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Хуулиар нийгмийн харилцааг зохицуулдаг болохыг тайлбарлаж, хууль, 
дүрмийн ач холбогдлыг тодорхойлох

Хууль, дүрэм гэж юу вэ?

Хууль бидний амьдралд ямар хэрэгтэй вэ?

Харьцуулсан шинжилгээ хийх

Хэлэлцүүлэг хийх

Жүжигчилсэн тоглолт

“Хууль, дүрэм яагаад хэрэгтэй вэ?” видео 

                                                  

1. Нийгмийн харилцаа – Хүмүүс хоорондын үдүр тутмын үйл ажиллагааны явцад үүсч 
буй холбоо, хамаарал. 

2. Дүрэм – Тодорхой бүлэг хүмүүс, байгууллагын үйл ажиллагаа, харилцааг 
зохицуулахаар гаргасан хэм хэмжээ.

3. Хууль - Нийгмийн харилцааг зохицуулахын тулд парламентаас батлан гаргасан, бүх 
нийтээр заавал дагаж мүрдүх ёстой эрх зүйн хэм хэмжээ. Монгол Улсын хуулийг 
зүвхүн Монгол Улсын Их Хурал ард түмний нэрийн үмнүүс батлан гаргадаг.
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ХИЧЭЭЛИЙН ХЭРЭГЛЭГДЭХүүН:

Түлхүүр үг
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• “Хууль, дүрэм яагаад хэрэгтэй вэ” видеог үзүүлж, хууль, дүрэм байхгүй бол юу 
болох талаар ярилцана.

• Самбар дээр хүснэгт зурж хууль, дүрмийн ялгааг харьцуулан харуулна.

• Сурагчдад хуулийг хэн баталдаг, яагаад батлах эрхтэй талаар ярилцана.

• Ямар ямар хууль байдаг талаар сурагчдаас асууж, бидний амьдралд хэрхэн 
нүлүүлдгийг асууна.

• Дасгалыг хэрхэн хийх зааврыг танилцуулж, гүйцэтгэх хугацаа олгоно.

Ангийн сурагчдыг 3 баг болгон хуваана. Доорх тохиолдлын хүрээнд 
ямар хууль хэрхэн нүлүүлж үйлчилж болох талаар жүжигчилсэн тоглолт 
бэлтгэнэ. Мүн хууль байхгүй бол тухайн тохиолдолд юу болох байсныг 
түсүүлүн зохиомж бэлтгэнэ.

Сэдэв Тохиолдол Холбогдох хууль

Замын 
хүдүлгүүний 

аюулгүй байдал

Согтууруулах ундаа уусан 
үедээ жолоо барьж замын 

хүдүлгүүнд оролцсон.

Зүрчлийн тухай 
хуулийн 14.7 дугаар 

зүйлийн 3.1 дэх хэсэг.

Эрүүл мэнд, 
анхны тусламж

Шүд үвдсүн тул эмнэлэгт 
хандах хэрэгтэй боллоо.

Эмнэлгийн тусламж, 
үйлчилгээний тухай 

хуулийн 7 дугаар 
зүйлийн 7.5 дахь хэсэг.

Худалдан авалт
Худалдаж авсан, савласан 
сүү гашилсан байна, яах 

ёстой вэ?

Хэрэглэгчийн эрхийг 
хамгаалах тухай хууль

6 дугаар зүйлийн 6.3 
дахь хэсэг.

Багш дээр дурдсан хуулийн зүйл, заалтыг урьдчилан www.legalinfo.mn 
сайтаас  авч, сурагчдад тараахаар бэлтгэсэн байна. 

1. Хууль бидний амьдралд хэрхэн нүлүүлдүг вэ?

2. Иргэд яагаад хуулийг биелүүлэх үүрэгтэй вэ?

3. Хуулийг дагаж мүрдүхийн ач холбогдол болон биелүүлэхгүй байхын 

хор уршиг юу вэ?

үЙЛ АЖИЛЛАГАА

1. Сэдэлжүүлэлт

2. Шинэ мэдлэг бүтээх

3. Бататгал

Дасгал ажил 1

ХЯНАЛТЫН АСУУЛТ:

ПАРЛАМЕНТЫН БОЛОВСРОЛ
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