
ТАНИЛЦУУЛГА 

Гамшгаас хамгаалах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт                                                         
оруулах тухай хуулийн төсөл 

Улсын Их Хурлын чуулганы 2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн нэгдсэн 

хуралдаанаар Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг хэлэлцэн 

баталж мөн өдрөөс эхлэн мөрдөж байна. 

 

Уг хуулиар гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг шуурхай, үр дүнтэй зохион 

байгуулах, онцгой байдлын байгууллага болон гамшгаас хамгаалах удирдлагын 

тогтолцоо, зохион байгуулалт, үйл ажиллагаатай холбогдсон харилцааг зохицуулж 

байна. 

Онцгой байдлын байгууллага нь Монгол Улсын Шадар сайдын эрхлэх 

асуудлын хүрээнд гамшгаас хамгаалах төрийн бодлого, хууль тогтоомжийг 

хэрэгжүүлэх, гамшгаас хамгаалах арга хэмжээг улсын хэмжээнд зохион байгуулж, 

мэргэжлийн удирдлагаар хангах, хүн ам, эд хөрөнгө, хүрээлэн буй орчныг гамшгийн 

аюулаас урьдчилан сэргийлэх, эрэн хайх, аврах, хор уршгийг арилгах, хойшуулшгүй 

сэргээн босгох, хүмүүнлэгийн тусламжийг зохицуулах үндсэн чиг үүрэгтэй ажилладаг.  

Манай улсад ой, хээрийн болон обектын гал түймэр, ган, зуд, үер, хүчтэй 

цасан болон шороон шуурга, газар хөдлөлт, хүн, мал, амьтны гоц халдварт өвчин, 

цар тахал, цацраг, химийн хорт бодисын осол зэрэг аюулт үзэгдэл ихэвчлэн 

тохиолддог бөгөөд уур амьсгалын өөрчлөлт, хүний буруутай үйл ажиллагааны 

улмаас дээрх гамшгийн аюул, учруулах хохирол жилээс жилд өсөн нэмэгдэж байна.  

Сүүлийн 10 жилийн хугацаанд 45.2 орчим мянган үзэгдэл, осол тохиолдсоны 

улмаас 2124 хүний амь нас эрсдэж, 13.8 сая  толгой мал хорогдон, улсад 1031.0 

тэрбум төгрөгийн хохирол учирсанаас Онцгой байдлын байгууллага 12.6 мян.хүний 

амь насыг аварч, улсын болон иргэдийн 237.4 тэрбум төгрөгийн өмч хөрөнгийг 

хамгаалсан байна. 

Одоогийн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомжийн хүрээнд 

онцгой байдлын байгууллагын алба хаагчдад онцгой албаны, цэргийн цолны, төрийн 

тусгай алба хаасан хугацааны зэрэг нэмэгдлүүдийг олгож байгаа хэдий ч өнөөгийн 

нийгмийн амьдралын нөхцөл байдлаас хамааран тэтгэмж, цалин хөлсийг 

нэмэгдүүлэх шаардлага байсаар байна. 

Аймгийн төвөөс алслагдсан нутагт дэвсгэрт байрлах онцгой байдлын газар, 
хэлтэс, салбар нэгжийн алба хаагчдад тасралтгүй ажилласан жилийн урамшил олгох 
хууль, эрх зүйн орчин бүрдээгүйгээс орон нутагт ажиллаж буй онцгой байдлын 
байгууллагын алба хаагчийн эрх зүйн байдал орхигдож, нийгмийн баталгаа дордох 
нөхцөл байдал үүсээд байна.  

Эдгээр нөхцөл байдлыг харгалзан Гамшгаас хамгаалах тухай хуульд нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулав. 

Хуулийн төсөлд аймгийн төвөөс бусад суманд тасралтгүй ажиллаж байгаа 
онцгой байдлын байгууллагын алба хаагчид 30 сарын үндсэн цалинтай тэнцэх 
хэмжээний мөнгөн урамшлыг 5 жил тутам олгохоор тусгалаа. Эхний жилд 261 хүнд 



олгох мөнгөн урамшилд 5.6 тэрбум.төг, цаашид жил бүр дунджаар 2.3 тэрбум.төг 
шаардагдах бөгөөд уг зардлын эх үүсвэрийг улсын төсвөөс санхүүжүүлнэ. 

Хуулийн төсөл батлагдсанаар алслагдсан аймаг, суманд ажиллаж байгаа 

онцгой байдлын байгууллагын ажилтнууд тогтвор суурьшилтай ажиллах, гэр, орон 

байраа тохижуулах, гэр бүлээ хөгжүүлэх, үр хүүхдээ сургах, эрүүл мэндийн тусламж, 

үйлчилгээ авахад санхүүгийн хувьд дэмжлэг авч амьдралын чанар нь сайжирна гэж 

үзэж байна. 

 

 

---оОо--- 

 

 

 

 

 

  



Төсөл 

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ                                                         
ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ 

 

1 дүгээр зүйл. Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 50 дугаар зүйлд доор 

дурдсан агуулга бүхий  50.11 дэх хэсэг нэмсүгэй: 

“50 дугаар зүйлийн 50.11дэх хэсэг:  

50.11.Аймгийн төвөөс бусад суманд тасралтгүй ажиллаж байгаа онцгой 
байдлын байгууллагын алба хаагчид 30 сарын үндсэн цалинтай тэнцэх хэмжээний 
мөнгөн урамшлыг 5 жил тутам олгоно.” 

2 дугаар зүйл: Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 50 дугаар зүйлийн 50.12 
дахь хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулсугай: 

“50 дугаар зүйлийн 50.12 дахь хэсэг: 

50.12. Энэ хуулийн 50.10, 50.11, 50.12-т заасан нэмэгдэл, мөнгөн урамшил, 
нөхөн олговор олгох журмыг Засгийн газар батална. 

3 дугаар зүйл: Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 50 дугаар зүйлийн 50.11 
дэх хэсгийн “50.11” гэснийг “50.12”, 50.12 дахь хэсгийн “50.12” гэснийг “50.13”, 50.13 
дахь хэсгийн “50.13” гэснийг “50.14” гэж тус тус өөрчилсүгэй 

4 дүгээр зүйл. Энэ хуулийг 20... оны ... дугаар сарын ...-ний өдрөөс эхлэн 
дагаж мөрдөнө. 

 

 

ГАРЫН ҮСЭГ 

  



Төсөл 

БАТЛАВ. 

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН 

        С.ЧИНЗОРИГ 

 

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ                                                         
ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ 

Нэг.Хуулийн төсөл боловсруулах болсон үндэслэл, шаардлага 

 Гамшгаас хамгаалах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 

төслийг боловсруулах дараах хууль зүйн үндэслэл, практик шаардлага байна. Үүнд: 

1.1. Хууль зүйн үндэслэл      

 Улсын Их Хурлын чуулганы 2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн нэгдсэн 

хуралдаанаар Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг хэлэлцэн 

баталж мөн өдрөөс эхлэн мөрдөж байна. 

 

Уг хуулиар гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг шуурхай, үр дүнтэй зохион 

байгуулах, онцгой байдлын байгууллага болон гамшгаас хамгаалах удирдлагын 

тогтолцоо, зохион байгуулалт, үйл ажиллагаатай холбогдсон харилцааг зохицуулж 

байна. 

Онцгой байдлын байгууллага нь Монгол Улсын Шадар сайдын эрхлэх 

асуудлын хүрээнд гамшгаас хамгаалах төрийн бодлого, хууль тогтоомжийг 

хэрэгжүүлэх, гамшгаас хамгаалах арга хэмжээг улсын хэмжээнд зохион байгуулж, 

мэргэжлийн удирдлагаар хангах, хүн ам, эд хөрөнгө, хүрээлэн буй орчныг гамшгийн 

аюулаас урьдчилан сэргийлэх, эрэн хайх, аврах, хор уршгийг арилгах, хойшуулшгүй 

сэргээн босгох, хүмүүнлэгийн тусламжийг зохицуулах үндсэн чиг үүрэгтэй ажилладаг.  

Манай улсад ой, хээрийн болон обектын гал түймэр, ган, зуд, үер, хүчтэй 

цасан болон шороон шуурга, газар хөдлөлт, хүн, мал, амьтны гоц халдварт өвчин, 

цар тахал, цацраг, химийн хорт бодисын осол зэрэг аюулт үзэгдэл ихэвчлэн 

тохиолддог бөгөөд уур амьсгалын өөрчлөлт, хүний буруутай үйл ажиллагааны 

улмаас дээрх гамшгийн аюул, учруулах хохирол жилээс жилд өсөн нэмэгдэж байна.  

Сүүлийн 10 жилийн хугацаанд 45.2 орчим мянган үзэгдэл, осол тохиолдсоны 

улмаас 2124 хүний амь нас эрсдэж, 13.8 сая  толгой мал хорогдон, улсад 1031.0 

тэрбум төгрөгийн хохирол учирсанаас Онцгой байдлын байгууллага 12.6 мян.хүний 

амь насыг аварч, улсын болон иргэдийн 237.4 тэрбум төгрөгийн өмч хөрөнгийг 

хамгаалсан байна. 

Одоогийн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомжийн хүрээнд 

онцгой байдлын байгууллагын алба хаагчдад онцгой албаны, цэргийн цолны, төрийн 

тусгай алба хаасан хугацааны зэрэг нэмэгдлүүдийг олгож байгаа хэдий ч өнөөгийн 

нийгмийн амьдралын нөхцөл байдлаас хамааран тэтгэмж, цалин хөлсийг 

нэмэгдүүлэх шаардлага байсаар байна. 



 Аймгийн төвөөс алслагдсан нутагт дэвсгэрт байрлах онцгой байдлын газар, 

хэлтэс, салбар нэгжийн алба хаагчдад тасралтгүй ажилласан жилийн урамшил олгох 

хууль, эрх зүйн орчин бүрдээгүйгээс орон нутагт ажиллаж буй онцгой байдлын 

байгууллагын алба хаагчийн эрх зүйн байдал орхигдож, нийгмийн баталгаа дордох 

нөхцөл байдал үүсээд байна. Нөгөө талаас алслагдсан сум, орон нутагт тогтвор 

суурьшилтай ажиллаж байгаа цагдаагийн алба хаагчид мөнгөн урамшил олгох 

зохицуулалт Цагдаагийн албаны тухай хуульд байдаг. 

 1.2.Практик шаардлага  

 

Онцгой байдлын байгууллага нь нийслэл, 21 аймагт салбар нэгжтэй бөгөөд 

аймгийн төвөөс бусад 45 суманд 6 онцгой байдлын хэлтэс, 28 гал  унтраах, аврах 

анги, 12 эрэн хайх, аврах салбар, бүлэг, 8 улсын нөөцийн анги, салбар, цэгт нийт 918 

алба хаагч ажиллаж байна. Үүнээс тухайн суманд тасралтгүй 1 хүртэл жил ажиллаж 

байгаа 253, 2 жил ажиллаж байгаа 224, 3 жил ажиллаж байгаа 97, 4 жил ажиллаж 

байгаа 83, 5 ба түүнээс дээш жил ажиллаж байгаа 216 алба хаагч байна.  

Онцгой байдлын байгууллагын зүгээс алба хаагчдын нийгмийн асуудлыг 

шийдвэрлэх зорилгоор ая тухтай ажиллах, амьдрах орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх, 

алба хаагчдыг хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр орон сууцаар хангах зэрэг ажил, арга 

хэмжээг үе шаттайгаар зохион байгуулж байгаа боловч нийгэм, эдийн засгийн 

байдал болон сүүлийн жилүүдийн осол, гамшгийн тохиолдлын тооны өсөлтийн 

улмаас ачаалал нэмэгдэж байгаагаас алслагдсан албадад тогтвор суурьшилтай 

ажиллах алба хаагчдын тоо багассаар байна. 

  

Иймд дээрх хууль зүйн үндэслэл болон практик шаардлагын дагуу Гамшгаас 

хамгаалах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг 

боловсруулав. 

Хоѐр.Хуулийн төслийн бүтэц, зохицуулах харилцаа, хамрах хүрээ 

Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.1-д заасныг үндэслэн 
Гамшгаас хамгаалах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг 
боловсруулав. 

Хуулийн төсөл нь сум, орон нутагт тасралтгүй ажиллаж байгаа онцгой 
байдлын байгууллагын алба хаагчийг тогтвор суурьшилтай ажиллуулах, нийгмийн 
баталгааг нь хангах зорилгоор албан тушаалын үндсэн цалингаас хамааралтай 
мөнгөн урамшил олгох харилцааг зохицуулна. 

 Хуулийн төсөл дөрвөн зүйлтэй байх бөгөөд дараах зохицуулалтыг тусгана. 

Үүнд: 

Нэгдүгээр зүйлд, аймгийн төвөөс бусад суманд тасралтгүй ажиллаж байгаа 

онцгой байдлын байгууллагын алба хаагчид 30 сарын үндсэн цалинтай тэнцэх 

хэмжээний мөнгөн урамшлыг 5 жил тутам олгоно; 



Хоѐрдугаар зүйлд, онцгой байдлын байгууллагын алба хаагчид мөнгөн 
урамшил олгох журмыг Засгийн газар батална. 

Гуравдугаар зүйлд, Гамшгаас хамгаалах тухай хуульд шинэ хэсэг нэмснээр 
тухайн зүйлийн холбогдох хэсгүүдийн дугаарыг өөрчилнө. 

Дөрөвдүгээр зүйлд, хуулийг дагаж мөрдөх хугацааг тогтооно. 

Гурав. Хуулийн төсөл батлагдсаны дараа үүсч болох нийгэм, эдийн 

засгийн үр дагавар 

Хуулийн төсөл батлагдсанаар эхний жилд дунджаар 261 хүнд олгох мөнгөн 

урамшилд 5.6 тэрбум.төг, цаашид жил бүр дунджаар 2.3 тэрбум.төг  шаардагдах 

бөгөөд уг зардлын эх үүсвэрийг улсын төсвөөс санхүүжүүлнэ. Хуулийн төсөл 

батлагдсанаар алслагдсан аймаг, суманд ажиллаж байгаа онцгой байдлын 

байгууллагын алба хаагчид тогтвор суурьшилтай ажиллах, гэр, орон байраа 

тохижуулах, гэр бүлээ хөгжүүлэх, үр хүүхдээ сургах, эрүүл мэндийн тусламж, 

үйлчилгээ авахад санхүүгийн хувьд дэмжлэг авч амьдралын чанар нь сайжирна гэж 

үзэж байна. 

Дөрөв. Монгол Улсын Үндсэн хууль, Монгол Улсын олон улсын гэрээ болон 

бусад хуультай уялдуулсан байдал уг хуулийг хэрэгжүүлэхтэй 

холбогдуулан шинээр боловсруулах буюу нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, 

хүчингүй болсонд тооцох тухай хуулийн төслийн талаар 

Гамшгаас хамгаалах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 

төсөл нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, бусад хуультай нийцсэн байна.  

Уг хуулийн төсөлтэй уялдуулан шинэ хууль боловсруулах, бусад хуульд 

нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй болно. 

---оОо--- 

 


