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Ардчилсан сонгууль, түүний зарчим болон сонгуульд оролцохын ач холбогдлыг 
тодорхойлж, ирээдүйн сонгогчийнхоо хувьд үүрийнхүү сонгуулийн оролцоог 
түсүүлүх, танилцуулах

Ард түмэн засгийн эрхийг сонгуулиар дамжуулан барьдаг

Сонгох, сонгогдох эрх

Сонгуульд оролцохын ач холбогдол

Сонгуульд санал үгүх үйл явц

Хэлэлцүүлэг

Лекцийн арга

Багаар ажиллах

“Сонгууль” видео 

1. Ардчилал – Ардчилсан улсад хүний эрх, эрх чүлүүг дээдэлж, цүүнхийг хүндэтгэж, 
олонхоороо асуудлыг шийдвэрлэдэг. Ардчилал нь шууд болон түлүүллийн гэсэн 
хоёр хэлбэртэй байна.

2. Сонгууль - Түлүүллийн байгууллагын гишүүн, сонгуульт албан тушаалтныг санал 
хураалтаар сонгох үйл явц. Сонгууль бол түрийн эрх мэдэл ард түмний мэдэлд байх 
ардчиллын үнэт зүйл юм.

3. Сонгох эрх - 18 нас хүрсэн Монгол Улсын иргэн үүрийн түлүүлүгчүү сонгох сонгуульд 
оролцож, саналаа үгүх эрх. 

4. Сонгогдох эрх - Түрийн сонгуульт байгууллага ба нутгийн үүрүү удирдлагын 
байгууллага, түүнчлэн түрийн сонгуульт ба нутгийн үүрийн удирдлагын албан 
тушаалд нэрээ дэвшүүлэх, сонгогдох эрх.

5. Сонгуулийн сурталчилгаа - нэр дэвшигчид яагаад үүрийг нь сонгох ёстой гэдгийг 
тайлбарлаж, үүрийгүү сурталчлан таниулах үйл ажиллагаа юм. 

6. Мүрийн хүтүлбүр – сонгуульд үрсүлдүж буй нэр дэвшигч сонгуульд ялбал хэрэгжүүлэх 
ажлын түлүвлүгүү, “амлалт” юм.

7. Сонгогч – сонгуульд оролцож санал үгүх эрхтэй Монгол Улсын иргэн.
8. Нэр дэвшигч – сонгуульд үрсүлдүхүүр нэрээ бүртгүүлсэн Монгол Улсын иргэн.
9. Саналын хуудас – Сонгогчдын саналаа баталгаажуулж тэмдэглэх хуудас. Саналын 

хуудсан дээр нэр дэвшигчдийн овог, нэр, харьяалах нам, эвслийг бичсэн байна.
10. Саналын хайрцаг - Сонгогчдын саналаа үгсүн хуудсыг хураах битүүмжилсэн хайрцаг.
11. Санал үгүх бүхээг – Сонгогч саналаа нууцаар үгүхүд зориулсан хаалт, жижиг тасалгаа.

ЗОРИЛТ

СЭДВИЙН АГУУЛГА:

СУРГАЛТЫН АРГА:

ХИЧЭЭЛИЙН ХЭРЭГЛЭГДЭХүүН:

ПАРЛАМЕНТЫН БОЛОВСРОЛ

Түлхүүр үг

Сонгууль гэж юу вэ?

20



• Сонголт хийх, санал үгүх, сонгууль гэх ойлголтуудын талаар  асууж, сурагчдын 
үмнү авсан мэдээллийг сонсож, ярилцана.

• “Сонгууль” видеог үзүүлнэ. Видеог үзсэний дараа сурагчидтай дараах асуултын 
хүрээнд ярилцаж болно. үүнд:

- Ямар, ямар түрлийн сонгууль байдаг вэ?

- Яагаад сонгуульд оролцох насыг 18 гэж тогтоосон бэ?

- Сонгох болон сонгогдох нас яагаад ялгаатай байдаг вэ?

- Яагаад сонгууль үгүхдүү тусгайлсан бүхээг, үрүүнд орж үгдүг вэ?

- Автомат санал тоолох машиныг хэрэглэх нь зүйтэй юү? Яагаад?

• Сурагчдаар сурагчийн гарын авлагыг бие дааж уншуулна. 

• Сурагчийн гарын авлага дээрх түлхүүр үгсээс мэдэхгүй, сайн ойлгохгүй үг 
байгаа эсэхийг асууж, утгыг тайлбарлаж үгнү. үүний тулд, идэвхтэй аргыг 
ашиглах боломжтой.

• “Ирээдүйн сонгогч” тоглоомыг 5 сурагч дунд нэг байхаар тооцож, тарааж үгнү.

• Тоглоомыг тоглох зааврыг танилцуулна.

“Ирээдүйн сонгогч” тоглоомын түвд үзэг, харандаа байрлуулан эргүүлнэ. 
үзэг, харандааны үзүүр таарсан нүдэнд байгаа асуултад хариулж, сурагчдын 
дунд хэлэлцүүлнэ. 

1. Дараах ойлголтуудыг тайлбарлана уу.

a) Сонгууль

б) Сонгох эрх

в) Сонгогдох эрх

2. Сонгууль яагаад ардчиллын амин чухал үнэт зүйл болдог вэ?

3. Яагаад сонгуульд идэвхтэй оролцох ёстой вэ? 
Хэрэв сонгуульд оролцохгүй бол...?

4. Та хэзээ, хэрхэн сонгуульд оролцохоо түсүүлүн илэрхийлнэ үү.

үЙЛ АЖИЛЛАГАА

1. Сэдэлжүүлэлт

2. Шинэ мэдлэг бүтээх

3. Бататгал

Дасгал ажил 1

ХЯНАЛТЫН АСУУЛТ:
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Дасгал ажил 1Дасгал ажил 1
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