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МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН  
2019 ОНЫ ЭЭЛЖИТ БУС ЧУУЛГАНЫ  

9 ДҮГЭЭР САРЫН 07-НЫ ӨДӨР /БЯМБА ГАРАГ/-ИЙН  
НЭГДСЭН ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛИЙН 

ТОВЬЁГ 

 

№ Хэлэлцсэн асуудал 
Хуудасны 

дугаар 

  1. Хуралдааны товч тэмдэглэл: 1-9 

  2. Хуралдааны дэлгэрэнгүй тэмдэглэл:   

 1. 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, үргэлжилнэ/ 

10-38 

 2. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийг дагаж мөрдөхөд 
шилжих журмын тухай хуулийн төсөл /Улсын Их Хурлын гишүүн 
Д.Лүндээжанцан нарын 62 гишүүн 2019.06.06-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн, 
анхны хэлэлцүүлэг/ 

39-52 

  
Монгол Улсын Их Хурлын 2019 оны ээлжит бус чуулганы  

9 дүгээр сарын 07-ны өдөр /Бямба гараг/-ийн  
нэгдсэн хуралдааны товч тэмдэглэл 

    
  Улсын Их Хурлын дарга Г.Занданшатар ирц, хэлэлцэх асуудлыг 
танилцуулж, хуралдааныг даргалав. 
  
 Хуралдаанд ирвэл зохих 75 гишүүнээс 55 гишүүн ирж, 75.0 хувийн 
ирцтэйгээр хуралдаан 14 цаг 07 минутад Төрийн ордны Улсын Их Хурлын 
чуулганы нэгдсэн хуралдааны танхимд эхлэв. 
  

 Чөлөөтэй: О.Батнасан, Х.Болорчулуун, С.Жавхлан, Д.Мурат, 
Б.Пүрэвдорж, Ш.Раднаасэд, Я.Санжмятав, Ч.Хүрэлбаатар, Ө.Энхтүвшин; 

 Тасалсан: Ц.Даваасүрэн, З.Нарантуяа, Б.Наранхүү, Н.Номтойбаяр, 
Ц.Цогзолмаа, С.Эрдэнэ, Д.Эрдэнэбат, Ж.Эрдэнэбат. 
   
 Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах журмын тухай 
хуулийн 11 дүгээр зүйлийн  11.3.1-д “Үндсэн хуулийн Жаран есдүгээр 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 
75 гишүүнээс 58 гишүүн ирж, 77.3 хувийн ирцтэй байгааг дуулган “Монгол 
Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл”-ийн хоёр дахь 
хэлэлцүүлгийг явуулав. 

 
 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, үргэлжилнэ/ 
 

Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдуулан Улсын Их Хурлын дэд ажлын 
хэсгийн ахлагч, Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Ерөнхий нарийн бичгийн 
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дарга Л.Өлзийсайхан, 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 дэд ажлын хэсгийн ахлагч, Монгол Улсын гавьяат хуульч 
Н.Лувсанжав, 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, 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, 
Ардын Их Хурлын депутат, Улсын Их Хурлын гишүүн асан Н.Батбаяр, мөн 
зөвлөлдөх зөвлөлийн гишүүн Монголын Бурхан шашинтны төв Гандантэгчлэн 
хийдийн Тэргүүн хамба лам, Ардын Их Хурлын депутат асан Д.Чойжамц, 
Үндсэн хууль судлаач, Монголын Үндэсний Ардчилсан намын дарга 
Б.Цогтгэрэл 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, Б.Хатантуул, А.Солонго, референт Б.Золбоо нар байлцав. 

 
Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл 

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

 
Нэг. Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах  

нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийн талаарх зарчмын зөрүүтэй  
саналын томьёолол 

 
 Г.Занданшатар: 1.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 13 дахь заалт буюу 
Жардугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийг өөрчлөн найруулах:  
 
 “2.Аймаг, нийслэлийн Засаг даргыг аймаг, нийслэлийн Төлөөлөгчдийн 
Хурлаас нэр дэвшүүлж Ерөнхий сайд; баг, хорооны Засаг даргыг харьяалах 
сум, дүүргийн Засаг дарга тус тус дөрвөн жилийн хугацаагаар томилно. 
Ерөнхий сайд аймаг, нийслэлийн Засаг даргад нэр дэвшигчийг томилохоос 
татгалзвал энэ зүйлд заасан журмаар дахин нэг удаа нэр дэвшүүлж Ерөнхий 
сайд томилно.” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.  
 
 Зөвшөөрсөн:    9 
 Татгалзсан:  48 
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 Бүгд:    57 
 15.8 хувийн саналаар санал дэмжигдсэнгүй. 
 

Г.Занданшатар: Улсын Их Хурлын гишүүн Г.Тэмүүлэнгийн гаргасан, 
Төрийн байгуулалтын байнгын хороо дэмжээгүй, 
 

1.2.Төслийн Жардугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн “; баг, хорооны Засаг 
даргыг харьяалах сум, дүүргийн Засаг дарга тус тус” гэснийг хасах саналыг 
дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.  

 
 Зөвшөөрсөн:    3 
 Татгалзсан:  54 
 Бүгд:    57 
 5.3 хувийн саналаар санал дэмжигдсэнгүй. 

 
 Г.Занданшатар: Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Лүндээжанцангийн 
гаргасан, Төрийн байгуулалтын байнгын хороо дэмжсэн,  
 

2.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 7 дахь заалт буюу Дөчин гуравдугаар 
зүйлийн 1 дэх хэсгийн “батлагдсанд тооцно.” гэснийг “батлагдсанд тооцож 
шинэ Ерөнхий сайдыг гуч хоногийн дотор томилно.” гэж өөрчлөн найруулах 
гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.  

 
Дээрх саналын томьёололтой холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн 

Д.Лүндээжанцан, Д.Тэрбишдагва, Я.Содбаатар, Ж.Бат-Эрдэнэ, С.Бямбацогт 
нар үг хэлэв.  

 
 Зөвшөөрсөн:  55 
 Татгалзсан:    3 
 Бүгд:    58 
 94.8 хувийн саналаар санал дэмжигдсэнгүй. 
 

Г.Занданшатар: Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Лүндээжанцангийн 
гаргасан, Төрийн байгуулалтын байнгын хороо дэмжсэн,  
 

2.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 7 дахь заалт буюу Дөчин гуравдугаар 
зүйлийн 1 дэх хэсгийн “батлагдсанд тооцно.” гэснийг “батлагдсанд тооцож 
шинэ Ерөнхий сайдыг гуч хоногийн дотор томилно.” гэж өөрчлөн найруулах 
гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.  

 
Дээрх саналын томьёололтой холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн 

Д.Тэрбишдагва, Ц.Нямдорж, Ж.Бат-Эрдэнэ нар үг хэлэв.  
 

 Зөвшөөрсөн:  55 
 Татгалзсан:    3 
 Бүгд:    58 
 94.8 хувийн саналаар санал дэмжигдсэнгүй. 

 
Г.Занданшатар: Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Лүндээжанцангийн 

гаргасан, Төрийн байгуулалтын байнгын хороо дэмжсэн,  
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2.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 7 дахь заалт буюу Дөчин гуравдугаар 

зүйлийн 1 дэх хэсгийн “батлагдсанд тооцно.” гэснийг “батлагдсанд тооцож 
шинэ Ерөнхий сайдыг гуч хоногийн дотор томилно.” гэж өөрчлөн найруулах 
гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.  

 
 Зөвшөөрсөн:  57 
 Татгалзсан:    1 
 Бүгд:    58 
 98.3 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ. 
 

Г.Занданшатар: Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Лүндээжанцангийн 
гаргасан, Төрийн байгуулалтын байнгын хороо дэмжсэн, 

 
Дээрх саналтай холбогдуулан:  
 
2.1.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 2 дахь заалт буюу Хорин хоёрдугаар 

зүйлийн 3 дахь хэсгийн “эсхүл Үндсэн хуулийн” гэсний дараа “дөчин 
гуравдугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасны дагуу Ерөнхий сайдыг огцруулснаас, 
түүнчлэн” гэж нэмэх саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.  

 
Дээрх саналын томьёололтой холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн 

Д.Тэрбишдагва, Ц.Нямдорж, Ж.Бат-Эрдэнэ нар үг хэлэв.  
 

 Зөвшөөрсөн:  54 
 Татгалзсан:    4 
 Бүгд:    58 
 93.1 хувийн саналаар санал дэмжигдсэнгүй. 

 
Дээрх санал хураалттай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Энх-

Амгалан, Л.Болд, С.Чинзориг нар үг хэлэв.  
 
Г.Занданшатар: Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Лүндээжанцангийн 

гаргасан, Төрийн байгуулалтын байнгын хороо дэмжсэн, 
 
Дээрх саналтай холбогдуулан:  
 
2.1.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 2 дахь заалт буюу Хорин хоёрдугаар 

зүйлийн 3 дахь хэсгийн “эсхүл Үндсэн хуулийн” гэсний дараа “дөчин 
гуравдугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасны дагуу Ерөнхий сайдыг огцруулснаас, 
түүнчлэн” гэж нэмэх саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.  

 
 Зөвшөөрсөн:  54 
 Татгалзсан:    4 
 Бүгд:    58 
 93.1 хувийн саналаар санал дэмжигдсэнгүй. 
 

Дээрх санал хураалттай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн Л.Болд, 
Н.Учрал, Ц.Гарамжав нар үг хэлэв.  
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Г.Занданшатар: Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Лүндээжанцангийн 
гаргасан, Төрийн байгуулалтын байнгын хороо дэмжсэн, 

 
Дээрх саналтай холбогдуулан:  
 
2.1.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 2 дахь заалт буюу Хорин хоёрдугаар 

зүйлийн 3 дахь хэсгийн “эсхүл Үндсэн хуулийн” гэсний дараа “дөчин 
гуравдугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасны дагуу Ерөнхий сайдыг огцруулснаас, 
түүнчлэн” гэж нэмэх саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.  

 
 Зөвшөөрсөн:  55 
 Татгалзсан:    4 
 Бүгд:    57 
 96.5 хувийн саналаар санал дэмжигдсэнгүй. 

 
Дээрх санал хураалттай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн 

С.Чинзориг, Г.Мөнхцэцэг нар үг хэлэв.  
 
Улсын Их Хурлын дарга Г.Занданшатар Улсын Их Хурлын гишүүн 

С.Чинзориг, Г.Мөнхцэцэг нарын өгсөн саналыг дэмжсэнээр буюу дээрх 
саналын томьёоллыг дэмжигдсэнд тооцохоор тогтсоныг танилцуулав.  

 
Хоёр. Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах  

нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийн дагаж мөрдөх хугацааны талаарх  
зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолол 

 
Г.Занданшатар:  1. 6 дугаар зүйл Дагаж мөрдөх хугацаа 
 
1.Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг 2020 оны 

07 дугаар сарын 01-ний өдрийн 12 цагаас эхлэн улс даяар дагаж мөрдөнө 
гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.  

 
 Зөвшөөрсөн:  18 
 Татгалзсан:  40 
 Бүгд:    58 
 31.0 хувийн саналаар санал дэмжигдсэнгүй. 

 
Г.Занданшатар: Улсын Их Хурлын гишүүн С.Бямбацогт, 

Д.Лүндээжанцан, Д.Тогтохсүрэн нарын гаргасан, Төрийн байгуулалтын 
байнгын хороо дэмжсэн, 

 
1.1.Төслийн 6 дугаар зүйлийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах:   

 
“6 дугаар зүйл. Дагаж мөрдөх хугацаа 
 
1.Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг 2020 оны 

05 дугаар сарын 25-ны өдрийн 12 цаг буюу арван долдугаар жарны төмөр 
хулгана жилийн зуны тэргүүн сарын шинийн гуравны рашаан барилдлагатай 
өлзийт сайн шар луу өдрийн морин цагаас эхлэн улс даяар дагаж мөрдөнө.”  
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Дээрх саналын томьёололтой холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн 
О.Баасанхүү, Ж.Мөнхбат, Д.Лүндээжанцан, Л.Болд, Ц.Нямдорж, Б.Бат-Эрдэнэ 
нар үг хэлэв.   

 
 Зөвшөөрсөн:  57 
 Татгалзсан:    1 
 Бүгд:    58 
 98.3 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ. 
 

Г.Занданшатар: Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, 
өөрчлөлтийн төслийг Ард нийтийн санал асуулгаар оруулах нь зүйтэй гэсэн 
саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.  

 
Дээрх саналын томьёололтой холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн 

О.Баасанхүү үг хэлэв.  
 
Зөвшөөрсөн:  55 

 Татгалзсан:    3 
 Бүгд:    58 

94.8 хувийн саналаар буюу нийт гишүүний гуравны хоёрын саналаар 
дэмжигдлээ. 

 
Уг асуудлыг 16 цаг 52 минутад хэлэлцэж дуусав.  
 
Хоёр. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийг дагаж 

мөрдөхөд шилжих журмын тухай хуулийн төсөл /Улсын Их Хурлын 
гишүүн Д.Лүндээжанцан нарын 62 гишүүн 2019.06.06-ны өдөр өргөн 
мэдүүлсэн, анхны хэлэлцүүлэг/ 

 
Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдуулан Улсын Их Хурлын дэд ажлын 

хэсгийн ахлагч, Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Ерөнхий нарийн бичгийн 
дарга Л.Өлзийсайхан, 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 дэд ажлын хэсгийн ахлагч, Монгол Улсын гавьяат хуульч 
Н.Лувсанжав, 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, 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, 
Ардын Их Хурлын депутат, Улсын Их Хурлын гишүүн асан Н.Батбаяр, мөн 
зөвлөлдөх зөвлөлийн гишүүн Монголын Бурхан шашинтны төв Гандантэгчлэн 
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хийдийн Тэргүүн хамба лам, Ардын Их Хурлын депутат асан Д.Чойжамц, 
Үндсэн хууль судлаач, Монголын Үндэсний Ардчилсан намын дарга 
Б.Цогтгэрэл нар оролцов.  

 
Хуралдаанд Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Ерөнхий нарийн бичгийн 

дарга Л.Өлзийсайхан, Хууль, эрх зүйн хэлтсийн дарга Э.Түвшинжаргал, 
Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны ажлын албаны ахлах зөвлөх 
Ж.Бямбадулам, зөвлөх Ц.Болормаа, Б.Хатантуул, А.Солонго, референт 
Б.Золбоо нар байлцав. 

 
Монгол Улсын Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийг дагаж мөрдөхөд 

шилжих журмын тухай хуулийн төслийг анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаар 
Төрийн байгуулалтын байнгын хорооноос гаргасан санал, дүгнэлтийг Төрийн 
байгуулалтын байнгын хороон дарга, Улсын Их Хурлын гишүүн С.Бямбацогт 
танилцуулав. 

 
Байнгын хорооны санал, дүгнэлттэй холбогдуулан Улсын Их Хурлын 

гишүүн О.Баасанхүү, Ц.Гарамжав, Л.Мөнхбаатар нарын тавьсан асуултад 
Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны дарга, Улсын Их Хурлын гишүүн 
С.Бямбацогт хариулж, тайлбар хийв.  

 
Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Баттөмөр үг хэлэв.  
 
Монгол Улсын Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийг дагаж мөрдөхөд 

шилжих журмын тухай хуулийн төслийн талаарх зарчмын зөрүүтэй саналын 
томьёоллуудаар санал хураалт явуулав.  

 
Г.Занданшатар: Улсын Их Хурлын гишүүн С.Бямбацогт, 

Д.Лүндээжанцан, Д.Тогтохсүрэн нарын гаргасан, Төрийн байгуулалтын 
байнгын хороо дэмжсэн, 

 
1.Төслийн 2 дугаар зүйлийг хасах саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт 

явуулъя.  
 
Дээрх саналын томьёололтой холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн 

О.Баасанхүү, Н.Цэрэнбат, Д.Лүндээжанцан нар үг хэлэв.  
 
Зөвшөөрсөн:  41 

 Татгалзсан:  17 
 Бүгд:    58 
 70.7 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ. 

 
Г.Занданшатар: Улсын Их Хурлын гишүүн С.Бямбацогт, 

Д.Лүндээжанцан, Д.Тогтохсүрэн нарын гаргасан, Төрийн байгуулалтын 
байнгын хороо дэмжсэн, 

 
2.Төслийн 3 дугаар зүйлийг хасах саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт 

явуулъя.  
 
Зөвшөөрсөн:  43 
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 Татгалзсан:  15 
 Бүгд:    58 
 74.1 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ. 

 
Г.Занданшатар: Улсын Их Хурлын гишүүн С.Бямбацогт, 

Д.Лүндээжанцан, Д.Тогтохсүрэн нарын гаргасан, Төрийн байгуулалтын 
байнгын хороо дэмжсэн, 

 
3.Төслийн 4 дүгээр зүйлийг хасах саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт 

явуулъя.  
 
Зөвшөөрсөн:  42 

 Татгалзсан:  16 
 Бүгд:    58 
 72.4 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ. 

  
Г.Занданшатар: Улсын Их Хурлын гишүүн С.Бямбацогт, 

Д.Лүндээжанцан, Д.Тогтохсүрэн нарын гаргасан, Төрийн байгуулалтын 
байнгын хороо дэмжсэн, 

 
4.Төслийн 5 дугаар зүйлийг хасах саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт 

явуулъя.  
 
Зөвшөөрсөн:  42 

 Татгалзсан:  16 
 Бүгд:    58 
 72.4 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ. 

 
Г.Занданшатар: Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Баттөмөр, Б.Жавхлан, 

Д.Хаянхярваа, О.Баасанхүү, Д.Дамба-Очир, О.Содбилэг нарын гаргасан, 
Төрийн байгуулалтын байнгын хороо дэмжсэн, 

 
5.Төсөлд “Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний эрх зүйн 

байдалтай холбогдох хууль тогтоомжийг 2020 оны эхний хагас жилд багтаан 
шинэчлэн баталсны үндсэн дээр Засгийн газар Дархан, Эрдэнэт хотыг улсын 
зэрэглэлтэй хот болгох асуудлыг судлан Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлж 
шийдвэрлүүлнэ.” гэсэн зүйл нэмэх саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт 
явуулъя.  

 
Зөвшөөрсөн:  43 

 Татгалзсан:  15 
 Бүгд:    58 
 74.1 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ. 

 
Г.Занданшатар: Улсын Их Хурлын гишүүн С.Бямбацогт, 

Д.Лүндээжанцан, Ж.Мөнхбат, Д.Тогтохсүрэн нарын гаргасан, Төрийн 
байгуулалтын байнгын хороо дэмжсэн, 

 
6.Энэ хуулийг 2019 оны 11 дүгээр сарын 26-ны өдрөөс эхлэн дагаж 

мөрдөнө гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.  
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Зөвшөөрсөн:  41 

 Татгалзсан:  17 
 Бүгд:    58 
 70.7 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ. 

  
Монгол Улсын Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийг дагаж мөрдөхөд 

шилжих журмын тухай хуулийн төслийг хоёр дахь хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр 
Төрийн байгуулалтын байнгын хороонд шилжүүлэв.  

 
Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдааны бэлтгэл, зохион 

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

  
  Хуралдаан 3 цаг 25 минут үргэлжилж, ирвэл зохих 75 гишүүнээс 58 
гишүүн ирж, 77.3 хувийн ирцтэйгээр 17 цаг 32 минутад өндөрлөв. 
    
 
 
 
    Тэмдэглэлтэй танилцсан: 
 ЕРӨНХИЙ НАРИЙН БИЧГИЙН  

ДАРГА       Л.ӨЛЗИЙСАЙХАН 
 
   
    Тэмдэглэл хөтөлсөн: 
 ПРОТОКОЛЫН АЛБАНЫ  
 ШИНЖЭЭЧ       Ц.АЛТАН-ОД 
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МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН  

2019 ОНЫ ЭЭЛЖИТ БУС ЧУУЛГАНЫ 
9 ДҮГЭЭР САРЫН 07-НЫ ӨДӨР /БЯМБА ГАРАГ/-ИЙН  

НЭГДСЭН ХУРАЛДААНЫ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ  
ТЭМДЭГЛЭЛ 

 
 Г.Занданшатар: - Улсын Их Хурлын эрхэм гишүүдийн өдрийн амгаланг 
айлтгая.  
 
 Төрийн байгуулалтын байнгын хороо өнөөдөр өглөө хуралдаад өнөөдөр 
ингээд 14.00 цагт Улсын Их Хурлын 2019 оны ээлжит бус чуулганы 9 дүгээр 
сарын 07-ны өдрийн хуралдаан нээснийг мэдэгдье.  
 
 Гишүүдийн ирцийг танилцуулъя. 55 гишүүн ирсэн байна. Өвчтэй, 
чөлөөтэй 5 гишүүн байна. Ирвэл зохих 70-аас 55 гишүүн ирсэн байна.  
 
 Өнөөдөр чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлыг 
танилцуулъя. Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах төслийн 
хоёр дахь хэлэлцүүлгийг үргэлжлүүлэн хэлэлцэнэ.  
 
 Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах журмын тухай 
хуулийн 11.3.1-д Үндсэн хуулийн Жаран есдүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт 
зааснаар Улсын Их Хурлын нийт гишүүний дөрөвний гурваас доошгүй ирцтэй 
бол Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийг авч хэлэлцэхэд хүчин төгөлдөр гэж 
үзнэ гэж заасан.  
 
 Ирцийг Ёс зүйн дэд хороон дарга танилцуулна. Ингээд хэлэлцэх 
асуудалдаа орно. Үүнд Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны хурлаар 
Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн журмын тухай, шилжих журмын 
тухай хуулийн төслийг хэлэлцээд зарчмын зөрүүтэй саналын томьёоллуудыг 
хэлэлцэнэ. Өнөөдөр. Гишүүд чуулганы танхимдаа цуглацгаагаарай.  
 
 Ардчилсан намын зөвлөл өчигдөр ард нийтийн санал асуулга явуулах 
тухай тогтоолын төсөл санаачлагыг өргөн мэдүүлсэн. Ардчилсан намын энэ 
өргөн мэдүүлсэн санал, сонгуулийн мөрийн хөтөлбөртөө тусгасны дагуу 
Монгол Ардын Намын олонхийн бүлэг ард нийтийн санал агуулга явуулахаар 
шийдвэрлэсэн байна. Эдгээр асуудлуудыг хэлэлцэнэ.  
 
 Ингээд тавьсан санал, шаардлагыг авсан байгаа учраас Ардчилсан 
намын зөвлөлийг чуулганы танхимд ирж хуралдаандаа оролцохыг урьж байна.  
 
 Манай ШИНЭ намын нөхдүүд, гишүүд. Орсон байна. Чуулганы 
хуралдаандаа оролцож байна. Мөн О.Баасанхүү гишүүн чуулганд оролцож 
байна. Одоо бас цөөнхийн төлөөлөл хангагдсан байна.  
 
 Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийн 
хоёр дахь хэлэлцүүлгийг үргэлжлүүлье. Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулах журмын тухай хуульд заасан ирцийн хүчин төгөлдөр байх шаардлагыг 
хангасан байна. Хэлэлцэх асуудалдаа оръё.  
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 Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийн хоёр дахь 
хэлэлцүүлгийг үргэлжлүүлэн явуулна. Ажлын хэсгийн гишүүд өмнөх адил. 
Нэрсийг та бүхэн мэдэж байгаа учраас танилцуулахгүй.  
 
 Нэг. Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийн 
талаарх зарчмын зөрүүтэй саналын томьёоллоор.  
 
 Үлдсэн хоёр багц асуудал байгаа юм байна. Дунд хаягдаагүй. Тодруулж 
дахиж хураах шаардлагатай. Тэгээд дараа нь Монгол Улсын Үндсэн хуульд 
оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийг дагаж мөрдөх хугацааны талаарх. Дагаж 
мөрдөх журмын тухай хуультай холбоотой хугацааны талаарх саналууд 
хураагдана.  
 
 1.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 13 дахь заалт буюу Жардугаар зүйлийн 
2 дахь хэсгийг өөрчлөн найруулах:  
 
 “2.Аймаг, нийслэлийн Засаг даргыг аймаг, нийслэлийн Төлөөлөгчдийн 
Хурлаас нэр дэвшүүлж Ерөнхий сайд; баг, хорооны Засаг даргыг харьяалах 
сум, дүүргийн Засаг дарга тус тус дөрвөн жилийн хугацаагаар томилно. 
Ерөнхий сайд аймаг, нийслэлийн Засаг даргад нэр дэвшигчийг томилохоос 
татгалзвал энэ зүйлд заасан журмаар дахин нэг удаа нэр дэвшүүлж Ерөнхий 
сайдыг томилно.”  
 
 Төслийн заалт. Санал хураалт явуулъя.  
 
 Баг, хорооны Засаг дарга иргэдээсээ сонгогддог байсныг дарга нь 
томилдог болгож өөрчилье гэснийг дэмжихгүй хэвээр нь үлдээж байгаа юм. 
Байна.  
 
 Энэ төслийн заалт дэмжигдээгүй учраас 1.1 буюу Төслийн 3 дугаар 
зүйлийн 13 дахь заалт буюу Жардугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийг төслөөс хасах 
гэсэн Ажлын хэсэг, Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны саналыг 
дэмжигдсэн гэж үзнэ. Энэ санал санал хураалт байхгүй. Адил утгатай учраас.  
 
 Дараагийнх нь. 1.2.Төслийн Жардугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн “; баг, 
хорооны Засаг даргыг харьяалах сум, дүүргийн Засаг дарга тус тус” гэснийг 
хасах.  
 
 Санал гаргасан Улсын Их Хурлын гишүүн Ганзоригийн Тэмүүлэн. Төрийн 
байгуулалтын байнгын хороо дэмжээгүй санал байна. Энэ заалтаар санал 
хураалт явуулъя.  
 
 Санал хураалтад 57 гишүүн оролцож, 3 гишүүн дэмжиж энэ санал 
дэмжигдсэнгүй.  
 
 Дараагийн заалт. Д.Лүндээжанцан гишүүний гаргасан санал. Төрийн 
байгуулалтын байнгын хороо дэмжсэн санал. Д.Лүндээжанцан гишүүн орж ирж 
саналаа тайлбарлаарай.  
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 Д.Лүндээжанцан дарга орж ирсэн. Одоо эрхэм гишүүн Данзангийн 
Лүндээжанцан үг хэлнэ. Өөр үг хэлэх гишүүд байвал нэрээ өгч болно шүү.  
 
 Д.Лүндээжанцан: - Тэгэхээр өдрийн амгаланг айлтгая. Өчигдөр 
Ж.Мөнхбат гишүүний санал дэмжигдээд Улсын Их Хурлын гишүүдийн 
дөрөвний нэгээс доошгүй нь Ерөнхий сайдыг огцруулах саналыг албан ёсоор 
тавибал Улсын Их Хурал гурав хоногийн дараа хэлэлцэж эхлэн арав хоногийн 
дотор шийдвэрлэнэ. Улсын Их Хурлын нийт гишүүний олонхи уг саналыг 
дэмжсэн бол Ерөнхий сайдыг огцруулах тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын 
төсөл батлагдсанд тооцно гэж ингэж оруулж өгсөн. Энэ санал дэмжигдсэн 
учраас тэр конструктив санал буюу шинэ Ерөнхий сайдын нэрийг хамтатган 
оруулж ирэх санал дэмжлэг аваагүй. Ингээд энэ санал дэмжигдсэн.  
 
 Энэтэй холбогдуулаад шинэ Ерөнхий сайдыг томилох асуудал гарна. 
Тэгэхээр өмнө талд нь Засгийн газарт Ерөнхий сайдад итгэл үзүүлэх 
тогтоолын төслийг батлаагүй бол Ерөнхий сайдыг огцорсонд тооцож шинэ 
Ерөнхий сайдыг гуч хоногийн дотор томилно гэдэг заалт өмнө талд нь 
дэмжигдсэн байгаа. Яг үүнтэй адилхан шинэ Ерөнхий сайдыг гуч хоногийн 
дотор томилно.  
 

Тэгэхгүй бол одоо маш удаан хугацаагаар хэдэн сар жилээр Ерөнхий 
сайд нь томилогдохгүй. Тийм үүрэг гүйцэтгэгчийн хэмжээнд явж ирэх учраас 
энийг энэ санал хураалтын үр дүнтэй холбогдуулж оруулж ирэх шаардлагатай 
болсон учраас тооцож шинэ Ерөнхий сайдыг гуч хоногийн дотор томилно гэдэг 
энэ томьёоллоор санал хураалгах санал Төрийн байгуулалтын байнгын хороон 
дээр гарсан.  
 
 Яах вэ, гуч хоног өмнө талдаа бас яг тийм юм билээ. Тэгээд яах вэ олон 
удаагийн юуны нөхцөл байдал. Энэ хэрвээ огцруулсан юм бол шинэ Ерөнхий 
сайдаа томилох үүрэг бол байх ёстой учраас энэ саналыг оруулж байна. 
Үүнтэй холбогдуулаад эрх мэдлийн тэнцвэр хяналтын механизм босон тэр 
Ерөнхий сайдыг Дөчин дөрөвдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасны дагуу 
Ерөнхий сайдыг огцорсонд тооцсоноос хойш гуч хоногийн дотор Улсын Их 
Хурал Ерөнхий сайдыг томилоогүй бол Ерөнхийлөгч Их Хурлыг тараах 
шийдвэр гаргана гэдэг заалт мөн өмнө нь хоёрдугаар хэлэлцүүлгээр ороод 
дэмжигдсэн.  
 

Яг үүнтэйгээ нэг адил зарчмаар энэ дээр Дөчин гуравдугаар зүйлийн 1 
дэх хэсэгт заасны дагуу гэж энэ заалтыг оруулж өгч байгаа ийм хоёр санал 
хураалт явуулах шаардлага байгаа юм.  
 
 Арван дөрөв хоног, хорин нэг хоног, гуч хоног гэж яригдаад тэгээд шинэ 
Ерөнхий сайдыг томилох асуудал бол гуч хоног дотор гээд өмнө нь 
шийдэгдсэн. Хоёрдугаар хэлэлцүүлгээр шийдэгдсэн учраас бид хоног хугацааг 
наашлуулж, цаашлуулах арга байгаагүй. Яг нэг ижил зарчмаар хууль зүйн 
техникийн хувьд яг нэг ижил зарчмаар явахаас аргагүй гэдэг ийм санал гарсан. 
Ингээд энэ хоёр саналыг одоо дэмжиж хураалгаж өгнө үү гэж хүсэж байна.  
 
 Г.Занданшатар: - Эрхэм гишүүн Д.Тэрбишдагва үг хэлнэ.  
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 Д.Тэрбишдагва: - Энэ санал орж ирсэн байна л даа. Тэгээд уг нь бол 
тэр конструктив зарчим бол хамгийн зөв байсан юм л даа. Одоо яах вэ ингэж 
ярьсаар байгаад одоо ийм байдалд орсон байна.  
 
 Тэгэхдээ би өчигдөр ч хэлсэн. Засгийн газрыг удаан байгуулахгүй байна 
гэдэг бол ажлаа өгөх гэж байгаа сайдууд энэ хугацаанд бусармаг болгоныг 
хийдэг л дээ. Өгөхөөсөө өмнө ажил төрлөөс нь халдаг. Төсвийн жаахан мөнгөө 
зарцуулдаг. Бүр нэр нь хүртэл сайдын үүрэг гүйцэтгэж одоо богино хугацаанд 
байж байгаа сайдуудыг чинь “сүг” сайд нар гэдэг шүү дээ. “Сүг”. Өөрөөр хэлбэл 
“сүг” сайд нар бол тэр бүтэн сарын дотор замбараагүй үйлдэл болгоныг 
хийдэг.  
 
 Тийм учраас энийг уг нь тэр конструктив зарчмаар нь явуулах нь их зөв 
байсан юм. Энэ хугацаа бол арай удах тусмаа замбараагүй байдал болно л 
доо. Одоо Байнгын хороо энийг дэмжсэн юм байна. Өмнөх юутайгаа гуч 
хоногтойгоо зөрчилдөх гээд байгаа учраас ингээд болохгүй л гэсэн тайлбар 
хэлээд байна л даа. Энэ яг одоо зөрүүлээд тавина гэдгийг зарчим нь уг нь 
ямар нэгэн завсар гарахгүй зөв зарчим байсан. Тэгээд тэрийг нь бол өчигдөр 
яах вэ олонхиороо шийдсэн. Тэрийг нь хүлээн зөвшөөрье. Тэгэхдээ энэ гуч 
хоног гэдэг бол үнэхээрийн болохгүй. Би ямар ч байсан энийг протоколд 
тэмдэглүүлье.  
 

Яагаад гэвэл дараагийн удаа та нар харж л байгаарай. Энэ олон жилийн 
туршлагаас 1.6-аас 1.8 жилийн хугацаанд энэ олон Засгийн газар солигдож 
байхад тэр “сүг” сайдууд чинь сайдын үүрэг гүйцэтгэх хугацаанд замбараагүй 
үйлдэл болгоныг хийж байсан шүү.  
 
 Өчигдөр Төрийн албаны тухай хуулийг тэр хариуцлага, сахилга батын 
асуудал ярьсан. Тэр өчигдөр унасан. Төрийн албаныхаа ажиллаж байгаа 
нөхдүүдийг сольдог, хольдог. Тэгээд дотор нь байж байгаа жижигхэн 
төсвийнхөө хөрөнгө мөнгийг дураараа зарцуулдаг. Нөгөө жижиг, дунд 
үйлдвэрийн янз янзын юмнууд чинь энэ үед л гардаг ийм замбараагүй болдог 
л доо.  
 

Тийм учраас гуч хоног гэдэг бол арай дэндүү урт хугацаа байгаа юм. 
Энийг яагаад ч дэмжиж болмоор байгаа. Яг зөрүүлээд уг нь тавьчихъя гэдэг 
конструктив зарчим дэлхий нийтийн хамгийн сайн зарчим байж байхад энийг 
ахиад л хор жор найруулчихна. Энэ хооронд нь гучин долоо, гучин ес 
болчихвол яах вэ. Нөгөө тал урвагч хөрвөгч болно гээд нөгөө нэг яг одоогийн 
нөхцөлийнхөө байдалд хор найруулдаг юм нь дээрээ тулгуурласаар байгаад 
ингээд энийг жаахан хойшлуулчихсан. Тэрийг нь бүгдээрээ хүлээж аваад 
ингээд өөрчилчихсөн.  
 
 Энэ саналыг одоо гуч гэдгийг бол дэмжихэд үнэхээр дэмий дээ. Та нар. 
Хэрвээ энэ хүчээр ингээд явах юм бол цаашдаа харж л байгаарай. Гуч 
хоногийн дотор янз янзын юм болно шүү. Болдог шүү. Болсоор байсан шүү. 
Тийм учраас энэ гуч хоног гэдэг бол яагаад ч хүлээн зөвшөөрч болмоор байна. 
Ядаж 14 хоногийн дотор сольчихож болдоггүй юм уу энэ чинь. Юугаа хийж. 
Тэртээ тэргүй огцорч байгаа хүмүүсийг тэгээд байлгаад л гуч хоног хүлээлгээд 
байх ямар шаардлага байгаа юм бэ.  
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 Г.Занданшатар: - Я.Содбаатар гишүүн.  
 
 Я.Содбаатар: - Энэ бас их чухал заалт байгаа юм. Ер нь бол бид нар 
энэ Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлт дээр мэдээж одоо үг, үсэг хооронд 
уялдуулах нэг ийм бүр том зургаар нь нэг харах хэрэгтэй байх. Жишээ нь, 1992 
оны Үндсэн хууль дээр Б.Чимэд багшийг сууж үг, үсэг, найруулга, бусад уялдаа 
холбоог их сайн харж нэг гараар орж байсан гэж манай ахмад хуульчид ярьдаг. 
Тэрэнтэй адилхан энэ удаагийн нэмэлт, өөрчлөлтийн юуг ч гэсэн бид нар 
үндсэндээ хоёрдугаар хэлэлцүүлгийг сар хэлэлцэж баталж байгаа.  
 
 Тэгээд тэр хугацаандаа бид нар 57 хүний дэмжсэн, 57 гишүүний 
дэмжсэн санал босоо үлдэж Үндсэн хуульд орохоор болж байгаа. Тийм учраас 
хооронд уялдуулаад зарим саналууд унасан, зарим нь боссон. Тийм учраас 
Үндсэн хуулийн заалтууд дотроо хоорондоо нэлээн уялдаатай байдаг учраас 
энийгээ бас анхаараарай гэж Төрийн байгуулалтын байнгын хороонд бас 
хэлье. Яг энэ орж ирж байгаа саналтай холбогдуулаад хоногийн хувьд бас бид 
нар бодох ёстой байх. Уг нь бол бид нар яг 62 гишүүний өргөн барьсан төсөл 
дээр шинэ Ерөнхий сайдыг хамтад нь оруулж ирэх ийм санал байсан. Энэ бол 
гишүүдийн олонхийн дэмжлэгийг аваагүй.  
 

Одоо бид нар энэ Улсын Их Хурлын Дөчин гуравдугаар зүйлийн 1 дэх 
хэсгийг Улсын Их Хурлын гишүүдийн дөрөвний нэгээс доошгүй нь Ерөнхий 
сайдыг огцруулах саналыг албан ёсоор тавибал Улсын Их Хурал гурав 
хоногийн дараа хэлэлцэж эхлэн арав хоногийн дотор шийдвэрлэгдэнэ.  
 

Улсын Их Хурлын нийт гишүүний олонхи уг саналыг дэмжсэн бол 
Ерөнхий сайдыг огцруулах тухай Улсын Их Хурлын тогтоол батлагдсан тооцож 
шинэ Ерөнхий сайдыг гуч хоногийн дотор томилно гэсэн ийм найруулгатай 
болгож өөрчилж оруулж ирж байгаа юм.  

 
Тэгээд яах вэ энэ дээр бас л нөгөө амьдралд гардаг л асуудал дээр 

болж байгаа байх гэж бодож байгаа юм. Олон намын эвсэл болсон үед яах вэ 
гэдэг асуудал гараад байгаа юм. Тэгэхгүй нэг байх үед бол манай сая 
гишүүдийн хэлж байгаа шиг одоо арван дөрөв хоног дотор, долоо хоног дотор 
нэг нам шийдвэрээ гаргаад, Бага хурлаа хуралдуулаад тодорхой шийдвэрээ 
гаргаад томилж явж болох байх.  

 
Яг олон улс төрийн хүчнүүд ойрхон суудал авчихсан тохиолдолд энэ 

хугацааг хэдээр авах вэ гэдэг асуудал байгаа. Ер нь хугацаа их урт байх бас 
буруу. Сайдын үүрэг гүйцэтгэгч буюу “сүг” гээд нэрлэчихсэн тохиолдол энэ 27 
жилийн түүхэнд чинь бараг 6 сар шахам тийм байсан шүү дээ. Ц.Элбэгдорж 
Ерөнхий сайдын үед. Огцорчихоод. Засгийн газраараа огцорчихоод Ерөнхий 
сайд нь “сүг”, сайд нар нь “сүг” гээд ингээд бичигддэг. Сайдын үүрэг гүйцэтгэгч. 
Тэгээд 8 сар болж байсан. Тэгээд энэ хооронд нөгөө аймшигт хэрэг хүртэл гарч 
байсан.  

 
Тэгэхээр ийм хүндрэлүүд бол гардаг. Гэхдээ бас хэтэрхий ойрхон давчуу 

тавих нь одоо сая эвслийн Засгийн газар нь байгуулах, бусад тохиолдолд бас 
хүндрэл гарах байх. Тэгээд аль аль талыг нь бодож байгаад энийг ийм 
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хугацаатай болгож нарийвчилж оруулж байгаа нь зөв гэсэн ийм бодолтой 
байна. Тийм учраас энэ Төрийн байгуулалтын оруулж ирсэн энэ саналыг 
дэмжээд явах нь зүйтэй байх.  

 
Дахин хэлэхэд ер нь энэ үг, үсгийн найруулга, хооронд нь уялдааг 

хангах, зарим заалтуудыг нь дэмжээд, зарим заалтууд унахаар уялдаатай 
заалтууд хоорондоо зөрчилдсөн байдалтай болох ийм зүйлүүд гарах вий. Ер 
нь Үндсэн хууль өөрөө асар. Нэг үг нь эргээд нэг өгүүлбэр, цаашаагаа нэг 
хууль болдог. Үндсэн хуулийн нэг өгүүлбэрийг аваад тэр нь цаашаагаа нэг 
органик хууль болдог. Зохицуулалт болдог. Тийм учраас маш илүү дутуу үггүй 
ийм байдлаар цааш нь найруулж янзалж эцэслэж орох шаардлага бид нарт 
бас байгаа гэдгийг нэмж хэлье. Баярлалаа.  

 
Г.Занданшатар: - Жадамбын Бат-Эрдэнэ гишүүн үг хэлнэ.  
 
Ж.Бат-Эрдэнэ: - Би богинохон хэлнэ. Энэ Б.Чимэд багш л гэнэ. Урьдны 

1992 оны хууль, Үндсэн хууль дээр бас гоё логик байсан гээд л иймэрхүү 
юмнуудаа бид нар энэ чинь бүтэн сар ярилаа л даа.  

 
Өнөөдрөөр амьдрах хэрэгтэй байна шүү дээ. Энэ нөхцөл байдал чинь 

өөрчлөгдөөд байна. Нийгмийн амьдрал өөрчлөгдөөд байна. Улс төрийн нөхцөл 
байдлууд өөрчлөгдөөд байна. Хурдацтай болж байна. Энэтэйгээ уялдуулж бид 
нар хармаар байна шүү дээ.  

 
Гуч хоног гэдэг бол их байна. Их байна. Бид нар одоо энэ чинь. За би үг 

хэлчихье л дээ. Үгээ хэлчихье л дээ энэ чинь. Тэгээд энэ гурав хоногийн дотор 
бид нар чинь одоо хэлэлцэнэ гэж байна. Тэгээд арав хоногийн дотор 
шийдвэрлэнэ гээд байж байна. Тэгээд ард талд нь гуч хоног юу хийх юм бэ. 
Тэр хурал юмнуудаа нааш цааш нь татаад ингээд хурдтай хийж болно шүү дээ. 
Нөгөө л нэг олон тэр намын системүүд бий болно. Янз янзын хор найрагдана. 
Элдэв янзын юмнууд орж ирнэ. Тэгээд энэний чинь ард талд тэр улс орны 
чинь, төр засгийн чинь үйл ажиллагаа, яамдын чинь үйл ажиллагаа бүгд 
зогсдог шүү дээ. Та бүхэн мэдэж байгаа шүү дээ. Сайд нартаа ямар ч итгэл 
үзүүлэхгүй болчихно. Төрийн албууд чинь тэр чигээрээ зогсдог. Тэр чигээрээ 
зогсдог. Ингэж болохгүй шүү дээ. Энэний чинь ард өчнөөн амьдрал явж байна 
шүү дээ.  

 
Өчигдөр төрийн албыг өчнөөн мууллаа. Өчнөөн мууллаа. Энэ бол зүгээр 

бид нарын байгаа царай байхгүй юу. Тэр төрийн албыг муулж байгаа хүмүүс 
энэ дотор хэн байна. Дандаа хувийн хэвшилд ажиллаж байгаа хүмүүс. Энэ 
хувийн хэвшилд ажиллаж байгаа хүмүүс чинь нуруугаа авахуултлаа энэ 
төрийн албатай чинь тулж, эд нар чинь дарамтлуулж, эд нарын чинь хүнд 
суртлыг мөргөж байна шүү дээ. Тэгээд ийм муу нэр хүндтэй болчихоод байна 
шүү дээ. Төрийн алба чинь.  

 
Тэгээд энэ хооронд, гуч хоног дотор энэ төрийн алба чинь дахиад 

зогсоно. Дахиад энэ Монголын амьдрал зогсоно гэсэн үг шүү дээ ер нь бол. 
Хорин нэг гэсэн ийм тоон дээр яагаад болдоггүй юм. Дандаа билэгдлийн тоо 
болж байгаа юм бол хорин нэг гэсэн тоо чинь болж байна шүү дээ.  
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Тэгээд ямар ч л байсан энэ гуч гэдэг дээр санал өгөхгүй. Наадах чинь 
арай урт байна.  

 
Г.Занданшатар: - С.Бямбацогт гишүүн.  
 
С.Бямбацогт: - Гишүүд маань бас зөв ойлгомоор байна л даа. Монгол 

Улсын Ерөнхий сайдыг огцруулах асуудлыг Их Хурлын гишүүд хөндөж тавих 
юм бол тэр асуудлыг гурав хоногийн дотор хэлэлцэж эхэлнэ гэж байгаа юм. 
Гурав хоногийн дараа.  

 
Урд нь ийм хугацаа байхгүй байсан болохоор хэзээ ч хэлэлцэхийг 

мэдэхгүй ингээд баахан цаг алддаг. Тэгээд тодорхойгүй байдал үүсдэг. 
Хэлэлцэж эхлэх асуудал тавигдаагүй учраас хэзээ ч хэлэлцэж болно. Байнгын 
хороо хэлэлцээд эхэлсэн. Чуулган хэлэлцээд эхэлсэн гээд ерөөсөө тэгээд л 
ирц хүрэхгүй байна. Эсвэл завсарлага авлаа гэдэг байдлаар маш олон хоног 
хойшилдог байсан.  

 
Тийм болохоор гурав хоногийн дараа хэлэлцэж эхэлнэ. Шууд бас 

хэлэлцээд явах юм бол, шууд хэлэлцээд эхлэх юм бол бас тэрэнтэй холбоотой 
эрсдэл үүсэх юм. Тэр үед нь ирц бүрэн байх, бүтэн биш байх гээд эрсдэлүүд 
үүсэх юм.  

 
Тийм болохоор гурав хоногийн дараа хэлэлцье. Энэ хооронд бас олон 

нийт юу гэж үзэх нь вэ. Парламентын гишүүдийн бас итгэл үнэмшил нь бас 
төрөг. Тийм болохоор гурав хоногийн дараа хэлэлцэж эхэлье гэдэг байдлаар. 
Гэхдээ гурав хоногийн дараа гэдэг маань гурав хоногийн дараа хэлэлцээд 
арав хоногийн дотор хэлэлцэж шийдвэрлэнэ гэж байгаа юм.  

 
Хэлэлцэж эхэлчихээд бас шийдвэрлэдэггүй асуудлыг бид нар бас 

хязгаарлаж өгч байгаа. Арав хоногийн дотор хэлэлцэж шийдвэрлэнэ гэж. 
Дуусах ёстой. Өөрөөр хэлэх юм бол огцруулна, эсвэл огцруулахгүй гэдгээ арав 
хоногийн дотор дуусах ёстой. Ийм байдлаар хэлэлцэж эхлэх асуудлыг 
хугацаатай болгоод, хэлэлцэж дуусахыг нь хугацаатай болгоод.  

 
Ингээд дараад нь гуч хоногийн дотор Их Хурлыг тийм үү Ерөнхий сайдаа 

томилж чадахгүй бол Их Хурал өөрөө тарна шүү гэсэн заалт орж ирж байгаа. 
Хамгийн гол заалт. Их Хурлыг хариуцлагажуулж байгаа. Огцруулах асуудлаа 
яриад огцруулчихдаг. Дараа нь томилохгүй ингээд би Ерөнхий сайд болно, чи 
бол, манай фракц, манай бүлэглэлээс болох ёстой гэдэг юм уу маргаад 
мэтгэлцээд хоорондоо таарахгүй, тохирохгүй гээд олон сар, олон хоног болдог 
тийм асуудлууд байдаг. Бүтэн 6 сар бас үүрэг гүйцэтгэсэн Засгийн газар бас 
байсан. Ийм туршлагууд байгаа.  

 
Тийм болохоор гуч хоногийн дотор Их Хурал хэлэлцэж дуусах ёстой 

шүү. Нэгэнтээ огцруулсан юм бол гуч хоногийн дотор дараагийн Ерөнхий 
сайдаа томил. Томилж чадахгүй бол Их Хурал тарна шүү гэдэг байдлаар Их 
Хурлыг хурдан шийд. Хурдан шийдэхгүй бол өөрсдөө хариуцлагаа хүлээгээд 
огцрох ёстой шүү. Тарах ёстой шүү гэж хариуцлагажуулж өгч байгаа юм. Энийг 
одоо гуч хоногийг удаан байна биш. Тийм үү.  
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Мэдээж арав хоногийн дотор огцорсон бол арван нэг дэх хоног дээрээ 
томилж болно. Арван дөрөв дэх хоног дээрээ томилж болно. Хамгийн гол нь 
цаад хугацаа нь гуч хоногийн дотор шийдэх ёстой. Шийдэхгүй бол Их Хурал 
тарах ёстой гэдэг тийм хариуцлагын заалт л оруулж ирж байгаа юм. Энийг 
гишүүд маань бас зөв ойлгооч ээ. Тийм болохоор энэ талаас нь бас ойлгоод 
дэмжиж өгөөч ээ гэж хүсэж байна.  

 
Тэгээд конструктив санал орж ирсэн. Ерөнхий сайдыг огцруулах 

асуудлыг өргөн барихдаа дараагийн Ерөнхий сайдыг хамтад нь өргөн барья 
гэсэн 62 гишүүний төсөл байсан. Энэ өчигдөр чуулганы хуралдаан дээр унасан 
учраас Ж.Мөнхбат гишүүний санал дэмжигдсэн учраас түүнтэй холбоотой 
Үндсэн хуульд зөрчил байлгахгүйн үүднээс зүйл, заалтын хоорондоо 
зөрчилтэй зүйл, заалт байхгүй. Мөн бас хуулийн хийдэл цоорхой үлдээхгүйн 
үүднээс энийг одоо Төрийн байгуулалтын байнгын хороо бас ингэж ярилцаж 
хэлэлцэж оруулж ирсэн юм. Гишүүд маань бас энэ талаас нь бодож үзээчээ 
гэдгийг гишүүддээ хэлье.  

 
Г.Занданшатар: - Энэ тэгээд. Тайлбар яах вэ одоо. Тийм. Ер нь байна 

шүү дээ Ж.Бат-Эрдэнэ гишүүн, Д.Тэрбишдагва гишүүний хэлээд байгаа үгэнд 
бас нюанс байна шүү дээ.  

 
Өмнө нь болохоор моментальный одоо шинэ Ерөнхий сайдыг 

томилсноор Ерөнхий сайдын хугацаа дуусаж байгаа гээд. Тэр нь Их Хурал, 
Бага хурал, бүх процедур нь явчихаад нэгэн зэрэг явахаар байсныг авсан.  

 
Тэгээд нэг зэрэг шийдэхгүй юм бол ядаж хоёр долоо хоног юм уу, гурван 

долоо хоног тэр өмнөх хугацаануудаа харгалзана биз. Заавал сар 
болчихоорой гэдэг. Бас нюанстай, логикийн хувьд бол гуравдугаар 
хэлэлцүүлэг дээр анхаарч ард нийтийн санал асуулгаар ороход дахиж хоёр 
хэлэлцүүлгээр хянан хэлэлцэх юм байна. Тэр дээрээ анхаарах юм нь гэдгээрээ 
явахгүй бол тэгж гуч хоног гэж зүтгээд яах юм бэ, Д.Лүндээжанцан дарга аа.  

 
Д.Лүндээжанцан гишүүн.  
 
Д.Лүндээжанцан: - Тэгэхээр байна шүү дээ гишүүддээ би бас нэг ганц 

зүйлийг хэлчихье.  
 
Энэ Үндсэн хуулийг өнөө маргаашийг бодож урд талынхаа бүх юманд 

дүн шинжилгээ хийгээд ирээдүйгээ хараад. Энэ Үндсэн хуулийн нэг гол чиг 
үүрэг бол зөрчлийг шийдвэрлэх чадвартай байх ёстой гэж байгаа юм. Энэ 
ямар учиртай байдаг вэ гэхээр ингээд сайн сайхан бодоод ингээд хийгээд 
хийчихнэ гээд нэг хайрцаглаад хийчихдэг. Амьдрал дээр шал өөр зүйлүүд, 
хүсээгүй зүйлүүд гараад ирдэг. Тухайлбал, гурав, дөрвөн нам нийлээд, тав, 
зургаан нам нийлээд засаг байгуулсан байж болно. Олонхийг бүрдүүлээд. 
Тэгээд нөгөөдөх чинь огцруулчихдаг. Тэгээд бүх гэрээ хэлэлцээрүүд явагдана. 
Зөвшилцлүүд явагдана. Тэгээд одоо хамгийн олон суудалтай юм уу, аль нам 
нь одоо Ерөнхий сайдаа гаргах юм. Тэгээд энэ нь ямар процедураараа орж 
ирэх юм. Энэ бүх процесс явагдаж байж сая орох учраас энэ гуч хоног гэдэг 
тоо бол тавигдаж.  
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Хорин нэг гэж болно. Арван дөрөв. Их олон хугацаануудыг авч үзсэн. 
Гэтэл цаана нь парламент тарах эрсдэл их байгаа учраас хамгийн муугаар 
бодоод янз бүрийн тохиолдолд байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ чинь бол Ерөнхий 
сайдыг одоо янз бүрийн аргаар огцруулчихаад тэгээд тэрийг дөрөөлж 
парламентыг тараах тийм арга суваг болгочих биш байгаа.  

 
Тийм учраас ард түмний сонголтоор гарч ирсэн төлөөлөгчдийн 

байгууллага буюу парламент бас юм болгон дээр огроод тараад байдаггүй. 
Тэгсэн мөртлөө бас Ерөнхий сайдыг гаргаж чадахгүй огцруулсан бол хохь нь 
шүү. Гуч хоногийн хугацаа тавьж өглөө та нарт. Энэ хугацаанд одоо Ерөнхий 
сайдаа тавьж чадахгүй бол одоо өөрсдийн чинь хохь шүү гэдэг тийм эрсдэл 
хариуцлагыг үүрүүлэх ийм асуудлууд тал талаасаа яригдсаар байгаад тэгээд 
тэр гуч хоногийн хугацаа гэдэг дээр манайхан өөрсдөө дэмжсэн байхгүй юу. Уг 
нь хорин нэг хоногийн хугацаа гээд явж байсан юм.  

 
Энэ хоногоос болоод энэ унах юм бол байна шүү дээ нөгөө шинэ 

Ерөнхий сайдыг тавьдаг хугацаа ч байхгүй, Их Хурал, парламентад хүлээх 
хариуцлага ч байхгүй. Ингээд нэг ийм юм болох гээд байгаа учраас энэ 
асуудлыг одоо дэмжиж гаргахгүй бол энэ хуулийг чинь эрэмдэг. Бас нэг 
зэрэмдэг болох гээд. Бид уг нь юмыг хийхдээ аль бүрэн гүйцэд орох учраас 
ингэж байгаа юм гэж.  

 
Өмнөх байна шүү дээ. Яах вэ, Ерөнхий сайд танхимаа өөрөө бүрдүүлдэг 

байя гэдэг бол бас л бүтээгүй учраас бас нэг бидний барьсан үзэл баримтлал 
бол одоо явж чадаагүй тал бий. Гэхдээ би энэ санал гаргаад байгаа, 
болгоомжлуулаад байгаа цөөнхийн хүмүүсийг одоо бид нэгэнт шийдээд явсан 
учраас хүндэтгэж байна. Энд одоо бид янз бүрийн ситуаци, нөхцөлүүд гарах 
үед тэрэнд хариу өгдөг Үндсэн хуультай байх асуудал чухал байгаа юм. Энэ 
шаардлагын үүднээс энэ асуудал орж ирж байгаа юм гэж.  

 
Тэгэхээр ингэж байгаа. Нэг нам дангаараа олонхи байвал яах вэ. Хэт 

олонхи ч байдаг юм уу. Одоо өнөөдрийнх шиг үнэмлэхүй байвал яах юм. Их 
ойролцоо олонхи байвал яах юм. Аль ч нам олонхи болоогүй. Тэгэхдээ 
хамгийн олон саналтай бусад зарим намтайгаа нийлээд байгуулсан үед яах 
юм. Бүгдээрээ жигдхэн суудалтай үед яаж Ерөнхий сайдыг гаргаж ирэх юм 
гээд. Энэ олон одоо 7, 8 кэйсээс. Тэр битгий хэл байна шүү дээ ихэнхи нь бие 
даагч байгаа үед тийм нөхцөл үүсвэл яах юм гээд. Энэ болгоныг тооцож үзэж 
энэ асуудлыг гаргаж ирсэн юм гэдгийг Та бүхэндээ хэлье.  

 
Г.Занданшатар: - Болсон уу? Конструктив зарчим чинь тэгээд яах 

байсан юм бэ гээд яриад эхэлнэ.  
 
Ингээд ирц бүрдсэн байна. Санал хураалт явуулна. Х.Нямбаатар гишүүн 

байрандаа. Х.Болорчулуун гишүүн хаачсан юм бэ? Санал хураалт.  
 
Санал хураалт явууллаа шүү. Гишүүд анхааралтай байгаарай. Энэ 

саналаа дэмжчихээд хоёрдугаар хэлэлцүүлэг дууссаны дараа ард нийтийн 
санал асуулгад орохоор шийдсэн юм чинь ард нийтийн санал асуулгад 
орохдоо хоёр удаагийн хэлэлцүүлгээр хянан хэлэлцэнэ гэж үг байгаа юм шүү. 
Гишүүд ээ. Анхааралтай байгаарай.  
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Тэгэхээр энийгээ дэмжээд дараагийнх дээрээ хорин нэг байх уу гэдгээ 

ард нийтийн санал асуулгын хоёр дахь хэлэлцүүлэг дээрээ ярья гэж. Санал 
хураалт.  

 
Хорин нэгээрээ яваад тэгээд гуч хоног дээр сүүлдээ янзлачихаач. 

Д.Лүндээжанцан дарга аа. Тэр дээр зүтгээд байх. Шууд нэг зэрэг хийчихэж 
болно гэж яриад байсан мөртлөө энэ чинь дараа нь одоо болохоор бүх 
тохиолдолд ч гэсэн конструктив зарчим чинь яг л ийм байдал үүснэ шүү дээ.  

 
Д.Тэрбишдагва гишүүн цөөнх болж үг хэлнэ. Д.Тэрбишдагва гишүүн үг 

хэлнэ.  
 
Д.Тэрбишдагва: - Зарчмын л юм ярьж байна л даа. Их Хурлын дарга 

сая хэллээ. Хугацааны хувьд. Энэ чинь хугацаагүйгээр яг зөрүүлээд тавина гэж 
ярьж байсан шүү дээ. Одоо тэгээд хугацааг заавал ч үгүй гуч хоног болгох гээд 
байдгийг нь бас гайхаад л байгаа юм л даа.  

 
Энэний унаснаар хугацаагүй болно гэдгийг чинь маш сайн ойлгож 

байгаа учраас энийг бас Их Хурлын даргын чиглэл өгсний дагуу эргээд нэг 
тоон дээрээ харахгүй юм уу даа. Харахгүй юм уу даа. Тэгээд энийг чинь би бас 
наадахыг чинь бүлгийнхээ саналыг хүндэтгэж байна. Энэ олон хүмүүсийн 
саналыг хүндэтгээд байна.  

 
Өчигдөр чинь бол 55, 56 гишүүн дэмжчихээд байгаа мөртлөөсөө нэг юм 

уу, хоёр гишүүн ороод л эсэргүүцсэнд ороод бүхэл бүтэн 55, 56 хүмүүсийн 
саналыг нэг хүний юугаар эсэргүүцээд ингээд унагаад байгаад бол би 
харамсаад байгаа. Тийм учраас би энийг бол дэмжих санал өгч болж байгаа 
юм. Гэхдээ энэний цаана үр дагаврууд байна шүү дээ. Би тэгж хэлсэн. “Сүг” 
Засгийн газар гээд. “Сүг”-ийн чинь үед юу хийдгийг чинь бас бид мэднэ шүү 
дээ.  

 
Тэгэхээр энэ хугацааны хувьд эргэж харахгүй бол. Ер нь энэ чинь 

эрэмдэг, зэрэмдэг гэдэг шиг тодорхой юмнууд унаад. Бид энэ 62-ын одоо эргэж 
гарч ирсэн саналуудын хувьд хачин л болж байгаа шүү. Тэгэхдээ яах вэ энэ 
бол үнэхээрийн хязгааргүйгээр Засгийн газраа байгуулж чадахгүй гэдгийг.  

 
Хэрвээ энийг унасан тохиолдолд ийм байгааг нь ойлгож байна. Ойлгож 

байна. Тэгэхдээ бас бусдынхаа хэлж байгаа үгийг хүндэтгэх хэрэгтэй шүү дээ. 
Бид бас энийг чинь ямар нэгэн байдлаар засаж сайжруулъя гэж байгаа 
болохоос эсэргүүцэхийн төлөө эсэргүүцэж байгаа юм биш.  

 
Энэ төр, засгийн чинь өмнө бас ажиллаж байсан хүний хувьд “сүг” 

Засгийн газар байгуулаад ямар булай үйл ажиллагаа хийдгийг чинь бас мэдэж 
байна. Тийм учраас энийг чинь засаж сайжруулах гэж аминдаа тэгж хэлж 
байгааг нь над руу нэг их дайрч яагаад байх юм байхгүй. Би бас намынхаа 
бүлгийн ерөнхий шийдвэрийг дагана. Гэхдээ өөрийнхөө бодол санааг энэ чинь 
буруу зөрүү болбол болохгүй шүү гэдгийг чинь бас тэмдэглүүлэх ёстой. Яагаад 
гэвэл энэ чинь энэ дээр олон юмнууд унаж байгаа шүү.  
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Өчигдөр тэр төрийн албанд маш хариуцлагатай, сахилгатай, дэгтэй, 
журамтай, шаталсан, залуучуудыгаа дэмжсэн гээд ингэж явж байсан бүх санал 
өчигдөр зүгээр нэг бас л бараг 55, 56, 57 хүн дэмжээд явж байгаа юмыг хэдхэн 
хүн эсэргүүцээд. Тэгээд тавин хэдэн хүний саналыгаа дэмжихгүйгээр хоёр, 
гуравхан хүнийхээ саналаас болоод унаад байгаад нь харамсаад байгаа юм.  

 
Тийм учраас би энэ саналыг татаж аваад саналыг дахин хураалгаж 

өгөөч ээ. Тэгэхдээ Их Хурлын даргын хэлсний дагуу энэ хоног дээр нь эргэж 
хар л даа энэ чинь. Хоног дээр эргэж хар л даа. Тэгээд одоо энэ чинь олон 
түмэнд бас тийм санал төрнө шүү дээ. Их Хурал тарчихна гэснээс айлгаад гуч 
хоног болгочихлоо. Их Хурал ерөөсөө тарах дургүй байгаа юм байна. Ерөөсөө 
энэ Их Хурлыг чинь тараахгүй болтлоо өөрийгөө хамгаалж байна гэж бодно 
шүү дээ. Ядаж энэ дээр чинь цөөхөн хоног ч гэсэн нааш нь татаад Их Хурал 
хариуцлагажуулъя. Тэр огцорч байгаа нөхөд нь, огцруулж байгаа нөхөд нь 
тарчихаж магадгүй юм байна гэсэн учраас.  

 
Тийм учраас бид энэ дээр эргэж гуравдугаар хэлэлцүүлэг дээр ямар 

нэгэн байдлаас эргэж харж үзээчээ гэсэн Их Хурлын даргын саналыг хүлээж 
аваад бид бас энийг чинь дэмжээд явъя л даа. Энэнээс чинь болж бүр нөгөө 
нуухыг нь авах гээд нүдийг нь сохолно гэж хамаагүй доошоо орох гээд байгаа 
хүнийг чинь, энийг чинь бас ойлгож байна. Тийм учраас энийг дэмжинэ.  

 
Тэгэхдээ бидний саналыг бас нэг хүлээж авч анхаарч үзээч л гэж хүсээд 

байна шүү. Баярлалаа.  
 
Г.Занданшатар: - Ц.Нямдорж сайд. Тэгээд дараа нь Ж.Бат-Эрдэнэ 

гишүүн. Тэгээд таслаад санал хураалтаа явуулъя.  
 
Ц.Нямдорж: - Гишүүд ээ. Энэ Засгийн газрын байгуулагдах хугацааны 

асуудал бол анх байгуулахад ч гэсэн түвэгтэй асуудал шүү дээ.  
 
2004 онд 36, 36-гаар тэнцчихээд Ц.Элбэгдоржийг Засгийн газрыг 

байгуулах ажил чинь бараг 8, 9 сард эхэлсэн шүү дээ. Дараа нь 2008 онд 
дахиад хамтарсан Засгийн газар байгуулах үед энэ хоёр нам зөвшилцсөөр 
байгаад л лав сар гаруйн хугацааг өнгөрөөсөн. Цаашдаа гурван нам энэ 76 
суудлыг хувааж авч гурван намын хоорондоо Засгийн газар байгуулах асуудал 
яригдах ийм нөхцөлүүд үүснэ шүү дээ. Ийм түвэгтэй түвэгтэй юмнууд цаана нь 
байгаа юм.  

 
Тийм учраас одоо өчигдөр тэр гуч хоног дээр тогтсон юм бол энийгээ ер 

нь шийдээд явбал яасан юм бэ. Хоёрын хооронд юм нь дээр маргалдаад 
байна шүү дээ.  

 
Бид нарын өнөөдрийг хүртэлх долоо удаагийн парламентын 

бүрэлдэхүүн бол дэндүү ойлгомжтой бүрэлдэхүүн байсан. Цаашаа бид нарын 
үзээгүй бүрэлдэхүүн гарна. Үндсэн хууль бол удаан хугацаанд мөрдөгдөнө. 
Гурав, дөрвөн намын хооронд асуудал, яриа хэлэлцээр явагдаж байж Ерөнхий 
сайдыг томилох ийм нөхцөл үүсэхийг үгүйсгэх арга байхгүй шүү дээ. Энэ 
юмнуудаа бод л доо гишүүд.  
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Тэгээд Засгийн газрын Ерөнхий сайдаа гуч хоногт байгуулж чадсангүй 
гэж парламентаа тарааж хаячихаад дараачийн парламент нь гарч ирээд 
дахиад гуч хоногийн дотор байгуулж чадахгүй бол дахиад тараах уу. Ийм 
тоглоомын асуудал хүртэл яригдана шүү дээ, гишүүд ээ.  

 
Их хол харж энэ асуудалд нухацтай хандахгүй бол энэ гуч хоног нь ч 

шахуу хоног. Хуучин 45 байсан байх аа. Тийм. 45 байсан. Тэр 45 чинь сүүлд 
тэр долоон өөрчлөлт дотор чинь орсон шиг санагдаж байна. Чи хүлээж бай л 
даа. Уг нь бол хугацаагүй байсан юм. Тэгээд хугацаагүй байсан учраас энэ ер 
нь Засгийн газраа байгуулж чадахгүй замбараагүй юм болох юм байна гэж 45 
хоногоор хашсан санаатай юм. Одоо энийг дахиад хагас сараар урагшаа татаж 
байна л даа. Би энийг хамгийн боломжтой хугацаа байж магадгүй гэж бодож 
байна. Шахсан. Сүүлийн үед энэ парламент тараах тухай асуудал их яригдах 
боллоо. Дуртай хүн болгон нь энийг ярьж байна.  

 
Яах вэ, энэ парламент муу парламент байж. Энэний дараачийн 

парламент энэнээсээ долоон дор юм гараад ирэх юм бол дахиад тараах уу. 
Гурав дахь бүр долоон дор юм гараад ирвэл дахиад тараах уу. Ингээд 
сонгууль хийсээр байгаад сонгууль хийдэг ганц ажилладаг улс болж хувирах 
юм уу. Энэ чинь яах юм.  

 
Ил далдуур энэ хугацааны парламентыг тараах тухай асуудал яригдсан 

гэж сүүлийн үед чих дэлсээд байгаа юм. Тийм юм ярьсан этгээдүүд энэ ам 
хэлээ татаж аваарай. Та нар мэдэж л байгаа шүү дээ. Ийм ийм юмнууд байна 
аа, гишүүд ээ. Тэгээд Ж.Бат-Эрдэнэ гишүүн минь, Д.Тэрбишдагва гишүүн 
саналаа татах шиг боллоо. Ж.Бат-Эрдэнэ гишүүн ч гэсэн энэ асуудлыг ойлгож 
хандана байх гэж найдаж байна шүү дээ. Энэ хоёрын хооронд юм нь дээр их 
цаг алдаж байна. Хэтэрхий их ярьж байна шүү дээ гишүүд минь.  

 
Г.Занданшатар: - Одоо хов жив ярихаа болиод. Ж.Бат-Эрдэнэ гишүүн.  
 
Ж.Бат-Эрдэнэ: - Би энэ хугацааг түрүүн. Би үгээ хэлэх гээд байна шүү 

дээ. Та нар тэгээд үгээ хэл гэчихээд.  
 
Энэ түрүүний энэ хугацааг би тэр төрийн албатай холбож ярилаа шүү 

дээ. Ер нь төрийн алба зөв зүйтэй ажиллаж байх, тасралтгүй ажиллаж байх 
ёстой гэдэг дээр. Тэгээд бас үгийн жаахан алдаа гаргах шиг боллоо. Хувийн 
хэвшлийнхэн гээд хэлэх шиг боллоо. Хувийн хэвшлийнхэн биш л дээ.  

 
Зүгээр хувийн хэвшил дээр ажиллаж байсан тийм туршлагатай манай 

Улсын Их Хурлын гишүүдээс үг байхгүй юу. Энэ бол үндсэндээ яаж төрийн 
алба маань дампуурч, яаж хувийн хэвшлийнхнийг үгийг нь бартал аргаа 
бартал нь ийм хүнд байдалд оруулж байгаа вэ гэдгийг л тодруулж хэлэх гэсэн 
юм. Байдал бол үндсэндээ ийм байгаа шүү дээ.  

 
Тэгэхээр энэ 30 хоногийн хугацаанд нөгөө төрийн алба чинь бас дахиад 

замардаг юм. Бас дахиад зогсонги байдалд орчихдог юм. Бид яах вэ тэр хороо 
найруулна уу, юугаа найруулна, намууд хоорондоо эвслээ хийнэ үү, 
хэлэлцээгээ хийнэ үү. Нэг юмаа хийгээд явдаг л байх. Цаана чинь ард талд 
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нөгөө төрийн алба зогсдог байхгүй юу. Мэдэж байгаа шүү дээ та бүхэн 
өөрсдөө.  

 
Энэ саналаа татаж болно. Гэхдээ бас нэг жаахан бодолцох хэрэгтэй. 

Аливаа зүйл хурдсаж байгаа. Аливаа зүйл ичнээ явдаг. Хүмүүс нь хүртэл 
сайжирч байгаа. Туршлагажиж байгаа. Цагаа тулбал бид нар чинь хэлцлээ нэг 
шөнийн дотор хийгээд ороод ирдэг биз дээ. Үнэн шүү дээ. Ганц шөнийн дотор 
л хэлцлээ хийгээд л, тохиролцоогоо хийгээд л ороод ирдэг шүү дээ.  

 
Тийм болохоор энэ 30 гэдэг бол яг үнэндээ хол байна л даа. Тийм 

болохоор 21 гэсэн саналыг тавиад байгаа юм. Энэ саналыг яах вэ тэгээд тэр 
гуравдугаар хэлэлцүүлэг дээрээ бас үзэж харна биз дээ. Бас бие биеэ 
хүндэтгэлтэйгээр хандаж үгийг сонсох хэрэгтэй.  

 
Ер нь түрүүн бид нар үүх түүхээ дандаа ярьж байгаа. Ер нь ахмадаа бид 

нар дандаа дээдэлж байх ёстой. Тэд нараас дандаа юм сурдаг. Энэ үнэн шүү. 
Сүүлийн үед дандаа ахмад руугаа бууддаг болоод байна. Үгүй ээ, Ц.Нямдорж 
гишүүн ээ. Бид та нарын үгийг сонсож байгаа. Д.Лүндээжанцан гишүүн ээ. Та 
нарын үгийг сонсож байгаа. Та нараасаа үлгэр жишээ авч явж байгаа.  

 
Гэхдээ бас нэг нийгмийнхээ хурдтай уялдуулж, хөгжилтэй уялдуулж бид 

нар бас нэг аливаа зүйл дээр харах хэрэгтэй байна гэдгийг хэлэх гэсэн юм. 
Тэгээд саналаа татаж авлаа.  

 
Г.Занданшатар: - Одоо санал хураалт явуулна. Гуравдугаар 

хэлэлцүүлэг буюу ард нийтийн санал асуулгаар хэлэлцүүлэх үедээ 
нарийвчилж ярьцгаана биз дээ.  

 
Хоёр хэлэлцүүлэг дахиад явна шүү дээ. Ард нийтийн санал асуулгаар 

явах юм бол ахиад хоёр хэлэлцүүлэг явна. Хянан хэлэлцэнэ. Тэр дээрээ 
хянаад явна. Хов живээр ажил явахгүй ээ. Энэ чинь моментальный сольчихдог 
юмыг. Энэ бас хяналт тэнцэл хангахад бол бас нарийн заалтууд байгаа. 
Засгийн газрыг хэврэг болгоод байгаа гэсэн заалтууд бас яриад байгаа. Манай 
энэ Ж.Мөнхбат гишүүнээс авахуулаад. Одоо санал хураахад бэлдээрэй. 
Анхааралтай байгаарай гишүүд. Одоо Д.Лүндээжанцан гишүүний саналыг 
дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураалт явуулна.  

 
Д.Лүндээжанцан гишүүний гаргасан, Төрийн байгуулалтын байнгын 

хороо дэмжсэн санал байна. Дэмжье гэсэн томьёоллоор. Биш ээ. Хүчингүй 
болгох биш. Би ахиж уншиж өгье. Хүчингүй болгохгүй. Сая ярьж байгаад ингэж 
кноп,  төхөөрөмжөөс болсон биш өөрсдөө бас байр сууриа илэрхийлчихлээ 
шүү дээ. Тэрийг чинь тэгээд цэц дээр очно. Дэг зөрчиж болохгүй. Одоо ахиж 
дэмжсэн саналуудын чинь энэ санал босно. Одоо харин хянамгай, санал 
хураалтдаа хянамгай оролцоорой.  

 
Дэмжье гэсэн хоёр дахь санал хураалтыг. Дэмжье гэсэн томьёоллоор 

санал хураалт явуулъя. Хоёр дахь санал хураалт. Дэмжье гэсэн томьёоллоор. 
Д.Лүндээжанцан гишүүн үг хэлнэ. 
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Д.Лүндээжанцан: - Сая компьютерын хүн хажууд байж хамтарч дараад 
болсонгүй л дээ.  

 
Тэгэхээр байна шүү, би одоо бол арчаад уг нь дараад байгаа юм. Тэгээд 

энд бас нэг зовлон байна шүү дээ. Хамтдаа байлгаж байгаад. Тийм учраас энэ 
миний санал бол хүчингүй болгох санал байгаа юм. 

 
Г.Занданшатар: - Ойлголоо. Санал гаргасан Д.Лүндээжанцан гишүүний. 

Н.Оюундарь гишүүн.  
 
Н.Оюундарь: - Энэ техникийн саатал гарчихлаа. Тэгээд дэмжсэн санал 

нь дэмжээгүйгээр орчихож байна. Энийг хүчингүй болгоод дахиж санал 
хураахыг хүсэж байна.  

 
Г.Занданшатар: - Санал хураалтад 55 гишүүн дэмжсэн санал өгсөн. 2 

гишүүн дэмжсэн боловч төхөөрөмжийн саатлаас шалтгаалаад санал нь 
татгалзсанаар гарсан байна.  

 
Ингээд тооцохоор 57 гишүүн дэмжсэнээр тооцож болох нь. Тэгэхдээ 

ахиж санал хураалт явуулна.  
 
Санал хураалтыг дэмжсэнд тооцлоо.  
 
Одоо гурав дахь санал хураалтыг явуулна. Гишүүд төхөөрөмж юундаа 

бэлтгэлтэй, хянамгай хандаарай. Тийм. Саяын саналыг дэмжье гэсэн 
томьёоллоор дахин санал хураалт явуулъя. Санал хураалт үймүүлж болохгүй 
шүү. Ингэхээр чинь, энэ үймүүлэхээр чинь бас нөлөөлөөд байгаа юм.  

 
Санал хураалтад 58 гишүүн оролцож, 57 гишүүн дэмжиж, 98.3 хувийн 

саналаар энэ санал дэмжигдлээ.  
 
Энэ саналтай холбогдуулаад санал үргэлжилнэ гэсэн үг дээ. Энэ 

саналтай холбогдуулаад 2.1.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 2 дахь заалт буюу 
Хорин хоёрдугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн “эсхүл Үндсэн хуулийн” гэсний дараа 
“дөчин гуравдугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасны дагуу “Ерөнхий сайдыг 
огцруулснаас, түүнчлэн” гэж нэмэх. Санал гаргасан Улсын Их Хурлын гишүүн 
Д.Лүндээжанцан. Төрийн байгуулалтын байнгын хороо дэмжсэн санал байна.  

 
Санал хураалтдаа бэлдээрэй. Санал хураалт явуулъя.  
 
Б.Энх-Амгалан гишүүн, С.Чинзориг, Л.Болд гишүүд үг хэлнэ. 

Бямбасүрэнгийн Энх-Амгалан гишүүн. Энэ хооронд Л.Болд гишүүн үг хэлнэ.  
 
Б.Энх-Амгалан: - Энэ төхөөрөмж бас юу яачихаад, гар хөлөрсөн үед 

бол ажиллахгүй байна.  
 
Тийм учраас би дэмжсэн санал өгсөн. Протоколд тэмдэглээд дараагийн 

хураалт дээр нэмж өгье дарга аа.  
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Г.Занданшатар: - Санал нь буруу гарсан байна. Эрхэм гишүүн 
Лувсанвандангийн Болд.  

 
Л.Болд: - Миний гар уг нь овоо гайгүй ажиллаад байсан. Сая үнэхээр 

шууд хоёр удаа дараад болсонгүй. Дэмжсэн санал өгсөн.  
 
Г.Занданшатар: - С.Чинзориг гишүүн.  
 
С.Чинзориг: - Энэ саналыг дэмжсэн санал өгсөн юм. Техникийн саатал 

гараад эсрэг гарчихлаа дарга аа. Дахин санал хураалт явуулъя. Дэмжсэнд 
тооцоод дахин санал хураалт явуулъя.  

 
Г.Занданшатар: -  Санал хураалтад 58 гишүүн оролцож, 3 гишүүн 

дэмжсэн санал өгсөн боловч энэ саатал гарсан байна. Энийг дэмжсэнд 
тооцуулахаар өөрсдөө протоколд тусгаж тэмдэглүүлсэн учраас дэмжсэнд 
тооцлоо.  

 
Энийг баталгаажуулах үүднээс дахин санал хураалт явуулъя. Хоёр дахь 

санал хураалтыг явуулж байна. Шаардлагатай бол хоёр санал хураана. Санал 
хураалт.  

 
Л.Болд гишүүнийх гацлаа гээд байна. Л.Болд гишүүн үг хэлнэ.  
 
Л.Болд: - Энэ миний гар бол одоо ингээд гацчихлаа. Энэ санал 

хураалтууд ерөөсөө дэмжсэн санал дэмжсэнээр гарч ирэхгүй байна. Тийм 
учраас саналыг протоколд тэмдэглэж тооцож өгнө үү.  

 
Г.Занданшатар: - Н.Учрал гишүүн. Эрхэм гишүүн Ням-Осорын Учрал үг 

хэлнэ.  
 
Н.Учрал: - Би дэмжсэн санал өгсөн. Сая энэ техникийн саатал гарлаа.  
 
Г.Занданшатар: - Ц.Гарамжав гишүүн.  
 
Ц.Гарамжав: - Би дэмжсэн юм. Протоколд үлдээж өгнө үү. Дэмжсэн 

байсан гацлаа.  
 
Г.Занданшатар: - 58 гишүүн санал хураалтад оролцож, төхөөрөмжөөр 

54 гишүүн дэмжсэн санал өгсөн. 3 гишүүн техникийн саатлаас гарч дэмжсэн 
санал нь тооцогдоогүйг илэрхийлж протоколд тусгасан учраас 57 гишүүн 
дэмжсэнд тооцож, энэ саналыг дэмжсэнд тооцлоо.  

 
Одоо гурав дахь удаагаа. Шаардлагатай бол гурав хүртэл удаа санал 

хураалт явуулна. Найдвартайд нь. Санал хураалт явуулна. Дараа нь дахиад л 
юм гарна. Санал хураалт. Сайн дадлагажъя. Зөөлөн эвтэйхэн дарцгаа. 
Мэдрэмж шаардаад байгаа юм.  

 
Гараа өргөх санал хэлэлцэгдээд дэмжигдээгүй юм. Горимын саналаар 

явж байгаа юм. С.Чинзориг гишүүн, Г.Мөнхцэцэг гишүүн.  
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С.Чинзориг: - Энэ саналыг дэмжсэн юм аа. Дарга аа. Тэгээд дахиад энэ 
техникийн саатал. Уншигдсангүй. Протоколд тусгуулахыг хүсэж байна.  

 
Г.Занданшатар: - Г.Мөнхцэцэг гишүүн үг хэлнэ. Эрхэм гишүүн 

Гомпилдоогийн Мөнхцэцэг үг хэлнэ.  
 
Г.Мөнхцэцэг: - Би бас энэ саналыг дэмжсэн байгаа юм. Тэгээд техник 

маань бас буруу ажилласан уу, яасан. Дэмжсэнд тооцогдсонгүй. Тэгээд дахиж 
санал хураалгах юм уу, аль эсвэл протоколд дэмжсэнээр тэмдэглүүлье.  

 
Г.Занданшатар: - Ингээд Г.Мөнхцэцэг гишүүн, С.Чинзориг гишүүдийн 

саналыг дэмжсэнд тооцоод энэ санал дэмжигдсэнд тооцлоо.  
 
Дараагийн асуудалдаа оръё.  
 
Хоёр. Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн 

төслийн дагаж мөрдөх хугацааны талаарх зарчмын зөрүүтэй саналын 
томьёолол. 

 
1. 6 дугаар зүйл Дагаж мөрдөх хугацаа 
 
1.Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг 2020 оны 

07 дугаар сарын 01-ний өдрийн 12 цагаас эхлэн улс даяар дагаж мөрдөнө. 
 
Санал хураалт. Дараагийнх дээр үг хэлчих.  
 
Санал хураалтад 58 гишүүн оролцож, 18 гишүүн дэмжиж энэ санал 

дэмжигдсэнгүй.  
 
Ардчилсан намын зөвлөлийн гишүүд чуулганы танхимд орж ирээрэй. 

Ардчилсан намын зөвлөлөөс өчигдөр ард нийтийн санал асуулга явуулах 
тухай санал, шаардлагыг ирүүлсэн. Үүнтэй холбоотойгоор болон сонгуулийн 
мөрийн хөтөлбөрт заасны дагуу Монгол Ардын намын бүлэг ард нийтийн 
санал асуулгаар Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийг эцэслэн шийдвэрлэхээр 
шийдвэрлэснээ мэдэгдсэн.  

 
Тавьсан санал шаардлага хангагдсан учраас Ардчилсан намын зөвлөл 

чуулганы хуралдаандаа орж хэлэлцүүлэгтээ идэвхтэй оролцохыг урьж байна. 
Уриалж байна.  

 
Дараагийн санал хураалтыг явуулъя.  
 
1.1.Төслийн 6 дугаар зүйлийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах:   

 
“6 дугаар зүйл. Дагаж мөрдөх хугацаа 
 
1.Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг 2020 оны 

05 дугаар сарын 25-ны өдрийн 12 цаг буюу арван долдугаар жарны төмөр 
хулгана жилийн зуны тэргүүн сарын шинийн гуравны рашаан барилдлагатай 
өлзийт сайн шар луу өдрийн морин цагаас эхлэн улс даяар дагаж мөрдөнө.”  
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Санал гаргасан Улсын Их Хурлын гишүүн С.Бямбацогт, Д.Лүндээжанцан, 

Д.Тогтохсүрэн. Төрийн байгуулалтын байнгын хороо дэмжсэн санал байна.  
 
Ц.Нямдорж гишүүн. Кнопоо дараад өгөөрэй. Нямаагийн Энхболд, 

О.Баасанхүү гишүүн, Л.Болд гишүүнээр тасаллаа.  
 
Эрхэм гишүүн О.Баасанхүү үг хэлнэ.  
 
О.Баасанхүү: - Нэгдүгээрт нь, ард түмний санал асуулга яаж явуулах нь 

ойлгомжгүй байна л даа. Ард түмэн дэмжих ч юм уу, дэмжихгүй ч юм уу.  
 
Үгүй ээ гээд хэлэх юм бол энэ хэлэлцүүлэг чинь зогсоно шүү дээ.  
 
Тэгэхээр энэ угаасаа хуулийг чинь гуравдугаар хэлэлцүүлэг дээрээ ч юм 

уу энэ даган мөрдөх журмын хуулиа оруулах ёстой юм биш үү гэж би бодоод 
байна л даа. Нэг ёсондоо журмын хууль ч юу байх вэ дээ. Одоо даган мөрдөх 
хугацаагаа. 5 сарын 25-ны ямар юутай гэнэ вэ. Ямар шар луутай, ямар гоё 
өдөр гэв ээ. Хэн гэдэг зурхайч нь гаргаад тэрийг гоё сайхныг нь хэлчихсэн юм. 
Д.Чойжамц гуай энэ хойно суугаад байсан. Д.Чойжамц гуай хэлчихэв үү. Эсвэл 
нөгөө нэг шүгдэн сонирхдог хүмүүс нь хүрч ирээд шивнэчих вүү.  

 
Та нар чинь бас шашин ярихдаа дотроо өчнөөн л хуваагддаг шүү дээ. 

Эсвэл Хэнтийд саяхан нөгөө заларсан залуу нөхөр гарч ирээд бас мэргэ 
төлгөөрөө таван сар гээд хэлчхэв үү.  

 
Тэгэхээр ийм утгагүй юм хэрэггүй ээ. Би бол юу гэж зөвлөх вэ гэвэл 

нэгдүгээрт нь ард түмнээсээ асууя гэж байгаа юм бол ард түмний хариултыг 
урьдчилж таах хэрэггүй. Эсвэл хар машинаар аваад. Хар машин нь өнөөдөр 
юу гэдэг юм ямар гарах вэ гэдгийг нь тодорхой хэлэх гээд байгаа юм уу.  

 
Хоёрдугаарт нь, зөвшилцөл чинь зогсоод байна шүү дээ. Ардчилсан 

намын зөвлөл гээд байгаа чинь Ардчилсан нам гээд байгаадаа биш энэ ард 
түмний зөвшилцлийн нэг хэсэг байхгүй байна шүү дээ. Яагаад зөвшилцөхгүй 
ингээд зогсчихов гэдэг асуудал чинь өнөөдөр өчигдрөөс хойш маш тодорхой 
байсан шүү дээ. Сая бол та нар хуурамч гурав дахь хүчнээ оруулж ирээд 100 
хувийн саналаар бүх юм аа, нөгөө унасан барьсан, болохгүй байна гэсэн 
юмнуудаа оруулж ирээд янзалчихлаа шүү дээ.  

 
Ийм юм хиймээргүй байна. Шулуухан хэлэхэд. Ийм хуурамч юм хийж 

тэгээд ард түмэнд өнөөдөр санал авах хэрэггүй. Тэгэхээр хоёр зүйлийг 
тодорхой болгох хэрэгтэй.  

 
Нэгдүгээрт нь, энэ батлагдах юм уу, батлагдахгүй юм уу гэдэг нь 

ойлгомжтой болсны дараа тэр хугацаагаа тодорхой болгооч ээ. Одоо ялангуяа 
2020 онд та нар сонгууль болох юм уу, болохгүй юм уу.  

 
2020 оны сонгууль чинь 6 сард болдог шүү дээ. Тэгэхээр 5 сард шинэ 

Үндсэн хууль батлагдсан. Одоо шинэ Үндсэн хуулиар сонгууль хийе гэж явах 
юм уу. Тэгэх юм бол одоо энэ Үндсэн хууль дээр чинь маш тодорхой байгаа 
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шүү дээ. Бүх намуудыг татан буулгаад 20 мянгаас дээш гишүүнтэй байж намаа 
сонгуулийн хороонд бүртгүүлнэ гэж байгаа шүү дээ. Өнөөдөр одоо энд байгаа 
намыг яг Ардын нам гэсэн нэрээр яг 20 мянга гэдгээр нь бүртгэнэ гэдгийг хэн ч 
тогтоогоод байгаа юм.  

 
Тэгэхээр Хэнтийн сонгуулийг хойшлуулж болж чадсан шигээ Улсын Их 

Хурлын сонгуулийг будилуулъя гээгүй л юм бол энэ хугацаагаа ядаж энэ ард 
нийтийн санал асуулга явсны дараа оруулж ирэх хэрэгтэй. Хоёрдугаар 
хэлэлцүүлгээр Үндсэн хууль батлагдаагүй шүү дээ. 4 дүгээр хэлэлцүүлгээр 
батлагдана. Тэгэхээр гуравдугаарх гэдгээ та бүхэн ард нийтийн санал асуулга 
гэж үзэж байгаа бол ард түмэн тэгээ гэсэн бол ард түмэндээ бас асуугаад. Бид 
нар 5 сар нь дээр үү, 7 сар нь дээр үү, 2020 он нь дээр үү, 2025 он нь дээр үү 
гэхгүй бол энд бас шууд хэрэгжих боломжгүй олон институциуд байгаа шүү 
дээ. Жишээлбэл, Ерөнхийлөгчийн асуудал яах юм. 6 жил гээд заасан байгаа.  

 
Тэгэхээр Ерөнхийлөгчийн сонгуулийг 5 сараас гэж байгаа юм чинь шууд 

одоогийн байгаа Ерөнхийлөгчийг хүчин төгөлдөр бус гэж тооцоод сонгууль 
хийнэ гэсэн үг үү. Улсын Их Хурлыг өнөөдөр яг 65-уулаа дахиад ороод ирнэ 
гэдгийг хэн мэдээд байгаа юм.  

 
Шинэ парламент энэ Үндсэн хуулийн бохир, одоо анхныхаа жилээ 

барьцаалагдаагүй байгаа дээрээ жинхэнэ утгаараа энэ алдаануудыг чинь 
засаад явах бас тэр бололцоог олгох хэрэгтэй шүү дээ.  

 
Тийм учраас өнөөдөр шууд ингээд л 5 сарын 25-нд батална, хэрэгжинэ 

ээ. Тийм учраас одоо та нар энийгээ шууд зөвшөөрөө гээд ингээд ард түмнээ 
хүндлэхгүй байж болохгүй шүү дээ. Би бол ард түмнээс асуух гэж байгаа 
зүйлийг юу гэж асуух ёстой байсан бэ гэвэл энэ хуулийг батлах уу, үгүй юу гэж 
асуух биш. Харин энэ хууль дотор байгаа зарим нэгэн заалтуудаа, зарим нэгэн 
ард түмний сонирхоод байгаа асуудлуудаа. Жишээлбэл, байгалийн баялаг 
зэрэг юмнуудаа өнөөдөр асуугаад өгөөч ээ. Тодорхой юмаараа асуултаа тавьж 
өгөөч.  

 
Түүхэндээ бараг одоо 1992 оноос хойш анх удаагаа Монгол Улсын 1924 

оноос хойш бол хоёр дахь удаагаа ард нийтийн санал асуулга явж Үндсэн 
хуулийг баталгаажуулна гэж ярьж байгаа юм бол бүх юмыг хуулийн дагуу ном 
дүрэмтэй хийгээч ээ гэж би хүсэж байна.  

 
Тэгэхээр энэ хүсэлтийг та нар хэрвээ зөвшөөрч байгаа бол энэ хугацаа 

ярьж байгаа зүйлээ дөрөвдүгээр хэлэлцүүлгээрээ ард түмнийхээ ядаж 
зөвшөөрсөн зөвшөөрөөгүй гэдгээ мэдэж байж энэ нэг хэрэгжих хугацаа гэж 
тодорхойлсон дээр байх.  

 
Одоо яг 5 сард гэх юм бол одоо ард түмэн чинь юу гэж ойлгох вэ гэвэл 

за за энэ одоо 6 сард сонгууль болохгүй юм байна. Шинэ Үндсэн хуулиар гээд 
явах юм байна гэнэ шү дээ. Сая 7 сард гэдгийг бас унагасан. Тэгэхээр та нар 
бол хүчээр энийг оруулж шийдэх гээд байна л даа. Тэгээд Ардын намд хоёр 
үүрэг өгсөн юм. Нэг нь, ард түмний амьдралыг сайжруулаарай.  
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Хоёрдугаарт нь, энэ ард түмний баталдаг Үндсэн хуулийг нэг харж 
үзээрэй гэж. Тэрнээс биш дураараа энийгээ өөрчлөөд өөрсдөө дархан эрхтэй 
ингээд насан туршдаа суугаарай гэж өгөөгүй байх.  

 
Тийм учраас өнөөдөр энэ шинэ Үндсэн хуулийг та нар батлах гэж байгаа 

бол энэ ард түмнийг эхлээд асуух гэж байгаа гэдэг нь үнэн л юм бол. Өчигдөр 
бүлгийн хурлаар 100 хувь гэж ярьсан нь үнэн л юм бол энийг оролцооч ээ.  

 
Тийм учраас миний хувьд эцсийн мөч хүртэл уг нь би бас нэг энэ юу 

гэдэг юм Үндсэн хуулийг нь бас тодорхой хэмжээнд дэмжээд явъя гэж байсан. 
Одоо би Ардын нам дангаараа та нар ийм юм хийлээ шүү гэж би зөвшилцлөөс 
албан ёсоор гарахаа мэдэгдэж байна.  

 
Яагаад вэ гэвэл ийм улайрсан хуурамч зөвшилцөл хийж, хуурамч ингэж 

ард түмнээрээ тоглохоо больцгооё. Зөвшилцлөө үргэлжлүүл. Яг хуучин шигээ 
явж байснаа дэмжихийг нь дэмжээд, дэмжихгүйгээ дэмжихгүй байя. Яах вэ 
ганц О.Баасанхүүгээр дутахгүй гээд 100 хувиараа батал. Яг саяынх шигээ. 
Тэгээд ард түмнээрээ очиж дүнгээ тавиулъя. Би одоо ингээд албан ёсоор 
дэгийн тухай хуульд ч байгаа.  

 
Үндсэн хуулийг зөрчсөн асуудлаар, Үндсэн хуультай холбоотой 

асуудлаар хуралдааныг орхин гарах эрхтэй гэдгээр хуралдааныг орхин гарч 
байна. Баярлалаа.  

 
Г.Занданшатар: - Энэ хэрэгжих хугацаатай холбоотой асуудал дээр 

санал хэлж гарлаа гэж ойлгож байна.  
 
Дараа нь эрхэм гишүүн Жамъяангийн Мөнхбат үг хэлнэ.  
 
Ж.Мөнхбат: - Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн асуудал, хоёрдугаар 

хэлэлцүүлэг дуусаж бүх ард түмний санал асуулга руу очиж байна.  
 
Энэ бүх ард нийтийн санал асуулга руу очиж байгаа ард түмнээсээ 

асууна гэдэг энэ зарчмыг дэмжиж байгаа юм. Монгол Ардын нам бас 2016 онд 
мөрийн хөтөлбөртөө ард түмнээсээ асууж Үндсэн хууль өөрчилнө гэж 
оруулсан.  

 
Тэгээд ард түмэн Үндсэн хуулийг ингэж өөрчлөхийг зөвшөөрч байгаа бол 

тэгээд л өөрчлөөд явна. Зөвшөөрөхгүй гэх юм бол энэ Үндсэн хуулийн нэмэлт, 
өөрчлөлт хүчингүй болж хуучин хэвээрээ л үлдэнэ. Ийм л байгаа юм.  

 
Тэгэхээр энэ Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлт дээр сайн сайн шинэлэг 

зүйлүүд олон юм орж ирж байна. Улсын Их Хурлын гишүүдийг эргүүлэн татдаг 
асуудал орж ирж байна.  

 
Бид нарын нөгөө нэг яриад байдаг давхар дээл гэж яриад байдаг зүйл 

100 хувийн давхар дээлтэй байдаг байсан бол 76 гишүүний зургаахан хувь нь 
давхар дээл өмсдөг ийм нөхцөл байдалтай. Давхар дээл гэх юм уу даа Их 
Хурлын гишүүн, Засгийн газрын гишүүн хамтарч хийдэг ийм байдалтай болж 
байна.  
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Ганц хоёр асуудал эргэж харах асуудал бий. Жишээлбэл, энэ Ерөнхий 

сайд кабинетаа бүрдүүлдэг. Засгийн газрын гишүүд ээ томилдог энэ асуудлыг 
бол. Дээрээс нь энэ төрийн албаны мерит зарчимтай холбоотой улс 
төржилтөөс энэ хууль бусаар энэ төрийн албан хаагчдыг ажлаас нь 
хоморголон халдаг байдлыг зогсоохтой холбоотой энэ хоёр зүйл, заалтыг ард 
түмний санал асуулгыг хэлэлцэх хоёр хэлэлцүүлэг хийнэ. Тийм үү. Энэ шатанд 
оруулаад цаашаа явах ийм бүрэн боломж бүрдэж байгаа гэдгийг хэлье.  

 
Тэгээд Монголчууд бол билэг дэмбэрэлтэй ард түмэн. Зуны эхэн сарын 

шинийн гурван, намын эхэн сарын шинийн 17-ны ямар ч лам хараас, 
зурхайчаас асуухгүйгээр одоо билигт сайн өдөр гэж хүүхдийнхээ үсийг авч, 
шинэ гэрээ барьдаг хурим найраа хийдэг өвөг дээдэс өнө эртнээсээ бэлэг 
дэмбэрлийг дээдэлж ирсэн ард түмэн.  

 
Тийм учраас бол энэ зуны эхэн сарын шинийн 3-нд гэсэн энэ асуудлыг, 

энэ цаг хугацааны товыг дэмжиж байгаа юм. Хамгийн гол нь ард түмнээсээ 
зөвшөөрөл авч, визээ авч ингэж одоо өөрчлөх ёстой гэдэг дээр дэмжиж байна.  

 
Г.Занданшатар: - Баярлалаа. Эрхэм гишүүн Данзангийн Лүндээжанцан 

үг хэлнэ. Ёс зүйн дэд хороон дарга шаардлага тавьж байна. Биелүүлээрэй.  
 
Д.Лүндээжанцан: - Энэ одоо яг хоёрдугаар хэлэлцүүлгийн төгсгөлд 

хүрч ирлээ. Дагаж мөрдөх хугацааг тавихгүй орж болохгүй. Хэрвээ дагаж 
мөрдөх хугацаа тавихгүй бол хэдэн онд ч эхлэх юм билээ. Хэн мэдлээ.  

 
Хоёрдугаарт, ингэж байж сая иж бүрдэл болж ард нийтийн санал 

асуулгад оруулах нөхцөл бүрдэх юм. Хэрэв хугацаа тавихгүй байх юм бол бас 
зөрчилтэй гээд яриад эхэлнэ. Манай зарим гишүүд үг хэлэхийн тулд үг хэлдэг 
байж болохгүй юм. Тэрийг бас нэг улс төрийн соёл гэх юм уу даа. Ингэж бас 
нэг авч үзмээр байгаа юм.  

 
Хуурамч юм оруулж ирээд сая одоо заслаа, юугаа оруулаад авлаа гэж 

100 хувийн саналаар. Тийм юм байхгүй шүү дээ. Хоёрдугаар хэлэлцүүлэг дээр 
дэмжсэн саналыг яг өмнөх хураагдсан саналтай нь нийцүүлж жигдэлж оруулж 
ирэхээс өөр арга байхгүй болоод л оруулж ирж байгаа юм. Ямар ч хуулийн 
зөрчил байхгүй.  

 
Хоёрдугаарт, сонгууль явдаг хугацаандаа явна. Энэ дээр олон түмнийг 

төөрөгдүүлэх ямар ч хэрэг байхгүй. Их Хурлын гишүүн 76-аараа хэвээрээ 
үлдсэн. 4 жилийн хугацаа хэвээрээ үлдсэн. Ганцхан заалт орсон. Энэ бол 
ээлжит сонгуулиас нэг жилийн өмнө Сонгуулийн хууль батлах шинээр нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулахыг хориглоно гэдэг заалт орсон. Гэхдээ энэ бол ирэх оны 
хууль хүчин төгөлдөр болсноос хойш явах асуудал. Бид одоогийнхоо хуулиар 
сонгуулийнхаа хуульд өөрчлөлт оруулбал оруулаад ингээд явна.  

 
Дээр нь бол улс төрийн намуудыг одоо шахан хавьчлаа гэдэг асуудал 

ярьсан. Ингэж гуйвуулж мушгиж байгаа юм. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 
нэмэлт, өөрчлөлтөд нийцүүлэн холбогдох хуулийг шинэчлэн батлах хүртэл 
хугацаанд тухайн харилцааг зохицуулж ирсэн хуулийг баримтална. Үндсэн 
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хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтөд хууль тогтоомжийг нийцүүлэх ажлыг Их Хурлаас 
баталсан хуваарийн дагуу хийж дуусгана гэж. Үүний дагуу Улс төрийн намын 
тухай хуулийг бид өөрчилнө. Өөрчлөхдөө сонгуулиас өмнө өөрчлөөд тэрний 
дагуу явна гэж би бол харахгүй байна. Улс төрийн намын хууль одоо 2020 
ондоо багтгаж өөрчлөгдөх юм уу, үгүй юм уу. Ийм л асуудал байгаа.  

 
Гурав дахь асуудал бол энэ хугацаа тогтоосон асуудал байгаа. 

Монголчууд бол билэг дэмбэрлийг боддог. Олонхийнхоо олон жил явсан 
уламжлалыг хүндэтгэж үздэг. Ийм учраас 1992 оны Үндсэн хуулийн одоогийн 
манай Үндсэн хуулийн 70 дугаар зүйлд хаврын эхэн сарын барс өдөр энэ 
хуулийг өлзийт сайн өдөр дагаж мөрдөнө гээд бид одоогийн Үндсэн 
хуулийнхаа 70 дугаар зүйлд байгаа. Үүний дагуу одон орон, зурхай, энэ 
календарь бол энэ тэрээс шалтгаалаагүй. Энэ чинь шинжлэх ухаан. Гараад 
ирсэн энэ зүйлийн дагуу зуны дунд сарын шинийн 3 гэдэг өдрийг бол сонгож 
авсан байна. Энэ дээр бол 5 сарын 25 байгаа. Зуны эхэн сарын шинийн 3 гэдэг 
бол рашааны барилдлагатай гээд үг байгаа юм л даа. Тэгэхээр тухайн өдөр 
гариг, сар, жил, барилдлага, мэнгэ их олон зүйлийг хар, олон талаас нь харж 
энэ зурхайн шинжлэх ухаан гаргаж ирсэн байдаг юм байна.  

 
Тийм учраас Монголын ард түмэн Монголын төрд өлзий дэмбэрэлтэй 

энэ өдрийг сонгож авсан нь бол би буруу биш байх гэж бодож байна. Ингээд 
энэ саналыг дэмжиж санал хураалгаж өгөхийг хүсье.  

 
Г.Занданшатар: - Эрхэм гишүүн Лувсанвандангийн Болд үг хэлнэ.  
 
Л.Болд: - Баярлалаа. Тэгэхээр шударга иргэдийн нэгдсэн эвслээс бол 

бид энэ Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн хэлэлцүүлэгтэй холбогдуулж 
байнга албан ёсоор байр сууриа илэрхийлж ирж байгаа.  

 
Ингэхдээ дандаа ард иргэд улс төрийн намынхаа дэмжигч гишүүдээс 

байнга санал асууж одоо энэ Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлт зөв ард түмний 
дэмжлэгтэй саналууд орох тал дээр байнга санал бодлоо албан ёсоор 
илэрхийлж ирсэн.  

 
Энэ дагуу тухайлбал ард түмэн санал асуулгаа 80 гаруй хувьтай 

эсэргүүцэж байсан. Их Хурлын гишүүдийн тоог нэмэх, Их Хурлын бүрэн эрхийн 
хугацааг нэмэх. Мөн 90 гаруй хувиар эсэргүүцэж байсан сонгуулийн 
пропорциональ тогтолцоо. Өөрөөр хэлбэл холимог тогтолцоо гэдгийн цаана 
бол сонгуулийн нам сонгодог пропорциональ тогтолцоо. Энийг бол бараг 95-
аас дээш хувьтай ард иргэд эсэргүүцэж бидэнд саналаа ирүүлсэн. Олон 
мянган хүмүүсээс санал авч энэ заалт бол бас эрх баригч олонхи хүлээн авч 
хуулийн өөрчлөлтүүдээ эдгээр саналыг оруулаагүй учраас бид нар энэ Үндсэн 
хуулийн энэ өөрчлөлтүүдийн асуудлаар хэлэлцүүлэгт оролцож явж байгаа. 
Оролцож байгаа хоёр шалтгаан байгаа.  

 
Нэгд, энэ Баялгийн сангийн асуудал. Баялгийн сангийн тодорхойлолт 

дээр бид сэтгэл дундуур байгаа. Гэхдээ бид ард нийтийн санал асуулга хийх 
болсныг энэ асуудал дэмжигдсэнд маш их талархан хүлээж авч байгаа.  
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Энэ санал асуулга дээр өнөөдөр Монгол Улсын Ерөнхийлөгчөөс бас 
Үндсэн хуулийн нэмэлтэд орж чадаагүй ард түмнээр шийдүүлэх тодорхой 
асуудлуудаа бас ард түмнээр нэг мөр энэ Үндсэн хуулийн санал асуулгатай 
хамт ард түмнээс санал асуулга хийх ийм саналтай байгаа гэсэн. Энд бол 
чухамдаа энэ баялгийн асуудал, ялангуяа стратегийн ордуудын 51-ээс дээш 
хувийг ард түмэнд өмчлүүлэх үр ашгийг нь хүртээх энэ асуудлыг оруулах энэ 
санал дээр бид нар хатуу зогсож байгаа гэдгээ хэлмээр байгаа юм.  

 
Сүүлийн хэлэлцүүлгүүд дотроос нэг зүйлийг би бас зориуд анхаарах нь 

зүйтэй гэж бодож байгаа. Юу вэ гэхээр тэр төрийн албаны талаар, төрийн 
албыг хамгаалах талаар маш чухал заалт бол энэ Үндсэн хуульд орсон. Тэгээд 
эхлээд өчигдөр санал хураахад 56 хүнтэй санал хүрээгүй юм шиг байсан. 
Гэхдээ бол дараа нь Ж.Мөнхбат гишүүн албан ёсоор протоколд миний 
дэмжсэн  санал эсрэгээр гарсан. Техникийн саатал гарсан гэж албан ёсоор 
мэдэгдсэн учраас тэр санал өөрөө босож байгаа. Энийг манай Тамгын газар, 
Төрийн байгуулалтын байнгын хороо анхааралдаа аваарай. Ажлын хэсэг 
анхааралдаа аваарай.  

 
Тэр санал боссон шүү. Ерөөсөө энд бол яг энэ дээр 57 хүний нэр гараад. 

57 Улсын Их Хурлын гишүүн. Энэ чинь бид Үндсэн хууль ярьж байгаа шүү дээ. 
57 хүн саналаа өгөөд бүр одоо өөрөө өөрийн биеэр протоколд тусгаад ингээд 
57 санал байгаа гэдэг нь энд илэрхийлэгдээд, ингээд шийдэгдээд байхад, 
түүнийг мэдэн будилж анхаарахгүй орхиж болохгүй ээ.  
 

Харин тэр найруулга дээр нь тэр Н.Учрал гишүүний яриад байгаа тэр 
“шатлан дэвших” гээд зарим нэг нэр томьёоны асуудлыг, тэр бол засаж болох 
асуудал гэж бодож байна.  
 

Тийм нөхцөлд ерөөсөө ч энэ Их Хурал бол төрийн албаа хүндэтгэнэ, 
төрийн албаа хамгаална, төрийн албаа дээдэлнэ, төрийн албан хаагчдаа 
ямагт төрийн Үндсэн хуулийн хамгаалалтад оруулна гэдэг энэ заалт бол 
үндсэндээ энэ Их Хурлын бараг 100 хувийн дэмжлэгтэй ийм санал байсан шүү. 
Тэгээд энийг бол зайлшгүй анхаарч өгөөрэй гэсэн асуудлыг хүсэж байна.  

 
Дээр нь энэ Үндсэн хуулийн өөрчлөлтөд дэвшилттэй заалтууд орсон. 

Ялангуяа Улсын Их Хурлын ирцийн асуудал, хууль батлах ирцийн асуудал, 
Засгийн газрыг огцруулах асуудал дээр нийт гишүүдээсээ тооцдог. Ер нь олон 
Засгийн газрыг тогтвортой ажиллуулах, баталгаатай байлгах энэ олон 
асуудлууд одоо бас нааштай саналууд орсон. Эдгээрийг бид нар тухайн бас 
тухайн үед нь дэмжиж байгаагаа илэрхийлж байсан.  

 
Одоо энэ заалтын хувьд, миний хувьд ямар саналтай байна гэхээр, бид 

нар Монголын төрийн албан ёсны хэл бол Монгол хэл ээ. Бид нар төрийн 
албан ёсны энэ дэлхий нийтийн цаг тоололд багтсан. Тэгэхээр одоо XXI зууны 
Монголд арван долдугаар жарны гээд Монгол Улсад төрийн албан ёсны бичиг 
баримт, хууль тогтоомжийг хөтөлдөггүй. Энэ тооллын асуудлыг энд оруулах 
шаардлагагүй.  

 
Тэр өдөр, судраа харсан л юм байгаа биз. Хуульд бол зөвхөн 2020 

оныхоо тэр он, сар, өдрийг л тавих хэрэгтэй. Бид бүх хуульд ингэж л тавьдаг. 
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Угаасаа өргөн баригдсан хууль нь ингэж өргөн баригдсан. Тэр дээр ийм уянгын 
халил хэрэг байхгүй. Тэрийг зүгээр дотроо боддог. Бид үнэхээр тийм ээ, 
уламжлалаа мэдэж байна. Дотроо хүн болгон сүсэглэдэг, шүтэн биширдэг зүйл 
байлгүй л яах вэ. Гэхдээ бид өнөөдөр Монголынхоо одоо энэ XXI зуунд 
бичигдэж байгаа Үндсэн хуулийнхаа өөрчлөлт дээр бид нар ингэж ухраад байх 
шаардлага байхгүй гэж бодож байгаа.  

 
Юуны хувьд бол, одоо энэ хууль ингээд хүчин төгөлдөр боллоо. Хууль 

хүчин төгөлдөр болохтой холбогдуулаад нийт ард түмний санал асуулгын 
хувьд, маш их одоо юу гэдэг юм олны анхааралд орж яригдах асуудал бол тэр 
Засгийн газар байгуулахад Ерөнхий сайд, сайд нараа өөрөө томилох нь зөв үү, 
буруу юу гэдэг дээр. Одоо бүр бид нарын эсрэг, санал өгсөн хүмүүсийн эсрэг 
бүхэл бүтэн том кампани явуулж байгаа юм байна лээ. Тэгэхээр үүний цаана 
ямар зорилго байгааг би бол тааж мэдэхгүй.  

 
Гэхдээ Үндсэн хууль хэлэлцэж байхад иймэрхүү, ямар нэгэн өөр үзэл 

бодол, ямар нэгэн өөр санаа бодол гарч болохгүй юм шиг, тийм санаа бодол 
гаргасан хүнийг гэмт хэрэгтэн юм шиг гүтгэн доромжилж байгаа иймэрхүү 
давалгаалсан дайралтууд хийж байгаа энэ тэр бол, үнэхээр бол маш зохисгүй 
харагдаж байгаа юм. Энэ дээр манай хүмүүс үнэхээр ойлгоцтой, хүлээцтэй 
хандах байх аа гэж найдаж байна.  

 
Ер нь тэгээд Засгийн газрынхаа гишүүдийг өөрөө томилдог энэ 

тогтолцоо, нэг л сайхан засгийг баталгаажуулаад л, ер нь л их гайхамшиг 
авчрах юм шиг яриад байгаа. Бид чинь яг ийм тогтолцоог хангах гэж л 1990 
онд хувьсгал хийсэн шүү дээ. Хэрвээ тэр хувьсгал хүчирхийллээр дууссан бол 
яана.  

 
Угаасаа л 70 жил, тэр Ерөнхий сайд буюу Засгийн эрхийг барьж байгаа 

хүн өөрөө л Засгийн газрын гишүүдээ томилоод, дураараа нааш, цаашаа 
болгоод явдаг л байсан шүү дээ. Бид тэгтэл энэ ардчилал хөгжсөн орнууд, тэр 
сайд нарыг, парламентыг авчраад, нэг бүрчлэн үнэхээр, хайруулын тавиг дээр 
шарж байгаа юм шиг одоо бүх юмыг нь дэлгээд, үнэхээр сайн чанарын 
хүмүүсийг сайд болгож байгаа. Тэр сайд болгон нь төрийн буюу парламентын, 
ард түмний хяналтад орж байгаа. Энийг одоо муу зүйл гэж ярьж байгаа. Энэ 
бол ерөөсөө аймшигтай, байх ёсгүй асуудал гээд сурталчлаад ингээд нэг тийм 
сурталчлаад байгааг би гайхаад байгаа байхгүй юу. Энэ бүх түүх бидэнд 
байгаа.  

 
Буцааж социализмдаа очих, буцаад нэг хүний дарангуйлалд орох яасан 

дуртай юм бэ. Тэгэхээр энэ бол үнэхээр байж болохгүй. Бидний эрх чөлөөтэй, 
олон ургалч үзэл, юм болгоныг зөвөөр ярилцаж байж, шийддэг энэ асуудал 
бол үнэхээр өнөөдрийн хамгийн чухал асуудал шүү. 

 
 Та нар харж байгаа байх. Өдөр болгон. Одоо өчигдөр тэр Солонгост 

Дотоод хэргийн сайдаа томилох гээд парламентдаа сонсгол хийж байна. Ямар 
сайхан. Тийм ээ. Тэр хүний хүүхэд нь дээд сургуульд арын хаалгаар орсон 
гэдгээр нь гишүүд бүр. Тэр лүү нь хүртэл орж байж шаардлага тавьж байгаа 
байхгүй юу.  
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Энэ чинь л өнөөдөр бид нар, парламентын ардчилал, парламентын, 
одоо ард түмний мэдэлд засаг очиж байгаа чинь энэ шүү дээ. Тэгээд Ерөнхий 
сайд хэдэн найз нараа, өөрийнхөө хамаатан садныг сайдаар тавьчихаад л 
ингээд Монголын төрийг зайдагнаад явж байх чинь тийм сайхан юм уу. Яг тийм 
болгоод үзээрэй. Тэгээд болгочихоод тэрний дараа тиймээ, дахиад хувьсгал 
хийж байж тэр авч хаяна шүү. Энэ бол үнэхээр Монголын төр бол хаашаа 
уруудаж байгаагаа. Энэ хэлэлцүүлгээс олон зүйл харагдаж байгаа.  

 
Тийм учраас өнөөдөр үнэхээр бид 1990 онд ардчилал, шинэ нийгэм 

эхлүүлсэн л юм бол тэрнийхээ суурь зарчмуудыг ингэж үгүйсгэсэн, тэр рүүгээ 
дайрсан, эргээд тэр хуучин захиргаадалтай, дарангуйлалтай, зөвхөн 
социалист эдийн засагтай тэр нийгмээ эргэж шүтэж, тэрнийгээ бурханчилж 
буцааж авчрах гэсэн энэ оролдлогуудыг мэдэхгүй, би лав хэзээ ч дэмжиж 
чадахгүй. Энэ бол миний хувьд үзэл бодлын сонголт байсан. Энэ дээр бол яаж 
ч дайрч давшилсан, доромжилсон би бол 1990 онд хийсэн тэр сонголтоосоо 
буцахгүй.  

 
Тэгээд ямар ч байсан ард түмнээс асуухыг дэмжиж байна. Асуугаад. 

Үнэхээр Монголын ард түмэн өөрөө л шийдвэрээ гаргаг. Тэрнээс энэ дунд нь 
олон хүмүүс захиалгаар үймээн будилаан хутгахыг яав ч хүлээн зөвшөөрч 
чадахгүй. Ийм байдлаар найруулгын санал оруулахыг бас дараагийн 
хэлэлцүүлгээр орж ирэхдээ энэ заалтын хувьд санал болгож байгаа шүү. Их 
Хурлын дарга аа.  

 
Тэгээд тэр төрийн албаны заалтыг зайлшгүй боссон заалт учраас 

гуравдугаар хэлэлцүүлэгт оруулж ирэх ёстой гэдгийг анхааруулж байна аа. 
Баярлалаа. 
 
 Г.Занданшатар: - Баярлалаа. Эрхэм гишүүн Бадмаанямбуугийн Бат-
Эрдэнэ үг хэлнэ. Б.Бат-Эрдэнэ гишүүн үгээ татсан байна. Эрхэм гишүүн 
Цэндийн Нямдорж үг хэлнэ. Дараа нь санал хураалт. Гишүүд ээ. 
 
 Ц.Нямдорж: - Энэ 2020 оны 5 сарын 25-аас энэ тэр гэдгийг нь би 
дэмжих нь зүйтэй л гэж бодоод сууж байна л даа.  
 

Энэ дотор би нэг хэдэн үгийн тухай л ярих гэсэн юм л даа. Тэр нэг 
рашаан барилдлагатай, өлзийт сайн, шар луу өдөр энэ тэр гээд. Энийг 
хасчихаж болдоггүй юм уу. Тэгээ одоо Д.Лүндээжанцан энэ төр, шашин хоёр 
тусдаа байдгийг энэ Үндсэн хуульд биччихсэн биз дээ. Тэгээд ийм сонин үг 
оруулаад. Энэ рашаан, луугаа та нар тэр Ганданд очиж яриач.  
 
 Г.Занданшатар: - Энийг Төрийн байгуулалтын байнгын хороон дээр 
ярь. Гишүүд чуулган дээрээ санал хураалтдаа орж ирцгээгээрэй.  
 

Түрүүн манай олон гишүүд хэлсэн. Үндсэн хуулиа хүмүүс нэлээн сайн 
уншиж судалсан байх аа, энэ сүүлийн 4 сарын хугацаанд.  
 

Одоогийн Үндсэн хуулийн хамгийн сүүлд 70 дугаар зүйлийн 2-т Монгол 
Улсын Үндсэн хуулийг 1992 оны 02 дугаар сарын 12-ны өдрийн 12 цаг буюу 
арван долдугаар жарны усан бичин жилийн хаврын тэргүүн хар бар сарын 
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шинийн есний өдрийн барилдлагатай өлзийт сайн шар морин өдрийн морин 
цагаас эхлэн улс орон даяар дагаж мөрдөнө. Мэдэгтүн, сахигтун гэж 1992 онд 
бичсэн байна шүү.  
 

Одоо гишүүд чуулганы танхимд орж ирээрэй. 1992 он чинь социализмын 
дараахь үе байсан. Гишүүд чуулганы танхимдаа орж ирээрэй. Төрийн 
байгуулалтын байнгын хороо дээр шийдсэн. 

 
Гишүүд чуулганы танхимдаа цуглаарай. Д.Оюунхорол гишүүн, 

Б.Чойжилсүрэн гишүүн, Ж.Мөнхбат гишүүн, Д.Сумъяабазар гишүүн, 
Шатарбалын Раднаасэд, Агваансамдангийн Сүхбат, Лхагвын Мөнхбаатар, 
Хишгээгийн Нямбаатар, Ч.Улаан сайд, Ц.Мөнх-оргил гишүүн, А.Ундраа гишүүн, 
Х.Болорчулуун гишүүн, Х.Баделхан сайд, Л.Оюун-Эрдэнэ сайд, М.Оюунчимэг 
гишүүн, Ё.Баатарбилэг, Ч.Хүрэлбаатар, Б.Саранчимэг, О.Батнасан.  

 
Жамбалын Ганбаатар гишүүн, Б.Саранчимэг гишүүн, Отгоогийн 

Батнасан гишүүн, Батсүхийн Саранчимэг гишүүн, Янгүгийн Содбаатар гишүүн, 
Я.Содбаатар гишүүн тэр байна, Хишгээгийн Нямбаатар гишүүн, Чүлтэмийн 
Улаан сайд, Хаянгаагийн Болорчулуун гишүүн, Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ 
сайд орж ирж байна. М.Билэгт гишүүн ээ хөршийгөө дуудаарай. 
Ёндонпэрэнлэйн Баатарбилэг сайдыг дуудаарай. Ё.Баатарбилэг сайд орж 
ирсэн байна. Баттогтохын Чойжилсүрэн, Долгорсүрэнгийн Сумъяабазар сайд 
нар, гишүүд орж ирье. 

 
Чүлтэмийн Улаан сайд, Ч.Хүрэлбаатар сайд, Жаргалтулгын Эрдэнэбат 

гишүүн, Хаянгаагийн Болорчулуун гишүүн, Батсүхийн Наранхүү гишүүн өргөсөн 
тангарагтаа үнэнч байна шүү.Уржигдар бүлгийн дүгнэлт гарсан. Нэг ч сайд, 
гишүүд явахгүй. Санал зөрөхгүй  гэж.  

 
Цэрэнпилийн Даваасүрэн сайд, Чүлтэмийн Улаан сайд, 

Долгорсүрэнгийн Сумъяабазар сайд, Чимэдийн Хүрэлбаатар сайд. Микрофон 
бол улс орон даяар, Ёс зүйн дэд хорооны дарга Бадмаанямбуугийн Бат-
Эрдэнэ гишүүн үг хэлнэ. 

 
Б.Бат-Эрдэнэ: - Их Хурлын гишүүд чуулганыхаа танхимд ир ээ.  
 
Өнөөдөр бол ирц сайн байгаа. 15.00 цагт, 15.00 цагаас бараг өмнө 

эхэлсэн байх.  Тийм үү. Өндөр хариуцлагатай, өндөр ирцтэй, өндөр саналаар 
одоо Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн зүйл, заалт бүрээр баталж байгаа 
учраас.  

 
Хамгийн сүүлийн санал байна шүү дээ. Засгийн газрын сайдууд, 

Д.Сумъяабазар сайд, Ч.Улаан сайд, Эрчим хүчний сайд Олон улсын хуралд 
явж байгаа юм байна. Чөлөө зөвшөөрлөө аваад явсан. Хориглосон юм уу. 
Хориглосон бол Цэрэнпилийн Даваасүрэн, Ө.Энхтүвшин сайд, Чимэдийн 
Хүрэлбаатар сайд. Эрүүл мэндийн талаас нь анхаарч үзэхгүй бол болохгүй 
байх. Тийм биз.  
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Сая байсан Ч.Улаан сайд хаачсан бэ. Д.Сумъяабазар сайд хаачсан бэ. 
Өөр хэн байна. Ж.Эрдэнэбат гишүүн өөр хэн байна. Н.Номтойбаяр гишүүн, 
Ш.Раднаасэд. Одоо яг энд байсан хүмүүсээс хэн байна.  

 
Шинэ намын нэгээс бусад нь, хоёр нь сайн сууж байгаа. Ардчилсан 

намын зөвлөл сайн байгаа. Би хоёр өдөр магтаад байгаа. Тэгээд одоо алга 
байна. Чүлтэмийн Улаан сайд өрөөнөөсөө Улсын Их Хурлын чуулганы танхимд 
ирье. Долгорсүрэнгийн Сумъяабазар сайд. Дуудсан. Их Хурлын дарга аа 
Ө.Энхтүвшин сайд, Ц.Даваасүрэн сайд хоёрт албан ёсоор захирамж гарч 
чөлөө өгсөн юм уу. Чүлтэмийн Улаан сайд, Долгорсүрэнгийн Сумъяабазар 
сайд ирсэн. Цэрэнпилийн Даваасүрэн гишүүн, Засгийн газрын гишүүн, миний 
найз мөн. Хувийн гэхээсээ илүү, улс төрийн тэмцэлд хамт зүтгэж байсан найз 
мөн. Танай Засгийн газрын кабинетын гишүүн шүү. Нээрээ энэ Ч.Улаан сайд 
хаачсан юм бэ. Одоо санал хураахад, ирц болохгүй байгаа юм уу. Их Хурлын 
даргаас үүрэг өгөөд байна шүү, Ч.Улаан сайд орж ирээрэй.  

 
 Г.Занданшатар: Б.Батзориг гишүүн картаа уншуулаарай. 
  

О.Баасанхүү гишүүн, Я.Санжмятав гишүүн, Д.Эрдэнэбат гишүүн, 
О.Батнасан гишүүн, З.Нарантуяа гишүүн, Ч.Хүрэлбаатар гишүүн, Ж.Эрдэнэбат 
гишүүн, Х.Болорчулуун гишүүн, Б.Наранхүү гишүүн, Ц.Даваасүрэн гишүүн, 
Н.Номтойбаяр гишүүн, С.Жавхлан гишүүн, Ш.Раднаасэд гишүүн, С.Эрдэнэ 
гишүүд чуулганы танхимд ирээрэй. 

 
  Улсын Их Хурлын гишүүн өргөсөн тангаргаасаа няцвал эргүүлэн татах 
үндэслэл болно гэж Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтөд орсон. Энэ өргөсөн 
тангаргаасаа няцаж, нийт иргэн, ард түмний эрх ашгийг эрхэмлэж, төр 
улсынхаа төлөө зүтгэх тангараг, үүргээ санаж Улсын Их Хурлын чуулгандаа 
гишүүдийг оролцохыг шаардаж байна. 
 
 Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн нийт ард түмэн, нийт иргэн, ард 
түмний эрх ашгийг дээдэлж, Улсын Их Хурлын чуулгандаа байнга тогтмол 
оролцох үүрэгтэй. Өргөсөн тангаргаасаа няцвал, Үндсэн хууль зөрчвөл Улсын 
Их Хурлын гишүүнээс эргүүлэн татах үндэслэл болно гэж Үндсэн хуулийн 
нэмэлт, өөрчлөлтөд сая оруулсан.  
 

Төслийн Зургадугаар зүйлийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах:  
 
“6 дугаар зүйл. Дагаж мөрдөх хугацаа 
 
1.Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг 2020 оны 

05 дугаар сарын 25-ны өдрийн 12 цаг буюу арван долдугаар жарны төмөр 
хулгана жилийн зуны тэргүүн сарын шинийн гуравны рашаан барилдлагатай 
өлзийт сайн шар луу өдрийн морин цагаас эхлэн улс даяар дагаж мөрдөнө.  

 
Санал гаргасан Улсын Их Хурлын гишүүн С.Бямбацогт, Д.Лүндээжанцан, 

Д.Тогтохсүрэн. Төрийн байгуулалтын байнгын хороо дэмжсэн.  
 
Гишүүд Ц.Нямдорж гишүүн, О.Баасанхүү гишүүн, Д.Тэрбишдагва гишүүн 

гээд бас нэлээн хэдэн гишүүд энэ билгийн тооллын, Л.Болд гишүүн нараас 



 36 

билгийн тооллын рашаан барилдлагатай энэ тэрийг нь заавал тодруулж 
бичихгүйгээр 2020 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдрийн 12 цагаас эхлэн улс 
даяар дагаж мөрдөнө гэсэн агуулгаар ингэж өөрчилье гэсэн санал гаргасан.  

 
Энийг ажлын хэсэг Үндсэн хуулийн ард нийтийн санал асуулгад оруулах 

төсөл дээрээ ингээд өөрчлөөд, найруулгыг хянан авч үзэхийг чиглэл болгож 
байна. Ингээд санал хураалт явуулахад бэлэн боллоо. Тэгээд энэ чинь 
найруулгад агуулга нь алдагдахгүй юм чинь энийг хасахад найруулгын засварт 
тооцогдоно гэж байна.  

 
Энэний дараа ард нийтийн санал асуулга явуулах эсэх асуудлыг 

шийднэ. Ардчилсан намын зөвлөлийн гишүүд чуулганы танхимдаа орж ирж энэ 
ард нийтийн санал асуулга асуух асуудал дээр оролцоорой. Дондогдоржийн 
Эрдэнэбат дарга, З.Нарантуяа гишүүд чуулганы танхимдаа ирэхийг урьж 
байна.  

 
Та бүхний тавьсан санал, шаардлагыг хүлээн авч ард нийтийн санал, 

асуулга явуулах асуудал шийдэгдэх гэж байна. Ж.Мөнхбат гишүүн. Ч.Улаан 
гишүүн байдаггүй. Санал хураалтад бэлтгээрэй. Д.Цогтбаатар сайд аа, 
О.Баасанхүү гишүүн ээ санал хураалтдаа анхаараарай. Хоцорчихоор тэгээд 
сандраад хамаагүй дараад төхөөрөмж ажиллахгүй байгаа шүү.  

 
Санал хураалтдаа бэлдье. Санал хураалт. Одоо тайван бай. 10 гээд 9 

гээд тоо гарч эхэлнэ. Болоогүй шүү. Ард нийтийн санал асуулга явуулна.  
 
Санал хураалтад 58 гишүүн оролцож, 57 гишүүн дэмжиж, энэ санал 

дэмжигдлээ.  
 
Энэ бол Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийн сүүлийн 

ачаа байлаа.  
 
Монгол Улсын Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийг дагаж мөрдөхөд 

шилжих журмын тухай хуулийн төслийн талаарх зарчмын зөрүүтэй саналын 
томьёоллоор санал хураана.  

 
1.Төслийн 2 дугаар зүйлийг хасах.  
 
Санал гаргасан Улсын Их Хурлын гишүүн С.Бямбацогт, Д.Лүндээжанцан, 

Д.Тогтохсүрэн. Ж.Энхбаяр гишүүн суугаарай. Байна уу? Суу. Яах вэ энэ санал 
асуулгын тухай санал хураалт явуулна.  

 
Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийг ард 

нийтийн санал асуулгаар оруулах нь зүйтэй гэсэн саналын томьёоллоор санал 
хураалт явуулна. Дараагийнх дээр хэлчих үү? О.Баасанхүү гишүүнээр үг хэлье.  
 

О.Баасанхүү: - Бас  хэлэхгүй гараад явчхаж болно л доо. Гэхдээ та 
бүхэн ойлгох хэрэгтэй.  

 
Г.Занданшатар: - О.Баасанхүү гишүүн ээ. Тэгж юу яахгүй шүү. Гуравны 

хоёр.  
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О.Баасанхүү: - Үгүй үгүй. Би үг байна гээд байхад түрүүнээс хойш. Та 

нар ямар хэцүү байдгийг харж байгаа биз дээ. Хүний үгээр нь л, 65-уулаа яаж 
дарамтлах уу гэдгийг одоо та бүхэн харж байгаа. Би ганцхан зүйлийг маш 
тодорхой хэлэх гээд байна.  

 
Ард нийтээс юу асуух гээд байгаа юм. Бид нар өнөөдөр, миний мэдэж 

байгаагаар бол энэ Үндсэн хуулийг өөрчлөх үү, үгүй юу гэж асуух гэж байгаа 
бол энэ бол утгагүй асуулт. Яагаад вэ гэвэл ард түмэн 57-г сонгоно гэдэг чинь, 
65-ыг сонгоно гэдэг чинь энэ Үндсэн хуульд гар дүрнэ гэдгийг мэдсэн байлгүй 
дээ.  

 
Хоёрдугаарт нь, юу вэ гэх бол нөгөө зөвлөлдөх санал асуулга гээд мянга 

таван зуу гээд баахан төрийн мөнгө төгрөг гаргаад энэ тэр юм гаргаад. Тэгээд 
энэнийхээ юугаар бол одоо бид нар өөрчлөх ёстой юм байна гээд бас л баахан 
мөнгө, цаг хугацаа гарсаар байгаад нэг унаж, босон гэдэг юм уу, нэг тодорхой 
заалт бичиж.  

 
Тэгэхээр ард түмнээсээ ингээд одоо бид нар энэ Үндсэн хуулийг батлах 

уу, үгүй юу гээд асуувал мөнгөний гарз. Ард түмэн энийг чинь ойлгох ч үгүй. 
Олон нийт ойлгох ч үгүй.  

 
Харин яг энэ тодорхой асуултуудаараа. Жишээлбэл одоо юу гэдэг юм,  

Ерөнхий сайд өнөөдөр кабинетаа бүрдүүлэх юм уу, 51 хувь дээр суурилж 
байгалийн баялгийн авах нь зөв үү, 99 байх нь зөв үү, 5 жил байх нь зөв үү, 
холимог байх нь зөв үү гээд ёстой нөгөө ард түмнээсээ асуумаар байгаа юмаа 
асуугаад. Тэгээд ард түмэн дэмжиж байна гэвэл тэр дөрөвдүгээр 
хэлэлцүүлэгтээ ард түмэн гэдэг юм уу, олон нийтийн 2 сая хүмүүсийн дэмжсэн 
саналуудын оруулъя гээд.  

 
Ингээд одоо Монгол Улсын Үндсэн хуулиар засгийн бүх эрх мэдэл ард 

түмний гарт гэдэг утгаар нь оруулах ёстой. Би энд өнөөдөр юу вэ гэх юм бол 
нэг анонс тавьчихсан байсан. Тэр нь ямар учиртай бэ гэхээр зарим нь үзсэн 
байх. Зарим нь үзээгүй байх. Уг нь энд оруулж ирээд та бүхэнд уг нь нүдэнд 
чинь хоногштол харуулъя гэсэн даанч харамсалтай нь дарангуйлал бий 
болчих юм уу хашаа юм, ерөөсөө ингэж миний тэмцэл, юуг бол зөвшөөрөхгүй 
байгаа юм.  

 
Би бол тодорхой юм асуугаач гээд байгаа юм. Ерөнхийлөгч бол өнөөдөр 

нэг тодорхой юм асууя гэсэн шүү дээ. Ерөнхийлөгчийн засагтай болох гэдэг 
үгээ оруулна гэж. Тэрийг нь ч нөгөө хүүхэлдэй нар нь гарч ирээд би 
Ерөнхийлөгчийн засгийг нь дэмжиж байгаа. Ард түмнээсээ засаглалын асуух 
нь зөв гээд энэ манай Их Хурал чинь Ерөнхийлөгчийн утсан хүүхэлдэй нар 
байдаг шүү дээ. Яриад эхэлж байна лээ.  

 
Түүн нь шиг өнөөдөр юу гэдэг юм, яриагүй сэдвээр асуух нь буруу. 

Тэгэхдээ яриад, маргаад олон нийт жаахан дургүй юм шиг байна гэхийнхээ 
оронд одоо олон нийтээсээ асуух юмнуудаа асуугаач ээ. Тэгж байж одоо 20, 
30, 40 тэрбумыг л яана уу гэхээс биш гурав, дөрвөн хуудас энэ олон. Бараг 
ихэнх нь уншаагүй шүү дээ. Юмнуудыг өгөөд та нар гоё байна уу, муухай 
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байна уу гэвэл хэн энийг өнөөдөр ойлгож зөв байна, буруу байна гэж ярих юм 
бэ?  

 
Хуульч хүртэл, зарим нэгэн хуульч хүртэл энийг чинь бас зарим нэгэн 

зүйлийг төгс уншаагүй байгаа шүү дээ. Мэргэжлийн хуульчид нь сайн мэдэхгүй 
шахуу байхад байхад жирийн хүн өнөөдөр юун энэнтэй манатай. Тэрний оронд 
нь энэ түгжрэл яаж байна, зам хэзээ ашиглалтад орох юм бэ, өвөл боллоо, өвс 
бөгөөд хадлан яана. Дээрээс нь одоо энэ сургуулийн хүүхдийн цэцэрлэг, 
сургуулийн хүүхдийн төлбөр нэмэгдлээ яана, талхны үнэ нэмэгдлээ яана гэсэн 
энэ асуудал дээр санаа зовж байхад дээр нь нэмээд бид нар энэ юмны алиныг 
нь та нар дэмжих вэ гэдгээсээ гол юмыг нь л асуухгүй юм бол шууд одоо би 
Үндсэн хуулиа гоё болгох уу, муухай болгох уу? гэж асуух юм бол мэдэхгүй л 
гэж хариулна шүү дээ.  

 
Тэгээд мэдэхгүй гэдэг хариултыг авах гэж өнөөдөр зүгээр намынхаа 

туршилт хийж, ард түмэнд байгаа нэг удаа бухимдлын арилгаж байгаад дараа 
нь сонгуульд орно гэвэл бүтэхгүй. Тэгээд  одоо 5 сард би болохоор ялагдвал 
яах вэ. Ялагдвал яах вэ. 6 сарын сонгуулиар ялагдангуут шинэ Үндсэн хуулиар 
гээд дахиад сонгуульд орох гэсэн ийм бохир юм явж байх вий гэж би их санаа 
зовж байна.  

 
Тийм учраас ирцээ бүрдүүл. Ирцээ бүрдүүл. Энэ их чухал асуудал. Нэг 

гишүүний нэмэр болохгүй гэж би үзэж байна.  
 
Г.Занданшатар: - Одоо санал хураалт явуулна.  
 
Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийг ард 

нийтийн санал асуулгаар оруулах нь зүйтэй гэсэн саналын томьёоллоор санал 
хураана. Санал хураалт явуулна. Түр байж байгаарай. Одоо ингээд эхэлнэ. 
Санал хураалт.  

 
Дараа нь бүгдийн ярьдаг юм. Наадах чинь журмын тухай хууль, ард 

нийтийн санал асуулгын тухай хуультай.  
 
Санал хураалтад 58 гишүүн оролцож, 55 гишүүн дэмжиж энэ санал 

дэмжигдлээ.  
 
Гуравны хоёроор буюу 51 гишүүнээр. Нийт гишүүний гуравны хоёроор 

энэ санал дэмжигдэж байгаа юм. Дараагийн асуудал.  
 
Гурав. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийг дагаж 

мөрдөхөд шилжих журмын тухай хуулийн төслийн талаарх зарчмын зөрүүтэй 
саналын томьёоллоор санал хураана.  

 
Анхны хэлэлцүүлгийг явуулах санал, дүгнэлтийг С.Бямбацогт гишүүн 

танилцуулах ёстой. Энэ зарчмын зөрүүтэй саналуудаар бол санал хураалт явж 
дууссан хоёр дахь хэлэлцүүлгийн.  

 
Улсын Их Хурлын, тэр шилжилтийн тухай хууль дараа нь хэлэлцэнэ. 

Одоо энэ тогтоолын төслөө батална. Одоо дараагийн асуудалд орно.  
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Хоёр. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийг дагаж 

мөрдөхөд шилжих журмын тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг 
явуулна.  

 
Төслийг анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаар Төрийн байгуулалтын 

байнгын хорооны санал, дүгнэлтийг Улсын Их Хурлын гишүүн, Төрийн 
байгуулалтын байнгын хороон дарга Сандагийн Бямбацогт танилцуулна. 
С.Бямбацогт даргыг индэрт урьж байна. 

 
С.Бямбацогт: - Улсын Их Хурлын дарга, Эрхэм гишүүд ээ.  
 
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Лүндээжанцан нарын 62 гишүүнээс 

Их Хуралд 2019 оны 6 дугаар сарын 06-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн Монгол 
Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийн хоёр дахь 
хэлэлцүүлгийг Улсын Их Хурал 2019 оны 8 дугаар сарын 28, 29, 30, 9 дүгээр 
сарын 4, 5, 6, 7-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаа явуулсан болно.  
 

Төрийн байгуулалтын байнгын хороо 2019 оны 9 дүгээр сарын 07-ны 
өдрийн хуралдаанаараа Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны 
дэгийн тухай хуулийн 247  дугаар зүйлийн 247 6 дахь хэсэгт заасны 
дагуу Монгол Улсын Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийг дагаж мөрдөх 
шилжих журмын тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийн хийлээ.  
 

Байнгын хорооны хуралдаанаар төслийн хэлэлцэх үед Улсын Их 
Хурлын гишүүн С.Бямбацогт, Д.Лүндээжанцан, Д.Тогтохсүрэн нар Монгол 
Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийн дагаж мөрдөх 
хугацааг 2020 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдрийн 12 цаг буюу 17 жарны төмөр 
хулгана жилийн зуны тэргүүн сарын шинийн гуравны рашаан барилдлагатай 
өлзийт сайн шар луу өдрийн морин цагаас эхлэн улс даяар дагаж мөрдөхөөр 
санал гаргасныг хуралдаан оролцсон гишүүдийн 92.9 хувь дэмжсэн болно.  

 
Түүнчлэн Улсын Их Хурлын гишүүн С.Бямбацогт, Д6Лүндээжанцан, 

Д.Тогтохсүрэн нар Монгол Улсын Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн 
төслийн хоёр дахь хэлэлцүүлгийн үед Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 51 дүгээр 
зүйлийн 3 дахь хэсэгт оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт Улсын Дээд шүүхийн 
шүүгчийн болон Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүний бүрэн эрхийн хугацаатай 
холбоотой зохицуулалтыг тус тус төслөөс хассан тул Монгол Улсын Үндсэн 
хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийг дагаж мөрдөхөд шилжих журмын тухай хуулийн 
төслийн 3, 4, 5 дугаар зүйлийг төслөөс хасах.  

 
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчид нэр дэвших шалгуур бүрэн эрхийн 

хугацааг нэмэхтэй холбоотой зохицуулалтын дагаж мөрдөх хугацааг Үндсэн 
хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийн дагаж мөрдөх хугацаатай адил 
байхаар тогтоох нь зүйтэй гэж үзэн Төслийн 2 дахь зүйлийг төслөөс хасах.  

 
Мөн Улсын Их Хурлын гишүүн С.Бямбацогт, Д.Лүндээжанцан, 

Ж.Мөнхбат, Д.Тогтохсүрэн нар Монгол Улсын Үндсэн хуулийн нэмэлт, 
өөрчлөлтийг дагаж мөрдөхөд шилжих журмын тухай хуулийн төслийг 2019 оны 
11 сарын 26-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөхөөр, Улсын Их Хурлын гишүүн 
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Б.Баттөмөр, Б.Жавхлан, Д.Хаянхярваа, О.Баасанхүү, Д.Дамба-Очир, 
О.Содбилэг нар Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний эрх зүйн 
байдалтай холбогдох хууль тогтоомжийг 2020 оны эхний хагас жилд багтаан 
шинэчлэн баталсны үндсэн дээр Засгийн газар Дархан, Эрдэнэт хотыг улсын 
зэрэглэлтэй хот болгох асуудлыг судлан, Улсын Их Хурал өргөн мэдүүлж, 
шийдвэрлүүлэхээр санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн гуравны 
хоёроос доошгүй нь дэмжсэн болно.  

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

дагаж мөрдөх хугацаатай холбоотой асуудлыг хоёр дахь хэлэлцүүлэгт 
бэлтгэсэн болон Монгол Улсын Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийг дагаж 
мөрдөхөд шилжих журмын тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлэг хийсэн 
талаарх Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал, дүгнэлт болон зарчмын 
зөрүүтэй саналыг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг Та бүхнээс хүсье.  

 
Анхаарал тавьсанд баярлалаа.  
 
Г.Занданшатар: - С.Бямбацогт даргад баярлалаа. Ажлын хэсгийн 

гишүүдийг танилцуулъя. Ерөнхийдөө өмнөхтэй нэр, овог адил. Төгсгөлд нь 
одоо дахин танилцуулна.  

 
Одоо Байнгын хорооны санал, дүгнэлттэй холбогдуулан асуулт асуух 

Улсын Их Хурлын гишүүд нэрээ өгнө үү. Тасаллаа. Ц.Гарамжав гишүүнээр. 
Х.Нямбаатар гишүүнээр тасаллаа. О.Баасанхүү гишүүн асуулт асууя.  

 
Одоо бол энгийн горимоор. 4 минутаар асуулт асууна. Энэ бол хуулийн 

хэлэлцүүлэгтэй адилхан.  
 
О.Баасанхүү: - 5 сарын 25-ны өдрийн 12 цагт гэж ойлгож байгаа гэж 

үзэж болох уу? Сая найруулгын саналаар ингээд орсон учраас Байнгын 
хорооны тогтоолыг бас хэлэлцэхэд энийг бас юу гэдэг юм, протоколд оруулах 
ёстой гэж би үзэж байна. Тийм. Байнгын хороон дарга аа? Та сонсож байгаа 
байх гэж найдаж байна.  

 
Хоёрдугаарт нь, тэр хотын статусын асуудлыг бас эхний улиралд 

багтааж оруулж ирэхээсээ гадна Улс төрийн намын тухай хууль, Сонгуулийн 
хуулийг хэзээ оруулж ирэхээр ярьсан бэ?  

 
Одоо өөрөөр хэлэх юм бол 5 сарын 25-аас хэрэгжинэ гэж ойлгохоороо 

нөгөө намын статус, нөгөө бид нарын баталсан юмнууд чинь сонгуулийн өмнө 
хүчин төгөлдөр болно.  

 
Хоёрдугаарт нь, энэ юун дээр ямар зүйл орж байгаа вэ гэхээр нэг 

жилийн дотор батлах ёсгүй гэдэг заалт чинь яваад орно. Сонгуулийн хууль.  
 
Тэгэхээр Сонгуулийн хуулийг хэзээ батлах юм? Ард нийтийн санал 

асуулга хэзээ явж, хэзээ дуусах юм? Дээрээс нь нөгөө Улс төрийн намын тухай 



 41 

хуулийг хэзээ өргөн баригдаж, хэзээ батлах юм бэ? Энэ асуултууд дээрээ 
тодорхой хариулт авъя.  

 
Г.Занданшатар: - С.Бямбацогт дарга асуултад хариулна.  
 
С.Бямбацогт: - Монгол Улсын Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийг 

дагаж мөрдөхөд шилжих журмын тухай хууль гэж бид нар хэлэлцэж байгаа.  
 
Энэ хууль дээр нэгдүгээр зүйлд нь Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 

нэмэлт, өөрчлөлтөд нийцүүлэн холбогдох хуулийг шинэчлэн батлах хүртэлх 
хугацаанд тухайн харилцааг зохицуулж ирсэн хуулийг баримтална гээд орсон 
байгаа юм.  

 
Тийм болохоор үндсэндээ тухайн харилцааг зохицуулж ирсэн хуулийг 

шинэчлэн батлах хүртэл хугацаанд энийгээ бид нар дэмжээд баталчих юм бол 
хуулиуд хэвээрээ явна. Өөрөөр хэлэх юм бол та одоо Улс төрийн намын тухай 
хуультай холбоотой асуудал асууж байна. Энэ дээр бол Улс төрийн намын 
тухай хуулийг хэзээ батална, тэр өдрөөс хойш улс төрийн намуудад Үндсэн 
хуульд орсон нэмэлт, өөрчлөлтийн үйлчлэл үйлчилж эхэлнэ.  

 
Бүр тодорхой хэлэх юм бол 2020 оны 6 сард болох сонгуульд улс төрийн 

намууд хуучин одоо мөрдөгдөж байгаа хуулиараа оролцох бололцоотой. 
Бололцоотой. Өөрөөр хэлэх юм бол бид нар өнөөдөр тэр Улс төрийн намын 
шинэчилсэн найруулгыг хэзээ батална. Одоо мэдээж 2019 ондоо амжаад 
баталж амжихгүй байх. 2020 оны эхний сонгуулиас өмнө амжихгүй байх.  

 
Тийм болохоор тэр өдрөөс хойш Үндсэн хуулийн өөрчлөлттэй 

холбогдуулж улс төрийн намын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг 
баталсан өдрөөс хойш тэр Улс төрийн намын тухай хуулийн нэг хувийн заалт 
улс орон даяар үйл ажиллагаа явуулах гэсэн заалтууд хэрэгжиж эхэлнэ.  

 
Тэр болтол одоогийн хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа Улс төрийн намын 

тухай хуулиараа улс төрийн намууд 801-ээс хүнтэй байгуулагдах, сонгуульд 
оролцох бололцоо боломж нь бүрдэх ийм байдлаар явна.  

 
Бусдаар одоо мушгиж яриад ерөөсөө л зөвхөн одоо 20 мянгаас дээш.  

Бид нар чинь сонгогчдын 1 хувь гээд оруулчихсан шүү дээ. Энүүгээр одоо улс 
төрийн намуудыг ирэх сонгуульд оролцох бололцоо боломжийг хаах гэж байна 
ойлгож, мушгиж ярьж болохгүй. Энийг одоо бас ард иргэд болон улс төрийн 
намуудад бас хандаж бас хэлэх нь зөв байх гэж бодож байгаа юм.  

 
Сонгуулийн тухай хуультай холбоотой заалт бол бас яах аргагүй ярих 

ёстой асуудал. Үндсэн хууль маань хүчин төгөлдөр болох хугацаа тийм үү 2020 
оны 5 сарын 25 гээд бид нар тогтчихсон. Бид нар гэхдээ 2020 оны 6 сард 
сонгууль явуулна.  

 
Тийм болохоор сонгуулийн тухай хуулийг бол бид нар зайлшгүй одоо 

бас хөндөж ярих шаардлагатай болох байх гэж бодож байна. Өөр асуулт юу 
билээ? 
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Г.Занданшатар: - Энэ чинь угаасаа аргын тоолол байхгүй. Дандаа 
юугаар байгаа. 1 минут нэмж тодруулна.  

 
О.Баасанхүү: - Тэгэхээр одоо дагалдах янз бүрийн хуулиуд хэзээ л 

батлагдана тэр болтол хуучин хууль нь шинэ Үндсэн хуулийг дагахгүй байж 
болно гэж ойлгож болох уу? Жишээлбэл, Улс төрийн намын хууль л гэж байгаа 
боловч дагах маш олон хуулиуд байгаа шүү.  

 
Тэгвэл энэ Үндсэн хуулийг баталж яах гээд байгаа юм? Нөгөө нэг яг л 

одоо батлахгүй бол болохоо байлаа, бүтэхээ байлаа л гээд байсан. Наад 
захынхаа хоёр шинэчлэлээ хийж чадахгүй юм бол ийм хоёрын хооронд шоу 
хийх хэрэг байхгүй шүү дээ. Би бол шууд тэгж харж байна.  

 
Г.Занданшатар: - Эрхэм С.Бямбацогт дарга асуултад хариулна.  
 
С.Бямбацогт: - Шоу гэж О.Баасанхүү гишүүн ойлгож болохгүй. Үндсэн 

хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийг олон жил ярьсан ард түмэн, улс төрчид байнга л 
ярьж байгаа нэг сэдэв мөн. Хүсэн хүлээлт ч байж байгаа. Зайлшгүй шийдэх 
ёстой олон асуудлуудыг шийдэх шаардлага байгаа.  

 
Тийм болохоор нийгмийн захиалгаар Үндсэн хуулийн нэмэлт, 

өөрчлөлтийг Улсын Их Хурал хийж байгаа. Энэ дээр дагаж мөрдөх журмын 
тухай хуульд би хэлсэн, тийм үү тухайн хууль шинэчлэлийн Үндсэн хуулийн 
шинэчлэл, өөрчлөлт батлагдах хүртэл хугацаанд хүчин төгөлдөр үйлчилнэ. 

 
 Гэхдээ Улсын Их Хурлын, та бас унших юм бол, хуулиа уншдаг бол 

Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтөд хууль тогтоомжийг нийцүүлэх ажлыг 
Улсын Их Хурлаас баталсан хуваарийн дагуу хийж дуусгана гэсэн байгаа. Энэ 
ингэж орж ирсэн.  

 
Өөрөөр хэлэх юм бол Сонгуулийн тухай хууль, Улс төрийн намын тухай 

хууль, Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтэй холбоотойгоор Улсын Их Хурлын 
тухай хууль, Засгийн газрын тухай хууль, Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай 
хууль гээд гол гол хуулиудыг бид нар ийм ийм хугацаанд ингэж ингэж батална 
гэдэг хуваарийг гаргаж батална. Энэ хуваарийнхаа дагуу шинэ Үндсэн 
хуульдаа нийцүүлээд органик хуулиуд болон бусад хуулиудын шинэчилсэн 
найруулга, шинэчлэл өөрчлөлтийг хийж хэрэгжүүлнэ.  

 
Г.Занданшатар: - О.Баасанхүү гишүүн нэмэлт 1 минут тодруулна.  
 
О.Баасанхүү: - Энэ сонгуульд чинь намууд орно шүү дээ. Тийм биз дээ.  
 
Тэгэхээр намууд өнөөдөр 800 хүнээрээ, 34 хүн орчихоод, дараа нь 

сонгуулийн үр дүн болсны дараа шинээр шинэ Үндсэн хуульдаа нийцүүлье 
гээд наад улс төрийнхөө сонгууль чинь өөрөө нэгдүгээрт хүчин төгөлдөр байх 
уу, үгүй юу гэдэг чинь ойлгомжгүй болчихоод байгаа юм.  

 
Хоёрдугаарт нь, энэ дээр маш тодорхой хэлээд байгаа нь 11 сарын 26-

ны өдрөөс эхэлж зарим нэгэн Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хуульд 
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өөрчлөлт оруулъя гэж байгаа байхгүй юу. Яг тэр нь шиг яагаад Улс төрийн 
намын хуулийг ингэж хойш нь тавиад байгаа юм бэ?  

 
Улс төрийн намын шинэчлэл чухал л гэж яриад, сонгууль, улс төрийн 

намын шинэчлэл гэдэг чинь наад Засгийн газар, парламентаас чинь чухал гээд 
өнөөдөр энэ Үндсэн хууль руу явчихаад, одоо болохоор 34 намыг сая л 20 
мянга гэдэг чинь тэгж л орж ирсэн шүү дээ. Бүгдийн оруулъя гэж байгаатай 
адил ингэж хойшоо тавих ямар шалтгаан, шаардлага гарав? Эсвэл ямар ч 
хууль, төсөл байхгүй юм уу?  

 
Г.Занданшатар: -  С.Бямбацогт дарга асуултад хариулна.  
 
С.Бямбацогт: - Дөнгөж түрүүхэн Үндсэн хууль хүчин төгөлдөр болох 

хугацаа 5 сарын 25 гээд ярьж байхад О.Баасанхүү гишүүн ерөөсөө улс төрийн 
намуудыг сонгуульд оруулах, Үндсэн хуулийг сонгуулиас өмнө баталж аваад, 
тэгээд улс төрийн намуудыг сонгуульд оролцуулахгүй байхын тулд та нар 
хугацааг 2020 оны 5 сарын 25 гэж тавилаа гэж ярьж байсан. Ингэж хаах гэж 
байна, боох гэж байна гээд ярьж байсан.  

 
Одоо болохоороо ерөөсөө хурдан хэрэгжүүлээд улс төрийн намуудыг 

сонгуульд оролцуулахгүй болох ёстой шүү дээ гээд нөгөө талаас нь ярих юм. 
Нэг болохоор ерөөсөө мушгихын тулд мушгидаг, ярихын тулд ярьдаг ийм байж 
хэрэггүй ээ. Тийм. Нэг байр суурин дээрээ бай та.  

 
Г.Занданшатар: - Одоо Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт  хэрвээ орох 

юм бол дагаад Улс төрийн намын тухай хууль зэрэг 26 хуульд өөрчлөлт орж, 
эрх зүйн эрс өөрчлөлт хийх боломж бүрдэж байгаа нь энэ Үндсэн хуулийн 
нэмэлт, өөрчлөлтийн гол агуулга гэж үзэж байна. Цэдэнгийн Гарамжав гишүүн 
асуулт асууна.  

 
Ц.Гарамжав: - Баярлалаа. Бидний Улсын Их Хурлын гишүүд, мөн одоо 

бидэнтэй олон сар, өдөр оройн цагаар, урт цагаар хамтран, энэ олон сар 
ядрахыг умартан ажилсан олон эрдэмтэд, Ц.Товуусүрэн гуай тэргүүтэй, манай 
иргэн Д.Ламжав гуай тэргүүтэй эдгээр ахмад хуульчиддаа бас талархал 
дэвшүүлье гэж бодож байна.  

 
Ингээд энэ удаагийн Улсын Их Хурлын гишүүд бид ямар ч байсан Улсын 

Их Хурлынхаа энэ нэмэлт, өөрчлөлтийг 26 хувь орчимд нь эрхзүйн өөрчлөлт 
хийх талаар нэлээн удаан бас нухацтай, сэтгэл зүрхнээсээ хэлэлцсэн гэж би 
хувьдаа бодож байгаа. Олон асуудлыг хэлэлцлээ. Ингээд энэ Үндсэн хуулийн 
хэлэлцүүлэгт оролцож байгаа нь бас их нэр төрийн болоод хариуцлагатай 
ажил гэдгийг одоо бүгдээрээ ойлгож ухамсарлаж байгаа.  

 
Ингээд энэ Үндсэн хууль хэрвээ мөрдөгдвөл, батлагдвал 2020 оны 5 

сарын 25-аас буюу арван долдугаар жарны төмөр хулгана жилийн зуны 
тэргүүн сарын шинийн гуравны рашаан барилдлагатай ийм өлзийтэй сайхан 
өдрөөс, шар луу өдрөөс эхлэн морин цагаас орон даяар мөрдөгдөж эхлэх ийм 
сайхан өдөр товлогдсон байгаа. 
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 Тэгээд Үндсэн хууль дээр бид нар олон асуудлыг энэ нийгмийнхээ 
өнөөдрийн хөгжилд тулгамдаад байгаа олон асуудлыг хөндөж оруулсан. Одоо 
энэ дунд байгалийн баялгийн талаар, шүүх эрх зүйн орчны талаар, гүйцэтгэх 
засаглалын талаар гэх мэтчилэн тодорхой хэмжээний нэлээн олон, түрүүний 
байсан дордсон долоон заалтуудаа заслаа. Засгийн газрын одоо давхар 
дээлүүдийг ч бид нар тодорхой хэмжээнд тайлж чадлаа. 50, 60 хувийн одоо 
тайллаа. Гэх мэтээр ингээд дээрдүүлсэн хэлэлцүүлэг, нэмэлтүүд орууллаа гэж 
бодож байна.  

 
Энэ дээр Их Хурлын даргаас асуух зүйл бол бидний 10-аас 15 

гишүүдийн гаргасан байгалийн баялаг бол ард түмний мэдэлд, төрийн өмч 
байгаа гэсэн заалт бол хэвээрээ байгаа. Тэгэхдээ энэ томоохон стратегийн 
ордуудын цаашдын олборлолт, ашиглалт дээр ямар ч хөрөнгө оруулалт бай 
гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалт орсон ч байсан үүнийхээ 51 хувийг одоо 
улс төрдөө мэдэлдээ авъя гэсэн ийм саналыг бид бүгд гарын үсэг зураад 
ингээд өгсөн байгаа.  

 
Тэгэхээр энийг яаж шийдвэрлэх вэ? Бид нар одоо өчигдөр, уржигдрын 

чуулган дээр бас бид нар нэлээн албан ёсоор саналаа тавьсан. Энэ талаар 
хариулт авахыг хүсэж байна. Баярлалаа.  
 

Ц.Гарамжав: - Тэгэхээр энийг яаж шийдвэрлэх вэ. Бид нар одоо 
өчигдөр, уржигдрын чуулган дээр бас бид нар нэлээн албан ёсоор саналаа 
тавьсан. Энэ талаар бас хариулт авахыг хүсэж байна. Баярлалаа.  
 
 Г.Занданшатар: - Одоо ард нийтийн санал асуулга явуулахаар 
шийдвэрлэгдсэн учраас тогтоол оруулж ирэх ийм чиглэлийг өгч байгаа болно. 
Ард нийтийн санал асуулга явуулах тухайд тогтоол.  
 

Тогтоол батлагдаад үүнтэй холбогдуулан ард нийтийн санал асуулгад 
оруулах төслийн нэг, хоёрдугаар хэлэлцүүлгээр хэлэлцэнэ. Хянан хэлэлцэнэ. 
Одоогийн бэлэн болчихсон төслөө хянан хэлэлцэнэ. Хянан хэлэлцэх явцад 
найруулгын шинж чанартай 20 гаруй засварууд, гишүүдийн гаргасан чиглэл 
өгсөн өөрчлөлтүүдийг оруулахаар ажиллаж байна Улсын Их Хурлын Тамгын 
газар.  

 
Энэ дотроо хамгийн гол юм нь бол үндсэн санаа зөв боловч одоо 

сайхнаар бодоод хийсэн зарим өөрчлөлтүүд, байгалийн баялаг бол 100 хувь 
төрийн өмч байгаа юм. Энийгээ лицензээр зөвшөөрөл өгч хүнд ашиглуулж 
байгаа юм. Тэгээд 51 хувийг өмчилнө гэдгийг 49-өө өмчлүүлчихэж байгаа юм 
шиг ийм буруу ойлголт болохгүй байхаар зөв талаас нь найруулахаар энэ 
чиглэл өгч, ажлын хэсэг ажиллаж байгаа.  

 
Манай ажлын санал гаргасан гишүүд Т.Аюурсайхан гишүүн, 

Х.Болорчулуун гишүүн, Ц.Гарамжав гишүүн та хэд бас энэ томьёолол дээр 
сайн ажиллаж, нухацтай бодож бас эрх зүйн үр дагавар нь Үндсэн хуульд 
сөргөөр нөлөөлөхгүй байхаар. Тэгээд ард түмэндээ хамгийн ашигтай, улс 
оронд ашигтай ийм хэлбэрээр өөрчлөн найруулалтыг хийх нь зүйтэй гэж үзэж 
байна.  
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 Одоо эрхэм гишүүн Лхагвын Мөнхбаатар асуулт асууна. 
 
 Л.Мөнхбаатар: - Сая Үндсэн хуулийнхаа нэмэлт, өөрчлөлтөөр хот, 
тосгоны эрх зүйн байдлыг дээрдүүлсэн зарчмын шинжтэй томоохон өөрчлөлт 
оруулсан л даа.  
 

Энэ дотор тосгонд засаг захиргааны чиг үүргийг шилжүүлэх, засаг 
захиргааны нэгж болох ийм боломжийг бүрдүүлсэн ийм эрх зүйн үндэс бүрдсэн 
байгаа.  

 
Үүнтэй холбоотойгоор Их Хурлын даргаас их тодорхой чиглэл өгсөн 

юмаа хэлэлцүүлгийн явцад. Сумд тодорхой тосгодыг засаг захиргааны нэгж 
болохтой холбоотой энэ асуудлыг Дагаж мөрдөх журмын тухай хууль дээр 
оруулж ирээ гэсэн чиглэлийг өгсөн. Үүнийг Төрийн байгуулалтын байнгын 
хороо бол орхигдуулсан байна. Сая бас Их Хурлын даргатай уулзлаа, ажлын 
хэсгийнхэнтэй уулзлаа. Үүнийгээ бол энэ дээрээ томьёолоод нэмээд явчих 
боломж байгаа юм байна. 
 
 Энэ дээр энэ 5 дугаар зүйл байгаа юм. Засгийн газар Их Хуралд өргөн 
мэдүүлэх ийм хуультай болж байгаа. Засгийн газар энэ Дархан, Эрдэнэт хотыг 
улсын зэрэглэлтэй хот “болгох” гэдгийн ард “болон” гээд бусад энэ тосгон, 
тосгонтой холбоотой энэ заалтаа оруулчихъя.  
 

Ингээд Улсын Их Хуралд Засгийн газрын өргөн мэдүүлэх энэ хугацааг нь 
2020 оны эхний хагас жил гэсэн энэ хугацаанд нь багтаагаад Засгийн газраар 
оруулж ирэхээр уг асуудлыг тусгаж өгнө үү гэсэн ийм саналыг тавьж байгаа 
юм. Үүнийг бол Их Хурлын даргаас өмнө нь өгсөн чиглэл. Одоо бас Их Хурлын 
дарга чиглэл нэмээд өгчих юм бол дараагийн хэлэлцүүлгийн шатанд үүнийг 
нэмж оруулах боломж байгаа. Ийм учраас ийм чиглэл өгнө үү гэж Их Хурлын 
даргаас хүсэж байгаа юм.  
 

Олон тосгод байгаа шүү дээ. Тэгээд Хэнтий, Сэлэнгэ гээд одоо олон 
тосгодын асуудлыг Их Хурлын дарга бол бүр нэр зааж хэлсэн байгаа. Одоо 
Хөвсгөлийн Хатгал гээд. Бусад Сэлэнгэ, Хэнтий гээд энэ тосгодыг одоо 
бүгдээрэнг нь хэлсэн байгаа. Протоколд байгаа гэдгийг хэлье. 
 
 Г.Занданшатар: - Олон гишүүдээс энэ хотын эрх зүйн статустай хамт 
тосгодын эрх зүйн асуудлыг бас шийдвэрлэх эрхийг Засгийн газар, Улсын Их 
Хуралд нээж өгсөнтэй холбогдуулан энэ асуудлыг энэ шилжилтийн журмын 
тухай хуулиар 5 дугаар асуудал дээр хэлэлцэнэ. Тэрэн дээр тосгодын 
асуудлыг оруулаарай гэх чиглэл өгсөн. Хатгал, Шаргалжуут, Бор-Өндөр гээд 
одоо олон тосгодын асуудал яригдаж байгаа.  
 
 Одоо эрхэм гишүүн Багаагийн Баттөмөр. С.Бямбацогт гишүүн хариулна. 
Уучлаарай. Б.Баттөмөр гишүүний дараа нэмж хариулъя. С.Бямбацогт дарга 
бас ажилласан талаараа тодруулга хариулт. 
 
 С.Бямбацогт: - Тийм. Сая энэ удаагийн бас Үндсэн хуулийн нэмэлт, 
өөрчлөлтөд орж байгаа бас гол заалтын нэг нь бол энэ нутаг дэвсгэр, засаг 
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захиргааны нэгжтэй холбоотой асуудал, орон нутагт төвлөрлийг сааруулах эрх 
мэдлийг шилжүүлэхтэй холбоотой асуудлууд бас орсон.  
 

Тэгээд Үндсэн хуулийн 57.2-т засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж дэх 
улсын болон орон нутгийн зэрэглэлтэй хот, тосгоныг өөрийн удирдлага, зохион 
байгуулалтын эрх зүйн үндсийг хуулиар тогтооно. Хот, тосгонд засаг захиргаа, 
нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын зарим чиг үүргийг шилжүүлэх 
асуудлыг Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр Улсын Их Хурал шийдвэрлэнээ 
гээд орчихсон байгаа.  
 
 Мөн 57.3-т засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийг өөрчлөх асуудлыг 
эдийн засгийн бүтэц, хүн амын байршлыг харгалзан тухайн нутгийн иргэдийн 
саналыг үндэслэн Засгийн газар өргөн мэдүүлснээр Улсын Их Хурал 
шийдвэрлэнээ гээд. Энэний дагуу бол урд нь 1992 оны Үндсэн хуульд бас ийм 
тодорхой заалт байхгүй их ерөнхий заалттайгаасаа болоод одоог болтол одоо 
Дархан, Эрдэнэтийг хот болгох, аймгийн төвүүдийг хот болгох асуудал 
орхигдож ирсэн.  
 

Мөн одоо бас Л.Мөнхбаатар гишүүний хэлж байгаа Хатгал тосгон, Бэрх 
тосгон одоо юу гэдэг юм Зүүнхараа гээд олон бас том суурин газрууд, 
Дулаанхаан гэх мэтийн олон газрууд бас тосгоныхоо эрх зүйн байдлыг авмаар 
байна гээд асуудлыг олон жил ярьж ирсэн. Одоо бол бас Л.Мөнхбаатар 
гишүүний ярьж байгаа Хатгал тосгон, Н.Оюундарь гишүүний ярьж байгаа тэр 
Дулаанхаан тосгон, Шаргалжуут тосгон гээд тосгонууд бол бас эрх зүйн 
байдлаараа орох бололцоотой болно. 
 
 Үндсэн хуулийн дагаж мөрдөх журмын тухай хууль дээр бол улсын 
чанартай хот. Яах аргагүй одоо Дархан, Эрдэнэт хотын асуудлыг нэн тэргүүнд 
тавих ёстой гэдэг үүднээсээ гишүүд санал гаргасан. Энэ саналыг бас засаг 
захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний эрх зүйн байдалтай холбогдох хууль 
тогтоомжийг 2020 оны эхний хагас жилд багтаан Улсын Их Хурлаар шинэчлэн 
баталъя.  
 

Үүний үндсэн дээрээ Дархан, Эрдэнэтийг одоо хот болгох асуудлыг 
шийдье гэж орж ирсэн байгаа. Мэдээж засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, 
түүний эрх зүйн байдлын хуулийг Их Хурал батлачих юм бол сая одоо 
Л.Мөнхбаатар гишүүний хэлж байгаа Хатгал тосгоны асуудал, 21 аймгийн төв 
бас хот болох асуудал бол шийдэгдэх эрх зүйн үндэс нь бий болоод ингэж 
болно гэж Та бүхэн бас ойлгож болно. 
 
 Өөрөөр хэлэх юм бол заавал одоо энэ Дагаж мөрдөх журмын тухай 
хуульд нэрээр нь тусгахгүйгээр хот тосгод бий болох эрх зүйн үндэс бол 
Үндсэн хуулиараа нээгдэж байгаа гэдгийг Та бас ойлгоод бас ард иргэддээ зөв 
талаас нь ойлгуулж өгөхийг бас Танаас хүсье. 
 
 Г.Занданшатар: - Одоо нэг гишүүний дараа санал хураалт явуулна. 5 
минутын дараа санал хураалт явуулна. Гишүүд чуулганд. Одоо Лхагвын 
Мөнхбаатар гишүүн тодруулж асууна 1 минут. 
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 Л.Мөнхбаатар: - С.Бямбацогт дарга аа. Ийм юм байгаа юм л даа. Энэ 
бүх тосгодыг нэр зааж энэ дээр оруулах гэсэн санал агуулга байгаагүй шүү 
дээ.  
 

Ерөнхийдөө Засгийн газраар Их Хуралд өөрөө өргөн мэдүүлэх ийм 
хуультай болж байгаа. Тийм учраас энэ Засгийн газрыг л одоо 
хариуцлагажуулах гээд байна шүү дээ. Энэ тосгодынхоо асуудлуудыг оруулж 
ирээ гэдэг дээр Эрдэнэт, Дарханаа бичээд, дараачид нь мөн энэ тосгодоо бас 
оруулж ирээ гэдэг ийм чиглэлийг л Их Хурлаас Засгийн газарт өгч байгаа юм.  

 
Тийм учраас энэ нэг ерөнхий тосгон гэдэг агуулгаар нь бичээд 

хариулаад ороод ирэх боломж байна. Нэг. 
 
 Хоёрдугаарт, Их Хурлын дарга бас удаа дараа чиглэл өгсөн ийм 
асуудал байгаа учраас энийгээ томьёолоод дараагийнхаа хэлэлцүүлэгт 
Төрийн байгуулалтын байнгын хороо оруулаад ирээч ээ л гэж хэлээд байгаа 
юм. Энийг одоо С.Бямбацогт даргаа хүлээж аваад бас дараагийн хэлэлцүүлэгт 
оруулаад явах нь зүйтэй байх аа гэж бодож байна. 
 
 Г.Занданшатар: - Энэ хууль чинь бас Үндсэн хуультай адил хүчинтэй 
хууль гэж заагдаж байгаа.  
 

Тийм учраас хэлэлцүүлгийн явцад олон гишүүн гаргаад тэр тосгод 
гэдгийг нь Дархан, Эрдэнэт гэдэг дээр нэмье гэсэн санал гарсан юм. Энийгээ 
эцсийн хэлэлцүүлэг дээр анхаарч найруулгаар оруулах чиглэл болгож байна. 
Одоо эрхэм гишүүн Багаагийн Баттөмөр асуулт асууна.  
 
 Б.Баттөмөр: - Би үг хэлнэ. Асуулт асуухгүй. Энэ Үндсэн хуулийн одоо 
хоёр дахь хэлэлцүүлэг дуусаж Монгол Улсын хөгжилд тулгамдсан их олон 
асуудлыг бас тодорхой хэсгүүд нь энд суугдаад, дэмжигдээд явж байгаад бол 
баяртай байна. Үндэсний баялгийн сан байгуулах тухай Их Хурлын гишүүд 
бидний хэсэг нөхдүүд бас нэлээн ажилласан. Энэ сан бол дэмжигдээд явж 
байна их баяртай байна.  
 
 Хоёрдугаарт нь, энэ хотын асуудал. Ялангуяа одоо тулгамдсан олон жил 
хүлээгдсэн Дархан, Эрдэнэт гээд хотуудын асуудал бас шийдэгдээд явж 
байна. Энд бас их баяртай байгаа. Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлттэй холбоотой 
асуудал бас нэлээн гайгүй түвшинд төлөвлөгдөөд явж байгаа. Энэ бол одоо 
баяртай байна. Шүүх, засаглалтай холбоотой бас шинэчлэлийн юм бүрэн 
хийгдээгүй ч гэсэн бас тодорхой хэмжээнд хийгдээд явж байгаад бол сэтгэл 
өндөр байна.  
 
 2020 оны эхний хагас жилээс эхлээд эхний хагас жилд багтаж Дархан, 
Эрдэнэтийн энэ засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний эрх зүйн 
байдлыг бий болгох замаар энэ хотуудыг хот статусаар нь ажиллуулах энэ 
дээр бид их анхаарч ажиллах ийм шаардлага гарч байна л даа.  
 

Монгол Улс зах зээлийн эдийн засагт шилжихдээ хөгжлийнхөө загварыг 
одоо хүртэл олоогүй явж байгаа. Нийслэлийг хөгжүүлэх төлөвлөгөө, хөгжлийн 
загвар нь одоо хүртэл байхгүй.  
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Тийм учраас энэ шинээр одоо Үндсэн хуульд тусч байгаа энэ хотуудын 

хөгжлийн загвар, бодлого, төлөвлөлттэй холбоотой асуудлуудыг анхнаас нь их 
зөв явах ийм шаардлагатай байгаа юм. Ялангуяа одоо нийслэлийн энэ 
алдаануудыг энэ хотуудад давтмааргүй байгаа юм.  
 
 Дарханы хувьд бол хөдөө аж ахуй үйлдвэрийн салбараас тэнд үйлдвэр, 
хөдөө аж ахуй, тэгээд чөлөөт бүс байдлаар хөгжүүлэх ийм боломжууд нь 
байгаа юм. Тийм учраас дэлхийн бусад орнуудын энэ “смарт сити” гэж одоо 
ухаалаг хотуудын туршлагуудыг авч судлах, энэ эрх зүйн орчинг нь маш сайн 
бүрдүүлж өгөх ийм шаардлагууд бол байна.  
 

Энэ хотууд руу Улаанбаатар хотын тодорхой ачааллууд энэ хотууд руу 
явна. Тийм учраас энэ утаа, түгжрэл болон тэгээд бусад одоо төлөвлөгөөгүй 
хөгжсөн энэ зүйлүүдийг энэ хотууд дээр одоо давтмааргүй байгаа юм. Бид энэ 
хотжилтийн асуудлыг хамгийн их удаж л, одоо хамгийн сүүл рүүгээ л авч үзэж 
байна л даа.  
 
 Дэлхий тэртэй тэргүй хүссэн хүсээгүй 2050 онд нийт хүн амын 80 хувь нь 
хотод суурьшина гэж байна шүү дээ. Өнөөдөр хөгжилтэй орнуудын хотод нийт 
үндэсний нийт бүтээгдэхүүний 78 хувь нь хотод хийгдэж байгаа. Хөгжил нь сул 
орнуудын хувьд 48 хувь нь хийгдэж байгаа. Нийт дүнгээрээ 70-аад хувь нь 
хотод хийгдээд явж байна шүү дээ.  
 

Тэгэхээр бид нар энэ Дархан, Эрдэнэт гэлгүй дараагийн дараагийн 
хотууд, тэр Зүүнхараа, Багануур гээд энэ хотуудыг одоо бид нар хөгжлийг нь 
дэмжиж, хотын энэ эрх зүйн байдал статусын хуулийг маш сайн гаргаж өгөх 
ийм шаардлага байгаа юм. 
 
 Энэ финтех /FinTech Financial technology/ технологид суурилсан 
үйлчилгээний салбаруудыг энд бий болгомоор байна. Тэр ухаалаг хотуудын 
загваруудыг энд авч хэрэглэмээр байгаа юм. Ийм олон асуудлуудыг одоо бид 
нар шийдэх ийм шаардлага бол үүсэж байна л даа.  
 

Энэ хотод хүмүүс тэмүүлэх нь улам цаашдаа нэмэгдэнэ. 80 хувь нь 
төвлөрнө. 2050 он гэхэд. Хотод илүү таатай нөхцөл байна. Энэ болгоны үндсэн 
дээр энэ юуг харж хийх, бусдаас судлах, дэлхийн ямар хамгийн сайн 
туршлагууд хаана байна. Ийм зүйлүүдийг бид нар бодож хийх ийм шаардлага 
үүсэж байна. Энэ эрх зүйн орчинг нь бүрүүлэхдээ маш сайн судалж хийх 
шаардлагатай олон хотууд одоо бий болно гэдэгт… /минут дуусав/ 
 
 Г.Занданшатар: - Байнгын хорооны санал, дүгнэлттэй холбогдуулан 
дэмжсэн 3, дэмжээгүй 3 хүртэл гишүүн үг хэлж болно. Одоо асуулт асууж 
дууссан.  
 

Одоо Байнгын хорооны саналаар ард нийтийн санал асуулга. Гишүүд 
асуулт асууж, хариулт авч дууссан. Байнгын хорооноос гарсан зарчмын 
зөрүүтэй саналын томьёоллоор санал хураана. Санал тус бүр дээр дэмжсэн, 
дэмжээгүй 3, 3 гишүүн үг хэлж болох байхгүй юу.  
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1.Төслийн 2 дугаар зүйлийг хасах. Санал гаргасан Улсын Их Хурлын 
гишүүн С.Бямбацогт, Д.Лүндээжанцан, Д.Тогтохсүрэн, Төрийн байгуулалтын 
байнгын хороо дэмжсэн. 2 дугаар зүйлийг хасах дээр.  

 
О.Баасанхүү гишүүн. Товч тодорхой хэлнэ шүү. Энэ гол заалттайгаа 

холбогдуулж дэмжсэн, дэмжээгүй гээд хэлэхгүй бол би тасална шүү. 
 
О.Баасанхүү: - Товч, тодорхой хэлэх нь чухал л даа. Тэгэхдээ хууль юм 

бол хууль чинь угаасаа нэг хуулийн нөхцөл шаардлага, хууль өргөн барих дэг 
журам, тэр битгий хэл Их Хурлын гишүүдэд төслөө тараагаад за орж ирсэн 
төслөөрөө саналаа аваад тэгээд зарим нэгэн яамдаас ч гэдэг юм уу юмнуудаа 
аваад явна л даа.  

 
Үндсэн хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль гэхээрээ нэг хэдэн 

гишүүн сууж байгаад өөрсдөө бодож олоод за гээд явчихдаг юм биш байх л 
даа. Энэ хууль юм бол.  

 
Тэгэхээр энэ чинь одоо хууль байна уу, тогтоол байна уу гэж. Тогтоол 

байсан ч гэсэн өнөөдөр бас зарим нэгэн газраас саналууд аваад, тэгээд нөгөө 
Хууль, тогтоомжийн тухай хуулиар явах ёстой байх л даа.  

 
Тэгэхээр энэ Төрийн байгуулалтын байнгын хороон дээр лам руу ярьж 

байгаад жишээлбэл юу гэдэг тэр луу өдөр гэдгийг авч байгаа нь бол би бол 
жишээлбэл буруу гэж бодож байна. Монголчууд чинь лууг шүтдэггүй. Урд 
зүгийн амьтан гэсэн маягтай ханддаг. Тэгээд ч лууг бол чөтгөрийн амьтан гэж 
бас үздэг. Тэрнээс биш өнөөдөр ингээд явж болохгүй. Тийм учраас түрүүн 
миний асуусан нөгөө зүйл чинь энийг бол найруулгаар хасаж байгаа гэдгийг 
бол та бүхэн ойлгож байгаа бизээ гэдгийг хэлэх гэсэн юм.  

 
Хоёрдугаарт нь, өнөөдөр энэ бид нар Үндсэн хуулийг 5 сарын 25 хүртэл 

даган мөрдөх ёстой учраас 5 сарын 25 хүртэл юу хийж суух гээд байгаа юм бэ. 
Гол гол үндсэн одоо шийдэх ёстой гурав, дөрвөн хуулиа батлаад явъя л даа.  

 
Улс төрийн намын хуулиа, Сонгуулийн хуулиа, мэдээж төсвөө ингээд 

одоо энэ шинэчлэлүүдээ хийгээд явмаар байдаг. Сонгуулийн дараа Улс 
төрийн намын хууль баталнаа гэхээр та нар орж ирнэ гэдгийг хэн шийдээд 
байгаа юм. Өөр нам орж ирээд энэ Үндсэн хуулийг чинь өөрчилнө гэвэл яах 
юм. Тэгэхээрээ энэ бол ерөөсөө утгагүй болчхоод байгаа юм. Тийм учраас 
хуулийн ямар ч тийм нөхцөлд хангагдаагүй ингэж улайран ингэж байгаа энэ 
зүйл бол ер нь батлаад явах нь буруу байна л гэж хэлж байна.  

 
Г.Занданшатар: - Баярлалаа. Энэ чинь төслийн 2 дугаар зүйлийг 

хасахаас өөр заалт юм байгаа юм шүү дээ. Эрхэм гишүүд ээ. Энэ бол 
Ерөнхийлөгчтэй холбоотой заалтуудыг 2025 оноос үйлчилнэ гэснийг л хасаж 
байгаа тийм заалт. Заалтуудаа уншиж байж яахгүй бол энэ дэмжсэн 
дэмжээгүй. Дараа нь Н.Цэрэнбат гишүүн. 

 
Н.Цэрэнбат: - Ингээд энэ хасаад өөрчилж байгааг дэмжиж байгаа. 

Гэхдээ бас манай гишүүд Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтөд ямар их цаг 
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хугацаа орж, ямар олон байр суурь бий болж байж нэгтгэгдээд, засагдаад бид 
нэг алхам урагшилж байгаа гэдгийг бид бүгдээрээ бас ойлгох ёстой байгаа юм.  

 
Монгол бол уламжлалтай орон. Бид гадна дотныхонд онгирох 

болохоороо олон зуун жилийн уламжлалтай гэдэг ээ. Тэгээд бас зарим гишүүд 
маань уламжлалаа бас өөр өнцгөөр тайлбарлаад байх юм.  

 
Үндсэн хуульд бүгд шашин шүтэх эсэх нь өөр өөр гэж эрхтэй байгаа 

боловч хүндлээд дээдэлнэ гэдэг зарчмыг тогтоогоод өгчихсөн байгаа. Тийм 
учраас одоо бүгдээрээ бий болж байгаа өөрчлөлт маань ямар өөрчлөлт 
авчрах вэ гэдгээ л ард иргэддээ ярья. Тэгэхгүй бол болоод өнгөрсөн дээр бие 
бие рүүгээ үг хэлээд, чулуудаад энд итгэх ард иргэдийн итгэлийг бууруулах 
гээд байна. Энэ дээрээ анхаарцгаая гэж хэлье. 

 
Г.Занданшатар: - Баярлалаа. Одоо эрхэм гишүүн Данзангийн 

Лүндээжанцан үг хэлнэ. 
 
Д.Лүндээжанцан: - Тэгэхээр гишүүд ядарсан, их удаан хуралдаж 

байгааг ойлгож байна. Гэхдээ энэ олон түзмэнд зөв ойлголт өгөх нь чухал 
байгаа юм.  

 
Үзэл баримтлалын, энэ хууль Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлт. Түүнийг 

дагаж мөрдөх журмын хуулийн үзэл баримтлал бүх юм нь яг тэр хууль 
номынхоо дагуу хийгдээд, энэ чинь дагалдаж гарч байгаа хуулийн анхны 
хэлэлцүүлэг болж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ чинь бас утга учиртай юм 
болгон.  

 
Хоёр дахь нь, энэ хоёрдугаар зүйл рүү орж ярьсан хүн алга. Энэ 

болохоор тэр нэг Ерөнхийлөгчийн сонгууль эд тэртэй холбоотой асуудлыг 
заавал он заахаа больё. Тэр одоо 5 сарын 25-наасаа хойш хамт мөрдөгдөөд 
яваг. Тэгээд 2021 онд Ерөнхийлөгчийн сонгууль болоход хууль нь батлагдах 
журмаараа батлагдаад, өөрчлөлт орвол ороод ингээд яваг гэж ингэж оруулж 
ирээд шаардлагагүй гэж үзээд тэр 2, 3, 4 дүгээр зүйлүүдийг, 5 дугаар зүйлийг 
хасаж байгаа. Тийм. 

 
Дараагийн асуудал бол ингээд тэр нь шүүх ингээд Үндсэн хуулийн цэц 

гээд. Уг нь бол байна шүү дээ бараг хураах шаардлагагүй яг үндсэн төслөөрөө 
уначихсан асуудлууд байхгүй юу. Шаардлагагүй болчихсон асуудлууд.  

 
Дараагийн нэг асуудал бол тэр 1 дүгээр зүйл дээр нөгөө зарчмын 

зөрүүтэй санал гараагүй. Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтөд нийцүүлэн 
холбогдох хуулийг шинэчлэн батлах хүртэлх хугацаанд тухайн харилцааг 
зохицуулж ирсэн хуулийг баримтална гээд. Нөгөө хий зай үүсгэхгүйн тулд ийм 
заалтууд байгаа.  

 
Бид бүхэн энэ удаагийн Их Хурал бол бүх хуулийг гаргаж чадахгүй. Бүх 

хуульд өөрчлөлт оруулж чадахгүй. Тэгэхдээ Үндсэн хуулийн нэмэлт, 
өөрчлөлтөд хууль тогтоомжийг нийцүүлэх ажлыг Улсын Их Хурлаас баталсан 
хуваарийн дагуу хийж дуусганаа гээд тэгээд энэ бол төлөвлөгөө гарна, тэдэн 
хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулна. Тэдийг шинээр боловсруулна. Тэр нь тийм 



 51 

хугацаанд. Хаврын чуулганд, намрын чуулганд, 2020 онд, 2021 онд. Ингэж 
гаргаад. Тэр дотроо жишээ нь одоо сая 6-гийн 2 дугаар зүйл буюу байгалийн 
баялагтай холбоотой асуудлууд яригдлаа шүү дээ.  

 
Гэх мэтчилэнгээр энэ нэлээн олон олон асуудлууд яригдсан. Нутгийн 

захиргаа. Одоо тэр хотуудтай холбоотой. Энийг ийм концепциор ингэж 
өөрчилж оруулна гэдгийг бол ингээд төлөвлөгөөтэй, товч үзэл баримтлалтай 
нь ингэж батлах юм. Энийг намрын чуулганы эхэнд баталж авна.  

 
Тэгээд манай гишүүд ард нийтийн санал асуулгын үеэр явахдаа энэ 

дагуу ийм ийм. /минут дуусав/ 
 
Г.Занданшатар: - Энэ төслийн заалттай холбоотой юм ярихгүй. Битгий 

сунжруулаад бай. Одоо санал хураалт явуулъя.  
 
Гишүүд чуулганы танхимд орж ирье. Л.Болд гишүүн ээ, Т.Аюурсайхан 

гишүүн ээ байраа эзлээрэй. Санал хураалт явууллаа. Дэмжинэ дэмжинэ. 
Санал хураалт. Саналаа дэмжээч. Та битгий ингээд санал хурааж байхад үг 
хэлээд энэ хүмүүсийн саналыг.  

 
Санал хураалтад 58 гишүүн оролцож, 41 гишүүн дэмжиж энэ санал 

дэмжигдлээ.  
 
Ердийн олонхиор. Энэ одоо хууль учраас. Тэгэхдээ аль болох өндрөөр 

байвал энэ. Д.Цогтбаатар гишүүн дэмжсэнээр протоколд тусгая.  
 
Тэгэхдээ энэ Үндсэн хуультай адил хүчин төгөлдөр хууль учраас аль 

болох өндөр юутай байвал сайн байна.  
 
2.Төслийн 3 дугаар зүйлийг хасах. Санал гаргасан Улсын Их Хурлын 

гишүүн С.Бямбацогт, Д.Лүндээжанцан, Д.Тогтохсүрэн, Төрийн байгуулалтын 
байнгын хороо дэмжсэн. Санал хураалт явуулъя.  

 
Санал хураалтад 58 гишүүн оролцож, 43 гишүүн дэмжиж, 74.1 хувийн 

саналаар энэ санал дэмжигдлээ. 
 
3.Төслийн 4 дүгээр зүйлийг хасах. Санал гаргасан Улсын Их Хурлын 

гишүүн С.Бямбацогт, Д.Лүндээжанцан, Д.Тогтохсүрэн, Төрийн байгуулалтын 
байнгын хороо дэмжсэн санал байна. Санал хураалт. 

 
4.Төслийн 5 дугаар зүйлийг хасах. Санал гаргасан Улсын Их Хурлын 

гишүүн С.Бямбацогт, Д.Лүндээжанцан, Д.Тогтохсүрэн. Санал хураалт. 
 
Төслийн 5 дугаар зүйл юун талаар ингэж бодож үг хэлэх гэж байна. Биш 

биш. Хасаж байгаа юм. Санал хураалт.  
 
Санал хураалтаар энэ заалт нь хасагдсан учраас Цэцтэй холбоотой 

заалт хасагдаж байна.  
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5.Төсөлд засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний эрх зүйн 
байдалтай холбогдох хууль тогтоомжийг 2020 оны эхний хагас жилд багтаан 
шинэчлэн баталсны үндсэн дээр Засгийн газар Дархан, Эрдэнэт хотыг улсын 
зэрэглэлтэй хот болгох асуудлыг судлан Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлж 
шийдвэрлүүлнэ гэсэн зүйл нэмэх.  

 
Санал гаргасан Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Баттөмөр, Болдын Жавхлан, 

Дамдины Хаянхярваа, Октябрийн Баасанхүү, Дорждамбын Дамба-Очир, 
Отгонбилэгийн Содбилэг. Төрийн байгуулалтын байнгын хороо дэмжсэн санал 
байна. Санал хураалт явуулъя.  

 
Санал хураалтад 58 гишүүн оролцож, 43 гишүүн нь дэмжиж энэ санал 

дэмжигдлээ.  
 
Энэ дээр Лхагвын Мөнхбаатар гишүүний саналаар тэр тосгодын 

асуудлыг өмнөх хэлэлцүүлгүүдийн үеэр нэмэхээр шийдсэнийг тусгахыг чиглэл 
болгож байна.  

 
6.Энэ хуулийг 2019 оны 11 дүгээр сарын 26-ны өдрөөс эхлэн дагаж 

мөрдөнө.  
 
Санал гаргасан Улсын Их Хурлын гишүүн С.Бямбацогт, 

Д.Лүндээжанцан, Ж.Мөнхбат, Д.Тогтохсүрэн. Төрийн байгуулалтын байнгын 
хороо дэмжсэн.  Санал хураалт явуулъя. 

 
Энэ Шилжилтийн журмын тухай хууль. Болсон уу. Байж байгаарай одоо.  
 
Төслүүдийг ингээд ард нийтийн санал асуулгын хэлэлцүүлэгт 

бэлтгүүлэхээр шилжүүлж байна. Төрийн байгуулалтын байнгын хороонд 
тогтоолын төсөл боловсруулж ирэх ард нийтийн санал асуулгын.  

 
Одоо энэний дараа шууд даргын зөвлөл хуралдаж ирэх 7 хоногийн 

хуваарь ярина. Өнөөдрийн чуулган үүгээр өндөрлөж байна. Өндөрлөснийг 
мэдэгдье. Идэвхтэй оролцсон гишүүддээ талархаж байна.  
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