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КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР /КОВИД-19/-ЫН ЦАР ТАХЛААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ,  

ТЭМЦЭХ, НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСАГТ ҮЗҮҮЛЭХ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ  

БУУРУУЛАХ ЗОХИЦУУЛАЛТ 

Зохицуулалт Тайлбар 

Хуулийн үйлчлэх 

хугацаа 

Коронавируст халдвар /ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, 

тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай 

хууль нь 2020 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдөр батлагдсан бөгөөд, 2021 

оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийг дуустал үйлчилнэ. 

Зарчим Цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх 

сөрөг нөлөөллийг бууруулах үйл ажиллагаанд дараах зарчим 

баримтална: 

• хүний амь нас, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хамгаалах, эрүүл 

мэндийн үйлчилгээ тэгш, хүртээмжтэй байх; 

• шуурхай, ил тод, хариуцлагатай байх; 

• олон улсын эрүүл мэндийн дүрмийн хүрээнд үйл ажиллагаагаа 

хэрэгжүүлэх; 

• нийгмийн эрүүл мэндийг хамгаалах зорилгоор бусад хуульд 

зааснаас өөр журам тогтоох, хүний зарим эрх, эрх чөлөөг 

хязгаарлах; 

• ялгаварлан гадуурхахгүй, гутаан доромжлохгүй байх; 

• байгууллага хоорондын хамтын ажиллагааг хангах, харилцан 

мэдээлэл солилцох, иргэд, олон нийтийн оролцоо, дэмжлэгийг 

авах. 

• хүний нэр төр, алдар хүндийг гутаан доромжлох, сэтгэл зүйн 

дарамт, хохирол учруулж болзошгүй мэдээлэл тараахгүй байх. 

Төрийн 

байгууллага, хүн, 

хуулийн этгээдийн 

үйл ажиллагааг 

зохицуулах түр 

журам 

Монгол улсын Засгийн газар 2021 оны 02 дугаар 21 –ний өдөр 

“Коронавируст халдвар (КОВИД-19) –ын тархалтын түвшинг тогтоож, 

төрийн байгууллага, хүн, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааг зохицуулах 

түр журам” –ыг баталсан. Тус журамд халдварын тархалтын 4 (дөрөв) 

түвшинг тогтоож, түвшин тус бүрт төрийн байгууллага, хувь хүн, хуулийн 

этгээдийн үйл ажиллагааны горимыг зохицуулсан. 

Ногоон 

түвшин 

Шар түвшин Улбар шар 

түвшин 

Улаан түвшин 

Халдвар 

илрээгүй 

Зөөвөрлө дсө

н, алаг цоог 

тархалттай 

Халдвар 

голомтот 

тархалттай 

Халдвар хүн амын 

дунд өргөн 

тархалттай 
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Ногоон 

түвшинд 

төрийн 

байгууллагa, 

хүн, хуулийн 

этгээдийн үйл 

ажиллагааг 

хязгаарлахгүй

, нийгмийн 

эрүүл 

мэндийн 

урьдчилсан 

сэргийлэх 

арга хэмжээг 

хэрэгжүүлж 

ажиллана. 

Шар түвшинд 

гамшгаас 

хамгаалах 

өндөржүүлсэн 

бэлэн байдлын 

зэрэгт нутаг 

дэвсгэрийн 

хэмжээнд 

бүрэн эсхүл 

хэсэгчилсэн 

байдлаар 

шилжүүлж, 

төрийн 

байгууллага, 

хүн, хуулийн 

этгээдийн үйл 

ажиллагаанд 

тодорхой 

хүрээнд хорио 

цээрийн болон 

хязгаарлалтын 

дэглэм 

тогтооно. 

Улбар шар 

түвшинд 

гамшгаас 

хамгаалах 

өндөржүүлсэн 

бэлэн байдлын 

зэрэгт нутаг 

дэвсгэрийн 

хэмжээнд бүрэн 

эсхүл 

хэсэгчилсэн 

байдлаар 

шилжүүлж, 

төрийн 

байгууллага, хүн, 

хуулийн 

этгээдийн үйл 

ажиллагаанд 

тодорхой 

хүрээнд хорио 

цээрийн болон 

хязгаарлалтын 

дэглэм тогтооно. 

Улаан түвшинд 

гамшгаас хамгаалах 

бүх нийтийн бэлэн 

байдлын зэрэгт нутаг 

дэвсгэрийн хэмжээнд 

бүрэн эсхүл 

хэсэгчилсэн байдлаар 

шилжүүлж, төрийн 

байгууллага, хүн, 

хуулийн этгээдийн 

үйл ажиллагааг 

хязгаарлаж, хорио 

цээрийн болон 

хязгаарлалтын 

дэглэмийг тогтооно. 

 

Аж ахуйн нэгж, 

байгууллага цар 

тахлаас урьдчилан 

сэргийлэх, тэмцэх 

тухай 

Аж ахуйн нэгж, байгууллага цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх 

талаар дараах эрхтэй: 

• үнэн зөв, бодит мэдээлэл авах; 

• цар тахлын эсрэг мэргэжлийн байгууллагатай хамтран ажиллах, 

зөвлөгөө авах, хандив, тусламж өгөх; 

• цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх талаар гаргасан 

шийдвэр, арга хэмжээ, шаардлагыг хангаагүйгээс эрх, хууль 

ёсны ашиг сонирхол нь зөрчигдсөн гэж үзвэл шүүхэд гомдол 

гаргах; болон 

• хуульд заасан бусад эрх. 

Аж ахуйн нэгж, байгууллага цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх 
талаар дараах үүрэгтэй: 

• эрх бүхий байгууллагаас баталсан шийдвэр, хорио цээр, 

хөдөлгөөний болон цагийн хязгаарлалтын дэглэм, заавар, 

журам, шаардлага, сэрэмжлүүлэг, анхааруулга, зөвлөмжийг 

сахин биелүүлэх, мэдээлэл солилцох, хамтран ажиллах; 

• цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэхэд шаардлагатай 

нөөцийг бүрдүүлэх; 

• ажлын байранд агааржуулалт, ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийг 

тогтмол хийх; 
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• иргэн болон ажилтныг халдвараас сэргийлэх нөхцөлийг эрх 

бүхий байгууллагаас өгсөн заавар, зөвлөмжийн дагуу бүрдүүлэх; 

• хорио цээр, хөдөлгөөний хязгаарлалт, тусгаарлалтын дэглэмд 

байгаа ажилтны ажлын байрыг хэвээр хадгалах; 

• олон нийтийг биечлэн хамруулах арга хэмжээ, уулзалт зохион 

байгуулахгүй байх; 

• үйл ажиллагаагаа мэдээллийн технологи ашиглан цахимаар 

явуулах боломжийг бүрдүүлэх; 

• гамшгийн үед түрээсийн төлбөрийг нэмэх, бараа, үйлчилгээний 

үнийн хөөрөгдөл, зохиомол хомсдол үүсгэхгүй байх; 

• цар тахлын үед өндөр настай, хууч өвчтэй, эрүүл мэндийн 

тогтмол тусламж, үйлчилгээ шаардлагатай, хөгжлийн 

бэрхшээлтэй, жирэмсэн, эмзэг болон эрсдэлт бүлэгт үзүүлэх 

сөрөг нөлөөллийг бууруулах; 

• Засгийн газар, Улсын онцгой комиссоос гаргасан заавар, 

зөвлөмжийг баримтлах; 

• хуульд заасан бусад үүрэг. 

Татварын 

зохицуулалт 

2020 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 2021 оны 7 дугаар сарын 01-

ний өдрийг хүртэлх хугацаанд зах, худалдааны төв болон худалдаа, 

үйлдвэр, үйлчилгээ, хувийн сургууль, цэцэрлэг, хүүхэд харах 

үйлчилгээний зориулалтаар байр, талбай түрээслүүлсэн албан татвар 

төлөгч түрээсийн төлбөрөө бууруулсан нь гэрээ болон Татварын 

ерөнхий хуулийн 28.5-д заасан төлбөрийн баримтаар нотлогдсон 

тохиолдолд бууруулсан хэмжээгээр түрээсийн орлогод ногдуулах аж 

ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын хөнгөлөлт эдлүүлэх бөгөөд энэ 

хөнгөлөлтийн хэмжээ нь тайлант хугацаанд түрээсийн орлогод 

ногдуулсан албан татвараас их байвал илүү гарсан хэсгийг татварын 

хөөн хэлэлцэх хугацаанд багтаан дараагийн тайлант хугацаанд 

шилжүүлэн эдэлж болно. 

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулийн 18.2, 18.3, 

18.4, 18.5-д заасан албан татвар ногдох орлогын нийт дүн нь өмнөх 

татварын жилд 1.5 тэрбум төгрөгөөс бага байсан, төрийн болон орон 

нутгийн өмчит, түүний оролцоотой хуулийн этгээдээс бусад Монгол 

Улсын хуулийн дагуу үүсгэн байгуулагдсан албан татвар төлөгчийн 

2020 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2021 оны 01 дүгээр сарын 01-

ний өдрийг хүртэлх хугацаанд олсон орлогод мөн хуулийн 20.1, 20.2.7-д 

заасны дагуу ногдуулан тайлагнасан аж ахуйн нэгжийн орлогын албан 

татварыг чөлөөлсөн. 

Энэ хуулийг 2020 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 2021 оны 7 дугаар 

сарын 01-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд дагаж мөрдсөн.  
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Нийгмийн 

даатгалын 

зохицуулалт 

Коронавируст халдвар /COVID-19/-ын цар тахлын улмаас үйл 

ажиллагаа нь доголдож, орлого нь буурч байгаа боловч ажлын байрыг 

хадгалж, хуульд заасан хугацаанд нийгмийн даатгалын шимтгэл 

төлөлтийн тайлан ирүүлсэн хуулийн этгээдэд даатгуулагчийн 

хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогод ногдуулах  ажил олгогч 

болон даатгуулагч /Монгол Улсын иргэн/-ийн 2020 оны 04 дүгээр сарын 

01-ний өдрөөс 2020 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдөр хүртэлх 

хугацаанд төлөх тэтгэвэр, тэтгэмж, ажилгүйдэл болон үйлдвэрлэлийн 

осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын шимтгэлийг чөлөөлөх 

ба дараах даатгуулагчийг мөн хугацаанд шимтгэл төлснөөр тооцно: 

• төрийн байгууллагад ажиллаж байгаа даатгуулагч; 

• төрийн өмчийн их, дээд сургуулиас бусад төрийн болон орон 

нутгийн өмчит, түүний оролцоотой хуулийн этгээдэд ажиллаж 

байгаа даатгуулагч; 

• гадаад улс, олон улсын байгууллагын зээл, тусламжаар бараа, 

ажил, үйлчилгээ гүйцэтгэсний төлбөрөөс цалин хөлс авч 

нийгмийн даатгалын шимтгэл нь төлөгдөх даатгуулагч.                                                  

Дээр дурдсан даатгуулагчийн   2020 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 

2021 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдөр хүртэлх хугацаанд төлөх 

шимтгэл 5% байсан бол 2021 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2021 

оны 07 дугаар сарын 01 өдөр хүртэл 8.5  хувиар ногдуулсан. 

Коронавируст халдвар /COVID-19/-ын цар тахлын улмаас өөрөөс үл 

хамаарах шалтгаанаар, төрийн эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр 

үйл ажиллагаа нь зогссон болон 2020 оны 2, 3 дугаар сарын үйл 

ажиллагааны борлуулалтын орлого нь өмнөх оны мөн үеэс 50 ба 

түүнээс дээш хувиар буурсан боловч ажлын байрыг хадгалж байгаа 

төрийн болон орон нутгийн өмчит, түүний оролцоотой хуулийн этгээдээс 

бусад аж ахуйн нэгжийн даатгуулагч Монгол Улсын иргэнд 2020 оны 04 

дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2020 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдөр 

хүртэлх хугацаанд ажилгүйдлийн даатгалын сангаас сар бүр 200.0 /хоёр 

зуун/ мянган төгрөгийн дэмжлэг олгосон.2020 оны 03 дугаар сарын 25-

ны өдрөөс 2021 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд 

нийгмийн даатгалын байгууллагад шимтгэл төлөгчөөр бүртгүүлсэн 

хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж, байгууллага, сайн дураар даатгуулсан 

даатгуулагч энэхүү нийгмийн даатгалын зохицуулалтад хамаарахгүй. 

Хилийн боомтын 

онцгой бүрэн эрхт 

захиргаанаас авч 

Хилийн боомтын онцгой бүрэн эрхт захиргаа дараах арга хэмжээг авч 

хэрэгжүүлнэ: 

• хилийн боомтын хяналт, улс хоорондын тээврийн зохицуулалт, 
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хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ 

халдвар хамгаалал, аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор шийдвэр 

гаргах, хууль сахиулах болон хилийн хяналтын байгууллага, 

орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагад үүрэг, даалгавар 

өгч биелэлтийг хангана; 

• улс хоорондын тээвэрлэгч, гадаад худалдаа эрхлэгчид үзүүлэх 

төрийн үйлчилгээ, хяналт шалгалтыг боловсронгуй болгох, 

шуурхай зохион байгуулах, санхүүжилтийн асуудлыг 

шийдвэрлүүлэх саналыг Засгийн газарт танилцуулна; 

• Хилийн боомтын үндэсний зөвлөлөөс өгсөн чиглэл, удирдамжийн 

хүрээнд өөрийн чиг үүрэгт хамаарах асуудлаар гадаад улсын эрх 

бүхий байгууллагатай хуульд нийцүүлэн харилцаа тогтоож, 

хамтран ажиллана; 

• шаардлагатай тохиолдолд хилийн хяналт шалгалтын дэгийн 

зохицуулалтыг хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлүүлэх талаар 

хил залгаа улстай тусгай хэлэлцээр байгуулах саналыг Засгийн 

газарт танилцуулна; 

• иргэн, хуулийн этгээдээс шаардлагатай мэдээ, мэдээллийг 

гаргуулан авна; 

• иргэн, албан тушаалтанд шаардлага тавих, байгууллага, 

объектод саадгүй нэвтэрнэ; 

Гадаадаас ирж буй 

зорчигчид тавих 

хөл хорионы 

зохиуулалт 

2021 оны 7-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн коронавирусын (COVID-19) 

вакцины бүрэн тунг хүлээн авсан 14 хоног тусгаарлагдсан эсвэл 4 

сарын өмнө коронавирусын халдвар (COVID-19) оношлогдож, бүрэн 

эдгэрсэн хүмүүс зохих нотлох баримт бичиг үзүүлсэн тохиолдолд 

Монгол Улсад ирж болно. Ирсэн хүмүүс 14 хоногийн тусгаарлалтанд 

хамрагдана. 

Агаарын болон авто замын хилийн боомтоор ирсэн 14 хоногийн 

хугацаанд тусгаарлагдсан хүмүүсээс /0-5 насны хүүхдүүдийг 

оролцуулалгүй/ PCR-ын шинжилгээ авна. 

Агаарын болон авто замын хилийн боомтоор орж ирсэн, 14 хоног 

тусгаарлагдсан хүмүүс хилийн боомтуудад Монгол дахь хаяг, утасны 

дугаараа бүртгүүлэх шаардлагатай. Дараахь арга хэмжээнүүд хэвээр 

үлдсэн: 

• Коронавируст халдвар (COVID-19) -ын эсрэг вакцинжуулалтад 

бүрэн хамрагдаагүй Монгол Улсад ирж буй хүмүүсийг 7 хоногийн 

турш тусгай зориулалтын байранд тусгаарлалтанд байлгаж, 

PCR-ын шинжилгээг тусгаарлалтын 6 дахь өдөр авна. Хэрэв 

шинж тэмдэг илрээгүй, PCR шинжилгээний хариу сөрөг гарсан 

тохиолдолд гэртээ 7 хоногийн турш  өөрийгөө тусгаарлана. 

• Монгол Улсыг зорьж буй бүх хүмүүс Монгол Улсад ирэхээс 72 

цагийн өмнө “PCR” шинжилгээний сөрөг хариутай байх 

шаардлагатай. 

2021 оны нэмэлт өөрчлөлт 
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Барьцаалан 

зээлдүүлэх газар 

болон 

Зээлдэгч  хоорон-

дын зээлийн 

гэрээний 

харилцааны  хүрээ-

нд авах арга 

хэмжээ 

1. Барьцаалан зээлдүүлэх газар зээлдэгчтэй байгуулсан зээлийн 

гэрээний хүүгийн хэмжээг сарын 3 хувиас, алдангийн хэмжээг 

өдрийн 0.2 хувиас хэтрүүлэхгүй тооцно. 

2. Барьцаалан зээлдүүлэх газар зээлийн гэрээнд өөрчлөлт 

оруулах, зээлийн төлбөр, хүү төлөх хуваарийг шинэчлэн 

зээлдэгчид мэдэгдэх үүрэгтэй. 

3. Барьцаалан зээлдүүлэх газар хуульд зааснаас бусад 

нэмэгдүүлсэн хүү, шимтгэл, хураамж тооцох болон барьцаа 

хөрөнгөөр үүргийн гүйцэтгэл хангах арга хэрэглэхийг хориглоно. 

4. Зээлдэгч хөнгөлөлттэй зээлийн хүү, алданги төлөх эрхтэй бөгөөд 

бусад нэмэгдүүлсэн хүү, шимтгэл, хураамж төлөх үүргээс 

чөлөөлөгдөх, барьцаалан зээлдүүлэх газарт барьцаалсан 

хөрөнгөөрөө үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулахгүй байхыг шаардах 

эрхтэй. 

5. Зээлдэгч нь барьцаалан зээлдүүлэх газрыг хууль зөрчсөн гэж 

үзвэл Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газарт гомдол 

гаргана. 

Хандив 

 

Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага, олон улсын байгууллага, гадаад улс 

орноос өгч байгаа хандивыг Улсын онцгой комисс болон холбогдох 

асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага бүртгэж, 

зарцуулалтыг олон нийтэд ил тод байлгаж, нэн шаардлагатай арга 

хэмжээг санхүүжүүлэхэд зарцуулна. 

Эд хөрөнгө 

дайчлах 

Цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх үйл ажиллагаанд иргэн, аж 

ахуйн нэгж, байгууллагын эзэмшлийн эд хөрөнгө, барилга 

байгууламжийг дайчлан авч болох бөгөөд иргэн, аж ахуйн нэгж, 

байгууллагын өдөр тутмын нэн шаардлагатай хэрэгцээг хангахад 

ашиглагддаг эд хөрөнгө, барилга байгууламжийг дайчлахгүй. 

 

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах эсвэл асуулт байвал ГРАТА Интернэшнл хуулийн фирмийн 

Партнер В.Болормаатай bvolodya@gratanet.com эмайл болон Туслах хуульч 

Г.Солонготой sgansukh@gratanet.com эмайлээр эсвэл 976 70155031 утсаар 

холбогдоорой. 

 

Дэлхийн 20 улсад салбартай олон улсын хуулийн фирм ГРАТА Интернэшнлийн Монгол дахь 

оффис болох Өмгөөллийн “ГРАТА Интернэшнл Монголиа” ХХН энэхүү хууль зүйн мэдээллийг 

бэлтгэсэн. Энэхүү хуулийн зүйн мэдээлэл нь ерөнхий мэдээлэл өгөх зорилготой бөгөөд 

тодорхой асуудалд нарийвчлан дүн шинжилгээ хийгээгүй болно. Энэхүү хууль зүйн мэдээллийг 

уншигч нь ямар нэгэн үйлдэл хийхээсээ өмнө өөрсдийн нөхцөл байдалд тохирсон мэргэжлийн 

mailto:bvolodya@gratanet.com
mailto:sgansukh@gratanet.com
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зөвлөгөө авах хэрэгтэй. Энэхүү хууль зүйн мэдээллийг ашигласны улмаас үүссэн аливаа үр 

дагавар, хохирлыг бид хариуцахгүй. 

 


