
ӨВ. БАТ-ӨЛЗИЙ СУМЫН ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН СИСТЕМЧЛЭЛ, МЭДЭЭЛЭЛ, 
ЭРХ ЗҮЙН  СУРГАЛТ, СУРТАЛЧИЛГААНЫ ТАЛААРХ МЭДЭЭ 

/2022 оны 1 дүгээр улирал/                                                                                   
2022.03.22                                                                                                                                Өвт  

№ Ажлын чиглэл Үзүүлэлт 
Сум, байгууллага 

/тоон үзүүлэлт/ 

1 

Хууль 

тогтоомжийн 

системчлэл, 

мэдээлэл 

Хууль тогтоомжийн бүртгэл лавламжийн 

санд байгаа эрх зүйн актын тоо 

14282 

Хууль тогтоомжийн бүртгэл лавламжийн санг 

шинээр баяжуулсан эрх зүйн актын тоо  

350 

Системчлэл хийсэн хууль тогтоомж   

Өөрчлөлт хөдөлгөөн хийсэн зүйл,  заалтын 

тоо  

12/32 

Эрх зүйн 

мэдээллийн 

нэгдсэн системээс 

лавлагаа мэдээлэл 

өгсөн 

Иргэд  180 

Байгууллага  6 

Хууль тогтоомжийн 

бүртгэл 

лавламжийн гар 

сангаас лавлагаа 

мэдээлэл өгсөн  

Иргэд 30 

Байгууллага  6 

2 

Аймаг, 

нийслэл, сум 

дүүргийн Засаг 

даргын 

захирамжийн 

хууль зүйн 

үндэслэлийг 

хянах 

Хянаж санал өгсөн аймаг, нийслэл, 

сум, дүүргийн Засаг даргын 

захирамж /гарсан захирамж/ 

А захирамж 41, Б захирамж 

5 нийт 46 шийдвэр гарсан.  

 

Үүнээс 

захиргааны хэм 

хэмжээ 

тогтоосон 

захирамж  

Хууль зүйн 

яаманд хянуулж 

бүртгүүлсэн  

- 

Хууль зүйн 

яамнаас дүгнэлт 

гаргаж буцаасан  

- 

3 

Эрх зүйн 

сургалт, 

сурталчилгаа 

Зохион байгуулсан эрх зүйн сургалт, 

хэлэлцүүлэг  

5 

Үүнээс сургалт, хэлэлцүүлэгт 

хамрагдсан хүний тоо  

120 

Зохион байгуулсан эрх зүйн 

сурталчилгаа  

29 

Боловсруулсан гарын авлага, 

сургалт, сурталчилгааны материал  

15 сэдвээр 

4000ш 

Радио, телевизийн нэвтрүүлэг  - 

Сонин хэвлэлээр сурталчилсан  - 

Бусад /  

 

БАТАЛГААЖУУЛСАН: ЗАСАГ  ДАРГА                      С.АМГАЛАН 
 

МЭДЭЭ ГАРГАСАН: ЗДТГ-ЫН ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                 Г.ДОРЖХАНД 

 



2 
 

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН БАТ-ӨЛЗИЙ СУМЫН 
ЭРХ ЗҮЙН СУРГАЛТ, СУРТАЛЧИЛГААНЫ ИЛТГЭХ ХУУДАС 

/2022 оны 1 дүгээр улирал/ 

2022 оны 03 дугаар сарын 22                                                                                                 Өвт 

 
Удирдлага зохион байгууллалт болон төрийн захиргааны байгууллагаас 

хэрэгжүүлсэн сургалт, сурталчилгаа 
 

Бат-Өлзий сумын “Эрх зүйн сургалт, сурталчилгааны баг” иргэдэд хууль тогтоомж, 
хуулинд орсон нэмэлт өөрчлөлт, танин мэдэхүйн чиглэлээрх мэдээллийг тухай бүр өгч  
ажилладаг. Мөн Бүх нийтийн эрх зүйн боловсрол үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд 
бэлтгэгдсэн эрх зүйн хөтөч нар сумын нэгдсэн грүпп, Бат-Өлзий сумын урьдчилан сэргийлэх 
грүппээр иргэдийн эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх хуулийн сурталчилгааг байнга түгээж, 
зөвлөгөө мэдээллийг өгч ажилласан. 

 
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай 

хууль, Хөдөлмөрийн шинэчилсэн хууль, Төрийн албаны тухай хууль болон бусад хууль, 
тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, сурталчилах ажлын хүрээнд хуулийн гарын авлагыг төрийн 
байгууллагуудын албан хаагчдын дундын грүппээр дамжуулан 210 албан хаагчид, иргэдэд 
хууль журмыг таниулах хүрээнд Бат-Өлзий сумын нэгдсэн грүппээр  сурталчилан 
ажилласан. Мөн гарын авлага хэлбэрээр гарган төрийн албан хаагчдад сурталчилсан.      

 
2022 оны 3 дугаар сард буюу түймэрийн аюултай үеүүдээр ойн  нөхөрлөл, аж ахуйн 

нэгж, иргэдэд ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх сэрэмжлүүлэг мэдээллийг 

цахимаар болон цаасаар хүргэж, сурталчилсан. Сурталчилгаанд 500 гаруй иргэн 

хамрагдсан. Мөн хөдөөгийн багийн  80 айл өрхөд   ой, тал хээрийн түймэрээс урьдчилан 

сэргийлэх, асаасан гал, нурам, цогоо бүрэн унтрааж байх санамж бичиг, сэрэмжлүүлэгийг 

өгсөн. 

2022 оны 01 дүгээр сард Цагаан сарын баярыг тохиолдуулан сумын Гэмт хэргээс 

урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл, Цагдаагийн тасаг хамтран Архидан 

согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн чиглэлээр гарын авлага бэлтгэн архи, согтууруулах 

ундаа хэрэглэсэн үедээ жолоо барихгүй байх, түүний хор уршгийн талаар сэрэмжлүүлэг 

бэлтгэн Замын хөдөлгөөнд оролцож буй 85 жолоочид тарааж болзошгүй эрсдэлээс 

сэргийлж ажилласан.  
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Иргэдийн эрх зүйн боловсролыг нэмэгдүүлэх, согтуугаар үйлдэгдэх гэмт хэрэг, 

зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, архины хор уршгийг сурталчлан таниулах зорилгоор зохион 

байгуулагдаж байгаа Зөвийг зөвлөе аяны хүрээнд Бат-Өлзий сумын ЕБС-ийн 85 багш, 

ажилчид нэгдэж, сургалтанд хамрагдлаа.  

 Монгол Улсын Шүүхийн тухай, Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль, 

Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хуулийн талаарх мэдээлэл, гарын авлага, шүүхэд нэхэмжлэл 

гаргах загвар, заавар зөвлөмжийг 80 гаруй иргэнд өгч ажилласан.  

 

Сумын Хамтарсан багаас Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль, Хүүхдийн 

эрхийн тухай хууль, Гэр бүлийн тухай хууль, Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн 

хэрэгжилтийг хангуулж, 6 өрх 12 иргэнд хууль, эрх зүйн зөвлөгөө өгч, шаардлагатай 

өрхүүдээр орж нөхцөл байдлын үнэлгээг хийлээ.   

 
 

Боловсрол, соёлын  салбарын чиглэлээр зохион байгуулсан 

сургалт, сурталчилгаа 

 

Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагууд эцэг, эхчүүдийн дундын группд 

боловсролын чиглэлээр явуулж буй үйл ажиллагаа болон мэдээ мэдээлэл,  цахим сургалт, 

зөвлөгөө, зөвлөмж зэргийг бэлтгэн тогтмол мэдээлж байна. Мэдээлэл сурталчилгаанд 

давхардсан тоогоор 1000 гаруй иргэн хамрагдсан.  

 

2022 оны 1 улиралд Ерөнхий боловсролын сургуулийн бага ангийн 20 бүлгийн 630 

эцэг, эхэд ЕБС-ийн нийгмийн ажилтан, анги удирдсан багш нар хамтран “Хүүхэд 

хамгааллын тухай хууль”-ийн сургалтыг  зохион байгууллаа. 
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Эрүүл мэндийн салбарын чиглэлээр болон 
Ковид-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд: 

 
Цаг үеийн нөхцөл байдалтай уялдуулан эрүүл мэндийн салбарын сургалт, 

мэдээллийг тухай бүр зохион байгуулсан.  

ЭМТөвд хэвтэн эмчлүүлсэн нийт 180 иргэнд Коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх, 

болон зохистой хооллолт, идэвхтэй хөдөлгөөн гэх мэт сэдвүүдээр тогтмол мэдээлэл өгч 

ажилласан.  

ЭМДаатгалаар үйлчлүүлэгч 500 иргэнд эмийн зохистой хэрэглээ сэдвээр мэдээлэл 

өгч ажилласан.  

1 улиралд цахим хуудсанд 12 удаагийн сэрэмжлүүлэг, зөвлөмж, мэдээлэл 

байршуулсан ба хандалтын тоо 5523. Нийт 500  ширхэг зөвлөмж хийж, тараасан.  

Осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмжийг Бат-Өлзий сумын Урьдчилан 
сэргийлэх цахим сүлжээгээр иргэдэд түгээж ажилласан. Хандалт 2325 хүнд хүрсэн.   

 
2022 оны 1 дүгээр улиралд эрх, зүйн сургалт, сурталчилгааг 34 удаа явуулж, 15 

сэдвээр 4000 гаруй зөвлөмж, гарын авлага, тараах материал иргэдэд тарааж ажилласан 
байна. 
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