
ХИЧЭЭЛ №5

МОНГОЛ УЛСЫН 
ИХ ХУРЛЫН

ГИШҮҮН



Энэ хүн миний 
амьдардаг 

тойргоос нэр дэвшиж 
сонгогдсон юм.  

Сайн
 байцгаана уу? 
Би Улсын Их 

Хурлын гишүүн 
Энэрэл байна. 
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Хүмүүс тойрог бүрт янз 
бүрийн намаас эсхүл 
бие даан нэр дэвшин 

өрсөлддөг.

Улсын Их Хурлын сонгуулийн үеэр манай улсын нутаг 
дэвсгэрийг сонгуулийн тойргуудад хуваадаг. 

Улсын Их Хурлын сонгуульд 
25 нас хүрсэн Монгол Улсын 

иргэн нэрээ дэвшүүлэн 
өрсөлдөж болно гэж Үндсэн 

хуульд заасан.

-71-



УИХ-ын гишүүн аль нэг 
тойргоос сонгогдох 
боловч зөвхөн тэр 
тойргийн иргэдийг 

төлөөлөхгүй, нийт ард 
түмний төлөө ажиллана.

Тухайн тойргийн иргэд өөрсдийг нь 
төлөөлөхөөр нэр дэвшсэн хүмүүсээс сонгон, 
саналаа өгнө. Хамгийн олон санал авсан хүн 

Улсын Их Хурлын гишүүн болно.
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АРДЧИЛАЛ

ХҮНИЙ ЭРХ

ХУУЛЬ, ДҮРЭМ

Харин одоо би тойргийнхоо 
иргэдийн “элч” болж, улс эх 

орныхоо хөгжилд хувь нэмэр 
оруулах илүү боломжтой 

болсон.

Улсын Их Хурлын гишүүн болохоос өмнө 
би багш хийдэг байсан. Багшлахын зэрэгцээ 

өөрийн амьдарч буй нутаг дэвсгэрийнхээ 
нийгмийн амьдралд идэвхтэй оролцдог байсан.
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Улсын Их Хурлын гишүүн 
болоод  

Та юу хийдэг болсон бэ?

Улсын Их Хурлын гишүүний 
нэг чухал үүрэг бол өөрийн 

сонгогчдыг Улсын Их Хуралд 
төлөөлөх юм.

Би тойргийнхоо иргэдтэй 
уулзаж, тэдний саналыг 

сонсож, Улсын Их Хуралд дуу 
хоолой нь болдог.

Манай тойргийн иргэдээс 
маш олон цахим шуудан, 
захидал, өргөдөл гомдол 
ирдэг. Би бүгдэд нь хариу 

өгдөг.
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Хүүхдүүд ээ, Улсын Их Хурлын гишүүн хэдийгээр 
тодорхой нэг тойргоос сонгогдож тухайн тойргийн 

иргэдийг төлөөлдөг ч үүргээ биелүүлэхдээ улс эх орон, 
нийт ард иргэдийнхээ эрх ашгийн төлөө ажилладаг юм. 

Баталсан хуулиа 
хэрхэн хэрэгжиж 
байгаад хяналт

тавьдаг.

УИХ-ын гишүүн хууль санаачлах эрхтэй. 
Мөн хууль батлахад оролцож, 

сонгогчдынхоо өмнөөс саналаа 
өгөх үүрэгтэй.
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Улсын Их Хурлын гишүүний ажил 
Төрийн сүлдэнд тангараг өргөснөөр эхэлж, 

Улсын Их Хурлын дараагийн 
сонгуулиар шинэ сонгогдсон гишүүд 

тангараг өргөснөөр дуусна.
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УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 
ГИШҮҮН

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 
СОНГУУЛЬД НЭР

ДЭВШИХ ТӨЛӨӨЛӨГЧ

СОНГУУЛИЙН 
ТОЙРОГ

СОНГУУЛЬ

Хүүхдүүд ээ! 
Эдгээр түлхүүр 

үгнээс мэдэхгүй үг 
байвал багшаасаа 
болон нөхдөөсөө 

асуугаарай!

Дараах асуултын хариултыг дасгалын хуудсанд бичээрэй.

1. Улсын Их Хурлын гишүүнээр сонгогдохоор нэрээ дэвшүүлэхэд        
хуульд заасан ямар шаардлагыг хангасан байх ёстой вэ?

2. Чиний бодлоор өөр бусад ямар шаардлагыг хангасан байх ёстой вэ?

1. Улсын Их Хурлын гишүүнийг яагаад ард түмэн, иргэдийн “элч” гэж нэрлэдэг вэ?

2. Улсын Их Хурлын гишүүн юу хийдэг вэ?

3. Ямар хүн Улсын Их Хурлын гишүүн болох нь зүйтэй гэж бодож байна вэ?
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