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Монгол Улсын Их Хурлын  2020 оны намрын ээлжит чуулганы  
2021 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдөр /Баасан гараг/-ийн нэгдсэн  

хуралдааны товч тэмдэглэл 
 

 Улсын Их Хурлын дарга Г.Занданшатар ирц, хэлэлцэх асуудлын дарааллыг 
танилцуулж, хуралдааныг даргалав.  
 

Коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын цар тахлын нөхцөл байдалтай 
холбогдуулан Засгийн газраас Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн дагуу бүх 
нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн тул Монгол Улсын Их Хурлын 
чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд зааснаар Улсын Их 
Хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдааныг цахим хэлбэрт шилжүүлж, Улсын Их 
Хурлын дарга Г.Занданшатар, Улсын Их Хурлын дэд дарга Т.Аюурсайхан, 
С.Одонтуяа, Улсын Их Хурал дахь Монгол Ардын намын бүлгийн дарга 
Д.Тогтохсүрэн, Ардчилсан намын бүлгийн дарга Д.Ганбат, Байгаль орчин, хүнс, 
хөдөө аж ахуйн байнгын хорооны дарга Х.Болорчулуун, Төсвийн байнгын хорооны 
дарга Б.Жавхлан, Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны дарга Л.Энх-Амгалан, 
Улсын Их Хурлын гишүүн Н.Алтанхуяг, Ц.Туваан нар “Их хуралдай” танхимаас, 
бусад гишүүд MyParliament программ болон цахим хуралдааны программыг 
ашиглан чуулганы нэгдсэн хуралдаанд цахимаар оролцов. 
 

Хуралдаанд ирвэл зохих 74 гишүүнээс 41 гишүүн цахим хуралдааны 
программын ирцэд бүртгүүлж, 55.4 хувийн ирцтэйгээр хуралдаан 10 цаг 03 
минутад Төрийн ордны “Их хуралдай” танхимд эхлэв. 

 
Чөлөөтэй: Ж.Бат-Эрдэнэ, Х.Булгантуяа, Х.Нямбаатар, Д.Өнөрболор, 

Ш.Раднаасэд, У.Хүрэлсүх; 
Тасалсан: Ж.Мөнхбат, Ц.Туваан, Б.Энх-Амгалан; 
Хоцорсон: С.Батболд-20 минут, Г.Ганболд-1 цаг, М.Оюунчимэг-30 минут. 
 
Улсын Их Хурлын дарга Г.Занданшатар Монгол Улсын шүүхийн тухай 

хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг эцэслэн батлах санал хураалтыг 12 цаг 
30 минутад явуулах тухай мэдээлэв.  

 
 Нэг.“Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл 
боловсронгуй болгох үндсэн чиглэл батлах тухай” Улсын Их Хурлын 
тогтоолын төсөл /Засгийн газар 2020.12.01-ний өдөр өргөн мэдүүлсэн, анхны 
хэлэлцүүлэг/ 

 Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдуулан Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны 
Төрийн нарийн бичгийн дарга Б.Баасандорж, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын 
Хууль, эрх зүйн газрын дарга Н.Мягмар нар “Их хуралдай” танхимаас, Хууль зүй, 
дотоод хэргийн яамны Хууль зүйн бодлогын газрын дарга П.Сайнзориг, мөн газрын 
мэргэжилтэн Д.Батболд, Үндэсний хөгжлийн газрын Салбарын хөгжлийн бодлого, 
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зохицуулалтын газрын дарга Д.Эрдэнэбаяр, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын 
ахлах референт Ч.Дондогмаа нар цахимаар оролцов. 

 Хуралдаанд Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн газрын 
Зөвлөхүүдийн албаны зөвлөх Р.Болормаа, Ц.Баянмөнх, Байнгын хорооны асуудал 
хариуцсан хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Ц.Батбаатар, мөн 
хэлтсийн Хууль зүйн байнгын хороо хариуцсан ахлах зөвлөх М.Үнэнбат, референт 
Л.Мөнхчимэг нар байлцав. 

 Төслийг анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаар Хууль зүйн байнгын 
хорооноос гаргасан санал, дүгнэлтийг Улсын Их Хурлын гишүүн С.Бямбацогт “Их 
хуралдай” танхимаас танилцуулав. 

 Байнгын хорооны санал, дүгнэлттэй холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн 
Т.Аюурсайхан, Б.Баттөмөр, С.Ганбаатар, Ш.Адьшаа, Б.Пүрэвдорж, Б.Бат-Эрдэнэ, 
Ц.Даваасүрэн, О.Цогтгэрэл нарын тавьсан асуултад Хууль зүйн байнгын хорооны 
дарга С.Бямбацогт, Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Төрийн нарийн бичгийн 
дарга Б.Баасандорж, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын Хууль, эрх зүйн газрын 
дарга Н.Мягмар нар “Их хуралдай” танхимаас хариулж, тайлбар хийв. 

 Улсын Их Хурлын гишүүн Н.Алтанхуяг үг хэлэв. 

 Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 7 
дугаар зүйлийн 7.12-т заасны дагуу “Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2024 он 
хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэл батлах тухай” Улсын Их Хурлын 
тогтоолын төслийн талаар Хууль зүйн байнгын хорооноос гаргасан зарчмын 
зөрүүтэй саналын томьёоллоор санал хураалтыг MyParliament программыг 
ашиглан цахим хэлбэрээр явуулав. 

  Нэг.Хууль зүйн байнгын хорооны дэмжсэн санал: 

 Г.Занданшатар: 1.Улсын Их Хурлын гишүүн С.Бямбацогт, Н.Алтанхуяг, 
Д.Ганбат, Б.Дэлгэрсайхан, Ц.Мөнх-Оргил нарын гаргасан /цаашид “Ажлын хэсэг” 
гэх/, Тогтоолын төслийн 4 дүгээр заалтыг 4, 5 дугаар заалт болгон доор 
дурдсанаар өөрчлөн найруулах: 

 “4.“Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл боловсронгуй болгох 
үндсэн чиглэл”-ийн биелэлтийг зохион байгуулж, хэрэгжилтийн тайланг жил 
бүрийн намрын чуулганы хугацаанд Улсын Их Хуралд хүргүүлэхийг Засгийн газар 
/У.Хүрэлсүх/-т даалгасугай.  

5.Энэ тогтоолын хэрэгжилтийн тайланг тухай бүр хэлэлцэж, хяналт тавьж 
ажиллахыг Монгол Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хороо /С.Бямбацогт/-нд 
чиглэл болгосугай.” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 Зөвшөөрсөн: 39 
 Татгалзсан:  21 
 Бүгд:   60 

65.0 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 

 2.Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийн хавсралтын “1.1.Монгол Улсын Ерөнхий 
сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд” хэсэгт “Хууль тогтоомжийн төслийн нэр”-
“Цөмийн энергийн тухай болон холбогдох бусад хуульд нэмэлт, өөрчлөлт  оруулах 
тухай”, “Хууль санаачлагч”-“Засгийн газар”, “Хариуцан боловсруулах байгууллага”-
“Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар”, “Өргөн мэдүүлэх хугацаа”-“2021 он”, “Хууль 
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тогтоомжийн төсөл боловсруулах үндэслэл, зохицуулах харилцааны товч утга”-
“Монгол Улсын иргэдэд өмчлүүлснээс бусад газар, түүнчлэн газрын хэвлий, түүний 
баялаг, ой, усны нөөц, ан амьтан төрийн нийтийн өмч байх зарчимд нийцүүлэх, 
гадаад улсын цацраг идэвхт хаягдлыг Монгол Улсын хилээр нэвтрүүлэх, дамжин 
өнгөрүүлэх, Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт булшлахыг хориглох зохицуулалтыг 
тусгах.” гэж тус тус тохирох баганад шинээр нэмэх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн 
санал хураалт явуулъя. 

 Зөвшөөрсөн:   8 
 Татгалзсан:  52  
 Бүгд:   60 

13.3 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 
Улсын Их Хурлын гишүүн Ж.Ганбаатарын “дэмжсэн” санал техникийн 

саатлын улмаас “эсрэг” гарсан тул санал хураалтыг хүчингүй болгож, дахин санал 
хураалт явуулах горимын санал гаргав. 

 
Г.Занданшатар: Улсын Их Хурлын гишүүн Ж.Ганбаатарын гаргасан 

горимын саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 Зөвшөөрсөн: 15 
 Татгалзсан:  45 
 Бүгд:   60 

25.0 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 
Улсын Их Хурлын гишүүн С.Ганбаатарын дэмжсэн санал техникийн саатлын 

улмаас эсрэг гарсан тул санал хураалтыг хүчингүй болгож, дахин санал хураалт 
явуулах горимын санал гаргав. 

 
Г.Занданшатар: Улсын Их Хурлын гишүүн С.Ганбаатарын гаргасан 

горимын саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 Зөвшөөрсөн: 16 
 Татгалзсан:  44 
 Бүгд:   60 

26.7 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 
Улсын Их Хурлын гишүүн Ц.Даваасүрэн үг хэлэв. 
 
Сүлжээнд саатал гарсан учраас чуулганы нэгдсэн хуралдааныг түр 

завсарлуулж, “Их хуралдай”, “Их эзэн Чингис хаан”, “Жанжин Д.Сүхбаатар”, 
“Үндсэн хууль”, “Их засаг” танхимуудад Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн 
хуралдааныг 12 цаг 30 минутад үргэлжлүүлэхээр тогтов. 

  
Үдээс өмнөх хуралдаан 1 цаг 46 минут үргэлжилж, 74 гишүүнээс 39 гишүүн 

хүрэлцэн ирж, 52.7 хувийн ирцтэйгээр 11 цаг 44 минутад завсарлав.  
 

 Үдээс хойших хуралдаан 12 цаг 51 минутад Төрийн ордны “Их хуралдай”, 
“Их эзэн Чингис хаан”, “Жанжин Д.Сүхбаатар”, “Үндсэн хууль”, “Их засаг” 
танхимуудад нэгэн зэрэг эхлэв.  
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Чөлөөтэй: А.Адъяасүрэн, Ж.Батжаргал, Ж.Батсуурь, Д.Бат-Эрдэнэ, 
Ж.Бат-Эрдэнэ, Х.Булгантуяа, Н.Наранбаатар, Х.Нямбаатар, Д.Өнөрболор, 
Ш.Раднаасэд, Ч.Хүрэлбаатар, У.Хүрэлсүх; 

Тасалсан: Ж.Мөнхбат, Ц.Туваан, Б.Энх-Амгалан; 
Хоцорсон: С.Батболд-20 минут, Г.Ганболд-1 цаг, М.Оюунчимэг-30 минут. 

 
Нэг.“Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл боловсронгуй 

болгох үндсэн чиглэл батлах тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийн 
анхны хэлэлцүүлгийг үргэлжлүүлэв. 

 
Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 14 

дүгээр зүйлийн 14.4-т заасны дагуу санал хураалтыг гар өргөж явуулав. /Танхим 
тус бүрээс ирсэн санал хураалтын дүнг нэгтгэн танилцуулав/.                      

Г.Занданшатар: 2.Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийн хавсралтын 
“1.1.Монгол Улсын Ерөнхий сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд” хэсэгт “Хууль 
тогтоомжийн төслийн нэр”-“Цөмийн энергийн тухай болон холбогдох бусад хуульд 
нэмэлт, өөрчлөлт  оруулах тухай”, “Хууль санаачлагч”-”Засгийн газар”, “Хариуцан 
боловсруулах байгууллага”-“Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар”, “Өргөн мэдүүлэх 
хугацаа”-“2021 он”, “Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах үндэслэл, зохицуулах 
харилцааны товч утга”-“Монгол Улсын иргэдэд өмчлүүлснээс бусад газар, 
түүнчлэн газрын хэвлий, түүний баялаг, ой, усны нөөц, ан амьтан төрийн нийтийн 
өмч байх зарчимд нийцүүлэх, гадаад улсын цацраг идэвхт хаягдлыг Монгол Улсын 
хилээр нэвтрүүлэх, дамжин өнгөрүүлэх, Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт булшлахыг 
хориглох зохицуулалтыг тусгах.” гэж тус тус тохирох баганад шинээр нэмэх гэсэн 
саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

Зөвшөөрсөн: 40 
 Татгалзсан:    3 
 Бүгд:   43 

93.0 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 

3.Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийн хавсралтын “1.1.Монгол Улсын Ерөнхий 
сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд” хэсгийн “Хууль тогтоомжийн төслийн нэр”-
“Биеийн тамир, спортын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай”, “Хууль 
санаачлагч”-”Засгийн газар”, “Хариуцан боловсруулах байгууллага”-“Засгийн 
газрын Хэрэг эрхлэх газар, Биеийн тамир, спортын улсын хороо”, “Өргөн мэдүүлэх 
хугацаа”-“2021 он”, “Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах үндэслэл, зохицуулах 
харилцааны товч утга”-“Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг-Биеийн тамир, 
спортын улсын хорооны үйл ажиллагаатай холбоотой зарим харилцааг 
зохицуулах, холбогдох бусад хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, салбарын хэвийн 
үйл ажиллагааг хангах эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх.” гэж тус тус тохирох баганад 
шинээр нэмэх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 Зөвшөөрсөн: 41 
 Татгалзсан:    3 
 Бүгд:   44 

93.2 хувийн саналаар дэмжигдлээ.        

4.Төслийн хавсралтын “1.3.Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг 
эрхлэх газрын даргын эрхлэх асуудлын хүрээнд” хэсэгт “Хууль тогтоомжийн 
төслийн нэр”-“Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хуульд 
нэмэлт, өөрчлөлт  оруулах тухай”, “Хууль санаачлагч”-”Засгийн газар”, “Хариуцан 
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боловсруулах байгууллага”-“Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, Үндэсний 
хөгжлийн газар”, “Өргөн мэдүүлэх хугацаа”-“2021 он I улирал”, “Хууль тогтоомжийн 
төсөл боловсруулах үндэслэл, зохицуулах харилцааны товч утга”-“Хөгжлийн 
бодлого, төлөвлөлтийн үйл ажиллагааны тогтвортой байдлыг хангаж, 
боловсронгуй болгох, хүний нөөцийн чадавхыг бэхжүүлэх.” гэж тус тус тохирох 
баганад шинээр нэмэх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 Зөвшөөрсөн: 43 
 Татгалзсан:    3 
 Бүгд:   46 

93.5 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 

5.Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийн хавсралтын “1.4.Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд” хэсэгт “Хууль тогтоомжийн төслийн 
нэр”-“Байгаль орчны тухай, Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай 
болон холбогдох бусад хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай”, “Хууль 
санаачлагч”-”Засгийн газар”, “Хариуцан боловсруулах байгууллага”-“Байгаль 
орчин, аялал жуулчлалын яам”, “Өргөн мэдүүлэх хугацаа”-“2021 он”, “Хууль 
тогтоомжийн төсөл боловсруулах үндэслэл, зохицуулах харилцааны товч утга”-
“Иргэн, эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийнхээ хүрээнд газрын хэвлийн 
баялгийг ашигласнаар байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн талаар иргэний мэдэх 
эрхтэй холбогдсон зохицуулалтыг нэмэх.” гэж тус тус тохирох баганад шинээр 
нэмэх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 Зөвшөөрсөн: 43 
 Татгалзсан:    3 
 Бүгд:   46 

93.5 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 

6.Төслийн хавсралтын “1.7.Сангийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд” 
хэсгийн “Хууль тогтоомжийн төслийн нэр”-“Төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулах тухай”, “Хууль санаачлагч”-”Засгийн газар”, “Хариуцан боловсруулах 
байгууллага”-“Сангийн яам”, “Өргөн мэдүүлэх хугацаа”-“2021он”, “Хууль 
тогтоомжийн төсөл боловсруулах үндэслэл, зохицуулах харилцааны товч утга”-
“Засгийн газрын өргөн мэдүүлсэн төсвийг Улсын Их Хурал хэлэлцэн батлахдаа 
төсвийн зарлагын болон алдагдлын хэмжээг нэмэгдүүлэхгүйгээр батлах, төсөв нь 
урт болон дунд, богино хугацааны хөгжлийн бодлого, эдийн засаг, нийгмийн 
хөгжлийн үндсэн чиглэлд суурилсан байх, төсвийн хэрэгжилтэд Улсын Их Хурлаас 
хяналт тавих тогтолцоог боловсронгуй болгох.” гэж тус тус тохирох баганад 
шинээр нэмэх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 Зөвшөөрсөн: 43 
 Татгалзсан:    4 
 Бүгд:   47 

91.5 хувийн саналаар дэмжигдлээ.  

7.Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Тогтохсүрэнгийн гаргасан, Төслийн 
хавсралтын “1.8.Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд” 
хэсгийн “Хууль тогтоомжийн төслийн нэр”-“Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай”, 
“Улс төрийн намын тухай”, “Улс төрийн намын санхүүжилтийн тухай” гэж тус бүр, 
“Хууль санаачлагч”-”Засгийн газар”, “Хариуцан боловсруулах байгууллага”-“Хууль 
зүй, дотоод хэргийн яам”, “Өргөн мэдүүлэх хугацаа”-“2021 он” гэж тус бүр, “Хууль 
тогтоомжийн төслийн нэр”-“Хот, тосгоны эрх зүйн байдлын тухай”, “Хууль 
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санаачлагч”-”Засгийн газар”, “Хариуцан боловсруулах байгууллага”-“Барилга хот 
байгуулалтын яам”, “Өргөн мэдүүлэх хугацаа”-“2021 он”  гэж, “Хууль тогтоомжийн 
төсөл боловсруулах үндэслэл, зохицуулах харилцааны товч утга” баганад “Монгол 
Улсын Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтөд хууль тогтоомжийг нийцүүлэх, 
түүнтэй холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай” Улсын Их Хурлын 2020 оны 02 
дугаар тогтоолд туссан хууль тогтоомжийн зохицуулах харилцааны агуулгыг 
тохиолдол бүрд нэмэх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 Зөвшөөрсөн: 47 
 Татгалзсан:    8 
 Бүгд:   49 

95.9 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 

Улсын Их Хурлын дарга Г.Занданшатар Улсын Их Хурлын гишүүн 
Т.Доржханд Хөдөлмөрийн үндэсний намын даргаар сонгогдсон явдалд Улсын Их 
Хурлын гишүүдийн нэрийн өмнөөс баяр хүргэж, улс төрийн үйл ажиллагаанд нь 
өндөр амжилт хүсэв.  

Мөн төрсөн өдөр нь тохиож байгаа Улсын Их Хурлын гишүүн, Байгаль орчин, 
аялал жуулчлалын сайд, Д.Сарангэрэлд Улсын Их Хурлын гишүүдийн нэрийн 
өмнөөс баяр хүргэж, эрүүл энх, аз жаргал, сайн сайхныг хүсэн ерөөв. 

Улсын Их Хурлын дэд дарга Т.Аюурсайхан 13 цаг 04 минутаас 
хуралдааныг даргалав. 

Т.Аюурсайхан: 8.Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Баярсайханы гаргасан, 
Төслийн хавсралтын “1.8.Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын 
хүрээнд” хэсэгт “Хууль тогтоомжийн төслийн нэр”-“Цахим орчинд хүний эрхийг 
хамгаалах тухай”, “Хууль санаачлагч”-”Засгийн газар”, “Хариуцан боловсруулах 
байгууллага”-“Хууль зүй, дотоод хэргийн яам”, “Өргөн мэдүүлэх хугацаа”-“2021 он”, 
“Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах үндэслэл, зохицуулах харилцааны товч 
утга”-“Цахим орчинд хүний эрхийг хамгаалах хууль, эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх.” 
гэж тус тус тохирох баганад шинээр нэмэх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал 
хураалт явуулъя. 

 Зөвшөөрсөн: 47 
 Татгалзсан:    3 
 Бүгд:   50 

94.0 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 

9.Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Баярсайханы гаргасан, Төслийн хавсралтын 
“1.13.Соёлын сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд” хэсгийн “Хууль тогтоомжийн 
төслийн нэр”-“Усан доорх соёлын өвийг хамгаалах тухай конвенцийг соёрхон 
батлах тухай”, “Хууль санаачлагч”-”Засгийн газар”, “Хариуцан боловсруулах 
байгууллага”-“Соёлын яам”, “Өргөн мэдүүлэх хугацаа”-“2023 он”, “Хууль 
тогтоомжийн төсөл боловсруулах үндэслэл, зохицуулах харилцааны товч утга”-
“Усан доорх соёлын өвийг хадгалан хамгаалах, түгээн дэлгэрүүлэх, сурталчлах, 
хууль бус худалдаа, малтлагаас сэргийлэх нөхцөлийг бий болгох.” гэж тус тус 
тохирох баганад нэмэх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 Зөвшөөрсөн: 49 
 Татгалзсан:    3 
 Бүгд:   52 

94.2 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
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10.Улсын Их Хурлын гишүүн Ж.Бат-Эрдэнийн гаргасан, Төслийн 
хавсралтын “1.14.Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд” 
хэсгийн 130 дугаарт заасан “Өргөн мэдүүлэх хугацаа”-“2023 он” гэснийг, мөн 
хавсралтын “1.15.Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын эрхлэх 
асуудлын хүрээнд” хэсгийн 138 дугаарт заасан “Өргөн мэдүүлэх хугацаа” - “2023 
он” гэснийг “2021 он” гэж тус тус өөрчлөх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал 
хураалт явуулъя. 

 Зөвшөөрсөн: 49 
 Татгалзсан:    3 
 Бүгд:   52 

94.2 хувийн саналаар дэмжигдлээ.      

11.Улсын Их Хурлын гишүүн С.Бямбацогт, Б.Пүрэвдорж нарын гаргасан, 
Төслийн хавсралтын “1.14.Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын эрхлэх асуудлын 
хүрээнд” хэсгийн 128 дугаарт заасан “Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах 
үндэслэл, зохицуулах харилцааны товч утга” баганын “чанарын шаардлага 
хангаагүй газрын тосны бүтээгдэхүүнийг худалдах асуудлыг цэгцлэх” гэсний дараа 
“хуурамч шатахуун хийхэд хэрэглэдэг нефтийн бүтээгдэхүүнд онцгой татвар 
тогтоох,” гэж нэмэх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 Зөвшөөрсөн: 53 
 Татгалзсан:    1 
 Бүгд:   54 

98.1 хувийн саналаар дэмжигдлээ.        

12.Улсын Их Хурлын гишүүн Ж.Бат-Эрдэнийн гаргасан, Төслийн 
хавсралтын “1.15.Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын эрхлэх 
асуудлын хүрээнд” хэсэгт “Хууль тогтоомжийн төслийн нэр”-“Тариалангийн тухай 
хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай”, “Хууль санаачлагч”-”Засгийн газар”, 
“Хариуцан боловсруулах байгууллага”-“Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн 
яам”, “Өргөн мэдүүлэх хугацаа”-“2021 он”, “Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах 
үндэслэл, зохицуулах харилцааны товч утга”-“Тариалангийн талбайг малаас 
хамгаалах, хашихтай холбоотой зохицуулалт нэмэх.” гэж тус тус тохирох баганад 
шинээр нэмэх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 Зөвшөөрсөн: 51 
 Татгалзсан:    3 
 Бүгд:   54 

94.4 хувийн саналаар дэмжигдлээ.  

13.Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийн хавсралтын “Хоёр.Монгол Улсын Их 
Хурлын тогтоолын төсөл” хэсэгт “Хууль тогтоомжийн төслийн нэр”-“Нийгмийн 
хөгжлийн зорилтот хөтөлбөр батлах тухай”, “Хууль санаачлагч”-“Засгийн 
газар”,“Өргөн мэдүүлэх хугацаа”-“2022 оны II улирал”, “Хариуцан боловсруулах 
байгууллага”-“Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, холбогдох яамд, Үндэсний 
хөгжлийн газар”, “Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах үндэслэл, зохицуулах 
харилцааны товч утга”-“Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогод 
тусгагдсан боловсрол, эрүүл мэнд, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын тодорхой 
зорилт, арга хэмжээг улсын хэмжээнд хэрэгжүүлэхээр салбар, салбар хоорондын 
болон бүс, орон нутгийн онцлогт нийцсэн, нөөцөд суурилсан, санхүүгийн эх 
үүсвэрээр баталгаажсан үйл ажиллагаа, тоон болон чанарын шалгуур үзүүлэлттэй 
уялдуулан салбар дундын хөгжлийг 10 жилийн хугацаанд зохицуулах талаар 
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тусгах.” гэж тус тус тохирох баганад шинээр нэмэх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн 
санал хураалт явуулъя. 

 Зөвшөөрсөн: 51 
 Татгалзсан:    3 
 Бүгд:   54 

94.4 хувийн саналаар дэмжигдлээ.                                 

14.Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийн хавсралтын “Хоёр.Монгол Улсын Их 
Хурлын тогтоолын төсөл” хэсэгт “Хууль тогтоомжийн төслийн нэр”-“Эдийн засгийн 
болон дэд бүтцийн зорилтот хөтөлбөр батлах тухай”, “Хууль санаачлагч”-“Засгийн 
газар”, “Өргөн мэдүүлэх хугацаа”-“2022 оны II улирал”, “Хариуцан боловсруулах 
байгууллага”–“Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, холбогдох яамд, Үндэсний 
хөгжлийн газар”, “Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах үндэслэл, зохицуулах 
харилцааны товч утга”-“Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогод 
тусгагдсан худалдаа, эдийн засгийн тэргүүлэх салбар, томоохон төсөл, санхүү, дэд 
бүтцийн тодорхой зорилт, арга хэмжээг улсын хэмжээнд хэрэгжүүлэхээр салбар, 
салбар хоорондын болон бүс, орон нутгийн онцлогт нийцсэн, нөөцөд суурилсан, 
санхүүгийн эх үүсвэрээр баталгаажсан үйл ажиллагаа, тоон болон чанарын 
шалгуур үзүүлэлттэй уялдуулан салбар дундын хөгжлийг 10 жилийн хугацаанд 
зохицуулах талаар тусгах.” гэж тус тус тохирох баганад шинээр нэмэх гэсэн 
саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 Зөвшөөрсөн: 51 
 Татгалзсан:    3 
 Бүгд:   54 

94.4 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 

15.Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийн хавсралтын “Хоёр.Монгол Улсын Их 
Хурлын тогтоолын төсөл” хэсэгт “Хууль тогтоомжийн төслийн нэр”-“Байгаль орчны 
зорилтот хөтөлбөр батлах тухай”, “Хууль санаачлагч”-“Засгийн газар”, “Өргөн 
мэдүүлэх хугацаа”-“2022 оны II улирал”, “Хариуцан боловсруулах байгууллага”-
“Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, холбогдох яамд, Үндэсний хөгжлийн газар”, 
“Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах үндэслэл, зохицуулах харилцааны товч 
утга”-“Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогод тусгагдсан байгаль орчин 
ногоон хөгжлийн тодорхой зорилт, арга хэмжээг улсын хэмжээнд хэрэгжүүлэхээр 
салбар, салбар хоорондын болон бүс, орон нутгийн онцлогт нийцсэн, нөөцөд 
суурилсан, санхүүгийн эх үүсвэрээр баталгаажсан үйл ажиллагаа, тоон болон 
чанарын шалгуур үзүүлэлттэй уялдуулан салбар дундын хөгжлийг 10 жилийн 
хугацаанд зохицуулах талаар тусгах.” гэж тус тус тохирох баганад шинээр нэмэх 
гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 Зөвшөөрсөн: 50 
 Татгалзсан:    4 
 Бүгд:   54 

92.6 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 

16.Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийн хавсралтын “Хоёр.Монгол Улсын Их 
Хурлын тогтоолын төсөл” хэсэгт “Хууль тогтоомжийн төслийн нэр”-“Засаглалын 
зорилтот хөтөлбөр батлах тухай”, “Хууль санаачлагч”-“Засгийн газар”,  “Өргөн 
мэдүүлэх хугацаа”-“2022 оны II улирал”, “Хариуцан боловсруулах байгууллага”-
“Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, холбогдох яамд, Үндэсний хөгжлийн газар”, 
“Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах үндэслэл, зохицуулах харилцааны товч 
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утга”-“Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогод тусгагдсан батлан 
хамгаалах, хууль эрх зүй, шүүх, төрийн алба, улсын дотоод, гадаад хэрэг, засаг 
захиргаа, төр, хувийн хэвшлийн тодорхой зорилт, арга хэмжээг улсын хэмжээнд 
хэрэгжүүлэхээр салбар, салбар хоорондын болон бүс, орон нутгийн онцлогт 
нийцсэн, нөөцөд суурилсан, санхүүгийн эх үүсвэрээр баталгаажсан үйл 
ажиллагаа, тоон болон чанарын шалгуур үзүүлэлттэй уялдуулан салбар дундын 
хөгжлийг 10 жилийн хугацаанд зохицуулах талаар тусгах.” гэж тус тус тохирох 
баганад шинээр нэмэх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 Зөвшөөрсөн: 44 
 Татгалзсан:  10 
 Бүгд:   54 

81.5 хувийн саналаар дэмжигдлээ.                                

17.Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийн хавсралтын “Хоёр.Монгол Улсын Их 
Хурлын тогтоолын төсөл” хэсэгт “Хууль тогтоомжийн төслийн нэр”-“Бүсийн 
хөгжлийн зорилтот хөтөлбөр батлах тухай”, “Хууль санаачлагч”-“Засгийн газар”, 
“Өргөн мэдүүлэх хугацаа”-“2022 оны II улирал”, “Хариуцан боловсруулах 
байгууллага”-“Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, холбогдох яамд, Үндэсний 
хөгжлийн газар”, “Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах үндэслэл, зохицуулах 
харилцааны товч утга”-“Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогод 
тусгагдсан бүсчилсэн хөгжил, хүн амын нутагшил суурьшил, бүс орон нутгийн 
хөгжлийн тодорхой зорилт, арга хэмжээг улсын хэмжээнд хэрэгжүүлэхээр салбар, 
салбар хоорондын болон бүс, орон нутгийн онцлогт нийцсэн, нөөцөд суурилсан, 
санхүүгийн эх үүсвэрээр баталгаажсан үйл ажиллагаа, тоон болон чанарын 
шалгуур үзүүлэлттэй уялдуулан салбар дундын хөгжлийг 10 жилийн хугацаанд 
зохицуулах талаар тусгах.” гэж тус тус тохирох баганад шинээр нэмэх гэсэн 
саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 Зөвшөөрсөн: 50 
 Татгалзсан:  10 
 Бүгд:   54 

92.6 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 

18.Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийн хавсралтын “Хоёр.Монгол Улсын Их 
Хурлын тогтоолын төсөл” хэсэгт “Хууль тогтоомжийн төслийн нэр”-“Үндэсний 
өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх зорилтот хөтөлбөр батлах тухай”, “Хууль 
санаачлагч”-“Засгийн газар”, “Өргөн мэдүүлэх хугацаа”-“2022 оны II улирал”, 
“Хариуцан боловсруулах байгууллага”–“ Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, 
холбогдох яамд, Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар, Үндэсний 
хөгжлийн газар”, “Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах үндэслэл, зохицуулах 
харилцааны товч утга”-“Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогод 
тусгагдсан шинжлэх ухаан, технологи, инноваци, дэвшилтэт технологи бүхий 
жижиг дунд үйлдвэрлэл, тэргүүлэх чиглэлийн тодорхой зорилт, арга хэмжээг улсын 
хэмжээнд хэрэгжүүлэхээр салбар, салбар хоорондын болон бүс, орон нутгийн 
онцлогт нийцсэн, нөөцөд суурилсан, санхүүгийн эх үүсвэрээр баталгаажсан үйл 
ажиллагаа, тоон болон чанарын шалгуур үзүүлэлттэй уялдуулан салбар дундын 
хөгжлийг 10 жилийн хугацаанд зохицуулах талаар тусгах.”  гэж тус тус тохирох 
баганад шинээр нэмэх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 Зөвшөөрсөн: 50 
 Татгалзсан:    4 
 Бүгд:   54 
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92.6 хувийн саналаар дэмжигдлээ.                                                                                      

 19.Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийн хавсралтын “Хоёр.Монгол Улсын Их 
Хурлын тогтоолын төсөл” хэсгийн 6 дугаарт туссан “Хүний хөгжлийн цогц бодлого 
батлах тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийг доор дурдсанаар өөрчлөн 
найруулах: 

“6.“Хууль тогтоомжийн төслийн нэр”-“Хүний хөгжлийн зорилтот хөтөлбөр 
батлах тухай”, “Хууль санаачлагч”-”Засгийн газар”, “Хариуцан боловсруулах 
байгууллага”-“Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар, холбогдох яамд, Үндэсний 
хөгжлийн газар”, “Өргөн мэдүүлэх хугацаа”-“2021 он”, “Хууль тогтоомжийн төсөл 
боловсруулах үндэслэл, зохицуулах харилцааны товч утга”-“Монгол Улсын урт 
хугацааны хөгжлийн бодлогод тусгагдсан хүн амын тогтвортой өсөлтийг хангах 
нөхцөлийг бүрдүүлэх, хүн амын шилжилт хөдөлгөөнийг зохистой түвшинд байлгах, 
гэр бүлийн амьдралын таатай орчныг бүрдүүлэх, амьдралын чанарыг сайжруулах, 
хүн бүр боловсрол эзэмших, хөгжих боломжийг бүрдүүлэх, хүн амыг ажилтай, 
орлоготой байлгах нөхцөлийг бий болгох, хүн амын эрүүл идэвхтэй насжилтыг 
дэмжих тодорхой зорилт, арга хэмжээг улсын хэмжээнд хэрэгжүүлэхээр салбар, 
салбар хоорондын болон бүс, орон нутгийн онцлогт нийцсэн, нөөцөд суурилсан, 
санхүүгийн эх үүсвэрээр баталгаажсан үйл ажиллагаа, тоон болон чанарын 
шалгуур үзүүлэлттэй уялдуулан салбар дундын хөгжлийг 10 жилийн хугацаанд 
зохицуулах талаар тусгах.”” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 Зөвшөөрсөн: 51 
 Татгалзсан:    3 
 Бүгд:   54 

94.4 хувийн саналаар дэмжигдлээ.                  

20.Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийн хавсралтын “Нэг.Хуулийн төсөл” 
хэсгийн 8, 11, 27, 33, 46, 87, 100, 116, 131, 148  дугаарт тус тус заасан хууль 
тогтоомжийн төслүүд нь Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн болон хэлэлцүүлгийн 
шатанд байгаа тул төслөөс хасах гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт 
явуулъя. 

 Зөвшөөрсөн: 51 
 Татгалзсан:    3 
 Бүгд:   54 

94.4 хувийн саналаар дэмжигдлээ.    

21.Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийн хавсралтын “Хоёр.Монгол Улсын Их 
Хурлын тогтоолын төсөл” хэсгийн 4, 9, 10, 11 дүгээрт туссан тогтоолын төслүүд нь 
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хуульд зааснаар Улсын 
Их Хурлаар батлах хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн төрөлд 
хамаарахгүй байгаа тул төслөөс хасах гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт 
явуулъя. 

 Зөвшөөрсөн: 51 
 Татгалзсан:    3 
 Бүгд:   54 

94.4 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 

22.Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийн хавсралтын “Өргөн мэдүүлэх хугацаа”-
“2020 он” гэснийг “2021 он” гэж тохиолдол бүрд өөрчлөх гэсэн саналыг дэмжье 
гэсэн санал хураалт явуулъя. 
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 Зөвшөөрсөн: 52 
 Татгалзсан:    3 
 Бүгд:   55 

94.5 хувийн саналаар дэмжигдлээ.  

23.Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийн талаарх зарчмын зөрүүтэй саналын 
томьёолол дэмжигдсэнтэй холбогдуулан төслийн хавсралтын дугаарыг нийцүүлж 
өөрчлөх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 Зөвшөөрсөн: 52 
 Татгалзсан:    3 
 Бүгд:   55 

94.5 хувийн саналаар дэмжигдлээ.      

 Хоёр.Хууль зүйн байнгын хорооны дэмжээгүй санал: 

Т.Аюурсайхан: 1.Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Баярсайханы гаргасан, 
Төслийн хавсралтын “1.8.Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын 
хүрээнд” хэсэгт “Хууль тогтоомжийн төслийн нэр”-“Цахим орчинд хүүхдийн эрхийг 
хамгаалах тухай”, “Хууль санаачлагч”-”Засгийн газар”, “Хариуцан боловсруулах 
байгууллага”-“Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар”, 
“Өргөн мэдүүлэх хугацаа”-“2021 он”, “Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах 
үндэслэл, зохицуулах харилцааны товч утга”-“Цахим орчинд хүүхдийн эрхийг 
хамгаалах эрх зүйн үндсийг бүрдүүлэх.” гэж тус тус тохирох баганад шинээр нэмэх 
гэсэн Байнгын хорооны дэмжээгүй саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 Зөвшөөрсөн: 51 
 Татгалзсан:    3 
 Бүгд:   54 

94.4 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 

2.Улсын Их Хурлын гишүүн С.Ганбаатарын гаргасан, Төслийн хавсралтын 
“1.8.Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд” хэсэгт “Хууль 
тогтоомжийн төслийн нэр”-“Бизнес эрхлэгч, ажил олгогч эздийн эрхийн тухай”, 
“Хууль санаачлагч”-”Засгийн газар”, “Хариуцан боловсруулах байгууллага”-“Хууль 
зүй, дотоод хэргийн яам, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам ”, “Өргөн мэдүүлэх 
хугацаа”-“2021 он”, “Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах үндэслэл, зохицуулах 
харилцааны товч утга”-“Бизнес эрхлэгчид зохион байгуулалтад орох, эрх ашгаа 
хамгаалах нөхцөл боломж, эрхийн баталгааг хангах.” гэж тус тус тохирох баганад 
шинээр нэмэх гэсэн Байнгын хорооны дэмжээгүй саналыг дэмжье гэсэн санал 
хураалт явуулъя. 

 Зөвшөөрсөн: 51 
 Татгалзсан:    3 
 Бүгд:   54 

94.4 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 

3.Улсын Их Хурлын гишүүн С.Ганбаатарын гаргасан, Төслийн хавсралтын 
“1.8.Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд” хэсэгт “Хууль 
тогтоомжийн төслийн нэр”-“Монгол Улсын иргэн гадаад улсад хөдөлмөр эрхлэх, 
дадлагажигчийг хамгаалах тухай”, “Хууль санаачлагч”-”Засгийн газар”, “Хариуцан 
боловсруулах байгууллага”-“Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Хөдөлмөр, нийгмийн 
хамгааллын яам”, “Өргөн мэдүүлэх хугацаа”-“2021 он”, “Хууль тогтоомжийн төсөл 
боловсруулах үндэслэл, зохицуулах харилцааны товч утга”-“Монгол Улсын иргэн 
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гадаад улсад хөдөлмөр эрхлэх харилцааг зохицуулах.” гэж тус тус тохирох баганад 
шинээр нэмэх гэсэн Байнгын хорооны дэмжээгүй саналыг дэмжье гэсэн санал 
хураалт явуулъя. 

 Зөвшөөрсөн: 51 
 Татгалзсан:    3 
 Бүгд:   54 

94.4 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 

4.Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Пүрэвдоржийн гаргасан, Төслийн хавсралтын 
“1.9.Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд” хэсгийн 
88 дугаарт туссан “Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах үндэслэл, зохицуулах 
харилцааны товч утга” баганад “тэтгэврийг 7 жилийн дунджаар биш 5 жилийн 
цалингийн дунджаар тогтоох,” гэж нэмэх гэсэн Байнгын хорооны дэмжээгүй 
саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 Зөвшөөрсөн: 51 
 Татгалзсан:    3 
 Бүгд:   54 

94.4 хувийн саналаар дэмжигдлээ.  

5.Улсын Их Хурлын гишүүн Ж.Бат-Эрдэнийн гаргасан, Төслийн хавсралтын 
“1.15.Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд” 
хэсэгт “Хууль тогтоомжийн төслийн нэр”-“Бэлчээрийн тухай”, “Хууль 
санаачлагч”-”Засгийн газар”, “Хариуцан боловсруулах байгууллага”-“Хүнс, хөдөө 
аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам”, “Өргөн мэдүүлэх хугацаа”-“2021 он”, “Хууль 
тогтоомжийн төсөл боловсруулах үндэслэл, зохицуулах харилцааны товч утга”-
“Алсын хараа-2050 Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын хүрээнд 
2021-2030 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа”-ны 8.3.3 дахь заалтыг хэрэгжүүлж, 
газрыг бэлчээрийн зориулалтаар ашиглуулах, бэлчээрийн зориулалт, ангилал, 
төрөл, заагийг нарийвчлан тогтоох, бэлчээрийн үнэлгээнд суурилан бэлчээрийг 
ашиглах, доройтлоос сэргийлэх, сайжруулах, хамгаалахтай холбогдсон харилцааг 
зохицуулах, тэдгээрт оролцогч талуудын эрх, үүргийг тогтоох.” гэж тус тус тохирох 
баганад шинээр нэмэх гэсэн Байнгын хорооны дэмжээгүй саналыг дэмжье гэсэн 
санал хураалт явуулъя. 

 Зөвшөөрсөн: 51 
 Татгалзсан:    3 
 Бүгд:   54 

94.4 хувийн саналаар дэмжигдлээ.  

Улсын Их Хурлын дарга Г.Занданшатар 13 цаг 33 минутаас хуралдааныг 
даргалав. 

 
Зарчмын зөрүүтэй саналын томьёоллоор санал хурааж дууслаа. 
 
Улсын Их Хурлын дарга Г.Занданшатар эдийн засгийн болон дэд бүтцийн 

зорилт хөтөлбөрүүдийн эрх зүйн орчинг сайжруулахыг эцсийн хэлэлцүүлэг дээр 
анхаарах чиглэл өгөв.  

 
“Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл боловсронгуй болгох 

үндсэн чиглэл батлах тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийг эцсийн 
хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр Хууль зүйн байнгын хороонд шилжүүлэв. 
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Уг асуудлыг 13 цаг 34 минутад хэлэлцэж дуусав. 
 
Хоёр.Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 

төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүд /Засгийн газар 
2020.04.10-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн, эцэслэн батлах/ 

Хуралдаанд Улсын Их Хурлын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга 
Л.Өлзийсайхан, Улсын Их Хурлын даргын ахлах зөвлөх Д.Лүндээжанцан, Улсын 
Их Хурлын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн газрын Зөвлөхүүдийн албаны зөвлөх 
Р.Болормаа, Ц.Баянмөнх, Байнгын хорооны асуудал хариуцсан хэлтсийн даргын 
албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Ц.Батбаатар, мөн хэлтсийн Хууль зүйн байнгын 
хороо хариуцсан ахлах зөвлөх М.Үнэнбат, референт Л.Мөнхчимэг нар байлцав. 

Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 
44 дүгээр зүйлийн 44.2-т “Нэгдсэн хуралдаанд хуулийн төслийг эцэслэн 
батлах санал хураалт явуулах бөгөөд Улсын Их Хурлын нийт гишүүдийн 
олонх дэмжсэн бол хууль эцэслэн баталсанд тооцно.” гэж заасны дагуу санал 
хураалтыг MyParliament программыг ашиглан цахим хэлбэрээр явуулав. 

Г.Занданшатар: Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн 
найруулгын төслийг эцэслэн баталъя гэсэн санал хураалт явуулъя.  

 Зөвшөөрсөн: 50 
 Татгалзсан:    2 
 Бүгд:   52 

96.2 хувийн буюу олонхын саналаар хууль батлагдлаа.  

Хамт өргөн мэдүүлсэн: 

1.Монгол Улсын  шүүхийн тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай 
хуулийн төслийг эцэслэн баталъя гэсэн санал хураалт явуулъя.  

 Зөвшөөрсөн: 49 
 Татгалзсан:    3 
 Бүгд:   52 

94.2 хувийн буюу олонхын саналаар хууль батлагдлаа. 
 
2.Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай 

хуулийн төслийг эцэслэн баталъя гэсэн санал хураалт явуулъя.  

 Зөвшөөрсөн: 50 
 Татгалзсан:    2 
 Бүгд:   52 

96.2 хувийн буюу олонхын саналаар хууль батлагдлаа.  

3.Шүүхийн захиргааны тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай хуулийн 
төслийг эцэслэн баталъя гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 Зөвшөөрсөн: 48 
 Татгалзсан:    4 
 Бүгд:   52 

92.3 хувийн буюу олонхын саналаар хууль батлагдлаа. 
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4.Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчдийн эрх зүйн байдлын тухай хууль хүчингүй 
болсонд тооцох тухай хуулийн төслийг эцэслэн баталъя гэсэн санал хураалт 
явуулъя. 

 Зөвшөөрсөн: 46 
 Татгалзсан:    5 
 Бүгд:   51 

90.2 хувийн буюу олонхын саналаар хууль батлагдлаа. 

5.Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай 
хуулийн төслийг эцэслэн баталъя гэсэн санал хураалт явуулъя.  

 Зөвшөөрсөн: 46 
 Татгалзсан:    5 
 Бүгд:   51 

90.2 хувийн буюу олонхын саналаар хууль батлагдлаа. 

6.Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулах тухай хуулийн төслийг эцэслэн баталъя гэсэн санал хураалт явуулъя.  

 Зөвшөөрсөн: 46 
 Татгалзсан:    5 
 Бүгд:   51 

90.2 хувийн буюу олонхын саналаар хууль батлагдлаа. 

7.Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцэслэн баталъя гэсэн санал хураалт 
явуулъя.  

 Зөвшөөрсөн: 46 
 Татгалзсан:    5 
 Бүгд:   51 

90.2 хувийн буюу олонхын саналаар хууль батлагдлаа. 

8.Захиргааны ерөнхий хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 
төслийг эцэслэн баталъя гэсэн санал хураалт явуулъя.  

 Зөвшөөрсөн: 46 
 Татгалзсан:    5 
 Бүгд:   51 

90.2 хувийн буюу олонхын саналаар хууль батлагдлаа. 

9.Төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 
төслийг эцэслэн баталъя гэсэн санал хураалт явуулъя. 

Зөвшөөрсөн: 46 
 Татгалзсан:    5 
 Бүгд:   51 

90.2 хувийн буюу олонхын саналаар хууль батлагдлаа. 

10.Өмгөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг 
эцэслэн баталъя гэсэн санал хураалт явуулъя. 

Зөвшөөрсөн: 46 
 Татгалзсан:    5 
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 Бүгд:   51 
90.2 хувийн буюу олонхын саналаар хууль батлагдлаа. 

11.Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 
хуулийн төслийг эцэслэн баталъя гэсэн санал хураалт явуулъя.  

Зөвшөөрсөн: 46 
 Татгалзсан:    5 
 Бүгд:   51 

90.2 хувийн буюу олонхын саналаар хууль батлагдлаа. 

12.Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуульд 
нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцэслэн баталъя гэсэн санал хураалт 
явуулъя. 

Зөвшөөрсөн: 47 
 Татгалзсан:    4 
 Бүгд:   51 

92.2 хувийн буюу олонхын саналаар хууль батлагдлаа. 

13.Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 
тухай хуулийн төслийг эцэслэн баталъя гэсэн санал хураалт явуулъя. 

Зөвшөөрсөн: 46 
 Татгалзсан:    5 
 Бүгд:   51 

90.2 хувийн буюу олонхын саналаар хууль батлагдлаа. 

14.Зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцэслэн 
баталъя гэсэн санал хураалт явуулъя.  

Зөвшөөрсөн: 46 
 Татгалзсан:    5 
 Бүгд:   51 

90.2 хувийн буюу олонхын саналаар хууль батлагдлаа. 

15.Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн 
төслийг эцэслэн баталъя гэсэн санал хураалт явуулъя. 

Зөвшөөрсөн: 47 
 Татгалзсан:    4 
 Бүгд:   51 

92.2 хувийн буюу олонхын саналаар хууль батлагдлаа. 

16.Төсвийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцэслэн 
баталъя гэсэн санал хураалт явуулъя.  

Зөвшөөрсөн: 46 
 Татгалзсан:    5 
 Бүгд:   51 

90.2 хувийн буюу олонхын саналаар хууль батлагдлаа. 

17.“Тогтоолын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай” Улсын Их 
Хурлын тогтоолын төслийг эцэслэн баталъя гэсэн санал хураалт явуулъя. 

Зөвшөөрсөн: 47 
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 Татгалзсан:    4 
 Бүгд:   51 

92.2 хувийн буюу олонхын саналаар хууль батлагдлаа. 

18.“Тогтоолд нэмэлт оруулах тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийг 
баталъя гэсэн санал хураалт явуулъя.  

Зөвшөөрсөн: 47 
 Татгалзсан:    4 
 Бүгд:   51 

92.2 хувийн буюу олонхын саналаар хууль батлагдлаа. 

19.Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг дагаж 
мөрдөх журмын тухай хуулийн төслийг эцэслэн баталъя гэсэн санал хураалт 
явуулъя.  

Зөвшөөрсөн: 47 
 Татгалзсан:    4 
 Бүгд:   51 

92.2 хувийн буюу олонхын саналаар хууль батлагдлаа. 

20.Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуульд 
нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцэслэн баталъя гэсэн санал 
хураалт явуулъя.  

Зөвшөөрсөн: 47 
 Татгалзсан:    4 
 Бүгд:   51 

92.2 хувийн буюу олонхын саналаар хууль батлагдлаа. 

21.Нийтийн сонсголын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 
хуулийн төслийг эцэслэн баталъя гэсэн санал хураалт явуулъя.  

Зөвшөөрсөн: 47 
 Татгалзсан:    4 
 Бүгд:   51 

92.2 хувийн буюу олонхын саналаар хууль батлагдлаа. 

22.Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төслийг эцэслэн 
баталъя гэсэн санал хураалт явуулъя.  

Зөвшөөрсөн: 47 
 Татгалзсан:    4 
 Бүгд:   51 

92.2 хувийн буюу олонхын саналаар хууль батлагдлаа. 

Улсын Их Хурлын дарга Г.Занданшатар Монгол Улсын шүүхийн тухай 
хуулийн шинэчилсэн найруулгыг эцэслэн баталсантай холбогдуулан Улсын Их 
Хурлын гишүүд, ажлын хэсгийн гишүүдэд талархал илэрхийлж, Шүүхийн 
шинэтгэлийн хуулийг амжилттай хэрэгжүүлэхийг хүсэн ерөөв.  

Уг асуудлыг 13 цаг 56 минутад хэлэлцэж дуусав. 
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Гурав.Улсын Их Хурлын гишүүн О.Цогтгэрэлээс Монгол Улсын 
Ерөнхий сайдад хандан “Гадаад худалдааны бодлого, зохицуулалтын 
талаар” тавьсан асуулгын хариуг сонсох 

Асуулгын хариулттай холбогдуулан Гадаад харилцааны сайд Н.Энхтайван, 
Гадаад харилцааны яамны Гадаад худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааны 
газрын захирал В.Оюу, дэд захирал Г.Өлзийсайхан, мөн газрын зөвлөх А.Ариунаа, 
Олон улсын гэрээ, эрх зүйн газрын Хилийн хэлтсийн дарга Д.Болд нар “Их 
хуралдай” танхимаас, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны Бодлого, 
төлөвлөлтийн газрын дарга Ц.Болорчулуун цахимаар оролцов. 

Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Тэргүүн дэд дарга Н.Цогтсайхан, Хяналт 
шалгалт, үнэлгээний газрын дарга Б.Эрдэнэбилэгт, Хяналт шалгалтын хэлтсийн 
зөвлөх О.Цолмон нар байлцав. 

Асуулгын хариуг Гадаад харилцааны сайд Н.Энхтайван “Их хуралдай” 
танхимаас танилцуулав. 

Асуулгын хариулттай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн Т.Доржханд, 
Б.Пүрэвдорж, Д.Ганбат, С.Амарсайхан, Н.Ганибал, О.Цогтгэрэл нарын тавьсан 
асуултад Гадаад харилцааны сайд Н.Энхтайван, мөн яамны Гадаад худалдаа, 
эдийн засгийн хамтын ажиллагааны газрын захирал В.Оюу нар “Их хуралдай” 
танхимаас хариулж, тайлбар хийв.  

          Нэгдсэн хуралдаанаар Улсын Их Хурлын гишүүн О.Цогтгэрэлээс Монгол 
Улсын Ерөнхий сайдад хандан “Гадаад худалдааны бодлого, зохицуулалтын 
талаар” тавьсан асуулгын хариуг хэлэлцлээ. 

 Уг асуудлыг 15 цаг 15 минутад хэлэлцэж дуусав. 
 
 Дөрөв.Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл 
болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүд /Засгийн газраас 2018.03.26-
ны өдөр өргөн мэдүүлсэн, анхны хэлэлцүүлэг/ 
 
 Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдуулан Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын 
сайд А.Ариунзаяа, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны Төрийн нарийн 
бичгийн дарга Г.Өнөрбаяр, мөн яамны Хөдөлмөрийн харилцааны бодлогын 
хэрэгжилтийг зохицуулах газрын ахлах шинжээч Ш.Маяа, Монголын Ажил олгогч 
эздийн нэгдсэн холбооны гүйцэтгэх захирал Х.Ганбаатар, Монголын Үйлдвэрчний 
Эвлэлийн холбооны Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Г.Адъяа, Монголын Үндэсний 
Худалдаа, аж үйлдвэрийн танхимын Ерөнхийлөгч О.Амартүвшин нар “Их 
хуралдай” танхимаас оролцов. 
 
 Хуралдаанд Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн газрын 
Зөвлөхүүдийн албаны зөвлөх Б.Төгсцэнгэл, Байнгын хорооны асуудал хариуцсан 
хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Ц.Батбаатар, Нийгмийн 
бодлогын байнгын хороо хариуцсан ахлах зөвлөх Б.Цогзолбаяр, референт 
Б.Мажигсүрэн нар байлцав. 
 
 Төслийг анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаар Нийгмийн бодлогын байнгын 
хорооноос гаргасан санал, дүгнэлтийг Улсын Их Хурлын гишүүн Ц.Мөнх-Оргил 
танилцуулав. 
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Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн анхны 
хэлэлцүүлэгтэй холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн, Улсын Их Хурал дахь 
Ардчилсан намын бүлгийн дарга Д.Ганбат ажлын 3 өдрийн завсарлага авах тухай 
мэдэгдэж, уг асуудлаар 3 өдрийн завсарлага авав. /15:26/ 

Уг асуудлыг 15 цаг 26 минутад хэлэлцэж дуусав. 

Тав.“Музейн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн 
бусад хуулийн төслүүд /Засгийн газар 2020.05.01-ний өдөр өргөн мэдүүлсэн, 
анхны хэлэлцүүлэг/ 

Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдуулан Соёлын сайд С.Чулуун, Соёлын 
дэд сайд М.Батбаяр, Соёлын яамны Соёлын өвийн газрын дарга Б.Даваацэрэн, 
ахлах мэргэжилтэн О.Мэндсайхан, мөн яамны Хууль, эрх зүйн хэлтсийн 
мэргэжилтэн С.Батцэцэг, Соёл, урлагийн газрын Соёл, соёлын өвийн хэлтсийн 
дарга Ч.Нацагням нар цахимаар оролцов.  

Хуралдаанд Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн газрын 
Зөвлөхүүдийн албаны зөвлөх Ш.Ариунжаргал, Байнгын хорооны асуудал 
хариуцсан хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Ц.Батбаатар, мөн 
хэлтсийн Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын байнгын хороо хариуцсан 
ахлах зөвлөх Л.Лхагвасүрэн, референт Н.Монголмаа нар байлцав. 

Төслийг анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаар Боловсрол, соёл, шинжлэх 
ухаан, спортын байнгын хорооноос гаргасан санал, дүгнэлтийг Улсын Их Хурлын 
гишүүн Ч.Ундрам танилцуулав. 
 

Музейн тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлэгтэй холбогдуулан Улсын 
Их Хурлын гишүүн, Улсын Их Хурал дахь Монгол Ардын намын бүлгийн дарга, 
Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Тогтохсүрэн ирэх 7 хоногийн 3 дахь өдөр хүртэл 
завсарлага авах тухай мэдэгдэж, уг асуудлаар 3 өдрийн завсарлага авав. /15:36/ 

Уг асуудлыг 15 цаг 37 минутад хэлэлцэж дуусав. 

Улсын Их Хурлын дарга Г.Занданшатар дараах хууль, тогтоолын эцсийн 
найруулгыг таилцуулав. Үүнд: 

1.Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн эцсийн найруулгыг танилцуулав. 
Улсын Их Хурлын гишүүдээс эцсийн найруулгатай холбогдуулан асуулт, санал 
гараагүй болно. Улсын Их Хурлын гишүүд хуулийн эцсийн найруулгатай танилцлаа. 
/15:38/  

2.Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай 
хуулийн эцсийн найруулгыг танилцуулав. Улсын Их Хурлын гишүүдээс эцсийн 
найруулгатай холбогдуулан асуулт, санал гараагүй болно. Улсын Их Хурлын гишүүд 
хуулийн эцсийн найруулгатай танилцлаа. /15:38/  

3.Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай 
хуулийн эцсийн найруулгыг танилцуулав. Улсын Их Хурлын гишүүдээс эцсийн 
найруулгатай холбогдуулан асуулт, санал гараагүй болно. Улсын Их Хурлын гишүүд 
хуулийн эцсийн найруулгатай танилцлаа. /15:39/  

4.Шүүхийн захиргааны тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай хуулийн 
эцсийн найруулгыг танилцуулав. Улсын Их Хурлын гишүүдээс эцсийн найруулгатай 
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холбогдуулан асуулт, санал гараагүй болно. Улсын Их Хурлын гишүүд хуулийн эцсийн 
найруулгатай танилцлаа. /15:39/  

5.Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль хүчингүй 
болсонд тооцох тухай хуулийн эцсийн найруулгыг танилцуулав. Улсын Их Хурлын 
гишүүдээс эцсийн найруулгатай холбогдуулан асуулт, санал гараагүй болно. Улсын 
Их Хурлын гишүүд хуулийн эцсийн найруулгатай танилцлаа. /15:40/  

6.Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай 
хуулийн эцсийн найруулгыг танилцуулав. Улсын Их Хурлын гишүүдээс эцсийн 
найруулгатай холбогдуулан асуулт, санал гараагүй болно. Улсын Их Хурлын гишүүд 
хуулийн эцсийн найруулгатай танилцлаа. /15:40/  

7.Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулах тухай хуулийн эцсийн найруулгыг танилцуулав. Улсын Их Хурлын 
гишүүдээс эцсийн найруулгатай холбогдуулан асуулт, санал гараагүй болно. Улсын 
Их Хурлын гишүүд хуулийн эцсийн найруулгатай танилцлаа. /15:40/  

8.Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн эцсийн найруулгыг танилцуулав. Улсын Их 
Хурлын гишүүдээс эцсийн найруулгатай холбогдуулан асуулт, санал гараагүй болно. 
Улсын Их Хурлын гишүүд хуулийн эцсийн найруулгатай танилцлаа. /15:41/  

9.Захиргааны ерөнхий хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн эцсийн 
найруулгыг танилцуулав. Улсын Их Хурлын гишүүдээс эцсийн найруулгатай 
холбогдуулан асуулт, санал гараагүй болно. Улсын Их Хурлын гишүүд хуулийн эцсийн 
найруулгатай танилцлаа. /15:41/  

10.Төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 
эцсийн найруулгыг танилцуулав. Улсын Их Хурлын гишүүдээс эцсийн найруулгатай 
холбогдуулан асуулт, санал гараагүй болно. Улсын Их Хурлын гишүүд хуулийн эцсийн 
найруулгатай танилцлаа. /15:41/  

11.Өмгөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн эцсийн 
найруулгыг танилцуулав. Улсын Их Хурлын гишүүдээс эцсийн найруулгатай 
холбогдуулан асуулт, санал гараагүй болно. Улсын Их Хурлын гишүүд хуулийн эцсийн 
найруулгатай танилцлаа. /15:42/  

12.Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 
хуулийн эцсийн найруулгыг танилцуулав. Улсын Их Хурлын гишүүдээс эцсийн 
найруулгатай холбогдуулан асуулт, санал гараагүй болно. Улсын Их Хурлын гишүүд 
хуулийн эцсийн найруулгатай танилцлаа. /15:42/  

13.Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуулийн 
эцсийн найруулгыг танилцуулав. Улсын Их Хурлын гишүүдээс эцсийн найруулгатай 
холбогдуулан асуулт, санал гараагүй болно. Улсын Их Хурлын гишүүд хуулийн эцсийн 
найруулгатай танилцлаа. /15:42/  

14.Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 
тухай хуулийн эцсийн найруулгыг танилцуулав. Улсын Их Хурлын гишүүдээс эцсийн 
найруулгатай холбогдуулан асуулт, санал гараагүй болно. Улсын Их Хурлын гишүүд 
хуулийн эцсийн найруулгатай танилцлаа. /15:43/  

15.Зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн эцсийн найруулгыг 
танилцуулав. Улсын Их Хурлын гишүүдээс эцсийн найруулгатай холбогдуулан 
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асуулт, санал гараагүй болно. Улсын Их Хурлын гишүүд хуулийн эцсийн найруулгатай 
танилцлаа. /15:43/  

16.Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн 
эцсийн найруулгыг танилцуулав. Улсын Их Хурлын гишүүдээс эцсийн найруулгатай 
холбогдуулан асуулт, санал гараагүй болно. Улсын Их Хурлын гишүүд хуулийн эцсийн 
найруулгатай танилцлаа. /15:43/  

 17.Төсвийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн хуулийн эцсийн 
найруулгыг танилцуулав. Улсын Их Хурлын гишүүдээс эцсийн найруулгатай 
холбогдуулан асуулт, санал гараагүй болно. Улсын Их Хурлын гишүүд хуулийн эцсийн 
найруулгатай танилцлаа. /15:43/  

 18.“Тогтоолын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай” Улсын Их 
Хурлын тогтоолын эцсийн найруулгыг танилцуулав. Улсын Их Хурлын гишүүдээс 
эцсийн найруулгатай холбогдуулан асуулт, санал гараагүй болно. Улсын Их Хурлын 
гишүүд хуулийн эцсийн найруулгатай танилцлаа. /15:44/  

 19.“Тогтоолд нэмэлт оруулах тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын эцсийн 
найруулгыг танилцуулав. Улсын Их Хурлын гишүүдээс эцсийн найруулгатай 
холбогдуулан асуулт, санал гараагүй болно. Улсын Их Хурлын гишүүд хуулийн эцсийн 
найруулгатай танилцлаа. /15:44/  

20.Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай 
хуулийн эцсийн найруулгыг танилцуулав. Улсын Их Хурлын гишүүдээс эцсийн 
найруулгатай холбогдуулан асуулт, санал гараагүй болно. Улсын Их Хурлын гишүүд 
хуулийн эцсийн найруулгатай танилцлаа. /15:44/  

21.Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуульд 
нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн эцсийн найруулгыг танилцуулав. Улсын 
Их Хурлын гишүүдээс эцсийн найруулгатай холбогдуулан асуулт, санал гараагүй 
болно. Улсын Их Хурлын гишүүд хуулийн эцсийн найруулгатай танилцлаа. /15:45/  

22.Нийтийн сонсголын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн эцсийн 
найруулгыг танилцуулав. Улсын Их Хурлын гишүүдээс эцсийн найруулгатай 
холбогдуулан асуулт, санал гараагүй болно. Улсын Их Хурлын гишүүд хуулийн эцсийн 
найруулгатай танилцлаа. /15:45/  

 23.Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн эцсийн найруулгыг 
танилцуулав. Улсын Их Хурлын гишүүдээс эцсийн найруулгатай холбогдуулан 
асуулт, санал гараагүй болно. Улсын Их Хурлын гишүүд хуулийн эцсийн найруулгатай 
танилцлаа. /15:45/  

Чуулганы нэгдсэн хуралдааны зохион байгуулалтыг Улсын Их Хурлын 
Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн газрын дарга Э.Түвшинжаргал, Байнгын хорооны 
асуудал хариуцсан хэлтсийн Инновац, цахим бодлогын байнгын хороо хариуцсан 
ахлах зөвлөх П.Батбаатар,  Хуралдаан зохион байгуулах хэлтсийн референт 
Б.Туул, шинжээч М.Номиндулам, Э.Сувд-Эрдэнэ, “Их эзэн Чингис хаан” танхимд 
Хууль, эрх зүйн газрын Байнгын хороо хариуцсан хэлтсийн Байгаль орчин, хүнс, 
хөдөө аж ахуйн байнгын хорооны нарийн бичгийн дарга С.Энхзаяа, Хуралдаан 
зохион байгуулах хэлтсийн шинжээч П.Мядагмаа, “Жанжин Д.Сүхбаатар” 
танхимд Парламентын судалгааны хүрээлэнгийн референт Р.Дэлгэрмаа, 
Хуралдаан зохион байгуулах хэлтсийн шинжээч Ц.Алтан-Од, “Үндсэн хууль” 
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танхимд Хууль, эрх зүйн газрын Эрх зүйн шинжилгээний хэлтсийн референт 
Б.Хангай, Хуралдаан зохион байгуулах хэлтсийн шинжээч Д.Цэндсүрэн, “Их 
засаг” танхимд Хууль, эрх зүйн газрын Зөвлөхүүдийн албаны зөвлөх М.Отгон, 
Хуралдаан зохион байгуулах хэлтсийн шинжээч П.Оюунгэрэл нар болон техник 
хангамжийн зохион байгуулалтыг Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Мэдээллийн 
технологийн хэлтсийн ахлах референт Ч.Тунгалаг, шинжээч Б.Эрдэнэбаяр нар 
хариуцан ажиллав. 

 
Хуралдаан 4 цаг 38 минут үргэлжилж, 74 гишүүнээс 59 гишүүн ирж, 79.7 

хувийн ирцтэйгээр 15 цаг 46 минутад өндөрлөв. 
 
 
 
 
Тэмдэглэлтэй танилцсан: 
ЕРӨНХИЙ НАРИЙН 
БИЧГИЙН ДАРГА      Л.ӨЛЗИЙСАЙХАН 
 
 
Тэмдэглэл хөтөлсөн: 
ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ 
ХӨТЛӨХ АЛБАНЫ ШИНЖЭЭЧ    Б.БАТГЭРЭЛ 
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МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2020 ОНЫ НАМРЫН ЭЭЛЖИТ 
ЧУУЛГАНЫ 2021 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 15-НЫ ӨДӨР 

/БААСАН ГАРАГ/-ИЙН НЭГДСЭН ХУРАЛДААНЫ   
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТЭМДЭГЛЭЛ 

 
           Г.Занданшатар: Улсын их хурлын гишүүдийн өглөөний амгаланг айлтгая. 
Онцгой нөхцөлд хэрэглэх хуралдааны дэгд заасны дагуу Улсын Их Хурлын гишүүд 
цахим хуралдааны программ ашиглан ирцээ бүрдүүлж, нэгдсэн хуралдаан 
цахимаар оролцож байна. Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирц бүрдсэн байна.  
 

Улсын Их Хурлын 2020 оны намрын ээлжит чуулганы 2021 оны 1 дүгээр 
сарын 15-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаан нээснийг мэдэгдье.  
 

Хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлыг танилцуулъя.  
 
1.“Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл боловсронгуй болгох 

үндсэн чиглэл батлах тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл; 
 
2.Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт 

өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүд; 
 
3.Музейн тухай хуулийн төсөл бол хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүд; 
 
4.Патентын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн 

мэдүүлсэн хуулийн төслүүд; 
 
5.Зэвсэгт хүчний тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон 

хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг хэлэлцэнэ.  
 
6.Үдээс хойших хуралдаанаар Улсын Их Хурлын гишүүн Одонгийн 

Цогтгэрэлээс Монгол Улсын Ерөнхий сайдад Гадаад худалдааны бодлого, 
зохицуулалтын талаар тавьсан асуулгын хариуг сонсоно.  

 
Ингээд хэлэлцэх асуудалдаа оръё. 
……. 
 
Хоёр.Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 

төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг эцэслэн батлах 
санал хураалтууд явуулна.  

Байнгын хороо эцэслэн батлуулах төслийн хувилбарыг бэлтгэж гишүүдэд 
тараасан байгаа. Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийн 
дагуу Монгол Улсын Их Хурлын хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 44.2-т нэгдсэн 
хуралдаан хуулийн төслийг эцэслэн батлах санал хураалт явуулах бөгөөд Улсын 
Их Хурлын нийт гишүүдийн олонхын санал талаар дэмжигдсэн бол хуулийг 
эцэслэн баталсанд тооцно гэж заасан.  

Ингэхээр одоо нийт гишүүдийн буюу 76 гишүүний 39-өөс дээш гишүүний 
саналаар хууль эцэслэн батлагдана.  

1.Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг 
эцэслэн баталъя гэсэн саналын томьёоллоор санал хураалт явуулъя.  
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Санал хураалт  

“Их хуралдай” танхим Монгол Ардын намын бүлгийн дарга, Улсын Их 
Хурлын эрхэм гишүүн Дуламдоржийн Тогтохсүрэн. 

Д.Тогтохсүрэн: 22 гишүүн санал хураалтад оролцож 19 гишүүн дэмжсэн 
байна.  

“Их эзэн Чингис хаан” танхим 

Г.Амартүвшин: Санал хураалтад 8 гишүүн оролцож, 8 гишүүн дэмжлээ.  

Г.Занданшатар: “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим  

Х.Булгантуяа: 11 гишүүнээс 11 гишүүн дэмжлээ.  

Г.Занданшатар: “Үндсэн хууль” танхим 

Ж.Сүхбаатар: Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн төслийг “Үндсэн хууль” 
танхимын 6 гишүүн 6-уулаа дэмжиж байна.  

Г.Занданшатар: “Их засаг” танхим  

О.Цогтгэрэл: “Их засаг” танхимд 6 гишүүнээс 6-уулаа дэмжиж байна.  

Г.Занданшатар: Санал хураалтад 52 гишүүн оролцож, 50 гишүүн дэмжиж  
хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 96.2 хувийн саналаар Улсын Их Хурлын нийт 
гишүүдийн дийлэнх олонхын саналаар буюу 50 гишүүний саналаар хууль эцэслэн 
батлагдлаа. 

Хамт өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын шүүхийн тухай хуульд хүчингүй 
болсонд тооцох тухай хуулийн төслийг эцэслэн баталъя гэсэн саналын 
томьёоллоор санал хураалт явуулъя.  

Санал хураалт  

“Их хуралдай” танхим, эрхэм гишүүн Дуламдоржийн Тогтохсүрэн. 

Д.Тогтохсүрэн: 21 гишүүн санал хураалтад оролцож 18 гишүүн дэмжсэн 
байна.  

“Их эзэн Чингис хаан” танхим 

Г.Амартүвшин: Санал хураалтад 8 гишүүн оролцож, 8 гишүүн дэмжлээ.  

Г.Занданшатар: “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим  

Х.Булгантуяа: “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхимаас оролцсон 11 гишүүнээс 11 
гишүүн дэмжлээ.  

Г.Занданшатар: “Үндсэн хууль” танхим 

Ж.Сүхбаатар: “Үндсэн хууль” танхимын 6 гишүүн 6-уулаа дэмжиж байна.  

Г.Занданшатар: Эрхэм гишүүн Жамъянхорлоогийн Сүхбаатар гишүүнд 
баярлалаа. “Их засаг” танхим  

О.Цогтгэрэл: “Их засаг” танхим 6-гаас 6 дэмжиж байна.  
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Г.Занданшатар: Эрхэм гишүүн Одонгийн Цогтгэрэлд баярлалаа. 

Санал хураалтад 52 гишүүн оролцож, 49 гишүүн дэмжиж  нийт гишүүдийн 
олонхоос дээш саналаар энэ хууль эцэслэн батлагдлаа. 

2.Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай 
хуулийн төслийг эцэслэн баталъя гэсэн саналын томьёоллоор санал хураалт 
явуулъя.  

Эрхэм гишүүн дуламдоржийн Тогтохсүрэн 

Д.Тогтохсүрэн: 21 гишүүнээс 18 гишүүн дэмжсэн байна.  

Г.Занданшатар: Тогтохсүрэн дарга аа, сүүлд нь маргаангүйн тулд яг 
тоолчихъё. 18 байх шиг байсан.  

“Их эзэн Чингис хаан” танхим эрхэм гишүүн Ганибалын Амартүвшин 

Г.Амартүвшин: 8 гишүүн оролцож, 8 гишүүн дэмжлээ.  

Г.Занданшатар: “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим эрхэм гишүүн 
Хүрэлбаатарын Булгантуяа  

Х.Булгантуяа: 11 гишүүнээс 11 гишүүн дэмжлээ.  

Г.Занданшатар: “Үндсэн хууль” танхим эрхэм гишүүн Жамъянхорлоогийн 
Сүхбаатар 

Ж.Сүхбаатар: 6 гишүүн 100 хувь дэмжиж байна.  

Г.Занданшатар: “Их засаг” эрхэм гишүүн Одонгийн Цогтгэрэл 

О.Цогтгэрэл: “Их засаг” танхим 7-гоос 6 дэмжиж байна.  

Г.Занданшатар: Санал хураалтад 52 гишүүн оролцож, 49 гишүүн дэмжлээ.  
Энэ хууль эцэслэн батлагдлаа. 

3.Шүүхийн захиргааны тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай хуулийн 
төслийг эцэслэн баталъя гэсэн саналын томёоллоор санал хураалт явуулъя. 

Эрхэм гишүүн Дуламдоржийн Тогтохсүрэн 

Д.Тогтохсүрэн: 21 гишүүнээс 18 гишүүн дэмжсэн байна.  

Г.Занданшатар: “Их эзэн Чингис хаан” танхим эрхэм гишүүн Ганибалын 
Амартүвшин 

Г.Амартүвшин: 8 гишүүнээс 8 гишүүн дэмжлээ.  

Г.Занданшатар: “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим эрхэм гишүүн 
Хүрэлбаатарын Булгантуяа  

Х.Булгантуяа: 10 гишүүнээс 10 гишүүн дэмжлээ.  

Г.Занданшатар: “Үндсэн хууль” танхим эрхэм гишүүн Жамъянхорлоогийн 
Сүхбаатар 

Ж.Сүхбаатар: “Үндсэн хууль” танхимын 6 гишүүн 6-уулаа дэмжиж байна.  
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Г.Занданшатар: “Их засаг” эрхэм гишүүн Одонгийн Цогтгэрэл 

О.Цогтгэрэл: “Их засаг” танхим 7-гоос 6 дэмжиж байна.  

Г.Занданшатар: Санал хураалтад 52 гишүүн оролцож, 48 гишүүн дэмжлээ.  
Хууль эцэслэн батлагдлаа. 

4.Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчдийн эрх зүйн байдлын тухай хууль хүчингүй 
болсонд тооцох тухай хуулийн төслийг эцэслэн баталъя гэсэн саналын 
томьёоллоор санал хураалт явуулъя. 

“Их хуралдай” танхимын эрхэм гишүүн Дуламдоржийн Тогтохсүрэн 

Д.Тогтохсүрэн: 21 гишүүнээс 17 гишүүн дэмжсэн байна.  

Г.Занданшатар: “Их эзэн Чингис хаан” танхим эрхэм гишүүн Ганибалын 
Амартүвшин 

Г.Амартүвшин: 8 гишүүн оролцож, 8 гишүүн дэмжлээ.  

Г.Занданшатар: “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим эрхэм гишүүн 
Хүрэлбаатарын Булгантуяа  

Х.Булгантуяа: 10 гишүүнээс 10 гишүүн дэмжлээ.  

Г.Занданшатар: “Үндсэн хууль” танхим эрхэм гишүүн Жамъянхорлоогийн 
Сүхбаатар 

Ж.Сүхбаатар: 6 гишүүн 6-уулаа дэмжиж байна.  

Г.Занданшатар: “Их засаг” танхим эрхэм гишүүн Одонгийн Цогтгэрэл 

О.Цогтгэрэл: “Их засаг” танхим 6-гаас 5 дэмжиж байна.  

Г.Занданшатар: Санал хураалтад 51 гишүүн оролцож, 46 гишүүн дэмжиж, 
энэ хууль эцэслэн батлагдлаа. 

5.Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай 
хуулийн төслийг эцэслэн баталъя гэсэн саналын томьёоллоор санал хураалт 
явуулъя.  

Эрхэм гишүүн дуламдоржийн Тогтохсүрэн 

Д.Тогтохсүрэн: 21 гишүүнээс 17 гишүүн дэмжсэн байна.  

Г.Занданшатар: “Их эзэн Чингис хаан” танхим  

Г.Амартүвшин: 8 гишүүнээс 8 гишүүн дэмжлээ.  

Г.Занданшатар: “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим  

Х.Булгантуяа: 10 гишүүнээс 10 гишүүн дэмжлээ.  

Г.Занданшатар: “Үндсэн хууль”  

Ж.Сүхбаатар: 6-уулаа дэмжиж байна.  

Г.Занданшатар: “Их засаг” танхим 



writer.chimege.mn яриаг бичвэрт хөрвүүлэв. 26 

О.Цогтгэрэл: “Их засаг” танхим 6-гаас 5 дэмжиж байна.  

Г.Занданшатар: Санал хураалтад 51 гишүүн оролцож, 46 гишүүн дэмжиж,  
энэ хууль эцэслэн батлагдлаа. 

6.Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулах тухай хуулийн төслийг эцэслэн баталъя гэсэн саналын томёоллоор санал 
хураалт явуулъя.  

Эрхэм гишүүн дуламдоржийн Тогтохсүрэн “Их хуралдай” танхимаас 

Д.Тогтохсүрэн: 21 гишүүнээс 17 гишүүн дэмжсэн байна.  

Г.Занданшатар: “Их эзэн Чингис хаан” танхимаас Ганибалын Амартүвшин 
гишүүн 

Г.Амартүвшин: 8 гишүүнээс 8 гишүүн дэмжлээ.  

Г.Занданшатар: “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим эрхэм гишүүн 
Хүрэлбаатарын Булгантуяа  

Х.Булгантуяа: 10 гишүүнээс 10 гишүүн дэмжлээ.  

Г.Занданшатар: “Үндсэн хууль” танхим эрхэм гишүүн Жамъянхорлоогийн 
Сүхбаатар 

Ж.Сүхбаатар: 6 гишүүн 6-уулаа дэмжиж байна.  

Г.Занданшатар: “Их засаг” эрхэм гишүүн Одонгийн Цогтгэрэл 

О.Цогтгэрэл: “Их засаг” танхим 6-гаас 5 дэмжиж байна.  

Г.Занданшатар: Санал хураалтад 51 гишүүн оролцож, 46 гишүүн дэмжиж, 
энэ хууль эцэслэн батлагдлаа. 

7.Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцэслэн баталъя гэсэн саналын 
томьёоллоор санал хураалт явуулъя.  

Эрхэм гишүүн дуламдоржийн Тогтохсүрэн “Их хуралдай” танхимаас 

Д.Тогтохсүрэн: 21 гишүүнээс 17 гишүүн дэмжсэн байна.  

Г.Занданшатар: “Их эзэн Чингис хаан” танхимаас эрхэм гишүүн Ганибалын 
Амартүвшин гишүүн 

Г.Амартүвшин: 8 гишүүнээс 8 гишүүн дэмжлээ.  

Г.Занданшатар: “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим эрхэм гишүүн 
Хүрэлбаатарын Булгантуяа  

Х.Булгантуяа: 10 гишүүнээс 10 гишүүн дэмжлээ.  

Г.Занданшатар: “Үндсэн хууль” танхим эрхэм гишүүн Жамъянхорлоогийн 
Сүхбаатар 

Ж.Сүхбаатар: “Үндсэн хууль” танхимын 6 гишүүн санал нэгтэй дэмжиж 
байна.  
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Г.Занданшатар: “Их засаг” эрхэм гишүүн Одонгийн Цогтгэрэл 

О.Цогтгэрэл: “Их засаг” танхим 6-гаас 5 дэмжиж байна.  

Г.Занданшатар: Санал хураалтад 51 гишүүн оролцож, 46 гишүүн дэмжиж, 
энэ хууль эцэслэн батлагдлаа. 

8.Захиргааны ерөнхий хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 
төслийг эцэслэн баталъя гэсэн саналын томьёоллоор санал хураалт явуулъя.  

Д.Тогтохсүрэн: 21 гишүүнээс 17 гишүүн дэмжсэн байна, “Их хуралдай” 
танхимд. 

Г.Занданшатар: “Их эзэн Чингис хаан” танхим 

Г.Амартүвшин: 8 гишүүнээс 8 гишүүн дэмжлээ.  

Г.Занданшатар: “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим  

Х.Булгантуяа: 10 гишүүнээс 10 гишүүн дэмжлээ.  

Г.Занданшатар: “Үндсэн хууль” танхим  

Ж.Сүхбаатар: 6 гишүүн 6-уулаа дэмжиж байна.  

Г.Занданшатар: “Их засаг” танхим 

О.Цогтгэрэл: “Их засаг” танхим 6-гаас 5 дэмжиж байна.  

Г.Занданшатар: Санал хураалтад 51 гишүүн оролцож, 46 гишүүн дэмжиж, 
энэ хууль эцэслэн батлагдлаа. 

9.Төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 
төслийг эцэслэн баталъя гэсэн саналын томьёоллоор санал хураалт явуулъя.  

Д.Тогтохсүрэн: “Их хуралдай” танхим 21 гишүүнээс 17 гишүүн дэмжсэн 
байна 

Г.Занданшатар: “Их эзэн Чингис хаан” танхим 

Г.Амартүвшин: 8 гишүүнээс 8 гишүүн дэмжлээ.  

Г.Занданшатар: “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим  

Х.Булгантуяа: “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим 10 гишүүнээс 10 гишүүн 
дэмжлээ.  

Г.Занданшатар: “Үндсэн хууль” танхим  

Ж.Сүхбаатар: 6 гишүүн 6-уулаа дэмжиж байна.  

Г.Занданшатар: “Их засаг” танхим 

О.Цогтгэрэл: “Их засаг” танхим 6-гаас 5 дэмжиж байна.  

Г.Занданшатар: Санал хураалтад 51 гишүүн оролцож, 46 гишүүн дэмжиж, 
хууль эцэслэн батлагдлаа.  
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10.Өмгөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг 
эцэслэн баталъя гэсэн саналын томьёоллоор санал хураалт явуулъя. 

“Их хуралдай” танхим 

Д.Тогтохсүрэн: “Их хуралдай” танхим 21 гишүүнээс 17 гишүүн дэмжсэн 
байна. 

Г.Занданшатар: “Их эзэн Чингис хаан” танхим 

Г.Амартүвшин: 8 гишүүнээс 8 гишүүн дэмжлээ.  

Г.Занданшатар: “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим  

Х.Булгантуяа: 10 гишүүнээс 10 гишүүн дэмжлээ.  

Г.Занданшатар: “Үндсэн хууль” танхим  

Ж.Сүхбаатар: 6-уулаа 100 хувь дэмжиж байна.  

Г.Занданшатар: “Их засаг” танхим 

О.Цогтгэрэл: “Их засаг” танхим 6-гаас 5 дэмжиж байна.  

Г.Занданшатар: Санал хураалтад 51 гишүүн оролцож, 46 гишүүн дэмжиж, 
хууль эцэслэн батлагдлаа. 

11.Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 
хуулийн төслийг эцэслэн баталъя гэсэн саналын томьёоллоор санал хураалт 
явуулъя.  

Д.Тогтохсүрэн: “Их хуралдай” танхим 21 гишүүнээс 17 гишүүн уг хуулийг 
дэмжсэн байна. 

Г.Занданшатар: “Их эзэн Чингис хаан” танхим 

Г.Амартүвшин: 8 гишүүнээс 8 гишүүн дэмжлээ.  

Г.Занданшатар: “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим  

Х.Булгантуяа: 10 гишүүнээс 10 гишүүн дэмжсэн байна.  

Г.Занданшатар: “Үндсэн хууль” танхим  

Ж.Сүхбаатар: 6-уулаа 100 хувь дэмжиж байна.  

Г.Занданшатар: “Их засаг” танхим 

О.Цогтгэрэл: “Их засаг” танхим 6-гаас 5 дэмжиж байна.  

Г.Занданшатар: Санал хураалтад 51 гишүүн оролцож, 46 гишүүн дэмжиж, 
хууль эцэслэн батлагдлаа. 

12.Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуульд 
нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцэслэн баталъя гэсэн саналын 
томьёоллоор санал хураалт явуулъя. 

“Их хуралдай” танхим 
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Д.Тогтохсүрэн: 21 гишүүнээс 18 гишүүн дэмжсэн байна. 

Г.Занданшатар: “Их эзэн Чингис хаан” танхим 

Г.Амартүвшин: 8 гишүүн оролцож, 8 гишүүн дэмжлээ.  

Г.Занданшатар: “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим  

Х.Булгантуяа: 10 гишүүнээс 10 гишүүн дэмжсэн байна.  

Г.Занданшатар: “Үндсэн хууль” танхим  

Ж.Сүхбаатар: 6 гишүүн 6-уулаа дэмжиж байна.  

Г.Занданшатар: “Их засаг” танхим 

О.Цогтгэрэл: “Их засаг” танхим 6-гаас 5 дэмжиж байна.  

Г.Занданшатар: Санал хураалтад 51 гишүүн оролцож, 47 гишүүн дэмжиж, 
хууль эцэслэн батлагдлаа. 

13.Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 
тухай хуулийн төслийг эцэслэн баталъя гэсэн саналын томьёоллоор санал 
хураалт явуулъя. 

“Их хуралдай” танхим 

Д.Тогтохсүрэн: 21 гишүүнээс 17 гишүүн дэмжсэн байна. 

Г.Занданшатар: “Их эзэн Чингис хаан” танхим 

Г.Амартүвшин: 8 гишүүнээс 8 гишүүн дэмжлээ.  

Г.Занданшатар: “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим  

Х.Булгантуяа: 10 гишүүнээс 10 гишүүн дэмжлээ.  

Г.Занданшатар: “Үндсэн хууль” танхим  

Ж.Сүхбаатар: 6 гишүүн дэмжиж байна.  

Г.Занданшатар: “Их засаг” танхим 

О.Цогтгэрэл: “Их засаг” танхим 6-гаас 5 дэмжиж байна.  

Г.Занданшатар: Санал хураалтад 51 гишүүн оролцож, 46 гишүүн дэмжиж, 
энэ хууль эцэслэн батлагдлаа. 

14.Зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцэслэн 
баталъя гэсэн саналын томьёоллоор санал хураалт явуулъя.  

“Их хуралдай” танхим 

Д.Тогтохсүрэн: 21 гишүүнээс 17 гишүүн дэмжсэн байна. 

Г.Занданшатар: “Их эзэн Чингис хаан” танхим 

Г.Амартүвшин: 8 гишүүнээс 8 гишүүн дэмжлээ.  
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Г.Занданшатар: “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим  

Х.Булгантуяа: 10 гишүүнээс 10 гишүүн дэмжлээ.  

Г.Занданшатар: “Үндсэн хууль” танхим  

Ж.Сүхбаатар: 6 гишүүн 6-уулаа дэмжиж байна.  

Г.Занданшатар: “Их засаг” танхим 

О.Цогтгэрэл: “Их засаг” танхим 6-гаас 5 дэмжиж байна.  

Г.Занданшатар: Санал хураалтад 51 гишүүн оролцож, 46 гишүүн дэмжиж, 
энэ хууль эцэслэн батлагдлаа. 

15.Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн 
төслийг эцэслэн баталъя гэсэн саналын томьёоллоор санал хураалт явуулъя. 

“Их хуралдай” танхим 

Д.Тогтохсүрэн: Санал хураалтад 21 гишүүн оролцож уг хуулийн төслийг 18 
гишүүн дэмжсэн байна. 

Г.Занданшатар: “Их эзэн Чингис хаан” танхим 

Г.Амартүвшин: 8 гишүүнээс 8 гишүүн дэмжлээ.  

Г.Занданшатар: “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим  

Х.Булгантуяа: 10 гишүүнээс 10 гишүүн дэмжлээ.  

Г.Занданшатар: “Үндсэн хууль” танхим  

Ж.Сүхбаатар: “Үндсэн хууль” танхимын 6 гишүүн 6-уулаа 100 хувь дэмжиж 
байна.  

Г.Занданшатар: “Их засаг” танхим 

О.Цогтгэрэл: “Их засаг” танхим 6-гаас 5 дэмжиж байна.  

Г.Занданшатар: Санал хураалтад 51 гишүүн оролцож, 47 гишүүн дэмжиж, 
хууль эцэслэн батлагдлаа. 

16.Төсвийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцэслэн 
баталъя гэсэн саналын томьёолоор санал хураалт явуулъя.  

“Их хуралдай” танхим эрхэм гишүүн Дуламдоржийн Тогтохсүрэн. 

Д.Тогтохсүрэн: 21 гишүүн санал хураалтад оролцож 17 гишүүн дэмжсэн 
байна. 

Г.Занданшатар: 18 дэмжсэн дээ, намайг оруулаагүй байна. 

“Их эзэн Чингис хаан” танхимаас 

Г.Амартүвшин: 8 гишүүнээс 8 гишүүн дэмжлээ.  

Г.Занданшатар: “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим Хүрэлбаатарын Булгантуяа 
гишүүн 
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Х.Булгантуяа: 10 гишүүн оролцож 10 гишүүн дэмжлээ.  

Г.Занданшатар: Үлгэр жишээ “Үндсэн хууль” танхим  

Ж.Сүхбаатар: 6 гишүүн 6-уулаа дэмжиж байна.  

Г.Занданшатар: “Их засаг” танхим 

О.Цогтгэрэл: “Их засаг” танхим 6-гаас 5 гишүүн дэмжиж байна.  

Г.Занданшатар: Санал хураалтад 51 гишүүн оролцож, 46 гишүүн дэмжиж, 
хууль эцэслэн батлагдлаа. 

17.“Тогтоолын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай” Улсын Их 
Хурлын тогтоолын төслийг эцэслэн баталъя гэсэн саналын томьёоллоор санал 
хураалт явуулна.  

“Их хуралдай” танхим эрхэм гишүүн Дуламдоржийн Тогтохсүрэн. 

Д.Тогтохсүрэн: 21 гишүүн санал хураалтад оролцож, 18 гишүүн дэмжсэн 
байна. 

Г.Занданшатар: “Их эзэн Чингис хаан” танхим 

Г.Амартүвшин: 8 гишүүнээс 8 гишүүн дэмжлээ.  

Г.Занданшатар: “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим  

Х.Булгантуяа: 10 гишүүнээс 10 гишүүн дэмжлээ.  

Г.Занданшатар: “Үндсэн хууль” танхим  

Ж.Сүхбаатар: 6 гишүүн 6-уулаа дэмжиж байна.  

Г.Занданшатар: “Их засаг” танхим 

О.Цогтгэрэл: “Их засаг” танхим 6-гаас 5 дэмжиж байна.  

Г.Занданшатар: Санал хураалтад 51 гишүүн оролцож, 47 гишүүн дэмжиж, 
хууль эцэслэн батлагдлаа. 

18.“Тогтоолд нэмэлт оруулах тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийг 
баталъя гэсэн саналын томьёолоор санал хураалт явуулъя.  

“Их хуралдай” танхим 

Д.Тогтохсүрэн: 21 гишүүн гишүүн санал хураалтад оролцож, 18 гишүүн 
дэмжсэн байна. 

Г.Занданшатар: “Их эзэн Чингис хаан” танхим 

Г.Амартүвшин: 8 гишүүн оролцож, 8 гишүүн дэмжлээ.  

Г.Занданшатар: “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим  

Х.Булгантуяа: 10 гишүүн оролцож, 10 гишүүн дэмжлээ.  

Г.Занданшатар: “Үндсэн хууль” танхим  
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Ж.Сүхбаатар: 6 гишүүн 6-уулаа дэмжиж байна.  

Г.Занданшатар: “Их засаг” танхим 

О.Цогтгэрэл: “Их засаг” танхим 6-гаас 5 дэмжиж байна.  

Г.Занданшатар: Санал хураалтад 51 гишүүн оролцож, 47 гишүүн дэмжиж, 
хууль эцэслэн батлагдлаа. 

19.Монгол Улсын Шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг дагаж 
мөрдөх журмын тухай хуулийг эцэслэн баталъя гэсэн саналын томьёоллоор санал 
хураалт явуулъя.  

“Их хуралдай” танхим 

Д.Тогтохсүрэн: 21 гишүүн гишүүн санал хураалтад оролцож, 18 гишүүн 
дэмжсэн байна. 

Г.Занданшатар: “Их эзэн Чингис хаан” танхим 

Г.Амартүвшин: 8 гишүүн оролцож, 8 гишүүн дэмжлээ.  

Г.Занданшатар: “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим  

Х.Булгантуяа: 10 гишүүн оролцож, 10 гишүүн дэмжлээ.  

Г.Занданшатар: “Үндсэн хууль” танхим  

Ж.Сүхбаатар: 6 гишүүн оролцож, 6-уулаа дэмжиж байна.  

Г.Занданшатар: “Их засаг” танхим 

О.Цогтгэрэл: “Их засаг” танхим 6-гаас 5 дэмжиж байна.  

Г.Занданшатар: Санал хураалтад 51 гишүүн оролцож, 47 гишүүн дэмжиж, 
хууль эцэслэн батлагдлаа. 

20.Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуульд 
нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцэслэн баталъя гэсэн саналын 
томьёоллоор санал хураалт явуулъя.  

“Их хуралдай” танхим 

Д.Тогтохсүрэн: 21 гишүүн гишүүн санал хураалтад оролцож, 18 гишүүн 
дэмжсэн байна. 

Г.Занданшатар: “Их эзэн Чингис хаан” танхим 

Г.Амартүвшин: 8 гишүүн оролцож, 8 гишүүн дэмжлээ.  

Г.Занданшатар: “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим  

Х.Булгантуяа: 10 гишүүн оролцож, 10 гишүүн дэмжлээ.  

Г.Занданшатар: “Үндсэн хууль” танхим  

Ж.Сүхбаатар: 6 гишүүн ороцлож, 6-уулаа дэмжиж байна.  

Г.Занданшатар: “Их засаг” танхим 
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О.Цогтгэрэл: “Их засаг” танхим 6-гаас 5 дэмжиж байна.  

Г.Занданшатар: Санал хураалтад 51 гишүүн оролцож, 47 гишүүн дэмжиж, 
хууль эцэслэн батлагдлаа. 

21.Нийтийн сонсголын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 
хуулийн төслийг эцэслэн баталъя гэсэн саналын томьёоллоор санал хураалт 
явуулъя.  

“Их хуралдай” танхим 

Д.Тогтохсүрэн: 21 гишүүн гишүүн санал хураалтад оролцож, 18 гишүүн 
дэмжсэн байна. 

Г.Занданшатар: “Их эзэн Чингис хаан” танхим 

Г.Амартүвшин: 8 гишүүн санал хураалтад оролцож, 8 гишүүн дэмжлээ.  

Г.Занданшатар: “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим  

Х.Булгантуяа: 10 гишүүн оролцож, 10 гишүүн дэмжлээ.  

Г.Занданшатар: “Үндсэн хууль” танхим  

Ж.Сүхбаатар: 6 гишүүн оролцож 6 гишүүн дэмжиж байна.  

Г.Занданшатар: “Их засаг” танхим 

О.Цогтгэрэл: “Их засаг” танхим 6-гаас 5 дэмжиж байна.  

Г.Занданшатар: Санал хураалтад 51 гишүүн оролцож, 47 гишүүн дэмжиж, 
хууль эцэслэн батлагдлаа. 

22.Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төслийг эцэслэн 
баталъя гэсэн саналын томьёоллоор санал хураалт явуулъя.  

“Их хуралдай” танхим 

Д.Тогтохсүрэн: 21 гишүүн гишүүн санал хураалтад оролцож, 18 гишүүн 
дэмжсэн байна. 

Г.Занданшатар: “Их эзэн Чингис хаан” танхим 

Г.Амартүвшин: 8 гишүүн оролцож, 8 гишүүн дэмжлээ.  

Г.Занданшатар: “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим  

Х.Булгантуяа: 10 гишүүн оролцож, 10 гишүүн дэмжлээ.  

Г.Занданшатар: “Үндсэн хууль” танхим  

Ж.Сүхбаатар: 6 гишүүн оролцож 100 хувь дэмжиж байна.  

Г.Занданшатар: “Их засаг” танхим 

О.Цогтгэрэл: “Их засаг” танхим 6-гаас 5 дэмжиж байна.  
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Г.Занданшатар: Санал хураалтад 51 гишүүн оролцож, 47 гишүүн дэмжиж, 
хууль эцэслэн батлагдлаа. 

Эрхэм гишүүд ээ, та бид Шүүхийн тухай хуулийг эцэслэн баталлаа. Эрхэм 
гишүүд, ажлын хэсгийн гишүүдэд талархал илэрхийлье. Ингэснээр Монгол Улсын 
Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийг амилуулах эрх зүйн хувьсгал хийж, иргэд 
шударга шүүхээр шүүлгэх эрхээ хангах эрхэм зорилго бас нэг шатаар урагшиллаа. 
Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн үндсэн зорилтын нэг нь шүүх шүүгчдийн 
хараат бус, бие даасан байдлыг хангах, үүгээр дамжуулан шударга ёсыг тогтоох 
явдал байсан. Шүүхийн тухай энэ хуулийг эцэслэн батлахад Улсын Их Хуралд 
суудалтай бүх намууд, бие даагчид  онцгой хүчин чармайлт гаргаж, ойлголцол 
зөвшилцлийг эрхэмлэж, нийгмийн шударга ёс тогтоох эрхэм зорилгод нэгдэж, 
Үндсэн хуульд өргөсөн тангарагтаа үнэн ч байж, шүүхийн шинэтгэлийн төлөө нэг 
санаа, нэгдмэл зорилготой ажилласан явдалд гүн талархал илэрхийлж байна.  

Түүнчлэн төслийг Монгол Улсын Үндсэн хуулийн хуульд оруулсан нэмэлт, 
өөрчлөлтийн үзэл баримтлал болон олон улсын сайн туршлага, жишигт нийцүүлэх, 
иргэд, олон нийт, хуульчид, мэргэжилтнүүдийн шүүгчдийн судлаачдын санал, 
зөвлөмжийг тусгах, улам чамбайруулах чиглэлээр хичээн зүтгэсэн Сандагийн 
Бямбацогт даргатай Хууль зүйн байнгын хорооны гишүүд, ажлын хэсгийн ахлагч 
Баттөмөрийн Энхбаяр нарын гишүүдэд нийт гишүүдийнхээ өмнөөс талархал 
илэрхийлж, баяр хүргэе.  

Энэ хуулиар Үндсэн хуулиар олгогдсон иргэдийнхээ шударга шүүхээр 
шүүлгэх эрхийг хангалаа, иргэдийг эрүүдэн шүүх, хууль бусаар яллах зэрэг хууль 
зөрчсөн үйлдлийг таслан зогсоох, түүнээс урьдчилан сэргийлэх зохицуулалтуудыг 
орууллаа. Шүүх эрх мэдэл, түүний хараат бус байдалд хэн нэгэн нөлөөлөх эрх 
мэдэл тогтоохоос сэргийлж, олон талын оролцоо, хяналт тэнцлийг тогтоолоо. 
Хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу шүүгчийг албан тушаалаас нь 
түдгэлзүүлэх, огцруулах болон сахилгын бусад шийтгэл оногдуулах чиг үүрэг 
бүхий шүүхийн сахилгын хороотой байхаар тусгаж, эрх, үүргийг тодотголоо. Улсын 
дээд шүүх, шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн болон сахилгын хорооны шүүгчдийг 
сонгохдоо ил тод сонгон шалгаруулах зарчмыг баримтлах, нийтийн сонсгол хийх, 
нэр дэвшигчдийн талаар иргэд санал бодлоо илэрхийлэх замаар шударга ёсыг 
хангах, шүүхэд шатлан дэвших зарчмыг хэрэгжүүлэх шинэ тогтолцоог бүрдүүллээ. 
Нийтийн сонсгол бол иргэдийн оролцоотой, иргэний нийгмийн байгууллагуудын 
оролцоотой, ард түмний дунд хэлэлцэгчдийн яригдаж байгаа хэргийг олон нийтийн 
сонсголоор, ард түмний оролцоотойгоор шийддэг ийм ардчиллын шударга хэлбэр 
гэж үздэг ээ. Энэ шүүлтүүрээр орж сонгогддог боллоо.  

Шүүхийн ерөнхий зөвлөл шүүгч бас таван гишүүнийг нээлттэй сонгон 
шалгаруулалтаар тодруулж, томилох, нэр дэвшигчдийг томилгооны сонсголоор 
заавал оруулахыг заасан нь Үндсэн хуульд заасан Үндсэн хуулийн 3.1, Үндсэн 
хуулийн 16 дугаар зүйлд заасан ард түмний мэдэх эрх, оролцоог хангаж буй чухал 
зохицуулалт боллоо. Шүүгчид нэр дэвшигчээс хууль зүйн мэдлэг, чадварын 
шалгалт төдийгүй мэргэшил ёс зүй, зан төлөвийн шалгалт авах, эдгээр шалгалтын 
аль алинд нь тэнцэж, хамгийн өндөр оноо авсан нэр дэвшигчийг шүүгчээр томилох 
боллоо.  

Эдгээр өөрчлөлтүүд хэрэгжсэнээр шүүх болон шүүгчийн хараат бус байдал 
хангагдаж, улс төр, бизнесийн аливаа нөлөөлөлд орохоос сэргийлэх нөхцөл 
бүрдэнэ. Шүүгчид ёс зүйн болон эрх зүйн хариуцлага хүлээлгэх үр нөлөөтэй 
тогтолцоо бүрдэнэ. Хамгийн чухал нь Монгол Улсад хуулийн засаглал, шударга 
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ёсонд ноёрхох суурь нөхцөл бүрдэнэ гэж үзэж байна. Улмаар хууль нь ярьдаггүй 
шүүх, шүүгч нь ярьдаг хууль байх сонгодог зарчим тогтоно. Эрх зүйн хувьсгалын 
нэг үндсэн зорилго нь үүнд л чиглэж байгаа юм. Мэдээж хуулийн үр дагавар нэг 
өдөр цэцэглээд шууд хэрэгжчихгүй тодорхой хугацаа шаардана. Энэ хуулийн 
шинэтгэлийг шүүхийн шинэтгэлийг бодитой хэрэгжүүлэхэд шүүгчдийн төдийгүй хүн 
бүрийн хүчин зүтгэл онцгой чухал үүрэг рольтой. Энэ хуулийг амьдралд бодитой 
хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Хуулийг хэрэгжүүлэхэд бүх шатны шүүхийн байгууллага, 
шүүгчид онцгой чухал үүрэгтэй гэдгийг эцэст нь тэмдэглэж хэлье.  

Энэ хуулийг батлахад Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн өргөн барьсан 
Шүүхийн тухай багц хуулиудын үзэл санаа, зүйл заалтуудаас 98 хувийг нь оруулж 
тусгалаа гэдгийг ажлын хэсэг албан ёсоор мэдэгдсэн. Мөн шүүгчид, Дээд 
шүүгчдийн төлөөлөл ажлын хэсэгт орж, шүүгчдийн байр сууриа тодорхой 
илэрхийллээ. Энд Хууль зүй, дотоод хэргийн яам хууль санаачлагчийн хувьд 
идэвхтэй оролцлоо. Манай Төрийн нарийн бичгийн дарга Баасандорж, Хууль зүйн 
бодлогын газрын дарга Пүрэвжавын Сайнзориг, хууль зүйн ухааны доктор 
Одонхүүгийн Мөнхсайхан нар бас онцгой хүчин чармайлт гаргаж, мөн Дээд 
шүүхийн шүүгч Цэндийн Цогт нар бас онцгой чармайлт гаргаж ажилласанд 
талархал илэрхийлж байна.  

Шүүхэд хийх шинэтгэлийн зорилт үр дүнд хүрэх нь та биднээс,  нийт 
шүүгчдээс бас ихээхэн хамаарна. Ийм учраас энэ өдрөөс эхлээд шинэ дэг журам 
тогтож байгаа гэдгийг хаа хаанаа сайн ойлгож, энэ шүүхийн шинэтгэлийн үзэл 
санааг амьдралд хэрэгжүүлэхийн төлөө санаа нэгдэж ажиллахыг уриалж байна. 
Тиймээс эрх мэдлийн ариун журамт үүрэг Монгол Улсын Үндсэн хуульт байгуулал, 
хүний эрх, эрх чөлөө, шударга ёс, хуулийг дээдлэн хамгаалж, хэрэг маргааныг 
хэнээс ч хараат бус зөвхөн Монгол Улсын Үндсэн хууль, бусад хуульд нийцүүлэн 
шийдвэрлэж, шүүгчийн ёс зүйг чанд захих тангаргаа эрхэмлэн дээдэлж, сахин 
биелүүлж ажиллахыг нийт шүүгчдэдээ сануулж хэлье. Нийт Улсын Их Хурлын 
гишүүддээ ч гэсэн шүүхийн хараат бус байдал, эдийн засгийн баталгааг хангах 
талаар идэвх санаачилгатай ажиллаж байхыг уриалъя.  

Ингээд шүүхийн шинэтгэлийн хуулийг амжилттай хэрэгжүүлэхийг та 
бүхэндээ хүсэн ерөөе. Баярлалаа. 

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүн Лхүндэвийн Атарцэцэг, Хууль зүйн 
яамны Цолмон нар бас ажлын хэсэгт идэвхтэй ажилласныг эцэст нь тэмдэглэж 
байна. 

Ингээд асуулгын цаг орно. Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны 
дэгийн тухай хуулийн тав дахь өдрийн үдээс хойших хуралдаанаар Ерөнхий 
сайдын асуулгын хариултыг сонсоно.  

Асуулгын хариултыг сонсох ажилд бэлдье.  

…… 

Дууны бичлэгээс буулгасан: 
ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ 
ХӨТЛӨХ АЛБАНЫ ШИНЖЭЭЧ    Б.БАТГЭРЭЛ 
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