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Монгол Улсын түрийн бэлгэдлийн илэрхийлэл, утга агуулгыг тайлбарлах 

Түрийнхүү бэлгэдэлд хүндэтгэлтэй хандах

Бэлгэ тэмдэг гэж юу вэ?

Түрийн бэлгэдэл

Багаар ажиллах

Лекцийн арга

“Түрийн бэлгэдэл” видео 

“Түрийн бэлгэ тэмдэг” зурагт хуудас

1. Бэлгэ тэмдэг - Аливаа зүйлийн утгыг тэмдэг, дүрс, дуу авиагаар түлүүлүүлсэн 
илэрхийлэл.

2. Түрийн бэлгэдэл – Монгол Улсын тусгаар тогтнол, бүрэн эрхт байдлын бэлгэ 
тэмдэг нь Түрийн сүлд, туг, далбаа, тамга, дуулал мүн. Түрийн сүлд, туг, 
далбаа, дуулал нь Монголын ард түмний түүхэн уламжлал, хүсэл тэмүүлэл, эв 
нэгдэл, шударга ёс, цог хийморийг илэрхийлнэ. Түрийн тамга нь дүрвүлжин 
хэлбэртэй, голдоо Түрийн сүлдтэй, сүлдний хоёр талаар Монгол Улс гэсэн 
бичээстэй, арслангийн дүрс бүхий бариултай байна. Түрийн тамгыг 1) Монгол 
Улсын үндсэн хуулийн уг эхийн хуудас бүр дээр, 2) Монгол Улсын хууль, 
Улсын Их Хурлаар соёрхон баталсан олон улсын гэрээ, Монгол Улсаас 
гадаад улстай дипломат харилцаа тогтоох, цуцлах тухай Улсын Их Хурлын 
шийдвэрийн уг эхийн эхний хуудас дээр тус тус дарна.

3. Бүрэн эрхт байдал – Аливаа улс дотоод, гадаад харилцаанд бие даасан улс 
гэдгийг илэрхийлдэг гол шинж.

4. Тусгаар тогтнол – Улсын бүрэн эрхт байдлаа хамгаалах баталгааг хангаж, 
улс түр, эдийн засаг, нийгэмшил, үзэл санааны хувьд бусад улсаас хараат бус 
байх шинж.

ЗОРИЛТ

СЭДВИЙН АГУУЛГА:

СУРГАЛТЫН АРГА:

ХИЧЭЭЛИЙН ХЭРЭГЛЭГДЭХүүН:

ПАРЛАМЕНТЫН БОЛОВСРОЛ
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• Түрийн бэлгэдлийн зургийг үзүүлж, сурагчдын үмнү эзэмшсэн мэдлэгийг 
тодруулна.

• “Түрийн бэлгэдэл” видеог үзүүлнэ. үүний дараа дараах асуултын хүрээнд 
хэлэлцүүлэг үрнүүлнэ. үүнд:

- Бэлгэ тэмдэг гэж юу вэ?

- Бэлгэ тэмдэг яагаад байх ёстой вэ?

- Монгол Улсын түрийн бэлгэ тэмдгийг нэрлэнэ үү.

- Түрийн бэлгэдэл ба хүндэтгэлийн талаар тайлбарлана.

• Ангийн сурагчдыг 6 багт хуваан түрийн бэлгэ тэмдгийн зураг бүхий хуудсыг 
баг бүрт тараан үгнү. Баг тус бүр хуваарилагдсан бэлгэ тэмдгийн талаар болон 
хэрхэн хүндэтгэлтэй хандах ёстой талаар танилцуулга бэлтгэнэ. Танилцуулгаа 
бэлтгэсний дараа харилцан танилцуулна.

• Монгол Улсын Түрийн дууллыг http://edu.parliament.mn сайтаас тоглуулна.

Монгол Улсын Түрийн дууллыг хамтдаа дуулна.

1. Түрийн бэлгэдэлтэй байхын утга учрыг тайлбарлана уу.

2. Түрийн бэлгэ тэмдэгт юу юу багтах вэ? 

3. Түрийн бэлгэ тэмдэгт хэрхэн хүндэтгэлтэй хандах ёстой вэ?

үЙЛ АЖИЛЛАГАА

1. Сэдэлжүүлэлт

2. Шинэ мэдлэг бүтээх

3. Бататгал

Дасгал ажил 1

ХЯНАЛТЫН АСУУЛТ:

БАГШИЙН ГАРЫН АВЛАГА 15 - 17 НАС
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