Тус бичиг нь эх бичгийг ойлгоход тус болгохоор бэлтгэсэн зүйл юм.
Эрүүл мэндийн газраас гаргасан япон хэлээр бичигдсэн эх бичиг нь албан ёсны
бичиг болно.
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Хөдөлмөр эрхлэхийг хязгаарлах тухай мэдэгдэл
Та “Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ба халдварт өвчнийг эмчлэх тухай” хуулийн (цаашид
“хууль” гэх) 6-р зүйлд заагдсан тусгай заалттай халдварт өвчин (Ковид-19)-өөр халдварласан байх нь
тогтоогджээ.
Иймд Ковид-19-ийг тусгай заалттай халдварт өвчин гэж тодорхойлсон болон бусад Засгийн газрын
тушаалын 3-р зүйлийн заалтад үндэслэн, хуулийн 18-р зүйлийн 2 дахь хэсгийг мөрдлөг болгож, доор
дурдсан 2-ын дагуу хөдөлмөр эрхлэхийг хязгаарлах тул та дагаж мөрдөнө үү.
Хэрэв энэ хөдөлмөр эрхлэхийг хязгаарлах шийдвэрийг зөрчвөл хуулийн 77-р зүйлийн 4 дэх хэсгийн
заалтад үндэслэн 500 мянга ба түүнээс доош иений торгууль ноогдуулна.
Түүнчлэн, хуулийн 18-р зүйлийн 3 дахь хэсгийн заалтаар та хөдөлмөр эрхлэх хязгаартай хугацаанд
эрүүл мэндийн газрын даргад хандаж, уг шийдвэрт хамрагдахгүй болсон тухай шалгуулах боломжтой.

1 Шинж тэмдэг
(1)
Шинж тэмдэг
Ханиалга / Цэр/ Халуунтай/ Цээжээр өвдөх / Амьсгалын бэрхшээлтэй /
Бусад (
), Шинж тэмдэггүй
Оношилгоо гаргасан арга
Анх оношилсон огноо
Оношилсон огноо
Хөдөлмөр эрхлэхийг хязгаарлах дэлгэрэнгүй
(1) Хөдөлмөр эрхлэхийг хязгаарлах ажлын төрөл
Үйлчилгээний ажил болон бусад олон хүмүүстэй нүүр тулж хийх ажил
(2) Хөдөлмөр эрхлэхийг хязгаарлах хугацаа
Тус өвчнийг үүсгэгч вирус биеэс илрэхгүй болтол эсвэл өвчний шинж тэмдэггүй болтол
Бусад
(1) Тус халдварт өвчний шинж тэмдэг арилахад Эрүүл мэндийн газартай холбоо барина уу.
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(2) Хэрэв энэ шийдвэрт гомдолтой бол энэ шийдвэр гарсныг мэдсэн өдрийн дараагийн өдрөөс
тооцоолж 3 сарын дотор

(Нийслэл/ Аймаг) -ийн засаг даргад хандан хянаж шалгуулах хүсэлт

гаргах боломжтой.

(3) Энэ шийдвэрт гомдолтой бол дээр дурдсан (2)-ын дагуу хянан шалгаруулах хүсэлт гаргахаас
гадна, энэ шийдвэр гарсныг мэдсэн өдрийн дараагийн өдрөөс тооцоолж 6 сарын дотор
(Нийслэл/ Аймаг) -ийг шүүгдэгч болгож (шүүх магадлалд
этгээд нь

(Нийслэл/ Аймаг) –ийг төлөөлөх

(Нийслэл/ Аймаг) -ийн засаг дарга болно.) энэ шийдвэрийг цуцлуулахыг нэхэмжлэх

зарга мэдүүлэх эрхтэй.

Тус бичиг нь эх бичгийг ойлгоход тус болгохоор бэлтгэсэн зүйл юм.
Эрүүл мэндийн газраас гаргасан япон хэлээр бичигдсэн эх бичиг нь албан ёсны
бичиг болно.
(4) Дээрх (2)-д дурдсан хянан шалгаруулах хүсэлт гаргасан тохиолдолд, тэрхүү хүсэлтийн шийдвэр
гарсныг мэдсэн дараагийн өдрөөс тооцоолж 6 сарын дотор (Нийслэл/ Аймаг) -ийг шүүгдэгч
болгож уг шийдвэрийг цуцлуулахыг нэхэмжлэх зарга мэдүүлэх эрхтэй.
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