
 

ХУУЛЬ ЗҮЙН МЭДЭЭ: МОНГОЛ УЛС БҮХ НИЙТИЙН  
БЭЛЭН БАЙДЛЫН ЗЭРЭГТ ШИЛЖИВ  

 

Гамшгаас Хамгаалах тухай хуульд зааснаар Гамшгаас хамгаалах байдал нь дараах 

зэрэгтэй байна: 

- Өдөр тутмын бэлэн байдал; 

- Өндөржүүлсэн бэлэн байдал; 

- Бүх нийтийн бэлэн байдал (бүрэн ба хэсэгчилсэн). 

Монгол улс дотооддоо коронавирусын тохиолдол илэрснээр 2020 оны 11 сарын 11 –ний 

өдрийн Засгийн газрын хуралдаанаар 2020 оны 11 сарын 12 –ны өдрөөс 2020 оны 11 

сарын 17 –ны өдөр хүртэлх хугацаанд Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэргээс Бүх нийтийн 

бэлэн байдалд шилжүүлэхээр шийдвэрлэсэн (178 –р тогтоол). 

Улмаар Засгийн газрын 2020 оны 11 сарын 15 –ны өдрийн 181 дүгээр тогтоолын дагуу Бүх 

нийтийн бэлэн байдлын зэргийг 2020 оны 12 сарын 1 –ний өдрийн өглөөний 06:00 цаг 

хүртэл сунгасан.    

Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн үед Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 

дагуу дараах арга хэмжээг авч, хэрэгжүүлнэ: 

- Төрийн байгууллага, хуулийн этгээдийн ажлыг тусгай горимд шилжүүлэх; 

- Хорио цээр хязгаарлалтын дэглэм тогтоох, хүч хэрэгсэл, гамшгийн болон орон 

нутгийн нөөцийг дайчлах; 

- Соёл урлаг, олон нийтийн арга хэмжээ зохион байгуулахыг хязгаарлах, цуцлах, 

хориглох; 

- 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; 

- Улсын онц, чухал болон стратегийн ач холбогдол бүхий объект, байгууллагын 

хэвийн үйл ажиллагаа, аюулгүй байдлыг хангах шаардлагатай арга хэмжээг авах; 

- Эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангахад чиглэсэн арга хэмжээг авч 

хэрэгжүүлэх шийдвэр гаргах, хэрэгжилтийг хангуулах; 

- Нийгэм-эдийн засгийн аюулгүй, тогтвортой байдал, хүн амын үйлчилгээний хэвийн 

нөхцөлийг хангахад чухал үүрэг бүхий хуулийн этгээдэд тусгай дэглэм тогтоож 

мөрдүүлэх; 



- 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; 

- Гамшиг, гамшгийн онцгой нөхцөл байдал үүссэн үед улсын хил хамгаалах 

байгууллага, холбогдох байгууллагатай хамтран хилийн боомтод тусгай дэглэм 

тогтоож, мөрдүүлэх; 

- Химийн хорт болон аюултай бодис, ачаа тээвэрлэлтийг хязгаарлах, шаардлагатай 

тохиолдолд түр хугацаагаар зогсоох гэх мэт. 

КОВИД-19 цар тахлын үед аж ахуйн нэгж, байгууллагын үүрэг: 

2020 оны 4 сарын 26 –ны өдрийн “Коронавируст халдвар /КОВИД-19/ -ын цар тахлаас 

урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах 

тухай” хуулийн 13 дугаар зүйлд зааснаар, аж ахуйн нэгж, байгууллага дараах үүрэгтэй 

байна:   

1. Эрх бүхий байгууллагаас баталсан шийдвэр, хорио цээр, хөдөлгөөний болон 

цагийн хязгаарлалтын дэглэм, заавар, журам, шаардлага, сэрэмжлүүлэг, 

анхааруулга, зөвлөмжийг сахин биелүүлэх; 

2. Цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэхэд шаардлагатай нөөцийг бүрдүүлэх; 

3. Ажлын байранд агааржуулалт, ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийг тогтмол хийх; 

4. Иргэн болон ажилтныг халдвараас сэргийлэх нөхцөлийг эрх бүхий байгууллагаас 

өгсөн заавар, зөвлөмжийн дагуу бүрдүүлэх; 

5. Хорио цээр, хөдөлгөөний хязгаарлалт, тусгаарлалтын дэглэмд байгаа ажилтны 

ажлын байрыг хэвээр хадгалах; 

6. Хорио цээр, хөдөлгөөний болон цагийн хязгаарлалт, зайнаас харьцах зэрэг арга 

хэмжээг зохицуулсан журмыг зөрчин олон нийтийг биечлэн хамруулах арга хэмжээ, 

уулзалт зохион байгуулахгүй байх; 

7. Үйл ажиллагаагаа мэдээллийн технологи ашиглан цахимаар явуулах боломжийг 

бүрдүүлэх; 

8. Гамшгийн үед түрээсийн төлбөрийг нэмэх, бараа, үйлчилгээний үнийн хөөрөгдөл, 

зохиомол хомсдол үүсгэхгүй байх. 

Холбогдох хариуцлага: 

1. Зөрчлийн тухай хуулийн 5.13.2 –т зааснаар: Гамшиг, аюулт үзэгдэл, халдварт 

өвчин, осол, аюулын үед эрх бүхий байгууллагаас тогтоосон хорио цээр, 

хөдөлгөөний хязгаарлалт, тэдгээрийн дэглэм зөрчсөн, эсхүл саад учруулсан нь 

эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол хүнийг 500,000 төгрөгөөр торгох, эсхүл 

долоо (7) –оос гуч (30) хоногийн хугацаагаар баривчлах шийтгэл ногдуулах, 

хуулийн этгээдийг 5,000,000 төгрөгөөр торгоно.  

2. Эрүүгийн хуулийн 15.6.1 –д зааснаар: Бусдын амь нас, эрүүл мэндэд аюул учруулж 

болзошгүй халдварт өвчний үед эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтнаас 

тогтоосон хорио цээр, хязгаарлалтын дэглэм, холбогдох бусад журам, заавар, 

шаардлагыг зориуд, санаатайгаар зөрчиж, халдварт өвчин тархах нөхцөл 

бүрдүүлсэн, эсхүл бусдад халдаасан бол 2,700,000 –аас 14,000,000 төгрөгөөр 

торгох, эсхүл зургаан сараас гурван жил хүртэл хугацаагаар зорчих эрхийг 

хязгаарлах, эсхүл зургаан (6) сараас гурван (3) жил хүртэл хугацаагаар хорих ял 

шийтгэнэ. 



3. Эрүүгийн Хуулийн 15.6.2 –т зааснаар: Бусдын амь насанд аюул учруулж болзошгүй 

халдварт өвчин, дархлал хомсдлын вирусыг бусдад зориуд халдаасан бол нэг 

жилээс таван жил хүртэл хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах, эсхүл нэг жилээс 

таван жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ. 

Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэнээр төрийн байгууллага, хуулийн этгээдийн 

үйл ажиллагааг хэвийн үйл ажиллагааг түр хугацаанд зогсоогоод байна.  

Засгийн Газар 2020 оны 11 сарын 11 –ний өдрийн тогтоолоор (178 дугаар тогтоолын 1 

дүгээр хавсралт) Хязгаарлалт тогтоохгүй төрийн байгууллага, хуулийн этгээдийн үйл 

ажиллагааны жагсаалтыг баталсан. Үүнд дараах үйл ажиллагаа багтсан байна: 

1. Эрчим хүчээр хангах үйл ажиллагаа; 

2. Хүнсний үйлдвэрлэл, худалдаа, түгээлтийн үйл ажиллагаа /хайпермаркет, 

супермаркет, минимаркет, хүнсний дэлгүүр, бөөний төв, агуулах, хүнсний зах, мал, 

амьтны тэжээл/; 

3. Газрын тосны бүтээгдэхүүн, түлшний хангамж, түгээлт, тээвэрлэлтийн үйл 

ажиллагаа; 

4. Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын үйл ажиллагаа; 

5. Эрүүл мэндийн байгууллага, эм, эмнэлгийн хэрэгсэл ханган нийлүүлэх үйл 

ажиллагаа; 

6. Банкны төлбөр, тооцооны үйл ажиллагаа; 

7. Хэвлэл мэдээлэл, харилцаа холбоо, шуудангийн үйл ажиллагаа; 

8. Тусгайлсан чиг үүрэг бүхий байгууллагын үйл ажиллагаа /мэргэжлийн хяналт, 

цагдаа, зэвсэгт хүчин, гааль, татвар, байгаль орчныг хамгаалах, улсын бүртгэл 

зэрэг/; 

9. Улсын онц чухал болон стратегийн ач холбогдол бүхий объект, байгууллагын үйл 

ажиллагаа /”Улаанбаатар төмөр зам” хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг, “Чингис Хаан” 

олон улсын нисэх буудал, “Биокомбинат” ТӨҮГ, Үндэсний Дата төвийн нөөц төв/; 

10. Шүүх, прокурорын үйл ажиллагаа; 

11. Оршуулгын үйл ажиллагаа.  

2020 оны 12 сарын 1 хүртэл Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн үед 

хэрэгжүүлэх хязгаарлалт 

Улаанбаатар хотын захирагч “Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэнтэй 

холбогдуулан авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” захирамж (№ A/1242) 

гаргасан. Тус захирамжийн дагуу: 

1. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт хязгаарлалт тогтоохгүй төрийн байгууллага, хуулийн 

этгээдийн үйл ажиллагаанаас бусад үйл ажиллагааг түр хугацаагаар зогсоосон. 

Тухайлбал: 

a. Бүх шатны боловсролын байгууллага, сургалтын төвийн үйл ажиллагаа;  

b. Олон нийтийг хамарсан хурал, цуглаан, сургалт, спорт, урлагийн арга 

хэмжээ, аялал, кино театр, жолооны сургалт, болон бүх төрлийн тоглоомын 

төвийн үйл ажиллагаа. 

2. Мөн хязгаарлалт тогтоохгүй төрийн байгууллага, хуулийн этгээдийн үйл 

ажиллагааг хэрэгжүүлэхээс бусад тээврийн хэрэгслийн авто тээврийн шалган 

нэвтрүүлэх товчоодод орох, гарах хөдөлгөөнийг хязгаарласан. 



3. Согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрөлтэй хүнсний худалдааны газар 

/хайпермаркет, супермаркет, минимаркет, хүнсний дэлгүүр, бөөний төв, агуулах, 

хүнсний зах/ -ын ажиллах цагийн хуваарийг 07:00-21:00, хүнсний бөөний төв, 

агуулах, хүнсний захын ажиллах цагийн хуваарийг 06:00-19:00 цаг хүртэл тогтоож, 

хязгаарласан хугацаанд согтууруулах ундаа худалдахыг хориглосон.  

4. Үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагууд үйлчлүүлж байгаа 

иргэд болон ажиллагсдын биеийн халууныг үзэж нэвтрүүлэх, гарыг ариутгах, 

халдвар хамгааллын дэглэмийг чанд сахиж, цэвэрлэгээ, үйлчилгээ, 

халдваргүйжүүлэлтийн байдалд дотоодын хяналт тавьж ажиллана. 

5. Төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудад ажилтан, албан хаагчдаа 

гэрээсээ цахимаар ажиллах боломжийг бүрдүүлж ажиллана. 

6. Нийт иргэд, оршин суугчид зайлшгүй шаардлагатайгаас бусад тохиолдолд гэрээсээ 

гарахгүй байхыг уриалжээ. 

Мөн тус захирамжийн дагуу нийтийн тээвэр тусгай хуваарийн дагуу өглөө 06:00-10:00, 

орой 17:00-22:00 цагийн хооронд нийтэд үйлчилж байсан. Харин 2020 оны 11 сарын 21 –

ний өдөр Улсын Онцгой Комиссын шуурхай ажлын хэсгийн мэдээлснээр нийтийн тээвэр 

энгийн горимоор буюу өглөө 06:00-22:00 цагийн хооронд явах болсон байна. 

Улаанбаатар хот дотор зорчих зөвшөөрөл авах талаар олон нийтэд нээлттэй мэдээлсэн 

журам одоогоор байхгүй байна. 

 

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл, GRATА International Хуулийн Фирмийн 

партнер В.Болормаа болон эрх зүйч Т.Буянжаргалтай bvolodya@gratanet.com, 

btungalag@gratanet.com эсхүл +976 70155031 утсаар холбогдоорой.      

 

Эх сурвалж: 

1. Гамшгаас хамгаалах тухай хууль - https://www.legalinfo.mn/law/details/12458; 

2. Коронавируст халдвар /КОВИД-19/ -ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, 

нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хууль - 

https://www.legalinfo.mn/law/showPrint/15312; 

3. Зөрчлийн тухай хууль - https://www.legalinfo.mn/law/details/12695;  

4. Эрүүгийн хууль - https://www.legalinfo.mn/law/details/11634;  

5. Засгийн 178 дугаар тогтоол - https://nema.gov.mn/wp-

content/uploads/2020/11/%D0%97%D0%93-%D1%8B%D0%BD-2020-

%D0%BE%D0%BD%D1%8B-178-%D1%80-

%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%BB.pdf; 

6. Засгийн Газрын 181 дүгээр тогтоол - https://nema.gov.mn/wp-

content/uploads/2020/11/Doc2-2.pdf; 

7. Улаанбаатар хотын захирагчийн “Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэнтэй 

холбогдуулан авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” A/1242 дугаартай 

тушаал - https://ulaanbaatar.mn/Home/Docdetail?dataID=51835; түүнд оруулсан 

нэмэлт өөрчлөлт: https://ulaanbaatar.mn/Home/Docdetail?dataID=51962; 

8. Улсын Онцгой Комиссын шуурхай ажлын хэсгийн мэдээ - 

http://www.mnb.mn/i/223040.  
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