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МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

555.  Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны 
 дэгийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  2125

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

556.  Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2018 онд 
 баримтлах үндсэн чиглэл батлах тухай Дугаар 70 2126

557.  Тусай хяналтын дэд хорооны бүрэлдэхүүнд 
 өөрчлөлт оруулах тухай    Дугаар 71 2128

558.  Тусай хяналтын дэд хорооны бүрэлдэхүүнд 
 өөрчлөлт оруулах тухай    Дугаар 72 2129

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛИЙН 
ЦЭЦИЙН ДҮГНЭЛТ

559.  Зөрчлийн тухай хуулийн 5.8 дугаар 
 зүйлийн 5 дахь хэсэг Үндсэн хуулийн 
 холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг 
 хянан шийдвэрлэсэн тухай      Дугаар 07 2130

2017 оны 11 дүгээр        Улаанбаатар
сарын 23-ны өдөр                хот

     ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ИХ ХÓРËÛÍ ЧÓÓËÃАÍÛ 
     ХÓРАËДААÍÛ ДЭÃИЙÍ ТÓХАЙ ХÓÓËЬД 

     ӨӨРЧËӨËТ ÎРÓÓËАХ ТÓХАЙ

1 дүгээр зүйл.Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны 
дэгийн тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.4 дэх хэсгийг доор дурдсанаар 
өөрчлөн найруулсугай:

“37.4.Нэр дэвшигчийг гишүүдийн олонхи дэмжээгүй бол 
Ерөнхийлөгч 7 хоногийн дотор Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Гучин 
гуравдугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2-т заасны дагуу нэр дэвшүүлсэн өөр 
хүнийг Улсын Их Хуралд оруулна.”

ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ 
ИХ ХÓРËÛÍ ДАРÃА   Ì.ЭÍХБÎËД
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ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ИХ ХÓРËÛÍ ТÎÃТÎÎË
2017 оны 11 дүгээр        Улаанбаатар
сарын 16-ны өдөр             Дугаар 70             хот

Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2018 онд 
баримтлах үндсэн чиглэл батлах тухай

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Хорин тавдугаар зүйлийн 1 дэх 
хэсгийн 7 дахь заалт, Төв банк (Монголбанк)-ны тухай хуулийн 10 дугаар 
зүйлийн 2 дахь хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

1.“Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2018 онд баримтлах үндсэн 
чиглэл”-ийг хавсралтаар баталсугай.

2.Монголбанкны дүрмийн сангийн хэмжээг 2018 онд нэмэгдүүлэх 
арга хэмжээ авч Улсын Их Хуралд танилцуулахыг Монголбанк 
/Н.Баяртсайхан/-нд даалгасугай.

3.Доор дурдсан арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг Монгол Улсын 
Засгийн газар /У.Хүрэлсүх/, Монголбанк /Н.Баяртсайхан/, Санхүүгийн 
зохицуулах хороо /С.Даваасүрэн/ нарт даалгасугай.

1/Монгол Улсын мөнгө угаах, терроризмыг 
санхүүжүүлэхтэй тэмцэх дунд хугацааны үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд 
зохион байгуулах ажлын дэлгэрэнгүй төлөвлөгөөг 2018 оны 01 дүгээр сард 
багтаан баталж хэрэгжүүлэх, эрх зүйн орчныг олон улсын байгууллагаас 
тогтоосон стандарт, зөвлөмжтэй  2018 оны 07 дугаар сард багтаан 
нийцүүлж, хэрэгжилтийг 2018 оны 10 дугаар сараас өмнө хангах; 

2/санхүүгийн зах зээлийг хөгжүүлэх хөтөлбөрийг 
батлуулан хэрэгжүүлэх;

3/банкны салбарын бүтцийн өөрчлөлтийн дэд бүтцийг 
бэхжүүлж, түүний эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох;

 4/зээлийн хүүг бууруулах стратеги боловсруулах;

 5/эдийн засгийн төлөв, санхүүгийн чадавхтай уялдсан 
урт хугацаанд тогтвортой хэрэгжих боломжтой орон сууцны ипотекийн 
тогтолцоог хөгжүүлэх;

6/банкны салбар дахь чанаргүй зээлийг бууруулах, 
чанаргүй зээл үүсэхгүй байх орчинг бүрдүүлэх стратеги төлөвлөгөөг 
боловсруулан, хэрэгжүүлэх;
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 7/Засгийн газрын дотоодын үнэт цаасыг бууруулах, 
арилжааны банкан дахь Засгийн газрын үнэт цаасыг мөнгөний бодлогын 
арга хэрэгсэл болгон ашиглаж эхлэх.

4.Энэ тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Монгол 
Улсын Их Хурлын Эдийн засгийн байнгын хороо /Д.Дамба-Очир/-нд үүрэг 
болгосугай.

ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ 
ИХ ХÓРËÛÍ ДАРÃА   Ì.ЭÍХБÎËД

    Монгол Улсын Их Хурлын 2017 оны
                                            70 дугаар тогтоолын хавсралт

ТӨРӨӨÑ ÌӨÍÃӨÍИЙ БÎДËÎÃÛÍ ТАËААР 
2018 ÎÍД БАРИÌТËАХ ҮÍДÑЭÍ ЧИÃËЭË

Мөнгөний бодлого нь эдийн засагт гарч байгаа эерэг үр дүнг 
бэхжүүлж, банк, санхүүгийн системийн тогтвортой байдлыг нэмэгдүүлэн, 
эдийн засаг урт хугацаанд тогтвортой өсөх орчинг бүрдүүлэхэд чиглэгдэнэ.

1.Ìөнгөний бодлогын зорилтын хүрээнд:

1.1.Мөнгөний бодлогын зах зээлийн зарчимд суурилсан 
хэрэгслийг ашиглан хэрэглээний үнийн индексээр хэмжигдэх инфляцийг 
2018-2020 онд жилийн 8 хувь орчимд тогтворжуулна.

1.2.Төгрөгийн гадаад валюттай харьцах ханш нь макро 
эдийн засгийн суурь нөхцөлтэй нийцсэн, уян хатан тогтох зарчмыг 
баримтална.

1.3.Санхүүгийн салбарт эрсдэл хуримтлагдахаас урьдчилан 
сэргийлэхэд чиглэсэн макро зохистой бодлогын хэрэгслүүдийг мөнгөний 
бодлоготой хослуулан хэрэгжүүлнэ.

1.4.Хөрөнгө оруулагч, бизнес эрхлэгч, зах зээлд 
оролцогчдын итгэлийг сэргээн, хадгалах үүднээс ирээдүйд чиглэсэн 
мөнгөний бодлогын хүрээнд үр нөлөөг дээшлүүлэх, бодлогын нээлттэй, 
ил тод байдлыг хангаж, олон нийттэй харилцах сувгийг хөгжүүлж, 
боловсронгуй болгоно.
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2.Ñанхүүгийн салбарын тогтвортой байдлын хүрээнд:

2.1.Санхүүгийн тогтвортой байдлыг хадгалах, санхүүгийн 
зуучлалын цар хүрээг өргөжүүлэх, банк санхүүгийн байгууллагын эрсдэл 
даах чадварыг дээшлүүлэх, улмаар эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих 
зорилгоор шаардлагатай тохиолдолд банкуудыг дахин хөрөнгөжүүлэх, 
санхүүгийн чадамжийг сайжруулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.

2.2.Банкны салбарт итгэх итгэлийг дээшлүүлэх, банкны 
харилцагч, хадгаламж эзэмшигчдийн эрх ашгийг хамгаалах зорилгоор 
эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтын тогтолцоог боловсронгуй болгоно.

3.Ñанхүүгийн захын дэд бүтэц, түүний институцийг бэхжүүлэх 
хүрээнд:

3.1.Банк, санхүүгийн салбарын хууль, эрх  зүйн шинэтгэлийг 
үргэлжлүүлэн,  шинээр  батлагдсан  болон  шинэчлэн  найруулсан,  нэмэлт, 
өөрчлөлт  орсон  холбогдох  хуулийн  хэрэгжилтийг  хангаж,  шаардлагатай 
дүрэм, журмыг боловсруулна.

3.2.Үндэсний төлбөрийн системийн найдвартай, тасралтгүй 
ажиллагааг хангаж, төлбөрийн хэрэгслийн нэгдсэн зохицуулалтыг бий 
болгоно.

3.3.Олон улсын, төрийн болон хувийн хэвшлийн 
байгууллагуудтай хамтран “Олон нийтийн санхүүгийн суурь боловсролыг 
дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ.

3.4.Мөнгө, санхүүгийн болон гадаад секторын статистик 
мэдээллийг олон улсын мэдээлэл түгээх тусгай стандартын дагуу нийтэд 
мэдээлж эхэлнэ.

ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ИХ ХÓРËÛÍ ТÎÃТÎÎË

2017 оны 11 дүгээр        Улаанбаатар
сарын 23-ны өдөр             Дугаар 71             хот

Тусгай хяналтын дэд хорооны
   бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай

            
Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.7 

дахь заалт, 24 дүгээр зүйлийн 24.6 дахь хэсэг, Монгол Улсын Их Хурлын 
чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.4 дэх 
хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:
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ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ИХ ХÓРËÛÍ ТÎÃТÎÎË

2017 оны 11 дүгээр        Улаанбаатар
сарын 23-ны өдөр             Дугаар 72             хот

  
 Тусгай хяналтын дэд хорооны 

   бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай
            
Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.7 

дахь заалт, 24 дүгээр зүйлийн 24.8 дахь хэсэг, Монгол Улсын Их Хурлын 
чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.4 дэх 
хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

1.Улсын Их Хурлын гишүүн Гомбожавын Занданшатар, Дамдины 
Цогтбаатар нарыг Тусгай хяналтын дэд хорооны бүрэлдэхүүнээс 
чөлөөлсүгэй.  

2.Улсын Их Хурлын гишүүн Нямтайширын Номтойбаяр, 
Бямбасүрэнгийн  Энх-Амгалан нарыг Тусгай хяналтын дэд хорооны 
гишүүнээр баталсугай.

3.Энэ тогтоолыг 2017 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрөөс эхлэн 
дагаж мөрдсүгэй.

ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ 
ИХ ХÓРËÛÍ ДАРÃА           Ì.ЭÍХБÎËД 

1.Улсын Их Хурлын гишүүн Лувсанвандангийн Болд, 
Дуламсүрэнгийн Оюунхорол нарыг Тусгай хяналтын дэд хорооны 
гишүүнээр баталсугай.

2.Энэ тогтоолыг 2017 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрөөс эхлэн 
дагаж мөрдсүгэй.

ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ 
ИХ ХÓРËÛÍ ДАРÃА           Ì.ЭÍХБÎËД
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ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ҮÍДÑЭÍ ХÓÓËИЙÍ ЦЭЦИЙÍ ДҮÃÍЭËТ
2017 оны 11 дүгээр        Улаанбаатар 
сарын 29-ний өдөр             Дугаар 07            хот

Зөрчлийн тухай хуулийн 5.8 дугаар зүйлийн 5 дахь 
хэсэг Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн 

эсэх маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай

                                                                Үндсэн хуулийн цэцийн
                                                                                хуралдааны танхим 11.30 цаг.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дунд суудлын хуралдааныг 
Үндсэн хуулийн цэцийн дарга Д.Одбаяр даргалж, гишүүн Ш.Цогтоо, 
Д.Сугар, Д.Наранчимэг /илтгэгч/, Д.Солонго нарын бүрэлдэхүүнтэй, 
хуралдааны нарийн бичгийн даргаар Ц.Долгормааг оролцуулан Үндсэн 
хуулийн цэцийн дунд суудлын хуралдааны танхимд нээлттэй хийв. 

Үндсэн хуулийн цэцийн дунд суудлын хуралдаанд мэдээлэл 
гаргагч, иргэн С.Номынбаясгалан, Монгол Улсын Их Хурлын итгэмжлэгдсэн 
төлөөлөгч, Улсын Их Хурлын гишүүн Х.Нямбаатар нар оролцсон болно.

Үндсэн хуулийн цэцийн дунд суудлын хуралдаанаар Зөрчлийн 
тухай хуулийн 5.8 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэг Монгол Улсын Үндсэн 
хуулийн Нэгдүгээр зүйлийн 2, Аравдугаар зүйлийн 2, 3, Арван дөрөвдүгээр 
зүйлийн 1, 2 дахь хэсэг, Арван зургадугаар зүйлийн 10, 16 дахь заалт, 
Арван есдүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх 
тухай маргааныг хянан хэлэлцэв. 

Нэг. Иргэн С.Номынбаясгалангаас Үндсэн хуулийн цэцэд 
хандан дараах мэдээллийг ирүүлжээ. Үүнд: 

“Монгол Улсын Их Хурлаас 2016 онд баталсан Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуульд “хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн” 
гэдгийг бие махбодь, оюун санаа, сэтгэл мэдрэл, мэдрэхүйн байнгын согог 
нь орчны бусад саадтай нийлсний улмаас бусдын адил нийгмийн амьдралд 
бүрэн дүүрэн, үр дүнтэй оролцох чадвар нь хязгаарлагдсан хүнийг 
хэлнэ гэж өргөн хүрээнд тодорхойлжээ. Энэ тодорхойлолтод тулгуурлан 
“хөгжлийн бэрхшээлээр нь ялгаварлан гадуурхах” гэдэгт улс төр, эдийн 
засаг, нийгэм, соёлын харилцаанд иргэний үндсэн эрх, эрх чөлөөг 
бусадтай адил тэгш эдлэх, нийгмийн баялгаас тэгш хүртэх, хөгжилд хувь 
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нэмрээ оруулах, тохирох хэрэглэгдэхүүнээр хангагдах боломжийг үгүйсгэх, 
хязгаарлах үйлдэл, эс үйлдэхүйг хамааруулан үзжээ. Түүнчлэн Монгол 
Улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээний (Иргэний болон Улс төрийн 
эрхийн тухай олон улсын пактын 21 дүгээр зүйлд “Тайван хуран цуглах 
эрхийг хүлээн зөвшөөрнө.”) болон гэрээний бус (Хүний эрхийн түгээмэл 
тунхаглалын 20 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт “Хүн бүр чөлөөтэй, тайван 
хуран цуглах, эвлэлдэн нэгдэх эрхтэй”) хэм хэмжээнд тусгалаа олжээ. 
Гэтэл 2017 онд батлагдсан Зөрчлийн тухай хуулийн 5.8 дугаар зүйлийн 
5 дахь хэсэгт “Согтууруулах ундаа хэрэглэсэн, эсхүл сэтгэцийн өвчтэй, 
эсхүл хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг жагсаал, цуглаанд оролцуулсан, 
эсхүл жагсаал, цуглаанд оролцуулахын тулд бусдыг эд мөнгөөр татсан, 
эсхүл дарамт шахалт үзүүлсэн бол зөрчил үйлдэхэд ашигласан зэвсэг, 
хэрэгслийг хурааж, учруулсан хохирол, нөхөн төлбөрийг гаргуулж хүнийг 
гурван зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг гурван 
мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.” гэсний “... хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүнийг жагсаал, цуглаанд оролцуулсан ...” гэсэн нь эрх 
зүйн чадамжтай эсэхийг нь үл харгалзан сэтгэцийн өвчтэйгөөс бусад бүх 
хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний тайван замаар жагсаал, цуглаан хийж хуран 
цуглах үндсэн эрхийг хязгаарлажээ. Тиймээс Зөрчлийн тухай хуулийн 5.8 
дугаар зүйлийн 5 дахь хэсгийн “... хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг жагсаал, 
цуглаанд оролцуулсан ...” гэсэн нь Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Нэгдүгээр 
зүйлийн 2 дахь хэсгийн “... хууль дээдлэх нь төрийн үйл ажиллагааны 
үндсэн зарчим мөн.”, Аравдугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн “Монгол Улс 
олон улсын гэрээгээр хүлээсэн үүргээ шударгаар сахин биелүүлнэ.”, 
мөн зүйлийн 3 дахь хэсгийн “Монгол Улсын олон улсын гэрээ нь соёрхон 
баталсан буюу нэгдэн орсон тухай хууль хүчин төгөлдөр болмогц дотоодын 
хууль тогтоомжийн нэгэн адил үйлчилнэ.”, Арван дөрөвдүгээр зүйлийн 1 
дэх хэсгийн “... хүн бүр хууль, ... -ийн өмнө эрх тэгш байна...”, 2 дахь хэсгийн 
“Хүнийг ... ялгаварлан гадуурхаж үл болно. Хүн бүр эрх зүйн этгээд байна.”, 
Арван зургадугаар зүйлийн 10 дахь заалтын “... өөрсдийн ашиг сонирхол, 
үзэл бодлын үүднээс ... сайн дураараа эвлэлдэн нэгдэх эрхтэй. ...”, 16 
дахь заалтын “... тайван жагсаал, цуглаан хийх эрх чөлөөтэй. ...”, Арван 
есдүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн “Төрөөс хүний эрх, эрх чөлөөг хангахуйц 
... нийгэм, хууль зүйн болон бусад баталгааг бүрдүүлэх, ...” гэснийг тус тус 
зөрчсөн байх тул хянан хэлэлцэж дүгнэлт гаргаж өгнө үү.” гэжээ.

Хоёр. Монгол Улсын Их Хурлын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, 
Улсын Их Хурлын гишүүн Х.Нямбаатар Үндсэн хуулийн цэцэд 
ирүүлсэн тайлбартаа:

“... Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван нэгдүгээр зүйлийн 1 дэх 
хэсэгт “...нийгмийн дэг журмыг хангах нь төрийн үүрэг мөн.” гэж, Арван 
дөрөвдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт “Хүнийг ... нийгмийн гарал, байдал, ... 
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эрхэлсэн ажил, албан тушаал, ... үзэл бодол, боловсролоор нь ялгаварлан 
гадуурхаж үл болно.” гэж, Арван есдүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт “Төрөөс... 
хууль зүйн болон бусад баталгааг бүрдүүлэх, хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчихтэй 
тэмцэх...үүргийг иргэнийхээ өмнө хариуцна.” гэж, Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүний эрхийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.6 дахь заалтад “төрөөс 
хүнийг хөгжлийн бэрхшээлээс нь шалтгаалан бүх хэлбэрээр ялгаварлан 
гадуурхахыг хориглосон, ялгаварлан гадуурхалтад өртөхөөс нь хамгаалсан 
нийгэм, эдийн засаг, хууль зүйн олон талт арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.” 
гэж тус тус заасныг үндэс болгон хууль тогтоогч Зөрчлийн тухай хуулийн 
5.8 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэгт “Согтууруулах ундаа хэрэглэсэн, эсхүл 
сэтгэцийн өвчтэй, эсхүл хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг жагсаал, цуглаанд 
оролцуулсан, эсхүл жагсаал, цуглаанд оролцуулахын тулд бусдыг эд 
мөнгөөр татсан, эсхүл дарамт шахалт үзүүлсэн бол зөрчил үйлдэхэд 
ашигласан зэвсэг, хэрэгслийг хурааж, учруулсан хохирол, нөхөн төлбөрийг 
гаргуулж хүнийг гурван зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн 
этгээдийг гурван мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.” гэж 
Үндсэн хуулийн зарчмыг органик хуулиар баталгаажуулж хуульчилж өгсөн.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх нь Зөрчлийн тухай хуульд 
заасны дагуу дараах байдлаар хангагдана. Үүнд:

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн шууд биш ч нийгмийн харилцаанд 
оролцох нөхцөл боломж дутмаг учраас хууль тогтоомжоор тэдний эрх 
ашгийг хамгаалж, эрхийг эдлүүлэх нь төрийн Үндсэн хуулиар хүлээсэн 
үүрэг юм.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 4 дүгээр 
зүйлийн 4.1.1 дэх заалтад “хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн” гэдэгт бие 
махбодь, оюун санаа, сэтгэл мэдрэл, мэдрэхүйн байнгын согог нь орчны 
бусад саадтай нийлсний улмаас бусдын адил нийгмийн амьдралд бүрэн 
дүүрэн, үр дүнтэй оролцох чадвар нь хязгаарлагдсан хүнийг хэлнэ гэж 
тодорхойлсон.

Энэ утгаараа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн эрхийн чадамжаа 
тодорхой хэмжээнд алдсан буюу хязгаарлагдмал чадамжтай байдгаас нь 
шалтгаалан, мөн тэдний амь нас, эрүүл мэнд, сэтгэхүйн онцлог, эрх ашгийг 
аливаа сөрөг нөлөөллөөс хамгаалах зорилготойгоор хууль бус жагсаал, 
цуглааныг санаачлагчид хариуцлага тооцохоор тусгасан заалт болно. 
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Өөрөөр хэлбэл:

-хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний нас, оюун ухаан, сэтгэлгээний 
онцлогийг төрийн болон хэсэг бүлгийн тэмцэлд ашиглуулахгүй байх;

-хууль бусаар зохион байгуулсан жагсаал, цуглааныг цагдаа, 
дотоодын цэргийн хүчээр албадан тараахад хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний 
амь бие, эрүүл мэндийг хохироохгүй байх;

-жагсаал, цуглааны явцад нийгмийн хэв журам зөрчигдөх, эмх 
замбараагүй байдал бий болох магадлалтай тул тэдгээрээс гарч болох 
сөрөг үр дагавраас хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг хамгаалах;

-жагсаал, цуглааны эмх замбараагүй байдал үүсгэх шалтаг болгон 
ашиглуулахгүй байхад чиглэсэн эрх зүйн зохицуулалт юм.

Үндсэн хуульд заасанчлан хүн бүр тайван жагсаал, цуглаан 
хийх эрхтэй хэдий ч хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний нийгмийн харилцаанд 
тодорхой хязгаарлагдмал оролцдогийг нь далимдуулан тэдгээрийг хууль 
бус жагсаал цуглаанд татан оролцуулсан этгээдэд хариуцлага тооцох 
асуудлыг хуульчилсан нь иргэний эрхийг хаасан бус харин ч хамгаалж, 
эрхийг нь эдлүүлэх боломжийг бий болгосон.

Иймд хууль тогтоогч Зөрчлийн тухай хуулийн 5.8 дугаар зүйлийн 
5 дахь хэсгээр дээрх асуудлыг зохицуулж иргэний эрхийг хамгаалж өгсөн. 
Нөгөөтэйгүүр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн тайван замаар жагсаал цуглаан 
хийх, эвлэлдэн нэгдэх эрх нь нээлттэй.

Дээр дурдсаныг үндэслэн Зөрчлийн тухай хуулийн 5.8 дугаар 
зүйлийн 5 дахь хэсгийн “... эсхүл хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг жагсаал 
цуглаанд оролцуулсан...” гэсэн нь Монгол Улсын Үндсэн хуулийн холбогдох 
заалтыг зөрчөөгүй гэсэн тайлбарыг уламжилж байна.” гэсэн байна.

ҮÍДЭÑËЭË: 

1. Монгол Улс 2009 онд нэгдэн орсон “Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүмүүсийн эрхийн тухай конвенц”-ийн Удиртгал хэсэгт “... Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүмүүсийн хувьд сонголтоо чөлөөтэй хийх эрхийг оролцуулан 
хувийн бие даасан хараат бус байдал чухал гэдгийг хүлээн зөвшөөрч ...” 
гээд мөн конвенцийн 5 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт “Оролцогч улсууд нь 
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хүнийг хөгжлийн бэрхшээлийн улмаас бүх хэлбэрээр алагчилах явдлыг 
хориглох бөгөөд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг ямарваа хэлбэрийн 
алагчилалд өртөхөөс хамгаалах адил тэгш, үр дүнтэй хууль зүйн 
хамгаалалтыг бий болгоно.” гэжээ.      

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд нь сайн дураараа эвлэлдэн нэгдэж 
тайван жагсаал, цуглаан хийх эрхтэй ба аливаа жагсаал цуглаанд өөрийн 
сонголтоор нэгдэх, оролцох эрх чөлөөтэй. Төрөөс хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэний сонголт хийх эрхийг хязгаарлахгүйгээр аливаа хэлбэрийн 
алагчилалд өртөхөөс хамгаалах адил тэгш, үр дүнтэй хамгаалалтыг бий 
болгох ёстой.

2. Зөрчлийн тухай хуулийн 5.8 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэгт “... 
эсхүл хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг жагсаал, цуглаанд оролцуулсан...” 
гэсэн нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний жагсаал, цуглаанд сайн дураараа 
нэгдэх, оролцох эрхийг хязгаарлах боломжийг бүрдүүлэхээр байх тул 
Үндсэн хуулийн Нэгдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн “... хууль дээдлэх нь 
төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим мөн.”, Аравдугаар зүйлийн 2 дахь 
хэсэг “Монгол Улс олон улсын гэрээгээр хүлээсэн үүргээ шударгаар сахин 
биелүүлнэ.”, Арван дөрөвдүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн “... хүн бүр хууль, 
... -ийн өмнө эрх тэгш байна...”, мөн зүйлийн 2 дахь хэсгийн “Хүнийг ... 
ялгаварлан гадуурхаж үл болно. Хүн бүр эрх зүйн этгээд байна.”, Арван 
зургадугаар зүйлийн 16 дахь заалтын “... тайван жагсаал, цуглаан хийх эрх 
чөлөөтэй. ...”, Арван есдүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн “Төрөөс хүний эрх, эрх 
чөлөөг хангахуйц ... нийгэм, хууль зүйн болон бусад баталгааг бүрдүүлэх, 
...”  гэсэн заалтыг тус тус зөрчсөн гэж үзэх үндэслэлтэй байна. 

3. Зөрчлийн тухай хуулийн 5.8 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэгт “... 
эсхүл хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг жагсаал, цуглаанд оролцуулсан...” 
гэсэн нь Үндсэн хуулийн Аравдугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг “Монгол Улсын 
олон улсын гэрээ нь соёрхон баталсан буюу нэгдэн орсон тухай хууль хүчин 
төгөлдөр болмогц дотоодын хууль тогтоомжийн нэгэн адил үйлчилнэ.”, 
Арван зургадугаар зүйлийн 10 дахь заалтын “... өөрсдийн ашиг сонирхол, 
үзэл бодлын үүднээс … сайн дураараа эвлэлдэн нэгдэх эрхтэй. ...” гэсэн 
заалтыг зөрчсөн гэх үндэслэл тогтоогдохгүй байна.

Иймд Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Жаран дөрөвдүгээр зүйлийн 
1 дэх хэсэг, Жаран зургадугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 1 дэх заалт,  Үндсэн 
хуулийн цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн 31, 
32 дугаар зүйлийг тус тус удирдлага болгон
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ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ҮÍДÑЭÍ ХÓÓËИЙÍ ÍЭРИЙÍ ӨÌÍӨӨÑ
ДҮÃÍЭËТ ÃАРÃАХ нь: 

1. Зөрчлийн тухай хуулийн 5.8 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэгт 
“Согтууруулах ундаа хэрэглэсэн, эсхүл сэтгэцийн өвчтэй, эсхүл хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүнийг жагсаал, цуглаанд оролцуулсан, эсхүл жагсаал, 
цуглаанд оролцуулахын тулд бусдыг эд мөнгөөр татсан, эсхүл дарамт 
шахалт үзүүлсэн бол зөрчил үйлдэхэд ашигласан зэвсэг, хэрэгслийг хурааж, 
учруулсан хохирол, нөхөн төлбөрийг гаргуулж хүнийг гурван зуун нэгжтэй 
тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг гурван мянган нэгжтэй 
тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.” гэж заасны “... эсхүл хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүнийг жагсаал, цуглаанд оролцуулсан...” гэсэн хэсэг нь 
Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Нэгдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн “... хууль 
дээдлэх нь төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим мөн.”, Аравдугаар 
зүйлийн 2 дахь хэсгийн “Монгол Улс олон улсын гэрээгээр хүлээсэн үүргээ 
шударгаар сахин биелүүлнэ.”, Арван дөрөвдүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 
“... хүн бүр хууль, ... -ийн өмнө эрх тэгш байна...”, мөн зүйлийн 2 дахь 
хэсгийн “Хүнийг ... ялгаварлан гадуурхаж үл болно. Хүн бүр эрх зүйн этгээд 
байна.”, Арван зургадугаар зүйлийн 16 дахь заалтын “... тайван жагсаал, 
цуглаан хийх эрх чөлөөтэй. ...”, Арван есдүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 
“Төрөөс хүний эрх, эрх чөлөөг хангахуйц ... нийгэм, хууль зүйн болон бусад 
баталгааг бүрдүүлэх, ...” гэсэн заалтыг тус тус зөрчсөн байна.  

2. Дээрх хуулийн холбогдох заалт Үндсэн хуулийн Аравдугаар 
зүйлийн 3 дахь хэсгийн “Монгол Улсын олон улсын гэрээ нь соёрхон 
баталсан буюу нэгдэн орсон тухай хууль хүчин төгөлдөр болмогц дотоодын 
хууль тогтоомжийн нэгэн адил үйлчилнэ.”, Арван зургадугаар зүйлийн 10 
дахь заалтын “... өөрсдийн ашиг сонирхол, үзэл бодлын үүднээс … сайн 
дураараа эвлэлдэн нэгдэх эрхтэй. ...” гэсэн заалтыг зөрчөөгүй байна. 

3. Зөрчлийн тухай хуулийн 5.8 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэгт 
“Согтууруулах ундаа хэрэглэсэн, эсхүл сэтгэцийн өвчтэй, эсхүл хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүнийг жагсаал, цуглаанд оролцуулсан, эсхүл жагсаал, 
цуглаанд оролцуулахын тулд бусдыг эд мөнгөөр татсан, эсхүл дарамт 
шахалт үзүүлсэн бол зөрчил үйлдэхэд ашигласан зэвсэг, хэрэгслийг 
хурааж, учруулсан хохирол, нөхөн төлбөрийг гаргуулж хүнийг гурван зуун 
нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг гурван мянган 
нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.” гэж заасны “... эсхүл 
хөгжлийн бэрхшээлтэй ...” гэсэн хэсгийг Үндсэн хуулийн цэцэд маргаан 
хянан шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 4 
дэх хэсэгт заасны дагуу 2017 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрөөс эхлэн 
түдгэлзүүлсүгэй.
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 4. Энэхүү дүгнэлтийг Үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хянан 
шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн 36 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт 
заасны дагуу хүлээн авснаас хойш 15 хоногийн дотор хэлэлцэж, хариу 
ирүүлэхийг Улсын Их Хуралд уламжилсугай. 
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