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Зохион байгуулалт Гарын авлага ба суралцах материалууд

Мелкизедек Санваар 
ба Нийгмийн Халам-
жийн бүлэг

1 дэх ням гараг
ахлагчдын чуулга, дээд пристүүдийн бүлэг ба нийгмийн халамжийн бүлгийн удирдагчдын сонгосон сэдвүүд; ашиглаж болох 
суралцах материалууд: судрууд; Гарын авлага 2: Сүмийг удирдах нь (08702); Сүмийн сэтгүүлүүд; Миний хаант улс дахь охид 
(Daughters in my kingdom): Нийгмийн Халамжийн бүлгийн түүх ба ажил (06500); дэлхий даяарх удирдагчдын сургалтын 
материалууд; Гэр бүлийн удирдамж (31180); Сүмийн баталсан бусад материалууд

2 ба 3 дахь ням гараг
Сүмийн Ерөнхийлөгчдийн сургаалаас: Иосеф Фийлдинг Смит (36907)
хэрэв энэ ном монгол хэлээр орчуулагдаагүй бол Санваарын үүрэг ба адислалууд, Б хэсэг (31112) Хожмын үеийн гэгээнтэн 
эмэгтэй, Б хэсэг (31114) номыг ашигла.

4 дэх ням гараг
Өнөө үеийн сургаалууд: Ensign эсвэл Лиахона сэтгүүлээс хамгийн сүүлд ерөнхий чуулган дээр хэлсэн үгсийг ашиглана.
хэрэв эдгээр сэтгүүлүүд нь монгол хэлээр орчуулагдаагүй бол Тэргүүн Зөвлөлийн болон айлчлагч багшийн захиас бичгүү-
дийг ашиглаж болно.

5 дахь ням гараг
бишопын эсвэл салбарын ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн сонгосон сэдвүүд (“нэг дэх ням гараг” гарчгийн дор байгаа сургалтын 
материалуудын жагсаалтыг хар)

Аароны  
Санваар ба Залуу 
эмэгтэйчүүд

Ирээд, Намайг дага: Өсвөр үеийнхэнд зориулсан суралцах материал, oнлайнаар lds .org/ youth/ learn.
эдгээр суралцах материал нь монгол хэлээр орчуулагдаагүй бол:
1, 4, 5 дахь ням гараг
 Аароны санваарын гарын авлага 1 (34820) ба Залуу эмэгтэйчүүдийн гарын авлага 1 (34823). хэрэв эдгээр гарын авлагууд 
монгол хэлээр орчуулагдаагүй бол Санваарын үүрэг ба адислалууд, А хэсэг (31111) ба Хожмын үеийн гэгээнтэн эмэгтэй, А 
хэсэг (31113) гарын авлагыг ашигла.
2 ба 3 дахь ням гараг
Санваарын үүрэг ба адислалууд, Б хэсэг (31112) ба Хожмын үеийн гэгээнтэн эмэгтэй, Б хэсэг (31114).
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Доорх жагсаалт нь 2014 оны Ням гарагийн ангийн сургалтын материалууд юм. Зарим материалууд нь монгол хэлээр орчуулагдаагүй байж болно. 
Тойрог ба салбарууд эдгээр материалуудаас ихэнхийг нь аль хэдийн авсан байх ёстой. 2014 онд ашиглах шинэ материалуудыг тодруулсан. 

2014 оны сургалтын 
материалын 
удирдамж
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Зохион байгуулалт Гарын авлага ба суралцах материалууд

Хүүхдийн Хэсэг 18 СарааС–2 наСныхан (балчир хүүхдийн анги)
Бяцхан үрсээ болгоогтун: Балчир хүүхдийн ангийн гарын авлага (37108)

3–11 наСныхан (хуваалцах цаг)
2014 оны хуваалцах цагийн тойм:  
Гэр бүлүүд үүрд хамт байх болно

3 наС (нарны цацраг анги)
Хүүхдийн хэсэг 1: Би Бурханы хүүхэд (34969)

4–7 наСныхан (ЗС 4–7 анги)
Хүүхдийн хэсэг 2: Зөвийг сонго A (34484)

8–11 наСныхан (бааТрууд 8–11 анги)
Хүүхдийн хэсэг 6: Хуучин гэрээ (34603)
хэрэв энэ гарын авлага монгол хэлээр орчуулагдаагүй бол Хүүхдийн Хэсэг 4: Мормоны Ном-ыг (34594) ашигла.

Ням гарагийн анги 12–18 наСныхан
 Ирээд, Намайг дага: Өсвөр үеийнхэнд зориулсан суралцах материал онлайнаар lds .org/ youth/ learn.
хэрэв эдгээр суралцах материал нь монгол хэлээр орчуулагдаагүй бол Хуучин Гэрээний сайн мэдээний сургаалын багшийн 
гарын авлагыг (35570) ашигла.

наСанд хүрэгчид
Хуучин гэрээний сайн мэдээний сургаалын багшийн гарын авлага (35570) ба (Хуучин гэрээний ангийн суралцагчийн гарын 
авлага (34592)
Сайн мэдээний зарчмууд, шинэчлэгдсэн хэвлэл (06195), сонирхогчид, шинэ гишүүд ба идэвхтэй болж буй гишүүдэд зориул-
сан хичээл
хэрэв Сайн Мэдээний зарчмууд номын шинэчлэгдсэн хэвлэл нь орчуулагдаагүй бол хуучин хэвлэлийг нь (31110) эсвэл аль 
аль нь байхгүй бол Евангелийн үндсүүд (31129) номыг ашигла.

Сонгон суралцах 
хичээлүүд (хэрэв 
гарын авлагууд нь 
орчуулагдсан бол)

Гарын авлага ба суралцах материалууд

Ариун сүм ба гэр 
бүлийн түүх

Ариун сүм ба гэр бүлийн түүхийн ажлын багшийн гарын авлага (35804) болон Ариун сүм ба гэр бүлийн түүхийн ажлын 
гишүүний гарын авлага (36795)

Ариун сүмийн бэлтгэл Дээрээс хишиг хүртсэн: Ариун сүмд бэлтгэх семинарын багшийн гарын авлага (36854) ба Ариун сүмд ороход бэлтгэх нь 
(36793)

Сайн мэдээг заах нь  Teaching, No Greater Call (36123) 185–239-р хуудас
хэрэв энэ ном монгол хэлээр орчуулагдаагүй бол Заах удирдамж (34595) номыг ашигла.

Гэрлэлт ба гэр  
бүлийн харилцаа

Гэрлэлт ба Гэр бүлийн харилцаа багшийн гарын авлага (35865) болон Гэрлэлт ба Гэр бүлийн харилцаа оюутны гарын авлага 
(36357)
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Ням гарагийн сургалтын материал, чуулга болон ангиудыг зохион байгуулах талаарх нэмэлт мэдээллийг  гарын авлага 2: Сүмийг удирдах нь, 7.8.1 (Мел-
кизедек Санваар); 9.4.1 (Нийгмийн Халамжийн Бүлэг); 8.11 (Аароны Санваар); 10.6 (Залуу Эмэгтэйчүүд); 11.4 (Хүүхдийн хэсэг); 12.4 (Ням Гарагийн Анги) 
хэсгүүдээс олж ав.
Сайн мэдээг сурах мөн заах аргаа хэрхэн сайжруулах талаарх мэдээллийг  гарын авлага 2: Сүмийг удирдах нь, 5.5, 12.5-аас үзнэ үү.
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст зориулан дуу бичлэгийн хэлбэрээр, брайлийн үсэг, том үсгээр хэвлэсэн эсвэл хадмал тайлбартай материалуудыг захиа-
лахдаа store .lds .orgstore .lds .org хаяг руу орон Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст зориулсан материалууд гэдэг дээр дарна. 


