
 
 

Уралдааны сэдэв: 

ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛГО-2030 БА ХУВАНЦАР ХОГ ХАЯГДЛЫН АЮУЛ  

Хуванцар хог хаягдал нь 200-1000 жилийн туршид задралгүйгээр хөрс, агаар, усанд хадгалагддаг 
аюултай хог хаягдал юм. Сүүлийн 65 жилийн хугацаанд дэлхий даяар найман тэрбум тонн 
хуванцар эдлэлийг үйлдвэрлэсэн гэсэн тооцоог АНУ-ын эрдэмтэд гаргажээ. Хуванцар эдлэлийн 
үйлдвэрлэл жил тутам 8,4 хувиар өсдөг гээд бодоход ирээдүйд манай дэлхий хуванцар хог 
хаягдлаар бүрхэгдэх магадлалтай. Өргөн уудам нутагтай манай улсад ч хуванцар хог хаягдал нь 
бодитой аюул учруулж байна. 2018 оны 1-р сарын 1-нээс эхлэн БНХАУ нь 22 төрлийн хоёрдогч 
түүхий эд, үүн дотроо хуванцар хаягдлын импортыг зогсоосноор манай улс төдийгүй дэлхийн олон 
оронд хуванцар хаягдал нь томоохон асуудал дагуулах болов. Улсын хэмжээнд цуглуулж, ангилсан 
хуванцар хаягдлын дийлэнхийг БНХАУ руу экспортолдог байсан бол одоо энэ хаягдал нь байгальд 
хаягдах бодит эрсдэл бий болж байна. 

Хуванцрыг хэн ч тоохгүй, хэн ч авахгүй, хуванцар байгальд задрахгүй, хөрсөнд шингэхгүй. Хуванцар 
нь үнэгүй хог болж хөдөө тал, уул жалгаар минь хөглөрөх магадлалтай. Гэхдээ хуванцар хогийг 
дахин боловсруулбал эдийн засгийн эргэлтэд орж, дахин ашиглагддаг. Мөн цуглуулсан хуванцар 
хог хаягдлыг тусгайлж бэлтгэсэн цэгүүдэд технологийн дагуу булж устгавал учруулах аюул нь бага. 
Иймд сурагчид та бүхэн "Тогтвортой хөгжлийн зорилго-2030 ба хуванцар хог хаягдлын аюул" 
сэдвийн хүрээнд уг асуудалтай холбоотой статистик мэдээлэл цуглуулж, статистик боловсруулалт 
хийж, математик загвар зохиож, улмаар асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх талаар 
өөрсдийн шийдлийг дэвшүүлнэ үү. 

 

Уралдаанд ирүүлэх бүтээл нь дараах бүрдлийг агуулсан байна. 

1-рт, Улсын хэмжээнд 2030 он хүртэлх хугацаанд жил бүр хэдий хэмжээний хуванцар хог хаягдал 
гарахыг тооцоолж, ирэх жилүүдийн прогнозыг хийх. 

Прогнозыг 5 бүс нутаг тус бүрийн хувьд дэлгэрүүлэн хийнэ. (Баруун бүс: Баян-Өлгий, Говь-Алтай, 
Завхан, Увс, Ховд; Хангайн бүсэд: Архангай, Баянхонгор, Булган, Орхон, Өвөрхангай, 
Хөвсгөл; Төвийн бүсэд: Говьсүмбэр, Дархан-Уул, Дорноговь, Дундговь, Өмнөговь, Сэлэнгэ, 
Төв; Зүүн бүсэд: Дорнод, Сүхбаатар, Хэнтий; Улаанбаатарын бүсэд: нийслэл хот, түүний 
дүүргүүдийн нутаг дэвсгэр, хот орчмын бүсийн дагуул хотууд) 

2-рт, Оролцогч багууд өөрсдийн оршин сууж буй хот эсвэл аймгийн төвийн хувьд хуванцар хог 
хаягдлын өнөөгийн нөхцөл байдлыг үнэлж, хог хаягдлын хэмжээг 2030 он хүртэл жил бүрээр 
тооцоолно. Дээрх үр дүнгүүд дээрээ үндэслэн өөрсдийн оршин буй хот эсвэл аймгийн төвийн 
хувьд хуванцар хог хаягдлыг хэрхэх талаар (булах, дахин боловсруулах гэх мэт) шийдэл санал 
болгосон математик, статистикийн загвар боловсруулна. 

 


