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ТӨСӨЛ 
2014-09-10 

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 
 

2014 оны ... сарын ... өдөр                                          Төрийн ордон, Улаанбаатар хот 
  

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ 
/ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА/ 

 
НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ 

 
НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 

 
 

1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт 
 1.1.  Энэ хуулийн зорилт нь гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаатай 
холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулахад оршино. 
 

2 дугаар зүйл. Гамшгаас хамгаалах тухай хууль тогтоомж 
 2.1.  Гамшгаас хамгаалах тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн 
хууль1, энэ хууль болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн актаас 
бүрдэнэ.  
 2.2. Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан 
бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.  
 

3 дугаар зүйл. Хуулийн үйлчлэх хүрээ 
 3.1. Энэ хууль нь гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, гамшгийн аюулаас 
урьдчилан сэргийлэх, аврах, хор уршгийг арилгах, сэргээн босгоход Онцгой 
байдлын алба, Гамшгаас хамгаалах Үндэсний зөвлөл, Гамшгаас хамгаалах албад, 
төрийн байгууллага, аж ахуйн нэгж, албан тушаалтан, иргэдийн үйл ажиллагааг 
мэргэжлийн удирдлагаар хангах, уялдуулан зохицуулах, холбогдох хууль 
тогтоомжийг хэрэгжүүлэх хүрээнд үйлчилнэ. 
 3.2. Үндсэн хуулийн 25 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан онцгой нөхцөл 
үүссэнтэй холбогдох харилцааг энэ хуулиар зохицуулахгүй.  
 

4 дүгээр зүйл. Хуулийн нэр томъёоны тодорхойлолт 
 4.1. Энэ хуульд хэрэглэсэн дараах нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно: 

4.1.1.“байгалийн аюулт үзэгдэл” гэж байгалийн хүчин зүйл болон уур 
амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдэлтэй сөрөг үр дагаврыг; 

4.1.2.“осол” гэж хүний буруутай үйл ажиллагаа болон үйлдвэрлэл, 
технологийн горим зөрчигдсөнөөс тоног төхөөрөмж, барилга байгууламж, шугам 
сүлжээ эвдрэх, тээврийн хэрэгсэл сүйрэх, объектын гал гарах, цацраг идэвхт 
болон химийн хорт бодис алдагдах зэргээр нэг болон түүнээс дээш өмчийн бүх 
хэлбэрийн аж ахуйн нэгж, байгууллагын хариу арга хэмжээ шаардсан үйл явцыг;  

4.1.3.“гамшиг” гэж байгалийн аюулт үзэгдэл, ой хээрийн түймэр, хүний 
хүчин зүйл болон техникийн гаралтай ослын улмаас олон хүний амь нас, эрүүл 
мэнд хохирох, мал, амьтан олноор хорогдох, эд хөрөнгө, хүрээлэн байгаа орчин, 
нийгэм, эдийн засагт улс, орон нутгийн дотоод нөөц боломж /чадавхи/-оос давсан 
яаралтай хариу арга хэмжээ шаардсан хохирол учрахыг; 

                                                             
1 Монгол Улсын Үндсэн хууль- “Төрийн мэдээлэл” эмхтгэлийн 1992 оны 1 дүгээрт нийтлэгдсэн 
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4.1.4.”гамшгийн аюул” гэж хүний амь нас, эрүүл мэнд, мал, амьтан, эд 
хөрөнгө, хүрээлэн байгаа орчин, нийгэм, эдийн засагт улс, орон нутгийн дотоод 
нөөц боломж /чадавхи/-оос давсан яаралтай хариу арга хэмжээ шаардсан хохирол 
учруулж болзошгүй байгалийн аюулт үзэгдэл, техникийн холбогдолтой осол, хүний 
буруутай үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй аюулыг; 

4.1.5.“гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаа” гэж гамшгийн эрсдэлийг 
бууруулах, гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, төлөвлөх, тэмцэх, аврах, хор 
уршгийг арилгах, сэргээн засварлах, сэргээн босгох үйл ажиллагааг үр дүнтэй, 
шуурхай зохион байгуулж, зохицуулах ,хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтэд хяналт тавих, 
дүн шинжилгээ хийж, улс орны нийгэм, эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийг 
хангахад чиглэсэн үйл явцыг; 

4.1.6.“гамшгийн эрсдэл” болзошгүй гамшгийн хохирлын магадлалыг; 
4.1.7.“гамшгийн эрсдэлийг бууруулах ажиллагаа” гэж гамшгийн 

эрсдэлийг тодорхойлох, урьдчилан тооцоолох, бодит оршин байгаа гамшгийн 
аюул, эмзэг байдлыг бууруулах, гамшгийг тэсвэрлэх, даван туулах чадавхи, дэд 
бүтэц, газар ашиглалтын төлөвлөлтийг сайжруулах, холбогдох дүрэм,  журам 
боловсруулах зэрэг системтэй арга хэмжээг хэрэгжүүлэхийг;  

4.1.8.“гамшгаас урьдчилан сэргийлэх ажиллагаа” гэж гамшгийн 
аюулыг бууруулах, гамшигтай тэмцэх бэлэн байдал, чадавхийг бэхжүүлэхэд 
чиглэсэн үйл явцыг;  

4.1.9.“эрт зарлан мэдээлэл” гэж болзошгүй гамшгийн аюулын тухай 
дохио, сэрэмжлүүлэх мэдээллийг цаг хугацаанд нь олон нийтэд хүргэхийг;  

4.1.10.“бэлэн байдал” гэж гамшгийн аюулыг бууруулах, тэмцэх 
чадавхийг дээшлүүлэх, гамшиг тохиолдсон үед аврах, хор уршгийг арилгах арга 
хэмжээг шуурхай, үр дүнтэй зохион байгуулах чадавхийг хангах, төлөвлөхөд 
чиглэсэн үйл ажиллагааг; 

4.1.11.“гамшгаас хамгаалах хяналт” гэж гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, 
аврах, хор уршгийг арилгах, сэргээн босгох үйл ажиллагаатай холбоотой хууль 
тогтоомж, дүрэм, журам, заавар, стандартын хэрэгжилтэд хяналт тавихыг;  

4.1.12.“аврах ажиллагаа” гэж гамшиг, ослын үед хүн, мал, амьтан, эд 
хөрөнгө, түүх, соёлын дурсгалт зүйлийг эрэн хайх, аврах, голомтоос гаргах, 
нэрвэгдэгсдэд анхны тусламж үзүүлэх үйл явцыг; 

4.1.13.”гамшгийн голомт” гэж гамшгийн улмаас хөл хөдөлгөөний 
хязгаарлалт тогтоон аврах, хор уршгийг арилгах ажил явагдаж байгаа обьект, 
нутаг дэвсгэрийг; 

4.1.14.“гамшгийн хор уршгийг арилгах ажиллагаа” гэж гамшгийн үед 
хүний амь нас, эрүүл мэндийг авран-хамгаалах, мал, амьтан, эд хөрөнгө, хүрээлэн 
буй орчинд учруулах сөрөг үр дагавар болон улс, орон нутаг, аж ахуйн нэгж, 
байгууллага, хүн амд учирсан хохирлыг арилгах, хязгаарлах, бууруулах, гамшгийн 
улмаас үүсч болзошгүй дараагийн буюу хоёрдогч аюулаас урьдчилан сэргийлэх, 
таслан зогсооход чиглэсэн үйл явцыг; 

4.1.15.“сэргээн босгох ажиллагаа” гэж гамшгийн улмаас үүссэн 
нөхцлийг хэвийн байдалд оруулах үйл явцыг; 

4.1.16.”гамшгийн хамгаалах дайчилгаа” гэж гамшгийн үед аврах, хор 
уршгийг арилгах, сэргээн босгох үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх зорилгоор хүн хүч, 
техник хэрэгслийг дайчлах, шаардлагатай объект, барилга байгууламж, газар 
нутгийг ашиглах үйл ажиллагааг;  

4.1.17.“нүүлгэн шилжүүлэлт” гэж болзошгүй гамшгаас урьдчилан 
сэргийлэх, тохиолдсон гамшгийн голомтоос хүн ам, мал, амьтан, эд хөрөнгийг 
зохион байгуулалттайгаар аюулгүй орчинд шилжүүлэн байрлуулах арга хэмжээг;  
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4.1.18.“хүмүүнлэгийн болон буцалтгүй тусламжийн бараа” гэж 
Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай2 хуулийн 4.1.11-д заасан ойлголтыг; 

4.1.19.“гамшгийн эрсдэлийг бууруулах түншлэл, хамтын ажиллагаа” 
гэж гамшгаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд оролцогч талуудын 
хоорондын харилцан туслалцаа, дэмжлэгт тулгуурласан гамшгийн эрсдэлийг 
бууруулах үйл ажиллагааны нэгдсэн зохицуулалтын арга хэлбэрийг; 

4.1.20.“шуурхай штаб” гэж гамшгийн голомтод аврах, хор уршгийг 
арилгах, сэргээн босгох арга хэмжээг удирдан зохион байгуулах, эдгээр арга 
хэмжээнд оролцогч байгууллага, аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааг уялдуулан 
зохицуулах үүрэгтэйгээр томилогдсон мэргэжлийн  бүрэлдэхүүнийг; 

4.1.21.“шуурхай бүлэг” гэж гамшгийн голомтод эрэн хайх, аврах, хор 
уршгийг арилгах, сэргээн босгох арга хэмжээг гүйцэтгэх үүрэгтэй бүрэлдэхүүнийг; 

4.1.22.”нэрвэгдэгчид” гэж гамшгийн улмаас амь нас, эрүүл мэнд, эд 
хөрөнгөөр хохирсон иргэн, хуулийн этгээдийг; 

4.1.23.“олон нийт” гэж иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэний 
нийгмийн байгууллага, нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, төр, захиргааны 
байгууллагыг бүхэлд нь хэлнэ; 

4.1.24.“нийгмийн эмзэг бүлгийнхэн” гэж хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, 
хүүхэд, өндөр настан, амьжиргааны түвшин доогуур орлоготой иргэд, алслагдсан 
иргэдийг хэлнэ; 

 
5 дугаар зүйл. Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааны чиглэл 

 5.1. Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаа нь дараах чиглэлтэй байна:  
5.1.1.хүн ам, мал, амьтан, эд хөрөнгө, түүх, соёлын дурсгалт зүйл, 

хүрээлэн буй орчныг гамшгийн аюул, байгалийн аюулт үзэгдэл болон хүний үйл 
ажиллагаатай холбоотой ослоос урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах, 
бэлэн байдлаа хангах, тэмцэх, аврах, хор уршгийг арилгах, сэргээн босгоход 
мэргэжлийн удирдлагаар хангах;  

5.1.2.гамшгийн эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх; 
5.1.3.олон нийтэд гамшгаас хамгаалах боловсрол олгох, сургалт, 

сурталчилгааг тусгай хөтөлбөрийн дагуу шат дараатай явуулах; 
5.1.4.гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлыг хангах, гамшгийн болон орон 

нутгийн нөөц бүрдүүлэх, нөхөн сэлбэх;   
 5.1.5.гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө, гамшгийн эрсдэлийг бууруулах 

хөтөлбөрийг боловсруулан хэрэгжүүлж, хүн амын аюулгүй амьдрах орчинг 
бүрдүүлэх, улс, орны нийгэм, эдийн засгийн тогтвортой хөгжилд дэмжлэг үзүүлэх; 

5.1.6.гамшгийг эрт илрүүлэх болон сэрэмжлүүлэх, зарлан мэдээлэх;  
5.1.7.гамшгийн үед аврах ажиллагаа явуулах, нэрвэгдэгсдэд яаралтай 

тусламж үзүүлэх, нүүлгэн шилжүүлэх, дайчлах арга хэмжээг шуурхай авч 
хэрэгжүүлэх; 

5.1.8.гамшгийн голомтод хор уршгийг арилгах, сэргээн босгох ажиллагааг 
удирдан зохион байгуулах; 
 

6 дугаар зүйл. Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааны зарчим 
 6.1.Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд дараах зарчмыг удирдлага 
болгоно: 

6.1.1.шуурхай, ил тод, бие даасан байх; 
6.1.2.судалгаа, шинжилгээ, инновацид тулгуурласан, шинжлэх ухааны 

үндэслэлтэй байх;  

                                                             
2 Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хууль – “ Төрийн мэдээлэл” эмхтгэлийн 2006 оны 40 дүгээрт нийтлэгдсэн  
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6.1.3.өмчийн төрөл, хэлбэрийг үл харгалзан зохион байгуулах; 
6.1.4.олон нийтийн хүч, оролцоонд тулгуурлах; 
6.1.5.жендэрийн тэгш байдлыг хангаж, нийгмийн эмзэг бүлгийнхний 

хэрэгцээ, шаардлагад нийцүүлэх; 
; 

 
ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ 

ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙГ БУУРУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 
 

7 дугаар зүйл.  Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагаа 
 7.1.Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл нь эрсдэлийг 
бууруулах ажиллагаа байна.  

7.2.Эрсдэлийг бууруулах ажиллагаа нь дараах төрөлтэй байна: 
     7.2.1 гамшгийн эрсдэлийг тодорхойлж, үнэлэх; 

7.2.2.гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг төлөвлөх; 
7.2.3. гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх 
7.2.4.бэлэн байдлыг хангах; 
7.2.5.гамшгаас хамгаалах хяналтыг хэрэгжүүлэх; 
7.2.6.гамшгаас хамгаалах сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулах; 
7.2.7.гамшгийн мэдээллийн сан бүрдүүлэх, судалгаа, шинжилгээ хийх; 
  

8 дугаар зүйл. Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ 
 8.1. Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, аж ахуйн нэгж, байгууллага нь 
харъяалал, өмчийн төрөл, хэлбэрээс үл хамааран гамшгийн эрсдэлээ тодорхойлж,  
үнэлгээ хийлгэнэ.  
 8.3. Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээг хоёр жилд нэг удаа тодотгоно. 
 8.2. Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх журам, аргачлалыг Засгийн газар 
батална. 
 8.3. Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээг онцгой байдлын төв байгууллагааас 
тогтоосон шалгуурыг хангасан тусгай зөвшөөрөлтэй хуулийн этгээд гүйцэтгэнэ. 

8.4. Онцгой байдлын төв байгууллага нь дараах үндсэн шалгуурыг хангасан 
аж ахуйн нэгж, байгууллагад гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх тусгай зөвшөөрөл 
олгох ба нарийвчилсан шалгуурыг онцгой байдлын төв байгууллагын дарга 
батлана.: 

8.4.1.эрсдэлийн үнэлгээний багийн бүрэлдэхүүн нь бэлтгэгдэж, мэргэшсэн 
байх; 

8.4.2.судалгаа, шинжилгээний багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжтэй байх; 
8.4.3. эрсдэлийн үнэлгээнд шаардагдах холбогдох мэдээ, баримт, өгөгдөл 

бүхий мэдээллийн сантай байх.  
8.4..4. гамшгаас хамгаалах чиглэлээр дагнасан үйл ажиллагаа эрхэлдэг 

байх 
 8.5. Онцгой байдлын төв байгууллага нь гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний 
гүйцэтгэл, тайланд хяналт тавьж ажиллана.  
 8.6. Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийхэд шаардагдах зардлыг үнэлгээ 
хийлгэгч тал хариуцна.  
 8.7. Онцгой байдлын төв байгууллага нь тогтоосон шалгуур, шаардлагыг 
хангахгүй үнэлгээ гүйцэтгэсэн хуулийн этгээдийн тусгай зөвшөөрлийг цуцлана. 
 8.8. Улсын онц чухал объект, стратегийн ач холбогдол бүхий байгууламжын 
гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх ажлын хэсгийг Засгийн газраас томилно.  
  

9 дүгээр зүйл. Гамшгаас хамгаалах төлөвлөлт 
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 9.1. Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, аж ахуйн нэгж, байгууллага нь 
харъяалал, өмчийн төрөл, хэлбэрээс үл хамааран гамшгаас хамгаалах үйл 
ажиллагааг төлөвлөнө. 
 9.2. Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө нь гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээнд 
тулгуурласан, гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангах, аврах, хор 
уршгийг арилгах, сэргээн босгох үйл ажиллагааг зохион байгуулах удирдлагын 
баримт бичиг байна.  
 9.3. Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын гамшгаас хамгаалах 
төлөвлөгөө боловсруулах аргачлал, зааврыг онцгой байдлын төв байгууллага 
батална. 
  
 10 дугаар зүйл. Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдал   
 10.1. Онцгой байдлын алба болон гамшгаас хамгаалах улсын болон орон 
нутгийн алба, төрийн болон захиргаа, аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэд нь 
гамшгаас хамгаалах бэлэн байдал /цаашид “бэлэн байдал” гэх/-ын дараах 
зэрэгтэй байна:  
        10.1.1. өдөр тутмын бэлэн байдал; 
        10.1.2. өндөржүүлсэн бэлэн байдал; 
        10.1.3. бүх нийтийн бэлэн байдал; 
           10.2. Энэ хуулийн 10.1.-д зааснаас гадна онцгой байдлын албаны хэмжээнд 
бүрэн бэлэн байдлын зэрэгтэй байна. 
  10.3. Гамшгийн бэлэн байдлыг хангуулах үзлэг, шалгалт явуулах журмыг 
Онцгой байдлын асуудал төв байгууллагын дарга батална.   
 10.4. Өдөр тутмын бэлэн байдлын үед дараах арга хэмжээг авч 
хэрэгжүүлнэ: 

10.4.1.засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, аж ахуйн нэгж, байгууллага  
гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийлгэх, эрсдэлийг бууруулах, гамшгаас хамгаалах 
үйл ажиллагааг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, хянах; 

10.4.2.харилцаа холбоо, зарлан мэдээлэх хэрэгслийг байнгын бэлэн 
байлгах; 

10.4.3.аврах анги, салбар болон мэргэжлийн ангийг хүн хүч, техник 
хэрэгсэл, бараа, материалын нөөцөөр хангах; 

10.4.4.гамшгаас хамгаалах сургалт, сурталчилгааг зохион байгуулах; 
10.4.5.гамшгаас хамгаалах улсын хяналтыг хэрэгжүүлэх; 
10.4.6.гамшгаас хамгаалах талаар судалгаа, шинжилгээ хийх, олон 

нийтэд түгээх; 
10.4.7.гамшгийн болон орон нутгийн нөөц бүрдүүлэх; 
10.4.8.гамшгаас хамгаалах дайчилгаагаар ажиллах хүч хэрэгслийн 

бүртгэл, тооцоог гаргах; 
 10.5.Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед дараах арга хэмжээг авч 
хэрэгжүүлнэ: 

10.5.1.зарлан мэдээлэх дохиог хүн амд хүргэх, гамшгаас хамгаалах 
төлөвлөгөөнд тодотгол хийх; 

10.5.2.засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, аж ахуйн нэгж, 
байгууллагыг ажлын тусгай горимд шилжүүлэх; 

10.5.3.гамшгийн шуурхай штаб, харилцаа холбоо, мэдээллийн 
хэрэгслийг гамшгийн үеийн үүрэгт ажилд оруулах; 

10.5.4.мэдээ, мэдээллийг дараалал харгалзахгүй хүлээн авах, 
дамжуулах, сэрэмжлүүлэх дохио, мэдээллийг аж ахуйн нэгж, байгууллага, олон 
нийтэд тогтмол, цаг алдалгүй хүргэх;  

10.5.5.хорио цээрийн дэглэм тогтоох, хүн хүч, техник хэрэгсэл, бараа, 
материалын нөөцийг дайчлах; 
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10.5.6.гамшгийн нөөцийг Засгийн газрын шийдвэрээр нэмэгдүүлэх; 
 10.6. Бүх нийтийн бэлэн байдлын үед дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ: 

10.6.1.бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шууд шилжүүлсэн тохиолдолд 
өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үеийн арга хэмжээг нэгэн зэрэг авч хэрэгжүүлнэ.  

10.6.2.харилцаа холбоо, эрчим хүч, нийтийн аж ахуйн үйлчилгээ, 
шатахуун түгээх газар болон стратегийн зориулалттайгаас бусад үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээний байгууллагын үйл ажиллагааг тодорхой хугацаагаар хязгаарлах; 

10.6.3.гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөнд заагдсан арга хэмжээг бүрэн 
хэрэгжүүлэх. 

   10.7.Онцгой байдлын албыг бүрэн бэлэн байдалд шилжүүлсэн үед бүх 
нийтийн бэлэн байдлын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.   

 
11 дүгээр зүйл. Бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх 

  11.1. Гамшгаас хамгаалах арга хэмжээг шуурхай хэрэгжүүлэх зорилгоор энэ 
хуулийн 10.1.2, 10.1.3-т заасан бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлнэ. 

  11.2. Тодорхой нутаг дэвсгэр, объектод гамшгийн нөхцөл байдал үүсч 
болзошгүй үед өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлнэ. 

  11.3. Тодорхой нутаг дэвсгэр, объектод гамшгийн нөхцөл байдал үүссэн үед  
тухайн нутаг дэвсгэр, объектыг өндөржүүлсэн болон бүх нийтийн бэлэн байдлын 
зэрэгт шилжүүлнэ. 

  11.4. Шаардлагатай тохиолдолд 11.3-т заасан нутаг дэвсгэр, объекттой хил 
залгаа нутаг дэвсгэр, объектыг өндөржүүлсэн буюу бүх нийтийн бэлэн байдалд 
шилжүүлж болно. 

  11.5. Бэлэн байдлын зэрэгт төрийн болон нутгийн захиргаа, аж ахуйн нэгж, 
байгууллагыг бүрэн буюу хэсэгчилсэн байдлаар шат дараалж, эсхүл шууд 
шилжүүлнэ. 

  11.6. Өндөржүүлсэн болон бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх 
шийдвэрийг дараах байдлаар гаргана: 

11.6.1.сум, дүүргийн нутаг дэвсгэрт буюу түүний зарим хэсэгт үүссэн буюу 
үүсч болзошгүй гамшгийн үед мэргэжлийн байгууллагын саналыг үндэслэн тухайн 
сум, дүүргийн Засаг дарга; 

11.6.2.хоёр буюу түүнээс дээш сум, дүүргийн нутаг дэвсгэрт үүссэн буюу 
үүсч болзошгүй гамшгийн үед мэргэжлийн байгууллага болон доод шатны Засаг 
даргын саналыг үндэслэн тухайн аймаг, нийслэлийн Засаг дарга; 

11.6.3.нийслэл болон хэд хэдэн аймгийн нутаг дэвсгэрт үүссэн буюу үүсч 
болзошгүй гамшгийн үед тухайн аймаг, нийслэлийн Засаг дарга болон Онцгой 
байдлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний саналыг үндэслэн Засгийн 
газар. 
 11.7.Гамшгаас хамгаалах сургалт, дадлагын үед нутгийн захиргааны 
байгууллага, мэргэжлийн анги, аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийг тухайн шатны 
Засаг даргын шийдвэрээр бэлэн байдлын зэрэгт түр шилжүүлж болно. 
 11.8.Бүрэн бэлэн байдалд шилжүүлэх шийдвэрийг онцгой байдлын асуудал 
эрхэлсэн Засгийн газар гишүүн гаргана.  
  

12 дугаар зүйл. Гамшгаас хамгаалах улсын хяналт 
12.1. Гамшгаас хамгаалах тухай хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтэд гамшгаас 

хамгаалах улсын хяналтын ерөнхий байцаагч, улсын хяналтын ахлах байцаагч, 
улсын хяналтын байцаагч хяналт тавина.    

12.2. Гамшгаас хамгаалах улсын хяналтыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон 
дүрэм, журмыг онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн тогтооно. 

12.3. Гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын ерөнхий байцаагч нь онцгой 
байдлын төв байгууллагын дарга байна. 
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12.4. Шаардлагатай гэж үзвэл гамшгийн үед төрийн бус байгууллагын 
хөндлөнгийн хяналтыг ажиллуулж болно. 

 
13 дугаар зүйл. Гамшгаас хамгаалах сургалт 

 13.1.Гамшгаас хамгаалах сургалт нь гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд 
төр, захиргааны байгууллага, аж ахуйн нэгж, албан тушаалтан, ажилтан, иргэнийг 
сургаж, дадлагажуулахад чиглэнэ. 
 13.2.Гамшгаас хамгаалах сургалтыг иж бүрэн, удирдах албан тушаалтны, 
аврах анги, салбар, мэргэжлийн ангийн, оюутан, сурагч, сургуулийн өмнөх насны 
хүүхдийн, ажилтны, бусад иргэний гэсэн ангиллаар явуулна. Гамшгаас хамгаалах 
иж бүрэн сургууль нь бүх ангиллыг хамарсан сургалтын хэлбэр байна. 
 13.3.Гамшгаас хамгаалах сургалтыг дараах байгууллага, албан тушаалтан 
хариуцаж зохион байгуулна: 

13.3.1.онцгой байдлын албаны албан хаагч, гамшгаас хамгаалах улсын 
алба, аймаг, нийслэлийн гамшгаас хамгаалах иж бүрэн болон удирдах 
бүрэлдэхүүний сургалтыг онцгой байдлын төв байгууллага;  

13.3.2.сум, дүүрэг, аж ахуйн нэгж, байгууллагын гамшгаас хамгаалах 
алба, мэргэжлийн ангийн сургалтыг орон нутгийн онцгой байдлын асуудал 
эрхэлсэн байгууллага;  

13.3.3.аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажилтны сургалтыг тухайн аж ахуйн 
нэгж, байгууллагын удирдлага, цэргийн дүйцүүлэх алба хаагч болон иргэдийн 
сургалтыг сум, дүүргийн Засаг дарга; 

13.3.4.аврах, гал унтраах анги, салбарын алба хаагчийн сургалтыг тухайн 
анги, салбарын удирдлага болон онцгой байдлын албаны давтан сургалтын нэгж; 

13.3.5.оюутан, сурагч, сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн хичээл, 
сургалтыг тухайн шатны боловсролын асуудал эрхэлсэн байгууллага; 

13.4. оюутан, сурагч, сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн хичээл, сургалтын 
хөтөлбөрийг Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага 
боловсруулан батална.   

13.5.Онцгой байдлын албаны албан хаагч, аврах, гал унтраах анги, салбар, 
мэргэжлийн анги, оюутан сурагч, сургуулийн өмнөх насны хүүхэд, ажилтан, 
иргэний сургалтыг жил бүр, улс, аймаг, сум, дүүргийн гамшгаас хамгаалах албаны 
удирдах албан тушаалтны сургалтыг 2 жилд нэг удаа зохион байгуулна. 
 

14 дүгээр зүйл. Гамшгийн мэдээллийн сан, судалгаа, шинжилгээ 
 14.1.Гамшгийн мэдээллийн санг бүрдүүлэх, тохиолдсон гамшиг, осол, аюулт 
үзэгдлийн дүн мэдээг нэгтгэх, статистик тоо баримтыг боловсруулах, гамшгаас 
хамгаалах судалгаа, шинжилгээ хийх, үр дүн, санал, зөвлөмжийг мэдээлэх, 
нийтийн хүртээл болгох үйл ажиллагааг улсын хэмжээнд Онцгой байдлын төв 
байгууллага хэрэгжүүлнэ. 
 14.2. Гамшгаас хамгаалах эрдэм шинжилгээ, судалгаа ажилд дэвшилтэт 
арга, тенхик-технологи нэвтрүүлж, инновацийг хөгжүүлнэ. 
 

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ 
ГАМШГИЙН ҮЕИЙН ШУУРХАЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

 
15 дугаар зүйл. Гамшгийн үеийн аврах ажиллагаа 
15.1.Гамшгийн үеийн аврах ажиллагаа дараах чиглэлтэй байна: 

15.1.1.гамшгийн зарлан мэдээлэл, харилцаа холбоог зохион байгуулах; 
15.1.2.гамшгийн голомтын бүсийг тогтоох; 
15.1.3.эрэн хайх, аврах, анхны тусламж үзүүлэх; 
15.1.4.хүч хэрэгсэл дайчлан гаргах, нүүлгэн шилжүүлэх. 
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 15.2.Аврах ажиллагааг холбогдох дүрэм, журам, заавар, стандартын дагуу 
зохион байгуулна. 
 

16 дугаар зүйл. Гамшгийн зарлан мэдээлэл, харилцаа холбоо 
 16.1.Гамшгийн нөхцөл байдал, хариу арга хэмжээний талаар төр, 
захиргааны болон аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдэд мэдэгдэх, сэрэмжлүүлэх 
зорилгоор шуурхай зарлан мэдээлэх системийг ашиглана. 
 16.2.Гамшгийн аюулын тухай мэдээ, мэдээллийг цуглуулах, удирдлагын 
шийдвэрийг төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллагад хүргэх, түүнчлэн улс 
хооронд харилцан мэдээлэл солилцоход бүх төрлийн харилцаа холбооны сүлжээг 
ашиглаж болно. 
 16.3.Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохио, сэрэмжлүүлэх 
мэдээллийг тусгай хэрэглээний болон харилцаа холбоо, мэдээллийн байгууллагын 
сүлжээгээр дамжуулна. 
 16.4.Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохио, сэрэмжлүүлэх 
болон урьдчилан сэргийлэх мэдээллийг харилцаа холбоо, мэдээллийн 
байгууллагууд өмчийн төрөл, хэлбэрээс үл хамааран шуурхай, үнэ төлбөргүй 
дамжуулах үүрэгтэй. 
 16.5.Гамшгийн голомтод ажиллаж байгаа шуурхай бүлэгтэй холбоо тогтоох, 
мэдээлэл солилцох, урт хугацааны зарлан мэдээлэх ажиллагааг онцгой байдлын 
төв байгууллага зохион байгуулна. 
 16.6.Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохио, түүнийг дамжуулах 
журмыг Засгийн газар тогтооно.  

17 дугаар зүйл. Гамшгийн голомтын бүс 

17.1.Гамшиг тохиолдсон газар нутгийн гамшгийн голомтын бүсийг дор 

дурьдсанаар тогтооно: 

17.1.1.аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн нутаг дэвсгэрт тохиолдсон гамшгийн 

голомтын бүсийг холбогдох төрийн захиргааны байгууллагын саналыг үндэслэн 

тухайн шатны Засаг дарга; 

17.1.2.хэд хэдэн аймгийн нутаг дэвсгэр болон улсын онц чухал объектод 

гарсан гамшгийн голомтын бүсийг гамшгаас хамгаалах Үндэсний зөвлөлийн 

саналыг үндэслэн Засгийн газар; 

 

18 дугаар зүйл.  Эрэн хайх, аврах, анхны тусламж үзүүлэх  
18.1.Эрэн хайх, аврах ажиллагааг шуурхай бүлэг удирдан зохион байгуулна.    
18.2.Шуурхай бүлгийн удирдагч нь мэргэжлийн албан хаагч байх ба аврах 

ажиллагаатай холбоотой шийдвэрийг бие даан шуурхай, оновчтой гаргана. 
18.3.Эрэн хайх, аврах ажиллагаанд олон нийт, сайн дурынхныг оролцуулж 

болно. Энэ тохиолдолд мэргэжлийн албан хаагчийн зааврын дагуу үүрэг 
гүйцэтгэнэ. 

18.4.Гамшиг, осолд нэрвэгдэгсдэд эмнэлгийн яаралтай тусламжийг өмчийн 
төрөл, хэлбэр, харъяаллаас үл хамааран, дараалал харгалзахгүйгээр хамгийн 
ойрын эмнэлгийн байгууллага үзүүлнэ.   

 
19 дүгээр зүйл. Хүч хэрэгсэл дайчлан гаргах, нүүлгэн шилжүүлэх 
19.1.Гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, аврах, хор уршгийг арилгах, 

сэргээн босгох арга хэмжээг хэрэгжүүлэхдээ хүч хэрэгсэл дайчлан гаргаж, хүн ам, 
мал, эд хөрөнгийг нүүлгэн шилжүүлнэ. 

19.2.Гамшгийн үед хүч хэрэгсэл дайчлан гаргах, нүүлгэн шилжүүлэх журмыг 
Засгийн газар батална. 
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20 дугаар зүйл. Гамшгийн хор уршгийг арилгах ажиллагаа 

          20.1.Гамшгийн хор уршгийг арилгах ажиллагааг гамшгийн хохирол, 
хэрэгцээний үнэлгээнд үндэслэн, эсхүл шаардлагатай үед шууд гүйцэтгэнэ. 

20.2.Үнэлгээг гамшгаас хамгаалах Үндэсний зөвлөл чиглүүлж, онцгой 
байдлын алба, гамшгаас хамгаалах албад хамтран гүйцэтгэнэ. Шаардлагатай бол 
эрдэм шинжилгээ, судалгааны болон төрийн бус байгууллага, олон улсын 
хүмүүнлэгийн байгууллагуудыг үнэлгээнд оролцуулна.   

20.3.Үнэлгээ хийх журам, зааврыг Засгийн газар батална. 
20.4.Гамшгийн хор уршгийг арилгах арга хэмжээг гамшгаас хамгаалах 

Үндэсний болон орон нутгийн зөвлөл зохион байгуулна. 
 
 

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ 
ГАМШГИЙН ДАРААХ СЭРГЭЭН БОСГОХ АЖИЛЛАГАА 

 
21 дүгээр зүйл. Гамшгийн дараах сэргээн босгох ажиллагаа 

          21.1.Сэргээн босгох ажиллагаа дараах чиглэлтэй байна: 
 21.1.1.нийгмийн бүтэц, үйлчилгээг сэргээн босгох; 
 21.1.2.дэд бүтцийг сэргээн засварлах; 

 21.2.  Сэргээн босгох ажиллагаа нь дараах зохион байгуулалттай байна: 
 21.2.1.гамшгийн дараах сэргээн босгох үйл ажиллагааг Гамшгаас 

хамгаалах Үндэсний болон орон нутгийн зөвлөл зохион байгуулна.   
 21.2.2.гамшгийн хор уршгийг арилгах, сэргээн босгох үйл ажиллагааг 

гүйцэтгэсэн хуулийн этгээдэд зардлын нөхөх олговор олгох, нэрвэгдэгсдэд 
дэмжлэг үзүүлэх асуудлыг Засгийн газрын баталсан журам болон даатгалын хууль 
тогтоомжоор зохицуулна. 

21.2.3.шаардлагатай тохиолдолд олон улсын хүмүүнлэгийн тусламж авах 
бөгөөд хүмүүнлэгийн тусламжтай холбогдсон харилцааг энэ хуулийн 7 дугаар 
бүлэгт заасны дагуу зохицуулна. 

21.2.4.нийгмийн бүтэц, үйлчилгээг сэргээн босгох, дэд бүтцийг сэргээн 
засварлах урт хугацааны үйл ажиллагаа нь улс орны хөгжлийн бодлого, зорилтод 
нийцсэн байна. 

 
 

ТАВДУГААР БҮЛЭГ 
ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, 

УДИРДЛАГА 
 

22 дугаар зүйл. Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааны зохион 
байгуулалт 

 22.1.Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг нутаг дэвсгэр-үйлдвэрлэлийн 
зарчмаар аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хороо, аж ахуйн нэгж, байгууллагад 
өмчийн төрөл, хэлбэр үл хамааран зохион байгуулна. 
 22.2.Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх 
анхан шатны нэгж нь баг, хороо, аж ахуйн нэгж, байгууллага байна.  
 22.3.Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хэмжээнд гамшгаас 
хамгаалах алба, мэргэжлийн анги байна. 
 22.4. Орон нутгийн хүн амын тоо, дэд бүтэц, эдийн засгийн чадавх, 
үйлдвэржилт, байгаль, газарзүйн онцлого, гамшгийн аюулын төрөл, давтамж, цар 
хүрээ, тэмцэх чадавхиас хамааран тухайн сум, суурин газар гамшгаас хамгаалах 
асуудал хариуцсан орон тооны ажилтантай байна.  
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 22.5.Онцгой байдлын алба нь улсын болон орон нутгийн хэмжээнд гамшгаас 
хамгаалах үйл ажиллагааг төлөвлөх, зохион байгуулах, хэрэгжүүлэхэд төр, 
захиргааны байгууллага, аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан тушаалтны үйл 
ажиллагааг уялдуулан зохицуулна. 
 

23 дугаар зүйл. Гамшгаас хамгаалах удирдлагын зохион байгуулалт 
 23.1.Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг улсын хэмжээнд онцгой байдлын 
асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн чиглүүлж, онцгой байдлын төв 
байгууллагын дарга, засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хэмжээнд аймаг, 
нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хорооны Засаг дарга, аж ахуйн нэгж, байгууллагад 
тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын дарга удирдан зохион байгуулж, хэрэгжүүлнэ. 

23.2.Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаа болон түншлэл, хамтын 
ажиллагааг улсын хэмжээнд бодлого, зохицуулалтаар хангах, үндэсний хөгжлийн 
бодлого, төлөвлөлтөд уялдуулах мэргэжлийн санал, дүгнэлт гаргах чиг үүргийг 
Гамшгаас хамгаалах Үндэсний зөвлөл хэрэгжүүлнэ. 

23.4.Гамшгаас хамгаалах улсын албыг холбогдох төрийн захиргааны 
байгууллагыг түшиглэн Засгийн газар, аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн гамшгаас 
хамгаалах албыг холбогдох төрийн захиргааны байгууллага, аж ахуйн нэгжийг 
түшиглэн тухайн шатны Засаг дарга тус тус байгуулна. 

23.5.Баг, хороонд нутгийн иргэдэд түшиглэн гамшгаас хамгаалах сайн 
дурын бүлгийг тухайн шатны Засаг даргын шийдвэрээр байгуулна.  
    

24 дүгээр зүйл. Шуурхай штаб  
 24.1.Гамшгийн үед аврах, хор уршгийг арилгах, сэргээн босгох арга хэмжээг 
удирдан зохион байгуулах үүрэг бүхий шуурхай штабыг байгуулна. 
 24.2. Шуурхай штабыг орон нутагт Засаг дарга, улсын хэмжээнд онцгой 
байдлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний шийдвэрээр томилж 
ажиллуулна.  
 24.3.Шуурхай штабын үйл ажиллагааг штабын дарга удирдаж, шийдвэр 
гаргана. 

24.4.Шуурхай штабын бүрэлдэхүүн нь мэргэшсэн албан хаагч, удирдлагаас 
бүрдэнэ. 
 24.5.Шуурхай штабын шийдвэрийг холбогдох төр, захиргааны байгууллага, 
аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэн биелүүлэх үүрэгтэй. 
 24.6.Шуурхай штабын үйл ажиллагаанд шаардагдах зардлыг Засгийн 
газрын болон орон нутгийн нөөц хөрөнгөөс санхүүжүүлнэ. 
 

25 дугаар зүйл. Гамшгаас хамгаалах хүч хэрэгсэл 
 25.1.Гамшгаас хамгаалах хүч хэрэгсэл нь онцгой байдлын алба, гамшгаас 
хамгаалах алба, гамшгаас хамгаалах чиг үүрэг бүхий аж ахуйн нэгж, байгууллага, 
мэргэжлийн анги, сайн дурынхан болон иргэд байна. 
 25.2.Мэргэжлийн ангийг Монгол Улсын харьяат, хөдөлмөрийн чадвартай, 
18-60 хүртэлх насны эрэгтэй, 18-55 хүртэлх насны эмэгтэйчүүдээс бүрдүүлнэ. Энэ 
заалтад цэргийн алба хаагч, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, сургуулийн өмнөх 
насны хүүхэдтэй болон жирэмсэн эмэгтэй хамаарахгүй. 
 25.3.Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд оролцох сайн дурынхан нь 
хөдөлмөрийн чадвартай, сургалт, дадлагад хамрагдсан байна. 
  

26 дугаар зүйл. Аврах анги, салбар 
 26.1.Аврах анги, салбар нь улсын болон орон нутгийн хэмжээнд гамшгаас 
урьдчилан сэргийлэх, гамшгийн голомтод шуурхай шилжин байрлаж эрэн хайх, 
аврах, хор уршгийг арилгах, нэрвэгдэгсдэд яаралтай тусламж үзүүлэх, нүүлгэн 
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шилжүүлэх, байгаль орчин, эд хөрөнгө, түүх, соёлын дурсгалт зүйлийг хамгаалах 
үүрэг гүйцэтгэнэ. 

26.2.Аврах анги, салбар нь улсын болон орон нутгийн хэмжээнд гамшгаас 
урьдчилан сэргийлэх, гамшгийн голомтод эрэн хайх, аврах, хор уршгийг арилгах 
ажиллагааг холбогдох дүрэм, журам, заавар, стандартын дагуу зохион байгуулна.  

 
ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ 

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААН ДАХЬ ТӨРИЙН БОЛОН ТӨРИЙН 
БУС БАЙГУУЛЛАГА, ИРГЭДИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ 

 
27 дугаар зүйл. Засгийн газрын бүрэн эрх 

 27.1.Засгийн газар нь гамшгаас хамгаалах талаар дараах бүрэн эрхийг 
хэрэгжүүлнэ: 

27.1.1.Монгол Улсын гамшгаас хамгаалах талаар төрөөс баримтлах 
бодлого, хөтөлбөрийн төслийг Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлж батлуулах, 
түүнийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах; 

27.1.2.гамшгаас хамгаалах Монгол Улсын төлөвлөгөөг батлах, 
хэрэгжүүлэх:  

27.1.3.гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаатай холбоотой дүрэм, журмыг 
батлах; 

27.1.4.хөрш зэргэлдээ улсын хүрээлэн буй орчин, хүн амд аюул учруулах 
болон хил дамнаж болзошгүй гамшгийн талаар мэдэгдэх, хамтран ажиллах; 

27.1.5.гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд Зэвсэгт хүчний анги, 
салбарыг оролцуулах шийдвэр гаргаж, энэ тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчид 
мэдэгдэх. 

27.1.6. хууль тогтоомжид заасан бусад бүрэн эрх.  
 

28 дугаар зүйл. Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын 
гишүүний бүрэн эрх 

 28.1.Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн нь гамшгаас 
хамгаалах асуудлаар дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ: 

28.1.1.гамшгаас хамгаалах талаар баримтлах төрийн бодлого, гамшгаас 
хамгаалах Монгол Улсын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, гамшгаас хамгаалах үйл 
ажиллагааг улсын хэмжээнд чиглүүлэн удирдах; 

28.1.2.гамшгийн үед хүч хэрэгслийг дайчлах, энэ хуулийн 11.6.3-т заасны 
дагуу бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх болон Зэвсэгт хүчнийг татан оролцуулах 
саналыг Засгийн газарт оруулах; 

28.1.3.улсын болон гамшгаас хамгаалах нөөцийг зохих журмын дагуу 
захиран зарцуулах, нөхөн бүрдүүлэх; 

28.1.4.гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, аюулаас урьдчилан сэргийлэх, 
аврах, хор уршгийг арилгах, сэргээн босгоход шаардагдах нэмэлт зардлыг Засгийн 
газрын нөөц хөрөнгөөс болон бараа, материал, тоног төхөөрөмжийг улсын 
нөөцөөс гаргах асуудлыг Засгийн газарт оруулах; 

28.1.5.гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаатай холбоотой төсөл, хөтөлбөр, 
дүрэм, журам, заавар, удирдамжийг батлах; 

28.1.6.гамшгийн нөхцөл байдлын талаар Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, 
Улсын Их Хурлын дарга, Ерөнхий сайдад шуурхай мэдээлэх. 

 
29 дүгээр зүйл. Гамшгаас хамгаалах Үндэсний зөвлөлийн чиг үүрэг 

 29.1. Үндэсний зөвлөл нь дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ: 
29.1.1.Монгол Улсын гамшгийн эрсдэлийг бууруулах менежмент, 

түншлэл, хамтын ажиллагааг бодлогын зөвлөмж, зохицуулалтаар хангах, үндэсний 
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хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтөд уялдуулах мэргэжлийн санал, дүгнэлт 
боловсруулах. 

29.1.2.энэ хуулийн 28.1.4 болон гамшгийн үед аврах, хор уршгийг арилгах, 
дайчлах, нүүлгэн шилжүүлэх болон гамшгийн дараах сэргээн засварлах, сэргээн 
босгох яаралтай авах арга хэмжээний саналыг Засгийн газарт оруулан 
шийдвэрлүүлэх; 

29.1.3.гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаан дахь олон нийтийн оролцоо, 
санаачлагыг дэмжих; 

29.1.4.улс орны эдийн засаг, нийгмийн тогтвортой хөгжлийн бодлого, 
хөтөлбөр, эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үндсэн чиглэлд гамшгийн эрсдэлийг 
бууруулах урт, богино хугацааны стратегийн зорилт болон шаардагдах хөрөнгийн 
эх үүсвэрийг тусгуулах талаар  бодлогын зөвлөмж гаргах; 

29.1.5. төр, захиргааны байгуулалагуудын гамшгийн эрсдэлийг бууруулах 
үйл ажиллагааны харилцан уялдааг зохицуулах; 

29.1.6.гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх дадал, соёл, зан үйлийг 
түгээн дэлгэрүүлэх, боловсрол олгох арга хэмжээг уялдуулах; 

29.1.7.гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагаанд шинжлэх ухаан, 
техник, технологийн шинэ ололт, инновацийг нэвтрүүлэх үйл ажиллагаанд 
бодлого, санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх; 

29.1.8.уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдэлтэй байгаль, цаг уурын гарвалтай 
аюулыг харгалзан үзэж гамшгийн эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээг төлөвлөх 
асуудлыг салбар дундын төрөөс баримтлах бодлого, үндэсний хөтөлбөр болон 
бусад баримт бичгүүдтэй уялдуулах, оролцогч талуудтай хамтран ажиллах; 

29.1.9.Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын төрөлжсөн байгууллага болон 
гамшгийн эрсдэлийг бууруулах олон улсын бусад байгууллагад гамшгийн 
эрсдэлийг бууруулах түншлэл, хамтын ажиллагааны үндэсний тогтолцоог 
төлөөлөх; 

29.1.10.гамшгаас хамгаалах орон нутгийн зөвлөлийг гамшгийн эрсдэлийг 
бууруулах, гамшгийн нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд холбогдох арга хэмжээний 
бодлогын заавар, зөвлөмжөөр хангах; 

29.1.11. гамшгаас хамгаалах талаар судалгаа шинжилгээ хийх, төсөл, 
хөтөлбөр, мэдээлэл, танилцуулга боловсруулах үүрэг, чиглэлийг төр, захиргааны 
захиргааны байгууллага, аж ахуйн нэгж, байгууллагад өгөх, тэдгээрийн илтгэл, 
мэдээллийг хэлэлцэх; 

29.1.12.холбогдох байгууллага, албан тушаалтнаас шаардлагатай 
мэдээлэл, судалгааг авах, гамшгийн цагийн байдлын үнэлгээг мэргэжлийн 
байгууллага, шинжээчдээр хийлгэх, бий болсон нөхцөл байдал, хэрэгжүүлж байгаа 
арга хэмжээний тухай холбогдох байгууллагаас ирсэн мэдээг нэгтгэн дүгнэж, 
Засгийн газарт танилцуулж, олон нийтийг бодит мэдээллээр хангах; 

29.1.13.гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд шаардагдах хүн хүч, техник 
хэрэгслийг дайчлан гаргах асуудлыг зохицуулах, дайчлан гаргасан эд хөрөнгийн 
нөхөн төлбөрийн талаар санал боловсруулан холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу 
шийдвэрлүүлэх; 

29.1.14.Засгийн газраас олгосон бараа, материал, олон улсын 
хүмүүнлэгийн тусламжийг гамшгийн голомтод хүргэх, тээвэрлэх, түгээх үйл 
ажиллагааг зөвлөмжөөр хангах, хяналт тавих; 

29.1.15.гамшгийн эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр төрийн захиргааны төв, 
нутгийн захиргааны байгууллага, аж ахуйн нэгжийн удирдлагад үүрэг, даалгавар 
өгч, биелэлт, гүйцэтгэлд хяналт тавих; 

29.2.Үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, дүрмийг Засгийн газар батлаж, 
онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн даргална. 
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29.3. Үндэсний зөвлөлийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх ажлын 
албыг онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний тушаалаар 
байгуулна. 

 
  

30 дугаар зүйл. Гамшгаас хамгаалах орон нутгийн зөвлөлийн чиг үүрэг 
 30.1.Орон нутгийн зөвлөл нь энэ хуулийн 29.1-д заасан чиг үүргээс өөрийн 
эрх мэдлийн хүрээнд хамаарах заалтыг тухайн орон нутгийн нутаг дэвсгэрийн 
нэгжид хэрэгжүүлнэ. 
 30.2.Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн гамшгаас хамгаалах орон нутгийн 
зөвлөлийг тухайн шатны Засаг даргын захирамжаар байгуулна. 
 

31 дүгээр зүйл. Онцгой байдлын төв байгууллагын бүрэн эрх 
 31.1.Онцгой байдлын төв байгууллага дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ: 

31.1.1.гамшгаас хамгаалах төрийн бодлого, хууль тогтоомж, Засгийн 
газар, Үндэсний зөвлөл болон онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын 
гишүүний шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, биелэлтийг хангуулах, 
хяналт тавих; 

31.1.2.Монгол Улсын гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө боловсруулах; 
31.1.3.аймаг, нийслэлийн гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг хянах; 
31.1.4.гамшгийн аюул, гамшиг тохиолдсон болон гамшгийн нөхцөл 

байдал намжсан талаар нийтэд мэдээлэх; 
31.1.5.төрийн болон нутгийн захиргаа, аж ахуйн нэгж, байгууллага, 

гамшгаас хамгаалах улсын алба хоорондын гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг 
уялдуулан зохицуулах; 

31.1.6.төрийн болон нутгийн захиргаа, аж ахуйн нэгж, байгууллагын 
гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн ангийн үйл ажиллагаанд мэргэжлийн 
дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх; 

31.1.7.төрийн болон нутгийн захиргаа, холбогдох аж ахуйн нэгж, 
байгууллага, харьяа салбар нэгжид гамшгийн нөөц бүрдүүлэх ажлыг удирдан 
зохион байгуулах, хяналт тавих, нөхөн сэлбэх; 

31.1.8. гамшгаас хамгаалах сургалтыг зохион байгуулах; 
31.1.9.гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг мэргэжил, арга зүйн 

удирдлагаар хангах; 
31.1.10.гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд шаардагдах мэдээ, 

тайланг төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллага, улсын болон орон нутгийн 
гамшгаас хамгаалах албанаас гаргуулж авах, гамшгийн мэдээллийн сан 
байгуулах; 

31.1.11.хүмүүнлэгийн тусламжийг хүлээн зөвшөөрөх, хүсэх, хүлээн 
авах, хуваарилах, олгох тухай журмыг боловсруулах; 

31.1.12.Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний 
шийдвэрээр гамшгийн нөөц болон гадаад орон, олон улсын байгууллага, 
дотоодын аж ахуйн нэгж, байгууллага, хувь хүмүүсээс үзүүлсэн хүмүүнлэгийн 
тусламжийг нэрвэгдэгсдэд хүргэх, тээвэрлэх, хуваарилах ажлын зохион байгуулах; 

31.1.13. гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх журмыг боловсруулах; 
31.1.14. гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх аж ахуйн нэгж, байгууллагад 

эрх олгох, хяналт тавих; 
31.1.15. гамшгаас хамгаалах талаар төрийн болон нутгийн захиргааны 

байгууллагаас авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний хэрэгжилтэд хяналт тавих; 
31.1.16. гамшгаас хамгаалах талаарх хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг 

судалж нэгтгэн, түүнийг боловсронгуй болгох саналыг эрх бүхий байгууллагад 
оруулах; 
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31.1.17.гамшгаас хамгаалах асуудлаар гадаад орон болон олон улсын 
байгууллагатай харилцах, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх; 

31.1.18.гамшгаас хамгаалах асуудлаар төрийн бус байгууллагатай 
хамтран ажиллах; 

31.1.19.гамшгийн талаар хүн амыг эрт сэрэмжлүүлэх, зарлан мэдээлэх 
болон удирдлагын мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоо бүрдүүлэх; 

 31.1.20.гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааны талаархи мэдээ, 
мэдээлэл, сурталчилгааг хэвлэл, мэдээллийн байгууллагаар дамжуулан олон 
нийтэд хүргэх; 

31.1.21. бусад бүрэн эрх 
 

32 дугаар зүйл. Онцгой байдлын төв байгууллагын даргын бүрэн эрх 
 32.1. Онцгой байдлын төв байгууллагын дарга дараах бүрэн эрхийг 
хэрэгжүүлнэ: 

32.1.1. улсын болон аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, аж ахуйн нэгж, 
байгууллагын гамшгаас хамгаалах алба, шуурхай штаб, хүч хэрэгслийн бүтэц, 
зохион байгуулалтыг тогтоож байршуулах, тэдгээрийн бэлэн байдлыг хангах арга 
хэмжээг мэргэжлийн удирдлагаар хангах; 

32.1.2. хууль тогтоомжид өөрөөр заагаагүй бол улсын болон аймаг, 
нийслэл, сум, дүүргийн гамшгаас хамгаалах албаны гүйцэтгэх үүргийг 
тодорхойлох; 

32.1.3. гамшгийн голомтод аврах, хор уршгийг арилгах, сэргээн босгох 
арга хэмжээнд шаардагдах хүн хүч, техник, материал хэрэгслийг татан 
ажиллуулах; 

32.1.4. гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд хүн амыг сургаж бэлтгэх, 
гамшгийн үед хэрэглэх нөөцийг бүрдүүлэх, нөхөн сэлбэх үйл ажиллагаанд хяналт 
тавих; 

32.1.5. онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын батлагдсан 
төсвийг Төсвийн тухай хуулийн дагуу захиран зарцуулах; 

32.1.6. батлагдсан төсөв болон онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн 
Засгийн газрын гишүүний баталсан зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны дээд 
хязгаарт багтаан байгууллагын орон тоо, цалингийн санг тогтоох; 

32.1.7. гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаатай холбогдсон журам, дүрэм, 
заавар, cтандарт батлах; 

32.1.8. онцгой байдлын албыг өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт 
шилжүүлэх;  

32.1.9. Онцгой байдлын төв байгууллагыг дотоод, гадаад харилцаанд 
төлөөлөх; 

32.1.10.гамшгийн нөхцөл байдлын талаар онцгой байдлын асуудал 
эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүнд шуурхай мэдээлэх; 
 32.2. Онцгой байдлын төв байгууллагын дарга бүрэн эрхийнхээ хүрээнд 
хууль тогтоомжид нийцүүлэн тушаал гаргана. 
  
 

33 дугаар зүйл. Аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хорооны Засаг 
даргын бүрэн эрх 

 33.1. Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга дараах бүрэн эрх, үүргийг 
хэрэгжүүлнэ: 

33.1.1. нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг орон 
нутгийн хөгжлийн хөтөлбөрт уялдуулах, санхүүжүүлэх, удирдах;  
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33.1.2. нутаг дэвсгэрийн онцлогт зохицуулан гамшгаас хамгаалах алба, 
шуурхай бүлэг, мэргэжлийн ангийг байгуулж, тэдгээрийг гамшгийн үед үүрэг 
гүйцэтгэх дадлага, чадвартай болгох; 

33.1.3 гамшгийн үед шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэрийг бүрдүүлэх, 
түүнийг захиран зарцуулах; 

33.1.4. нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд болзошгүй гамшгаас урьдчилан 
сэргийлэх мэдээллээр хангах, үүссэн гамшгийн нөхцөл байдлын талаар онцгой 
байдлын төв байгууллага болон тухайн шатны онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн 
байгууллага, аж ахуйн нэгж, байгууллага, хүн амд зарлан мэдээлэх; 

33.1.5. иргэдэд гамшгаас хамгаалах боловсрол олгох; 
33.1.6. нийгмийн эмзэг бүлгийнхний гамшгийн эмзэг байдлаа бууруулах, 

бэлэн байдлаа хангах, хариу арга хэмжээ авах, гамшгийн дараа нийгмийн хэвийн 
байдалд орох чадавхийг бэхжүүлэх, хөгжүүлэх талаар тухайн шатанд бодлого 
боловсруулж хэрэгжүүлэх;  

33.1.7. гамшгийн үед нэрвэгдэгсэд тусламж, дэмжлэг үзүүлэх үйл 
ажиллагааг зохион байгуулах; 

33.1.8. гамшгийн улмаас амь үрэгдсэн иргэн, хүний оршуулгын үйл 
ажиллагааг зохион байгуулах; 

33.1.9.гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагаанд олон нийтийн 
оролцоог хангах талаар төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх; 

33.1.10. хуульд заасны дагуу бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх; 
33.1.11. гамшгийн нөхцөл байдал, авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний 

талаар дээд шатны болон онцгой байдлын албанд мэдээлэх, тэднээс мэргэжлийн 
зөвлөгөө, зааварчилгаа, туслалцаа авах; 

33.1.12. гамшгаас хамгаалах талаарх хууль тогтоомж, дээд шатны 
байгууллагын шийдвэрийн биелэлтийг хангах; 

33.1.13. гамшгийн үед нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хүн хүч, техник 
хэрэгслийг дайчлан гаргах; 

33.1.14. аврах анги, салбар, алба, мэргэжлийн ангийг ажиллах нөхцөл, 
боломжоор хангах; 

33.1.15. харилцаа холбоо, зарлан мэдээлэх системийг байнгын бэлэн 
байдалд байлгах; 

33.1.16. гамшгийн эрсдэл болон гамшгийн дараа хохирлын үнэлгээ 
хийлгэн, хэрэгжүүлэх арга хэмжээг төлөвлөх; 

33.1.17. нутгийн иргэдэд түшиглэсэн гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, 
бэлэн байдлыг хангах үйл ажиллагааг дэмжих; 
 33.2.Баг, хорооны Засаг дарга энэ хуулийн 33.1-д заасан эрх, үүргээс 
өөрийн эрх хэмжээнд хамаарах заалтыг хэрэгжүүлнэ. 
 

34 дүгээр зүйл. Бүх шатны нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын бүрэн 
эрх 

 34.1.Бүх шатны нутгийн өөрөө удирдах байгууллага дараах эрх, үүргийг 
хэрэгжүүлнэ: 

34.1.1.аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн гамшгийн эрсдэлийг бууруулах 
хөтөлбөр, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгийг баталж, хяналт тавих; 

34.1.2.гамшгаас хамгаалах хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн талаарх 
Засаг даргын мэдээллийг сонсох; 

34.1.3.нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө 
боловсруулахад нутгийн иргэдийн оролцоо, саналыг тусгах; 

34.1.4.гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах арга 
хэмжээг санхүүжүүлэх зорилгоор орон нутаг хөгжүүлэх сангаас гамшгийн 
эрсдэлийг бууруулах сан байгуулах; 
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35 дугаар зүйл. Гамшгаас хамгаалах улсын албаны нийтлэг чиг үүрэг 

 35.1.Гамшгаас хамгаалах улсын албаны нийтлэг журмыг онцгой байдлын 
асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батлана. 

35.2.Гамшгаас хамгаалах улсын алба нь дараах нийтлэг чиг үүргийг 
хэрэгжүүлнэ: 

36.2.1.эрхэлсэн салбарынхаа хэмжээнд гамшгаас хамгаалах үйл 
ажиллагааг төлөвлөх, хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай зардлыг төсөвлөх; 

36.2.2.гамшгаас хамгаалах хууль тогтоомж, дээд шатны байгууллагын 
гамшгаас хамгаалах талаар гаргасан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх; 

35.2.3.салбарынхаа онцлогт зохицуулан гамшгаас хамгаалах албаны 
удирдлага, мэргэжлийн ангийг байгуулах, тэдгээрийн сургалт, бэлтгэл, бэлэн 
байдлыг хангуулах үүрэгтэй захиргааны ажилтантай байх; 

35.2.4.гамшгийн үед эрхэлсэн салбарын тогтвортой ажиллагааг хангах; 
35.2.5.эрхэлсэн салбарынхаа зарлан мэдээллийн системийг байнгын 

бэлэн байдалд байлгах; 
35.2.6.гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, хор уршгийг арилгах, сэргээн 

босгох арга хэмжээнд татан оролцуулах техник, материал хэрэгсэл зэрэг 
шаардагдах нөөцийг бүрдүүлэх, бэлэн байлгах; 

35.2.7. гамшгаас хамгаалах орон нутгийн албыг тухайн чиглэлийн 
мэргэжлийн удирдлагаар хангах; 

35.2.8.гамшгийн нөхцөл байдлыг онцгой байдлын албанд шуурхай 
мэдээлэх, харилцан ажиллах; 

35.2.9.гамшгийн голомтод ажиллах шуурхай штабын  бүрэлдэхүүнд 
холбогдох мэргэжилтнүүдийг шаардагдах техник, материал хэрэгслийн хамт 
оролцуулах; 

35.2.10.гамшигтай холбогдуулж хуваарилсан хөрөнгийг зориулалтын 
дагуу захиран зарцуулах; 

35.2.11.гамшгийн хохирлын үнэлгээ хийж, авч хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний санал боловсруулах; 

35.2.12.гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагаа болон гамшгийн 
нөхцөл байдлын тухай мэдээ, тайлан гаргах; 
 35.3. Гамшгаас хамгаалах орон нутгийн алба энэ хуулийн 35.2-д заасан чиг 
үүргээс өөрийн эрх мэдлийн хүрээнд хамаарах заалтыг хэрэгжүүлнэ. 

35.3.Гамшгаас хамгаалах орон нутгийн албаны ажиллах журмыг онцгой 
байдлын төв байгууллагын дарга батлана. 

35.4. 35.2.3-т заасан ажилтанд сар бүрийн үндсэн цалингийн 10 хувьтай 
тэнцэх нэмэгдлийг тухайн байгууллагаас олгоно.  

 
 

36 дугаар зүйл. Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх, үүрэг 
 36.1.Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь харъяалал, өмчийн төрөл, хэлбэрээс үл 
хамааран гамшгаас хамгаалах талаар дараах эрх эдлэнэ: 

36.1.1.гамшгийн нөхцөл байдал болон авч хэрэгжүүлж байгаа хариу 
арга хэмжээний талаар үнэн зөв, бодит мэдээлэл авах; 

36.1.2.гамшгаас хамгаалах үүрэг бүхий байгууллагаас гамшгийн үед 
тусламж, дэмжлэг  авах; 
 36.2.Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь харъяалал, өмчийн төрөл, хэлбэрээс үл 
хамааран гамшгаас хамгаалах талаар дараах үүрэг хүлээнэ: 

36.2.1.гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлэх; 
36.2.2.үйл ажиллагааныхаа онцлогт зохицуулан гамшгаас хамгаалах 

орон тооны бус мэргэжлийн анги байгуулах; 
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36.2.3.мэргэжлийн ангийг шаардагдах техник, материал хэрэгслээр 
хангах; 

36.2.4.мэргэжлийн анги болон ажилтныг гамшгаас хамгаалах үйл 
ажиллагаанд сургаж бэлтгэх, тэдгээрийг гамшгийн голомтод үүрэг гүйцэтгэх 
дадлага, чадвартай болгох, бэлэн байдлыг хангуулах; 

36.2.5.гамшгаас хамгаалах хууль тогтоомж, түүнийг хэрэгжүүлэх талаар 
эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэрийг биелүүлэх; 

36.2.6.гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийлгэх, үйл ажиллагааны 
онцлогтой уялдаж гамшгийн албан журмын даатгалд хамрагдах; 

36.2.7.гамшгийн үед шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэр, гамшгаас 
хамгаалах нөөц  бүрдүүлэх, зориулалтын дагуу захиран зарцуулах; 

36.2.8.өөрийн онцлогт тохируулж энэ хуулийн 36.2.2-т заасан 
мэргэжлийн ангиар гамшгийн үед үүрэг гүйцэтгүүлэх; 

36.2.9.гамшгийн нөхцөл байдлын тухай мэдээг холбогдох дээд шатны 
болон онцгой байдлын албанд шуурхай хүргэх, олон нийтийг үнэн зөв мэдээллээр 
хангах; 

36.2.10.гамшгаас аюулаас урьдчилан сэргийлэх мэдээ, мэдээлэл, 
сурталчилгааг үнэ төлбөргүй шуурхай дамжуулж, олон нийтэд хүргэх; 

36.2.11.гамшгаас үед ашиглах байгууламж, хоргодох байрыг өөрийн 
хөрөнгөөр бүтээн босгох, төхөөрөмжлөх, ашиглуулах; 

36.2.12.гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд шаардлагатай баримт 
материал, үнэн зөв, бодит мэдээллээр хангах; 

36.2.13.шаардлагатай үед ажилчдаа холбогдох гамшгаас хамгаалах 
нийтийн болон нэг бүрийн хамгаалах хэрэгслээр хангах; 

36.2.14.гамшгийн үед бараа үйлчилгээний үнийн хөөрөгдөл болон 
зохиомол хомсдол гаргахгүй байх. 

36.2.15. гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд өөрийн нөөц, чадавхид 
тулгуурласан дэмжлэг, тусламж үзүүлэх; 

 
37 дугаар зүйл. Төрийн бус байгууллагын чиг үүрэг 
37.1.Төрийн бус байгууллага гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд дараах 

чиг үүрэгтэй оролцоно: 
37.1.1.гамшгаас хамгаалах тухай хууль тогтоомжийн биелэлтэд олон 

нийтийн хяналтыг хэрэгжүүлэх;  
37.1.2.гамшгийн эрсдэлийг бууруулах талаарх төсөл, зөвлөмж, аргачлал 

боловсруулж холбогдох төрийн захиргааны байгууллагад танилцуулж 
шийдвэрлүүлэх; 

37.1.3.гамшгаас хамгаалах судалгаа, сургалт, сурталчилгааны ажлыг 
дангаар болон бусад байгууллагатай хамтран зохион байгуулах; 

37.1.4. гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагаанд иргэд, сайн 
дурынхан, бүлэг нөхөрлөл, нийгмийн эмзэг бүлгийнхний оролцоог идэвхижүүлэх, 
тэдгээрийн хэрэгцээ, шаардлагыг хангахад дэмжлэг үзүүлэх;   

37.1.5.гамшгаас эрсдэлийг бууруулах, тусламж дэмжлэг үзүүлэх, сэргээн 
босгох үйл ажиллагаанд тухайн төр, захиргааны байгууллагатай байгуулсан гэрээ, 
санамж бичгийн хүрээнд оролцох; 

 
38 дугаар зүйл. Сайн дурынхан, малчид, иргэдийн бүлэг, ойн 

нөхөрлөлийн эрх, үүрэг 
 38.1.Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд сайн дурынхан нь дараах эрх 
эдэлнэ: 

38.1.1.гамшгаас хамгаалах сургалт, дадлагад хамрагдах; 
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38.1.2.гамшгаас үеийн үйл ажиллагаанд оролцохдоо шаардагдах багаж, 
хэрэгсэл, хүнсээр хангагдах; 

38.1.3.гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд оролцсоны төлөө цалин 
хөлс, урамшуулал авах; 
 38.2.Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд сайн дурынхан нь дараах үүрэг 
хүлээнэ: 

38.2.1. гамшгаас хамгаалах тухай хууль, тогтоомжийг хэрэгжүүлэх талаар 
эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны гаргасан шийдвэрийг биелүүлэх; 

38.2.2. амь насаа даатгалд даатгуулах; 
38.2.3.гамшгийн нөхцөл байдлын талаар холбогдох байгууллагад үнэн 

зөв, бодит, шуурхай мэдээлэл өгөх; 
38.2.4.гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд аюулгүй байдлаа хангаж, 

шуурхай, үр дүнтэй оролцох; 
 38.3.Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд оролцох сайн дурынхны нийтлэг 
журмыг онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батлана. 
 38.4.Иргэдийн бүлэг, нөхөрлөлийг Иргэний хуулийн3 481.1-д заасны дагуу 
зохион байгуулж, гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд оролцуулж болно. 

38.4.1.гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд оролцох малчид, иргэдийн 
бүлэг, ойн нөхөрлөлийн хүсэлтийг сум, дүүргийн Засаг дарга шийдвэрлэнэ. 

    38.4.2.малчид, иргэдийн бүлэг, ойн нөхөрлөл нь сум, дүүргийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн хурал болон тухайн шатны онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн 
байгууллага, албан тушаалтанд гамшгаас хамгаалах, гамшгийн эрсдэлийг 
бууруулах чиглэлээр явуулж буй үйл ажиллагаагаа тайлагнана. 

38.4.3.Иргэний хуулийн 481.1-д заасны дагуу зохион байгуулагдсан 
аливаа бүлэг, нөхөрлөл нь гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг зохион байгуулж 
болно. Эдгээр бүлэг, нөхөрлөлд энэ хуулийн заалт нь ижил үйлчилнэ. 

 
39 дүгээр зүйл. Иргэний эрх, үүрэг 

 39.1. Монгол Улсын иргэн гамшгаас хамгаалах талаар дараах эрх эдэлнэ: 
39.1.1.холбогдох байгууллага, албан тушаалтнаас өөрийн аюулгүй 

байдлаа хангахад шаардлагатай арга хэмжээний талаар үнэн зөв мэдээлэл авах;  
39.1.2.гамшгаас хамгаалах тухай хууль, тогтоомжийг зөрчсөний улмаас 

тухайн иргэний эрүүл мэнд, амь нас, эд хөрөнгөд хохирол учруулсан этгээдэд 
хууль зүйн хариуцлага хүлээлгэх болон учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлэхийг 
шаардах; 

39.1.3.сайн дурын үндсэн дээр нэгдэж гамшгаас хамгаалах бүлэг, 
нөхөрлөл байгуулах, гишүүнээр элсэх, дундын хөрөнгийн сан үүсгэх. 

39.1.4. нийгмийн эмзэг бүлгийнхэн гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үйл 
ажиллагаанд оролцохдоо өөрсдийн онцлог, шаарлагад нийцсэн хэрэгцээгээр 
хангуулах; 
 39.2. Монгол Улсын иргэн гамшгаас хамгаалах талаар дараах үүрэг хүлээнэ: 

39.2.1.гамшгаас хамгаалах тухай хууль, тогтоомж, түүнийг хэрэгжүүлэх 
талаар эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэрийг биелүүлэх; 

39.2.2.нийтийг хамарсан гамшгаас хамгаалах дадлага, сургалтад болон 
зохион байгуулалттай бусад арга хэмжээнд оролцох; 

39.2.3.ахуй амьдрал, өдөр тутмын хөдөлмөрийн үйл ажиллагаандаа 
аюулгүй байдлаа хангах, үйлдвэрлэл, технологийн сахилга, экологийн аюулгүй 
байдлын шаардлагыг зөрчихгүй байх; 

39.2.4.өөрийгөө болон бусдыг гамшгийн аюулаас хамгаалах арга, 
техникийг эзэмших, зарлан мэдээлэх дохиогоор ажиллах журмыг дагаж мөрдөх; 

                                                             
        4 Иргэний хууль- “Төрийн мэдээлэл” эмхтгэлийн 2002 оны 7 дугаарт нийтлэгдсэн  
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39.2.5.гамшгийн үед нэрвэгдсэн хүмүүст туслах, эд хөрөнгийг хамгаалах 
ажилд оролцох; 

39.2.6.гамшгийн аюулаас хамгаалах зориулалттай нийтийн болон нэг 
бүрийн хамгаалах хэрэгслийг ашиглаж сурах; 

39.2.7.гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, бэлэн байдлаа хангах, тэмцэх, хор 
уршгийг арилгах, сэргээн босгох арга хэмжээнд тогтоосон журмын дагуу оролцох; 

39.2.8.гамшгийн тухай мэдээллийг холбогдох байгууллагад шуурхай 
хүргэх; 

 
 

ДОЛООДУГААР БҮЛЭГ 
ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААН ДАХЬ ХҮМҮҮНЛЭГИЙН 

ТУСЛАМЖ 
 

40 дүгээр зүйл. Дотоодын тусламж, дэмжлэгийн зохицуулалт 
 

 40.1.Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд иргэн, аж ахуйн нэгж, төрийн 
болон төрийн бус байгууллага сайн дураар мөнгөн болон материаллаг тусламж, 
дэмжлэг үзүүлж болно. 
 40.2.Дотоодын тусламж, дэмжлэгийг зохицуулах журмыг Засгийн газар 
батлана. 
 40.3.Дотоодын тусламж, дэмжлэгийг зохицуулах журмын хэрэгжилтэд 
Онцгой байдлын төв байгууллага хяналт тавина. 
 

41 дүгээр зүйл. Олон улсын хүмүүнлэгийн тусламж 
 41.1.Гамшгийн хохирол, хэрэгцээний үнэлгээгээр  гамшгийн нөхцөл байдал 
үндэсний тэмцэх чадавхиас давсан тохиолдолд Гамшгаас хамгаалах улсын хороо 
олон улсын хүмүүнлэгийн тусламж авах үндэслэл, саналыг Засгийн газарт оруулж 
шийдвэр  гаргуулна. 
 41.2.Тусламж үзүүлэгч тал өөрийн дипломат төлөөлөгчийн байгууллагаар 
дамжуулан Гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 
байгууллагад гамшгийн яаралтай болон сэргээн босголтын анхан шатны тусламж 
үзүүлэх хүсэлт гаргасан тохиолдолд Гамшгаас хамгаалах улсын хороо тусламжийг 
авах, эсэх талаар шийдвэр гаргана . 
 41.3.Хүмүүнлэгийн болон буцалтгүй тусламж үзүүлэхээр хүсэлт гаргасан тал 
нь тухайн улс болон олон улсын байгууллагаар бүртгүүлсэн байна. 
 41.4.Тусламж үзүүлэгч тал сургагдсан, эрх бүхий сайн дурын ажилтнуудтай 
байна. 
 

42 дугаар зүйл. Олон улсын хүмүүнлэгийн тусламжийн зохицуулалт 
 42.1.Засгийн газар болон олон улсын хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлэгч 
талуудын хооронд гамшгийн тусламжийг зөв зохистой хуваарилах, чиглэлийн баг 
болон сайн дурын ажилтнуудын үйл ажиллагааг удирдан зохицуулах үүргийг 
Гамшгаас хамгаалах Улсын хороо гүйцэтгэнэ. 
 42.2.Гамшгийн өмнөх, гамшгийн үеийн, гамшгийн дараах олон улсын 
хүмүүнлэгийн тусламжийг Монгол Улсын хил, гаалиар нэвтрүүлэх тухай журмыг 
Засгийн газар батална. 
 42.3.Гамшгаас хамгаалах улсын болон орон нутгийн хороо гамшгийн үеийн 
олон улсын яаралтай  болон сэргээн босгох анхан шатны тусламж үзүүлэгч талыг 
хэрэгцээт талбай болон байраар хангахыг нутгийн захиргааны байгууллагад үүрэг 
болгоно. 
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 42.4.Олон улсын гамшгийн яаралтай тусламж болон сэргээн босгох анхан 
шатны тусламж  үзүүлэгч талын  үйл ажиллагааг зохицуулах чиглэлээр төрийн 
захиргааны болон олон улсын байгууллагын төлөөллөөс бүрдсэн чиглэлийн багийг 
онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний шийдвэрээр байгуулж 
ажиллуулна. 
 42.5.Онцгой байдлын төв байгууллага нь гамшгаас хамгаалах сургалт, 
дасгал сургууль зохион байгуулахад олон улсын хүмүүнлэгийн байгууллагад 
хүсэлт тавьж зохих дэмжлэг авч болно. 
 42.6.Олон улсын гамшгийн яаралтай тусламж болон сэргээн босгох анхан 
шатны тусламжийг улсын хилээр оруулах болон хуваарилах, зохион 
байгуулалттай холбоотой заавар, удирдамж, төлөвлөгөөг онцгой байдлын асуудал 
эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална. 
 42.7.Гамшгийн яаралтай болон сэргээн босголтын анхан шатны  тусламж 
үзүүлэгч талуудад дараах үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно: 

42.7.1.тусламж үзүүлэгч тал нь иргэдийг нийгмийн гарал, үндэс угсаа, 
шашин шүтлэг, хүйс, нийгмийн давхарга, бэлгийн сонирхол, хөгжлийн бэрхшээл, 
нас болон улс төрийн сонирхолд тулгуурлан гадуурхах; 

42.7.2.гамшигт нэрвэгдсэн иргэний хувийн нууцыг  дэлгэх;  
42.7.3.гамшгийн хариу арга хэмжээтэй холбогдолгүй дотоодын асуудалд 

оролцох, тодорхой улс төрийн болон шашин шүтлэгийн байр суурийг илэрхийлэх; 
42.7.4.өөрсдийн үзүүлж буй дэмжлэгийг ашиглан санхүүгийн ашиг хайх;  
42.7.5.гамшгийн үеийн тусламж болон эхэн үеийн нөхөн сэргээлттэй 

хамааралгүй асуудлаар мэдээлэл цуглуулах;  
42.7.6.гадны байгууллага болон өөрийн орны Засгийн газрын бодлогыг 

тулгах; 
 42.8.Хүмүүнлэгийн болон буцалтгүй тусламж үзүүлэгч талын бараа, 
үйлчилгээ нь гамшигт өртсөн иргэдийн хэрэгцээ болон нөхцөл байдалд тохирсон 
байх ба Монгол Улсын хууль тогтоомжид нийцсэн байна. 
 42.9.Тусламж үзүүлэгч талын бараа, үйлчилгээ нь олон улсын баримталдаг 
“Хүмүүнлэгийн бүлэг, хүмүүнлэгийн тусламжийн стандартын хэмжээ”-г хангасан 
байна. 
 42.10.Тусламж үзүүлэгч тал бараа, үйлчилгээ болон тоног төхөөрөмжийг хор 
уршгийг арилгах, сэргээн босгох үйл ажиллагаанд ашиглахгүй болох, хаягдал 
үүсгэх (аюултай хог, хаягдал орно) тохиолдолд дахин боловсруулан ашиглах, 
эсхүл байгаль орчинд ээлтэй аргаар устгах үйл ажиллагааг өөрийн зардлаар 
гүйцэтгэнэ. 
 42.11.Олон улсын байгууллагын сайн дурын ажилтны мэргэжил, 
боловсролын хүлээн зөвшөөрч болох жагсаалтыг Засгийн газар батална. 
 42.12. Тусламж үзүүлэгч талын бараа, үйлчилгээ, тоног төхөөрөмж болон 
түр хугацаагаар эзэмшиж буй үл хөдлөх хөрөнгийг бүх төрлийн татвар, 
хураамжаас чөлөөлнө. 
 42.13.Тусламж үзүүлэгч талын гамшгийн яаралтай тусламж болон сэргээн 
босгох анхан шатны тусламжид шаардлагатай мөнгөн хөрөнгийг оруулах, 
хуваарилах асуудлыг Засгийн газар шийдвэрлэнэ. 
 

43 дугаар зүйл. Олон улсын хүмүүнлэгийн тусламжийг зогсоох 
 43.1.Гамшгийн хор уршиг, аюулын учруулах нөлөөлөл буурсан, сэргээн 
босгох анхан шатны  үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж дууссан, гамшгийн хүмүүнлэгийн 
тусламж авах хэрэгцээ хангагдсан гэж үзвэл Засгийн газар тусламж үзүүлэгч 
талын үйл ажиллагааг зогсоох өдрийг товлож батална. 
 43.2.Засгийн газар хүмүүнлэгийн үйл ажиллагааг зогсоох өдрийг тусламж 
үзүүлэгч талуудад 30 өдрийн өмнө зарлана. 
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 43.3.Гамшгийн хүмүүнлэгийн тусламжийг зогсоосноос үүдэн гарч болох 
сөрөг үр дагаврыг бууруулах, хариуцлагыг шилжүүлэн өгөх ажиллагааг Гамшгаас 
хамгаалах улсын хороо тусламжийн үйл ажиллагаанд оролцож буй талуудтай 
зөвшилцөж зохион байгуулна. 
 
  

НАЙМДУГААР БҮЛЭГ 
ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ САНХҮҮЖИЛТ 

 
44 дүгээр зүйл. Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааны санхүүжилт 

 44.1.Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг дор дурдсан эх үүсвэрээс 
санхүүжүүлнэ: 

44.1.1.улс, орон нутгийн жилийн төсөвт батлагдсан санхүүжилт; 
44.1.2.Засгийн газрын тусгай сангийн хөрөнгө; 
44.1.3.гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагаанд зориулж гадаад 

улс, олон улсын байгууллага, түүнчлэн гадаадын болон дотоодын аж ахуйн нэгж, 
байгууллага, иргэнээс өгсөн зээл, буцалтгүй тусламж, хандивын хөрөнгө; 

44.1.4.Засгийн газрын бонд; 
44.1.5.хадгаламжийн хүү; 
44.1.6.даатгалын нөхөн төлбөр; 
44.1.7.аж ахуйн нэгж, байгууллагын өөрийн хөрөнгө 

 44.2. Улсын болон орон нутгийн төсөв, орон нутгийн хөгжлийн сангийн 
ерөнхийлөн захирагч нар улс, аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн саналыг үндэслэн 
жил бүрийн төсвийнхээ багцад тухайн жилд гамшгийн аюулаас урьдчилан 
сэргийлэх, гамшгийн эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээг төлөвлөж, шаардагдах 
хөрөнгийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу батлуулна. 
 44.3.Аж ахуйн нэгж, байгууллага өмчийн төрөл, хэлбэрээс үл хамааран 
гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, гамшгийн эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээг 
төлөвлөж, ашиг орлогын 5 хүртэлх хувийг зарцуулна. 
 44.4.Бүх шатны Засаг дарга нар гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, 
эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээг санхүүжүүлэх зорилгоор төсөв, орон нутгийн 
хөгжлийн сан болон гадаадын хандивлагчдийн тусламж, дэмжлэг, аж ахуйн нэгж, 
байгууллага, иргэд, олон нийтийн байгууллагын хандиваас бүрдсэн гамшгийн 
эрсдэлийг бууруулах орон нутгийн сан байгуулна. 
 44.5.Сангийн хөрөнгийг гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг 
бууруулах төлөвлөсөн арга хэмжээнд зарцуулна. 
 44.6.Улсын хэмжээнд гамшгаас хамгаалах төвлөрсөн арга хэмжээний 
зардлыг улсын төсвөөс, аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн гамшгаас хамгаалах арга 
хэмжээний зардлыг орон нутгийн төсвөөс санхүүжүүлж, аж ахуйн нэгж, 
байгууллага гамшигтай холбогдсон зардлаа өөрөө хариуцна. 
 44.7.Гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах болон 
гамшгийн голомтод аврах, хор уршгийг арилгах, сэргээн босгох арга хэмжээг 
зохион байгуулахад гарах зардлыг төрийн болон төрийн өмч давамгайлсан аж 
ахуйн нэгжийн хувьд төр хариуцна.  
 44.8.Гамшгийн голомтод ажлаас чөлөөлөгдөн үүрэг гүйцэтгэсэн ажилтанд 
үндсэн цалинг холбогдох байгууллагын удирдлага, бусад иргэнд хөдөлмөрийн 
хөлсний доод хэмжээтэй тэнцэх хэмжээний олговрыг тухайн шатны Засаг даргын 
шийдвэрээр олгоно. 
 44.9.Гамшгаас эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагааны судалгаа, шинжилгээ, 
төлөвлөлтийг оновчтой хийсэн, гамшгаас урьдчилан сэргийлэх тодорхой арга 
хэмжээг амжилттай хэрэгжүүлж гамшгийн эрсдэлийг бодитой бууруулсан, 
гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд идэвхи санаачлагатай 
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оролцсон байгууллага, аж ахуйн нэгж, албан тушаалтан, иргэнийг шагнаж 
урамшуулах зардлыг гамшгийн эрсдэлийг бууруулах сангаас гаргана. 
 

ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ 
БУСАД ЗҮЙЛ 

 
45 дугаар зүйл. Гамшгаас хамгаалах тухай хууль, тогтоомжийг 

зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага 
 

 45.1.Гамшгаас хамгаалах талаарх хууль тогтоомж зөрчсөн гэм буруутай 
этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол дор дурдсан захиргааны 
шийтгэл ногдуулна: 

 45.1.1.энэ хуулийн 8.1, 8.8, 9.1, 10.5, 10.6, 13.3, 16.4, 17.1, 18.4-д 
заасныг зөрчсөн аж ахуйн нэгж, байгууллагыг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний 
доод хэмжээг 15-20 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, албан 
тушаалтныг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 10-15 дахин 
нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр тус тус торгох; 

 45.1.2.энэ хуулийн 33.1.2, 33.1.4, 33.1.9, 33.1.11, 33.1.14, 33.1.15, 
35.1.1, 35.1.2, 35.1.6, 35.1.9, 35.4, 36.2, 44.8-д заасныг зөрчсөн байгууллагыг нэг 
сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 15-20 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх 
хэмжээний төгрөгөөр, албан тушаалтныг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод 
хэмжээг 10-15 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр тус тус торгох; 

  45.1.3.энэ хуулийн 38.2.1, 39.2.1, 39.2.2, 39.2.3, 39.2.4, 39.2.7, 39.2.8-д 
заасныг зөрчсөн иргэнийг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 5-10 
дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох; 
 45.2.Энэ зүйлийн 45.1 дэх хэсэгт заасан захиргааны шийтгэлийг гамшгаас 
хамгаалах улсын байцаагч ногдуулна. 
 
 46 дугаар зүйл. Хууль хүчин төгөлдөр болох 
 46.1.Энэ хуулийг 20... оны ... дугаар сарын ...-ний өдрөөс эхлэн дагаж 
мөрдөнө. 
 
 

ГАРЫН ҮСЭГ 


