
 НИЙСЛЭЛИЙН ДОТООД АУДИТЫН ГАЗАР 

 

Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэнтэй холбогдуулан эрх бүхий 

байгууллага, албан тушаалтнаас гаргасан захирамжийн баримт бичгүүдийн 

хэрэгжилт тайлагнах хүснэгт 

                                                                                                                                      2020.12.10 

№ 
Хууль 

тогтоомжийн 
нэр огноо 

№ Заалт Хэрэгжилт 

1 

Коронавируст 
халдвар /ковид-

19/-ын цар 
тахлаас 

урьдчилан 
сэргийлэх, 

тэмцэх, нийгэм, 
эдийн засагт 
үзүүлэх сөрөг 
нөлөөллийг 

бууруулах тухай 
хууль 

 

1.  

13.2.Аж ахуйн нэгж, 
байгууллага цар тахлаас 
урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх 
талаар дараах үүрэгтэй: 
13.2.1.эрх бүхий 
байгууллагаас баталсан 
шийдвэр, хорио цээр, 
хөдөлгөөний болон цагийн 
хязгаарлалтын дэглэм, 
заавар, журам, шаардлага, 
сэрэмжлүүлэг, анхааруулга, 
зөвлөмжийг сахин 
биелүүлэх; 

Монгол улсын 
Ерөнхийлөгчийн 2020 оны 02 
дугаар сарын 12-ны өдрийн 10 
дугаар зарлиг, Монгол улсын 
Засгийн газрын 2020 оны 30, 
39, 62, 63, 183, 194 дүгээр 
тогтоол, Улсын онцгой 
комиссын албан даалгаврууд,  
Нийслэлийн Засаг даргын 
2020 оны А/108, А/168, А/191, 
А/223, А/333, А/342, А/436, 
А/573, А/1241, А/1242 дугаар 
захирамжууд, Нийслэлийн 
онцгой комиссоос ирүүлсэн 
заавар, журам, шаардлага, 
сэрэмжлүүлэг, анхааруулга, 
зөвлөмжийг сахин биелүүлж 
ажиллаж байна.  

 

2.  

13.2.2.цар тахлаас 
урьдчилан сэргийлэх, 
тэмцэхэд шаардлагатай 
нөөцийг бүрдүүлэх; 

Байгууллагын албан хаагчид 
гадуур болон албан өрөөндөө 
амны хаалтыг зүүж байна. 
Байгууллагын үүдний хэсэгт 2 
төрлийн гар ариутгагч /спирт, 
бактери устгагч саван/-ийг 
тогтмол хэрэглэх 
зориулалтаар байрлуулж, 
албан хаагчдыг халдварт 
өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх 
нөхцөлийг бүрдүүлсэн.  

Нийслэлийн Засаг даргын 
2020 оны “Халдварт өвчнөөс 
урьдчилан сэргийлэх талаар 
авч хэрэгжүүлэх зарим арга 
хэмжээний тухай А/166,  
“Уриалга гаргах, халдварт 
өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх 
арга хэмжээ авах тухай А/168 
дугаар захирамж зэрэг цаг 
үеийн нөхцөл байдалтай 
уялдуулж халдварт өвчнөөс 
урьдчилан сэргийлэх талаар 
гаргаж байгаа Улс, 
нийслэлийн Онцгой комиссийн 
шийдвэрийг тухай бүр албан 
хаагчдад танилцуулах, 
хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг 



зохион байгуулан ажиллаж 
байна. 

 

3.  

13.2.3.ажлын байранд 
агааржуулалт, ариутгал, 
халдваргүйжүүлэлтийг 
тогтмол хийх; 

Манай байгууллага нь 
Нийслэлийн нийтлэг 
үйлчилгээний газартай “Байр 
ашиглалтын гэрээ” байгуулж 
нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын 1-р байр 
Хангарди ордонд үйл 
ажиллагаагаа явуулдаг. 
Нийслэлийн нийтлэг 
үйлчилгээний газар нь 
Нийслэлийн онцгой байдлын 
газар, Нийслэлийн эрүүл 
мэндийн газраас гаргасан 
зөвлөмжийн дагуу өрөөний 
ариутгал 
халдваргүйжүүлэлтийг хийж 
байна.  

 

4.  

13.2.4.иргэн болон ажилтныг 
халдвараас сэргийлэх 
нөхцөлийг эрх бүхий 
байгууллагаас өгсөн заавар, 
зөвлөмжийн дагуу 
бүрдүүлэх; 

Улсын онцгой байдлын 
ерөнхий газар, Эрүүл мэндийн 
яам, Мэргэжлийн хяналтын 
ерөнхий газраас гаргасан 
“Коронавирусын халдвар 
хамгааллын талаар авч 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээ”, 
Нийслэлийн Эрүүл мэндийн 
газар, Нийслэлийн Засаг 
даргын Тамгын газраас 
гаргасан “Шинэ төрлийн 
вирусын халдвараас 
урьдчилан сэргийлэх арга 
хэмжээний зөвлөмж”-ийг 
байгууллагын мэдээллийн 
болон цахим хуудаст тус тус 
байршуулсан. 

 

5.  

13.2.5.хорио цээр, 
хөдөлгөөний хязгаарлалт, 
тусгаарлалтын дэглэмд 
байгаа ажилтны ажлын 
байрыг хэвээр хадгалах; 
 

Нийслэлийн Засаг даргын 
2020 оны 11 дүгээр сарын 11-
ний өдрийн А/1241 тоот 
захирамжийн дагуу бүх 
нийтийн бэлэн байдлын 
үргэлжлэх хугацаанд ажлын 
зайлшгүй шаардлагаар 
ажиллах албан хаагчид ажлын 
байран дээр ажиллаж, бусад 
албан хаагчид цахимаар 
ажилласан болно. 

 

6.  

13.2.6.энэ хуулийн 7.1.1-д 
заасан журамд хориглосон 
хэлбэрээр олон нийтийг 
биечлэн хамруулах арга 
хэмжээ, уулзалт зохион 
байгуулахгүй байх; 

Нийслэлийн Засаг даргын 
2020 оны А/1242 дугаартай 
захирамж,  хөл хорио 
тогтоосонтой холбогдуулан 
цахимаар гэрээсээ ажиллах 
нөхцлийг бүрдүүлэн ажиллаж 
байна.  

 7.  13.2.7.үйл ажиллагаагаа Ажлын зайлшгүй шаардлагаар 



мэдээллийн технологи 
ашиглан цахимаар явуулах 
боломжийг бүрдүүлэх; 

хуралдах  тохиолдолд Zoom 
ашиглаж байна. Мөн ажлын 
онцлогоос шалтгаалан нийт 
аудиторуудыг зөөврийн 
компьютерээр хангасан. 

 

8.  

13.2.8.гамшгийн үед 
түрээсийн төлбөрийг нэмэх, 
бараа, үйлчилгээний үнийн 
хөөрөгдөл, зохиомол 
хомсдол үүсгэхгүй байх; 

Хамааралгүй заалт 

 

9.  

13.2.9.цар тахлын үед өндөр 
настай, хууч өвчтэй, эрүүл 
мэндийн тогтмол тусламж, 
үйлчилгээ шаардлагатай, 
хөгжлийн бэрхшээлтэй, 
жирэмсэн, эмзэг болон 
эрсдэлт бүлэгт үзүүлэх сөрөг 
нөлөөллийг бууруулах; 

Өндөр настай, хууч өвчтэй, 
эрүүл мэндийн тогтмол 
тусламж, үйлчилгээ 
шаардлагатай, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй, жирэмсэн, эмзэг 
болон эрсдэлт бүлэгт 
хамаарах албан хаагч 
байхгүй. 

 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
Засгийн газрын 
2020 оны 11 
дүгээр сарын 
18-ны өдрийн  
“Бүх нийтийн 
бэлэн байдлын 
зэрэгт 
шилжүүлсэнтэй 
холбогдуулан 
эдийн засгийг 
дэмжих 
чиглэлээр авах 
зарим арга 
хэмжээний 
тухай”  183 
дугаар тогтоол 

10.  

18. Төрийн болон орон 
нутгийн өмчийн хөрөнгөөр 
бараа, ажил, үйлчилгээ 
нийлүүлсэн аж ахуйн нэгж, 
байгууллага, иргэний 
төлбөрийг түргэн шуурхай 
барагдуулж ажиллахыг 
төсвийн бүх шатны захирагч 
нарт үүрэг болгосугай. 

 

Хамааралгүй заалт 

11.  

19. Эдийн засгийн 
хүндрэлийг даван туулах, 
дотоодын үйлдвэрлэлийн 
тасралтгүй ажиллагааг 
дэмжих зорилгоор Төрийн 
болон орон нутгийн өмчийн 
хөрөнгөөр бараа, ажил, 
үйлчилгээ худалдан авах 
тухай хуулийн 10, 101 дүгээр 
зүйлд заасныг баримтлан 
дотоодын барааг худалдан 
авах зохион байгуулалтын 
арга хэмжээг авахыг төсвийн 
бүх шатны захирагч нарт 
үүрэг болгосугай. 

“Үндэсний үйлдвэрлэлээ 
дэмжих” зорилгоор 
байгууллагын нийт албан 
хаагчдад дотоодын хүнс, 
хүнсний бүтээгдэхүүнийг 
худалдан авч хэрэглэх, гэр 
бүл болон хамаатан садандаа 
уриалах талаар зөвлөмж 
хүргүүлэн ажиллаж байна. 
 

12.  

20.Аж ахуйн нэгжийг тендер 
шалгаруулалтад оролцох 
тэгш боломжоор хангах 
зорилгоор бэлэн байдал 
зарласан хугацаанд хүлээн 
авах бүх төрлийн сонгон 
шалгаруулалтын хугацааг 
2020 оны 12 дугаар сарын 4-
ний өдөр хүртэл сунгахыг 
төсвийн бүх шатны захирагч 
нарт үүрэг болгосугай. 

Хамааралгүй заалт 

13.  
21.Төсвийн хэмнэлтийн 
горимыг үргэлжлүүлэн, 
цалин, тэтгэвэр, нэг 

Нийслэлийн засаг даргын 
2020 оны А/497 дугаар 
захирамжаар батлагдсан 



удаагийн тэтгэмжээс бусад 
зарлагыг эрэмбэлэн 
санхүүжүүлэх арга хэмжээ 
авахыг Сангийн сайд 
Ч.Хүрэлбаатарт 
даалгасугай. 

“Эдийн засаг, санхүүгийн үр 
ашгийг дээшлүүлэх зорилтот 
түвшин”-ий дагуу 
байгууллагаас тэвчиж болох 
зардлыг тооцож хязгаарлалт 
хийсэн. 

14.  

23. Дэлхийн эрүүл мэндийн 
байгууллагаас өгч байгаа 
зөвлөмж, шаардлагыг 
хэрэгжүүлэх, олон нийтийн 
сэтгэл зүйг дэмжих, соён 
гэгээрүүлж, үндэсний өв 
соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх 
нэвтрүүлэг, контентыг 
хэвлэл, мэдээллийн 
хэрэгслээр тогтмол 
сурталчлах, нэвтрүүлэх, хүн 
хооронд 2 метрийн зай 
барих, амны хаалт тогтмол 
зүүлгэх, үйлчлүүлэгч, 
ажилчдын биеийн халууныг 
тогтмол үзэх, ариутгах 
бодисыг байршуулах, 
ариутгал, 
халдваргүйжүүлэлтийг өдөр 
тутам хийх ажлыг зохион 
байгуулж байхыг Монгол 
Улсын Шадар сайд, Улсын 
онцгой комиссын дарга 
Я.Содбаатар, Соёлын сайд 
С.Чулуун, Эрүүл мэндийн 
сайд Т.Мөнхсайхан, аймаг, 
нийслэлийн Засаг дарга, 
Онцгой байдлын ерөнхий 
газар (Г.Ариунбуян) болон 
холбогдох бусад албан 
тушаалтанд даалгасугай. 

“Маскаа зүүцгээе, гараа 
угаацгаая” зөвлөмжийн зурагт 
хуудсыг байгууллагын цахим 
хуудас болон мэдээллийн 
самбар, өрөөнд тус тус 
байршуулсан.  
“Хүн хооронд зай барь” зурагт 
хуудсыг сандал, хаалганд 
байршуулсан. 

3 

НЗД-ын 2020 
оны Бүх 
нийтийн бэлэн 
байдлын зэрэгт 
шилжсэнтэй 
холбогдуулан 
авч хэрэгжүүлэх 
зарим арга 
хэмжээний 
тухай А/1242 
дугаар 
захирамж 

15.  

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. 

Байгууллагын албан хаагчид 
гадуур болон албан өрөөндөө 
амны хаалтыг зүүж байна. 
Байгууллагын үүдний хэсэгт 2 
төрлийн гар ариутгагч /спирт, 
бактери устгагч саван/-ийг 
тогтмол хэрэглэх 
зориулалтаар байрлуулж, 
албан хаагчдыг халдварт 
өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх 
нөхцөлийг бүрдүүлсэн.  

  

16.  

1.6. Төрийн болон хувийн 
хэвшлийн байгууллагууд 
ажилтан албан хаагчдаа 
гэрээсээ цахимаар ажиллах 
боломжийг бүрдүүлж 
ажиллахыг зөвлөсүгэй. 

Газрын даргын 05 сарын 18-
ны өдрийн А/15 дугаар 
тушаалаар “Зайнаас болон 
цахимаар ажиллах, түүнд 
хяналт тавих үйл ажиллагааг 
зохицуулах түр журам”-ыг 
баталсан. 
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УОК-ын 
хуралдааны 
тэмдэглэл 
2020.11.25 №36 

 

17.  

2.2. Хязгаарлалтын 
дэглэмийн үед иргэдийн 
хөдөлгөөнийг хянах 
зорилгоор худалдаа 
үйлчилгээний байгууллага, 
гудамж талбай, шалган 
нэвтрүүлэх цэг болон 
нийтийн тээврээр 
үйлчлүүлэх үед тухайн 
байршлыг тодорхойлсон QR 
кодыг уншуулж хэвшүүлэх 
арга хэмжээг шуурхай 
зохион байгуулах. 

 

Ажлын зайлшгүй шаардлагаар 
ажиллаж байгаа албан 
хаагчид Хангарди ордонд 
нэвтрэхдээ иргэний 
үнэмлэхний QR кодыг 
уншуулан  нэвтэрч байна.  
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УОК-ын 
хуралдааны 
тэмдэглэл 
2020.11.29 №37 
 

18.  

3.1 Иргэд олноор 
үйлчлүүлдэг худалдаа 
үйлчилгээний газар, аж 
ахуйн нэгжүүдийн угтах 
нэвтрэх хэсэг, нийтийн 
тээврийн хэрэгсэл зэрэг 
газруудад тухайн цэг, 
байршлыг илэрхийлсэн 
тэмдэглэгээг (QR код) 
байршуулах ажлыг зохион 
байгуулах, хэрэгжилтэд 
хяналт тавих 
 

Монгол Улсын Онцгой 
Комиссоос QR Кодыг уншуулж 
Ковид-19 халдвараас 
урьдчилан сэргийлэх 
зорилгоор байгууллагаас / 
ОРОХ, ГАРАХ/ бүрт 
уншуулахаар болсонтой 
холбогдуулан байгууллагын 
болон даргын өрөөний 
хаалган дээр тус тус QR 
кодтой хуудсыг байршуулж, 
нийт албан хаагчдад ашиглах 
зааврыг өгсөн. 
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