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Монгол Улсын Их Хурлын 2019 оны ээлжит  бус чуулганы 
Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны 9 дүгээр сарын 

11-ний өдөр /Лхагва гараг/-ийн хуралдааны 
товч тэмдэглэл 

 
 Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны дарга С.Бямбацогт ирц, хэлэлцэх 
асуудлыг танилцуулж, хуралдааныг даргалав.  
 
 Хуралдаан ирвэл зохих 19 гишүүнээс 15 гишүүн ирж 78.9 хувийн 
ирцтэйгээр 17 цаг 42 минутад Төрийн ордны “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхимд 
эхлэв.  
 
 Чөлөөтэй: О.Баасанхүү. 
 Тасалсан: Б.Наранхүү, Д.Сумъяабазар, Д.Эрдэнэбат. 
 

Байнгын хорооны дарга С.Бямбацогт Монгол Улсын Үндсэн хуульд 
нэмэлт, өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийн 17.2-т Ард нийтийн санал 
асуулгад оруулах төслийг Үндсэн хууль, энэ хуульд заасан бүхий л зарчим, 
шаардлага журмыг баримтлан боловсруулж, чуулганы нэг, хоёр дахь 
хэлэлцүүлгээр хянан хэлэлцэнэ, мөн 17.3-т хоёр дахь хэлэлцүүлгээр зүйл, заалт 
бүрээр санал хурааж шийдвэрлэсэн төслийг ард нийтийн санал асуулгад 
оруулсан эх болгон баталж, уг эхээр ард нийтийн санал асуулга явуулах тухай 
Улсын Их Хурлын тогтоол гаргана, 248.6-д Төрийн байгуулалтын байнгын хороо 
ард нийтийн санал асуулгад оруулах төслийг нэгдсэн хуралдааны хоёр дахь 
хэлэлцүүлэгт дараах журмаар бэлтгэнэ, 248.6.1 нэгдсэн хуралдааны нэг дэх 
хэлэлцүүлгээр Улсын Их Хурлын нийт гишүүний гуравны хоёроос доошгүй нь 
дэмжсэн найруулгын томьёоллыг тусгасан ард нийтийн санал асуулгад оруулах 
төслийг бэлтгэх, 248.6.2 гишүүд төсөлтэй холбогдуулж асуулт асууж, үг хэлнэ, 
248.6.3-т Ард нийтийн санал асуулгад оруулах төслийг нэгдсэн хуралдааны хоёр 
дахь хэлэлцүүлэгт оруулах талаар санал, дүгнэлт гаргана гэж заасныг 
танилцуулав. 
 
 Нэг. Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн 
төсөл /Хоёр дахь хэлэлцүүлэг Ард нийтийн санал асуулгад оруулах 
төсөл/  
 
 Хуралдаанд Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Ерөнхий нарийн бичгийн 
дарга Л.Өлзийсайхан, Хууль, эрх зүйн асуудал хариуцсан нарийн бичгийн 
даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Э.Түвшинжаргал, Төрийн 
байгуулалтын байнгын хорооны ажлын албаны ахлах зөвлөх Ж.Бямбадулам, 
зөвлөх Ц.Болормаа, А.Солонго, Б.Хатантуул, референт Б.Золбоо, Ж.Ганчимэг, 
Хууль, эрх зүйн хэлтсийн Эрх зүйн шинжилгээний албаны шинжээч Э.Баттогтох 
нар байлцав.  
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Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөлтэй 

холбогдуулж Улсын Их Хурлын гишүүдээс асуулт, санал гараагүй болно. 
 
С.Бямбацогт: “Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, 

өөрчлөлтийн эхийг батлах тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийг дэмжье 
гэсэн томьёоллоор санал хураалт явуулъя.  

 
Зөвшөөрсөн:  13 
Татгалзсан:   2 
Бүгд:    15 
86.7 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 
Улсын Их Хурлын гишүүн Л.Оюун-Эрдэнэ, Д.Хаянхярваа нар саналаа 

дэмжсэнээр тооцуулах санал хэлэв. 
 
2.Ард нийтийн санал асуулгаар оруулах төслийн хоёр дахь хэлэлцүүлгийг 

дэмжье гэсэн томьёоллоор дахин санал хураалт явуулъя.  
 

Зөвшөөрсөн:  15 
Татгалзсан:   0 
Бүгд:    15 
100 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
3.Ард нийтийн санал асуулгаар оруулах төслийн хоёр дахь хэлэлцүүлгийг 

дэмжье гэсэн томьёоллоор дахин санал хураалт явуулъя.  
 
Зөвшөөрсөн:  15 
Татгалзсан:   0 
Бүгд:    15 
100 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
Байнгын хорооноос гарах санал, дүгнэлтийг Улсын Их Хурлын чуулганы 

нэгдсэн хуралдаанд Байнгын хорооны дарга С.Бямбацогт танилцуулахаар 
тогтов. 

 
Уг асуудлыг 17 цаг 50 минутад хэлэлцэж дуусав. 
 
Хоёр. Ард нийтийн санал асуулга явуулах тухай Улсын Их Хурлын 

тогтоолын төсөл 
 
Хуралдаанд Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Ерөнхий нарийн бичгийн 

дарга Л.Өлзийсайхан, Хууль, эрх зүйн асуудал хариуцсан нарийн бичгийн 
даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Э.Түвшинжаргал, Төрийн 
байгуулалтын байнгын хорооны ажлын албаны ахлах зөвлөх Ж.Бямбадулам, 
зөвлөх Ц.Болормаа, А.Солонго, Б.Хатантуул, референт Б.Золбоо, Ж.Ганчимэг, 
Хууль, эрх зүйн хэлтсийн Эрх зүйн шинжилгээний албаны шинжээч Э.Баттогтох 
нар байлцав.  

 
Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн асуудал хариуцсан 

нарийн бичгийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Э.Түвшинжаргал 
Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийн 17 дугаар 
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зүйлийн 3 дахь хэсэгт хоёр дахь хэлэлцүүлгээр зүйл, хэсэг, заалт бүрээр санал 
хурааж шийдвэрлэсэн төслийн заалт, төслийг ард нийтийн санал асуулгад 
оруулах эх болгон баталж, уг эхээр “Ард нийтийн санал асуулга явуулах тухай” 
Улсын Их Хурлын тогтоол гаргана, 248.8. Улсын Их Хурлын нийт гишүүний 
дөрөвний гураваас доошгүйн саналаар ард нийтийн санал асуулгад оруулах 
эхийг батлах санал өгсөн бол “Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн эхийг 
батлах тухай” Улсын Их Хурлын тогтоол батлагдсанд тооцно гэж заасныг 
танилцуулав. 
 

Байнгын хорооны дарга С.Бямбацогт “Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 
нэмэлт, өөрчлөлтийн эхийг батлах тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийг 
уншиж танилцуулав.  

 
Тогтоолын төсөлтэй холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн Л.Оюун-

Эрдэнэ, Д.Хаянхярваа нарын тавьсан асуултад Байнгын хорооны дарга 
С.Бямбацогт хариулж тайлбар хийв. 

 
С.Бямбацогт: Ард нийтийн санал асуулгад оруулах Монгол Улсын 

Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн эхийг батлах тухай Улсын Их Хурлын 
тогтоолын төслийг чуулганы нэгдсэн хуралдаанд оруулж батлуулах нь зүйтэй 
гэсэн томьёоллоор санал хураалт явуулъя.  

 
Зөвшөөрсөн:  15 
Татгалзсан:   0 
Бүгд:    15 
100 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
Байнгын хорооноос гарах санал, дүгнэлтийг Улсын Их Хурлын чуулганы 

нэгдсэн хуралдаанд Байнгын хорооны дарга С.Бямбацогт танилцуулахаар 
тогтов. 

 
Хуралдаан 13 минут үргэлжилж, 19 гишүүнээс 15 гишүүн ирж, 78.9 

хувийн ирцтэйгээр 17 цаг 55 минутад өндөрлөв. 
 
 
Тэмдэглэлтэй танилцсан: 
ТӨРИЙН БАЙГУУЛАЛТЫН  
БАЙНГЫН ХОРООНЫ ДАРГА      С.БЯМБАЦОГТ 
 
 
Тэмдэглэл хөтөлсөн: 

 ПРОТОКОЛЫН АЛБАНЫ 
 ШИНЖЭЭЧ        П.МЯДАГМАА 
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МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2019 ОНЫ ЭЭЛЖИТ БУС ЧУУЛГАНЫ 
ТӨРИЙН БАЙГУУЛАЛТЫН БАЙНГЫН ХОРООНЫ  9 ДҮГЭЭР  
САРЫН 11-НИЙ ӨДӨР /ЛХАГВА ГАРАГ/-ИЙН ХУРАЛДААНЫ  

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТЭМДЭГЛЭЛ 
 
 
 С.Бямбацогт: Байнгын хорооны гишүүдийн энэ өдрийн амар амгаланг 
айлтгая. Тэгээд Байнгын хорооны хурлын ирц бүрдсэн байна. 2019 оны 9 дүгээр 
сарын 11-ний өдрийн хуралдаан нээснийг мэдэгдье. Ирвэл зохих 19 гишүүнээс 
14 гишүүн буюу 73.7 хувь нь хүрэлцэн ирсэн байна.  

 
Байнгын хорооны хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлыг танилцуулъя. 
 
Нэгдүгээрт, Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн 

төсөл, Ард нийтийн санал асуулгад оруулах төслийн хоёр дахь хэлэлцүүлгийг 
хэлэлцэнэ.  

 
Хоёр. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн эхийг батлах 

тухай Улсын Их Хурлын тогтоолыг хэлэлцэнэ.  
 
Хэлэлцэх асуудалтай холбогдуулж саналтай гишүүд байна уу? Алга 

байна. Хэлэлцэх асуудалдаа оръё.  
 
Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах журмын тухай 

хуулийн 17.2-т Ард нийтийн санал асуулгад оруулах төслийг Үндсэн хууль, энэ 
хуульд заасан бүхий л зарчим, шаардлага журмыг баримтлан боловсруулж, 
чуулганы нэг, хоёр дахь хэлэлцүүлгээр хянан хэлэлцэнэ гэсэн хуультай. Мөн 
17.3-т хоёр дахь хэлэлцүүлгээр зүйл, заалт бүрээр санал хурааж шийдвэрлэсэн 
төслийг ард нийтийн санал асуулгад оруулсан эх болгон баталж, уг эхээр ард 
нийтийн санал асуулга явуулах тухай Улсын Их Хурлын тогтоол гаргана гэсэн 
байгаа.  

 
Мөн 248.6-д Төрийн байгуулалтын байнгын хороо ард нийтийн санал 

асуулгад оруулах төслийг нэгдсэн хуралдааны хоёр дахь хэлэлцүүлэгт дараах 
журмаар бэлтгэнэ. 248.6.1 нэгдсэн хуралдааны нэг дэх хэлэлцүүлгээр Улсын Их 
Хурлын нийт гишүүний 3-ны 2-оос доошгүй нь дэмжсэн найруулгын томьёоллыг 
тусгасан ард нийтийн санал асуулгад оруулах төслийг бэлтгэх, 248.6.2 гишүүд 
төсөлтэй холбогдуулж асуулт асууж, үг хэлэх. 248.6.3 Ард нийтийн санал 
асуулгад оруулах төслийг нэгдсэн хуралдааны хоёр дахь хэлэлцүүлэгт оруулах 
талаар санал, дүгнэлт гаргах гэсэн ийм дэгээр өнөөдрийн хуралдаан явагдана.  

 
Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийг сая 

гишүүдэд тараасан байгаа. Төсөлтэй холбогдуулж асуух асуулт, үг хэлэх гишүүд 
байна уу? Алга байна. Тараагдсан байгаа шүү дээ тиймээ.  

 
Ард нийтийн санал асуулгад оруулах төслийн хоёр дахь хэлэлцүүлгийг 

явуулж дууслаа.  
 
Байнгын хорооны санал, дүгнэлтийг Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн 

хуралдаанд Байнгын хорооны дарга Бямбацогт танилцуулна.  
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Санал хураалт явуулна тиймээ. Дэмжиж оруулъя гэсэн томьёоллоор 
санал хураалт явуулъя. Гишүүд анхааралтай. Оюун-Эрдэнэ гишүүн, Мөнхбат 
гишүүн ээ. Санал хураалт явах гэж байна. Дэмжье гэсэн томьёоллоор санал 
хураалт явуулъя. Мөнхбат гишүүн ээ. За микрофонд. Хаянхярваа гишүүн. 

 
Д.Хаянхярваа: Уучлаарай, би сая кнопоо даралгүй өнгөрөөчихлөө. Одоо 

би дэмжиж байсан. Тэгээд одоо анхааралгүйгээсээ болоод даралгүй 
өнгөрөөчихлөө уучлаарай.  

 
С.Бямбацогт: Дэмжсэнд тооцно гэж байна уу тиймээ. Дэмжсэнд тооцно 

гээд та хэлчихэв үү? 
 
Д.Хаянхярваа: Намайг дэмжсэнд тооцоод санал авч болно гэж. 
 
С.Бямбацогт: За дэмжсэнд тооцъё. Гэхдээ дахиад санал хураалт. За 

Оюун-Эрдэнэ сайд. 
 
Л.Оюун-Эрдэнэ: Дэмжсэнд тооцож протоколд тэмдэглүүлэхийг хүсэж 

байна. Төхөөрөмж. 
 
С.Бямбацогт: За дэмжсэнд тооцъё. Гэхдээ дахиад санал хураачихъя. 15-

15. Дахин санал хураалт. 
 
Байнгын хорооны төсөл Ард нийтийн санал асуулгаар оруулах төслийн 

хоёр дахь хэлэлцүүлгийг дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураалтыг явуулъя. 
Хүчингүй болгоод яах вэ. Саналаа өгцгөөгөөрэй.  

 
Санал хураалтад 15 гишүүн оролцсоноос 100.0 хувийн саналаар энэ 

санал дэмжигдлээ.  
 
Санал, дүгнэлтийг Бямбацогт танилцуулна. 
 
Дараагийн асуудалдаа оръё. 
 
Хоёр. Ард нийтийн санал асуулга явуулах тухай Улсын Их Хурлын 

тогтоолын төслийг хэлэлцье. Тайлбар хэлэх юм уу тиймээ. Тамгын газраас 
тайлбар бас хэлнэ. Хууль, эрх зүйн хэлтсийн дарга Түвшинжаргал. 
Түвшинжаргал дарга хуулийн тайлбар хийе. 

 
Э.Түвшинжаргал: Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах журмын 

тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт хоёр дахь хэлэлцүүлгээр зүйл, 
хэсэг, заалт бүрээр санал хурааж шийдвэрлэсэн төслийн заалт, төслийг ард 
нийтийн санал асуулгад оруулах эх болгон баталж, уг эхээр “Ард нийтийн санал 
асуулга явуулах тухай” Улсын Их Хурлын тогтоол гарганаа гэж заасан.  

 
Дээр нь Журмын тухай хуулийн 17.1-д Үндсэн хуулийн нэмэлт, 

өөрчлөлтийн төслийн хоёр дахь хэлэлцүүлгийг хийж байх, хийгээд дуусах үед 
Улсын Их Хурлын гишүүд энэ төслийг ард нийтийн санал асуулгаар оруулах нь 
зүйтэй гэж тогтвол мөн ард нийтийн санал асуулга явуулах тухай тогтоол гарна 
гэсэн ийм заалтуудтай. Энэ заалтын дагуу 7 сарын 7-ны өдөр Улсын Их Хурлын 
58 гишүүнээс 55 гишүүн оролцож, 94.8 хувийн саналаар Улсын Их Хурал бол 
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тийм 9 сарын 7-ны өдөр тогтсон тул ард нийтийн санал асуулга явуулах тухай 
энэ тогтоолын төслийг боловсруулсан. 

 
Тэгээд тогтоолын төслийг Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны 9 

сарын 9-ний өдрийн хуралдаанаар оруулахдаа энэ тогтоолыг нөгөө тогтсон 
тогтоолыг албажуулахаар Тамгын газраас бэлдэж оруулсан бол зардал мөнгө, 
зохион байгуулалтын бас шинэлэг асуудалтай тэр хамтатгаад оруулчихсан 
байсан учраас тэр тогтоол хойшилсон. Тийм учраас одоо нэгэнт хоёр дахь 
хэлэлцүүлэг хийгдэж байгаа учраас саяны Дэгийн тухай хуулийн, Журмын тухай 
хуулийн 17.3, дээр нь Дэгийн тухай хуулийн 24.8-д заасны дагуу энийг та бүхэнд 
уншаад өгье. 

 
248.8. Улсын Их Хурлын нийт гишүүний 4-ний 3-аас доошгүйн саналаар 

ард нийтийн санал асуулгад оруулах эхийг батлах санал өгсөн бол Үндсэн 
хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн эхийн батлах тухай Улсын Их Хурлын тогтоол 
батлагдсанд тооцно гэсэн ийм хуулийн зохицуулалттай учраас энэ тогтоолын 
төслийг боловсруулж чуулганы нэгдсэн хуралдаанд оруулж байгаа юм. 

 
С.Бямбацогт: Гишүүдэд тайлбар ойлгомжтой байх.  
 
Э.Түвшинжаргал: Санал асуулгад оруулах төслийн эх батлагдаж байна. 
 
С.Бямбацогт: Монгол Улсын Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн эхийг 

батлах тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийг та бүхэнд уншиж 
танилцуулъя.  

 
Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол. Ард нийтийн санал асуулгад оруулах 

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн эхийг батлах тухай. Монгол 
Улсын Үндсэн хуулийн 68 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг, Монгол Улсын Үндсэн 
хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 
17.1, 17.3 дахь хэсэг, Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн 
тухай хуулийн 248 дугаар зүйлийн 248.8 дахь хэсэг санал хураалтын дүнг 
үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас Тогтоох нь: 

 
1.Улсын Их Хурлын 2019 оны 9 дүгээр сарын 7-ны өдрийн чуулганы 

нэгдсэн хуралдаанаар Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, 
өөрчлөлтийн төслийг ард нийтийн санал асуулгаар оруулах нь зүйтэй гэж Улсын 
Их Хурлын нийт гишүүний 94.8 хувь нь  буюу 3-ны 2-оос доошгүйн саналаар 
тогтсон тул Ард нийтийн санал асуулгыг улс орон даяар явуулахаар 
тогтоосугай. 

 
2.Ард нийтийн санал асуулгад оруулах Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 

нэмэлт, өөрчлөлтийн эхийг хавсралтаар баталсугай гэсэн ийм тогтоолын 
төслийг та бүхэнд уншиж танилцуулж байна.  

 
Тогтоолын төсөлтэй холбогдуулж асуулт асуух, үг хэлэх гишүүд байна уу. 

Оюун-Эрдэнэ гишүүн. Өөр гишүүн байна уу? Хаянхярваа тасаллаа. 
 
Л.Оюун-Эрдэнэ: Энэ тогтсугай юу, тогтоосугай юу? Тогтоосугай гэхээр 

чинь бусдаар үйлдүүлэх юм биз дээ. Энийгээ нэг харсан нь зүйтэй юм болов уу. 
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С.Бямбацогт: За тогтоосугай юу, тогтсугай юу гэсэн асуулт асууж байна 
тиймээ. Тогтоосугай манайхан ярьж бай ажлын хэсэг бас анхаарч байгаарай. За 
Хаянхярваа гишүүн. 

 
Д.Хаянхярваа: Нэг асуулт байна. Ард нийтийн санал асуулга явуулахаар 

тогтоосугай гээд. Тэгээд одоо нөгөө яг хугацаагаа энэ дээрээ заахгүй, энэ 
тогтоолоор заахгүй юм уу. Өөр тогтоолоор заах юм уу? 

 
С.Бямбацогт: Энэ одоо бидний Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн 

эхийг ард нийтийн санал асуулгаар оруулах тухай ийм тогтоол. Ард нийтийн 
санал асуулга явуулах тухай тогтоолыг бол хэлэлцэж байгаа. Тэрэн дээр 
зардалтай холбоотой асуудал, зохион байгуулахтай холбоотой асуудал, 
дээрээс нь мөн одоо хугацаатай холбоотой асуудал дээр бас нэгдсэн байр 
сууринд хүрээгүй одоо бас ярилцаж байгаа. Тийм болохоор тэр тогтоолыг бол 
дараа нь хэлэлцэнэ.  

 
Одоо Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн эхийг ард нийтийн санал 

асуулгад оруулах, өөрөөр хэлэх юм бол Улсын Их Хурлын ажил бол үүгээр 
дуусч байгаа. Ард нийтийн санал асуулга явуулах ажлыг бол, тогтоол бол 
ердийн горимоор явна. Тэр бол өнөөдөр, маргааш бас ярьж байгаа юм. 
Хэлэлцээд жич шийдчих бололцоотой. Маргааш бараг яригдах болов уу гэж 
бодож байна. 

 
Тийм одоо зардалтай холбоотой асуудал дээр өнөөдөр Засгийн газар 

хуралдсан. Засгийн газрын хурлаар бас зардлын хэмжээг хэр байх вэ, өчигдөр 
одоо 29 тэрбум гэж Сонгуулийн ерөнхий хороо, Засгийн газар, холбогдох 
байгууллагуудаас саналыг аваад нэгтгээд бид нар 29 тэрбум орчим төгрөгийн 
зардал гарах юм байнаа гэсэн асуудал яригдсан. Энэ дээр бас гишүүд 
шүүмжлэлтэй хандсан. Засгийн газраас өөр одоо зардлаа бууруулах талаар 
тооцоо судалгаа хийгээд, Засгийн газар өнөөдөр хуралдаад, Засгийн газрын 
хурал дөнгөж дуусаад чуулган хуралдаад орж ирж байгаа болохоор тэр асуудал 
хамт тодорхойгүй байна. Хугацаан дээр одоо бас асуудал яригдаж байгаа 
гэдгийг та бүхэнд бас хэлье. 

 
Тийм болохоор өнөөдөр бол тэр тогтоол бол тусдаа батлагдана. Энэ бол 

өөр тогтоол гэдгийг бас хэлье.  
 
17.3 дээр хоёр дахь хэлэлцүүлгээр зүйл, заалт, хэсэг бүрээр санал 

хурааж шийдвэрлэсэн төслийг ард нийтийн санал асуулгад оруулах эх болгон 
баталж, уг эхээр ард нийтийн санал асуулга явуулах тухай Их Хурлын тогтоол 
гаргана гэсэн энэ Журмын тухай хууль гээд заачихсан байгаа. Энэний дагуу сая 
бид нар тогтоолоо баталсан. Ард нийтийн санал асуулгыг хэрхэн, яаж зохион 
байгуулж явуулах вэ гэдэг тогтоол маань бол ердийн горимоор явна. Тэр нь 
тусдаа тогтоол гарна.  

 
Д.Лүндээжанцан: Ард нийтийн санал асуулга явуулсугай гэдэг тогтоолыг 

гаргаагүй биз дээ. 
 
С.Бямбацогт: Гараагүй байгаа тийм. За тэгээд санал хураалт явуулъя. 

Асуултад хариулж дууссан. Гишүүд үгээ хэлсэн. 
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Монгол Улсын Үндсэн хуулийн эхийг батлах тухай Улсын Их Хурлын 
тогтоолын төслийг чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар оруулж батлуулах нь зүйтэй 
гэсэн томьёоллоор санал хураалт явуулъя. Дахиад уншъя.  

 
Ард нийтийн санал асуулгад оруулах Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 

нэмэлт, өөрчлөлтийн эхийг батлах тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийг 
чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар оруулж батлуулах нь зүйтэй гэсэн томьёоллоор 
санал хураалт явуулъя. Тогтоосугай юу, тогтсугай юу.  

 
За тогтоосугай гэдэг үгээр орлоо шүү. Ингээд энэ томьёоллоор. Би юугаа 

танилцуулчихсан. Төслөө бол танилцуулчихсан. Төсөл дээр тогтоосугай юу, 
тогтсугай гэсэн үг ярьсан. Тэрийг сая тогтоосугай болсон.  

 
Ингээд ард нийтийн санал асуулгад оруулах Монгол Улсын Үндсэн 

хуулийн эхийг батлах Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн эхийг батлах тухай 
тийм үү энд бас буруу биччихсэн байна шүү дээ. Улсын Их Хурлын тогтоолын 
төслийг чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар оруулж батлуулах нь зүйтэй гэсэн 
томьёоллоор санал хураалт явуулъя. Дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураалт 
явуулъя. Санал хураалт.  

 
Санал хураалтад 15 гишүүн оролцсоноос 100 хувийн саналаар санал 

дэмжигдлээ.  
 
Тэгээд Байнгын хорооны санал, дүгнэлтийг Улсын Их Хурлын чуулганы 

нэгдсэн хуралдаанд Бямбацогт танилцуулна.  
 
Өнөөдрийн Байнгын хорооны хуралдаан хэлэлцэх асуудал дууссан тул 

хуралдааныг хаасныг мэдэгдье. 
 

Дууны бичлэгээс буулгасан: 
ПРОТОКОЛЫН АЛБАНЫ 
ШИНЖЭЭЧ       Д.ЭНЭБИШ /Гэрээт/ 
 
 

 
 

 


