
ХЭРВЭЭ ТУС ЗӨВЛӨМЖҮҮДИЙГ ЗӨРЧСӨН ТОХИОЛДОЛД 
ДАРААХ ХАРИУЦЛАГЫГ ХҮЛЭЭЛГЭНЭ. 

 
Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн  

37.2.1-д “гамшгаас хамгаалах хууль тогтоомж, эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтнаас гаргасан шийдвэрийг биелүүлэх;  

37.2.7.эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны гаргасан шийдвэрийг зөрчсөн, гамшгаас хамгаалах болон гал түймрийн улсын 
хяналтын байцаагчийн тавьсан шаардлагыг биелүүлээгүйн улмаас хор уршгийг арилгах үйл ажиллагаанд зарцуулсан зардал, учирсан 
хохирол, хуурамч дуудлага өгсний улмаас гарсан зардлыг нөхөн төлөх;  

52.1.Гамшгаас хамгаалах тухай хууль тогтоомж зөрчсөн гэм буруутай этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол Төрийн 
албаны тухай хууль, Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага оногдуулна. 

Зөрчлийн тухай хуулийн 5.13 дугаар зүйл.Гамшгаас хамгаалах тухай хууль зөрчих 

2.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 таван зуун нэгжтэй /500.0/ 
тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл долоогоос гуч хоногийн /7-30/ хугацаагаар баривчлах шийтгэл оногдуулах, хуулийн этгээдийг таван 
мянган нэгжтэй /5000.0/ тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно. 

Эрүүгийн хуулийн 15.6 дугаар зүйл. Бусдын амь насанд аюул учруулж болзошгүй халдварт өвчин, дархлал хомсдолын 
вирус халдаах 

1.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 хоёр мянга долоон зуун нэгжээс арван дөрвөн мянган нэгжтэй /2700.0-14000.0/  тэнцэх 
хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл зургаан сараас гурван жил /6 сараас 3 жил/ хүртэл хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах, эсхүл зургаан 
сараас гурван жил /6 сараас 3 жил/ хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ. 

 

 Баталгаа гаргасан: ..................................................овогтой .................................................. РД:........................................... 

Ирсэн автобус, хувийн тээврийн хэрэгслийн дугаар............................................................................................................. 

Тусгаарлагдсан хаяг: .............................................................................................................................................................. 

Цаашид оршин суух газрын хаяг: ........................................................................................................................................ 

Холбоо барих утасны дугаар ..............................................., .................................................... 

Яаралтай үед холбоо барих утасны дугаар ................................................., .............................................../ таны хэн болох     

/.....................................................................................2-3 хүний нэр, дугаар үлдээнэ.  

БАТАЛГАА ГАРГАСАН ИРГЭНИЙ ГАРЫН ҮСЭГ ......................................................... 2020 оны 12 сар ………... өдөр. 

ЗӨВЛӨМЖИЙН БАТАЛГААНЫ  ХУУДАС  

 

2020 оны 12 дугаар сарын ..... өдрөөс 12 дугаар сарын ...өдөр хүртэл 14 хоногийн хугацаанд 
............................................................овогтой .........................................................таныг гэрээр тусгаарлан ажиглана. 

Тусгаарлагдсан газрын хаяг, байршил: 

.................................................................................. ....................................... ........................................................  

Эрүүл мэндийн сайдын 2020 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/269 дугаар туүаалын 7 дугаар хавсралт 
Коронавируст халдвар / COVID-19/ -ын үед иргэнийг тусгаарлах ажиглах түр зааврын 1.16 дахь хэсэгт:  

1. Гэрийн ажиглалтад шилжсэн даруйдаа өрх, сумын эмчид утсаар мэдэгдэнэ;  

2. Гэртээ 14 хоног өөрийгөө тусгаарлан ажиглах ба гэрээсээ гарах, зочин урихыг хориглоно;  

3. Биеийн халуун хэмжих термометрийг бэлтгэж, биеийн халуунаа өдөрт 2-оос доошгүй удаа хэмжих өөрийн эрүүл 

мэндийн байдалд хяналт тавих ба ямар нэг шинж тэмдэг илэрсэн даруйд харьяалах өрх, сумын эмчид утсаар мэдээлнэ;   

4. Тэмдэглүүлсэн бүртгэлтэй хаяган дээрээ тогтмол байж, утсаа байнга нээлттэй байлгах, утсаар биеийн байдал 

болон байршлын талаарх мэдээллийг хяналт тавьж буй байгууллагад мэдээлнэ;   

5. Өрөө тасалгааны салхивчийг өдөрт 2-3 удаа 10-15 минут цэвэр агаар оруулж сэлгэлт хийх;  

6. Ариун цэврийн өрөөний тосгуур, банн, суултуурыг 1 литр усанд 15 мл "Белизна" хийж арчиж халдваргүйжүүлэх ба 

ил задгай жорлон, цооног, бохир усны нүх, хогийн савыг 1 литр усанд 400 гр гипохлорит кальци бодисоор халдваргүйжүүлэх;  

7. Гэр бүлийн гишүүдтэй аль болох ойр байхгүй байх боломжтой бол тусдаа байх нөхцөлийг бүрдүүлнэ;  

7. Гэр бүлийн гишүүд нь тухайн ажиглалтад байгаа хүнийг гэрээс гаргахгүй байх үүрэг хүлээнэ;  

8. Та хүсвэл: Хэрлэн сумын Ерөнхий боловсролын сургуулиуд, Политехник коллежийн дотуур байр болон зочид 

буудалд 14 хоног өөрийгөө тусгаарлах боломжтой. Холбоо барих утасны дугаар: 99569897  

9. Коронавируст халдвар / ковид-19/ цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх зөвлөмжүүд болон зохих дэглэмийг хатуу чанд 

мөрдөж өөрийн болон бусдын эрүүл мэндийг хамгаална уу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СУМДЫН ЭМТ-ИЙН ЭРХЛЭГЧ ЭМЧ НАРЫН УТАСНЫ ЖАГСААЛТ 

2020 он  

№ Сумдын нэр Эрхлэгч эмч Утасны дугаар Эмнэлгийн утас 

1 Баян-Адрага Ж.Батсүрэн 98661110 98947199 

2 Баянмөнх С.Нансал 99213857 98250798 

3 Баянхутаг Г.Энхсайхан 99464689 98133919 

4 Баян-Овоо Д.Улам-оргил 98610707 98604503 

5 Батноров Б.Алтанцацрал 93121371 98254499 

6 Батширээт Я.Отгончимэг 86989939 98969384 

7 Биндэр С.Одмаа 98931742 98229279 

8 Бор-Өндөр А.Батбаатар 88012668 70567103 
83137103 

9 Бэрх Д.Батжаргал 99560006 80303103 

10 Галшар Х.Должинжав 98119185 93080976 

11 Дадал Т.Оюунбилэг 94110683 98224461 

12 Дархан Г.Эрдэнэсувд 98024334 93032155 

13 Дэлгэрхаан О.Батбаяр 98300708 93032010 

14 Жаргалтхаан Н.Түвшинжаргал 93032524 98897469 

15 Мөрөн Н.Жавзандулам 99069330 83166103 

16 Норовлин Г.Баярсүрэн  98156752 98609783 

17 Өлзийт Д.Алтанчимэг 88869554 94443825 

18 Өмнөдэлгэр Ц.Ариунтунгалаг 98190359 98190359 

19 Цэнхэрмандал Г.Оюунбилэг 93205167 98882687 

20 Гурванбаян А.Мөнхцэцэг 93488008 93309003 

21 Хэрлэнбаян-Улаан Г.Алтантулга 91369991 96862016 

22 Тахилгат Ж.Эрдэнэцэцэг 92170347 83131030 

23 Цэгцүүлэн дом Энх-Оргил 99844864 70567099 
83127262 

24 Ач манал Ч.Уранцэцэг 98893345 70563104 

25 Хэрлэн дом Ж.Хонгорзул 88081606 70563909 

26 Оюуны шим Л.Ундармаа 99917411 70562852 

27 Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг Д.Оюунгэрэл 99016190 70563833 

28 Уламжлалт анагаах ухааны эмнэлэг М.Даваа 99125301  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


