
 
 

НУТГИЙН ИРГЭДЭД ТҮШИГЛЭСЭН АГНУУРЫН 
МЕНЕЖМЕНТИЙГ УВС АЙМГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ 

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ 
 

 
Үндэслэл 
Одоогийн мөрдөж буй хууль эрхзүйн хүрээнд дараах үндэслэлээр Увс аймгийн 
хэмжээнд нутгийн иргэдэд түшиглэсэн агнуурын менежментийг бий болгох энэхүү 
үзэл баримтлалыг боловсруулав. Үүнд:  
 

1. Увс аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын захиалгаар 2005 онд ШУА-ын 
Биологийн хүрээлэн, Агнуур судлалын Аргаль төв хамтран хийсэн  агнуур 
зохион байгуулалтаар Увс аймгийн баруун 6 сумын хэмжээнд аргаль хонь, 
халиун буга зэрэг ховор амьтад болон агнуурын ач холбогдолтой элбэг амьтан 
болох тарваганы нөөц багассан тул ашиглалтын зохистой менежментийг 
бүрдүүлэхийг зөвлөсөн болно.   

2. Тус аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас аймгийн хэмжээгээр тусгай 
зөвшөөрлөөр агнагдаж байгаа угалзын нөөц буурч байгаа гэсэн судалгааны 
дүгнэлтийг үндэслэн 2007 оноос эхлэн угалз агналтыг зохистой менежмент 
бүрдтэл түр хугацаагаар  хориглосон тухай шийдвэрийг 2006 онд гаргасан.  

3. Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулинд орсон 2005 оны нэмэлт өөрчлөлтөөр 
байгаль орчныг хамгаалах иргэдийн нөхөрлөл тухайн нутаг дэвсгэртээ байгаа 
байгалийн тодорхой төрлийн баялгийг хамгаалах, гэрээгээр зохистой эзэмших, 
ашиглах эрх зүйн таатай орчин бүрдсэн боловч одоогоор орон нутгийн ангийн 
нббцийг зохситой ашиглах, хамгаалах орон нутгийн бодлого түүнийг 
хэрэгжшшлэх механизм хангалтгүй байна.      

 
Монгол улс тусгай зориулалтын ангийн олзвороос ялангуяа шонхор шувуу, аргал 
угалз, тэхийг ашигласнаас жил бүр олон сая ам. долларын ашиг олж байгаа боловч 
тухайн амьтныг хамгаалах, тоо толгойг өсгөх, судлан шинжлэхэд наад зах нь ан 
агнуурын олзвороос улсын болон орон нутгийн төсөвт орсон холбогдох хууль 
тогтоомжид заасан хэмжээний хөрөнгө зарцуулахгүй байгаа нь тухайн зүйл амьтны 
нөөцийг  урт хугацаанд тогтвортой ашиглаж ашиг орлого олох боломжоо алдаж 
улмаар уг амьтан устан сөнөх аюул нүүрлэхэд хүрэх болно. Иймээс тусгай 
зориулалтын ангийн нөөц, ан агнуурын өнөөгийн байдалд дүн шинжилгээ хийж, 
холбогдох цогц арга хэмжээ авахаас гадна дэлхийн олон улс оронд амжилттай туршин 
хэрэгжүүлж тодорхой эерэг үр дүнд хүрч байгаа “Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн 
байгалийн нөөцийн менежмент”-ийг төлөвлөн хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна.    
 
Ан агнуурын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлд зааснаар тухайн жилд агнах барих 
агнуурын амьтны тоо хэмжээг  тэдгээрийн нөөц, тархац, нөхөн үржлийн чадавхи зэрэг 
хүчин зүйлийг үнэлэн судалсан мэргэжлийн байгууллагын санал дүгнэлтийг үндэслэн 
тогтоох шаардлагатай хэдий ч энэ талын ажил  хоцрогдонгуй ан амьтны баялагийг 
зохистой ашиглах, хамгаалах хууль тогтоомжийн хэрэгжилт хангалтгүй байна. 
 
Ан амьтныг хамгаалах, зохистой ашиглах менежмент нь ард иргэд амьжиргаагаа 
дээшлүүлэхийн зэрэгцээ байгаль орчин, ан амьтны төрөл зүйлээ хамгаалахад 
чиглэгдсэн үйл ажиллагаа явуулах нөхцөл, боломжийг хангах өөрөөр хэлбэл, ан 
амьтны байршил нутгийг доройтуулахгүй байх, ан амьтны популяцийн бүтцийг зөв 
хадгалах, агнуурын хязгаарлагдмал нөөцийг шинжлэх ухааны судалгааны үндсэн дээр 

 
 



тогтвортой ашиглах, олон улсын гэрээ хэлэлцээрт нийцүүлэн ангийн гаралтай 
бүтээгдэхүүнийг гадаад дотоодын зах зээлд нийлүүлэх, ангийн элдэв зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх, улмаар таслан зогсоох зэрэг олон асуудлыг шийдвэрлэж 
чадахуйц үр ашиг бүхий шинэ арга маханизмыг тогтоон хэрэгжүүлэх явдал юм. 
 
Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулинд орсон 2005 оны нэмэлт өөрчлөлтөөр байгаль 
орчныг хамгаалах иргэдийн нөхөрлөл тухайн нутаг дэвсгэртээ байгаа байгалийн 
тодорхой төрлийн баялгийг хамгаалах, гэрээгээр зохистой ашиглах, эзэмших эрх зүйн 
таатай орчин бүрдсэн. 
 
Энэ нь төр иргэдийнхээ идэвхитэй хяналт оролцоотойгоор байгалийн нөөц баялагийн 
зохистой ашиглалтаар дамжуулан хамгаалдаг дэлхий дахинаа хүлээн зөвшөөрөгдсөн 
байгаль хамгааллын аргазүйд нийцэж байгаа болно.   
 
Байгаль орчныг хамгаалах ажиллагаанд тухайн орон нутгийн иргэд нөхөрлөлийн 
хэлбэрээр зохион байгуулагдан оролцож болох бөгөөд гэрээний үндсэн дээр оршин 
суугаа нутаг дэвсгэрийнхээ байгалийн тодорхой төрлийн нөөц баялгийг хуулийн 
хүрээнд гэрээнд заасны дагуу зохистой ашиглах, эзэмших давуу эрх Байгаль орчны 
салбарын эрх зүйн зохицуулалтын суурь хууль болсон Байгаль орчныг хамгаалах 
тухай хуулийн 2005 оны нэмэлт өөрчлөлтөөр олгогдсон болно.   
 
Одоо мөрдөж байгаа амьтны аймгийн болон Ан агнуурын тухай хуулиар аймаг, 
нийслэл, сум дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал болон Засаг дарга нутаг 
дэвсгэртээ амьтны аймгийг хамгаалах арга хэмжээ, төсөв баталж, биелэлтэнд нь хяналт 
тавих; нутаг дэвсгэртээ хорио, хязгаарлалт тогтоох; ан амьтныг хамгаалахтай 
холбогдсон хууль тогтоомж, бусад шийдвэрийн биелэлтийг зохион байгуулах,  амьтны 
хэвийн өсөлт  үржилтийг хадгалах, тархац нутгийг хамгаалах, нүүдлийн замыг 
чөлөөтэй байлгах; үйлдвэрлэл, аж ахуйн үйл ажиллагааны явцад амьтан хөнөөгдөхөөс 
сэргийлэх, биотехникийн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх; өвчилсөн, байгалийн гамшиг 
болон бусад аюулд нэрвэгдсэн амьтанд тусламж үзүүлэх, авран хамгаалах; иргэдийг 
амьтанд энэрэнгүй ханддаг үзлээр хүмүүжүүлэх, амьтныг хамгаалахтай холбогдсон 
сургалт сурталчилгааны ажлыг олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр хүртээмжтэй 
хэлбэрээр явуулах, амьтны аймгийн мэдээллийн сангийн тухай Засаг даргын мэдээлэл, 
тайланг хэлэлцэх болон  хууль тогтоомжид заасан бусад бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхээр 
зааснаас гадна аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга нутаг дэвсгэртээ агнуур 
зохион байгуулалтыг 4 жил тутамд хийлгэж, үйлдвэрлэлийн зориулалтаар  агналт 
явуулсан тохиолдолд жил бүр тооллого явуулж байхаар тусгажээ.  Агнуурын нөөц 
ашигласны төлбөр, ан амьтан агнах, барих зөвшөөрлийн хураамжийн тухай хуулийн 7-
р зүйлийн 8-д заасны дагуу “Төлбөр, хураамжийн зохих хувийг тухайн сум, дүүргийн 
Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын шийдвэрээр ан амьтныг хамгаалах, өсгөн үржүүлэх, 
нутагшуулах арга хэмжээнд зориулан зарцуулж байхаар заасан. Энэ хөрөнгөөр агнуур 
зохион байгуулалт, хяналт, шалгалтыг хийх бүрэн боломжтой юм. Мөн “Байгалийн 
нөөц ашигласны төлбөрийн орлогоос байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн нөөцийг 
нөхөн сэргээх арга хэмжээнд зарцуулах хөрөнгийн  хувь, хэмжээний тухай хууль”-д 
Агнуурын нөөц ашигласны төлбөрийн орлогын 50-иас доошгүй хувийг байгалийн 
нөөцийг нөхөн сэргээх, хамгаалах, арга хэмжээнд зарцуулахаар хуульчлан тогтоосон 
байна. 
 
Тухайн жилд тусгай зориулалтаар агнах, барих агнуурын амьтны тоо хэмжээг төрийн 
захиргааны төв байгууллагын саналыг үндэслэн Засгийн газар тогтооно гэж заасан.  
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Байгаль орчны сайдын 2001 оны 32 дугаар тушаалаар баталсан “Ан амьтан агнах, 
барих  зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих журам”-ын хавсралтад: Тусгай зориулалтаар нэн 
ховор, ховор ан амьтныг агнах, барих зөвшөөрлийг байгаль орчны асуудал эрхэлсэн 
төрийн захиргааны төв байгууллага , элбэг ан амьтныг тусгай зориулалтаар агнах , 
барих зөвшөөрлийг сумын Засаг дарга олгоно.  Тусгай зориулалтаар ан амьтан агнах, 
барих зөвшөөрлийг байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 
байгууллага болон тухайн сумын Засаг даргын албан бичгээр тус тус олгоно  гэсэн 
заалт бий.  Энэ заалтын хүрээнд орон нутагт трофейн агнуурын нээлттэй дуудлага 
худалдаагаар агнуурын тусгай эрхийг олгох анхны баримт бичгийг засаг дарга гаргах 
боломжтой юм. 
 
Тухайн амьтны нөөц бүхий сумдын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Засаг даргын 
тамгын газар дээрхи шаардлагыг хангасан ан агнуулах хүсэлт гаргасан аж ахуйн нэгж 
байгууллагын дунд гадаадын анчдаар ан агнуулах, барих эрхийг олгох дуудлага 
худалдаа зохион байгуулж, дүнг Байгаль орчны асуудал хариуцсан төрийн захиргааны 
төв байгууллагад ирүүлснийг үндэслэн Байгаль орчны сайд шийдвэр  гаргах  асуудлыг 
нэмж тусгах  боломжтой гэж үзэж байна.  
 
Ийнхүү журамлах нь тухайн амьтны нөөцийг хамгаалах, зохистой ашиглахад нутгийн 
ард иргэдийн идэвхи оролцоог нэмэгдүүлэх, тэдний ан агнуурын орлогоос тодорхой 
хишиг хүртэх зөв менежментийг төлөвшүүлэх ач холбогдолтой.  
 
Орон нутгийн иргэдэд оролцоонд агнуурын менежментийг хэрэгжүүлэх газар 
нутаг 
 
Одоогийн мөрдөж байгаа эрхзүйн орчинд тохируулж орон нутгийн иргэдэд 
түшиглэсэн агнуурын менежментийг хэрэгжүүлэх асуудал нь Монгол улсын хувьд 
шинэлэг асуудал тул эхний ээлжинд тодорхой газар нутагт туршиж үзэж туршилга 
хуримтлуулах, сайжруулах нь чухал юм. Энэхүү туршилтын үйл ажиллагааг Увс 
аймгийн Сагил, Бөхмөрөн, Ховд сумдад явуулж эхлэхээр төлөвлөж байна.  
 
Орон нутгийн иргэдэд түшиглэсэн агнуурын менежментийг бий болгох туршилтийн 
үйл ажиллагаанд Увс аймгийн Сагил, Бөхмөрөн, Ховд сумыг дараах үндэслэл, 
шалгуураар сонгож авсан. Үүнд:  
 

1. Увс аймагт 2000 оноос эхлэн гадаадын анчинд жил бүр дунджаар 3-5 угалз Сагил, 
Бөхмөрөн, Ховд сумдад агнадаг болсон. Агнуурын нөөц ашигласны төлбөр, ан амьтан 
агнах, барих зөвшөөрөл хураамжийн тухай хуулиар дээрх сумдын төсөвт нийтдээ 110-
160 сая орчим төгрөг оржээ. Байгаль орчны бусад холбогдох хуулинд зааснаар энэ 
хөрөнгийн тодорхой хувийг тухайн амьтныг судлах, хамгаалах үйл ажиллагаанд 
зарцуулах ёстой. Гэтэл дээрх хөрөнгө нь хоорондоо уялдаагүй хуулиудаас болж сумын 
төсвийн цоорхойг бүрдүүлэхэд 100% зарцуулагдаж байна. Үүнээс болж байгалийн 
баялагтай сум баялагаа алдаж хохирно, мөн дээр нь төсвөө 100% бүрдүүлэх гэж 
хохирч байна. Ан амьтан түүний амьдрах орчныг хамгаалах, нөгөөтэйгүүр хүний 
хэрэгцээ хоёрын хоорондын зөв тэнцлийг олох оролдлогууд, ард иргэд, байгаль 
хамгаалах байгууллага, хэн нэгэн хүний санаачлагаас урган гарах бөгөөд эцэсдээ энэ 
нь байгаль орчны болон орон нутгийн хууль, дүрэм, зааварт тусгалаа олж хэрэгждэг. 
Үүний нэг жишээ нь Увс аймгийн ИТХ 2007-оос эхлэн тусгай зөвшөөрлийн ан болох 
угалзыг агнуулахыг түр хугацаагаар хориг тавьсан. Энэхүү шийдвэр нь орон нутгийн 
иргэдэд түшиглэсэн агнуурын менежментийг бий болгох анхны санал санаачлага юм.  
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2. Байгаль орчны яамнаас Увс аймагт жил бүр 2500-3000 орчим толгой анг хуваарилдаг.  
Тухайлбал тарвага 2500, 12 бор гөрөөс, 22 гахай,  880 тонн загас, 5 тэх, 5 угалз.  Эдгээр 
зөвшөөрлөөс тарваганы 70-80%, угалзын 100%, тэхийн 60% Бөхмөрөн, Сагил, Ховд 
сумдад хуваарилж агнуулдаг. Үүнээс үзвэл тус аймагт дээрх 3 сум агнуурын амьтны 
ашиглалт ихтэй гэдэг нь харагдаж байна.    

3. Аймгийн засаг даргын Тамгын газрын санаачлагаар 2004 онд хийгдсэн Агнуур зохион 
байгуулалтын тайланд дээрх 3 сумд аймагтаа агнуурын амьтны хамгийн их нөөцтэй 
болох нь тогтоогджээ.  

4. Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газар Увс 
аймагт улсын хилийн орчмын аргаль хонины нүүдэл, шилжилт, тоо толгой түүнд 
нөлөөлж буй гэрийн малын нөлөөллийг тодорхойлох мониторингийн судалгааг 2005 
оны 04 дүгээр сараас эхлэн явуулж байна. Судалгааны мэдээ нь энэ зүйл амьтныг 
хамгаалах, зохистой ашиглах агнуурын менежементийг бий болгоход суурь мэдээлэл 
болох юм.   

  
Орон нутгийн иргэдэд түшиглэсэн агнуурын менежментийг  
хэрэгжүүлэх үе шат 
 
Орон нутгийн иргэдэд түшиглэсэн ан амьтныг хамгаалах хамтын менежментэд 
нутгийн иргэдийг бэлтгэх, тухайлбал, хөдөлмөрөө хоршиж хоршоо, хамтлаг, нөхөрлөл 
байгуулах замаар  орон нутгийн засаг захиргаатай хамтран  ан амьтны нөөцийг 
ашиглах, ан агнуурын холбогдолтой гарсан зөрчлийг шийдэх энгийн хэлбэр бүтцийг 
бий болгох эрх зүй, эдийн засгийн орчинг бүрдүүлэх явдал юм.  
 
Ан агнуурын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд агнуурын амьтныг үйлдвэрлэлийн, ахуйн, 
тусгай гэсэн гурван зориулалтаар агнаж  барихаар хуульчилан тогтоожээ. Иргэн  ахуйн 
зориулалтаар агнуурын амьтан агнах, барихад эрхийн бичиг, иргэн, аж ахуйн нэгж, 
байгууллага тусгай зориулалтаар агнуурын амьтан агнах, барихад тусгай зөвшөөрөл 
тус тус авч, үйлдвэрлэлийн зориулалтаар агнуурын амьтан агнах, барихад гэрээ 
байгуулна.  
 
Өнөөдрийн байдлаар дээрх 3 зориулалтын ан агнуурыг зохион байгуулж байгаа 
тогтолцоонд үндсэн 2 үе шат тод харагдаж байна.  
 
I үе шат: Тухайн жилд ахуйн болон үйлдвэрлэлийн зориулалтаар агнах ан амьтдын 
тоог батлах, ангийн зөвшөөрлийг хуваарилах бэлтгэл үе шат 
 
Тухайн жилд агнах, барих амьтдын тоо хэмжээний дээд хязгаарыг ховор амьтны хувьд 
Засгийн газар, элбэг амьтны хувьд тухайн аймаг сумын ИТХ баталдаг. Энэ тоон дээр 
тулгуурлан хуваарилалт явагддаг. Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн зориулалтын агнуурын 
зөвшөөрөл олгох механизмд орон нутгийн шийдвэр гаргагчдын эрх, үүргийг Ан 
агнуурын тухай хуулинд нилээд сайн тусгасан байна.  
 
Мөн Байгаль орчны сайдын 2001 оны 32 дугаар тушаалаар батлагдсан Ан амьтан 
агнах, барих зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих журмын 4.3 зааснаар тусгай зориулалтаар 
ан амьтан агнах, барих зөвшөөрлийг байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн 
захиргааны төв байгууллага болон тухайн сумын албан бичгээр тус тус олгоно гэж 
заажээ.   
 
Эдгээрээс үзвэл аймаг, сумын түвшний шийдвэр гаргагчид агнуурын зөвшөөрлийг 
олгоход нилээд эрх үүрэгтэй оролцоотой байгаа нь харагдаж байна.  

 - 4 -



 
1.1. Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн агнуурын амьтдыг ашиглах зөвшөөрлийг 

хуваарилах механизм 
 
 

1.1.1 Тухайн амьтны үржил, нөхөн үржих процессд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй 
мөн бусад хуулийг зөрчихгүй байх үндэслэлээр агнуурын бүс нутгийн 
хил хязгаарыг тодорхой цаг хугацаатайгаар тогтоож, баримтлах дүрэм, 
журмыг баг, сумын түвшинд иргэдтэй хамтран боловсруулах, 

1.1.2 Ан агнуурын тухай хуулийн 3.3 дугаар заалт (сум, дүүргийн Иргэдийн 
төлөөлөгчдийн хурал агнуурын амьтны байршил нутагт үйлдвэрлэлийн, 
ахуйн болон тусгай зориулалтаар агнуурын амьтан агнах, барих бүс 
тогтоож болно гэж заажээ)-д тусгасны дагуу дээрх дүрэм журмыг сумын 
Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар баталгаажуулах,  

1.1.3 Агнуурын бүс нутаг дахь агнуур зохион байгуулалтыг иргэд, 
мэргэжлийн байгууллагтай хамтран хуулинд заасан хугацаанд зохион 
байгуулах,  

1.1.4 Агнуурын амьтдын нөөцийг зохистой ашиглах, хамгаалах 
менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, агнуурын амьтдын нөөцийг 
тогтоох,   

1.1.5 Агнуурын бүс нутаг, агнуурын менежмент, агнуур зохион байгуулалтын 
тайланг аймгийн ИТХ-аар хэлэлцүүлж баталгаажуулах,  

1.1.6 Аймгийн ИТХ нь агнуурын бүс нутаг, менежмент төлөвлөгөө, агнуур 
зохион байгуулалтыг үндэслэн хуваарилалтыг суманд хийх,  

1.1.7 Сумын ИТХ нь хуваарилалтыг Байгаль орчны тухай хуулийн  3 дугаар 
зүйлийн 2 дахь хэсгийн 8 дахь заалтад заасан нөхөрлөл байгуулах замаар 
оршин суугаа нутгийнхаа тодорхой төрлийн баялгийг хамгаалах, 
холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу гэрээгээр ашиглах, эзэмших замаар 
байгуулагдсан иргэдийн нөхөрлөлд гэрээний дагуу хуваарилах,  

1.1.8 Увс  аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2006 оны 12 дугаар 
сарын 26-ны өдрийн V/5 тогтоолын биелэлтийг хангах зарчмаар сумын 
“Байгаль хамгаалах сан”-д хөрөнгө төвлөрүүлэх, 

 
1.2 . Тусгай зөвшөөрлийн агнуурын амьтан агнах зөвшөөрөл олголт 

 
Ан агнуурын тухай хуулиар тухайн жилд тусгай зориулалтаар агнах, барих агнуурын 
амьтны тоо хэмжээг төрийн захиргааны төв байгууллагын саналыг үндэслэн Засгийн 
газар тогтоодог.  
 
Байгаль орчны сайдын 2001 оны 32 дугаар тушаалаар баталсан “Ан амьтан агнах, 
барих  зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих журам”-ын хавсралтад: Тусгай зориулалтаар ан 
амьтан агнах, барих зөвшөөрлийг байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны 
төв байгууллага болон тухайн сумын Засаг даргын албан бичгээр тус тус олгоно гэж 
тогтоосон байна.  
 

1.2.1 Тусгай зөвшөөрлийн агнуурын амьтны бүс нутгийг тухайн сумын ИТХ-
аар хэлэлцэж тогтоох, 

1.2.2 Тусгай зөвшөөрлийн агнуурын амьтдын нөөцийг иргэдийн нөхөрлөлийн 
оролцоотой мэргэжлийн байгууллагаар тогтоох,  
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1.2.3 Тусгай зөвшөөрлийн агнуурын амьтдыг зохистой ашиглах, хамгаалах 
үйл ажиллагааг 1.4-д заасан агнуурын менежментэд тусгасан байх,  

1.2.4 Тухайн жилд агнах тусгай зөвшөөрлийн дээд хязгаарыг аймгийн ИТХ 
энэ удирдамжийн (журмын) 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3-т заасан баримт бичгийг 
үндэслэн тогтооно,  

1.2.5 Сумын ЗДТГ тусгай зөвшөөрлийн ангийн дуудлага худалдааг зохион 
байгуулах тусгай журмыг иргэдийн нөхөрлөл, мэргэжлийн 
байгууллагтай хамтран боловсруулах,  

1.2.6 Сумын ЗДТГ иргэдийн нөхөрлөлтэй хамтран аймгийн ИТХ-ын баталсан 
дээд хязгаарт тохирсон тооны тусгай зөвшөөрлийн ангийн дуудлага 
худалдааг Тусгай журмын дагуу зохион байгуулах,  

1.2.7 Дуудлага худалдаагаар борлуулагдсан урьдчилсан зөвшөөрлийн сумын 
Засаг даргын албан бичгийг тухайн жилийн 12 сарын 01-нээс өмнө 
Байгаль орчны яаманд хүргүүлэх,  

1.2.8 Тухайн жилд нутаг дэвсгэртээ агнуулах тусгай зөвшөөрлийн ангийн тоо 
хэмжээний саналыг байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны 
төв байгууллагад хүргүүлэх,  

1.2.9 Байгаль орчны яам “Ан амьтан агнах, барих  зөвшөөрөл олгох, хяналт 
тавих журам”-ын дагуу тухайн сумын Засаг даргын албан бичгийг 
үндэслэн зөвшөөрлийг олгоно,  

1.2.10 Дуудлага худалдааны ан амьтанг агнах тусгай зөвшөөрлийг авсан аж 
ахуйн нэгж, сум, иргэдийн нөхөрлөлийн хооронд агнуурын үйл 
ажиллагааг зохион байгуулах гурвалсан гэрээ байгуулах, 

 
Байгаль орчны сайдын 2001 оны 249 дүгээр тушаалаар батлагдсан журмын дагуу аж 
ахуйн нэгж байгууллагад гадаадын анчдаар ан агнуулах, барих эрхийг олгохдоо дараах 
шаардлагыг хангасан эсэхийг харгалзан үзэхээр журамлажээ. Үүнд:    
 

• Аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах зорилгоор байгуулагдсан 
эрх бүхий аж ахуйн нэгж байх  

• Ан агнуурын жуулчлал  эрхэлж байсан ажлын дадлага, туршлага бүхий 
мэргэжлийн боловсон хүчин, материаллаг бааз, хөрөнгийн чадавхитай байх  

• Гадаад харилцаа, дараа онд хийхээр төлөвлөсөн ангийн урьдчилсан гэрээ, 
хэлцэлтэй байх 

• Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх талаар тодорхой хийж гүйцэтгэсэн ажилтай 
байх 

• Байгаль орчныг хамгаалахтай холбогдсон хууль тогтоомж, ангийн төлбөр, 
хураамжийн  зөрчилгүй байх  

• Өмнөх оны эрх авсан аж ахуйн нэгж байгууллагын хувьд хуваарьт ангаа бүрэн 
борлуулсан, ангийн болон төлбөр, хураамжийн тооцоог хугацаанд нь хийж 
гүйцэтгэсэн байх 

• Ангийн олзворын  болон ан амьтныг гадаадад гаргах үнийн зах зээлийн 
судалгаанд үндэслэгдсэн ангийн олзворын үнийн зөв бодлого явуулах 
менежментийг бүрдүүлсэн байх зэрэг болно.  

 
Дээрх шаардлагыг хангасан аж ахуй нэгж, байгууллага тусгай зориулалтын ангийн 
нээлттэй дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй.  
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Агнуурын бүс нутгийг бусад аж ахуй эрхлэгчдийн эдэлбэрээс ялгаварлан тогтоож, 
агнуурын тусгай зохион байгуулалт хийж, агнуурын үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд хүлээлгэн 
өгснөөр хариуцах тодорхой эзэнтэй болгох боломжтой.   
 
Ан амьтдыг хамгаалах ажлын бүрэлдэхүүнд хяналтын бүтцийг боловсронгуй болгох 
асуудал зайлшгүй чухал байр суурь эзэлнэ. Цөөн тооны байцаагчдын үе үе алдаг оног 
хийдэг шалгалтаар зүй бус ашиглалтыг зогсоох боломжгүй. Харин байгаль орчны 
байцаагчид нь агнуурын аж ахуйн үйлдвэрлэлийн технологийг хянахад тэргүүн 
ээлжинд анхаардаг үүрэгтэй байх нь зохистой.  
 
II үе шат.  Агнуурын үйл ажиллагааг зохион байгуулах  
 
2.1. Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн агнуурыг зохион байгуулах 

2.1.1 Байгаль хамгаалах иргэдийн нөхөрлөл сумын засаг даргатай хийсэн 
гэрээний дагуу агнуурын бүс нутагтаа агнуурын үйл ажиллагааг зохион 
байгуулах,  

2.1.2 Сумын байгаль хамгаалагч, байгаль орчны байцаагч болон хууль бус 
агнууртай тэмцэх Ирвэс-1 баг агнуурын үйл ажиллагаанд хяналт тавих,  

2.1.3 Агнуурын бүтээгдэхүүний борлуулалтаас орлогын 10–аас доошгүй хувийг 
нөхөрлөлийн дундын санд төвлөрүүлэх,  

2.1.4 Агнуурын үйл ажиллагааны тайланг сумын ИТХ-д оруулж хэлэлцүүлэх,  
2.1.5 Аймгийн ИТХ-д танилцуулах, тайланг хүргүүлэх 

 
2.2. Тусгай зөвшөөрлийн агнуурыг зохион байгуулах 
 

2.2.1 Дуудлага худалдааны үндсэн дээр зөвшөөрөл авсан компани 1.2.10-т заасан 
гурвалсан гэрээний дагуу агнуурыг агнуурын бүс нутагт зохион байгуулах,  

2.2.2 Агнуурын зохион байгуулсан гэрээний биелэлтийг 3 тал хамтран хэлэлцэж, 
дүгнэх,  

2.2.3 Дээрх дүгнэлтийг сумын ЗДТГ-т хүргүүлж сумын ИТХ-аар хэлэлцүүлэх, 
2.2.4 Сумын ИТХ-аар хэлэлцсэн дүнг аймгийн ИТХ-д танилцуулах, тайланг 

хүргүүлэх, 
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