
 

2020 оны 11 сарын 12-ны өдөр              Дугаар А/1242                      Улаанбаатар хот 

 

 

 

 

  Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт  
  шилжсэнтэй холбогдуулан авч  

  хэрэгжүүлэх зарим арга  
хэмжээний тухай 

 
 

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 10 дугаар 
зүйлийн 10.3, 10.4, Засгийн газрын 2020 оны “Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт 
шилжүүлэх тухай” 178 дугаар тогтоол, Улсын Онцгой комиссын 2020 оны 34 дүгээр 
хурлын тэмдэглэл, Нийслэлийн Онцгой комиссын 2020 оны 16 дугаар хурлын 
тэмдэглэлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 
 

1.Коронавируст /Ковид-19/ цар тахлын халдварын тархалтыг хязгаарлах 
зорилгоор “Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэг”-т шилжүүлсэн хугацаанд хязгаарлалт 
тогтоохгүй хуулийн этгээд, үйл ажиллагааны жагсаалтыг хавсралтаар баталж, 
дараах арга хэмжээг авч ажилласугай: 

 
1.1.Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт хавсралтад дурдсанаас бусад үйл ажиллагааг 

зогсоосугай.  
 
1.2.Энэ захирамжийн хавсралтад заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхээс бусад 

тээврийн хэрэгслийн авто тээврийн шалган нэвтрүүлэх товчоодод орох, гарах 
хөдөлгөөнийг хязгаарласугай. 

 
1.3.Нийтийн тээврийн үйлчилгээг тээвэр зохицуулалтын тусгай хуваарьт 

шилжүүлж өглөө 06:00-10:00, орой 17:00-22:00 цагийн хооронд нийтэд үйлчлэхээр 
тогтоосугай. 

 
1.4.Согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрөлтэй хүнсний худалдааны 

газар /хайпермаркет, супермаркет, минимаркет, хүнсний дэлгүүр/-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 хориглосугай. 

 
1.5.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 ажилласугай. 

 
1.6.Төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагууд ажилтан албан хаагчдаа 

гэрээсээ цахимаар ажиллах боломжийг бүрдүүлж ажиллахыг зөвлөсүгэй. 
 

1.7.Зайлшгүй шаардлагатайгаас бусад тохиолдолд гэрээсээ гарахгүй байхыг 
нийт иргэд, оршин суугчдад уриалсугай.  

 



 

2.Захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, нэгдсэн удирдлагаар хангаж 
ажиллахыг Нийслэлийн Засаг даргын Хөгжлийн бодлогын асуудал хариуцсан 
нэгдүгээр орлогч /Ж.Сандагсүрэн/-д даалгасугай. 

 
3.Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 

11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн “Коронавируст /Ковид-19/ цар тахлын халдвараас 
урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай” А/1241 дүгээр захирамжийг 
хүчингүй болсонд тооцсугай. 

 
 

 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА  

  БӨГӨӨД УЛААНБААТАР  
                      ХОТЫН  ЗАХИРАГЧ                                              Д.СУМЪЯАБАЗАР  
 
  



 

                                                                        Нийслэлийн  Засаг  даргын  2020   оны 
11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 

А/1242 дугаар захирамжийн хавсралт  
 

 
 
 
 

ХЯЗГААРЛАЛТ ТОГТООХГҮЙ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД,  
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖАГСААЛТ 

 

№ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

1. Хэвлэл мэдээлэл, харилцаа холбоо, шуудан 

2. Цахилгаан, дулаан, усан хангамж, ариутга татуурга 

3. Газрын тосны бүтээгдэхүүн, түлшний хангамж, 

4. 
Хүнсний үйлдвэрлэл, худалдаа, тээвэрлэлт, түгээлт, ханган нийлүүлэлт 
/хайпермаркет, супермаркет, минимаркет, хүнсний дэлгүүр, бөөний төв, 
агуулах, хүнсний зах, мал, амьтны тэжээл/ 

5. 
Эрүүл мэндийн байгууллага, эмийн сан, эм, эмнэлгийн хэрэгсэл ханган 
нийлүүлэх байгууллага 

6. 
Хог хаягдлын цэвэрлэгээ, ачилт, цуглуулалт, тээвэрлэлт, устгал, золбин 
нохой, муурын устгал  

7. Ариутгал, халдваргүйжүүлэлт, нийтийн бие засах газар 

8. Банкны төлбөр тооцоо 

9. Оршуулгын үйл ажиллагаа 

10. 
Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд өвс, тэжээлийн нөөц бүрдүүлэлт, 
сайжруулсан болон баяжуулсан түлшний үйлдвэрлэл, нийлүүлэлт, 
түгээлт, тусгай зөвшөөрөл бүхий байгууллагын түлшний тээвэрлэлт 

11. Шүүх, прокурорын байгууллага 

12. 

Тусгайлсан чиг үүрэг бүхий байгууллага /гамшгаас хамгаалах, мэргэжлийн 
хяналт, цагдаа, зэвсэгт хүчин, гааль, татвар, байгаль орчныг хамгаалах, 
улсын бүртгэл, гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхлэх, дипломат 
болон тусгай алба/ 

13 

Улсын онц чухал болон стратегийн ач холбогдол бүхий объект, 
байгууллага /Гадаадын дипломат төлөөлөгчийн газар, НҮБ-ын суурин 
төлөөлөгчийн газар, Нийслэлийн замын хөдөлгөөний удирдлагын төв, 
“Улаанбаатар төмөр зам” хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг,“Чингис хаан” олон 
улсын нисэх буудал, “Биокомбинат” төрийн өмчит үйлдвэрийн газар, 
Стандарт, хэмжил зүйн газрын төв байр болон Үнэт металлын сорьцын 
хяналтын газрын байр, Үндэсний дата төвийн нөөц төв/ 
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