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МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2019 ОНЫ ЭЭЛЖИТ БУС ЧУУЛГАНЫ 
НЭГДСЭН ХУРАЛДААНЫ 8 ДУГААР САРЫН 29-НИЙ ӨДӨР  

/ ПҮРЭВ ГАРАГ/-ИЙН ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛИЙН ТОВЬЁГ 
 

№ Баримтын агуулга Хуудас 

1. Хуралдааны товч тэмдэглэл:   2-11 

2. Хуралдааны дэлгэрэнгүй тэмдэглэл: 3-82 

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, 
үргэлжлэл/ 

3-82 
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Монгол Улсын Их Хурлын 2019 оны ээлжит бус чуулганы  
8 дугаар сарын 29-ний өдөр /Пүрэв гараг/-ийн  

нэгдсэн хуралдааны товч тэмдэглэл 
    
  Улсын Их Хурлын дарга Г.Занданшатар ирц, хэлэлцэх асуудлыг 
танилцуулж, хуралдааныг даргалав. 
  
 Хуралдаанд ирвэл зохих 75 гишүүнээс 62 гишүүн ирж, 82.6 хувийн 
ирцтэйгээр хуралдаан 11 цаг 03 минутад Төрийн ордны Улсын Их Хурлын 
чуулганы нэгдсэн хуралдааны танхимд эхлэв. 
  
 Чөлөөтэй: С.Жавхлан, Ш.Раднаасэд, Ч.Хүрэлбаатар; 
 Эмнэлгийн чөлөөтэй: Л.Болд, Д.Дамба-Очир; 

Тасалсан: Б.Наранхүү, Н.Номтойбаяр, О.Содбилэг, С.Эрдэнэ, 
Ж.Эрдэнэбат; 

Хоцорсон: Ж.Батзандан -47 минут, Х.Болорчулуун-05 минут, 
Н.Учрал-20 минут.  

 
Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах журмын тухай 

хуулийн 11 дүгээр зүйлйн 11.3.1-д Үндсэн хуулийн Жаран ес дүгээр зүйлийн 1 
дэх хэсэгт зааснаар Улсын Их Хурлын нийт /76/ гишүүний дөрөвний гурав /57/-
аас доошгүйн ирцтэй бол түүнийг Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийг авч 
хэлэлцэхэд хүчин төгөлдөр гэж үзнэ” хэмээн заасныг Улсын Их Хурлын дарга 
Г.Занданшатар танилцуулж, чуулганы нэгдсэн хуралдаанд Улсын Их Хурлын 58 
гишүүн ирж, 77.3 хувийн ирцтэй байгааг дуулгав.  

  
 Нэг. Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, 
өөрчлөлтийн төсөл /Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Лүндээжанцан нарын 
гишүүд 2019.06.06-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн, хоёр дахь хэлэлцүүлэг, 
үргэлжлэл/ 
 

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, 
Парламентын ардчиллыг төлөвшүүлж, ард түмний засаглах эрхийг хангахтай 
холбоотой нэмэлт, өөрчлөлтийн дэд ажлын хэсгийн ахлагч, Ардын Их 
Хурлын депутат, Улсын Бага Хурлын гишүүн асан Р.Хатанбаатар, Нутгийн 
удирдлагын тогтолцоог боловсронгуй болгохтой холбоотой нэмэлт, 
өөрчлөлтийн дэд ажлын хэсгийн ахлагч, Улсын Бага Хурлын гишүүн, Улсын 
Их Хурлын гишүүн асан Ц.Товуусүрэн, Гүйцэтгэх эрх мэдлийн хариуцлагыг 
нэмэгдүүлж, тогтвортой байдлыг хангахтай холбоотой нэмэлт, өөрчлөлтийн 
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дэд ажлын хэсгийн ахлагч, Монгол Улсын гавьяат хуульч Н.Лувсанжав, 
Нутгийн удирдлагын тогтолцоог боловсронгуй болгохтой холбоотой нэмэлт, 
өөрчлөлтийн дэд ажлын хэсгийн гишүүн, Монгол Улсын Их сургуулийн Хууль 
зүйн сургуулийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, профессор, хууль зүйн 
ухааны доктор А.Бямбажаргал, Гүйцэтгэх эрх мэдлийн хариуцлагыг 
нэмэгдүүлж, тогтвортой байдлыг хангахтай холбоотой нэмэлт, өөрчлөлтийн 
дэд ажлын хэсгийн гишүүн, Үндсэн хууль судлаач О.Машбат, Шүүх эрх 
мэдлийн хариуцлагыг дээшлүүлж, хараат бус байдлыг хангахтай холбоотой 
нэмэлт, өөрчлөлтийн дэд ажлын хэсгийн ахлагч, Монгол Улсын Их 
сургуулийн Хууль зүйн сургуулийн багш, хууль зүйн ухааны доктор 
О.Мөнхсайхан, мөн зөвлөлдөх зөвлөлийн гишүүн Монголын бурхан 
шашинтны төв Гандантэгчлэн хийдийн тэргүүн хамба лам Ардын Их Хурлын 
депутат асан Д.Чойжамц, “Монфегмент Үндэсний сүлжээ” Төрийн бус 
байгууллагын зөвлөх Д.Сүхжаргалмаа, Монголын Худалдаа Аж үйлдвэрийн 
танхимын  ерөнхийлөгч асан Б.Лхагважав 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, Хууль,эрх зүйн хэлтсийн Эрх зүйн шинжилгээний албаны 
шинжээч Э.Баттогтох нар байлцав. 

 
Улсын Их Хурлын гишүүн С.Бямбацогт ойлгомжтой байлгах үүднээс 

саналыг багцалж хураах горимын санал гаргав. 
 

Г.Занданшатар: 1.Улсын Их Хурлын гишүүн С.Бямбацогтын гаргасан 
горимын саналаар санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                        39 

Татгалзсан:                          20 

Бүгд:                                     59 
66.1 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 

 
Хууль санаачлагч, Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны дарга, 

Улсын Их Хурлын гишүүн С.Бямбацогт санал хураалтын дүнг гараар тоолох 
горимын санал гаргав.  

 
Горимын саналтай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн 

О.Баасанхүү, Д.Эрдэнэбат, Д.Тэрбишдагва, Б.Бат-Эрдэнэ, Ц.Мөнх-Оргил нар 
санал хэлэв. 

 
Улсын Их Хурлын гишүүн С.Бямбацогт горимын саналаа татаж авав. 
 
Улсын Их Хурлын гишүүн Ц.Мөнх-Оргил санал хураалтыг цахимаар 

хурааж, санал нь эсрэг гарсан Улсын Их Хурлын гишүүн протоколд саналаа 
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тэмдэглүүлж, залруулах байдлаар санал хураалтыг явуулах горимын санал 
гаргав.  

 
Г.Занданшатар: 2.Улсын Их Хурлын гишүүн Ц.Мөнх-Оргилын гаргасан 

горимын саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 
 

Зөвшөөрсөн:                        50 

Татгалзсан:                         14 

Бүгд:                                     64 
78.1 хувийн саналаар горимын санал дэмжигдлээ. 
 
Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл 

болон Монгол Улсын Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийг дагаж мөрдөхөд 
шилжих журмын тухай хуулийн төслийн талаарх зарчмын зөрүүтэй 
саналын томьёоллоор санал хураалт явуулав.  
 

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

 
Г.Занданшатар: 3.- 1.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 1 дэх заалт буюу Арван 

ес1дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг нэмэх: 
 

“Арван ес1 дүгээр зүйл 
 
“1.Нам иргэдийн улс төрийн хүсэл зоригийг илэрхийлж, улсын хэмжээнд 

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

 

Зөвшөөрсөн:                        10 

Татгалзсан:                          52 

Бүгд:                                     62 
16.1 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 
Дээрх саналтай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн Ц.Мөнх-Оргил, 

Б.Бат-Эрдэнэ, О.Баасанхүү, Д.Лүндээжанцан, М.Билэгт, Ц.Цогзолмаа, 
Л.Мөнхбаатар, Л.Энх-Амгалан, Д.Оюунхорол, Х.Баделхан, Н.Оюундарь, 
Д.Тэрбишдагва, З.Нарантуяа нар үг хэлэв.  

 
4.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 зургаадугаар зүйлийн 10-т заасны дагуу 
заасны дагуу байгуулагдаж, улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулна.”  

Дээрх саналтай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн 
О.Баасанхүүгийн тавьсан асуултад хууль санаачлагч,Төрийн байгуулалтын 
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байнгын хорооны дарга, Улсын Их Хурлын гишүүн С.Бямбацогт хариулж, 
тайлбар хийв. 

 
Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Хаянхярваа, Ж.Батзандан, Ж.Мөнхбат, 

Б.Бат-Эрдэнэ нар үг хэлэв. 
 
Санал хураалтыг үдээс хойших чуулганы хуралдаанаар явуулахаар 

тогтов. 
 
Үдээс өмнөх хуралдаан 2 цаг 24 минут үргэлжилж, 75 гишүүнээс 64 

гишүүн ирж, 85.3 хувийн ирцтэйгээр 13 цаг 27 минутад завсарлав. 
 
 Үдээс хойших хуралдаан 17 цаг 08 минутад эхлэв.  
 
 Чөлөөтэй: С.Жавхлан, Ш.Раднаасэд, Ч.Хүрэлбаатар; 
 Эмнэлгийн чөлөөтэй: Л.Болд, Д.Дамба-Очир; 

Тасалсан: Д.Ганболд, Ц.Даваасүрэн, Д.Мурат, Б.Наранхүү, 
Н.Номтойбаяр, Б.Пүрэвдорж, Я.Санжмятав, О.Содбилэг, С.Эрдэнэ, 
Д.Эрдэнэбат, Ж.Эрдэнэбат; 

 
Улсын Их Хурлын гишүүн Х.Нямбаатар маргаантай байгаа асуудлыг 

хойшлуулж, зөвшилцсөн асуудлыг эхэнд нь хэлэлцэх горимын санал гаргав.  
 
Г.Занданшатар: 4.Улсын Их Хурлын гишүүн Х.Нямбаатарын гаргасан 

горимын саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 
 

Зөвшөөрсөн:                        46 

Татгалзсан:                         15 

Бүгд:                                     61 
75.4 хувийн саналаар горимын санал дэмжигдлээ. 
 
Горимын саналтай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн 

О.Баасанхүүгийн хэлсэн үгэнд Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Хууль, эрх 
зүйн асуудал хариуцсан нарийн бичгийн даргын албан үүргийг түр орлон 
гүйцэтгэгч Э.Түвшинжаргал тайлбар хийв. 

 
Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийн 

хоёр дахь хэлэлцүүлэг санал хураалтаар үргэлжлэв. 
 
Г.Занданшатар: 5.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 зургаадугаар зүйлийн 10-т заасны дагуу 
байгуулагдаж, улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулна.” гэсэн саналыг 
дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

Зөвшөөрсөн:                        53 
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Татгалзсан:                           6 

Бүгд:                                     59 
89.8 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 
Дээрх санал хураалттай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн 

Д.Лүндээжанцан, Ц.Нямдорж нар дэмжсэн санал эсрэг гарсан тул санал 
хураалтыг хүчингүй болгож дахин санал хураалгах санал гаргав. 

 
Г.Занданшатар: 6.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 зургаадугаар зүйлийн 10-т заасны дагуу 
байгуулагдаж, улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулна.” гэсэн саналыг 
дэмжье гэсэн санал хураалтыг хүчингүй болгох санал хураалт явуулъя. 

Зөвшөөрсөн:                        55 

Татгалзсан:                           5 

Бүгд:                                     60 
91.7 хувийн саналаар дээрх санал хураалтыг хүчингүй болгов. 
 
7.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 зургаадугаар зүйлийн 10-т заасны дагуу 
байгуулагдаж, улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулна.” гэсэн саналаар 
дахин санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                        58 

Татгалзсан:                           2 

Бүгд:                                     60 
96.7 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 

3.Улсын Их Хурлын гишүүн Я.Содбаатар 1.2.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 1 
дэх заалт буюу Арван ес1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийг хасах гэсэн саналаа 
татаж авав. 

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

зүйлийн 2 дахь хэсэг нэмэх: 
 
“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. 
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Дээрх саналтай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн О.Баасанхүү, 
Д.Лүндээжанцан нар үг хэлэв. 

 

Зөвшөөрсөн:                         3 

Татгалзсан:                          57 

Бүгд:                                     60 
5.0 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 

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

буюу Арван ес1 дүгээр 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:                        57 

Татгалзсан:                           3 

Бүгд:                                     60 
95.0 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
10.Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Тэрбишдагва техникийн саатлаас 

болж санал эсрэг гарсан учир санал хураалтын дүнг өөрчилж өгөх санал 
гаргасны дагуу санал хураалтын дүнг өөрчлөв. 
 

Зөвшөөрсөн:                        58 

Татгалзсан:                           2 

Бүгд:                                     60 
96.7 хувийн саналаар дэмжигдлээ.  

 
11.Улсын Их Хурлын гишүүн О.Баасанхүү, Л.Болд 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 гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт 
явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                        10 

Татгалзсан:                          50 

Бүгд:                                     60 
16.7 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 
Дээрх саналтай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн О.Баасанхүү, 

Ц.Мөнх-Оргил, Ж.Батзандан, Б.Бат-Эрдэнэ нар үг хэлэв.  
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12.-4.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 2 дахь заалт буюу Хорин 

хоёрдугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг нэмэх: 
 

“3.Улсын Их Хурлын анхдугаар чуулганы хуралдаан эхэлснээс дөчин 
тав хоногийн дотор, эсхүл Ерөнхий сайдыг шинээр томилох нөхцөл үүссэн 
өдрөөс хойш гуч хоногийн дотор Ерөнхий сайдыг томилоогүй бол Улсын Их 
Хурлыг тараах шийдвэрийг Ерөнхийлөгч гаргана.” гэсэн төслийн заалтыг 
Улсын Их Хурлын гишүүн Х.Нямбаатарын гаргасан горимын саналаар 
хойшлуулав.  
 

Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Тэрбишдагва зарчмын зөрүүтэй санал 
хураалгахдаа зүйл, заалт бүр дээр үг хэлэх нь зохисгүй, багц саналуудыг 
хамтатган хэлэлцэж нэг үг хэлэхээр  горимын санал гаргав. 

 
Г.Занданшатар: 14.Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Тэрбишдагвын 

гаргасан горимын саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 
 

Зөвшөөрсөн:                        34 

Татгалзсан:                          26 

Бүгд:                                     60 
56.7 хувийн саналаар горимын санал дэмжигдлээ. 

 
13. -4.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 2 дахь заалт буюу Хорин 

хоёрдугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг нэмэх: 
 
“3.Улсын Их Хурлын анхдугаар чуулганы хуралдаан эхэлснээс дөчин 

тав хоногийн дотор, эсхүл Ерөнхий сайдыг шинээр томилох нөхцөл үүссэн 
өдрөөс хойш гуч хоногийн дотор Ерөнхий сайдыг томилоогүй бол Улсын Их 
Хурлыг тараах шийдвэрийг Ерөнхийлөгч гаргана.” гэсэн төслийн заалтыг 
дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 
Дээрх саналтай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн 

Д.Лүндээжанцан, О.Баасанхүү нар үг хэлэв. 
 

Зөвшөөрсөн:                         2 

Татгалзсан:                          58  

Бүгд:                                     60 
3.3 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 

 
14.Ажлын хэсгийн гаргасан, 4.1.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 2 дахь 

заалт буюу Хорин хоёрдугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийг доор дурдсанаар 
өөрчлөн найруулах: 

 
 “3.Ерөнхийлөгч Үндсэн хуулийн гучин есдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт 

заасны дагуу Ерөнхий сайдыг томилох саналыг Улсын Их Хуралд анх 
оруулснаас хойш дөчин тав хоногийн дотор, эсхүл Үндсэн хуулийн дөчин 
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дөрөвдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасны дагуу Ерөнхий сайдыг огцорсонд 
тооцсоноос хойш гуч хоногийн дотор Улсын Их Хурал Ерөнхий сайдыг 
томилоогүй бол Ерөнхийлөгч Улсын Их Хурлыг тараах шийдвэр гаргана.” 
гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                        55 

Татгалзсан:                           5   

Бүгд:                                     60 
91.7 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 
15.Улсын Их Хурлын гишүүн С.Чинзориг, Н.Оюундарь нар техникийн 

саатлаас болоод санал эсрэг гарсан учир санал хураалтын дүнд өөрчлөлт 
оруулж өгөх саналын дагуу санал хураалтын дүнг өөрчлөв. 

 

Зөвшөөрсөн:                        57 

Татгалзсан:                           3  

Бүгд:                                     60 
95.0 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 

16. -4.1.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 2 дахь заалт буюу Хорин 
хоёрдугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн 
найруулах: 

 
 “3.Ерөнхийлөгч Үндсэн хуулийн гучин есдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт 

заасны дагуу Ерөнхий сайдыг томилох саналыг Улсын Их Хуралд анх 
оруулснаас хойш дөчин тав хоногийн дотор, эсхүл Үндсэн хуулийн дөчин 
дөрөвдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасны дагуу Ерөнхий сайдыг огцорсонд 
тооцсоноос хойш гуч хоногийн дотор Улсын Их Хурал Ерөнхий сайдыг 
томилоогүй бол Ерөнхийлөгч Улсын Их Хурлыг тараах шийдвэр гаргана.” 
гэсэн ажлын хэсгийн саналыг дэмжье гэсэн саналаар дахин санал хураалт 
явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                        52 

Татгалзсан:                           8  

Бүгд:                                     60 
86.7 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 
Улсын Их Хурлын гишүүн Ц.Нямдорж дээрх санал хураалтыг хүчингүй 

болгох санал хураалт явуулах горимын санал гаргав. 
 

17. -4.1.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 2 дахь заалт буюу Хорин 
хоёрдугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн 
найруулах: 

 
 “3.Ерөнхийлөгч Үндсэн хуулийн гучин есдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт 

заасны дагуу Ерөнхий сайдыг томилох саналыг Улсын Их Хуралд анх 
оруулснаас хойш дөчин тав хоногийн дотор, эсхүл Үндсэн хуулийн дөчин 
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дөрөвдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасны дагуу Ерөнхий сайдыг огцорсонд 
тооцсоноос хойш гуч хоногийн дотор Улсын Их Хурал Ерөнхий сайдыг 
томилоогүй бол Ерөнхийлөгч Улсын Их Хурлыг тараах шийдвэр гаргана.” 
гэсэн ажлын хэсгийн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалтыг хүчингүй болгох 
санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                        47 

Татгалзсан:                          13  

Бүгд:                                     60 
78.3 хувийн саналаар дээрх санал хураалтыг хүчингүй болгов. 
 

18. -4.1.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 2 дахь заалт буюу Хорин 
хоёрдугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн 
найруулах: 

 
 “3.Ерөнхийлөгч Үндсэн хуулийн гучин есдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт 

заасны дагуу Ерөнхий сайдыг томилох саналыг Улсын Их Хуралд анх 
оруулснаас хойш дөчин тав хоногийн дотор, эсхүл Үндсэн хуулийн дөчин 
дөрөвдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасны дагуу Ерөнхий сайдыг огцорсонд 
тооцсоноос хойш гуч хоногийн дотор Улсын Их Хурал Ерөнхий сайдыг 
томилоогүй бол Ерөнхийлөгч Улсын Их Хурлыг тараах шийдвэр гаргана.” 
гэсэн ажлын хэсгийн саналыг дэмжье гэсэн дахин санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                        56 

Татгалзсан:                           4  

Бүгд:                                     60 
93.3 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 

19. -4.1.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 2 дахь заалт буюу Хорин 
хоёрдугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн 
найруулах: 

 
 “3.Ерөнхийлөгч Үндсэн хуулийн гучин есдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт 

заасны дагуу Ерөнхий сайдыг томилох саналыг Улсын Их Хуралд анх 
оруулснаас хойш дөчин тав хоногийн дотор, эсхүл Үндсэн хуулийн дөчин 
дөрөвдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасны дагуу Ерөнхий сайдыг огцорсонд 
тооцсоноос хойш гуч хоногийн дотор Улсын Их Хурал Ерөнхий сайдыг 
томилоогүй бол Ерөнхийлөгч Улсын Их Хурлыг тараах шийдвэр гаргана.” 
гэсэн ажлын хэсгийн саналыг дэмжье гэсэн дахин санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                        56 

Татгалзсан:                          4  

Бүгд:                                     60 
93.3 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 

 
20.Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Тэрбишдагва өөрийн саналаа 

дэмжсэнээр тооцож санал хураалтын дүнг өөрчлүүлэх санал хэлэв. 
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Зөвшөөрсөн:                        57 

Татгалзсан:                         3  

Бүгд:                                     60 
95.0 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 

 
21. -4.1.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 2 дахь заалт буюу Хорин 

хоёрдугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн 
найруулах: 

 
 “3.Ерөнхийлөгч Үндсэн хуулийн гучин есдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт 

заасны дагуу Ерөнхий сайдыг томилох саналыг Улсын Их Хуралд анх 
оруулснаас хойш дөчин тав хоногийн дотор, эсхүл Үндсэн хуулийн дөчин 
дөрөвдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасны дагуу Ерөнхий сайдыг огцорсонд 
тооцсоноос хойш гуч хоногийн дотор Улсын Их Хурал Ерөнхий сайдыг 
томилоогүй бол Ерөнхийлөгч Улсын Их Хурлыг тараах шийдвэр гаргана.” 
гэсэн ажлын хэсгийн саналыг дэмжье гэсэн дахин санал хураалт явуулъя. 

 

Зөвшөөрсөн:                        57 

Татгалзсан:                           3  

Бүгд:                                     60 
95.0 хувийн саналаар дэмжигдлээ. /3 дахь санал хураалт/ 
 

22. -5.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 2 дахь заалт буюу Хорин 
хоёрдугаар зүйлийн 4 дэх хэсэг нэмэх: 

 
“4.Энэ зүйлийн 2, эсхүл 3 дахь хэсэгт заасны дагуу шийдвэр гаргаснаас 

хойш Улсын Их Хурал арав хоногийн дотор сонгуулийг товлон зарлаж, жар 
хоногийн дотор явуулна. Шинэ сонгогдсон гишүүд тангараг өргөтөл Улсын Их 
Хурал бүрэн эрхээ хадгална.” гэсэн төслийн заалтыг дэмжье гэсэн санал 
хураалт явуулъя. 

 
Дээрх саналтай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн 

О.Баасанхүүгийн хэлсэн үгэнд хууль санаачлагч, Төрийн байгуулалтын 
байнгын хорооны дарга, Улсын Их Хурлын гишүүн С.Бямбацогт тайлбар 
хийв. 

 
Улсын Их Хурлын гишүүн Ж.Мөнхбат, Н.Энхболд, Ж.Батзандан нар үг 

хэлэв. 
 

Зөвшөөрсөн:                        56 

Татгалзсан:                           4 

Бүгд:                                     60 
93.3 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй 

 
Чуулганы нэгдсэн хуралдааны бэлтгэл, зохион байгуулалтын үйл 

ажиллагааг Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Хуралдаан зохион байгуулах 
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хэлтсийн дарга З.Нямцогт, мөн хэлтсийн шинжээч М.Номиндулам, 
Р.Дэлгэрмаа нар хариуцан ажиллав.   

  
  Хуралдаан 4 цаг 49 минут үргэлжилж, ирвэл зохих 75 гишүүнээс 59  
гишүүн ирж, 78.6 хувийн ирцтэйгээр 19 цаг 13  минутад өндөрлөв. 
  
 
    Тэмдэглэлтэй танилцсан: 
 ЕРӨНХИЙ НАРИЙН БИЧГИЙН  

ДАРГА       Л.ӨЛЗИЙСАЙХАН 
 
    Тэмдэглэл хөтөлсөн: 
 ПРОТОКОЛЫН АЛБАНЫ  
 ШИНЖЭЭЧ       П.МЯДАГМАА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2019 ОНЫ ЭЭЛЖИТ БУС ЧУУЛГАНЫ 
2019 ОНЫ 8 ДУГААР САРЫН 29-НИЙ ӨДРИЙН НЭГДСЭН 

ХУРАЛДААНЫ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТЭМДЭГЛЭЛ 
 

 Г.Занданшатар: Их Хурлын эрхэм гишүүдийн энэ өдрийн амгаланг 
айлтгая. Гишүүдийн ирцийг танилцуулъя. Нийт 75 гишүүнээс 58 гишүүн ирсэн, 
ирц 77,3 хувьтай. Ирц бүрдсэн тул Улсын Их Хурлын 2019 оны ээлжит бус 
чуулганы 8 дугаар сарын 29-ний өдрийн нэгдсэн хуралдаан нээснийг мэдэгдье. 
 
 Чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлыг танилцуулна.  
 

Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийн хоёр 
дахь хэлэлцүүлгийг үргэлжлүүлнэ. 

 
Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах журмын тухай 

хуулийн 11-ийн 11.3.1-д Үндсэн хуулийн 69 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт 
зааснаар Улсын Их Хурлын нийт гишүүний дөрөвний гурваас доошгүй ирцтэй 
бол түүнийг Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийг авч хэлэлцэхэд хүчин 
төгөлдөр гэж үзнэ гэж заасан. Өглөөний ирцээр 58 гишүүний ирцтэй, 
өглөөнийхөө ирцээр явдаг дэгтэй. Дэг тийм байна. 

 
Хэлэлцэх асуудалдаа орно. 
 
Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийн 

хоёр дахь хэлэлцүүлгийг үргэлжлүүлэн явуулна. 
 
Ажлын хэсгийн гишүүдийг оруулаарай. Ажлын хэсгийн гишүүдийн нэрсийг 

танилцуулъя.  
 
Гишүүд Байнгын хорооны санал, дүгнэлттэй холбогдуулан асуулт асууж, 

хариулт авч дууссан. Одоо хоёр дахь хэлэлцүүлэгт орсон саналын зүйл, заалт 
тус бүрээр санал хураана. Улсын Их Хурлын гишүүдээс гаргасан зарчмын 
зөрүүтэй саналыг тусад нь хэлэлцүүлэхгүй бөгөөд хамтатган хэлэлцүүлнэ. 
Саналыг дэмжсэн болон эсрэг байр суурьтай гишүүн тус бүр 10 минутаас 
илүүгүй хугацаанд үг хэлж болно. Тэгэхээр эхний санал хураалтаар үг авах 
болж байгаа. 

 
Бямбацогт гишүүн горимын санал хэлнэ. 
 
С.Бямбацогт: Гишүүдийнхээ өглөөний амгаланг айлтгая. Нийтдээ 150 

орчим санал хураалт ажлын хэсгийн, Байнгын хорооны болон бас гишүүдийн 
гаргасан саналууд хураагдана. Ингэж санал хураахдаа бид анхнаасаа дөрөв 
бүлэглэж явж байгаа. Хоорондоо холбоотой багц асуудлууд учраас тэр багцаар 
нь саналыг багцлаад. Өөрөөр хэлбэл, Парламентын ардчиллыг төлөвшүүлж 
ард түмний засаглах эрхийг хангахтай холбоотой гээд Их Хуралтай холбоотой 
заалтын нэг хэсэг, Засгийн газартай холбоотой заалтын нэг хэсэг, шүүхтэй 
холбоотой заалтын нэг хэсэг, нутгийн удирдлагатай холбоотой заалтын нэг 
хэсэг гэдэг байдлаар нь ойлгомжтой байдлаар хураавал бас гишүүдэд илүү 
ойлгомжтой байх болов уу гэж бодож байгаа юм. Тэгэхгүй, яг Үндсэн хуулийн 
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зүйл, заалтын дарааллаар хураах юм бол энд тэнд ороод хураагдаад явчих гээд 
байгаа юм. 

 
Гишүүдэд тараасан энгийн хувилбар байгаа шүү дээ. Саналаа багцлаад 

бэлдчихсэн байгаа. Яг тийм байдлаар хураахаар. Саналаа нэг бүрчлэн хураана. 
Хураахдаа багц, багц асуудлаар нь гэж байгаа юм. 

  
Г.Занданшатар: Баасанхүү гишүүн. 
 
О.Баасанхүү: Би ийм бодолтой байгаад байгаа юм. Одоо ард түмэн бол 

зурагт телевиз хараад ерөнхийдөө бид нар хэлэлцүүлгийн байдлаа харуулж 
байгаа юм. Заалт тус бүрээр 10 минут үг хэлнэ. Одоо тэгээд хэлээд явах ёстой 
гэж би ойлгож байгаа л даа. Бүлэглээд гээд хэлэхээр чинь нэг багц зүйл 
хэлчихээр тэр заалтуудын утга чинь гарахгүй болох талтай болчихоод байгаа 
байхгүй юу. Тийм учраас заалт болгон дээр хүмүүс үг авч ч болно, ярьж болно. 
Дэгээ л дагая л даа. Ингээд ойлгомжгүй, дахиад зөвшилцсөн та нар 
зөвшилцөөгүй надтай ингээд маргаад байгаа юм шиг ийм.  

 
Миний хэлсэн бүх саналуудыг та нар, өргөн барьсан заалт маань байхгүй 

болчихсон. Өөрсдөө та нар наанаа ханцуйн доороо тохирчихоод одоо тэрийгээ 
өнөөдөр багцлаад бүгдээрээ явчихъя гээд. Иймэрхүү хардалт сэрдэлт хэрэггүй 
байх аа. Санал болгоноороо үгээ хэлнэ, бас тайлбараа хэлнэ. Тэгээд санал 
хураагаад л явъя. 

 
Г.Занданшатар: Бямбацогт гишүүн. 
 
С.Бямбацогт: 150 орчим санал хураалт хураагдана гэж би хэлсэн тийм 

ээ? Гишүүдийн гаргасан, ажлын хэсгийн гаргасан, Байнгын хороон дээр 
дэмжигдсэн, дэмжигдээгүй гээд. 150 санал болгоноор нэг бүрчлэн хураана, 
Баасанхүү гишүүн ээ. Нэг бүрчлэн хураахдаа тэр санал болгон дээр дэмжсэн, 
дэмжээгүй гэж үгээ хэлэх бололцоо нээлттэй байна. Ганцхан парламентын 
ардчиллыг төлөвшүүлэхтэй холбоотой, гүйцэтгэх засаглалын эрх мэдлийг 
нэмэгдүүлэхтэй холбоотой, шүүх эрх мэдэлтэй холбоотой гээд ингээд 
бүлэглэчихсэн байгаа юм. Бүлэглэснийг нь бүлэглэснээр нь л явчихъя гэж 
байгаа юм.  

 
Бүлэглэж яваад саналаа нэг бүрчлэн хураана. Нэг бүрчлэн хураагаад 

санал болгон дээрээ үгээ хэлэх нь нээлттэй байна. Ингээд явах юм бол 
ойлгомжтой болох юм. Тэгэхгүй, нэг Их Хуралтай холбоотой гэж нэг явж байгаад 
дараа нь засаг нэг орж ирээд, дараа нь орон нутаг нэг орж ирээд, тэгэнгүүтээ 
дахиад Их Хурал гээд ороод явахаар энд, тэнд анхаарал маань төвлөрч багц 
асуудал маань ойлгомжгүй болчих гээд байгаа байхгүй юу. Дөрвөн бүлгээр, 
тараасан байгаа. 

 
Г.Занданшатар: Тарааснаар явж байгаа. Одоо битгий будилуулцгаагаад 

байгаарай. 
 
С.Бямбацогт: Санал бол нэг бүрчлэн хураагдана. 150 саналаар нэг 

бүрчлэн хураагдаад санал болгон дээрээ гишүүд үгээ хэлэхэд бололцоотой. Тэр 
нь нээлттэй. Тэрийг огт хөндөөгүй шүү гэдгийг гишүүд зөв ойлгоорой. 
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Г.Занданшатар: Гишүүд санал хураалтад оролцохдоо гараа өргөөгүй, 

эсхүл хүндэтгэн үзэх болон эсэргүүцэх шалтгаантайгаа мэдэгдэлгүй 
хуралдааныг орхиж гарсан, эсхүл бүртгэлээс гарсан, картаа сугалсан бол 
түүнийг хуралдааны ирцэд тооцон тухайн асуудлаар санал хураахад эсрэг 
санал өгсөнд тооцно. Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн 
тухай хуулийн 91.2.-т “ил санал хураалтыг гар өргөж, эсхүл цахим тоолуураар, 
нууц санал хураалтыг санал хураах хуудсаар, эсхүл цахим тоолуураар явуулна” 
гэж заасан. 

 
Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах журмын тухай 

хуулийн 14.3-т “Байнгын хороод, Улсын Их Хурлын гишүүдээс төсөлд 
оруулахаар гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналыг тусад нь хэлэлцүүлэхгүй, харин 
хоёр дахь хэлэлцүүлэгт оруулсан төслийн зүйл, хэсэг, заалт тус бүрээр нь дэс 
дараалан санал хураалт явуулахдаа хамтатган хэлэлцэнэ.” Тийм учраас ингээд 
хамтатгаад хэлэлцэж байна. Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны 
дэгийн тухай хуулийн 245.2-т Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн 
төслийн талаар Байнгын хороо, нам, эвслийн бүлэг, гишүүдээс гаргасан 
зарчмын зөрүүтэй саналыг дэмжсэн болон эсрэг байр суурьтай гишүүн тус бүр 
10 минутаас илүүгүй хугацаанд үг хэлсний дараа санал хураалт явуулна. 

 
Мөн хуулийн 245.3-т “нэгдсэн хуралдаанаар хоёр дахь хэлэлцүүлгийг 

явуулахдаа Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах журмын 
тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.3, 14.4 дэх хэсэгт заасныг баримтлан 
шаардлагатай бол саналын нэг томьёоллоор гурав хүртэл удаа санал хурааж 
болох бөгөөд хоёр удаа олонхын дэмжлэг авсан саналыг дэмжигдсэнд тооцно. 

 
4.10-ыг уншиж танилцуулъя. “Монгол Улсын Үндсэн хуулийн тодорхой 

заалтыг илтэд зөрчсөн асуудал хэлэлцсэн, эсхүл Монгол Улсын Үндсэн хуульд 
нэмэлт, өөрчлөлт оруулахыг эсэргүүцэхээс бусад шалтгаанаар гишүүн, нам, 
эвслийн бүлэг хуралдаанд оролцохгүй байх буюу түүнийг орхиж гарахыг 
хориглоно. Нийт гишүүд, нам, эвслийн бүлэг, гишүүдэд энэ асуудал хамаарна.”  

 
4.11-т “тухайн өдрийн хуралдаан эхлэхэд ирцэд бүртгүүлсэн гишүүн 

чөлөө аваагүй, хүндэтгэн үзэх болон энэ хуулийн 4.10-т заасан эсэргүүцэх 
шалтгаантайгаа мэдэгдэлгүй хуралдааныг орхиж гарсан, эсхүл бүртгэлээс 
гарсан бол түүнийг хуралдааны ирцэд тооцон тухайн асуудлаар санал хураахад 
эсрэг санал өгсөнд тооцно. 

 
Бямбацогт гишүүний гаргасан горимын саналаар бүлэглээд буюу Улсын 

Их Хуралтай холбоотой бүлгээр нь, Засгийн газартай холбоотой бүлгээр нь, 
шүүх засаглалтай холбоотой бүлэг, бүлгээр нь ингэж санал хураалт явуулъя 
гэсэн горимын санал гаргасан. Горимын саналыг дэмжье гэсэн саналын 
томьёоллоор санал хураалт явуулъя. Шалгаж үзье. Ердийн олонхоор учраас 
энийг энгийнээр явуулж үзье. 

 
Санал хураалт явуулъя. 
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Гишүүдийн олонхын саналаар горимын санал дэмжигдэж 66,1 хувийн 
саналаар энэ тарааж өгсөн материалын дагуу бүлэг, бүлгээр нь хэлэлцээд явъя 
гэсэн ийм санал дэмжигдлээ. 

 
Горимын санал дэмжигдсэн учраас, одоо Нэг.Парламентын ардчиллыг 

төлөвшүүлж ард түмний засаглах эрхийг хангахтай холбоотой нэмэлт, 
өөрчлөлтийн бүлгийг хэлэлцэнэ. 

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

дэх хэсэг нэмэх. 
 
191 дүгээр зүйл. 1.Нам, иргэдийн улс төрийн хүсэл зоригийг илэрхийлж 

улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулна.  
 
Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийн 

саналын томьёолол. Цаашид төслийн заалт гэнэ. 62 гишүүний өргөн барьсан 
төсөл байна.  

 
Энэ төслийн заалт нь байна. 
 

1.1 нь, төслийн 1 дүгээр зүйлийн 1 дэх заалт буюу Арван ес1 дүгээр зүйлийн 
1 дэх хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах:  

 
Энэ бол ажлын хэсгийн санал. 

 
1. “Нам Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 10 дахь хэсэгт заасны 

дагуу байгуулагдаж, улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулна.”  

Найруулгын саналаар, ажлын хэсэг гаргасан, Төрийн байгуулалтын 
байнгын хороо дэмжсэн санал байна. 

Энэ саналын талаар үг хэлэх гишүүд бүртгүүлнэ үү. Баделхан гишүүнээр, 
за Тэрбишдагва гишүүнээр тасаллаа. Нэг гишүүн 10 хүртэл минут үг хэлнэ. 
Гэхдээ заавал 10 минутаа дуусгана гэсэн үг биш, аль болохоор товч тодорхой 
саналаа хэлбэл сайн байна. Одоо 13 гишүүн үг хэлнэ. Хүн бүр 10 минут үг 
хэлбэл 130 минут, 3 цаг үг хэлэх нь. Асуулт байхгүй, одоо санал. Дэмжсэн, 
дэмжээгүй үг хэлнэ. Тоо хязгаар байхгүй. Дэмжсэн, дэмжээгүй 3 хүртэл гишүүн 
үг хэлдэг дэгээрээ ердийн хууль дээр 3 хүртэл гишүүн үг хэлдэг.  

 
Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулиар, сүүлд 

оруулсан дэгийн тухай хуулиар, Содбаатар гишүүн нарын санаачилсан хуулиар 
10 хүртэл минут үг хэлдэг болсон. Дэмжсэн, дэмжээгүйгээ л хэлнэ, яг энэ 
төслийнхөө заалтын талаар үг хэлнэ. Хатуу дэгтэй шүү. Өөр юм яриад 
хадуураад явчихвал микрофон таслахаас өөр аргагүй болно гэж дэгийн хатуу 
заалттайг гишүүддээ анхааруулж байна.  

 
Ингээд эрхэм гишүүн Цэндийн Мөнх-Оргил үг хэлнэ. 
 
Ц.Мөнх-Оргил: Баярлалаа. Үндсэн хуульд улс төрийн намуудтай 

холбоотой зарим зүйл, заалт орж байгааг дэмжиж байгаа юм. Тухайлбал, намын 
дотоод зохион байгуулалт нь ардчилсан зарчимд нийцнэ, хөрөнгө орлогын эх 
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сурвалж нь, зарцуулалт нь ил тод байна. Намын зохион байгуулалт, үйл 
ажиллагаа, санхүүжилт ил тод байдал, төрөөс санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэхийг 
хуулиар тогтооно гээд ингээд Үндсэн хуульд заавал байх ёстой суурь 
зарчмуудыг заасан заалтуудыг дэмжиж болж байгаа юм. 

 
Одоо энэ санал хураах гээд байгаа заалт нь улс төрийн нам нь иргэдийн 

улс төрийн хүсэл зоригийг илэрхийлж улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулна 
гэсэн заалт байгаа юм. Энийг ажлын хэсэг жаахан өөрчлөөд 16 дугаар зүйлийн 
10 дугаар зүйлд заасны дагуу байгуулагдаж улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа 
явуулна гэсэн заалт оруулаад байгаа юм. Энийг би Үндсэн хуульд заавал байх 
ёстой заалт гэж үзэхгүй байгаа юм. Яагаад гэвэл улс төрийн нам яагаад заавал 
улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байх ёстой юм бэ?  

 
Онолын хувьд болон практикийн хувьд орон нутгийн хэмжээнд ч үйл 

ажиллагаа явуулж байдаг улс төрийн нам байж болно шүү дээ. Маш олон оронд 
улс төрийн намууд хоёр төрлөөр хуваагдаад анх бүртгүүлэхдээ би улсын 
хэмжээнд парламентын сонгуульд оролцоно гээд, нөгөө нь би парламентын 
сонгуульд оролцохгүй би зөвхөн орон нутгийн сонгуульд оролцоно гээд хоёр 
янзаар бүртгүүлээд явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар Үндсэн хуулиараа улс 
төрийн нам л юм бол заавал улсын хэмжээнд байх ёстой, чи ерөөсөө орон 
нутгийн сонгуульд заавал улсын хэмжээнд бүртгүүлсэн намууд оролцож байх 
ёстой гэж бид нар ийшээ шахаад байх ямар хэрэг байгаа юм бэ? 

 
Магадгүй Монгол Улс ингээд улс төржөөд сонгууль нь бүр хэрээс хэтрээд 

орон нутагтаа, айл өрхдөө авгай хүүхэд нь хоорондоо улс төржөөд муудалцаад 
байгаагийн нэг шалтгаан нь улсын хэмжээний том намууд орон нутгийн 
сонгуульд бүгдэд нь зонхилж оролцоод байгаагаас ч болоод байж магадгүй шүү 
дээ. Тэгэхээр Үндсэн хуулиараа заавал ийм хатуу босгоо тогтоож өгч яах юм 
бэ? Одоо байгаа Үндсэн хуулийн заалт маш ойлгомжтой байгаа шүү дээ. Улс 
төрийн намуудад тавьж байгаа шаардлагуудыг нь тусгаад өгчихсөн.  

 
Дараа нь санал хураах гэж байгаа заалтаараа ардчилсан зарчим 

дээдэлсэн байна, хөрөнгө эх үүсвэр, санхүүжилт чинь ил тод байна гээд суурь 
зарчмыг нь заагаад өгчихөөд байхад улс төрийн намуудыг заавал улсын 
хэмжээнд үйл ажиллагаа явуул гэж шахаад байх шаардлагагүй юм шиг 
санагдаж байна. Тийм учраас би бол санал хураалгах төсөлд 3 дахиар нь санал 
хураалгахаар байгаа. 1.2-т Раднаасэд, Содбаатар, Мөнхбаатар нарын 
гишүүдийн гаргасан энэ заалтыг хасъя гэсэн саналыг дэмжиж байгаа юм. 
Баярлалаа. 

 
Г.Занданшатар: Нарантуяа гишүүн ороогүй байна гээд байна. Гишүүд нэг 

зүйлийг анхаараарай. Дэгийн хуульд өөрчлөлт оруулаад хурууны хээг зөвхөн 
санал хураах, ирцэд ороход л бүртгүүлж байгаа. Түүнээс, хурууны хээ уншихгүй 
байна гээд байгаа юм. Хурууны хээ үг авахад уншуулахгүй зүгээр л саарал 
кнопоо дараад санал авчихна шүү дээ. Картаа сугалчихсан байсан юм уу, за 
ойлголоо. Нарантуяа гишүүнийг нэмж оруулъя. 

 
Эрхэм гишүүн Бадмаанямбуугийн Бат-Эрдэнэ үг хэлнэ. 
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Б.Бат-Эрдэнэ: Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтөд улс төрийн намуудын 
талаар тусгайлсан зохицуулалт оруулж ирж байгааг би дэмжиж байгаа. Би удаа 
дараа хэлсэн. Тэгэхдээ нам иргэдийн улс төрийн хүсэл зоригийг илэрхийлж 
улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулна гэдэг энэ чинь хаашаа зүйл байна вэ? 
Бид нар бол энэ улс төрийн намын үйл ажиллагаа, ялангуяа энэ одоо орон 
нутагт улс төржиж байгаа, талцаж байгаа. Тэгээд энэ нь цаашдаа даамжраад 
үндэсний эв нэгдэлд ноцтой хохирол учруулж болохоор ийм нөхцөл байдал 
үүссэнийг бол бид дээр дооргүй одоо ярьж байгаа.  
 

Тэгэхээр энэ ч үүднээсээ бид нар сумын Засаг даргыг бол аль нэгэн улс 
төрийн намаас одоо шууд хамааралтай бишээр иргэдээс нь одоо шууд сонгодог 
ийм тогтолцоог бий болгоё гээд ингээд зорьж байгаа. Гэтэл эсрэгээр нь одоо 
улс төрийн намын үйл ажиллагааг улс орон даяар одоо зохион байгуулна гэдэг 
чинь энэ бол таарахгүй байна гэж би ингэж үзэж байгаа юм. Энэ улс төрийн 
намуудын талаар одоо Үндсэн хуульдаа тодорхой асуудлыг одоо зохицуулж 
өгөх нь бол өнөөдөр зайлшгүй ийм шаардлагатай байгаа юм. Энэ чинь бол 
зүгээр нэг төрийн бус байгууллага биш. Улс төрийн Засгийн эрхийг авдаг ийм 
онцгой эрх эдэлдэг ийм байгууллага байна шүү дээ.  

 
Тэгэхээр энэ байгууллагыг хариуцлагатай болгох, бодлогын болгох, 

дүрмийн хүрээнд үзэл баримтлал, одоо бүх талаасаа энийг одоо санхүүжилт 
мөнгө. Энэ юмыг нь тодорхой болгохгүй бол энэ улс төрийн нам гэдэг энэ бохир 
сувгаар чинь янз бүрийн этгээдүүд энд үүрлэж орж ирээд хамгийн өндөр дээд 
албан тушаалуудыг аваад ингээд улс орныг чинь бол одоо сүйрлийн зам руу нь 
сүүлийн 28 жил хөтөллөө. Би маш тодорхой хэлж байгаа шүү дээ. Энэ намын 
эрх мэдлийг авсан намын дарга, Ерөнхий сайд болсон хүмүүсийн шийдвэрээр 
тэд нарыг аялдан дагадаг. Нам юу гэнэ мань дагана. Дарга дагаад одоо хөл нь 
газар хүрэхгүй долдойгоод одоо дагаад давхиж байдаг энэ хэдэн хүмүүсийн 
байдлаас болоод улс орны байдал чинь өнөөдөр байгалийн баялгаа цөлмөж 
дууссан.  

 
Төрийн нэр хүнд газар дээр унасан. Энэ одоо нэг хэсэг бүлэг ийм 

этгээдүүд бол өнөөдөр одоо бид бүгдээрээ харж байгаа. Хамгийн анхан шатны 
одоо боловсролын сангийн зээлээс эхлээд л жижиг, дунд үйлдвэрлэл, Чингис, 
Самурай бонд. Энэ бүх юмнуудыг өөрийнхөө мэдэлд хийгээд тэгээд төсөл, 
концесс, тендер. Энэ төрийн албыг төрлийн алба болгох бүх юмнуудыг одоо 
энүүгээр дамжуулаад хийгээд байж байгаа юм. Тийм учраас энэ намыг 
хариуцлагатай болгох, сахилгатай болгох, боловсон хүчнийх нь бодлого. Энэ 
бүх юмаар нь одоо тодорхой болгох асуудлыг энэ Үндсэн хууль дээр оруулж 
ирж байгааг бол би 100 хувь дэмжиж байгаа юм.  

 
Гэтэл эргүүлээд дахиад үндэсний хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулна гээд 

одоо бүр жинхэнэ туйлд нь хүртэл улс төржүүлэхээр намчирхаж талцлыг одоо 
туйлд нь хүргэхээр энэ заалтыг оруулж ирж байгааг бол би дэмжихгүй байгаа 
юм. Тийм учраас энэ доод талд нь одоо хэд хэдэн гишүүдийн төслийн 1 дүгээр 
зүйлийн 1 дэх заалт буюу 19 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийг хасах гэсэн энэ 
саналтай санал нэг байгаа гэдгээ би хэлье.  

 
За энэ завшаанд би одоо нэг зүйл хэлэхэд би түрүүн Их Хурлын чуулган 

дээр хэлсэн шүү дээ. Энэ зөвшилцлийн ажлын хэсэгтээ энэ Их Хуралд байж 
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байгаа ахмадуудын төлөөлөл, залуучуудын төлөөлөл, эмэгтэйчүүдийн 
төлөөлөл. Энд одоо суудалтай улс төрийн намуудын төлөөллийг оруулаачээ. 
Тухайлах юм бол энэ О.Баасанхүүг одоо энэ ажлын хэсэгтээ оруулаачээ гээд би 
ингээд хэлсэн. Чи яахаараа О.Баасанхүүд одоо тийм хайртай болсон юм гээд 
над руу дайраад байсан. Гэтэл чинь одоо энд ингээд оруулсан бол өнөөдөр 
одоо энэ 150 гаруй саналыг чинь одоо санал хураана. Тэгээд энэ нэр авсан 
гишүүд чинь одоо 10 минут ярих гээд байна шүү дээ. Энэ цаг хугацааны хувьд 
одоо энэ чинь ямар хэмжээнд байх вэ. Нэгдүгээр санаа.  

 
Хоёрдугаарх нь бол Улсын Их Хурал үнэхээр одоо хариуцлагатай байх 

хэрэгтэй байна. Би удаа дараа хэлж байгаа. Энэ Улсын Их Хурлын гишүүд одоо 
ажилдаа ир. Өнөөдөр одоо цаг 30 минут хоцорч байж ажил эхэлж байна шүү 
дээ. Хоёр өдөр ирц нь бүрдэхгүй энэ хурал чинь гацаад байна шүү дээ. Ийм 
байдлаараа байх юм бол энэ хариуцлагатай хуулийг чинь Үндсэн хуулийн 
нэмэлт, өөрчлөлтийн асуудлыг яаж бид нар ард нь гарах юм бэ. Нэг ойлголцол, 
зөвшилцлийг нэг болгоод ингээд энэ ажлаа шийдмээр байна гэдэг ийм зүйлийг 
би хэлэх гээд байгаа юм.  

 
Дахиад би нэг зүйлийг одоо дахин хэлье. Энэ Үндсэн хуулийн нэмэлт, 

өөрчлөлтийн асуудал Их Хурлаар ярьж эхлэхээс эхлээд тодорхой би саналаа 
хэлсэн. Тодорхой шаардлагаа тавьсан. Энэ ойлголцол, зөвшилцөл нэг 
ойлголтыг нэгтгэх хэрэгтэй. Ардчилсан намын зөвлөл хаяад гараад явчихлаа. 
Оруулж ирээд суулга. Ерөнхийлөгчийн саналыг ав. Улс төрийн намуудтай 
зөвшилцлөө. Энэ цаашилбал Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийнхөө асуудлыг 
ард түмний санал асуулгаар энэ батлагдсан хууль нь байгаа. Үүний дагуу явуул 
гэж ийм тодорхой шаардлага хэлсэн. Энэ дээрээ би одоо байр суурь нэг байгаа 
шүү гэдгээ энэ завшааныг ашиглаж би хэлье. Би бол 5 минутад багтааж би үгээ 
хэллээ шүү.  

 
Г.Занданшатар: Эрхэм гишүүн Октябрийн Баасанхүү үг хэлнэ.  
 
О.Баасанхүү: Би ингэж бодоод байгаа юм. Энэ улсын хэмжээнд гэдэг нь 

улсын хэмжээнд бодлогоор ажиллах одоо улсын хэмжээнд бодлогоо 
тодорхойлох юм уу, улсын хэмжээнд бүтцээ тодорхойлох юм уу гэдэг нь 
ойлгомжгүй байгаад байгаа. Жишээлбэл, Гэр хорооллын нам гээд нэг нам 
байгуулагдсан байна. Тэр бол юу вэ гэх юм бол нэг талаасаа улсын хэмжээнд 
бодлоготой боловч бүтцийн хувьд бол ерөнхийдөө Улаанбаатар хотод үйл 
ажиллагаа явуулахад хүн амын ихэнх нь Улаанбаатар хотын гэр хороололд 
байна гэсэн иймэрхүү санаагаар харагдаад байгаа юм. Гэтэл өнөөдөр манайд 
яадаг вэ гэвэл одоо жишээлбэл МАН, АН гээд энэ хоёр нам маань бол за анхан 
шат гээд хэлж байгаа юм. Одоо тэр нь юу вэ гэх юм бол намын хороо, үүр. 
Дээрээс нь аваад үзэх юм бол одоо аймгийн намын хороо, сумын намын хороо. 
За дээрээс нь нийслэл. Сүүлдээ төв аппарат гээд.  

 
Энэний зардлыг харах юм бол аймшигтай л даа. Жишээлбэл, нэг хүн 

ойролцоогоор 800 мянган төгрөгийн цалин авлаа гээд бодох юм бол тэнд 
ажиллаж байгаа нийт хүний сарын цалин хэд байх вэ. Би санаж байна. 
Жишээлбэл, Ардын нам гээд аваад үзэхэд бол зөвхөн энэ нөгөө том байшиндаа 
бараг сар болгон 100 сая төгрөг зардаг гэж би ойлгоод байгаа. Гэрэл, 
цахилгаан, дулаан, тэр ажилчдын мөнгө төгрөг гээд. За ялж байгаа тохиолдолд 
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бол гоё л байх л даа. Төр, хувьтайгаа нийлээд ингээд явчихдаг. Ялагдаж байгаа 
тохиолдолд бол тэгээд тэрийг одоо яах вэ.  

 
Тэгэхээр нэг талаасаа намыг бол улс төрийн үйл ажиллагаа явуулдаг 

бүтэц гэж харж байгаа ч гэсэн нөгөө талаасаа аваад үзэхэд бас олон нийтийн 
буюу ашгийн бус байгууллага шүү дээ. Тэгэхээр ямар юм нь дээр санхүүжилт 
хийх вэ. Мэдээж сэтгэлийн хандив байна. Хоёрдугаарт нь, үйл ажиллагааны 
хандив байна. Тийм биз. Үйл ажиллагааны хандив, сэтгэлийн хандив хоёр дээр. 
Гуравдугаарт нь яах вэ төрийн дэмжлэг байж болох юм. Гэтэл энэ маань өөрөө 
эргээд аваад үзэхэд манай нийгэмд ялангуяа өнөөдөр манай гишүүд гэдэг зүйл 
чинь татвараа яаж өгдөг билээ. Гээд л ингээд одоо энэ бүтэц чинь бол нэлээн 
хүнд асуудал үүсгэнэ.  

 
Тийм учраас өнөөдөр заавал улсын хэмжээнд. Би яриад байгаа юм нь 

болохоор салбарын намын улсын хэмжээнд гэх юм уу, бодлогын намын улсын 
хэмжээнд гэх юм уу гэдгээ бид тодорхойлох шаардлагатай болчхоод байгаа. 
Бодлогын гэдэг нь юу вэ гэвэл тодорхой. За 10 мянган байна уу, 20 мянган 
хүний дэмжигч гэдэг юм уу, гишүүдтэй болчхоод тодорхой бодлогоо 
хэрэгжүүлэхдээ заавал Архангайд салбар нээхгүй, Өмнөговьд салбар нээхгүй. 
Гэхдээ фейсбүүк, твиттерээрээ тэр хүмүүстээ мэдээллээ өгчихдөг. Зурагт, 
телевизээрээ сурталчилгаагаа хийчихдэг. Тэгээд энэ чинь улсын хэмжээнд үйл 
ажиллагаа явуулаагүй Улаанбаатар дотроо суугаад байна гэсэн үг үү?  

 
Гэтэл Сонгуулийн хороо болохоор юу вэ гэх юм бол бүртгэнэ гээд байгаа. 

Сонгуулийн хороо юу вэ гэх юм бол за танай Архангайд ямар салбар чинь 
сонгуульд орох юм. Баян-Өлгийд ямар салбар чинь сонгуульд орох юм. Танайх 
чинь салбар нэгж байхгүй юм байна. 76-д одоо 99 ч гэдэг юм уу, 76 боллоо 
гэхэд танайх бол бүх хүмүүсээ дэвшүүлэхгүй юм байна. Бүртгэхгүй гэвэл яах вэ. 
Улсын хэмжээнд гэдэг чинь сонгуульд заавал 99 хүн оруулах ёстой гэж.  

 
Гэтэл суудал бүхий байхад хангалттай гээд эхний удаа байж болно шүү 

дээ. Дөнгөж ер нь намаа бүртгүүлчхээд хэн өнөөдөр яг бэхэжсэн байсан юм. Анх 
90 онд миний санаж байгаагаар ганцхан Монгол Ардын Хувьсгалт Нам гэж байж 
байгаад охин компани байгуулах маягаар Ардчилсан намыг гаргаж ирсэн шүү 
дээ. Яагаад гэвэл Ардчилсан нам, Ардын нам хоёр л төрөөс төсөв, санхүүжилт, 
байр сав авсан биз дээ. Зүгээр ерөнхийдөө бол одоо 34 нам гэж дотор мэдээж 
кармааны халаасны нам байгааг би үгүйсгэхгүй. Компанийн нам байгааг 
үгүйсгэхгүй. Ерөөсөө шинэ юм ярих, үзэл бодол өөрчлөгдөх. Жишээлбэл, надад 
тэр зовлон бас байгаа шүү дээ. 114 мянган хүн Монгол Ардын Хувьсгалт 
Намаас төлөөлөл гэж оруулчхаад саналаа Үндсэн хуулиа хэлэлцүүлье гэхээр 
тэнд байгаа намын удирдлага гээд хүмүүс нь үгүй энэ бол хувьсгалт нам биш ээ 
гээд. Энэ хүнийг цагдаад өг, авлигад өг, шоронд хий. Яагаад гэвэл энэ 
Хувьсгалт Нам гэдэг үгийг ашиглаад байна гэж.  

 
Энэ зөвхөн над дээр тусаж байгаа юм шиг боловч энэ нийтлэг жишгээр 

гарч ирнэ. Тийм учраас би энэ дээр байгаа жишээлбэл намын дотоод зохион 
байгуулалт нь ардчилсан зарчимд нийцнэ буюу нийт гишүүдийн саналаар 
дэмжлэг авсан байна гэдэг ч юм уу иймэрхүү зүйлүүд бол байж болно. Улсын 
хэмжээнд гэдэг бол маш маргаантай. Зүгээр тэр халаасны юм уу, энэ тэр байж 
болохгүй. Зүгээр надад ямар санал байгаа вэ гэвэл тодорхой улс төрийн 
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сонгуульд хоёр буюу түүнээс дээш удаа ороогүй байвал, оролцоогүй байвал. 
Оролцоод тодорхой ялалт байгуулаагүй байвал. Нэг ч гэсэн суудал аваагүй 
байвал үйл ажиллагааг нь нэг юм уу, хоёр сонгууль түдгэлзүүлэх байдлаар байж 
болох юм.  

 
Тэгэхдээ Сонгуулийн хороо бүртгэж байгаа юм чинь энэ тэгэхээр нөгөө 

хүмүүс чинь нэг ч юм уу, хоёр жил түдгэлзэж байна гэдэг чинь ямар утгатай вэ 
гэхээр цаашдаа энэ хоёртоо бол намаа бэхжүүлэх, намынхаа үйл ажиллагааг 
бэхжүүлэх ч юм уу. Тийм байдлаар цаашаа орж ирэх боломжтой. Тэгэхгүй 
болохоор өнөөдөр шууд л за бид улсын хэмжээнд бол чадна. Бидэнд бүх 
салбар байгаа. Нэгж байгаа. Одоо манай намаар ярих юм бол мянгат, зуут 
байгаа гэж хэлээд явчихдаг. Яг нөгөө асуудлаа аваад үзэх гэхээр бусад одоо 
дөнгөж шинээр мэндэлж байгаа. Дээрээс нь зөв үзэл бодолтой тийм намуудыг 
бол хавчин гадуурхах гээд байгаа юм. Жишээлбэл, ипотекийн зээлийн хүүг 
буулгая гээд 95 мянган хүн намайг дэмжиж байна. Яагаад гэвэл бүгд ипотектэй 
учраас. Би аргачлалыг нь бол маш тодорхой ярьж байна. Тэгэхэд өнөөдөр энэ 
улсын хэмжээний асуудал биш үү. Тэтгэврийн зээлийн хүүг буулгая гэж хэлж 
байна. Энэ бас улсын хэмжээний асуудал биш үү. Одоо 60 тэрбумтай тэмцье, 
ЖДҮ-тэй тэмцье, концесстой тэмцье гээд ярьж байна. Энэ бас улсын хэмжээний 
асуудал биш үү.  

 
Тэгэхээр улсын хэмжээний асуудал яг аль нь юм. Харахад Ардын намын 

тухай яриад байгаа юм шиг боловч, Ардчилсан намын тухай яриад байгаа юм 
шиг боловч улсын хэмжээнд энэ авлига, албан тушаал, энэ гэмт хэргийг 
зогсоогооч ээ. Хээл хахуулиа зогсоогооч ээ гээд ярих юм бол энэ чинь өөр 
асуудал болно. Тийм утгаараа зүгээр юу вэ гэх юм бол бодлогын нам байх, 
бодлогоороо улсын хэмжээнд байх уу, бүтцээрээ улсын хэмжээнд байх уу 
гэдгийг нэгдүгээрт тодорхойлж өгөөч ээ.  

 
Хоёрдугаарт нь, юун дээр ач холбогдол өгөх ёстой вэ гэхээр нам бол 

намын гишүүдийн доод хязгаарыг бол тогтоож болох юм. Тэр бол дээд 
хязгаарыг тогтоож болохгүй гэж би бодоод байгаа юм. Жишээлбэл, юу вэ гэх юм 
бол ерөөсөө одоо 800 гэдэг тоо босго байгаа бол за хамаа алга. 20 мянга гээд 
тавьчихъя л даа, тэгвэл. Тэрнээс биш өнөөдөр юу гэдэг юм дэмжигч байж 
болно. Өнөөдөр танай нам гэж хэлчихээд яг сонгууль дээрээ би заавал намдаа 
өгнө ч гэдэг юм уу ингээд талцал үүсгэж болохгүй шүү дээ. Бид 3 саяуулаа 
байна. 34 хэсэг хуваагдаад өнөөдөр МАН, АН-д хуваагдаад тэгээд заавал нөгөө 
намаа дагавал алзахгүй, нараа дагавал даарахгүй гэсэн зарчмаар намын 
гишүүн байвал хоолтой. Намын гишүүн байвал албан тушаалтай. Намын гишүүн 
байвал л одоо амьдралтай гэсэн ийм коммунист сэтгэлгээгээр 90 оны өмнөх 
шиг байж болохгүй.  

 
Тэр утгаараа юу вэ гэх юм бол таныг бодлогыг, институтийг ерөөсөө нам 

гэдэг чинь миний ойлгож байгаагаар бол төрийн үйл ажиллагаа явуулах 
бодлогын институти бүхий л байгууллага шүү дээ. Тэгэхээр тэр байгууллага 
руугаа өнөөдөр энийгээ чиглүүлж өгмөөр санагдаад байгаа юм. Ялангуяа миний 
гайхаад байгаа юм болохоор төрийн бус байгууллага, улс төрийн байгууллага 
гээд энэ хоёр чинь бараг бүтцээрээ бол нэг их тийм ялгараад байх юм бол 
харьцангуй байхгүй шүү дээ. Тэгш эрхийн зарчмаар. Тэгш эрхийн зарчмаар шүү.  
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Харин юу миний хувьд эмзэглээд байдаг вэ гэхээр өнөөдөр хэрвээ бид 
нар олон нийтийн байгууллага гэж үзэх юм бол өнөөдөр төрийн хийх ёстой үйл 
ажиллагааны зарим хэсгийг нь. Төрийн хийх ёстой үйл ажиллагааны зарим 
хэсгийг нь хариуцаад явж байгаа бол төрийн бус байгууллага. Зөвхөн Засгийн 
эрх мэдлийг авах. Дээрээс нь засаглалыг тогтоож өөрсдөө одоо шууд утгаараа 
бол Ерөнхийлөгч, Ерөнхий сайд, Их Хурлын дарга болж төрийн бодлого 
тодорхойлох зорилготой байгууллага бол энэ бол улс төрийн нам гэж байгаа 
шүү дээ.  

 
Тэгэхээр өнөөдөр энийг очоод улсын хэмжээнд, хувийн хэмжээнд, орон 

нутгийн хэмжээнд, дүүргийн хэмжээнд гэж ингэж зарчмын хувьд ялгаж болохгүй 
ээ. Тэгэхээр дөрвөн асуудал дээр би бол их санаа зовж байна.  

 
Нэгдүгээрт нь, улсын хэмжээнд хэлснээсээ болоод дааж давшгүй санхүүг 

тодорхой хэмжээгээр дарах аюул байна.  
 
Хоёрдугаарт нь, улсын хэмжээнд гэж хэлснээсээ болоод өнөөдөр 

бодлогын буюу нам гарч ирэх бололцоогүй болгох аюул нүүрлэж байна.  
 
Гуравдугаарт нь, энэ намуудыг өнөөдөр юу вэ гэх юм бол улсын 

хэмжээнд гэж хэлэхээрээ өнөөдөр улсын хэмжээнд гэдэг тэр хүрээлэл нь өөрөө 
ойлгомжгүй болоод явах аюул нүүрлэж байгаа юм.  

 
Дөрөвдүгээрт нь, улс төрийн нам гэдэг бол ерөөсөө хоёр юм байна л гэж 

одоо ард түмний тархи толгойнд шингэтэл буулгах тийм асуудал байгаа. 
Өөрөөр хэлэх юм бол охин компани. 90 оны өмнө ганцхан нам байсан шүү дээ. 
Тэгээд охин компани буюу Ардчилсан нам гээд хоёр компани байгуулагдсан. 
Энийгээ одоо өнөөдөр баталгаажуулах аюул нүүрлээд байна. Тийм учраас 
өнөөдөр манай ард түмэн хэлдэг шүү дээ. Долоо хэмжиж нэг огтол гэж. Өнөөдөр 
долоон удаа сонгууль болсон. Та нарыг одоо чөлөөлөх шаардлагатай болсон 
учраас бид нар яах ёстой вэ гэвэл шинээр төрөх нэгдлийг гаргаж ирэх Үндсэн 
хуульд тэр бололцоог олгож өгөөч ээ гэсэн хүсэлт байна. Баярлалаа.  

 
Г.Занданшатар: Эрхэм гишүүн Данзангийн Лүндээжанцан үг хэлнэ.  
 
Д.Лүндээжанцан: Энэ өдрийн мэнд хүргэе. Үндсэн хуулийн нэмэлт, 

өөрчлөлтийн хоёрдугаар хэлэлцүүлэг эхэлж байна. Улс төрийн намаар эхэлж 
байна. 1990 оны хавар улс төрийн намаар эхэлж байсан юм. Ардын Их Хурлын 
хуралдаанаар Монгол Ардын Хувьсгалт Нам нийгэм, төрийг удирдан чиглүүлэгч 
хүч мөн. Марксизм, Ленинизмийг үйл ажиллагаандаа удирдлага болгосон 
Монгол Ардын Хувьсгалт Нам Монголын нийгэм, төрийн удирдан чиглүүлэгч хүч 
мөн гэсэн тийм зүйлээсээ өөрсдөө татгалзсан.  

 
Түүний дараагаар Улс төрийн намын тухай хууль гарсан. Энэ хуулийн 

төсөл дээр олон талаас олон хүн оролцсон. Тэр чуулган дээр болж байсан үйл 
явдлыг мэдэж байна. Би бас нэг 10-аад хуудас гар бичмэл сая олдсон. Цагаан 
дээр хараар бичсэн Улс төрийн намын тухай гэж. Тэр үед олон намын 
тогтоолцоо ч гэж хаа байлаа. Улс төрийн нам гэдэг сонгодог утга нь ч хаа 
байлаа. Гэхдээ бид бас цагаан дээр хараар атар газрыг хагалж байсан юм. 
Өнөөдөр бас яг энэ улс төрийн намаар эхэлж байна.  
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Тэгэхээр энэ Улс төрийн намын тухай хуульд бол тэр улсын хэмжээнд 

гэдэг санаа бол одоо хүртэл байгаа юм. Дээр нь энэ хуулийг дээшээ харж 
байгаад энэ заалтыг оруулаагүй. Нэгдүгээрт бол яасан гэхээр Үндсэн хуулийн 
тэр найруулж оруулж ирсэн дотор байгаа нам Үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 
10-т заасны дагуу байгуулагдаж улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулна гэж.  

 
Үндсэн хуулийн 16.10 гэж одоо ямар зүйл байна вэ гэж. Тэгэхээр энд бол 

ингэж хэлж байгаа юм л даа. Нам олон нийтийн бусад бүх байгууллага нийгэм, 
төрийн аюулгүй байдлыг сахиж хуулийг дээдлэн биелүүлнэ гэж одоо үйлчилж 
байгаа Үндсэн хуульд байгаа. Энэ дагуу нам олон нийтийн байгууллагад 
эвлэлдэн нэгдэх эрхтэй гээд энэ дагуу байгуулагдах эрхийг бол нээлттэй. Харин 
нийгэм, төрийн аюулгүй байдал. Тийм үү. Тэрийг сахин хамгаалж хүндэтгэж 
хуулийг биелүүлэх үүрэг гэдгийг бол зааж өгсөн. Тийм учраас энэ заалт бол 191 
болгож бие дааж орж ирж байгаа юм.  

 
Хоёрт нь бол улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулна гэдэг бол дэлхий 

нийтийн ерөнхий жишиг байна. Харьцуулсан эрх зүйгээр. Энэ бол түрүүн 
О.Баасанхүү гишүүн бодлогынх байх уу, зохион байгуулалтын бүтцийнх байх уу 
гээд байна. Энэ бүтцийг хэлээгүй гэдгийг хэлье. Энэ бол улсын хэмжээнд 
бодлого үйл ажиллагаа явуулна шүү. Зөвхөн нэг орон нутгийн хэмжээнд 
явуулахгүй шүү. Зөвхөн нэг шашны бүлгэрхэг байдаг юм уу, явцуу үйл 
ажиллагаанууд явуулахгүй шүү. Бодлогын үйл ажиллагаа улсын хэмжээнд 
явуулах юм шүү гэдэг бас нэг зарчим сууж өгсөн учраас тэр нь Улс төрийн 
намынхаа хуульд одоо ингээд нэвт шувт суугаад ирсэн учраас энэ бол энэ заалт 
орсноор одоогийн байгаа улс төрийн намуудыг бол одоо ингээд түрэх, 
хязгаарлах зүйл огтхон ч байхгүй гэдгийг хэлмээр байна.  

 
Хоёрт нь бол энэ төслийн зүйл дээр бол нам иргэдийн улс төрийн хүсэл 

зоригийг илэрхийлж улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулна гэж байсан. 
Найруулга нь бол нам Үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 10-т заасны дагуу 
байгуулагдаж улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулна гээд. За манай зарим 
гишүүд бол хасах санал оруулж байгаа. Энүүгээр санал хураагдах байх гэж. Би 
бол энэ төслийг улайран дэмжих гээд байгаа зүйл биш ээ. Гэлээ гэхдээ энэ чинь 
судалгааны үндсэн дээр бусад улсуудын Үндсэн хуульд юу гэж заасан байдгийг 
харж үзэж. Дээр нь одоогийн үйлчилж байгаа улс төрийн намынхаа хуулийн утга 
агуулгыг цааш нь баяжуулан хөгжүүлэхийн тулд оруулж ирж байгаа заалт юм 
гэж. Энийг бол мушгиж гуйвуулаад байх шаардлага байхгүй гэж ингэж бодож 
байгаа юм.  

 
Одоо жишээ нь 330 суманд бол заавал одоо зохион байгуулалтын 

нэгжтэй байхыг бол одоо зааж өгч байгаа хэрэг биш шүү дээ. Ингэхээр чинь 
хүмүүст байна шүү дээ хүмүүс бол юу гэж ойлгох вэ гэхээр нээрээ улсын 
хэмжээнд нам үйл ажиллагаа явуулна гэхээр ерөөсөө л намжуулаад л бүр 
жигтэйхэн болох юм байна гэж. Өнөөдөр хүмүүст бол одоо таалагдъя гэсэн үг 
хэлье гэвэл намыг муу хэлэх, намыг үгүйсгэх асуудал байгаа юм. Нам бол сайн 
дурын уран сайхан биш. Нам бол яг төрийн бодлого өөрийнхөө бодлогод 
оролцъё, засгийн эрхийг барилцахад оролцъё гэдгээрээ нэгдсэн төрийн 
бодлогоороо өрсөлддөг ийм улс төрийн байгууллага. Тийм учраас энэний 
зохион байгуулалтын гол зарчмыг бол эндээ суулгаж өгөхөөс аргагүй байгаа.  
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Дээр нь энэ доор түрүүн хүмүүс уншаад байна лээ. Дараагийн дараагийн 

зүйлүүдийг багц багцаар нь явмаар юм шиг байна лээ. Сая бол харин хоёр 
зүйлийг яг нийлүүлээд ярьсан. Дараагийнх нь болохоор бүтэц, зохион 
байгуулалт. Төсөл дээр болохоор болзлыг гэж үг байсан. Тэрийг бол ажлын 
хэсэг бол нөхцөлийг гэдэг үгээр л сольсон байгаа. Энэ мэтчилнээр тэгээд 
гишүүдийн тооны босгын асуудал гээд гурав хувааж авч үзэх нь гэдгийг бол 
манай гишүүд ойлгомж байгаа байх гэж ингэж бодож байна.  

 
Тэгэхээр энэ дээрээ холбогдуулаад хэлэхэд энэ улсын хэмжээнд үйл 

ажиллагаа явуулна гэдгийг Их Хурал хаслаа гэвэл бид ингэж ингэж болох юм 
байна. Их Хурал тэр битгий хэл хэлэлцэгдээд хасагдсан гэдэг асуудал яригдана. 
Тийм учраас тийм юм байхгүй шүү. Ямар ч нам улсын хэмжээнд бодлогын үйл 
ажиллагаа явуулна гэдгийг бол ойлгох хэрэгтэй. Дээр нь орон нутгийг улс 
төржүүлэх гэж байна гэж ярьж байна. Тийм юм бас байхгүй. Одоо жишээ нь 
суманд улс төрийг аль болохоор багасгахын тулд нутгийн удирдлагын хуульдаа 
хийж өгнө. Улс төрийн намын хуульдаа хийж өгнө. Өнөөдөр Үндсэн хуулиар 
орон нутагт үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно гэдэг заалтыг хийж өгч бас 
болохгүй байна гэж ингэж үзсэн. Ийм учраас аливаа асуудлыг бас олон талаас 
нь бодоод одоо үйлчилж байгаа энэ Үндсэн хуулийнхаа заалт, одоо үйлчилж 
байгаа Улс төрийн намын хуулийн заалт, төслийн заалт, ажлын хэсгээс оруулж 
ирсэн заалтуудаа харьцуулж үзэж байж саналаа өгнө гэдэгт итгэж байна.  

 
Г.Занданшатар: Эрхэм гишүүн Магваны Билэгт үг хэлнэ.  
 
М.Билэгт: Гишүүдийн амрыг эрье. Энэ төслийн 19 дүгээр зүйлийн 1 дэх 

хэсгийг доор дурдсанаар найруулна гээд. Энийг ажлын хэсэг дэмжсэн байгаа 
юм. Энэ нь юу вэ гэхээр нэг нам Үндсэн хуулийн 6 дугаар зүйлийн 10-т заасны 
дагуу байгуулагдаж улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулна гэж байгаа юм. Ер 
нь бол нам иргэдийн улс төрийн хүсэл зоригийг илэрхийлж, улсын хэмжээнд үйл 
ажиллагаа явуулна гэсэн энэ 19 дээр, Үндсэн хуульд урд нь байгаагүй заалтыг 
нэмж оруулаад байгаа байхгүй юу. 

 
Яг одоо бол бодит байдал дээр, амьдрал дээр ямар байдаг вэ гэхээр, за 

яахав Улаанбаатар хотод гайгүй байдаг байх, хөдөө орон нутагт суманд 
ерөөсөө 2 нам болоод, хувьсгалт намтайгаа ингээд З нам болоод ингээд 
хуваагдчихсан. Байнгын хоороондоо, бараг сумын төв дээрээ явж байхдаа бие 
бие руугаа өө энэ чинь энэ намынх, энэ чинь нөгөө намынх гээд байнгын ийм 
зөрчилдөөнтэй ийм байдал уруу оруулчихсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг 
дахиад бид нар одоо бусад намууд ч гэсэн ер нь улсын хэмжээнд л үйл 
ажиллагаа явуулах ёстой гэдгээр нь хичнээн ч нам болж хэд хуваагдах юм бэ 
гэдэг ийм л юманд орж ирэх гээд байна.  
 

 Хоёрдугаарт, 16 дугаар зүйлийн 10-т заасны дагуу гэж байгаа юм. Энэ 10 
дор юу гэж байгаа вэ гэхээр нийгмийн болон өөрсдийн ашиг сонирхол, үзэл 
бодлын үүднээс нам, олон нийтийн бусад байгууллага байгуулах, сайн 
дураараа эвлэлдэн нэгдэх эрхтэй. Нам, олон нийтийн бусад бүх байгууллага, 
нийгэм, төрийн аюулгүй байдлыг сахиж, хуулийг дээдлэн биелүүлнэ. Аль нэгэн 
нам, олон нийтийн бусад байгууллагад эвлэлдэн нэгдсэний төлөө болон 
гишүүний хувьд хүнийг ялгаварлан гадуурхах, хэлмэгдүүлэхийг хориглоно. Энд 
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бас ямар заалт байна вэ гэхээр, төрийн зарим төрлийн албан хаагчийн намын 
гишүүнийг түдгэлзүүлж болно гэсэн. Энэ урьд нь хөндөөгүй ийм заалт энэ руу 
ороод ирж байгаа юм. Тэгэхээр энэ ямар учиртай болоод байна вэ гэж гайхаж 
байна л даа. Тийм учраас түрүүн Мөнх-Оргил гишүүний хэлсэн шиг энэ  1.2-т 
заасан, 19 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийг хасах гэсэн гишүүдийн гаргасан санал 
байгаа юм. Үүгээр нь явмаар  юм байна  гэдэг саналаа хэлэх гэж байна. 
 

 Г.Занданшатар: Эрхэм гишүүн Цэдэнбалын Цогзолмаа үг хэлнэ. 
 

 Ц.Цогзолмаа: Та бүхний амрыг эрье. Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлт 
үндсэндээ бид үндсэндээ өнгөрсөн 30 гаруй жилийн улс төрийн нөхцөл байдалд 
үнэлгээ, дүгнэлт өгөөд, магадгүй ирэх  20-30 жил энэ Үндсэн хуулийг нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулснаар Монгол Улсын хөгжилд ямар нэмэр болох вэ гэдэг ийм 
үндсэн концепцоор энэ нэмэлт, өөрчлөлтийг хийж байгаа. Үндсэн хуулийн 
нэмэлт, өөрчлөлт дотор  зайлшгүй анхаарал татаж, бас зайлшгүй зохицуулах 
цаашдаа Монгол Улс парламентын засаглалыг илүү төлөвшүүлье гэж байгаа 
бол парламентад суудалтай байгаа улс төрийн намуудынхаа төлөвшлийг энэ 
хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтөөр илүү тодорхой болгож өгөх юмсан. Бүр 
тодруулаад хэлэх юм бол Монголд өнөөдөр үйл ажиллагаа явуулж байгаа улс 
төрийн намуудын үйл ажиллагаанд жаахан гэрэл гэгээ, итгэл үнэмшил тусгасан 
ийм зүйлүүдийг хийж өгөх юмсан гэсэн ийм чармайлт байгаа гэж ингэж ойлгож 
байгаа. 
 

 Тодруулаад орж ирж байгаа тайлбар дээр нам, иргэдийн улс төрийн 
хүсэл зоригийг илэрхийлж улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулна. Нам Үндсэн 
хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 10-т заасны дагуу байгуулагдаж, улсын 
хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулна. Үг хэлж байгаа гишүүдийн байдлаас 
харгалзахад үнэхээр өнөөдөр Монголд үйл ажиллагаа явуулж байгаа энэ олон 
улс төрийн намууд цаашдаа ер нь яаж төлөвших юм бэ? Улс төрийн нам гэдэг 
энэ бүхэл бүтэн институт, парламентын бүрдүүлж байгаа институт жинхэнэ 
утгаараа ийм функциональ хэлбэртэй байж чадаж байна уу? Үгүй юу? Улс 
төрийн намуудад үнэт зүйл нь болох тэр үзэл баримтлал нь тодорхой болж 
чадаж байгаа юм уу? Энэ үзэл баримтлал буюу одоо Монгол Улсын хөгжлийн 
бодлого дээр суурилсан үйл ажиллагаа явуулахад гишүүд буюу намыг бүрдүүлж 
байгаа тэр боловсон хүчний бодлого ямар байгаа юм бэ? Санхүүгийн асуудал 
ямар байгаа юм бэ  гээд ингээд улс төрийн намыг бүрдүүлж байгаа энэ 
асуудлаа бид нар цогцоор нь харж, энэ хуульдаа ямар өөрчлөлтийг хийж чадаж 
байгаа юм бэ гэдэг дээр нэлээд анхаарч саналаа өгөх ёстой байхаа гэж ингэж 
бодож байна. 
 

 Улс төрийн нам байгаа юм бол хөгжлийн бодлого, улс төрийн сонгуульд 
ордог мөрийн хөтөлбөрийн чадавхтай байх ёстой, мөрийн хөтөлбөрөө 
хэрэгжүүлэх. 4, 4 жилээр мөрийн хөтөлбөрийг тавихаасаа илүүтэй, үүнээс цааш 
энэ Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлт хийсний дараагаар тухайн улс төрийн 
намууд, ер нь нийгэмдээ 4 жилийн мөрийн хөтөлбөр гэхээсээ илүүтэй, 10 жил, 
20 жилдээ манай улс төрийн нам ийм байдлаар Монгол орныг хөгжүүлнэ. Бүр 
алс хэтдээ  20-30 жилдээ манай нам ингэнэ гэсэн ийм нэг хөгжлийн бодлогын 
концепцтой болоосой гэж ингэж харж, энэ мөрийн хөтөлбөрийн өөрчлөлтийг 
хийх ёстой.  
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 Нөгөөтэйгөөр хүссэн ч, эс хүссэн ч улс төрийн сонгуульд орж байгаа нэр 
дэвшигчдээрээ дамжуулаад боловсон хүчний кадрын бодлого нь 
тодорхойлогдож байгаа. Тийм учраас өнөөдөр залуучуудыг нам дагаж гүйх 
гэхээсээ илүүтэй, Монгол орны ирээдүйн хөгжилд хэрэгтэй байгаа салбарын 
кадруудыг энэ улс төрийн намууд бас бодлогоороо бэлдэх ёстой юмаа. Үнэхээр 
Монгол орны ирээдүйн 30 жилийн хөгжил уул уурхай дээр суурилах гэж байгаа 
бол энэ салбарын боловсон хүчнийг тухайн нам яаж бэлдэх гэж байгаа юм бэ? 
Гадаадын ямар улс орнуудад хэдий хэмжээний залуучуудыг бэлдэх юм бэ  гэдэг 
энэ боловсон хүчний бодлого гэдэг бол улс төрийн намын хөгжлийн бодлогын 
цөм байх ёстой гэдэг энэ юмаа авч яваасай гэж ингэж бодож байгаа юм. 
 

 Хамгийн их олон нийтийн дургүйцэл хүргэдэг, бухимдал хүргэдэг асуудал 
бол улс төрийн намын санхүүжилтийн асуудал байдаг. Авлига, хээл хахуул, 
сайд, албан тушаалыг намууд худалдаж авч байна гэдэг асуудал нээлттэй 
өнөөдөр нийгмийн шуугиантай сэдэв. Тийм учраас энэ боловсон хүчний 
бодлого, санхүүгийн ил тод байдал гэдгийг өнөөдөр энэ Үндсэн хуульд ямар 
байдлаар илүү сайжруулах гэж томьёолж байгаа вэ гэдэг дээр анхаарал 
хандуулах ёстой. Ямар санал хэлэх гээд байна вэ гэхээр, сонгуульд хэдэн 
иргэдийн санал авснаар нь төсвөөс улс төрийн намуудыг санхүүжүүлдэг ийм 
сайн жишиг дэлхийн улс орнуудад байна. Тэгэхгүй санхүүжилт нь далд л 
байгаад байх юм бол бид нар улс төрийн намыг санхүүжилтээс нь ил тод 
болгохгүй байгаагаас болоод энэ авлига янз бүрийн асуудлаар салж чадахгүй. 
 

 Тийм учраас магадгүй энэ өөрчлөлт дээр бид нар санхүүжилтийн ил тод 
байдлыг илүү сайн болгох тал дээр сонгогчдоос авсан саналаар нь улс  төрийн 
намуудыг санхүүжүүлдэг болгоод эхлэх юм бол энэ бас нэг шат ахиц болно гэж 
ингэж харж байгаа юм. Тийм учраас энэ улсын хэмжээний гэдэг энэ шалгуурын 
цаана энэ олон асуудлууд явж байгаа гэж ингэж харж байгаа. Тийм учраас улс 
төрийн намын төлөвшил, парламентын төлөвшилтэй шууд холбоотой. 
Парламентын төлөвшил бол улс эх орны хөгжлийн асуудлыг авч явах гэдэг энэ 
асуудалтайгаа шууд уялдаж байгаа гэж  харж, гишүүд маань энэ асуудлууд дээр 
саналаа өгөх байхаа гэсэн саналыг хэлж байна. 
 

 Г.Занданшатар: Одоо эрхэм гишүүн Лхагвын Мөнхбаатар үг хэлнэ. 
 

 Л.Мөнхбаатар: Монгол Улсын  Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 
төслийг хэлэлцэж байгаа. Энэ төслийг сайжруулах, томьёоллыг оновчтой 
болгох, Үндсэн хуулийн суурь үзэл баримтлалд нийцүүлэх зорилгоор нийтдээ 
миний хувьд 15 зарчмын зөрүүтэй санал гаргасан. Үүнийг ажлын хэсэг, дэд 
ажлын хэсгүүд дээр ойлголцож, томьёоллыг нэгтгэсэн зүйлүүд байгаа. Үүнээс 
гадна зарчмын өөр зөрүүтэй саналууд байгаа учраас бас санал хураалтаар 
шийдэж байгаа юм. Үүний нэг нь одоо энэ намтай холбоотой заалт. Миний хувьд 
бол энэ нам улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулахаар Үндсэн хуульд заахыг 
дэмжихгүй байгаа юм. Тийм учраас үүнийг хасах ийм санал гаргасан. Тэгээд 
үүнийг одоо хэлэлцэж байна. 
 

 Ер нь ойрхны жишээ авахад, одоогийн улс төрийн намуудын хувьд, 
Ардын намын хувьд ч, Ардчилсан намын хувьд ч аймагт бол намын хороотой, 
суманд намын хороо ажиллаж байна, баг дээр намын үүр ажиллаж байна. 
Ингэж байж улс төрийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Ийм нүсэр бүтэц, 
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тогтолцоотой л доо. Энэ нь өөрөө эргээд улсын хэмжээнд энэ улс төржилтийг 
баг, сумын хэмжээнд дэвэргэж байгаа ийм гол хүчин зүйл энэ байгаа юм. 
Тэгэхээр энэ бүтцийг нам, улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулна гээд ингээд 
заачихаар, одоогийн байгаа намын энэ нүсэр бүтцийг Үндсэн хуульчилснаас 
ялгаагүй болчихлоо, Үндсэн хуульчилж байна гэсэн үг. Тэгэхээр ийм бүтэц уруу 
явах зайлшгүй намууд ийм шаардлага уруу орно, угаасаа энэ уруу түлхэж 
байгаа. Тэгээд энэ нам улс төрийн үйл ажиллагаагаа улсын хэмжээнд үйл 
ажиллагаа явуулна гээд бодохоор  330 сум, 1568 баг, 152 хороо байгаа, үүнд 
Улсын дээд шүүхэд бүртгэлтэй  32 нам байна. Ийм бүтэц уруу явах юм бол энэ 
чинь улс төржилтийг улам дэвэргэнэ, нөгөөтэйгөөр энэ жижиг намуудын 
төлөвшилт, хөгжлийг хааж байгаа ийм зүйл байгаа. Бид чинь Үндсэн хуулиараа 
улс төрийн олон намын тогтолцоог тунхагласан улс шүү дээ. Үүнийгээ хаасан 
боосон ийм юм уруу явах гээд байна.  
 

 Нөгөөтэйгөөр бас бидний эвлэлдэн нэгдэх гэсэн энэ суурь үзэл 
баримтлалтайгаа наадах чинь хязгаар тогтоож байгаа дордуулсан ийм заалт 
болох гээд байна гэж үзэж уг саналыг дэмжихгүй байгаа юм. 
 

 Мэдээж улс төрийн намуудын хувьд улс төрийн үйл ажиллагаа 
явуулдаггүй, сонгуульд оролцдоггүй намуудын хувьд үүнийг яаж шийдэх вэ 
гэвэл, үүнийг бол Улс төрийн намын хуульдаа зааж өгөх зохицуулалтуудыг 
оруулж болох юм. Заавал  Үндсэн хуульд заах шаардлага байхгүй байгаа юмаа 
гэж үзэж, энэ саналыг гаргасан юм. Тийм учраас энэ улс төрийн нам улсын 
хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулна гэсэн заалтыг хасах саналтай байгаа. 
Үүнийгээ зарчмын зөрүүтэй санал гаргаж хураалгаж байгаа гэдгийг хэлье. 
 

 Г.Занданшатар: Эрхэм гишүүн Лувсанцэрэнгийн Энх-Амгалан үг хэлнэ. 
 

 Л.Энх-Амгалан: Үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн хамгийн  том хэсэг нь энэ 
парламентын ардчиллыг төлөвшүүлж, ард түмний засаглах эрхийг хангахтай 
холбоотой энэ улс төрийн намын зохицуулалтын асуудал байгаа юм. Тэгээд энэ 
дээр бид нар их болгоомжтой, өнгөрсөн  29 жилийн хугацаанд энэ Монголын 
нийгэмд үүссэн нөхцөл байдал, бид нарын алдаа оноогоо их сайн цэгнэх ёстой 
гэж би ойлгоод байгаа юм. 
 

 Одоо яг ингээд энэ заалтаар нь бид санал хураалгаад явчихаар эргээд 
ирээдүйдээ ямар үр дагавар, ямар эрсдэл үүсэх вэ гэдгийг бид нар их сайн 
бодож үзэх ёстой байгаа юм. Өнөөдөр Монголын төрд итгэж байгаа энэ ард 
түмний итгэл, Монголд байгаа улс төрийн намуудад итгэж байгаа энэ ард 
түмний итгэлийн төвшин бол хамгийн доод цэгтээ хүрсэн шүү дээ. Үүнтэй бид 
нар бүгдээрээ хүлээн зөвшөөрч, эвлэрэх ёстой. Энэ яагаад ийм болсон юм бэ 
гэдэг үндэс мэдээж сүүлийн 29 жил бид нар 7 удаагийн сонгууль хийхдээ ард 
түмнээ хэдэн хэсэг хуваачихсан байгаа улс төрийн намаар нь, үзэл бодлоор нь 
ингээд хуваачихдаг. Энэ улс төржилт, Монголын нийгэмд өнөөдөр байгаа энэ 
талцал, хуваагдал бол энэ Монголын эмгэнэл. Тэгэхээр энэ эмгэнэлийг энэ 
намчирхал, намын гишүүнчлэлийн асуудал, нам дагасан сонгуулийн асуудал л 
энэ эмгэнэлийг бий болгосон гэж боддог юм. 
 

 Хамгийн эмгэнэлтэй дүр зураг бол хөдөөгийн баг дээр, хөдөөгийн сум 
дээр очиход энэ сонгууль зохион байгуулахад маш их эмгэнэлтэй дүр зураг 
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харагддаг шүү дээ. Эхнэр, нөхөр нь бие биетэйгээ дуугарахаа больчихдог, ах, 
дүү нар нь хуваагддаг, жалга довоороо хуваагддаг, одоо сүүлдээ энэ байдал 
үндсэндээ гаараад сумын төв дээр байгаа хэдэн хүнсний дэлгүүрүүд намын 
харьяалалтай болчихсон шүү дээ, өөрийнхөө намын дэлгүүрт ордог. Энэ үнэн 
шүү дээ. Сумын төвөөс аймгийн төв уруу, эсхүл аймгийн төвөөс Улаанбаатар 
хот уруу ороход өөрийнхөө намынхаа автобусанд суудаг, фургонд суудаг ийм 
эмгэнэлтэй хувь заяа өнөөдөр байж байна. Тэгэхээр ийм улс төржилт бол 
үнэхээр хэрээсээ хэтэрсэн. Монголын нийгмийн өнөөдрийн энэ ёс суртахууны 
доройтол, энэ талцал, хуваагдал, энэ эв эегүй байгаа нөхцөл байдал бол цэвэр 
энэ улс төржилт, намын хатуу гишүүнчлэлийн асуудал гэж би ойлгодог. 
 

 Тэгээд судалгаан дээр л бид нар үндэслэж ярих ёстой. Сонгуулийн насны 
иргэдийн дунд улс төрийн намын гишүүдийн эзлэх хувиар нь  бүх улсуудыг 
харьцуулсан ийм судалгаа байна. Тэгэхээр улсуудын дундаж хувь бол 
сонгуулийн насанд эзэлдэг энэ улс төрийн намын гишүүнчлэлийн хувь нь 4-6 
хувьд л байдаг юм байна. Сонгуулийн насны хүн амтай харьцуулахад улс 
төрийн намын гишүүнчлэл  4-6 хувь байдаг. Гэтэл энэ тоо Монголд  20 хувь 
хүрсэн байна. Өнөөдөр Монгол Улс сонгуулийн насны 2 сая хүн амтай. Гэтэл 
энэ  2 сая хүн амаас 500-600 мянган хүн улс төрийн аль нэгэн намд 
харьяалалтай болсон байгаа юм. Үндсэндээ 4 хүний нэг нь өнөөдөр улс төрийн 
намын ийм хатуу харьяалалтай болчихсон байгаа юм. Тэгэхээр энэ бүх алдааг 
бид нар Үндсэн хуулийнхаа өөрчлөлтөөр засаж залруулах ёстой. 
 

 Гэтэл харамсалтай нь бид нарын Үндсэн хууль дээр хийж байгаа 
өөрчлөлтөөр дахиад шинээр улс төрийн нам байгуулахад эргээд нийт 
сонгогчдын сонгуулийн насны хүний нэг хувьтай тэнцэхээр 20 мянган хүний 
босго эргээд тавьж байгаа юм. Тэгэхээр дахиад энэ улс төрийн хатуу 
гишүүнчлэлээр ард иргэд маань хуваагдаад унах ийм нөхцөл байдал, ийм сөрөг 
үр дагаврыг үүсгэх вий гэсэн  ийм л бодол байгаа юм. Мэдээж улс төрийн намд 
улс орон даяар явуулах гэж байгаа, засгийн эрхийг авах гэж байгаа энэ улс 
төрийн намд тодорхой шаардлага, шалгуурууд байх ёстой. Гэхдээ намын хатуу 
гишүүнчлэлгүй болъё, энэ намын хатуу гишүүнчлэл чинь өнөөдөр энэ Монголд 
байгаа талцал хуваагдал бий болоод байна гэж ярьж байгаа энэ үед эргээд 
дахиад бид нар энэ шинээр бий болох гэж байгаа нам дээр улс төрийн намын  
хатуу гишүүнчлэлийн босго тавина гэдэг бол энэ бол Монголын хөрсөн дээр 
буухгүй ийм өөрчлөлтүүд болчих вий дээ. Эргээд Монголчуудаа дахиад талцал 
хуваагдал уруу чирсэн ийм нөхцөл байдал бий болчих вий дээ гэсэн, энэ дээр 
би  их эмзэглэж байгаа. Үүнийг бид нар дахиж хармаар ийм нөхцөл байдлууд 
байгаа юм, нэгд. 
 

 Хоёрдугаарт нь, энэ улс төрийн нам улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа 
явуулна гэж. Үүнийг бид нар бодмоор байгаа юм. Мэдээж шашны асуудлаар 
гэдэг юм уу? Эсхүл нийгмийг өөр зориулалтаар турхирах ийм янз бүрийн 
асуудалд зохион байгуулалтад орох асуудлыг бид нар бодож үзэх ёстой. Гэхдээ 
өнөөдөр яг суман дээр багийн даргын сонгууль хийхэд бол багийн даргад 
өрсөлдөх нэг, хоёрхон л байдаг, бараг 2. Гэтэл намаараа хуваагдаад жинхэнэ 
чадвартай, нөгөө ард иргэдийнхээ төлөө явж чадах ийм шударга энэ хүмүүс нь 
ингээд аль нэгэн намд харьяалагдаж чадахгүйгээр ингээд багийнхаа дарга болж 
чаддаггүй, сумынхаа Засаг дарга болдоггүй ийм эмгэнэлтэй хувь заяа байж 
байгаа. Ерөөсөө хоёр намд хуваагдчихсан. Суман дээр угаасаа   манай улс бол 
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хүн ам цөөхөн, хүний нөөцийнх нь тэр тусмаа чадварлаг хүний нөөц цөөхөн энэ 
улсын хувьд бол сумынхаа хөгжил дэвшлийн төлөө яг тэр суман дээрээ 
амьдарч байгаа чадвартай залуучууд яагаад нийлээд жижиг улс төрийн намууд 
байгуулаад ингээд сумынхаа орон нутгийн сонгуульд орж болдоггүй юм бэ?  
 

 Энэ хандлага бол олон улсын хандлага нь нэлээн олон улс оронд байдаг 
шүү дээ. Одоо жишээ  нь би Английг дурдахыг хүсэж байна. Англид  400 гаруй 
улс төрийн намтай. Эндээс зөвхөн 10 хүрэхгүй нам нь улсын хэмжээнийхээ 
сонгуульд оролцдог, бусад 390 гаруй нам нь зөвхөн орон нутгийнхаа тухайн сум, 
дүүргийнхээ сонгуульд оролцоод явж байдаг ийм тогтолцоонууд дэлхийн улс 
оронд байхад бид нар үүнээс буцаж болохгүй гэж бодож байгаа юм. Тэгээд 
цаашдаа бол энэ дэлхийн хандлага, энэ улс төрийн намуудын төлөвшлийн 
хандлага хаашаа яваад байна вэ гэдгийг бид нар энэ гишүүнчлэлийн асуудлууд, 
санхүүжилтийн асуудлууд гэдэг энэ бүх юман дээр, иргэдийн оролцооны 
асуудал гэдэг энэ бүх юман дээр бид нар энэ Үндсэн хуулийнхаа өөрчлөлтийг 
үүнтэй бүгдтэй нь холбож, хийж өгөх ёстой гэсэн ийм асуудал. 
 

 Одоо улс төрийн хүрээний авлагын төвшин өнөөдөр энэ Монголд хамгийн 
өндөр байгаа нь энэ улс төрийн намын энэ хатуу гишүүнчлэлтэй байгаа 
тогтолцоонд байгаад байгаа гэж хараад байгаа шүү дээ. Авлигатай тэмцэх 
газраас хийсэн энэ  2016-2018 онд хийсэн Авлигатай тэмцэх үндэсний 
хөтөлбөрийн хэрэгжилт гээд хийсэн ийм судалгаа байгаа юм. Энэ судалгаагаар 
харахад хамгийн  их авлига байгаа нь энэ улс төрийн хүрээний авлигын төвшин 
хамгийн өндөр байна, энэ ерөөсөө буурахгүй байна гэсэн ийм дүгнэлтүүдийг 
хийгээд байгаа юм, Авлигатай тэмцэх газар хийгээд байгаа юм. Тэгэхээр бид 
нар энд үнэлэлт, дүгнэлт хийх ёстой шүү дээ. Авлигын өнөөдөр энэ эх үүсвэр нь 
хаана байна вэ гэхээр улс төрийн намуудад байна. Тийм учраас энэ улс төрийн 
намуудынхаа цаашдын төлөвшил, хандлага, гишүүнчлэл, санхүүжилтийн 
асуудлын эрх зүйн зохицуулалтуудыг бид нар шинэ түвшинд гаргах зайлшгүй 
ийм шаардлага байна. Ингэж байж бид нарын Монголын ард түмний төрд итгэх 
итгэл дээшил, Монголын ард түмний улс төрийн намд итгэх итгэл дээшилнэ гэж 
бодож байгаа. 
 

 Тийм учраас энэ өнгөрсөн хугацаанд хийсэн дүр исгэсэн ардчилал гэж 
яриад байгаа шүү дээ, бид нар  29 жилийн ардчиллыг чинь дүр исгэсэн 
ардчилал, гажуудсан ардчилал гэж яриад байгаа юм. Тэгэхээр энэ ардчиллыг 
энэ улс төрийн намын төлөвшлийн хүрээнд бид нар хийж, улс төрийн намаа зөв 
төлөвшүүлж байж, Монголын ардчилал зөв төлөвшинө. Монголын ардчиллын 
баталгаа нь  намуудын ардчилал бий болж байж  Монголд энэ улс төрийн 
намууд бий болох иймэрхүү төлөвшил цаашдаа явах ёстой гэсэн ийм байр 
суурьтай байгаа. 
 

 Тэгэхээр энэ хүрээндээ бид нар энэ Үндсэн хуулийнхаа өөрчлөлтийг хийх 
ёстой гэсэн ийм байр суурьтай байна.  
 

 Г.Занданшатар: Одоо эрхэм гишүүн Оюунхорол үг хэлнэ. 
Дуламсүрэнгийн Оюунхорол. 
 

 Д.Оюунхорол: Гишүүдийнхээ энэ өглөөний амгаланг айлтгая. Би нам, 
иргэдийн  улс төрийн хүсэл зоригийг илэрхийлж, улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа 
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явуулна гэж байгаа энэ саналыг зарчмын хувьд дэмжиж байгаа юм. Өнөөдөр 
бол  Монголын нийгэмд улс төрийн намуудыг үнэлэх үнэлэмж, иргэдийн улс 
төрийн намуудад хандаж байгаа хандлага ямар болсон байгааг, нийгмээ яаж 
хагалж хувааж байгаа,  нөгөө талаас энэ улс төрчдийн ёс суртахууны асуудал 
доройтож байгаа, нөгөө талаас хууль цаазаа үл сахивал улс төр бохирдож, 
төрийн доройтол нүүрлэж болдгийн бодит жишээг бид нар өнөөдрийн энэ улс 
төрийн амьдрал дунд харж байгаа.  
 

 Тийм учраас энэ улс төрийн намуудыг төлөвшүүлэх, хариуцлагажуулах, 
ил тод нээлттэй болгох, улс төрийн намын санхүүжилтийг ил тод болгох энэ 
асуудлуудыг бид Үндсэн хуульдаа оруулж өгөх зайлшгүй шаардлагатай гэж үзэж 
байгаа юм. Ер нь улс төрийн намуудад тавих шалгуур, шаардлагыг улсын 
хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаагаар нь харахаас өөр аргагүй болсон.  
Зарим гишүүд ярьж байх шиг байна, жишээлбэл дүүрэгт юм уу,  суманд, аймагт 
үйл ажиллагаа явуулдаг жижиг намуудыг тусад нь бүртгэж болно, тийм учраас 
улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулах шаардлагагүй байж магадгүй гэж ингэж 
тайлбарлаад байгаа юм. Тэгэхээр бид нар ажлын хэсэг дээр, мөн бүлэг дээрээ 
олон удаа ярилцаж энэ асуудлуудыг тохиролцсоны эцэст өнөөдөр иргэдийн улс 
төрийн хүсэл зоригийг илэрхийлж улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж, 
хариуцлагажуулах нь зөв юмаа гэж ингэж орж ирсэн гэж ойлгож байгаа. 
 

 Намын  хэв маягууд мэдээж улам нарийсаж, бас хүчээ авч байгаа гэдгийг 
бид нар өнөөдөр маш сайн мэдэж байгаа. Борооны дараах мөөг шиг олон 
намууд байгуулагдаж байна. Улс төрийн намууд байгуулагдаад үйл ажиллагаа 
явуулах нь сайн боловч яг одоо ямар массыг төлөөлж, ямар асуудал бодлогын 
хүрээнд хандаж, анхаарлаа хандуулж байгаа вэ гэдэг нь онц чухал ач 
холбогдолтой гэж ойлгож байгаа. 
 

 Нөгөө талаас улс төрийн нам төрийн эрх барих байгууллагын үйл 
ажиллагаанд дунд болон анхан шат нь улсын хэмжээнд алинд нь ч оролцсон 
ард түмний дуу хоолой төлөөлөл болж оролцох гэж байгаа. Тэр анхан шатанд 
байна уу, дунд шатанд байна уу, асуудалгүй ээ. Бид өнөөдөр энэ асуудлуудыг 
шийдэж чадахгүй байгаа учраас  энэ төрийн нэр хүнд унаж байгаа, төрийн 
үнэлэмж унаж байгаа,  ард түмний улс төрийн намуудад итгэх итгэл алдарч 
байгаа гэж ингэж ойлгодог юмаа. 
 

 Тийм учраас улс төрийн намуудын зохицуулалтуудыг бол нэлээн нарийн 
болгож, ингэж хуульчилж өгөх нь зайлшгүй шаардлагатай гэж үзэж байгаа юм. 
 

 Намуудын улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулах, харин хатуу 
гишүүнчлэлийн асуудлыг Улс төрийн  намын тухай хуулиараа цаашдаа бид 
эргэж харах зайлшгүй шаардлага байж магадгүй гэж бодож байгаа юм. Ийм 
юмыг бид нар дараа нь үүнтэй холихгүйгээр ер нь ярих шаардлагатай байхаа 
гэж. Улс төрийн намын оролцоо шинэ хэлбэр бол төр, нам хоёр нэлээн улам 
ойртож байна гэдгийг бид харж байгаа, мэдэж байгаа. Тийм учраас энэ дээр бид 
нар улс төрийн намуудад тавих шалгуур шаардлагаа өндөрсгөж байж, улс 
төрийн намуудын дотоод ардчиллыг бэхжүүлж байж, улс төрийн намуудын 
санхүүжилтийг ил тод болгож байж, боловсон хүчний бодлогын маш зөв бодлого 
явуулах шалгуурыг одоо мерит зарчмыг баримталж явуулдаг байх. Энэ 
зарчмуудыг тогтоож өгснөөр бид нар энэ нийгмийн өөрчлөлтөд бас нэг тодорхой 
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хариулт өгөх байх аа гэж ингэж ойлгож байгаа. За бид нар ер нь өнөөдөр бол 
бас улс төрчдийг нэлээн дүлий байна аа гэж одоо ярьдаг шүү дээ. Нийгмийн 
өөрчлөлтөд дасан зохицох, хурдан хариу үйлдэл үзүүлэх, харилцан одоо уян 
хатан тийм шуурхай түгээмэл сувгуудыг одоо ашиглаж чадахгүй байна аа гээд. 
Байгаа энэ алдаануудаа бол бид нар бас засах ийм зайлшгүй шаардлага байна 
аа.  
 

Улс төрийн намын одоо хөгжил, чиг хандлагад ямар ч байсан бид нар 
улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж төрийн анхан ба дунд шатны дээд 
түвшинд оролцох энэ эрхийг нь Үндсэн хуулиараа заагаад өгөх нь бол илүү 
чухал ач холбогдолтой гэж ингэж үзэж байгаа юм аа. Тэгээд өнөөдөр бол энэ 
ардчилсан нийгмийн үнэт зүйл бол төлөөллийн ардчиллыг одоо хөгжүүлэх үйл 
явц гэж бодож байгаа. Бид нар өнөөдөр ардчиллыг хөгжүүлж байна аа гээд одоо 
дүр эсгэсэн тийм ардчиллын одоо хэлбэрүүдийг бий болгож улам одоо өнөөдөр 
авлигыг, албан тушаалын наймааг бий болгох, нөгөө талаас иргэдийн том эрх 
ашгийг зөрчсөн за, нөгөө талаас улс төрчид ёс зүйн эрэмбээ эрэмбэлж чадахгүй 
байгаа энэ хариуцлагагүй зүйлүүдийг өнөөдөр улс төрийн намуудад хатуу босго 
шалгуур шаардлага тавьж байж засаж залруулах байх аа л гэсэн ийм одоо 
бодолтой байгаа. Тийм учраас ажлын хэсгийн оруулж ирж байгаа саналыг 
зарчмын хувьд дэмжиж байна аа. 
 

Г.Занданшатар: За эрхэм гишүүн Хавдисламын Баделхан гишүүн үг 
хэлнэ. 

 
Х.Баделхан: За баярлалаа. Энэ намын талаар тусдаа ингээд зүйл заалт 

оруулж ирснийг бол дэмжиж байгаа. Ер нь зах зээлд орсноос хойш Монголд 
тоогоороо дэлхийн хэмжээнд өндөр болсон 3 үзүүлэлт байгаа л даа.  

 
Нэгдүгээрт бол намын тоогоороо бид нар дэлхийд гайхуулж байгаа. 20 

гарсан. 
 
Хоёр дахь нь дээд сургуулийн тоогоороо гайхуулж байгаа. 
 
Гурав дахь нь бол арилжааны банкны тоогоороо бид нар дэлхийд 

гайхуулж байгаа.  
 
За гэтэл өнөөдөр дээд сургууль төгссөн хүүхдүүд, ажилчид олдохгүй 

байгаа. Өнөөдөр 50000-аар бол ажиллах ажлын хүн ажилчин олдохгүй байгаа. 
Энэ бол манай нийгмийн гажуудал.  

 
Банкны зээлийн хүү бол өндөр байна. Эндээс болоод улс нийгэм 

хөгжихгүй байгаа. Энэ бол гажуудал.  
 
За нам. Нам бол дэндүү улс төржсөн манайх. Манай улс. Сая Энх-

Амгалан гишүүн хэллээ, одоо гэрийн 2 хүн хүртэл одоо 2 намд элсчихсэн, 2 
талдаа яваад. 20 жил ер нь дэндүү улс төржсөн л дөө.  

 
Тэгээд энэ Үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөрөө бид нар энэ асуудлыг нэг 

тийшээ болгох хэрэгтэй. Өнөөдөр ажил албанд намаар авна. Ямар нэг томилгоо 
хийвэл намаар томилогдоно. Ер нь 1992 оноос хойш 2 нам ээлжлээд нам 
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барихад дандаа ард түмэн бол ээлжлээд сонгож байсан юм байна. Тэгээд ард 
түмэн ээлжлээд сонгосны дараа нам сонгогдсон нам бол урд намын хүмүүсийг 
дандаа халаад солиод ээлжлээд дараагийн нам гараад ингээд улс төрийн 
тогтворгүй байдал бий болоод манай улсын өнөөдөр хөгжихгүй байгаа гол нэг 
шалтгаан бол тэр л дээ. Тийм учраас ингээд намын талаар тусгай зүйл, анги 
оруулаад энэ асуудлыг шийдье ээ гэж оролдож байгаадаа би баярлаж байна. 
Энэ дээр бол үндсэндээ 2 асуудлыг оруулж байгаа юм байна л даа.  

 
Нэг нь бол нам бол улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулна аа гэж.  Энэ 

зөв өө. Нам гэдэг бол улс төрийн үзэл бодлоороо нийлсэн хэсэг бүлэг хүмүүс 
энэ бол улсын хэмжээндээ явагдах нь зөв.  

 
Хоёр дахь шийдэж байгаа асуудал нь бол тэр үйл ажиллагаанд ил тод 

байх ёстой. Санхүүжилт нь ил тод байх ёстой. Төр энэ санхүүжилтийг авч болно 
оо гэсэн 2 асуудлыг шийдэж байгаа юм байна. Гэхдээ энэ өөрчлөлт орсноороо 
бол яг улсын хэмжээнд энэ намчирхлын асуудлыг бүрэн шийдэх үү гэвэл арай 
шийдэх боломжгүй л дээ. Ер нь намын хатуу гишүүнчлэлтэй байна гэдэг бол ер 
нь энэ одоо гишүүнчлэлгүй болгох цаг нь болоогүй юм болов уу манай улс 
төрчид бас судалгаа хийж байгаа байх. Ер нь цаашдаа бидний гарц бол нам бол 
улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг, гэхдээ гишүүнчлэлгүй байвал бид нар 
энэ асуудлыг шийдэж чадна л даа. Энэ тал дээр бас анхаарах нь зүйтэй болов 
уу гэсэн саналтай байна аа. Би бол ер нь анх гишүүдийн өргөн барьсан төслийг 
бол дэмжиж байгаа. Яагаад гэвэл энд 10 дугаар зүйлийг бол тэртэй тэргүй өмнө 
нь Үндсэн хуульд бол бичсэн байна. Зааж өгсөн байна. Хамгийн гол нь нөгөө 
улсын хэмжээнд гэдгээ л тодруулаад явсан юм байна л даа. Тийм учраас анхны 
гишүүдийн өргөн барьсан саналыг бол би дэмжиж байгаа. Баярлалаа.  

 
Г.Занданшатар: Эрхэм гишүүн Наваан-Ёндонгийн Оюундарь үг хэлнэ. 
 
Н.Оюундарь: За энэ парламентын ардчиллыг төлөвшүүлэх, ард түмний 

одоо энэ засаглах эрхийг хангахтай холбоотой зайлшгүй орж байгаа бас энэ улс 
төрийн намтай холбоотой нэлээд том өөрчлөлтүүд орж байна аа. Энэ бол маш 
их том шинэчлэл, маш их том зүйлийг агуулж байгаа. Яагаад вэ гэхээр энэ 
ерөөсөө улс төрийн намуудын хамгийн гол зүйл болох дотоод ардчилал, 
санхүүжилтийн ил тод байдал, орлогын эх үүсвэрийн ил тод байдал энэ эх 
сурвалж нь хаанаас байна вэ, зарцуулалт нь илүү их нээлттэй байх энэ бүх 
боломж бололцоог нь энэ энэ зүйл заалтаараа оруулж ирж байгаа.  

 
Тэгэхээр яг энэ улс төрийн намуудтай холбоотой ийм тусгайлсан заалт 

орж байгаа нь өөрөө үнэхээр парламентын ардчиллыг төлөвшүүлэхэд их ач 
холбогдолтой байгаа. Гэхдээ сүүлийн 28 жилийн хугацаанд гарч байгаа энэ бүх 
судалгаануудаар үзэхээр Авлигатай тэмцэх газраас гарсан судалгаануудаас 
үзэхээр улс төрийн намуудыг дагасан авлига хээл хахууль, энэ улс төрийн 
намуудыг дагасан боловсон хүчний томилгоо гэх мэтийн муу муухай энэ 
нийгэмд байж байгаа бүх муу муухай зүйл нь дандаа л энэ улс төрийн 
намуудтай холбоотой. Тэгэхээр энэ намуудтай холбоотой зүйл дээр 
санхүүжилтийг ил тод болгож байгаа нь өөрөө хамгийн их том дэвшил болж 
байна гэдгийг бас энд хэлмээр байна. Тэгэхээр санхүүжилтийг ярихаар ерөөсөө 
бүх юм л санхүүжилтээр ороод ирчхэж байгаа. Улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа 
явуулна гэх юм бол дөнгөж сая хэлж байлаа ерөөсөө 1600-аад баг, багууд байж 
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байна. Улсын хэмжээгээр хөдөө орон нутагт, Улаанбаатарт нэг 160-аад хороод 
байж байна. Тэр болгон дээр очиж намын нэгжүүд байхаар болж байгаа юм. Тэр 
болгон дээр намын нэгжүүд байх тусам энэ ард түмэн чинь 2, 3, 4 талцаад 
байдаг. Намаа дагаад л талцаад байдаг. Ямар ч дурын хөдөөгийн 1 сум дээр 
очихоор дэлгүүр хоршоо нь аль нэг намын эзэнтэй. Тэгээд Ардын намынхан 1 
дэлгүүрт ордог, Ардчилсан намынхан нөгөө дэлгүүрт ордог. Одоо Хувьсгалт 
намынхан нөгөө дэлгүүрт ордог өшөө яадаг юм байгаа юм дараа нь жижиг 
намуудынх нь одоо яадгийн 1 дэлгүүрт ордог. Бүр тэр битгий хэл бензин 
шатахуунаа авахдаа хүртэл энэ Ардын намын колонк, энэ Ардчилсан намын 
колонк гэдгээрээ хүртэл ялгадаг. Энэ нь өөрөө бол ерөөсөө л бид нарын 
эмгэнэл, талцал болчхоод байна.  

 
Тэгэхээр энэ болгоныг нь ерөөсөө юу үүсгээд байна аа гэхээр сонгуулийн 

үеэр л талцдаг юм байгаа биз. Бусад зүгээр жирийн амьдралын үед бол ямар 
нэгэн талбал хуваагдлыг л бий болгохгүй, магадгүй одоо хөгшин залуугаараа 
талцдаг тийм ээ, эрэгтэй эмэгтэйгээрээ талцдаг, тэр тийм зүйлүүд бас их 
ажиглагдаад байна л даа энэ нийгэмд. Тэрүүнээсээ гадна хамгийн их талцдаг 
зүйл нь ерөөсөө ялангуяа энэ орон нутгийн сонгуулийн үед ч тэр, парламентын 
сонгуулийн үед ч тэр ерөөсөө айл гэрт хүртэл гэр орондоо эхнэр нөхөр 2 
талцаад явчихдаг. Үүнээс салахын тулд одоо бид нар юу хийх вэ гэхээр мэдээж 
одоо бас энэ дараа дараагийн зохицуулалтууд нь орж байгаа сонгогчдын одоо 
2000, 2 сая гаруй сонгогчдын 1 хувь нь улс төрийн намуудад ингэж эвлэлдэн 
нэгдэнэ ээ гэдэг дараагийн заалт орж байгаа.  

 
Тэгэхээр заавал ч үгүй энийг улсын хэмжээгээр байлгах шаардлага бас 

байна уу үгүй юу гэдгийг бас бодолцох хэрэгтэй. Ер нь заавал ч үгүй улсын 
хэмжээгээр үйл ажиллагаа явуулж байж л энэ улс төрийн нам болно оо гэж зааж 
байгаа бол бас л учир дутагдалтай санагдаж байгаа.  

 
Ард иргэдийн одоо эвлэлдэн нэгдэх тэр 1 үүсгэл санаачилгыг бид нар 

таслан зогсоож бол чадахгүй шүү дээ. Тэр ч утгаараа бол харин эсрэгээр яаж 
улс төржүүлэхгүй байх вэ, яаж энэ намын санхүүжилтийг ил тод байх уу, яаж энэ 
ардчиллыг дотоод ардчиллыг бий болгох вэ гэдэг дээр илүү их анхаарна уу 
гэхээс биш заавал ч үгүй Үндсэн хуульд энэ улсын хэмжээгээр үйл ажиллагаа 
явуулна уу, орон нутгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулна уу, магадгүй 
салбарын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулна уу гэдгийг Үндсэн хуульд заагаад 
байхын шаардлага бол байхгүй ээ гэж хувьдаа үзэж байна. Энийг бол бусад 
органик хуулиудаар буюу одоо улс төрийн намуудын хуулиар бас зохицуулах 
ийм боломж бололцоо бол бас байгаа гэдгийг бас хэлье ээ гэж бодож байна аа.  

 
Г.Занданшатар: За хууль санаачлагч Оюундарь гишүүн үг хэллээ. Түрүүн 

энэ хууль санаачлагч Лүндээжанцан дарга улсын хэмжээнд гэдгийг зохион 
байгуулалтын нэгжүүдээр байгуулагдах хэлбэрээр биш улсын хэмжээний 
бодлогын үйл ажиллагаагаар нь бодлогынх нь нам нь улсын хэмжээний одоо 
сэтгэж ажиллах ёстой гэсэн агуулгатай гэж хууль санаачлагч нар тайлбарласан 
даа. За одоо эрхэм гишүүн Дэндэвийн Тэрбишдагва үг хэлнэ. 

 
Д.Тэрбишдагва: За баярлалаа. Энэ ардчилал, зах зээлд ороод дараа нь 

парламентын засаглалтай орон болоод хамгийн сүүлд Үндсэн хууль хэлэлцэж 
явчхаад 2 танхимтай юу, Ерөнхийлөгчийн засаглалтай юу, парламентынхаа 
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засаглалыг одоо авч үлдэх үү гэдэг асуудлыг ярьж байгаад парламентын 
засаглалыг нь одоо сонгосон л доо.  

 
Тэгээд энэ дээр бол энэ сүүлийн хэдэн жил энэ Үндсэн хуулийг өөрчлөх 

асуудал их өргөн хүрээгээр ярьж байгаад байгаа. Түүний нэг нэг нүдэнд орсон 
өргөс л энэ намуудын асуудал болчхоод байгаа юм аа. Яг үнэндээ бол энэ 
байгалийн баялгийг ашиглах, одоо Эрдэнэтийн асуудлыг дарга нарын 
шийдвэрлэх, Эрдэнэтээс одоо худалдаж байгаа тэр баялгийг квотын тараахад 
бол энэ намын дарга нарыг үе үеийн намын дарга нарын үүрэг риоль их 
оролцож тэгээд өөрсдийнхөө хүмүүсийг тэнд тавьж л ингэж л үүрэг риоль баялаг 
дээр ингэж л байсан юм байна лээ шүү дээ.  

 
Оюу толгойн ажлын хэсгийг ингээд ахлаад явж байхад бол ер нь намын 

дарга нарын нөлөөгөөр л энэ Оюу толгойг чинь хууль зүй дүрэмд нь өөрчлөлт 
оруулаад л ингээд л баялгаа хүртэл намын дарга нарын нөлөөлөл ингээд л орж 
байсан юм байна лээ шүү дээ. Ингээд бодоод үзэхээр ер нь намын энэ асуудлыг 
бол өргөн хүрээгээр ярих нь нэг талаасаа зөв. 

 
 Нөгөө талаасаа бол ингээд бусад улс орнуудын парламентын жишигтэй 

улс орнуудыг ингээд бас харж байхад би бол Германыхаа талаар ярьчихъя. 
Германд бол одоо намууд тухайлбал Христосын нийгмийн холбоо гээд Баварын 
лам бараг шахуу байж байна шүү дээ. Яагаад гэвэл тэр улс орноо эрх ашигтаа 
нөлөөлдөг тэгэхдээ нийтдээ үндэсний нам.  

 
Зүүн, баруун Герман 2 нэгдчихээд зүүний чиглэлийн асуудал хөндөгдөөд 

нийгмийнх нь асуудлыг хөндөж байгаад зүүний чиглэлийн намууд нь бол илүү 
түлхүү явж байгаа шүү дээ. Гэтэл бол манайд одоо байгалийн баялаг асар 
ихээр ашигладаг, байгалиа сөнөөгөөд устгаад үгүй хийгээд байгаа энэ одоо 
Оюутолгой, Таван толгой, за тэгээд Тост бумба ямар ямар юм ч гэнэ үү ингээд л 
баахан газрууд ингэж байж байгаад тэнд хүмүүс эвлэлдэн нэгдэж экологи цэвэр 
байдлаа байгалийн баялгаа хамгаалсан чиглэлээр одоо нам байгуулах юм уу. 
Аль эсвэл үйлдвэрлэл асар их хөгжсөн газрууд бол либерал чиглэлийн нам нь 
илүү хөгжиж ингэж явдаг. Ингээд бодоод үзэхээр бол үндэсний хэмжээний нам 
гэхээр бол энэ рүү жоохон Монгол улсын хувьд их эргэж бодууштай зүйл байгаа 
юм.  

 
Дараа нь санхүүжилт. Үндэсний хэмжээнд явах хоёрхон нам олигархи 

бүлэглэлтэй, том том дарга нарын хармааны байгууллагатай, гадна дотно 
оффшор дансанд мөнгөө байрлуулсан энэ намууд бол эцсийн эцэст нь бол 
нийгмийн хэмжээнд нийт улс орны хэмжээнд одоо үйл ажиллагаа явуулчих гээд 
ингээд оролдоод байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ болгоныг нийт улсын юуны улсын 
хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулна гэдгийг бол зүгээр зохион байгуулалтын ч 
хувьд бодоод үзсэн зарим нэг жижиг намууд бол үнэхээрийн сонирхолтой сэдэв 
аваад тэгээд сонирхлынхоо чиглэлээр энэ нийгэмд бухимдаад байгаа хорт 
хавдрууд, өргөснүүд нүдэнд орсон өргөснүүдийг салгахын төлөө тэмцэж одоо 
эвлэлдэн нэгдэх эрхтэй, эрхээрээ ингэж явахад энэ ингээд жоохон хориглоод 
байгаа юм шиг харагдаад байгаа юм л даа.  

 
За яах вэ төсөл санаачлагчид гэж манай их хурлын дарга дахин дахин 

хэлж байна л даа. 62 хүн санаачилсан. Гэхдээ санаачлагчдын дотроос авах ч 
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юм байгаа, эргээд харахад бас засаж сайжруулах ч юм байгаа тэгээд энэ 
гишүүдийнхээ зөв зүйтэй үзэл бодлыг эргээд бас нэг явцын дунд судлаад үзээч 
гээд засаж сайжруулах юмнууд нэлээд харагдаад байна шүү дээ.  Тэгэхээр бол 
энэ дээр бид эргэж харах ёстой. Би дахиад дахиад хэлчихье. Энэ ер нь үе үеийн 
намын дарга нарын эрх мэдэл, түүнийг дагалдсан олигархи бүлэглэлүүд тэгээд 
санхүүжүүлэгч нар, цүнх баригч нар, эд нар чинь л одоо энэ Монгол улсын 
нийгмийг бохирдуулан бузардуулаад байгаа хэлбэр шүү дээ. Ийм учраас бид 
бол энэ парламентын засаглалыгаа одоо эвлэлдэн нэгдэх эрхийгээ, эрх чөлөө 
ардчиллыг сонгож байгаа юм бол энэ одоо намуудын үйл ажиллагааг бол 
анхаарах ёстой. 

 
Хоёрт нь бол санхүүжилтийн асуудал дээр цаашдаа яах вэ энд гарч ирнэ. 

Цаашдаа санхүүжилтийн асуудал, намын тоо гишүүдийн тооны хоёр дээр бол 
онцгойлон анхаарах ёстой.  

 
Би өчигдөр судлаачид, эрдэмтдээс асуусан одоо үүний дараа бас дахиад 

ярина гэж бодож байгаа. Үндсэн хуульдаа намын гишүүнчлэлийг тоог зааж өгсөн 
улс байдаггүй юм байна шүү. Тэгээд бид нэг ардчилал зах зээлийн оронд 
орчхоод парламентын засаглал гэж ярьчхаад тэгээд Үндсэн хуульдаа ингэж тоо 
заагаад өгөөд байдаг.  

 
Хоёрт нь бол энэ үнэхээрийн энэ улсын хэмжээнд чадахгүй юм аа гэхэд 

энэ намуудын одоо үйл ажиллагааг нь хаагаад энэ санхүүжилтийн асуудал дээр 
шийдэж өгмөөр байгаа юм. Тэгэхгүй болохоор л нам дагадаг, намын дарга 
нарынхаа ард нь нуугддаг, хамтарч баялгаа хувааж иддэг, идсэн баялгаасаа 
буцаад намаа санхүүжүүлдэг ийм юмнууд их явагдаад байгаа учраас нийгэмд 
бол энэ 2 том намын чинь тогтолцоо цаашдаа бай байсаар байна. За энэ 2 том 
намын тогтолцоо явагддаг улс орон байна л даа. АНУ-ын тэгээд зөндөө улс 
оронд байж байна. Тэгэхдээ жижиг намуудыгаа ямар нэгэн байдлаар Үндсэн 
хуулиараа хорьж өгдөггүй, хүнийх нь тооны хувьд болон баялаг хуваарилалтынх 
нь хувьд санхүүжилтийнх нь хувьд бол ингээд хорьж өгдөг улс орон гэж 
байдаггүй юм байна шүү дээ.  

 
Тэгэхээр ийм юмнуудыг бол бид засаж сайжруулаад зөв зүйтэй юмнуудыг 

нь дэмжиж явах ёстой болохоос биш зүгээр одоо ингээд бид нар 62 гишүүн 
гаргасан, энүүгээр нь явъя аль эсвэл одоо олонхоороо түрээд явъя гэсэн биш 
энэ зөв зүйтэй хэлж байгаа энэ парламентын засаглалыг, улс орныг тогтвортой 
хөгжлийг, цаашдын хувь заяаны асуудлаар ярьж байгаа зүйлүүдийг бол нэг 
эсэргүүцэгчийн байр сууринаас хандаж авахаасаа илүү илүү оюунлаг, энэ 
Монгол улсын чинь оршин тогтнох нь чухал шүү дээ. Энд бол энэ Үндсэн 
хуулийн өөрчлөлт бол маш чухлын чухал гээд энэ Үндсэн хуулийг чинь 
өчигдрийн одоо тамгын газрын даргын ярьж байгаагаар бол ахиад 30-40 жил 
солигдохооргүй ийм Үндсэн хууль гаргах гээд оролдоод байна гэж байна шүү 
дээ. Тэгээд ингэж их олон жилээр настай Үндсэн хууль хийх гэж байгаа юм. 
Энийгээ бол нэлээн хэлэлцүүлгийнхээ явцад асуултад их тодорхой хариулж 
шийдвэрийг нь зөв гаргах шаардлагатай гэсэн ийм байр сууринаас бол энийг 
тэр гишүүдийн гаргаад байгаа тэр саналуудыг бас нэг эргэж харж үзэх нь зөв 
зүйтэй юм биш үү.  
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Өөрөөр хэлэхийн бол энд зааснаа 1.1 дүгээр зүйлд буюу 191.1 дүгээр 
зүйлд гэсэн энэ дээр бол анхаарч үзээч ээ. Энийг бол гарцаа байхгүй эргэж 
харж үзмээр асуудал байгаа юм. Олон гишүүд бараг хэлсэн ярьсан гишүүд 
болгон энэ дээр энийг анхаараач ээ гэж яриад байна шүү дээ. Энэ чинь 
нийгмийн өнөөдрийн нөхцөл байна. Хөгжлийн цаашдын гарц байна. Энэ болгон 
дээр нь эргэж харж үзэх ёстой гэсэн ийм байр суурьтай байна. Баярлалаа.  

 
Г.Занданшатар: За эрхэм гишүүн Загдхүүгийн Нарантуяа үг хэлнэ. 
 
З.Нарантуяа: За баярлалаа. За өнөөдөр Улсын Их Хурал дээр Үндсэн 

хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах өөрчлөлтийн төслийг хэлэлцэж байгаа энэ 
явц байдлыг ингээд харахад бид энэ Үндсэн хуулийг өөрчлөх шаардлага бодит 
хэрэгцээ ер нь юунаас үүдэж гарч ирсэн билээ. Юун дээр бид илүү фокуслах 
ёстой билээ гэдэг дээрээ эргэж нэг харах шаардлага байна уу даа гэж 
ажиглагдаж байна аа. За Үндсэн хууль батлагдаад өнөөдрийг хүртэл одоо 20 
гаруй жил мөрдөгдөж ирэхдээ Монголын нийгмийн бүх л харилцааны суурь 
зарчмуудыг зохицуулж ирсэн. Гэхдээ мэдээж цаг хугацааны хүчин зүйл, цаг 
хугацааны энэ олон жилийн туршид гарч байгаа олон өөрчлөлтүүдээс 
хамаараад бид өнгөрсөн энэ он жилүүдэд энэ Үндсэн хууль маань 
өнөөдрийнхөө нийгмийн шаардлагыг хангаж байна уу үгүй юу гэдэг дээр олон 
судалгаануудыг хийсэн. Олон ч одоо хэлэлцүүлгүүдийг төслүүдийг ард 
түмнээрээ судлаачдынхаа дунд бусад улс төрийн намуудын дунд ингээд хийсэн 
байдаг. Энэ бүгдээс ингээд харахад ер нь Монгол улсын энэ улс төр эдийн 
засаг, хууль, шүүх, төрийн байгууламж, институтүүдийн үйл ажиллагаанд одоо 
энэ байгууллагуудын үндсэн одоо зарчмыг гажуудуулсан олон үйл явцууд бий 
болсон нь яг одоо юунаас хамаарав аа. Үндсэн хуулийн зохицуулалтууд дутуу 
дулимгаас болов уу, эсвэл одоо салбар хуулиудынхаа зохицуулалтын зөрчлөөс 
болов уу. Эсвэл бүр ерөөсөө энэ хууль ёс, шударга ёсныхоо хэм хэмжээ, ёс 
зүйн сахилга одоо журмаа хангадаггүй хувь хүмүүсийн хүчин зүйлүүдээс болов 
уу гээд энэ олон талаас нь энэ хүмүүс ингэж судалж үзсэн байна л даа.  

 
Энэний одоо эцсийн дүгнэлтийг харахад яг Үндсэн хуулиасаа шууд 

хамаарсан ийм болж сөрөг зүйлүүд бий болсон нь бол нэг 20 орчим хувьтай, 
ерөнхийдөө хүний хүчин зүйлээс хамаарсан зүйлүүд Үндсэн хуулиа ойлгодоггүй 
ч юм уу сахин биелүүлдэггүй ч юм уу суурь хуулиудаа олоо хэрэгжилтийг нь 
хангах дээр дутуу ажилладаг ч юм уу, энэ олон зүйлүүдээс бол хамаарснаас 
өнөөдрийн нийгэмд учирч байгаа, бий болж байгаа сөрөг үзэгдлүүд сөрөг 
зүйлүүд их гарчээ гэсэн ийм дүгнэлтийг хийж болохоор байгаа.  

 
Тэгээд энэ удаагийн Үндсэн хуулийг өөрчлөх гэж байгаа энэ гол зармыг 

бол яг энэ нийгмийн гарч ирж байгаа хэрэгцээ шаардлагаасаа ингээд авч 
үзэхийн бол 62 гишүүний өргөн барьсан төсөл дээр нэг 6 зарчмын өөрчлөлт 
байгаа учраас хувь гишүүнийхээ хувьд бол анхнаасаа энэ өөрчлөлтийг дэмжих 
юм сан гэж бодож бас одоо өөрийнхөө санал бодлыг илэрхийлж явж байсан юм 
аа.  

 
Ер нь өнөөдрийн манай нийгэмд улс төрийн орчинд бий болсон энэ бүх 

зүйлүүд бол энэ баялгийн тэгш хүртээмжтэй шударга хуваарилалт явагдаж 
чадаагүйгээс үүдэлтэй байсан учраас Үндсэн хуульд энэ баян ядуугийн ялгаа 
зааг их болсон, эрх мэдэлтэй эрх мэдэлгүй иргэдийн хоорондын ан цав их 
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болсон энэ бүх зүйлийг арилгах баялгийн хуваарилалтынхаа үндсэн зарчмыг 
Үндсэн хуульдаа дэлгэрүүлж өгье гэдэг дээр бол үнэхээр одоо бид нар бол 
дэмжээд баталчихаар ийм заалт байсан.  

 
Мөн улс төрчид, Улсын Их Хурлын гишүүд өөрсдөө хариуцлагатай 

эгүүлэн татагддаг, Улсын Их Хурал нь өөрөө ажиллаж чадахгүй бол тардаг энэ 
зарчмууд бас Үндсэн хуульдаа суух шаардлагатай байсан. Улсын Их Хурал, 
Засгийн газрын үйл ажиллагаа хоорондоо бие биедээ хяналтаа тавих, хяналт 
тэнцлийн үндсэн зарчим бол зайлшгүй тодруулж Үндсэн хуульдаа тавьж өгөх, 
тусгаж өгөх шаардлага байсан. Улс төрийн намын төлөвшил, сахилга 
хариуцлага, шүүхийн хараат бус байдлыг баталгаажуулах асуудал, төрийн 
албаа тогтвортой, мэргэшсэн, улс төрөөс хараат бус байлгах гээд энэ олон 
үндсэн зарчмууд үнэхээр энэ Үндсэн хуулийн өөрчлөлтүүдэд тусгагдсан байсан 
давуу сайн тал байсан. Харамсалтай нь яг өнөөдрийн хэлэлцүүлэг  явж байгаа 
байдлыг харахад энэ Үндсэн хуулийн маань өөрчлөлт батлагдаж чадах нь уу, 
үгүй юу гэдэгт эргэлзээтэй байдал үүссэн байгааг ажиглаад энэ  талаар санаа 
зовж байгаагаа илэрхийлэх гэсэн юм.  

 
Бид эргэж энэ хуулийнхаа төлөвшил, зөвшил дээр илүү сайн ажиллахгүй 

бол  энэ үг хэлж байгаа хүн болгон үндсэн хэрэгцээ шаардлагынхаа талаас нь 
биш,  жижиг жижиг зүйлүүдээр анхаарлаа  хандуулж, тусгагдсан нэг хоёр 
заалтыг ярьж эсэргүүцээд байгаа нь өөрөө энэ Үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг 
батлагдах боломжгүй байдалд хүргэх гэж байна уу гэсэн зүйл ажиглагдаж 
байгаа учраас эргээд зөвшилцөх механизмаа дахин сайн ажиллуулахгүй юм уу 
гэдэг энэ саналыг хэлэх гэсэн юм.  

 
Хэрвээ бид дахиж хэлэлцэхгүй бол энэ улс төрийн намыг, улс төрийн 

орчныг цэвэршүүлэн  ёс зүйтэй, зарчимтай болгоё гэвэл улс төрийн намын 
төлөвшлийг  энэ Үндсэн хуулийн зарчимд зайлшгүй суулгахгүйгээр бид хийж 
чадахгүй.   Өнөөдөр хүн болгон үндэсний хэмжээний намыг төлөвшүүлэх тухай 
энэ үндсэн суурь асуудлыг шүүмжилж ярьж байна. Хэрэв үзэл баримтлалгүй, 
улс орны хөгжлийн алс хэтийн төлөвийг тодорхойлж чадахгүй  энэ үзэл 
баримтлал нь нийт иргэдэд хүлээн зөвшөөрөгдөхгүй тийм улс төрийн нам 
байгаад байх юм бол  бид нарын  улс төрийн намын зовлон дуусахгүй. Үндсэн 
хуульд өөрчлөлт оруулсны ч хэрэг гарахгүй.  

 
Иймэрхүү  зүйлээс болж өөрчлөлтөө  унагаачих нөхцөл байдал үүсээд 

байгааг та бүхэн анхаарна байх гэж  бодож байна.   
 
Ардчилсан намын зүгээс анхнаасаа энэ өөрчлөлтийг бусад тодорхой 

саналуудыг нэмж тусгуулаад саналаа дэмжигдэхэд гэсэн тохиолдолд 
өөрчлөлтийг батлалцах ийм хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлж оролцож 
байгаа.Харамсалтай нь өнөөдөр  манай энэ  сонгуулийн тогтолцооны гажгаас 
болж жижиг мажоритараар  явж улс орныхоо хөгжлийг бодохгүй, жалга жалга 
руу бодлого, мөнгөө хуваарилдаг энэ тогтолцоог өөрчлөх гэсэн энэ санал маань  
дэмжигдэхгүй байгаа учраас үүнийг бас зөвшилцөх  явцад дахин үзэх хэрэгтэй 
байна гэж үзэж байна.  Хэрвээ бид нар 76 жижиг мажоритараа одоо  хамгаалаад 
явах юм бол өнөөдрийн жаахан олсон мөнгөнийхөө гуравны хоёрыг хөдөө орон 
нутаг руу хуваарилаад, хөдөөгийн  хөгжил 60 жилийнхээ тэр түвшинд байгаа энэ 
л зовлон, энэ нүхнээсээ гарахгүй. 
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Тийм учраас арай жаахан өөр өнцгөөс харж, улс төрийн намууд, 

Ерөнхийлөгч, бусад хүмүүсийн хэлж байгаа саналуудыг дахиж зөвшилцөж байж 
энэ хэлэлцүүлгээ үргэлжлүүлэхгүй бол хэлэлцүүлгийн явцад Үндсэн хуулийн 
маань өөрчлөлт батлагдахгүй болох нь  ээ  гэдгийг хэлэх гэсэн юм.  Баярлалаа.  

 
Г.Занданшатар: За гишүүд үг хэлж дууслаа.  Төслийн нэгдүгээр зүйлийн 

нэг дэх заалт буюу Арван ес1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийг нэмэх, Арван ес1 
дүгээр зүйл. 

 
1.Нам, иргэдийн улс төрийн хүсэл зоригийг илэрхийлж,  улсын хэмжээнд 

үйл ажиллагаа явуулна гэсэн төслийн заалтыг дэмжье, дэмжихгүй гэсэн 
томьёоллоор санал хураалт явуулна.  

 
Төслийн заалтыг бүлгээс дэмжихгүй гэсэн  шийдвэр гарсан байна. 

Төслийн заалт гэснээр яваад, дараагийнх нь байнгын хорооны дэмжсэн саналыг 
57 гишүүний саналаар дэмжиж явах ёстой. Ажлын хэсэг, байнгын хорооны 
дэмжсэн саналыг дэмжих  санал хураалт явагдана.  

 
Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулиар төслийн 

зарчмын зөрүүтэй саналын томьёоллоор тусад нь хэлэлцүүлэхгүй, харин 
төслийн заалт, зүйл тус бүрээр  санал хураалт явуулна гэсэн учраас ердийн 
дэгээс арай өөрөөр дэмжсэн, дэмжигдээгүй  бүх  саналыг нэг дор хураах болж 
байгаа юм шүү.  

 
За санал хураалт явуулъя.  Горимын санал Бямбацогт гишүүн. 
 
С.Бямбацогт: Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт  оруулах  журмын тухай 

хуулиар авсан Үндсэн хууль хэлэлцэх асуудал маань  чуулганы хуралдааны 
дэгээс арай  өөр дэгтэй байгаа.  Тэгээд үүн дээр улс төрийн намтай холбоотой  
яг зүйл дээр гурван өөр санал байгаа.  Эхлээд төслийн заалт, дараад нь  ажлын 
хэсгийн санал, байнгын  хороо дэмжсэн, дараад нь гишүүдийн санал  гэсэн ийм 
байдлаар үндсэндээ ангилж  ялгаж  гишүүдэд тараасан байгаа,  та бүхэн бас 
санал хураалт явуулах үед анхаараад санал хураалт явуулна биз гэж бодож 
байна. Санал хураалтаар 3 хүртэл удаа санал хурааж болохоор байгаа, хэрэв 
хоорондоо зөрчилтэй гарсан тохиолдолд хагалахын тулд 3 хүртэл санал 
хураана.  Хоёр удаа дэмжигдсэн санал  цаашдаа дэмжигдсэн санал гэж  
явагдана гэдгийг гишүүдэд бас хэлье.  

 
Үүн дээр нэг асуудал байгаа, төхөөрөмжөөр санал хураахаар  бас 

техникийн алдаа дутагдал гарав уу гэсэн  асуудал дээр ярьж байх шиг байна. 
Тийм болохоор гараар санал хурааж болох юмаа. Дэгийн тухай хуулийн  91 
дүгээр зүйл бол  9.12- т энэ санал хураалтыг гар  өргөж, эсвэл цахим тоолуураар 
нууц  санал хураалтыг санал хураах хуудсаар, эсвэл цахим тоолуураар 
явуулна. 

 
Хуралдааны ирц бүрдүүлэх, санал өгөхөд дээр нь давхцахгүй  гэж заавал 

ашиглах гэсэн заалттай байгаа. Үүний дагуу энэ санал хураалт явуулж болно.  
Энэ санал хураалт явуулах тохиолдолд нэлээд удаан тоолох байх, тийм ээ? 
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Цахимаар тоолох юм бол бас асуудал  гарах,  тийм болохоор энэ санал хураалт 
явуулах горимын санал гаргаж байна. Тэгээд баталгаатай гараа өргөөд. 

 
Г.Занданшатар: Гар өргөж санал хураалт явуулах горимын санал гаргаж 

байна. Үүнийг  дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураалт  явна.  Учир нь 
өчигдөр төхөөрөмж гацсан, программ гацсан, техникийн хэлтсийн даргыг орцонд 
нь хоёр үл таних хүн  зодсоны улмаас ажилдаа ирэх боломжгүй болсон. 
Техникийн саатал шалгаж байгаа. Холбогдох газрууд. Ийм мэдээллийг албан 
ёсоор ирүүлсэн байна. 

  
Ийм учраас гараа өргөөд санал хураахад дэгээр зөрчигдөх зүйл байхгүй, 

энэ горимын саналыг дэмжье, дэмжихгүй гэсэн саналын томьёоллоор санал 
хураалт явуулж шийдвэрлэнэ. 

 
Горимын санал техникийн  гацаа саатал гаргаж байгаа зориудын 

ажиллагаа байж  магадгүй гэж үзэж байгаа шүү.  За ингээд Баасанхүү гишүүн. 
 
О.Баасанхүү:  Одоо  бид нар 19.1 дэх хэсэг дээр нэмэх үү үгүй юу гэдэг 

санал хураах  гэж байна гэж би  ойлгож байна. Үүн дээр 3 янзын юм гараад 
байгаа юм.  

 
Нэгдүгээрт, ямар асуудал байгаа гэхээр  төслийн заалт, хоёрдугаарт  

ажлын хэсгийн санал, ажлын хэсгийн санал, ажлын хэсгийн дэмжсэн гээд, 
гуравдугаарт, байнгын хороо дэмжээгүй гээд, үүн дээр асуудал нь юу гараад 
байна  вэ гэхээр  хэрвээ ердийн хуулиар аваад үзвэл ажлын хэсгийн заалт 
дэмжигдээгүй бол  Төрийн байнгын хороон дээр дэмжигдээгүй бол байнгын 
хорооны саналаар  яваад ажлын  хэсгийн  санал гэж байдаггүй. Гэтэл өнөөдөр  
Үндсэн хуулийг бид нар авч хэлэлцэх гэж байгаа тэр дундаа арай нөхцөл 
байдалтай гэж хэлээд байгаа боловч энд яг бүртгүүлснээр 64 гэж байгаа, гэтэл  
яг 64 хүн сууж байна уу гэдэг чинь бас ойлгомжгүй байгаад байна. 

 
 Тэр утгаараа өнөөдөр юу вэ гэхээр Үндсэн хууль өөрөө маргаангүй байх 

ёстой. За та бүхэн өнөөдөр техниктээ итгэхгүй байгаа бол бид бас яг хүндээ 
итгэхгүй байна шүү дээ.  Хэн үүнийг тоолоод сууж байх юм. Яг комисс нь  хаана 
байгаа юм, тэгээд энд очоод  энд суугаад за одоо нэг  байна уу, хоёр байна уу, 
ингээд тоолоод энэ  тэр үү гээд энэ  гурван зүйлийг чинь  одоо жишээлбэл 
төслийн заалтаар манай бүлэг бол төслийн заалтыг унагаана гээд л төслийн 
тухай ярьчхаад, байнгын хороогоо гээд чиглэл өгч байгаа. Гэтэл нөгөө 
чиглэлээрээ хийсэн үү  гэхээр ийм  олон удаа нэг зүйл дээр бараг 3-4  
эргэчхээд, техникээрээ  явах хэрэгтэй. Техникийн зориуд алдаа гаргасан байсан 
гээд ийм зүйл байж болохгүй,  ядаж  эхлээд тестэлье л дээ. Үнэхээр алдаа 
байгаад ойлгомжгүй зүйлийг  магадгүй гээд явж байгаа чинь  өөрөө  түүхэнд 
үлдэнэ. Нэгдүгээрт нь горимын санал хуваахаасаа өмнө  тэгвэл тестэд үзье. 
Энэ үнэхээр  алдаатай байна уу үгүй юу гэж.  

 
  Жишиг ямар байдаг юм жишиг асуулт асуугаад горимын санал дээр 

горимын саналаа бид  нар техникээрээ хийх юм бол , тэгвэл техник алдаатай 
юм бол  горимын санал чинь алдаатай гэсэн үг шүү дээ.Горимын саналыг 
хураахдаа бас техникээр хураахгүй, гараар хураах уу.  

 



 39 

 Ийм боломжгүй болоод байна. Тийм учраас өнөөдөр  бичгээр  санал 
авъя. Тэгвэл бидэнд бичиг өгчих, тэгээд үүн дээр гараад  очоод тоолоод үзээд 
бичгүүдээ  бүгдээрээ тоолоод хэд байна вэ гээд, би  түүн дээр ямар санал өгсөн 
нь  хамаагүй, дэмжиж байна, дэмжээгүй  гэдгээ хоёрхон юм дугуйлах юм чинь.  

 
 Иймэрхүү байдлаар явахгүй бол утгагүй болно. 64 хүнээс 57 нь яг 

дэмжсэн үү гэдэг нь хамгийн чухал асуудал байгаа шүү дээ.  Маш олон хүн 
дэмжсэн үү гэдэг ойлгомжтой  байх, дэмжээгүйг нь  гар өргүүлээд, тэгээд 
дэмжсэн  хүний тоог гаргах юм уу.  Ийм тодорхой журам гаргахгүй бол, гар өргөе 
гээд шууд явах юм бол  энэ маапаантай болно.  Маш их маргаантай байгаа шүү 
дээ.  

 
Зөвшилцөнө гэсэн, барьцаалагдсан гэсэн, энд өнөөдөр Үндсэн хуулийн 

асуудлаар барьцаалагдсан гэж үгээ, маш ноцтой үг яваад байгаа шүү дээ. Улс 
төрийн өнөөдөр юу вэ гэхээр барьцаанд орчхоод аргагүйн эрхэнд энд яваад 
байна, дургүйд хүчгүй гэдэг шиг ирэх жилийн 2020 оны сонгуулиараа, гэмт 
хэргээрээ, энэ тэрүүгээрээ барьцаалагдсан байна гэдэг асуудал яригдаад 
байгаа үед. 

 
Г.Занданшатар: Горимын саналаа л ярь. За байж бай, ажлын хэсэгт 

тооллогын комисс гэж байгуулаад Баасанхүү гишүүн өөрсдөө ороод тооллогыг 
хянаад нарийн чанд явуулж болох юм, жишээлбэл өчигдөр Нарантуяа гишүүн 
кноп нь ажиллаагүй ороогүй гээд асуудал гарсан.  Өглөө бас  нэр нь ороогүй 
гээд асуудал гарсан.  Энэ чинь нарийн санал хураалт явуулж байгаа учраас 
тоолох эзэн биетэй, хүн болгон хянаад, 76 нүд  бүгд бие биеэ харж байна шүү 
дээ, телевизийн камерт. Кноп нь санаатай, санамсаргүй ажиллах, ажиллахгүй 
байдал гараад, Байнгын хорооны  хурал дээр ч гэсэн хэд хэдэн гишүүний 
кнопууд дарагдахгүй, үсрээд  дараад байна гэсэн санал гомдол гараад асуудал 
гарч ирсэн. Ийм хариуцлагатай асуудал учраас маш нарийн чанд тооллого 
явуулах хэрэгтэй.  

 
Ингээд санал тооллого, дэгийн тухай хуулиар бичгээр санал өгөх 

боломжгүй, өөрөөр хэлбэл гар өргөж буюу, цахим төхөөрөмжөөр санал хураалт 
явуулна гэсэн дэгийн тухай хуулиар зөвшөөрөгдсөн  хоёр саналтай байгаа.  

 
 Горимын саналаа ярьцгаана шүү. Эрдэнэбат гишүүн, дараа нь  Бат-

Эрдэнэ гишүүнээр  тасаллаа. Тэрбишдагва гишүүн, за Мөнх-Оргил гишүүнээр. 
 
Д.Эрдэнэбат: За баярлалаа, бид нар нөгөө хуульдаа Үндсэн хууль 

хэлэлцэх асуудлаар тусгай дэгээ баталсан шүү дээ. Түүн дээрээ гурван удаа 
баталгаажуулсан санал  хураалтыг зөвшөөрсөн байхгүй юу. 3 удаа. Үндсэн 
хууль чинь өөрөө санал өгөх,  дэмжих дэмжихгүй, түдгэлзэх гээд 3  юм байгаад 
байгаа юм. Хэрвээ гар өргөж санал хураах юм бол түдгэлзэж байгаа гишүүдийг 
заавал эсрэг өгсөнд тооцох гээд байгаа юм.  Тэгэхээр би  ямар саналтай байна 
вэ гэхээр  бид нар нэгэнт хуульд заасан  цахимаар тоолно гэдэг хуулийн заалт 
байгаа бол үүгээрээ явах нь зүйтэй гэж үзэж байна.  Гишүүд хэрвээ маргаантай 
нэг  гишүүн гараад би буруу дарчихжээ гэвэл нэг удаагийн саналыг хоёр дахь 
удаагаа баталгаажуулаад, гурав дахь удаагаа  хийгээд  хамгийн олон  зөв 
гарсан саналаар  аваад явахад  ямар ч  буруу юм байхгүй.  
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Одоо бол наадах чинь гишүүдийг чи нэг бол татгалз, эсвэл заавал өг 
гэдэг юм руу гар өргөж тулгалт хийж байгаа нь маш  буруу. Жишээлбэл  Үндсэн 
хууль дээр санал өгөхгүй маш олон зүйлүүд байгаа. Би картаа сугалах маш 
олон заалтууд байгаа.  

 
Миний энэ эрхийг гар өргөх санал хураалтаар  хасах гэж байгаа нь буруу 

гэж үзэж байгаа. Тэр чинь татгалзсанд орно. Яг үнэндээ бол. Тиймэрхүү юмыг 
ингэж хийж болохгүй. Одоо бид нэгэнт цахим төхөөрөмжийг хуулиараа 
зөвшөөрсөн бол  үүгээрээ явах хэрэгтэй. Тэгвэл Үндсэн хуульд яах гэж гурван 
удаа санал хураалт явуулна гэж  Үндсэн хуулийн дэгд оруулсан юм бэ. Гурван 
удаа оруулна гэдэг бол  баталгаажуулаад явъя гэсэн үг шүү дээ. Гурван удаа 
санал авсандаа итгэхгүй байгаа бол  өөр  юунд итгэх вэ. 

 
Төрийн байгуулалтын байнгын хороон дээр тийм юм гарсан л даа.  

Лүндээ гишүүн босож минийх болохгүй байна гээд, дахиад хураагаад дахиад  
баталгаажуулаад тэгээд хоёр нэг гэдэг харьцаагаар  үнэхээр дэмжигдлээ гээд  
бид нар өөрөө өөрсдийгөө харж байгаад баталгаажуулаад явсан шүү дээ. Одоо 
наана чинь тооллогын комисс гаргана. Хүн нэг бүрийг тоолно.  Ингээд хугацаа, 
цаг  нь хачин юм болно шүү дээ. 

 
 Одоо гараа өргөж байна уу, чи яагаад  буулгав, сургуулийн нэгдүгээр 

ангийг хүүхдүүдэд хичээл зааж байгаа юм шиг болж байна шүү дээ. Өнөөдөр 
бид нар Үндсэн хууль хэлэлцэж байгаа шүү.  Тийм учраас гишүүд өөрсдөө  
кнопоо өөрсдөө мэдээд зохицуулалт хийж чадахгүй бол  Үндсэн хууль батлах 
ийм чадваргүй байна гэж үзнэ шүү дээ ард түмэн чинь. 

 
Тэгэхээр ийм хачин юм руу битгий ор, манай гишүүд ээ. Одоо явдаг 

горимоор нь хуулийнх нь дагуу цахим тоолуураа ашиглаад гурван удаа 
баталгаажуулсан саналаа  хураалтаа хийгээд, ингээд явахад бүх зүйл чинь явна 
гэж  би бодож байна. 

 
Г.Занданшатар: За, Тэрбишдагва гишүүн. 
 
Д.Тэрбишдагва: Энэ Их Хурлын дэгийг Их Хурлын гишүүдийг сахилга 

хариуцлагатай байлгах, цаг хугацаандаа цугларуулах, ирцийг нь бүрдүүлэх гээд 
өнөөдрийн Их Хурлын хийсэн  том амжилтын нэг нь цахим санал хураалт. 
Үүнийг  манай Их Хурлын даргын  санаачилсан хамгийн их үр дүнд хүрч байгааг 
бид чинь ард түмэндээ хүртэл баахан яриад, Бат-Эрдэнэ гишүүн бид хэд  
хурлын ирцийн талаар мөн ч их ярьж байгаад, хурлын ирц бол сайн байх 
асуудал, байнга хуралдаа ирэх асуудал, 76 гишүүн маань хуралдаа ирэхгүйгээс 
болоод 76-гийн сахилга хариуцлага гээд тооны хувьд хүртэл 108 дээр ч, та нар 
76-гаа удирдаж чадахгүй, ирцэд нь оруулж  чадахгүй байж тоо нэмлээ  гэж 
хүртэл яригдаж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр өөрийнхөө гаргасан бүтээлийг  хойш 
нь ухруулмааргүй байна.  

 
Өчигдөр яагаад хэнээс, хаанаас гараад ирсэн, сэжиг төрөхөөр болж 

байна шүүдээ. Тэр чинь цахимын  асуудал хариуцсан  техникийн хүнээ зодоод, 
хоёр хүн зодоод гэмтээсэн  гэж байгаа.  Энэ цахимын чинь үйлд цаашид итгэх 
үү итгэхгүй юм уу, тэр зодсон хүмүүсийг эртхэн шиг,  яг  Их Хурлын чуулган 
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хуралдаж байх үеэр ямар юунаас болж ийм хариуцлагагүй асуудал хийсэн юм 
гэдгийг хүртэл хариуцлагын асуудал яримаар байна шүү дээ.  

 
Одоо өчигдөр түүнээс болоод, өчигдөр өглөөний цахим ажиллаагүйгээс 

болоод өнөөдөр цахимаа больё, гар өргүүлье гэдэг нь өөрөө маш ёс зүйгүй 
асуудал.  Ингэж болохгүй.  Тэр цахимаар нь 2-3 удаа шалгаж үзээд  хураая л 
даа, ингээд дэвшлээсээ ухраад байдаг, энд оруулсан хөрөнгө оруулалт овоо 
хэмжээний хөрөнгө оруулсан биз дээ. Цахим тоног гээд, тэр хүн амьтан зоддог 
юм бол  монголд чинь тэр  цахимын  асуудал хариуцсан, технологийн асуудал 
хариуцсан, техникийн асуудал хариуцсан зөндөө инженер байгаа биз дээ.  Энэ 
чинь Улсын Их Хурлын Үндсэн хууль  хэлэлцэж байх үед  цахим тоног 
төхөөрөмжөө янзалж чадахгүй байна,  Их Хурал цахим  тоног төхөөрөмжөөрөө 
ажлаа хийж чадахгүй байна гэсэн  маягаар гараар ажлаа хураана гэдэг нь өөрөө  
маш их нийгэмд  хачин байдал төрүүлж байна. Монгол улс цахим тоног 
төхөөрөмжөө янзалчихдаг  инженерүүдгүй болчихсон юм уу.  Шинжлэх ухааны 
академи ажилладаггүй юм уу, энэ олон  их дээд сургуулиуд чинь энэ зэргийн  
юмыг янзлах хүн байдаггүй юм уу.  

 
Энэ тайлбар нь их ойлгомжгүй болоод байна. Түүнээс биш гар өргөөд, хэн 

нэгний дарамтад ороод түүнээс айгаад, гараа нуугаад эсвэл хүчээр хураагаад 
байх тийм юм бол бидний хувьд байхгүй.  За зүгээр, техникийнхээ дэвшил, гарч 
байгаа дэвшил, хурлын ирцийн дэвшил, бидний Улсын Их Хурлын нэр хүндэд 
хамгийн их дэвшилттэй байгаа юм бол цаг хугацаандаа ирж байгаа, энэ  
болгоноос ухарна гэдэг чинь өөрөө  маш боломжгүй асуудал болж байна шүү 
дээ. Тийм учраас цахимаар хураагаад, шалгаж үзээд. 

 
Г.Занданшатар: Горимын санал биш, санал шүүмжлэл өрнөөд байх юм.  

Санал хураалттай  адилхан горимын саналаар дэмжинэ дэмжихгүй санал 
хураалт явах юм байна шүү дээ. За Бат-Эрдэнэ гишүүн. 

 
Б.Бат-Эрдэнэ: За баярлалаа, би товчхон санал хэлэх гээд байна. Одоо 

бид нар хууль батлагдаад төхөөрөмжийг ашиглаад багагүй хугацаа боллоо. 
Тэгэхээр  10 секундээр тавьдаг шүү дээ. 10 секунд дотор нэг удаа хурууныхаа 
хээг уншуулаад тэгээд амжилтгүй болох юм бол дараагийн удаа хурууны хээ 
уншуулахад тодорхой хугацаа, секунд явж байж дахиж уншуулах шаардлага 
байгаа юм. Тэгэхээр энэ 10 секунд бол арай багадаад байна гэж би хэлэх гээд 
байхгүй юу. Энэ тохируулга хийгээд 15 юм уу тодорхой хугацаагаар секундийн 
нэмээд өгчих юм бол дахиад одоо баталгаатайгаар уншуулах тийм боломж 
гарах юм байна. Тийм техникийн боломж байгаа юм уу, үгүй юм уу?  

 
Тэгээд энийг бол яг цахимаар нь саналаа хураахгүй бол гар өгүүлээд 

тэгээд одоо тоолоод ингээд явна  гэх юм бол маш одоо хүндрэлтэй болох нь 
байна шүү дээ. Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийг хэлэлцэх энэ журмын 
хуульд бид нар өөрчлөлт оруулчихсан. Саналаа хэлж байгаа, сайн хэлэлцэх 
ёстой. Саналаа хэлж байгаа хугацааг нь 10 минутаар сунгаад өгчихсөн. Тэгээд 
хүмүүс бол одоо санал, байр сууриа илэрхийлнэ, хэлнэ. Энэ чинь зүгээр зөвхөн 
хувь хүн өөрийнхөө санал бодол, үзэл бодлыг илэрхийлээд байгаа биш иргэд 
сонгогчид, энэ нийт иргэдийн дунд энэ хэлэлцүүлгийг чинь бид удаа дараа 
зохион байгууллаа шүү дээ. Тийм учраас энэ цаг хугацааны хувьд бол нэлээн 
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цаг зарцуулах ийм шаардлага гараад байгаа учраас дахиад одоо гараа өргөөд 
саналыг хураана, тоолно энэ чинь маш хүндрэлтэй.  

 
Дээрээс нь одоо өчнөөн маргаан, юу гарах нь байна шүү дээ. Тийм учраас 

энэ цахимаараа хураая. Тэгээд дээрээс нь миний энэ гаргаж байгаа саналын 
хүлээж авах тийм техникийн боломж байгаа юм уу, Их Хурлын одоо Тамгын 
газрын ажил хариуцсан хүмүүс энд хариулт өгөх бололцоо бий юу? 

 
Г.Занданшатар: Мөнх-Оргил гишүүн. Тэгээд дараа нь нэгтгэж хэлье.  
 
Ц.Мөнх-Оргил: Баярлалаа. Товчхон санал хэлье. Бямбацогт дарга 

гараар санал хураалгах саналаа татаад авчхаач гэж хүсэж байна. Цахимаараа 
хураадгаараа хураачихъя. Тэгээд хэрвээ гишүүний санал цахимаар буруу 
гараад ирэх юм бол гишүүн нь протоколд бүртгүүлээд минийх эсрэг санал өгсөн 
чинь төлөө гарчихлаа, төлөө санал өгсөн чинь эсрэг гарчихлаа гэдгээ 
протоколдуулаад тэгээд тэр санал хураалт дээр нь протоколынхон тоог нэмээд 
санал хураалтын дүнг нь хүчинтэйд тооцоод явчихъя. Тэрний дараа тэртэй 
тэргүй ахиад 2 дахь санал хураалт байгаа, 3 дахь санал хураалт байгаа учраас 
энэ цахимаараа явуулаад дуусгая. 150 саналыг хэдүүлээ гар өргөж санал 
хураалт явуулна гэдэг бол хэцүү байхаа. Протоколд тэмдэглүүлчихэд л 
хангалттай шүү дээ. Техникийн тийм хүндрэл гарч болно. 

 
Г.Занданшатар: Бат-Эрдэнэ гишүүний саналын хувьд бол Улсын Их 

Хурлын Тамгын газраас өгсөн мэдээллээр бол 15 секунд байдаг юм уу, хугацааг 
сунгаж болно. Гэхдээ программд өөрчлөлт оруулах учраас ахиад программыг 
унтраагаад тэгээд чуулганы ажиллагаа ахиад ирцийг бүрдүүлээд, ахиад үйл 
ажиллагаа бас нэлээн цаг орно гэж байна.  

 
Хоёрдугаарт нь Тэрбишдагва гишүүний гаргасан саналаар бол 

Тэрбишдагва гишүүний гаргасан саналаар бол ер нь Эрдэнэбат гишүүний 
гаргасан саналаар Үндсэн хуулийн 1 дүгээр хэлэлцүүлгийг гар өргөж явуулсан. 
Тэгэхдээ нэрээр нь дуудаад ирцэд орсон гишүүдийн бүх гишүүдийн нэрээр нь 
дуудаад байхгүй нь эсрэг, гар өргөсөн нь дэмжиж байгаа, дэмжихгүй гэдэг нь 
ингэж хэлээд бүгдэд нь ингэж тойроод, нэрээ дуудаад ингээд санал хурааж 
байсан. Энэ Улсын Их Хурлын дэгийн тухай хуулиар бол байж байгаа 
боломжтой, хариуцлагатай ийм заалтаа.  

 
Мөнх-Оргил гишүүний саналаар хэрвээ ингэж тохироод гишүүдийн тэр 

гаргасан саналыг, энд чинь 3 санал хураалттай учраас энэ 2 дээр нь янз бүрийн 
алдаа гарахад бол энэ том асуудал, техникийн шалтгаан гарах юм бол 
эрсдэлтэй байгаа учраас тэрийг зарчмын хувьд тэр миний санал буруу 
болчихлоо гишүүний санал гарах юм бол дахиж хураах гэсэн ийм, нэмээд шууд, 
дэг нь дээр тэр чинь одоо болохгүй байгаа юм л даа бас. Энийг Улсын Их 
Хурлын Тамгын газар саналаа дахиад хэлье. Тэгээд горимын саналаар санал 
хураалдах уу? Бямбацогт гишүүн.  

 
С.Бямбацогт: Тэгээд хурууны хээгээр ирцээ бүрдүүлж, санал өгөх 

хуулийг бас би санаачилсан л даа, хэсэг гишүүдтэй нийлж бас. Хамгийн гол нь 
Их Хурлын гишүүд маань өөрсдөө хуралдаа ирдэггүй, саналаа өөрсдөө 
өгдөггүй, бусдын өмнөөс төгөлдөр хуур тоглодог энэ асуудлыг л шийдэх гэж 
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өгсөн. Ер нь үүний дагуу бас хурууны хээгээр саналаа өгөөд бас Улсын Их 
Хурлын үйл ажиллагаа бас хариуцлагатай болоод улам сайжраад явж байгаа.  

 
Өнгөрсөн хугацаанд Их Хурлын ирц бүрдэггүй байсан, хурлаа их тасалдаг 

байсан бол харьцангуй одоо ирц сайжраад хуралдаа идэвхтэй оролцдог болсон 
давуу талууд байгаа. Зүгээр яах вэ манай гишүүдээс би бол хувьдаа боддог юм. 
Зарим нэг гишүүд маань анзааргагүй 10 секундээ өнгөрөөчхөөд эсвэл 
анзааргагүй хуруугаа дарчхаад, тэгээд техникийн саатал боллоо. Үүнээс болоод 
миний санал буруу гарчихлаа. Би уг нь дэмжиж байсан чинь дэмжээгүй гээд 
гарчихлаа гэдэг асуудал ярьдаг.  Үүнтэй холбоотойгоор л би сая бас иймэрхүү 
шалтгаар Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийг Их Хурлын гишүүд 
маань би уг нь дэмжээд өгсөн чинь ингээд техникийн саатлаас болоод техник 
буруу уншаад одоо буруу гаргачихлаа, буруу гарчихлаа. Үүнээс болоод Үндсэн 
хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийн санал маань дэмжигдсэнгүй ёстой 
уучлаарай гэдэг шалтаг тайлбар, шалтгаан гаргаад байх вий гэдэг үүднээс 
гараар санал хураая гэсэн саналыг гаргасан юм.  

 
Сая бол Мөнх-Оргил  гишүүн бас хэлж байна. Хэрвээ үнэхээр одоо тийм 

ямар нэгэн байдлаар үнэхээр техник буруу уншсан байгаад эсвэл ямар нэгэн 
байдлаар өөрийнхөн өгсөн санал буруу гарсан бол түүнийгээ протоколд 
үлдээгээд, протоколд үлдээгээд ингээд төхөөрөмжөөрөө саналаа хураагаад 
явчихъя. Би бол төхөөрөмжийг буруу уншихгүй гэдэгт, уншдаг гэдэгт би 
итгэдэггүй. Ганцхан гишүүд маань л шалтаг, шалтгаан хэлдэг. Тийм болохоор 
тийм шалтаг, шалтгаан нь үнэн байна уу, худлаа байна уу гэдгийг протоколд 
үлдээгээд дэмжсэн санал нь “Ү” гээд гарчих юм бол би дэмжсэн байхад Ү гээд 
гарсан учраас миний саналыг дэмжсэнд тооцоорой гэдгээ протоколд үлдээгээд, 
эсвэл дэмжээгүй байхад дэмжсэн гээд гарчихлаа, энийг протоколд үлдээгээрэй 
гээд ингээд протоколдоод, төхөөрөмжөөр саналаа хураагаад явахад болохгүй 
зүйл байхгүй. Харин Мөнх-Оргил гишүүний гаргасан саналаар санал хураалт 
явуулаад ингээд цаашаагаа хурлаа үргэлжлүүлье гэсэн саналтай байна. Би 
тийм учраас горимын саналаа татаж авч байна.  

 
Г.Занданшатар: Энэ дэгд болох уу? Болох уу. За Бямбацогт гишүүн 

гаргасан горимын саналаа эргүүлж татлаа. Тэгээд Мөнх-Оргил гишүүний гарсан 
горимын саналаар санал хураалт, тэгэхдээ энэ дэгд тэгж тусгахгүй бол байна 
шүү дээ, миний санал буруу гарчихлаа гэхээр шууд нэмж санал тооцох гэж 
байгаа байхгүй юу. Миний санал ингээд гараад ирсэн чинь буруу гарчихлаа гэж 
хүн хэлбэл түүнийг нэмж тооцъё гэсэн ийм санал гаргаж байна шүү дээ. Тэр хүн 
бол гараараа саналаа өгчихнө. Төхөөрөмж нь ажиллаагүй юм бол гараараа дан 
саналаа өгч болно гэсэн үг шүү дээ. За ингэж ойлголцлоо гэх үү, энэ дээр санал 
хураалт явуулах, хураачих уу? Тэгье. Санал хураалт.  

 
Энэ санал олонхын саналаар дэмжигдлээ. Тэгэхдээ ер нь энэ 

төхөөрөмждөө хариуцлагатай хандаж бас дараа нь тэгчхэж болох юм байна 
гээд хайнга хандаж болохгүй шүү бас. Яг санал хураалт явах үед бас энэ 10 
секунд богинодоод байгаа тал бас байж магадгүй. Тэгэхдээ энэ төхөөрөмж бол 
дэвшил авчирсан. 10-н хэдхэн гишүүн суугаад, хүний кноп дараад хууль 
батлаад байна гэдэг яриа шүүмжлэл байхгүй болсон. Бас их дэвшил гарсныг 
бол бид хүлээн зөвшөөрөх ёстой. Гэхдээ техник л болсон хойно гацаа саад гарч 
байгаа. Одоо Нарантуяа гишүүний санал, ирц орохгүй байна гэдэг ч юм уу ийм 
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юмнууд бол байнга гараад байгаа учраас энэ дээр ийм санал гарч байгаа юм. 
Ингээд одоо санал хураалтдаа орно.  

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

хэсэг нэмэх, Арван ес1 дүгээр зүйл.  
 
1.нам иргэдийн улс төрийн хүсэл зоригийг илэрхийлж, улсын хэмжээнд үйл 

ажиллагаа явуулна, төслийн заалт.  
 

Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийн 
саналын томьёолол цаашид төслийн заалт гэж нэрлэнэ. Өөрөөр хэлбэл 62 
гишүүний өргөн барьсан төслийн заалт гэсэн үг. Санал хураалт. 

 
Энэ санал дэмжигдсэнгүй. Энэ дэмжигдээгүй гэсэн үг биш. Үндсэн хуульд 

нэмэлт, өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулиар хуучин нөгөө Төрийн 
байгуулалтын байнгын хорооны дэмжсэн саналыг дэмжээгүй, дэмжээгүйг 
дэмжье гэж энэ тэр хураадаг байсан бол Үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулах 
журмын тухай хуулиар төслийн зүйл, заалт тус бүрээр санал хураалт явуулна 
гэж байгаа юм. Дэмжигдээгүй. 57-гийн дэмжлэг аваагүй учраас. За цаашаа явъя. 
Одоо дараагийн заалтыг хэлэлцүүлнэ.  

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

дэх заалтыг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулсугай. 1.Нам Үндсэн хуулийн 
Арван зургаадугаар зүйлийн 10 дахь хэсэгт заасны дагуу байгуулагдаж, улсын 
хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулна, санал гаргасан ажлын хэсэг. Төрийн 
байгуулалтын байнгын хороо дэмжсэн санал байна.  

 
Дэг журам ёсоороо бол төслийн зүйл, заалт тус болгон дээр үг хэлэх 

боломжтой. Тэгээд үг хэлэх хүн байна уу? Дэгийн заалт нь тийм байгаа юмаа, 
уучлаарай. Бямбацогт гишүүнээр тасаллаа. Дэгээрээ үг хэлэх болчхоод. Зүйл, 
заалт болгоноор үг хэлж, санал хураах дэгтэй. Дэг нь ийм юм чинь одоо бид нар 
Үндсэн хууль дээр дэг зөрчиж болохгүй. Ингээд Хаянхярваа, эрхэм гишүүн 
Дамдины Хаянхярваа үг хэлнэ.  

 
Д.Хаянхярваа: За яах вэ Үндсэн хуулийн дэгтэй болохоор энийгээ л одоо 

яриад, саналаа хэлээд явъя.  
 
Би энэ улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулна гэдэг тэр үгийг бол 

дэмжихгүй байгаа юм. Түрүүн гишүүд бол ер нь энэ нам улсын хэмжээнд үйл 
ажиллагаа явуулна гэдэг нь өөрөө Монгол Улсад хүмүүс эвлэлдэн нэгдэж үйл 
ажиллагаагаа явуулахад нь одоо тодорхой хэмжээний садаа болж байна гэж. 
Нэг талаасаа би энийг юу гэж үзэж байгаа вэ гэхээр одоо энэ Монгол Улсын 
хэмжээнд түрүүн гишүүд хэлсэн, маш олон хэмжээний нам бүх одоо орон 
нутгуудад бий болно.  

 
Өнөөдөр ерөөсөө бүх сум бүхэнд нэг нам байгуулаад л нэг хүнийг аваачиж 

дарга гэж тавиад л тэгээд нэг хэдэн төгрөгийн цалин өгөөд яваад байхад л 360 
хэдэн суманд 360 хэдэн намтай болох нөхцөл бүрдэнэ. Тийм учраас энэ бол 
одоогийн бид нарын яриад байгаа энэ зарчимд бол нийцэхгүй ээ. Түрүүн 
Нарантуяа гишүүн хэлэх шиг болно лээ. Хэн хэллээ. Тэр намын үйл ажиллагаа, 
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Оюунхорол хэллэ үү? Улсын хэмжээнд энэ намын, нам төрийн ажил их 
хутгалдах боллоо. Нам, төрийн ажил ойртоод байна гэж.  

 
Тийм учраас бид нар одоо энэ зүйлийг бодоод үзсэн ч гэсэн энийг бол 

дэмжих боломжгүй. Харин би тэр дараагийн заалтын бол Раднаасэд, 
Содбаатар, Мөнхбаатар нарын гаргасан саналыг бол дэмжих саналтай байгаа 
гэдгээ хэлье.  

 
Г.Занданшатар: Одоо эрхэм гишүүн Октябрийн Баасанхүү үг хэлнэ.  
 
О.Баасанхүү: Тэгэхээр Лүндээжанцан гишүүн бол юу гэж хэлсэн бэ 

гэхээр нам салбараас хамаарахгүй бодлогоо улсын хэмжээнд явуулна гэсэн 
байдлаар гэж ярьж байгаа. Зүгээр энэ үгийн бодохоор улсын хэмжээнд гэдэг үг 
нь тэртэй тэргүй нэг тодорхой бодлогоо улсын хэмжээнд таниулах уу, 
сурталчлах уу эсвэл улсын хэмжээнд ярих уу? Эсвэл хэлсэн үг нь улсын 
хэмжээнд бууж байна. Орон нутгийн хэмжээнд буухгүй байна гэдэг ч юм уу 
ингэж яалгахад бас хэцүү байдал үүсээд байгаа юм л даа. Би түрүүн хэлж 
байсан. Жишээ нь утааны асуудал. Утааг шийднэ гээд нэг нам мөрийн 
хөтөлбөртөө оруулаад, утааг шийдье гээд ярилаа гэж бод. Гэтэл утаа чинь 
Улаанбаатарын асуудал байгаа шүү дээ. За нэг аймгийн зарим нэг төвүүдийн 
асуудал. Улсын хэмжээний асуудал яг мөн үү гэдэг асуудал яваад эхэлж байгаа 
байхгүй юу. Нөгөө талаасаа аваад үзэхээр за яах вэ одоо тэгээд ингээд, 
тэгэнгүүт энэ нэг тодорхой бодлого нь улсын хэмжээний байна гээд ингээд шууд 
нэг талаасаа аргагүй ээ бас энэ хүний эрүүл мэнд энээ тэрээ гэж яриад улсын 
хэмжээнд ингээд бодож болно. Гэтэл энийгээ яаж таниулах вэ гээд эндээ 
асуудал бас дахиад гараад ирнэ л дээ, маргаантай.  Салбар нэгжгүй байж та 
яаж улсын хэмжээнд наадахаа явуулах юм бэ гээд. Яагаад вэ гэвэл сонгуулийн 
хороо бүртгэх учраас маш ноцтой болчхоод байгаа байхгүй юу.  

 
Сонгуулийн хороо улс төрийн намыг бүртгэнэ гэдэг бол сонгуульд орох 

чадамжтай байна уу, чадамжгүй байна уу гэдгийг нь шалгаж байгаад, бүртгэх 
гээд байгаа байхгүй юу. Одоо энд бид нар хүн амын, нийт хүн амын 1%-аар 
одоо жишээлбэл дэмжигчид гэдэг юм уу, 800-аа 20,000 болгоё ч гэдэг юм уу, 
50.000 болгоё гээд одоо оруулаад ирж байгаа гэдэг чинь нөгөө 50,000 хүнээ 
маллах ажил гарна даа. Одоо ний нуугүй хэлэхэд зохион байгуулах ажил гарна. 
Зохион байгуулахын тулд тэр маань яаж хэрэгжүүлэх вэ гэхээр дахиад нөгөө 
манай намын гишүүд гэдгээрээ гишүүдийн наад зах нь эхлээд үнэмлэх тараах, 
үнэмлэх ямар үнэтэй бэ, дараа нь тэрийн зохион байгуулалт дээр нь хянадаг, 
тусалдаг хүмүүсийн цалинг нь өгөх асуудал гарна. Тэрийгээ одоо юу ч гэж 
нэрлэдэг юм, 100-т, 1.000-т, түмт ч гэдэг юм уу нэг тоо хэлнэ. Энэ нь дахиад 
эргээд төв нам, салбар нам энэ тэр гээд болно.  

 
Дээрээс нь аваад үзэхээр би чинь 2-хон сая хүн амтай гээд үзэхэд 

өнөөдөр тооны өрсөлдөөн рүү яваад, бид нар юу вэ гэх юм бол улсын 
хэмжээний үйл ажиллагаа явуулах гэж байгаа гэсэн утгаараа энд, тэнд нөгөө 
суманд улс төржилт байх ёсгүй гээд байдаг зарчмаа алдагдуулна. Яагаад вэ 
гэвэл сумын хэмжээнд одоо намын үүртэй болохгүй бол болохоо байна. Тэр 
чинь улсын бас нэг нэгж шүү дээ. Бид нар ярьдаг. Суманд өнөөдөр ингээд улс 
төржилт хийгээд байна. Эхнэр нөхөр 2 аль нэг намд хуваагдчихаад хоорондоо 
хэрэлдээд байх юм. Манай нам, танай нам гээд ажил явахгүй юм гээд. Тэгэхээр 
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энэ Үндсэн хуулийн үндсэн санаа бол улс төржилтийг сумын хэмжээнд хийхгүй 
байя гэж бараг анхан шатны нэгжид хийхгүй байя гэсэн бодлогоор уг нь энэ 
өргөн барьсан 62-н нэг болоод орсон боловч харамсалтай нь нөгөө 
Ерөнхийлөгчийн санал гэдэг ийм нэг ойлгомжгүй юм ороод ирсэн. Ерөнхийлөгч 
өргөн барьсан төсөл дээр санал гаргах ёстой болохоос өргөн бариагүй зүйл 
дээр дураараа санал гаргаад тэгээд бид нар өнөөдөр яах вэ нөгөө 
Ерөнхийлөгчөөсөө айгаад нөгөө нэг 49 ЖДҮ-чин маань. Нөгөө нэг одоо янз 
бүрийн хэл амтай нөхөд маань шүүх хяналтын байгууллагыг барьдаг одоо хүн 
маань, ер нь тэгдэг юм дөө. Нөгөө нэг тухайн үедээ хаан байдаг, буухаараа 
боол болдог гэгчээр хаан байгаа үед нь тэгээд одоо харц ардын нүдээр хараад, 
ийм байдлаар өнөөдөр энэ заалтыг дэмжчихсэн юм биш биз дээ гэдэг санаа 
зоволт төрөөд байна. Тэгэхээр би өнөөдөр энэ дээр юу гэж хэлээд байгаа вэ 
гэхээр энэ улсын хэмжээнд гэдэг энэ эргэлзээтэй зүйлийг дэмжмээргүй болоод 
явчхаж байгаа юм.  

 
Өөрөөр хэлэх юм бол бид нарын санаа бол сая Лүндээжанцан гишүүний 

хэлдэг шиг за яах вэ бодлогоо улсын хэмжээнд нийцүүлсэн, улс хэмжээнд гэх 
боловч цаад утгаараа дахиад орон нутгийн хэмжээнд дахиад нөгөө ярьдаг 2 нам 
л байна. Бусад нам бол улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулахгүй ээ гээд. 
Гэтэл дэлхий дээр жишээлбэл Ногоон нам гээд дэлхийн бүх оронд л байгаа шүү 
дээ. Ногоон үзэл гэдэг бол байж л байгаа. Гэтэл ногоон нам бол улсын 
хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж чадаж байгаа юу, үгүй юу гээд. Иймэрхүү 
асуудлуудаа ингээд гараад нөгөө нэг олонх нь цөөнхөө барьсан иддэг зарчим 
бол ардчиллын зарчим биш. Цөөнх нь олонхынхоо шийдвэрийг гэхдээ олонх нь 
цөөнхөө хүндлэх тийм зарчмаар цөөнхөд боломж өгөх зарчмаар Үндсэн хуулийн 
өөрчлөлт хийх ёстой юм л даа. Өөрөөр хэлэх юм бол таны хэлж байгаа үг надад 
таалагдахгүй байгаа ч гэсэн хэлэх бололцоог танд өгье гэдэг энэ зарчмаа 
өнөөдөр хэрэгжүүлэх шаардлага гаргаад байгаа юм.  

 
Бид нар өнөөдөр 30 гаруй нам гудамжинд байгаа гээд яриад байгаа ч 

гэсэн тэд нарын хэлэх үгийг, тэд нарыг оруулж ирэх бололцоог, тэдэнд оруулж 
ирэх зарчмыг өнөөдөр ярих юм бол энэ бол ардчиллын зарчим. Тэрнээс биш 
эхэнд бид нар байгуулагдсан одоо бид нар энэ чигээрээ байна гээд явах юм бол 
энэ бүтэхгүй. Яагаад вэ гэхээр 1990 оны түүхийг Монгол улс ганцхан намтай 
байсан бүх хүн л тэр намын байсан шүү дээ. Тэгээд хүн болгон тэр намын 
боломжийг авах бололцоо муу байсан шүү дээ. Яагаад вэ гэвэл цэрэг, цагдаа, 
бүх юм нь тэнд байсан учраас тухайн үед цус асгаруулахгүй ардчиллыг хийе 
гэдэг зарчмаар, ардчиллыг хийе гэдэг зарчмаар өнөөдөр тохиролцоонд ороод 
Монгол Ардын Хувьсгалт намаас тусдаа Ардчилсан нам гэдэг ойлголт гараад 
тэр үеийн хувьсгалт залуучуудын эвлэлийг өнөөдөр Залуучуудын холбоо, 
Үйлдвэрчний эвлэлийг өнөөдөр юу бас ингээд, одоо юу байдгийн төрийн юм шиг 
төрийн бус байгууллагууд өнөөдөр намын жанжин шугам гэдэг юм уу, тэр 
бэлтгэл хүчин болгоод өнөөдөр байж л байгаа шүү дээ. Яг нэг бие даасан 
байдлаар биш. Тэгэхээр энэ давуу байдал дээрээ суурилаад өнөөдөр ингэж 
дээрэнгүй байдлаар хандаж болохгүй ээ. Тийм учраас эвлэлдэн нэгдсэн байж 
болно. 

 
Тодорхой хэмжээгээр бол эвлэлдэн нэгдсэн хүний тооны хязгаарын 

тогтоож болно. Тэр тоо өнөөдөр 800 байгаа нь яах вэ тухай үедээ бас 1990 оны 
нөхцөл байдал гэдэг шиг 3 сая гэдэг хүний тоонд харьцуулаад нэмэгдүүлж 
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болно. Харин улсын хэмжээнд гэдэг байдлаар шууд салбар нэгж байгуулдаг. 
Одоо мянгат, зуутгүй байгуулдаг. Ийм байдлаар өнөөдөр явах ёстой гэж шахах 
юм бол хүнийг үзэл бодол, нас хүйс, нийгмийн гарал, ажил хөдөлмөр дээрээс нь 
хамгийн ноцтой нь юу вэ гэх юм бол эдийн засгийн бололцоогоор нь хааж улс 
төрийн үйл ажиллагаа явуулах эрхийг нь хаасан харгис тогтолцоо руу орно шүү. 
Өөрөөр хэлэх юм бол тоо хамаагүй шүү. Хоёр, хойд Солонгост  5 нам байдаг 
шүү дээ. Хойд Солонгост. Бид нар нэг нам гэж бодоод байгаа юм. 5 нам байгаад 
байгаа. Тэр нь шиг өнөөдөр Монголд өнөөдөр 2 нам байгаа гэж ярих байдлаар 
энэ Үндсэн хууль чинь цаашаа явчих вий. Дарангуйлал руу орчих вий.  Би энэ 
дээр их болгоомжтой хандмаар байгаад байгаа байхгүй юу.  

 
Үндсэн хууль нь дээрээ бид нар олон намын тогтолцоог дэмжсэн гэхдээ 

улс төрийн улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулахгүй байгаа коммунист үзэл 
бодлыг дагахгүй байгаа. Коммунист үзэл бодол л өнөөдөр улсын хэмжээний 
үзэл бодол байгаа гээд ингээд тухайн намын одоо тахин шүтэх тэр хандлага руу 
явах аюултай нөхцөл байдал үүсээд байна. Тийм учраас улсын хэмжээний гэдэг 
энэ зүйлийг огтхон ч дэмжиж болохгүй гэдгийг хариуцлагатайгаар хэлмээр 
байна. Яагаад гэвэл үнэмлэхүй олонх үргэлж болохгүй шүү. Хэрвээ  Үндсэн 
хуулиа давж чадахгүй бол хувьсгал гарна. Үндсэн хуулийн давж чадахгүй бол 
тэгээд хувьсгал гарна. Тийм учраас Үндсэн хууль маань өөрөө бүх хүнд 
бололцоо олгохгүй юм бол бололцоог хууль, хуулийн хүрээнд өөрчлөлт хийх 
бололцоо олгохгүй юм бол хувьсгалын хүрээнд хийнэ гэдэг зарчим явна шүү 
дээ. Тийм учраас Үндсэн хуульдаа бүх талын бололцоог олгох шаардлагатай. 
Баярлалаа.  

 
Г.Занданшатар: За эрхэм гишүүн Сандагийн Бямбацогт үг хэлнэ.  
 

С.Бямбацогт: Манай гишүүд маань, Лүндээжанцан тэргүүтэй 62 гишүүн 
Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийг өргөн барьсан л даа. Тэр бидний 
өргөн барьсан төслийн Арван ес1 дүгээр зүйл дээр нам иргэдийн улс төрийн 
хүсэл зоригийг илэрхийлж, улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулна гээд байж 
байгаа юм. Улсын хэмжээнд. Улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулна гэдгийг 
манай Баасанхүү гишүүн өөрөө дэмжээд гарын үсгээ зураад, өөр олон гишүүд 
маань дэмжээд явж байгаа. Энэ заалт яг хэвээрээ байж байгаа. Энэ заалтын 
эхний хэсэг нь буюу Нам Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 10 дахь 
хэсэгт заасны дагуу байгуулагдаж, улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулна гэж 
өөрчлөгдсөн юм. Бусдаар гишүүдийн өргөн барьсан, 62 гишүүний өргөн барьсан 
төсөл дээр ч  улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулна гэж байж байгаа. Одоо 
ажлын хэсэг, Төрийн байгуулалтын байнгын хороо дэмжсэн санал дээр ч улсын 
хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулна гэж хэвээрээ байж байгаа.  

Энэ ерөөсөө өөрчлөгдсөн юм байхгүй. Гэнэтхэн одоо өөр хүний саналаар 
өөрчлөгдсөн юм шиг мушгиж тайлбарлаж, яриад байх нь зохимжгүй байна аа. 
Бид нар өөрсдөө, 62 гишүүн гарын үсэг зураад, улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа 
явуулна гээд гарын үсэг зурчихсан шүү дээ. Энийгээ одоо гэнэт өөр хүн 
оруулаад ирсэн юм шиг яриад байх юм. Энэний, улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа 
явуулна гэдгийн цаад талд нь юу байгаа юм бэ гэхээр бүтэц, зохион байгуулалт, 
сум, баг болгонд нэгжтэй, хороотой, бүтэцтэй болохыг яриад байх шиг байх юм. 
Бодлого, хөтөлбөр. Улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулах бодлого, 
хөтөлбөртэй явна гэсэн агуулга үүний цаана агуулагдаж байгаа. Энийг та бүхэн 
бас ойлгооч ээ. Тэгэхгүй нэг аймгийн нам, нэг сумын нам, нэг үндэстэн ястны 
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нам, нэг компанийн нам гээд ийм одоо салангид тус тусдаа намууд 
байгуулагдаад эхэлбэл юу болох юм бэ. 330 суманд ерөөсөө сум болгоны нам 
гээд байгуулагдаад 330 намтай болчихвол юу болох вэ.  

 
Тийм болохоор Монгол Улс чинь нэгдмэл улсаа, Монгол Улсын тусгаар 

тогтнол, энэ үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотой асуудлаар ийм салангид 
шашны нам ч байдаг юм уу байгуулагдчих вий, нэг үндэстэн ястны нам 
байгуулагдчих вий, нэг сумын нам байгуулагдах, компанийн нам байгуулагдчих 
вий гэдэг үүднээс л улсын хэмжээнд гэж тодотгож өгч байгаа юм. Улсын 
хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулна гэдэг маань бодлого, хөтөлбөрөө улсын 
хэмжээнд явуулна гэсэн үг болохоос биш 330 суманд 1500 баг, хороонд нэгжтэй 
байна гэсэн агуулга бишээ. Ингэж одоо мушгиж битгий та бүгд яриач ээ гэдгийг 
хэлмээр байгаа юм.  

 
Намуудад тавьж байгаа шалгуур шаардлагаа л өндөрсгөж байгаа. 

Өнөөдөр одоо Монгол Улс 34 намтай болчихсон байна. Хүн болгон нам 
байгуулж чаддаг болчихсон. Өнөөдөр Монгол Улс хамгийн одоо нэр хүндгүй 
байгууллага нам болчихсон. Намаар дамжиж бид нар төрийн эрхийг барина. 
Ардчилсан тогтолцоо байдаг юм бол ардчилсан сонгууль явдаг юм бол тэр 
сонгуульд чинь улс төрийн намууд л оролцоно. Улс төрийн намууд оролцох гэж 
байгаа бол, төрөө засах гэж байгаа бол тэр намууд чинь бас тодорхой шалгуур 
шаардлага хангадаг байя гэдэг үүднээс оруулж ирсэн. Энийг одоо битгий бас 
гишүүд маань мушгиж яриач ээ. Үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 10-т юу гэж 
заасан бэ гэхээр нийгмийн болон өөрсдийн ашиг сонирхол, үзэл бодлын 
үүднээс нам, олон нийтийн бусад байгууллага байгуулах, сайн дураар эвлэлдэн 
нэгдэх эрхтэй.  

 
Аль нэгэн одоо нам, олон нийтийн байгууллагад эвлэлдэн нэгдсэний 

төлөө болон гишүүний хувьд нь хүнийг ялгаварлан гадуурхах, хэлмэгдүүлэхийг 
хориглоно гэсэн. Энэ Үндсэн хуулийн энэ суурь хүний эрхтэй холбоотой заалтын 
хүрээнд намаа байгуулаарай, гэхдээ байгуулагдсан нам чинь улсын хэмжээнд 
бодлого хөтөлбөрөө хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа явуулах ёстой шүү гэдэг 
агуулгаар л орж ирж байгаа юм. Энийг одоо мушгиад, гуйвуулаад өөрсдийн 62 
гишүүн өргөн барьсан төслөө өөр нэг хүн оруулаад ирсэн юм шиг яриад, сум 
болгонд, баг болгон, хороо болгонд нэгжтэй болох гээд байгаа юм шиг битгий 
ингэж мушгиж тайлбарлаач ээ гэдгийг гишүүддээ хэлье. Энэ бол бид бүгдийн 
оруулсан санал шүү. Цаад талын агуулга бодлого нь ийм байгаа шүү гэдгийг та 
бүхэндээ бас хэлье.  

 
Г.Занданшатар: Эрхэм гишүүн Жалбасүрэнгийн Батзандан үг хэлнэ. 
 
Ж.Батзандан: Үндсэн хуулийн хэлэлцүүлэг болж байна. Тэгэхээр улс 

төрийн нам нь улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулна гэдэг заалтыг оруулж 
ирж байгаа. Би хувьдаа үүнийг эсэргүүцэж байгаа. Улсын хэмжээнд үйл 
ажиллагаа явуулна гэдэг бол баг дээр намынхаа хороог байгуул, сум болгон 
дээр намын хороо байгуул гэдэгтэй адилхан сонсогдож байгаа. Одоохондоо 
Бямбацогт дарга өөрөө тайлбарлаж байгаа хэдий ч наад Үндсэн хуулийн нэг л 
буруу бичилт, концепц цаашаа буруу үр дагавруудыг дагуулна гэдгийг би 
хэлэхийг хүсэж байгаа юм.  
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Ер нь монголчууд цаашаа нам төвтэй нийгэм рүү явах юм уу, иргэн төвтэй 
нийгэм рүүгээ явах юм уу гэдгээ шийдэх цаг болсон гэж бид харж байгаа. Хэрвээ 
улс төрийн намууд улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулна гэдэг заалт орж 
ирэх юм бол улс төрийн нам байгуулахад 20-50 мянган гишүүнтэй байж байж 
улс төрийн нам болно гэдэг заалт орох юм бол нам төвтэй тогтолцоо цаашаа 
үргэлжилнэ гэсэн үг. Монголчуудыг намаар нь хагаралдуулдаг, намчирхсан 
нийгмийн тогтолцоо цаашаа явна гэсэн үг. Үүнийг зогсоох нь бидний зорилго гэж 
би харж байгаа юм.  

 
Өнгөрсөн 30 жилийн алдааг давтахгүйн тулд өнөөдөр Үндсэн хуульд 

өөрчлөлт оруулж байна гэж бид ойлгож байгаа. Гэтэл 30 жил Монголыг 
завхруулсан зарим нөхөд энэ завхарсан тогтолцоогоо үргэлжлүүлэх, хамгаалах 
заалтууд оруулж ирж байгааг би хараад дургүй хүрч байна. Хэрвээ улс төрийн 
нам улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулна гэдэг заалт орох юм бол 
эрдэмтдийн нам байгуулагдахгүй болно гэсэн үг. Тариаланчдын нам 
байгуулахыг хориглож байна гэсэн үг. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд нам 
байгуулж болохгүй болно гэсэн үг. Ногоон нам, Бүгд Найрамдах нам, Иргэний 
зориг намыг татан буулгана гэсэн үг. Ингэж болохгүй ээ.  

 
Улс төрийн намуудын нэр хүнд унасан гэж зарим улс төрчид ярьж байна. 

Би бол үгүй гэж бодож байна. Авлигач, олигархижсан улс төрийн намуудын нэр 
хүнд унасан нь үнэн. Зүгээр ард түмнийхээ төлөө тэмцэж байгаа улс төрийн 
зарим намуудын нэр хүнд унаагүй байгаа гэж би ойлгож байгаа. Авлигач намууд 
өөрийгөө бусад намуудтай зүйрлэх, зэрэгцүүлэх шаардлагагүй гэж би ойлгож 
байна. Дэлхийн улс орнуудын жишгийг хар аа. Фашист нам байгуулахыг 
хориглодог жишиг байна. Нацист нам байгуулахыг хориглодог жишиг байна. 
Коммунист нам байгуулахыг хориглодог жишиг байна. Авлигач, хулгайч улс 
төрийн намуудыг татан буулгадаг жишиг байна. 21 дүгээр зууны Монгол 
дэлхийн жишгээр явах нь зүйтэй байх аа гэж би ойлгож байгаа. Хөгжлийн 
бодлогоо ирэх 30 жилийг бид өнгөрсөн 30 жилийн үргэлжлэл битгий байгаасай 
гэж хүсэж байна. Ирэх 30 жил бол шинэ монголыг, шударга монголыг 
байгуулсан 30 жил байгаасай гэж хүсэж байна.  

 
Ийм учраас энэ төслийн заалтыг дэмжих боломжгүй гэдгээ 

хариуцлагатайгаар мэдэгдье. 
 
Г.Занданшатар: Энэ оролцогчдыг танилцуулъя. Ажлын хэсгийн гишүүд 

бол өчигдөр танилцуулчихсан. Мөн Д.Чойжамц-Монголын бурхан шашинтны төв 
Гандантэгчлэн хийдийн тэргүүн хамба лам Ардын Их Хурлын депутат асан, 
Д.Ламжав гуай Үндсэн хууль судлаач, УБХ-ын гишүүн асан, Н.Батбаяр Улсын Их 
Хурлын гишүүн, Ардын Их Хурлын депутат асан, Б.Лхагважав- Монголын 
Худалдаа Аж үйлдвэрийн танхимын  ерөнхийлөгч асан, Д.Сүхжаргалмаа-
“Монфемент Үндэсний сүлжээ” төрийн бус байгууллагын зөвлөхүүд оролцож 
байна ажиглагчаар.  

  
Одоо эрхэм гишүүн Жамъянгийн Мөнхбат үг хэлнэ. 
 
Ж.Мөнхбат: Би маш товчхон үг хэлээд нэг санал хэлэх гэсэн юм. Үндсэн 

хууль өөрчилнө гэдэг бол өөрөө үндэсний зөвшилцлийн хэмжээний асуудал 
байдаг гэдгийг ойлгож байгаа. Тэр хүрээнд одоо улс төрийн намуудын сөрөг 
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хүчний Ерөнхийлөгчийнхөө саналыг аваад ингээд зөвшилцөөд ингээд ажил явж 
байна гэж ойлгож байгаа. Нөгөө талаасаа энэ улс төрийн намтай холбоотой 
асуудал дээр бид нар ер нь сайн бодох ёстой л юм билээ дээ. Яг одоо ингээд 
бид нар зүв зүгээр байгаа юмыг энэ заалтыг хөндөж бужигнуулах хэрэг байгаа 
юу. Хүссэн ч, эс хүсээгүй ч энэ Монгол Улс чинь бол үндэсний хэмжээндээ нам 
төвтэй улс болох ийм алхам руу л ер нь явах л юмыг бид нар хөндөж ярьж 
байгаа л гэж ингэж ойлгогдож байна л даа. Энийг тэгээд хэлчихье. 

 
Тэгээд өнөөдөр бид нар 10 цаг 30 минутад төрийн юу эхэлсэн Улсын Их 

Хурлын чуулган эхэлсэн. Хамгийн эхний заалтаараа санал хураах гээд одоо 10 
цагаас хойш цайны цаг өнгөрөөд ингээд явж байна. Үдээс өмнө ганцхан санал 
хурааж байна шүү дээ. Яг энэ янзаараа бол 150 санал хураахад нэг 50-иас 70 
хоног ийм темпээрээ явах юм бол. Одоо энэ үдээс өмнөх темпээрээ явах юм 
бол. Тэгэхээр одоо энэ ярьж байгаа юмнуудаа ерөнхийдөө нэг жаахан 
давхцуулж ярьж байгаа юмнуудаа нэг жаахан хумиад, хугацаагаа нэг бодоод, 
ингээд энэ Үндсэн хуулийнхаа юманд жаахан ач холбогдол өгч явахгүй бол хүн 
бүхэн бодож байгаа юмаа энэ дээр ярина гэх юм бол сарын дараа хоёрдугаар 
хэлэлцүүлэг дуусах л ийм төлөвлөгөө харагдаж байна шүү гэдгийг хэлье. Тэгээд 
санал хураалтаа шуурхайлъя гэж бодож байна. 

 
Г.Занданшатар: Баярлалаа Мөнхбат гишүүн чухал санал хэллээ. Эрхэм 

гишүүн Бадмаанямбуугийн Бат-Эрдэнэ үг хэлнэ. 
 
Б.Бат-Эрдэнэ: Баярлалаа. Тэгэхээр зэрэг энэ асуудал дээр би бас 

түрүүн үг аваад хэлсэн л дээ. Улс орны хэмжээнд улсын хэмжээнд үйл 
ажиллагаа явуулна гэдэг чинь бол юу гэж ойлгогдоод байгаа вэ гэхээр зэрэг 
одоо суманд намын хороо байгаа бол багт, тэгээд цаашлах юм бол одоо бүр 
өрх, гэр бүлд хүрсэн ийм намын тогтолцоо энд улам баталгаажуулаад Үндсэн 
хуулиар ингэж одоо өгөхөөр ийм ойлгогдоод байна шүү дээ. Тэгэхээр 
Лүндээжанцан багшийн түрүүн өгч байгаа тайлбараар бол бодлого, үйл 
ажиллагаатай холбоотой ийм ойлголт байгаа юмаа гэж. Тэгэхээр энэ чинь 
бодлого гэдэг үг энд алга. Ийм санаа бол ойлгогдохооргүй л байгаа шүү дээ.  

 
Дэндэвийн Пүрэвдорж гуай хэлсэн энэ улс төрийн намууд бол одоо 

ялангуяа энэ эрх барьж байгаа улс төрийн намууд бол бүр хээгээ алдлаа. Бүх 
иргэдийг одоо намын үнэмлэх өгсөн, одоо тэд нар очоод төрж байгаа хүүхдийн 
хонго дээр намынхаа тэмдгийг дарах л, одоо тамгыг дарах л дутлаа гэж хэлсэн 
шүү дээ. Энэ бол одоо гашуун ч гэсэн үнэн үг шүү дээ. Тийм учраас бид нар бол 
одоогийн тавигдаж байгаа зорилт маань бол ер нь энэ намын хатуу 
гишүүнчлэлээс татгалзах энэ асуудлыг бид яриад байхад дахиад одоо намын 
үйл ажиллагааг улс орны хэмжээгээр одоо зохион байгуулна гэдэг ийм зүйлийг 
яриад байгаа чинь бол энэ таарахгүй ийм зүйл байна. Яах вэ энэ намыг хатуу 
гишүүнчлэлээс татгалзах тухай асуудал бол энэ дараагийн одоо зүйл заалтад 
дээр бол гишүүдээс санал гаргасан байна лээ л дээ. Би энд одоо хамруулаад 
хэлье өөрийнхөө байр суурийг. 

 
Нөгөө талынх нь бол энэ иргэдийн одоо бид чинь ардчилсан нийгэмд 

амьдарч байгаа улсууд шүү дээ. Бид 1992 он, 1990 онд одоо сонгосон сонголт 
бол энэ л байгаа. Гэтэл бол иргэдийн эвлэлдэн нэгдэх тэр одоо эрхийг нь 
боомилоод, тэгээд одоо сонгуулийн насны иргэдийн тодорхой хувиар 
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хязгаарлаж өгч байгаа нь энэ болохгүй байна гэж би бол ингэж хэлэх гээд 
байгаа юм. Харин энэ бодлого, үйл ажиллагаагаар нь, тэр намууд үнэхээр одоо 
үйл ажиллагаа явуулж байгаа босгыг нь тавьж өгөөд, үйл ажиллагаа явуулж 
чадаж байгаа юм уу, үгүй юу. Тэр шаардлагад нийцэхгүй байгаа бол татан 
буулгадаг энэ зохицуулалтыг нь Улс төрийн намуудын тухай хуулиар нь юм 
хийгээд ингээд явбал болмоор юм шиг ийм байгаа юм. 

 
Хамгийн гол нь энэ улс төрийн намыг одоо намуудын үйл ажиллагаатай 

холбоотой Үндсэн хуульдаа энэ зохицуулалт хийсэн улс орнууд байна. Тэр 
жишгийн дагуу одоо Үндсэн хуульдаа бол энэ Үндсэн хуулийн нэмэлт, 
өөрчлөлтөөр бид одоо энэ улс төрийн намуудын талаар тусгайлсан 
зохицуулалтыг оруулъя гэж энэ хуулийн төсөл дээр шинэ энэ төсөл дээр чинь 
бол оруулж ирж бид яриад байна шүү дээ. Тэгэхээр бид нарын 62 гишүүн одоо 
бид нарын итгэл үнэмшлээрээ энд одоо оруулсан нэгдсэн санаа бол энэ улс 
төрийн намуудын би түрүүн хэлсэн.  Энэ хариуцлагагүй байгаа.  

 
Ялангуяа энэ удирдлагын түвшинд байж байгаа. Би намын эгэл жирийн 

гишүүдтэй холбоотой асуудал, намын одоо үнэт зүйлтэй холбоотой би асуудал 
яриагүй шүү. Тэр тусмаа намын эгэл жирийн гишүүдтэй холбоотой энэ асуудал 
байхгүй шүү. Энэ бол ерөөсөө намын толгой дээр суусан намын удирдлагад 
байгаа намын удирдлагуудыг зүгээр үг дуугүй дагаж байдаг, тэгээд өөрснөө эрх 
ашгаа тэнд нь хувийнхаа эрх ашгийг одоо гүйцэлдүүлж байдаг ийм бүлэг 
этгээдүүд  энэ бол маш олон жил явж ирсэн. Энэ буруу үйл ажиллагааг яаж 
таслан зогсоох юм бэ гэдэг асуудлыг л би яриад байгаа шүү дээ. Боловсон 
хүчнийх нь асуудал. Энэ нам гэдэг чинь бол сонгуулиар одоо Засгийн эрхийг 
авдаг, тэгээд Засгийн эрхийг авсан намын толгой дээр сууж байгаа хүний 
үзвэрийн үзүүрээр, үг шийдвэрээр энэ ажил чинь явдаг.  

 
Араас нь одоо тэрийг тойрон хүрээлсэн үг дуугүй дагаж байдаг нэг 

долдой нэр гэж ярьдаг. Тэр хүмүүсийн одоо хамтын шийдвэрээр улс орноо 
өнөөдөр урагш нь нэг ч алхаж хүрэхгүй харин одоо бүр ухруулаад дээрээс нь 
улс орныхоо баялгийг цөлмөж дуусгаад, тэгээд энэ бол нам гэдэг юмаар 
дамжаад ороод ирэх юм бол би бизнесээ өргөжүүлж болох юм байна, энэ 
дэлхийн хязгааргүй баян болох бололцоо бидэнд байна, энэ улсын өмч 
хөрөнгийг бид нар бол завшиж болох юм байна, төсөл тендерийг авч болох юм 
байна, төр ард түмний нэр барьж авсан одоо зээлийг бол өөрийнхөө хувийн 
компанид авч болох юм байна гэдэг ийм цоорхой байгаа учраас энэ бүх 
бизнесменүүд энд орж ирээд сууж байгаа шүү дээ.  

 
Би бизнесменүүд энд орж ирээд шударгаар ажиллаж байгаа улсуудыг би 

хэлээгүй шүү. Бизнесээсээ үнэхээр одоо салаад, тэр эрхэлж байсан бизнес нь 
мянга мянган одоо бизнес эрхэлж байгаа хүмүүст өнөөдөр арилжааны 
банкнуудаас байдаг юм уу эсвэл гадаадын хөрөнгө оруулагчийг татаад юм уу 
улсын өөрийнх нь тэр өндөр албан тушаалын нөлөөгүйгээр үйл ажиллагаа 
явуулаад, өөрөө бол жинхэнэ тэр бизнесийнхээ салбарт олж авсан тэр 
туршлагаа улс орныхоо одоо хөгжил дэвшлийн төлөө, төрийн бодлогыг зөв 
гаргахын төлөө зорьж ажиллаж байгаа энэ хүмүүсийг би хэлээгүй шүү.  

 
Ихэнх нь буруу замаар будаа тээгээд өнөөдөр ийм байдалд орчихсон 

байгаа асуудлыг би ярьж байгаа шүү. Энэ улсынхаа газрын хэвлийн баялгийг 
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бол тэр миний хэлээд байгаа энэ намаар дамжиж орж ирсэн энэ хэсэг бүлэг 
этгээдүүд бол цөлмөөд ингээд дууслаа шүү.  Энэ асуудлыг би хэлж байгаа. 
Харин одоо Хүрэлсүх нөхөр бол нэлээн шийдвэртэй арга хэмжээнүүд авч 
байгааг бол би дэмжиж байгаа. Би энэ ажлаа бол урагш нь явуулахгүй байна 
гэж би хатуу удаа дараа Их Хурал дээр шүүмжилж байсан. Одоо авч хэрэгжүүлж 
байгаа ажил арга хэмжээнүүд бол зөв байна гэж хэлж байгаа. Өөрөө бол би энэ 
зүлгийг зулгаагаагүй, энэ шарилжийг зулгааж байгаа гэж хэлээд энэний төлөө 
ярьж байгааг бол би дэмжиж байгаа. 

 
Тийм учраас энэ одоо зохицуулахгүй бол үнэхээр буруу замаар бид нар 

будаа тээгээд өнөөдрийн ийм байдалд хүрсэн байгаа шүү. Тийм учраас энэний 
уг шаг нь бол энэ улс төрийн намуудын хариуцлагажуулах, үйл ажиллагааг нь 
тодорхой болгох, санхүүжилтийг нь одоо тодорхой болгох, энэ улс төрийн нам 
гэдэг институц бол тэр бодлогын хүрээнд, дүрмийн хүрээнд үйл ажиллагаагаа 
явуулдаг тэр тал руу нь шахах тухай асуудал болохоос биш харин одоо энэ баг 
болгонд одоо байгуулагдах тэр намын үүрүүдийн тухай, сум болгоныг одоо 
намаар нь талцуулж байгаа энэ үйл ажиллагааг хуулиар бүр одоо Үндсэн 
хуулиараа хөдөлгөөнгүй баталгаажуулах тухай асуудал бол байж болохгүй ээ. 
Тийм учраас бол энэ заалтыг дэмжихгүй байгаа юм.  

 
Г.Занданшатар: Одоо санал хураалт явуулахад гишүүд үг хэлж дууслаа. 

Ер нь сая Бат-Эрдэнэ гишүүний хэлсэн тэр намын дотоод зохион байгуулалтыг 
ардчилсан зарчимд нийцнэ, 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 гээд 
энэ хэлээд байгаа юмнуудыг чинь л засах гэж энэ өөрчлөлтийг хууль санаачлагч 
нар оруулж ирсэн гэж Лүндээжанцан гишүүн, Бямбацогт гишүүн нар 
тайлбарлалаа. Тэгтэл улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулна гэдэг нь бодлого, 
үйл ажиллагаа тэр Ногоон нам энэ зарчмаараа явна гэж тайлбарлалаа. 
Тэгэхээр ингээд хууль санаачлагчид бүлгийн гишүүд нь ийм өөр өөр ойлголттой 
одоо тэгээд үдийн цай болсон байгаа учраас энийгээ харж үзмээр байна. 

 
Энэ хоёрдох заалт чинь орохын тулд энэ намын хариуцлага, сахилгыг 

сайжруулж байгаа энэ заалт чинь орохын тулд өмнө нь намын гэж юу юм бэ 
гэсэн тодорхойлолт нь орж ирж байгаа энэ заалт нь одоо ингээд гишүүд нь 
дэмжихгүй уначих юм бол хоёрдох заалт нь ил тод байдал, төрийн санхүүгийн 
дэмжлэг үзүүлэх одоо энэ санхүүгийн эх сурвалж, зарцуулалт нь нийтэд ил тод 
байна. Энэ бүх заалтууд чинь ингээд давхраараа байхгүй болж унаж байгаа юм 
л даа.  

 
Тэгэхээр энэ систем цогцоороо орж ирж байгаа энэ төслөө хууль 

санаачлагчид Төрийн байгуулалтын байнгын хороон дээр ярьж байсан 
юмнуудаа ингэж нэгтгэж нэг энэ, бүлэг ч гэсэн хуралдаж энэ санал онолуудаа 
нэгтгэж сайн уншиж судалж нэгдсэн байдалд хүрэхгүй бол энэ найруулгын хувьд 
нь өөрчлөх юм уу, улсын хэмжээнд гэдгийг нь баг, суманд байна гэж 
тайлбарлаад байдаг. Хууль санаачлагчдын үндсэн үзэл баримтлал болохоор 
Ногоон нам гэдэг шиг, шинэ нам гэдэг шиг одоо энэ улсын хэмжээний асуудлыг, 
улсын хэмжээний үндэсний хэмжээний үйл ажиллагаа явуулна гэж заагаад 
байдаг. Тэгээд Иракийн олон намын жишээ дурдаад байдаг. Ингээд энэ хоёр их 
зөрүүтэй л байр суурьтай байна.  
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Тэгээд цайны цаг болсон байна. Цайны цаг болсон байна. Үдээс хойш 3 

цагаас бүлэг хуралдана, чуулгантай. Үдээс хойш 3 цаг хүртэл чуулган 
завсарлалаа. Одоо бүлгийн хуралтай. 

 
ЗАВСАРЛАГА 
 

Г.Занданшатар: Эрхэм гишүүн Хишгээгийн Нямбаатар горимын санал 
хэлнэ. 

 
Х.Нямбаатар: Нэг горимын санал гаргах гэсэн юм Их Хурлын дарга аа. 

Бид нар Үндсэн хуулийг хэлэлцэж эхэлсэн цаг хугацаа бол 2019 оны 6 дугаар 
сарын 6-ны өдрөөс эхэлж Үндсэн хуулийн хэлэлцүүлэг эхэлсэн. Өнөөдөр 8 
дугаар сарын 29-ний өдөр болж байна. Намрын олон ажлууд, төрийн үйл 
ажиллагаа тасралтгүй явагдах олон ийм зарчмууд байгаа. Тийм учраас би 
дараах горимын саналыг гаргаж байна. 

 
Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 10.2-т 

заасны дагуу асуудлыг хэлэлцэх журам, дарааллын талаар гишүүнээс гаргасан 
саналыг горимынх гэх бөгөөд түүгээр нэг удаа санал хураана гэсэн ийм хуульд 
заасан үндэслэлийн дагуу дараах горимын саналыг гаргаж байна. Миний гаргаж 
байгаа горим юу вэ гэвэл өнөөдөр бид нар Үндсэн хуулийн хоёрдугаар 
хэлэлцүүлэг хийгдээд ердөө ганцхан санал дээр санал хураалт хийгдсэн.  

 
Яг энэ янзаараа үргэлжлэх юм бол бид нар магадгүй 50-иас 60 хоног энэ 

150 орчим зарчмын зөрүүтэй саналаар санал хураалт явуулна. Санал хураалт 
бүрийн өмнө гишүүд үг хэлэх, дэмжиж болон дэмжихээс татгалзаж үг хэлэх энэ 
эрх нь нээлттэй байгаа. Тэгээд би дараах хэдэн маргаан дагуулсан асуудлуудыг 
хэлэлцэх асуудлын дарааллын хамгийн төгсгөлд нь оруулж өгөөч ээ.  

 
Тухайлбал, Үндсэн хуулийн 6.2-т заасан байгалийн баялагтай холбогдсон 

зохицуулалтыг, хоёрт нь, Улсын Их Хурлын гишүүдийн тоог нэмэгдүүлэх, Улсын 
Их Хурлын гишүүдийн бүрэн эрхийн хугацааг таван жил болгохтой холбоотой 
асуудлыг. Дараагийн дугаарт, улс төрийн намуудын гишүүнчлэлийн тоог Үндсэн 
хуулиар зохицуулахтай холбогдсон зохицуулалт. Эцэст нь, шүүхийн 
шинэчлэлтэй холбоотой бүлэг асуудлуудыг хэлэлцэх асуудлын төгсгөлд нь 
оруулж өгөөч ээ. 

 
Өмнө нь бүх гишүүд санал нэгдсэн, намын бүлгүүд санал нэгдсэн, 

Ардчилсан намын зөвлөл санал нэгдсэн, бие даагч нар санал нэгдсэн ийм 
асуудлуудаар энэ хэлэлцүүлгийг цааш нь шуурхай үргэлжлүүлэх ийм зохион 
байгуулалтын арга хэмжээг авч өгөөч ээ гэсэн ийм горимын саналыг гаргаж 
байна. 

 
Г.Занданшатар: Баасанхүү гишүүн. 
 
О.Баасанхүү: Хэлэлцэх асуудлын дараалалтай холбоотой горимын 

санал хураачихсан шүү дээ. Би тэгж ойлгож байгаа. Бямбацогт гишүүн горимын 
санал гаргаад, Бямбацогт гишүүний горимын саналаар хэлэлцээд явж байгаа. 
Горимын саналаар хураачихсан саналаар хэрвээ дахиад өөрчлөлт орох гэж 
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байгаа бол Бямбацогт гишүүний саналыг хүчингүй болгож байж дахиад 
дараалал өөрчлөх тухай асуудал ярина л даа. Тэгэхээр нам, эвслийн бүлгүүд 
тохирчихсон асуудал гээд.  

 
Үндсэн хууль чинь улс төрийн намуудын тохиролцоогоор биш ард түмний 

гэрээ шүү дээ. Ард түмэн өнөөдөр Үндсэн хуулиа баталж байна гэж бид ойлгож 
байгаа. Тэрнээс биш энэ дотор байгаа намууд тохироод, бүлгүүд тохироод 
шийддэг зүгээр нэг органик хуулийн асуудал биш ээ. Өнөөдөр би ажлын хэсэгт 
оръё гэхээр намайг оруулаагүй шүү дээ та нар. Тэгээд би ойлгохдоо Ардчилсан 
нам, Ардын нам хоёр өнөөдөр ойлголцсон асуудал байдаг юм байна, 
ойлголцоогүй асуудал байдаг юм байна. Ерөнхийлөгч хүртэл хэллээ шүү дээ. 
Зандаахүүгийн Энхболд дарга сая хүртэл мэдэгдэл хийж байна лээ.  

 
Г.Занданшатар: Горимын саналаа л ярья Баасанхүү гишүүн ээ. 
 
О.Баасанхүү: Тэгэхээр би горимын саналыг чинь маш тодорхой хэлээд 

байна шүү дээ. Энэ дарааллыг, тохиролцсон асуудлаар дарааллуудыг нь 
холдуулаад тохиролцоогүй асуудлаар дарааллыг нь олно гэх юм бол 
тохиролцсон асуудлуудаа одоо албан ёсоор протоколоор тохиролцоогүй талдаа 
өгөөч ээ. Тэгвэл бид нар өнөөдөр энүүгээр чинь харин горимын санал хураах 
ёстой, ёсгүй гэдгээр зарчмын зүйлээ яримаар байна. Тэгэхгүй болохоор бид нар 
ойлголцсон юмаа хойш нь яриад ойлголцоогүй байж болзошгүй, хэл ам татлах 
юмаа хойш нь тавья гээд ийм байдлаар явж болохгүй. Энэ чинь бол ард түмэн 
харж байгаа шүү. 
 
 Г.Занданшатар: Түвшинжаргал, Улсын Их Хурлын Тамгын газар саяын 
энэ гаргасан горимын санал болон Баасанхүү гишүүний хэлж байгаа санал, 
тайлбартай холбогдуулаад тайлбар хийгээдэх. 
 
 Э.Түвшинжаргал: Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Хуулийн хэлтсийн 
дарга Түвшинжаргал байна. Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн 
тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 2-т сая Нямбаатар гишүүн уншиж өглөө. 
Дахиад уншиж өгье. Гишүүнээс зөвхөн хэлэлцэж байгаа асуудлаар болон 
тухайн асуудлыг хэлэлцэх дараалал, журмын талаар гаргасан саналыг 
горимынх гэх бөгөөд түүгээр нэг удаа санал хураалгана гэсэн дэгийн хуулийн 
зохицуулалт байгаа. Асуудал хэлэлцэж байхад гишүүний гаргасан саналыг 
ердийн горимоор буюу санал хураагаад энэ саналыг авах уу, үгүй юу гэдгийг 
шийдэх эрх нь Улсын Их Хуралд байна. 
 
 Г.Занданшатар: Тэгэхээр Нямбаатар гишүүний саналаар санал хураах 
бололцоотой. Өглөө бүлэг, бүлгээр гэж өөр асуудлаар. Одоо бол дарааллын 
хувьд таван асуудлыг хамгийн сүүлд оруулж өгөөч ээ гэсэн тодорхой таван 
асуудал тавьж байна шүү дээ тийм ээ? Гишүүдийн тоо, таван жил, улс төрийн 
намуудын гишүүнчлэлийн тоо, шүүхийн бүлгийг. Шүүхийн бүлэг угаасаа сүүл рүү 
байгаа л даа. Энэ таван асуудлыг, нэг нь юу байсан, баялаг 6.2, энэ таван 
асуудлыг  хамгийн сүүлд хэлэлцье гэсэн, нухацтай хэлэлцэхийн тулд энэ дээр 
бас гишүүдийн саналыг нэгтгэж сайтар судалж үзэх шаардлагатай гэсэн ийм 
санал гарч байна гэж ойлгосон. 
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 Ингээд Нямбаатар гишүүний саналаар санал хураалгах ёстой юм байна. 
Их Хурлын Тамгын газраас тайлбар авлаа. Нямбаатар гишүүний гаргасан 
горимын саналаар. Тэгээд бусад асуудлаа шуурхай хэлэлцээд явъя, зохион 
байгуулалтын арга хэмжээ авч өгөөч ээ гэсэн санал гаргасан. 
 
 Ингээд Нямбаатар гишүүний саналаар санал хураалт явуулъя. 
 
 Санал хураалтад 61 гишүүн оролцож 46 гишүүн дэмжиж, 75,4 хувийн 
саналаар энэ санал дэмжигдлээ. 
 
 Одоо санал хураалтдаа орно. 
 

1.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 1 дэх заалт буюу 191 дүгээр зүйлийн 1 дэх 
хэсгийг дор дурдсанаар өөрчлөн найруулах. 

 
1.Нам Үндсэн хуулийн арван зургадугаар зүйлийн 10-т заасны дагуу 

байгуулагдаж, улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулна. 

 
Улсын хэмжээнд гэдгийг бодлогын хувьд улсын хэмжээний нэгдмэл үйл 

ажиллагаа явуулна гэж тайлбарласан ойлгоцоор явж, хоёрдугаар 
хэлэлцүүлгийн дараа найруулга дараа энийг авна гэж ажлын хэсэг хууль 
санаачлагчид мэдэгдсэн. Энийгээ эцсийн найруулга дээр анхаараарай. Төрийн 
байгуулалтын байнгын хороо дэмжсэн, ажлын хэсгээс гаргасан санал байна. 

 
Гишүүдээ оруулъя. Дэлгэрсайхан гишүүн байна. Магваны Билэгт гишүүн, 

Хишгээгийн Болорчулуун, Цэрэнпилийн Даваасүрэн, Даваагийн Ганболд, 
Бадмаанямбуугийн Бат-Эрдэнэ, Дэндэвийн Тэрбишдагва, Дондогдоржийн 
Эрдэнэбат, Ням-Осорын Учрал, Самандын Жавхлан, Гомпилдоогийн 
Мөнхцэцэг, Жадамбын Бат-Эрдэнэ. Ганбаатар гишүүн ширээнийхээ ирцийг 
бүрдүүл. Эдийн засгийн байнгын хорооны дарга. Танай ширээ яачихсан ширээ 
вэ? Нэг нь байхаар, хонх нь дуугарахаар дамар нь байдаггүй.  

 
Ням-Осорын Учрал чуулганы танхимдаа ир, Шатарбалын Раднаасэд 

өвчний чөлөөний хугацаа өнгөрсөн одоо, Нямтайширын Номтойбаяр, 
Цэрэнпилийн Даваасүрэн, Жадамбын Бат-Эрдэнэ, Гомпилдоогийн Мөнхцэцэг, 
Самандын Жавхлан, Дакейн Мурат, Бөхчулууны Пүрэвдорж, Ядамсүрэнгийн 
Санжмятав, Лувсанвандангийн Болд, Дондогдоржийн Эрдэнэбат, 
Содномзундуйн Эрдэнэ Үндсэн хуулийнхаа хэлэлцүүлгийн санал хураалтад 
оролцох. Содномын Чинзориг сайд орж ирээрэй. Улсын Их Хурлын Ёс зүйн дэд 
хорооны дарга Бадмаанямбуугийн Бат-Эрдэнэ чуулганы танхимд ирнэ үү. Ёс 
зүйн дэд хорооны дарга өөрөө ёс зүйтэй байна шүү. Сайд нар сайд нараа олж 
ирье. Цэрэнпилийн Даваасүрэн сайд, Оюунчимэг гишүүн Даваагийн Ганболд 
хөршөө олж ирье. 

 
О.Баасанхүү: Саналаа хураая. 3 цагаас хойш хүлээлээ шүү дээ. 
 

 Г.Занданшатар: За санал хураалтаа явуулъя. Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 
1 дэх заалт буюу Арван ес1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийг доор дурдсанаар 
өөрчлөн найруулах: 
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 1.Нам Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 10-т заасны дагуу 
байгуулагдаж улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулна гэж. Улсын хэмжээнд 
гэдгийг бодлогын хувьд гэсэн агуулгаар ойлгож байгаа. Түүнээс зохион 
байгуулалтын хувьд энийг хамаарахгүй гэж ажлын хэсэг тайлбарласан. Энийг 
дэмжигдвэл эцсийн найруулга дээр ийм байдлаар найруулах зарчмаар тохирч 
байгаа шүү гэж гишүүд санал гаргасан байна.  
 
 Гадаа түр гарсан гишүүд орж ирээрэй. О.Баасанхүү гишүүн. Дэгийн дагуу 
ажиллана шүү, О.Баасанхүү гишүүн. Ер нь карт сугалсан сугалаагүй ялгаагүй. 
Угаасаа 57 гишүүнээр л санал дэмжигдэнэ. Карт үйлчлэхгүй. Яг хүний тоогоор. 
56 хүний тоогоор. 56, 57 гэсэн.  
 
 Ингээд саяны дурдсан саналаар. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Төрийн 
байгуулалтын байнгын хороо дэмжсэн. Дэмжье гэсэн саналын томьёоллоор 
санал хураалт явуулна.  
 

Санал хураалт.  
 
 Хууль санаачлагч нар өөрсдөө эсрэг санал өгч байна. Д.Лүндээжанцан 
гишүүн.  
 
 Д.Лүндээжанцан: 10 секундийн дотор туж янз бүрээр үзээд энэ 
идэвхэжсэнгүй. Тийм учраас техникийн хүн дэргэд баймаар байна.  
 
 Хоёрдугаарт, энд бол би дэмжиж санал дарсан. Тийм учраас протоколд 
одоо бичүүлье. Өөр хүн байна уу? Тийм учраас дахин санал хураалт явуулж 
өгөөч, эсвэл цөөнх болоод дахиад явъя.  
 
 Энэ чинь болохгүй байна шүү дээ. Би ард түмний нүдэн дээр хэлж байна. 
Миний эргэн тойронд бүх хүмүүс харж байгаа. Яаж дарж байгааг. Тийм учраас 
байна шүү дээ энийг протоколд. Дахин хураагаад ч одоо орох орохгүйг хэлж 
мэдэхгүй байна шүү. Яг ний нуугүй хэлэхэд. Компьютерын хүнийг дэргэд байлга. 
Тэгээд янз бүрээр л үзье.  
 
 Яаж шийдэх юм. Энийг шийдээд өгөөч. 55 болоод орж байна гэж байна 
шүү дээ. Түрүүний горимын саналаар техникийн саатал гарсан хүний санал бол 
нэмэгдээд тэгээд юугаа хүрч байгаа гэж байна. Хүрч байгаа юу? 57 хүрэхээр. 
Тийм байна. Нийт гишүүний дөрөвний гурав гэдгээр. Энэ ирцээ яагаад тэгээд 
дахин санал хураах юм уу, эсвэл одоо гараар өргүүлэх юм уу. Тэгж шийдэх 
хэрэгтэй.  
 
 Энэ чинь яах юм. Би яг л ёсоор нь өгсөн шүү дээ. Хажуу талд хүмүүстэй. 
Тэгээд болохгүй байна.  
 
 Г.Занданшатар: 3 гишүүн. 56 дээр асуудал үүсчихээд байна л даа. 75-
аас тооцвол 56. Нийт гишүүн бол 75 гишүүн байгаа. 1 гишүүн байхгүй. Тэрнээс 
бол 76 гээд маргаан үүсчхээд байна.  
 
 3 удаа санал хураалт явуулна.  
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 Дараагийн санал хураалт. 1.2.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 1 дэх заалт буюу 
Арван ес1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийг хасах. Энэ чинь үндсэндээ хасагдсан. 
Санал гаргасан Улсын Их Хурлын гишүүн Ш.Раднаасэд, Я.Содбаатар, 
Л.Мөнхбаатар. Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны дэмжээгүй. 
Я.Содбаатар, Л.Мөнхбаатар нарын гишүүд саналаа татах санал өгсөн. 
Микрофонд хэлж. Үг хэлж татах ёстой юу? Я.Содбаатар гишүүний микрофоныг 
өгье.  
 
 Я.Содбаатар: Тэгэхээр Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн энэ ярьж 
байгаа хүрээнд төслийн 1 дүгээр зүйлийн 1 дэх заалт буюу Арван ес1 дүгээр 
зүйлийн 1 дэх хэсгийг хасах саналыг Ш.Раднаасэд, Л.Мөнхбаатар гишүүн бид 
нар гаргасан юм. Тэгээд энэ саналаа гаргасан гишүүд саналаа татаж байна. 
Яагаад гэхээр бид нар энэ санал сая Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны 
ажлын хэсгийн түвшинд агуулгын хувьд орсон гэж бид үзэж байгаа. Тийм учраас 
1.1 буюу тэр намын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 10-т заасны 
дагуу байгуулагдаж, улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулна гэж байгаа гээд. 
Тэгээд сая бол бас ажлын хэсгийн хүрээнд үйл ажиллагаа гэдгийг бол бодлогын 
хэмжээнд гэдгийг ойлголцохоор ингэж найруулахаар явж байгаа учраас саналаа 
татаж байна. Л.Мөнхбаатар гишүүн, Ш.Раднаасэд. Санал гаргасан гишүүд 
хамтдаа байгаа шүү.  
 
 Г.Занданшатар: Саналыг татсан учраас санал хураалт явахгүй. 
Дараагийн заалт. 2.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн.  
 
 Шаардлагатай бол буюу гишүүд санал гарах л юм бол ахиж санал 
хураалт явна. Гишүүд дахиж санал хураалт явуулъя гэж санал гаргахгүй. 
Минийх болоогүй л гээд байна шүү дээ. Тэр чинь нэмээд нэмээд 54, 55 
дэмжигдэхгүй байгаад байгаа байхгүй юу. Д.Лүндээжанцан гишүүн.  
 
 Д.Лүндээжанцан: Тэгэхээр энэ түрүүн одоо Ц.Мөнх-Оргил гишүүний 
горимын санал дэмжигдээд, хэрвээ техникийн саатал гарах юм бол гараа 
өргөөд протоколд орж болно гэсэн.  
 
 Хоёрдугаарт, М.Билэгт гишүүн бид хоёрыг бол болоогүй гэж байгаа. 
Хоёрдугаарт, энэ ингээд цаашаагаа явж болохгүй. Гурав хүртэл хурааж болно 
гэж. Тийм учраас дахин санал, шаардлагатай бол дахин санал хураах хэрэгтэй 
байна. Хэрвээ энд одоо найдахад аягүй хэцүү байна шүү дээ. Тийм учраас 
байна шүү дээ би юу гэх вэ. Өөрийнхөө. Би хууль санаачлагчийн нэг. Ажлын 
хэсгийн гишүүн. Тийм учраас өөрсдийнхөө санал дээр би юу гэхэв. Дарахгүй 
гараа өргөөд. Зарим нь одоо гараа өргөөд яаж болох уу, болохгүй юу. Эсвэл 
тэгээд саналаа өгмөөр байна. Тэр нэг их олон. Болохгүй байгаа байхгүй юу. 
Тийм учраас өмнөх санал хураалтыг хүчингүй болгож өгөөч ээ гэж. Тэгээд 
шинээр санал хураалгая гэдэг ийм санал гаргаж байна. Гурав хурааж болно.  
 
 Г.Занданшатар: Түрүүн Ц.Мөнх-Оргил гишүүний гаргасан санал чинь 
эсрэг санал гарах юм бол хэлээд протоколд тэмдэглүүлээд нэмж тооцно. Дахиж 
санал хураалт хураахгүй гээд санал хураачихсан байхгүй юу. Горимын 
саналаар. Тийм.  
 
 Д.Лүндээжанцан: Тэгээд дэмжигдээд явсан юм уу? Одоо.  
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 Г.Занданшатар: Тийм. За Ц.Нямдорж гишүүн.  
 
 Д.Лүндээжанцан: Тэгвэл дэмжигдээгүй бол байна шүү дээ, хүрээгүй бол 
дахиад хураалгая. Хүрсэн бол тэгээд явъя. Тийм.  
 
 Ц.Нямдорж: Г.Занданшатар дарга аа. Гишүүд ээ. Энэ санал хураалтын 
чинь төхөөрөмж баараггүй байж байж цаашаа явна шүү дээ. Тэгээд саналаа 
өгөөд тэр нь гарахгүй байгаа тохиолдолд эхний санал чинь хүчингүй шүү дээ. 
Сүүлд нь наадах чинь бөөн маргаан болно шүү. Ганц хоёр саналын зөрүүгээр 
асуудал шийдэгдэнэ. Аягүй бол маргаан гараад Цэцдээ тулдаг. Гишүүний бүрэн 
эрхэд халдсан гэдэг ч юм уу. Саналыг тооцоогүй гэдэг ч юм уу бөөн маргаан 
болно. Тийм учраас энэ саналаа будилчихлаа гэж яриад байгаа гишүүдийн 
саналыг харгалзаад түрүүчийн санал хураалтаа хүчингүй болгоод дахин эхний 
санал хураалт гэж тооцоод явахгүй бол цаашаа энэ олон асуудал дээр ийм юм 
болж мэднэ шүү. Энэ төхөөрөмж чинь бас дарахад хальт дарагддаг, дутуу 
дарагддаг элдэв л юм байдаг шүү дээ. Ингэж эхнээсээ баараггүй явах хэрэгтэй 
байна.  
 
 Нэгдүгээр саналын чинь тухайд бол одоогоор хүчинтэй санал алга байна. 
Нэг удаа санал хураалт хийж дэмжигдсэн тэр санал чинь хоёр гурван гишүүнийх 
өгсөн саналынх нь эсрэг гарчихлаа. Энэ дээр маргаан үүслээ. Энэ маргаанаа 
тасалчхаад цаашаа яв. Ийм санал байна.  
 
 Г.Занданшатар: Ц.Нямдорж гишүүн, Д.Лүндээжанцан гишүүн нарын 
саналаар одоо санал, техникийн саатал гарсан учраас өмнөх санал хураалт 
буюу төслийн 1 дүгээр зүйлийн 1 дэх заалт буюу Арван ес1 дүгээр зүйлийн 1 дэх 
хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах гэсэн. Нам Үндсэн хуулийн Арван 
зургадугаар зүйлийн 10-т заасны дагуу байгуулагдана. Тэгээд улсын хэмжээнд 
үйл ажиллагаа явуулна гэсэн заалтыг дахин санал хураалт явуулъя гэсэн энэ 
саналыг эхлээд энэ саналыг дэмжиж, өмнөх санал хураалтыг хүчингүй болгоё 
гэсэн саналын томьёоллоор санал хураалт явуулъя. Баараггүй нь дээр.  
 

Саналаар санал хураалт явж байна.  
 
 91.7 хувийн саналаар 55 гишүүний саналаар өмнөх санал хураалтыг 
хүчингүйд тооцлоо.  
 
 Дахиад санал хураалт явуулъя. Ер нь үр дүн нь бол ялгаагүй гарна даа. 
Зүгээр цагийн ажил болж байгаа юм.  
 
 Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 1 дэх заалтын Арван ес1 дүгээр зүйлийн 1 дэх 
хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах: 
 
 1.Нам Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 10-т заасны дагуу 
байгуулагдаж улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулна. Санал гаргасан ажлын 
хэсэг. Төрийн байгуулалтын байнгын хороо дэмжсэн. Улсын хэмжээнд гэдгийг 
бол дахин сануулахад ажлын хэсэг, бүлэг дээр энэ бол бодлогоороо улсын 
хэмжээнд байгуулна. Зохион байгуулалтын хувьд аймаг, сум, багт 
байгуулагдана гэж ойлгохгүй гэж тайлбарлаад ийм найруулгаар одоо 
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хоёрдугаар хэлэлцүүлгийн дараа өөрчилж явна гэсэн ийм санал гаргаж энэ 
дэмжих томьёоллыг ажлын хэсэг, Төрийн байгуулалтын байнгын хорооноос 
ирүүлсэн гэдгийг, би ийм тайлбар өгөөрэй гэснийг би дахин тодруулж хэлье. 
Ийм учраас энэ намуудыг хавчиж байгаа юмнууд гарахгүй. Эрхэм гишүүд ээ. 
Ингээд санал хураалт.  
 
 Санал хураалтад 60 гишүүн оролцож, 58 гишүүн дэмжиж, 96.7 хувийн 
саналаар энэ санал дэмжигдлээ.  
 
 Энэ санал нэг удаа унаж, нэг удаа босоод нэг нэг болсон учраас гурав 
дахь санал хураалтыг явуулна. Өмнөх санал хураалт маргаантай тул баараггүй 
нь дээр, дахиад санал хураалт явуулсан нь дээр. 
 
 Хүчингүйд тооцлоо. Дахиад санал хураалт явуулъя. Ер нь үр дүн нь 
ялгаагүй л гарна л даа, цагийн л ажил болж байгаа юм.  
 

 Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 1 дэх заалтын 191 зүйлийн 1 дэх хэсгийг дор 
дурдсанаар өөрчлөн найруулах: 
 

 1.Нам Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 10-т заасны дагуу 
байгуулагдаж улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулна. 
 

 Санал гаргасан ажлын хэсэг. Төрийн байгуулалтын байнгын хороо 
дэмжсэн. 
 

 Улсын хэмжээнд гэдгийг дахин сануулахад ажлын хэсэг, бүлэг дээр энэ 
бол бодлогоороо л улсын хэмжээнд байгуулагдаж байгаа болохоос зохион 
байгуулалтын хувьд аймаг, сум, багт байгуулагдана гэж ойлгохгүй гэж 
тайлбарлаад ийм найруулгаар 2 дугаар хэлэлцүүлгийн дараагаар өөрчилж явна 
гэсэн ийм санал гаргаж энэ дэмжих томьёоллыг ажлын хэсэг, Төрийн 
байгуулалтын байнгын хорооноос ирүүлсэн гэдэг ийм тайлбар өгөөрэй гэснийг 
дахин тодруулж хэлье. 
 

 Ийм учраас энэ намуудыг хавчиж байгаа юмнууд гарахгүй эрхэм гишүүд 
ээ. 
 

 Ингээд санал хураалт. 
 

 Санал хураалтад 60 гишүүн оролцож, 58 гишүүн дэмжиж, 96.7 хувийн 
саналаар энэ санал дэмжигдлээ. 
 

 Энэ санал нэг удаа унаж, нэг удаа босоод, нэг, нэг болсон учраас гурав 
дахь санал хураалтыг явуулна. 
 

 Өмнөх санал хураалт маргаантай учраас баараггүй нь дээр, дахиад 
санал хураачихсан нь дээр. З хүртэл санал хураалт явуулж болно. 
 

 Гишүүд санал хураалт явуулах шаардлагагүй гэж үзсэн учраас цаашаа 
явлаа. 
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 Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 1 дэх заалт буюу Арван ес1 дүгээр зүйлийн 2 
дахь хэсэг нэмэх: 
 

 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.  
 

 Баасанхүү гишүүнээр үг хэлэх гишүүнийг тасаллаа. Лүндээжанцан гишүүн 
дараа нь үг хэлнэ. 
 

 Баасанхүү, Лүндээжанцан гишүүдээр үг тасаллаа. Гишүүд гарч явж 
болохгүй шүү. 
 

 Эрхэм гишүүн Октябрийн Баасанхүү үг хэлнэ. 
 

 О.Баасанхүү: Тэгэхээр энэ миний 62-ын 1 шүү дээ, та нөгөө гарын үсэг 
зурсан шүү дээ гээд баахан яриад, нөгөө Бямбацогт гуай намайг гүтгээд байсан. 
Яагаад гэвэл төслийн заалтаа хүчингүй болгочхоод, одоо өөрөөр хэлбэл 
шинэчилсэн заалтаараа л сая батлагдлаа шүү дээ. Тэгээд тэр улсын хэмжээнд 
гэдгээ бид нар сая маш сайн ярьж байж арайхийж наадах чинь бол салбар энээ 
тэрээ бишээ гээд яриад, бид нар ямар ч байсан бодлогын нам, салбарын нам 
гэдгээ бас давхар баталгаажууллаа гэж би ойлгож, протоколд оруулж байгаа 
юм. 
 

 Хоёрдугаарт нь юу вэ гэвэл, одоо энэ дээр зовлонтой гэдэг юм уу, юм 
гараад байгаа юм. Мэдээж намын дотоод зохион байгуулалт нь ардчилсан 
зарчимд нийцсэн гээд, энэ бол ерөнхийдөө намын эгэл жирийн гишүүд нь 
өнөөдөр юу вэ гэвэл, намын дотоод асуудалдаа шууд оролцох эрхтэй гэж би 
ойлгоод байгаа юм, уг нь. Манайд өнөөдөр ямар байдаг вэ гэвэл, намын дарга 
тамгатай хүн өнөөдөр гишүүнээ дээрэлхдэг, гишүүнээ дарладаг, гишүүнээ 
сүрдүүлдэг, цагдаа, сэргийлэх болдог, янз бүрийн газар гүтгэдэг ийм байдал бүх 
намуудад байгаа, манайд ч байна, танайд ч байна. Энэ байдлыг өнөөдөр намын 
дарга гэдэг бол зохион байгуулагч гэдгийг ер нь яаж оруулах вэ? Тэр хүн чинь 
өнөөдөр Улсын Их Хурлын сонгогдсон гишүүн ч байна уу, Сайд ч байна уу, нам 
төрийн дээр гарчхаад байдаг нэг зовлон байдаг.  
 

Ялангуяа эрх баригч нам болоод явангуут нам төрөөсөө дээгүүр гараад, 
Улсын Их Хурлын гишүүний юу хэлэх, юу ярих, яаж явах бүх зүйлийг нь заавар, 
зааварчлаад байдаг. Тэгээд үүний нэг аюул нь юу вэ гэхээр, хүмүүс одоо та 
нарт энэ дээр тодорхой байна шүү дээ, жишээлбэл маш олон гишүүд энд үг 
хэлмээр байгаа. Тэгэнгүүт сая бүлэг гэдгээр хуралдангуутаа үг хэлбэл одоо нэр 
дэвшүүлэхгүй шүү, намын эсрэг, төрийн эсрэг гэмт хэрэгтэн гэдэг шиг, намын 
эсрэг гэмт хэрэгтэн гээд. Одоо бид нар хууль батлах гэж байгаа хүмүүс маань 
нөгөө ардчилсан зарчимтай  нийцсэн юмаа хийж чадахгүй байж энэ заалт чинь 
тунхаг болчих гээд байгаа юм биш үү, нэгдүгээрт. 
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 Хоёрдугаарт нь, миний хамгийн их санаа зовоод байгаа юм болохоор бас 
энэ хөрөнгө орлогын эх сурвалж болон зарцуулалт нь нийтэд ил байна гэж. 
Үүнийг чинь хоёр талтай л даа. Нэгдүгээрт нь дэлхийн хаана ч нам 
санхүүжилтийн асуудлаа төгс шийдсэн орон байхгүй ээ. Хаана ч тийм байдаггүй. 
Төрөөс 100 хувь санхүүжүүлбэл болж байна. Түүнээс биш өнөөдөр яг энэ дээр 
ингээд аваад үзэхээр, компани ч тэр адилхан шүү дээ, зарцуулалтаа ил гаргах 
нь нэг талаасаа тухайн нам, одоо жишээлбэл ядарсан хүндээ өнөөдөр 5 сая 
төгрөг хандивлахгүй байж яахаараа сургалтад 20 сая төгрөг хандивладаг ч юм 
бэ гэдэг юм уу, ингээд л эхэлдэг. Шилэн дансаа өнөөдөр та нар хөтөлж чадахгүй 
байж ил тод болгоно гээд ийм тунхгийн юм гаргаад, ил тод  байсан, байгаагүй 
гээд яаж бичих юм бэ? Нөгөө худлаа сонгуулийн үед аудит маягийн юм өгөөд 
тэр нь тэгээд үнэн ч юм уу, худлаа ч юм уу тэгээд явдаг. Тодорхой хэмжээгээр 
хуулийн байгууллага  хэрвээ шалгаад, нотлоод үзээд хараад явж байвал өөр 
асуудал. 
 

 Тэгэхээр нэг талаасаа энэ бол ёстой хоосон тунхаг харагдаад байна л 
даа. 5 сая  төгрөгөөс дээш байх юм бол шилэн байна гэсэн. Тэгээд шилэн 
болгоод яг ингээд явж байгаа зүйл бол бараг байдаггүй шүү дээ. Зүгээр ингэж 
ард түмэнд таалагдах гэсэн юм шиг ярьж байхынхаа оронд магадгүй эрх баригч 
нам байвал гэж, тэр  дундаа Засгийн газар нь засаглал барьж байгаа бол 
үүнийгээ тодорхой оруулмаар байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл З янзын хандивыг би 
тодорхой болгоод өгөөч гээд байгаа шүү дээ. Сэтгэлийн хандив, үйл 
ажиллагааны хандивыг ялангуяа үйл ажиллагааны хандив бол шаардлагатай 
тохиолдолд л гэхээс биш заавал олон нийтэд зарлаад, жишээлбэл бид нар 
намын хурал хийе, залуучуудын уулзалт хийе гээд нэг компаниас хандив өгдөг, 
нөгөө компани нь зарлуулаад байх нь ч хаашаа юм, зарлаад байх нь ч хаашаа 
юм. Гэтэл энэ бол үйл ажиллагааны хандив. 
 

 Сэтгэлийн гэдэг бол нам татвартай байх ёстой. Намын гишүүдийн татвар 
байж болно, эсхүл намын эгэл жирийн гишүүн сайн дураараа өгөх хандив байж 
болно. Тэгэхээр энэ дээр нэг ийм ерөнхий юм хийнгүүтээ, одоо удахгүй дараа нь 
20 мянган иргэдээсээ татвар авах тухай хууль гаргах гээд байгаа юм уу, хаашаа 
юм. Ил тод байлгахын тулд явсаар байгаад нөгөө 25 мянган хүнийг хүчээр 
татвар төлөх байдал уруу оруулчих гээд байгаа юм. Тэгээд намын зохион 
байгуулалт, үйл ажиллагаа, санхүү, дээрээс нь төрөөс санхүүгийн дэмжлэг 
үзүүлэх болзлыг хуулиар олгоно гээд төрийн санхүүгийн дэмжлэг гэдгийг юу гэж 
ойлгох юм, тогтооно. Тэгэхээр төрийн санхүүгийн дэмжлэг гэж юу яриад байгаа 
юм? Санхүүгийн дэмжлэг гэдэг ойлголт чинь өөрөө харьцангуй байхгүй юу. 
Дэмжлэг.  
 

 Төр тодорхой үйл ажиллагааны тодорхой зарцуулалтыг төрийн бодлого 
хэрэгжүүлж байгаа гэдэг утгаараа хариуцаж болно л доо. Дэмжлэг гэдэг ойлголт 
чинь харьцангуй болчхоод байгаа юм. Өнөөдөр 114 мянган гишүүн МАХН-д 
санал өгөөд, 114 сая төгрөг авангуут, намын дансанд орсон гээд Их Хурлын 
гишүүнд ямар ч хамаагүй. Нөгөө даргынх л болчихсон. Их Хурлын гишүүнд 10 
сая төгрөг өгнө гээд, өнөөдөр сургалтын төлбөр хэрэгтэй байна гээд  бүх Их 
Хурлын гишүүдэд утсаар цохиж байгаа, тойргийнх нь иргэн, бүр ядуу, зүдүү.  
 

Одоо өнөөдөр гэхэд л нэг ядарсан охин, сэтгүүлч охин өвчтэй зовлонтой 
байна, тойргийнх нь гишүүн нь хэрвээ тийм  10 саятай  бол түүнийгээ 
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хандивлахад болохооргүй юм байхгүй шүү дээ, уг нь. Гэтэл тэр маань өнөөдөр 
юу вэ гэвэл, төрийн дэмжлэг, түүнд зориулсан дэмжлэг юм уу? Өөр юманд 
зориулсан дэмжлэг юм уу? Дэмжлэг гэвэл заавал тодорхой юутай болчхоод 
байгаа юм. Тэгэхээр иймэрхүү зүйлээ Улс төрийн намын тухай хуулиар тухайн 
нөхцөл байдалдаа зохицуулж энгийн асуудлыг Үндсэн хуульд оруулаад байгаа 
юм. 
 

 Үндсэн хуульд оруулж байгаагийн нэг аюул нь юу вэ гэхээр хууль 
өөрчлөгдөх болгонд тэр үгийг чинь мушгиад хэрэглээд байх боломж байгаа юм. 
Үндсэн хуульд ингээд заачихсан юм чинь яах юм, дэмжиж л байна шүү дээ. 
Ингээд замбараагүй байдал үүсчих гээд байгаа юм. Түүнд орвол өнөөдөр юу гэж 
би дүгнэх гээд байгаа вэ гэхээр, улс төрийн нам тодорхой мэдээж санхүүтэй 
байх нь ойлгомжтой, бүтэцтэй байх нь ойлгомжтой, дээрээс нь төрийн зүгээс 
тодорхой нэгэнт төрийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа институт гэдэг утгаараа 
бас хамааралтай, тэр бүтцийг нь дэмжиж ажиллах ёстой. Хэрвээ яг ийм 
байдлаар бол нэгдүгээрт нь улс төрийн нам өмчгүй байна гэдгийг тодорхой заах 
ёстой байсан, өмчгүй байна. 
 

 Хоёрдугаарт нь, улс төрийн намын үндсэн дэмжлэг бол юу вэ гэвэл, 
тухайн сонгуулийн хугацаанд байх тухай асуудал яригдах ёстой байсан, 
сонгуулийн хугацаанд. Өөрөөр хэлбэл сонгуулийн 4 жилийн хугацаанд. Тэгээд 
ялагдвал тэгээд тэр өөр асуудал. 
 

 Гуравдугаарт нь, заавал тэр төрийн гаргаж байгаа санхүүжилт гэдэг юм 
уу? Дэмжлэг нь тодорхой зориулалттай бөгөөд тэр зориулалтын дагуу тайлан 
гаргадаг байх ёстой юм. Өнөөдөр та нар бүх намуудынхаа ерөнхий нарийн 
бичгийн дарга нарыг төрд тавихгүй байгаа шүү дээ. Яагаад гэвэл тэр нь жинхэнэ 
хандив цуглуулагч нэртэй хахуул авагч нар байхгүй юу, шулуухан хэлэхэд. 
Төрийн албыг тэд нар л зардаг, манайд ч байсан, танайд ч байгаа. За одоо 
чамайг тийшээ томилно, тэдэн саяыг тэр манай намын тэр данс уруу хийчих ээ, 
ингээд л явдаг шүү дээ. Одоо нэг ёсондоо тэр олон  20 мянга байна уу,  30 
мянга байна уу, 100 мянга байна уу, тэр хүмүүсийг чинь өнөөдөр гишүүдээ 
барьж явах гээд байгаа бол заавал ийм байгаа.  
 

 Тийм учраас энэ органик хуулийн асуудлыг заавал ингэж Үндсэн хуульд 
оруулах гэж байгаа бол шууд ингэж орох юм бол энэ яваандаа  20-30 жилийн 
дараа дараагийн ялсан  нам нь өөрийнхөө нам төртэй төрийн тогтолцоо бий 
болно шүү. Нам нь төрөөсөө дэмжлэг аваад, би ингээд бүтэн дэмжлэг авлаа 
гээд эргээд төрийнхөө дээр гарчих ийм асуудал байгаа шүү. Тийм учраас  ер нь 
жижиг юманд итгэмжтэй бол том юманд итгэмжтэй гэж, үг хэлүүл л дээ, 
ардчилсан нам  ардчилсан зарчимтай байгуулах гээд энд оруулж байгаа юм бол 
наад гишүүдээ яриул л даа. Яримаар байгаа нь ярина л биз, яримааргүй нь үгүй 
л биз, хуулиа  дагая л  даа. Ядраад байгаа нь харина л биз. Энэ чинь Монгол 
Улсын төрийн төлөө явж байгаа бол үүрийн 5 цаг хүртэл хуралдсан ч болно шүү 
дээ, ийм саналтай байна. Тийм учраас үүнийг шууд утгаар нь дэмжиж болохгүй 
шүү л гэж хэлмээр байна. 
 

 Г.Занданшатар: Хууль санаачлагч Баасанхүү намын зохион байгуулалт, 
үйл ажиллагаа, санхүүжилт ил тод байна гэсэн заалтыг эсэргүүцэж, татгалзаж үг 
хэллээ. 
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 За Лүндээжанцан дарга үг хэлнэ. 
 

 Д.Лүндээжанцан: Би маш товчхон яръя. Энийг маш их ярьсан. Олон 
нийтийн хэлэлцүүлэгт орсон. Иргэд, ард иргэдийн болоод иргэний нийгмийн 
байгууллагууд, судлаачид цөм энэ намын зохион байгуулалтын ардчилсан 
зарчим, санхүүгийн орлогын эх сурвалж, зарцуулалт ил тод байх, зохион 
байгуулалт, үйл ажиллагаа, санхүүжилт, ил тод байдал, төрөөс санхүүгийн 
дэмжлэг үзүүлэх журмыг хуулиар зохицуулах асуудлаар маш их санал гарсан 
учраас үүнийг товчилъё. 
 

 Харин энэ санал хураалт дээр дэмжлэг авахгүй байхад арынх нь бол яг 
үүнтэйгээ адилхан болзлыг гэдгийг нөхцөлийг гэдэг үгээр сольсон, дээр нь 
журам гээд зарим ганц нэгхэн өөрчлөлт хийсэн учраас Үндсэн хуулийн юмыг 
чинь агуулгаар нь ярьж болдоггүй, цэг, таслалаар нь ярьж байгаа учраас ард нь 
энэ нь нөхөгдөж орж ирэх юмаа. Үүнийг бас зөв ойлгоорой гэж. Тэгэхгүй бол 
намын ил тод байдал, санхүүжилтийн ил тод байдал, эх сурвалж гээд ийм юм 
дэмжлэг авахгүй хасагдчихлаа гэж буруу, зөрүү ойлгох вий гэдгийг би сануулж 
хэлж байгаа юмаа гэдгийг хэлье. Өөр юм алга. 
 

 Г.Занданшатар: Гишүүд үг хэлж дууслаа. Одоо санал хураалт явуулна. 
 

 Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 1 дэх заалт буюу Арван ес1 дүгээр зүйлийн 2 
дахь хэсэг нэмэх: 
 

 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 саналыг дэмжье 
гэсэн томьёоллоор санал хураалт явуулъя. 
 

 Санал хураалт. 
 

 Төслийн заалтыг З хүн дэмжлээ.  
 

 60-аас З хүн дэмжиж, энэ санал дэмжигдсэнгүй. 
 

 Төслийн заалт дэмжигдээгүй, харин заалтыг өөрчлөн найруулсан 2.1 дэх 
заалтаар санал хураалт явуулна.  
 

 Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 1 дэх заалт буюу  Арван ес1 дүгээр зүйлийн 2 
дахь хэсгийн дугаарыг З болгон доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах:  
 

 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. Төрийн байгуулалтын байнгын хороо 
дэмжсэн.  
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 Санал хураалт. 
 

 Тэрбишдагва гишүүнд микрофон өгье. Эрхэм гишүүн Дэндэвийн 
Тэрбишдагва үг хэлнэ. 
 

 Д.Тэрбишдагва: Би саналаа өгсөн, харамсалтай нь орсонгүй. Тийм 
учраас протоколд нэмээд, 58 дахиар миний саналыг оруулахгүй юу гэж хүсэж 
байна. Баярлалаа.  
 

 Г.Занданшатар: Дэндэвийн Тэрбишдагва гишүүн дэмжсэн санал өгснийг 
протоколд тэмдэглээд, 58 гишүүн саналыг дэмжиж, энэ санал дэмжигдлээ. 
 

 Дараагийн асуудал.  
 

 2.2. төслийн 1 дүгээр зүйлийн 1 дэх заалт буюу Арван ес1 дүгээр зүйлийн 
2 дахь хэсгийн хуулиар тогтооно гэсний дараа намын дотоод 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.  
 

 Төрийн байгуулалтын байнгын хороо дэмжээгүй. 
 

 Баасанхүү гишүүнээр, Батзандан, Мөнх-Оргил гишүүнээр тасаллаа.  
 
Г.Занданшатар: Баасанхүү гишүүн ээ, кнопоо дараач. Батзандан гишүүний 

микрофоныг. Эрхэм гишүүн Цэндийн Мөнх-Оргил гишүүн үг хэлнэ.  
 
Ц.Мөнх-Оргил: Баярлалаа. Би энэ заалтыг дэмжихгүй байгаа юм. Тэгээд 

Батзандан, Болд гишүүн нар үндэслээд тайлбарлана биз. Би яагаад дэмжихгүй 
байгаа саналаа үндэслэлээ товч хэлье.  

 
Заавал гишүүнчлэлгүй байна гэдэг нэг ийм моодны яриа сүүлийн үед их 

яваад байгаа юм. Ер нь Үндсэн хуулиараа эвлэлдэн нэгдэх эрх нь байж байгаа 
шүү дээ. Эвлэлдэн нэгдэх эрхтэй байхад нь заавал эвлэлдэн нэгдэхдээ чи 
гишүүнчлэлгүй эвлэлдэн нэгд гэж бид нар Үндсэн хуулиараа шахаж болохгүй 
шүү дээ. Улс төрийн нам заавал гишүүнчлэлтэй байна гэж бид нар бас шахаж 
болохгүй гэж бодож байгаа юм. Тийм учраас энэ заалтыг дэмжихгүй, нэгдүгээрт.  

 
Хоёрдугаарт энэ зөвхөн дэмжигчид дээр суурилж гэж байгаа юм. Зөвхөн 

дэмжигчид дээр суурилна гэдэг чинь гишүүнчлэлээсээ ялгагдах юм байхгүй л 
юм болно л доо. Тийм учраас энэ саналыг дэмжихгүйгээр харин энэ нөгөө 2.1 
дээр Батзандан гишүүн Болд нарын гаргасан саналын гол суурь нь энд орчхоод 
байгаа юм. Ардчилсан зарчимд нийцэж ил тод үйл ажиллагаа нь явуулна гэсэн 
санаанууд нь туссан учраас энэ заалт бол миний хувьд бол шаардлагагүй заалт 
юм болов уу гэж би саналаа товчхон тайлбарлах гэсэн юм.  

 
Г.Занданшатар: Эрхэм гишүүн Октябрын Баасанхүү үг хэлнэ.  
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О.Баасанхүү: Тэгэхээр одоо түрүүн санхүүгийн асуудал, тэр дундаа 

зохион байгуулалтын асуудал гээд ардчилсан зарчимд нийцнэ гээд ингээд 
оруулсан байдаг. Миний ойлгож байгаагаар бол гишүүн гэдэг ойлголт бол 
татвар авдаг заавал татвар өгөхийг үүрэгжүүлэх, нөгөө талаасаа одоо энэ хууль 
дээр бол нийт иргэдийн нэг хувийг гэдэг зүйл чинь аягүй бол явж явж гишүүн 
болоод хувирна л даа. Одоо миний бодлоор бол Сонгуулийн ерөнхий хороонд 
бүртгүүлэхдээ 20 гэдэг юм уу, 30 мянган хүний дэмжлэгтэй гэдгээ 
баталгаажуулаад анкетыг нь өгч байж бүртгүүлэх байх л даа. Гэтэл өнөөдөр 
МАН байна уу, АН байна уу бодлого нь зөв байгаа юм чинь дэмжинэ гээд 
дэмжигч байдлаар явъя. Заавал би одоо нам байхгүй гэж хэлдэг.  

 
Хоёрдугаарт нь төрийн албан хаагчийн улс төрийн намаас хараат бус шүү 

дээ. Харьяаллын бус шүү дээ. Нөгөө талаасаа хууль хүчний байгууллага чинь 
харьяаллын бус. Тэгэхээр энэ утгаараа өнөөдөр юу вэ гэвэл тэд нар бол бас би 
бол улс төрийн намын ямар нэгэн харьяалалгүй. Гэхдээ бол тодорхой улс 
төрийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэдгийн хувьд тодорхой байдлаар дэмжиж 
байгаа шүү гэдгээ илэрхийллээ гэхэд та улс төрийн намын үйл ажиллагаанд 
оролцлоо гэж шууд бас буруутгаад явчих вэ гэж би бас боддог байхгүй юу. 
Тэгэхээр өнөөдөр хамгийн гол нь юу вэ гэх юм бол зөвхөн гэдэг үг бол ерөөсөө 
байж болохгүй гэж би эндээс харж байгаа юм.  

 
Яагаад вэ гэвэл нам нь тодорхой хуульд заасан дэмжиж байгаа гэдэг юм 

уу, үүсгэн байгуулж байгаа тоогоор бол гишүүдээ тодорхойлоод, бусдыг нь бол 
дэмжигч гэж үзнэ гээд тодорхойлж болж байгаа. Тэгэхгүй болохоор өнөөдөр 
Ардын нам өөрсдийгөө 300 мянган хүнтэй гэж байна. Яг 300 мянга мөн үү, 200 
мянга гэж байна, яг мөн үү.  

 
Ардчилсан нам ч гэсэн өөрсдөө тэгдэг. Яг нарийн ингээд та Ардын намын 

гишүүн үү, Ардчилсан намын гишүүн үү гэхээр би Ардын намыг дэмждэг юм. 
Ардын намыг дэмжихээ больсон. ЖДҮ-дээд, 60 тэрбумдаад яваад байгаа 
болохоор дэмжихээ больсон гээд ингээд яриад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр 
өнөөдөр юу вэ гэх юм бол энэ дэмжигч гэдэг ойлголтыг бас зарим утгаараа бас 
оруулах ёстой байх.  

 
Өөрөөр хэлэх юм бол улс төрийн намыг үүсгэн байгуулахад гишүүн дээр нь 

орсон тодорхой тооны хүмүүсийг бол нам үндсэн гишүүн гэж үзээд тэр 
гишүүддээ тодорхой хэмжээний татвар тогтоох. Татвар гэдэг юм уу хураамж 
тогтоох эрхийг нь олгох ёстой юм. Тэр татвар хураамж нь бас татвар 
төлөгдөхгүй байх одоо тэр нэгэнт төрийн бус байгууллага юм чинь шууд орлого 
гэж үзээд хүн амын орлогын татвараас тэр намаас авахгүй байя гэдэг юм уу ийм 
байдлаар тодорхойлохгүй юм бол өнөөдөр юу вэ гэх юм бол гишүүдээ 
булаацалдаад эхэлдэг байхгүй юу. Өөрөөр хэлэх юм бол гишүүдийн дээд 
хязгаарыг тогтоож өгөөд бусдыг нь дэмжигч гэж орхих ёстой гэж үзээд байгаа 
юм. Энэ үүднээсээ аваад үзэх юм бол бүүр нэг хөндлөнгийн болсон юм бол 
байхгүй. Тэгэхээр нэгэнт Үндсэн хуулиа хийж байгаа бол намын гишүүдийн дээд 
хязгаарыг тогтоомоор байгаа юм. Одоо 800 хэрвээ бага байгаа бол хамаа алга. 
Тодорхой хэмжээгээр гэхдээ бүр 20, 20 мянгаар гээд бодох юм бол 30-аар 
үржихээр 100 мянган хүн намын гишүүн болчих гээд байгаа байхгүй юу.  
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Тэгэхээр өнөөдөр та энэ Үндсэн хууль дээр хэрвээ манай хэний ярьдгаар 
бол Ерөнхийлөгчийн ярьснаар 50 мянгаас дээш гэж байгаа бол одоо 30 намаар 
үзэхэд 150 мянган хүн намын гишүүн болчих гээд байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр 
энийг болимоор байгаа юм л даа. Нам үүсгэн байгуулахад тодорхой үзэл бодол 
нийлсэн гишүүддээ үйлчилдэг төрийн бус байгууллага гэдэг шиг гишүүд нь 
үндсэн юугаа авсан. Татвар төлдөг, байнгын үйл ажиллагаанд ордог. Тодорхой 
бас намын аппаратад ордог хүнийг үндсэн гишүүн. Бусад одоо сайн дураараа 
шууд оролцох боломжгүй хүмүүс өөрсдийгөө ил тодоор дэмжигч гэж зарлах 
боломжтой гэдгийг нь оруулж өгмөөр байна.  

 
Ерөнхийдөө бол би юу гэж бодож байна вэ гэвэл намын гишүүдийн тоог 

бага байлгамаар байгаа юм. Тэгэхгүй бол одоо та нар өнөөдөр тэгээд байгаа 
шүү дээ. Ардын нам 250 мянган хүнтэй, Ардчилсан нам 250 мянган гишүүдтэй, 
Хувьсгалт нам 50 мянга гэж хэлээд өнөөдөр 550 мянган хүнийг намын гишүүд 
гээд зарласан. Одоо энэ гадаа байгаа бүх хүмүүсээс танай нам хэдэн гишүүнтэй 
вэ гэхээр 5-10 мянган гишүүнтэй гээд хэлж байгаа шүү дээ. Тэгээд та нар 
өөрсдөө бод л доо. 34-ийг бодох юм бол бүх хүн намын гишүүн юм шиг. Гэтэл яг 
цагаа тулахад бол хэн ч намын гишүүн биш л байгаа шүү дээ.  

 
Өө би улс төр сонирхдоггүй юм нам мэддэггүй юм. Сонгуулиар яах вэ тэр 

бодлогыг нь харж байгаад л мэддэгээр нь Ардын нам, мэддэгээр нь Ардчилсан 
намдаа өгч байгаагаас хэн сонгогдсоноо ч мэдэхгүй. Танай тойрогт, тэгэхээр 
мэддэг хүн их цөөхөн шүү дээ, танай яг тойрогт хэн гэдэг хүн дэвшсэн бэ гэхээр 
бараг хүнийхээ нэрийг хэлж чадахгүй байгаа шүү дээ. Энэ чинь юу вэ гэх юм бол 
улс төрийг сонирхох нь албатай биш гэсэн үг байхгүй юу.  

 
Дэмжигчдийн дунд хийж байгаа хандив эд нарыг авах зохион 

байгуулалтдаа оруулах, дэмжигчид юмаа гээд хэлэх тэр бололцоог олгох нь 
буруу биш. Тийм учраас шууд энэ утгаар нь авахгүйгээр тодорхой хэмжээний 
зүйлийг хийгээд ардчилсан гэдэг утга дээр оруулаад энийг явуулбал болохгүй 
юм байхгүй болов уу гэсэн ийм бодол байна. Баярлалаа.  

 
Г.Занданшатар: Одоо эрхэм гишүүн Жалбасүрэнгийн Батзандан үг хэлнэ.  
 
Ж.Батзандан: Улсын Их Хурлын гишүүн Болд, Батзандан нар намын 

зохион байгуулалтыг хатуу гишүүнчлэлгүй байлгах, зөвхөн дэмжигч дээр 
суурилж иргэдэд шударга тэгш үйлчилж, ялгаварлан гадуурхахгүй байх зарчимд 
тулгуурлаж улс төрийн нам үйл ажиллагаагаа явуулна гэдэг ийм зарчмын 
шинжтэй заалтыг Үндсэн хуульд оруулъя гэдэг саналыг гаргасан юм.  

 
30 жил улс төрийн намууд Монголын ард түмнийг ялгаварлан гадуурхлаа 

гэж бид үзэж байгаа. Улс төрийн намын Үндсэн үүрэг бол иргэддээ тэгш үйлчлэх 
үүрэгтэй байгууллага юм. 30 жил улаан, цэнхрээр нь Монголыг хуваалаа гэж 
бид харж байгаа юм. Ялсан нам нь өөрийнхөө намын гишүүдэд тендер өгдөг 30 
жил байлаа. Ялсан нам нь зөвхөн өөрийнхөө намын гишүүдийг төрийн 
үйлчилгээнд илүүтэй хамруулдаг 30 жил байлаа. Аль юм болгон Монголын ард 
түмнээ намын гишүүнчлэлээр нь ялгаварлан гадуурхах юм бэ. Улс төрийн 
намын шинэчлэлийг хийх гэж байгаа бол бид эхлээд улс төрийн намууд нь ард 
түмнээ ялгаварлан гадуурхахгүй байдал энэ реформ энэ шинэчлэлийг хийх 
ёстой гэдэг ийм байр суурьтай байгаа юм. Нэг нэг хашаанд 20, 30 мянгаар нь 
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иргэдээ оруулчхаад манай намын гишүүн л бол сайн, өөр намын гишүүн бол муу 
гэж хардаг байдлаа зогсоохын тулд Үндсэн хуульд өөрчлөлт орох ёстой гэдэг 
ийм байр суурьтай байна.  

 
Улс төрийн намуудын гишүүнчлэлийн судалгаа миний өмнө байна. 

Дэлхийн өндөр хөгжилтэй улс орнуудад нийт сонгогчдынх нь 5-10 хувь л улс 
төрийн намын гишүүнчлэлтэй байна. Монголд дэлхий дээр хамгийн өндөр 
гишүүнчлэлтэй орноор тэмдэглэгдсэн байна. Нийт иргэдийнх нь 30 орчим хувь 
нь улс төрийн намын гишүүн болж элссэн байна. Энэ хатуу гишүүнчлэлээр 
хуваагддаг 30 жилийг зогсоохын тулд Батзандан болон Болд гишүүн энэ 
саналыг гаргаж байгаа юм. Улс төрийн намын гишүүдийн тоог хязгаарлах ёстой 
гэдэг байр суурьтай байгаа. Дээд хязгаарыг тогтоож өгөх ёстой. Бусад нь тухайн 
намыг дэмжих эс дэмжихээ шийддэг. Иргэдэд чөлөөт сонголтыг үлдээх ёстой 
гэдэг ийм байр суурьтай байна.  

 
Төрийн албаны авлига, хээл хахууль, тендер будилаантуулдаг явдал 

төрийн захиргааны байгууллагын ялзрал бол хатуу гишүүнчлэлээс эхтэй гэж би 
харж байгаа. Ийм учраас Болд гишүүн бид хоёрын гаргасан улс төрийн намыг 
хатуу гишүүнчлэлгүй зөвхөн дэмжигч дээр суурилсан зохион байгуулалттай 
болгох энэ бодлогын суурь концепцыг дэмжиж өгөөч ээ гэж хүсэж байна. Мөнх-
Оргил гишүүн иргэдийн эвлэлдэн нэгдэх эрхийн тухай ярьж байгаа. Иргэдийн 
эвлэлдэн нэгдэх эрхийг бид ойлгож байгаа, дэмжиж байна. Гэхдээ Монгол 
орондоо Монголын ард түмэн ялгаварлан гадуурхалтад өртөхгүйгээр амьдрах 
эрхтэй гэдгийг бид үргэлж санах ёстой. 30 жил Ардын нам, Ардчилсан нам хоёр 
Монголчуудыг улаан, цэнхрээр нь хувааж ялгаварлан гадуурхсан шүү. Ялсан 
нам нь бусад намын гишүүнчлэлгүй болон өөр намын гишүүдийг гудамж руу 
хөөж гаргадаг 30 жил байсан шүү. Энэ 30 жилийн дотор намын гишүүнчлэлээс 
болж хэлмэгдээгүй, ялгаварлан гадуурхалтад өртөөгүй нэг ч Монгол хүн байхгүй 
шүү. Үүнийг зогсоохын тулд Болд гишүүн, Батзандан хоёр энэ саналыг гаргасан 
юм. Эрхэм гишүүд дэмжиж өгнө гэж дэмжиж найдаж байгаагаа илэрхийлье.  

 
Г.Занданшатар: Эрхэм гишүүн Бадмаанямбуугийн Бат-Эрдэнэ үг хэлнэ.  
 
Б.Бат-Эрдэнэ: Би энэ гурван саналыг нэгтгээд нэг товч зүйл хэлье. Санал 

бүр дээр бол юм ярихгүй байгаа. Тэгэхээр зэрэг намын дотоод зохион 
байгуулалт Ардчилсан зарчимд нийцсэн гэдэг үгийг нийцэж болгож байгаа юм 
байна. Төрөөс санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх болзлыг хуулиар тогтооно гэсэн энэ 
өгүүлбэрийг төрөөс санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх нөхцөлийн хуулиар тогтооно 
гээд ингэж өөрчлөөд ажлын хэсгээс оруулж ирсэн санал сая дэмжигдээд явлаа. 
Тэгэхээр энэ дээр бол намын санхүүжилттэй холбоотой юмыг ил тод болгоно, 
орлогын эх үүсвэр зарцуулалт нь ил тод байна. Тэгээд тодорхой хэмжээнд 
төрөөс санхүүжилт үзүүлэх энэ нөхцөлийг нь хуулиар тогтооно. Энэ бол зөв 
байх.  

 
Хамгийн тулгамдсан асуудал бол энэ байгаа. Намын санхүүжилт бол 

үнэхээр төвөгтэй ийм байдалд энэ хөрөнгө мөнгөнөөс шалтгаалаад тэгээд нам 
боловсон хүчнийхээ хувьд нэр хүнд үйл ажиллагааны хувьд зохион 
байгуулалтын хувьд бид нарын байнга аман дээр үргэлж уриа тунхаг болж 
байдаг нөгөө ардчилсан зарчимд нийцэх энэ юмнууд чинь бол үндсэндээ алга 
болсон шүү дээ. Тийм учраас бол энэ асуудлаа нэг талд нь гаргахгүй бол 
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сонгууль бүрээр одоо бэлэн мөнгө эд материал тараадаг бэлэн мөнгө амладаг. 
Тэгээд энэ байдлаасаа болоод бол улс орон даяар маш хүнд ийм нөхцөл 
байдал болсон шүү.  

 
Үргэлжлүүлээд энэ хамгийн сүүлийн одоо хураах гэж байгаа энэ саналтай 

холбогдуулаад хэлэхэд энэ дараа нь дагалдаж гарах Улс төрийн намуудын 
тухай хууль болон бусад хууль, эрх зүйн хувьд нь авч үзэж анхаарч үзэх ийм 
шаардлага бий гэж ингэж бол иргэд олон түмний зүгээс бол асар их шүүмжлэл 
гаргадаг. Ийм саналыг тавьдаг. Ийм саналыг тавьдаг. Тэрийг бол авч үзэх 
байлгүй дээ гэж би ингэж бодож байгаа юм. Тэгэхгүй бол нөгөө мартагдашгүй 
намар киноны шанага гозойдог шиг давстай гоймонтой хуураг шиг юм тавьчхаад 
л тэгээд яагаад байвал энийг сонгох ёстой, авах ёстой. Яагаад гэвэл манай 
намын гишүүн учраас. Нөгөө талд нь бол бас одоо тийм хэмжээний юм таваглаж 
тавьчхаад тэгээд одоо сонгохыг тулгаад шаардаад байна. Тэгэхээр иргэд, 
сонгогчид бол чөлөөтэй сонголтоо хийх тийм эрхийг нээж өгөхийн тулд бол энэ 
хатуу намын гишүүнчлэлээ эргэж анхаарч үзэх ёстой гэсэн ийм бол байр 
суурьтай байдаг шүү.  

 
Тэгээд намын анхан шатанд ажиллаж байгаа хүмүүс нь бол нөгөө 

дүлийдээ найдаад гэдэг шиг яагаад гэвэл одоо тоолоод дараалсан олгосон 
намын гишүүнийхээ үнэмлэхээр тоо бодоод тэгээд ерөөсөө намынхаа үзэл 
баримтлал дүрэм, дэвшүүлсэн мөрийн хөтөлбөр, бодлогыг нь бол ерөөсөө 
ойлгуулдаггүй тэрний араас явдаггүй ийм нийтлэг дутагдал байж байгаа шүү.  

 
Асар их иргэд сонгогчдын дунд бол шүүмжлэл дагуулдаг. Намын дээд 

шатны байгууллага ч ялгаа байхгүй. Намын анхан шатны байгууллага ч ялгаа 
байхгүй иймэрхүү байдалдаа бол бид дүгнэлт хийхгүй бол энэ онцгой эрхтэй 
үүрэгтэй ийм улс төрийн нам гэдэг байгууллагыг бол хариуцлагажуулах 
боловсон хүчнийх нь хувьд бодлогын хувьд бол нэлээд өөр шатанд гаргахгүй 
бол цаашдаа явахгүй ийм нөхцөл байдал руу ороод байгаа шүү. Тийм учраас 
энийг одоо анхаарахгүй бол болохгүй нь гэсэн ийм саналыг хэлье.  

 
Г.Занданшатар: За баярлалаа, энэ асуудлыг цаашид анхаарах хэрэгтэй 

юм байна гэж. Санал хураалт явуулна, гишүүд чуулганы танхимд орж ирээрэй. 
Гишүүд бас яриад байгаа, Мөнх-Оргил гишүүн хэлсэн. Иргэдэд шударга тэгш 
үйлчлэхээр гэдэг чинь үйлчилгээний байгууллага шиг ойлгогдох гээд байна. 
Зөвхөн дэмжигчид дээрээ суурилна гэхээр энэ чинь Монгол Улсын тусгаар 
тогтнол, нийтлэг эрх ашгийн төлөө үйл ажиллагаа явуулах ёстой. Ялгаварлан 
гадуурхахгүй, зохион байгуулалтын асуудлыг бол гурав дахь хэлэлцүүлэгт 
найруулгын хувьд анхаарах. Органик хууль, Улс төрийн намын тухай хууль 
шинэчлэн батлахад анхаарах юмнуудыг бол гишүүнчлэл энэ тэрийг бол 
тэрүүгээр заах нь зүйтэй гэж гишүүд санал хэллээ.  

 
Санал хураалт явуулъя. Ж.Батзандан гишүүн намуудыг  сахилгатай, 

хариуцлагатай болгох талаас чухал санал гарсан байна. 
 

2.2.Улсын Их Хурлын гишүүн Ж.Батзандан, Л.Болд нарын гаргасан 
саналаар санал хураалт явуулъя. Санал хураалтад 60 гишүүн оролцож 10 
гишүүн дэмжлээ. Би дэмждэг, та өөрөө дэмжихгүй, үүнээс болж ингэж байна 
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шүү. Чухал санал гаргасан байна, Ж.Батзандан гишүүний саналыг хүндэтгэж 
байна. Талархаж байна, энийг бас.  

 
Дараагийн санал хураалтад оръё. 
 
4. Төслийн  1 дүгээр зүйлийн 2 дахь заалт буюу Хорин хоёрдугаар 

зүйлийн 3 дахь хэсэг нэмэх. 
 
3.Улсын Их Хурлын анхдугаар чуулганы хуралдаан эхэлснээс дөчин тав 

хоногийн дотор, эсвэл Ерөнхий сайдыг шинээр томилох нөхцөл үүссэн өдрөөс 
хойш гуч хоногийн дотор Ерөнхий сайдыг томилоогүй бол Улсын  Их Хурлыг 
тараах шийдвэрийг Ерөнхийлөгч гаргана. Төслийн заалт гэсэн байна.  

 
Нямбаатар гишүүний горимын саналаар энэ гишүүнчлэлийн тоотой энэ 

саналуудыг хойшлуулаад явъя гээд түрүүн санал хураалт, 90 хувийн саналаар 
энэ гишүүнчлэлийн тоотой холбоотой асуудлыг хойшлуулъя гээд горимын санал 
хураагдаад хойшлуулсан. 

 
Одоо дөрөвдүгээр санал хураалт бол төслийн 1 дүгээр зүйлийн 2 дахь 

заалт буюу Хорин хоёрдугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийг нэмэх гэсэн санал 
хураалт.  Би дөрөв гэж  уншсан. 

 
 Дөрөв. Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 2 дахь заалт буюу, үүнийг гурав гэж 

унших уу, төслийн 1 дүгээр зүйлийн, за, дөрвөөр явна гэж байна, дөрвөөрөө 
явна.  Төслийн 1 дүгээр зүйлийн  2 дахь заалт буюу Хорин хоёрдугаар зүйлийн 3 
дахь хэсгийг нэмэх. 

 
3.Улсын Их Хурал анхдугаар чуулганы хуралдаан эхэлснээс хойш, 

эхэлснээс дөчин тав хоногийн дотор эсвэл Ерөнхий сайдыг шинээр томилох 
нөхцөл үүссэн өдрөөс хойш гуч хоногийн дотор Ерөнхий сайдыг томилоогүй бол 
Улсын  Их Хурлыг тараах шийдвэрийг Ерөнхийлөгч гаргана гэсэн төслийн заалт 
байна. 

 
Тэрбишдагва гишүүн горимын санал гаргалаа. Эрхэм гишүүн Дэндэвийн 

Тэрбишдагва үг хэлнэ.  
 
Д.Тэрбишдагва:  Хоёр дахь хэлэлцүүлэг явуулах журам байгаа юм. Хоёр 

дахь хэлэлцүүлэг явуулах журмын 14.3 дээр Байнгын хороод, энд Байнгын 
хороодын санал дээр Ерөнхийлөгчийн санал ч орж ирж байгаа шүү дээ. 
Байнгын хороод Улсын Их Хурлын гишүүдээс төсөлд оруулахаар гаргасан 
зарчмын зөрүүтэй саналыг тусад нь хэлэлцүүлэхгүй. Тусад нь хэлэлцүүлж 
яваад байна л даа.  

 
Хоёр дахь хэлэлцүүлэгт оруулсан төслийн зүйл хэсэг, заалт бүрээр нь дэс 

дараалан санал  хураалт  явуулахдаа хамтран хэлэлцэнэ гэж байгаа.  Үүнийг 
одоо заалт болгон дээр 4-5 заалт дээр гишүүн болгон заалт болгон дээр 10 
минут ярьсаар байтал энэ нь ерөөсөө дуусахгүй нь. 10 минутын хугацаанд 
бусад хэлэлцүүлэгт бусад саналуудыг нэгтгээд ингээд бүгдээр нь яриад харин 
санал хураалтаа дэгийн хэлэлцүүлэг явуулах журмын дагуу санал хураалтаа 
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дэс дараалан санал хураалт явуулахдаа хамтран хэлэлцэнэ гэснээр нь 
явуулмаар байна.  

 
Тийм учраас үүн дээр горимын санал гаргаад ерөөсөө  Байнгын хороод, 

Улсын Их Хурал гэж төсөлд оруулахаар гаргасан зарчмын  зөрүүтэй саналыг 
тусад нь хэлэлцүүлэхгүйгээр тус тусад нь хэлэлцүүлээд байх юм бол, таван 
санал гарвал таван удаа хэлэлцүүлэх гээд байна л даа, ийм учраас нэг 10 
минутын санал дээр бүгдийг нь иж бүрнээр ярих юм бол цагийн хувьд 
хэмнэлттэй, хүн хэлэх үгээ хэлчихнэ, ийм учраас үүнийгээ горимын  санал 
хураагаад  үүгээр нь явуулаад өгөөч гэсэн , тэгвэл үүнийг  гишүүд  ойлгох байх, 
хуульдаа заагаад өгсөн хоёр дахь хэлэлцүүлгийн журам дээр заагаад өгсөн 
учраас,  тийм учраас горимын саналыг дэмжиж өгөөч  гэж хүсэж байна. 

 
 Г.Занданшатар:  За, Тэрбишдагва гишүүний горимын саналаар санал 

хураая. Ийм  заалт байгаа гэхдээ дэгийн тухай хуульд, Үндсэн хуульд өөрчлөлт 
оруулах журмын тухай хуульд хамтраад хэлэлцэх ёстой байгаа юм. Дэгийн 
хууль дээр гишүүн үг хэлсний дараа санал хураана гээд ийм заалт сүүлд манай 
Содбаатар, хэн гишүүн нарын оруулсан шинэ хуульд ийм заалт, ингээд хоёр 
хууль зөрчилтэй байгаа бөгөөд хамтран хэлэлцэнэ гэсэн Тэрбишдагва гишүүний 
Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулиа бариад явах 
бололцоотой, санал хураалтаар шийдвэрлэнэ. Эрх зүйн маргаан үүсгэхгүйн 
тулд санал хураалтаар шийдээд, дэгийг шийдээд явж байгаа. 

 
За, санал хураалтаа явуулъя. Тэрбишдагва гишүүний гаргасан горимын 

саналаар  хамтатган хэлэлцье, байнгын хороо, болно, сая Тамгын газраас 
асуусан юм Тэрбишдагва гишүүн бид хоёр.  

 
Санал хураалт. 
 
Тэрбишдагва гишүүний горимын саналыг дэмжье гэсэн томьёоллоор 

санал  хураалт явуулж байна. Дэмжье. Зүйл,  заалт болгоноор ярих биш хамтад 
нь саналуудаа яриад явъя гэсэн. Санал хураалтад 60 гишүүн оролцож 34 
гишүүн дэмжлээ. Тэрбишдагва гишүүний санал дэмжигдлээ. 10 минут 
хангалттай ярина, дэг өгч. Өөрчлөн найруулж үүнийг хэлэлцэж байгаа. Тайван 
амгалан байцгаа.  

 
Ингээд Тэрбишдагва гишүүний гаргасан горимын санал дэмжигдсэн 

учраас 4 дүгээр заалттай холбоотой хоёр санал байгаа. Энэ хоёр санал дээр 
нэгдэж үг хэлэх нь байна. Хоёр санал дээр л нэг байр сууриа  илэрхийлж байна 
шүү дээ, ялгаа байхгүй. 

  
За Лүндээжанцан гишүүнээр үг тасаллаа. Эрхэм гишүүн О.Баасанхүү үг 

хэлнэ.  
 
О.Баасанхүү: Би дэгээ барьж ажилламаар байна гэж хэлмээр байна. 

Жишээлбэл 18 цагт дуустал та нар 5 цаг 30 минут сууж байгаад санал хураасан. 
18 цаг өнгөрөхөд ямар нэг байдлаар үүнийг сунгах тухай хэн ч хэлсэнгүй.  
Хоёрдугаарт юу вэ гэвэл журмын тухай хуулиар гаргасан санал болгоноор 
хэлэлцье  гэдгийг чинь үүнийг ард түмэн хараад байгаа шүү дээ. Би  нэг их ярих 
дуртай даа, эсвэл ажлаа алдсандаа, завтайдаа та нарыг зовоох гээд суугаад 
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байгаа юм биш. Мэдээж нас ахиад намба ахиад ядраад 4-5 цаг тасралтгүй 
ажиллавал хэцүүг ойлгож байна. Олонхоороо та нар түрий бариад, бүлэг дээр 
очоод гишүүдийнхээ ярих эрхийг хаасан.  

 
Дараа нь хоёрдугаарт ард түмэн өнөөдөр Үндсэн хууль хэлэлцэж байгаа 

юм байна гээд зурагт, телевизээр сонсоод, юун дээр маргаад байна,  юун  дээр  
санал нийлээд байгаа юм, юун дээр эсрэг байна  гэдэг асуудлыг онцгойлоод тэр 
99, 5 жил  энэ тэрээ гээд горимын санал гээд бас хасаад  хаясан. Одоо яг энэ 
чухал  Ерөнхийлөгчийн оруулж ирсэн зүйлийг ярихад  аль нь Ерөнхийлөгчийнх 
юм, аль нь манай  62 гишүүнийх юм, үүнийг ярих гэхээр холиод ярь гээд байдаг. 
Холиод яаж ярих юм бэ, Би өөрөө 62 гишүүний гарын үсэг зураад,  би  энэ 
саналыг дэмжиж байгаа юм гээд, Байнгын хороон дээр орж ирсэн зүйл дээр ийм 
саналыг дэмжихгүй байгаа юм гээд ярих эрхийг маань хаагаад хаячхаж байна.  

 
Тэгээд сая жишээлбэл, Бямбацогт гишүүн хэлж байсан. Та төсөл дээрээ 

ийм юм ярьсан гээд төслийн унагаасан саналаар жишээлбэл та хууль 
санаачлагч аа гээд,  Их Хурлын  дарга та бас тэгж л байсан, Та  62-ийн нэг ээ 
гээд. 62-той холбоотой  юмаа ярих эрхийг минь хаагаад  одоо хоёулангаар нь 
ярь гээд байгаа юм. Тэгэхээр Улсын Их Хурлын гишүүнд 10 минут ямар 
зорилгоор өгдөг вэ гэвэл  Та бүгдтэй өнөөдөр юу  гэдэг юм, ингээд ядрах байсан 
уу үгүй юу, тэр бол та нарын асуудал байхгүй юу. Ард түмнийхээ төлөө өнөөдөр 
ядаж  нэг төсөл дээр 10 минут ярих  эрхийг минь  өнөөдөр хүчээр болиулчихаад 
ингэж  явж байгаа бол  энэ бол Монгол Улсын Үндсэн хуулийг өөрчлөх замаар 
төрийн эрх мэдлийг булааж авах гэсэн бусармаг үйлдэл. 

 
Нэртэйгээр нь та нар өнөөдөр 26-30-аад тэрбум долларын өртэй Монгол 

улсыг аль нэг оронд өгөх гээд байгаа юм уу, тийм ойлгомжгүй байдал хүртэл 
үүсээд байна шүү дээ. Дуртай нь өнөөдөр  биднийг дээрэлхдэг болж байна, 
дуртай нь. Улсын Их Хурлын гишүүнийг ч гэсэн та нар өнөөдөр дээрэлхэж 
байна. Ийм байдлаар, хүчээр түрэмгийлж явж болохгүй, тэгвэл би  Их Хурлын 
гишүүд нь нэг ч хэлэхгүй,  Баасанхүү ярь гэсэн хирнээ өнөөдөр та нар  ийм 
үйлдэл хийж байгаа байхгүй юу.  Яаж үүн дээр санал хэлэх юм бэ. 

 
 Би 62 гишүүнийхээ саналыг хэлмээр байна. Би та нарын ажлын хэсэгт 

ороогүй. Ажлын хэсэгт ороогүй саналаар би ядаж, тэр эрхийг тусгайд нь 
өгөөтөхөөч ээ. Үүгээр би  горимын санал гаргамаар байна гэхээр ингээд хүч 
түрэмгийлээд, хууль зөрчсөн шүү. Дэгийн хуулиар угаасаа хоёр орсон санал тус 
бүрээр үг хэлнэ гэсэн тэр эрхийг өргөн барих журмын хуулиар гэж хэлээд 
явуулж байгаа байхгүй юу. Юу ярих юм, ярих боломжгүй болгоод байна шүү дээ. 
Ард түмэн харж байна. Монголын ард түмэн харж байна. Би энэ нөхцөл байдлыг 
эсэргүүцэж байна. Яаж заалт ярих юм, яагаад гэвэл би аль заалтыг ярих юм, та 
нар өнөөдөр хүчээр Монгол Улсын бүрэн эрхийг, Улсын Их Хурлын гишүүн, ард 
түмний эрхийг та нар зөрчиж байна, би эсэргүүцлээ илэрхийлж байна. 
Эсэргүүцлээ илэрхийлж байна.  Би дараагийнхаа шатны тэмцлээ эхэллээ. 

 
Г.Занданшатар: За болсон уу. Эрхэм гишүүн Данзангийн Лүндээжанцан  

үг хэлнэ.  
 
Д.Лүндээжанцан: Тэгэхээр Тэрбишдагва гишүүний горимын санал бол 

Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах журмын хуулийн дагуу нэг асуудлаар 
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хэд хэдэн санал гарсан бол түүнийг  хамтатган хэлэлцэж болно гэдэг, тийм үү, 
тэр  заалтын дагуу явагдаж байгаа гэж ойлгогдож байгаа юм. Тийм учраас үүн 
дээр  нэг заалт гэдэг нь одоо бидний тохиолдолд юу байна вэ гэвэл Улсын Их 
Хурлын анхдугаар  чуулганы  хуралдаан эхэлснээс 45 хоногийн дотор, эсвэл 
Ерөнхий сайдыг шинээр томилох нөхцөл үүссэн өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор 
Ерөнхий сайдыг томилоогүй бол Улсын Их Хурлыг тараах шийдвэрийг 
Ерөнхийлөгч гаргана гэсэн төслийн заалт байгаа. Энэ төслийн заалтаа цааш нь 
дэлгэрүүлээд ажлын хэсгийн гаргасан Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны 
дэмжсэн санал бол Ерөнхийлөгч Үндсэн хуулийн 39.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 
Ерөнхий сайдыг томилох саналыг Их Хуралд анх оруулснаас хойш 45 хоногийн 
дотор.  

 
Хүмүүс гишүүд нэлээн их  асуудал яригдаад, парламент чинь ийм 

хэврэгшиж байгаа юм биш байгаа, олон намаас парламентын бүрэлдэхүүн 
байгаа тохиолдолд  аль ч нам олонх болоогүй тохиолдолд Ерөнхий сайдыг 
гаргаж ирэх асуудалд бэрхшээл учирвал  Ерөнхийлөгч Ерөнхий сайдыг оруулж 
ирснээс хойш 45 хоног гэж тодотгоё гэдэг ийм санал гарч ирэхгүй юу. Тэгээд ар 
талд нь яг ижилхэн хоёр санал байгаа, ижилхэн хоёр санал байгаа, тийм учраас 
ийм хоёр саналыг нэгтгээд нэг дор ялгаа салгааг нь гаргаад,  ингээд ярих нь 
зүйтэй юм гээд хэлэлцүүлэг явагдаж байгаа юм.  

 
10 минутын хугацаанд үг  хэлэх эрх нээлттэй байж байгаа.  Ийм учраас 

энэ дагуу би  энэ тодотгох саналыг оруулж байгаа юм. Төслийн санал яагаад 
уначхав гэдэг юм уу, ийм зүйл эргэлзээ үзэгчдэд гэдэг юм уу, иргэд сонгогчдод 
төрж болзошгүй учраас ард нь үүнийг улам боловсронгуй  болгоод сайжруулаад 
оруулж ирж байгаа юм гэдгийг хэлье. Бас үүн дээр нэг юм яригддаг. 
Хариуцлагын  асуудал яригддаг. Ер нь Ерөнхий сайдыг тодруулж гаргаж ирэх 
асуудалд хугацаагаар шахах асуудал бас их яригддаг. Гэхдээ энэ асуудал дээр 
парламентын дархлаа нэгэнт ард түмний итгэл найдварыг аваад байгуулагдсан 
Парламентын, сонгуулийн үр дүнд байгуулагдсан Их Хурлыг Ерөнхийлөгч 
ерөөсөө счётчик гүйлгээд, тэгээд тэр 45 хоног боллоо гээд огцруулах асуудал 
дээр нь  анхааралтай авч үзэх нь зүйтэй юм гэсэн саналууд их гарсан учраас 
энэ асуудал орж ирж байгаа юм.  

 
Г.Занданшатар: За, гишүүд үг хэлж дууслаа. Одоо санал хураалт 

явуулна. Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 2 дахь заалт буюу Хорин хоёрдугаар 
зүйлийн 3 дахь хэсгийг нэмэх.  

 
3.Улсын Их Хурлын анхдугаар чуулганы хуралдаан эхэлснээс дөчин тав 

хоногийн дотор, эсхүл Ерөнхий сайдыг шинээр томилох нөхцөл үүссэн өдрөөс 
хойш гуч хоногийн дотор Ерөнхий сайдыг томилоогүй бол Улсын Их Хурлыг 
тараах шийдвэрийг Ерөнхийлөгч гаргана. Төслийн заалт.  

 
Саналыг дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураалт явуулъя.  
 
Санал хураалтад 60 гишүүн оролцож, 2 гишүүн дэмжиж энэ санал 

дэмжигдсэнгүй. 
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Дараагийн санал хураалт.  Хамтдаа хэлэлцэж  байгаа заалт.  4.1. 
Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 2 дахь заалт буюу Хорин хоёрдугаар зүйлийн 3 дахь 
хэсгийг дор дурдсанаар  өөрчлөн найруулах. 

 
3.Ерөнхийлөгч Үндсэн хуулийн гучин есдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт 

заасны дагуу  Ерөнхий сайдыг томилох саналыг Улсын Их Хуралд анх 
оруулснаас хойш дөчин тав хоногийн дотор, эсхүл Үндсэн хуулийн дөчин 
дөрөвдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасны дагуу Ерөнхий сайдыг огцорсонд 
тооцсоноос хойш гуч хоногийн дотор Улсын Их Хурал Ерөнхий сайдыг 
томилоогүй бол Ерөнхийлөгч  Улсын Их Хурлыг  тараах шийдвэр гаргана.  

 
Санал гаргасан ажлын хэсэг. Төрийн байгуулалтын Байнгын хороо 

дэмжсэн санал байна.  Тогтохсүрэн дарга байна уу,  санал хураалт явуулах гэж 
байна. 

 
Санал гаргасан ажлын хэсэг, Төрийн байгуулалтын байнгын хороо 

дэмжсэн. Саналыг дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураалт явуулъя. Чинзориг 
сайдын аппарат ажилласангүй гэж байна. Чинзориг гишүүн, Оюундарь гишүүн 
нар үг хэлнэ.  

 
С.Чинзориг: Их Хурлын даргаа, энэ би сая дэмжсэн санал өгсөн юм. 

Тэгээд техникийн саатал гараад миний хуруу уншигдсангүй. Тэгэхээр дахин 
санал хүчингүй болгоод дахин санал хураалт явуулдаг юм уу? Үгүй бол миний 
саналыг дэмжсэнд тооцмоор байна. Энэ аппарат миний сая гэрэл асахгүй, хуруу 
хийгээд ажилласангүй.  

 
Г.Занданшатар: Оюундарь гишүүн 
 
Н.Оюундарь: Саяны санал хураасан санал, зарчмын зөрүүтэй санал 

дээр бол би дэмжсэн ажлын хэсгийн саналыг. Тэгээд дэмжих, дэмжихдээ энэ 
техникийн саатал болсон. Ногоон гэрэл нь шар болсон. Тэгэхээр энэ бол 
үндсэндээ бас л нэг ямар нэгэн байдлаар техникийн саатлаас л болж ийм зүйл 
болсон. Тэгэхээр протоколд оруулаад намайг дэмжсэнээр протоколд 
оруулчхаарай, энэ зарчмын зөрүүтэй санал дээр.  

 
Г.Занданшатар: Дэгээрээ 3 хүртэл санал хураалт явуулна. Саяны 2 

саналыг дэмжсэнд тооцлоо. Ингээд 57, тэгэхдээ одоо баталгаатай нь дээр 
дахин санал хураалт явуулъя.  

 
Г.Занданшатар: Улсын Их Хурлын чуулганы үйл ажиллагааг хэвийн 

явуулах бололцоогүйгээр зориуд санаатайгаар энэ давхар дээлийг тайлах, 
баялагтаа монгол хүн эзэн болохыг санаатайгаар эсэргүүцэж байгаа, энэ 
чуулган хэвийн явуулах бололцоог хангаж чуулганы танхимаас гаргана уу. 
Баасанхүү гишүүнийг чуулганы танхимаас гарга.  

 
Чуулганыг үймүүлж, энэ санал хураалтыг үймүүлж байна энэ. Чуулганыг 

үймүүлж байна. Энэ ямар санаа, зорилготой энэ чуулганы үйл ажиллагаанд 
садаа учруулж байгааг тайлбар ав. Ингээд Лүндээжанцан гишүүн.  
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Д.Лүндээжанцан: Энэ, энэ бол одоо байна шүү, би бол сая юу, бид нар  
ингэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Саяын санал хураалт бол түрүүчийн техникийн 
саатал гарсан санал хураалтыг хүчингүй болголоо гэж, нэгдүгээрт, тийм үү? 

 
Дараа нь баталгаажуулах санал, энэ заалт бол хэрвээ энэ заалт хасагдах 

юм бол нөгөө дордуулсан долоон өөрчлөлтийг чинь засаж байгаа нэг хэсэг нь 
байхгүй юу. Их Хурлыг тараах нөхцөлүүдийг бол тодруулж оруулж ирж байгаа 
ийм заалтын нэг байгаа юм. Ийм учраас энэ техникийн саатал бол гараад 
болохгүй байгаа байхгүй юу. Тийм учраас бол одоо яг, одоо энэ дээр ийм санал 
хураая гээд, тэгээд энийгээ хүчингүй болгох юм уу, нэг тийш нь болгоод одоо 
шийдээд явмаар байна, цаашаа.  
 

Г.Занданшатар: Санал хураалтдаа гишүүд хариуцлагатай оролцоорой. 
За Нямдорж гишүүн.  

 
Ц.Нямдорж: Сая яг энэ Лүндээжанцангийн санал түрүүн нөгөө дахин 

хураадагтай ижил нөхцөл үүсчихлээ шүү дээ. Тэгэхээр тэр түрүүчийн санал 
хураалтаа хүчингүй болгоод энэ Чинзориг гишүүн, Оюундарь гишүүн 2-ын 
тухайд, ижил аргаар явуул л даа.  Нэг болохоор өөр, 2 өөр аргаар нэг асуудалд 
хандаж болохгүй. Одоо бол түрүүн Чинзориг гишүүн, Оюундарь гишүүн 2-ын 
эсрэг санал гарсан. Техникийн алдаа гарсан санал хураалтыг хүчингүй болгоод, 
тэгээд энэ саналаа дахиад хураа л даа. Нэг аргаар л явъя.  

 
Г.Занданшатар: Нямдорж гишүүний горимын саналаар түрүүчийн санал 

хураалтыг хүчингүй болсонд тооцох санал хураалт явуулъя.  
 
Санал хураалт.  
 
Санал хураалтад 60 гишүүн оролцож, 47 гишүүн дэмжиж, өмнөх санал 

хураалтыг хүчингүйд тооцлоо.  
 
Одоо, гишүүд болгоомжтой байгаарай. Одоо үг хэлээд яах юм бэ. 

Саналаа хураая. Уг нь тэр санал хураалт дээр үг хэлэхгүй л дээ. Тэрбишдагва 
гишүүн, эрхэм гишүүн Дэндэвийн Тэрбишдагва гишүүн.  

 
Д.Тэрбишдагва: Энэ юу байна шүү дээ. Энэ одоо түрүүн санал дээр 

миний санал эсрэг гарчихсан байгаа. Эсрэг гарчхаад би бол нөгөө протоколд 
тэмдэглүүлээд явуулчихсан шүү дээ. Түүнтэй адилхан саяны 2 гишүүн бол 
будилсан учраас протоколд тэмдэглүүлээд ингээд явчих юм бол хялбар байна 
шүү дээ. Би түрүүн бол би өөрийнхөө саналыг дутуу өгчихсөн байна, уучлаарай 
би одоо протоколд тэмдэглүүлье гээд нэмээд л явчихсан шүү дээ. Тэгээд тэгж 
явж байгаа юм чинь энүүгээр явахгүй бол энэ чинь бүүр бөөн маргаан болно.  

 
Г.Занданшатар: Тийм. Түрүүнийх бол дэмжигдсэн санал учраас таных 

нэмээд бүртгэчихсэн учраас энэ чинь эргээд юутай болчхож байгаа учраас 
дахиж хураалгана. Одоо санал хураалт явуулна. Зарим нэг гишүүд чуулганы 
үйл ажиллагааг хэвийн явуулах бололцоог олгоорой.  
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Ингээд төслийн 4.1 дэх заалтыг төслийн 1 дүгээр зүйлийн 2 дахь заалт 
буюу хорин хоёрдугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн 
найруулах.  

 
3.Ерөнхийлөгч Үндсэн хуулийн гучин есдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт 

заасны дагуу Ерөнхий сайдыг томилох саналыг Улсын Их Хуралд анх 
оруулснаас хойш дөчин тав хоногийн дотор, эсхүл Үндсэн хуулийн дөчин 
дөрөвдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасны дагуу Ерөнхий сайдыг огцорсонд 
тооцсоноос хойш гуч хоногийн дотор Улсын Их Хурал Ерөнхий сайдыг 
томилоогүй бол Ерөнхийлөгч Улсын Их Хурлыг тараах шийдвэр гаргана. Санал 
гаргасан ажлын хэсэг, Төрийн байгуулалтын байнгын хороо дэмжсэн. Санал 
хураалтыг дахин явуулж байна. Дэмжинэ шүү гэж байна гишүүд. Одоо горимын 
санал хэрэггүй.  

Чуулганы хуралдаан ажлын цаг өнгөрсөн учраас сунгаж хуралдъя гэсэн 
олонх нь дэмжиж байгаа сунгаж хуралд гэсэн.  

 
Улсын Их Хурлын гишүүд төслийн заалт дээр одоо санал хураалт 

явагдаж байна. Санал хураалтын дараа төслийн заалттай холбогдолтой тухайн 
төслийн заалттай холбогдолтой үг хэлэх ийм дэгтэй. Дэгээрээ явж байна. Би 
гаргаагүй. Гаргасан горимын саналаар санал хураалт явуулсан. Үгүй, одоо үг 
хэлэх дэг байхгүй, горимоороо. Төслийн заалт дээр та чөлөөтэй үгээ хэлж 
байгаа. Хамгийн их үг хэлж байгаа хүн та байгаа. 3 төсөл биш. 3 төсөл биш энэ 
чинь. Зүгээр зүгээр.  

 
Одоо 3 дахь санал хураалт энэ санал хураалт дотор үг хэлэх тийм дэг 

байхгүй. Энэ дэг зөрчих гээд байна. Тийм. Одоо 2 дахь санал хураалт, санал 
хураалт. Дараа үг хэлнэ. Одоо энэ хурал хэвийн явуулах, болохоо болилоо. 
Битгий үймүүлээд бай. Энэ Үндсэн хуулийг эсэргүүцэж байгаа бол үнэнээ л 
хэлчих. Хууль санаачлагч болж гарын үсэг зурчхаад ямар нөлөөнд ороод ийм 
байгаагаа тайлбарла. Одоо дэгээрээ энэ 2 санал хураалтын дунд үг хэлэх арга 
байхгүй. Одоо 2 дахь санал болъё. Одоо энд санал эхний удаа дэмжигдээгүй 
гишүүдээс дахин санал хураалт явуулъя гэсэн санал гаргасан. Энэ дэгээр дахин 
санал хураалт явуулъя. Гишүүд анхааралтай байгаарай дахин унших 
шаардлагагүй, түрүүний саналаар дэг дээр 3 хүртэл санал хураалт, 
шаардлагатай бол 3 хүртэл санал хураалт явуулна гэсэн дэгтэй. Нямаагийн 
Энхболд гишүүн байран дээрээ. За санал хураалт явуулъя. Улсын Их Хурлын 
үйл ажиллагаанд саад учруулахгүй шүү, энэ санаатай үйлдэл шүү. Тэрбишдагва 
гишүүн. Тэрбишдагва гишүүн үг хэлнэ.  

 
Д.Тэрбишдагва: Энэ журмын тухай хууль, дэгийн тухай хууль 2 дээр 

зөрчилтэй байгаад байгаа юм. Би бол журмын тухай хууль дээр нь тулгуурлаад 
санал гаргасан. Гэтэл Баасанхүү гишүүний санал, бусад манай гишүүдийн 
саналаар дахин дэгийнхээ тухай хуулиараа явъя гэсэн ийм санал. Яагаад гэвэл 
энэ өөр 2 хууль чинь өөрөө хоёулаа тэгш эрхтэй хууль. Нэг нь журмынх, нэг нь 
дэгийн тухай болоод байгаа учраас аль нэгээр нь санал хураахгүй бол аль 
алиндаа зөрчилтэй байгаа учраас уг нь горимын саналаар би хураачихъя гэсэн 
юм.  

 
Одоо бол дэгийн тухай хуулиараа санал хураалт явуулъя гээд сая гишүүд 

орчихлоо шүү. Тэгээд нэгэнтээ олонхоороо шийдэж байгаа учраас би сая эсрэг 



 76 

санал дээр миний кноп дарсан байна. Би яах вэ өмнөх гаргасан саналаа буцааж 
авч татаад, тэгээд яах вэ дэгийнхээ тухай хуулиар явах нь зөв юм байна гэдгийг 
олонхынхоо саналыг хүндэтгэж, дэмжээд дэгийнхээ тухай хуулиар явуулъя. 
Өөрөөр хэлэх юм бол одоо энэ дээр чинь горимынхоо саналаар явж байгаа 
учраас юу, горимын санал гараад дэгийн тухай хууль, журмын тухай хууль хоёр 
хоёулаа өөр, зөрчилтэй хууль учраас одоо дэгийн тухай хуулиараа явахаар 
боллоо. Өөрөөр хэлэх юм бол гишүүн болгон юу бас хэчнээн санал гарна, санал 
болгон дээр үг хэлэхээр тэр зарчмаараа явахаар гишүүд маань олонх нь 
дэмжиж байгаа учраас энүүгээр нь явахад одоо би хүлээн зөвшөөрч байна. 
Тэгээд ийм учраас өөрийнхөө саналыг татаж авлаа. Тэгээд би сая бол саналаа 
эсрэг өгсөн. Тэгэхээр одоо олонхын саналыг хүндэтгэж өөрийнхөө саналыг 
дэмжсэнээр өгчихье. Баярлалаа.  

 
Г.Занданшатар: Тэрбишдагва гишүүн үг хэлнэ. За тэгье.  
 
Д.Тэрбишдагва: Гол нь би протоколд оруулъя. Би дэмжиж байна гэдгээр 

протоколд оруулчихъя.  
 
Г.Занданшатар: Тэрбишдагва гишүүн. Тэрбишдагва гишүүн дэмжиж 

өгсөн саналаа буруу ойлголтоор гэсэн учраас техникийн саатлаар буруу санал 
өгсөн гэж байна. Ингээд санал 57 гишүүнээр дэмжигдсэнд тооцлоо. Ингээд 2 
дахь санал хураалт явуулсан. Одоо 3 дахь санал хураалтыг явуулна. Гишүүд 
анхааралтай хандаарай. Баасанхүү гишүүн байрандаа суугаарай, таны саналыг 
дэмжээд үг хэлүүлье гэж байна шүү дээ. Та суугаад одоо жаахан Улсын Их 
Хурлын гишүүн хүн байж намбатай, намбатай бай, тэвчээртэй бай. Битгий 
ингээд үсчиж, цовхчоод ингээд хурал үймүүлээд бай. Ангийн сахилгагүй хүүхэд 
шиг байж болохгүй. Ингээд 3 дахь санал хураалтыг явуулна. Гишүүд 
анхааралтай санал хураалтад оролцоорой. Горимын санал биш. За одоо ахиж 
уншиж танилцуулъя.  

 
4.1 Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 2 дахь заалт буюу хорин хоёрдугаар 

зүйлийн 3 дахь хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах.  
 
3.Ерөнхийлөгч Үндсэн хуулийн гучин есдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт 

заасны дагуу Ерөнхий сайдыг томилох саналыг Улсын Их Хуралд анх 
оруулснаас хойш дөчин тав хоногийн дотор, эсхүл Үндсэн хуулийн дөчин 
дөрөвдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасны дагуу Ерөнхий сайдыг огцорсонд 
тооцсоноос хойш гуч хоногийн дотор Улсын Их Хурал Ерөнхий сайдыг 
томилоогүй бол Ерөнхийлөгч Улсын Их Хурлыг тараах шийдвэр гаргана. 

 
Санал гаргасан ажлын хэсэг. Энэ 3 дахь санал хураалт учраас үг байхгүй. 

1 дэх, 2 дахь дээр үг хэлчихсэн, Баасанхүү гишүүнээ уучлаарай. Таныг одоо үг 
хэлэх, санал бодлоо илэрхийлэх халуун эрмэлзлэлийг ойлгож байна. Тэгээд 
дараагийн саналууд дээр үг хэлээд ингээд явж болно. Тиймээ тийм ойлгож 
байна. Тийм учраас та бас тайван хүлээцтэй ханд аа. Бусад гишүүдээ бас 
хүндэтгэх хэрэгтэй шүү дээ.  

 
Ингээд ажлын хэсэг дэмжсэн, Төрийн байгуулалтын хороо дэмжсэн 

саналаар 3 дахь санал хураалт явуулна. Энэ санал дэмжигдсэн тохиолдолд 
санал дэмжсэн болно. 2:1-ийн харьцаагаар. Дэгээрээ 3 хүртэл санал хураалт 
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явуулж болно. 2 удаа дэмжигдвэл дэмжсэнд тооцно гэсэн ийм дэгтэй. Гишүүд, 
Батзандан гишүүн, аан за байна уу. Санал хураалт.  
 
 3 дахь санал хураалтаар 60 гишүүнээс 57 гишүүн дэмжиж, 95.0 хувиар 
санал дэмжигдлээ. Баярлалаа. 
 
 Дараагийн 5 дахь заалт. Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 2 дахь заалт буюу 
Хорин хоёрдугаар зүйлийн 4 дэх хэсэг нэмэх: 

 
4.Энэ зүйлийн 2, эсхүл 3 дахь хэсэгт заасны дагуу шийдвэр гаргаснаас 

хойш Улсын Их Хурал арав хоногийн дотор сонгуулийг товлон зарлаж, жар 
хоногийн дотор явуулна. Шинэ сонгогдсон гишүүд тангараг өргөтөл Улсын Их 
Хурал бүрэн эрхээ хадгална.  Төслийн заалт. Тайлбар байна.  

 
14.3.Байнгын хороод Улсын Их Хурлын гишүүдээс төсөлд оруулахаар 

гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналыг тусад нь хэлэлцүүлэхгүй, харин хоёр дахь 
хэлэлцүүлэгт оруулсан төслийн зүйл хэсэг, заалт тус бүрээр нь дэс дараалан 
санал хураалт хамт явуулахдаа хамтатган хэлэлцэнэ гэж заасан байна. Энэ 
хэлэлцүүлгийг хамт явуулсан гэсэн санаа байна.  

 
Эрхэм гишүүн Октябрийн Баасанхүү үг хэлнэ. Товч тодорхой үгээ хэлээрэй.  
 
О.Баасанхүү: Баярлалаа. Та бүхэн түрүүн надад үнэхээр ноцтой тийм 

одоо асуудлуудыг тавьж хүнд байдалд оруулсан. Одоо энэ дээр ч гэсэн би яг  
хуучнаараа оруулснаар сая маш чухал заалтыг бид нар бол бас тодорхой хийж 
чадсангүй. Шалтгаан нь юу вэ гэх юм бол 62 гишүүн гарын үсэг зураад Үндсэн 
хууль өргөн барихад би бас тэрэнд чинь зурсан. Одоо өнөөдөр танай энэ 
бүлгийн даргаасаа эхлээд төслийн заалт хамаагүй шүү. Төслийн заалт хамаагүй 
шүү. Байнгын хороон дээр дэмжсэн. Хоорондоо ярилцсан. Ерөнхийлөгчтэй 
тохирсон, нөгөө АН-тай тохирсон, тэр заалтуудыг дэмжиж явна шүү гэж хэлээд 
байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр би надад 2 үүрэг байгаа. Нэг нь би ямар хуулийг 
санаачлаад, яагаад зөв гэж үзээд, 62 учраас бүгдийг нь би бас зөв гэж үзээгүй 
нь ойлгомжтой. Зарим зүйлээ зөв гэж үзээд, зарим зүйл нь яагаад буруу гэж 
үзээд юун дээр би тодорхой байгаа вэ гэдгийг ярих эрхтэй. Та нар ажлын хэсэгт 
оруулаагүй шүү дээ.  

 
Ажлын хэсэгт орсон бол одоо та нар шууд хэлнэ. Баасанхүү гишүүн ээ та 

ажлын хэсэг дээр тохирсон саналаараа үгээ хэлчхээч ээ гэсэн бол болох 
байсан. Гэтэл хүн бүр 10 минут гээд, надаас өөр ингэж 10 минут ярих хүн гарах 
ч үгүй байж магадгүй. Бүлгийн хурал хийхдээ та нар өөрийнхөө хүмүүсийг 
битгий үг хэл гээд хэлүүлчихсэн байна шүү дээ. Ийм байдлаар дарангуйлал явж 
болохгүй. Энэ дээрээ өнөөдөр Үндсэн хуулиа болохоор ардчилсан зарчмаар гэж 
хэлсэн хэрнээ ардчилсан зарчим чинь олонхоо дагаж цөөнхөө хүндэлнэ шүү 
дээ. Та нарыг дагаад би за зөвшөөрч байна, зарим нэгэн чухал зүйлүүд дээрээ 
дэмжээд явъя, болохгүй зүйл дээрээ болохгүйгээ хэлээд явъя ингээд ойлголцъё 
гэхэд хэлэх үгийг минь хааж байгаа байхгүй юу. Тэгээд Төрийн ордонд өнөөдөр 
би энэ ардаа анонс өлгөөд өмнө нь болоод байдаг байсан. Тэрийг минь өнөөдөр 
сая байхгүй, өнөөдөр тэрийг минь хүч түрэмгийлэн авч байна.  

  
Г.Занданшатар: Хэлэлцэх асуудалтай холбогдуулж ярь аа. 
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О.Баасанхүү: -Би энэ эхний нэг 2 минутаас энэ ард түмэнд бас тайлбар 

өгөхгүй бол галзуу солиотой хүн шиг та хэд өнөөдөр хүн болгон 10, 10 минутаар 
хүн доромжлоод байхаар энэ чинь 50 минут миний эсрэг сурталчилгаа болоод 
байна. Гэтэл би үг хэлэхийн тулд хэлээд байгаа юм биш ард түмэнд хэрэгтэй. 
Ялангуяа та нар санаж байгаа бол аргаа бараад төсөл болгоноор би одоо яг энэ 
үгийг хэлээд байна шүү дээ. 

 
Г.Занданшатар: Төслийн заалттай холбогдолтой үг хэлэхгүй бол 

тасаллаа. 
 
О.Баасанхүү: Төсөл болгоноор та нарт, ажлын хэсгийнхэнд гаргаад, 

саналуудаа өгсөн. Тэр төсөл дээр байгаа саналыг та нар уншаад үзээрэй. Бид 
нарын өргөн барьсан энэ төсөл болгон дээр би хэвээр нь авъя гэдгийг нь хэвээр 
нь аваад, дэмжихгүй гэдгийг нь дэмжихгүйгээр, тэгэхдээ зүгээр дэмжихгүй биш 
ийм утгатай байдлаар өөрчилье гээд саналаа энд сууж байгаа 60 гишүүн, Их 
Хурлын даргад өгсөн. Харамсалтай нь бас тэрнээс та нар аваагүй ээ. Аваагүй 
учраас та нар миний тэр байгаа өгсөн тэр санал байна. Одоо ингээд Их Хурлын 
бүх гишүүдэд өргөн барьсан төслийнх нь дор санал гэж гаргасан зүйлүүдийг нэг 
харгалзаж хараач ээ. Энэ дээр болохоор Монгол Улсын гавьяат хуульчид, 
мэргэжлийн хүмүүс, төр, засгийн хүмүүс оролцож байгаад гаргасан санал юм. 
Тэрнээс биш намын төлөөллүүд ойлголцоод явдаг Үндсэн хууль гэж байхгүй ээ. 

 
Бид ард түмэнтэйгээ гэрээ байгуулах гээд байгаа юм бол ард түмний 

өнөөдөр хэлэх үгийг боймлож, ард түмний эсрэг ингэж явахыг хориотой. 
Өнөөдрийн одоо яг энэ өргөн барьж байгаа одоо энэ асуудал дээр байна л даа. 
Энэ юу гэж байгаа вэ гэхээр энэ хуулийн, энэ одоо төсөл дээр бол шинэ гишүүд 
сонгогдсон, гишүүд тангараг өргөтөл Улсын Их Хурлын бүрэн эрхээ хадгална 
гэж. Шинэ гишүүдийг хуучин хуулиасаа бол нэг их тийм зарчмын нэг их онцгой 
юм бол энд харагдахгүй байгаа юм уг нь бол. Нөгөө талаасаа та нар бол 
жагсаалтын хууль оруулж ирэхдээ надад ч тийм зовлон байсан. Би 7 сарын 14-
нд тангараг өргөх ёстой байхад 8 сарын 1 хүртэл тангараг өргөж чадаагүй. 
Яагаад гэвэл намын жагсаалтаар орсон учраас тангаргаа өргөхгүй байж бай, 
намын эрх ашиг гээд байж байсан.  

 
Одоо бол та нар хүчээр яг энэ заалтыг орох юм бол Улсын Их Хурлын 

гишүүн заавал тангараг өргөх ёстой. Хэрвээ өргөөгүй хугацаа байх юм бол тэр 
хүнийг бол одоо сайн дураараа Их Хурлын гишүүнээсээ болилоо гэсэн 
байдлаар оруулж ирэх гэж энэ заалтыг та нар оруулж ирсэн. Өөрөөр хэлэх юм 
бол холимог тогтолцоогоо та нар хүчээр оруулж ирж байгаа. Яагаад гэвэл 
холимог тогтолцоог оруулахын тулд Ерөнхий сайд заавал Улсын Их Хурлын 
гишүүн байна гээд бас оруулж ирсэн. Улсын Их Хурлын гишүүн заавал Ерөнхий 
сайд байна гэдэг нь намын даргаа за бүр бялдуучлаад, та Их Хурлын гишүүн 
болоорой гээд сонгуулийн тойргоос гарч чадахгүй байхад нь зориуд юм заавал 
одоо оруулж ирэх гээд энэ бусармаг юм хийж байна.  

 
Тийм учраас өнөөдөр энэ Үндсэн хуулийг хийх гэж байгаа бол зөвшилцөх 

ёстой. Зөвшилцөх гэдгийг нь би ард түмэнтэй зөвшилцөх ёстойг яриад байгаа. 
Ардын намтай, АН-тай гээд намын удирдлагуудтай нь, тэр битгий хэл өнөөдөр 
49 ЖДҮ-чин болоод ард түмэн өнөөдөр бушуухан зайлуулаач ээ гээд байхад тэр 
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хүмүүсийг өнөөдөр айлгаад, Ерөнхийлөгчийн өнөөдөр дарамт дор, хууль 
хяналтын байгууллагынхны шоронд орно шүү гэдэг айдас дор өнөөдөр ингэж 
батлаад явах хэрэг байгаа юм уу даа. Их Хурлын Ерөнхийлөгчийн Тамгын дарга 
хүртэл хэлсэн шүү дээ. Ингэж явснаас хуучнаараа байсан нь дээр ээ. Зөв 
сайжруулж чадахгүй юм бол ер нь бол хэвээрээ байх нь буруудахгүй.  

 
Дараагийн хүмүүс нь сайжруулаад явчихна. Заавал хийх ёстой гээд яваад 

өнөөдөр бүр шившиг болж байна шүү дээ. 4 удаа кноп дараад. Их Хурлын 
гишүүний үгийг багасгая гээд. Шөнөжин хуралдах юм байна больё гээд. 
Тасралтгүй явах зарчим алга болсон. Яагаад тасралтгүй явах зарчим алга 
болсон бэ гэхээр бүлгийн хурал дундуур нь хуралдаж болохгүй шүү дээ.  

 
Хэлэлцэж байгаа тохиолдолд бүлгийн хурал гэдэг нэрээр та нар яваад 

бүлэглэлийн дарамтад оруулчихсан. Одоо тэнд байгаа Тэмүүлэн гишүүнээс 
эхлээд би үгээ хэлмээр байсан шүү дээ гээд сууж байна. Зарим нэг нь одоо 
Даваасүрэн гишүүн алга байна. Олооч ээ, олооч ээ, тэр сайдыгаа олооч ээ гээд. 
Ийм байдлаар өнөөдөр Үндсэн хуулийг хэлэлцэж болохгүй ээ. Тийм учраас би 
энэ 62 гишүүнийхээ одоо санаачилсан хууль дээр юуг нь дэмжсэнээ ярина.  

 
Дээрээс нь танай тэр тохиролцсон асуудлаар чинь судалгаа хийсэн байгаа. 

Тэр нь дээр би бас саналаа хэлнэ. Энэ болохоор би цээжний пангаар яриад 
байгаа юм биш. Энэ дандаа судалсан мэргэжлийн хүмүүсийн саналуудыг би бас 
тойргийнхоо иргэдтэй уулзсан. Иргэдийнхээ бас тэр хүсэлтийг хэлээд байна. 
Хэлбэрийн өөрчлөлт биш агуулгын өөрчлөлт хиймээр байна. Эсвэл яршиг 
Ерөнхийлөгчийн засагтай болъё гээд одоо Шанхай хамтын ажиллагаа явахаас 
нь өмнө, Путиныг ирэхээс өмнө та нар энэ хуулийг батлах гэж улайрч байгааг 
чинь мэдэхгүй гэж бодож байна уу. Энэ ордонд чинь их юм явж байгаа шүү. 

 
Г.Занданшатар: Эрхэм гишүүн Баасанхүүгийн үг хэлэх эрхийг 

хүндэтгэлтэй хандаж байгаа, үг хэлүүлж байгаа. Тэгэхдээ энэ төслөө сайн 
уншиж судлахгүй бол таны гарын үсэг зурж өргөн барьсан төсөл энэ төслийн 
заалт энэ заалт байна. Энийгээ өөрөө эсэргүүцэж үг хэлээд, уншаагүй ингээд 
150 заалтаар ингээд 10 минутаар үг хэлэх юм бол зөвхөн та 10 хоног үг хэлэх 
болчхоод байгаа юм. Тийм учраас энэ зүйл, заалтаа сайн уншиж судлаад, 
хэлэлцүүлэгт хариуцлагатай хандахыг бас хүсэж байна. За Бямбацогт гишүүн үг 
хэлнэ. 

 
С.Бямбацогт: Баасанхүү гишүүний өргөн барьсан, бид бүгдийн өргөн 

барьсан 62 гишүүний төсөл дээр энэ зүйлийн 2, эсвэл 3 дахь хэсэгт заасны 
дагуу шийдвэр гаргаснаас хойш Улсын Их Хурал 10 хоногийн дотор сонгуулийг 
товлон зарлаж, 60 хоногийн дотор явуулна. Шинэ сонгогдсон гишүүд тангараг 
өргөтөл Улсын Их Хурал бүрэн эрхийг хадгална гэж оруулж ирсэн юм. Энэ бол 
Баасанхүү гишүүн өөрөө санаачилсан, бид нар санаачилсан. Энэ заалт ажлын 
хэсэг болоод Байнгын хороон дээр, за нөгөө Ерөнхийлөгч огт хөндөөгүй, огт 
хөндөөгүй учраас ерөөсөө Байнгын хороон дээр ч яригдаагүй, ажлын хэсэг дээр 
ч яригдаагүй, тэр зөвшилцлийн ажлын хэсэг дээр ч яригдаагүй. Ингээд одоо 
шууд санал хураагдах гэж байгаа юм.  

 
Хуучин байгаа заалт нь юу байсан юм бэ гэхээр Улсын Их Хурал тарах 

шийдвэр гаргасан бол шинээр сонгогдсон гишүүд тангаргаа өргөтөл Улсын Их 
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Хурал бүрэн эрхээ хадгална гээд. Энд хэзээ сонгуулиа зарлах юм, хэдэн хоног 
тэр сонгууль явагдах юм гэсэн зохицуулалт байхгүй байсан. Хэрвээ Улсын Их 
Хурал тарах шийдвэр гарсан бол 10 хоногийн дотор сонгууль зарлана. 60 
хоногийн дотор сонгууль явагдана шүү гэж өшөө тарсан тохиолдолд ингэнэ 
гэдэг тийм нарийвчилсан зохицуулалтыг оруулж өгсөн ийм л юм байгаа, 
ерөөсөө. Ийм заалт байхгүй байсан бол үндсэндээ Их Хурал тарах шийдвэр 
гарчихаад дараагийн сонгуулиа зарлахгүй байгаад байх юм бол хэдэн жил ч 
болж магадгүй. Тийм болохоор ийм л нарийвчилсан зохицуулалтыг одоо Үндсэн 
хуульдаа бас оруулж өгөх нь зөв юм. Хариуцлагатай байя гэдэг үүднээс ийм 
заалт оруулж ирсэн. Энэ заалтыг манай гишүүн бас жаахан мушгиж 
тайлбарлаад, өөрөө санаачилж өргөн барьчхаад бас өөрийнхөө эсрэг жаахан 
яриад байна л даа. Тэгэхээр энийг бас зөв ойлгоод явчихмаар байгаа юмаа 
гэдгийг гишүүддээ хэлье. 

 
Байнгын хороо болон ажлын хэсэг дээр яригдаагүй. Тохиролцсон заалт 

гээд та нар тохирсон, одоо ханцуй дотроо сэм нөгөө хуйвалдаад, нам тохирно 
гэдэг билүү тэрэнтэй адилхан юм яриад байх шиг байна. Тийм юм бол болоогүй 
ээ. 68 дугаар тогтоолоор Энхтүвшин гишүүнээр ахлуулсан ажлын хэсэг 
ажилласан. 72 дугаар тогтоолоор зөвшилцлийн ажлын хэсэг Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн өргөн мэдүүлсэн Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл 
болон саналыг яаж 62 гишүүний төсөлд одоо ямархуу байдлаар алийг нь авч 
болох вэ, алийг нь авч болохгүй вэ гэдэг дээр ярилцах, зөвшилцөх ажлын хэсэг 
ажилласан. Ингээд зөвшилцөх ажлын хэсгийн саналыг ажлын 68 дугаар 
тогтоолоор ажлын хэсэг дээр ярилцаад, бүлэг дээр ярилцаад, Байнгын 
хороогоор оруулаад, Их Хурал руу орж ирсэн. Энэ дотор бас Баасанхүү 
гишүүний саналууд ч явж байгаа, Ардчилсан намын зөвлөлийн гишүүдийн 
саналууд ч явж байгаа. Мөн бас ард иргэдийн дунд бүтэн 5 өдрийн турш 5 
сэдвээр хэлэлцүүлэг хийж улс төрийн намууд, эрдэмтэн, судлаачид, ард иргэд 
одоо олон нийтийн байр суурийг сонсож хэлэлцүүлэг хийж санал бодлыг нь 
сонссон. Ингэж байж явж байгаа шүү. Энд одоо ямар нэгэн байдлаар нууцаар 
хуйвалдаад, тохиролцоод оруулж ирж байгаа зүйл байхгүй ээ. Анхнаасаа өргөн 
барьсан төсөлд байсан заалт маань яг хэвээрээ явж байгаа гэдгийг бас гишүүд 
ойлгоорой гэдгийг бас хэлье. 

 
Г.Занданшатар: 5.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 2 дахь заалт буюу Хорин 

хоёрдугаар зүйлийн 4 дэх хэсэг нэмэх: 
 
4.Энэ зүйлийн 2, эсхүл 3 дахь хэсэгт заасны дагуу шийдвэр гаргаснаас 

хойш Улсын Их Хурал арав хоногийн дотор сонгуулийг товлон зарлаж, жар 
хоногийн дотор явуулна. Шинэ сонгогдсон гишүүд тангараг өргөтөл Улсын Их 
Хурал бүрэн эрхээ хадгална. Төслийн заалт. Улсын Их Хурлын 62 гишүүний 
өргөн барьсан төслийн заалтыг төслийн заалт гэж хэлээд явж байгаа шүү. 
Ингээд санал хураалт. 

 
Даваагийн Ганболд гишүүн хаачсан бэ. Даваагийн Ганболд, Цэрэнпилийн 

Даваасүрэн гишүүн хоёрыг олж ир. Энэ хоёр чинь одоо энэ дордуулсан долоон 
өөрчлөлтийг засаж байгаа саналыг дэмжиж байгаа гээд байсан шүү дээ. За 
Мөнхбат гишүүн. 
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Ж.Мөнхбат: Үндсэн хууль өөрчилж байгаа. Бид нар их хариуцлагатай ажил 
хийж байгаа. Тэгээд нэг хүн энэ чуулганы танхимд одоо дур зоргоороо юм 
яриад, бусдыгаа доромжлоод, нэг хүний кноп харж одоо ингэж царайчилж ингэж 
Үндсэн хууль өөрчилнө гэж юу байх вэ. 64 суудалтай олонхын бүлэг юм бол 
ганц хоёр гишүүнээ оруулж ирээд, энэ кабинетын сайд нарыг дан дээлтэй 
гишүүд нь яах вэ өглөөнөөс орой болтол ирээд сууж байна.  

 
Давхар дээл өмсчихсөн энэ Засгийн газрын гишүүд ирээд бүрэн ирцээрээ 

сууж байгаад, ирц бүрдүүлж байгаад маргааш энэ асуудлыг хэлэлцэж шийдье 
гэсэн. Тийм учраас өнөөдөр ажлын цаг дууссан учраас энийг хойшлуулъя. 
Завсарлуулъя. Маргааш өглөө болтол гэсэн горимын санал гаргаж байна. 
Дэмжиж өгнө үү.  

 
Г.Занданшатар: Эрхэм гишүүн Нямаагийн Энхболд үг хэлнэ. 
 
Н.Энхболд: Би ерөнхийдөө Мөнхбат гишүүний хэлсэн саналыг дэмжиж 

байна. Ингэж явахгүй ээ. Тэгэхдээ одоо жишээ нь зарим саналууд одоо энэ 
санал уначихлаа шүү дээ. Хуучнаараа явсан бол сая Бямбацогт хэлсэн. Ямар ч 
тодорхойгүй Их Хурал тарчихсан мөртлөө сонгууль болохгүй байгаад байх ийм 
нөхцөл үүсэж байгаа байхгүй юу. Байгаад байсан. Аз болж тэрийг ашиглаагүй 
тиймээ өдий болтол. Тэрийг засаад янзалъя. Хэрэв Их Хурал тарчихсан бол 10 
хоногийн дотор зарлаж байя. Үлдсэн тэр заасан хугацаанд нь заавал сонгууль 
явуулж байя гэдгийг Үндсэн хуулиараа баталгаажуулж болохгүй болохоор бусад 
хуулиар, органик хуулиар хийчхээд тэрийгээ өөрчлөөд нөгөө Их Хурал чинь 
тарчихсан мөртлөө сонгууль явуулахгүй нөхцөл бүрдээд байгаа байхгүй юу. 

 
Тэгэхээр ингээд үлдээе гэж байгаа бол ингээд үлдээчихье л дээ. 

Энүүгээрээ л явж байна биз. Бид нар саналаа өглөө, дийлсэнгүй ээ. Гишүүд 
маань зарим гишүүд маань хуучнаараа байж байг гэж үзээд явлаа гэж хэлээд. 
Тэгээд хаяад зарим нь явъя л даа.  

 
Г.Занданшатар: За цөөнх болж үг хэллээ. 
 
Н.Энхболд: Болохгүй шүү дээ ингэж хандаж. 
 
Г.Занданшатар: Дахин санал хураалт явуулна. Одоо энийгээ дуусгана. 

Тэгэхгүй бол энэ санал хураалт чинь тэгээд унавал унаад, босвол нэг тийшээ 
болох хэрэгтэй. Одоо тэгээд чуулган завсарлачихвал энэ чинь. За ингээд саяны 
санал хураалтаар дахин санал хураалт явуулна. Гишүүд анхааралтай 
байгаарай. За Батзандан гишүүн үг хэлье гэнэ. Техникийн саатал уу.  

 
Ж.Батзандан: Улсын Их Хурлын эрхэм гишүүд ээ, өнөөдөр Үндсэн хуульд 

нэмэлт, өөрчлөлт оруулах монгол үндэстний, монгол орны өмнө тулгамдсан 
амин чухал асуудлыг бид хэлэлцэж байна. Энэ дээр нэг намын бүлэг дангаараа 
хүч түрж ч юм уу, аль эсвэл хүчиндээ эрдэж, аль эсвэл бусдыгаа шахалтад 
оруулж ингэж Үндсэн хуулийн хэлэлцүүлгийг хийж болохгүй гэж би харж байна. 
Ганцхан Батзандан санал өгөөгүйгээс болж уналаа гээд наашаа гайхаж харах 
хэрэггүй ээ. Батзандан өөрийнхөө итгэл үнэмшлээр кнопоо дарна.  
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Тийм учраас асуудалд хариуцлагатай хандаач ээ гэж та бүхнээс хүсэж 
байна. 64 суудалтай эрх баригч нам юм бол бүх гишүүдээ оруулж ирээч ээ. 
Зарим нь зугтчихаад, зарим нь бултчихаад, зарим нь барьцаалагдчихаад 
иймэрхүү маягаар Үндсэн хуульд хариуцлагагүй хандаж болохгүй шүү гэж би та 
бүхэнд хариуцлагатайгаар сануулъя.  

 
Г.Занданшатар: За энэ Батзандан гишүүний зарчмын саналыг, горимын 

саналыг ерөнхийд нь анхаарах хэрэгтэй, намын бүлэг, Улсын Их Хурлын 
ирэхгүй байгаа энэ гишүүд. Тийм учраас одоо намын бүлэг МАН-ын бүлэг 
завсарлага авахгүй бол чуулганы үйл ажиллагааг ингээд завсарлууллаа. Ажлын 
хугацаа дууссан учраас өнөөдрийн чуулган өндөрлөлөө. Маргааш цагтаа 10 
цагт. 
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