


Эмхэтгэлийг Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар, 
Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хөгжлийн хөтөлбөр, 
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“Монгол Улсын төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх нь” 
төслийн дэмжлэгтэйгээр хэвлүүлэв. 
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ÌОНГОЛ ÓЛСЫН ¯НДСЭН ХÓÓЛЬ

Монголын ард түмэн бид:
- улсынхаа тусгаар тогтнол, бүрэн эрхт

байдлыг бататган бэхжүүлж,
- хүний эрх, эрх чөлөө, шударга ёс,

үндэснийхээ эв нэгдлийг эрхэмлэн
дээдэлж,

- төрт ёс, түүх, соёлынхоо уламжлалыг
нандигнан өвлөж,

- хүн төрөлхтөний соёл иргэншлийн ололтыг
хүндэтгэн үзэж,

- эх орондоо хүмүүнлэг, иргэний ардчилсан
нийгэм цогцлуулан хөгжүүлэхийг эрхэм
зорилго болгоно. Үүний учир Монгол
Улсын Үндсэн хуулийг даяар олноо зарлан
тунхаглаж байна.

НЭГД¯ГЭЭР Б¯ЛЭГ

ÌОНГОЛ ÓЛСЫН Б¯РЭН ЭРХТ БАЙДАЛ

Нýãäүãýýð зүéë

1. Монгол Улс бол тусгаар тогтносон, бүрэн
эрхт, Бүгд найрамдах улс мөн. 

2. Ардчилсан ёс, шударга ёс, эрх чөлөө, тэгш
байдал, үндэсний эв нэгдлийг хангах, хууль 
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дээдлэх нь төрийн үйл ажиллагааны үндсэн 
зарчим мөн. 

Хîёðäóãààð зүéë

1. Монгол Улс төрийн байгууламжийн хувьд 
нэгдмэл байна. 

2. Монгол Улсын нутаг дэвсгэр зөвхөн засаг 
захиргааны нэгжид хуваагдана. 

Гóðàвäóãààð зүéë

1. Монгол Улсад засгийн бүх эрх ард түмний 
мэдэлд байна. Монголын ард түмэн төрийн үйл 
хэрэгт шууд  оролцож, мөн сонгож байгуулсан 
төрийн эрх барих төлөөлөгчдийн байгууллагаараа 
уламжлан энэхүү эрхээ эдэлнэ. 

2. Төрийн эрх мэдлийг хууль бусаар авах, 
авахаар завдахыг хориглоно. 

Дºðºвäүãýýð зүéë

1. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн 
байдал, улсын хил халдашгүй дархан байна. 

2. Монгол Улсын хилийг хуулиар бататгана. 
3. Хууль гаргахгүйгээр гадаадын цэргийн 

хүчнийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт байрлуулах, 
дамжин өнгөрүүлэхээр улсын хил нэвтрүүлэхийг 
хориглоно. 
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Тàвäóãààð зүéë

1. Монгол Улс дэлхийн эдийн засгийн хөгжлийн 
түгээмэл хандлага, өөрийн орны өвөрмөц онцлогт 
нийцсэн олон хэвшил бүхий эдийн засагтай 
байна. 

2. Төр нь нийтийн болон хувийн өмчийн 
аливаа хэлбэрийг хүлээн зөвшөөрч, өмчлөгчийн 
эрхийг хуулиар хамгаална. 

З. Өмчлөгчийн эрхийг гагцхүү хуульд заасан 
үндэслэлээр хязгаарлаж болно. 

4. Төр нь үндэсний эдийн засгийн аюулгүй 
байдал, аж ахуйн бүх хэвшлийн болон хүн амын 
нийгмийн хөгжлийг хангах зорилгод нийцүүлэн 
эдийн засгийг зохицуулна. 

5. Мал сүрэг бол үндэсний баялаг мөн бөгөөд 
төрийн хамгаалалтад байна. 

Зóðãàäóãààð зүéë

1. Монгол Улсад газар, түүний хэвлий, ой, ус, 
амьтан, ургамал болон байгалийн бусад баялаг 
гагцхүү ард түмний мэдэл, төрийн хамгаалалтад 
байна.  

2. Монгол Улсын иргэдэд өмчлүүлснээс бусад 
газар, түүнчлэн газрын хэвлий, түүний баялаг, ой, 
усны нөөц, ан амьтан төрийн нийтийн өмч мөн.
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Байгалийн баялгийг ашиглах төрийн бодлого 
нь урт хугацааны хөгжлийн бодлогод тулгуурлаж, 
одоо ба ирээдүй үеийн иргэн бүрд эрүүл, аюулгүй 
орчинд амьдрах эрхийг нь баталгаажуулах, газрын 
хэвлийн баялгийн үр өгөөжийг Үндэсний баялгийн 
санд төвлөрүүлж тэгш, шударга хүртээхэд чиглэнэ. 

Иргэн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах 
эрхийнхээ хүрээнд газрын хэвлийн баялгийг 
ашигласнаар байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн 
талаар мэдэх эрхтэй.

Стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт 
малтмалын ордыг ашиглахдаа байгалийн баялаг 
ард түмний мэдэлд байх зарчимд нийцүүлэн 
түүний үр өгөөжийн дийлэнх нь ард түмэнд 
ногдож байх эрх зүйн үндсийг хуулиар тогтооно.

/Энэ хэсгийг 2019 оны 11 дүгээр сарын 14-ний 
өдөр баталсан Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан 
нэмэлт, өөрчлөлтөөр өөрчлөн найруулсан./

З. Бэлчээр, нийтийн эдэлбэрийн ба улсын 
тусгай хэрэгцээнийхээс бусад газрыг зөвхөн 
Монгол Улсын иргэнд өмчлүүлж болно. Энэ нь 
газрын хэвлийг өмчлөхөд хамаарахгүй. Иргэд 
хувийн өмчийнхөө газрыг худалдах, арилжих, 
бэлэглэх, барьцаалах зэргээр гадаадын иргэн, 
харьяалалгүй хүний өмчлөлд шилжүүлэх, 
түүнчлэн төрийн эрх бүхий байгууллагын 
зөвшөөрөлгүйгээр бусдад эзэмшүүлэх, 
ашиглуулахыг хориглоно. 
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4. Төр газрын эзэнд газартай нь холбогдсон 
үүрэг хүлээлгэх, улсын тусгай хэрэгцээг үндэслэн 
нөхөх олговортойгоор газрыг солих буюу эргүүлэн 
авах, уг газрыг хүн амын эрүүл мэнд, байгаль 
хамгаалал, үндэсний аюулгүй байдлын ашиг 
сонирхолд харшаар ашиглавал хураан авч болно. 

5. Төрөөс гадаадын иргэн, хуулийн этгээд, 
харьяалалгүй хүнд газрыг төлбөр, хугацаатайгаар 
болон хуульд заасан бусад болзол, журмаар 
ашиглуулж болно. 

Дîëäóãààð зүéë

1. Монголын ард түмний түүх, соёлын 
дурсгалт зүйл, шинжлэх ухаан, оюуны өв төрийн 
хамгаалалтад байна. 

2. Иргэний туурвисан оюуны үнэт зүйл бол 
зохиогчийнх нь өмч, Монгол Улсын үндэсний 
баялаг мөн. 

Нàéìäóãààð зүéë

1. Монгол хэл бол төрийн албан ёсны хэл мөн. 
2. Энэ зүйлийн 1 дэх хэсгийн заалт нь хүн 

амын өөр хэл бүхий үндэстний цөөнх эх хэлээрээ 
суралцах, харилцах, соёл, урлаг, шинжлэх ухааны 
үйл ажиллагаа явуулах эрхийг үл хөндөнө. 
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Еñäүãýýð  зүéë

1. Монгол Улсад төр нь шашнаа хүндэтгэж, 
шашин нь төрөө дээдэлнэ. 

2. Төрийн байгууллага шашны, сүм хийд улс 
төрийн үйл ажиллагаа эрхлэн явуулж болохгүй. 

З. Төр, сүм хийдийн хоорондын харилцааг 
хуулиар зохицуулна. 

Аðàвäóãààð зүéë

1. Монгол Улс олон улсын эрх зүйн нийтээр 
хүлээн зөвшөөрсөн хэм хэмжээ, зарчмыг 
баримталж энхийг эрхэмлэсэн гадаад бодлого 
явуулна. 

2. Монгол Улс олон улсын гэрээгээр хүлээсэн 
үүргээ шударгаар сахин биелүүлнэ. 

3. Монгол Улсын олон улсын гэрээ нь соёрхон 
баталсан буюу нэгдэн орсон тухай хууль хүчин 
төгөлдөр болмогц дотоодын хууль тогтоомжийн 
нэгэн адил үйлчилнэ. 

4. Монгол Улс Үндсэн хуульдаа харшилсан 
олон улсын гэрээ, бусад баримт бичгийг дагаж 
мөрдөхгүй. 

Аðвàí íýãäүãýýð зүéë

1. Эх орныхоо  тусгаар тогтнолыг батлан 
хамгаалж, үндэсний аюулгүй байдал, нийгмийн 
дэг журмыг хангах нь төрийн үүрэг мөн. 
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2. Монгол Улс өөрийгөө хамгаалах зэвсэгт 
хүчинтэй байна. Зэвсэгт хүчний бүтэц, зохион 
байгуулалт, түүнд алба хаах журмыг хуулиар 
тогтооно. 

Аðвàí õîёðäóãààð зүéë

1. Монгол Улсын тусгаар тогтнол, бүрэн 
эрхт байдлын бэлгэ тэмдэг нь Төрийн сүлд, туг, 
далбаа, тамга, дуулал мөн. 

2. Төрийн сүлд, туг, далбаа, дуулал нь 
Монголын ард түмний түүхэн уламжлал, хүсэл 
тэмүүлэл, эв нэгдэл, шударга ёс, цог хийморийг 
илэрхийлнэ. 

З. Төрийн сүлд нь ариун цагаан өнгийн бадам 
цэцэг суурьтай, төгсгөлгүй үргэлжлэн дэлгэрэх 
түмэн насан хээгээр хөвөөлсөн, мөнх тэнгэрийг 
бэлгэдсэн дугариг хөх дэвсгэртэй байна. Сүлдний 
төв хэсэгт Монгол Улсын тусгаар тогтнол, бүрэн 
эрхт байдал, цог хийморийг илтгэсэн алтан 
соёмбо, эрдэнийн хүлгийг хослуулан дүрсэлсэн 
байна. Сүлдний хүрээний магнайн хэсэгт эрт, 
эдүгээ, ирээдүй гурван цагийг бэлгэдсэн хүслийг 
хангагч чандмань эрдэнэ, доод хэсэгт эх газрыг 
төлөөлсөн ногоон өнгийн уулан хээ, ашид 
дэвжихийн өлзий хутаг оршсон хүрдийг тус тус 
дүрсэлнэ.  Хүрдийг хадгаар дээдлэн сүлжсэн 
байна. 
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4. Монголын нэгдсэн тулгар төрийн уламжлалт 
Их цагаан туг нь Монгол Улсын төрийн 
хүндэтгэлийн бэлгэдэл мөн. 

5. Монгол Улсын төрийн далбаа нь улаан, 
хөх, улаан хосолсон өнгөтэй байна. Далбааны 
гурав хуваасны нэгийн хэмжээтэй дундах 
хэсэг нь мөнх тэнгэрийн хөх, түүний хоёр тал 
нь мандан бадрахын бэлгэдэл улаан өнгөтэй 
байна. Далбааны ишин талын улаан дэвсгэрийн 
төв хэсэгт алтан соёмбо байрлуулна. Далбааны 
өргөн, урт нь 1:2-ын харьцаатай байна. 

6. Төрийн тамга дөрвөлжин хэлбэртэй, голдоо 
төрийн сүлдтэй, сүлдний хоёр талаар Монгол 
Улс гэсэн бичээстэй, арслангийн дүрс бүхий 
бариултай байна. Төрийн тамгыг Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгч барина. 

7. Төрийн бэлгэ тэмдгийг дээдлэн хэрэглэх 
журам, төрийн дууллын үг, аяыг хуулиар 
бататгана. 

Аðвàí ãóðàвäóãààð зүéë

1. Монгол Улсын төрийн дээд байгууллагууд 
байнга оршдог хотыг Улсын нийслэл гэнэ.  Монгол 
Улсын нийслэл Улаанбаатар хот мөн. 

2. Монгол Улсын нийслэлийн эрх зүйн үндсийг 
хуулиар тогтооно. 
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ХОЁРДÓГААР Б¯ЛЭГ

Х¯НИЙ ЭРХ, ЭРХ ЧӨЛӨӨ

Аðвàí äºðºвäүãýýð зүéë

1. Монгол Улсад хууль ёсоор оршин суугаа хүн 
бүр хууль, шүүхийн өмнө эрх тэгш байна. 

2. Хүнийг үндэс, угсаа, хэл, арьсны өнгө, нас, 
хүйс, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, 
эрхэлсэн ажил, албан тушаал, шашин шүтлэг, үзэл 
бодол, боловсролоор нь ялгаварлан гадуурхаж 
үл болно. Хүн бүр эрх зүйн этгээд байна. 

Аðвàí òàвäóãààð зүéë

1. Монгол Улсын иргэний харьяалал хийгээд 
харьяат болох, харьяатаас гарах үндэслэл, 
журмыг гагцхүү хуулиар тогтооно. 

2. Монгол Улсын иргэнийг харьяатаас хасах, 
эх орноосоо хөөх, өөр улсад шилжүүлэн өгөхийг 
хориглоно. 

Аðвàí зóðãàäóãààð зүéë

Монгол Улсын иргэн дараахь үндсэн эрх, эрх 
чөлөөг баталгаатай эдэлнэ:

1/ амьд явах эрхтэй. Монгол Улсын Эрүүгийн 
хуульд заасан онц хүнд гэмт хэрэг үйлдсэний 



Ìîíãîë Óëñûí ¯íäñýí õóóëü

14

учир шүүхийн хүчин төгөлдөр тогтоолоор ялын 
дээд хэмжээ оногдуулснаас бусад тохиолдолд 
хүний амь нас бусниулахыг хатуу хориглоно;

2/ эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, орчны 
бохирдол, байгалийн тэнцэл алдагдахаас 
хамгаалуулах эрхтэй;

3/ хөдлөх, үл хөдлөх хөрөнгө шударгаар 
олж авах, эзэмших, өмчлөх, өв залгамжлуулах 
эрхтэй.  Хувийн өмчийг хууль бусаар хураах, 
дайчлан авахыг хориглоно. Төр, түүний эрх бүхий 
байгууллага нь нийгмийн зайлшгүй хэрэгцээг 
үндэслэн хувийн өмчийн эд хөрөнгийг дайчлан 
авбал нөхөх олговор, үнийг төлнө;

4/ ажил мэргэжлээ чөлөөтэй сонгох, 
хөдөлмөрийн аятай нөхцөлөөр хангуулах, цалин 
хөлс авах, амрах, хувийн аж ахуй эрхлэх эрхтэй. 
Хэнийг ч хууль бусаар албадан хөдөлмөрлүүлж 
болохгүй;

5/ өндөр наслах, хөдөлмөрийн чадвар 
алдах, хүүхэд төрүүлэх, асрах болон хуульд 
заасан бусад тохиолдолд эд, мөнгөний тусламж 
авах эрхтэй;

6/ эрүүл мэндээ хамгаалуулах, эмнэлгийн 
тусламж авах эрхтэй. Иргэдэд эмнэлгийн 
төлбөргүй тусламж үзүүлэх болзол, журмыг 
хуулиар тогтооно;

7/ сурч боловсрох эрхтэй. Төрөөс бүх 
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нийтийн ерөнхий боловсролыг төлбөргүй олгоно. 
Иргэд төрөөс тавих шаардлагад нийцсэн хувийн 
сургууль байгуулан ажиллуулж болно;

8/ соёл, урлаг, шинжлэх ухааны үйл 
ажиллагаа явуулах, бүтээл туурвих, үр шимийг 
нь хүртэх эрхтэй. Зохиогч, шинэ бүтээл, нээлтийн 
эрхийг хуулиар хамгаална;

9/ шууд буюу төлөөлөгчдийн 
байгууллагаараа уламжлан төрийг удирдах хэрэгт 
оролцох эрхтэй. Төрийн байгууллагад сонгох, 
сонгогдох эрхтэй. Сонгох эрхийг арван найман 
наснаас эдэлнэ. Сонгогдох насыг төрийн зохих 
байгууллага, албан тушаалд тавих шаардлагыг 
харгалзан хуулиар тогтооно; 

10/ нийгмийн болон өөрсдийн ашиг 
сонирхол, үзэл бодлын үүднээс нам, олон нийтийн 
бусад байгууллага байгуулах, сайн дураараа 
эвлэлдэн нэгдэх эрхтэй. Нам, олон нийтийн бусад 
бүх байгууллага нийгэм, төрийн аюулгүй байдлыг 
сахиж, хуулийг дээдлэн биелүүлнэ. Аль нэгэн 
нам, олон нийтийн бусад байгууллагад эвлэлдэн 
нэгдсэний төлөө болон гишүүний нь хувьд 
хүнийг ялгаварлан гадуурхах, хэлмэгдүүлэхийг 
хориглоно. Төрийн зарим төрлийн албан хаагчийн 
намын гишүүнийг түдгэлзүүлж болно; 

11/ улс төр, эдийн засаг, нийгэм соёлын 
амьдрал, гэр бүлийн харилцаанд эрэгтэй, эмэгтэй 
тэгш эрхтэй.  Гэрлэлт нь хуулиар тогтоосон 
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насанд хүрсэн эрэгтэй, эмэгтэй хоёрын тэгш эрх, 
сайн дурын харилцаанд үндэслэнэ. Гэр бүл, эх 
нялхас, хүүхдийн ашиг сонирхлыг төр хамгаална;

12/ төрийн байгууллага, албан тушаалтанд 
өргөдөл, гомдлоо гаргаж шийдвэрлүүлэх 
эрхтэй. Төрийн байгууллага, албан тушаалтан 
нь иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хуулийн дагуу 
шийдвэрлэх үүрэгтэй;

13/ халдашгүй, чөлөөтэй байх эрхтэй. 
Хуульд заасан үндэслэл, журмаас гадуур дур 
мэдэн хэнийг ч нэгжих, баривчлах, хорих, мөрдөн 
мөшгих, эрх чөлөөг нь хязгаарлахыг хориглоно. 
Хэнд боловч эрүү шүүлт тулгаж, хүнлэг бус, 
хэрцгий хандаж, нэр төрийг нь доромжилж 
болохгүй. Баривчилсан шалтгаан, үндэслэлийг 
баривчлагдсан хүн, түүний гэр бүлийнхэн, 
өмгөөлөгчид нь хуульд заасан хугацаанд 
мэдэгдэнэ. Иргэний хувийн ба гэр бүл, захидал 
харилцааны нууц, орон байрны халдашгүй 
байдлыг хуулиар хамгаална;

14/ Монгол Улсын хууль, олон улсын гэрээнд 
заасан эрх, эрх чөлөө нь зөрчигдсөн гэж үзвэл уул 
эрхээ хамгаалуулахаар шүүхэд гомдол гаргах, 
бусдын хууль бусаар учруулсан хохирлыг нөхөн 
төлүүлэх, өөрийн болон гэр бүлийн гишүүд, эцэг 
эх, үр хүүхдийнхээ эсрэг мэдүүлэг өгөхгүй байх, 
өөрийгөө өмгөөлөх, хууль зүйн туслалцаа авах, 
нотлох баримтыг шалгуулах, шударга шүүхээр 
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шүүлгэх, хэргээ шүүх ажиллагаанд биеэр оролцох, 
шүүхийн шийдвэрийг давж заалдах, уучлал хүсэх 
эрхтэй.  Өөрөө өөрийнхөө эсрэг мэдүүлэг өгөхийг 
шаардах, мэдүүлэг гаргуулахаар шахалт үзүүлэх, 
хүч хэрэглэхийг хориглоно. Гэм буруутай нь 
хуулийн  дагуу шүүхээр нотлогдох хүртэл хэнийг 
ч гэмт хэрэг үйлдсэн гэм буруутайд тооцож 
үл болно. Гэм буруутны ял зэмлэлийг түүний 
гэр бүлийн гишүүд, төрөл саданд нь халдаан 
хэрэглэхийг хориглоно;

15/ шашин шүтэх, эс шүтэх эрх чөлөөтэй;
16/ итгэл үнэмшилтэй байх, үзэл бодлоо 

чөлөөтэй илэрхийлэх, үг хэлэх, хэвлэн нийтлэх, 
тайван жагсаал, цуглаан хийх эрх чөлөөтэй. 
Жагсаал, цуглаан хийх журмыг хуулиар тогтооно;

17/ төр, түүний байгууллагаас хууль ёсоор 
тусгайлан хамгаалбал зохих нууцад хамаарахгүй 
асуудлаар мэдээлэл хайх, хүлээн авах эрхтэй. 
Хүний эрх, нэр төр, алдар хүнд, улсыг батлан 
хамгаалах, үндэсний аюулгүй байдал, нийгмийн 
хэв журмыг хангах зорилгоор задруулж үл болох 
төр, байгууллага, хувь хүний нууцыг хуулиар 
тогтоон хамгаална;

18/ улсынхаа нутаг дэвсгэрт чөлөөтэй 
зорчих, түр буюу байнга оршин суух газраа сонгох, 
гадаадад явах, оршин суух, эх орондоо буцаж 
ирэх эрхтэй. Гадаадад явах, оршин суух эрхийг 
үндэсний болон хүн амын аюулгүй байдлыг 
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хангах, нийгмийн хэв журмыг хамгаалахын тулд 
зөвхөн хуулиар хязгаарлаж болно. 

Аðвàí äîëäóãààð зүéë

1. Монгол Улсын иргэн шударга, хүнлэг 
ёсыг эрхэмлэн дараахь үндсэн үүргийг ёсчлон 
биелүүлнэ:

1/ Үндсэн хууль, бусад хуулийг дээдлэн 
хүндэтгэж, сахин биелүүлэх;

2/ хүний нэр төр, алдар хүнд, эрх, хууль 
ёсны ашиг сонирхлыг хүндэтгэх;

3/ хуулиар ногдуулсан албан татвар төлөх;
4/ эх орноо хамгаалах, хуулийн дагуу 

цэргийн алба хаах. 
2. Хөдөлмөрлөх, эрүүл мэндээ хамгаалах, 

үр хүүхдээ өсгөн хүмүүжүүлэх, байгаль орчноо 
хамгаалах нь иргэн бүрийн журамт үүрэг мөн. 

Аðвàí íàéìäóãààð зүéë

1. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт байгаа 
гадаадын иргэний эрх, үүргийг Монгол Улсын 
хууль, уул иргэнийг харьяалсан улстай байгуулсан 
гэрээгээр тогтооно. 

2. Монгол Улс олон улсын гэрээгээр гадаадын 
иргэний эрх, үүргийг тодорхойлохдоо уул иргэнийг 
харьяалсан улстай энэ талаар харилцан адил 
байх зарчим баримтална. 
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З. Монгол Улс нутаг дэвсгэртээ байгаа 
харьяалалгүй хүний эрх, үүргийг өөрийн хуулиар 
тогтооно. 

4. Үзэл бодол, улс  төрийн хийгээд шударга ёсны 
бусад үйл ажиллагааныхаа улмаас хавчигдан 
мөшгөгдсөн гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн 
үндэслэл бүхий хүсэлт гаргавал Монгол Улсад 
орогнох эрх олгож болно. 

5. Үндсэн хуулийн арван зургадугаар зүйлд 
заасан Монгол Улсын иргэний үндсэн эрх, эрх 
чөлөөг тус улсын нутаг дэвсгэрт байгаа гадаадын 
иргэн, харьяалалгүй хүнд эдлүүлэхдээ Монгол 
Улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээнд заасан 
хүний салшгүй эрхээс бусад эрхийн хувьд 
үндэсний болон хүн амын аюулгүй байдлыг 
хангах, нийгмийн хэв журмыг хамгаалахын тулд 
хуулиар зохих хязгаарлал тогтоож болно. 

Аðвàí еñäүãýýð зүéë

1. Төрөөс хүний эрх, эрх чөлөөг хангахуйц 
эдийн засаг, нийгэм, хууль зүйн болон бусад 
баталгааг бүрдүүлэх, хүний эрх, эрх чөлөөг 
зөрчихтэй тэмцэх, хөндөгдсөн эрхийг сэргээн 
эдлүүлэх үүргийг иргэнийхээ өмнө хариуцна. 

2. Онц болон дайны байдал зарласан 
тохиолдолд Үндсэн хууль, бусад хуульд заасан 
хүний эрх, эрх чөлөөг гагцхүү хуулиар хязгаарлаж 
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болно. Тийнхүү хязгаарласан хууль нь хүний 
амьд явах эрх, итгэл үнэмшилтэй байх, шашин 
шүтэх, эс шүтэх эрх чөлөө, түүнчлэн хэнд боловч 
эрүү шүүлт тулгах, хүнлэг бус, хэрцгий хандахыг 
хориглосон хуулийн заалтыг үл хөндөнө. 

З. Хүн эрх, эрх чөлөөгөө эдлэхдээ үндэсний 
аюулгүй байдал, бусад хүний эрх, эрх чөлөөг 
хохироож, нийгмийн хэв журмыг гажуудуулж 
болохгүй. 

Аðвàí еñ1 äүãýýð зүéë
/Энэ зүйлийг 2019 оны 11 дүгээр сарын 14-ний 

өдөр баталсан Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан 
нэмэлт, өөрчлөлтөөр нэмсэн./

1. Нам Үндсэн хуулийн арван зургадугаар 
зүйлийн 10-т заасны дагуу байгуулагдаж, улсын 
хэмжээний бодлого дэвшүүлж ажиллана.

2. Намыг Монгол Улсын сонгуулийн эрх 
бүхий иргэдийн нэг хувиас доошгүй тооны иргэн 
эвлэлдэн нэгдэж байгуулна.

/Энэ хэсгийг 2028 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 
эхлэн дагаж мөрдөнө./

3. Намын дотоод зохион байгуулалт ардчилсан 
зарчимд нийцсэн, хөрөнгө, орлогын эх үүсвэр, 
зарцуулалт нь нийтэд ил тод байна. Намын 
зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журам, 
санхүүжилт, төрөөс санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх 
нөхцөлийг хуулиар тогтооно.



Ìîíãîë Óëñûí ¯íäñýí õóóëü

21

ГÓРАВДÓГААР Б¯ЛЭГ

ÌОНГОЛ ÓЛСЫН ТӨРИЙН БАЙГÓÓЛАЛ

НЭГ.  Ìîíãîë Óëñûí Иõ Хóðàë

Хîðüäóãààð зүéë

Монгол Улсын Их Хурал бол төрийн эрх барих 
дээд байгууллага мөн бөгөөд хууль тогтоох эрх 
мэдлийг гагцхүү Улсын Их Хуралд хадгална. 

Хîðèí íýãäүãýýð зүéë

1. Улсын Их Хурал нэг танхимтай, далан 
зургаан гишүүнтэй байна. 

2. Улсын Их Хурлын гишүүнийг Монгол Улсын 
сонгуулийн эрх бүхий иргэд нийтээрээ, чөлөөтэй, 
шууд сонгох эрхийн үндсэн дээр саналаа нууцаар 
гаргаж, дөрвөн жилийн хугацаагаар сонгоно. 

З. Улсын Их Хурлын гишүүнээр Монгол Улсын 
хорин таван нас хүрсэн, сонгуулийн эрх бүхий 
иргэнийг сонгоно.  

4. Улсын Их Хурлын сонгуулийн журмыг 
хуулиар тогтооно. Улсын Их Хурлын ээлжит 
сонгууль явуулахын өмнөх нэг жилийн дотор 
Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хууль батлах, 
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түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулахыг хориглоно.
/Энэ хэсгийг 2019 оны 11 дүгээр сарын 14-ний 

өдөр баталсан Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан 
нэмэлт, өөрчлөлтөөр өөрчлөн найруулсан./

Хîðèí õîёðäóãààð зүéë

1. Улсын нийт нутаг дэвсгэр буюу зарим хэсгийг 
нь хамарсан гэнэтийн аюул тохиолдсон, дайны 
ба нийтийн эмх замбараагүй байдал үүссэн 
зэрэг онцгой нөхцөлийн улмаас ээлжит сонгууль 
явуулах боломжгүй бол мөнхүү нөхцөл арилж, 
шинэ сонгогдсон гишүүдээ тангараг өргөтөл 
Улсын Их Хурал бүрэн эрхээ хэрэгжүүлнэ. 

2. Улсын Их Хурал бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх 
боломжгүй гэж нийт гишүүний гуравны хоёроос 
доошгүй нь үзэж, эсхүл мөнхүү шалтгаанаар 
Ерөнхийлөгч Улсын Их Хурлын даргатай 
зөвшилцөж санал болгосон бол Улсын Их Хурлын 
нийт гишүүний гуравны хоёроос доошгүйн 
саналаар өөрөө тарах шийдвэр гаргаж болно.

/Энэ хэсгийг 1999 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдөр 
баталсан Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, 
өөрчлөлтөөр нэмсэн бөгөөд уг нэмэлтийг Үндсэн хуулийн 
цэцийн 2000 оны 02 дугаар тогтоолоор хүчингүй болгосон. 
Мөн хэсгийг 2000 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдөр 
баталсан Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, 
өөрчлөлтөөр нэмсэн. Мөн хэсгийг 2019 оны 11 дүгээр сарын 
14-ний өдөр баталсан Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан 
нэмэлт, өөрчлөлтөөр өөрчлөн найруулсан./
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3. Ерөнхийлөгч Үндсэн хуулийн гучин 
есдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасны дагуу 
Ерөнхий сайдыг томилох саналыг Улсын 
Их Хуралд анх оруулснаас хойш дөчин тав 
хоногийн дотор, эсхүл Үндсэн хуулийн дөчин 
гуравдугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасны дагуу 
Ерөнхий сайдыг огцруулснаас, түүнчлэн дөчин 
дөрөвдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасны дагуу 
Ерөнхий сайдыг огцорсонд тооцсоноос хойш гуч 
хоногийн дотор Улсын Их Хурал Ерөнхий сайдыг 
томилоогүй бол Ерөнхийлөгч Улсын Их Хурлыг 
тараах шийдвэр гаргана.

/Энэ хэсгийг 2019 оны 11 дүгээр сарын 14-ний 
өдөр баталсан Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан 
нэмэлт, өөрчлөлтөөр нэмсэн./

4. Энэ зүйлийн 2, эсхүл 3 дахь хэсэгт заасны 
дагуу шийдвэр гаргаснаас хойш Улсын Их Хурал 
арав хоногийн дотор сонгуулийг товлон зарлаж, 
жар хоногийн дотор явуулна. Шинэ сонгогдсон 
гишүүд тангараг өргөтөл Улсын Их Хурал бүрэн 
эрхээ хадгална.

/Энэ хэсгийг 2019 оны 11 дүгээр сарын 14-ний 
өдөр баталсан Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан 
нэмэлт, өөрчлөлтөөр нэмсэн./

Хîðèí ãóðàвäóãààð зүéë

1. Улсын Их Хурлын гишүүн бол ард түмний 
элч мөн бөгөөд нийт иргэн, улсын ашиг сонирхлыг 
эрхэмлэн баримтална. 



Ìîíãîë Óëñûí ¯íäñýí õóóëü

24

2. Улсын Их Хурлын гишүүний бүрэн эрх нь 
Төрийн сүлдэндээ тангараг өргөснөөр эхэлж, 
Улсын Их Хурлын дараагийн сонгуулиар шинэ 
сонгогдсон гишүүд тангараг өргөснөөр дуусгавар 
болно. 

Хîðèí äºðºвäүãýýð зүéë

1. Улсын Их Хурлын дарга, дэд даргыг Улсын 
Их Хурлын гишүүдийн дотроос нэр дэвшүүлэн 
саналаа илээр гаргаж сонгоно.  Улсын Их Хурлын 
тухайн сонгуулийн дүнд бий болсон нам, эвслийн 
бүлэг тус бүрээс Улсын Их Хурлын дэд даргыг 
сонгоно. 

/Энэ хэсгийг 1999 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдөр 
баталсан Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, 
өөрчлөлтөөр өөрчлөн найруулсан бөгөөд уг өөрчлөлтийг 
Үндсэн хуулийн цэцийн 2000 оны 02 дугаар тогтоолоор 
хүчингүй болгосон. Мөн хэсгийг 2000 оны 12 дугаар сарын 
14-ний өдөр баталсан Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан 
нэмэлт, өөрчлөлтөөр өөрчлөн найруулсан./ 

2. Улсын Их Хурлын дарга, дэд даргын бүрэн 
эрхийн хугацаа дөрвөн жил байх бөгөөд хуульд 
заасан үндэслэлээр хугацаанаас нь өмнө 
чөлөөлж, огцруулж болно. 

Хîðèí òàвäóãààð зүéë

1. Улсын Их Хурал төрийн дотоод, гадаад 
бодлогын аль ч асуудлыг санаачлан хэлэлцэж 
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болох бөгөөд дараахь асуудлыг өөрийн онцгой 
бүрэн эрхэд хадгалж шийдвэрлэнэ:

1/ хууль батлах, нэмэлт, өөрчлөлт оруулах;
2/ төрийн дотоод, гадаад бодлогын үндсийг 

тодорхойлох;
3/ Ерөнхийлөгчийн ба Улсын Их Хурал, 

түүний гишүүний сонгуулийг товлон зарлах;
4/ Улсын Их Хурлын Байнгын хороо, Засгийн 

газар, хуульд зааснаар Улсын Их Хуралд ажлаа 
шууд хариуцан тайлагнадаг бусад байгууллагын 
бүтэц, бүрэлдэхүүнийг тогтоох, өөрчлөх;

5/ Ерөнхийлөгчийг сонгогдсон гэж үзэж 
бүрэн эрхийг нь хүлээн зөвшөөрсөн хууль гаргах, 
чөлөөлөх, огцруулах;

6/ Ерөнхий сайд, хуульд зааснаар Улсын Их 
Хуралд ажлаа шууд хариуцан тайлагнадаг бусад 
байгууллагын бүрэлдэхүүнийг томилох, өөрчлөх, 
огцруулах;

/Энэ заалтад 2019 оны 11 дүгээр сарын 14-ний 
өдөр баталсан Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан 
нэмэлт, өөрчлөлтөөр өөрчлөлт оруулсан./

7/ төрийн санхүү, зээл, албан татвар, 
мөнгөний бодлого, улсын эдийн засаг, нийгмийн 
хөгжлийн бодлого, үндсэн чиглэлийг тодорхойлж, 
хөгжлийн болон үндэсний аюулгүй байдлын 
бодлогод нийцүүлэн боловсруулсан Засгийн 
газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, улсын төсөв, 
түүний гүйцэтгэлийн тайланг батлах; 
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Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт тогтвортой 
байна.

Улсын төсвийг хэлэлцэн батлахдаа 
төсвийн орлого, зарлагын бүтцийг өөрчилж 
болно. Ингэхдээ Засгийн газрын өргөн мэдүүлсэн 
төсвийн зарлагын болон алдагдлын хэмжээг 
нэмэгдүүлж үл болно. 

Төрийн санхүү, төсвийн хяналтыг хараат 
бусаар хэрэгжүүлэх байгууллагын бүрэн эрх, 
зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журмыг 
хуулиар тогтооно;

/Энэ заалтыг 2019 оны 11 дүгээр сарын 14-ний 
өдөр баталсан Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан 
нэмэлт, өөрчлөлтөөр өөрчлөн найруулсан./

8/ хууль, Улсын Их Хурлын бусад 
шийдвэрийн биелэлтийг хянан шалгах;

9/ улсын хил тогтоох;
10/ Монгол Улсын  үндэсний аюулгүй 

байдлын зөвлөлийн бүтэц, бүрэлдэхүүн, бүрэн 
эрхийг тогтоох;

11/ Засгийн газрын  өргөн мэдүүлснээр 
Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн 
хуваарийг батлах, өөрчлөх;

12/ нутгийн өөрөө удирдах болон 
захиргааны байгууллагын тогтолцоо, зохион 
байгуулалт, үйл ажиллагааны  эрх зүйн үндсийг 
тогтоох;
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13/ улсын цол, одон, медаль, цэргийн дээд 
цол бий болгох, төрийн албаны зарим тусгай 
салбарын албан тушаалын зэрэг дэвийг тогтоох;

14/ өршөөл үзүүлэх шийдвэр гаргах;
15/ Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр 

Монгол Улсын олон улсын гэрээг  соёрхон батлах, 
цуцлах, гадаад улстай дипломат харилцаа 
тогтоох, цуцлах;

16/ ард нийтийн санал асуулга явуулах. 
Монгол Улс өөрийн тусгаар тогтнол, нутаг 
дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдлыг үгүйсгэх 
аливаа оролдлогыг үл зөвшөөрөх бөгөөд мөнхүү 
зорилгоор ард нийтийн санал асуулга явуулахыг 
хориглоно; Сонгуулийн эрх бүхий иргэдийн 
олонхи нь оролцсон ард нийтийн санал асуулгыг 
хүчинтэйд тооцож, олонхийн санал авсан 
асуудлыг шийдвэрлэгдсэн гэж үзнэ;

/Энэ заалтад 2019 оны 11 дүгээр сарын 14-ний 
өдөр баталсан Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан 
нэмэлт, өөрчлөлтөөр 2 дахь өгүүлбэр нэмсэн./

17/ Монгол Улсын тусгаар тогтнол, бүрэн 
эрхт байдалд бусад улсаас аюул занал учруулж, 
зэвсэглэн халдвал дайн бүхий байдал зарлах, 
цуцлах;

18/ энэ зүйлийн 2, З дахь хэсэгт заасан 
онцгой нөхцөлд улсын нийт нутаг дэвсгэрт 
буюу зарим хэсэгт нь онц болон дайны байдал 
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зарлах, эсхүл энэ тухай гаргасан Ерөнхийлөгчийн 
зарлигийг батлах, хүчингүй болгох. 

2. Дараахь онцгой нөхцөл бий болсон үед үр 
дагаврыг нь арилгах, хүн ам, нийгмийн амьдралыг 
хэвийн болгохын тулд онц байдал зарлаж болно:

1/ улсын нийт нутаг дэвсгэрт буюу зарим 
хэсэгт нь оршин суугаа хүн амын амь нас, эрүүл 
мэнд, аж амьдрал, нийтийн аюулгүй байдалд шууд 
аюул учруулсан буюу учруулахуйц байгалийн 
гамшиг,  гэнэтийн бусад аюул тохиолдсон;

2/ Үндсэн хуулийн дэг журам, нийгмийн 
хууль ёсны тогтолцоо оршин тогтноход 
заналхийлсэн аливаа байгууллага, бүлэг хүний 
зохион байгуулалт бүхий хүч хэрэглэсэн хууль 
бус үйл ажиллагааны улмаас үүссэн нийтийн 
эмх замбараагүй байдлыг төрийн байгууллага 
эрх хэмжээнийхээ дотор ердийн арга хэрэгслээр 
тохинуулах боломжгүй болсон. 

З. Улсын нийт нутаг дэвсгэрт буюу зарим 
хэсэгт нь нийтийн эмх замбараагүй байдал үүсч, 
зэвсэгт мөргөлдөөнд хүрсэн, тийм мөргөлдөөн 
гарах бодит аюул бий болсон, бусад улсаас 
цэргийн хүчээр түрэмгийлэн халдсан, эсхүл 
тийнхүү халдах нь бодитой болсон үед дайны 
байдал зарлаж болно. 
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4. Улсын Их  Хурлын бусад бүрэн эрх, зохион 
байгуулалт, үйл ажиллагааны журмыг хуулиар 
тогтооно. 

Хîðèí зóðãàäóãààð зүéë 

1. Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурлын гишүүн, 
Засгийн газар хууль санаачлах эрх эдлэх бөгөөд 
энэхүү эрхийн хүрээ, хязгаарыг хуулиар тогтооно.

/Энэ хэсгийг 2019 оны 11 дүгээр сарын 14-ний 
өдөр баталсан Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан 
нэмэлт, өөрчлөлтөөр өөрчлөн найруулсан./

2. Иргэд, бусад байгууллага хуулийн төслийн 
тухай саналаа хууль санаачлагчид уламжилна. 

З. Монгол Улсын хуулийг Улсын Их Хурал 
албан ёсоор нийтлэх бөгөөд хэрэв хуульд өөрөөр 
заагаагүй бол ийнхүү нийтэлснээс хойш арав 
хоногийн дараа хүчин төгөлдөр болно. 

Хîðèí äîëäóãààð зүéë

1. Улсын Их  Хурал бүрэн эрхээ чуулган, зохион 
байгуулалтын бусад хэлбэрээр хэрэгжүүлнэ. 

2. Улсын Их Хурлын ээлжит чуулган хагас жил 
тутам нэг удаа далан таваас доошгүй ажлын 
өдөр чуулна. 

/Энэ хэсгийг 1999 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдөр 
баталсан Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, 
өөрчлөлтөөр өөрчлөн найруулсан бөгөөд уг өөрчлөлтийг 
Үндсэн хуулийн цэцийн 2000 оны 02 дугаар тогтоолоор 
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хүчингүй болгосон. Мөн хэсгийг 2000 оны 12 дугаар сарын 
14-ний өдөр баталсан Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан 
нэмэлт, өөрчлөлтөөр өөрчлөн найруулсан. Мөн хэсэгт 2019 
оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдөр баталсан Монгол Улсын 
Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтөөр өөрчлөлт 
оруулсан./

З. Улсын Их Хурлын гишүүдийн гуравны нэгээс 
дээшхийн шаардсанаар, эсхүл Ерөнхийлөгч, 
Улсын Их Хурлын даргын санаачилгаар ээлжит 
бус чуулган чуулж болно. 

4. Улсын Их Хурлын анхдугаар чуулганыг 
сонгууль явуулсан өдрөөс хойш гуч хоногийн 
дотор Ерөнхийлөгч, бусад чуулганыг Улсын Их 
Хурлын дарга товлон зарлана. 

5. Ерөнхийлөгч онц болон дайны байдал 
зарлавал түүнээс хойш далан хоёр цагийн дотор 
Улсын Их Хурал онцгой чуулганаа тусгайлан 
товлохгүйгээр чуулна. 

6. Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн болон 
Байнгын хорооны хуралдааныг гишүүдийн 
олонхи нь хүрэлцэн ирснээр хүчинтэйд үзэж, 
Үндсэн хуульд өөрөөр заагаагүй бол хуралдаанд 
оролцсон гишүүдийн олонхийн саналаар 
асуудлыг шийдвэрлэнэ. 

Үндсэн хуульд өөрөөр заагаагүй бол Улсын 
Их Хурлын нийт гишүүний олонхийн саналаар 
хуулийг эцэслэн батална.

/Энэ хэсгийг 1999 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдөр 
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баталсан Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, 
өөрчлөлтөөр өөрчлөн найруулсан бөгөөд уг өөрчлөлтийг 
Үндсэн хуулийн цэцийн 2000 оны 02 дугаар тогтоолоор 
хүчингүй болгосон. Мөн хэсгийг 2000 оны 12 дугаар сарын 
14-ний өдөр баталсан Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан 
нэмэлт, өөрчлөлтөөр өөрчлөн найруулсан. Мөн хэсгийг 2019 
оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдөр баталсан Монгол Улсын 
Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтөөр өөрчлөн 
найруулсан./

7. Улсын Их Хурлын гишүүд саналаа илээр 
гаргаж асуудлыг шийдвэрлэнэ. Үндсэн хууль, 
бусад хуульд заасан, эсхүл хуралдаанд оролцсон 
гишүүдийн олонхи дэмжсэн бол нууц санал 
хураалт явуулна.

/Энэ хэсгийг 2019 оны 11 дүгээр сарын 14-ний 
өдөр баталсан Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан 
нэмэлт, өөрчлөлтөөр нэмсэн./

Хîðèí íàéìäóãààð зүéë 

1. Улсын Их Хурал үйл ажиллагааныхаа зохих 
салбар, чиглэлээр Байнгын хороодтой байна. 

2. Хуулийн биелэлтийг хангахтай холбоотой 
нийтийн ашиг сонирхлыг хөндсөн тодорхой 
асуудлаар Улсын Их Хурлын нийт гишүүний 
дөрөвний нэгээс доошгүй нь хянан шалгах түр 
хороо байгуулах санал тавибал Улсын Их Хурал 
цөөнхийн төлөөллийг оролцуулан уг хороог 
байгуулна. 
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Байнгын болон бусад хорооны бүрэн эрх, 
зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журмыг 
хуулиар тогтооно.

/Энэ хэсгийг 2019 оны 11 дүгээр сарын 14-ний 
өдөр баталсан Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан 
нэмэлт, өөрчлөлтөөр өөрчлөн найруулсан./

Хîðèí еñäүãýýð зүéë

1.  Улсын Их Хурлын гишүүн бүрэн эрхийнхээ 
хугацаанд улсын төсвөөс цалин авна. Улсын Их 
Хурлын гишүүн нь Ерөнхий сайд, Засгийн газрын 
гишүүнээс бусад, хуулиар тогтоосон үүрэгт нь үл 
хамаарах ажил, албан тушаал хавсарч болохгүй. 

/Энэ хэсгийг 1999 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдөр 
баталсан Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, 
өөрчлөлтөөр өөрчлөн найруулсан бөгөөд уг өөрчлөлтийг 
Үндсэн хуулийн цэцийн 2000 оны 02 дугаар тогтоолоор 
хүчингүй болгосон. Мөн хэсгийг 2000 оны 12 дугаар сарын 
14-ний өдөр баталсан Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан 
нэмэлт, өөрчлөлтөөр өөрчлөн найруулсан./ 

2. Улсын Их Хурлын гишүүний халдашгүй 
байдлыг хуулиар хамгаална. 

З. Улсын Их Хурлын гишүүн бүрэн эрхээ 
хэрэгжүүлэхдээ өргөсөн тангаргаасаа няцаж 
Үндсэн хууль зөрчсөн бол түүнийг Улсын Их 
Хурлын гишүүнээс эгүүлэн татах үндэслэл болно. 
Улсын Их Хурлын гишүүн гэмт хэрэгт холбогдсон 
тухай асуудлыг Улсын Их Хурлын чуулганаар 
хэлэлцэж, бүрэн эрхийг нь түдгэлзүүлэх эсэхийг 
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шийдвэрлэнэ.  Уул гишүүн гэмт хэрэг үйлдсэн 
гэж шүүх тогтоовол Улсын Их Хурал түүнийг 
гишүүнээс нь эгүүлэн татна. 

/Энэ хэсэгт 2019 оны 11 дүгээр сарын 14-ний 
өдөр баталсан Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан 
нэмэлт, өөрчлөлтөөр 1 дэх өгүүлбэр нэмсэн./

ХОЁР.  Ìîíãîë Óëñûí Еðºíõèéëºã÷

Гó÷äóãààð зүéë

1. Монгол Улсын Ерөнхийлөгч бол төрийн 
тэргүүн, Монголын ард түмний эв нэгдлийг 
илэрхийлэгч мөн. 

2. Ерөнхийлөгчөөр тавин нас хүрсэн, сүүлийн 
таваас доошгүй жил эх орондоо байнга оршин 
суусан, Монгол Улсын уугуул иргэнийг зургаан 
жилийн хугацаагаар зөвхөн нэг удаа сонгоно.

/Энэ хэсгийг 2019 оны 11 дүгээр сарын 14-ний 
өдөр баталсан Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан 
нэмэлт, өөрчлөлтөөр өөрчлөн найруулсан./

Гó÷èí íýãäүãýýð зүéë

1. Ерөнхийлөгчийн сонгууль хоёр шаттай 
байна. 

2. Улсын Их Хуралд суудал бүхий нам 
дангаараа буюу хамтран Ерөнхийлөгчид тус бүр 
нэг хүний нэр дэвшүүлнэ. 
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З. Анхан шатны сонгуульд Монгол Улсын 
сонгуулийн эрх бүхий иргэд нийтээрээ, чөлөөтэй, 
шууд сонгох эрхтэй оролцож, Ерөнхийлөгчид нэр 
дэвшигчийн талаар саналаа нууцаар гаргана. 

4. Ерөнхийлөгчийн анхан шатны сонгуульд 
оролцсон нийт сонгогчийн олонхийн санал авсан 
нэр дэвшигчийг Улсын Их Хурал Ерөнхийлөгчөөр 
сонгогдсон гэж үзэж бүрэн эрхийг нь хүлээн 
зөвшөөрсөн хууль гаргана. 

5. Ерөнхийлөгчид нэр дэвшигчдийн хэн нь 
ч ийнхүү сонгогчдын олонхийн санал аваагүй 
бол анхны санал хураалтад оролцсон нийт 
сонгогчийн хамгийн олон санал авсан хоёр хүнийг 
дахин санал хураалтад оруулна. Дахин санал 
хураалтаар сонгуульд оролцсон нийт сонгогчийн 
олонхийн санал авсан нэр дэвшигчийг Улсын Их 
Хурал Ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон гэж үзэж бүрэн 
эрхийг нь хүлээн зөвшөөрсөн хууль гаргана. 

6. Хэрэв хоёр дахь санал хураалтаар 
Ерөнхийлөгчид нэр дэвшигчдийн хэн нь ч ийнхүү 
сонгогчдын олонхийн санал аваагүй бол дахин 
сонгууль явуулна. 

7./Энэ хэсгийг 2019 оны 11 дүгээр сарын 14-ний 
өдөр баталсан Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан 
нэмэлт, өөрчлөлтөөр хүчингүй болсонд тооцсон./

8. Ерөнхийлөгч нь Ерөнхий сайд, Улсын Их 
Хурал, Засгийн газрын гишүүн, хуулиар тогтоосон 
үүрэгт нь үл хамаарах бусад ажил, албан тушаал 
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хавсарч болохгүй. Хэрэв Ерөнхийлөгч өөр ажил, 
албан тушаал эрхэлж байгаа бол тангараг өргөсөн 
өдрөөсөө эхлэн уул үүргээс чөлөөлөгдөнө. 

Гó÷èí õîёðäóãààð зүéë

1. Ерөнхийлөгчийн бүрэн эрх тангараг 
өргөснөөр эхэлж, шинэ сонгогдсон Ерөнхийлөгч 
тангараг өргөснөөр дуусгавар болно. 

2. Ерөнхийлөгч сонгогдсоноосоо хойш гуч 
хоногийн дотор “Монгол Улсын тусгаар тогтнол, 
бүрэн эрхт байдал, ард түмнийхээ эрх чөлөө, 
үндэсний эв нэгдлийг эрхэмлэн хамгаалж, Үндсэн 
хуулийг дээдлэн сахиж, Ерөнхийлөгчийн үүргийг 
шударгаар биелүүлэхээ батлан тангараглая” 
хэмээн Улсын Их Хуралд тангараг өргөнө. 

Гó÷èí ãóðàвäóãààð зүéë

1. Ерөнхийлөгч дараахь үндсэн бүрэн эрхийг 
хэрэгжүүлнэ:

1/ Улсын Их Хурлын баталсан хууль, бусад 
шийдвэрт бүхэлд нь буюу зарим хэсэгт нь хориг 
тавих.  Ерөнхийлөгчийн тавьсан хоригийг Улсын 
Их Хурлаар хэлэлцэж, чуулганд оролцсон  нийт 
гишүүний гуравны хоёр нь хүлээж аваагүй бол уг 
хууль, шийдвэр хүчин төгөлдөр хэвээр үлдэнэ;

2/ /Энэ заалтыг 1999 оны 12 дугаар сарын 24-ний 
өдөр баталсан Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан 
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нэмэлт, өөрчлөлтөөр өөрчлөн найруулсан бөгөөд уг 
өөрчлөлтийг Үндсэн хуулийн цэцийн 2000 оны 02 дугаар 
тогтоолоор хүчингүй болгосон. Мөн заалтыг 2000 оны 
12 дугаар сарын 14-ний өдөр баталсан Монгол Улсын 
Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтөөр өөрчлөн 
найруулсан. Мөн заалтыг 2019 оны 11 дүгээр сарын 14-
ний өдөр баталсан Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан 
нэмэлт, өөрчлөлтөөр хүчингүй болсонд тооцсон./

3/ өөрийн бүрэн эрхэд хамаарах асуудлаар  
Засгийн газарт чиглэл өгөх.  Энэ талаар 
Ерөнхийлөгч зарлиг гаргавал түүнд Ерөнхий сайд 
гарын үсэг зурснаар хүчин төгөлдөр болно;

4/ гадаад харилцаанд улсаа бүрэн эрхтэй 
төлөөлж, Улсын  Их Хуралтай зөвшилцөн Монгол 
Улсын нэрийн өмнөөс олон улсын гэрээ байгуулах;

5/ Монгол Улсаас гадаад улсад суух бүрэн 
эрхт төлөөлөгчийн газрын тэргүүнийг Улсын 
Их Хуралтай зөвшилцөн томилох буюу эгүүлэн 
татах;

6/ Монгол Улсад суух гадаад улсын бүрэн 
эрхт төлөөлөгчийн газрын тэргүүний итгэмжлэх, 
эгүүлэн татах жуух бичгийг хүлээн авах;

7/ улсын цол, цэргийн дээд цол хүртээх, 
одон, медалиар шагнах;

8/ уучлал үзүүлэх;
9/ Монгол Улсын харьяат болох, харьяатаас 

гарах, тус улсад орогнох эрх олгох асуудлыг 
шийдвэрлэх;



Ìîíãîë Óëñûí ¯íäñýí õóóëü

37

10/ Монгол Улсын үндэсний аюулгүй 
байдлын зөвлөлийг тэргүүлэх;

11/ бүх нийтийн буюу хэсэгчилсэн цэргийн 
дайчилгаа зарлах;

12/ Үндсэн хуулийн хорин тавдугаар 
зүйлийн 2, З дахь хэсэгт заасан онцгой нөхцөл 
бий болбол Улсын Их Хурлын чуулганы чөлөө 
цагт, хойшлуулшгүй тохиолдолд улсын нийт 
нутаг дэвсгэрт буюу зарим хэсэгт нь онц болон 
дайны байдал зарлах, түүнчлэн цэрэг хөдөлгөх 
захирамж өгөх.  Онц байдал, дайны байдал 
зарласан Ерөнхийлөгчийн зарлигийг Улсын Их 
Хурал уул зарлиг гарснаас хойш долоо хоногийн 
дотор хэлэлцэж батлах буюу хүчингүй болгоно. 
Хэрэв Улсын Их Хурал шийдвэр гаргаагүй  бол 
уул зарлиг хүчингүй болно. 

2. Ерөнхийлөгч Монгол Улсын зэвсэгт хүчний 
ерөнхий командлагч байна. 

З. Ерөнхийлөгч Улсын Их Хуралд болон ард 
түмэндээ хандан илгээлт гаргаж, чуулганд өөрийн 
тааллаар оролцон улс орны дотоод, гадаад 
байдлын нэн чухал асуудлаар мэдээлж, саналаа 
оруулж болно. 

4. Ерөнхийлөгчид тодорхой бүрэн эрхийг зөвхөн 
энэ зүйлд заасан хүрээнд хуулиар олгож болно.

/Энэ хэсгийг 2019 оны 11 дүгээр сарын 14-ний 
өдөр баталсан Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан 
нэмэлт, өөрчлөлтөөр өөрчлөн найруулсан./
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Гó÷èí äºðºвäүãýýð зүéë

1. Ерөнхийлөгч бүрэн эрхийнхээ хүрээнд  
хуульд нийцүүлэн зарлиг гаргана. 

2. Ерөнхийлөгчийн зарлиг хуульд нийцээгүй 
бол Ерөнхийлөгч өөрөө буюу Улсын Их Хурал 
хүчингүй болгоно. 

Гó÷èí òàвäóãààð зүéë

1. Ерөнхийлөгч Улсын Их Хуралд ажлаа 
хариуцна. 

2. Ерөнхийлөгч тангаргаасаа няцаж Үндсэн 
хууль, Ерөнхийлөгчийн бүрэн эрхийг зөрчвөл 
Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлтийг үндэслэн 
Улсын Их Хурлаар хэлэлцэж чуулганд оролцсон 
нийт гишүүний дийлэнх олонхийн саналаар 
огцруулна. 

Гó÷èí  зóðãàäóãààð зүéë

1. Ерөнхийлөгчийн бие,  өргөө, унаа халдашгүй 
дархан байна. 

2. Ерөнхийлөгчийн нэр төр, халдашгүй 
байдлыг хуулиар хамгаална. 

Гó÷èí äîëäóãààð зүéë

1. Ерөнхийлөгчийг түр эзгүйд бүрэн эрхийг нь 
Улсын Их Хурлын дарга хэрэгжүүлнэ. 



Ìîíãîë Óëñûí ¯íäñýí õóóëü

39

2. Ерөнхийлөгч огцорсон, нас нөгчсөн, 
хүсэлтээрээ чөлөөлөгдсөн бол  Ерөнхийлөгч 
шинээр сонгогдож тангараг өргөх хүртэл бүрэн 
эрхийг нь Улсын Их Хурлын дарга хэрэгжүүлнэ. 
Энэ тохиолдолд Улсын Их Хурал Ерөнхийлөгчийн 
сонгуулийг дөрвөн сарын дотор зарлан явуулна. 

З. Улсын Их Хурлын дарга Ерөнхийлөгчийн 
үүрэг гүйцэтгэх журмыг хуулиар тогтооно. 

ГÓРАВ. Ìîíãîë Óëñûí Зàñãèéí ãàзàð

Гó÷èí íàéìäóãààð зүéë

1. Монгол Улсын Засгийн газар бол төрийн 
гүйцэтгэх дээд байгууллага мөн.  

2. Засгийн газар төрийн хуулийг биелүүлж,  
аж ахуй, нийгэм, соёлын байгуулалтыг удирдах 
нийтлэг чиг үүргийн дагуу дараахь үндсэн бүрэн 
эрхийг хэрэгжүүлнэ:

1/ Үндсэн хууль, бусад хуулийн биелэлтийг 
улс даяар зохион байгуулж хангах;

2/ шинжлэх ухаан, технологийн нэгдсэн 
бодлого, улсын эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн 
үндсэн чиглэл, улсын төсөв, зээл, санхүүгийн 
төлөвлөгөөг боловсруулж Улсын Их Хуралд 
өргөж, гарсан шийдвэрийг биелүүлэх;
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3/ салбарын ба салбар хоорондын, 
түүнчлэн бүс нутгийн хөгжлийн  асуудлаар арга 
хэмжээ боловсруулж хэрэгжүүлэх;

4/ хүрээлэн байгаа орчныг хамгаалах, 
байгалийн баялгийг зүй зохистой ашиглах, нөхөн 
сэргээх арга хэмжээ авах;

5/ төрийн захиргааны төв байгууллагыг 
шуурхай удирдаж, нутгийн захиргааны 
байгууллагын үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлэх;

6/ улсыг батлан хамгаалах хүчин чадлыг 
бэхжүүлж, үндэсний аюулгүй байдлыг хангах;

7/ хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалах, 
нийгмийн хэв журмыг бэхжүүлэх, гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх;

8/ төрийн гадаад бодлого хэрэгжүүлэх;
9/ Улсын Их Хуралтай зөвшилцөж дараа 

соёрхон батлуулахаар Монгол Улсын олон улсын 
гэрээ байгуулах, хэрэгжүүлэх, түүнчлэн Засгийн 
газар хоорондын гэрээ байгуулах, цуцлах. 

3. Засгийн газрын тодорхой бүрэн эрх, зохион 
байгуулалт, үйл ажиллагааны  журмыг хуулиар 
тогтооно.  
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Гó÷èí еñäүãýýð зүéë
/Энэ зүйлийг 2019 оны 11 дүгээр сарын 14-ний 

өдөр баталсан Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан 
нэмэлт, өөрчлөлтөөр өөрчлөн найруулсан./

1. Засгийн газар Ерөнхий сайд, гишүүдээс 
бүрдэнэ. Ерөнхий сайд болон Засгийн газрын 
дөрвөөс илүүгүй гишүүн Улсын Их Хурлын 
гишүүний албан тушаалыг хавсарч болно.

2. Улсын Их Хуралд олонхи суудал авсан нам, 
эвслээс нэр дэвшүүлсэн хүнийг; аль ч нам, эвсэл 
олонхийн суудал аваагүй бол хамгийн олон суудал 
авсан нам, эвсэл бусад нам, эвсэлтэй зөвшилцөн 
олонхийг бүрдүүлж нэр дэвшүүлсэн хүнийг; 
бусад тохиолдолд Улсын Их Хуралд суудал авсан 
нам, эвсэл зөвшилцөн олонхийг бүрдүүлж нэр 
дэвшүүлсэн хүнийг Ерөнхий сайдаар томилох 
саналыг Ерөнхийлөгч тав хоногийн дотор Улсын 
Их Хуралд оруулна. 

3. Монгол Улсын Ерөнхий сайд Засгийн 
газрын бүтэц, бүрэлдэхүүн, түүнд өөрчлөлт 
оруулах тухай хуулийн төслийг Ерөнхийлөгчтэй 
зөвшилцөн Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлнэ. 
Ерөнхий сайд энэ асуудлыг Ерөнхийлөгчтэй 
долоо хоногийн дотор зөвшилцөж чадаагүй бол 
Улсын Их Хуралд өөрөө өргөн мэдүүлнэ.

4. Засгийн газрын гишүүнийг Улсын Их Хурал, 
Ерөнхийлөгчид танилцуулснаар Ерөнхий сайд 
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томилж, чөлөөлж, огцруулна. Засгийн газрын 
гишүүн Улсын Их Хуралд тангараг өргөнө.

Дº÷äүãýýð зүéë

1. Засгийн газрын бүрэн эрхийн хугацаа 
дөрвөн жил байна. 

2. Засгийн газрын бүрэн эрх Улсын Их Хурлаас 
Ерөнхий сайдыг томилсноор эхэлж, шинэ Ерөнхий 
сайдыг томилсноор дуусгавар болно. 

Дº÷èí íýãäүãýýð зүéë

1. Ерөнхий сайд Засгийн газрыг удирдаж, 
төрийн хууль биелүүлэх ажлыг Улсын Их Хурлын 
өмнө хариуцна. 

2. Засгийн газар үйл ажиллагаагаа Улсын Их 
Хуралд тайлагнана. 

Дº÷èí õîёðäóãààð зүéë

Ерөнхий сайд, Засгийн газрын гишүүний 
халдашгүй байдлыг хуулиар хамгаална. 

Дº÷èí ãóðàвäóãààð зүéë
/Энэ зүйлийг 2019 оны 11 дүгээр сарын 14-ний 

өдөр баталсан Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан 
нэмэлт, өөрчлөлтөөр өөрчлөн найруулсан./

1. Улсын Их Хурлын гишүүдийн дөрөвний 
нэгээс доошгүй нь Ерөнхий сайдыг огцруулах 
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саналыг албан ёсоор тавибал Улсын Их Хурал 
гурав хоногийн дараа хэлэлцэж эхлэн арав 
хоногийн дотор шийдвэрлэнэ. Улсын Их Хурлын 
нийт гишүүний олонхи уг саналыг дэмжсэн бол 
Ерөнхий сайдыг огцруулах тухай Улсын Их 
Хурлын тогтоол баталсанд тооцож, шинэ Ерөнхий 
сайдыг гуч хоногийн дотор томилно.

2. Ерөнхий сайд огцорвол Засгийн газар 
бүрэлдэхүүнээрээ огцорно.

Дº÷èí äºðºвäүãýýð зүéë
/Энэ зүйлийг 2019 оны 11 дүгээр сарын 14-ний 

өдөр баталсан Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан 
нэмэлт, өөрчлөлтөөр өөрчлөн найруулсан./

1. Ерөнхий сайд улсын төсвийн болон 
бодлогын тодорхой асуудлаар өөрт нь итгэл 
хүлээлгэх тогтоолын төслийг оруулбал Улсын Их 
Хурал гурав хоногийн дараа хэлэлцэж эхлэн арав 
хоногийн дотор Улсын Их Хурлын нийт гишүүний 
олонхийн саналаар шийдвэрлэнэ. 

2. Улсын Их Хурал тогтоолыг баталсан бол 
Ерөнхий сайдад итгэл үзүүлж, тухайн асуудлыг 
дэмжсэнд тооцно. Тогтоолыг батлаагүй бол 
Ерөнхий сайдыг огцорсонд тооцож, шинэ Ерөнхий 
сайдыг гуч хоногийн дотор томилно.
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Дº÷èí òàвäóãààð зүéë

1. Засгийн газар хууль тогтоомжид нийцүүлэн 
бүрэн эрхийнхээ дотор тогтоол, захирамж гаргах 
бөгөөд түүнд Ерөнхий сайд, тухайн шийдвэрийн  
биелэлтийг хариуцсан сайд гарын үсэг зурна. 

2. Засгийн газрын тогтоол, захирамж нь хууль 
тогтоомжид нийцээгүй бол Засгийн газар өөрөө 
буюу Улсын Их Хурал хүчингүй болгоно. 

Дº÷èí зóðãàäóãààð зүéë

1. Монгол Улсын яам, төрийн бусад албан 
газрыг хуулийн дагуу байгуулна. 

2. Монгол Улсын төрийн жинхэнэ албан хаагч 
Монгол Улсын иргэн байх бөгөөд Үндсэн хууль, 
бусад хуулийг чандлан баримталж ард түмнийхээ 
тусын тулд, иргэний ёсоор төрийн ашиг сонирхолд 
захирагдан ажиллана. 

З. Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, 
баталгааг хуулиар тогтооно. 

ДӨРӨВ.  Шүүõ ýðõ ìýäýë

Дº÷èí äîëäóãààð зүéë

1. Монгол Улсад шүүх эрх мэдлийг гагцхүү 
шүүх хэрэгжүүлнэ. 
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2. Ямар ч нөхцөлд хуулиас гадуур шүүх 
байгуулах, шүүх эрх мэдлийг өөр байгууллага 
эрхлэн хэрэгжүүлэхийг хориглоно. 

З. Шүүхийг зөвхөн Үндсэн хууль, бусад хуулийн 
дагуу байгуулна. 

Дº÷èí íàéìäóãààð зүéë

1. Шүүхийн үндсэн тогтолцоо Улсын дээд 
шүүх, аймаг, нийслэлийн шүүх, сум буюу сум 
дундын, дүүргийн шүүхээс бүрдэх бөгөөд шүүхийг 
тойргийн зарчмаар байгуулж болно. Шүүхийг 
эрүү, иргэн, захиргааны зэрэг шүүн таслах 
ажлын төрлөөр дагнан байгуулж болно. Дагнасан 
шүүхийн үйл ажиллагаа, шийдвэр нь Улсын дээд 
шүүхийн хяналтаас гадуур байж үл болно.

/Энэ хэсгийг 2019 оны 11 дүгээр сарын 14-ний 
өдөр баталсан Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан 
нэмэлт, өөрчлөлтөөр өөрчлөн найруулсан./

2. Шүүхийн зохион байгуулалт, үйл 
ажиллагааны эрх зүйн үндсийг хуулиар тогтооно. 

З. Шүүх улсын төсвөөс санхүүжинэ. Шүүх үйл 
ажиллагаагаа явуулах эдийн засгийн баталгааг 
төр хангана. 

Дº÷èí еñäүãýýð зүéë

1. Шүүгч хараат бус байж, гагцхүү хуульд 
захирагдана. 
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2. Ерөнхийлөгч, Ерөнхий сайд, Улсын Их 
Хурлын ба Засгийн газрын гишүүн, төр, нам, олон 
нийтийн бусад байгууллагын албан тушаалтан, 
иргэн хэн боловч шүүгчээс шүүн таслах үүргээ 
хэрэгжүүлэхэд хөндлөнгөөс оролцож болохгүй. 

З. Шүүгчийн хараат бус, шүүхийн бие даасан 
байдлыг хангах зорилгоор Шүүхийн ерөнхий 
зөвлөл ажиллана. 

4. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл шүүх, шүүгчийн 
шүүн таслах ажиллагаанд оролцохгүйгээр, 
гагцхүү хуульчдаас шүүгчийг шилж олох, эрх 
ашгийг нь хамгаалах зэрэг шүүхийг бие даан 
ажиллах нөхцөлөөр хангахтай холбогдсон үүргийг 
биелүүлнэ. 

5. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүдийн 
тавыг шүүгчид дотроосоо сонгож, бусад таван 
гишүүнийг нээлттэйгээр нэр дэвшүүлж томилно. 
Тэдгээр нь дөрвөн жилийн хугацаагаар зөвхөн 
нэг удаа ажиллах бөгөөд Зөвлөлийн даргыг 
гишүүд дотроосоо сонгоно. Шүүгчийн хараат 
бус байдлыг хангахтай холбоотой Зөвлөлийн 
үйл ажиллагааны тайланг Улсын дээд шүүхэд 
танилцуулна. Зөвлөлийн зохион байгуулалт, 
үйл ажиллагааны журам, бүрэлдэхүүнд тавих 
шаардлага, томилох журмыг хуулиар тогтооно.

/Энэ хэсгийг 2019 оны 11 дүгээр сарын 14-ний 
өдөр баталсан Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан 
нэмэлт, өөрчлөлтөөр өөрчлөн найруулсан./
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6. Хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу 
шүүгчийг албан тушаалаас нь түдгэлзүүлэх, 
огцруулах болон сахилгын бусад шийтгэл 
ногдуулах чиг үүрэг бүхий Шүүхийн сахилгын 
хороо ажиллах бөгөөд түүний бүрэн эрх, 
зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журам, 
бүрэлдэхүүнд тавих шаардлага, томилох журмыг 
хуулиар тогтооно.

/Энэ хэсгийг 2019 оны 11 дүгээр сарын 14-ний 
өдөр баталсан Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан 
нэмэлт, өөрчлөлтөөр нэмсэн./

Тàвüäóãààð зүéë

1. Монгол Улсын дээд шүүх бол шүүхийн дээд 
байгууллага мөн бөгөөд дараахь бүрэн эрхийг 
хэрэгжүүлнэ:

1/ хуулиар харьяалуулсан эрүүгийн хэрэг, 
эрх зүйн маргааныг анхан шатны журмаар хянан 
шийдвэрлэх;

2/ давж заалдах болон хяналтын журмаар 
доод шатны шүүхийн шийдвэрийг хянан үзэх;

З/ хууль, түүнд заасан хүний эрх, эрх чөлөөг 
хамгаалах талаар Үндсэн хуулийн цэц, Улсын 
ерөнхий прокуророос шилжүүлсэн асуудлыг 
хянан шийдвэрлэх;

4/ Үндсэн хуулиас бусад хуулийг зөв 
хэрэглэх талаар албан ёсны тайлбар гаргах;
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5/ хуулиар эрх олгосон бусад асуудлыг 
шийдвэрлэх. 

2. Улсын дээд шүүхийн шийдвэр шүүхийн 
эцсийн шийдвэр байх бөгөөд түүнийг бүх шүүх, 
бусад этгээд заавал биелүүлнэ. Хэрэв Улсын дээд 
шүүхийн шийдвэр хуульд харшилбал түүнийг 
Улсын дээд шүүх өөрөө хүчингүй болгоно. Улсын 
дээд шүүхийн тайлбар хуульд харшилбал хуулийг 
дагаж биелүүлнэ. 

З. Улсын дээд шүүх, бусад шүүх нь Үндсэн 
хуульд нийцээгүй, албан ёсоор нийтлээгүй 
хуулийг хэрэглэх эрхгүй. 

Тàвèí íýãäүãýýð зүéë

1. Улсын дээд шүүх Ерөнхий шүүгч, шүүгчдээс 
бүрдэнэ. 

2. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс Улсын 
дээд шүүхийн шүүгчдийг Улсын Их Хуралд 
танилцуулснаар, бусад шүүхийн шүүгчдийг 
Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн санал болгосноор 
тус тус Ерөнхийлөгч томилно. Ерөнхий шүүгчийг 
Улсын дээд шүүхийн санал болгосноор 
гишүүдийнх нь дотроос зургаан жилийн 
хугацаагаар Ерөнхийлөгч томилно. 

З. Хууль зүйн дээд боловсролтой, мэргэжлээрээ 
арваас доошгүй жил ажилласан, Монгол Улсын 
гучин таван нас хүрсэн иргэнийг Улсын дээд 
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шүүхийн шүүгчээр; хууль зүйн дээд боловсролтой, 
гурваас доошгүй жил мэргэжлээрээ ажилласан, 
Монгол Улсын хорин таван нас хүрсэн иргэнийг 
бусад шүүхийн шүүгчээр томилж болно. 

4. Үндсэн хууль, шүүхийн тухай хуульд заасан 
үндэслэл, шүүхийн хүчин төгөлдөр шийдвэрийн 
дагуу огцруулах, эсхүл хүсэлтээр нь чөлөөлөхөөс 
бусад тохиолдолд аль ч шатны шүүхийн шүүгчийг 
огцруулахыг хориглоно. 

Тàвèí õîёðäóãààð зүéë

1. Бүх шатны шүүх хэрэг, маргааныг хамтын 
зарчмаар хянан хэлэлцэж шийдвэрлэнэ. 

2. Анхан шатны шүүх хэрэг, маргааныг хамтран 
шийдвэрлэхдээ иргэдийн төлөөлөгчдийг хуульд 
заасан журмын дагуу оролцуулна. 

З. Хуульд тусгайлан зүйлчилж заасан зарим 
хэргийг шүүгч дангаар хянан шийдвэрлэж болно. 

Тàвèí ãóðàвäóãààð зүéë

1. Шүүн таслах ажиллагааг монгол хэлээр 
явуулна. 

2. Монгол хэл мэдэхгүй хүнд хэргийн баримт 
сэлтийг хэлмэрчлүүлэн бүрэн танилцуулах 
бөгөөд шүүх хуралдаан дээр эх хэлээр нь үг 
хэлэх эрх олгоно. 
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Тàвèí äºðºвäүãýýð зүéë

Хуульд тусгайлан зааснаас бусад тохиолдолд 
шүүх хэргийг ил таслан шийдвэрлэнэ. 

Тàвèí òàвäóãààð зүéë

1. Шүүгдэгч өөрийгөө өмгөөлөх эрхтэй. 
2. Шүүгдэгчид энэ эрхээ эдлэхэд хүсэлтээр 

нь буюу хуульд зааснаар хууль зүйн мэргэжлийн 
туслалцаа үзүүлнэ. 

Тàвèí зóðãàäóãààð зүéë

1. Прокурор хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах, 
ял эдлүүлэх ажиллагаанд хяналт тавьж, шүүх 
хуралдаанд төрийн нэрийн өмнөөс оролцоно. 

2. Улсын ерөнхий прокурор, түүний орлогч 
нарыг Улсын Их Хуралтай зөвшилцөн Ерөнхийлөгч 
зургаан жилийн хугацаагаар томилно. 

З. Монгол Улсын прокурорын байгууллагын 
тогтолцоо, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны 
эрх зүйн үндсийг хуулиар тогтооно. 
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ДӨРӨВД¯ГЭЭР Б¯ЛЭГ

ÌОНГОЛ ÓЛСЫН ЗАСАГ ЗАХИРГАА, НÓТАГ
ДЭВСГЭРИЙН НЭГЖ, Т¯¯НИЙ ÓДИРДЛАГА

Тàвèí äîëäóãààð зүéë

1. Монгол Улсын нутаг дэвсгэр засаг 
захиргааны хувьд аймаг, нийслэлд, аймаг нь 
суманд, сум нь багт, нийслэл нь дүүрэгт, дүүрэг 
нь хороонд хуваагдана. 

2. Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж дэх 
улсын болон орон нутгийн зэрэглэлтэй хотын, 
түүнчлэн тосгоны өөрийн удирдлага, зохион 
байгуулалтын эрх зүйн үндсийг хуулиар тогтооно. 

Хот, тосгонд засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн 
нэгж, түүний удирдлагын зарим чиг үүргийг 
шилжүүлэх асуудлыг Засгийн газрын өргөн 
мэдүүлснээр Улсын Их Хурал шийдвэрлэнэ.

/Энэ хэсгийг 2019 оны 11 дүгээр сарын 14-ний 
өдөр баталсан Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан 
нэмэлт, өөрчлөлтөөр өөрчлөн найруулсан./

3. Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийг 
өөрчлөх асуудлыг эдийн засгийн бүтэц, хүн 
амын байршлыг харгалзан, тухайн нутгийн 
иргэдийн саналыг үндэслэн Засгийн газрын өргөн 
мэдүүлснээр Улсын Их Хурал шийдвэрлэнэ.

/Энэ хэсгийг 2019 оны 11 дүгээр сарын 14-ний 
өдөр баталсан Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан 
нэмэлт, өөрчлөлтөөр өөрчлөн найруулсан./
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Тàвèí íàéìäóãààð зүéë

1. Аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг бол хуулиар 
тусгайлан олгосон чиг үүрэг, өөрийн удирдлага 
бүхий засаг захиргаа, нутаг дэвсгэр, эдийн засаг, 
нийгмийн цогцолбор мөн. 

2. Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн хилийн 
цэсийг Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр Улсын 
Их Хурал батална. 

Тàвèí еñäүãýýð зүéë

1. Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг 
дэвсгэрийн нэгжийн удирдлага нь нутгийн өөрөө 
удирдах ёсыг төрийн удирдлагатай хослуулах 
үндсэн дээр хэрэгжинэ. 

2. Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага нь 
аймаг, нийслэл, сум, дүүрэгт тухайн нутаг 
дэвсгэрийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, баг, 
хороонд иргэдийн Нийтийн Хурал байна. 

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурал хуулиар тогтоосон хязгаарын 
хүрээнд өмчийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх, татварын 
хувь хэмжээг тогтоох эрхтэй. 

Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чиг 
үүрэг, төсвийн харилцааны үндсийг тухайн нутаг 
дэвсгэрийн эдийн засаг, нийгмийн амьдралын 
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тодорхой онцлогт нийцүүлэн хуулиар тогтоож 
болно.

/Энэ хэсгийг 2019 оны 11 дүгээр сарын 14-ний 
өдөр баталсан Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан 
нэмэлт, өөрчлөлтөөр өөрчлөн найруулсан./

З. Аймаг, нийслэлийн Төлөөлөгчдийн 
Хурлыг дөрвөн жилийн хугацаагаар сонгоно. 
Эдгээр Хурлын болон сум, дүүргийн Хурлын 
төлөөлөгчдийн тоо, сонгох журмыг хуулиар 
тогтооно. 

Жàðäóãààð зүéë

1. Аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хорооны 
нутаг дэвсгэрт төрийн удирдлагыг тухайн аймаг, 
нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хорооны Засаг дарга 
хэрэгжүүлнэ. 

2. Засаг даргыг тухайн аймаг, нийслэл, сум, 
дүүрэг, баг, хорооны Хурлаас нэр дэвшүүлж, 
аймаг, нийслэлийн Засаг даргыг Ерөнхий сайд; 
сум, дүүргийн Засаг даргыг харьяалах аймаг, 
нийслэлийн Засаг дарга; баг, хорооны Засаг 
даргыг харьяалах сум, дүүргийн Засаг дарга тус 
тус дөрвөн жилийн хугацаагаар томилно.  

З. Ерөнхий сайд буюу дээд шатны нэгжийн 
Засаг дарга доод шатныхаа нэгжийн Засаг 
даргад нэр дэвшигчийг томилохоос татгалзвал 
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энэ зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан журмаар дахин 
нэр дэвшүүлж томилтол өмнөх Засаг дарга бүрэн 
эрхээ хэвээр хадгална. 

Жàðàí íýãäүãýýð зүéë

1. Засаг дарга тухайн Хурлын шийдвэрийг 
хэрэгжүүлэхийн хамт засаг төрийн төлөөлөгчийн 
хувьд харьяа нутаг дэвсгэртээ хууль тогтоомж, 
Засгийн газар, харьяалах дээд шатныхаа 
байгууллагын шийдвэрийн гүйцэтгэлийг хангах 
ажлыг Засгийн газар, дээд шатны Засаг даргын 
өмнө хариуцна. 

2. Засаг дарга тухайн аймаг, нийслэл, сум, 
дүүрэг, баг, хорооны Хурлын шийдвэрт хориг 
тавих эрхтэй. 

З. Тавьсан хоригийг нь Хурал өөрийн 
төлөөлөгчдийн олонхийн саналаар няцаасан 
нөхцөлд Засаг дарга уул шийдвэрийг биелүүлэх 
боломжгүй гэж үзвэл огцрох хүсэлтээ зохих 
Хурал, Ерөнхий сайд буюу харьяалах дээд шатны 
Засаг даргад гаргаж болно. 

4. Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг даргын 
ажлын алба нь тамгын газар мөн.  Тамгын газрын 
бүтэц, орон тооны хязгаарыг Засгийн газар нэг 
бүрчлэн буюу нэг маягаар тогтооно. 
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Жàðàí õîёðäóãààð зүéë

1. Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага тухайн 
аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хорооны нутаг 
дэвсгэрийн хэмжээний эдийн засаг, нийгмийн 
амьдралын асуудлыг бие дааж шийдвэрлэхийн 
хамт улс, дээд шатны нэгжийн чанартай асуудлыг 
шийдвэрлэхэд хүн амыг зохион байгуулж 
оролцуулна. 

2. Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын эрх 
хэмжээний асуудлыг дээд шатны байгууллага нь 
шийдвэрлэж үл болно. Хэрэв нутаг дэвсгэрийн 
амьдралын тодорхой асуудлыг шийдвэрлэх 
талаар хууль, төрийн зохих дээд байгууллагын 
шийдвэрт тухайлан заагаагүй бол нутгийн өөрөө 
удирдах байгууллага Үндсэн хуульд нийцүүлэн 
бие даан шийдвэрлэж болно. 

З. Улсын Их Хурал, Засгийн газраас 
шаардлагатай хэмээн үзсэн тохиолдолд 
өөрийн  бүрэн эрхэд хамаарах зарим асуудлыг 
шийдвэрлүүлэхээр аймаг, нийслэлийн Хурал, 
Засаг даргад шилжүүлж болно. 

Жàðàí ãóðàвäóãààð зүéë

1. Аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хорооны 
Хурал эрх хэмжээнийхээ дотор тогтоол, Засаг 
дарга захирамж гаргана. 
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2. Хурлын тогтоол, Засаг даргын захирамж нь 
хууль тогтоомж, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Засгийн 
газар, харьяалах дээд шатны байгууллагын 
шийдвэрт нийцсэн байх бөгөөд түүнийг тус тусын 
нутаг дэвсгэрт хүчин төгөлдөр дагаж мөрдөнө. 

З. Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, 
түүний удирдлагын эрх хэмжээ, зохион 
байгуулалт, үйл ажиллагааны журмыг хуулиар 
тогтооно. 

ТАВДÓГААР Б¯ЛЭГ

ÌОНГОЛ ÓЛСЫН ¯НДСЭН ХÓÓЛИЙН ЦЭЦ

Жàðàí äºðºвäүãýýð зүéë

1. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэц бол 
Үндсэн хуулийн биелэлтэд дээд хяналт тавих, 
түүний заалтыг зөрчсөн тухай дүгнэлт гаргах, 
маргааныг магадлан шийдвэрлэх бүрэн эрх бүхий 
байгууллага, Үндсэн хуулийг чандлан сахиулах 
баталгаа мөн. 

2. Үндсэн хуулийн цэц, түүний гишүүн үүргээ 
гүйцэтгэхдээ гагцхүү Үндсэн хуульд захирагдах 
бөгөөд аливаа байгууллага, албан тушаалтан, 
бусад хүнээс хараат бус байна. 
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З. Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүний хараат бус 
байдал Үндсэн хууль, бусад хуулиар тогтоосон 
баталгаагаар хангагдана. 

Жàðàí òàвäóãààð зүéë

1. Үндсэн хуулийн цэц есөн гишүүнээс бүрдэнэ. 
Тэдгээрийн гурвыг Улсын Их Хурал, гурвыг 
Ерөнхийлөгч, гурвыг Улсын дээд шүүхийн санал 
болгосноор Улсын Их Хурал зургаан жилийн 
хугацаагаар томилно. 

2. Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүнээр хууль 
зүй, улс төрийн өндөр мэргэшилтэй, Монгол 
Улсын дөчин нас хүрсэн иргэнийг томилно. 

З. Үндсэн хуулийн цэцийн даргаар есөн 
гишүүний аль нэгийг гурван жилийн хугацаагаар 
гишүүдийн олонхийн саналаар сонгоно. Түүнийг 
нэг удаа улируулан сонгож болно. 

4. Үндсэн хуулийн цэцийн дарга, гишүүн хууль 
зөрчвөл Үндсэн хуулийн цэцийн шийдвэр, анх 
илгээсэн байгууллагын саналыг үндэслэн Улсын 
Их Хурал эгүүлэн татаж болно. 

5. Үндсэн хуулийн цэцийн бүрэлдэхүүнд 
Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурлын гишүүн, Ерөнхий 
сайд, Засгийн газрын гишүүн, Улсын дээд 
шүүхийн шүүгч орж үл болно. 
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Жàðàí зóðãàäóãààð зүéë

1. Үндсэн хуулийн цэц нь Үндсэн хуулийг 
зөрчсөн тухай маргааныг иргэдийн өргөдөл, 
мэдээллийн дагуу өөрийн санаачилгаар буюу 
Улсын Их Хурал, Ерөнхийлөгч, Ерөнхий сайд, 
Улсын дээд шүүх, Улсын ерөнхий прокурорын 
хүсэлтээр хянан шийдвэрлэнэ. 

2. Үндсэн хуулийн цэц энэ зүйлийн 1 дэх 
хэсэгт заасан үндэслэлээр дараахь маргаантай 
асуудлаар дүгнэлт гаргаж Улсын Их Хуралд 
оруулна:

1/ хууль, зарлиг, Улсын Их Хурал, 
Ерөнхийлөгчийн бусад шийдвэр, түүнчлэн 
Засгийн газрын шийдвэр, Монгол Улсын олон 
улсын гэрээ Үндсэн хуульд нийцэж байгаа эсэх;

2/ ард нийтийн санал асуулга, Улсын Их 
Хурал, түүний гишүүний ба Ерөнхийлөгчийн 
сонгуулийн талаар сонгуулийн төв байгууллагын 
гаргасан шийдвэр Үндсэн хуульд нийцэж байгаа 
эсэх;

З/ Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурлын дарга, 
гишүүн, Ерөнхий сайд, Засгийн газрын гишүүн, 
Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч, Улсын 
ерөнхий прокурор Үндсэн хууль зөрчсөн эсэх;

4/ Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурлын дарга, 
Ерөнхий сайдыг огцруулах, Улсын Их Хурлын 
гишүүнийг эгүүлэн татах үндэслэл байгаа эсэх. 



Ìîíãîë Óëñûí ¯íäñýí õóóëü

59

3. Энэ зүйлийн 2 дахь хэсгийн 1, 2-т заасны 
дагуу оруулсан дүгнэлтийг Улсын Их Хурал 
хүлээн зөвшөөрөөгүй бол Үндсэн хуулийн цэц 
дахин хянан үзэж эцсийн шийдвэр гаргана. 

4. Хууль, зарлиг, Улсын Их Хурал, 
Ерөнхийлөгчийн бусад шийдвэр, түүнчлэн 
Засгийн газрын шийдвэр, Монгол Улсын олон 
улсын гэрээ нь Үндсэн хуульд нийцээгүй гэж 
Үндсэн хуулийн цэц шийдвэр гаргавал зохих 
хууль, зарлиг, батламж, шийдвэр хүчингүй болно. 

Жàðàí äîëäóãààð зүéë

Үндсэн хуулийн цэцийн шийдвэр гармагцаа 
хүчин төгөлдөр болно. 

ЗÓРГАДÓГААР Б¯ЛЭГ

ÌОНГОЛ ÓЛСЫН ¯НДСЭН ХÓÓЛЬД НЭÌЭЛТ,
ӨӨРЧЛӨЛТ ОРÓÓЛАХ

Жàðàí íàéìäóãààð зүéë

1. Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 
санаачилгыг хууль санаачлах эрх бүхий 
байгууллага, албан тушаалтан гаргах бөгөөд 
саналыг Үндсэн хуулийн цэц Улсын Их Хуралд 
өргөн мэдүүлж болно. 
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2. Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 
асуудлаар Улсын Их Хурлын гишүүдийн гуравны 
хоёроос доошгүйн саналаар ард нийтийн санал 
асуулга явуулж болно. Санал асуулгыг Үндсэн 
хуулийн хорин тавдугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 
16-д заасан үндэслэлийн дагуу явуулна. 

Жàðàí еñäүãýýð зүéë

1. Үндсэн хууль, түүнд оруулах нэмэлт, 
өөрчлөлтийг Улсын Их Хурлын нийт гишүүний 
дөрөвний гурваас доошгүйн саналаар батална. 

2. Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийг 
Улсын Их Хуралд хоёр удаа авч хэлэлцэхэд ийнхүү 
нийт гишүүний дөрөвний гурваас доошгүйн санал 
авч эс чадвал уул төслийг ээлжит сонгуулиар 
сонгогдсон Улсын Их Хурлын шинэ бүрэлдэхүүн 
ажлаа эхэлтэл дахин авч хэлэлцэхгүй. 

З. Улсын Их Хурал ээлжит сонгууль явуулахын 
өмнөх зургаан сарын дотор Үндсэн хуульд нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулж үл болно. 

4. Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт 
Үндсэн хуулийн нэгэн адил хүчинтэй байна. 

Дàëäóãààð зүéë

1. Үндсэн хуульд хууль, зарлиг, төрийн 
байгууллагын бусад шийдвэр, нийт байгууллага, 
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иргэний үйл ажиллагаа бүрнээ нийцсэн байвал 
зохино. 

2. Монгол Улсын Үндсэн хуулийг 1992 оны 
хоёрдугаар сарын 12-ны өдрийн 12 цаг буюу 
арван долдугаар жарны усан бичин жилийн 
хаврын тэргүүн хар барс сарын шинийн есний 
идрийн барилдлагаатай өлзийт сайн шар морин 
өдрийн морин цагаас эхлэн улс даяар дагаж 
мөрдөнө. 

Мэдэгтүн, сахигтун!

Б¯ГД НАЙРАÌДАХ ÌОНГОЛ АРД ÓЛСЫН
АРДЫН ИХ ХÓРАЛ

Óëààíбààòàð
õîò

1992 îíû íýãäүãýýð ñàðûí 
1З-íû ºäðèéí 11 цàã З5 ìèíóò
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ÌОНГОЛ ÓЛСЫН 
¯НДСЭН ХÓÓЛЬД ОРÓÓЛСАН 

НЭÌЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ

2019 оны 11 сарын 14 өдөр   Төрийн ордон,  Улаанбаатар хот

 
 ÌОНГОЛ ÓЛСЫН ¯НДСЭН ХÓÓЛЬД 
  ОРÓÓЛСАН НЭÌЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ

Нýãäүãýýð зүéë

 Монгол Улсын Үндсэн хуульд доор дурдсан 
агуулгатай дараахь зүйл, хэсэг нэмсүгэй:

1/ Аðвàí еñ1 äүãýýð зүéë:

“Аðвàí еñ1 äүãýýð зүéë

1. Нам Үндсэн хуулийн арван зургадугаар 
зүйлийн 10-т заасны дагуу байгуулагдаж, улсын 
хэмжээний бодлого дэвшүүлж ажиллана.
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2. Намыг Монгол Улсын сонгуулийн эрх 
бүхий иргэдийн нэг хувиас доошгүй тооны иргэн 
эвлэлдэн нэгдэж байгуулна.

3. Намын дотоод зохион байгуулалт ардчилсан 
зарчимд нийцсэн, хөрөнгө, орлогын эх үүсвэр, 
зарцуулалт нь нийтэд ил тод байна. Намын 
зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журам, 
санхүүжилт, төрөөс санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх 
нөхцөлийг хуулиар тогтооно.”

2/ Хîðèí õîёðäóãààð зүéëèéí 3, 4 äýõ õýñýã:

“3. Ерөнхийлөгч Үндсэн хуулийн гучин 
есдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасны дагуу 
Ерөнхий сайдыг томилох саналыг Улсын 
Их Хуралд анх оруулснаас хойш дөчин тав 
хоногийн дотор, эсхүл Үндсэн хуулийн дөчин 
гуравдугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасны дагуу 
Ерөнхий сайдыг огцруулснаас, түүнчлэн дөчин 
дөрөвдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасны дагуу 
Ерөнхий сайдыг огцорсонд тооцсоноос хойш гуч 
хоногийн дотор Улсын Их Хурал Ерөнхий сайдыг 
томилоогүй бол Ерөнхийлөгч Улсын Их Хурлыг 
тараах шийдвэр гаргана.

4. Энэ зүйлийн 2, эсхүл 3 дахь хэсэгт заасны 
дагуу шийдвэр гаргаснаас хойш Улсын Их Хурал 
арав хоногийн дотор сонгуулийг товлон зарлаж, 
жар хоногийн дотор явуулна. Шинэ сонгогдсон 
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гишүүд тангараг өргөтөл Улсын Их Хурал бүрэн 
эрхээ хадгална.”

3/ Хîðèí äîëäóãààð зүéëèéí 7 äàõü õýñýã:

“7. Улсын Их Хурлын гишүүд саналаа илээр 
гаргаж асуудлыг шийдвэрлэнэ. Үндсэн хууль, 
бусад хуульд заасан, эсхүл хуралдаанд оролцсон 
гишүүдийн олонхи дэмжсэн бол нууц санал 
хураалт явуулна.”

4/ Дº÷èí еñäүãýýð зүéëèéí 6 äàõü õýñýã:

“6. Хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу 
шүүгчийг албан тушаалаас нь түдгэлзүүлэх, 
огцруулах болон сахилгын бусад шийтгэл 
ногдуулах чиг үүрэг бүхий Шүүхийн сахилгын 
хороо ажиллах бөгөөд түүний бүрэн эрх, 
зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журам, 
бүрэлдэхүүнд тавих шаардлага, томилох журмыг 
хуулиар тогтооно.”

Хîёðäóãààð зүéë

 Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Хорин 
тавдугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 16 дахь 
заалтад “Монгол Улс өөрийн тусгаар тогтнол, 
нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдлыг үгүйсгэх 
аливаа оролдлогыг үл зөвшөөрөх бөгөөд мөнхүү 
зорилгоор ард нийтийн санал асуулга явуулахыг 
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хориглоно;” гэсэн агуулгатай 2 дахь өгүүлбэр, 
Хорин есдүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэгт “Улсын 
Их Хурлын гишүүн бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхдээ 
өргөсөн тангаргаасаа няцаж Үндсэн хууль 
зөрчсөн бол түүнийг Улсын Их Хурлын гишүүнээс 
эгүүлэн татах үндэслэл болно.” гэсэн агуулгатай 
1 дэх өгүүлбэр тус тус нэмсүгэй.

Гóðàвäóãààð зүéë

 Монгол Улсын Үндсэн хуулийн дараахь 
зүйл, хэсэг, заалтыг доор дурдсанаар өөрчлөн 
найруулсугай:

1/ Зóðãàäóãààð зүéëèéí 2 äàõü õýñýã:

“2. Монгол Улсын иргэдэд өмчлүүлснээс бусад 
газар, түүнчлэн газрын хэвлий, түүний баялаг, ой, 
усны нөөц, ан амьтан төрийн нийтийн өмч мөн.

Байгалийн баялгийг ашиглах төрийн бодлого 
нь урт хугацааны хөгжлийн бодлогод тулгуурлаж, 
одоо ба ирээдүй үеийн иргэн бүрд эрүүл, аюулгүй 
орчинд амьдрах эрхийг нь баталгаажуулах, 
газрын хэвлийн баялгийн үр өгөөжийг Үндэсний 
баялгийн санд төвлөрүүлж тэгш, шударга 
хүртээхэд чиглэнэ. 

Иргэн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах 
эрхийнхээ хүрээнд газрын хэвлийн баялгийг 
ашигласнаар байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн 
талаар мэдэх эрхтэй.
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Стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт 
малтмалын ордыг ашиглахдаа байгалийн баялаг 
ард түмний мэдэлд байх зарчимд нийцүүлэн 
түүний үр өгөөжийн дийлэнх нь ард түмэнд 
ногдож байх эрх зүйн үндсийг хуулиар тогтооно.”

2/ Хîðèí íýãäүãýýð зүéëèéí 4 äýõ õýñýã:

“4. Улсын Их Хурлын сонгуулийн журмыг 
хуулиар тогтооно. Улсын Их Хурлын ээлжит 
сонгууль явуулахын өмнөх нэг жилийн дотор 
Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хууль батлах, 
түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулахыг хориглоно.”

   
3/ Хîðèí õîёðäóãààð зүéëèéí 2 äàõü õýñýã:

“2. Улсын Их Хурал бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх 
боломжгүй гэж нийт гишүүний гуравны хоёроос 
доошгүй нь үзэж, эсхүл мөнхүү шалтгаанаар 
Ерөнхийлөгч Улсын Их Хурлын даргатай 
зөвшилцөж санал болгосон бол Улсын Их Хурлын 
нийт гишүүний гуравны хоёроос доошгүйн 
саналаар өөрөө тарах шийдвэр гаргаж болно.”

4/ Хîðèí òàвäóãààð зүéëèéí 1 äýõ õýñãèéí 
7 äàõü зààëò:

“7/ төрийн санхүү, зээл, албан татвар, 
мөнгөний бодлого, улсын эдийн засаг, нийгмийн 
хөгжлийн бодлого, үндсэн чиглэлийг тодорхойлж, 
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хөгжлийн болон үндэсний аюулгүй байдлын 
бодлогод нийцүүлэн боловсруулсан Засгийн 
газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, улсын төсөв, 
түүний гүйцэтгэлийн тайланг батлах; 

Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт тогтвортой 
байна. 

Улсын төсвийг хэлэлцэн батлахдаа төсвийн 
орлого, зарлагын бүтцийг өөрчилж болно. 
Ингэхдээ Засгийн газрын өргөн мэдүүлсэн 
төсвийн зарлагын болон алдагдлын хэмжээг 
нэмэгдүүлж үл болно. 

Төрийн санхүү, төсвийн хяналтыг хараат 
бусаар хэрэгжүүлэх байгууллагын бүрэн эрх, 
зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журмыг 
хуулиар тогтооно;”

5/ Хîðèí зóðãàäóãààð зүéëèéí 1 äýõ õýñýã:

“1. Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурлын гишүүн, 
Засгийн газар хууль санаачлах эрх эдлэх бөгөөд 
энэхүү эрхийн хүрээ, хязгаарыг хуулиар тогтооно.”

6/ Хîðèí äîëäóãààð зүéëèéí 6 äàõü õýñýã:

“6. Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн болон 
Байнгын хорооны хуралдааныг гишүүдийн 
олонхи нь хүрэлцэн ирснээр хүчинтэйд үзэж, 
Үндсэн хуульд өөрөөр заагаагүй бол хуралдаанд 
оролцсон гишүүдийн олонхийн саналаар 
асуудлыг шийдвэрлэнэ. 
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Үндсэн хуульд өөрөөр заагаагүй бол Улсын 
Их Хурлын нийт гишүүний олонхийн саналаар 
хуулийг эцэслэн батална.” 

7/ Хîðèí íàéìäóãààð зүéëèéí 2 äàõü õýñýã:

“2. Хуулийн биелэлтийг хангахтай холбоотой 
нийтийн ашиг сонирхлыг хөндсөн тодорхой 
асуудлаар Улсын Их Хурлын нийт гишүүний 
дөрөвний нэгээс доошгүй нь хянан шалгах түр 
хороо байгуулах санал тавибал Улсын Их Хурал 
цөөнхийн төлөөллийг оролцуулан уг хороог 
байгуулна. 

Байнгын болон бусад хорооны бүрэн эрх, 
зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журмыг 
хуулиар тогтооно.”

8/ Гó÷äóãààð зүéëèéí 2 äàõü õýñýã:

“2. Ерөнхийлөгчөөр тавин нас хүрсэн, сүүлийн 
таваас доошгүй жил эх орондоо байнга оршин 
суусан, Монгол Улсын уугуул иргэнийг зургаан 
жилийн хугацаагаар зөвхөн нэг удаа сонгоно.”

9/ Гó÷èí ãóðàвäóãààð зүéëèéí 4 äýõ õýñýã:

“4. Ерөнхийлөгчид тодорхой бүрэн эрхийг 
зөвхөн энэ зүйлд заасан хүрээнд хуулиар олгож 
болно.”
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10/ Гó÷èí еñäүãýýð зүéë:

“Гó÷èí еñäүãýýð зүéë

1. Засгийн газар Ерөнхий сайд, гишүүдээс 
бүрдэнэ. Ерөнхий сайд болон Засгийн газрын 
дөрвөөс илүүгүй гишүүн Улсын Их Хурлын 
гишүүний албан тушаалыг хавсарч болно.

2. Улсын Их Хуралд олонхи суудал авсан нам, 
эвслээс нэр дэвшүүлсэн хүнийг; аль ч нам, эвсэл 
олонхийн суудал аваагүй бол хамгийн олон суудал 
авсан нам, эвсэл бусад нам, эвсэлтэй зөвшилцөн 
олонхийг бүрдүүлж нэр дэвшүүлсэн хүнийг; 
бусад тохиолдолд Улсын Их Хуралд суудал авсан 
нам, эвсэл зөвшилцөн олонхийг бүрдүүлж нэр 
дэвшүүлсэн хүнийг Ерөнхий сайдаар томилох 
саналыг Ерөнхийлөгч тав хоногийн дотор Улсын 
Их Хуралд оруулна. 

3. Монгол Улсын Ерөнхий сайд Засгийн 
газрын бүтэц, бүрэлдэхүүн, түүнд өөрчлөлт 
оруулах тухай хуулийн төслийг Ерөнхийлөгчтэй 
зөвшилцөн Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлнэ. 
Ерөнхий сайд энэ асуудлыг Ерөнхийлөгчтэй 
долоо хоногийн дотор зөвшилцөж чадаагүй бол 
Улсын Их Хуралд өөрөө өргөн мэдүүлнэ.

4. Засгийн газрын гишүүнийг Улсын Их Хурал, 
Ерөнхийлөгчид танилцуулснаар Ерөнхий сайд 
томилж, чөлөөлж, огцруулна. Засгийн газрын 
гишүүн Улсын Их Хуралд тангараг өргөнө.”



Ìîíãîë Óëñûí ¯íäñýí õóóëü

70

11/ Дº÷èí ãóðàвäóãààð зүéë:

“Дº÷èí ãóðàвäóãààð зүéë

1. Улсын Их Хурлын гишүүдийн дөрөвний 
нэгээс доошгүй нь Ерөнхий сайдыг огцруулах 
саналыг албан ёсоор тавибал Улсын Их Хурал 
гурав хоногийн дараа хэлэлцэж эхлэн арав 
хоногийн дотор шийдвэрлэнэ. Улсын Их Хурлын 
нийт гишүүний олонхи уг саналыг дэмжсэн бол 
Ерөнхий сайдыг огцруулах тухай Улсын Их 
Хурлын тогтоол баталсанд тооцож, шинэ Ерөнхий 
сайдыг гуч хоногийн дотор томилно.

2. Ерөнхий сайд огцорвол Засгийн газар 
бүрэлдэхүүнээрээ огцорно.”

12/ Дº÷èí äºðºвäүãýýð зүéë:

“Дº÷èí äºðºвäүãýýð зүéë

1. Ерөнхий сайд улсын төсвийн болон 
бодлогын тодорхой асуудлаар өөрт нь итгэл 
хүлээлгэх тогтоолын төслийг оруулбал Улсын Их 
Хурал гурав хоногийн дараа хэлэлцэж эхлэн арав 
хоногийн дотор Улсын Их Хурлын нийт гишүүний 
олонхийн саналаар шийдвэрлэнэ. 

2. Улсын Их Хурал тогтоолыг баталсан бол 
Ерөнхий сайдад итгэл үзүүлж, тухайн асуудлыг 
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дэмжсэнд тооцно. Тогтоолыг батлаагүй бол 
Ерөнхий сайдыг огцорсонд тооцож, шинэ Ерөнхий 
сайдыг гуч хоногийн дотор томилно.”

13/ Дº÷èí íàéìäóãààð зүéëèéí 1 äýõ õýñýã:

“1. Шүүхийн үндсэн тогтолцоо Улсын дээд 
шүүх, аймаг, нийслэлийн шүүх, сум буюу сум 
дундын, дүүргийн шүүхээс бүрдэх бөгөөд шүүхийг 
тойргийн зарчмаар байгуулж болно. Шүүхийг 
эрүү, иргэн, захиргааны зэрэг шүүн таслах 
ажлын төрлөөр дагнан байгуулж болно. Дагнасан 
шүүхийн үйл ажиллагаа, шийдвэр нь Улсын дээд 
шүүхийн хяналтаас гадуур байж үл болно.”

14/ Дº÷èí еñäүãýýð зүéëèéí 5 äàõü õýñýã:

“5. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүдийн 
тавыг шүүгчид дотроосоо сонгож, бусад таван 
гишүүнийг нээлттэйгээр нэр дэвшүүлж томилно. 
Тэдгээр нь дөрвөн жилийн хугацаагаар зөвхөн 
нэг удаа ажиллах бөгөөд Зөвлөлийн даргыг 
гишүүд дотроосоо сонгоно. Шүүгчийн хараат 
бус байдлыг хангахтай холбоотой Зөвлөлийн 
үйл ажиллагааны тайланг Улсын дээд шүүхэд 
танилцуулна. Зөвлөлийн зохион байгуулалт, 
үйл ажиллагааны журам, бүрэлдэхүүнд тавих 
шаардлага, томилох журмыг хуулиар тогтооно.”
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15/ Тàвèí äîëäóãààð зүéëèéí 2, 3 äàõü 
õýñýã:

“2. Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж дэх 
улсын болон орон нутгийн зэрэглэлтэй хотын, 
түүнчлэн тосгоны өөрийн удирдлага, зохион 
байгуулалтын эрх зүйн үндсийг хуулиар тогтооно. 

Хот, тосгонд засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн 
нэгж, түүний удирдлагын зарим чиг үүргийг 
шилжүүлэх асуудлыг Засгийн газрын өргөн 
мэдүүлснээр Улсын Их Хурал шийдвэрлэнэ.

3. Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийг 
өөрчлөх асуудлыг эдийн засгийн бүтэц, хүн 
амын байршлыг харгалзан, тухайн нутгийн 
иргэдийн саналыг үндэслэн Засгийн газрын өргөн 
мэдүүлснээр Улсын Их Хурал шийдвэрлэнэ.”

16/ Тàвèí еñäүãýýð зүéëèéí 2 äàõü õýñýã:

“2. Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага 
нь аймаг, нийслэл, сум, дүүрэгт тухайн нутаг 
дэвсгэрийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, баг, 
хороонд иргэдийн Нийтийн Хурал байна. 

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурал хуулиар тогтоосон 
хязгаарын хүрээнд өмчийн удирдлагыг 
хэрэгжүүлэх, татварын хувь хэмжээг тогтоох 
эрхтэй. 
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Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чиг 
үүрэг, төсвийн харилцааны үндсийг тухайн нутаг 
дэвсгэрийн эдийн засаг, нийгмийн амьдралын 
тодорхой онцлогт нийцүүлэн хуулиар тогтоож 
болно.”

Дºðºвäүãýýð зүéë

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Хорин 
тавдугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 6 дахь заалтын 
“Ерөнхий сайд, Засгийн газрын гишүүд,” гэснийг 
“Ерөнхий сайд,” гэж, Хорин долдугаар зүйлийн 
2 дахь хэсгийн “тавиас доошгүй” гэснийг “далан 
таваас доошгүй” гэж тус тус өөрчилсүгэй.

Тàвäóãààð зүéë

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Гучин нэгдүгээр 
зүйлийн 7 дахь хэсэг, Гучин гуравдугаар зүйлийн 
1 дэх хэсгийн 2 дахь заалтыг тус тус хүчингүй 
болсонд тооцсугай.

Зóðãàäóãààð зүéë

Дàãàæ ìºðäºõ õóãàцàà

Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан 
нэмэлт, өөрчлөлтийг 2020 оны 05 дугаар сарын 
25-ны өдрийн 12 цаг буюу арван долдугаар 
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жарны төмөр хулгана жилийн зуны тэргүүн сарын 
шинийн гуравны өдрийн морин цагаас эхлэн улс 
орон даяар дагаж мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН 
ИХ ХУРЛЫН ДАРГА              Г.ЗАНДАНШАТАР
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ÌОНГОЛ ÓЛСЫН ХÓÓЛЬ

2019 оны 11 сарын 14 өдөр   Төрийн ордон,   Улаанбаатар хот

ÌОНГОЛ ÓЛСЫН ¯НДСЭН ХÓÓЛЬД
 ОРÓÓЛСАН НЭÌЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ

 ДАГАЖ ÌӨРДӨХӨД ШИЛЖИХ 
ЖÓРÌЫН ТÓХАЙ

1 äүãýýð зүéë.Монгол Улсын Үндсэн хуульд 
оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтөд нийцүүлэн 
холбогдох хуулийг шинэчлэн батлах хүртэл 
хугацаанд тухайн харилцааг зохицуулж ирсэн 
хуулийг дагаж мөрдөнө. Үндсэн хуульд оруулсан 
нэмэлт, өөрчлөлтөд хууль тогтоомжийг нийцүүлэх 
ажлыг Улсын Их Хурлаас баталсан хуваарийн 
дагуу хийж дуусгана. 

2 äóãààð зүéë.Засаг захиргаа, нутаг 
дэвсгэрийн нэгж, түүний эрх зүйн байдалтай 
холбогдох хууль тогтоомжийг баталсны үндсэн 
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дээр Засгийн газар Дархан, Эрдэнэтийг улсын 
зэрэглэлтэй хот болгох асуудлыг 2020 оны эхний 
хагас жилд багтаан шийдвэрлэх, Монгол Улсын 
Үндсэн хуулийн Тавин долдугаар зүйлийн 2, 3 дахь 
хэсэгт заасны дагуу бусад хот, дүүрэг, тосгоны 
өөрийн удирдлагыг шинэчлэн зохион байгуулах, 
тэдгээрт засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, 
түүний удирдлагын зарим чиг үүргийг шилжүүлэх 
асуудлыг тус тус судлан Улсын Их Хуралд өргөн 
мэдүүлж шийдвэрлүүлнэ.

3 äóãààð зүéë.Монгол Улсын Үндсэн хуульд 
оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийн Арван ес1 дүгээр 
зүйлийн 2 дахь хэсгийг 2028 оны 01 дүгээр сарын 
01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

4 äүãýýð зүéë.Энэ хууль Монгол Улсын Үндсэн 
хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийн нэгэн адил 
хүчинтэй. 

5 äóãààð зүéë.Энэ хуулийг 2019 оны 11 дүгээр 
сарын 26-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН 
ИХ ХУРЛЫН ДАРГА              Г.ЗАНДАНШАТАР
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ÌОНГОЛ ÓЛСЫН ИХ ХÓРЛЫН
ТОГТООЛ

2020 оны 01 сарын 09 өдөр     Дугаар 02       Төрийн ордон, 
 Улаанбаатар хот

Ìîíãîë Óëñûí ¯íäñýí õóóëüä îðóóëñàí 
íýìýëò, ººð÷ëºëòºä õóóëü òîãòîîìæèéã 

íèéцүүëýõ, òүүíòýé õîëбîãäóóëàí
àвàõ àðãà õýìæýýíèé òóõàé  

Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан 
нэмэлт, өөрчлөлтийн агуулга, үзэл санаанд 
холбогдох хууль тогтоомжийг нийцүүлж эрх зүйн 
шинэтгэлийг хэрэгжүүлэх, ач холбогдлыг нь ард 
түмэнд сурталчлан таниулах зорилтыг эш үндэс 
болгож, Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан 
нэмэлт, өөрчлөлтийг дагаж мөрдөхөд шилжих 
журмын тухай хуулийн 1 дүгээр зүйл, Монгол 
Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 43 дугаар 
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зүйлийн 43.1 дэх хэсэг, Монгол Улсын Их Хурлын 
чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 
24 дүгээр зүйлийн 24.6 дахь хэсгийг үндэслэн 
Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

1.Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан 
нэмэлт, өөрчлөлтөд хууль тогтоомжийг нийцүүлэх 
хуваарийг хавсралтаар баталсугай.

2.Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан 
нэмэлт, өөрчлөлттэй холбогдуулж доор дурдсан 
арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг Монгол Улсын 
Засгийн газар /У.Хүрэлсүх/-т даалгасугай:

1/Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан 
нэмэлт, өөрчлөлтөд нийцүүлэн холбогдох хууль 
тогтоомжийн төслийг боловсруулж, Монгол Улсын 
Их Хуралд өргөн мэдүүлэх ажлыг төлөвлөгөөний 
дагуу зохион байгуулах;

2/Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан 
нэмэлт, өөрчлөлтийг иргэдэд сурталчлах ажлыг 
улс орон даяар зохион байгуулах.

3.Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан 
нэмэлт, өөрчлөлтийг иргэдэд сурталчлах ажилд 
шаардагдах зардлын төсвийг баталж, Засгийн 
газрын нөөц сангаас гаргахыг Монгол Улсын 
Засгийн газар /У.Хүрэлсүх/-т зөвшөөрсүгэй.
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4.Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан 
нэмэлт, өөрчлөлтийг иргэдэд сурталчлахыг Улсын 
Их Хурлын нийт гишүүнд даалгасугай.

5.Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан 
нэмэлт, өөрчлөлтийг улс орон даяар сурталчлах 
ажлыг зохион байгуулахад мэргэжил, арга зүйн 
туслалцаа үзүүлэхийг Монгол Улсын Их Хурлын 
Тамгын газар /Л.Өлзийсайхан/-т даалгасугай.

6.Энэ тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж 
ажиллахыг Монгол Улсын Их Хурлын Төрийн 
байгуулалтын байнгын хороо /С.Бямбацогт/-нд 
даалгасугай.

7.Энэ тогтоолыг 2020 оны 01 дүгээр сарын 17-
ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

МОНГОЛ УЛСЫН 
ИХ ХУРЛЫН ДАРГА              Г.ЗАНДАНШАТАР
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Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны 
02 дугаар тогтоолын хавсралт

ÌОНГОЛ ÓЛСЫН ¯НДСЭН ХÓÓЛЬД 
ОРÓÓЛСАН НЭÌЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТӨД ХÓÓЛЬ 

ТОГТООÌЖИЙГ НИЙЦ¯¯ЛЭХ ХÓВААРЬ

НЭГ.ПАРЛАÌЕНТЫН АРДЧИЛЛЫГ 
ТӨЛӨВШ¯¯ЛЖ, АРД Т¯ÌНИЙ ЗАСАГЛАХ 

ЭРХИЙГ ХАНГАХ

1.1.Бàéãàëèéí бàяëãèéí зîõèцóóëàëòûí 
òàëààðõ íýìýëò, ººð÷ëºëòòýé õîëбîãäóóëàí 
бîëîвñðóóëàõ õóóëèéí òºñºëä äàðààõ ÷èãëýë 
бàðèìòàëíà:

1.1.1.байгалийн баялаг ард түмний мэдэлд, 
төрийн нийтийн өмч байх эрх зүйн орчныг 
бүрдүүлэхдээ энэхүү баялгийг төр өмчлөх, 
стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын 
орд ашигласны үр өгөөж /татвар, ашиг гэх мэт/-ийн 
дийлэнх нь буюу тавиас дээш хувь нь монголын 
ард түмэнд ногдох, шаардлагатай бол иргэдийн 
саналыг харгалзан Улсын Их Хурал хэлэлцэн 
шийдвэрлэх зарчмыг хуульчлах;

1.1.2.Үндэсний баялгийн сан нь хөгжлийн 
болон хуримтлалын сан байх бөгөөд стратегийн 
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ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын ордын 
нөөц ашигласны төлбөр, төрийн өмчийн хувьцаа 
борлуулсны орлого, газрын тос, байгалийн хийн 
бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний орлого, төрийн 
өмчийн хувьцааны ногдол ашиг, сангийн хөрөнгө 
оруулалтын цэвэр ашгийг Үндэсний баялгийн 
санд төвлөрүүлэх;

1.1.3.сангийн хөрөнгийн удирдлагын 
компани уг сангийн хөрөнгийн удирдлагыг хараат 
бусаар бие даан хэрэгжүүлэх, компанийн болон 
сангийн удирдлагын сайн засаглалыг хэвшүүлэх, 
сангийн үйл ажиллагаанд олон нийтийн хяналтыг 
зохистой хэлбэрээр хэрэгжүүлэх бөгөөд сангийн 
хөрөнгийн үр өгөөжийг одоо ба ирээдүй үеийн 
иргэддээ хүртээхдээ тэгш байдал, шударга ёсны 
зарчмыг дээдлэх, сангийн хөрөнгийн удирдлагын 
компанийн давуу эрхийн хувьцааны ногдол ашиг 
олгох; 

1.1.4.газрын хэвлийн баялаг ашигласны 
улмаас хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх нөлөөллийн 
талаар иргэний мэдэх эрхийг хангах, байгалийн 
тэнцлийг хадгалах.
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Д/ä Хóóëèéí íýð Хóãàцàà
Хóóëèéí òºñëèéí 

зîõèцóóëàõ õàðèëцààíû 
òîв÷ óòãà

1. Ашигт малтмалын 
тухай болон 
холбогдох бусад 
хуульд нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулах 
тухай

2020 он •	 Нөөц ашигласны 
төлбөр, бусад төрлийн 
татварын зохицуулалтыг 
боловсронгуй болгох;

•	 Стратегийн ач 
холбогдол бүхий ашигт 
малтмалын ордын 
талаарх зохицуулалтыг 
боловсронгуй болгох;

•	 Засгийн газар байгалийн 
баялгийг ашиглах 
шийдвэр гаргах зарчим, 
журмыг боловсронгуй 
болгох;

•	 Онцгой ач холбогдол 
бүхий зарим асуудлаар 
иргэдтэй зөвлөлдөх, 
тэдгээрийн саналыг 
авч тусгах механизмыг 
тодорхой болгож, уялдаа 
холбоог нь хангах;

•	 Ашигт малтмал хайх, 
олборлох, ашиглах 
явцад байгалийн 
тэнцлийг хангах, 
нөхөн сэргээх, эдгээр 
үйл ажиллагаанд 
оролцогчийн үүрэг 
хариуцлагыг тодорхой 
болгох.
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2. Төрийн болон 
орон нутгийн 
өмчийн тухай 
болон холбогдох 
бусад хуульд 
нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулах тухай

2020 он •	 Төрийн нийтийн өмчийн 
зохицуулалтыг тодорхой 
болгох.

3. Байгаль орчны 
тухай, Байгаль 
орчинд нөлөөлөх 
байдлын 
үнэлгээний тухай 
болон холбогдох 
бусад хуульд 
нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулах тухай

2020 он •	 Иргэн эрүүл, аюулгүй 
орчинд амьдрах 
эрхийнхээ хүрээнд 
газрын хэвлийн 
баялгийг ашигласнаар 
байгаль орчинд 
үзүүлэх нөлөөллийн 
талаар иргэний мэдэх 
эрхтэй холбогдсон 
зохицуулалтыг нэмэх.

4. Цөмийн энергийн 
тухай болон 
холбогдох бусад 
хуульд нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулах 
тухай

2020 он •	 Хуулийн зохицуулалтыг 
Монгол Улсын иргэдэд 
өмчлүүлснээс бусад 
газар, түүнчлэн газрын 
хэвлий, түүний баялаг, 
ой, усны нөөц, ан 
амьтан төрийн нийтийн 
өмч байх зарчимд 
нийцүүлэх;

•	 Гадаад улсын цацраг 
идэвхт хаягдлыг 
Монгол Улсын хилээр 
нэвтрүүлэх, дамжин 
өнгөрүүлэх, Монгол 
Улсын нутаг дэвсгэрт 
булшлахыг хориглох 
зохицуулалтыг тусгах.
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5. -Үндэсний 
баялгийн сангийн 
тухай /Анхдагч 
хууль/ 

-Засгийн газрын 
тусгай сангийн 
тухай болон 
холбогдох бусад 
хуульд нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулах 
тухай

2020 он •	 Газрын хэвлийн 
баялаг ашигласны 
орлогоос Үндэсний 
баялгийн санд 
төвлөрүүлж, түүнийг 
санхүүгийн үр ашиг 
бүхий төсөл, хөтөлбөр 
санхүүжүүлэх, үнэт 
цаас гаргах зэргээр 
арвижуулах;

•	 Эдийн засгийн 
хүртээмжтэй өсөлтийг 
хангах, шударгаар 
хуваарилах зарчмыг 
баримтлах;

•	 Засгийн газрын 
тусгай сангийн тухай 
хуулийн зохицуулалтыг 
Үндэсний баялгийн 
сангийн тухай хуульд 
нийцүүлэх.

6. Мэдээллийн ил 
тод байдал ба 
мэдээлэл авах 
эрхийн тухай 
хуульд нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулах 
тухай

2020 он •	 Газрын хэвлийн 
баялгийг ашигласнаар 
байгаль орчинд үзүүлэх 
нөлөөллийн талаар 
иргэний мэдэх эрхийг 
баталгаажуулах;

•	 Иргэний эрүүл, аюулгүй 
орчинд амьдрах 
үндсэн эрхийг зөрчиж 
байгаа эсэхэд иргэд 
хөндлөнгийн хяналт 
тавих эрх зүйн үндсийг 
тогтоох.
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1.2.Óëñûí ýäèéí зàñàã, íèéãìèéí  õºãæëèéí  
бîäëîãî, òºñºв, ñàíõүүòýé õîëбîîòîé íýìýëò, 
ººð÷ëºëòòýé õîëбîãäóóëàí бîëîвñðóóëàõ 
õóóëèéí òºñºëä äàðààõ ÷èãëýë бàðèìòàëíà:

1.2.1.Улсын Их Хурал цаг хугацааны 
шалгуурыг давах Монгол Улсын хөгжлийн 
урт хугацааны бодлогыг батлахдаа нийгмийн 
зөвшилцлийг хангаж байх;

1.2.2.хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн 
удирдлага, бүтэц, зохион байгуулалтын 
тогтолцоог үндэсний түвшинд бүрдүүлэх, Засгийн 
газрын бүтцийн үндсэн нэгжийг байгуулах эрх 
зүйн үндсийг тогтоох;

1.2.3.Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр, улсын төсвийг Улсын Их Хурлаар 
хэлэлцэн батлахдаа хөгжлийн болон үндэсний 
аюулгүй байдлын бодлогод нийцүүлэх эрх зүйн 
үндсийг тогтоох;

1.2.4.Улсын Их Хурал Засгийн газрын өргөн 
мэдүүлсэн тухайн жилийн төсвийг хэлэлцэн 

7. Төрийн хяналт 
шалгалтын тухай 
хуульд нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулах 
тухай

2020 он •	 Иргэний эрүүл, аюулгүй 
орчинд амьдрах, орчны 
бохирдол, байгалийн 
тэнцэл алдагдахаас 
хамгаалуулах эрхийн 
хэрэгжилтэд тавих 
хяналтыг боловсронгуй 
болгох.
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батлахдаа төсвийн зарлагын болон алдагдлын 
хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй байх, харин төсвийн 
орлого, зарлагын бүтцийг хөгжлийн бодлогод 
нийцүүлэн өөрчилж болохоор зохицуулах; 

1.2.5.төрийн санхүү, төсвийн хяналт /аудит/-
ыг хараат бусаар хэрэгжүүлэх байгууллагын 
бүрэн эрх, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны 
журмыг хуулиар тогтоох;

1.2.6.төрийн нийтийн өмчийг зохистой 
ашиглах, зарцуулахад тавих хяналтыг 
боловсронгуй болгох.

Д/ä Хóóëèéí íýð Хóãàцàà
Хóóëèéí òºñëèéí 

зîõèцóóëàõ õàðèëцààíû 
òîв÷ óòãà

1. -Хөгжлийн 
бодлого, 
төлөвлөлтийн 
тухай хууль 
/Шинэчилсэн 
найруулга/

-Холбогдох бусад 
хуульд нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулах 
тухай

2020 он •	Хөгжлийн бодлого, 
төлөвлөлт тогтвортой 
байх, хөгжлийн бодлогын 
баримт бичгүүдийн 
уялдаа холбоог хангах, 
төлөвлөлтийн байнгын, 
мэргэшсэн тогтолцоог 
бүрдүүлэх, бодлого, 
төлөвлөлт нь дээрээсээ 
доош, доороосоо 
дээш чиглэх зарчмыг 
тодорхойлж, цаг 
хугацааны болон нутаг 
дэвсгэрийн онцлогоос 
шалтгаалсан орон 
зайн төлөвлөлт хийх 
механизмыг бүрдүүлэх;
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•	Хөгжлийн бодлого, 
төлөвлөлт нь судалгаанд 
үндэслэсэн байх бөгөөд 
түүнд хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ хийх байнгын 
тогтвортой тогтолцоог 
бүрдүүлэх;

•	Хөгжлийн бодлого, 
төлөвлөлт хариуцсан 
Засгийн газрын үндсэн 
бүтцийн нэгж, байгуулах 
бөгөөд нь улс төрийн 
сонгуулийн мөчлөгөөс 
үл хамааран тогтвортой 
ажиллах зохицуулалтыг 
бий болгох;

•	Бодлого боловсруулах, 
төлөвлөлт хийх хүний 
нөөцийн чадавхад 
суурилсан онцлог 
тогтолцоог бүрдүүлэх.

2. Төсвийн тухай 
хуульд нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулах 
тухай

2020 он •	Улсын Их Хурал 
Засгийн газрын өргөн 
мэдүүлсэн төсвийг 
хэлэлцэн батлахдаа 
төсвийн зарлагын болон 
алдагдлын хэмжээг 
н э м э гд ү ү л э х г ү й г э э р 
хөгжлийн болон 
үндэсний аюулгүй 
байдлын бодлогод 
нийцүүлэн улсын 
төсвийн орлого, зарлагын 
бүтцийг өөрчилж болох 
зохицуулалтыг тусгах;
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•	Жил бүрийн улсын төсөв нь 
урт болон дунд хугацааны 
хөгжлийн бодлого, эдийн 
засаг, нийгмийн хөгжлийн 
үндсэн чиглэлд суурилсан 
байх шаардлагыг 
хуульчлах;

•	Улсын Их Хурлаас төсвийн 
хэрэгжилтэд хяналт тавих 
тогтолцоог боловсронгуй 
болгох.

3. -Улс төрийн 
намын тухай 
хуульд нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулах 
тухай

- Холбогдох бусад 
хуульд нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулах 
тухай

2020 он •	Сонгуульд өрсөлдөх улс 
төрийн намын мөрийн  
хөтөлбөрийн зорилт нь 
хөгжлийн урт хугацааны 
бодлого, төлөвлөлтөд 
нийцсэн байх шаардлагыг 
тусгах;

•	Дээрх шаардлага 
хангагдаагүйгээс үүсэх 
хууль зүйн үр дагаврыг 
хуульчлах.

4. Төрийн аудитын 
тухай хууль
/Шинэчилсэн 
найруулга/

2020 он •	Төрийн аудитын 
байгууллагын бие 
даасан, үйл ажиллагааны 
хараат бус байдлыг 
сайжруулах, эрх хэмжээг 
нэмэгдүүлэх;

•	Зохион байгуулалт, үйл 
ажиллагааны журмыг 
Монгол Улсын Үндсэн 
хуульд нийцүүлэн 
шинэчлэх.
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1.3.Óëñûí Иõ Хóðëûí үéë àæèëëàãààã 
бîëîвñðîíãóé бîëãîæ, õàðèóцëàãûã 
ñàéæðóóëàõ íýìýëò, ººð÷ëºëòòýé 
õîëбîãäóóëàí бîëîвñðóóëàõ õóóëèéí òºñºëä 
äàðààõ ÷èãëýë бàðèìòàëíà:

1.3.1.Улсын Их Хурлын гишүүнийг эгүүлэн 
татахад Монгол Улсын  Үндсэн хууль зөрчсөнийг 
Үндсэн хуулийн цэц тогтоосон байхыг үндэслэл 
болгох;

1.3.2.Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Хорин 
хоёрдугаар зүйлд орсон нэмэлт, өөрчлөлтийн 
дагуу Улсын Их Хурлын бүрэн эрх хугацаанаасаа 
өмнө дуусгавар болох зохицуулалтыг 
боловсронгуй болгох;

1.3.3.Монгол Улсын Үндсэн хуульд өөрөөр 
заагаагүй бол хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 
олонхын саналаар асуудлыг шийдвэрлэх, 
хуулийг Улсын Их Хурлын нийт гишүүний олонхын 
саналаар эцэслэн батлах, Улсын Их Хурлын 
гишүүд саналаа илээр гаргадаг үндсэн зарчмыг 
хадгалж, харин Монгол Улсын Үндсэн хууль 
болон бусад хуульд заасан, эсхүл хуралдаанд 
оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн бол нууц 
санал хураалт явуулж байхаар өөрчлөх;

1.3.4.Хянан шалгах түр хороог хуулиар 
тусгайлан тогтоосон эрх хэмжээний хүрээнд 
мэргэжлийн хараат бус шинжээч томилох, гэрч, 
шинжээчээс мэдүүлэг авах, нотлох баримт 
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гаргуулах зэрэг арга хэрэгсэл ашиглан Засгийн 
газар, түүний байгууллага, албан тушаалтан 
хууль зөрчсөн эсэх, эрх мэдлээ урвуулан 
ашигласан эсэх, төсвийн хөрөнгийг зориулалтын 
бусаар зарцуулсан эсэх болон нийтийн ашиг 
сонирхлыг хөндсөн тодорхой асуудлаар дүгнэлт 
гаргах, иргэдэд үнэн зөв, бодитой мэдээлэл 
хүргэх зорилгоор байгуулах, түр хорооноос 
гаргасан дүгнэлт шүүхэд үүрэг хүлээлгэхгүй байх 
зарчмыг хуульчлах;

1.3.5.Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурлын 
гишүүн, Засгийн газрын хууль санаачлах эрхийн 
хүрээ, хязгаарыг хуулиар тогтоох;

1.3.6.Улсын Их Хурлын хууль тогтоомжийн 
төсөл хэлэлцэн батлах үйл ажиллагааны болон 
батлах хууль тогтоомжийн чанарыг сайжруулах, 
түүнчлэн хянан шалгах бүрэн эрхийг үр нөлөөтэй 
хэрэгжүүлэх зорилгоор Улсын Их Хурлын ээлжит 
чуулганы үргэлжлэх хугацааг 75-аас доошгүй 
ажлын өдөр болгон нэмэгдүүлэх;

1.3.7.Монгол Улс өөрийн тусгаар тогтнол, 
нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдлыг үгүйсгэхтэй 
холбоотой аливаа санал асуулга явуулахыг 
хориглох эрх зүйн үндсийг тогтоох;

1.3.8.Улсын Их Хурлын ээлжит сонгууль 
явуулахын өмнөх нэг жилийн дотор Монгол Улсын 
Их Хурлын сонгуулийн тухай хууль батлах, түүнд 
нэмэлт, өөрчлөлт оруулахыг хориглох. 
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Д/ä Хóóëèéí íýð Хóãàцàà
Хóóëèéí òºñëèéí 

зîõèцóóëàõ
õàðèëцààíû òîв÷ óòãà

1. Монгол Улсын 
Их Хурлын тухай 
хууль
/Шинэчилсэн 
найруулга/

2020 
оны 

хаврын 
ээлжит 
чуулган

•	Ээлжит чуулганы 
үргэлжлэх хугацааг 75-
аас доошгүй ажлын өдөр 
болгон нэмэгдүүлсэнтэй 
холбогдуулан ээлжит 
чуулганы нээх, хаах 
хугацааг зохицуулах;

•	Улсын Их Хурлын 
Байнгын хороо, нэгдсэн 
хуралдаанаар асуудлыг 
шийдвэрлэх санал 
хураалтын зарчмыг 
тодорхойлох;

•	Улсын Их Хурлын бүрэн 
эрх хугацаанаасаа 
өмнө дуусгавар 
болохтой холбогдсон  
зохицуулалтыг тодотгох;

•	Улсын Их Хурлын 
Хянан шалгах түр хороо 
байгуулахтай холбогдсон 
зохицуулалтыг хуульчлах.

2. Монгол Улсын Их 
Хурлын чуулганы 
хуралдааны 
дэгийн тухай 
хууль
/Шинэчилсэн 
найруулга/

2020 
оны 

хаврын
ээлжит 
чуулган

•	Хууль хэлэлцэх, эцэслэн 
батлах журмыг тогтоох;

•	Улсын Их Хурлын 
хуралдааны санал 
хураалтын зарчим, 
журмыг тогтоох;

•	Хянан шалгах түр 
хорооны хуралдааны 
дэгийг нарийвчлан 
зохицуулах;
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•	Улсын Их Хурлаар улсын 
төсвийг хэлэлцэн батлах 
дэгийг боловсронгуй 
болгох;

•	Улсын Их Хурлын 
гишүүнийг эгүүлэн татах 
асуудлыг хэлэлцэх 
журмыг тогтоох;

•	Ерөнхий сайдад нэр 
дэвшүүлж, томилох, 
огцруулах, чөлөөлөх, 
түүнд итгэл хүлээлгэх 
эсэхийг хэлэлцэх дэгийг 
боловсронгуй болгох;

•	Ерөнхий сайд Засгийн 
газрын гишүүнийг Улсын 
Их Хуралд танилцуулах 
журмыг тогтоох;

•	Засгийн газрын гишүүн 
Улсын Их Хуралд тангараг 
өргөх журмыг тогтоох.

3. Хууль 
тогтоомжийн 
тухай хуульд 
нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулах тухай

2020 он •	Хууль санаачлах эрхийн 
хүрээ, хязгаартай 
холбогдуулан нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулах.

4. Ард нийтийн 
санал асуулгын 
тухай хуульд 
нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулах тухай

2020 он •	Тусгаар тогтнол, нутаг 
дэвсгэрийн бүрэн бүтэн 
байдлыг үгүйсгэх зорилго 
бүхий ард нийтийн 
санал асуулга явуулахыг 
хориглосон зохицуулалт 
оруулах.
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1.4.Óëñ òºðèéí íàìòàé  õîëбîîòîé  íýìýëò,  
ººð÷ëºëòòýé  õîëбîãäóóëàí бîëîвñðóóëàõ 
õóóëèéí òºñºëä äàðààõ ÷èãëýë бàðèìòàëíà:

1.4.1.Монгол Улс төрийн байгууламжийн 
хувьд нэгдмэл байх зарчмыг хангах үүднээс нам 
улсын хэмжээний бодлого дэвшүүлэн ажиллах, 
баримталж буй бодлого нь улсын хэмжээний 
асуудлыг хамарсан байх шаардлагыг хуульчлах;

1.4.2.намын үйл ажиллагаа, дүрэм нь 
хуульд нийцсэн байх, намын дотоодод шийдвэр 
гаргах, хэлэлцэх үйл явц нь ил тод, гишүүддээ 
нээлттэй байх, намын дотоод зохион байгуулалт 
ардчилсан зарчимд нийцсэн байх гол шалгуурыг 
хуульчлах;

1.4.3.Монгол Улсын сонгуулийн эрх бүхий 
иргэдийн нэг хувиас доошгүй тооны дэмжлэг 
авсны үндсэн дээр улс төрийн нам байгуулах эрх 
зүйн орчныг бүрдүүлэх;

1.4.4.намын санхүүжилтийн эх үүсвэр, 
түүний зарцуулалт, тайлан нь олон нийтэд ил тод 
байх эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх;

1.4.5.төрөөс санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх 
нөхцөлийг тогтоох. 
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Д/ä Хóóëèéí íýð Хóãàцàà
Хóóëèéí òºñëèéí 

зîõèцóóëàõ
õàðèëцààíû òîв÷ óòãà

1. -Улс төрийн 
намын тухай 
хууль
/Шинэчилсэн 
найруулга/

-Улс төрийн 
намын 
санхүүжилтийн 
тухай хууль
/Анхдагч хууль/

2020 он •	Намын чиг үүрэг, 
санхүүжилт, үйл 
ажиллагаа хууль дээдлэх 
зарчимд суурилсан байх;

•	Улс төрийн намын 
хариуцлагын тогтолцоог 
тодорхой болгох;

•	Улс төрийн намын 
хөрөнгө, орлогын эх 
үүсвэр, зарцуулалт 
нийтэд ил тод байх;

•	Төрөөс санхүүгийн 
дэмжлэг үзүүлэх 
нөхцөлийг тогтоох;

•	Сонгуулийн эрх бүхий 
иргэдийн нэг хувиас 
доошгүй тооны иргэний 
дэмжлэг авсны үндсэн 
дээр улс төрийн нам 
байгуулах журмыг 
тогтоох.



Ìîíãîë Óëñûí ¯íäñýí õóóëü

95

ХОЁР. Г¯ЙЦЭТГЭХ ЭРХ ÌЭДЭЛТЭЙ 
ХОЛБООТОЙ НЭÌЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ

2.1.Зàñãèéí ãàзðûã ýìõëýí бàéãóóëàõ 
íýìýëò, ººð÷ëºëòòýé õîëбîãäóóëàí 
бîëîвñðóóëàõ õóóëèéí òºñºëä äàðààõ ÷èãëýë 
бàðèìòàëíà:

2.1.1.сонгуулийн дүнгээр аль ч нам, эвсэл 
олонхын суудал аваагүй тохиолдолд улс төрийн 
нам, эвсэл заавал олонхыг бүрдүүлж Ерөнхий 
сайдад нэр дэвшүүлэх шаардлагыг хуульчлах;

2.1.2.Ерөнхий сайд Засгийн газрын бүтцийн 
тухай болон Засгийн газрын бүрэлдэхүүний тухай 
хуулийн төслийг Ерөнхийлөгчтэй зөвшилцөн 
Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэх, зөвшилцөж 
чадаагүй тохиолдолд өөрөө өргөн мэдүүлэх 
зохицуулалтыг хуульчлах;

2.1.3.Ерөнхий сайд болон Засгийн газрын 
гишүүдийн дөрвөөс илүүгүй нь Улсын Их Хурлын 
гишүүн байж болох зохицуулалтыг холбогдох 
хуульд тусгах;

2.1.4.Засгийн газрын гишүүн Улсын Их 
Хуралд тангараг өргөх журмыг тогтоох.

2.2.Зàñãèéí ãàзàð òàíõèìûí зàð÷ìààð, 
òîãòвîðòîé àæèëëàõòàé õîëбîîòîé íýìýëò, 
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ººð÷ëºëòòýé õîëбîãäóóëàí бîëîвñðóóëàõ 
õóóëèéí òºñºëä äàðààõ ÷èãëýë бàðèìòàëíà:

2.2.1.Ерөнхий сайд Улсын Их Хурал, 
Ерөнхийлөгчид танилцуулсны үндсэн дээр 
Засгийн газрын гишүүнийг томилох, чөлөөлөх, 
огцруулах зохицуулалтыг хуульчлах;

2.2.2.Ерөнхий сайдыг огцруулах, Ерөнхий 
сайд огцорвол Засгийн газар бүрэлдэхүүнээрээ 
огцрох талаар Монгол Улсын Үндсэн хуульд 
оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг хуульд тусгах;

2.2.3.Ерөнхий сайдад итгэл үзүүлэх эсэх 
асуудлаар Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан 
нэмэлт, өөрчлөлтийг хуульд тусгах.

Д/ä Хóóëèéí íýð Хóãàцàà
Хóóëèéí òºñëèéí 

зîõèцóóëàõ
õàðèëцààíû òîв÷ óòãà

1. Монгол Улсын 
Засгийн газрын 
тухай хууль
/Шинэчилсэн 
найруулга/

2020 
оны 

хаврын 
ээлжит
чуулган

•	Засгийн газрын 
тогтвортой ажиллах 
эрх зүйн үндсийг 
боловсронгуй болгох;

•	Засгийн газар танхимаар 
ажиллах зарчимд 
нийцүүлэн Ерөнхий 
сайд бие даан танхимаа 
бүрдүүлэх зохицуулалтыг 
хуульчлах;
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•	Ерөнхий сайд өөрт 
нь итгэл үзүүлэх 
эсэх асуудлыг Улсын 
Их Хуралд оруулах 
зохицуулалтыг хуульчлах;

•	Улсын Их Хурлын 
гишүүн Засгийн газрын 
гишүүнээр хавсран 
ажиллах хязгаарыг 
хуульчлах.

2.3.Еðºíõèéëºã÷èä íýð äýвøèõ íàñíû 
бîñãî, бүðýí ýðõèéí õóãàцààã íýìýõ 
òàëààðõ íýìýëò, ººð÷ëºëòòýé õîëбîãäóóëàí 
бîëîвñðóóëàõ õóóëèéí òºñºëä äàðààõ ÷èãëýë 
бàðèìòàëíà:

2.3.1.Монгол Улсын Ерөнхийлөгчөөр 
сонгогдох насны доод хязгаарыг өндөрсгөж, 
зөвхөн нэг удаа сонгогдох;

2.3.2.Монгол Улсын Ерөнхийлөгчид зөвхөн 
Монгол Улсын Үндсэн хуульд заасан үндсэн 
бүрэн эрхийнх нь хүрээнд тодорхой бүрэн эрх 
олгож байхаар зохицуулах. 
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Д/ä Хóóëèéí íýð Хóãàцàà
Хóóëèéí òºñëèéí 

зîõèцóóëàõ õàðèëцààíû 
òîв÷ óòãà

1. -Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн 
тухай хууль
/Шинэчилсэн 
найруулга/

-Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн 
сонгуулийн тухай 
хууль
/Шинэчилсэн 
найруулга/

-Холбогдох бусад 
хуульд нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулах 
тухай

2020 он •	 Ерөнхийлөгчид нэр 
дэвшигчид тавих 
шаардлага, бүрэн эрхийн 
хугацаатай холбоотой 
зохицуулалтыг Монгол 
Улсын Үндсэн хуулийн 
нэмэлт, өөрчлөлтөд 
нийцүүлэх;

•	 Ерөнхийлөгчид хуулиар 
олгосон бүрэн эрх Монгол 
Улсын Үндсэн хуулийн 
Гучин гуравдугаар зүйлд 
заасан хүрээнд байх 
нэмэлт, өөрчлөлтийг 
холбогдох хууль 
тогтоомжид оруулах;

•	 Ерөнхийлөгчид тодорхой 
бүрэн эрх олгох 
асуудлыг Монгол Улсын 
Үндсэн хуулийн нэмэлт, 
өөрчлөлтөд нийцүүлэх.
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ГÓРАВ.Ш¯¯ХИЙН ХАРААТ БÓС БАЙДЛЫГ 
ХАНГАЖ, Ш¯¯ГЧИЙН ХАРИÓЦЛАГЫГ 

ДЭЭШЛ¯¯ЛЭХТЭЙ ХОЛБООТОЙ 
НЭÌЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ

3.1.Шүүõèéí бèе äààñàí, øүүã÷èéí 
õàðààò бóñ бàéäëûã õàíãàõ òàëààðõ íýìýëò, 
ººð÷ëºëòòýé õîëбîãäóóëàí бîëîвñðóóëàõ 
õóóëèéí òºñºëä äàðààõ ÷èãëýë бàðèìòàëíà:

3.1.1.Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн бие 
даасан, хараат бус, тогтвортой байдлыг хангах 
зорилгоор түүний бүрэлдэхүүний тавыг шүүгчид 
дотроосоо хувь тэнцүүлэн сонгож, бусад таван 
гишүүнийг бусад институцээс тэнцвэртэй 
оролцооны үндсэн дээр нээлттэй нэр дэвшүүлэн, 
сонгон шалгаруулж томилох, гишүүдийг зөвхөн 
нэгэн бүрэн эрхийн хугацаанд ажиллуулах, 
Зөвлөлийн даргыг гишүүд дотроосоо сонгох 
журмыг хуулиар тогтоох;

3.1.2.шүүгчийн хараат бус байдлыг 
хангахтай холбоотой Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 
үйл ажиллагааны тайланг Улсын дээд шүүхэд 
танилцуулах зохицуулалтыг хуульчлах.
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Д/ä Хóóëèéí íýð Хóãàцàà
Хóóëèéí òºñëèéí 

зîõèцóóëàõ
õàðèëцààíû òîв÷ óòãà

1. -Шүүхийн 
захиргааны тухай 
хууль
/Шинэчилсэн 
найруулга/

-Холбогдох бусад 
хуульд нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулах 
тухай

2020 он •	Шүүхийн ерөнхий 
зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, 
гишүүнд тавих болзол, 
шалгуур, тэдгээрийг 
сонгох, томилох, 
Зөвлөлийн даргыг сонгох 
журам;

•	Шүүхийн бие даасан, 
шүүгчийн хараат бус 
байдлыг хангах чиг 
үүргийг тодорхойлох;

•	Шүүгчийн хараат бус 
байдлыг хангахтай 
холбоотой Шүүхийн 
ерөнхий зөвлөлийн үйл 
ажиллагааны тайланг 
Улсын дээд шүүхэд 
танилцуулах журам.

3.2.Шүүã÷èéí õàðèóцëàãûã ñàéæðóóëàõ 
òàëààðõ íýìýëò, ººð÷ëºëòòýé õîëбîãäóóëàí 
бîëîвñðóóëàõ õóóëèéí òºñºëä äàðààõ ÷èãëýë 
бàðèìòàëíà:

3.2.1.хуульд заасан үндэслэл, журмын 
дагуу шүүгчид сахилгын шийтгэл ногдуулах чиг 
үүрэг бүхий Шүүхийн сахилгын хороог байгуулах, 
түүний чиг үүрэг, үйл ажиллагааны зарчим, 
журмыг хуулиар тогтоох;
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3.2.2.Шүүхийн сахилгын хороо нь 
хөндлөнгийн нөлөөллөөс ангид байж, төвийг 
сахиж хараат бусаар шийдвэр гаргаж, шүүгчийг 
сахилгын шийтгэлийн журмаар албан тушаалаас 
нь түдгэлзүүлэх, огцруулах, сахилгын бусад 
шийтгэл ногдуулах замаар шүүгчийн ёс зүй, 
шүүхэд итгэх иргэдийн итгэлийг дээшлүүлэх эрх 
зүйн орчныг бүрдүүлэх;

3.2.3.Шүүхийн сахилгын хорооны гишүүдийг 
шүүн таслах ажлын туршлагатай хуульчид, нэр 
хүндтэй иргэд, хууль зүйн өндөр мэргэшилтэй 
эрдэмтдээс нээлттэй нэр дэвшүүлэх замаар 
холбогдох институцээс тэнцвэртэйгээр бүрдүүлэх 
зарчмыг хуульчлах.

Д/ä Хóóëèéí íýð Хóãàцàà
Хóóëèéí òºñëèéí 

зîõèцóóëàõ õàðèëцààíû 
òîв÷ óòãà

1. - Шүүхийн 
сахилгын 
хорооны тухай 
хууль

 /Анхдагч хууль/

- Шүүгчийн эрх 
зүйн байдлын 
тухай болон 
Хуульчийн эрх 
зүйн байдлын 
тухай хуульд 
нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулах тухай

2020 он •	Шүүхийн сахилгын 
хорооны бүрэлдэхүүн, 
гишүүнд тавих болзол, 
шалгуур, бүрдүүлж 
байгуулах журмыг 
тогтоох;

•	Шүүгчид хариуцлага 
хүлээлгэх журмыг 
хариуцлага зайлшгүй 
байх, зөрчлийн шинж 
байдалдаа тохирсон 
байх, давхардахгүй 
байх зарчмыг үндэслэн 
тодорхойлох;
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3.3.Шүүõèéã òîéðãèéí зàð÷ìààð бàéãóóëàõ 
òàëààðõ íýìýëò, ººð÷ëºëòòýé õîëбîãäóóëàí 
бîëîвñðóóëàõ õóóëèéí òºñºëä äàðààõ ÷èãëýë 
бàðèìòàëíà:

3.3.1.шүүхийг тойргийн зарчмаар 
байгуулахдаа иргэний шүүхэд хандах эрхийн 
баталгааг бодитой хангах, шүүгчийн ажлын 
ачааллыг тэнцвэржүүлэх, шүүгчийг мэргэшүүлэх, 
шүүхийн үйлчилгээг иргэдэд ойртуулж 
хүртээмжтэй болгох үндсэн зарчимд нийцүүлнэ. 

Д/ä Хóóëèéí íýð Хóãàцàà
Хóóëèéí òºñëèéí 

зîõèцóóëàõ
õàðèëцààíû òîв÷ óòãà

1. Шүүх байгуулах 
тухай болон 
Шүүхийн тухай 
хуульд нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулах 
тухай

2021 он •	Хүн ам, газар нутаг, 
шүүгчийн ажлын 
ачааллыг харгалзан 
тойргийн шүүх байгуулж 
болох үндэслэл, журмыг 
нарийвчлан тогтоох;

•	Хорооны бүрэн эрх, үйл 
ажиллагааны болон 
сахилгын зөрчил хянан 
шийдвэрлэх журмыг 
хуульчлах;

•	Хорооны шийдвэрийн 
хууль зүйн үндэслэлийг 
гомдлын дагуу Улсын 
дээд шүүх эцэслэн хянах 
журмыг тогтоох.
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ДӨРӨВ.НÓТГИЙН ÓДИРДЛАГАТАЙ 
ХОЛБООТОЙ НЭÌЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ

4.1.Хîò, òîñãîíû ýðõ зүéí бàéäëûã òîäîðõîé 
бîëãîõ íýìýëò, ººð÷ëºëòòýé õîëбîãäóóëàí 
бîëîвñðóóëàõ õóóëèéí òºñºëä äàðààõ ÷èãëýë 
бàðèìòàëíà:

4.1.1.улсын болон орон нутгийн зэрэглэлтэй 
хот, түүнчлэн тосгоны эрх зүйн үндэс, тэдгээрийн 
өөрийн удирдлагын болон засаг захиргааны 
зохион байгуулалтын зарчмыг хуулиар тогтоож, 
хот, тосгоны өөрийн удирдлагыг оршин суугчид нь 
сонгож, хот, тосгоны удирдлагад  засаг  захиргаа, 
нутаг дэвсгэрийн нэгжийн удирдлагын болон 
төсөв, санхүүгийн зарим эрх мэдлийг шилжүүлэх, 
удирдлагын давхардал, хийдлийг арилгах, хотын 
нийтийн үйлчилгээг оршин суугчдад, төрийн 
үйлчилгээг иргэдэд ойртуулах, эдийн засгийн 

•	Шүүхийн бүтэц, зохион 
байгуулалт өөрчлөгдөх, 
тойргийн зарчмаар 
шүүх байгуулах нь 
шүүгчийг өөрийнх нь 
з ө в ш ө ө р ө л г ү й г э э р 
чөлөөлөх, шилжүүлэх 
үндэслэл болохгүй байх 
зохицуулалтыг хуульчлах.
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хувьд хот, тосгон харьцангуй бие даан хөгжих 
боломжийг бүрдүүлэх.

4.2.Зàñàã зàõèðãàà, íóòàã äýвñãýðèéí 
íýãæèéã ººð÷ëºõ íýìýëò, ººð÷ëºëòòýé 
õîëбîãäóóëàí бîëîвñðóóëàõ õóóëèéí òºñºëä 
äàðààõ ÷èãëýë бàðèìòàëíà:

4.2.1.засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн 
нэгжийг өөрчлөх асуудлыг тухайн нутгийн 
иргэдийн саналд үндэслэн шийдвэрлэх зарчмыг 
хэвээр хадгалж, уг асуудлыг боловсруулж, Улсын 
Их Хуралд өргөн мэдүүлэх үүргийг Засгийн газар 
хүлээх.

4.3.Нóòãèéí ººðºº óäèðäàõ ёñíû ýðõ 
зүéí үíäñèéã òîãòîîõ íýìýëò, ººð÷ëºëòòýé 
õîëбîãäóóëàí бîëîвñðóóëàõ õóóëèéí òºñºëä 
äàðààõ ÷èãëýë бàðèìòàëíà:

4.3.1.аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн 
иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдааны 
чөлөө цагт тухайн Хурлын Тэргүүлэгчид нь Хурлын 
бүрэн эрхийг хэрэгжүүлж ирсэн тогтолцоог халж, 
иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал нь шаардлагатай 
тохиолдолд хуралдаж асуудлаа шийдвэрлэж 
байх;

4.3.2.аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн 
иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал хуулиар 
тогтоосон хязгаарын хүрээнд өмчийн удирдлагыг 
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хэрэгжүүлэх, татварын хувь хэмжээг тогтоож 
байхаар зааж, тэдгээрийн чиг үүрэг, төсвийн 
харилцааны үндсийг тухайн нутаг дэвсгэрийн 
эдийн засаг, нийгмийн амьдралын тодорхой 
онцлогт нийцүүлэн хуулиар тогтоох эрх зүйн 
үндсийг бүрдүүлэх;

4.3.3.аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн эрх 
зүйн байдал, өмчийн болон төсвийн харилцааг 
тусгайлсан хуулиар ялгамжтай зохицуулах, аймаг, 
нийслэл, сум, дүүрэг бие даан хөгжих боломжийг 
бүрдүүлэх зорилгоор татварын хуваарилалтын 
зарчмыг шинэчлэх, орон нутагт ногдох татварын 
суурийг өргөтгөх;

4.3.4.шинэчлэн боловсруулсан Засаг 
захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний 
удирдлагын тухай, Хот, тосгоны эрх зүйн 
байдлын тухай хуулиудад салбарын бусад хууль 
тогтоомжийг нийцүүлэх.

Д/ä Хóóëèéí íýð Хóãàцàà
Хóóëèéí òºñëèéí 

зîõèцóóëàõ õàðèëцààíû 
òîв÷ óòãà

1. -Засаг захиргаа, 
нутаг дэвсгэрийн 
нэгж, түүний 
удирдлагын тухай 
хууль
/Шинэчилсэн 
найруулга/

2020 он •	Аймаг, нийслэл, сум, 
дүүргийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурал 
хуулиар тогтоосон 
хязгаарын хүрээнд 
өмчийн удирдлагыг 
х э р э г ж ү ү л э х т э й 
х о л б о г д с о н 
зохицуулалтыг хуульчлах;
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-Хот, тосгоны эрх 
зүйн байдлын 
тухай хууль /
Шинэчилсэн 
найруулга/

-Нийслэлийн эрх 
зүйн байдлын 
тухай хууль
/Шинэчилсэн 
найруулга/

-Төрийн болон 
орон нутгийн 
өмчийн тухай 
хуульд нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулах 
тухай 

-Төсвийн тухай 
хуульд нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулах 
тухай 

-Татварын 
ерөнхий хууль 
болон холбогдох 
бусад хуульд 
нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулах тухай

•	Татварын хувь хэмжээг 
тогтоохтой холбогдсон 
зохицуулалтыг хуульчлах;

•	Төсвийн харилцааны 
үндсийг тухайн нутаг 
дэвсгэрийн эдийн 
засаг, нийгмийн 
амьдралын тодорхой 
о нцлогт нийцүүлэн 
тогтоохтой холбогдсон 
зохицуулалтыг хуульчлах;

•	Хот, тосгоны эрх зүйн 
үндсийг тодорхой болгож, 
тэдгээрийн өөрийн 
удирдлага,  өмчийн болон 
төсвийн зохицуулалтыг 
нарийвчлан тусгах;

•	Хот, тосгонд засаг 
захиргаа, нутаг 
дэвсгэрийн нэгж, түүний 
удирдлагын зарим чиг 
үүргийг шилжүүлэх 
асуудлыг зохицуулах.
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ТЭМДЭГЛЭЛ
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