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дахь илтгэлийг хэлэлцсэнтэй холбогдуулан авах арга хэмжээний 
тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл 
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 6.“Цалингийн хэмжээ тогтоох итгэлцүүр батлах тухай” Улсын Их 
Хурлын тогтоолын төсөл /эцсийн хэлэлцүүлэг/ 

 
70-71 

 7.Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 
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Монгол Улсын Их Хурлын 2019 оны хаврын ээлжит чуулганы 
6 дугаар сарын 06-ны өдөр /Пүрэв гараг/-ийн чуулганы 

нэгдсэн хуралдааны товч тэмдэглэл 
 
 Улсын Их Хурлын дарга Г.Занданшатар ирц, хэлэлцэх асуудлыг танилцуулж, 
хуралдааныг даргалав. 
 
 Хуралдаанд ирвэл зохих 75 гишүүнээс 40 гишүүн ирж, 53.3 хувийн 
ирцтэйгээр хуралдаан 10 цаг 20 минутад Төрийн ордны Улсын Их Хурлын 
чуулганы нэгдсэн хуралдааны танхимд эхлэв. 
 
 Чөлөөтэй: Н.Амарзаяа, Ж.Батзандан, Ж.Бат-Эрдэнэ, Д.Дамба-Очир, 
С.Жавхлан, Н.Номтойбаяр, Б.Пүрэвдорж, Я.Санжмятав, О.Содбилэг, Г.Солтан, 
А.Ундраа, Ч.Хүрэлбаатар, Д.Цогтбаатар, Ж.Энхбаяр, Ө.Энхтүвшин, С.Эрдэнэ; 
 Эмнэлгийн чөлөөтэй: С.Батболд, Б.Батзориг, Б.Наранхүү; 

Хоцорсон: Ж.Мөнхбат -30 минут, А.Сүхбат -30 минут, Ж.Эрдэнэбат -1 
цаг 30 минут. 

 
Хэлэлцэх асуудалтай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн 

Д.Тэрбишдагва, Б.Бат-Эрдэнэ нар санал хэлж, Улсын Их Хурлын дарга 
Г.Занданшатар тайлбар хийв. 
................................. 
 
 Гурав. Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн 
төслийг өргөн мэдүүлэх ажиллагаа 

 
Ажиллагаанд Улсын Бага Хурлын гишүүн, Ардын Их Хурлын депутат асан, 

дэд ажлын хэсгийн ахлагч Р.Хатанбаатар, Улсын Бага Хурлын гишүүн, Ардын Их 
Хурлын депутат асан, ажлын хэсгийн гишүүн Д.Ламжав, Монгол Улсын Их 
Сургуулийн Хууль зүйн сургуулийн багш, доктор профессор, дэд ажлын хэсгийн 
нарийн бичгийн дарга О.Мөнхсайхан нар оролцов. 

 
Хуралдаанд Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга 

Л.Өлзийсайхан, Хууль, эрх зүйн асуудал хариуцсан нарийн бичгийн дарга 
Д.Амгалан, Хууль, эрх зүйн хэлтсийн дарга Э.Түвшинжаргал, Хуралдаан зохион 
байгуулах хэлтсийн дарга З.Нямцогт, Хэвлэл, мэдээлэл, олон нийттэй харилцах 
хэлтсийн дарга С.Батбаатар, Улсын Их Хурал дахь Монгол Ардын намын бүлгийн 
ажлын албаны дарга Н.Энхтайван, Улсын Их Хурал дахь Ардчилсан намын 
зөвлөлийн ажлын албаны дарга Д.Золжаргал, Хууль зүйн байнгын хорооны ажлын 
албаны ахлах зөвлөх М.Үнэнбат, Өргөдлийн байнгын хорооны ажлын албаны ахлах 
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зөвлөх Х.Энэбиш, Эдийн засгийн байнгын хорооны ажлын албаны ахлах зөвлөх 
Ц.Мөнхбаяр, Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны ажлын албаны зөвлөх 
Ж.Бямбадулам, Б.Хатантуул, А.Солонго, референт Ц.Болормаа, Б.Золбоо, Хэвлэл, 
мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтсийн ахлах референт Ш.Содномжамц нар 
байлцав. 

 
Төслийг өргөн мэдүүлэх үед Улсын Их Хурлын гишүүн, Төрийн байгуулалтын 

байнгын хорооны дарга Д.Лүндээжанцан үг хэлж, Монгол Улсын Үндсэн хуульд 
оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийг Улсын Их Хурлын дарга Г.Занданшатарт 
өргөн барив. /11:58/  

 
Улсын Их Хурлын дарга Г.Занданшатар төслийг хүлээн авч, үг хэлэв. /12:03/ 
 
Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийг өргөн 

мэдүүлэх ажиллагаа 12 цаг 03 минутад дуусав. 
 

.................................. 
 Өнөөдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаан 4 цаг 54 минут үргэлжилж, 75 
гишүүнээс 41 гишүүн ирж, 54.7 хувийн ирцтэйгээр 17 цаг 23 минутад өндөрлөв. 
 
 
 
 Тэмдэглэлтэй танилцсан: 
 ЕРӨНХИЙ НАРИЙН  

БИЧГИЙН ДАРГА Л.ӨЛЗИЙСАЙХАН 
 
 Тэмдэглэл хөтөлсөн: 
 ПРОТОКОЛЫН АЛБАНЫ  
 ШИНЖЭЭЧ Б.БАТГЭРЭЛ 
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МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2019 ОНЫ ХАВРЫН ЭЭЛЖИТ 
 ЧУУЛГАНЫ 6 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДӨР /ПҮРЭВ ГАРАГ/-ИЙН 

НЭГДСЭН ХУРАЛДААНЫ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТЭМДЭГЛЭЛ 
 
 Г.Занданшатар: Балжиннямтай, Дашнямтай шинийн 3-ны билэгт сайн 
өдрийн мэндийг өргөн дэвшүүлье. Гишүүдийн ирц ирвэл зохих 58 гишүүнээс 39 
гишүүн ирж ирц бүрдсэн байна. Ийм учраас 2019 оны хаврын ээлжит чуулганы 6 
дугаар сарын 06-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаан нээснийг мэдэгдье. 
 

Чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлуудыг танилцуулъя. 
 
1.Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуульд 

нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцэнэ. 
  
2.Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүнийг томилох, чөлөөлөх тухай асуудал.  
 
3.Өнөөдөр бас билэгт өдөр Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн хуулийн 

төслийг өргөн мэдүүлэх ажил энэ завсраар явах юм байна.  
 
4.Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг дэмжих тухай хуулийн шинэчилсэн 

найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүд. 
 
5.Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 18 дахь 

илтгэлийг хэлэлцсэнтэй холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай Улсын Их Хурлын 
тогтоолын төсөл. 

 
6.“Цалингийн хэмжээ тогтоох итгэлцүүр батлах тухай” Улсын Их Хурлын 

тогтоолын төсөл.  
 
7.Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 

хуулийн төсөл.  
 
8.Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн шинэчилсэн 

найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүд.  
 
9.Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих 

тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн 
мэдүүлсэн хуулийн төслүүд.  

 
10.“Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ийн үйл ажиллагааны тухай Монгол Улсын болон 

Оросын Холбооны Улсын Засгийн газар хооронд байгуулсан хэлэлцээрийг соёрхон 
батлах тухай хуулийг хүчингүй болсонд тооцох тухай хуулийн төсөл болон хамт 
өргөн мэдүүлсэн Протокол соёрхон батлах тухай хуулийг хүчингүй болсонд тооцох 
тухай хуулийн төсөл.  

 
11.Хэлэлцээр соёрхон батлах тухай хуулийг хүчингүй болсонд тооцох тухай 

хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн Протокол соёрхон батлах тухай хуулийг 
хүчингүй болсонд тооцох тухай хуулийн төсөл. Ийм 11 асуудлыг өнөөдрийн 
чуулганаар хэлэлцэнэ. 

................................................................... 
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Гурав. Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл өргөн 
мэдүүлэх тухай 

Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах төслийг өргөн мэдүүлнэ гэсэн ийм 
санал өнөөдөр ирсэн. Тэгээд чуулганы хуралдаантай учраас чуулганы хуралдаанд 
хүлээж авна. Лүндээжанцан гишүүнийг индэрт урьж байна. Эрхэм гишүүн 
Данзангийн Лүндээжанцан. 

 
Д.Лүндээжанцан: Улсын Их Хурлын дарга, эрхэм гишүүд ээ,  
 
Аливаа улсын Үндсэн хууль нь тусгаар тогтнол, бүрэн эрхт байдал, хүний 

эрх, эрх чөлөөг бататган бэхжүүлж, төрийн байгууллын үндсийг тогтоосон эв 
нэгдлийн гэрээ, улс төр-эрх зүйн тулгуур баримт бичиг, гол хууль нь байдаг билээ. 
Энэ ч жам ёс, жишгийн дагуу Монгол Улс 1992 онд шинэ Үндсэн хуулиа батлан 
мөрдөөд 27 жил гаруй болж байна. Энэ хугацаанд нийгэм, эдийн засаг, улс төрийн 
амьдралд зарчмын шинэтгэлүүд хийгджээ. Гэхдээ улс орны хөгжил дэвшил, хүний 
эрх, эрх чөлөөний баталгаажилтыг урагш ахиулахын тулд Үндсэн хуульд зарим 
нэмэлт, өөрчлөлт хийх зайлшгүй шаардлага бий болсон гэж үзэж байна.  

 
Удаа дараагийн судалгаа, Зөвлөлдөх санал асуулгын зөвлөмж, олон 

нийтийн хэлэлцүүлгийн дүн, эрдэм шинжилгээний хурлууд, харьцуулсан 
судалгааны үр дүн, эрдэмтдийн саналаас үзэхэд өнгөрсөн он жилүүдэд хууль 
тогтоох, гүйцэтгэх эрх мэдлийн хяналт тэнцэл нь Үндсэн хуулийн суурь үзэл 
баримтлалын дагуу хэрэгжиж чадаагүй, улс төрийн намын үйл ажиллагаа, 
санхүүжилт, ил тод байдал хангалтгүй, байгалийн баялаг ашиглах болон улс орны 
хөгжлийн зарим асуудлаар алс хэтийг харсан урт хугацааны бодлого нь залгамж 
чанар муутай, Засгийн газрын тогтвортой ажиллах, эрх барьж буй улс төрийн хүчин 
бодлогоо тууштай хэрэгжүүлэх нөхцөл тэр бүр бүрдээгүй, улс төрийн нөлөөллөөр 
шалтгаалан төрийн албаны тогтвортой, мэргэшсэн, чадварлаг байх зарчим 
алдагдсан, шүүх эрх мэдлийн хараат бус хариуцлагатай байдал суларч иргэдийн 
шүүхэд итгэх итгэл буурсан, нутгийн удирдлагын тогтолцоо зохих ёсоор бэхжээгүй 
гэж дүгнэх үндэслэлтэй байна. 

 
Нийгмийн хөгжлийн өнөөгийн байдал, ирээдүйн чиг хандлагад нийцүүлэн 

улс орноо хөгжил дэвшилд хөтлөхөд чиглэсэн Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлт 
хийх нийгмийн захиалга бий болоод байгаатай хууль тогтоогчид, ард иргэд, олон 
нийт ч санал нэгдэж байгаа юм. Үе үеийн Улсын Их Хурлын бүрэлдэхүүнээс Үндсэн 
хуульдаа зохих нэмэлт, тодотгол хийх санал санаачилга гарч байлаа.  

  
Энэ бүхний эцэст 2016, 2017 онд Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, 

өөрчлөлт оруулах хэрэгцээ шаардлага байгаа эсэхийг Улсын Их Хурал, Засгийн 
газрын түвшинд судалж Үндсэн хуулийн зарим зүйл, хэсэг, заалтад нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулах нь зүйтэй гэсэн санал, дүгнэлт гарсан юм. Улмаар Улсын Их 
Хурлын даргын 2017 оны 78 дугаар захирамжаар ажлын хэсэг байгуулагдаж 
Зөвлөлдөх санал асуулга болон олон нийтийн хэлэлцүүлгүүдийг зохион байгуулж, 
иргэд олон нийт, улс төрийн нам, иргэний нийгмийн байгууллага, эрдэмтэн 
судлаачдын саналыг хүлээн авч бүртгэн, ангилж, нэгтгэн судалж, төсөлд тусгасан.  

 
Эдгээрийг үндэслэн Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийг 

боловсруулахдаа ард иргэдийн төлөөллийн үүргээ хариуцлагатай хэрэгжүүлдэг 
парламент, урт хугацааны хөгжлийн бодлоготой, хариуцлагатай, тогтвортой 
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Засгийн газар, хараат бусаар шударга шийдвэр гаргах чадвартай шүүх, нутгийн 
удирдлагын боловсронгуй тогтолцоог бэхжүүлэхэд гол анхаарлаа хандууллаа. 
Эдгээр 4 багц асуудлаар Үндсэн хуулийн 20 зүйлд нэмэлт, өөрчлөлт оруулахаар 
байгаа нь Үндсэн хуулийн нийт зүйлийн 28,5 хувийг эзэлж байна. Үндсэн хуульд 
нэмэлт, өөрчлөлт оруулах төслийг боловсруулахад эх хуулийнхаа үзэл баримтлал, 
үндсэн зарчмыг ягштал баримталсан болохоо онцолж байна. 

 
Нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл боловсруулах үе шат бүхэнд иргэдийн оролцоог 

хангаж аль нэг бүлэг, давхаргын ашиг сонирхлыг илэрхийлэн хамгаалаагүйн 
зэрэгцээ төслийн зүйл, заалтуудыг дур зоргын байдлаар бус нягт уялдаатайгаар 
боловсруулсан болно. Энэхүү нэмэлт, өөрчлөлтийг хийснээр Үндсэн хуульд 2000 
онд оруулсан долоон нэмэлт, өөрчлөлтийг засаж залруулна. Байгалийн баялаг 
ашигласны үр өгөөж ард түмэнд хүрч очих нөхцөл боломжийг нээж өгнө. 
Парламентын ардчиллыг зөв голдиролд оруулж ард түмний засаглах эрхийг ханган 
Улсын Их Хурлын хяналт, хариуцлагыг дээшлүүлж, төрийн эрх мэдлийн хяналт 
тэнцвэр оновчтой болно, гүйцэтгэх эрх мэдлийн хариуцлагыг нэмэгдүүлж, 
тогтвортой байдлыг нь хангана. Хүний эрх, эрх чөлөө, шударга ёсны баталгаа байх 
ёстой шүүх эрх мэдлийн хариуцлагыг дээшлүүлж хараат бус байдлыг хангана. 
Улсын болон орон нутгийн харьяалалтай хотын эрх зүйн байдлыг тодорхой болгож, 
нутгийн өөрөө удирдах ёс боловсронгуй болж, сум, дүүргийн Засаг даргыг иргэд 
өөрсдөө шууд сонгодог болно. 

 
Бүхэлдээ энэхүү нэмэлт, өөрчлөлтийн үндсэн агуулга нь бүх шатанд сахилга 

хариуцлага, дэг журмыг сайжруулж, шударга ёсыг бэхжүүлэх, хяналт тэнцвэр, 
тогтвортой байдлыг хангахад оршино.   

 
Улсын Их Хурлын сүүлийн гурван удаагийн бүрэлдэхүүн дамжин яригдсан 

нэмэлт, өөрчлөлтийн асуудлыг иргэдийн санаа бодол, судалгааны үр дүнд 
тулгуурлан боловсруулж, Улсын Их Хурлын нэр бүхий 64 гишүүн хамтран Монгол 
Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлж байна. Мөн гадаад, дотоодод албан томилолтоор 
яваа гишүүд энэхүү төслийг дэмжин гарын үсгээ зурахаа илэрхийлсэн болно. 
 
 Улсын Их Хурлын дарга аа, эрхэм гишүүд ээ, 
 
 Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах төслийг Улсын Их 
Хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлүүлж өгнө үү. 
 
 Г.Занданшатар: Улсын Их Хурлын 64 гишүүн гарын үсэг зурсан Үндсэн 
хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлт оруулах төслийг хүлээж авлаа. Өнөөдрийн энэ 
бэлгэ дэмбэрэлт сайн өдөр зуны дунд цагаан морь сарын шинийн 3-ны бэлгэ 
дэмбэрэлт өдөр Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийг өргөн барьж байна. Энэ 
өөрчлөлтөд Улсын Их Хурал "долоо хэмжиж, нэг огтлох" зарчмаар Улсын Их Хурал, 
төрийн холбогдох бүх байгууллагуудтай хамтарч 2 жил гаруй хугацаанд хэлэлцэж 
судалж, ярилцаж, мэтгэлцсээр өнөөдөр өргөн барьж байна. Энэ бол 2 жил ч биш, 
үндсэндээ 20 жил яригдсан асуудал. 
 

"Долоо хэмжиж, нэг огтлох" зарчмаар энэ асуудалд хандсан гэдэг нь. Ард 
иргэдийнхээ санал бодлыг тандах судалгаа буюу томоохон фокус группийн 
судалгаа Зөвлөлдөх санал асуулга, 5.4 сая давхардсан санал иргэдээс хүлээж 
авсан улс орон даяар өрнүүлсэн хэлэлцүүлэг, олон арван эрдэм шинжилгээний 
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хурал, Үндсэн хууль судлаач, эрдэмтдийн санал, дүгнэлтийг авч хэлэлцүүлсэн, 
Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, ҮАБЗ, Засгийн газар, Шүүхийн ерөнхий зөвлөл зэрэг 
холбогдох байгууллагын 67 гишүүн гарын үсэг зурсан төслийг явуулж санал авсан. 

 
Энэ ажил ингээд 2 гаруй жил үргэлжилсний эцэст бэлэн болсон нөр их 

хөдөлмөрийн үр дүн. Тэгээд тэнд сууж байгаа ажлын дэд хэсэг, ажлын хэсэг, 
гавьяат хуульч Д.Лүндээжанцангаар ахлуулсан бүх ажлын хэсгийн гишүүдэд бас 
энэ хариуцлагатай, нөр их ажлыг хичээн зүтгэж хэрэгжүүлж ирсэнд талархал 
илэрхийлж байна. Ер нь энэ асуудалд бид хувийн болон намын өчүүхэн ч 
сонирхлоор, нам бүлгийн өчүүхэн ч сонирхлоор хандаж болохгүй. Энэ бол улс 
орноо, иргэн түмнээ гэсэн хоёргүй сэтгэлээр асуудалд хандаж, үүрэг хариуцлагаа 
гүнээ ухамсарлаж, үндэсний зөвшилцлийг эрхэм болгож, салбарын болон нам, улс 
төрийн эрх ашгаас ангид байж, гагцхүү Монгол Улс, Монголын ард түмний  эрх 
ашиг, хөгжлийн ирээдүйг эрхэм болгож ажиллахыг, энэ хэлэлцүүлэгт хандахыг 
эрхэм гишүүдээсээ хүсье. 

  
Монголын ард түмэн, нам, олон нийтийн төлөөлөл, Үндсэн хууль тогтоогчид, 

судлаач, эрдэмтдийнхээ санал, дүгнэлт, үг зөвлөгөөг сайтар сонсож  нухацтай 
судлан, тусгаж ажиллах ёстой гэж үзэж байна. Энэ өөрчлөлтийг хийх санаа нэг 
өдөр бий болчихоогүй, 20-н хэдэн жил яригдаж ирсэн. Өөрчлөхийн тулд өөрчлөх 
санал бодол ч агуулаагүй. Сүүлийн 20 гаруй жилд иргэд, олон нийт, эрдэмтэд, 
судлаачид, улс төрийн намууд, төр, нийгмийн зүтгэлтнүүд Монгол Улсын Үндсэн 
хуулийн зарим зохицуулалтыг боловсронгуй болгож өөрчлөх асуудлаар удаа 
дараа саналууд гаргасаар ирсэн. Улсын Их Хурал дөрвөн ч удаа Үндсэн хуулийн 
нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийг өргөн мэдүүлж байсан.  
 
 Эдгээрийг үндэслэн Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлт оруулах эсэх 
асуудлаар олон төрлийн судалгаа хийсэн.  Судалгааны дүн, ирсэн саналуудаас 
үзвэл Монгол Улсын иргэдийн дийлэнх олонх нь Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулахыг дэмжиж байна. 1992 онд батлагдсан Үндсэн хууль бол Монголын нийт 
ард түмний оюун санааны бүтээл, нийгмийг зөвшилцлийн эрхэм дээд тунхаг бичиг 
болсон гэж үздэг. Энэ хуулийн ач холбогдол, үнэ цэнэ бол маргах аргагүй, өргөн цар 
хүрээтэй. Өнгөрсөн 27 жилд Үндсэн хууль маань үүргээ сайн гүйцэтгэсэн. Гэхдээ 
өнөөдөр бид дордуулсан долоон өөрчлөлтийг засах гэж байна. Нийгмийн баялгийн 
тэгш хуваарилалтыг, байгалийн баялагтаа эзэн болох асуудлыг тусгаж байна. 
Засаглалын тэнцвэртэй байдлыг хангаж гүйцэтгэх засаглалын тогтвортой байдал, 
хариуцлага, парламентын хариуцлага, энийг нэмэгдүүлж байна.  
 

Эцсийн дүндээ энэ өөрчлөлт бол нийгмийн зайлшгүй шаардлага. Энийг 
хувийн өчүүхэн ашиг сонирхлоор хандаж огтхон ч болохгүй гэдгийг онцгой 
анхааруулж байна. Ийм учраас Үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг ард нийтээрээ санал 
асуулгаар хэлэлцүүлнэ. Энийг ард нийт маань дэмжинэ гэдэгт итгэж байна. Улс 
төрийн намууд, төрийн бус байгууллага, эвсэл холбоод, нийт ард түмэндээ 
хэлэлцүүлэгт өргөнөөр оролцож санал бодлоо илэрхийлж эвлэрэл зөвшилцлийг 
эрхэм болгож энэ өөрчлөлтийг, энэ цэгцрэлийг, нийгмийн шаардлагыг улс орны 
хөгжлийн өнөөгийн шаардлагыг хангаж ажиллахыг бас уриалж байна. 

 
Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийг хэлэлцэн батлах эрхэм 

хүндтэй өндөр хариуцлагатай Монгол Улсын ирээдүйн, Монгол Улсын хөгжлийн, 
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Монголын ард түмний хувь заяа, амьдрал ахуйтай холбогдсон чухал үүрэг 
гүйцэтгэх нэн чухал үйлсэд тань амжилт хүсье. 

 
Одоо дараагийн асуудалдаа орно.  
 

........................... 
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