
 

 

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ 

ГАМШИГ СУДЛАЛЫН ХҮРЭЭЛЭН 

 

 “Гамшгаас хамгаалах бодлогын хөгжил, шинэчлэл” сэдэвт 

 эрдэм шинжилгээний бага хурлын удирдамж  

 

Үндэслэл  

Өнөөгийн даяаршин буй дэлхий нь улс орнуудыг бие биенээсээ ихээхэн 

хамааралтай болгож буйн зэрэгцээ, дэлхийн дулаарлаас үүдсэн аюул, эрсдэлийн 

цар хүрээ, хор уршиг нь улс орны том, жижиг, хөгжлийн төвшингөөс үл хамаарч  

сорилт бэрхшээлийг бий болгох боллоо. Энэ нь гамшгаас хамгаалах үйл 

ажиллагааны удирдлагыг оновчтой хэрэгжүүлэх төрөөс баримтлах бодлогыг зөв 

тодорхойлох, түүний хэрэгжилтийг хянах, тасралтгүй сайжруулах үйл явцыг 

харилцан уялдаатай байхаар төлөвлөх, зохион байгуулах шаардлагыг бий 

болгож байна.  

Монгол Улсын Их Хурлаар 2011 онд батлагдсан “Гамшгаас хамгаалах 

талаар төрөөс баримтлах бодлого”-ын хэрэгжилт 2020 онд дуусгавар болж 

байгаатай холбогдуулан түүний үр дүн, гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд 

үзүүлсэн үр нөлөөг авч үзэж судлан амжилт, алдаа, дутагдлыг тодорхойлж, 

энэхүү бодлого хэрхэн хэрэгжсэнийг ойлгох, дүгнэх цаг үе ирээд байна. Үүнтэй 

зэрэгцээд гамшгийн нөхцөл байдал, цаг үе, нийгмийн хэрэгцээ, шаардлага, 

дэлхий нийтийн гамшгаас хамгаалах үзэл баримтлал, чиг хандлагатай 

уялдуулан, өмнөх бодлогын хэрэгжилтийн сургамжид тулгуурлан гамшгаас 

хамгаалах талаар төрөөс баримтлах бодлогыг шинэчлэн тодорхойлоход 

харгалзан үзвэл зохих шинжлэх ухааны үндэслэл бүхий мэдлэг, мэдээллийг бий 

болгох хэрэгцээ үүссэн.   

   Гамшиг судлалын хүрээлэнгээс уламжлал болгон жил бүрийн Шинжлэх 

ухааны ажилтны өдрийг тохиолдуулан зохион байгуулдаг эрдэм шинжилгээний 

бага хурлыг энэ жил гамшгаас хамгаалах талаар төрөөс баримтлах бодлого, 

стратегийг тодорхойлох онол аргазүйн асуудал, бодлого, хөтөлбөрийн түүхэн 

замнал, өнөөгийн байдал, хэрэгжилт, тулгамдаж буй асуудал, цаашид энэ салбарт 

баримтлах бодлогын шинэчлэлд харгалзан үзэх хүчин хүчин зүйлсийг шинжлэх 

ухааны үндэслэлтэйгээр хэлэлцэж, холбогдох талуудад зөвлөмж санал хүргүүлэх 

зорилгоор “Гамшгаас хамгаалах бодлогын хөгжил, шинэчлэл” сэдвээр  зохион 

байгуулахаар төлөвлөсөн.   

Энэхүү эрдэм шинжилгээний бага хурал нь гамшгаас хамгаалах бодлогыг 

боловсронгуй болгох онол-практикийн  уялдааг хангах, эрдэмтэн судлаачид, 



бодлого боловсруулагчид, хэрэгжүүлэгчдийн хүрээнд гамшгаас хамгаалах 

бодлогын талаар харилцан мэдлэг, мэдээлэл, туршлага солилцох, хамтын 

ажиллагааг дэмжихэд чухал үүрэг гүйцэтгэнэ.    

 

Зорилго 

 Гамшгаас хамгаалах бодлогын онол, аргазүй, түүний өнгөрсөн, одоо, 

ирээдүйд хийсэн үнэлэлт, дүгнэлт, цаашид сайжруулах арга замыг шинжлэх 

ухааны үндэстэй дэвшүүлэн тавьж, хамтран хэлэлцэх, хурлын үр дүнд тулгуурлан 

холбогдох талуудад чиглэсэн санал, зөвлөмж гаргахад оршино. 

 

Зохион байгуулагч: ОБЕГ-ын дэргэдэх Гамшиг судлалын хүрээлэн 

Хугацаа: 2020 оны 11 сарын 13-ны өдрийн 09:00 цагт 

Хаана:  Онцгой байдлын ерөнхий газрын Соёлын төвд  

 

Хуралд хэлэлцэх асуудлын ерөнхий чиглэл: 

• Гамшгаас хамгаалах бодлого, түүнийг тодорхойлох аргазүйн асуудал  

• Дэлхий нийтийн болон үндэсний түвшний гамшгаас хамгаалах бодлогын 

баримт бичгийн үзэл санаа, хэрэгжилт  

• Үндэсний хөгжлийн болон аюулгүй байдлын үзэл баримтлал, бодлогын 

баримт бичиг дэх гамшгаас хамгаалах асуудал 

• Гамшгаас хамгаалах бодлогын түүхэн хөгжил, уламжлал, шинэчлэл   

• Гамшгаас хамгаалах бодлогын шинэчлэлд харгалзан үзэх асуудал, хүчин 

зүйлс    

• Гамшгаас хамгаалах талаар төрөөс баримтлах бодлого, хөтөлбөрийн 

хэрэгжилт, туршлага, сургамж 

• Гамшгаас хамгаалах талаар төрөөс баримтлах бодлого, хөтөлбөрийн 

хяналт- шинжилгээ, үнэлгээ болон бодлогын үр нөлөө   

• Гамшгаас хамгаалах улсын албад болон бусад салбарын хөгжлийн 

бодлогын баримт бичиг дэх гамшгаас хамгаалах асуудал, тэдгээрийн 

хэрэгжилт, сургамж, туршлага   

• Гамшгаас хамгаалах бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангахад 

талуудын оролцоо  

• Гамшгаас хамгаалах бодлого, үйл ажиллагаан дахь жендерийн болон эмзэг 

бүлгийн асуудал  

• Гамшгаас хамгаалах бодлогын баримт бичгийн санхүүжилт, хүний нөөцийн 

асуудал    

Хамрах хүрээ: 

• Шадар сайдын ажлын алба  

• Онцгой байдлын ерөнхий газар 

• Гамшгаас хамгаалах улсын албад 

• Их, дээд сургууль 

• Эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, судалгааны төвүүд 

• Олон улсын болон хөгжлийн хамтын ажиллагааны байгууллага 

• Төв, орон нутгийн онцгой байдлын байгууллага  

• Эрдэмтэн судлаачид  



Хурлын зохион байгуулалт:  

• Эрдэм шинжилгээний хуралд оролцох хүсэлтэй эрдэмтэн, судлаач, 

мэргэжилтэн, докторант, магистрант бүтээлээ эрдэм шинжилгээний өгүүлэл 

хэлбэрээр 2020 оны 10 дугаар сарын 30-ны дотор nema.dri.mn@gmail.com 

цахим хаягаар ирүүлнэ. Холбоо барих утас: 51-262539  

• Ирүүлсэн бүтээлийг эрдэм шинжилгээний хуралд хэлэлцүүлэх, эмхэтгэлд 

хэвлүүлэх гэсэн хэлбэрээр шалгаруулна. Хуралд хэлэлцүүлэхээр шалгарсан 

илтгэлийг урьдчилан мэдэгдэх бөгөөд хэлэлцүүлэх илтгэлээ Power point 

програм дээр хийж 10-15 минутад багтааж илтгэхээр бэлтгэнэ.  

Илтгэлд  тавигдах шаардлага: 

Илтгэлийн агуулга:  

а. Шинжлэх ухааны үндэслэлтэй байх 

б. Эрдэм шинжилгээний бичлэгийн хэлбэрээр бичигдсэн байх  

в. Онолын болон судалгааны материалын боловсруулалт хийгдсэн байх 

г. Шинэлэг санааг дэвшүүлсэн, эрэл хайгуул хийсэн байх 

д. Практик ач холбогдолтой байх 

е. Асуудал дэвшүүлж, тодорхой шийдэл, үр дүнд хүрсэн байх 

Илтгэлийн бүрдэл хэсэг: 

   а. Өгүүллийн нэр  

   б. Зохиогчийн овог, нэр, и-мэйл хаяг 

   в. Хураангуй  

   г. Түлхүүр үг  

   д. Оршил   

   е. Судалгааны материал, арга зүй 

   ё. Судалгааны үр дүн ба хэлэлцүүлэг  

   ж. Дүгнэлт 

    з. Зөвлөмж 

   и. Ном зүй 

Илтгэлийн формат  

• Хэмжээ: А4 цаасны 8-10 нүүр 

• Хэрэглээний программ: Microsoft Word   

• Үсгийн фонд: Arial  

• Бичвэрийн өндөр: 12 

• Мөр хоорондын зай: 1.15 

 

 

ГАМШИГ СУДЛАЛЫН ХҮРЭЭЛЭН 
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