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

тэмцэх, нийгэм эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хууль, 

Монгол Улсын Дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгчийн 2020 оны 11 дүгээр сарын 19-ний 

өдрийн 60 дугаар захирамжаар баталсан “коронавируст халдвар /ковид-19/-ын цар 

тахлын үед шүүгчийг 24 цагаар ажиллуулах журам, Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 

2020 оны 11 дүгээр сарын 24-ний 116 дугаар тогтоолоор баталсан “Гамшгаас 

хамгаалах өндөржүүлсэн болон бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн үед 

шүүхийн Тамгын газраас авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний удирдамж”, Шүүхийн 

ерөнхий зөвлөлийн даргын 2020 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 01/1183 тоот 

зөвлөмж, Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн Гүйцэтгэх нарийн бичгийн даргын 2020 оны 

11 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 03/1195 дугаар албан тоот, Улсын онцгой комиссын 

даргын 2020 оны 20 дугаар тушаалаар батлагдсан “Бүх нийтийн бэлэн байдлын 

зэрэгт шилжүүлсэн үед хэрэгжүүлэх хариу арга хэмжээний удирдамж”, Онцгой 

байдлын ерөнхий газрын даргын 2018 оны А/274 дүгээр тушаалаар  баталсан 

“Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, төрийн болон нутгийн захиргааны 

байгууллага, хуулийн этгээдийг ажлын тусгай горимд шилжүүлэх, ажиллах журам” 

хүрээнд тус шүүхийн тамгын газраас “Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн 

үед тусгай горимоор ажиллуулах тухай тушаал гаргаж, шүүхийн шүүн таслах 

ажиллагааг хэвийн тогтвортой явуулах, иргэний хууль ёсны эрхийг хангах нөхцлийг 

бүрдүүлэх, халдвар хамгааллын дэглэмийг чанд мөрдөх зэрэгт анхаарч ажиллаж 

байна. 

 

Тус шүүхийн шүүгч, шүүхийн захиргааны ажилтан албан хаагчдыг зайлшгүй 

шаардлагатай тохиолдолд ажиллах, амны хаалт тогтмол зүүх, иргэд, 

үйлчлүүлэгчтэй уулзах шаардлагатай тохиолдолд хүн хоорондын зай барих, өрөө 

тасалгааг 2 цаг тутам агааржуулах, гарын ариун цэвэр сахих, гар ариутгагч болон 



нойтон салфетка биедээ авч явах талаар мэдээлэл, зөвлөмж өгч батлагдсан 

хуваарийн дагуу тусгай горимоор ажиллуулж байна. 

Мөн шүүх хуралдаанд оролцогчдод тус шүүхийн тамгын газраас нэг удаагийн 

амны хаалт, бээлий өгч, оролцогчдын биеийн халууныг тогтмол хэмжиж, гарыг 

ариутгах ажлыг тогтмол хийж хэвшээд байна. 

 

Мөн тус шүүхийн шүүгч нарын зөвлөгөөний 2020 оны 11 дүгээр сарын 20-ний 

өдрийн 67 дугаар тогтоолоор Монгол Улсын Дээд Шүүхийн Ерөнхий шүүгчийн 2020 

оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 60 дугаар захирамжаар баталсан 

“Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын цар тахлын үед шүүгчийг 24 цагаар 

ажиллуулах журам”-ын хүрээнд шүүгч 24 цагаар ажиллах хуваарь гаргасан. 

 

Дээрхи тогтоолын дагуу тус шүүхийн тамгын газраас тус шүүхийн шүүгчид 24 

цагаар ажиллаж байгаа тухай Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын 

Прокурорын газар, Цагдаагийн хэлтэс, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хэлтэст албан 

бичгээр мэдэгдэж, шүүхийн тамгын газрын вэб сайт болон “Facebook” хуудсанд 

байрлуулан иргэд олон нийтэд мэдээлсэн. 



 

Зайлшгүй шаардлагатайгаас бусад тохиолдолд шүүх хуралдаан явуулахгүй 

байх боломжтой тохиолдолд хэргийн оролцогч нарыг цахимаар оролцуулахад 

анхаарч ажиллаж байгаа бөгөөд цар тахлын эрсдэл бүхий нөхцөлд ажиллаж буй 

шүүгч, шүүхийн захиргааны ажилтнуудыг хамгаалалтын хувцас, нэг удаагийн 

бээлийн, амны хаалт, ариутгалын хэрэгслээр хангаж, шүүхийн байрны өдөр тутам 

цэвэрлэгээ, ариутгал халдвахгүйжүүлэлтэд онцгой анхаарч байна. 

 

Мөн тус шүүхийн тамгын газрын даргын 2020 оны 11 дүгээр сарын 18-ны 

өдрийн А/16 тоот тушаал “Гамшгаас хамгаалах орон тооны бус анги байгуулах”-аар 

9 хүнтэй орон тооны бус анги байгуулж, гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө, аврах 

гарцын схем зургийг шинэчлэн гаргаж, мэргэжлийн байгууллагаар хянан 

баталгаажууллаа. 

 



Одоо нэг бүрийн хамгаалах хэрэгслээр хангах, зарлан мэдээлэл дамжуулах 

нөхцлийг бүрдүүлэх, сургаж дадлагажуулах бэлтгэл ажил хийгдэж байна. 

Монгол Улсын Засгийн газар, Улсын онцгой комиссын тогтоол шийдвэр болон 

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс ирүүлсэн зөвлөмж чиглэл зэргийг тухай бүр өөрийн 

вейб сайт болон фейж хуудсанд байршуулан шүүг, шүүхийн захиргааны 

ажилтнуудад мэдээлэл хүргэн ажиллаж байгаа бөгөөд Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 

2020 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 116 дугаар тогтоолоор баталсан гамшгаас 

хамгаалах бүх нийтийн болон өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн үед 

баримтлах Эрүү,  иргэний хэргийн хөдөлгөөний түр аргачлалын талаар шүүгч, 

шүүхийн захиргааны ажилтнуудад /шүүгчийн туслах, шүүх хуралдааны нарийн 

бичгийн дарга, мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн, мэдээлэл технологийн 

мэргэжилтэн, бичиг хүргэгч, эвлэрүүлэн зуучлагч/ нэгдсэн мэдээлэл хийж 

ажиллалаа. 

 

 

ЗАВХАН АЙМГИЙН ТОСОНЦЭНГЭЛ СУМ ДАХЬ  
СУМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР 

    


