
 

ХУУЛЬ ЗҮЙН МЭДЭЭ: КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19) –ЫН ТАРХАЛТЫН 

ТҮВШИНГ ТОГТООЖ, 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 баталлаа. 

Тус журамд халдварын тархалтын 4 (дөрөв) түвшинг тогтоож, түвшин тус бүрт төрийн 

байгууллага, хүн, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааны горимыг зохицуулсан бөгөөд үүнээс 

хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааны горимыг товчлон хүргэж байна. 

Халдварын тархалтын түвшин 

Ногоон түвшин* 

*(халдвар илрээгүй)  

Төрийн байгууллага, хүн, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааг хязгаарлахгүй, нийгмийн 

эрүүл мэндийн урьдчилсан сэргийлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлж ажиллана. 

Зэрэглэл  Өдөр тутмын бэлэн байдал 

Ажлын горим Хэвийн  

Замын 

хөдөлгөөнд 

оролцох 

Хэвийн /цагийн хязгаарлалтгүй/ 

Нийтийн 

тээвэр 

Ердийн цагийн хуваарь 

Ажлын 

байрны горим 

Хэвийн  

Шар түвшин** 

**(зөөвөрлөгдсөн, алаг цоог тархалттай)  

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. 

Зэрэглэл  Өндөржүүлсэн бэлэн байдал 

Хязгаарлах 

үйл 

ажиллагаа 

- уралдаан, тэмцээн;  

- аялал зугаалга (гэр бүлээс бусад);  

- өргөтгөсөн болон үзэсгэлэн худалдаа;  

- баар (диско);  

- цахим тоглоомын газар, хүүхдийн тоглоомын төвийн үйл 

ажиллагаа 

Ажлын горим Нэг дор 30-аас дээш хүн цугларахгүй байх (2 метрээс доошгүй зай 

барих) 

Замын 

хөдөлгөөнд 

оролцох 

07.00-00.00 

 

Нийтийн 

тээвэр 

Ердийн цагийн хуваарь 

Ажлын 

байрны горим 

- Халдвар хамгааллын дэглэм сахих 

- QR код байршуулж, ажилтан, албан хаагч, үйлчлүүлсэн иргэдийг 

бүртгэх 

Улбар шар түвшин*** 

***(халдвар голомтот тархалттай)  

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. 

Зэрэглэл  Өндөржүүлсэн бэлэн байдал 

Хязгаарлах 

үйл 

ажиллагаа 

- жагсаал, цуглаан, уралдаан, тэмцээн 

- аялал зугаалга, хурим, найр, цайллага, хүлээн авалт 

- баар (диско, караоке) 

- өргөтгөсөн худалдаа болон үзэсгэлэн худалдаа 

- цахим болон бүх төрлийн тоглоомын газар 

- сургалтын төв (танхимын болон үйлдвэрлэлийн сургалт 10 хүнээс 



хэтрүүлэхгүй) 

- соёл урлаг 

- үзвэр үйлчилгээ (нийт суудлын 30 хувиас хэтрүүлэхгүй) 

- алжаал тайлах төв 

- чийрэгжүүлэх, бялдаржуулах төв (нийт хүчин чадлын 30 хувиас 

хэтрүүлэхгүй) 

- саун, бассейн (нийт хүчин чадлын 30 хувиас хэтрүүлэхгүй) 

- дэн буудал 

- шашны зан үйл, сүм, хийд, мөргөлийн газрууд 

- олимп, тив, дэлхий, олон улсын тэмцээний бэлтгэлээс бусад 

биеийн тамир, спортын арга хэмжээ (дотоод орчинд 10 хүнээс 

хэтрүүлэхгүй) 

Ажлын горим Нэг дор 10-аас дээш хүн цугларахгүй байх (2 метрээс доошгүй зай 

барих) 

 

Замын 

хөдөлгөөнд 

оролцох 

07.00-22.00 

 

/автомашинаар замын хөдөлгөөнд оролцох – Хязгаарлалтад 

хамаарахгүй байгууллагын ажилтан, албан хаагчид холбогдох бичиг 

баримттай зорчих/  

Нийтийн 

тээвэр 

Ердийн цагийн хуваарь 

Ажлын 

байрны горим 

- Ажлын тусгай горимд шилжүүлэх (уртасгасан, богиносгосон цаг, 

цахимаар ээлжээр ажиллах) 

- Ажилчдын ажилд ирэх, явах, цайны цагийг зөрүүлэх 

- Халдвар хамгааллын дэглэм сахиулан ажиллах 

- QR код байршуулан ажилтан, албан хаагч, үйлчлүүлсэн иргэдийг 

бүртгэх 

Улаан түвшин**** 

**** (халдвар хүн амын дунд өргөн тархалттай) 

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. 

Зэрэглэл  Бүх нийтийн бэлэн байдал 

Хязгаарлахгүй 

үйл 

ажиллагаа 

- эрчим хүч, дулаан, усан хангамж 

- эрүүл мэндийн байгууллага, эмийн сан, эм, эмнэлгийн хэрэгсэл 

ханган нийлүүлэх байгууллага 

- өмгөөлөл, нотариат 

- шатахуун, түлшний хангамж 

- хүнс, ахуйн хэрэглээний үйлдвэрлэл, худалдаа, тээвэрлэлт, 

түгээлт, ханган нийлүүлэлт, сав, баглаа боодол 

- ариутгал, халдваргүйжүүлэлт, хог хаягдлын цэвэрлэгээ, ачилт, 

цуглуулалт, тээвэрлэлт 

- цахим банк, автомат тооцооны машин 

- газар тариалан, өвс тэжээл, түлшний үйлдвэрлэл, нийлүүлэлт, 

түгээлт, тээвэрлэлт, худалдаа 

- харилцаа холбоо, шуудан илгээмж 

- улсын онц чухал болон стратегийн ач холбогдол бүхий объект, 

тусгайлсан чиг үүрэг бүхий байгууллагын үйл ажиллагааг 

тасралтгүй хангах аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаа 

(эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрснөөр) 

- хэвлэл мэдээлэл (эрх хязгаарлах) 

- эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөлтэй харуул хамгаалалтын 

байгууллага 

- геологи, хайгуул, уул уурхай, газрын тосны олборлолт 

- орон сууц, нийтийн үйлчилгээний контор, сууц өмчлөгчдийн 

холбоо 

- оршуулгын үйл ажиллагаа 

Ажлын горим - Хязгаарлаагүй байгууллагын ажилтны 

• Ажилдаа ирэх, явах 

• Ажил, үүрэг гүйцэтгэх 

• Засвар үйлчилгээ 

• Үйлдвэрлэл, түгээлтийг зөвшөөрнө 

Замын 

хөдөлгөөнд 

- 07.00-21.00 (хүнсний үйлдвэрлэл, түлшний түгээлт цагийн 

хязгааргүй) 



оролцох - Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ зайлшгүй авах шаардлагатай 

тохиолдолд (эмнэлгийн тодорхойлолттой, өвчний онош, хавдар, 

диализ, жирэмсэн, гэмтэл бэртэл, яаралтай мэс засал гэх мэт) 

болон оршуулгын үйл ажиллагаанд оролцоход хязгаарлалтгүй. 

- Хязгаарлалтад хамаарахгүй байгууллагын ажилтан, албан 

хаагчид байгууллагын тодорхойлолт, ажлын үнэмлэхтэй – 

автомашинаар зорчих бол 

Нийтийн 

тээвэр 

- Онцгой комиссын зөвшөөрсөн чиглэлд 

- Цагийн хуваарийг тусгай горимд шилжүүлэх 

- 1 суудал алгасч 1 зорчигч 

- Халдвар хамгааллын дэглэм сахиулах 

- Хүн хоорондын зай барих 

- Зайлшгүй шаардлагатай тохиолдолд нийтийн тээврээр зорчино 

Ажлын 

байрны горим 

- Тусгай горим (уртасгасан, богиносгосон цаг, цахимаар, ээлжээр 

ажиллах) 

- Мэргэжлийн байгууллагын зөвлөмж шаардлагыг баримтлах 

- Байгууллага дээр QR код байршуулан ажилтан, албан хаагч, 

зайлшгүй шаардлагаар үйлчлүүлсэн иргэдийг бүртгэх 

- Орлон ажиллах ажилтныг томилон ажиллуулах 

- Хурал, цуглааныг цахимаар зохион байгуулах 

- Халдвар хамгааллын дэглэм сахих 

 

Эх сурвалж: 

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

байгууллага, хүн, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааг зохицуулах түр журам” – 

https://nema.gov.mn/wp-

content/uploads/2021/02/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BC-.pdf 

 

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.      
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