
ХИЧЭЭЛ №3

ПАРЛАМЕНТ
ГЭЖ ЮУ ВЭ?
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Энэ бол манай сургуулийн 
сурагчдын зөвлөл. Сурагчдын 
зөвлөл бол сурагчдын төлөөллийн 
байгууллага юм. Би ангиасаа тус 
зөвлөлд сонгогдсон. Ангийнхаа 
бүх хүүхдийг төлөөлнө гэдэг маш 
чухал, хариуцлагатай ажил шүү.

Сайн 
байцгаана уу? 
Найзууд аа! 

Намайг МЭРГЭН 
гэдэг. 
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Сурагчдын зөвлөлд манай сургуулийн анги 
бүрээс төлөөлөл бий. Жишээ нь, Болор бол 9Б 
ангийн төлөөлөгч. Энх-Ертөнц бол 11В ангийн 

төлөөлөгч. Харин би 7А ангийн төлөөлөгч.
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Манай сургуулийн Сурагчдын зөвлөл сурагчдын эрхийг хамгаалах, 
тэдний өмнө тулгарсан өөрсдийн асуудлаа өөрсдөө шийдвэрлэх,  
сургуулийн бүх сурагчдын дагаж мөрдөх ерөнхий дүрмийг батлах 
зэрэг үүрэгтэй.

Сурагчдын зөвлөл аливаа 
асуудлыг зөвлөлдөж, олонхоороо 
шийдвэрлэдэг. Ингэхдээ мэдээж 
цөөнхийн саналыг хүндэтгэдэг. 

Цөөнх болсон сурагчидтай 
эв түнжингүй байж болохгүй.

Би өөрийн ангийн сурагчдын саналыг 
цуглуулж Зөвлөлийн хуралд танилцуулж, 
үйл ажиллагааны тайлангаа ангийнхандаа 

тавина. Хэрвээ бид ангийнхаа болон 
сургуулийн нийт сурагчдын эрх ашгийн 

төлөө сайн ажиллаж чадвал тэдний итгэл, 
дэмжлэгийг хүлээнэ.
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Бид долоо хоног 
бүрийн лхагва гарагт 
хуралдаж, сурагчдад 

тулгарч байгаа асуудлыг 
хэрхэн шийдвэрлэж болох 

талаар ярилцдаг. 

Иймээс Сурагчдын зөвлөл бол 
манай сургуулийн “сурагчдын парламент” 

гэсэн үг.

Зөвлөлийн гишүүд өөрийн төлөөлж буй ангийн 
сурагчдын саналыг хурал дээр илэрхийлэх, 

тэдний дуу хоолойг хүргэх эрхтэй. Үүний дараа 
шийдвэрээ гаргахаар санал хураана.
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Парламент гэнэ ээ! 
Парламент гэж юу вэ?

Парламент гэж ард түмний төлөөллийн 
байгууллагыг хэлнэ. Манай сургуулийн Сурагчдын 

зөвлөлийн гишүүдийг сурагчид сонгуулиар 
сонгодог шиг аливаа улсын парламентыг тухайн 

улсын иргэд сонгож байгуулна.

АНХНЫ ПАРЛАМЕНТ 

АНГЛИД ҮҮССЭН 

ГЭЖ ҮЗДЭГ.

ПАРЛАМЕНТ ГЭДЭГ 

ҮГ НЬ “PARLER” БУЮУ 

“ЯРИХ, ХЭЛЭЛЦЭХ” ГЭСЭН 

УТГАТАЙ ФРАНЦ 

ҮГНЭЭС ГАРАЛТАЙ.

Энэ бол Английн 
парламентын 

Төлөөлөгчдийн танхим.

-53-



Энэ бол манай улсын 
парламент буюу 
Улсын Их Хурал.

УИХ-ын гишүүдийг чөлөөт 
сонгуулиар сонгодог. Сонгуулийг 
зохион байгуулахаар манай улсын 

нутаг дэвсгэрийг газарзүйн байршлын 
хувьд тойрогт хуваадаг.

Сурагчдын зөвлөлд анги бүрийн төлөөлөл байдаг шиг Улсын Их 
Хурал тойрог бүрийн төлөөллөөс бүрдэнэ. 

Тухайн улсын иргэдийн төлөөлөл парламентыг бүрдүүлснээр 
тэдний дуу хоолой парламентад хүрэх боломжтой болно.

Парламент иргэдийг төлөөлж, тэдний эрхийг хамгаалах 
үүрэгтэй.
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Парламентын батлан 
гаргасан хуулийг тухайн 
улсын иргэн бүр дагаж 

мөрдөх үүрэгтэй

Мөн парламент нь 
баталсан хууль нь хэрхэн 
хэрэгжиж байгаад хяналт 

тавьж ажилладаг. 

Манай улсын нийт иргэдийг 
төлөөлдөг учраас хууль батлах эрх 
зөвхөн парламентад бий. Өөрөөр 
хэлбэл, тухайн улсын нийт иргэд 

өөрийн төлөөлөгчөөрөө дамжуулж 
хууль баталж байна гэсэн үг юм.
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ПАРЛАМЕНТЫГ ЗАРИМ УЛС ОРОНД ӨӨР ӨӨРӨӨР НЭРЛЭДЭГ. 

Исланд Улс — Альтинг 

Финланд Улс — Едус Кунта АНУ — Конгресс 

 ХБНГУ — Бундестаг 
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Япон Улс — Коккай

Монгол Улс — Улсын Их Хурал                                                                                      

  БНСУ —Tэ Хан Мин Гүг Гүг Хэй  
(Үндэсний Ассамблей )

Энэ мэтчилэн улс орнууд 
өөр өөрөөр нэрлэдэг ч 
бүгд л  тухайн улсын 

Парламент юм.
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Эдгээр түлхүүр 
үгийн утгыг бие 

биедээ тайлбарлаж 
өгөөрэй.

СОНГУУЛИЙН
ТОЙРОГ

СУРАГЧДЫН
ЗӨВЛӨЛ

ХУУЛЬ 
БАТЛАХ

ТӨЛӨӨЛӨГЧ
ПАРЛАМЕНТ

СОНГУУЛЬ

1. “Сурагчдын зөвлөл” дасгал ажлын хуудсанд хэрхэн тус зөвлөлийн гишүүн болдог, 
Сурагчдын Зөвлөлийн гишүүний эрх, үүргийг бичнэ үү. 
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2. Зөв холбоно уу?

1. Сурагчдын зөвлөл хэнийг төлөөлж, юу хийдэг вэ?

2. Парламент гэж юу вэ?

3. Парламент хэнийг төлөөлдөг вэ?

4. Парламентын үндсэн үүргийг нэрлэнэ үү.
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