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ГАМШИГ СУДЛАЛЫН ХҮРЭЭЛЭНГИЙН 

ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА 
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 Гамшиг судлалын хүрээлэнгийн үндсэн зорилт нь 

гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, аврах, бэлэн байдлыг 

хангах, хор уршгийг арилгах, сэргээн босгох арга 

хэмжээний талаар судалгаа хийх, лабораторийн 

шинжилгээ, туршилт, зохион бүтээх ажил гүйцэтгэж, үр 

дүнг нийтийн хүртээл болгоход оршино. 

Хүрээлэнгийн зорилт  
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Ñóäàëãààíû àæëûí чèãëýë 

Гамшгаас хамгаалах талаар: 

 Гамшãèéí  аюулаас урьдчилан сэргийлэх, аврах, хор уршгийг арилгах, сэргээн босгох арга       

 хэмжээний талаар эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил гүйцэтгэх; 

 Гамшгаас хамгаалах талаар зºвлºмж, гарын авлага боловсруулах; 

 Гамшãààñ урьдчилан сэргийлэх аюулгүй байдлын шаардлагыг тодорхойлсон стандарт,  норм, 

 дүрмийг боловсронгуй болгох, боловсруулах; 

 Гамшãèéн эрсдэлийг судлах; 

 Гамшãààс хамгаалах дэвшилтэт техник, технологийг нэвтр¿¿лэх талаар судалгаа хийх; 

 Гамшгийг зайнаас судалж, геомэдээллийн сан байгуулан байгууллага, иргэдэд ¿йлчлэх; 

Гал түймрээс хамгаалах талаар: 

 Гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, аврах, хор уршгийг арилгах, сэргээн босгох арга 

 хэмжээний талаар эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил гүйцэтгэх; 

 Гал түймрээс хамгаалах талаар зºвлºмж, гарын авлага боловсруулах; 

 Гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх аюулгүй байдлын шаардлагыг тодорхойлсон стандарт, 

 норм, дүрмийг боловсронгуй болгох, боловсруулах; 

  Гал түймрийн эрсдэлийг судлах; 

 Гал түймрээс хамгаалах дэвшилтэт техник, технологийг нэвтр¿¿лэх талаар судалгаа хийх; 

 Гал түймрийг зайнаас судалж, геомэдээллийн сан байгуулан байгууллага, иргэдэд ¿йлчлэх; 

Улсын нөөц, түүний зохицуулалтын талаар: 

 Улсын болон гамшгийн нººцийн бараа, материалын чанар стандарт, хадгалалтын технологи 

 Улсын нººцºд хадгалж буй хүнс, буудай, ºвс тэжээл, шатахууны хорогдол 

 Улсын болон гамшгийн нººцийн бараа, материал хадгалж буй агуулах, савны стандарт 

 шаардлага 

 Улсын болон гамшгийн нººцийн бараа, материалын удаан хадгалалт, сэлгэлт, элэгдэл; 
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Зохион байгуулсан эрдэм 

шинжилгээний хурал 

• 2005 онд Гамшиг судлалын талаархи өнөөгийн тулгамдсан 

асуудал сэдвээр 

• 2006 онд Гамшгийн эмзэг байдал, эрсдэлийн үнэлгээ сэдвээр 

• 2007 онд Тогтвортой хөгжил-Гамшиг судлал сэдвээр 

• 2008 онд Гамшгийн менежмент сэдвээр 

• 2009 онд Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдал сэдвээр 

• 2010 онд Гамшгийн эрсдэлийг үнэлэх арга зүй сэдвээр 

• 2011 онд Улаанбаатар хотын гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ 

сэдвээр 

• 2012 îíä Ìîíãîë Óëñûí ñòðàòåãèéí ýðñäýëèéí ñóäàëãàà 

ñýäâýýð 
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Хэвлүүлсэн ном, гарын авлага 
•Гамшиг, ослоос хамгаалах тухай, 2006 он 

•Гамшгаас хамгаалах асуудалтай холбогдол бүхий товчилсон үг, нэр  

томъѐоны тайлбар, 2007 он 

•Гамшиг, ослын тухай, 2008 он 

•Гамшиг, ослын үед нэрвэгдэгсдэд үзүүлэх анхны тусламж, 2008 он 

•Гамшгийн эрсдэл, 2008 он  

•Газар хөдлөлт, 2008 он 

•Шингэрүүлсэн хийн түлшний аюулгүй ажиллагаа, 2008 он 

•Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, түүнтэй тэмцэх, 2008 он 

•Шувууны томуу, хүний томуугийн цар тахалтай тэмцэх , 2009 он 

•Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ, 2008 он 

•Гамшгийн эмзэг байдал, эрсдэлийн үнэлгээ, 2008 он 

•Газар хөдлөлт, 2008 он 

•Монгол Улсад тохиолдсон аюулт үзэгдэл, ослын мэдээний эмхтгэл, 2009 он 

•Судалгааны ажлын эмхэтгэл, 2009, 2010, 2011, 2012 он 

• Эрдэм шинжилгээний хурлын эмхтгэл, 2005,2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 

он 

•Өндөр барилгын гал түймэртэй тэмцэх нь, 2010 он 

•Öºìèéí áîëîí öàöðàãèéí áîëçîøã¿é àþóëààñ õàìãààëàõ ìåíåæìåíò, 2011 îí 

•Ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèé ãàë ò¿éìðèéí àþóëã¿é áàéäàë, óíòðààõ àðãà 

ç¿é, ýðñäýëèéí ¿íýëãýýíèé àðãàчëàë 2012 îí 
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Ìàòåðèàëëàã áààçûí áýõæèëò 

• БНСУлсын буцалтгүй тусламжаар Хүрээлэнгийн хүчин чадлыг 

нэмэгдүүлэх зориулалттай 1 сая 200 мянган ам.долларын өртөг 

бүхий төслийн хүрээнд химийн болон зайнаас тандан судлалын 

лабораторийн тоног төхөөрөмж   

• Унгар Улсын буцалтгүй тусламжаар Галын шинжилгээний 

төвийн хүчин чадлын нэмэгдүүлэх зориулалттай 30000 

ам.долларын галын шинжилгээний лабораторийн тоног 

төхөөрөмж  

• Олон Улсын Атомын Энергийн Агентлагтай хамтарч 

Цацрагийн хамгаалалт аюулгүй байдлын дэд бүтцийг сайжруулах 

олон улсын загвар төслийн хүрээнд 20 орчим сая төгрөгийн 

цацрагийн багаж, төхөөрөмжийг хүлээн авч ашиглаж байна. 
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Нэгдсэн лаборатори 

Тус íýãäñýí лаборатори нь á¿ðýëäýõ¿¿íäýý галын 

ëàáîðàòîðè, õèìèéí ëàáîðàòîðè, öàöðàãèéí 

ëàáîðàòîðèòîé áºãººä ýäãýýð ëàáîðàòîðèóä íü îëîí 
óëñûí  MNS ISO17025:2007 “÷àíàðûí óëèðäëàãûí 

тогтолцоо” ñòàíäàðòûí õ¿ðýýíä ñîðèëò ã¿éöýòãýõ 
òåõíèêèéí ÷àäàâõèòàé, áîëæ Îëîí Óëñàä õ¿ëýýí 

çºâøººðºãäºí èòãýìæëýãäýæ туршилт шинжилгээ 

õèéæ байна.  
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Гадаад харилцаа хамтын  

ажиллагаа 

 Гамшиг судлалын хүрээлэн нь ОХУ, БНУУ, 

Япон, БНСУ зэрэг орнуудын ижил тºрлийн үйл 

ажиллагаа эрхэлдэг байгууллагуудтай болон НҮБ-ын 

Хүмүүнлэгийн хэргийг зохицуулах газар, Гамшгийн 

аюулыг бууруулах Азийн тºв, Îëîí  Óëñûí Àòîìûí 

Ýíåðãèéí Àãåíòëàã, Олон улсын эрэн хайх, аврах 

зºвлºлийн бүлэг зэрэг олон улсын байгууллагуудтай 

харилцаатай ажиллаж байна. 
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ÀÍÕÀÀÐÀË ÒÀÂÜÑÀÍÄ 

ÁÀßÐËÀËÀÀ. 


