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“Õèìèéí õîðò áà àþóëòàé áîäèñûí ýðñäýëèéí víýëãýý” 
сэдэвт сургалт-семинар зохион байгуулав 

 

Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-
гийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газар нь 
Нидерландын Засгийн газрын Дэлхийн 
банкны дэргэд байгуулсан Итгэлийн 
сангийн санхүүжилтээр БОЯ-тай 
хамтран хэрэгжүүлж буй Байгаль орчны 
менежментийн чадавхийг үндэсний 
болон орон нутгийн түвшинд 
сайжруулах нь төслийн хүрээнд 
“Байгаль орчны үнэлгээ эрхлэгчдийн 
холбоо” ТББ-тай хамтран  “Химийн хорт 
ба аюултай бодисын эрсдэлийн үнэлгээ” 
сэдэвт сургалт-семинарыг 2006 оны 5 

дугаар сарын  11, 12-ны өдрүүдэд “Баянгол” зочид буудлын хурлын танхимд зохион 
байгууллаа. 
 
Семинарын зорилго нь:  

• “Химийн хорт ба аюултай бодисын тухай хууль” батлагдан гарч байгаатай 
холбоотойгоор олон улсын байгууллагаас химийн хорт ба аюултай бодисын 
эрсдэлийн үнэлгээ хийж буй аргачлалын талаар  мэргэжлийн сургалт 
явуулах 

• Химийн хорт ба аюултай бодисын асуудлаар дэлхий нийтэд тулгамдаж 
байгаа асуудал, олон улсын байгууллага болон манай улсын химийн 
бодисын талаар баримталж буй бодлого, химийн хорт ба аюултай бодисын 
тухай шинэчилсэн хуулийн үзэл баримтлалыг танилцуулах 

• Химийн хорт ба аюултай бодисын эрсдлийн үнэлгээ хийх журмын төслийг 
танилцуулж санал солилцох зэрэг байв. 

 
Сүүлийн жилүүдэд ашигт малтмал олборлох болон элдэв үйлдвэрлэл явуулах үйл 
ажиллагаандаа химийн хорт бодисыг эрсдэлийн үнэлгээ хийлгэлгүйгээр ашиглаж 
байгаагаас байгаль орчин химийн онцгой хортой бодисоор бохирдох, улмаар хүн 
амь нас, эрүүл мэндээрээ хохирох тохиолдол ихсэх хандлагатай байна. 
 
“Химийн хорт ба аюултай бодисын тухай” хуульд шинэчилэн найруулга хийж 
Улсын Их Хурлын энэ чуулганаар хэлэлцүүлэхээр өргөн бариад байгаа бөгөөд, уг 
хуулийг шинэчлэн найруулахдаа химийн хорт бодис ашиглан үйл ажиллагаа 
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явуулах иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага нь химийн бодисын эрсдэлийн үнэлгээг 
хийлгэж байхаар тусгайлан зааж өгсөнтэй холбогдуулан уг сургалт-семинарыг 
зохион байгуулж байгаа юм. 
 

Сургалт- семинарыг нээж 
БОЯ-ны Хүрээлэн буй орчин,  
байгалийн нөөцийн газрын 
дарга Ц.Банзрагч үг хэлэв. 
Сургалтад Үйлдвэр 
худалдааны яам, Хүнс, хөдөө 
аж ахуйн яам, Улсын 
мэргэжлийн хяналтын газар, 
Онцгой байдлын ерөнхий 
газар, Нийгмийн эрүүл 
мэндийн хүрээлэн, ШУА-ын 
физик технологийн хүрээлэн 
болон байгаль орчны үнэлгээ 
эрхэлдэг байгууллагууд, 
хөдөө орон нутгийн 40 гаруй 
төлөөлөгчид оролцож байгаль 
орчинд байдлын 

болон ослын үнэлгээний талаар мэдээлэл солилцож химийн бодисын эрсдэлийн 
үнэлгээний журмын төслийг хэлэлцэж санал солилцлоо.  

нөлөөлөх 

 
 
Бэлтгэсэн:  
Д. Дуламжав,  
"Хорт бодисын хууль эрх зүй" төслийн зохицуулагч 
 

 
 
 

 

 

ДБХС нь 4,7 сая гишүүн дэмжигчтэй, дэлхийн 100 гаруй оронд үйл ажиллагаагаа 
явуулдаг, байгаль орчныг хамгаалах, хүн төрөлхтөн байгаль орчинтойгоо зохицон 
амьдрах ирээдүйг бий болгох чиглэлээр ажилладаг, олон жилийн туршлагатай, төрийн 
бус олон улсын  байгууллага юм. 

Нэмэлт мэдээллийн талаар 311-659 утсаар, эсвэл info@wwf.mn хаягаар хандана уу. 
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