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удирдлагын

I. Удиртгал
Монголын ард түмний язгуур эрх ашиг, туйлын хүслэнг Үндсэн хуулийн оршил
хэсэгт:
“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 төрөлхтний 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.” гэсэн байдаг.
Тиймээс ч Монгол Улсын Үндсэн хууль бол “ард түмний өмч, нийгмийн
зөвшилцлийн дээд гэрээ” мөн.
Монгол Улс ардчилсан шинэ Үндсэн хуулиа батлан мөрдсөнөөс хойш 25 жил
болж байна. Иймд Монгол Улсын иргэн бүр Үндсэн хуулиа дээдлэх, хамгаалах, түүнд
нэмэлт, өөрчлөлт оруулах эрэлт хэрэгцээ, шаардлага байгаа эсэх талаар зөвлөлдөж
үзэл бодлоо шийдвэр гаргагчдад илэрхийлэх эрхтэй.
Учир нь Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Гуравдугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт
“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.” гэжээ.
Iа. Зөвлөлдөх санал асуулга гэж юу вэ?
Ардчилал бол иргэн бүрийн үзэл бодлыг тусгахын төлөөх зөвлөлдөөн бөгөөд
зөвлөлдөх ардчилал нь аливаа асуудлыг шийдвэрлэхдээ иргэдийн төлөөллийг
мэдээллээр тэнцвэртэй хангаж, тэгш эрхтэй оролцуулж, улмаар оновчтой шийдэх
явдал мөн.
“Бүгдээрээ хэлэлцвэл буруугүй” гэсэн ардын үгийг мөрдлөг болгож ирсэн
Монголчуудын хувьд 1992 оны Үндсэн хуулийг хэлэлцэж баталсан үйл явц бүхэлдээ
зөвлөлдөх ардчиллын нэгэн тод жишээ, үлгэр дуурайлал байсан гэж үзэж болно.
Иймд Монгол Улсын Үндсэн хууль бол Монголын ард түмний оюун санааны
хамтын бүтээл билээ.
Ард түмний төлөөллийн оролцоотойгоор төр засгаас шийдвэр гаргахын өмнө
болон гаргасан шийдвэрийн хэрэгжилтийн талаар зөвлөлдөж, тэдний санал бодлыг
сонсож шударгаар шийдэх улс төрийн аргачлал бол зөвлөлдөх санал асуулга мөн.
Түүх сөхвөл, “Шинэ засгийн гол ёс” бүтээлийг туурвисан Монголын нэрт
эрдэмтэн, үндэсний дэвшилт ардчилсан үзэлтэн, соён гэгээрүүлэгч Дандаа хэмээгч
Ч.Дэмчигдорж олон ургальч үзлийн голч тэнхлэгийг зөвшилцлийн замаар олох ёстой
гээд түүнийгээ “олон үзлийн найралт ёс” хэмээн томьёолж байсан билээ.
Иймд зөвлөлдөх санал асуулга нь улс төр, эдийн засаг, нийгмийн тулгамдсан
асуудлыг олон нийтийн санал бодолд тулгуурлан, сонирхогч талуудын оролцоог
хангасны үндсэн дээр зөвлөлдөж зөвшилцөн, хамтын оюун ухаанаар шийдвэр гаргах
үйл явц болно.
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Зөвлөлдөх санал асуулга зохион байгуулах зорилго:
Зөвлөлдөх санал асуулгыг дараахь үндсэн зорилгоор зохион байгуулна. Үүнд:
-Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Гуравдугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан төрийн
үйл хэрэгт оролцох иргэдийн оролцоо, төлөөллийг хангах;
-нийгэм, эдийн засгийн тулгамдсан асуудлыг иргэдийн туслалцаатай олж
илрүүлэх;
-тухайн асуудлын эрэмбэ, түүнийг шийдвэрлэх арга зам, гаргах шийдвэрийн
талаар иргэдтэй зөвлөлдөх;
-иргэд, олон нийтэд тулгамдсан асуудлын талаар мэдлэг, мэдээлэл өгөх
зорилгоор Зөвлөлдөх санал асуулгын тухай хуульд заасан журмын дагуу зохион
байгуулна.
Зөвлөлдөх санал асуулга зохион байгуулах журам:
Зөвлөлдөх санал асуулга хоёр үе шаттай явагддаг. Зөвлөлдөх санал асуулгын
нэг дэх шатанд зөвлөлдөх санал асуулгын сэдвээр урьдчилсан мэдлэг, мэдээлэл
өгөхгүйгээр санал асуулгын хуудсаар сонгогдсон иргэнээс саналыг нь авна.
Хоёр дахь шатанд санал авахдаа оролцогч иргэдийн санал бодлыг сонсох
зөвлөлдөх уулзалт хэлбэрээр зохион байгуулах бөгөөд нийт оролцогчдыг 15-аас
илүүгүй хүнтэй хэсэг болгон хувааж, бүрэлдэхүүнийг тохиолдлын зарчмаар сонгоно.
Хэлэлцүүлгийн эхэнд эрдэмтэн, судлаач, мэргэжлийн хүмүүс урьдчилан бэлдсэн
тэнцвэртэй мэдээллийг өгөх ба үүний дараа оролцогч иргэд хэсэг бүлгийн
хэлэлцүүлэг хийнэ.
Зөвлөлдөх санал асуулгад оролцогчид хэлэлцүүлгийн үеэр бусад иргэдийн
санаа бодлыг сонсох, мэргэжлийн хүмүүст асуулт тавьж, хариулт авах боломжтой.
Хэлэлцэх асуудлын талаархи танилцуулга, мэдээллийг оролцогчдод урьдчилан
хүргүүлсэн байна.
Зөвлөлдөх санал асуулгад оролцогч хэлэлцүүлгийн дараа эхний шатанд
бөглөсөн судалгааны асуулгад дахин хариулна. Энэ нь тухайн сэдвээр мэдээлэлтэй
болсны дараа оролцогчийн үзэл бодол өөрчлөгдсөн эсэх, ямар байр сууринаас
хандсан болохыг дүгнэх боломжийг олгодог. Өөрөөр хэлбэл, зөвлөлдөх санал
асуулгын нэг ба хоёр дахь шатны судалгааны дүнг харьцуулж, иргэд тухайн
хэлэлцүүлж буй асуудлаар анх ямар бодолтой байсан, хэлэлцүүлгийн дараа буюу
мэдээлэлтэй болсны дараа асуудалд хэрхэн хандсаныг харьцуулан харах боломжийг
олгоно.
Үүний дараа зөвлөлдөх санал асуулгаар санал авах ажлыг гүйцэтгэх үүрэг
бүхий статистикийн байгууллага зөвлөлдөх санал асуулгын нэг дэх болон хоёр дахь
шатны дүнг тоон болон бусад үзүүлэлтээр харьцуулан гаргасан дүгнэлтийг
зөвлөлдөх санал асуулгын үр дүнгийн тайланд тусгаж Зөвлөлдөх зөвлөлд
танилцуулна.
Зөвлөлдөх санал асуулгын дүнг Зөвлөлдөх зөвлөл хэлэлцэн зөвлөмж гаргаж,
Улсын Их Хуралд хүргүүлнэ.
Ингэснээр Улсын Их Хурал зөвлөлдөх санал асуулгын дүнд үндэслэсэн
зөвлөмжийг хуульд заасны дагуу хэрхэн шийдвэрлэсэн талаархи мэдээллийг
Зөвлөлдөх зөвлөл болон олон нийтэд өгнө.
Зөвлөлдөх санал асуулга зохион байгуулах ач холбогдол, туршлага:
Зөвлөлдөх санал асуулгыг амжилттай зохион байгуулж явуулснаар шийдвэр
гаргагч иргэдийн санаа бодлыг сонсох, мэдрэх, улмаар шийдвэр гаргахдаа тэдний
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нийтлэг ашиг сонирхлыг тусгах болон шийдвэр гаргах үйл явцад иргэдийн идэвхи
оролцоог нэмэгдүүлэх боломжтой болно.
Зөвлөлдөх санал асуулгын аргачлалыг улс төрийн өөр өөр тогтолцоотой,
хөгжлийн янз бүрийн шатанд яваа, хөгжингүй болон хөгжиж буй улс орнууд
амжилттай туршин хэрэгжүүлж байна. Тухайлбал, БНХАУ, Европын Холбооны
гишүүн орнууд, Япон, Уганда гэх мэт.
Монгол Улсад анх удаа 2015 оны 12 дугаар сард Улаанбаатар хотын хэмжээнд
дэд бүтцийн томоохон төслүүдийг эрэмбэлэх асуудлаар зөвлөлдөх санал асуулгыг
иргэдийн дунд зохион байгуулсан. Зөвлөлдөх санал асуулгын аргачлалыг хэрэглэж
байгаа улс орнууд уг аргачлалыг хэрэглэх явцдаа илүү боловсронгуй болгож, засч
сайжруулсаар ирсэн байна.
Зөвлөлдөх санал асуулга зохион байгуулахтай холбогдуулан Азийн сан,
Стэнфордын их сургуулийн Зөвлөлдөх ардчилал төвөөс зохион байгуулагчдын
чадавхийг бэхжүүлэх, аргачлал, арга зүйгээр хангах сургалт, зөвлөмжийг өгч
туслалцаа үзүүлж, хамтран ажиллаж байна.
Iб. Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлаар
зөвлөлдөх санал асуулга зохион байгуулах
үндэслэл, шалтгаан
Монгол Улс 1992 онд улсынхаа тусгаар тогтнол, бүрэн эрхт байдлыг бататган
бэхжүүлж, эх орондоо хүмүүнлэг, иргэний ардчилсан нийгэм цогцлуулан хөгжүүлэх
эрхэм зорилго дор шинэ ардчилсан Үндсэн хуулийг баталж даяар олноо зарлан
тунхагласан билээ.
Өнгөрсөн 25 жилийн хугацаанд ардчилсан шинэ Үндсэн хуулийн үзэл санаа
амьдралд биеллээ олж, улс орны бүрэн эрхт байдал, тусгаар тогтнол олон улсын
түвшинд бүрэн утгаар баталгаажиж, иргэд үг хэлэх, үзэл бодлоо чөлөөтэй
илэрхийлэх, улсынхаа нутаг дэвсгэрт чөлөөтэй зорчих, оршин суух газраа өөрийн
хүслээр сонгох, өөрийн гэсэн өмч хөрөнгөтэй байж, түүнийгээ чөлөөтэй захиран
зарцуулах зэрэг үндсэн эрхээ бодитойгоор эдэлдэг болсон нь Үндсэн хуулийн тулгуур
үзэл санаа, үндсэн зарчмууд зөв чиг баримжаатай болсныг батлан харууллаа.
Эдгээр бодитой амжилт, ололтын сацуу нийгэм, улс төр, эдийн засгийн хүрээнд олон
зөрчил, дутагдал илэрч, зарим талаар гүнзгийрч ирсэн гэдгийг үгүйсгэх аргагүй.
Төрийн ажилд сахилга, хариуцлага дутагдаж, улс төрийн хүрээнд төдийгүй
төрийн албанд ч улс төржилт, талцал, зөрчил, авлига, хүнд суртал газар авч, эдийн
засгийн хөгжил доголдож, баян, ядуугийн ялгаа гүнзгийрч, шударга ёс, нийгмийн тэгш
байдал алдагдах болсон нь олон нийтийн бухимдлыг төрүүлж, засч залруулах
шаардлага тулгамдаж байна.
Эдгээр хүндрэлүүдийг арилгах, даван туулахын тулд Монгол Улсын Үндсэн
хуульд зарим нэмэлт, өөрчлөлт оруулах зайлшгүй шаардлагатайг нотолсон,
өөрчлөлт хийхийг шаардсан дуу хоолой, байр суурь улс төрчид, хуульчид, эрдэмтэн
судлаачдын дунд төдийгүй иргэд, олон нийтийн дунд улам бүр түгээмэл болж байна.
Нийгмийн санаа бодлыг тандсан судалгаануудаас үзэхэд 1992 оны Үндсэн
хуулийн ач холбогдлыг бууруулах, огт үгүйсгэх хандлага төдийлөн ажиглагдахгүй
байгаа бөгөөд харин:
-Үндсэн хууль батлах үед тухайн үеийн хүмүүс өнөөгийн нийгмийн талаархи
ойлголт, мэдлэг хангалттай биш байсан;
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-25 жилийн хугацаанд Монгол Улсын нийгэм, эдийн засаг, улс төрийн амьдралд
олон томоохон өөрчлөлт гарсан гэсэн хоёр үндсэн шалтгааны улмаас Үндсэн
хуулийн зарим зохицуулалтыг эргэн харах шаардлага бий болсон гэдэгтэй олон хүн
санал нэгдэж байна.
Үндсэн хууль батлагдсанаас хойших хугацаанд Улсын Их Хурал 2000 онд нэг
удаа нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан бөгөөд уг өөрчлөлтийн талаар иргэд, олон нийтээр
хэлэлцүүлээгүй, улс төрийн явцуу хүрээнд шийдвэрлэгдсэн төдийгүй засаглалын
хямралыг гүнзгийрүүлсэн гэх шүүмжлэл дагуулж, “дордуулсан долоон өөрчлөлт”
хэмээн нэрлэгдсээр иржээ.
Түүнээс хойш Үндсэн хуульд тодорхой асуудлаар нэмэлт, өөрчлөлт оруулах
хуулийн төслийг Улсын Их Хурлын гишүүдээс 2000, 2011, 2012, 2015 онуудад өргөн
мэдүүлж байсан бөгөөд 2012-2016 оны Улсын Их Хурлын бүрэн эрхийн хугацаанд
Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудал нэлээд өргөн хүрээнд яригдаж
эхэлсэн юм. Энэ хугацаанд Улсын Их Хурлын дэд дарга Л.Цогоор ахлуулсан Үндсэн
хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах эсэх асуудлыг судлах үүрэг бүхий ажлын хэсэг
байгуулагдан ажиллаж, “Үндсэн хуульд зарим нэмэлт, өөрчлөлт оруулах
шаардлагатай” гэсэн дүгнэлт гаргасан байна.
Үүний дагуу Улсын Их Хурлын гишүүн Н.Батбаяраар ахлуулсан Улсын Их
Хуралд суудалтай намын төлөөлөл оролцсон Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт,
өөрчлөлтийн төслийг боловсруулах ажлын хэсэг байгуулагдаж, Улсын Их Хурлын 48
гишүүн гарын үсэг зурсан нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийг Улсын Их Хуралд өргөн
мэдүүлсэн ч уг төсөл өмнөх Улсын Их Хурлын бүрэн эрхийн хугацаанд хэлэлцэгдэж
амжаагүй байна.
Улсын Их Хурлын 2016 оны 45 дугаар тогтоолоор баталсан “2016-2020 оны
Засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр”-т “...Эрх мэдлийн харилцан
хяналттай, тогтвортой, хариуцлагатай төрийг бий болгохын төлөө Үндсэн
хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийг өнөөгийн хэрэгцээ, шаардлагыг харгалзан ард
түмнээсээ асууж шийдвэрлэнэ.” гэсэн заалт туссан.
Үүний дагуу Монгол Улсын Ерөнхий сайд Ж.Эрдэнэбатын захирамжаар “Үндсэн
хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах эсэхийг судлах, санал, дүгнэлт боловсруулах”
ажлын хэсгийг 2016 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр байгуулжээ. Уг ажлын хэсгээс
21 аймаг, нийслэлийн 9 дүүргийн 3000 иргэнийг оролцуулсан уулзалт, хэлэлцүүлэг
зохион байгуулж, иргэдийн санаа бодлыг тандан судалсан байна.
Судалгааны үндсэн дээр Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах зарим
шаардлага буй болсныг хүлээн зөвшөөрч, нэмэлт, өөрчлөлтийн талаархи тодорхой
санал, дүгнэлт боловсруулж Засгийн газарт хүлээлгэн өгсөн байна.
Мөн Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Лүндээжанцангаар ахлуулсан Улсын Их
Хурлын гишүүд, эрдэмтэн, судлаачид, мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн ажлын хэсэг
ажиллаж, Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагатай эсэх асуудлыг
судалж дүгнэлт гаргасан.
Монгол Улсын Их Хурал 2016 оны намрын ээлжит чуулганаар Зөвлөлдөх санал
асуулгын тухай хуулийг баталсан бөгөөд тус хуулиар Монгол Улсын Үндсэн хуульд
нэмэлт, өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.3.3-т заасан
асуудлыг Улсын Их Хурал хэлэлцэн шийдвэрлэх үндэслэл, шаардлагыг
тодорхойлоход зөвлөлдөх санал асуулга явуулахаар хуульчилсан.
Иймд дээр дурдсан хууль зүйн үндэслэл, судалгаа, бодит шаардлагын улмаас:
- Улсын Их Хурал, Засгийн газрын хяналт-тэнцлийг хангах;
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-төрийн эрх мэдлийн хуваарилалтыг илүү тодорхой болгох, үндэсний эв
нэгдлийг бататгах үүднээс Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн эрх зүйн байдлыг сонгодог
парламентын тогтолцоотой орнуудын жишигт ойртуулах, төрийн тогтолцоонд эзлэх
байр суурийг нь төгөлдөржүүлэх;
-улс төрөөс хараат бус, мэргэшсэн, чадварлаг, нэр хүндтэй төрийн албыг
бэхжүүлэх;
-төрийн хариуцлага, сахилга, шударга ёсыг бэхжүүлэх, хууль хэрэгжүүлэх
тогтолцоог сайжруулах;
-засаг захиргаа, нутгийн удирдлагын тогтолцоог төгөлдөржүүлэх;
-төрийн эрх барих дээд байгууллага нь Ардын Их Хурал, хууль тогтоох
байгууллага нь Улсын Бага Хурал гэсэн хоёр танхимтай байх асуудлаар зөвлөлдөх
санал асуулга явуулах нь зүйтэй гэж үзэж Монгол Улсын Их Хурал 2017 оны 04
дүгээр сарын 07-ны өдөр “Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах
асуудлаар анхдугаар зөвлөлдөх санал асуулга явуулах тухай” тогтоолыг батлан
гаргажээ.
Iв. Зөвлөлдөх санал асуулгад оролцогч
Зөвлөлдөх санал асуулгын хамгийн чухал оролцогч нь хэлэлцүүлэгт оролцох
иргэд байна. Хэлэлцүүлэгт оролцох иргэдийг Үндэсний статистикийн хороо
статистикийн шинжлэх ухаанд өргөнөөр ашигладаг санамсаргүй түүврийн аргаар
сонгох бөгөөд нийгмийн бүхий л давхаргын төлөөллийг тэнцвэртэй оролцуулсан
байна.
Зөвлөлдөх санал асуулгын нэг дэх шатны санал асуулгыг 2017 оны 04 дүгээр
сарын 12-ны өдрөөс эхлэн Монгол орон даяар санамсаргүй түүврийн аргаар
сонгогдсон 1570 иргэнээс авсан бөгөөд хоёр дахь шатны зөвлөлдөх уулзалтад санал
асуулгад оролцсон иргэдийн 50 хувийн төлөөлөл болох 785 иргэнийг сонгон 04
дүгээр сарын 29, 30-ны өдрүүдэд Төрийн ордны Их танхимд зохион байгуулагдах
хэлэлцүүлэгт оролцуулна.
Зөвлөлдөх зөвлөл: Зөвлөлдөх санал асуулгын тухай хуулийн дагуу санал
асуулга явуулахын өмнө шийдвэр гаргах эрх бүхий этгээд санал асуулгад бэлтгэх,
зохион байгуулах үйл ажиллагаанд хяналт тавих, санал асуулгын дүнг нэгтгэн
зөвлөмж боловсруулах үүрэг бүхий Зөвлөлдөх зөвлөлийг байгуулахаар заасан.
Монгол Улсын Их Хурлын 2017 оны 4 дүгээр сарын 07-ны өдрийн тогтоолоор
Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлаар энэ удаагийн зөвлөлдөх санал
асуулгыг зохион байгуулах Зөвлөлдөх зөвлөлийг байгуулсан бөгөөд уг зөвлөл
дараахь бүрэлдэхүүнтэй байна:
1. Ц.Гомбосүрэн

- Гадаад хэргийн сайд асан

2. Н.Жанцанноров

- Монгол Улсын Соёл,
тэргүүлэх профессор

3. Д.Ламжав

- Үндсэн хууль судлаач, Улсын Бага Хурлын гишүүн
асан

4. Б.Лхагважав

- Монголын худалдаа
ерөнхийлөгч

5. Ц.Сарантуяа

- Монгол

Улсын
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Их

урлагийн

аж

их

үйлдвэрийн

Сургуулийн

сургуулийн

танхимын

Хууль

Зүйн

сургуулийн багш, Хууль зүйн шинжлэх ухааны
доктор, профессор
6. Д.Сүхжаргалмаа

- "Монфемнет Үндэсний сүлжээ" ТББ-ын зөвлөх

7. Д.Чойжамц

- Монголын Бурхан Шашинтны Төв Гандантэгчэнлин
хийдийн тэргүүн хамба лам, Ардын Их Хурлын
депутат асан

8. Г.Чулуунбаатар

- Монгол Улсын Шинжлэх ухааны академийн тэргүүн
дэд ерөнхийлөгч
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II. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
IIa. Монгол Улсын төрийн удирдлагын хэлбэр, эрх мэдлийн хуваарилалт
Монгол Улс нь парламентын засаглал бүхий бүрэн эрхт, Бүгд найрамдах улс
мөн. Монгол Улсад засгийн бүх эрх ард түмний мэдэлд байх бөгөөд сонгож
байгуулсан төлөөллийн байгууллага болох Улсын Их Хурлаар уламжлан энэ эрхээ
эдэлнэ.
Төрийн эрх мэдэл нэг байгууллага, нэг хүний гарт төвлөрсөн улсад хүний эрх,
эрх чөлөө зөрчигдөхөд хүрдэг бөгөөд үүнээс сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсад
төрийн эрх мэдлийг Улсын Их Хурал, Засгийн газар, шүүх гэсэн гурван байгууллагад
тэнцвэртэй хуваарилжээ.
Улсын Их Хурал хууль баталж,
Засгийн
Засгийн
газар
хуулийг
газар
хэрэгжүүлнэ.
Шүүх
хууль
хууль
зөрчигдсөн
эсэхийг
тогтооно.
хэрэгжүүлнэ
Шүүх
Улсын Их
Хууль тогтоох эрх мэдэл:
хууль
Хурал
зөрчсөн
Төрийн
бодлогыг тодорхойлж,
хууль
эсэхийг
нийгмийн
харилцааг
батлана
тогтооно
зохицуулахын тулд ард түмний
өмнөөс хууль тогтоомжийн акт
Төрийн
гаргаж, түүнийгээ гүйцэтгэх эрх
эрх мэдэл
мэдлийн
байгууллагаас
хэрэгжүүлж
байгаа
байдлыг
хянан шалгаж дэмжих замаар
улсыг хуулиар жолоодох үйл ажиллагааг бүхэлд нь хууль тогтоох эрх мэдэл гэнэ.
Монгол Улсын хууль тогтоох байгууллага болох Улсын Их Хурал нь нэг
танхимтай, далан зургаан гишүүнтэй. Улсын Их Хурлын гишүүнийг бүх нийтийн,
чөлөөтэй, саналаа шууд, нууцаар гаргах зарчмын үндсэн дээр дөрвөн жилийн
хугацаагаар сонгодог. Улсын Их Хурал хууль батлах, нэмэлт, өөрчлөлт оруулах,
төрийн дотоод, гадаад бодлогын үндсийг тодорхойлох, Ерөнхийлөгчийн бүрэн эрхийг
хүлээн зөвшөөрөх, улсын эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үндсэн чиглэлийг тогтоох,
улсын хил тогтоох зэрэг онцгой бүрэн эрхүүдийг хэрэгжүүлдэг.
Гүйцэтгэх эрх мэдэл: Гүйцэтгэх эрх мэдэл нь төрийн эрх мэдлийн нэг салаа
бөгөөд Монгол Улсын Засгийн газар бол төрийн гүйцэтгэх эрх мэдлийг хэрэгжүүлэгч
дээд байгууллага юм. Засгийн газар нь Улсын Их Хурлаас баталсан хуулийн
хэрэгжилтийг улсын хэмжээнд зохион байгуулж, эргээд хуулийг хэрхэн биелүүлснээ
Улсын Их Хурал болон ард түмэнд тайлагнаж, хэрэв биелэлтийг хангаагүй бол хууль
тогтоох байгууллагын өмнө хариуцлага хүлээнэ. Засгийн газар нь Ерөнхий сайд,
гишүүдээс бүрдэнэ. Ерөнхий сайд, Засгийн газрын гишүүдийг Улсын Их Хурал
томилж, огцруулдаг.
Шүүх эрх мэдэл: Шүүх эрх мэдэл гэдэг нь хэрэг, маргааныг хянан үзэж, хуулийг
мэргэжлийн үндсэн дээр зөв тайлбарлаж хэрэглэн шийдвэрлэх замаар хүний эрх, эрх
чөлөө, хуулийн этгээдийн ашиг сонирхол, үндсэн хуульт байгууллын ардчилсан
үндсийг хамгаалах үйл ажиллагаа юм. Шүүх нь Ерөнхийлөгч, Засгийн газар, Улсын
Их Хурлаас хараат бус бие даан ажиллах бөгөөд ямар ч байгууллага, албан
тушаалтан, иргэн шүүгчээс шүүн таслах үүргээ хэрэгжүүлэхэд нь хөндлөнгөөс
оролцохыг хориглодог.
Монгол Улсын шүүхийн үндсэн тогтолцоо Улсын дээд шүүх, аймаг, нийслэлийн
шүүх, сум буюу сум дундын, дүүргийн шүүхээс бүрдэх бөгөөд дагнасан шүүх болох
захиргааны хэргийн шүүх үйл ажиллагаагаа явуулж байна.
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Мөн Үндсэн хуулийг чандлан сахиулах, биелэлтэд нь дээд хяналт тавих чиг
үүрэг бүхий Үндсэн хуулийн шүүх ажилладаг бөгөөд энэ нь Монгол Улсын Үндсэн
хуулийн цэц юм. Үндсэн хуулийн цэц Үндсэн хуулийн заалтыг зөрчсөн тухай дүгнэлт
гаргах, маргааныг шийдвэрлэх бүрэн эрхтэй.
Аливаа байгууллага, албан
тушаалтан,
иргэнээс
Үндсэн
хуулийн цэцийн үйл ажиллагаанд
нөлөөлөхийг хориглодог. Цэцийн
есөн гишүүнтэй бөгөөд үүний
гурвыг Улсын Их Хурал, гурвыг
Ерөнхийлөгч, гурвыг Улсын дээд
шүүхийн санал болгосноор Улсын
Их
Хурал
зургаан
жилийн
хугацаагаар томилно.
Монгол Улсын Ерөнхийлөгч нь
төрийн тэргүүн бөгөөд Монголын
ард
түмний
эв
нэгдлийг
илэрхийлэгч
байна.
Ерөнхийлөгчийг хоёр шат бүхий
сонгуулиар
иргэд
сонгоно.
Ерөнхийлөгч нь Ерөнхий сайдыг
томилох, Засгийн газрыг огцруулах
саналыг Улсын Их Хуралд оруулах бөгөөд хуульд хориг тавих, Засгийн газарт чиглэл
өгөх, шүүгчийг томилох, уучлал үзүүлэх зэрэг олон бүрэн эрхийг эдэлнэ.
Дээр дурьдсан эрх барих байгууллагууд төрийн эрх мэдлийг харилцан хянах
боломжтойгоор хэрхэн тэнцвэртэй хуваарилсан болохыг дараахь зургаар харуулав.

11

IIб. Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлт - Өнгөрсөн болон одоо өрнөж буй
хэлэлцүүлгүүд
1992 оны Үндсэн хууль батлагдснаас хойших 25 жилийн хугацаанд 2000 онд
Үндсэн хуулийн долоон зүйл, заалтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан нь “дордохын
долоон өөрчлөлт” гэсэн нэр зүүж, багагүй шүүмжлэл дагуулсан. Үндсэн хуульд
оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийг чуулганы хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөөнд огт
тусгаагүй төдийгүй төслийг Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсний маргааш өдөр нь
хэлэлцэж ард иргэдэд шүүн тунгаах боломж олголгүй баталсан нь иргэдийн оролцоог
хангаагүй, Үндсэн хуульд тусгагдсан төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчимд
нийцээгүй гэж Үндсэн хуулийн цэц үзсэн байдаг. Эдгээр долоон нэмэлт, өөрчлөлтөд
эрдэмтэн, судлаачид, иргэд шүүмжлэлтэй ханддаг бөгөөд дараахь нэмэлт,
өөрчлөлтийг оруулжээ.
1. Үндсэн хуулийн Хорин хоёрдугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт Ерөнхий сайдыг
томилох саналыг өргөн мэдүүлснээс хойш дөчин тав хоногийн дотор Улсын Их
Хурал Ерөнхий сайдыг томилох саналыг хэлэлцэн шийдвэрлэж чадаагүй бол
өөрөө тарах, эсхүл Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Улсын Их Хурлыг тараах
зохицуулалт нэмэгдсэн. Дөчин тав хоногийн дотор хэлэлцэж шийдвэрлэж чадахгүй
нөхцөлд Улсын Их Хурал тарах зохицуулалт оруулсан нь Улсын Их Хурлыг
тогтворгүй болгоно гэж зарим хүн үзэж байсан ч өнгөрсөн 17 жилийн хугацаанд энэ
зохицуулалтаас үүдэн Улсын Их Хурал тарсан тохиолдол гараагүй.
2. Үндсэн хуулийн Хорин дөрөвдүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт Улсын Их Хурлын
дарга, дэд даргыг Улсын Их Хурлын гишүүдийн дотроос нэр дэвшүүлэн саналаа
нууцаар гаргаж сонгодог байсныг илээр гаргаж сонгохоор өөрчилсөн. Мөн Улсын
Их Хурлын тухайн сонгуулийн дүнд бий болсон нам, эвслийн бүлэг тус бүрээс Улсын
Их Хурлын дэд даргыг сонгох зохицуулалт нэмэгджээ. Ингэснээр чиг үүрэг давхацсан
олон дэд даргатай болж, сонгогчдын ашиг сонирхлыг төлөөлөх үүрэгтэй Улсын Их
Хурлын гишүүн намын хяналтад орж, намын эрх ашгийг урьтал болгож байна гэх
шүүмжлэл дагуулсан.
3. Үндсэн хуулийн Хорин долдугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт Улсын Их Хурлын
ээлжит чуулган хагас жил тутам нэг удаа далан таваас доошгүй ажлын өдөр
чуулна гэснийг тавиас доошгүй өдөр болгож өөрчилсөн. Ийнхүү өөрчилснөөр
Улсын Их Хурал нь байнгын үйл ажиллагаатай парламент, төлөөлөгчдийн
байгууллагын шинжээ алдаж, хууль тогтоох үйл ажиллагааг цалгардуулсан хэмээн
шүүмжилдэг.
4. Үндсэн хуулийн Хорин долдугаар зүйлийн 6 дахь хэсэгт Улсын Их Хурлын
чуулганы болон Байнгын хорооны хуралдааныг гишүүдийн дийлэнх олонхи нь
хүрэлцэн ирснээр хүчинтэйд үздэг байсныг гишүүдийн олонхи нь хүрэлцэн ирснээр
хүчинтэйд тооцохоор өөрчилсөн.
5. Үндсэн хуулийн Хорин есдүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт Улсын Их Хурлын
гишүүн нь хуулиар тогтоосон үүрэгт нь үл хамаарах ажил, албан тушаал
хавсарч болохгүй гэснийг Ерөнхий сайд, Засгийн газрын гишүүнээс бусад
хуулиар тогтоосон үүрэгт нь үл хамаарах ажил, албан тушаал хавсарч
болохгүй гэж өөрчилсөн. Улсын Их Хурлын гишүүн Засгийн газрын гишүүний албан
тушаалыг хавсарч хийх боломж олгосон. Ингэснээр төрийн ажил цалгардуулж, Улсын
Их Хурлаас Засгийн газарт тавих хяналтыг сулруулж, эрх мэдлийг тэнцвэртэй,
хяналттай хуваарилах зарчмыг гажуудуулсан гэж шүүмжилдэг. Ялангуяа, цөөн тооны
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парламентын гишүүнтэй улсын хувьд Улсын Их Хурлын гишүүн Засгийн газрын
гишүүнээр давхар ажиллах нь зохимжгүй гэх нийтлэг шүүмжлэл бий болсон.
6. Үндсэн хуулийн Гучин гуравдугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт Ерөнхий сайдаар
томилохоор нэр дэвшүүлсэн хүнийг тав хоногийн дотор Ерөнхийлөгч Улсын Их
Хуралд оруулахаар өөрчлөн найруулсан байдаг. Ингэхдээ Засгийн газрыг огцруулах
саналыг Ерөнхийлөгч Улсын Их Хуралд оруулах гэснийг тус заалтаас хассан нь
Ерөнхийлөгчөөс Засгийн газарт тавих хяналтыг үгүй хийсэн гэж шүүмжилдэг.
7. Үндсэн хуулийн Гучин есдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт Ерөнхий сайд Засгийн
газрын бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах саналаа Ерөнхийлөгчтэй зөвшилцөн
Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэхээр хуульчилсныг 7 хоногийн дотор зөвшилцөж
чадаагүй бол Ерөнхий сайд өөрөө Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэхээр болгож,
нэмэлт зохицуулалт оруулсан.
2000 онд Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтөөс хойш удаа дараагийн
Улсын Их Хурал Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлыг хөндөж, ажлын
хэсэг гаргаж, судалгаа хийлгэж байв. Мөн зарим улс төрийн нам, хувь хүмүүс ч
Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн санал боловсруулж
байлаа. Эдгээр ажлын хэсэг, судлаачдын хийсэн судалгаанд Үндсэн хуулийн зарим
зүйл, заалтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлага байна гэсэн дүгнэлт нийтлэг
байна. Тухайлбал, Улсын Их Хурлын гишүүн Засгийн газрын гишүүний албан тушаал
хавсран ажиллах нь Улсын Их Хурлаас Засгийн газарт тавих хяналтыг сулруулах тул
хязгаарлалт бий болгохыг олонхи нь дэмжсэн байна.
Сүүлийн үед зохион байгуулагдсан хэлэлцүүлэг, уулзалтын үеэр Үндсэн
хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлаар судлаачдын нийтлэг хөндөж тавьсан
саналын нэг нь Ерөнхий сайд Засгийн газрын танхимаа өөрийн үзэмжээр бүрдүүлж,
түүнийхээ төлөө хариуцлага хүлээдэг танхимын зарчмыг хэрэгжүүлэх асуудал байв.
Ерөнхий сайд танхимаа өөрөө бүрдүүлж, хамтаар шийдвэр гаргаж, хамтын
хариуцлага хүлээдэг тогтолцоотой болсноор Засгийн газрыг илүү хариуцлагажуулах
боломжтой. Мөн Засгийн газар илүү тогтвортой үйл ажиллагаа явуулах боломжтой
болно гэх саналыг хэд хэдэн судалгааны дүгнэлтэд тусгасан байна.
Нөгөө талаас 2015 оны эцсээр Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
асуудал хөндөгдөхөд эрдэмтэд, судлаачид энэ асуудалд ул суурьтай, судалгаатай
хандаж, үе шаттайгаар үндэсний зөвшилцөлд үндэслэн явуулах нь зүйтэйг сануулан
хэлж байв.
Үндсэн хууль тогтвортой байх нь төр төвшин, иргэд амгалан амьдрах гол
нөхцөл юм.
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III. Зөвлөлдөх санал асуулгын сэдвүүд
Монгол Улсын Их Хурлын 2017 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 24 дүгээр
тогтоолоор батлагдсан дараахь сэдвүүдийг зөвлөлдөх санал асуулгаар хэлэлцэнэ.
1.Улсын Их Хурал, Засгийн газрын эрх мэдлийн хяналт-тэнцлийг хангах:
1.1.Засгийн газрын бүрэлдэхүүнээ тогтоох, гишүүдийг томилох, чөлөөлөх эрхийг
Ерөнхий сайдад олгох;
1.2.Засгийн газрын гишүүдийн гуравны нэгээс дээшгүй хувь нь Улсын Их
Хурлын гишүүн байж болохоор хязгаарлах;
1.3.Засгийн газрын бүтцийг Монгол Улсын Үндсэн хуулиар тогтоож, бүтцийн
хувьд төрийн бодлогын залгамж чанар, тогтвортой байдлыг хангах зорилгоор
яамдын нэрийг хуульд заан тусгах.
2.Үндэсний эв нэгдлийг бэхжүүлэх, энэ чиглэлд ажил, үүргийн давхардлыг
арилгах үүднээс Ерөнхийлөгчийн эрх, үүргийг тодорхой болгох:
2.1.Ерөнхийлөгчийн бүрэн эрхийн хугацаа 6 жил байх, улируулан сонгохгүйгээр
Улсын Их Хурлын өргөтгөсөн хуралдаанаас сонгодог болох. (Улсын Их Хурлын
өргөтгөсөн хуралдааны бүрэлдэхүүн нь Улсын Их Хурлын 76 гишүүн, аймаг,
нийслэл, хотын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын нийт гишүүдээс бүрдэнэ)
2.2.Монгол Улсын Үндсэн хуульд заасан Ерөнхийлөгчийн зарим бүрэн эрхийг
өөрчилж, хууль санаачлах, Засгийн газарт чиглэл өгсөн зарлиг гаргах эрхийг
хасах.
3.Улс төрөөс хараат бус, мэргэшсэн, чадварлаг, нэр хүндтэй төрийн албыг
бэхжүүлэх:
3.1.Төрийн албаны Зөвлөлийг улс төрөөс хараат бус, Монгол Улсын Үндсэн
хуулийн эрх мэдлийн байгууллага болгох;
3.2.Төрийн жинхэнэ албыг мэргэшсэн, тогтвортой, шатлан дэвших зарчимд
шилжүүлэх;
3.3.Төрийн алба улс төрөөс ангид байна. Төрийн албан хаагчийг улс төрийн
шалтгаанаар ялгаварлан гадуурхах, сонгуулийн үр дүнгээс хамаарч ажлаас
халах, хуульд зааснаас бусад үндэслэлээр албан тушаал, зэрэг дэвийг
бууруулахыг хориглох заалт Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмж оруулах.
4.Засаг захиргаа, нутгийн удирдлагын тогтолцоог төгөлдөржүүлэх:
4.1.Монгол Улсын нутаг дэвсгэр засаг захиргааны хувьд аймаг, нийслэл, хотод,
аймаг нь сум, хотод (орон нутгийн харьяалалтай), сум нь баг болон тосгонд,
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нийслэл нь дүүрэгт, дүүрэг нь хороонд, хот нь хороонд хуваагдахаар тус тус
Монгол Улсын Үндсэн хуульд бэхжүүлэх;
4.2.Баг, хороо, тосгоны Засаг даргыг улсын чанартай хот болон сум, дүүргийн
Засаг дарга шууд томилдог болох.
5.Төрийн хариуцлага, сахилга, шударга ёсыг бэхжүүлэх, хууль хэрэгжүүлэх
тогтолцоог сайжруулах:
5.1.Улс төрөөс ангид төрийн хариуцлага, сахилгыг дээшлүүлэх Үндсэн хуулийн
байгууллага бий болгох;
5.2.Төрийн хариуцлагыг дээшлүүлэх, авлигатай тэмцэх бодлого, хэрэгжилтийг
хангах, нийгмийн шударга ёсыг сахин хамгаалах байгууллагыг улс төрийн
нөлөөллөөс ангид, хараат бус, бие даасан байгууллага болгон зохион
байгуулах;
5.3. Шүүгчийн хараат бус, шүүхийн бие даасан байдлыг хангах ёстой Шүүхийн
ерөнхий зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг өргөтгөх, шүүгч, Ерөнхий шүүгчийг томилох
томилгооны зарчмыг тодорхой болгох.
6.Төрийн эрх барих дээд байгууллага нь Ардын Их Хурал, хууль тогтоох
байгууллага-Улсын Бага хурал гэсэн хоёр танхимтай байх асуудлаар
нээлттэй хэлэлцэх нөхцөлийг хангах.
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Сэдэв 1: Монгол Улсын Их Хурал, Засгийн газрын эрх мэдлийн хяналттэнцлийг хангах
Ардчилсан оронд төрийн эрх мэдлийг зохистой хуваарилах, харилцан хяналттэнцлийг хангах, хариуцлагын тогтолцоог бэхжүүлэхэд ихээхэн анхаардаг. Энэ
зорилгыг хэрэгжүүлэхэд парламент болон Засгийн газар хоорондын эрх мэдлийн
хуваарилалт онцгой анхаарал татдаг.
Монгол Улсын Үндсэн хуульд зааснаар Улсын Их Хурал бол хууль тогтоох,
хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих үндсэн үүрэгтэй байгууллага юм. Харин Засгийн
газар Улсын Их Хурлаас баталсан хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, хуулийн хүрээнд
улс орны аж ахуй, нийгэм, соёлын байгуулалтыг удирдах үүрэгтэй.
Хууль тогтоох болон гүйцэтгэх дээд байгууллага тус тусын бүрэн эрх, чиг үүргээ
бие даан хэрэгжүүлэх боломжтой байж, харилцан хяналттай ажиллах нь Үндсэн
хуулийн хамгийн чухал зарчим юм. Энэ зарчмыг илүү тууштай хэрэгжүүлэхийн тулд
Үндсэн хуульд зарим тодорхой нэмэлт, өөрчлөлт оруулж, зохицуулалтыг
боловсронгуй болгох шаардлага тавигдаж байна.
Саналууд:
Санал 1.1: Ерөнхий сайдад танхимаа өөрөө бүрдүүлэх, сайд нараа томилох,
чөлөөлөх эрх мэдлийг олгох;
Санал 1.2: Засгийн газрын гишүүдийн гуравны нэгээс дээшгүй хувь нь Улсын Их
Хурлын гишүүн байж болохоор хязгаар тогтоох;
Санал 1.3: Засгийн газрын бүтцийг Монгол Улсын Үндсэн хуулиар тогтоож,
төрийн бодлогын залгамж чанар, тогтвортой байдлыг хангах зорилгоор яамдын
нэрийг Үндсэн хуульд тусгах.
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Санал 1.1: Засгийн газрын бүрэлдэхүүнээ тогтоох, гишүүдийг томилох,
чөлөөлөх эрхийг Ерөнхий сайдад олгох.
Өнөөгийн байдал
Сайд нарыг томилох: Ерөнхий сайд Засгийн газрын бүтэц, бүрэлдэхүүний
талаар заавал Ерөнхийлөгчтэй зөвшилцөж, Улсын Их Хуралд өргөн барьдаг байсан.
(Гучин есдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг) Үндсэн хуульд 2000 онд оруулсан нэмэлт,
өөрчлөлтөөр уг зүйлд “Ерөнхий сайд Засгийн газрын бүтэц бүрэлдэхүүн, түүнд
өөрчлөлт оруулах асуудлаар Ерөнхийлөгчтэй долоо хоногийн дотор зөвшилцөж
чадаагүй бол Улсын Их Хуралд өөрөө өргөн мэдүүлнэ” гэсэн заалт нэмсэн юм. Үүний
үр дүнд Ерөнхий сайд Засгийн газрын бүтэц, бүрэлдэхүүн, түүнд өөрчлөлт оруулах
саналаа Ерөнхийлөгчийн оролцоогүйгээр өргөн мэдүүлэх боломжтой болсон юм.
Харин Улсын Их Хурал сайдад нэр дэвшигчдийг хүн тус бүрээр хэлэлцэн томилдог
журам хөндөгдөөгүй.
Өөрөөр хэлбэл, Ерөнхий сайд Засгийн газрын гишүүнд нэр дэвшүүлэх
эрхтэй, гэхдээ Засгийн газрын гишүүнийг томилох эрхгүй байдаг. Энэ нь
Ерөнхий сайдыг кабинетийн төлөө хариуцлага хүлээхгүй болгож байна.
Сайд нарыг огцруулах: Үндсэн хуулийн зохицуулалтаар Улсын Их Хурал хүссэн
үедээ хувь сайдыг огцруулах асуудлыг хэлэлцдэг. Улсын Их Хурлын тодорхой тооны
гишүүд нэгдэн Ерөнхий сайд болон аль нэг сайдыг огцруулах санал гаргах
боломжтой. Өнгөрсөн хугацаанд, Ерөнхий сайдыг огцруулах тухай саналыг 10 удаа
гаргаж (цөөн тохиолдолд Ерөнхий сайд өөрөө огцрох тухай мэдэгдэл гаргасан) 6
удаа уг санал дэмжигдэн, Засгийн газар огцорч байжээ. Харин сайдыг огцруулах
саналыг 12 удаа гаргаж, хоёр удаад нь уг санал дэмжигдсэн байна. Мөн Засгийн
газрын гишүүнийг огцруулах асуудлыг Байнгын хороо болон нэгдсэн хуралдаанаар
хэлэлцэж байсан ч чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэж шийдвэр гараагүй
тохиолдлууд ч байна.
Өнгөрсөн хугацаанд хагас жил тутамд Засгийн газрын гишүүнийг огцруулах
тухай асуудлыг Улсын Их Хурал хэлэлцэж байсан бөгөөд 1992 оноос 2016 оныг
хүртэл нийт 11 Засгийн газар солигдсон байна.
Жич: Үндсэн хуулийн цэцийн 2015 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 09 тоот
тогтоолоор сайд огцруулах асуудлыг Улсын Их Хурлын гишүүн Улсын Их Хуралд
оруулж, хэлэлцүүлж байгаа нь Үндсэн хуулийн үзэл санааг алдагдуулсан гэж үзжээ.
Түүнчлэн 1993 онд баталсан Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 23
дугаар зүйлд Ерөнхий сайдын бүрэн эрхийг хуульчилсан байдаг. Тус хуулийн 23.1.1-т
“Ерөнхийлөгчтэй зөвшилцсөний үндсэн дээр Засгийн газрын бүтэц, бүрэлдэхүүнд
өөрчлөлт оруулах, Засгийн газрын гишүүнийг томилох, албан тушаалаас
чөлөөлөх, огцруулах тухай саналаа Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлнэ.” гэж заасан
байдаг. Үүнээс үзэхэд Ерөнхий сайд нь Засгийн газрын гишүүнийг чөлөөлөх
тухай санал гаргах эрхтэй, гэхдээ чөлөөлөх эрхгүй байдаг.
Үндсэн хуулийн Хорин зургадугаар зүйлд “Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурлын
гишүүн, Засгийн газар хууль санаачлах эрх эдэлнэ.” гэж заасан. Үүнээс үзэхэд
Ерөнхий сайд дангаараа хууль санаачлах эрх эдлэхгүй.
Иргэдийн санаа бодол: Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах
эсэхийг судалж, санал, дүгнэлт боловсруулах ажлын хэсгээс явуулсан асуулгын
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судалгаанд оролцсон иргэдийн 57.3 хувь нь “Таны бодлоор Ерөнхий сайд Засгийн
газраа өөрөө бүрдүүлдэг байх нь зөв үү?” гэсэн асуултад “зөв” гэж хариулжээ.
Санал болгож буй өөрчлөлтийн тодорхойлолт:
Засгийн газрын бүрэлдэхүүнээ тогтоох, гишүүдийг томилох, чөлөөлөх эрхийг
Ерөнхий сайдад олгох.
Санал болгож буй өөрчлөлтийн эерэг ба сөрөг тал
Эерэг тал

Сөрөг тал

v Гүйцэтгэх засаглалын бие даасан байдал,
Ерөнхий сайдын Улсын Их Хурлын өмнө хүлээх
хариуцлага нэмэгдэнэ. Ингэснээр хэн хариуцлага
хүлээх нь төдийлөн ойлгомжгүй байгаа өнөөгийн
нөхцөл байдал арилж, парламентын засаглалтай
орнуудын жишгээр Ерөнхий сайд хариуцлага хүлээдэг
нийтлэг,
ойлгомжтой
тогтолцоонд
шилжинэ.
Парламентын ардчилал бэхжинэ.
v Сайдын томилгооны хариуцлагыг дангаар
хүлээж байгаа Ерөнхий сайдын хувьд Засгийн газрын
нэр хүндийг өргөх чадвартай, мэргэжлийн чадварлаг
хүнийг сайдаар томилох эрмэлзэл нэмэгдэнэ.
v Ерөнхий сайд, сайд нарт илүү хариуцлага
ноогдуулснаар төрийн албаны сахилга хариуцлага
бүхэлдээ дээшилнэ.
v Улсын Их Хурал нэг сайдыг сугалж огцруулах
боломжгүй болохоор муу ажиллаж байгаа сайдын
өмнөөс Ерөнхий сайд хариуцлага хүлээх, Засгийн газар
бүхэлдээ огцрох эрсдэл буй болдог. Энэ нь сайд нэг
бүрт хариуцлагатай, ёс зүйтэй ажиллах шахалт буй
болгож, Ерөнхий сайд, сайд нараа сонгохдоо илүү
болгоомжтой хандах, сайд нэг бүрт илүү шаардлага
тавьж ажиллах хариуцлагын шаталсан тогтолцоо бий
болгодог.
v Улсын Их Хурал сайдыг томилох, огцруулахад
оролцохгүй болсноор улс төржилт, улс төрийн талцал
хуваагдал, төрийн албан дахь улс төрийн нөлөө багасч,
Улсын Их Хурал албан тушаал хуваарилах бус, хууль
батлах, Засгийн газарт хөндлөнгөөс хяналт тавих
үндсэн ажилдаа төвлөрөх нөхцөл бий болно.

v
Ерөнхий сайд Улсын Их
Хуралтай
зөвшилцөхгүйгээр
Засгийн газрын бүрэлдэхүүнийг
бүрэн хэмжээгээр буюу багаар нь
оруулж
ирж
батламжлуулах
боломжтой
болно.
Ингэснээр
Ерөнхий сайд дуртай үедээ
Засгийн газрын гишүүдээ өөрчлөх,
дураар авирлах нөхцөл байдал
үүсч болзошгүй.
v
Ерөнхий сайдын эрх мэдэл
хэт бэхжиж, нам төвтэй, тэр
дундаа намын дарга төвтэй
тогтолцоо бий болох эрсдэлтэй.
v
Ерөнхий
сайд,
намын
даргыг тойрсон бүлэг, фракцийн
эрх ашигт үйлчилсэн тогтолцоо
бэхжих эрсдэлтэй.
v
Улсын Их Хурлын хяналт
шалгалтын чадавхи, бодит эрх
мэдлийг нэмэгдүүлээгүй нөхцөлд
Ерөнхий сайдын “дарангуйлал”
тогтох, ардчиллаас ухрах эрсдэл
үүсч болзошгүй.
v
Улсын Их Хурал нэг сайдыг
сугалж
огцруулах
боломжгүй
болсноор муу ажиллаж байгаа
сайдын өмнөөс Ерөнхий сайд
хариуцлага хүлээх, Засгийн газар
бүхэлдээ огцрох эрсдэл бий
болдог.
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Санал 1.2: Засгийн газрын гишүүдийн гуравны нэгээс дээшгүй хувь нь
Улсын Их Хурлын гишүүн байж болохоор хязгаарлах.
Өнөөгийн байдал
Үндсэн хууль дахь одоогийн зохицуулалт: Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Хорин
есдүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт: “Улсын Их Хурлын гишүүн хуулиар тогтоосон үүрэгт нь
үл хамаарах ажил, албан тушаал хавсарч болохгүй” гэж заасан байв. Үндсэн хуульд
орсон 2000 оны нэмэлт, өөрчлөлтөөр уг заалтыг “Улсын Их Хурлын гишүүн нь
Ерөнхий сайд, Засгийн газрын гишүүнээс бусад, хуулиар тогтоосон үүрэгт нь үл
хамаарах ажил, албан тушаал хавсарч болохгүй” гэж томьёолсноор Улсын Их
Хурлын гишүүн ямар нэг хязгаарлалтгүйгээр Засгийн газрын гишүүн байх боломжтой
болсон юм.
Иргэд энэхүү нэмэлт, өөрчлөлтийн талаар Үндсэн хуулийн цэцэд хандан
маргаан үүсгэжээ. Цэцийн дунд суудлын хуралдаанаар Үндсэн хуульд оруулсан
нэмэлт, өөрчлөлтийг Үндсэн хууль зөрчсөн гэж дүгнэжээ. Улсын Их Хурал Үндсэн
хуулийн цэцийн шийдвэрийг хүлээж аваагүй.
Өнөөгийн бодит байдал: Монгол Улсын Үндсэн хуульд 2000 онд нэмэлт,
өөрчлөлт оруулснаас хойш байгуулагдсан Засгийн газрын бүрэлдэхүүнд Улсын Их
Хурлын гишүүд олноор орж, Засгийн газрын гишүүний албан тушаалыг давхар
гүйцэтгэж ирэв.
Хүснэгт 1. Улсын Их Хурлын гишүүн Засгийн газрын гишүүний албан тушаалыг
хавсран гүйцэтгэсэн байдал (2000-2016 он)

Д/д

Засгийн газар

Ажилласан хугацаа

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Н.Энхбаяр
Ц.Элбэгдорж
М.Энхболд
С.Баяр
С.Баяр
С.Батболд
С.Батболд
Н.Алтанхуяг
Ч.Сайханбилэг
Ч.Сайханбилэг
Ж.Эрдэнэбат

2000.07.26-2004.08.20
2004.08.20-2006.01.13
2006.01.25-2007.11.22
2007.11.22-2008.09.11
2008.09.11-2009.10.28
2009.10.29-2012.01.27
2012.01.20-2012.08.09
2012.08.09-2014.11.05
2014.11.05-2015.09.08
2015.09.08-2016.07.21
2016.07.21-нээс хойш

Засгийг азрын
гишүүдийн нийт
тоо
13
18
17
16
15
15
14
19
19
19
16

Улсын Их
Хурлын гишүүн
сайдын тоо
4
13
15
8
11
12
9
17
10
14
8

Олон улсын туршлага: Олон улсын жишгээр парламентын цөөн гишүүнтэй
орны тоонд орох Монгол Улсын хувьд Засгийн газрын гишүүдийн дунд Улсын Их
Хурлын гишүүний албыг давхар хашиж байгаа албан тушаалтны тоо олон байх нь
ихэнхдээ сөрөг үр дагавартай гэж үзэх явдал түгээмэл байна. Ихэнхи шүүмжлэл нь
Улсын Их Хурал, Засгийн газрын ажил үүрэг давхардах, ажил цалгардах явдал гарч,
хууль тогтоох, гүйцэтгэх засаглалын харилцан хяналт-тэнцэл алдагдаж, хариуцлага
сулрах нөхцөл үүсгэдгийг онцолж байна.
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Парламентын бүгд найрамдах улсад парламентын гишүүд нь нэгэн зэрэг
засгийн газрын гишүүн байх нь харьцангуй түгээмэл байдаг. Гэвч ийм улс орнуудад
парламент нь ихэвчлэн хоёр танхимтай, олон зуун гишүүнтэй байдаг бөгөөд зөвхөн
доод танхимын гишүүд л “давхар дээлтэй” байдаг. Энэ нөхцөлд засгийн газрын
гишүүний ажил давхар хашдаг парламентын гишүүд парламентын ажилд нөлөөлөх
жин бага байдаг учраас засаглалын харилцан хяналт-тэнцлийн сөрөг нөлөө нь цөөн
парламентын гишүүнтэй манай улсыг бодвол харьцангуй бага байдаг гэсэн үг юм.
Иргэдийн санаа бодол: Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах
эсэхийг судалж, санал, дүгнэлт боловсруулах ажлын хэсгийн гишүүд аймаг, нийслэл,
зарим суманд иргэдтэй уулзалт хийх үед:
Улсын Их Хурлын гишүүн Засгийн газрын гишүүн байхыг хэсэгчлэн буюу бүрэн
болиулах санал маш их гарсан бөгөөд давтамжаар эрэмбэлэхэд энэ санал хоёрдугаар
байранд орсон юм.

Мөн тус ажлын хэсгээс явуулсан асуулгын судалгаанд хамрагдсан иргэд
“Засгийн газрын гишүүн нэгэн зэрэг Улсын Их Хурлын гишүүн байх нь зөв үү” гэсэн
асуултад дараахь байдлаар хариулсан байна:
v 1817 хүн буюу 51.7 хувь нь “үндсээрээ буруу”;
v 686 хүн 20.0 хувь нь “ерөнхий чиг үүргийн яамдын сайдууд л УИХ-ын гишүүн
байх нь зөв”;
v 589 хүн буюу 16.8 хувь нь “зөвхөн Ерөнхий сайд л УИХ-ын гишүүн байх нь
зөв” гэж хариулсан байна.
Асуулгад хамрагдсан иргэдийн зөвхөн 3.9 хувь нь одоогийн зохицуулалтыг зөв гэж
үзсэн байна.
Санал болгож буй өөрчлөлтийн тодорхойлолт:
Засгийн газрын гишүүдийн гуравны нэгээс дээшгүй хувь нь Улсын Их Хурлын
гишүүн байж болохоор хязгаарлах.
Санал болгож буй өөрчлөлтийн эерэг ба сөрөг тал
Эерэг тал

Сөрөг тал

v Улсын Их Хурал, Засгийн газрын чиг
үүргийн давхцал арилж, Улсын Их Хурал,
Засгийн газрын чиг үүргийн ялгаа илүү
тодорхой болно.
v Улсын Их Хурал, Засгийн газрын
харилцан хяналт, тэнцэл сайжирч, ардчилал,
хариуцлага, хууль дээдлэх ёс бэхжинэ.
v Засаглал хуваах зарчмыг илүү тууштай
хэрэгжүүлэх, кабинетийг хэт улс төржихөөс
сэргийлэх, хууль тогтоох эрх мэдлийг
гүйцэтгэх эрх мэдлээс хараат бус байлгах ач
холбогдолтой.
v Улсын Их Хурлаас Засгийн газарт
тавих хяналт бодитойгоор сайжирна.

v Үндсэн хуульд оруулсан дээрх
нэмэлт, өөрчлөлт парламентын сонгодог
тогтолцоонд засгийн газрыг ихэвчлэн
парламентын гишүүдээс бүрдүүлэх журмыг
оруулж ирсэн.
v Парламентын гишүүн засгийн газрын
гишүүнээр давхар ажиллаж байгаа хүний
тоо олон байх нь парламентад байгаа
фракц нь Засгийн газрын аппаратад
нөлөөлөх боломж бүрдэнэ.
v Давхар дээлний журам нь засгийн
газар парламент хоёрын хоорондын хямрал
үүсэхээс сэргийлэх ач холбогдолтой байсан
энэ тохиолдолд сөрөг тал болж болох юм.
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Санал 1.3: Засгийн газрын бүтцийг Монгол Улсын Үндсэн хуулиар тогтоож,
бүтцийн хувьд төрийн бодлогын залгамж чанар, тогтвортой байдлыг хангах
зорилгоор яамдын нэрийг хуульд заан тусгах.
Өнөөгийн байдал
Үндсэн хууль дахь одоогийн зохицуулалт: Үндсэн хуульд Засгийн газрын бүтэц,
бүрэлдэхүүнийг Улсын Их Хурал тогтоох, өөрчлөхөөр заасан (Хорин тавдугаар
зүйлийн 1 дэх хэсгийн 4). Засгийн газрын бүтцийг Улсын Их Хурал тогтоох нь зүй
ёсны хэрэг. Гэхдээ Үндсэн хууль, бусад хуульд үүнтэй холбоотой нарийвчилсан
зохицуулалт, хязгаарлалт тусгаагүй нь хуулийн хийдэл, цоорхой бий болгоход
хүргэсэн талтай.
Өнөөгийн бодит нөхцөл байдал: Захиргааны үндсэн бүтцээ анхнаасаа зөв
төлөвшүүлэх нь чухал. Гэтэл Улсын Их Хурлын сонгууль бүрийн дараа, эсхүл
Засгийн газар огцорч шинээр байгуулагдах бүрд Засгийн газрын бүтцийн хуулийг
шинэчлэн баталж ирсэн. Яам, агентлагуудын тоо, нэр, чиг үүргийг үндэслэлтэй
тооцоо судалгаагүйгээр өөрчлөх явдал өнгөрсөн 25 жилийн хугацаанд аль ч Засгийн
газрын үед түгээмэл байсан.
Хүснэгт 1. Засгийн газрын үндсэн бүтцийн өөрчлөлт, оноор

Байгууллага/он
Яам
Засгийн газрын тохируулагч
агентлаг
Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч
агентлаг
Агентлагийн нэгдсэн тоо
Нийт яам, агентлагийн тоо

1992
16

1996
9

2000
11

2004
13

2008
11

2012
16

2016
13

-

22

17

14

12

11

10

-

37

31

23

31

17

17

16

59
68

48
59

37
50

43
54

28
44

27
40

Эдгээр өөрчлөлтийг хийхдээ тухайн сонгуулийн дүнгээр Улсын Их Хурлын
олонхийг бүрдүүлсэн улс төрийн намууд, улс төрчдийн хүсэл сонирхол, тэдгээрийн
хоорондын зөвшилцөлд тулгуурлан, зарим талаар дур зоргын шинжтэйгээр хийж
байна гэсэн шүүмжлэл их байдаг. Түүнчлэн яамдыг бужигнуулах нь төрийн албан
хаагчийн тогтвор суурьшилд сөргөөр нөлөөлж, төрийн албаны мэргэшсэн, тогтвортой
байдал алдагдахад хүргэж байна.
Засгийн газрын одоогийн бүтэц: Засгийн газрын бүтэц, бүрэлдэхүүнийг Монгол
Улсын засгийн газрын тухай хуулиар тогтооно. Одоо мөрдөгдөж байгаа хуулийн 18
дугаар зүйлд зааснаар Засгийн газар нь:
Ерөнхий чиг үүргийн:
1/Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам;
2/Батлан хамгаалахын яам;
3/Гадаад харилцааны яам;
4/Сангийн яам;
5/Хууль зүй, дотоод хэргийн яам;
6/Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам;
Чиглэлийн:
7/Барилга, хот байгуулалтын яам;
8/Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам;
9/Зам, тээврийн хөгжлийн яам;
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10/Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам;
11/Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам;
12/Эрчим хүчний яам;
13/Эрүүл мэндийн яам гэсэн бүтэцтэй байна.
Бүрэлдэхүүний хувьд Ерөнхий сайд, Монгол Улсын Шадар сайд, Засгийн газрын
хэрэг эрхлэх газрын дарга болон 13 яамны сайд буюу нийт 16 гишүүнээс бүрдэж
байна. Харин Үндсэн хуульд Засгийн газрын бүтцийн тухайд яамдын тоо болон
яамдыг тодорхой нэр заан хуульчлаагүй байдаг.
Иргэдийн санаа бодол: Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах эсэхийг
судлах, санал дүгнэлт гаргах ажлын хэсгийн гишүүд төв, орон нутагт иргэдтэй уулзах
явцад төрийн албаны тогтвортой байдлыг хангах шаардлагаар яамдын нэрийг
Үндсэн хуульд тусгах талаархи санал маш их гарсан.
Түүхэн туршлага: 1940 оны Үндсэн хуульд яам, тусгай газруудыг нэрлэн
зааснаас Үндсэн хуульд олон удаа нэмэлт, өөрчлөлт орсон байдаг.
Санал болгож буй өөрчлөлтийн тодорхойлолт:
Засгийн газрын бүтцийг Монгол Улсын Үндсэн хуулиар тогтоож, бүтцийн хувьд
төрийн бодлогын залгамж чанар, тогтвортой байдлыг хангах зорилгоор яамдын
нэрийг хуульд заан тусгах.
Санал болгож буй өөрчлөлтийн эерэг ба сөрөг тал
Эерэг тал

Сөрөг тал

v Төрийн албаны бүтэц, үйл ажиллагаа улс
төрчдийн дур зоргоос хамаарахгүй, хуулийн хүрээнд
тогтвортой байх нөхцөл бүрдэнэ. Яамдын нэрийг
Үндсэн хуульд зааснаар шинэ яам байгуулах, татан
буулгах, яамдыг нийлүүлэх, салгах зэргээр бүтцийн
өөрчлөлтөөр халхавчилж төрийн албан хаагчдыг
олноор халж, солих явдал эцэс болно.
v Төрийн албаны улс төрөөс хараат бус, бие
даасан байдлыг хангахад дэвшил гарч, мэргэшсэн
тогтвортой төрийн алба хөгжих үндэс суурь бий
болж, төрийн албан хаагчид тогтвор суурьшилтай
ажиллах нөхцөл дээшилнэ.
v Төрийн бодлогын залгамж чанар сайжирна.

v
Яамдын
тоо,
нэрийг
өөрчлөхийн тулд Үндсэн хуульд ойр
ойрхон өөрчлөлт оруулах сонирхол
нэмэгдэж болзошгүй.
v
Яамдын нэрийг өөрчлөхгүйгээр
дотоод бүтцийг өөрчилж байгаа
нэрийдлээр төрийн албан хаагчдыг
олноор халах эрсдэлтэй.
v Төрийн албан хаагчид тогтвор
суурьшилтай
ажиллах
баталгааг
бусад
хуулиар
нарийвчлан
зохицуулахгүй
бол
зөвхөн
энэ
зохицуулалтаар шийдэгдэхгүй.

Сэдэв 1-ийн талаар хэлэлцэх асуултууд:
1. Засгийн газрын гишүүдийг томилох, чөлөөлөх, танхимаа өөрөө бүрдүүлэх
эрхийг Ерөнхий сайдад олгосноор дэвшил гарна гэдэгтэй та санал нийлэх үү?
Ингэснээр Ерөнхий сайд болон Засгийн газар илүү хариуцлагатай, үр бүтээлч
ажиллаж чадах уу? Энэ нь улс орны болон иргэдийн эрх ашигт таатай, эерэг
нөлөө үзүүлэх үү? Энэ өөрчлөлтийн сөрөг талыг та юу гэж бодож байна вэ?
2. Засгийн газрын гишүүдийн гуравны нэгээс илүүгүй нь Улсын Их Хурлын гишүүн
байж болох заалтыг та дэмжиж байна уу? Та ямар үндэслэлээр ийм байр
суурьтай байгаа вэ?
3. Яамдын тоо, нэрийг Үндсэн хуульд тусгах нь зөв үү? Та яагаад тэгж бодож
байна вэ? Үндсэн хуульд ийм зохицуулалт нэмснээр төрийн албаны мэргэшсэн
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тогтвортой байдал дээшилж, төрийн бодлогын залгамж чанар сайжирна
гэдэгтэй та санал нийлэх үү?
Сэдэв 2: Үндэсний эв нэгдлийг бэхжүүлэх, энэ чиглэлд ажил, үүргийн
давхардлыг арилгах үүднээс Ерөнхийлөгчийн эрх, үүргийг тодорхой болгох
Ерөнхийлөгчийн засаглалтай оронд төрийн тэргүүн нь засгийн тэргүүний үүргийг
давхар гүйцэтгэж, засгийн газраа өөрөө байгуулж, удирддаг. Харин парламентын
бүгд найрамдах улсад төрийн тэргүүн гагцхүү улс үндэстнийхээ бүрэн эрхт байдал,
эв нэгдлийг илэрхийлэгч байдаг бөгөөд Засгийн газрын өдөр тутмын үйл
ажиллагаанд тэр бүр оролцдоггүй.
Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Гучдугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт “Монгол Улсын
Ерөнхийлөгч бол төрийн тэргүүн, Монголын ард түмний эв нэгдлийг илэрхийлэгч
мөн” хэмээн заажээ. Үндсэн хуулийн суурь үзэл баримтлалын дагуу Монгол Улс
парламентын засаглалтай учир Ерөнхийлөгч Үндсэн хуулийн Гучин гуравдугаар
зүйлд заасан билэгдлийн шинжтэй, цөөн бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэх эрхтэй гэж үздэг.
Гэсэн хэдий ч Ерөнхийлөгч бүх ард түмнээс сонгогддог, Үндэсний аюулгүй
байдлын зөвлөлийг тэргүүлдэг, хууль санаачлах, Засгийн газарт чиглэл өгөх эрх
эдэлдэг, Үндсэн хуулиас гадна бусад хуулиар Ерөнхийлөгчийн бүрэн эрхийг
нэмэгдүүлэх боломж олгосон байдаг зэрэг нь Монгол Улсын Ерөнхийлөгчид бусад
парламентын засаглалтай орны төрийн тэргүүнүүдээс илүү улс төрийн идэвхитэй
байх, гүйцэтгэх эрх мэдлийг хэрэгжүүлэхэд оролцох бодит боломжийг олгодог.
Төрийн эрх мэдлийн хуваарилалтыг илүү тодорхой болгох, үндэсний эв
нэгдлийг бататгах үүднээс Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн эрх зүйн байдлыг сонгодог
парламентын тогтолцоотой орнуудын жишигт ойртуулах, төрийн тогтолцоонд эзлэх
байр суурийг нь төгөлдөржүүлэх зарим шаардлага байсаар байна.
Саналууд:
Санал 2.1: Сонгуулийн мөчлөгийг холдуулах үүднээс Ерөнхийлөгчийн бүрэн эрхийн
хугацааг зургаан жил болгон өөрчлөх, ийнхүү Ерөнхийлөгчийн бүрэн эрхийн
хугацааг уртасгаж, 6 жил болгохтой холбогдуулж Ерөнхийлөгчийг дахин уг албан
тушаалд ажиллах боломжийг хязгаарлах.
Санал 2.2: Парламентын засаглалтай орнуудын нийтлэг жишигт ойртуулж,
Ерөнхийлөгчийг
парламентаас сонгох, гэхдээ зөвхөн Улсын Их Хурлын
бүрэлдэхүүнээс бус, Улсын Их Хурлын гишүүд дээр аймаг, нийслэлийн иргэдийн
Төлөөлөгчдийн
Хурлын
Төлөөлөгчдийг
нэмж
оролцуулсан
өргөтгөсөн
бүрэлдэхүүнээс сонгодог болох .
Санал 2.3: Монгол Улсын Үндсэн хуульд заасан Ерөнхийлөгчийн зарим бүрэн эрхийг
өөрчилж, хууль санаачлах эрхийг хасах;
Санал 2.4: Монгол Улсын Үндсэн хуульд заасан Ерөнхийлөгчийн зарим бүрэн эрхийг
өөрчилж, Засгийн газарт чиглэл өгсөн зарлиг гаргах эрхийг хасах.
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Санал 2.1: Ерөнхийлөгчийг нэг удаа зургаан жилийн хугацаагаар сонгодог
болох.
Өнөөгийн байдал
Үндсэн хуулийн одоогийн зохицуулалт: Дагаж мөрдөж байгаа Үндсэн хуулийн
зохицуулалтаар Ерөнхийлөгчийг 4 жилийн хугацаагаар сонгоно (Гучдугаар зүйлийн 2
дахь хэсэг). Түүнчлэн Ерөнхийлөгчийг зөвхөн нэг удаа улируулан сонгоно (Гучин
нэгдүгээр зүйлийн 7 дахь хэсэг).
Өнөөгийн бодит нөхцөл байдал: Өнөөгийн тогтолцоогоор парламент ба төрийн
тэргүүний бүрэн эрхийн хугацаа адилхан 4 жил байдаг. Монгол Улсын
Ерөнхийлөгчийн сонгууль Улсын Их Хурлын сонгуулиас нэг жилийн дараа болдог
жишиг тогтсон. Ерөнхийлөгчийн болон парламентын сонгуулийн хугацаа ойрхон,
сонгуулийн тоо, давтамж өндөр байх нь төрийн ажил цалгардах, улсын төсөвт
хүндрэл учруулах, улс төрийн өрсөлдөөн, талцал хагарлыг гүнзгийрүүлэх сөрөг
нөлөөтэй байдаг.
Улсын Их Хурал болон Ерөнхийлөгчийн сонгууль хоорондоо нэг жилийн зайтай
болдог нь онцлох тодорхой үндэслэлгүйгээр тогтсон жишиг юм.
Хүснэгт 1. Улсын Их Хурал ба Ерөнхийлөгчийн сонгууль

1
2
3
4
5
6
7

Улсын Их Хурлын
сонгууль
2016
2012
2008
2004
2000
1996
1992

Ерөнхийлөгчийн
сонгууль
2017
2013
2009
2005
2001
1997
1993

Нөгөө талаас нэг намаас гарсан Ерөнхийлөгч нь өөр нам олонхи болсон Улсын
Их Хуралтай зэрэгцэн орших үед улс төрийн санал зөрүүтэй байдал гурван жилийн
турш үргэлжлэх боломжтой.
Санал болгож буй өөрчлөлтийн тодорхойлолт:
Ерөнхийлөгчийг нэг удаа зургаан жилийн хугацаагаар сонгодог болох.
Санал болгож буй өөрчлөлтийн эерэг ба сөрөг тал
Эерэг тал

Сөрөг тал
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v Төрийн
тэргүүний
сонгуулийн
зардлыг багасгана.
v Сонгуулийг ойр ойрхон явуулж
иргэдийг
бужигнуулах,
төрийн
ажлыг
цалгардуулахаас
сэргийлэх
ач
холбогдолтой.
v Ерөнхийлөгч улс төрийн хүчнүүдийн
нөлөөнд орохгүй бөгөөд сонгуулийн мөрийн
хөтөлбөрөө
тууштай,
нэг
мөр
хэрэгжүүлэхийг эрмэлзэнэ.

v Ард түмэн төрийн тэргүүнээ сонгоод
сурчихсан учраас энэ хувилбарыг дэмжих
магадлал бага.
v Ерөнхийлөгч дахин сонгогдохгүй учраас
идэвхигүй, эрх мэдлээ үр дүн багатайгаар
хэрэгжүүлж болзошгүй.
v Улс
төрийн
хурц
асуудал
шийдвэрлэхээс зайлсхийх магадлалтай.

Санал 2.2: Ерөнхийлөгчийг нэг удаа зургаан жилийн хугацаагаар сонгохдоо
Улсын Их Хурлын гишүүд, аймаг, нийслэл, хотын иргэдийн Төлөөлөгчдийн
Хурлын нийт гишүүдийг оролцуулан Улсын Их Хурлын өргөтгөсөн
хуралдаанаар сонгодог болох.
Өнөөгийн байдал
Өмнөх ба одоогийн Үндсэн хуулийн зохицуулалт: 1990 онд Ардын Их Хурлаар
баталж, 1992 оны Үндсэн хууль батлагдтал дагаж мөрдсөн “Үндсэн хуулийн
нэмэлтийн тухай” хуулиар Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийг парламентаас сонгохоор
зохицуулсан бөгөөд Монгол Улсын анхны Ерөнхийлөгч Ардын Их Хурлаас сонгогдож
байв.
1992 оны Үндсэн хуульд Ерөнхийлөгчийн сонгуулийг хоёр үе шаттай байхаар
зохицуулсан. Анхан шатны сонгуульд Монгол Улсын сонгуулийн эрх бүхий иргэд бүх
нийтээрээ санал өгөх бөгөөд хоёр дахь шатанд Улсын Их Хурал хамгийн олон санал
авсан нэр дэвшигчийг Ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон гэж үзэж бүрэн эрхийг
батламжилсан хууль гаргана. Ерөнхийлөгчийг нэг удаа улируулан сонгоно. (Гучин
нэгдүгээр зүйлийн 1, 3, 4, 7 дахь хэсгүүд).
Өнөөгийн бодит нөхцөл байдал: Монгол Улс парламентын засаглалтай боловч
Ерөнхийлөгчөө бүх ард түмнээс сонгодог нь Ерөнхийлөгч гүйцэтгэх засаглалын
ажилд оролцох бодит нөхцөлийг буй болгодог гэж үздэг. Ерөнхийлөгч ард түмнээс
дэмжлэг авсан мөрийн хөтөлбөрөө хэрэгжүүлэхийн тулд Засгийн газарт чиглэл өгөх
шаардлага гардаг нь ийм дүгнэлт хийх үндэслэл болдог.
Олон улсын туршлага: Манай улсын төрийн удирдлагын хэлбэртэй төстэй
буюу парламентын засаглалтай улсад Ерөнхийлөгчийг парламентаас сонгох нийтлэг
журам үйлчилдэг. Парламентын засаглалтай 30 гаруй орноос зөвхөн Австри, Болгар,
Ирланд, Монгол Улс Ерөнхийлөгчөө бүх ард түмнээс сонгодог юм.
Иргэдийн санаа бодол: Социологийн судалгаагаар иргэдийн нэлээд хувь нь
Ерөнхийлөгчийн засаглалтай болохыг дэмжсэн санал өгсөн байдаг. Гэвч холбогдох
судалгаануудаас иргэд ингэж үзэж байгаа үндэслэл нь Ерөнхийлөгчийн эрх мэдлийг
нэмэгдүүлэхээс илүүтэй “нэг толгойтой”, хэн нэг хүн хариуцлага хүлээдэг тогтолцоог
хүсэмжилж байгаагийн илрэл болох нь харагддаг.
Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах эсэхийг судалж, санал,
дүгнэлт боловсруулах ажлын хэсгээс явуулсан судалгаанд оролцсон иргэд “Таны
бодлоор Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн эрх мэдлийг өргөтгөх, эсхүл хумих
шаардлагатай юу?” гэсэн асуултад дараахь байдлаар хариулжээ:
v Өргөтгөх шаардлагатай – 24.1 хувь;
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v Одоогийн хэмжээнд байхад болно – 37.8 хувь;
v Хумих шаардлагатай – 26.5 хувь байна.
Санал болгож буй өөрчлөлтийн тодорхойлолт:
Ерөнхийлөгчийг нэг удаа зургаан жилийн хугацаагаар сонгохдоо Улсын Их Хурлын
гишүүд, аймаг, нийслэл, хотын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын нийт гишүүдээс
бүрдсэн Улсын Их Хурлын өргөтгөсөн хуралдаанаар сонгодог болох.

Санал болгож буй өөрчлөлтийн эерэг ба сөрөг тал
Эерэг тал
v Ерөнхийлөгч
гүйцэтгэх
эрх
мэдэлд оролцох, нөлөөлөх, Ерөнхий
сайдтай зөрчилдөх явдал багасна.
Ингэснээр гүйцэтгэх дээд байгууллага –
Засгийн газрыг Ерөнхий сайд дангаар
удирдаж,
хариуцлага
хүлээдэг
тогтолцоо
бодит
биелэл
болж,
парламентын засаглалтай орнуудын
нийтлэг жишигт дөхөж очно.
v Орон даяар явуулдаг сонгуулийн
тоо цөөрснөөр улс төржилт тодорхой
хэмжээгээр
багасахын
зэрэгцээ
Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн зардал
үлэмж хэмнэгдэнэ.
v Улс төрийн зөрчил, тэмцэл
багасч, төрийн тэргүүн - Ерөнхийлөгч
үндэсний эв нэгдлийн билэгдэл байх
боломж нөхцөл илүү хангагдана.

Сөрөг тал
v
Улсын Их Хурал, орон нутгийн сонгуульд
ялалт
байгуулсан
намаас
нэр
дэвшигч
Ерөнхийлөгчөөр сонгогдох магадлал өндөр байна.
Ингэснээр улс төрийн бүх эрх мэдэл нэг улс
төрийн хүчний гарт төвлөрөх, хариуцлага, хяналт
сулрах эрсдэлтэй.
v
Төрийн тэргүүнийг ард түмэн бус, улс
төрчид сонгосноор иргэдийн нийтлэг эрх ашгаас
илүүтэйгээр улс төрийн нам, бүлэг фракцийн ашиг
сонирхлыг
илүү
харгалзсан
сонголт
хийх
магадлалтай.
v
Бүх ард түмнээс сонгогдсон Ерөнхийлөгч
улс төрийн аливаа хямралын үед итгэлтэй,
зоримог ажиллах, шийдэмгий арга хэмжээ авах
боломж илүү байдаг. Харин улс төрчид
давамгайлсан
бүрэлдэхүүнээс
сонгогдсон
Ерөнхийлөгч ингэж ажиллаж чадахгүй байх
магадлалтай.
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Санал 2.3: Монгол Улсын Үндсэн хуульд заасан Ерөнхийлөгчийн зарим бүрэн
эрхийг өөрчилж, хууль санаачлах, Засгийн газарт чиглэл өгсөн зарлиг гаргах
эрхийг хасах.
Өнөөгийн байдал
Үндсэн хуулийн одоогийн зохицуулалт: Үндсэн хуульд зааснаар Монгол Улсад
Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурлын гишүүн, Засгийн газар хууль санаачлах эрх эдэлнэ
(Хорин зургадугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг).
Өнөөгийн бодит байдал: Ерөнхийлөгчийн энэхүү эрх нь Улсын Их Хуралд
хуулийн төсөл өргөн мэдүүлэх, тодорхой асуудлуудаар улс төрийн хөтөлбөр
дэвшүүлэх боломжийг олгодог. Зүй нь Ерөнхийлөгч гүйцэтгэх эрх мэдэлд илүү ойр
байх учиртай. Хууль санаачлах эрх нь хууль тогтоох үйл ажиллагааны эхний үе
шатад тооцогддог. Иймд Ерөнхийлөгч хууль санаачлах эрхтэй байх, түүнийг хууль
тогтоох үйл явцын оролцогч болгож байна гэсэн үг. Учир нь өргөн барьсан хуулийн
төсөлд өөрчлөлт оруулах, хэлэлцэн батлах нь Улсын Их Хурлын бүрэн эрхийн
асуудал боловч Ерөнхийлөгч хууль санаачлагчийн хувьд хууль хэлэлцэн батлах үйл
явцад бодит нөлөөтэй оролцдог.
Хүснэгт 1. Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдоржийн санаачилсан
хуулиийн төслийн тоон мэдээлэл

Өргөн мэдүүлсэн
Батлагдсан
Эгүүлэн татсан
Буцаагдсан
Хэлэлцэхийг
дэмжсэн
Хэлэлцэх эсэхийг
шийдвэрлээгүй
Нийт

2009
1
0
0

2010
4
1
1

2011
11
1
0

2012
5
0
3

2013
1
1
1

2014
3
2
1

2015
4
1
1

2016
0
0
2

Нийт
29
6
9

0

0

0

0

0

0

5

9

14

0

0

0

1

0

1

2

1

5

1

6

12

9

3

7

13

12

63

Эх сурвалж: Монгол Улсын Ерөнхийлөгч: он дарааллын товчоон (2009-2016).
Улаанбаатар, 2016 он, 88 дахь тал.

Үндсэн хуулиар олгогдсон хууль санаачлах эрх нь Ерөнхийлөгчид Улсын Их
Хурал, Засгийн газрын төрийн бодлого боловсруулах эрх мэдлийг хуваалцах боломж
олгодог гэж судлаачид үздэг.
Ерөнхийлөгчийн бүрэн эрх: 1993 онд батлагдсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн
тухай хуулийн хоёрдугаар бүлэгт Ерөнхийлөгчийн бүрэн эрхийг хуульчилсан. Тус
хуулийн хоёрдугаар бүлэгт зааснаар:
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v Төрийн байгуулал, улс орны удирдлагын асуудалд хамаарах 19 төрлийн бүрэн
эрх;
v Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах, улсыг батлан хамгаалах асуудалд
хамаарах 12 төрлийн бүрэн эрх;
v Гадаад харилцааны асуудалд хамаарах 5 төрлийн бүрэн эрх;
v бусад асуудалд хамаарах 6 төрлийн бүрэн эрх эдэлж байна.
Мөн Ерөнхийлөгч хууль санаачлах эрхээрээ дамжуулан өөртөө нэмж эрх олж
авах боломжтой нээлттэй байна.
Олон улсын туршлага: Олон улсыг жишгийг авч үзвэл парламентын бүгд
найрамдах улсын Ерөнхийлөгч ихэнхдээ хууль санаачлах эрхгүй байна. Болгар,
Эстони зэрэг зарим оронд Ерөнхийлөгч зөвхөн Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн
төсөл санаачлах хязгаарлагдмал эрхтэй байна.
Иргэдийн санаа бодол: Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах
эсэхийг судалж, санал, дүгнэлт боловсруулах Ажлын хэсгийн судалгаанд оролцсон
иргэд “Монгол Улсын Ерөнхийлөгч хууль санаачлах эрхтэй байх нь эрх мэдлийн
тэнцвэрт байдалд хэр нийцтэй вэ?” гэсэн асуултад дараахь байдлаар хариулжээ:
v Нийцтэй - 47 хувь;
v Нийцгүй - 32.9 хувь;
v Хариулж мэдэхгүй байна - 20.1 хувь.
Энэ судалгаанаас үзвэл энэ асуудлаархи иргэдийн санаа бодол хуваагдмал
байна.
Санал болгож буй өөрчлөлтийн тодорхойлолт:
Монгол Улсын Үндсэн хуульд заасан Ерөнхийлөгчийн зарим бүрэн эрхийг өөрчилж,
хууль санаачлах эрхийг хасах.
Санал болгож буй өөрчлөлтийн эерэг ба сөрөг тал
Эерэг тал

Сөрөг тал

v Ерөнхийлөгч хуульд хориг тавихийн
зэрэгцээ
өөрөө
хууль
санаачлах
нь
Ерөнхийлөгчийн санаачилсан хуульд хориг
тавих боломжгүй байх зөрчил үүсгэдэг.
Ерөнхийлөгч өөрөө хууль санаачлах эрхгүй
болсноор ийм зөрчил арилна.
v Ерөнхийлөгч - Улсын Их Хурал болон
Ерөнхийлөгч – Засгийн газрын хооронд хууль
санаачлахтай
холбоотой
эрх
мэдлийн
давхцал арилж, зөрчил үүсэх шалтгаан
багасна.
v Парламентын бүгд найрамдах улсад
Ерөнхийлөгч хууль санаачлах, Засгийн газарт
чиглэл өгдөг эрх эдлэх нь ховор байдаг.

v Ерөнхийлөгч Үндэсний аюулгүй
байдлын Зөвлөлийн тэргүүн, Зэвсэгт
хүчний Ерөнхий командлагч байгаа
нөхцөлд аюулгүй байдал, батлан
хамгаалах чиглэлээр хууль санаачлах
эрхгүй байх нь зарим сул тал буй
болгож болзошгүй. Энэ асуудлыг
дэлгэрүүлж судлах шаардлагатай.
v Засгийн газрын хямралын үед
Ерөнхийлөгч хууль санаачлах, энэ
талаар Улсын Их Хуралтай шууд
харьцаж хууль санаачлан оруулах
боломжгүй болно.
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Санал 2.4 Монгол Улсын Үндсэн хуульд заасан Ерөнхийлөгчийн зарим бүрэн
эрхийг өөрчилж, Засгийн газарт чиглэл өгсөн зарлиг гаргах эрхийг хасах.
Өнөөгийн байдал
Үндсэн хуулийн одоогийн зохицуулалт: Үндсэн хуульд Ерөнхийлөгч өөрийн
бүрэн эрхэд хамаарах асуудлаар Засгийн газарт чиглэл өгсөн зарлиг гаргах, уг
зарлигт Ерөнхий сайд гарын үсэг зурснаар хүчин төгөлдөр болохоор зохицуулсан
байдаг (Гучин гуравдугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 3 дахь заалт).
Өнөөгийн нөхцөл байдал: Үе үеийн Ерөнхийлөгч нар энэ бүрэн эрхээ нэлээд
идэвхтэй хэрэгжүүлж ирсэн байдаг. Тухайлбал, Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдорж 2009-2016
онд 36 удаа Засгийн газарт чиглэл өгсөн зарлиг гаргаж байсан бөгөөд тэдгээрийг
агуулгаар нь ангилбал:
v Батлан хамгаалах чиглэлээр 5;
v Байгаль орчны чиглэлээр 6;
v Эрүүл мэнд, спортын чиглэлээр 6;
v Боловсролын чиглэлээр 4;
v Үндэсний аюулгүй байдал, тусгаар тогтнолын чиглэлээр 7;
v Тэмдэглэлт ойн чиглэлээр 5;
v Хөдөө аж ахуй, үйлдвэрлэлийн чиглэлээр 3 зарлиг гаргасан байна.
Гэвч Засгийн газарт чиглэл өгөх эрхийг Ерөнхийлөгч дангаар хэрэгжүүлэх
боломжгүй бөгөөд заавал Ерөнхий сайд дэмжиж гарын үсэг зурснаар хэрэгждэг.
Парламентын бүгд найрамдах улсад Ерөнхийлөгч гүйцэтгэх засаглалд хамгийн ойр
байдаг боловч шууд хамаарахгүй. Ерөнхийлөгчийн энэ эрх мэдэл нь гүйцэтгэх эрх
мэдэлд оролцох, Ерөнхий сайдад нөлөөлөх боломж олгодог бөгөөд зарим
тохиолдолд Ерөнхийлөгч - Ерөнхий сайдын хооронд, Ерөнхийлөгч – Засгийн газрын
хооронд зарим зөрчил үүсэх шалтгаан болох үндэстэй.
Засгийн газарт чиглэл өгөх эрхийг Ерөнхийлөгч дангаар хэрэгжүүлэх боломжгүй
бөгөөд заавал Ерөнхий сайд, холбогдох Засгийн газрын гишүүний давхар
баталгаажуулалт, зөвшөөрлөөр хэрэгждэг. Иймд энэ бүрэн эрх Ерөнхийлөгчид
заавал байх шаардлагагүй.
Санал болгож буй өөрчлөлтийн тодорхойлолт:
Монгол Улсын Үндсэн хуульд заасан Ерөнхийлөгчийн зарим бүрэн эрхийг өөрчилж,
Засгийн газарт чиглэл өгсөн зарлиг гаргах эрхийг хасах
Санал болгож буй өөрчлөлтийн эерэг ба сөрөг тал
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Эерэг тал

Сөрөг тал

v Засгийн
газар,
Ерөнхий сайдын бие даан
ажиллах, үүрэг, хариуцлагыг
нэмэгдүүлэх
ач
холбогдолтой.
v Гүйцэтгэх эрх мэдэл
Ерөнхий
сайд
болон
Ерөнхийлөгчийн
дунд
хуваагдаж,
улс
төрийн
зөрчил
үүсэх
нөхцөлийг
багасгана.

v Ерөнхийлөгч Засгийн газарт илүү хамааралтай байдаг,
нөгөө талаас төрийн тэргүүн байдгийн хувьд шаардлагатай
гэж үзвэл зарим асуудлаар Засгийн газарт чиглэл өгдөг байх
нь буруу биш.
v Ерөнхийлөгч Үндэсний аюулгүй байдлын Зөвлөлийн
тэргүүн, Зэвсэгт хүчний Ерөнхий командлагч байгаа нөхцөлд
энэ эрх мэдлийг хасвал Ерөнхийлөгч Үндсэн хуулиар
олгогдсон бүрэн эрх, хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлэхэд хүндрэл
учирна. Аюулгүй байдал, батлан хамгаалах чиглэлээр хууль
санаачлах эрхгүй байх нь зарим сул тал буй болгож
болзошгүй.

Сэдэв 2-ын талаар хэлэлцэх асуултууд:
1. Ерөнхийлөгчийн бүрэн эрхийн хугацаа 6 жил байх, улируулан сонгохгүй байхыг
Та дэмжиж байна уу? Та өөрийн үндэслэлээ тайлбарлана уу.
2. Парламентын засаглалтай улсуудын нийтлэг жишгийн дагуу Монгол Улсын
Ерөнхийлөгчийг Улсын Их Хурлын гишүүд, аймаг, нийслэлийн, иргэдийн
Төлөөлөгчдийн Хурлын нийт гишүүдээс бүрдсэн Улсын Их Хурлын өргөтгөсөн
хуралдаанаар сонгох нь зөв үү? Таны бодлоор, Ерөнхийлөгчийг ийм журмаар
сонгох нь өмнөх тогтолцооноос илүү дэвшил авч ирэх үү? Ямар давуу болон
сул тал байна гэж та үзэж байна вэ?
3. Ерөнхийлөгчийн зарим бүрэн эрх тухайлбал, хууль санаачлах, Засгийн газарт
чиглэл өгөх эрхийг Үндсэн хуулиас хасах нь зөв үү? Та өөрийн үндэслэлээ
тайлбарлана уу.
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Сэдэв 3: Улс төрөөс хараат бус, мэргэшсэн, чадварлаг, нэр хүндтэй төрийн
албыг бэхжүүлэх
Монгол Улсын Үндсэн хуульд төрийн албаны талаар маш бага хөндсөн.
Өнөөгийн бодит нөхцөл байдал: Монгол Улсад төрийн төв болон орон нутгийн
гүйцэтгэх эрх мэдлийн байгууллагууд, Улсын Их Хурал, Ерөнхийлөгчийн эрхлэх
асуудлын хүрээний болон шүүхийн байгууллагууд нь төрийн албаны ажил үүргийг
эрхлэн явуулж байна.
Төрийн албан хаагчдын тоо 2001 оноос хойш аажмаар өссөөр 2012 оны 01
дүгээр сарын 01-ний байдлаар нийт 162.769 төрийн албан хаагч ажиллаж
байгаагаас:
v 2798 нь улс төрийн;
v 16.179 нь төрийн захиргааны;
v 28.773 нь төрийн тусгай албаны;
v 115.019 нь төрийн үйлчилгээний албанд ажиллаж байсан.
Харин 2016 оны 01 дүгээр сарын 01-ний байдлаар нийт 186458 төрийн албан
хаагч ажиллаж байгаагаас 3092 нь улс төрийн, 19.687 нь төрийн захиргааны, 35.736
нь төрийн тусгай албаны, 127.943 нь төрийн үйлчилгээний албанд ажиллаж байна.
Дээрх статистик мэдээллээс харахад 4 жилийн хугацаанд төрийн албан
хаагчдын нийт тоо 23.689-аар нэмэгдсэн байна. Үүнээс 294 нь улс төрийн, 3508 нь
төрийн захиргааны, 6963 нь төрийн тусгай албаны, хамгийн их буюу 12.924 нь төрийн
үйлчилгээний албанд нэмэгдсэн байна.
Төрийн албыг тогтвортой, улс төрөөс хараат бус болгохын тулд 2008 онд
Төрийн албаны тухай хуульд өөрчлөлт оруулж улс төрчдөөс бусад бүх төрийн албан
хаагчдыг намын харьяалалгүй болгосон.
Гэвч, төрийн албан тушаалд томилох, халахдаа улс төрийн намын харьяаллыг
харгалзан шийдвэрлэсэн асуудалтай холбоотой маш их гомдол захиргааны хэргийн
шүүхэд ирдэг. Түүнчлэн албаны тоон үзүүлэлтээс харахад сонгуулийн дараа халаа
сэлгээ хийх нь их байна. Энэ нь төрийн алба улс төрөөт хараат байсаар байгааг
харуулж байна.
Саналууд:
Санал 3.1: Төрийн албаны зөвлөл нь Үндсэн хуульд тодорхойлсон хараат бус, бие
даасан байгууллага байх нь Монгол Улсын хэмжээнд төрийн албаны хууль
тогтоомж, стандартын хэрэгжилтийг жигд хангуулах, улс төрөөс ангид
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мэргэшсэн, тогтвортой, шатлан дэвших /мерит/ тогтолцоо бүхий төрийн албыг
хамгаалах, бэхжүүлэх үндсэн үүргээ хэрэгжүүлэх боломжтой.
Санал 3.2: Төрийн алба хэдий чинээ мэргэшсэн, тогтвортой байх тусам төрийн
алба мэргэшсэн, чадварлаг болж, аль ч шатанд ажлын үр дүн чанаржих боломж
бүрдэнэ.
Санал 3.3. Төрийн албыг аль болох улс төрөөс ангид байлгах, үүний тулд гагцхүү
шатлан дэвших /мерит/ зарчимд үндэслэсэн томилгоо хийх, сонгууль бүрийн дараа
олон шалтгаар удирдах албан тушаалтнуудын халаа сэлгээг хавтгайруулдаг
байдлыг эцэс болгох нь улс нийгмийн хөгжилд тустай.

Санал 3.1: Төрийн албаны зөвлөлийг улс төрөөс хараат бус, Монгол Улсын
Үндсэн хуулийн эрх мэдлийн байгууллага болгох
Өнөөгийн байдал
Үндсэн хуулийн одоогийн зохицуулалт: Дөчин зургадугаар зүйлд зааснаар:
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.
3. Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, баталгааг хуулиар тогтооно гэж
заасан байдаг.
Өнөөгийн бодит нөхцөл байдал: Аль ч улсад төрийн албаны хувь заяа түүнийг
удирдаж байгаа байгууллага нь бие даасан, хараат бус байхаас ихээхэн шалтгаална.
Монгол Улсад 1995 онд төрийн албаны гол харилцааг зохицуулсан Төрийн албаны
тухай анхны хууль батлагдсан. Энэ хуулиар төрийн захиргааны албан хаагчийн
стандартын удирдлагыг төрийн албаны төв байгууллага буюу Төрийн захиргааны
албаны зөвлөл гүйцэтгэх болжээ.
Энэ байгууллага нь гүйцэтгэх эрх мэдлийн хүрээнд бие даасан байдалтай
ажиллаж байсан юм.
Харин 2002 онд Төрийн албаны тухай хуулийг шинэчлэн найруулсан юм. Үүгээр
Төрийн албаны зөвлөлийг үйл ажиллагаагаа Улсын Их Хуралд тайлагнадаг
байгууллага болгон өөрчилсөн. Ингэснээр тус Зөвлөлийг бие даасан, гүйцэтгэх эрх
мэдлээс хараат бус байгууллага болгосон гэж үздэг.
Хуульд зааснаар Төрийн албаны зөвлөл нь төрийн албыг мэргэшсэн,
тогтвортой, үр нөлөөтэй байлгаж, түүнийг улс төржүүлэхгүй, авлигад өртүүлэхгүй,
зохисгүй хүмүүст завшуулахгүй байх, төрийн албан хаагчдын чадавхийг сайжруулах
үүргийг гүйцэтгэнэ.
Иргэдийн санаа бодол: Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах
эсэхийг судалж, санал, дүгнэлт боловсруулах Ажлын хэсгийн судалгаанд оролцсон
иргэд “Монгол Улсад эрх мэдэл хоорондын уялдаа холбоо хангагдаагүй байдлын гол
шалтгаан юу гэж үзэж байна” гэсэн асуултад:
v 1459 хүн буюу 49,4 хувь нь бүх шатанд улс төрийн намын оролцоо
хэтэрхий их байна;
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v 72 хүн буюу 2,4 хувь нь улс төрийн шалтгаанаар халаа сэлгээ их
хийгдэх болсон;
v 38 хүн буюу 1,3 хувь нь төрийн алба мэргэшсэн, чадварлаг,
тогтвортой байх зарчим алдагдаж, ихээхэн чадваргүй гэсэн багц
хариулт өгсөн.
Энэ нь нийт оролцогчдын 53,1 хувь нь төрийн алба улс төрөөс хамааралтай,
түүнээс үүдэн төрийн албан хаагчдын чадавхи сул байна гэсэн хариулт өгчээ.
Мөн “Төрийн албаны тогтвортой байдлыг хангахын тулд дараахь арга
хэмжээний алийг нь авах шаардлагатай гэж Та үзэж байна” гэсэн асуултад 2246 хүн
хариулснаас:
v 1213 хүн буюу 54 хувь нь Төрийн албаны зөвлөлийн хараат бус байдал,
Төрийн албаны эрх зүйн хамгаалалтыг Үндсэн хуульд тусгах;
v 633 хүн буюу 28,2 хувь нь улс төрийн намуудыг төрийн албаны
томилгоонд оролцохыг хуулиар хориглох;
v Үлдсэн 17,8 хувь нь бусад хариултад саналаа өгсөн байна.
Олон улсын туршлага: Гадаад орны туршлагаас үзвэл төрийн албаны стандарт
удирдлагыг хариуцсан байгууллага нь парламентаас байгуулагддаг хараат бус
байгууллага байдаг. Зүүн азийн орнуудад аль ч эрх мэдлээс хараат бус, бие даасан
эрх мэдэл байдаг жишиг ч бий. Тухайлбал, Тайваний Үндсэн хуулийн дагуу, “Сонгон
шалгаруулах эрх мэдэл” буюу төрийн албан хаагчдыг сонгон шалгаруулах төрийн
дээд байгууллага байна. Үндсэн хуулийн “Сонгон шалгаруулах эрх мэдэл” бүхий
улсад сонгон шалгаруулалтаар орж, хангалттай дүн аваагүй хүнийг төрийн ямар ч
албан тушаалд томилохыг хориглодог. Түүнчлэн “Сонгон шалгаруулалтын эрх мэдэл”
нь төрийн албатай холбоотой бусад бүх асуудлыг зохицуулдаг байна.
Харин төрийн албаны төв байгууллага нь гүйцэтгэх эрх мэдэлд хамаардаг улс
оронд бол төрийн албаны байгууллага нь яамны эрх хэмжээтэй байдаг.
Мөн Төрийн албаны Зөвлөлийн эрхлэх асуудлыг холбогдох яам нь хариуцдаг
тогтолцоотой улс ч байна. Ийм тогтолцоотой улсад төрийн жинхэнэ албан хаагчийг
шатлан дэвших зарчмаар ажиллуулж төрийн дархлааг тогтвортой хадгалдаг жишээ
их байдаг.
Санал болгож буй өөрчлөлтийн тодорхойлолт:
Төрийн албаны зөвлөлийг улс төрөөс хараат бус, Монгол Улсын Үндсэн хуулийн
эрх мэдлийн байгууллага болгох.
Санал болгож буй өөрчлөлтийн эерэг ба сөрөг тал
Эерэг тал

Сөрөг тал
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v Төрийн албаны зөвлөлийн эрх зүйн байдлыг Үндсэн
хуульд заах нь энэ байгууллагын бие даасан, хараат бус
байдлыг хангахад үлэмж ач холбогдолтой.
v Төрийн албаны зөвлөл хараат бус байснаар улс
төрийн зорилгоор төрийн албыг тогтворгүй болгох явдал
эцэс болно.
v Төрийн алба улс төрөөс ангид, хараат бус байснаар
төрийн албан хаагчдын ур чадвар дээшилж, тэднээс гарч
буй ажлын бүтээмж, гүйцэтгэл сайжирна.
v Төрийн
албан
хаагчдын
баталгаа
бодитоор
хангагдана.
v Төрийн албан хаагчдийн сул чадавхиас болж
хохирох иргэдийн тоо багасна.

v
Төрийн
албаны
зөвлөлийн
тухай
заалтыг
Үндсэн хуульд оруулснаар
эерэг үр дүн гарах нь
одоогоор баттай биш.
v
Үндсэн хуульд Төрийн
албаны
зөвлөлийн
тухай
заалт
оруулснаар
түүний
хараат бус байдал хангагдах
баталгаа
байхгүй,
салбар
хууль
тогтоомжоор
зохицуулахад хангалттай.

Санал 3.2: Төрийн жинхэнэ албыг мэргэшсэн, тогтвортой, шатлан дэвших
зарчимд шилжүүлэх.
Өнөөгийн байдал
Төрийн төрийн алба тогтвортой байх нь төрийн албан хаагч мэргэшсэн
байхтай салшгүй холбоотой. Төрийн албан хаагч мэргэшсэн байх гэдэгт түүнийг
төрийн ажилд дадлагажуулах, ийнхүү туршлага суусны хэрээр түүнийг илүү
хариуцлагатай ажилд шат ахиулан ажиллуулахыг ойлгоно. Үүнийг хангах үндсэн арга
нь албан тушаал бүрийн зорилго, чиглэл, түүнд ажиллах хүнд тавигдах шалгуур маш
тодорхой байх учиртай.
Гэтэл манайд үйлчилж байгаа хууль тогтоомж хэт ерөнхий. Иймд
байгууллагууд албан тушаалд тавих мэдлэг чадварын шаардлагыг ерөнхий
байдлаар, нийтлэг үзүүлэлтээр тогтоодог. Сул орон тоо гарсан тохиолдол бүрт ажил
олгогч өөрийн сонирхож байгаа хүндээ тохируулан ажлын байранд тавигдах
шаардлагыг өөрчлөх, яг ижил албан тушаалуудад өөр өөр шаардлага тавьж төрийн
албаны шалгалт зарлах нь элбэг байна.
Энэ бүхэн мэргэшээгүй, бэлтгэгдээгүй, тохиолдлын хүнийг улс төрийн
хуваарилалт, захиалгаар төрийн албанд томилох бололцоог нээж байна. Түүнчлэн
дадлага туршлага суусан албан хаагчийг илүү хариуцлагатай ажилд шат ахиулан
ажиллуулах шаардлага ч хэрэгжихгүй байна. Мөн төрийн албан хаагчдыг хуульд
заасан үндэслэлээс гадуур халж, чөлөөлөх нь тасардаггүй. Шүүхийн жил бүрийн
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тайлангаас үзвэл, захиргааны хэргийн шүүхэд төрийн албатай холбогдсон гомдол
тасралтгүй өсч байгаа нь үүнийг гэрчилнэ.
Хүснэгт. Захиргааны хэргийн шүүхээр шийдвэрлэсэн төрийн албатай
холбоотой хэргүүд (2013-2015)

Маргаан / он
Төрийн албатай
холбоотой маргаан

2012

2013

2014

2015

Хэргийн тоо

Нийт хэрэгт эзлэх хувь

133

203

297

400

1033

22.0

Төрийн албаны зөвлөлд ирж байгаа гомдлын тоо мөн адил тасралтгүй өсч
байна. Төрийн албыг тогтвортой байлгах, сонгууль бүрийн дараа бужигнуулдагийг
эцэс болгох талаар иргэдээс маш олон санал ирсэн.
Санал болгож байгаа өөрчлөлтийн тодорхойлолт:
Төрийн жинхэнэ албыг мэргэшсэн, тогтвортой, шатлан дэвших зарчимд
шилжүүлэх.
Санал болгож буй өөрчлөлтийн эерэг ба сөрөг тал
Эерэг тал

Сөрөг тал

v Төрийн албыг мэдлэг чадвартай хүн хүчнээр
бэхжүүлснээр төрийн албан хаагчдын ажлын чанар, бүтээмж,
улмаар төрийн албаны үр ашиг, үр нөлөө дээшилнэ.
v Төрийн алба тогтворжих, шатлан дэвших /мерит/
зарчим жинхэнэ утгаар хэрэгжих сайн талтай.

v
Энэ асуудлыг заавал
Үндсэн хуульд тусгах нь ач
холбогдолгүй, салбар хууль
тогтоомжоор
зохицуулахад
хангалттай.

Санал 3.3.Төрийн алба улс төрөөс ангид байна. Төрийн албан хаагчийг улс
төрийн шалтгаанаар ялгаварлан гадуурхах, сонгуулийн үр дүнгээс хамаарч
ажлаас халах, хуульд зааснаас бусад үндэслэлээр албан тушаал, зэрэг дэвийг
бууруулахыг хориглох заалт Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмж оруулах.
Өнөөгийн байдал
Мэргэжлийн, улс төрөөс хараат бус төрийн албыг бүрдүүлэх оролдлого удаа
дараа хийгдэж байсан. Тухайлбал, Төрийн албаны тухай хуульд 2008 онд нэмэлт,
өөрчлөлт оруулан төрийн албан хаагчдын намын харьяаллыг түдгэлзүүлсэн. Гэхдээ
төрийн албанд улстөржих хандлага хэвээр байгааг баримтууд болон судалгааны
дүнгүүд нотолж байна.
Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хөгжлийн Хөтөлбөрийн “Мянганы хөгжлийн
зорилт-9” төслөөс 2010 онд явуулсан судалгаанд оролцсон мэргэжилтнүүдийн 76.1%
нь “төрийн албан тушаалд улс төрийн нөлөө, танил талаар томилдог нь төрийн
захиргааны албан тушаалд өндөр чадвартай хүмүүс ороход саад болдог” гэжээ.
Угтаа улс төрийнхөөс бусад төрийн албаны томилгоонд улс төрийн намын
зүгээс огт оролцдоггүй, улс төрийн сонгууль ба түүний үр дүн төрийн албаны
томилгоо болон хэвийн үйл ажиллагаанд нь огт нөлөөлөхгүй байх учиртай. Харин улс
төрийн албаны тухайд бол өөр. Гэтэл сонгуулийн дараа “бүтцийн өөрчлөлт”, “баг
бүрдүүлэх” нэрийдлээр өргөн хүрээтэй халаа сэлгээ хийдэг.
Тухайлбал, Төрийн албаны зөвлөлөөс гаргасан хүснэгтээс харвал сонгуулийн
дараахь жилд ажлаас үндэслэлгүйгээр халагдсан тухай гомдол даруй 3,4-өөс 4
дахин нэмэгддэг байна.
Хүснэгт 1. Төрийн албан хаагчдын санал, гомдол

№

Он/гомдлын

ТАЗ-д ирсэн нийт

Үүнээс ажлаас үндэслэлгүйгээр
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Эзлэх хувийн

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

төрөл
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Нийт

маргааны тоо
42
37
137
113
100
104
187
98
69
196
1083

халагдсан тухай маргааны тоо
13
29
113
58
60
45
154
62
34
47
615

жин
30,9
78,4
82,5
51,3
60
43,3
82,4
63,3
49,3
23,9
56,8

2010 онд Улсын Их Хурлын Тамгын газрын судалгааны албанаас хийсэн “Улс
төрийн сонгуулийн нөлөөгөөр төрийн албан хаагчдыг өөрчлөх, чөлөөлөх асуудал,
хандлага” судалгааны дүнгээс харвал 10 яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын
албан тушаал эрхэлсэн хүмүүсийн тал хувь нь 1-2 жилийн хугацаанд энэ албанд
ажиллажээ.
Мөн 2012 оны сонгуулийн дүнгээр Төрийн нарийн бичгийн дарга нарын
дийлэнхи нь солигдож байв. Агентлагийн дарга нарын1 3 хүнээс бусдыг нь үүрэгт
ажлаас нь чөлөөлсөн баримт байдаг. Яамдын газар, хэлтсийн дарга нар, төрийн
албан хаагчид ч их солигддог.
Төрийн албан тушаалд авах, халахдаа намын харьяаллыг харгалзан
шийдвэрлэсэн тухай гомдол Төрийн албаны зөвлөл болон захиргааны хэргийн
шүүхэд олноор ирдэг.
Нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүхийн 2012, 2013 оны шүүн таслах
ажиллагааны товч тайлангаас үзвэл төрийн албаны маргаан тогтмол өссөн төдийгүй,
нийт захиргааны хэрэгт эзлэх хувийн жин нь сонгуулийн дараахь жилд огцом өссөн
байна (хүснэгт 2-оос харна уу).
Хүснэгт 2. Нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүхээс 2011-2013 онд шийдвэрлэсэн хэргүүд
дотор төрийн албаны хэргүүдийн эзлэх хувийн жин

Хэргийн төрөл / он
Нийт захиргааны хэрэг
Үүнээс төрийн албатай холбоотой хэргүүд
Нийт хэрэгт эзлэх хувь

2011
533
39
7,3

2012
541
47
8,6

2013
573
81
13,7

Эх сурвалж: Нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүхийн 2012, 2013 оны
шүүн таслах ажиллагааны товч тайлангууд. www.admincourt.gov.mn.

Энэ бүхэн төрийн жинхэнэ албыг мэргэшсэн, тогтвортой болгох зорилтын
хэрэгжилтэд ихээхэн сөргөөр нөлөөлж байна. Төрийн албыг тогтвортой байлгах, улс
төрөөс ангид байлгах, сонгууль бүрийн дараа бужигнуулдаг байдлыг эцэс болгох
талаар иргэдээс маш олон санал ирсэн.
Санал болгож буй өөрчлөлтийн тодорхойлолт:
Төрийн жинхэнэ албыг улс төрөөс ангид байлгах. Төрийн албан хаагчийг улс
төрийн шалтгаанаар ялгаварлан гадуурхах, сонгуулийн үр дүнгээс хамаарч

1

7 дугаар зүйл. Төрийн захиргааны албан тушаал, түүний ангилал 7.1.Төрийн захиргааны албан тушаалд
төрийн бодлого боловсруулахад мэргэшлийн зөвлөгөө өгөх, уг бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг
төрийн захиргааны удирдлагаар хангах чиг үүрэг бүхий дараахь албан тушаал хамаарна. Төрийн
албаны тухай хууль. Төрийн албаны тухай хууль.2002.
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ажлаас халах, хуульд зааснаас бусад үндэслэлээр албан тушаал, зэрэг дэвийг
бууруулахыг хориглох заалт Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмж оруулах.
Санал болгож буй өөрчлөлтийн эерэг ба сөрөг тал
Эерэг тал
v Төрийн албыг мэдлэг чадвартай хүмүүсээр
бэхжүүлснээр төрийн албан хаагчдын ажлын чанар,
бүтээмж, улмаар төрийн албаны үр ашиг, үр нөлөө
дээшилнэ.
v Төрийн алба тогтворжих, шатлан дэвших
/мерит/ зарчим жинхэнэ утгаар хэрэгжих сайн талтай.
v Төрийн байгууллагад төрийн албан хаагчид
намаар талцаж, албан тушаал дэвшихийн тулд зүй
бус нөлөөлөл үзүүлэх зэрэг нь багасна.

Сөрөг тал
v
Сонгуульд ялалт байгуулсан
нам өөрийн намын гишүүдийн
хүчээр
мөрийн
хөтөлбөрөө
хэрэгжүүлэхийг эрмэлзэнэ.
v
Энэ асуудлыг заавал Үндсэн
хуульд тусгах нь ач холбогдолгүй,
салбар
хууль
тогтоомжоор
зохицуулахад хангалттай.

Сэдэв 3-ын талаар хэлэлцэх асуултууд:
Асуулт 1:
Төрийн алба улс төрөөс ангид байна. Төрийн албан хаагчийг улс төрийн
шалтгаанаар ялгаварлан гадуурхах, сонгуулийн үр дүнгээс хамаарч ажлаас халах,
хуульд зааснаас бусад үндэслэлээр албан тушаал, зэрэг дэвийг бууруулахыг
хориглох заалт Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмж оруулах талаар таны үзэл бодол
юу вэ? Та яагаад тэгж бодож байгаа вэ?
Асуулт 2:
Төрийн албанд шалгаруулахдаа мэдлэг, чадвар, мэргэжлийн бэлтгэл, боловсролын
байдлыг гол шалгуур болгохыг та дэмжиж байна уу? Дэмжиж байгаа бол яагаад? Энэ
журмыг Үндсэн хуулиар хамгаалах шаардлагатай юу, эсхүл салбар хуулиар
хамгаалахад хангалттай юу?
Асуулт 3:
Төрийн албаны зөвлөл үүргээ хэрхэн хэрэгжүүлж байна гэж та үздэг вэ? Та яагаад
тэгж бодож байгаа вэ? Төрийн албаны зөвлөл одоогийнхоор байх нь дээр үү, аль
эсхүл зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журмыг Үндсэн хуульд заасан нь дээр үү?
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Сэдэв 4: Засаг захиргаа, нутгийн удирдлагын тогтолцоог төгөлдөржүүлэх.

Өнөөгийн бодит нөхцөл байдал: Монгол Улс нэгдмэл улс тул нутаг дэвсгэрээ
аймаг, сум гэсэн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжид хуваарилан удирдахаар
тогтоосон. Нөгөөтэйгүүр тусгаар тогтносон, бүрэн эрхт улсын хувьд нийслэлээ
“Улаанбаатар хот” гэж заасан. Мөн нийслэл, түүний дүүргийг засаг захиргаа, нутаг
дэвсгэрийн нэгж болгосон. Харин баг, хороо нь нутаг дэвсгэрийн нэгж биш, зөвхөн
засаг захиргааны нэгж юм. Учир нь, өөрийн гэсэн нутаг дэвсгэргүй.
Харин хот, тосгон нь хүн амын болон эдийн засаг, нийгэм, соёлын агуулгатай
ойлголт бөгөөд хотод захиргаа, аж ахуйн харилцаа зонхилж энэ төрлийн
зохицуулалт, арга хэрэгсэл илүү шаардагддаг тул засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн
нэгжээс Үндсэн хуулиар заагласан юм. Одоогийн хууль тогтоомжоор засаг захиргаа,
нутаг дэвсгэрийн нэгж болох нийслэл (нийслэл болон нийслэлийн нутаг дэвсгэрт),
аймаг, сум, дүүргийн нутаг дээр хэдэн ч хот, тосгон байж болох зохицуулалт бий. Энэ
нь нэг нутаг дэвсгэр дээр хэд хэдэн засаг захиргааны нэгж давхцах үр дагаврыг бий
болгож байна.
1992 оны Үндсэн хуулийн хүрээнд засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийг
байгуулахдаа хуучин нэгжүүдэд шууд харгалзуулан байгуулсан юм. Эдгээр
нэгжүүдийг эдийн засгийн хувьд бие даасан байдлыг нь хангах, засаг захиргааны
нэгжийг нэгтгэн зохион байгуулах замаар шинэчлэх ажлыг улсын эдийн засгийн
боломж хомс байснаас шалтгаалан өнөөдрийг хүртэл хийгээгүй юм. Ялангуяа
сумдад ийм шинэтгэл нэн даруй шаардлагатай байгаа.
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Өнөөгийн байдлаар Монгол Улсын нийт 330 сумын 60 гаруй хувь нь 2500-аас
доош тооны хүн амтай, үүний дотор 1000-аас доош хүн амтай 19 сум байна. Аймгийн
төвөөс 50 км-ээс ойрхон зайд байдаг 43 сум, мөн зэргэлдээх сумтайгаа 5-25 км-ийн
зайтай сумд ч олон (аймгийн төв бүрийг дагасан ийм сумд бий) байна.
Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийг шинэчилж чадаагүй нь сонгуулийн
тогтолцоо, улс төрийн намын төлөвшил, нийгмийн баялгийг хуваарилдаг тогтолцоо
зэрэг олон хүчин зүйлсээс дам шалтгаалж байна.
Харин, зарим сумдыг нэгтгэх санаачилгыг Засгийн газрын зүгээс хэд хэдэн удаа
гаргаж хэрэгжүүлэхээр оролдсон.
Үндсэн хууль дахь одоогийн зохицуулалт:
Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийг өөрчлөх асуудлыг эдийн засгийн
бүтэц, хүн амын байршлыг харгалзан тухайн нутгийн Хурал, иргэдийн саналыг
үндэслэн Улсын Их Хурал шийдвэрлэнэ гэж заасан байдаг.
Үндсэн хуулийн “иргэдийн саналыг үндэслэн” гэдэг заалтаас болж засаг
захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийг өөрчлөх асуудлууд шийдвэрлэгдэж чаддаггүй.
Учир нь иргэд нутаг дэвсгэрийн нэгжийг өөрчлөн зохион байгуулах хэрэгцээ,
шаардлага байна гэдэг ч нэгтгэх гэж буй сумдын аль нь төв болохоо шийдэх
асуудалд иргэд тохиролцоонд хүрч чаддаггүй.
Эдгээр нөхцөл байдал нь орон нутгаас иргэд дайжиж зах зээл томтой, нийтийн
үйлчилгээний чанар, хүртээмж илүү газар руу чиглэсэн их нүүдлийг үүсгэж байна.
1992-2016 оны хооронд орон нутгаас Улаанбаатар хот руу 607000 хүн шилжсэн гэсэн
албан ёсны тоо байна.

Улсын Их Хурлын Тамгын газрын судалгааны албанаас 2016 онд гаргасан
“Хүн амын удмын сангийн аюулгүй байдал, бусад орны туршлага” судалгаанд:
ü Нэг аймгийн хүн амын хувьд тухайн аймгийн уугуул хүмүүс хоорондоо
гэрлэх нь нийт гэрлэлтийн 86.1 хувийг тус тус эзэлж байгаа
ü Нэг сум хүн амын хувьд тухайн сумын уугуул хүмүүс хоорондоо гэрлэх
нь нийт гэрлэлтийн 73.9 хувь;
ü Хөдөөгийн багийн хүн амын хувьд нэг багийн уугуул хүмүүс хоорондоо
гэрлэх нь нийт гэрлэлтийн 85.4 хувь;
байгаа нь хүн амын дотор шууд болон алсуур цус ойртолтын түвшинг өсгөх
ноцтой шалтгаан болж байна гэж дүгнэжээ.
Эх сурвалж: Ж.Батсуурь, Э.Энхмаа

Дэлхий нийтийн жишгийн дагуу хот төлөвлөлт, хотын дэд бүтэц, хотын
үйлчилгээний асуудлыг зохицуулахад засаг захиргааны ялгаатай зохион байгуулалт,
удирдлагын бүтэц шаардлагатай байгааг харгалзан Үндсэн хуульд хотын ангиллыг
нэмж тусгах санал удаа дараа гарч байв.
Үүний дээр одоо байгаа тогтолцоо нь нутгийн удирдлагын субьекттэй төр
засгийн болон иргэдийн зүгээс хариуцлага тооцоход оновчтой бус, орон нутагт улс
төрждөг асуудлыг шийдвэрлэж чадахгүй байна гэж иргэд шүүмжлэх болсон. Үүний үр
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дүнд сум, дүүргийн Засаг даргыг иргэдээс шууд сонгодог, эсвэл томилдог болгох
тухай саналууд гарах болсон.
Саналууд:
Санал 4.1: Монгол Улсын нутаг дэвсгэр засаг захиргааны хувьд аймаг, нийслэл,
хотод, аймаг нь сум, хотод (орон нутгийн харьяалалтай), сум нь баг болон
тосгонд, нийслэл нь дүүрэгт, дүүрэг нь хороонд, хот нь хороонд хуваагдахаар тус
тус Монгол Улсын Үндсэн хуульд бэхжүүлэх;
Санал 4.2: Баг, хороо, тосгоны Засаг даргыг улсын чанартай хот болон сум
дүүргийн Засаг дарга шууд томилдог болох.

Санал 4.1: Монгол Улсын нутаг дэвсгэр засаг захиргааны хувьд аймаг, нийслэл,
хотод, аймаг нь сум, хотод (орон нутгийн харьяалалтай), сум нь баг болон
тосгонд, нийслэл нь дүүрэгт, дүүрэг нь хороонд, хот нь хороонд хуваагдахаар
тус тус Монгол Улсын Үндсэн хуульд бэхжүүлэх
Өнөөгийн байдал
Өмнөх ба одоогийн Үндсэн хуулийн зохицуулалт: Хуучин (1960 оны) Үндсэн
хуулийн хүрээнд аймаг, хот, сум, нэгдэл, сангийн аж ахуй гэсэн засаг захиргаа, нутаг
дэвсгэрийн нэгжүүд байсан. Үүнийг шинэ (1992 оны) Үндсэн хуульд:
1. Аймаг, сум, баг
2. Нийслэл, дүүрэг, хороо болгож хуульчилсан2.
Өнөөгийн бодит байдал: Үндсэн хуулийг баталж мөрдсөнөөс хойш засаг
захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжтэй холбоотой гарсан гол өөрчлөлт, өнөөгийн
байдлыг тоймловол:
1. Хот (Улаанбаатар) гэдэг ойлголт буюу нийслэлийн нэрийг Үндсэн хуульд
заахад л гагцхүү хэрэглэсэн.
2. Төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгийн удирдлагын жилүүдэд үйлдвэржилт,
эдийн засгийн хөгжлөөр үүсгэсэн Дархан, Эрдэнэт, Чойр хотуудыг 1994 онд
аймаг болгосон.
2

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Тавин долдугаар зүйл
1.Монгол Улсын нутаг дэвсгэр засаг захиргааны хувьд аймаг, нийслэлд, аймаг нь суманд, сум нь багт, нийслэл нь дүүрэгт,
дүүрэг нь хороонд хуваагдана.
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3. Улсын Их Хурал энэ шийдвэрийг гаргахдаа Сэлэнгэ, Булган, Дорноговь
аймгийн нутаг дэвсгэрээс авч Дархан-Уул, Орхон, Говь-Сүмбэр аймгуудыг
цөөн сумтайгаар байгуулсан нь засаг захиргааны нэгжүүдийг нутаг дэвсгэрийн
зарчмаар зохион байгуулах Үндсэн хуулийн зарчимтай харшилсан.
4. Аймгийн төвүүдийг орон нутгийн хэмжээний хот гэж нэрлэдэг байсныг болиулж
сум болгосон ба тухайн сумын хувьд аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал,
Засаг даргатайгаа давхар захиргаа үүсч, аймгийн төвийн сумын хурал, засаг
даргын үүрэг илт багассан. Нөгөөтэйгүүр аймгийн төвийн сумдад тулгардаг
суурин соёлоос үүсэлтэй бэрхшээл нь хөдөөгийн сумдтай харьцуулахад илүү
тул үүнийг ялгаж зохицуулах шаардлагатай.
5. Үндсэн хуульд хот, тосгоны эрх зүйн байдлыг хуулиар тогтоохоор зохицуулсны
дагуу 1993 оны 12 дугаар сард Улсын Их Хурал энэ хуулийг баталсан. Үүнээс
хойш 2003 онд нэг заалт өөрчилснийг эс тооцвол огт шинэчлээгүй.
Судалгаагаар Хотын захиргаад Их Британи, АНУ зэрэг орнуудад үндсэн
хуулийн статусгүй байдаг бол Ази, Африк, Зүүн Еврол, Латин Америк, эх газрын
Европын орнуудад үндсэн хуулийн статустай байна.3
Санал болгож байгаа өөрчлөлтийн тодорхойлолт:
Монгол Улсын нутаг дэвсгэр засаг захиргааны хувьд аймаг, нийслэл, хотод; аймаг
нь сум, хотод, сум нь баг болон тосгонд; нийслэл нь дүүрэгт, дүүрэг нь хороонд;
хот нь хороонд тус тус хуваагдахаар Үндсэн хуульд бэхжүүлэх.

Санал болгож буй өөрчлөлтийн эерэг ба сөрөг тал:
Эерэг тал

Сөрөг тал

3

Азийн хөгжлийн банк, Өрсөлдөөнт ертөнцөд төрийн захиргааг сайжруулах нь, Монгол орчуулгыг эрхлэн гаргасан
Нээлттэй нийгэм форум, 2011, 155 дахь тал.
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v Энэ өөрчлөлтийг хийснээр ДарханУул,
Орхон
аймгуудыг
улсын
харьяалалтай
хот
болгож
засаг
захиргааны тусгай нэгжийн статус олгох
боломжтой болно.
v Салбарын
хуулиудад
засаг
захиргааны болон аж ахуйн чиг үүргийг
зааглан тогтоох, Засаг дарга ба хотын
захирагчийн чиг үүрэг, бүрэн эрхийг
зааглах боломж бий болно.
v Хотжилттой холбоотой агаар, ус,
хөрсний бохирдол, нийгмийн асуудлыг
шийдвэрлэх, хотын менежмент, хотын
үйлчилгээг хариуцсан эзэн тодорхой болж,
хот орчин үеийн утгаар хөгжих бололцоо
бий болно.
v Аймгийн харьяалалтай хотуудын
хувьд засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн
нэгжийн статусыг олгож, тэнд зөвхөн
хотын Засаг дарга ажиллах ба цаашид,
хот өргөжин хөгжихийн хэрээр улсын
харьяалалтай болох боломжийг Үндсэн
хуульд нээж байгаа.

v Өөрчлөлтөд үндэслэн шинээр батлах,
нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг
сайтар
судалж
боловсруулахгүй
бол
ойлгомжгүй давхардсан бүтэц бий болох
эрсдэлтэй.
v Эрх,
үүрэг
давхардах,
булаалдах,
хариуцлага хүлээх этгээд эзэнгүйдэх, газар
нутгийн болон бэлчээрийн маргаан, хот,
хөдөөгийн гэсэн ялгарал шинээр бий болж
болзошгүй сөрөг талтай.
v Дархан, Эрдэнэт хотын нэрийг Үндсэн
хуульд тодорхойлон заасан тохиолдолд шинээр
улсын чанартай, томоохон хотууд бий болох
бүрд Үндсэн хуульд нэмэлт хийх сөрөг үр
дагаварт хүргэнэ.
v Үндсэн хууль дахь “Засаг захиргаа, нутаг
дэвсгэрийн нэгжийг өөрчлөх асуудлыг эдийн
засгийн бүтэц, хүн амын байршлыг харгалзан
тухайн нутгийн Хурал, иргэдийн саналыг
үндэслэн Улсын Их Хурал шийдвэрлэнэ” гэсэн
заалтыг өөрчилж чадахгүй тохиолдолд шинэ
нэгжийг үүсгэх ажилд саад бэрхшээл гарна.

Санал 4.2: Баг, хороо, тосгоны Засаг даргыг улсын чанартай хот болон сум,
дүүргийн Засаг дарга шууд томилдог болох.
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Өнөөгийн байдал
Өнөөгийн бодит байдал: Баг, хороо нь төрийн удирдлагыг үр дүнтэй
хэрэгжүүлэх, нийтийн үйлчилгээг ард иргэдэд хүртээмжтэй, оновчтой, шуурхай хүргэх
үүрэгтэй засаг захиргааны анхан шатны нэгж юм.
Өнөөгийн байдлаар баг, хороо, тосгоны Засаг даргыг тухайн баг, хорооны
Хурлаас нэр дэвшүүлж, харьяалах сум, дүүргийн Засаг дарга 4 жилийн хугацаагаар
томилохоор Үндсэн хуульд заасан.
Бодит байдал дээр баг, хорооны иргэдийн Нийтийн Хурлаас Засаг даргад нэр
дэвшүүлэх үйл явц хамгийн их улс төржсөн байдлаар явагддаг. Хөдөөд хамгийн олон
хамаатантай хүн Засаг дарга болдог, хотод улс төрийн намууд өөрсдийн гишүүдээр
иргэдийн Нийтийн Хурлын ирцийг бүрдүүлэн нэр дэвшүүлдэг.
Засгийн газраас томилогдсон Үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулах шаардлагатай
эсэхийг судлах Ажлын хэсгээс явуулсан санал асуулгын дүн, фокус бүлгийн
ярилцлагаас эл байдлыг залруулахыг иргэдийн дийлэнх хүсч байгаа нь харагдсан.
2008 онд Төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулахдаа баг,
хорооны Засаг даргыг улс төрийн бүтцээс ангид, мэргэшсэн, тогтвортой байлгах
зорилгоор “захиргааны албан хаагч”-ийн ангилалд оруулсан.
Гэтэл Үндсэн хуулийн Жардугаар зүйлийн 2 дахь заалтыг зөрчсөн гэсэн гомдлыг
Үндсэн хуулийн цэц хянаж үзээд уг заалтыг үндэслэн баг, хорооны Засаг дарга бол
“улс төрийн албан тушаалтан мөн” хэмээн тайлбар хийсэн юм (2009).
Санал болгож байгаа өөрчлөлтийн тодорхойлолт:
Баг, хорооны Засаг даргыг харьяалах сум, дүүргийн Засаг дарга дөрвөн жилийн
хугацаагаар томилохоор өөрчлөх.
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Санал болгож буй өөрчлөлтийн эерэг ба сөрөг тал:
Эерэг тал

Сөрөг тал

v Анхан шатны нэгжид төрийн удирдлага
бэхжинэ. Хариуцлагыг бодитой тооцох боломжтой
болно. Ялангуяа уул уурхайн баялаг илэрч байгаа
хөдөөгийн сум, багт үүсч байгаа ашигт малтмал
хууль бусаар олборлохоос эхлэн бэлчээр нутаг,
отрын болон хадлангийн газрын маргаан, дээр
дурдсан нийгмийн халамжийн болон ажилгүйдэл,
сургууль завсардал гээд олон асуудлуудыг:
§ Улс төрийн намаас дэвшүүлж сонгогдсон
иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал,
§ Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас дэвшүүлж
томилогдсон сумын Засаг дарга,
§ Сумын Засаг даргын томилсон багийн Засаг
дарга гэсэн шатлалаар хариуцлагажуулах,
эзэнжүүлэх боломж олдоно.
v Нутгийн
өөрөө
удирдах
байгууллага,
төлөөллийн ардчиллын элемент гэгддэг баг,
хорооны нийтийн хурлын хувьд Засаг даргад нэр
дэвшүүлэхээс бусад бүхий л эрх нь нээлттэй,
хэрэгжих боломжтой.
v Орон нутгийн түвшинд улс төрждөг, тэр
тусмаа улс төрийн намын тогтолцоо засаг
захиргааны анхан шат хүртэл нэвтэрсэн байдлыг
тодорхой хэмжээгээр хязгаарлана.
v Баг, хорооны Засаг даргыг төрийн албан
хаагчийн сонгон шалгаруулалтын журмаар томилох
боломж
нээгдсэнээр
мэдлэг
боловсролтой,
туршлагатай хүнийг сонгон ажиллуулах боломж
нээгдэнэ.

v Баг, хорооны иргэд, нийтийн
хурлаас
хамаарах
хамаарал
суларна. Үүнийг эсэргүүцдэг нэг
үндэслэл нь баг, хорооны даргыг
сонгох ёстой гэдэг үндэслэл юм. Улс
төрийн нам, улс төрчийн явцуу
сонирхолд хөтлөгдөхгүй жинхэнэ
иргэний төлөө Засаг даргыг сонгоно
гэдэг.
v Энэ
тохиолдолд
засгийг
төлөөлж
төрийн
удирдлагыг
хэрэгжүүлэх үүрэг үүсэхгүй гэдэг
утгаар дэмжимгүй, нөгөө талаас
хариуцлага бодитой тооцоход улам
хэцүү болно.
v Баг,
хорооны
иргэдийн
нийтийн
хурал,
үүний
цаана
иргэдийн өөрөө удирдах эрхийг
хязгаарласан агуулга бий.
v Томилогдсон Засаг даргын
иргэдийн өмнө хүлээх хариуцлага
суларч болно.
v Баг,
хорооны
иргэдийн
Нийтийн Хурлаас Засаг даргад нэр
дэвшүүлэх эрхийг авснаар үндсэн
хуулийн институцийн хувьд суларч
болно.
v Сум, дүүргийн Засаг дарга
өөрийн талын этгээдийг баг, хорооны
Засаг даргаар томилж болно.

Сэдэв 4-ийн талаар хэлэлцэх асуултууд:
Асуулт 1:
Монгол Улсын нутаг дэвсгэр, засаг захиргааны хувьд аймаг, нийслэл, хотод; аймаг нь
сум, хотод, сум нь баг болон тосгонд; нийслэл нь дүүрэгт, дүүрэг нь хороонд; хот нь
хороонд тус тус хуваагдахаар зохион байгуулах нь хэр үр дүнтэй гэж Та үзэж байна
вэ?
Асуулт 2:
Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийг өөрчлөх асуудлыг эдийн засгийн бүтэц, хүн
амын байршлыг үндэслэн тухайн нутгийн Хурал, иргэдийн саналыг харгалзан Улсын
Их Хурал шийдвэрлэдэг байхаар өөрчлөх нь хэр үр дүнтэй гэж Та үзэж байна вэ?
Асуулт 3:
Баг, хорооны Засаг даргыг харьяалах сум, дүүргийн Засаг дарга дөрвөн жилийн
хугацаагаар томилохоор өөрчлөх нь ямар үр дагавар авчирна гэж Та үзэж байна вэ?
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Сэдэв 5: Төрийн хариуцлага, сахилга, шударга ёсыг бэхжүүлэх, хууль
хэрэгжүүлэх тогтолцоог сайжруулах
Сэдвийг хэлэлцүүлэх болсон зорилго:
Төрийн хариуцлага, сахилга, нийгмийн шударга ёсыг бэхжүүлэх сэдвийг
хэлэлцүүлэх болсон шаардлага нь иргэдийн санаа бодол, судалгааны дүгнэлтүүдээс
эх сурвалжтай.
Дэлхийн банкнаас зургаан үндсэн шалгуураар хэмжин гаргадаг Иргэдийн дуу
хоолой ба Хариуцлагатай байдлын индексийн дагуу 2015 оны байдлаар Монгол
Улсын хариуцлагын индекс 0,21 хувь байна. Энэ нь туйлын хангалтгүй үзүүлэлт
бөгөөд дунджаар 2,5 хувийн үзүүлэлтийг хариуцлагын тогтолцоо сайтай гэж үнэлдэг
байна.
Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах эсэхийг судлах санал,
дүгнэлт боловсруулах Ажлын хэсэг нийслэлийн 9 дүүрэг, 21 аймагт Үндсэн хуулийн
хэрэгжилтийн асуудлаар иргэдийн санаа бодолд тандалт судалгаа хийсэн байна.
Судалгааны үр дүнд иргэд төрийн өндөр албан тушаалтны хариуцлагын
асуудалд тун хангалтгүй үнэлгээ өгчээ.
Улсын Их Хурлын Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны дэргэд Ёс зүйн дэд
хороо, Авлигатай тэмцэх газар зэрэг найм орчим байгууллага ажиллаж байгаа ч
санал асуулгын судалгааны дүн дээрх байдлаар гарсан.
Иймд төрийн байгууллагуудын хариуцлагыг дээшлүүлэх асуудлыг Үндсэн
хуульд тусгах сэдвийг хэлэлцүүлэх нь хариуцлагын хараат бус тогтолцоог бий
болгоход өндөр ач холбогдолтой юм.
Саналууд:
Санал 5.1: Улс төрөөс ангид төрийн хариуцлага, сахилгыг дээшлүүлэх,
шударга ёсыг бэхжүүлэх Үндсэн хуулийн байгууллага бий болгох.
Санал 5.2: Төрийн хариуцлагыг дээшлүүлэх, авлигтай тэмцэх бодлого,
хэрэгжилтийг хангах, нийгмийн шударга ёсыг сахин хамгаалах зорилгоор
парламентын бүтцэд хянан шалгах түр хороо байгуулах боломжийг Үндсэн
хуулиар бий болгох.
Санал 5.3: Шүүгчийн хараат бус, шүүхийн бие даасан байдлыг хангах үүрэг
бүхий Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг өргөтгөх, шүүгч, Ерөнхий
шүүгчийг томилох томилгооны зарчмыг тодорхой болгох.
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Санал 5.1: Улс төрөөс ангид төрийн хариуцлага, сахилгыг дээшлүүлэх Үндсэн
хуулийн байгууллага бий болгох
Өнөөгийн байдал
1) Үндсэн хууль дахь одоогийн хариуцлагын зохицуулалт: Үндсэн хуульд:
4
• Улсын Их Хурал өөрөө тарах ;
5
• Ерөнхийлөгчийг огцруулах ;
6
• Ерөнхий сайд болон Засгийн газрыг огцруулах ;
7
• Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүнийг эгүүлэн татах үндэслэл, журам;
8
• Засаг дарга огцрох хүсэлтээ өөрөө гаргах үндэслэл -ийн тухай заасан
байдаг.
Гэвч Үндсэн хуулийн эдгээр заалтын хэрэгжилтэд иргэд дараахь үнэлгээг өгсөн
байна.
2) Иргэдийн санаа бодол:
Засгийн газраас байгуулсан “Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт
оруулах эсэхийг судлах санал, дүгнэлт боловсруулах” ажлын хэсэг нийслэлийн 9
дүүрэг, 21 аймгийн нийт 3617 иргэдийн дунд социологийн судалгаа9 хийсэн.
“Үндсэн хуулийн хэрэгжилтийн талаар ямар үнэлгээ өгөх вэ?” гэсэн
судалгааны асуултад 1889 хүн буюу 52,1 хувь нь “хэрэгжилт муу” гэсэн үнэлгээ өгчээ.
Мөн “Үндсэн хуулийн хэрэгжилт хангалтгүй гэж үзэж байгаа бол үүний
хамгийн гол шалтгаан нь юу гэж Та үзэж байна вэ?” гэсэн асуултад санал асуулгад
оролцогчдын:
v 1375 хүн буюу 42,8 хувь нь улс төрчид, төрийн албан тушаалтнууд Үндсэн
хуулиа хэрэгжүүлэхгүй, заримдаа зөрчиж байгаа учраас гэж;
v 672 хүн буюу 20,9 хувь нь Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурал, Засгийн газар
нь Үндсэн хуулиа хэрэгжүүлэхгүй байгаа учраас гэж хариулсан байна.
Энэ нь 3216 хүнээс 2047 хүн буюу 63,7 хувь нь төрийн өндөр албан тушаалтны
хариуцлагын асуудлыг хөндсөн байна.
Харин үлдсэн 26,3 хувь буюу 1169 хүн нь дагалдах хуулиуд чанаргүй, улс
төрийн намууд хэт эрх мэдэлтэй, хуулийн хэрэгжилт хангалтгүй гэх мэт үлдсэн 10
хариултыг сонгожээ.
Мөн “Улсын Их Хурлын нэр хүндийг өргөж, сайн ажиллах нөхцөлийг
бүрдүүлэхийн тулд нэн даруй ямар арга хэмжээ авах нь зүйтэй гэж та бодож
байна” гэсэн асуултад 4948 хүн оролцсоноос 2735 хүн буюу 74,1 хувь нь Улсын Их
Хурлын гишүүдэд хариуцлага тооцдог болох гэсэн хариултыг сонгосон байна.
1) Төрийн өндөр албан тушаалтанд хариуцлага тооцох тухайд Үндсэн хуулийн
цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн зохицуулалт:

4

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Хорин хоёрдугаар зүйл
Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Гучин тавдугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг
6
Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Дөчин гуравдугаар зүйл
7
Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Жаран тавдугаар зүйлийн 4 дэх хэсэг
8
Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Жаран нэгдүгээр зүйлийн 2, 3 дахь хэсэг
9
Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах эсэхийг судлах санал, дүгнэлт боловсруулах
Ажлын хэсгийн Асуулгын судалгааны үр дүн. 2017 оны 3 дугаар сарын 15.
5
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1997 онд Үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааны тухай
хууль батлагдсан. Тус хуулийн 13 дугаар зүйлд зааснаар Цэц нь доор дурдсан албан
тушаалтнуудыг огцруулах болон эгүүлэн татах үндэслэл байгаа эсэх талаар
дүгнэлт гаргана:
1/Монгол Улсын Ерөнхийлөгч;
2/Улсын Их Хурлын дарга;
3/Ерөнхий сайд;
4/Улсын Их Хурлын гишүүн10 гэж заасан.
1992 оны Үндсэн хууль хэрэгжиж эхэлснээс хойшхи 25 жилд Ерөнхийлөгч
огцорч, Улсын Их Хурал тарж байсан тохиолдол байхгүй. Харин 1996-2016 оны
хооронд Улсын Их Хурал нийт 6 Ерөнхий сайдыг (танхимын хамт) огцруулсан байдаг.
Олон улсын туршлага: Хариуцлага, хяналт дэлхий даяар яригдаж байгаа энэ
үед бусад орны хариуцлага, хяналтын тогтолцоо, түүний давуу болон сул талыг
судлах нь зүй.
a) Төрийн хариуцлага хяналтын Үндсэн хуулийн байгууллагын талаархи олон
улсын туршлага: Ихэнхи орнуудын төрийн байгууллага, албан тушаалтны үйл
ажиллагаа, хариуцлага, ёс зүйд Үндсэн хуулийн хараат бус байгууллагууд хяналт
тавьж, мөрдөн шалгадаг. Энэ нь Азийн олон орнуудад өргөн хэрэглэгддэг тогтолцоо
бөгөөд эртний Юань гүрний Хубилайн хаант улсын үеэс төрт ёсны нэг суурь болон
хөгжсөн гэж үздэг.
Төрийн хариуцлага, хяналтыг зөв зохистой, хараат бус, шударга хэрэгжүүлэхийн
тулд дэлхий дахинд хяналтын олон загварууд үүсч хөгжсөн байдаг. Үүнд:
• Үндсэн хуулийн хараат бус байгууллага болох иргэний эрх зөрчигдсөн эсэх
өргөдөл гомдлыг хянан шийдвэрлэх – Омбудсмэн;
• хязгаарлагдмал аудитын байгууллага болох Үндсэн хуульд хамааралгүй
хяналт шалгалтын хороо;
• авлигын эсрэг мөрдөн шалгах чиг үүрэг бүхий тусгай байгууллага;
• Үндсэн хуулиар тусгайлан заасан төрийн хариуцлага, хяналтын эрх мэдэл
зэрэг олон хувилбар бий.
Үндсэн хуулийн төрийн хариуцлага, хяналтын байгууллагыг үндсэн хоёр
загварт хувааж үздэг:
• зүүн Азийн төр дээдлэх ёсонд тулгуурласан хуулийн засаглал, хариуцлагатай
төрийн тогтолцоо;
• барууны хүний эрхийг дээдэлсэн хуулийн засаглалд тулгуурласан
хариуцлагын тогтолцоо байна гэж үздэг.
б) Үндсэн хуулийн хараат бус байгууллага11: Хамгийн шилдэг загвар нь зүүн
Азийн Үндсэн хуулийн эрх зүйд түгээмэл дэлгэрч буй “Хяналт, шалгалтын эрх мэдэл”
гэж үздэг. Энэ нь төр дээдлэх эртний ёсноос үүдэлтэй зүүн Азийн зан заншлын эрх
зүйд тулгуурладаг байна. “Төр төмөр нүүртэй”, “төр төмбөгөр, ёс ёмбогор” байх

10

http://www.legalinfo.mn/law/details/19
“Үндсэн хуулийн байгууллага” гэдэг нь Үндсэн хуулиар тогтоосон эрх мэдлийг хэрэгжүүлэгч

11

дээд байгууллага байна. Үндсэн хуулийн байгууллагын онцлог нь: үндсэн хуулиар эрх зүйн
үндсийг нь тогтоох замаар бүрэн эрх олгодог, бүрэн эрхийнхээ хүрээнд ард түмний
(нийтийн) өмнө хариуцлага хүлээдэг.
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зарчимд суурилна. Төрийн бүхий л байгууллагуудын үйл ажиллагаа хууль журмын
дагуу шударга явагдаж байгаа эсэхийг хянаж шалгана.
Тус улсын Үндсэн хуулийн хяналтын хараат бус байгууллагын үйл ажиллагааны
үндсэн зарчим нь төрөө дээдэлдэг байхын тулд төрийн үйл ажиллагаа шудрага байх
бүхий л нөхцөлийг хангах ёстой гэх үзэл санаанд суурилдаг байна.
Энэ төрлийн тогтолцоо нь төсөв, санхүүгийн аудит, төрийн сангийн үр ашигтай
зарцуулалт, аливаа хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилт, төрийн өндөр албан тушаалтны
хариуцлагын асуудлаар мөрдөн шалгалт хийж албан тушаалаас нь огцруулах
эсэхийг шийдвэрлэх, мэдээллийн тэгш байдлыг хангах зэрэг бүхий л асуудлыг
хариуцна.
Энэ төрлийн байгууллагын удирдах болон гүйцэтгэх ажилтнуудад нам бус,
мэргэшсэн, олон жилийн туршлагатай байх зэрэг олон төрлийн шалгуур тавигдана.
Тухайлбал, Тайваний Үндсэн хуулийн 9 дүгээр бүлэгт “Хяналтын эрх мэдэл”-ийг
заасан байх бөгөөд “Хяналтын байгууллага” нь төрийн хяналтын дээд эрх мэдлийг
хэрэгжүүлнэ. Хяналтын эрх мэдлийг хэрэгжүүлэгч дээд байгууллага нь төрийн өндөр
албан тушаалтанд хариуцлага тооцох (импичмент), шийтгэл оногдуулах,
аудитын бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ. Тайваний хяналтын эрх мэдлийг хэрэгжүүлэгч
дээд байгууллага нь аль нэг улс төрчөөс сонгогдож, томилогдохгүй, харин нутаг
дэвсгэрийн зарчмаар бүрддэг.
Аудитын байгууллагууд: Зарим улсад харьцангуй бага эрх мэдэлтэй Үндсэн
хуулийн байгууллагууд (төрийн аудитын шүүх, ерөнхий аудитын газар г.м) төрийн
хариуцлага, сахилгыг хянадаг. Эдгээр байгууллагууд нь ихэнхдээ төсвийн
зарцуулалт, засгийн газрын санхүүгийн тайлан болон тэдгээрийн мөн чанарт
суурилсан санхүүгийн хариуцлагын хяналтыг хийдэг. Эдгээр төрлийн байгууллага нь
Үндсэн хуульд тусгагдаагүй боловч АНУ, Их Британид хууль тогтоомжийн дагуу үйл
ажиллагаа явуулдаг. Засгийн газрын үйл ажиллагааг хянах зорилго бүхий “Засгийн
газрын хариуцлагын алба” байдаг. Энэ байгууллагын аудитын чиг үүрэг нь манай
улсад тогтсон аудитаас илүү өргөн эрх хэмжээтэй. Засгийн газрын үйл ажиллагаа,
тогтолцоонд өргөн хүрээтэй хяналт тавих, мөрдөн шалгах эрх бүхий байгууллага
байна. Энэ байгууллага нь улс төрөөс ангид удирдлагатай байх бөгөөд нэр хүндтэй
алба байдаг.
Тухайлбал, АНУ-ын “Засгийн газрын хариуцлагын алба” нь парламентын
хяналтын чиг үүрэгт дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж, зөвлөмж гаргана. Тус байгууллагын
даргыг парламентын санал болгосноор Ерөнхийлөгч нь 15 жилийн хугацаагаар
томилно. Засгийн газар татвар төлөгчдийн мөнгийг хэрхэн зарцуулж байгааг мөрдөн
шалгадаг байгууллага юм. Тус байгууллага нь: Улсын санг үр ашигтай зарцуулж
байгаа эсэхэд аудит хийх, хууль бус зохисгүй үйл ажиллагааг мөрдөн шалгах,
төсвийн зарцуулалтад Конгрессын саналыг тусгасан эсэхэд бодлогын шинжилгээ
хийх гэх мэт 5 төрлийн дэмжлэг үзүүлдэг.12
Омбудсмэний загвар: Омбудсмэний загвар нь дэлхийн 70 гаруй улсад байх
бөгөөд үүнээс 50 улс нь Үндсэн хуульдаа заасан байна13.
Хууль зүйн нэр томьёоны тайлбарт тодорхойлсноор “омбудсмэн” нь аливаа
захиргааны байгууллагаас хүний эрхийг сахин хангаж байгаад хяналт, шалгалт
хийхээр тусгайлан сонгогдсон албан тушаалтан ба байгууллага байна. Омбудсмэний
прокуророос ялгагдах ялгаа нь хууль ёсыг төдийгүй үр нөлөөтэй байдал, зүй зохис,
шударга ёсны үүднээс хяналт шалгалт хэрэгжүүлж, мөрдөн шалгалт явуулна14.
https://www.gao.gov/about/gao_at_a_glance_2014_english.pdf
https://www.constituteproject.org/search?lang=en&q=Ombudsman
14
Эрх зүйн эх толь бичиг. С.Нарангэрэл. 2007 он.352 дахь тал.
12

13
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Зарим улсад өөрөөр нэрлэгдэх бөгөөд ерөнхийлөгч, парламент, эсхүл засгийн
газраас сонгогдох болон томилогдоно.
Швед, Норвеги зэрэг Скандиновын орнуудад төрийн байгууллагууд хууль ёсны
дагуу, шударга ажиллаж байгаа эсэхэд хяналт тавина. Скандиновын орнуудын
Омбудсмэний загвар нь мөрдөн шалгах замаар иргэний болон нийтийн эрх ашгийг
хамгаалах зорилготой ажилладаг.
Омбудсмэн төрийн байгууллагуудын талаар гаргасан иргэний өргөдөл,
гомдлыг хянан шийдвэрлэх үндсэн чиг үүрэгтэй. Иргэд төрийн байгууллагуудын
хууль бус болон шудрага бус байдлын талаар Омбудсмэнд гомдол гаргаснаар
мөрдөн шалгах ажиллагааг эхлүүлдэг. Зарим улсуудад Омбудсмэн нь бие даан
мөрдлөг явуулах эрхтэй байна. Энэ загвар мөн Азийн төрт ёсны соёлоос үүдэлтэй
гэж үздэг. Сүүлийн жилүүдэд Филиппин, Тайланд, БНСУ зэрэг олон орнууд
Омбудсмэнтэй болсон.
Өмнөд Африкийн Бүгд Найрамдах Улсын Үндсэн хуульд зохисгүй гэж үзсэн
төрийн байгууллагын аливаа үйл ажиллагааг мөрдөн шалгах эрхтэй “Нийтийн эрх
ашгийг хамгаалагч” хэмээх бүтцийг оруулсан байдаг. Тус байгууллага нь мөрдөн
шалгах ажиллагааныхаа үр дүнг олон нийтэд мэдээлэх эрхийг Үндсэн хуулиар
олгосон байдаг. Зөвхөн тодорхой нөхцөл байдалд л Нийтийн эрх ашгийг
хамгаалагчийн эрх хязгаарлагдсан байдаг. Мөн түүнд хууль бус үйлдлийг засч
залруулах эрхийг олгосон байна.
Авлигатай тэмцэх бие даасан байгууллага: нэлээд олон улсын Үндсэн хуульд
Авлигатай тэмцэх байгууллагын мөрдөн шалгах болон яллах эрхийн бие даасан
байдлыг хангасан байдаг. Тухайлбал, БНСУ-ын Авлигын эсрэг болон Иргэний эрхийн
Комисс төрийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагааг хянах авилгатай тэмцэх
эрх, үүрэгтэй бөгөөд Үндсэн хуулиар зохицуулагдсан байдаг. БНСУ-ын загвар нь
авлигатай тэмцэх хараат бус байгууллага болон Омбудсмэн хоёрыг нийлүүлсэн
хувилбар юм.
Дэлхийн улсуудад хяналт, хариуцлагын чиг үүргийг хэрэгжүүлж буй загваруудын үйл
ажиллагааны онцлог
Хяналт
хариуцлагын
эрх мэдэл
Тайван,
Сингапур,
Зүүн Ази
Засгийн газрын үйл
ажиллагаанд хяналт
тавих байдал
Иргэдийн гомдол
хүлээн авдаг эсэх
Өөрийн гаргасан
саналдаа хариуцлага
хүлээдэг эсэх
Тайлан дүгнэлт
гаргадаг эсэх
Хуулийн арга хэмжээ
авдаг эсэх

Ерөнхий
аудит
(олон
улсад)

Засгийн
газрын
хариуцлагын
15
алба
АНУ, Их
Британи

Омбудсмэн

16

Авлигатай
тэмцэх
газар
(олон
улсад)

Бүгд

Зөвхөн
санхүүд

Санхүү болон
хөтөлбөрүүдэд

Хуулийн
зөрчил болон
шударга
байдалд

Тийм

Үгүй

Тийм

Тийм

Тийм

Тийм

Заримдаа

Тийм

Заримдаа

Заримдаа

Тийм

Тийм

Тийм

Тийм

Тийм

Тийм

Заримдаа

Үгүй

Заримдаа

Заримдаа

15

Авлигын
асуудал

Засгийн газрын хариуцлагатай байдалд хяналт шалгалт тавьдаг, мөрдөн шалгах эрх бүхий.
Төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны талаар гарсан мэдээлэл, гомдлыг авч хэлэлцэх, хянан
шалгах эрхтэй засгийн газрын томилсон этгээд, байгууллага.
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Дүгнэлт: Тухайн орны зан заншлын эрх зүйн онцлог, уламжлал, нөхцөл
байдлаас шалтгаалан төрийн хариуцлагын байгууллагуудын төлөв байдал харилцан
адилгүй байдаг. Зүүн Азийн Үндсэн хуулийн эрх зүйн соёл, уламжлалд түгээмэл
тогтсон “Хяналт хариуцлагын засаглал” нь харьцангуй өргөн эрх мэдэлтэй, өндөр
хүчин чадалтай байгууллага байж, төрийн албанд өндөр хариуцлагыг тогтоосноор
эдийн засгийн өсөлтөд ч тодорхой хэмжээгээр дэмжлэг үзүүлдэг байна.
Омбудсмэний загвар нь авлигатай тэмцэх байгуулагатай төстэй харьцангуй
хялбар бүтэцтэй, эсхүл хавсарсан нийлмэл бүтэцтэй байж болдог. Энэ хоёр
байгууллага нь хариуцлага алдсан албан тушаалтнуудыг огцруулах эрхтэй байдаг.
Иргэний болон нийтийн эрх ашгийг хамгаалах байгууллагууд нь хуулийн
засаглал, хууль дээдлэх ёс төлөвшиж тогтсон улсуудад үр дүнтэй ажилладаг. Харин
харьцангуй сул хуулийн засаглалтай улсуудад Үндсэн хуулийн байгууллага
байгуулах замаар шийдвэрлэх санаачилга гарч байна гэж судлаачид үзжээ.
Санал болгож буй өөрчлөлтийн тодорхойлолт:
Улс төрөөс ангид төрийн хариуцлага, сахилгыг дээшлүүлэх, шударга ёсыг
бэхжүүлэх Үндсэн хуулийн байгууллага бий болгох.
Санал болгож буй өөрчлөлтийн эерэг ба сөрөг тал:
Эерэг тал
v Төрийн өндөр албан тушаалтанд хариуцлага
тооцох импичмэнт17 -ийн асуудлаар шийдвэр гаргадаг
хараат бус, улс төрөөс ангид, бие даасан
байгууллага бий болсноор төрийн өндөр дээд албан
тушаалтны сахилга хариуцлага, харилцан хяналтын
тогтолцоо бодитой хэрэгжинэ.
v Одоо ажиллаж буй аудитын байгууллага,
хүний эрхийн байгууллага, өндөр албан тушаалтанд
хариуцлага хүлээлгэх бүрэн эрхийг хэрэгжүүлж буй
байгууллагуудыг
оновчтой
байдлаар
зохион
байгуулах боломжтой. Зохион байгуулахдаа Үндсэн
хуулийн “хяналтын эрх мэдэл”-ийн гол онцлогийг
алдагдуулахгүй
байхад
онцгой
анхаарах
шаардлагатай.
v Улс төрөөс ангид, төрийн хариуцлагын Үндсэн
хуулийн байгууллага бий болсноор төрийн өндөр
албан
тушаалтнуудын
хариуцлага
бодитоор
дээшилж, авлига болон албан тушаалаа урвуулан
ашиглах үзэгдэл эрс буурах.
v Төрийн хяналтын тогтолцоо нэгдсэн бодлогод
зангидагдаж, байгууллага хоорондын уялдаа холбоо
сайжирч, хуулийн хэрэгжилтэд бодит үр дүн гарах.
v Хяналт,
хариуцлагын
Үндсэн
хуулийн
тогтолцоо нь хэн нэгэн улс төрч буюу парламент,
Ерөнхийлөгч, Засгийн газраас сонгогдох буюу
томилогдох байдлаар бүрддэггүй. Харин нутаг
дэвсгэрийн болон шүүлтүүрийн (дэнслэх) зарчмаар
бүрддэг. Үүний ач холбогдол нь улс төрийн аль нэг
17

Сөрөг тал
v Үндсэн хуулийн байгууллага
байгуулснаар Үндсэн хуульд одоо
байгаа 3 эрх мэдлийн аль нэгэнд
багтах уу, эсхүл Үндсэн хуулийн эрх
мэдлийн 4 салаа мөчиртэй болж
өөрчлөлт орох уу гэдэг нь одоогоор
тодорхойгүй.
v Хяналтын Үндсэн хуулийн
байгууллага байгуулснаар одоо
байгаа
төрийн
өндөр
албан
тушаалтны хариуцлагын асуудлаар
шийдвэр
гаргадаг
бусад
байгууллагын үйл ажиллагаа, эрх
хэмжээтэй
давхардах
бөгөөд
давхардлын улмаас хийдэл үүсэх
эрсдэлтэй.
v Үндсэн хуулийн байгууллага
байгуулснаар бид зорилгодоо хүрнэ
гэсэн баталгаа байхгүй.
v Ийм байгууллага байгууллаа
гэхэд
ямар
бүтэц,
зохион
байгуулалттай, ямар бүрэн эрхтэй
ажиллах нь одоогоор тодорхойгүй
v Монгол
Улсад
хяналт,
хариуцлагын
Үндсэн
хуулийн
тогтолцоог бүрдүүлэхээр боллоо
гэхэд чухам яаж бүрдүүлэх нь
тодорхой
биш
байгаа
нь

Импичмент гэж төрийн дээд албан тушаалтанд хүлээлгэх хариуцлагыг хэрэгжүүлэх онцгой журам.
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намаас хараат бус, ангид ажиллах үндсийг бүрдүүлж
байна. Монгол Улсын одоогийн Үндсэн хуулийн
хариуцлагын заалт болон бусад улсын Үндсэн хууль
дахь хариуцлагын заалт нь улс төрчдөөс өөрсдөөс нь
хамааралтай байдаг нь хариуцлага, хяналт бодитой
бус байхын гол үндэс болдог.
v Үндсэн хуулийн байгууллага байхын ач
холбогдол нь төрийн өндөр албан тушаалтанд тавих
хамааралгүйгээр бүрдэж байгаа нь хяналтын
байгууллага тогтвортой ажиллах үндсэн нөхцөл
болно. Улмаар төрийн албаны бүх түвшинд сахилга
хариуцлага сайжрах, төрийн бодлого тогтвортой,
албан хаагчдын чадавхи, туршлага, ур чадвар
нэмэгдэхэд бодитой нөлөө үзүүлнэ.
v Үндсэн хуулийн байгууллага бий болсноор
төрийн өндөр албан тушаалтанд хариуцлага тооцох,
харилцан хяналтын тогтолцоо урт хугацаанд,
бодитойгоор төлөвшин тогтоно.
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болгоомжлох үндэслэл болж байна.
v Үндсэн хуулийн байгууллага
байхын
эрсдэл
нь
хэрэв
уг
байгууллагад ямар нэгэн өөрчлөлт
оруулах
шаардлага
тулгарвал
Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт
оруулах нь хялбар процесс биш.
v Одоо ажиллаж байгаа хууль
тогтоомжоо
зохих
ёсоор
нь
хэрэгжүүлбэл, одоо байгаа бүтцийн
байгууллагуудаа
зохих
ёсоор
ажиллуулбал Үндсэн хуулиар шинэ
байгууллага
байгуулахгүйгээр
төрийн өндөр албан тушаалтны
хариуцлагыг
дээшлүүлэх
боломжтой.

Сэдэв 5.2: Төрийн хариуцлагыг дээшлүүлэх, авлигатай тэмцэх бодлого,
хэрэгжилтийг хангах, нийгмийн шударга ёсыг сахин хамгаалах байгууллагыг
улс төрийн нөлөөллөөс ангид, хараат бус, бие даасан байгууллага болгон
зохион байгуулах.

Өнөөгийн байдал
Нэг: Төрийн хариуцлагыг дээшлүүлэх, авлигатай тэмцэх бодлого, хэрэгжилтийг
хангах, нийгмийн шударга ёсыг сахин хамгаалахын тулд одоогоор шүүх эрх мэдлийн
байгууллагаас гадна Авлигатай тэмцэх газар болон Аудитын ерөнхий газар голлон
ажилладаг. Мөн Улсын Их Хуралд Ёс зүйн дэд хороо ажилладаг.
Авлигатай тэмцэх газар: 2007 онд байгуулагдсан Авлигатай тэмцэх газар нь
авлигын эсрэг олон нийтийг соён гэгээрүүлэх, авлигаас урьдчилан сэргийлэх,
авлигын гэмт хэргийг илрүүлэх зорилгоор:
• Гүйцэтгэх ажил;
• Хэрэг бүртгэлт;
• Мөрдөн байцаалт явуулах;
• Төрийн улс төрийн болон захиргааны албан хаагчдын хөрөнгө, орлогын
мэдүүлгийг хянан шалгах чиг үүрэг бүхий төрийн тусгай байгууллага юм.
Гэвч төрийн өндөр албан тушаалтны авлигын хэргийг шалгахад холбогдох
хуулиар хязгаарлалт тогтоосон байдаг. Өөрөөр хэлбэл, Авлигатай тэмцэх газар нь
Улсын Их Хурлын гишүүн, Ерөнхий сайд, сайд, Ерөнхийлөгчийг бүрэн эрхийн
хугацаанд нь авлига болон түүнтэй холбоотой хэргээр мөрдөн шалгах боломж
хуулиар хязгаартай.
Аудитын ерөнхий газар: Улсын Их Хуралд төсвийн хяналтын чиг үүргээ
хэрэгжүүлэх болон төсвийн хөрөнгийн хэмнэлт, төсвийн зарцуулалтын үр ашиг, үр
нөлөөтэй байдлыг хангахад дэмжлэг үзүүлэх үндсэн чиг үүрэгтэй.
Өөрөөр хэлбэл, Улсын Их Хурлаас бусад төрийн бүх шатны байгууллагын үйл
ажиллагаа, төсвийн зарцуулалт, хуулийн хэрэгжилтэд хяналт шалгалт хийдэг.
Аудитын байгууллагын хяналт шалгалтын ажлын үр дүнд аудитын тайлан, зөвлөмж,
албан шаардлага, акт гарна.
Улсын Их Хурлын Ёс зүйн дэд хороо: Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн
дагуу Улсын Их Хуралд Ёс зүйн дэд хороо ажиллана. Ёс зүйн дэд хороо нь 1997 онд
байгуулагдсан ч идэвхтэй үйл ажиллагаатай байгаагүй. Ёс зүйн дэд хороонд
дагнасан ажлын алба, ажил хариуцсан орон тооны ажилтан байдаггүй.
Ёс зүйн дэд хороо 2010 оноос хойш гурван удаа хуралдаж гишүүдийн ёс зүйн
асуудлыг хэлэлцэн, сануулга өгөх дүгнэлт гаргасан18.
Хоёр: Нийгмийн шударга ёсыг сахин хамгаалах
байгууллагууд зарим талаар туслалцаа үзүүлэн ажилладаг.

чиглэлд

дараахь

Монгол Улсын Их Хурлын 2012 оны намрын ээлжит чуулганы Ёс зүйн дэд хорооны 01 дүгээр сарын
29-ний өдрийн хуралдааны тэмдэглэлээс.

18
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Хүний эрхийн Үндэсний Комисс: 2001 онд байгуулагдсан Хүний эрхийн
Үндэсний Комисс нь төрийн байгууллага, албан тушаалтны шийдвэр, үйл ажиллагаа
нь иргэдийн эрх, эрх чөлөө, ашиг сонирхлыг зөрчсөн бол түүнийг шалган,
шийдвэрлэнэ. Тус байгууллага нь бие даасан хуультай, мөн холбогдох бусад
хуулийн дагуу ажилладаг.
Төрийн албаны зөвлөл: Үндсэн чиг үүргээсээ гадна төрийн албан хаагчдын ёс
зүйн зөрчилтэй холбоотой маргааныг хянан шийдвэрлэнэ. Энэ байгууллага нь
Төрийн албаны тухай хууль болон түүнд нийцүүлэн гаргасан журмын дагуу
ажилладаг. Энэ байгууллагын үндсэн чиг үүрэг нь төрийн албан хаагчдын сонгон
шалгаруулалтыг зохион байгуулах, төрийн албан хаагчдыг сургах юм.
Cудалгааны үр дүнд: Засгийн газраас байгуулсан “Монгол Улсын Үндсэн
хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах эсэхийг судлах санал, дүгнэлт боловсруулах
ажлын хэсэг”-ийн судалгааны үр дүнд доорхи санал гарсан:

Санал болгож буй өөрчлөлтийн тодорхойлолт:
Төрийн хариуцлагыг дээшлүүлэх, авлигатай тэмцэх бодлого, хэрэгжилтийг
хангах, нийгмийн шударга ёсыг сахин хамгаалах зорилгоор парламентын бүтцэд
“Хянан шалгах түр хороо” байгуулах боломжийг Үндсэн хуульд тусгах.
Санал болгож буй өөрчлөлтийн эерэг ба сөрөг тал:
Эерэг тал

Сөрөг тал
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v Парламентын бүтцэд хянан шалгах хороо
байгуулснаар Авлигатай тэмцэх газрын эрх хэмжээ
хүрэхгүй байгаа авлигын болон нийтийн ашиг сонирхол
хөндөгдсөн ноцтой асуудлаар парламент мөрдөн шалгалт
хийх боломжтой болох.
v Авлигын болон нийтийн ашиг сонирхлыг хөндсөн
аливаа асуудлаар хуулийн байгууллагын эрх хэмжээ
хүрэхгүй байх нөхцөлд тухайн асуудлаар мөрдөн шалгаж
бодит байдлыг тогтоох замаар шүүх эрх мэдлийн
байгууллагад тухайн асуудлаар гарц нээж өгөх.

v Одоо байгаа бүтцийн
байгууллагуудын эрх хэмжээг
нэмэгдүүлэх байдлаар шийдэх
боломжтой.
v “Хянан
шалгах
түр
хороо”-ны дүгнэлт нь шүүхэд
үүрэг
хүлээлгэхгүй
тул
парламентын мөрдөн шалгах
явцад
тогтоогдсон
байдал
бодит үр дүнд хүрэх эсэх нь
эргэлзээтэй.

Санал 5.3: Шүүгчийн хараат бус, шүүхийн бие даасан байдлыг хангах ёстой
Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг өргөтгөх, шүүгч, Ерөнхий
шүүгчийг томилох томилгооны зарчмыг тодорхой болгох
Өнөөгийн байдал
Үндсэн хуулийн Дөрөвдүгээр бүлэгт шүүх эрх мэдлийн үндсийг тогтоон шүүгч
хараат бус, шүүх бие даасан байх зарчмыг тунхагласан.
Шүүгч гагцхүү хуульд захирагдах ба шүүгчийг үүргээ хэрэгжүүлэхэд нь төрийн
болон олон нийтийн байгууллага, улс төрийн нам, төрийн өндөр албан тушаалтнууд
(Ерөнхийлөгч, Ерөнхий сайд, Улсын Их Хурлын ба Засгийн газрын гишүүн), иргэн
хэн боловч хөндлөнгөөс оролцохыг хориглож, шүүгчийн хараат бус байдлыг хууль
зүйн хувьд баталгаажуулсан байдаг.
Шүүгч хараат бус байхын бас нэг үндэс нь шүүх бие даасан байх явдал юм. Энэ
нь шүүх бол төрийн эрх мэдлийн нэг салаа мөчир, бие даасан тогтолцоо учраас
тусдаа хуультай. Мөн үйл ажиллагаа явуулахад шаардлагатай бүхий л эд зүйл,
техник хэрэгсэл, төсөв мөнгөтэй байна гэсэн үг. Түүнчлэн шүүхийн үйл ажиллагаа
намын болон улс төрчдийн үйл ажиллагаанаас хол хөндий, хэвлэл, мэдээлэл, олон
нийтийн зүгээс шүүхэд хууль бусаар нөлөөлөх гэсэн оролдлогод автахааргүй байхад
оршино.
Үндсэн хуульд зааснаар “Шүүгчийн хараат бус, шүүхийн бие даасан байдлыг
хангах үүрэг бүхий байгууллага нь Шүүхийн ерөнхий зөвлөл” байна. Энэ байгууллага
нь хуульчдын дундаас шүүгчээр томилж болох хүнийг шилж олох, шүүгч болсон
хойно нь түүний эрх ашгийг нь хамгаалж, шүүхийг бие даан ажиллах нөхцөлөөр
хангах үүрэг бүхий захиргааны үйл ажиллагаа эрхлэдэг байгууллага юм.
Үндсэн хуульд Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийг ямар бүрэлдэхүүнтэйгээр, хэн,
хаанаас, хэрхэн байгуулахыг нь заагаагүй, харин “Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн
зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журмыг хуулиар тогтооно” гэж заасан.
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчөөс Шүүхийн захиргааны тухай хуулийг санаачилж
Улсын Их Хурал 2012 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдөр баталж, Шүүхийн ерөнхий
зөвлөлийн зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журмыг тогтоожээ. Үүнд:
Шүүхийн ерөнхий зөвлөл нь дарга, дөрвөн гишүүнээс бүрдэнэ. Эдгээрийг:
v Сум болон сум дундын шүүхүүдийн зөвлөгөөнөөс 1 хүн;
v Аймгийн шүүхүүд болон нийслэлийн шүүхийн зөвлөгөөнөөс 1 хүн;
v Улсын Дээд шүүх 1 хүн;
v Хуульчдын холбоо 1 хүн;
v Хууль зүйн яам 1 хүнийг тус тус санал болгосноор Монгол Улсын
Ерөнхийлөгч томилохоор заажээ.
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Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн даргыг дээрх 5 гишүүн хуралдаж дундаасаа
дэвшүүлэх ба мөн Ерөнхийлөгч томилно.
Үндсэн хуульд зааснаар “Ерөнхий шүүгчийг Улсын дээд шүүхийн санал
болгосноор гишүүдийнх нь дотроос 6 жилийн хугацаагаар Ерөнхийлөгч томилно” гэж
заасан.
Эдгээрээс үзэхэд шүүгчийг томилох Үндсэн хуулийн бүрэн эрх, Шүүхийн
ерөнхий зөвлөлийг байгуулж байгаа ердийн хуулийн бүрэн эрхүүд Ерөнхийлөгчид
төвлөрч, Ерөнхийлөгч шүүх эрх мэдлийг тэргүүлэх хандлагатай болж үүгээрээ
төрийн эрх мэдлийн бусад “салаа мөчир”-т Үндсэн хуулиар тогтоосноос өөр журмаар
нөлөөлөх эрсдэл үүсч болзошгүй байгаа юм.
Санал болгож байгаа өөрчлөлтийн тодорхойлолт:
Шүүгчийн хараат бус, шүүхийн бие даасан байдлыг хангах үүрэг бүхий Шүүхийн
ерөнхий зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг өргөтгөх, шүүгч, Ерөнхий шүүгчийг томилох
томилгооны зарчмыг тодорхой болгох.
Санал болгож буй өөрчлөлтийн эерэг ба сөрөг тал:
Эерэг тал
v Үндсэн хуулийн үзэл баримтлал
буюу шүүгчийн хараат бус, шүүхийн бие
даасан байдлыг хангах зарчимд нийцсэн.
v Төрийн
эрх
мэдлийн
хуваарилалтыг илүү тодорхой болгосон.
v Үндсэн
хуулийн
бус
арга
хэрэгслээр засгийн эрх мэдэл хооронд
харилцан
нөлөөлөх
боломжийг
хязгаарлана.

Сөрөг тал
v Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийг байгуулах
журмыг маш сайн бодолцож, Үндсэн хуульд
заах шаардлагатай. Улс төрийн намын
томилгооны, эсхүл явцуу сонирхол бүхий бүлэг
этгээдийн эрх ашиг, сонирхолд үндэслэж
байгуулдаг болохоос сэргийлэх шаардлагатай.
v Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн шүүхэд
үйлчилдэг байгууллага гэдэг статусыг маш
тодорхой хуульчлах, шүүгчид, шүүн таслах
ажиллагаанд нөлөөлөхгүй байх нөхцөлийг нь
сайтар хангахгүй бол мөн л шүүгчийн хараат
бус
байдалд
нөлөөлөхөөс
урьдчилан
сэргийлэх.

Сэдэв 5-ын талаар хэлэлцэх асуултууд:
Асуулт 1:
Төрийн өндөр албан тушаалтнуудын сахилга, хариуцлагын тухайд одоо байгаа
тогтолцоо хангалттай ажиллаж чадаж байна гэж Та үзэж байна уу? Төрийн
хариуцлагын Үндсэн хуулийн байгууллагын талаар Та юу гэж бодож байна вэ?
Асуулт 2:
Улсын Их Хуралд мөрдөн шалгах эрх бүхий түр хороо Улсын Их Хурлын гишүүдийн
тодорхой хувийн саналаар байгуулагдах тухайд Та ямар саналтай байна? Нийтийн
эрх ашиг хөндөгдсөн асуудлаар парламентын мөрдөн шалгах эрх бүхий энэ бүтцэд
Таны хөндөгдсөн эрхийг хангах боломж болох тухайд Таны бодол юу вэ?
Асуулт 3:
Шүүхийн ерөнхий зөвлөл нь шүүхэд үйлчилдэг захиргааны байгууллага бөгөөд
түүний бүрэлдэхүүнийг өргөтгөх бодитой шаардлага байна гэж та үзэж байна уу?
Шүүхийн ерөнхий зөвлөл нь Үндсэн хуульд дэлгэрэнгүй тусгагдах шаардлагатай
байгууллага мөн гэж Та үзэж байна уу?
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Шүүгчийн томилгооны одоо байгаа журмын эерэг, сөрөг талаар ярилцана уу?

Сэдэв 6. Төрийн эрх барих дээд байгууллага нь Ардын Их Хурал, хууль тогтоох
байгууллага нь Улсын Бага Хурал гэсэн хоёр танхимтай байх асуудлаар
нээлттэй хэлэлцэх нөхцөлийг хангах
Сэдвийг хэлэлцүүлэх зорилго:
Ард түмний нийтлэг эрх ашгийг төлөөлөх, хууль тогтоох үйл ажиллагаанд ард
түмний оролцоог нэмэгдүүлэх, хууль батлах-гүйцэтгэх эрх мэдэл хоорондын
харилцааны тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх, парламентын өөрийг нь хянах
хяналтыг сайжруулахад Улсын Их Хурлын дотоод хийгээд үндсэн бүтцийг:
-хоёр танхимтай /дээд, доод/;
-хоёр шатлал бүхий танхимтай байх хувилбаруудаас аль нь зохистой байх
асуудлыг дэвшүүлж, энэхүү сэдвийг хэлэлцүүлэхээр тогтсон.
Олон нийт, иргэний нийгмийн байгууллагуудын зүгээс болон “Ардын Их Хурал”
хөдөлгөөнөөс Улсын Их Хурлыг “хоёр танхимтай”, эсхүл “хоёр шатлал бүхий
танхимтай” байх асуудлаар санал гаргаж хэлэлцүүлэг өрнүүлж байгаатай
холбогдуулан зөвлөлдөх санал асуулгаар шийдвэрлэх нөхцөл бүрдэж байна.
Түүхэн эх сурвалж:
1924, 1940 оны Үндсэн хуульд “Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын дээд эрхийг
Ардын Их Хурал хадгалах бөгөөд түүний чөлөө цагт Улсын Бага Хуралд хадгалуулах”
гэж, 1990 оны Үндсэн хуулийн нэмэлтийн тухай хуульд “Төрийн эрх барих дээд
байгууллага нь Ардын Их Хурал, хууль тогтоох байгууллага нь Улсын Бага Хурал
байна” гэж заажээ.
1992 оны ардчилсан шинэ Үндсэн хуулийн төсөл боловсруулах үеийн үзэл
баримтлалаас үзэхэд тухайн үеийн Улсын Их Хурлыг өөрчлөх хоёр хувилбар19-ыг
дэвшүүлж байжээ. Тодруулбал:
А	
  

• Ардын Төлөөлөгчдийн Их Хурал /дээд танхим/
• Улсын Бага Хурал /доод танхим/

Б	
  

• БНМАУ-ын Ардын Их Хурлыг шууд байнгын ажиллагаатай парламент
болгох

Гэвч 1992 оны Үндсэн хуулийн төслийг хэлэлцэх үед Монгол Улс парламентын
хоёр танхимтай байх асуудлаар санал хураалт явуулсан боловч олонхийн дэмжлэг
аваагүй байна.
19

Б.Чимид. Үндсэн хуулийн үзэл баримтлал.,2017 он. 28 дахь тал.
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Үндсэн хууль дахь одоогийн зохицуулалт: Монгол Улсын Үндсэн хуулийн
Хорьдугаар зүйлд “Улсын Их Хурал бол төрийн эрх барих дээд байгууллага мөн
бөгөөд хууль тогтоох эрх мэдлийг гагцхүү Улсын Их Хуралд хадгална.”
Хорин нэгдүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт “Улсын Их Хурал нэг танхимтай, далан
зургаан гишүүнтэй байна” гэж хуульчилсан.
Олон улсын туршлага: Улсын Их Хурлын Тамгын газрын судалгааны
албанаас гаргасан “Парламентын засаглалтай улс орны төрийн эрх мэдлийн
хуваарилалт” судалгаанд дурьдсанаар:
Нэг: Төрийн удирдлагын хэлбэрээр Монгол улстай адил парламентын бүгд
найрамдах засаглалтай 54 улс байгаагаас:
ü 15 улс нь хоёр танхимтай парламенттай;
ü 36 улс нь нэг танхимтай парламенттай;
ü 3 улс нь хоёр шатлал бүхий парламенттай байна.
Дээрх судалгаанаас үзэхэд төрийн байгууламжийн хувьд:
-нэгдмэл улсууд нь ихэвчлэн парламентын нэг танхимтай,
-холбооны улсууд болон улсуудын холбоо нь парламентын хоёр танхимтай
байна.
Харин улс төрийн дэглэмийн хувьд социалист улсууд нь хоёр шатлал бүхий
парламентын загвартай байна. Тодруулбал: Лаос, Вьетнам, БНХАУ-ын парламент
юм.
Хоёр: Парламентын хоер танхимыг бүрдүүлэх арга, зарчим:
Дээд танхимын хувьд:
v томилгооны зарчмаар;
v сонгуулийн зарчмаар;
v томилгоо болон сонгуулийн хосолмол хэлбэрээр бүрдүүлдэг байна.
Доод танхимын хувьд:
ард түмний төлөөлөл болж, бүх нийтийн, чөлөөтэй, шууд сонгуулиар
бүрддэг.
Гэтэл хоёр шатлал бүхий парламенттай улсын хувьд парламентын доод танхим нь
дээд танхимаасаа томилогдсон гишүүдээс бүрддэгээрээ онцлог. Энэ нь
төлөөллийн ардчиллын үндсэн зарчимтай зөрчилдөнө.
Санал болгож буй өөрчлөлтийн тодорхойлолт:
1. Монгол Улсын Үндсэн хуульд Улсын Их Хурал нь Ардын Их Хурал ба Улсын
Бага Хурал гэсэн хоёр шатлалтай байх тухай зааж, түүнтэй холбоотой
нэмэлт, өөрчлөлт оруулах.
2. Улсын Бага Хурлын 51 гишүүнийг Ардын Их Хурлын 501 төлөөлөгч томилох.
Санал болгож буй өөрчлөлтийн эерэг ба сөрөг тал
Эерэг тал

Сөрөг тал
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v Тодорхой орон нутаг, хүн
ам, нийгмийн цөөнхийн ашиг
сонирхлыг зөрчихөөс сэргийлэх.
v улс
төрийн
намын
нөлөөллийг багасгах, аливаа
ашиг сонирхолоос ангид байх,
монополь
байдлыг
тэнцвэржүүлэх.
v Улсын Их Хурлын хууль
тогтоох чанар сайжрах.
v Парламентын хяналтын
тогтолцоо
сайжрах,
доод
танхимын үйл ажиллагааг хянах,
мэргэшүүлэх.

v Ардчилсан Үндсэн хуулийн гол зарчим болох
төлөөллийн зарчмаас ухрах.
v Хоёр шатлал бүхий парламент нь социалист
дэглэмтэй улсад байдаг.
v Улсын Их Хурлын төсөв хэт ихсэх. Тухайлбал,
сонгуулийн зардал, гишүүдийн зардал, албан хаагчдын
зардал болон Улсын Их хурлын ажлын албаны бүтэц хэт
томрох.
v Хууль тогтоомжийн төслийн хэлэлцүүлгийн үйл
явц хэт удаашрах, цаг алдах.
v Дээд, доод танхимыг бүрдүүлэх арга, тэдгээрийн
хоорондын чиг үүргийн ялгааг сайн гаргахгүй бол
давхардал үүсгэх, парламентын төлөөллийн мөн чанар,
бүрэн эрхийг алдагдуулах.

Сэдэв 6-ын талаар хэлэлцэх асуултууд:
Асуулт 1:
Та Монгол Улс нэг танхимтай парламенттай байгаа одоогийн загварын талаар ямар
бодолтой байна вэ?
Асуулт 2:
Та дээр дурьдсан хоёр танхимтай парламент, хоёр шатлал бүхий танхимтай
парламент, нэг танхимтай парламентын аль хувилбар нь Монгол Улсад үр дүнтэй
гэж бодож байна вэ?
Асуулт 3:
Та дээрх гурвын аль нэгийг сонгосон бол яагаад сонгосон шалтгаанаа тодорхой
бичнэ үү?
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