
ХИЧЭЭЛ №1

АРДЧИЛАЛ 
ГЭЖ 

ЮУ ВЭ?



Хүүхдүүд ээ, 
та нарын бодлоор 

“АРДЧИЛАЛ” 
гэж юу вэ?

Сонгуулийн үеэр 
“Ардчилал” гэдэг 
үгийг их сонсдог. 

Тэгэхээр Ардчилал 
сонгуультай 
холбоотой.

Ардчилал гэж 
асуудлыг хэлэлцэж 
олонхын саналаар 

шийдвэрлэхийг хэлнэ.

Ардчилал бол 
өөрийгөө төлөөлөх 
хүнийг сонгох эрх.

Ардчилал 
гэдэг бол 

“Чөлөөтэй үг 
хэлэх эрх”

юм.

Ардчилал 
гэж хүний эрх, 

эрх чөлөөг
 хэлнэ.
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Хүүхдүүд ээ, 
та нарын бодлоор 

“Ардчилал” 
гэж юу вэ?

Ардчилал бол 
өөрийгөө төлөөлөх 
хүнийг сонгох эрх.

Монгол Улсын иргэн 
бүрийн эрх, эрх чөлөөг 

хуулиар хамгаалдаг.
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Ардчилал оршин 
байх тулгуур нь 
ардчиллын үнэт 

зүйл юм. 

Хүний эрх Хууль 
дээдлэх ёс

СонгуульТэгш эрх

АРДЧИЛАЛ
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Эрх чөлөө

Бидэнд сайн 

сайхан амьдрахад 

шаардагдах төрөхөөс 

заяасан баталгааг 

хүний эрх гэнэ. 

Бид амьд явах, эрүүл, аюулгүй 

орчинд амьдрах, сурч боловсрох, 

хөдөлмөрлөх, үзэл бодлоо чөлөөтэй 

илэрхийлэх зэрэг олон эрхтэй. ХҮНИЙ ЭРХ

ХҮНИЙ ЭРХ 

Ардчилсан улсад: 
• Хүний эрхийг ямагт тэргүүнд тавьдаг;
• Хүний эрхийг Үндсэн хууль болон бусад хуулиар баталгаажуулж хамгаалдаг;
• Хүмүүсийн эрх чөлөөтэй амьдрах таатай орчин, боломж бүрдсэн байдаг;
• Хүн бүр эрхээ эдэлж, бусдын эрхийг хүндэтгэдэг.
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Хүн бүр өөр. Гэхдээ бүгд адил тэгш эрхтэй. 
Сургуулийн болон олон нийтийн үйл ажиллагаанд хүүхэд бүр тэгш 

эрхтэй оролцоно.

Ардчилсан улсад: 

• Эрэгтэй, эмэгтэй бүх хүн тэгш эрхтэй;
• Хууль бүх хүнд тэгш үйлчилнэ;
• Хүн бүр эрхээ эдлэх ижил боломжоор хангагдана;
• Бусдаас өөр харагддаг, бусдаас өөр 
бодолтойгоос нь болж хүнийг гадуурхаж болохгүй.

ТЭГШ ЭРХ
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АРДЧИЛСАН УЛСАД: 
• Эрэгтэй, эмэгтэй бүх хүн тэгш эрхтэй;
• Хууль бүх хүнд тэгш үйлчилнэ;
• Хүн бүр эрхээ эдлэх ижил боломжоор хангагдана;
• Бусдаас өөр харагддаг, бусдаас өөр бодолтойгоос нь 

болж хүнийг гадуурхаж болохгүй.Хууль бидний эрхийг хамгаалж, 

бидний хоорондын харилцааг 

зохицуулж, аливаа хүний 

эрхийг зөрчихөөс хамгаалах 

үүрэгтэй. 

Ардчилсан улсад: 

• Хүн бүр хуулийг биелүүлэх үүрэгтэй, энэ нь 

хүүхдэд ч хамаатай;

• хуулиас дээгүүр ямар ч хүн байх ёсгүй;

• хууль зөрчсөн бол хэн ч хариуцлага хүлээнэ.

ХУУЛЬ ДЭЭДЛЭХ ЁС
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Ардчилсан улсад засгийн эрх ард түмнээс эх 

сурвалжтай байна. Иймээс ардчилал нь “АРД ТҮМНИЙ 

ЗАСАГЛАЛ” юм.

Шийдвэр гаргахад ард 

түмэн өөрсдөө шууд, эсхүл 

төлөөлөгчөөрөө дамжуулан 

оролцож болно. 
БҮГДЭЭРЭЭ 
ХЭЛЭЛЦВЭЛ 
БУРУУГҮЙ!
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Хүмүүс хэн нэгэн төлөөлөгчөөр дамжуулалгүй өөрсдөө хэлэлцэж, олонхын саналаар 

шийдвэр гаргаж болно. Үүнийг ШУУД АРДЧИЛАЛ гэнэ. 

Жишээ нь, бид зугаалгаар хаашаа явахыг бүгдээрээ хэлэлцээд хамгийн олон хүүхдийн 

саналаар шийдсэн. 

Гэхдээ цөөнх болсон сурагчдын саналыг ч гэсэн хүндэтгэх ёстой. 

Цөөнх гэж ялгаварлах, гадуурхах, дээрэлхэх ёсгүй.

Бүгдээрээ хэлэлцэж гаргасан шийдвэрийг олонх, цөөнх гэлгүй бүх 

сурагчид биелүүлнэ.
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Аливаа шийдвэрийг өөрсдийн сонгосон төлөөлөгчөөрөө дамжуулан гаргаж 
болно. Үүнийг ТӨЛӨӨЛЛИЙН АРДЧИЛАЛ гэнэ. 

Бид төлөөлөгчөө сонгуулиар сонгоно. Жишээ нь: Сурагчдын зөвлөлийн гишүүн 
болж, ангиа төлөөлөх сурагчийг бид сонгуулиар сонгосон.

СОНГУУЛЬ
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Ард түмэн өөрсдийг нь төлөөлөн 
улсыг удирдаж, шийдвэр гаргах, 
хууль батлах хүмүүсийг сонгуулиар 
сонгоно.

Сонгууль бол ардчиллын үнэт 
зүйлийн нэг юм. Ийм учраас л бид 
сонгуулийн үеэр “Ардчилал” гэдэг 
үгийг их сонсдог юм шүү дээ. 
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Ардчилсан улсад хүний эрх, эрх чөлөө, 

тэгш эрхийг баталгаажуулж, хууль 

дээдлэн, аливаа асуудлыг олуулаа 

хэлэлцэж, олонхын саналаар шийддэг.
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Ардчилал нь 2000 гаруй жилийн настай. Эртний Грекийн Афин хотын иргэд хуралдаж 
олонхын саналаар асуудлаа шийддэг байжээ.

“Ардчилал” буюу “δημοκρατία – dēmokratía” гэдэг үг нь грекээр “Ард түмний засаглал” гэсэн утгатай.
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АРДЧИЛЛЫН
ҮНЭТ ЗҮЙЛ

АРДЧИЛАЛ

ТӨЛӨӨЛЛИЙН 
АРДЧИЛАЛ

ТӨЛӨӨЛӨГЧ

СОНГУУЛЬ

ШУУД
АРДЧИЛАЛ

Найзууд аа!
Эдгээр түлхүүр үгнээс 

мэдэхгүй үг байвал 
багшаасаа болон 

нөхдөөсөө асуугаарай. 
Мөн тайлбар толь бичиг 

ашиглаж болно шүү.

Хүрдийг эргүүлж, өөрт таарсан 
Ардчиллын үнэт зүйлийг тайлбарлаарай. 

1. Ардчиллын үнэт зүйлсийг нэрлэж, яагаад ардчиллын тулгуур болдгийг тайлбарлана уу.

2. Ардчиллын үнэт зүйлсээс оролцуулан ардчиллыг өөрийн үгээр тодорхойлно уу.
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