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МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2019 ОНЫ ЭЭЛЖИТ БУС ЧУУЛГАНЫ 
7 ДУГААР САРЫН 18-НЫ ӨДӨР /ПҮРЭВ ГАРАГ/-ИЙН 
НЭГДСЭН ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛИЙН ТОВЬЁГ 

 
 

№ Хэлэлцсэн асуудал 
Хуудасны 

дугаар 
 1. Хуралдааны товч тэмдэглэл: 1-3 

  2. Хуралдааны дэлгэрэнгүй тэмдэглэл:  4-21 

 1. Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн 
төслийг хэлэлцүүлэгт бэлтгэх хугацаа тогтоох тухай Улсын Их 
Хурлын тогтоолын төсөл 

4-13 

 2.Ажлын хэсэг байгуулах тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын 
төсөл 

13-21 
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Монгол Улсын Их Хурлын 2019 оны ээлжит бус чуулганы 
7 дугаар сарын 18-ны өдөр /Пүрэв гараг/-ийн нэгдсэн 

хуралдааны товч тэмдэглэл 
 

 
  Улсын Их Хурлын дарга Г.Занданшатар ирц, хэлэлцэх асуудлыг 
танилцуулж, хуралдааныг даргалав. 

 
Хуралдаанд ирвэл зохих 75 гишүүнээс 38 гишүүн ирж 50.7 хувийн 

ирцтэйгээр 15 цаг 32 минутад Төрийн ордны Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн 
хуралдааны танхимд эхлэв. 
  

 Чөлөөтэй: О.Баасанхүү, Ц.Даваасүрэн, Б.Дэлгэрсайхан, Б.Жавхлан, 
С.Жавхлан, Д.Мурат, Б.Наранхүү, Ч.Хүрэлбаатар; 
 Эмнэлгийн чөлөөтэй: Т.Аюурсайхан, Д.Ганболд, Д.Тэрбишдагва; 

 Тасалсан: Ц.Мөнх-Оргил, Л.Мөнхбаатар, Н.Номтойбаяр, Н.Оюундарь, 
О.Содбилэг, Г.Тэлмүүн, С.Эрдэнэ; 
 Хоцорсон: Х.Болорчулуун-20 минут, Д.Сумъяабазар-25 минут, 
Д.Цогтбаатар-20 минут. 
 
 Нэг. Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн 
төслийг хэлэлцүүлэгт бэлтгэх хугацаа тогтоох тухай Улсын Их 
Хурлын тогтоолын төсөл 
 
 Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдуулан Улсын Их Хурлын Тамгын газрын 
Хууль, эрх зүйн хэлтсийн дарга Э.Түвшинжаргал, Төрийн байгуулалтын байнгын 
хорооны ажлын албаны ахлах зөвлөх Ж.Бямбадулам, зөвлөх Ц.Болормаа, 
референт Б.Золбоо нар байлцав. 
 
 Тогтоолын төслийн талаар Төрийн байгуулалтын байнгын хорооноос 
гаргасан санал, дүгнэлтийг Улсын Их Хурлын гишүүн С.Бямбацогт танилцуулав. 
 
 Байнгын хорооны санал, дүгнэлттэй холбогдуулан Улсын Их Хурлын 
гишүүн Д.Эрдэнэбат, Б.Бат-Эрдэнэ, Б.Пүрэвдорж нарын тавьсан асуултад 
Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны дарга С.Бямбацогт хариулж, тайлбар 
хийв. 
 
 Г.Занданшатар: Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, 
өөрчлөлтийн төслийг хэлэлцүүлэгт бэлтгэх хугацаа тогтоох тухай Улсын Их 
Хурлын тогтоолын төслийг баталъя гэсэн санал хураалт явуулъя. 
 
 Зөвшөөрсөн  42 
 Татгалзсан  7 
 Бүгд   49 
 85,7 хувийн саналаар тогтоол батлагдлаа. 
 
 Улсын Их Хурлын дарга Г.Занданшатар Монгол Улсын Үндсэн хуульд 
оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийг хэлэлцүүлэгт бэлтгэх хугацаа тогтоох 
тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын эцсийн найруулгыг танилцуулав. Эцсийн 
найруулгатай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүдээс санал гараагүй болно. 
Улсын Их Хурлын гишүүд дээрх тогтоолын эцсийн найруулгатай танилцав /15:58/. 
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 Уг асуудлыг 15 цаг 58 минутад хэлэлцэж дуусав. 
 
 Хоёр. Ажлын хэсэг байгуулах тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын 
төсөл 
 
 Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдуулан Улсын Их Хурлын Тамгын газрын 
Хууль, эрх зүйн хэлтсийн дарга Э.Түвшинжаргал, Төрийн байгуулалтын байнгын 
хорооны ажлын албаны ахлах зөвлөх Ж.Бямбадулам, зөвлөх Ц.Болормаа, 
референт Б.Золбоо нар байлцав. 
 
 Тогтоолын төслийн талаар Төрийн байгуулалтын байнгын хорооноос 
гаргасан санал, дүгнэлтийг Улсын Их Хурлын гишүүн С.Бямбацогт танилцуулав. 
 
 Байнгын хорооны санал, дүгнэлттэй холбогдуулан Улсын Их Хурлын 
гишүүн Б.Бат-Эрдэнэ, Ж.Батзандан, Д.Эрдэнэбат, М.Билэгт нарын тавьсан 
асуултад Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны дарга С.Бямбацогт хариулж, 
тайлбар хийв. 
 
 Г.Занданшатар:  Ажлын хэсэг байгуулах тухай Улсын Их Хурлын 
тогтоолын төслийг баталъя гэсэн санал хураалт явуулъя. 
 
 Зөвшөөрсөн  38 
 Татгалзсан  10 
 Бүгд   48 
 79,2 хувийн саналаар тогтоол батлагдлаа. 
 
 Улсын Их Хурлын дарга Г.Занданшатар Ажлын хэсэг байгуулах тухай 
Улсын Их Хурлын тогтоолын эцсийн найруулгыг танилцуулав. Эцсийн 
найруулгатай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүдээс санал гараагүй болно. 
Улсын Их Хурлын гишүүд дээрх тогоолын эцсийн найруулгатай танилцав /16:27/. 
 
 Чуулганы нэгдсэн хуралдааны бэлтгэл, зохион байгуулалтын үйл 
ажиллагааг Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Хуралдаан зохион байгуулах 
хэлтсийн дарга З.Нямцогт, мөн хэлтсийн шинжээч М.Номиндулам, Р.Дэлгэрмаа 
нар хариуцан ажиллав.   

  
  Хуралдаан 56 минут үргэлжилж, ирвэл зохих 75 гишүүнээс 48 гишүүн ирж, 
64.0 хувийн ирцтэйгээр 16 цаг 27 минутад өндөрлөв.    
  
  
  Тэмдэглэлтэй танилцсан: 
 ЕРӨНХИЙ НАРИЙН БИЧГИЙН  

ДАРГА Л.ӨЛЗИЙСАЙХАН 
 

     Тэмдэглэл хөтөлсөн: 
 ПРОТОКОЛЫН АЛБАНЫ  
 ШИНЖЭЭЧ Б.БАТГЭРЭЛ 



 4 
 

 
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2019 ОНЫ ЭЭЛЖИТ БУС ЧУУЛГАНЫ 

2019 ОНЫ 7 ДУГААР САРЫН 18-НЫ ӨДӨР /ПҮРЭВ ГАРАГ/-ИЙН 
НЭГДСЭН ХУРАЛДААНЫ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ 

ТЭМДЭГЛЭЛ 
  

Г.Занданшатар: Улсын Их Хурлын гишүүдийн энэ өдрийн амгаланг 
айлтгая. Улсын Их Хурлын 2019 оны ээлжит бус чуулганы 7 дугаар сарын 8-ны 
өдрийн нэгдсэн хуралдаан нээснийг мэдэгдье.  

 
Ирц бүрдсэн байна. Чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлыг 

танилцуулъя.  
 
Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийг 

хэлэлцүүлэгт бэлтгэх хугацаа тогтоох тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл. 
 
Хоёрт нь, Ажлын хэсэг байгуулах тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын 

төслийг хэлэлцэнэ.  
 
Хэлэлцэх асуудалтай холбогдуулан асуулт асуух гишүүн байна уу? Алга 

байна. Хэлэлцэх асуудлыг танилцуулж дууслаа.  
 
Нэг. Хэлэлцэх асуудалд орно. Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах 

нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийг хэлэлцүүлэгт бэлтгэх хугацаа тогтоох тухай 
Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийг хэлэлцэнэ.  

 
Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал, дүгнэлтийг Төрийн 

байгуулалтын байнгын хорооны дарга Сандагийн Бямбацогт танилцуулна. 
С.Бямбацогт даргыг индэрт урьж байна.  

 
С.Бямбацогт: Улсын Их Хурлын дарга, эрхэм гишүүд ээ, 
 
Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Лүндээжанцан нарын нэр бүхий 62 гишүүний 

өргөн мэдүүлсэн төсөлтэй холбогдуулан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчөөс 2019 оны 
7 дугаар сарын 16-ны өдөр Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, 
өөрчлөлтийн төсөл, саналыг Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн билээ. 

 
Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах журмын тухай 

хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.3.4-т “чуулганаар урьдчилан тогтсон зөвхөн нэг 
төсөл хэлэлцэнэ. Өөр өөр үзэл баримтлалтай хоёр буюу хэд хэдэн төслийг 
саналын түвшинд харгалзан үзэж болох ба харин бие даасан байдлаар 
зэрэгцүүлэн хэлэлцэхийг хориглоно” гэж заасан, түүнчлэн 5 дугаар зүйлийн 5.3.1-
т “Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулахаар төсөл санаачлах үеэс эцэслэн 
батлах хүртэл бүхий л үйл ажиллагаанд иргэд, улс төрийн нам, олон нийтийн 
бусад байгууллагын оролцоог хангах;”, 5.4.7-д “төслийн хэлэлцүүлгийн үе шат 
хоорондын хугацааг иргэд, тэдгээрийн хамт олон, байгууллагад санал бодлоо 
илэрхийлэх боломж олгохуйцаар тогтооно” гэж тус тус заасны дагуу Улсын Их 
Хурлын гишүүн Д.Лүндээжанцан нарын нэр бүхий 62 гишүүний өргөн мэдүүлсэн 
төсөлтэй холбогдуулан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчөөс 2019 оны 7 дугаар сарын 
16-ны өдөр Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл, 
саналыг судлах, саналын түвшинд харгалзан үзэх, хэлэлцүүлэх, зөвшилцөх 
шаардлагатай байх тул Улсын Их Хурлаар хэлэлцэж байгаа Монгол Улсын 
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Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийг хэлэлцүүлэгт бэлтгэх ажлын 
хугацааг 2019 оны 8 дугаар сарын 09-ний өдрийг дуустал тогтоохоор Улсын Их 
Хурлын тогтоолын төслийг боловсруулсан болно.  

 
Төрийн байгуулалтын байнгын хороо 2019 оны 7 дугаар сарын 18-ны 

өдрийн хуралдаанаараа Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, 
өөрчлөлтийн төслийг хэлэлцүүлэгт бэлтгэх хугацаа тогтоох тухай Улсын Их 
Хурлын тогтоолын төслийг хэлэлцэн чуулганы нэгдсэн хуралдаанд танилцуулж 
батлуулах нь зүйтэй гэж хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх үзлээ. 

 
Улсын Их Хурлын эрхэм гишүүд ээ, 
 
Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийг 

хэлэлцүүлэгт бэлтгэх хугацаа тогтоох тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийн 
талаарх Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал, дүгнэлтийг хэлэлцэн 
шийдвэрлэж, Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийг баталж өгөхийг Та бүхнээс 
хүсье. 

 
Анхаарал тавьсанд баярлалаа. 
 
Г.Занданшатар: Байнгын хорооны санал, дүгнэлттэй холбогдуулан асуулт 

асууж, үг хэлэх Их Хурлын гишүүн байна уу? Б.Пүрэвдорж гишүүнээр тасаллаа. 
Эрхэм гишүүн Дондогдоржийн Эрдэнэбат асуулт асууж, үг хэлнэ.  

 
Д.Эрдэнэбат: Баярлалаа. Энэ өргөн мэдүүлсэн төсөл, Ерөнхийлөгчийн 

төсөл хоёрыг нэгтгэхэд Ерөнхийлөгчийн оруулсан саналыг зөвшилцөж ажлын 
хэсэг байгуулаад ажиллахтай холбогдуулан энэ цаг хугацааны тухай асуудал 
яригдаж байна л даа.  

 
Байнгын хороон дээр би асуудлыг тодруулаад тодорхой асуултуудад 

хариулт авч чадаагүй юм. Хэрвээ энийг Байнгын хороон дээр орж ирсэн 
тогтоолын дагуу ярих юм бол 8 сарын 09-ний өдөр байж болох юм шиг байгаа 
юм. Тэгтэл одоо тогтоолд сая өөрчлөгдөөд хэлэлцүүлэх гэдэг үг орж ирж байгаа 
байхгүй юу. Хэлэлцүүлнэ гэдэг чинь хэнээр хэлэлцүүлэх юм? Ард нийтээрээ 
хэлэлцүүлэх юм уу? Хэрвээ ард нийтээрээ хэлэлцүүлнэ гэвэл энэ нэлээн цаг 
хугацааны шаардлага үүснэ. Нэгдүгээрт.  

 
Хоёрдугаарт, би Байнгын хороон дээр өөрийнхөө саналыг тодорхой хэлсэн 

шүү дээ. Ерөнхийлөгчийн өргөн барьсан санал гэж тусад нь зөвшилцөж, 
ойлголцож нөгөө төсөлтэйгөө нэгтгээгүй үед хэлэлцүүлэг явах нь буруу шүү гэж.  

 
Одоо хоёр хуулийн төсөл хэлэлцүүлж байгаа юм шиг л ард иргэд рүү очиж. 

Одоо ард иргэд чинь эхнийхээ хуулийн төслийн учир начрыг мэдээгүй мэдээлэл 
муутай байхад дээрээс нь нэмээд Ерөнхийлөгчийн энэ саналыг одоо хэлэлцүүлж 
байна гэж явах юм уу?  

 
Тэгээд би нэг тодорхой саналыг хэлсэн шүү дээ. Хэрвээ хэлэлцүүлэг хийх 

юм бол ард нийтийн саналын хэлэлцүүлэг бол зайлшгүй явах юм байна. Ард 
нийтийн хэлэлцүүлгийг хийхдээ хоёрдугаар хэлэлцүүлгээр базагдаж гарсан энэ 
асуудлуудын хүрээнд нэлээн өргөн хэлэлцүүлгийг ард нийтийн санал асуулга 
явуулахаас өмнө авах ийм зохион байгуулалтын ажлыг хийх ёстой гэж. Тэгэхээр 
энэ чинь алдагдчихаад байгаа юм биш үү. Нэгд.  
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Хоёрдугаарт, одоо ингээд хүн болгон амарчихсан. Монголчууд ер нь 

долоон сард тэр чигээрээ амралтын сар байдаг. 8 сарын дунд хүртэл. Тэгээд энэ 
хэлэлцүүлэг одоо жишээлбэл Ерөнхийлөгчийн энэ саналаар хийнэ гэвэл энэ 
хэлэлцүүлэгт чинь хэн оролцох юм.  

 
Би бол Байнгын хороон дээр тэгж ойлгоод энэ 8 сарын 09-н гэдэг нь бол 

зөвхөн зөвшилцөх, энэ саналыг боловсруулах, энэ ажлын хэсгүүд ажиллах ийм л 
хугацаа байна гэж би харсан шүү дээ. Тэгтэл одоо энэ хэлэлцүүлэх гэдэг үг ороод 
ирэх юм. Тэгэхээр одоо яг юуг нь хэлэлцүүлэх гээд байгаа юм? Зөвшилцөөгүй. 
Санал нь дөнгөж ирээд гуравхан хонож байдаг. Тэгээд одоо чуулган шууд 
завсарлангуутаа гараад одоо энэ Ерөнхийлөгчийн санал зөв үү, буруу юу гээд 
өөрсдөө ойлгоогүй юмыг ард иргэддээ одоо аль талаас нь тайлбарлах юм?  

 
Тэгээд би Төрийн байгуулалтын байнгын хороог энэ асуудлаа ингээд ялгаж 

өгөөчээ гэсэн. Ялгаж өгөөгүй. Бүр эсрэгээрээ С.Бямбацогт дарга одоо бүр 
хэлэлцүүлэх гэдэг үг оруулаад ирэх юм. Би ойлгохдоо бол юу гэж ойлгож байна 
вэ гэхээр ерөөсөө одоо энэ зөвшилцөх ажлын хэсгийн хүрээнд зохион 
байгуулалтынх нь хүрээнд бусад ажлын хэсгүүдээ ажиллуулах, тэгээд үндсэн 
саналтай нь өргөн баригдсан хэлэлцүүлж байгаа хоёрдугаар хэлэлцүүлгийн 
саналтай нэгтгэж базаад эцсийн байдлаар Их Хуралд танилцуулах ийм ажлыг 
хийнэ л гэж би ойлгож байгаа.  

 
Хэрвээ ард нийтээрээ очиж хэлэлцүүлэг хийнэ гэх юм бол наад хугацаа 

чинь хүрэхгүй. Арван хэдхэн хоногийн дотор хэлэлцүүлдэг юм гэж юу байдаг юм, 
нэгдүгээрт.  

 
Хоёрдугаарт ард иргэд чинь бүгдээрээ амарчихсан. Хэн бид нарыг тоож 

тэнд цуглах юм бэ. Юу гэж очиж ярих юм бэ? Ийм утгагүй ойлгомжгүй асуудлыг 
битгий оруулж ирээч гэж би хэлээд байгаа юм. Тийм учраас хэлэлцүүлэг гэдэг 
үгээ цааш нь тавих хэрэгтэй. Эцсийн вариантаар базаад нэгдмэл ойлголттой 
болсон хоёр төслийг нэгтгээд ийм болсон үед нь ард нийтийнхээ хэлэлцүүлгийг 
өргөн зохион байгуулаад тэр санал асуулга руу нь оруулах нь зүйтэй гэсэн 
зарчмын байр суурьтай байгаа шүү.  

 
Г.Занданшатар: Бямбацогт дарга хариулах уу? Хэлэлцүүлэх гэдэг чинь 

одоо олон нийтээр хэлэлцүүлж болно. Өргөн утгатай л ойлголт байх л даа. 
 
С.Бямбацогт: Эрдэнэбат гишүүний асуултад хариулъя. Монгол Улсын 

Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийн 11.3.4-т 
чуулганаар урьдчилсан тогтсон зөвхөн нэг төслийг хэлэлцэнэ.  

 
Өөр өөр үзэл баримтлалтай хоёр буюу хэд хэдэн төслийг саналын 

түвшинд харгалзан үзэж болох ба харин бие даасан байдлаар зэрэгцүүлэн 
хэлэлцэхийг хориглоно гэсэн заалттай юм.  

 
Тэгэхээр бид нар Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах журмын тухай 

хуулиа барьж ажиллахаас өөр арга байхгүй. Өмнө нь ч барьж ажиллаж ирсэн. 
Одоо бас цаашдаа энийгээ хуулиа барьж ажиллах ёстой байх. Энэ үүднээс нь 
аваад үзэх юм бол хоёр хуулийн төсөл болоод байгаа юм. Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгч санал ирүүлэхдээ Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хуулийн 
төсөл дээрээс нь саналыг ирүүлсэн. Тэгэхээр зэрэгцүүлж хэлэлцэж болохгүй 
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учраас Лүндээжанцан нарын 62 гишүүний өргөн барьсан төсөл дээр Монгол 
Улсын Ерөнхийлөгчийн өргөн барьсан төслийн ямар ямар зүйл заалтуудыг ямар 
ямар саналуудад авах боломжтой вэ, боломжгүй вэ гэдэг дээр нэгдүгээрт нь дэд 
ажлын хэсэг, ажлын хэсэг ажиллах шаардлагатай.  

 
Хоёрдугаарт нь Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах журмын тухай 

хуулийн 5.1 дотор бас заасан байгаа. Энэ Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулах ажиллагааны бүх үе шатанд дараах үндсэн зарчмыг баримтална гээд. 
Үндсэн хуулийг дээдлэн сахих, түүний тогтвортой байдлыг хамгаалах ард түмний 
бүрэн эрхт байдалд оролцоог хангах, бодитой ил тод байх. Үндсэн хуулийн 
нэмэлт, өөрчлөлт оруулах төсөл санаачлах үеэс эцэслэн батлах хүртэл бүхий л 
үйл ажиллагаанд иргэд улс төрийн нам, олон нийтийн бусад байгууллагын 
оролцоог хангах.  

 
Төслийн хэлэлцүүлгүүдийн үе шат хооронд хугацааг иргэд, тэдгээрийн 

хамт олон байгууллагад санал бодлоо илэрхийлэх боломж олгохуйцаар тогтоох 
гээд. Тийм болохоор Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах журмын тухай 
хуульд заасан энэ зарчмуудыг бид баримтлах ёстой.  

 
Тэгэхгүй одоо таны хэлж байгаагаар шууд өргөн барингуут нь хэлэлцээд 

хоёр дахь хэлэлцүүлэг хийчхээд дараад нь одоо зөв болсон байна уу, буруу 
болсон байн уу гээд ингээд явах нь бол хуулиар нэгдүгээрт хориотой.  

 
Хоёрдугаарт нэгэнт хоёр дахь хэлэлцүүлэг хийсний дараа бол гарч байгаа 

ард нийтийн санал бодлыг энэ төсөлд тусгах бололцоо, боломжгүй болчих юм. 
Тийм учраас хугацаагаа хэлэлцүүлэгт бэлтгэх ажлыг жаахан хугацаа хойш нь 
сунгаж тавья. Энэ хоорондоо ард нийтдээ мэдээлэл өгье. Танилцуулга хийе. 
Ажлын хэсэг ажиллая. Улсын төрийн намууд бусад олон нийтийн байгууллагууд 
иргэдийн санал бодлыг сонсъё. Ингээд эцэст нь Ерөнхийлөгчийн өргөн барьсан 
төслүүдээс Лүндээжанцан нарын санаачилсан төсөлд аль саналуудыг нь нэгтгэж 
авах бололцоотой, бололцоогүй гэдгээ хоёр дахь хэлэлцүүлгээр Төрийн 
байгуулалтын байнгын хороо чуулганаар хэлэлцээд явъя. Ингэж нэгдүгээрт нь 
Үндсэн хуулиа баримтлах, хоёрдугаарт нь мэдээллийн ойлголтын зөрүү энийг бас 
нэгтгэх ийм шаардлагын үүднээс хамтарч 8 сарын 9-нийг дуустал хугацаанд 
хэлэлцүүлгийг үргэлжлүүлье. Энэ хоорондоо ард иргэдийн дунд бас танилцуулга 
мэдээлэл хийе. Ингэж явж байж энэ Байнгын хороод гишүүд олон нийтийн санал 
бодлыг сонсох төслийг хэлэлцүүлэгт бэлтгэх ажлаа хийе, хэрэгжүүлье.  

 
Улс төрийн намууд бусад байгууллагууддаа мэдээллийг өгье гэдэг 

үүднээсээ энэ Ерөнхийлөгчийн төслийг төсөл саналыг судлах, дээрээс нь уг 
төслийг саналын түвшинд харгалзан үзэх, хэлэлцүүлэх, зөвшилцөх 
шаардлагатай байна гэж оруулж ирж байгаа юм тогтоолын төслийг.  

 
Г.Занданшатар: Зочид танилцуулъя. Юнескогийн нийгэм, хүмүүнлэгийн 

шинжлэх ухааны салбарын судалгаа, бодлого, хэтийн төлөвлөлтийн хэлтсийн 
дарга Жон Кроули, Юнескогийн Бээжин дэх төлөөлөгчийн газрын нийгэм, 
хүмүүнлэгийн шинжлэх ухааны салбарын дарга Фредрик Рассел Ривоаллан нар 
Улсын Их Хурлын үйл ажиллагаатай танилцаж байна. Улсын Их Хурлын урилгаар 
ирж нийгмийн тэгш бус байдлын талаар семинар зохион байгуулж, Улсын Их 
Хурлын Тамгын газрын чадавхыг бэхжүүлэх талаар үнэтэй хувь нэмэр зөвлөгөө 
өгч байгаа та бүхэнд талархал илэрхийлж байна.  
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Улсын Их Хурлын даргын зөвлөх Бадарч нарын хүмүүс танилцаж байна. 
Одоо эрхэм гишүүн, Бадмаанямбуугийн Бат-Эрдэнэ асуулт асууж үг хэлнэ.  

 
Б.Бат-Эрдэнэ: Баярлалаа. Тэгэхээр зэрэг өмнө нь бид нар тойргийнхоо 

иргэд сонгогчидтой уулзаж энэ Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн талаар 
танилцуулга хэлэлцүүлэг хийе гэсэн ийм чиглэлтэй бид ажилласан.  

 
Тойргийнхоо ихэнх сумдаар хэлэлцүүлгийг зохион байгуулсан. Тэр үеэр 

явж байхад бол иргэд одоо хамрагдалт бол туйлын хангалтгүй байсан. Зун цаг 
эхэлсэн сургууль амарсан. Зусландаа буусан. Хонио ноослохоос өгсүүлээд 
хөдөөгийн цаг наргүй ажил давхацсан учраас энэ бол тийм үр дүнтэй ажил 
болоогүй шүү, нэг.  

 
Хоёрдугаарт бол одоо ингээд 8 сарын 9 хүртэл хэлэлцүүлэг зохион 

байгуулна гэж байна. Тэгэхээр сая бол ард иргэдээс санал авах, ард иргэдийн 
дунд хэлэлцүүлэг зохион байгуулах ийм хугацаа асуудал бол биш юм байна гэж 
би Бямбацогт даргын хариултаас бол тэгж ойлголоо. Энэ одоо иргэний нийгмийн 
байгууллагууд, улс төрийн намуудын түвшинд ялангуяа одоо Ерөнхийлөгчийн 
зүгээс санал болгосон энэ нэмэлт, өөрчлөлтийн хуулийн төслийг болбол энэ 
ажлын хэсэг дээрээ тэгээд нэлээн одоо тал талаас нь нягтлах юм байна аа гэж 
ингэж одоо ойлгогдлоо шүү.  
 
 За, энэ Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлттэй холбоотой асуудлаар нэг 
ахиц дэвшил гарч байгаа зүйл болбол энэ нийгмийн хүрээний одоо зөвшилцөлд 
хүр ээ гэж би удаа дараа шаардаж байгаа. Энэ хүрээнд одоо Ерөнхийлөгчийн 
саналыг аваад, за дээрээс нь болбол одоо энэ улс төрийн намууд, их хуралд энэ 
суудалтай байгаа Ардчилсан намын зөвлөл энэ тэр одоо оролцоод ингээд хамт 
суугаад одоо энэ Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн асуудлаар ярих юм байна 
аа гэж. Энэ болбол одоо сайн зүйл ээ. Тийм учраас энийгээ одоо тал талаас нь 
нэлээн сайн зөвшилцөөд тэгээд нэг хөдөлгөөнгүй болгоод тэгээд 8 сарын 9-өөс 
хойш болбол дахиад одоо бас харьцангуй 8 сарын 20-д дөхөөд ирэхээр зэрэг бол 
сургууль соёл цуглана, намрын ажил бас тодорхой хэмжээнд нэг зүгшрээд ирэх 
учраас энэ иргэдэд одоо танилцуулах энэ чиглэлийн ажлаа бол явуулах 
болболцоо гарах юм болов уу гэж би ингэж ойлгож байгаа. Миний энэ одоо 
ойлголт зөв байна уу, буруу байна уу.  
 

Ер нь зүгээр энэ дашрамд хэлэхэд болбол Ерөнхийлөгчийн зүгээс сая одоо 
танилцуулсан тэр нэмэлт, өөрчлөлттэй холбоотой юман дээр бол ялангуяа тэр 
Үндсэн хуулийн 6.2 энэ байгалийн баялагтай холбоотой юман дээр болбол их 
чухал саналыг оруулж ирлээ гэж би бол дэмжиж байгаа. Би ингэж үзэж байгаа. 
Тэгээд тодорхой одоо зарчмын зөрүүтэй санал хураалгаад миний санал болбол 
дэмжигдээгүй. Мэргэжил арга зүйн одоо зөвлөгөө, тусламж дэмжлэг үзүүлэх 
ажлын, дэд ажлын хэсгээс болбол нэгэнт одоо хөндөгдөөгүй зүйл заалтад таны 
саналыг авах ийм боломж байхгүй байна аа гээд надад хариу ирүүлсэн.  

 
Харин одоо Ерөнхийлөгчийн зүгээс болбол энийг хөндөөд оруулж ирж 

байгаа учраас тэгээд томьёолсон томьёолол нь болбол одоо бололцоотой, 
боломжийн одоо ийм томьёолол байна аа гэж ингэж үзэж байгаа. Тэгээд 
цаашлахын болбол одоо улс төрийн намуудтай, намуудыг хариуцлагажуулах, 
бодлогын үзэл баримтлалын дүрмийн хүрээнд одоо үйл ажиллагааг нь 
жигдрүүлэх чиглэлээр оруулж байгаа саналууд гээд хэд хэдэн одоо ийм саналууд 
байгаа шүү. Би болбол ингэж одоо үзэж байгаа. 
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 За, нөгөө талынх нь нэг юм болбол их хурлын даргаас асуухад энэ 
Оюутолгойн шалгах ажлын хэсгийн дүгнэлт бол гарсныг их хурлын байнгын хороо 
тодорхой түвшинд хэлэлцсэн байгаа. Их хурлаас одоо энэ ажлын хэсэг гарсан. 
Манай Баттөмөр дарга ахлаад ажиллаж байгаа. Энэ тогтоолын төслийг одоо энэ 
Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн дундуур болбол оруулаад хэлэлцүүлээд 
энийг батлуулах бололцоотой гэсэн. Энийг одоо хэзээ батлах юм бэ гэсэн ийм 
тодорхой асуултыг асууя. Баярлалаа. 
 
 Г.Занданшатар: Бямбацогт дарга асуултад хариулна. 
 
 С.Бямбацогт: Тэгээд нөгөө хэлэлцүүлэг хийх, за 2 дах хэлэлцүүлэгт 
бэлтгэх гээд агуулгаар бас энэ тогтоолын төсөл дээр явж байгаа юм л даа. 
Тэгэхээр энэ дээр бас гишүүд маань бас жоохон эргэлзээд байх шиг байгаа юм. 
Тэгэхээр Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийн 5 
дугаар зүйлийн би түрүүн хэлсэн ард түмний тийм үү бүрэн эрхт байдал, 
оролцоог хангах, за бодитой ил тод байх, Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулах хуулийн төсөл санаачлах үеэс эцэслэн батлах хүртэл бүхий л үйл 
ажиллагаанд иргэд, улс төрийн нам, олон нийтийн бусад байгууллагын оролцоог 
хангах гэж. Тэгээд иргэд, улс төрийн нам, бусад байгууллагын, олон нийтийн 
одоо бусад байгууллагын оролцоог хангах гэдэг маань тэдэнд Үндсэн хуулийн 
одоо Ерөнхийлөгчийн санаачилсан Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл 
нь ийм үзэл баримтлалтай, ийм агуулгатай, саналууд нь одоо ийм ийм 
саналуудыг тусгажээ. Энийг бид нар одоо Лүндээжанцан нарын гишүүдийн 
гаргасан санал дээр нэгтгэх юм аа. Ингэж нэгтгэхдээ тийм үү. Яаж нэгтгэвэл зөв 
бэ, алийг нь та зөв гэж үзэж байна, аль нь тийм үү асуудалтай гэж үзэж байна 
гэдэг ийм санал бодлыг нь сонсохын тулд энд хэлэлцүүлэг хийгдэж таарна.  
 
 Энэ оролцоог хангах гэдгийн цаад тал нь хэлэлцүүлэг хийгдэнэ ээ гэсэн 
агуулга явагдаж байгаа юм. За ийм байдлаар яваад энэ хэлэлцүүлэг бэлтгэх 
тийм үү. 2 дах хэлэлцүүлэгт бэлтгэх гэдэг маань ийм байдлаар яваад 8 сарын 9-
ыг дуустал хүртэл хугацаанд энэ процесс үргэлжлэх юм. Энэ хоорондоо бас мөн 
Ерөнхийлөгчтэй, хууль санаачлагчтай зөвшилцөх, улс төрийн намуудтай 
зөвшилцөх, ийм ажлууд хийгдэнэ. 
 
 За, мөн одоо бас хуулийн томьёоллын хувьд агуулга, үзэл баримтлалын 
хувьд яаж нэгтгэж болох вэ, юуг нь хасах вэ, юуг нь хүлээж авах вэ, юуг нь хүлээж 
авахгүй байх вэ гэдэг одоо ажлын хэсгүүд маань дэд ажлын хэсэг, том ажлын 
хэсэг, зөвшилцөх ажлын хэсгүүд маань хуралдах ийм бололцоо боломжийг 
хангая. 
 

 Ингээд 8 сарын 9-ыг дуустал хүртэл хугацаанд энэ ажлыг үргэлжлүүлье. 8 
сарын 9-өөс Улсын их хурлын Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн 2 дах 
хэлэлцүүлэг буюу байнгын хороо 2 дах хэлэлцүүлгээ үргэлжлүүлж явуулна, 
Төрийн байгуулалтын байнгын хороо. Цаашлаад чуулганаар 2 дах хэлэлцүүлэг 
маань хийгдэх юм аа. Ийм байдлаар та бүхэн бас ойлгож болно оо гэдгийг таны 
асуултад бас хариулъя аа. 
 
 Г.Занданшатар: За эрхэм гишүүн Бөхчулууны Пүрэвдорж асуулт асууж, үг 
хэлнэ. 
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 Б.Пүрэвдорж: За, за. Надад асуулт алга аа. Тэгэхээр ер нь бол аливаа 
улсын Үндсэн хууль гэдэг бол тухайн орныхоо ард иргэдийн хүсэл, сонирхолд 
нийцсэн, энх тайвнаар зэрэгцэн оршиж, амгалан тайлан амьдралын баталгаа 
болдог ийм зүйл л дээ. Тэгэхээр өнөөдөр энэ Үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн 
асуудал ярьж байна. Энийг одоо, энэ өөрчлөлтийг нэг тал дангаараа хийх юм 
болбол нэг хэсэг нь одоо аз жаргалтай амьдраад, нөгөө хэсэг нь дажин дөжинтэй 
амьдрах ийм л одоо нөхцөл байдалтай болох юм. Тэгэхээр энэ Үндсэн хуулийн 
өөрчлөлттэй холбоотой нэг 4, 5 асуудал байна аа. Тэгээд энийг бас их хурлын 
гишүүдэд бас хэлье гэж бодож байна. 
 
 Тэгэхээр Үндсэн хуульд ялангуяа ардчилсан орны Үндсэн хуульд нэг 
байгууллага, нэг улс төрийн хүчин, нэг нам одоо өөрчлөлт оруулдаг ийм одоо 
түүх хаана ч байхгүй.  
 
 2 дугаарт нь, Үндсэн хуулийн, Үндсэн хуулийг өөрчлөхөд бол заавал одоо 
зөвшилцлийн хүрээнд гар хүрэх ёстой. Тэгтэл одоо Үндсэн, Үндсэн хуулийн одоо 
зөвшилцлийн субъектүүд нь өнөөдөр огт чимээгүй байгаад байна. Намууд одоо 
ихэнх нь чимээгүй байна. Ерөнхийлөгч дөнгөж саяхан одоо саналыг нь аваагүй.  
 
 Ер нь бол энэ Ерөнхийлөгчөөс санал аваагүй гэдгээрээ энэ Үндсэн хуулийн 
Цэц дээр өөрчлөлт орлоо гэхэд унана шүү дээ. Саналыг нь аваагүй. Саяхан нэг 
одоо тодорхой ийм өөрчлөлтийн төслүүдийг өгье гээд өгч байх шиг байна. 
Парламентын сөрөг хүчний санал огт орохгүй байгаа. Дээрээс нь Үндсэн хуулийн 
цэцийн одоо санал бол нэг тийм сөрөг ирсэн гэж сонссон. Тэрийгээ олон нийтэд 
гаргахгүй. Тэгэхээр энэ одоо субъектүүдийнхээ оролцоог нэмэгдүүлэх тал дээр 
ер нь Ардын намынхан ажиллах ёстой гэж бодож байна.  
 
 3 дугаарт нь бол Үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулахдаа парламент нь хууль 
тогтоох эрх мэдэлтэй холбоотой … /үг тасрав/ 
 

Г.Занданшатар: Лүндээжанцан даргаа асуултад хариулна шүү.   
 
Б.Пүрэвдорж: Засгийн газар нь гүйцэтгэх эрх мэдэлтэй холбоотой тийм 

одоо заалт оруулдаг ийм түүх байхгүй онол ч байхгүй, ийм зарчим ч байхгүй. 
Өнөөдөр энд Засгийн газрын 10 хэдэн гишүүн сууж байна. Өнөөдөр эд нар ямар 
заалт оруулж ирсэн бэ гэхээр Ерөнхий сайдаа хэзээ ч унагаахгүй байх тийм заалт 
оруулж ирсэн. Өөрөөр хэлбэл одоо ардчилсан өнөөдрийн Ардчилсан нам 
Ерөнхий сайдыг Хүрэлсүхийг одоо огцруулъя гээд санал гаргахад дараагийн 
Ерөнхий сайдын нэрийг хамт оруулж ирнэ. Өөрөөр хэлбэл Улаан сайд та 
Ерөнхий сайд болчхооч ээ гээд бид нар гуйж явах юм байна л даа. Тэгэхээр ер нь 
бол Үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн ард бол дандаа гэмт хэрэгтнүүд нуугддаг. Гэмт 
хэрэгтнүүд одоо аливаа нэгэн байгууллага одоо Үндсэн хуулийн цэц, Дээд шүүх, 
прокурор зэрэг байгууллагын ард нь орж ирж нуугддаг. Яг энэ Үндсэн хуулийн 
өөрчлөлтөөр хянан шалгах …/үг тасрав/ 
 
 Г.Занданшатар: Хэлэлцэж байгаа асуудалтай холбогдуулж асуулт асууна 
шүү.  
 
 Б.Пүрэвдорж: Хянан хороо гэж байгуулагдаж байгаа. Тэгэхээр Их Хурлын 
гишүүн гэмт хэрэгтнүүд энэ Хянан шалгах хорооны ард сууж байгаад энэ 
өөрсдийнхөө гэмт хэргийг баллах, нуун далдах ийм одоо нөхцөл байдал руу орох 
тийм нөхцөл бүрдэж байгаа. Тэгээд өнөөдөр энэ ер нь бол Үндсэн хуулиараа энэ 
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засаглалын хямралыг зохицуулъя гэж орж ирсэн. Гэтэл өнгөрсөн өвөл одоо 2 сар 
та бүхэн 64-лээ хоёр хуваагдчихаад 2 сар одоо энэ Их Хурлыг … /үг тасрав/ 
 
 Г.Занданшатар: Пүрэвдорж гишүүн хэлэлцэж байгаа асуудлаа хэлэлцье.  
 
 Б.Пүрэвдорж: Тэр холбоотой ярьж байна.   
 
 Г.Занданшатар: Холбоотой асуулт.  
 
 Б.Пүрэвдорж: Хоёр хуваагдчихаад баахан хэрэлдсэн энэ одоо асуудлаа 
шийдэх талаар энэ Үндсэн хуулийн өөрчлөлт дээр орж ирээгүй байна. Тэгэхээр 
би өнөөдрийн энэ Үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн ард бол … /үг тасрав/ 
 
 Г.Занданшатар: Асуултад Бямбацогт дарга, цагаараа, 10 секунд л дутуу 
байсан. Бямбацогт дарга хариулна.  
 
 С.Бямбацогт: За зөвшилцөл хийхгүй байна. Зөвшилцөх хийхгүй нэг 
намаар нэг нам дангаараа Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийг батлах нь буруу 
гэсэн асуулт бас ярьж байна. Тэгээд энэ Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулах төслийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэх хугацаа тогтоох тухай гээд энэ 
ярьж байгаа асуудал маань тогтоолын төслийг унших юм бол Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн өргөн барьсан төсөл, саналыг судлах, уг төслийн саналын 
түвшинд харгалзан үзэх, хэлэлцүүлэх, зөвшилцөх шаардлагатай байх тул гэж 
байгаа юм.  
 
 Өөрөөр хэлэх юм бол зөвшилцөх шаардлага байна. Тийм болохоор Үндсэн 
хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийг хэлэлцүүлэгт бэлтгэх … /үг тасрав/ 
 
 Г.Занданшатар: Пүрэвдорж гишүүн.  
 
 С.Бямбацогт: Ажлын хугацааг 2019 оны 8 сарын 09-ны өдрийг хүртэл … 
/үг тасрав/ 
 
 Г.Занданшатар: Пүрэвдорж гишүүн хариултаа сонс.  
 
 С.Бямбацогт: Тооцсугай, тогтоосугай гэсэн юм оруулж ирж байгаа юм. 
Ерөнхийлөгчийн саналыг аваагүй гэдэг тухайд урд нь Ерөнхийлөгчийн саналыг 17 
онд, 18 онд 2 удаа саналыг нь авахаар бичиг явуулсан. Хуулийн хугацаанд 30 
буюу өөрөөр хэлэх юм бол 30 хоногийн хугацаанд саналаа ирүүлээгүй бол санал 
өгөөгүйд тусгайлан үзэх саналгүйд тооцно гэсэн хуулийн заалттай. Энэ дагуу 
Улсын Их Хуралд 6 сарын 06-ны өдөр 62 гишүүн өргөн барьсан. 7 сарын 09-ний 
өдөр Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Үндсэн хуулийн хэлэлцүүлэгт би бас өөрийн 
саналаа өгмөөр байна гэсэн. Энэ дагуу Төрийн байгуулалтын байнгын хороо 
хэлэлцүүлгийг хойшлуулж 7 сарын 16-ны өдөр Монгол Улсын Ерөнхийлөгч 
Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл болон өөрийн саналаа 
бичгээр ирүүлсэн.  
 
 Энэ ирүүлсэн хуулийн төсөл, саналыг судлаад үзэхээр зайлшгүй одоо 
нэлээд цаг хугацаа шаардаж судлах, ажиллах, хэлэлцүүлэг хийх, зөвшилцөх 
шаардлага байгаа учраас өнөөдөр энд Улсын Их Хурлын тогтоол орж ирж 
зөвшилцье, судалъя, хэлэлцүүлэг хийе гэдэг зорилгоор орж ирж байгаа. Энийг 
одоо мушгиж бас ингэж ярих нь буруу байх. Ийм байдлаар битгий одоо хийх 
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ажлыг битгий яагаач ээ. Сөрөг хүчний саналыг тоохгүй гэж ярьж байгаа. Энэ дээр 
Ардчилсан намыг анхнаас нь бас оролцоод яваач гэсэн саналыг байнга ярьж 
байгаа. Өнөөдөр ч гэсэн ажлын хэсгийн байгуулах тогтоолд бас Ардчилсан 
намын дарга, Ардчилсан намын зөвлөлийн дарга одоо парламентад суудалтай 
намуудын төлөөлөл бас орж ирж байгаа. Аль болох зөвшилцөх, ойлголцох, аль 
болох асуудлыг тийм үү Үндсэн хуулиа яавал зөв батлах вэ, яавал сайн батлах 
вэ, алдаагүй батлах вэ. Бүгдээрээ хэлэлцвэл бүлээн юу, буруугүй, бүлээн усаар 
угаавал хиргүй гэдэг тийм үү. 10 онд Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн хууль 
журмын тухай хууль баталсан. Үүнээс хойш Улсын Их Хуралд 6 Үндсэн хуулийн 
нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл өргөн баригдсан.  
 
 Харамсалтай нь үүнийг одоо хэлэлцэх бололцоо боломж үнэхээр байхгүй 
байсан. Үндсэн хуульд дордуулсан 7 өөрчлөлтийг засах хэрэгтэй байна гэж 20-
иод жил ярьж байгаа. Өнөөдөр Монгол ардын намын 64 суудалтай энэ үед л 
одоо Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийг ярих боломж бололцоо бүрдэж байгаа. 
Үндсэн хуулийг 57-оос доошгүй гишүүн санал нэгдэж байж баталдаг. Өнөөдрийн 
өөрчлөлтийн асуудал ч гэсэн одоо Ардчилсан нам эрх барьж байх үед 12-16 онд 
47 гишүүн бас санаачилж өргөн барьсан төсөлтэй үндсэндээ нэг 80, 90 хувь нь 
адилхан байгаа. Тийм болохоор одоо эсэргүүцэхийн тулд битгий эсэргүүцээч, 
эсэргүүцээч ээ. Аливаа асуудлыг юу гэдэг юм зөвхөн одоо мушгиж гуйвуулж 
битгий яриач гэдгийг бас гишүүдээсээ хүсье.  
 
 Г.Занданшатар: Гишүүд асуулт асууж үг хэлж дууслаа. Одоо Байнгын 
хорооны саналаар санал хураалт явуулна. Гишүүд суудлаа эзлээрэй. Гадаа 
байгаа гишүүд орж ирээрэй.  
 
 Байнгын хорооны саналаар Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, 
өөрчлөлтийн төслийг хэлэлцүүлэгт бэлтгэх хугацаа тогтоох тухай Улсын Их 
Хурлын тогтоолын төслийг баталъя гэсэн саналын томьёоллоор санал хураана. 
Содбаатар гишүүн суудалдаа сууя. Санал хураалт явуулж байна. Санал хураалт. 
Санал, үг дууссан шүү дээ. Үг асуулт санал хамт. Тогтоолтой холбогдуулаад 
асуулт, санал яваад дууслаа. Санал хураалтад 49 гишүүн оролцож 42 гишүүн 
дэмжиж 85,7 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ. Тогтолын төсөл батлагдлаа. 
Тогтоолыг уншиж танилцуулъя.  
 
 Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол. Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах 
нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийг хэлэлцүүлэгт бэлтгэх хугацаа тогтоох тухай.  
 
 Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах журмын тухай 
хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1 дэх хэсэг, 5.3.1, 5.4.7 дахь заалт, 11 дүгээр зүйлийн 
11.3.4 дэх заалт, Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.1 
дэх хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас тогтоох нь: 
 
 1.Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Лүндээжанцан нарын 62 гишүүнээс өргөн 
мэдүүлсэн төсөлтэй холбогдуулан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчөөс 2009 оны 7 
дугаар сарын 18-ны өдөр Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын 
Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл, саналыг судлах, уг төслийг 
саналын түвшинд харгалзан үзэх, хэлэлцүүлэх, зөвшилцөх шаардлагатай байх 
тул 
Улсын Их Хурлаар хэлэлцэж байгаа Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах 
нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийг хоёрдугаар хэлэлцүүлэгт бэлтгэх ажлын хугацааг 
2019 оны 8 дугаар сарын 9-ний өдрийг дуустал тогтоосугай. 
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 Энэ тогтоолыг баталсан өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй. 
 
 Эцсийн найруулга дээр саналтай гишүүн байна уу?  
 
 Алга байна. Тогтоолын төсөл батлагдлаа.  Эцсийн найруулгыг сонссонд 
тооцлоо. 
 
 Дараагийн асуудалд орно. 
 
 Хоёр. Ажлын хэсэг байгуулах тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын 
төслийг хэлэлцэнэ. 
 
 Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал, дүгнэлтийг Төрийн 
байгуулалтын байнгын хорооны дарга эрхэм гишүүн Сандагийн Бямбацогт 
танилцуулна. 
 
 Бямбацогт гишүүнийг индэрт урьж байна. 
 
 С.Бямбацогт: Улсын Их Хурлын дарга, эрхэм гишүүд ээ,  
 
 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчөөс 2019 оны 7 дугаар сарын 16-ны өдөр 
Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл, саналыг 
Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн билээ. 
 
 Төрийн байгуулалтын байнгын хороо 2019 оны 7 дугаар сарын 18-ны 
өдрийн хуралдаанаараа Монгол Улсын Ерөнхийлөгчөөс өргөн мэдүүлсэн Монгол 
Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл, саналыг Улсын Их 
Хурлаар хэлэлцэгдэж байгаа Улсын Их Хурлын гишүүн Лүндээжанцан нарын нэр 
бүхий 62 гишүүнээс өргөн мэдүүлсэн төсөлтэй уялдуулах, асуудлыг зөвшилцөх 
үүрэг бүхий ажлын хэсгийг чуулганы нэгдсэн хуралдаанд танилцуулж батлуулах 
нь зүйтэй гэж хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх үзсэн болно. 
 
 Ажлын хэсгийн даргаар Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Баттулга 
зөвшилцсөнөөр, орлогч даргаар Монгол Улсын Ерөнхий сайд Хүрэлсүх 
зөвшилцсөнөөр, нарийн бичгийн даргаар Улсын Их Хурлын гишүүн, Төрийн 
байгуулалтын байнгын хорооны дарга Бямбацогт, гишүүдэд: Улсын Их Хурлын 
гишүүн, Улсын Их Хурал дахь МАН-ын бүлгийн дарга Тогтохсүрэн, Улсын Их 
Хурлын гишүүн, Улсын Их Хурал Ардчилсан намын зөвлөлийн дарга Эрдэнэбат, 
Улсын Их Хурлын гишүүн, Монгол Улсын Шадар сайд Энхтүвшин, Улсын Их 
Хурлын гишүүн, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд  Нямдорж, Улсын Их Хурлын 
гишүүн Эрдэнэ, Улсын Их Хурлын гишүүн Болд нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр 
байгуулахаар тогтсон болно. 
 
 Улсын Их Хурлын эрхэм гишүүд ээ, 
 
 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийн 
талаарх Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал, дүгнэлтийг хэлэлцэн 
шийдвэрлэж, Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийг баталж өгөхийг та бүхнээс 
хүсье. 
 
 Анхаарал тавьсанд баярлалаа. 
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 Г.Занданшатар: Баярлалаа. Байнгын хорооны санал, дүгнэлттэй 
холбогдуулан асуулт асууж, үг хэлэх гишүүн байна уу? 
 
 Эрхэм гишүүн Бадмаанямбуугийн Бат-Эрдэнэ  гишүүн асуулт асууж, үг 
хэлнэ. 
 
 Б.Бат-Эрдэнэ: Баярлалаа. Энэ ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн бол тодорхой 
хэдэн хүмүүст байгаа юм байна л даа. Ер нь энд үлдсэн хүмүүст байна уу? Нөгөө 
Баасанхүүгээ яасан бэ? Баасанхүүг оруулчих юм бол энэ Улсын Их Хуралд 
суудалтай бие даагч, янз бүрийн нам, эвслийн хүмүүст тэгээд бүгдээрээ 
багтчихмаар юм шиг ийм юм харагдаад байх юм. Ардчилсан намын зөвлөлтэй 
хамтарч ажиллана гэж байгаа, тэгэхдээ оруулахад тэр болохгүй юм байхгүй шүү 
дээ, ер нь нэгд. 
 
 Хоёрдугаарт, би дахиад хэлэхэд энэ Ардчилсан намын зөвлөл чинь хоёр 
удаа Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн асуудал ярихад хоёуланд нь хаяад 
гарсан шүү дээ. Тэгээд харин орж ирээд, ингээд зөвшилцөөд, энэ ширээний ард 
суугаад ингээд энэ ажлын хэсэгт ороод явна гэж байгаа бол энэ сайн зүйл. Тэгээд 
та нар маань төд удалгүй дахиад л хаяад, ингээд тараачхав даа, энэ чинь 
хариуцлагатай ажил шүү дээ  гэдгийг би зориуд хэлмээр бодогдоод байгаа юм. 
 
 Би түрүүн хэлсэн, Ерөнхийлөгчийн санал ирчихсэн байгаа юм байна. 
Тэгээд энэ ажлын хэсэг бол бүрэлдэхүүнд нь миний саяны хэлдэг тодорхой ер нь 
нэг тал талынх нь оролцоог нэлээн хангаж байж, ойлголцол, зөвшилцлийг нэлээн 
ойртуулж байж л ажил, асуудлыг шийдэхгүй бол болохгүй шүү гэдэг ийм зүйл 
байгаа юм. 
 
 Хоёрдугаарт бол энэ улс төрийн намуудын саналыг авсан гэсэн. Энд 
үлдсэн Улсын Их Хуралд суудалгүй намуудын санал бүгд ирсэн, хангагдсан гэж 
ойлгож болох уу? Энэ  1992 оны Үндсэн хуулийг баталсан хүмүүсээс энэ хэвлэл 
мэдээллээр харж байхад бас өөр байр суурьтай хүмүүст байх юм байна шүү дээ. 
Иргэний нийгмийн байгууллагын хувьд ч гэсэн санал, онол нэгдэхгүй байгаа ийм 
зүйлүүд байх юм. Тэгэхээр зэрэг энэ хүрээнд ойлголцлыг нэгтгэх чиглэлээр ямар 
ажлууд хийгдэж байна вэ Бямбацогт дарга аа?  Ер нь бид нар энэ тойргийн 
сумдаар нэлээн явсан. Иргэдийн хувьд янз бүрийн л байр суурьтай байна билээ. 
Бүгдээрээ ч алга ташаад батлах нь зөв зүйтэй гэсэн ийм саналыг хэлээд байгаа  
зүйл байхгүй байгаа. Тэгэхээр энэ бүхнийг харгалзаж үзэж байж, түрүүн 
Пүрэвдорж гишүүн хэлсэн нийгмийн хүрээнд нэлээн зөвшилцлийг олж байж, 
ингэж ажил, асуудлыг шийдэхгүй бол болохгүй шүү. Би удаа дараа хэлж байгаа, 
би энэ үгээ дахиж хэлье. Баярлалаа. 
 
 Г.Занданшатар: Бямбацогт дарга асуултад хариулна. 
 
 С.Бямбацогт: Бат-Эрдэнэ гишүүний асуултад хариулъя. Баасанхүү гишүүн 
МАХН-аас  Улсын Их Хуралд сонгогдож Улсын Их Хурлын гишүүн болсон. Гэхдээ 
яг Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн  асуудал дээр би Ардчилсан нам болон 
Ардчилсан намын бүлгийн зөвлөлийн байр суурьтай санал нэгдэж байгаа, энэ 
асуудал дээр нэгдсэн дуу хоолойгоор илэрхийлж явна гэж удаа дараа мэдэгдэж, 
ажиллаж байгаа. Тийм болохоор Ардчилсан намын дарга Эрдэнэ, Ардчилсан 
намын зөвлөлийн дарга Эрдэнэбат нар энэ Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн 



 15 
 

төслийг зөвшилцөх ажлын хэсэгт орж байгаа болохоор үүгээр дамжаад 
Баасанхүү гишүүний дуу хоолой илэрхийлэгдээд явах болов уу гэж бодож байгаа.  
 
 Энэ дээр улс төрийн намуудын саналыг авсан уу гэдэг асуудал дээр улс 
төрийн намуудын саналыг ер нь ажлын хэсэг анх байгуулагдсан цагаасаа Монгол 
Улсын Их Хурлын дарга Энхболд даргын үеэс Лүндээжанцан даргаар ахлуулсан 
ажлын хэсэг байгуулагдсан.  Энэ үеэс боловсруулсан төслүүд дээр удаа дараа 
бас улс төрийн намуудын саналыг авч байсан. Одоо ч гэсэн бас саналаа авах 
хэлэлцүүлэг хийх оролцоог хангах бололцоо боломж нээлттэй байж байгаа. 
Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуульд бол Үндсэн 
хуулийг санаачлах үеэс авхуулаад хэлэлцсэн одоо эцэслэн батлах хүртэлх 
хугацаанд олон нийтийн болон улс төрийн намуудын иргэдийн санаа бодлыг 
байнга авч байх ёстой гэж заасан байдаг. Энэ дагуу бүх процессууд явагдаж 
байгаа.  
 
 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчөөс санаачилсан хуульдаа бол улс төрийн 
намуудын саналыг бас авсан гэж дурдсан байна лээ. Ингээд үзэх юм бол улс 
төрийн намуудын саналыг одоо ч аваад явж байгаа, урд нь ч авч байсан, 
цаашдаа ч авах бололцоо нь бас нээлттэй байгаа гэж бас ойлгож байгаа.  
 
 1992 оны Үндсэн хууль баталсан хүмүүсийн санал бодлыг тусгах тал дээр 
хэрхэн яаж ажилласан бэ гэдэг дээр бас одоо Үндсэн хуулийн нэмэлт, 
өөрчлөлтийн төслийн ажлын дэд хэсэгт анхнаас нь Ардын Их Хурлын депутат 
асан Хатанбаатар гуай, Товуусүрэн гуай, Улсын Бага Хурлын гишүүн асан 
Товуусүрэн гуай, Хатанбаатар гуай гээд энэ хүмүүс эхнээс нь ажиллаад явж 
байгаа. Энэ хүмүүс маань бас тухайн үед Ардын Их Хурал, Улсын Бага Хурал бас 
Үндсэн хуулийг баталж байх үед ямар процедур, ямар дэг, ямархуу үзэл 
баримтлалаар баталж байсан энэ бүх одоо бас өмнөх үеийн сайн болон сайн 
туршлага болон бас алдсан алдаануудыг дүгнэж цэгнэж байгаа улсууд маань 
хамт ажлын хэсэгт ажиллаж байгаа болохоор харьцангуй энэ тал дээрээ санал 
бодол нь тусгагдаад явж байгаа байх аа гэж бодож байна.  
 
 Г.Занданшатар: Тогтоолын төсөл дээр чинь нэмэлт нэг минут байгаа 
билүү. Асуулт асууж, үг хэлэхэд. Болохгүй юм уу тэгээд. Бат-Эрдэнэ гишүүнд нэг 
минут. Нэмэлт нэг минут. Асуулт нь. 
 
 Б.Бат-Эрдэнэ: Би товчхон ганцхан юм асууна. Би АН-ын зөвлөлийн дарга 
Эрдэнэбат даргаас тэр тодруулж хариулж өгөөч ээ гэж би хүсэх гээд байгаа юм. 
Баасанхүү гишүүн бол энэ 2016 оны Улсын Их Хурлын сонгуулийн үр дүнгээр 
МАХН-аас одоо Их Хуралд суудалтай сууж байгаа хүн шүү дээ. Тэгээд түрүүн 
Бямбацогт дарга хэллээ. Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн асуудлаар бол 
АН-ын зөвлөлтэй хамтарч ажиллахаар болсон. Тэрийг бид мэдэж байгаа. Тийм 
учраас одоо АН-ын зөвлөлөөс бол зөвлөлийн дарга Эрдэнэбат дарга, Эрдэнээ 
гишүүн хоёр бол орж байгаа юм байна. Тийм учраас энэ зөвлөлийнхөө зүгээс 
одоо Баасанхүү чинь санал онол яг одоо нэг байгаа юм байгаа биз дээ. Энэ 
талаар нэг тодорхой хариулт өгөөч.  
 
 Г.Занданшатар: Улсын Их Хурлын даргад албан бичиг хамтарч ажиллах 
тухай албан бичиг ирүүлсэн тиймээ. Улсын Их Хурал дахь АН-ын зөвлөлөөс 
Баасанхүү гишүүнээс тийм бичиг ирсэн. Эрхэм гишүүн Жалбасүрэнгийн 
Батзандан асуулт асууж, үг хэлнэ. 
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 Ж.Батзандан: Өнөөдөр Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Халтмаагийн 
Баттулгаас гаргасан Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах төслийг 
Лүндээжанцан даргатай Улсын Их Хурлыг ажлын хэсгийн төсөлтэй уялдуулах 
нэгдсэн ажлын хэсэг Улсын Их Хурлаас байгуулагдаж байна. Энэ ажлын хэсгийн 
даргаар Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Халтмаагийн Баттулга ажиллахаар болж 
байгаа юм. Энэ саналыг Шинэ намын зүгээс олон сарын өмнө гаргаж байсан 
санал аа. Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн асуудлыг Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгч ахалж, манлайлж ажиллах ёстой гэдэг саналыг гаргаж байсан. Шинэ 
намаас гаргасан санал дэмжигдэж байна гэж бид нар харж байна.  
 
 Гэхдээ нэг зүйлийг би Улсын Их Хурлын гишүүддээ анхааруулж хэлье. 
Саяхан Үндсэн хуулийг өөрчлөхөөс зугтаж байсан зарим хүмүүс өнөөдөр ажлын 
хэсэгт ороод ирсэн. Үүний цаана өчүүхэн явцуу ашиг сонирхол байна гэж би, бид 
харж байгаа. Энэ ашиг сонирхол бол намын нэрээр сонгогдож, хуучин улс төрчид 
амь даатгалаа баталгаажуулахын төлөө орж ирж байна гэж харагдаж байгаа. 
Тухайлж хэлбэл пропорциональ системээр сонгууль явуулдаг, намын нэр буюу 
намын жагсаалтын ард нуугдаж орж ирэх тохироон дээр нэгдлээ гэдэг ийм 
хардлага сэрдлэг улс орон даяар явж байна шүү. Ийм учраас сонгуулийн 
тогтолцоог тогтоохдоо ажлын хэсэг онцгой анхаарал хандуулаарай гэдгийг би 
хэлэхийг хүсэж байна. 
 
 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчөөс оруулж ирсэн саналууд дотроос 2 ажлын 
хэсэг ажиллахдаа Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 3-ны 1 гэдэг босгыг 
хатуу баримталж ажиллах шаардлагатай байгаа. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 
оруулж ирсэн санал бол нийт 49 санал байгаа. Улсын Их Хурлын ажлын хэсгийн 
оруулж ирсэн санал хоёр нэгдэх юм бол 100 гаруй санал болж байгаа. Тэгэхээр 
энийг нэгтгэхийн тулд 2 ажлын хэсэг нэн тэргүүнд яаралтай хамтарч ажиллахаас 
өөр аргагүй болж байна гэж би ойлгож байгаа. Түүнээс бус нэг ажлын хэсэг нь 
тусдаа ажиллах маягаар, аль эсвэл нөгөө ажлын хэсэгтээ тулгалт хийх маягаар 
бол Үндсэн хуулийн шинэчлэл явах боломжгүй ээ гэдгийг анхаараарай гэж би 
хэлэхийг хүсэж байна. 
 
 Ажлын хэсэг болгоныг дэмжсэн мэргэжил арга зүйг хангасан мэргэжлийн 
ажлын хэсгүүдийг бас давхар байгуулж ажиллах шаардлагатай байгааг бас 
Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны дарга онцгой анхаарна биз дээ. Улсын Их 
Хурлын дэргэд бол мэргэжлийн ажлын хэсэг ажиллаж байгаа. Ерөнхийлөгчөөр 
ахлуулсан ажлын хэсгийн дэргэд ямар мэргэжлийн ажлын хэсэг яаж байгуулах 
тухай асуудал дээр онцгой анхаарахгүй бол хэдхэн улс төрчид суугаад тохироод, 
Үндсэн хуулийг өөрчлөх нь магадгүй үндэсний аюулгүй байдалд, улс орны 
хөгжилд хортой байж мэдэх юм шүү гэдэг саналыг бас та бүхэндээ анхааруулъя. 
 
 Г.Занданшатар: Эрхэм гишүүн Дондогдоржийн Эрдэнэбат асуулт асууж, үг 
хэлнэ. 
 
 Д.Эрдэнэбат: Баярлалаа. АН өөрийнхөө байр суурийг тодорхой 
илэрхийлсэн. Юу вэ гэхээр Ерөнхийлөгчийн саналыг авахгүйгээр, бусад нам, 
намуудтай зөвшилцөхгүйгээр энэ Үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг хүчээр шийдэж 
болохгүй учраас бид нар анхдугаар хэлэлцүүлэгт орохгүй ээ гэдгээ бол тодорхой 
мэдэгдсэн. Хуулийн зөрчил арилж Ерөнхийлөгч хуулийн төсөл буюу саналаа 
гаргаж өгч байгаа учраас энэ дээр АН Ерөнхийлөгчийн энэ гаргасан саналууд 
дээр олон зүйл дээр санал нэгдэж байгаа учраас энд оролцоод явах нь зүйтэй 
гэж үзээд энэ зөвшилцлийн ажлын хэсгийг байгуулж цаашдаа энэ Үндсэн хуулийг 
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нухацтай авч хэлэлцэх нь зүйтэй гэдэг байр суурин дээр орж байгаа учраас орж 
байгаа.  
 
 Ер нь улс төрийн популизмыг Үндсэн хууль дээр хийгээд хэрэггүй ээ. Энэ 
чинь ард түмний эрх ашгийн тухай асуудал. Бид эсэргүүцэхийн тулд 
эсэргүүцээгүй. Буруу зүйл гарчхаад бидний ардчилсан Үндсэн хууль маань 
хоорондынх нь авцалдаа холбоос муудаад, урдынхаасаа дордчих вий гэдэг 
болгоомжлол байсан учраас бид энэ байр сууриа илэрхийлсэн. Өнөөдөр ч гэсэн 
болгоомжлол бол байгаа. Ялангуяа хоёрдугаар хэлэлцүүлгийн үед явсан энэ 
зүйл, заалтуудыг хэлэлцэж байгаа явцыг харахад Үндсэн хууль өөрөө ажиллах 
чадваргүй болох энэ нөхцөл байдал хүртэл байгаа учраас бид өнөөдөр энд 
оролцож үгээ хэлэх нь зүйтэй гэж үзсэн. Бүхэл бүтэн улс төрийн хүчин Үндсэн 
хуулийн хэлэлцүүлэгт Ерөнхийлөгчтэйгөө хамтарч цөөнхийн дуу хоолойг 
илэрхийлэх нь зүйтэй  гэж үзсэн. 
 

Энэ аливаа нэг намыг ад үзсэн, эсэргүүцэхийн тулд эсэргүүцсэн, за нэг юм 
орж ирлээ гээд, янз янз бүрээр хэлээд байх шаардлага ерөөс байхгүй. Хэрвээ 
бидний тавьсан санал үнэхээр Үндсэн хуулийн зүйл заалттай  нийцэж байгаа энэ 
саналыг хүлээж авахгүй,өөрсдийнхөө буруу зүйлүүдийг зүтгүүлэх юм бол бид 
хэлэлцүүлэгт оролцохгүй байх эрх маань  дахиад нээлттэй байгаа. Гэхдээ бид 
үгээ хэлнэ.Яагаад гэвэл  нийт ард иргэдийн 30 гаруй хувийг төлөөлж байгаагийн 
хувьд бид үгээ хэлэх эрхтэй.Үүнийг зарим гишүүд ойлгоосой гэж хүсэж байна. 
Дараагийн асуудал, Ардчилсан нам албан ёсоор саналаа өгөөгүй байгаа, 8 
дугаар сарын 9-ний дотор багтаагаад  ажлын хэсэгт болон Ерөнхийлөгчийн 
саналыг нэгтгэж зөвшилцлийн ажлын  хэсгийн  үр дүнгээр бид нар албан ёсны 
саналаа өгнө. Энэ Үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлт дээр  хэд хэдэн зүйлийг 
анхаарч үзэх ёстой гэдэг ерөнхий зарчим бодлогоо өнөөдөр  хэвлэлийн хурлаар 
мэдээлсэн. Ялангуяа сонгодог парламентын гол тулгуур зарчим, парламентад 
нөлөөлдөг нөлөөлөл бол  сонгуулийг хэрхэн явуулахаас шалтгаалдаг бид  яс 
махаараа амссан. 76 жижиг тойрог яаж парламентыг бодлогогүй болгодог, яаж 
Улсын Их Хурлын гишүүд нь хувиа боддог, яаж Их Хурлын гишүүд нь Засгийн 
газраа шантаажилж тогтворгүй ажиллуулдгийг бид нар бүгдээрээ мэдэрсэн. Тийм 
учраас ирээдүйн парламентын төлөвшлийн төлөө Ардчилсан нам энэ хэлбэрийг 
зөв талд нь байлгахын төлөө ажиллах ёстой гэж  бид харж байгаа. Дараагийн 
асуудал  

 
 Ер нь энэ  Үндсэн хууль дээр гурван багц асуудлыг онцгой анхаарах ёстой. 
Нэгдүгээрт саяны хэлсэн энэ тулгуур зарчим,  сонгуулийн хэлбэр, хоёрдугаарт, 
төрийн эдийн засгийн  өөрийнх нь  бодлогын асуудал, хир төлөвлөсөн  эдийн 
засаг  социалист эдийн засаг өнөөдөр зах зээлийн механизм дээр төрд ирэхээрээ 
ямар буруу чиг тарьж байгааг бид яс махаараа амссан. Гуравдах асуудал, 
нутгийн өөрөө удирдах ёсны тухай, аймаг, нийслэл хот, хотын нутаг дэвсгэр, 
засаг захиргаа энэ бүгдийн нэгдмэл ойлголтыг бид  нар энэ хуулийн 
боломжоороо зөв засах нь туйлын хариуцлагатай зүйл гэж ихэвчлэн үзэж байгаа 
зүйлүүд олон байгаа учраас бид энд оролцож байгаа юм.Ерөнхийлөгчийн 
зөвшилцлийн ажлын хэсэгт бид оролцоно гэж  шийдсэн. Бид үүнийгээ зөв гэж 
үзэж байгаа шүү. Тийм учраас энэ асуудал дээр гишүүд, улс төрийн намууд 
нухацтай хандахыг та бүхнээс хүсэж байна. 
 
 Г.Занданшатар: Эрхэм гишүүн М.Билэгт асуулт асууж үг хэлнэ. 
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 М.Билэгт:  Эрхэм гишүүдийнхээ амрыг эрье. Асуулт байна. Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчөөс 2019 оны 7 дугаар сарын 16-ны өдөр  Улсын Их Хуралд өргөн 
мэдүүлсэн  Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлтийн саналыг Улсын Их 
Хурлаар хэлэлцэж байгаа Улсын Их Хурлын Лүндээжанцан гишүүн нарын 62 
гишүүнээс өргөн мэдүүлсэн  энэ хуулийн төсөлтэйгөө уялдуулахаар  төсөл  
//46,18//ажлын хэсэг байгуулж байна. Гэтэл  энэ ажлын хэсэгт, мэдээж  
Ерөнхийлөгч орох нь ойлгомжтой,ажлын хэсгийн дарга нь ,Ерөнхий сайд ажлын 
хэсгийн орлогч дарга нь байна, нарийн бичгийн дарга мэдээж байнгын хорооны 
дарга Бямбацогт дарга байна, гишүүдэд Тогтохсүрэн,Эрдэнэбат, 
Энхтүвшин,Нямдорж, Эрдэнэ,Болд гээд байна л даа. Монгол Улсын хүн амын 51 
хувийг эзэлж байгаа, яагаад эмэгтэйчүүдийн төлөөллийг энд оруулаагүй юм бэ, 
эмэгтэйчүүдийн төлөөллийг, ямар нэг олон жил байсан, парламентад байсан 
туршлага энэ тэрээ гэж байгаа бол  тийм гишүүн энэ дотор байж л байгаа, одоо 
Оюунхорол гишүүн гэхэд бас л олон жил сонгогдсон туршлагатай парламентчийн 
нэг шүү дээ, үүн дээр би зориудаар яагаад ингэж байна гэдгийг асуумаар байна. 
Яагаад гэвэл  ер нь Монгол Улсын нийгмийн амьдралын төлөвшлийг 
бүрдүүлэхэд эмэгтэйчүүд гол үүрэгтэй. Монгол Улсын айл өрх тухайн  өрх гэрийн 
хоёр баганын нэг нь эмэгтэй хүн байж байж оршин тогтнодог. Гэтэл өнөөдөр  энэ 
чухал ажлын хэсгийн  бүрэлдэхүүнд  эмэгтэй гишүүдийг яагаад  оруулаагүй юм 
бэ, тэгвэл туршлагатай гишүүн байж байна яагаад  тэр хүнээ оруулаагүй юм бэ 
гэдгийг зориуд асуумаар байна. Яагаад гэвэл бид 27 жилийн хугацаанд тэр 
дундаа Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт  оруулсан 2000 оноос хойших хугацаанд  
хууль тогтоох, гүйцэтгэх эрх мэдлийн хяналт  тэнцэл, Үндсэн хуулийн  суурь үзэл 
баримтлалын дагуу хэрэгжиж чадаагүй. Засгийн бүх эрх  ард түмний мэдэлд байх 
зарчим  бүрэн алдагдсан. Улс төрийн намын үйл ажиллагаа санхүүжилт, ил тод 
байдал хангалтгүй болсон, байгалийн баялгийг тэгш хүртээмжтэй,  үр ашигтай 
ашиглах Үндсэн хуулийн үзэл санаа бүрэн нурсан. Алс хэтийг харсан хөгжлийн 
бодлого хэрэгждэггүй, залгамж чанар муутай, шүүх эрх мэдлийн хараат бус 
байдал, хариуцлагатай байдал суларч иргэдийн төрд итгэх итгэл, 
 
 Г.Занданшатар: 4-5 минутын дараа санал хураалт явагдах тул гишүүд 
чуулганы танхимдаа орж ирээрэй. Бямбацогт гишүүн асуултад хариулна. 
 
 С.Бямбацогт:  Ажлын хэсгийн бүтэц, бүрэлдэхүүний талаар манай Билэгт 
гишүүн асууж байна. Ажлын хэсгийн дарга Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Баттулга 
зөвшилцсөнөөр гэж оруулж байгаа. Хууль санаачлагч Монгол Улсын  Их Хурлын 
гишүүн Лүндээжанцангаар ахлуулсан 62 гишүүн тэргүүтэй гишүүдийн төслийг  
үндсэн төсөл гэж хэлэлцэж байгаа. Үүнтэй зэрэгцүүлж өөр төслийг хэлэлцэхийг 
Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулиар хориглосон. 
Монгол Улсын Ерөнхийлөгч маань  Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт  оруулах 
хуулийн төслийг санаачилсан. Тийм болохоор  хууль санаачлахыг Лүндээжанцан 
гишүүн, Монгол Улсын Ерөнхийлөгч нар зөвшилцөөд  ажлын хэсгийг нь Монгол 
Улсын Ерөнхийлөгч Баттулга ахалъя, Ерөнхийлөгчийн оруулсан нэмэлт 
өөрчлөлтийн төслийн зарчмын саналуудыг авах эсэхээ зөвшилцье, үүнийг 
зэрэгцүүлж хэлэлцэх боломж байхгүй учраас саналын түвшинд Үндсэн 
хуулийнхаа  нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд тусгаад явж болох юм аа гэдэг 
байдлаар зөвшилцсөн юм байна. Энэ  хүрээнд ажлын хэсгийн ахлагчаа 
нэгдүгээрт Монгол улсын Ерөнхийлөгч Баттулгыг авч ажиллуулъя гэсэн ийм  
санал хууль санаачлагч  хоорондоо  ярилцаж ойлголцсон гэж ойлгосон. 
 

Мөн урд нь ийм жишиг байсан юм байна лээ. 1989 оны 2 дугаар сарын 2-нд 
одоо Монгол Ардын хувьсгалт намын Улс төрийн товчооны тогтоол гарч Үндсэн 
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хуульд шинэчлэн найруулах комисс байгуулах ийм тогтоол гарч байсан юм байна 
лээ. Комиссын даргаар Монгол Ардын хувьсгалт намын Төв хорооны Ерөнхий 
нарийн бичгийн дарга Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын Ардын Их Хурлын 
тэргүүлэгчийн дарга Батмөнх дарга ахалж байсан. Комиссын даргаар ажиллаж 
байсан. Дараа нь 1990 оны 3 сарын 29-нд Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын 
Ардын Их Хурлын тэргүүлэгчийн тогтоол гарч байсан. Бүгд Найрамдах Монгол 
Ард Улсын Үндсэн хуулийг шинэчлэн найруулах комиссын бүрэлдэхүүнийг 
өөрчлөх тухай гээд.  
 

Энд бас комиссын даргаар Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын Үндсэн 
хуулийг шинэчлэн найруулах комиссыг доор дурдсан бүрэлдэхүүнээр 
байгуулсугай. Үүнд: Комиссын даргаар Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Монгол 
Улсын Ардын Их Хурлын тэргүүлэгчдийн дарга Очирбат гэж ийм тогтоол гарч 
байсан юм байна лээ. Тэгээд энэ хуучин 1992 оны Үндсэн хуулийг батлахад 
Үндсэн хуулийн ажлын хэсгийг Монгол Улсын Ерөнхийлөгч ахалж байсан ийм 
жишиг байгаа юм байна лээ. Энэ талаар манай 2 хууль санаачилсан субъектүүд 
хоорондоо зөвшилцөж ойлголцсон, энэ үүднээс болсон гэж ойлгож байгаа. 
Ажлын хэсгийн орлогч даргаар Монгол Улсын Ерөнхий сайд Хүрэлсүх Монгол 
Ардын намын дарга зөвшилцөж оръё. Мөн одоо Ардчилсан намын дарга Эрдэнэ 
зөвшилцөлд оръё гэдэг байдлаар орсон байгаа. Нарийн бичгийн дарга яах 
аргагүй бас Үндсэн Байнгын хороо учраас Төрийн байгуулалтын байнгын хороон 
дарга нарийн бичгийн даргаар ажиллахаар. Гишүүдэд нь Улсын Их Хуралд 
суудалтай намуудын төлөөллүүд энд одоо Улсын Их Хурал дахь Ардын намын 
бүлгийн дарга Тогтохсүрэн, Улсын Их Хурал дахь Ардчилсан намын. 
 

М.Билэгт: Би гишүүдэд эмэгтэй одоо гишүүдээс яагаад оруулаагүй юм бэ 
гэж. Одоогийн энэ зөвшилцөх ажлын хэсэг бол маш чухал шүү дээ. Яагаад гэвэл 
Ерөнхийлөгчийн талаас маш олон санал тавьсан байгаа. Ингээд энэ 2-н чинь 
хооронд нь зөвшилцөхөд эмэгтэй энэ гишүүдээсээ яагаад оруулаагүй юм бэ гээд 
энийг л асуугаад байгаа юм.  

 
Өөрөөр хэлбэл та парламентад суудалтай намын төлөөллийг оруул гэж 

байна. Төлөөлөл оруулчхаж, тэгсэн мөртлөө тэгвэл Болд гишүүний энэ чинь одоо 
парламентад суудалтай намын төлөөлөл мөн юм уу? Энэнийхээ оронд нэг 
эмэгтэй, олон жил болсон гишүүнээ яагаад оруулчхаж болоогүй юм бэ? Энэ 
талаас нь та хариулт өгөөч. 

 
Г.Занданшатар: Бямбацогт дарга асуултад хариулъя.  
 
С.Бямбацогт: Би түрүүн хэлсэн тийм ээ. Эмэгтэй, эрэгтэй төлөөлөл 

гэдгээсээ илүү энэ субъектүүдийн төлөөллийг оруулах, төрийн тэргүүн, гүйцэтгэх 
засаглалын тэргүүн, Улсын Их Хурлын холбогдох Байнгын хороо, Улсын Их 
Хурал дахь бүлгийн удирдлагууд мөн одоо ажил хариуцдаг Хууль зүй, дотоод 
хэргийн сайд гэх мэтийн. Дээрээс нь одоо парламентад суудал намуудын 
төлөөлөл яах аргагүй одоо аль болох цөөн гишүүнтэй ийм төлөөллийг бий 
болгоё. 

 
 Гэхдээ энд бол албан тушаал, ажлынхан чиг үүргийнхэн хувьд 

онцлогийнхон хувьд харгалзаж үзэж оруулъя гэдэг зарчим барьсан. Үүн дээр бол 
эмэгтэй гишүүн гэдэг тийм зарчмыг бол бариагүй гэдгийг бас зөв ойлгоорой, 
тэгээд хамгийн гол нь ажлаа явуулах үүднээс энэ бас чиг үүрэг албан 
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тушаалынхан чиг үүрэг нь бас илүү чухал юм болов уу гэдэг зарчим бас Байнгын 
хороон дээр Их Хурлын удирдлагын түвшинд яригдсан гэдгийг хэлье.  

 
Г.Занданшатар: Улсын Их Хурлын гишүүд асуулт асууж, үг хэлж дууслаа.  
 
Одоо Байнгын хорооны саналаар ажлын хэсэг байгуулах тухай Улсын Их 

Хурлын тогтоолын төслийг баталъя гэсэн саналын томьёоллоор санал хураана.  
 
Гадаа байгаа гишүүд орж ирсэн үү? Байхгүй гишүүдийнхээ.  Санал 

хураалт.  
 
Санал хураалтад 48 гишүүн оролцож, 38 гишүүн дэмжиж 79.2 хувийн 

саналаар санал дэмжигдлээ. Тогтоолын төсөл батлагдлаа. Тогтоолын төслийг 
уншиж танилцуулъя.  

 
Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол ажлын хэсэг байгуулах тухай.  
 
Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах журмын тухай 

хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1 дэх хэсэг Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 
43 дугаар зүйлийн 43.1 дэх хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас тогтоох 
нь.  

 
1.Монгол Улсын Ерөнхийлөгчөөс 2019 оны 7 дугаар сарын 16-ны өдөр 

Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт 
өөрчлөлтийн төсөл саналыг Улсын Их Хурлаар хэлэлцэгдэж байгаа Улсын Их 
Хурлын гишүүн Лүндээжанцан нарын 62 гишүүнээс өргөн мэдүүлсэн төсөлтэй 
уялдуулах, асуудлыг зөвшилцөх үүрэг бүхий ажлын хэсгийг дараах 
бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай.  

 
Ажлын хэсгийн дарга: 
 
 Халтмаагийн Баттулга Монгол Улсын Ерөнхийлөгч зөвшилцсөнөөр,  
 
Ажлын хэсгийн орлогч дарга:  
 
Ухнаагийн Хүрэлсүх Монгол Улсын Ерөнхий сайд зөвшилцсөнөөр 
 
Нарын бичгийн дарга:  
 
Сандагийн Бямбацогт Улсын Их Хурлын гишүүн, Төрийн байгуулалтын 

байнгын хороон дарга  
 
Гишүүд:  
 
Дуламдоржийн Тогтохсүрэн Улсын Их Хурлын гишүүн, Улсын Их Хурал 

дахь Монгол Ардын намын бүлгийн дарга  
 

 Дондогдоржийн Эрдэнэбат Улсын Их Хурлын гишүүн, Улсын Их Хурал 
дахь Ардчилсан намын зөвлөлийн дарга  
 
 Өлзийсайханы Энхтүвшин Улсын Их Хурлын гишүүн, Монгол Улсын шадар 
сайд 
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 Цэндийн Нямдорж Улсын Их Хурлын гишүүн, Хууль зүй, дотоод хэргийн 
сайд 
 
 Содномзундуйн Эрдэнэ Улсын Их Хурлын гишүүн 
 
 Лувсанванданы Болд  Улсын Их Хурлын гишүүн 
  

Эцсийн найруулга дээр саналтай гишүүн байна уу? Алга байна. Эцсийн 
найруулгыг сонссонд тооцлоо.  
 

Өнөөдрийн нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэх асуудал дууссан тул 
хуралдаан өндөрлөснийг мэдэгдье. 

 
 
Дууны бичлэгээс буулгасан:  
ПРОТОКОЛЫН АЛБАНЫ  
ШИНЖЭЭЧ      Ц.АЛТАН-ОД 

П.МЯДАГМАА 
П.ОЮУНГЭРЭЛ 

        Д.УЯНГА 
        Д.ЦЭНДСҮРЭН 
        Д.ЭНЭБИШ /Гэрээт/ 
        Б.БААСАНЖАВ /Гэрээт/ 
        Б.УРАНЧИМЭГ /Гэрээт/ 

 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
  
 


