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ХУУЛИЙН ЗОРИЛТ
ГАМШГААС 

ХАМГААЛАХ ТУХАЙ 
ХУУЛЬ ТОГТООМЖ

ХУУЛИЙН ҮЙЛЧЛЭХ 
ХҮРЭЭ

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь

гамшгаас хамгаалах үйл

ажиллагааг шуурхай, үр

дүнтэй зохион байгуулах,

онцгой байдлын

байгууллага болон

гамшгаас хамгаалах

удирдлагын тогтолцоо,

зохион байгуулалт, үйл

ажиллагаатай холбогдсон

харилцааг зохицуулахад

оршино.

2.1.Гамшгаас

хамгаалах тухай хууль

тогтоомж нь Монгол Улсын

Үндсэн хууль, энэ хууль

болон эдгээр хуультай

нийцүүлэн гаргасан хууль

тогтоомжийн бусад актаас

бүрдэнэ.

2.2.Монгол Улсын олон

улсын гэрээнд энэ хуульд

зааснаас өөрөөр заасан

бол олон улсын гэрээний

заалтыг дагаж мөрдөнө.

3.1.Энэ хууль нь гамшгаас

хамгаалах үйл

ажиллагаанд онцгой

байдлын байгууллага,

гамшгийн эрсдэлийг

бууруулах зөвлөл, онцгой

комисс, гамшгаас

хамгаалах алба, төрийн

байгууллага, нутгийн өөрөө

удирдах болон нутгийн

захиргааны байгууллага,

хуулийн этгээд, иргэний

оролцоог уялдуулан

зохицуулах, зохион

байгуулах, гамшгаас

хамгаалах улсын хяналтыг

хэрэгжүүлэх харилцаанд

үйлчилнэ.



• 4.1.1.“гамшиг” гэж аюулт үзэгдэл, ослын улмаас олон хүний амь нас, эрүүл мэнд хохирох, мал, амьтан олноор хорогдох, эд
хөрөнгө, музейн үзмэр, цуглуулга, түүх, соёлын дурсгалт зүйл, хүрээлэн байгаа орчинд улс болон орон нутгийн эдийн
засаг, нийгмийн дотоод нөөц, боломжоос давсан хохирол учрахыг;

• 4.1.2.“аюулт үзэгдэл” гэж хүчтэй цасан болон шороон шуурга, ган, зуд, үер, аянга, газар хөдлөлт, нуранги, хөрсний гулгалт
үүсэх, гал түймэр, хүн, мал, амьтны гоц халдварт өвчин гарах, цар тахал, хортон шавж, мэрэгч тархах зэргийг;”

• 4.1.3.“осол” гэж уул уурхай, үйлдвэрлэл, технологийн горим зөрчигдсөнөөс тоног төхөөрөмж, барилга байгууламж ноцтой
эвдрэх, нурах, тээврийн хэрэгсэл осолдох, сүйрэх, цацраг идэвхт болон химийн хорт бодис алдагдах, дэлбэрэлт болох
зэргийг;

• 4.1.4.“гамшгийн эрсдэл” гэж гамшгийн улмаас хүн ам, мал, амьтан, эд хөрөнгө, хүрээлэн байгаа орчинд учирч болзошгүй
хохирлын магадлалыг;

• 4.1.5.“аюул” гэж хүний амь нас, эрүүл мэнд, мал, амьтан, эд хөрөнгө, музейн үзмэр, цуглуулга, түүх, соёлын дурсгалт зүйл,
хүрээлэн байгаа орчинд хохирол учруулж болзошгүй аюулт үзэгдэл, осол, хүний буруутай үйл ажиллагааг;

• 4.1.6.“эмзэг байдал” гэж аюулт үзэгдэл, осолд хүн ам, мал, амьтан, эд хөрөнгө, хүрээлэн байгаа орчин өртөгдөх зэргийг;

• 4.1.7.“гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаа” гэж гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, эрэн хайх, аврах, хор уршгийг арилгах,
хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлэх, хойшлуулшгүй сэргээн босгох арга хэмжээг хэрэгжүүлэхийг;

• 4.1.8.“гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагаа” гэж гамшгийн эрсдэлийг үнэлэх, болзошгүй хохирлын хэмжээг
багасгах, гамшгийг хохирол багатай даван туулах чадавхыг бэхжүүлэхэд чиглэсэн цогц арга хэмжээг;

• 4.1.9.“гамшгийн зарлан мэдээлэл” гэж олон нийтэд хүргэх дохио, сэрэмжлүүлэх мэдээллийг;

• 4.1.10.“эрэн хайх, аврах ажиллагаа” гэж голомтын бүсэд хүн ам, мал, амьтан, эд хөрөнгө, музейн үзмэр, цуглуулга, түүх,
соёлын дурсгалт зүйлийг эрэн хайх, аврах, нэрвэгдэгсдэд анхны тусламж үзүүлэх арга хэмжээг;

ХУУЛИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ



4.1.11.“голомтын бүс” гэж гамшиг, аюул, аюулт үзэгдэл, ослын улмаас хорио цээр, хязгаарлалтын дэглэм

тогтоон, эсхүл шууд эрэн хайх, аврах, нүүлгэн шилжүүлэх, хор уршгийг арилгах ажиллагаа явуулж байгаа

объект, нутаг дэвсгэрийг;

4.1.12.“нэрвэгдэгсэд” гэж гамшиг, аюулын улмаас амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөөр хохирсон иргэдийг;

4.1.13.“гамшгийн үед хүч хэрэгсэл дайчлан гаргах” гэж эрэн хайх, аврах, хор уршгийг арилгах, хүмүүнлэгийн

тусламж үзүүлэх, хойшлуулшгүй сэргээн босгох ажиллагааг хэрэгжүүлэх зорилгоор нэмэлт хүч хэрэгслийг

татан оролцуулах, шаардлагатай барилга байгууламж, газрыг ашиглахыг;

4.1.14.“гамшгийн хор уршиг” гэж гамшиг, аюулын улмаас хүний амь нас, эрүүл мэнд хохирсон, мал, амьтан

хорогдсон, эд хөрөнгө үрэгдсэн, дэд бүтэц эвдэрсэн, хүрээлэн байгаа орчинд нөлөөлсөн зэрэг сөрөг үр

дагаврыг;

4.1.15.“гамшгийн хор уршгийг арилгах” гэж энэ хуулийн 4.1.14-т заасан үр дагаврыг зогсоох, бууруулах,

хохирол багатай давахад чиглэсэн хойшлуулшгүй арга хэмжээг;

4.1.16.“хойшлуулшгүй сэргээн босгох” гэж гамшиг, аюулын улмаас үүссэн нөхцөлийг хэвийн байдалд

оруулахад чиглэсэн шинээр босгох, сэргээн засварлах арга хэмжээг.

4.1.17.“мэргэжлийн анги” гэж сум, дүүрэг, хуулийн этгээдийн дэргэд байгуулагдсан, аврах ажлын техник,

тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслээр хангагдсан, гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг гүйцэтгэхэд сургаж

бэлтгэгдсэн орон тооны бус томилгоот нэгжийг;

4.1.18.“сайн дурын хэсэг” гэж сайн дурын үндсэн дээр гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд оролцохоор

зохих сургалтад хамрагдсан иргэдийг.



• 4.1.19.“гамшгийн онцгой нөхцөл байдал” гэж аюулт үзэгдэл, ослоос үүдэн хүний амь нас, эрүүл мэнд,
мал, амьтан, хүрээлэн байгаа орчин, дэд бүтцэд ноцтой хохирол учруулж, хүн-нийгэм-эдийн засгийн
аюулгүй, тогтвортой байдал, хэвийн үйл ажиллагаа алдагдахыг;

• 4.1.20.“гамшгаас урьдчилан сэргийлэх” гэж аюулт үзэгдэл, ослын хор уршиг, хохирол, сөрөг үр дагавраас
зайлсхийх, таслан зогсоох, бууруулах зорилгоор авч хэрэгжүүлж байгаа цогц арга хэмжээг;

• 4.1.21.“хүмүүнлэгийн тусламж” гэж иргэн, байгууллага, хуулийн этгээдээс гамшгаас хамгаалах үйл
ажиллагаанд зориулж сайн дурын үндсэн дээр өгч байгаа мөнгөн хөрөнгө, техник хэрэгсэл, бараа
материал, ажил, үйлчилгээг;

• 4.1.22.“хорио цээрийн дэглэм” гэж цацраг хими, биологийн осол болон хүн, мал, амьтны гоц халдварт
өвчин, цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, хор уршгийг арилгах, таслан зогсоох зорилгоор халдварласан,
халдвар тээгч, халдварласан байж болзошгүй сэжиг бүхий болон тэдгээрийн харьцагч, хавьтагч хүн,
мал, амьтан, эд материалыг тусгай нөхцөлд тогтоосон хугацаагаар бусдаас тусгаарлах, эмчлэх, сувилах,
хяналт-ажиглалтад байлгах, ариутгахыг;

• 4.1.23.“хязгаарлалтын дэглэм” гэж засаг захиргаа, нутаг дэвсгэр, голомтын бүсэд гамшгаас хамгаалах
үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх зорилгоор хүн, мал, амьтан, тээврийн хэрэгслийн шилжилт хөдөлгөөнийг
зогсоох, иргэн, байгууллага, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаа болон эрхийг хязгаарлахыг;

• 4.1.24.“бэлэн байдал” гэж гамшиг, аюулын сөрөг үр дагаврыг урьдчилан тооцож, хүний амь нас, эрүүл
мэнд, мал, амьтан, хүрээлэн буй орчин, дэд бүтэц, нийгэм-эдийн засгийн аюулгүй, тогтвортой байдлыг
хангах зорилгоор авч хэрэгжүүлж байгаа нэгдмэл удирдлага, төлөвлөлт, зохион байгуулалтын цогц арга
хэмжээг.



ГАМШГИЙН 
ӨМНӨХ ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГАА

6.1.1.гамшгийн эрсдэлийг үнэлэх;

6.1.2.гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг 
төлөвлөх;

6.1.3.гамшгийн эрсдэлийг бууруулах;

6.1.4.гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлыг 
хангах;

6.1.5.гамшгаас хамгаалах хяналтыг хэрэгжүүлэх;

6.1.6.гамшгаас хамгаалах сургалт, сурталчилгаа 
зохион байгуулах, мэдээллээр хангах;

6.1.7.гамшгийн мэдээллийн сан бүрдүүлэх.



Гамшгаас 
хамгаалах үйл 

ажиллагааг 
төлөвлөх

• 8.1.Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, төрийн болон нутгийн
захиргааны байгууллага, гамшгаас хамгаалах алба, хуулийн
этгээд гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөтэй байна.

• 8.2.Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө нь гамшгаас урьдчилан
сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангах, эрэн хайх, аврах, хор уршгийг
арилгах, хойшлуулшгүй сэргээн босгох, хүмүүнлэгийн тусламжийг
зохион байгуулах удирдлагын баримт бичиг байна.

• 8.3.Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө боловсруулах заавар,
аргачлалыг онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын
гишүүн батална.

Гамшгийн эрсдэлийг 
бууруулах

• 9.1.1.болзошгүй гамшгийн шалтгаан, нөхцөлийг арилгах;

• 9.1.2.барилга байгууламж, сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг
зэрэг улс, орон нутгийн төсөвт байгууллага, үйлдвэр,
үйлчилгээний байгууллагын аюулгүй байдлын шаардлага,
стандартыг хангах;

• 9.1.3.гамшгийн эрсдэлийг бууруулах бүтцийн болон
бүтцийн бус арга хэмжээг хэрэгжүүлэх;

• 9.1.4.гамшигтай тэмцэх чадавхыг нэмэгдүүлэх;

• 9.1.5.хөгжлийн бодлогын төлөвлөлтөд гамшгийн
эрсдэлийг тооцох.



ГАМШГААС ХАМГААЛАХ БЭЛЭН 
БАЙДЛЫГ ХАНГАХ

10.1.1.өдөр 
тутмын 
бэлэн 

байдал

10.1.2.өндөржүүлсэн 
бэлэн байдал

10.1.3.бүх 
нийтийн 

бэлэн байдал

Бүх нийтийн бэлэн байдлын үед өдөр тутмын болон
өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед авах арга хэмжээг
бүхэлд нь хэрэгжүүлнэ.



ӨДӨР ТУТМЫН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ҮЕД ДАРААХЬ АРГА ХЭМЖЭЭГ 
АВНА

10.3.7.салбар 
дундын 

төлөвлөгөө, мэдээ, 
мэдээлэл 

солилцох, хамтран 
ажиллах.

10.3.6.гамшгийн 
үед дайчлан 

гаргах хүч 
хэрэгслийн 

бүртгэл, тооцоог 
гаргах.

10.3.5.гамшгийн 
болон орон 

нутгийн нөөц 
бүрдүүлэх;

10.3.4.гамшгаас 
хамгаалах 
судалгаа, 

шинжилгээний 
мэдээллийг түгээх;

10.3.3.гамшгаас 
хамгаалах хүч 

хэрэгслийн бэлэн 
байдлыг хангах;

10.3.2.харилцаа 
холбоо, зарлан 

мэдээлэх 
хэрэгслийн бэлэн 
байдлыг хангах, 

тогтоосон 
дохиогоор 

ажиллах арга, 
ажиллагаанд хүн 

амыг сургаж 
дадлагажуулах;

10.3.1.гамшгийн 
эрсдэлийн үнэлгээ 
хийлгэх, гамшгаас 

хамгаалах үйл 
ажиллагааг 
төлөвлөх, 

хэрэгжүүлэх, 
хянах;



• 10.4.1.гамшгийн зарлан мэдээллийн дохиог хүн амд хүргэх, гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөнд тодотгол хийх, хэрэгжүүлэх;

• 10.4.2.засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллага, хуулийн этгээдийг ажлын
тусгай горимд шилжүүлэх;

• 10.4.3.гамшгийн зарлан мэдээллийг хүн амд шуурхай, хүртээмжтэй хүргэх;

• 10.4.4.хорио цээр, хязгаарлалтын дэглэм тогтоох, хүч хэрэгсэл, гамшгийн болон орон нутгийн нөөцийг дайчлах;

• 10.4.5.гамшгийн нөөцийг улсын хэмжээнд Засгийн газрын шийдвэрээр, орон нутагт тухайн шатны Засаг даргын шийдвэрээр
нэмэгдүүлэх.

• 10.4.6.соёл урлаг, олон нийтийн арга хэмжээ зохион байгуулахыг хязгаарлах, цуцлах, хориглох;

• 10.4.7.харилцаа холбоо, эрчим хүч, хүнс хангамж, шатахуун түгээх газар болон стратегийн зориулалттайгаас бусад
худалдаа, үйлдвэрлэл, нийтийн үзвэр, үйлчилгээний газар, боловсролын байгууллагын үйл ажиллагааг бүрэн болон
хэсэгчилсэн байдлаар түр зогсоох, хилийн боомтыг түр хаах, эсхүл түүгээр нэвтрэх хөдөлгөөнийг хязгаарлах;

• 10.4.8.голомтын бүсээс хүн, мал, амьтан, эд хөрөнгийг түр нүүлгэн шилжүүлэх, нэрвэгдэгсдэд тусламж үзүүлэх, түр орон
байр, хүнс тэжээлээр хангах арга хэмжээг зохион байгуулах;

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ӨНДӨРЖҮҮЛСЭН БЭЛЭН БАЙДЛЫН 
ЗЭРЭГТ ШИЛЖҮҮЛСЭН ҮЕД ДАРААХ АРГА ХЭМЖЭЭГ АВНА



• 10.4.9.нийгэм-эдийн засгийн аюулгүй, тогтвортой байдал, хүн амын үйлчилгээний хэвийн нөхцөлийг хангахад чухал үүрэг
бүхий хуулийн этгээдэд тусгай дэглэм тогтоож мөрдүүлэх;

• 10.4.10.төрийн болон төрийн өмчит байгууллагын үүрэг, зориулалт, хөдөлмөрийн нөхцөл, ажлын цагийн хуваарийг
тогтоосон хугацаагаар өөрчлөх;

• 10.4.11.улсын онц чухал, төрийн тусгай хамгаалалтад байгаа болон стратегийн ач холбогдол бүхий объект, байгууллагын
хэвийн үйл ажиллагаа, аюулгүй байдлыг хангах шаардлагатай арга хэмжээг авах;

• 10.4.12.стратегийн хүнс, бараа, бүтээгдэхүүний хомсдол, үнийн хөөрөгдөл болон нийтийг хамарсан эмх замбараагүй
байдал үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг холбогдох байгууллагад чиглэл болгох, хяналт
тавих;

• 10.4.13.олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл болон нийгмийн сүлжээн дэх гамшгийн тухай илт худал мэдээллийн
тархалтыг бууруулах, зогсоох арга хэмжээг тухайн нөхцөлийн хэр хэмжээнд тохируулан тодорхой хүрээ, хугацаатайгаар
авч хэрэгжүүлэх;

• 10.4.14.эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангахад чиглэсэн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх шийдвэр гаргах, хэрэгжилтийг
хангуулах;

• 10.4.15.гамшиг, гамшгийн онцгой нөхцөл байдал үүссэн үед улсын хил хамгаалах байгууллага холбогдох байгууллагатай
хамтран хилийн боомтод тусгай дэглэм тогтоож, мөрдүүлэх;

• 10.4.16.химийн хорт болон аюултай бодис, ачаа тээвэрлэлтийг хязгаарлах, шаардлагатай тохиолдолд түр хугацаагаар
зогсоох;

• 10.4.17.зайлшгүй шаардлагатай тохиолдолд иргэн, байгууллага, хуулийн этгээдээс холбогдох мэдээллийг авах бөгөөд
тухайн мэдээллийн нууцлалыг хадгалах, түүнчлэн гамшгаас хамгаалахаас бусад зорилгоор урвуулан ашиглахгүй байх.

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ӨНДӨРЖҮҮЛСЭН БЭЛЭН БАЙДЛЫН 
ЗЭРЭГТ ШИЛЖҮҮЛСЭН ҮЕД ДАРААХ АРГА ХЭМЖЭЭГ АВНА



• 15.1.1.гамшгийн харилцаа холбоо, зарлан мэдээллийг зохион байгуулах;

• 15.1.2.голомтын бүсийг тогтоох;

• 15.1.3.эрэн хайх, аврах;

• 15.1.4.хүч хэрэгсэл дайчлан гаргах, нүүлгэн шилжүүлэх;

• 15.1.5.гамшгийн хор уршгийг арилгах.

15.1.Гамшиг, гамшгийн онцгой нөхцөл байдал, аюулт үзэгдэл, ослын 
үеийн үйл ажиллагаа дараах арга хэмжээнээс бүрдэнэ

ГАМШГИЙН ҮЕИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА



Гамшгаас хамгаалах үйл 
ажиллагааны зохион 

байгуулалт

• 22.1.Гамшгаас хамгаалах
үйл ажиллагааг нутаг
дэвсгэр, үйлдвэрлэлийн
зарчмаар засаг захиргаа,
нутаг дэвсгэрийн нэгж,
төрийн болон нутгийн
захиргааны байгууллага,
хуулийн этгээд өмчийн
хэлбэр үл харгалзан
зохион байгуулна.

Гамшгаас хамгаалах үйл 
ажиллагааны удирдлага

• 23.1.Гамшгаас хамгаалах
үйл ажиллагааг улсын
хэмжээнд онцгой байдлын
асуудал эрхэлсэн Засгийн
газрын гишүүн чиглүүлж,
онцгой байдлын асуудал
эрхэлсэн төрийн
захиргааны байгууллагын
дарга удирдан зохион
байгуулж, засаг захиргаа,
нутаг дэвсгэрийн нэгжид
тухайн шатны Засаг
дарга, төрийн болон
нутгийн захиргааны
байгууллага, хуулийн
этгээдэд тэдгээрийн
удирдлага зохион
байгуулж, хэрэгжүүлнэ.

Гамшгаас хамгаалах хүч 
хэрэгсэл

• 24.1.Гамшгаас хамгаалах
хүч хэрэгсэл нь онцгой
байдлын асуудал
эрхэлсэн байгууллагын
алба хаагч, цэргийн албыг
дүйцүүлэн хааж байгаа
болон цэргийн жинхэнэ
алба хаасан иргэн,
гамшгаас хамгаалах сайн
дурын хэсэг, хуулийн
этгээд, эрэлч нохой,
гамшгаас хамгаалах алба,
мэргэжлийн анги, түүний
объект, барилга
байгууламж, техник
хэрэгсэл, тоног
төхөөрөмж, бараа
материал байна.



ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ

• 34.1.Хуулийн этгээд нь өмчийн төрөл, хэлбэр үл харгалзан гамшгаас хамгаалах талаар дараахь эрхийг эдэлнэ:

• 34.1.1.гамшгаас хамгаалах талаар авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар үнэн зөв, бодит мэдээлэл авах;

• 34.1.2.гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, мэргэжлийн байгууллагатай хамтран ажиллах, зөвлөгөө авах.

• 34.2.Хуулийн этгээд нь өмчийн төрөл, хэлбэр үл харгалзан гамшгаас хамгаалах талаар дараахь үүрэг хүлээнэ:

• 34.2.1.гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө баталж хэрэгжүүлэх;

• 34.2.2.гамшгаас хамгаалах хууль тогтоомж, эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтнаас гаргасан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх;

• 34.2.3.үйл ажиллагааны онцлогт нийцүүлэн мэргэжлийн анги байгуулах, шаардагдах техник, материал, нэг бүрийн хамгаалах хэрэгслээр
хангах, зарлан мэдээлэл дамжуулах нөхцөлийг бүрдүүлэх;

• 34.2.4.мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүн болон ажилтныг гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд сургаж бэлтгэх, бэлэн байдлыг хангах;

• 34.2.5.гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийлгэх, эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээг өөрийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх, холбогдох даатгалд
хамрагдах;

• 34.2.6.гамшгаас хамгаалах орон нутгийн нөөц бүрдүүлэх, зориулалтын дагуу захиран зарцуулах;

• 34.2.7.гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаа, гамшиг болон аюулын нөхцөл байдлын тухай мэдээг дээд шатны байгууллага болон онцгой
байдлын байгууллагад цаг тухайд нь хүргэх, шаардлагатай бичиг баримт, бодит мэдээллээр хангах;

• 34.2.8.гамшиг, гамшгийн онцгой нөхцөл байдал болон аюулын үед өөрийн байгууллагын хэрэгцээнд ашиглах барилга байгууламж, хоргодох
байрыг төхөөрөмжлөх, шаардлагатай тохиолдолд хүн амд ашиглуулах;

• 34.2.9.гамшгийн үед бараа, үйлчилгээний үнийн хөөрөгдөл, зохиомол хомсдол үүсгэхгүй байх.

• 34.2.10.эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны гаргасан шийдвэрийг зөрчсөн, гамшгаас хамгаалах болон гал түймрийн улсын хяналтын
байцаагчийн тавьсан шаардлагыг биелүүлээгүйн улмаас учирсан хохирол, хор уршгийг арилгах үйл ажиллагаанд зарцуулсан зардлыг
хариуцах.



ИРГЭНИЙ ЭРХ, ҮҮРЭГ

37.1.Иргэн гамшгаас хамгаалах талаар дараахь эрхийг эдэлнэ:

37.1.1.холбогдох байгууллага, албан тушаалтнаас аюулгүй байдлаа хангахад
шаардлагатай арга хэмжээний талаар үнэн зөв мэдээлэл авах;

37.1.2.гамшгаас хамгаалах сайн дурын хэсэг байгуулах, гишүүнээр элсэх,
гамшгаас хамгаалах дундын хөрөнгийн сан үүсгэх;

37.1.3.гамшигт өртсөн тохиолдолд шаардлагатай тусламж, дэмжлэг авах;

37.1.4.гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд дайчлагдан оролцох үед
хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан, хөгжлийн бэрхшээлтэй болсон, амь
насаа алдсан бол энэ хуулийн 36.2-т заасан тусламж авах;

37.1.5.голомтын бүсэд дайчлагдан үндсэн ажлаас чөлөөлөгдөн үүрэг
гүйцэтгэсэн бол цалин хөлсөө ажил олгогчоос, ажил хөдөлмөр эрхлээгүй иргэн
онцгой байдлын байгууллагын алба хаагчийн нэгэн адил томилолтын зардлыг
тухайн шатны Засаг даргын шийдвэрээр авах.



37.2.Иргэн гамшгаас хамгаалах талаар дараахь үүрэг хүлээнэ:

37.2.1.гамшгаас хамгаалах хууль тогтоомж, эрх бүхий байгууллага, албан

тушаалтнаас гаргасан шийдвэрийг биелүүлэх;

37.2.2.гамшгаас хамгаалах сургалтад оролцох;

37.2.3.өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа аюулгүй байдлыг хангах;

37.2.4.гамшиг болон аюулаас урьдчилан сэргийлэх, аврах арга, техник, багаж

хэрэгслийг эзэмших, зарлан мэдээлэх дохиогоор ажиллах журмыг дагаж мөрдөх;

37.2.5.гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд оролцох;

37.2.6.гамшиг болон аюулын тухай мэдээллийг холбогдох байгууллагад шуурхай,

үнэн зөв хүргэх;

37.2.7.эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны гаргасан шийдвэрийг зөрчсөн,

гамшгаас хамгаалах болон гал түймрийн улсын хяналтын байцаагчийн тавьсан шаардлагыг

биелүүлээгүйн улмаас хор уршгийг арилгах үйл ажиллагаанд зарцуулсан зардал, учирсан

хохирол, хуурамч дуудлага өгсний улмаас гарсан зардлыг нөхөн төлөх;

37.2.8.хорио цээр болон хязгаарлалтын дэглэм тогтоосон үед эрх бүхий

байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрөл, иргэний үнэмлэх, түүнтэй адилтгах баримт

бичигтэй зорчих.

Иргэний эрх, үүрэг



ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ САНХҮҮЖИЛТ

51.1.Төсвийн ерөнхийлөн 
захирагч нь жил бүрийн 

төсвийн багцдаа 
гамшгийн эрсдэлийг 

бууруулах арга хэмжээг 
төлөвлөж, зардлыг 

тусгана.

51.2.Гамшгаас хамгаалах, эрсдэлийг бууруулах арга 
хэмжээний зардалд аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, 

төрийн байгууллага тухайн жилийн төсвийнхөө 1.0 
хувиас доошгүйг зарцуулахаар тооцон төсөвт тусгаж, 

хуулийн этгээд тухайн жилийн үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээний зардлын 1.5 хувиас доошгүй хэмжээний 

хөрөнгийг төлөвлөж зарцуулна.



ХУУЛЬ ТОГТООМЖ 
ЗӨРЧИГЧДӨД 
ХҮЛЭЭЛГЭХ 

ХАРИУЦЛАГА

52.1.Гамшгаас хамгаалах

тухай хууль тогтоомж

зөрчсөн гэм буруутай

этгээдэд эрүүгийн

хариуцлага хүлээлгэхээргүй

бол Төрийн албаны тухай

хууль, Зөрчлийн тухай

хуульд заасан хариуцлага

оногдуулна.


