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МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2020 ОНЫ НАМРЫН ЭЭЛЖИТ ЧУУЛГАНЫ 
ХУУЛЬ ЗҮЙН БАЙНГЫН ХОРООНЫ  

2021 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 27-НЫ ӨДӨР /ЛХАГВА ГАРАГ/-ИЙН  
ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛИЙН ТОВЬЁГ  

 

№ Баримтын агуулга Хуудасны 
дугаар 

1 Хуралдааны товч тэмдэглэл  1-16 

2 Дэлгэрэнгүй тэмдэглэл 17-47 

1.Авлигын эсрэг хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 1 дүгээр 
зүйлд хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хориг 

1-16 

 2.Монгол Улсын шүүхийн тухай /шинэчилсэн найруулга/ хуульд 
хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хориг 

26-40 

 3.Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний 
удирдлагын тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/ болон дагалдаж 
батлагдсан зарим хуульд хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн хориг 

40-47 
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Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны намрын ээлжит чуулганы 
Хууль зүйн байнгын хорооны  

2021 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдөр /Лхагва гараг/-ийн  
хуралдааны товч тэмдэглэл 

 
 Хууль зүйн байнгын хорооны дарга С.Бямбацогт ирц, хэлэлцэх асуудлын 
дарааллыг танилцуулж, хуралдааныг даргалав. 
 

Хуралдаанд ирвэл зохих 19 гишүүнээс 10 гишүүн хүрэлцэн ирж, 52.6 хувийн 
ирцтэйгээр хуралдаан 18 цаг 42 минутад Төрийн ордны “Их засаг” танхимд эхлэв.  
 
 Чөлөөтэй: Л.Мөнхбаатар, Ш.Раднаасэд, Ж.Сүхбаатар, Ц.Сэргэлэн; 
 Эмнэлгийн чөлөөтэй: Н.Учрал. 
 

Хууль зүйн байнгын хорооны дарга С.Бямбацогт Авлигын эсрэг хуульд 
өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 1 дүгээр зүйлд хэсэгчлэн тавьсан,  Монгол Улсын 
шүүхийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-д хэсэгчлэн тавьсан, Монгол Улсын 
Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль /шинэчилсэн 
найруулга/ болон дагалдаж батлагдсан зарим хуульд хэсэгчлэн тавьсан Монгол 
Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригтой холбогдуулан Улсын Их Хурал дахь Ардчилсан 
намын бүлгээс авсан завсарлага дууссан тухай мэдэгдэв. 
 
 Нэг.Авлигын эсрэг хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 1 дүгээр 
зүйлд хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хориг 

 
Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдуулан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 

Тамгын газрын дарга Ө.Шижир, Ерөнхийлөгчийн Соёл, нийгмийн хөгжлийн бодлогын 
зөвлөх С.Ламбаа, Аюулгүй байдал, батлан хамгаалахын бодлогын зөвлөх Л.Болд, 
Байгаль орчин, хөдөө аж ахуйн хөгжлийн бодлогын зөвлөх Я.Санжмятав нар 
оролцов. 
 

Хуралдаанд Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн газрын 
Зөвлөхүүдийн албаны зөвлөх Д.Нарантуяа, мөн газрын Байнгын хорооны асуудал 
хариуцсан хэлтсийн Хууль зүйн байнгын хороо хариуцсан ахлах зөвлөх М.Үнэнбат, 
референт Л.Мөнхчимэг нар байлцав. 

 
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тавьсан хоригийн талаар Монгол Улсын 

Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга Ө.Шижир танилцуулав. 
 
 Танилцуулгатай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн Н.Алтанхуягийн 
тавьсан асуултад Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга Ө.Шижир, 
Ерөнхийлөгчийн Аюулгүй байдал, батлан хамгаалахын бодлогын зөвлөх Л.Болд нар 
хариулж, тайлбар хийв. 
 
 Улсын Их Хурлын гишүүн Н.Алтанхуяг үг хэлэв.  
 

С.Бямбацогт: Авлигын эсрэг хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 1 дүгээр 
зүйлд хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж авах нь 
зүйтэй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 
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 Зөвшөөрсөн:    2 
 Татгалзсан:   10 
 Бүгд:    12 
 16.7 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 

Байнгын хорооноос гарах санал, дүгнэлтийг Улсын Их Хурлын гишүүн 
Ц.Мөнхцэцэг Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанд танилцуулахаар тогтов. 
 
 Уг асуудлыг 19 цаг 11 минутад хэлэлцэж дуусав. 
 

Хоёр.Монгол Улсын шүүхийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/ хуульд 
хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хориг 

 
Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдуулан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 

Тамгын газрын дарга Ө.Шижир, Ерөнхийлөгчийн Соёл, нийгмийн хөгжлийн бодлогын 
зөвлөх С.Ламбаа, Аюулгүй байдал, батлан хамгаалахын бодлогын зөвлөх Л.Болд, 
Байгаль орчин, хөдөө аж ахуйн хөгжлийн бодлогын зөвлөх Я.Санжмятав, 
Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын Хуулийн асуудал хариуцсан зөвлөлийн гишүүн 
А.Эрдэнэцогт, мөн газрын Хуулийн хэлтсийн дарга Д.Отгонбаяр нар оролцов. 
 

Хуралдаанд Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн газрын 
Зөвлөхүүдийн албаны зөвлөх Б.Хонгорзул, мөн газрын Байнгын хорооны асуудал 
хариуцсан хэлтсийн Хууль зүйн байнгын хороо хариуцсан ахлах зөвлөх М.Үнэнбат, 
референт Л.Мөнхчимэг нар байлцав. 

 
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тавьсан хоригийн талаар Монгол Улсын 

Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга Ө.Шижир танилцуулав. 
 
 Танилцуулгатай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн Н.Алтанхуяг, 
Х.Нямбаатар нарын тавьсан асуултад Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын Хуулийн 
асуудал хариуцсан зөвлөлийн гишүүн А.Эрдэнэцогт хариулж, тайлбар хийв. 
 
 Улсын Их Хурлын гишүүн Н.Алтанхуяг үг хэлэв.  
 
 Улсын Их Хурлын гишүүн Х.Нямбаатар 19 цаг 30 минутаас хуралдааныг 
даргалав. 
 

Х.Нямбаатар: 1.Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-
ийн 19 дүгээр зүйлийн 19.2.4 дэх заалтад тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 
хоригийг хүлээж авах нь зүйтэй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 
 
 Зөвшөөрсөн:    1 
 Татгалзсан:   11 
 Бүгд:    12 
 8.3 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
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2.Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн 25 дугаар 
зүйлийн 25.8.2 дахь заалтад тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж 
авах нь зүйтэй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 
 
 Зөвшөөрсөн:    1 
 Татгалзсан:   11 
 Бүгд:    12 
 8.3 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 

3.Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн 29 дүгээр 
зүйлийн 29.3 дахь хэсэгт тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж 
авах нь зүйтэй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 
 
 Зөвшөөрсөн:    1 
 Татгалзсан:   11 
 Бүгд:    12 
 8.3 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 

4.Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн 30 дугаар 
зүйлийн 30.3 дахь хэсэгт тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж 
авах нь зүйтэй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 
 
 Зөвшөөрсөн:    1 
 Татгалзсан:   11 
 Бүгд:    12 
 8.3 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 

5.Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн 30 дугаар 
зүйлийн 30.4 дэх хэсэгт тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж авах 
нь зүйтэй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 
 
 Зөвшөөрсөн:    1 
 Татгалзсан:   11 
 Бүгд:    12 
 8.3 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 

6.Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн 36 дугаар 
зүйлийн 36.8 дахь хэсэгт тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж 
авах нь зүйтэй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 
 
 Зөвшөөрсөн:    1 
 Татгалзсан:   11 
 Бүгд:    12 
 8.3 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 

7.Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн 36 дугаар 
зүйлийн 36.9 дэх хэсэгт тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж авах 
нь зүйтэй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 
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 Зөвшөөрсөн:    1 
 Татгалзсан:   11 
 Бүгд:    12 
 8.3 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 

8.Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн 36 дугаар 
зүйлийн 36.10 дахь хэсэгт тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж 
авах нь зүйтэй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 
 
 Зөвшөөрсөн:    1 
 Татгалзсан:   11 
 Бүгд:    12 
 8.3 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 

9.Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн 44 дүгээр 
зүйлийн 44.2 дахь хэсэгт тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж 
авах нь зүйтэй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 
 
 Зөвшөөрсөн:    1 
 Татгалзсан:   11 
 Бүгд:    12 
 8.3 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 

10.Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн 57 дугаар 
зүйлийн 57.1.5 дахь заалтад тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж 
авах нь зүйтэй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 
 
 Зөвшөөрсөн:    1 
 Татгалзсан:   11 
 Бүгд:    12 
 8.3 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 

11.Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн 57 дугаар 
зүйлийн 57.1.7 дахь заалтад тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж 
авах нь зүйтэй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 
 
 Зөвшөөрсөн:    2 
 Татгалзсан:   10 
 Бүгд:    12 
 16.7 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 

12.Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн 57 дугаар 
зүйлийн 57.1.8 дахь заалтад тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж 
авах нь зүйтэй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 
 
 Зөвшөөрсөн:    2 
 Татгалзсан:   10 
 Бүгд:    12 
 16.7 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
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13.Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн 76 дугаар 

зүйлийн 76.2 дахь хэсэгт тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж 
авах нь зүйтэй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 
 
 Зөвшөөрсөн:    2 
 Татгалзсан:   10 
 Бүгд:    12 
 16.7 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 

14.Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн 76 дугаар 
зүйлийн 76.3 дахь хэсэгт тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж 
авах нь зүйтэй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 
 
 Зөвшөөрсөн:    2 
 Татгалзсан:   10 
 Бүгд:    12 
 16.7 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 

15.Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн 77 дугаар 
зүйлийн 77.1 дэх хэсэгт тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж авах 
нь зүйтэй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 
 
 Зөвшөөрсөн:    2 
 Татгалзсан:   10 
 Бүгд:    12 
 16.7 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 

16.Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн 77 дугаар 
зүйлийн 77.2 дахь хэсэгт тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж 
авах нь зүйтэй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 
 
 Зөвшөөрсөн:    2 
 Татгалзсан:   10 
 Бүгд:    12 
 16.7 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 

17.Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн 77 дугаар 
зүйлийн 77.3 дахь хэсэгт тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж 
авах нь зүйтэй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 
 
 Зөвшөөрсөн:    2 
 Татгалзсан:   10 
 Бүгд:    12 
 16.7 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 

18.Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн 77 дугаар 
зүйлийн 77.4 дэх хэсэгт тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж авах 
нь зүйтэй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 
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 Зөвшөөрсөн:    2 
 Татгалзсан:   10 
 Бүгд:    12 
 16.7 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 

19.Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн 77 дугаар 
зүйлийн 77.5 дахь хэсэгт тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж 
авах нь зүйтэй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 
 
 Зөвшөөрсөн:    2 
 Татгалзсан:   10 
 Бүгд:    12 
 16.7 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 

20.Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн 77 дугаар 
зүйлийн 77.6 дахь хэсэгт тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж 
авах нь зүйтэй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 
 
 Зөвшөөрсөн:    2 
 Татгалзсан:   10 
 Бүгд:    12 
 16.7 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 

21.Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн 77 дугаар 
зүйлийн 77.7 дахь хэсэгт тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж 
авах нь зүйтэй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 
 
 Зөвшөөрсөн:    2 
 Татгалзсан:   10 
 Бүгд:    12 
 16.7 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 

22.Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн 77 дугаар 
зүйлийн 77.8 дахь хэсэгт тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж 
авах нь зүйтэй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 
 
 Зөвшөөрсөн:    1 
 Татгалзсан:   11 
 Бүгд:    12 
 8.3 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 

Хууль зүйн байнгын хорооны дарга С.Бямбацогт 19 цаг 55 минутаас 
хуралдааныг даргалав. 
 

С.Бямбацогт: 23.Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-
ийн 77 дугаар зүйлийн 77.9 дэх хэсэгт тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 
хоригийг хүлээж авах нь зүйтэй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 
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 Зөвшөөрсөн:    1 
 Татгалзсан:   11 
 Бүгд:    12 
 8.3 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 

24.Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн 77 дугаар 
зүйлийн 77.10 дахь хэсэгт тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж 
авах нь зүйтэй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 
 
 Зөвшөөрсөн:    1 
 Татгалзсан:   11 
 Бүгд:    12 
 8.3 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 

25.Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн 77 дугаар 
зүйлийн 77.11 дэх хэсэгт тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж 
авах нь зүйтэй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 
 
 Зөвшөөрсөн:    3 
 Татгалзсан:     9 
 Бүгд:    12 
 25.0 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 

26.Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн 95 дугаар 
зүйлийн 95.3 дахь хэсэгт тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж 
авах нь зүйтэй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 
 
 Зөвшөөрсөн:    1 
 Татгалзсан:   11 
 Бүгд:    12 
 8.3 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 

 
27.Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн 95 дугаар 

зүйлийн 95.4 дэх хэсэгт тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж авах 
нь зүйтэй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 
 
 Зөвшөөрсөн:    2 
 Татгалзсан:   10 
 Бүгд:    12 
 16.7 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 

 
28.Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн 95 дугаар 

зүйлийн 95.5 дахь хэсэгт тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж 
авах нь зүйтэй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 
 
 Зөвшөөрсөн:    1 
 Татгалзсан:   11 
 Бүгд:    12 
 8.3 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
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29.Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн 95 дугаар 

зүйлийн 95.7 дахь хэсэгт тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж 
авах нь зүйтэй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 
 
 Зөвшөөрсөн:    1 
 Татгалзсан:   11 
 Бүгд:    12 
 8.3 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 

 
30.Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн 101 дүгээр 

зүйлийн 101.5 дахь хэсэгт тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж 
авах нь зүйтэй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 
 
 Зөвшөөрсөн:    1 
 Татгалзсан:   11 
 Бүгд:    12 
 8.3 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 

 
31.Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн 105 дугаар 

зүйлийн 105.8 дахь хэсэгт тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж 
авах нь зүйтэй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 
 
 Зөвшөөрсөн:    1 
 Татгалзсан:   11 
 Бүгд:    12 
 8.3 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 

 
32.Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн 110 дугаар 

зүйлийн 110.6 дахь хэсэгт тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж 
авах нь зүйтэй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 
 
 Зөвшөөрсөн:    1 
 Татгалзсан:   11 
 Бүгд:    12 
 8.3 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 

 
33.Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн 110 дугаар 

зүйлийн 110.7 дахь хэсэгт тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж 
авах нь зүйтэй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 
 
 Зөвшөөрсөн:    1 
 Татгалзсан:   11 
 Бүгд:    12 
 8.3 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 

 
34.Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн 111 дүгээр 

зүйлийн 111.2 дахь хэсэгт тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж 
авах нь зүйтэй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 
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 Зөвшөөрсөн:    1 
 Татгалзсан:   11 
 Бүгд:    12 
 8.3 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 

 
35.Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн 112 дугаар 

зүйлийн 112.8 дахь хэсэг тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж 
авах нь зүйтэй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 
 
 Зөвшөөрсөн:    1 
 Татгалзсан:   11 
 Бүгд:    12 
 8.3 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 

 
36.Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн 113 дугаар 

зүйлийн 113.2.1 дэх заалтад тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж 
авах нь зүйтэй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 
 
 Зөвшөөрсөн:    1 
 Татгалзсан:   11 
 Бүгд:    12 
 8.3 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 

 
Байнгын хорооноос гарах санал, дүгнэлтийг Улсын Их Хурлын гишүүн 

Ц.Сандаг-Очир Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанд танилцуулахаар 
тогтов. 
 
 Уг асуудлыг 20 цаг 05 минутад хэлэлцэж дуусав. 
 

Гурав.Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний 
удирдлагын тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/ болон дагалдаж батлагдсан 
зарим хуульд хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хориг 

 
Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдуулан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 

Тамгын газрын дарга Ө.Шижир, Ерөнхийлөгчийн Соёл, нийгмийн хөгжлийн бодлогын 
зөвлөх С.Ламбаа, Аюулгүй байдал, батлан хамгаалахын бодлогын зөвлөх Л.Болд, 
Байгаль орчин, хөдөө аж ахуйн хөгжлийн бодлогын зөвлөх Я.Санжмятав, Хот, 
бүсчилсэн хөгжлийн бодлогын зөвлөх Б.Энхбайгаль,  Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын 
Хуулийн асуудал хариуцсан зөвлөлийн гишүүн А.Эрдэнэцогт, мөн газрын Хуулийн 
хэлтсийн дарга Д.Отгонбаяр нар оролцов. 
 

Хуралдаанд Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн газрын Байнгын 
хорооны асуудал хариуцсан хэлтсийн Хууль зүйн байнгын хороо хариуцсан ахлах 
зөвлөх М.Үнэнбат, референт Л.Мөнхчимэг нар байлцав. 

 
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тавьсан хоригийн талаар Монгол Улсын 

Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга Ө.Шижир танилцуулав. 
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 Танилцуулгатай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн Н.Алтанхуягийн 
тавьсан асуултад Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга Ө.Шижир 
хариулж, тайлбар хийв. 
 
 Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Пүрэвдорж үг хэлэв.  
 

Нэг.Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай 
хуульд хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хориг 

 
С.Бямбацогт: 1.Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний 

удирдлагын тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.6 дахь 
заалтад тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж авах нь зүйтэй гэсэн 
саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 
 
 Зөвшөөрсөн:    1 
 Татгалзсан:   11 
 Бүгд:    12 
 8.3 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 

2.Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.8 дахь заалтад тавьсан 
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж авах нь зүйтэй гэсэн саналыг дэмжье 
гэсэн санал хураалт явуулъя. 
 
 Зөвшөөрсөн:    1 
 Татгалзсан:   11 
 Бүгд:    12 
 8.3 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 

3.Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн 12 дугаар зүйлийн 12.1.1 дэх заалтад 
тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж авах нь зүйтэй гэсэн саналыг 
дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 
 
 Зөвшөөрсөн:    1 
 Татгалзсан:   11 
 Бүгд:    12 
 8.3 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 

4.Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн 18 дугаар зүйлийн 18.2 дахь хэсэгт тавьсан 
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж авах нь зүйтэй гэсэн саналыг дэмжье 
гэсэн санал хураалт явуулъя. 
 
 Зөвшөөрсөн:    1 
 Татгалзсан:   11 
 Бүгд:    12 
 8.3 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
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5.Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн 20 дугаар зүйлд тавьсан Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж авах нь зүйтэй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал 
хураалт явуулъя. 
 
 Зөвшөөрсөн:    1 
 Татгалзсан:   11 
 Бүгд:    12 
 8.3 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 

6.Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн 27 дугаар зүйлд тавьсан Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж авах нь зүйтэй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал 
хураалт явуулъя. 
 
 Зөвшөөрсөн:    1 
 Татгалзсан:   11 
 Бүгд:    12 
 8.3 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 

7.Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн 32 дугаар зүйлийн 32.9 дэх хэсэгт тавьсан 
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж авах нь зүйтэй гэсэн саналыг дэмжье 
гэсэн санал хураалт явуулъя. 
 
 Зөвшөөрсөн:    0 
 Татгалзсан:   12 
 Бүгд:    12 
 0 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 

8.Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн 36 дугаар зүйлийн 36.1.2 дахь заалтад 
тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж авах нь зүйтэй гэсэн саналыг 
дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 
 
 Зөвшөөрсөн:    1 
 Татгалзсан:   11 
 Бүгд:    12 
 8.3 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 

9.Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн 42 дугаар зүйлд тавьсан Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж авах нь зүйтэй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал 
хураалт явуулъя. 
 
 Зөвшөөрсөн:    1 
 Татгалзсан:   11 
 Бүгд:    12 
 8.3 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
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10.Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 

тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн 46 дугаар зүйлийн 46.4 дэх хэсэгт тавьсан 
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж авах нь зүйтэй гэсэн саналыг дэмжье 
гэсэн санал хураалт явуулъя. 
 
 Зөвшөөрсөн:    1 
 Татгалзсан:   11 
 Бүгд:    12 
 8.3 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 

11.Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн 50 дугаар зүйлийн 50.1 дэх хэсэгт тавьсан 
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж авах нь зүйтэй гэсэн саналыг дэмжье 
гэсэн санал хураалт явуулъя. 
 
 Зөвшөөрсөн:    1 
 Татгалзсан:   11 
 Бүгд:    12 
 8.3 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 

12.Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн 51 дүгээр зүйлийн 51.3 дахь хэсэгт тавьсан 
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж авах нь зүйтэй гэсэн саналыг дэмжье 
гэсэн санал хураалт явуулъя. 
 
 Зөвшөөрсөн:    1 
 Татгалзсан:   11 
 Бүгд:    12 
 8.3 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 

13.Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн 56 дугаар зүйлийн 56.5.1 дэх заалтад 
тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж авах нь зүйтэй гэсэн саналыг 
дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 
 
 Зөвшөөрсөн:    5 
 Татгалзсан:     6 
 Бүгд:    11 
 45.5 хувийн буюу гуравны нэгийн саналаар дэмжигдлээ. 
 

14.Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн 56 дугаар зүйлийн 56.8 дахь хэсэгт тавьсан 
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж авах нь зүйтэй гэсэн саналыг дэмжье 
гэсэн санал хураалт явуулъя. 
 
 Зөвшөөрсөн:    5 
 Татгалзсан:     6 
 Бүгд:    11 
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 45.5 хувийн буюу гуравны нэгийн саналаар дэмжигдлээ. 
 

15.Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн 58 дугаар зүйлийн 58.1.12 дахь заалтад 
тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж авах нь зүйтэй гэсэн саналыг 
дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 
 
 Зөвшөөрсөн:    1 
 Татгалзсан:   10 
 Бүгд:    11 
 9.1 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 

16.Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн 59 дүгээр зүйлийн 59.1.8 дахь заалтад 
тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж авах нь зүйтэй гэсэн саналыг 
дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 
 
 Зөвшөөрсөн:    0 
 Татгалзсан:   11 
 Бүгд:    11 
 0 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 

17.Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн 60 дугаар зүйлийн 60.1.7 дахь заалтад 
тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж авах нь зүйтэй гэсэн саналыг 
дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 
 
 Зөвшөөрсөн:    2 
 Татгалзсан:     9 
 Бүгд:    11 
 18.2 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 

18.Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн 61 дүгээр зүйлийн 61.1.21 дэх заалтад 
тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж авах нь зүйтэй гэсэн саналыг 
дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 
 
 Зөвшөөрсөн:    2 
 Татгалзсан:     9 
 Бүгд:    11 
 18.2 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 

19.Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дахь хэсэгт 
тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж авах нь зүйтэй гэсэн саналыг 
дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 
 
 Зөвшөөрсөн:    1 
 Татгалзсан:   10 
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 Бүгд:    11 
 9.1 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 

20.Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн 63 дугаар зүйлийн 63.1.7 дахь заалтад 
тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж авах нь зүйтэй гэсэн саналыг 
дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 
 
 Зөвшөөрсөн:    1 
 Татгалзсан:   10 
 Бүгд:    11 
 9.1 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 

21.Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн 64 дүгээр зүйлийн 64.2 дахь хэсэгт тавьсан 
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж авах нь зүйтэй гэсэн саналыг дэмжье 
гэсэн санал хураалт явуулъя. 
 
 Зөвшөөрсөн:    1 
 Татгалзсан:   10 
 Бүгд:    11 
 9.1 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 

22.Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн 64 дүгээр зүйлийн 64.3 дахь хэсэгт тавьсан 
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж авах нь зүйтэй гэсэн саналыг дэмжье 
гэсэн санал хураалт явуулъя. 
 
 Зөвшөөрсөн:    1 
 Татгалзсан:   10 
 Бүгд:    11 
 9.1 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 

23.Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн 65 дугаар зүйлийн 65.1.3 дахь хэсэгт 
тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж авах нь зүйтэй гэсэн саналыг 
дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 
 
 Зөвшөөрсөн:    1 
 Татгалзсан:   10 
 Бүгд:    11 
 9.1 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 

24.Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн 65 дугаар зүйлийн 65.2 дахь хэсэгт тавьсан 
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж авах нь зүйтэй гэсэн саналыг дэмжье 
гэсэн санал хураалт явуулъя. 
 
 Зөвшөөрсөн:    1 
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 Татгалзсан:   10 
 Бүгд:    11 
 9.1 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 

25.Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн 65 дугаар зүйлийн 65.3 дахь хэсэгт тавьсан 
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж авах нь зүйтэй гэсэн саналыг дэмжье 
гэсэн санал хураалт явуулъя. 
 
 Зөвшөөрсөн:    1 
 Татгалзсан:   10 
 Бүгд:    11 
 9.1 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 

26.Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн 65 дугаар зүйлийн 65.4 дэх хэсэгт тавьсан 
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж авах нь зүйтэй гэсэн саналыг дэмжье 
гэсэн санал хураалт явуулъя. 
 
 Зөвшөөрсөн:    1 
 Татгалзсан:   10 
 Бүгд:    11 
 9.1 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 

27.Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн 79 дүгээр зүйлийн 79.3 дахь хэсэгт тавьсан 
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж авах нь зүйтэй гэсэн саналыг дэмжье 
гэсэн санал хураалт явуулъя. 
 
 Зөвшөөрсөн:    1 
 Татгалзсан:   10 
 Бүгд:    11 
 9.1 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 

Хоёр.Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тухай хуулийг дагалдаж батлагдсан Төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 

тухай хуульд хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хориг 
 

С.Бямбацогт: 1.Төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 
хуулийн 3 дугаар зүйлд заасан “Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга Монгол Улсын Засаг 
захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлд 
заасан төрийн зарим чиг үүргийг төлөөлөн гүйцэтгэнэ.” гэсэн хэсэгт тавьсан Монгол 
Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж авах нь зүйтэй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн 
санал хураалт явуулъя. 
 
 Зөвшөөрсөн:    1 
 Татгалзсан:   10 
 Бүгд:    11 
 9.1 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
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2.Төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 4 дүгээр 

зүйлд заасан “66 дугаар зүйлийн 66.1.3 дахь заалтын Засгийн газрын зарим чиг 
үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх” гэснийг “төрийн чиг үүргийг засаг 
захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжид төлөөлөн гүйцэтгэх” гэж өөрчлөх хэсэгт тавьсан 
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж авах нь зүйтэй гэсэн саналыг дэмжье 
гэсэн санал хураалт явуулъя. 
 
 Зөвшөөрсөн:    2 
 Татгалзсан:   10 
 Бүгд:    12 
 16.7 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 

Байнгын хорооноос гарах санал, дүгнэлтийг Улсын Их Хурлын гишүүн 
С.Амарсайхан Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанд танилцуулахаар 
тогтов. 
 

Хуралдаан 1 цаг 50 минут үргэлжилж, 19 гишүүнээс 14 гишүүн хүрэлцэн ирж, 
73.7 хувийн ирцтэйгээр 20 цаг 32 минутад өндөрлөв. 
 
 
  
 Тэмдэглэлтэй танилцсан: 
 ХУУЛЬ ЗҮЙН БАЙНГЫН 
 ХОРООНЫ ДАРГА                                                             С.БЯМБАЦОГТ 
  
 

 Тэмдэглэл хөтөлсөн: 
 ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ 

ХӨТЛӨХ АЛБАНЫ ШИНЖЭЭЧ                   Д.УЯНГА 
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МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2020 ОНЫ НАМРЫН ЭЭЛЖИТ ЧУУЛГАНЫ 
ХУУЛЬ ЗҮЙН БАЙНГЫН ХОРООНЫ  

2021 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 27-НЫ ӨДӨР /ЛХАГВА ГАРАГ/-ИЙН  
ХУРАЛДААНЫ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТЭМДЭГЛЭЛ 

 
С.Бямбацогт: Байнгын хорооныхоо гишүүдийн энэ оройны амгаланг айлтгая. 

Байнгын хорооны гишүүдийн ирц олонх нь хүрэлцэн ирсэн тул 2021 оны 1 дүгээр 
сарын 27-ны өдрийн Байнгын хорооны хуралдаан нээснийг мэдэгдье. Гишүүдийн 
ирцийг танилцуулъя. Адьшаа гишүүн хүрэлцэн ирсэн байна, Бямбацогт, Пүрэвдорж, 
Амарсайхан, Сандаг-Очир, Энхбаяр, Мөнхцэцэг, Цогтбаатар, Мөнх-Оргил, Нямбаатар 
нарын гишүүд хүрэлцэн ирсэн байна. Раднаасэд гишүүн чөлөөтэй байгаа. Учрал 
гишүүн өвчтэй байгаа. Бусад гишүүдийг бас хуралдаандаа хүрэлцэн ирэхийг урьж 
байна.  

 
Ингээд ирцийг танилцуулж дууслаа. Байнгын хорооны хуралдаанаар хэлэлцэх 

асуудал танилцуулъя. 3 асуудал байгаа. 1 дүгээрт нь Авлигын эсрэг тухай хуульд 
өөрчлөлт оруулах тухай хуульд хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 
хориг үргэлжилнэ. 2 дугаарт нь Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн 
найруулгад хориг тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хориг үргэлжилнэ. 3 
дугаарт Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тухай хууль шинэчилсэн найруулгад хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн хоригийг хэлэлцэнэ.  

 
Хэлэлцэх асуудлаар саналтай гишүүд байна уу? Алга байна. Завсарлагын 

хугацаа дууссан. Ардчилсан намын бүлэг завсарлага авсан 2 хууль дээр. Хугацаа 
дууссан байгаа. Ингээд хэлэлцэх асуудалдаа оръё. Ажлын хэсгийг та бүхэнд 
танилцуулъя. Ажлын хэсгийн гишүүд Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын 
дарга Өлзийхүүгийн Шижир, Самбуугийн Ламбаа Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 
Соёл, нийгмийн хөгжлийн бодлогын зөвлөх, Лувсанвандангийн Болд Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн Аюулгүй байдал, батлан хамгаалахын бодлогын зөвлөх, 
Адилбишийн Эрдэнэцогт Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын Хуулийн 
асуудал хариуцсан зөвлөлийн гишүүн ийм ажлын хэсэг хүрэлцэн ирсэн байна. 
Отгонбаяр Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын Хуулийн хэлтсийн дарга. 
Ажлын хэсгийг та бүхэнд танилцууллаа. Хэлэлцэх асуудалдаа оръё.  

 
Нэг.Авлигын эсрэг хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 1 дүгээр 

зүйлд Авлигатай тэмцэх газрын даргыг Ерөнхий сайдын санал болгосноор 
Улсын Их Хурал томилгооны сонсгол хийж, 6 жилийн хугацаагаар томилно 
гэсэн хэсэгт тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг үргэлжлүүлэн 
хэлэлцье.  

 
 
Хоёр.Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль шинэчилсэн найруулгад 

хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг үргэлжлүүлэн 
хэлэлцье.  

 
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга 

Өлзийхүүгийн Шижир танилцуулна. Шижир даргыг микрофонд урьж байна. 2 дугаар 
микрофон.  
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Ө.Шижир: Баярлалаа. 3 хориг байгаа учраас 3 дахь хориг нь их урт. Би 3 

дахиа товчлоод уншъя. Энийгээ бол хориг дээр бүтэн өгүүлбэрээр нь уншъя. Монгол 
Улсын Их Хурлын дарга Гомбожавын Занданшатарт хориг тавих тухай Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн 2021 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдөр энэхүү албан бичгээр хориг 
тавьсан.  

 
Монгол Улсын Үндсэн хуульд өнгөрсөн гучаад жилийн хугацаанд хүчин 

төгөлдөр нэмэлт, өөрчлөлт хоёр удаа орсон бөгөөд 2000 оны нэмэлт, өөрчлөлтийг 
иргэд дордохын долоон өөрчлөлт, 2019 оны нэмэлт, өөрчлөлтийн үр дагавар 
хараахан мэдрэгдэх болоогүй байна. Гэвч Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийг 
төгөлдөржүүлэх амин чухал хуулиудыг баталж буй эрх баригчдын бодлогоос Үндсэн 
хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийн үзэл баримтлал, зорилгыг үгүйсгэсэн, зөвхөн 
тодорхой ашиг сонирхлоо гүйцэлдүүлэхэд далим мэт байдлаар ашиглах хандлага 
илэрхий ажиглагдаж байгаа нь үр дүнд бус Үндсэн хуулийн хямралд хүргэж мэдэх 
бодит эрсдэлийг дагуулж байна. Монгол Улсын Үндсэн хууль Монголын ард түмэн 
бид”хэмээн эхэлдэг, Мэдэгтүн, Сахигтун гэж төгсдөг. Энэ нь Үндсэн хууль бол аль нэг 
нам, салбар, хэсэг бүлэгт зориулагдсан, дуртайгаараа тайлбарлаж, дур зоргоороо 
хэрэгжүүлдэг ердийн дүрэм мөн бас журам биш юм. Монголын нийт ард түмэнд 
зориулагдсан, нийтээрээ даган мөрдөж, чанд сахин биелүүлбэл зохих нийгмийн 
гэрээ, зөрчиж үл болох дээд хууль мөн бас илэрхийлнэ. 

 
Өнгөрсөн хугацаанд Үндсэн хуулиа ойлгон мэдэж, сахин биелүүлэхийг зорьж, 

хичээхийн оронд үзэл санаа, үндэслэлийг нь дураараа мушгин тайлбарлах хэнээтэн, 
санаатнууд олширч, үр дүнд нь ардчилсан ёс, шударга ёс, тэгш байдлын зарчим 
бүрэн алдагдаж, эмх замбараагүй дур зорго ноёлон, үндэсний аюулгүй байдал 
тартагтаа тулж байна. Улсын Их Хурлаас 2021 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдөр 
баталсан энэхүү Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулиар Үндсэн хуулийн суурь 
зарчмын дагуу бусад эрх мэдэлтэй харилцан тэнцвэртэй, алинаас нь ч хамааралгүй, 
бүрэн хараат бус, бие даасан байдлаар ажиллах ёстой шүүх эрх мэдлийг Улсын Их 
Хурлын хэт олонхоор дамжуулан эрхшээл, нөлөөлөлдөө авах гэсэн эрх баригч нам, 
улс төрчдийн зүй бус зорилго биеллээ олох гэж байгаа тул хэсэгчлэн хориг тавьж 
байна. Энэ үйл явдлыг төр улсын түүхэнд тэмдэглэн үлдээх нь зөв гэж үзлээ. 

 
1.Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, Шүүхийн сахилгын хорооны шүүгч бус гишүүдийг 

Улсын Их Хурлын даргын захирамжаар байгуулагдсан, Улсын Их Хурлын гишүүнээр 
ахлуулсан ажлын хэсэг сонгон шалгаруулж, санал болгох замаар Улсын Их хурлаас 
томилох тухай заасан хуулийн зохицуулалтууд нь шүүхийн боловсон хүчний бодлого 
болон шүүхийн сахилга хариуцлагын асуудалд улс төрийн нөлөө шууд орох, шүүх эрх 
мэдлийн бие даасан, шүүгчийн хараат бус байдлыг бүрэн алдагдуулах гол үндсийг 
бүрдүүлж байна гэж үзэж байна. Өөрөөр хэлбэл Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, Шүүхийн 
сахилгын хорооны гишүүдийг Улсын Их Хурал буюу угтаа төрийн эрх баригч нам, 
түүний гишүүн улс төрчид өөрөө сонгож, өөрөө томилж өөрсдөө сонгож Үндсэн 
хуулийн байгууллагуудыг эрхшээл, нөлөөлөлдөө бүрэн авч байгаа нь шүүгчийг 
томилох, шүүгчид хариуцлага хүлээлгэх үйл ажиллагаанд нөлөөлөн оролцох 
нөхцөлөө бүрдүүлсэн хэрэг болж байна. Шүүхийн шинэчлэл нь Үндсэн хуульд орсон 
нэмэлт, өөрчлөлтийн хүрээнд, эрх мэдлийн хяналт тэнцлийн зарчмыг чанд баримтлах 
замаар шүүх эрх мэдлийн хүрээний алдаа, гажуудлыг засах, шударга шүүхээр 
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шүүлгэх иргэний эрхийг зохих ёсоор хангах, шударга ёсыг тогтоон бэхжүүлэх, улмаар 
нийгмийн амьдралд өөрчлөлт авч ирэхүйц тодорхой үр дүнд чиглэх ёстой. 

 
Шинэчлэгдэн батлагдсан Монгол Улсын шүүхийн тухай энэхүү хуульд ололт, 

дэвшилттэй зохицуулалтууд олон тусгагдсаныг үгүйсгэхгүй боловч алдаа завхралд 
хөтөлж буй гол асуудлуудыг бүрэн засаж, залруулаагүй тохиолдолд тэрхүү ололт, 
дэвшилттэй зохицуулалтууд нь үл бүтэх зорилгыг хэрэгжүүлдэг гол түлхүүр, 
механизм болж хувирна. Үндсэн хуульд орсон нэмэлт, өөрчлөлтийн үндсэн зорилго 
нь аль нэг институт, эрх мэдлээс хараат бусаар ажиллаж чадах Шүүхийн ерөнхий 
зөвлөл, Шүүхийн сахилгын хороог бүрдүүлэх явдал юм. Ийм тодорхой үндэслэл, эрх 
зүйн орчин бүрэлдсэн байхад Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, Шүүхийн сахилгын хорооны 
гишүүдийг Улсын Их Хурлаас шууд томилохоор хуульд зааж байгаа нь Үндсэн 
хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн зорилго, суурь үзэл баримтлалд огт нийцэхгүйгээс 
гадна шүүгчийг хуульчдаас шилж олох, шүүгчийн хараат бус, шүүхийн бие даасан 
байдлыг хангах үүрэг, зорилготой Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийг, мөн шүүгчийг албан 
тушаалаас нь түдгэлзүүлэх, огцруулах болон сахилгын бусад шийтгэл ногдуулах чиг 
үүрэг бүхий Шүүхийн сахилгын хорооны үйл ажиллагааг эрх мэдлийн нэг институт 
болох Улсын Их Хурал, эрх баригч намаас шууд хамааралтай болгож байгааг хараад 
суух боломжгүй юм. 

 
Энэхүү зохицуулалтууд нь Үндсэн хуулийн Нэгдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт 

заасан хууль дээдлэх нь төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим мөн, Дөчин 
есдүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан Шүүгч хараат бус байх, мөн зүйлийн 3 дахь 
хэсэгт заасан Шүүгчийн хараат бус, шүүхийн бие даасан байдлыг хангах зорилгоор 
Шүүхийн ерөнхий зөвлөл ажиллана, Далдугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан Үндсэн 
хуульд хууль, зарлиг, төрийн байгууллагын бусад шийдвэр, нийт байгууллага, 
иргэний үйл ажиллагаа бүрнээ нийцсэн байвал зохино гэсэнтэй тус тус нийцэхгүй 
байна. Мөн Үндсэн хуулийн Хорин тавдугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан Улсын Их 
Хурлын онцгой бүрэн эрхэд Улсын Их Хурлын Байнгын хороо, Засгийн газар, хуульд 
зааснаар Улсын Их Хуралд ажлаа шууд хариуцан тайлагнадаг бусад байгууллагын 
бүтэц, бүрэлдэхүүнийг тогтоох, өөрчлөх гэж заасан байжээ. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, 
Шүүхийн сахилгын хороо нь Улсын Их Хуралд ажлаа шууд хариуцан тайлагнадаг, 
түүний харьяа байгууллагууд огт биш юм. Улсын Их Хурал эрх мэдэл, дур зоргоо 
өөрөө хязгаарлах, үндсэн бүрэн эрхдээ хамаарахгүй асуудлыг өөртөө хамаатуулж 
хуульчлахаас сайн дураар татгалзах чадамжгүй бол энэ нь Үндсэн хуулийн хямралд 
хөтлөх гол хүчин зүйл болно. 

 
Иймд Улсын Их Хурал шүүхийн боловсон хүчин, шүүгчийн сахилга, 

хариуцлагын асуудлыг хариуцсан Үндсэн хуулийн байгууллагуудыг төрийн аль нэг 
эрх мэдлээс хараат бус байлгах чиглэлд эрх зүйн үндсийг нь бүрдүүлэх Үндсэн 
хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлж, өөрт олгогдоогүй эрх мэдлийг хуульчлан авах 
замаар хууль тогтоох эрх мэдлийг явцуу зорилгод ашиглан, Үндсэн хуулийн нэмэлт, 
өөрчлөлтийн зорилго, агуулгыг гажуудуулж, төрийн эрх барих байгууллагын нэр 
хүндийг сэвтүүлэх үр дагавар бүхий бодлого, шийдвэрээ эргэн харж, засаж залруулах 
шаардлагатай гэж үзэж байна. Та бүхний тогтоосон ийм жишиг олон улсад байхгүй. 

 
2.Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн болон Шүүхийн сахилгын хорооны шүүгч бус 

гишүүнээр эрх зүйч этгээд ажиллах боломжийг хуульд тусгасан нь зүйд нийцэхгүй 
бөгөөд тус байгууллагуудад эрх зүйн байдлаараа адил биш, ялгамжтай бүрэлдэхүүн 
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ажиллахаар болж байна. Энэ хуулиар шүүгчид хариуцлага тооцох үндэслэлүүдэд 
зарим мэргэжлийн алдааг хамааруулахаар зохицуулсан. Тиймээс хуульчийн 
мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрхгүй этгээдэд ийм эрх мэдэл, үүрэг, хариуцлага 
хүлээлгэх нь мөн зохисгүй байна. Өөрөөр хэлбэл, эрх зүйч этгээд хуульчийн 
мэргэжлийн алдааг тогтоож болохоор хуульчлах нь зүйд нийцэхгүй бөгөөд жишээ авч 
яривал бага эмч хүн их эмчийн мэргэжлийн үйл ажиллагааны зөв бурууг дүгнэх, 
тогтоох, хариуцлага тооцох ямар ч боломжгүйтэй адил юм. Үүнийг санамсаргүй 
зохицуулалт гэж үзэхгүй байна. Тодруулбал Улсын Их Хурал буюу эрх баригч нам 
өөрийн гишүүд, дэмжигчдийн хүрээний эрх зүйчдийг Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, 
Шүүхийн сахилгын хорооны гишүүнээр томилох гэсэн санаа, зорилготой зохицуулалт 
гэдэг нь илэрхий гэж харагдаж байна. Энэ нь шүүгчийн хараат бус, шүүхийн бие 
даасан байдлыг алдагдуулах эрсдэлийг улам дагуулна. Эрх зүйчид хуульчийн 
мэргэжлийн үйл ажиллагааны дүрэм, ёс зүйн стандарт тавигддаггүй гэдгийг хууль 
тогтоогчид огт анхаарах хэрэгтэй. 

 
3.Үндсэн хуулийн Дөчин наймдугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар шүүхийг 

эрүү, иргэн, захиргааны зэрэг шүүн таслах ажлын төрлөөр дагнан байгуулж ирсэн 
өмнөх ололтыг бататган бэхжүүлж, улам боловсронгуй болгох ёстой. Гэтэл энэхүү 
хуульд эрүү, иргэний хэргийн анхан болон давж заалдах шатны шүүхийг тухайн 
шатанд нь дахин нэгтгэж, дотор нь эрүү, иргэний хэргийн чиглэлээр танхимтай байж 
болох агуулга бүхий зохицуулалт тусгасан нь нэгэнт хүрсэн ололтоос ухарч буй буруу 
алхам мөн шийдэл гэж үзэж байна. Шүүхийг шүүн таслах ажиллагааны төрлөөр 
дагнан байгуулах нь иргэн зөрчигдсөн эрхээ тухайн маргааныг харьяалах дагнасан 
шүүх, мэргэшсэн шүүгчээр шүүлгэх замаар хууль ёсны шүүхээр шүүлгэх эрхээ эдлэх 
боломж бөгөөд энэ талаар хүрсэн түвшин, олсон ололтыг бууруулж болохгүй юм. 

 
4.Улсын Дээд шүүхийн ерөнхий шүүгчээс бусад шүүхийн ерөнхий шүүгч, 

танхимын тэргүүнийг тухайн шатны шүүхийн болон танхимын шүүгчид дотроосоо 
сонгодог байхаар зохицуулсан нь шүүгчдийг эрх ашгаар нэгдсэн бүлэглэл 
фракцуудад хуваагдах, өрсөлдөх, хуйвалдан тэмцэлдэх нөхцөл рүү түлхэж байна. 
Шүүхийг өнөөгийн улс төрийн намуудаас өөрцгүй хэмжээнд ортол нь улам дордуулах 
бодит эрсдэлийг бий болгох бөгөөд үүнийг зөвшөөрч даамжруулбал Улсын дээд 
шүүхийн шүүгчдээс анхан шатны шүүхийн шүүгчид хүртлээ ашиг сонирхлоор 
сүлбэлдсэн, талцаж хуваагдсан тодорхой бүлэглэл фракцуудыг хуулиар байгуулж, 
Ерөнхий шүүгчдийг авч, ноёрхлоо тогтоосон бүлэглэл нь хонгил байгуулах, түүнийгээ 
удирдах хууль ёсны мэт зүй бус систем тогтоох аюултай. 

 
Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтөөр Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 

бүрэлдэхүүнийг 10 болгон өргөтгөсөн бол энэ хуулиар зөвлөлийн 5 гишүүнийг Улсын 
Их Хурал томилохоор заасан. Ийм нөхцөлд Ерөнхий шүүгчдийг ур чадвар, туршлагыг 
нь харгалзах тодорхой болзол, шалгуурын хүрээнд Шүүхийн ерөнхий зөвлөл сонгон 
шалгаруулж, Үндсэн хуулийн дагуу томилох нь зөв. Ингэснээр тулхтай, туршлагатай 
шүүгчид шүүх эрх мэдлийг удирдах боломж бүрдэнэ. Нэгдсэн Үндэстний 
Байгууллагын Ерөнхий Ассамблейгаас 1985 онд сайшаан баталсан Шүүхийн бие 
даасан байдлын талаарх үндсэн зарчмуудын 13-т Шүүгчийг дэмжих буюу дэвшүүлэх 
тогтолцоо нь бодит хүчин зүйл, эзэмшсэн байх ур чадвар, туршлагад суурилсан байх 
ёстой гэж заажээ. Дагнасан шүүхийн зарчмаас ухарч, нэгдсэн шүүх байгуулах замаар 
шүүхийн эрх мэдлийг 30 гаруй ерөнхий шүүгчид төвлөрүүлэх, ерөнхий шүүгчдийг 
шүүгчид дотроосоо сонгодог болгох замаар зарим шүүхэд эрх ашгийн төлөөх нэгдэл 
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бий болгож хувийн сонирхлоор сүлбэлдсэн тодорхой бүлэг, фракцын удирдлагад 
шүүх эрх мэдлийг шилжүүлэх, улмаар шүүхийг босоо удирдлагатай болгож шүүгчийн 
хараат бус байдлыг бүрэн алдагдуулах эрсдэл агуулсан хуулийн тодорхой 
зохицуулалт болжээ. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, Шүүхийн сахилгын хорооны 
гишүүдийг сонгож, томилох эрхийг Улсын Их Хурал буюу эрх баригч намд олгосон 
хуулийн зохицуулалтуудтай нягт холбогдож, энэ бүхэнд улс төрчид нөлөөтэй байх, 
шүүхийн бүлэглэл, фракцтай хамтран ажиллах, улмаар хонгил үүсгэх, түүнийгээ 
бэхжүүлэх нөхцөлийг бүрэн бүрдүүлж байна. 

 
Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн энэхүү шинэчилсэн найруулгад тусгалаа 

олсон эдгээр асуудлууд нь шүүх эрх мэдлийг эрх баригч улс төрийн нам, улс 
төрчдийн нөлөөнд нэг мөр оруулах, шүүхийн бие даасан, шүүгчийн хараат бус 
байдлыг бүрэн алдагдуулах ноцтой эрсдэл бий болгож байна. Түүнчлэн энэхүү 
хуульд анхаарч үзэх, зайлшгүй харж үзэх, зохих ёсоор нь залруулах шаардлага бүхий 
дараах асуудлууд мөн тус тус байна: 1.Шүүгчийн үйл ажиллагаанд хөндлөнгөөс 
нөлөөлөх нь хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах, хэлэлцэх зэрэг үйл 
ажиллагааны аль ч үед боломжтой тул хууль тогтоогч буюу улс төрч, шүүгч хоёрын 
харилцах сонгодог суваг болсон энэ харилцааг хориглох шаардлагатай гэж үзэж 
байна. Энэ хуульд шүүгч Улсын дээд шүүхээр дамжуулан хууль тогтоомжийн төсөлд 
саналаа өгөх зохицуулалтыг тусгасан. Иймд хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах 
ажлын хэсэгт аль ч шатны шүүгчийг оруулан түүний хараат бус байдалд хууль 
тогтоогч буюу улс төрчөөс нөлөөлөх боломж олгохыг хориглох нь зүйтэй гэж үзэж 
байна. 

 
2.Сахилгын шийтгэлийн хөнгөнөөс эхлэн хэт хүнд хүртэл 3 санкцыг зэрэг 

хэрэглэх эрхийг Шүүхийн сахилгын хороонд олгосон нь нэг талаас хөнгөн зөрчилд хэт 
хүнд шийтгэл оногдуулах эсхүл ноцтой зөрчилд хэт хөнгөн шийтгэл ногдуулах зэргээр 
гаргасан зөрчилд тохирсон шийтгэл оногдуулахгүйгээр үзэмжээр хандах нөхцөлийг 
бүрдүүлсэн байна. Шүүгчид оногдуулах шийтгэлийн төрлийн алтернатив хувилбар нь 
2-оос илүүгүй байх нь зохимжтой бөгөөд хуулийн холбогдох зохицуулалтыг шүүгчийн 
гаргасан зөрчлийн хүнд хөнгөнд тохирсон байхаар өөрчлөх нь зүйд нийцнэ. 

 
3.Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, Шүүхийн сахилгын хорооны шүүгч бус гишүүнийг 

сонгон шалгаруулахтай холбоотой журмыг Байнгын хороо батлахаар заасан нь 
Үндсэн хуулийн байгууллагуудыг бүрдүүлэх ажил Байнгын хорооны түвшинд улс 
төрийн үзэмжээр шийдвэрлэгдэх нөхцөлийг бүрдүүлж байна. Үүнийг анхаарч, 
залруулах нэн шаардлагатай. 

 
4.Энэ хуулиар зөвхөн зөрчилд холбогдсон шүүгчийг хэргийн оролцогч гэж үзсэн 

нь буруу байна. Шүүхийн сахилгын зөрчил хянан шийдвэрлэх ажиллагаа нь зөвхөн 
зөрчилд холбогдсон шүүгч болон Сахилгын хороо хоёрын хоорондын үйл хэрэг байж 
таарахгүй. Шүүхийн сахилгын хороонд хандан өргөдөл, гомдол гаргагчийг хэргийн 
оролцогч гэж үзэн түүнд хэргийн оролцогчийн бүх эрхийг эдлүүлэх нь уг маргаан үнэн 
зөв, шударгаар шийдвэрлэгдэх гол нөхцөлийн нэг юм. Гомдол, мэдээлэл гаргагч нь 
сахилгын зөрчил хэрхэн шалгагдаж байгаа болон хэрэгт авагдсан нотлох баримттай 
танилцах, сахилгын хороонд хандан хүсэлт гаргах, сахилгын хорооны шийдвэрт 
гомдол гаргах, бүрэлдэхүүнийг татгалзан гаргах зэрэг эрхтэй байх ёстой. Гэтэл энэ 
эрхийг олгоогүй нь шүүхийн сахилгын хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа шударгаар 
явагдах нөхцөл бүрдээгүй байна гэсэн үг. Шүүхийн сахилгын хороонд хандан 
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өргөдөл, мэдээлэл гаргагч иргэн нь гэрч, ажиглагч байж таарахгүй. Сахилгын хэрэг 
хянан шийдвэрлэх ажиллагааг бүхэлд нь сахилгын хороонд итгэн даатгаж болохгүй. 

 
Түүнчлэн Шүүхийн сахилгын хорооны магадлалд зөвхөн оролцогч буюу 

ялангуяа илтгэгч гишүүн эсэргүүцэл гаргахаар заасан нь мөн буруу юм. Илтгэгч 
гишүүний тухайд уг хэргийг мөрдөн шалгах зарчмын дагуу шалган нотлох баримтыг 
цуглуулан бэхжүүлж буй мөрдөн байцаагч тул түүнд эсэргүүцэл бичих үндэслэл, 
хэрэгцээ шаардлага байхгүй. Гомдлыг зөвхөн хэргийн оролцогч болох шүүгч болон 
гомдол гаргагч иргэн гаргах учиртай. Энэ хуулиар гомдол, мэдээлэл гаргагч иргэнийг 
хэргийн оролцогч гэж үзээгүй тул хэрэв илтгэгч гишүүн эсэргүүцэл бичихгүй бол 
сахилгын хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа дуусгавар болж байна. Ийм процесс 
манай нөхцөлд тохирохгүй. Үндсэн хуульд заасан төрийн байгууллага, албан 
тушаалтанд өргөдөл гомдол гаргах иргэний үндсэн эрхэд нийцэхгүй байна. Иймд 
сахилгын хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа зөрчилд холбогдсон шүүгч болон 
сахилгын хорооны хоорондын тохироо, үзэмжээр шийдвэрлэгдэх нөхцөл бүрүүлснийг 
зайлшгүй засаж залруулах шаардлагатай юм. 

 
5.Шүүхийн сахилгын хорооны бүрэлдэхүүнийг шүүгч гишүүн, шүүгч бус гишүүн 

гэж ангилж буй нь буруу бөгөөд орон тооны гишүүн тул ямар нэгэн ангилалгүйгээр 
хэрэг хуваарилах журмын дагуу маргааныг шийдвэрлэх ёстой мөн ийм үүрэгтэй. Энэ 
үүднээс Шүүхийн сахилгын хорооны гишүүн томилогдсоноор тангараг өргөх эрх зүйн 
зохицуулалтыг шинээр хуульд тусгах шаардлагатай гэж үзэж байна. Улсын Их Хурал 
Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн энэхүү шинэчилсэн найруулгыг батлахдаа 
Засгийн газраас 2020 оны 4 дүгээр сарын 10-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн төслийн 43 
зүйл, нийт 274 хэсэг, заалтыг хөндөн өөрчилсөн байх бөгөөд Улсын Их Хуралд өргөн 
мэдүүлсэн хуулийн төслийг ийм өргөн хүрээнд шинэчлэн өөрчилсөн нь уг төслийн 
үндсэн үзэл баримтлалыг тодорхойгүй болгож, нэг ёсондоо үзэл баримтлалгүй хууль 
баталсан гэж дүгнэн үзэхээр байна. 

 
Энэ байдал нь Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай 

хуулийн 35, 36 дугаар зүйлд заасан хуулийн төслийг үзэл баримтлалынх нь дагуу 
хэлэлцэх буюу батлах зарчим, шаардлагад нийцэхгүй бөгөөд эрх баригчид шүүх эрх 
мэдлийн гол хуульд тодорхой ашиг сонирхлоор, эрх зүйт төрийн ёсонд нийцэмгүй, 
туйлын хариуцлагагүй хандсан гэж үзэж байна. Түүнчлэн Улсын Их Хурлын Монгол 
Улсын Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтөд хууль тогтоомжийг нийцүүлэх, 
түүнтэй холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай 2020 оны 02 дугаар тогтоолын 
хавсралтаар батлагдсан Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтөд 
хууль тогтоомжийг нийцүүлэх хуваарьт Шүүхийн сахилгын хорооны тухай анхдагч 
хууль, Шүүхийн захиргааны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга, Монгол Улсын 
шүүхийн тухай, Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай, Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай 
болон Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулиудад тус тус 
нэмэлт, өөрчлөлт оруулахаар заасан нь шүүх эрх мэдлийн хүрээнд хийгдэх эрх зүйн 
шинэтгэлийн гол үзэл баримтлал болох учиртай байсан боловч мөн зөрчигджээ. 

 
Мөн энэ хуульд Үндсэн хуулийн үзэл баримтлал, суурь зарчим ёсоор шүүх эрх 

мэдлийн гол баталгаа болдог Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн үндсэн бүрэн эрхийг 
бүрхэгдүүлж гажуудуулсан чамгүй олон зохицуулалт байна. 
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Иймд Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Гучин гуравдугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 
1, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 8 дахь хэсгийг тус 
тус үндэслэн Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.2.4 дэх 
заалт, 25 дугаар зүйлийн 25.8.2 дахь заалт, 29 дүгээр зүйлийн 29.3 дахь хэсэг, 30 
дугаар зүйлийн 30.3, 30.4 дэх хэсэг, 36 дугаар зүйлийн 36.8, 36.9, 36.10 дахь хэсэг, 44 
дүгээр зүйлийн 44.2 дахь хэсэг, 57 дугаар зүйлийн 57.1.5, 57.1.7, 57.1.8 дахь заалт, 76 
дугаар зүйлийн 76.2, 76.3 дахь хэсэг, 77 дугаар зүйлийн 77.1-77.11 дэх хэсэг, 95 
дугаар зүйлийн 95.3, 95.4, 95.5, 95.7 дахь хэсэг, 101 дүгээр зүйлийн 101.5 дахь хэсэг, 
105 дугаар зүйлийн 105.8 дахь хэсэг, 110 дугаар зүйлийн 110.6, 110.7 дахь хэсэг, 111 
дүгээр зүйлийн 111.2, 112 дугаар зүйлийн 112.8 дахь хэсэг, 113 дугаар зүйлийн 
113.2.1 дэх заалтад тус тус хэсэгчлэн хориг тавьж байна. Хоригийг зохих хууль, 
журмын дагуу хэлэлцэн шийдвэрлэж өгнө үү. Монгол Улсын Ерөнхийлөгч 
Халтмаагийн Баттулга.  
 

С.Бямбацогт: Шижир даргад баярлалаа. Та бүхэн ажлын хэсгийг танилцуулъя. 
Шижир дарга, Ламбаа зөвлөх, Болд Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Аюулгүй байдал 
батлан хамгаалах бодлогын зөвлөх, Санжмятав Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 
Байгаль орчин, хөдөөгийн хөгжлийн бодлогын зөвлөх, мөн Эрдэнэцогт Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын хуулийн асуудал хариуцсан зөвлөлийн гишүүн, 
Отгонбаяр Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын Хуулийн хэлтсийн дарга 
ийм ажлын хэсэг хүрэлцэн ирсэн байна.  

 
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тавьсан хоригтой холбогдуулж асуух асуулттай 

гишүүд нэрсээ өгнө үү. Алтанхуяг гишүүнээр тасаллаа.  
 
Н.Алтанхуяг: Нэг л биш байна шүү дээ. Бас л явахгүй юм байна л даа. Юу энэ 

Эрдэнэцогтоо яг зарчмын шинжтэй ямар юм байгаа юм бэ? Энэ их урт юм байна л 
даа энэ. Одоо яг зарчмын шинжтэй энэ ёстой категорийн ийм юм огт байж болохгүй 
гэдэг юм байна уу? Тийм юм байвал хэлээд өгөөч.  

 
Х.Нямбаатар: Хэн хариулах вэ? 1 номер.  
 
Эрдэнэцогт: Энэ юугаар хуулиар ерөнхийдөө бол нэгдүгээрт одоо Үндсэн 

хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн дагуу бол Шүүхийн ерөнхий зөвлөл Шүүхийн сахилгын 
хорооны тогтвортой хараат бус бие даасан ийм инстуцианаль бол ийм бүтцийг бий 
болгох ёстой байсан. Гэтэл одоо яг энэ юугаар бол ийм энэ бүрэлдэхүүн бол нөгөө 
төрийн эрх мэдлийн харилцан тэнцвэртэй байх тэр зарчмыг бол бүрэн алдагдуулсан. 
Ажлын хэсэг байгуулна гэж ярьж байгаа юм. Энэ бол ажлын хэсэг бол тэр 
институтийн шууд төлөөлөл болж чадахгүй. Яагаад гэвэл Улсын Их Хурал сонгон 
шалгаруулж байгаа учраас.  

 
Монгол Улсад 93 оноос хойш шүүхийн захиргааг байгуулсан түүхэндээ 

өнөөдрийнх шиг ийм маягаар энэ шүүхийн ерөнхий зөвлөлийг байгуулж байсан түүх 
байхгүй. Олон улсад ийм нэг ч жишиг байхгүй. Одоо Монголтой ойролцоо ийм 
улсуудад. Манайх бол шүүхийн үйлчилгээний загвар гэдэг ийм бие даасан загварыг 
нь авсан. Энэ загвар ч бай, шүүхийн зөвлөлийн загвар ч бай, ямар төрөл дээр бол 
одоо яг Монголынх шиг ийм олон улсын жишиг байхгүй. Дотоодын практик байхгүй 
ийм маш тийм өрөөсгөл ийм хууль баталсан. Одоо энэ институт тогтолцоо болж 
чадахгүй энэ бол. Яагаад чадахгүй вэ гэхээр энэ Шүүхийн ерөнхий зөвлөл сахилгын 
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хороог бүрдүүлж байгаа энэ үйл явц бол субьектив үзэл бодлоос хамааралтай 
нэгдүгээрт.  

 
Хоёрдугаарт бол нэг удаагийн үйлчлэлтэй ажлын хэсэг гэдэг нь. Тогтвортой 

биш. Төрийн албаны нөгөө нэг мерит зарчим шиг ингээд тогтвортой ажиллаж 
чадахгүй. Спойл буюу эвдрэх тогтолцоотой энэ тогтолцоо бол. Өөрөөр хэлэх юм бол 
байнга ингээд өөрчлөгдөж байдаг. Тэгээд дэлхийд байхгүй, олон улсын жишигт 
байхгүй, Монголын түүхэнд байхгүй ийм маш өрөөсгөл ийм тогтолцоог бий болгосон 
явдал бол Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийг бол агуулгаар нь хэрэгжүүлж 
чадаагүй. Одоо 19 онд орсон өөрчлөлтийнхөө эсрэг ийм зохицуулалт хийсэн. 1 
дүгээрт одоо ийм асуудал байна.  

 
2 дугаарт энэ хэлэлцүүлгийн явцад хамгийн их ярьсан зүйл бол одоо энэ 

шүүгчийн сахилга хариуцлагыг үнэхээр сайжруулъя гэдэг юм ярьсан. Тэрийг бол 
Монгол Улсын Ерөнхийлөгч өөрийнхөө хуулийн бие даасан төсөл боловсруулсан. 
Тэрийг авч байгаа 98 хувийг нь авч байгаа гэж ажлын хэсгийн ахлагч Энхбаяр бол 
удаа дараа мэдэгдсэн байгаа. Гэтэл одоо ингээд аваад үзэхээр тэр дотроос бол 
эцэслэн шийдэж байгаа гэдэг юм ярьж байсан. Тэр эцэслэн шийдэж байгаа тогтолцоо 
бол 1 дүгээрт бол яг бүрэн гүйцэт одоо тусаагүй. Энэ хууль дээр. 2 дугаарт шүүхийн 
маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааг шударга бус болгосон. Одоо өөрөөр хэлбэл 
ингээд өргөдөл гомдол гаргаж байгаа хүн бол тэр өргөдөл гомдол гаргаж байгаа хүн 
бол тэр өргөдөл гомдлынхоо талаар хэргийн оролцогч биш болсон. Түрүүн хэлсэн 
тийм ээ. Энэ бол одоо юу гэх вэ гэхээр ингээд хэрэгт холбогдож байгаа шүүгч 
сахилгын хороо хоёрын хооронд л бүх юм явна.  

 
Нөгөө өргөдөл гомдол гаргасан хүн бол гэрч ажиглагч болоод хувирсан. 

Гомдол гаргах эрх байхгүй. Тэгээд одоо гарч байгаа шийдвэр нь ямар болж байгааг 
мэдэхгүй. Тэгэнгүүт энд чинь нөгөө Монгол Улсын иргэний Үндсэн хуульд заасан 
шүүхэд өргөдөл гомдол гаргах эрх бол шууд зөрчигдөж байгаа энд. Хамгийн наад зах 
нь. Ийм маягаар бол энийг хийсэн учраас нөгөө яриад байсан нөгөө шинэчлэл юм 
чинь бол энд бол ингээд үндсэндээ байхгүй болсон. 2 дугаарт тэр шүүгчийн 
мэргэжлийн алдаа гэдэг юмыг одоо энд оруулж байгаа гэсэн. Мэргэжлийн алдаагаа 
үйлдэл эс үйлдэхүй л гэж тодорхойлсон. Үйлдэл эс үйлдэхүй дотор шүүгчийн гаргаж 
байгаа шийдвэр орох уу, үгүй юу гэдэг их эргэлзээтэй болж үлдсэн. Шүүгчийн чинь 
ажлын гол үр дүн бол ерөөсөө л шүүхийн шийдвэр шүү дээ. Гэтэл үйлдэл дотор чинь 
шийдвэр орох юм уу? Эс үйлдэхүй дотор чинь орох юм уу? Ийм ойлгомжгүй болгоод 
нөгөө нэг яг барьж авах нөгөө хариуцлага ноогдуулах объект чинь бол их ойлгомжгүй 
болсон байгаа ийм зүйл байгаа. Тэгэхээр энэ зүйл бол ерөөсөө үүргээ бол биелүүлж 
чадахгүй ийм хууль болчхоод болсон гэж ингэж хэлнэ. Одоо яг бүр яах аргагүй ийм 
зүйлүүд…/минут дуусав/ 

 
Х.Нямбаатар: Эрдэнэцогт ажлын хэсгийн гишүүн Эрдэнэцогт гишүүн би сая 

тэр Алтанхуяг гишүүний юун дээр нэмээд тодруулаад асуучихмаар байна. Тэр 79.2-г 
ерөөсөө дэлхий дээр байхгүй загвар гэж та сая хэлэх шиг боллоо. Тэгэхээр бид нар 
энэ баруун европын загварын улс орнуудын юуг таны имайл руу явуулъя гэж бодож 
байна. Та бас сайн судлаарай. Би юу нэмж асуух гэж байна вэ гэхээр энэ дэлхий 
дахинд энэ сүүлийн үед сонгон шалгаруулалтын засаглал гэдэг нэг ойлголт явагдаж 
байгаа. Сонгон шалгаруулалтын засаглал. Тэгэхээр та бүхний одоо хэлж байгаагаар 
энэ нэг зүйл дээр би та бүхнийг маргахгүй байх гэж бодож байгаа юм. 79.2-оор эцсийн 
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шийдвэрийг парламент гаргаж байгааг Үндсэн хуулийн үзэл баримтлалтай арай ч 
зөрж байна гэж хэлэхгүй байх гэж бодож байна.  

 
Харин та бүгдийнхээр тэгээд хамгийн одоо зөв зохистой хувилбар тэр 79.2-н 

ажлын хэсгийн процессыг одоо ямар процедураар явуулбал хамгийн төгс хувилбар 
гэж хэлэх гээд байгаа юм бэ? Би бол тэр Үндсэн хуульд зааснаар хуульчдаас 
шүүгчдийг шилж сонгон шалгаруулах шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн тоог Үндсэн 
хуулийн сая нэмэлт, өөрчлөлтөөр тодотгож зааж өгсөн. Шүүгч бас шүүгч бус 
гишүүдийн тоог тавьж өгсөн. Тэгээд энэ дээр би одоо парламент шүүхийн ерөнхий 
зөвлөлийг томилж байгаа тэр томилгоог таныг би бас үгүйсгэж байна гэж ойлгохгүй 
байна. Тэрнээс өмнөх тэр 79.2-н ажлын хэсгийн гишүүдийн хийх чиг үүргийг та 
нарынхаар одоо ямар институт гүйцэтгэвэл шударга ёсны тэр зарчимд нийцэх гэж 
байгаа юм тэр тал дээр та нэг хариулт өгөөч тийм 79.2 гүйсэн тийм ээ. Ажлын хэсгийн 
микрофон нэг номер.  

 
А.Эрдэнэцогт: Тэгэхээр баруун европын хойд европ, өмнөх европ гэж байгаа. 

Энэ дотроо нөгөө шүүхийн зөвлөлийн загвар гэж байгаа. Шүүхийн үйлчилгээний 
загвар гэж байгаа. Монгол бол нөгөө нэг шүүгчдээсээ сонгогддог буюу тийм захиргааг 
бий болгодог загварт нь орохгүй. Харин шүүхийнхээ системийн гадна талд шүүхэд 
үйлчилгээ үзүүлэх буюу тэр хойд европын Швед, Финланд, Норвег энэ тэртэй их 
ойролцоо тийм бие даасан байгууллага байгуулах энэ загварт нь хамаарч байгаа юм. 
Аль ч загвар байсан энэ улсуудын ингээд зүйлийг аваад үзэхэд бол тэр Улсын Их 
Хурал нь байна уу, Ерөнхийлөгч нь байна уу өөрөө шууд энийг дангаараа шийдэх 
тийм эрх бол аль ч улсын хууль тогтоомжид суугаагүй. Өөрөөр хэлэх юм бол Улсын 
Их Хурал томилж байгаа нь зөв боловч нөгөө эрх мэдлийн тэнцвэрийг энэ шүүх 
мэдэл дээр хангахын тулд одоо тэр бусад институт гэдэгт нь юуг тооцох юм бэ тийм 
ээ, тэр институтээсээ одоо нэг бол тэндээ сонгон шалгаруулалт хийгээд, нэг бол одоо 
Ерөнхийлөгч юм уу эсхүл Хууль зүйн сайд нь юм уу өөрөө шууд томилоод одоо ард 
Засгийн газарт энэ өргөн барьж байсан төсөлд бол тийм хувилбараар явж байсан энэ 
бол Ерөнхийлөгчийн зүгээс бол дэмжиж байсан байхгүй юу.  

 
Х.Нямбаатар: Та аягүй тодорхой хэл л дээ. Би тэр томилгоотой холбоотой 

асуудал яриагүй. 77.2-оор байгаа ажлын хэсгийг та бол одоо энэ эрх мэдлийн 
тэнцвэрийг алдагдуулчихлаа. Аль нэг байгууллагын нөлөөлөл доор орох гэж байна 
гээд байна шүү дээ 11 байгууллагын төлөөлөл байгаа. Улсын Их Хурал дахь олонх, 
цөөнхийн төлөөлөл, эрдэм шинжилгээ судалгааны байгууллагуудын төлөөлөл, их, 
дээд сургуулиудын төлөөлөл, Ерөнхийлөгчийн төлөөлөл гээд бүх төлөөллүүдээс 
ажлын хэсгийг бүрдүүлье. Энэ хүмүүс нууцаар санал хураалт явуулъя. Томилгооны 
сонсгол хийе гэж бид одоо энэ Шүүхийн хуулийн энэ анхдагч засаглалын хувьд ингэж 
шийдсэн. Тэгэхээр та хамгийн, та бүхэн сая хоригийн үндэслэлүүдийг сая Тамгын 
газрын дарга уншлаа л даа. Тэгэхээр та хамгийн одоо бид нарын хориг тавих болсон 
үндсэн зүйл бол энэ юм гэж сая хориг дээр уншлаа шүү дээ. Тэгэхээр та нар хамгийн 
шилдэг гэдэг бол ямар хувилбарыг санал болгосон юм бэ?  

 
А.Эрдэнэцогт: Ажлын хэсгийг ингэж одоо тухайн институтээс нь хоёр, нэг юм 

уу хоёр шатаар доошлуулж чадамжийг нь бууруулж ингэж байдлаар явуулж байгаа 
бол шүүхийн захиргааг их үр дүнтэй байгуулж байна гэж хэлж байгааг бол хүлээн 
зөвшөөрөхгүй байгаа Ерөнхийлөгч бол. Яагаад вэ гэхээр тэр институт бол өөрийнхөө 
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төлөөллийг хангаж байж тэнцвэрт байдал бүрдэхээс биш тэр институтээс одоо 
Тамгын газраас нь гэдэг юм уу тэр ажилтнуудаас бүрдсэн тэр.../үг тасрав/ 

 
Х.Нямбаатар: Би танаас хариултаа авч чадахгүй юм байна. Хариулт дууслаа. 

Ингээд асуултад хариулт авч дууслаа. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тавьсан 
хоригтой холбогдуулж үг хэлэх Байнгын хорооны гишүүд нэрсээ өгье. Алтанхуяг 
гишүүнээр тасаллаа.  

 
Н.Алтанхуяг: Би бас л санаа зовж байгаа юмаа хэлье. Ер нь хэдүүлээ байна 

шүү дээ ажлын хэсэг дээр бол бид нар нэлээн ярьсан Эрдэнэцогт багш бас оролцоод 
явсан. Надад бол хэлж байгаа 3 юмнаас нь бол бид нар энийг Их Хурлаас нэг л нөгөө 
тавыг чинь өгөөд байгаа. Тэрэн дээр л жаахан асуудал үүсээд байгаа юм. Тэр нь яг 
саяын Эрдэнэцогт гишүүн хэлж байгаа шиг ажлын хэсэг бид нар нөгөө яг шинэ 
загвараа олохгүй байгаа шүү дээ. Хүний эрхийн комисс дээр жишээ нь нэг ажлын 
хэсэг байгуулаад л тэр Үнэнбатаар ахлуулаад л бид нарыг ирсэн чинь нэг хэдэн хүн 
сонгосон. Тэгээд яг тулгаад л 5 хүн гээд бид гараа өргөөд л өргөхгүй ч байсан нөгөөх 
нь гараад явчхаад энийг бол одоо чи би гэж маргах нэг нэгнийгээ буруутгахаас 
илүүтэй бид нар тэр загвар болоогүй байгаа нь үнэн. Энэ дээр ч олоогүй байгаа. Энэ 
дээр болохоор одоо Их Хурлаас тэгээд сонсгол хийгээд энэ хүмүүсийг чинь яаж 
гаргах юм бэ гэхээр нэг ажлын хэсэг байгуулаад тэд нар нь нөгөө шалгуураа хангасан 
хүмүүсээ ингэж байгаад. Бид нар зөндөө маргасан шүү дээ.  

 
Одоо би яаж орсныг чинь мартчихсан байна, зөндөө маргасан учраас. Тоонд нь 

тэнцүүлж оруулсан билүү эсхүл илүү оруулсан билүү Энхбаяраа. Тэгээд яасан билээ 
мартчихсан байна. Бишээ одоо жишээ нь ингээд Их Хурлаас тийм. Тэрнийг хар даа 
бүр би та нарт зүгээр амьдрал ярьж байна. Тэгсэн долоо болсон уу. Жишээ нь ингээд 
5 хүн ингээд ажлын хэсэг оруулж ирээд байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр чинь надад ямар 
ч сонголт байхгүй. Та нарын процесс ямар болсон юм бэ Үнэнбатаа чи үнэн хийсэн 
юм уу худлаа хийсэн юм уу гээд хэрэлдээд өнгөрдөг. Тэгээд одоо тэгвэл миний санал 
байхгүй юу. Запаас өгчих л дөө бид нарт. Тэгвэл 2 хүний запаас байгаа байхгүй юу. 
Их Хурал дээрээс хоёр хүний, хоёр яадаг юм бэ гар хөл өргөж байгаа хоёр хүн нь 
үлдэх. Аргаа барьж байгаа юмаа Эрдэнэцогт багшаа. Түүнээс биш би бас энэ дээр 
одоо энэ ажлын хэсэг дээрээс хорлонтойгоор ингэе гэж бодсон хүн нэг их байхгүй 
байх. Тийм нарийн ухаантай 2, 3 хүн бас байж мэдэх юм. Ер нь тийм шүү би наана 
чинь угаасаа зовлон ярьж байна. Би одоо Монголд ингээд их олон институтэд 
ажиллаж үзлээ.  

 
Бид нарт мэддэггүйн зовлон байдаг болохоос биш мэддэггүй мөртөө 

хоорондоо баахан маргадаг л зовлон байна. Түүнээс биш та нарыг зөвшилцлийн юм 
гаргаад ирвэл одоо зарим юмыг авч болох ёстой шүү дээ юмаа сайжруулъя л гэж 
байгаа байхгүй юу. Тэгвэл тэр миний саналаар долоог оруулсан юм байна шүү дээ. 
Одоо та ойлгож байна уу, би бас тэрийг чинь хэлээд байгаа юм. Энийг чинь бид 
шийддэг байхад чинь яахаараа Үнэнбатаа чи шийдчихээд байдаг юм бэ? Таны нөгөө 
нэг хэлээд байгаа логик байгаа шүү дээ. Ерөнхийлөгч 2 хүнээ, тэр чинь бас явсангүй 
шүү дээ. Одоо радио телевизийн хороон дээр чинь тэр чинь л байгаа шүү дээ. Бөөн 
хэрүүл зодоон. Хэдүүлээ ингээд нэг л баг байхгүй юу даа. Ингээд л зовлон жаргалаа 
ярьж байгаад нэг зөв схем олоод хийчихье л дээ. Би бол энийг бараг ингээд ярьж 
байгаад авах юмаа авмаар байна шүү дээ. Тэгэхгүй ингээд хоосон улс төржихөөр 
чинь тэгээд л байхгүй. Одоо би бараг та нарыг хонгил гэж хэлэхээр өөрөө цочдог 
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болж байна. Үгүй ээ үгүй харин тийм. Тэгэхээр ийм конструктив бай л гэж би хэлээд 
байна шүү дээ. Энийг нэг ингээд, ингээд та нар ингээд энэ чинь буруу байна, энэ чинь 
ингээд энийг ингэвэл дээр байна.  

 
Бид нар ажлын хэсэг дээр хэчнээн үзэлцсэн. Үзэлцсэн гэдэг нь хэрэлдсэн биш. 

Эрэлхийлсэн байхгүй юу. Тэр нөгөө янз бүрийн хүмүүсийг дуудаад л бусад улс оронд 
яаж шийддэг юм энийг яавал дээр вэ, Ерөнхийлөгчтэй би санал нэг байсан. 
Эрдэнэцогтоо нөгөө сахилгын хороон дээр эцэслэн шийддэг байя гэсэн. Тэгээд 
сүүлдээ явсаар байгаад яах вэ дээд шүүх дээр анхан шатны журмаар нэг процесс руу 
нь орохгүйгээр бишээ хэрэг рүү нь орохгүйгээр процессын шинжтэй алдаа байвал нэг 
үзье ч гэдэг юм уу ингээд бид нар бол их л ярьсан даа уг нь. Гэхдээ л нэг но байгаа 
шүү. Би энэ 3 юмнаас чинь энэ Улсын Их Хурал яг үндсэндээ улс төрийн л 
байгууллага шүү дээ. Одоо ингээд 60 хэдэн хүнтэй юм чинь яах юм бэ? Энэ дээр л 
надад эргэлзээ байгаа. Би түүнээс биш бусад юм дээр нь бол явцын дунд засаж 
болох байлгүй. Наана, цаана болгож болох байлгүй.  

 
Тэгээд ер нь хэдүүлээ цааш цаашдаа Монголчууд нэг улс нэг айл учраас нэг 

нэгнээ хардаад байлгүй шиг Ерөнхийлөгч нь Ерөнхийлөгчийн эрх үүргээ хийчихдэг. 
Их Хурал нь Их Хурал шиг ажлаа хийчихдэг. Засаг нь засгийнхаа ажлыг хийчихдэг л 
болмоор байгаа юм. Би бол тэр сэтгэлээр л оролцож явж байгаа. Тэгээд 
шүүмжлэхээсээ илүүтэй мэддэггүй, мэдэх мэдэхгүй юм гарах учраас яавал дээр вэ 
гээд зөвлөж байж л шийдсэн. Одоо энэ дотор муу сайн янз бүрийн юм байна гэвэл би 
хариуцлагыг нь хамтран хүлээнэ. Харин тэр АТГ дээр та нар ингээд авахгүй бол 
байна шүү дээ уг нь авчхаад ядаж огцруулах эрхийг нь Ерөнхийлөгчид өгчихмөөр 
байна шүү. Манайх чинь нэг ийм 2 танхимгүй учраас их зовлон үүсгээд байдаг 
байхгүй юу. Тэгэхээр томилдог огцруулдаг 2-оо 2 газар руу шидэх л ёстой юм шиг 
байна лээ. Та нар бас бодоорой.  

 
Х.Нямбаатар: Гишүүд асуулт асууж, хариулт авч үг хэлж дууслаа. Санал 

хураалт явуулъя. Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай 
хуулийн 88.5-д гишүүд энэ хуулийн 88.4-т заасны дагуу үг хэлсний дараа Монгол 
Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах эсэх асуудлаар ил санал хураалт 
явуулах бөгөөд хэрэв хууль тогтоолын зарим хэсэгт хориг тавьсан бол тухайн зүйл 
заалт нэг бүрээр санал хураалт явуулж дүнг танилцуулна гэж заасан. Санал хураалт. 

 
Шүүхийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.2.4 дэх заалтад тавьсан Монгол 

Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж авах нь зүйтэй гэсэн томьёоллоор санал 
хураалт явуулъя. Санал хураалт. Санал хураалтад 12 гишүүн оролцож уг санал 8,3 
хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны 
дэгийн тухай хуулийн 88, 2 дахь санал хураалт. 

 
Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.2.8 дахь заалтад 

тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах нь зүйтэй гэсэн 
томьёоллоор санал хураалт явуулъя. Санал хураалт. Санал хураалтад 12 гишүүн 
оролцож 8,3 хувийн саналаар уг санал дэмжигдсэнгүй. 

 
Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.3 дахь хэсэгт 

тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах нь зүйтэй гэсэн 
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томьёоллоор санал хураалт явуулъя. Санал хураалт. Санал хураалтад оролцсон 12 
гишүүний 8,3 хувийн саналаар уг санал дэмжигдсэнгүй. 

 
Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.3 дахь хэсэгт 

тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах нь зүйтэй гэсэн 
саналаар санал хураалт явуулъя. Санал хураалт. Санал хураалтын дүнг 
танилцуулъя. 8,3 хувийн саналаар уг санал дэмжигдсэнгүй. 12 гишүүн оролцож 8,3 
хувийн саналаар уг санал дэмжигдсэнгүй. 

 
Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.4 дэх хэсэгт 

тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах нь зүйтэй гэсэн 
томьёоллоор санал хураалт явуулъя. Санал хураалт. Санал хураалтад 12 гишүүн 
оролцож 8,3 хувийн саналаар уг санал дэмжигдсэнгүй. 

 
Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 36 дугаар зүйлийн 36.8 дахь хэсэгт 

тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах нь зүйтэй гэсэн 
томьёоллоор санал хураалт явуулъя. Санал хураалт. Санал хураалтад 12 гишүүн 
оролцож 8,3 хувийн саналаар уг санал дэмжигдсэнгүй. 

 
Шүүхийн тухай хуулийн 36 дугаар зүйлийн 36.9 дэх хэсэгт тавьсан Монгол 

Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах нь зүйтэй гэсэн томьёоллоор санал 
хураалт явуулъя. Санал хураалт. Санал хураалтад 12 гишүүн оролцож 8,3 хувийн 
саналаар уг санал дэмжигдсэнгүй. Одоо энэ чинь 10 билүү 36-н? 

 
Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 36 дугаар зүйлийн 36.10 дахь хэсэгт 

тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах нь зүйтэй гэсэн 
томьёоллоор санал хураалт явуулъя. Санал хураалт. Санал хураалтад 12 гишүүн 
оролцож 8,3 хувийн саналаар уг санал дэмжигдсэнгүй. 

 
Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 44 дүгээр зүйлийн 44.2 дахь хэсэгт 

тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах нь зүйтэй гэсэн 
саналаар хураалт явуулъя. Санал хураалт. Санал хураалтад 12 гишүүн оролцож 8,3 
хувийн саналаар уг санал дэмжигдсэнгүй. 

 
Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 57 дугаар зүйлийн 57.1.5 дахь заалтад 

тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах нь зүйтэй гэсэн 
томьёоллоор санал хураалт явуулъя. Санал хураалт. Санал хураалтад 12 гишүүн 
оролцож 8,3 хувийн саналаар уг санал дэмжигдсэнгүй. 

 
Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 57 дугаар зүйлийн 57.1.7 дахь заалтад 

тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах нь зүйтэй гэсэн 
томьёоллоор санал хураалт явуулъя. Санал хураалт. Санал хураалтад 12 гишүүн 
оролцож 16,7 хувийн саналаар уг санал дэмжигдсэнгүй. 

 
Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 57 дугаар зүйлийн 57.1.8 дахь тавьсан 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах нь зүйтэй гэсэн томьёоллоор 
санал хураалт явуулъя. Санал хураалт. Санал хураалтад 12 гишүүн оролцож 16,7 
хувийн саналаар уг санал дэмжигдсэнгүй. 57.1.8 тийм ээ одоо? 76.2. 
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Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.2 дахь хэсэгт 
тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах нь зүйтэй гэсэн 
томьёоллоор санал хураалт явуулъя. Санал хураалт. Санал хураалтад 12 гишүүн 
оролцож 16,7 хувийн саналаар уг санал дэмжигдсэнгүй. 

 
Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.3 дахь хэсэгт 

тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах нь зүйтэй гэсэн 
томьёоллоор санал хураалт явуулъя. Санал хураалт. Санал хураалтад 12 гишүүн 
оролцож 16,7 хувийн саналаар уг санал дэмжигдсэнгүй. 

 
Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 77 дугаар зүйлийн 77.1 дэх хэсэгт 

тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах нь зүйтэй гэсэн 
томьёоллоор санал хураалт явуулъя. Санал хураалт. Санал хураалтад 12 гишүүн 
оролцож 16,7 хувийн саналаар уг санал дэмжигдсэнгүй. Одоо чинь 77.2. 

 
Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 77 дугаар зүйлийн 77.2 дахь хэсэгт 

тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах нь зүйтэй гэсэн 
томьёоллоор санал хураалт явуулъя. Санал хураалт. Тийм сая 77.2-оор санал 
хураачихлаа. Санал хураалтад 12 гишүүн оролцож 16,7 хувийн саналаар уг санал 
дэмжигдсэнгүй. 

 
Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 77 дугаар зүйлийн 77.3 дахь хэсэгт 

тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах нь зүйтэй гэсэн 
саналаар хураалт явуулъя. Санал хураалт. Санал хураалтад 12 гишүүн оролцож 16,7 
хувийн саналаар уг санал дэмжигдсэнгүй. 

 
Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 77 дугаар зүйлийн 77.4 дэх хэсэгт 

тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах нь зүйтэй гэсэн 
томьёоллоор санал хураалт явуулъя. Санал хураалт. Санал хураалтад 12 гишүүн 
оролцож 16,7 хувийн саналаар уг санал дэмжигдсэнгүй. 

 
Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 77 дугаар зүйлийн 77.5 дахь хэсэгт 

тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах нь зүйтэй гэсэн 
томьёоллоор санал хураалт явуулъя. Санал хураалт. Санал хураалтад 12 гишүүн 
оролцож 16,7 хувийн саналаар уг санал дэмжигдсэнгүй. 

 
Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 77 дугаар зүйлийн 77.6 дахь хэсэгт 

тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах нь зүйтэй гэсэн 
саналаар хураалт явуулъя. Санал хураалт. Санал хураалтад 12 гишүүн оролцож 16,7 
хувийн саналаар уг санал дэмжигдсэнгүй.  

 
Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 77 дугаар зүйлийн 77.7 дахь хэсэгт 

тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах нь зүйтэй гэсэн 
саналаар хураалт явуулъя. Санал хураалт. Санал хураалтад 12 гишүүн оролцож 16,7 
хувийн саналаар уг санал дэмжигдсэнгүй.  

 
Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 77 дугаар зүйлийн 77.8 дахь хэсэгт 

тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах нь зүйтэй гэсэн 
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томьёоллоор санал хураалт явуулъя. Санал хураалт. Санал хураалтад 12 гишүүн 
оролцож 8,3 хувийн саналаар уг санал дэмжигдсэнгүй.  

 
С.Бямбацогт: Дараагийн санал хураалт. Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 

77 дугаар зүйлийн 77.9 дэх хэсэгт тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг 
хүлээн авах нь зүйтэй гэсэн саналаар санал хураалт явуулъя. Санал хураалтад 12 
гишүүн оролцсоноос 1 гишүүн буюу 8,3 хувийн саналаар энэ санал дэмжигдсэнгүй. 
Дараагийн санал хураалт.  

 
Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 77 дугаар зүйлийн 77.10 дахь хэсэгт 

тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах нь зүйтэй гэсэн 
саналаар санал хураалт явуулъя. Санал хураалтад 12 гишүүн оролцсоноос 1 гишүүн 
буюу 8,3 хувийн саналаар энэ санал дэмжигдсэнгүй. Дараагийн санал хураалт. 

 
Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 77 дугаар зүйлийн 77.11 дэх хэсэгт 

тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах нь зүйтэй гэсэн 
саналаар санал хураалт явуулъя. Санал хураалтад 12 гишүүн оролцсоноос 3 гишүүн 
буюу 25 хувийн саналаар энэ санал дэмжигдсэнгүй. 

 
Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 95 дугаар зүйлийн 95.3 дахь хэсэгт 

тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах нь зүйтэй гэсэн 
саналаар санал хураалт явуулъя. Санал хураалт. Санал хураалтад 12 гишүүн 
оролцсоноос 1 гишүүн буюу 8,3 хувийн саналаар энэ санал дэмжигдсэнгүй. 
Дараагийн санал хураалт. 

 
Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 95 дугаар зүйлийн 95.4 дэх хэсэгт 

тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах нь зүйтэй гэсэн 
саналаар санал хураалт явуулъя. Санал хураалт. Санал хураалтад 12 гишүүн 
оролцсоноос 2 гишүүн буюу 16,7 хувийн саналаар энэ санал дэмжигдсэнгүй. 
Дараагийн санал хураалт. 

 
Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 95 дугаар зүйлийн 95.5 дахь хэсэгт 

тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах нь зүйтэй гэсэн 
саналаар санал хураалт явуулъя. Санал хураалт. Санал хураалтад 12 гишүүн 
оролцсоноос 1 гишүүн буюу 8,3 хувийн саналаар энэ санал дэмжигдсэнгүй. 
Дараагийн санал хураалт. 

 
Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 95 дугаар зүйлийн 95.7 дахь хэсэгт 

тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах нь зүйтэй гэсэн 
саналаар санал хураалт явуулъя. Санал хураалт. Санал хураалтад 12 гишүүн 
оролцсоноос 1 гишүүн буюу 8,3 хувийн саналаар энэ санал дэмжигдсэнгүй. 
Дараагийн санал хураалт. 

 
Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 101 дүгээр зүйлийн 101.5 дахь хэсэгт 

тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах нь зүйтэй гэсэн 
саналаар санал хураалт явуулъя. Санал хураалт. Санал хураалтад 12 гишүүн 
оролцсоноос 1 гишүүн буюу 8,3 хувийн саналаар энэ санал дэмжигдсэнгүй.  
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Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 105 дугаар зүйлийн 105.8 дахь хэсэгт 
тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах нь зүйтэй гэсэн 
саналаар санал хураалт явуулъя. Санал хураалтад 12 гишүүн оролцсоноос 1 гишүүн 
буюу 8,3 хувийн саналаар энэ санал дэмжигдсэнгүй. Дараагийн санал хураалт. 

 
Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 110 дугаар зүйлийн 110.6 дахь хэсэгт 

тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах нь зүйтэй гэсэн 
саналаар санал хураалт явуулъя. Санал хураалтад 12 гишүүн оролцсоноос 1 гишүүн 
буюу 8,3 хувийн саналаар энэ санал дэмжигдсэнгүй. Дараагийн санал хураалт. 

 
Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 110 дугаар зүйлийн 110.6 дахь, 110.7 

дахь хэсэгт тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах нь зүйтэй 
гэсэн саналаар санал хураалт явуулъя. Санал хураалтад 12 гишүүн оролцсоноос 1 
гишүүн буюу 8,3 хувийн саналаар энэ санал дэмжигдсэнгүй. Дараагийн санал 
хураалт. 

 
Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 111 дүгээр зүйлийн 111.2 дахь хэсэгт 

тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах нь зүйтэй гэсэн 
саналаар санал хураалт явуулъя. Санал хураалт. Санал хураалтад 12 гишүүн 
оролцсоноос 1 гишүүн буюу 8,3 хувийн саналаар энэ санал дэмжигдсэнгүй. 
 

Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 112 дугаар зүйлийн 112.8 дахь хэсэгт 
тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах нь зүйтэй гэсэн 
саналаар санал хураалт явуулъя. Санал хураалт. Санал хураалтад 12 гишүүн 
оролцсоноос 1 гишүүн буюу 8,3 хувийн саналаар энэ санал дэмжигдсэнгүй. 
Дараагийн санал хураалт. 

 
Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 113 дугаар зүйлийн 113.2.1 дэх заалтад 

тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах нь зүйтэй гэсэн 
саналаар санал хураалт явуулъя. Санал хураалтад 12 гишүүн оролцсоноос 1 гишүүн 
буюу 8,3 хувийн саналаар энэ санал дэмжигдсэнгүй. 

 
Зарчмын зөрүүтэй саналуудаар санал хураалт явуулж дууслаа. Монгол Улсын 

шүүхийн тухай хуульд хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг 
хэлэлцэж дууслаа. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хэлэлцсэн талаарх 
Байнгын хорооны санал, дүгнэлтийг чуулганы нэгдсэн хуралдаанд Сандаг-Очир 
гишүүн танилцуулчих уу? Тэгье. Дараагийн асуудалдаа оръё.  

 
Гурав.Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний 

удирдлагын тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-д хэсэгчлэн тавьсан Монгол 
Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хэлэлцье.  
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