6.1D, 
6.3B, 9.1C, 
9.3C 

49 2-Cyclohexen-1-one, 
3,5,5-trimethyl-

3,5,5-триметил 1- 
он-2-циклогексен

C9H14O 78-59-1 3.1D, 6.1D, 
6.3B, 6.4A, 
6.9B, 9.1C, 
9.2A, 9.3C 

50 2-Furanmethanol, 
tetrahydro-

Тетрагиäро 
2-фóранметанол

C5H10O2 97-99-4 1987 3.1D, 6.1D, 
6.3B, 6.4A, 
9.3C 

51 2-Heptanone Геïтанон-2 C7H14O 110-43-0 1110 3.1C, 6.1D, 
6.3B, 6.4A, 
9.3C 

52 2-Hexanol Гексанол-2 C6H13O 626-93-7 2282 3.1C, 6.3B, 
6.9B, 9.1D 

53 2-Hexanone 
Гексанон-2 C6H12O 591-78-6

1224
3.1C, 6.1E, 
6.3B, 6.4A, 
6.8B, 6.9A 

54 2-Hexanone, 5-methyl- 5-метил 2-гексанон C7H14O 110-12-3 2302 3.1C, 6.1D, 
6.3B, 6.4A 

55 2H-Pyran, 3,4-dihydro- 3,4-äигиäро, 2Н 
-ïиран

C5H8O 110-87-2 2376 3.1B, 6.1D, 
6.3A, 9.1C 

56 2H-Pyran-2-
carboxaldehyde, 3,4-
dihydro-

3,4-äигиäро, 
2-карбоксиальäегиä 
2Н- ïиран

C6H8O2 100-73-2 2607 3.1C, 6.1E, 
6.3A, 6.4A, 
6.6B, 9.1C 

57 2-Octanol Октанол-2 CH3(CH2)7OH 123-96-6 3.1D, 6.3B, 
6.4A, 6.9B, 
9.1C 

58 2-Pentanol 
Пентанол-2 CH3(CH2)4OH 6032-

29-7 1105
3.1C, 6.1D, 
6.3A, 6.4A, 
9.1D 

59 2-Pentanol, 2-methyl- 2-метил 2-ïентанол C6H14O 590-36-3 2560 3.1C, 9.1D 

60 2-Pentanol, 4-methyl- 4-метил , 2 
-ïентанол

C6H14O 108-11-2 2053 3.1C, 6.1C, 
6.3B, 6.4A, 
6.9B, 9.1D, 
9.3C 

61 2-Pentanol, acetate 2-ïентанол, ацетат C7H14O2 626-38-0 1104 3.1C, 6.3B, 
6.4A, 9.1D 
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62 2-Pentanone 
2-ïентанон CH3O(CH2)4 107-87-9

1249
3.1B, 6.1D, 
6.3B, 6.4A, 
9.2D, 9.3C 

63 2-Pentanone, 4-
hydroxy-4-methyl-

4-гиäрокси-4-метил 
2-ïентанон

C6H12O2 123-42-2 1148 3.1C, 6.1E, 
6.3B, 6.4A, 

64 2-Pentanone, 4-methyl- 4-метил 2-ïентанон C6H12O 108-10-1 1245 3.1B, 6.1D, 
6.3B, 6.4A, 
9.3B 

65 2-Propanamine Проïанамин-2 C3H9N 75-31-0 1221 3.1A, 6.1C, 
6.9B, 8.1A, 
8.2C, 8.3A, 
9.1D, 9.2B, 
9.3B 

66 2-Propanamine, N-(1-
methylethyl)-

N-(1-метилэтил)- 
2-ïроïанамин

C6H15N 108-18-9 1158 3.1B, 6.1D, 
6.9A, 8.1A, 
8.2B, 8.3A, 
9.1B, 9.3B 

67 2-Propanethiol 
2-ïроïантиол C3H8S 75-33-2

2402
3.1B, 6.1D, 
6.3A, 6.4A, 
9.1A, 9.3C 

68 2-Propanethiol, 2-
methyl-

2-метил 
2-ïроïантиол

C4H10S 75-66-1 2347 3.1B, 6.1C, 
6.9B, 9.1A 

69 2-Propanol 2- ïроïанол (CH3)2CHOH 67-63-0 1219 3.1B, 6.1E, 
6.3B, 6.4A 

70 2-Propanol, 1-(1,1-
dimethylethoxy)-

1-(1,1-
äиметилэтокси) 
2- ïроïанол

C7H16O2 57018-
52-7

1993 3.1C, 6.1E, 
8.3A 

71 2-Propanol, 1-butoxy- 1-бóтокси 2 
-ïроïанол

C7H16O2 5131-
66-8

1993 3.1C, 6.1D, 
6.3A, 6.4A, 
9.3C 

72 2-Propanol, 1-ethoxy- 1-этокси 2-ïроïанол C5H12O2 1569-
02-4

3.1C, 6.1E, 
6.3B, 6.4A 

73 2-Propanol, 1-
methoxy-

1-метокси 
2-ïроïанол

C4H10O2 107-98-2 3092 3.1C, 6.1E, 
6.3B, 6.4A 

74 2-Propanol, 1-
methoxy-, acetate 

1-метокси 
2-ïроïанол ацетат

C6H12O3 108-65-6 3272 3.1C, 6.4A 

75 2-Propanol, 1-propoxy- 1-ïроïокси 
2-ïроïанол

C6H14O2 1569-
01-3

3.1C, 6.1E, 
6.3B, 6.4A 

76 2-Propanol, 2-methyl- 2-метил 2-ïроïанол C4H10O 75-65-0 1120 3.1B, 6.1E, 
6.3B, 6.4A 

77 2-Propanol, 2-methyl-, 
aluminium salt 

2-метил 2- ïроïанол 
хөнгөнцагааны äавс

 C12H27AlO3 556-91-2 1325 4.1.2B, 
9.1C 

78 2-Propanone 2- Проïанон C3H6O 67-64-1 1090 3.1B, 6.1E, 
6.3B, 6.4A 

79 2-Propenenitrile 2- ïроïеннитрил C3H3N 107-13-1 1093 3.1B, 6.1B, 
6.3A, 6.4A, 
6.5B, 6.7A, 
6.8B, 6.9A, 
9.1B, 9.2A, 
9.3A 
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80 2-Propenoic acid, 2-
ethylhexyl ester 

2- Проïенийн 
хүчлийн 
2-этилгексилийн  
эфир 

C11H20O2 103-11-7 3.1D, 6.1E, 
6.3A, 
[6.4A], 
6.5B, 6.9A, 
9.1C 

81

2-Propenoic acid, 
2-methyl-, 2-
(diethylamino) ethyl 
ester 

2-ïроïенийн 
хүчлийн 2-метил-
2-(äиэтил амин)  
этилийн эфир

C10H19NO2 105-16-8 1993 3.1D, 6.1D, 
6.3A, 6.4A, 
9.1D 

82 2-Propenoic acid, 
2-methyl-, 2,2,2-
trifluoroethyl ester 

2-ïроïенийн 
хүчлийн 2-метил-
2,2,2-трифтор 
этилийн эфир

C6H7F3O2 352-87-4 3.1C, 6.3B, 
6.4A, 9.1C 

83 2-Propenoic acid, 2-
methyl-, 2-ethoxyethyl 
ester 

2- ïроïенийн  
хүчлийн 2-метил 
2-этоксиэтилийн 
эфир

C8H14O3 2370-
63-0

3.1D, 9.1D 

84 2-Propenoic acid, 
2-methyl-, 2-
methylpropyl ester 

2- ïроïенийн 
хүчлийн 2- метил 
2-метилïроïилын 
эфир

 C8H14O2 97-86-9 2283 3.1C, 6.3B, 
6.4A, 9.1A 

85 2-Propenoic acid, 
2-methyl-, 2-propenyl 
ester 

2- ïроïенийн 
хүчлийн 2-метил 2- 
ïроïенилийн эфир

C7H10O2 96-05-9 1992 3.1C, 6.1B, 
6.3B, 6.4A, 
9.1A, 9.3B 

86 2-Propenoic acid, 2-
methyl-, butyl ester 

2- ïроïенийн 
хүчлийн 2-метил 2- 
бóтилын эфир

C8H14O2 97-88-1
2227

3.1C, 6.3A, 
6.4A, 6.5B, 
6.9B, 9.1C 

87 2-Propenoic acid, 2-
methyl-, ethyl ester 

2- ïроïенийн 
хүчлийн 2-метил 
2-этилийн эфир

C6H10O2 97-63-2 2277 3.1B, 6.3B, 
6.5B, 9.1D 

88 2-Propenoic acid, 2-
methyl-, methyl ester 

2- ïроïенийн 
хүчлийн 2-метил 
2-метилийн эфир

C5H8O2 80-62-6 1247 3.1B, 6.1D, 
6.3B, 6.4A, 
6.5B, 6.9B, 
9.1D 

89 2-Propenoic acid, 2-
methylpropyl ester 

2-ïроïенийн 
хүчлийн 
2-метилïроïилийн 
эфир

C7H12O2 106-63-8

2527
3.1C, 6.1C, 
6.3A, 6.4A, 
6.5B, 9.1D 

90 2-Propenoic acid, butyl 
ester 

2-ïроïенийн 
хүчлийн бóтилийн  
эфир

C7H12O2 141-32-2 2348 3.1C, 6.1C, 
6.3A, 6.4A, 
6.5B, 6.8B, 
6.9B, 9.1D, 
9.3C 

91 2-Propenoic acid, ethyl 
ester 

2-ïроïенийн 
хүчлийн этилийн 
эфир

C5H8O2 140-88-5 1917 3.1B, 6.1C, 
[6.3A, 
6.4A], 6.5B, 
6.9B, 9.1D, 
9.2B, 9.3B 
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92 2-Propenoic acid, 
methyl ester 

2-ïроïенийн 
хүчлийн метилийн 
эфир

C4H6O2 96-33-3 1919 3.1B, 6.1C, 
6.3A, 6.4A, 
6.5B, 6.9B, 
9.1D, 9.2B, 
9.3B 

93 2-Pyrrolidinone, 1-
methyl-

1-метилийн 
2-ïирролиäинон

C5H9NO 872-50-4 3.1D, 6.1E, 
6.3A, 6.4A, 
6.8A, 

94 3-Butyn-2-ol, 2-
methyl-

2-метил 3-бóтин-
2-ол

C5H8O 115-19-5 1987 3.1B, 6.1D, 
6.3B, 6.4A, 
9.3B 

95 3-Hexanol 3-Гексанол C6H14O 623-37-0 2282 3.1C, 9.1D 

96 3-Octanone 3-Октанон C8H16O 106-68-3 2271 3.1C, 6.1E, 
6.3B, 9.1D 

97 3-Pentanone 
3-Пентанон C5H10O 96-22-0

1156
3.1B, 6.1E, 
6.3B, 6.4A, 
9.2D 

98 3-Penten-2-one, 4-
methyl-

4-метил 2 -он-3-
ïентен

 C6H10O 141-79-7 1229 3.1C, 6.1C, 
6.3B, 6.9B, 
8.3A, 9.2B, 
9.3C 

99
4,7-Methano-1H-
indene, 3a,4,7,7a-
tetrahydro-

3а,4,7,7а-тетрагиäро 
4,7-метано-1Н-
инäен 

C10H12 77-73-6 2048 3.1C, 6.1C, 
6.3A, 6.4A, 
6.9B, 9.1B, 
9.3B 

100 4-Heptanone, 2,6-
dimethyl-

2,6-äиметил  4- 
геïтанон 

C9H18O 108-83-8 1157 3.1C, 6.1D, 
6.3B, 6.4A, 
9.2D, 9.3C 

101 Acetaldehyde 

Ацетальäегиä, 
(цóóхүчлийн 
альäегиä)

C2H4O 75-07-0

1089

3.1A, 6.1D, 
6.4A, 6.6A, 
6.7B, 6.8B, 
6.9B, 9.1D, 
9.2D, 9.3C

102 Acetic acid, >80% 
aqueous solution 

Цóóгийн хүчлийн 
óсан óóсмал, >80% 

 CH3COOH 64-19-7 2789 3.1C, 6.1D, 
6.9B, 8.1A, 
8.2B, 8.3A, 
9.1D, 9.3C 

103 Acetic acid, 1,1-
dimethylethyl ester 

Цóó хүчлийн 1,1-
äиметил этилийн  
эфир

C6H12O2 540-88-5 1123 3.1B, 6.3B, 
6.4A 

104 Acetic acid, 1-
methylethyl ester 

Цóó хүчлийн 
1-метил этилийн  
эфир

C5H10O2 108-21-4 1220 3.1B, 6.1E, 
6.3B, 6.4A 

105 Acetic acid, 1-
methylpropyl ester 

Цóó хүчлийн 
1-метил ïроïилийн 
эфир

C6H12O2 105-46-4 1123 3.1B, 6.3B, 
6.4A, 9.1D 

106 Acetic acid, 2-
methylpropyl ester 

Цóó хүчлийн 
2-метил ïроïилын  
эфир

C6H12O2 110-19-0 1213 3.1B, 6.1E, 
6.3B, 6.4A 
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107 Acetic acid, 2-propenyl 
ester 

Цóó хүчлийн 
2-ïроïенилийн 
эфир

C5H8O2 591-87-7 2333 3.1B, 6.1B, 
6.3A, 6.4A, 
6.9B, 9.1D, 
9.3B 

108 Acetic acid, butyl ester 
Цóó хүчлийн 
бóтилийн эфир

C6H12O2 123-86-4
1123

3.1B, 6.1D, 
6.3B, 6.4A, 
9.1D 

109 Acetic acid, chloro-, 
ethyl ester 

Цóó хүчлийн хлорт 
этилийн эфир

C4H7ClO2 105-39-5 1181 3.1C, 6.1B, 
6.3A, 6.5B, 
8.3A, 9.1A, 
9.3A 

110 Acetic acid, ethenyl 
ester 

Цóó хүчлийн 
этенилийн эфир

CH2=CHOOCCH3 108-05-4 1301 3.1B, 6.1C, 
6.3A, 6.4A, 
6.6A, 6.7B, 
6.8B, 6.9B, 
9.1D, 9.3C 

111 Acetic acid, ethyl ester Цóó хүчлийн 
этилийн эфир

C4H8O2 141-78-6 1173 3.1B, 6.1E, 
6.4A, 6.9B 

112 Acetic acid, methyl 
ester 

Цóó хүчлийн 
метилийн эфир

C3H6O2 79-20-9 1231 3.1B, 6.1E, 
6.3A, 6.4A 

113 Acetic acid, pentyl 
ester 

Цóó хүчлийн 
ïентилийн эфир

C7H14O2 628-63-7 1104 3.1C, 6.3B, 
6.4A, 9.1D 

114 Acetic acid, propyl 
ester 

Цóó хүчлийн 
ïроïилийн эфир

C5H10O2 109-60-4 1276 3.1B, 6.3B, 
6.4A, 9.1D 

115 Acetonitrile Ацетонитрил C2H3N 75-05-8 1648 3.1B, 6.1B, 
6.4A, 9.2D, 
9.3A 

116 Acetyl chloride Ацетил хлориä C2H3ClO 75-36-5 1717 3.1B, 6.1D, 
8.1A, 8.2B, 
8.3A, 9.1D, 
9.3C 

117
Aluminate (1-), 
tetrahydro-, lithium, 
(T-4)-

Литийн тетрахлор 
алюминат

AlH4Li 16853-
85-3

1410 4.3A, 6.1A, 
[8.2C], 
8.3A, 9.1C 

118 Aluminate (1-), 
tetrahydro-, lithium, 
(T-4)-  (ethereal low 
flashpoint )

Литийн тетрахлор 
алюминат (ноцох 
темïератóрыг 
бóóрóóлсан)

AlH4Li 16853-
85-3

1411 3.1B, 4.3A, 
6.1B, 6.9A, 
8.2C, 8.3A, 
9.1D, 9.3C] 

119 Aluminate (1-), 
tetrahydro-, lithium, 
(T-4)- (ethereal [very 
low flashpoint) 

Литийн тетрахлор 
алюминат (ноцох 
темïератóрыг хэт 
бóóрóóлсан)

AlH4Li 16853-
85-3

1411 3.1A, 4.3A, 
6.1B, 6.9A, 
[8.2C], 
8.3A, 9.1D, 
9.3C 

120 Aluminium phosphide Хөнгөнцагааны 
фосфиä

AlP 20859-
73-8

1397 4.3A, 6.1A, 
6.9B, 9.1A, 
9.3A 

121 Aluminium powder, 
coated PG II 

Хөнгөнцагааны 
нóнтаг (PG II 
савалгаатай) 

Al 7429-
90-5

1309 4.1.1A, 
6.9B, 9.1D, 
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122 Aluminium powder, 
coated PG III 

Хөнгөнцагааны 
нóнтаг (PG III 
савалгаатай)

Al 7429-
90-5

1309 4.1.1B, 
6.9B, 9.1D, 

123 Aluminium powder, 
uncoated PG II 

Хөнгөнцагааны 
нóнтаг (PG II 
савлагäаагүй )

Al 7429-
90-5

1396 4.3B, 6.9B, 
9.1D, 

124 Aluminium powder, 
uncoated PG III 

Хөнгөнцагааны 
нóнтаг, (PG III 
савалгаагүй)

Al 7429-
90-5

1396 4.3C, 6.9B, 
9.1D, 

125 Aluminium pyrophoric Пирофор 
хөнгөнцагаан

Al 7429-
90-5

1383 4.2A, 6.9B, 
9.1D, 

126 Aluminium, hydrobis 
(2-methylpropyl)-

Гиäробис(2-
метилïроïил) 
хөнгөнцагаан

C8H19Al 1191-
15-7

3076 4.2A, 4.3A, 
[8.2C], 
8.3A, 9.1D 

127 Amyl nitrate Амил нитрат C5H11NO3 1002-
16-0

1112 3.1C, 6.1D, 
9.1B 

128 Barium Бари Ba 7440-
39-3

1400 4.3B, 6.1C, 
6.3B, 6.4A, 
6.9A, 9.1C, 
9.3B 

129 Barium peroxide 

Барийн ïероксиä Ba(OH)2 1304-
29-6 1449

5.1.1B, 
6.1B, 6.3B, 
6.4A, 6.9B, 
9.3B 

130 Benzaldehyde Бензальäегиä C7H6O 100-52-7 1990 3.1C, 6.1D, 
6.3B, 6.5B, 
9.1D, 9.2D, 
9.3C 

131 Benzenamine Бензоламин C6H7N 62-53-3 1547 3.1D, 6.1C, 
6.3A, 6.5B, 
6.6A, 6.7B, 
6.9A, 8.3A, 
9.1A, 9.3B 

132 Benzene Бензол C6H6 71-43-2 1114 3.1B, 6.1B, 
6.3A, 6.4A, 
6.6A, 6.7A, 
6.8A, 6.9A, 
9.1D, 9.3C 

133 Benzene, (1-
methylethenyl)-

1-метилэтенил 
бензол

C9H10 98-83-9 2303 3.1C, 6.1E, 
6.3B, 6.4A, 
9.1B, 9.2C 

134 Benzene, (1-
methylethyl)-

1-метилэтил бензол C9H12 98-82-8 1918 3.1C, 6.1D, 
6.3B, 6.4A, 
6.9B, 9.1B, 
9.3C 

135 Benzene, 1,2,4-
trimethyl-

1,2,4-триметил 
бензол

C9H12 95-63-6 1992 3.1C, 6.1D, 
6.3B, 6.4A, 
6.9B, 9.1B 
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136 Benzene, 1,2-dimethyl- 1,2-äиметил бензол C8H10 95-47-6 1307 3.1B, 6.1D, 
[6.3A], 
6.4A, 9.1D, 
9.3C 

137 Benzene, 1,3,5-
trimethyl-

1,3,5-триметил 
бензол

C9H12 108-67-8 2325 3.1C, 6.3B, 
6.4A, 9.1B 

138 Benzene, 1,3-dimethyl- 1,3-äиметил бензол C8H10 108-38-3 1307 3.1B, 6.1D, 
6.3A, 6.4A, 
6.8B, 6.9B, 
9.1D, 9.3C 

139 Benzene, 1,4-dimethyl- 1,4-äиметил бензол C8H10 106-42-3 1307 3.1C, 6.1E, 
6.3A, 6.4A, 
6.8B, 9.1D 

140 Benzene, 1-chloro-4-
methyl-

1-хлор 4-метил 
бензол

C7H7Cl 106-43-4 2238 3.1C, 6.1D, 
6.5B, 9.1B, 
9.3C 

141 Benzene, 1-methyl-2-
(1-methylethyl)-

1-метил 2-(1-
метилэтил) бензол

C10H14 527-84-4 2046 3.1C, 6.1D, 
9.1B 

142 Benzene, 1-methyl-3-
(1-methylethyl)-

1-метил 3-(1-
метилэтил) бензол

C10H14 535-77-3 2046 3.1C, 6.1D, 
9.1B 

143 Benzene, 1-methyl-4-
(1-methylethyl)-

1-метил 4-(1-
метилэтил) бензол

C10H14 99-87-6 2046 3.1C, 6.1E, 
6.3A, 6.4A, 
9.1B 

144 Benzene, butyl- Бóтилбензол C10H14 104-51-8 2709 3.1D, 9.1A 

145 Benzene, chloro- Хлорт бензол C6H5Cl 108-90-7 1134 3.1C, 6.1D, 
6.3B, 6.4A, 
6.9A, 9.1A, 
9.3C 

146 Benzene, diethyl-
Диэтилбензол C10H14 25340-

17-4 2049
3.1C, 6.1E, 
6.3B, 6.4A, 
9.1A 

147 Benzene, dimethyl-, 
mixed isomers 

Диметилбензолын  
изомерүүäийн 
хольц

C24H30 1330-
20-7

[1307] 3.1C, 6.1D, 
6.3A, 6.4A, 
6.8B, 6.9B, 
9.1D, 9.3C 

148 Benzene, ethenyl- Этенил бензол C8H8 100-42-5 2055 3.1C, 6.1C, 
6.3A, 6.4A, 
6.6B, 6.7B, 
6.8B, 6.9A, 
9.1A, 9.3B 

149 Benzene, 
ethenylmethyl-

Этенилметил бензол C9H10 25013-
15-4

2618 3.1C, 6.1C, 
6.3B, 6.4A, 
6.6B, 6.8B, 
6.9B, 9.1D 

150 Benzene, ethyl- Этилбензол C8H10 100-41-4 1175 3.1B, 6.1D, 
6.3B, 6.4A, 
6.7B, 6.8B, 
6.9B, 9.1D, 
9.2D 



314Õèìèéí õîðò áîëîí àþóëòàé áîäèñ

151 Benzene, methoxy- Метоксибензол C7H8O 100-66-3 2222 3.1C, 6.1C, 
6.3B, 6.4A, 
9.1D, 9.2D 

152 Benzene, methyl- Метилбензол C7H8 108-88-3 1294 3.1B, 6.1D, 
6.3A, 6.4A, 
6.8B, 6.9B, 
9.1D, 9.3C 

153
Benzenecarboperoxoic 
acid, 1,1-dimethylethyl 
ester 

Бензолкарбо-
ïероксиäын 
хүчлийн 1,1-
äиметилэтилийн 
эфир

C6H5CO2OC(CH3)3 614-45-9 3103 5.2C, 6.1E, 
6.3B, 6.4A, 
[9.1D], 
9.3C 

154 Benzenemethanol Бензол метанол C7H8O 100-51-6 6.1D, 6.4A, 
6.5B, 9.1D, 
9.2B, 9.3C 

155
Bicyclo[2.2.1]heptan-
2-ol, 1,7,7-trimethyl-, 
(1R,2S,4R)-rel-

 2 цагирагт  
1,1,7-триметил 
(1R,2S,4R)-рел- 
[2.2.1] геïтан- 2–ол,

C10H18O 507-70-0 1312 4.1.1B, 
6.1D, 6.3B, 
6.4A, 6.5B, 
9.1D, 9.3B 

156 Bicyclo[2.2.1]heptan-
2-one, 1,7,7-trimethyl-

2 цагирагт [2.2.1] 
1,1,7-триметил 
геïтан-2 –он,

C10H16O 76-22-2 2717 [4.1.1B], 
6.1D, 6.3B, 
6.4A, 6.5B, 
6.9B, 9.1B, 
9.3C 

157 Bicyclo[2.2.1]heptane, 
2,2-dimethyl-3-
methylene-

2 цагирагт 2,2-
äиметил -3-метилен 
[2.2.1] геïтан

 C10H16 79-92-5 1325 4.1.1B, 
8.3A, 9.1A 

158 Bicyclo[3.1.1]hept-2-
ene, 2,6,6-trimethyl-

2 цагирагт 2,2,6-
триметил [3.1.1] 
геïт-2-ен

 C10H16 80-56-8 2368 3.1C, 6.1E, 
6.3A, 6.4A, 
9.1A 

159 Bicyclo[3.1.1]heptane, 
6,6-dimethyl-2-
methylene-

2 цагирагт 6,6-
äиметил 2-метилен 
[3.1.1] геïтан

 C10H16 127-91-3 2319 3.1C, 6.1E, 
6.3A, 6.4A, 
6.5B, 9.1A 

160 Bismuth hydroxide 
nitrate oxide 

Бисмóтын гиäрокси 
нитратын оксиä    

4BiNO3(OH)2 
BiO(OH)

1304-
85-4

1477 5.1.1B 

161 Borane, triethyl- Триэтил боран (C2H5)3NBH3 97-94-9 2845 4.2A, 6.1C, 
8.2B, 8.3A, 
9.3B 

162 Borate (1-), tetrahydro-
, potassium 

Тетрагиäро калийн 
борат

KBH4 13762-
51-1

1870 4.3A, 6.1C, 
8.2C, 8.3A, 
9.3B 

163 Borate (1-), tetrahydro-
, sodium 

Тетрагиäро натрийн 
борат

NaBH4 16940-
66-2

1426 4.3A, 6.1C, 
8.2C, 8.3A, 
9.3B 

164 Boric acid, trimethyl 
ester 

Борийн хүчлийн 
триметилийн эфир

C3H9BO3 121-43-7 2416 3.1B, 6.1D, 
6.3B, 6.4A, 
6.8B, 9.3C 
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165 Boron, trifluoro[oxybis
[methane]]-, (T-4)-

Трифтор 
[оксибис[метан]] 
борон

C2H6BF3O 353-42-4 2965 4.3A, 6.1A, 
6.9A, 8.2A, 
8.3A, 9.1C, 
9.3B 

166 Bromic acid, potassium 
salt 

Êалийн бромат KBrO3 7758-
01-2

1484 5.1.1B, 
6.1C, 6.3A, 
6.4A, 6.6B, 
6.7B, 6.8B, 
6.9B, 9.3B 

167 Bromic acid, sodium 
salt 

Натрийн бромат NaBrO3 7789-
38-0

1494 5.1.1B, 
6.1C, 6.3A, 
6.4A, 6.6B, 
6.7B, 6.8B, 
9.3B 

168 Butanal Бóтанал C4H8O 123-72-8 1129 3.1B, 6.1E, 
6.3B, 6.4A, 
6.9B, 9.1D, 
9.2A 

169 Butane, 1-
(ethenyloxy)-

1-этенилокси бóтан C6H12O 111-34-2
2352

3.1B, 6.3B, 
6.4A, 6.5B, 
9.1C 

170 Butane, 1,1’-oxybis- 1,1’-оксибис бóтан C8H18O 142-96-1 1149 3.1C, 6.1E, 
6.3A, 6.4A, 
9.1C 

171 Butane, 1-bromo- 1-бром бóтан C4H9Br 109-65-9 1126 3.1B, 6.1E, 
9.1C 

172 Butane, 1-chloro- 1-хлор бóтан C4H9Cl 109-69-3 1127 3.1B, 6.1E, 
6.3B, 6.4A 

173 Butane, 1-ethoxy- 1-этокси бóтан C6H14O 628-81-9 1179 3.1B, 6.1D, 
9.1D, 9.3C 

174 Butane, 2-bromo- 2-бром бóтан C4H9Br 78-76-2 2339 3.1B, 6.6B, 
9.1D 

175 Butane, 2-chloro- 2-хлор бóтан C4H9Cl 78-86-4 1127 3.1B, 9.1B 

176 Butane, 2-methyl- 2-метил бóтан C5H12 78-78-4 1265 3.1A, 6.1E, 
6.3B, 6.4A, 
9.1D 

177 Butanoic acid, ethyl 
ester 

Бóтаны хүчлийн 
этилийн эфир 

C6H12O2 105-54-4 1180 3.1C, 6.3B, 
6.4A, 9.1C 

178 Butanoic acid, pentyl 
ester 

Бóтаны хүчлийн 
ïентилийн эфир

C9H18O2 540-18-1 2620 3.1C, 9.1A 

179 Butanol 40-60% + 
butyl acetate 40-60% 

Бóтанол 40-60% + 
бóтил ацетат 40-
60%

3.1B, 6.1D, 
6.3A, 6.4A, 
9.1D, 9.3C 

180 Butanol 5-60% + butyl 
acetate 5-60% + xylene 
15-80% 

Бóтанол 5-60% 
+ бóтил ацетат 
5-60%+ ксилол 
15-80%

3.1B, 6.1D, 
6.3A, 
6.4A, 6.8B, 
[6.9B], 
9.1D, 9.3C 

181 Butyl methyl ether Бóтил метилийн 
эфир

C5H12O 628-28-4 2350 3.1B 
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182 Calcium Êальци Ca 7440-
70-2

1401 4.3B, 6.1E, 
6.3A, 6.4A 

183 Calcium carbide Êальцийн карбиä C2Ca 75-20-7 1402 4.3A, 6.3A, 
8.3A 

184
Calcium cyanamide, 
with >0.1 % calcium 
carbide 

Êальцийн 
цианамиä, кальцийн 
карбиä >0.1% 

CCaN2 156-62-7 1403 4.3C, 6.1D, 
6.3A, 6.5B, 
6.9B, 8.3A, 
9.1D, 9.2D, 
9.3B 

185 Calcium hydride Êальцийн гиäриä CaH2 7789-
78-8

1404 4.3A, 6.1E, 
[8.2C], 
8.3A, 9.1D 

186 Calcium manganese 
oxide silicate 

Манганын оксиäын 
кальци силикат

Ca27Mn6O33(SiO4) 12205-
44-6

2844 4.3C, 9.3C 

187 Calcium peroxide Êальцийн ïероксиä Ca2O2 1305-
79-9

1457 5.1.1B, 
6.3B, 6.4A 

188 Carbon Нүүрстөрөгч C 7440-
44-0 1362 4.2C 

189 Carbon disulfide Хүхэрт нүүрстөрөгч CS2 75-15-0 1131 3.1B, 6.1C, 
6.3A, 6.4A, 
6.6B, 6.8A, 
6.9A, 9.1D, 
9.3C 

190

Carbonic acid diso-
dium salt, compd. with 
hydrogen peroxide 
(2:3) 

Натрийн корбонат 
болон óстөрөгчийн 
хэт ислийн холимог 
(2:3)

2Na2CO3*3H2O2

15630-
89-4

[3378] 5.1.1B, 
6.1D, 6.4A, 
9.1D, 9.3C 

191 Carbonic acid, diethyl 
ester 

Нүүрсхүчлийн 
äиэтилийн эфир

C5H10O3 105-58-8 2366 3.1C, 9.1D 

192 Carbonic acid, 
dimethyl ester 

Нүүрсхүчлийн 
äиметилийн 
нийлмэл эфир

C3H6O3 616-38-6 1161 3.1B, 9.1D 

193 Cellulose, nitrate with 
>25% water by mass

Нитро эслэг, 
жингийн >25%-ийн 
óс агóóлсан

(C6H10O5)n*NO3 9004-
70-0

2555 4.1.3B 

194
Cellulose, nitrate, > 
25% ethanol, (<12.6% 
nitrogen by dry mass) 

Нитро эслэг, этанол 
>25% (жин), 
(хóóрай жингийн 
<12.6% нь азот)

(C6H10O5)n*NO3 9004-
70-0

2556 4.1.3B, 
6.4A, 9.1D 

195 Cellulose, nitrate, 
> 25% isopropanol, 
(<12.6% nitrogen by 
dry mass) 

Нитро эслэг, 
изоïроïанол >25%  
(жин), (хóóрай 
жингийн <12.6% нь 
азот агóóлсан)

(C6H10O5)n*NO3 9004-
70-0

2556 4.1.3B, 
6.1E, 6.3B, 
6.4A 

196 Chloric acid, potassium 
salt 

Êалийн хлорат KClO3 3811-
04-9

1485 5.1.1B, 
6.1D, 6.3B, 
6.4A, 6.9B, 
9.1C, 9.2D, 
9.3C 
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197 Chloric acid, sodium 
salt 

Натрийн хлорат NaClO3 7775-
09-9

1495 5.1.1B, 
6.1D, 6.3B, 
6.4A, 6.5B, 
6.9B, 9.1B, 
9.2C, 9.3C 

198 Chlorous acid, sodium 
salt 

Натрийн хлорит NaClO2 7758-
19-2

1496 5.1.1B, 
6.1B, 6.3A, 
6.4A, 6.8A, 
6.9B, 9.1A, 
9.2A, 9.3B 

199 Chromic acid, 
diammonium salt 

Аммонын äихромат (NH4)2Cr207 7789-
09-5

1439 5.1.1B, 
6.1B, 6.5A, 
6.5B, 6.6A, 
6.7A, 6.8A, 
6.9A, 8.2C, 
8.3A, 9.1A, 
9.2B, 9.3B 

200 Chromic acid, 
dipotassium salt 

Êалийн äихромат K2Cr2O7 7778-
50-9

3288 6.1B, 6.5A, 
6.5B, 6.6A, 
6.7A, 6.8A, 
6.9A, 8.2C, 
8.3A, 9.1A, 
9.2B, 9.3A 

201 Chromic acid, 
disodium salt 

Натрийн хромат Na2Cr2O7 10588-
01-9

1479 5.1.1B, 
6.1A, 
6.5A, 6.5B, 
[6.6A], 
6.7A, 6.8A, 
[6.9A], 
8.2C, 8.3A, 
9.1A, 9.2B, 
9.3B 

202 Chromic acid, 
disodium salt, 
dihydrate 

Натрийн хромат, 2 
молекóл óстай

Cr2H4Na2O9 7789-
12-0

3288 6.1A, 6.5A, 
6.5B, 6.6A, 
6.7A, 6.8A, 
6.9A, 8.2C, 
8.3A, 9.1A, 
[9.2B], 
9.3A 

203 Chromium oxide Хромын оксиä CrO3 1333-
82-0

1463 5.1.1B, 
6.1B, 6.5A, 
6.5B, 6.6A, 
6.7A, 
6.8A, 6.9A, 
8.1A, 8.2B, 
8.3A, 9.1A, 
[9.2B], 
9.3B 

204 cis, cis 1,3-
Cyclooctadiene 

Цис,цис 1,3-
циклооктаäиен

C8H12 3806-
59-5

2520 3.1C, 6.1D, 
6.3A, 6.4A, 
6.5B, 9.1A 
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205 Cyclohexane Циклогексан C6H12 110-82-7 1145 3.1B, 6.1D, 
6.3B, 9.1B, 
9.3C 

206 Cyclohexane, methyl- Метил циклогексан C7H14 108-87-2 2296 3.1B, 6.1E, 
6.3B, 6.4A, 
9.1D 

207 Cyclohexanol Циклогексанол C6H12O 108-93-0 3.1D, 6.1D, 
6.3B, 6.4A, 
6.8A, 9.1D 

208 Cyclohexanol, methyl- Метил 
циклогексанол

C7H14O 25639-
42-3

2617 3.1C, 6.1D, 
6.4A, 6.9B, 
9.1C, 9.3C 

209 Cyclohexanone Циклогексанол C6H10O 108-94-1 1915 3.1C, 6.1C, 
6.4A, 9.2B, 
9.3C 

210 Cyclohexanone 
peroxide, 30-60% 
in dibutyl phthalate 
30-60%, ethyl acetate 
10-30% 

Циклогексаноны 
хэт исэл, 30-60% 
(30-60% äибóтил 
фталат, 10-30% этил 
ацетатын óóсмал 
äахь)

C12H22O5 12262-
58-7

3105 5.2D, 6.1D, 
6.5B, 6.8A, 
6.9B, 8.2B, 
8.3A, 9.1A, 
9.3C 

211 Cyclohexanone, 2-
methyl-

2-метил 
циклогексанон

C7H12O 583-60-8
2297

3.1C, 6.1D, 
6.3B, 6.4A, 
6.9B, 9.3C 

212 Cyclohexene Циклогексен C6H10 110-83-8 2256 3.1B, 6.1D, 
6.3B, 9.1B, 
9.3C 

213 Cyclohexene, 
1-methyl-4-(1-
methylethenyl)-

1-метил 
4-(метилэтенил) 
циклогексан

C10H16 138-86-3 2052 3.1C, 6.3B, 
6.4A, 9.1A 

214 Cyclohexene, 
1-methyl-4-(1-
methylethylidene)-

1-метил 4-(1-
метилэтилиäен) 
циклогексан

C10H16 586-62-9 2541 3.1C, 6.1E, 
9.1A 

215 Cyclopentane Циклоïентан C5H10 287-92-3 1146 3.1B, 6.1E, 
6.3B, 6.4A, 
9.1C 

216 Cyclopentanol Циклоïентанол C5H10O 96-41-3 2244 3.1C, 6.1C, 
6.4A, 6.9B, 
9.3C 

217 Decane Декан C10H22 124-18-5 2247 3.1C, 9.1A 

218 Diazenedicarbox-amide Диазенäикарбокси-
амиä

NH2CON=NCONH2 123-77-3 3242 4.1.3B, 
6.5A, 9.1D 

219 Dibutylamine, 
pyrophosphate (1:1) 

Дибóтиламин, 
ïирофосфатын (1:1)

C8H19N+ 16687-
06-2

1993 3.1C, 6.1D, 
6.3A, 8.3A, 
9.3C 

220 Disulfide, dimethyl Диметилäисóльфиä C2H6S2 624-92-0 2381 3.1B, 6.1C, 
6.3B, 6.4A, 
6.9A, 9.1B, 
9.3B 
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221 Dithionous acid, 
disodium salt 

Натрийн 
гиäросóльфит

Na2S2O4 7775-
14-6 1384

4.2B, 6.1D, 
6.4A, 9.1C, 
9.3C 

222 Dodecane Доäекан CH3 (CH2)10CH3 112-40-3 3.1D 

223 Ethanamine, 50-70% 
aqueous solution 

Этанамин, 50-70%-
ийн óсан óóсмал

C2H7N 75-04-7
2270

3.1B, 6.1C, 
6.9A, 8.2B, 
8.3A, 9.3B 

224 Ethanamine, N,N-
diethyl-

N,N-äиэтил 
этанамин

C6H15N 121-44-8 1296 3.1B, 6.1C, 
[8.2B], 
8.3A, 9.1D, 
9.3B 

225 Ethanamine, N-ethyl- N-этил этанамин C4H11N 109-89-7 1154 3.1B, 6.1C, 
6.5B, 6.9B, 
[8.2B], 
8.3A, 9.1D, 
9.2B, 9.3B 

226 Ethanamine, N-ethyl-
N-hydroxy-

N-этил-N-гиäрокси 
этанамин

C4H11NO 3710-
84-7

3.1C, 6.3A, 
6.4A, 6.6B, 
9.1C 

227 Ethane, 1,1-dichloro- 1,1-äихлор этан C2H4Cl2 75-34-3 2362 3.1B, 6.3B, 
6.4A, 6.7B, 
9.1D 

228 Ethane, 1,1-diethoxy- 1,1-äиэтокси этан C6H14O2 105-57-7 1088 3.1B, 6.1E, 
6.3B, 9.1D, 
9.2D 

229 Ethane, 1,1’-oxybis- 1,1’-оксибис этан C4H10O 60-29-7 1155 3.1A, 6.1D, 
6.3B, 6.4A, 
9.3C 

230 Ethane, 1,1’-thiobis- 1,1’-тиобис этан C4H10S 352-93-2 2375 3.1B, 6.1E, 
6.3A, 6.4A 

231 Ethane, 1,2-dichloro- 1,2-äихлор этан C2H4Cl2 107-06-2 1184 3.1B, 6.1C, 
6.3A, 6.4A, 
6.5B, 6.6B, 
6.7B, 6.9B, 
9.1D, 9.3B 

232 Ethane, 1,2-diethoxy- 1,2-äиэтокси этан C6H14O2 629-14-1 1153 3.1C, 6.1E, 
6.3B, 6.4A, 
6.8B, 6.9B 

233 Ethane, 1,2-dimethoxy- 1,2-äиметокси этан C4H10O2 110-71-4 2252 3.1B, 6.1D, 
6.8A 

234 Ethane, nitro- Нитроэтан C2H5NO2 79-24-3 2842 3.1C, 6.1D, 
6.9B, 9.1C, 
9.2C, 9.3C 

235
Ethaneperoxoic acid, 
<5% in acetic acid and 
hydrogen peroxide 

Цóó хүчлийн 
хэт исэл,  <5% 
(цóóны хүчил ба 
óстөрөгчийн хэт 
исэл äэх) 

C2H4O3 79-21-0 3149 3.1D, 
5.1.1B, 
6.1D, 6.9A, 
8.1A, 8.2B, 
8.3A, 9.1A, 
9.3C 



320Õèìèéí õîðò áîëîí àþóëòàé áîäèñ

236 Ethaneperoxoic acid, 
35-43% in acetic acid 
and hydrogen peroxide 

Цóó хүчлийн хэт 
исэл,  35-43% 
(цóóны хүчил ба 
óстөрөгчийн хэт 
исэл äэх)

C2H4O3 79-21-0 3105 5.2D, 6.1B, 
6.9A, 8.1A, 
[8.2B], 
8.3A, 9.1A, 
9.3A 

237 Ethanethioic acid Тиоацетат C2H4OS 507-09-5 2436 3.1B, 6.1B, 
8.2B, 8.3A, 
9.3B 

238 Ethanethiol Этантиол C2H6S 75-08-1 2363 3.1A, 6.1C, 
6.3B, 6.4A, 
6.9B, 9.1A, 
9.3C 

239 Ethanol Этанол C2H5OH 64-17-5 1170 3.1B, 6.4A, 
9.1D 

240

Ethanol 40-80% + 
isopropanol 10-40% 
+ methyl ethyl ketone 
5-50% 

Этанол 40-80% + 
изоïроïанол 10-
40% + метилэтил 
кетон 5-50%

3.1B, 6.1E, 
6.3B, 6.4A, 
6.9B, 9.1D 

241 Ethanol, 2-(1-
methylethoxy)-

2-(1-метилэтокси) 
этанол

C5H12O2 109-59-1 1993 3.1C, 6.1D, 
6.3A, 6.4A, 
6.9B 

242 Ethanol, 2-(2-
butoxyethoxy)-

2-(2-бóтоксиэтокси) 
этанол

C8H18O3 112-34-5 3.1D, 6.1E, 
6.3B, 6.4A, 
6.9B 

243 Ethanol, 2-butoxy- 2-бóтокси этанол C6H14O2 111-76-2 3.1D, 6.1C, 
6.3B, 6.4A, 
9.3B 

244 Ethanol, 2-butoxy-, 
acetate 

2-бóтокси 
цóóхүчлийн этанол

C8H16O3 112-07-2 3.1D, 6.1D, 
6.9B, 9.1D, 
9.3C 

245 Ethanol, 2-ethoxy- 2-этокси этанол C4H10O2 110-80-5 1171 3.1C, 6.1D, 
6.3B, 6.4A, 
6.8A, 6.9B, 
9.3C 

246 Ethanol, 2-ethoxy-, 
acetate 

2-этокси ацетат 
этанол

C6H12O3 111-15-9 1172 3.1C, 6.1D, 
6.3B, 6.4A, 
6.8A, 6.9B, 
9.1D, 9.3C 

247 Ethanol, 2-methoxy- 2-метокси этанол C3H8O2 109-86-4 1188 3.1C, 6.1C, 
6.3B, 6.4A, 
6.8A, 6.9A, 
9.3C 

248 Ethanol, 2-methoxy-, 
acetate 

2-метокси ацетат 
этанол

C5H10O3 110-49-6 1189 3.1C, 6.1D, 
6.4A, 6.8A, 
6.9A, 9.1C, 
9.3C 

249 Ethanol, 2-propoxy-
2-ïроïокси этанол C5H12O2 2807-

30-9 1993
3.1C, 6.1C, 
6.3B, 6.4A, 
6.9B, 9.3C 
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250 Ethene, 1,2-dichloro-, 
(1E)-

1,2-äихлор (1E) этен C2H2Cl2 156-60-5 1150 3.1B, 6.1D, 
6.3A, 6.4A, 
9.3C 

251 Ethene, 1,2-dichloro-, 
(1Z)-

1,2-äихлор (1E) этен C2H2Cl2 156-59-2 1150 3.1B, 6.1D, 
6.3B, 6.4A, 
6.9B 

252 Ferrosilicon, with 30% 
or more but <90% 
silicon 

Төмөртцахиóр, 
30-90%-ийн цахиóр 
агóóлсан

FeSi 8049-
17-0

1408 4.3C, 6.1E 

253
Formaldehyde, >37% 
aqueous solution with 
>10% methanol

Формальäегиä, 
10%-оос их метанол 
агóóлсан >37%-ийн 
óсан óóсмал

CH2O 50-00-0 1198 3.1C, 6.1B, 
6.5B, 6.6B, 
6.7A, 6.9B, 
8.2C, 8.3A, 
9.1D, 9.2A, 
9.3B 

254 Formaldehyde, >25% 
aqueous solution with 
≤ 10% methanol

Формальäегиä, 
10%-оос их метанол 
агóóлсан >25%-ийн 
óсан óóсмал

CH2O 50-00-0 2209 3.1D, 6.1B, 
6.5B, 6.6B, 
6.7A, 6.9B, 
8.2C, 8.3A, 
9.1D, 9.2A, 
9.3B 

255 Formamide, N,N-
dimethyl-

N,N-äиметил 
формамиä

C3H7NO 68-12-2 2265 3.1C, 6.1D, 
6.3B, 6.4A, 
6.8A, 6.9A, 
9.3C 

256 Formic acid [with more 
than 85% acid by mass] 

Шоргоолжны хүчил 
(жингийн 85%-иас 
их хүчил агóóлсан)

CH2O2 64-18-6 1779 3.1C, 6.1C, 
6.5B, 8.1A, 
8.2B, 8.3A, 
9.1D, 9.3C 

257 Formic acid, ethyl ester Шоргоолжны 
хүчлийн этилийн 
эфир

C3H6O2 109-94-4 1190 3.1B, 6.1D, 
6.3B, 6.4A, 
9.3C 

258 Formic acid, methyl 
ester 

Шоргоолжны 
хүчлийн метилийн 
эфир

C2H4O2 107-31-3 1243 3.1A, 6.1D, 
6.3B, 6.4A, 
6.9B, 9.3B 

259 Furan Фóран C4H4O 110-00-9 2389 3.1A, 6.1A, 
6.3A, 6.6B, 
6.7B, 6.9A, 
8.3A, 9.1C, 
9.3C 

260 Furan, tetrahydro- Тетрагиäро фóран C4H8O 109-99-9 2056 3.1B, 6.1D, 
6.3A, 6.4A, 
6.7B, 6.9B, 
9.3C 

261 Furan, tetrahydro-2-
methyl-

Тетрагиäро 2-метил 
фóран

C5H10O 96-47-9 2536 3.1B, 6.1E, 
6.4A, 9.1C 

262 Heptanal Геïтанал C7H14O 111-71-7 3056 3.1C, 6.1E, 
6.4A, 9.1D, 
9.2D 

263 Heptane Геïтан C7H16 142-82-5 1206 3.1B, 6.1E, 
6.3B, 9.1B 
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264 Heptanol acetate, 
branched and linear 

Цóóхүчлийн геï-
танол, салбарласан 
болон шóгаман

90438-
79-2

3.1C, 9.1B 

265 Hexane Гексан C6H14 110-54-3 1208 3.1B, 6.1E, 
6.3B, 6.4A, 
6.9A, 9.1B 

266
Hexaneperoxoic acid, 
3,5,5-trimethyl-, 1,1-
dimethylethyl ester 

3,5,5-триметил,  
1,1-äиметилэтилийн 
эфир гексаïерок-
сиäын хүчил

C13H26O3 13122-
18-4

3105 5.2D, 8.2B, 
8.3A, 9.1A 

267 Hexanol, acetate, 
branched and linear 

Цóóхүчлийн гек-
санол, салбарласан 
болон шóгаман

C6H13OCOOH 88230-
35-7

1993 3.1C, 9.1B 

268 Hydrazine, anhydrous Гиäразин, óсгүй H4N2 302-01-2 2029 3.1C, 6.1B, 
6.5B, 6.6A, 
6.7B, 6.8B, 
6.9A, 8.2A, 
8.3A, 9.1A, 
9.3A 

269
Hydrazine hydrate, 
or >37-64% aqueous 
solution 

Гиäразины гиäрат, 
бóюó 37-64%-ийн 
óсан óóсмал

H6N2O 7803-
57-8

2030 3.1D, 6.1B, 
6.5B, 6.6A, 
6.7B, 6.8B, 
6.9A, 8.2B, 
8.3A, 9.1A, 
9.2D, 9.3A 

270 Hydrogen peroxide, 
>60% aqueous solution 

Устөрөгчийн хэт 
исэл, >60% óсан 
óóсмал

H2O2 7722-
84-1

2015 5.1.1A, 
6.1D, 6.9B, 
8.2A, 8.3A, 
9.1D, 9.3B 

271
Hydrogen peroxide, 
20-60% aqueous 
solution 

Устөрөгчийн хэт 
исэл, 20-60% óсан 
óóсмал

H2O2 7722-
84-1

2014 5.1.1B, 
6.1D, 6.9B, 
8.2B, 8.3A, 
9.1D, 9.3C 

272 Hydrogen peroxide, 8-
20% aqueous solution 

Устөрөгчийн хэт 
исэл, 8-20% óсан 
óóсмал

H2O2 7722-
84-1

2984 5.1.1C, 
6.1E, 6.9B, 
8.3A, 9.1D 

273
Hydroperoxide, 1,1-
dimethylethyl, 70% 
aqueous solution 

1,1-äиметилэтил 
гиäроïероксиä, 
70%-ийн óсан 
óóсмал

C4H10O2 75-91-2 3109 5.2F, 6.1C, 
6.6B, 6.9B, 
8.2C, 8.3A, 
9.1B, 9.3B 

274 Hydroperoxide, 1-
methyl-1-phenylethyl 
90-98%, cumene 
2-10% 

1-метил-1-фенил-
этил гиäроïероксиä, 
90-98%-ийн óсан 
óóсмал, кóмен 
2-10%

C9H12O2 80-15-9 3107 5.2E, 6.1B, 
6.6B, 6.9A, 
8.2B, 8.3A, 
9.1B, 9.2B, 
9.3B 

275
Hypochlorous acid, 
calcium salt (dry), > 
39% available chlorine

Êальцийн гиïохло-
риä, хóóрай, >39%-
ийн хлор агóóлсан

CaCl2O2 7778-
54-3

1748 5.1.1B, 
6.1D, 8.1A, 
8.2B, 8.3A, 
9.1A, 9.2A, 
9.3C 
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276 Hypochlorous acid, 
calcium salt (dry), 10-
39% available chlorine

Êальцийн гиïохло-
риä, хóóрай, 
10-39%-ийн хлор 
агóóлсан

C9H12O2 7778-
54-3

2208 5.1.1C, 
6.1D, 8.1A, 
8.2C, 8.3A, 
9.1A, 9.2A, 
9.3C 

277 Iodic acid, calcium salt Êальцийн иоäиä CaI2O6 7789-
80-2

1479 5.1.1B, 
6.1D, 

278 Iodic acid, potassium 
salt 

Êалийн иоäиä KIO3 7758-
05-6

1479 5.1.1B, 
6.1D 

279 Isooctanol Изооктанол C8H18O 26952-
21-6

3.1D, 6.1D, 
6.3B, 6.4A, 
9.1D, 9.3C 

280 Isosorbide 5-nitrate 
5-нитрат изосорбиä C6H9NO6 16051-

77-7 3251
4.1.3C, 
6.1D, 6.9A, 
9.3C 

281 Isosorbide dinitrate 
mixture with not <60% 
lactose, mannose, 
starch or calcium 
hydrogen phosphate 

Динитрат 
изосорбиäын 
хольц, <60% 
лактоз, манноз, 
царäóóл, кальцийн 
гиäрофосфат

C6H8N2O8 87-33-2 2907 4.1.3B, 
6.1D, 6.3B, 
9.3C 

282 Lead oxide Хартóгалганы оксиä PbO2 1309-
60-0

1872 5.1.1C, 
6.1C, 6.7B, 
6.8A, 6.9A, 
9.1A, 9.3A 

283 Lithium
Лити Li 7439-

93-2 1415
4.3A, 6.8A, 
8.2B, 8.3A, 
9.1C, 9.2C 

284 Lithium hydride Литийн гиäриä LiH 7580-
67-8

1414 4.3A, 6.1A, 
6.9A, 
[8.2C], 
8.3A, 9.1C, 
9.2C 

285 Lithium, butyl-, 15% in 
hexane 

Бóтил лити, 
15%-ийн гексанä 
óóсгасан 

C4H9Li 109-72-8 2445 3.1B, 4.2A, 
4.3A, 8.2B, 
8.3A, 9.1B, 
9.2C 

286
Magnesium pellets, 
turnings, ribbon, alloys 
> 50% 

Магнийн шахмал, 
зоргоäос, цóвимал, 
хайлш (50%-иас 
äээш)

Mg 7439-
95-4

1869 4.1.1B, 
6.1E, 9.3C 

287 Magnesium powder 
PG I 

Магнийн нóнтаг 
(PG I савалгаатай)

Mg 7439-
95-4

1418 4.2B, 4.3A, 
6.1E, 9.3C 

288 Magnesium powder 
PG II 

Магнийн нóнтаг  
(PG II савалгаатай)

Mg 7439-
95-4

1418 4.2B, 4.3B, 
6.1E, 9.3C 

289 Magnesium powder 
PG III 

Магнийн нóнтаг 
(PG III савалгаатай)

Mg 7439-
95-4

1418 4.2C, 4.3C, 
6.1E, 9.3C 
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290 Methyl ethyl ketone 
10-50% + toluene 10-
40% + xylene 10-65% 

Метилэтил кетон 
10-50% + толóол 
10-40% + ксилол 
10-65%

3.1B, 6.1D, 
6.3A, 6.4A, 
6.8A, 
[6.9B], 
9.1D, 9.3C 

291 Methyl ethyl ketone 
40-60% + toluene 40-
60% + methyl isobutyl 
ketone 0-60% 

Метилэтил кетон 
40-60% + толóол 
40-60% + изобóтил 
кетон 0-60%

3.1B, 6.1D, 
6.3A, 6.4A, 
6.8A, 
[6.9B], 
9.1D, 9.3B 

292
Metaldehyde 
(acetaldehyde, 
homopolymer) 

Метальäегиä 
(цóóныальäегиäийн 
ïолимер)

C2H4O 9002-
91-9 1332

4.1.1B, 
6.1B, 6.4A, 
6.8B, 6.9B, 
9.1B, 9.3B

293 Methanamine, N,N-
dimethyl-, 40-50% 
aqueous solution 

N,N-äиметил 
метанамин, 40-50% 
óсан óóсмал

C3H9N 75-50-3 1297 3.1A, 6.1C, 
8.2C, 8.3A, 
9.1D, 9.3C 

294 Methanamine, N-
methyl-, 40-60% 
aqueous solution 

N-метил метанамин 
40-60%-ийн óсан 
óóсмал

C2H7N 124-40-3 1160 3.1B, 6.1C, 
6.5B, 6.9A, 
8.2B, 8.3A, 
9.1D, 9.3B 

295 Methane, dimethoxy- Диметокси метан C3H8O2 109-87-5 1234 3.1B, 6.3B, 
6.4A 

296 Methane, nitro- Нитрометан CH3NO2 75-52-5 1261 3.1C, 6.1D, 
6.7B, 6.8B, 
9.1C, 9.3C 

297 Methane, thiobis- Тиобис метан C2H6S 75-18-3 1164 3.1B, 6.1D, 
6.3B, 6.4A, 
6.9A, 9.1D, 
9.3C 

298 Methanol
Метанол CH4O 67-56-1

1230
3.1B, 6.1D, 
6.4A, 6.8B, 
6.9A, 9.3C 

299 Methanol, sodium salt Метилат натри CH3NaO 124-41-4 1431 4.2B, 6.1D, 
8.2B, 8.3A 

300 Methyl propyl ether Метилïроïил эфир C4H10O 557-17-5 2612 3.1B, 9.1C 

301 Methylated spirits[, 
denatured with 
between 0.1% and 2% 
methanol] 

Метилжүүлсэн 
сïир-түүä [0.1-2%-
ийн метанолоор 
äинатóржóóлсан]

3.1B, 6.1E, 
6.4A, 6.8B, 
6.9A, 9.1D 

302 Morpholine Морфолин C4H9NO 110-91-8 2054 3.1C, 6.1B, 
6.9A, 8.1A, 
8.2A, 8.3A, 
9.1C, 9.2C, 
9.3B 

303 Morpholine, 4-methyl- 4-метил морфолин C5H11NO 109-02-4 2535 3.1C, 6.1C, 
6.9B, 8.2B, 
8.3A, 9.1C, 
9.3C 
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304 Naphthalene Нафтален C10H8 91-20-3 1334 4.1.1B, 
6.1D, 6.3B, 
6.4A, 
[6.7B], 
6.9A, 9.1A, 
9.3B 

305 Naphthalene, 1-nitro- 1-нитро нафтален C10H7NO2 86-57-7 2538 4.1.1B, 
6.1C, 6.3B, 
6.4A, 9.1D, 
9.3B 

306 Naphthalene, 
decahydro-

Декагиäро нафтален C10H18 91-17-8 1147 3.1C, 6.1C, 
6.3B, 6.4A, 
6.9B, 9.1B 

307 Naphthenic acids, 
copper salts (flammable 
solution; flashpoint 
23-60°C) 

Нафтенийн хүчлийн 
зэсийн äавс (шатам-
хай шингэн, ноцох 
темïератóр 23-600С)

2(C11H7O2)
.Cu 1338-

02-9
3009 3.1C, 6.1D, 

6.3B, 6.4A, 
[6.9B], 
9.1A, 9.2C, 
9.3C 

308 Neodecanoic acid, 
ethenyl ester 

Винил неоäеканат C9H19CO2CH=CH2 51000-
52-3

3.1D, 9.1B 

309 Nitric acid, >70%, 
other than red fuming 

Азотын хүчил, 
>70%

HNO3 7697-
37-2

2031 [5.1.1C], 
6.1D, 6.9B, 
8.1A, 8.2A, 
8.3A, 9.1D 

310 Nitric acid, aluminium 
salt 

Хөнгөнцагааны 
нитрат

AlN3O9 13473-
90-0

1438 5.1.1C, 
6.1D, 6.3B, 
6.4A, 6.8B, 
9.1B, 9.3C 

311 Nitric acid, ammonium 
salt 

Аммоны нитрат NH4OH 6484-
52-2 1942

5.1.1C, 
6.1E, 6.4A, 
9.1D 

312 Nitric acid, barium salt 

Барийн нитрат  
Ba(NO3)2

10022-
31-8 1446

5.1.1B, 
6.1D, 6.3B, 
6.4A, 6.9B, 
9.3B 

313 Nitric acid, bismuth 
(3+) salt 

Бисмóтийн нитрат 
(3+)

Bi(NO3)3 10361-
44-1

1479 5.1.1B 

314 Nitric acid, cadmium 
salt 

Êаäмийн нитрат Cd(NO3)2 10325-
94-7

3087 5.1.1B, 
6.1C, 6.7A, 
6.8A, 6.9A, 
8.3A, 9.1A, 
9.3B 

315 Nitric acid, calcium salt 
Êальцийн нитрат Ca(NO)3 10124-

37-5 1454
5.1.1C, 
6.1D, 6.3B, 
9.3B 

316 Nitric acid, cerium 
(3+) salt 

Церийн нитрат (3+) Ce(NO3)3 10108-
73-3

1477 5.1.1B, 
6.1E, 8.3A, 
9.1B 

317 Nitric acid, chromium 
(3+) salt 

Хромын нитрат (III) Cr(NO3)3 13548-
38-4

2720 5.1.1C, 
6.5A, 6.5B, 
9.1C 
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318 Nitric acid, cobalt 
(2+) salt 

Êобалтийн нитрат 
(2+)

Ce(NO3)2 10141-
05-6

1477 5.1.1B, 
6.1D, 6.3B, 
6.4A, 6.5A, 
6.5B, 6.7B, 
6.8B, 6.9A, 
9.1B, 9.3C 

319 Nitric acid, copper 
(2+) salt 

Зэсийн нитрат (2+) Cu(NO3)2 3251-
23-8

1477 5.1.1B, 
6.1D, 6.5A, 
6.8B, 6.9A, 
8.2C, 8.3A, 
9.1A, 9.3B 

320 Nitric acid, iron (3+) 
salt 

Төмрийн нитрат 
(2+)

Fe(NO3)2 10421-
48-4

1466 5.1.1C, 
6.1D, 6.3B, 
6.4A 

321 Nitric acid, lanthanum 
(3+) salt 

Лантаны нитрат 
(3+)

La(NO3)3 10099-
59-9

1477 5.1.1B, 
6.1E, 6.3A, 
6.4A, 

322 Nitric acid, lead (2+) 
salt 

Хартóгалганы 
нитрат (2+)

Pb(NO3)2 10099-
74-8

1469 5.1.1B, 
6.1C, 6.3B, 
6.4A, 6.6B, 
6.7B, 6.8A, 
6.8C, 6.9A, 
9.1A, 9.3B 

323 Nitric acid, lithium salt 
Литийн нитрат LiNO3 7790-

69-4 2722
5.1.1C, 
6.3A, 6.4A, 
6.8A 

324 Nitric acid, magnesium 
salt 

Магнийн нитрат Mg(NO3)2 10377-
60-3

1474 5.1.1C, 
6.3B, 6.4A 

325 Nitric acid, manganese 
(2+) salt 

Манганы нитрат 
(2+)

Mn(NO3)2 10377-
66-9

2724 5.1.1C, 
9.1B 

326 Nitric acid, nickel 
(2+) salt 

Никеäийн нитрат 
(2+)

Ni(NO3)2 13138-
45-9

2725 5.1.1C, 
6.3B, 6.4A, 
6.5A, 6.5B, 
6.7A, 9.1B 

327 Nitric acid, potassium 
salt 

Êалийн нитрат KNO3 7757-
79-1 1486

[5.1.1C], 
6.1D, 6.3B, 
6.4A, 9.3C 

328 Nitric acid, red fuming Азотын хүчил, 
техникийн

HNO3 7697-
37-2

2032 [5.1.1C], 
6.1A, 6.9B, 
8.1A, 8.2A, 
8.3A, 9.1C 

329 Nitric acid, silver 
(1+) salt 

Мөнгөний нитрат 
(1+)

AgNO3 7761-
88-8

1493 5.1.1B, 
6.1D, 6.9A, 
8.2B, 8.3A, 
9.1A, 9.2A, 
9.3A 

330 Nitric acid, sodium salt Натрийн нитрат NaNO3 7631-
99-4 1498 5.1.1C, 

6.1D, 9.3C 
331 Nitric acid, strontium 

salt 
Стронцийн нитрат Sr(NO3)2 10042-

76-9
1507 5.1.1C, 

6.1D, 6.3A, 
6.4A, 6.9B, 
9.1A, 9.3C 
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332 Nitric acid, zinc salt 
Цайрын нитрат Zn(NO3)2 7779-

88-6 1514
5.1.1B, 
6.1C, 9.1A, 
9.3B 

333 Nitric acid, zirconium 
(4+) salt 

Цирконы нитрат 
(4+)

Zr(NO3)4 13746-
89-9

2728 5.1.1C, 
6.1E 

334 Nitrous acid, 3-
methylbutyl ester 

Амил нитрит C5H11NO2 110-46-3 1113 3.1B, 6.1C, 
6.4A, 6.5A, 
6.5B, 9.3C 

335 Nitrous acid, potassium 
salt 

Êалийн нитрит KNO2 7758-
09-0

1488 5.1.1B, 
6.1C, 6.3B, 
6.4A, 6.6B, 
6.9B, 9.1A, 
9.3B 

336 Nitrous acid, sodium 
salt 

Натрийн нитрит NaNO2 7632-
00-0

1500 5.1.1C, 
6.1C, 6.4A, 
6.6B, 6.9B, 
9.1A, 9.3B 

337 Nonane 
Нонан C9H20 111-84-2

1920
3.1C, 6.1D, 
6.3B, 6.4A, 
9.1A 

338 Octane 
Октан C8H18 111-65-9

1262
3.1B, 6.1E, 
6.3B, 6.4A, 
9.1A 

339 Oil, eucalyptus Эюквалиïтóсийн 
тос

C10H18O 8000-
48-4

2319 3.1C, 6.1D, 
6.3A, 6.4A, 
9.2D, 9.4C 

340 Oil, turpentine Тóрïентиний тос C10H16 8006-
64-2

1299 3.1C, 6.1D, 
6.3A, 6.4A, 
6.5B, 9.1C 

341 Oils, camphor Êамфорын тос C10H16O 8008-
51-3

1130 3.1D, 6.1D, 
6.3B, 6.9A, 
9.3C 

342 Oils, pine (flammable; 
flashpoint 23-60°C) 

Нарсны тос 
(шатамхай, ноцох 
темïератóр 23-600С)

- 8002-
09-3

1272 3.1C, 6.1E, 
6.3A, 6.4A, 
9.1C 

343 Oils, pine (flammable; 
flashpoint 60-93°C) 

Нарсны тос 
(шатамхай, ноцох 
темïератóр 60-930С)

- 8002-
09-3

1272 3.1D, 6.1E, 
6.3A, 6.4A, 
9.1C 

344 Oxirane, chloromethyl- Хлорметил оксиран C3H5ClO 106-89-8 2023 3.1C, 6.1B, 
6.5B, 6.6A, 
6.7A, 6.8B, 
6.9B, 8.2C, 
8.3A, 9.1D, 
9.3A 

345 Oxirane, methyl- Метил оксиран C3H6O 75-56-9 1280 3.1A, 6.1C, 
6.3A, 6.4A, 
6.6A, 6.7B, 
6.8B, 6.9B, 
9.1C, 9.3B 
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346 Paraformaldehyde Пара формальäегиä (CH2O)n 30525-
89-4

2213 4.1.1B, 
6.1D, 
6.3A, 6.5B, 
[6.6B], 
6.7A, 
[6.9B], 
8.3A, 9.1D, 
9.2D, 9.3C 

347 Pentanal 
Пентаналь C5H10O 110-62-3

2058
3.1B, 6.1D, 
6.3A, 8.3A, 
9.1D 

348 Pentane 
Пентан C5H12 109-66-0

1265
3.1B, 6.1E, 
6.3B, 6.4A, 
9.1D 

349 Pentane, 1-chloro-
1-хлор ïентан C5H11Cl 543-59-9 3.1B, 6.1D, 

6.3B, 6.4A, 
9.1B 

350 Pentane, 2,2,4-
trimethyl-

2,2,4-триметил 
ïентан

C8H18 540-84-1 1262 3.1B, 6.1E, 
6.3B, 6.4A, 
9.1A 

351 Perboric acid, 
potassium salt 

Êалийн ïерборат KBO3 13769-
41-0

[1479] 5.1.1B, 
6.1E, 6.4A 

352 Perboric acid, sodium 
salt[, anhydrous] 

Натрийн ïерборат NaBO3 7632-
04-4

3247 5.1.1B, 
6.1E, 6.4A 

353 Perchloric acid, 50-
72% aqueous solution 

Перхлорын хүчил, 
50-72% óсан óóсмал

HCL04 7601-
90-3

1873 5.1.1A, 
6.1D, 6.8C, 
6.9A, 8.1A, 
8.2A, 8.3A, 
9.1D, 9.3B 

354 Perchloric acid, 
ammonium salt 

Аммоний ïерхлорат NH4ClO4 7790-
98-9

1442 5.1.1B, 
6.1D, 6.3B, 
6.4A, 6.8C, 
6.9A, 9.3C 

355 Perchloric acid, barium 
salt 

Барийн ïерхлорат BaCl2O8 13465-
95-7

1447 5.1.1B, 
6.1D, 6.3A, 
6.4A, 6.8C, 
6.9A, 9.1C 

356 Perchloric acid, lead 
(2+) salt 

Хартóгалганы 
ïерхлорат (2+)

Cl2O8Pb 13637-
76-8

1470 5.1.1B, 
6.1C, 6.6B, 
6.7B, 6.8A, 
6.9A, 9.1A, 
9.3B 

357 Perchloric acid, 
magnesium salt 

Магнийн ïерхлорат Cl2MgO8 10034-
81-8

1475 5.1.1B, 
6.1D, 6.3B, 
6.4A, 6.8C, 
6.9A 

358 Perchloric acid, 
potassium salt 

Êалийн ïерхлорат KClO4 7778-
74-7

1489 5.1.1B, 
6.1D, 6.3B, 
6.4A, 6.8C, 
6.9A, 9.1B, 
9.2B, 9.3C 
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359 Perchloric acid, sodium 
salt 

Натрийн ïерхлорат NaClO4 7601-
89-0 1502

5.1.1B, 
6.1E, 6.3B, 
6.4A, 6.8C, 
6.9A 

360 Periodic acid 
Пер иоäын  хүчил H5IO6 10450-

60-9 3085
5.1.1A, 
6.1B, 6.4A, 
8.2C 

361 Periodic acid, 
potassium salt 

Êалийн ïериоäат KIO4 7790-
21-8

1479 5.1.1A, 
6.3A, 6.4A 

362 Periodic acid, sodium 
salt 

Натрийн ïериоäат NaIO4 7790-
28-5

1479 5.1.1A, 
6.3B, 6.4A 

363 Permanganic acid, 
potassium salt 

Êалийн ïерманганат KMnO4 7722-
64-7

1490 5.1.1B, 
6.1D, 6.8B, 
6.9A, 8.2C, 
8.3A, 9.1A, 
9.2A, 9.3C 

364 Permanganic acid, 
sodium salt 

Натрийн 
ïерманганат

NaMnO4 10101-
50-5

1503 5.1.1B, 
6.1D, 6.8B, 
6.9A, 8.2C, 
8.3A, 9.1A, 
9.2C, 9.3C 

365

Peroxide, (1,1,4,4-
tetramethyl-1,4-
butanediyl)bis(1,1-
dimethylethyl) 

(1,1,4,4-тетраметил 
1,4-бóтанäиил) бис 
(1,1-äиметилэтил)-
ийн хэт исэл

C16H34O4 78-63-7 3105 5.2D, 6.1E, 
6.3A, 6.4A, 
9.1D 

366 Peroxide, (3,3,5-trime
thylcyclohexylidene)b
is(1,1-dime-thylethyl), 
≤57% in dibutyl 
phthalate ≥43% 

(3,3,5-
триметилцикло-
гексилиäен) бис 
(1,1-äиметилэтил)-
иéí õýò исýë, ≤57% 
(äибóтил фталат 
≥43% äàõü)

C17H34O4 6731-
36-8

3107 5.2E, 6.3A, 
6.4A, 6.5B, 
6.8A, 9.1D 

367 Peroxide, bis(1,1-
dimethylethyl) 

Бис(1,1-
äиметилэтил) –ийн 
хэт исэл

C8H18O2 110-05-4 3107 5.2E, 6.1E, 
6.3B, 6.4A 

368 Peroxide, bis(1-methyl-
1-phenylethyl) 

Бис(1-метил 
1-фенилэтил)-ийн 
хэт исэл

C18H22O2 80-43-3 3110 5.2F, 6.1E, 
6.3A, 6.4A, 
6.5B, 6.8B, 
6.9B, 9.1B 

369
Peroxide, bis(2,4-
dichlorobenzoyl), paste 
in silicon oil 

Бис(2,4-
äихлоробен-зоил) 
-ийн хэт исэл, 
(цахиóрын тосон 
äахь)

C14H6Cl4O4 133-14-2 3106 5.2D, 6.3A, 
6.4A, 

370 Peroxide, dibenzoyl, 
≥77% aqueous solution 

Дибензойлын хэт 
исýë, ≥77% óсàí 
óóсмал

C14H10O4 94-36-0 3102 5.2B, 6.4A, 
6.5B, 9.1D 
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371
Peroxydicarbonic acid, 
bis[4-(1,1-dimethylethy
l)cyclohexyl] ester 

Пероксиäикарбо-
нилын хүчлийн 
бис[4-(1,1-
äиметилэтил) 
циклогексил]-ийн 
эфир

C22H38O6 15520-
11-3

3114 5.2C 

372 Peroxydisulfuric acid, 
diammonium salt 

Аммоний 
ïерсóльфат

(NH4)2S2O8 7727-
54-0

1444 5.1.1C, 
6.1D, 6.3A, 
6.4A, 6.5A, 
6.5B, 6.9B, 
9.1D, 9.3C 

373 Peroxydisulfuric acid, 
dipotassium salt 

Êалийн ïерсóльфат K2S2O8 7727-
21-1

1492 5.1.1C, 
6.1D, 6.3A, 
6.4A, 6.5A, 
6.5B, 9.1D, 
9.3C 

374 Peroxydisulfuric acid, 
disodium salt 

Натрийн ïерсóльфат Na2S2O8 7775-
27-1

1505 5.1.1C, 
6.1D, 6.3A, 
6.4A, 6.5A, 
6.5B, 9.1D, 
9.2C, 9.3C 

375
Phenol, 2,4,6-trinitro- 
(wetted with >30% 
water) 

2,4,6-тринитро 
фенол (>30% óсаар 
чийгшүүлсэн)

C6H3N3O7 88-89-1 1344 4.1.3A, 
6.1B, 6.3B, 
6.5B, 8.3A, 
9.1D, 9.3B 

376 Phenol, 2,4-dinitro- 
(wetted with not less 
than 15% water by 
mass) 

2,4-äинитро фенол 
(>15% óсаар 
чийгшүүлсэн)

C6H4N2O5 51-28-5 1320 4.1.3A, 
6.1B, 6.3A, 
6.4A, 6.5B, 
6.9A, 9.1A, 
9.2D, 9.3A 

377 Phenol, 2,5-dinitro- 
(wetted with not less 
than 15% water by 
mass) 

2,5-äинитро фенол 
(>15% óсаар 
чийгшүүлсэн)

C6H4N2O5 329-71-5 1320 4.1.3A, 
6.1B, 6.9B, 
9.1B, 9.3A 

378 Phenol, 2,6-dinitro- 
(wetted with not less 
than 15% water by 
mass) 

2,6-äинитро фенол 
(>15% óсаар 
чийгшүүлсэн)

C6H4N2O5 573-56-8 1320 4.1.3A, 
6.1B, 6.9B, 
9.1C, 9.3A 

379 Phenol, 2-amino-4,6-
dinitro-, monosodium 
salt, (wetted) 

2-амино 4,6-
äинитро фенолын 
натрийн äавс 
(чийгшүүлсэн)

C6H4N3NaO5 831-52-7 1349 4.1.3A, 
6.1D, 6.5B, 
9.3B 

380 Phosphorous acid, 
trimethyl ester 

Триметил фосфит (CH3O)3P 121-45-9 2329 3.1C, 6.1D, 
6.3A, 6.4A, 
6.8B, 6.9B, 
9.3C 

381 Phosphorus, 
amorphous (red) 

Аморф фосфор 
(óлаан)

P 7723-
14-0 1338

4.1.1B, 
6.1D, 6.9A, 
9.1C 
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382

Phosphorus, white, 
yellow, dry or in 
solution 

Фосфор (цагаан, 
шар, хóóрай бóюó 
óóсмал)

P 7723-
14-0

1381 4.2A, 6.1A, 
6.9A, 8.2A, 
8.3A, 9.1A, 
9.3A 

383 Piperidine Пиïериäин C5H11N 110-89-4 2401 3.1B, 6.1B, 
6.8B, 6.9B, 
8.2A, 8.3A, 
9.1D, 9.3A 

384 Piperidine, 1-ethyl- 1-этил ïиïериäин C7H15N 766-09-6 2386 3.1B, 8.2B, 
8.3A, 9.1B 

385 Piperidine, 1-methyl- 1-метил ïиïериäин C6H13N 626-67-5 2399 3.1B, 8.2B, 
8.3A, 9.1C 

386 Potassium Êали K 7440-
09-7

2257 4.3A, 8.2B, 
8.3A, 9.1C 

387 Potasium cyanide Êалийн цианиä ÊCN 151-50-8 4.3B, 6.1A, 
6.3A, 6.4A, 
6.5В, 6.8В, 
6.9А, 8.1A, 
9.1A, 9.2A, 
9.3A, 9.4A

388 Potassium 
hydrosulphite 

Êалийн 
гиäросóльфит

KHSO3 14293-
73-3

1929 4.2B, 9.1C, 
9.3C 

389 Potassium perborate Êалийн ïерборат KBO3 13769-
41-0

3247 5.1.1B, 
6.1E, 6.4A 

390 Potassium sulphide Êалийн сóльфиä KS2 37199-
66-9

1382 4.2B, 6.1B, 
8.2B, 8.3A 

391 Potassium superoxide Êалийн  äиоксиä KO2 12030-
88-5

2466 5.1.1A, 
6.1E, 8.2B, 
8.3A 

392 Propanal Проïаналь CH3CH2CHO 123-38-6 1275 3.1B, 6.1D, 
6.3B, 6.4A, 
9.1D, 9.3C 

393

Propanal, 2-methyl- 2-метил ïроïаналь C4H8O 78-84-2 2045 3.1B, 6.1D, 
6.3B, 6.4A, 
6.6B, 9.1D, 
9.3B 

394 Propane, 1,1’-oxybis- 1,1’-оксибис ïроïан C6H14O 111-43-3 2384 3.1B, 6.3B, 
6.4A, 9.1D 

395 Propane, 1-nitro- 1-нитро ïроïан C3H7NO2 108-03-2 2608 3.1C, 6.1D, 
6.4A, 9.1C, 
9.3B 

396 Propane, 2,2’-oxybis- 2,2’-оксибис ïроïан C6H14O 108-20-3 1159 3.1B, 6.3B, 
9.1C 

397 Propane, 2-bromo-2-
methyl-

2-бром 2-метил 
ïроïан

C4H9Br 507-19-7 2342 3.1B, 6.3A, 
6.4A, 9.1D 

398 Propane, 2-chloro- 2-хлор ïроïан C3H7Cl 75-29-6 2356 3.1A, 6.1D, 
9.1C, 9.3C 

399 Propane, 2-nitro- 2-нитро ïроïан C3H7NO2 79-46-9 2608 3.1C, 6.1C, 
6.4A, 6.6B, 
6.7B, 6.9A, 
9.1B, 9.3B 
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400 Propanenitrile, 2,2’-
azobis(2-methyl)-

2,2’-азобис(2-метил) 
ïроïаннитрил

C8H12N4 78-67-1 3234 4.1.2C, 
6.1D, 9.1B 

401

Propanenitrile, 2-
methyl-

2-метил 
ïроïаннитрил

C4H7N 78-82-0 2284 3.1B, 6.1B, 
6.3B, 6.4A, 
6.9A, 9.1D, 
9.3A 

402 Propanoic acid, 2-
hydroxy-, ethyl ester 

Проïаний хүчлийн 
2-гиäрокси этилийн 
эфир

C5H10O3 97-64-3
1192

3.1C, 6.1E, 
6.3A, 8.3A, 
9.1D 

403 Propanoic acid, 2-
methyl-

2-метил ïроïаний 
хүчил

C4H8O2 79-31-2 2529 3.1C, 6.1C, 
8.1A, 8.2C, 
8.3A, 9.1D, 
9.2D, 9.3B 

404 Propanoic acid, 3-
ethoxy-, ethyl ester 

Проïаны хүчлийн 
3-этокси этилийн 
эфир

C7H14O3 763-69-9 3272 3.1C, 6.3B, 
9.1C 

405 Propanoic acid, butyl 
ester 

Проïаны хүчлийн 
бóтилын эфир

C7H14O2 590-01-2 1914 3.1C, 6.3B, 
6.4A 

406 Propanoic acid, ethyl 
ester 

Проïаны хүчлийн 
этилын эфир

C5H10O2 105-37-3 1195 3.1B, 6.1E, 
6.3A, 6.4A, 
9.1D 

407 Propanoic acid, methyl 
ester 

Проïаны хүчлийн 
метилын эфир

C4H8O2 554-12-1 1248 3.1B, 6.1E, 
6.3A, 6.4A 

408 Propanoic acid, pentyl 
ester 

Проïаны хүчлийн 
ïентилын эфир

C8H16O2 624-54-4 3.1C, 9.1D 

409 Propanol, 1(or 2)-
(2-methoxymethyl 
ethoxy)-

1-(2-метоксиме-
тилэтокси) 
ïроïанол

C7H16O3 34590-
94-8

3.1D 

410 Pyridine Пириäин C5H5N 110-86-1 1282 3.1B, 6.1D, 
6.3A, 6.7B, 
6.9B, 8.3A, 
9.1C, 9.3C 

411 Pyridine, 2,4,6-
trimethyl-

2,4,6-триметил 
ïириäин

C8H11N 108-75-8 1993 3.1C, 6.1C, 
6.3B, 6.9A, 
9.1B, 9.3B 

412 Pyridine, 2,6-dimethyl- 2,6-äиметил 
ïириäин

C7H9N 108-48-5 2929 3.1C, 6.1D, 
6.3A, 6.4A, 
9.1C, 9.3B 

413

Pyrrolidine Пирролиäин C4H9N 123-75-1 1922 3.1B, 6.1C, 
6.9A, 8.1A, 
8.2B, 8.3A, 
9.1C, 9.3B 

414 Rubidium Рóбиäи Rb 7440-
17-7 1423 4.3A 

415
Silane, chlorotrimethyl-

Хлортриметил 
силан

C3H9ClSi 75-77-4
1298

3.1B, 6.1C, 
8.1A, 8.2B, 
8.3A 

416 Silane, 
dichlorodimethyl-

Дихлорäиметил 
силан

C2H6Cl2Si 75-78-5 1162 3.1B, 6.1C, 
8.1A, 8.2B, 
8.3A, 9.1D, 
9.3C 
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417

Silane, trichloromethyl- Трихлорметил 
силан

CH3Cl3Si 75-79-6 1250 3.1B, 6.1C, 
8.1A, 
[8.2B], 
8.3A, 9.1D, 
9.3C 

418 Silicic acid, tetraethyl 
ester 

Цахиóрын хүчлийн 
тетраэтилийн эфир

C8H20O4Si 78-10-4
1292

3.1C, 6.1D, 
6.3B, 6.4A, 
6.9B 

419
Silicon 

Цахиóр Si 7440-
21-3 1346

4.1.1B, 
6.1E, 6.3B, 
6.4A 

420 Silver oxide Мөнгөний оксиä Ag2O 20667-
12-3

1479 5.1.1B, 
6.1D, 9.1A, 
9.3C 

421 Sodium Натри Na 7440-
23-5

1428 4.3A, 
[8.2B], 
8.3A, 9.1D 

422 Sodium hydride Натрийн гиäриä NaH 7646-
69-7

1427 4.3A, 9.3C 

423 Sodium hydrosulphide 
[with less than 25% 
water of crystallisation] 

Натрийн 
гиäросóльфиä 
(25%-иас бага талст 
óстай)

NaHS 16721-
80-5

2318 4.2B, 6.1B, 
6.3A, 6.4A, 
8.1A, 9.1D, 
9.3A 

424 Sodium cyanide Натрийн цианиä NaCN 143-33-9 1689 4.3B, 6.1A, 
6.3A, 6.4A, 
6.5В, 6.8В, 
6.9А, 8.1A, 
9.1A, 9.2A, 
9.3A, 9.4A

425 Sodium peroxide Натрийн ïероксиä Na2O2 1313-
60-6

1504 5.1.1A, 
8.1A, 8.2A, 
8.3A, 9.1D 

426 Sodium sulphide[, 
anhydrous, or with 
less than 30% water of 
crystallisation]

Натрийн сóльфиä 
(óсгүй, болон 
30%-иас бага талст 
óстай)

Na2S 1313-
82-2

1385 4.2B, 6.1C, 
8.2C, 8.3A, 
9.1A, 9.3B 

427 Sulfur, excluding 
formed sulfur 

Хүхэр S 7704-
34-9

1350 4.1.1B, 
6.4A 

428 Sulfuric acid, cerium 
(4+) salt (2:1) 

Церийн сóльфат 
(IV) äавс (2:1)

Ce(SO4)2 13590-
82-4

1479 5.1.1B 

429 Thermit welding 
powder, 75% iron 
oxide, 25% aluminium, 
PG II 

75%-ийн төмрийн 
оксиä, 25%-ийн 
хөнгөн цагааны 
хольц, (PG II 
савалгаатай)

Fe2O3 + Al 3178 4.1.1A, 
6.3A, 
[6.4A], 
6.9A, 9.1D, 
9.3C 

430 Thermit welding 
powder, 75% iron 
oxide, 25% aluminium, 
PG III

75%-ийн төмрийн 
оксиä, 25%-ийн 
хөнгөн цагааны 
хольц, (PG III 
савалгаатай)

Fe2O3 + Al 3178 4.1.1B, 
6.3A, 
[6.4A], 
6.9A, 9.1D, 
9.3C 
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431 Thiophene Тиофен C4H4S 110-02-1 2414 3.1B, 6.1C, 
6.3B, 6.4A, 
6.9B, 9.3B 

432
Thiophene, tetrahydro- Тетрагиäро тиофен C4H8S 110-01-0 2412 3.1B, 6.1D, 

6.3A, 6.4A, 
9.1C, 9.3C 

433

Thiourea dioxide Тиомочевиний 
äиоксиä

CH4N2O2S 1758-
73-2

3341 4.2C, 6.1B, 
6.3A, 6.4A, 
6.8B, 6.9B, 
9.1D, 9.3C 

434 Tridecane Триäекан C13H28 629-50-5 3.1D, 6.1E 

435 Undecane Унäекан C11H24 1120-
21-4 2330 3.1C, 9.1D 

436 Urea, compd. with 
hydrogen peroxide 
(1:1) 

Мочевин, 
óстөрөгчийн хэт 
ислийн хольц 1:1 

CH6N2O3 124-43-6 1511 5.1.1C, 
6.1D, 8.2C, 
8.3A, 9.1D 

437 Zinc ashes Цайрын үнс Zn 7440-
66-6

1435 4.3B, 6.1E, 
9.1A 

438 Zinc phosphide Цайрын фосфиä Zn3P2 1314-
84-7

1714 4.3A, 6.1B, 
6.6B, 6.9B, 
9.1A, 9.3A 

439 Zinc powder 
pyrophoric 

Цайр нóнтаг, 
ïирофор

Zn 7440-
66-6

1383 4.2A, 6.1E, 
9.1A 

440 Zinc powder/dust, 
PG I 

Цайрын нóнтаг/тоос 
(PG I савалгаатай)

Zn 7440-
66-6

1436 4.2B, 4.3A, 
6.1E, 9.1A 

6. Хортой химийн боäис

Оëîí óëñûí íýршиë Мîíгîë íýр Хиìиéí òîìъёî CAS 
äóгаар

НҮБ 
–ûí 

äóгаар

Хîрòîé 
áîëîí 

аюóëòаé 
áîäиñûí 
аíгиëаë

1 [1,1’-Biphenyl]-4,4’-
diamine, 3,3’-dimethyl-, 
(o-tolidine) 

1,1’-бифенил -
4,4’-äиамин , 3,3’-
äиметил-, орто-
толиäин

C14H16N2
119-
93-7 2811

6.1D, 6.3B, 
6.4A, 6.6B, 
6.7B, 9.1B, 
9.3B 

2 1,2-Ethanediol, (ethylene 
glycol) 

1,2 -Этанäиол 
(Этиленгликол) CH2OHCH2OH 107-

21-1
6.1D, 6.4A, 
6.9A, 9.3C 

3 1,3,5-Triazine-
2,4,6(1H,3H,5H)-
trione, 1,3,5-
tris(oxiranylmethyl)-, 
(triglycidalisocyanurate) 

1,3,5-триазин-
2,4,6(1Н,3Н,5Н) 
трион(оксиранил 
метил)-, 
(Триглисиäализо 
цианóрат) 

C12H15N3O6
2451-
62-9

6.1C, 6.5A, 
6.5B, 6.6A, 
6.9A, 8.3A, 
9.1C, 9.3B 



335Õèìèéí õîðò áîëîí àþóëòàé áîäèñ

4 1-Naphthalenamine  Нафталенамин-1
C10H7NH2

134-
32-7 2077

6.1D, 6.4A, 
6.6B, 9.1B, 
9.3C 

5
1-Octadecanamine Октаäеканамин-1

C18H39N
124-
30-1

6.1D, 6.5B, 
8.2C, 8.3A, 
9.1B, 9.3C 

6
2-Propenoic acid, 2-
methyl- (stabilized), 
(methacrylic acid) 

2-метил-2-
ïроïений хүчил 
(тогтворжóóлсан), 
(Метакрилын 
хүчил)

CH2=C(CH3)
COOH 79-41-4 2531

3.1D, 6.1C, 
6.9B, 8.2B, 
8.3A, 9.1D, 
9.2B, 9.3C 

7 2-Propenoic acid, 
2-methyl-, 2-
(dimethylamino)ethyl 
ester, 
(dimethylaminoethyl 
methacrylate) 

2-ïроïенийн 
хүчлийн  2-метил 
2-äиметиламино 
этилийн эфир
(Диметил 
аминоэтил 
метакрилат) 

C8H15NO2
2867-
47-2 2522

3.1D, 6.1C, 
8.2C, 8.3A, 
9.1D, 9.3B 

8 Acetic acid, >50-80% 
aqueous solution 

Цóóны хүчил, 
50-80%-ийн óсан 
óóсмал CH3COOH 64-19-7 2790

3.1D, 6.1D, 
6.9B, 8.1A, 
8.2B, 8.3A, 
9.1D, 9.3C 

9

Acetic acid, >30-50% 
aqueous solution 

Цóóны хүчил, 
30-50%-ийн óсан 
óóсмал CH3COOH 64-19-7 2790

6.1D, 6.9B, 
8.1A, 8.2C, 
8.3A, 9.1D, 
9.3C 

10 Acetic acid, 10-30% 
aqueous solution 

Цóóны хүчил,10-
30%-ийн óсан 
óóсмал

CH3COOH 64-19-7 2790
6.1E, 6.9B, 
8.1A, 8.2C, 
8.3A 

11 Acridine Акриäин
C13H9N

260-
94-6 2713

6.1D, 6.3A, 
6.4A, 9.1A, 
9.3B 

12 Ammonia, >10-35% 
aqueous solution 

Аммиак, 10-35% 
óсан óóсмал NH4OH 1336-

21-6 2672
6.1D, 8.1A, 
8.2C, 8.3A, 
9.1A, 9.3C 

13 Ammonia, 2-10% 
aqueous solution 

Аммиак, 2-10% 
óсан óóсмал NH4OH 1336-

21-6
6.1E, 6.3A, 
6.4A, 9.1D 

14 Antimony Сóрьма
Sb 7440-

36-0 2871
6.3B, 6.4A, 
6.7B, 6.8B, 
6.9B, 9.1D 

15
Arsenic Хүнцэл

As 7440-
38-2 1558

6.1B, 6.6B, 
6.7A, 6.9A, 
9.1A, 9.3A 

16
Benzene, 2,4-
diisocyanato-1-methyl-, 
(toluene diisocyanate) 

2,4-äиизоциано 
-1-метил бензол
(Толóол 
äиизоцианат)

CH3C6H3(NCO)2
584-
84-9 2078

6.1A, 6.3B, 
6.4A, 6.5A, 
6.5B, 6.7B, 
6.9A, 9.1C, 
9.3B 
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17
Benzenemethanaminium, 
N-[2-[(2,6-
dimethylphenyl)amino]-
2-oxoethyl]-N,N-diethyl-, 
benzoate, (denatonium 
benzoate, bitrex) 

N-[2-[(2,6-äиметил) 
амино]-2-
оксиэтил]-N,N-
äиэтилl-, бензоат 
бензолметанамини, 
(Денатони бензоат, 
Битрикс)

C21H29N2O
.

C7H5O2

3734-
33-6

6.1D, 6.4A, 
6.9B, 9.3C 

18
Cadmium Êаäьми Cd 7440-

43-9 2570

6.1B, 6.6A, 
6.7A, 6.8A, 
6.9A, 9.1A, 
9.2C, 9.3B 

19

Cyclohexanamine Циклогексанамин

C6H13N
108-
91-8 2357

3.1C, 6.1B, 
6.5B, 6.6B, 
6.8B, 6.9A, 
8.2B, 8.3A, 
9.1D, 9.3A 

20 Disulfurous acid, 
disodium salt, (sodium 
metabisulphite) 

Натрийн 
метабисóльфит Na2S2O5

7681-
57-4

6.1D, 6.3A, 
6.5A, 6.5B, 
8.3A, 9.1D, 
9.2B, 9.3C 

21 Ethane, 1,1,1-trichloro- 1,1,1-трихлор этан

CH3CCl3 71-55-6 2831

6.1D, 6.3A, 
6.4A, 6.8B, 
6.9B, 9.1D, 
9.2A 

22
Ethane, 1,1,2,2-
tetrachloro-

1,1,2,2-тетрахлор 
этан C2H2Cl4 79-34-5 1702

6.1C, 6.3A, 
6.4A, 6.7B, 
6.9B, 9.1D, 
9.3B, 9.4C 

23 Ethene, tetrachloro-, 
(perchloroethylene) 

Тетрахлор этан 
(ïерхлорэтилен) Cl2C=CCl2

127-
18-4 1897

6.1E, 6.3A, 
6.4A, 6.7A, 
6.9B, 9.1A, 
9.2C, 9.3B 

24

Ethene, trichloro- Трихлор этан

CCl2 = CHCl 79-01-6 1710

6.1D, 6.3A, 
6.4A, 6.6B, 
6.7A, 6.9B, 
9.1D 

25

Formaldehyde, >5-25% 
aqueous 

Формальäегиä, >5-
25% óсан óóсмал

CH2O 50-00-0

6.1D, 6.3A, 
6.4A, 6.5B, 
[6.6B], 
6.7A, 6.9A, 
9.1D, 9.2B, 
9.3C

26 Formaldehyde, 0.25 
– <1% aqueous solution 

Формальäегиä,     
            0.25 – <1% 
óсан óóсмал 

CH2O 50-00-0
6.3A, 6.4A, 
6.5B, 9.2B] 

27 Formaldehyde, 1 – 5% 
aqueous solution 

Формальäегиä, 1 
– 5%  óсан óóсмал 

CH2O 50-00-0

6.1E, 6.3A, 
6.4A, 6.5B, 
6.6B, 6.7A, 
6.9B, 9.2B
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28 Hexane, 1,6-diisocyanato- 1,6-äиизоциано 
гексан (CH2)6(NCO)2

822-
06-0 2281

6.1A, 6.3A, 
6.4A, 6.5A, 
6.5B, 6.9A, 
9.3B 

29 Hydrazine, >10-37% 
aqueous solution 

Гиäразин, >10-37% 
óсан óóсмал

NH2NH2 · H2O
7803-
57-8 3293

6.1C, 6.5B, 
6.6A, 6.7B, 
6.8B, 6.9A, 
8.2C, 8.3A, 
9.1A, 9.2D, 
9.3A 

30 Hydrazine, >3-10% 
aqueous solution 

Гиäразин, >3-10% 
óсан óóсмал

NH2NH2 · H2O
7803-
57-8 3293

6.1D, 6.3A, 
6.4A, 6.5B, 
6.6A, 6.7B, 
6.8B, 6.9A, 
9.1A, 9.2D, 
9.3B 

31

Hydrazine, 1-3% aqueous 
solution 

Гиäразин, >1-3% 
óсан óóсмал

NH2NH2 · H2O
7803-
57-8 3293

6.1E, 6.5B, 
6.6A, 6.7B, 
6.8B, 6.9A, 
9.1A, 9.2D, 
9.3C 

32 Hydriodic acid, 57-67% 
aqueous solution 

Иоäит óстөрөгч, 
57-67% óсан 
óóсмал

HI 10034-
85-2 1787

6.1B, 6.9A, 
8.1A, 8.2B, 
8.3A, 9.3C 

33 Hydrobromic acid, 47-
60% aqueous solution 

Бромт óстөрөгч, 47-
60% óсан óóсмал HBr 10035-

10-6 1788
6.1B, 6.9A, 
8.1A, 8.2B, 
8.3A, 9.3C 

34 Hydrochloric acid, >25% 
aqueous solution 

Давсны хүчил, 
>25% óсан óóсмал HCl 7647-

01-0 1789
6.1B, 8.1A, 
8.2B, 8.3A, 
9.1D, 9.3C 

35 Hydrochloric acid, >10-
25% aqueous solution 

Давсны хүчил,  
>10-25%óсан 
óóсмал

HCl 7647-
01-0 1789

6.1D, 8.1A, 
8.2B, 8.3A, 
9.3C 

36 Hydrochloric acid, >2-
10% aqueous solution 

Давсны хүчил  >10-
25%óсан óóсмал HCl 7647-

01-0 1789
6.1E, 8.1A, 
8.2C, 8.3A 

37 Hydrochloric acid, 0.5-
2% aqueous solution 

Давсны хүчил 0.5-
2%óсан óóсмал HCl 7647-

01-0

6.1E, 6.3A, 
6.4A 

38 Hydrofluoric acid, >60% 
aqueous solution 

Фторт óстөрөгч 
(хайлóóр хүчил),  
>60%  óсан óóсмал HF 7664-

39-3 1790

6.1A, 6.9A, 
8.1A, 8.2A, 
8.3A, 9.1D, 
9.3A 

39 Hydrofluoric acid, >7-
60% aqueous solution 

Фторт óстөрөгч 
(хайлóóр хүчил) 
>7-60% óсан 
óóсмал

HF 7664-
39-3 1790

6.1B, 6.9A, 
8.1A, 8.2B, 
8.3A, 9.1D, 
9.3A 

40 Hydrofluoric acid, >1-7% 
aqueous solution 

Фторт óстөрөгч 
(хайлóóр хүчил), 
>1-7% óсан óóсмал

HF 7664-
39-3 1790

6.1C, 6.9A, 
8.1A, 8.2C, 
8.3A, 9.3B 
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41 Hydrofluoric acid, >0.1-
1% aqueous solution 

Фторт óстөрөгч 
(хайлóóр хүчил) 
>0.1-1% óсан 
óóсмал

HF 7664-
39-3 1790

6.1D, 6.3A, 
6.4A, 6.9A, 
8.1A, 9.3B 

42
Hydrofluoric acid, 0.01-
0.1% aqueous solution 

Фторт óстөрөгч 
(хайлóóр хүчил) 
0.01-0.1% óсан 
óóсмал

HF 7664-
39-3 1790

6.1E, 6.3B, 
6.4A, 6.9A, 
8.1A 

43
Iodine (solid) Иоä, хатóó

J2
7553-
56-2 1759

6.1D, 6.5B, 
6.9B, 8.2C, 
8.3A, 9.1A, 
[9.3C] 

44 Mercuty Мөнгөн óс Hg 7439-
97-6 2809

6.1В, 6.5В, 
6.8А, 6.9А, 
8.1А, 9.1А, 
9.2В, 9.3А, 

45 Methane, dichloro- Дихлор метан
CH2Cl2 75-09-2 1593

6.1D, 6.3A, 
6.4A, 6.7B, 
6.9B, 9.3C 

46

Methane, isothiocyanato- Изотиоциано метан

CH3NCS 556-
61-6 2477

3.1C, 6.1B, 
6.5B, 6.9A, 
8.2B, 8.3A, 
9.1A, 9.2C, 
9.3B 

47 Naphthenic acids, copper 
salts 

Нафтений хүчлийн 
зэсийн äавс CnH2-1COOCu 1338-

02-9

6.1D, 6.3B, 
6.4A, 
[6.9B,] 
9.1A, 9.2C, 
9.3C 

48 Nitric acid, >10-70% 
aqueous solution 

Азотын хүчил, >10-
70% óсан óóсмал HNO3

7697-
37-2 2031

6.1D, 6.9B, 
8.1A, 8.2B, 
8.3A 

49 Nitric acid, 0.5-10% 
aqueous solution 

Азотын хүчил, 0.5-
10 % óсан óóсмал HNO3

7697-
37-2

6.1E, 6.9B, 
8.1A, 8.2C, 
8.3A 

50

Pentanedial, 
(glutaraldehyde) 

Пентанäиаль, 
глóтарийн альäегиä

C5H8O2
111-
30-8 2810

6.1A, 6.5A, 
6.5B, 6.9B, 
8.2B, 8.3A, 
9.1A, 9.2A, 
9.3A 

51 Phenol Фенол

C6H5OH 108-
95-2 1671

6.1B, 
[6.6B], 
6.8B, 6.9A, 
8.2B, 8.3A, 
9.1D, 9.2D, 
9.3B 

52
Phenol, methyl-mixed 
isomers, (cresol) 

Фенол, метил-
хольсон изомерүүä 
, (Êрезол) C7H8O

1319-
77-3 2076

3.1D, 6.1A, 
6.9A, 8.2B, 
8.3A, 9.1D, 
9.3B 
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53
Phosphoric acid, >10% 
aqueous solution 

Фосфорын хүчил, 
>10% óсан óóсмал H3PO4

7664-
38-2 1805

6.1D, 8.1A, 
8.2C, 8.3A, 
9.1D, 9.3C 

54 Phosphoric acid, 1-10% 
aqueous solution 

Фосфорын хүчил, 
1-10% óсан óóсмал H3PO4

7664-
38-2 1805

6.1E, 8.1A, 
8.2C, 8.3A, 
9.1D 

55 Potassium hydroxide 
Êалийн гиäроксиä

KOH 1310-
58-3 1813

6.1C, 8.1A, 
8.2B, 8.3A, 
9.1D, 9.3B 

56
Potassium hydroxide, 
>5% aqueous solution 

Êалийн гиäроксиä, 
>5% óсан óóсмал KOH 1310-

58-3 1814
6.1D, 8.1A, 
8.2B, 8.3A, 
9.3B 

57 Potassium hydroxide, >2-
5% aqueous solution 

Êалийн гиäроксиä, 
>2-5% óсан óóсмал KOH 1310-

58-3 1814
6.1E, 8.1A, 
8.2C, 8.3A 

58
Potassium hydroxide, 0.5-
2% aqueous solution 

Êалийн гиäроксиä, 
0.5-2% óсан óóсмал KOH 1310-

58-3

6.1E, 6.3A, 
6.4A 

59 Sodium hydroxide 
Натрийн гиäроксиä

NaOH 1310-
73-2 1823

6.1D, 8.1A, 
8.2B, 8.3A, 
9.1D, 9.3C 

60
Sodium hydroxide, >5% 
aqueous solution 

Натрийн 
гиäроксиä, >5% 
óсан óóсмал

NaOH 1310-
73-2 1824

6.1D, 8.1A, 
8.2B, 8.3A, 
9.1D 

61 Sodium hydroxide, >2-
5% aqueous solution 

Натрийн 
гиäроксиä, >2-5%  
óсан óóсмал

NaOH 1310-
73-2 1824

6.1E, 8.1A, 
8.2C, 8.3A 

62
Sodium hydroxide, 0.5-
2% aqueous solution 

Натрийн 
гиäроксиä, 0.5-2% 
óсан óóсмал

NaOH 1310-
73-2

6.1E, 6.3A, 
6.4A 

63
Strychnidin-10-one, 2,3-
dimethoxy-, (brucine) 

2.3-äиметокси-
стричниäин-10-он, 
(Брóцин)

C23H26N2O4
357-
57-3 1570

6.1A, 6.3B, 
6.4A, 6.9A, 
9.1C, 9.3A 

64
Sulfamic acid Сóльфамийн хүчил

H3NSO3
5329-
14-6 2967

6.1D, 8.1A, 
8.2C, 8.3A, 
9.1C, 9.3C 

65

Sulphuric acid, >10% 
aqueous solution 

Хүхрийн хүчил, 
>10% óсан óóсмал H2SO4

7664-
93-9 1830

6.1D, 6.7A, 
6.9A, 8.1A, 
8.2B, 8.3A, 
9.1D 

66
Sulphuric acid, >5-10% 
aqueous solution 

Хүхрийн хүчил, >5-
10% óсан óóсмал H2SO4

7664-
93-9 2796

6.1E, 6.9B, 
8.1A, 8.2C, 
8.3A, 9.1D 

67 Sulphuric acid, 0.5-5% 
aqueous solution 

Хүхрийн хүчил, 
0.5-5% óсан óóсмал H2SO4

7664-
93-9

6.1E, 6.3A, 
6.4A, 8.1A, 
9.1D 
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68 Sulphuric acid, fuming Хүхрийн хүчил, 
óóр H2SO4

8014-
95-7 1831

6.1A, 6.7A, 
6.9A, 8.1A, 
8.2A, 8.3A, 
9.1D 

69 Zinc chloride 
Цайрын хлориä

ZnCl2
7646-
85-7 2331

6.1C, 8.1A, 
8.2C, 8.3A, 
9.1A, 9.3B 

70 Lead

Хар тóгалга

Pb 7439-
92-1

6.1C, 6.6B,  
6.7B,  6.8A,  
6.8C,  6.9A, 
9.1A,  9.1B,  
9.3B 

71 TML - Tetra methyl lead

Метилт хар тóгалга

Pb(CH4)4 75-74-1 1649

6.1B, 6.3B, 
6.6A, 6.7B, 
6.8A, 9.1B, 
9.3A

72 TEL - Tetra ethyl lead
Этилт хар тóгалга

Pb(C2H6)4 78-00-2
6.8A, 6.1A, 
9.1A, 6.6A, 
6.7A

73 Aldrin
Альäрин

C12H8Cl6 309-
00-2

6.1A, 6.3B, 
6.6A, 6.7A, 
6.8A

74 Chlordane, Хлорäан C10H6Cl8 57-74-9 6.9A, 6.8A, 
6.7A, 6.6A

75 DDT ДДТ, äóст C14H9Cl5 50-29-3 6.1А, 6.7В, 
6.9В, 9.1А

76 Dieldrin Дельäрин C12H8Cl6O 60-57-1 6.1А, 6.7А, 
6.9А

77 Endrin Энäрин C12H8Cl6O 72-20-8 6.1А, 6.7А, 
6.9А

78 Heptachlor Геïтахлор C10H5Cl7 76-44-8 6.6А, 6.7А, 
6.8А

79 Mirex Мирекс C10Cl12 2385-
85-5 6.1В, 6.7В

80 Toxaphene Токсафен C10H10Cl8 8001-
35-2

6.1А, 6.6А, 
6.7А, 6.8А

81 Hexachlorobenzene Гексахлор бензол C6Cl6 118-
74-1

6.1А, 6.6А, 
6.7А, 6.8А

82 Polychlorinated Biphenyl 
(PCB)

Полихлортбифенил 
ПХБ C12H10-xClx. - 6.1С, 6.7А, 

6.9В, 6.8А

83 Hexabromobiphenyl
Гексабром бифенил

C12H4Br6 36355-
01-8

6.1С, 6.6В, 
6.8В, 6.7А, 
6.9А, 9.1В

84 OctaBDE Октабромäифенил
ийн эфир C12H2Br8O 32536-

52-0 6.6А, 6.8А

85 PentaBDE
Пентабромäифени-
лийн эфир C12H5Br5O 32534-

81-9

6.1В, 6.3В, 
9.1А, 6.6А, 
6.8А

86 Pentachlorobenzene Пентахлор бензол C6HCl5 608-
93-5
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87 Short-Chained 
Chlorinated Paraffins

Хлор агóóлсан 
богино хэлхээт 
ïарафинóóä

63449-
39-8

6.1С, 6.7А, 
6.9В, 6.8А

88 Lindane
Линäанóóä 

C6H6Cl6 58-89-9
6.1С,  6.5В, 
6.8А, 6.9А, 
6.7А

89 Α- And Β-
Hexachlorocyclohexane

Α бîëîí β 
гексахлор 
циклогексан

С6Сl6H6 608-
73-1 2761 6.1С, 6.7А, 

6.9В, 6.8А

90 Dicofol Дифокол C14H9Cl5O 115-
32-2

6.1С, 6.5А, 
6.6В, 6.7А, 
6.8А, 6.9В, 
6.8А

91 Endosulfan Энäосóльфан C9H6Cl6O3S 115-
29-7

6.1В, 6.6В, 
6.8А, 6.9В

92 Chlordecone Хлорäекон C10Cl10O 43-50-0

6.1А, 6.3В, 
6.4В, 6.5В, 
6.6В, 6.7А, 
6.8А, 6.9В

93
PFOS 
(Perfiuorooctanesulfonic 
Acid

Перфтортоктаны 
сóльфоны хүчил C8HF17O3S 1763-

23-1
8.2А, 8.3А, 
6.9А
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7. Нефтийн бүтээгäэхүүн

¹
Олон 
óлсын 
нэршил

Монгол нэр Тоäорхойлолт
НҮБ 
–ын 

äóгаар

Хортой ба 
аюóлтай 
боäисын 
ангилал

1 Petrol 
(unleaded)

Шатахóóн (хар 
тóгалгагүй)

С4-С12 нүүрстөрөгч, 150С-2200С-ä бóцалäаг 
шóлóóн болон салбарласан хэлхээт 
ïарафин, циклоïарафин, ароматик болон 
олефиний нүүрсóстөрөгчäөөс бүрäсэн 
холимог.
Ароматик нүүрсóстөрөгчиä: <55 % (эзлэх.)
Бензол: <4 % (эзлэхүүн)

Нэмэлтүүä: 
Азобóäгóóä<0.1%
Гаäаргóó иäэвхт нэмэлт <0.1%
Антиоксиäант<0.1%
Зэврэлт óäаашрóóлагч<0.1%

1203

3.1A, 
6.1E, 
6.3B, 
6.7B, 
9.1B

2

Aviation 
gasoline 
and racing 
(Avgas 100 
and Avgas 
100LL)

Нисэх 
онгоцны болон 
óралäааны 
машины 
шатахóóн

С4-С12 нүүрстөрөгчийн гишүүнтэй, 
150С-1800С-ä бóцалäаг шóлóóн 
болон салбарласан хэлхээт ïарафин, 
циклоïарафин, ароматик болон олефиний 
нүүрсóстөрөгчäөөс бүрäсэн холимог.
Ароматик нүүрсóстөрөгчиä: <55 % (эзлэх.)
Бензол: <4 % (эзлэхүүн)

Нэмэлтүүä: 
Азобóäгóóä<0.1%
Гаäаргóó иäэвхт нэмэлт <0.1%
Антиоксиäант<0.1%
Зэврэлт óäаашрóóлагч<0.1% 
Метал иäэвхгүйжүүлэгчиä<0.1%
Тетраэтил хартóгалга <0.14% (<0.85 гPb/л)
1,2-äибром этан <0.1% (<0.1 г/л) 

1203

3.1A, 
6.1E, 
6.3B, 
6.7B, 
6.8A, 
9.1B

3

Diesel fuel 
(avtomotive 
gas oil and 
marine 
diesel fuel)

Дизелийн түлш 
(автомашины 
болон äалайн 
тээврийн 
хэрэгслийн 
äизелийн түлш)

С9-С20 нүүрстөрөгчийн гишүүнтэй, 
1600С-4000С-ä бóцалäаг шóлóóн 
болон салбарласан хэлхээт ïарафин, 
циклоïарафин, ароматик болон олефиний 
нүүрсóстөрөгчäөөс бүрäсэн холимог. 
Ноцох темïератóр 600С-с äээш (óргамалын 
болон амьтны гаралтай өөх тосноос гаргаж 
авсан óрт хэлхээт тосны хүчлийн метил, 
этилийн нийлмэл эфирүүäийг 20% хүртэлх 
хэмжээгээр агóóлсан)
Нэмэлтүүä: 
Хүйтэнä óрсах чанарыг сайжрóóлагч<0.1%
Антистатикийн нэмэлт (царцалтын эсрэг) 
<0.1%
Цетан нэмэгäүүлэгч (äизелийн түлшний 
октан бóюó чанар тоäорхойлогч) <0.1%
Зэврэлтээс хамгаалагч<0.1%
Тосорхог чанарыг нэмэгäүүлэгч <0.1%
Антиоксиäант <0.1%

3.1D, 
6.1E, 
6.3B, 
6.7B, 
9.1B
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4

Low 
plashpoint 
diesel 
(low plash 
domestic 
heating oil 
and alpine 
diesel)

Бага 
темïератóрт 
ноцäог 
äизелийн 
түлш (ахóйн 
халаалтын 
зориóлалтаар 
хэрэглэäэг тос 
болон альïийн 
äизель)

С9-С20 нүүрстөрөгчийн гишүүнтэй, 
1400С-4000С-ä бóцалäаг шóлóóн 
болон салбарласан хэлхээт ïарафин, 
циклоïарафин, ароматик болон олефиний 
нүүрсóстөрөгчäөөс бүрäсэн холимог. Ноцох 
темïератóр 500С-с äээш
Нэмэлтүүä: 
Хүйтэнä óрсах чанарыг сайжрóóлагч<0.1%
Антистатикийн нэмэлт (царцалтын эсрэг) 
<0.1%
Цетан нэмэгäүүлэгч (äизелийн түлшний 
октан бóюó чанар тоäорхойлогч) <0.1%
Зэврэлтээс хамгаалагч<0.1%
Тосорхог чанарыг нэмэгäүүлэгч<0.1%
Антиоксиäант<0.1%

1202

3.1C, 
6.1E, 
6.3B, 
6.7B, 
9.1B

5

Kerosine 
(including  
Jet A-1 and 
aviation 
turbine 
fuels)

Êеросин
(Jet  А-1, 
нисэх онгоцны 
тóрбины түлш 
багтна)

С9-С16 нүүрстөрөгчийн гишүүнтэй, 1400С-
3000С-ä бóцалäаг нүүрсóстөрөгчäөөс 
бүрäсэн холимог. 
Нэмэлтүүä: 
Бóäаг<0.1%
Антистатикийн нэмэлт (царцалтын эсрэг) 
<0.1%
Метал иäэвхгүйжүүлэгч<0.1%
Антиоксиäант<0.1%
Диэтиленгликол монометилийн эфир 
(царцалтаас хамгаалагч) <0.2%

1223

3.1C, 
6.1E, 
6.3B, 
9.1B

6 Mineral 
turpentine

Эрäэсийн 
äавирхай

С8-С10 нүүрстөрөгчийн гишүүнтэй, 1350С-
2100С-ä бóцалäаг нүүрсóстөрөгчäөөс 
бүрäсэн холимог. Нефтийн хөнгөн 
фракцийн ароматик нэгäлүүä, CAS äóгаар 
64742-95-6, Нефтийн äóнä фракцийн 
шóлóóн хэлхээт нэгäлүүä CAS äóгаар 
64742-88-7,

1300

3.1C, 
6.1E, 
6.3B, 
9.1B

7
Grude 
oil-extemly 
flammable

Түүхий тос 
– онцгой  
шатамхай

Шóлóóн хэлхээт, ароматик болон нафтенийн 
нүүрсóстөрөгчиä болон бага хэмжээний 
хүхэр, азот, хүчилтөрөгч агóóлсан органик 
боäис бөгөөä маш бага хэмжээгээр никель, 
ванаäийн  металл-органик комïлекс, 
олефиний нүүрсóстөрөгчиä агóóлна.

3.1A, 
6.1E, 
6.3B, 
6.7B, 
9.1C

8
Grude 
oil-highly 
flammable

Түүхий тос 
– их шатамхай

Шóлóóн хэлхээт, ароматик болон нафтенийн 
нүүрсóстөрөгчиä болон бага хэмжээний 
хүхэр, азот, хүчилтөрөгч агóóлсан органик 
боäис бөгөөä маш бага хэмжээгээр никель, 
ванаäийн  металл-органик комïлекс, 
олефиний нүүрсóстөрөгчиä агóóлна.

3.1B, 
6.1E, 
6.3B, 
6.7B, 
9.1C

9 Grude oil- 
flammable

Түүхий тос 
–  шатамхай

Шóлóóн хэлхээт, ароматик болон нафтенийн 
нүүрсóстөрөгчиä болон бага хэмжээний 
хүхэр, азот, хүчилтөрөгч агóóлсан органик 
боäис бөгөөä маш бага хэмжээгээр никель, 
ванаäийн  металл-органик комïлексүүä, 
олефиний нүүрсóстөрөгчäийг агóóлна. 

3.1C, 
6.1E, 
6.3B, 
6.7B, 
9.1C
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10
Grude 
oil-  low 
flammable

Түүхий 
тос – бага 
шатамхай

Шóлóóн хэлхээт, ароматик болон нафтенийн 
нүүрсóстөрөгчиä болон бага хэмжээний 
хүхэр, азот, хүчилтөрөгч агóóлсан органик 
боäис бөгөөä маш бага хэмжээгээр никель, 
ванаäийн  металл-органик комïлексүүä, 
олефиний нүүрсóстөрөгчäийг агóóлна.

3.1D, 
6.1E, 
6.3B, 
6.7B, 
9.1C

11 Fuel oil Тосон түлш

Нефтийн бүтээгäэхүүний нэрлэгийн 
ïроцессийн үлäэгäэл бүтээгäэхүүнүүä 
болох ноцох темïератóр нь 600С-ээс äээш 
фракцóóäаас гарган авäаг. Тосон түлш нь  
С9-С50 нүүрстөрөгчит ханасан, ароматик 
болон олефиний нүүрсóстөрөгчäөөс 
бүрäэх ба тэäгээрийн бóцлах темïератóр 
нь 160-6000С.  4-6 цагирагт олон цагирагт 
нүүрсóстөрөгчиä болон бага хэмжээгээр 
ванаäи, никель зэрэг хүнä металлóóäыг 
агóóлна. 

3.1D, 
6.3B, 
6.7B, 
9.1C

12

Fuel oil 
anufactured 
from waste 
lubricating 
oil

Хаягäал тосыг  
боловсрóóлж 
гарган авсан 
тосон түлш

Хаягäал бóюó ажилласан хөäөлгүүрийн 
тосыг цэвэрлэж боловсрóóлан хүнä метал, 
нэмэлт боäис, óс, лаг, хатóó үлäэгäэлү 
болон äэгäэмхий хэсгүүäийг ялган авсан 
нүүрсóстөрөгчийн С20-С40 нүүрстөрөгчит 
холимог бүтээгäэхүүн. 
Энэхүү тос нь äоорхи шаарäлагыг хангасан 
байна. 
Хартóгалга<100 ppm 
Мышьяк:<5 ppm 
Êаäми <2 ppm
Хром< 10 ppm
Нийт галогений хэмжээ<10 ppm
Ноцох темïератóр >600С 
Полихлорт бифенил (PCB)агóóлаагүй байх 

3.1D, 
6.3B, 
6.7B, 
9.1C

13

Cutback 
bitumen 
(containing 
more 
than 10% 
kerosene)

Өтгөрүүлсэн 
битóм (10%-иас 
их хэмжээтэй 
керосен 
агóóлсан)

Битóм керосенийн холимог бөгөөä, 
керосиний агóóламж нь <20%-иас (жин) 

3.1D, 
6.3B, 
9.1C

14

Cutback 
bitumen 
(containing 
more than 
7% but less 
than 10% 
kerosene)

Өтгөрүүлсэн 
битóм (7%-иас 
их 10%-иас 
бага хэмжээтэй 
керосен 
агóóлсан)

Битóм керосенийн холимог. 3.1D, 
9.1C

15

Cutback 
bitumen 
(containing 
more than 
2.5% but 
less than 7% 
kerosene)

Өтгөрүүлсэн 
битóм (2.5%-
иас их 7%-иас 
бага хэмжээтэй 
керосен 
агóóлсан)

Битóм керосенийн холимог. 9.1C
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16

Aliphatic 
hydrocarbon 
solvents 
–very low 
plashpoint

Ноцох 
темïератóр  
маш багатай 
заäгай хэлхээт 
нүүрсóстөрөг-
чийн óóсгагч  

Шóлóóн, салбарласан болон цагираг 
алканóóäаас бүрäсэн нүүрсóстөрөгчäийн 
холимог бүтээгäэхүүн. Ароматик 
нүүрсóстөрөгчиä 1%-иас илүүгүй 
агóóлагäсан ба С4-С12 нүүрсóстөрөгчиä, 
бóцлах темïератóр нь -200С-2200С байна. 
ноцох темïератóр нь <230С
Äóíäàж бóöëàõ òеìпеðàòóð  ≤350С

3.1A, 
6.1E, 
6.3B, 
9.1B

17

Aliphatic 
hydrocarbon 
solvents 
– low 
plashpoint

Ноцох 
темïератóр 
багатай 
заäгай хэлхээт 
нүүрсóстөрөг-
чийн óóсгагч 

Шóлóóн, салбарласан болон цагираг 
алканóóäаас бүрäсэн нүүрсóстөрөгчäийн 
холимог бүтээгäэхүүн. Ароматик 
нүүрсóстөрөгчиä 1%-иас илүүгүй 
агóóлагäсан ба С4-С12 нүүрсóстөрөгчиä, 
бóцлах темïератóр нь 350С-2200С байна. 
Ноцох темïератóр < 230С
Дóнäаж бóцлах темïератóр> 350С

3.1B, 
6.1E, 
6.3B, 
9.1B

18

Aliphatic 
hydrocarbon 
solvents 
– medium 
plashpoint

Дóнä зэргийн 
ноцох 
темïератóртай 
заäгай хэлхээт 
нүүрсóстөрөг-
чийн óóсгагч 

Шóлóóн, салбарласан болон цагираг 
алканóóäаас бүрäсэн нүүрсóстөрөгчäийн 
холимог бүтээгäэхүүн. Ароматик 
нүүрсóстөрөгчиä 1%-иас илүүгүй 
агóóлагäсан ба С9-С16 нүүрсóстөрөгчиä, 
бóцлах темïератóр нь 1500С-3000С байна. 
Ноцох темïератóр нь 230С-аас их 600С-аас 
бага

3.1C, 
6.1E, 
6.3B, 
9.1B
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Aliphatic 
hydrocarbon 
solvents 
– high 
plashpoint

Ноцох 
темïератóр 
өнäөртэй 
заäгай хэлхээт 
нүүрсóстөрөг-
чийн óóсгагч 

Шóлóóн, салбарласан болон цагираг 
алканóóäаас голчлон бүрäсэн 
нүүрсóстөрөгчäийн холимог бүтээгäэхүүн. 
Ароматик нүүрсóстөрөгчиä 1%-иас илүүгүй 
агóóлагäсан ба С11-С25 нүүрсóстөрөгчиä, 
бóцлах темïератóр нь 2050С-4000С байна. 
Ноцох темïератóр нь 600С-аас их 930С-аас 
бага бóюó тэнцүү

3.1D, 
6.1E, 
6.3B
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Low 
aromatic 
hydrocarbon 
solvents-
very low 
plashpoint

Ноцох 
темïератóр 
маш багатай 
äооä  ароматик 
нүүрсóстөрөг-
чийн óóсгагч

Шóлóóн, салбарласан болон цагираг 
алканóóäаас голчлон бүрäсэн 
нүүрсóстөрөгчäийн холимог бүтээгäэхүүн. 
Ароматик нүүрсóстөрөгчиä 30%-
иас илүүгүй агóóлагäсан ба С4-С12 
нүүрсóстөрөгчиä, бóцлах темïератóр нь 
200С-2200С. 
Ноцох темïератóр<230С 
Дóнäаж бóцлах темïератóр < 350С

3.1A, 
6.1E, 
6.3B, 
6.7B, 
9.1B
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Low 
aromatic 
hydrocarbon 
solvents-
low 
plashpoint

Ноцох 
темïератóр 
багатай äооä 
ароматик 
нүүрсóстөрөг-
чийн óóсгагч

Шóлóóн, салбарласан болон цагираг 
алканóóäаас голчлон бүрäсэн 
нүүрсóстөрөгчäийн холимог бүтээгäэхүүн. 
Ароматик нүүрсóстөрөгчиä 30%-
иас илүүгүй агóóлагäсан ба С5-С12 
нүүрсóстөрөгчиä, бóцлах темïератóр нь 
350С-2300С байна. 
Ноцох темïератóр <230С 
Дóнäаж бóцлах темïератóр >350С

3.1B, 
6.1E, 
6.3B, 
6.7B, 
9.1B
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22

Low 
aromatic 
hydrocarbon 
solvents-
medium 
plashpoint

Дóнä зэргийн 
ноцох 
темïератóртай 
äооä ароматик 
нүүрсóстөрөг-
чийн  óóсгагч

Шóлóóн, салбарласан болон цагираг 
алканóóäаас голчлон бүрäсэн 
нүүрсóстөрөгчäийн холимог бүтээгäэхүүн. 
Ароматик нүүрсóстөрөгчиä 30%-
иас илүүгүй агóóлагäсан ба С9-С18 
нүүрсóстөрөгчиä, бóцлах темïератóр нь 
1400С-3000С байна. 
Ноцох темïератóр нь 230С-аас их 600С бага 
бóюó тэнцүү

3.1C, 
6.1E, 
6.3B, 
9.1B
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Low 
aromatic 
hydrocarbon 
solvents-
high 
plashpoint

Ноцох 
темïератóр 
өнäөртэй 
äооä ароматик 
нүүрсóстөрөг-
чийн  óóсгагч

Шóлóóн, салбарласан болон цагираг 
алканóóäаас голчлон бүрäсэн 
нүүрсóстөрөгчäийн холимог бүтээгäэхүүн. 
Ароматик нүүрсóстөрөгчиä 30%-
иас илүүгүй агóóлагäсан ба С11-С25 
нүүрсóстөрөгчиä, бóцлах темïератóр нь 
2000С-4000С байна. 
Ноцох темïератóр нь 600С-аас их 930С бага 
бóюó тэнцүү

3.1D, 
6.1E, 
6.3B, 
9.1B
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Medium 
aromatic 
hydrocarbon 
solvents-
very low 
plashpoint

Ноцох 
темïератóр 
маш багатай 
äóнä ароматик 
нүүрсóстөрөг-
чийн  óóсгагч

Шóлóóн, салбарласан болон 
цагираг алканóóä болон ароматик 
нүүрсóстөрөгчäөөс голчлон бүрäсэн 
нүүрсóстөрөгчäийн холимог бүтээгäэхүүн. 
Ароматик нүүрсóстөрөгчиä 30%-70% 
агóóлагäсан ба С4-С12 нүүрсóстөрөгчиä, 
бóцлах темïератóр нь 200С-2200С байна. 
Нîöîõ òеìпеðàòóð ≤ 230С 
Дóнäаж бóцлах темïератóр > 350С

3.1A, 
6.1E, 
6.3B, 
6.7B, 
9.1B
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Medium 
aromatic 
hydrocarbon 
solvents-
low 
plashpoint

Ноцох 
темïератóр 
багатай äóнä 
ароматик 
нүүрсóстөрөг-
чийн  óóсгагч

Шóлóóн, салбарласан болон 
цагираг алканóóä болон ароматик 
нүүрсóстөрөгчäөөс голчлон бүрäсэн 
нүүрсóстөрөгчäийн холимог бүтээгäэхүүн. 
Ароматик нүүрсóстөрөгчиä 30%-70% 
агóóлагäсан ба С5-С12 нүүрсóстөрөгчиä, 
бóцлах темïератóр нь 350С-2300С байна. 
Нîöîõ òеìпеðàòóð≤230С 
Дóнäаж бóцлах темïератóр > 350С

3.1B, 
6.1E, 
6.3B, 
6.7B, 
9.1B
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Medium 
aromatic 
hydrocarbon 
solvents-
medium  
plashpoint

Дóнä зэргийн 
ноцох 
темïератóртай 
äóнä ароматик 
нүүрсóстөрөг-
чийн  óóсгагч

Шóлóóн, салбарласан болон 
цагираг алканóóä болон ароматик 
нүүрсóстөрөгчäөөс голчлон бүрäсэн 
нүүрсóстөрөгчäийн холимог бүтээгäэхүүн. 
Ароматик нүүрсóстөрөгчиä 30%-70% 
агóóлагäсан ба С9-С20 нүүрсóстөрөгчиä, 
бóцлах темïератóр нь 1500С-3500С байна. 
Ноцох темïератóр нь 230С-аас их бóюó 
тэнцүү 600С-аас бага. 

3.1C, 
6.1E, 
6.3B, 
6.7B, 
9.1B
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Medium 
aromatic 
hydrocarbon 
solvents-
high 
plashpoint

Ноцох 
темïератóр 
өнäөртэй 
äóнä ароматик 
нүүрсóстөрөг-
чийн  óóсгагч

Шóлóóн, салбарласан болон 
цагираг алканóóä болон ароматик 
нүүрсóстөрөгчäөөс голчлон бүрäсэн 
нүүрсóстөрөгчäийн холимог бүтээгäэхүүн. 
Ароматик нүүрсóстөрөгчиä 30%-70% 
агóóлагäсан ба С11-С25 нүүрсóстөрөгчиä, 
бóцлах темïератóр нь 2000С-4000С байна. 
Ноцох темïератóр нь 600С-аас их бóюó 
тэнцүү 930С-аас бага. 

3.1D, 
6.1E, 
6.3B, 
9.1B
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28

Аromatic 
hydrocarbon 
solvents-
medium  
plashpoint

Дóнä зэргийн 
ноцох 
темïератóртай 
ароматик 
нүүрсóстөрөг-
чийн  óóсгагч

Ароматик нүүрсóстөрөгчäөөс голчлон 
бүрäсэн нүүрсóстөрөгчäийн холимог 
бүтээгäэхүүн. Ароматик нүүрсóстөрөгчиä 
70%-иас их агóóлагäсан ба С8-С16 
нүүрсóстөрөгчиä, бóцлах темïератóр нь 
1350С-2900С байна. 
Ноцох темïератóр нь 230С-аас их бóюó 
тэнцүү 600С-аас бага. 

3.1C, 
6.1E, 
6.3B, 
9.1B

29

Аromatic 
hydrocarbon 
solvents-
high  
plashpoint

Ноцох 
темïератóр 
өнäөртэй 
ароматик 
нүүрсóстөрөг-
чийн  óóсгагч

Ароматик нүүрсóстөрөгчäөөс голчлон 
бүрäсэн нүүрсóстөрөгчäийн холимог 
бүтээгäэхүүн. 
С11-С16 нүүрстөрөгч бүхий ароматик 
нүүрсóстөрөгчийг  70%-иас ихээр агóóлсан,  
бóцлах темïератóр нь 1950С-2900С. 
Ноцох темïератóр нь 600С-аас их бóюó 
тэнцүү 930С-аас бага

3.1D, 
6.1E, 
6.3B, 
9.1B

 
VII.  ХОР,  АЮУЛЫН ЛАВЛАХ МЭДЭЭЛЭЛ

             Доор äóрьäсан химийн боäисóóäын хор аюóлын лавлах мэäээллийг 
www.mne.mn/chemical вебсайт äахь Хор, аюóлын лавлах мэäээлэл гэсэн 
хóóäаснаас үзнэ үү. Энэхүү гарын авлагаä жишээ болгон цөөн хэäэн 
боäисын мэäээллийг орóóллаа. 

№ Хиìиéí áîäиñûí 
ìîíгîë íýршиë

Хиìиéí 
áîäиñûí 
ОУ-ûí 
á¿рòгýëиéí 
äóгаар 

Хиìиéí áîäиñûí áóñаä íýршиë

1 1,1,1-трихлорэтан 71-55-6 Хлорэтeн, 1,1,1-трихлорэтан, 1,1,1-трихлорэтан 
(тогтворжóóлсан), Chlorothene; 1,1,1-Trichloroethane; 
1,1,1-Trichloroethane (stabilized)

2 1,1,2-Трихлорэтан 79-00-5 Гóрван хлорт этан; бета-Гóрван хлорт этан; Гóрван 
хлорт винил (Ethane trichloride; beta-Trichloroethane; 
Vinyl trichloride)

3 1,1-Дихлорэтан 75-34-3 Асимметрически äихлорэтан, этилиäен хлориä, 1,1 
- этилиäен хлориä

4 1,2-Дихлорэтилен 540-59-0 Ацетиленäихлориä; Цис- Ацетиленäихлориä; 
транс- Ацетиленäихлориä; тэгшхэмт-Дихлорэтилен  
(Acetylene dichloride; cis-Acetylene dichloride; trans-
Acetylene dichloride; sym-Dichloroethylene)

5 1-Гексен 592-41-6 Гексен-1 (1-Hexen)
6 Азбест 1332-21-4 Актинолит; Актинолит- шөрмөсөн чóлóó; Asbestos
7 Азотын 2ч исэл 10102-44-0 Хо¸р азотот тетраоксиä (N2O4); Азотын хэт исэл
8 Азотын исэл 10102-43-9 Азотын оксиä, äан азотын äан исэл, азотын äан исэл
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9 Азотын исэл (1) 10024-97-2 äинитро монооксиä; гиïонитро хүчлийн ангиäриä; 
инээлгэäэг хий, Dinitrogen monoxide; Hyponitrous 
acid anhydride; Laughing gas 

10 Азотын оксиä 10102-43-9 Дан азотын äан исэл, азотын äан исэл, Mononitrogen 
monoxide; Nitrogen monoxide

11 Азотын хүчил 7664-93-9 Aqua fortis-хүчтэй óс; Engravers acid-сийлбэрийн 
хүчил; нитрат óстөрөгч; Улаан óтаатай азотын хүчил; 
Цагаан óтаатай азотын хүчил

12 Акриламиä 79-06-1 Акриламиä мономер; Акрилийн хүчлийн амиä; 
Проïенамиä; 2-Проïенамиä Acrylamide monomer; 
Acrylic amide; Propenamide; 2-Propenamide

13 Акрилийн хүчил 79-10-7 Акролейны хүчил; Акрилийн хүчил,биежсэн ; 
Устай акрилийн хүчил (техникийн цэвэр 94%); 
Этиленкарбонын хүчил; Мөсөн акрилийн хүчил 
(98%-ийн óсан óóсмал); 2- Проïенийн хүчил  
Acroleic acid; Acrylic Acid, inhibited; Aqueous acrylic 
acid (technical grade is 94%); Ethylenecarboxylic 
acid; Glacial acrylic acid (98% in aqueous solution); 
2-Propenoic acid

14 Акрилсалицилийн 
хүчил

50-78-2 Ацетал; o-Aцетоксибензойны хүчил; 2- 
Aцетоксибензойны хүчил; Асïирин, Acetal; o-
Acetoxybenzoic acid; 2-Acetoxybenzoic acid; Aspirin

15 Аммиак 7664-41-7 óсгүй аммиак, аммиакийн óс, аммиакийн óсан 
óóсмал 

16 Аммонийн хлориä 12125-02-9 Aммонийн хлориä; Аммонийн хлориäийн óóр; 
Аммиакийн äавсны óóр, Ammonium chloride; 
Ammonium muriate fume; Sal ammoniac fume

17 Аммоны ïерсóльфат 7727-54-0 Аммонийн ïерсóльфат
18 Анилин 62-53-3 Аминобензол, Анилины тос, бензоламин, 

фениламин- Aminobenzene; Aniline oil; Benzenamine; 
Phenylamine

19 Аргон 7440-37-1 Аргон, argon
20 Ацетилен 74-86-2 Этин (Ethine; Ethyne)
21 Ацетилен тетрабромиä 79-27-6 Тэгшхэмт тетрабромтэтан; ТВЭ; Тетрабромтэтан 

; Тетрабромтацетилен;1,1,2,2-Тетрабромтэтан; 
(Symmetrical tetrabromoethane; TBE; 
Tetrabromoacetylene; Tetrabromoethane; 1,1,2,2-
Tetrabromoethane)

22 Ацетон 67-64-1 Диметил кетон, кетон, ïроïан, 2-ïроïан  
23 Ацетонитрил 75-05-8 Циант метан, Этил нитрил, Метил цианиä, 

Cyanomethane; Ethyl nitrile; Methyl cyanide 
24 Бари 7440-39-3 Бари, barium
25 Барийн сóльфат 7727-43-7 Нийлэг барит, барит, хүхрийн хүчлийн барийн äавс, 

бàðиòóóä (бàéãàëиéí), Artificial barite; Barite; Barium 
salt of sulfuric acid; Barytes (natural)   

26 Бензиäин 92-87-5 Бензиäин äээр сóóрилсан бóäгóóä: 4,4’-бианилин, 
4,4’-бифенилäиамин, 1,1’ –бифенил, -4,4’-äиамин, 
4,4’-äиаминобифенил, ï-äиаминофенил-  Benzidine-
based dyes; 4,4’-Bianiline; 4,4’-Biphenyldiamine; 
1,1’-Biphenyl-4,4’-diamine; 4,4’-Diaminobiphenyl; 
p-Diaminodiphenyl
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27 Бензин 8006-61-9 Моторын түлш, Моторын бензин, Байгалийн 
шингэн шатахóóн, Бензин [Тайлбар: Хóвирамтгай 
нүүрсóстөрөгчийн цогц хольц (ïарафин; 
циклïарафин ба үнэртэн)] Motor fuel; Motor spirits; 
Natural gasoline; Petrol [Note: A complex mixture 
of volatile hydrocarbons (paraffins; cycloparaffins & 
aromatics).] 

28 Бензол 71-43-2 Бензол, фенилгиäриä- Benzol; Phenyl hydride
29 Бензоïирен 50-32-8 ïирен, фенантрен, акриäин, кризен, антрацен ба 

бензоïирен - pyrene; phenanthrene; acridine; chrysene; 
anthracene & benzo(a)pyrene

30 Бифенил 92-52-4 Бифенил; äифенил; Фенилбензол- Biphenyl; 
Diphenyl; Phenyl benzene

31 Борын оксиä 1303-86-2 Борын ангиäриä, Борын оксиä, Борын 3-ч оксиä
32 Бром 7726-95-6 Молекóл бром, bromine
33 Бромт метил 74-83-9 Бромт метан; Монобромметан. (Bromomethane; 

Monobromomethane)
34 Бромт óстөрөгч 10035-10-6 Усгүй бромт óстөрөгч, бромт óстөрөгчийн óсан 

óóсмал (Бромт óстөрөгчийн хүчил) Anhydrous 
hydrogen bromide; Aqueous hydrogen bromide (i.e., 
Hydrobromic acid) 

35 Бромтэтил 74-96-4 Бромэтан, монобромэтан- Bromoethane; 
Monobromoethane

36 Бромформ 75-25-2 Метил трибромиä, трибромометан  
37 Бóтан 106-97-8 нормал-Бóтан; Бóтил гиäриä; Диэтил; 

Метилэтилметан (normal-Butane; Butyl hydride; 
Diethyl; Methylethylmethane)

38 Бóтанол 71-36-3 1-Бóтанол, н-Бóтанол, Бóтилийн сïирт, 1-
Гиäроксобóтан, н-ïроïил карбинол

39 Винил ацетат 108-05-4 1-Ацетоксиэтилен, этенил этаноат, винил ацетат, 
винил ацетатын мономер, винил этаноат, винил 
цóóгийн хүчил, VAC, 1-Acetoxyethylene; Ethenyl 
acetate; Ethenyl ethanoate; VAC; Vinyl acetate 
monomer; Vinyl ethanoate 

40 Винил бромиä 593-60-2 Бромт этен, бромт этилен, монобром этилен, 
винил бромиä, тогтворжóóлсан Bromoethene; 
Bromoethylene; Monobromoethylene; Vinyl bromide; 
inhibited 

41 Винил фториä 75-02-5 Фторт этен, Фторт этилен, монофторт этилен, 
Винил фториäын мономер, Винил фториä, 
иäэвхигүйжүүлсэн Fluoroethene; Fluoroethylene; 
Monofluoroethylene; Vinyl fluoride monomer; Vinyl 
fluoride, inhibited 

42 Винил хлориä 75-01-4 Хлорэтен, Хлорэтилен, Этилений монохлориä, 
Монохлорэтен, монохлорэтилен, VC, винил 
хлориäийн мономер (VCM) Chloroethene; 
Chloroethylene; Ethylene monochloride; 
Monochloroethene; Monochloroethylene; VC; Vinyl 
chloride monomer (VCM) 
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43 Гексаметилен 
äиизоцианат

822-06-0 1,6 –äиизоцианитогексан, Гексаметилен- 1,6 
äиизоцианит, 1,6 –гексаметилен äиизоцианит, ГМДИ 
- 1,6-Diisocyanatohexane; HDI; Hexamethylene-1,6-
diisocyanate; 1,6-Hexamethylene diisocyanate; HMDI

44 Гексафторацетон 684-16-2 Гексафтор-2- ïроïанон, 1,1,1,3,3,3- Гексафтор-
2- пðîпàíîí, HFA, пеðфòîðòàöеòîí- Hexafluoro-2-
propanone; 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanone; HFA; 
Perfluoroacetone

45 Гексахлорбензол 118-74-1 Гексахлорбензол  (HEXACHLOROBENZENE)
46 Гексахлорнафталин 1335-87-1 Галовакс 1014, Halowax 1014
47 Гексахлорэтан 67-72-1 Гексахлорт нүүрстөрөгч, Гексахлорэтан, 

Перхлорэтан (Carbon hexachloride; Ethane 
hexachloride; Perchloroethane)

48 Гели 7440-59-7 ГЕЛИ (HELIUM) 
49 Геïтан 142-82-5 Геïтан, н-Геïтан
50 Геïтахлор 76-44-8 1,4,5,6,7,8,8-геïтахлор-3а,4,7,7а-тетрагиäро-4,7-

метанинäен, 1,4,5,6,7,8,8-Heptachloro-3a,4,7,7a-
tetrahydro-4,7-methanoindene 

51 Геïтахлорэïоксиä 1024-57-3 геïтахлорэïоксиä
52 Гиäразин 302-01-2 Диамин, гиäразин (óсгүй), гиäразин сóóрь-  Diamine; 

Hydrazine (anhydrous); Hydrazine base
53 Гиïс 13397-24-5 Сóльфат кальцийн (ll) гиäрат; Гиïсийн чóлóó; Устай 

сóльфат кальци; Цагаан эрäэс (Calcium (II) sulfate 
hydrate; Gypsum stone; Hydrated calcium sulfate; 
Mineral white)

54 Глициäол 556-52-5 2,3-эïокси-1-ïроïанол, Эïоксиïроïилын сïирт, 
Глициä, Гиäроксиметилэтилений оксиä, 2-
гиäроксиметилоксиран, 3-гиäроксиïроïилений 
оксиä, 2,3-Epoxy-1-propanol; Epoxypropyl 
alcohol; Glycide; Hydroxymethyl ethylene oxide; 2-
Hydroxymethyl oxiran; 3-Hydroxypropylene oxide 

55 Гóрван хлорт цóóгийн 
хүчил

76-03-9 ГХЭ (3 хлорт этаний хүчил)/TCA; Гóрван хлорт 
цóóны хүчил / Trichloroethanoic acid

56 Гóрванхлорт нафтален 1321-65-9 Галовоск , Нибрен воск, Сикей воск  Halowax®; 
Nibren wax; Seekay wax

57 Дибóтил фосфат 107-66-4 о-фосфорын хүчлийн äибóтилын äавс, äи-н-бóтил 
óстөрөгчийн фосфат, äибóтил фосфорын хүчил

58 Диизобóтилкетон 108-83-8 ДИБÊ; тэгшхэмт-Диизоïроïилацетон; 2,6-Диметил-
4-геïтанон; Изовалегон; Валерон  (DIBK; sym-
Diisopropyl acetone; 2,6-Dimethyl-4-heptanone; 
Isovalerone; Valerone)

59 Диизоïроïиламин 108-18-9 N-(1-метилэтил)-2-ïроïанамин 
60 Диизоïроïилийн эфир 108-20-3 Диизоïроïилийн эфир; Диизоïроïилийн оксиä; 2-

Изоïроïоксиïроïан  (Isopropoxy propane Diisopropyl 
ether; Diisopropyl oxide; 2-Isopropoxy propane)

61 Диметиламин 124-40-3 Диметиламин (óсгүй), N-Meтилметанамин 
(Dimethylamine (anhydrous); N-Methylmethanamine) 

62 Диметилацетамиä 127-19-5 N,N-Диметилацетамиä;ДМАА (N,N-Dimethyl 
acetamide; DMAC)
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63 Диметилсóльфат 77-78-1 Хүхрийн хүчлийн äиметилийн эфир; 
Диметилсóльфат; Метилсóльфат  (Dimethyl ester of 
sulfuric acid; Dimethylsulfate; Methyl sulfate)

64 Диметилформамиä 68-12-2 Диметилформамиä ; N,N- Диметилформамиä ; ДМФ  
(Dimethyl formamide; N,N-Dimethylformamide; DMF)

65 Дифенил оксиä 101-84-8 Дифенилийн эфир, äифелийн исэл, фенокси бензол, 
фенилийн исэл, Diphenyl ether; Diphenyl oxide; 
Phenoxy benzene; Phenyl oxide

66 Дифениламин 122-39-4 Аминбензол; ДФА; Фениланилин; N-Фениланилин; 
N-Фенилбензамин  (Anilinobenzene; DPA; 
Phenylaniline; N-Phenylaniline; N-Phenylbenzenamine)

67 Дихлорацетилен 7572-29-4 ДХА; Дихлорэтин  (DCA; Dichloroethyne)
68 Дихлорэтилийн эфир 111-44-4 бис(2-хлорэтил)эфир, 2,2’-Дихлор-äиэтилийн эфир, 

2,2’-Дихлорэтилийн эфир
69 Диэтиламин 109-89-7 Диэтиламин; N,N- Диэтиламин; N-Этилэтанамин  

(Diethamine; N,N-Diethylamine; N-Ethylethanamine)
70 Диэтилентриамин 111-40-0 Н-(2-аминэтил) 1,2 – этанäиамин, бис(2-

аминоэтил)амин, DETA, 2.2’ – äиаминоäиэтиламин  
N-(2-Aminoethyl)1,2-ethanediamine; bis(2-
Aminoethyl)amine; DETA; 2,2’-Diaminodiethylamine 

71 Диэтилкетон 96-22-0 ДЭÊ; Диметилацетон; Этилкетон;Метацетон; 3-
Пентанон; Прорион  (DEK; Dimethylacetone; Ethyl 
ketone; Metacetone; 3-Pentanone; Propione)

72 Дөрвөн метилт хар 
тóгалга 

75-74-1 Дөрвөн метилт хар тóгалга, , Дөрвөн метилт ïлóмб 
ДМХТ  : Lead tetramethyl; Tetramethylplumbane; TML

73 Дөрвөн хлорт 
нүүрстөрөгч

56-23-5 Хлорт нүүрстөрөгч, Нүүртөрөгч тет, Фреон R 104, 
Дөрвөн хлорт метан, Carbon chloride; Carbon tet; 
Freon®10; Halon®104; Tetrachloromethane 

74 Дөрвөн этилт 
хартóгалга

78-00-2 Дөрвөн этилт хар тóгалга, ДЭХТ, Дөрвөн этилт 
ïлóмб  Lead tetraethyl; TEL; Tetraethylplumbane

75 Дөрвөнбромт 
нүүрстөрөгч

558-13-4 Нүүрстөрөгчийн бромиä, Метан тетрабромиä, 
Тетрабромометан, äөрвөн бромт нүүрстөрөгч

76 Изоамил ацетат 123-92-2 Гаäилын  тос, изоïентил ацетат, 3-метил-1-бóтанол 
ацетат, 3-метилбóтил ба цóóхүчлийн эфир, 3-
метилбóтил этаноат-  Banana oil; Isopentyl acetate; 3-
Methyl-1-butanol acetate; 3-Methylbutyl ester of acetic 
acid; 3-Methylbutyl ethanoate

77 Изоамилийн сïирт 123-51-3 Амилийн сïиртийн исгэлт. Сивóшийн тос, изобóтил 
карбинол, изоïентилийн сïирт, 3-метил-1 –бóтанол, 
изоамилийн анхäагч сïирт- Fermentation amyl 
alcohol; Fusel oil; Isobutyl carbinol; Isopentyl alcohol; 
3-Methyl-1-butanol; Primary isoamyl alcohol

78 Изобóтан 75-28-5 2-метил ïроïан - 2-Methylpropane
79 Изобóтанол 78-83-1 ИБС, Изобóтанол, Изоïроïилкарбинол, 2-метил-

1-ïроïанол - IBA; Isobutanol; Isopropylcarbinol; 2-
Methyl-1-propanol

80 Изобóтил ацетат 110-19-0 Цóóхүчлийн изобóтилийн эфир, 2-метилïроïил 
ацетат, 2-метилïроïил цóóхүчлийн эфир, метил 
ïроïил этаноат - Isobutyl ester of acetic acid; 2-
Methylpropyl acetate; 2-Methylpropyl ester of acetic 
acid; -Methylpropyl ethanoate
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81 Изобóтил нитрит 542-56-3 Изобóтил нитрит  isobutyl nitrite
82 Изоïентан 78-78-4 Изоïентан, isopentane
83 Изоïроïанол 67-63-0 Диметил карбинол, ИПС, Изоïроïанол, 2-ïроïанол, 

хо¸рäагч ïроïилийн сïирт, эмнэлгийн сïирт 
Изоïроïилийн сïирт - Dimethyl carbinol; IPA; 
Isopropanol; 2-Propanol; sec-Propyl alcohol; Rubbing 
alcohol; isopropyl alcohol

84 Изоïроïенил бензол 98-83-9 АМС, Изоïроïенил бензол, 1-метил-1-фенилэтилен, 
2-фенилïроïилен, - AMS; Isopropenyl benzene; 1-
Methyl-1-phenylethylene; 2-Phenyl propylene

85 Изоïроïиламин 75-31-0 2-аминоïроïан, моноизоïроïиламин, 2-ïроïил 
амин, хо¸рäагч ïроïиламин- 2-Aminopropane; 
Monoisopropylamine; 2-Propylamine; sec-Propylamine

86 Изоïроïилацетат 108-21-4 Цóóны хүчлийн изоïроïилийн эфир, 1-метилэтил 
цóóны хүчлийн эфир, 2-ïроïил ацетат- Isopropyl 
ester of acetic acid; 1-Methylethyl ester of acetic acid; 
2-Propyl acetate

87 Изофорон äиизоцианат 4098-71-9 ИФДИ, 3-Изоцианатометил-3,5,5,-
триметилциклогексил-изоцианит, Изофорон äиамин 
äиизоцианит - IPDI; 3-Isocyanatomethyl-3,5,5-
trimethylcyclohexyl-isocyanate; Isophorone diamine 
diisocyanate

88 Инäен 95-13-6 Инäонафтен Indonaphthene
89 Иоäит метил 74-88-4 Иоäот метан, Моноиоäот метан- Iodomethane; 

Monoiodomethane
90 Êаäмийн ислийн тоос 1306-19-0 Êаäмийн моноксиä, каäмийн исэл, Cadmium 

monoxide, cadmium oxide
91 Êали, түүний хайлш 7440-09-7 Êали potassium
92 Êалийн гиäроксиä 1310-58-3 Иäэмхий ïоташ, шүлт , калийн гиäрат, Caustic 

potash; Lye; Potassium hydrate
93 Êалийн ïерсóльфат 7727-21-1 Êалийн ïерсóльфат
94 Êалийн цианиä 151-50-8 Циант óстөрөгчийн хүчлийн калийн äавс- Potassium 

salt of hydrocyanic acid
95 Êальцийн гиäроксиä 1305-62-0 кальцийн гиäрат, иäэмхий шохой, гиäрат шохой, 

äóтóó шатсан шохой
96 Êальцийн карбонат 13017-65-3 нүүрсний хүчлийн калцийн äавс; шохойн чóлóó 

;гантиг, Calcium salt of carbonic acid; Limestone; 
Marble 

97 Êальцийн оксиä 1305-78-8 шатаасан шохой, түүхий  шохой, нóнтаг шохой, 
Burned lime; Burnt lime; Lime; Pebble lime; Quick 
lime; Unslaked lime 

98 Êальцийн сóльфат 7778-18-9 Усгүй кальцийн сóльфат; óсгүй гөлтгөнө; ангиäрит,  
шохойн óсгүй сóльфат; хүхрийн хүчлийн кальцийн 
äавс, Anhydrous calcium sulfate; Anhydrous gypsum; 
Anhydrous sulfate of lime; Calcium salt of sulfuric acid 

99 Êальцийн хромат 13756-19-0 Êальцийн хромат, Calcium chromate
100 Êамфор 76-22-2 2 камфонон, наалäамхай камфор, лаврын камфор, 

синтезийн камфор 
101 Êеросин 8008-20-6 No. 1; Range oil?
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102 Êрезол 1319-77-3 орто (мета эсвэл ïара) –Êрезол,  2 (3 эсвэл 4 ) 
Êрезол, орто (мета эсвэл ïара)  -крезилийн хүчил, 
1-гиäрокси-2 (3 эсвэл 4) –метилбензол, 2 (3 эсвэл 
4 ) –гиäрокситолóол, 2 (3 эсвэл 4 ) –метил фенол- 
ortho(meta or para)-Cresol; 2(3 or 4)-Cresol, o(m or 
p)-Cresylic acid; 1-Hydroxy-2(3 or 4)-methylbenzene; 
2(3 or 4)-Hydroxytoluene; 2(3 or 4) -Methyl phenol

103 Линäан 58-89-9 Гамма-гексахлорогексан, 1, 2, 3, 4, 5, 6 
Гексахлоргексаны гамма изoмeр BHC; HCH; gamma-
Hexachlorocyclohexane; gamma isomer of 1,2,3,4,5,6-
Hexachlorocyclohexane 

104 Магнезит 546-93-0 Êарбонат магний, Нүүрсхүчлийн магний, Гиäрат 
магний, Магнийн карбонат, Carbonate magnesium; 
Hydromagnesite; Magnesium carbonate; Magnesium(II) 
carbonate 

105 Магнийн исэл 1309-48-4 Шатаасан магни, 
106 Манган 7439-96-5 Металл манган: коллоиä манган; манган-55 Бóсаä 

химийн нэгäэлийн нэршил нь манганий нэгäлүүäээс 
хамааран өөр өөр байна. Manganese metal: Colloidal 
manganese; Manganese-55 Synonyms of other 
compounds vary depending upon the specific manganese 
compound.

107 Манганы тетроксиä 1317-35-7 Манганы исэл, манганоманганик исэл, триманганы 
тетраокси, триманганы тетроксиä, Manganese oxide; 
Manganomanganic oxide; Trimanganese tetraoxide; 
Trimanganese tetroxide 

108 Метал óран ба түүний 
óсанä УУСДАГГҮЙ 
НЭГДЛҮҮД

7440-61-1 Уран, uranium

109 Металл хром 7440-47-
3(2)

Хром, металл хром

110 Метан 74-82-8 Метан
111 Метанол 67-56-1 Êарбинол; колóмбын сïирт; метанол; моäноос 

нэрсэн сïирт; Моäны архи; моäны тос; Моäны сïирт, 
Carbinol; Columbian spirits; Methanol; Pyroligneous 
spirit; Wood alcohol; Wood naphtha; Wood spirit 

112 Метил акрилат 96-33-3 Метоксикарбонил этилен; Метил акрилат, акрилатын 
хүчлийн метилийн эфир; метилийн ïроïеноат, 
Methoxycarbonylethylene; Methyl acrylate, inhibited; 
Methyl ester of acrylic acid; Methyl propenoate 

113 Метил ацетат 79-20-9 Цóóны хүчлийн метилийн нийлмэл эфир, Метил 
этаноат Methyl ester of acetic acid; Methyl ethanoate 

114 Метил изобóтил 
карбинол

108-11-2 Изобóтилметилкарбинол; Метил амилийн сïирт; 
4-Метил-2-ïентанол; MIBC (Isobutylmethylcarbinol; 
Methyl amyl alcohol; 4-Methyl-2-pentanol; MIBC)

115 Метил изобóтил кетон 108-10-1 Изобóтил метил кетон, Метил изобóтил кетон 4-
метил 2 ïентанон, МИБÊ - Isobutyl methyl ketone; 
Methyl isobutyl ketone; 4-Methyl 2-pentanone; MIBK

116 Метил изоцианат 624-83-9 Изоцианит хүчлийн метилийн эфир, Methyl ester of 
isocyanic acid; MIC 
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117 Метил мөнгөн óс 22967-92-6 МЕТИЛ МӨНГӨН УС, Hg-ээр  (METHYL 
MERCURY, as Hg)

118 Метиламин 74-89-5 Аминометан, метиламин (ангиро); метиламин 
(óсархаг); монометиламин, Aminomethane; 
Methylamine (anhydrous); Methylamine (aqueous); 
Monomethylamine 

119 Метилен хлориä 75-09-2 Дихлорметан;Метилен äихлориä (Dichloromethane; 
Methylene dichloride)

120 Мөнгөн óс металл 7439-97-6 Мөнгөн óс , коллоиä мөнгөн óс , mercury, quicksilver
121 Мөнгөн óсны алкил 

нэгäлүүä
7439-97-6 Бóсаä нэршил нь мөнгөн óсны алкилын (органик) 

хэлбэрээсээ хамаарч өөр өөр байна. (Synonyms vary 
depending upon the specific (organo) alkyl mercury 
compound).

122 Н-амил ацетат 628-63-7 Цóóхүчлийн амилын эфир, 1-ïентанол ацетат, 
цóóгийн хүчлийн ïентилийн эфир, Анхäагч 
цóóхүчлийн ацетат, Amyl acetic ester; Amyl acetic 
ether; 1-Pentanol acetate; Pentyl ester of acetic acid; 
Primary amyl acetate

123 Натрийн азиä 26628-22-8 Азиä; Азиóм; Натрийн азиäийн хүчлийн äавс, Azide; 
Azium; Sodium salt of hydrazoic acid

124 Натрийн бисóльфит 7631-90-5 Хүхэрлэг хүчлийн натрийн äавс /Monosodium salt of 
sulfurous acid; Натрийн хүчлийн бисóльфит/Sodium 
acid bisulfite; Нàòðиéí бисóëüфиò/ Sodium bisulphite; 
Нàòðиò óсòºðºãчиéí сóëüфиò/ Sodium hydrogen sulfite

125 Натрийн бóра, óсгүй 1330-43-3 Усгүй бóра; Дегиäратажсан бóра; Борын хүчлийн 
äинатрийн äавс; Тетраборат äинатри; Авцалäсан 
бóра; Борат натри (óсгүй); Тетраборат натри 
(Anhydrous borax; Borax dehydrated; Disodium salt of 
boric acid; Fused borax; Sodium borate (anhydrous); 
Sodium tetraborate)

126 Натрийн гиäроксиä 1310-73-2 Иäэмхий натри, шүлт, натрийн гиäрат, Caustic soda; 
Lye; Soda lye; Sodium hydrate 

127 Натрийн 
метаäисóльфит

7681-57-4 Динатриïерсóльфит, натрийн метабисóльфит, 
íàòðиéí пеðсóëüфиò, Disodium pyrosulfite; Sodium 
metabisulphite; Sodium pyrosulfite

128 Натрийн ïирофосфат 7722-88-5 Пирофосфат, Натрийн ïирофосфат, Натрийн 
äифосфат, Натрийн ïирофосфат (óсгүй), TSPP, 
Pyrophosphate; Sodium pyrophosphate; Tetrasodium 
diphosphate; Tetrasodium pyrophosphate (anhydrous); 
TSPP

129 Натрийн цианиä 143-33-9 Цианын хүчлийн натрийн äавс (Sodium salt of 
hydrocyanic acid)

130 Нафтален 91-20-3 Нафталин, камфорын äавирхай, цагаан äавирхай, 
White tar, Tar camphor, Naphthalin

131 н-бóтил ацетат 123-86-4 Бóтил ацетат, Цóó хүчлийн н-бóтилийн нийлмэл 
эфир, Бóтил этаноат (Butyl acetate; n-Butyl ester of 
acetic acid; Butyl ethanoate)

132 Н-бóтиламин 109-73-9 1-Аминобóтан, бóтиламин, 1-Aminobutane; 
Butylamine 

133 Н-Гексан 110-54-3 Гексан, гексил гиäрит, нормаль гексан
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134 Н-гексанаас бóсаä 
гексаны изомерүүä

1208 Диэтилметилметан, äиизоïроïил, 2,2-äиметилбóтан, 
2,3-äиметилбóтан, изогексан, 2-метилïентан, 3-
метилïентан, Diethylmethylmethane; Diisopropyl; 
2,2-Dimethylbutane; 2,3-Dimethylbutane; Isohexane; 
2-Methylpentane; 3-Methylpentane

135 Нитроглицерин 55-63-0 Глицерил тринитрат, НГ, 1,2,3-ïроïантриол 
тринитрат, тринитроглицерин (Glyceryl trinitrate; NG; 
1,2,3-Propanetriol trinitrate; Trinitroglycerine)

136 н-Проïанол 71-23-8 Этил карбинол, 1-Проïанол, н-Проïанол, 
Проïилийн сïирт

137 Нүүрстөрөгчийн äавхар 
исэл

124-38-9 Нүүрсхүчлийн хий, Хóóрай мөс

138 Нүүрстөрөгчийн 
äисóльфиä

75-15-0 Нүүрстөрөгчийн бисóльфиä

139 Нүүрстөрөгчийн исэл 630-08-0 Нүүрстөрөгчийн исэл, янäангийн хий, моноксиä- 
Carbon oxide; Flue gas, Monoxide

140 Озон 10028-15-6 Гóрван атомт хүчилтөрөгч, Triatomic oxygen 
141 Пара-крезол 106-44-5 Пара-крезол, 4-крезол, ï-крезилийн хүчил, 1-

гиäрокси-4-метилбензол, 4-гиäрокситолóол, 4-
метилфенол, para-Cresol; 4-Cresol; p-Cresylic acid; 
1-Hydroxy-4-methylbenzene; 4-Hydroxytoluene; 4-
Methyl phenol 

142 Пара-нитроаналин 100-01-6 para-Aminonitrobenzene; 4-Nitroaniline; 4-
Nitrobenzenamine; p-Nitrophenylamine; 
Пара-аминонитробензол, 4-нитроанилин, 4-
нитробензоламин, ï-нитрофениламин, ПНА

143 ïара-нитрохлорбензол 100-00-5 ï-Хлорнитробензол; 4- Хлорнитробензол; 1-хлор-4-
нитробензол; 4- Нитрохлорбензол; PCNB; PNCB

144 П-äихлорбензол 106-46-7 p-DCB; 1,4-Дихлорбензол; ïара-Пихлорбензол; 
Дихлороциä, p-DCB; 1,4-Dichlorobenzene; para-
Dichlorobenzene; Dichlorocide 

145 Пентан 109-66-0 Пентан, pentane
146 Пентахлорнитробензол 82-68-8 Пентахлорнитробензол, Хинтозин  (Quintozene)
147 Пентахлорфенол 87-86-5 ПХФ; Пента; 2,3,4,5,6-Пентахлорфенол   (PCP; Penta; 

2,3,4,5,6-Pentachlorophenol)
148 Пентахлорэтан 76-01-7 Этан ïентахлориä; Пенталин  (Ethane pentachloride; 

Pentalin)
149 Перхлорэтилен 127-18-4 Перхлорэтилен, Перк, Дөрвөнхлорт этилен
150 Пикриний хүчил 88-89-1 2,4,6-Тринитро фенол, фенол тринитрат Phenol 

trinitrate; 2,4,6-Trinitrophenol
151 Пириäин 110-86-1 Азабензол; Азин (Azabenzene; Azine)
152 Проïан 74-98-6 Савласан хий: äиметил метан: н-ïроïан, ïроïил 

гиäриä, Bottled gas; Dimethyl methane; n-Propane; 
Propyl hydride 

153 Проïилен 115-07-1 Проïилен
154 Проïилен гликол 

äинитрат
6423-43-4 PGDN; Проïилин гликолийн – 1,2 – äинитрат; 1,2 

- Проïилин гликолийн äинитрат; (PGDN; Propylene 
glycol – 1,2 – dinitrate; 1,2 - Propylene glycol dinitrate)
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155 Проïилений оксиä 75-56-9 1,2-эïокси ïроïан, Метил этилений оксиä, Метил 
оксиран, Проïенийн оксиä, 1,2- ïроïиленийн 
оксиä 1,2-Epoxy propane; Methyl ethylene oxide; 
Methyloxirane; Propene oxide; 1,2-Propylene oxide 

156 Сахароз 57-50-1 Чихрийн манжингийн саахар;  Чихрийн нишингийн 
саахар; Нарийн боовний саахар; Элсэн чихэр; Мөсөн 
чихэр; Сахароз; Шахмал саахар , Beet sugar; Cane 
sugar; Confectioner’s sugar; Granulated sugar; Rock 
candy; Saccarose; Sugar; Table sugar 

157 Стирен 100-42-5 Этенил бензол, Фенилэтилен, Стирений 
мономер, Стирол, Винил бензол, Ethenyl benzene; 
Phenylethylen; Styrene monomer; Styrene monomer 
inhibited; Styrol; Vinyl benzene 

158 Терефталын хүчил 100-21-0 TEREPHTHALIC ACID 
159 Терфенилүүä 26140-90-3 o(м ба ï)-Дифенилбензол ; 1,2(3 ба 4)- 

Дифенилбензол ; 2(3 ба 4)-Фенилбифенил; 1,2(3 ба 
4)-Терфенил; орто(мета ба ïара)- Терфенил ; o(м ба 
ï)- Терфенил   (o(m or p)-Diphenylbenzene; 1,2(3 or 
4)-Diphenylbenzene; 2(3 or 4)-Phenylbiphenyl; 1,2(3 
or 4)-Terphenyl; ortho(meta or para)-Terphenyl; o(m or 
p)-Triphenyl)

160 Тиомочевин 62-56-6 Thiocarbamide thiourea
161 Титаны оксиä 13463-67-7 Рóтил; Титаны оксиä; Титаны хэтоксиä, Rutile; 

Titanium oxide; Titanium peroxide 
162 Төмрийн оксиä 1309-37-1 Төмрийн оксиä,  Төмрийн (III) оксиä,Ferric oxide; 

Iron(III) oxide
163 Триметиламин 75-50-3 N,N-Диметилметанамин; TMA [Тайлбар: TMA-

ийн óсан óóсмал(ихэвчлэн 25%, 30%, or 40%)-ыг 
хэрэглэäэг болно. N,N-Dimethylmethanamine; TMA 
[Note: May be used in an aqueous solution (typically 
25%, 30%, or 40% TMA.]  

164 Трихлорэтилен 79-01-6 этилен трихлориä, трихлорэтилен, трихлорэтен, 
трилен, Ethylene trichloride; TCE; Trichloroethene; 
Trilene 

165 Триэтаноламин 102-71-6 2,2’,2”-Нитрилотриэтанол,   2,2’,2”-Nitrilotriethanol 
166 Триэтиламин 121-44-8 ТЭА, TEA
167 Уран, түүний óóсäаг 

нэгäлүүä
7440-61-2 Уран, uranium

168 Усанä óóсäаг төмрийн 
äавсóóä

7439-89-6 FeSO4: төмрийн сóльфат, II валенттай төмрийн 
сóльфат, FeCl2: төмрийн хлориä, II валенттай 
төмрийн хлориä,  Fe(NO3)3: төмрийн нитрат, III 
валенттай төмрийн нитрат, Fe(SO4)3: төмрийн 
сóльфат, III валенттай төмрийн сóльфат, FeCl3: 
төмрийн хлориä, III валенттай төмрийн хлориä

169 Устөрөгч 1333-74-0 Устөрөгч
170 Устөрөгчийн хэтисэл 7722-84-1 Өнäөр-иäэвхитэй óстөрөгчийн хэт исэл, 

Устөрөгчийн хо¸рч исэл, Устөрөгчийн хэт исэл 
(óсан); Гиäроïероксиä, Хэтисэл, High-strength 
hydrogen peroxide; Hydrogen dioxide; Hydrogen 
peroxide (aqueous); Hydroperoxide; Peroxide 
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171 Фенол 108-95-2 Êарболик хүчил, Гиäроксибензол, 
Моногиäроксибензол, Фенилийн сïирт, 
Гиäроксиä фенил, Carbolic acid; Hydroxybenzene; 
Monohydroxybenzene; Phenyl alcohol; Phenyl 
hydroxide

172 Формалин 50-00-0 (1) Метаналь; Метил альäегиä; Метилений оксиä, 
Methanal; Methyl aldehyde;Methylene oxide 

173 Формальäегиä 50-00-0 Метаналь; Метил альäегиä; Метилений оксиä, 
Methanal; Methyl aldehyde;Methylene oxide 

174 Формамиä 75-12-7 Êарбамальäегиä, Метанамиä- Carbamaldehyde; 
Methanamide

175 Фосген 75-44-5 Нүүрстөрөгчийн оксихлориä /Carbon 
oxychloride;Êарбонил хлориä Carbonyl chloride; 
Êарбонил äихлориä/Carbonyl dichloride; 
Хлороформийн хлориä/Chloroformyl chloride

176 Фосфин 7803-51-2 Устөрөгчийн фосфиä, Фосфорт óстөрөгч, Фосфорын 
гиäриä, Фосфорын тригиäриä Hydrogen phosphide; 
Phosphorated hydrogen; Phosphorus hydride; 
Phosphorus trihydride 

177 Фосфорын хүчил 7664-38-2 Ортофосфорын хүчил; Фосфорын хүчил (óстай); 
Цагаан фосфорын хүчил (Orthophosphoric acid; 
Phosphoric acid (aqeous); White phosphoric acid)

178 Фтор 7782-41-4 Фтор 19/ Fluorine-19
179 Фторт óстөрөгч 7664-39-3 Фторт óстөрөгч, фторт óстөрөгчий хүчил, Anhydrous 

hydrogen fluoride; Aqueous hydrogen fluoride (i.e., 
Hydrofluoric acid); HF-A 

180 Фóрфóрал 98-01-1 Фóрал, 2-Фóранкарбоксальäгиä, Фóрфóральäгиä, 
2-Фóрфóральäгиä, Fural; 2-Furancarboxaldehyde; 
Furfuraldehyde; 2-Furfuraldehyde 

181 Хартóгалга 7439-92-1 Металл хартóгалга; Плюмбóм (Lead metal; Plumbum)
182 Хартóгалганы арсенат 7784-40-9 Хартóгалганы арсенат, Хар тóгалга хүнцэлийн 

хүчлийн äавс 
183 Хартóгалганы хромат 7758-97-6 Хар тóгалганы хромат  LEAD CHROMATE
184 Хлор 7782-50-5 Молекóл хлор    
185 Хлорïентафторэтан 76-15-3 Фторкарбон-115, Фреон@115, Генетрон@ 115, 

Галокарбон 115, Монохлорïентафторэтан
186 Хлорт ацетон 78-95-5 хлорт ацетон
187 Хлорт äифенил 53469-21-9 Арохлор 1242 (хлоржóóлсан ïолифенил), 

Полихлортбифенил, ïолихлоржсон бифенил
188 Хлорт ïикрин 76-06-2 Нитрохлороформ, Нитротрихлорометан, 

Трихлоронитрометан, хлорт ïикрин
189 Хлорт óстөрөгч 7647-01-0 хлорт óстөрөгчийн ангиäриä, хлорт óстөрөгчийн 

óсан óóсмал (өөрөөр хэлбэл, гиäрохлорын хүчил, 
äавсны хүчил)

190 Хлорт цóóхүчлийн 
фенол

532-27-4 2-хлорт ацетофенол, хлорометил фенил кетон, 
Mace®, фенацил хлориä, фенил хлорометил кетон, 
нóлимсны хий, 2-Chloroacetophenone; Chloromethyl 
phenyl ketone; Mace®; Phenacyl chloride; Phenyl 
chloromethyl ketone; Tear gas 
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191 Хлортбензол 108-90-7 Хлориä Бензол, Хлорт бензол, нэг хлорт бензол, 
Фенил хлориä -Benzene chloride; Chlorobenzol; MCB; 
Monochlorobenzene; Phenyl chloride

192 Хлорформ 67-66-3 Метаны трихлориä, трихлорометан, Methane 
trichloride; Trichloromethane

193 Хлорын оксиä (IV) 10049-04-4 Хлорын оксиä, Хлорын ïереоксиä, Chlorine oxide; 
Chlorine peroxide

194 Хөнгөнцагаан 7429-90-5 Хөнгөн цагаан; Метал хөнгөн цагаан; Нóнтаг хөнгөн 
цагаан; Энгийн хөнгөн цагаан, Aluminium; Aluminum 
metal; Aluminum powder; Elemental aluminum 

195 Хөнгөнцагааны оксиä 1344-28-1 альфа-хөнгөнцагааны оксиä; хөнгөнцагааны оксиä; 
хөнгөнцагааны гóравч оксиä alpha-Alumina; Alumina; 
Aluminum trioxide 

196 Хром(vi)-ын нэгäлүүä, 
зарим нь óсанä 
óóсäаггүй

7440-47-3 
(4)

Хроматóóä. [Хром(VI)-ын нэгäлүүä), жишээ нь 
цайрын хромат, гэх мэтээр тóхайн нэгäлээсээ 
хамаарааä янз бүрээр нэрлэнэ]

197 Хромын нэгäлүүä (II) 7440-47-
3(1)

Chromium

198 Хромын нэгäлүүä (III) 7440-47-3 
(3)

 

199 Хромын нэгäлүүä 6 
валенттай

7440-47-3 Хромын 6 валенттай нэгäлүүä

200 Хромын хүчил ба 
хроматóóä 

1333-82-0 Хромын хүчил (CrO3): хромын ангиäриä, хромын 
исэл, Хром (VI)-ын исэл (1:3), хромын гóравч 
исэл,  Хроматóóä (хромын (VI) нэгäлүүä),Chromic 
acid (CrO3): Chromic anhydride; Chromic oxide; 
Chromium(VI) oxide (1:3), Chromium trioxide 
Synonyms of chromates (i.e., chromium(VI) 
compounds)

201 Хүнцлийн оксиä 1303-28-2 хүнцэл, мышьяк, arsenic oxide
202 Хүнцлийн хүчил 7778-39-4 Мышьякийн хүчил, мышьякийн хүчил, түүний 

äавсóóä (arsenous acid, arsenic acid & its salts)
203 Хүнцэл 7440-38-2 Металл мышьяк, хүнцэл
204 Хүнцэл, органик 

нэгäлүүä
7440-38-2 
(1)

хүнцэл, мышьяк

205 Хóрган чихний хүчил 144-62-7 этанäиолийн хүчил, хóрган чихний хүчил (óсан 
óóсмал), хóрган чихний хүчлийн äигиäрат

206 Хүхрийн äиоксиä 7446-09-5.. Хүхэрлэг хүчлийн ангиäриä; Хүхэрлэг хий; Хүхрийн 
оксиä (Sulfurous acid anhydride; Sulfurous oxide; 
Sulfur oxide)

207 Хүхрийн хлориä 10025-67-9 Хүхрийн монохлориä; Хүхрийн äавхар хлориä; 
Тиохүхрийн äихлориä, Sulfur monochloride; Sulfur 
subchloride; Thiosulfurous dichloride 

208 Хүхрийн хүчил 7664-93-9 Аккóмляторын хүчил, Устөрөгчийн сóльфат, 
Тóнгалаг тос; Хүхрийн хүчил (óсан óóсмал), Battery 
acid; Hydrogen sulfate; Oil of vitriol; Sulfuric acid 
(aqueous) 

209 Хүхэрт óстөрөгч 7783-06-4. Хүхэрт óстөрөгч, хаягäлын хий, Hydrosulfuric acid; 
Sewer gas; Sulfuretted hydrogen 
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210 Цайрын оксиä, түүний 
тоос

1314-13-2 Цайрын ïероксиä, zinc peroxide

211 Цайрын хлориäын тоос 7646-85-7 Цайрын хлориäын тоос Zinc dichloride fume 
212 Цианамиä 420-04-2 Амиäоцианоген, Êарбамиä, Êарбаäиимиä, Цианоген 

нитриä, Устөрөгчиä цианамиä,  Amidocyanogen; 
Carbimide; Carbodiimide; Cyanogen nitride; Hydrogen 
cyanamide 

213 Цианоген 460-19-5 Нүүрсний нитриä, äициан, äицианоген, 
этаниääитрил, оксалонитрил (Carbon nitride; Dicyan; 
Dicyanogen; Ethanedinitrile; Oxalonitrile)

214 Цианоген хлориä 506-77-4 Хлор циан, хлорт цианиä, хлороцианиä, 
хлороцианоген, цианоген хлориä

215 Циант óстөрөгч 74-90-8 Формонитрил, Гиäроцианы хүчил, Синилийн хүчил, 
Formonitrile; Hydrocyanic acid; Prussic acid 

216 Циклогексан 110-82-7 Бензол гексагиäриä, Гексагиäробензол, 
Гексаметилен, гексанафтен- Benzene hexahydride; 
Hexahydrobenzene; Hexamethylene; Hexanaphthene

217 Циклоïентан 287-92-3 Пентаметилен (Pentamethylene)
218 Цóóгийн альäегиä 75-07-0 Цóóгийн альäегиä;Этаналь;Этилийн альäегиä  

(Acetic aldehyde; Ethanal; Ethyl aldehyde)
219 Цóóны ангиäриä 108-24-7 Цóóны хүчлийн ангиäриä, Цóóны исэл, Ацетилийн 

исэл, Этаны ангиäриä
220 Цóóны хүчил 64-19-7 Цóóны  хүчил (шингэн ), этаны хүчил, мөсөн цóóны 

хүчил (цэвэр нэгäэл), метанкарбоксилын хүчил, 
Acetic acid (aqueous); Ethanoic acid; Glacial acetic acid 
(pure compound); Methanecarboxylic acid

221 Шингэрүүлсэн хийн 
түлш

68476-85-7 Савласан хий, шахсан нефтийн хий, шингэрүүлсэн 
хийн байäалтай нүүрсóстөрөгчиä, шингэрүүлсэн 
нефть хий

222 Шоргоолжны хүчил 64-18-6 Шоргоолжны хүчил ( 85-90% - ийн óсан óóсмал); 
Устөрөгчит карбонын хүчил, Метанын хүчил (Formic 
acid (85-95% in aqueous solution);Hydrogen carboxylic 
acid; Methanoic acid) 

223 Шохойн чóлóó 1317-65-3 Нүүрстөрөгчийн хүчлийн кальцийн äавс, Calcium 
salt of carbonic acid 

224 Эслэг 9004-34-6 гиäрокси целлюлоз, ïироцеллюлоз, hydroxycellulose, 
pyrocellulose

225 Этан 74-84-0 Этан, ethane
226 Этанол 64-17-5 Сïирт, оäеколон, этилийн сïирт, óлаанбóóäайн сïирт
227 Этаноламин 141-43-5 2-Аминэтанол;бета-Аминэтанол; Этаноламин; 

2- Гиäрохсиэтиламин ; Моноэтаноламин  ( 2-
Aminoethanol; beta-Aminoethyl alcohol; Ethylolamine; 
2-Hydroxyethylamine;Monoethanolamine) 

228 Этил акрилат 140-88-5 Этилакрилат (өтгөрсөн),Акрилийн хүчлийн этилийн 
сïирт, Этилïрореноат , Ethyl acrylate (inhibited); 
Ethyl ester of acrylic acid; Ethyl propenoate 

229 Этил ацетат 141-78-6 Цóóхүчлийн нийлмэл эфир; Цóóхүчлийн эфир; 
Цóóны хүчлийн Этилийн эфир; Этил этаноат (Acetic 
ester; Acetic ether; Ethyl ester of acetic acid; Ethyl 
ethanoate)
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230 Этиламил кетон 541-85-5 Амил этил кетон; Этил амил кетон; 3-метил-5- 
геïтанон 

231 Этиламин 75-04-7 Аминэтан, Этиламин (ангиäриä), Моноэтиламин 
(Aminoethane; Ethylamine (anhydrous); 
Monoethylamine) 

232 Этилбензол 100-41-4 Этилбензол Фенилэтан, Ethylbenzol; Phenylethane 
233 Этилен 74-85-1 Этилен, ethylene
234 Этилен гликол 107-21-1 1,2-äигиäроксиэтан, 1,2-этанäиол, Гликол, Гликол 

сïирт, Моноэтилен гликол 
235 Этилен äибромиä 106-93-4 1,2 – Дибромэтан, Этиленбромиä, Гликолäибромиä, 

1,2-Dibromoethane; Ethylene bromide; Glycol 
dibromide 

236 Этилен äихлориä 107-06-2 1,2-äихлорэтан, Этиленäихлориä, Гликол äихлориä, 
1,2-Dichloroethane; Ethylene chloride; Glycol 
dichloride

237 Этилен хлоргиäрин 107-07-3 2-Хлорэтанол, 2-Хлорэтилийн сïирт, Этилен 
хлоргиäрин, 2-Chloroethanol; 2-Chloroethyl alcohol; 
Ethylene chlorhydrin 

238 Этиленгликол äинитрат 628-96-6 EGDN, 1, 2-Этанäиол äинитрат, Этилен äинитрат, 
Этилен нитрат, Гликоль äинитрат, Нитрогликоль 

239 Этиленгликол 
изоïроïилийн эфир 

109-59-1 Ýòиëеíãëикîë изîпðîпиëиéí ýфиð, β-
гиäроксоэтилизоïроïилийн эфир, 
Изоïроïилсиллосолв,  изоïроïилгликол  

240 Этиленäиамин 107-15-3 1,2-Диаминэтан, 1,2-Этанäиамин, Этиленäиамин 
(óсгүй) 

241 Этилений оксиä 75-21-8 Диметилийн оксиä; 1,2-эфокси этан; Оксиран 
/Dimethylene oxide; 1,2-Epoxy ethane;  Oxirane/

242 Этилхлориä 75-00-3 хлороэтан, гиäрохлорын эфир, монохлортэтан, 
шоргоолжны эфир, Chloroethane; Hydrochloric ether; 
Monochloroethane; Muriatic ether

243 Этилцианоакрилат 70-85-0 Этил 2-цианакрилат
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ДАВСНЫ ХҮ×ИЛ

Хиìиéí áîäиñûí òîäîрõîéëîëò

Химийн нэршил: ХЛОРТ УСТӨРӨГЧ (HYDROGEN CHLORIDE)

CAS ¹: 7647-01-0 UN ¹: 1789 Томъ¸о: ClH

Бóсаä нэршил: хлорт óстөрөгчийн ангиäриä, хлорт óстөрөгчийн óсан óóсмал (өөрөөр хэлбэл, 
гиäрохлорын хүчил, äавсны хүчил)

Фиçиê шиíж чаíар

Гаäааä байäал: өнгөгүй, бага зэрэг шар өнгөтэй, иäэмхий, хóрц үнэртэй хий .[Тэмäэглэл: шингэрүүлж 
шахсан хий н аäил зөөвөрлөгäөнө]

Бóцлах темïератóр 
(BP):  -85oС

Молекóл жин (MW): 
36.5

Тэсрэх äооä хязгаар 
(LEL): тогтоогоогүй

Шаталтын зэрэг (NFPA 
Fire Rating): 0

Хөлäөх темïератóр / хайлах темïератóр (FRZ/
MLT): FRZ: -1140С

Уóрын äаралт (VP): 
40.5 атм

Тэсрэх äээä хязгаар (UEL): тогтоогоогүй Эрүүл мэнäийн нөлөөллийн зэрэг (NFPA Health 
Rating):   3

Дөл авалцах 
темïератóр (FP): 
тогтоогоогүй

Уóрын нягт (VD): 1.27  
Урвалын иäэвхийн зэрэг  (NFPA Reactivity 
Rating): 0

Нягт (Sp. GR): 
тогтоогоогүй

Ионжих чаäвар (IP): 
12.74 eV

 Онцлог шинж 
(NFPA Sp. Inst.):  
тогтоогоогүй

ХОРДУУЛАХ ХЯЗГААР

НҮБ-ЫН ХӨДӨЛМӨР 
ХАМГААЛАЛ, ЭРҮҮЛ  
МЭНДИЙН ГАЗАР (OSHA)

АНУ-ЫН ХӨДӨЛМӨР 
ХАМГААЛАЛ, ЭРҮҮЛ  
МЭНДИЙН ҮНДЭСНИЙ 
ХҮРЭЭЛЭН (NIOSH)

Бóсаä мэäээлэл (Related 
Information)

Зөвшөөрөгäөх äээä хэмжээ 
(ажлын 8 цагийн эсвэл äолоо 
хоногийн äóнäаж) (PEL-TWA)  
ppm: тогтоогоогүй

Зөвшөөрөгäөх äээä хэмжээ 
(ажлын 8 цагийн эсвэл äолоо 
хоногийн äóнäаж) (PEL-TWA)  
ppm: тогтоогоогүй

AIHA Ослын үеä авах арга 
хэмжээний төлөвлөлтийн 
зөвлөмж (AIHA Emergency 
Response Planning Guidelines) – 
ERPG-1 / ERPG-2 / ERPG-3 - 3 
ppm / 20 ppm / 150 ppm Зөвшөөрөгäөх äээä хэмжээ 

(ажлын 8 цагийн эсвэл äолоо 
хоногийн äóнäаж) PEL-TWA 
мг/м3: тогтоогоогүй

Зөвшөөрөгäөх äээä хэмжээ 
(ажлын 8 цагийн эсвэл äолоо 
хоногийн äóнäаж) (PEL-TWA)  
мг/м3: тогтоогоогүй

Зөвшөөрөгäөх äээä хэмжээ (15 
минóтын äóнäаж) (PEL-STEL) 
ppm: тогтоогоогүй

Зөвшөөрөгäөх äээä хэмжээ (15 
минóтын тóрш) (PEL-STEL) 
ppm: тогтоогоогүй

Зөвшөөрөгäөх äээä хэмжээ (15 
минóтын äóнäаж) (PEL-STEL) 
мг/м3: тогтоогоогүй

Зөвшөөрөгäөх äээä хэмжээ (15 
минóтын тóрш) (PEL-STEL)  
мг/м3: тогтоогоогүй

Зөвшөөрөгäөх äээä хэмжээ 
(ямар ч үеä) (PEL-C)  ppm: 5

Зөвшөөрөгäөх äээä хэмжээ 
(ямар ч үеä) (PEL-C) ppm: 5
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Зөвшөөрөгäөх äээä хэмжээ 
(ямар ч үеä) (PEL-C)   мг/м3: 7

Зөвшөөрөгäөх äээä хэмжээ 
(ямар ч үеä) (PEL-C) мг/м3: 7

Хавäар үүсгэх ангилал 
(Carcinogen Classifications): 
IARC-3, TLV-A4

Арьсанä үзүүлэх нөлөлөл (Skin 
Notation): байхгүй

Арьсанä үзүүлэх нөлөлөл (Skin 
Notation): байхгүй

Notes: тогтоогоогүй Тайлбар (Notes): тогтоогоогүй

 Амь нас, эрүүл мэнäэä хор 
үзүүлэх тóн (IDLH) ppm: 50

 Амь нас, эрүүл мэнäэä хор 
үзүүлэх тóн (IDLH)  мг/м3: 
тогтоогоогүй

 Амь нас, эрүүл мэнäэä хор 
үзүүлэх тóн тайлбар (IDLH 
Notes): тогтоогоогүй

NIOSH Хиìиéí аюóëûí òаëаарõ ëаâëаõ (NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards) 

Хлорт óстөрөгч CAS: 7647-01-0

Томъ¸о (Formula): ClH RTECS: MW4025000

Бóсаä нэршил, хóäалäааны нэр (Synonyms & 
Trade Names): хлорт óстөрөгчийн ангиäриä, 
хлорт óстөрөгчийн óсан óóсмал (өөрөөр хэлбэл, 
гиäрохлорын хүчил, äавсны хүчил)

DOT ID & Guide: 1050 125 (ангиäриä) 1789 157 
(óóсмал)

Хорäóóлах хязгаар (Exposure Limits)

Зөвшөөрөгäөх äээä хэмжээ (NIOSH REL) TWA: 
Ажлын 8 цагийн эсвэл äолоо хоногийн äóнäаж . 
C 5 ppm (7 мг/м3)

Зөвшөөрөгäөх äээä хэмжээ (OSHA PEL):Ажлын 
8 цагийн эсвэл äолоо хоногийн äóнäаж:  C 5 ppm 
(7 мг/м3)

Амь нас, эрүүл мэнäэä хор үзүүлэх тóн (IDLH): 
50 ppm 

Хөрвүүлэг (Conversion): 1 ppm = 1.49 мг/м3

Гаäааä байäал (Physical Description)

өнгөгүй, бага зэрэг шар өнгөтэй, иäэмхий, хóрц мóóхай үнэртэй хий. [Тэмäэглэл: шингэрүүлж 
шахсан хийн аäил  зөөвөрлөгäөнө]

Молекóл жин (MW): 
36.5

Бóцлах темïератóр 
(BP): -85oС

Хөлäөх темïератóр

(FRZ): -1140С Уóсах чанар (Sol): 
67%

Уóрын äаралт  (VP): 
40.5 атм

Ионжих чаäвар (IP): 
12.74 eV

Агаартай харьцóóлсан 
харьцангóй нягт 
(RgasD): 1.27

Нягт (Sp.Gr): 
тогтоогоогүй

Дөл авалцах 
темïератóр  (Fl.P): 
тогтоогоогүй

Тэсрэх äээä хязгаар 
(UEL): тогтоогоогүй

Тэсрэх äооä хязгаар 
(LEL): тогтоогоогүй

Тэсрэх äооä хязгаар 
(MEC): тогтоогоогүй

Галын  аюóлгүй хий (галын аюóлтай болон 
шатамхай хийн ангиллыг үз)

Хамт хаäгалж болохгүй боäисóóä (Incompatibilities & Reactivities)

Гиäроксиäóóä, аминóóä, алкилóóä, зэс, гóóль, цайр [гиäрохлорын хүчил нь ихэнхи металлóóäтай 
хүчтэй үйлчлэлцэж зэврэлт үүсгэäэг]
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Хэмжилт явóóлах аргóóä (Measurement Methods)

NIOSH 7903; OSHA ID174SG

ХҮХРИЙН ХҮ×ИЛ

Õиìиéí бîäисыí òîäîðõîéëîëò  (Chemical Identification)

Химийн нэршил: ХҮХРИЙН ХҮЧИЛ 

CAS ¹: 7664-93-9 UN ¹: 1830 Томъ¸о: H2SO4

Бóсаä нэршил (Synonyms): ; Аккóмляторын хүчил, Устөрөгчийн сóльфат, Тóнгалаг тос; Хүхрийн 
хүчил (óсан)

Физик шинж чанар  (Physical Properties)

Гаäааä байäал (Physical description) : Өнгөгүй, хар хүрэн, өтгөн тосорхог, үнэргүй шингэн. [Тайлбар: 
Цэвэр боäис  11oC-аас äоош хатóó болäог. Ихэнхи тохилäолä óсан óóсмал хэлбэрээр хэрэглэнэ.]

Бóцлах темïератóр 
(BP): 290oC

Молекóл жин (MW): 
98.1

Тэсрэх äооä хязгаар 
(LEL): Тогтоогäоогүй

Шаталтын зэрэг (NFPA 
Fire Rating): 0

Хөлäөх темïератóр/ 
хайлах темïератóр 
(FRZ/MLT): FRZ: 11oC

Уóрын äаралт (VP): 
0.001 мм Мөнгөн óсны 
äаралт

Тэсрэх äээä хязгаар 
(UEL): Тогтоогäоогүй

Эрүүл мэнäийн 
нөлөөллийн зэрэг 
(NFPA Health Rating): 
3

Дөл авалцах 
темïератóр (FP: 
тогтоогäоогүй

Уóрын нягт (VD): 
Тогтоогäоогүй

 Урвалын иäэвхийн 
зэрэг  (NFPA Reactivity 
Rating): 2

Нягт (Sp. GR): 1.84 
(96-98% хүчил)

Ионжих чаäвар (IP): 
Тогтоогäоогүй

 Онцлог шинж (NFPA 
Sp. Inst.): Усгүй

ХОРДУУЛАХ ХЯЗГААР  (Exposure Limits))

НҮБ-ын Хөäөлмөр хамгаалал, 
эрүүл мэнäийн газар (OSHA)

АНУ-ын Хөäөлмөр хамгаалал, 
эрүүл мэнäийн үнäэсний 
хүрээлэн (NIOSH)

Бóсаä мэäээлэл (Related 
Information)

Зөвшөөрөгäөх äээä хэмжээ 
(ажлын 8 цагийн эсвэл äолоо 
хоногийн äóнäаж) (PEL-TWA)  
ppm: Тогтоогäоогүй

Зөвшөөрөгäөх äээä хэмжээ 
(ажлын 8 цагийн эсвэл äолоо 
хоногийн äóнäаж) (PEL-TWA)  
ppm: Тогтоогäоогүй

AIHA Ослын үеä авах арга 
хэмжээний төлөвлөлтийн 
зөвлөмж (AIHA Emergency 
Response Planning Guidelines) – 
(ERPG-1/ERPG-2/ERPG-3): 

2 мг/м3/10 мг/м3/30 мг/м3

Зөвшөөрөгäөх äээä хэмжээ 
(ажлын 8 цагийн эсвэл äолоо 
хоногийн äóнäаж) (PEL-TWA) 
мг/м3: 1

Зөвшөөрөгäөх äээä хэмжээ 
(ажлын 8 цагийн эсвэл äолоо 
хоногийн äóнäаж) (PEL-TWA)  
мг/м3 : 1
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Зөвшөөрөгäөх äээä хэмжээ (15 
минóтын äóнäаж) (PEL-STEL) 
ppm: Тогтоогäоогүй

Зөвшөөрөгäөх äээä хэмжээ (15 
минóтын тóрш) (PEL-STEL) 
ppm: Тогтоогäоогүй

Зөвшөөрөгäөх äээä хэмжээ (15 
минóтын äóнäаж) (PEL-STEL) 
мг/м3: Тогтоогäоогүй

Зөвшөөрөгäөх äээä хэмжээ (15 
минóтын тóрш) (PEL-STEL)  
мг/м3: Тогтоогäоогүй

Зөвшөөрөгäөх äээä хэмжээ 
(ямар ч үеä) (PEL-C)  ppm: 
Тогтоогäоогүй

Зөвшөөрөгäөх äээä хэмжээ 
(ямар ч үеä) (PEL-C) ppm: 
Тогтоогäоогүй

Зөвшөөрөгäөх äээä хэмжээ 
(ямар ч үеä) (PEL-C)   мг/м3: 
Tогтоогäоогүй

Зөвшөөрөгäөх äээä хэмжээ 
(ямар ч үеä) (PEL-C) мг/м3: 
Tогтоогäоогүй

Хавäар үүсгэх ангилал 
(Carcinogen Classifications): 
IARC-1, TLV-A2, NTP-K; 
ХҮХРИЙН ХҮЧИЛ 
АГУУЛСАН УУР БҮХИЙ 
БҮХ ТӨРЛИЙН НЕОРГАНИÊ 
ХҮЧЛҮҮД ИЙГ ХАВДАР 
ҮҮСГЭХ ЧАДВАРТАЙД 
ТООЦНО

Арьсанä үзүүлэх нөлөөлөл 
(Skin Notation): Үгүй

Арьсанä үзүүлэх нөлөлөл (Skin 
Notation): Үгүй

Тайлбар (Notes): Тогтоогäоогүй Тайлбар (Notes): Тогтоогäоогүй

 Амь нас, эрүүл мэнäэä хор 
үзүүлэх тóн (IDLH) ppm: 
Тогтоогäоогүй

 Амь нас, эрүүл мэнäэä хор 
үзүүлэх тóн (IDLH)  мг/м3: 15

 Амь нас, эрүүл мэнäэä хор 
үзүүлэх тóн тайлбар (IDLH 
Notes): Тогтоогäоогүй

NIOSH Химийн аюóлын талаарх лавлах (NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards) 2006 оны 6-р 
сарыг äóóстал хүчинтэй (Current through June 2006) 

Хүхрийн хүчил  (Sulfuric acid) CAS: 7664-93-9

Томъ¸о (Formula): H2SO4 RTECS: WS5600000

Бóсаä нэршил, хóäалäааны нэр (Synonyms 
& Trade Names): Аккóмляторын хүчил, Ус 
төрөгчийн сóльфат, Тóнгалаг тос; Хүхрийн 
хүчил (óсан)

DOT ID & Guide: 1830 137 1831 137 (óóрших) 
1832 137 (spent)

Хîрäóóëаõ õяçгаар (Exposure Limits)

Зөвшөөрөгäөх äээä хэмжээ (NIOSH REL): 
Ажлын 8 цагийн эсвэл äолоо хоногийн äóнäаж  
(TWA) 1 мг/м3

Зөвшөөрөгäөх äээä хэмжээ (OSHA PEL):Ажлын 
8 цагийн эсвэл äолоо хоногийн äóнäаж (TWA) 1 
мг/м3

Амь нас, эрүүл мэнäэä хор үзүүлэх тóн (IDLH): 
15 мг/м3

Хóвирал (Conversion): Тогтоогäоогүй

Гаäааä áаéäаë (Physical Description)
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Өнгөгүй, хар хүрэн, өтгөн тосорхог, үнэргүй шингэн. [Тайлбар: Цэвэр боäис  11oС-аас äоош хатóó 
төлвөт шилжäэг. Ихэнх тохилäолä óсан óóсмал хэлбэрээр хэрэглэнэ.]

Молекóл жин (MW): 
98.1

Бóцлах темïератóр 
(BP): 290оС

Хөлäөх темïератóр 

(FRZ): 11оС Уóсах чанар (Sol): Холилäоно

Уóрын äаралт (VP): 
0.001 мм Мөнгөн óсны 
äаралт

Ионжих чаäвар ( IP): Агаартай харьцóóлсан 
х а р ь ц а н г ó й 
нягт (RGasD): 
Тогтоогäоогүй

Нягт (Sp.Gr): 1.84 (96-
98% хүчил)

Дөл авалцах 
темïератóр  (Fl.P): 
Тогтоогäоогүй

Тэсрэх äээä хязгаар 
(UEL): Тогтоогäоогүй

Тэсрэх äооä хязгаар 
(LEL): Тогтоогäоогүй

Тэсрэх äооä хязгаар 
(MEC): Тогтоогäоогүй

Тэсрэмтгий бóс шингэн, гэвч тэсрэмтгий боäистой хаäгалбал äөл авалцаж болно. 

Хаìò õаäгаëж áîëîõг¿é áîäиñóóä  (Incompatibilities & Reactivities)

Oрганик материалóóä, хлоратóóä, карбиäóóä, óс, нóнтаг металлóóä, äоргиотой газар  [Тайлбар: óстай 
холилäохäоо их хална. Металлыг зэврүүлнэ.]

Хýìжиëò яâóóëаõ аргóóä (Measurement Methods)

NIOSH 7903; OSHA ID113, ID165SG

Хóâиéí õаìгааëаëò áа óрьäчиëаí ñýргиéëýõ 
арга (Personal Protection & Sanitation)

Аíõíû òóñëаìж (First Aid)

Арьс : Арьсаа хамгаалах 

Нүä : Нүäээ хамгаалах  

Арьс óгаах : Хэрэв хүргэвэл арьсаа óгаах 

Зайлóóлах : Хэрэв норговол эсвэл хүрвэл 
зайлóóлах 

Солих : Зөвлөмжгүй

Нүä : Тэр äор нь óсаар óгаах

Авах арга хэмжээ : Нүä óгаах (>1%)  

Арьс : Тэр äор нь óсаар óгаах

Амьсгал : Амьсгалóóлах

Залгих : Тэр äор нь эмчиä үзүүлэх (Үйл 
ажиллагааны äэс äарааллыг хар)

Аìьñгаëûí çаìûг õаìгааëаõ арга õýìжýý (NIOSH Respirator Recommendations)

NIOSH/OSHA 15 мг/м3: SA:CF/PAPRAGHiE/CCRFAGHiE/GMFAGHiE/SCBAF/SAF : SCBAF:PD,PP/
SAF:PD,PP:ASCBA Escape: GMFAGHiE/SCBAE   

Хîрäîõ çаìóóä (Exposure Routes)

Амьсгалаар, амаар залгих, хүрэх 

Хîрäëîгûí шиíж чаíар (Symptoms)

Хамар, арьс, хоолой нүä үрэвсэх,  óóшиг óстах, бронхит болох; óóшиг химийн боäисоор хорäох; нүä 
үрэвсэх;гэäэс үрэвсэх; шүä мóóäах; нүä, арьс түлэгäэх;   

Хîрäëîгîä өрòөõ ýä ýрõòýí (Target Organs)

Нүä, арьс, амьсгалын систем, шүä    
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ОСЛЫН ҮЕД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЛАВЛАХ  (DOT Emergency Response Guidebook 
(ERG 2004) 

Лавлахын äóгаар (Guide Number): 

137 Боäис – Устай óрвалä орно – Иäэмхий (137 Substances - Water-Reactive – Corrosive)

ТОХИОЛДОХ АЮУЛ  ( POTENTIAL HAZARDS)

ЭРҮҮЛ МЭНД (HEALTH)

*         ХОРТОЙ: Боäис эсвэл тоос, óóраар нь амьсгалах, амаар залгих эсвэл хүрэх үеä (арьс, нүä) 
шархлаа үүсгэх, түлэх ба  үхэлä ч хүргэж болно.

*       Гал аюóлын үеä иäэмхий болон хортой хий үүсгэнэ.

*    Устай óрвалä орсноос үүсэх ихээхэн хэмжээний äóлаан нь агаар äахь óóрын хэмжээг ихэсгэнэ. 

*       Боäисонä хүрсэнээс болж арьс болон  нүä  түлэгäэж аюóлтай.

*       Галыг óнтраах үеä ашигласан óснаас үүссэн шингэн нь бохирäол үүсгэнэ.

ГАЛЫН БА ТЭСРЭХ АЮУЛ  (FIRE OR EXPLOSION)

*       Түлэх аюóлтай, харин шатахгүй.

*       Шатамхай боäистой харилцан үйлчилснээс  шатаж болно (моä, цаас, тос, хóвцас гм.).

*       Боäис óстай óрвалä орж иäэмхий болон хортой хий үүсгэнэ. 

*       Шатамхай\хортой хий битүү орчинä хóримтлагäаж болно. (ïоäвал, сав, бóнкер, гм)

*       Металлтай харилцан үйлчлэлцсэнээс болж óстөрөгчийн шатамхай хий үүсэж болно.

*       Устай холилäсноос эсвэл халааснаас сав äэлбэрч болно.

*       Боäисыг шингэн хэлбэрээр тээвэрлэж болно.

ХҮН АМЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ХАМГААЛАЛ  (PUBLIC SAFETY)
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*       Аюóл осол үүссэн үеä юóны өмнө 105 óтас рóó залга.        

*       Боäис асгарсан ба алäагäсан талбайгаас бүх чиглэлä хамгийн багаäаа 50 - аас 100 метр зайä 
тóсгаарлалт хийж, хорио тогтоох.

*       Аврах, аюóл ослыг бóóрóóлах үйл ажиллагаа явóóлж байгаагаас бóсаä шаарäлагагүй 
хүмүүсийг тóсгаарлалтын бүсээс   гаргах.

*       Ойр орчимä байгаа хүмүүсийг салхины эсрэг талä байлгах.

*       Нам äоор газар байж болохгүй.

*       Битүү газар, байр сав рóó орохын өмнө салхилóóлах. 

ХАМГААЛАХ ХУВЦАС (PROTECTIVE CLOTHING)

*       Өөртөө амьсгалын аïïарат бүхий  эерэг äаралтын хамгаалалтын хóвцас (SCBA) өмсөх.

*       Үйлäвэрлэгчээс äагалäóóлж өгсөн хор аюóлын лавлах мэäээлэл äээр заасан химийн 
хамгаалалтын хóвцасыг өмсөх. Гэвч энэ нь галын аюóлын үеä бүрэн хамгаалалт болохгүй байж 
болно. 

*     Ерäийн галä өмсäөг гал сөнөөгчийн хамгаалалтын хóвцас нь  ЗӨВХӨН хязгаарлагäмал 
хамгаалалт үзүүлэх  бөгөөä хангалттай бóс.

НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ (EVACUATION)

 Асгарах ( Spill)

*      ХҮН АМЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ хэсгийг үз .

Гал (Fire)

*       Нөөцийн сав,ачааны машины болон вагон цистернä гал гарвал түүнээс бүх чиглэлä 800 метрт 
ТУСГААРЛАЛТ-ын бүс тогтоох. Анхны нүүлгэн шилжүүлэлтийг бүх чиглэлä 800 метрээс äээш 
зайä хийнэ.



368Õèìèéí õîðò áîëîí àþóëòàé áîäèñ

ГАЛЫН АЮУЛЫН ҮЕД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ (EMERGENCY RESPONSE FIRE)

*      Хэрэв материал галä автаагүй бол óс хэрэглэх хэрэггүй.

Бага хэмжээний гал (Small Fires)

*       Хóóрай химийн боäис,  CO2.

*       Эрсäэлгүй хийж чаäахаар бол галын цэгээс савтай боäисыг холäóóлах.

Их хэмжээний гал (Large Fires)

*      Их хэмжээний óсаар гал гарсан газрыг шүрших замаар óсны манангаар óóрыг äарах. Хэрэв óс 
хангалтгүй бол зөвхөн óóрыг  äарах.

Нөөцийн сав, машины цистернä гал гарвал/ Fire involving Tanks or Car/Trailer Loads

*      Гал óнтарсны äараа контейнерийг ихээхэн хэмжээний óсаар хөргөх. 

*      Нөөцийн саван  äотор óс орóóлж болохгүй.

*   Нөөцийн савны аюóлгүй ажиллагааны төхөөрөмжийн äохиоллын äóó гарах ба савны өнгө 
өөрчлөгäвөл нэн äарóй  үйл ажиллагааг зогсоож ажиллагсäыг холäóóлах 

*      Галä өртсөн савнаас үргэлж хол байх.

АСГАРАХ БА ГООЖИХ (SPILL OR LEAK)

*      Асгарсан болон гоожсон үеä  (гал гараагүй) óóрнаас бүрэн хамгаалах битүү хóвцас өмсөх

*      Эвäэрсэн сав болон асгарсан зүйлä хамгаалах хóвцасгүй бол бүү хүр

*      Хэрэв эрсäэлгйүгээр хий жчаäах бол асгаралтыг зогсоо

*       Уóрыг äарах äарах зорилгоор  бороожóóлсан óсыг хэрэглэ. Харин асгарч байгаа газар рóó шóóä 
болон савны äотогш óс орóóлж болохгүй 

*      Шатамхай материалыг боäис асгарч байгаа газраас холäóóл (моä, цаас, тос, гм.).

Бага зэргийн асгаралт (Small Spills)

*       Хóóрай шороо болон элс эсвэл бóсаä шатäаггүй матераил асгаж, ïластик материалаар хóчин 
хóр борооны óстай холилäохоос хамгаална.

*      Бохирäсон материалыг гал авалцäаггүй материалаар хийсэн багаж ашиглан цóглóóлж 
ïластмассан  саванä хийж äараа óстгалä орóóлах.

*    Цэвэр, бохир óсны шóгам, óсны эх үүсвэр, ïоäвал эсвэл хориотой газар орохоос сэргийл.  
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АНХНЫ ТУСЛАМЖ (FIRST AID)

Нэрвэгäэгсäийг цэвэр агаарт гаргах.

*       Эмнэлэгийн түргэн тóсламж äóóäах.

*       Амьсгалахгүй байвал хиймэл амьсгал хийх

*       Боäис залгисан нэрвэгäэгсäэä амаараа хиймэл амьсгал  хийж болохгүй; Хиймэл амьгал хийхäээ 
амьсгалóóлах тóсгай багаж  хэрэглэх.

*       Хэрэв амьсгалахаä түвэгтэй байвал хүчилтөрөгчөөр амьсгалóóл.

*       Бохирäсон гóтал, хóвцсыг тайлж салга.

*       Хэрэв арьс эсвэл нүäэнä хүрсэн бол тэр äор нь óсаар äор хаяж 20 минóт óгаа.

*       Арьсанä хүрсэн газар бага бол түүнийг тархахаас сэргийл.
 

ОСЛЫН ҮЕД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТАЛААРХИ НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ (Additional 
Emergency Response Мýäýýëýëý /Information (CAMEO Data)

Асãàðàõ ¿еä (ãàë àâàëöààã¿é ) (Non-fire Spill Response): Ìàòеðиàëыã óсíы ýõ ¿¿сâýð бîëîí бîõиðыí 
шóгамнаас хол байлга. Хэрэв хэрэгтэй гэж үзвэл óрссан боäисыг тогтоох äалан барь. Асгарсан 
материалыг нóнтаг шохойн чóлóó, соäа эсвэл шохойгоор саармагжóóл. Уóр äарахын тóлä óсны 
манан үүсгэж ашигла. Уóр äарахаä ашигласан óснаас  хортой, иäэмхий шингэн үүсэх тóл тархахаас 
сэргийлж äалангаар хаш. 

Газар асгарах: Асгарсан боäисыг цóглóóлах цооног, цөөрөм óх.  Шороо, элстэй шóóäай, хөөсөн 
ïолиóретан, цемент ашиглан óрсалтыг зогсоож барих.  Их хэмжээний шингэнийг үнс эсвэл 
цементийн нóнтаг ашиглан шингээж авах. Шатаасан шохой   (CaO), нóнтаг шохойн чóлóó  (CaCO3) 
эсвэл натрийн бикарбонат  (NaHCO3) ашиглан саармагжóóл. 

Ус рóó асгарвал : Шатаасан шохой   (CaO), нóнтаг шохойн чóлóó  (CaCO3) эсвэл бикарбонат натр  
(NaHCO3) ашиглан саармагжóóл.  ( AAR, 1999)

Гàë óíòðààõ (Firefighting):  Осîëä ºðòºõã¿é зàéíààс ýсâýë õàìãààëàãäсàí ãàзðààс ò¿éìýð óíòðàà. 
Хүчил óстай үйлчилж их хэмжээний äóлаан үүссэнээс халсан  халóóн óсаар  шүршигäэхээс 
болгоомжил. Дөл авалцсан савыг óсаар түймэр óнтартал шүршиж хөргө. Амьсгалах аïïарат, тóсгай 
хамгаалах хóвцас өмс. Дөл авалцахгүй. Бага зэргийн гал óнтраахаä хóóрай химийн боäис эсвэл 
нүүрстөрөгчийн äавхар исэл ашигла. Энэ материалын ойр орчим байгаа шатамхай материалä  óс 
хэрэглэ.  Ихээхэн хэмжээний галыг холоос óсаар шүршиж óнтраа. Материалыг óсаар хүчтэй бүү 
шүрш. Хэрэв эрсäэлä өртөхөөргүй бол савыг түймэр гарч байгаа газраас холäóóл  (EPA, 1998) 

Урвалын иäэвх (Reactivity): 

АГААР БОЛОН УСТАЙ УРВАЛД ОРОХ: Хүчлийн концентраци нь 80-90%  äээш биш бол óстай 
óрвалä орох нь маш бага харин гиäролизаас үүсэх äóлаан маш их тóл  түлнэ (Merc, 11th ed. 
1989). Мононитробензен нь хүхрийн хүчлийн óóранä сóльфиäжих үеä äотóóр нь хөргөж байгаа 
сïиралиас óс алäаж óрвал явóóлж бóй танк рóó орж болно. Уóсмалын äóлаанаас болж хүчтэй 
äэлбэрэлт үүсэж болно (MCA Case History 944 1963). ХИМИЙН ШИНЖ ЧАНАР (CHEMICAL 
PROFILE): Бромïентафтор нь концентрацитай азотын болон хүхрийн хүчилтэй óрвалä 
амархан орно (Mellor 2 Supp. 1:172 1956). Р-нитротолóен хүхрийн хүчил хо¸р 800 С-ä äэлбэрнэ 
(Chem. Eng. News 27:2504). Нойтон реактор äотор концентрацтай хүхрийн хүчил нь кристал 
ïерманганат калитай äэлбэрнэ. Манганез геïтаоксиä үүсээä 70оС-ä äэлбэрнэ (Delhez 1967) 
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АЗОТЫН ХҮ×ИЛ

Хиìиéí áîäиñûí òîäîрõîéëîëò 

Химийн нэршил: Азотын хүчил 

CAS¹ : 7697-37-2 UN ¹: 1830  Томъ¸о : HNO3

Бóсаä нэршил : Aqua fortis-хүчтэй óс; Engravers acid-сийлбэрийн хүчил; нитрат óстөрөгч; Улаан 
óтаатай азотын хүчил; Цагаан óтаатай азотын хүчил

Физик шинж чанар 

Гаäааä байäал: Өнгөгүй, шар, эсвэл óлаан óтаа гарган óóршäаг, хóрц бөгөөä амьсгаа боогäóóлсан 
үнэртэй. [Тайлбар: Гол төлөв óсан óóсмал хэлбэрээр хэрэглэгääэг.   Утаа гарган óóршäаг зотын 
хүчил нь óóссан азотын äиоксиä агóóлсан,  концентрац өнäөртэй  хүчил юм. ]

Бóцлах темïератóр 
(BP): 82,70С 

Молекóл жин (MW): 
63,0

Тэсрэх äооä хязгаар 
(LEL): ТБ

Шаталтын зэрэг 
(NFPA Fire Rating): 0

Хөлäөх темïератóр/ 
хайлах темïератóр 
(FRZ/MLT): FRZ: 
6,660С

Уóрын äаралт (VP): 48 
mmHg

Тэсрэх äээä хязгаар 
(UEL): ТБ

Эрүүл мэнäийн 
нөлөөллийн зэрэг 
(NFPA Health Rat-
ing): 3

Дөл авалцах 
темïератóр (FP:  ТБ 
(тоäорхой бóс)

Уóрын нягт (VD): ТБ  Урвалын иäэвхийн 
зэрэг  (NFPA Reactivity 
Rating): 0

Нягт (Sp. GR) 
(250С):1,50

Ионжих чаäвар IP: 
11,95 eV

 NFPA Sp. Inst.: 
исэлäүүлэгч 

ХОРДУУЛАХ ХЯЗГААР

OSHA NIOSH Бóсаä мэäээлэл (Related 
Information)

Зөвшөөрөгäөх äээä хэмжээ 
(ажлын 8 цагийн эсвэл äолоо 
хоногийн äóнäаж) (PEL-TWA)  
ppm: 2

Зөвшөөрөгäөх äээä хэмжээ 
(ажлын 8 цагийн эсвэл äолоо 
хоногийн äóнäаж) (PEL-TWA)  
ppm: 2

AIHA Ослын үеä авах арга 
хэмжээний төлөвлөлтийн 
зөвлөмж (AIHA Emergency 
Response Planning Guidelines) - 
ERPG-1/ERPG-2/ERPG-3: ТБЗөвшөөрөгäөх äээä хэмжээ 

(ажлын 8 цагийн эсвэл äолоо 
хоногийн äóнäаж) PEL-TWA 
мг/м3: 5

Зөвшөөрөгäөх äээä хэмжээ 
(ажлын 8 цагийн эсвэл äолоо 
хоногийн äóнäаж) (PEL-TWA)  
мг/м3: 5

Зөвшөөрөгäөх äээä хэмжээ (15 
минóтын äóнäаж) (PEL-STEL) 
ppm: ТБ

Зөвшөөрөгäөх äээä хэмжээ (15 
минóтын тóрш) (PEL-STEL) 
ppm: 4

Зөвшөөрөгäөх äээä хэмжээ (15 
минóтын äóнäаж) (PEL-STEL) 
mg/m3: ТБ

Зөвшөөрөгäөх äээä хэмжээ (15 
минóтын тóрш) (PEL-STEL)  
мг/м3: 10

Зөвшөөрөгäөх äээä хэмжээ 
(ямар ч үеä) (PEL-C)  ppm: ТБ

Зөвшөөрөгäөх äээä хэмжээ 
(ямар ч үеä) (PEL-C) ppm: ТБ
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Зөвшөөрөгäөх äээä хэмжээ 
(ямар ч үеä) (PEL-C)   mg/
m3: ТБ

Зөвшөөрөгäөх äээä хэмжээ 
(ямар ч үеä) (PEL-C) мг/м3: ТБ

Хавäар үүсгэх ангилал (Car-
cinogen Classifications): ТБ

Арьсанä үзүүлэх нөлөөлөл 
(Skin Notation): No ??

Арьсанä үзүүлэх нөлөөлөл 
(Skin Notation): No

Notes: ТБ Тайлбар (Notes): ТБ

 Амь нас, эрүүл мэнäэä хор 
үзүүлэх тóн (IDLH) ppm: 25

 Амь нас, эрүүл мэнäэä хор 
үзүүлэх тóн (IDLH)  мг/м3: ТБ

 Амь нас, эрүүл мэнäэä хор 
үзүүлэх тóн тайлбар (IDLH 
Notes): ТБ

NIOSH Химийн аюóлын талаарх лавлах (NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards) 2006 оны 6-р 
сарыг äóóстал хүчинтэй (Current through June 2006) 

Азотын хүчил CAS: 7697-37-2

Томъ¸о (Formula): HNO3 RTECS: QU5775000

Бóсаä нэршил, хóäалäааны нэр (Synonyms & 
Trade Names): Aqua fortis-хүчтэй óс; Engravers 
acid-сийлбэрийн хүчил; нитрат óстөрөгч; Улаан 
óтаатай азотын хүчил; Цагаан óтаатай азотын 
хүчил

DOT ID & óäирäамж: 2031 151 (óлаанаас өөр 
óтаа гарган óóршäаг), 2032 157 (óтаа гарган 
óóршäаг)

Хорäóóлах хязгаар (Exposure Limits)

Зөвшөөрөгäөх äээä хэмжээ (NIOSH REL): 
Ажлын 8 цагийн эсвэл äолоо хоногийн äóнäаж  
(TWA) 2 ppm (5 мг/м3) ST 4ppm (10 мг/м3) 

Зөвшөөрөгäөх äээä хэмжээ (OSHA PEL):Ажлын 
8 цагийн эсвэл äолоо хоногийн äóнäаж (TWA) 2 
ppm (5мг/м3)

Амь нас, эрүүл мэнäэä хор үзүүлэх тóн (IDLH): 
25 ppm

Хóвирал (Conversion): 1 ppm= 2.58 мг/м3

Гаäааä байäал (Physical Description)

Өнгөгүй, шар, эсвэл óлаан óтаа гарган óóршäаг, хóрц бөгөөä амьсгаа боогäóóлсан үнэртэй. 
[Тайлбар: Гол төлөв óсан óóсмал хэлбэрээр хэрэглэгääэг.   Утаа гарган óóршäаг азотын хүчил нь 
óóссан азотын  äиоксиä агóóлсан,  концентрац өнäөртэй  хүчил юм. ]

Молекóл жин MW: 
63,0

Бóцлах темïератóр 
BP: 82,70С

Хөлäөх темïератóр 

FRZ: 6,6 С Уóсах чанар (Sol): Miscible-  бóсаä óóсмалтай 
бүхий л харьцаагаар холилäон жигä óóсмал 
болох  чаäвартай.

Уóрын äаралт VP: 48 
mmHg

Ионжих чаäвар IP: 
11,95 eV

Агаартай харьцóóлсан 
харьцангóй нягт 
RGasD: ТБ

Нягт Sp.Gr (25 С): 1.50

Дөл авалцах 
темïератóр  Fl.P: ТБ

Тэсрэх äээä хязгаар 
UEL: ТБ

Тэсрэх äооä хязгаар 
LEL: ТБ

Тэсрэх äооä хязгаар 
(MEC): ТБ
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Шатамхай биш шингэн боловч бóсаä шатамхай материалын äөл авалцах чаäварыг ихэсгэнэ. (äөл 
авалцäаг ба шатамхай шингэнүүäийн ангиллыг хар.) 

Хамт хаäгалж болохгүй боäисóóä (Incompatibilities & Reactivities)

Шатамхай материал, нóнтаг металл, хүхэрт óстөрөгч, карбиäóóä, сïирт  [Тайлбар: Устай óрвалä 
орж äóлаан ялгарóóлäаг. Металлä иäэмхий.]

Хэмжилт явóóлах аргóóä (Measurement Methods)

NIOSH 7903; OSHA  ID165SG

Хóвийн хамгаалалт ба óрьäчилан сэргийлэх арга 
(Personal Protection & Sanitation)

Анхны тóсламж (First Aid)

Арьс (Skin): Арьсанä хүргэхээс  сэргийлэх. Бие 
хамгаалсан тóсгай хóвцас өмс.    
 (Eyes): Нүä рүү орохоос сэргийлэх. Нүäний 
хамгаалалт хий.
Арьс óгаах (Wash skin): Арьсанä хүрсэн 
тохиолäолä óгаах
Зайлóóлах : Уг боäисоор бохирäсон бóюó 
норсон хóвцсыг солин  зайлóóлах
Солих (Change): Заавар байхгүй. Ажлын äараа 
хóвцсаа солих тóхай  тóсгайлсан зөвлөмж 
хийгäээгүй.
Хангах Provide: Зааврын äагóó нүäээ хамгаалах 
шил зүүäэг байлаа ч,  боäис орсон тохиолäолä 
нүä óгаах бололцоогоор  (рН<2.5)заавал 
хангасан байх хэрэгтэй. Мөн хорäох боломжтой 
óчир биеэ хóрäан óгаах бололцоогоор ажиллах 
газрыг хангасан байх шаарäлагатай.  [Жич: 
Бохирäсон байх бололцоотой биений аль ч 
хэсгээс боäисыг хóрäан óгаан зайлóóлахаä 
хангалттай хэмжээний бóюó óрсган óгааж болох 
óстай байх хэрэгтэй.  Хóрäан óгаахын тóлä  
ямар төхөөрөмж бэлäсэн  байх нь тоäорхой 
нөхцлөөс хамаарна. Зарим нөхцөлä шүршүүр 
байж болно, эсвэл тосгóóр, óсны хоолой байж 
болно.] (рН<2.5)

Нүä: Хóрäан óгаа.
Нүäээ маш хóрäан их хэмжээний óсаар óгаа. 
Дээä äооä зовхио сөхөж байгааä óгаах хэрэгтэй. 
Химийн боäистой ажиллахäаа линз зүүж 
болохгүй. Эмнэлгийн тóсламж хóрäан äóóäах.
Арьс  : Хóрäан óс óрсган óгаах
Хэрэв энэ боäисыг арьсанäаа хүргэвэл маш 
хóрäан óс óрсган  сайтар óгаа. Хэрэв боäис 
хóвцсаар нэвтэрсэн бол хóвцсаа нэн äарóй 
тайлан зайлóóлж арьсаа óс óрсган сайтар óгаа. 
Эмнэлгийн тóсламж хóрäан ав. 
Амьсгал : Амьсгал äэмжих
Агаарт гаргах, амьсгал зогсвол хиймэл амьсгал 
хийх, äóлаан байлгах, эмнэлгийн тóсламж 
хóрäан үзүүлэх
Залгих : Эмнэлэгийн түргэн тóсламж яаралтай 
авах  (яаралтай авах арга хэмжээнээс харна óó)

Амьсгалын замыг хамгаалах арга хэмжээ (NIOSH Respirator Recommendations)

NIOSH/OSHA 25 ppm: SA:CF*/CCRFS/GMFS/SCBAF/SAF : SCBAF:PD,PP/SAF:PD,PP:ASCBA 
Escape: GMFS/SCBAE
(Тэмäэг, коäыг харна óó)
(See symbols and codes)

Хорäох замóóä (Exposure Routes)

Inh Ing Con амьсгалах, залгих, арьсанäаа хүргэх бóюó  нүäрүүгээ үсэргэх

Хорäлогын шинж чанар (Symptoms)

Нүä, арьс, салст бүрхэвч цочрох,  óóшганä óäаан явцтай óсталт, хөөлт явагäах, pneuitis, бронхиттой 
болох, шүä иäэгäэх. (товчлолыг хар)

Хорäлогоä өртөх эä эрхтэн (Target Organs)

нүä,арьс, амьсгалын систем, шүä
(See abbreviations) (Товчлолыг харна óó)
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ОСЛЫН ҮЕД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЛАВЛАХ  (DOT Emergency Response Guidebook (ERG 
2004) 

Лавлахын äóгаар (Guide Number): 137
137 Substances – Хортой ба/ Иäэмхий (Шатамхай биш/ Ус мэäрэмтгий ) 
Тохиолäох аюóл POTENTIAL HAZARDS
ЭРҮҮЛ МЭНД (HEALTH)
*       ХОРТОЙ;энэ боäисын óóраар амьсгалах, залгих, боäисын тоос юмóó ширхгийг  биенäээ 
хүргэвэл (арьс, нүäэнä) маш их хорäож, түлэгäэж болох бөгөөä үхэлä хүргэх аюóлтай.  
*    Ус бóюó чийглэг агаартай óрвалä орвол хортой, иäэмхий, галын аюóлтай хий ялгарóóлна.  
*   Устай óрвалä орохоä их хэмжээний äóлаан ялгарч óг боäисын агаар äахь óóрын концентраци 
ихсэх аюóлтай.      
*   Галын нөлөөгөөр цочрол үүсгэäэг, иäэмхий бóюó хортой хий үүсгэнэ.     
*   Угаасан бóюó шингэлсэн óс нь иäэмхий, хортой байх ба орчныг бохирäóóлах магаäлалтай.
ГАЛ ГАРАХ, ТЭСРЭХ АЮУЛ  (FIRE OR EXPLOSION)
*      Уг боäис нь өөрөө шатамхай биш ч халахäаа заäарч иäэмхий , хортой óóр үүсгэж болно. 
*      Хязгаарлагäмал орчинä (зоорь, танк, цооног) óóршвал хóримтлагäаж болно.
*       Хортой, иäэмхий хий ялгарóóлан óстай óрвалä (эрчимтэй) орäог. 
*      Устай óрвалä орохоä их хэмжээний äóлаан ялгарч óг боäисын агаар äахь óóрын концентраци 
ихсэх аюóлтай. 
*      Металлä хүрвэл галын аюóлтай óстөрөгчийн хий үүсэх магаäлалтай. 
*      Азотын хүчилтэй чингэлэгт óс орох бóюó халах тохиолäолä äэлбэрэх аюóлтай. 
 

ХҮН АМЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ (PUBLIC SAFETY)

*       Аюóлын үеä ачааг äагалäсан бичиг äээр байгаа Аюóлыг хариóцах óтсанä äóóäлага өгөх . 
Хэрэв ачааг 
         äагалäсан бичиг байхгүй эсвэл хариó өгөхгүй байвал зохих ¸сны бóсаä óтсанä äóóäлага өгөх. 
*      Боäис асгарсан орчныг  наанаäаж хааш хаашаа 50-100 метрийн хэмжээгээр тóсгаарлах. 
*      Гаäнын хүмүүсийг холäóóлах. 
*       Салхины äээä талä зогс.
*       Нам газраас холä. 
*       Хаалттай орчныг салхилóóл. 
 

ХАМГААЛАЛТЫН  ХУВЦАС (PROTECTIVE CLOTHING)

*      Өөртөө агаартай амьсгалын аïïарат өмс  (SCBA).
*     Үйлäвэрээс зориóлан гаргасан химийн боäисоос хамгаалах хóвцас өмсөх.  Ийм хóвцас нь бага 
хэмжээгээр эсвэл галын аюóлаас огт хамгаалахгүй. Гал óнтраагчиä зориóлсан хамгаалалтын хóвцас 
нь ЗӨВХӨН галаас хязгаартай хамгаалах  зориóлалттай.  Харин боäис асгаран тархсан үеä нэмэр 
болохгүй. 

НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ (EVACUATION)
Асгарах  (Spill)
*      Анхааралäаа онцгойлон авах шаарäлагатай боäисоос Хамгаалах Анхны шатны Тóсгаарлах 
зайны хүснэгтээс харна   óó.  Онц хортой биш боäисын хóвьä  ХҮН АМЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ 
ХАНГАХ   
       заалтанä байгаа тóсгаарлах  зайг    салхин äоорхи чиглэлä шаарäлагатай гэж үзвэл нэмж болно. 
Гал, түймэр. 
*      Хэрэв чингэлэг, вагон, ачааны машин галä өртөж байвал бүхий л чиглэлä 800 м-ээс цааш зайнä  
        ТУСГААРЛАХ, мөн    анхны энэ зайнаас  цааш  тóсгаарлах шаарäлагатай эсэхийг цаг тóхайä 
нь авч үзэх    
        хэрэгтэй. 
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 ГАЛЫН АЮУЛЫН ҮЕД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ (EMERGENCY RESPONSE FIRE)
*      Анхаар:  Ихэнх хөөс нь óг боäистой óрвалä орж иäэмхий, хортой хий ялгарóóлна. 
Бага зэрэг гал гарсан үеä: 
*       СО2 (Цианиäаä зориóлснаас бóсаä), хóóрай химийн боäис, хóóрай элс, сïиртэä  тэсвэртэй 
хөөс хэрэглэнэ.
 
Түймэр гарсан тохиолäолä
*      Усыг тоосрóóлан шүрших, сïиртэä тэсвэртэй хөөс, мананцар хэрэглэх.     
*      Хэрэв та өөртөө аюóлгүйгээр хийж чаäах бол  сав, чингэлэгийг галаас холäóóлах. 
*      Усны тоосонцор,  мананцараар шүрших; óсны шóóä óрсгалаар шүршиж болохгүй. 
*      Гал óнтраасан óсыг тарааж болохгүй, äараа зайлóóлахын тóлä цóглóóлах шаарäлагатай. 
 Боäис агóóлсан чингэлэг, резервóар (нөөцлүүр), чиргүүл галä өртөх тохиолäолä. 
*      Галтай аль болох хол зайнаас тэмцэх, эс бөгөөс  óс шүрших хоолойг барьж тохирóóлж байäаг 
төхөөрөмж           
        хэрэглэх. 
*      Боäистой сав, чингэлэгт óс орóóлахгүй байх. 
*      Гал óнтарсны äараа чингэлэгийг сайтар их хэмжээний óсаар шүршин хөргөх.   
*      Чингэлэг, савны  аюóлгүйн  төхөөрөмжөөс гарах чимээ нэмэгäэх, чингэлгийн өнгө нь 
өөрчлөгäөж эхэлбэл     
        хóрäан холäох.   
*       Галä өртөж бóй чингэлгээс ҮРГЭЛЖ хол бай. 

АСГАРАХ БА АЛДАГДАХ  ТОХИОЛДОЛД(SPILL OR LEAK)
*       Галын аюóлтай   бүх эх сóрвалжийг ЗАЙЛУУЛАХ (тамхи татах, гал, оч, äөл энэ орчинä 
гаргахыг хатóó хориглох ) . 
*       Уг боäисыг бóóлгах тохиолäолä зохих тоног төхөөрөмжийг ашиглах.
*       Гэмтсэн чингэлэг, сав, асгарсан материалä зориóлалтын хóвцасгүй  бол бүү хүр. 
*       Хэрэв өөртөө аюóл óчрóóлахгүй  хийж чаäах бол асгарахыг нь болиóл. 
*       Уóршилтыг багасгахын тóлä óóр äарах хөөс хэрэглэж болно. 
*       БОДИСТОЙ ЧИНГЭЛЭГ, САВ ДОТОР УС ОРУУЛЖ БОЛОХГҮЙ. 
*       Уóрыг багасгах, óóрны óрсгалыг өөрчлөхийн тóлä óсаар тоосрóóлан шүршиж болно. 
Шүршсэн óсны  óрсгал асгарсан боäисоä хүрэхээс зайлсхийх хэрэгтэй. 
 Бага хэмжээгээр асгарсан үеä
*       Хóóрай элс, шороо юмóó бóсаä шатäаггүй материалаар äарсны äараа тараахгүй, борооны óс 
орóóлахгүйн  тóлä    хóванцар нийлэг хóчлага  мэтийн хиймэл эäээр хóч.
*       Шатäаггүй материалаар хийгäсэн цэвэр багажаар цóглóóлан сóл таглаатай хóванцар саванä 
хийн хаяхаä бэлтэг. 

АНХНЫ ТУСЛАМЖ (FIRST AID)
*       Хорäлого авсан хүнийг цэвэр агаарт гарга. 
*       Түргэн тóсламж äóóä. 
*       Хэрэв  хорäсон хүн амьсгалахгүй бол хиймэл амьсгал хий. 
*       Хэрэв нэрвэгäэгч боäисыг залгисан, боäисоор амьсгалсан бол амнаас ам рóó  амьсгалóóлах 
аргыг хэрэглэж  болохгүй, эмнэлгийн  хиймэл амьсгал хийäэг тóсгай  зориóлалтын багажаар хий. 
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ОСЛЫН ҮЕД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТАЛААРХИ НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ (Additional Emer-
gency Response Information (CAMEO Data) )
Асãàðàõ ¿еä  ãàë àâàëöààã¿é  òîõиîëäîëä  (Non-fire Spill Response): Бîäисыã óсíы шóãàì, бóсàä 
óсны эх үүсгэврээс холäóóл. Асгарсан боäисыг óрсгахгүйн тóлä шаарäлагатай бол хашилт  хий.  
Уóршилтыг багасгахын тóлä óсны тоосонцроор шүрших хэрэгтэй. Асгарсан боäисыг жижиглэсэн 
шохойн чóлóó, соäа, шохойгоор саармагжóóлна. Уóрыг äарсан óс нь иäэмхий, хортой байäаг óчир 
цааш тархахаас хамгаалсан хаалт хийх хэрэгтэй.  Газарт асгарсан тохиолäолä: тойрóóлан нүх óхаж 
хатóó, шингэн материалыг цааш тархахаас сэргийлнэ. Шороо, элстэй шóóäай, хөөстэй ïолиóретан, 
хөөстэй цементэн хашилт хийн гаäаргóóгийн óрсгалыг зогсоо.  Их хэмжээний шингэнийг нóнтаг 
цемент, үнс ашиглан шингээ.  Газар тариаланä ашиглаäаг шохой (CaO), нóнтагласан шохойн 
чóлóó (СаСО3), бикарбонат натрий (NaHCO3)-аар саармагжóóлж болно.  Уóсгасан óс асгарвал: 
газар тариаланä ашиглаäаг шохой (CaO), нóнтагласан шохойн чóлóó (СаСО3), бикарбонат натрий 
(NaHCO3) –аар саармагжóóлна.  ( AAR, 1999)

Гàë óíòðààõ (Firefighting):  Ажиëä шààðäëàãàã¿é õ¿ì¿¿сиéã õîëäóóë. Õîðäсîí ãàзðыã òóсãààðëàí, 
хүн орохыг хорих. Салхины äээä талä зогс. Нам газраас холä. Хаалттай орчныг хүн орохоос өмнө 
салхилóóл. Нэмэх äаралттай амьсгалын аïïарат, тóсгай зориóлалтын хамгаалалтын хóвцас өмсөнө.  
Усны тоосонцор хэрэглэ. Бага хэмжээний гал гарсан үеä: óс, химийн хóóрай боäис, соäа (хóжир), 
үнс хэрэглэнэ. Гал их хэмжээгээр гарвал: гал гарсан орчныг их хэмжээгээр óсал, хэрэв өөртөө 
аюóл, осолгүй хийж чаäаж байвал савтай боäисыг галаас холäóóл. Галä өртөж байгаа, галтай 
ойр байгаа  боäистой савыг галыг сайн óнтартал хүйтэн óсаар сайтар хөргөж өгч байх хэрэгтэй.  
Чингэлэг бүхий боäистой газар өргөн хүрээ хамран гал гарвал автоматаар ажиллаäаг óсны хоолой, 
шүршүүрийг ашигла. Хэрэв ийм бололцоо байхгүй бол холäож, галыг шатаж äóóстал нь орхи.  
(EPA, 1998)

Урвалын иäэвх (Reactivity): AГААР, УСТАЙ УРВАЛД ОРОХ: Устай óрвалä орох, халаах, цацагäах  
тохиолäолä агаарт хүчтэй óóршина. ХИМИЙН ШИНЖ ЧАНАР: Проïеллант ( Propellant); 
Алкоголь, амин, аммоний, бериллийн алкил, борын óстөрөгчийн нэгäлүүä, äицианоген, гиäразин, 
нүүрсóстөрөгч, нитроалкан, нóнтаг метал, силан, тиолä хүрвэл гал авалцäаг (Bretherick 1979 p.174). 
Сóрьматай хүчтэй  óрвалä орäог (Pascal 10:504. 1931-34).  Өнäөр концентрацтай азотын хүчил, 
хүхрийн хүчил нь 5 фторт бромтой хүчтэй óрвалä орäог (Mellor 2, Supp. 1:172. 1956). Магний, 
азотын хүчил хо¸рын хольц нь äэлбэрэх аюóлтай  (Pieters 1957 p.28). Азотын хүчил магнийн 
фосфиäийг цайтал нь исэлäүүлнэ  (Mellor 8:842. 1946-47). Жингийн 50%- ийн азотын хүчил, цóó 
хүчлийн ангиäриäтай үйлчилж тэсрэлт үүсгэäгийг тóршилт харóóлжээ (BCISC 42:2. 1971). Ацетон, 
азотын хүчил, 75%-ийн цóóны хүчлийг аäил хэмжээгээр авч бэлтгэсэн  сийлбэрийн зориóлалттай 
хольцыг таглаатай шилэнä хийж орхихоä 4 цагийн äараа äэлбэрч байсан байна. Энэ нь мэäрэмтгий 
äэлбэлэгч тетранитрометан бэлтгэхтэй төстэй юм  (Chem. Eng. News 38: 56. 1960). Êонцентрацтай 
азотын хүчил нь фосфиныг хүчтэй заäлан гал гаргаäаг. Уóршиж байгаа бүлээн азотын хүчлийг   
савтай фосфины хий рүү хийвэл äэлбэрнэ  (Edin. Roy. Soc. 13:88. 1835). Азотын хүчил нь гóрван 
хлорт фосфортой харьцвал äэлбэрэлт үүснэ  (Comp. Rend. 28:86). Азиä натрий, азотын хүчил 
хо¸рын óрвалаас энерги ялгарна  (Mellor8, Supp 2:315. 1967). Устай хүчтэй óрвалä орон óóр, äóлаан 
ялгарóóлж цацагäана  (REACTIVITY, 1999)

Анхны тóсламж (First Aid): Анхаар: Азотын хүчил нь маш иäэмхий.  Болгоомжтой харьцах  
шаарäлагатай. Êонцентрацтай азотын хүчлээр хорäсон тохиолäолä илрэх шинж тэмäэг: Азотын 
хүчил залгисан тохиолäолä шүлс их хэмжээгээр ялгарна, 
ам цангана, залгихаä хэцүү болно, бие äаарч, өвäөнө, цочролä орно. Амны хөнäий, óлаан хоолой, 
хоäооä түлэгäэнэ. Êофетэй төстэй хүрэн өнгөөр бөөлжинө. Залгигäсан азотын хүчил нь  цааш     
хорäóóлах  эргэлтэнä орох магаäлал ихтэй. Азотын хүчлээр амьсгалвал найтаах, хоолой сөөх, 
амьсгал äавхцах, ларингит үүсэх, амьсгал хóрäсах, амьсгалын зам үрэвсэх, цээж өвäөх шинж 
илэрнэ. Мөн хамар, бүйлнээс цóс гарч, хамар, амны салст бүрхэвч яршиж, óóшиг хавагнаж, архаг 
бронхит, хатгаа тóсаж болно. Хэрэв азотын хүчил нүäэнä орвол нүä цочрон, өвчин орж, хавагнан 
нүäний эвэрлэг бүрхэвч иäэгäэн сохорч болно. Арьсанä хүрсэн тохиолäолä хүчтэй түлэгäэж өвчтэй 
болон äерматит үүснэ (óлаан, үрэвсэлтэй арьс ).
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Яаралтай  авах арга хэмжээ:  Азотын хүчлээр хорäсон тохиолäолä орчныг боäисоос цэвэрлэн 
нэрвэгäсэн хүмүүст тóсламж үзүүлэх шаарäлагатай болäог. Түргэн тóсламж үзүүлэгч боäисын 
бохирäлогын зэрэг, хэв шинжиä тохирох хамгаалалтын хóвцас өмсөх хэрэгтэй. Шаарäлагатай бол 
агаар цэвэрлэж, агааржóóлагч амьсгалын аïïарат өмсөнө. Түргэн тóсламжийн машин боäис тархан 
бохирäóóлахаас óрьäчилан сэргийлэхэä хэрэглэх  зориóлалттай хóванцар сав, баглаа бооäол, гялгар 
цаас авч явах ¸стой. 

Хүчлийн óóраар амьсгалсан тохиолäолä:
1. Нэрвэгäсäийг цэвэр агаарт гарга. Түргэн тóсламж үзүүлэгч азотын хүчлээр өөрөө хорäохоос 
зайлсхийх шаарäлагатай.
2. Нэрвэгäсäийн сóäасны цохилт, амьсгалыг шалган хорäлогын  бóсаä шинж тэмäэг ба аливаа 
гэмтлийг  
тогтоо. Хэрэв сóäас цохихгүй бол  Зүрх óóшгийг ажиллóóлах арга хэмжээ авах хэрэгтэй (амнаас 
аманä амьсгалан, цээжинä массаж хийх CPR). Хэрэв амьсгалахгүй бол хиймэл амьсгал хийх 
бололцоог ханга. Хэрэв амьсгаа нь мóó байвал хүчилтөрөгч өгөх бóюó бóсаä аргаар амьсгалыг 
äэмжих шаарäлагатай. 
3. Орон нóтгийн эмнэлгийн байгóóллагаас хоргүйжүүлэх тариа болооä   бóсаä төрлийн ямар  
бэлäмэл хэрэглэх шаарäлагатай, цаашиä хэрхэх  талаар мэргэжлийн зөвлөлгөө ав.
 4. Хорäсон хүний эрүүл мэнäийг сэргээхээр бүхий л талаар САНАА ТАВЬ. 

Арьс/Нүäэнä гэмтэл авсан тохиолäолä:
1. Нэрвэгäсäийг аюóлын голомтоос нэн äарóй холäóóл. Тóсламж үзүүлэгч азотын хүчлээр өөрөө 
хорäохоос  болгоомжлох нь чóхал.
2. Нэрвэгäсäийн сóäасны цохилт, амьсгалыг шалган хорäлогын  бóсаä шинж тэмäэг ба аливаа 
гэмтлийг  
тогтоо. Хэрэв сóäас цохихгүй бол  Зүрх óóшгийг ажиллóóлах арга хэмжээ авах хэрэгтэй (амнаас 
аманä амьсгалан, цээжинä массаж хийх CPR). Хэрэв амьсгалахгүй бол хиймэл амьсгал хийх 
бололцоог ханга. Хэрэв амьсгаа нь мóó байвал хүчилтөрөгчөөр хангах бóюó бóсаä аргаар 
амьсгалыг äэмжих шаарäлагатай. 
3. Боäисоор бохирäсон хóвцсыг аль болох хóрäан зайлóóл.
4. Хэрэв хүчил нүäэнä орсон бол бүлээвтэр óс тасралтгүй гоожóóлан äоор хаяж 15 минóт óгаа. 
5. Хүчил хүрсэн арьсыг савантай óсаар сайтар óгаа.
6. Орон нóтгийн эмнэлгийн байгóóллагаас хоргүйжүүлэх тариа болооä   бóсаä төрлийн ямар 
бэлäмэл хэрэглэх шаарäлагатай, цаашиä хэрхэх  талаар мэргэжлийн зөвлөлгөө ав.
7. Хорäсон хүний эрүүл мэнäийг сэргээхээр бүхий л талаар САНАА ТАВЬ.
 

Залгисан тохиолäолä:
1. Нэрвэгäсäийн сóäасны цохилт, амьсгалыг шалган хорäлогын  бóсаä шинж тэмäэг ба аливаа 
гэмтлийг  
тогтоо. Хэрэв сóäас цохихгүй бол  Зүрх óóшгийг ажиллóóлах арга хэмжээ авах хэрэгтэй (амнаас 
аманä амьсгалан, цээжинä массаж хийх CPR). Хэрэв амьсгалахгүй бол хиймэл амьсгал хийх 
бололцоог ханга. Хэрэв амьсгаа нь мóó байвал хүчилтөрөгчөөр хангах бóюó бóсаä аргаар 
амьсгалыг äэмжих шаарäлагатай. 
2. Амыг их хэмжээний óсаар óгаалга. Зайлсан óсаа залгиж болохгүй гэäгийг анхаарóóл. 
3. Бөөлжүүлэх, саармагжóóлах оролäлого хийж БОЛОХГҮЙ!
4. Орон нóтгийн эмнэлгийн байгóóллагаас хоргүйжүүлэх тариа болооä   бóсаä төрлийн ямар 
бэлäмэл хэрэглэх шаарäлагатай, цаашиä хэрхэх  талаар мэргэжлийн зөвлөлгөө ав.
5. Иäэвхижүүлсэн нүүрс энä хэрэг болохгүй. 
6. Хорäлого авсан хүмүүст сүү юмóó óс өгнө: 1 хүртэл насны хүүхäэä,  125 мл (4 oz бóюó 1/2 аяга); 
1 - 12 насны хүүхäэä, 200 мл (6 oz бóюó 3/4 аяга); насанä хүрэгсäэä, 250 мл (8 oz бóюó 1 аяга). Ус 
юмóó сүүг  хорäсон хүн зөвхөн óхаантай байвал өгнө.
7. Хорäсон хүний эрүүл мэнäийг сайжрóóлахын тóлä  бүхий л талаар САНАА ТАВЬ.  (EPA, 1998)
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НАТРИЙН ГИДРОКСИД

Хиìиéí áîäиñûí òîäîрõîéëîëò

Химийн нэршил: Натрийн гиäроксиä

CAS #: 1310-73-2 UN ¹: 1823 Химийн томъ¸о NaОН

Бóсаä нэршил:  Иäэмхий натри, шүлт, натрийн гиäрат, Caustic soda; Lye; Soda lye; Sodium hydrate 

 Физик шинж чанар:  

Гаäааä байäал: Цагаавтар өнгөтэй, үнэргүй хатóó боäис (ялтас, бөөрөнхий, мөхлөг хэлбэрүүäтэй 
байäаг)

Бóцлах хэм (BP): 
1390 о С

Молекóл жин (MW): 
40

Тэсрэх äооä хязгаар 
(LEL): Тогтоогäоогүй

Шаталтын зэрэг 
(NFPA Fire Rating): 0

Хөлäөх хэм/ хайлах хэм (FRZ/MLT): FRZ: 318 
о С

Уóрын äаралт (VP):

 0 мм Hg Тэсрэх äээä хязгаар 
Тогтоогäоогүй

Эрүүл мэнäэä 
нөлөөлөх зэрэг  (NFPA 
Health Rating): 3

Дөл авалцах хэм (FP): 
Тогтоогäоогүй

Уóрын нягт (VD): 
Тогтоогäоогүй

 
Урвалын иäэвхийн зэрэг  (NFPA Reactivity 
Rating): 1

Нягт  (Sp. GR): 2,13
 

Ионжих чаäвар (IP):

Тогтоогäоогүй
 

(NFPA Sp). (Inst).: тогтоогäоогүй

ХОРДУУЛАХ ХЯЗГААР

НҮБ-ЫН 
ХӨДӨЛМӨР 
ХАМГААЛАЛ, 
ЭРҮҮЛ  МЭНДИЙН 
ГАЗАР (OSHA)

АНУ-ЫН 
ХӨДӨЛМӨР 
ХАМГААЛАЛ, 
ЭРҮҮЛ  МЭНДИЙН 
ҮНДЭСНИЙ 
ХҮРЭЭЛЭН (NIOSH)

Бóсаä мэäээлэл (Related Information)
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Зөвшөөрөгäөх äээä 
хэмжээ (ажлын 8 
цагийн эсвэл äолоо 
хоногийн äóнäаж) 
(PEL-TWA)  ppm: 
Тогтоогäоогүй

Зөвшөөрөгäөх äээä 
хэмжээ (ажлын 8 
цагийн эсвэл äолоо 
хоногийн äóнäаж) 
(PEL-TWA)  ppm: 
Тогтоогäоогүй

(AIHA) Ослын үеä авах арга хэмжээний 
төлөвлөлтийн зөвлөмж (AIHA Emergency Re-
sponse Planning Guidelines) – (ERPG)-1/ERPG-2/ 
0.5 мг/м3  5 мг/м3 50 мг/м3

Зөвшөөрөгäөх äээä 
хэмжээ (ажлын 8 
цагийн эсвэл äолоо 
хоногийн äóнäаж) 
(PEL-TWA) мг/м3 : 2

Зөвшөөрөгäөх äээä 
хэмжээ (ажлын 8 
цагийн эсвэл äолоо 
хоногийн äóнäаж) 
(PEL-TWA)  мг/м3: 
Тогтоогäоогүй

Зөвшөөрөгäөх äээä 
хэмжээ (15 минóтын 
äóнäаж) (PEL-STEL) 
ppm: Тогтоогäоогүй

Зөвшөөрөгäөх äээä 
хэмжээ (15 минóтын 
тóрш) (PEL-STEL) 
ppm: Тогтоогäоогүй

Зөвшөөрөгäөх äээä 
хэмжээ (15 минóтын 
äóнäаж) (PEL-STEL) 
мг/м3: Тогтоогäоогүй

Зөвшөөрөгäөх äээä 
хэмжээ (15 минóтын 
тóрш) (PEL-STEL)  мг/
м3: Тогтоогäоогүй

Зөвшөөрөгäөх äээä 
хэмжээ (ямар ч 
үеä) (PEL-C)  ppm: 
Тогтоогäоогүй

Зөвшөөрөгäөх äээä 
хэмжээ (ямар ч 
үеä) (PEL-C) ppm: 
Тогтоогäоогүй

Зөвшөөрөгäөх äээä 
хэмжээ (ямар ч үеä) 
(PEL-C)  мг/м3 : 
тогтоогäоогүй

Зөвшөөрөгäөх äээä 
хэмжээ (ямар ч үеä) 
(PEL-C) мг/м3: 2

Õàâäàð ¿¿сãýõ àíãиëàë (Carcinogen Classifica-
tions): Тогтоогäоогүй

Арьсанä үзүүлэх 
нөлөлөл (Skin Nota-
tion): Үгүй

Арьсанä үзүүлэх 
нөлөлөл (Skin Nota-
tion): Үгүй

(Notes): Тогтоогäоогүй Тайлбар (Notes): 
Тогтоогäоогүй

 Амь нас, эрүүл 
мэнäэä хор үзүүлэх 
тóн (IDLH) ppm: 
Тогтоогäоогүй

 Амь нас, эрүүл мэнäэä 
хор үзүүлэх тóн 
(IDLH)  мг/м3: 10

 Амь нас, эрүүл мэнäэä 
хор үзүүлэх тóн 
тайлбар (IDLH Notes):  

 NIOSH Химийн аюóлын талаарх лавлах (NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards) 2006 оны 6-р 
сарыг äóóстал хүчинтэй (Current through June 2006) 

 Натрийн гиäрооксиä (CAS): 1310-73-2

Томъ¸о (Formula): (NaOH) (RTECS):  (WB)49000
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Бóсаä нэршил, хóäалäааны нэр (Synonyms & Trade Names): Иäэмхий 
натри, шүлт, натрийн гиäрат

Хорäóóлах хязгаар (Exposure Limits)

Зөвшөөрөгäөх äээä хэмжээ (NIOSH REL): 
Ажлын 8 цагийн эсвэл äолоо хоногийн äóнäаж   
2 мг/м3

Зөвшөөрөгäөх äээä хэмжээ (OSHA PEL): 
Ажлын 8 цагийн эсвэл äолоо хоногийн äóнäаж 
2 мг/м3

Амь нас, эрүүл мэнäэä хор үзүүлэх тóн (IDLH): 
10 мг/м3

Хóвирал (Conversion):  Тогтоогäоогүй

Гаäааä байäал (Physical Description)

Цагаавтар өнгөтэй, үнэргүй хатóó боäис (ялтас, бөөрөнхий, мөхлөг хэлбэрүүäтэй байäаг)

Молекóл жин (MW): 
40,0

Бóцлах темïератóр 
(BP):1390о С

Хөлäөх хэм (FRZ):

 318 о С Уóсах чанар (Sol): 
111%

Уóрын äаралт (VP): 

0 мм(Hg) (IP): Тогтоогäоогүй Агаартай харьцóóлсан 
харьцангóй 
нягт (RGasD): 
Тогтоогäоогүй

Нягт (Sp.Gr): 2.13

Дөл авалцах хэм  
(Fl.P): Тогтоогäоогүй

Тэсрэх äээä хязгаар 
(UEL): Тогтоогäоогүй

Тэсрэх äооä хязгаар( 
LEL): Тогтоогäоогүй

Тэсрэх äооä хязгаар 
(MEC): Тогтоогäоогүй

Шатамхай биш хатóó боäис, гэхäээ óстай óрвалä орох үеäээ тоäорхой хэмжээний äóлаан ялгарóóлж 
шатамхай боäисóóäыг гал авалцóóлж болзошгүй.           

Хамт хаäгалж болохгүй боäисóóä (Incompatibilities & Reactivities)

Ус, хүчлүүä, шатамхай шингэн боäисóóä, органик галогент нэгäлүүä, металлóóä (хөнгөн цагаан, 
цагаан тóгалга, цайр), нитрометан . 

Хэмжилт явóóлах аргóóä (Measurement Methods)
(NIOSH) 7481

Хóâиéí õаìгааëаëò áа óрьäчиëаí ñýргиéëýõ 
арга (Personal Protection & Sanitation)

Аíõíû òóñëаìж (First Aid)

Арьс: Арьсанä хүрэхээс  хамгаалах 
Нүä: Нүäэнä орохоос  хамгаалах
Арьс óгаах: бохирäсон бол
 Зайлóóлах: норсон ба бохирäсон үеä
Солих (Change): өäөр бүр
Авах арга хэмжээ: яаралтай нүäээ óгаах 

Нүä (Eye): Тэр äор нь óсаар óгаах
Арьс  (Skin): Тэр äор нь óсаар óгаах
Амьсгал (Breath): Амьсгалыг äэмжих
Залгих (Swallow): Яаралтай эмчиä үзүүлэх

Амьсгалын замыг хамгаалах арга хэмжээ (NIOSH Respirator Recommendations)

NIOSH/OSHA 10 мг/м3:  (SA:SF/HiEF/PAPRDM/SCBAF/SAF) :  (SCBAF:PD, PP/
SAF:PD,PP:ASCBA) Escape: (HiEF) 

Хорäох замóóä (Exposure Routes)

Амьсгалаар, амаар залгих, хүрэх 

Хорäлогын шинж чанар (Symptoms)

Хамар, арьс, хоолой нүä үрэвсэх, нүä ба арьс түлэгäэх, үе үе үс óнах
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Хорäлогоä өртөх эä эрхтэн (Target Organs)

Нүä, арьс, амьсгалын замын эрхтнүүä

 ОСЛЫН ҮЕД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЛАВЛАХ  (DOT Emergency Response Guidebook 
(ERG 2004) 

Лавлахын äóгаар (Guide Number): 154
Хортой бóюó иäэмхий, шатамхай бóс боäисóóä (Substances – Toxic and/ or Corrosive ( Non-Combus-
tible) 
ГАРЧ БОЛОХ АЮУЛ  (POTENTIAL HAZARDS)
ЭРҮҮЛ МЭНД  (HEALTH)
*      ХОРТОЙ; Амьсгалах, залгих, арьсанä хүрвэл  гэмтээж, үхэлä хүргэж ч болно. 
*      Хайлмал боäис нь арьс болон нүäийг түлнэ.
*      Арьсанä хүрэхээс болгоомжил.
*      Амьсгалах болон арьсаар хүрэлцснээс үүсэн нөлөөлөл нь хожим илэрч болно.
*      Шатах үеä иäэмхий, хортой хий үүснэ. Гал óнтраахаä ашигласан óснаас үүссэн шингэн нь 
иäэхий, хортой шинж чанартай байх бөгөөä бохирäол үүсгэнэ.

ГАЛЫН БА ТЭСРЭЛТ (FIRE OR EXPLOSION)
*      Шатамхай бóс боäис.  Гэвч түүнийг халаавал заäрал явагäах ба хорт óтаа ялгарóóлна.  
*      Моä, цаас, тос, хóвцас зэрэг шатамхай материалтай хүрэлцснээс гал авалцаж болзошгүй. 
*      Металлтай óрвалä орж шатамхай óстөрөгчийн хий ялгарóóлна. 
*      Боäисыг агóóлж байгаа савыг халаахаä äэлбэрч болзошгүй. 
ОЛОН НИЙТИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ (PUBLIC SAFETY)
*      Ослын үеä 105 äóгаар рóó яаралтай залга. 
*       Асгарах, алäагäах үеä бүх чиглэлä хамгийн багаäаа 80- 160 метр зайä тóсгаарлалт хийнэ.
*       Аврах, аюóл ослыг бóóрóóлах үйл ажиллагаа явóóлж байгаагаас бóсаä шаарäлагагүй 
хүмүүсийг тóсгаарлалтын бүсээс   гаргах.
*       Ойр орчимä байгаа хүмүүсийг салхины эсрэг талä байлгах.
*       Нам äоор газар байж болохгүй.
*       Битүү газар, байр сав рóó орохын өмнө салхилóóлах

ХАМГААЛАХ ХУВЦАС (PROTECTIVE CLOTHING)
*       Өөртөө амьсгалын аïïарат бүхий  эерэг äаралтын хамгаалалтын хóвцас (SCBA) өмсөх.
*       Үйлäвэрлэгчээс äагалäóóлж өгсөн хор аюóлын лавлах мэäээлэл äээр заасан химийн 
хамгаалалтын хóвцасыг өмсөх. Гэвч энэ нь галын аюóлын үеä бүрэн хамгаалалт болохгүй байж 
болно. 
*       Ерäийн галä өмсäөг гал сөнөөгчийн хамгаалалтын хóвцас нь  ЗӨВХӨН хязгаарлагäмал 
хамгаалалт үзүүлэх  бөгөөä           хангалттай бóс.

НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ (EVACUATION)
 Асгарах (Spill)
*       ХҮН АМЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ хэсгийг үз .
Гал түймэр (Fire)
*  Нөөцийн сав, ачааны машины болон вагон цистернä гал гарвал түүнээс бүх чиглэлä 800 метрт 
ТУСГААРЛАЛТ-ын бүс тогтоох. Анхны нүүлгэн шилжүүлэлтийг бүх чиглэлä 800 метрээс äээш 
зайä хийнэ.
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ГАЛЫН АЮУЛЫН ҮЕД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ (EMERGENCY RESPONSE FIRE) 
Гал (Fire):
Бага хэмжээний гал (Small Fire):
*       Хóóрай химийн боäис, СО2 , бороожóóлсан óсаар шүрш.
 Их хэмжээний гал (Larse Firex):
*       Хóóрай химийн боäис,  СО2,  сïиртэнä тэсвэртэй хөөс  эсвэл бороожóóлсан óс хэрэглэ.
*       Эрсäэлгүйгээр хийж чаäах бол  савнóóäыг түймрийн голомтоос холäóóл.
*       Гал óнтраахаä ашигласан óснаас үүссэн шингэнийг цóглóóлж, äараа нь саармагжóóлж óстга.     
Нөөцийн сав, машины цистернä гал гарвал
*      Галыг аль болох зайнаас óнтраах,  эсвэл автомат ажиллагаатай гóóрсан хоолой баригч бóюó 
хаалттай хошóó ашиглан óнтраах.
*       Нөөцийн савны äотор  óс орóóлж болохгүй.
*       Галыг сайтар óнтраасны äараа нөөцийн савыг их óсаар шүршиж хөргөх.
*       Нөөцийн савны аюóлгүй ажиллагааны төхөөрөмжийн äохиоллын äóó гарах ба савны өнгө 
өөрчлөгäвөл нэн äарóй  үйл      ажиллагааг зогсоож ажиллагсäыг холäóóлах.
*       Нөөцийн савтай боäисыг галä өртөхөөс ЯМАГТ зайлсхийх.

АЛДАГДАХ БА АСГАРАХ (SPILL OR LEAK)
*       Галын бүх эх үүсгүүр (ойр орчинä тамхи татахыг хориглох, гал авалцах зүйл, очлóóр, äөл 
үүсгэгч)-ийг ЗАЙЛУУЛАХ. 
*       Тохирох хамгаалалтын хóвцасыг өмсөөгүй үеä асгарсан материал äээгүүр явах ба хүрэхийг 
хориглоно.
*       Хэрвээ эрсäэлгүй гүйцэтгэж чаäахаар бол боäис алäагäаж бóй газрыг олж асгаралтыг зогсоох. 
*       Цэвэр бохир óсны шóгам,  хонгил мэтийн зай багатай газар орохоос болгоомжлох
*       Савны äотор óс орохоос богоомжил
 Анхны тóсламж  (First aid):
*       Хорäсон хүнийг цэвэр агаарт гарга.
*       105 рóó залгах бóюó түргэн тóсламж äóóä. 
*       Хэрвээ хохирогч амьсгалахгүй бол хиймэл амьсгал хийнэ.
*       Боäисыг залгисан бóюó амьсгалсан бол амнаас аманä хиймэл амьсгал хийж болохгүй. Ийм 
тохиолäолä хиймэл амьсгалыг хийхäээ нэг талäаа хавхлагатай амны хаалт эсвэл хиймэл амьсгалä 
зориóлагäсан эмнэлгийн бóсаä төхөөрөмжийг ашиглана.     
*       Амьсгалахаä хүнä байвал хүчилтөрөгчөөр амьсгалóóл.
*       Бохирäсон хóвцас ба гóтлыг тайлж тóсгаарлах
*       Нүä ба арьсанä боäис хүрвэл óсны óрсгалаар 20 –иос äоошгүй минóт óгаах
*       Арьсанä бага хэмжээний боäис хүрсэн байвал цааш нэмж тархахаас болгоомжил
*       Хорäсон хүнийг äóлаан байранä тайван байлгах
*       Тóсламж үзүүлж бóй эмнэлгийн ажилтан өөрөө хорäохоос болгоомжил 

 ОСЛЫН ҮЕД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТАЛААРХИ НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ (Additional Emer-
gency Response Information (CAMEO Data) )
Гàë àâàëöààã¿é, зºâõºí àсãàðсàí òîõиîëäîëä (Non-fire Spill Response): Ìàòеðиàëыã óсíы ýõ ¿¿сâýð 
болон цэвэр, бохир óсны шóгам хоолойä орохоос болгоомжил. 
Газарт асгарах: Шаарäлагатай бол асгарч, óрсаж бóй хатóó, шингэн боäисыг барьж тогтоох äалан 
хаалт барь. Асгарсан боäисыг хóр борооны óс болон гал óнтраахаä ашигласан óстай холилäохоос 
сэргийлж нийлэг хóчлагаар хóч. 
Ус рóó алäагäах. Шингэрүүлсэн хүчлээр саармагжóóл.   ( AAR, 1999) 
Гàë óíòðààõ (Firefighting):  Гàëыí òºëºâ бàéäëààс õàìààðч òîõиðîõ ãàë óíòðààõ õýðýãсëýëиéã 
зонгох. (энэ боäис өөрөө шатäаггүй ба мóó шатäаг) Мананцар байäлаар их хэмжээний óс ашигла. 
Усыг аль болох хол зайнаас шүрш. 
Урвалын иäэвхи (Reactivity): АГААРЫН БА УСНЫ УРВАЛУУД: Гиäролизийн нөлөөгөөр äóлаан 
ялгарч хажóóгийн шатамхай материалóóäаä гал авалцаж болзошгүй. Усанä óóссан тохиолäолä 
халж, óóр ялгарна. (Haz, Chem Data 1966) Уóсмал шүлтлэг байна.  
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МӨНГӨН УС

Хиìиéí áîäиñûí òîäîрõîéëîëò 

Химийн нэршил:  МӨНГӨН УС, ТҮҮНИЙ ДАН (МЕТАЛЛ) БА ОРГАНИÊ БУС НЭГДЭЛҮҮД 
(MERCURY, ELEMENTAL  AND INORGANIC COMPOUNDS, as Hg)

CAS ¹: 7439-97-6 UN : 2809 Томъ¸о: Hg

Бóсаä нэршил:  Мөнгөн óс: Êоллоиä мөнгөн óс;  Металл мөнгөн óс;  мөнгөн óсны “бóсаä“ нэгäлүүä 
нь химийн шинж чанарынхаа онцлогоос хамаарч янз бүр байäаг. [Тайлбар: Бүх органик бóс ба 
алкилаас бóсаä арил Hg –т нэгäлүүäийг “бóсаä “ нэгäлүүäэä хамрóóлна.]    

 Физик шинж чанар 

Гаäааä байäал: [Тайлбар: Бүх органик бóс ба алкилаас бóсаä арил Hg –т нэгäлүүäийг “бóсаä “ 
нэгäлүүäэä хамрóóлна.]    

Бóцлах темïератóр 
(BP): 356,31oC

Молекóл жин (MW): 
200.6  

Тэсрэх äооä хязгаар 
(LEL):  Тогтоогäоогүй

Шаталтын зэрэг 
(NFPA Fire Rating):   
Тогтоогäоогүй

Хөлäөх темïератóр 
(FRZ):  -38,85oC

Уóрын äаралт (VP): 
0,0012 мм Hg

Тэсрэх äээä хязгаар 
(UEL):   Тогтоогäоогүй

Эрүүл мэнäийн 
нөлөөллийн зэрэг 
(NFPA Health Rating):   
Тогтоогäоогүй  

Дөл авалцах 
темïератóр (FP):   
Тогтоогäоогүй

Уóрын нягт (VD):   
Тогтоогäоогүй

Урвалын иäэвхийн зэрэг  (NFPA Reactivity Rat-
ing):   Тогтоогäоогүй

Нягт (Sp. GR): 13.6 
(металл)

Ионжих чаäвар (IP):   
Тогтоогäоогүй

Онцлог шинж (NFPA Sp. Inst.:)   Тогтоогäоогүй

ХОРДУУЛАХ ХЯЗГААР                                                                                                                                          
                                  

НҮБ-ЫН ХӨДӨЛМӨР 
ХАМГААЛАЛ, 
ЭРҮҮЛ  МЭНДИЙН 
ГАЗАР (OSHA)

АНУ-ЫН 
ХӨДӨЛМӨР 
ХАМГААЛАЛ, 
ЭРҮҮЛ  МЭНДИЙН 
ҮНДЭСНИЙ 
ХҮРЭЭЛЭН (NIOSH)

Бóсаä мэäээлэл (Related Information)
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Зөвшөөрөгäөх äээä 
хэмжээ (ажлын 8 
цагийн эсвэл äолоо 
хоногийн äóнäаж) 
(PEL-TWA)  ppm: 
Тогтоогоогүй  

Зөвшөөрөгäөх äээä 
хэмжээ (ажлын 8 
цагийн эсвэл äолоо 
хоногийн äóнäаж) 
(PEL-TWA)  ppm: 
Тогтоогоогүй  

AIHA Ослын үеä авах арга хэмжээний 
төлөвлөлтийн зөвлөмж (AIHA Emergency Re-
sponse Planning Guidelines) - ERPG-1/ERPG-2/
ERPG-3: Тогтоогоогүй  /0.25 ppm/0.5 ppm 
(зөвхөн óóр) 

Зөвшөөрөгäөх äээä 
хэмжээ (ажлын 8 
цагийн эсвэл äолоо 
хоногийн äóнäаж) 
PEL-TWA мг/м3:  
Тогтоогоогүй

Зөвшөөрөгäөх äээä 
хэмжээ (ажлын 8 
цагийн эсвэл äолоо 
хоногийн äóнäаж) 
(PEL-TWA)  мг/м3:  
0.05

Зөвшөөрөгäөх äээä 
хэмжээ (15 минóтын 
äóнäаж) (PEL-STEL) 
ppm: Тогтоогоогүй  

Зөвшөөрөгäөх äээä 
хэмжээ (15 минóтын 
тóрш) (PEL-STEL) 
ppm: Тогтоогоогүй  

Зөвшөөрөгäөх äээä 
хэмжээ (15 минóтын 
äóнäаж) (PEL-STEL) 
мг/м3: Тогтоогоогүй  

Зөвшөөрөгäөх äээä 
хэмжээ (15 минóтын 
тóрш) (PEL-STEL)  мг/
м3: Тогтоогоогүй  

Зөвшөөрөгäөх äээä 
хэмжээ (ямар ч 
үеä) (PEL-C)  ppm: 
Тогтоогоогүй  

Зөвшөөрөгäөх äээä 
хэмжээ (ямар ч 
үеä) (PEL-C) ppm: 
Тогтоогоогүй  

Зөвшөөрөгäөх äээä 
хэмжээ (ямар ч үеä) 
(PEL-C),  мг/м3: 0.1

Зөвшөөрөгäөх äээä 
хэмжээ (ямар ч үеä) 
(PEL-C), мг/м3: 0.1

Хавäар үүсгэх ангилал 
(Carcinogen Clas-
sifications): IARC-3,  
TLV-A4

Арьсанä үзүүлэх 
нөлөлөл (Skin Nota-
tion): Байхгүй

Арьсанä үзүүлэх 
нөлөлөл (Skin Nota-
tion): Байна

Тайлбар (Notes):   Тайлбар (Notes): TWA, 
Hg-ны óóрын хóвьä

Амь нас, эрүүл 
мэнäэä хор үзүүлэх 
тóн (IDLH) ppm: 
Тогтоогоогүй  

Амь нас, эрүүл мэнäэä 
хор үзүүлэх тóн 
(IDLH)  мг/м3: 10

Амь нас, эрүүл мэнäэä 
хор үзүүлэх тóн 
тайлбар (IDLH Notes): 

Химийн аюóлын талаарх  лавлах (NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards) 

Алкил-Hg- аас бóсаä мөнгөн óсны нэгäлүүä ба Hg CAS: 7439-97-6

Томъ¸о (Formula):  Hg (металл) RTECS: OV4550000
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Бóсаä нэршил, хóäалäааны нэр (Synonyms & Trade Names):  Мөнгөн óс 
металл: Êоллоиä мөнгөн óс;  Металл мөнгөн óс;  Hg-ээс “бóсаä” мөнгөн 
óсны нэгäлүүä нь химийн шинжийнхээ онцлогоос хамаарч янз бүр байäаг 

DOT ID & Guide: 
2809 172

Хорäóóлах хязгаар (Exposure Limits)

Зөвшөөрөгäөх äээä хэмжээ (NIOSH REL): Hg-ны 
óóрын ажлын 8 цагийн эсвэл äолоо хоногийн 
äóнäаж  (Ca TWA) :0.05 мг/м3 [арьс], Бóсаä: 0.1 
мг/м3[арьс]. 

Зөвшөөрөгäөх äээä хэмжээ (OSHA PEL): 
Ажлын 8 цагийн эсвэл äолоо хоногийн äóнäаж: 
концентраци - 0.1 мг/м3

Амь нас, эрүүл мэнäэä хор үзүүлэх тóн (IDLH): 
10 мг/м3 (Hg)

Шилжүүлэг (Conversion): Тогтоогäоогүй

Гаäааä байäал (Physical Description)

Металл: Мөнгөлөг цагаан,хүнä,өнгөгүй шингэн.     

Молекóл жин (MW): 
200.6

Бóцлах темïератóр 
(BP): 356,31oC 

Хөлäөх темïератóр 
(FRZ);-38,850C

Уóсах чанар : Усанä 
óóсäаггүй

Уóрын äаралт (VP): 
0,0012 мм Hg

Ионжих чаäвар (IP): 
11.48 эВ

Агаартай харьцóóлсан 
харьцангóй 
нягт (RgasD): 
тогтоогäоогүй

 Нягт (Sp.Gr): 13.6 
(метал) 

Дөл авалцах 
темïератóр (Fl.P): 
тогтоогäоогүй

Тэсрэх äээä хязгаар 
(UEL): тогтоогäоогүй

Тэсрэх äооä хязгаар 
(LEL): тогтоогäоогүй

Тэсрэх äооä 
хязгаар (MEC): 
тогтоогäоогүй

Металл: Шатамхай бóс шингэн 

Хамт хаäгалж болохгүй боäисóóä ба óрвалын иäэвх (Incompatibilities & Reactivities)

Ацетилен,аммиак, хлорын äиоксиä,азиäóóä, кальци (амалгам үүсгэнэ), натрийн карбиä, 
лити,рóбиäи, зэс

Хэмжилт явóóлах аргóóä (Measurement Methods)

NIOSH 6009; OSHA  ID140

Хóвийн хамгаалалт ба óрьäчилан сэргийлэх арга 
(Personal Protection & Sanitation)

Анхны тóсламж (First Aid)

Арьс (Skin): Арьсанä хүрэхээс сэргийлэх
Нүä (Eyes): зөвлөмж байхгүй
Арьс óгаах (Wash skin): Бохирäсон үеä/Өäөр бүр
Зайлóóлах (Remove): Норсон ба бохирäсон 
хóвцасыг солих
Солих (Change): Өäөр бүр

Нүä (Eye):Яаралтай óсаар óгаах
Арьс  (Skin): Нэн äарóй савантай óсаар óгаах
Амьсгал (Breath): Амьсгалахаä äэмжлэг 
үзүүлэх
Залгих (Swallow): Яаралтай эмнэлгийн 
тóсламж үзүүлэх

Амьсгалын замыг хамгаалах арга хэмжээ (NIOSH Respirator Recommendations)

Мөнгөн óсны нэгäлүүäээс [алкил Hg-аас бóсаä ] амьсгалын замыг хамгаалах хóвийн хамгаалах 
хэрэгслэлийн төрөл:
Мөнгөн óсны óóр (NIOSH/OSHA): 0.5 мг/м3: CCRS/SA 
1.25 мг/м3: SA:CF/PAPRS (canister) 
2.5 мг/м3: CCRFS /GMFS /SAT:CF/PAPRTS(canister)/SCBAF/SAF 
28 мг/м3: SA:PD,PP:

Хорäох замóóä (Exposure Routes)

Амьсгалын зам,  арьсанä шингэх, залгих, арьс ба нүäэнä хүрэлцэх
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Хорäлогын шинж чанар (Symptoms)

 Нүä,арьсыг цочроох;ханиалгgх,цээжээр өвäөх,амьсгааäах,амьсгалын замын эä эрхтэн өрөвсөх,
чичрэх,нойргүйтэх,цочромтгой аймхай болох,толгой өвäөх, яäарч сóльäах, ам үрэвсэх, шүлсний 
ялгаралт ихсэх, хоäооä гэäэс эвгүйрэх,хоолонä äóргүй болох, жингээ алäах,шээс óóрагтах

Хорäлогоä өртөх эä эрхтэн (Target Organs)

Нүä,арьс,амьсгалын замын эрхтэн,төв мэäрэлийн систем, бөөр 

ОСЛЫН ҮЕД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЛАВЛАХ  (DOT Emergency Response Guidebook (ERG 
2004) 

Лавлахын äóгаар (Guide Number): 172

172 Галли ба мөнгөн óс (172 Gallium and Mercury)

ТОХИОЛДОХ АЮУЛ (POTENTIAL HAZARDS)

ЭРҮҮЛ МЭНД (HEALTH)
*       Боäистой хүрэлцэх ба óóраар нь амьсгалах үеä хорäох аюóлтай.
*       Гал түймрийн үеä цочроох, иäэмхий үйлчилгээтэй болон хортой хий үүснэ

ГАЛЫН БА ТЭСРЭХ АЮУЛ (FIRE OR EXPLOSION)
*   Шатамхай бóс, äóлааны үйлчлэлä шатахгүй ч гал түймрийн үеä иäэмхий ба хортой óтааг үүсгэх 
боломжтой.
*       Усны эх үүсвэр, цэвэр бохир óсны  шóгам рóó орвол бохирäóóлна.

ХҮН АМЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ (PUBLIC SAFETY)
*       Ослын үеä юóны түрүүнä 105 äóгаарын óтас рóó залгаж,  ослын талаар мэäэгäэх.
*       Асгарсан ба алäагäсан талбайгаас бүх чиглэлä хамгийн багаäаа 25- 50 метр зайä тóсгаарлалт 
хийж, хорио тогтоох.
*       Аврах, аюóл ослыг бóóрóóлах үйл ажиллагаа явóóлж байгаагаас бóсаä шаарäлагагүй 
хүмүүсийг тóсгаарлалтын бүсээс гаргах.
*       Ойр орчимä байгаа хүмүүсийг салхины эсрэг талä байлгах.

ХАМГААЛАХ ХУВЦАС (PROTECTIVE CLOTHING)
*       Өөртөө амьсгалын аïïарат бүхий  эерэг äаралтын хóвцас (SCBA) өмсөх.
*       Ерäийн галä өмсäөг гал сөнөөгчийн хамгаалалтын хóвцас нь  ЗӨВХӨН хязгаарлагäмал 
хамгаалалт үзүүлэх  бөгөөä хангалттай бóс.

НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ (EVACUATION)
 Их хэмжээгээр асгарах үеä (Large Spill)
*       Анхны нүүлгэн шилжүүлэлтийг голомтоос хамгийн багäаа 100 метрт хийх.
 Галын аюóлын үеä (Fire)
*       Их хэмжээтэй боäисонä гал авалцсан бол анхны нүүлгэн шилжүүлэлтийг түүнээс бүх чиглэлä 
500 метрээс  äээш зайä хийнэ.

ОСЛЫН ҮЕД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ (EMERGENCY RESPONSE)

ГАЛЫН АЮУЛЫН ҮЕД (FIRE)
*      Галын төрөлä байäлаä тохирóóлж гал óнтраах боäисыг ашиглана.
*      Халсан боäис (мөнгөн óс) рóó óс шóóä шүршиж болохгүй. 
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 АСГАРАХ БА АЛДАГДАХ (SPILL OR LEAK) 
*       Асгарсан материал äóнäóóр явах ба хүрэхийг хориглоно.
*       Тохирох хамгаалалтын хóвцасыг өмсөөгүй бол гэмтсэн сав ба асгарч байгаа материалä хүрч 
болохгүй.
*       Хэрвээ эрсäэлгүй гүйцзтгэж чаäахаар бол алäагäсан газрыг олж зогсоох.
*       Цэвэр болон бохир óсны шóгам, зоорь, хонгил зэрэг битүү газар орохоос болгоомжлох.
*       Төмөрлөг ба хөнгөнцагаанаар хийсэн багаж төхөөрөмжийг ашиглаж болохгүй.
*       Тархалтыг багасгах ба бороо хóранä норохоос хамгаалах зорилгоор шороо, элс болон бóсаä 
галä шатäаггүй нийлэг материалаар хийсэн бүтээлгээр сайтар хóчих.
*       Асгарсан мөнгөн óсыг багаж ашиглаж  цóглóóлж болно.
*       Мөнгөн óс асгарсан газарт үлäсэн мөнгөн óсыг хоргүйжүүлэхийн тóлä кальцийн сóльфиä ба 
натрийн тиосóльфатаар äараалóóлан óгааж болно.

АНХНЫ ТУСЛАМЖ (FIRST AID)
*       Осолä өртөгсäийг цэвэр агаарт гаргах.
*       Эмнэлгийн яаралтай тóсламжийн 103 äóгаарт залгаж, тóсламж äóóäах.
*       Хэрвээ осолä өртөгсөä амьсгалж чаäахгүй бол хиймэл амьсгал хийх. 
*       Амьсгалахаä хүнäрэлтэй бол хүчилтөрөгчөөр амьсгалóóлах.
*       Бохирäсон хóвцас, гóтлыг тайлж тóсгаарлах.
*       Боäистой хүрэлцсэн бол арьс, нүäийг нэн äарóй óсны óрсгалаар 20-оос äоошгүй минóтын 
тóрш óгаах.
*       Осолä өртөгсäийг äóлаахан, чимээгүй газар байлгах.
*       Эмнэлгийн ажилтнóóä мөнгөн óсны шинж чанар болон биеэ хамгаалах аргын талаар зөвлөгөө 
өгөх.

ОСЛЫН ҮЕД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТАЛААРХИ НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ (Additional Emer-
gency Response Information (CAMEO Data) )
Асãàðàõ ¿еä (ãàë àâàëöààã¿é ) (Non-fire Spill Response):   Óсíы ýõ ¿сâýð, бîõиð óс зàéëóóëàõ шóãàì 
рóó орохоос болгоомжил.Урсгалыг барьж тогтоох äалан, хамгаалалт  хийж óрсгалыг зогсоох. 
Аврах ажилтнóóäаä аюóл óчрóóлахгүйгээр бол асгарч байгаа газрыг олж зогсоох арга хэмжээ авах. 
( AAR, 1999)
Гàë óíòðààõ (Firefighting): . Õàëсàí сàâóóäыã иõ õýìжýýíиé óсíы óðсãàëààð õºðãºõ. Гàëыí òºðºë 
байäалä тохирсон боäисыг ашиглан галыг óнтраах. Мананцар байäлаар их хэмжээний óсыг 
ашиглах. Усны эх үүсвэр  ба бохир óс зайлóóлах шóгам рóó óс орохоос болгоомжил. (AAR,1999) 

Урвалын иäэвх (Reactivity):  ХИМИЙН ШИНЖ: Мөнгөн óсыг ацетилентэй холихоä óóсäаггүй, 
тэсрэмтгий шинжтэй ацетилиä үүснэ. Аммиак мөнгөн óстай нэгäэж тэсрэмтгий нэгäлийг үүсгэäэг. 
(Chem. Eng. News 25:2138. 1947). Хлорын äиоксиäийг мөнгөн óстай холихоä тэсэрнэ (Mellor 2, 
Supp. 1:381. 1956). Мөнгөн óсны оролцоотойгоор метил азиä хүчтэй тэсрэлтийг үзүүлнэ (Can. J. 
Chem. 41:1048. 1963). Натрийн карбиä ,мөнгөн óс,хөнгөнцагаан, хартóгалга, төмрийн холимогтой 
эрчимтэй óрвалä орно. (Mellor 5:848. 1946-47). (REACTIVITY, 1999)  

Анхны тóсламж (First Aid):  
НҮД: Мөнгөн óс агóóлсан савыг онгойлгох ба таглах үеä нүäэнä хүрэлцвэл тэр äор нь их 
хэмжээний óсаар óгаагааä яаралтай  эмнэлгийн тóсламж авах.Энэ боäистой ажиллах үеäээ контакт 
линз зүүхийг хориглоно. 
АРЬС: Арьсанä  хүргэвэл бохирäсон хэсгийг саванäаж óсаар óгаана. Хэрвээ боäис хóвцасыг 
нэвчин биенä хүрсэн бол хóвцасыг тайлж, арьсыг  саванäаж  óсаар óгаагааä мөн эмнэлгийн 
тóсламж яаралтай авах. 
АМЬСГАЛАХ: Мөнгөн óсны óóрыг их хэмжээгээр амьсгалсан тохиолäолä нэн äариó цэвэр агаарт 
гаргах. Амьсгалж чаäахгүй бол амнаас аманä хиймэл асьсгал хийх. Нэрвэгäэгчийг  äóлаахан газар 
амраах. Аль болох түргэн эмнэлнгт хүргэ.
ЗАЛГИВАЛ: Мөнгөн óсыг залгивал эмнэлгийн тóсламж яаралтай авах.(NIOSH,1997)   
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НАТРИЙН ЦИАНИД

Хиìиéí áîäиñûí òîäîрõîéëîëò 

Химийн нэршил: НАТРИЙН ЦИАНИД (SODIUM CYANIDE)

CAS ¹: 143-33-9 UN ¹: 1689 Томъ¸о: CNNa

Бóсаä нэршил: Цианын хүчлийн натрийн äавс (Sodium salt of hydrocyanic acid)

Физик шинж чанар 

Гаäааä байäал: Цагаан, талст эсвэл үрэл хэлбэртэй, гүйлсний сóлавтар үнэртэй 

Бóцлах темïератóр 
(BP): 1496оC

Молекóл жин (MW): 
49.0

Тэсрэх äооä хязгаар 
(LEL): тогтоогоогүй

Шаталтын зэрэг 
(NFPA Fire Rating): 0

Хайлах темïератóр 
(MLT): 563,9oС

Уóрын äаралт (VP): 

0 мм Нg 
(ойролцоогоор)

Тэсрэх äээä хязгаар 
(UEL): тогтоогоогүй

Эрүүл мэнäэä 
нөлөөлөх зэрэг (NFPA 
Health Rating): 3

Дөл авалцах 
темïератóр FP: 
тогтоогоогүй

Уóрын нягт (VD): 
тогтоогоогүй

Урвалын иäэвхийн 
зэрэг  (NFPA Reactivity 
Rating): 0

Нягт (Sp. GR): 1.60 Ионжих чаäвар (IP): 
тогтоогоогүй

Онцлог шинж (NFPA 
Sp. Inst.): тогтоогоогүй

ХОРДУУЛАХ ХЯЗГААР

НҮБ-ЫН 
ХӨДӨЛМӨР 
ХАМГААЛАЛ, 
ЭРҮҮЛ  МЭНДИЙН 
ГАЗАР (OSHA)

АНУ-ЫН 
ХӨДӨЛМӨР 
ХАМГААЛАЛ, 
ЭРҮҮЛ  МЭНДИЙН 
ҮНДЭСНИЙ 
ХҮРЭЭЛЭН (NIOSH)

Бóсаä мэäээлэл (Related Information)
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Зөвшөөрөгäөх äээä 
хэмжээ (ажлын 8 
цагийн эсвэл äолоо 
хоногийн äóнäаж) 
(PEL-TWA)  ppm: 
тогтоогоогүй

Зөвшөөрөгäөх äээä 
хэмжээ (ажлын 8 
цагийн эсвэл äолоо 
хоногийн äóнäаж) 
(PEL-TWA)  ppm: 
тогтоогоогүй

AIHA Ослын үеä авах арга хэмжээний 
төлөвлөлтийн зөвлөмж (AIHA Emergency 
Response Planning Guidelines) - ERPG-1/ERPG-2/
ERPG-3: тогтоогоогүй

Зөвшөөрөгäөх äээä 
хэмжээ (ажлын 8 
цагийн эсвэл äолоо 
хоногийн äóнäаж) ( 
PEL-TWA) мг/м3 : 5

Зөвшөөрөгäөх äээä 
хэмжээ (ажлын 8 
цагийн эсвэл äолоо 
хоногийн äóнäаж) 
(PEL-TWA)  мг/м3: 
тогтоогоогүй

Зөвшөөрөгäөх äээä 
хэмжээ (15 минóтын 
äóнäаж) (PEL-STEL) 
ppm: тогтоогоогүй

Зөвшөөрөгäөх äээä 
хэмжээ (15 минóтын 
тóрш) (PEL-STEL) 
ppm: тогтоогоогүй

Зөвшөөрөгäөх äээä 
хэмжээ (15 минóтын 
äóнäаж) (PEL-STEL) 
мг/м3: тогтоогоогүй

Зөвшөөрөгäөх äээä 
хэмжээ (15 минóтын 
тóрш) (PEL-STEL)  мг/
м3: тогтоогоогүй

Зөвшөөрөгäөх äээä 
хэмжээ (ямар ч 
үеä) (PEL-C)  ppm: 
тогтоогоогүй

Зөвшөөрөгäөх äээä 
хэмжээ (ямар ч үеä) 
(PEL-C) ppm: 4.7

Зөвшөөрөгäөх äээä 
хэмжээ (ямар ч үеä) 
(PEL-C)   мг/м3: 
тогтоогоогүй

Зөвшөөрөгäөх äээä 
хэмжээ (ямар ч үеä) 
(PEL-C) мг/м3: 5

Õàâäàð ¿¿сãýõ àíãиëàë (Carcinogen Classifica-
tions): тогтоогоогүй

Арьсанä үзүүлэх 
нөлөлөл (Skin Nota-
tion): Үгүй

Арьсанä үзүүлэх 
нөлөө (Skin Notation): 
Үгүй

Тайлбар (Notes): 
тогтоогоогүй

Тайлбар (Notes): Дээä 
хязгаар 10 минóт 

Амь нас, эрүүл 
мэнäэä хор үзүүлэх 
тóн (IDLH) ppm: 
тогтоогоогүй

Амь нас, эрүүл мэнäэä 
хор үзүүлэх тóн 
(IDLH)  мг/м3: 25

Амь нас, эрүүл мэнäэä 
хор үзүүлэх тóн 
тайлбар (IDLH Notes): 
тогтоогоогүй

NIOSH Химийн аюóлын талаарх лавлах (NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards) 

Циант натри (Sodium cyanide as CN) CAS: 143-33-9

Томъ¸о (Formula): NaCN RTECS: VZ7530000
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Бóсаä нэршил, хóäалäааны нэр (Synonyms & 
Trade Names): Цианын хүчлийн натрийн äавс 
(Sodium salt of hydrocyanic acid)

DOT ID & Guide: (хатóó) 3414157 (óóсмал)

Хорäóóлах хязгаар (Exposure Limits)

Зөвшөөрөгäөх äээä хэмжээ* (NIOSH REL*):  5 
мг/м3 (4.7ppm) [10минóт] [*Тайлбар: REL-г 
цианын хүчлээс бóсаä циант нэгäэлä (CN) 
хэрэглэнэ.]

Зөвшөөрөгäөх äээä хэмжээ* (OSHA PEL*): 
TWA 5 мг/м3 [*Тайлбар: PEL-г цианын хүчлээс 
бóсаä циант нэгäэлä (CN) хэрэглэнэ.]

Амь нас, эрүүл мэнäэä хор үзүүлэх тóн (IDLH): 
25 мг/м3 (CN)

Шилжүүлэг (Conversion): тогтоогоогүй

Гаäааä байäал (Physical Description)

Цагаан, талст эсвэл гранóл, гүйлсний сóлавтар үнэртэй

Молекóл жин (MW): 
49.0

Бóцлах темïератóр 
(BP): 1496оC

Хайлах темïератóр 
(MLT): 563,9oС

Уóсах чанар (Sol): 
58%

Уóрын äаралт (VP): 0 
мм Hg (ойролцоогоор)

Ионжих чаäвар (IP): 
тогтоогоогүй

Агаартай харьцóóлсан 
харьцангóй нягт 
(RGasD): тогтоогоогүй

Нягт (Sp.Gr): 1.60

Дөл авалцах 
темïератóр  (Fl.P): 
тогтоогоогүй

Тэсрэх äээä хязгаар 
(UEL): тогтоогоогүй

Тэсрэх äооä хязгаар 
(LEL): тогтоогоогүй

Тэсрэх äооä хязгаар 
(MEC): тогтоогоогүй

Шатäаггүй хатóó боäис, гэвч хүчилтэй үйлчлэлцэхэä маш шатамхай циант óстөрөгч (синилийн 
хүчил) үүснэ. 

Хамт хаäгалж болохгүй боäисóóä ба óрвалын иäэвх (Incompatibilities & Reactivities)

Хүчтэй исэлäүүлэгч (хүчил, хүчиллэг äавс, хлорат, нитратын гэх мэт) [Тайлбар: Агаарын чийгийг 
шингээнэ.]

Хэмжилт явóóлах аргóóä (Measurement Methods)

NIOSH 6010; 7904

Хóвийн хамгаалалт ба óрьäчилан сэргийлэх арга 
(Personal Protection & Sanitation)

Анхны тóсламж (First Aid)

Арьс (Skin): Арьсанä хүрэхээс сэргийлэх
Нүä (Eyes): Нүäэнä орохоос сэргийлэх
Арьс óгаах (Wash skin): Арьсанä хүрсэн 
тохиолäолä
Зайлóóлах (Remove): Чийгтэй байх эсвэл 
бохирäсон тохиолäолä
Солих (Change): Өäөртөө
Авах арга хэмжээ (Provide): Усны óрсгалаар 
нүäээ яаралтай óгаах

Нүä (Eye): Усаар сайтар óгаах
Арьс  (Skin): Савантай óсаар сайтар óгаах
Амьсгал (Breath): Амьсгал äэмжих
Залгих (Swallow): Эмнэлгийн тóсламж авах

Амьсгалын замыг хамгаалах арга хэмжээ (NIOSH Respirator Recommendations)

Хóвийн хамгаалах хэрэгслэлийн төрөл (NIOSH/OSHA): 25 мг/м3  үеä: SA/SCBAF/SAF : SCBAF : 
PD, PP/SAF : PD, PP : ASCBA Escape: GMFAGHiE/SCBAE

Хорäох замóóä (Exposure Routes)

Амьсгалах, залгих, арьсанä хүрэх ба/бóюó нүäэнä орох

Хорäлогын шинж тэмäгүүä (Symptoms)
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Нүä, арьс загатнах; амьсгал боогäох, бие сóлрах, толгой өвäөх, óхаан санаа мóóäах, äотор 
мóóхайрах, бөөлжүүлэх, амьсгаа äээрäэх, амьсгал äавхцах,  бамбай бóлчирхайн үйл ажиллагаа, 
цóсанä өөрчлөлт орох 

Хорäлогоä өртөх эä эрхтэн (Target Organs)

Нүä, арьс, зүрх сóäасны систем (CVS), төв мэäрэлийн систем (CNS), цóс  

ОСЛЫН ҮЕД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЛАВЛАХ  (DOT Emergency Response Guidebook (ERG 
2004))

Лавлахын äóгаар (Guide Number): 157

157 Боäисóóä – Хортой/иäэмхий (Шатамхай биш/Ус мэäрэмхий) 

ТОХИОЛДОХ АЮУЛ (POTENTIAL HAZARDS)

ЭРҮҮЛ МЭНД (HEALTH)
*     ОНЦГОЙ ХОРТОЙ; тóхайн боäис болон түүний тоосоор амьсгалах, залгих, арьс нүäэнä 
хүрэлцсэн тохиолäолä эä эрхтэнийг их хэмжээгээр гэмтээх, үйл ажиллагаагүй болгох, үхэлä хүргэх 
аюóлтай.
*     Устай эсвэл агаарын чийгтэй харилцан үйлчлэлцэхэä хортой, иäэмхий, шатамхай хий ялгарна.  
*     Устай харилцан үйлчлэлцсний äүнä их äóлаан ялгарснаас агаарт хорт хийн хэмжээ ихэснэ.
*     Галын аюóлын үеä иäэмхий , хортой хий ялгарна.
*     Гал óнтраахаä ашигласан óснаас иäэмхий ба хортой шингэн үүсэх бөгөөä байгаль орчинä шóóä 
хаявал бохирäлыг үүсгэнэ.

ГАЛЫН БА ТЭСРЭХ АЮУЛ (FIRE OR EXPLOSION)
*      Шатамхай бóс, өөрөө шатäаггүй боäис боловч халалтын óлмаас заäарч иäэмхий, хортой хий 
ялгарóóлна. 
*      Уóр нь битүү сав, газарт хóримтлагäана (байшингийн äооä хонгил, нөөцийн сав, автомашин 
цистерн гэх мэт).
*      Энэхүү боäис нь óстай харилцан үйлчлэлцэж иäэмхий, хортой боäис ялгарóóлна.
*      Устай харилцан үйлчлэлцсэнээс их äóлаан ялгарч, агаар äахь хорт хийн хэмжээ ихэсäнэ.
*      Металлтай харилцан үйлчлэлцэж шатамхай óстөрөгчийн хий ялгарóóлах боломжтой.
*      Савтай боäис óстай харилцан үйлчлэлцснээс эсвэл халснаас äэлбэрч болно.

ХҮН АМЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ ХАМГААЛАЛ (PUBLIC SAFETY)
*       Оол гарсан тохиолäолä яаралтай 105 рóó залга.
*       Боäис асгарсан газраас бүх чиглэлä 50 – 100 метрт  тóсгаарлалт хийж, хорио тогтоох.
*       Аврах, аюóл ослыг бóóрóóлах үйл ажиллагаа явóóлж байгаагаас бóсаä шаарäлагагүй 
хүмүүсийг тóсгаарлалтын бүсээс гаргах.
*       Салхины äээä талä байх.
*       Нам äор газар байж болохгүй.
*       Битүү байр саванä орохын өмнө агааржóóл.

ХАМГААЛАХ ХУВЦАС (PROTECTIVE CLOTHING)
*       Эерэг äаралт бүхий амьсгалын тóсгаарлагäсан аïïарат өмсөх  (SCBA).
*       Химийн боäисоос хамгаалах зориóлалтын хóвцас өмсөнө. Энэ нь халóóнаас бага зэрэг юмóó 
эсвэл огт хамгаалаагүй байж болно.
*       Ерäийн галä өмсäөг гал сөнөөгчийн хóвцас нь ЗӨВХӨН галаас хамгаалах ба энэ нь химийн 
боäис асгарсан тохиолäолä тохиромжгүй.

НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ (EVACUATION)
Асгарах (Spill)
*       ХҮН АМЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ ХАМГААЛАЛ ХЭСГИЙГ үз.   
Гал (Fire)
*      Нөөцийн сав, вагон, ачааны машины цистернä гал гарвал бүх чиглэлä  800 метрийн зайä 
ТУСГААРЛАЛТЫН БҮС тогтоож,  эхний нүүлгэн шилжүүлэлтийг бүх чиглэлä 800 метрт хийнэ.
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АЮУЛЫН ҮЕД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ (EMERGENCY RESPONSE)

ГАЛ (FIRE)
*      Тайлбар: Ихэнх хөөс тóхайн боäистой харилцан үйлчлэлцэж иäэмхий, хортой хий 
ялгарóóлäгийг анхаар.
Бага хэмжээний гал (Small Fires)
*       СО2 (цианиäаас бóсäаä), химийн хóóрай боäис, хóóрай элс, сïиртэнä тэсвэртэй хөөс.
Том хэмжээний гал (Large Fires)
*       Бороожóóлсан óс, манан эсвэл сïиртэнä тэсвэртэй хөөс.
*       Хэрэв эрсäэлгүйгээр хийж чаäах бол савтай боäисыг галын бүсээс зайлóóлах
*       Бороожóóлсан óс, манан ашиглах ба  шóóä óсны óрсгалаар шүршиж болохгүй.
*       Гал óнтраахаä ашигласан óснаас үүссэн бохирäсон óсыг äаланä цóглóóлж хоргүйжүүлж 
óстгах ба байгаль орчинä шóóä хаяж болохгүй 
Нөөцийн сав, машин, чиргүүлä гал гарсан тохиолäолä (Fire involving Tanks or Car/Trailer Loads)
*       Галыг хангалттай хол зайнаас óнтраах  бóюó автомат óäирäлагатай хоолой баригч эсвэл 
óäирäлагатай хóшóó ашигла. 
*       Савны äотор тал óрóó óс орóóлж болохгүй.
*       Гал óнтраасны äараа савыг их хэмжээний óсаар шүршиж хөргөнө.
*       Нөөцийн савны аюóлгүй ажиллагааны төхөөрөмжийн äохиоллын äóó гарах ба савны өнгө 
өөрчлөгäвөл нэн äарóй ажиллагааг зогсоож ажиллагсäыг холäóóлах.
*       Гал авалцсан нөөцийн савнаас ЯМАГТ хол байх хэрэгтэй.   

АСГАРАХ БА АЛДАГДАХ (SPILL OR LEAK)
*       Шатах, ноцох бүх эх үүсвэрийг ЗАЙЛУУЛАХ (тамхи татаж, гал гаргаж, оч, äөл үүсгэж 
болохгүй ).
*       Ашиглагäаж байгаа бүх тоног төхөөрөмжинä газарäóóлга хийсэн байх.
*       Зориóлалтын хамгаалалтын хóвцас өмсөхгүйгээр гэмтсэн сав, асгарсан боäисонä хүрч 
болохгүй.
*       Эрсäэлгүйгээр хийж чаäах бол боäис асгарахыг зогсоо.
*       Уóршилтыг бóóрóóлахын тóлä óóр äарагч хөөсийг ашиглаж болно.
*       НӨӨЦИЙН САВНЫ ДОТОР РУУ УС ОРУУЛЖ БОЛОХГҮЙ.
*       Уóрыг багасгах бóюó óóрын хóримтлагäсан мананг арилгахаä бороожóóлсан óс ашиглах. 
Ашигласан óсны óрсац асгарсан боäистой холилäохооос сэргийлэх.
*       Ус äамжóóлах хоолой, ариóтгах татóóргын шóгам хоолой, ïоäвал бóюó битүү газар боäис 
орохоос сэргийл.
Бага хэмжээгээр асгарсан үеä (Small Spills)
*       ХУУРАЙ шороо, элс болон шатамхай биш материалаар äарах бóюó хóванцар материалаар 
бүтээж цааш тарах, бороонä норохоос сэргийлнэ.
*       Цэвэр, оч үсэргэäэггүй хэрэгслэл ашиглан асгарсан боäисыг цóглóóлах ба түүнийг тагтай 
хóванцар саванä хийнэ. 

АНХНЫ ТУСЛАМЖ (FIRST AID)
*       Осолä орсон хүнийг цэвэр агаарт гаргана.
*       103  эсвэл эмнэлгийн тóсламж яаралтай äóóäна.
*       Осолäсон хүн амьсгалахгүй бол хиймэл амьсгаа хийнэ.
*       Боäисыг залгисан бóюó амьсгалсан бол амнаас аманä хиймэл амьсгал хийж болохгүй. Ийм 
тохиолäолä хиймэл амьсгалыг хийхäээ нэг талäаа хавхлагатай амны хаалт эсвэл хиймэл амьсгалä 
зориóлагäсан эмнэлгийн бóсаä төхөөрөмжийг ашиглана. 
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ОСЛЫН ҮЕД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТАЛААРХИ НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ (Additional Emer-
gency Response Information (CAMEO Data))

Асãàðàõ ¿еä (ãàë àâàëöààã¿é ) (Non-fire Spill Response): Гàë, îч, äºë зýðýã ãàë àâàëöàõ ýõ ¿¿сâýðýýс 
хол байлгах. Боäисыг óсны эх үүсвэр, ариóтгах татóóргын шóгамнаас хол байлгах. Боäисын óóрыг 
сарниóлахаä бороожóóлсан óс ашиглана. Гэхäээ боäис рóó óс хүргэж болохгүй. Уóрыг äарахаä 
ашигласан óснаас иäэмхий, хортой шингэн үүснэ.
Газарт асгарах: Нүх, хонхор óхаж алäагäсан шингэн эсвэл хатóó боäисыг цóглóóлан, тархалтыг 
хязгаарлана. Хатóó боäисыг нийлэг материалаар бүтээж бороо болон гал óнтраахаä ашиглаж бóй 
óснаас хамгаалах. 
Ус рóó алäагäвал: Иäэмхий натрийн шүлтийн сóлрóóлсан óóсмал (NaOH) нэмнэ. Гиïохлорт кальци 
(Ca(ClO)2) нэмнэ. Усны рН-г саармаг (pH=7) болгоно. (AAR, 1999).   
Гàë óíòðààõ (Firefighting): Гàëààс õàìãààëàõ àìüсãàëыí àппàðàò, ðезиíýí бýýëиé, ãóòàë, ãóÿà, 
бóгалаганы боолт, бүс бүхий иж бүрэн хóвцастай байх. Биеийн ил гарсан хэсэг байхгүй байх. Гал 
óнтраах энгийн арга хэмжээ авна. Галыг аль болох хол зайнаас óнтраах. Эрсäэлгүй хийж чаäах бол 
савтай боäисыг аюóлтай бүсээс зайлóóлах. Гал óнтраахаä ашигласан óсыг шóóäóó, äалан байгóóлан 
цóглóóлж, äараа нь саармагжóóлж óстгах ба байгаль орчинä шóóä хаяж болохгүй. Ус ашигла. Бага 
хэмжээний гал гарсан тохиолäолä химийн хóóрай боäис, нүүрстөрөгчийн äиоксиä, бороожóóлсан 
óс, хөөс хэрэглэх, их хэмжээний гал гарсан үеä бороожóóлсан óс, манан, хөөс хэрэглэ. (EPA, 1998)
Урвалын иäэвхит чанар (Reactivity): АГААР БОЛОН УСАН ДАХЬ УРВАЛ: Энэ боäис нь агаараас 
óс шингээж сироï үүсгэнэ.Усанä óäаан харин хүчилä хялбар заäарч шатамхай хортой хий 
байäалтай циант óстөрөгч үүсгэäэг. ХИМИЙН ШИНЖ ЧАНАР: Цагаан өнгөтэй нóнтаг боäис, 
амсаж залигахаä үхүүлä хүргэнэ. Хүчил (маш сóл хүчилтэй  ч) харилцан үйлчлэлцэхэä циант 
óстөрөгчийн шатамхай хий ялгарна. Фтор, магни, азотын хүчил, нитрат, нитритийн äавснóóäтай 
шóóä үйлчилнэ. [Sax, 9th ed., 1996, p. 2958]. (REACTIVITY, 1999)
Анхны тóсламж (First Aid): Анхаарóóлга: Хорäсон үеä хэäэн минóт зүрх äэлсэнэ. Анхааралтай байх 
шаарäлагатай. Хорäолтын шинж тэмäэг хожóó илэрч магаäгүй. 
Натрийн цианиäаар хóрц хорäох үеä үүсэх шинж тэмäгүүä: Цóсны äаралт ихсэж, зүрхний цохилт 
түргэсснээ äаралт óнаж, зүрхний цохилт óäааширна. Зүрхний цохилтын хэмнэл алäагäаж, зүрхний 
үйл ажиллагааны бóсаä хямрал болно. Арьс, салст бүрхэвч хөхөрнө. Салст бүрхэвч óлайх, цóсан 
толбо бий болох шинж илэрнэ. Амьсгал äавхцаж байгааä амьсгалын äóтагäал болно. Уóшиг 
хавагнаж, цóс хóрна. Толгой өвäөх, эргэх, нүä эрээлжлэх, эäгээр шинж тэмäэг бүгä хавсарч байгааä 
орчинäоо сонирхолгүй болж äаралт óнаж саажилт болох ба óлмаар комä орно. Натрийн цианиä 
нь арьс ба салстыг загатнóóлна. Ам болон хоолой шатаж байгаа юм шиг мэäрэмж төрж, нóлимс 
гоожно. Шүлс гоожих, äотор мóóхайрах, бөөлжүүлэх шинж тэмäэг элбэг тохиолäоно. 
Хорäлогын үеä авах арга хэмжээ: Циант натригаар хóрц хорäсон үеä тóхайн боäисыг 
хоргүйжүүлэх, амь насыг аврах арга хэмжээг яаралтай авах шаарäлагатай. Хорäсон хүнä аль болох 
түргэн эмнэлгийн тóсламж үзүүлэх хэрэгтэй. Аврах, тóслах ажиллагаа хийж байгаа хүн бохирäлын 
зэрэг, төрлөөс шалтгаалан тохирох хамгаалалтын хóвцсыг өмсөнө. Агаар цэвэршүүлэгчтэй эсвэл 
цэвэр агаар хóримтлóóлсан сав бүхий хамгаалах баг өмсөх шаарлагатай.  Бохирäлыг тархахаас 
хамгаалж нийллэг бүтээлэг, óóтаар аврагч нарыг хангах. 
Амьсгалын замаар хорäох: 
1. Хорäсон хүнийг цэвэр агаарт гаргана. Аврах, тóслах үйл ажиллагаа явóóлж бóй ажилтан өөрөө 
хорäохоос сэргийлэх. 
2. Амьсгалын хэмнэл, зүрхний цохилт зэрэг үхэлä хүргэж болзошгүй үзүүлэлтийг хянах ба 
бóсаä гэмтэл байгаа эсэхийг шалгана. Хэрэв зóäасны цохилт óнасан бол CPR-р хангах. Хэрэв 
амьсгалахгүй байвал хиймэл амьсгаа хийнэ. Хорäсон хүнийг ЯАРАЛТАЙ 100% хүчилтөрөгчөөр 
амьсгалóóлах ба амьсгалыг нь хянаж байх шаарäлагатай. 
Анхаарóóлга: Аврах, тóслах үйл ажил явóóлж байгаа хүн өөрөө хорäохоос сэргийлж, 
хүчилтөрөгчийн маск зүүх ба амнаас аманä хиймэл амьсгал хийж болохгүй. Натрийн цианиäаар 
хорäсон хүнä амнаас аманä хиймэл амьсгал хийснээс болон хоäооäноос гарсан зүйлээс нь хорäох 
аюóлтайг анхаар. 
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3. Эмнэлгийн тóсламж ЯАРАЛТАЙ äóóä! 
4. Тóхайн орон нóтгийн эмнэлгээс хорäлого тайлах антиäот хэрэглэх заавар болон бóсаä яаралтай 
тóсламжийн зааварчилгаа авах шаарäлагатай. 
Арьс/Нүä өртөх: 
1. Хорäсон хүнийг ослын голомтоос гаргах. Аврах тóслах үйл ажиллагаа явóóлж бóй хүн өөрөө 
натрийн цианиäаар хорäохоос сэргийлэх хэрэгтэй. 
2. Амьсгалын хэмнэл, зүрхний цохилт зэрэг үхэлä хүргэж болзошгүй үзүүлэлтийг хянах ба бóсаä 
гэмтэл байгаа эсэхийг шалга. Хэрэв зóäасны цохилт óнасан бол CPR-р хангах хэрэгтэй. Хэрэв 
амьсгалахгүй байвал хиймэл амьсгаа хийнэ. Хорäсон хүнийг ЯАРАЛТАЙ 100% хүчилтөрөгчөөр 
амьсгалóóлах ба амьсгалыг нь хянаж байх хэрэгтэй. 
Анхаарóóлга: Аврах, тóслах үйл ажил явóóлж байгаа хүн өөрөө хорäохоос сэргийлж, 
хүчилтөрөгчийн маск зүүх ба амнаас аманä хиймэл амьсгал хийж болохгүй. Натрийн цианиäаар 
хорäсон хүнä амнаас аманä хиймэл амьсгал хийснээс болон хоäооäноос гарсан зүйлээс нь хорäох 
аюóлтайг анхаар. 
3. Эмнэлгийн тóсламж ЯАРАЛТАЙ äóóä! 
4. Бохирäсон хóвцсыг аль болох түргэн тайлж, зайлóóлах. 
5. Хэрэв нүäэнä орсон бол нүäийг 15 минóтаас багагүй хóгацаагаар бүлээн óсаар сайтар óгаана.
6. Өртсөн арьсыг савантай óсаар 2 óäаа óгаана. 
7. Тóхайн орон нóтгийн эмнэлгээс хорäлого тайлах антиäот хэрэглэх заавар болон бóсаä яаралтай 
тóсламжийн зааварчилгаа авах шаарäлагатай.
Залгих: 
1. Амьсгалын хэмнэл, зүрхний цохилт зэрэг үхэлä хүргэж болзошгүй үзүүлэлтийг хянах ба бóсаä 
гэмтэл байгаа эсэхийг шалгана. Хэрэв зóäасны цохилт óнасан бол CPR-р хангах хэрэгтэй. Хэрэв 
амьсгалахгүй байвал хиймэл амьсгаа хийнэ. Хорäсон хүнийг ЯАРАЛТАЙ 100% хүчилтөрөгчөөр 
амьсгалóóлах ба амьсгалыг нь хянаж байх хэрэгтэй. 
Анхаарóóлга: А Аврах, тóслах үйл ажил явóóлж байгаа хүн өөрөө хорäохоос сэргийлж, 
хүчилтөрөгчийн маск зүүх ба амнаас аманä хиймэл амьсгал хийж болохгүй. Натрийн цианиäаар 
хорäсон хүнä амнаас аманä хиймэл амьсгал хийснээс болон хоäооäноос гарсан зүйлээс нь хорäох 
аюóлтайг анхаар. 
2.Эмнэлгийн тóсламж ЯАРАЛТАЙ äóóä! 
3. БӨӨЛЖҮҮЛЖ БОЛОХГҮЙ. Бөөлжүүлэх боäисыг хэрэглэхгүй байх. 
4. Тóхайн орон нóтгийн эмнэлгээс хорäлого тайлах антиäот хэрэглэх заавар болон бóсаä яаралтай 
тóсламжийн зааварчилгаа авах шаарäлагатай. 
5. Хэрэв хорäсон хүн óхаан алäаагүй бол иäэвхжүүлсэн нүүрс óóлгаж болно. Хүүхäэä 125 - 250 мл 
óсанä 15 – 30 г, том хүнä 50 – 100 г иäэвхжүүлсэн нүүрс өгнө. 
6. Хэрэв хорäсон хүн óхаан алäаагүй бол шээс хөөх äавсны óóсмал эсвэл сорбитол óóлгаж шээсний 
ялгарлыг иäэвхжүүлэх хэрэгтэй. Шээс хөөх эм хүүхäэä 15 – 30 г, том хүнä 50 – 100 г-ыг өгнө. 
(EPA, 1998)



394Õèìèéí õîðò áîëîí àþóëòàé áîäèñ

АММИАÊ
Химийн боäисын тоäорхойлолт 

Химийн нэршил: АММИАÊ (AMMONIA) 

CAS ¹: 7664-41-7 UN ¹: - Томъ¸о: NH3

Бóсаä нэршил: óсгүй аммиак, аммиакийн óс, аммиакийн óсан óóсмал [Тэмäэглэл: Ихэнхи 
тохиолäолä óсан óóсмал хэлбэрээр хэрэглэгääэг]

Физик шинж чанар 

Гаäааä байäал: өнгөгүй, амьсгал äавхцóóлам хóрц үнэртэй хий. [Тэмäэглэл: шингэрүүлсэн шахсан 
хий байäлаар зөөвөрлөгäөнө. Мөн äаралтан äор амархан шингэрнэ]

Бóцлах темïератóр 
(BP):  -33.30C

Молекóл жин (MW): 
17

Тэсрэх äооä хязгаар 
(LEL): 15%

Шаталтын зэрэг 
(NFPA Fire Rating): 
тогтоогоогүй

Хөлäөх темïератóр/ 
хайлах темïератóр 
(FRZ/MLT): FRZ: 
-77.70C

Уóрын äаралт (VP): 

8.5 атм Тэсрэх äээä хязгаар 
(UEL): 28%

Дөл авалцах 
темïератóр (FP): 
тогтоогоогүй (хий)

Уóрын нягт (VD): 0.60 Эрүүл мэнäийн 
нөлөөллийн зэрэг 
(NFPA Health Rating): 
тогтоогоогүй

Урвалын иäэвхийн 
зэрэг  (NFPA Reactivity 
Rating): тогтоогоогүй

Нягт (Sp. GR): 
тогтоогоогүй

Ионжих чаäвар (IP): 
10.18  eV

Онцлог шинж 
(NFPA Sp. Inst.):   
тогтоогоогүй

ХОРДУУЛАХ ХЯЗГААР

НҮБ-ЫН 
ХӨДӨЛМӨР 
ХАМГААЛАЛ, 
ЭРҮҮЛ  МЭНДИЙН 
ГАЗАР (OSHA)

АНУ-ЫН 
ХӨДӨЛМӨР 
ХАМГААЛАЛ, 
ЭРҮҮЛ  МЭНДИЙН 
ҮНДЭСНИЙ 
ХҮРЭЭЛЭН (NIOSH)

Бóсаä мэäээлэл (Related Information)

Зөвшөөрөгäөх äээä 
хэмжээ (ажлын 8 
цагийн эсвэл äолоо 
хоногийн äóнäаж) 
(PEL-TWA)  ppm: 50

Зөвшөөрөгäөх äээä 
хэмжээ (ажлын 8 
цагийн эсвэл äолоо 
хоногийн äóнäаж) 
(PEL-TWA)  ppm: 25

AIHA Ослын үеä авах арга хэмжээний 
төлөвлөлтийн зөвлөмж (AIHA Emergency Re-
sponse Planning Guidelines)– ERPG-1 / ERPG-2 / 
ERPG-3: - 25 ppm / 150 ppm / 750 ppm 

Зөвшөөрөгäөх äээä 
хэмжээ (ажлын 8 
цагийн эсвэл äолоо 
хоногийн äóнäаж) 
PEL-TWA мг/м3: 35

Зөвшөөрөгäөх äээä 
хэмжээ (ажлын 8 
цагийн эсвэл äолоо 
хоногийн äóнäаж) 
(PEL-TWA)  мг/м3: 18

Зөвшөөрөгäөх äээä 
хэмжээ (15 минóтын 
äóнäаж) (PEL-STEL) 
ppm: тогтоогоогүй

Зөвшөөрөгäөх äээä 
хэмжээ (15 минóтын 
тóрш) (PEL-STEL) 
ppm: 35
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Зөвшөөрөгäөх äээä 
хэмжээ (15 минóтын 
äóнäаж) (PEL-STEL) 
мг/м3: тогтоогоогүй

Зөвшөөрөгäөх äээä 
хэмжээ (15 минóтын 
тóрш) (PEL-STEL)  мг/
м3: 27

Зөвшөөрөгäөх äээä 
хэмжээ (ямар ч 
үеä) (PEL-C)  ppm: 
тогтоогоогүй

Зөвшөөрөгäөх äээä 
хэмжээ (ямар ч 
үеä) (PEL-C) ppm: 
тогтоогоогүй

Зөвшөөрөгäөх äээä 
хэмжээ (ямар ч үеä) 
(PEL-C)   мг/м3: 
тогтоогоогүй

Зөвшөөрөгäөх äээä 
хэмжээ (ямар ч 
үеä) (PEL-C) мг/м3: 
тогтоогоогүй

Õàâäàð ¿¿сãýõ àíãиëàë (Carcinogen Classifica-
tions): тогтоогоогүй

Арьсанä үзүүлэх 
нөлөлөл (Skin Nota-
tion): байхгүй

Арьсанä үзүүлэх 
нөлөлөл (Skin Nota-
tion): байхгүй

Notes: тогтоогоогүй Тайлбар (Notes): 
тогтоогоогүй

Амь нас, эрүүл мэнäэä 
хор үзүүлэх тóн 
(IDLH) ppm: 50

Амь нас, эрүүл 
мэнäэä хор үзүүлэх 
тóн (IDLH)  мг/м3: 
тогтоогоогүй

Амь нас, эрүүл мэнäэä 
хор үзүүлэх тóн 
тайлбар (IDLH Notes): 
тогтоогоогүй

Хиìиéí аюóëûí òаëаарõ ëаâëаõ (NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards) 

Аммиак CAS: 7664-41-7

Томъ¸о (Formula): NH3 RTECS: BO0875000

Бóсаä нэршил, хóäалäааны нэр (Synonyms & 
Trade Names): óсгүй аммиак, аммиакийн óс, 
аммиакийн óсан óóсмал

DOT ID & Guide: 1005 125 (óсгүй) 2672 154; 
(10-35% óóсмал) 2073 125 (>35-50% óóсмал) 
1005 125  (>50% óóсмал)

Хîрäóóëаõ õяçгаар (Exposure Limits)

Зөвшөөрөгäөх äээä хэмжээ (NIOSH REL) TWA: 
Ажлын 8 цагийн эсвэл äолоо хоногийн äóнäаж 
. 25 ppm (18 мг/м3) Богино хóгацаанä 35 ppm 
(27 мг/м3)

Зөвшөөрөгäөх äээä хэмжээ (OSHA PEL): 
Ажлын 8 цагийн эсвэл äолоо хоногийн äóнäаж .  
50  ppm (35 мг/м3)

Амь нас, эрүүл мэнäэä хор үзүүлэх тóн (IDLH): 
300 ppm 

Шилжүүлэг (Conversion): 1 ppm = 0.70  мг/м3

Гаäааä байäал (Physical Description)

өнгөгүй, амьсгал äавчäóóлам хóрц үнэртэй хий. [Тэмäэглэл: шингэрүүлсэн шахсан хий байäлаар 
зөөвөрлөгäөнө. Мөн äаралтан äор амархан шингэрнэ]

Молекóл жин (MW): 
17

Бóцлах темïератóр 
(BP): -33,3oС

Хөлäөх темïератóр  
(FRZ): -77,70С

Уóсах чанар (Sol): 
34%
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Уóрын äаралт (VP): 
8.5 атм

Ионжих чаäвар (IP): 
10.18 eV

Агаартай харьцóóлсан 
харьцангóй нягт 
(RgasD): 0.60

Нягт (Sp.Gr): 
тогтоогоогүй

Дөл авалцах 
темïератóр  (Fl.P): 
тогтоогоогүй (хий)

Тэсрэх äээä хязгаар 
(UEL): 28%

Тэсрэх äооä хязгаар( 
LEL): 15%

Тэсрэх äооä хязгаар 
(MEC): тогтоогоогүй

[Тэмäэглэл:  NH3 нь галын аюóлтай хийн DOT–ын ангилалä орäоггүй боловч (хамгаалах 
зорилгоор)  түүнийг шатамхай боäисын ангилалä орóóлäаг]

Хамт хаäгалж болохгүй боäисóóä (Incompatibilities & Reactivities)

Хүчтэй исэлäүүлэгчиä, хүчлүүä, галогенóóä, мөнгө болон цайрын äавс [Тэмäэглэл: Зэс болон хагас 
äамжóóлагч бүхий гаäаргóóг зэврүүлäэг ] 

Хэмжилт явóóлах аргóóä (Measurement Methods)

NIOSH 3800, 6016, OSHA ID188

Хóвийн хамгаалалт ба óрьäчилан сэргийлэх арга 
(Personal Protection & Sanitation)

Анхны тóсламж (First 
Aid)

Арьс (Skin): арьсанä хүрэхээс сэргийлэх 
Нүä (Eyes): нүäэнä орохоос сэргийлэх
Арьс óгаах (Wash skin): Арьс бохирäсон бол 
өäөр бүр (óóсмалаар)
Зайлóóлах (Remove): Норсон эсвэл бохирäсон 
үеä (óóсмалаар)
Солих (Change): тогтоогоогүй
Авах арга хэмжээ (Provide): нүäийг хóрäан 
óгаах (>10%)

Нүä (Eye): Угаах (óóсмал/шингэн) 
Арьс  (Skin): óсаар óгаах (óóсмал/шингэн)
Амьсгал (Breath): Амьсгалахаä äэмжлэг үзүүлэх
Залгих (swallow): Эмнэлэгт нэн түргэн ханäах

Амьсгалын замыг хамгаалах арга хэмжээ (NIOSH Respirator Recommendations)

Амьсгалын замыг хамгаалах хэрэгслийн төрөл: NIOSH/OSHA 250 ppm үеä: CCRS*/SA* ; 300 ppm 
үеä: SA:CF*/PAPRS*/CCRFS/GMFS/SCBAF/SAF:SCBA F: PD, PP/SAF:PD PP:ASCBA; Орхиж 
гарах-Зайлах (Escape): GMFS/SCBAE (Тэмäэгтүүä болон коäóóäыг харах)

Хорäох замóóä (Exposure Routes)

Амьсгалын зам, залгих, óóх, нүä ба арьсанä хүрэлцэх  (óóсмал)

Хорäлогын шинж тэмäэг (Symptoms)

Хоолой, хамар, нүäийг цочрооно; багтраа, цээж хөнäүүрлэх; óóшигны хаван; цэр хөөсөрч 
хэржигнэх; арьс түлэгäэж цэврүүтэх; шингэн: хөлäөөх

Хорäлогоä өртөх эä эрхтэн (Target Organs)

Нүä, арьс,  амьсгалын эрхтний тогтолцоо

ОСЛЫН ҮЕД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЛАВЛАХ  (DOT Emergency Response Guidebook (ERG 
2004) 
Лавлахын äóгаар (Guide Number): 125
125 Хий – иäэмхий (125 Gases – Corrosive)

ТОХИОЛДОХ АЮУЛ (POTENTIAL HAZARD)
ЭРҮҮЛ МЭНД (HEALTH)
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*       ХОРТОЙ: Амьсгал боогäóóлж үхэлä хүргэх аюóлтай. 
*       Уóр нь хүчтэй цочрол үүсгэх ба иäэмхий үйлчилгээтэй. 
*       Хий болон шингэрүүлсэн хийтэй хүрэлцвэл түлэгäэх, гүнзгий шархлаа үүсэх эсвэл бага зэрэг 
хөлäөлт үүсгэж болзошгүй.
*       Шаталтын äараа эвгүй үнэртэй, иäэмхий үйлчилгээтэй, хортой хий ялгарäаг. 
*       Галын óлмаас боäис алäагäвал агаарын бохирäол үүсгэнэ. 

ГАЛЫН БА ТЭСРЭХ АЮУЛ (FIRE OR EXPLOSION)
*       Шатамхай биш, өөрөө гал авалцан шатахгүй.
*       Шингэрүүлсэн хийн óóр нь хэвийн нөхцөлä агаараас хүнä óчир орчин тойрны хөрсөнä 
тархана. 
*       Устай хүчтэй óрвалä орж болно. 
*       Халсан савнóóä äэлбэрч болно.
*       Эвäэрч гэмтсэн сав нь тэсрэх аюóлтай.

ХҮН АМЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ ХАМГААЛАЛ (PUBLIC SAFETY)
*       Аюóл осол үүссэн үеä юóны өмнө 105 óтас рóó залга.
*       Боäис асгарсан ба алäагäсан газраас  бүх чиглэлä  äооä тал нь 100-200 метр зайä тóсгаарлалт 
хийж, хорио тогтоох.
*       Аврах, аюóл ослыг бóóрóóлах үйл ажиллагаа явóóлж байгаагаас бóсаä шаарäлагагүй 
хүмүүсийг тóсгаарлалтын бүсээс гаргах
*       Ойр орчимä байгаа хүмүүсийг салхины эсрэг талä байлгах.
*       Уóр нь агаараас хүнä óчир äоош сóóж, цэвэр бохир óсны шóгам хоолой, хонгил зэрэг нам äор 
газарт хóримтлагäана.
*       Хорäлогын бүсээс холäох
*       Битүү газар, байр сав рóó орохын өмнө салхилóóл. 

ХАМГААЛАХ ХУВЦАС (PROTECTIVE CLOTHING)
*       Өөртөө амьсгалын аïïарат бүхий  эерэг äаралтын хóвцас (SCBA) өмсөх.
*        Үйлäвэрлэгчээс äагалäóóлж өгсөн хор аюóлын лавлах мэäээлэл äээр заасан химийн 
хамгаалалтын хóвцасыг өмс. Гэвч энэ нь галын аюóлын үеä бүрэн хамгаалалт болохгүй байж 
болно. 
*        Ерäийн галä өмсäөг гал сөнөөгчийн хамгаалалтын хóвцас нь  ЗӨВХӨН хязгаарлагäмал 
хамгаалалт үзүүлэх  бөгөөä хангалттай бóс.

НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ (EVACUATION)
Асгарсан үеä (Spill)
*      ХҮН АМЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ хэсгийг үз .
Гал
*     Нөөцийн сав,ачааны машины болон вагон цистернä гал гарвал түүнээс бүх чиглэлä 1600 метрт 
ТУСГААРЛАЛТын бүс тогтоох. Анхны нүүлгэн шилжүүлэлтийг бүх чиглэлä 1600 метрээс äээш 
зайä хийнэ.
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ГАЛЫН АЮУЛЫН ҮЕД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ (EMERGENCY RESPONSE FIRE)
Бага хэмжээний гал
*       Химийн эсвэл нүүрсхүчлийн хийн гал óнтраагóóр ашиглан галыг óнтраана.
Том хэмжээний гал
*       Ус, óóр эсвэл хөөс шүрших
*       Эрсäэлгүй хийж чаäахаар бол галын газраас савтай боäисыг холäóóлах.
*       Агóóлагч сав рóó óс орóóлж болохгүй. 
*       Эвäэрсэн саванä зөвхөн тóсгай мэргэжилтэн хүрэх ¸стой. 
Нөөцийн сав, машины цистернä гал гарвал
*       Галыг аль болох зайнаас óнтраах ба эсвэл автомат ажиллагаатай гóóрсан хоолой баригч бóюó 
хаалттай хошóó ашиглан óнтраах.
*       Галыг сайтар óнтраасны äараа нөөцийн савыг их óсаар гүйцэт хөргөх.
*       Усыг галын эх үүсвэр рүү эсвэл аюóлгүй хэсэг рүү чиглүүлэн шүршихгүй байх: орчныг 
хөлäөөж магаäгүй.
*       Нөөцийн савны аюóлгүй ажиллагааны төхөөрөмжийн äохиоллын äóó гарах ба савны өнгө 
өөрчлөгäвөл нэн äарóй ажиллагааг зогсоож ажиллагсäыг холäóóлах.
*       Нөөцийн савтай боäисыг галä өртөхөөс ЯМАГТ зайлсхийх.

АСГАРАХ БА ГООЖИХ (SPILL OR LEAK)
*       Гал гараагүй зөвхөн асгарсан болон алäагäсан тохиолäолä óóраас хамгаалах сайтар 
битүүмжлэгäсэн хóвцасыг өмсөх ¸стой.
*       Тохирох хамгаалалтын хóвцасыг өмсөөгүй үеä асгарсан материал äóнäóóр явах ба хүрэхийг 
хориглоно.
*       Хэрвээ эрсäэлгүй гүйцэтгэж чаäахаар бол боäис алäагäаж бóй газрыг олж асгаралтыг зогсоох. 
*       Боломжтой бол асгарч байгаа савыг эргүүлэн тавьж шингэнээс илүүтэйгээр үүссэн хийг 
гаäагшлóóлна.
*       Цэвэр бохир óсны шóгам,  хонгил мэтийн зай багатай газар орохоос болгоомжлох
*       Гоожсон болон асгарч бóй боäисын эх үүсгэвэр рүү шóóä óсаар шүршиж болохгүй
*       Уóрыг багасгахын тóлä óóр äарагч хөөс ашиглаж болно.  Асгарсан материал äээрх óсыг 
зайлóóлах хэрэгтэй.
*       Хийг тархтал тóхайн газрыг тóсгаарлана. 

АНХНЫ ТУСЛАМЖ (FIRST AID)
*      Осолä өртөгсäийг цэвэр агаарт гаргах.
*       Эмнэлгийн яаралтай тóсламжийн 103-ыг äóóäах.
*       Хэрвээ осолä өртөгсөä амьсгалж чаäахгүй бол хиймэл амьсгал хийх.
*       Боäисыг залгисан бóюó амьсгалсан бол амнаас аманä хиймэл амьсгал хийж болохгүй. Ийм 
тохиолäолä хиймэл амьсгалыг хийхäээ нэг талäаа хавхлагатай амны хаалт эсвэл хиймэл амьсгалä 
зориóлагäсан эмнэлгийн бóсаä төхөөрөмжийг ашиглана.
*       Амьсгалахаä хүнäрэлтэй бол хүчилтөрөгчөөр амьсгалóóлах..
*       Бохирäсон хóвцас, гóтлыг тайлж тóсгаарлах.
*       Шингэрүүлсэн хийтэй ямар нэгэн байäлаар хүрэлцсэн тохиолäолä хөлäсөн хэсгийг бүлээн 
óсаар гэсгээнэ.
*       Боäистой хүрэлцсэн бол арьс, нүäийг нэн äарóй óсны óрсгалаар 20-оос äоошгүй минóтын 
тóрш óгаах.
*       Осолä өртөгсäийг äóлаахан, чимээгүй газар байлгах.
*       Нэрвэгсэäийг  хяналтанä байлгах хэрэгтэй.
*       Хүрэлцсэн ба хорäолтын нөлөөллийг саармагжóóлах. 
*       Эмнэлгийн ажилтнóóä óг боäисын талаар болон биеэ хамгаалах арга, óрьäчилан сэргийлэх 
ажиллагааны талаар зөвөлгөө өгөх

ERG 2004 Тóсгаарлалтын болон хамгаалалтын орон зай (Isolation and Protective Distances)
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Бага хэмжээгээр асгарахаä 
(Том савнаас багаар савласан үеä)

Их хэмжээгээр асгарах 
(Олон тооны бооäлоос их эсвэл 
бага хэмжээтэй цоорхой)

Эхлээä  бүх 
чиглэлä 

тóсгаарлана

Дараа нь  
нэрвэгсэäийг      
салхин äор

Эхлээä  бүх 
чиглэлä 

тóсгаарлана

Дараа нь  
нэрвэгсэäийг      
салхин äор

өäөр шөнөөäөр шөнө

Аммиакийн ангиäриä 30 м 160 м 160 м 60 м 480 м 1130 м

Аммиакийн ангиäриä, 
шингэрүүлсэн 50%иас 
äоошгүй аммиакийн 
óóсмал

30 м 160 м 160 м 60 м 480 м 1130 м

Аммиак 30 м 160 м 160 м 60 м 480 м 1130 м

ОСЛЫН ҮЕД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТАЛААРХИ НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ (Additional Emer-
gency Response Information (CAMEO Data) )

Асãàðàõ ¿еä (ãàë àâàëöààã¿é ) (Non-fire Spill Response): òîãòîîãîîã¿é
Гàë óíòðààõ (Firefighting): òîãòîîãîîã¿é
Урвалын иäэвх (Reactivity): Хүчтэй ислäүүлэгчиä, хүчлүүä, галогенóóä, цайр ба мөнгөний äавсóóä
Анхны тóсламж (First Aid):  Нүä: Маш хóрäан óгаах (óóсмал/шингэнээр),  Арьс: их хэмжээний 
óсаар яаралтай óгаах (óóсмал/шингэнээр), Хорäлогоын үеä: яаралтай эмнэлгийн тóсламж авах 
(USCG, 1999) 
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