
            Төсөл 

 
 

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 
 
 
2020 оны ... дүгээр                        Улаанбаатар  
сарын ... -ны өдөр                                                                                    хот 

МОНГОЛ УЛСЫН ШҮҮХИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ  
/ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА/-ИЙГ ДАГАЖ  

МӨРДӨХ ЖУРМЫН ТУХАЙ 
 
 1 дүгээр зүйл.Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-
ийн 20 дугаар зүйлд заасан Шүүгчдийн зөвлөлийн анхдугаар хуралдааныг Монгол 
Улсын шүүхийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр болсон 
өдрөөс хойш 21 хоногийн дотор Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, Улсын дээд шүүх хуульд 
нийцүүлэн хамтран зохион байгуулна.   

 2 дугаар зүйл. Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-
д заасны дагуу Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, Шүүхийн сахилгын хороо, Шүүхийн 
мэргэшлийн хорооны гишүүн томилогдох, эсхүл сонгогдох хүртэлх хугацаанд 2012 
оны 5 дугаар сарын 22-ны өдөр баталсан Шүүхийн захиргааны тухай хуулийн 
дагуу томилогдсон Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, Шүүхийн ёс зүйн хороо, Шүүхийн 
мэргэшлийн хорооны гишүүн бүрэн эрхээ хэрэгжүүлнэ. 2012 оны 3 дугаар сарын 7-
ны өдөр баталсан Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 17.1.2-т заасан 
үндэслэлээр шүүгчийн бүрэн эрх нь түдгэлзсэн Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 
гишүүний шүүгчийн бүрэн эрх Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /шинэчилсэн 
найруулга/-д заасны дагуу Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дараагийн гишүүн 
сонгогдсоноор сэргээсэнд тооцно.  

3 дугаар зүйл.2012 оны 3 дугаар сарын 7-ны өдөр баталсан Шүүгчийн эрх 
зүйн байдлын тухай хуулийн 17.1.5, 17.1.8-д заасан үндэслэлээр шүүгчийн бүрэн 
эрх түдгэлзсэн шүүгчдийг бүрэн эрхийг сэргээх эсэх асуудлыг Монгол Улсын 
шүүхийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-д заасны дагуу Шүүхийн сахилгын 
хороо шийдвэрлэнэ.   

4 дүгээр зүйл.2012 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдөр баталсан Шүүхийн 
захиргааны тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.6.1-д заасны дагуу Шүүхийн 
мэргэшлийн хорооны гаргасан үнэлгээгээр шүүгчийн сонгон шалгаруулалтад 
тэнцсэн нэр дэвшигчийн үнэлгээ нь мөн хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.7-д заасан 2 
жилийн үлдсэн хугацаанд хүчинтэй байна.  

 5 дугаар зүйл.Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн бүтцэд байгаа Шүүхийн ёс зүйн 
хорооны ажлын албаны ажилтан, эд хөрөнгийг Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль 
/шинэчилсэн найруулга/-ийн дагуу байгуулагдах Шүүхийн сахилгын хороонд 
шилжүүлэх ажлыг Шүүхийн ерөнхий зөвлөл зохион байгуулна.   

 6 дугаар зүйл.Шүүхийн сахилгын хороо байгуулагдах хүртэлх хугацаанд 
шүүгчийн ёс зүйн зөрчлийн талаар гарсан гомдол, маргааныг Монгол Улсын 



шүүхийн тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс өмнө уг харилцааг зохицуулж 
байсан хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ. Шүүхийн сахилгын хороо 
байгуулагдсан бол Шүүхийн ёс зүй хороо, Захиргааны хэргийн давж заалдах болон 
хяналтын шатны шүүхэд хянан хэлэлцэгдэж байгаа хэрэг, маргааныг Сахилгын 
хороонд шилжүүлнэ. 

 7 дугаар зүйл.Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/ 
хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс өмнө Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар 
томилогдсон Улсын дээд шүүхээс бусад шүүхийн Ерөнхий шүүгч, Улсын дээд 
шүүхийн танхимын тэргүүний бүрэн эрх нь Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль 
/шинэчилсэн найруулга/-ийн 37.5-д заасны дагуу тухайн шүүхийн шүүгчдийн 
зөвлөгөөнөөс Ерөнхий шүүгч сонгогдсон, 37.6-д заасны дагуу танхимын тэргүүн 
томилогдсоноор дуусгавар болох бөгөөд энэ нь шүүгчийн бүрэн эрхийг хөндөх 
үндэслэл болохгүй. 

 8 дугаар зүйл.Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-
ийн дагуу шинээр байгуулах Шүүхийн ерөнхий зөвлөл болон Шүүхийн сахилгын 
хороог даруй зохион байгуулах ба Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хороо, 
Ерөнхийлөгч, хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүнээс томилох 
гишүүнийг сонгон шалгаруулж, томилоход Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль 
/шинэчилсэн найруулга/-ийн 79, 100 дугаар зүйлд заасан  хугацааг баримтлахгүй. 
Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр 
болсон өдрөөс хойш 21 хоногийн дотор Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын 
хороо, Ерөнхийлөгч, хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн Шүүхийн 
ерөнхий зөвлөл, Шүүхийн сахилгын хорооны гишүүнийг сонгон шалгаруулж, 
томилно.  

9 дүгээр зүйл.Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-
хүчин төгөлдөр болохоос өмнө шүүхэд ажиллаж байгаа хуульчийн мэргэжлийн үйл 
ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл аваагүй шүүгчийн туслах Монгол Улсын шүүхийн 
тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийн 93.1-д заасан шаардлагыг тус хууль 
дагаж мөрдсөнөөс хойшхи 2 жилийн хугацаанд хангана.   

10 дугаар зүйл.2012 оны 3 дугаар сарын 7-ны өдөр баталсан Шүүгчийн эрх 
зүйн байдлын тухай хуулийн 23.2-т заасан бүх шатны шүүхийн шүүгчийн 
цалингийн нэмэгдэлтэй холбогдох заалтыг 2020 оны төсвийн жил дуусах хүртэл 
хугацаанд дагаж мөрдөнө. 

 11 дүгээр зүйл.Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /шинэчилсэн 
найруулга/-ийн 47.2 дахь хэсгийг 2021 оны 1 сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж 
мөрдөнө.  

12 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ 
хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө. 

 

  

     Гарын үсэг 

 



 

 

Төсөл 

    
 

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 
 
 
2020 оны ... дүгээр                        Улаанбаатар  
сарын ... -ны өдөр                                                                                    хот 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ШҮҮХИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ  
ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ 

 

 1 дүгээр зүйл.2012 оны 3 дугаар сарын 7-ны өдөр баталсан Монгол Улсын 
шүүхийн тухай хуулийг хүчингүй болсонд тооцсугай.  

 2 дугаар зүйл.Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ 
хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс дагаж мөрдөнө.  

 

     Гарын үсэг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Төсөл 

    
 

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 
 
 
2020 оны ... дүгээр                        Улаанбаатар  
сарын ... -ны өдөр                                                                                    хот 

 

ШҮҮГЧИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ  
ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ 

 

 1 дүгээр зүйл.2012 оны 3 дугаар сарын 7-ны өдөр баталсан Шүүгчийн эрх 
зүйн байдлын тухай хуулийг хүчингүй болсонд тооцсугай.  

 2 дугаар зүйл.Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ 
хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс дагаж мөрдөнө.  

 

     Гарын үсэг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            



 

 

Төсөл 

    
 

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 
 
 
2020 оны ... дүгээр                        Улаанбаатар  
сарын ... -ны өдөр                                                                                    хот 

 

ШҮҮХИЙН ЗАХИРГААНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ  
ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ 

 

 1 дүгээр зүйл.2012 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдөр баталсан Шүүхийн 
захиргааны тухай хуулийг хүчингүй болсонд тооцсугай.  

 2 дугаар зүйл.Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ 
хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.  

 

     Гарын үсэг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 



 

 

Төсөл 

    
 

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 
 
 
2020 оны ... дүгээр                        Улаанбаатар  
сарын ... -ны өдөр                                                                                    хот 

 

ШҮҮХИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ  
 ХУУЛЬ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ 

 

 1 дүгээр зүйл.2012 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдөр баталсан Шүүхийн 
иргэдийн төлөөлөгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийг хүчингүй болсонд 
тооцсугай.  

 2 дугаар зүйл.Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ 
хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.  

 

      Гарын үсэг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             

 

Төсөл 

    
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 

 
 
2020 оны ... дүгээр                              Улаанбаатар  
сарын ... -ны өдөр                                                                                         хот 

 

 ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬД  
ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ   

 

1 дүгээр зүйл.Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 40.11, 40.12 
дугаар зүйлийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулсугай: 
 
 “40.11 дүгээр зүйл.Улсын дээд шүүхийн нийт шүүгчдийн хуралдаан 
   

1.Хяналтын шатны шүүхийн тогтоолд Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч 
дүгнэлт гаргасан, Улсын ерөнхий прокурор эсэргүүцэл бичсэн, эсхүл бүх насаар нь 
хорих ял оногдуулсан шүүхийн шийдвэрт давж заалдах болон хяналтын шатны 
шүүхэд гомдол, эсэргүүцэл гарсан эсэхээс үл хамааран хэргийг 30 хоногийн дотор 
Улсын дээд шүүхийн нийт шүүгчдийн хуралдаанаар  хянан хэлэлцэж шийдвэрлэнэ. 

 
2.Энэ зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан тохиолдолд Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий 

шүүгч Улсын дээд шүүхийн нийт шүүгчдийн хуралдаан явуулах тухай шийдвэр гаргаж, 
хуралдааны товыг тогтооно. 

 
3.Энэ зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан хуралдааныг Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий 

шүүгч даргална. 
 
4.Улсын дээд шүүхийн нийт шүүгчдийн хуралдаан нь нийт шүүгчийн гуравны 

хоёроос доошгүй нь оролцсоноор хүчинтэйд тооцогдоно. 
 
40.12 дугаар зүйл.Улсын дээд шүүхийн нийт  
                        шүүгчдийн хуралдааны шийдвэр 
 
1.Улсын дээд шүүхийн нийт шүүгчдийн хуралдаан энэ хуулийн 40.8 дугаар 

зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасны дагуу шийдвэр гаргана. 
 
2.Улсын дээд шүүхийн нийт шүүгчдийн хуралдаанд оролцсон шүүгчдийн  санал 

тэнцвэл  дүгнэлт, эсэргүүцлийг хүлээн аваагүйд тооцно.  
 
3.Энэ зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан шийдвэрийг танилцуулан сонсгомогц 

хуулийн хүчин төгөлдөр болох бөгөөд энэ нь шүүхийн эцсийн шийдвэр байна.” 



 
 2 дугаар зүйл.Эрүүгийн хэрэг  хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 1.4 дүгээр 
зүйлийн 1.33 дахь заалтын “Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 31.3, 31.4-т 
заасныг” гэснийг “Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 22.3.1, 22.4-т заасныг” гэж, 
3.4 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн “Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн эрх зүйн байдлын 
тухай хуульд” гэснийг “Монгол Улсын шүүхийн тухай хуульд” гэж, 40.10 дугаар 
зүйлийн 3, 4 дахь хэсгийн “хяналтын шатны Эрүүгийн хэргийн шүүгчдийн нэгдсэн” 
гэснийг “нийт шүүгчдийн” гэж, 40.10 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсгийн “бичгээр” гэснийг 
“ажлын албаны даргаар дамжуулан бичгээр” гэж тус тус өөрчилсүгэй.   

 

3 дугаар зүйл.Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ 
хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө. 

       

 

Гарын үсэг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Төсөл 

    
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 

 
 
2020 оны ... дүгээр                           Улаанбаатар  
сарын ... -ны өдөр                                                                                    хот 

 

ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ ШҮҮХЭД ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ 
 ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ   

 
1 дүгээр зүйл.Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд доор 

дурдсан агуулгатай хэсэг нэмсүгэй: 
 
 1/173 дугаар зүйлийн 173.4 дэх хэсэг: 
 
“173.4.Хяналтын журмаар хэрэг хүлээн авсан шүүгч 14 хоногийн дотор хэргийг 

шүүх хуралдаанаар хэлэлцүүлэх эсэх тухай захирамж гаргана.”  
 

2/173 дугаар зүйлийн 173.6 дахь хэсэг: 
 

“173.6.Гомдлыг хүлээн авахаас татгалзсан шүүгчийн захирамжийг гомдол гаргагч 
эс зөвшөөрвөл 10 хоногийн дотор Улсын дээд шүүхэд гомдол гаргах эрхтэй бөгөөд 
гомдлыг гурван шүүгчийн бүрэлдэхүүнтэй 14 хоногийн дотор хэлэлцэж, тогтоол гаргах 
бөгөөд энэ тогтоол эцсийн шийдвэр байна.” 

2 дугаар зүйл.Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 37 дугаар 
зүйлийн 37.2 дахь хэсгийн “бичмэл ба” гэсний дараа “цахим баримт,” гэж, 110 дугаар 
зүйлийн гарчгийн “Бичмэл” гэсний дараа “, цахим” гэж, мөн зүйлийн 110.1 дэх хэсгийн 
“бичмэл” гэсний дараа “, цахим” гэж,  мөн зүйлийн 110.3 дахь хэсгийн эхний өгүүлбэрийн 
“Хэрэгт байгаа бичмэл” гэсний дараа “, цахим” гэж, хоёр, гурав дахь өгүүлбэрийн 
“Бичмэл” гэсний дараа “, цахим” гэж,  мөн зүйлийн 110.4 дэх хэсгийн “Бичмэл” гэсний 
дараа “, цахим” гэж тус тус нэмсүгэй. 

 
3 дугаар зүйл.Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн дараах  

зүйл, хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулсугай: 
 

1/31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх хэсэг: 
 
 “31.1.Прокурор төр, нийтийн ашиг сонирхол зөрчигдсөн гэж үзвэл төрийн 
байгууллагын хүсэлтээр, эсхүл өөрийн санаачилгаар иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх 
ажиллагаанд энэ хуулийн 25, 26 дугаар зүйлд зааснй дагуу төрийн нэрийн өмнөөс 
оролцоно.”  
 



2/1771 ,1781 дүгээр зүйл: 
 
 “1771 дугаар зүйл.Улсын дээд шүүхийн нийт шүүгчдийн хуралдаан 
 
 1771.1.Хяналтын шатны шүүхийн тогтоолд Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч 
дүгнэлт гаргасан бол хэргийг 30 хоногийн дотор Улсын дээд шүүхийн нийт шүүгчдийн 
хуралдаанаар хэлэлцэн шийдвэрлэнэ. 
 

1771.2.Энэ хуулийн 1771.1-д заасан тохиолдолд Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий 
шүүгч Улсын дээд шүүхийн нийт шүүгчдийн хуралдаан явуулах тухай шийдвэр гаргаж, 
хуралдааны товыг тогтооно. 

 
1771.3.Энэ хуулийн 1771.1-д заасан хуралдааныг Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий 

шүүгч даргална. 
 
1771.4.Улсын дээд шүүхийн нийт шүүгчдийн хуралдаан нь нийт шүүгчдийн гуравны 

хоёроос доошгүй нь оролцсоноор хүчинтэйд тооцогдоно. 
 
 3/1781 дүгээр зүйл: 
 
1781 дүгээр зүйл.Улсын дээд шүүхийн нийт шүүгчдийн  
                                        хуралдааны шийдвэр 

 
  1781.1.Улсын дээд шүүхийн нийт шүүгчдийн хуралдаанаар хэргийг олонхийн 
саналаар шийдвэрлэнэ. 
 
 1781.2.Энэ хуулийн  1771.4-т заасан шүүх бүрэлдэхүүний санал тэнцвэл дүгнэлтийг 
хүлээн аваагүйд тооцно. 
 
 1781.3.Улсын дээд шүүхийн нийт шүүгчдийн хуралдаанаар хэргийг дараах 
байдлаар хянан шийдвэрлэж тогтоол гаргана: 
 
  1781.3.1.шийдвэр, магадлал, тогтоолыг хэвээр үлдээж, дүгнэлтийг хангахгүй 
орхих; 
 
  1781.3.2.шийдвэр, магадлал, тогтоолд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах; 
  1781.3.3.магадлал, тогтоолыг бүхэлд нь буюу зарим хэсгийг хүчингүй 
болгож, шийдвэрийг хэвээр үлдээх буюу өөрчлөх; 
 
  1781.3.4.тогтоолыг бүхэлд нь буюу зарим хэсгийг хүчингүй болгож, 
магадлал, шийдвэрийг хэвээр үлдээх буюу өөрчлөх; 
  
  1781.3.5.шийдвэр, магадлал, тогтоолыг хүчингүй болгож, хэргийг буюу 
нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгох; 
 
  1781.3.6.шийдвэр, магадлал, тогтоолыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин 
хэлэлцүүлэхээр анхан болон давж заалдах, хяналтын шатны шүүхэд буцаах. 
 



 1781.4.Энэ хуулийн 1781.3-т заасан тогтоол танилцуулан сонсгомогц хуулийн хүчин 
төгөлдөр болох бөгөөд энэ нь шүүхийн эцсийн шийдвэр байна.” 
 
 4 дүгээр зүйл.Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 5 дугаар 
зүйлийн 5.4 дэх хэсгийн “Энэ хуулийн 3.1-д заасны дагуу гаргасан нэхэмжлэл, хүсэлт, 
гомдлыг тухайн шүүхийн шүүгчдийн зөвлөлгөөнөөс урьдчилан тогтоосон журмын дагуу 
шүүгчид хуваарилна” гэснийг “Энэ хуулийн 3.1-д заасны дагуу гаргасан нэхэмжлэл, 
хүсэлт, гомдлыг тухайн шүүхийн шүүгчдийн зөвлөгөөнөөс урьдчилан тогтоосон журмын 
дагуу шүүгчид хуваарилах бөгөөд уг журам нь урьдчилан мэдэх боломжгүй, тохиолдлоор 
хуваарилах нөхцөлийг хангасан байна.” гэж, 173 дугаар зүйлийн 173.4 дэх хэсгийн 
дугаарыг “173.5” гэж, 1762 дугаар зүйлийн 1762.4 дэх хэсгийн “хяналтын шатны Иргэний 
шүүгчдийн нэгдсэн” гэснийг “нийт шүүгчдийн” гэж, мөн  хэсгийн “бичгээр” гэснийг “ажлын 
албаны даргаар дамжуулан бичгээр” гэж, 176 дугаар зүйлийн 176.3 дахь хэсгийн 
“даргалагч, илтгэсэн шүүгч” гэснийг “шүүх бүрэлдэхүүн” гэж тус тус өөрчилсүгэй. 
 
 5 дугаар зүйл.Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 78 дугаар 
зүйлийн 78.3 дахь хэсэг, 79 дүгээр зүйлийн 79.2 дахь хэсгийг хүчингүй болсонд 
тооцсугай.  
 
 6 дугаар зүйл.Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ хүчин 
төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.  

 

     

   Гарын үсэг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Төсөл 

  
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 

 
 
2020 оны ... дүгээр                           Улаанбаатар  
сарын ... -ны өдөр                                                                                    хот 

 

ЗАХИРГААНЫ ХЭРЭГ ШҮҮХЭД ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ  
ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ   

 

1 дүгээр зүйл.Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн дараах 
зүйл хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулсугай: 

 
 1/87 дугаар зүйлийн 87.1 дэх хэсэг: 
 
“87.1.Захиргааны хэргийн шүүх Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 17.1.6, 22.5-

д заасны дагуу шийдвэрээ зөвлөлдөх тасалгаанд гаргана.” 
 
  2/128, 129 дүгээр зүйл: 
 

“128 дугаар зүйл.Улсын дээд шүүхийн нийт шүүгчдийн хуралдаан 
 

128.1.Хэргийн оролцогч, тэдгээрийн төлөөлөгч, өмгөөлөгч энэ хуулийн 127.2-т 
заасан тогтоолыг гардан авснаас хойш 30 хоногийн дотор хуульд харшилсан гэж үзвэл 
Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгчид гомдол гаргаж болно. 

128.2.Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгчид гаргасан гомдлыг уг хэргийг анхан 
шатны журмаар хянан шийдвэрлэсэн шүүх хүлээн авч энэ хуулийн 114.4, 114.5, 124.1, 
124.2-т заасан журмын дагуу хэргийн хамт Улсын дээд шүүхэд хүргүүлнэ. Энэ хуулийн 
128.1-д заасны дагуу гомдол гаргасан этгээдэд энэ хуулийн 48.1, 48.3-т заасан журам 
хамаарахгүй. 

128.3.Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч гомдлыг Улсын дээд шүүхийн нийт 
шүүгчдийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх үндэслэлгүй гэж үзвэл 30 хоногийн дотор гомдол 
гаргагчид ажлын албаны даргаар дамжуулан бичгээр хариу өгнө. 

128.4.Хяналтын шатны шүүхийн тогтоолд Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч 
хуульд харшилсан гэж дүгнэлт гаргасан бол хэргийг 30 хоногийн дотор Улсын дээд 
шүүхийн нийт шүүгчдийн хуралдаанаар хэлэлцэн шийдвэрлэнэ. 

128.5.Энэ хуулийн 128.4-т заасан тохиолдолд Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч 
Улсын дээд шүүхийн нийт шүүгчдийн хуралдаан явуулах тухай шийдвэр гаргаж, 
хуралдааны тов тогтооно. 



128.6.Энэ хуулийн 128.4-т заасан хуралдааныг Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий 
шүүгч даргална. 

128.7.Улсын дээд шүүхийн нийт шүүгчдийн хуралдаан нь нийт шүүгчдийн гуравны 
хоёроос доошгүй нь оролцсоноор хүчинтэйд тооцогдоно. 

129 дүгээр зүйл.Улсын дээд шүүхийн нийт шүүгчдийн  
                                         хуралдааны шийдвэр 

 
129.1.Улсын дээд шүүхийн нийт шүүгчдийн хуралдаанаар хэргийг дараахь 

байдлаар хянан шийдвэрлэж тогтоол гаргана: 
 

129.1.1.шийдвэр, магадлал, тогтоолыг хэвээр үлдээж, энэ хуулийн 128.4-т 
заасан дүгнэлтийг хангахгүй орхих; 

 
129.1.2.шийдвэр, магадлал, тогтоолд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах; 
129.1.3.магадлал, тогтоолыг бүхэлд нь, эсхүл зарим хэсгийг хүчингүй 

болгож, шийдвэрийг хэвээр үлдээх, эсхүл өөрчлөх; 
 
129.1.4.тогтоолыг бүхэлд нь, эсхүл зарим хэсгийг хүчингүй болгож, 

магадлал, шийдвэрийг хэвээр үлдээх, эсхүл өөрчлөх; 
 
129.1.5.шийдвэр, магадлал, тогтоолыг хүчингүй болгож, хэргийг болон 

нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгох; 
 
129.1.6.шийдвэр, магадлал, тогтоолыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин 

хэлэлцүүлэхээр анхан болон давж заалдах, хяналтын шатны шүүхэд буцаах. 
 

129.2.Улсын дээд шүүхийн нийт шүүгчдийн хуралдаанд оролцсон шүүгчдийн санал 
тэнцвэл дүгнэлтийг хүлээн аваагүйд тооцно. 

129.3.Энэ хуулийн 129.1-д заасан шүүхийн тогтоол танилцуулан сонсгомогц 
хуулийн хүчин төгөлдөр болох бөгөөд энэ нь шүүхийн эцсийн шийдвэр байна.”  

 2 дугаар зүйл.Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 75 
дугаар зүйлийн 75.1 дэх хэсгийн “нэг” гэснийг “гурав хүртэл” гэж, 127 дугаар зүйлийн 
127.3 дахь хэсгийн “даргалагч, илтгэгч шүүгч” гэснийг “шүүх бүрэлдэхүүн” гэж тус тус 
өөрчилсүгэй. 
 

3 дугаар зүйл.Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 2 
дугаар зүйлийн 2.1 дэх хэсгийн “Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль,” гэснийг 
хассугай.   

 4 дүгээр зүйл.Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ хүчин 
төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.      

 

Гарын үсэг 
 
 
 



 
 
 

Төсөл 

    
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 

 
 
2020 оны ... дүгээр                              Улаанбаатар  
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 ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД  
     ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ   

 

1 дүгээр зүйл.Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хуульд доор дурдсан агуулгатай 
дараах хэсэг нэмсүгэй: 

 
1/9 дүгээр зүйлийн 9.3 дахь хэсэг: 

 
“9.3.Шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлагч нь эрх зүйч мэргэжилтэй байна.” 
 
 2/10 дугаар зүйлийн 10.4 дэх хэсэг: 
 
“10.4.Шүүхийн ерөнхий зөвлөл нь Зөвлөлийн дарга, гишүүнийг томилж, 

чөлөөлөн, Зөвлөлийн үйл ажиллагааны дүрмийг батална.”  
 
2 дугаар зүйл.Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хуулийн 2 дугаар зүйлийн 2.1 дэх 

хэсгийн “Шүүхийн тухай хууль, Шүүхийн захиргааны тухай” гэснийг “Монгол Улсын 
шүүхийн тухай” гэж өөрчилсүгэй. 

 
           3 дугаар зүйл.Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ 
хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө. 
 
 

 
Гарын үсэг 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Төсөл 

    
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 

 
 
2020 оны ... дүгээр                              Улаанбаатар  
сарын ... -ны өдөр                                                                                         хот 

 

 ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ,  
     ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ   

 

1 дүгээр зүйл.Төрийн албаны тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1.3 дахь 
заалтын “Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн гишүүн,” гэсний 
дараа “Шүүхийн ерөнхий зөвлөл болон Шүүхийн сахилгын хорооны дарга, орон тооны 
гишүүн,” гэж нэмсүгэй.  

 
2 дугаар зүйл.Төрийн албаны тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1.2 дахь 

заалтын “шүүхийн захиргаа” гэснийг “Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн болон Шүүхийн 
сахилгын хорооны ажлын алба, бүх шатны шүүхийн тамгын газар, шүүхийн 
захиргааны бусад байгууллагын удирдах, гүйцэтгэх албан тушаал” гэж, 18 дугаар 
зүйлийн 18.7 дахь хэсгийн “Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн” гэснийг “Шүүхийн ерөнхий 
зөвлөл болон Шүүхийн сахилгын хорооны” гэж тус тус  өөрчилсүгэй.  

 
           3 дугаар зүйл.Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ 
хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө. 
 
 

Гарын үсэг 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Төсөл 

    
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 

 
 
2020 оны ... дүгээр                              Улаанбаатар  
сарын ... -ны өдөр                                                                                         хот 

 

 ЗАХИРГААНЫ ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ  
ОРУУЛАХ ТУХАЙ   

 

1 дүгээр зүйл.Захиргааны ерөнхий хуулийн 3 дугаар зүйлд доор дурдсан 
агуулгатай 3.1.9 дэх заалт нэмсүгэй: 

 
“3.1.9.Монгол Улсын шүүхийн тухай хуульд заасан шүүгчийн сахилгын 

зөрчил хянан шийдвэрлэх ажиллагаа.” 
 

2 дугаар зүйл.Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ 
хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө. 

 
 

Гарын үсэг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Төсөл 

    
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 

 
 
2020 оны ... дүгээр                              Улаанбаатар  
сарын ... -ны өдөр                                                                                         хот 

 

 ӨМГӨӨЛЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ  
ОРУУЛАХ ТУХАЙ   

 

1 дүгээр зүйл.Өмгөөллийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.6.5 дахь заалтын 
“Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 18.4.2-т заасан үндэслэлээр шүүгчийг 
огцруулсан,” гэснийг “Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 59.1.5-т заасан 
үндэслэлээр огцруулсан, 59.6-д заасны дагуу огцорсонд тооцсон,” гэж өөрчилсүгэй.  

 
2 дугаар зүйл.Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ 

хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө. 

 
 

Гарын үсэг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Төсөл 

    
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 

 
 
2020 оны ... дүгээр                              Улаанбаатар  
сарын ... -ны өдөр                                                                                         хот 

 

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОХ ТЭТГЭВЭР,  
ТЭТГЭМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД  

НЭМЭЛТ ОРУУЛАХТУХАЙ 
 

1 дүгээр зүйл.Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай 
хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 6 дахь хэсгийн “мөн 25-аас доошгүй жил тэтгэврийн 
даатгалын шимтгэл төлж төмөр замын цэрэгжүүлсэн хамгаалалтын албанд 
ажилласан даатгуулагч” гэсний дараа “, эсхүл 25-аас доошгүй жил Монгол Улсын 
шүүхийн шүүгчээр ажилласан шүүгч” гэж нэмсүгэй.  

  
2 дугаар зүйл.Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ 

хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө. 

 
 

Гарын үсэг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Төсөл 

    
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 

 
 
2020 оны ... дүгээр                              Улаанбаатар  
сарын ... -ны өдөр                                                                                         хот 

 

 ХУУЛЬЧИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ,  
ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ   

 

1 дүгээр зүйл.Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 44 дүгээр зүйлд 
доор дурдсан агуулгатай 44.7 дахь хэсэг нэмсүгэй:  

 
“44.7.Хуульч нь шүүгчээр томилогдсоноор Хуульчдын холбооны гишүүнчлэлээс 

түдгэлзэнэ.” 
 
2 дугаар зүйл.Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 44 дүгээр зүйлийн 

44.4 дэх хэсгийн “Шүүгч, прокурор” гэснийг “Прокурор” гэж, 51 дүгээр зүйлийн 51.2 
дахь хэсгийн “шүүгч, прокурор, өмгөөлөгчөөс” гэснийг “хуульчдаас” гэж,  52 дугаар 
зүйлийн 52.1 дэх хэсгийн “Хуульчдын холбооны шүүгч, прокурор, өмгөөлөгчдийн 
хорооны гишүүд, түүнчлэн” гэснийг “Хуульчдын холбооны гишүүн,” гэж тус тус 
өөрчилсүгэй.  

 
3 дугаар зүйл.Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 11 дүгээр 11.1.1 дэх 

заалтын “шүүгч,” гэснийг, 54 дүгээр зүйлийн 54.3 дахь хэсгээс “бүх шатны шүүгчид нэр 
дэвшиж байгаа хуульч болон” гэснийг, мөн хэсгийн “шүүгч,” гэснийг, 56 дугаар зүйлийн 
56.1, 56.2 дахь хэсгийн “шүүгч,” гэснийг, мөн зүйлийн 56.5 дахь хэсгийн “шүүгчийн эрх, 
хууль ёсны ашиг сонирхол зөрчигдсөн тохиолдолд Шүүхийн ерөнхий зөвлөлтэй,” 
гэснийг, 64 дүгээр зүйлийн 64.5.2 дахь заалтын “шүүгч,” гэснийг мөн зүйлийн 64.6 дахь 
хэсгийн  “шүүгчийн гомдлыг бүх шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч,” гэснийг тус тус 
хассугай.  

   
4 дүгээр зүйл.Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 30 дугаар зүйл, 45 

дугаар зүйлийн 45.1.7 дахь заалт, мөн зүйлийн 45.1.12 дахь заалт, 46 дугаар зүйлийн 
46.6 дахь хэсэг, 47 дугаар зүйлийн 47.3.5 дахь заалт, 60 дугаар зүйл, 61 дүгээр зүйл, 
Долоодугаар бүлэгийг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.  

  
5 дугаар зүйл.Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ 

хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө. 

 

 
Гарын үсэг 



 
 

 

Төсөл 

    
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 

 
 
2020 оны ... дүгээр                              Улаанбаатар  
сарын ... -ны өдөр                                                                                         хот 

 

 ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ   
 

1 дүгээр зүйл.Зөрчлийн тухай хуулийн Арван тавдугаар бүлэгт доор дурдсан 
агуулгатай 15.31 дүгээр зүйл нэмсүгэй:   

 
 “15.31 дүгээр зүйл.Шүүгчийн сахилгын хэрэг хянан шийдвэрлэх  

                       ажиллагаанд саад учруулах  
 
 1.Шүүхийн сахилгын хорооны хуралдааны дэг, журмыг зөрчсөн, Шүүхийн 
сахилгын хорооны гишүүн дуудсанаар хүрэлцэн ирэхээс зориуд зайлсхийсэн, 
шаардсан мэдээлэл, нотлох баримтыг хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр ирүүлээгүй, 
гаргаж өгөөгүй, худал тайлбар өгсөн бол хүнийг дөрвөн зуун нэгжтэй тэнцэх 
хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг дөрвөн мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний 
төгрөгөөр торгоно.  
 
 2.Шүүхийн сахилгын хорооны гишүүн бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд хөндлөнгөөс 
оролцсон, нөлөөлсөн, заавар өгсөн, үйл ажиллагаанд нь саад учруулсан бол хүнийг 
дөрвөн зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг дөрвөн мянган 
нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.  
 

3.Сахилгын хэргийн мэдээлэл, нотлох баримтыг устгасан, өөрчилсөн нь 
эрүүгийн хариуцлага хүлээхээргүй бол хүнийг дөрвөн зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний 
төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг дөрвөн мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр 
торгоно.” 
 

2 дугаар зүйл.Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ 
хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө. 

 
 

Гарын үсэг 
 
 
 



 
 
 
 
 

Төсөл 

    
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 

 
 
2020 оны ... дүгээр                              Улаанбаатар  
сарын ... -ны өдөр                                                                                         хот 

 

 ЗӨРЧИЛ ШАЛГАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬД  
НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ   

 

1 дүгээр зүйл.Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 1.8 дугаар зүйлийн 6 
дахь хэсэгт доор дурдсан агуулгатай 6.32 дахь заалт нэмсүгэй:   

 
  “6.32.Шүүхийн сахилгын хорооны гишүүн Зөрчлийн тухай хуулийн 15.31 
дүгээр зүйлд заасан зөрчил.”  
 
 2 дугаар зүйл.Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 1.8 дугаар зүйлийн 8 
дахь хэсгийн “тухайн шүүх” гэсний дараа “, Шүүхийн сахилгын хороогоор гомдол, 
мэдээлэл, сахилгын хэрэг хянан шийдвэрлэх явцад Зөрчлийн тухай хуулийн 15.31 
дүгээр зүйлд заасан зөрчил үйлдсэн хүн, хуулийн этгээдэд Шүүхийн сахилгын 
хорооны гишүүн” гэж нэмсүгэй.  
 
 3 дугаар зүйл.Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ 
хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө. 

 
 

Гарын үсэг 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Төсөл 

    
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 

 
 
2020 оны ... дүгээр                              Улаанбаатар  
сарын ... -ны өдөр                                                                                         хот 

 

    ТӨСВИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ   
 

1 дүгээр зүйл.Төсвийн тухай хуульд доор дурдсан агуулгатай дараах заалт 
нэмсүгэй:   

 
1/14 дүгээр зүйлийн 14.1.18 дахь заалт: 

 
  “14.1.18.Шүүхийн сахилгын хорооны дарга Шүүхийн сахилгын хорооны 
төсвийн.”  
 
  2/16 дугаар зүйлийн 16.4.19 дэх хэсэг: 
 
  “16.4.19.Шүүхийн сахилгын хорооны ажлын албаны дарга Шүүхийн 
сахилгын хорооны ажлын албаны төсвийн.” 
 
 2 дугаар зүйл.Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ 
хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө. 

 
 

Гарын үсэг 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Төсөл  
 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ  
 
 
2020 оны ... дүгээр                              Улаанбаатар  
сарын ... -ны өдөр                                                                                         хот 

 

Тогтоолд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай  
 

Төрийн албаны тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн 17 дугаар зүйлийн 
17.1 дэх хэсэг, Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.1 дэх 
хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:  

 1.Монгол Улсын Их Хурлын 2019 оны 19 дүгээр тогтоолын хавсралтаар 
баталсан “Төрийн өндөр албан тушаалтны зэрэг зиндаатай адилтгах төрийн албан 
тушаалтны зэрэглэл”-ийн адилтгах албан тушаалын зэрэглэл ТӨ-IVА-ийн  тусгай 
албан тушаалд “Монгол банкны Ерөнхийлөгч,” гэсний дараа “Шүүхийн ерөнхий 
зөвлөлийн дарга,” гэж, адилтгах албан тушаалын зэрэглэл ТӨ-VА-ийн тусгай 
албан тушаалд “Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга,” 
гэсний дараа “Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн орон тооны гишүүн, Шүүхийн сахилгын 
хорооны дарга,” гэж, адилтгах албан тушаалын зэрэглэл ТӨ-VА-ийн  тусгай албан 
тушаалд “Монгол банкны тэргүүн дэд, дэд ерөнхийлөгч,” гэсний дараа “Шүүхийн 
сахилгын хорооны орон тооны гишүүн,”  гэж тус тус нэмсүгэй. 

2.Монгол Улсын Их Хурлын 2019 оны 19 дүгээр тогтоолын хавсралтаар 
баталсан “Төрийн өндөр албан тушаалтны зэрэг зиндаатай адилтгах төрийн албан 
тушаалтны зэрэглэл”-ийн адилтгах албан тушаалын зэрэглэл ТӨ-IVА-ийн 
захиргааны албан тушаалын “Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга” гэснийг,  
адилтгах албан тушаалын зэрэглэл ТӨ-VА-ийн захиргааны албан тушаалын 
“Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүн” гэснийг тус тус хассугай. 

3.Энэ тогтоолыг Монгол Улсын Шүүхийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/ 
хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.  

 

  
Гарын үсэг 



 
 
 
 
 

Төсөл  
 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ  
 
 
 
2020 оны ... дүгээр                              Улаанбаатар  
сарын ... -ны өдөр                                                                                         хот 

 

 

Тогтоолд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай  
   

Төрийн албаны тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн 17 дугаар зүйлийн 
17.1 дэх хэсэг, Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.1 дэх 
хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:  

 1.Монгол Улсын Их Хурлын 2019 оны 19 дүгээр тогтоолын хавсралтаар 
баталсан “Төрийн өндөр албан тушаалтны зэрэг зиндаатай адилтгах төрийн албан 
тушаалтны зэрэглэл”-ийн адилтгах албан тушаалын зэрэглэл ТӨ-IVА-ийн  тусгай 
албан тушаалд “Монгол банкны Ерөнхийлөгч,” гэсний дараа “Шүүхийн ерөнхий 
зөвлөлийн дарга,” гэж, адилтгах албан тушаалын зэрэглэл ТӨ-VА-ийн тусгай албан 
тушаалд “Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга,” гэсний 
дараа “Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн орон тооны гишүүн, Шүүхийн сахилгын хорооны 
дарга,” гэж, адилтгах албан тушаалын зэрэглэл ТӨ-VА-ийн  тусгай албан тушаалд 
“Монгол банкны тэргүүн дэд, дэд ерөнхийлөгч,” гэсний дараа “Шүүхийн сахилгын 
хорооны орон тооны гишүүн,”  гэж тус тус нэмсүгэй. 

2.Монгол Улсын Их Хурлын 2019 оны 19 дүгээр тогтоолын хавсралтаар 
баталсан “Төрийн өндөр албан тушаалтны зэрэг зиндаатай адилтгах төрийн албан 
тушаалтны зэрэглэл”-ийн адилтгах албан тушаалын зэрэглэл ТӨ-IVА-ийн захиргааны 
албан тушаалын “Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга” гэснийг,  адилтгах албан 
тушаалын зэрэглэл ТӨ-VА-ийн захиргааны албан тушаалын “Шүүхийн ерөнхий 
зөвлөлийн гишүүн” гэснийг тус тус хассугай. 

3.Энэ тогтоолыг Монгол Улсын Шүүхийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/ хууль 
хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.  

 



  
Гарын үсэг 

 
 
 

Төсөл  
 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ  
 
 
2020 оны ... дүгээр                              Улаанбаатар  
сарын ... -ны өдөр                                                                                         хот 

 

Тогтоолд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай  
 

Төрийн албаны тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн 18 дугаар зүйлийн 
18.7 дахь хэсэг, Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.1 дэх 
хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:  

 1.Монгол Улсын Их Хурлын 2019 оны “Төрийн зарим байгууллагын албан 
тушаалын ангилал, зэрэглэлийг тогтоох тухай” 18 дугаар тогтоолын 1 дэх хэсэг, мөн 
тогтоолын хавсралтын гарчгийн “Үндэсний статистикийн хороо,” гэсний дараа 
“Шүүхийн сахилгын хороо,” гэж, мөн тогтоолын хавсралтад энэхүү тогтоолын 
хавсралтаар баталсан агуулгыг тус тус нэмсүгэй.  

2.Энэ тогтоолыг Монгол Улсын  Шүүхийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/ хууль 
хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.  

 

  
Гарын үсэг 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
   Төсөл 

Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны ... дугаар тогтоолын хавсралт 

УЛСЫН ИХ ХУРАЛ, ЕРӨНХИЙЛӨГЧ, ЗАСГИЙН ГАЗАР, УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХ, 
ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦ, УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОРЫН ГАЗАР, ХҮНИЙ 
ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИСС, ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛ, ҮНДЭСНИЙ 

АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЗӨВЛӨЛ, СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРОО, САНХҮҮГИЙН 
ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО,  ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО, ШҮҮХИЙН 

САХИЛГЫН ХОРОО, ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ 
УДИРДАХ,  ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН АНГИЛАЛ, ЗЭРЭГЛЭЛ  

Албан тушаалын ангилал  зэрэглэл 
 

Ангилал Зэрэглэл 

Шүүхийн сахилгын хорооны  
ажлын алба 

Тэргүүн түшмэл 
АА-1 

Ажлын албаны дарга 

АА-2  
АА-3  

Эрхэлсэн түшмэл 

АА-4 Хэлтсийн дарга 

АА-5 
Ахлах 

референт 

Ахлах түшмэл 

АА-6 Референт 

АА-7 Ахлах  шинжээч 

АА-8 Шинжээч 

Дэс түшмэл 

АА-9 Ахлах  мэргэжилтэн 
АА-10 Мэргэжилтэн 

АА-11 Ахлах зохион байгуулагч 

   



--- o0o – 

 


