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Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 

төслийг боловсруулах, ажлын хэсгийн 

бүрэлдэхүүнийг баталах ОБЕГазрын 

даргын 2013 оны А/204 болон 2014 оны 

А/25 дугаар тушаал



ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТӨСЛӨӨР ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ 

ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ, САНАЛ АВСАН ТОВЧОО

№

Хуулийн төслийг танилцуулж, хэлэлцүүлэг зохион байгуулж санал 

авсан бүрэлдэхүүн

Хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан 

газар, хугацаа

Оролцсон,

санал өгсөн 

хүний тоо

1

Нүбхх/Люксембургийн засгийн газрын санхүүжилт бүхий “орон нутгийн

түвшинд гамшгийн эрсдэлийг бууруулах менежмент зохицуулалтын

чадавхийг сайжруулах нь” төслийн нээлт. Гамшгаас хамгаалах тухай

хуулийн шинэчлэсэн найруулгын төсөл-Үндэсний зөвлөх генерал

О.Үржин

“Бест Вестерн ПримьерТуушин” 

зочид буудлын “Сүлд” танхим 

2013.12.06 100/6

2

Нийслэл, дүүргийн Онцгой байдлын газар, хэлтэс, Аврах тусгай ангийн

нийт офицер, албан хаагчид

Нийслэлийн Онцгой байдлын 

газрын хурлын танхим

2013.12.18 69\10

3
Онцгой байдлын ерөнхий газрын нийт албан хаагчид Онцгой байдлын ерөнхий газрын 

Соёлын төв 2013.12.19 51\8

4
Онцгой байдлын албаны удирдах бүрэлдэхүүн семинар Онцгой байдлын ерөнхий газрын 

Соёлын төв 2014.01.14 80\22

5

Онцгой байдлын ерөнхий газар, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр, Олон

улсын улаан загалмай, улаан хавирган сар нийгэмлэгүүдийн холбооны

Монгол дахь Суурин төлөөлөгчийн газар, төрийн яам, агентлаг, олон

улсын болон төрийн бус байгууллагуудын төлөөлөгчид ( 22)

Онцгой байдлын ерөнхий газрын

Соёлын төв

2014.03.17 60\15

6

Монгол Улсын гамшгийн эрсдэлийг бууруулах чадавхийг сайжруулах

төсөл”-ийг эхлүүлэх үндэсний семинар

“Бест Вестерн ПримьерТуушин” 

зочид буудлын “Сүлд” танхим 

2014.06.27
50/10

Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд хуулийн фирм болон ОУ-н байгууллагын 

хуулийн зүйн дүн шинжилгээ хийсэн байдал

1
Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл, Онцгой байдлын албаны тухай хуулийн

төсөлдмэргэжлийн хуульчдын багаар хууль зүйн дүн шинжилгээ хийлгэж, дүгнэлтийн тайлан 2014.08.10

2

Монгол Улсын гамшгийн эрсдэлийг бууруулах чадавхийг сайжруулах төсөл”-ийн Дэлхийн банкны зөвлөх Терри

Жегглийн Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд хийсэн хуулийн дүн шинжилгээ

ба зөвлөмж
2014.09.05



Төслийг УИХурлаар батлуулах дээд байгууллагад хүргүүлсэн байдал.

I. Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн

үзэл баримтлалын төслийг танилцуулгын хамт боловсруулж, Монгол

Улсын Шадар сайдын Ажлын албанд 2014 оны 04 дүгээр сарын 11-ний

өдрийн 1/880 тоот албан бичгээр хүргүүлэв.

II. Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл,

Онцгой байдлын албаны тухай хуулийн төсөл, Галын аюулгүй байдлын

тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон тэдгээрийн үзэл

баримтлалын төслүүдийг Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд Онцгой

байдлын ерөнхий газрын 2014 оны 07 дугаар сарын 08-ны 1/2050 тоот

албан бичгээр тус зөвлөлд хүргүүлсэн.

III. Онцгой байдлын албаны тухай төсөл, Гамшгаас хамгаалах тухай

хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл, одоогийн хүчин төгөлдөр

мөрдөгдөж байгаа Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн хэрэгжилтэд

хийсэн ерөнхий дүгнэлт болон төслийн харьцуулсан судалгаа, нэмэлт,

өөрчлөлийн тайлбарыг Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд Онцгой

байдлын ерөнхий газрын даргын 2014 оны 08 сарын 19-ний өдрийн

албан бичгээр хүргүүлсэн.

o



ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 

ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН

ТӨСЛИЙН ХАРЬЦУУЛАЛТ

4

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ 

ТУХАЙ ХУУЛЬ 

(2003 он)

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ 

ТУХАЙ ХУУЛИЙН 

ШИНЭЧИЛСЭН 

НАЙРУУЛГЫН ТӨСӨЛ

Нийт 7 бүлэг 36 зүйл 

/Гамшгаас хамгаалах үйл 

ажиллагаатай холбоотой 

6 бүлэг 30 зүйлтэй/

Нийт 9 бүлэг 46 зүйл 

Шинэ: 4 бүлэг 19 зүйл

(40.2%)

Өөрчилсөн: 6 бүлэг 28 зүйл

(59.5%)

Хасагдсан: 1 бүлэг 7 зүйл

(14.9%)



5

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ 

(2003 он)

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 

ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТӨСӨЛ

- Нэгдүгээр бүлэг. Нийтлэг үндэслэл 

- Хоёрдугаар бүлэг. Гамшгаас хамгаалах

бэлэн байдал

- Гуравдугаар бүлэг. Гамшгаас хамгаалах

арга хэмжээний зохион байгуулалт, 

удирдлага

- Дөрөвдүгээр бүлэг. Гамшгаас хамгаалах

талаархи төрийн захиргааны байгууллага, 

албан тушаалтны бүрэн эрх

- Тавдугаар бүлэг. Гамшгаас хамгаалах

талаар аж ахуйн нэгж, байгууллага, 

иргэний хүлээх үүрэг

- Зургадугаар бүлэг. Онцгой байдлын

асуудал эрхэлсэн байгууллагын албан

хаагч, түүний эрх зүйн байдал

- Долдугаар бүлэг. Бусад зүйл 

- Нэгдүгээр бүлэг. Нийтлэг үндэслэл

- Хоёрдугаар бүлэг. Гамшгийн эрсдэлийг 

бууруулах ажиллагаа*

- Гуравдугаар бүлэг. Гамшгийн үеийн 

шуурхай үйл ажиллагаа*

- Дөрөвдүгээр бүлэг. Гамшгийн дараах

сэргээн босгох ажиллагаа *

- Тавдугаар бүлэг. Гамшгаас хамгаалах үйл

ажиллагааны зохион байгуулалт, удирдлага

- Зургаадугаар бүлэг. Гамшгаас хамгаалах

үйл ажиллагаан дахь төрийн болон төрийн

бус байгууллага, иргэдийн эрх, үүрэг

- Долоодугаар бүлэг. Гамшгаас хамгаалах

үйл ажиллагаан дахь хүмүүнлэгийн

тусламж*

- Наймдугаар бүлэг. Гамшгаас хамгаалах үйл

ажиллагааны санхүүжилт

- Есдүгээр бүлэг. Бусад зүйл

* ШИНЭЭР БОЛОВСРУУЛСАН БҮЛЭГ 
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ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ 

(2003 он)

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 

ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТӨСӨЛ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ.

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт /1 заалт/

2 дугаар зүйл. Гамшгаас хамгаалах

тухай хууль тогтоомж /1 заалт/

3 дугаар зүйл. Хуулийн үйлчлэх хүрээ /1

заалт/

4 дүгээр зүйл. Хуулийн нэр томъёоны

тодорхойлолт

5 дугаар зүйл. Гамшгаас хамгаалах үйл

ажиллагааны зарчим /1 заалт, 5 хэсэг/

6 дугаар зүйл. Гамшгаас хамгаалах үйл

ажиллагааны ил тод байдлыг хангах /2 

заалт/

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ.

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт /1 заалт/

2 дугаар зүйл. Гамшгаас хамгаалах 

тухай хууль тогтоомж /2 заалт/

3 дугаар зүйл. Хуулийн үйлчлэх хүрээ /2 

заалт/

4 дүгээр зүйл. Хуулийн нэр томъёоны 

тодорхойлолт

5 дугаар зүйл. Гамшгаас хамгаалах үйл 

ажиллагааны чиглэл /1 заалт, 8 хэсэг/

6 дугаар зүйл. Гамшгаас хамгаалах үйл 

ажиллагааны зарчим /1 заалт, 5 хэсэг/
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ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ 

(2003 он)

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 

ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТӨСӨЛ

Хуулийн нэр томьёоны

16 тодорхойлолт: 

Өөрчлөн найруулсан:

Гамшиг, гамшгаас хамгаалах, аюулт

үзэгдэл, осол, гамшгийн эрсдэл,

гамшгаас урьдчилан сэргийлэх

ажиллагаа, гамшгаас хамгаалах 

дайчилгаа, гамшгийн хор уршиг, 

гамшгийн голомт, гамшгийн тухай 

зарлан мэдээлэл, нэрвэгдэгсэд, 

гамшгаас хамгаалах улсын хяналт, 

аврах ажиллагаа (13)

Хассан: онцгой байдал, аврагч, 

гамшгийн эмзэг байдал (3)

Хуулийн нэр томьёоны

24 тодорхойлолт: 

Шинээр нэмж оруулсан:

“осол”, ”гамшгийн аюул, “гамшгийн 

эрсдэлийг бууруулах ажиллагаа”, “эрт 

зарлан мэдээлэл”, “бэлэн байдал”, 

”гамшгийн голомт”, “сэргээн босгох

ажиллагаа”, “нүүлгэн шилжүүлэлт”, 

“хүмүүнлэгийн болон буцалтгүй 

тусламжийн бараа”, “гамшгийн 

эрсдэлийг бууруулах түншлэл, хамтын 

ажиллагаа”, “шуурхай штаб”, 

“шуурхай бүлэг”, “олон нийт”, 

“нийгмийн эмзэг бүлгийнхэн” (14)



ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ 

(2003 он)

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 

ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТӨСӨЛ

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдал

12 дугаар зүйл. Гамшгийн үнэлгээ /2 заалт/

8 дугаар зүйл. Гамшгаас хамгаалах бэлэн

байдлын зэрэг /5 заалт,  19 заалт/

9 дүгээр зүйл. Бэлэн байдлын зэрэгт

шилжүүлэх /11 заалт, 3 хэсэг/

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

Нийтлэг үндэслэл

7 дугаар зүйл. Гамшгаас хамгаалах сургалт

/4 заалт, 6 хэсэг/

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ. ГАМШГИЙН

ЭРСДЭЛИЙГ БУУРУУЛАХ ҮЙЛ 

АЖИЛЛАГАА

7 дугаар зүйл.  Гамшгийн эрсдэлийг 

бууруулах үйл ажиллагаа /2 заалт, 7 хэсэг/

8 дугаар зүйл. Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ 

/8 заалт, 4 хэсэг/

9 дүгээр зүйл. Гамшгаас хамгаалах 

төлөвлөлт  /3 заалт/

10. Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдал /7 

заалт, 20 хэсэг/

11 дүгээр зүйл. Бэлэн байдлын зэрэгт 

шилжүүлэх /8 заалт, 3 хэсэг/

12 дугаар зүйл. Гамшгаас хамгаалах улсын 

хяналт /4 заалт/

13 дугаар зүйл. Гамшгаас хамгаалах сургалт

/5 заалт, 5 хэсэг/

14 дүгээр зүйл. Гамшгийн мэдээллийн сан, 

судалгаа, шинжилгээ /2 заалт/



ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ 

(2003 он)

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 

ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТӨСӨЛ

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдал

11 дүгээр зүйл. Гамшгаас хамгаалах

тухай мэдээлэл солилцох, зарлан

мэдээлэх /6 заалт/

10 дугаар зүйл. Гамшиг болсон

нутгийн заагийг тогтоох /1 заалт, 3 

хэсэг/

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ. ГАМШГИЙН 

ҮЕИЙН ШУУРХАЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

15 дугаар зүйл. Гамшгийн үеийн аврах 

ажиллагаа /2 заалт, 4 хэсэг/

16 дугаар зүйл. Гамшгийн зарлан мэдээлэл, 

харилцаа, холбоо /6 заалт/

17 дугаар зүйл. Гамшгийн голомтын бүс /1 

заалт, 2 хэсэг/

18 дугаар зүйл.  Эрэн хайх, аврах, анхны 

тусламж үзүүлэх /4 заалт/

19 дүгээр зүйл. Хүч хэрэгсэл дайчлан 

гаргах, нүүлгэн шилжүүлэх /2 заалт/

20 дугаар зүйл. Гамшгийн хор уршгийг 

арилгах ажиллагаа /заалт/



ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТУХАЙ 

ХУУЛЬ 

(2003 он)

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 

ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТӨСӨЛ

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ. ГАМШГИЙН 

ДАРААХ СЭРГЭЭН БОСГОХ 

АЖИЛЛАГАА

21 дүгээр зүйл. Гамшгийн дараах сэргээн 

босгох ажиллагаа /2 заалт, 4 хэсэг/



ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ 

(2003 он)

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 

ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТӨСӨЛ

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

Гамшгаас хамгаалах арга хэмжээний

зохион байгуулалт, удирдлага

13 дугаар зүйл. Гамшгаас хамгаалах

арга хэмжээний зохион байгуулалт /4 

заалт/

14 дүгээр зүйл. Гамшгаас хамгаалах

удирдлагын зохион байгуулалт /2 

заалт/

19 дүгээр зүйл. Гамшгаас хамгаалах

үйл ажиллагааг удирдах шуурхай

бүлэг /5 заалт/

20 дугаар зүйл. Гамшгаас хамгаалах

хүч хэрэгсэл /2 заалт/

21 дүгээр зүйл. Аврах анги, отряд, 

салбар /3 заалт/

ТАВДУГААР БҮЛЭГ. ГАМШГААС 

ХАМГААЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 

ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, УДИРДЛАГА

22 дугаар зүйл. Гамшгаас хамгаалах

үйл ажиллагааны зохион байгуулалт 

/5 заалт/

23 дугаар зүйл. Гамшгаас хамгаалах

удирдлагын зохион байгуулалт /5 

заалт/ 

24 дүгээр зүйл. Шуурхай штаб /6 

заалт/

25 дугаар зүйл. Гамшгаас хамгаалах 

хүч хэрэгсэл /3 заалт/

26 дугаар зүйл. Аврах анги, салбар /2 

заалт/



12

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ 

(2003 он)

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 

ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТӨСӨЛ

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

Гамшгаас хамгаалах талаархи төрийн

захиргааны байгууллага, албан

тушаалтны бүрэн эрх

22 дугаар зүйл. Засгийн газрын бүрэн

эрх /1 заалт, 2 хэсэг/

23 дугаар зүйл. Онцгой байдлын

асуудал эрхэлсэн сайдын бүрэн эрх /2

заалт, 6 хэсэг/

24 дүгээр зүйл. Онцгой байдлын

асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны

байгууллагын бүрэн эрх /1 заалт, 15

хэсэг/

25 дугаар зүйл. Онцгой байдлын

асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны

байгууллагын даргын бүрэн эрх /3 

заалт, 12 хэсэг/

26 дугаар зүйл. Аймаг, нийслэл, сум,

дүүрэг, баг, хорооны Засаг даргын

бүрэн эрх /2 заалт, 12 хэсэг/

ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ. ГАМШГААС 

ХАМГААЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААН ДАХЬ 

ТӨРИЙН БОЛОН ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГА, 

ИРГЭДИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ 

27 дугаар зүйл. Засгийн газрын бүрэн эрх /1 

заалт, 6 хэсэг/

28 дугаар зүйл. Онцгой байдлын асуудал 

эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний бүрэн эрх /1 

заалт, 6 хэсэг/

29 дүгээр зүйл. Гамшгаас хамгаалах Үндэсний 

зөвлөлийн чиг үүрэг /3 заалт, 15 хэсэг/

30 дугаар зүйл. Гамшгаас хамгаалах орон 

нутгийн зөвлөлийн чиг үүрэг /2 заалт/

31 дүгээр зүйл. Онцгой байдлын төв 

байгууллагын бүрэн эрх /1 заалт, 21 хэсэг/

32 дугаар зүйл. Онцгой байдлын төв 

байгууллагын даргын бүрэн эрх /2 заалт, 10 

хэсэг/

33 дугаар зүйл. Аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, 

хорооны Засаг даргын бүрэн эрх /2 заалт, 17 

хэсэг/



13

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ 

(2003 он)

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 

ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТӨСӨЛ

27 дугаар зүйл. Аж ахуйн нэгж,

байгууллагын хүлээх үүрэг /1 заалт, 10 

хэсэг/

28 дугаар зүйл. Иргэний хүлээх үүрэг /1 

заалт, 8 хэсэг/

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

16 дугаар зүйл. Гамшгаас хамгаалах

алба, түүний удирдлага /3 заалт/

17 дугаар зүйл. Гамшгаас хамгаалах

улсын алба /2 заалт, 11 хэсэг/

18 дугаар зүйл. Гамшгаас хамгаалах

улсын албаны нийтлэг чиг үүрэг /1 

заалт, 12 хэсэг/

ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ. ГАМШГААС 

ХАМГААЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААН ДАХЬ 

ТӨРИЙН БОЛОН ТӨРИЙН БУС 

БАЙГУУЛЛАГА, ИРГЭДИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ 

34 дүгээр зүйл. Бүх шатны нутгийн өөрөө 

удирдах байгууллагын бүрэн эрх /1 заалт, 4 

хэсэг/

35 дугаар зүйл. Гамшгаас хамгаалах улсын 

албаны нийтлэг чиг үүрэг /4 заалт, 12 хэсэг/

36 дугаар зүйл. Аж ахуйн нэгж, байгууллагын 

эрх, үүрэг /2 заалт, 17 хэсэг/

37 дугаар зүйл. Төрийн бус байгууллагын чиг 

үүрэг /1 заалт, 7 хэсэг/

38 дугаар зүйл. Сайн дурынхан, малчид, 

иргэдийн бүлэг, ойн нөхөрлөлийн эрх, үүрэг /4 

заалт, 10 хэсэг/

39 дүгээр зүйл. Иргэний эрх, үүрэг /2 заалт, 12 

хэсэг/



14

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТУХАЙ 

ХУУЛЬ 

(2003 он)

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 

ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТӨСӨЛ

ДОЛООДУГААР БҮЛЭГ. ГАМШГААС ХАМГААЛАХ 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААН ДАХЬ ХҮМҮҮНЛЭГИЙН 

ТУСЛАМЖ

40 дүгээр зүйл. Дотоодын тусламж, дэмжлэгийн 

зохицуулалт /3 заалт/

41 дүгээр зүйл. Олон улсын хүмүүнлэгийн 

тусламж /4 заалт/

42 дугаар зүйл. Олон улсын хүмүүнлэгийн 

тусламжийн зохицуулалт /13 заалт, 6 хэсэг/

43 дугаар зүйл. Олон улсын хүмүүнлэгийн 

тусламжийг зогсоох /3 заалт/



ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТУХАЙ 

ХУУЛЬ 

(2003 он)

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 

ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТӨСӨЛ

ДОЛООДУГААР БҮЛЭГ

Бусад

35 дугаар зүйл. Гамшгаас

хамгаалах үйл ажиллагааны

санхүүжилт /3 заалт/

36 дугаар зүйл. Гамшгаас

хамгаалах тухай хууль

тогтоомж зөрчигчид

хүлээлгэх хариуцлага /3 

заалт, 3 хэсэг

НАЙМДУГААР БҮЛЭГ. ГАМШГААС ХАМГААЛАХ 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ САНХҮҮЖИЛТ

44 дүгээр зүйл. Гамшгаас хамгаалах үйл 

ажиллагааны санхүүжилт /9 заалт, 6 хэсэг/

ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ

БУСАД ЗҮЙЛ

45 дугаар зүйл. Гамшгаас хамгаалах тухай 

хууль, тогтоомжийг зөрчигчид хүлээлгэх 

хариуцлага /2 заалт, 3 хэсэг/



ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 

УДИРДЛАГА,  ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ 

/хуулийн төслөөр/

Засгийн газар

Ерөнхий сайд

Засгийн газрын 

гишүүн

Онцгой байдлын 

асуудал эрхэлсэн 

төрийн захиргааны  

байгууллага

Гамшгаас 

хамгаалах улсын 

алба

Гамшгаас 

хамгаалах 

үндэсний зөвлөл

Гамшгаас хамгаалах  

аймаг, нийслэлийн 

алба

Аймаг, нийслэлийн 

Онцгой байдлын 

асуудал эрхэлсэн 

байгууллага

Аймаг, нийслэлийн  

зөвлөл

Гамшгаас хамгаалах  

сум, дүүргийн алба
Сум, дүүргийн  зөвлөл

Аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэд 16



Төсөл

ТӨВ, ОРОН НУТГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР, 

ХЭЛТСИЙН ДАРГА НАРТ 

Санал авах тухай

Онцгой байдлын ерөнхий газраас боловсруулж байгаа Гамшгаас

хамгаалах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга, Онцгой байдлын албаны

тухай хуулийн төслүүдийг байгууллагын цахим хуудсанд

(www.nema.gov.mn) байрлуулж харьяа анги, байгууллагуудаас санал авч

байгаа бөгөөд уг хуулийн төслүүдэд өгөх саналаа газар, хэлтсээр нэгтгэн

2014 оны 09 дүгээр сарын 19-ний дотор хавсралтын дагуу боловсруулж

ganzorig@nema.gov.mn цахим хаягаар ирүүлэхийг мэдэгдье.

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДЭД ДАРГА,

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ХУРАНДАА                                    Т.БАДРАЛ

http://www.nema.gov.mn/
mailto:ganzorig@nema.gov.mn


№ Хуулийн төслийн 

зүйл, заалт 

Өгөх санал, өөрчлөлт Үндэслэл, 

Тайлбар

(1) (2) (3)

1

2

Хавсралт 

ХУУЛИЙН ТӨСӨЛД САНАЛ ИРҮҮЛЭХ ХҮСНЭГТ

Тайлбар: Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга, Онцгой байдлын

албаны тухай хуулийн төсөл тус бүрт нь дээрх хүснэгтээр санал ирүүлнэ.

Санал өгөхөд анхаарах зүйл:

1. (1)-р багананд төслийн аль зүйл, заалтад санал өгч байгаагаа төслийн зүйл, заалтаар

оруулна.

2. (2)-р багананд төслийн зүйл, заалтад өгөх санал (заалт шинээр оруулах, өөөрчлөн

найруулах, эсхүл хасах)-аа тодорхой, товч, цэгцтэй тусгана.

3. (3)-р багананд төслийн зүйл, заалтад өгөх санал (заалт шинээр оруулах, өөөрчлөн

найруулах, эсхүл хасах)-ын практик шаардлага, эрх зүйн үндэслэл, эерэг үр дагаврын

талаар тодорхой, товч, цэгцтэй дурьдана.



№ Хуулийн төслийн 

зүйл, заалт 

Өгөх санал, өөрчлөлт Үндэслэл, 

Тайлбар

(1) (2) (3)

1 3 дугаар зүйл Шинээр нэмэх заалт:

3.2. Үндсэн хуулийн 25 дугаар

зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан

онцгой нөхцөл үүссэнтэй

холбогдох харилцааг энэ хуулиар

зохицуулахгүй.

Онц байдлын тухай хуулиар зохицуулагдах

асуудлыг энэ хуулийн төслөөр зохицуулахгүй.

/Мөн Хямралт байдлын үеийн нэгдсэн

ажиллагааны тухай хуулийн төсөл болон

Онцгой нөхцөл үүссэн үед ЗХ, ХХЕГ, ТЕГ,

ОБЕГ, ЦЕГ байгууллагын хамтын ажиллагааны

журмын төсөл боловсруулагдаж байгаа/

2 8 дугаар зүйлийн

8.3-р заалт

Өөрчлөн нарйуулах заалт:8.3

Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээг

онцгой байдлын төв

байгууллагааас тогтоосон

шалгуурыг хангасан тусгай

зөвшөөрөлтэй хуулийн этгээд

гүйцэтгэнэ.

Одоогийн хуульд уг зохицуулалтыг хэт ерөнхий

заасан бөгөөд холбогдох заалтыг практикт

хэрэгжүүлэх бараг боломжгүй. Өөрөөр хэлбэл

төр эрсдэлийн үнэлгээ хийж, өөрсдөө хяналт

тавих нь энэ ажлыг цалгардуулж байна.

ЖИШЭЭ

.... газар/хэлтсийн хуулийн төсөлд өгөх санал



Анхаарал тавьсанд 

баярлалаа!

20


