
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН  
2020 ОНЫ НАМРЫН ЭЭЛЖИТ ЧУУЛГАНЫ  

2021 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 28-НЫ ӨДӨР /ПҮРЭВ ГАРАГ/-ИЙН  
НЭГДСЭН ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛИЙН 

ТОВЬЁГ 
 

№ Хэлэлцсэн асуудал 
Хуудасны 

дугаар 

  1. Хуралдааны товч тэмдэглэл: 1-40 

  2. Хуралдааны дэлгэрэнгүй тэмдэглэл:  41-258 

 1. Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийг дэмжих тухай хуулийн 
төсөл /Засгийн газар 2021.01.20-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн, анхны 
хэлэлцүүлэг/ 

43-72 

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

73-110 

 3. Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-д 
хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хориг 

110-157 

 4. Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний 
удирдлагын тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-д хэсэгчлэн тавьсан 
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хориг 

157-204 

 5. Коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын цар тахлаас урьдчилан 
сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг 
нөлөөллийг бууруулах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 
тухай хуулийн нэгтгэсэн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн 
хуулийн төслүүд /анхны хэлэлцүүлэг/ 

204-237 

 6. Банкны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 
төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүд /Улсын Их 
Хурлын гишүүн Б.Баттөмөр нарын 6 гишүүн 2020.08.20-ны өдөр 
өргөн мэдүүлсэн, эцсийн хэлэлцүүлэг/ 

237-239 

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

239-243 

 8. “Монгол Улсад улс төрийн нам үүсэн байгуулагдсаны 100 
жилийн ойг тэмдэглэх тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл 
/Улсын Их Хурлын гишүүн С.Бямбацогт нарын 5 гишүүн 2021.01.25-ны 
өдөр өргөн мэдүүлсэн, хэлэлцэх эсэх/ 

243-248 

 9. Зэвсэгт хүчний тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн 
төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүд /Засгийн 
газар 2020.12.01-ний өдөр өргөн мэдүүлсэн, эцсийн хэлэлцүүлэг/ 

248-250 

 10. “Тогтоолын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай” 
Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл /эцсийн хэлэлцүүлэг/ 

250-253 

 11. Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах 
тухай хуулийн төсөл /Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Ганбат 
2020.12.07-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн, хэлэлцэх эсэх/ 

253-258 

 
Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны намрын ээлжит чуулганы 

2021 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдөр /Пүрэв гараг/-ийн  
нэгдсэн хуралдааны товч тэмдэглэл 

    
 Улсын Их Хурлын дарга Г.Занданшатар ирц, хэлэлцэх асуудлын 
дарааллыг танилцуулж, хуралдааныг даргалав.  
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Хуралдаанд ирвэл зохих 74 гишүүнээс 41 гишүүн хүрэлцэн ирж, 55.4 

хувийн ирцтэйгээр хуралдаан 10 цаг 17 минутад Төрийн ордны “Их 
хуралдай”, “Их эзэн Чингис хаан”, “Жанжин Д.Сүхбаатар”, “Үндсэн хууль”, “Их 
Засаг” танхимуудад нэгэн зэрэг эхлэв. 

  
Чөлөөтэй: Л.Оюун-Эрдэнэ, Д.Өнөрболор, Ш.Раднаасэд, У.Хүрэлсүх; 

  Эмнэлгийн чөлөөтэй: Н.Учрал; 
 Тасалсан: Д.Бат-Эрдэнэ, С.Ганбаатар, Ж.Мөнхбат, Б.Энх-Амгалан;  

Хоцорсон: Ц.Анандбазар-1 цаг 10 минут, С.Батболд-40 минут, 
Х.Болорчулуун-40 минут, Ц.Даваасүрэн-30 минут, Т.Доржханд-30 минут, 
Ц.Мөнх-Оргил-30 минут, Ц.Сэргэлэн-30 минут, Ч.Хүрэлбаатар-1 цаг 10 
минут. 
  

Нэг.Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийг дэмжих тухай 
хуулийн төсөл /Засгийн газар 2021.01.20-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн, анхны 
хэлэлцүүлэг/ 

  
Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдуулан Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн 

яамны Газрын тосны бодлогын газрын дарга Б.Анхбаяр, мөн яамны Хуулийн 
хэлтсийн дарга  Д.Лхамжав, “Монгол газрын тос боловсруулах үйлдвэр” 
ТӨХХК-ийн гүйцэтгэх захирал Д.Алтанцэцэг нар “Их хуралдай” танхимаас 
оролцов.  

  
 Хуралдаанд Улсын Их Хурлын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга 
Л.Өлзийсайхан, Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн газрын 
Зөвлөхүүдийн албаны зөвлөх Ж.Уянга, Байнгын хорооны асуудал хариуцсан 
хэлтсийн Үйлдвэржилтийн бодлогын байнгын хороо хариуцсан ахлах зөвлөх 
Б.Гандулам, референт Б.Ууганцэцэг нар байлцав.  
 

Төслийг анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаар Үйлдвэржилтийн 
бодлогын байнгын хорооноос гаргасан санал, дүгнэлтийг Улсын Их Хурлын 
гишүүн Н.Наранбаатар “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхимаас танилцуулав.  

 
Байнгын хорооны санал, дүгнэлттэй холбогдуулан Улсын Их Хурлын 

гишүүн Д.Ганбат, Д.Батлут, Т.Энхтүвшин, Б.Дэлгэрсайхан, О.Цогтгэрэл, 
Ш.Адьшаа нарын тавьсан асуултад ажлын хэсгийн ахлагч, Улсын Их Хурлын 
гишүүн Г.Тэмүүлэн, “Монгол газрын тос боловсруулах үйлдвэр” ТӨХХК-ийн 
гүйцэтгэх захирал Д.Алтанцэцэг нар “Их хуралдай” танхимаас хариулж, 
тайлбар  хийв. /Танхим тус бүрийн нэр өгсөн дарааллыг сөөлжүүлэн асуулт 
асуух зөвшөөрөл өгсөн болно/ 

  
Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 

14 дүгээр зүйлийн 14.2-т заасны дагуу Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийг 
дэмжих тухай хуулийн төслийн талаар Үйлдвэржилтийн бодлогын байнгын 
хорооноос гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналын томьёоллоор санал 
хураалтыг гар өргөж явуулав. 
 

Нэг.Үйлдвэржилтийн бодлогын байнгын хорооны дэмжсэн санал: 
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Г.Занданшатар: 1. Улсын Их Хурлын гишүүн Г.Тэмүүлэн, С.Ганбаатар, 
Н.Наранбаатар, Ц.Туваан, Т.Энхтүвшин /цаашид “Ажлын хэсэг” гэх/ нарын 
гаргасан, Хуулийн төслийн 1 дүгээр зүйлийн 1.1 дэх хэсгийг доор дурдсанаар 
өөрчлөн найруулах, үүнтэй холбоотойгоор төсөлд тусгагдсан нэр, томьёог 
Газрын тос боловсруулах үйлдвэр гэж жигдлэх: 

 
“1.1.Энэ хуулийн зорилт нь Дорноговь аймгийн Алтанширээ сумын 

нутаг дэвсгэрт дотоодын түүхий эдэд түшиглэсэн Газрын тос боловсруулах 
төрийн өмчит үйлдвэр /цаашид “Газрын тос боловсруулах үйлдвэр” гэх/ 
байгуулах болон түүхий тос дамжуулах хоолой барих үйл ажиллагаанд 
төрөөс дэмжлэг үзүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.” 
гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.  

  
Зөвшөөрсөн:  54   
Татгалзсан:    6 
Бүгд:   60 
90.0 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
2.Хуулийн төслийн 3 дугаар зүйлд доор дурдсан агуулга бүхий 3.4 дэх 

хэсэг нэмэх:  
 
“3.4.Энэ хууль нь Газрын тос боловсруулах үйлдвэр бүрэн хүчин 

чадлаараа ажиллах хүртэлх хугацаанд хүчин төгөлдөр мөрдөгдөнө.” гэсэн 
саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.  

 
Дээрх саналтай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн Н.Алтанхуяг, 

Б.Чойжилсүрэн нар үг хэлэв.  
  
Зөвшөөрсөн:  53   
Татгалзсан:    9 
Бүгд:   62 
85.5 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
3.Хуулийн төслийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.1 дэх заалтын хасах гэсэн 

саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.  
  
Зөвшөөрсөн:  55   
Татгалзсан:    7 
Бүгд:   62 
88.7 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
4.Хуулийн төслийн 4 дүгээр зүйлд доор дурдсан агуулга бүхий 4.1.6 

дахь заалт нэмэх: 
 
“4.1.6.барилга угсралтад шаардагдах машин механизм, техник, тоног 

төхөөрөмж, дагалдах хэрэгсэл, түүхий эд, бараа материалыг гаалийн хилээр 
нэвтрүүлэхдээ Гаалийн тухай хуульд заасны дагуу гаалийн түргэвчилсэн 
бүрдүүлэлтийг хийх;” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.  

  
Зөвшөөрсөн:  56   
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Татгалзсан:    5 
Бүгд:   61 
91.8 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
5.Хуулийн төслийн 4 дүгээр зүйлд доор дурдсан агуулга бүхий 4.1.7 

дахь заалт нэмэх: 
 
“4.1.7.орон нутгийн удирдлага нь Газрын тос боловсруулах үйлдвэр 

болон түүхий тос дамжуулах хоолой барих, газрын тосны хайгуул, 
ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулахад дэмжлэг үзүүлэх.” гэсэн саналыг 
дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.  

  
Зөвшөөрсөн:  56   
Татгалзсан:    5 
Бүгд:   61 
91.8 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
6.Хуулийн төслийн 5 дугаар зүйлийн 5.1 дэх хэсгийг доор дурдсанаар 

өөрчлөн найруулах: 
 
“5.1.Газрын тос боловсруулах үйлдвэр болон түүхий тос дамжуулах 

хоолой, тэдгээрийн үндсэн технологийн ба дагалдах, туслах байгууламжийн 
зураг төслийг гэрээ үйлдсэн хэлээр боловсруулж болох бөгөөд магадлал 
хийх, барилгын ажил гүйцэтгэх, үе шатны ажилд хяналт тавих, чанар аюулгүй 
байдлын шинжилгээ хийх, ашиглалтад оруулж, гэрчилгээжүүлэх харилцааг 
энэ хуулийн 3.3-т заасан журмаар зохицуулна.” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн 
санал хураалт явуулъя.  

  
Зөвшөөрсөн:  56   
Татгалзсан:    6 
Бүгд:   62 
90.3 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
7.Хуулийн төслийн 5 дугаар зүйлийн 5.2 дахь хэсгийг доор дурдсанаар 

өөрчлөн найруулах:  
 
“5.2.Газрын тос боловсруулах үйлдвэр болон түүхий тос дамжуулах 

хоолой, тэдгээрийн үндсэн технологийн ба дагалдах, туслах байгууламжийн 
зураг төслийг боловсруулах, магадлал хийх, барилгын үйл ажиллагаанд олон 
улсын норм, дүрэм, стандартыг гэрээ үйлдсэн хэлээр хэрэглэж болно.” гэсэн 
саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.  

  
Зөвшөөрсөн:  56   
Татгалзсан:    6 
Бүгд:   62 
90.3 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
8.Хуулийн төслийн 5 дугаар зүйлд доор дурдсан агуулга бүхий 5.4 дэх 

хэсэг нэмэх: 
 



 5 

“5.4.Газрын тос боловсруулах үйлдвэр болон түүхий тос дамжуулах 
хоолойн ашиглалтын үйл ажиллагаанд шаардагдах олон улсын норм, дүрэм, 
стандартыг монгол хэлнээ орчуулж, Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, 
тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуулийн 25.3.2-т заасны дагуу 
бүртгүүлж, мөрдөнө.” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.  

  
Зөвшөөрсөн:  56   
Татгалзсан:    6 
Бүгд:   62 
90.3 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
9.Хуулийн төслийн 6 дугаар зүйлийн 6.2 дахь хэсгийг доор дурдсанаар 

өөрчлөн найруулах: 
 
“6.2.Энэ хуулийн 6.1-д заасан газрын тосны хайгуул, ашиглалтын үйл 

ажиллагаа явуулах талбайг давуу эрхээр олгох асуудлыг Засгийн газар 
шийдвэрлэнэ.” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.  

  
Зөвшөөрсөн:  56   
Татгалзсан:    6 
Бүгд:   62 
90.3 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
10.Хуулийн төслийн 6 дугаар зүйлийн 6.4 дэх хэсгийг доор дурдсанаар 

өөрчлөн найруулах: 
 
“6.4.Газрын тосны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага нь 

энэ хуулийн 6.2-т заасны дагуу олгогдсон талбайд өмнө хийгдсэн геологи, 
геофизик, гидрогеологи, геохими, өрөмдлөг зэрэг хайгуулын ажлын анхдагч 
болон боловсруулалт хийгдсэн тайлан, материал, мэдээллийг Газрын тос 
боловсруулах үйлдвэрт үнэ төлбөргүй шилжүүлнэ.” гэсэн саналыг дэмжье 
гэсэн санал хураалт явуулъя.  

  
Зөвшөөрсөн:  56   
Татгалзсан:    6 
Бүгд:   62 
90.3 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
  
11.Хуулийн төслийн 6 дугаар зүйлд доор дурдсан агуулга бүхий 6.5 

дахь хэсэг нэмэх: 
 
“6.5.Газрын тосны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 

байгууллага нь энэ хуулийн 6.2-т заасныг үндэслэн Газрын тос боловсруулах 
үйлдвэрт газрын тос хайх, ашиглах тусгай зөвшөөрлийг олгоно.” гэсэн 
саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.  

  
Зөвшөөрсөн:  56   
Татгалзсан:    6 
Бүгд:   62 
90.3 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
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12.Хуулийн төслийн 6 дугаар зүйлд доор дурдсан агуулга бүхий 6.6 

дахь хэсэг нэмэх:  
 
“6.6.Газрын тос боловсруулах үйлдвэрт Засгийн газраас олгосон 

талбайд газрын тос хайх, ашиглахтай холбогдсон үйл ажиллагааг энэ хуулийн 
3.3-т заасан журмаар зохицуулна.” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт 
явуулъя.  

  
Зөвшөөрсөн:  56   
Татгалзсан:    6 
Бүгд:   62 
90.3 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
13.Хуулийн төслийн 7 дугаар зүйлийг бүхэлд нь хасах гэсэн саналыг 

дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.  
  
Зөвшөөрсөн:  56   
Татгалзсан:    6 
Бүгд:   62 
90.3 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 

39 дүгээр зүйлийн 39.21, 14 дүгээр зүйлийн 14.2-т заасны дагуу ажлын 
хэсгээс гаргасан найруулгын шинжтэй саналын томьёоллоор санал 
хураалтыг гар өргөж явуулав. 
 

Хоёр.Найруулгын санал: 
 

Г.Занданшатар: 1.Хуулийн төслийн “ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ”-ийн 
гарчгийн “ҮЙЛДВЭРТ” гэсний дараа “ТӨРӨӨС” гэж нэмэх. 

 
2.Хуулийн төслийн 3 дугаар зүйлийн 3.1 дэх хэсгийн “Газрын тос 

боловсруулах үйлдвэрт” гэснийг “түүнд” гэж, мөн хэсгийн “үзүүлэх дэмжлэгийг 
тодорхойлохтой” гэснийг “дэмжлэг үзүүлэхтэй” гэж, 3 дугаар зүйлийн 3.3 дахь 
хэсгийн “үйлдвэрийг дэмжих төрөөс үзүүлэх үйлчилгээг хялбаршуулсан 
горим”-ын тухай журмыг” гэснийг “үйлдвэрт төрөөс дэмжлэг үзүүлэх журам”-
ыг” гэж, төслийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.2 дахь заалтын “авах, холбогдох 
зөвшөөрлийг шуурхай олгох асуудлыг” гэснийг “авахтай холбогдсон 
харилцааг” гэж, мөн зүйлийн 4.1.3 дахь заалтын “зардлыг ус ашиглагчаар 
эргүүлэн төлүүлэх төлбөрөөс” гэснийг “зардлын төлбөрөөс Газрын тос 
боловсруулах үйлдвэрийг” гэж, төслийн 5 дугаар зүйлийн 5.3 дахь хэсгийн 
“гэрээнд заасан” гэснийг “гэрээ үйлдсэн” гэж, төслийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 
дэх хэсгийн “хангамжийн тогтвортой байдлыг хангах” гэснийг “тогтвортой 
нөөцтэй байх” гэж, мөн зүйлийн 6.3 дахь хэсгийн “Засгийн газраас эрх 
олгосны үндсэн дээр” гэснийг “энэ хуулийн 6.2-т заасан Засгийн газрын 
шийдвэрийг үндэслэн” гэж, төслийн “5, 6 дугаар зүйл”-ийн дугаарыг “4, 5 
дугаар зүйл” гэж, мөн “4 дүгээр зүйл.Төрөөс үзүүлэх дэмжлэг” гэснийг “6 
дугаар зүйл.Бусад дэмжлэг” гэж тус тус өөрчлөх.  
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3.Хуулийн төслийн гарчгийн “ХУУЛЬ” гэснийг, төслийн 3 дугаар 
зүйлийн 3.1 дэх хэсгийн “хуулиар” гэсний дараах “зөвхөн төрөөс хэрэгжүүлж 
буй” гэснийг, “хоолой,” гэсний дараах “барих төсөл, тэдгээрийн” гэснийг, “үйл 
ажиллагааг” гэсний дараах “шуурхай, чирэгдэлгүйгээр” гэснийг, “холбогдсон 
харилцааг” гэсний дараах “энэ хуулиар” гэснийг, мөн төслийн 4 дүгээр 
зүйлийн 4.1.4 дэх заалтын “Газрын тос боловсруулах үйлдвэр болон түүхий 
тос дамжуулах хоолой, тэдгээрийн үндсэн технологийн ба дагалдах, туслах 
байгууламжийн” гэснийг, мөн заалтын “хөнгөвчлөх харилцааг” гэснийг, мөн 
зүйлийн 4.1.5 дахь заалтын “зохион байгуулах харилцааг” гэснийг, төслийн 5 
дугаар зүйлийн 5.3 дахь заалтын “Барилгын тухай хуулийн 6.3-т заасны 
дагуу” гэснийг тус тус хасах гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт 
явуулъя.   

 
Зөвшөөрсөн:  56   
Татгалзсан:    6 
Бүгд:   62 
90.3 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
4.Хуулийн төсөлд зүйл, хэсэг, заалт нэмэгдэж, хасагдсантай 

холбогдуулан төслийн зүйл, хэсэг, заалтын дугаарыг өөрчлөх гэсэн саналыг 
дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.   

 
Зөвшөөрсөн:  56   
Татгалзсан:    6 
Бүгд:   62 
90.3 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
  
Зарчмын зөрүүтэй саналын томьёоллоор санал хураалт явуулж 

дууслаа.  
 
Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийг дэмжих тухай хуулийн төслийг 

эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр Үйлдвэржилтийн бодлогын байнгын 
хороонд шилжүүлэв.   

 
Уг асуудлыг 11 цаг 29 минутад хэлэлцэж дуусав.  
 
Хоёр.Авлигын эсрэг хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 1 

дүгээр зүйлд хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хориг 
 

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Гучин гуравдугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт 
заасны дагуу Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Х.Баттулга хуралдаанд оролцов. 

 
Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдуулан Монгол Улсын 

Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга Ө.Шижир, Ерөнхийлөгчийн Соёл, 
нийгмийн хөгжлийн бодлого, эрүүл мэнд, нийгмийн хамгаалал, биеийн тамир, 
спортын зөвлөх С.Ламбаа, Аюулгүй байдал, батлан хамгаалах бодлогын 
зөвлөх Л.Болд, Байгаль орчин, хөдөө аж ахуйн хөгжлийн бодлогын зөвлөх 
Я.Санжмятав, Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын Хуулийн хэлтсийн дарга 
Д.Отгонбаяр, Хуулийн асуудал хариуцсан зөвлөлийн гишүүн А.Эрдэнэцогт 
нар “Их хуралдай” танхимаас оролцов.  
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 Хуралдаанд Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн газрын 
Зөвлөхүүдийн албаны зөвлөх Д.Нарантуяа, Б.Хонгорзул, Байнгын хорооны 
асуудал хариуцсан хэлтсийн Хууль зүйн байнгын хороо хариуцсан ахлах 
зөвлөх М.Үнэнбат, референт Л.Мөнхчимэг нар байлцав. 
 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Х.Баттулга Улсын Их Хурлаас баталсан 
Авлигын эсрэг хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол Улсын шүүхийн тухай 
хууль /Шинэчилсэн найруулга/, Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг 
дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль болон дагалдаж батлагдсан 
зарим хуульд хэсэгчлэн тавьсан хоригийн талаар үг хэлж, байр сууриа 
илэрхийлэв. 

 
Авлигын эсрэг хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 1 дүгээр зүйлд 

хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг Ерөнхийлөгчийн 
Тамгын газрын дарга Ө.Шижир “Их хуралдай” танхимаас, Хууль зүйн байнгын 
хорооноос гаргасан санал, дүгнэлтийг Улсын Их Хурлын гишүүн Ц.Мөнхцэцэг 
“Жанжин Д.Сүхбаатар” танхимаас тус тус танилцуулав. 

 
Ерөнхийлөгчийн хориг, Байнгын хорооны санал, дүгнэлттэй 

холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Ганбат, Б.Пүрэвдорж, Н.Алтанхуяг, 
Ц.Туваан нарын тавьсан асуултад Хууль зүйн байнгын хорооны дарга 
С.Бямбацогт, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга Ө.Шижир, 
Ерөнхийлөгчийн Аюулгүй байдал, батлан хамгаалах бодлогын зөвлөх Л.Болд, 
Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын Хуулийн асуудал хариуцсан зөвлөлийн 
гишүүн А.Эрдэнэцогт нар хариулж, тайлбар хийв. /Танхим тус бүрийн нэр 
өгсөн дарааллыг сөөлжүүлэн асуулт асуух зөвшөөрөл өгсөн болно/ 

 
Улсын Их Хурлын гишүүн Ж.Сүхбаатар, Д.Ганбат, Т.Аюурсайхан, 

Н.Алтанхуяг, С.Бямбацогт, Ц.Туваан, Л.Мөнхбаатар, Ч.Хүрэлбаатар, 
Т.Доржханд нар үг хэлэв. /Танхим тус бүрийн нэр өгсөн дарааллыг 
сөөлжүүлэн үг хэлэх зөвшөөрөл өгсөн болно/ 

 
Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 

88 дугаар зүйлийн 88.5, 88.6, 14 дүгээр зүйлийн 14.2-т заасны дагуу 
Авлигын эсрэг хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 1 дүгээр зүйлд 
хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийн талаар Хууль 
зүйн байнгын хорооноос гаргасан саналын томьёоллоор санал хураалтыг 
гар өргөж явуулав. 

 
Г.Занданшатар: Байнгын хорооны саналаар Авлигын эсрэг хуульд 

өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 1 дүгээр зүйл буюу хуулийн 21.1-д 
Авлигатай тэмцэх газрын даргыг Ерөнхий сайд санал болгосноор Улсын Их 
Хурал томилгооны сонсгол хийж 6 жилийн хугацаагаар томилно гэж заасан 
хэсэгт хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн 
авах боломжгүй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.  

 
Зөвшөөрсөн:  53   
Татгалзсан:  10 
Бүгд:   63 
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84.1 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
 Байнгын хорооны санал дэмжигдсэн тул “Ерөнхийлөгчийн хоригийн 

тухай” Улсын Их Хурлын тогтоол баталсанд тооцлоо.  
 
Улсын Их Хурлын дарга Г.Занданшатар “Ерөнхийлөгчийн хоригийн 

тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын эцсийн найруулгыг уншиж танилцуулав. 
Улсын Их Хурлын гишүүдээс эцсийн найруулгатай холбогдуулан асуулт, 
санал гараагүй болно. Улсын Их Хурлын гишүүд тогтоолын эцсийн 
найруулгатай танилцлаа./13:16/ 
  

Уг асуудлыг 13 цаг 17 минутад хэлэлцэж дуусав.  
  
Гурав.Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн 

найруулга/-д хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хориг 
  
Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдуулан Монгол Улсын 

Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга Ө.Шижир, Ерөнхийлөгчийн Соёл, 
нийгмийн хөгжлийн бодлого, эрүүл мэнд, нийгмийн хамгаалал, биеийн тамир, 
спортын зөвлөх С.Ламбаа, Аюулгүй байдал, батлан хамгаалах бодлогын 
зөвлөх Л.Болд, Байгаль орчин, хөдөө аж ахуйн хөгжлийн бодлогын зөвлөх 
Я.Санжмятав, Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын хуулийн хэлтсийн дарга 
Д.Отгонбаяр, Хуулийн асуудал хариуцсан зөвлөлийн гишүүн А.Эрдэнэцогт 
нар “Их хуралдай” танхимаас оролцов.  

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

  
Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-д 

хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг Ерөнхийлөгчийн 
Тамгын газрын дарга Ө.Шижир “Их хуралдай” танхимаас, Хууль зүйн байнгын 
хорооноос гаргасан санал, дүгнэлтийг Улсын Их Хурлын гишүүн Ц.Сандаг-
Очир “Үндсэн хууль” танхимаас тус тус танилцуулав. 

 
Ерөнхийлөгчийн хориг, Байнгын хорооны санал, дүгнэлттэй 

холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн Х.Нямбаатар, Д.Ганбат, Ц.Мөнхцэцэг, 
Б.Энхбаяр, Ц.Туваан, Ч.Ундрам, Т.Доржханд, С.Амарсайхан нарын тавьсан 
асуултад Хууль зүйн байнгын хорооны дарга С.Бямбацогт, Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга Ө.Шижир, Ерөнхийлөгчийн Аюулгүй 
байдал, батлан хамгаалах бодлогын зөвлөх Л.Болд, Ерөнхийлөгчийн Тамгын 
газрын Хуулийн асуудал хариуцсан зөвлөлийн гишүүн А.Эрдэнэцогт нар 
хариулж, тайлбар хийв. /Танхим тус бүрийн нэр өгсөн дарааллыг 
сөөлжүүлэн асуулт асуух зөвшөөрөл өгсөн болно/ 

 
Улсын Их Хурлын гишүүн Т.Доржханд, С.Амарсайхан нар үг хэлэв. 

/Танхим тус бүрийн нэр өгсөн дарааллыг сөөлжүүлэн үг хэлэх зөвшөөрөл 
өгсөн болно/ 
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Улсын Их Хурлын дэд дарга Т.Аюурсайхан 13 цаг 40 минутаас 
хуралдааныг даргалав. 

 
Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 

88 дугаар зүйлийн 88.5, 88.6, 14 дүгээр зүйлийн 14.2-т заасны дагуу Монгол 
Улсын шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-д хэсэгчлэн тавьсан 
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийн талаар Хууль зүйн байнгын 
хорооноос гаргасан саналын томьёоллоор санал хураалтыг гар өргөж 
явуулав. 

  
 Т.Аюурсайхан: 1.Байнгын хорооны саналаар Монгол Улсын шүүхийн 

тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.2.4 дэх заалтад хэсэгчлэн тавьсан 
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах боломжгүй гэсэн 
саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.  

 
Зөвшөөрсөн:  49   
Татгалзсан:  12 
Бүгд:   61 
80.3 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
2.Байнгын хорооны саналаар Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 25 

дугаар зүйлийн 25.8.2 дахь заалтад хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах боломжгүй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн 
санал хураалт явуулъя.  

 
Зөвшөөрсөн:  50   
Татгалзсан:  11 
Бүгд:   61 
82.0 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 

 
3.Байнгын хорооны саналаар Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 29 

дүгээр зүйлийн 29.3 дахь хэсэгт хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах боломжгүй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн 
санал хураалт явуулъя.  

 
Зөвшөөрсөн:  50   
Татгалзсан:  11 
Бүгд:   61 
82.0 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 

 
4.Байнгын хорооны саналаар Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 30 

дугаар зүйлийн 30.3 дахь хэсэгт хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах боломжгүй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн 
санал хураалт явуулъя.  

 
Зөвшөөрсөн:  50   
Татгалзсан:  11 
Бүгд:   61 
82.0 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
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5.Байнгын хорооны саналаар Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 30 
дугаар зүйлийн 30.4 дэх хэсэгт хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах боломжгүй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн 
санал хураалт явуулъя.  

 
Зөвшөөрсөн:  50   
Татгалзсан:  11 
Бүгд:   61 
82.0 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 

 
6.Байнгын хорооны саналаар Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 36 

дугаар зүйлийн 36.8 дахь хэсэгт хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах боломжгүй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн 
санал хураалт явуулъя.  

 
Зөвшөөрсөн:  50   
Татгалзсан:  11 
Бүгд:   61 
82.0 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 

 
7.Байнгын хорооны саналаар Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 36 

дугаар зүйлийн 36.9 дэх хэсэгт хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах боломжгүй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн 
санал хураалт явуулъя.  

 
Зөвшөөрсөн:  50   
Татгалзсан:  11 
Бүгд:   61 
82.0 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 

 
8.Байнгын хорооны саналаар Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 36 

дугаар зүйлийн 36.10 дахь хэсэгт хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах боломжгүй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн 
санал хураалт явуулъя.  

 
Зөвшөөрсөн:  50   
Татгалзсан:  11 
Бүгд:   61 
82.0 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 

 
9.Байнгын хорооны саналаар Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 44 

дүгээр зүйлийн 44.2 дахь хэсэгт хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах боломжгүй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн 
санал хураалт явуулъя.  

 
Зөвшөөрсөн:  50   
Татгалзсан:  11 
Бүгд:   61 
82.0 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
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10.Байнгын хорооны саналаар Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 
57 дугаар зүйлийн 57.1.5 дахь заалтад хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах боломжгүй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн 
санал хураалт явуулъя.  

 
Зөвшөөрсөн:  49   
Татгалзсан:  12 
Бүгд:   61 
80.3 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 

 
11.Байнгын хорооны саналаар Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 

57 дугаар зүйлийн 57.1.7 дахь заалтад хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах боломжгүй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн 
санал хураалт явуулъя.  

 
Зөвшөөрсөн:  49   
Татгалзсан:  12 
Бүгд:   61 
80.3 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 

 
12.Байнгын хорооны саналаар Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 

57 дугаар зүйлийн 57.1.8 дахь заалтад хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах боломжгүй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн 
санал хураалт явуулъя.  

 
Зөвшөөрсөн:  49   
Татгалзсан:  12 
Бүгд:   61 
80.3 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 

 
13.Байнгын хорооны саналаар Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 

76 дугаар зүйлийн 76.2 дахь хэсэгт хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах боломжгүй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн 
санал хураалт явуулъя.  

 
Зөвшөөрсөн:  49   
Татгалзсан:  12 
Бүгд:   61 
80.3 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 

 
14.Байнгын хорооны саналаар Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 

76 дугаар зүйлийн 76.3 дахь хэсэгт хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах боломжгүй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн 
санал хураалт явуулъя.  

 
Зөвшөөрсөн:  49   
Татгалзсан:  12 
Бүгд:   61 
80.3 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
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15.Байнгын хорооны саналаар Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 
77 дугаар зүйлийн 77.1 дэх хэсэгт хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах боломжгүй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн 
санал хураалт явуулъя.  

 
Зөвшөөрсөн:  49   
Татгалзсан:  12 
Бүгд:   61 
80.3 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 

 
16.Байнгын хорооны саналаар Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 

77 дугаар зүйлийн 77.2 дахь хэсэгт хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах боломжгүй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн 
санал хураалт явуулъя.  

 
Зөвшөөрсөн:  49   
Татгалзсан:  12 
Бүгд:   61 
80.3 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 

 
17.Байнгын хорооны саналаар Монгол Улсын  шүүхийн тухай хуулийн 

77 дугаар зүйлийн 77.3 дахь хэсэгт хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах боломжгүй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн 
санал хураалт явуулъя.  

 
Зөвшөөрсөн:  49   
Татгалзсан:  12 
Бүгд:   61 
80.3 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 

 
18.Байнгын хорооны саналаар Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 

77 дугаар зүйлийн 77.4 дэх хэсэгт хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах боломжгүй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн 
санал хураалт явуулъя.  

 
Зөвшөөрсөн:  49   
Татгалзсан:  12 
Бүгд:   61 
80.3 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 

 
19.Байнгын хорооны саналаар Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 

77 дугаар зүйлийн 77.5 дахь хэсэгт хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах боломжгүй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн 
санал хураалт явуулъя.  

 
Зөвшөөрсөн:  49   
Татгалзсан:  12 
Бүгд:   61 
80.3 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
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20.Байнгын хорооны саналаар Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 
77 дугаар зүйлийн 77.6 дахь хэсэгт хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах боломжгүй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн 
санал хураалт явуулъя.  

 
Зөвшөөрсөн:  49   
Татгалзсан:  12 
Бүгд:   61 
80.3 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 

 
21.Байнгын хорооны саналаар Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 

77 дугаар зүйлийн 77.7 дахь хэсэгт хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах боломжгүй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн 
санал хураалт явуулъя.  

 
Зөвшөөрсөн:  50   
Татгалзсан:  11 
Бүгд:   61 
82.0 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
Улсын Их Хурлын дарга Г.Занданшатар 14 цаг 52 минутаас 

хуралдааныг даргалав. 
 

Г.Занданшатар: 22.Байнгын хорооны саналаар Монгол Улсын 
шүүхийн тухай хуулийн 77 дугаар зүйлийн 77.8 дахь хэсэгт хэсэгчлэн тавьсан 
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах боломжгүй гэсэн 
саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.  

 
Зөвшөөрсөн:  50   
Татгалзсан:  11 
Бүгд:   61 
82.0 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 

 
23.Байнгын хорооны саналаар Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 

77 дугаар зүйлийн 77.9 дэх хэсэгт хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах боломжгүй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн 
санал хураалт явуулъя.  

 
Зөвшөөрсөн:  50   
Татгалзсан:  11 
Бүгд:   61 
82.0 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 

 
24.Байнгын хорооны саналаар Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 

77 дугаар зүйлийн 77.10 дахь хэсэгт хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах боломжгүй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн 
санал хураалт явуулъя.  

 
Зөвшөөрсөн:  50   
Татгалзсан:  11 
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Бүгд:   61 
82.0 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 

 
25.Байнгын хорооны саналаар Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 

77 дугаар зүйлийн 77.11 дэх хэсэгт хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах боломжгүй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн 
санал хураалт явуулъя.  

 
Зөвшөөрсөн:  50   
Татгалзсан:  11 
Бүгд:   61 
82.0 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 

 
26.Байнгын хорооны саналаар Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 

95 дугаар зүйлийн 95.3 дахь хэсэгт хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах боломжгүй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн 
санал хураалт явуулъя.  

 
Зөвшөөрсөн:  50   
Татгалзсан:  11 
Бүгд:   61 
82.0 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 

 
27.Байнгын хорооны саналаар Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 

95 дугаар зүйлийн 95.4 дэх хэсэгт хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах боломжгүй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн 
санал хураалт явуулъя.  

 
Зөвшөөрсөн:  50   
Татгалзсан:  11 
Бүгд:   61 
82.0 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 

 
28.Байнгын хорооны саналаар Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 

95 дугаар зүйлийн 95.5 дахь хэсэгт хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах боломжгүй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн 
санал хураалт явуулъя.  

 
Зөвшөөрсөн:  50   
Татгалзсан:  11 
Бүгд:   61 
82.0 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 

 
29.Байнгын хорооны саналаар Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 

95 дугаар зүйлийн 95.7 дахь хэсэгт хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах боломжгүй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн 
санал хураалт явуулъя.  

 
Зөвшөөрсөн:  50   
Татгалзсан:  11 
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Бүгд:   61 
82.0 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 

 
30.Байнгын хорооны саналаар Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 

101 дүгээр зүйлийн 101.5 дахь хэсэгт хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах боломжгүй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн 
санал хураалт явуулъя.  

 
Зөвшөөрсөн:  50   
Татгалзсан:  11 
Бүгд:   61 
82.0 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 

 
31.Байнгын хорооны саналаар Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 

105 дугаар зүйлийн 105.8 дахь хэсэгт хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах боломжгүй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн 
санал хураалт явуулъя.  

 
Зөвшөөрсөн:  50   
Татгалзсан:  11 
Бүгд:   61 
82.0 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 

 
32.Байнгын хорооны саналаар Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 

110 дугаар зүйлийн 110.6 дахь хэсэгт хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах боломжгүй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн 
санал хураалт явуулъя.  

 
Зөвшөөрсөн:  50   
Татгалзсан:  11 
Бүгд:   61 
82.0 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 

 
33.Байнгын хорооны саналаар Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 

110 дугаар зүйлийн 110.7 дахь хэсэгт хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах боломжгүй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн 
санал хураалт явуулъя.  

 
Зөвшөөрсөн:  50   
Татгалзсан:  11 
Бүгд:   61 
82.0 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 

 
34.Байнгын хорооны саналаар Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 

111 дүгээр зүйлийн 111.2 дахь хэсэгт хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах боломжгүй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн 
санал хураалт явуулъя.  

 
Зөвшөөрсөн:  50   
Татгалзсан:  11 
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Бүгд:   61 
82.0 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 

 
35.Байнгын хорооны саналаар Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 

112 дугаар зүйлийн 112.8 дахь хэсэгт хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах боломжгүй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн 
санал хураалт явуулъя.  

 
Зөвшөөрсөн:  50   
Татгалзсан:  11 
Бүгд:   61 
82.0 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 

 
36.Байнгын хорооны саналаар Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 

113 дугаар зүйлийн 113.2.1 дэх заалтад хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах боломжгүй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн 
санал хураалт явуулъя.  

 
Зөвшөөрсөн:  50   
Татгалзсан:  11 
Бүгд:   61 
82.0 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 

 
 Байнгын хорооноос гаргасан саналын томьёоллоор санал хурааж 
дууслаа. 
 

Байнгын хорооны санал дэмжигдсэн тул “Ерөнхийлөгчийн хоригийн 
тухай” Улсын Их Хурлын тогтоол баталсанд тооцлоо.  
 

Улсын Их Хурлын дарга Г.Занданшатар “Ерөнхийлөгчийн хоригийн 
тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын эцсийн найруулгыг уншиж танилцуулав. 
Улсын Их Хурлын гишүүдээс эцсийн найруулгатай холбогдуулан асуулт, 
санал гараагүй болно. Улсын Их Хурлын гишүүд тогтоолын эцсийн 
найруулгатай танилцлаа./15:16/ 
  

Уг асуудлыг 15 цаг 17 минутад хэлэлцэж дуусав.  
 
Дөрөв.Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, 

түүний удирдлагын тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-д хэсэгчлэн 
тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хориг 

 
Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдуулан Монгол Улсын 

Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга Ө.Шижир, Ерөнхийлөгчийн Соёл, 
нийгмийн хөгжлийн бодлого, эрүүл мэнд, нийгмийн хамгаалал, биеийн тамир, 
спортын зөвлөх С.Ламбаа, Аюулгүй байдал, батлан хамгаалах бодлогын 
зөвлөх Л.Болд, Байгаль орчин, хөдөө аж ахуйн хөгжлийн бодлогын зөвлөх 
Я.Санжмятав, Хот, бүсчилсэн хөгжил, орон нутгийн бодлогын зөвлөх 
Б.Энхбайгаль, Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын Хуулийн хэлтсийн дарга 
Д.Отгонбаяр, Хуулийн асуудал хариуцсан зөвлөлийн гишүүн А.Эрдэнэцогт 
нар “Их хуралдай” танхимаас оролцов.  
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 Хуралдаанд Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн газрын 
Зөвлөхүүдийн албаны зөвлөх Б.Хонгорзул, Байнгын хорооны асуудал 
хариуцсан хэлтсийн Хууль зүйн байнгын хороо хариуцсан ахлах зөвлөх 
М.Үнэнбат, референт Л.Мөнхчимэг нар байлцав. 

 
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний 

удирдлагын тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-д хэсэгчлэн тавьсан Монгол 
Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга 
Ө.Шижир “Их хуралдай” танхимаас, Хууль зүйн байнгын хорооноос гаргасан 
санал, дүгнэлтийг Улсын Их Хурлын гишүүн С.Амарсайхан “Их эзэн Чингис 
хаан” танхимаас, Төрийн байгуулалтын байнгын хорооноос гаргасан санал, 
дүгнэлтийг Улсын Их Хурлын гишүүн Г.Ганболд “Жанжин Д.Сүхбаатар” 
танхимаас тус тус танилцуулав. 

 
Ерөнхийлөгчийн хориг, Байнгын хорооны санал, дүгнэлттэй 

холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн Н.Ганибал, Ц.Сандаг-Очир, 
О.Цогтгэрэл, Б.Пүрэвдорж, Ц.Туваан нарын тавьсан асуултад Төрийн 
байгуулалтын байнгын хорооны дарга Л.Энх-Амгалан, ажлын хэсгийн ахлагч, 
Улсын Их Хурлын гишүүн Ж.Сүхбаатар, Улсын Их Хурлын гишүүн 
Д.Тогтохсүрэн, Ерөнхийлөгчийн Байгаль орчин, хөдөө аж ахуйн хөгжлийн 
бодлогын зөвлөх Я.Санжмятав, Хот, бүсчилсэн хөгжил, орон нутгийн 
бодлогын зөвлөх Б.Энхбайгаль, Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын Хуулийн 
асуудал хариуцсан зөвлөлийн гишүүн А.Эрдэнэцогт нар “Их хуралдай” 
танхимаас  хариулж, тайлбар хийв. /Танхим тус бүрийн нэр өгсөн дарааллыг 
сөөлжүүлэн асуулт асуух зөвшөөрөл өгсөн болно/ 

 
Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Пүрэвдорж, Ж.Батжаргал, Н.Ганибал, 

Ц.Туваан, Д.Тогтохсүрэн нар үг хэлэв. /Танхим тус бүрийн нэр өгсөн 
дарааллыг сөөлжүүлэн үг хэлэх зөвшөөрөл өгсөн болно/ 

 
Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 

88 дугаар зүйлийн 88.5, 88.6, 14 дүгээр зүйлийн 14.2-т заасны дагуу Монгол 
Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай 
хууль /Шинэчилсэн найруулга/-д хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн хоригийн талаар Хууль зүйн болон Төрийн байгуулалтын 
байнгын хороодоос гаргасан саналын томьёоллоор санал хураалтыг гар 
өргөж явуулав. 

 
Г.Занданшатар: 1.Байнгын хороодын саналаар Монгол Улсын Засаг 

захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 4 дүгээр 
зүйлийн 4.1.6 дахь заалтад хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 
хоригийг хүлээн авах боломжгүй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт 
явуулъя.  

 
Зөвшөөрсөн:  44   
Татгалзсан:  15 
Бүгд:   59 
74.6 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
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2.Байнгын хороодын саналаар Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг 
дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.8 
дахь заалтад хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг 
хүлээн авах боломжгүй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.  

 
Зөвшөөрсөн:  45   
Татгалзсан:  14 
Бүгд:   59 
76.3 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
3.Байнгын хороодын саналаар Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг 

дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1.1 
дэх заалтад хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг 
хүлээн авах боломжгүй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.  

 
Зөвшөөрсөн:  46   
Татгалзсан:  13 
Бүгд:   59 
78.0 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
4.Байнгын хороодын саналаар Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг 

дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.2 
дахь хэсэгт хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг 
хүлээн авах боломжгүй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.  

 
Зөвшөөрсөн:  49   
Татгалзсан:  10 
Бүгд:   59 
83.1 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
5.Байнгын хороодын саналаар Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг 

дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлд хэсэгчлэн 
тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах боломжгүй 
гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.  

 
Зөвшөөрсөн:  50   
Татгалзсан:    9 
Бүгд:   59 
84.7 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
6.Байнгын хороодын саналаар Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг 

дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлд хэсэгчлэн 
тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах боломжгүй 
гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.  

 
Зөвшөөрсөн:  50   
Татгалзсан:  10 
Бүгд:   60 
83.3 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
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7.Байнгын хороодын саналаар Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг 
дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.9 
дэх хэсэгт хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн 
авах боломжгүй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.  

 
Зөвшөөрсөн:  50   
Татгалзсан:  11 
Бүгд:   61 
82.0 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
8.Байнгын хороодын саналаар Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг 

дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 36 дугаар зүйлийн 36.1.2 
дахь заалтад хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг 
хүлээн авах боломжгүй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.  

 
Зөвшөөрсөн:  50   
Татгалзсан:  11 
Бүгд:   61 
82.0 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
9.Байнгын хороодын саналаар Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг 

дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 42 дугаар зүйлд хэсэгчлэн 
тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах боломжгүй 
гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.  

 
Зөвшөөрсөн:  50   
Татгалзсан:  11 
Бүгд:   61 
82.0 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
10.Байнгын хороодын саналаар Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг 

дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.4 
дэх хэсэгт хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн 
авах боломжгүй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.  

 
Зөвшөөрсөн:  50   
Татгалзсан:  11 
Бүгд:   61 
82.0 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
11.Байнгын хороодын саналаар Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг 

дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 50 дугаар зүйлийн 50.1 
дэх хэсэгт хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн 
авах боломжгүй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.  

 
Зөвшөөрсөн:  50   
Татгалзсан:  12 
Бүгд:   62 
80.6 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
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12.Байнгын хороодын саналаар Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг 
дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 51 дүгээр зүйлийн 51.3 
дахь хэсэгт хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг 
хүлээн авах боломжгүй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.  

 
Зөвшөөрсөн:  49   
Татгалзсан:  13 
Бүгд:   62 
79.0 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
13.Байнгын хороодын саналаар Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг 

дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.5.1 
дэх заалтад хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг 
хүлээн авах нь зүйтэй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 
Зөвшөөрсөн:  60   
Татгалзсан:    2 
Бүгд:   62 
96.8 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
14.Байнгын хороодын саналаар Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг 

дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.8 
дахь хэсэгт хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг 
хүлээн авах нь зүйтэй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 
Зөвшөөрсөн:  61   
Татгалзсан:    1 
Бүгд:   62 
98.4 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
15.Байнгын хороодын саналаар Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг 

дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 58 дугаар зүйлийн 58.1.12 
дахь заалтад хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг 
хүлээн авах боломжгүй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.  

 
Зөвшөөрсөн:  55   
Татгалзсан:    7 
Бүгд:   62 
88.7 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
16.Байнгын хороодын саналаар Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг 

дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.1.8 
дэх заалтад хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг 
хүлээн авах боломжгүй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.  

 
Зөвшөөрсөн:  51   
Татгалзсан:  11 
Бүгд:   62 
82.3 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
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17.Байнгын хороодын саналаар Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг 
дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.1.7 
дахь заалтад хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг 
хүлээн авах боломжгүй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.  

 
Зөвшөөрсөн:  51   
Татгалзсан:  11 
Бүгд:   62 
82.3 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
18.Байнгын хороодын саналаар Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг 

дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 61 дүгээр зүйлийн 61.1.21 
дэх заалтад хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг 
хүлээн авах боломжгүй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.  

 
Зөвшөөрсөн:  50   
Татгалзсан:  12 
Бүгд:   62 
80.6 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
19.Байнгын хороодын саналаар Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг 

дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 
дахь заалтад хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг 
хүлээн авах боломжгүй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.  

 
Зөвшөөрсөн:  51   
Татгалзсан:  11 
Бүгд:   62 
82.3 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
20.Байнгын хороодын саналаар Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг 

дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 63 дугаар зүйлийн 63.1.7 
дахь заалтад хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг 
хүлээн авах боломжгүй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.  

 
Зөвшөөрсөн:  51   
Татгалзсан:  11 
Бүгд:   62 
82.3 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
21.Байнгын хороодын саналаар Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг 

дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 64 дүгээр зүйлийн 64.2 
дахь хэсэгт хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг 
хүлээн авах боломжгүй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.  

 
Зөвшөөрсөн:  50   
Татгалзсан:  12 
Бүгд:   62 
80.6 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
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22.Байнгын хороодын саналаар Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг 
дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 64 дүгээр зүйлийн 64.3 
дахь хэсэгт хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг 
хүлээн авах боломжгүй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.  

 
Зөвшөөрсөн:  51   
Татгалзсан:  11 
Бүгд:   62 
82.3 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
23.Байнгын хороодын саналаар Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг 

дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 65 дугаар зүйлийн 65.1.3 
дахь заалтад хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг 
хүлээн авах боломжгүй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.  

 
Зөвшөөрсөн:  51   
Татгалзсан:  11 
Бүгд:   62 
82.3 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
24.Байнгын хороодын саналаар Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг 

дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 65 дугаар зүйлийн 65.2 
дахь хэсэгт хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг 
хүлээн авах боломжгүй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.  

 
Зөвшөөрсөн:  51   
Татгалзсан:  11 
Бүгд:   62 
82.3 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
25.Байнгын хороодын саналаар Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг 

дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 65 дугаар зүйлийн 65.3 
дахь хэсэгт хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг 
хүлээн авах боломжгүй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.  

 
Зөвшөөрсөн:  51   
Татгалзсан:  11 
Бүгд:   62 
82.3 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
26.Байнгын хороодын саналаар Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг 

дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 65 дугаар зүйлийн 65.4 
дэх хэсэгт хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн 
авах боломжгүй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.  

 
Зөвшөөрсөн:  50   
Татгалзсан:  12 
Бүгд:   62 
80.6 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
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27.Байнгын хороодын саналаар Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг 
дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 79 дүгээр зүйлийн 79.3 
дахь хэсэгт хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг 
хүлээн авах боломжгүй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.  

 
Зөвшөөрсөн:  50   
Татгалзсан:  12 
Бүгд:   62 
80.6 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
28.Байнгын хороодын саналаар Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг 

дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийг дагаж батлагдсан Төсвийн 
тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 3 дугаар зүйлд “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 хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах боломжгүй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн 
санал хураалт явуулъя.  

 
Зөвшөөрсөн:  51   
Татгалзсан:  11 
Бүгд:   62 
82.3 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
29.Байнгын хороодын саналаар Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг 

дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийг дагаж батлагдсан 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 гэсэн 
хэсэгт хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн 
авах боломжгүй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.  

 
Зөвшөөрсөн:  51   
Татгалзсан:  11 
Бүгд:   62 
82.3 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
Байнгын хорооны санал дэмжигдсэн тул “Ерөнхийлөгчийн хоригийн 

тухай” Улсын Их Хурлын тогтоол баталсанд тооцлоо.  
 

Улсын Их Хурлын дарга Г.Занданшатар “Ерөнхийлөгчийн хоригийн 
тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын эцсийн найруулгыг уншиж танилцуулав. 
Улсын Их Хурлын гишүүдээс эцсийн найруулгатай холбогдуулан асуулт, 
санал гараагүй болно. Улсын Их Хурлын гишүүд тогтоолын эцсийн 
найруулгатай танилцлаа./17:11/ 

 
Уг асуудлыг 17 цаг 12 минутад хэлэлцэж дуусав. 
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Тав.Коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын цар тахлаас 
урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг 
нөлөөллийг бууруулах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 
хуулийн нэгтгэсэн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн 
төслүүд /анхны хэлэлцүүлэг/ 

  
Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдуулан Санхүүгийн зохицуулах 

хорооны дарга Д.Баярсайхан, мөн хорооны Банк, санхүүгийн байгууллагын 
газрын захирал Б.Итгэлсүрэн, Монголбанкны Тэргүүн дэд ерөнхийлөгч 
Г.Дөлгөөн, Монголбанкны Валютын нөөц, санхүүгийн зах зээлийн газрын 
дарга А.Энхжин, Гадаад харилцааны яамны Консулын газрын захирал 
Л.Мөнхтүшиг, Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын гишүүн, даргын албан 
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Ж.Хунан нар “Их хуралдай” танхимаас оролцов.  

  
 Хуралдаанд Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн газрын 
Зөвлөхүүдийн албаны зөвлөх Ш.Ариунжаргал, Б.Хонгорзул, Байнгын хорооны 
асуудал хариуцсан хэлтсийн Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын 
хороо хариуцсан ахлах зөвлөх Ж.Лхагвасүрэн, референт Б.Гандиймаа нар 
байлцав. 

  
Төслийг анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаар Аюулгүй байдал, гадаад 

бодлогын болон Эдийн засгийн байнгын хорооноос хамтран гаргасан санал, 
дүгнэлтийг Улсын Их Хурлын гишүүн П.Анужин “Их эзэн Чингис хаан” 
танхимаас танилцуулав.  

 
Улсын Их Хурлын дэд дарга Т.Аюурсайхан 17 цаг 30 минутаас 

хуралдааныг даргалав. 
 
Байнгын хороодын санал, дүгнэлттэй холбогдуулан Улсын Их Хурлын 

гишүүн Ж.Ганбаатар, Г.Дамдинням, Ч.Ундрам, Б.Энхбаяр, С.Чинзориг, 
С.Одонтуяа, Б.Пүрэвдорж нарын тавьсан асуултад Аюулгүй байдал, гадаад 
бодлогын байнгын хорооны дарга Б.Баттөмөр, Монголбанкны Тэргүүн дэд 
ерөнхийлөгч Г.Дөлгөөн, Монголбанкны Валютын нөөц, санхүүгийн зах 
зээлийн газрын дарга А.Энхжин нар “Их хуралдай” танхимаас хариулж, 
тайлбар хийв. 

  
Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 14 

дүгээр зүйлийн 14.2-т заасны дагуу Коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын 
цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх 
сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 
хуулийн нэгтгэсэн төслийн талаар Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын 
болон Эдийн засгийн байнгын хорооноос хамтран гаргасан зарчмын 
зөрүүтэй саналын томьёоллоор санал хураалтыг гар өргөж явуулав. 
 

Нэг.Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын болон Эдийн засгийн  
байнгын хорооны дэмжсэн санал: 

  
Т.Аюурсайхан: 1.Улсын Их Хурлын гишүүн Ц.Сэргэлэн, Ш.Адьшаа, 

П.Анужин, Н.Наранбаатар, Н.Энхболд /цаашид “Ажлын хэсэг” гэх/ нарын 
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гаргасан, Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 1 дэх заалтыг хасах гэсэн саналыг 
дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 
Зөвшөөрсөн:  43   
Татгалзсан:  15 
Бүгд:   58 
74.1 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
2.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 2 дахь заалтыг хасах гэсэн саналыг 

дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 
 
Зөвшөөрсөн:  42   
Татгалзсан:  16 
Бүгд:   58 
72.4 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
  
3.Төслийн 1 дүгээр зүйлд доор дурдсан агуулгатай 3 дахь заалт нэмэх: 
 

“3/7 дугаар зүйлийн 7.1.36 дахь заалт:  
 

7.1.36.цар тахлын үед амь нас, эрүүл мэнд нь хохирох эрсдэлтэй 
халдварын голомтод ажил, үүргээ гүйцэтгэж байгаа төрийн албан хаагч, эмч, 
эмнэлгийн ажилтныг эрүүл мэнд, амь насны даатгалд тэргүүн ээлжид 
хамруулах;” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 
Дээрх саналтай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн Ч.Ундрам 

санал хэлэв. 
 
Зөвшөөрсөн:  42   
Татгалзсан:  16 
Бүгд:   58 
72.4 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
Улсын Их Хурлын дэд дарга Т.Аюурсайхан Улсын Их Хурлын гишүүн 

Ч.Ундрамын гаргасан саналтай холбогдуулан саналын томьёоллыг гүйцээн 
боловсруулах чиглэл өгөв. 

 
4.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 3 дахь заалтын 7.1.32 дахь заалтыг доор 

дурдсанаар өөрчлөн найруулах:  
 
“7.1.32.коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын цар тахлаас 

урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах ажилд албан үүргээ гүйцэтгэж байхдаа коронавирусын халдвар 
авсан төрийн албан хаагчид нөхөн төлбөр олгох асуудлыг шийдвэрлэх.”  

 
Дээрх саналтай холбогдуулан ажлын хэсгийн ахлагч, Улсын Их Хурлын 

гишүүн Ц.Сэргэлэн санал хэлэв. 
 
Улсын Их Хурлын дэд дарга Т.Аюурсайхан Улсын Их Хурлын гишүүн 

Ц.Сэргэлэнгийн гаргасан саналтай холбогдуулан санал хураалтыг 
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явуулахгүйгээр эцсийн хэлэлцүүлэгт саналын томьёоллыг гүйцээн 
боловсруулах чиглэл өгөв.  

 
5.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 3 дахь заалтын 7.1.35 дахь заалтыг хасах 

гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 
 
Зөвшөөрсөн:  43   
Татгалзсан:  14 
Бүгд:   57 
75.4 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
   
6.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 4 дэх заалтыг хасах гэсэн саналыг дэмжье 

гэсэн санал хураалт явуулъя. 
 
Зөвшөөрсөн:  43   
Татгалзсан:  14 
Бүгд:   57 
75.4 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
7.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 5 дахь заалтын 9.20 дахь хэсгийг хасах 

гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 
 
Зөвшөөрсөн:  44   
Татгалзсан:  13 
Бүгд:   57 
77.2 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
8.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 5 дахь заалтын 9.21 дэх хэсгийг доор 

дурдсанаар өөрчлөн найруулах: 
 
“9.21.Гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 

байгууллага гадаад улсаас Монгол Улсын иргэдийг татан авах төлөвлөгөө, 
хуваарийн талаар санал боловсруулах, гадаад улстай дипломат шугамаар 
тохиролцох ажлыг зохион байгуулна.” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал 
хураалт явуулъя. 

 
Зөвшөөрсөн:  44   
Татгалзсан:  13 
Бүгд:   57 
77.2 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
9.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 5 дахь заалтын 9.22 дахь заалтыг доор 

дурдсанаар өөрчлөн найруулах: 
 
“9.22.энэ хуулийн 9.18-д заасан журмыг батлахад Хүний эрхийн 

Үндэсний Комиссын саналыг авна.” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал 
хураалт явуулъя. 

 
Зөвшөөрсөн:  44   
Татгалзсан:  13 
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Бүгд:   57 
77.2 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
10.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 5 дахь заалтын 9.24 дэх хэсгийн 

“харилцан солилцож хамтран ажиллана.” гэснийг “солилцох журмыг 
Цагдаагийн төв байгууллага, Харилцаа холбооны зохицуулах хороотой 
хамтран баталж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллана.” гэж өөрчилж, мөн 
зүйлийн 6 дахь заалтын 10.8 дахь хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн 
найруулах: 

 
“10.8.Энэ хуулийн 10.7-д заасан зээлийн гэрээний хугацааг сунгахад 

зээлдэгчийн саналыг үндэслэн банкны танилцуулсан зээлийн гэрээнд 
оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн саналыг зээлдэгч хүлээн зөвшөөрснөө энэ 
хуулийн 10.9-д зааснаар илэрхийлснийг банк хүлээн авснаар талууд гэрээнд 
нэмэлт, өөрчлөлт оруулсанд тооцно.” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал 
хураалт явуулъя. 

 
Дээрх саналтай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн Т.Доржханд үг 

хэлэв.  
 
Зөвшөөрсөн:  44   
Татгалзсан:  13 
Бүгд:   57 
77.2 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
11.Төслийн 1 дүгээр зүйлд доор дурдсан агуулгатай 7 дахь заалт нэмэх. 
 
“7/10 дугаар зүйлийн 10.15 дахь хэсэг: 
 
 10.15.Эрсдэл бүхий нөхцөлд үүрэг гүйцэтгэж байгаа төрийн жинхэнэ 

болон үйлчилгээний албан хаагчид зориулсан түрээслээд өмчлөх хэлбэртэй 
орон сууцны өмчлөх болон түрээсийн төлбөрийн үлдэгдэл хэмжээг 
нэмэгдүүлэхгүйгээр түрээслэгчийн хүсэлтээр төлбөрийн хугацааг 
хойшлуулах.” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 
Зөвшөөрсөн:  45   
Татгалзсан:  12 
Бүгд:   57 
78.9 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
12.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 6 дахь заалтын 10.14 дэх хэсгийн “, төр, 

аж ахуйн нэгж, байгууллага харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр хэлэлцээр 
хийх” гэснийг хасах.  

 
Дээрх саналтай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Энхбаяр 

санал хэлэв.  
 
Улсын Их Хурлын дэд дарга Т.Аюурсайхан Улсын Их Хурлын гишүүн 

Б.Энхбаярын гаргасан саналтай холбогдуулан санал хураалтыг 
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явуулахгүйгээр эцсийн хэлэлцүүлэгт саналын томьёоллыг гүйцээн 
боловсруулах чиглэл өгөв.  

 
13.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 7 дахь заалтын 11.1.6 дахь заалтын 

“халдварлагдсан буюу халдварын сэжигтэй байж болзошгүй” гэснийг 
“коронавирусын халдвар авсан, халдвар авсан байж болзошгүй” гэж өөрчилж, 
мөн зүйлийн 9 дэх заалтын 11.6 дахь хэсгийг хасах гэсэн саналыг дэмжье 
гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 
Зөвшөөрсөн:  45   
Татгалзсан:  12 
Бүгд:   57 
78.9 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
14.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 9 дэх заалтын “11.6” гэснийг “11.7” гэж, 

“11.7” гэснийг “11.8” гэж өөрчилж, мөн зүйлийн 10 дахь заалтын 111 дүгээр 
зүйлийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах: 

 
“111 дүгээр зүйл. Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газраас 

авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 
 
111.1.Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар энэ хуулийн 141 

дүгээр зүйлд заасны дагуу дараах эрхийг хэрэгжүүлнэ:  
 

111.1.1.албан шаардлага хүргүүлж, биелэлтийг хангуулах; 
111.1.2.энэ хуулийн 111.1.1-д заасан албан шаардлагыг 

биелүүлээгүй тохиолдолд барьцаалан зээлдүүлэх газрын эрхлэх чиглэл, үйл 
ажиллагаа хасуулахаар холбогдох байгууллагад санал гаргах; 

 
111.2.Холбогдох байгууллага нь энэ хуулийн 111.1.2-т заасан Шударга 

өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын саналыг үндэслэн Барьцаалан 
зээлдүүлэх газрын эрхлэх чиглэл, үйл ажиллагааг бүртгэлээс хасна.” гэсэн 
саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 
Зөвшөөрсөн:  45   
Татгалзсан:  12 
Бүгд:   57 
78.9 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 

 
15.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 11 дэх заалтын “12.4 дэх” гэснийг “12.1.4 

дэх” гэж, мөн зүйлийн 12 дахь заалтын “12.5” гэснийг “12.6” гэж өөрчилж, 13 
дугаар зүйлийн 13.4 дэх хэсгийн “Цар тахлаар өвчилсөн, эдгэрсэн, халдвар 
авсан байж болзошгүй болон хавьталд орсон иргэдийн” гэснийг “Цар тахлын 
халдвараар өвчилсөн, эдгэрсэн, халдвар авсан байж болзошгүй сэжигтэй 
иргэн болон хавьталд орсон иргэнийг” гэж, мөн хэсгийн “учруулж болзошгүй” 
гэснийг “учруулах” гэж тус тус өөрчлөх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал 
хураалт явуулъя. 

 
Зөвшөөрсөн:  44   
Татгалзсан:  13 
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Бүгд:   57 
77.2 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
16.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 15 дахь заалтын 141 дүгээр зүйлийг доор 

дурдсанаар өөрчлөн найруулах:  
 
“141 дүгээр зүйл.Барьцаалан зээлдүүлэх газар болон Зээлдэгч 

хоорондын зээлийн гэрээний харилцааны хүрээнд авах арга хэмжээ 
 
141.1.Барьцаалан зээлдүүлэх газар нь Зээлдэгчтэй байгуулсан зээлийн 

гэрээний хүүгийн хэмжээг сарын 3 /гурав/ хувиас, алдангийн хэмжээг өдрийн 
0.2 (тэг бүхэл хоёр) хувиас хэтрүүлэхгүй тооцно.  

 
141.2.Барьцаалан зээлдүүлэх газар нь зээлийн гэрээнд энэ хуулийн 

141.1-д заасны дагуу өөрчлөлт оруулах, зээлийн төлбөр, хүү төлөх хуваарийг 
шинэчлэн зээлдэгчид мэдэгдэх үүрэгтэй.  

 
141.3.Барьцаалан зээлдүүлэх газар энэ хуулийн 141.1-д зааснаас бусад 

нэмэгдүүлсэн хүү, шимтгэл, хураамж тооцох болон барьцаа хөрөнгөөр 
үүргийн гүйцэтгэл хангах арга хэрэглэхийг хориглоно.  

 
141.4.Зээлдэгч энэ хуулийн 141.1, 141.2-т заасны дагуу тухайн 

хугацаанд хөнгөлөлттэй нөхцөлт зээлийн хүү, алданги төлөх эрхтэй бөгөөд 
бусад нэмэгдүүлсэн хүү, шимтгэл, хураамж төлөх үүргээс чөлөөлөгдөх, 
барьцаалан зээлдүүлэх газарт барьцаалсан хөрөнгөөрөө үүргийн 
гүйцэтгэлийг хангуулахгүй байхыг шаардах эрхтэй.  

 
141.5.Зээлдэгч нь Барьцаалан зээлдүүлэх газрыг энэ хуульд заасныг 

зөрчсөн гэж үзвэл Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газарт гомдлоо 
гаргана.” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 
Зөвшөөрсөн:  45   
Татгалзсан:  12 
Бүгд:   57 
78.9 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
17.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 16 дахь заалтыг хасах гэсэн саналыг 

дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 
 
Зөвшөөрсөн:  45   
Татгалзсан:  12 
Бүгд:   57 
78.9 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
18.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 17 дахь заалтыг хасах гэсэн саналыг 

дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 
 
Зөвшөөрсөн:  45   
Татгалзсан:  12 
Бүгд:   57 
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78.9 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
19.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 18 дахь заалтыг хасах гэсэн саналыг 

дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 
 
Зөвшөөрсөн:  45   
Татгалзсан:  12 
Бүгд:   57 
78.9 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
20.Төслийн 2 дугаар зүйлийн “7 дугаар зүйлийн 7.1.5 дахь заалтын 

“дэмжлэг үзүүлэх” гэсний дараа “, ажилгүйдлийн тэтгэмж олгох;” гэж,” “3 
дугаар зүйлийн 3.2 дахь хэсгийн “Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай” гэсний дараа “хууль, Сонгуулийн 
тухай” гэж,” гэснийг, мөн зүйлийн “7.1.8 дахь заалтын “хойшлуулах, 
сургалтын” гэсний дараа “болон дотуур байрны” гэж,” гэснийг, мөн зүйлийн “9 
дүгээр зүйлийн 9.10 дахь хэсгийн “ерөнхий прокурор” гэсний дараа “, 
өмгөөлөгчийн ажиллах журмыг өмгөөлөгчийн үйл ажиллагааны нэгдсэн 
шаардлагад нийцүүлэн Монголын Өмгөөлөгчдийн холбоо” гэж,” гэснийг, мөн 
зүйлийн “12.1.2 дахь заалтын “тусламж, үйлчилгээ” гэсний дараа “үнэ 
төлбөргүй” гэж,” гэснийг тус тус хасах гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал 
хураалт явуулъя. 

 
Зөвшөөрсөн:  45   
Татгалзсан:  12 
Бүгд:   57 
78.9 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
21.Төслийн 2 дугаар зүйлийн ““тэтгэмж олгох” гэж,” гэсний дараа ““7.1.8 

дахь заалтын “төлбөрийг” гэсний өмнө “болон дотуур байрны” гэж,” гэж нэмэх 
гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 
Зөвшөөрсөн:  45   
Татгалзсан:  12 
Бүгд:   57 
78.9 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
22.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 2 дахь заалтын 10.7 дахь хэсгийг доор 

дурдсанаар өөрчлөн найруулах: 
 
“10.7.Төрөөс хэрэгжүүлж байгаа орон сууцны ипотекийн хөнгөлөлттэй 

хүүтэй зээлийн төлбөрийн үүргийн гүйцэтгэлийг зээлийн үндсэн болон 
хүүгийн төлбөрийн үлдэгдэл хэмжээг нэмэгдүүлэхгүйгээр хойшлуулж, зээлийн 
гэрээний хугацааг энэ хуулийн 18.1-д заасан хугацаа хүртэл хугацаагаар 
сунгах асуудлыг Засгийн газартай хамтран хэрэгжүүлнэ.”  

 
Дээрх саналтай холбогдуулан ажлын хэсгийн ахлагч, Улсын Их Хурлын 

гишүүн Ц.Сэргэлэн санал хэлэв. 
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Улсын Их Хурлын дэд дарга Т.Аюурсайхан Улсын Их Хурлын гишүүн 
Ц.Сэргэлэнгийн гаргасан саналтай холбогдуулан санал хураалтыг 
явуулахгүйгээр эцсийн хэлэлцүүлэгт гүйцээн боловсруулж, хуулийн төслийн 
холбогдох зүйл, хэсэг, заалттай уялдуулах чиглэл өгөв.  

 
Т.Аюурсайхан: 23.Төслийн 4 дүгээр зүйлийн “6 дугаар зүйлийн 6.1.3 

дахь заалтын “тогтмол хяналт тавих.” гэснийг “тогтмол хяналт тавих;” гэж,” 
гэснийг, 8 дугаар зүйлийн 8.1.1 дэх заалтын “нөхцөл байдлыг харгалзан” 
гэснийг “нөхцөл байдлыг үл харгалзана” гэж, “үе шаттайгаар” гэснийг 
“шуурхай” гэж,” гэснийг, 8 дугаар зүйлийн 8.1.1 дэх заалтын “тухайн улс дахь 
өвчлөлийн тархалт, эрсдэл, шууд нислэгийн боломж, бусад нөхцөл байдлыг 
харгалзан” гэснийг “шуурхай” гэж” гэснийг, мөн зүйлийн “зорилгоор” гэснийг 
тус тус хасаж, мөн зүйлийн “12 дугаар зүйлийн” гэсний дараа “12.1.2 дахь 
заалтын “үйлчилгээ” гэснийг “үйлчилгээг үнэ төлбөргүй” гэж, мөн зүйлийн” гэж 
нэмэх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 
Зөвшөөрсөн:  45   
Татгалзсан:  12 
Бүгд:   57 
78.9 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 

Хоёр.Найруулгын санал: 
 
Т.Аюурсайхан: Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 6 дахь заалтын 10.12 дахь 

хэсгийн “18.1-т заасан” гэснийг “үйлчлэх” гэж, 10.13 дахь хэсгийн “хийх” 
гэснийг “хийнэ” гэж, 10.14 дэх хэсгийн “авах” гэснийг “авна” гэж, мөн зүйлийн 8 
дахь заалтын 11.3 дахь хэсгийн “Иргэдийн” гэснийг “Иргэний” гэж, “Энэхүү” 
гэснийг “Энэ” гэж, 2 дугаар зүйлийн “болон өөрийгөө” гэснийг “өөрийгөө” гэж, 
3 дугаар зүйлийн 3 дахь заалтын 15.2 дахь хэсгийн “гадаад” гэснийг 
“гадаадын” гэж өөрчлөх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 
Зөвшөөрсөн:  46   
Татгалзсан:  11 
Бүгд:   57 
80.7 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 14 

дүгээр зүйлийн 14.2-т заасны дагуу Коронавируст халдварын цар тахлаас 
урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг 
нөлөөллийг бууруулах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 
хуулийн нэгтгэсэн төслийн хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийн талаар 
Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын болон Эдийн засгийн байнгын хорооноос 
хамтран гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналын томьёоллоор санал 
хураалтыг гар өргөж явуулав. 

 
Нэг.Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын болон Эдийн засгийн  

байнгын хорооны дэмжсэн санал: 
  
Т.Аюурсайхан: Төслийн хамт өргөн мэдүүлсэн Коронавируст халдвар 

/КОВИД-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн 
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засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн хэрэгжих хугацааг 
сунгах тухай, Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулах тухай, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулах тухай, Цагдаагийн албаны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 
тухай, Зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, Зөрчил шалган 
шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, Цахим гарын үсгийн тухай 
хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг хууль санаачлагчид нь буцаах.  

 
Дээрх саналтай холбогдуулан ажлын хэсгийн ахлагч, Улсын Их Хурлын 

гишүүн Ц.Сэргэлэн санал хэлэв. 
 
Улсын Их Хурлын дэд дарга Т.Аюурсайхан Улсын Их Хурлын гишүүн 

Ц.Сэргэлэнгийн гаргасан саналтай холбогдуулан санал хураалтыг 
явуулахгүйгээр саналын томьёоллыг эцсийн хэлэлцүүлэгт гүйцээн 
боловсруулж, хуулийн төслийн холбогдох зүйл, хэсэг, заалттай уялдуулах 
чиглэл өгөв.  

 
Хоёр.Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын болон Эдийн засгийн  

байнгын хорооны дэмжээгүй санал: 
 
Т.Аюурсайхан: Төслийн 3 дугаар зүйлд доор дурдсан агуулгатай 1 дэх 

заалт нэмэх. 
 

“1/8 дугаар зүйлийн 8.1.1 дэх заалт: 
 
8.1.1.гадаад улсаас нутаг буцах хүсэлт гаргасан Монгол Улсын 

иргэнийг үе шаттайгаар татан авах ажиллагааг шуурхай зохион байгуулах. 
Тусгай үүргийн нислэг цуцлагдсан тохиолдолд байр, хоол, зайлшгүй 
шаардлагатай бусад хэрэгцээг хангах мөнгөн тусламж үзүүлэх ажлыг зохион 
байгуулна.” гэсэн саналыг дэмжих боломжгүй гэсэн Байнгын хорооны 
саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 
 
 Дээрх саналтай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн М.Оюунчимэг 
үг хэлэв.  

 
Зөвшөөрсөн:    6   
Татгалзсан:  51 
Бүгд:   57 
10.5 хувийн саналаар Байнгын хорооны санал дэмжигдсэнгүй. 

 
Зарчмын зөрүүтэй саналын томьёоллоор санал хурааж дууслаа.  
 
Коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын цар тахлаас урьдчилан 

сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах 
тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн нэгтгэсэн төсөл болон 
хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг эцсийн хэлэлцүүлэгт 
бэлтгүүлэхээр Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын болон Эдийн засгийн 
байнгын хороонд шилжүүлэв.  

 
Уг асуудлыг 18 цаг 26 минутад хэлэлцэж дуусав.  
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Зургаа.Банкны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 

хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүд /Улсын 
Их Хурлын гишүүн Б.Баттөмөр нарын 6 гишүүн 2020.08.20-ны өдөр өргөн 
мэдүүлсэн, эцсийн хэлэлцүүлэг/ 

  
Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдуулан Монголбанкны Тэргүүн дэд 

ерөнхийлөгч Г.Дөлгөөн, Монголбанкны Бүтцийн өөрчлөлт, бодлогын газрын 
захирал  Н.Ариунбат, мөн газрын Бүтцийн өөрчлөлтийн хэлтсийн захирал 
Ё.Мөнхбат, Хууль, эрх зүйн газрын Эрх зүйн бодлогын хэлтсийн ахлах 
мэргэжилтэн Ө.Мөнх-Ундарга, мэргэжилтэн М.Батсайхан, Санхүүгийн 
зохицуулах хорооны дарга Д.Баярсайхан, мөн хорооны Үнэт цаасны газрын 
ахлах мэргэжилтэн Б.Дөлгөөн нар “Их хуралдай” танхимаас оролцов. 

 
Хуралдаанд Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн газрын 

Зөвлөхүүдийн албаны зөвлөх Ё.Энхсайхан, Байнгын хорооны асуудал 
хариуцсан хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Ц.Батбаатар, 
мөн хэлтсийн Эдийн засгийн байнгын хороо хариуцсан ахлах зөвлөх 
Д.Мягмарцэрэн, референт Г.Баярмаа нар байлцав. 

 
Төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай Эдийн засгийн байнгын 

хорооноос гаргасан танилцуулгыг Улсын Их Хурлын гишүүн Г.Амартүвшин 
“Жанжин Д.Сүхбаатар” танхимаас танилцуулав. 

  

Байнгын хорооны танилцуулгатай холбогдуулан Улсын Их Хурлын 
гишүүдээс асуулт гараагүй болно. 

 
Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 14 

дүгээр зүйлийн 14.2-т заасны дагуу Банкны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн 
төслүүдийн талаар Эдийн засгийн байнгын хорооноос гаргасан зарчмын 
зөрүүтэй саналын томьёоллоор санал хураалтыг гар өргөж явуулав. 

 
Т.Аюурсайхан: 1.Төслийн 6 дугаар зүйлийг доор дурдсанаар өөрчлөн 

найруулах: 
 

“6 дугаар зүйл. Энэ хуулийг 2021 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдрөөс 
эхлэн дагаж мөрдөнө.” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 
Зөвшөөрсөн:  46   
Татгалзсан:  10 
Бүгд:   56 
82.1 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
2.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 12 дахь заалт буюу 73 дугаар зүйлийн 

73.1.10 дахь заалтыг 73.1.11 гэж, 73.1.11 дэх заалтыг 73.1.10 гэж дарааллыг 
өөрчлөх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 
Зөвшөөрсөн:  46   
Татгалзсан:  10 
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Бүгд:   56 
82.1 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 

 
Зарчмын зөрүүтэй саналын томьёоллоор санал хурааж дууслаа.  
 
Банкны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл 

болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг эцэслэн батлах бэлтгэл 
хангуулахаар Эдийн засгийн байнгын хороонд шилжүүлэв.  

  
Уг асуудлыг 18 цаг 33 минутад хэлэлцэж дуусав.  
  
Долоо.Музейн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн 

мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүд /Засгийн газар 2020.05.01-ний өдөр 
өргөн мэдүүлсэн, эцсийн хэлэлцүүлэг/ 

 
Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдуулан Соёлын сайд С.Чулуун, 

Соёлын дэд сайд М.Батбаяр, Соёлын яамны Соёлын өвийн газрын ахлах 
мэргэжилтэн О.Мэндсайхан, Хууль, эрх зүйн хэлтсийн мэргэжилтэн 
С.Батцэцэг, Соёл, урлагийн газрын Соёл, соёлын өвийн хэлтсийн дарга 
Ч.Нацагням нар “Их хуралдай” танхимаас оролцов. 

 
Хуралдаанд Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн газрын 

Зөвлөхүүдийн албаны зөвлөх Ш.Ариунжаргал, Р.Болормаа, Байнгын хорооны 
асуудал хариуцсан хэлтсийн Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын  
байнгын хороо хариуцсан ахлах зөвлөх Л.Лхагвасүрэн, референт 
Н.Монголмаа нар байлцав. 

 
Төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай Боловсрол, соёл, 

шинжлэх ухаан, спортын байнгын хорооноос гаргасан танилцуулгыг Улсын Их 
Хурлын гишүүн Х.Ганхуяг “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхимаас танилцуулав.  

 
Байнгын хорооны танилцуулгатай холбогдуулан Улсын Их Хурлын 

гишүүдээс асуулт гараагүй болно. 
 
Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 14 

дүгээр зүйлийн 14.2-т заасны дагуу Музейн тухай хуулийн төсөл болон 
хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийн талаар Боловсрол, соёл, 
шинжлэх ухаан, спортын байнгын хорооноос гаргасан зарчмын зөрүүтэй 
саналын томьёоллоор санал хураалтыг гар өргөж явуулав. 

 
Т.Аюурсайхан: 1.Төслийн 8 дугаар зүйлийн 8.3 дахь хэсгийн “хамтран” 

гэснийг “зөвшилцөн” гэж өөрчлөх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт 
явуулъя. 

 
Зөвшөөрсөн:  48 
Татгалзсан:    9 
Бүгд:   57 
84.2 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 

http://forum.parliament.mn/projects/10879
http://forum.parliament.mn/projects/10879
http://forum.parliament.mn/projects/10879
http://forum.parliament.mn/projects/10879
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2.Төслийн 15 дугаар зүйлийн 15.3 дахь хэсгийн “10 жил” гэснийг “8 жил” 
гэж өөрчлөх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 
Зөвшөөрсөн:  45 
Татгалзсан:  12 
Бүгд:   57 
78.9 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
3.Төсөлд доор дурдсан агуулгатай 20 дугаар зүйл нэмэх: 
 
“20 дугаар зүйл. Хууль хүчин төгөлдөр болох.  
 
20.1.Хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.4 дэх хэсэг болон 15 дугаар зүйлийн 

15.3 дахь хэсгийг 2022 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж 
мөрдөнө.” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 

 
Зөвшөөрсөн:  45 
Татгалзсан:  12 
Бүгд:   57 
78.9 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
Зарчмын зөрүүтэй саналын томьёоллоор санал хурааж дууслаа.  
 
Музейн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн 

төслүүдийг эцэслэн батлах бэлтгэл хангуулахаар Боловсрол, соёл, шинжлэх 
ухаан, спортын байнгын хороонд шилжүүлэв.  

 
Уг асуудлыг 18 цаг 40 минутад хэлэлцэж дуусав.  
  

 Найм.“Монгол Улсад улс төрийн нам үүсэн байгуулагдсаны 100 
жилийн ойг тэмдэглэх тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл 
/Улсын Их Хурлын гишүүн С.Бямбацогт нарын 5 гишүүн 2021.01.25-ны өдөр 
өргөн мэдүүлсэн, хэлэлцэх эсэх/ 
 

Хуралдаанд Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн газрын 
Байнгын хорооны асуудал хариуцсан хэлтсийн Төрийн байгуулалтын байнгын 
хороо хариуцсан ахлах зөвлөх Б.Хатантуул, референт Э.Баттогтох нар 
байлцав. 
 

Төслийн үзэл баримтлалын талаар илтгэлийг Улсын Их Хурлын гишүүн 
Д.Тогтохсүрэн “Их хуралдай” танхимаас, тогтоолын төслийг хэлэлцэх эсэх 
талаар Төрийн байгуулалтын байнгын хорооноос гаргасан санал, дүгнэлтийг 
Улсын Их Хурлын гишүүн С.Амарсайхан “Их эзэн Чингис хаан” танхимаас тус 
тус танилцуулав.  

 
Илтгэл болон Байнгын хорооны санал, дүгнэлттэй холбогдуулан Улсын 

Их Хурлын гишүүдээс асуулт гараагүй болно.  
 
Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Пүрэвдорж, Д.Ганбат нар үг хэлэв.  
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Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 14 
дүгээр зүйлийн 14.2-т заасны дагуу “Монгол Улсад улс төрийн нам үүсэн 
байгуулагдсаны 100 жилийн ойг тэмдэглэх тухай” Улсын Их Хурлын 
тогтоолын төслийн талаар Төрийн байгуулалтын байнгын хорооноос 
гаргасан саналын томьёоллоор санал хураалтыг гар өргөж явуулав. 

 
Т.Аюурсайхан: Байнгын хорооны саналаар “Монгол Улсад улс төрийн 

нам үүсэн байгуулагдсаны 100 жилийн ойг тэмдэглэх тухай” Улсын Их 
Хурлын тогтоолын төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх нь зүйтэй 
гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.  

 
Зөвшөөрсөн:  47 
Татгалзсан:  11 
Бүгд:   58 
81.0 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
“Монгол Улсад улс төрийн нам үүсэн байгуулагдсаны 100 жилийн ойг 

тэмдэглэх тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийг үзэл баримтлалын 
хүрээнд хэлэлцэхийг дэмжсэн тул анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр Төрийн 
байгуулалтын байнгын хороонд шилжүүлэв. 

 
Уг асуудлыг 18 цаг 51 минутад хэлэлцэж дуусав. 
 
Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Ганбат “Монгол Улсад улс төрийн нам 

үүсэн байгуулагдсаны 100 жилийн ойг тэмдэглэх тухай” Улсын Их Хурлын 
тогтоолын төслийг Байнгын хороо, нэгдсэн хуралдааны хэлэлцэх асуудлын 
тов, дараалалд оруулж эцэслэн шийдвэрлэе гэсэн горимын саналыг гаргав.  

 
Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 14 

дүгээр зүйлийн 14.2-т заасны дагуу Улсын Их Хурлын гишүүний гаргасан 
горимын саналаар санал хураалтыг гар өргөж явуулав. 

 
Т.Аюурсайхан: Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Ганбатын гаргасан 

горимын саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.  
 
Зөвшөөрсөн:  46 
Татгалзсан:  11 
Бүгд:   57 
80.7 хувийн саналаар горимын санал дэмжигдлээ. 
 

 Ес.Зэвсэгт хүчний тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн 
төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүд /Засгийн газар 
2020.12.01-ний өдөр өргөн мэдүүлсэн, эцсийн хэлэлцүүлэг/ 
 

Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдуулан Батлан хамгаалахын сайд 
Г.Сайханбаяр, Батлан хамгаалах яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга 
Д.Ганхуяг, мөн яамны Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга 
С.Ганбямба, мөн газрын Хуулийн хэлтсийн дарга Г.Энхболд нар “Их 
хуралдай” танхимаас оролцов.  
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 Хуралдаанд Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн газрын 
Зөвлөхүүдийн албаны зөвлөх Ж.Чимгээ, Байнгын хорооны асуудал хариуцсан 
хэлтсийн Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын хороо хариуцсан ахлах 
зөвлөх Ж.Лхагвасүрэн, референт Б.Гандиймаа нар байлцав. 
 

Төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай Аюулгүй байдал, гадаад 
бодлогын байнгын хорооноос гаргасан танилцуулгыг Улсын Их Хурлын 
гишүүн Н.Энхболд “Их засаг” танхимаас танилцуулав.  
 
 Байнгын хорооны танилцуулгатай холбогдуулан Улсын Их Хурлын 
гишүүн Х.Ганхуягийн тавьсан асуултад Батлан хамгаалахын сайд 
Г.Сайханбаяр хариулж, тайлбар хийв.  
 

Зэвсэгт хүчний тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл 
болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг эцэслэн батлах бэлтгэл 
хангуулахаар Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын хороонд шилжүүлэв.  

 
Уг асуудлыг 18 цаг 59 минутад хэлэлцэж дуусав. 
 
Улсын Их Хурлын дэд дарга Т.Аюурсайхан Улсын Их Хурлын гишүүн 

Ш.Адьшаа 2020 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн 
Коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын цар тахлын үед халдварын голомтод 
болон эрсдэл бүхий нөхцөлд үүрэг гүйцэтгэх явцад халдвар авсан төрийн 
албан хаагчдад нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж олгох тухай хуулийн төслөө 
татан авч, нэгтгэн хэлэлцүүлэхээр болсон тухай албан бичиг ирүүлснийг 
уншиж танилцуулав. /19:00/ 

 
Арав.“Тогтоолын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 

тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл /эцсийн хэлэлцүүлэг/ 
 
 Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдуулан Сонгуулийн ерөнхий хорооны 
дарга П.Дэлгэрнаран, Сонгуулийн ерөнхий хорооны нарийн бичгийн дарга 
Д.Даваа-Очир, Ажлын албаны дарга Д.Баяндүүрэн, Хууль, эрх зүйн хэлтсийн 
дарга Д.Бат-Эрдэнэ нар “Их Хуралдай” танхимаас оролцов.  
 

Хуралдаанд Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн газрын 
Байнгын хорооны асуудал хариуцсан хэлтсийн Төрийн байгуулалтын байнгын 
хороо хариуцсан ахлах зөвлөх Б.Хатантуул, референт Э.Баттогтох нар 
байлцав. 

 
Төслийн талаар Төрийн байгуулалтын байнгын хорооноос гаргасан 

санал, дүгнэлтийг Улсын Их Хурлын гишүүн С.Амарсайхан “Их эзэн Чингис 
хаан” танхимаас танилцуулав.  

 
Байнгын хорооны санал, дүгнэлттэй холбогдуулан Улсын Их Хурлын 

гишүүдээс асуулт, санал гараагүй болно. 
 
Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 14 

дүгээр зүйлийн 14.2-т заасны дагуу “Тогтоолын хавсралтад нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулах тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийн талаар 
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Төрийн байгуулалтын байнгын хорооноос гаргасан саналын томьёоллоор 
санал хураалтыг гар өргөж явуулав. 

 
Т.Аюурсайхан: Байнгын хорооны саналаар “Тогтоолын хавсралтад 

нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийг 
баталъя гэсэн санал хураалт явуулъя.  

 
Зөвшөөрсөн:  45 
Татгалзсан:  11 
Бүгд:   56 
80.4 хувийн саналаар тогтоол батлагдлаа. 
 
Улсын Их Хурлын дэд дарга Т.Аюурсайхан “Тогтоолын хавсралтад 

нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын эцсийн 
найруулгыг уншиж танилцуулав. Улсын Их Хурлын гишүүдээс эцсийн 
найруулгатай холбогдуулан асуулт, санал гараагүй болно. Улсын Их Хурлын 
гишүүд тогтоолын эцсийн найруулгатай танилцлаа. /19:04/ 

 
Уг асуудлыг 19 цаг 05 минутад хэлэлцэж дуусав.  
 
Арван нэг.Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуульд өөрчлөлт 

оруулах тухай хуулийн төсөл /Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Ганбат 
2020.12.07-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн, хэлэлцэх эсэх/ 

 
Хуралдаанд Улсын Их Хурлын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга 

Л.Өлзийсайхан, Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн газрын 
Байнгын хорооны асуудал хариуцсан хэлтсийн Төрийн байгуулалтын байнгын 
хороо хариуцсан ахлах зөвлөх Б.Хатантуул, референт Э.Баттогтох нар 
байлцав. 

 
Төслийн үзэл баримтлалын талаар илтгэлийг Улсын Их Хурлын гишүүн 

Д.Ганбат, хуулийн төслийг хэлэлцэх эсэх талаар Төрийн байгуулалтын 
байнгын хорооноос гаргасан санал, дүгнэлтийг Улсын Их Хурлын гишүүн 
М.Оюунчимэг нар “Их хуралдай” танхимаас танилцуулав.  

 
Илтгэл болон Байнгын хорооны санал, дүгнэлттэй холбогдуулан Улсын 

Их Хурлын гишүүн Б.Энхбаярын тавьсан асуултад Улсын Их Хурлын гишүүн 
Д.Ганбат хариулж, тайлбар хийв.  

 
Улсын Их Хурлын гишүүдээс санал гараагүй болно.  
 
Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 14 

дүгээр зүйлийн 14.2-т заасны дагуу Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуульд 
өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаар Төрийн байгуулалтын 
байнгын хорооноос гаргасан саналаар санал хураалтыг гар өргөж явуулав. 

 
Т.Аюурсайхан: Байнгын хорооны саналаар Монгол Улсын Их Хурлын 

тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг үзэл баримтлалын 
хүрээнд хэлэлцэх нь зүйтэй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт 
явуулъя.  



 40 

 
Зөвшөөрсөн:  45 
Татгалзсан:  12 
Бүгд:   57 
78.9 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай 

хуулийн төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэхийг дэмжсэн тул анхны 
хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр Төрийн байгуулалтын байнгын хороонд 
шилжүүлэв. 

 
Уг асуудлыг 19 цаг 14 минутад хэлэлцэж дуусав. 
 
Чуулганы нэгдсэн хуралдааны зохион байгуулалтыг “Их хуралдай” 

танхимд Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн газрын дарга 
Э.Түвшинжаргал, мөн газрын Байнгын хорооны асуудал хариуцсан хэлтсийн 
даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Ц.Батбаатар, Инновац, цахим 
бодлогын байнгын хороо хариуцсан ахлах зөвлөх П.Батбаатар, Хуралдаан 
зохион байгуулах хэлтсийн дарга Г.Агар-Эрдэнэ, референт Б.Туул, 
шинжээч М.Номиндулам, Э.Сувд-Эрдэнэ, “Их эзэн Чингис хаан” танхимд 
Хуралдаан зохион байгуулах хэлтсийн шинжээч П.Мядагмаа, Байнгын 
хорооны асуудал хариуцсан хэлтсийн Нийгмийн бодлогын байнгын хороо 
хариуцсан нарийн бичгийн дарга Г.Нямсүрэн, “Жанжин Д.Сүхбаатар” 
танхимд Хуралдаан зохион байгуулах хэлтсийн шинжээч Д.Уянга, 
Парламентын судалгааны хүрээлэнгийн референт Р.Дэлгэрмаа, “Үндсэн 
хууль” танхимд Хуралдаан зохион байгуулах хэлтсийн шинжээч 
Б.Батгэрэл, Хууль, эрх зүйн газрын Эрх зүйн шинжилгээний хэлтсийн 
референт Б.Хангай, “Их засаг” танхимд Хуралдаан зохион байгуулах 
хэлтсийн шинжээч П.Оюунгэрэл, Хууль, эрх зүйн газрын Зөвлөхүүдийн 
албаны зөвлөх М.Отгон нар болон техник хангамжийн зохион 
байгуулалтыг Мэдээллийн технологийн хэлтсийн дарга Ж.Элбэгзаяа, мөн 
хэлтсийн ахлах референт Ч.Тунгалаг, референт С.Мөнхтөр, шинжээч 
Б.Эрдэнэбаяр нар хариуцан ажиллав.  

 
Хуралдаан 9 цаг 05 минут үргэлжилж, ирвэл зохих 74 гишүүнээс 64 

гишүүн хүрэлцэн ирж, 86.5 хувийн ирцтэйгээр 19 цаг 16 минутад өндөрлөв. 
 
  

  Тэмдэглэлтэй танилцсан: 
 ЕРӨНХИЙ НАРИЙН  

БИЧГИЙН ДАРГА       Л.ӨЛЗИЙСАЙХАН 
   
 
 Тэмдэглэл хөтөлсөн: 
 ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ  

ХӨТЛӨХ АЛБАНЫ  
ШИНЖЭЭЧ      Ц.АЛТАН-ОД 
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МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 

2020 ОНЫ НАМРЫН ЭЭЛЖИТ ЧУУЛГАНЫ 
2021 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 28-НЫ ӨДӨР /ПҮРЭВ ГАРАГ/-ИЙН  

НЭГДСЭН ХУРАЛДААНЫ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ 
ТЭМДЭГЛЭЛ 

 
Г.Занданшатар: Улсын Их Хурлын эрхэм гишүүдийн өглөөний 

амгаланг айлтгая. 
 
Улсын Их Хурлын гишүүд Төрийн ордны нэгдсэн хуралдааны “Их 

хуралдай” танхим болон “Их эзэн Чингис хаан”, “Жанжин Д.Сүхбаатар”, 
“Үндсэн хууль”, “Их засаг” танхимуудад хуваагдан сууж онцгой дэглэмийн 
нөхцөлд тааруулан ирцээ бүрдүүлж чуулганы нэгдсэн хуралдаанд оролцож 
байна.  

 
Чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлыг танилцуулчихсан. 

Тийм ээ.  
 
Эхлээд Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийг дэмжих тухай хуулийн 

төсөл.  
 
Дараа нь Авлигын эсрэг хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 1 

дүгээр зүйлд хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хориг. 
 
Хоёрт, Монгол Улсын шүүхийн тухай хуульд хэсэгчлэн тавьсан Монгол 

Улсын Ерөнхийлөгчийн хориг.  
 
Гуравт, Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний 

удирдлагын тухай хуульд хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 
хориг.  

 
Дөрөвт, Коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын цар тахлаас урьдчилан 

сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах 
тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн нэгтгэсэн төсөл болон 
хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүд.  

 
Банкны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл 

болон хамт үргэн мэдүүлсэн хуулийн төслүүд.  
 
Музейн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн 

төслүүд.  
 
Монгол Улсад улс төрийн нам үүсгэн байгуулагчдын 100 жилийн ойг 

тэмдэглэх тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл.  
 
Зэвсэгт хүчний тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хууль төсөл болон 

хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүд.  
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Тогтоолын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Улсын Их 
Хурлын тогтоолын төслүүдийг хэлэлцэнэ.  

 
Малчин, хувиараа өчигдөр хэлэлцсэн шүү дээ.  
 
....... 
 

Гурав.Монгол Улсын шүүхийн тухай хуульд хэсэгчлэн тавьсан  
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хориг 

 
Одоо Монгол Улсын шүүхийн тухай хуульд хэсэгчлэн тавьсан Монгол 

Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хэлэлцэнэ.  
 
Хоригийг Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга 

Өлзийхүүгийн Шижир танилцуулна.  
 
Ө.Шижир: Улсын Их Хурлын дарга, эрхэм гишүүд ээ,  
 
Монгол Улсын Их Хурлаас 2021 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдөр 

Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийг дагалдах хуулиудын хамт баталж, 2021 
оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдөр Ерөнхийлөгчийн Тамгын газарт ёсчлон 
ирүүлсэнтэй танилцлаа.  

 
Монгол Улсын Үндсэн хууль “Монголын ард түмэн бид” хэмээн эхэлж, 

“Мэдэгтүн, Сахигтун” гэж төгсдөг. Энэ нь Үндсэн хууль бол аль нэг нам, 
салбар хэсэг бүлэгт зориулагдсан, дуртайгаараа тайлбарлаж, өөрийнхөөрөө 
хэрэгжүүлдэг ердийн дүрэм журам бас биш юм.  

 
Монголын нийт ард түмэнд зориулагдсан, нийтээрээ даган мөрдөж, 

чанд сахин биелүүлбэл зохих нийгмийн гэрээ, зөрчиж үл болох дээд хууль 
мөн болохыг илэрхийлнэ.  

 
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 гэж Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгч үзэж байна.  

 
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 зохицуулалт 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.  

 
Өөрөөр хэлбэл Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, Шүүхийн сахилгын хорооны 

гишүүдийг Улсын Их Хурал өөрөө сонгож, өөрөө томилох замаар Үндсэн 
хуулийн байгууллагуудыг эрхшээл нөлөөлөлдөө бүрэн авч байгаа нь 
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шүүгчийг томилох, шүүгчид хариуцлага хүлээлгэх үйл ажиллагаанд нөлөөлөн 
оролцох нөхцөлөө бүрдүүлсэн хэрэг болж гэж үзэж байна.  

 
Шүүхийн шинэчлэл нь Үндсэн хуульд орсон нэмэлт, өөрчлөлтийн 

хүрээнд, эрх мэдлийн хяналт тэнцлийн зарчмыг чанд баримтлах замаар шүүх 
эрх мэдлийн хүрээний алдаа, завхрал, гажуудлыг засах, шударга шүүхээр 
шүүлгэх иргэний эрхийг зохих ёсоор хангах, шударга ёсыг тогтоон бэхжүүлэх, 
улмаар нийгмийн амьдралд эргэлт, өөрчлөлт авч ирэхүйц тодорхой үр дүнд 
чиглэсэн байх ёстой.  

 
Шинэчлэгдэн батлагдсан Монгол Улсын шүүхийн тухай хуульд ололт, 

дэвшилттэй олон зохицуулалт байгааг үгүйсгэхгүй. Гэвч алдаа завхралд 
хөтөлж буй гол асуудлыг бүрэн засаж, залруулаагүй тохиолдолд тэрхүү ололт, 
дэвшилттэй зохицуулалтууд нь үл бүтэх зорилгыг хэрэгжүүлдэг гол түлхүүр, 
механизм нь 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 байсан.  

 
Энэ зорилгоор Үнсдэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах Зөвшилцлийн 

ажлын хэсгийн хүрээнд Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Шүүхийн ерөнхий 
зөвлөлийн болон Шүүхийн сахилгын хорооны гишүүдийг томилох бүрэн 
эрхээсээ сайн дураар татгалзсан бол Монгол Улсын Их Хурал “Монгол Улсын 
Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтөд хууль тогтоомжийг нийцүүлэх, 
түүнтэй холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай” 2020 оны 02 дугаар 
тогтоолоороо “Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтөд 
хууль тогтоомжийг нийцүүлэх хуваарь”-ийг баталж, тус хуваарийн 3.1.1-д 
“Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн бие даасан, хараат бус, тогтвортой байдлыг 
хангах зорилгоор түүний бүрэлдэхүүний тавыг шүүгчид дотроосоо хувь 
тэнцүүлэн сонгож, бусад таван гишүүнийг бусад институтээс тэнцвэртэй 
оролцооны үндсэн дээр нээлттэй нэр дэвшүүлэн, сонгон шалгаруулж 
томилох”, 3.2.3-т “Шүүхийн сахилгын хорооны гишүүдийг …холбогдох 
институтээс тэнцвэртэйгээр бүрдүүлэх зарчмыг хуульчлах” хэмээн тус тус 
заажээ.  

 
Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн зорилго, батлагдсан заалтуудын 

утга агуулга болон батлагдах хуулиудын үзэл баримтлалыг чиглэл болсон 
байна.  

 
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 ажиллахаар болж байна.  

 
Энэ хуулиар шүүгчид хариуцлага тооцох үндэслэлүүдэд зарим 

мэргэжлийн алдааг хамааруулахаар шийдэж зохицуулсан. Тиймээс 
хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрхгүй этгээдэд ийм эрх мэдэл, 
үүрэг, хариуцлага хүлээлгэх нь зохисгүй юм.  
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3.Үндсэн хуулийн Дөчин дөрөвдүгээр 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 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.  

 
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, шүүхийг өнөөгийн улс төрийн намуудаас өөрцгүй хэмжээнд ортол нь 
улам дордуулах бодит эрсдэлийг бий болгоно.  

 
Ийм учраас үүнийг цаашид улам хүлээн зөвшөөрч даамжруулбал 

Улсын дээд шүүхийн шүүгчдээс анхан шатны шүүхийн шүүгчид хүртэл ашиг 
сонирхлоороо сүлбэлдсэн, талцаж хуваагдсан, тодорхой бүлэглэл, 
фракцуудыг хуулиар байгуулж, Ерөнхий шүүгчийг авч, ноёрхлоо тогтоосон 
бүлэглэл нь хонгил байгуулах, түүнийгээ удирдах хууль ёсны мэт зүй бус 
систем тогтоох аюултай.  

 
Дагнасан шүүхийн зарчмаас ухарч, нэгдсэн шүүх байгуулах замаар 

шүүхийн эрх мэдлийг 30 гаруй ерөнхий шүүгчид төвлөрүүлэх, ерөнхий 
шүүгчдийг шүүгчид дотроосоо сонгодог болох замаар шүүхэд эрх ашгийн 
төлөөх нэгдэл 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 зохицуулалтууд нь Шүүхийн ерөнхий 
зөвлөл, Шүүхийн сахилгын хорооны гишүүдийг сонгож, томилох эрхийг Улсын 
Их Хурал буюу Улсын Их Хуралд олгосон хуулийн зохицуулалттай нягт 
холбогдож энэ бүхэнд улс төрчид нөлөөтэй оролцох, шүүхийн бүлэглэл, 
фракцтай хамтран ажиллах, улмаар хонгил үүсгэх, түүнийгээ бэхжүүлэх 
нөхцөлийг улам бүрдүүлж байна.  

 
Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн энэхүү шинэчилсэн найруулгад 

тусгалаа олсон эдгээр асуудлууд нь шүүх эрх мэдлийг эрх баригч нам, улс 
төрийн нөлөөнд нэг мөр оруулах, шүүхийн бие даасан, шүүгчийн хараат бус 
байдлыг бүрэн алдагдуулах ноцтой эрсдэл бий болгож байна. Түүнчлэн 
энэхүү хуульд анхаарч үзэх, зохих ёсоор нь залруулах шаардлага бүхий 
дараах асуудлууд 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 
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сонгодог суваг болсон энэ харилцааг хориглох нь 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 санкцийг 

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

 
3.Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, Шүүхийн сахилгын хорооны шүүгч бус 

гишүүнийг сонгон шалгаруулахтай холбоотой журмыг Байнгын хороогоор 
батлахаар заасан нь Үндсэн хуулийн байгууллагуудыг бүрдүүлэх ажил 
Байнгын хорооны түвшинд улс төрийн үзэмжээр шийдвэрлэгдэх нөхцөлийг 
мөн бүрдүүлж байна.  

 
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 нөхцөлүүдийн 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 гэж үзэж байна.  

 
Шүүхийн сахилгын хороонд хандан 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 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 
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оролцогч гэж үзээгүй тул хэрэв илтгэгч гишүүн эсэргүүцэл бичихгүй бол 
сахилгын хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа дуусгавар болж байна.  

 
Ийм процесс манай нөхцөл тохирохгүй. Үндсэн хуульд заасан төрийн 

байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл, гомдол гаргах иргэний эрхэд 
нийцэхгүй. Ийм сахилгын хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа зөрчилд 
холбогдсон шүүгч болон сахилгын хорооны хоорондын тохироо, үзэмжээр 
шийдвэрлэгдэх нөхцөл бүрдүүлснийг 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 
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 уулийн төслийг 
ийм өргөн хүрээнд шинэчлэн өөрчилсөн нь уг төслийн үндсэн үзэл 
баримтлалыг тодорхойгүй болгож, нэг ёсондоо үзэл баримтлалгүй хууль 
баталсан гэж дүгнэж болохоор 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 нийцэхгүй, 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 хуваарь”-т 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 шинэчлэлийн 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.  

 
Иймд Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Гучин гуравдугаар зүйлийн 1 дэх 

хэсгийн 1, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 8 
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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.  
 
Анхаарал тавьсанд баярлалаа.  
 
Г.Занданшатар: Ажлын хэсгийн гишүүд өмнөх хоригийн ажлын 

хэсэгтэй нэгэн адил.  
 
Одоо ингээд Ерөнхийлөгчийн хориг болон Байнгын хороодын санал, 

дүгнэлттэй холбогдуулан асуулт асуух Улсын Их Хурлын гишүүд байна уу?  
 
Байнгын хорооны санал, дүгнэлтийг танилцуулна.  
 
Хууль зүйн байнгын хорооны санал, дүгнэлтийг Улсын Их Хурлын 

гишүүн Цэндийн Сандаг-Очир “Үндсэн хууль” танхимаас танилцуулна.  
 
Ц.Сандаг-Очир: Улсын Их Хурлын дарга, эрхэм гишүүд ээ,  
 
Монгол Улсын Их Хурлаас 2021 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдөр 

баталсан Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-д 
Монгол Улсын Ерөнхийлөгч 2021 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдөр хэсэгчлэн 
хориг тавьсан.  

 
Хууль зүйн байнгын хороо 2021 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдөр уг 

асуудлыг хэлэлцэхэд Улсын Их Хурал дахь Ардчилсан намын бүлэг нэг 
хоногийн завсарлага авсан бөгөөд завсарлагын хугацаа дууссан тул 2021 
оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн Байнгын хорооны хуралдаанаар Монгол 
Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааныг дэгийн тухай хуулийн 88 дугаар 
зүйлд заасан журмын дагуу Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг 
үргэлжлүүлэн хэлэлцлээ.  

 
Байнгын хорооны хуралдаанд Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг 

Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга Ө.Шижир танилцуулсан болно.  
 
Байнгын хорооны хуралдаанаар дээрх асуудлыг хэлэлцэх үед Улсын 

Их Хурлын гишүүн Н.Алтанхуяг, Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 
шинэчилсэн найруулгад хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 
хоригийг үндэслэлийн асуулт асууж, хариулт авсан болно.  
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Байнгын хорооны хуралдаанаар Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы 
хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 88 дугаар зүйлийн 88.5-д заасны дагуу 
хориг тавьсан зүйл, заалт нэг бүрээр санал хураалт явуулсан бөгөөд Монгол 
Улсын шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 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 тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хуралдаанд 
оролцсон гишүүдийн дийлэнх олонх хүлээн авах боломжгүй гэж үзсэн болно.  

 
Улсын Их Хурлын эрхэм гишүүд ээ,  
 
Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгад 

хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хэлэлцсэн 
талаарх Хууль зүйн байнгын хорооны санал, дүгнэлтийг хэлэлцэн 
шийдвэрлэж өгөхийг Та бүхнээс хүсье.  

 
Баярлалаа.  
 
Г.Занданшатар: Ерөнхийлөгчийн хориг болон Байнгын хорооны санал, 

дүгнэлттэй холбогдуулан асуулт асуух Улсын Их Хурлын гишүүд байна уу? 
Танхимуудын саналыг. Хишгээгийн Нямбаатар гишүүн асуулт асууна.  

 
Х.Нямбаатар: Баярлалаа. Ерөнхийлөгчийн тавьсан хоригийг бид 

өчигдөр Хууль зүйн байнгын хороон дээр хүлээж авахгүй байхаар шийдсэн 
байгаа.  

 
Тэгээд үндсэн шалтгааныг маш олон талаас нь ярьсан.  
 
Нэгдүгээрт, бид 77.2-оор Монгол Улсын Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, 

Шүүгчийн сахилгын хороог бүрдүүлэх ажлын хэсгийг байгуулах тал дээр тал 
талаас нь нэлээд нухацтай ярьсан.  

 
Энэ ажлын хэсэг Монгол Улсад анх удаагаа сонгон шалгаруулалтын 

засаглал гэдгийг бий болгож байгаа гэдэг энэ үндэслэлийг тал бүрээс нь 
тайлбарлаж ярьсан байгаа. Олонх, цөөнх, Ерөнхийлөгч, эрдэм шинжилгээ, 
судалгааны байгууллагуудын төлөөлөл, Хуульчдын холбоо, Өмгөөлөгчдийн 
холбооны төлөөлөл болсон 11 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг гарч, 
нээлттэй сонгон шалгаруулалтыг явуулж, нууцаар санал хурааж, тэгээд 
Улсын Их Хуралд оруулж ирж томилгооны сонсгол хийх замаар Шүүхийн 
ерөнхий зөвлөл бүрдэхээр, Шүүхийн сахилгын хороо бүрдэхээр хуульчилсан 
гэдгийг эрхэм гишүүд Та бүхэн маань дотроо бодоцгоогоорой гэдгийг хэлье.  

 
Өөрөөр хэлбэл нэг хүн Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийг томилдог энэ 

тогтолцооноос бид ангижирч байгаа гэдгийг эргэж харах ёстой.  
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Сая Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Пүрэвдорж их олон жил намайг 

үндэслэлгүйгээр гүтгэж байна. Би үүнийг бас хэлэх ёстой гэж бодож байна.  
 
2017 онд Монгол Улсын Эрүүгийн хууль болон Эрүүгийн хэрэг хянан 

шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах ажлын хэсгийг миний 
бие ахалж ажилласан.  

 
Улсын Их Хурлын Тамгын газрын даргад би өөрийн гишүүний бланкаар 

албан тоот явуулсан байгаа. Миний бие өөрийн санаачилгаар болон ажлын 
хэсгийн зүгээс Эрүүгийн хуулийн хөөн хэлэлцэх хугацаатай холбоотой 
журамд өөрчлөлт оруулах тийм санал гаргасан эсэх талаар хариу өгнө үү 
гэдэг ийм албан бичгийг хүргүүлсэн.  

 
Сая би Тамгын газрын дарга Л.Өлзийсайханаас хариугаа бичгээр 

авлаа. Миний бие өөрийн гишүүний хувь санаачилгаар болон ажлын хэсгийн 
зүгээс Эрүүгийн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт, тэр дундаа хөөн 
хэлэлцэх хугацаатай холбоотой нэг ч зарчмын зөрүүтэй санал гаргаж 
батлуулаагүй гэдэг энэ тодорхойлолтоо одоо хэвлэл мэдээллийн 
байгууллагуудад би сошиал хаягаар өөрийнхөө пэйж хуудаснаас албан ёсны 
хаягаараа нэгдүгээрт тавина.  

 
Хоёрдугаарт, 2018 оны 3 дугаар сард би Дотоод хэргийн сургууль дээр 

хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, тухайн үеийн Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд 
Ц.Нямдоржид хандаж энэ хөөн хэлэлцэх хугацаатай холбоотой 
зохицуулалтаа нэн яаралтай солиоч ээ. Хууль хэрэгжээд 5 сар болох 
хугацаанд доголдол үүсэж байна гэдэг зөвлөмжийг тухайн үед хүргүүлж 
байсан.  

 
Харамсалтай нь бүтэн жил гаруй тухайн хөөн хэлэлцэх хугацаатай 

холбоотой зохицуулалтыг өөрчлөөгүй. Арга буюу 2019 оны 01 дүгээр сарын 
10-ны өдөр Эрүүгийн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлттэй дагалдуулж 
тухайн үед би Хууль зүйн байнгын хорооны даргаар ажиллаж байхдаа энэ 
хөөн хэлэлцэх хугацааг буцааж тоолохгүй байх, авлига албан тушаалын 
хэрэгт холбогдсон хүмүүсийг шүүх, прокурорт эргэж дуудах ийм хуулийг 
оруулж ирсэн.  

 
Энэ хуулийн үйлчлэлийн хүрээнд өнөөдөр энэ авлига, албан тушаалын 

хэрэгт олон хүмүүс шийтгүүлж ял зэмээ шүүхийн өмнө авсан.  
 
Харамсалтай нь саяхан Үндсэн хуулийн цэцэд нэр бүхий иргэд хандаж 

уг дагаж мөрдөх журмын хуулиар хөөн хэлэлцэх хугацаа тоолохгүй энэ 
аргачлалыг өөрчлүүлэх хүсэлтийг гаргасан. Үүнийг нь сая цэц бага 
суудлаараа дүгнэж Их Хуралд ирүүлсэн. 

 
Цэцийн дунд суудлын хуралдааны шийдвэрийг Улсын Их Хурал хүлээж 

авахгүй байхаар буцаасан. Одоо Их Хурал Үндсэн хуулийн цэц их суудлын 
хуралдаанаараа уг асуудлыг эцэслэн шийдэх байх.  
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Тэгээд би Б.Пүрэвдорж гишүүн зүгээр журмын нөхрийн хувьд хандаж 
хэлэхэд улс төрийн оноо авч болно. Ингэж хүнийг үндэсгүйгээр гүтгэж 
болохгүй. Би чамайг визний наймаачин гэж нэг ч удаа ярьж байгаагүй шүү дээ. 
Чуулганы индэр дээр. 

 
Т.Аюурсайхан: Д.Ганбат гишүүн асуулт асууя.  
 
Д.Ганбат: Монголын ард түмнээс сонгогдсон Монгол Улсын 

Ерөнхийлөгч ингээд хориг тавьсан байна. 
 
Энд бид хүндэтгэлтэй хандах ёстой л доо. Хууль зүйн байнгын хороон 

дээр хүлээж аваагүй юм шиг байна. Энэ алдаагаа зассан нь дээр байх. Энэ 
чуулган хүлээгээд авчихъя.  

 
Яагаад вэ гэхээр 2017 онд Монгол Улсын Ерөнхийлөгчид дэвшиж 

байхдаа энэ авлига, албан тушаал, оффшор, мөн шударга шүүхтэй болохын 
төлөө гэсэн уриа аль аль намаас Ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшсэн нэр 
дэвшигчид маань яриад явсан.  

 
Хамгийн итгэл үнэмшилтэй биелэгдэх боломжтой тэр хүнийг ард 

түмнээс сонгосон байх. Сонгосон. Тэгээд энэ хугацаанд хийсэн, хэрэгжүүлсэн 
ажлаа дүгнээд ингээд бүрэн эрхийн хугацаа нь удахгүй дуусах гэж байна. 
Тэгээд энэ хоригийг тавьж байгаа байх.  

 
Тэгээд 2021 онд удахгүй Ерөнхийлөгчийн сонгууль болно. Бас Үндсэн 

хуулийн өөрчлөлттэй нийцүүлээд 6 жилээр нэг удаа ингээд явагдана.  
 
Та бүхэн хоригийг хүлээж авахгүй байгаагаараа 2021, 2024 оны 

сонгууль бараг ялагдчихлаа шүү дээ. Яагаад юундаа эргэлзээд байгаа юм.  
 
Цаашлуулаад яривал өнөөдрийн багц хоригоор та нар хүлээж авахгүй 

байгаагаараа 2024 онд их олон хүн шорон оронд явахаар тийм байдалтай юм 
шиг байна. Тийм учраас ингэж хандаад байна уу гэсэн хардлага байна.  

 
Өмнө нь мэдээж хэрэг 2020 оны сонгууль, 2017 оны сонгуульд ард 

түмэн энэ нам нь энэ Ерөнхийлөгчтэй нийлээд энэ улс орныг шударга болгох, 
хараат бус шүүхтэй болгох, авлигатай тэмцэх энэ бүх юманд нэлээн хамтарч 
сайн ажиллана гэж бодоод ингэсэн байх. Үүний хүчинд та нар олонх болоод 
байж байгаа шүү. Тэгээд одоо хаанаасаа юу чинь зөрөөд, ямар юм чинь 
болоод өдий болчхов оо?  

 
Тэгээд бас энэ Улсын Их Хурал дээр шүүхийн багц хууль батлагдаж 

байгаатай холбогдуулаад Авлигатай тэмцэх газрын хуульд өөрчлөлт оруулж 
байгаатай холбогдуулаад их олон хүний байр суурь илэрхийлж байсан.  

 
Улсын Их Хурлын чуулганы танхимд ард түмний илч болсон Улсын Их 

Хурлын гишүүн үг хэлснийхээ төлөө ямар нэгэн байдлаар хариуцлага 
хүлээдэггүй. Гэхдээ би хоёр албан тушаалтны хэлсэн ярьсантай тодруулмаар 
зүйл байна. Тухайлбал, Хууль зүйн сайд Х.Нямбаатар энэ ордны зүүн 
жигүүрийн гурван давхарт шүүгчид ямар ял өгөхийг нь зааж өгөөд явуулдаг 
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гэсэн. Одоо бичлэг нь байгаа байх. Би хэнийг ч гүтгэдэггүй. Маргааш тэгнэ, 
нөгөөдөр тэгнэ гэж ярьдаг уу? Энэ ямар учиртай юм бэ? Тэр ордны гурван 
давхрын зүүн жигүүрт байдаг улсууд энд сууж байна. Үүнийгээ тайлбарла. Нэг.  

 
Хоёр. Энэ Шүүхийн хуулийн ажлын хэсгийг ахалж байсан ажлын 

хэсгийн ахлагч маань. Одоо энэ Хууль зүйн байнгын хорооны дарга хэлэх 
байлгүй.  

 
Энэ хууль дөрөв, таван жилийн дараагаас мэдэгдэнэ гэж. Үнэхээр 

шударга хууль бид батлаад явж байгаа бол тэр батлагдсан өдрөөсөө, батлах 
явцаасаа эхлээд мэдрэгдэж эхлэх ёстой. Яагаад  

учиртай, маягтай яриад байдаг юм бэ?  
 
Т.Аюурсайхан: Д.Ганбат гишүүнд 1 минут нэмж өгье.  
 
Д.Ганбат: Баярлалаа. Үргэлжлүүлье.  
 
Энэ чинь одоо бас юу вэ? Үүнийгээ тайлбарла. Яахаараа дөрөв, таван 

жилийн дараа үйлчилж эхэлдэг юм.  
 
Нөгөө талаар дөнгөж энэ хууль батлагдсаны дараа ажлын хэсэгт 

байсан гишүүн нь, тухайлбал Ц.Мөнх-Оргил гишүүн хэлэхдээ болохгүй бол 
хоёр, гурван жилийн дараа 500 шүүгчид бүгдэд нь аттестатчилал хийнэ гэж 
хэлсэн. Яршиг шүү энэ тэр гээд. Тийм ээ. Үүнийг би дарамт гэж бодож байна. 
Дарамталж байна. Хамааралтай болсны нэг илэрхийлэл юм. Тэгээд нөгөө 
олонхын гишүүд нь алга ташаад байна лээ.  

 
Тэгэхээр шүүх хараат бус байх ёстой. Энэ ардчилсан засаглалын 

тулгийн гурван чулууны нэг нь ээ. Энэ хараат бус байх ёстой гэдэг юм байна. 
Энэ Улсын Их Хурлын олонхоос…/минут дуусав/ 

 
Т.Аюурсайхан: Ажлын хэсэг. 82 дугаар микрофон. Дараа нь Хууль 

зүйн байнгын хороо бэлдэж байгаарай.  
 
Ө.Шижир: Д.Ганбат гишүүний асуултад хариулъя. Би таны хэлж байгаа 

зүйлтэй зарим зүйл дээр санал нэг байна.  
 
Ер нь өнгөрсөн долоо хоногоос жишээ нь Ерөнхийлөгч рүү Улсын Их 

Хурлын чуулганы танхимаас Улсын Их Хурлын гишүүд санаатай болон 
санаандгүй байдлаар маш олон удаа гүтгэлэг, дайралтууд хийж байгаа. 
Түүний нэг жишээ нь өргөдлийг нь аваад томилдог гэж түрүүн Сангийн сайд 
маань ярьж байх шиг байна лээ. Мөн ял шийтгэл оноодог. Энэ бол бүгд 
гүтгэлэг.  

 
Улсын Их Хурлын гишүүн өөрсдийнхөө Үндсэн хууль, өөрсдийнхөө 

хуульд заасан Их Хурлын чуулганд хэлсэн үгэнд хариуцлага тооцохгүй гэдэг 
хуулийн заалтаараа далимдуулж Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийг гүтгэж, 
гутаан доромжилж болохгүй.  
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Улсын Их Хурлын чуулганы танхим, Улсын Их Хурлын гишүүдийн 
микрофон, шууд дамжуулж байгаа суваг бол та бүгдийн үг, үйлдэл бүрийг 
хамгийн үнэ цэнтэй, бас хариуцлагатай, үнэн шударга байх ёстой гэж би хувь 
хүнийхээ хувьд боддог.  

 
Харамсалтай нь улс төрийн нөхцөл байдал, улс төрийн өнгө 

аястайгаар Монгол Улсын Ерөнхийлөгч рүү ингэж дайрч доромжилдог 
асуудлыг зогсоох хэрэгтэй гэж би үзэж байна.  

 
Монгол Улсын Үндсэн хууль дээр Ерөнхийлөгчийн нэр төр халдашгүй 

байна гэж заасан байдаг. Ганцхан Ерөнхийлөгчийн тухай заалт дээр энэ 
заалт байгаа.  

 
Тэгэхээр Улсын Их Хурлын гишүүд маань цаашид аливаа асуудалд 

хандахдаа ажил хэрэгч байдлаар хандахгүй улс төрийн өнцгөөр асуудалд 
хандаад байж болохгүй. Яг ний нуугүй хэлэхэд. Би тэгж бодож байна.  

 
Өнөөдөр манай Ерөнхийлөгчийн зүгээс тавьсан гурван хориг бол 

гурвуулаа нэлээн ажил хэрэгч хандсан, асуудал бүр дээр нэлээн суусан ийм 
хоригоо. Үүнийг нэг бүрчлэн уншаад, ямар заалтыг нь яагаад авч болохгүй 
юм гэдгээ Та бүгд ажил хэрэгч байдлаар ярих хэрэгтэй.  

 
Өглөө 09.00 цагт өгсөн хоригийг 10.00 цагт нь нэг цагийн дотор, нэг 

цагийн дараа бүлгийн хурал шийдвэрээрээ гаргаад, улс төрийн шийдвэрээ 
эхэлж гаргаад хоригийг хүлээж авахгүй гэсэн мэдэгдэл хийж болохгүй.  

 
Бид энэ ордон дотор байгаа гурван байгууллага аль алинд нь ажил 

хэрэгч, бүтээлч ажиллах ёстой. Манай Тамгын газраас тавьсан, 
Ерөнхийлөгчийн зүгээс тавьсан хоригууд нэлээн зузаан байгаа. Яагаад гэвэл 
нэлээн сайн сууцгаасан.  

 
Тэгэхээр Д.Ганбат гишүүний асуултад хариулахад. Одоо бодвол би энд 

мөнгө гүтгэчихвэл би бол хуулийн хариуцлага хүлээх байх л даа. Тийм.  
 
Тэгэхээр манай Их Хурлын гишүүд хууль дээр хариуцлага хүлээхгүй 

юм шиг байгаа юм. Гэхдээ тийм үүднээсээ болж Ерөнхийлөгчийг янз бүрээр 
гутаан доромжилдог байж болохгүй. Ерөнхийлөгч гэдэг бол өөрөө Монгол 
Улсын төрийн тэргүүн. Тэр эрх, үүргийнхээ хүрээнд хориг тавьж байгаа.  

 
Хүлээсэн үүргийнхээ хүрээнд хориг тавихад түүнийг нь улс төржүүлдэг, 

янз бүрээр хэлж доромжилдог. Хувийн улс төрийнх нь карьерын талбар 
болгодог ийм нөхцөл байдал цаашид хэрхэвч үргэлж болохгүй гэж үзэж 
байгаа. Яагаад гэвэл Монголын төр өөрөө энэ танхим миний бодлоор 
хамгийн үнэн, хамгийн шударга, хамгийн хариуцлагатай, хамгийн зөв зүйтэй 
байх ёстой гэж би хувь хүнийхээ хувьд боддог. Гэтэл харамсалтай нь сүүлийн 
үед бүр илт нэмэгдэж байна.  

 
Т.Аюурсайхан: С.Бямбацогт дарга хариулъя. Хууль зүйн байнгын 

хороо. 
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С.Бямбацогт: Сая Д.Ганбат гишүүний асууж байгаа гишүүдийн 
Байнгын хороо болон чуулганы хуралдаан дээр үг хэлж, үзэл бодлоо 
илэрхийлсэн асуудал дэгээрээ энд яригдах боломжгүй байна.  

 
Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуульд заасны 

дагуу Ерөнхийлөгчийн тавьсан хоригийг бүхэлд нь тавьсан бол тухайн 
хуультай холбоотой асуудал. Тодорхой хэсэгчилж тодорхой зүйл, заалтаар 
тавьсан бол тухайн тавьсан хоригийн зүйл, заалттай холбогдож гишүүд 
асуулт асууж, хариулт авах үүрэгтэй.  

 
Тэгээд энэ хүрээндээ Байнгын хорооны хуралдаан дээр саяын 

Д.Ганбат гишүүнээс асууж байгаа асуудлууд яригдаагүй. Тийм болохоор 
тавьсан хоригийн хүрээнд асуудлыг бид ярих нь зөв байх гэж бодож байна.  

 
Ер нь Улсын Их Хурлын тухай хуульд заасан байгаа. Сая Ө.Шижир 

дарга хэлсэн. Улсын Их Хурлын гишүүн хэлсэн үгнийхээ төлөө хариуцлага 
хүлээхгүй заалттай. Нөгөө талаасаа бас Улсын Их Хурлын гишүүн хүний нэр 
төр, алдар хүндэд халдахыг хориглосон байгаа. Энэ хүрээндээ бид хаана 
хаанаа хуулиа дээдэлж ажиллах нь зөв байх.  

 
Шүүхийн тухай хуулийг Д.Ганбат гишүүн асуугаад байгаа юм. Зайлшгүй 

хийх шаардлага, өөрчлөлт хийх шаардлага байсан юм уу гэж. Тэгэхээр 
Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтөөр бидний гол тавьсан зорилго бол 
шударга шүүхтэй болъё. Монгол Улсдаа шударга ёсыг тогтооё. Ингэхдээ 
шүүгчийг хараат бус байх, шүүхийг шударга болгох, хараат бус байхын тулд 
эдийн засгийн болон нийгмийн ажлын баталгааг нь хангаж өгөх ёстой.  

 
Мөн хараат бус болсныхоо дараа хариуцлагатай, сахилгатай байх 

ёстой. Тийм болохоор шүүгчийн хариуцлагын асуудлыг оруулах ёстой гэж 
Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлт хийсэн. Энэ хүрээндээ Шүүхийн тухай 
хуулийн шинэчилсэн найруулгыг Монгол Улсын Засгийн газар Их Хуралд 
өргөн мэдүүлж, хоёр парламент дамжуулж, гурван чуулган дамжуулж 
хэлэлцэж байж Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн саналыг авч байж. Мөн 
Ардчилсан намын бүлэгт удаа дараа танилцуулж байж Их Хурлаар баталсан.  

 
Ерөнхийдөө Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тавьсан саналуудыг. 

Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдаанд ч үгээ хэлсэн. Хэлсэн үгтэй үзэл 
баримтлалын хувьд бараг 80, 90 хувь хангагдсан гэж манай ажлын хэсэг үзэж 
байгаа юм билээ.  

 
Тийм болохоор Шүүхийн тухай хуулийг харьцангуй олон нийтийн дунд 

хэлэлцүүлэг явуулж, Ерөнхийлөгч болон цөөнхийнхөө саналыг авч байж 
баталсан гэж үзэж байгаа.  

 
Байнгын хороон дээр Ерөнхийлөгч 36 зүйл, заалт дээр хориг тавьсан 

байна лээ. Энэ бол үндсэндээ хүлээж авах боломжгүй гэсэн Байнгын хорооны 
гишүүдийн олонхын саналаар асуудал шийдэгдсэн гэдгийг хэлье.  

 
Т.Аюурсайхан: Одоо “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхимаас Цэрэнжамцын 

Мөнхцэцэг гишүүн асуулт асууна.  
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Ц.Мөнхцэцэг: Тэгэхээр Шүүхийн тухай хуульд Ерөнхийлөгчийн 

хэсэгчлэн хориг тавьсан заалтуудын 77 дугаар зүйлийн хориг дээр би байр 
сууриа хэлмээр байна.  

 
Тэгэхээр 77 дугаар зүйлийн 77.1-ээс 77.11 дээр Шүүхийн ерөнхий 

зөвлөлийг Улсын Их Хурал томилох. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл болон Шүүхийн 
сахилгын хорооны “шүүгч бус гишүүн нь эрх зүйч байна” гэдэг дээр 
Ерөнхийлөгч хориг тавьжээ.  

 
Гэтэл энэ хориг Үндсэн хуулийн дагуу хүлээж авах боломжгүй байгаа. 

2019 оны 11 сарын 14-ний Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтөөр Үндсэн 
хуулийн 49.5-д Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүдийн тавыг шүүгчид 
дотроосоо сонгож, бусад таван гишүүнийг нээлтээр нэр дэвшүүлж томилно 
гэж заасан байгаа.  

 
Тэгэхээр энэ заалт бол ерөөсөө Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн таван 

гишүүн шүүгч биш буюу эрх зүйч байна гэдгийг хэлж өгсөн ийм заалт.  
 
Хоёрдугаарт нь, Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, Сахилгын хороо зэрэг 

томилгооны бүх байгууллагыг хараат бус, улс төрийн нөлөөгүй мерит 
зарчмаар томилох гол агуулгыг бид Шүүхийн тухай хуульдаа хийсэн байгаа. 
Гэтэл өнөөг хүртэл одоо явж байгаа Шүүхийн ерөнхий зөвлөл болон 
Сахилгын хорооны бүх томилгоо, тэгээд Дээд шүүх, шүүгчдийн томилгоо 100 
хувь Ерөнхийлөгчийн эх үүсвэртэй буюу нэг хүнээс томилдог. 

 
Тэгээд энэ процесс нь хаалттай, иргэд болон олон нийтэд шүүгчдийг 

томилдог үйл явц хяналтгүй явж байгаа. Тийм учраас Шүүхийн тухай хуулийн 
үндсэн зорилго бол бид энэ шүүх засаглалыг улс төрөөс хараат бус байж 
шүүхийн мэргэшсэн тогтолцоог бүрдүүлэх агуулгаар хийгдсэн учраас 77.1 
дээр заасан бүх заалтуудыг бид хүлээж авах боломжгүй байгаа.  

 
Ер нь Монгол Улсын Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтөөр бид нэг 

субъектэд эрх мэдлийг хэтийдүүлэн олгосон энэ байдлыг халсан. Тэр үзэл 
баримтлалынхаа дагуу Шүүхийн тухай хууль ингэж орж ирсэн.  

 
Ер нь нэг субъект буюу тодорхойлон хэлбэл Ерөнхийлөгчид шүүх 

засаглалын маш олон томилгоо төвлөрснөөрөө шударга бусын хонгил буюу 
улс төрөөс хараат байдаг шүүхийн засаглалыг бий болгосон. Тийм учраас 
бид хонгилыг нураах, шүүхийг мэргэжлийн мерит зарчмаар байгуулах энэ 
зарчимдаа хатуу зогсох ёстой.  

 
Тэгээд ажлын хэсгээс буюу Шүүхийн тухай хуульд хориг тавьсан. 

Ажлын хэсгээс ийм асуулт байна л даа. Үндсэн хуулийн тодорхой заалтууд 
49.5 болоод энэ 33.4 дүгээр заалтуудыг зөрчсөн агуулгатай хориг яагаад 
оруулж ирсэн бэ?  

 
Эдгээр заалтууд ерөөсөө Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн хоёр, 

гурван заалтыг зөрчсөн байгаа. Тийм учраас энэ Үндсэн хууль зөрчсөн 
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хоригийг Хууль зүйн байнгын хороо хүлээж авахгүй гэсэн байр суурьтай 
байгаа. Энэ дээр тодруулга байр суурь байвал хэлнэ үү?  

 
Т.Аюурсайхан: 87 дугаар микрофон. Ажлын хэсэг хариулъя. 
 
А.Эрдэнэцогт: Ц.Мөнхцэцэг гишүүний асуултад хариулъя.  
 
Үндсэн хуулийн 49.5 дахь заалт, мөн 33 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэгтэй 

холбогдуулж хариулъя.  
 
Энд нэг асуудал дээр хоёр янзын байдлаар Үндсэн хуулийн утга 

агуулгыг янз бүрээр тайлбарлаж байгаа.  
 
Ерөнхийлөгчийн “үндсэн бүрэн эрх”, “тодорхой бүрэн эрх” гэсэн хоёр 

ойлголт байгаа. 33.4-т юу гэж зааж байгаа вэ гэхээр 33 дугаар зүйл 
Ерөнхийлөгчийн эдийн засаг, нийгэм, үндэсний аюулгүй байдлын чиглэлээр 
эдлэх үндсэн бүрэн эрхийг тодорхойлсон.  

 
Үндсэн хуулийн 4 дэх хэсэг буюу шүүх эрх мэдэлтэй холбоотой хэсэг 

дээр Ерөнхийлөгчийн шүүх эрх мэдлийн талаар эдлэх үндсэн бүрэн эрхийг 
тодорхойлсон.  

 
Тэгэхээр 33.4 дэх заалт Ерөнхийлөгчийн шүүх эрх мэдлийн талаарх 

үндсэн бүрэн эрхтэй ямар ч хамаарал байхгүй. 
 
Хоёрдугаарт, Ерөнхийлөгч “үндсэн бүрэн эрх”, “тодорхой, бүрэн эрх” 

гэсэн ойлголтыг янз бүрээр тайлбарлаж байгаа нь зохисгүй байгаа. Яагаад. 
 
Яагаад гэвэл “үндсэн бүрэн эрх” гэдэг бол ямар нэгэн тодорхой 

үндэслэлгүйгээр шууд хэрэгжих, хуулиар тодорхойлогдоод явах эрхийг 
“үндсэн бүрэн эрх” гэж байгаа. Энэ дотор жишээлбэл, “шүүгчийг томилох эрх” 
байгаа. Томилох эрх дотор “томилно” гэдэг бол нэр дэвшүүлэх, сонгон 
шалгаруулах, томилгоо хийх ийм агуулга энэ дотор хууль зүйн хувьд багтаж 
болно. Нэгдүгээрт. 

 
Хоёрдугаарт, Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, Сахилгын хороог шүүх эрх 

мэдлийн бие даасан, хараат бус байдлыг хангах зорилгоор эрх мэдлийн 
институцүүдээс тэнцвэртэйгээр оролцуулж томилно гэдгийг Монгол Улсын 
Үндсэн хуульд орсон нэмэлт, өөрчлөлтийг дагаж мөрдөх журмын тухай 
хуульд зааснаар Улсын Их Хурал 2020 оны 02 дугаар тогтоолын хавсралтаар 
баталсан. 

 
Хавсралтын 3 дугаар хэсэг дээр Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, Сахилгын 

хороог эрх мэдлийн институцүүдийн тэнцвэрт оролцооны үндсэн дээр 
томилно гэдгийг маш тодорхой заасан.  

 
Тэгэхээр Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийг дагаж мөрдөх журмын 

тухай хуульд энэ хууль Үндсэн хуулийн нэгэн байдал хүчинтэй гэж заасан 
байгаа. Тийм учраас энэ агуулгаараа Улсын Их Хурал Үндсэн хуулийн 49 
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дүгээр зүйлд орсон нэмэлт, өөрчлөлтийн дагуу Үндсэн хуулийн нэгэн адил 
хүчинтэй хуулийг дагаж мөрдөөгүй.  

 
Ажлын хэсгийн тухайд би нэг зүйл тодруулж хэлье. Ажлын хэсэг гэдэг 

шүүх эрх мэдлийн институцүүдийн тэнцвэрийг хангах гэдэг тэр агуулгад 
нийцэхгүй. Ажлын хэсэг нэг удаагийн томилгоотой. Ажлын хэсэг 
Ерөнхийлөгчийг төлөөлөхгүй. Аль ч хэсэг нь. Ажлын хэсэг бүхэлдээ. Улсын 
Их Хурлыг төлөөлөхгүй. 

 
Тэгээд мэргэжлийн хамт олныг төлөөлөхгүй. Юуг ч төлөөлөхгүй нэг 

тийм алаг бөөр шиг статусын хувьд эрх мэдлийн институцийг төлөөлж 
чадахгүй, шийдвэр гаргах боломжгүй ажлын хэсгийг байгуулах замаар Улсын 
Их Хурал өөрийнхөө нөлөөлөлд авч байгаа гэдэг нь үнэн юм.  

 
Ийм учраас Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлт өөрөө 33 дугаар зүйлийн 

4 дэх заалтаараа шүүх эрх мэдэлтэй ямар ч хамааралгүй зүйлийг хамаатай 
юм шиг Үндсэн хуулийг буруу тайлбарлах замаар хууль гаргаж байгаа явдал 
өөрөө Үндсэн хууль ноцтой зөрчиж байгаа үйлдэлд хүргэнэ гэж би 
мэргэжлийн хуульч, судлаач хүний хувьд хэлмээр байна.  

 
Тийм учраас Үндсэн хуулийг мушгин гуйвуулж тайлбарладаг. Тэр 

дундаа Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн үндсэн бүрэн эрхэд үндэслэлгүйгээр 
халдаж, дур зоргоороо хууль тогтоох эрх мэдлийг өөрийнхөө үйл 
ажиллагаанаас гадуур эрх мэдлээ нэмэгдүүлж байгаа явдал чинь цаашдаа 
эрх мэдлийн тэнцвэрт…/минут дуусав/ 

 
 Т.Аюурсайхан: Ц.Мөнхцэцэг гишүүнд 1 минут өгчихье.  
 
Ажлын хэсгээс нэг нь л хариулаарай.  
 
Ц.Мөнхцэцэг: Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн 49.5-аар Шүүхийн 

ерөнхий зөвлөлийн таван гишүүний тавыг шүүгчдээсээ буюу тавыг нь 
нээлттэй нэр дэвшүүлж томилно гэсэн байгаа.  

 
Тэгээд Шүүхийн тухай хуулийн 77.1 дүгээр зүйл дээр Улсын Их 

Хурлаас тухайн нээлттэй сонсголын үндсэн дээр таван гишүүн томилж байгаа. 
Энэ бол аль нэг субъект байдаг юм уу, аль нэг улс төрийн нөлөөлөл орсон 
гэхээсээ илүүтэйгээр ерөөсөө олон улсын чиг хандлага, олон улсын чиг 
барьсан томилгоо байгаа.  

 
Тийм учраас энэ томилгоон дээр эргэлзээд үгүйсгэх боломж байхгүй. 

Үндсэн хуулийн заалтууд, Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн гол агуулгаар 
ингэж явах ёстой.  

 
Тийм учраас ер нь парламентын засалттай улсууд шүүгчдийн 

томилгоон дээр ийм жишиг байдгийг дагасан байгаа. Тийм учраас бид 
Ерөнхийлөгч нь хориг дээр хүлээж авахгүй байх байр суурьтаа хатуу зогсож 
байгаа.  

 
Т.Аюурсайхан: Баттөмөрийн Энхбаяр гишүүн асуулт асууя.  



 57 

 
Б.Энхбаяр: Баярлалаа. Би Шүүхийн хуульд хориг тавьсан 

Ерөнхийлөгчийн институтээс нэг асуулт байна.  
 
Шүүхийн хуулийн 44.2-т Ерөнхийлөгч хориг тавьсан байгаа юм. 44.2 нь 

ямар заалт вэ гэхээр Ерөнхийлөгч, Ерөнхий сайд, Улсын Их Хурлын гишүүн, 
Засгийн газрын гишүүн, Ерөнхий прокурор, Улсын дээд шүүхийн шүүгч, 
Ерөнхий шүүгч гээд улс төрд нөлөө бүхий албан тушаалтнууд шүүгчтэй албан 
ажлаар уулзах тохиолдолд заавал тэмдэглэл хөтөлж, баталгаажуулан тухайн 
байгууллагынхаа нууцын асуудал хариуцсан албан тушаалтанд ажлын гурван 
өдрийн дотор өгөх үүрэгтэй гэдэг ийм заалт байгаа юм.  

 
Энэ заалтыг Их Хурал дээр ажлын хэсгээс оруулсан л даа. Миний бие 

санаачилга гаргаж. Яагаад оруулсан бэ гэхээр шүүхэд, шүүгчид хамгийн их 
нөлөөлж байгаа хүмүүс нь улс төрд нөлөө бүхий этгээдүүд байна. Тэр дотроо 
томилсон Ерөнхийлөгчийн институц ч тэр, мөн Засгийн газар, Улсын Их 
Хурлын гишүүд гэсэн нөхдүүд ч гэсэн шүүгчтэй уулзах асуудал дээр 
хязгаарлалт байх ёстой.  

 
Энэ тэмдэглэлгүй уулзаж болохгүй. Янз бүрийн юм асууж, ярьж 

болохгүй. Хэрэг түвэг ярьж болохгүй гэдэг ийм хязгаарлалтыг зориуд 
оруулсан юм. Өөрөөр хэлбэл тэр гав, дөнгөнөөс нь салах гэж оруулсан.  

 
Уулзвал заавал гэрчтэй, протоколтой уулз гэж оруулж байгаа юм. 

Ингэж гэрчгүй, протоколгүй уулзвал энэ хүмүүс өөрсдөө “импич” болдог, 
цэцэд очдог байх ёстой гэж оруулж байгаа юм.  

 
Энэ ганцхан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчид тавьсан хязгаарлалт биш л 

дээ. Ерөнхий сайд, Засгийн газрын гишүүд, Улсын Их Хурлын гишүүдэд ч 
хамаатай заалт байхгүй юу.  

 
Тэгээд яагаад энэ дээр хориг тавьж байгаа юм бэ? Яагаад протоколгүй 

уулзах гээд байгаа юм. Ямар зорилгоор, сэдлээр энэ заалт дээр хориг 
тавьсан юм бэ? Хэн шүүгчтэй гэрчгүйгээр, тэмдэглэлгүйгээр уулзах гээд 
сонирхоод байгаа юм бэ? Ийм асуулт байна.  

 
Т.Аюурсайхан: 87 дугаар микрофон. 
 
А.Эрдэнэцогт: Б.Энхбаяр гишүүний асуултад хариулъя.  
 
Та хоригийн агуулгыг буруу ойлгосон байна. 44 дүгээр зүйлийн 2-т гэж 

байгаа боловч Ерөнхийлөгч тавьсан хоригийнхоо үндэслэл дээр 44 дүгээр 
зүйлийн 2 дахь заалтыг сүүлчийн өгүүлбэр буюу таны харин “протоколгүй 
уулзах” тийм орон зай үлдээсэн хэсгийг чинь буруу байна гэж үзэж хориг 
тавьсан байхгүй юу.  

 
Түүнээс биш тэр 44.2 дахь заалтын эхний өгүүлбэрт огт хориг тавиагүй. 

Ийм ялгаатай. Үндэслэл дээр тодорхой үндэслэсэн байгаа.  
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Хуулийн төсөл боловсруулахдаа Улсын дээд шүүхийн шүүгч, бүх 
шатны шүүгч нар хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах, хэлэлцэх явцдаа 
албан тэмдэглэлгүйгээр уулзах боломжийг харин та үлдээчихсэн байгаа 
байхгүй юу. Ингэж болохгүй гэж Монгол Улсын Ерөнхийлөгч үзэж хориг тавьж 
байгаа юм.  

 
Шүүх эрх мэдлийн зүгээс Улсын Их Хурал буюу хууль тогтоох эрх 

мэдэлтэйгээ одоо ёстой нөгөө хонгил үүсгэнэ гэдэг юм уу тийм агуулгаар 
харилцах, тийм хуулийн боломжийг зориуд нээж өгсөн гэж харагдаж байгаа 
байхгүй юу.  

 
Тийм учраас үүнийгээ хаах хэрэгтэй гэж Ерөнхийлөгч хориг тавьчхаад 

байхад Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хороо үүнийг хүлээж авахгүй 
гэж байгааг, ямар үндэслэлээр хүлээж авахгүй байгаа юм гэдэг дээр гайхаж 
байгаа.  

 
Т.Аюурсайхан: “Үндсэн хууль” танхимаас Ч.Ундрам гишүүн асуулт 

асууна.  
 
Ч.Ундрам: Ерөнхийлөгчийн хоригийг авах боломжгүй гэж би хувьдаа 

үзэж байгаа юм.  
 
Учир нь бид Шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгаар шударга 

шүүх засаглалыг бий болгох, шүүгчийн хараат бус байдлыг бий болгох маш 
чухал тогтолцооны асуудлуудыг оруулж өгсөн юм.  

 
Шүүх хараат байгааг би өөрөө 2020 оны Улсын Их Хурлын сонгуулиар 

мэдэрсэн. Миний нэр дэвшиж байсан тойрог дээр хоёр хүнийг нэр 
дэвшигчийн мандатаа авчихсан байхад Сонгуулийн тухай хуулийг зөрчөөд 
Сонгуулийн ерөнхий хорооноос зөвшөөрөл авахгүйгээр Жаргалтулгын 
Эрдэнэбат, Сангажавын Баярцогт гэдэг хоёр хүнийг баривчилсан.  

 
Энэ хоёр хүнийг 10 тэрбум төгрөг маш богино хугацаанд тусгай 

дансанд байршуул. Эсвэл баривчилна гэсэн урьд өмнө нь шүүхийн практикт 
байгаагүй тийм шаардлага тавьсан байгаа юм.  

 
Тэгээд хууль маань батлагдах гээд ирэнгүүт Дээд шүүхээс яах нь вэ, 

хэргийг нь хэрэгсэхгүй болгоод буцаачихдаг. Тэгэхээр энэ хуулиар бид 
шударга шүүхийг, хараат бус шүүгчийг бий болгож байгаа юм.  

 
Бид хараат шүүхээрээ 100-д орж байна шүү дээ. Дэлхийн улсууд. 

Авлигын индекс нь бас ухарсаар байгаад 117. Энэ бүгдийг энэ хууль засах 
юм. Ард түмэнд бид шударга ёсыг тогтооно гэж хэлээд гарч ирсэн.  

 
Тийм учраас бид энэ хуулийг дэмжих ёстой. Хоригийг хүлээн авах ямар 

ч боломжгүй гэж үзэж байгаа. Баярлалаа. 
 
Т.Аюурсайхан: Ц.Туваан гишүүн асуулт асууя. 
 
Ц.Туваан: С.Бямбацогт даргаас.  
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Үндсэн хуулийн хуульд байгаа Ерөнхийлөгчийн авлигатай тэмцэх 

газрын асуудал бүрэн эрхэд нь байхгүй гээд. Нөгөө шүүхийнх нь асуудалд 
байгаа асуудал нь одоо яагаад байхгүй болчхов. Яагаад нэг юм дээр ингэж 
хоёр илт өөр байр сууринаас хандаад байгаа юм бэ? Намынхан чинь ингэж 
яриад байгааг ойлгож байна.  

 
Тэгэхдээ хориг тавьсан бүх асуудлууд бүгдээрээ буруу юм уу? Би 

үүнийг гайхаж байна.  
 
Тэгээд ажлын хэсэг, Тамгын газрынхнаас. Энэ албан тушаалтнуудаас 

он, сарыг тавиагүй өргөдөл аваад томилгоо хийдэг юм уу?  
 
Дээрээс нь тэнд хэдэн жилийн ял авах, ямар зүйл ангиар таслахыг нь 

ярьдаг юм уу?  
 
Даргаа дэгээ бариулаач. Асуулт асууж байхад Б.Энхбаяр үймүүлээд 

байх юм.  
 
Тэр албан тушаалтнуудад тэр өргөдөл авдаг юм уу? Ялыг тэнд 

төлөвлөдөг юм уу гэдэг дээр хариулт өгөөч ээ.  
 
Тэгээд энэ хуулийн үзэл баримтлал чинь бас л маш өндөр хувьтай 

өөрчлөгдчихсөн гэж хэлж байна. С.Бямбацогт дарга аа.  
 
Улсын Их Хурлын дэгийн тухай хууль дээр байдаг шүү дээ. Энэ 

хөндөөгүй заалтыг өөрчилж болохгүй, нэмж болохгүй гээд хуулиар 
хориглочихсон байгаа заалтууд яагаад зөрчигдөөд байна. Энэ дээр та 
тодорхой хэлээч. Энэ хууль чинь яах юм бэ? Тэгээд түрүүн анх барьснаасаа 
ингээд тэс ондоо. Ямаа ярьж явж байснаа тэмээ яриад явчхаад байхаар чинь 
одоо ер нь энэ бэлтгэх дээрээ байна уу? Эсвэл Байнгын хороон дээр байна 
уу? Энэ асуудлууд чинь цаашдаа яах юм? Ингээд яваад байх юм уу?  

 
Дараагийн асуулт. Хуулийн төсөл өөрчлөгдөж байгаа юунууд дээр 

шүүгчдээсээ, Улсын дээд шүүх, анхан, дунд шатны шүүхүүдээс, энэ 
Хуульчдын холбооноосоо саналуудыг нь авдаг юм уу? Ер нь. 

 
Над руу ярьж байгаа хүмүүс нь тийм байдаг юм уу? Эсвэл шүүгчид бас 

тийм сэтгэл хангалуун биш л байгаад байх юм. Өмнө нь бид мэднэ шүү дээ. 
Шүүхийн шинэчлэл гээд л зарлаад л мангар олон том том давлагаанууд 
яваад л байдаг шүү дээ. Тэгээд тэр давлагаануудын дүнд сайжирчихсан, гоё 
болчихсон, шийдэгдчихсэн байдлууд харагдахгүй л байгаад байх юм.  

 
Тэгээд энэ хуулийг чинь Б.Энхбаяр аймаар шинэ юм болчихсон л гээд 

яриад байгаа. Тэгээд өмнөх давлагаанууд шиг тэгээд л хий давлагаа 
замхраад явчих вий гэж би санаа зовж байна.  

 
Ардчилсан нам дээр эрх баригчид маань биднээс юундаа айгаад 

байгаа юм бэ дээ. Бид чинь та хэдтэй засаг төр, яам сайд, албан тушаал юу ч 
булаацалдаагүй байгаа. Тэгээд манай дотоод хэрэгт битгий оролцооч ээ.  
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Засгийн газрынхаа байгууллагуудаар ороод яваад байх юм. Одоо 

хэрээс хэтэрлээ. Бүр хавсраад. Сонинд бараг тийм үрэгдүүлсэн гээд бичиг 
хийлгээд ир гээд зохион байгуулалтын шинжтэй үйл ажиллагаанууд яваад 
байна.  

 
Бид шүүхэд их хүндэтгэлтэй ханддаг. Улс төрийн намын тухай хуульд 

байдаг, Бүртгэлийн тухай хууль дээр байдаг. Улс төрийн намын бүртгэлийн 
асуудал Улсын дээд шүүх дээр харьяалагддаг. Тэнд бүртгүүлчихсэн асуудлаа 
ингээд л нэг хүн өргөдөл өгсний төлөө аваад хаячхаад байх юм.  

 
Тэгэхээр одоо бид хаана яах юм. Тэгэхээр шүүхийн байгууллагууд 

маань ч гэсэн асуудалд бидний итгэлийг дааж, бас бодитой зөв 
шийдвэрүүдийг бид нарт гаргаж өгөөсэй гэж энэ дашрамд хэлье.  

 
Буруу шийдвэр гаргавал Ардчилсан нам хууль…/минут дуусав/ 
 
Т.Аюурсайхан: Эхлээд Байнгын хороо. С.Бямбацогт дарга хариулъя. 

Дараа нь Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар бэлдэж байгаарай.  
 
С.Бямбацогт: Ц.Туваан гишүүний асуултад хариулъя.  
 
Сая А.Эрдэнэцогт багш бас ярьсан. Тэр Ерөнхийлөгчийн “үндсэн бүрэн 

эрх”, “тодорхой бүрэн эрх” гээд.  
 
Тэгэхээр Үндсэн хуулийн 51.2 дээр байж байгаа юм. Шүүхийн ерөнхий 

зөвлөлөөс Улсын дээд шүүхийн шүүгчдийг Улсын Их Хуралд танилцуулснаар, 
бусад шүүхийн шүүгчдийг ерөнхий зөвлөлийн санал болгосноор тус тус 
Ерөнхийлөгч томилно гээд.  

 
Энд тэгэхээр үндсэндээ Дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгчийг томилох, мөн 

бусад шүүхийн шүүгч нарыг томилох ийм тодорхой бүрэн эрхийг хуульд 
заагаад өгчихсөн. Үүнээс хальж хэтэрч болохгүй гэдгийг бид “тодорхой үндсэн 
бүрэн эрх” дээр нь заагаад өгчихсөн.   

 
Энэ хүрээндээ Шүүхийн тухай хуулийн шинэчлэн найруулга хийгдсэн. 

Өөрөөр хэлэх юм бол тэр бусад шүүхийн ерөнхий шүүгч нэг томилох, 
Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, Сахилгын хороонд оролцох.  

 
Тодорхой заалт байж байгаа шүү дээ. Сахилгын хороотой холбоотой 

Үндсэн хууль дээр 49.5, 49.6 гээд Үндсэн хуульд орсон. Энэ дээр Сахилгын 
хорооны гишүүдийг, Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүдийг Ерөнхийлөгч 
оролцож томилно гэсэн заалт ерөөсөө байхгүй. Үндсэн хуульд.  

 
Тийм болохоор бид яг Үндсэн хуулийн заалтуудыг барьж Шүүхийн 

тухай хуулийн шинэчлэл хийгдсэн. Ерөнхийлөгч хууль санаачлах, хориг тавих, 
Ерөнхий прокурорыг Улсын Их Хуралд санал болгох, тодорхой саяын хэлдэг 
тийм үү, Дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгчийг томилох, бусад шүүгчдийг томилох 
гээд бүрэн эрхүүд нь байж байгаа.  
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Үүнийг ерөөсөө хөндсөн заалт байхгүй. Харин урд нь Үндсэн хуульд 
байхгүй бүрэн эрхүүдийг Үндсэн хуулиас гадуур олж аваад байсныг л бид 
Шүүхийн тухай хуулиар цэгцэлж байгаа. Үүнийг бас нэг зөв ойлгочхоорой 
гэдгийг хэлье.  

 
Тэр хөндөөгүй заалтыг хөндөж болох уу гэж асуулаа. Тэгэхээр хуулийн 

нэмэлт, өөрчлөлт орж ирсэн тохиолдолд тодорхой тэр нэмэлт, өөрчлөлттэй 
холбоотой буюу хөндөгдсөн зүйл, заалт дээр л бид ярилцах ёстой. Хөндөөгүй 
байх юм бол хөндөөгүй зүйл, заалтыг бид ярих эрхгүй.  

 
Шинэчилсэн найруулга, анхдагч хуулиуд дээр бүхэлд нь тэр хуулийн 

шинэчилсэн найруулгын анхдагч хууль орж ирж байгаа учраас бүх зүйл, 
заалтыг нь хөндөж ярих эрх нь нээлттэй.  

 
Засгийн газраас Шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга өргөн 

барьсан. Тийм болохоор үндсэндээ шинэчилсэн найруулга учраас бүх зүйл, 
заалтыг нь хөндөх эрх нь Улсын Их Хуралд үүссэн. Энэ хүрээндээ ажлын 
хэсэг маань ажилласан.  

 
Ингэж ажилласан. Ингэж ажиллахдаа Засгийн газар өргөн барьсан 

хуулийн үзэл баримтлал нь алдагдаагүй байна гэж үзсэн учраас хууль 
санаачлагч хуулиа татаж аваагүй. Ингээд энэ хууль маань эцэслэж 
батлагдсан гэдгийг хэлье.  

 
Тэр Авлигын хууль дээр яг орж ирсэн хөндөгдсөн заалтуудын хүрээнд 

л бид ажилласан. Хөндөөгүй заалт огт хөндөөгүй.  
 
Шүүгчид оролцоно уу гэж байгаа. Бүх шатны шүүгчид, анхан шатных, 

давахынх, хяналтын шатны бүх шүүгчид. Бүх төлөөллөөс. Эрүүгийн танхим, 
Иргэний танхим, Захиргаатай танхимаас бүгдээс нь ажлын хэсэгт оруулсан. 
Дэд ажлын хэсэгт. Мөн Өмгөөлөгчдийн холбоо, Хуульчдын холбоо, 
Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар. Бусад мэргэжлийн судлаачид бүгдийг нь 
оролцуулж байж ажлын хэсэг маань үндсэндээ 4 сар гаруй хугацаанд хоёр, 
гурван удаа нээлттэй хэлэлцүүлэг хийж байж.  

 
Түрүүн би хэлсэн. Ерөнхийлөгчид танилцуулсан. Ардчилсан намын 

бүлэг дээр удаа дараа орж танилцуулсан. Ингэж байж энэ хууль маань 
батлагдсан.  

 
Тийм болохоор хэн нэгний оролцоо хангагдаагүй гэдэг дээр харьцангуй 

хангагдсан байх. Ажлын хэсэг нэлээн сайн ажилласан гэж ойлгож байгаа.  
 
Байнгын хороон дээр ч гэсэн та мэдэж байгаа. Бид үндсэндээ 17 цаг 40 

минут хуралдаж байж. Их Хурлын түүхэнд маш удаан хуралдаж байж хуулийн 
эхний хэлэлцүүлэг хийсэн. Маш олон талаас олон саналууд яригдаж, олон 
талаас нь анх удаа тийм үү, мэтгэлцээн хийж байж. Урьд нь асуулт асуугаад, 
хариулт аваад явдаг байсан бол бид бүр мэтгэлцүүлж байж. Хууль зүйн сайд, 
ажлын хэсгийн ахлагч хоёр маш их үзэл бодлын тийм зарчмын зөрүүтэй 
байсан энэ асуудлууд дээр. Тэгж байж л бид хагалсан.  
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Ингээд олонхын саналаар шийдэгдсэн асуудлуудаар л хууль маань 
батлагдаад явж байгаа гэдгийг Та бүхэн ойлгоорой.  

 
Т.Аюурсайхан: Ажлын хэсгээс. Ерөнхийлөгчийн Тамгын газраас хэн 

хариулах вэ? Л.Болд зөвлөх. 83 дугаар микрофон. 
 
Л.Болд: Тэгэхлээр хэд хэдэн гишүүд ярилаа л даа. Төрийн ордны 

гурван давхарт шүүгчдэд нөлөөлж байна уу гээд.  
 
Хэрвээ тийм баримт байгаа бол үнэхээр гэмт хэрэг, үүнийгээ 

илрүүлээд явах ёстой.  
 
Ер нь яг ийм асуудал яригдахад би юуг хэлэх ёстой вэ гэхээр, үнэхээр 

бид энэ хоёр жилийн өнгөрсөн үйл явцаа л бид харах ёстой.  
 
Үнэхээр МАНАН дэглэмийн эсрэг гэж бид талбай дээр олон мянгуулаа 

жагсаж. Үүний үр дүн үнэхээр бид энэ хууль сахиулах, хуулийг хэрэгжүүлэх, 
шүүх засаглалыг өөрчлөх тал дээр том өөрчлөлт гаргаж чадсан шүү дээ.  

 
Тийм учраас өнөөдөр тэр тэмцлийн үр дүнг хянаж байх гэж Их Хурлын 

дэд дарга Т.Аюурсайхан маань энд сууж байна. Засгийн газарт Л.Оюун-
Эрдэнэ, Х.Нямбаатар нар ажиллаж байна.  

 
Миний хувьд 100 гаруй төрийн бус байгууллага, МАНАН дэглэмийн 

тэмцлийн тэр гал дөлийг бадрааж байсан тэр олон тэмцэгчдийг төлөөлж 
өнөөдөр Ерөнхийлөгчийн дэргэд байгаа гэж ойлгож байгаа.  

 
Бидний хамгийн том үр дүн юу байсан гэхээр үнэхээр өнгөрсөн 30 жилд 

нэг ч албан тушаалтан хариуцлага хүлээдэггүй. Энгийн ард иргэдээсээ 
тасраад явчихсан. Тэдэнтэй сүлбэлддэг, авлига авдаг шүүгчид нь 
дархлагдсан. Бүр хэнд ч нөлөөлөгдөхгүй ийм байдалд болчихсоныг Үндэсний 
аюулгүй байдлын зөвлөлөөс ядаж тэр дархлагдсан шүүгч нарт хариуцлага 
тооцдог, саналыг гаргадаг тэр эрхийг анх бий болгож байсан. Энэ бол 
хувьсгалын үр дүн шүү.  

 
Ингээд өнөөдөр энэ бүх асуудал буцаж байна. Одоо дахиад яг энэ 

хувьсгал гарч байсан хоёр жилийн өмнөхөөс нөхцөл байдал руугаа энэ 
хуулиар яаравчлан, кампаничлан түүхэнд байгаагүй 20-иод цаг Байнгын 
хороог хуралдуулан нэг цагийн дотор, нэг өдрийн дотор эцсийн найрлагыг 
уншаад тэгээд маргааш нь Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар ирүүлж байсан ийм 
нөхцөл байдлын гэрч боллоо шүү.  

 
Гэтэл засаглал хоорондын харилцаа, Үндсэн хуулийн тогтолцоо, улс 

төрийн соёл гэж байх ёстой. Үндсэн хуулийн 51.2 дээр гарцаагүй биччихсэн 
байгаа. Шүүх засаглалтай холбоотой шүүгчийг Ерөнхийлөгч томилно. Дээд 
шүүхийн шүүгчийг. Бусад шүүгчийг. Дээрээс нь Ерөнхий шүүгчийг. Тэгэхлээр 
энэ тогтолцооны хуулийг, Ерөнхийлөгчийн хуулийг шууд хэлэлцэхгүй гэж 
буцаагаад. Тэгээд огт хөндлөнгийн гүйцэтгэх засаглалаа төлөөлж байгаа 
Засгийн газрын хуулийг хэлэлцээд явсан. Энэ дотор 36 өөрчлөлт дор хаяж 
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орохоор дутагдалтай хууль гарчихжээ гээд ийм том хэлэлцүүлэг өнөөдөр 
болоод явж байна шүү дээ.  

 
Тэгэхлээр үүнийг л өнөөдөр бид яриад байгаа юм. Ийм хүндэтгэл, соёл 

Монголын нийгэмд шударга ёс үнэхээр ус агаар шиг дутсан энэ нөхцөлийг 
өнөөдөр Та бүхэн ойлгооч ээ. Энэ дээр үнэхээр наанатай цаанатай, аваатай 
өгөөтэй, асуудлыг зөв тийш нь болгоод явчих. Битгий Монголынхоо төр, ард 
түмнээ дотор нь талцуулсан, хуваагдуулан, эргэлзээ төрүүлсэн нөхцөлүүдийг 
бий болгооч. 

 
 Түрүүн бид Авлигатай тэмцэх газрын хуулийг хүлээж авсангүй. Гэтэл 

бүгд хүлээн зөвшөөрч байна шүү дээ. Дэд даргын асуудал өнөөдөр үүссэн 
учраас Ерөнхийлөгч эрх мэдлээсээ татгалзсан. Дэд даргыг нь дарга нь 
томилъё гээд.  

 
Гэтэл тэр үед нь хугацаа нь болоогүй байгаа. Дөнгөж томилогдоод 

байгаа Авлигатай тэмцэх газрын даргыг өөрчлөх эрхийг Ерөнхий сайдад авч 
өгөх ийм хөндлөнгийн хууль. Тэр 40 гаруй хууль дээр өөрчлөлт орно гэж 
С.Бямбацогт дарга хэлээд байгаа. Үнэн. Үндсэн хуулийн дагуу. Гэхдээ яагаад 
өнөөдөр хугацаа нь болоогүй, ажлын тайланг нь сонсоогүй Авлигатай тэмцэх 
газраас энэ нь эхэлж байгаа юм. Яагаад энэ хүнийг өнөөдөр өөрчлөх нөхцөл 
байдлыг гэнэт бий болгож байгаа юм. Тийм ээ.  

 
Энэ чинь өөрөө маш их эргэлзээ төрүүлж байгаа байхгүй юу. Асуудал 

нь бий болохоор хуулиа өөрчлөөд явдаг Байнгын ажиллагаатай парламент. 
Гэтэл тэр 40 гаруй асуудлаас ганцхан авлигатай тэмцэнэ. Шүүх. Аймгийн 
Засаг дарга нар гэж. Ийм асуудлуудыг өнөөдөр гэнэт тулгаад шийдээд байгаа 
нь өөрөө олон түмэнд Үндсэн хуулийн тогтолцоо чинь аюулд ороод байна уу 
гэдэг ийм эргэлзээг төрүүлээд байна.  

 
Т.Аюурсайхан: Т.Доржханд гишүүн асуулт асууя.  
 
Т.Доржханд: Баярлалаа. Би товчхон асуулт асууя.  
 
Олон улсын хөндлөнгийн байгууллагын судалгаагаар шүүхийн хараат 

бус байдлаар Монгол Улс 140-өөс 120-д явж байна. Яг өнөөдрийн 
мэдээллээр авлигын индексээр өмнөх жилээсээ 6 байраар ухраад 180 улсаас 
111-т орсон байна гээд. 

 
Эндээс дүгнэлт нь юу байна гэхээр манай хууль шүүхийн байгууллагын 

үйл ажиллагаа муу байна шүү дээ. Тэгээд ийм муу байгаа тохиолдолд үүнийг 
чинь засаж сайжруулах ёстой биз дээ. Тэгэхээр энд чинь хэн нэгэн бас 
хариуцлага хүлээх ёстой байх. Хүлээх эзэн нь хэн бэ гээд тэгэхлээр тэр 
шүүгчдийг томилж байгаа хүн байлгүй дээ.  

 
Нэг хүн энэ шүүгчдийг томилоод, үүрэгжүүлээд нөгөө үр дүн нь Монгол 

Улсын хэмжээнд муу гараад байна шүү дээ. Олон улсад бид муухай 
харагдаад байна шүү дээ.  
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Тэгэхээр энэ дээр ажлын хэсгээс асуулт байна. Та нар өөрсдийнхөө 
хууль шүүхийн байгууллагынхаа үйл ажиллагаа болж байна гэж бодож байгаа 
юм уу?  

 
Одоо буцаагаад хуучин хэвээр нь явууллаа гэлээ гэхэд одоо цаашдаа 

авлигалаа бууруулаад, шүүхээ ил тод, хараат бус байдлыг хамгаалаад явах 
боломжтой гэж бодож байгаа юм уу? Энэ дээр нь нэг хариулт авчихмаар байх 
юм.  

 
Тэгээд хориг тавьж байна. Тэгээд парламентын танхим бол цэвэр 

мэтгэлцээний танхим байх ёстой. Тэгээд түрүүн мэтгэлцээн хийлээ гэж байх 
шиг байна. Нөгөө ажлын хэсгийн ахлагч нь Байнгын хорооныхоо даргатай 
гэхээсээ илүү энэ институц хоорондоо мэтгэлцдэг. Тэгээд бодлогоороо бас  
намууд хоорондоо мэтгэлцдэг байх юм бол энэ зөв, эрүүл парламент байх 
ёстой байх л даа. 

 
Тийм болохоор би Ерөнхийлөгчтэй институцийнхэнд мэтгэлцээн хийх 

боломжийг өгч байна. Та бүгдэд өнөөдрийн ажлын хэсгээс дэвшүүлсэн хууль 
шүүгчдийг хэн нэгнээс хараат бус байхаар, ялангуяа нэг эрх мэдэлтэй хүнээс 
хараат бус байхаар, улс төрчдөөс хараат бус байхаар өөр илүү шийдэл 
байна уу? Илүү шийдэл байгаад. Тэр нь үндэслэлтэй гэх юм бол энэ нь зөв 
мэтгэлцээн болно. Зөв зарчмын зүйл болно.  

 
Гэтэл өнөөдрийн байдлаар үр дүн нь ийм муу гарчихсан зүйлээ буцаад 

хадгалаад хамгаалаад явъя гээд тэгэх юм бол энэ өөрөө үндэслэлгүй байна. 
Тийм болохоор энэ асуултад хариулт өгөөч ээ. Баярлалаа. 

 
Т.Аюурсайхан: 82 дугаар микрофон дээр Ерөнхийлөгчийн Тамгын 

газрын дарга Ө.Шижир хариулъя.  
 
Ө.Шижир: Т.Доржханд гишүүний асуултад хариулъя.  
 
Тийм ээ. Өнөөдөр Монгол Улс шүүхийн хараат бус байдал, авлигын 

индексээрээ дэлхийд 100-гаас хойш байранд орж байгаа. Энэ юунаас 
шалтгаалдаг, юунаас үүдэлтэй вэ гэдгийг та маш сайн мэдэж байх ёстой гэж 
би ойлгож байгаа.  

 
Түрүүн тавьсан Авлигын эсрэг хуульд энэ нөлөөлж байгаа юу, 

хоорондоо холбоотой юу гэдгийг бас бодох хэрэгтэй байгаа юм. Нэг. 
 
Хоёрдугаарт, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчөөс 2020 оны 3 дугаар сард 

Шүүхийн тухай хууль дээр манай Тамгын газраас Шүүхийн тухай хуулийн 
төсөл өргөн барьсан. Энэ өргөн барьсан хуулийн төслийг хэлэлцэх байтугай 
уншиж үзээгүй хаасан. Хамтраад нэгтгээд хэлэлцье. Манайд давуу тал, 
боломжтой юмнууд байна гэсэн. Буруу харж суучхаад кнопдсон.  

 
Одоо таны яриад байгаа энэ зүйл бол Ерөнхийлөгч сонгогдсоноос 

хойш 3 жилийн дотор болсон үйл явц биш шүү дээ. 30 жилийн үйл явц 
байхгүй юу. 30 жилийн дараа өнөөдөр нөхцөл байдал ийм болчхоод байна  
гэж байгаа юм.  
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Өнгөрсөн 27 жил Ерөнхийлөгчөөр сонгогдсоноос 3 жил, нийлээд 30 

жилийн нийлбэр дээр энэ бүхэн ийм болчхоод байгаа юм.  
 
Нэг хүнээс хараат байсан бол энэ бүхэн өөрчлөгдөх байсан юм. 

Үнэхээр таны ярьж байгаа шиг нэг хүнээс хараат байгаад тэр хүн томилгоонд 
шууд нөлөөлдөг байсан бол магадгүй алга урвуулахын дотор өөрчлөгдөх 
байх. Харамсалтай нь тийм биш. Ерөнхийлөгчөөр сонгогдсоноос хойш 
сонгогдсон бүх шүүгч нарыг хараат гэж хэлж байгаа юм уу.  

 
Статистик харах юм бол Х.Баттулга Ерөнхийлөгчийн үед томилогдсон 

шүүгч нар харьцангуй бага байгаа. Түүнээс өмнө томилогдсон шүүгч нарыг 
өнөөдөр бүгд Ерөнхийлөгчийн хараа хяналтад байна гэж бас үзэж байгаа юм 
уу.  

 
Тэгвэл өнгөрсөн 30 жилийг бид юу гэж дүгнэх юм. Ирээдүйн 30 жилийг 

бас яаж харах юм.  
 
Өнөөдөр Монгол Улсын Ерөнхийлөгчөөс Шүүхийн тухай хуулиар 

мэдээж хамтраад засаад явъя гэсэн шаардлага, саналыг хүргүүлсэн. Та нар 
бүгд мэдэж байгаа. Харамсалтай нь бүгд үгүй гээд л. Тэр харцыг ч нээж 
хараагүй шүү дээ. Яг бодит байдал дээрээ.  

 
Өнөөдөр байгаа шүүх засаглалын тогтолцоог бид бүгд л шүүмжилдэг 

шүү дээ. Өнөөдөр Монголд улс төржье гэвэл улс төржих шиг сэдэв алга. 
Ерөнхийлөгч тэгэхгүй гэдэг байдлаар бүх юманд ажил хэрэгч хандаж байгаа 
байхгүй юу. Удаа дараа санал болгосон хуулийн төслийг ядаж нэгтгээд 
хэлэлцье гэж хүртэл санал тавьсан шүү дээ. Яагаад нэгтгээд хэлэлцээгүй юм.  

 
Жирийн иргэн нэг тооны адуу хулгайлаад хоёр жил ял авдаг шүүхийн 

тогтолцоо байна. Үүнийг өөрчилье гэж санал тавьсан шүү дээ. Авлига, албан 
тушаалын гэмт хэрэгтнүүд нь эхлээд ял авсан болдог. Дараа нь сулладаг 
болсныг бүгдээрээ л харж байна шүү дээ.  

 
Шүүхийн тухай хууль батлагдсан өдөр юу болсон юм. Та нар бүгдээрээ 

л харсан шүү дээ. Яг батлагдсан өдөр. Түүнээс хойш юу болж байна. 14-хөн 
хоногийн дотор.  

 
Шударга ёсны асуудлыг ярих гэж байгаа бол би түрүүн хэлсэн. Улсын 

Их Хурлын гишүүд энэ танхимаас эхлүүлэх ёстой байдаг юм гэж би ойлгодог. 
Би хувь хүнийхээ хувьд. Тэгэхийн тулд бие биеийнхээ саналд хүндэтгэлтэй 
хандах ёстой байдаг юм.  

 
Ядаж нэгнийхээ явуулсан бичиг цаасыг бүтэн уншаад ярилцах хэрэгтэй 

шүү дээ. Хориг тавилаа. 09.00 цагт. 10.00 цагт нь авахгүй гэж мэдэгдэж 
байдаг. Уншвал бараг энэ чинь 1 цаг унших хориг байсан шүү дээ.  

 
Хамтдаа өөрчилье, хамтдаа ирээдүйг бүтээе. Энэ шүүхийн тухай 

хуулиуд дээр бас ирээдүйн завхралыг засъя гэж Ерөнхийлөгчийн Тамгын 
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газраас Ерөнхийлөгчөөс хуулийн төсөл өргөн барьсан. Харамсалтай нь 
аваагүй.  

 
Т.Аюурсайхан: Гишүүд асуулт асууж, хариулт авч дууслаа. Үг хэлэх 

Улсын Их Хурлын гишүүд байвал нэрээ өгье. Үг тасаллаа.  
 
Т.Доржханд гишүүнд микрофон өгье.  
 
Т.Доржханд: Уг нь би их тодорхой л зүйл асуусан юм даа. Тэгээд илүү 

их тийм улс төрийн л хариулт хэлэх шиг боллоо.  
 
Тэгэхлээр би бас өөрийнхөө байр суурийг хэлмээр байна.  
 
Хөдөлмөрийн үндэсний намын хувьд бид Улсын Их Хурлын сонгуульд 

2016 онд орж чадаагүй. Яагаад вэ гэхээр тухайн үеийн эрх барьж байсан нам 
болоод Ерөнхийлөгч нь оруулаагүй. Энд нөгөө хуулийн хонгил нь бол байсан. 

 
Сая орон нутгийн сонгуулиар мөн адилхан Хөдөлмөрийн үндэсний нам 

сонгуульдаа оръё гэсэн. Зөвхөн нэг захиалгын шүүгчийн шийдвэрээр бид 
нарыг бас оруулаагүй. Бид гадаа долоо, найм хоног тэмцэж байгаад орсон.  

 
Тэгээд сонгуулийн хугацаа нь ердөө 15 хоног. Түүний талд нь бид 

сонгуульдаа ч орж чадаагүй. Тэгэхдээ нөгөө захиалгын шүүгчийг чинь нэлээд 
их эсэргүүцэж, нийгмийн зүгт ичээж байж энэ асуудал шийдэгдсэн.  

 
Тэгээд энэ дээр ямар дүгнэлт хийж байна гэхээр манай хууль, шүүхийн 

байгууллагууд маш их улс төржсөн байгаа. Өнөөдөр хувь хүн үгээ хэлэх, 
бизнесээ хийх эрх чөлөө битгий хэл сонгуульдаа орох эрх чөлөөгүй болчхож 
байгаа байхгүй юу. Тийм болохоор манай хууль, шүүхийн байгууллага 
болохгүй байна. Нэг. 

 
Дараагийн нэг зүйл. Өнөөдрийн авлигын үзүүлэлт өмнөх жилээс 

зургаан жил хойшилчихжээ. Энэ чинь өмнөх 30 жилийн асуудал гэхээсээ илүү 
бас сүүлийн нэг жилийн асуудал байна л гэж харж байгаа. Тийм болохоор үр 
дүнгээ бас бүгдээрээ ярьдаг байх хэрэгтэй. Өмнөх рүүгээ бас чихээд яах вэ. 

 
Одоо өмнөх Ерөнхийлөгч нарын, одоогийн Ерөнхийлөгч нарын, одоо 

энэ эрх барьж байгаа намуудын бүтээсэн нийгэм дунд бид байж байна шүү 
дээ. Тийм болохоор шударга байя, зарчимтай байя. Тэгээд мэтгэлцье л гээд 
байгаа юм.  

 
Дөнгөж саяхан долоо хоногийн өмнө Монгол Улсын Ерөнхий сайд 

огцорсон. Огцрохдоо маш ноцтой мэдэгдэл хийсэн. Тэр нь юу вэ гээд тэгэхээр 
Монгол Улсын Ерөнхийлөгч хууль бус үйл ажиллагаа явуулсан. 
Монголчуудаа хагалан бутаргах үйл ажиллагааг зохион байгуулсан гээд.  

 
Тэгээд цааш цаашдаа маш олон асуудлуудыг би Ерөнхий сайд биш Их 

Хурлын гишүүн болж энэ танхимд сууж байгаад ярих болно гэсэн. Тэгээд 
үүнийг би маш ноцтой асуудал гэж хүлээж авсан. Тийм болохоороо үүнийг нь 
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шахаж шаардах болно. Үнэхээр тийм зүйл байх юм бол Ерөнхийлөгчид 
хариуцлага тооцох ажлыг хийнэ гэдгээ зарласан.  

 
Монгол Улсын Хууль зүйн сайд нь тов тодорхой мэдэгдэл хийсэн. 

Ордны зүүн талын гурван давхарт байдаг өрөөнөөс шүүгчид очиж чиглэлээ 
авдаг гэж. Үүнийгээ бас батлаарай гэж байгаа юм. Үнэхээр тийм юм байх юм 
бол энэ хариуцлага тооцох нь зүйтэй.  

 
Мөн нэр бүхий Улсын Их Хурлын гишүүд энд индэр дээрээс хэдийгээр 

хэлсэн үгэндээ хариуцлага тооцдоггүй ч гэлээ гэсэн маш олон 
давталттайгаар хэлсэн, мэдэгдсэн. Юу гэж вэ гэхээр Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгч шүүгч нарыг томилохдоо өргөдлийг нь бичүүлж авдаг. Тэгээд 
гарын үсгийг нь зуруулдаг. Тэгээд он, сар, өдрийг нь хоосон үлдээдэг.  

 
Тэгээд хэрэв заяа өөрийнх нь үгэнд орохгүй байгаа тохиолдолд он, сар, 

өдрийг нь тавиад шийдвэр гаргадаг. Ажлаас нь чөлөөлдөг. Тэгээд энэ бол 
өмнөх Ерөнхийлөгчөөсөө ирсэн жишгийг үргэлжлүүлээд байна гэсэн 
мэдээлэл явдаг. Үүнийг хэвлэл мэдээллийн байгууллагаар ч гэсэн олон 
гишүүд хэлсэн байна лээ. Энэ бол бас ноцтой.  

 
Ийм байдлаар явах юм бол бид ямар ардчилсан нийгэм байгуулах юм 

бэ. Ийм байдлаар явах юм бол энэ хонгил нь хэвээрээ байна шүү дээ.  
 
Тэгээд ийм болохоор шүүхийн шинэчлэл гэдэг бол нэг эрх мэдэлтэй 

дарга биш, өнөөдрийнх биш. Ирээдүйн дарга нараас хамгаалж, хэн нэгнээс 
хамааралгүйгээр энэ эрх чөлөө, ардчиллыг бий болгохын тулд хийж байгаа 
том өөрчлөлт гэж харж байгаа. Тийм болохоор үүнийг “Зөв хүн-Электрад” 
эвслийн төлөөллийн хувьд, Хөдөлмөрийн үндэсний намын даргын 
хувьд…/минут дуусав/ 

 
Т.Аюурсайхан: “Их эзэн Чингис хаан” танхимаас С.Амарсайхан гишүүн 

үг хэлье. Дараа нь санал хураалттай. Гишүүд ээ. С.Амарсайхан гишүүн.  
 
С.Амарсайхан: Авлигатай тэмцэх газрын дарга, Шүүхийн тухай 

хуультай холбоотой асуудал, хоригийн асуудал яригдаж байгаа.  
 
Аль аль талдаа сонсох ёстой. Анхаарах ёстой асуудлууд байгаа.  
 
Тэгээд бид хүний асуудал ярьсаар ирсэн. Өнөөдөр ч бас хүн л ярьж 

байгаа юм. Уг нь хэн томилж, хэн томилогдохоос үл шалтгаалаад хууль 
хэрэгждэг, хариуцлага ил тод байдаг тухай л асуудал илүү түлхүү яригдах 
ёстой юм байгаа юм.  

 
Тэгээд энэ гүйцэтгэл, хяналт, тэгээд хариуцлага гэдэг зүйл байхгүй. 

Үүнийг цааш нь бид зүйл, заалт бүрээр нь ярихгүй бол мянган хүний асуудал 
яриад, хэчнээн хүнийг хэн ч томилоод ямар ч өөрчлөлт гарахгүй. Үүнийг 
амьдрал дээрээ бид хангалттай харчихсан шүү дээ.  

 
Тэгээд нэг асуудал ярих гэж байгаа юм. Би бүр зориуд тэмдэглэж хэлж 

байгаа юм. Авлигатай тэмцэх газар ажлаа хийж байгаа. Шүүх, прокурорууд 
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зарим шатандаа ажлаа хийж байгаа, гүйцэтгэгч байгаа. Бүгдээрээ хийж 
чадахгүй байгаа гэдэг асуудал хэн ч ярихгүй байгаа.  

 
Тэгээд хүнээс илүү хариуцлага гэж яриад байгаагийн жишээ хэлэх гээд 

байгаа юм. Эрдэнэтийн 49 хувийн асуудал шүүхээр шийдэгдсэн. Эцэслэгдээд. 
Гэтэл Эрдэнэтийн охин компани болох “Медипас” гээд 49.0 сая доллароор 
барьсан 300 ортой эмнэлэг. Дээрээс нь бүх тоног төхөөрөмж Франц, Японы 
тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон энэ эмнэлгийг менежментийн хувьчлал 
нэрээр үнэгүй авчихсан байгаа.  

 
Дээрээс нь 2 тэрбум төгрөгийг Эрдэнэт үйлдвэрээс жил болгон авдаг. 

Буцаагаад 1.5 тэрбумыг нь Эрдэнэт үйлдвэр төлбөр хэлбэрээр төлдөг. 
Хөтөлийн цемент шохойн үйлдвэр байна. 1.3 тэрбум төгрөгөөр авсан. Одоо 
тийм таун хаус ч энэ аймаг орон нутаг, нийслэлд байхгүй шахуу.  

 
Улсын аж үйлдвэрийн ууган голомтуудын нэг. 1.3 тэрбум төгрөгөөр 

хувьчилж авчхаад 60 сая долларын зээлийг Хөгжлийн банкнаас авсан. 
Тэрийгээ төлдөггүй. Дээрээс нь татвар, нийгмийн даатгалын арван хэд, 
хориод тэрбум төгрөгийн өртэй. Дараа нь Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр 
байж байна. Хэдэн төгрөгөөр хэн авсныг та бүхэн маань мэдэж байгаа.  

 
Тэгээд энэ өмчүүдээ буцааж авах, шүүхээр дахиж ирэхээ сэргийлгэж 

төрийн өмчид тавих асуудал өнөөдөр хүртэл яригдахгүй байгаа. Үүнийг 
гүйцэтгэх тал дээр тэр хууль шүүхийнхэн ажиллаж, дээрээс нь Хууль зүйн 
байнгын хороо, Засгийн газар цааш нь төрийн өмчөө буцааж өрдөө мэдэлдээ 
авах хэрэгтэй. Энэ ажлууд хийгдэхгүй байгаагийн гол асуудал, миний яриад 
байгаа тэр хариуцлагын асуудал. Хэчнээн сайхан хууль батлаад тэр 
хэрэгжүүлдэг. Хэрэгжүүлэх санаачилга байхгүй болоод.  

 
Хуулийн дагуу шударгаар хөдөлмөрлөөд бизнес эрхэлж байгаа аж 

ахуйн нэгжүүдээ бид элдэв янзын өмч хөрөнгийг нь үнэгүйдүүлэх. Үнэ цэнгүй 
авах гэдэг асуудал хаана ч, хэзээ ч байж болохгүй. Гэхдээ төрийн өмчөө 
үнэгүй өгчхөөд. Дээрээс нь төрийн өмчөө барьцаад зээл авчхаад. 60 сая 
доллар шүү дээ. Тэгээд тэр мөнгө нь төлөгдсөн юм байхгүй.  

 
Хөгжлийн банкийг бид яриад байгаа юм. Хөгжлийн банк гэж одоо бүр 

ийм хуйвалдааны банк болчихсон. Тэгээд өгсөн зээлийнхээ араас явдаггүй. 
Тэгээд ийм байхад бид хууль мянга гараад яах юм бэ.  

 
Тэгээд тэр хууль шүүхийн асуудалтайгаар холбогдуулаад тэр шүүхийн 

нэхэмжлэлээ гаргаж, энэ төр өмчөө авах ёстой юм бол, тэр төрийн өмчийг үнэ 
цэнтэй байлгах ёстой юм бол, ялангуяа энэ КОВИД-ын халдварт өвчин 
хүндэрсэн, эдийн засаг хүндрэлтэй байгаа үед төрийн өмчөөр нь төрийн 
өмчийг нь худалдаад авчихдаг. Төрийг нь барьцаалж байгаад төрийн өмчийг 
нь үнэгүйдүүлээд авчихдаг. Хаа сайгүй хуруу гараад дүрчихсэн ийм нөхдийн 
асуудлаа цэгцлэхгүйгээр бид ийм сайхан шударга ёсоороо цаашаа явахгүй 
шүү.  

 
Тийм учраас Хууль зүйн байнгын хороо Засгийн газрын холбогдох 

байгууллагууд, Хэрэг эрхлэх газар, тэр Төрийн өмчийн бодлого 
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зохицуулалтын газар шүүхээр эцэслэх ёстой төрийн өмчийн үнэ цэнтэй 
асуудлуудаа эцэслэж төрд нь буцааж авчрах ажлыг яаралтай зохион 
байгуулж энэ Их Хуралд дахин танилцуулах ёстой гэсэн байр суурийг 
илэрхийлж байна. Тийм. 

 
Т.Аюурсайхан: Гишүүд үг хэлж дууслаа. Монгол Улсын Их Хурлын 

чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 88.5-д хууль, тогтоолын зарим 
хэсэгт хориг тавьсан бол тухайн зүйл, заалт нэг бүрээр санал хураалт явуулж, 
дүнг танилцуулах бөгөөд хоригийг шийдвэрлэсэн талаарх Улсын Их Хурлын 
тогтоол баталсанд тооцно.  

 
Мөн хуулийн 88.6-д нэгдсэн хуралдаанд оролцсон гишүүдийн гуравны 

хоёр буюу 66.6 хувь нь Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж 
аваагүй бол хууль тогтоол хүчин төгөлдөр үлдэнэ гэж тус тус заасан.  

 
 Санал хураалт явуулъя.  
 

1.Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 19 
дүгээр зүйлийн 19.2.4 дэх заалтад хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах боломжгүй гэсэн Байнгын хорооны 
саналыг дэмжье гэсэн саналын томьёоллоор санал хураана. Санал хураалт.  
 
 Д.Тогтохсүрэн: 20 гишүүн санал хураалтад оролцож, 12 гишүүн 
дэмжсэн байна.  
 
 Т.Аюурсайхан: “Их эзэн Чингис хаан” танхим.  
 
 С.Амарсайхан: Манай танхимаас 14 гишүүнээс 12 гишүүн дэмжиж 
саналаа өгч байна.  
 
 Т.Аюурсайхан: “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим.  
 
 Х.Булгантуяа: “Д.Сүхбаатар” танхимаас 13 гишүүнээс 12 гишүүн 
дэмжсэн байна.  
 
 Т.Аюурсайхан: “Үндсэн хууль” танхим.  
 
 Ж.Сүхбаатар: “Үндсэн хууль” танхимын 7 гишүүн долуулаа эзний 
шүүхгүй байхын төлөө саналаа өгч байна.  
 
 Т.Аюурсайхан: “Их засаг” танхим.  
 
 Н.Энхболд: “Их засаг” 7 гишүүнээс 6 нь Байнгын хорооны саналыг 
дэмжиж байна.  
 
 Т.Аюурсайхан: “Үндсэн хууль” танхим Ж.Сүхбаатар гишүүн Байнгын 
хорооны саналыг дэмжсэн үү, эс дэмжсэн үү? Тодорхой хэл дээ.  
 
 Ж.Сүхбаатар: Дэмжиж саналаа өгсөн шүү дээ. Эзний шүүхгүй байя гэж.  
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 Т.Аюурсайхан: Ийм томьёоллоор санал хураагаагүй.  
 
 Санал хураалтад 61 гишүүн оролцож, 49 гишүүн дэмжиж, 80.3 хувийн 
саналаар Байнгын хорооны санал дэмжигдлээ.  
 
 2. Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 25 
дугаар зүйлийн 25.8.2 дахь заалтад хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах боломжгүй гэсэн Байнгын хорооны 
саналыг дэмжье гэсэн саналын томьёоллоор санал хураалт явуулъя. Санал 
хураалт.  
 

Д.Тогтохсүрэн: 20 гишүүн оролцсоноос 13 гишүүн дэмжиж байна.  
 
 Т.Аюурсайхан: “Их эзэн Чингис хаан” танхим.  
 
 С.Амарсайхан: 14 гишүүнээс 12 гишүүн дэмжиж байна.  
 
 Т.Аюурсайхан: “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим.  
 
 Х.Булгантуяа: “Д.Сүхбаатар” танхимаас 13 гишүүнээс 12 гишүүн 
дэмжлээ. 
  
 Т.Аюурсайхан: “Үндсэн хууль” танхим.  
 
 Ж.Сүхбаатар: “Үндсэн хууль” танхимын 7 гишүүн дэмжиж саналаа өгч 
байна.  
 
 Т.Аюурсайхан: “Их засаг” танхим.  
 
 Н.Энхболд: 7 гишүүнээс 6 гишүүн дэмжиж саналаа өгч байна. 
 
 Т.Аюурсайхан: Санал хураалтад 61 гишүүн оролцож, 50 гишүүн 
дэмжиж, 82.0 хувийн саналаар Байнгын хорооны санал дэмжигдлээ.  
 
 3.Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 29 
дүгээр зүйлийн 29.3 дахь хэсэгт хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах боломжгүй гэсэн Байнгын хорооны 
саналыг дэмжье гэсэн саналын томьёоллоор санал хураалт явуулъя. Санал 
хураалт.  
 

Д.Тогтохсүрэн: “Их хуралдай” танхимд 20 гишүүн санал хураалтад 
оролцсоноос 13 гишүүн дэмжиж байна.  
 
 Т.Аюурсайхан: “Их эзэн Чингис хаан” танхим.  
 
 С.Амарсайхан: “Их эзэн Чингис хаан” танхимаас 14 гишүүнээс 12 нь 
дэмжиж санал өгч байна.  
 
 Т.Аюурсайхан: “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим.  
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 Х.Булгантуяа: “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхимаас 13 гишүүнээс 12 
гишүүн дэмжлээ.  
 
 Т.Аюурсайхан: “Үндсэн хууль” танхим.  
 
 Ж.Сүхбаатар: “Үндсэн хууль” танхимын 7 гишүүн долуулаа дэмжиж 
саналаа өгч байна.  
 
 Т.Аюурсайхан: “Их засаг” танхим.  
 
 Н.Энхболд: “Их засаг” 7 гишүүнээс 6 нь дэмжлээ. 
 
 Т.Аюурсайхан: Санал хураалтад 61 гишүүн оролцож, 50 гишүүн 
дэмжиж, 82.0 хувийн саналаар Байнгын хорооны санал дэмжигдлээ.  
 
 4.Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 30 
дугаар зүйлийн 30.3 дахь хэсэгт хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах боломжгүй гэсэн Байнгын хорооны 
саналыг дэмжье гэсэн саналын томьёоллоор санал хураалт явуулъя. Санал 
хураалт.  
 
 Д.Тогтохсүрэн: “Их хуралдай” танхимд 20 гишүүн санал хураалтад 
оролцож, 13 гишүүн Байнгын хорооны саналыг дэмжсэн байна.  
 
 Т.Аюурсайхан: “Их эзэн Чингис хаан” танхим.  
 
 С.Амарсайхан: “Их эзэн Чингис хаан” танхимын 14 гишүүнээс 12 
гишүүн дэмжиж санал өгч байна.  
 
 Т.Аюурсайхан: “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим.  
 
 Х.Булгантуяа: “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхимын 13-аас 12 нь дэмжлээ. 
 
 Т.Аюурсайхан: “Үндсэн хууль” танхим.  
 
 Ж.Сүхбаатар: “Үндсэн хууль” танхимын 7 гишүүн долуулаа дэмжиж 
саналаа өгч байна.  
 
 Т.Аюурсайхан: “Их засаг” танхим.  
 
 Н.Энхболд: 7 гишүүнээс 6 нь дэмжлээ. 
 
 Т.Аюурсайхан: Санал хураалтад 61 гишүүн оролцож, 50 гишүүн 
дэмжиж, 82.0 хувийн саналаар Байнгын хорооны санал дэмжигдлээ.  
 
 5.Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 30 
дугаар зүйлийн 30.4 дэх хэсэгт хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах боломжгүй гэсэн Байнгын хорооны 
саналыг дэмжье гэсэн саналын томьёоллоор санал хураалт явуулъя. Санал 
хураалт.  
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 Д.Тогтохсүрэн гишүүн. “Их хуралдай” танхим.  
 
 Д.Тогтохсүрэн: “Их хуралдай” танхимд 20 гишүүн санал хураалтад 
оролцож, 13 гишүүн Байнгын хорооны саналыг дэмжсэн байна. 
 
 Т.Аюурсайхан: “Их эзэн Чингис хаан” танхим.  
 
 С.Амарсайхан: “Их эзэн Чингис хаан” танхимын 14 гишүүнээс 12 
гишүүн дэмжиж саналаа өгч байна. 
 
 Т.Аюурсайхан: “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим.  
 
 Х.Булгантуяа: “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхимаас 13 гишүүн оролцож, 
12 гишүүн дэмжсэн байна.  
 
 Т.Аюурсайхан: “Үндсэн хууль” танхим.  
 
 Ж.Сүхбаатар: “Үндсэн хууль” танхимын 7 гишүүн долуулаа дэмжиж 
саналаа өгч байна.  
 
 Т.Аюурсайхан: “Их засаг” танхим.  
 
 Н.Энхболд: “Их засаг” 7-гоос 6 дэмжлээ. 
 
 Т.Аюурсайхан: Санал хураалтад 61 гишүүн оролцож, 50 гишүүн 
дэмжиж, 82.0 хувийн саналаар Байнгын хорооны санал дэмжигдлээ.  
 
 6.Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 36 
дугаар зүйлийн 36.8 дахь хэсэгт хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах боломжгүй гэсэн Байнгын хорооны 
саналыг дэмжье гэсэн саналын томьёоллоор санал хураалт явуулъя. Санал 
хураалт.  
 
 Д.Тогтохсүрэн: “Их хуралдай” танхимд санал хураалтад 20 гишүүн 
оролцож, 13 гишүүн Байнгын хорооны саналыг дэмжсэн байна.  
 
 Т.Аюурсайхан: “Их эзэн Чингис хаан” танхим.  
 
 С.Амарсайхан: 14 гишүүнээс 12 дэмжиж саналаа өгч байна.  
 
 Т.Аюурсайхан: “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим.  
 
 Х.Булгантуяа: 13 гишүүнээс 12 гишүүн дэмжсэн байна.  
 
 Т.Аюурсайхан: “Үндсэн хууль” танхим.  
 
 Ж.Сүхбаатар: “Үндсэн хууль” танхимын 7 гишүүн долуулаа дэмжиж 
саналаа өгч байна.  
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 Т.Аюурсайхан: “Их засаг” танхим.  
 
 Н.Энхболд: “Их засаг” 7 гишүүнээс 6 дэмжлээ. 
 
 Т.Аюурсайхан: Санал хураалтад 61 гишүүн оролцож, 50 гишүүн 
дэмжиж, 82.0 хувийн саналаар Байнгын хорооны санал дэмжигдлээ.  
 
 7.Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 36 
дугаар зүйлийн 36.9 дэх хэсэгт хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах боломжгүй гэсэн Байнгын хорооны 
саналыг дэмжье гэсэн саналын томьёоллоор санал хураалт явуулъя.  
 
 “Их хуралдай” танхим.  
 
 Д.Тогтохсүрэн: “Их хуралдай” танхимд 20 гишүүн оролцсоноос 13 
гишүүн Байнгын хорооны саналыг дэмжсэн байна.  
 
 Т.Аюурсайхан: “Их эзэн Чингис хаан” танхим.  
 
 С.Амарсайхан: “Их эзэн Чингис хаан” танхимаас 14-өөс 12.  
 
 Т.Аюурсайхан: “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим.  
 
 Х.Булгантуяа: “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхимаас 13 гишүүн оролцож, 
12 гишүүн дэмжсэн байна.  
 
 Т.Аюурсайхан: “Үндсэн хууль” танхим.  
 
 Ж.Сүхбаатар: “Үндсэн хууль” танхимын 7 гишүүн долуулаа дэмжиж 
байна. 
 
 Т.Аюурсайхан: “Их засаг” танхим.  
 
 Н.Энхболд: 7-гоос 6 дэмжлээ.  
 
 Т.Аюурсайхан: Баярлалаа. Санал хураалтад 61 гишүүн оролцож, 50 
гишүүн дэмжиж, 82.0 хувийн саналаар Байнгын хорооны санал дэмжигдлээ.  
 
 8.Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 36 
дугаар зүйлийн 36.10 дахь хэсэгт хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах боломжгүй гэсэн Байнгын хорооны 
саналыг дэмжье гэсэн саналын томьёоллоор санал хураалт явуулъя.  
 
 Д.Тогтохсүрэн: “Их хуралдай” танхим 20 гишүүнээс 13 гишүүн 
дэмжсэн байна.  
 
 Т.Аюурсайхан: “Их эзэн Чингис хаан” танхим.  
 
 С.Амарсайхан: “Их эзэн Чингис хаан” танхимын 14-өөс 12. 
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 Т.Аюурсайхан: “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим.  
 
 Х.Булгантуяа: “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхимаас 13-аас 12 гишүүн 
дэмжсэн байна.  
 
 Т.Аюурсайхан: “Үндсэн хууль” танхим.  
 
 Ж.Сүхбаатар: “Үндсэн хууль” танхимын 7 гишүүн долуулаа дэмжиж  
байна.  
 
 Т.Аюурсайхан: “Их засаг” танхим.  
 
 Н.Энхболд: “Их засаг” 7-гоос 6 дэмжлээ. 
 
 Т.Аюурсайхан: Санал хураалтад 61 гишүүн оролцож, 50 гишүүн 
дэмжиж, 82.0 хувийн саналаар Байнгын хорооны санал дэмжигдлээ.  
 
 9.Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 44 
дүгээр зүйлийн 44.2 дахь хэсэгт хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах боломжгүй гэсэн Байнгын хорооны 
саналыг дэмжье гэсэн саналын томьёоллоор санал хураалт явуулъя.  
 
 “Их хуралдай” танхим.  
 
 Д.Тогтохсүрэн: 20 гишүүн санал хураалтад оролцож, 13 гишүүн 
дэмжсэн байна.  
 
 Т.Аюурсайхан: “Их эзэн Чингис хаан” танхим.  
 
 С.Амарсайхан: 14-өөс 12 гишүүн дэмжиж саналаа өглөө.  
 
 Т.Аюурсайхан: “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим.  
 
 Х.Булгантуяа: 13-аас 12 гишүүн дэмжлээ.  
 
 Т.Аюурсайхан: “Үндсэн хууль” танхим.  
 
 Ж.Сүхбаатар: “Үндсэн хууль” танхимын 7 гишүүн долуулаа дэмжиж 
байна. 
 
 Т.Аюурсайхан: “Их засаг” танхим.  
 
 Н.Энхболд: “Их засаг” 7 гишүүнээс 6 нь дэмжлээ. 
 
 Т.Аюурсайхан: Санал хураалтад 61 гишүүн оролцож, 50 гишүүн 
дэмжиж, 82.0 хувийн саналаар Байнгын хорооны санал дэмжигдлээ.  
 
 10.Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 57 
дугаар зүйлийн 57.1.5 дахь заалтад хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын 
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Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах боломжгүй гэсэн Байнгын хорооны 
саналыг дэмжье гэсэн саналын томьёоллоор санал хураалт явуулъя.  
 
 Д.Тогтохсүрэн: 20 гишүүн санал хураалтад оролцож, 12 гишүүн 
дэмжсэн байна.  
 
 Т.Аюурсайхан: “Их эзэн Чингис хаан” танхим.  
 
 С.Амарсайхан: 14 гишүүнээс 12 гишүүн дэмжиж саналаа өгч байна.  
 
 Т.Аюурсайхан: “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим.  
 
 Х.Булгантуяа: 13 гишүүнээс 12 гишүүн дэмжсэн байна.  
 
 Т.Аюурсайхан: “Үндсэн хууль” танхим.  
 
 Ж.Сүхбаатар: “Үндсэн хууль” танхимын 7 гишүүн долуулаа дэмжиж 
байна. 
 
 Т.Аюурсайхан: “Их засаг” танхим.  
 
 Н.Энхболд: “Их засаг” 7-гоос 6 дэмжлээ. 
 
 Т.Аюурсайхан: Санал хураалтад 61 гишүүн оролцож, 49 гишүүн 
дэмжиж, 80.3 хувийн саналаар Байнгын хорооны санал дэмжигдлээ.  
 
 11.Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 57 
дугаар зүйлийн 57.1.7 дахь заалтад хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах боломжгүй гэсэн Байнгын хорооны 
саналыг дэмжье гэсэн саналын томьёоллоор санал хураалт явуулъя.  
 
 Гишүүд. Саналаа. Гараа өргөөрэй. 
 
 Д.Тогтохсүрэн: “Их хуралдай” танхим 20 гишүүн санал хураалтад 
оролцож, 12 гишүүн уг саналыг дэмжсэн байна.  
 
 Т.Аюурсайхан: “Их эзэн Чингис хаан” танхим.  
 
 С.Амарсайхан: “Их эзэн Чингис хаан” танхимын 14-өөс 12.  
 
 Т.Аюурсайхан: “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим.  
 
 Х.Булгантуяа: “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхимаас 13-аас 12 гишүүн 
дэмжлээ.  
 
 Т.Аюурсайхан: “Үндсэн хууль” танхим.  
 
 Ж.Сүхбаатар: 7 гишүүн долуулаа дэмжиж байна. 
 
 Т.Аюурсайхан: “Их засаг” танхим.  
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 Н.Энхболд: “Их засаг” 7-гоос 6 дэмжлээ. 
 
 Т.Аюурсайхан: Санал хураалтад 61 гишүүн оролцож, 49 гишүүн 
дэмжиж, 80.3 хувийн саналаар Байнгын хорооны санал дэмжигдлээ.  
 
 12.Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 57 
дугаар зүйлийн 57.1.8 дахь заалтад хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах боломжгүй гэсэн Байнгын хорооны 
саналыг дэмжье гэсэн саналын томьёоллоор санал хураалт явуулъя.  
 
 Д.Тогтохсүрэн: Санал хураалтад 20 гишүүн оролцож, 12 гишүүн уг 
саналыг дэмжсэн байна.  
 
 Т.Аюурсайхан: “Их эзэн Чингис хаан” танхим.  
 
 С.Амарсайхан: 14 гишүүнээс 12 гишүүн саналыг дэмжиж байна.  
 
 Т.Аюурсайхан: “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим.  
 
 Х.Булгантуяа: 13 гишүүнээс 12 гишүүн дэмжсэн байна.  
 
 Т.Аюурсайхан: “Үндсэн хууль” танхим.  
 
 Ж.Сүхбаатар: “Үндсэн хууль” танхимын 7 гишүүн долуулаа дэмжиж 
байна. 
 
 Т.Аюурсайхан: “Их засаг” танхим.  
 
 Н.Энхболд: “Их засаг” 7-гоос 6 дэмжлээ. 
 
 Т.Аюурсайхан: Санал хураалтад 61 гишүүн оролцож, 49 гишүүн 
дэмжиж, 80.3 хувийн саналаар Байнгын хорооны санал дэмжигдлээ.  
 
 13.Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 76 
дугаар зүйлийн 76.2 дахь хэсэгт хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах боломжгүй гэсэн Байнгын хорооны 
саналыг дэмжье гэсэн саналын томьёоллоор санал хураалт явуулъя.  
 
 Д.Тогтохсүрэн: “Их хуралдай” танхимд 20 гишүүн санал хураалтад 
оролцож, 12 гишүүн дэмжсэн байна.  
 
 Т.Аюурсайхан: “Их эзэн Чингис хаан” танхим.  
 
 С.Амарсайхан: Манай танхимаас 14-өөс 12 гишүүн дэмжиж саналаа 
өгч байна.  
 
 Т.Аюурсайхан: “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим.  
 
 Х.Булгантуяа: 13 гишүүнээс 12 гишүүн дэмжлээ. 
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 Т.Аюурсайхан: “Үндсэн хууль” танхим.  
 
 Ж.Сүхбаатар: “Үндсэн хууль” танхимын 7 гишүүн долуулаа дэмжиж 
байна. 
 
 Т.Аюурсайхан: “Их засаг” танхим.  
 
 Н.Энхболд: “Их засаг” 7-гоос 6 дэмжлээ. 
 
 Т.Аюурсайхан: Санал хураалтад 61 гишүүн оролцож, 49 гишүүн 
дэмжиж, 80.3 хувийн саналаар Байнгын хорооны санал дэмжигдлээ.  
 
 14.Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 76 
дугаар зүйлийн 76.3 дахь хэсэгт хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах боломжгүй гэсэн Байнгын хорооны 
саналыг дэмжье гэсэн саналын томьёоллоор санал хураалт явуулъя.  
 
 “Их хуралдай” танхим.  
 
 Д.Тогтохсүрэн: “Их хуралдай” танхимд 20 гишүүн санал хураалтад 
оролцсоноос 12 гишүүн дэмжсэн байна.  
 
 Т.Аюурсайхан: “Их эзэн Чингис хаан” танхим.  
 
 С.Амарсайхан: 14 гишүүнээс 12 гишүүн дэмжиж саналаа өгч байна.  
 
 Т.Аюурсайхан: “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим.  
 
 Х.Булгантуяа: 13 гишүүнээс 12 гишүүн дэмжсэн байна.  
 
 Т.Аюурсайхан: “Үндсэн хууль” танхим.  
 
 Ж.Сүхбаатар: “Үндсэн хууль” танхимын 7 гишүүн долуулаа дэмжиж 
байна. 
 
 Т.Аюурсайхан: “Их засаг” танхим.  
 
 Н.Энхболд: “Их засаг” 7-гоос 6 дэмжлээ. 
 
 Т.Аюурсайхан: Санал хураалтад 61 гишүүн оролцож, 49 гишүүн 
дэмжиж, 80.3 хувийн саналаар Байнгын хорооны санал дэмжигдлээ.  
 
 15.Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 77 
дугаар зүйлийн 77.1 дэх хэсэгт хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах боломжгүй гэсэн Байнгын хорооны 
саналыг дэмжье гэсэн саналын томьёоллоор санал хураалт явуулъя.  
 
 “Их хуралдай” танхим.  
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 Д.Тогтохсүрэн: “Их хуралдай” танхимд 20 гишүүн санал хураалтад 
оролцож, 12 гишүүн дэмжсэн байна.  
 
 Т.Аюурсайхан: “Их эзэн Чингис хаан” танхим.  
 
 С.Амарсайхан: “Их эзэн Чингис хаан” танхимын 14 гишүүнээс 12 
гишүүн дэмжиж саналаа өгч байна.  
 
 Т.Аюурсайхан: “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим.  
 
 Х.Булгантуяа: “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхимын 13-гаас 12 гишүүн 
дэмжлээ.  
 
 Т.Аюурсайхан: “Үндсэн хууль” танхим.  
 
 Ж.Сүхбаатар: “Үндсэн хууль” танхимын 7 гишүүн долуулаа дэмжиж 
байна. 
 
 Т.Аюурсайхан: “Их засаг” танхим.  
 
 Н.Энхболд: “Их засаг” 7-гоос 6 дэмжлээ. 
 
 Т.Аюурсайхан: Санал хураалтад 61 гишүүн оролцож, 49 гишүүн 
дэмжиж, 80.3 хувийн саналаар Байнгын хорооны санал дэмжигдлээ.  
 
 16.Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 77 
дугаар зүйлийн 77.2 дахь хэсэгт хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах боломжгүй гэсэн Байнгын хорооны 
саналыг дэмжье гэсэн саналын томьёоллоор санал хураалт явуулъя.  
 
 Д.Тогтохсүрэн: “Их хуралдай” танхимд 20 гишүүн санал хураалтад 
оролцож, 12 гишүүн дэмжсэн байна.  
 
 Т.Аюурсайхан: “Их эзэн Чингис хаан” танхим.  
 
 С.Амарсайхан: “Их эзэн Чингис хаан” танхимаас 14 гишүүний 12 
гишүүн дэмжиж саналаа өгч байна.  
 
 Т.Аюурсайхан: “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим.  
 
 Х.Булгантуяа: “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхимаас 13 гишүүнээс 12 
гишүүн дэмжсэн байна.  
 
 Т.Аюурсайхан: “Үндсэн хууль” танхим.  
 
 Ж.Сүхбаатар: “Үндсэн хууль” танхимын 7 гишүүн долуулаа дэмжиж 
байна. 
 
 Т.Аюурсайхан: “Их засаг” танхим.  
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 Н.Энхболд: “Их засаг” 7-гоос 6 дэмжлээ. 
 
 Т.Аюурсайхан: Санал хураалтад 61 гишүүн оролцож, 49 гишүүн 
дэмжиж, 80.3 хувийн саналаар Байнгын хорооны санал дэмжигдлээ.  
 
 17.Монгол Улсын  шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 77 
дугаар зүйлийн 77.3 дахь хэсэгт хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах боломжгүй гэсэн Байнгын хорооны 
саналыг дэмжье гэсэн саналын томьёоллоор санал хураалт явуулъя.  
 
 “Их хуралдай” танхим.  
 
 Д.Тогтохсүрэн: “Их хуралдай” танхимд 20 гишүүн санал хураалтад 
оролцож, 12 гишүүн дэмжсэн байна.  
 
 Т.Аюурсайхан: “Их эзэн Чингис хаан” танхим.  
 
 С.Амарсайхан: “Их эзэн Чингис хаан” танхимын 14 гишүүнээс 12 
гишүүн дэмжиж саналаа өгч байна.  
 
 Т.Аюурсайхан: “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим.  
 
 Х.Булгантуяа: “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхимын 13 гишүүнээс 12 
гишүүн дэмжсэн байна.  
 
 Т.Аюурсайхан: “Үндсэн хууль” танхим.  
 
 Ж.Сүхбаатар: “Үндсэн хууль” танхимын 7 гишүүн долуулаа дэмжиж 
байна. 
 
 Т.Аюурсайхан: “Их засаг” танхим.  
 
 Н.Энхболд: “Их засаг” 7-гоос 6 дэмжлээ. 
 
 Т.Аюурсайхан: Санал хураалтад 61 гишүүн оролцож, 49 гишүүн 
дэмжиж, 80.3 хувийн саналаар Байнгын хорооны санал дэмжигдлээ.  
 
 18.Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 77 
дугаар зүйлийн 77.4 дэх хэсэгт хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах боломжгүй гэсэн Байнгын хорооны 
саналыг дэмжье гэсэн саналын томьёоллоор санал хураалт явуулъя.  
 
 Д.Тогтохсүрэн: Санал хураалтад 20 гишүүн оролцож, 12 гишүүн 
дэмжсэн байна.  
 
 Т.Аюурсайхан: “Их эзэн Чингис хаан” танхим.  
 
 С.Амарсайхан: “Их эзэн Чингис хаан” танхимаас 14 гишүүнээс 12 
гишүүн дэмжиж саналаа өгч байна.  
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 Т.Аюурсайхан: “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим.  
 
 Х.Булгантуяа: “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхимын 13 гишүүнээс 12 
гишүүн дэмжсэн байна.  
 
 Т.Аюурсайхан: “Үндсэн хууль” танхим.  
 
 Ж.Сүхбаатар: 7 гишүүнээс 7 гишүүн дэмжиж байна. 
  
 Т.Аюурсайхан: “Их засаг” танхим.  
 
 Н.Энхболд: “Их засаг” 7-гоос 6 дэмжлээ. 
 
 Т.Аюурсайхан: Санал хураалтад 61 гишүүн оролцож, 49 гишүүн 
дэмжиж, 80.3 хувийн саналаар Байнгын хорооны санал дэмжигдлээ.  
 
 19.Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 77 
дугаар зүйлийн 77.5 дахь хэсэгт хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах боломжгүй гэсэн Байнгын хорооны 
саналыг дэмжье гэсэн саналын томьёоллоор санал хураалт явуулъя. 
 
 Д.Тогтохсүрэн: 20 гишүүн санал хураалтад оролцож, 12 гишүүн 
дэмжсэн байна.  
 
 Т.Аюурсайхан: “Их эзэн Чингис хаан” танхим.  
 
 С.Амарсайхан: 14 гишүүнээс 12 гишүүн дэмжиж саналаа өгч байна.  
 
 Т.Аюурсайхан: “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим.  
 
 Х.Булгантуяа: “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхимын 13 гишүүнээс 12 
гишүүн дэмжсэн байна.  
 
 Т.Аюурсайхан: “Үндсэн хууль” танхим.  
 
 Ж.Сүхбаатар: “Үндсэн хууль” танхимын 7 гишүүн долуулаа дэмжиж 
байна. 
 
 Т.Аюурсайхан: “Их засаг” танхим.  
 
 Н.Энхболд: “Их засаг” 7-гоос 6 дэмжлээ. 
 
 Т.Аюурсайхан: Санал хураалтад 61 гишүүн оролцож, 49 гишүүн 
дэмжиж, 80.3 хувийн саналаар Байнгын хорооны санал дэмжигдлээ.  
 
 20.Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 77 
дугаар зүйлийн 77.6 дахь хэсэгт хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах боломжгүй гэсэн Байнгын хорооны 
саналыг дэмжье гэсэн саналын томьёоллоор санал хураалт явуулъя.  
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 Д.Тогтохсүрэн: 20 гишүүн санал хураалтад оролцож, 12 гишүүн 
дэмжсэн байна.  
 
 Т.Аюурсайхан: “Их эзэн Чингис хаан” танхим.  
 
 С.Амарсайхан: “Их эзэн Чингис хаан” танхимын 14 гишүүнээс 12 
гишүүн дэмжиж саналаа өгч байна.  
 
 Т.Аюурсайхан: “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим.  
 
 Х.Булгантуяа: “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхимын 13-аас 12 гишүүн 
дэмжсэн байна.  
 
 Т.Аюурсайхан: “Үндсэн хууль” танхим.  
 
 Ж.Сүхбаатар: “Үндсэн хууль” танхимын 7 гишүүн долуулаа дэмжиж 
байна. 
 
 Т.Аюурсайхан: “Их засаг” танхим.  
 
 Н.Энхболд: “Их засаг” 7-гоос 6 дэмжлээ. 
 
 Т.Аюурсайхан: Санал хураалтад 61 гишүүн оролцож, 49 гишүүн 
дэмжиж, 80.3 хувийн саналаар Байнгын хорооны санал дэмжигдлээ.  
 
 21.Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 77 
дугаар зүйлийн 77.7 дахь хэсэгт хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах боломжгүй гэсэн Байнгын хорооны 
саналыг дэмжье гэсэн саналын томьёоллоор санал хураалт явуулъя.  
 
 “Их хуралдай” танхим.  
 
 Д.Тогтохсүрэн: Санал хураалтад 20 гишүүн оролцсоноос 13 гишүүн 
дэмжсэн байна.  
 
 Т.Аюурсайхан: “Их эзэн Чингис хаан” танхим.  
 
 С.Амарсайхан: 14 гишүүнээс 12 гишүүн дэмжиж саналаа өгч байна.  
 
 Т.Аюурсайхан: “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим.  
 
 Х.Булгантуяа: 13 гишүүнээс 12 гишүүн дэмжсэн байна.  
 
 Т.Аюурсайхан: “Үндсэн хууль” танхим.  
 
 Ж.Сүхбаатар: “Үндсэн хууль” танхимын 7 гишүүн долуулаа дэмжиж 
байна. 
 
 Т.Аюурсайхан: “Их засаг” танхим.  
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 Н.Энхболд: “Их засаг” 7-гоос 6 дэмжлээ. 
 
 Г.Занданшатар: Санал хураалтад 61 гишүүн оролцож, 50 гишүүн 
дэмжиж, 82.0 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.  
 
 22.Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль шинэчилсэн найруулгын 77 
дугаар зүйлийн 77.8 дахь хэсэгт хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах боломжгүй гэсэн Байнгын хорооны 
саналыг дэмжье гэсэн саналын томьёоллоор санал хураалт явуулъя.  
 
 Д.Тогтохсүрэн: “Их хуралдай” танхимд 20 гишүүн санал хураалтад 
оролцсоноос 13 гишүүн дэмжсэн байна.  
 
 Г.Занданшатар: “Их эзэн Чингис хаан” танхим.  
 
 С.Амарсайхан: Манай танхимаас 14 гишүүний 12 нь дэмжиж саналаа 
өгч байна.  
 
 Г.Занданшатар: “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим.  
 
 Х.Булгантуяа: “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхимаас 13-аас 12 гишүүн 
дэмжлээ.  
 
 Г.Занданшатар: “Үндсэн хууль” танхим.  
 
 Ж.Сүхбаатар: “Үндсэн хууль” танхимын 7 гишүүн долуулаа дэмжиж 
байна. 
 
 Г.Занданшатар: “Их засаг” танхим.  
 
 Н.Энхболд: “Их засаг”-гийн 7-гоос 6 дэмжлээ. 
 
 Г.Занданшатар: Санал хураалтад 61 гишүүн оролцож, 50 гишүүн 
дэмжиж, 82.0 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.  
 
 23.Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 77 дугаар зүйлийн 77.9 дэх 
хэсэгт хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн 
авах боломжгүй гэсэн Байнгын хорооны саналыг дэмжье гэсэн саналын 
томьёоллоор санал хураалт явуулъя.  
 

Д.Тогтохсүрэн: “Их хуралдай” танхимд 20 гишүүн санал хураалтад 
оролцсоноос 13 гишүүн Байнгын хорооны саналыг дэмжсэн байна.  
 
 С.Амарсайхан: Манай танхимаас 14 гишүүний 12 нь дэмжиж саналаа 
өгч байна.  
 
 Х.Булгантуяа: “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхимаас 13 гишүүнээс 12 
гишүүн дэмжсэн байна.  
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 Ж.Сүхбаатар: “Үндсэн хууль” танхимын 7 гишүүн долуулаа дэмжиж 
байна. 
 
 Н.Энхболд: “Их засаг” 7-гоос 6 дэмжиж байна. 
 
 Г.Занданшатар: Санал хураалтад 61 гишүүн оролцож, 50 гишүүн 
дэмжиж, 82.0 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.  
 
 24.Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 77 дугаар зүйлийн 77.10 дахь 
хэсэгт хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн 
авах боломжгүй гэсэн Байнгын хорооны саналыг дэмжье гэсэн саналын 
томьёоллоор санал хураалт явуулъя.  
 
 Д.Тогтохсүрэн: “Их хуралдай” танхимд 20 гишүүн санал хураалтад 
оролцож 13 гишүүн Байнгын хорооны саналыг дэмжсэн байна.  
 
 С.Амарсайхан: “Эзэн Чингис хаан” танхимын 14 гишүүнээс 12 гишүүн 
дэмжиж саналаа өгч байна.  
 
 Х.Булгантуяа: “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхимын 13-аас 12 гишүүн 
дэмжлээ.  
 
 Ж.Сүхбаатар: “Үндсэн хууль” танхимын 7 гишүүн долуулаа 100  хувь 
дэмжиж байна. 
 
 Н.Энхболд: “Их засаг” 7-гоос 6 дэмжлээ. 
 
 Г.Занданшатар: Санал хураалтад 61 гишүүн оролцож, 50 гишүүн 
дэмжиж, 82.0 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.  
 
 25.Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 77 дугаар зүйлийн 77.11 дэх 
хэсэгт хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн 
авах боломжгүй гэсэн Байнгын хорооны саналыг дэмжье гэсэн саналын 
томьёоллоор санал хураалт.  
 
 Д.Тогтохсүрэн: “Их хуралдай” танхимд 20 гишүүн санал хураалтад 
оролцож 13 гишүүн Байнгын хорооны саналыг дэмжсэн байна.  
 
 С.Амарсайхан: “Эзэн Чингис хаан” танхимын 14 гишүүнээс 12 гишүүн 
дэмжиж саналаа өгч байна.  
 
 Х.Булгантуяа: “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхимын 13-аас 12 гишүүн 
дэмжлээ.  
 
 Ж.Сүхбаатар: “Үндсэн хууль” танхимын 7 гишүүн долуулаа дэмжиж 
байна. 
 
 Н.Энхболд: “Их засаг” 7-гоос 6 дэмжлээ. 
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 Г.Занданшатар: Санал хураалтад 61 гишүүн оролцож, 50 гишүүн 
дэмжиж, 82.0 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.  
 
 26.Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 95 дугаар зүйлийн 95.3 дахь 
хэсэгт хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж 
авах боломжгүй гэсэн Байнгын хорооны саналыг дэмжье гэсэн саналын 
томьёоллоор санал хураалт.  
 
 Д.Тогтохсүрэн: 20 гишүүн санал хураалтад оролцож 13 гишүүн 
Байнгын хорооны саналыг дэмжсэн байна.  
 
 С.Амарсайхан: Манай танхимын 14 гишүүнээс 12 гишүүн дэмжиж 
саналаа өгч байна.  
 
 Х.Булгантуяа: “Д.Сүхбаатар” танхимын 13-аас 12 гишүүн дэмжлээ.  
 
 Ж.Сүхбаатар: “Үндсэн хууль” танхимын 7 гишүүн долуулаа дэмжиж 
байна. 
 
 Н.Энхболд: “Их засаг” 7-гоос 6 дэмжлээ. 
 
 Г.Занданшатар: Санал хураалтад 61 гишүүн оролцож, 50 гишүүн 
дэмжиж, 82.0 хувийн саналаар Байнгын хорооны санал дэмжигдлээ.  
 
 27.Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 95 дугаар зүйлийн 95.4 дэх 
хэсэгт хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн 
авах боломжгүй гэсэн Байнгын хорооны саналыг дэмжье гэсэн саналын 
томьёоллоор санал хураалт явуулъя. 
 
 Д.Тогтохсүрэн: Санал хураалтад 20 гишүүн оролцож 13 гишүүн уг  
саналыг дэмжсэн байна.  
 
 С.Амарсайхан: Манай танхимын 14 гишүүнээс 12 гишүүн дэмжиж 
саналаа өгч байна.  
 
 Х.Булгантуяа: “Д.Сүхбаатар” танхимын 13 гишүүнээс 12 дэмжсэн 
байна.  
 
 Ж.Сүхбаатар: “Үндсэн хууль” танхимын 7 гишүүн долуулаа дэмжиж 
байна. 
 
 Н.Энхболд: “Их засаг” 7-гоос 6 дэмжиж байна. 
 
 Г.Занданшатар: Санал хураалтад 61 гишүүн оролцож, 50 гишүүн 
дэмжиж, 82.0 хувийн саналаар Байнгын хорооны санал дэмжигдлээ.  
 
 28.Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 95 дугаар зүйлийн 95.5 дахь 
хэсэгт хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж 
авах боломжгүй гэсэн Байнгын хорооны саналыг дэмжье гэсэн саналын 
томьёоллоор санал хураалт явуулъя. 
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 Д.Тогтохсүрэн: “Их хуралдай” танхимд 20 гишүүн санал хураалтад 
оролцож 13 гишүүн Байнгын хорооны саналыг дэмжсэн байна.  
 
 С.Амарсайхан: Манай танхимаас 14 гишүүний 12 нь дэмжиж саналаа 
өгч байна.  
 
 Х.Булгантуяа: “Д.Сүхбаатар” танхимын 13-аас 12 дэмжлээ.  
 
 Ж.Сүхбаатар: “Үндсэн хууль” танхимын 7 гишүүн долуулаа дэмжиж 
байна. 
 
 Н.Энхболд: “Их засаг” 7-гоос 6 дэмжлээ. 
 
 Г.Занданшатар: Санал хураалтад 61 гишүүн оролцож, 50 гишүүн 
дэмжиж, 82.0 хувийн саналаар Байнгын хорооны санал дэмжигдлээ.  
 
 29.Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 95 дугаар зүйлийн 95.7 дахь 
хэсэгт хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж 
авах боломжгүй гэсэн Байнгын хорооны саналыг дэмжье гэсэн саналын 
томьёоллоор санал хураалт явуулъя.  
 
 Д.Тогтохсүрэн: Санал хураалтад 20 гишүүн оролцож 13 гишүүн 
дэмжсэн байна.  
 
 С.Амарсайхан: Манай танхимын 14 гишүүнээс 12 гишүүн дэмжиж 
саналаа өгч байна.  
 
 Х.Булгантуяа: “Д.Сүхбаатар” танхимын 13 гишүүнээс 12 дэмжиж байна.  
 
 Ж.Сүхбаатар: “Үндсэн хууль” танхимын 7 гишүүн долуулаа дэмжиж 
байна. 
 
 Н.Энхболд: “Их засаг” 7-гоос 6 дэмжлээ. 
 
 Г.Занданшатар: Санал хураалтад 61 гишүүн оролцож, 50 гишүүн 
дэмжиж, 82.0 хувийн саналаар Байнгын хорооны санал дэмжигдлээ.  
 
 30.Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 101 дүгээр зүйлийн 101.5 
дахь хэсэгт хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг 
хүлээн авах боломжгүй гэсэн Байнгын хорооны саналыг дэмжье гэсэн 
саналын томьёоллоор санал хураалт явуулъя. 
 
 Д.Тогтохсүрэн: “Их хуралдай” танхимд оролцож байгаа 20 гишүүнээс 
13 гишүүн нь дэмжсэн байна.  
 
 С.Амарсайхан: Манай танхимаас 14-өөс 12 гишүүн дэмжиж саналаа 
өгч байна.  
 
 Х.Булгантуяа: “Д.Сүхбаатар” танхимаас 13-аас 12 гишүүн дэмжлээ. 
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 Ж.Сүхбаатар: “Үндсэн хууль” танхимын 7 гишүүн долуулаа дэмжиж 
байна. 
 
 Н.Энхболд: “Их засаг” 7-гоос 6 дэмжлээ. 
 
 Г.Занданшатар: Санал хураалтад 61 гишүүн оролцож, 50 гишүүн 
дэмжиж, Байнгын хорооны санал дэмжигдлээ.  
 
 31.Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 105 дугаар зүйлийн 105.8 
дахь хэсэгт хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг 
хүлээн авах боломжгүй гэсэн Байнгын хорооны саналыг дэмжье гэсэн 
саналын томьёоллоор санал хураалт явуулъя. 
 
 Д.Тогтохсүрэн: “Их хуралдай” танхимд 20 гишүүн санал хураалтад 
оролцсоноос 13 гишүүн Байнгын хорооны саналыг дэмжсэн байна.  
 
 С.Амарсайхан: Манай танхимын 14 гишүүнээс 12 гишүүн дэмжиж 
саналаа өглөө.  
 
 Х.Булгантуяа: “Д.Сүхбаатар” танхимын 13-аас 12 гишүүн дэмжиж 
саналаа өглөө.  
 
 Ж.Сүхбаатар: “Үндсэн хууль” танхимын 7 гишүүн долуулаа дэмжиж 
байна. 
 
 Н.Энхболд: “Их засаг” 7-гоос 6 дэмжиж байна. 
 
 Г.Занданшатар: Санал хураалтад 61 гишүүн оролцож, 50 гишүүн 
дэмжиж, 82.0 хувийн саналаар Байнгын хорооны санал дэмжигдлээ.  
 
 32.Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 110 дугаар зүйлийн 110.6 
дахь хэсэгт хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг 
хүлээж авах боломжгүй гэсэн Байнгын хорооны саналыг дэмжье гэсэн 
саналын томьёоллоор санал хураалт явуулъя.  
 
 Д.Тогтохсүрэн: “Их хуралдай” танхимд 20-иос 13 дэмжсэн байна.  
 
 С.Амарсайхан: Манай танхимын 14-өөс 12 дэмжиж саналаа өгч байна.  
 
 Х.Булгантуяа: “Д.Сүхбаатар” танхимын 13-аас 12 дэмжлээ. 
 
 Ж.Сүхбаатар: “Үндсэн хууль” танхимын 7 гишүүн долуулаа дэмжиж 
байна. 
 
 Н.Энхболд: “Их засаг” 7-гоос 6 дэмжиж байна. 
 
 Г.Занданшатар: Санал хураалтад 61 гишүүн оролцож, 50 гишүүн 
дэмжиж, 82.0 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.  
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 33.Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 110 дугаар зүйлийн 110.7 
дахь хэсэгт хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг 
хүлээн авах боломжгүй гэсэн Байнгын хорооны саналыг дэмжье гэсэн 
саналын томьёоллоор санал хураалт явуулъя.  
 
 “Их хуралдай” танхим. 
 
 Д.Тогтохсүрэн: “Их хуралдай” танхимд 20 гишүүн санал хураалтад 
оролцож, 13 гишүүн Байнгын хорооны саналыг дэмжсэн байна.  
 
 С.Амарсайхан: Манай танхимын 14 гишүүний 12 нь дэмжиж саналаа 
өгч байна.  
 
 Х.Булгантуяа: “Д.Сүхбаатар” танхимын 13-аас 12 гишүүн дэмжсэн 
байна. 
 
 Ж.Сүхбаатар: “Үндсэн хууль” танхимын 7 гишүүн долуулаа дэмжиж 
байна. 
 
 Н.Энхболд: “Их засаг” 7-гоос 6 дэмжлээ. 
 
 Г.Занданшатар: Санал хураалтад 61 гишүүн оролцож, 50 гишүүн 
дэмжиж, 82.0 хувийн саналаар Байнгын хорооны санал дэмжигдлээ.  
 
 34.Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 111 дүгээр зүйлийн 111.2 
дахь хэсэгт хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг 
хүлээн авах боломжгүй гэсэн Байнгын хорооны саналыг дэмжье гэсэн 
саналын томьёоллоор санал хураалт явуулъя. 
 
 Д.Тогтохсүрэн: “Их хуралдай” танхимд 20 гишүүн санал хураалтад 
оролцож, 13 гишүүн Байнгын хорооны саналыг дэмжсэн байна.  
 
 С.Амарсайхан: Манай танхимын 14-өөс 12 дэмжиж саналаа өглөө.  
 
 Х.Булгантуяа: 13 гишүүнээс 12 гишүүн санал өгсөн байна.  
 
 Ж.Сүхбаатар: “Үндсэн хууль” танхимын 7 гишүүн долуулаа дэмжиж 
байна. 
 
 Н.Энхболд: “Их засаг” 7-гоос 6 дэмжиж байна. 
 
 Г.Занданшатар: Санал хураалтад 61 гишүүн оролцож, 50 гишүүн 
дэмжиж, 82.0 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.  
 
 35.Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 112 дугаар зүйлийн 112.8 
дахь хэсэгт хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг 
хүлээж авах боломжгүй гэсэн Байнгын хорооны саналыг дэмжье гэсэн 
саналын томьёоллоор санал хураалт явуулъя.  
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 Д.Тогтохсүрэн: “Их хуралдай” танхимд 20 гишүүн оролцож, 13 гишүүн 
Байнгын хорооны саналыг дэмжсэн байна.  
 
 С.Амарсайхан: “Их эзэн Чингис хаан” танхимын 14-өөс 12 гишүүн 
дэмжиж саналаа өглөө.  
 
 Х.Булгантуяа: “Д.Сүхбаатар” танхимаас 13 гишүүнээс 12 гишүүн 
дэмжсэн байна. 
 
 Ж.Сүхбаатар: “Үндсэн хууль” танхимын 7 гишүүн долуулаа дэмжиж 
байна. 
 
 Н.Энхболд: “Их засаг” 7-гоос 6 дэмжиж байна. 
 
 Г.Занданшатар: Санал хураалтад 61 гишүүн оролцож, 50 гишүүн 
дэмжиж, 82.0 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.  
 
 Энэ “Их хуралдай” танхимд 13 гишүүн дэмжсэн харагдаад байх юм. 
Энэ дээр 12 гээд гарсан байх юм. Уучлаарай. 
 
 36.Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 113 дугаар зүйлийн 113.2.1 
дэх заалтад хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг 
хүлээн авах боломжгүй гэсэн Байнгын хорооны саналыг дэмжье гэсэн 
саналын томьёоллоор санал хураалт явуулъя. 
 
  Д.Тогтохсүрэн: “Их хуралдай” танхимд 20 гишүүн санал хураалтад 
оролцож, 13 гишүүн Байнгын хорооны саналыг дэмжсэн байна.  
 
 С.Амарсайхан: Манай танхимын 14 гишүүнээс 12 дэмжиж саналаа 
өглөө.  
 
 Х.Булгантуяа: “Д.Сүхбаатар” танхимаас 13 гишүүнээс 12 гишүүн 
дэмжиж саналаа өглөө. 
 
 Ж.Сүхбаатар: “Үндсэн хууль” танхимын 7 гишүүн долуулаа дэмжиж 
байна. 
 
 Н.Энхболд: “Их засаг” 7-гоос 6 дэмжлээ. 
 
 Г.Занданшатар: Санал хураалтад 61 гишүүн оролцож, 50 гишүүн 
дэмжиж, 82.0 хувийн саналаар Байнгын хорооны санал дэмжигдлээ.  
 
 Санал хураалт явуулж дууслаа.  
 
 “Ерөнхийлөгчийн хоригийн тухай” Улсын Их Хурлын тогтоол баталсанд 
тооцлоо.  
 
 Эцсийн найруулгыг уншиж танилцуулъя. 
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 “Ерөнхийлөгчийн хоригийн тухай” Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы 
хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 88 дугаар зүйлийн 88.1 дэх хэсгийг 
үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь: 
 
 1.Монгол Улсын Их Хурал 2021 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдөр 
баталсан Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-д 
хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах 
боломжгүй гэж үзсүгэй.  
 
 2.Энэ тогтоолыг 2021 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдрөөс эхлэн дагаж 
мөрдсүгэй.  

 
Эцсийн найруулга дээр саналтай гишүүн байна уу? Алга байна. Эцсийн 

найруулгыг сонссонд тооцлоо.  
 
Дараагийн асуудалд орно.  
....... 
 
Дууны бичлэгээс буулгасан: 

 ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ  
ХӨТЛӨХ АЛБАНЫ  
ШИНЖЭЭЧ       Ц.АЛТАН-ОД 

 
 


