
 
 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2019 ОНЫ ЭЭЛЖИТ БУС ЧУУЛГАНЫ 
ТӨРИЙН БАЙГУУЛАЛТЫН БАЙНГЫН ХОРООНЫ 8 ДУГААР САРЫН 

23-НЫ ӨДӨР /БААСАН ГАРАГ/-ИЙН ХУРАЛДААНЫ ТОВЬЁГ 
 
 

№ Баримтын агуулга Хуудас 

1. Хуралдааны товч тэмдэглэл:   1-34 

2. Хуралдааны дэлгэрэнгүй тэмдэглэл: 35-133 

1.Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн 
төсөл болон Монгол Улсын Үндсэн хуулийн нэмэлт, 
өөрчлөлтийг дагаж мөрдөхөд шилжих журмын тухай хуулийн 
төсөл /Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Лүндээжанцан нарын гишүүд 
2019.06.06-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн, хоёр дахь хэлэлцүүлэг, 
үргэлжилнэ/ 
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Монгол Улсын Их Хурлын 2019 оны ээлжит  бус чуулганы 
Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны 8 дугаар сарын 

23-ны өдөр /Баасан гараг/-ийн хуралдааны 
товч тэмдэглэл 

 
 Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны дарга С.Бямбацогт ирц, хэлэлцэх 
асуудлыг танилцуулж, хуралдааныг даргалав.  
 
 Хуралдаанд ирвэл зохих 19 гишүүнээс 12 гишүүн ирж, 63.2 хувийн 
ирцтэйгээр хуралдаан 16 цаг 37 минутад Төрийн ордны “Жанжин 
Д.Сүхбаатар” танхимд эхлэв.  
 
 Чөлөөтэй: Н.Амарзаяа, О.Баасанхүү; 
 Эмнэлгийн чөлөөтэй: Л.Оюун-Эрдэнэ; 
 Тасалсан: Б.Наранхүү, Д.Хаянхярваа, Н.Цэрэнбат, Ж.Эрдэнэбат. 
  

Нэг. Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн 
төсөл болон Монгол Улсын Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийг дагаж 
мөрдөхөд шилжих журмын тухай хуулийн төсөл /Улсын Их Хурлын гишүүн 
Д.Лүндээжанцан нарын гишүүд 2019.06.06-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн,  хоёр дахь 
хэлэлцүүлэг/ 

 
Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдуулан Улсын Их Хурлын дэд ажлын 

хэсгийн ахлагч, Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга 
Л.Өлзийсайхан, Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга З.Энхболд, Улсын Их 
Хурлын Тамгын газрын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга асан, Монгол Улсын 
гавьяат хуульч Н.Лувсанжав, Монгол Улсын Их Сургуулийн Хууль зүйн 
сургуулийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, дэд профессор, хууль зүйн ухааны 
доктор А.Бямбажаргал, Ардын Их Хурлын депутат асан, Улсын Бага Хурлын 
гишүүн асан Р.Хатанбаатар, Ардын Их Хурлын депутат асан, Улсын Бага Хурал, 
Улсын Их Хурлын гишүүн асан Ц.Товуусүрэн, Монгол Улсын Их Сургуулийн 
Хууль зүйн сургуулийн профессор, Хууль зүйн ухааны доктор О.Мөнхсайхан, 
Үндсэн хууль судлаач О.Машбат, Ардын Их Хурлын депутат, Улсын Бага 
Хурлын гишүүн асан Д.Ламжав нар оролцов. 

 
Хуралдаанд Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Ерөнхий нарийн бичгийн 

дарга Л.Өлзийсайхан, Хууль, эрх зүйн асуудал хариуцсан нарийн бичгийн 
даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Э.Түвшинжаргал, Төрийн 
байгуулалтын байнгын хорооны ажлын албаны ахлах зөвлөх Ж.Бямбадулам, 
зөвлөх Ц.Болормаа, А.Солонго, Б.Хатантуул, референт Б.Золбоо, Ж.Ганчимэг 
нар байлцав. 
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Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах 
нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийн талаарх саналыг Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын 
дарга З.Энхболд танилцуулав. 
 

Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийн 
талаарх зарчмын зөрүүтэй саналын томьёоллоор санал хураалт явуулав.  
 

НЭГ.ПАРЛАМЕНТЫН АРДЧИЛЛЫГ ТӨЛӨВШҮҮЛЖ, АРД ТҮМНИЙ 
ЗАСАГЛАХ ЭРХИЙГ ХАНГАХТАЙ ХОЛБООТОЙ НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТИЙН 
ТАЛААР: 

 
С.Бямбацогт: 1.- 1.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 1 дэх заалт буюу Арван 

ес1дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг нэмэх: 
 
“1.Нам иргэдийн улс төрийн хүсэл зоригийг илэрхийлж, улсын хэмжээнд 

үйл ажиллагаа явуулна.” гэсэн төслийн заалтыг дэмжье гэсэн санал хураалт 
явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          2 

Татгалзсан:                          10 

Бүгд:                                     12 
16.7 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 

2.Ажлын хэсгийн гаргасан, 1.1.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 1 дэх заалт буюу 
Арван ес1 дүгээр зүйлийн 1 дэх заалтыг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах: 

 
 “1.Нам Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 10 дахь хэсэгт заасны 
дагуу байгуулагдаж, улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулна.” гэсэн саналыг 
дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          9 

Татгалзсан:                            3 

Бүгд:                                     12 
75.0 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
Дээрх саналтай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн Н.Энхболд, 

С.Бямбацогт нар үг хэлэв. 
 

3.Улсын Их Хурлын гишүүн Ш.Раднаасэд, Я.Содбаатар, Л.Мөнхбаатар 
нарын  гаргасан, 1.2.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 1 дэх заалт буюу Арван ес1 
дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийг хасах саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт 
явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          0 

Татгалзсан:                          12 

Бүгд:                                     12 
0 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 
4.- 2.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 1 дэх заалт буюу Арван ес1 дүгээр 

зүйлийн  2 дахь хэсэг нэмэх: 
 



 

 

3 

“2.Намын дотоод зохион байгуулалт нь ардчилсан зарчимд нийцсэн, 
хөрөнгө, орлогын эх сурвалж болон зарцуулалт нь нийтэд ил тод байна. Намын 
зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа, санхүүжилт, ил тод байдал, төрөөс 
санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх болзлыг хуулиар тогтооно.” гэсэн төслийн заалтыг 
дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          0 

Татгалзсан:                          12 

Бүгд:                                     12 
0 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 

 
5.Ажлын хэсгийн гаргасан, 2.1.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 1 дэх заалт буюу 

Арван ес1дүгээр зүйлийн  2 дахь хэсгийн дугаарыг “3” болгон доор дурдсанаар 
өөрчлөн найруулах: 

 
“3.Намын дотоод зохион байгуулалт нь ардчилсан зарчимд нийцэж, 

хөрөнгө, орлогын эх үүсвэр болон зарцуулалт нь нийтэд ил тод байна. Намын 
зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журам, санхүүжилт, төрөөс санхүүгийн 
дэмжлэг үзүүлэх нөхцөлийг хуулиар тогтооно.” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн 
санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                         11 

Татгалзсан:                            1 

Бүгд:                                     12 
91.7 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
6.Улсын Их Хурлын гишүүн Л.Болд, Ж.Батзандан нарын гаргасан, 

2.2.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 1 дэх заалт буюу Арван ес1 дүгээр зүйлийн 2 дахь 
хэсгийн “хуулиар тогтооно.” гэсний дараа “Намын зохион байгуулалт нь хатуу 
гишүүнчлэлгүй байх бөгөөд зөвхөн дэмжигчид дээр суурилж, иргэдэд шударга, 
тэгш үйлчилж, ялгаварлан гадуурхахгүй байх зарчимд суурилж үйл ажиллагаа 
явуулна.” гэж нэмэх саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          3 

Татгалзсан:                            9 

Бүгд:                                     12 
25.0 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 
Дээрх саналтай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн Ж.Батзандан үг 

хэлэв.  
 
7.Ажлын хэсгийн гаргасан, 3.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 1 дэх заалт буюу 

Арван ес1дүгээр зүйлд доор агуулгатай 2 дахь заалт нэмэх: 
 

 “2.Намыг Монгол Улсын сонгуулийн эрх бүхий иргэдийн нэг хувиас 
доошгүй тооны иргэн эвлэлдэн нэгдэж байгуулна.” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн 
санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          8 

Татгалзсан:                            4 

Бүгд:                                     12 
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66.7 хувийн саналаар дэмжигдлээ. /1 дэх санал хураалт/ 
 
8.Ажлын хэсгийн гаргасан, 3.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 1 дэх заалт буюу 

Арван ес1дүгээр зүйлд доор агуулгатай 2 дахь заалт нэмэх: 
 

 “2.Намыг Монгол Улсын сонгуулийн эрх бүхий иргэдийн нэг хувиас 
доошгүй тооны иргэн эвлэлдэн нэгдэж байгуулна.” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн 
санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          9 

Татгалзсан:                            3 

Бүгд:                                     12 
75.0 хувийн саналаар дэмжигдлээ. /2 дахь санал хураалт/ 
 
Дээрх саналтай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Эрдэнэбат, 

Ж.Батзандан, С.Бямбацогт, Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга З.Энхболд 
нар үг хэлэв.  

 
9.Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Эрдэнэбатын гаргасан, Төслийн 191.2. 

намыг Монгол Улсын нийт иргэдийн 1 хувиас доошгүй тооны иргэн эвлэлдэн 
нэгдэж байгуулна гэж өөрчлөх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт 
явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          2 

Татгалзсан:                          10 

Бүгд:                                     12 
16.7 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. /1 дэх санал хураалт/ 
 
10.Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Эрдэнэбатын гаргасан, Төслийн 191.2. 

намыг Монгол Улсын нийт иргэдийн 1 хувиас доошгүй тооны иргэн эвлэлдэн 
нэгдэж байгуулна гэж өөрчлөх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт 
явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          2 

Татгалзсан:                          10 

Бүгд:                                     12 
16.7 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. /2 дахь санал хураалт/ 

 
11.- 4.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 4 дэх заалт буюу Хорин наймдугаар 

зүйлийн 3 дахь хэсэг нэмэх: 

“3.Хянан шалгах түр хороо нь холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу 
мэргэжлийн, хараат бус шинжээч томилох, гэрч дуудах, тайлбар, мэдүүлэг авах, 
нотлох баримт гаргуулах бүрэн эрхтэй. Түр хороо дүгнэлт гаргаж, шаардлагатай 
бол тухайн асуудлыг эрх бүхий байгууллагад шалгуулахаар шилжүүлж болно. 
Түр хорооны дүгнэлт шүүхэд үүрэг хүлээлгэхгүй. Хорооны хэлэлцсэн баримтыг 
нотлох баримтад тооцох эсэхийг шүүх шийдвэрлэнэ.” гэсэн төслийн заалтыг 
дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          0 

Татгалзсан:                          12 



 

 

5 

Бүгд:                                     12 
0 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 
Дээрх саналтай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Эрдэнэбат, 

Д.Лүндээжанцан нар үг хэлэв.  
 

12.Ажлын хэсгийн гаргасан, 4.1.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 4 дэх заалт буюу 
Хорин наймдугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийг хасах саналыг дэмжье гэсэн санал 
хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                        12 

Татгалзсан:                            0 

Бүгд:                                     12 
100 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 

 
13.- 5.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 4 дэх заалт буюу Хорин наймдугаар 

зүйлийн 2 дахь хэсэг нэмэх: 

“2.Хуулийн биелэлтийг хангахтай холбоотой нийтийн ашиг сонирхлыг 
хөндсөн тодорхой асуудлаар Улсын Их Хурлын нийт гишүүний дөрөвний нэгээс 
доошгүй нь хянан шалгах түр хороо байгуулах санал тавивал Улсын Их Хурал 
цөөнхийн төлөөллийг оролцуулан уг хороог байгуулна.” гэсэн төслийн заалтыг 
дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                         11 

Татгалзсан:                            1 

Бүгд:                                     12 
91.7 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 

 
14.Ажлын хэсгийн гаргасан, 5.1.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 4 дэх заалт 

буюу Хорин наймдугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн 
найруулах. 

 
 “2.Хуулийн биелэлтийг хангахтай холбоотой нийтийн ашиг сонирхлыг 

хөндсөн тодорхой асуудлаар Улсын Их Хурлын нийт гишүүний дөрөвний нэгээс 
доошгүй нь хянан шалгах түр хороо байгуулах санал тавивал Улсын Их Хурал 
цөөнхийн төлөөллийг оролцуулан уг хороог байгуулна. Байнгын болон бусад 
хорооны бүрэн эрх, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журмыг хуулиар 
тогтооно.” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                         11 

Татгалзсан:                            1 

Бүгд:                                     12 
91.7 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
Дээрх саналтай холбогдуулан Улсын Их Хурлын дарга Г.Занданшатар, 

Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Эрдэнэбат, С.Бямбацогт, Д.Лүндээжанцан, 
Ж.Батзандан, Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга З.Энхболд нар үг хэлэв.  

 
15.- 6.Төслийн 2 дугаар зүйл буюу Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 

Зургадугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт “Төрөөс байгалийн баялгийг ашиглахдаа 
тэгш байдал, шударга ёс, үндэсний эдийн засгийн аюулгүй байдал, тогтвортой 
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хөгжлийг хангах зарчмыг баримтална.” гэсэн хоёр дахь өгүүлбэр нэмэх гэсэн 
төслийн заалтыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          0 

Татгалзсан:                          12 

Бүгд:                                     12 
0 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 

 

16.Ажлын хэсгийн гаргасан, 6.1.Төслийн 2 дугаар зүйлийн “Төрөөс 
байгалийн баялгийг ашиглахдаа тэгш байдал, шударга ёс, үндэсний эдийн 
засгийн аюулгүй байдал, тогтвортой хөгжлийг хангах зарчмыг баримтална.” 
гэснийг “Байгалийн баялгийг ашиглах төрийн бодлого нь урт хугацааны 
хөгжлийн бодлогод тулгуурласан, одоо ба ирээдүй үеийн эрүүл, аюулгүй орчинд 
амьдрах эрхийг баталгаажуулах, байгалийн баялгийн үр өгөөжийг Үндэсний 
баялгийн санд төвлөрүүлж иргэн бүрт тэгш, шударга хүртээхэд чиглэнэ. Иргэн 
эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийнхээ хүрээнд газрын хэвлийн баялаг 
ашигласнаар байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн талаар мэдэх эрхтэй.” гэж 
өөрчлөх.” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                        10 

Татгалзсан:                            2 

Бүгд:                                     12 
83.3 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
Дээрх саналтай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Эрдэнэбат, 

Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга З.Энхболд нар үг хэлэв.  
 
17.Улсын Их Хурлын гишүүн С.Чинзоригийн гаргасан, 6.2.Төслийн 2 

дугаар зүйл буюу Зургадугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2 дахь өгүүлбэрийн 
“баримтална” гэснийг “баримтлах бөгөөд энэхүү зорилгоор баялгийн сантай 
байна. Сангийн хуримтлал бий болгох, зарцуулах, тайлагнах, хяналт тавих 
журмыг хуулиар тогтооно.” гэж өөрчлөх.” гэсэн гэсэн саналыг дэмжье гэсэн 
санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          1 

Татгалзсан:                          11 

Бүгд:                                     12 
8.3 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 
Дээрх саналтай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Лүндээжанцан, 

Д.Эрдэнэбат, Ж.Мөнхбат, Д.Сумъяабазар, Д.Тогтохсүрэн, Н.Энхболд нар үг 
хэлэв.  

 
18.Улсын Их Хурлын гишүүн Ж.Батзандан, Л.Болд нарын гаргасан,  

6.3.Төслийн 2 дугаар зүйл буюу Зургадугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт “Баялагийн 
сан байгуулж, стратегийн ордын тавин нэгээс доошгүй хувийг ард түмэнд 
өмчлүүлнэ.” гэсэн 3 дахь өгүүлбэр нэмэх саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт 
явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          3 

Татгалзсан:                            9 
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Бүгд:                                     12 
25.0 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 
19.Улсын Их Хурлын гишүүн Ц.Даваасүрэн, Ч.Улаан нарын гаргасан, 

6.4.Төслийн 2 дугаар зүйл буюу Зургадугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 
“баримтална” гэсний дараа “стратегийн ордын тавин нэгээс доошгүй хувь нь ард 
түмний мэдэлд байж, төр эзэмшинэ” гэсэн 3 дахь өгүүлбэр нэмэх саналыг 
дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          1 

Татгалзсан:                          11 

Бүгд:                                     12 
8.3 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 
20.Улсын Их Хурлын гишүүн Х.Болорчулууны гаргасан, 6.5.Төслийн 2 

дугаар зүйл буюу Зургадугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн “Төрөөс байгалийн 
баялгийг ашиглахдаа тэгш байдал, шударга ёс, үндэсний эдийн засгийн аюулгүй 
байдал, тогтвортой хөгжлийг хангах зарчмыг баримтална” гэснийг “Төрөөс 
байгалийн баялгийг хүрээлэн буй орчны тэнцвэрт байдлыг хадгалан зүй 
зохистой ашиглана. Байгалийн баялгийг тогтвортой хөгжлийн бодлогод 
тулгуурлан Монголын ард түмний ирээдүйн эдийн засгийн эрхийг 
баталгаажуулах зорилго бүхий баялгийн сан байгуулж, иргэн бүрт тэгш, 
шудрага хүртээнэ.” гэж өөрчлөх.” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт 
явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          0 

Татгалзсан:                          12 

Бүгд:                                     12 
0 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 

 
21.Улсын Их Хурлын гишүүн Н.Цэрэнбатын гаргасан, 6.6.Төслийн 2 

дугаар зүйл буюу Зургадугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийг “Төрөөс байгалийн 
баялагийг ашиглахдаа тэгш байдал, шударга ёс, үндэсний эдийн засгийн 
аюулгүй байдал, тогтвортой хөгжлийг хангахдаа иргэн бүр өгөөжийг нь тэгш 
хүртэх зарчмыг баримтална.” гэж өөрчлөн найруулна.” гэсэн саналыг дэмжье 
гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          0 

Татгалзсан:                          12 

Бүгд:                                     12 
0 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 
22.Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Эрдэнэбатын гаргасан, төслийн 2 дахь 

ажлын хэсгийн саналын 2 дахь өгүүлбэрийн “байгалийн баялгийн” гэснийг 
“газрын хэвлийн баялгийн” гэж өөрчлөх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал 
хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                         10 

Татгалзсан:                            2 

Бүгд:                                     12 
83.3 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
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Дээрх саналтай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Эрдэнэбат, 

Д.Тогтохсүрэн нар үг хэлэв.  
 

23.Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Эрдэнэбатын гаргасан, ажлын хэсгийн 
саналын төслийн 2 дугаар зүйлийн буюу 6.2-т үндэсний “Баялгийн сан төсвийн 
бус байна.” гэсэн өгүүлбэр нэмэх саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          2 

Татгалзсан:                          10 

Бүгд:                                     12 
16.7 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 
Дээрх саналтай холбогдуулан Улсын Их Хурлын дарга Г.Занданшатар, 

Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Эрдэнэбат, М.Энхболд нар үг хэлэв.  
 

24.- 7.Төслийн 2 дугаар зүйл буюу “Хорин тавдугаар зүйлийн 1 дэх 
хэсгийн 7 дахь заалтын “нийгмийн хөгжлийн” гэсний дараа “бодлого” гэж, мөн 
заалтын “батлах” гэсний дараа “. Улсын төсвийг хэлэлцэн батлахдаа Засгийн 
газрын зөвшөөрөлгүй зардлын шинэ төрөл үүсгэж, зарлага нэмэгдүүлэхгүй. 
Төрийн санхүү, төсвийн хяналтыг хараат бусаар хэрэгжүүлэх байгууллагын 
бүрэн эрх, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журмыг хуулиар тогтооно” гэсэн 
2, 3 дахь өгүүлбэр” тус тус нэмэх.” гэсэн төслийн заалтыг дэмжье гэсэн санал 
хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          0 

Татгалзсан:                          12 

Бүгд:                                     12 
0 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 

 
25.Ажлын хэсгийн гаргасан, 7.1.Төслийн 3 дугаар зүйлд доор дурдсан 

агуулгатай 16 дахь заалт буюу Хорин тавдугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7 дахь 
заалт нэмэх, үүнтэй холбогдуулан төслийн 2 дугаар зүйлийн “Хорин тавдугаар 
зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7 дахь заалтын “нийгмийн хөгжлийн” гэсний дараа 
“бодлого” гэж, мөн заалтын “батлах” гэсний дараа “. Улсын төсвийг хэлэлцэн 
батлахдаа Засгийн газрын зөвшөөрөлгүй зардлын шинэ төрөл үүсгэж, зарлага 
нэмэгдүүлэхгүй. Төрийн санхүү, төсвийн хяналтыг хараат бусаар хэрэгжүүлэх 
байгууллагын бүрэн эрх, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журмыг хуулиар 
тогтооно” гэсэн 2, 3 дахь өгүүлбэр” гэснийг хасах: 
  
 16/Хорин тавдугаар зүйлийн 1 дэхийн 7 дахь заалт: 
 

“7/төрийн санхүү, зээл, албан татвар, мөнгөний бодлого, улсын эдийн 
засаг, нийгмийн хөгжлийн бодлого, үндсэн чиглэлийг тодорхойлж, хөгжлийн 
болон үндэсний аюулгүй байдлын бодлогод нийцүүлэн боловсруулсан Засгийн 
газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, улсын төсөв, түүний гүйцэтгэлийн тайланг 
батлах; Улсын төсвийг хэлэлцэн батлахдаа төсвийн орлого, зарлагын бүтцийг 
өөрчилж болох бөгөөд Засгийн газрын зөвшөөрөлгүйгээр төсвийн зарлагын 
болон алдагдлын хэмжээг нэмэгдүүлж үл болно. Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт 
тогтвортой байна. Төрийн санхүү, төсвийн хяналтыг хараат бусаар хэрэгжүүлэх 
байгууллагын бүрэн эрх, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журмыг хуулиар 
тогтооно;” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 
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Зөвшөөрсөн:                        10 

Татгалзсан:                            2 

Бүгд:                                     12 
83.3 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
Дээрх саналтай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Эрдэнэбат, 

Д.Лүндээжанцан, Ө.Энхтүвшин, Ж.Мөнхбат, Ж.Батзандан нар үг хэлэв.  
 
Улсын Их Хурлын гишүүн С.Бямбацогт 7.2.Төслийн 2 дугаар зүйл буюу 

Хорин тавдугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7 дахь заалтыг доор дурдсанаар 
өөрчлөн найруулах: 
 
 “7/төрийн санхүү, зээл, албан татвар, мөнгөний бодлого, улсын төсөв, 
түүний гүйцэтгэлийн тайланг батлах. Улсын төсвийг хэлэлцэн батлахдаа 
Засгийн газрын өргөн мэдүүлсэн төсвийн зарлагын нийт дүнг Засгийн газрын 
зөвшөөрөлгүйгээр нэмэгдүүлэхгүй. Төрийн санхүү, төсвийн хяналтыг хараат 
бусаар хэрэгжүүлэх байгууллагын бүрэн эрх, зохион байгуулалт, үйл 
ажиллагааны журмыг хуулиар тогтооно.”  
 

“71/эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн бодлого, үндсэн чиглэл, Засгийн 
газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг батлах. Хөгжлийн бодлогыг 
төлөвлөх, тогтвортой байдалд тавих хяналтыг хараат бусаар хэрэгжүүлэх 
байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журмыг хуулиар 
тогтооно.” гэсэн саналаа татав. 

 
26.Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Баттөмөр, Ж.Бат-Эрдэнэ, Д.Дамба-Очир, 

Б.Жавхлан, М.Оюунчимэг, Д.Тэрбишдагва, Б.Ундармаа нарын гаргасан 
7.4.Төслийн 2 дугаар зүйл буюу Хорин тавдугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7 дахь 
заалтын “батлах” гэсний дараа “Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийг 
урт, дунд хугацааны хөгжлийн нэгдсэн бодлого, төлөвлөлттэй хөгжүүлнэ. Энэхүү 
бодлого, төлөвлөлтийг тогтвортой залгамж чанартай хэрэгжүүлэх төрийн 
захиргааны төв байгууллагатай байна.” гэж нэмэх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн 
санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          1 

Татгалзсан:                          11 

Бүгд:                                     12 
8.3 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 
Хуралдаан 18 цаг 56 минутаас түр завсарлаж 19 цаг 18 минутаас 

эхлэв. 
 
27.Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Баттөмөр, Ж.Бат-Эрдэнэ нарын гаргасан, 

7.5.Төслийн 2 дугаар зүйл буюу Хорин тавдугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7 дахь 
заалтын “бодлого” гэснийг “дунд, урт хугацааны бодлого” гэж өөрчлөх гэсэн 
саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          0 

Татгалзсан:                          12 

Бүгд:                                     12 
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0 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 

Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Жавхлан, “7.6.Төслийн 2 дугаар зүйл буюу 
Хорин тавдугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7 дахь заалтын “бодлого” гэснийг “эдийн 
засгийн бодлого, төлөвлөлт” гэж өөрчлөх.” гэсэн саналаа татав. 

 
Улсын Их Хурлын гишүүн С.Бямбацогт “7.7.Төслийн 2 дугаар зүйл буюу 

Хорин тавдугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7 дахь заалтад “Эдийн засаг, нийгмийн 
хөгжлийн бодлого, үндсэн чиглэл, Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийг батлах, хөгжлийн бодлогыг төлөвлөх, хэрэгжилтэд хяналт тавих 
байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журмыг хуулиар 
тогтооно.” гэж нэмэх.” гэсэн саналаа татав. 

 
28.Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Эрдэнэбатын гаргасан, Төслийн Хорин 

тавдугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7 дахь заалтад “Засгийн газрын өрийн дээд 
хэмжээ  дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 60 хувиас илүүгүй байна. Төрийн татвар, 
хураамжийг зөвхөн хуулиар тогтооно гэсэн өгүүлбэр нэмэх саналыг дэмжье 
гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          3 

Татгалзсан:                            9 

Бүгд:                                     12 
25.0 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 
Дээрх саналтай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Эрдэнэбат, 

Д.Лүндээжанцан нар үг хэлэв.  
 
29.Ажлын хэсгийн гаргасан, “8.Төслийн 4 дүгээр зүйлд “Хорин нэгдүгээр 

зүйлийн 1 дэх хэсгийн “далан зургаан” гэснийг “ерэн есөн” гэж өөрчлөх.” гэсэн 
саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          8 

Татгалзсан:                            4 

Бүгд:                                     12 
66.7 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
Дээрх саналтай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Эрдэнэбат үг 

хэлэв.  
 
30.Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Эрдэнэбатын гаргасан, Төслийн Хорин 

нэгдүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийг Улсын Их Хурал нэг танхимтай, 108 гишүүнээс 
бүрдэх бөгөөд 54 гишүүнийг мажоритар тогтолцоогоор, 54 гишүүнийг 
пропорциональ тогтолцоогоор тус тус сонгоно гэж өөрчлөх гэсэн саналыг 
дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          1 

Татгалзсан:                          11 

Бүгд:                                     12 
8.3 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
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Дээрх саналтай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Эрдэнэбат, 
Ө.Энхтүвшин, Д.Лүндээжанцан, Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга 
З.Энхболд нар үг хэлэв.  

 
31.- 9.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 1 дэх заалт буюу Хорин нэгдүгээр  

зүйлийн 4 дэх хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах: 
 

 “4.Улсын Их Хурлын сонгуулийн тогтолцоо, журмыг хуулиар 
тогтооно. Улсын Их Хурлын ээлжит сонгууль явуулахын өмнөх нэг жилийн дотор 
Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хууль батлах, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулахыг хориглоно.” гэсэн төслийн заалтыг дэмжье гэсэн санал хураалт 
явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          0 

Татгалзсан:                          12 

Бүгд:                                     12 
0 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 

 
32.Ажлын хэсгийн гаргасан, 9.1.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 1 дэх заалт 

буюу Хорин нэгдүгээр  зүйлийн 4 дэх хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн 
найруулах: 
 

 “4.Улсын Их Хурлын сонгуулийн журмыг хуулиар тогтооно. Улсын 
Их Хурлын ээлжит сонгууль явуулахын өмнөх нэг жилийн дотор Улсын Их 
Хурлын сонгуулийн тухай хууль батлах, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулахыг 
хориглоно.” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                        10 

Татгалзсан:                            2 

Бүгд:                                     12 
83.3 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 

 
33.Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Бат-Эрдэнэ, Ж.Бат-Эрдэнэ нарын 

гаргасан, 9.2.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 1 дэх заалт буюу Хорин нэгдүгээр 
зүйлийн 4 дэх хэсэгт “Улсын Их Хурлын сонгуульд нам, эсхүл иргэн бие даан 
нэр дэвшүүлж оролцоно.” гэсэн 3 дахь өгүүлбэр нэмэх саналыг дэмжье гэсэн 
санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          0 

Татгалзсан:                          12 

Бүгд:                                     12 
0 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 
34.Ажлын хэсгийн гаргасан, 10.Төслийн 4 дүгээр зүйлд “гэж тус тус” 

гэсний өмнө “Хорин нэгдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн “дөрвөн” гэснийг “таван” 
гэж өөрчлөх.” гэж нэмэх  саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          9 

Татгалзсан:                            3 

Бүгд:                                     12 
75.0 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
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35.Ажлын хэсгийн гаргасан, 11.Төслийн 4 дүгээр зүйлд “гэж тус тус” 

гэсний өмнө “Хорин дөрөвдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн “дөрвөн” гэснийг 
“таван” гэж өөрчлөх.” гэж нэмэх саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                         10 

Татгалзсан:                            2 

Бүгд:                                     12 
83.3 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
36.Ажлын хэсгийн гаргасан, 12.Төслийн 3 дугаар зүйлд доор дурдсан 

агуулгатай 19 дэх заалт буюу Хорин зургадугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг нэмэх: 
 
19/Хорин зургадугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг: 
 
“1.Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурлын гишүүн, Засгийн газар хууль санаачлах 

эрх эдлэх бөгөөд энэхүү эрхийн хүрээ, хязгаарыг хуулиар тогтооно.” гэсэн 
саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          9 

Татгалзсан:                            3 

Бүгд:                                     12 
75.0 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 

 
37.- 13.Төслийн 4 дүгээр зүйлийн Хорин долдугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 

“тавиас доошгүй” гэснийг “далан таваас доошгүй” гэж өөрчлөх гэсэн төслийн 
заалтыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.  

 

Зөвшөөрсөн:                          9 

Татгалзсан:                            3 

Бүгд:                                     12 
75.0 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
Дээрх саналтай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Эрдэнэбат, 

Д.Лүндээжанцан нар үг хэлэв. 
 
38.Улсын Их Хурлын гишүүн О.Содбилэгийн гаргасан, 13.1.Төслийн 4 

дүгээр зүйлийн Хорин долдугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт “Ээлжит чуулганы 
ажлын өдрийг тухайн жилийн 3 дугаар сарын 01-ээс, мөн 7 дугаар сарын 29-
нөөс эхлэн тоолно.” гэсэн  2 дахь өгүүлбэр нэмэх саналыг дэмжье гэсэн санал 
хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          3 

Татгалзсан:                            9 

Бүгд:                                     12 
25.0 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 
Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Эрдэнэбат Төслийн 27.6-г Улсын Их Хурлын 

чуулганы болон Байнгын хорооны хуралдааныг гишүүдийн олонх нь хүрэлцэн 
ирснээр хүчинтэйд үзэж, Үндсэн хуульд өөрөөр заагаагүй бол нэгдсэн 
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хуралдааны шийдвэрийг Улсын Их Хурлын нийт гишүүдийн олонхын саналаар 
батална гэж өөрчлөх гэсэн саналаа татав.  

 
39.- 14.Төслийн 4 дүгээр зүйлийн “Хорин есдүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 

“Ерөнхий сайд, Засгийн газрын гишүүнээс бусад, хуулиар тогтоосон үүрэгт нь” 
гэснийг “Үндсэн хуульд өөрөөр заагаагүй бол албан үүрэгт нь” гэж өөрчлөх гэсэн 
төслийн заалтыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          1 

Татгалзсан:                          11 

Бүгд:                                     12 
8.3 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 

 
40.Ажлын хэсгийн гаргасан, 14.1.Төслийн 4 дүгээр зүйл буюу Хорин 

есдүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн “Ерөнхий сайд, Засгийн газрын гишүүнээс бусад, 
хуулиар тогтоосон үүрэгт нь” гэснийг “Үндсэн хуульд өөрөөр заагаагүй бол 
албан үүрэгт нь” гэж” гэснийг “Улсын Их Хурлын гишүүн нь Ерөнхий сайдаас 
бусад, хуулиар тогтоосон үүрэгт нь үл хамаарах ажил, албан тушаал хавсарч 
болохгүй. Улсын Их Хурлын гишүүн бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхдээ өргөсөн 
тангарагаасаа няцаж, Үндсэн хууль зөрчсөн бол түүнийг Улсын Их Хурлын 
гишүүнээс эгүүлэн татах үндэслэл болно.” гэж өөрчлөх гэсэн саналыг дэмжье 
гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          9 

Татгалзсан:                            3 

Бүгд:                                     12 
75.0 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
41.- 15.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг буюу Хорин хоёрдугаар 

зүйлийн 2 дахь хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах: 
 
“2.Улсын Их Хурлын нийт гишүүний гуравны хоёроос доошгүйн саналаар 

бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх боломжгүй гэж Улсын Их Хурал шийдвэрлэсэн бол 
Улсын Их Хурал тарна.” гэсэн төслийн заалтыг дэмжье гэсэн санал хураалт 
явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          1 

Татгалзсан:                          11 

Бүгд:                                     12 
8.3 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 
42.Ажлын хэсгийн гаргасан, 15.1.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг 

буюу Хорин хоёрдугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн 
найруулах: 

 
“2.Улсын Их Хурал бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх боломжгүй гэж нийт 

гишүүний гуравны хоёроос доошгүй нь үзсэн эсхүл мөнхүү шалтгаанаар 
Ерөнхийлөгч Улсын Их Хурлын даргатай зөвшилцөн санал болгосноор Улсын 
Их Хурлын нийт гишүүний гуравны хоёроос доошгүйн саналаар өөрөө тарах 
шийдвэр гаргаж болно.” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 
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Зөвшөөрсөн:                         10 

Татгалзсан:                            2 

Бүгд:                                     12 
83.3 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
Дээрх саналтай холбогдуулан Улсын Их Хурлын дарга Г.Занданшатар, 

Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Лүндээжанцан нар үг хэлэв.  
 
43.Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Эрдэнэбатын гаргасан, Төслийн 30.2. 

Ерөнхийлөгчөөр 55 нас хүрсэн, сүүлийн таваас доошгүй жил эх орондоо байнга 
оршин суусан, Монгол Улсын уугуул иргэнийг Улсын Их Хурлын гишүүд болон 
аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын өргөтгөсөн бүрэлдэхүүнтэй 
хурлаас сонгоно. Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн журмыг хуулиар тогтооно гэсэн 
саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          2 

Татгалзсан:                          10 

Бүгд:                                     12 
16.7 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 
Дээрх саналтай холбогдуулан Д.Эрдэнэбат, Ж.Батзандан, Д.Тогтохсүрэн 

нар үг хэлэв.  
 

ХОЁР.ГҮЙЦЭТГЭХ ЭРХ МЭДЛИЙН ХАРИУЦЛАГЫГ НЭМЭГДҮҮЛЖ 
ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХТАЙ ХОЛБООТОЙ НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТИЙН 
ТАЛААР: 

 
С.Бямбацогт: 1.- 1.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 6 дахь заалт буюу Гучин 

есдүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах: 
 
“1.Засгийн газар Ерөнхий сайд, гишүүдээс бүрдэнэ. Ерөнхий сайд болон 

Засгийн газрын дөрвөөс илүүгүй гишүүн Улсын Их Хурлын гишүүний албан 
тушаалыг хавсарч болно.” гэсэн төслийн заалтыг дэмжье гэсэн санал хураалт 
явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          3 

Татгалзсан:                            9 

Бүгд:                                     12 
25.0 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 

 

2.Ажлын хэсгийн гаргасан, 1.1.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 6 дахь заалт буюу 
Гучин есдүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах: 

 
“1.Засгийн газар Ерөнхий сайд, гишүүдээс бүрдэнэ. Ерөнхий сайд Улсын 

Их Хурлын гишүүн байна.” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 
 

Зөвшөөрсөн:                        11 

Татгалзсан:                            1 

Бүгд:                                     12 
91.7 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
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3.Улсын Их Хурлын гишүүн Ц.Мөнх-Оргилын гаргасан, 1.2.Төслийн 3 

дугаар зүйлийн 6 дахь заалт буюу Гучин есдүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2 дахь 
өгүүлбэрийг “Ерөнхий сайд Улсын Их Хурлын гишүүний албан тушаалыг 
хавсарч болно” гэж өөрчлөн найруулах гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал 
хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          0 

Татгалзсан:                          12 

Бүгд:                                     12 
0 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 

 
4.- Төслийн “39.2.Улсын Их Хуралд олонх суудал авсан нам, эвслээс нэр 

дэвшүүлсэн хүнийг аль ч нам, эвсэл олонхын суудал аваагүй бол хамгийн олон 
суудал авсан нам, эвсэл бусад нам, эвсэлтэй зөвшилцөн олонхыг бүрдүүлж, нэр 
дэвшүүлсэн хүнийг, бусад тохиолдолд Улсын Их Хуралд суудал авсан нам, 
эвсэл зөвшилцөн олонхыг бүрдүүлж нэр дэвшүүлсэн хүнийг Ерөнхий сайдаар 
томилох саналыг Ерөнхийлөгч 5 хоногийн дотор Улсын Их Хуралд оруулна.” 
гэсэн төслийн заалтыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          8 

Татгалзсан:                            4 

Бүгд:                                     12 
66.7 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
Дээрх саналтай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Эрдэнэбат, 

Н.Энхболд нар үг хэлэв.  
 
5.Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Эрдэнэбатын гаргасан, Төслийн 39.2-ын 

“хамгийн олон суудал авсан нам эсхүл бусад нам, эвсэлтэй зөвшилцөн” гэсний 
дараах “олонхыг” гэснийг “олонхоор” гэж өөрчлөх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн 
санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          1 

Татгалзсан:                          11 

Бүгд:                                     12 
8.3 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 

 

6.- 2.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 7 дахь заалт буюу Дөчин гуравдугаар 
зүйлийн 1 дэх хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах: 

 
“1.Улсын Их Хурлын гишүүдийн дөрөвний нэгээс доошгүй нь Ерөнхий 

сайдыг огцруулж, шинэ Ерөнхий сайдыг томилох тухай саналыг хамтад нь 
албан ёсоор тавивал Улсын Их Хурал гурав хоногийн дараа хэлэлцэж эхлэн 
арав хоногийн дотор шийдвэрлэнэ. Улсын Их Хурлын нийт гишүүний олонх уг 
саналыг дэмжсэн бол шинэ Ерөнхий сайдыг томилох, өмнөх Ерөнхий сайдыг 
огцруулах тухай Улсын Их Хурлын тогтоол батлагдсанд тооцно.” гэсэн төслийн 
заалтыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          8  

Татгалзсан:                            4 
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Бүгд:                                     12 
66.7 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
Дээрх саналтай холбогдуулан Улсын Их Хурлын дарга Г.Занданшатар, 

Улсын Их Хурлын гишүүн Ж.Мөнхбат, Д.Лүндээжанцан нар үг хэлэв.  
 

7.Улсын Их Хурлын гишүүн Ж.Мөнхбатын гаргасан, 2.1.Төслийн 3 дугаар 
зүйлийн 7 дахь заалт буюу Дөчин гуравдугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийг доор 
дурдсанаар өөрчлөн найруулах: 

 
“1.Улсын Их Хурлын гишүүдийн дөрөвний нэгээс доошгүй нь Ерөнхий 

сайдыг огцруулах саналыг албан ёсоор тавибал Улсын Их Хурал гурав хоногийн 
дараа хэлэлцэж эхлэн арав хоногийн дотор шийдвэрлэнэ. Улсын Их Хурлын 
нийт гишүүний олонх уг саналыг дэмжсэн бол Ерөнхий сайдыг огцруулах тухай 
Улсын Их Хурлын тогтоол батлагдсанд тооцно.” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн 
санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          1 

Татгалзсан:                          11 

Бүгд:                                     12 
8.3 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 
Дээрх саналтай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн Ж.Мөнхбат, 

Ж.Батзандан нар үг хэлэв.  
 
8.Улсын Их Хурлын гишүүн О.Содбилэгийн гаргасан, 2.2.Төслийн 3 

дугаар зүйлийн 7 дахь заалт буюу Дөчин гуравдугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт 
“Ерөнхий сайдыг огцруулж, шинэ Ерөнхий сайдыг томилох асуудлыг Улсын Их 
хурлын ээлжит бус чуулганаар хэлэлцэн шийдвэрлэнэ” гэсэн 3 дахь өгүүлбэр 
нэмэх саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          2 

Татгалзсан:                          10 

Бүгд:                                     12 
16.7 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 
Дээрх саналтай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн О.Содбилэг үг 

хэлэв.  
 
9.Улсын Их Хурлын гишүүн М.Оюунчимэгийн гаргасан, 2.3.Төслийн 3 

дугаар зүйлийн 7 дахь заалт буюу Дөчин гуравдугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 
“Улсын Их Хурлын гишүүдийн дөрөвний нэгээс доошгүй нь” гэснийг “Улсын Их 
Хурлын гишүүдийн олонхи нь эсвэл 29 гишүүн нь” гэж өөрчлөх гэсэн саналыг 
дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          0 

Татгалзсан:                          12 

Бүгд:                                     12 
0 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
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10.Ажлын хэсгийн гаргасан, 3.Төслийн 4 дүгээр зүйлд “гэж тус тус” гэсний 
өмнө “Дөчдүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн “дөрвөн” гэснийг “таван” гэж өөрчлөх” 
гэж нэмэх саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          7 

Татгалзсан:                            5 

Бүгд:                                     12 
58.3 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. /1 дэх санал хураалт/ 
 
11.Ажлын хэсгийн гаргасан, 3.Төслийн 4 дүгээр зүйлд “гэж тус тус” гэсний 

өмнө “Дөчдүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн “дөрвөн” гэснийг “таван” гэж өөрчлөх” 
гэж нэмэх саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          9 

Татгалзсан:                            3 

Бүгд:                                     12 
75.0 хувийн саналаар дэмжигдлээ. /2 дахь санал хураалт/ 
 
12.Ажлын хэсгийн гаргасан, 3.Төслийн 4 дүгээр зүйлд “гэж тус тус” гэсний 

өмнө “Дөчдүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн “дөрвөн” гэснийг “таван” гэж өөрчлөх” 
гэж нэмэх саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          8 

Татгалзсан:                            4 

Бүгд:                                     12 
66.7 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. /3 дахь санал хураалт/ 

 
13.Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Эрдэнэбатын гаргасан, Төслийн 46.4-ийг 

төрийн жинхэнэ албанд мэргэшсэн, тогтвортой, хариуцлагатай байх шатлан 
дэвших зарчимд үндэслэнэ. Төрийн албан хаагчид тавигдах шалгуур нь чадвар, 
хүнлэг ёс, урд нь эрхэлж байсан ажлын үнэлэмж байна. Төрийн албан хаагчийг 
хуульд зааснаас бусад үндэслэлээр төрийн албанаас чөлөөлөх, халахыг 
хориглоно гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          3 

Татгалзсан:                            8 

Бүгд:                                     11 
27.3 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 
Дээрх саналтай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Эрдэнэбат, 

Д.Лүндээжанцан нар үг хэлэв.  
 
14.Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Лүндээжанцангийн гаргасан, Төслийн 46.4-

т “хариуцлагатай байх” гэсний дараа “ёс зүйтэй байх” гэж нэмэх саналыг дэмжье 
гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          6 

Татгалзсан:                            5 

Бүгд:                                     11 
54.5 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. /1 дэх санал хураалт/ 
 



 

 

18 

15.Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Лүндээжанцангийн гаргасан, Төслийн 46.4-
т “хариуцлагатай байх” гэсний дараа “ёс зүйтэй байх” гэж нэмэх саналыг дэмжье 
гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          7 

Татгалзсан:                            4 

Бүгд:                                     11 
63.6 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. /2 дахь санал хураалт/ 
 
Дээрх саналтай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Лүндээжанцан 

үг хэлэв.  
 

ГУРАВ.ШҮҮХ ЭРХ МЭДЛИЙН ХАРИУЦЛАГЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЖ, ХАРААТ БУС 
БАЙДЛЫГ ХАНГАХТАЙ ХОЛБООТОЙ НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЛААР: 

 
С.Бямбацогт: 1.Ажлын хэсгийн гаргасан, 1.Төслийн 3 дугаар зүйлд доор 

дурдсан агуулгатай 20 дахь заалт буюу Дөчин наймдугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийг 
нэмэх:  
 
 “20/Дөчин наймдугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг: 
 

 1.Шүүхийн үндсэн тогтолцоо Улсын дээд шүүх, аймаг, нийслэлийн шүүх, 
сум буюу сум дундын, дүүргийн шүүхээс бүрдэх бөгөөд тойргийн зарчмаар 
байгуулж болно. Шүүхийг эрүү, иргэн, захиргааны зэрэг шүүн таслах ажлын 
төрлөөр дагнан байгуулж болно. Дагнасан шүүхийн үйл ажиллагаа, шийдвэр нь 
Улсын дээд шүүхийн хяналтаас гадуур байж үл болно.” гэсэн саналыг дэмжье 
гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          9 

Татгалзсан:                            2 

Бүгд:                                     11 
81.8 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
2.Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Эрдэнэбатын гаргасан, Төслийн 48.1-ийг 

“Улсын дээд шүүхийн хяналтаас гадуур байж үл болно” гэсний дараа 
“санхүүгийн чөлөөт бүсэд олон улсын шүүх гадаад улсын гэдэг юм уу байгуулж 
болно. Олон улсын шүүхийн шийдвэр нь улсын дээд шатны шүүхийн хяналтанд 
үл хамаарна. Шүүхийн төсөв иргэний шударга шүүхээр шүүлгэх эрхийг хангах, 
шүүн таслах ажиллагааг хэвийн явуулахад хүрэлцэхүйц байна. Шүүн таслах 
ажиллагааны төсвийг өмнөх жилийн төсвийн хэмжээнээс бууруулахыг 
хориглоно” гэж нэмэх саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          2 

Татгалзсан:                            9 

Бүгд:                                     11 
18.2 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 
3.- 2.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 6 дахь заалт буюу Дөчин есдүгээр зүйлийн  

6 дахь хэсэг нэмэх:  
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“6.Шүүгчийн хариуцлагын зөвлөл нь хуульд заасан үндэслэл, журмын 
дагуу шүүгчийг албан тушаалаас нь түдгэлзүүлэх, огцруулах болон бусад 
шийтгэл ногдуулах, чөлөөлөх шийдвэр гаргана.” гэсэн төслийн заалтыг дэмжье 
гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          0 

Татгалзсан:                          11 

Бүгд:                                     11 
0 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 
4.Ажлын хэсгийн гаргасан, 2.1.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 6 дахь заалт 

буюу Дөчин есдүгээр зүйлийн 6 дахь хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн 
найруулах:  

 
“6.Хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу шүүгчийг албан тушаалаас нь 

түдгэлзүүлэх, огцруулах болон сахилгын бусад шийтгэл ногдуулах чиг үүрэг 
бүхий Шүүхийн сахилгын хороо ажиллах бөгөөд түүний бүрэн эрх, зохион 
байгуулалт, үйл ажиллагааны журам, бүрэлдэхүүнд тавигдах шаардлага, 
томилох журмыг хуулиар тогтооно.” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт 
явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          9 

Татгалзсан:                            2 

Бүгд:                                     11 
81.8 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
5.Ажлын хэсгийн гаргасан, 2.2.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 6 дахь заалт 

буюу Дөчин есдүгээр зүйлийн 6 дахь хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн 
найруулах:  

 
“6.Шүүгчийн хариуцлагын зөвлөл нь хуульд заасан үндэслэл, журмын 

дагуу шүүгчийг албан тушаалаас нь түдгэлзүүлэх, огцруулах болон бусад 
сахилгын шийтгэл ногдуулах шийдвэр гаргана. Уг шийдвэр нь Үндсэн хуулийн 
арван зургадугаар зүйлийн 14 дэх хэсэг, дөчин есдүгээр зүйлийн 1, 2 дахь 
хэсгийг зөрчсөн эсэх маргааныг хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу гаргасан 
өргөдлөөр Үндсэн хуулийн цэц хянан шийдвэрлэнэ.” гэсэн саналыг дэмжье 
гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          0 

Татгалзсан:                          11 

Бүгд:                                     11 
0 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй.  

 
6.Ажлын хэсгийн гаргасан, 2.1.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 6 дахь заалт 

буюу Дөчин есдүгээр зүйлийн 6 дахь хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн 
найруулах:  

 
“6.Хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу шүүгчийг албан тушаалаас нь 

түдгэлзүүлэх, огцруулах болон сахилгын бусад шийтгэл ногдуулах чиг үүрэг 
бүхий Шүүхийн сахилгын хороо ажиллах бөгөөд түүний бүрэн эрх, зохион 
байгуулалт, үйл ажиллагааны журам, бүрэлдэхүүнд тавигдах шаардлага, 
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томилох журмыг хуулиар тогтооно.” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт 
явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          9 

Татгалзсан:                            2 

Бүгд:                                     11 
81.8 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
7.- 3.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 6 дахь заалт буюу Дөчин есдүгээр зүйлийн 

7 дахь хэсэг нэмэх: 
 

“7.Шүүгчийн хариуцлагын зөвлөл есөн гишүүнтэй байна. Тэдгээрийн гурав 
нь шүүн таслах ажлын туршлагатай хуульч; гурав нь хууль зүйн эрдэмтэн; гурав 
нь иргэдийн төлөөлөл байна. Зөвлөлийн гишүүд нь зургаан жилийн хугацаагаар 
зөвхөн нэгэн бүрэн эрхийн хугацаанд ажиллах бөгөөд Зөвлөлийн даргыг гишүүд 
дотроосоо сонгоно.” гэсэн төслийн заалтыг дэмжье гэсэн санал хураалт 
явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          0 

Татгалзсан:                          11 

Бүгд:                                     11 
0 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 
8.Улсын Их Хурлын гишүүн Ш.Раднаасэдийн гаргасан, 3.2.Төслийн 1 

дүгээр зүйлийн 6 дахь заалт буюу Дөчин есдүгээр зүйлийн 7 дахь хэсгийн 
“Шүүгчийн хариуцлагын зөвлөлийн гишүүдийн гурвыг мэргэжлийн холбоо, 
гурвыг шүүн таслах ажлын туршлагатай хуульчид дотроосоо, гурвыг Улсын Их 
Хурлаас бүрдүүлнэ.” гэж өөрчлөн найруулах гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал 
хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          0 

Татгалзсан:                          11 

Бүгд:                                     11 
0 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 
9.Улсын Их Хурлын гишүүн Ж.Батзандангийн гаргасан, 3.3.Төслийн 1 

дүгээр зүйлийн 6 дахь заалт буюу Дөчин есдүгээр зүйлийн 7 дахь хэсгийн “хууль 
зүйн эрдэмтэн” гэсний өмнө “улс төрийн намын харьяалалгүй” гэж, “иргэдийн 
төлөөлөл” гэсний өмнө “сүүлийн таван жил намын болон улс төрийн албан 
тушаал эрхэлж байгаагүй” гэж тус тус нэмэх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал 
хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          1 

Татгалзсан:                          10 

Бүгд:                                     11 
9.1 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 
10.- 4.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 6 дахь заалт буюу Дөчин есдүгээр 

зүйлийн 8 дахь хэсэг нэмэх:  
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“8.Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн болон Шүүгчийн хариуцлагын зөвлөлийн 
зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журам, бүрэлдэхүүнд тавигдах бусад 
шаардлагыг хуулиар тогтооно.” гэсэн төслийн заалтыг дэмжье гэсэн санал 
хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          0 

Татгалзсан:                          11 

Бүгд:                                     11 
0 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. /2 дахь санал хураалт/ 
 
11.- 4.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 6 дахь заалт буюу Дөчин есдүгээр 

зүйлийн 8 дахь хэсэг нэмэх:  
 
“8.Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн болон Шүүгчийн хариуцлагын зөвлөлийн 

зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журам, бүрэлдэхүүнд тавигдах бусад 
шаардлагыг хуулиар тогтооно.” гэсэн төслийн заалтыг дэмжье гэсэн санал 
хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          0 

Татгалзсан:                          11 

Бүгд:                                     11 
0 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. /3 дахь санал хураалт/ 

 
 12.- 5.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 7 дахь заалт буюу Тавин нэгдүгээр 
зүйлийн  5 дахь хэсэг нэмэх: 
 

“5.Бүх шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгчийг тухайн шүүхийн шүүгчдийн 
дотроос нийт шүүгчдийн олонхын саналаар гурван жилийн хугацаагаар сонгоно. 
Ерөнхий шүүгчийг тухайн шүүхэд нэг удаа улируулан сонгож болно.” гэсэн 
төслийн заалтыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          0 

Татгалзсан:                          11 

Бүгд:                                     11 
0 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 
13.- 6.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 9 дэх заалт буюу Дөчин есдүгээр 

зүйлийн 5 дахь хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах:  
 
 “5.Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийг дараахь журмаар байгуулна: 

 
1/Шүүхийн ерөнхий зөвлөл арван гишүүнээс бүрдэнэ. Шүүхийн ерөнхий 

зөвлөлийн гишүүн дөрвөн жилийн хугацаагаар зөвхөн нэгэн бүрэн эрхийн 
хугацаанд ажиллана; гэсэн төслийн заалтыг дэмжье гэсэн санал хураалт 
явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          0 

Татгалзсан:                          11 

Бүгд:                                     11 
0 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. /2 дахь санал хураалт/ 
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14.- 6.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 9 дэх заалт буюу Дөчин есдүгээр 
зүйлийн 5 дахь хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах:  
 
 “5.Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийг дараахь журмаар байгуулна: 

 
1/Шүүхийн ерөнхий зөвлөл арван гишүүнээс бүрдэнэ. Шүүхийн ерөнхий 

зөвлөлийн гишүүн дөрвөн жилийн хугацаагаар зөвхөн нэгэн бүрэн эрхийн 
хугацаанд ажиллана; гэсэн төслийн заалтыг дэмжье гэсэн санал хураалт 
явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          0 

Татгалзсан:                          11 

Бүгд:                                     11 
0 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. /3 дахь санал хураалт/ 

 
15.- 2/Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүдийн тавыг Улсын Их Хурлын 

холбогдох Байнгын хороо нэр дэвшүүлэн томилгооны сонсгол хийж, Улсын Их 
Хурал хуралдаанд оролцсон гишүүдийн гуравны хоёроос доошгүйн саналаар 
томилно. Тэдгээр нь хууль зүйн өндөр мэргэшилтэй, мэргэжлээрээ арваас 
доошгүй жил ажилласан Монгол Улсын иргэн байна; гэсэн төслийн заалтыг 
дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          0 

Татгалзсан:                          11 

Бүгд:                                     11 
0 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. /2 дахь санал хураалт/ 
 
16.- 2/Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүдийн тавыг Улсын Их Хурлын 

холбогдох Байнгын хороо нэр дэвшүүлэн томилгооны сонсгол хийж, Улсын Их 
Хурал хуралдаанд оролцсон гишүүдийн гуравны хоёроос доошгүйн саналаар 
томилно. Тэдгээр нь хууль зүйн өндөр мэргэшилтэй, мэргэжлээрээ арваас 
доошгүй жил ажилласан Монгол Улсын иргэн байна; гэсэн төслийн заалтыг 
дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          0 

Татгалзсан:                          11 

Бүгд:                                     11 
0 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. /3 дахь санал хураалт/ 
 
17.- 4/Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн даргыг гишүүд дотроосоо нэр 

дэвшүүлж, нийт гишүүний олонхын саналаар сонгоно.” гэсэн төслийн заалтыг 
дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          0 

Татгалзсан:                          11 

Бүгд:                                     11 
0 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. /2 дахь санал хураалт/ 
 
18.- 4/Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн даргыг гишүүд дотроосоо нэр 

дэвшүүлж, нийт гишүүний олонхын саналаар сонгоно.” гэсэн төслийн заалтыг 
дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 
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Зөвшөөрсөн:                          0 

Татгалзсан:                          11 

Бүгд:                                     11 
0 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. /3 дахь санал хураалт/ 

 
19.- 3/Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүдийн нэгийг хяналтын шатны 

шүүхийн шүүгчдээс, нэгийг давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчдээс, гурвыг 
анхан шатны шүүхийн шүүгчдээс тус бүр дундаасаа сонгоно; гэсэн төслийн 
заалтыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          0 

Татгалзсан:                          11 

Бүгд:                                     11 
0 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. /2 дахь санал хураалт/ 
 
20.- 3/Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүдийн нэгийг хяналтын шатны 

шүүхийн шүүгчдээс, нэгийг давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчдээс, гурвыг 
анхан шатны шүүхийн шүүгчдээс тус бүр дундаасаа сонгоно; гэсэн төслийн 
заалтыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          0 

Татгалзсан:                          11 

Бүгд:                                     11 
0 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. /3 дахь санал хураалт/ 

 
Ажлын хэсгийн гаргасан, 6.1.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 9 дэх заалт буюу 

Дөчин есдүгээр зүйлийн 5 дахь хэсгийг доор дурдсанаар бүхэлд нь өөрчлөн 
найруулах: 

 
“5. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүдийн тавыг шүүгчид дотроосоо 

сонгоно; нэгийг Засгийн газар, хоёрыг Улсын Их Хурлын холбогдох байнгын 
хороо, хоёрыг мэргэжлийн холбооноос нээлттэйгээр нэр дэвшүүлж, Улсын Их 
Хурал томилгооны сонсгол хийн хуралдаанд оролцсон гишүүдийн гуравны 
хоёроос доошгүйн саналаар томилно. Тэдгээр нь зургаан жилийн хугацаагаар 
зөвхөн нэг удаа ажиллах бөгөөд Зөвлөлийн даргыг гишүүд дотроосоо сонгоно. 
Зөвлөлийн үйл ажиллагааны тайланг Улсын дээд шүүхэд танилцуулна. 
Зөвлөлийн зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журам, бүрэлдэхүүнд тавигдах 
шаардлага, сонгох, томилох журмыг хуулиар тогтооно.” гэсэн санал хураалтыг 
хойшлуулав. 

 
Дээрх саналтай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн З.Энхболд, 

Д.Лүндээжанцан, Д.Эрдэнэбат, Д.Тогтохсүрэн нар үг хэлэв. 
 
21.Ажлын хэсгийн гаргасан, 3.1.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 6 дахь заалт 

буюу Дөчин есдүгээр зүйлийн  7 дахь хэсгийг хасах  саналыг дэмжье гэсэн 
санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          8 

Татгалзсан:                            2 

Бүгд:                                     10 
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80.0 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
22.Ажлын хэсгийн гаргасан, 4.1.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 6 дахь заалт 

буюу Дөчин есдүгээр зүйлийн  8 дахь хэсгийг хасах саналыг дэмжье гэсэн санал 
хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          9 

Татгалзсан:                            1 

Бүгд:                                     10 
90.0 хувийн саналаар дэмжигдлээ. /2 дахь санал хураалт/ 
 
23.Ажлын хэсгийн гаргасан, 4.1.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 6 дахь заалт 

буюу Дөчин есдүгээр зүйлийн  8 дахь хэсгийг хасах саналыг дэмжье гэсэн санал 
хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          9 

Татгалзсан:                            2 

Бүгд:                                     11 
81.8 хувийн саналаар дэмжигдлээ. /3 дахь санал хураалт/ 
 
24.Ажлын хэсгийн гаргасан, 5.1.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 7 дахь заалт 

буюу Тавин нэгдүгээр зүйлийн 5 дахь хэсгийг хасах саналыг дэмжье гэсэн санал 
хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                         10 

Татгалзсан:                            1 

Бүгд:                                     11 
90.9 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
25.- 7.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 10 дахь заалт буюу Тавин нэгдүгээр 

зүйлийн 1 дэх хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах: 
 

“1.Улсын дээд шүүх Ерөнхий шүүгч, хорин нэгэн шүүгчээс бүрдэнэ.” гэсэн 
төслийн заалтыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          1 

Татгалзсан:                          10 

Бүгд:                                     11 
9.1 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. /2 дахь санал хураалт/ 
 
26.- 7.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 10 дахь заалт буюу Тавин нэгдүгээр 

зүйлийн 1 дэх хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах: 
 

“1.Улсын дээд шүүх Ерөнхий шүүгч, хорин нэгэн шүүгчээс бүрдэнэ.” гэсэн 
төслийн заалтыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          1 

Татгалзсан:                          10 

Бүгд:                                     11 
9.1 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. /3 дахь санал хураалт/ 
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27.Ажлын  хэсгийн гаргасан, 7.1.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 10 дахь заалт 
буюу Тавин нэгдүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийг хасах саналыг дэмжье гэсэн санал 
хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                         10 

Татгалзсан:                            1 

Бүгд:                                     11 
90.9 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
28.- 8.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 10 дахь заалт буюу Тавин нэгдүгээр 

зүйлийн 2 дахь хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах: 
 
2.Шүүхийн ерөнхий зөвлөл бүх шатны шүүхийн шүүгчийг томилох 

шийдвэрээ Ерөнхийлөгчид хүргүүлнэ. Ерөнхийлөгч энэ шийдвэрийг хүлээн 
авснаас хойш хорин нэг хоногийн дотор батламжилна. Үндсэн хуульд заасан 
шаардлага хангаагүй гэж үзвэл Ерөнхийлөгч шүүгчийг батламжлахаас 
татгалзаж, үндэслэлээ нийтэд мэдээлнэ. Улсын дээд шүүхийн шүүгчийг 
томилохдоо томилгооны сонсголд оруулж, томилох шийдвэрээ Улсын Их 
Хуралд танилцуулж, Ерөнхийлөгчид хүргүүлнэ.” гэсэн төслийн заалтыг дэмжье 
гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          0 

Татгалзсан:                          11 

Бүгд:                                     11 
0 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 
29.Ажлын хэсгийн гаргасан, 8.1.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 10 дахь заалт 

буюу Тавин нэгдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийг хасах саналыг дэмжье гэсэн санал 
хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                         10 

Татгалзсан:                            1 

Бүгд:                                     11 
90.9 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
30.- 9.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 10 дахь заалт буюу Тавин нэгдүгээр 

зүйлийн 3 дахь хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах: 
 

“3.Хууль зүйн дээд боловсролтой, хуульчийн мэргэжлээр таваас доошгүй 
жил ажилласан, гучин нас хүрсэн Монгол Улсын иргэнийг анхан шатны шүүхийн 
шүүгчээр томилно. Давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч нь тухайн шүүн таслах 
ажлын төрлөөр дагнан анхан шатны шүүхэд зургаагаас доошгүй жил шүүгчээр 
ажилласан байна. Улсын дээд шүүхийн шүүгчээр хууль зүйн дээд 
боловсролтой, хуульчийн мэргэжлээр арван таваас доошгүй жил ажилласан, 
дөчин нас хүрсэн Монгол Улсын иргэнийг арван хоёр жилийн хугацаагаар 
зөвхөн нэг удаа томилно.” гэсэн төслийн заалтыг дэмжье гэсэн санал хураалт 
явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                         1 

Татгалзсан:                          10 

Бүгд:                                     11 
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9.1 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. /2 дахь санал хураалт/ 
 
31.- 9.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 10 дахь заалт буюу Тавин нэгдүгээр 

зүйлийн 3 дахь хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах: 
 

“3.Хууль зүйн дээд боловсролтой, хуульчийн мэргэжлээр таваас доошгүй 
жил ажилласан, гучин нас хүрсэн Монгол Улсын иргэнийг анхан шатны шүүхийн 
шүүгчээр томилно. Давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч нь тухайн шүүн таслах 
ажлын төрлөөр дагнан анхан шатны шүүхэд зургаагаас доошгүй жил шүүгчээр 
ажилласан байна. Улсын дээд шүүхийн шүүгчээр хууль зүйн дээд 
боловсролтой, хуульчийн мэргэжлээр арван таваас доошгүй жил ажилласан, 
дөчин нас хүрсэн Монгол Улсын иргэнийг арван хоёр жилийн хугацаагаар 
зөвхөн нэг удаа томилно.” гэсэн төслийн заалтыг дэмжье гэсэн санал хураалт 
явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          0 

Татгалзсан:                          11 

Бүгд:                                     11 
0 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. /3 дахь санал хураалт/ 

 
32.Ажлын хэсгийн гаргасан, 9.1.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 10 дахь заалт 

буюу Тавин нэгдүгээр зүйлийн 3 дахь хэсгийг хасах саналыг дэмжье гэсэн санал 
хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          9 

Татгалзсан:                            2 

Бүгд:                                     11 
81.8 хувийн саналаар дэмжигдлээ. /2 дахь санал хураалт/ 
 
33.Ажлын хэсгийн гаргасан, 9.1.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 10 дахь заалт 

буюу Тавин нэгдүгээр зүйлийн 3 дахь хэсгийг хасах саналыг дэмжье гэсэн санал 
хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          8 

Татгалзсан:                            3 

Бүгд:                                     11 
72.7 хувийн саналаар дэмжигдлээ. /3 дахь санал хураалт/ 
 
34.Улсын Их Хурлын гишүүн О.Батнасан, Д.Лүндээжанцан нарын 

гаргасан, 9.2.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 10 дахь заалт буюу Тавин нэгдүгээр 
зүйлийн 3 дахь хэсгийн “Монгол Улсын иргэнийг 12 жилийн хугацаагаар зөвхөн 
нэг удаа томилно.” гэсний дараа “Улсын Дээд шүүхийн нийт шүүгчийн гуравны 
хоёроос доошгүй нь шүүн таслах ажлын туршлагатай байна.” гэж нэмэх саналыг 
дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          0 

Татгалзсан:                          11 

Бүгд:                                     11 
0 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. /2 дахь санал хураалт/ 
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35.Улсын Их Хурлын гишүүн О.Батнасан, Д.Лүндээжанцан нарын 
гаргасан, 9.2.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 10 дахь заалт буюу Тавин нэгдүгээр 
зүйлийн 3 дахь хэсгийн “Монгол Улсын иргэнийг 12 жилийн хугацаагаар зөвхөн 
нэг удаа томилно.” гэсний дараа “Улсын Дээд шүүхийн нийт шүүгчийн гуравны 
хоёроос доошгүй нь шүүн таслах ажлын туршлагатай байна.” гэж нэмэх саналыг 
дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          0 

Татгалзсан:                          11 

Бүгд:                                     11 
0 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. /3 дахь санал хураалт/ 
 
36.- 10.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 14 дэх заалт буюу Жаран тавдугаар 

зүйлийн 1 дэх хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах: 
 
“1.Үндсэн хуулийн цэц есөн гишүүнээс бүрдэнэ. Тэдгээрийн гурвыг Улсын 

Их Хурлын холбогдох Байнгын хороо, гурвыг Ерөнхийлөгч, гурвыг Улсын дээд 
шүүхийн санал болгосноор томилгооны сонсгол хийж Улсын Их Хурал нийт 
гишүүний олонхын саналаар есөн жилийн хугацаатай томилно. Үндсэн хуулийн 
цэцийн гишүүнээр дахин томилохыг хориглоно.” гэсэн төслийн заалтыг дэмжье 
гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          0 

Татгалзсан:                          11 

Бүгд:                                     11 
0 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. /2 дахь санал хураалт/ 
 
37.- 10.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 14 дэх заалт буюу Жаран тавдугаар 

зүйлийн 1 дэх хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах: 
 
“1.Үндсэн хуулийн цэц есөн гишүүнээс бүрдэнэ. Тэдгээрийн гурвыг Улсын 

Их Хурлын холбогдох Байнгын хороо, гурвыг Ерөнхийлөгч, гурвыг Улсын дээд 
шүүхийн санал болгосноор томилгооны сонсгол хийж Улсын Их Хурал нийт 
гишүүний олонхын саналаар есөн жилийн хугацаатай томилно. Үндсэн хуулийн 
цэцийн гишүүнээр дахин томилохыг хориглоно.” гэсэн төслийн заалтыг дэмжье 
гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          2 

Татгалзсан:                            9 

Бүгд:                                     11 
18.2 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. /3 дахь санал хураалт/ 
 
38.Ажлын хэсгийн гаргасан, 10.1.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 14 дэх заалт 

буюу Жаран тавдугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийг хасах саналыг дэмжье гэсэн санал 
хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                         10 

Татгалзсан:                            1 

Бүгд:                                     12 
90.9 хувийн саналаар дэмжигдлээ. /2 дахь санал хураалт/ 
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39.Ажлын хэсгийн гаргасан, 10.1.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 14 дэх заалт 
буюу Жаран тавдугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийг хасах саналыг дэмжье гэсэн санал 
хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                         10 

Татгалзсан:                            1 

Бүгд:                                     12 
90.9 хувийн саналаар дэмжигдлээ. /3 дахь санал хураалт/ 

 
40.Улсын Их Хурлын гишүүн Л.Мөнхбаатарын гаргасан, 10.2.Төслийн 3 

дугаар зүйлийн 14 дэх заалт буюу Жаран тавдугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн “есөн 
жилийн хугацаатай” гэснийг “есөн жилийн хугацаагаар зөвхөн нэг удаа” гэж 
өөрчлөх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          0 

Татгалзсан:                          11 

Бүгд:                                     11 
0 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. /2 дахь санал хураалт/ 
 
41.Улсын Их Хурлын гишүүн Л.Мөнхбаатарын гаргасан, 10.2.Төслийн 3 

дугаар зүйлийн 14 дэх заалт буюу Жаран тавдугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн “есөн 
жилийн хугацаатай” гэснийг “есөн жилийн хугацаагаар зөвхөн нэг удаа” гэж 
өөрчлөх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          0 

Татгалзсан:                          11 

Бүгд:                                     11 
0 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. /3 дахь санал хураалт/ 

 
42.- 11.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 14 дэх заалт буюу Жаран тавдугаар 

зүйлийн 2 дахь хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах: 
 

“2.Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүнээр хууль зүйн өндөр мэргэшилтэй, 
мэргэжлээрээ арван таваас доошгүй жил ажилласан, Монгол Улсын дөчин нас 
хүрсэн иргэнийг томилно.” гэсэн төслийн заалтыг дэмжье гэсэн санал хураалт 
явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          0 

Татгалзсан:                          11 

Бүгд:                                     11 
0 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. /2 дахь санал хураалт/ 
 
43.- 11.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 14 дэх заалт буюу Жаран тавдугаар 

зүйлийн 2 дахь хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах: 
 

“2.Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүнээр хууль зүйн өндөр мэргэшилтэй, 
мэргэжлээрээ арван таваас доошгүй жил ажилласан, Монгол Улсын дөчин нас 
хүрсэн иргэнийг томилно.” гэсэн төслийн заалтыг дэмжье гэсэн санал хураалт 
явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          0 
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Татгалзсан:                          11 

Бүгд:                                     11 
0 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. /3 дахь санал хураалт/ 

 
44.Ажлын хэсгийн гаргасан, 11.1.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 14 дэх заалт 

буюу Жаран тавдугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийг хасах саналыг дэмжье гэсэн 
санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          9 

Татгалзсан:                            2 

Бүгд:                                     11 
81.8 хувийн саналаар дэмжигдлээ. /2 дахь санал хураалт/ 

 
45.Ажлын хэсгийн гаргасан, 11.1.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 14 дэх заалт 

буюу Жаран тавдугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийг хасах саналыг дэмжье гэсэн 
санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                         10 

Татгалзсан:                            1 

Бүгд:                                     11 
90.9 хувийн саналаар дэмжигдлээ. /3 дахь санал хураалт/ 

 

ДӨРӨВ.НУТГИЙН УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦООГ БОЛОВСОНГУЙ 
БОЛГОХТОЙ ХОЛБООТОЙ НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЛААР: 

 
С.Бямбацогт: 1.- 1.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 9 дэх заалт буюу Жардугаар 

зүйлийн 4 дэх хэсэг нэмэх: 

 
“9/Жардугаар зүйлийн 4 дэх хэсэг: 

 
4.Аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хорооны Засаг даргыг хуульд заасан 

үндэслэл, журмаар чөлөөлж, огцруулна. Сум, дүүргийн Засаг даргыг огцруулсан 
бол бүрэн эрхийн үлдсэн хугацаанд ажиллах Засаг даргыг аймаг, нийслэлийн 
Засаг дарга томилно.” гэсэн төслийн заалтыг дэмжье гэсэн санал хураалт 
явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          0 

Татгалзсан:                          11 

Бүгд:                                     11 
0 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 

 
2.Ажлын хэсгийн гаргасан, 1.1.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 9 дэх заалт буюу 

Жардугаар зүйлийн 4 дэх хэсгийг хасах саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт 
явуулъя.  
 

Зөвшөөрсөн:                          9 

Татгалзсан:                            2 

Бүгд:                                     11 
81.8 хувийн саналаар дэмжигдлээ. /1 дэх санал хураалт/ 
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3.Ажлын хэсгийн гаргасан, 1.1.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 9 дэх заалт буюу 
Жардугаар зүйлийн 4 дэх хэсгийг хасах саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт 
явуулъя.  
 

Зөвшөөрсөн:                          8 

Татгалзсан:                            3 

Бүгд:                                     11 
72.7 хувийн саналаар дэмжигдлээ. /2 дахь санал хураалт/ 
 
4.- 2.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 11 дэх  заалт буюу Тавин долдугаар 

зүйлийн 2 дахь  хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах: 
 

 “2.Улсын болон орон нутгийн харьяалалтай хот, тосгоны эрх зүйн үндэс, 
тэдгээрийн өөрийн удирдлагын болон засаг захиргааны зохион байгуулалтын 
зарчмыг хуулиар тогтооно.” гэсэн төслийн заалтыг дэмжье гэсэн санал хураалт 
явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          1 

Татгалзсан:                          10 

Бүгд:                                     11 
9.1 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 
5.Ажлын хэсгийн гаргасан, 2.1.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 11 дэх заалт 

буюу Тавин долдугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн 
найруулах: 

 
“2. Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж дэх улсын болон орон нутгийн 

зэрэглэлтэй хот; тосгоны өөрийн удирдлага, зохион байгуулалтын эрх зүйн 
үндсийг хуулиар тогтооно. Хот, тосгонд засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, 
түүний удирдлагын зарим чиг үүргийг шилжүүлэх асуудлыг Засгийн газрын 
өргөн мэдүүлснээр Улсын Их Хурал шийдвэрлэнэ.” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн 
санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                        10 

Татгалзсан:                            2 

Бүгд:                                     12 
83.7 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
Дээрх саналтай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Эрдэнэбат, 

Д.Лүндээжанцан нар үг хэлэв. 
 

6.Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Эрдэнэбатын гаргасан, Төслийн 57.2-ыг хот, 
тосгоны эрх зүйн үндсийг хуулиар тогтооно гэж өөрчлөх гэсэн саналыг дэмжье 
гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          2 

Татгалзсан:                          10 

Бүгд:                                     12 
16.7 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
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7.Ажлын хэсгийн гаргасан, 3.Төслийн 3 дугаар зүйлд доор дурдсан 
агуулгатай 21 дэх заалт нэмэх: 

 
 21/Тавин долдугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг:  
 
“3.Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийг өөрчлөх асуудлыг эдийн 

засгийн бүтэц, хүн амын байршлыг харгалзан, тухайн нутгийн иргэдийн саналыг 
үндэслэн Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр Улсын Их Хурал шийдвэрлэнэ.” 
гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                         10 

Татгалзсан:                            2 

Бүгд:                                     12 
83.3 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
8.- 4.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 13 дахь заалт буюу Жардугаар зүйлийн 2 

дахь хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах: 
 

 “2.Аймаг, нийслэлийн Засаг даргыг аймаг, нийслэлийн Төлөөлөгчдийн 
Хурлаас нэр дэвшүүлж Ерөнхий сайд; баг, хорооны Засаг даргыг харьяалах сум, 
дүүргийн Засаг дарга тус тус дөрвөн жилийн хугацаагаар томилно. Ерөнхий 
сайд аймаг, нийслэлийн Засаг даргад нэр дэвшигчийг томилохоос татгалзвал 
энэ зүйлд заасан журмаар дахин нэг удаа нэр дэвшүүлж Ерөнхий сайд 
томилно.” гэсэн төслийн заалтыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          0 

Татгалзсан:                          12 

Бүгд:                                     12 
0 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 
Дээрх саналтай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн О.Содбилэг үг 

хэлэв. 
 

9.Ажлын хэсгийн гаргасан 4.1.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 13 дахь заалт 
буюу Жардугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийг хасах саналыг дэмжье гэсэн санал 
хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                         10 

Татгалзсан:                            2 

Бүгд:                                     12 
83.3 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
Улсын Их Хурлын гишүүн С.Бямбацогт 4.2.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 13 

дахь заалтын Жардугаар зүйлийн 2 дахь  хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн 
найруулах: 

 
“2.Аймаг, нийслэлийн Засаг даргыг аймаг, нийслэлийн иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн Хурлаас нэр дэвшүүлж Ерөнхий сайд; баг, хорооны Засаг 
даргыг харьяалах сум, дүүргийн Засаг дарга томилно. Ерөнхий сайд аймаг, 
нийслэлийн Засаг даргад нэр дэвшигчийг томилохоос татгалзвал энэ зүйлд 



 

 

32 

заасан журмаар дахин нэр дэвшүүлэхдээ Ерөнхий сайдтай зөвшилцөнө.” гэсэн 
саналаа татаж авав. 

 
10.- 5.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 13 дахь заалт буюу Жардугаар зүйлийн 3 

дахь  хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах: 
 

“3.Сум, дүүргийн Засаг даргыг тухайн нутаг дэвсгэрийн иргэд дөрвөн 
жилийн хугацаагаар сонгож, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга арван тав хоногийн 
дотор батламжилна. Сум, дүүргийн Засаг даргын сонгуулийн журмыг хуулиар 
тогтооно.” гэсэн төслийн заалтыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          0 

Татгалзсан:                          12 

Бүгд:                                     12 
0 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 

11.Ажлын хэсгийн гаргасан, 5.1.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 13 дахь заалт 
буюу Жардугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийг хасах саналыг дэмжье гэсэн санал 
хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                         10 

Татгалзсан:                            2 

Бүгд:                                     12 
83.3 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 
12.Улсын Их Хурлын гишүүн Л.Мөнхбаатарын гаргасан, 5.2.Төслийн 3 

дугаар зүйлийн 13 дахь заалт буюу Жардугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийг доор 
дурдсанаар өөрчлөн найруулах:  

 
2.Сумын Засаг даргыг тухайн нутаг дэвсгэрийн иргэд хуулиар тогтоосон 

журмын дагуу сонгож, аймгийн Засаг дарга арван тав хоногийн дотор 
батламжилна. Дүүргийн Засаг даргыг сонгох, эсхүл томилох журмыг хуулиар 
тогтооно.” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          0 

Татгалзсан:                          12 

Бүгд:                                     12 
0 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. /2 дахь санал хураалт/ 
 
13.Улсын Их Хурлын гишүүн Л.Мөнхбаатарын гаргасан, 5.2.Төслийн 3 

дугаар зүйлийн 13 дахь заалт буюу Жардугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийг доор 
дурдсанаар өөрчлөн найруулах:  

 
2.Сумын Засаг даргыг тухайн нутаг дэвсгэрийн иргэд хуулиар тогтоосон 

журмын дагуу сонгож, аймгийн Засаг дарга арван тав хоногийн дотор 
батламжилна. Дүүргийн Засаг даргыг сонгох, эсхүл томилох журмыг хуулиар 
тогтооно.” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          0 

Татгалзсан:                          12 

Бүгд:                                     12 
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0 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. /3 дахь санал хураалт/ 
 

Улсын Их Хурлын гишүүн Ж.Батзандан 5.3.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 13 
дахь заалт буюу Жардугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн 
найруулах:  

 
 “Сум, дүүргийн Засаг даргад тухайн аймаг, нийслэлд сүүлийн таваас 

доошгүй жил оршин сууж байгаа бөгөөд тухайн сум, дүүргийн сонгогчдын тавиас 
доошгүй хувийн дэмжлэг авсан иргэнийг нэр дэвшүүлэн тухайн сум, дүүргийн 
иргэд дөрвөн жилийн хугацаагаар сонгож, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга арван 
тав хоногийн дотор батламжилна.” гэсэн саналаа татаж авав. 
 

14.Ажлын хэсгийн гаргасан, 6.Төслийн 4 дүгээр зүйлд “гэж тус тус” гэсний 
өмнө “Жаран хоёрдугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн “асуудлыг бие дааж 
шийдвэрлэхийн” гэснийг “асуудлыг шийдвэрлэхийн” гэж нэмэх саналыг дэмжье 
гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                         11 

Татгалзсан:                            1 

Бүгд:                                     12 
91.7 хувийн саналаар дэмжигдлээ.  
 
Дээрх саналтай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн Ж.Мөнхбат, 

Д.Эрдэнэбат, М.Энхболд, Д.Тогтохсүрэн, Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга 
З.Энхболд нар үг хэлэв. 

 
15.Ажлын хэсгийн гаргасан, 7.Төслийн 4 дүгээр зүйлд “гэж тус тус” гэсний 

өмнө “Тавин есдүгээр зүйлийн 3 дахь хэсгийн “дөрвөн” гэснийг “таван” гэж 
өөрчлөх.” гэж нэмэх саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                         10 

Татгалзсан:                            2 

Бүгд:                                     12 
83.3 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
16.Ажлын хэсгийн гаргасан, 8.Төслийн 4 дүгээр зүйлд “гэж тус тус” гэсний 

өмнө “Жардугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн “дөрвөн” гэснийг “таван” гэж өөрчлөх.” 
гэж нэмэх саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          6 

Татгалзсан:                            6 

Бүгд:                                     12 
50.0 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. /1 дэх санал хураалт/ 
 
17.Ажлын хэсгийн гаргасан, 8.Төслийн 4 дүгээр зүйлд “гэж тус тус” гэсний 

өмнө “Жардугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн “дөрвөн” гэснийг “таван” гэж өөрчлөх.” 
гэж нэмэх саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                        11 

Татгалзсан:                            1 

Бүгд:                                     12 
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91.7 хувийн саналаар дэмжигдлээ. /2 дахь санал хураалт/ 
 

18.Ажлын хэсгийн гаргасан, 8.Төслийн 4 дүгээр зүйлд “гэж тус тус” гэсний 
өмнө “Жардугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн “дөрвөн” гэснийг “таван” гэж өөрчлөх.” 
гэж нэмэх саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                          8 

Татгалзсан:                            4 

Бүгд:                                     12 
66.7 хувийн саналаар дэмжигдлээ. /3 дахь санал хураалт/ 
 
Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл болон 

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийг дагаж мөрдөхөд шилжих 
журмын тухай хуулийн төслүүдийн талаар дахин хэлэлцэх шаардлагатай байгаа 
тул хуралдааныг завсарлуулав. /23 цаг 01 минут/ 

 
Хуралдаан 6 цаг 36 минут үргэлжилж, 19 гишүүнээс 12 гишүүн ирж, 63.2 

хувийн ирцтэйгээр 23 цаг 01 минутад өндөрлөв. 
 
 

 
  Тэмдэглэлтэй танилцсан: 
  ТӨРИЙН БАЙГУУЛАЛТЫН БАЙНГЫН  
  ХОРООНЫ ДАРГА     С.БЯМБАЦОГТ 
 
 
  Тэмдэглэл хөтөлсөн: 
  ПРОТОКОЛЫН АЛБАНЫ  
  ШИНЖЭЭЧ       Д.УЯНГА 
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 МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2019 ОНЫ ЭЭЛЖИТ БУС ЧУУЛГАНЫ 
ТӨРИЙН БАЙГУУЛАЛТЫН БАЙНГЫН ХОРООНЫ 8 ДУГААР САРЫН 23-НЫ 
ӨДӨР /БААСАН ГАРАГ/-ИЙН ХУРАЛДААНЫ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТЭМДЭГЛЭЛ 
 

С.Бямбацогт: Байнгын хорооны гишүүдийнхээ энэ өдрийн амгаланг 
айлтгая. Байнгын хорооны гишүүдийн ирц бүрдсэн. Оролцох ёстой хүмүүс 
хүрэлцэн ирсэн байна. Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга Ерөнхийлөгчийн 
өргөн мэдүүлсэн төсөлтэй холбогдуулж асуултад хариулах ёстой, хүрэлцэн 
ирсэн байна.  

 
Ингээд өнөөдрийн 8 сарын 23-ны өдрийн Байнгын хорооны хуралдааныг 

нээснийг мэдэгдье. 
 
Дэгийн тухай хуулийн 242-т Байнгын хорооны хуралдаанд тухайн Байнгын 

хороонд харьяалагддаг нийт гишүүний олонх хүрэлцэн ирсэн бол түүнийг 
Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийг авч хэлэлцэхэд хүчин 
төгөлдөр ирцтэй гэж заасан байгаа. 

 
Өмнө нь бид нар гуравны хоёрын ирц бүрдүүлж байсан. Тэрийг та бүхэн 

бас ойлгох байх. Тухайн үед дэгийн тухай хууль маань хараахан хүчин төгөлдөр 
болж амжаагүй байсан учраас бид нар Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 
журмын тухай хууль болон бас тэр агуулгад нийцүүлж хурлаа хийж байсан. 

 
Өнөөдрийн Байнгын хорооны хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлыг 

танилцуулъя. 
 
Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл болон 

Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлтийг дагаж мөрдөхөд шилжих 
журмын тухай хуулийн төслийг хоёр дахь хэлэлцүүлэгт бэлтгэх асуудлыг 
үргэлжлүүлэн хэлэлцэнэ. 

 
Байнгын хороо наадмын өмнө хуралдсан. Наадмаас хойш хуралдаагүй 

байгаа. 7 сарын 5-нд хуралдсан байгаа. 7 сарын 5-наас хойш Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгч Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хууль, саналыг Улсын Их 
Хуралд өргөн мэдүүлсэн. Үүнтэй холбоотойгоор бас зөвшилцөх ийм шаардлага 
үүссэн учраас Монгол Улсын Их Хурал хуралдаад 72 дугаар тогтоол баталсан. 

 
72 дугаар тогтоолоор Монгол Улсын Ерөнхийлөгчөөс өргөн мэдүүлсэн 

төсөл, саналыг Улсын Их Хурлаар хэлэлцэж байгаа төсөлтэй уялдуулах, мөн 
асуудлыг зөвшилцөх үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулсан. Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгч ахлаад Монгол Улсын Ерөнхий сайд орлоод холбогдох албан 
тушаалтнууд, Их Хурлын гишүүд оролцсон ийм ажлын хэсэг ажилласан байгаа. 

 
2019 оны 7 дугаар сарын 19, 21, 28, 8 сарын 9, 22 гээд өдрүүдэд нийтдээ 

таван удаа хуралдсан. Мөн энэ хооронд бас олон нийтийн дунд эрдэмтэн, 
судлаач, төрийн бус байгууллага, улс төрийн байгууллага, төрийн 
байгууллагуудын хүмүүсийг оролцуулсан таван удаагийн хэлэлцүүлэг таван 
сэдвээр зохион байгуулсан. Энэ хүрээндээ зөвшилцөөд тодорхой хэмжээнд 
ойлголцох, олон нийтэд мэдээлэл өгөх ажлууд хийгдсэн. 

 
Өнөөдөр бас зөвшилцсөн хүрээндээ яригдаж байгаа асуудлуудаар 

Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны хуралдаан үргэлжилнэ. Өнөөдрийн 
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Байнгын хорооны хуралдаанаар нийтдээ зөвшилцлийн ажлын хэсгээс гарсан 
саналтай холбогдуулан, мөн Ардчилсан намын зөвлөлийн гаргасан саналуудтай 
холбогдуулаад 90 орчим санал хураалт явуулна. 

 
Үүнээс 11 зүйл дээр нь санал хураалт явуулсан боловч зөвшилцлийн 

ажлын хэсгийн саналтай холбоотойгоор дахин санал хураана. 
 
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчөөс өргөн мэдүүлсэн төсөл, санал болон 

Монгол Улсын Их Хурал дахь Ардчилсан намын зөвлөлөөс ирүүлсэн саналыг 
харгалзан үзэж Төрийн байгуулалтын байнгын хороонд өмнө нь хураагдсан 
дэмжигдсэн болон дэмжигдээгүй 15 асуудлаар гаргасан зарчмын зөрүүтэй 
саналын томьёоллуудыг дахин санал хурааж шийдвэрлэх шаардлагатай 
байгаа. 

 
Дэгийн хуулийн 244-ийн 5-д заасан саналын нэг томьёоллоор гурав 

хүртэл удаа санал хурааж болох бөгөөд хоёр удаа Байнгын хорооны 
хуралдаанд оролцсон гишүүдийн гуравны хоёроос доошгүйн дэмжлэг авсан 
саналыг Байнгын хорооны дэмжсэн санал гэж тооцон нэгдсэн хуралдаанд 
гэсний дагуу санал хураалт явагдана. 

 
Өөрөөр хэлбэл, Байнгын хороонд оролцсон гишүүдийн гуравны хоёроос  

доошгүйн саналаар саналууд дэмжигдэж явах ёстой. Энийг манай гишүүд бас 
анхаарна уу гэж хүсье. Мөн нэг удаа санал хураагдсан болон нэг удаа 
дэмжигдээгүй санал хураалтаар үргэлжлүүлж санал хураалтууд явагдана. Ийм 
дэгээр өнөөдрийн Байнгын хорооны хуралдаан үргэлжилнэ. 

 
Ингээд хэлэлцэх асуудалдаа оръё. 
 
Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл 

болон Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлтийг дагаж мөрдөхөд 
шилжих журмын тухай хуулийн төслийг хоёр дахь хэлэлцүүлэгт бэлтгэх 
асуудлыг үргэлжлүүлэн хэлэлцье. 

 
Төрийн байгуулалтын байнгын хорооноос 2019 оны 7 дугаар сарын 5, 18-

ны өдрүүдэд нийтдээ 64 төслийн зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолол 
дэмжигдсэн. 46 төслийн зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолол санал 
хураагдаагүй байгаа. Өнөөдрийн Байнгын хорооны хуралдаанаар уг 
хойшлуулсан асуудлаар ажлын хэсэг болон Байнгын хороодоос гарсан зарчмын 
зөрүүтэй саналаар санал хураалтыг үргэлжлүүлж мөн Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн өргөн мэдүүлсэн төсөл, саналыг саналын түвшинд харгалзан 
санал хураалтыг явуулна. 

 
Ингээд та бүхэндээ ажлын хэсгийг танилцуулъя. 
 
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга Энхболд, ажлын дэд 

хэсэг Монгол Улсын гавьяат хуульч Лувсанжав, Монгол Улсын Их сургуулийн 
Хууль зүйн сургуулийн эрдэмтэн, нарийн бичгийн дарга, профессор, хууль зүйн 
ухааны доктор Бямбажаргал, Ардын Их Хурлын депутат, Улсын Бага Хурлын 
гишүүн асан Хатанбаатар, Улсын Бага Хурлын гишүүн, Улсын Их Хурлын 
гишүүн асан Товуусүрэн, Монгол Улсын Их сургуулийн Хууль зүйн сургуулийн 
багш, хууль зүйн ухааны доктор Мөнхсайхан, Ардын Их Хурлын депутат асан 
Ламжав гэсэн ийм ажлын хэсэг хүрэлцэн ирсэн байна. 
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Мөн 68 дугаар тогтоолоор байгуулагдсан ажлын хэсгийн ахлагч 

Энхтүвшин даргыг хуралдаанд урьж оролцуулахыг хүсэж байна. Хуралдаанд 
сууж гишүүдийн асуултад бас хариулах ёстой байх. Яагаад гэвэл гарч байгаа 
саналууд бүгдээрээ ажлын хэсгийн санал гэж гарч байгаа. 68 дугаар тогтоолоор 
байгуулагдсан ажлын хэсгийн санал учраас энэ дээр ажлын хэсгийн ахлагч 
холбогдох асуултуудад хариулах ёстой байх гэж бодож байна. 

 
Улсын Их Хурлын гишүүдийн өргөн мэдүүлсэн төслийг хэлэлцүүлэх явцад 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчөөс өргөн мэдүүлсэн төсөл, саналын талаарх ажлын 
хэсгийн танилцуулгыг Энхболд дарга. Урьд нь Ерөнхийлөгчийн өргөн мэдүүлсэн 
Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл, саналыг Байнгын хороон дээр 
ерөөсөө сонсоогүй, яриагүй байгаа болохоор. Ерөнхийлөгч чуулган дээр 
танилцуулсан. Байнгын хороон дээр ерөөсөө яригдаагүй учраас өргөн 
мэдүүлсэн Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл, саналын үндэслэл, үзэл 
баримтлал, тодорхой асуудлуудыг Энхболд дарга товчхон танилцуулчихвал зөв 
байх. 

 
Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийн 11.4.3-т 

өөр үзэл баримтлалтай төслийг хууль санаачлагч өргөн мэдүүлбэл түүнийг 
саналын түвшинд харгалзан үзнэ гэж журмын тухай хуульд заасан байгаа. Тийм 
болохоор Ерөнхийлөгчийн өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслөөс бид нар тодорхой 
саналуудыг саналын түвшинд харгалзан үзээд зарчмын зөрүүтэй санал орж 
байгаа. Тийм болохоор түүнтэй холбоотой асуудлуудыг бас яриад ийм, ийм 
төслүүд өргөн мэдүүлэгдсэн байгаа гэдгийг ярих нь зөв байх. 

 
Зөвшилцлийн ажлын хэсгийн талаар би түрүүн бас хэлсэн, ерөнхий 

мэдээлэл өгсөн байгаа. Тэрийг 72 дугаар тогтоолоор байгуулагдсан 
зөвшилцлийн ажлын хэсэг маань зөвшилцөөд тэрийгээ 68 дугаар тогтоолоор 
байгуулагдсан ажлын хэсэгтээ танилцуулагдаад энэ дээр 68 дугаар тогтоолоор 
байгуулагдсан ажлын хэсгийн санал гэж орж ирж байгаа юм. 

 
З.Энхболд: Гишүүдэд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Зөвхөн танилцуулга 

унших уу? Хуульд оруулах гэж байгаа нэмэлт, өөрчлөлт бол 6 хуудас юм байна. 
 
С.Бямбацогт: Зөвхөн танилцуулга. Та бас тэгээд гол, гол Үндсэн хуулийн 

нэмэлт, өөрчлөлтөд орж байгаа. 
 
З.Энхболд: Протоколд орохын тулд би “а, б”-гүй л унших ёстой л доо. 
 
С.Бямбацогт: 11.4.3-ын дагуу. Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт орох 

журмын тухай хуулийн 11.4.3-т заасан байгаа шүү дээ. Өөр үзэл баримтлал 
бүхий Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийг өргөн мэдүүлбэл түүнийг 
саналын түвшинд харгалзан үзнэ гэж. Тийм болохоор Ерөнхийлөгчийн өргөн 
мэдүүлсэн төслөөс. 

 
З.Энхболд: Танилцуулга 6 хуудас байна шүү дээ. 
 
С.Бямбацогт: Харин тэгээд Ерөнхийлөгчийн өргөн мэдүүлсэн төслөөс 

саналын түвшинд харгалзан үзээд зарчмын зөрүүтэй санал хураагдахаар ийм, 
ийм зүйл, заалтууд Их Хурлаар, Байнгын хороогоор, чуулганаар хэлэлцэгдэх 
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гэж байгаа. Түүнтэй холбоотой гэдэг асуудлаа та ялгаад ярьчихвал уул нь 
зүгээр байх. 6, 6 хуудас уншаад хэрэггүй байх. 

 
З.Энхболд: Ялгах боломжгүй шүү дээ.  
 
С.Бямбацогт: Бид нар ялгаад зөндөө ярьчихсан шүү дээ. Та бүгдийг нь 

мэдэж байгаа шүү дээ. 
 
З.Энхболд: Тэр чинь танхимд болоогүй иргэдийн дунд явуулсан 

хэлэлцүүлэг шүү дээ. 
 
С.Бямбацогт: Дараа нь 72 дугаар тогтоолын ажлын хэсэг дээр бид  нар 

бас ярьсан шүү дээ. 
 
З.Энхболд: Энийг оруулахгүй болохгүй шүү дээ. 
 
С.Бямбацогт: Тэгвэл уншъя. 
 
З.Энхболд: Ерөнхийлөгчөөс өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын Үндсэн 

хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийн тухай танилцуулгыг хийе. 
 
Өнгөрсөн 27 жилийн, тэр дундаа Үндсэн хуульд оруулах 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, 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 
хариуцлагатай байдал суларч иргэдийн шүүхэд итгэх итгэл үнэмж буурсан зэрэг 
засаж сайжруулбал зохих асуудлууд бүрэн илэрсэн гэж үзэж болно. 

 
Энэ тухай сүүлийн арваад жилийн турш нийгмийн бүх түвшинд яригдаж 

Үндсэн хуульдаа нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлыг хөндөн зарим иргэн, 
иргэний нийгмийн байгууллагаас Үндсэн хуулийн шинэ төсөл боловсруулж 
Улсын Их Хуралд уламжилсан байдаг бөгөөд эдгээр санал, төслийг үе, үеийн 
Улсын Их Хурал анхааран үзэж 2011, 2012 онуудад Улсын Их Хурлын зарим 
гишүүд Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл хүртэл санаачилж 
байв. 

 
Түүнчлэн 2013 онд Улсын Их Хурлын даргын захирамжаар байгуулагдсан 

ажлын хэсэг Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагатай гэсэн 
дүгнэлтийг гаргаж, 2015 онд мөн Улсын Их Хурлын даргын захирамжаар 
байгуулагдсан ажлын хэсэг Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл 
боловсруулан Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлж байжээ. 

 
Мөн Монгол Улсын Ерөнхий сайд 2016 онд Үндсэн хуульд нэмэлт, 

өөрчлөлт оруулах хэрэгцээ, шаардлага байгаа эсэхийг судлах зорилгоор 
эрдэмтэн, судлаачдаас бүрдсэн ажлын хэсэг байгуулсан байх бөгөөд ажлын 
хэсгийн судалгааны үр дүнд “Үндсэн хуулийн зарим зүйл, хэсэг, заалтад нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулах нь зүйтэй” гэсэн дүгнэлт гарч шаардлагатай гэж үзсэн 
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асуудлаар үндэслэл, тайлбар бүхий 46 заалттай тайлан, санал, дүгнэлтийг 
гаргасан байна. 

 
2016 оны Улсын Их Хурлын ээлжит сонгуулийн үр дүнд бүрэлдсэн бүрэн 

эрхээ хэрэгжүүлж буй өнөөгийн парламент мөн л Үндсэн хуульд нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулах нь зүйтэй гэж үзэж нийгэмд хэлэлцүүлгүүд өрнүүлэн эрчимтэй 
ажиллаж тодорхой тодорхой ажлууд хийгдэж байна. Иймд нийт ард түмнээс 
сонгогдсон төрийн тэргүүнийхээ хувьд  улс оронд үүсгээд байгаа хүндрэл, 
бэрхшээлийг бүрэн шийдвэрлэх ач холбогдол бүхий Улсын Их Хуралд өргөн 
мэдүүлсэн төсөлд тусгагдаагүй орхигдсон боловч зайлшгүй авч үзэж 
сайжруулах шаардлагатай асуудлуудын хүрээнд Үндсэн хуулийн суурь үзэл 
баримтлалд нийцсэн нэмэлт, өөрчлөлтийг боловсруулж, Улсын Их Хуралд 
санал болгон хэлэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. 

 
Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийг 

дараах таван багц асуудлын хүрээнд боловсруулав. Үүнд:  
 
1.Монгол Улсын бүрэн эрхт байдал болон ард түмний засаглах эрхийг 

бэхжүүлэхтэй холбоотой нэмэлт, өөрчлөлт. 
 
2.Парламентын засаглалыг бэхжүүлэх, хууль тогтоох үйл ажиллагааны 

чанарыг сайжруулахтай холбоотой нэмэлт, өөрчлөлт 
 
3.Гүйцэтгэх эрх мэдлийн хариуцлагыг нэмэгдүүлж үйл ажиллагааны 

чанарыг дээшлүүлэхтэй холбоотой нэмэлт, өөрчлөлт 
 
4.Шүүх эрх мэдлийн хариуцлагыг нэмэгдүүлж сахилгын хараат бус 

тогтолцоог бий болгохтой холбоотой нэмэлт, өөрчлөлт 
 
5.Нутгийн удирдлагын тогтолцоог боловсронгуй болгохтой холбоотой 

нэмэлт, өөрчлөлт. Эдгээр таван багц асуудлын хүрээнд Монгол Улсын Үндсэн 
хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуульд нийцүүлэн Үндсэн 
хуулийн суурь үзэл баримтлал, үндсэн бүтэц, зарчмыг хөндөхгүйгээр 20 зүйлийг 
хамарсан нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл боловсрууллаа. 

 
1.Монгол Улсын бүрэн эрхт байдал болон ард түмний засаглах эрхийг 

бэхжүүлэхтэй холбоотой нэмэлт, өөрчлөлтийн багцад доор дурдсан асуудлыг 
тусгав. Үүнд: 

 
1/Монгол Улсын тусгаар тогтнолыг үгүйсгэх санаархал бүхий ард нийтийн 

санал асуулга явуулахыг хориглох нэмэлт, байгалийн баялаг нийтийн өмч байх, 
баялгийг Үндсэн хуульд заасан болзлын дагуу ашиглах болон ашиглуулах 
өөрчлөлт оруулав. 

 
2/Төв банкны хараат бусаар ажиллах нөхцөл, баталгааг бэхжүүлэх, газар 

олгох эрхийг зөвхөн Засгийн газар болон засаг захиргааны томоохон нэгжийн 
удирдлагад хадгалах нэмэлтийг оруулав. 

 
3/Байгалийн баялгийг нийтийн өмчид хамааруулах, зохистой, үр ашигтай, 

хүртээмжтэй ашиглах зарчим, журмыг тогтоосон өөрчлөлтийг оруулав. 
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4/Улс төрийн нам байгуулах, түүнд нэгдэх иргэдийн тоог 50 мянга+1 
болгох, намын гишүүний бүртгэл өөрчлөлт, дотоод сонгуулийн үйл ажиллагааг 
сонгуулийн байгууллага хариуцах, нам нь хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгө 
өмчлөхгүй байх зэрэг суурь асуудлыг зохицуулсан нэмэлтийг оруулав. 

 
2.Парламентын засаглалыг бэхжүүлэх, хууль тогтоох үйл ажиллагааны 

чанарыг сайжруулахтай холбоотой нэмэлт, өөрчлөлтийн багцад доор дурдсан 
асуудлыг тусгав. Үүнд: 

 
1/Улсын Их Хурлын гишүүний тоог нэмэгдүүлж 108 болгох,гишүүдийн 50 

хувийн мажоритар, 50 хувийн пропорциональ тогтолцоогоор сонгох, Улсын Их 
Хурлын бүрэн эрхийн хугацааг 5 жил болгох, хууль санаачлах эрхийн хүрээ, 
хязгаарыг хуулиар тогтоох, Улсын Их Хурлын гишүүний давхар ажил эрхлэх 
эрхийг хязгаарлах өөрчлөлтийг оруулав. Түүнчлэн иргэний сонгох эрхэд хууль 
бус аргаар нөлөөлөх буюу саад учруулах оролдлого хуйвалдааныг халдсан гэмт 
хэрэг гэж үзэх нэмэлтийг орууллаа. 

 
3.Гүйцэтгэх эрх мэдлийн хариуцлагыг нэмэгдүүлж үйл ажиллагааны 

чанарыг дээшлүүлэхтэй холбоотой нэмэлт, өөрчлөлтийн багцад доор дурдсан 
асуудлыг тусгав. Үүнд: 

 
1/Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Монгол Улсын үндэсний 

аюулгүй байдлын үзэл баримтлал болон тогтвортой хөгжлийн бодлогод нийцсэн 
байх, хяналт тавих, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн асуудал хариуцсан 
бодлогын тогтвортой байдалд хараат бусаар хяналт тавих байгууллага бий 
болгох нэмэлтийг оруулав. 

 
2/төрийн жинхэнэ албан хаагчийн шатлан дэвших эрхийг хангах, Төрийн 

нарийн бичгийн даргыг хараат бусаар тогтвортой ажиллуулах нэмэлтийг 
оруулав. 

 
3/Засгийн газрын бүрэн эрхийн хугацааг 5 жил болгож Ерөнхий сайд Их 

Хурлын гишүүн байх шаардлага бий болгон Засгийн газрын бусад гишүүдэд 
давхар ажил эрхлэхийг хориглосон өөрчлөлтийг оруулав. 

 
4.Шүүх эрх мэдлийн хариуцлагыг нэмэгдүүлж сахилгын хараат бус 

тогтолцоог бий болгох нэмэлт, өөрчлөлтийн багцад доор дурдсан асуудлыг 
тусгав. Үүнд: 

 
Шүүхийн тогтолцоог олон улсын жишигт нийцүүлэх, шүүгчийг албан 

тушаалаас нь түдгэлзүүлэх, огцруулах, чөлөөлөх болон холбогдох бусад 
шийтгэл ноогдуулах асуудлыг хариуцах чиг үүрэг бүхий Шүүхийн сахилгын 
хороог ажиллуулах нэмэлтийг оруулав. 

 
5.Нутгийн удирдлагын тогтолцоог боловсронгуй болгох өөрчлөлтийн 

багцад доор дурдсан асуудлыг тусгав. Үүнд: 
 
1/Монгол Улсын нутаг дэвсгэр засаг захиргааны хувьд аймаг, нийслэл, 

хотод, аймаг нь суманд, сум нь багт, хот нь дүүрэгт, дүүрэг нь хороонд 
хуваагдах, нийслэл нь хот, хот нь дүүрэгт хуваагдах, аймаг, хот, сум, дүүрэг, 
нийслэлийн болон засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгж дэх тосгоны эрх зүйн 
үндсийг хуулиар тогтоох, засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгжийг өөрчлөх 
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асуудлыг эдийн засгийн бүтэц, хүн амын байршлыг үндэслэн гаргасан Засгийн 
газрын саналыг харгалзан Улсын Их Хурал шийдвэрлэх өөрчлөлтийг оруулж 
холбогдох зүйл, хэсэгт уялдсан нэмэлт, өөрчлөлтийг тусгав. 

 
Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг 2020 оны 1 

сарын 1-ний өдрийн 12 цагаас эхлэн улс даяар дагаж мөрдөхөөр тусгав. Ийм 
танилцуулга хийлгээ. Одоо нэмэлт, өөрчлөлтийнхөө 6 хуудсыг унших уу? 

 
С.Бямбацогт: Нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийг бид нар олон ярьсан даа. 

Байнгын хороо, бүлэг, тэгээд чуулган гээд нэлээн ярьсан даа, тийм ээ. Ажлын 
хэсгүүд дээр, гишүүдэд бүгдэд нь тараагдсан байгаа. Тийм болохоор заавал 
уншуулах шаардлага байна уу? Бүгд ойлгож байгаа, мэдэж байгаа. Протоколд 
нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийг бүгдийг нь тусгаад явчихъя. Унших шаардлагагүй. 
Бүгд ойлгож байгаа, мэдэж байгаа учраас. 

 
Танилцуулга дууссан уу? 
 
З.Энхболд: Танилцуулга дууслаа. 
 
С.Бямбацогт: Саналуудтай холбоотой асуудлыг тухайн санал дээрээ 

яриад явчихъя. Энхболд даргад баярлалаа. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 
өргөн мэдүүлсэн төсөл, саналын талаарх танилцуулгыг Байнгын хороонд 
хийлээ. 

 
Одоо санал хураалт явуулъя. Санал хураалт явуулахаас өмнө та бүхэнд 

холбогдох хуулийн заалтуудыг бас уншиж танилцуулъя. Монгол Улсын Үндсэн 
хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийн 11.4.3 дахь хэсэгт 
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 зэрэгцүүлэх хэлэлцэхийг хориглоно гэж 
заасан байгаа. Яг энэ дэгийн тухай хуулийн заалтын дагуу Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн өргөн мэдүүлсэн төсөл, саналыг бид нар хамтатгаж хэлэлцэж 
байгаа.  

 
Хэлэлцэхдээ бид  нар саналын түвшинд харгалзан үзээд авах саналуудыг 

нь зөвшилцөөд ойлголцоод аваад явж байгаа. Авах шаардлагагүй саналуудыг 
нь ингээд орхиод явж байгаа гэдгийг та бүхэндээ бас хэлье. Энэ хүрээнд явж 
байгаа. Тэгэхээр ажлын хэсгийн заалтад энэ бол үндсэндээ 72 дугаар 
тогтоолоор байгуулагдсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчтэй зөвшилцөх үүрэг 
бүхий ажлын хэсэг дээр ойлголцоод авах заалтуудаа авахаар тохироод 
үүнийгээ 68 дугаар тогтоолоор байгуулсан ажлын хэсэг дээр оруулаад ажлын 
хэсгийн зарчмын зөрүүтэй санал болж хураагдана. Энэ зарчмын зөрүүтэй 
саналууд дээр та бүхэн бас анхаараад явчих нь зөв болов уу. Ажлын хэсгийн 
саналыг дэмжээд явчих нь зөв болов уу гэж бодож байна. 

 
Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 

244-ийн 2 дахь хэсэгт Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийг 
хэлэлцэх үед гишүүд  хууль санаачлагчаас асуулт асууж саналаа урьдчилан 
бичгээр томьёолж хуралдаан даргалагчид өгсний үндсэн дээр түүнийхээ 
үндэслэлийг тайлбарлан 5 минутаас илүүгүй хугацаанд үг хэлж санал хураалгах 
эрхтэй. Гишүүн хуралдаанд өөрөө оролцоогүй ч саналыг нь хэлэлцэж санал 



 

 

42 

хураалт явуулна гэсэн ийм заалтын дагуу зарчмын зөрүүтэй саналууд дээр 
санал хураагдаж гишүүд асуулт асууж үгээ хэлж болно. 

 
244.3 дахь хэсэгт энэ хуулийн 244-ийн 2-т заасан санал нь Байнгын 

хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн гуравны хоёроос доошгүйн дэмжлэг 
аваагүй бол Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны хуралдаанд зарчмын 
зөрүүтэй саналаа тайлбарлан үг хэлж санал хураалгах хүсэлтээ Байнгын 
хорооны санал, дүгнэлтэд тусгуулж болно гэж заасан байгаа. 

 
Мөн 244.4 дэх хэсэгт Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийг 

Байнгын хорооны хуралдаанаар хэлэлцэх үед гишүүд таслах эрхтэй оролцоно 
гэж заасан байгаа. 244.5 дахь хэсэгт саналын нэг томьёоллоор гурав хүртэл 
удаа санал хурааж болох бөгөөд хоёр удаа Байнгын хорооны хуралдаанд 
оролцсон гишүүдийн гуравны хоёроос доошгүйн дэмжлэг авсан саналыг 
Байнгын хорооны дэмжсэн санал гэж тооцон нэгдсэн хуралдаанд оруулна гэсэн 
байгаа. 

 
Мөн 244.4-ийн 10 дахь хэсэгт зарчмын зөрүүтэй саналаар санал 

хураахдаа төслийн зүйл, хэсэг, заалт тус бүрээр хамтатган санал хураана гэж 
тус тус заасан байгаа. Ингээд би та бүхэнд өнөөдрийн Байнгын хорооны 
хуралдаан явагдах дэгийг танилцууллаа. Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулах журмын тухай хууль болон Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы 
хуралдааны дэгийн тухай хуулийн холбогдох заалтуудыг танилцууллаа. Энэ 
хуулиудад заасны дагуу санал хураалтууд явагдана гэдгийг та бүхэнд сануулж 
хэлье. 

 
Ингээд зарчмын зөрүүтэй саналаар санал хураах ажиллагаандаа оръё. 
 

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛЬД ОРУУЛАХ НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТИЙН 
ТӨСЛИЙН ТАЛААРХ ЗАРЧМЫН ЗӨРҮҮТЭЙ САНАЛ 

 

 Нэг.Парламентын ардчиллыг төлөвшүүлж, ард түмний засаглах 
эрхийг хангахтай холбоотой нэмэлт, өөрчлөлт: 

  

 Дөрвөн бүлэг болж хуваагдсан. Та бүхэн мэдэж байгаа байх. Нэгдүгээр 
бүлэг санал хураалтууд явагдах гэж байна. Эхний санал хураалт, 

 
1.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 1 дэх заалт буюу Арван ес1дүгээр 

зүйлийн 1 дэх хэсэг нэмэх: 
 
“1.Нам иргэдийн улс төрийн хүсэл зоригийг илэрхийлж, улсын хэмжээнд 

үйл ажиллагаа явуулна.” гэсэн ийм төслийн заалт байгаа.  
 
Энэ төслийн заалтыг ажлын хэсэг дээр ярилцаад өөрчилж найруулсан 

байгаа. Тийм болохоор одоо бас ажлын хэсгийн саналыг дэмжих ёстой болов 
уу. Гэхдээ төслийн заалтаар ямар ч гэсэн эхлээд санал хураах ёстой. Төслийн 
заалтаар санал хураалт явуулъя. 

 
Энэ 1 дэх саналыг дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураалт явуулъя. 
 



 

 

43 

Санал хураалтад 12 гишүүн оролцсоноос 10 гишүүн буюу 83,3 хувийн 
саналаар энэ санал дэмжигдсэнгүй. 

 
Одоо ажлын хэсгийн саналыг та бүхэнд уншиж танилцуулъя. 68 дугаар 

тогтоолоор байгуулагдсан ажлын хэсэг зөвшилцөж санал оруулж ирсэн байгаа. 
 
1.1.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 1 дэх заалт буюу Арван ес1дүгээр зүйлийн 1 

дэх заалтыг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах: 
 

 “1.Нам Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 10 дахь хэсэгт заасны 
дагуу байгуулагдаж, улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулна.” Санал гаргасан 
ажлын хэсэг. 

         
Энэ саналыг дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураалт явуулъя. 
 
Санал хураалтад 12 гишүүн оролцсоноос 75 хувийн саналаар буюу 9 

гишүүний саналаар энэ заалт дэмжигдлээ. Дахиж санал хураах шаардлагагүй, 
тийм ээ? 

 
Н.Энхболд гишүүн горимын санал. 
 
Н.Энхболд: Одоо ингээд жишээ нь сая ажлын хэсгийн санал 

дэмжигдчихлээ шүү дээ. Тэгэхээр дараагийн санал нь тэртэй тэргүй утгагүй 
болчихно шүү дээ, тийм ээ? Уг нь төслийн заалт бусад санал гаргасан Байнгын 
хороо дэмжээгүй юмнууд. Тэгэхээр энийг ажлын хэсгийнхээ саналуудыг шууд 
хураагаад, дэмжигдвэл үлдсэнийг нь тэртэй тэргүй хураах нь утгагүй болчхож 
байгаа юм чинь тэгээд явж болохгүй юу? Эсхүл горимдоо заавал бүгдийг нь 
хураа гээд заачихсан билүү? 

 
С.Бямбацогт: Журмын тухай хуулиараа бүх гишүүдийн гаргасан 

саналуудаар нэг бүрчлэн санал хураалт явуулах ийм дэгийн хуультай. Тийм 
болохоор бид нар бололцоогүй. Санал гаргасан гишүүд нь өөрсдөө саналаа 
татах бололцоотой. Тэгвэл санал хураалт явагдахгүй. Нэгэнт саналаа санал 
гаргасан гишүүд татахгүй бол бид нар дэгийн тухай хуулиар заавал санал 
хураалт хураалгахаас өөр аргагүй. Нэгэнтээ ажлын хэсгийн санал дэмжигдэж 
байгаа юм чинь бусад саналуудыг бид нар дэмжихгүй гээд санал хураагаад 
явчихвал үндсэндээ тэгээд болчих байх гэж бодож байна. 

 
Санал хураалт. 
 
1.2.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 1 дэх заалт буюу Арван ес1 дүгээр зүйлийн 1 

дэх хэсгийг хасах. Санал гаргасан Улсын Их Хурлын гишүүн Ш.Раднаасэд, 
Я.Содбаатар, Л.Мөнхбаатар, Төсвийн байнгын хороо дэмжээгүй. 
 

Энийг дэмжье гэсэн саналаар санал хураалт явуулъя. 
 
Гишүүдийн гаргасан саналыг дэмжсэнгүй. Дэмжээгүй болохоор ажлын 

хэсгийн санал үлдэж байна. Сая хасах гэсэн томьёоллоор санал хураалаа. 
Гишүүд 100 хувийн саналаар дэмжсэнгүй. Ингээд цаашаа явъя. Хасагдсангүй. 

 
2.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 1 дэх заалт буюу Арван ес1 дүгээр 

зүйлийн  2 дахь хэсэг нэмэх: 
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“2.Намын дотоод зохион байгуулалт нь ардчилсан зарчимд нийцсэн, 

хөрөнгө, орлогын эх сурвалж болон зарцуулалт нь нийтэд ил тод байна. Намын 
зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа, санхүүжилт, ил тод байдал, төрөөс 
санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх болзлыг хуулиар тогтооно.” Төслийн заалт. 
 

Энэ төслийн заалтыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 
 
Энэ санал дэмжидсэнгүй.  
 
2.1.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 1 дэх заалт буюу Арван ес1дүгээр зүйлийн  2 

дахь хэсгийн дугаарыг “3” болгон доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах: 
 
“3.Намын дотоод зохион байгуулалт нь ардчилсан зарчимд нийцэж, 

хөрөнгө, орлогын эх үүсвэр болон зарцуулалт нь нийтэд ил тод байна. Намын 
зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журам, санхүүжилт, төрөөс санхүүгийн 
дэмжлэг үзүүлэх нөхцөлийг хуулиар тогтооно.” Санал гаргасан ажлын хэсэг. 

 
Энэ саналыг дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураалт явуулъя. 
 
Санал хураалтад 12 гишүүн оролцсоноос 11 гишүүн буюу 91,7 хувийн 

саналаар энэ санал дэмжигдлээ. 
 
2.2.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 1 дэх заалт буюу Арван ес1 дүгээр зүйлийн 2 

дахь хэсгийн “хуулиар тогтооно.” гэсний дараа “Намын зохион байгуулалт нь 
хатуу гишүүнчлэлгүй байх бөгөөд зөвхөн дэмжигчид дээр суурилж, иргэдэд 
шударга, тэгш үйлчилж, ялгаварлан гадуурхахгүй байх зарчимд суурилж үйл 
ажиллагаа явуулна.” гэж нэмэх. Санал гаргасан Улсын Их Хурлын гишүүн     
Ж.Батзандан, Л.Болд, Хууль зүйн байнгын хороо дэмжээгүй. 
 

Батзандан гишүүн үг хэлье гэж байна. Батзандан гишүүнд микрофон өгье. 
 
Ж.Батзандан: Монгол Улсын Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн 

төслийг Байнгын хороогоор хэлэлцэж байна. 30 жил явсан төрийн бодлогод 
тодорхой өөрчлөлт оруулж шинэчлэл хийе гэдэг зорилгоор Үндсэн хуулийн 
нэмэлт, өөрчлөлтийг бид хэлэлцэж байгаа гэж ойлгож байгаа. Хатуу гишүүнчлэл 
дээр тулгуурласан авлигажсан улс төрийн намуудыг өөрчлөх зорилгоор Үндсэн 
хуульд нэмэлт, өөрчлөлт орох ёстой гэдэг байр суурьтай байгаа. Хатуу 
гишүүнчлэлээр дамжуулж Монголыг хуваасан, талцуулсан улс төрийн 
тогтолцоог өөрчлөх ёстой гэдэг ийм зарчмын байр суурьтай Шударга иргэдийн 
нэгдсэн эвсэл энэ хэлэлцүүлэгт орж байгаа юм. 

 
Харамсалтай нь улс төрийн намтай холбоотой зүйл, заалтуудыг өөрчлөх 

асуудал дээр том дэвшил гарахгүй байна гэж бид нар харж байгаа юм. Хатуу 
гишүүнчлэлийг хадгалах чиглэлд эрх баригч нам явж байна гэж бид харж байна. 
Монголын ард түмэн бол улс төрийн намууд хатуу гишүүнчлэлээсээ 
татгалзаасай гэж хүсэж байгаа. 30 жилийн талцал хуваагдлыг зогсоогоосой гэж 
иргэд олон маань хүсэж байгаа. 

 
Ийм учраас Улсын Их Хурлын гишүүн Болд, Батзандан миний бие намын 

зохион байгуулалт нь хатуу гишүүнчлэлгүй байх бөгөөд зөвхөн дэмжигчид дээр 
суурилж үйл ажиллагаагаа явуулдаг, Монголын ард түмнийг ялгаварлан 
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гадуурхахгүйгээр тэгш үйлчилдэг зохион байгуулалтын хэлбэр байх ёстой гэдэг 
энэ заалтыг Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулахаар санал гаргасан боловч 
эрх баригч намын зүгээс дэмжлэг авахгүй унаж байх шиг байна. Гэхдээ энэ үгээ, 
энэ саналаа Улсын Их Хурлын протоколд бас тэмдэглүүлэн үлдээх нь зүйтэй 
гэдэг байр суурьтай байна. 

 
С.Бямбацогт: Саяын Батзандан, Болд нарын гишүүдийн гаргасан 

саналаар санал хураалт явуулъя. Саналын томьёоллыг уншиж танилцуулсан.  
 
Энэ саналыг дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураалт явуулъя. 
 
Санал хураалтад 12 гишүүн оролцсоноос 75 хувийн санал буюу 9 

гишүүний саналаар энэ санал дэмжигдсэнгүй. 
 
3.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 1 дэх заалт буюу Арван ес1дүгээр зүйлд 

доор агуулгатай 2 дахь заалт нэмэх: 
 

 “2.Намыг Монгол Улсын сонгуулийн эрх бүхий иргэдийн нэг хувиас 
доошгүй тооны иргэн эвлэлдэн нэгдэж байгуулна.” Санал гаргасан Ажлын хэсэг. 

 
Үг хэлэх гишүүд кнопоо даръя. Эрдэнэбат, Батзандан гишүүнээр 

тасаллаа. 
 
Эрдэнэбат гишүүн 
 
Д.Эрдэнэбат: Энэ ингээд намын асуудал Үндсэн хуульд орж байгаатай 

холбогдуулаад нам байгуулах квотын тоо орж ирж байна л даа. Үнэмлэхүй 
олонх болохоор энийг батлаад л явах байх гэж ингэж ойлгож байгаа юм. Бид 
нар бас энэнтэй холбогдуулаад зарчмын зөрүүтэй санал гаргасан. Энэ зарчмын 
зөрүүтэй саналаар санал хураахдаа зэрэг асуудлыг тавимаар байгаа юм. Энэ 
санал чинь босчих юм бол дараагийн санал нь уначихна гэсэн үг шүү дээ. 
Автоматаар тэгж ойлгогдоно. Тэгэхээр энийг яаж эрэмбэлэх юм бэ гэдэг дээр 
нэгдүгээрт хариу сонсмоор байна. Асуулга явуулахаас өмнө. 

 
Монгол Улсын сонгуулийн эрх бүхий иргэдийг Улсын Их Хурлын гишүүн 

төлөөлөхгүй л дээ. Улсын Их Хурлын гишүүн өөрөө Монгол Улсын нийт 
иргэдийн эрх ашгийг төлөөлдөг. Тэр утгаараа нам хэрвээ Үндсэн хуулийн 
бодлогын түвшинд орж ирж байгаа бол Монгол Улсын нийт иргэдийн 
төлөөллийн тухай асуудал энэ заалт дээр яригдах ёстой л доо. Өөрөөр хэлбэл, 
намаар дамжиж Улсын Их Хурлын гишүүн болж байна шүү дээ. Тэгэхээр зөвхөн 
сонгогчдын эрх ашиг гэдэг асуудал энэ дээр хөндөгдөхгүй, Монгол Улсын нийт 
иргэдийн эрх ашиг гэдэг хөндөгдөнө. 

 
Тийм учраас зарчмын зөрүүтэй санал дээр бидний томьёолсон юм юу вэ 

гэхээр Монгол Улсын нийт иргэдийн 1 хувиас доошгүй гэдэг, тэгээд сонгуулийн 
эрх бүхий иргэд гэдгийг хасаад өөрчилье гэсэн зарчмын зөрүүтэй санал 
гаргасан юм. Энэ дээр санал хураахдаа бас манай гишүүд бодох хэрэгтэй болох 
байхаа даа. Ер нь зарчмын хувьд бид энийг нэгэнт ингээд л асуудал орж ирээд 
нэг талдаа дэмжигдэхээс хойш саналаа оруулж ирж байгаа. Ер нь хатуу 
гишүүнчлэл, энэ олон гишүүнчлэл энэ бол улс орныг хувааж байгаа гэдэг 
саналтай би санал нэг байгаагаа дашрамд хэлчихье. 
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С.Бямбацогт: Баярлалаа. Ардчилсан намын зөвлөл Эрдэнэбат даргаас 
19.2-т “намыг Монгол Улсын нийт иргэдийн 1 хувиас доошгүй тооны иргэд 
эвлэлдэн нэгдэж байгуулна” гэсэн санал бас орж ирсэн байгаа. Үндсэн хуульд 
нэмэлт, өөрчлөлт оруулах журмын тухай хууль болон Их Хурлын чуулганы 
хуралдааны дэгийн тухай хуульд яг ийм нэг зүйл, заалт дээр гишүүд санал 
гаргах юм бол түүнийг бас зэрэгцүүлж санал хураалгая гэсэн байгаа. Тэгэхээр 
энэ саналын дараа таны саналаар зэрэгцүүлж хамтдаа санал хураагдана. 

 
Мэдээж гурав хүртэл удаа санал хураагдана. Хоёр бас түүнээс дээш удаа 

дэмжлэг авсан санал цаашид дэмжигдсэн саналд тооцогдож явагдана гэдгийг 
бас танилцуулъя. 

 
Батзандан гишүүн 
 
Ж.Батзандан: Бид бас л дэлхийн хөгжлөөс, дэлхийн чиг хандлагын яг 

эсрэг явж байна. Дэлхийн улс орнуудын улс төрийн намууд хатуу 
гишүүнчлэлээс аль болох татгалзаж гишүүнчлэлийн хойноос хөөцөлдөхгүй байх 
бодлого руу дэлхийн улс төрийн хөгжил хандлага чиглэж байгаа. Бидний Үндсэн 
хуулийн энэ өөрчлөлт бол гишүүнчлэлийн хойноос хөөцөлд, хатуу 
гишүүнчлэлтэй бай, улс орноо намын хатуу гишүүнчлэлээр нь хуваа, талцуул 
гэсэн ийм бодлогыг Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтөөр оруулж ирж байна. 
Нуухаа авах гээд нүдээ сохолно гэдэг шиг юм боллоо. Улсын Их Хурал төрийн 
бодлогын үндэс суурийг тодорхойлох үүрэгтэй байгууллага. Би бол энэ Улсын 
Их Хурал Монголыг талцуулсан, хагаралдуулсан, намчирхсан тогтолцоог улам 
бэхжүүлсэн ийм буруу бодлого руу орлоо шүү гэдгийг та бүхэнд анхааруулахыг 
хүсэж байна. 

 
20 мянган гишүүнтэй болж байж нам байгуул гэж. Энэ юуг хэлж байна вэ 

гэхээр Ногоон намыг татан буулгана гэсэнтэй яг адилхан сонсогдож байна, Бүгд 
Найрамдах намыг татан буулгана гэсэнтэй яг адилхан сонсогдож байна. 
Эрдэмтэд нийлээд нам байгуулж болохгүй гэж хэлж байгаатай яг адилхан 
сонсогдож байна, тариаланчид нийлээд нам байгуулж болохгүй гэж хэлж 
байгаатай яг адилхан сонсогдож байна. Ямар бодлого руу Монгол Улс явж 
байгаа юм бэ? Иргэдийнхээ эвлэлдэн нэгдэх эрхийг хязгаарлах чиглэлд ийм 
бодлого гаргаж болох юм уу? Улсын Их Хурлын эрхэм гишүүд ээ, бодож 
үзээрэй. 

 
Батзандан, Болд хоёр бол Шинэ намыг 50, 60 мянган гишүүнтэй ч 

байгуулж чадна. Гэхдээ бусад намуудаа бодоорой. Тариаланчдын намыг 
байгуулахыг Монгол Улс зөвшөөрөхгүй гэж хэлж байгаа юм уу? Эрдэмтдийн нам 
байгуулахыг зөвшөөрөхгүй гэж хэлж байгаа юм уу? Бүгд Найрамдах нам, 
Ногоон намыг татан буулгана гэж хэлж байгаа юм уу, энэ бодлогоороо? Энийгээ 
нухацтай бодоорой гэж би та бүхэнд хэлэхийг хүсэж байна. Миний хувьд энийг 
дэмжиж чадахгүй гэдэг байр сууриа илэрхийлье. 

 
С.Бямбацогт: Энэ санал бол Монгол Улсын Ерөнхийлөгчөөс өргөн 

мэдүүлсэн төсөлд орж ирсэн санал. Зөвшилцлийн ажлын хэсэг ажилласан. Энэ 
ажлын хэсэгт Болд гишүүн бас орж ажилласан байгаа, Ардчилсан намаас 
Эрдэнэбат гишүүн, Эрдэнэ гишүүн нар ажиллаж байсан. Тэгээд харилцан 
ярилцаж байгаад анхны төсөлд 50 мянга 1-ээс дээш гишүүдтэйгээр нам 
байгуулахад бололцоотой гэж заасан байсан. Энийг сонгогчдын 1 хувь гэж арай 
жаахан багасгасан байгаа. Энэ дээр Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн саналын 
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талаарх тайлбарыг хууль санаачлагчийн хувьд Энхболд дарга хийчих нь зөв 
байх аа. Бас нэг талын өнцгөөс биш нөгөө талаас нь сонсъё. 

  
Энхболд даргын микрофон, ажлын хэсгийн микрофон 5. 
 
З.Энхболд: 50 мянга 1 гэдэг санал ингээд талаас доошоо орчхож байгаа 

юм байна тийм ээ? Ерөнхийлөгчийн тоо тавьдаг бол утга учиртай л даа. 1990 
онд нам байгуулахад 800 хүнтэй байсан, одоо 800 хэвээрээ л байгаа юм. 800 
бол нэг банкны нэг салбарын хүний л тоо болчхоод байна гэж. Эсхүл олон 
хамаатантай, ургийн баяр баахан хийлээ шүү дээ. 800 хамаатангүй ургийн баяр 
байхгүй байна шүү дээ. Тэгэхээр төрийн эрх барих гэж байгаа бол давах гэж 
байгаа босго 5 хувийнхаа талыг ядаж ав гэж 50 мянга дээр нэмэх нь 1 гэдэг тоо  
гарсан шүү дээ. 2 сая сонгогч байна, 5 хувийн босго давж байж төрийн эрх, 
Улсын Их Хуралд суудалтай байх эрхээ олж авна. 

 
Тэгвэл тэрнийхээ талыг нь кармандаа хийчхээд сонгуульдаа ор, тэгэхгүй 

энэ намын ард хэн байгааг нь мэдэхгүй хүмүүст монголчууд төрийн эрх барих 
эрхээ өгөхгүй гэж байгаа юм. Хатуу гишүүнчлэл, зөөлөн гишүүнчлэл гээд 
хаанаас гарсан юм бэ, мэдэхгүй ийм нэр томьёо яваад байгаа юм. Ийм нэр 
томьёо бол энэ дэлхий дээр байхгүй ээ. Ямар ч байсан тэр намыг дэмждэг 
хүмүүсийг төр нь бүртгэж авдаг тогтолцоо бол байна. Тэрний дагуу 1990 онд 800 
хүнийг овог нэр, гэрийн хаяг, иргэний үнэмлэхийх нь дугаарыг улс бүртгэж 
авсан. Энэ 800 гэдэг тоон дээр ямар ч нам маргадаггүй ээ. Тэгвэл одоо 
намуудын хариуцлагыг дээшлүүлье. Батзандан гишүүний хэлсэн намууд нэгдэж 
хүчирхэгжиж томрох хэрэгтэй. Тал талд нэг амбаар, ТҮЦ барьчхаад яваад байж 
болохгүй ээ, энийгээ томруул л гэж байгаа юм. 

 
 Яагаад гэвэл энэ нэг загасчдын, эсхүл нягтлан бодохуудын клуб биш юм. 
Энэ бол төрийн эрх барих гэж байгаа байгууллага юм. Тийм учраас намд төрөөс 
тусгайлан шаардлагууд тавьдаг юм. Төрийн бус байгууллага байгуулж байгаа 
бол ийм шаардлага тавихгүй ээ. Ийм л зорилгоор оруулсан юм.  

 
Тэгээд сая Эрдэнэбат гишүүний саналыг уг нь Ерөнхийлөгч дэмжсэн юм. 

Нийт иргэдийн эрх ашгийг төлөөлдөг 1-хэн хувиар нь яагаад бүртгүүлж болохгүй 
гэж вэ? Одоо болохоор сонгуулийн эрх бүхий гээд 1,300 мянган хүний тоо 
хасагдчихаад байна л даа. 3,300-аас тоолбол 33 мянгаар л болох юм. Хүн амын 
тоо. Хэлэлцүүлгийн үеэр бас ингэж яриад байсан юм. Хүн амын тоо өсөх 
болгонд намын гишүүнийхээ тоог нэмэх юм уу гээд. Энийг хуулиар зохицуулж 
болно. 10 жил тутамд хүн ам, орон сууцны тооллого явдаг. Тэр тоогоор update 
хийгээд намууд 10 жил тутам хүнээ нэмж бүртгүүлж болдог ийм механизм 
жишээ нь байж болно. 

 
Одоогийн “сонгуулийн эрх бүхий” гэдэг үгээ “нийт хүн амын” гэдэг үгээр 

сольчихвол амар болох юм биш үү гэдэг ийм саналыг гаргаж байна. Яагаад 
гэвэл Ерөнхийлөгчийн гаргасан 50 мянга 1 өртөж байгаа учраас 
Ерөнхийлөгчийн саналыг бас уламжилж байна. Нийт хүн амын 1 хувь. 

 
С.Бямбацогт:  68 дугаар тогтоолоор байгуулагдсан ажлын хэсэг дээр 

яриад сонгуулийн эрх бүхий иргэдийн 1 хувиас доошгүй тооны иргэд эвлэлдэн 
нэгдэнэ гэж орсон байгаа. Энэ бол үндсэндээ 2 сая 100 орчим мянган 
сонгогчийн 1 хувь гэхээр 21 мянга орчим. Ерөнхийлөгч бол 50 мянга 1-ээс дээш 
гэж үзэж байгаа. Ардчилсан намын зөвлөлөөс үндсэндээ 33 мянгаас дээш байх 
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ёстой гэж санал оруулж ирсэн байна. Дараа нь санал хураагдана. Парламентад 
суудалгүй намууд 801-ээс дээш гэж байгаа шүү дээ. 

 
Тийм болохоор эхлээд ажлын хэсгийн саналаар санал хураагдана. Ажлын 

хэсгийн санал дэмжигдэхгүй бол дараа нь Ардчилсан намын зөвлөлийн 
саналаар санал хураалт явагдана. 

 
Ингээд санал хураалт явуулъя. Намыг Монгол Улсын сонгуулийн эрх 

бүхий иргэдийн 1 хувиас доошгүй тооны иргэд эвлэлдэн нэгдэж байгуулна. 
Санал гаргасан ажлын хэсэг. 

 
Санал хураалт 
 
Санал хураалтад оролцсон гишүүдийн 12 гишүүн оролцсоноос 8 гишүүн 

буюу 66,7 хувийн саналаар энэ санал дэмжигдлээ. Гуравны хоёрын саналаар 
дэмжигдлээ. Шаардлагатай бол дахин хураалгаж болно. 

 
Дахин санал хураалт. 
 
Санал хураалтад 12 гишүүн оролцсоноос 9 гишүүн буюу 75 хувийн 

саналаар энэ санал дэмжигдлээ. /Б.Батгэрэл 00:33-01:18/ 
 
 Одоо 19.2-ыг намыг Монгол Улсын нийт иргэдийн 1 хувиас доошгүй тооны 
иргэн эвлэлдэн нэгдэж байгуулна гэж өөрчлөх. Санал гаргасан. Санал хураах 
ёстой юм. Та саналаа эсвэл татаж авна. Эсвэл хураалгана. Тэгвэл саналаа 
хураалгачихъя. Тийм ээ. Гишүүний саналаар. Тийм. За санал хураалт. Сая 
бичгээр өгсөн юм.  
 
 Зүйл, заалтуудын хэлэлцэж байгаа асуудалтай нь холбогдуулж яг тэр 
тухайн зүйл, заалт дээр нь ижил төстэй санал хураах ёстой юм. Ийм дэгийн 
тухай хуулиар явж байгаа юм.  
 
 Харин сая хоёулаа хоёр гарсан. Хоёулаа дэмжигдсэн. 66.7 чинь гуравны 
хоёр. Тийм. 75.0 чинь гуравны хоёр. Тийм.  
 
 Д.Эрдэнэбат гишүүний 191.2-ыг намыг Монгол Улсын нийт иргэдийн 1 
хувиас доошгүй тооны иргэн эвлэлдэн нэгдэж байгуулна гэж өөрчлөх гэсэн 
саналыг дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураалт явуулъя. Хоёр, гурван удаа 
хураалгаж болно. Санал томьёоллыг уншсан. Д.Эрдэнэбат гишүүний саналыг 
дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураалт явуулъя.  
 
 Санал хураалтад 12 гишүүн оролцсоноос 10 гишүүн буюу 83.3 хувийн 
саналаар энэ санал дэмжигдсэнгүй.  
 
 4. Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 4 дэх заалт буюу 28 дугаар зүйлийн 3 
дахь хэсэг нэмэх: 
 
 3.Хянан шалгах түр хороо нь холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу 
мэргэжлийн хараат бус шинжээч томилох, гэрч дуудах, тайлбар мэдүүлэг авах, 
нотлох баримт гаргуулах бүрэн эрхтэй түр хороо дүгнэлт гаргаж, шаардлагатай 
бол тухайн асуудлыг эрх бүхий байгууллагад шалгуулахаар шилжүүлж болно. 
Түр хорооны дүгнэлт шүүхэд үүрэг хүлээлгэхгүй. Хорооны хэлэлцсэн баримтыг 
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нотлох баримтад тооцох эсэхийг шүүх шийдвэрлэнэ гэсэн санал, төслийн заалт 
байна.  
 

Энэ саналыг дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураалт. Санал хураалтыг 
цуцалъя. Асуулт. Д.Эрдэнэбат гишүүн.  
 
 Д.Эрдэнэбат: За баярлалаа. Энэ эхний заалт нь ингээд нэг баахан юм 
заачихсан байсан юм. Хянан шалгах түр хороо гээд. Тэгээд одоо ингээд төслийн 
заалт нь хасагдаад орж ирж байгаа заалт нь зүгээр түр хороо байгуулах 
дөрөвний нэгээр л гэж байгаа байхгүй юу. Энийг заавал ингэж оруулах ямар 
шаардлага байсан юм бэ. Тэртээ тэргүй Үндсэн хуульд чинь Байнгын хороо 
болон бусад хороодыг байгуулах бүрэн эрх нь Их Хуралд нь байж байгаа. 
Хуулийг нь хийнэ шүү. Хуулиар зохицуулна шүү гэдэг нь утга санаа нь байж 
байгаа.  
 
 Тэгээд бусад хороонд чинь тэр түр хороо ч орно. Байнгын хороод ч орно. 
Бусад дэд хороонууд ч орно шүү дээ. Энийг заавал ингэж тодруулж Үндсэн 
хуульд хийж өгч нэг хороог онцлох шалтгаан нь юу байсан юм бэ? Өнөөдөр ч 
гэсэн түр хороо байгуулаад л явж байгаа шүү дээ. Их Хурал бүрэн эрхийнхээ 
хүрээнд. Тэгээд энэ заалт тийм ач холбогдолтой заалт юм уу? Яг хуучин байгаа 
томьёолол дээр нь зүгээр Байнгын хороо гэдэг өгүүлбэр байгаа л даа. Тэр дээр 
нь зүгээр түр хороо гээд бусад түр хороодын ингээд ингээд хийгээд ганц 
өгүүлбэр, үг нэмэхэд л болно шүү дээ. Энэ ач холбогдол нь юу байгаа юм. Тэр 
дээр гаргадаг, дүгнэлт гаргадаг энэ тэр гээд олон тайлбарыг анхны төсөл орж 
ирсэн заалтыг нь хасаж л байгаа юм бол энэ доор яг тэрэнтэй давхацсан ийм 
хоёрын хооронд ийм саналыг оруулах ямар шаардлага байсан юм бэ гэж би 
асууж байна.  
 
 С.Бямбацогт: Д.Лүндээжанцан гишүүн хариулъя. Хууль санаачлагч.  
 
 Д.Лүндээжанцан: Энэ хянан шалгах түр хороог бүтнээр нь 28 дугаар 
зүйлийг хасах санал бас орж ирсэн. Ажлын хэсэг дээр болоод Байнгын хороон 
дээр манай зарим гишүүд ер нь энэ түр хороог байгуулах нь зүйтэй юм. Яагаад 
гэвэл Байнгын, Түр, Дэд хороо байгуулна гээд, байгуулж болно гээд угаасаа 
Үндсэн хуульд байгаа юм. Гэтэл энэ Түр хорооны хувьд бол хуулийн биелэлтийг 
хангахтай холбоотой нийтийн ашиг сонирхлыг хөндсөн тодорхой асуудлаар 
Улсын Их Хурлын нийт гишүүний дөрөвний нэгээс доошгүй нь хянан шалгах түр 
хороо байгуулах санал тавивал Улсын Их Хурал цөөнхийн төлөөллийг 
оролцуулан уг хороог байгуулна гээд албан ёсны үүрэгтэй болгож байгаа юм.  
 
 Байгуулахгүй. Түр хороо байгуулах санаачилга байнга явагдаж байдаг. 
Тэр нь байгуулж ч болдог, байгуулахгүй ч байж болдог. Тэгвэл Их Хурлын 
гишүүдийн дөрөвний нэг нь албан ёсоор тавих юм бол цөөнхийн төлөөллийг 
оролцуулаад заавал байгуулах ийм үүргийг Үндсэн хуульд оруулж өгч байна. 
Түр хороо байгуулна, байгуулахгүй гээд л хэдэн сараар явж байгаа шүү дээ. 
Тийм үү. Бүтэн жилээр яригдаад.  
 
 Энэ түр хорооны хувьд бол байна шүү дээ бас нэг онцлог юм аа. Бусад 
асуудал хариуцсан Түр хороог бодоход. Энэ нь бол тэр Засгийн Ерөнхий 
сайдад, Засгийн газарт эрх өгч байгаа нөхцөлд Их Хурлын хянан шалгах эрх 
хэмжээг бас жаахан нэмж өгөх. Тэгээд одоо Засгийн үйл ажиллагаа бол голцуу 
хаалттай хаалганы цаана яригддаг. Ийм учраас зарим асуудал одоо ужгираад 
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улс нийгмийн эрх ашигт хохиролтой асуудлууд гараад явахыг үгүйсгэх арга 
байхгүй. Мөн одоо ноцтой ноцтой асуудлууд их яригддаг. Тийм ээ. Ийм үед одоо 
ийм хороог бол цөөнхөөс нь санаачлаад албан ёсоор байгуулна шүү гэдгийг 
Үндсэн хуульд хуульчилж өгч байгаагаараа ач холбогдолтой юм.  
 
 Бусад тэр нотлох баримт гэнэ үү, гэр дуудах, тайлбар авах, сонсгох энэ 
янз бүрийн асуудал нь бол органик хуулиараа явж болох учраас хасаж болж 
байгаа юм гэж ингэж л ажлын хэсэг дээр яригдаад энэ асуудал орж ирсэн. Энэ 
арай нөгөө жирийн ердийн процедураар байгуулагддаг түр хорооноосоо 
энүүгээрээ ялгаатай байгаа юм.  
 
 Энэ бол одоо 35 хувиас давсан нөхцөлд бол энэ Түр хороог хасчихъя 
гэдэг санал бол их яригддаг. Тэгээд хэмжээ дамжаагаа хараад бид ямар ч 
байсан энэ Их Хурлын хянан шалгах үйл ажиллагааг бол одоо сайжруулах 
үүднээс энэ хороо бол байгуулах нь зүйтэй. Мөн олон улсын парламентын 
холбооноос ийм хороо байгуулах асуудлыг удаа дараа манайд одоо уриалга 
зөвлөмж ирүүлж байсан. Дэлхийн 70 гаруй улсад одоо ийм хороо байна. 
Иймэрхүү маягийн. Ийм учраас энэ асуудал орж ирж байгаа юм.  
 
 С.Бямбацогт: За хариуллаа. Санал хураалт. Төслийн заалтыг дэмжье 
гэсэн томьёоллоор. Сая томьёоллыг уншсан. Санал хураалт явуулъя. Ажлын 
хэсгийн санал дараа нь байгаа.  
 
 Санал хураалтад 12 гишүүн оролцсоноос 100 хувийн саналаар энэ санал 
дэмжигдсэнгүй.  
 

 Дараагийн санал. 4.1.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 4 дэх заалт буюу Хорин 
наймдугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийг хасах. Санал гаргасан ажлын хэсэг. 
Улсын Их Хурлын гишүүн Ш.Раднаасэд, Г.Тэмүүлэн. Төсвийн байнгын хороо 
дэмжээгүй. Энэ саналыг дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураалт явуулъя. 
Сая Д.Эрдэнэбат гишүүний саналыг хасъя гэсэн санал гаргаж байгаа. Дэмжье 
гэсэн томьёоллоор санал хураалт явуулъя. Дэмжээд. Ажлын хэсгийн саналыг 
дэмжээд явчихъя.  

 
12 гишүүн. 100 хувийн саналаар энэ санал хураалт дэмжигдлээ.  
 
Гарсан санал болгоноор санал хураалт явуулна. Эсрэг тэсрэг байна уу, 

адилхан байна уу хамаа байхгүй ерөөсөө. Тэрийг гишүүд бас ойлгоорой.  
 
Журмын тухай хуулийн 14.3. Тийм үү. Зүйл, хэсэг, заалт тус бүрээр дэс 

дараалан санал хураалт явуулна. Явуулахдаа хамтатган хэлэлцэнэ гэж заасан 
байгаа. Яг л одоо журмын тухай хуулийнхаа дэгийг барьж байгаа. Тийм. Энийг 
гишүүд бас ойлгоорой. Гэхдээ зүйл, хэсэг, заалт тус бүрээр нь тийм үү. Дэс 
дараалан хамтатгаад санал хураана гээд ингээд. Гарч байгаа саналууд шүү дээ. 
Төслийн заалт нь тийм байсан. Дараад нь өөр гишүүд санал гаргаад, ажлын 
хэсэг гаргаад явсан. Гарч байгаа санал болгоноор. Нэг боломж нь бол гишүүд 
саналаа татаж авах бололцоо байгаа шүү дээ.  

 
5.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 4 дэх заалт буюу Хорин наймдугаар 

зүйлийн 2 дахь хэсэг нэмэх: 
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“2.Хуулийн биелэлтийг хангахтай холбоотой нийтийн ашиг сонирхлыг 
хөндсөн тодорхой асуудлаар Улсын Их Хурлын нийт гишүүний дөрөвний нэгээс 
доошгүй нь хянан шалгах түр хороо байгуулах санал тавивал Улсын Их Хурал 
цөөнхийн төлөөллийг оролцуулан уг хороог байгуулна.” Төслийн заалт. Энийг 
дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураалт явуулъя.  

 
Энийг дэмжихгүй. Дараагийнх нь ажлын хэсэг.  
 
Санал хураалтад 12 гишүүн оролцсоноос 11 гишүүн буюу 91.7 хувийн 

саналаар энэ санал дэмжигдсэнгүй.  
 
Дараагийн санал хураалт. 5.1.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 4 дэх заалт 

буюу Хорин наймдугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн 
найруулах. 

 
 “2.Хуулийн биелэлтийг хангахтай холбоотой нийтийн ашиг сонирхлыг 

хөндсөн тодорхой асуудлаар Улсын Их Хурлын нийт гишүүний дөрөвний нэгээс 
доошгүй нь хянан шалгах түр хороо байгуулах санал тавивал Улсын Их Хурал 
цөөнхийн төлөөллийг оролцуулан уг хороог байгуулна. Байнгын болон бусад 
хорооны бүрэн эрх, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журмыг хуулиар 
тогтооно.” Санал гаргасан Ажлын хэсэг. Санал хураалт. Дэмжье гэсэн 
томьёоллоор санал хураалт явуулъя. Дэмжинэ.  

 
Санал хураалтад 12 гишүүн оролцсоноос 11 гишүүн буюу 91.7 хувийн 

саналаар энэ санал дэмжигдлээ.  
 
6.Төслийн 2 дугаар зүйл буюу Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 

Зургадугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт “Төрөөс байгалийн баялгийг ашиглахдаа 
тэгш байдал, шударга ёс, үндэсний эдийн засгийн аюулгүй байдал, тогтвортой 
хөгжлийг хангах зарчмыг баримтална.” гэсэн хоёр дахь өгүүлбэр нэмэх.  

 
Д.Эрдэнэбат гишүүнд асуулт.  
 
Д.Эрдэнэбат: Энэ одоо ингээд бидний хамгийн том маргааны сэдэв болж 

байгаа. Энэ дээр их улс төржиж байгаа байгалийн баялгийн ашиглах тухай 
асуудал орж ирж байна л даа.  

 
Энэ байгалийн баялгийг одоо ард иргэддээ ашигтай байхаар зохицуулалт 

дээр бол энэ дээр санал зөрж байгаа улс төрийн хүчин нэгээхэн ч байхгүй. 
Харин улс төр хийх сонирхолтой улс төрийн хүчнүүд их байгаа байх.  

 
Ардчилсан намаас энэ дээр тодорхой саналын зөрүүтэй томьёоллыг 

гаргаад хүргүүлсэн байгаа. Энэ саналын томьёолол нь болохоороо энэ 
байгалийн баялаг гэдэг ойлголтыг ерөнхий том ойлголтоос уул уурхайн ашигт 
малтмалын баялаг гэдэг ойлголтын зөрүүгээр гаргаж тавих нь ойлгомжтой 
болно гэж ингэж тодорхойлсон байгаа.  

 
Тэгээд энэний саналыг ямар зарчмаар хураах юм бэ? Одоо энэ чинь гурав, 

дөрвөн заалтыг бас л төслийн заалт, тэгээд ажлын хэсгийн өөрчилсөн заалт 
гээд л доошоогоо маш олон юм явах нь байна шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр одоо 
манай зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолол хаана нь хураагдах ёстой юм. Бид 
нар ярихдаа байгалийн баялаг гэдэг бол маш том өргөн ойлголттой. Одоо 
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иргэдийн хураадаг жимс, самраас өгсүүлээд бүгд л байгалийн баялагт орно л 
доо.  

 
Үндсэн ярьж байгаа бидний яриа бол уул уурхайн ашигт малтмалын 

баялгийг хэрхэн одоо тийм ээ зөв зүйтэй менежмент хийж ашиглаж ард 
түмэндээ хүртээмжтэй байлгах вэ гэдэг ойлголтыг ярьж байгаа юм.  

 
Тэгэхээр Ардчилсан намаас гаргасан санал юу вэ гэхээр энийг уул уурхайн 

ашигт малтмалын баялгийг ашиглахдаа гэдэг томьёолол оруулбал арай зөв юм 
биш үү гэж. Энийг хүлээж авах боломж энэ олонход байна уу, байхгүй юу. 
Нэгдүгээрт.  

 
Хоёрдугаарт, энэ баялгийн санг байгуулъя гэдэг дээр их олон янзын 

томьёолол явж байгаа. Манайх ч гэсэн бас нэг явж байгаа. Тэгэхээр энэ бол 
баялгийн сан гэдэг бол үндсэндээ уул уурхайн ашигт малтмалаас үүсэн буй 
болсон баялгийг ашиглах үндэсний сан юм гэдэг ойлголт явж байгаа. Энийг 
чухам одоо юунаас нь авна гэж үзэх юм. Үндэсний баялгийн сан гэдэг үг байхгүй 
л дээ. Үндэсний аюулгүй байдал гэж байгаа.  

 
Тэгэхээр энэ юмнуудыг нь хэдүүлээ нэг ингэж ярилцаад саналын зөрүүтэй 

томьёоллоо яаж явуулах вэ гэдэг дээр бас нэг тодруулга хийгээд авчихмаар 
байна. Нэгдүгээрт.  

 
Хоёрдугаарт, энэ байгалийн баялгийг ашиглаад тэрнийх нь гарсан юмыг 

шударга ёсоор гэдэг. Шударга ёсны хуваарилалт гэж байхгүй шүү дээ. 
Шударгаар хуваарилах гэдэг ойлголт л байна. Тэгш тэнцүү хуваана гэвэл 
наадах чинь социалист арга болоод явчихна. Бас буруутчихна.  

 
Тэгэхээр энэ томьёоллыг яаж зөв хийх юм бэ гэдэг юм нь дээр жаахан 

нухацтай л хандмаар санагдаад байгаа юм. Тэгээд одоо манай дарга нар энэ 
дээр яаруулаад байх хэрэг байхгүй шүү дээ. Энэ хамгийн маргаантай 
сэдвүүдийн нэг нь энэ байгаа юм шүү. Тийм учраас манай Ардчилсан намын 
байр суурь энэ дээр ч гэсэн бас тодорхой байж цаашаа явах тухайгаа бас бодох 
юмнуудын нэг сэдэв болно гэдгийг би бас Та бүхэндээ анхааруулаад хэлчихье.  

 
С.Бямбацогт: За асуултад хариулах уу? Асуулт. Энэ зүгээр. Аан. Тийм. 

Ардчилсан намын бас яг бичгээр тавьсан 25 саналынх нь 17, 18-ыг хүлээж 
авсан. Энэ дотроос хүлээж авч байгаа гэсэн саналууд дотор энэ явж байгаа 
байх. Тийм ээ. Гэхдээ дахиад бас бичгээр санал гаргасан байгаа. Зүгээр таны 
саналын хувьд бол гаргасан яг тухайн Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн 
зүйл, заалт бүр дээр санал гаргасан дарааллаар нь. Хамгийн эхлээд төслийн 
заалтаар санал хураалгана. Дараад нь ажлын хэсгийн заалтаар санал 
хураалгана. Бусад саналуудыг бол гишүүдийн санал яг цаг хугацааных нь 
дарааллаар санал хураалгана. Таны санал болгосон санал хураагдана. Гэхдээ 
ажлын хэсгийн санал дотор бас гол саналууд нь авагдсан байгаа.  

 
Дэд ажлын хэсгээс хэн хариулах вэ? З.Энхболд дарга. Өөр хариулах уу? 

Д.Лүндээжанцан гишүүн хариулах уу? Нэмээд. За З.Энхболд дарга хариулъя.  
 
З.Энхболд: Гишүүд ээ. Энэ Ерөнхийлөгчийн саналыг харгалзаж үзнэ гэсэн 

мөртлөө огт бичээгүй байна л даа. Санал хураахгүй явах юм уу? Санал 
гаргаагүй юм шиг ингээд хаяад явчихсан байх юм. Яг 6.2 дээр бол гаргасан шүү 
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дээ. Би одоо ингээд ээлжээ хүлээгээд л суугаад байдаг. Энэ санал хураалтын 
нэр томьёонд байхгүй байна шүү дээ. Ажлын хэсгийн санал байна. Гишүүдийн 
гаргасан санал байна. Нийлж гаргасан санал байна. Дангаараа гаргасан санал 
байна. Нөгөө 6.2-ын нийтийн өмч гэдэг үг чинь байхгүй байна шүү дээ.  

 
С.Бямбацогт: Зөвшилцлийн ажлын хэсэгт бас ажилласан. Тэгээд төрийн 

өмч, төрийн нийтийн өмч гэж бид нар ярьж байгаад төрийн өмчөөр л хамгийн 
сүүлд бас ойлголцоод явж байгаа шүү дээ.  

 
З.Энхболд: Ойлголцоогүй л дээ.  
 
С.Бямбацогт: Бүлэг дээр 68 ажлын хэсэг. Тийм. Д.Лүндээжанцан гишүүн 

хариулах уу?  
 
З.Энхболд: Бүлэг дээр шийдчихдэг юм бол би энд сууж байх ямар хэрэг 

байгаа юм. Явъя даа одоо.  
 
С.Бямбацогт: Хариулъя.  
 
З.Энхболд: Энэ чинь ерөөсөө томьёолол ч байхгүй байна шүү дээ. Санал 

хураах.  
 
С.Бямбацогт: Санал ойлголцоод л, зөвшилцөөд л явж байгаа шүү дээ.  
 
З.Энхболд: Ойлголцоогүй. Төрийн нийтийн гэдэг үгээр хэрэглэе гэж 

тохирсон шүү дээ. Одоо энд тэр нь байх ч үгүй байна шүү дээ. Зөвхөн төрийн 
өмч биш, зөвхөн нийтийн өмч биш төрийн нийтийн. Төрийн өөрийн гэдэг хоёр 
өмчийн ялгааг гаргая гэж ярьсан шүү дээ.  

 
Тэгээд нөгөө стратегийн ордын 51 чинь байхгүй байна шүү дээ. Энийг 

санал хураалгаад үгүй гэдгээ хэлчих л дээ. Санал хураалгахгүй гэвэл би энд 
суух ямар ч хэрэг алга. Ажлаа бодъё. Энэ чинь одоо ажлын цаг дуусаж байна 
шүү дээ.  

 
С.Бямбацогт: Төрийн нийтийн гэдэг дээр бол яригдсан. Стратегийн ордын 

51 гэж бол зөвшилцөл дээр бол яригдаагүй тэр. Д.Лүндээжанцан гишүүн 
хариулъя.  

 
Д.Лүндээжанцан: Энэ их ярьвигтай юм байна лээ. Бид бүхэн энд 5 

хоногийн юун дээр, хэлэлцүүлэг дээр З.Энхболд дарга бид хоёр, за тэгээд 
манай бусад гишүүд, Д.Сумъяабазар сайд цөм байж байгаад энд бол байгалийн 
баялагтай холбоотой, эдийн засгийн бусад асуудалтай холбоотой бүтэн өдрийн 
хэлэлцүүлэг хийгдсэн.  

 
Би бол зөвшилцлийн ажлын хэсэгт байхгүй. Тэгээд зөвшилцлийн ажлын 

хэсгээс бол “төрийн нийтийн” гэж орж ирээд. За бас одоо энэ хэлэлцүүлэг 
болоод төрийн нийтийн 1995 оны батлагдсан төрийн болон орон нутгийн 
өмчийн тухай хуульд төрийн нийтийн өмчид ийм ийм өмч багтана гээд. Тийм үү. 
Байгалийн баялаг, энэ гудамж талбай, цэцэрлэгт хүрээлэн. “Нийтийн 
зориулалттай өмч” гээд байгаа юм. Төрийн өөрийнх нь өмч. “Төрийн нийтийн 
өмч” гээд.  
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Энэ асуудал талаар явна гэсэн ч одоо олон хүмүүс энэ дээр бол одоо 
шүүмжлэл өрнөсөн. Тэгээд одоо ярьж ярьж л одоо энэ. Бид бол ер нь тэр 
өмчийн асуудлаар 62 гишүүн өргөн барихдаа хөндөөгүй. Яг байгаа хуучнаар нь 
оруулж ирсэн. Тэрийг бол юу гэж мушгисан гэхээр ерөөсөө ард түмний өмч гэж 
байсныг төрийн өмч болгож булааж авах гэлээ гэдэг ийм зүйл яригдсан.  

 
Ер нь өмчлөх эрх гэдгийн агуулга, өмчлөх эрхийн агуулга бол эзэмших, 

ашиглах, захиран зарцуулах байгаа. Тэгж байж өмчлөх эрх гэдэг асуудал гарч 
ирдэг. Өмчийн харилцаа. Тэгээд энэтэй ярьж ярьж л одоо энэ төрөөс байгалийн 
баялгийг ашиглахдаа тэгш байдал, шударга ёс, үндэсний эдийн засгийн аюулгүй 
байдал, тогтвортой хөгжлийг хангах зарчмыг баримтална гэснийг байгалийн 
баялгийг ашиглах төрийн бодлого нь урт хугацааны хөгжлийн бодлогод 
тулгуурласан одоо ба ирээдүй үеийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг 
баталгаажуулах, байгалийн баялгийн үр өгөөжийг үндэсний баялгийн санд 
төвлөрүүлж иргэн бүрт тэгш, шударга хүртээхэд чиглэнэ. Иргэн эрүүл, аюулгүй 
орчинд амьдрах эрхийнхээ хүрээнд газрын хэвлийн баялаг ашигласнаар 
байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн талаар мэдэх эрхтэй гэж өөрчлөхөөр одоо 
оруулж ирээд сая 68 дугаар тогтоолоор байгуулагдсан ажлын хэсэг бол энийг 
дэмжээд л оруулж ирж байгаа.  

 
Тэгээд газар хүн болгон өөр өөрийн томьёоллоор улс төрийн намуудын 

саналууд их орж ирсэн. Тэгж хэлнэ, ингэж хэлнэ гээд. Мөн эрдэмтэн 
судлаачдынх. Ингээд ярьж ярьж “Монгол Улсын өмч” мөн. “Төрийн нийтийн өмч” 
мөн. “Нийтийн өмч” мөн. За хуучнаараа үлдээе гэдэг 5 санал дотроос хуучнаар 
нь үлдэх санал бол одоо үлдсэн байгаа.  

 
“Монгол Улсын өмч” гээд хэлэхээр Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр 

байгаа бүх л өмч Монгол Улсын өмч гэдэгтээ багтдаг учраас болохгүй байна 
гээд одоо эсэргүүцэлтэй, шүүмжлэлтэй тулсан.  

 
“Төрийн нийтийн өмч” гэхээр бол зөвхөн тэр бол төрийн нийтийн 

зориулалттай өмч болгож хэт явцууруулж энэ чухал өмчийг бол одоо ингэлээ. 
Тэр бол 1995 оны тэр хуулийн заалт бол одоо тохирохгүй байгаа. Өмчийн 
эрхийн асуудал бол одоо ингээд энийг хүмүүс ойлгохгүй байна гэдэг шүүмжлэл 
бол маш их гарсан.  

 
Тэгээд ард түмний баялаг төрийн хамгаалалтад байна гэдэг нь бол дээд 

талдаа тэртээ тэргүй байж байгаа. Ийм учраас энийг бол ашиглах зарчим нь 
бол урт удаан хугацааны хөгжлийн бодлогод тулгуурлаад тэгээд одоо ба 
ирээдүй үеийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг баталгаажуулахад 
чиглээд байгалийн баялгийн үр өгөөжийг Үндэсний баялгийн санд төвлөрүүлж 
гэдэг үг нь бол Ардчилсан намын санал байгаа. Энийгээ бол Үндэсний баялгийн 
сан гэдгийн Үндэсний гэдгийг нь бол авсан. Гэх мэтчилэнгээр ингээд тал талаас 
нь яриад л одоо оруулж ирж байгаа томьёолол одоо энэ байна. Тийм.  

 
Тэр санал хураалгах. Гишүүдийн гаргасан олон томьёоллууд байна. Энэ 

дээр бол санал хураалгах асуудал нь бол одоо Байнгын хороон дарга хурал 
даргалагч ингээд шийдээд явах байхаа гэж бодож байна.  

 
С.Бямбацогт: Ж.Батзандан гишүүн.  
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Ж.Батзандан: Байгалийн баялгийн асуудал дээр зарчмын зөрүүтэй 3 
санал гарч ирж байна гэж би ойлгож байгаа.  

 
Нэгдүгээрт, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн гарсан санал байгаа. Би бол 

байгалийн баялаг, стратегийн ордуудыг цаашид яаж ашиглах вэ гэдэг тал дээр 
Ерөнхийлөгчийн гаргасан санал бол том эргэлт авчрахаар, ард иргэдийн эрх 
ашгийг хангахаар маш сайн санал байгаа гэж би харж байгаа.  

 
Хоёр дахь санал бол шударга иргэдийн нэгдсэн эвслээс гаргасан санал 

байгаа. Л.Болд гишүүн, Ж.Батзандан хоёрын гаргасан санал байгаа. Баялгийн 
сан байгуулж стратегийн ордын 51-ээс доошгүй хувийг ард түмэнд өмчлүүлнэ 
гэдэг саналыг гаргаад явъя. Өнгөрсөн 30 жил бол стратегийн ордуудаа, баялаг 
ордуудаа 30 гэр бүлд алдсан 30 жил байсан гэж бид харж байгаа. Хэдэн 
олигархуудад, гаднынханд алдсан 30 жил байсан. Энийг зогсоохын тулд одоо 
томоохон эргэлтийг хийх ёстой гэсэн байр суурьтай байгаа.  

 
Гурав дахь санал бол Ц.Даваасүрэн гишүүн, Ч.Улаан гишүүн нарын санал 

байгаа. Стратегийн ордын 51-ээс доошгүй хувь нь ард түмний мэдэлд байж төр 
эзэмшинэ гэдэг ийм санал оруулж ирсэн байгаа.  

 
Төслийн санал бол бөөрөнхий санал байгаа. Ер нь одоо Үндсэн хуулийн 

нэмэлт, өөрчлөлтийг хийхдээ бөөрөнхийлөхөө одоо хэдүүлээ болъё. 30 жил 
бөөрөнхийллөө. Байгалийн баялаг, стратегийн ордууд олигархуудын өмчлөлд 
байх юм уу, олон түмний өмчлөлд байх юм уу гээд ярихаар 30 жил 
бөөрөнхийлөөд олигархуудад өгдгөө одоо зогсооё. Ийм учраас Ерөнхийлөгчийн 
саналыг Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийнхөө төсөлд тусгаад Л.Болд болон 
Ж.Батзандан, Ц.Даваасүрэн, Ч.Улаан нарын гаргасан саналыг бас нэгтгээд 
ингээд нэг дорвитойхон өөрчлөлтийг хийх нь зүйтэй гэдэг ийм байр суурьтай 
байна.  

 
С.Бямбацогт: Г.Занданшатар дарга.  
 
Г.Занданшатар: Энэ зөвшилцлийн ажлын хэсэг дээр “төрийн нийтийн өмч” 

гэдэг томьёоллоор томьёолъё гээд. Тэр 51.0 хувь гэдэг бол цаашдаа яваандаа 
нэгдүгээрт тэр онцгой ач холбогдол бүхий орд газар гэж юу хэлэх юм. Тэр нь энэ 
стратегийн орд газар гэдэг нэрлэсэн шиг сүүлдээ органик хуулиудаар ямар ч 
орд газар хамаарагдахгүй болоод ингээд хаягдах эрсдэл байна. Харахад их 
сайхан санал болгож байгаа юм гэж.  

 
Хоёрт, яагаад төр 100 хувь эзэмшиж болдоггүй юм бэ. Эрдэнэтийг 100 хувь 

эзэмшиж байна. Тавантолгойг 100 хувь эзэмшээд оператор компани 
ажиллуулаад болж байна. Тэрийг яагаад заавал 51 гээд заачих юм бол бүх орд 
газрууд дээр тэгвэл 51 байх ёстой гэсэн нэг ийм жишиг. 51-ээс дээш гэж байгаа 
боловч жишиг гээд явчихна.  

 
Хоёрдугаарт, тэр чинь зөвхөн гаднын хөрөнгө оруулагч орж ирэх ганцхан 

нөхцөлийг л Үндсэн хуульд тусгах гээд байна. 100 хувиар төр эзэмшиж болж 
байна, оператор компаниар ашиглуулж болж байна. Бас одоо Оросын 
Холбооны Улс тэр Асгатын мөнгөний ордыг 51.0 хувийг нь ашиглая. 49.0-ыг нь 
Монголын тал ашиглаач гээд ийм нөхцөлүүд үүсдэг.  
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Тэгээд тэр үед нь болохоор Үндсэн хуулийн заалтаар бүгд хашигдаад 
хаагдаад. Аль эсвэл буруу ашиглагдаад байдаг. Ийм учраас ерөөсөө ард 
түмний мэдэх эрхийг л хангая. Эзэн нь юмаа мэддэг, эрэг нь усаа хашдаг гэж 
ярьж байгаад зөвшилцлийн ажлын хэсэг дээр ч гэсэн тэр ерөөсөө ард 
түмнээрээ хэлэлцүүлж ил тод нээлттэйгээр шийдэх л юм бол тэр чинь 51 байх 
уу, 100 хувь байх уу, 99 хувь байх уу. Тэгж заах шаардлагагүй юмаа гэсэн ийм 
зарчмаар явсан гэж ойлгож байгаа.  

 
“Төрийн нийтийн өмч” гэдэг маань энэ Төрийн болон орон нутгийн өмчийн 

тухай хуулийн 12.3-т 4.1-т төрийн нийтийн зориулалттай өмч гэж заагаад. За 
тэгээд ой, усны нөөц баялаг, газрын хэвлийн баялаг гээд бүгд уг нь заачихсан 
байгаа. Тэгэхдээ энэ төрийн өмч нь дотроо төрийн нийтийн зориулалттай өмч, 
төрийн өмч гэж хоёр хуваагдаж байгаа учраас ерөнхий утгатай төрийн өмч гэдэг 
нэрээ л авъя. Энэ төрийн нийтийн зориулж.  

 
Ер нь төрийн эзэмшилд байна гэдэг чинь ард түмний өмчлөл гэдгийг одоо 

хуульчид дуу нэгтэй баталж байгаа. Төр гэж дангаараа субъект байхгүй. Энэ 
бол ард түмний өмч. Бүх ард түмний өмчийг л төрийн өмч гэж нэрлэдэг.  

 
Энэ Төрийн ба орон нутгийн өмчийн тухай хуульд 4.1-д заасан байгаа. 

Төрийн өмч гэдэг бол бүх ард түмний нийтийн зориулалтаар ашиглаж байгаа 
ийм өмч. Өөрийнх нь өмч гээд энэ байшин барилга энэ тэр байх юм бол 
өөрийнх нь өмч гэж явна гэж.  

 
Ийм учраас энэ зарчим дээрээ л ажлын хэсгүүд яригдаж байгаад тогтсон 

юм байна. Хамгийн гол юм нь энэ. Тэгээд ярьж байгаад энэ бусад улсуудын тэр 
Норвегийн сан энэ тэрийг дуурайгаад байх шиг байгаа учраас Үндэсний 
баялгийн сан гэдэг нэр нь явж байгаа. Тэр бол Sovereign wealth fund буюу 
одоо Үндэсний баялгийн сан гэдэг нэрээр нь аваад. Тэндээсээ бол харин одоо 
ирээдүй үедээ ашигтай ашиглавал зүгээр.  

 
Зүгээр Үндсэн хуулийн 12.3-т бол эрт, эдүгээ 3 цагийн бэлгэдэл гэж зааж 

байгаа юм. Тэр үгийг нь харин найруулга дээр авах бололцоо байдаг юм уу. 
Эрт, эдүгээ, ирээдүй гурван цагт гэсэн нэг ийм өгүүлбэр Үндсэн хуулийн нэр 
томьёонд байгаа. Ийм учраас ер нь энэ бодит байдал дээрээ түшиглээд 
байгалийн баялгийг тэр төрийн урт хугацааны хөгжлийн бодлогод тулгуурласан 
одоо ба ирээдүй үе эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг баталгаажуулсан. 
Ингээд энэ Норвегийн Үндсэн хуулийн үндсэн санааг аваад энэ ажлын хэсэг 
боловсруулаад зөвшилцлийн ажлын хэсэг дээр тохирсон.  

 
Төрийн нийтийн өмч чинь төрийн өмч дотроо л багтаж байгаа учраас тэр 

бол өнгөц, ёстой косметик харагдах болохоос биш. Харин төр бол эзэнтэй, 
хариуцлагатай байлгах заалтуудыг бусад хуулиудаараа хийж өгч байгаа учраас 
энэ зарчмаараа ингээд явчхаж болох байх. Бусад энэ гаргасан заалтууд ч гэсэн 
тэр тийм л агуулгаар ойлгогдож байгаа юм.  

 
Стратегийн орд гээд нэрлэчихдэг. Онцгой ач холбогдол бүхий орд гээд 

нэрлэчихдэг. Сүүлд нь Улсын Их Хурлаар батлахдаа тэрэнд нь ганц орд байхгүй 
болчихно. Тэгээд энэ лоозон болоод үлдэнэ. Ийм учраас ард түмэн мэдэх 
эрхтэй. Бүх орд газруудын талаар байгаль орчинд үзүүлэх үр өгөөж, үзүүлэх 
нөлөөллийн талаар иргэн бүр мэдэх эрхтэй гэж зааж өгч байгаагаараа Оюу 
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Толгойн төсөл ч байдаг юм уу, Тавантолгойн том төслийг хэлэлцүүлэхдээ ард 
нийтээрээ хэлэлцүүлнэ.  

 
Ингээд нээлттэй ил тод байх юм бол тэнд хулгай зэлгий байхгүй болно. 

Ёстой 50.0 хувь нь байх юм уу, 100 хувь нь байх нь уу. Энийгээ мэдэж 
ашигладаг зарчим нь нээгдэнэ. Энэ суурь зарчмыг Үндсэн хуульдаа суулгаад. 
Тэрийг харин органик хуульдаа яаж үр өгөөжтэй, ард түмэндээ үр өгөөжтэй 
байхаар энэ баялгийн сан гэдэг юм нь дээр чинь томьёолоод өгч байгаа учраас 
байгалийн баялгийн үр өгөөж гэдэг чинь энэ дээрээ тусаж байна.  

 
Харин тэр төрийн нийтийн зориулалттай өмч дотор чинь ус түүний доторх 

баялаг, ой түүний доторх баялаг гээд байгалийн баялаг чинь газрын хэвлийн 
баялгаасаа гадна тусдаа олон баялагууд орчихож байгаа. Тэгээд энэ дотроо 
яах вэ өргөн утга дотроо ороод л явах л шаардлага гарах байх гэж бодож байна.  

 
С.Бямбацогт: За баярлалаа. Санал хураалт явуулъя. Одоо энэ байгалийн 

баялаг ашиглахтай холбоотой Үндсэн хуулийн 6.2 дээр бол нийтдээ 7 санал 
байгаа. Тэгээд одоо эхнийхээр нь санал хураах гэж байна. Төслийн заалтаар. 
Төслийн заалтыг дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураалт явуулъя. Дараад нь 
ажлын хэсгийн санал байгаа.  

 
Санал хураалтад 12 гишүүн оролцсоноос 100 хувийн саналаар энэ санал 

дэмжигдсэнгүй.  
 
Дараагийн санал хураалт. 6.1.Төслийн 2 дугаар зүйлийн “Төрөөс 

байгалийн баялгийг ашиглахдаа тэгш байдал, шударга ёс, үндэсний эдийн 
засгийн аюулгүй байдал, тогтвортой хөгжлийг хангах зарчмыг баримтална.” 
гэснийг “Байгалийн баялгийг ашиглах төрийн бодлого нь урт хугацааны 
хөгжлийн бодлогод тулгуурласан, одоо ба ирээдүй үеийн эрүүл, аюулгүй орчинд 
амьдрах эрхийг баталгаажуулах, байгалийн баялгийн үр өгөөжийг Үндэсний 
баялгийн санд төвлөрүүлж иргэн бүрт тэгш, шударга хүртээхэд чиглэнэ. Иргэн 
эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийнхээ хүрээнд газрын хэвлийн баялаг 
ашигласнаар байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн талаар мэдэх эрхтэй.” гэж 
өөрчлөх. Санал гаргасан Ажлын хэсэг.  

 
Д.Эрдэнэбат гишүүн үг хэлье. Үг хэлэх гишүүд. З.Энхболд дарга. Санал 

тайлбарлах уу? Тийм ээ.  
 
Д.Эрдэнэбат: Наад дээр чинь ярих юм байна. За ингэе. Одоо ингээд 

ерөнхий томьёолол санал хураалт яваад энэ ажлын хэсгийн санал 
баталгаажаад бусад нь бүгд унах юм байна л даа.  

 
Тэгэхээр бид нар энэ бас дахиад л нөгөө зарчмын зөрүүтэй санал энэ дээр 

гаргасан байгаа шүү дээ. Энэ дээр хоёр онцлох зүйл байгаа юм. Тэгээд энийг 
энэтэй ярьж байгаад, нийлүүлж байгаад нэг зарчмын нэг зөв ерөнхий 
томьёолол гаргах нь зүйтэй гэж бид хараад байгаа юм л даа. Одоо та нар нэг 
ингээд бүлэг дээр шийдчихлээ гээд л харанхуй кнопдоод эхэллээ л дээ. Маш 
буруу л даа энэ.  

 
Би түрүүн хэлсэн. Байгалийн баялаг гэдэг чинь ерөнхий нэр томьёо. Энийг 

Үндсэн хуульд оруулах юм бол зүгээр самар түүх гэж, жимс түүх гэж байгаа 
иргэдийнхээ асуудал руу наадах чинь хууль ёсоор, Үндсэн хуулийн асуудлаар 
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давхиж ороод торгох, шийтгэх, хориглох, тэндээс нь татвар хураах нөхцөлийг 
албан ёсоор бүрдүүлэх гэж байна. Наадах чинь буруу болчихлоо.  

 
Харин байгалийн баялаг гэдэг хамгийн том ойлголтыг бид нар өнөөдөр юу 

гэж ойлгож байгаа вэ гэхээр уул уурхайн ашигт малтмалаас олох баялгийн 
хуваарилалтын тухай зарчим яригдаж байгаа. Тийм учраас энийгээ шууд нэрээр 
нь хийх нь зөв гэж. Энийг яах аргагүй бид нар ингээд нэг анхаарч үзэхгүй бол 
болохгүй ээ.  

 
Одоо байгалийн баялаг гэдэг ерөнхий нэрээр битгий яв. Байгалийн баялаг 

гэж ерөнхий нэр доор чинь одоо зүгээр энгийн иргэдэд хүртэл зүгээр 
байгальтайгаа харьцах асуудлыг нь, орлого олох боломжийг нь шууд хаах 
нөхцөлийг үгүйсгэх гэж байна. Тийм. Энийг нэгдүгээрт бодоочээ гэж.  

 
Хоёрдугаарт, бидний гаргасан саналын зарчмын нэг зүйл байгаа. Энийг та 

бүхэн анхаараач гэж. Энэ Үндэсний баялгийн сан төсвийн бус байна гэдэг бол 
маш их чухал. Төсвийн бус байна.  

 
Одоо яагаад гэвэл энэ бүх санг тусгай сан нэрийн доор бүгдийг нь төсөвт 

аваад төсвийн хуваарилалтыг ингээд одоо ингээд хийгээд байгаа нь энэ сангаас 
маш буруу юм. Одоо бидний өнөөдрийн баталсан хуулийн ирээдүйн өв сангийн 
тухай хууль байгаа. Ирээдүйн өв сангийн тухай хууль үйлчилж шалихгүй 
бүгдээрээ төсөвт шингэсэн.  

 
Тэгэхээр энийг одоо энэ саналын хураалт дээр бид нар яаж хамтатгаж 

үзэж зөв дэмжих тал дээр бүгдээрээ бодмоор байна. Тийм учраас Үндэсний 
баялгийн сан бол төсвийн бус сан байна гэдэг бол Үндсэн хуулиар 
баталгаажуулах нь бол онцгой чухал. Энэ санг харин хуулиар зохицуулна гэж 
хийх нь бол зөв байх гэдэг ийм зарчмын зөрүүтэй саналыг томьёолол манай 
дээр байгаа. Энийг хамтатгаж аваад аль алиныг нь дэмжээд гаргачих, зөв 
томьёолоод гаргачих нь бол бидний хувьд туйлын чухал байна. Энэ дээр яаж 
арга зам хийх вэ гэдгийг бид бас гишүүдээсээ асууж байж энэ санал хураалтад 
орох нь зүйтэй гэж бодож байна.  

 
С.Бямбацогт: З.Энхболд дарга хариулъя.  
 
З.Энхболд: Тэнд Нямаагийн Энхболдынх асаад байна. Одоогийн ажлын 

хэсгийн саналыг бол Ерөнхийлөгч дэмжиж байгаа шүү дээ. Яг одоо санал 
хураалгах гэж байгаа.  

 
Тэгэхдээ энэний өмнөх хөндөгдөөгүй асуудлыг хөндсөнийг л оруулахгүй 

байгаад байна л даа. Нөгөө одоогийн 6.2-ын одоо байгаа өгүүлбэрийг. 
Ерөнхийлөгч бол одоо байгаа “төрийн өмч” гэдэг өгүүлбэрийг “нийтийн өмч” 
гээд. Тэгээд яваандаа “төрийн нийтийн өмч” болсон. Одоо тэрийгээ ч 
хураахгүйгээр дараагийн гурав дахь өгүүлбэр лүү орчихоод байгаа юм.  

 
Тэгээд энэ 6.2-ын эхний өгүүлбэрээ хэзээ хураалгах юм бэ гэдэг асуулт 

байгаа надад. Одоо Ерөнхийлөгчийн саналаар санал хураахгүйгээр шийдсэн 
юм шиг байна. Би одоо энд бичээгүй болохоор нь тэгж ойлгоод байна шүү дээ. 
Тэгэхээр энэ Ерөнхийлөгчийн саналыг би уншиж одоо энэ протоколд үлдээхгүй 
бол хэзээ ч тийм юм яриагүй юм шиг болох гээд байна. Тийм үү.  
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Үгүй үгүй. Би түрүүн танилцуулахад унших хэрэггүй гээд уншуулаагүй шүү 
дээ. Энэ чинь ямар нэгэн протоколд үлдэх ёстой байхгүй юу. Тэгээд тэрийг 
санал хураалгаад унагаах ёстой юм байна. Одоо нөгөө зохицсон гэдгээ больё.  

 
Ерөнхийлөгчийн 6.2-оор гарсан санал чинь хоёр хэсэгтэй. Нэгдүгээрх нь, 

“нийтийн өмч” гэж бичсэн байгаа. Хоёр дахь нь, 51.0 хувь. Нийтийн өмч гэж 
бичдэг нь яг одоо Г.Занданшатар дарга шиг, яг одоо Д.Лүндээжанцан гишүүн 
шиг төрийн өмч гэдэг чинь болохгүй байна. Төрийн өмч гэж нэрлэсэн Эрдэнэс 
Тавантолгойг чинь 100 жилээр Хятадын компанид, Эм Си Эс хоёрт үнэгүйгээр 
өгөхөө шахсан. Тэрийг авч үлдсэн гишүүд одоо энэ дотор сууж л байна.  

 
Тийм учраас энэ байшин барилгатай адилхан төрийн өөрийн өмч шиг 

ингэж явж болохгүй. Ялгаа гаргая л гэсэн шүү дээ. Тэгээд зөвшилцөлд хүрсэн 
зүйл нь төрийн нийтийн өмч. Төрийн өөрийн өмч биш. Энэ бол тусгай өөр 
зорилгоор өөр зохицуулалтаар явах ёстой эд юм байна гэж тохирсон. Одоо 
тэрийгээ санал хураалгахгүй болохоор хэзээ хураалгах юм. Би хэзээ 
Ерөнхийлөгчийн саналыг унших юм тэгвэл. Одоо тэр уншсан саналаараа санал 
хураахгүй бол нөгөө харгалзан үзнэ гэдэг чинь ингээд бие биеэнтэйгээ найр 
тавиад өнгөрөх гээд байна шүү дээ.  

 
Хэрвээ Ерөнхийлөгчийн саналыг уншуулахгүй, тэрүүгээр тусад нь санал 

хураахгүй гэвэл би одоо ингээд ажлаа, цагаа алдан алдан энд суух ямар ч утга 
учир байхгүй байна л даа. Гишүүдийн гаргасан ажлын хэсгийн гаргасан 6.2-ын 
хоёр дахь өгүүлбэрийг бол дэмжиж байна. Одоо нэг дэх өгүүлбэрийн тухай ярья 
гээд байна шүү дээ. Яг тэр чухал юмнаас ингээд зайлсхийгээд яваад байгаа 
байхгүй юу. Бултаад л бултаад л. Одоо хэзээ энийг ярих юм. Одоо энийг 
өнгөрчихвөл 6.2-ыг хөндөхөд яриагүй гээд ингээд хаачих гээд байна л даа. Яах 
юм гишүүд ээ одоо.  

 
С.Бямбацогт: За бүлгийн хурал дээр бол “нийтийн өмч” гэж нэлээд 

яригдсан. Тэгээд манай бүлгийн гишүүд дэмжихгүй. Тэгээд тэрнээсээ болоод 68 
дугаар ажлын хэсэг дээр “төрийн өмч” гэдэг маань “төрийн нийтийн өмч” гэдэг 
асуудал бол яригдахгүй явж байгаад сая Их Хурлын дарга бас хэлсэн. “Төрийн 
нийтийн өмч” гэдэг чинь бол төрийн өмчийнхөө нэг хэсэг нь гэж. Одоо хүрээндээ 
л явагдах байх даа. Хэн хариулах вэ. Тайлбар байна уу манайханд.  

 
Ярилцаж байгаарай. Энэ саналаа хураачихъя. Ажлын хэсгийн саналаар 

тэр 6-гийн “төрийн нийтийн өмч”-тэй холбоотой асуудал хөндөгдөөгүй. Тэр хоёр 
дахь өгүүлбэр нь яригдаж байгаа. Тийм болохоор энэ саналаараа санал 
хураалт явуулъя. Ажлын хэсгийн саналыг дэмжье гэсэн томьёоллоор санал 
хураалт явуулъя. Дэмжчихээд дараад нь ярья. Тийм ээ.  

 
Санал хураалтад 12 гишүүн оролцсоноос 10 гишүүн буюу 83.3 хувийн 

саналаар энэ санал дэмжигдлээ.  
 
Тодорхой үгүүд бас авагдсан л харагдаж байна. Тийм. Найруулгын 

саналууд харагдаад байгаа байхгүй юу. “Газрын хэвлийн баялаг” гээд бас энд 
байж байна. Тийм ээ. Д.Эрдэнэбат дарга аа. Бас “газрын хэвлийн баялаг”. 
Тэгээд биччихсэн. Бас орчихсон байна л даа. Саяны хураагдсан санал дээр 
чинь. Байна.  
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Дахиад бас санал хураагдана. Гэхдээ бас эцсийн шатанд бас гурав дахь 
хэлэлцүүлэг дээр найруулгын байдлаар бас авах бололцоотой гэж бас манай 
хууль санаачилсан ажлын хэсэг маань ярьж байна. Үндэсний баялгийн санд 
төвлөрүүлж гээд бас авчихсан байна. Газрын хэвлийн баялаг гээд явж байна. 
Д.Лүндээжанцан гишүүн микрофондоо хэлчих. Д.Эрдэнэбат гишүүний ярьж 
байгаа саналуудыг авах бололцоо боломж юу байгаа юм. Төрийн нийтийн 
өмчөө яах юм. Тийм ээ.  

 
Д.Лүндээжанцан: Ардчилсан намын зөвлөлөөс гаргаад байгаа тэр 

Үндэсний баялгийн сан гэж оруулъя гэдэг чинь бол бид авчихсан. Ингээд 
оруулж ирсэн. Тэгтэл тэр байгалийн баялгийн үр өгөөжийг Үндэсний баялгийн 
санд төвлөрүүлж иргэн бүрт тэгш шударга хүртээхэд чиглэнэ гээд. Энэний тэр 
байгалийн баялаг гэдэг нь өргөн хүрээтэй байна гээд яриад байна шүү дээ. 
Энийг газрын хэвлийн баялгийг. Уул уурхайн баялгийг гээд хэлэхээр байна шүү 
дээ хэтэрхий одоо бас явцуу юм шиг. Газрын хэвлийн баялагт тэр элс, хайрга 
бол орохгүй ээ. Тэр бол жич явах байх. Тэгэхээр энүүгээр ингээд авч. 
Найруулгын хувьд бол энийг ингээд ойлголцоод. Яг чуулганд оруулахад бол 
ингээд найруулга гэж.  

 
Тэр Үндэсний баялгийн сан төсвийн бус сан байна гэдэг үгийг энэ протокол 

дээр нарийн тэмдэглэж өгөөд. Тэгээд түрүүний яриад байна шүү дээ. 
Стратегийн орд газрын юм уу, одоо онц, эдийн засгийн онцгой ач холбогдол 
бүхий газар энэ тэрийг бол энэ Д.Сумъяабазар сайд аа. Одоо тэр орж ирж 
байгаа дараагийн Ашигт малтмалын хуульдаа тийм үү энэ хэлэлцүүлгийн үзэл 
санаа, энэ яригдсан концепци, үзэл баримтлалыг тэрэндээ суулгаж өгөх 
боломжтой юмаа гэж байгаад л тэр зөвшилцөөн дээрээ ингээд яриад орж ирсэн 
гэж байгаа юм.  

 
Би тэр “төрийн нийтийн өмч” гэдгийг бол яриа гаргаад. Тэгээд тэрийг бол 

өөрийнхөө үндэслэлээр хамгаалаад бараагүй. Дийлээгүй. Би бол одоо хичнээн 
янзаар. Боломжтой юм шиг надад санагдсан. Гэхдээ шүүмжлэл бол тал 
талаасаа өрнөсөн. Хуульчид. Янз бүрийн нөгөө сошиал орчин ч тэр. Бүх газрууд 
л одоо энийг шүүмжлээд тал талаас.  

 
Тэгээд Монгол Улсын өмч, нийт ард түмний өмч. Үгүй ер нь цаад утгаараа 

цөмөөрөө дээд талд нь ард түмний мэдэлд, төрийн хамгаалалтад байна. 
Төрийн өмч байна. Тэгэхдээ энийг бол онцгойлж ингэх юм биш үү. Тэр төрийн 
өөрийнх нь тэр сандал ширээтэй адил өмч биш шүү гэдэг талаасаа бол одоо 
хүмүүс нэгдмэл нэг ойлголтод хүрсэн. Яг томьёолоод хийх гэхээр болж өгөхгүй 
маргаад байгаа юм. Ингээд энэ явсан.  

 
Тэр Үндэсний баялгийн сан төсвийн бус сан байна гэдгийг яг протоколд 

тэмдэглэж өгөөд. Тэрийгээ бол харин тэр нэг органик хууль, төсвийн хууль 
хоёртоо бол одоо Үндэсний баялгийн сангийн хууль, төсвийн хууль хоёртоо бол 
нарийн заагаад өгчихмөөр юм билээ. Яагаад гэхээр одоо энэнээсээ дагаж гарах 
хуулиуд чинь яг бидний хэлэлцсэн протоколын дагуу явагдах учраас одоо 
хэрэгтэй байгаа юм. Энэ Д.Сумъяабазар гишүүн.  

 
С.Бямбацогт: Тодруулга, асуулт. Д.Эрдэнэбат гишүүн.  
 
Д.Эрдэнэбат: Би энийг яагаад яриад байгаа юм гэхээр хэрвээ Үндэсний 

баялгийн сан төсвийн бус байх юм бол. Энийгээ бид нар Үндсэн хуулиар 
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легитимность болгож өгч чадах юм бол энэ дотор тусгагдсан, ард түмэндээ 
хэдэн хувийг нь өгөх вэ. Нийт татварын аль аль хэсэг нь. Хураамжийн аль аль 
хэсэг нь энэ санд төвлөрөх вэ гэдэг ийм зохицуулалт руу бид нар органик хууль 
руугаа хүссэн хүсээгүй оруулахыг шахаж өгөх юм.  

 
Энэ олон саналуудыг мэдээж би ойлгож байна. Бүгдийг нь Үндсэн хуульд 

багтаах боломж байхгүй. Энийг хаах нэг зүйл итгэлцэл юу вэ гэхээр энэ 
Үндэсний баялгийн сан чинь төсөвтэй хамаагүй шүү. Төсвийн бус байна шүү. 
Төсвийн бус байгаа гэдэг нь өөрөө энэ бол ард түмэнд тэр хуваарилалтын 
шударгаар хуваарилах зарчмыг энд тусгасан, энэ татварын болон, хураамжийн 
болон, ямар юмны байдаг юм энэ бүх хуваарилалт, ашгийн дивидент ч юм уу. 
Энэ бүгд чинь ийшээ орно шүү гэдэг анхны гол цөмийг нь буй болгож өгч 
байгаагаар нь би ач холбогдолтой гэж үзээд байгаа юм.  

 
С.Бямбацогт: Ерөнхийдөө санал байна. Тийм ээ. Ж.Мөнхбат гишүүн. 

Дараад нь Д.Сумъяабазар гишүүн саналаа хэлээд байя.  
 
Ж.Мөнхбат: Энэ байгалийн баялаг, энэ баялгийн сан, Үндэсний баялгийн 

сан ч гэдэг юм уу ингээд л ер нь яг үнэндээ бол ингээд нэг юмыг хоёр гурван 
талаас нь л яриад байгаа юм л даа. Хэвлийн дээрх, доорх гээд. Самар, 
боргоцой, элс, хайрга гээд л.  

 
Сая энэ зөвшилцөнө гээд энэ бараг хоёр долоо хоног бас энэ юмаа ингээд 

л зөндөө бүгдээрээ ярьсан шүү дээ. Одоо энэ дээр ингээд бүгдээрээ маргаад 
байх. Одоо энэ Ардчилсан намын хэлээд байгаа энэ саналаас нь ч гэсэн аваад, 
Ерөнхийлөгчийн хэлээд байгаа саналаас нь ч аваад. Ингээд энийг нь ингээд нэг 
юм болгоод ингээд явъя гэдэг зарчим дээр нэг тогтоод ингээд цаашаа явчихаж 
болохгүй юм уу. Энэ гишүүдийн яриад байгаа юмнууд чинь. Яг үнэндээ бол 
наадах чинь нэг тав зургаан талтай юмыг тав зургаан талаас нь яриад байгаа 
юм биш үү.  

 
Тэгээд энийг бол одоо зөндөө л ярьсан шүү дээ. Одоо тэгээд яг энэ юм 

чинь энэний чинь цаана одоо бараг арваад хуудас юм байж байна. Тэгээд энэ 
Ерөнхийлөгчийн зүгээс оруулаад ирсэн санал байгаа юм байна. Ардчилсан 
намын зүгээс оруулаад ирсэн санал. Гишүүдийн санал байж байна. 62 гишүүний 
гаргасан санал байгаа. Ингээд л энэ тал талаасаа яриад л энэ хүмүүс нь 
бүгдээрээ нэг суугаад л тэгээд нэг голчийг нь олоод ингээд цаашаа явах нь зөв 
биш үү. Тэгэхгүй бол одоо ингээд л таг яг гэх юм бол одоо эндээс авхуулаад л 
одоо манай бүлгийнхэн суухгүй гээд л ингээд эхлэх юм бол энэ чинь тэгээд л 
зовлон болно шүү дээ. Ийм саналтай байна.  

 
С.Бямбацогт: Д.Сумъяабазар гишүүн. Дараад нь Д.Тогтохсүрэн гишүүн. 

Дараад нь Нямаа Энхболд гишүүн.  
 
Д.Сумъяабазар: 6.2 дээр одоо бас бид нар нэлээн ярилцсан. Ер нь бол 

төрийн өмч байх ёстой. Нийтийн хэлбэрээр байх ёстой гээд л. За ер нь сүүлдээ 
ард түмний өмч байх ёстой гээд л нэлээн ярилцаж ярилцаж ер нь бол төрийн 
гэдэг энэ томьёолол нь бол одоо зүйд нийцнэ гэдэг ийм л байр суурь дээр 
эхнээсээ байсан.  

 
Ер нь төр гэдэг бол өөрөө бас утга агуулгын хувьд эрс одоо шал тийм 

концепцийн хувьд ч гэсэн бас чухал ийм асуудал. Төрөө дээдэлдэг. Төр оршиж 
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байж одоо ард түмэн. Ард түмэн оршиж байж төр гээд хоорондын хэлхээ холбоо 
гээд л ингээд яриад байвал маш олон зүйл байгаа юм. /Ц.Алтан-Од 01:18-
02:03/ 

 
Тэгэхээр ерөөсөө л төр гэдгийн доор бол энэ Монгол улс оршиж байгаа. 

Ард иргэдээс одоо төрийн одоо мандат их хурлын гишүүн сонгогддог. Ингээд 
хоорондын уялдаа холбоогоор одоо бүх зүйл явж байгаа юм аа. Тэгэхээр 
төрийн гэдгээрээ байвал ерөөсөө явах нь зүйтэй гэдэг ийм одоо саналыг бол 
мэргэжлийн яамны зүгээс за мөн одоо ажил мэргэжил эзэмшиж байгаа, 
хөдөлмөрлөж байгаа одоо энэ яг энэ эрдэмтэн, мэргэдтэй бас ярилцаж нэлээн 
сайн бас бэлдэж бас оруулж ирсэн. За зүгээр харагдах талаасаа бол түрүүн 
Мөнхбат гишүүнтэй санал нэг байгаа юм. Олон талаас нь яриад байна аа гээд. 
За энд бол Ерөнхийлөгчийн саналыг ч оруулсан, гишүүдийн санал, Ардчилсан 
намынхан, ажлын хэсгийнх гээд энэ сүүлд оруулж ирсэн ажлын хэсгийн 
саналаар нь бол томьёоллыг нь явуулаад ингээд одоо бас тал талуудын эрх 
ашгийг ороод ингээд явчихвал энэ Үндсэн хуульдаа бас зөв сууж өгөх байх аа 
гэдэг ийм одоо бодолтой байгаа юм. Ер нь бүгдийнх нь санал бол энд бол 
дурдсандаа ер нь бол тийм.  
 
 С.Бямбацогт: За Нямаагийн Энхболд гишүүн.  
 
 Н.Энхболд: За Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн хэлэлцүүлэг их удаж 
байгаа, маш удаж байгаа. Одоо энэ ер нь сүүлийн судалгаагаар энийгээ нэг 
бушуухан нэг талд нь гаргаж шийдээч ээ. Шийдээч ээ гэсэн утгаар шүү түүнээс 
зүгээр аль нэг талд нь гаргаач ээ гэсэн утгаар биш. Санал асуулгын дүнгүүд 
тийм гарсан юм байна гэж ойлгож байгаа.  
 

Дээр нь одоо энэ чинь Ерөнхийлөгчийн саналыг ирснээс хойш бид нар 
бүлэг дээрээ ярилаа, бусад газруудтай ярилаа. Зөвшилцөл ажлын хэсэг гарч 
байгаад ярилаа. Тэгээд энийг чинь би зөвшилцчихөөд ороод ирлээ гэж ойлгоод 
ингээд яриад байгаа шүү дээ. Одоо ингээд л хэлэлцэх болгондоо л дахиад л, 
дахиад л зөвшилцье гээд байвал энэ явахгүй байх аа удах байх аа нэгд. 
 
 Хоёрдугаарт Ерөнхийлөгч маань өчигдөр уржигдар нөгөө ирчхээд 
саналаа өгөөд хэлэхдээ бас нөгөө та нар энийгээ нэг 25-ны дотор дуусгаач ээ. 
Нэгд. Энэ хэлэлцүүлгээ нэг талд нь гаргаач гээд хэлсэн байна лээ шүү дээ.  
 

Тэгээд саяын яваад энэ өнөөдрийг хүртэл ярьсан зүйлүүдээ бид нар 
тэгээд тэр ярилцсан, зөвшилцсөн тэгээд дундаас нь гаргаж ирсэн хувилбар гэж 
ойлгоод л би одоо санал хураалтад ороод суугаад байна шүү дээ. Тэгэхээр 
хурал болгон дээр дахиад яриад, дахиад үргэлжлүүлье гээд байвал энэ хэзээ 
хүртэл үргэлжлэх вэ. Тэгээд би болбол одоо ингээд саналаа хураагаад яваад 
тэгээд дараа нь одоо 3 дугаар хэлэлцүүлэг дээр боломж байвал тэндээ 
өөрчлөөд явахгүй л бол бүх хүмүүсийн саналыг төгөлдөр аваад дуусаад ямар ч 
маргаангүй болтол энийг нэг талд нь гаргана гэвэл хэцүү. Явуулахаа л бодох 
юм сан. 25 гээд бас нэг тодорхой хэмжээгээр бид нар цаг хугацааны хязгаар 
чиглэх юм уу тэгээч ээ гээд хүсэлт тавьсан байдаг. Тэгэхгүй бол наадах чинь 
одоо утгагүй болж эхэллээ шүү гэдгээ Төрийн тэргүүн хэлчихсэн байдаг. Тэгээд 
явмаар байна шүү дээ. Хэлэлцэх болгондоо л нэг юм гаргаж ирээд байвал хэн ч 
гэсэн хаанаас ч гэсэн аль ч намаас нэг юм гаргаж ирээд л. Манай бүлэг дээр 
бол өчигдөр бүгдээрээ 100% байж чадаагүй. Тэгэхдээ л одоо яах вэ нэгэнт 
олонхоор шийдсэн юм чинь тэрнийхээ дагуу ингээд л ороод л өнөөдөр ажлын 



 

 

63 

хэсэг хуралдаад л томьёолоод л. Ажлын хэсэг хуралдана гэдэг болбол 
ерөнхийдөө зөвхөн тэр нэг ажлын хэсэгт байгаа улсууд биш тал талаас нь 
хүмүүс орсон намуудаас, Ерөнхийлөгчийн зүгээс, бүгдээс нь орсон ийм ажлын 
хэсэг цуглаж байгаад л ийм томьёоллууд оруулж ирсэн гэж байгаа. Тэндээ 
зөвшилцөөд ийм гаргаад ирлээ. Одоо энийг нь бид нар авах уу, авахгүй юу 
гэдгээ л шийдээд явахгүй болбол энэ чинь мөнхийн ингэж үргэлжилж 
болмооргүй байна аа.  
 
 С.Бямбацогт: За гишүүд саналаа хэллээ. Тэгээд. За тэр Эрдэнэбат 
даргын яриад байгаа газрын хэвлийн юу, уул уурхайн ашигт малтмалын баялаг 
гэх юм уу одоо орж ирсэн томьёолол байгалийн баялаг гэх юм уу, за эсхүл тэр 
газрын хэвлийн баялаг гэх юм уу гэдэг дээрээ бас нэг эргэж нэг ярилцъя аа. 
Энийг тэгээд эргэж нэг ярилцахаар одоо үлдээгээд тийм үү. Тийм. Ингээд нэг 
ахиж ярилцъя гэдгээр үлдээгээд цаашаа ярилцаад явъя аа. Тэгээд чуулган руу 
орохдоо томьёолоод орчихъё, болно биз дээ тэгж. Тийм үү.  
 

За тэгвэл дахиад нэг одоо ярилцчихаад эргээд ярья энийг. За одоо 
томьёоллоо хэлчихье, энд дахиад тохирсон томьёолол дээр чинь санал 
хураалгая.  

 
За тэр үндэсний баялгийн сан төсвийн бус байна аа гэдэг дээр сая 

Лүндээ гишүүн хэлсэн, энийг бол органик хуулиараа тийм үү зохицуулаад явчих 
бололцоотой гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр цаашдаа Үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт 
батлагдсаны дараа хуульдаа энийг тодорхой оруулаад явчихъя аа. Энэ дээр 
одоо үндэсний баялгийн сан одоо тийм үү байгуулах барих гээд одоо нэлээн 
олон саналууд авагдсан байгаа шүү дээ Эрдэнэбат дарга аа. Ийм байдлаар 
явчихъя.  

 
Тэр Ерөнхийлөгчийн гаргасан төрийн нийтийн өмч гээд бид нар нэлээн 

ярьсан юм аа. Сая Энхболд гишүүн асуугаад яриад байна. Яриагүй юм уу гэж. 
Уул нь бид ярьсан. Ярьсан саналаа бүлэг дээр оруулж ирсэн. Манай бүлгийн 
гишүүд дэмжээгүй унагаасан. Тийм болохоор ажлын хэсэг арга буюу одоо 
тэгээд төрийн өмч гэж орж явж байгаа. Энийг одоо би бас санал гаргаад төрийн 
нийтийн өмч гэдэг байдлаар зарчмын зөрүүтэй санал бэлдээд энийг санал 
хураалгая, дэмжигдвэл тэгээд цаашаа ингээд явъя аа. Ийм байдлаар энэ 
асуудлыг дараагийн санал хураалтад оръё оо. Тийм, өнөөдөртөө шүү дээ. 
 
 За төслийн 2 дугаар зүйл. Одоо санал чинь хураагдана шүү дээ. 7 санал 
байгаа. Таны санал 7 дахь. Цаг хугацааны хувьд хамгийн сүүлд ирсэн учир 7 
дахь саналаар хураагдана. Одоо 3 дахь санал. Харин 6.2-той холбоотой 3 дахь 
санал одоо хураагдах гэж байна. Таныг 6.2-той холбоотой 7 дахь санал. За. Цаг 
хугацааныхаа хувьд тэгж байгаа юм чинь дээ.  
 

 Төслийн 2 дугаар зүйл буюу 6 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2 дахь 
өгүүлбэрийн баримтална гэснийг баримтлах бөгөөд энэхүү зорилгоор баялгийн 
сантай байна. Сангийн хуримтлал бий болгох, зарцуулах, тайлагнах, хяналт 
тавих журмыг хуулиар тогтооно.” гэж өөрчлөх. Үндсэндээ агуулгын хувьд 
авчихсан. Уул нь одоо ажлын хэсэгтээ саналтай нэгтгээд явчих бололцоотой. 
Гэхдээ гишүүн санал гаргасан учраас санал хураалгана. Чинзориг гишүүн санал 
гаргасан байна аа. Тийм. За дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураалт явуулъя.  
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За санал хураалтад 12 гишүүн оролцсоноос 11 гишүүн буюу 91,7% нь энэ 
саналыг дэмжсэнгүй ээ.  

 
6.3. Төслийн 2 дугаар зүйл буюу Зургадугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт 

“Баялагийн сан байгуулж, стратегийн ордын тавин нэгээс доошгүй хувийг ард 
түмэнд өмчлүүлнэ.” гэсэн 3 дахь өгүүлбэр нэмэх. Санал гарагсан Улсын Их 
Хурлын гишүүн Батзандан, Болд, Хууль зүйн байнгын хороо дэмжсэн. Санал 
хураалт. За санал хураалт. 

 
За санал хураалтад 12 гишүүн оролцсоноос 75% буюу 9 гишүүний 

саналаар энэ санал дэмжигдсэнгүй ээ. 
 
6.4.Төслийн 2 дугаар зүйл буюу Зургадугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 

“баримтална” гэсний дараа “стратегийн ордын тавин нэгээс доошгүй хувь нь ард 
түмний мэдэлд байж, төр эзэмшинэ” гэсэн 3 дахь өгүүлбэр нэмэх.  

 
Санал гаргасан Улсын Их Хурлын гишүүн Ц.Даваасүрэн, Ч.Улаан.Төсвийн 

байнгын хороо дэмжээгүй. 
 
 Энэ саналыг дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураалт явуулъя. 
 
 Санал хураалтад 11 гишүүн оролцож, 12 гишүүн оролцсоноос 11 гишүүн 
буюу 91,7%-ийн саналаар энэ санал дэмжигдсэнгүй ээ.  
 

 6.5.Төслийн 2 дугаар зүйл буюу Зургадугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 
“Төрөөс байгалийн баялгийг ашиглахдаа тэгш байдал, шударга ёс, үндэсний 
эдийн засгийн аюулгүй байдал, тогтвортой хөгжлийг хангах зарчмыг 
баримтална” гэснийг “Төрөөс байгалийн баялгийг хүрээлэн буй орчны тэнцвэрт 
байдлыг хадгалан зүй зохистой ашиглана. Байгалийн баялгийг тогтвортой 
хөгжлийн бодлогод тулгуурлан Монголын ард түмний ирээдүйн эдийн засгийн 
эрхийг баталгаажуулах зорилго бүхий баялгийн сан байгуулж, иргэн бүрт тэгш, 
шудрага хүртээнэ.” гэж өөрчлөх. 

 
Санал гаргасан Улсын Их Хурлын гишүүн Х.Болорчулуун. 

 
 Энэ саналыг дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураалт явуулъя. Санал 
хураалт. 
 
 За, санал хураалтад 12 гишүүн оролцсоноос 100%-ийн саналаар энэ 
санал дэмжигдсэнгүй ээ. 
 

6.6.Төслийн 2 дугаар зүйл буюу Зургадугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийг 
“Төрөөс байгалийн баялагийг ашиглахдаа тэгш байдал, шударга ёс, үндэсний 
эдийн засгийн аюулгүй байдал, тогтвортой хөгжлийг хангахдаа иргэн бүр 
өгөөжийг нь тэгш хүртэх зарчмыг баримтална.” гэж өөрчлөн найруулна. Санал 
гаргасан Улсын Их Хурлын гишүүн П.Цэрэнбат. 

 
За санал хураалт. Дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураалт явуулъя. 
 
За дараагийн санал хураалт. Миний санал үлдэж байгаа биз дээ тийм ээ.  
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За Эрдэнэбат даргын саналыг хураах уу. Та хэд найруулж ярьж байна уу. 
Тогтохсүрэн дарга аа, Лүндээ гишүүн ээ.  

 
За. Эрдэнэбат гишүүний санал 6.2-ыг Монгол улсын иргэдэд 

өмчлүүлснээс бусад газар, түүнчлэн газрын хэвлий, түүний баялаг, ой усны 
нөөц, ан амьтан төрийн өмч мөн. Уул уурхайн ашигт малтмалын баялгийг 
үндэсний эдийн засгийн аюулгүй байдлыг бататгах, Монголын ард түмний эрүүл 
аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг баталгаажуулах, иргэн бүрд шударга хүртээх 
зарчмаар үндэсний баялгийн сан байгуулж ажиллана аа. Үндэсний баялгин сан 
нь төсвийн бус байна гэж өөрчлөх. Саналаа тайлбарлаж хэлэх үү. За Эрдэнэбат 
гишүүн. 

 
Д.Эрдэнэбат: Энэ дээр ингэлээ л дээ. За байгалийн баялаг гэдэг ерөнхий 

нэр томьёог төрийн бодлогод урт хугацааны хөгжлийн бодлогод тулгуурласан 
зүйл дээр оруулах нь бол буруу биш юм байна аа. Тийм ээ. Бодлогод орох нь 
байгалийн баялаг гэдгээрээ орох нь зөв юм байна гэж.  

 
Харин үндэсний баялгийн санг байгуулахад байгалийн баялаг гэдэг 

ерөнхий нэр томьёолол чинь буруу болчихлоо. Тийм учраас яг энэ санг 
байгуулахдаа ашигт малтмалтай холбоотой буюу газрын гадаргуун доорх тийм 
ээ баялгийг ашиглах гэдэг ийм томьёоллоор хийх нь маш зөв байна аа гэж 
ингэж харж байгаа.  

 
Тэгээд сая би зарчмын зөрүүтэй саналыг энэ ажлын албатай яагаад 

томьёоллыг энд өгчихлөө. Энэ дээр нэгдүгээрт санал хурааж өгөөч ээ гэж 
байгаа.  

 
2 дугаарт, хэрвээ энэ орох юм болбол ард нь шууд залгаад урд талын 

томьёоллууддаа юу байхгүй болгоод ард талд нь үндэсний баялгийн сан, 
төрийн бус байна аа гэдэг энэ нэршлийг болбол бид нар заавал оруулах нь зөв 
өө гэж ингэж харж байна.  

 
Энийг оруулчих юм болбол бидний олон маргаантай энэ 51%-ийг нь 

хаашаа хийх үү, 10%-ийг хаашаа хийх үү гээг юмыг тэр баялгийн сан руу хийх 
хуваарилалтыг буй болгоно оо гэж ингэж бид харж байгаа. Энэ бол маш эрүүл 
санал шүү гэж би та бүхэнд дахин хэлмээр байна. Гишүүдийн хувьд ингэж 
бодож үзээч ээ. Яагаад гэхээр төсвийн бус болох юм болбол одоо ингээд бүх 
одоо бид нар мөнгөө төсөв гэдэг нэг том тогоо руу хийчхээд шавар байшин 
байгуулдаг нь болино. 76 гишүүн гүйж очоод тэр мөнгөнөөс аваад ийш тийшээ 
тараагаад байхаа болино, тэгэхээр төсвийн бус сан гэдэг болбол хамгийн чухал 
сан шүү гэдгийг би та бүхэндээ анхааруулж хэлээд тэгээд энийг дэмжиж өгөөч 
ээ гэдгийг та бүхнээс хүсэж байна.  

  
 С.Бямбацогт: За, та тэгэхээр саналаа гаргасан энэ саналаа татаж аваад 
оронд нь төслийн 2 дугаар зүйлийн ажлын хэсгийн саналын байгалийн баялгийн 
гэснийг газрын хэвлийн баялгийн гэж өөрчлөх гэсэн санал оруулж байна тийм 
үү. Тийм. 2 дахь өгүүлбэрийн. За. Санал хураачих уу. За Тогтохсүрэн гишүүн. 
 
 Д.Тогтохсүрэн: Тэгэхээр ингэх юм аа. Эрдэнэбат, Эрдэнэбат гишүүн ээ 
ингэчихмээр байна аа. Таны саналыг 2 хувааж санал хураах шаардлага байна 
аа. Таны саналыг авахын тулд. Тэр бид нарын түрүүний дэмжигдсэн баялгийн 
үр өгөөжийг гэдэг үгийг газрын хэвлийн баялгийн үр өгөөжийг үндэсний 
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баялгийн санд төвлөрүүлнэ гэдгээр оруулбал ойлгомжтой болж байгаа юм. 
Тэгэхээр тэр хэлбэрээр нь таны тэр саналыг авах ёстой.  
 

За төсвийн бус байна гэдэг дээр бол зарчмын том санал учраас тусад нь 
заавал санал хурааж шийдэх ёстой. Амьдрал баян, амьдрал баян. Заавал 
Үндсэн хуулиар заавал Үндсэн хуулиар баялгийн сангаа төсвийн төсвийн бус эд 
нар гэж ярих хэрэггүй байх аа. Энийг дараагийн хуулиар нь шийдээд явчих 
боломжтой гэж ингэж бодож байна. Тийм учраас 2 тусад нь болгоод санал 
хураагаад 1-ийг нь дэмжиж аваад 1-ийг нь одоо яахаа өөрсдөө шийдээд яваг. 
 
 С.Бямбацогт: За. За 2 тусад нь болгосон байсан. За Эрдэнэбат гишүүний 
саналаар санал хураалгая. За төслийн 2 дахь ажлын хэсгийн саналын одоо 2 
дахь өгүүлбэрийн байгалийн баялгийн гэснийг газрын хэвлийн баялгийн гэж 
өөрчлөх. За санал хураалт. Дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураалт явуулъя. 
Араас нь тэр өгүүлбэр нь байж байгаа. Хэвээрээ. 
 
 За санал хураалтад 12 гишүүн оролцсоноос 83 хувийн саналаар энэ 
санал дэмжигдлээ. 
 
 За. За одоо 2 дахь санал нь ажлын хэсгийн саналын төслийн 2 дугаар 
зүйлийн буюу 6.2-т үндэсний баялгийн сан төсвийн бус байна гэсэн өгүүлбэр 
нэмэх. 
  
 За энэ саналыг дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураалт явуулъя. Энэ 
бол органик хуулиар зохицуулах бололцоотой гэсэн шүү дээ. Тийм ээ. Энхболд 
гишүүн. М.Энхболд гишүүн үг хэлье.  
 

М.Энхболд: Төсвийн бус байна гэдэг үгийг заавал Үндсэн хуульд оруулах 
би шаардлагагүй болов уу гэж бодоод байгаа юм. Төсвийн бүрэлдэхүүн хэсэг, 
нийгмийн даатгалын сан, эрүүл мэндийн сан гээд л одоо төсвийн бүрэлдэхүүн 
ерөнхий зарцуулалтын бас ингээд хараад хянаад явж байдаг. Яг одоо улсын 
төсвийн төсвөөсөө болбол тусдаа бүрэлдэхүүн болоод явж байдаг сан байгаа 
шүү дээ. Тэгэхээр чинь одоо бүр төсвөөс тусдаа байна гэхээр чинь энийг чинь 
зарцуулалт юмыг нь одоо хэн хийхийн. Хяналтыг нь хэн тавих юм. Энэ чинь 
болбол бас нэлээн асуудалтай л юм байна. Тэгэхээр зайлшгүй магадгүй. 
Зайлшгүй тийм шаардлага үүсэхийг бол би үгүйсгэхгүй байна. Тэгвэл органик 
хуулиар нь одоо тэр төсвийн бус байна гэдгийг нь одоо ингээд хэлээд тэнд нь 
харин хэн мэдэж захиран зарцуулах юм, яаж төвлөрүүлэх юм гэдгийг нь зааж 
өгөөд ингээд л явмаар санагдах юм. Үндсэн хуульд төсвийн бус байна гэдгийг 
би болбол хэлэх нь болбол зохимжгүй байх аа гэж бодож байна аа. Тэгээд 
саяны хураасан санал дээрээ Бямбацогт дарга аа, та нэг чуулганд орохын өмнө 
нөгөө түрүүний 6.2-тойгоо найруулгын хувьд нийлүүлээд нэг болгоод оруул 
гэсэн нэг үг наанаа протоколд хийчихээ. 

 
С.Бямбацогт: За одоо дахин дахин ярих шаардлага байна уу. За 

Эрдэнэбат гишүүн 
 
Д.Эрдэнэбат: Энхболд дарга аа, за би хэлчихье ээ. Энэ төсвийн бус сан 

болбол байна шүү дээ тийм ээ. Бүх улсын парламентын Үндсэн хуулийн ихэнх 
Үндсэн хуульд байгаа 1 дүгээрт.  
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2 дугаарт энэ зайлшгүй байх ёстой. Төсвийн алдагдлыг байгалийн 
баялгийн өгөөжөөсөө битгий нөхөөрэй гэдэг асуулга юм аа. Өнөөдөр бид нар 
энэ баялгаа бүгдийг нь төсөв рүү оруулаад ингээд ус цас шиг цацаад дуусаж 
байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энийгээ зогсоо гэж байгаа юм. Нэгдүгээрт тэр.  

 
2 дугаарт бид нар нөгөө нэг ирээдүйн өв сангийн тухай хуулийг аль 2016 

онд баталсан санагдаад байх юм. Энэ 1 ч удаа үйлчлээгүй, яагаад гэвэл төсөв 
идчихээд байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр бид нар ирээдүйн өв сангийн байгууллага 
тэр санг байгуулах нөхцөл бололцоог өнөөдөр хүртэл манай төр хийж чадахгүй 
яваад байгаа юм. За тэр хуримтлалаа буй болгоод төсвийн алдагдлыг нөхөөд 
байгаа бүр ингээд буруу тийшээ яваад байгаа юм. Тэгэхээр энэ бол шал өөр 
менежмент. Төсвөөсөө гарч байж энэ сангийн менежмент эрүүл болно оо. 
Иргэддээ хүртээмжтэй болно оо. Ашигтай болно оо. Тийм учраас Үндсэн 
хуульдаа бол зайлшгүй тусгаж өгөх нь болбол би зүй ёсны зүйл ээ гэж хараад 
байгаа юм. Дэлхийн маш олон улс оронд төсвийн бус ийм ард иргэдийнхээ 
төлөө үндэсний сангууд ажиллаж байдаг аа. Энэ Үндсэн хуулиараа 
баталгаажсан байдаг байхгүй юу. Тийм учраас энийг дэмжээд өгөөч ээ гэж би та 
бүхнээс хүсээд байгаа юм.  

 
С.Бямбацогт: За Занданшатар дарга. Саналаа хэлье. 
 
Г.Занданшатар: Энэ 1 дүгээрт нь манай энэ ажлын хэсэг 1 юм 

анхаарчхаач ээ гэж. Энүүгээр бол ирээдүйн өв сангийн хууль хүчингүй болохоор 
болчихлоо. Яагаад гэхээр зөвхөн одоо байгаа иргэн бүрд шударга хүрээгээч гэж 
нээгээд хийчихээр. Уул нь тэр Норвегийн хууль чинь одоо байгаа иргэн бол 
ирээдүйд гэсэн эдүгээ болон ирээдүйн иргэд гэж нэг өгүүлбэр байсан. Ирээдүйн 
өв сан бол байна шүү дээ төсвийн бус сан байгаа шүү. Эрдэнэбат дарга аа. Та 
тэр их маш сайн хууль хийсэн. Тэр яг Норвегийн түр хуулиар хийсэн юм байна 
лээ. 

 
 Гэхдээ ирээдүйн өв сан нөгөө баахан хүүхдийн мөнгө энэ тэрийн өрөнд 

баригдаад нэг их наяд орчим төгрөгийн өртэй байсан нь энэ жил төлөгдөөд энэ 
жилийн ирээдүйн өв сан мөнгөтэй болж байгаа. Энэ жил 1 их наяд орчим төгрөг 
орж байгаа байх. Тэнд бол одоо хуримтлал үүсээд ирээдүйн өв сан, корпораци 
байгуулах асуудал сая шийдэгдчихсэн. Энэ бол төсвийн бус сангаар явж байгаа 
шүү. Ирээдүйн өв сан бол. Гэхдээ энэ бол органик хуульдаа бол хийчихвэл илүү 
амар төсвийн байх уу төсвийн бус байх уу энэ тэр гэдэг маань тэгэхдээ 
үндэсний баялгийн сан гэдэг үг нь өөрөө бол төсвийн бус л сан гэсэн агуулга л 
даа. Тийм учраас ингэж ойлголцоод энэ бол төсвийн бус сан шүү тэгээд одоо 
болон ирээдүй үедээ үхэр тэргээр шийднэ ээ гэсэн ийм. 

 
С.Бямбацогт: За, за санал хураалт. Эрдэнэбат гишүүний саналыг 

дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураалт явуулъя. 
 
За санал хураалтад 12 гишүүн оролцсоноос 83.3 хувь буюу 10 гишүүний 

саналаар энэ санал дэмжигдсэнгүй ээ. Гэхдээ органик хуульдаа энэ асуудлыг 
бас тусгаад явчих бололцоотой. Тусгая гэж ойлголцсон гэж бас та бүхэн 
ойлгоорой.  

 
За дараагийн санал. Улсын Их Хурлын гишүүн Бямбацогтын санал. За 

Үндсэн хуулийн 6 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн төрийн өмч гэснийг төрийн 
нийтийн өмч гэж өөрчлөх. Сая бид нар бас ярьсан. Энэ санал дээр бас нэмж 



 

 

68 

оролцох гишүүд байвал нээлттэй. Төрийн нийтийн өмч гэж томьёолоод явъя аа 
гэж бас зөвшилцлийн ажлын хэсэг дээр ярьсан байгаа. Тэгээд энэ асуудлаар 
санал хураалгая аа. 

 
За асуулт саналууд байвал, тийм. 6 дээр гаргаж байгаа юм. Тийм. Тийм 

төрийн нийтийн өмч гэж. 6.2-т чинь байж байгаа шүү дээ. Төрийн өмч гэснийг. 
За санал хураалт явуулъя. За Энхболд дарга. 

 
З.Энхболд: 6.2-ын Ерөнхийлөгчийн саналыг уншиж би ярих уу. 6.2-ын 

Ерөнхийлөгчийн саналыг протоколд үлдээхгүй бол болохгүй юм байна. Би 
тэгэхээр юу ч гэсэн протоколд үлдээгээд тэгээд Бямбацогт гишүүний саналыг 
дэмжиж байгаагаа хэлэх гээд байгаа юм. 6.2-ыг ингэж шинэчлэн найруулъя 
гэсэн юм.  

 
Монгол улсын иргэдэд өмчлүүлснээс бусад газар, түүнчлэн газрын 

хэвлий түүний баялаг, ой усны нөөц, ан амьтан нь төрийн өмч мөн гэдэг үгийг 
нийтийн өмч мөн гэж өөрчилж байгаа. Тэгээд залгуулаад байгалийн баялгийг 
ашиглахдаа тэгш байдал, шударга ёс үндэсний аюулгүй байдал, тогтвортой 
хөгжлийг хангах зарчим баримтална. Энэ саяын гишүүдийн саналыг дэмжсэнтэй 
таарч байгаа.  

 
Цаашаагаа одоогийн манай одоогийн манай мөрдөж байгаа хууль явж 

байгаа юм. Газрын хэвлийн баялгийг төрөөс олгосон тусгай зөвшөөрлийн 
үндсэн дээр Монгол улсын хуулийн этгээдэд энэ хуульд заасан журмын дагуу 
ашиглуулж болно.  

 
Үүнээс цааших нь болбол Оюутолгойтой холбогдон гаргасан сургамж 

байгаа юм. Онцгой ач холбогдол бүхий газрын хэвлийн баялгийг төр хамтран 
ашиглах тохиолдолд гарах зардлыг хөрөнгө оруулагч хариуцах бөгөөд татварын 
дараах ашгийн 51-ээс доошгүй хувь нь Монгол улсын төрд ноогдоно.  

 
Хөрөнгө оруулагчийн зардал бодитой байна. Хөрөнгө оруулагчийн 

зардалд төр хяналт тавьж ард түмэнд тайлагнана. Газрын хэвлийн баялгийг 
хөрөнгө оруулагчтай хамтран ашигласны орлогыг баялгийн санд төвлөрүүлж 
зарцуулна. Байгалийн баялгийг ашиглах болзолд баялгийн сангийн зохион 
байгуулалт үйл ажиллагааны журмыг хуулиар тогтооно гээд. Сүүлийн өгүүлбэр 
нь Эрдэнэбат гишүүний саналтай яг давхцаж байгаа юм.  

 
Тэгэхээр уг нь Ерөнхийлөгчийн энэ саналыг энэ чигээр нь хураалгаад 

дэмжсэн болбол саяын бид нарын сүүлийн 30 минут байна уу 1 цагийн маргаан 
бол байхгүй байх байсан юм аа. Урсгал татвараа болбол улсын төсөв нь авна. 
Девидендээ болбол баялгийн сан нь авдаг одоо тухайн жилийн төсөвтэй 
оруулаад идчихдэггүй ийм тогтолцоог бүгдийг нь баримталсан юм. 

 
 За Ерөнхийлөгч зөвшилцлийн ажлын хэсэг дээр ингэсэн. Бямбацогт 

гишүүний одоо саяын гаргаж байгаа төрийн нийтийн өмч гэдэг санал 
дэмжигдвэл их хурлын даргын яагаад 100 хувь Монголын өмч байж болдоггүй 
вэ гэдэг саналтай нэгдээд энэ 2 дахь Оюутолгойтой холбогдуулж гаргасан 
саналаасаа татгалзсан юм аа.  

 
Хэрвээ Бямбацогт гишүүний санал дэмжигдэхгүй бол Ерөнхийлөгч энэ 

Үндсэн хуулийн өөрчлөлтөд оролцохоо болиод одоо хэрвээ 66, 70 хувийн санал 
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авахгүй болбол би одоо ингээд гараад явлаа. Тэгээд одоо буянаараа бол оо гэж 
байгаа юм. Цаашид өөрчилнө үү, өөрчлөхгүй байна уу, яаж өөрчлөх үү. Тэрэнд 
оролцохгүй ээ. Энэ бол зарчмын асуудал аа. 51 хувьтай холбогдсон санал 
болбол их хурлын даргатай санал нийлж яагаад Монгол 100 хувь байж 
болдоггүй юм бэ гэдэг саналтай байгаа учраас энийг болбол тэр утгаар нь 
татгалзъя аа.  

 
6.2-ын 4 дэх өгүүлбэрээсээ бол татгалзаж болно гэж байгаа. 5 дахь 

өгүүлбэр Эрдэнэбат гишүүнийхтэй адилхан учраас тэрийг бас дэмжиж өгөөч гэж 
байгаа юм. Тэгэхээр Бямбацогт гишүүний саналыг дэмжих дэмжихгүйгээс 
Ерөнхийлөгч энэ Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд оролцох, оролцохгүйгээ 
шийдье ээ. Дэмжигдэхгүй бол гараад яваарай гэж үүрэг өгсөн учраас би одоо 
ингээд кноп хаашаа гарах нь уу хараад сууж байна аа.  

 
С.Бямбацогт: За. За ажлын хэсгийн ахлагч 68 дугаар тогтоолоор 

Энхтүвшин дарга ажлын хэсгийг ахалж байгаа. Микрофоныг нь өгье. Саналаа 
хэлнэ. Ажлын хэсэг дээр юу гэж яригдсан бэ бас. 

 
Ө.Энхтүвшин: За би ч 68-ын ч ажлын хэсгийн ахлагч байгаа юм. 

Зөвшилцлийн ажлын хэсэг ч бас байгаа юм. Тэгээд энийг бол уг нь ярьсаар 
байгаад тэр төрийн нийтийн өмч гэдэг дээр уг нь зөвшилцсөн юм байгаа юм л 
даа. Энэтэй холбоотойгоор Ерөнхийлөгч бол тэр бусад юунуудаа бол татсан. 
Зөвшилцөж байгаа л юм бол аль аль талаасаа ингээд харилцан буулт хийгээд 
явъя аа гэдэг зарчмын үүднээс. Тэгээд энэ бүлэг дээр болбол энэ дэмжигдээгүй.  

 
Тэгэхдээ дэмжигдээгүйдээ манай бүлгийн гишүүдийн ихэнх нь болбол 

төрийн өмч гэсэн төрийн нийтийн өмч гэсэн 2 бол зарчмын хувьд ялгаагүй юм 
биш үү тэгвэл. Төрийн өмч гэдэг дотроо нийтийн өмч гэдэг нь багтаад л явж 
байгаа юм чинь тийм эсрэг тэсрэг зүйл биш байна шүү дээ. Хураангуйгаараа л 
тэгээд төрийн өмч гээд ингээд л явчихъя гэдэг байдлаар нээх их ингэж эсрэг 
тэсрэг болгож тавиагүй юм байгаа юм. Тэгээд л төрийнх гэдгээрээ л явчихъя 
гээд л ингээд л тогтсон л доо. Энэ дээр болбол төрийн нийтийн өмч гээд ингээд 
явахад бол нээх айхтар бүлгийн саналтай зөрчилдөөд байгаа юм бол байхгүй. 
Эсрэг тэсрэг юм бол ерөөсөө байхгүй. Одоо байгаа хуулиар бол төрийн өмчийг 
дотор нь 2, төрийн нийтийн өмч, төрийн өөрийн өмч. Төрийн нийтийн өмч гэдэг 
дотор энэ газрын хэвлий, нийтийн эзэмшлийн байр талбай энэ тэр бүгд орно оо 
гээд ингэсэн. Энийг дэмжээд явчихад энийг ерөөсөө зөрчилтэй юм бол биш л 
гэж бодоод байна. Тэгээд саналаа хураачихъя. 

 
С.Бямбацогт: За санал хураалт. За их хурлын дарга саналаа хэлье. 

Төрийн нийтийн өмч.  
 
Г.Занданшатар: Энэ бүлэг дээр бас энэ дээр чинь маргалдаж, маргалдаж 

байгаад төрийн өмч дээрээ тогтсон учраас одоо энийг шууд энэ хэлбэрээр нь 
өөрчилчихье гэж авах юм бол энэ чуулган дээр асуудал үүснэ л дээ. 

 
 Тийм учраас энэ саналыг бол энэ төрийн ба орон нутгийн өмчийн тухай 

хуульд 1 ийм заалт байгаа юм. 4 дүгээр зүйлд төрийн нийтийн зориулалттай 
өмч гэж.  

 
За 3 дугаар зүйлд бол төрийн өмчийн тухай ойлголт гэдэг дээрээ төрийн 

өмч нь төрийн нийтийн зориулалттай өмч, төрийн өөрийн өмчөөс бүрдэнэ ээ 
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гээд ингээд хуваасан. Тэгээд 2 хуваасан энэ органик хууль дээр иргэний хууль 2 
дээр ингээд хуваасан.  

 
Тэгээд 4.1 нь бол Үндсэн хууль бусад хуулиар нийтийн зориулалтаар 

ашиглахаар бүх ард түмний өмч болгон заасан зүйлсийг төрийн нийтийн 
зориулалтын өмч гэнэ ээ гээд.  

 
2 нь төрийн нийтийн зориулалттай өмчид дараах үл хөдлөх болон хөдлөх 

хөрөнгө хамаарна гээд энэ иргэдэд өмчлүүлснээс бусад газар, газрын хэвлий 
түүний баялаг, ус түүний доторх баялаг, ой түүний дагалдах баялаг, ургамал ан 
амьтны нөөц, түүх соёлын үнэт цогцолбор, хөшөө дурсгал, археологийн болон 
палеонтологийн олдвор хуулиар нийтийн зориулалттай ашиглахаар тогтоосон 
бусад эд хөрөнгө гээд заасан байгаа.  

 
Тэгэхээр яах вэ энд төрийн өмч мөн гэдэг зааснаараа үлдээд, 3 дугаар 

хэлэлцүүлгийн үед бол найруулгаараа энэ төрийн нийтийн зориулалтын төрийн 
өмчөө задалсан энэ 2 өгүүлбэрийг хийгээд тэгээд энэ унасан ч, боссон ч үндсэн 
заалт маань хэвээрээ үлдэнэ. Ингэж гаргаж явъя гэж ойлголцоод тэгээд 
Энхболд даргыг бол одоо бас ажлын цаг өнгөрсөн учраас явбал явж байхгүй юу 
даа гээд чөлөөлөөд тэгээд цаашаа явбал яасан юм бэ гэж. 

 
С.Бямбацогт: За. Н.Энхболд гишүүн. Дараа нь Тогтохсүрэн гишүүн. 
 
Н.Энхболд: Надад нэг ийм санал байна аа. Энэ нэмэлт өөрчлөлтөө уг нь 

явуулчихмаар байгаа юм аа. Одоо тэгвэл ингэнэ ингэвэл ингэнэ гээд байх бас 
зохимжгүй байна. Тэгэхдээ би ийм санал гаргаж байна. Ажлаа явуулахын тулд 
энэ чинь энэ манай бүлэг дээр санал хураасан байхгүй юу. Онцын тийм 
зарчмын ялгаа байхгүй ч гэсэн санал хураагаад одоо бид нар энд суугаад 
манай дотор чинь бас асуудал тэгээд л зүгээр хэлэхээр явахгүй байгаа шүү дээ. 
Тал талаас нь ярьж байгаад саналаа хураагаад ингээд шийдээд яваад байгаа 
юм.  

 
Тэгээд бүлэг дээр шийдсэн юмаа одоо бид нар ингээд байнгын хороон 

дээр өөрчлөөд явахаар бас нэгдүгээрт зохимжгүй байна. Нөгөө талаар ажлаа 
явуулмаар байна.  

 
Тэгэхээр би яг энэ саналаа үлдээчхээд 1 дэх өдөр тэртэй тэргүй өглөө 

манай бүлэг зарласан байж байгаа. Өглөө ганцхан энэ саналаа ярьчхаад л 
эргээд байнгын хороо ганц цуглаад дахиж санал хураагаад л тэгээд л явчихъя 
тэгэхгүй болбол арай бас болмооргүй байна. Би бол энэ дотор байгаа хүмүүс 
ялангуяа манайхан болбол зөвшөөрөх байх аа гэж бодож байна. Бүлгийн дарга 
маань. Ингэж явсан нь дээр байх аа.  

 
Түрүүн Эрдэнэбат гишүүний яриад байсантай холбоотой тэр нөгөө юуны 

төсвийн бус гэж яриад байна шүү дээ. Тэрүүнийг зохицуулах уг нь болбол хэрэв 
үнэхээр одоо бол тэртэй тэргүй төсвөөс гадуур бид нар ямар нэгэн тийм мөнгөө 
зарцуулдаг эрх мэдэл эдэлдэг тийм бүтэц эрх зүйн орчин байхгүй. Бүх юм ямар 
ч тохиолдолд төсвөөр дамжина. Тэгэхээр хэрэв заавал үүнийг өөр юманд 
зарцуулахгүй гэж байгаа бол энэ дээрээ тэр төсвөөс бус гэдэг үг 
хэрэглэхгүйгээр энэ дотор энэ баялгийн санд орсон мөнгийг зөвхөн ийм юманд 
зарцуулна аа гэдгийг нь зөв томьёолоод оруулчихвал тэртэй тэргүй төсөвтөө ч 
орно, Үндсэн хуульд зөвхөн гэд биччихсэн юм чинь өөр юманд зарцуулах зам нь 
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хаагдах ийм боломж байна гэж бодоод байна. Тэгэхээр энийг бас санаа нь 
болбол адилхан юм, томьёолохдоо манайхан нэг бодооч ээ гэж хэлэх гэсэн юм 
аа. Тэгээд би нэг тийм санал гаргаж байна, тэрийг та нэг ярьж үзээч бид нар 
ганцхан энийг л үлдээчихье л дээ. 

 
С.Бямбацогт: За. За Тогтохсүрэн гишүүн, дараа нь Мөнхбат гишүүн 
 
Д.Тогтохсүрэн: За. За би тэгээд ингээд энэ асуудал чинь уул нь ингэж л 

шийдэгдсэн юм л даа. Төрийн өмч гэдэг ойлголтынхоо дотор нь төрийн өөрийн 
өмч багтаж байгаа юм аа. Тийм учраас төрийн өмч гэдгээр нь явъя гэж бүлэг 
дээр тогтсон юм.  

 
За яах вэ үндэсний зөвшилцлийн ажлын хэсэг дээр бол төрийн өөрийн 

өмч гээд тохирсон юм. За бүлгийн гишүүд дээр бол энийг хамгаалаад бид 
болбол бүлгийн гишүүд олонхоороо төрийн өөрийн өмч бол төрийн өмчийнхөө 
одоо бүрэлдэхүүн хэсэг учраас төрийн өөрийн өмч гэхийг больё оо төрийн 
өмчөөр нь явъя аа гээд тогтсон юм аа.  

 
За тэгэхээр одоо яах вэ гэхээр гарц нь бол яах вэ саяны Энхболд даргын 

хэлдэг гарц л даа. Бид яах вэ нэг дэх өдөр зөвлөлдөх хэрэгтэй энүүгээр. За 
зүгээр би Энхболд даргад 1 зүйл хэлмээр байгаа юм. Бид бол одоо 
Ерөнхийлөгчтэй зөвшилцсөн. Энэ нь зөвшилцөөнд орсны улмаас манай улсын 
их хурлын гишүүдийн өргөн барьсан төслөөс бараг 30, 40 заалтыг хассан. 
Гишүүд бол энд бол бухимдалтай байгаа. Нутгийн удирдлагын олон заалт 
хасагдсан. Шүүхийн чиглэлээр бараг 10 гаран заалт хасагдсан. Парламентын 
тогтолцоотой холбоотой бараг 10-аад заалт хасагдсан. Тэгээд нэг заалтаар 
болбол ингээд их хурлын гишүүдийг тэгвэл төслөө татна, зөвшилцөлгүй гарлаа, 
олон нийтэд хандлаа гэж ярьж болохгүй л дээ. Энэ бол би хариуцлагагүй үг 
хэлж байна аа гэж бодож байна. Бид нар зөвшилцөл гэж 2, 3 сар яваад бүх 
юмаа одоо ярилцаад ингээд урагшаа алхах гэж байхад бол би ийм зүйл хэлж 
бол болохгүй байх аа гэж бодож байна. За эв эеийг бол хичээгээд харин одоо 
бид болбол саян заалтыг орхиод 1 дэх өдөр дахиж 1 ярья аа гэсэн ийм горимын 
санал гаргаж байгаа юм. 

 
С.Бямбацогт: За Мөнхбат гишүүн. За ингээд санал хэлэх хүмүүс дуусна.  
 
Ж.Мөнхбат: За зүгээр саяны энэ З.Энхболд даргын ярьж байгаа 

жишээлбэл энэ асуудлыг шийдэхгүй бол одоо ингээд Ерөнхийлөгч саналаа 
татаад ч юм уу ингээд зөвшилцөх энэ цаашаа явах нь бас Үндсэн хуулийг 
өөрчлөх асуудлаас гарна аа гэх юм бол энэ асуудал үүснэ. Тэгээд энэ одоо 
маргаад байгаа юман дээр чинь ерөөсөө ганцхан үгний л ялгаа байна шүү дээ. 
Нийтийн л гэдэг. Төрийн өмч дотор чинь төрийн нийтийн өмч, төрийн өөрийн 
өмч 2 орсон байгаа. Төрийн өөрийн өмч гэдэг нь ширээ сандал, машин техник, 
төсөв хөрөнгө нөгөө сан ман янз бүрийн юмнууд эмнэлэг, сургууль чинь ороод 
явчхаж байгаа юм.  

 
Төрийн нийтийн өмч гэдэг дээр бол түрүүний тэр Занданшатар даргын 

хэлдэг газрын хэвлий түүний баялаг, ус түүний доторх баялаг, ой түүний доторх 
баялаг, ургамал амьтны нөөц түүх соёлын үнэт цогцолбор хөшөө дурсгал 
археологийн болон палеонтологийн олдвор, иргэдэд өмчлүүлснээс бусад газар 
гээд.  
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Тэгээд одоо энэ нийтийн гэдэг ганцхан үг дээр мэдээж одоо энэ Үндсэн 
хууль дээр тусгах гэж байгаа юм бол төрийн өөрийн өмчийг одоо тэр сургууль, 
цэцэрлэг, эмнэлгийн байшин барилга, за төсвийн хөрөнгөөр авсан сандал 
ширээ машиныг оруулахгүй л гэдэг нь ойлгомжтой байлгүй. Тэгэхээр энэ 
нийтийн гэдэг үг дээр ойлголцоод явчхаж болохгүй байгаа юм уу. Одоо ингээд 
хойш нь тавиад байх шаардлага юу байдаг юм бэ. Мэдээж төрийн төрийн өмч 
дотор төрийн өөрийн өмч ч орно, төрийн нийтийн өмч ч орно. Гэхдээ Үндсэн 
хууль дээр ширээ ширээ сандал орохгүй шүү дээ. Машин одоо юу гэдгийн. 
Багийн эмнэлгийн байшин, багийн соёлын төв орохгүй нь л ойлгомжтой юм 
чинь.  

 
Тэгэхээр тэрийг бол нийтийн гэдгээр нь аваад явчхаж болох л юм байна 

шүү дээ.  
 
С.Бямбацогт: За. За тэгвэл энэ саналыг хойшлуулаад бүлэг дээрээ 1 дэх 

өдөр ярилцаад шийдвэрлэе. Би саналаа хойшлууллаа. За цаашаагаа явъя аа. 
 
7 дахь санал. Төслийн 2 дугаар зүйл буюу “Хорин тавдугаар зүйлийн 1 

дэх хэсгийн 7 дахь заалтын “нийгмийн хөгжлийн” гэсний дараа “бодлого” гэж, 
мөн заалтын “батлах” гэсний дараа “. Улсын төсвийг хэлэлцэн батлахдаа 
Засгийн газрын зөвшөөрөлгүй зардлын шинэ төрөл үүсгэж, зарлага 
нэмэгдүүлэхгүй. Төрийн санхүү, төсвийн хяналтыг хараат бусаар хэрэгжүүлэх 
байгууллагын бүрэн эрх, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журмыг хуулиар 
тогтооно” гэсэн 2, 3 дахь өгүүлбэр” тус тус нэмэх. Төслийн заалт. Саналыг 
дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураалт явуулъя. Үүний дараа ажлын хэсгийн 
санал байгаа.  

 
За санал хураалтад 12 гишүүн оролцсоноос 100 хувийн саналаар энэ 

санал дэмжигдсэнгүй ээ.  
  
За 7.1.Төслийн 3 дугаар зүйлд доор дурдсан агуулгатай 16 дахь заалт 

буюу Хорин тавдугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7 дахь заалт нэмэх, үүнтэй 
холбогдуулан төслийн 2 дугаар зүйлийн “Хорин тавдугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 
7 дахь заалтын “нийгмийн хөгжлийн” гэсний дараа “бодлого” гэж, мөн заалтын 
“батлах” гэсний дараа “. Улсын төсвийг хэлэлцэн батлахдаа Засгийн газрын 
зөвшөөрөлгүй зардлын шинэ төрөл үүсгэж, зарлага нэмэгдүүлэхгүй. Төрийн 
санхүү, төсвийн хяналтыг хараат бусаар хэрэгжүүлэх байгууллагын бүрэн эрх, 
зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журмыг хуулиар тогтооно” гэсэн 2, 3 дахь 
өгүүлбэр” гэснийг хасах: 

 
16. Хорин тавдугаар зүйлийн 1 дэхийн 7 дахь заалт: 

 
“7/төрийн санхүү, зээл, албан татвар, мөнгөний бодлого, улсын эдийн 

засаг, нийгмийн хөгжлийн бодлого, үндсэн чиглэлийг тодорхойлж, хөгжлийн 
болон үндэсний аюулгүй байдлын бодлогод нийцүүлэн боловсруулсан Засгийн 
газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, улсын төсөв, түүний гүйцэтгэлийн тайланг 
батлах; Улсын төсвийг хэлэлцэн батлахдаа төсвийн орлого, зарлагын бүтцийг 
өөрчилж болох бөгөөд Засгийн газрын зөвшөөрөлгүйгээр төсвийн зарлагын 
болон алдагдлын хэмжээг нэмэгдүүлж үл болно. Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт 
тогтвортой байна. Төрийн санхүү, төсвийн хяналтыг хараат бусаар хэрэгжүүлэх 
байгууллагын бүрэн эрх, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журмыг хуулиар 
тогтооно;” Санал гаргасан ажлын хэсэг. 
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Саналыг дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураалт. За асуулт. За асуух 

асууттай гишүүд Эрдэнэбат гишүүн. өөр асуулт байна уу. За алга байна. 
Эрдэнэбат гишүүнээр тасаллаа.  

 
Д.Эрдэнэбат: За энэ дээр нэг ийм байгаа юм аа. Зарчмын зөрүүтэй 

санал манайх энэ дээр бас гаргасан байгаа. Тэгээд тэрийг бас та бүхэн мэдэж 
байгаа байх. Энэ имй Үндсэн хуулийн зөрчилтэй эрх мэдлийн эрэмбэ алдагдсан 
нэг өгүүлбэр давхиад ороод ирсэн л дээ.  

 
Энэ юу гэхээр Засгийн газрын зөвшөөрөлгүйгээр төсвийн зарлагын болон 

алдагдлын хэмжээг нэмэгдүүлж үл болно гэдэг чинь их хурал Засгийн газрын 
үгээр яв аа гэсэн үг. Наад их хурлын чинь бүрэн эрхийн хэмжээг Засгийн газрын 
доор аваачаад Засгийн газраасаа гуйдаг бол оо гэсэн үг. Наадах чинь Үндсэн 
хуулийн концепц чинь тэр чигээрээ алдагдчихлаа. Ингэж байж болохгүй л дээ. 
Тэгээд нэг юм болохоороо Засгийн газраасаа зөвшөөрөл авах юм байна л даа. 
Болох уу үгүй юу гэж. Энийгээ 1 дүгээрт хараач гэж.  

 
2 дугаарт их хурал тэртэй тэргүй эдийн засгийн бодлого, төсөв санхүүгийн 

бодлогоо тодорхйолно гэж заачхаад орлого, зарлага дээрээ асуудал дээрээ 
вообше гар хөдөлгөхгүй байж болно болохгүй гэдэг заалтыг хийж болохгүй 
учраас бид нар энэ саналын томьёоллыг өөрчлөх зүйл оруулж ирсэн юм аа. Энэ 
юу гэхээр их хурал улсын төсөв батлахдаа төсвийн орлого, зарлагын бүтцийг 
өөрчлөх эрхтэй, тэгэхдээ төсвийн орлого, зарлагын болон төсвийн зарлагын 
болон алдагдлын хэмжээг нэмэгдүүлж үл болно оо гэж оруулах нь томьёоллын 
хувьд зөв байгаа юм. Өөр л дөө. Та нар ялгааг нь нэг хараадахаарай. Тийм. 
Шал өөр. Орлого, зарлагын бүтцийг өөрчлөх эрх нь яах аргагүй их хуралд өөрт 
нь байна. Тийм.  

 
Тэгэхдээ төсвийн зарлагын болон алдагдлын хэмжээг битгий 

нэмэгдүүлээрэй ингэхдээ гэдэг заалт болбол энэ дээр орж байгаа байхгүй юу 
даа. Тэгэхээр энэ томьёоллыг нэг ингэж хараад тэр Засгийн газрын 
зөвшөөрөлгүй гэдэг ийм ерөөсөө энэ их хурлын чинь өөрийнх нь эрэмбийг 
алдагдуулсан энэ концепцийг алдагдуулсан заалт ийм өгүүлбэр орж болохгүй ээ 
энд. Ингэж орж болохгүй.  

 
Тэгэхээр энэ дээр нэг анхаараач ээ гэж би хэлэх гэсэн юм тэгээд дараа нь 

энэ дээр манай нэг саналын томьёолол энэ дээр нэмэгдэж орж ирж байгаа. Энэ 
дээр юу орж ирэх вэ гэхээр Засгийн газрын өрийг дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 
60%-аас илүүгүй байна аа гэж. Засгийн газрын өр. Улсын өр биш. Засгийн 
газрын өр. Энийг нэг анхааралдаа аваач ээ гэж. Яг энэ төсөвтэй холбоотой 
мөнгө санхүүтэй холбоотой энэ заалт дээр төр татвар хураамжийг зөвхөн 
хуулиар тогтооно оо гэдэг ийм зарчмын зөрүүтэй санал оруулж ирж байгаа юм 
аа. 

 
 Төр өөрөө татвар хураамжийг хуулиар тогтооно оо гэдэг бол хамгийн 

чухал заалт болж байна аа. Үндсэн хуульд татварын тухай хоёрхон үг байгаа. 1 
нь иргэн татвар төлөх үүрэгтэй, нөгөөдөх нь татварын бодлогыг төр тогтооно 
гэдэг. Яг татвар хураамжийг хуулиар зохицуулна гэдэг үг өгүүлбэр байхгүй. 
Одоо наад хураамж чинь улсын хэмжээнд замбараагаа алдсан. Хэн дуртай нь 
хураамжийн хэмжээг бүр аж ахуйн нэгжүүд хүртэл тогтоодог болсон. Иргэдийн 
кармаг жижиг жижгээр суйлдаг зүйлүүд хавтгайрсан. Замын хураамж гэж хэн 
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дуртай нь авдаг болсон. Одоо энэ дээр чинь иргэд маш их бухимдалтай байна 
шүү дээ. Тийм учраас хураамжийг хүртэл хуулиар зохицуулах шаардлага 
өнөөдөр үүсэж байгаа. Төр болбол хатуу нийгэмтэй л байх ёстой. Татвар болон 
хураамжийг хуулиар зохицуулдаг нь төрийн бүрэн эрх. Энэний ангиллыг 
тогтоох, хувийг тогтоохыг дурын нэг аж ахуйн нэгж юм уу аймаг, сум, дүүрэг 
тогтоож болохгүй ээ. Тийм учраас энийг бол Үндсэн хуулиар цэгцэлж өгье өө 
гэсэн имй манай намн санал байгаа учраас манай гишүүд энэ дээр анхаарч 
өгөөч ээ гэж би хүсэж байна. Баярлалаа. 

 
С.Бямбацогт: За Засгийн одоо энэ 25 дугаар зүйлийн 1.7 дахь заалтаас 

Эрдэнэбат гишүүн болбол Засгийн газрн зөвшөөрөлгүйгээр гэдгийг авчихаач ээ 
гэсэн 1 санал хэлж байна. Асуулт санал. Энийг авчихаж болмоор юм биш үү. 
Тйим. Тэгээд Засгийн газрын өрийн хэмжээ дотоодын нийт 60%-аас гэдэг дээр 
нь болбол сүүлд нь санал хураая тусад нь. За. За Лүндээ гишүүн хууль 
санаачлагч. Дараа нь Энхтүвшин дарга. 

 
Д.Лүндээжанцан: Тэгэхээр байна шүү дээ маш их ярьж байгаад энэ 7-г 

шийдсэн байхгүй юу. Гэтэл байна шүү дээ энэ сая зөвшилцөөний ажлын хэсэг, 
Ардчилсан намын санал орж ирсэн учраас энэ дотор нь баахан өөрчлөлт 
хийсэн байгаа юм аа, манай ажлын хэсэг. Тэгээд энэ дотор яагаад гэхээр байна 
шүү дээ, үндэсний хэлэлцэн батлахдаа төсвийн орлого, зарлагын бүтцийг 
өөрчилж болох бөгөөд Засгийн газрын зөвшөөрөлгүйгээр гэдэг үг нь одоо танай 
санал дотор байхгүй байсан юм. Бид бол урд нь ингэж хийсэн байхгүй юу ажлын 
хэсэг дээр.  

 
Улсын төсвийг  хэлэлцэн батлахдаа Засгийн газрын өргөн мэдүүлсэн 

төсвийн зарлагын нийт дүнг нэмэгдүүлэхгүй ээ гэж. Засгийн газрын 
зөвшөөрөлгүйгээр нэмэгдүүлэхгүй гэж яг ийм маягаар хийснийг орлого, зарлага 
гээд бүтэц болгоод танайх бол байна шүү дээ танай саналыг авах гээд энэ одоо 
будилаан хутгачихаад байгаа байхгүй юу, яг ний нуугүй хэлэхэд. Ер нь бол. 
Тэрнээс биш байна шүү дээ энийг чинь ярьж ярьж ярьж байна шүү дээ улсын 
төсвийг хэлэлцэн батлахдаа Засгийн гөзрын өргөн мэдүүлсэн төсвийн зарлагын 
нийт дүнг гэж байгаа юм. Тэр нь бол тэр дотроо наашаа цаашаа янз нь их 
хурлын бүрэн эрхэд халдахгүй гэсэн санаагаар хийсэн байхгүй юу. Тэгэхээр ер 
нь бол энэ 7-гоо бол агуулгын хувьд дэмжчихээд найруулгын хувьд бол ганц нэг 
үг өгүүлбэр дээр нь хараад явчихвал яасан юм бэ гэж л ингэж бодож байна. За 
тэгвэл яах билээ тэр 

 
С.Бямбацогт: За Энхтүвшин дарга, ажлын хэсгийн ахлагч. Ажлын 

хэсгийн санал байгаа, ажлын хэсгийн ахлагч. 
 
Ө.Энхтүвшин: За яах вэ тэгээд өөрчилж болно л доо. Тэгэх юм болбол 

Засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн гэдэг үг хэрэгтэй. Тэгэхгүй болбол ямар одоо 
зарлагыг яриад байгаа юм. Ямар алдагдлыг яриад байгаа юм гэдэг юм руу орно 
шүү дээ. Хэрвээ зөвшөөрөл гэдэг асуудал жоохон эвгүй сонсогдоод байгаа 
болбол эрэмбэ нь алдагдах гээд байгаа болбол Засгийн газраас өргөн 
мэдүүлсэн төсвийн зарлага, зарлагын алдагдлын хэмжээг болохгүй ээ гэж ингэж 
өөрчилж болно. Гэхдээ энэ нь бол улам хатуу болчхож байгаа юм шүү. Энэ 
болбол нэгэнт л өргөн мэдүүлсэн бол огт гар хүрэхгүй гэсэн ийм хатуу болоод 
явчихж байгаа юм. Өөрчлөх шаардлага бол гарч магадгүй шүү дээ. Тэгэхэээр 
Засгийн газартайгаа зөвшилцье л гэсэн арай зөөлрүүлж байгаа хэлбэр л 
байгааюм шүү дээ.  
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С.Бямбацогт: За асуулт санал бол хэлэгдээд дууссан даа. За Мөнхбат 

гишүүн, дараа нь Батзандан гишүүн. Ингээд тасаллаа шүү. 
 
Ж.Мөнхбат: Ингэмээр байх юм тэгэх үү. Энэ чинь их зовлонтой олон юм 

байгаа шүү дээ. Тэгээд одоо ингээд 1 яриад 2 ярьсан юм аа ингээд 4 дэх, 3 
дахиа яриад ингээд л задлаад дахиад л муужирч л яваад байна. Одоо наадах 
чинь наашаа цаашаа холхио хийх ямар ч Үндэсэн хуульд төрийн эрх барих дээд 
байгууллага чинь Улсын Их Хурал л биз дээ.  

 
Тэгээд төсөв батлах бүрэн эрх чинь их хурлын үндсэн бүрэн эрх шүүдээ. 

Улсын төсөв батлах чинь. Тэгээд төсвөө батлахдаа Засгийн газраасаа асуугаад 
л одоо энийг нь ингэчих үү, энэ ширээ сандлыг ингэх үү гээд л ингээд ийм хачин 
юм байж болохгүй шүү дээ. Тэгээд энийг ярьж ярьж байгаад л ингээд тэр нийт 
дүн гэдгээр нь шийдчихсэн. Тэгэхээр Эрдэнэбат дарга үнэхээр Ардчилсан 
намын зөвлөлийн даргын хувьд Засгийн газрын зөвшөөрөлгүйгээр гэдэг энэ 
үгийг хасъя аа гэж байгаа бол танай оруулж ирсэн энэ нөгөө нэг санал байгаа 
шүү дээ. Энийг чинь яахын тулд л ингээд нэг ийм сонин юм болчхоод байгаа 
байхгүй юу. Энийгээ ерөнхийдөө татаад ойлголцоод л явчихаач дээ. Саналаа. 
Тэгэхээр яг энэ агуулга нь адилхан байхгүй юу. Харин нийт дүнг л хөдөлгөж 
болохгүй болохоос биш цаашаа наашаа дотроо явах юм нь нээлттэй байгаа 
байхгүй юу. Тэгэхээр зөвшөөрөл авахгүй бол наадах чинь юу ч хөдлөхгүй 
болчхож байгаа байхгүй юу. Тийм учраас бол харин Ардчилсан Эрдэнэбат 
дарга саналаа татаад л тэгээд л энэ хуучин нийт дүн гэдгээр нь явчихвал яасан 
юм бэ.  

 
С.Бямбацогт: За ер нь яах вэ дээ. Улсын Их Хурлын онцгой бүрэн эрх 

чинь 25.1.7-д тодорхой заасан байгаа шүү дээ. Энд төрийн санхүү, зээл, албан 
татвар, мөнгөний бодлого, улсын эдийн засаг нийгмийн хөгжлийн бодлого, 
үндсэн чиглэл, улсын төсөв тийм үү, түүний гүйцэтгэлийн тайланг батлах гээд. 
Бид нар чинь төсвийн хүрээний мэдэгдэл баталж өгдөг шүү дээ. Төсвийн 
хүрээний мэдэгдэлдээ бид нар тийм үү төсвийн алдагдал ийм байх ёстой 
төсвийн тийм үү өрийн хэмжээ ийм байх ёстой гээд заагаад өгчихдөг тэр 
хүрээндээ л Засгийн газар улсын төсвийг их хуралд өргөн мэдүүлдэг ээ. Тийм 
болохоор одоо Засгийн газрын зөшөөрөлгүйгээр гэдэг үгээ авахгүй, авснаараа 
бид нар юу гэдгийн хатуурхахгүй байх аа. Батзандан гишүүн. 

 
Ж.Батзандан: За тэгэхээр бас л бид нар Улсын Их Хурлын эрх мэдлийг 

хязгаарлах талаас нь төсвийн бодлого дээрээ яриад байна аа.Төсвийн зарлагыг 
нэмэгдүүлдэг алдагдлыг нэмдэг, орлогыг хийсвэрээр хоосон буруу 
тодорхойлдог субьект нь ер нь Улсын Их Хурал юм уу, Засгийн газар өөрөө юм 
уу. Дэлхийн олон орнуудын Үндсэн хуулийг харлаа. /П.Оюунгэрэл 02:03-02:48/ 
 

Улсын Их Хурал нь Засгийн газрынхаа дураараа авиралтыг хязгаарлах 
эрхээ өөртөө авч байгаа юм. Сонгуулийн өмнөх төсвийг бид бүгдээрээ мэднэ 
шүү дээ. Их баригч нам Засгийн газраас оруулж ирж байгаа төсөв бол зохиомол, 
зарлагаа эрс нэмсэн, орлого буруу тооцсон ийм л төслүүд байдаг шүү дээ.  

 
Бид Улсын Их Хурал энийг хязгаарлаж чадахгүй юм байна. Өөрийнхөө 

эрхийг бол УЛсын Их Хурал хязгаарлах чиглэлд явж байгаа юм байна. Засгийн 
газрынхаа энэ дураараа авиралтыг Улсын Их Хурал нь яаж хязгаарлах юм бэ? 
Энэ чиглэл дээр бид бодлого Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтөөр оруулж 
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ирээгүйд харамсалтай байна. Олон орны Үндсэн хууль дээр Засгийн газрын 
дураараа авиралтыг төсвийн бодлого, төсөв батлахдаа яаж хязгаарлах тухай 
заалтуудыг л Үндсэн хуульдаа илүүтэй оруулж өгсөн байлдаг юм шүү. Энэ дээр 
бас онцгой анхаараарай гэж хэлэхийг хүсэж байна.  

 
С.Бямбацогт: Баярлалаа. За асуулт саналууд дууссан. Би одоо 

томьёоллыг та бүхэнд уншиж танилцуулъя. Түрүүн би хэлсэн шүү дээ. Их 
Хурлаас тийм үү, төсвийн үндсэн чиглэл, төсвийн хүрээний мэдэгдэл чиглэл 
визээ авдаг, эргүүлээд их хурлаар батлуулдаг. Тийм болохоор нэг их 
хатуурхахгүй байх. Төрийн санхүү, зээл, албан татвар, мөнгөний бодлого, улсын 
эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн бодлого, үндсэн чиглэлийг тодорхойлж, 
хөгжлийн болон үндэсний аюулгүй байдлын бодлогод нийцүүлэн боловсруулсан 
Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, улсын төсөв, түүний гүйцэтгэлийн 
тайланг батлах, Улсын төсвийг хэлэлцэн батлахдаа Засгийн газрын өргөн 
мэдүүлсэн төсвийн орлого, зарлагын бүтцийг өөрчилж болох бөгөөд ингэхдээ 
төсвийн зарлагын болон  алдагдлын хэмжээг нэмэгдүүлж үл болно.  

 
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт тогтвортой байна. Төрийн санхүү, төсвийн 

хяналтыг хараат бусаар хэрэгжүүлэх байгууллагын бүрэн эрх, зохион 
байгуулалт, үйл ажиллагааны журмыг хуулиар тогтооно  санал гаргасан ажлын 
хэсэг. Саяны одоо гишүүдийн гаргасан саналууд ажлын хэсгийн ахлагчийн 
саналыг нэгтгээд ийм бол, авчихсан. Авчихсан. Санал хураалт. Авчихсан, 
хасчихсан.  

 
Дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураалт. Авчхаж байгаа юм. Тийм. За 

дэмжицгээе. Хатуу болоогүй. 12 гишүүн оролцсоноос 10 гишүүн буюу 83.3 
хувийн саналаар энэ санал дэмжигдлээ.  

 
Засгийн газрын зөвшөөрөлгүй гэдгээр л үгийг л авъя гэж сая ярилаа шүү 

дээ бид нар. Тийм. Өргөн мэдүүлснийг сольж байгаа юм. Тийм. Хатуудахгүй ээ 
энэ. Их Хурлын бүрэн эрх чинь төсвийн хүрээний мэдэгдлийг тодорхойлох, 
эргүүлээд төсвийн гүйцэтгэлийг батлах, эргүүлээд төсвийг батлах бүрэн эрх нь 
байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр төсвийн хүрээнийхээ мэдэгдэлтэй ийм хязгаарын 
дотор төсвийн алдагдал ийм байх ёстой, өрийн дээд хэмжээ ийм байх ёстой 
гэдгийг тодорхойлж өгчхөөд. 7.2. Таны санал сүүлд нь хураагдана. Та эндээс 
харин өөрчилчихье тэх үү. Сая зарим юмнууд авсан юм чинь. 

 
 7.2 төслийн 2 дугаар зүйл буюу 25 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7 дахь 

заалтыг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах. 
 

7.Төрийн санхүү, зээл, албан татвар, мөнгөний бодлого, улсын төсөв, 
түүний гүйцэтгэлийн тайланг батлах. Улсын төсвийг хэлэлцэн батлахдаа 
Засгийн газрын өргөн мэдүүлсэн төсвийн зарлагын нийт дүнг Засгийн газрын 
зөвшөөрөлгүйгээр нэмэгдүүлэхгүй. Төрийн санхүү, төсвийн хяналтыг хараат 
бусаар хэрэгжүүлэх байгууллагын бүрэн эрх, зохион байгуулалт, үйл 
ажиллагааны журмыг хуулиар тогтооно. 

 
7/1 эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн бодлого, үндсэн чиглэл, Засгийн газрын 

үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг батлах. Хөгжлийн бодлогыг төлөвлөх, тогтвортой 
байдалд тавих хяналтыг хараат бусаар хэрэгжүүлэх байгууллагын бүтэц, зохион 
байгуулалт, үйл ажиллагааны журмыг хуулиар тогтооно. Санал гаргасан Улсын 
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Их Хурлын гишүүн С.Бямбацогт Хууль зүйн байнгын хороо дэмжсэн. Саналаа 
татлаа. Сая дэмжигдсэн учраас энэ саналыг татлаа. Би санал гаргасан.  

 
Дараагийн санал 7/4 Төслийн 2 дугаар зүйл буюу 25 зүйлийн 1 дэх хэсгийн 

7 дахь заалтын батлах гэсний дараа Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийн 
хөгжлийг урт, дунд хугацааны хөгжлийн нэгдсэн бодлого, төлөвлөлттэй 
хөгжүүлнэ. Энэхүү бодлого, төлөвлөлтийг тогтвортой залгамж чанартай 
хэрэгжүүлэх төрийн захиргааны төв байгууллагатай байна гэж нэмэх. Санал 
гаргасан Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Баттөмөр, Ж.Бат-Эрдэнэ, Д.Дамба-Очир, 
Б.Жавхлан, М.Оюунчимэг, Д.Тэрбишдагва, Б.Ундармаа. Эдийн засгийн байнгын 
хороо дэмжсэн. Энэ саналыг хураачхаад завсарлая. Энэ саналыг дэмжье гэсэн 
томьёоллоор санал хураалт явуулъя. Дэмжихгүй.  

 
Санал хураалтад 12 гишүүн оролцсоноос 11 гишүүн буюу 91.7 хувийн 

саналаар энэ санал дэмжигдсэнгүй.  Түр 10 минутын завсарлага. 10 минут. За 
хурлаа эхлүүлье.  

 
7.5 дахь санал Төслийн 2 дугаар зүйл буюу 25 зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7 

дахь заалтын бодлого гэснийг дунд, урт хугацааны бодлого гэж өөрчлөх. Санал 
гаргасан Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Баттөмөр, Ж.Бат-Эрдэнэ. Эдийн засгийн 
байнгын хороо дэмжээгүй. 

 
Дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураалт явуулъя. 12 гишүүн 

оролцсоноос 100%-ийн саналаар энэ санал дэмжигдлээ.  
 
7.6.Төслийн 2 дугаар зүйл буюу 25 зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7 дахь заалтын 

бодлого гэснийг эдийн засгийн бодлого, төлөвлөлт гэж өөрчлөх. Санал гаргасан 
Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Жавхлан. Эдийн засгийн байнгын хороо дэмжээгүй. 
Санал гаргасан гишүүн, Жавхлан гишүүн үг хэлнэ.  

 
Б.Жавхлан: Эдийн засгийн бодлого, төлөвлөлт гэдэг заалт нь хөгжлийн 

бодлого төлөвлөлт гээд үндсэн дэмжигдсэн заалтад орчихсон учраас энэ 
заалтаа татаж авч байна.  

 
С.Бямбацогт: Баярлалаа.  
 
7.7.Төслийн 2 дугаар зүйл буюу 25 зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7 дахь заалтад  

Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн бодлого, үндсэн чиглэл, Засгийн газрын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийг батлах, хөгжлийн бодлогыг төлөвлөх, хэрэгжилтэд 
хяналт тавих байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журмыг 
хуулиар тогтооно гэж нэмэх. Санал гаргасан Улсын Их Хурлын гишүүн 
С.Бямбацогт, Я.Содбаатар Эдийн засгийн байнгын хороо дэмжээгүй. Энийг бас 
санал гаргасан гишүүн би татъя. Яагаад вэ гэхээр хөгжлийн бодлого төлөвлөлт 
тогтвортой байна гээд орчихсон учраас энэ хүрээндээ энэ агуулга бол орчихсон 
гэж үзэж байна. Тийм учраас энэ саналыг татлаа.  

 
 Ардчилсан намын Эрдэнэбат дарга. Саналын томьёолол байна уу? Энэ 7 
дугаар зүйлтэй холбоотой. Төслийн 25.1.7-д Засгийн газрын өрийн дээд хэмжээ  
дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 60 хувиас илүүгүй байна. Төрийн татвар, 
хураамжийг зөвхөн хуулиар тогтооно гэсэн өгүүлбэр нэмэх санал гаргасан 
Б.Эрдэнэбат гишүүн.  
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Их Хурлын онцгой бүрэн эрх татвар тогтоох гэж байгаа шүү дээ, тийм. 
Эрдэнэбат гишүүн саналаа тайлбарлая.  

 
Д.Эрдэнэбат: Энэ 25.1.7. дээр 2 заалт, өгүүлбэр нэмье гэж байгаа юм. 

Нэг нь болохоор Засгийн газрын өрийн дээд хэмжээтэй холбоотой асуудал. Бид 
нар Засгийн газрын өрийн дээд хэмжээг тогтвортой байдлын тухай хуулиар авч 
хэрэгжүүлж болсон болов чиг энэ байнгын өөрчлөгдөж байдаг. Улсын өрийн 
шалтгаанаас болоод.  

 
Тэгэхээр энэ дээр бол Улсын өр биш яг Засгийн газрын өөрийнхөн өрийн 

тухай асуудлыг дээд хэмжээг ямар байх вэ гэдэг зайлшгүй тогтоож өгөх ёстой 
гэж бид ингэж үзсэн юм. Жил болгон Засгийн газрын өр нэмэгддэг. Тэгээд энэ 
манайх шиг жижиг эдийн засагтай оронд татварын өрийн дарамтад бол маш их 
хэмжээгээр өнөөдөр орчихсон нь бодит байдал болчихсон. Өрийн хэмжээ 
нэмэгдээд байгаа. Ямар ч улс төрийн хүчин ямар ч одоо хүмүүс засаг барьсан 
бай энэ өрийн хэмжээ байнгын нэмэгдэж байгаа нь бол Монголын ирээдүйд бол 
Үндэсний аюулгүй байдалд эрсдэл дагуулна. Тийм учраас энэ жижиг эдийн 
засагтай манай орон Засгийн газрынхаа өрийн дээд хэмжээг болбол Үндсэн 
хуулиар бол хязгаарлаж өгөх нь зүйтэй гэж ингэж үзсэн учраас Засгийн газрын 
өрийн дээд хэмжээг 60%-иас илүүгүй байлгана гэсэн ийм заалтыг оруулж 
байгаа нэгдүгээрт тэр.  

 
Хоёрдугаарт төр татвар хураамжийг зөвхөн хуулиар тогтооно гэдэг 

өгүүлбэр оруулъя гэж байгаа. Үндсэн хуульд татварын тухай 2-хон заалтад 
тусгасан байдаг нэг нь бол иргэний үүргэн дээр татвар төлөх үүрэгтэй гэж юм 
бий. Нөгөөдөх нь одоо түрүүхэн бид нар ярилаа. Төрийн бодлого 
тодорхойлоход бол татвар төсвийг бол төсвийн бодлогыг Их Хурал бодлогын 
тодорхойлно ийм ерөнхий заалт байдаг юм.  

 
Ямар ч улс орны Үндсэн хуулийг ингээд аваад үзэхээр дийлэнх олонх улс 

орны Үндсэн хуульд татвар хураамжаа хуулиар зохицуулна гэдэг төрийн татвар 
хураамж тусдаа шүү. Энэ зөвхөн хуулиар зохицуулагдана шүү. Яагаад вэ гэвэл 
энэ хүн амын амьдралтай холбоотой ийм чухал эдийн засгийн гол хөшүүрэг 
учраас зөвхөн л төр татвар хураамжийг тогтоохоос биш хэн дуртай байгууллага, 
аж ахуйн нэгж, нутаг дэвсгэрийн нэгжүүд бол дур дураараа тогтоохгүй гэдэг ийм 
зарчим байдаг учраас энийг бид нар зайлшгүй тусгах нь зүйтэй гэж ингэж үзэж 
байгаа. 

 
Ялангуяа хураамжийн асуудал дээр онцгой их хавтгайрсан нөхцөл 

үүссэн. Орон нутаг болгон хураамж авах эрхтэй. Янз янзын хураамжийг өөрсдөө 
ингээд зохиодог. Өөрсдөө энийг түгээн дэлгэрүүлдэг. Энэнээсээ болж ард иргэд 
бол илүү одоо дарамтын, одоо мөнгөний санхүүгийн дарамт учруулдаг ийм л 
хавтгайрсан учраас энийг төр нэг мөсөн цэгцэлж, Үндсэн хуульдаа тусгаж явах 
нь зүйтэй гэсэн ийм байр суурийг илэрхийлж байгаа юм. Товчдоо хэлэхэд ийм 
байна. Тийм учраас гишүүд энийг анхаарч үзээд энэ зарчмын зөрүүтэй саналыг 
дэмжиж өгөхийг хүсье.  

 
С.Бямбацогт: Хууль санаачлагч Лүндээжанцан гишүүн. Өөр саналтай 

гишүүд байна уу? Алга байна. Санал тасаллаа.  
 
Д.Лүндээжанцан: Тэгэхээр байна шүү дээ. Бид бүхэн энэ татварын 

хуулийг энэ шинэ Үндсэн хуульдаа нийцүүлж хийхэд татвар, албан татвар бол 
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татвар, төлбөр хураамжаас бүрдэнэ гээд ингээд хийчихсэн юм. Тэгээд одоо 
энийг одоо яаж дор тайлбарлахаасаа шалтгаалаад байгаа байхгүй юу. Тэрнээс 
биш одоо олон нийтийн дунд Үндсэн хуулийн үзэл санаа энэ бүхэн бол албан 
татварыг Улсын Их Хурал хуулиар тогтоож байгаа. Өөрөөр хэлбэл 7 дугаар 
зүйлд байна шүү дээ. Одоогийн Үндсэн хуулийн 25.7-д бол Төрийн санхүү, зээл, 
албан татвар, мөнгөний бодлого. Албан татвар гээд бүүр үгээрээ орчихсон 
байгаа байхгүй юу энд. Тэгээд бид бүхэн сая одоо 7 дугаар санал хураалтад 
дотроо энийг хасаагүй.  

 
Төрийн санхүү, зээл, албан татвар, мөнгөний бодлого улсын эдийн засаг, 

нийгмийн хөгжлийн бодлого үндсэн чиглэлийг тодорхойлолт гээд ингээд албан 
татвар гэдэг үг ингээд орчихсон 25.1.7-д орчихсон байхад татварыг хуулиар 
тогтооно гээд дахиад одоо бичихээр яг энэ одоо Үндсэн хуулийнхаа нөгөө юутай 
яаж харагддаг юм бол. Тэгэхээр хуулиар тогтоосон татвар төлөх иргэний ганц 
үүрэг дотор хоёр, гуравхан үүрэг байгаа. Хууль биелүүлэх үүрэг, сахин 
биелүүлэх үүрэг, хуулиар тогтоосон татвар төлөх үүрэг. Тэгээд одоо эх орноо 
хамгаалах үүрэг энэ тэр гээд, тийм үү. Гурав, дөрөвхөн үүрэг байна шүү. Бусад 
нь бол журамт үүрэг.  

 
Тэгэхээр энэ дээр бол одоо бид бол татварыг хуулиар тогтооно гэж 

давхцуулж бичих нь бол одоо нэг л зохимж муутай байна. Эсэргүүцэх гэж ярьж 
байгаа юм биш. Энэ бол одоо Үндсэн хуульдаа байгаа юм гэж л бид ойлгоод 
байгаа юм л даа. Тэр татвар дотроо хураамж, юу нь орноо гээд ингээд 
ялгахаараа орон нутаг бол дураараа татвар тогтоож болохгүй. Хуулиар 
тогтоосон хязгаарын хүрээнд гэж бид нар бол үгээр төсөл дотор явж байгаа шүү 
дээ, тийм ээ? Татварын хувь хэмжээ тэр нь хуулиар ямархуу хувь хэмжээтэй 
байхын ноогдуулсан бол одоо яах вэ тэр хүрээнд нь байя гэж ингэж л ойлгож 
байгаа юм.  

 
С.Бямбацогт: Тэгэхээр Эрдэнэбат гишүүн ойлгосон байх, тийм ээ? Татвар, 

албан татвар Монгол Улсын Үндсэн хуульд иргэн болгон хуулиар тогтоосон 
татвар төлөх үүрэгтэй гээд орчихсон, татвар гэдгийн цаад талд бол татвар, 
төлбөр, хураамж бүгдээрээ агуулагдаж байгаа юм байна. Тэгэхээр хураамжийг 
дур дураараа хуулиараа тогтоох юмыг дур дураараа бий болгоод байгаа 
асуудлыг цаашдаа органик хуулиараа зохицуулах бололцоотой гэж ойлгоод 
санал хураалт явуулъя. Өрийн асуудал. Санал хураачихъя одоо. Эрдэнэбат 
гишүүний саналыг дэмжье гэсэн  томьёоллоор санал хураалт явуулъя.  

 
Санал хураалтад 12 гишүүн оролцсоноос 9 гишүүн буюу 75 хувийн 

саналаар энэ санал дэмжигдсэнгүй. 
 

Дараагийн санал хураалт 8 Төслийн 4 дүгээр зүйлд 21 дүгээр зүйлийн 1 
дэх хэсгийн 76 гэснийг 99 гэж өөрчлөх. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Эрдэнэбат 
гишүүн асуултаа асууя, саналаа хэлье бас.  

 
Д.Эрдэнэбат: Энэ маш олон маргаан дагуулсан сэдвүүдийн нэг мөн л 

дөө. Өнөөдөр Их Хурал 76-уулаа байгаа. Тэгээд 76-уулаа байсан чинь одоо 
ингээд 99 болгоё гээд нэмээд ороод ирчихсэн. Сонгодог парламентын үндсэн 
мөн чанар нь бол яаж бүтэц бүрэлдэхүүн нь ямар эх үүсвэрээс яаж бүрдэх вэ 
гэдэг нь хамгийн чухал байдаг юм л даа.  Энийг та бүхэн бүгдээрээ л мэдэж 
байгаа. Энэ бол тоо гэхээсээ илүү сонгууль ямар хэлбэрээр, ямар 
тогтолцоогоор явах вэ гэдэг асуудал байхгүй юу.  
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Тэгээд Ардчилсан намын гол саналын нэг нь энэ дээр тулгуурлаж 

байгаагаа зөрчлийн ажлын хэсэгт болон бүхэл газар одоо энийг хүргүүлсэн дээ. 
Эхлээд бүгдээрээ тогтолцооныхоо тухай ойлголтыг хийе. Төрийн бодлоготой 
байя. Нэгдсэн ойлголттой байя. Энэ бол Улсын Их Хурал бодлоготой байна гэж 
үзэж байгаа бол энэ тогтолцооноосоо сонгууль яаж сонгогдох хэлбэрээсээ 
эхлэнэ гэдэг дээр эсрэг алхам болоод явчихаж байгаа юм.  

 
Харамсалтай нь өнөөдөр Ардын намын бүлэг тогтолцоо гэдэг үгийг 

оруулахаасаа татгалзаад яг өнөөдөр энэ 99 гээд тоог нэмэх юм бол нэмж 
байгаад 99 гэж авах юм бол ерөөсөө уншигдаж байгаа нь 99 гишүүнийг 76-г 99 
болгож нэмээд энэ улсуудыг бол ерөнхий сонгуулийн журмаар зохицуулна гэж 
хийгээд дараа нь сонгуулийнхаа хуулийг өөрсдийнхөө дур зоргоор ямар ч нам 
гарсан байсан хэлбэрийг нь өөрчлөх бололцоог нээж өгч байгаа нь бол буруу 
гэж бид харж байгаа. Маш буруу тэгсэн дордоо 76 одоо жалгын девтадаа яая 
даа гээд ард түмэн ингээд толгойгоо маажиж байхад буцаагаад 99-г болгох энэ  
магадлалыг үүд хаалгыг нээж өгч байгааг нь бид нар буруу гэж шүүмжилж 
байгаа юм.  

 
Тийм учраас бид нар өнөөдөр ярилцаад зөвлөлийнхөө хурал дээр юу гэж 

шийдсэн бэ гэхээр Ерөнхийлөгчийн холимог тогтолуоо гэдгийг хэрвээ тоог эх 
баригчид нэмж оруулж багйаа бол 108-г нь аваад 54 пропорционалиар, 54-н 
мажоритораар сонгодог тоголцоог Үндсэн хуулиндаа баталгаажуулж өгөх зөв 
гэж үзэж байгаа юм. Яагаад вэ гэвэл нийт сонгогдож байгаа төлөөлөгч нарын 50 
хувь нь Улсын бодлогын ярьдаг улс даяараа нэг бол сонгогддог. 50 хувь нь орон 
нутгийн төлөөллөөр сонгогддог байх юм бол Улсын Их Хурал илүү бодитой 
бодолгын хэмжээнд очно. Ирээдүйн 20, 30 жилийнхээ улсынхаа хөгжлийн  
тенденцийг хүн амынхаа өсөлтийн тенденцийг харах юм бол энэ тоо илүү 
бодитой сонсогдоно гэж бид ингэж үзсэн. 

  
Тийм учраас энэ бүрхэг заалтыг бол бид бол хүлээн зөвшөөрөх 

боломжгүй байгаа юм. Та бүхэн энэ заалтаа эргэж хараач ээ. Тийм учраас 
Ардчилсан намын санал өнөөдөр зарчмын зөрүүтэй саналыг оруулсан байгаа. 
Энэ зарчмын зөрүүтэй саналаар санал хураалт явуулж өгөөч ээ гэж би бас 
хүсэж байгаа юм. Үгүй үгүй, энэ дотороо хамааралтай зүйл. Тоотой 
хамааралтай зүйл. Тэгэхээр энэ дээр бол та бүхэн юу гэхээр холимог байхгүй 
мажиротар ч байхгүй, хуучнаараа байна. Тэгээд 99 хүн сонгоно гэж байгаа. 76 
нь 99 болох нь ойлгомжтой болж байгаа юм.  Энэ тоог нэмэхэд ард түмэн 
үнэхээр дургүй байгаа. Бид ойлгож байгаа. Үндсэн хуулийн цэц 2012 оны 
холимог тогтолцоог Үндсэн хууль зөрчсөн нь өнөөдрийг хүртэл хүчин төгөлдөр 
байгаа. 

 
 Хэрвээ энэ сонгуулийн журмыг хуулиар тогтооно гэдэг дээр бид нар 

тогтолцоогоо тодорхой болгож өгөхгүй энэ заалт хэвээрээ явах юм бол юу гэж 
байна уншигдах вэ гэхээр зүгээр 76 жижиг, 99 жижиг тойрог болж томосч 2020 
оны Их Хурлын сонгуульд зориулагдсан ийм Үндсэн хуулийн гол үндэсийг 
Ардын нам тавьлаа гэж үзэхээс өөр арга байхгүй болно.ийм л юм уншигдаж 
байна. Тийм учраас би өнөөдөр юу гэж хэлэх гэж байна вэ гэхээр хэрвээ тэгэх 
юм бол заавал тогтолцоогоо тодорхой болгож нэмнэ шүү. Энэ нь холимог байна 
шүү. Тэгж байж наадах чинь төрийн өодлого үнэн зөв явах далайцтай болох энэ 
үүд хаалгийг нээхээс биш 76 жижгийг 99 жижиж болгох юм бол энэ улс орон 
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чинь бүүр дампуурна шүү гэдгийг та бүхэнд харин сануулаад хэлчихье. Тийм 
учраас зарчмын зөрүүтэй саналаар санал хураалгахыг хүсэж байна.  

 
С.Бямбацогт: Өөр санал хэлэх улс алга байна, тийм ээ? Ерөнхийлөгч 

бол 108 гэсэн Улсын Их Хурлын гишүүний тоог 108 байхаар санал оруулж ирсэн 
байгаа. Энийг бас Ардын намын бүлэг дээр бас ярьж байгаад 99 гишүүн 
байхаар ажлын хэсэг бас шийдсэн байгаа. Тэгээд ажлын хэсгийн саналаар 
санал хураалт явуулъя. Төслийн 21 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 76 гэснийг 99 
гэж өөрчлөх. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Ардчилсан нам 108-ийг дэмжиж 
байгаа.  

 
Санал хураалтад 12 гишүүн оролцсоноос 8 гишүүн буюу 66.7 хувийн 

саналаар энэ санал дэмжигдлээ.  
 

 Одоо 21.1 дээр Эрдэнэбат гишүүний гаргасан санал байгаа. Энэ уг нь 
саналаа 2 хуваагаад тогтолцоог нь 21.4 дээр тоогоо салгаж болох уу? Салахгүй 
юу? Би уншчихъя, дараа нь та хийчих тэгээд.  
 

Эрдэнэбат гишүүний санал Үндсэн хуулийн 21.1-г Улсын Их Хурал нэг 
танхимтай, 108 гишүүнээс бүрдэх бөгөөд 54 гишүүнийг мажоритар 
тогтолцоогоор, 54 гишүүнийг пропорциональ тогтолцоогоор тус тус сонгоно гэж 
өөрчлөх. Санал гаргасан Эрдэнэбат гишүүн. Ардчилсан намын зөвлөлийн 
санал. Саналаа тайлбарлая Эрдэнэбат гишүүн.  

 
Д.Эрдэнэбат: Би сая та бүхэнд хэлсэн дээ. Тогтолцооноосоо хамаараад 

энэ Их Хурлын гишүүний тоо өөрчлөгдөх үү үгүй юу гэдгийн эхэлж хийх ёстой 
юм. Харамсалтай нь хөл толгой 2 чинь солигдчихлоо гэж. Бид нар 108-г 
жишээлбэл түрүүний томьёолсон шиг 99 гишүүн дангаараа байна гэдэг үл 
ойлголдох тоог тавиагүй. 108 байх юм бол энэ тогтолцоо чинь холимог байна 
шүү. Тэрний 54 хувь нь пропорционалиар гэдэг нь улс төлөөлсөн төлөөлөл, 54 
нь орон нутаг төлөөлсөн төлөөллөөр ингэж байж холимог мажоритар 2 энэ 
мажоритар, пропорциональ 2 чинь нийлж холимог байх нэг заалтаар орно гэдэг 
энэ байр суурийг илэрхийлж байгаа юм. Энэ бол чухал зарчмын зүйл. Зарчмын 
зүйл. 

 
Одоо та нарын хийгээд байгаа 99 чинь тусад нь 99 гэдэг тоог авдаг нь 

өөрөө тогтолцооноос нь салгаад өөрөөр хэлбэл дараагийн сонгууль 99 жижиг 
тойргоор явах магадлалын хаалгыг өгч байгаа нь тогтолцооноос салгасан чинь 
улс төрийн болон энэ бүх Үндсэн хуулийн субъектийг бол зөрчиж байгаа зүйл 
шүү. Маш буруу зүйл рүү явчихлаа. Би түрүүн хэлсэн шүү дээ. Энэ Үндсэн 
хуулийн нэмэлт, өөрчлөлт нь 2020 оны хэн нэгнийг сонгох энэ улс төрийн ашиг 
хонжоо байж болохгүй. Энэ улс орыг 20 жил, 30 жилийн хөгжлийн тенденци энэ 
зохион байгуулалтыг харсан улс орны хөгжлийн харсан ийм бүтэцтэй Их Хурал 
байх ёстой шүү гэж.  

 
Одоо харамсалтай нь энэ гишүүд юу гэж ойлгож байна уу гэхээр 

уншигдаж байна ард түмэн наадахыг чинь юу гэж хэлэхээр өө энэ 76 
өөрсдийгөө юун хасах битгий хэл 99 болгоод жижиг тойргоос болох үүдийг чинь 
нээчихлээ гэж байна шүү дээ. Гадуур хавтгай ярьж байна шүү дээ. Хүн болгон 
дургүй байна шүү дээ. Тийм учраас тогтолцоог тооноос битгий салгаач ээ. 
Тэгсэн дор бол хэрвээ тогтолцоог өөрчлөхгүй 108-г 50, 50 хувь нь тогтолцоотой 
зөвшөөрөхгүй гэвэл өнөөдрийн 76 нь зүгээр холимгоороо байгаад бас 50, 50 
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хувиараа байсан нь хамаагүй энэ улс оронд ашигтай. Би энийг л хэлээд байгаа 
юм. Тийм учраас бол энэ дээр санал хуралтаа хийгээд бодвол унах юм байгаа 
биз дээ, та нар бүлэг дээрээ ярьчихсан. Тэгэхдээ энэ бол улс төрийн болон 
зарчмын хамгийн том алдаа болно шүү гэдгийг би та бүхэнд сануулаад 
хэлчихье.  

 
  С.Бямбацогт: Энэ Эрдэнэбат гишүүний зарчмын зөрүүтэй саналын 
томьёолол Их Хурлын гишүүдийг 108 байх 54 мажоритар тогтолцоогоор, 54 нь 
холимог тогтолцоогоор сонгогдох, пропорционалиар сонгогдох энэ саналыг бол 
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөлд 
бол орж ирсэн байгаа. Зөвшилцлийн ажлын хэсэг дээр ярьж байгаад 
Лүндээжанцан нарын өргөн барьсан төсөлд бол Их Хурлын гишүүний тоог 76 
хэвээр нь байхаар орж ирсэн байсан. Ажлын хэсэг дээр яриад бас ерөнхийдөө 
99-өөр байхаар тохирсон байгаа. Тэгээд Ерөнхийлөгчийн Тамгын газраас бас 
энэ саналаа тайлбарлахыг хүсье. Энхболд даргын микрофон. 5 дугаар 
микрофон.  
 

З.Энхболд: Ерөнхийлөгч 5 жил 108  сонгуулийн пропорциональ, 
мажоритар тогтолцоо тэр нь 50, 50 хувиар байхаар зүгээр нэг оруулж ирээгүй. 
Энэ 7 удаагийн Улсын Их Хурлын сонгууль явуулахдаа за жаахан дэгсдүүлж 
ярьж байгаа 7 өөрөөр хуулиар явуулчхаад байгаа юм. Мэдээж 7 өөр хуулиар 
явуулаагүй. 5 ч билүү, би одоо сайн санахгүй байна л даа. Тэгэхээр энэ 
сонгуулийн тогтолцоогоороо 4 жил тутам оролдоод байхаар болохгүй байна. 
Энийгээ нэг ингээд хөдөлгөхгүйгээр дараагийн 20 жил 30 жил Үндсэн хуульдаа 
хийчих юм болбол Улсын Их Хуралд олонх болсон нам нь тийм амар өөрчлөөд 
байхааргүй юм байна гэдэг ийм зүйлийг Ерөнхийлөгч бодож цогцоор нь өргөн 
барьсан.  

 
Одоо ингээд тоог нь 99 болгоод пропорциональ, мажоритар  гэдэг гадааг 

үг, тэрийг одоо Монголчилж оруулахыг болбол Ерөнхийлөгч болно гэсэн шүү 
дээ. Ингээд сайжруулаад Улсын Их Хурал авсан бол сайн байсан. Гэтэл одоо 
тоог нь багасгаад 5 жилээ, өөртөө хэрэгтэй 5 жилийг авчхаад сонгуулийн 
тогтолцоо нь 50, 50 хувиараа нэг мандаттай тойрог болон улс нэг тойрог байдаг. 
Хүнд санал өгдөг бол хэвээрээ шүү дээ. Тэгээд тоолохоо пропорцоор нь тоолдог 
больё л гэдэг энэ саналаас татгалзсаны учир одоо юу вэ гэдэг гэж оронд нь 
болж байгаа юм нь ахиад нөгөө тодорхойгүй байдлаараа л үлдэж байгаа юм.  

 
Үндсэн хуульд байдаг 4 гэдэг тоог 5-аар солиод, 76-г 99-р сольчихоор юу 

ч өөрчлөгдөхгүй яг л хэвээрээ үлдэж байгаа юм. Тэгээд Ерөнхийлөгч энэ 
саналыг гаргахдаа яагаад 50% нь тойргоос тэр нь дотроо бүр нэг мандаттай 54 
тойргоос гэж хэлсэн юм бэ гэхээр өргөн уудам нутагтай Монгол Улсад газар 
нутгийн төлөөлөл бол байхаас өөр аргагүй. Тийм учраас одоогийн 76 жижиг 
тойргоо 54 жижиг тойрог болгочихъё. Улс орны төлөө тойргоо тойргийн жижиг 
сонирхол тойрог руугаа мөнгө татдаггүй, улс орны хөгжлийн төлөө ажилдаг 
дахиад нэг 54 гишүүнтэй болчихъё. Сонгуулийн систем сайн муу бүгдэд нь сайн 
муу тал байгаа. 2 системийг 2-ууланги нь хослуулж хэрэглэх нь аль алиныхан 
муу талыг бол багасгаж байгаа юм. Жижиг мажоритарын сул тал бол санал 
гээгддэг.  

 
Үндсэндээ сонгогчдын тал хувь нь төлөөлөлгүй болж байгаа юм. 

Пропорционалиар тоолдог хүнд өгдөг саналаар нөгөө гээгдсэн саналыг чинь 
100% тоолж байгаа юм. Пропорционалийн сул тал нь гишүүн нь тойрогтоо 
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очдоггүй юм. Одоо бүх Монголчуудын мэддэг гишүүд нь тойрогтоо ирж 
тойрогтоо ажилдаг бол одоо 2021 оноос хойш ийм л байна шүү дээ. Тэгэхээр 
энэ 2 системийн давуу тал, сул талыг хослуулаад явъя. Эрдэнэбат гишүүний 
саналыг дэмжиж байна. Яагаад гэвэл одоо Улсын Их Хурал зөвхөн 2 тоо 
өөрчилснөөрөө цаашид юу ч өөрчлөгдөхгүй. Ахиад дараагийн 7 Их Хурлын 
сонгуулийг 7 янзаар явуулчхаад 4-н долоо 28 жилийн дараа дахиа бас бид 
ингээд ярьж байж магадгүй.  

 
Тийм учраас ингээд хаагаад Герман улсын жишгээр 50, 50 хувиар нь 

аваад ингээд нэг вандан тас гээд цаашаа явчихъя гэдэг санал гаргасан. Одоо 
энэ дотроос тоо өөрчлөөд, тогтолцоог нь хаяад, цаашид ямраар ч сонгууль 
явуулж болдог эрхээ Улсын Их Хурал авч үлдэж байгаа болбол энэ Үндсэн 
хуулийн реформ бишээ. Ердөө 2020 оныхоо сонгуулийг яаж хийх вэ гэдэг дээр 
фокуслаад байгаа учраас буруу хариу гараад байна. Жижиг 76, томсгосон 26, 
аймагтайгаа, сумтайгаа холбогддог байсан энэ үе бол хэргээ гаргасан. Ердөө 
10хан жилийн өмнө, 15хан жилийн өмнө, 20 жилийн өмнө гэрэлтэй сум 
байгаагүй. Холбогдоогүй байсан. 

 
 Одоо бол холбогдоод дууссан. Дизель хөдөлгүүртэй байсан шүү дээ. 12 

цагаас тог тасалдаг. Аймгийн төвүүд одоо 2, 3хан аймгийн төв холбоотой 
байсан. 1990 онд. Одоо үндсэндээ бүх аймгийн төв холбогдоод дууслаа, засмал 
замаар. Цахилгаан гэрэлтэй малчин айл байгаагүй. Одоо гэрэлтэй болчихсон. 
Одоо тэгэхээр энэ тойрог руу улсын жаахан төсвөө 76 хувааж үрэн таран хийдэг 
юмаа, ядаж Улсын Их Хурлын шийдвэр гаргадаг бүрэлдэхүүнийхээ 50%-д 
үлдээе. 50% нь энэ улс орныхоо өөр төсөлд мөнгө зарцуулдаг ийм больё гэдэг 
ийм л зорилго агуулсан юм. Одоо энийг би нөгөө 5 өдрийн хэлэлцүүлэг дээр 
хэлсэн шүү дээ.  

 
 С.Бямбацогт: Нэмэлт 2 минут.  
 

З.Энхболд: 76 гишүүн байгаа бол 76 янзын тоо ярина. 76 байж болохгүй 
гэдгийг ойлгосон. Ямар нэгэн байдлаар нэмэх ёстой. Тэгэхээр 76-с одоо хэд ч 
байдгийн 144-н хооронд гишүүн болгон өөр тоо ярина гэсэн яг муу ёрлосон шиг 
одоо ингээд 99 гэдэг тоон дээр очоод тохирчхож байгаа юм. 99 108 болохгүй 99 
болж байгаа болбол холимог системээ хуульчилж авдаг юмаа ядаж үлдээж 
өгөөч. Тэгэхгүй энийг ахиад л Их Хурлын мэдэлд үлдээх юм бол одоо ялсан нам 
болгон би Ардын намыг ганцааранг нь хэлж байгаа юм биш. Ардчилсан нам ч 
гэсэн сонгуулийнхаа хуулийг өөрчилж л байсан. Энэ өөрөө намуудыг бэхжихээс 
саад болоод байгаа юм.  

 
Ямар тоглоомын дүрмээр дараагийн сонгууль явах нь мэдэгдэхгүй 

байхад нам өөрөө төлөвшихгүй байгаа. Улс төрийн намууд. Тоглоомын дүрмээ 
ингээд 20 жилээр гацаачихъя. Тэгэхээр бүх иргэд, сонгогчид мэдээлэлтэй 
болно. Улс төрийн намууд бэлтгэлтэй болно. Төлөвшинө. Тэгээд нэг дүрмээр 
болон жил тоглохоор илүү одоо зохион байгуулалттай, улс орноо боддог 50%-
ийн парламенттай, тойргоо боддог 50%-ийн парламенттай гишүүд нь. Том газар 
нутагтайгийн онцлогийг харгалзсан, цөөхөн хүн амтайнхыгаа онцлогийг 
харгалзсан, улс орон даяар хийх бүтээн байгуулалт хэрэгтэй байгаагаа 
харгалзсан ийм л цогц санал өргөн барьсан юм. Цогцоор нь дэмжээд өгөөч гэж 
гишүүдээс гуйж байна.  
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С.Бямбацогт: Ажлын хэсгийн ахлагч Энхтүвшин дарга, дараа нь 
Лүндээжанцан гишүүн. Өөр санал хэлэх гишүүд байна уу? Алга байна. 
Тасаллаа.   

 
Ө.Энхтүвшин: Энэ одоо зөвшилцлийн ажлын хэсэг дээрээ маш их 

яригдсан л даа. Тэгээд энийг бүлэг дээр ярьж байгаад ер нь тэр холимог 
системийг авъя гэж тохирч байгаа шүү дээ. Бүлэг бол. Бүлгийн гишүүдээсээ 
цаасаар санал авсан. Тэр нь дээр бол олонх нь энэ холимог системийг авъя гэж 
байгаа юм. Аа зүгээр холимог системийг авахдаа бүлэг сүүлд оруулж ирэхдээ 
нөгөө органик хууль дээрээ л авчихъя гээд байгаа юм. Органик хуулиараа л 
зохицуулаад явчихъя гэж байгаа юм. Энэ итгэлгүй байгаа бол Үндсэн хуульд тэр 
тогтолцооныхоо асуудлыг оруулах ёстой гэж үзэж байгаа болбол тэр тоог нь 
тэгвэл тавихаа больё. 

 
 Харин Улсын Их Хурлын гишүүнийг нэг мандаттай болон олон мандаттай 

тойргоос сонгох бөгөөд тэдгээрийн хувь хэмжээг хуулиар тогтооно гэсэн ийм 
одоо заалтыг оруулаад өгөхөд би болно л гэж бодож байна. Биш ээ, тэр чинь яг 
тэрийгээ л хэлж байна шүү дээ. Нөгөө нэг мандаттай болон олон мандаттай. 
Тийм. Тэгээд ингээд оруулчих юм бол тогтолцоогоо оруулчхаж байгаа байхгүй 
юу, Үндсэн хуульд. Түүнээс биш Ардын нам бол эндээс ухраагүй. Тэр холимог 
гэдэг дээр угаасаа олонх нь зүйтэй гээд саналаа өгчихсөн тэр нь дээрээ явъя 
гэж байгаа.  

 
 С.Бямбацогт: Хууль санаачлагч Лүндээ гишүүн.  
 

Лүндээжанцан: Бид бол 62 гишүүн сүүлд сурсантайгаа 63 байна уу. 76 
гишүүнтэй тоо өөрчлөөгүй орж ирсэн. Тэгээд яах вэ энэ чинь зөвшилцөөн, тэр 
60-н хэдэн хүний асуудал биш. Нийгмээрээ зөвшилцөж байгаа. Тэгээд тэр 
дотроо төрийн тэргүүн Ерөнхийлөгч. Мөн одоо парламент дахь Ардчилсан 
намтай зөвшилцөх энэ улс төрийн бусад намуудтай зөвшилцөх зайлшгүй 
шаардлага байгаа учраас бид бүхэн бол ялангуяа манай ажлын хэсгийн 
ажиллаж байгаа хүмүүс хүндэтгэж үзэхээс аргагүй байдалд орж байгаа юм л 
даа. Тэгээд л одоо тал талаас яагаад байна.  

 
Бидний хувьд бол одоо миний хувьд ч гэдэг юм уу, бүлгийн хурал дээр 

зөндөө ярьсан л даа. Энэ тогтолцооны хувьд бол нэг бас зарчмаа бол тогтох нь 
зүйтэй юм гээд. Тэгээд одоо жишээ нь Улсын Их Хурлын гишүүнийг сонгуулийн 
нэг мандат бүхий болон улсын хэмжээний нэгдсэн тойргоос нэр дэвшигчийн 
төлөө санал өгөх зарчмаар тус тус сонгоно. Тэгээд одоо сонгуулийн мандат, тоо 
хэмжээг хуулиар тогтооно гээд сая Энхтүвшин дарга ярьчихлаа. Тэгэхээр энэ 
бол сая З.Энхболд дарга бол хэлж байна шүү дээ. Мэдээж хүний төлөө санал 
өгөх нь бол ойлгомжтой.  

 
Харин дүн гаргах одоо тэр асуудал бол ганцхан тэрний тоогын энд бол 

99, Ардчилсан нам бол 108, 54,54 гэж байгаа юм. 99-г одоо тэдэн нэг мандат 
бүхий тойргоос тэдэн нь улсын хэмжээний нэгдсэн нэг тойргоос гэдгийг бол 
одоо хүн болгон тоо хэлээд явж өгөхгүй байна. Ийм учраас зарчмаа нэг эхлээд 
тогтчихвол яасан юм бэ? Тэгээд одоо бүүр болохгүй бол энэ намууд нь гарын 
үсэг зурах хэрэгтэй байх л даа. Парламентад суудалтай намууд одоо 
зөвшилцөөний бичигт гарын үсэг зурж байгаад сонгуулийнхаа хуульд бол тэд 
тэдийн харьцаагаар хийе гэдгийгээ бол гэсэн гарц байж болох уу л гэж.  
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Энэ Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн хувь заяанд санаа зовоод 
байгаа учраас л одоо ийм байдалд орж байгаа юм. Ер нь бол тэр 76-аараа 
өргөн баригдсан тэр чигээрээ яваад л хэл амгүй дууссан бол одоо тэгээд ард 
түмнийхээ санал асуулгад очоод явах ёстой байсан болов уу гэж ингэж бодож 
байгаа юм. Бид зөвшилцлийн баримт бичиг учраас ард нийтийн санаа бодлоо 
тусгах ёстой. Гол анхаарал нь бол ард түмэн эх сурвалж нь байдаг. 
Сонгуулиараа Засгийн эрхийг ард түмэн барина гээд одоо ингээд заачихсан. 
Тэр зарчмын дагуу бол ард түмнийхээ санаа бодлыг бол одоо тусгах ёстой гэдэг 
үндсэн дээр.  

 
Нөгөө талаасаа энэ иргэний нийгмийн байгууллага, улс төрийн намууд 

зөвшилцөөнийг бас анхаарахгүй бол болохгүй шүү дээ. Тийм учраас бол одоо 
харилцан хүндэтгэх зарчмын үндсэн дээр л одоо аргагүй байдалд л одоо ийм 
байдалд байна. Тийм учраас байна шүү дээ. Томьёоллын хувьд бол Улсын Их 
Хурлын гишүүнийг сонгуулийн нэг мандат бүхий болон улсын хэмжээний 
нэгдсэн тойргоос нэр дэвшигчийн төлөө саналаа өгөх зарчмаар тус тус 
сонгохоор, тэр жижиг тойргийн нэг мандат бүхий тойрог нь хэд байх юм, улсын 
хэмжээний мандат нь хэд байх юм гэдгийг бол хуулиараа жич тогтоож өгөхөөр. 
Тэрнээс биш 99 гэдэг тоо тавьчхаад 99-н нэг жижиг мандаттай болбол утгагүй 
хэрэг. Тийм юм бол байж болохгүй гэж ингэж бодож байна.  

 
С.Бямбацогт: Эрдэнэбат гишүүн.  
 
Д.Эрдэнэбат: Би нэг ийм л юм хэлээд байгаа юм л даа. Ер нь 2020 онд 

бид нарыг дахиад ард түмэн сонгоод гаргачихна гээд хэн баталгаа өгөөд байгаа 
юм бэ? Бид нар тэгвэл дараа нь ингээд янзалчихна шүү дээ гээд бид нарыг 
янзалж чадахыг хэн хэлээд байгаа юм бэ? Энэ улс орны ирээдүйн хөгжлийн, 
ирээдүйн зөв бүтцийн тухай бид нар ярьж байгаа болохоос биш, 2020 онд бид 
нарын хуучин тойрогтоо байж байгаад гаргачихна гэдэг мөрөөдлөөр, тэгээд энэ 
холимог тогтолцооноос зугтаах юм бол эсрэгээрээ бид нарт хамгийн сөргөөр 
тусна шүү. Энэ ард түмэн чинь бодолтой шүү дээ, нэгдүгээрт.  

 
Хоёрдугаарт түрүүн З.Энхболд дарга ойлгомжтой хэллээ шүү дээ. Улс 

орны одоо энэ бодлогод ямар ач тустайн юм бэ гээд. Энийг ч гэсэн ард түмэн 
ойлгоно. Одоо ингээд бид нар намуудын байгуулагдах квотыг нэмчихсэн. Дээр 
нь нэмээд уг нь бол холимгоор улс төрийн намууд квотын түвшин тогтооход энэ 
парламент чинь олон өнгийн төлөөллийн мэтгэлцээний гол бодлогын талбар 
болдог энэ үүд хаалгыг нь одоо үүрд хаах гэж байна шүү дээ. Ардын нам 
насаараа төр барина гэж хэн хэлээд байгаа юм? Тийм учраас би хэлээд байна 
шүү дээ. 2020 оныг бодож бид энэ Үндсэн хуулийг бодож хэлж болохгүй. 20 
жилийн дараах юмыг хэдүүлээ нэг мөсөн хийгээд авъя л даа. 

 
Хэрвээ бид нар энэ тогтолцоог энд нь ингэж холимог гэж хийж өгөхгүй 

болбол дараагийн улсууд чинь гарч ирээд 99 жижиг мажоритар болгоход бэлэн. 
Энэний зовлонг бид нар туулж өнгөрөөсөн, Лүндээ дарга дэндүү сайн мэдэж 
байгаа.  Үгүй одоо дараа нь бид гарч энийг чинь дандаа мажоритараар биш 
одоо ингээд 70, 30 юм уу болгочихно шүү дээ гээд бид нар яриад байх юм. Бид 
нар дараагийн сонгуулиар байх юм уу? Хэн тэрийг баталгаа өгөөд бид нар 
өөрчилж чадна гээд яриад байгаа юм. Тийм учраас би та бүхнийг энэ дээр 
жаахан ухаалаг хандаад өгөөч дээ гэж. 2020 оныг биш 20 жилийн дараах юмыг 
яръя л даа. Тэр гишүүддээ тэр залуу гишүүд гээд та нар хүлээж байна л даа. 
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Гишүүддээ хэлээд өг л дөө. Тэд нарыг хэн гаргана гээд байгаа юм? Гаргахаа 
яаж мэдээд байгаа юм. Дандаа Ванганууд болчихсон юм уу? 

 
С.Бямбацогт: Ардчилсан намын зөвлөлийн дарга Эрдэнэбат гишүүний 

саналаар 21.1-г Улсын Их Хурал нэг танхимтай 108 гишүүнээс бүрдэх бөгөөд 54 
гишүүнийг мажоритар тогтолцоогоор, 54 гишүүнийг пропорциональ 
тогтолцоогоор тус тус сонгоно гэж өөрчлөх. Санал гаргасан Эрдэнэбат гишүүн. 
Саналыг дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураалт явуулъя.  

 
Санал хураалтад 12 гишүүн оролцсоноос 11 гишүүн буюу 11.7 хувь нь 

дэмжсэнгүй. Энэ санал дэмжигдсэнгүй.  Дараагийн санал хураалт  
 

 9. Төслийн 3 дугаар зүйлийн 1 дэх заалт буюу 21 дүгээр зүйлийн 4 дэх 
хэсгийг доорд дурдсанаар өөрчлөн найруулах. 4.Улсын Их Хурлын сонгуулийн 
тогтолцоо, журмыг хуулиар тогтооно. Улсын Их Хурлын ээлжит сонгууль 
явуулахын өмнөх нэг жилийн дотор Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хууль 
батлах, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулахыг хориглоно. Төслийн заалт.  
 

Энэ саналыг дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураалт явуулъя. Санал 
хураалт. Санал хураалтад 12 гишүүн оролцсоноос 100 хувийн саналаар энэ 
санал дэмжигдсэнгүй. Дараагийн санал хураалт. 

 
9.1.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 1 дэх заалт буюу Хорин нэгдүгээр  зүйлийн 

4 дэх хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах. 4.Улсын Их Хурлын 
сонгуулийн журмыг хуулиар тогтооно. Улсын Их Хурлын ээлжит сонгууль 
явуулахын өмнөх нэг жилийн дотор Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хууль 
батлах, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулахыг хориглоно. Санал гаргасан  Ажлын 
хэсэг, Улсын Их Хурлын гишүүн Т.Аюурсайхан, Л.Болд, Ж.Батзандан  Аюулгүй 
байдал, гадаад бодлогын байнгын хороо дэмжээгүй. Асуулт асуух, санал хэлэх 
гишүүн байна уу? Алга уу? Санал хураалт явуулъя. Ажлын хэсгийн санал.  

 
Санал хураалтад 12 гишүүн оролцсоноос 10 гишүүн буюу 83.3 хувийн 

саналаар энэ санал дэмжигдлээ. Дараагийн санал хураалт. 
 

9.2.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 1 дэх заалт буюу Хорин нэгдүгээр зүйлийн 4 
дэх хэсэгт Улсын Их Хурлын сонгуульд нам, эсхүл иргэн бие даан нэр дэвшүүлж 
оролцоно  гэсэн 3 дахь өгүүлбэр нэмэх. Санал гаргасан Улсын Их Хурлын 
гишүүн Ж.Бат-Эрдэнэ, Б.Бат-Эрдэнэ. Эдийн засгийн байнгын хороо дэмжсэн. 
Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын хороо дэмжээгүй. Энэ томьёоллоор 
санал хураалт явуулъя.  

 
Дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураалт явуулъя. Санал хураалтад 12 

гишүүн оролцсоноос 100 хувийн саналаар энэ санал дэмжигдсэнгүй.  
 

10.Төслийн 4 дүгээр зүйлд “гэж тус тус” гэсний өмнө “Хорин нэгдүгээр 
зүйлийн 2 дахь хэсгийн “дөрвөн” гэснийг “таван” гэж өөрчлөх.” гэж нэмэх. Санал 
гаргасан ажлын хэсэг. 

 
Саналыг дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураалт явуулъя. Санал 

хураалтад 12 гишүүн оролцсоноос 75 хувь буюу 9 гишүүний саналаар энэ санал 
дэмжигдлээ. 
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11.Төслийн 4 дүгээр зүйлд “гэж тус тус” гэсний өмнө “Хорин дөрөвдүгээр 
зүйлийн 2 дахь хэсгийн “дөрвөн” гэснийг “таван” гэж өөрчлөх.” гэж нэмэх. Санал 
гаргасан ажлын хэсэг. Дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураалт явуулъя. Их 
Хурлын дарга дэд даргын бүрэн эрхийн хугацаа. Санал хураалтад 12 гишүүн 
оролцсоноос 10 гишүүн буюу 83.3 хувийн саналаар энэ санал дэмжигдлээ. 
/Д.Уранчимэг 02:48-02:53, 03:14-03:54/ 
 
 12 дахь санал. Төслийн 3 дугаар зүйлд доор дурдсан агуулгатай 19 дэх 
заалт буюу Хорин зургадугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг нэмэх: 
 
 19/ Хорин зургадугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг: 
 
 “1. Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурлын гишүүн, Засгийн газар хууль 
санаачлах эрх эдлэх бөгөөд энэхүү эрхийн хүрээ, хязгаарыг хуулиар тогтооно.” 
 
 Санал гаргасан: Ажлын хэсэг 
 
 Санал хураалт явуулъя.  Дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураалт 
явуулъя. 
 
 Санал хураалтад 12 гишүүн оролцсоноос 9 гишүүн буюу 75.0 хувийн 
саналаар энэ санал дэмжигдлээ. 
 
 13. Төслийн 4 дүгээр зүйлийн Хорин долдугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 
“тавиас доошгүй” гэснийг “далан таваас доошгүй” гэж өөрчлөх. 
 
 Төслийн заалт 
 
 Санал хураалт явуулъя.  
 
 Санал хураалтыг хүчингүй болгоё. Эрдэнэбат гишүүн үг хэлье. 
 
 Д.Эрдэнэбат: Энэ дордуулсан 7 өөрчлөлт оруулж ирсэн, мөн л дөө Их 
Хурлын ажиллах хоног. Тэгээд үүнийг чинь тухайн үедээ өөрчлөлт оруулахдаа 
ийм тайлбар хийгдэж байсан юмаа. 
 
 Монгол Улс ажлын 6 өдрөөс ажлын 5 өдөрт шилжсэнтэй холбогдуулаад 
Их Хурлын үйл ажиллагааны хугацаа энд багтахгүй байгаа учраас 75 хоногийг 
50 хоног болгоё гэж, тийм ээ. Энэ хир зэрэг бодитой юм бэ?  Эндээс нэг асуулт, 
нэгдүгээрт. 
 
 Хоёрдугаарт, үнэхээр 75 болгонгуут бид нар муу юмаа сайжруулах гээд 
75 хоногтоо ингээд хуралдаж багтаж чадаж байгаа юм уу? Яг тооцоолоод 
үзэхээр календарийн хоног чинь гүйцэж байгаа юм уу? Түүнийг нэг асууя. Би 
үүнийг протоколд үлдээх гэж хэлж байгаа юм шүү. Дараа нь ингээд бөөн юм 
болоод, нөгөө ажлын хоног нь багтахаа байгаад, хууль зөрчсөн юм уруу яваад 
ингээд хачин юм болох вий дээ, үүнийг тооцож үзсэн, тооцоолсон юмнууд байна 
уу ажлын хэсгээс? 
 
 С.Бямбацогт: Лүндээжанцан гишүүн хариулъя. 
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 Д.Лүндээжанцан: Ажлын хэсэг дээр олон удаа ярьсан. Тэгээд ер нь энэ 
50 өдөр болгодог нь “бямба”  гаригийг амралтын өдөр болгосонтой 
холбогдуулаад одоо үүнийг хаслаа гэдэг үүнийг хаслаа гэдэг тайлбарыг 7 
өөрчлөлт дээр анх хийж байсан. Энэ бол Улсын Их Хурал бол байнгын 
ажиллагаатай парламент. Байнгын ажиллагаатай парламент бол 365 хоногтой, 
түүний тодорхой амралтын өдрийн тоо гарсан. Ингээд үзэхэд 10 сарын 1-нээс 2 
дугаар сарын 10 хүртэлх хугацаанд бүрэн амжиж байна. Нөгөө дэх нь 4 сарын 5-
ныгаа З сарын 25 байдаг юм уу? Ингэхэд 7 сарын эхний 1 гэхэд багтаж байна. 
Дээр нь үүнийг энгийн ухамсрын түвшинд юу гэж ойлгодог вэ гэхээр, зөвхөн 
нэгдсэн чуулган хийж байгааг Их Хурлын чуулганы үргэлжлэх хугацаа гэж 
ойлгоод байдаг. Байнгын хороо, бүлэг, тэр завсарт ажиллаж байгаа ажлын 
хэсгийн бүлгийн ажил, хуралдаанууд бол бүгд чуулганы хугацаанд тооцогдоно 
гээд хуультай олон жил яваад ирсэн. 
 
 Өмнөх практикаас үзэхэд ажлын 50 хоног хуралдаад завсарлаж байсан 
түүх бараг байхгүй, ганц нэгхэн тохиолдлыг эс тооцвол. Бүх чуулган бол 75-аас 
дээш хоног хуралдаж байсан. Дээр нь Улсын Их Хурлын хянан шалгах үйл 
ажиллагаа болоод хууль хэлэлцэх дэг, процедур энэ бүхнийг өөрчлөх 
шаардлага байгаа учраас хуулийг хэлэлцэх, батлах энэ үйл явц бол маш их 
чимхлүүр, нарийн, иргэдийнхээ хүсэл зоригийг хуульд шингээж өгөхийн тулд энэ 
чуулганы хугацаа  бол энэ анх Үндсэн хууль тогтоогчдын 75 хоног гэдэг бол 
зүйтэй байжээ. Ингэж байж байнгын ажиллагаатай парламент гэдэг утга учиртаа 
таарах юм байна гэж үзсэн.  
 
 Бусад орны харьцуулсан судалгаануудыг авч үзсэн. Энд бол улирал 
тутам 35-аас доошгүй хоног, 45 хоног хуралддаг ийм практиктай байна. Тийм 
учраас одоо манайх бол тэр улирал тутам хуралдах гэдгийг нь энэ удаадаа авч 
үзэхээ больё. Нэгэнт явж ирсэн тэр замаараа намар, хаврын чуулган гэдэг энэ 
уламжлалаараа явахад бүрэн багтаж байна гэж ингэж үзэж байгаа юм. 
 
 15-20 жилийн дараа хэлэлцэх хуульгүй бол яах вэ гэдэг асуудал гарч 
ирнэ. Яаж ч үзээд, судалгаа хийлгээд энэ байнгын ажиллагаатай парламент бол 
Засгийн газрын илтгэл, сонсголыг авах, тайлангуудыг авах энэ ажил бол 
үндсэндээ орхигдсон байна. Тэгэхээр энэ Улсын Их Хурлын нэгдсэн чуулганаар 
сонсох, Байнгын хороогоор сонсох энэ ажлууд гэхэд маш их хугацаа авах 
учраас Улсын Их Хурлын хууль тогтоох, хянан шалгах, төсөв батлах энэ бүрэн 
эрхтэй холбоотой асуудал бол тэр парламент бол ирээдүйд ажилгүй болно,  75 
хоног бол ихэдсэн хугацаа гэдэг ойлголт бол байхгүй юм байна гэдэг ийм 
судалгааг судлаачид гаргасан гэдгийг хэлье. 
 
 С.Бямбацогт: Баярлалаа. Санал хураалт явуулъя. Түрүүн Содбилэг 
гишүүн сүүлд санал гаргаад хураагдаж амжаагүй байсан, тийм болохоор одоо 
хурааж байгаа. 
 
 Дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураалт явуулъя. 
 
 Санал хураалтад 12 гишүүн оролцсоноос 9 гишүүн буюу 75.0 хувийн 
саналаар энэ санал дэмжигдлээ. 
 
 13.1.Төслийн 4 дүгээр зүйлийн Хорин долдугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт 
“Ээлжит чуулганы ажлын өдрийг тухайн жилийн 3 дугаар сарын 01-ээс, мөн 7 
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дугаар сарын 29-нөөс эхлэн тоолно.” гэсэн  2 дахь өгүүлбэр нэмэх.   
       
 Санал гаргасан: Улсын Их Хурлын гишүүн О.Содбилэг       
 
 Содбилэг гишүүн саналаа тайлбарлах уу?  
 
 Санал хураалт явуулъя. Содбилэг гишүүний саналыг дэмжье гэсэн 
томьёоллоор санал хураалт явуулъя. 
 
 Санал хураалтад 12 гишүүн оролцсоноос 9 гишүүн буюу 75.0 хувийн 
саналаар энэ санал дэмжигдсэнгүй. 
         
 Дараагийн санал Эрдэнэбат гишүүний санал. 
 
 Төслийн 27.6-г Улсын Их Хурлын чуулганы болон Байнгын хорооны 
хуралдааны гишүүдийн олонх нь хүрэлцэн ирснээр хүчинтэйд үзэж, Үндсэн 
хуульд өөрөөр заагаагүй бол нэгдсэн хуралдааны шийдвэрийг Улсын Их 
Хурлын нийт гишүүдийн олонхын саналаар батална гэж өөрчлөх. 
 
 Энэ урьд нь санал хураагдаад дэмжигдсэн агуулга адилхан санал байна. 
 
 Нийт гишүүдийн олонхын саналаар эцэслэн батална гэж орсон. 
Дэмжигдсэн, хураачихсан юм.  
 
 Эрдэнэбат гишүүн саналаа татлаа. Микрофонд хэлэх үү?  Эрдэнэбат 
гишүүний микрофоныг өгье. 
 
 Өнөөдөр дуустал нь хуралдаанаа сунгая. 
 
 Д.Эрдэнэбат: эцэслэн батлах нь нийт гишүүдийн  олонхын саналаар юм 
байна шүү дээ тийм ээ. Саналын томьёололд тэгээд зөрүүтэй орчихсон бол  
наад саналаа татаад авъя. 
 
 С.Бямбацогт: Энэ санал хураалт явагдахгүй.  
                                                             
 14.Төслийн 4 дүгээр зүйлийн “Хорин есдүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 
“Ерөнхий сайд, Засгийн газрын гишүүнээс бусад, хуулиар тогтоосон үүрэгт нь” 
гэснийг “Үндсэн хуульд өөрөөр заагаагүй бол албан үүрэгт нь” гэж өөрчлөх. 
 
 Төслийн заалт. Дараа нь ажлын хэсгийн санал байгаа. 
  
 Энэ саналыг дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураалт явуулъя. 
 
 Санал хураалтад 12 гишүүн оролцсоноос 11 гишүүн буюу 91.7 хувийн 
саналаар энэ санал дэмжигдсэнгүй. 
 
 14.1.Төслийн 4 дүгээр зүйл буюу Хорин есдүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 
“Ерөнхий сайд, Засгийн газрын гишүүнээс бусад, хуулиар тогтоосон үүрэгт нь” 
гэснийг “Үндсэн хуульд өөрөөр заагаагүй бол албан үүрэгт нь” гэж” гэснийг 
“Улсын Их Хурлын гишүүн нь Ерөнхий сайдаас бусад, хуулиар тогтоосон үүрэгт 
нь үл хамаарах ажил, албан тушаал хавсарч болохгүй. Улсын Их Хурлын 
гишүүн бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхдээ өргөсөн тангаргаасаа няцаж, Үндсэн хууль 
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зөрчсөн бол түүнийг Улсын Их Хурлын гишүүнээс эгүүлэн татах үндэслэл 
болно.” гэж өөрчлөх. 
 
 Санал гаргасан: Ажлын хэсэг. Ардчилсан намын санал бас орсон байгаа. 
 
 Дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураалт явуулъя. 
 
 Санал хураалтад 12 гишүүн оролцсоноос 9 гишүүн буюу 75.0 хувийн 
саналаар энэ санал дэмжигдлээ. 
 
 15.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг буюу Хорин хоёрдугаар 
зүйлийн 2 дахь хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах: 
 
 “2.Улсын Их Хурлын нийт гишүүний гуравны хоёроос доошгүйн саналаар 
бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх боломжгүй гэж Улсын Их Хурал шийдвэрлэсэн бол 
Улсын Их Хурал тарна.” 
 
 Төслийн заалт. Дараа нь ажлын хэсгийн санал байгаа. 
 
 Дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураалт явуулъя. 
 
 Санал хураалтад 12 гишүүн оролцсоноос 11 гишүүн буюу 91.7 хувийн 
саналаар энэ санал дэмжигдсэнгүй. 
 
 15.1.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг буюу Хорин хоёрдугаар 
зүйлийн 2 дахь хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах: 
 
 “2.Улсын Их Хурал бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх боломжгүй гэж нийт 
гишүүний гуравны хоёроос доошгүй нь үзсэн эсхүл мөнхүү шалтгаанаар 
Ерөнхийлөгч Улсын Их Хурлын даргатай зөвшилцөн санал болгосноор Улсын 
Их Хурлын нийт гишүүний гуравны хоёроос доошгүйн саналаар өөрөө тарах 
шийдвэр гаргаж болно.” 
 
 Санал гаргасан ажлын хэсэг. Ардчилсан намын санал бас орсон байна. 
 
 Их Хурлын дарга. Санал хураалтыг цуцалъя. Занданшатар дарга. 
 
 Г.Занданшатар: Энэ Улсын Их Хурал өөрөө санаачилж болохгүй заалтад 
хамаарагдах заалт л даа, нэгд. 
 
 Хоёрт, хуучин агуулга нь “гуравны хоёроос доошгүй гэж сүүлд нь 
аваачаад нэмчихээр эхнийхээ заалттай Улсын Их Хурал бүрэн эрхээ 
хэрэгжүүлэх боломжгүй гэж нийт гишүүний гуравны хоёроос доошгүй нь үзсэн” 
тэгээд дараа нь санал болгосноор гэхээр энэ агуулга нь давхацсан маш 
ойлгомжгүй заалт болчихлоо.  
 
 Энэ яг адилхан нөхцөл нь 2-уулаа гуравны хоёроос доошгүй нь үзсэн бол 
гэж байгаа юм. Энэ өөрөө тарах шийдвэр гаргаж болно гэж байсан юм, гуравны 
хоёроос доошгүйн саналаар гэж байхгүй байсан юм. 
 
 Энэ яагаад гуравны хоёроос доошгүй гэж энэ бүлгээр ч ярилцаагүй, энэ 
ийм заалт гэнэт ороод ирэв ээ? Энэ Журмын тухай хууль зөрчиж байна. 
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 С.Бямбацогт: Хууль санаачлагч Лүндээ гишүүн саналаа хэлье. Асуултад 
хариулъя. 
 
 Д.Лүндээжанцан: Тэгэхээр Их Хурал тарах З нөхцөлийг зааж өгсөн. Энд  
Улсын Их Хурал бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх боломжгүй  гэж нийт гишүүний 
гуравны хоёроос доошгүй нь үзсэн. Энэ бол хуучин Үндсэн хуульд байсан заалт.  
Мөн Ерөнхийлөгч Улсын Их Хуралтай зөвшилцөн санал болгосноор Улсын Их 
Хурлын нийт гишүүний гуравны хоёроос доошгүйн саналаар өөрөө тарах 
шийдвэр гаргаж болно гэдэг нь бас байж байгаа заалт.  
 
 Энэ хоёр заалтын нэг нь анхны Үндсэн хуулийн эх дээр байсан, хоёр дахь 
нь 7 нэмэлт, өөрчлөлтийн үед орж ирсэн. Ингээд энэ хоёр заалт ингээд байж 
байгаа.  
 
 Ардчилсан намын зөвлөл ямар санал гаргасан бэ гэхээр, Ерөнхийлөгч, 
Улсын Их Хурлын даргатай зөвшилцөн санал болгосноор Их Хурал тарах юм нь 
алга байна гэдэг асуудал тавигдаад, тэгээд одоо  ажлын хэсэг дээр яригдаад, 
найруулагдаад орж ирж байгаа юм. Улсын Их Хурал бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх 
боломжгүй гэж үзсэн гэдэг нь үндэслэл нь болж байгаа юм. Тэгэхээр үүнийг бол 
тэр арын Ерөнхийлөгч, Их Хурлын даргатай зөвшилцөн гэдэг үгэнд адилхан 
холбож, тэр шалтгааныг нь зааж өгөхгүй бол болохгүй байна. Гуравны хоёр, 
гуравны хоёр нь ижил зарчим байхгүй бол болохгүй байна. Тэгэхээр үүнийг хоёр 
удаа гуравны хоёр гэж заасныг нь харин найруулга дээрээ бодож үзье гэж. 
 
 Нөгөө хоёр тарах үндэслэл нь анхдугаар чуулган эхэлснээс хойш 
Ерөнхий сайдыг томилж чадаагүй тодорхой хугацаанд, эсхүл итгэл үзүүлээгүй 
тохиолдолд Ерөнхий сайдыг тодорхой хугацаанд томилж чадаагүй бол 
Ерөнхийлөгч  Их Хурлыг тараах зарлиг гаргах нь. Энэ бол өөрөөс нь, Их 
Хурлаас хамааралгүйгээр шууд Ерөнхийлөгч тараах үндэслэл болж байгаа юм. 
Ийм зүйлүүдээр чек, баланс буюу харилцан хяналт, тэнцлийг хийж өгсөн юмаа 
гэдгийг хэлье.  
 
 Тэгэхээр үүнийг сая ажлын хэсэг дээр Мөнх-Оргил гишүүн бид нар ярьж 
байгаад ажлын хэсэг дээр тал талаасаа яриад оруулсан ийм асуудлаа. 
 
 С.Бямбацогт: Ажлын хэсгийн саналаар санал хураалт явуулъя. Сая 
томьёоллыг уншсан. 
 
 Дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураалт явуулъя. 
 
 Санал хураалтад 12 гишүүн оролцсоноос 10 гишүүн буюу 83.3 хувийн 
саналаар энэ санал дэмжигдлээ. 
 
 30 дугаар зүйл дээр санал гарсан. 
 
 Төслийн заалт. Энэ Ардчилсан намын зөвлөлөөс санал гаргасан байгаа. 
Ерөнхийлөгчийн нэр дэвших шалгуурыг өндөрсгөх, бүрэн эрхийн хугацаа 
нэмэхтэй холбоотойгоор, түүнтэй холбоотой төслийн заалтыг эхэлж санал 
хураалгана. Түүний дараа Ардчилсан намын саналаар санал хураалт явагдана. 
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 30.2. Ерөнхийлөгчөөр 55 нас хүрсэн, сүүлийн 5-аас доошгүй жил эх 
орондоо байнга оршин суусан Монгол Улсын уугуул иргэнийг 6 жилийн 
хугацаагаар зөвхөн 1 удаа сонгоно. 
 
 Сая Эрдэнэбат гишүүн, Ардчилсан намын зөвлөл санал гаргасан учраас 
зэрэгцүүлж санал хураах ёстой. 
 
 Өмнө нь хураачихсан юм. Гэхдээ дахиад хураах ёстой. Урьд нь бид нар 
55 насыг 50 болгоод хураасан, тэр нь босоо байж байгаа.  
 
 Өмнө нь төслийн заалт бол ийм байгаа. 
 
 30.2. Ерөнхийлөгчөөр 55 нас хүрсэн, сүүлийн 5-аас доошгүй жил эх 
орондоо байнга оршин суусан Монгол Улсын уугуул иргэнийг 6 жилийн 
хугацаагаар зөвхөн 1 удаа сонгоно гэсэн төслийн заалттай, Лүндээжанцан 
нарын 64 гишүүний гаргасан санал. 
 
 Наадмын өмнө Төрийн байгуулалтын байнгын хороон дээр хуралдаад 
хоёрдугаар хэлэлцүүлэг дээр Ерөнхийлөгчөөр 55 нас хүрсэн гэдгийг 50 нас 
хүрсэн гэж өөрчилсөн байгаа. Энэ санал дэмжигдсэн байгаа.  
 
 Сая Эрдэнэбат гишүүн бол Ардчилсан намын зөвлөлөөс 30.2-ыг  
Ерөнхийлөгчөөр 55 нас хүрсэн, сүүлийн 5-аас доошгүй жил эх орондоо байнга 
оршин суусан Монгол Улсын уугуул иргэнийг Улсын Их Хурлын гишүүд болон 
аймаг, нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурлын өргөтгөсөн бүрэлдэхүүнтэй 
хурлаас  сонгоно. Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн журмыг хуулиар тогтооно гэж 
өөрчлөх гэсэн ийм санал орж ирсэн. 
 
 Үүнтэй холбоотойгоор бид нар дахиад санал хураах шаардлага үүсэж 
байгаа юм. 
 
 Эрдэнэбат гишүүний саналаар санал хураая. Тайлбараа хэлье. Дараа нь 
Батзандан гишүүн саналаа хэлье. Өөр санал хэлэх гишүүд байна уу?  
 
 Д.Эрдэнэбат: Баярлалаа. Энэ манай зарчмын санал юм байгаа. Бид нар 
Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулахад хамгийн гол зарчмын суурь саналын 
нэг нь энэ гэж бид нар зарчмын байр сууриа илэрхийлсэн юм. Энэ юу гэсэн үг вэ 
гэхээр, хэрвээ бид нар сонгодог парламенттай улс орон мөн юм бол парламент 
нь засаглах юм бол Ерөнхийлөгч нь Их Хурлаасаа сонгогддог байх ёстой гэдэг 
зарчмын байр сууриа илэрхийлсэн юм. Энэ ажлын хэсэгт өгсөн хамгийн эхний 
зарчмын байр суурийн бидний нэг заалт бол энэ юм.  
 
 Тэгээд энэ үзэл баримтлал, байр сууриныхаа хүрээнд өнөөдөр бид нар  
энэ төслийн 32-т ийм өөрчлөлтийг оруулж ирье гэж ингэж санал хураалтад 
оруулж байгаа юм.  Хэрвээ бид нар өнөөдөр үнэхээр сонгодог парламенттай 
байя гэвэл хүчтэй Ерөнхий сайдтай, бодлоготой Их Хуралтай, эв эеийг хичээдэг 
ийм Ерөнхийлөгчтэй, ингэж байна энэ улс орон зөв явна. Тэгэхгүй бол өнөөдөр 
Ерөнхийлөгч нь Ерөнхий сайдтайгаа, Их Хурал нь Ерөнхийлөгчтэйгээ, нэг эсхүл 
Ерөнхийлөгч нь Их Хуралтайгаа гээд ингээд энэ бидний 27 жил явсан Үндсэн 
хуулийн нэг том зөрчлийг үүсгэж байгаа институц хоорондын эрх мэдлийн 
зөрчилдөөн энд өнөөдөр хүртэл явж байгааг бид нар таслан зогсоох тухай  
ярьсан.  
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 Хэрвээ бид нар зөвхөн өнөөдөр манай нам Ерөнхийлөгчтэй байгаа 
учраас үүнийг хөндөж болохгүй гэдэг ийм байр суурин дээр байж болохгүй 
байгаа юм, болохгүй байгаа юм. Тийм учраас энэ дээр энэ зарчмын байр сууриа 
Ардчилсан нам өөрсдөө хэлэлцээд, ярилцаад үнэхээр сонгодог парламент уруу 
оръё гэж бодож байгаа бол хамгийн сонгодог парламентын гол суурь зарчим 
бол энэ мөн юм байна. Үүнийгээ бид нар санал болгож байр сууриа илэрхийлэх 
ёстой гэж өнөөдрийн энэ хуралдаанд үүнийг санал болгон оруулж байгаа юм. 
Тийм учраас гишүүд үүнийг хэлэлцэж өгөөч ээ гэж би хүсэж байна. 
 
 С.Бямбацогт: Батзандан гишүүн, дараа нь Тогтохсүрэн дарга. 
 
 Ж.Батзандан: Ерөнхийлөгчийг ард түмнээс сонгодог болоод бас удаж 
байгаа. Иргэд, олон түмэн, ард түмэн Ерөнхийлөгчөөрөө дамжуулаад 
төлөөллийн эрх мэдлээ олон жил  хэрэгжүүлж ирсэн. Энэ эрхээсээ татгалзахыг 
иргэд, олон түмэн хүсэхгүй байгаа. Австри улс ч гэсэн Ерөнхийлөгчөө ард 
түмнээсээ сонгоод болж л байна, парламентын засаглалтай улс орон хирнээ. 
Унгар уруу ч юм уу ороод ирэх юм бол Ерөнхийлөгчөө парламентаас сонгож 
байгаа. Парламентаасаа сонговол сайн, ард түмнээс сонговол муу гэсэн 
хувилбар байхгүй гэж би харж байгаа юм. Тэгэхээр Ерөнхийлөгчийг ард түмэн 
сонгодог, иргэд сонгодог энэ эрх мэдлийг авч үлдэх нь зүйтэй байхаа гэдэг ийм 
байр суурьтай байгаагаа илэрхийлье. 
 
 Хоёр дахь асуудал, Ерөнхийлөгчийн насыг, Ерөнхийлөгчид нэр дэвшиж 
байгаа насыг 55 болгоно гэдэг саналыг би хувьдаа эсэргүүцэж байгаа юм. 55 
болохоороо, 50 хүрэхээрээ ухаантай болчихно гэж би итгэхгүй байгаа. 
Цэдэнбал гуай 25-тай байхдаа энэ улсыг удирдаж байсан. Сүхбаатар жанжин 26 
настай байхдаа ардын хувьсгалыг хийж байсан. Австралийн хамгийн нэр 
хүндтэй Уильям  ерөнхий сайд 24-тэй байхдаа гарч ирээд 8 жил Австралийг хөл 
дээр нь босгосон юм.  Америкийг Кеннеди, Клинтон нар  40 хэдхэн насандаа 
удирдаж байсан юм.  Тэгэхээр энэ 50 нас хүртэл ухаантай болчихно, 50 хүрч 
байж Ерөнхийлөгчид нэр дэвших ёстой гэж  шударга эх оронч мянга, мянган 
залуучуудыг дарах гэсэн оролдлогоо одоо зогсоо гэж би хэлмээр байна. 
Шударга, эх оронч залуучууд шуналтай, хоцрогдсон, өвгөн улс төрчдөөс илүү 
гэж би хувьдаа ойлгож байгаа. Ийм учраас залуучуудыг хяхан гадуурхах гэсэн 
энэ оролдлогоо зогсоогооч ээ гэж би та бүхнээс хүсэж байгаагаа илэрхийлье. 
 
 С.Бямбацогт:  Тогтохсүрэн гишүүн саналаа хэлье. 
 
 Д.Тогтохсүрэн: Тэгэхээр энэ Эрдэнэбат даргын тавиад байгаа саналыг 2 
хувааж авч үзэх ёстой юмаа, Эрдэнэбат дарга аа. Тэр 55 нас хүрсэн, эх орондоо 
сүүлийн 5-аас доошгүй жил байсан гэдэг бол Үндсэн хуулийн 32 дахь заалт. Энэ 
бол хөндөгдсөн учраас энэ заалт дээр санал хурааж болно. 
 
 Харин Ерөнхийлөгчийг парламентаас сонгоно гэдэг заалт чинь өөрөө 2 
хуулийн төсөл дээр аль алин дээр нь хөндөгдөөгүй заалт. Улсын Их Хурлын 62 
гишүүний өргөн барьсан төсөл дээр ч хөндөгдөөгүй, Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн өргөн барьсан төсөл дээр ч хөндөгдөөгүй. Энэ 2 хуулийн төсөл 
дээр аль алин дээр нь хөндөгдөөгүй заалтыг бид санал хураалт явуулж 
болохгүй ээ. Үндсэн хуулийн журмын хуулийг зөрчинө. Тийм учраас би 
Эрдэнэбат гишүүний саналыг зөвхөн тэр эхний настай холбоотой, тэр 
Ерөнхийлөгчид тавьж байгаа шаардлагатай холбоотой заалт буюу 32 дахь 
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заалтаар нь санал хураагаад, харин тэр дараагийн заалтыг нь би санал хураах 
хэрэггүй, энэ хууль зөрчигдөнө гэж ингэж үзэж байгаа юм. 
 
 С.Бямбацогт: Саналаа хураая, гишүүд ойлгож байгаа байх. 
 
 30.2. Ерөнхийлөгчөөр 55 нас хүрсэн, сүүлийн 5-аас доошгүй жил эх 
орондоо байнга оршин суусан Монгол Улсын уугуул иргэнийг  Улсын Их Хурлын 
гишүүд болон аймаг, нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын өргөтгөсөн 
бүрэлдэхүүнтэй хурлаас сонгоно. Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн журмыг хуулиар 
тогтооно гэсэн саналыг Ардчилсан намын зөвлөл, Эрдэнэбат гишүүн гаргасан 
байна. 
 
 Энэ саналын томьёоллыг дэмжье гэсэн саналаар санал хураалт явуулъя. 
 
 Санал хураалтад 12 гишүүн оролцсоноос 10 гишүүн буюу 83.3 хувийн 
саналаар энэ санал дэмжигдсэнгүй. 
 
 Дараагийн бүлэг санал хураалт эхэлж байна. 
 
 ХОЁР. Гүйцэтгэх эрх мэдлийн хариуцлагыг нэмэгдүүлж тогтвортой 
байдлыг хангахтай холбоотой нэмэлт, өөрчлөлт: 
 
 1.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 6 дахь заалт буюу Гучин есдүгээр зүйлийн 1 
дэх хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах: 
 
 “1.Засгийн газар Ерөнхий сайд, гишүүдээс бүрдэнэ. Ерөнхий сайд болон 
Засгийн газрын дөрвөөс илүүгүй гишүүн Улсын Их Хурлын гишүүний албан 
тушаалыг хавсарч болно.” 
 
 Төслийн заалт, дараа нь ажлын хэсгийн санал байгаа. 
 
 Асуулт асуух, санал хэлэх гишүүд алга байна. 
 
 Энэ саналын томьёоллыг дэмжье гэсэн саналаар санал хураалт явуулъя. 
 
 Санал хураалтад 12 гишүүн оролцсоноос 9 гишүүн буюу 75.0 хувийн 
саналаар энэ санал дэмжигдсэнгүй. 
 
 1.1.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 6 дахь заалт буюу Гучин есдүгээр зүйлийн 
1 дэх хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах: 
 
 “1.Засгийн газар Ерөнхий сайд, гишүүдээс бүрдэнэ. Ерөнхий сайд Улсын 
Их Хурлын гишүүн байна.” 
 
 Санал гаргасан ажлын хэсэг 
 
 Дэмжье гэсэн саналаар санал хураалт явуулъя, ажлын хэсгийн санал. 
 
 Санал хураалтад 12 гишүүн оролцсоноос 11 гишүүн буюу 91.7 хувийн 
саналаар энэ санал дэмжигдлээ. 
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 1.2.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 6 дахь заалт буюу Гучин есдүгээр зүйлийн 
1 дэх хэсгийн 2 дахь өгүүлбэрийг “Ерөнхий сайд Улсын Их Хурлын гишүүний 
албан тушаалыг хавсарч болно” гэж өөрчлөн найруулах. 
 
 Санал гаргасан Улсын Их Хурлын гишүүн  Ц.Мөнх-Оргил. Хууль зүйн 
байнгын хороо дэмжээгүй. 
 
 Дэмжье гэсэн саналаар санал хураалт явуулъя, ажлын хэсгийн санал. 
 
 Санал хураалтад 12 гишүүн оролцсоноос 100.0 хувийн саналаар энэ 
санал дэмжигдсэнгүй. 
 
 39.2 дээр Ардчилсан намын зөвлөлөөс Эрдэнэбат гишүүн 39.2-ын 
хамгийн олон суудал авсан нам эсхүл бусад нам, эвсэлтэй зөвшилцөн гэсний 
дараах олонхыг гэсэн үгийг олонхиор гэж өөрчлөх гэсэн санал гаргасан байна. 
Ингээд энэ заалтыг хөндөж байгаа учраас төслийн заалтаар эхэлж санал 
хураалт явуулна. Дараад нь Ардчилсан намын зөвлөлийн Эрдэнэбат гишүүний 
саналаар санал хураалт явагдана. 
 
 Тайлбар сонсъё. Эрдэнэбат гишүүн тайлбар. 
 
 Д.Эрдэнэбат: Энэ 39.2 дээр ийм байгаа юмаа, гишүүд ээ. Олонх нэр 
дэвшүүлсэн бол гэж байгаа юм. Тэгээд олонх гэдэг бол  чи заавал олонхыг 
бүрдүүлээд ир, нэг эсхүл намд нэгдэж ор, нэг эсхүл эвсэл байгуул гэсэн 
шаардлага болж уншигдаад байгаа юм.  
 
 Олонхоороо нийлж нэр дэвшүүлнэ гэдэг бол өөр агуулгатай болж байгаа 
юм. Хуучин бидний томьёоллууд бол бүх хуулиуд дээр, Үндсэн хууль дээр 
олонхиороо нэр дэвшүүлнэ гэж үг байгаа, олонхоороо. Олонхоороо гэдэг бол 
тухайн үедээ зөвшилцөөд, ойлголцоод, нийлээд нам, эвслүүд нийлж байгаад 
олонхоороо ярьж байгаад хамгийн олонхиороо зөвшилцсөн хүний нэрийг 
дэвшүүлье гэдэг. Одоо наад томьёоллоор чинь өөр болж ирж байгаа нь олонх 
гэж орж ирж байгаа юм. Олонх гэдэг чинь байнгын ухагдахуун. Олонх гэвэл 
жишээлбэл Ардын намтай Ерөнхий сайдыг нэр дэвшүүлэхийн тулд бас л бусад 
жижиг нам жишээлбэл байна гэвэл Ардын намын бүлэгт эвсэн нэгдэж, элсэж 
орно, нэг эсхүл эвсэл байгуулж байж олонх болж байж нэрээ дэвшүүл гэсэн 
шаардлага болж хувираад байгаа юм. Яг үгийн уг үндэс нь. 
  
 Тийм учраас би зарчмын зөрүүтэй ямар санал гаргаж байна вэ гэхээр, 
олонх гэдэг үгийн чинь томьёолол буруу болчихлоо. Олонхоороо гэвэл наадах 
чинь зөв болно. Тэгэх юм бол тухайн үедээ олонхоороо нийлж нэрээ 
дэвшүүлээд, өөр өөрийнхөө бүлэг, намаараа ингээд тусдаа үйл ажиллагаагаа 
явуулж болох юм байна гэдэг ийм зөрүүтэй юм байгаа. Тийм учраас би ингэж 
байгаа шүү дээ. Үндсэн хуулин дээр үг, өгүүлбэр болгоноо хэдүүлээ анхаарна 
шүү. Буруу юм хийчхээд дараа нь заавал нэг юм уруу түлхдэг ийм буруу юм 
уруу энэ явж болохгүй ээ. 
 
 Тийм учраас би үүнийг олонх гэдэг үгийг олонхоороо гэдэг үгээрээ сольё 
гэсэн ийм зарчмын зөрүүтэй, бичлэгийн зөрүүтэй юм байгаа. 
 
 С.Бямбацогт: Нямаагийн Энхболд гишүүн, өөр санал хэлэх гишүүн байна 
уу? Алга байна. 



 

 

96 

 
 Н.Энхболд: Наадах чинь ийм болно шүү дээ, Эрдэнэбат гишүүн ээ. 
Хамгийн олон суудал авсан нам бол юуны түрүүн эрхтэй, тэр өөрөө юмаа 
санаачлах эрхтэй байх ёстой. Гэтэл тэр үгийг оруулахгүйгээр олонхиороо гээд 
биччихвэл нэг нам жишээ нь Их Хурлын 35 суудал авчихсан байя гэж бодъё. 
Бусад нь түүнийг нь хуваагаад, 5, 10-аар болчихсон байна гэж бодъё. Тэгэхээр 
хамгийн олон суудал авсан намыг тоохгүйгээр, үлдсэн 65 суудал авсан намууд 
нь юм уу?  Эвсэл нь олонхиороо олон болчхоод, бид нар Ерөнхий сайдаа 
дэвшүүлнэ гэсэн боломжийг нээж байгаа юм. Тэгэхээр наадахыг би зөв 
ойлгосон бол хамгийн олон суудал авсан намын ач холбогдол түүний эрх статус 
байхгүй болж байгаа. Наана чинь цаанаа  ийм, бид нарын одоо хүртэл мөрдөж 
ирсэн зарчмаас их өөр юм болоод байгаа юм, тийм байгаа биз дээ. 
 
 Эхлээд ийм байгаа. Хамгийн олон суудал авсан нам, олонх болчихсон 
бол ойлгомжтой тийм ээ?  39-өөс дээш авчихсан бол ойлгомжтой, тэр нам 
өөрөө яваад л өгнө. Гэтэл 37 авчихсан намын цаана нь 39 авчихсан хүмүүс нь 
нийлж байгаад олонх болчхоод, олонхиороо дэвшүүлнэ гээд явчихбал 37 авсан 
намын тэр ач холбогдол, юм нь бүгд байхгүй болж байгаа юм. Тэгэхээр ганцхан 
наана чинь үлдэж, цаана нь тийм юм байна. Давхар арай тийм юм бодож 
хэлээгүй байх гэж бодож байна. Тэгэхдээ тэр одоо болтол явж ирсэн зарчмаа 
хөндөж огт болохгүй ээ. 
 
 С.Бямбацогт: Эрдэнэбат гишүүн. 
 
 Д.Эрдэнэбат: Энхболд гишүүн ээ, би таны  хэлж байгааг ойлгож байна. 
Одоо яг наадахыг чинь унших юм бол олонх болоогүй бол олонхийг бүрдүүл 
гэдэг тулгалтыг энэ өгүүлбэр чинь хийчихсэн юмаа.  
 
 Одоо би уншъя. Нам, эвсэл олонхийн суудал аваагүй бол хамгийн олон 
суудал авсан нам, эвсэл бусад нам, эвсэлтэй зөвшилцөн олонхийг бүрдүүл гэж 
байгаа юм. Чи олонх аваагүй бол олонхийг заавал бүрдүүл гэсэн шаардлага 
байгаа юм. Энэ нь өөрөөр хэлбэл чи нэг эсхүл эвсэл байгуул, нэг эсхүл 
намуудтай нэгд тэгж байж чи нэрээ дэвшүүл гэдэг ийм шаардлага байж 
болохгүй шүү дээ. 
 
 Харин би хэлээд байна шүү дээ, олонхыг биш олонхиороо нэр дэвшүүлэх 
гэдэг ойлголт. Олонхыг бүрдүүлэх, олонхиороо нэр дэвшүүлэх хоёр өөрөө. Бүр 
их хоёр өөр ойлголт. Олонхыг бүрдүүл гэдэг бол чи нэг эсхүл намтай нэгд, нэг 
эсхүл эвсэл байгуул, бүрдүүл. Нөгөө дэх нь олонхиороо нэр дэвшүүл, их хоёр 
өөр юм байхгүй юу наадах чинь. Одоо яг энэ өгүүлбэр чинь түүнийг шахчхаад 
байна шүү дээ. 
 
 С.Бямбацогт: Нямаагийн Энхболд гишүүн. 
 
 Н.Энхболд: Тэгэхээр харин хамгийн олон суудал  авсан намын тэр 
эрхийг нь алга болгож байгаа юм. Их өөр нь үнэн, их өөр болгож байгаа нь үнэн. 
Хамгийн олон суудал авсан намыг л хэрэггүй болгоод, цөөн суудал авсан 
намууд нь нийлээд олонхио бүрдүүлээд, олонхиороо түрнэ гэсэн үг наана чинь 
гараад байна шүү дээ. Тэгэхээр хамгийн олон суудал авсан нам. Олонх 
болчихсон бол ойлгомжтой, тийм ээ 39-өөс дээш бол. 37 авчихсан нам байхад 
цаана нь  39 байна шүү дээ. Тэгээд 38 дээрээ хүн нэмж байгаад олонх бүрдүүлж 
л авна шүү дээ.  Өөр яах юм бэ? 
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 Байгуулахгүй яах юм, 38 ганцаараа дэвшүүлж чадахгүй шүү дээ. Одоо 
болтол тэгж явж ирсэн л байхгүй юу. Яг тийм утгаараа явж байгаа. 
 
 С.Бямбацогт: Санал хураалт явуулъя. Олонхийг бүрдүүлэх нь Эрдэнэбат 
гишүүн ээ, олонхийг бүрдүүлнэ гэдэг чинь тодорхой зорилготой болно, нэгд, 
нийл, зохион байгуулалттай бол, хариуцлагатай бай гэсэн үг. Таны хэлж байгаа 
олонхиороо гэдэг чинь тухайн үедээ задгай замбараагүй хуйвалд тийм үү? Нам 
нийлж сэм хуйвалд гэсэн агуулгаар явж байна шүү дээ. 
 
 Одоо санал хураалт явуулъя, тодорхой байна.  
 
 Төслийн заалтаа уншъя. 39.2. Улсын Их Хуралд олонх суудал авсан нам, 
эвслээс нэр дэвшүүлсэн хүнийг аль ч нам, эвсэл олонхын суудал аваагүй бол 
хамгийн олон суудал авсан нам, эвсэл бусад нам, эвсэлтэй зөвшилцөн олонхыг 
бүрдүүлж, нэр дэвшүүлсэн хүнийг, бусад тохиолдолд Улсын Их Хуралд суудал 
авсан нам, эвсэл зөвшилцөн олонхыг бүрдүүлж нэр дэвшүүлсэн хүнийг Ерөнхий 
сайдаар томилох саналыг Ерөнхийлөгч 5 хоногийн дотор Улсын Их Хуралд 
оруулна. 
 
 Төслийн заалт, ажлын хэсгийн санал байхгүй. 
 
 Дэмжье гэсэн саналаар санал хураалт явуулъя. 
 
 Санал хураалтад 12 гишүүн оролцсоноос 8 гишүүн буюу 66.7 хувийн 
саналаар энэ санал дэмжигдлээ. 
 
 Эрдэнэбат гишүүний санал. 
 
 39.2-ын хамгийн олон суудал авсан нам, эвсэл бусад нам, эвсэлтэй 
зөвшилцөн гэсний дараах олонхыг гэснийг олонхиороо нэр дэвшүүлсэн хүнийг 
гэж өөрчлөх. 
 
 Дэмжье гэсэн саналаар санал хураалт явуулъя. 
 
 Санал хураалтад 12 гишүүн оролцсоноос 11 гишүүн буюу 91.7 хувийн 
саналаар энэ санал дэмжигдсэнгүй. 
 
 2.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 7 дахь заалт буюу Дөчин гуравдугаар 
зүйлийн 1 дэх хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах: 
 
 “1.Улсын Их Хурлын гишүүдийн дөрөвний нэгээс доошгүй нь Ерөнхий 
сайдыг огцруулж, шинэ Ерөнхий сайдыг томилох тухай саналыг хамтад нь 
албан ёсоор тавивал Улсын Их Хурал гурав хоногийн дараа хэлэлцэж эхлэн 
арав хоногийн дотор шийдвэрлэнэ. Улсын Их Хурлын нийт гишүүний олонхи уг 
саналыг дэмжсэн бол шинэ Ерөнхий сайдыг томилох, өмнөх Ерөнхий сайдыг 
огцруулах тухай Улсын Их Хурлын тогтоол батлагдсанд тооцно.” 
 
 Төслийн заалт. 
 
 Мөнхбат гишүүн саналаа хэлье.  Дараад нь Мөнхбат гишүүний санал 
байгаа, ажлын хэсгийн санал байхгүй. 
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 Ж.Мөнхбат: Энэ их ноцтой шүү. Ерөнхий сайдыг огцруулахад дараагийн 
Ерөнхий сайдыг хамтад нь нэр дэвшүүлнэ гэдэг бол цөөнхи, З-4 цөөхөн хэдэн 
хүний зөрүүтэй байх юм бол  цөөнхөөс Ерөнхий сайд тодрох магадлалтай, нэг 
эрсдэл нь. 
 
 Нөгөө нэг эрсдэл нь хэрвээ Үндсэн хуульд заасан Улсын Их Хурлын 
сонгуулиар олонхи болсон нам, эвсэл Ерөнхий сайдад нэр дэвшүүлнэ гэсэн 
заалтаар явна гэх юм бол хэзээ ч Ерөнхий сайд огцрохгүй байх магадлалтай. 20 
хэдэн хүн, 30 хэдэн хүн, 50 хүн гарын үсэг зураад 99 боллоо гэхэд өргөн 
барьсан ч, энэ асуудлыг шийдэхээс өмнө  нам дээрээ хурал хийгээд үүрэгдчих 
юм бол хэзээ ч Засгийн газар огцрохгүй байх, ингээд хоёр рисктэй юм байгаа 
шүү. Цөөнхийн дарга цөөнхөөс Ерөнхий сайд, олонхийг бүрдүүлж байгаа нам, 
эвслээс үл шалтгаалаад Ерөнхий сайдыг огцруулахад хамтад нь нэрийг нь 
өргөн дэвшүүлээд 2-3 хүн элсүүлээд урвуулаад авчих юм бол Ерөнхий сайд 
болоод явчих ийм магадлал өндөртэй заалт шүү. Тийм учраас үүнийг биш тэр 
доор байгаа заалтыг дэмжиж өгөөч ээ гэсэн ийм хүсэлт байна. 
 
 Үүнээс болж Лүндээ дарга аа нээрээ асуудал үүснэ шүү, маш том эрсдэл 
үүснэ шүү. Наад Засгийн газар чинь эсхүл 4 жилд 4 удаа, 6 удаа, 8 удаа 
огцордог болно, эсхүл бүр тэр 4-5 жилдээ нэг ч удаа огцордоггүй хадаастай 
болж үлдэх ийм хоёр тийшээ харсан, хоёр үзүүртэй зүү  шиг наана чинь заалт 
байгаа шүү. 
 
 С.Бямбацогт: Ажлын хэсэгт тайлбар байгаа юу? Лүндээжанцан гишүүн 
тайлбар хэлье. 
 
 Д.Лүндээжанцан: Энэ бол манай үндсэн төслөөр л явж байгаа юм. 
Тэгэхээр Засгийн газрын тогтвортой ажиллагааг хангахад тэр шинэ Ерөнхий 
сайдын нэрийг хамт оруулж ирвэл завсар зай гарахгүй, хоёрдугаарт, ямар ч 
байсан огцруулаад авъя. Тэгээд дараа нь Ерөнхий сайдын эрэлд мордъё гэх юм 
байхгүй болно  гэдэг энэ санал олон жилийн турш яригдаад, бас зохих 
хэмжээний судалгаа хийгдээд, тэгээд Герман зэрэг орнуудад энэ консерватив 
зарчим гээд Ерөнхий сайдын нэртэй хамт орж ирдэг энэ зарчмыг 2015 онд 
Нямжавын Батбаяр нарын 47 гишүүний өргөн барьсан төсөлд орж ирсэн. Энэ 
дагуу Ардчилсан намын зөвлөлтэй тэдний санал бол энэ  2015 оныхоо төсөл 
дээр байгаа гээд, ингээд энэ бол цаашаа явсан ийм түүхтэй. 
 
 Тэгээд ер нь бол эрсдэл бол байна. Тухайн улс төрийн намын хариуцлага 
байна. Өөрсдөө суудлын тоо ойролцоо тохиолдолд ийм эрсдэл гарах магадлал 
бий. Гэлээ гэхдээ тэр нам төлөвших, парламентын нам болох хариуцлагын 
асуудал, эрсдэлээ хүлээх, шалгалт сорилтыг даван туулах асар олон юм цаанаа 
байгаа учраас энэ болгоныг харин одоо энэ дагуу хийхгүй бол эсхүл хэт 
хэврэгших Засгийн газар, эсхүл хэт бөхөлж болохгүй учраас энэ эрсдэлээ улс 
төрийн нам нь дааж байх ёстой юмаа. Юуны төлөө сонгуульд орж хариуцлага 
хүлээсэн билээ, өөрсдөө эрсдэлээ даах ёстой гэдэг үндсэн дээр энэ асуудал 
орсон. 
 
 Туйлын  сонгодог юм гэж байхгүй. Энэ бол харьцангуй олон жилийн турш 
туршигдаад, хэрэгтэй заалт гэдэг нь судалгаагаар тогтоогдсон учраас энэ 
заалтыг авч байна. 
 



 

 

99 

 С.Бямбацогт: Их Хурлын дарга. 
 
 Г.Занданшатар: Одоо  тийм улс төрийн нам ерөнхий тойм юм биш энэ 
дээр анхаарах юм бол 33 дугаар зүйлийн 2 дугаар заалтын дагуу, 33.2-т заасны 
дагуу нэр дэвшүүлнэ гээд хийхгүй бол энэ Эрдэнэбат гишүүний ярьж байгаа, энэ 
Ж.Мөнхбат гишүүний хэлээд байгаа санал, ингэж найруулахгүй бол 33.2 дээр 
Ерөнхий сайдад нэр дэвшүүлдэг хуучин зарчмаараа явчихвал амар байгаа юм. 
 
 Энд Улсын Их Хуралд олонхи суудал авсан нам, эвслээс нэр дэвшүүлсэн  
хүнийг. Аль ч нам, эвсэл олонхийн суудал аваагүй бол хамгийн олон суудал 
авсан нам, эвсэл бусад нам, эвсэлтэй зөвшилцөн нэр дэвшүүлсэн хүнийг. Хэрэв 
хамгийн олон суудал авсан нам, эвсэл бусад нам, эвсэлтэй зөвшилцөл Ерөнхий 
сайдад нэр дэвшүүлж чадаагүй бол Улсын Их Хуралд суудал авсан нам, эвсэл 
зөвшилцөн олонхиороо дэвшүүлсэн хүнийг Ерөнхий сайдаар томилох саналыг 5 
хоногийн дотор Улсын Их Хуралд оруулна гэж. Энэ зарчмыг ингэж барихгүй бол 
энд олонхиороо гээд, олонхи гээд ингээд энэ 3-4 тохиолдлоо зааж байгаа юм. 
Тэгэхгүй бол энд нэр дэвшүүлэх зарчим дотроо энэ гажуудал үүсээд байгаа юм 
чинь тийм юм ажиглагдаад.  
 
 Тийм учраас 33.2-т заасны дагуу нэр дэвшүүлсэн хүнийг гээд найруулга 
дээрээ энэ ажлын хэсэг анхаараад явчихвал илүү оновчтой заалт болно. 
 
 С.Бямбацогт: Саналаа хураая. Төслийн заалтыг дэмжье гэсэн санал 
хураалт явуулъя. Ажлын хэсгийн заалт байхгүй. 
 
 Санал хураалтад 12 гишүүн оролцсоноос 8 гишүүн буюу 66.7 хувийн 
саналаар энэ санал дэмжигдлээ. 
 
 Дараагийн санал хураалт. Бас найруулга дээр анхаарах асуудлууд байх 
шиг байна, Их Хурлын даргын хэлсэн найруулгын саналыг анхаараарай гэдгийг 
хэлье. 
 
 Төслийн заалт дэмжигдсэн. 
 
 2.1.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 7 дахь заалт буюу Дөчин гуравдугаар 
зүйлийн 1 дэх хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах: 
 
 “1.Улсын Их Хурлын гишүүдийн дөрөвний нэгээс доошгүй нь Ерөнхий 
сайдыг огцруулах саналыг албан ёсоор тавивал Улсын Их Хурал гурав хоногийн 
дараа хэлэлцэж эхлэн арав хоногийн дотор шийдвэрлэнэ. Улсын Их Хурлын 
нийт гишүүний олонхи уг саналыг дэмжсэн бол Ерөнхий сайдыг огцруулах тухай 
Улсын Их Хурлын тогтоол батлагдсанд тооцно.” Санал гаргасан Улсын Их 
Хурлын гишүүн Ж.Мөнхбат, /Д.Цэндсүрэн 03:54-04:39/ 
 

Мөнхбат гишүүн саналаа тайлбарлаж үг хэлье.  
 

 Ж.Мөнхбат: Энэ Ерөнхий сайдыг хамт өргөн дэвшүүлж байгаа асуудал 
бол олонхыг бүрдүүлж байгаа нам, эвсэл Ерөнхий сайдыг нэр дэвшүүлнэ гээд 
өмнө нь түрүүн Занданшатар даргын уншсан заалт байж байгаа. Энүүгээр явна 
гэх юм бол хэзээ ч огцордоггүй Засгийн газартай болно. Яг энэ саяны бид нарын 
өмнө санал хураагаад хийсэн юугаар явах юм бол. Цөөнх нь олонхоороо нэг 
хэдхэн хүн аваад цөөнхөөс Ерөнхий сайд бүрдүүлээд явах ийм хоёр үзүүртэй 
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зүү шиг зүүлт заалт баталлаа шүү. Энэний хариуцлагыг энэ гаргасан хүмүүс нь 
хамгаалсан хүмүүс нь хариуцлагыг нь хүлээх байлгүй ер нь бол. Монгол төр ер 
нь бужигнаан үүсэх юмны эх үндсийг энд тавилаа шүү. Хаус үүснэ шүү.  
 
 С.Бямбацогт: Батзандан гишүүн санал хэлье. 
 
 Ж.Батзандан: Энэ дээр А Ерөнхий сайдыг одоогийн Ерөнхий сайдыг 
огцруулахын тулд дараагийн Ерөнхий сайд нь тодорчихсон байх ёстой юм 
байна шүү дээ. Тэгэхээр Ардын нам Бага хурлаа хийгээд дараа болох 
дараагийн Ерөнхий сайдаа гаргаж ирэх нь ээ дээ тиймээ. Тэгээд иймэрхүү юм 
болох гээд байна. Хүмүүс А-г унагамаар байдаг, гэхдээ Б-г дэмжмээргүй байдаг. 
Ингэх юм бол А үлдэнэ гэсэн үг. Тийм биз. Хэрвээ Б муу байх юм бол бас А бол 
байж л байна гэсэн үг. Энэ чинь өөрөөр хэлбэл Б ямар хүн байхаас шалтгаалж 
А үлдэх үү, унах уу гэдэг чинь шийдэгдэнэ. Ийм барьцааны юм байгаа шүү. 
Энийгээ давхар бодоорой.  
 
 Танай Ардын нам хэзээ ч Б гэдэг, А гэдэг Ерөнхий сайд нь байж байхад Б-
г Бага хурлаараа тодруулж чадахгүй ээ.  Ийм  байгаа шүү.  Энийгээ сайн 
бодоорой. Б-г тодруулж чадах уу. Унасных нь дараа л тодруулдаг биз дээ.  
 
 С.Бямбацогт: Мөнхбат гишүүний саналын томьёоллоор санал хураалт 
явуулъя. Дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураалт явуулъя.  
 
 Санал хураалтад 12 гишүүн оролцсоноос 11 гишүүн буюу 91.7 хувийн 
саналаар энэ санал дэмжигдсэнгүй. 
 
 2.2.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 7 дахь заалт буюу Дөчин гуравдугаар 
зүйлийн 1 дэх хэсэгт “Ерөнхий сайдыг огцруулж, шинэ Ерөнхий сайдыг томилох 
асуудлыг Улсын Их хурлын ээлжит бус чуулганаар хэлэлцэн шийдвэрлэнэ” 
гэсэн 3 дахь өгүүлбэр нэмэх. Санал гаргасан Улсын Их Хурлын гишүүн 
О.Содбилэг. Содбилэг гишүүн саналаа тайлбарлая. 
 
 О.Содбилэг: Энэ саналын цаана юу байгаа вэ гэхээр Ерөнхий сайдыг 
огцруулах асуудал Улсын Их Хурал дээр яригдаад эхлэхээр бид бүхэн харсан. 
Өнгөрсөн намар юу боллоо. Дандаа бусад ээлжит чуулганаар хэлэлцэх байсан 
асуудлууд бүгд хойшлогдож эсвэл одоо хэлэлцэгдэхгүй ингэж ийм гацаа үүсээд 
байгаа. Тийм учраас Ерөнхий сайдын асуудлыг хэлэлцэх үед Улсын Их Хурлын 
чуулган, ээлжит бус чуулганд горимд шилжээд Засгийн газрынхаа асуудлыг 
шийдчихээд тэгээд буцаад ээлжит чуулгандаа ороод шийдвэрлэнэ гэсэн 
оруулчихсан байсан асуудлуудаа тасралтгүй яриад хэлэлцээд, шийдээд явах 
ийм нөхцөл бүрдэнэ гэж харж ийм санал гаргасан юм. Гишүүд дэмжинэ үү.  
 
 С.Бямбацогт: Баярлалаа. Содбилэг гишүүний саналын томьёоллоор 
санал хураалт явуулъя. Дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураалт явуулъя. 
Санал хураалт.  
 
 Санал хураалтад 12 гишүүн оролцсоноос 10 гишүүн буюу 83.3 хувийн 
саналаар энэ санал дэмжигдсэнгүй. 
 
 Дараагийн санал хураалт. 2.3.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 7 дахь заалт 
буюу Дөчин гуравдугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн “Улсын Их Хурлын гишүүдийн 
дөрөвний нэгээс доошгүй нь” гэснийг “Улсын Их Хурлын гишүүдийн олонхи нь 
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эсвэл 29 гишүүн нь” гэж өөрчлөх. Санал гаргасан Улсын Их Хурлын гишүүн 
М.Оюунчимэг, Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын 
хороо дэмжээгүй. Саналын томьёоллоор санал хураалт явуулъя.  
 
 Санал хураалтад 12 гишүүн оролцсоноос 100.0 хувийн саналаар энэ 
санал дэмжигдсэнгүй. 
 
 3.Төслийн 4 дүгээр зүйлд “гэж тус тус” гэсний өмнө “Дөчдүгээр зүйлийн 1 
дэх хэсгийн “дөрвөн” гэснийг “таван” гэж өөрчлөх” гэж нэмэх. Санал гаргасан 
ажлын хэсэг. 5 жил. Санал хураалт явуулъя. Дэмжье гэсэн томьёоллоор ажлын 
хэсгийн саналыг дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураалт явуулъя. Энэ санал 
дэмжигдсэнгүй.  
 

Д.Лүндээжанцан: Хуруу орохгүй байна. Дахин санал хураалт явуулъя.  
 

С.Бямбацогт: Төслийн 4 дүгээр зүйлд “гэж тус тус” гэсний өмнө 
“Дөчдүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн “дөрвөн” гэснийг “таван” гэж өөрчлөх” гэж 
нэмэх. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураалт 
явуулъя. Санал хураалт. 

 
Санал хураалтад 12 гишүүн оролцсоноос 75.0 хувь буюу 9 хүний 

саналаар энэ санал дэмжигдлээ.  
 
Дахиад энэ саналаар санал хураалт явуулчихъя бас. Эхлээд 

дэмжигдээгүй. Төслийн 4 дүгээр зүйлд “гэж тус тус” гэсний өмнө “Дөчдүгээр 
зүйлийн 1 дэх хэсгийн “дөрвөн” гэснийг “таван” гэж өөрчлөх” гэж нэмэх. Санал 
гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт. Түрүүн дэмжигдээгүй саналаар дахиад 
дэмжиж яаж байна шүү дээ. 3 хүртэл одоо санал хурааж байгаа шүү дээ зарим 
тохиолдолд юу яахгүй бол.  

 
8 гишүүн буюу 66.7 хувийн саналаар энэ санал дэмжигдлээ.  
 
Дараагийн багц саналууд. За 46.4 дээр санал гарсан юм байна 

Ардчилсан намын зөвлөлөөс. Төрийн жинхэнэ албанд мэргэшсэн тогтвортой, 
хариуцлагатай байх шатлан дэвших зарчимд үндэслэнэ. төрийн албан хаагчид 
тавих, тавигдах шалгуур нь чадвар, хүнлэг ёс, урд нь эрхэлж байсан ажлын 
үнэлэмж байна. Төрийн албан хаагчийг хуульд зааснаас бусад үндэслэлээр 
төрийн албанаас чөлөөлөх, халахыг хориглоно гэж өөрчлөх. Төрийн 
байгуулалтын байнгын хороогоор энэ санал урд нь бол санал хураагдсан. 
Ажлын хэсгийн санал дэмжигдсэн байгаа. Төрийн жинхэнэ алба нь мэргэшсэн, 
тогтвортой, хариуцлагатай байх, шатлан дэвших чадавхуйн зарчимд үндэслэх 
бөгөөд түүний хэрэгжилтэд хяналт тавих байгууллага хараат бусаар ажиллана. 
Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг хуульд зааснаас бусад үндэслэлээр төрийн 
албанаас чөлөөлөх, халахыг хориглоно гэсэн ажлын хэсгийн санал урд нь 
дэмжигдчихсэн байгаа.  

 
Эрдэнэбат гишүүн саналаа тайлбарлая. 
 
Д.Эрдэнэбат: Баярлалаа. За даа тэгээд манай бүх санал байхгүй болох 

юм байна даа. Зөндөө ч яг зарчмын гол гол заалтууд бүгд унаж байна шүү дээ 
та нар. Нэг завсрын юмнуудаа давхардсан юмнуудыг оруулаад засаад оруулж 
байгаагаас өөр юм байхгүй байгаа. Ингэе. Энэ дээр зарчмын нэг том өөр нэг 
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өгүүлбэр байгааг гишүүд нэг анхаарчихаарай. Яах вэ эхний нэгдэх, гуравдахь 
өгүүлбэр ерөнхий ойлголтоороо бол 46.4-ийн төсөлд тусчихсан юм. Тэр бол 
тийм. Энэ бол төрийн албан хаагчид тавигдах шалгуурын тухай асуудал юм 
шалгуур. Өнөөдөр төрийн босго дэндүү намхан болсон. Хэн дуртай нь хэн нэгэн 
улс төрийг юм уу танил талаа, ах дүүгээ хараад төрийн албанд шургадаг 
болчихсон нь бол бодит байдал болчихсон шүү дээ. Энийг хаах нэг зүйл бол яах 
аргагүй төрийн албан хаагчид тавих шалгуур юм. Шалгуурыг 3 үндсэн зарчим 
дээр л би хийгээд оруулъя гэдэг нь нэгдүгээрт, чадварыг харах ёстой тухайн 
хүний. Тухайн хүнийг хүнлэг зан чанар, ёсыг харах ёстой. Гуравдахь хамгийн гол 
заалт бол урд нь эрхэлж байсан ажлын үнэлэмж гэж энэ хүнд заавал байх 
ёстой. Хаана ч ажиллаж мэдэхгүй, сургууль төгссөн төгсөөгүй нь мэдэгдэхгүй 
бараг л хулгайчууд төрд орж байна шүү дээ. Зүгээр л тэр хүний танил гэдгээр, 
нэг анкет бичсэн болоод л. Хуурамч диплом аваад л. Урд нь төрд байтугай 
зүгээр хувийн компанид ажиллаж үзээгүй. Энэ төр чинь ийм хүмүүсүүдээр 
дүүрээд өнөөдрийн төрийн нэр хүнд унасан шүү.  

 
Тэгэхээр энэ шалгуур гэдэг юмыг бид нар босгыг бол заавал Үндсэн 

хуульдаа зааж өгөөч ээ, тавьж өгөөч ээ гэж байгаа юм. Ийм шалгуурыг тавьсан 
Үндсэн  хуулийн бусад орны Үндсэн хууль олон байна аа. Төрийн хүн бол 
шалгуургүйгээр зүгээр л дур дураараа ингээд давхиад орчихдог энийг бид нар 
хааж өгөх ёстой. Тийм учраас энэ бол 3 зарчмын том шалгуур байгаа юм. Энийг 
одоо 46.2 дээрээ, 4 дээрээ болохгүй бол зөвхөн энэ хэсгийг нь төрийн албан 
хаагчийн шалгуур гэдгээр зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолол болгож 
оруулаад, дэмжээд өгчихвөл их зөв байна гэж би ингэж харж байгаа. Бусад 
заалтыг нь хөндөхөө больё. Яг төслөөр нь орж ирснээр хийе. Би зарчмын 
зөрүүтэй саналаа зөвхөн дээд эхний нэгдэх, гуравдахь өгүүлбэрийг хасаад 
төрийн албан хаагчид тавигдах шалгуур гэдэг энэ өгүүлбэрийг л бид нар Үндсэн 
хуульдаа оруулаад өгчихье. Тэгэх юм бол маш олон ийм зүйл өөрчлөгдөнө гэж 
би ингэж харж байгаа шүү.  

 
С.Бямбацогт: За авах боломжтой юу. Лүндээ гишүүн хууль санаачлагч. 
 
Д.Лүндээжанцан: Тэгэхээр энэ Эрдэнэбат гишүүний зарчмын зөрүүтэй 

санал одоо мань дээр ирээгүй байгаа юм. Гэнэт одоо сая гараад ирж байна.  
 
Д.Эрдэнэбат: -Үгүй ээ, манай төслийн санал өгсөн байгаа. Байгаа 

байгаа. 
 
Д.Лүндээжанцан: -Тийм үү, би юу ч гэсэн уншаадахъя. Тэгэхээр төрийн 

жинхэнэ алба нь мэргэшсэн, тогтвортой, хариуцлагатай, ёс зүйтэй гэдэг үг 
нэммээр байгаа юм. Ёс зүйтэй, шатлан дэвших тэгээд чадавхуйн зарчимд байна 
гэдэг чинь байна шүү дээ чаддаг хүн нь л ажиллана. Тэрнээс биш тэр ар өврийн 
хаалга гэдэг юм уу одоо танил тал гэдэг юм уу, тэгээд шатлан дэвшсэн байна, 
чадваргүй хүн бол одоо дэвшихгүй. Хамаг гол шалгуур нь чадавхуйн 
зарчмаараа яваад өгөх юм. Энэ бол том шалгуур аа. Харин ёс зүйтэй гэдэг үгийг 
нэмье гэхээр энэ юу эвдэрчих гээд байнаг энийг бол найруулгын засвар болгоод 
яваанд нь оруулъя гээд бид нар ажлын хэсэн дээр ярьсан юм. Харин энэ дээр 
одоо хүнлэг гээд одоо ийм үг заавал одоо Үндсэн хуулинд байх ёстой юм уу, 
үгүй юм уу. Тэр угаасаа байна шүү дээ бүх л хүн хүнлэг л байх ёстой байхгүй 
юу. Төрийн алба ч ялгаа байхгүй, харин ёс зүйтэй, хариуцлагатай, тэгээд 
чадавхуйн зарчимд суурилнаа гэдэг нь бид бол шатлан дэвших гээд ингээд тэр 
мэргэшсэн, тэгээд мэргэшээгүй хүн бол яаж ажиллах вэ.Тэгээд одоо тодорхой 
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шат шалгуурыг бол дамжина. Хариуцлагатай байх ёстой, ёс зүйтэй байх ёстой. 
Чадавхуйн зарчимд суурилнаа гэдгийг нь одоо уул нь хэлээд өгчихсөн. Тэгээд 
цомойл гээд байсан байхгүй юу. Тэрнийг нь аягүй их олон юм байсныг нь 
цомойлоод ажлын хэсэг оруулаад. Тэг ингэ гэж ингэж бөмбөг шиг бөөн 
өнхрүүлсээр байгаад сүүлдээ энэ одоо  төсөл чинь аягүй хэцүү байдалд ороод 
байгаа юм. Би зүгээр л энийг хэлье. 

 
С.Бямбацогт: Эрдэнэбат гишүүн ээ, тэгээд сая бол ёс зүйтэй гэдгээ 

хүнлэг ёс гэдгийг чинь авчихъя гэж ярьж байна. Шалгуур нь тийм үү чадвар 
гэдэг чинь угаасаа чадавхуйн зарчим гээд байж байгаа тийм үү тийм. Урд нь 
эрхэлж байсан ажлын үнэлэмж. Тэгээд авчихаж болохгүй юм уу тэгээд ёс зүйтэй 
гэдгийг нь аваад таны саналууд орчихож байгаа юм биш үү. Ингэх юм бол 
ингээд санал хураачихъя тийм. За Эрдэнэбат гишүүн. 

 
Д.Эрдэнэбат: Би ойлгож байна. Энэ байна шүү дээ таны ярьж байгаа юм 

төрийн албанд орчихсон улсуудын шатлан дэвших тухай яриад байна. Төрийн 
албаныг ямар үед ингээд гаргах вэ гэдэг салбарын тухай яриад байна. Энэ хоёр 
чинь энэ хуулинд орчихсон байна, би санал нэг байна. Төрийн босгыг давахын 
өмнө ямар шалгуур хангасан байх вэ гэдэг юм нь энэ дотор байхгүй байна гэж 
би хэлээд байгаа байхгүй юу даа. Орохын тулд ямар чадвар, тэр хүн чадвартай 
байх ёстой, тэр хүн хүнлэг байх ёстой, тэр хүн урд хийж байсан ажлынх нь 
үнэлэмж чадвар заавал тодорхойлогдсон байх ёстой. Тэгж байж чи төрийн 
албанд орно. Чи хэн нэгэн улс төрчийг дагаж урд нь ямар ч ажил хийгээгүй байж 
байж гүйж очоод тэр төрийн албыг битгий бузарлаад бай л гэж байгаа байхгүй 
юу даа.  

 
Өнөөдрийн наад томьёолол чинь төрийн албанд орчихсон улсуудын 

шаардлага. Төрийн албанаас яаж гарах вэ гэдэг шаардлага. Орох босгыг чинь 
өмнөх зүйл энэ дотор чинь огт байхгүй байгаад байгаа байхгүй юу даа. Би энийг 
хийгээд өгөөч ээ л гэж байгаа юм. Тэгэх юм бол наад төрийн алба чинь их өөр 
болно.  

 
С.Бямбацогт: Эрдэнэбат гишүүний саналаар санал хураалт явуулъя. 

Саяны тэр ёс зүй гэдгийг аваад болохгүй юу. Заавал хураалгах уу. За 46.4-ийг 
төрийн жинхэнэ албанд мэргэшсэн, тогтвортой, хариуцлагатай байх шатлан 
дэвших зарчимд үндэслэнэ. Төрийн албан хаагчид тавигдах шалгуур нь чадвар, 
хүнлэг ёс, урд нь эрхэлж байсан ажлын үнэлэмж байна. Төрийн албан хаагчийг 
хуульд зааснаас бусад үндэслэлээр төрийн албанаас чөлөөлөх, халахыг 
хориглоно гэсэн Эрдэнэбат гишүүний саналаар санал хураалт явуулъя. Дэмжье 
гэсэн томьёоллоор санал хураалт явуулъя.  

 
Санал хураалтад 11 гишүүн оролцсоноос 8 гишүүн буюу 72.7 хувийн 

саналаар энэ санал дэмжигдлээ. Дэмжигдсэнгүй. 72 хувь буюу 8 гишүүний 
саналаар энэ санал дэмжигдсэнгүй.  

 
 За Лүндээжанцан гишүүн. 
 
 Д.Лүндээжанцан: Тэгэхээр энэ олон удаа яригдаад энэ хариуцлагатай 
гэдгийн ард ёс зүйтэй гэдэг үг оруулъя гээд. Энэ ёс зүй гэдэг үг Үндсэн хуулинд 
нэг ч алга аа. Тэгэхээр энэ ёс зүйн асуудал бол байна шүү дээ тэр хүнлэг нь ч 
багтана, бүх л зүйл багтана. Ёс зүйтэй гэдгийг одоо тэр ороход нь ч шалгуур 
болно. Орсны дараа ч шалгуур болно. Харьцааны асуудал. Дээр нь одоо ёс 
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зүйн дүрэм журмыгаа сахидаг асуудал. Гэх мэтчилэнгээр хөнгөн шуурхай, 
чирэгдэлгүй, хүнд сурталгүй ажиллах энэ бүхэн бол ёс зүйтэй холбоотой 
асуудал аа. Тийм учраас авлигач, хүнд сурталтан ийм байвал энэ бол ёс зүйгүй 
асуудал болж байгаа юм.  
 
 Тийм учраас ажилдаа хариуцлагатай бай, томоотой юм, ажил хийхгүй 
байж болохгүй. Ёс зүйтэй харахад бол ёс зүйгүй алдаа алдахгүй байгаа юм шиг. 
Гэтэл энд бол хариуцлагатай, ёс зүйтэй, чадалтай, чадвартай байнаа гэдэг нь 
ажилд орох тэр төрийн албанд орох шалгуур ч болно, орсны дараахь шалгуур ч 
болох ёстой юмаа. Тийм учраас ёс зүйн төрийн албан хаагчдын ёс зүйн хууль 
гараад ирэхээр энэ нь бол тодорхой болоод одоо улам сахилга, хариуцлага, ёс 
зүйн хууль гаргана гээд одоо төсөл нь явж байна шүү дээ. Тэгэхээр энэнтэй 
холбогдуулаад энэ асуудлыг оруулаад өгөөч ээ. Энийг болохоор бид 
найруулгын санал дотор ингээд оруулаад хураалгачихаж болох уу гэж тийм. 
Тэгэхээр ёс зүйтэй гэдэг үг нэмэх гэж л одоо. 
 
 С.Бямбацогт: За Лүндээжанцан гишүүний санал. Саналыг чинь агуулгаар 
нь томьёолчихлоо.  
 
 Д.Лүндээжанцан: Ёс зүйтэй байх зарчимд үндэслэнэ гэж байна. 
 
 С.Бямбацогт: Агуулгаар нь. 
 
 Д.Лүндээжанцан: Тийм агуулгаар нь. За энийг дэмжчихвэл их сайн байна 
шүү.  
 
 С.Бямбацогт: 46.4-т ажлын хэсгээс гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналын 
томьёололд хариуцлагатай байх гэсний дараа ёс зүйтэй байх гэсэн зарчмыг 
нэмж оруулъя гэсэн томьёоллоор. Агуулгаар нь авчихъя, найруулгаар нь дараа 
нь дэмжигдэх юм бол оруулаад явчихъя. За дэмжье гэсэн томьёоллоор санал 
хураалт явуулъя. Лүндээ гишүүний санал. Ёс зүй одоо Эрдэнэбат гишүүний 
өөрийнх нь санал орчихлоо шүү дээ. Тэр хүнлэг байх гэдэг агуулга чинь 
орчихсон байна. Дэмжинэ шүү дээ одоо та тэгээд. Явуулъя явуулъя, одоо 
дууслаа шүү дээ. Одоо цөөхөн үлдсэн шүү дээ. За дэмжигдсэнгүй саяын санал. 
Товчхон та ганцхан минут шүү. Тэгээд өөрөө саналаа дэмжихгүй санал 
гаргачихаад тэгээд. Лүндээ гишүүнд микрофон өгье. Товчхон яриарай та. 
 
 Д.Лүндээжанцан: Би дахин санал хураалгах хүсэлтэй байна. Манай энэ 
комьютерийн хүн ирээд өөр байрлал дээр өг өө гэсэн. Миний энэ ажиллахгүй 
байгаа байхгүй юу. Тийм учраас байрлалаа солиод өгөх гэж байна. 
 
 С.Бямбацогт: Техникийн саатал гарсан байна. Санал хураалтыг дахин 
цуцалъя, хүчингүй болгоё. Дахиад санал хураая.  
 
 46.4-т Лүндээжанцан гишүүний саналыг хариуцлагатай байх гэсний дараа 
ёс зүйтэй байх гэсэн зарчмыг оруулъя гэсэн саналын томьёоллоор агуулгаар нь 
санал хураалт хураая. Дэмжигдэх юм бол найруулж авна. Дэмжье гэсэн 
томьёоллоор санал хураалт явуулъя. Эрдэнэбат гишүүнийх орж байгаа байх аа 
тийм. Таных орж байна шүү дээ одоо. 2 удаа дэмжигдсэнгүй шүү дээ.  
 

За санал хураалт. 
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 ГУРАВ. Шүүх эрх мэдлийн хариуцлагыг дээшлүүлж, хараат бус байдлыг. 
Наана чинь 2 удаа санал хураачихлаа шүү дээ. Өөрөө санал гаргачхаад 
 өөрөө эсэргүүцээд байхаар яадаг юм одоо тэгээд.  
 
 За гурав. Шүүх эрх мэдлийн хариуцлагыг дээшлүүлж, хараат бус байдлыг 
хангахтай холбоотой нэмэлт, өөрчлөлтийн талаар: 2 удаа санал хураалаа. 
Одоо өөр яах юм тэгээд. Санал гаргачхаад өөрөө дэмжихгүй унагаагаад 
байхаар яах юм тэгээд.  
 
 Д.Лүндээжанцан: Дэмжихгүй гэж миний энэ техникийн саатал гараад яг. 
 
 С.Бямбацогт: Тэрийг техникийн саатал гэж үзэх юм уу. За дахиад хураая. 
Техникийн саатал юм бол одоо хоёр дахь удаагаа хураая. Саналынхаа 
томьёололд бэлдэж зарчмын зөрүүтэй саналаа бэлдээрэй тэгээд.  
 
 ГУРАВ. Шүүх эрх мэдлийн хариуцлагыг дээшлүүлж, хараат бус байдлыг 
хангахтай холбоотой нэмэлт, өөрчлөлтийн талаар: 

 
1.Төслийн 3 дугаар зүйлд доор дурдсан агуулгатай 20 дахь заалт буюу 

Дөчин наймдугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийг нэмэх:  
 
 “20/Дөчин наймдугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг: 
 
 1.Шүүхийн үндсэн тогтолцоо Улсын дээд шүүх, аймаг, нийслэлийн шүүх, 
сум буюу сум дундын, дүүргийн шүүхээс бүрдэх бөгөөд тойргийн зарчмаар 
байгуулж болно. Шүүхийг эрүү, иргэн, захиргааны зэрэг шүүн таслах ажлын 
төрлөөр дагнан байгуулж болно. Дагнасан шүүхийн үйл ажиллагаа, шийдвэр нь 
Улсын дээд шүүхийн хяналтаас гадуур байж үл болно.” Санал гаргасан ажлын 
хэсэг. Энэ дээр эхлээд энийг хураачихъя. Ажлын хэсгийн санал. За санал 
хураалт. Ажлын хэсгийн саналыг дэмжь гэсэн томьёоллоор санал хураалт 
явуулъя. Өөр өөрсдөө өмнөх кнопондоо л эзэн болчихмоор байна.  
 

11 гишүүн санал хураалтад оролцсоноос 9 гишүүн буюу 81.8 хувийн 
саналаар энэ санал дэмжигдлээ. За Байнгын хорооны гишүүдээс дуудаарай. 
Одоо засгийн ажил нь дууссан байдаг байлгүй дээ. Сумъяабазар сайд, 
Цэрэнбат сайд, Оюун-Эрдэнэ сайд нарыг дуудаарай, хуралд нь оролцуулъя.  

 
За дараагийн санал хураалт. Ардчилсан намын санал байгаа тиймээ.  
 
48.1-ийг Улсын дээд шүүхийн хяналтаас гадуур байж үл болно гэсний 

дараа санхүүгийн чөлөөт бүсэд олон улсын шүүх гадаад улсын гэдэг юм уу 
байгуулж болно. Олон улсын шүүхийн шийдвэр нь улсын дээд шатны шүүхийн 
хяналтанд үл хамаарна. Шүүхийн төсөв иргэний шударга шүүхээр шүүлгэх 
эрхийг хангах, шүүн таслах ажиллагааг хэвийн явуулахад хүрэлцэхүйц байна. 
Шүүн таслах ажиллагааны төсвийг өмнөх жилийн төсвийн хэмжээнээс 
бууруулахыг хориглоно гэж нэмэх. Оффшорын асуудал ярьж байна тиймээ. 
Дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураалт явуулъя. Сая бичгээр гаргасан санал. 
Энэ дээр байхгүй. Одоо хураагдана. 

 
11 гишүүн санал хураалтад оролцсоноос 9 гишүүн буюу 81.8 хувийн 

саналаар энэ санал дэмжигдсэнгүй.  
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Дараагийн санал.  
 

 2.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 6 дахь заалт буюу Дөчин есдүгээр зүйлийн  6 
дахь хэсэг нэмэх: Төрийн байгуулалтын байнгын хороо 2 удаа санал хураасан. 1 
удаа дэмжигдэж, 1 удаа унасан байна энэ санал.  
 

“6.Шүүгчийн хариуцлагын зөвлөл нь хуульд заасан үндэслэл, журмын 
дагуу шүүгчийг албан тушаалаас нь түдгэлзүүлэх, огцруулах болон бусад 
шийтгэл ногдуулах, чөлөөлөх шийдвэр гаргана. Төслийн заалт. Ажлын хэсгийн 
санал дараа нь байгаа. За санал хураалт. Төслийн заалтыг дэмжье гэсэн 
томьёоллоор санал хураалт явуулъя. Ажлын хэсгийн санал дараа нь байгаа, 
дараа нь хураана. 

 
Санал хураалтад 11 гишүүн оролцсоноос 100.0 хувийн саналаар энэ 

санал дэмжигдсэнгүй. Одоо ажлын хэсгийн саналаар санал хураалт хураана.  
 
2.1.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 6 дахь заалт буюу Дөчин есдүгээр зүйлийн 

6 дахь хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах:  
 
  “6.Хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу шүүгчийг албан тушаалаас нь 

түдгэлзүүлэх, огцруулах болон сахилгын бусад шийтгэл ногдуулах чиг үүрэг 
бүхий Шүүхийн сахилгын хороо ажиллах бөгөөд түүний бүрэн эрх, зохион 
байгуулалт, үйл ажиллагааны журам, бүрэлдэхүүнд тавигдах шаардлага, 
томилох журмыг хуулиар тогтооно.” Санал гаргасан ажлын хэсэг. Дэмжье гэсэн 
томьёоллоор санал хураалт явуулъя. Ажлын хэсгийн саналыг дэмжье гэсэн 
томьёоллоор санал хураалт явуулъя. 

 
Санал хураалтад 11 гишүүн оролцсоноос 9 гишүүн буюу 81.8 хувийн 

саналаар энэ санал дэмжигдлээ.  
 
Дараагийн санал.  
 
2.2.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 6 дахь заалт буюу Дөчин есдүгээр зүйлийн 

6 дахь хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах: Төрийн байгуулалтын 
байнгын хороо урд нь бас санал гаргаад  дэмжсэн байгаа. Одоо ажлын хэсгийн 
санал дэмжигдсэн учраас энэ унах ёстой байх аа.  

 
  “6.Шүүгчийн хариуцлагын зөвлөл нь хуульд заасан үндэслэл, журмын 
дагуу шүүгчийг албан тушаалаас нь түдгэлзүүлэх, огцруулах болон бусад 
сахилгын шийтгэл ногдуулах шийдвэр гаргана. Уг шийдвэр нь Үндсэн хуулийн 
арван зургаадугаар зүйлийн 14 дэх хэсэг, дөчин есдүгээр зүйлийн 1, 2 дахь 
хэсгийг зөрчсөн эсэх маргааныг хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу гаргасан 
өргөдлөөр Үндсэн хуулийн цэц хянан шийдвэрлэнэ.” Санал гаргасан Раднаасэд 
гишүүн. Хууль, зүйн байнгын хороо дэмжээгүй. Төрийн байгуулалтын байнгын 
хороо дэмжсэн. За санал хураалт.  
 
 Санал хураалтанд 11 гишүүн оролцсоноос 100.0 хувийн саналаар энэ 
санал дэмжигдсэнгүй.  
 
 Одоо адилхан 2 санал дэмжигдсэн Төрийн байгуулалтын байнгын хороо 
болчихож байгаа учраас өмнөх ажлын хэсгийн саналаар дахиж санал хураалт 
явуулна.  
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 2.1.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 6 дахь заалт буюу Дөчин есдүгээр зүйлийн 

6 дахь хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах:  
 
  “6.Хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу шүүгчийг албан тушаалаас нь 

түдгэлзүүлэх, огцруулах болон сахилгын бусад шийтгэл ногдуулах чиг үүрэг 
бүхий Шүүхийн сахилгын хороо ажиллах бөгөөд түүний бүрэн эрх, зохион 
байгуулалт, үйл ажиллагааны журам, бүрэлдэхүүнд тавигдах шаардлага, 
томилох журмыг хуулиар тогтооно.” Санал гаргасан ажлын хэсэг. Дэмжье гэсэн 
томьёоллоор санал хураалт явуулъя. 2 удаа дэмжиж байж. За санал хураалт.  

 
11 гишүүн санал хураалтад оролцсоноос 9 гишүүн буюу 81.8 хувийн 

саналаар энэ санал дэмжигдсэн. 2 босоо саналаас одоо энэ босоогоор үлдсэн 
тийм биз. Одоо дахиж санал хураах шаардлагагүй тийм үү. Энийг хураалгах 
шаардлагагүй биз дээ.  

 
3.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 6 дахь заалт буюу Дөчин есдүгээр зүйлийн 7 

дахь хэсэг нэмэх: 
 

“7.Шүүгчийн хариуцлагын зөвлөл есөн гишүүнтэй байна. Тэдгээрийн гурав 
нь шүүн таслах ажлын туршлагатай хуульч; гурав нь хууль зүйн эрдэмтэн; гурав 
нь иргэдийн төлөөлөл байна. Зөвлөлийн гишүүд нь зургаан жилийн хугацаагаар 
зөвхөн нэгэн бүрэн эрхийн хугацаанд ажиллах бөгөөд Зөвлөлийн даргыг гишүүд 
дотроосоо сонгоно.” Төслийн заалт. Дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураалт 
явуулъя. Урд талын заалт дэмжигдсэн.  

 
Санал хураалтад 11 гишүүн оролцсоноос 100.0 хувийн саналаар энэ санал 

дэмжигдсэнгүй. 
 
Үүнтэй холбоотойгоор Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 6 дахь заалт буюу Дөчин 

есдүгээр зүйлийн  7 дахь хэсгийг хасах ийм санал хураах шаардлагагүй байна. 
Хураах шаардлагагүй болсон ажлын хэсгийн санал байсан. Хасъя гэсэн.  

 
Тэгэхээр 3.2.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 6 дахь заалт буюу Дөчин есдүгээр 

зүйлийн 7 дахь хэсгийн “Шүүгчийн хариуцлагын зөвлөлийн гишүүдийн гурвыг 
мэргэжлийн холбоо, гурвыг шүүн таслах ажлын туршлагатай хуульчид 
дотроосоо, гурвыг Улсын Их Хурлаас бүрдүүлнэ.” гэж өөрчлөн найруулах. 
Санал гаргасан Улсын Их Хурлын гишүүн Раднаасэд, Хууль зүйн байнгын хороо 
дэмжээгүй. Дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураалт явуулъя.  

 
Санал хураалтад 11 гишүүн оролцсоноос 100.0 хувийн саналаар энэ санал 

дэмжигдсэнгүй.  
 
Дараагийн санал.  

 
3.3.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 6 дахь заалт буюу Дөчин есдүгээр зүйлийн 7 

дахь хэсгийн “хууль зүйн эрдэмтэн” гэсний өмнө “улс төрийн намын 
харьяалалгүй” гэж, “иргэдийн төлөөлөл” гэсний өмнө “сүүлийн таван жил намын 
болон улс төрийн албан тушаал эрхэлж байгаагүй” гэж тус тус нэмэх. Санал 
гаргасан Улсын Их Хурлын гишүүн Ж.Батзандан, Хууль зүйн байнгын хороо 
дэмжээгүй. Дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураалт явуулъя.  
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Санал хураалтад 11 гишүүн оролцсоноос 10 гишүүний саналаар энэ санал 
дэмжигдсэнгүй. Хураахгүй, нөгөө дээд талын санал нь яачихсан тийм.  

 
Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 6 дахь заалт буюу Дөчин есдүгээр зүйлийн 8 

дахь хэсэг нэмэх:  
 
“8.Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн болон Шүүгчийн хариуцлагын зөвлөлийн 

зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журам, бүрэлдэхүүнд тавигдах бусад 
шаардлагыг хуулиар тогтооно.” Төслийн заалт. Төрийн байгуулалтын байнгын 
хороо дэмжсэн. Энэ урд нь дэмжигдсэн учраас 2 удаа санал хураагдана. Түрүүн 
өөр санал дэмжигдсэн байгаа. Ажлын хэсгийн санал. За дэмжье гэсэн 
томьёоллоор санал хураалт явуулъя.  

 
Санал хураалтад 11 гишүүн оролцсоноос 100.0 хувийн саналаар энэ 

санал дэмжигдсэнгүй. Урд нь Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны саналаар 
дэмжигдсэн учраас одоо дахиж санал хурааж байж энэ унагана. Тийм болохоор 
дахин санал хураалт явуулъя.  

 
Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 6 дахь заалт буюу Дөчин есдүгээр зүйлийн 8 

дахь хэсэг нэмэх:  
 
“8.Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн болон Шүүгчийн хариуцлагын зөвлөлийн 

зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журам, бүрэлдэхүүнд тавигдах бусад 
шаардлагыг хуулиар тогтооно.” Төслийн заалт. Төрийн байгуулалтын байнгын 
хороо сая 2 удаа санал хураасан, нэг дэмжсэн, нэг дэмжээгүй. Дэмжье гэсэн 
томьёоллоор санал хураалт явуулъя.  

 
Санал хураалтад 11 гишүүн оролцсоноос 100.0 хувийн саналаар энэ 

санал дэмжигдсэнгүй. 
 
Дээрх заалт дэмжигдээгүйтэй холбоотойгоор 4.2, 4.3 дахь саналууд санал 

хураах шаардлагагүй болж байна. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл болон шүүгчийн 
хариуцлагын зөвлөл ажлаа Улсын дээд шүүхэд тайлагнана гэсэн санал. 
Шүүхийн ерөнхий зөвлөл болон шүүгчийн хариуцлагын зөвлөл ажиллаад Дээд 
шүүхийн шүүгчийн зөвлөлд тайлагнах гэсэн саналууд хураагдах шаардлагагүй 
болсон. Тийм учраас энэ 2 саналыг санал хураахгүй хаслаа. Төрийн 
байгуулалтын байнгын хороо дэмжээгүй.  

  
5.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 7 дахь заалт буюу Тавин нэгдүгээр зүйлийн  5 

дахь хэсэг нэмэх: 
 
 “5.Бүх шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгчийг тухайн шүүхийн шүүгчдийн 
дотроос нийт шүүгчдийн олонхын саналаар гурван жилийн хугацаагаар сонгоно. 
Ерөнхий шүүгчийг тухайн шүүхэд нэг удаа улируулан сонгож болно.” Төслийн 
заалт. Дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураалт явуулъя. Дараа нь ажлын 
хэсгийн санал байгаа.  
 
 Санал хураалтад 11 гишүүн оролцсоноос 100.0 хувийн саналаар энэ 
санал дэмжигдсэнгүй.  

 
5.1.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 7 дахь заалт буюу Тавин нэгдүгээр зүйлийн  

5 дахь хэсгийг хасах. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Дэмжье гэсэн томьёоллоор 
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санал хураалт явуулъя. Одоо дэмжинэ. Хасахыг нь дэмжинэ одоо. Энэ санал 
хураалтыг хүчингүй болгоё. Энэ санал хураалт хураах шаардлагагүй санал 
хураалт байна. Яагаад ингээд хураана гээд биччихсэн юм тэгээд.  

 
5.1.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 7 дахь заалт буюу Тавин нэгдүгээр зүйлийн  

5 дахь хэсгийг хасах гэсэн санал өмнөх санал нь дэмжигдээгүй учраас энийг 
санал хураах шаардлагагүй хаслаа. Ирц яаж байна. Одоо нэг санал хураалт 
байна л даа.  

 
6.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 9 дэх заалт буюу Дөчин есдүгээр зүйлийн 5 

дахь хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах: Төрийн байгуулалтын 
байнгын хороон дээр урд нь дэмжигдсэн учраас энэ санал хураалтаар 2 удаа 
санал хураалт явагдана. 
 
 “5.Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийг дараах журмаар байгуулна: 

 
1/Шүүхийн ерөнхий зөвлөл арван гишүүнээс бүрдэнэ. Шүүхийн 

ерөнхий зөвлөлийн гишүүн дөрвөн жилийн хугацаагаар зөвхөн нэгэн бүрэн 
эрхийн хугацаанд ажиллана; Бүгдийг нь нэг мөсөн уншчих юм байгаа биз дээ 
тиймээ. Тус тусад нь билүү. За энэ саналыг дэмжье гэсэн томьёоллоор санал 
хураалт явуулъя.  
 
 11 гишүүн санал хураалтад оролцсоноос 100.0 хувийн саналаар энэ 
санал дэмжигдсэнгүй. Одоо өмнө нь бас хураагдаад дэмжигдсэн байсан учраас 
дахиж санал хураана.  
 
 “5.Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийг дараах журмаар байгуулна: 

 
          1/Шүүхийн ерөнхий зөвлөл арван гишүүнээс бүрдэнэ. Шүүхийн 
ерөнхий зөвлөлийн гишүүн дөрвөн жилийн хугацаагаар зөвхөн нэгэн бүрэн 
эрхийн хугацаанд ажиллана; Төслийн заалт. Дэмжье гэсэн томьёоллоор санал 
хураалт явуулъя. 3 дахь санал хураалт. 
 
 11 гишүүн оролцсоноос 100.0 хувийн саналаар энэ санал дэмжигдсэнгүй. 
3 дахь удаагаа энэ санал дэмжигдсэнгүй.  
 

2/Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүдийн тавыг Улсын Их Хурлын 
холбогдох Байнгын хороо нэр дэвшүүлэн томилгооны сонсгол хийж, Улсын Их 
Хурал хуралдаанд оролцсон гишүүдийн гуравны хоёроос доошгүйн саналаар 
томилно. Тэдгээр нь хууль зүйн өндөр мэргэшилтэй, мэргэжлээрээ арваас 
доошгүй жил ажилласан Монгол Улсын иргэн байна; Төслийн заалт, ТББХ урд 
нь дэмжсэн. Тийм учраас санал хураалтыг дахин явуулъя. Дэмжье гэсэн 
томьёоллоор санал хураалт явуулж байна.  
  
 Санал хураалтад 11 гишүүн оролцсоноос 100.0 хувийн саналаар энэ 
санал дэмжигдсэнгүй. 3 дахь санал хураалт явуулъя. Урд нь нэг дэмжигдсэн, 
нэг дэмжигдээгүй учраас.  
 

 2/Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүдийн тавыг Улсын Их Хурлын 
холбогдох Байнгын хороо нэр дэвшүүлэн томилгооны сонсгол хийж, Улсын Их 
Хурал хуралдаанд оролцсон гишүүдийн гуравны хоёроос доошгүйн саналаар 
томилно. Тэдгээр нь хууль зүйн өндөр мэргэшилтэй, мэргэжлээрээ арваас 
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доошгүй жил ажилласан Монгол Улсын иргэн байна; Төслийн заалт. Дэмжье 
гэсэн томьёоллоор санал хураалт явуулъя. 
 
 Санал хураалтад 11 гишүүн оролцсоноос 100.0 хувийн саналаар энэ 
санал дэмжигдсэнгүй.  

 
4/Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн даргыг гишүүд дотроосоо нэр 

дэвшүүлж, нийт гишүүний олонхын саналаар сонгоно.” Төслийн заалт. Санал 
хураалт явуулъя. Дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураалт явуулъя.  
 
 Санал хураалтад 11 гишүүн орсноос 100.0 хувийн саналаар 
дэмжигдсэнгүй. Урд нь дэмжигдсэн нэг байсан, одоо 3 дахь удаагаа санал 
хураалт явуулъя.  
 

 4/Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн даргыг гишүүд дотроосоо нэр 
дэвшүүлж, нийт гишүүний олонхын саналаар сонгоно.” Төслийн заалт. Дэмжье 
гэсэн томьёоллоор санал хураалт явуулъя.  
 
 Санал хураалтад 11 гишүүн оролцсоноос 100.0 хувийн саналаар санал 
дэмжигдсэнгүй. Дээд талд нэг санал орхигдсон байна.  

 
          3/Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүдийн нэгийг хяналтын шатны 
шүүхийн шүүгчдээс, нэгийг давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчдээс, гурвыг 
анхан шатны шүүхийн шүүгчдээс тус бүр дундаасаа сонгоно; Төслийн заалт. 
Дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураалт явуулъя.  
 
 Санал хураалтад 11 гишүүн оролцсоноос 100.0 хувийн саналаар санал 
дэмжигдсэнгүй.  
 
          3/Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүдийн нэгийг хяналтын шатны 
шүүхийн шүүгчдээс, нэгийг давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчдээс, гурвыг 
анхан шатны шүүхийн шүүгчдээс тус бүр дундаасаа сонгоно; Төслийн заалт. 
Дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураалт явуулъя. Урд нь нэг дэмжигдсэн 
болохоор ард нь хоёр байх шаардлагатай болчихоод байгаа юм.  
 
 Санал хураалтад 11 гишүүн оролцсоноос 100.0 хувийн саналаар энэ 
санал дэмжигдсэнгүй.  
 
 Дараагийн санал хураалт руу оръё. Ажлын хэсгийн санал байна.  

 
6.1.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 9 дэх заалт буюу Дөчин есдүгээр зүйлийн 5 

дахь хэсгийг доор дурдсанаар бүхэлд нь өөрчлөн найруулах: 
 

 “5. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүдийн тавыг шүүгчид дотроосоо 
сонгоно; нэгийг Засгийн газар, хоёрыг Улсын Их Хурлын холбогдох байнгын 
хороо, хоёрыг мэргэжлийн холбооноос нээлттэйгээр нэр дэвшүүлж, Улсын Их 
Хурал томилгооны сонсгол хийн хуралдаанд оролцсон гишүүдийн гуравны 
хоёроос доошгүйн саналаар томилно. Тэдгээр нь зургаан жилийн хугацаагаар 
зөвхөн нэг удаа ажиллах бөгөөд Зөвлөлийн даргыг гишүүд дотроосоо сонгоно. 
Зөвлөлийн үйл ажиллагааны тайланг Улсын дээд шүүхэд танилцуулна. 
Зөвлөлийн зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журам, бүрэлдэхүүнд тавигдах 
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шаардлага, сонгох, томилох журмыг хуулиар тогтооно.” Санал гаргасан ажлын 
хэсэг. Энэ дээр Энхболд дарга, дараа нь Лүндээ гишүүн. 
 
 З.Энхболд: Энэ тохиролцоогүй юм явж байна шүү дээ. Ингэж яриагүй 
шүү дээ. Одоогийн Үндсэн хуульд байгаа хэвээр нь үлдээе. Хэрвээ Шүүхийн 
ерөнхий зөвлөлийг ингэж байгуулах гэж байгаа бол Улсын Их Хуралд бүрэн эрх 
нь байгаа гэж ярьсан шүү дээ. Яагаад ингээд өөрчлөгдсөн юм.  
 
 С.Бямбацогт: Лүндээжанцан гишүүн хариулъя. /Д.Энэбиш 04:39-05:24/ 
 
 З.Энхболд: Тохиролцсоноосоо буцсан юм уу. Лүндээ гишүүн ээ? 
 
 Д.Лүндээжанцан: Ийм  зөвшилцлийн ажлын хэсгээс ийм томьёолол орж 
ирсэн. Шүүхийн бие даасан хараат бус байдал, шүүхийн сахилга  хариуцлагыг 
хариуцах чиг үүрэг бүхий орон тооны  бус шүүхийн ерөнхий зөвлөлийг улсын Их 
Хурлаас байгуулах бөгөөд  улсын Дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч даргална гэж, 
үүн дээр ажлын хэсэг удаан ярьсан. Тэгээд  олон нийтийн хэлэлцүүлэгт бол 
бараг 90 хувь нь 62 гишүүний саналуудыг дэмжсэн.  Бусад саналуудаас 
зөвшилцөө хийсэн учраас Ерөнхийлөгч шүүх эрх мэдлийн хэсгийн бүх саналыг 
хасах, үндсэн тогтолцоог гэдгийг шинээр оруулж ирсэн, үүнийг дэмжье, тэр 
хасах саналуудыг  үндсэнд нь дэмжээд харин шүүхийн ерөнхий зөвлөлийг орон 
тооны бус байх байхгүй нь  органик хуулиараа явъя,  орон тооны бус байна 
гэсэн заалт  Үндсэн хуулийн томьёолол дотор байхгүй,  Дээд шүүхийн ерөнхий 
шүүгч толгойлно гэж шууд оруулах нь боломжгүй байна.  
 

 Олон улсын практик, олон улсын  баримт бичгүүд, энэ бүхэн дээр  Дээд 
шүүх шүүн таслах ажиллагааны дээд байгууллага, түүний дарга нь Шүүхийн 
ерөнхий зөвлөлийг толгойлохоор тэр шүүн таслах ажиллагаа явуулж байгаа 
анхан шат, давж заалдах шатны бүх үйл ажиллагаа  нэг гарт зангидагдах, 
тэгээд төвлөрөл үүсэх дээр нь захиргаа, боловсон хүчин, санхүү, эдийн засгийн 
баталгаа гээд  бүх асуудал нэг  гарт төвлөрч байна. Дээр нь сахилга хариуцлага 
гээд, энэ нь ердийн ухамсрын төвшин гэдэг юм уу ингэж  ярихад боломжтой, 
харин онол, ном  талаасаа шүүгчийн хараат бус бие даасан, шүүхийн бие 
даасан байдлыг хангахад зохимжгүй  зүйл гэж олон гишүүд үзсэн. Тэгээд нийт  
шүүх эрх мэдлийн хэсгийг нийтээр нь  дэмжих нь зүйтэй гэдэг санал гараад бид  
дундын хувилбар болгоод  10 гишүүн болгож байгаа нь  цөөхөн гишүүд, 
захиалгаар гэдэг юм уу, шүүгчдийн томилгооны асуудал хэт субьектив байгаа 
учраас шүүгчид дотроосоо 5-ийг нь гаргая, энэ бол органик  хуулиараа, 5 нь 
гаднаас орж ирэх, ингээд Дээд шүүх  Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн хоёрын 
харилцаа алга байна гэдэг шүүмжлэлийн дагуу  дундын хувилбар болгоод бид  
шүүгчийн хараат бус, шүүхийн бие  бие даасан байдлыг хангахтай  холбоотой 
зөвлөлийн үйл ажиллагааны тайланг  Улсын дээд  шүүхэд танилцуулна гэдэг 
зүйлийг, тэр санааг нь авч оруулъя. Ингээд базаад ийм зүйл оруулъя.  

 
Шүүгчдийг томилох асуудал Ерөнхийлөгчийн 21 хоногийн дотор  

батламжилна барина гэсэн бүх зүйлүүдийг хасаад  хуучнаар нь  шүүгчийг 
томилгоо чөлөөлөх  асуудал нь хуучнаараа үлдэж  байна. Ийм учраас Шүүхийн 
асуудал хамгийн их яригдаж байгаа асуудал учраас олон түмэн ч тэр, 
мэргэжлийн , ухамсрын түвшин ч тэр  энэ асуудал Дээд шүүхийн даргад байх нь  
зохимжгүй байна гэдэг энэ үндэслэлээр энэ өөрчлөлтүүдийг хийсэн байгаа. 
Үүнийг манай 68 дугаар тогтоолоор батлагдсан ажлын хэсэг дэмжээд энэ  
томьёоллыг оруулж байна. 
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 Улсын дээд шүүх, Шүүхийн ерөнхий зөвлөл хоёрын  харилцаа хоёр 

тийшээ харсан, нэгдмэл байхгүй байгаа учраас  үйл ажиллагааны тайланг 
танилцуулах асуудлыг оруулж ирж байна. Ийм учраас Ерөнхийлөгчийн шүүх эрх 
мэдлийн оролцоо, томилгооны асуудлыг хөндөөгүй, харин  шүүхийн ерөнхий 
зөвлөлийн үйл ажиллагааг энэ шаардлагад, хүмүүсийн тавиад байгаа 
шаардлагад нийцүүлж өөрчилж байгаа юм.  Энэ үндэслэлийг яривал олон зүйл 
яригдах учраас бид бүхэн зөвшилцөөний ерөнхий зарчмыг баримталсан, энэ 
асуудлыг оруулж байгаа.  Дээд шүүхийн даргад хоёр удаа  өгч үзсэн. Тэгээд 
болохгүй байна, шүүн таслах ажиллагаа явуулдаг байгууллагын даргад шүүхийн 
ерөнхий зөвлөл гээд захиргааных нь удирдлагыг өгөхөөр  энэ үнэхээр таарахгүй 
байна,  Хууль зүйн сайдад өгч үзсэн, Дээд шүүхийн даргад  хоёр удаа өгч үзсэн, 
ингээд болохгүй, 

 
С.Бямбацогт: За нэмэлт минут. 
 
Д.Лүндээжанцан:  Тэгээд Европын орнуудад хэрэгжиж байгаа энэ 

загварыг боловсронгуй болгоод нээлттэй, хяналттай, хариуцлагатай болгох 
чиглэлээр нь оруулж ирж байгаа юм. 10 гишүүнтэй байна гэдэг  энэ тоог нь 
тавьж өгч байгаа нь цөөхөн хүн захиалгаар шийдвэр гаргаад байгаа, шүүгчийн 
томилгоо хийгээд байгаа гэдгийг нь авч хаяхад хэрэгтэй байна. Тэгээд тавих 
шаардлага, энэ бүх зүйлийг нь ердийнхөө хуулиар явъя гэдэг ийм заалтыг 
оруулж өгч байгаа. Органик хуулиараа тавигдах шаардлага,бусад зүйл нь ороод 
ирнэ. Орон тооны  бус байна гэдэг  бол  Үндсэн хуульд бичих боломж байхгүй, 
тийм учраас органик хуулиараа үүнийг зохицуулаад аваад явъя  гэсэн  ийм 
зүйлээр оруулж ирсэн. 

 
С.Бямбацогт: За санал хураалт. Энхболд дарга 5 дугаар микрофон. 
 
З.Энхболд: Зөвшилцлийн ажлын хэсгийг ийм  санал гаргасан мэтээр  

Лүндээ гишүүн худлаа ярихаа больё. Одоогийн Үндсэн хуульд байгаа заалтаар  
Улсын Их Хурал хүсвэл Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөө 76 гишүүнтэй ч болгож болж 
байгаа. 5 болохгүй байна, 10 болж байна, урьд нь 10  байсан, орон тооны бус, 
орон тооны байна гээд энэ бүх  деталиудыг Үндсэн хуульд зааж өгөх ямар ч 
шаардлага байхгүй. Улсын Их Хурал  өөрөө  энэ эрх нь бүрэн байгаа, үүнийг 
дураараа шийдэж болно, тийм учраас өөрчлөх гэж өөрчлөх хэрэггүй. Үүн дээр 
Ерөнхийлөгч жинхэнээсээ больё гэдэг үгээ хэлэх байх. Шүүхэд  өчнөөн проблем 
байгаа, насаараа томилогддог шүүгч насаараа авлига авна гэж ойлгосон шүүгч 
нар байна. Энэ бол хүндээ байгаа болохоос Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийг яаж 
бүрдүүлснээс хамаарахгүй байгаа юм.  

 
Ийм авлагчдаасаа шүүх салдаг байхын тулд шүүхийн сахилгын хороо нь 

шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс тусдаа байх нь чухал юм гэдэг зарчмын санал 
хэлснээс биш Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийг ингэж  деталийн байгууллага талаар 
зөвшилцлийн ажлын хэсэг дээр зарим нэг гишүүд ярьсан болохоос Ерөнхийлөгч 
үүнийг зөвшөөрөөгүй юм. Асуудал нь хүндээ байна, асуудал нь хуульдаа байгаа 
бол  хуулийн шийдэх эрх нь Улсын Их Хуралд байгаа, тэр хэсгээсээ битгий 
татгалзаад ийм  жижиг юм руу ороод байгаач гэдэг юм ярьсан юм. Хэрэв үүнийг 
дэмжих юм бол  больё доо, бас буянаараа болог ээ, юу дуртайгаа хийгээд 
ингээд Шүүгчдээ  Улсын  Их Хурал нь өөрсдөө томилдог болоод явсан нь дээр л 
дээ. 
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С.Бямбацогт: Хариулт байна уу, За Лүндээ гишүүн. 
 
Д.Лүндээжанцан:  Би бол зөвшилцөөний комисс ороогүй, зөвшилцөөний 

комисс, ажлын хэсгээс юу  оруулж ирсэн гэхээр  шүүхийн хариуцлага, шүүхийн 
бие даасан байдал хараат бус байдал, шүүхийн  сахилга хариуцлагыг хариуцах 
чиг  үүрэг бүхий орон тооны бус шүүхийн ерөнхий зөвлөлийг Улсын Их Хурлаас 
байгуулах бөгөөд  улсын  Дээд шүүхийн  ерөнхий шүүгч даргална гэдэг асуудал 
орж ирсэн. Энэ  асуудлыг нь манай  бүлэг болоод ажлын хэсэг үнэхээр  Дээд 
шүүхийн ерөнхий шүүгч Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийг даргалж болохгүй юмаа,  
ингээд бид бүхэн шүүхийн шинэчлэл, шүүхтэй  холбоотой асуудлуудаар олон  
нийтээр сүүлийн 2-3 жил ярилаа. Олон нийтээр хэлэлцүүлэх үед 90-ээд  хувь нь 
шүүхийн шинэчлэл, шүүхийн ерөнхий зөвлөл гэдэг дохио зангаагаараа 
ажилладаг болжээ, үүнийг өргөжүүлж, яг  статус бүрэлдэхүүн зэргийг нь зааж 
өгөхгүй бол гарч ирсэн  Улсын Их Хурал болгон  өөрчилж тоглодог болжээ, ийм  
учраас энэ бүхнийг нь зааж өгье, тэр ялзарсан гээд байгаа авлигач гээд шүүгч 
нараасаа яаж хариуцлага тооцож салах вэ гэдэг асуудал тавигдсан. Тэгээд 
Ерөнхийлөгч бол шүүхийн сахилгын хороог оруулж ирсэн, бид  64 гишүүн 
болохоор хариуцлагын зөвлөл  гэж оруулж ирсэн. Ингээд дундын хувилбар 
болгоод тэр  бүгдийг цомойлгоод нэг заалт болгоод  сая  санал хураасан.  

 
Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөө ингэж зааж өгөхгүй бол  Улсын  Дээд шүүхэд 

нэг даргад өгөөд, эсвэл Хууль зүйн сайдад өгөөд ингээд яваад ирлээ, үүнийгээ 
Үндсэн хуульд зааж өгөх нь зүйтэй юмаа, тэгэхгүй бол одоо байгаа шүүхийн 
ерөнхий зөвлөл ажиллана гээд л байж байгаа, Ганцхан заалт байгаа. Үүнийг 
дэлгэрүүлээд нэг томьёолол хийгээд өгье, Дээд шүүх шүүхийн ерөнхий 
зөвлөлийн хоёрын харилцааны асуудлыг шүүгчийн хараат бус шүүхийн бие 
даасан байдлыг хангахтай холбоотой зөвлөлийн үйл ажиллагааны тайланг 
Улсын дээд шүүхэд танилцуулна гэдэг томьёолол хийгээд өгье, аль болох 
талаасаа Ерөнхийлөгчийн оруулж  ирүүлж байгаа саналуудыг бид хүндэтгэж, 
хүлээж авах чиглэлээр  харин ажилласан гэдгийг хэлье.  

 
Энд маш олон санал хасагдаж байна шүү дээ. Тэр чигээрээ  шүүх эрх 

мэдлийн  энэ  Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн  гялтайх зүйл нь гэж 
яригдаад байсан шүүх эрх мэдлийн хэсгийг үндсэндээ хасаж байна, тэгээд 
харин нэг өгүүлбэр болгоод шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн хэсгийг базаад 
оруулаад ирж байгаа юм. Шүүгч нарыг томилох томилгоо, хариуцлага тооцох, 
чөлөөлөх, түдгэлзүүлэх асуудал цөмөөрөө  Ерөнхийлөгчид хуучнаараа үлдэж 
байгаа, тийм учраас үүн дээр харилцан ойлголцох байх гэж  бид ойлгож байгаа 
юм. Бид юу гэж ойлгосон бэ гэхээр  Шүүх эрх мэдлийн холбогдолтой энэ хэсгийг 
тэр чигт нь хасах  санал оруулж ирсэн. Яг  хуучнаараа, одоогийн байгаагаар нь, 
харин тэр дотроос сахилгын хорооны асуудлыг оруулж ирсэн, түүнийг нь бид 
найруулаад санал хураасан. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийг үндсээр нь хасах зүйл 
дотроос цөөхөн  тэр гишүүд, гишүүнтэй байх, яаж сонгох, томилох  вэ гэдгийг  
оруулаад ирлээ.  Өөр одоо Ерөнхийлөгчийн шүүх эрх мэдлийн хэсэгт 
хэрэгжүүлж байгаа бүрэн эрхт халдсан зүйл алга, үүнийг органик хуулиараа 
нарийвчлаад  зохицуулна,  сая З.Энхболд дарга хэллээ,  энэ дагуу явна.   
Тэгэхээр гол зарчмыг нь заагаад өгч байгаа хэрэг юм. Үүнийг ойлголцох болов 
уу гэж.  Гишүүд үүнийг хэлэлцэхдээ Дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч бол үнэхээр 
толгойлж болохгүй юмаа, орон  тооны бус гэж бичиж болохгүй юм гэдэг асуудал 
яригдаад байсан учраас би үүн дээр ажлын хэсэг ажиллаад оруулж ирсэн 
саналыг танилцуулж байна. 
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С.Бямбацогт: За,  үүнийг  манай бүлэг дээр ярьсан саналаас арай л 
хэтэрхий дэлгэрэнгүй, нэг их деталь заасан юм болсон байна. Хаанаа ийм 
болсон юм, мэдэхгүй.  Бүлэг дээр ярихдаа шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 
гишүүдийн 5-ийг шүүгч дотроосоо сонгож, бусад 5 гишүүдийг нь нээлттэйгээр 
нэр дэвшүүлж томилно, тэдгээр нь 4 жилийн хугацаагаар зөвлөх нэг удаа 
ажиллах бөгөөд  зөвлөлийн даргыг гишүүд дотроосоо сонгоно, зөвлөлийн 
зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны, нөгөө Дээд шүүхэд танилцуулна гэдэг ч 
алга болсон, тайлагнана, танилцуулна гэсэн нь , сонин болоод ирсэн юм байна, 
мэдэхгүй, 

 
За санал хураах уу. Арай л хэтэрхий деталь задлаад тавьсан юм байна. 

Хаанаа  хэн ярьсан юм.  Бүлгийн дарга яах вэ, санал хураах уу. 
 
За, Эрдэнэбат гишүүн. 
 
Д.Эрдэнэбат: Зарчмын санал байна. Ерөнхийлөгчтэй зөвшилцлийн 

ажлын хэсэг гэж байгуулаад нэлээн олон удаа хуралдаад энэ асуудлуудыг 
яриад түүгээрээ тохироод оруулж ирсэн гэж бид ойлгоод байгаа шүү дээ. Огт 
яригдаагүй юмыг энд яригдаад, бид нар асуудал шийдэх бол нэг хэрэг, тохирсон 
юмаа үл ойлгогдох байдлаар өөрчлөөд түүнийгээ энд тулгаж санал хураалт 
явуулна гэдэг бол  энэ ажил чинь цаашаа явахгүй шүү дээ. Одоо тохирсон олон 
юм дээрээ буцаж байна шүү дээ. Ний нуугүй хэлэхэд. Буцсан шүү дээ, Анхны та 
нарын  зөвшилцлөөр ойлголцсон гэсэн бичиг баримт чинь над дээр байж байна, 
одоо 108, 50:50 гээд үүн дээр ойлголцлоо гээд оруулж ирсэн юм чинь  өнөөдөр 
99 болоод ороод ирсэн. Одоо тэнд Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга  
тэвчээртэй суугаад л байна. Бид үүнийг нь  цогцоор нь ярья  гэж оруулж ирэхэд  
тэр  уначихлаа. Тэгээд унаад ирээдүйд ямар үр дүн өгөхийг бүү мэд. Яг шүүхтэй 
холбоотой асуудал дээр маш олон  заалтууд бүгд  хүчингүй болж байна. Үүн 
дээр байсан юмны зарим нь байхгүй болж байна. 

 
Үүн дээр  онцлоод  ганцхан юмыг Энхболд дарга хэлэх шиг боллоо. Нэг л 

зарчим бүгдээрээ барина, тохирсон бол тохирсон ажлын хэсэг дээр, 
зөвшилцлөөр тохирсон бол  түүгээрээ явна. Тохирчхоод эргээд мурих юм дээр 
явж болохгүй, энэ  зарчимгүй юм болно.  Тэгэх юм бол Ерөнхийлөгч ч гэсэн  энэ 
ажлын, хэлэлцүүлгээс гарах хэрэгтэй. Батзандан ч гарах хэрэгтэй, манайх  ч 
гарах хэрэгтэй.  Яс хаяагүй, би яс хаяагүй,  тэгвэл яс хаяж байна гэвэл  та нар 
хэлэлц, бид нар гараад явъя. 

 
С.Бямбацогт:   Хамаагүй яс хаяж болохгүй,  та бас хамаагүй юм ярьж 

байна шүү, яс хаяж байгаа юм шиг , Эрдэнэбат дарга, 108 энэ тэр шүүх дээр 
олон асуудлыг тохирсноороо явж байгаа. За бүлгийн дарга яах вэ, За 
Тогтохсүрэн дарга. 

 
Д.Тогтохсүрэн: Тэгэхээр ийм байгаа юм аа гишүүд ээ, Шүүхийн  10 

орчим заалт байсан. Тэр 10 орчим заалтыг  үндсэндээ бүгдийг хассан. Сая 
ингээд олон санал  хураалт хийгээд бүгдийг хассан байхгүй юу.  

 
Зөвшилцлийн ажлын хэсэг дээр  Ерөнхийлөгчийн  тавьсан саналыг  

авсан, хамгийн эхэнд авсан, Шүүхийн тогтолцоог авсан. Шүүхийн ерөнхий 
зөвлөл дээр бол юу гэж  ярилцсан бэ гэхээр  Шүүхийн ерөнхий  зөвлөлийн эрх 
хэмжээтэй  холбоотой асуудлыг хуулиар тогтооно гэсэн хэлбэрээр ярьсан юм. 
Хамгийн сүүлийн хувилбар,  Энхболд дарга ч  мэдэж байгаа. Түүн дээр нь  
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манайхан  бүлэг дээр  хоёр удаа, энэ асуудал  олон ярьсан  асуудал. Шүүхийг 
бүгдийг байхгүй болголоо, Энэ Үндсэн хуулийн шинэчлэл байхгүй боллоо гээд, 
баталдаг хүмүүс нь гишүүд шүү дээ. Баталдаг гишүүд чинь маш их эсэргүүцсэн 
байхгүй юу. Үндсэндээ энэ асуудлаас болж хэчнээн  хоног энэ  хурал чинь 
зөвшилцье гэж явж байна. Энэ удаагийн Үндсэн  хуулийн шинэчлэлийн хамгийн 
том суурь нь шүүх гээд  гишүүд  хатуу байсан байхгүй юу.  

 
Бид нар бүх заалтыг хасуулаад ганцхан 49.2 бил үү, нэг билүү шүүхийн 

ерөнхий зөвлөлийн ганцхан заалтыг авч үлдсэн байхгүй юу, Тийм учраас аль 
аль талдаа үүн дээр буулт хийгээд  явж болох  заалт гэж бодож байна. Хэрвээ 
үүнийг хасаад хаявал нөгөө гишүүд чинь бас дургүйцнэ, бид нар чинь гишүүдийг 
зөвшөөрүүлэх ямар их ажил хийгдэж байгааг  манайхан сайн мэдэж байгаа. 

 
Бүх заалтуудаар хасуулж байгаа байхгүй юу. Ерөнхийлөгч томилдог 

больё гэх бүгдийг  буцааж хасуулсан шүү дээ. Энэ  бол  Ерөнхийлөгчийн эрхэнд 
халдаад  явж байгаа асуудал биш л гэж үзэж бодож байгаа, Шүүхийн ерөнхий 
зөвлөлийг,  жаахан  бие даалгах гэсэн зүйл байгаа юм. Гэхдээ Дээд шүүх дээр 
ажлаа  тайлагнадаг байна гээд оруулсан шүү дээ. Тийм учраас би  шүүхийн 
ерөнхий зөвлөлийн энэ заалтыг дэмжиж  яваад үүн дээр нэг их  реакци  
үүсгэхгүйгээр  энэ зөвшилцөөн, энэ яваад байгаа юм аа урагш нь нэг заалтаар 
явуулбал яасан юм бэ, үүнийгээ татаж авна ингэнэ тэгнэ гэвэл  эхэлбэл асуудал  
дахиад л  нураад унана аа. Түрүү  би уян хатан хандаад нийтийн гэдэг үгийг  
бүлэг дээр дахиад ярья, авч болох  байх гээд дотроо бодсон, үүн дээр  хэцүү 
байгаа шүү, шүүх дээр бол. 

 
Нийгэм маш хүнд байгаа,  та нар гаднаас нь харж байгаа, хуульчдын 

холбоо, хуулийн салбарынхан  бидэнд ийм зузаан  эсэргүүцэл бэлдсэн сууж 
байгаа шүү дээ. Тийм учраас би  уян хатан хандаад  энэ заалтыг аваад явъя  
гэсэн саналтай байна.  

 
 С.Бямбацогт: Ярьснаас арай жаахан ойр томьёолол болсон байна л даа. 
За Лүндээ гишүүн. 

 
Д.Лүндээжанцан:  Эрдэнэбат гишүүн, Батзандан гишүүн ч гэсэн та нар 

ойлгооч, хүчтэний өмнө хүчгүй нь буруутай  гэгч юм болох гээд байна шүү. Бид  
ажилласан, 3 жил. Та хоёр ажлын хэсэгт за зу  ийм байх  ёстой л гээд байсан. 
Тэгээд  одоо бүх юмнаасаа хаслаа,  тэгээд шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 
гишүүдийн 5-ийг шүүгч дотроосоо сонгож, бусад 5 гишүүнийг нээлттэйгээр нэр 
дэвшүүлж томилно. Тэгээд тэдгээр нь 4 жилийн хугацаагаар зөвхөн нэг удаа 
ажиллах бөгөөд  зөвлөлийн даргыг гишүүд дотроосоо сонгоно, өнөөдөр 6 жил 
гээд ажлын хэсэг ярьсан байхгүй юу, тэгээд 6 жил болгосон шүү дээ, та нар 
өглөө сууж байсан, хамт өглөө 12 цагаас хамт хуралд суучхаад  за зу  болчхоод, 
дэмжээд  яг одоо болохоор бас эргээд байгаа байхгүй юу.  

 
Зөвлөлийн үйл ажиллагааны тайланг Улсын Дээд шүүхэд танилцуулна. 

Зөвлөлийн  зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны  журам, бүрэлдэхүүнд 
тавигдах шаардлага, томилох журмыг хуулиар тогтооно гээд Ерөнхийлөгчийн 
хуулиараа яв гэдэг саналыг авсан байгаа юм. Ганцхан юун дээр гишүүд 
эмзэглэсэн бэ гэхээр  Дээд шүүхийн дарга шүүхийн ерөнхий зөвлөлийг 
толгойлно, орон тооны бус байна  гээд ингээд заахаар , тэгээд сахилгын хороог 
ч гэсэн дотор нь оруулаад ирэхээр  нэг гарт бүх эрх мэдэл, асуудал  төвлөрч 
байна,  ингэснээрээ одоогийн байгаагаасаа бүр ухралт болох гээд байна гэдэг 
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асуудал тавигдаад хоёр удаа Дээд шүүхийн ерөнхий шүүгчид 2-3 удаа хуулиар 
өгөөд үзсэн. Тэгээд болохгүй байна гэдэг асуудал яригдаад, сүүлд нь шүүхийн 
ерөнхий зөвлөлийг өгсөн  чинь бас болохгүй байна гээд, тэгээд энэ дотор нь 
өөрчлөлт хийхээс аргагүй юм байна гээд тал талаасаа яриад  оруулж  ирж 
байгаа болохоос биш атгаг муу санаа юм уу  янз бүрийн юм агуулсан, 
зөвшилцөөнөөс бид жадлан  эсэргүүцсэн  зүйл байхгүй.  

 
Ийм л зүйл байгаа юм. Үхрийн сүүл дээр хутга гэдэг шиг  одоо эцэслээд  

явж байхад ийм асуудлаар  асуудлыг хүндрүүлнэ гэдэг  бол энэ Үндсэн хуулийн 
нэмэлт, өөрчлөлтийг  явуулахгүй л байх ийм л зүйл болох гээд байна шүү дээ. 
Тийм учраас бид хэрвээ олон нийтээрээ Байнга хэлэлцүүлээд, олон нийт үүнийг 
дэмжсэн.  Ийм нөхцөлд дундын хувилбарыг гаргаад ирэхэд бид зөвшилцөөнөөс 
ухарсан юм байхгүй байгаа юм. Харин Дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч Шүүхийн 
ерөнхий зөвлөлийг толгойлно гэдэг нь болж өгөхгүй байна. Өөр товчилсон 
томьёолол хэрэгтэй бол  З.Энхболд дарга манай Төрийн байгуулалтын хорооны 
дарга  нар хоорондоо  ярьж байгаад   үүнийгээ илүү товчлох боломжтой гэж 
үзэж байна. 

 
С.Бямбацогт: За,  яах  вэ тэгээд, шүүхийн ерөнхий зөвлөлтэй холбоотой 

асуудал ажлын хэсэг, зөвшилцлийн ажлын хэсэг дээр яригдсан. Түүн дээр  
шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн зүйл заалтууд байх ёстой, байх ёсгүй гэж  нэлээн   
тал талаасаа  мэтгэлцээд, үндэслэлүүдээ  ярьж тайлбарлаж байгаад хамгийн 
сүүлд нь Нямдорж гишүүн би  ийм томьёолол хийлээ гээд энэ  томьёоллоор явж 
болох уу гэж ярилцаад, за тэгвэл тэр томьёоллыг бүлэг дээр оруулъя гээд бид 
нар  Нямдорж гишүүний оруулж ирсэн томьёолол буюу тэр Шүүхийн ерөнхий 
зөвлөлийг Дээд шүүхийн ерөнхийлөгч толгойлно гэдэг томьёоллыг оруулж 
ирсэн, Бүлэг дээр  санал хураалт явуулсан, санал хураалтаар нэлээн маргаан 
болсон. Өчигдөр байх аа, тэгж байгаад сүүлдээ бас бүлэг дээр ярьсан 
томьёоллоос өөр дэлгэрэнгүй,  өөр илүү деталь нарийвчилсан юм ороод ирсэн 
юм байна л даа. Иймэрхүү байдал болоод байна. 

 
З.Энхболд дарга та мэдэж байгаа. Нямдорж гишүүн яриад  ингээд хийе 

гээд Ерөнхийлөгчийн  өрөөнөөс ярьсан шүү дээ. За,  Энхболд дарга, 
хойшлуулъя. 

 
З.Энхболд:  За би нэгхэн минут ярья. Нямдорж гишүүн бол одоогийн 

шүүхийн ерөнхий зөвлөлийг  маш хүчтэй шүүмжилсэн юм. Цалин авдаг  орон 
тооны 5 гишүүн, эд нараас болоод  чанаргүй шүүгч, авлига авдаг шүүгч боллоо, 
үүнийг орон тооны  бус болгоод хуучин шигээ Хууль зүйн сайд толгойлдог биш 
Дээд шүүх толгойлдог ийм хэлбэрээр явъя гэдэг санал ярьсан.  Ерөнхийлөгчийн 
байр  суурь хэвээрээ. Одоогийн Үндсэн хууль Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийг 
хуулиар тогтооно гэдэг, түүнийг  Улсын Их Хурал дураараа өөрчлөх боломжтой, 
одоогийн систем болохгүй байгаа бол  ямар болгохыг Улсын Их Хурал өөрөө 
мэддэг, тэр эрх чөлөөгөө хасаад  ингээд одоогийн 5 хүнээ яая гэж байж 10 
хүнийг  яах юм дараа нь, ахиад авлига авдаг шүүгчдийг гинжин хэлхээгээр 
гаргаад байвал яах юм, яаж хариуцлага тооцох вэ,  Улсын Их Хурлын гишүүд 
30-40-үүлээ ЖДҮ-гийн хэрэг тооцогдоод одоо  шүүгчдийг томилдог эрхийг авах 
гэж улайраад байгаа нь  яаж байгаа юм гэж ингэж хүртэл ярьсан шүү дээ. Одоо 
тэр болгоныг комиссын нарийн бичиг Бямбацогт гишүүн өөрөө байж байж 
Лүндээ гишүүн тэр хуралд суугаагүй, шал өөр тэнгэрийн юм яриад байгаа 
байхгүй юу. 
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Одоо  үнэхээр  хараат бус болгоё гэвэл  Улсын Их Хуралд одоо ч гэсэн 
эрх  мэдэл нь байж байгаа шүү дээ. Одоогийн  шүүхийн ерөнхий зөвлөлийг зөв 
гэж хэн ч хэлэхгүй байгаа. Харин ч энэ үзэгдэлтэй яаж  тэмцэх вэ  ярьж байгаа 
байхгүй юу.  Тэгэхээр  хойшлуулах нь зөв,  нэг дэх өдөр дахиад зөвшилцлийн 
ажлын хэсгээ хуралдуул, яг энэ асуудлаараа, яаран  сандран санал хураагаад 
яах вэ. Одоо 22 цаг боллоо шүү дээ, 24 хүргэх үү,  24-өөс цааш явах юм уу, 
завсарлавал яасан юм гэдэг саналтай байна. Хойшлуулаад маргаангүй 
асуудлаа үргэлжлүүлж болж байна. 

 
С.Бямбацогт: Саяны асуудал дээр Ерөнхийлөгчийн өрөөнд Нямдорж 

гишүүн өөрийн гараараа бичээд томьёолоод өгсөн томьёоллыг бид нар оруулж 
ирсэн. Бүлэг дээр маш  их  маргаан болж байгаад  тэр нь өөрчлөгдөөд  дахиад 
ажлын хэсэг дээр өөрчлөгдөөд, дахиад байнгын хороон дээр орж ирж байна. 
Энэ асуудлыг бүлгийн хурлаар нэг дэх өдөр  хойшлуулж ярья, дараагийн  
асуудлаар санал хураая, нэг ч гэсэн ажлыг  явуулж байя.  Одоо горимын 
саналаа,  жаахан  явуулъя. 

 
Төслийн заалт, 3 дугаар зүйл, 10 дугаар заалт.  За горимын санал. 

Мөнхбат гишүүн микрофон. 
 
Ж.Мөнхбат:  Одоо ингээд шүүхийн чухал асуудлууд үлдэж байгаа. Орон 

нутгийн асуудал үлдэж байгаа, талдаа орлоо үүнийг дуусгана гэвэл шөнийн 12 
цаг өнгөрнө. Одоо 22 цаг болж байна. Ажлын цаг өнгөрөөд 4 цаг болж байна. 
Нэг дэх өдрийн өглөө үргэлжлүүлье. Наана чинь нийгэмд Ардын намынхан 
хуралдахгүй байж байгаад  шөнө дөлөөр хүн амьтан унтсан хойно Үндсэн хууль 
өөрчиллөө гээд бөөн  хэл ам болно. Тийм учраас өнөөдрийн Төрийн 
байгуулалтын Байнгын хорооны хурлыг нэг дэх өдрийн өглөө болтол түр 
завсарлуулах горимын санал гаргаж байна. Тэгээд  нэг дэх өдрийн өглөө энэ 
зарим нэг асуудлаа бүлэг дээрээ яриад  Төрийн байгуулалтын байнгын 
хороогоор үргэлжлүүлээд тэгээд чуулганаа шууд залгуулаад явуулъя гэсэн 
саналтай байна. 

 
Зарим гишүүд  хагас бүтэн сайн өдөр  хөдөө орон нутагт ажиллах гээд 

бас, хөдөө  гадаа явна гэсэн товлосон ажил байна шүү дээ. 
 
С.Бямбацогт: За Тогтохсүрэн гишүүн.  
 
Д.Тогтохсүрэн: За ийм санал хэлэх гэж байна. Одоо  хоёрхон бүлэг 

үлдсэн. Гэхдээ энэ ихэнх нь хасагдсан. Шүүгч нь үндсэндээ ганцхан заалт  
үлдээд бусад нь  хасагдсан,  хасах л санал хураана. Орон нутгийн 10-аад 
заалтын хоёрхон нь үлдээд  бусад нь  бүгд хасагдаж байгаа юм. Тэхээр энэ бол 
товчхон асуудал байгаа.  Би үүнийг бүгдийг хураах хэрэгтэй. Саяных шиг 
асуудал гараад ирвэл  үлдээгээд  нэг дэр өдөр бүлгээрээ яриад, дахиад 
байнгын хороо хуралдах боломж олгоно. Тэгэхгүй бол ахиад үүнийг бид 
өнөөдөр орхих юм бол ирэх долоо хоногт Үндсэн хуулийн асуудал багтахгүй 
байгаа юм. Тийм учраас өнөөдөр хэлэлцээд маргаантай янз бүрийн хойшлуулах 
шаардлагатай асуудлыг хойшлуулаад зөвхөн төрийн өмч, саяны асуудал гэсэн 
юмаа нэг дэх өдөр бүлгээрээ яриад дараа нь байнгын хороогоор  дахин яриад 
чуулганаараа оруулъя гэсэн саналтай байна. 

 
С.Бямбацогт: Яагаад гишүүдийн карт сугалав аа. Сумьяабазарын карт 

сугалсан  байх юм. Ганц нэг санал хураагаад ойлголцож байгаа саналаа  
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явуулъя л даа, хасагдаж байгаа саналуудаа. Ойлголцохгүй саналаа үлдээгээд 
нэг дэх  өдөр   хаашдаа  хуралдана, харин ойлголцож байгаа юмаа явуулъя гэж 
байна шүү дээ, бүр ойлголцож зөвшилцсөн юмнуудаа, шууд ойлголцохгүй 
асуудлуудаа үлдээгээд явъя, За тэгье, ганцхан цаг ойлголцож байгаа зүйлээ 
явуулъя. Жаахан ч гэсэн цаг яваг л дээ. Ганцхан цаг явуулъя,  нэгэнт 
ойлголцсон маш тодорхой саналууд байгаа шүү дээ, түүнийгээ явуулъя л даа. 

 
Ойлголцсон байгаа шүүдээ,  хасах нэлээн хэдэн санал байгаа, тэд нарыг 

хасъя, тэгээд ярья. Ганцхан цаг хуралдахад  нэлээн цэгцэрнэ. Батзандан 
гишүүн ээ,  за ганцхан цаг. За ирц бүрдсэн. Одоо хасах саналууд байгаа,  түрүү 
хураагдах ёстой  саналууд байсан саналууд хураагдаагүй байна. Одоо 3.1 
Төслийн нэгдүгээр зүйлийн 6 дахь  заалт буюу 49.7 дэх хэсгийг хасах, Санал 
гаргасан  ажлын хэсэг.  Дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураалт явуулъя. Энэ 
заавал санал хураах саналууд байгаа. Хасъя гээд тохирсон. За 80 хувийн 
саналаар энэ санал дэмжигдлээ. 

 
Дараагийн санал 4.1 төслийн нэгдүгээр зүйлийн 6 дахь заалт буюу 49.8 

дахь хэсгийг хасах. Санал гаргасан  Ажлын хэсэг.  Дэмжье гэсэн томьёоллоор 
хасъя.  Урд нь хураахгүй үлдээсэн тэр яасан бэ. Заавал  хураах ёстой юм 
байна. Хуулиараа, дэмжье. 

 
Санал хураалтад 10 гишүүн оролцсоноос 9 гишүүний саналаар 

дэмжигдлээ. Дахиад хураах ёстой, урд нь Төрийн байгуулалтаар дэмжигдсэн 
учраас. 

 
Төслийн нэгдүгээр зүйлийн 6 заалт буюу 49.8 дахь хэсгийг хасах.  Санал 

гаргасан  ажлын хэсэг. Төслийн заалтад нэмэгдсэн учраас  үүнийг дэмжинэ дээ.  
   
За,  5.1, Төслийн 1 дүгээр зүйлийн  7 дахь заалт буюу 51.5 дахь хэсгийг 

хасах.  Санал  гаргасан ажлын хэсэг. Дэмжье гэсэн томьёоллоор санал  хураалт 
явуулъя.  Дэмжинэ. Харин тийм ээ манайхан  жаахан дутуу ажиллаж байна.  

 
За тэгээд урд нь орхигдсон саналууд ороод дууссан. Одоо үргэлжлээд 

явна. Улсын дээд шүүх, Ерөнхий шүүгч 21 шүүгчээс бүрдэнэ, төслийн заалт. Урд 
нь Төрийн байгуулалтын Байнгын хороо дэмжсэн. Үүнийг хасъя гэж ойлголцсон 
байгаа. Төслийн 3 дугаар зүйлийн 10 дахь заалт буюу 51.1 дэх хэсгийг дор 
дурдсанаар өөрчлөн найруулах.  

 
Нэг. Улсын дээд шүүх, ерөнхий шүүгч 21 шүүгчээс бүрдэнэ. Төслийн 

заалт. Төрийн байгуулалтын байнгын хороо нэг удаа дэмжсэн. Үүнийг дэмжье 
гэсэн томьёоллоор санал хураалт явуулъя. Дэмжихгүй. Санал хураалтад 11 
гишүүн оролцсоноос 10 гишүүн  дэмжсэнгүй. Энэ заалт дэмжигдсэнгүй. Дахиад 
нэг санал хураалт  явагдана энэ заалтаар. 

 
Нэг. Улсын дээд шүүх, ерөнхий шүүгч 21 шүүгчээс бүрдэнэ. Төслийн 

заалт. Дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураалт явуулъя. Урд нь дэмжигдсэн 
учраас 3 хүртэл хураана. Тэгж  хааж авахгүй бол саналууд тэнцэнэ. Дэмжихгүй . 
11 гишүүн дэмжсэнгүй, энэ санал дэмжигдсэнгүй. 

 
7.1 Төслийн гуравдугаар зүйлийн 10 дахь заалт буюу 51.1 дэх хэсгийг 

хасах. Санал гаргасан  ажлын хэсэг. Үүнийг дэмжье гэсэн томьёоллоор санал 
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хураалт явуулъя. Санал хураалтад 11 гишүүн оролцсоноос 10 гишүүн буюу 90,9 
хувийн саналаар   санал дэмжигдлээ. 

 
 За 8, төслийн  гуравдугаар зүйлийн 10 дахь заалт буюу 51.2 дахь  

хэсгийн дор дурдсанаар өөрчлөн найруулах. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл бүх 
шатны  шүүхийн шүүгчийг томилох шийдвэрийг Ерөнхийлөгчид хүргүүлнэ. 
Ерөнхийлөгч  энэ шийдвэрийг хүлээн авснаас хойш 21 хоногийн дотор 
батламжилна. Үндсэн хуульд заасан шаардлага хангаагүй гэж үзвэл 
Ерөнхийлөгч шүүгчийг батламжлахаас татгалзаж үндэслэлээ нийтэд мэдээлнэ. 
Улсын дээд шүүхийн шүүгчийг томилохдоо томилгооны сонсголд оруулж 
томилох шийдвэрийг  Улсын Их Хуралд танилцуулж Ерөнхийлөгчид хүргүүлнэ. 

 
Төслийн заалт дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураалт явуулъя.  Санал 

хураалтад 11 гишүүн оролцсоноос 100 хувийн саналаар энэ санал 
дэмжигдсэнгүй. 

 
8.1. Төслийн  гуравдугаар зүйлийн 10 дахь  заалт буюу 51.2 дахь хэсгийг 

хасах. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Үүнийг дэмжье гэсэн томьёоллоор санал 
хураалт явуулъя. Санал хураалтад 11 гишүүн оролцсоноос 10 гишүүн саналаар 
энэ санал дэмжигдлээ. 

 
9. Төслийн гуравдугаар зүйлийн 10 дахь заалт буюу 51.3 дахь  хэсгийг 

дор дурдсанаар өөрчлөн найруулах. Гурав. Хууль зүйн дээд боловсролтой, 
хуульчийн мэргэжлээр 5-аас доошгүй жил ажилласан, 30 нас хүрсэн  Монгол 
улсын иргэнийг   анхан шатны шүүхийн шүүгчээр томилно. Давж заалдах шатны 
шүүхийн шүүгч нь  тухайн  шүүн  таслах  ажлын төрлөөр анхан шатны шүүхэд  
дагнан 6-аас доошгүй жил шүүгчээр ажилласан байна. Улсын дээд шүүхийн 
шүүгчээр хууль зүйн дээд боловсролтой, хуульчийн  мэргэжлээр 15-аас доошгүй 
жил ажилласан 40 нас хүрсэн Монгол улсын иргэнийг 12 жилийн хугацаагаар 
зөвхөн нэг удаа  томилно. Төслийн заалт Төрийн байгуулалтын байнгын хороо 
дэмжсэн. 

 
Үүнийг дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураалт явуулъя. Санал 

хураалтад 11 гишүүн оролцсоноос 10 гишүүний саналаар буюу 90,9 хувийн 
саналаар  энэ санал дэмжигдсэнгүй. Өмнө нь дэмжсэн байсан учраас гурав 
дахь санал хураалт явагдана. 

 
Гурав. Хууль зүйн дээд боловсролтой, хуульчийн мэргэжлээр 5-аас 

доошгүй жил ажилласан, 30 нас хүрсэн  Монгол улсын иргэнийг анхан шатны 
шүүхийн шүүгчээр томилно. Давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч нь тухайн шүүн  
таслах ажлын  дагнан  анхан шатны шүүхээс 6-аас доошгүй жил ажилласан 
байна. Улсын дээд шүүхийн шүүгчээр  хууль зүйн дээд боловсролтой,  
хуульчийн мэргэжлээр 15-аас доошгүй жил ажилласан, 40 нас хүрсэн Монгол 
улсын иргэнийг 12 жилийн хугацаагаар  зөвхөн нэг удаа томилно. 

 
Төслийн заалт дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.  Гуравдах санал 

хураалт. Энэ санал дэмжигдсэнгүй.  
 
 9.1. Төслийн 3 дугаар зүйлийн 10 дахь заалт буюу 51.3 дахь хэсгийг 

хасах.  Санал гаргасан ажлын хэсэг. Үүнийг дэмжье гэсэн томьёоллоор санал 
хураалт явуулъя. Санал хураалтад 11 гишүүн оролцсоноос 9 гишүүний 
саналаар энэ санал дэмжигдлээ. Дахин хураана.  
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 9.1.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 10 дахь заалт буюу Тавин нэгдүгээр 
зүйлийн 3 дахь хэсгийг хасах. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Дэмжинэ. 
 
 Санал хураалтад 11 гишүүн оролцсоноос 8 гишүүн буюу 72.7 хувийн 
саналаар энэ санал дэмжигдлээ. 2 хураагаад хоёулаа дэмжигдсэн учраас 3 
дахь санал хураалт шаардлагагүй.  
 
 9.2.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 10 дахь заалт буюу Тавин нэгдүгээр 
зүйлийн 3 дахь хэсгийн “Монгол Улсын иргэнийг 12 жилийн хугацаагаар зөвхөн 
нэг удаа томилно.” гэсний дараа “Улсын Дээд шүүхийн нийт шүүгчийн гуравны 
хоёроос доошгүй нь шүүн таслах ажлын туршлагатай байна.” гэж нэмэх. Санал 
гаргасан Улсын Их Хурлын гишүүн Батнасан, Лүндээжанцан, Хууль зүйн 
байнгын хороо дэмжсэн, Төрийн байгуулалтын байнгын хороо дэмжсэн. Дэмжье 
гэсэн томьёоллоор санал хураалт явуулъя.  
 
 Санал хураалтад 11 гишүүн оролцсоноос 100.0 хувийн саналаар энэ 
санал дэмжигдсэнгүй. Дахиж хураах уу.  
 
 9.2.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 10 дахь заалт буюу Тавин нэгдүгээр 
зүйлийн 3 дахь хэсгийн “Монгол Улсын иргэнийг 12 жилийн хугацаагаар зөвхөн 
нэг удаа томилно.” гэсний дараа “Улсын Дээд шүүхийн нийт шүүгчийн гуравны 
хоёроос доошгүй нь шүүн таслах ажлын туршлагатай байна.” гэж нэмэх. Санал 
гаргасан Улсын Их Хурлын гишүүн Батнасан, Лүндээжанцан. Дэмжье гэсэн 
томьёоллоор санал хураалт явуулъя.  
 
 Санал дэмжигдсэнгүй. 11 гишүүн 100 хувийн саналаар дэмжсэнгүй. 
 
 10.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 14 дэх заалт буюу Жаран тавдугаар зүйлийн 
1 дэх хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах: 
 
 “1.Үндсэн хуулийн цэц есөн гишүүнээс бүрдэнэ. Тэдгээрийн гурвыг Улсын 
Их Хурлын холбогдох Байнгын хороо, гурвыг Ерөнхийлөгч, гурвыг Улсын дээд 
шүүхийн санал болгосноор томилгооны сонсгол хийж Улсын Их Хурал нийт 
гишүүний олонхын саналаар есөн жилийн хугацаатай томилно. Үндсэн хуулийн 
цэцийн гишүүнээр дахин томилохыг хориглоно. Төслийн заалт. Дэмжье гэсэн 
томьёоллоор санал хураалт явуулъя. Төрийн байгуулалтын байнгын хороо 
дэмжсэн. Санал хураалт. 
 
 Санал хураалтад 11 гишүүн оролцсоноос энэ саналыг дэмжсэнгүй. Одоо 
хоёрдахь удаагаа санал хураалт явагдана. Дахин санал хураалт явуулъя. 
Саяын саналын томьёоллыг дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураалт явуулъя.  
 
 Санал хураалтад 11 гишүүн оролцсоноос 9 гишүүн дэмжсэнгүй. Энэ 
санал дэмжигдсэнгүй. 
 
 Дараагийн санал хураалт.  
  

10.1.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 14 дэх заалт буюу Жаран тавдугаар 
зүйлийн 1 дэх хэсгийг хасах. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Дэмжье гэсэн 
томьёоллоор санал хураалт явуулъя. Дэмжье. За дэмжигдсэн. Энэ бас дахиж 
хураах уу. 
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10.1.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 14 дэх заалт буюу Жаран тавдугаар 

зүйлийн 1 дэх хэсгийг хасах. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Дэмжье гэсэн 
томьёоллоор санал хураалт явуулъя. Ажлын хэсгээс бусад гишүүдийн саналыг 
татуулчихвал уул нь их амархан болно л доо. Бүлэг дээр ярих ёстой байх 
тэрийг. За дэмжигдлээ. Төслийн хасах гэсэн санал дэмжигдлээ ажлын хэсгийн 
санал. 2 удаа санал хураасан.  

 
10.2.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 14 дэх заалт буюу Жаран тавдугаар 

зүйлийн 1 дэх хэсгийн “есөн жилийн хугацаатай” гэснийг “есөн жилийн 
хугацаагаар зөвхөн нэг удаа” гэж өөрчлөх. Санал гаргасан Улсын Их Хурлын 
гишүүн Мөнхбаатар, Хууль зүйн байнгын хороо дэмжээгүй, Төрийн 
байгуулалтын байнгын хороо дэмжсэн. Дэмжье гэсэн томьёоллоор санал 
хураалт явуулъя. Дэмжихгүй. 100 хувийн саналаар энэ санал дэмжигдсэнгүй. 
Дахин нэг санал хураалт явна. /Б.Баасанжав 05:24-06:09/ 

 
Мөнхбаатар гишүүний саналыг дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураалт 

явуулъя. Санал хураалтад 100 хувийн саналаар энэ саналыг дэмжсэнгүй.  
 

11.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 14 дэх заалт буюу Жаран тавдугаар зүйлийн 
2 дахь хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах: 
 
 “2.Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүнээр хууль зүйн өндөр мэргэшилтэй, 
мэргэжлээрээ арван таваас доошгүй жил ажилласан, Монгол Улсын дөчин нас 
хүрсэн иргэнийг томилно.” Төслийн заалт, Байнгын хороо дэмжсэн. Төрийн 
байгуулалтын байнгын хороо. Санал хураалтад 100 хувийн саналаар энэ 
саналыг дэмжсэнгүй. Дахин санал хураалт явагдана. Төслийн заалтыг дэмжье 
гэсэн томьёоллоор 3 дахь санал хураалт. 3 дахь санал хураалт 100 хувийн 
саналаар дэмжигдсэнгүй. Энэ заалт дэмжигдсэнгүй.  
 

11.1.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 14 дэх заалт буюу Жаран тавдугаар 
зүйлийн 2 дахь хэсгийг хасах гэсэн саналыг ажлын хэсэг гаргасан байна. 
Дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураалт явуулъя. Санал хураалтад 11 гишүүн 
оролцож 9 гишүүний саналаар энэ санал дэмжигдлээ. Дахин санал хураана. 
Энэ саяын заалтаар ажлын хэсгийн саналаар. Ажлын хэсгийн саналыг дэмжье 
гэсэн томьёоллоор санал хураалт явуулъя. За шүүхтэй холбоотой болчихлоо 
тийм ээ. Шүүхтэй холбоотой саналууд хураагдаж дууслаа.  

 
Одоо нутгийн удирдлагыг боловсронгуй болгохтой холбоотой нэмэлт, 

өөрчлөлт.  
 

1.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 9 дэх заалт буюу Жардугаар зүйлийн 4 дэх 
хэсэг нэмэх: 
 

“9/Жардугаар зүйлийн 4 дэх хэсэг: 
 

4.Аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хорооны Засаг даргыг хуульд заасан 
үндэслэл, журмаар чөлөөлж, огцруулна. Сум, дүүргийн Засаг даргыг огцруулсан 
бол бүрэн эрхийн үлдсэн хугацаанд ажиллах Засаг даргыг аймаг, нийслэлийн 
Засаг дарга томилно.” Төслийн заалт, Төрийн байгуулалтын байнгын хороо 
дэмжээгүй. Дэмжье гэсэн томёоллоор санал хураалт явуулъя. Санал хураалт. 
11 гишүүн санал хураалтад оролцож дэмжсэнгүй. Өмнө нь дэмжигдээгүй учраас 
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2 дахь удаа дэмжигдсэнгүй. 3 дахь санал хураах шаардлагагүй. Дараагийн 
санал хураалт.  
 

1.1.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 9 дэх заалт буюу Жардугаар зүйлийн 4 дэх 
хэсгийг хасах. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Дэмжих томьёоллоор санал хураая. 
Дэмжинэ. Санал хураалтад 11 гишүүн оролцож 9 гишүүн дэмжсэн байна. Дахин 
санал хураана. 1.1.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 9 дэх заалт буюу Жардугаар 
зүйлийн 4 дэх хэсгийг хасах, санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт. 
Дэмжинэ шүү дээ ажлын хэсэг, 2 дахь санал хураалт шүү. Ажлын хэсэг 2 дахь 
санал хураалт тийм. Урд талынхтай нь зөрчилдөхөөр чинь 2 хураагаад байгаа 
биз дээ. Тийм шүү дээ. Тийм байна. 2 хураах ёсгүй байсан байна шүү. Урд 
талынхыг нь дэмжээгүй. Тийм.  
 

2.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 11 дэх  заалт буюу Тавин долдугаар зүйлийн 
2 дахь  хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах: 1, 2 хурааж яахгүй биз дээ. 
Тийм. 1 хураагаад л явчихъя л даа яршиг тийм.  
 
  “2.Улсын болон орон нутгийн харьяалалтай хот, тосгоны эрх зүйн үндэс, 
тэдгээрийн өөрийн удирдлагын болон засаг захиргааны зохион байгуулалтын 
зарчмыг хуулиар тогтооно.” Төслийн заалт, Төрийн байгуулалтын байнгын 
хороо дэмжээгүй 2 дахь санал хураалт. Дэмжихгүй тийм. Дэмжихгүй. 
Дэмжигдсэнгүй. 90,0 хувийн саналаар 2 удаа санал хураасан.  
 

2.1.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 11 дэх заалт буюу Тавин долдугаар 
зүйлийн 2 дахь хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах: 
 

“2.Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж дэх улсын болон орон нутгийн 
зэрэглэлтэй хот; тосгоны өөрийн удирдлага, зохион байгуулалтын эрх зүйн 
үндсийг хуулиар тогтооно. Хот, тосгонд засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, 
түүний удирдлагын зарим чиг үүргийг шилжүүлэх асуудлыг Засгийн газрын 
өргөн мэдүүлснээр Улсын Их Хурал шийдвэрлэнэ.”, Эрдэнэбат гишүүн асуулт.  

 
Д.Эрдэнэбат: Энэ нутгийн өөрөө удирдлагын тогтолцоонд нэг олон 

хүлээлт байсныг бүгдийг нь байхгүй болчихлоо л доо. Энийг би нэг учир 
шалтгааныг нь бас тодруулж нийтэд нэг юм хэлж өгөх ёстой болов уу гэж бодож 
байна. Энэ Үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн гол нэг зүйл нь одоо сумын Засаг 
даргыг одоо улс төржихгүйгээр өөрсдөө иргэд сонгох юм байна гэдэг хүлээлтийг 
маш их үүсгэсэн. Энэ хүлээлт өнөөдөр ингээд талаар болж байгаа юм байна. 
Энэтэй холбоотойгоор анхны орж ирсэн төслүүд бүгд байхгүй болоод цуцлагдаж 
байгаа юм байна л даа. Тэгээд энэний учир шалтгаан нь юундаа байсан юм бэ 
гэдэг дээр ажлын хэсгээс бас нэг тайлбар авмаар байна. Одоо өөрөөр хэлбэл 
Үндсэн хуулийн ганц том хүлээлт бол энүүгээр үгүй боллоо.  

 
За одоо ингээд эргээд энийг харах юм бол энэ бүх зүйлийг хүчингүй 

болгосноороо Үндсэн хуулийн хуучин заалтууд бүгд үлдлээ. Нөгөө орон нутагт 
улс төрждөг нь яг хэвээрээ боллоо. 4 жилийн хугацаатай улс төрждөг байсан 
одоо 5 жилийн хугацаатай улс төржих нь. Иргэдийн Хурал өөрөө удирдах ёсны 
байгууллагыг сонгодог зарчим мажоритар хэвээрээ хадгалагдаж үлдэх нь. Энд 
уг нь холимог тогтолцоог оруулсан бол арай өөр бас нэг ийм дүр зураг харагдах 
байсан харамсалтай нь энэ дээр хийгдсэнгүй. Ингээд одоо Үндсэн хуулийн орон 
нутгийн тогтолцоогоор өөрчлөгдөж байгаа гол зарчим одоо гол хүмүүсийн 
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иргэдийн одоо хүлээж байсан зүйл талаар боллоо. Байхгүй болсон. Энэ дээр 
ажлын хэсэг тайлбар зайлшгүй өгөх хэрэгтэй. Яагаад гэдэг дээр.  

 
2 дахь асуудал байна. Энэ Хот тосгоны эрх зүйн байдлын хууль дээр би 

зарчмын зөрүүтэй санал гаргасан байгаа. Энүүгээр бол томьёоллоор санал 
хураалт явуулах зайлшгүй шаардлагатай гэж би харж байгаа. Энэ хот, тосгон 
чинь бол энэ яг нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллагын энэ тогтолцоогоор 
бол өөрийн удирдлага байхгүй юм шүү дээ. Өөрийн удирдлага гэдэг бол засаг 
захиргааны төрийн удирдлага нөгөөх нь нэмээд нутгийн өөрөө удирдах ёс 
болон иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал. Яагаад байхгүй байгаа юм бэ гэхээр 
Үндсэн хууль дээр нэг тодорхой заалт байгаа. Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн 
нэгж гэж юу юм бэ гэхээр л аймаг, нийслэл, сум дүүрэг гээд л заасан. Хот гэдэг 
үг байхгүй. Хот бол төрийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх хүнээсээ нутаг дэвсгэр түр 
авах ийм удирдлагын зөвлөлийн нэг ийм нэг хотын удирдлагын зөвлөл гэж 
байхаас биш энд иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал гэж байхгүй. Төрийн 
удирдлагын нэг хэсэг байна.  

 
Тэгэхээр энд өөрийн удирдлага гэдэг ойлголтын томьёолол бол Үндсэн 

хууль зөрчиж орж ирж байгаа гэж би ингэж харж байгаа. Бидний ойлгож 
байгаагаар бол хуучин хуулийн томьёололд засаг захиргааны нэгж дэх хот 
тосгоны эрх зүйн байдлын үндсийг хуулиар тогтооно гэсэн өгүүлбэр байгаа 
заалт. Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж дэх хот гэдэг энэ ойлголт бол 
байхгүй. Одоо бол зөвхөн ямар ойлголттой явах вэ гэхээр хуулийг хамгийн товч 
бөгөөд тодорхой томьёолоход манай оруулж байгаа Энэ санал байна. хот 
тосгоны эрх зүйн байдлыг хуулиар зохицуулна л гэдэг. Энэ засаг захиргаа нутаг 
дэвсгэрийн нэгж дэх гэдэг энэ үгийг бол авч хаях зайлшгүй шаардлагатай гэж 
харж байгаа. Хэрэв засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгжид хотыг буй 
болгочхоод дээр нь засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжийг Засгийн газар 
хуваарилах юм руу орвол наадах чинь Үндсэн хуулийн үндсэн концепц нь өөрөө 
зөрчигдөж байгаа.  

 
Тэгэхээр наад хотын асуудал чинь дахиад худлаа болно. Хотоо бид нар 

дахиад байгуулж чадахгүй байдалд хүрнэ. Одоо энэ одоо Эрдэнэт, Дархан одоо 
15 мянгаас дээш хүн амтай энэ хотууд сумууд хот болохын туйлын хүслэн 
байгаа. Ганцхан бид нар хот гэдгээ ойлгож байгаа юм уу үгүй юм уу? Хот гэдэг 
бол өөрийн дэд бүтэцтэй аж үйлдвэр төвлөрсөн ийм хүн амын төвлөрөлтэй 
эдийн засгийн арай нэг өвөрмөц өөр тогтолцоо байхгүй юу. Энэ бол  нутаг 
дэвсгэрийн нэгжийн өөрийн удирдлагын ёсноос их хол. Тэгэхээр энийг одоо яаж 
томьёолох вэ гэдэг дээр манай тэр саналыг зайлшгүй харж үзэх шаардлага 
үүсэх байх гэж би ингэж харж байгаа. Одоо энэ орж ирж байгаа томьёолол бол 
шууд Үндсэн хуулийнхаа суурь зарчмыг зөрчсөн томьёолол л орж ирнэ. 
Энүүгээр юуг ч бид нар шийдэж чадахгүй. Эхнээсээ энэ асуудлаар хот тосгоныг 
байгуулна гэвэл тэгээд л Үндсэн хуулийн цэц дээр Үндсэн хууль зөрчсөн байна 
гээд дахиад л түгжрэлдээ орох ийм хэлбэр рүү орно. Тэгэхээр манай тэр санал 
дээр онцгой анхаарахыг хүсэж байна. Өөр юм алга.  

 
С.Бямбацогт: Лүндээжанцан гишүүн тайлбар хариулт өгье.  
 
Д.Лүндээжанцан: Өөрийн удирдлага гэдэг нь хариулт өгье. Нутгийн 

өөрөө удирдах ёс гэдэг бол иргэдийн Хурал, иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал 
түүний чөлөөт цагт тэргүүлэгч Засаг даргаас бүрдэж байгаа. Энэ хот тосгоны 
өөрийн удирдлага гэдэг бол тэр мер-ийн тогтолцоо байдаг юм уу захирагчийн 
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тогтолцоо байдаг юм уу зөвлөлийн тогтолцоо байдаг юм уу ийм одоо хот 
тосгодын өөрийн удирдлага гэдэг бол хаа ч байна. Энийг бол одоо оруулж өгч 
байна. Энэ хоёр ялгаатай. Энийг хольж соливол. Засаг захиргаа нутаг 
дэвсгэрийн нэгж дэх гэдэг үгийг оруулж байгаа нь Үндсэн хуулийн суурь үзэл 
баримтлалыг одоо хангахын тулд энэ байхаас аргагүй гэдэг асуудал яригдсаар 
байгаад энэ орж ирж байгаа юм.  

 
Та болохоор бол засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжээс салгаад 

оруулна гээд одоо томьёолол санал хураах гээд байна шүү дээ. Яг энүүгээр 
чинь бол бид явж үзээд тэгээд ямар эсэргүүцэлтэй тулсан бэ гэхээр засаг 
захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж дэх гэдэг Үндсэн хуулийн суурь үзэл 
баримтлалтай нь бол зөрчилдөөд байгаа учраас энийгээ бол авч явна гээд ийм 
асуудал орж ирж байгаа. Харин тэр засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний 
удирдлагын зарим чиг үүргийг шилжүүлэх асуудлыг тэр хот тосгон өөрийнхөө 
өөрийн удирдлагатай болох, мөн одоо зохион байгуулалт өөрийн удирдлага 
зохион байгуулалтын үндсийг нь хуулиар тогтоох нь. Засаг  захиргаа нутаг 
дэвсгэрийн нэгжийн чиг үүргийг шилжүүлэх асуудлыг нь бол шийдэх нь. Ийм 
учраас энийг бол Үндсэн хуулийнхаа суурь үзэл баримтлалтай харшлахгүйгээр 
энэ асуудлыг зохицуулж байгаа одоо ийм зохицуулалт болж байна гэж үзэж энэ 
асуудлыг оруулж байгаа юм.  

 
Тэр 27, 28 жил зүгширч хөл гараа олж байгаа энэ одоо нутгийн 

удирдлагын тогтолцоо эвдээд яах вэ гэдэг санал тэр олон нийтээ хэлэлцүүлсэн 
үед болоод энэ одоо энэ танхимд 5 өдрийн 1 өдөр нь ганцхан энд зориулагдсан 
тийм ээ энэ дээр энэ асуудлууд туж яригдсан учраас энэ асуудал орж байна. 
Миний хувь хүний байр суурийн хувьд бол бид оруулсан төсөл дээрээ байгаа. 
Харамсалтай энэ бидний оруулсан ажлын хэсгээс оруулсан 64 гишүүний өргөн 
барьсан энэ төслийн одоо зарим зүйлүүдийг тэр зөвшилцөөн мөн одоо улс 
төрийн намууд бусад одоо байгууллагуудын олон саналууд аймгуудын 
саналуудыг үндэслэж байгаад энэнээс одоо сая зөвшилцөх ажлын хэсэг дээр 
таны оролцсон та би бол тэр зөвшилцөөнд ороогүй шүү дээ. Энэ одоо 
зөвшилцөөний ажлын хэсэг бол хасах санал оруулж ирсэн юм.  

 
Тэгээд одоо энийг бид хүндэтгээд цаашаа явахаас өөр арга алга. 

Өөрийнхөө одоо дургүй юман дээр бол ингэж яриад дуртай юм дээрээ дуугүй 
өнгөрөөд тэгээд зөвшилцөөний юмнаас буцлаа гэж одоо над руу дайраад байна 
шүү дээ. Ганцхан юм дээр л бид зөрсөн. Энэ бол шүүх эрх мэдлийн асуудал 
дээр. Тэр нь юу вэ гэхээр бүх саналууд хасах саналуудыг нь хүлээж аваад 
Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн бүтэц тавигдах шаардлагыг хуулиар тогтооно гэдэг 
заалтыг нь бол жаахан бага зэрэг дэлгэрүүлээд л авснаас өөр зүйл байхгүй. 
Тийм учраас бид бүхэн бол энэ аль болохоор энэ Үндсэн хуулийнхаа юм дээр 
зөвшилцөөнийг хангах олон нийтийн санаа бодлыг авах энэ асуудал дээр 
явагдсан. Олон түмэн бол юу гэж хүссэн бэ гэхээр сумын даргаа өөрсдөө 
сонгодог болъё гэдэг асуудал тавьсан. Үүний нөгөө талд бол үндэсний аюулгүй 
бусад зарим сумуудын онцлог нөхцөл байдал энэ бүхэн маань одоо боломжгүй 
байна гэдэг асуудлууд яригдаад тэр нь давамгайлаад зөвшилцөөний ажлын 
хэсэг дээр одоо энэ асуудлыг хасах асуудал орж ирсэн учраас бид одоо энэ 
асуудлыг энэ 68 дугаар тогтоолын ажлын хэсэг бол энийг дэмжээд л одоо 
оруулж ирж байгаа юм гэдгийг хэлье.  

 
С.Бямбацогт: Санал хураалт. Дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураалт 

явуулъя. Хэд дэх заалт билээ энэ чинь. 2.1 шүү дээ тийм ээ. Ажлын хэсэг 
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дэмжинэ. 2.1. Тийм. Санал хураалтад 12 гишүүн оролцсоноос 10 гишүүний 
саналаар энэ санал дэмжигдлээ. 1 удаа хураагаад болчхож байгаа биз дээ. 2 
дахь удаагаа хураах юм уу?  

 
Эрдэнэбат гишүүний санал. 57.2-ыг хот, тосгоны эрх зүйн үндсийг 

хуулиар тогтооно гэж өөрчлөх. Ерөөсөө л энэ билүү тийм ээ? Эрдэнэбат 
гишүүний саналыг дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураалт явуулъя. Санал 
хураалтад 12 гишүүн оролцсоноос 10 гишүүн дэмжсэнгүй. Энэ санал хураалт 
дэмжигдсэнгүй. Эрдэнэбат Ардчилсан намын Эрдэнэбат гишүүний санал. 
Анхааралтай бай л даа.  
 

3.Төслийн 3 дугаар зүйлд доор дурдсан агуулгатай 21 дэх заалт нэмэх: 
 
 21/Тавин долдугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг:  
 

“3.Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийг өөрчлөх асуудлыг эдийн 
засгийн бүтэц, хүн амын байршлыг харгалзан, тухайн нутгийн иргэдийн саналыг 
үндэслэн Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр Улсын Их Хурал шийдвэрлэнэ.” 
Санал гаргасан, Улсын Их  Хурал, юу ажлын хэсэг. Ажлын хэсгийн санал. Санал 
хураалтад 12 гишүүн оролцсоноос 10 гишүүний саналаар энэ санал 
дэмжигдлээ. Хаана явна вэ энэ чинь одоо?  
 

4.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 13 дахь заалт буюу Жардугаар зүйлийн 2 
дахь хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах: 
 
 “2.Аймаг, нийслэлийн Засаг даргыг аймаг, нийслэлийн Төлөөлөгчдийн 
Хурлаас нэр дэвшүүлж Ерөнхий сайд; баг, хорооны Засаг даргыг харьяалах сум, 
дүүргийн Засаг дарга тус тус дөрвөн жилийн хугацаагаар томилно. Ерөнхий 
сайд аймаг, нийслэлийн Засаг даргад нэр дэвшигчийг томилохоос татгалзвал 
энэ зүйлд заасан журмаар дахин нэг удаа нэр дэвшүүлж Ерөнхий сайд томилно. 
Төслийн заалт, Төрийн байгуулалтын байнгын хороо дэмжээгүй. Санал хураалт 
явуулъя. Нэг явснаараа явъя, тэгээд болно, болохгүй гээд л янз бүр яриад байх 
юм. Санал хураалт. Санал хураалтыг хүчингүй болгоё. Содбилэг гишүүн 
асуултаа асууя. Санал хураалт хүчингүй болсон.  
 
 О.Содбилэг: Өнөөдрийн Байнгын хорооны энэ санал хураалтууд явж 
байна. Тэгээд 99 гишүүнтэй 5 жилээр Их Хуралтай болохоор одоохондоо явж 
байна л даа. Орон нутгийн энэ асуудал нь 4 жилээр байгаа юу яаж явж байгаа 
билээ? 5 гэдэг нь яг хаанаа байна вэ? Тэрийг тодруулах гэсэн юм.  
 
 С.Бямбацогт: Ер нь Их Хурал Засгийн газар, аймаг, нийслэл иргэдийн 
Хурал, сум, дүүргийн иргэдийн Хурал, Засаг даргын бүрэн эрх бүгд үндсэндээ 5 
жилээ дагаад 5 жил болж хөдөлж байгаа. Өөрчлөгдөж байгаа. Санал 
хураагдана. Санал хураалт төслийн заалтыг дэмжье гэсэн томьёоллоор санал 
хураалт явуулъя. Дэмжихгүй. 12 гишүүн оролцсоноос 100 хувийн саналаар энэ 
санал дэмжигдсэнгүй.  
 

4.1.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 13 дахь заалт буюу Жардугаар зүйлийн 2 
дахь хэсгийг хасах. Санал гаргасан ажлын хэсэг, дэмжье гэсэн томьёоллоор 
санал хураалт явуулъя. 12 гишүүн санал хураалтад оролцож 10 гишүүний 
саналаар энэ санал дэмжигдлээ.  
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4.2.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 13 дахь заалтын Жардугаар зүйлийн 2 дахь  
хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах: 
 

“2.Аймаг, нийслэлийн Засаг даргыг аймаг, нийслэлийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлаас нэр дэвшүүлж Ерөнхий сайд; баг, хорооны Засаг 
даргыг харьяалах сум, дүүргийн Засаг дарга томилно. Ерөнхий сайд аймаг, 
нийслэлийн Засаг даргад нэр дэвшигчийг томилохоос татгалзвал энэ зүйлд 
заасан журмаар дахин нэр дэвшүүлэхдээ Ерөнхий сайдтай зөвшилцөнө.” Санал 
гаргасан: Улсын Их Хурлын гишүүн С.Бямбацогт. Би саналаа татлаа. Санал 
хураах шаардлагагүй.  

  
5.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 13 дахь заалт буюу Жардугаар зүйлийн 3 

дахь  хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах: 
 

“3.Сум, дүүргийн Засаг даргыг тухайн нутаг дэвсгэрийн иргэд дөрвөн 
жилийн хугацаагаар сонгож, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга арван тав хоногийн 
дотор батламжилна. Сум, дүүргийн Засаг даргын сонгуулийн журмыг хуулиар 
тогтооно.” Төслийн заалт, Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны хуралдаанд 
дэмжээгүй. Дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураалт явуулъя. Дэмжихгүй. Урд 
нь дэмжигдээгүй удаа 2 дахь удаагаа дэмжигдэхгүй бол хураагдахгүй тийм үү. 
Дэмжигдсэнгүй. 2 удаа санал хураалтаар дэмжигдсэнгүй энэ санал.  
 

5.1.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 13 дахь заалт буюу Жардугаар зүйлийн 3 
дахь хэсгийг хасах. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Дэмжье гэсэн томьёоллоор 
санал хураалт явуулъя. Ажлын хэсгийн санал. 1 хураагаад болчихно биз дээ. 2 
хураах юм уу? 12 гишүүнээс 10 гишүүн дэмжсэн байна энэ санал дэмжигдлээ.  
 

5.2.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 13 дахь заалт буюу Жардугаар зүйлийн 3 
дахь хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах:  
 

2.Сумын Засаг даргыг тухайн нутаг дэвсгэрийн иргэд хуулиар тогтоосон 
журмын дагуу сонгож, аймгийн Засаг дарга арван тав хоногийн дотор 
батламжилна. Дүүргийн Засаг даргыг сонгох, эсхүл томилох журмыг хуулиар 
тогтооно. Санал гаргасан Улсын Их Хурлын гишүүн Л.Мөнхбаатар, Төрийн 
байгуулалтын байнгын хороо дэмжсэн. Санал хураалт дэмжье гэсэн 
томьёоллоор санал хураалт явуулъя. Дэмжихгүй. Санал хураалтад 12 гишүүн 
оролцсоноос 100 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй.  

 
Дахин санал хураалт явагдана. Урд нь дэмжигдсэн учраас 3 дахь санал 

хураалт. Дэмжье гэсэн томьёоллоор Мөнхбаатар гишүүний саналыг дэмжье 
гэсэн томьёоллоор санал хураалт явуулъя. Энэ дэмжигдэхгүй. 100 хувийн 
саналаар энэ санал дэмжигдсэнгүй. 3 дахь санал хураалт дэмжигдээгүй учраас 
энэ санал дэмжигдсэнгүй.  
 

5.3.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 13 дахь заалт буюу Жардугаар зүйлийн 3 
дахь хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах:  
 
  “Сум, дүүргийн Засаг даргад тухайн аймаг, нийслэлд сүүлийн таваас 
доошгүй жил оршин сууж байгаа бөгөөд тухайн сум, дүүргийн сонгогчдын тавиас 
доошгүй хувийн дэмжлэг авсан иргэнийг нэр дэвшүүлэн тухайн сум, дүүргийн 
иргэд дөрвөн жилийн хугацаагаар сонгож, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга арван 
тав хоногийн дотор батламжилна.” Санал гаргасан Их Хурлын гишүүн 
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Ж.Батзандан, Л.Болд. Саналаа татах уу? Микрофонд хэлчих үү та? Батзандан 
гишүүний микрофон.  
 
 Ж.Батзандан: Саналаа татъя.  
 
 С.Бямбацогт: Санал гаргасан гишүүн саналаа татсан учраас санал 
хураах шаардлагагүй боллоо.  
 

6.Төслийн 4 дүгээр зүйлд “гэж тус тус” гэсний өмнө “Жаран хоёрдугаар 
зүйлийн 1 дэх хэсгийн “асуудлыг бие дааж шийдвэрлэхийн” гэснийг “асуудлыг 
шийдвэрлэхийн” гэж нэмэх. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Мөнхбат гишүүн дараа 
нь Эрдэнэбат гишүүн, М.Энхболд гишүүн энэ гишүүдээр санал тасаллаа.  

 
Ж.Мөнхбат: Энэ орон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын өөрийнх нь 

эрхэд нь халдсан ийм заалт орж ирж байгаа юм. Энэ өдөр ажлын хэсэг дээр 
яриад ингээд санал гараад явсан. Нэлээн олон гишүүд эсрэг байр суурьтай 
байсан. Тэгээд энийг одоо 1 дэх өдрийн бүлгийн хурал болтол хойшлуулаач 
бүлэг дээрээ ярья гэсэн санал гаргаж байгаа юм. Үгүй ээ энэ болохгүй. Энэ чинь 
61-н 62.1 дээр нутгийн өөрөө удирдах байгууллага тухайн аймаг, нийслэл, сум, 
дүүрэг, баг хорооны нутаг дэвсгэрийн хэмжээний эдийн засаг нийгмийн 
амьдралын асуудлыг бие дааж шийдвэрлэхэд ийм зүйлийг нь бие дааж 
шийдвэрлэх гэсэн нэг ийм зүгээр асуудлыг шийдвэрлэх болгоод ингээд орон 
нутгийн цорын ганцхан байгаа эрхэд нь халдаж байгаа байхгүй юу ер нь бол.  

 
Тэгэх юм бол энэ асуудал чинь чуулганы нэгдсэн хуралдаан дээр очиж 

унана шүү. Энийгээ бүлэг дээрээ нэг ярьсан нь дээр. Энэ дээр чинь маш олон 
гишүүд би анхааруулж хэллээ шүү. Маш олон гишүүд эсэргүүцэж байна. Энийг 
одоо 1 дэх өдөр бүлгийн хурал дээр дахиж ярих санал гаргаач гэсэн ийм 
саналыг одоо гишүүд над руу ярьж байгаа юм. Тийм учраас энэ орон нутгийнх 
нь өөрийнх нь бүрэн эрхэд халдаж байгаа цорын ганц шахуу эрхэд нь халдаж 
байгаа энэ юмыг хойшлуулаад тэртээ тэргүй бүлэг дээр ярих бас нэг хэлэлцээд 
явах дуулгаад явах ойлголцоод явах олон асуудлууд байгаа шүү дээ 1 дэхийн 
өглөө. Ийм санал гаргаж байгаа юм. Санал хураахгүй байлгаж өгөөч.  

 
С.Бямбацогт: Энэ дээр зөвшилцлийн ажлын хэсгээс Ерөнхийлөгчтэй бас 

нэлээн ярьсан. Энхболд дарга үндэслэлээ бас тайлбарлаад хасах санал бол 
үндсэндээ Ерөнхийлөгчөөс гарсан. Тийм болохоор үндэслэлээ тайлбарлаад бас 
гишүүд. Энхболд 5 дугаар микрофон ажлын хэсгийн.  

 
З.Энхболд: Монгол Улсын аймаг, зарим сумдын баялагтай баялаггүй 

уурхайтай уурхайгүйгээрээ ингээд газар тэнгэр шиг хол болоод явсан. Бие 
даадаг 2-хон аймаг байгаа Орхон аймаг, Өмнөговь аймаг, тэр хоёр бол 
уурхайтай учраас бие дааж чадаж байгаа юм. Үлдсэн 19 аймаг бол бие даах 
ямар ч боломжгүй байгаа. 30 жил татаасаар амьдарч байгаа. Ерөнхийлөгч энэ 
саналыг гаргахдаа пракматик байдлаар хандаж байгаа юм. 1 л өдөр Орхон, 
Өмнөговь бид нар бие даана. Бусад аймагт уурхайнхаа мөнгийг өгөхгүй. 19 
аймаг бие дааж өөрөө асуудлаа шийднэ биз дээ гэвэл яах вэ? Одоогийн 
Сангийн яам бол баялагтай аймгаас баялаггүй аймаг руу татаас өгч байгаа. Энэ 
практик дахиад 20, 30 жил өөрчлөгдөхгүй явах уу? Цэвэр төсвийн татаастай 
холбоотой гарч ирээд байгаа юм. Баялагтай аймгаас баялаггүй аймаг руу 
шилжүүлдэг хөгжлийг хоцрогдолгүй авч явдаг механизмд өөрөө энэ бие дааж 
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гэдэг үг ирээдүйд саад болох нь гэж үзэж байгаа юм. Өнөөдөр бол гайгүй л 
байна.  

 
Орхон аймаг, Өмнөговь аймаг бол байнга цухалзуулдаг бид нар яахараа 

ингэж татаас өгч байдаг юм. Чаддаг чаддагаараа амьдаръя л даа. Манайд 
ирээд сайхан амьдарцгаа, манайд ажил байна. Ингэж ярьдаг улсууд  шүү дээ. 
Хилийн дагуу аймгуудаас бол илүү болгоомжилж байгаа. Гадаад улстай 
хилэлдэггүй хилэлдэг бөгөөд баялагтай аймгуудаас болгоомжилж байгаа. Одоо 
ингээд шууд хэлэхэд бол. Гадаад улстай хилэлдэггүй баялагтай аймаг бол бие 
дааж болно. Гэх мэтээр ингээд үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотой 
аймгуудын хөгжлийн дутмаг бие биеэ нөхдөг тэр аймгийн баялаг бол тэр 
аймгийн баялаг биш нийт Монголын баялаг гэдгээс бие дааж гэдэг 30 жил 
хэрэгжээгүй үг бол цаашид байх шаардлагагүй юм байна. Зүгээр л тунхаг 
байгаа юм. Аль аймгийн аль сумыг би мартчихаж. Шүүхийн шийдвэрийг 
хүчингүй болгосон одоо шийдвэрээ манай аймгийн энэ суманд энэ шүүхийн 
шийдвэр хамаагүй. Бид бие дааж асуудлаа шийднэ гэж аргумент болгож 
байсныг би санаж байна.  

 
Тэгэхээр энэ бие дааж гэдэг үг бол нэгдсэн Монгол Улсыг нэгдсэн биш 

болгох заалт байна гэж үзэж байгаа юм. Бүх аймаг бүгдээрээ тэгш хөгжилтэй 
болоод ямар нэгэн уул уурхайгаас хамаагүй болсон үед бол энэ бол ярьж болох 
асуудал. Тэр хүртэл дахиад 20, 30 жилийн асуудал байна гэж харж байгаа юм. 
Нөгөө талаас нь бодсон юм Мөнхбат гишүүнээ. Одоо Өмнөговь, Орхон аймгийн 
зүгээс биш Архангай аймгийн зүгээс харахад бол ингэж л харагдана. Дууссан.  

 
С.Бямбацогт: Баярлалаа. Эрдэнэбат гишүүний микрофон.  
 
Д.Эрдэнэбат: Энэ зөрчилдөөд байгаа зүйл энэ л дээ. Бие даасан байдал 

гэж. Яг ер нь юуг бие даасан байдал гэж үзэх юм бэ гэж. Бид нар бол хэлээд 
байгаа шүү дээ орон нутгийн бие даасан байдал бол энэ улс орны хөгжилд 
онцгой тустай зүйл болно. Хэт төвлөрсөн байна энэ улс орон чинь. Нэгдсэн 
төсөлтэй төсвөөсөө 21 аймаг, 9 дүүргээ тэжээдэг. Тэгээд энэ нэгдсэн төсөв рүү 
нь бүгдээрээ ялаа шиг шавдаг. Тэрнээсээ болоод Улаанбаатарын хэт төвлөрөл 
гаарсан. Хөдөө орон нутаг эзгүйрсэн ийм байдалтай байна. Энэний хамгийн том 
хор уршигтай үр дагавар юу вэ гэхээр орон нутгийн эдийн засгийн эрх мэдэл 
төсвийн бие даасан байдлыг бол хязгаарласан явдал юм. Би бол ингэж хараад 
байгаа юм. 1996-2000 он аймаг, сум дүүргийн төсвийн бие даасан байдал их зөв 
голдрилоор явж байсан юм. 16-2000 онд. Энд яасан бэ гэхээр төсвийн ерөнхий 
тоог нь өгөөд төсвийнхөө хүрээнд орон нутгийн иргэдийн Хурал өөрсдөө төсвөө 
баталдаг байсан юм. Бүтэц бүрээр нь статья болгоноор нь. Энийг 2000 онд 
байхгүй болгоод төвлөрүүлсэн байхгүй юу.  

 
Энэнээс болж хэт төвлөрөл орон нутгийн энэ эдийн засгийн зогсонги 

байдал бол эхэлсэн. Одоо өнөөдөр хөгжиж байгаа газрын 4 хүнийг уул 
уурхайтай хаана уул уурхай байна тэр сум л нэг жаахан гайгүй хөгжлийн 
тенденция байна. Гэхдээ энэ бол цаг зуурын л юм. уурхай байгаа үеийн. 21 
аймгийг бие даасан төсөвтэй байлгахгүй бол тэрийг татварын хуулиар ингээд 
ерөнхийд нь зохицуулахгүй бол энэ улс орны хөгжлийн тухай жигд хөгжлийн 
тухай ярих аргагүй болно. Тийм учраас орон нутгийн бие даасан байдал орон 
нутгийн төсөвтэй холбоотой асуудал дээр бид нар энэ Үндсэн хуульд зарчмын 
өөрчлөлтийг оруулах ёстой. Хуучин бие даасан байдлыг нь алдагдуулж 
болохгүй. Энийг сайжруулна уу гэхээс биш энэнээс хумьж нэгдсэн улсын 
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зарчмаар явна гээд төсвийг нааш төвлөрүүлээд одоо 76 хүн хуваадаг байсан 
бол 99 хүн хувааж идэх хэлбэр рүү явуулах юм бол энэ туйлын том алдаа болно 
гэж би хэлээд байгаа юм.  

 
Тийм учраас одоо тэр Тогтохсүрэн даргаа тэр 59.2 гээд бид нар сая 

ярьсан. 59.2-н орон нутгийн тэр төсвийн болон санхүүгийн эрх  мэдэлтэй 
холбоотой заалтуудыг одоо энэ дээр ярьж ингээд нэг тийш нь шийдэхгүй юм уу? 
Түрүүн ажлын хэсэг дээр буцаж босгоод энийгээ хэдүүлээ найруулгаа хийгээд 
оруулъя гэсэн чинь энэ саналын томьёолол дээр чинь байхгүй байна шүү дээ. 
Энийгээ нэг хэлж яраид явбал яасан юм бэ? Одоо ингэсээр байтал наана чинь 
орон нутгийн хөгжилтэй холбоотой орон нутгийн бие даасан байдалтай 
холбоотой асуудал бүр юу ч үгүй боллоо шүү дээ. Ямар ч юм байхгүй тэгээд 
Үндсэн хуулийн бас нэг өөрчлөх шаардлага шалтгааныг үгүйсгэчхэж байгаа 
байхгүй юу.  

 
С.Бямбацогт: Энхболд гишүүн М.Энхболд гишүүн.  
 
М.Энхболд: Энэ би бол энэ заалтыг ер нь хөндөөгүй гэж бодоод байсан. 

Ерөнхийлөгчийн ирүүлсэн саналд байгаа юм байна л даа. Бие дааж гэдэг үгийг 
нь хасъя гэж байгаа үндэслэлийг нь яах вэ сая би сонслоо. Яах вэ энэнээс 
гадна зүгээр би ерөнхийд нь энэ орон нутгийн хэсгийн чинь бол ер нь одоо 
өөрчлөлт оруулахаа больё гэж ингэж одоо ажлын хэсэг дээрээ тогтсон тохирсон 
гээд бүлэг дээр ингэж ярьсан шүү дээ Тогтохсүрэн даргаа. Ер нь орон нутгийн 
хэсгийг бол одоо энэ удаагийн өөрчлөлтөөр больё гэж энэ гишүүд чинь бол ийм 
ойлголттой байгаа шүү дээ. Гэтэл тэгээд өнөөдөр ингээд ажлын хэсэг шийдсэн 
тэгээд энэ чинь Байнгын хороон дээр ч яах вэ энэ гишүүдийг ингээд 10-аад 
гишүүн ингээд ойлголцоод дараад кноп дараад явлаа. Яг чуулган дээр очих юм 
бол энэ асуудал чинь энэ орон нутгийн асуудал чинь нийтээрээ ер нь явах юм 
уу явахгүй юм уу гэдэг дээрээ бас тулж мэднэ шүү. Ойлголцсон ярьсан зүйл бол 
байхгүй шүү. Би нэг ч удаагийн хурал таслаагүй. Тэгээд би лав сонсоогүй. 
Хамгийн сүүлийн бүлгийн хурал дээр орон нутгийн хэсгийг одоо больсон гэж 
ингэж одоо ярьсан. Тэгээд өнөөдөр болохоор зэрэг шийдсэн гээд одоо ингээд 
нэг ийм байдлаар л асуудалд хандаад байх юм.  

 
Энэ дээр би бас Тогтохсүрэн даргыг нэг тайлбар өгөх болов уу л гэж 

бодож байна. 1 дэх өдрөөс энэ бүлэг чинь бас цуглаад ярьж асуувал бид нарт 
тайлбар байгаа юу?  

 
С.Бямбацогт: Тэр бие даах гэдгийг бас нөгөө нэг талаасаа төвлөрлийг 

сааруулах гэдэг агуулгаар ойлгох ёстой байгаа. Нөгөө талаасаа бас хэтэрхий 
салаад алга болчих вий гэдэг агуулгаас тайлбарлах ёстой гээд эсрэг 2 талаас 
нь яриад байх шиг байна л даа. Тогтохсүрэн дарга одоо яах ёстой вэ? 
Тогтохсүрэн даргын микрофон өгье.  

 
Д.Тогтохсүрэн: Тэгэхээр энэ бие дааж гэдэг дээр бол өмнө нь хөндөөгүй 

байсан. Ерөнхийлөгчийн өргөн мэдүүлсэн хуулийн төсөлд орж ирсэн. 
Зөвшилцлийн ажлын хэсэг дээр ярьж байгаад орон нутгийн одоо зүйл дээр 
энийг үлдээе гэж ярьсан юм. Тэгээд яах вэ бид бүлэг дээрээ ярьсан. Бүлгийн 
гишүүд бол энийг дэмжсэн юм. Тийм орон нутаг дээр гэхдээ бид нар энийг 
ярьсан шүү. Тэр нөгөө яах вэ ирц жаахан дутуу байсан гээд юм яриад байдаг 
юм. Би бол саналаа хураагаад явах ёстой гэж ингэж бодож байна. Энэ заалт 
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дээр бол. Тийм яах вэ гишүүд тэр байр сууриа чуулган дээр илэрхийлээд л явна 
биз. Би бол саналаа хураагаад л явах ёстой гэж ингэж бодож байна 1 дүгээрт.  

 
Эрдэнэбат даргын яриад байгаа 57-н 59.2 дугаар заалтыг бол харин энэ 

заалтууд санал хураасны дараа нэг ярьчих ёстой заалт байгаа юм. 59.2 өмнө нь 
нөгөө санал хураагаад Байнгын хороон дээр дэмжлэг аваад тэгээд орсон заалт 
учраас энд бичигдээгүй юм байна. Тийм 7 сарын 05-ны хурлаар. Эрдэнэбат 
даргын санал бол энэ дотор бол үндсэндээ багтчихаад байгаа юм. Гэхдээ яах 
вэ энэ нь 9 дүгээр заалт болгоод дараа нь ярьчих хэрэгтэй болов уу гэж ингэж 
бодож байна.  

 
С.Бямбацогт: За саналаа хураах уу? 6.Төслийн 4 дүгээр зүйлд “гэж тус 

тус” гэсний өмнө “Жаран хоёрдугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн “асуудлыг бие дааж 
шийдвэрлэхийн” гэснийг “асуудлыг шийдвэрлэхийн” гэж нэмэх. Санал гаргасан 
ажлын хэсэг. Дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураалт явуулъя. Санал 
хураалтад 11 гишүүн, 12 гишүүн оролцсоноос 11 гишүүн саналыг дэмжлээ.  

 
Дараагийн санал хураалт. 7.Төслийн 4 дүгээр зүйлд “гэж тус тус” гэсний 

өмнө “Тавин есдүгээр зүйлийн 3 дахь хэсгийн “дөрвөн” гэснийг “таван” гэж 
өөрчлөх.” гэж нэмэх. Санал гаргасан ажлын хэсэг, санал хураалт. Жилийн 
хугацаатай. Тийм. Санал хураалтад 12 гишүүн оролцсоноос 10 гишүүний 
саналаар санал дэмжигдлээ.  

 
8 дахь санал. Төслийн 4 дүгээр зүйлд “гэж тус тус” гэсний өмнө 

“Жардугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн “дөрвөн” гэснийг “таван” гэж өөрчлөх.” гэж 
нэмэх. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Энэ дахин санал хураалт. 3 удаа 3 хүртэл 
санал хураана. Дахин санал хураалт. 8 дахь санал. Төслийн 4 дүгээр зүйлд “гэж 
тус тус” гэсний өмнө “Жардугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн “дөрвөн” гэснийг 
“таван” гэж өөрчлөх.” гэж нэмэх. Санал гаргасан ажлын хэсэг, санал хураалт. 
Санал хураалтад 12 гишүүн оролцсоноос 11 гишүүн саналыг дэмжлээ. 1 
дэмжсэн, 1 дэмжээгүй учраас дахин санал хураана. Дахин санал хураалт ажлын 
хэсгийн гаргасан саналыг дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураалт явуулъя. 
Сая томьёоллыг уншсан. Журмын тухай хуульд маш тодорхой заасан. Зүйл, 
заалт тус бүрээр нь нэг бүрчлэн санал хураана гээд. 66,7 хувийн саналаар энэ 
санал дэмжигдлээ.  

 
Тэгэхээр зүйл, заалт тус бүрээр нэг бүрчлэн санал хураана гэсэн байгаа 

болохоор бид нар одоо хураахаас өөр аргагүй. Харин зүгээр санал хураалтаа 
цөөлөхийн тулд нэг дэх өдрийн бүлгийн хурал дээр юу яамаар байна. Одоохон 
тийм. Юу яамаар байна Тогтохсүрэн даргаа. Гишүүдийн гаргасан саналууд 
нэгэнт дэмжигдээгүй саналуудыг татуулах асуудлыг та бас бүлгийн хурлаар 
шийдүүлж өгөөч гэж хүсье. Дараа нь одоо Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулах өөрчлөлтийг дагаж мөрдөхөд шилжих журмын тухай хуулийн төслийн 
санал хураалтууд байгаа. Мөн Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн 
төслийн 6 дугаар зүйлд Үндсэн хуулийн хэзээнээс үйлчилж эхлэх вэ гэсэн 
асуудал байгаа энүүгээр одоо бас 1 дэх өдөр бүлэг дээр тодорхой чиглэл 
гаргачхаад санал хураалт явуулъя. Хойшлуулъя. Өөр чинь юу байгаа билээ 
хойшилсон санал, нийт ард нийтийн санал юу төрийн нийтийн өмч гэдэг дээр 
хойшилсон байгаа. Шүүх дээр хойшилсон байгаа. Ард нийтийн санал 
асуулгатай холбоотой тогтоол 3 дахь хэлэлцүүлгийн тогтоолыг бүлэг дээр ярих 
шаардлагатай юу? 3 дахь хэлэлцүүлэгт бэлтгэх тогтоол? Болоогүй юу тийм ээ,? 
За бүлэг дээр ярих уу тэрийг.  
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59.2, 59-өөр ганцхан заалт нэмнэ. Саналаа хэл танилцуул. Саналаа 

надад ерөөсөө хэлээгүй. 59.2 хаана байна вэ? Саналаа өгөөч Эрдэнэбат 
гишүүнээ. Аль юм бэ, санал зарчмын зөрүүтэй санал хаана байна вэ? 
Тогтохсүрэн гишүүн.  

 
Д.Тогтохсүрэн: Ийм заалт байгаа юм гишүүдээ. 59.2 дахь заалт одоо 

санал хураагаад Байнгын хороон дээр ийм заалт байгаа юм. Нутгийн өөрөө 
удирдах байгууллага нь аймаг, нийслэл, сум, дүүрэгт тухайн нутаг дэвсгэрийн 
иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, баг, хороонд иргэдийн Нийтийн Хурал байна. 
Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал хуулиар 
тогтоосон хязгаарын хүрээнд өмчийн удирдагыг  хэрэгжүүлэх татварын хувь 
хэмжээ тогтоох эрхтэй. Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чиг үүрэг, төсвийн 
харилцааны үндсийг тухайн нутгийн, тухайн нутаг дэвсгэрийн эдийн засаг, 
нийгмийн амьдралын тодорхой онцлогт нийцүүлэн хуулиар тогтоож болно гэдэг 
заалтыг өмнө нь дэмжсэн юм. Ингээд бид нар энийг ингээд хасъя гээд байж 
байсан чинь Эрдэнэбат дарга ийм санал оруулаач гээд байгаа юм. Орон нутаг 
бие даасан төсөвтэй, татвар хураах эрхтэй байна гэдэг заалт оруулаач гээд 
байгаа юм.  

 
57.4-т орж болохгүй 57.4 чинь шал өөр заалт байгаа юм, тийм. Тэгэхээр 

бид нар юу гэж ярьж байна вэ гэхээр өдөр ажлын хэсэг дээр ингэж ярилцаж 
энийг дэмжсэн юм. 57.2-г 59.2-ыг сэргээчихье. 57.2-г сэргээчихье. 57.2-г 
сэргээчихээр Эрдэнэбат дарга за Ардчилсан намын санал орчих юм байна. Бие 
даасан төсөв гэдэгтэй бол байж болохгүй. Харин тэр бие даасан төсөв гэдгийг 
нь төсвийн харилцааны үндсийг тухайн нутаг дэвсгэрийн эдийн засаг, нийгмийн 
амьдралын тодорхой онцлогт нийцүүлэх хуулиар тогтоож болно гэж Төсвийн 
хуулиар юм уу Нутгийн удирдлагын хуулиар нь хэлж өгч байгаа юм. Хуулиар 
тогтоосон хязгаарын хүрээнд өмчийн удирдлага татварын хувь хэмжээ тогтооно 
гэж байгаа юм. Одоо төсвийн хуулиар аймгийн төсөв сумын төсөв нийслэлийн 
төсөв дүүргийн төсөв гээд бүгдээрээ хуулиар тогтоож байгаа. Тийм. Тийм 
учраас бол хувь хэмжээ тогтоох эрх байгаа болохоос биш татвар тогтоох эрх 
байхгүй. Ялгаатай юм байгаа юм шүү дээ. Татвар тогтоохгүй. Татварын хувь 
хэмжээг тогтооно. Тухайлбал авто тээвэр өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татварыг Улсын Их Хурал гаргахдаа аймагт ийм байна, суманд ийм байна гээд 
гаргачихдаг юм. Тэр дотор хүрээнд нь их багийг нь нэг хэдхэн төгрөгийн 
зөрүүтэйгээр тогтоодог. Хогийн хураамж, нохойны хураамж өөр юу билээ ингээд 
явдаг.  

 
Тийм учраас бол зөвхөн татвар гээгүй хувь хэмжээ гэдэг юм байгаа шүү. 

Тэгээд би бол юу гэж хэлэх гэж байна вэ гэхээр Эрдэнэбат Ардчилсан намын 
саналыг энэ 59.2-ыг сэргээгээд ингээд явчхад бол бид болчих юм гэж ингэж 
бодож байгаа юм.  

 
С.Бямбацогт: Эрдэнэбат дарга тэгээд саналын томьёоллоо өгчих л дөө 

тэгээд. Микрофондоо яриач ээ тэгээд ярих гээд байгаа бол тэгээд. Тэгээд юмаа 
сайн тайлбарлаад ойлгохгүй шүү дээ. Бие даасан гэдэг зөвшөөрөхгүй байна 
төслийн. Эрдэнэбат даргын микрофон өгье.  

 
Д.Эрдэнэбат: Сая 59.2-ыг тэр унасан байгаа зүйлийг ажлын хэсэг дээр 

хэдүүлээ ярилцаад босгоё гэсэн. Энэ бол орон нутгийн, дэмжигдсэн юм уу тийм 
ээ за. Энийг орон нутгийн төсөв санхүү эдийн засгийн тийм ээ энэ үйл 
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ажиллагааны зохицуулалтыг хийсэн зүйл байна лээ шүү дээ. Энэ дээр нь 
бидний санал юу вэ гэхээр орон нутгийн бие даасан байдлыг сайжруулах эдийн 
засгийн эрх мэдэл татварын зарим эрх мэдлийг орон нутагт нь байлгахын тулд 
орон нутаг бие даасан төсөвтэй татвар хураах эрхтэй байна гэдэг саналын 
зөрүүтэй томьёоллыг оруулсан. Тэгээд Тогтохсүрэн дарга юу гэсэн юм бэ гэхээр 
энэ заалт дээр хэдүүлээ найруулгаа хийгээд наад үндсэн санааг чинь оруулаад 
ингээд явъя гэж байгаа юм. Тэгж ойлголцоод явах юм бол болж байгаа юм. Энэ 
59.2 дугаар заалт дээр нэг онцлог нь юу вэ гэхээр хуульд заасан тийм ээ 
хязгаарын хүрээнд орон нутаг ийм, ийм эрхтэй байна гэдэг заалт байгаа байхгүй 
юу.  

 
Тэгэхээр хуульд заасан хүрээнд нь бие даасан төсөвтэй татвар хураах 

эрхтэй байна гэдэг нь бол орон нутгийн одоо бие даасан байдал эдийн засгийн 
хөгжилд асар том түлхэц болно гэж бид үзээд байгаа юм. Тэгэхээр энийг 
дэмжээд оруулаад өгөөч ээ. Яг энэ санал томьёоллоор л гэдэг санал байна. Би 
тэгж оруулна гэвэл би яг энэ томьёоллоор саяын зарчмын зөрүүтэй саналын 
томьёоллыг тэгж 59.2 дээр хийгээд тийм үү тэгээд санал хураая. Би зарчмын 
зөрүүтэй саналын томьёолол тусад нь бичихээ больё гэж байгаа юм. Үгүй ээ 
наадах чинь байна шүү дээ хуульд заасан хүрээнд л байж болно шүү дээ. 
Асуудал биш. Тогтохсүрэн даргаа та бид хоёр байна шүү дээ та нэг аймгийн би 
дүүргийн Засаг дарга байсан хүн энэний зовлонг дэндүү сайн мэднэ дээ. Та бид 
хоёроос өөр мэддэг хүн энд ховор шүү. Яг үнэндээ хэлэхэд.  

 
С.Бямбацогт: За юу яая. Манай дэд ажлын хэсэг Товуусүрэн гуай, 

Бямбажаргал доктор тэгээд та хэд бас нэлээн сайн суугаад байх. Хэн 
Эрдэнэбат дарга саналын томьёоллоо бас суугаад бэлдээд тэгээд 1 дэх өдөр 
хаашдаа бид нар үргэлжлүүлээд хэлэлцэх асуудал үлдсэн шүү дээ. Төрийн 
нийтийн өмчтэй холбоотой, Шүүхийн ерөнхий зөвлөлтэй холбоотой тэрэн 
дээрээ маш тодорхой болгоод тэгээд хэт цөөхөн саналууд үлдсэн. Тэрэн дээрээ 
үргэлжлүүлж хураая. Тийм. 1 дэх өдрийн бүлгийн хурал дээр тэр Тогтохсүрэн 
дарга саналууд татуулах тийм үү дэмжигдээгүй санал, гишүүдийн саналуудыг 
татуулах дээрээс нь юунуудыг тэр дагаж мөрдөх журмын тухай хууль, за 3 дахь 
хэлэлцүүлэгт бэлтгэхтэй холбоотой тогтоол, саяын ярьсан саналууд энийг 
бүлгийн хурлаар оруулах нь байна тийм ээ. Хэрэгжих хугацаа. Тэр хүртэл одоо 
чуулганыг юу Байнгын хорооны хуралдааныг завсарлуулъя. Тэгээд түр 
завсарлъя. Тэгээд үргэлжлүүлж 1 дэх өдөр хуралдана. Гишүүддээ их 
баярлалаа. Мөн одоо ажлын хэсгийн гишүүддээ Тамгын газрынхандаа бүгдэд нь 
баярлалаа. Тэгээд өнөөдрийн хуралдааныг хаасныг мэдэгдье. /Д.Уянга 06:09-
06:57/ 
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