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9-р сарын 1.
Хичээлийн шинэ жил эхэллээ. 
Хүүхдүүд зуны амралтаа 
хэрхэн өнгөрүүлсэн тухайгаа 
ам уралдан ярьж байтал багш 
орж ирлээ.

Бүгдээрээ зуны амралтаа зугаатай 
өнгөрөөсөн биз дээ? Багш нь та нарт 

нэг мэдээлэл хүргэе. Манай сургуульд 
Сурагчдын зөвлөл гэж бий. Сурагчдын 
зөвлөл нь сургуулийн бүх сурагчдыг 
төлөөлж, тэдний эрхийг хамгаалдаг. 

Иймээс анги бүрээс 1 хүүхэд тус зөвлөлд 
ангиа 1 жилийн турш төлөөлөх ёстой.

“Хүүхдүүд ээ, 
хичээлийн 

шинэ жилийн 
мэнд хүргэе!
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“Бид ангидаа сонгууль зохион 
байгуулах болно. 

Хэн Сурагчдын зөвлөлийн сонгуульд 
нэрээ дэвшүүлмээр байна? 

Манай ангийн сурагч л бол хэн ч 
сонгуульд оролцохоор нэрээ дэвшүүлэн 

өрсөлдөж болно шүү дээ” гэж багш хэлэв.

Ингээд ангид хэн, хэн нэр дэвших, 
Сурагчдын зөвлөлийн сонгуульд 

хэрхэн оролцох талаар яриа 
өрнөлөө. 
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“Би ангиа төлөөлж 
Сурагчдын зөвлөлийн 

гишүүн болж чадна. Тиймээс 
би сонгуульд нэрээ дэвшүүлж 

байна” гэж Мэргэн хэлэв.

“Би ч гэсэн Сурагчдын 
зөвлөлийн гишүүнд нэрээ 

дэвшүүлж байна” гэж 
Сийлэн гараа өргөлөө.

МЭРГЭН СИЙЛЭН

Сурагчдын зөвлөлийн гишүүн болохоор манай 
ангийн Мэргэн, Сийлэн хоёр нэрээ дэвшүүллээ.

-37-



Багш бидэнд сонгууль хэрхэн 
зохион байгуулахыг 
тайлбарлаж өглөө.

Сурагчдын зөвлөлийн сонгуульд нэр 
дэвшиж байгаа сурагчдын нэрс тодорхой 

болж, бид 2 нэр дэвшигчтэй боллоо.

Харин одоо нэр дэвшсэн сурагчид 
сонгуулийн сурталчилгаагаа эхлүүлэх 
ёстой. Сонгуулийн сурталчилгаа гэдэг 

нь нэр дэвшигчид яагаад өөрийг нь 
сонгох ёстойг тайлбарлаж, өөрийгөө 

таниулах үйл ажиллагаа юм.

Мөн нэр дэвшигчид Зөвлөлийн гишүүн 
болоод хийх ажлынхаа төлөвлөгөөг 

боловсруулж, ангийнхандаа 
танилцуулах ёстой. Энэ төлөвлөгөөг 

“мөрийн хөтөлбөр” гэж нэрлэдэг. 

Сурталчилгааны ажлыг маргаашнаас 
эхлээд 7 хоногийн турш явуулна. Үүний 
дараа ангийн бүх сурагчид саналаа өгөх 
болно. Манай ангийн бүх сурагч сонгогч 

болно гэсэн үг юм. 
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Мэргэн ангийн бүх сурагчидтай 
уулзаж, тэдний саналыг сонсож, 
тэмдэглэж байв. Тэр сурагчдад 
тулгарч байгаа асуудлын талаар 

сонсож, хэрхэн шийдвэрлэж болох 
талаар мөрийн хөтөлбөртөө 

тусгахаар шийджээ.

Харин Сийлэн 
Сурагчдын 

зөвлөлийн гишүүн 
болбол юу хийхээ

 өөрөө бодож байгаад 
жагсаан бичлээ.

Ингээд 2 нэр дэвшигч маань мөрийн 
хөтөлбөрөө боловсруулж эхэллээ!
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Сийлэн, Мэргэн хоёр 
“уриа үг” бэлтгэж, 
ангийн хүүхдүүдэд 

сурталчилгааны 
хуудас тарааж, зурагт 
хуудас хананд наалаа.

Ингээд 
сонгуулийн 

сурталчилгаа 
эхэллээ!
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Сийлэн, Мэргэн хоёр 
хийх ажлынхаа 

төлөвлөгөө буюу 
“Мөрийн хөтөлбөр”-өө 

ангийнхандаа 
танилцуулав.
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7 хоног 
үргэлжилсэн 
сонгуулийн 

сурталчилгаа 
дууслаа.

Ингээд 
“сонгуулийн өдөр” 

ирлээ.

Ангийн сурагч бүр дэмжиж 
байгаа нэр дэвшигчийнхээ 
нэрийг саналын хуудсан 
дээр сонгон дугуйлж, 
тусгайлан бэлтгэсэн 
саналын хайрцагт хийлээ.
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За хүүхдүүд ээ, сонгуулийн дүн 
гарлаа. Сонгуульд манай ангийн 

бүх сурагч маш идэвхтэй оролцож, 
100% ирцтэйгээр саналаа өгчээ. 

Ингээд сонгуульд ялсан нэр 
дэвшигчийг зарлая.

Сонгуулийн дүнгээр 
хамгийн олон санал авсан 

сурагч бол...
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МЭРГЭН..!

Ингээд манай ангийг төлөөлөх Сурагчдын 
зөвлөлийн гишүүнээр Мэргэн сонгогдлоо. 
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Манай улсын 18 нас хүрсэн иргэн өөрийг 
нь төлөөлж хууль батлах Улсын Их Хурлын 
гишүүнийг сонгохоор Улсын Их Хурлын 
сонгуульд саналаа өгдөг.

Улсын Их Хурлын сонгуулийг 
4 жил тутам зохион 
байгуулдаг.

Аливаа улсын иргэдийн хувьд өөрсдийг нь 
төлөөлж улс орныг удирдах, иргэдийн эрх 
ашгийг хамгаалж ажиллах төлөөлөгчийг 
сонгох нь маш чухал.  
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Дасгалын хуудсан дээр сонгуулийн үйл явцын дарааллыг дугаарлан бичнэ үү.
Хэрвээ дарааллыг алдаж сонгуулийг зохион байгуулбал ямар сөрөг үр дагавар гарч 
болохыг эргэцүүлнэ үү.

Найзууд аа! 
Түлхүүр үгийн 
утгыг дэвтэртээ 

тэмдэглээд 
аваарай.СУРАГЧДЫН 

ЗӨВЛӨЛ СОНГУУЛИЙН 
ӨДӨР

СОНГУУЛИЙН 
СУРТАЛЧИЛГАА

НЭР 
ДЭВШИГЧ

СОНГУУЛЬ

САНАЛЫН 
ХАЙРЦАГ

МӨРИЙН 
ХӨТӨЛБӨР

СОНГОГЧ

САНАЛЫН 
ХУУДАС
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1. Дараах ойлголтуудыг тайлбарлана уу.

a) Сонгууль
б) Сонгогч
в) Нэр дэвшигч
г) Сонгуулийн сурталчилгаа
д) Мөрийн хөтөлбөр

2. Ангидаа сонгууль зохион байгуулах, түүнд оролцохын ач холбогдлын талаар 
бодлоо илэрхийлнэ үү.

3. Ангийн сонгуулийн үйл явцын дарааллыг зураглана уу.

4. Өөр ямар сонгуулийн талаар мэдэх вэ? 

5. Улсын Их Хурлын сонгуулийн талаар өөрийн мэддэг зүйлийг бусадтайгаа 
хуваалцана уу.
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