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ӨМНӨХ ҮГ

Өнгөрсөн түүхэн үеэс харвал Монголчууд аль ч үедээ дэлхийн талыг захирч байхдаа ч 
тэр, харийн түрэмгийлэлд зүдэрч явахдаа ч тэр, байгаль дэлхийгээ хүндэтгэж, тунгалаг байлгах 
уламжлалт чиг үүргийг эрхэмлэдэг ард түмэн байжээ. Энэхүү ариун чиг үүрэг нь үе үеийн хууль 
цаазад тусгалаа олон хэрэгжиж ирсний үр дүнд бид сүрлэг дагшин уул нуруу, сүү мэт ариун 
цэнгэг ус, нуур, ховор амьтан, ургамлын өлгий нутгийг өвлөн авсан юм.  

Өнөө цагт байгалийн нөөцийг хэтрүүлэн ашиглах, экосистемийг доройтуулах, бохирдуулах 
зэрэг хүмүүсийн буруу үйлдэл ихсэж байгаа нь эдийн засагтай шууд улбаатай боловч хуулийг 
хэрэгжүүлэх, түүнд тавих хяналт сул байгаа нь энэ мэт буруу үйл ажиллагааг улам ихэсгэх 
нөхцөл болж байна. Тиймээс байгаль хамгаалах үйлсэд дан ганц байгаль орчны байгууллага 
биш хуулийн хэрэгжилтийг хангах хяналтын байгууллагын хамтын ажиллагаа нэн чухал юм. 

Аймаг, сум, дүүрэг, тусгай хамгаалалттай газруудад ажиллаж байгаа байгаль хамгаалагч, 
байгаль орчны хяналтын байцаагч, цагдаа, хэсгийн төлөөлөгч, идэвхтэн нарын байгаль орчны 
хууль эрх зүйн мэдлэг, ажлын арга барил, дадлага туршлагыг сайжруулах зорилгоор энэхүү 
гарын авлагыг боловсруулан Та бүхний гар дээр тавьж байна. 

Гарын авлагад байгаль орчны холбогдолтой гэмт хэрэг, зөрчлийг илрүүлэх, таслан 
зогсооход анхаарах асуудлыг хөндөн, тухайн юмсыг таних, тодорхойлох анхан шатны мэдээлэл 
оруулсан нь хууль, хяналтын байгууллагын мэргэжилтэнгүүдэд тус нэмэр болох нь лавтай. 

Өэлүн эх таван хүүдээ нэг сум дангаараа бол хэврэг, таван сум тавуулаа бол 
дийлдэшгүй хэмээн сургаж байсанчлан, байгаль хамгаалахад бүх талууд, хүн бүр 
хүчээ нэгтгэн хамтран ажиллавал бид байгаль ээжийн бүтээсэн баялагийг өнөө 
болон хойч үедээ өвлүүлэн үлдээж чадна.    

Энэхүү гарын авлагад алдаа, шүүмж байх нь дамжиггүй тул улам сайжруулах талаар санал 
хүсэлтээ бидэнд ирүүлэхийг уншигч авхай таниас хүсч байна.

Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн 
Монгол дахь хөтөлбөрийн газар
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Нэгдүгээр бүлэг: Ан агнуурын тухай хууль тогтоомж зөрчих гэмт хэргийн 
тухай

МОНГОЛЧУУДЫН АН АМЬТДАА ХАМГААЛЖ ИРСЭН 
ТҮҮХЭН УЛАМЖЛАЛ

 
Эрт дээр үеэс монголчуудын амьдралд ан агнуур чухал үүрэгтэй байсныг Монголын нууц 

товчоо, Судрын чуулган зэрэг судар бичигт өгүүлсэн байдаг. Монголчуудын агнуур хийж 
байсан арга хэлбэр нь амьтны зүйлээс хамаарч гөрөөлөхүй, шувуучлахуй, загасчлахуй гэсэн  
төрлөөс бүрдэж байжээ.

Агнасан ан амьтдын махыг хүнсэнд хэрэглэх, арьс үсийг нь хувцас хунар хийх зэргээр 
ашигладаг. Тухайн үед ан амьтныг ганц нэгээрээ бус олуулаа оролцон зохион байгууллалтай 
агнуур, ав хомрого хийж байсан нь цэргийн дасгал сургууль, эрэлхэг эрсийн харилцааг 
илэрхийлэх хүчин зүйл болж байв. Түүний улбаа одоо болтол ан агнуурт хадгалагдан чоныг 
олуулаа зохион байгууллалтайгаар үргээж агнах зэрэгт үлдсэн байдаг. Ав хомрогыг хийхдээ 
ан амьтныг бүлэг сүргээр нь хүйс тэмтрэн устгахгүй, хэмнэж авлахыг судар бичгүүдэд дурьдсан 
байдаг нь хэдийгээр ан авлаж байгаа боловч тухайн ан амьтнаа өсгөн үржүүлэх, хамгаалах 
арга хэмжээний нэгэн хэлбэр гэж үзэж болохоор байна.

16 дугаар зууны нэгэн сурвалжид “ангийн төрж бойжих цагаар хайрлах, зун цуглаж 
авлахгүй, гагцхүү тав гурваараа нийлж арваадаараа хоршиж бага сага гөрөөлөх болой” гэж 
тэмдэглэсэн ба “өөхөө даахгүй тарганаас нь, өвсөө даахгүй хөгшинөөс нь, идэхэд арвин эдлэхэд 
сайнаас нь өгөн соёрх” гэх зэргээр анчдын хурай дуудлаганд өгүүлдэг нь ямар ан амьтныг хэзээ 
агнах, ашиглахыг заасан ёс зан заншлын хэм хэмжээ юм. 18 зууны үеийн “Халх журам” цааз 
бичигт Хан хэнтий, Богд хан, Хөгнө хан, Зоргол хайрхан зэрэг дөрвөн уулыг дархалж ан 
амьтныг агнахыг хориглож ирсэн нь ан амьтнаа хамгаалах өсгөн үржүүлэх боломж нөхцлийг 
хуульчлан өгч байгаа шийдвэрүүд байв. Зарим сурвалж бичигт тодорхой нутгийг хамгаалан 
ан амьтан үржүүлэх ангийн хуулийн биелэлтийг хангах, сахиулах үүрэг бүхий хүн 18-р зууны 
үед байсан талаар тэмдэглэсэн байна. Энэ хүн нь “Шувуу тэжээх гэр” хэмээх байгууллагад 
ажиллаж байсан ба ан амьтан хамгаалах албаны анхны суурь байж болзошгүй.

Ардын хувьсгал ялснаас хойш газар, ой, ус, ан амьтан бүгд улсын өмчлөлд шилжин түүнийг 
хамгаалах зохистой ашиглах, олон хууль тогтоомж эрхийн актуудыг  төр засгаас шат дараалан 
гаргаж иржээ.

1922 онд Ардын засгийн 23 дугаар тогтоолоор “Монгол улсын дотор загас агнах түр 
дүрэм”-ийг баталснаар загас агнах зөвшөөрөл олгох, хориглосон арга хэрэгсэл хэрэглэх           
/аливаа хор, тэсрэх дэлбэрэх бодис ашиглах/ буруутай хүмүүст захиргааны арга хэмжээ авч 
байх зэрэг арга хэмжээнүүдийг авч эхэлсэн байна. Ингээд 1926 онд “Монголчуудын ан агнах 
түр дүрэм”, 1933 онд “БНМАУ-ын дотор ан агнах ба загас барих хууль”, 1972 онд “БНМАУ-
ын ан агнуурын хууль” зэргийг гаргасан нь амьтдын талаар төрөөс тодорхой бодлого явуулж 
ирсэний бодит илрэл мөн. Ан амьтдыг хамгаалах талаар гаргаж байсан суурь хуулиудаас гадна 
хууль бус агнуур хийгчидтэй тэмцэх, тэдэнд хариуцлага ноогдуулах талаар бодлого шийдвэрийг  

тухай бүр гарган эрүүгийн хууль бусад хуулиудад энэ нь тусгалаа олж байсан.

МОНГОЛ ОРНЫ АН АМЬТДЫН ӨНӨӨГИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ

Монгол орны Амьтны аймагт 138 зүйл хөхтөн, 434 зүйл шувуу, 75 зүйл загас 28 зүйл хоёр 
нутагтан, мөлхөгчид бүртгэгджээ. Үүнээс агнуурын ач холбогдолтой 60 шахам зүйл хөхтөн 
бий.

Дээрхи зүйлийн амьтад жилээс жилд хорогдож байгаа мэдээ судалгаа байнга хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгсэл болон албан мэдээ баримтаар гарч байна. Саяхан 13 саяар тоологдож, 
элбэг нөөцтэй байсан тарвага өнөөдөр тодорхой хугацаагаар агнахыг хориглох хэмжээнд 
хүртэл багасч 4 сая хүрэхтэй үгүйтэй болжээ. 60-100 мянга орчмоор тоологдож байсан 
халиун буга  2003 онд 6000, шивэр хандгай 10,000 орчмоос 2500 болтол  буурчээ. 2003 
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оны мэдээгээр мазаалай баавгай 25-30, тахь адуу 300, хавтгай тэмээ 350, цоохор ирвэс 1000, 
аргаль хонь 13-15 мянга, монгол бөхөн 1500, баданга хүдэр 30 мянга, хар сүүлтий 20-22 
мянга орчим байна гэж холбогдох албадын тайлан мэдээнд тусгагджээ. 

Монгол орны нутагт өнөөгийн байдлаар соргог бөхөн, цөөвөр чоно устсан болохыг 
эрдэмтэд тогтоогоод байна.

Манай орны гол мөрөн, нуурт 75 зүйлийн загас оршин амьдардаг бөгөөд улсын хэмжээнд 
11315,8 тн бүхий  загасны нөөцөөр баялаг Хөвсгөл, Хяргас, Буйр, Хар ус нуур зэрэг 19 
нуур байдгаас дээрх газруудаас жилдээ 1131,8 - 3621,8 тонн загас барих зөвшөөрлийг зохих 
байгуулага нь олгодог боловч ихэнхдээ хэтрүүлэн барьж байна. Ан амьтанг их хэмжээгээр 
агнаснаас элбэг тархацтай амьтан гэж бараг үгүй болж бараг бүх ан амьтан ховор, нэн ховор 
амьтны жагсаалтад бүртгэгдэх болжээ.  

Сүүлийн жилүүдэд үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ан амьтан агнахыг бууруулсан хэдийн 
ч зарим элбэг тархацтайд тооцогддог ан амьтанг агнахыг хориглох хэмжээнд хүрээд байна. 
Цагдаагийн байгууллагад бүртгэгдэж байгаа байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэргийн 
дийлэнх хэсгийг ан агнуурын хууль тогтоомж зөрчих гэмт хэрэг эзлэж байгаа бөгөөд жил бүр 
өсөн нэмэгдэх хандлагатай байгаа. Ан амьтанг ихэвчлэн ашиг хонжоо олох, бизнесийн чиглэлээр, 
зугаа цэнгэл эдлэх зорилгоор ихээр агнаж устгаж байгаа нь харамсалтай юм.  Ан амьтныг оршин 
байгаа газар нутагтай нь хайрлан хамгаалахгүй,  ан амьтдын тоо толгойн бууралт энэ хэвээрээ 
цаашид үргэлжилвэл 102 зүйлийн амьтан, 128 зүйлийн ургамал устах аюулд хүрч болзошгүй 
гэсэн мэдээтэй байна. Амьтныг хамаагүй агнаснаас болж тахь адуу монголд үгүй болсон гашуун 
түүх бидэнд байдаг. Зарим ан амьтдыг эргүүлэн нутагшуулж байгаа туршлага байгаа хэдий ч 
зохиомлоор үржүүлэх боломжгүй амьтад байдаг нь Зүүн европд тул загасыг үржүүлэх оролдлого 
хийсэн нь үр дүнгүй болсон туршлага харуулж байна. Ан амьтдыг үй олноор нь утсгахад хүргэж 
байгаа шалтгаан нь ард түмний ахуй амьдрал дорой, амар хялбар аргаар их мөнгөтэй болох 
гэсэн ухвар мөчид санаа, тодорхой эрхэлсэн ажилгүйн улмаас байгалийн баялаг руугаа халдаж 
байгаа байдал, ангийн түүхий эдийг худалдан авч эд мөнгөний сонирхолыг өдөөж өөгшүүлж 
байгаа ченж гэх хүмүүсийн хууль бус үйлдлээс ихээхэн нөлөөлж байна. Ан амьтан, тэдгээрийн 
түүхий эдийн худалдаа наймаа нь дэлхийд хар тамхи, зэвсгийн наймааны дараа ордог томоохон 
далд хэлбэрийн бизнесийн хэлбэрт тооцогддог болоод байна. Дэлхийн олон улс орнуудад 
агнуур судлалын шинжлэх ухаан амжилттай хөгжсөний дотор ялангуяа хууль бус ан, түүний 
эд эрхтэний худалдааны эсрэг ОХУ, Америкийн нэгдсэн улс идвэхитэй тэмцдэг ба түүнийг 
илрүүлэх, таслан зогсоох, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр тэргүүн зэрэгт хөгжсөн байдаг. 
Хууль бус ангийн худалдаа наймаатай тэмцэхэд олон улсын бусад байгууллагын туршлагыг 
судлах нь илүүдэхгүй буй заа. Манай улсад нэн ховор, ховордсон болон элбэг тархацтай гэж 
нэрлэж байгаа боловч тоо толгой нь эрс буурсан амьтны гаралтай бүтээгдэхүүнийг худалдах, 
худалдан авах, хууль бусаар хил дамнуулан худалдаалах зэрэг үйлдлүүд ихээхэн гарах болсон. 
Жишээлбэл 2004 онд ирвэсийн арьс 17, бөхөнгийн эвэр 60 хос, баавгайн донид 80, бугын чив 
засаа, сүүл 70 гаруй, хүдрийн заар 10 гаруй зэрэг гэмт үйлдлүүдийг тоочоод байвал барашгүй 
байна. Дэлхийн дулаарал байгаль орчинд сөргөөр нөлөөлж  байгаа  хэдий  ч хичнээн хувь 
нь хүний  буруутай үйл ажиллагаанаас  болж байгааг хувилж нарийн тогтоогоогүй бөгөөд 
хүрээлэн буй байгаль орчин та бидний  нүдэн дээр улам бүр доройтож байна.

ИЙМД БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ АСУУДАЛД 
АНХААРАЛ ХАНДУУЛАХ ЦАГ БОЛЖЭЭ

Жил бүр дунджаар 18 - 20 мянга орчим гэмт хэрэг улсын хэмжээнд бүртгэгдэн шалгагдаж 
байдаг. Гэтэл байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэрэг 2003 онд 27, 2004 онд 35, 2005 онд 
50, 2006 онд 54, 2007 онд 88 гарсан байна. Дээрх тоо баримт нь энэ төрлийн гэмт хэргийг 
байнга тогтвортой өсөн нэмэгдэх хандлагатайг харуулж байна. Өнгөрсөн 2008 онд нийт 20704 
гэмт хэрэг бүртгэгдсэн байхад Эрүүгийн хуулийн 23 дугаар бүлгийн гэмт хэрэг 277 бүртгэгдэн 
шалгагджээ. Энэ нь өнөөдрийн бидний өмнө цөөрч ховордоод байгаа ан амьтан, доройтоод 
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байгаа байгаль орчны байдалтай харьцуульвал маш бага бүртгэгдэж байгаа гэмт хэрэг гэж үзэх 
үндэстэй юм. Энэ төрлийн гэмт хэрэгтэй тэмцэхэд эрүү, захиргааны эрх зүйн мэдлэгээс гадна 
байгаль орчны салбарын бусад хууль тогтоомж, эрх зүйн акт, цаг үеийн байдалтай уялдан гарсан 
тушаал, шийдвэр болон байгаль экологийн нарийн мэргэжил, мэргэшлийн ур чадвар шаарддаг. 
Иймд цагдаагийн байгууллагын ажилтнуудад байгаль орчны хэрэг шалгахад анхаарвал зохих 
зарим зүйлүүдийг энэхүү номондоо гарын авлага болгон гаргаж байгааг хүлээн авна уу.

АН АГНУУРЫН ХУУЛЬ ТОГТООМЖ ЗӨРЧИХ
ЭРҮҮГИЙН ХУУЛИЙН 203 ДУГААР ЗҮЙЛ

Ан агнуурын хууль тогтоомж зөрчин хууль бусаар ан агнах түүний түүхий эдийг худалдан 
борлуулах гэмт хэрэг нь сүүлийн жилүүдэд байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэргийн 
дотор эзлэх байр сууриараа ойн хууль тогтоомж зөрчих гэмт хэргийн дараа орж байгаа бөгөөд 
тасралтгүй өсөн нэмэгдэх хандлагатай байна.

Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 203-р зүйл заалтын гэмт хэргийг мөрдөн шалган дээрх 
зүйл ангиар хариуцлага хүлээлгэх, эрх зүйн бусад актыг хэрхэн ашиглах, анхаарах зарим 
зүйлийн талаар зөвлөе.

203 дугаар зүйл. Ан агнуурын хууль тогтоомж зөрчих
203.1. Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутагт болон хориотой үед, хориглосон 

арга, зэвсэг хэрэгсэлээр ан амьтан агнасан, барьсны улмаас үлэмж  хэмжээний хохирол 
учирсан, ховор ан амьтанг зохих зөвшөөрөлгүйгээр  агнасан, барьсан, тэжээж  
гаршуулсан, тэдгээрийн түүхий эдийн зүйлийг хадгалсан, худалдсан, худалдан авсан, 
тээвэрлэсэн бол хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг тавин нэгээс нэг зуун тавь дахин 
нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, гурваас зургаан сар хүртэл 
хугацаагаар баривчлах, эсхүл гурван жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.

203.2. Энэ хэргийн улмаас их буюу онц их хэмжээний хохирол учирсан, нэн 
ховор ан амьтан агнасан барьсан бол хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг нэг зуун 
тавин нэгээс хоёр зуун тавь дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх  хэмжээний төгрөгөөр 
торгох, эсхүл гурваас дээш таван жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.

/Дээрхи 203.1 203.2 дахь заалтыг 2008 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн 
хуулиар өөрчлөн найруулсан /

Эрүүгийн хуулийн 23 дугаар бүлгийн зүйл ангиуд түүний зарим заалтуудыг хэрхэн ойлгох 
талаар Монгол улсын дээд шүүхийн 2008.6.25 өдрийн 30 тогтоолоор тайлбарлан өгсөн ба 
дээрх хуулийн зүйл заалт ойлголт нь бусад байгаль орчны багц хууль тогтоомжинд хэрхэн 
тусгагдсан талаар та бүхэнд товч ойлголт өгье. Ер нь байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт 
хэргийг шалгахад зөвхөн эрүү, эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийг мэдэхээс гадна байгаль 
орчны бусад хууль тогтоомж, эрх зүйн актыг заавал мэддэг байх шаардлагатай.

203-р зүйл заалтанд ан агнуурын хууль тогтоомжийг зөрчин хууль бусаар Тусгай 
хамгаалалттай газар нутагт  ан амьтан агнасан, барьсан гэмт хэрэг үйлдсэн бол онцгойлон авч 
үзэж хариуцлага ноогдуулахаар заажээ. Эрүүгийн хууль 2008 онд шинэчлэн найруулагдахаас 
өмнөх хуулинд тусгай хамгаалалттай газарт гэж тусгайлан зааж өгөөгүй байсан ба хориглосон 
газар гэдэгт хамруулан ойлгож байсныг больж нэр заан оруулж өгсөн нь ховордож байгаа ан 
амьтдыг хамгаалах нэгэн хүчин зүйл болж байгаа билээ. 

Монгол улсын газар нутгийг байгалийн бүс, бүслүүрийн онцлог байдал, ховордсон 
ургамал, амьтан оршин бүхий газрыг “Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хууль”-д 
зааснаар хамгаалалтанд авна.

Аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг өөрийн нутаг дэвсгэрт байгаа тодорхой газар нутгийг орон 
нутгийн тусгай хамгаалалтанд авч болно. 

Улсын тусгай хамгаалалтанд газар нутгийг авах шийдвэрийг Улсын Их Хурал гаргах ба 
дархан цаазат болон байгалийн цогцолборт газрын хил, хязгаарын заагийг тогтооно. Харин 
Монгол улсын Засгийн газар нь байгалийн нөөц газрын болон дурсгалт газруудын хилийн 
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заагийг тогтооно. 
Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал нь орон нутагтаа 

тусгай хамгаалалттай газар нутгийг авах шийдвэр гаргах ба хил заагийг нь тогтооно. Тусгай 
хамгаалалттай газар нутгийн ангилал, хамгаалалтын дэглэмийн талаар “Ойн тухай” хууль 
тогтоомж зөрчих гэмт хэргийн тусгай хамгаалалттай газрын талаар арай  дэлгэрэнгүй оруулсан 
байгаа тул 62-р хуудаснаас үзнэ үү.

Иймд мөрдөн байцаагч нь хэргийг шалгахдаа тусгай хамгаалалттай газар нутагт гэмт хэрэг 
үйлдэгдсэн эсэхийг заавал тогтоох шаардлага зүй ёсоор гарна.

Хориотой үе гэдгийг: 
Дээд шүүхийн 30-р тогтоолын 2 дугаар хэсэгт  хориотой үе гэдгийг “Ан агнуурын тухай” 

хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1, 13.2-д тус тус тодорхойлсон хугацаанаас гадна уг зүйлийн 
13.4, 13.5-д зааснаар төрийн захиргааны төв байгууллагаас тогтоосон хугацааг зөрчсөнийг 
ойлгоно гэж тайлбарлажээ. 

Агнуурын амьтныг агнах, барих хугацааг  нилээд тодорхой зааж  зөвшөөрч энэ хугацаанаас 
бусад үед  ан агнахыг хориотой үе гэж  логик утгаар ойлгож болно. Тухайлбал:

1. Бор гөрөөс, цагаан зээр, гахайг 9 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс 12 дугаар сарын 1-ний 
өдөр хүртэл;
2. Баавгайг 8 дугаар сарын 1-ний өдрөөс 11 дүгээр сарын 16-ны өдөр хүртэл;
3. Ойн булга, хадны суусар, элбэнх, шилүүс, нохой зээх, үнэг, хярс, хэрэм, ойн солонго, 
чандага, бор туулайг 10 дугаар сарын 21-ээс дараа оны 2 дугаар сарын 16-ны өдөр 
хүртэл;
4. Тарвагыг 8 дугаар сарын 10-ны өдрөөс 10 дугаар сарын 16-ны өдөр хүртэл;
5. Галуу, нугас, ус, намгийн бусад шувууг 4 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 5 дугаар сарын 
01, 9 дүгээр сарын 01-ээс 10 дугаар сарын 21-ний өдөр хүртэл;
6. Дархадын цагаан загасыг 10 дугаар сарын 20-ны өдрөөс дараа оны 8 дугаар сарын 
01-ний өдөр хүртэл;
Бусад загасыг 6-р сарын 15-ний өдрөөс дараа оны 4-р сарын 01-ний өдөр хүртэл; гэх 
мэтээр агнах хугацааг заасан байдаг. 

Үүнээс гадна төрийн захиргааны төв байгууллага, аймаг болон сумын иргэдийн 
төлөөлөгчдийн хурал, засаг дарга нар бүрэн эрхийнхээ хүрээнд  тухайн газар нутагтаа ан 
амьтан агнах, ашиглахад хязгаарлалт тавьж өгч байгааг  хориотой үе гэж ойлгоно.

Ийм хорих, хязгаарлах шийдвэр гаргах талаар “Байгаль орчныг хамгаалах тухай”, “Амьтны 
аймгийн тухай”, “Ан агнуурын тухай” хуулиудад маш тодорхой зааж өгсөн байгаа.

Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 15-р зүйлийн 4-д зааснаар:
Хууль тогтоомжийн дагуу жил бүр ашиглаж болох ой, ургамал, амьтны тоо хэмжээг 

тодорхойлж экологийн шаардлага нөөцийг нь харгалзан зарим бүс нутагт, зарим төрлийн 
байгалийн ашиглалтыг хязгаарлах шийдвэрийг төрийн захиргааны төв байгууллагын бүрэн 
эрхийн хүрээнд гаргахаар заасан байдаг.

Ингэж агнах, барих ан амьтдын тухайн жилд агнах барих дээд хэмжээний тоог төрийн 
захиргааны төв байгууллага нь гаргахдаа ан амьтдыг хамгаалах өсгөн үржүүлэх зорилгоор 
зарим амьтны агнах тоог “тэг” гэж гаргаж байгаа нь мөн хориотой үе гэж тооцно.

Жишээлбэл: 2006, 2008 онд байгаль орчны сайд доорх тушаал шийдвэрийг гаргаж 
байсан.
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МОНГОЛ УЛСЫН
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ САЙДЫН ТУШААЛ

2005.12.22                         Дугаар 370

Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн зориулалтаар агнах барих агнуурын амьтны тоо 
хэмжээний дээд хязгаарыг тогтоох тухай

“Байгаль орчны хамгаалах тухай” хуулийн 15.1.4 дэх заалт, “Ан агнуурын тухай 
хуулийн 8 дугаар зүйлийн 1 дүгээр заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ НЬ:

1. 2006 онд ахуйн зориулалтаар агнах барих агнуурын амьтны тоо хэмжээний дээд 
хязгаарыг 1 дүгээр, үйлдвэрлэлийн зориулалтаар барих загасны тоо хэмжээний дээд 
хязгаарыг 2 дугаар хавсралтаар баталсугай.

2. Монгол орны тарваганы агнуурын нөөцийг хамгаалах, өсгөх шаардлагыг харгалзан 
2006 онд улсын хэмжээнд ахуйн болон үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тарвага агнах тоо 
хэмжээг “ ТЭГ “ байхаар тогтоосугай.

САЙД                       У. БАРСБОЛД
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Иймд хууль бусаар агнагдсан ан амьтанд агнахыг хориглосон дээрхтэй адил тушаал, 
шийдвэр гарсан талаар мөрдөн байцаагч нь шалгаж байгаа хавтаст хэрэгт уг тушаал 
шийдвэрүүдийг хавсаргаж байх шаардлагатай.

Аймаг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг дарга, Сум дүүргийн Иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурал, засаг дарга нарт  нутаг дэвсгэртээ тухай жилд ашиглах байгалийн 
баялагийн нөөцийн дээд хэмжээг дээрхи хуульд заасан үндэслэл журмын дагуу тогтоох эрхийг 
олгожээ. Үүний дагуу дээрх албан тушаалтнууд өөрсдийн нутаг дэвсгэр дээр улсын хэмжээнд 
гаргасан хуваарьт багтаан орон нутгийнхаа ан амьтан агнах барих дээд хэмжээг тогтооно.

“Амьтны аймгийн тухай” хуулийн 8-р зүйлд “Төрийн захиргааны төв байгууллага нь 
амьтныг хамгаалах өсгөн үржүүлэх зорилгоор тухайн нутаг дэвсгэрт нийтэд нь буюу хэсэгчлэн 
тодорхой хугацаагаар хязгаарлалт, хорио тогтоож болно” гэж заасан.

Жишээлбэл: Байгаль орчны сайдын тушаалаар цаг үетэйгээ холбогдуулан улсын 
хэмжээнд тарвага агнахыг, Зүүн гурван аймагт саарал чоно, Хөвсгөл далайгаас 
цагаан загас агнахыг хориглосон гэх мэт тушаал, шийдвэр гаргаж байгаа нь  агнахыг 
хориглосон хориотой үе  мөн гэж ойлгоно.
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МОНГОЛ УЛСЫН 
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ САЙДЫН ТУШААЛ

2007.9.28                       Дугаар 290                            Улаанбаатар хот

Саарал чоно агнахыг хориглох тухай

 “Байгаль орчныг хамгаалах тухай” хуулийн 15 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 4 дэх 
заалт “Амьтны аймгийн тухай хууль”-ийн 6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1 дэх заалтыг 
үндэслэн ТУШААХ НЬ:

1. Дорнодын тал хээрийн бүсэд саарал чоно ховордож байгаатай холбогдуулан 
экологийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах, саарал чонын популяцыг хамгаалах, тэдгээрийн 
тоо толгойн судалгаа явуулах зорилгоор энэхүү тушаалын Сүхбаатар, Дорнод, Хэнтий 
аймгийн хавсралтад заагдсан сумдын нутаг дэвсгэрээс саарал чоно агнахыг 2008 оныг 
дуустал хугацаагаар хориглосугай.

2. Энэхүү тушаалын хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулж ажиллахьг 
Тогтвортой хөгжил, стратеги төлөвлөлтийн газар /А.Энхбат/ болон аймаг, нийслэлийн 
Байгаль орчны албаны дарга нарт даалгасугай.

САЙД                                И. ЭРДЭНЭБААТАР
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Нэгдүгээр бүлэг

Хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч нар нь эрүүгийн хуулийн 203-р зүйлийн  хориотой үе 
гэдгийг тогтоохдоо тухайн үед хүчин төгөлдөр мөрдөж байгаа ан амьтныг агнахыг хориглосон 
хориотой үеийг тогтоосон хууль тогтоомж түүнийг хэрэгжүүлэхтэй гарсан тушаал шийдвэрүүдийг 
заавал мэдэж байх шаардлагатай бөгөөд обьектын судалгаандаа засгийн газар, яам агентлаг, 
аймаг нийслэл, сум дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, бүх шатны засаг дарга нарын 
гаргасан тушаал шийдвэр зэргийг заавал авч хавсарган үйл ажиллагаандаа хэрэглэж байх 
хэрэгтэй.

Хориглосон арга, зэвсэг хэрэгсэлээр гэдгийг: 
Аливаа  ан  амьтанг агнаж барихад хүн заавал зэвсэг хэрэгсэл хэрэглэж ямар нэгэн аргаар 

агнаж барьдаг. Мөрдөн байцаагч, хэрэг бүртгэгч нь ан амьтныг ямар арга хэрэгсэл зэвсэг 
хэрэгсэлээр агнасан барьсан, хуулиар хориглосон арга хэрэгсэлээр агнасан барьсан эсэхийг  
мөрдөн байцаалт, хэрэг бүртгэлтийн шатанд  нарийн тогтоож өгөх ёстой. 

Монголчууд ан амьтнаа агнаж арьс махыг бусад эд эрхтнийг нь амьдрал ахуйдаа  хэрэглэж 
ирсэн уламжлалтай бөгөөд ан амьтанг агнах барихад зарим арга, зэвсэг хэрэгсэлийг ашиглаж  
хэрэглэхийг эрт үеэс хориглож ирсэн  байжээ. Ан амьтныг хордуулах, тарчилган зовоох, үй 
олноор алж устгахыг жигшин зэвүүцэн улмаар хориглосон арга хэрэгсэлийг хууль тогтоомжинд 
тусгайлан зааж өгч улам баталгаажуулсан байна. Хуулиар хориглосон арга, хэрэгсэлээр ан 
амьтан агнах, барих нь идээшин дассан газраа ан амьтан үргэн дайжих, үр төлөө хамгаалж 
чадахгүйд хүрэх, өсгөн үржүүлэх хамгаалахад сөрөг нөлөө үзүүлэх хор уршигтай байдаг. 

Мөн дээд шүүхийн тайлбарын 2 дугаар хэсэгт хориглосон арга, зэвсэг хэрэгсэл гэдгийг  
“Ан, агнуурын тухай” хуулийн 14-р зүйлд зааснаар ойлгоно гэж тайлбарлажээ. Хуулинд доорх 
арга, зэвсэг хэрэгсэлээр ан амьтан агнах, барихыг  хоригложээ.

Үүнд:
Химийн бодис, тэсрэх, дэлбэрэх зүйл, хэрэгсэл ашиглах;
Амьтны жим дээр нүх ухах, буу сойх, занга, сааль тавих;
Туурайтан амьтдыг цасанд умбуулах, мөсөнд халтиргах, хясаа, эрэг, ганга уруу 
нисгэх;
Тарвагыг нүхэнд нь утах, ус цутгах, урхи тавих, нохойгоор зориудаар бариулах;
Агнуурын амьтдыг агаарын болон авто тээврийн хэрэгсэлээр хөөх;
Загас барихад буу, бамбар, цахилгаан гүйдэл, хаалт, хашлага, гувчуур хэрэглэх, ахуйн 
хэрэгцээнд загас барихад тор хэрэглэх;
Агнах анг зориулалтын бус сумаар буудах зэргийг ойлгоно. 

Ан агнуурын хориглосон арга хэрэгсэлээс химийн бодис, тэсэрч дэлбэрэх зүйл, амьтны 
жим дээр нүх ухах, буу сойх, занга, сааль, цахилгаан гүйдэл, хаалт хашилга, гувчуур зэргийн 
талаар  тус бүрд нь ан агнуурын хууль бус үйлдлийг илрүүлэхэд зайлшгүй мэдэж байх танин 
мэдэхүйн зарим зүйлүүд бүлэгт тайлбарлан оруулсан тул тус бүлгээс үзнэ үү. 

Хуулинд заагдсан хохирлын хэмжээ гэдгийг:
Эрүүгийн хуулийн 203 дугаар зүйлд хохирлыг амьтны аймгийн санд үлэмж хэмжээний 

хохирол учирсан харин их, онц их хэмжээний хохирол учирсан бол хүндрүүлэн үзэж 
хуульчилсан байна. Дээрхи хохирлын хэмжээг тогтоохдоо “Амьтны аймгийн тухай” хуулийн 
25 дугаар зүйлд заасан заалтыг баримтлана. 

Уг заалтанд  амьтны аймагт учирсан хохирлыг гэм буруутай этгээдээр төлүүлнэ. Нөхөн 
төлбөрийн хэмжээг Засгийн газраас тогтоосон амьтны экологи эдийн засгийн үнэлгээг хоёр 
дахин өсгөж тогтооно гэжээ. Мөн дээд шүүхийн 30-р тогтоолын 15-р хэсэгт Эрүүгийн хуулийн 
23 дугаар бүлэгт заасан гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирлын хэмжээг байгаль орчин, түүний 
баялагт шууд учирсан хохирол болон бусдын хууль бус ажиллагааны улмаас байгаль орчны 
алдагдсан тэнцэл, байгалийн баялагийг нөхөн сэргээх, хүн амыг нүүлгэх, мал, амьтныг тухайн 
нутаг дэвсгэрээс шилжүүлэхэд гарсан зардлын нийлбэрээр тооцож тогтооно гэж заажээ. 
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МОНГОЛ УЛСЫН 
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2005.12.14                                     Дугаар 248

Үнэлгээ, хураамжийн хувь хэмжээ батлах тухай

   Агнуурын нөөц ашигласны төлбөр, ан амьтан агнах, барих зөвшөөрлийн хураамжийн 
тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн 
Газраас ТОГТООХ НЬ:

1.“ Ан амьтны экологи эдийн засгийн үнэлгээг 1 дүгээр,”Агнуурын нөөц ашигласаны 
төлбөр, ан амьтан агнах, барих зөвшөөрлийн хураамжийн хувь хэмжээ”-г 2 дугаар 
хавсралтаар баталсугай.

2. Засгийн газрын 2001 оны 264 дүгээр тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар баталсан         
“Ховор амьтны жагсаалт”-ын “Нэг. Хөхтөн” гэсэн хэсэгт “13. Хүрэн баавгай /Ursus   arc-
tos/ “ гэж, “Гурав. Загас” гэсэн хэсэгт “3.Тул /Hucho taiman/“ гэж тус тус нэмсүгэй.

3. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Жагсаалт, үнэлгээ, төлбөр, хураамжийн 
хувь хэмжээг батлах тухай” Засгийн газрын 2001 оны 12 дугаар сарын 5-ны өдрийн 264 
дүгээр тогтоолын 2, 3 дугаар хавсралтыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

                                                                                                             
МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД  Ц.ЭЛБЭГДОРЖ

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ САЙД    У.БАРСБОЛД
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Засгийн газрын 2005 оны 248 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт

АН АМЬТНЫ ЭКОЛОГИ-ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНЭЛГЭЭ
/мянган төгрөгөөр/

Ан амьтны нэр, хүйс, насны ялгаа Экологи-эдийн засгийн үнэлгээ (мянган төгрөгөөр)

Эр эм төл

Нэг.Хөхтөн

1 Тахь адуу 4000.0 5200.0 6800.0

2 Хулан адуу 2000.0 2600.0 3400.0

3 Хавтгай тэмээ 3700.0 4810.0 6290.0

4 Аргаль хонь 9000.0 11700.0 15300.0

5 Янгир ямаа 2000.0 2600.0 3400.0

6 Халиун буга 2500.0 3250.0 4250.0

7 Бараан хандгай 2800.0 3640.0 4760.0

8 Цаа буга /зэрлэг/ 2000.0 2600.0 3400.0

9 Баданга хүдэр 2000.0 2600.0 3400.0

10 Бор гөрөөс 140.0 182.0 238.0

11 Зэрлэг гахай 200.0 260.0 340.0

12 Монгол бөхөн 2000.0 2600.0 3400.0

13 Хар сүүлтий 1500.0 1950.0 2550.0

14 Цагаан зээр 40.0 52.0 68.0

15 Цөөвөр чоно 1000.0 1300.0 1700.0

16 Саарал чоно 60.0 78.0 102.0

17 Шар үнэг 80.0 104.0 136.0

18 Хярс үнэг 40.0 52.0 68.0

19 Цоохор ирвэс 4000.0 5200.0 6800.0

20 Шилүүс мий 2000.0 2600.0 3400.0

21 Ойн булга 300.0 390.0 510.0

22 Суусар 300.0 390.0 510.0

23 Голын халиу 500.0 650.0 850.0

24 Голын минж 500.0 650.0 850.0

25 Заарт ондоотор 5.0 6.5 8.5

26 Нохой зээх 15.0 19.5 25.5

27 Мануул 300.0 390.0 510.0

28 Халздай дорго 110.0 143.0 187.0

29 Хүрэн баавгай 2000.0 2600.0 3400.0

30 Мазаалай  5000.0 6500.0 8500.0

31 Алтайн, Монгол тарвага 25 32.5 42.5

32 Бор туулай, чандага туулай 6.0 7.8 10.2

33 Нохой элбэнх 80.0 104.0 136.0
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34 Өмхий хүрнэ  2.5 3.25 4.25

35 Эрээн хүрнэ 2.5 3.25 4.25

36 Солонго, ойн үен 5.0 6.5 8.5

37 Бусад  зүйл үен 2.5 3.25 4.25

38 Бараан хэрэм 25.0 32.5 42.5

39 Цоохондой мий 500.0 650.0 850.0

40 Гозоорой  зурам 5.0 6.5 8.5

41 Бусад зүйл зурам 1.5 1.95 2.55

42 Жирх 1.5 1.95 2.55

Хоёр. Шувуу

1 Гангар хун 75.0 97.5 127.5

2 Гунгар, хуруут хун 60.0 78.0 102.0

3 Цагаан тогоруу 200.0 260.0 340.0

4 Хар, цэн тогоруу 75.0 97.5 127.5

5 Алаг тогоруу 37.5 48.75 63.75

6 Хонин,  Жороо тоодог 75.0 97.5 127.5

7 Элээ 100.0 130.0 170.0

8 Борцгор хотон 500.0 650.0 850.0

9 Халбаган хошуут 9.0 11.7 15.3

10 Хар, дорнын өрөвтас 40.0 52.0 68.0

11 Махин галуу 40.0 52.0 68.0

12 Хээрийн галуу 40.0 52.0 68.0

13 Хошуу галуу 40.0 52.0 68.0

14 Одой галуу 40.0 52.0 68.0

15 Бусад зүйл галуу 10 13 17

16 Реликт цахлай 50.0 65.0 85.0

17 Гургуул 30.0 39.0 51.0

18 Алтайн хойлог 75.0 97.5 127.5

19 Байгалийн нугас 40.0 52.0 68.0

20 Бусад зүйл нугас болон ус 
намгийн шувуу

15.0 19.5 25.5

21 Ухаа шумбуур 10.0 13.0 17.0

22 Халзан ангир 10.0 13.0 17.0

23 Ямаан сүүлт 10.0 13.0 17.0

24 Усны бух шувуу 10.0 13.0 17.0

25 Цасч дэглий 10.0 13.0 17.0

26 Азийн цууцал 10.0 13.0 17.0

27 Хилэн жигүүрт 10.0 13.0 17.0

28 Эгэл хүрзгэнэ 10.0 13.0 17.0

29 Бэгбаатар, ууль, шар шувуу 9.0 11.7 15.3

17



Нэгдүгээр бүлэг

30 Идлэг шонхор 3000.0 3900.0 5100.0

31 Цагаан шонхор 1500.0 1950.0 2250.0

32 Амарын шонхор 500.0 650.0 850.0

33 Бусад зүйл шонхор 450.0 58.5 76.5

34 Хур, сойр 10.0 13.0 17.0

35 Хөтүү, ятуу, хахилаг, ногтруу 9.0 11.7 15.3

36 Тас, ёл 100.0 130.0 170.0

37 Бүргэд, сар, харцага 100.0 130.0 170.0

Гурав. Загас

1 Хилим: а/урт нь 1м-ээс дээш 200.0 260.0 340.0

б/урт нь 1 м хүртэл 150.0 195 255

2 Тул: а/урт нь 1м-ээс дээш 100.0 130.0 170.0

б/урт нь 1 м хүртэл 75.0 97.5 127.5

3 Үхэрдэй 40.0 52.0 68.0

4 Цагаан амар 40.0 52.0 68.0

5 Давх 40.0 52.0 68.0

6 Зантаахай 40.0 52.0 68.0

7 Омоль, дархадын цагаан 4.5 5.85 7.65

8 Булуу цагаан 3.0 3.9 5.1

9 Хадран 2.0 2.6 3.4

10 Бусад зүйл загас 1.5 1.95 2.55

Засгийн газраас баталсан экологи эдийн засгийн үнэлгээ нь ан амьтны эр, эм, төл зэргээр 
үнийн хувьд өөр өөр байх тул хууль бусаар агнагдсан амьтан маань эр, эм төл алин болохыг 
мөн мөрдөн байцаалтаар тогтоож хохирлын тооцоог гаргана. Мөн дээрх экологи эдийн засгийн 
үнэлгээг заавал хоёр дахин өсгөж бодож байхыг мартаж болохгүй ээ.

Мөрдөн байцаагч нь хууль бусаар агнагдсан ан амьтан нь ямар зүйлийн амьтан болох, эр, 
эм, үр төл нь эсэх талаар Байгаль орчны яам, Биологийн хүрээлэн, орон нутагт Байгаль орчны 
албад, Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаар шинжилгээ явуулж дүгнэлт гаргуулахаар шинжээч 
томилж болно. 

Өнгөрсөн жилд Байгаль орчны сайдын 2008.03.07-ны өдрийн 103 тоот тушаал гарч  
байгаль орчинд учирсан хохирлын экологийн үнэлгээ тогтоох итгэмжлэгдсэн байгууллага, 
хохирол тооцох эрх зүйн баримт бичгийг тус тус баталсан байгаа. Уг тушаалын дагуу  Амьтны 
аймагт учирсан хохирлыг ан амьтны экологи эдийн засгийн үнэлгээгээр, хохирлын хэмжээг 
тогтоох байгууллага нь Аймаг, Нийслэлийн Байгаль орчны алба, ШУА-ын Биологийн хүрээлэн 
гэж нэр заан тодотгож өгчээ. 
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Ховор ан амьтанг зохих зөвшөөрөлгүйгээр агнасан барьсан гэдгийг:
… ховор ан амьтанг зохих зөвшөөрөлгүйгээр агнасан, барьсан, тэжээж 

гаршуулсан, тэдгээрийн түүхий эдийг хадгалсан, худалдсан, худалдан авсан, 
тээвэрлэсэн бол …  гэдэг нь  ан амьтанг агнах, барих, түүний түүхий эдийг худалдах, худалдан 
авахдаа ямар нэгэн зөвшөөрөлтэй байхыг шаардаж байгааг илтгэж байна.  

Зохих зөвшөөрөл гэдэгт:
“Амьтны аймгийн  тухай”, “Ан агнуурын тухай” хуулиар ан амьтдыг агнах барих, түүний 

түүхий эдийг худалдах, худалдан авахад зохих зөвшөөрлийг олгох  талаар тодорхой заасан 
бөгөөд уг зөвшөөрлийг аваагүй тохиолдолд  ан амьтныг хууль бусаар агнасан, барьсан, түүхий 
эдийг худалдсан, худалдан авсан гэж үзэхээр хуульчилсан байна.

Нэн ховор амьтныг төрийн захиргааны тусгай зөвшөөрлөөр зөвхөн судалгаа, шинжилгээ-
ний зориулалтаар агнаж болно.

Дээрх зориулалтаар зааснаас бусад зориулалтаар нэн ховор ан амьтныг агнаж, 
бэлтгэсэн арьс, яс, бусад түүхий эдийг худалдах худалдан авахыг хуулиар хориглосон 
байна.  /”Амьтны аймгийн тухай” хуулийн 7.2, 7.3  зүйл/           

Төрийн захиргааны төв байгууллагын олгосон тусгай зөвшөөрлөөр ховор амьтныг дараах 
тохиолдолд агнаж барьж болно.

судалгаа, шинжилгээ, соёл, урлаг, эмчилгээний зориулалтаар 
гадаадын болон Монгол улсын иргэнд тусгай төлбөр төлж,
тодорхой нутаг дэвсгэрт амьтны сүргийн бүтцийг зохицуулах болон халдварт өвчний 
голомтыг эрүүлжүүлэх зорилгоор  агнаж бариж болохыг заажээ. 
/”Амьтны аймгийн тухай”  хуулийн  7.5 зүйл/ 

Мөн бусад агнуурын амьтан буюу элбэг тархацтай анг холбогдох хууль тогтоомжийг 
судалсан, ангийн буу эзэмших эрхийн үнэмлэхтэй зохих журмын дагуу зөвшөөрөл авсан иргэн 
агнаж барьж болно.

Монгол улсын иргэн нь ахуйн зориулалтаар  агнуурын ан амьтан агнах барихад  зохих 
төлбөр төлөөд, ан хийх газрынхаа сумын засаг даргаас  эрхийн бичиг авч  агнуурын ховор 
амьтнаас бусад амьтныг агнаж барьж болно. Эрхийн бичгийн загвар  35 дугаар нүүрт 
бий.

Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага нь тусгай зориулалтаар агнуурын амьтан агнах, барихад, 
ховор ан амьтан болон тусгай төлбөр төлсөн гадаадын иргэнд ан амьтан агнуулах бариулахад 
Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, бусад агнуурын амьтан 
агнах барих зөвшөөрлийг сум дүүргийн засаг даргаас авна.  Зөвшөөрлийн загвар 37 дугаар 
нүүрт бий.

Тусгай зориулалтаар агнуурын амьтан агнах барих гэдгийг юу гэж ойлгох юм бэ гэвэл “Ан 
агнуурын тухай” хуулийн 11 дүгээр зүйлд агнуурын амьтанг агнах, барих тусгай зөвшөөрөл 
нь:

1. Агнуурын ховор амьтныг судалгаа шинжилгээ, соёл урлаг, эмчилгээний зориулалтаар,
2. Гадаадын болон Монгол улсын иргэн тусгай төлбөр төлж, 
3. Нутаг дэвсгэрт агнуурын амьтны сүргийн бүтэцийг зохицуулах, халдварт өвчний 
голомтыг эрүүлжүүлэх зорилгоор албан байгууллага,
4. Спорт-агнуурын чиглэлээр гэж заажээ. 

Мөн иргэн аж ахуйн нэгж байгууллага нь үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ан амьтан агнаж 
болохыг хуулинд заасан бөгөөд одоогоор манай улсад загаснаас бусад төрлийн ан амьтдын 
тоо толгой эрс буурсан тул үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ан амьтанг агнаж бариулахгүй 
байгаа. Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ан агнаж барих аж ахуйн нэгж байгууллагууд нь ан хийх 
газрынхаа сумын засаг даргатай гэрээ байгуулж түүний үндсэн дээр ан агнана. Сумын засаг 
дарга нь үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ан агнах гэж байгаа байгууллагатай гэрээ байгуулахдаа 
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сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын шийдвэр, мэргэжлийн анчидтай байх, агнуурын 
амьтныг өсгөн үржүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө, түүнийгээ хэрэгжүүлэх санхүүгийн чадамж 
зэргийг харгалзан үзнэ. Гэрээнд агнах амьтны нэр, тоо хэмжээ, агнах хугацаа, газар, бэлтгэх 
түүхий эдийн нэр төрөл, тоо, төлбөр хураамжийн хэмжээг тусгасан байна. Гэрээний загвар 
36 дугаар нүүрт бий.

Ан  агнуурын тухай хуулинд заагдсан ан амьтныг агнах барихтай холбогдсон зөвшөөрлүүд-
ийг олгох  заалтын дагуу Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас 
ан амьтан агнах барих зөвшөөрөл олгох журмыг шинэчлэн 2008 онд гаргасан байгаа.
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МОНГОЛ УЛСЫН
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ САЙДЫН ТУШААЛ

2008 оны 02-р сарын 26-ны өдөр                   Дугаар 79                       Улаанбаатар хот

Журам батлах тухай

“Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль”-ийн 15.1.7 дахь заалт, “Ан агнуурын тухай 
хууль”-ийн 11 дүгээр зүйл, “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль”-
ийн 2.3 дахь заалтыг хэрэгжүүлэх, ан амьтан агнах, барих ажлыг журамлах зорилгоор 
ТУШААХ нь: 

1. “Ан амьтан агнах барих зөвшөөрөл олгох журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.
2. Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан “Ан амьтан агнах, барих зөвшөөрөл олгох, 

хяналт тавих журам батлах тухай” Байгаль орчны сайдын 2001 оны 32 дугаар тушаал, 
“Журам батлах тухай” Байгаль орчны сайдын 2007 оны 342 дугаар тушаалыг тус тус 
хүчингүй болсонд тооцсугай.

САЙД                                                        Г.ШИЙЛЭГДАМБА
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Байгаль орчны сайдын 2008 оны 
79 дугаар тушаалын хавсралт

АН АМЬТАН АГНАХ, БАРИХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1. Энэхүү журмын зорилго нь ахуйн, үйлдвэрлэлийн болон тусгай зориулалтаар ан амьтан 

агнах, барих зөвшөөрөл олгохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.
2. Ан амьтан агнах, барих зөвшөөрөл олгохдоо ан агнуурын хууль тогтоомж, Монгол 

Улсын Засгийн газар, Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, 
аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас баталсан тухайн жилд агнах, барих ан амьтны тоо 
хэмжээг баримтлана.

Хоёр. Ахуйн зориулалтаар ан амьтан агнах, барихад тавигдах шаардлага
3. Ахуйн зориулалтаар ан амьтан агнах, барихад эрхийн бичиг олгоно. Эрхийн бичиг 

нь улсын хэмжээнд нэг загвартай байх бөгөөд уг загвар нь Байгаль орчны сайдын тушаалаар 
батлагдсан байна.

4. Ан амьтан агнах, барих эрхийн бичгийг тухайн сумын Засаг даргын Тамгын газраас 
Засаг даргын эрх олгосон албан тушаалтан олгоно.

5. Эрхийн бичиг олгохдоо эрхийн бичигт дурьдсан асуулт бүрийг тодорхой хариулж 
бичсэн байх бөгөөд олгосон хүн албан тушаал, нэрээ бичиж, гарын үсэг зурж, тэмдэг дарж 
баталгаажуулсан байна.

6. Эрхийн бичиг олгохдоо Ан агнуурын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлд дурьдсан агнах, 
барих ан амьтны тоо хэмжээ, хугацааг баримтлана.

7. Эрхийн бичиг олгох бүрдээ хууль тогтоомжинд заасан хураамжийг авч тухайн сумын 
санхүү татварын албанд тушаана.

8. Эрхийн бичгийг зөвхөн хувь хүнд олгох бөгөөд аж ахуйн нэгж, байгууллагад 
олгохгүй.

9. Эрхийн бичгийг олгогч албан тушаалтан нь эрхийн бичгийн олголт, зарцуулалт, 
хураамжийн мөнгөний тайлан тооцоог улирал бүрийн сүүлийн арав хоногийн дотор гаргаж, 
тухайн сумын санхүү, татварын албанд өгнө.

Гурав. Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ан амьтан агнах, 
барихад тавигдах шаардлага

10. Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ан амьтан агнах, барихдаа 
сумын Засаг даргатай гэрээ байгуулах бөгөөд дараахь хууль, тогтоол, журмыг мөрдлөгө 
болгоно.

 10.1. “Ан агнуурын тухай” хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4 дүгээр заалт болон 7, 8, 9 
дүгээр зүйл;

 10.2. Агнуурын нөөц ашигласны төлбөр, ан амьтан агнах, барих зөвшөөрлийн 
хураамжийн тухай хуулийн 3, 4, 5 дугаар зүйл;

 10.3. “Үнэлгээ, хураамжийн хувь хэмжээг батлах тухай” Засгийн газрын 2005 оны 
248 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралт;

 10.4. Байгаль орчны сайдын 1999 оны 103 дугаар тушаалаар батлагдсан Тарвага 
агнах журмын 1 дүгээр зүйл, 2 дугаар зүйлийн 6 дугаар заалт, 3 дугаар зүйл;

 10.5. Байгаль орчны сайдын 1999 оны 114 дүгээр тушаалаар батлагдсан Загасны аж 
ахуй эрхлэх журам.

11. Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ан амьтан агнах, барих 
гэрээ байгуулахдаа агнах, барих ан амьтны төлбөр, хураамжийн орлогыг орон нутгийн төсөвт 
урьдчилан төлнө.

12. Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ан амьтан агнах, барихдаа 
гэрээнд заасан хугацаа, газар, агнах, барих ан амьтны тоо хэмжээ бусад нөхцөлийг мөрдөж 
ажиллана.
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Дөрөв. Тусгай зориулалтаар ан амьтан агнах, барих үйл ажиллагаа
13. Тусгай зориулалтаар ан амьтан агнах, барих гэдэгт Монгол улсын болон гадаадын 

иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага судалгаа шинжилгээ, соёл урлаг, эмчилгээний зориулалтаар 
болон гадаадын иргэн тусгай төлбөртэйгээр ан амьтан агнах, барихтай холбогдсон үйл 
ажиллагаа хамаарна.

14. Соёл урлагын зориулалтаар ан амьтан агнах, барих гэдэгт музей, үзэсгэлэн, бүх шатны 
сургуульд үзүүлэн бэлтгэх, эсвэл сургалт танин мэдэхүй, уран сайхны кино, видео, фото зураг 
авах зорилгоор ан амьтан агнах, барих үйл ажиллагааг ойлгоно.

15. Эмчилгээний зориулалтаар ан амьтан агнах шаардлага гарсан иргэн Байгаль 
орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас тогтоосон тухайн жилд ахуйн 
зориулалтаар агнах агнуурын амьтны тоо хэмжээнд багтаан зохих төлбөр, хураамжийг төлж 
тухайн сумын Засаг даргаас ан агнах тусгай зөвшөөрөл авч болно

16. Судалгаа шинжилгээ, соёл, урлаг, эмчилгээний зориулалтаар ан амьтан агнах, барихад 
тавигдах шаардлага

 16.1. Монгол улсын иргэн судалгаа шинжилгээний зориулалтаар ан амьтан агнах, 
барихдаа өөрийн ажилладаг эрдэм шинжилгээний байгууллагаар ажлын удирдамжаа батлуулж 
Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүсэлтээ хүргүүлсэн 
байна.

 16.2. Гадаад улсын иргэн судалгаа шинжилгээний зориулалтаар ан амьтан агнах, 
барих бол гүйцэтгэх судалгаа шинжилгээний ажлын талаар мэргэжлийн эрдэм шинжилгээний 
байгуулага болох ШУА-ийн Биологийн болон Геоэкологийн хүрээлэнгээс санал авч, дүгнэлт 
гаргуулсан байна.

 16.3. Соёл, урлаг, эмчилгээний зориулалтаар ан амьтан агнах, барих иргэн, аж ахуйн 
нэгж, байгууллага нь агнуурын ховор ан амьтан барих, агнах бол үндэслэл, зорилгоо тодорхой 
тусгасан хүсэлтээ Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад, бусад 
ан амьтан агнах, барих бол үндэслэл, зорилгоо тодорхой тусгасан хүсэлтийг тухайн сумын 
Засаг даргад тавина.

 16.4. Судалгаа шинжилгээ, соёл, урлаг, эмчилгээний зориулалтаар ховор ан амьтан 
агнах, барих тусгай зөвшөөрлийг Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 
байгууллагаас олгох бөгөөд бусад ан амьтныг тухайн жил Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн 
төрийн захиргааны төв байгууллагаас тогтоосон ахуйн зориулалтаар агнах, барих агнуурын 
амьтны тоо хэмжээнд багтаан сумын Засаг дарга олгож болно.

 16.5. Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага нь судалгаа шинжилгээ, соёл, урлаг, 
эмчилгээний зориулалтаар ан амьтан агнах, барихад “Үнэлгээ, хураамжийн хувь хэмжээ батлах 
тухай“ Засгийн газрын 2005 оны 248 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтад заасан төлбөр, 
хураамжийг төлнө.

17. Гадаадын иргэнд тусгай төлбөртэйгээр ан амьтан агнуулах, бариулахад тавигдах 
шаардлага.

17.1. Тухайн жилд Засгийн газраас тогтоосон тоо хэмжээнд багтаан гадаадын иргэнд 
тусгай төлбөртэйгээр ан амьтан агнах, барих зөвшөөрлийг Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн 
төрийн захиргааны төв байгууллага олгоно.

17.2. Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь гадаадын иргэнд тусгай төлбөртэйгээр ан амьтан 
агнуулах, бариулах үйл ажиллагаа эрхлэх хүсэлтээ жил бүрийн 5 дугаар сарын 10-ны дотор 
багтаан ирүүлсэн байна.

17.3. Гадаадын иргэнд тусгай төлбөртэйгээр ан амьтан агнуулах, бариулах ажил үйлчилгээ 
эрхлэх аж ахуйн нэгж, байгууллага нь дараахь шалгуур үзүүлэлтийг хангасан байна. Үүнд:

 17.3.1. Аялал жуулчлал эсхүл агнуурын үйл ажиллагаа 3-аас доошгүй жил эрхэлж 
байгаа, мэргэжлийн боловсон хүчин, материалаг бааз, хөрөнгийн чадавхитай, орон нутагт 
анчин хүлээн авах бие даасан отог ажиллуулдаг байх;

 17.3.2. Ан амьтны нөөц байршил, тоо толгойг судлан тогтоох, хамгаалах талаар 
эрдэм шинжилгээний болон мэргэжлийн байгууллага, аймаг, сумын Засаг даргын Тамгын 
газар, байгаль хамгаалах иргэний нөхөрлөлтэй хамтран ажилладаг, энэ чиглэлээр орон нутагт 
тодорхой ажил гүйцэтгэсэн байх;
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 17.3.3. Ан агнуурын чиглэлээр олон улсын хэмжээнд зохион байгуулагдаж буй 
үзэсгэлэн худалдаа, хурал зөвлөлгөөн, гэрээ хэлэлцээрт оролцдог, Монгол орны ан амьтны 
баялаг, ан хийх журамаа танилцуулдаг, өөрийн байгууллагын талаархи сурталчилгааг жил бүр 
хийдэг байх;

 17.3.4. Байгаль орчныг хамгаалахтай холбогдсон хууль тогтоомжийн зөрчилгүй, 
гадаадын анчдад агнуулсан ангийн төлбөр, хураамжийн орлогын тооцоог хугацаанд нь хийж 
гүйцэтгэдэг байх;

17.4. Энэ журмын 17.2, 17.3-д заасан шаардлагыг хангасан аж ахуйн нэгж, байгууллагыг 
шалгаруулж, тухайн жилд Засгийн газраас тогтоосон тоо хэмжээнд багтаан ямар аж ахуйн 
нэгж, байгууллагад, хичнээн толгой ховор ан амьтан агнуулах, бариулах хуваарийг Байгаль 
орчны асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

 17.5. Хуваарьт орсон аж ахуйн нэгж, байгууллага нь нутаг дэвсгэрт нь гадаадын иргэнээр 
ан амьтан агнуулах, бариулах сумын Засаг даргатай гэрээ байгуулж, уг гэрээг аймгийн Засаг 
даргаар батлуулж, гэрээний хувийг Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 
байгууллагад ирүүлнэ.

17.6. Энэ журмын 17.4, 17.5-д заасан хуваарь ба гэрээг үндэслэн гадаадын иргэнд ан 
амьтан агнах, барих тусгай зөвшөөрлийг Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн Төрийн захиргааны 
төв байгууллага олгож байна.

17.7. Гадаадын иргэнд тусгай төлбөртэйгээр ан амьтан агнах, барих нэг удаагийн 
зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацаа 20 хүртэл хоног байна.

17.8. Энэ журмын 17.7-д заасан хугацаанд нэг анчны нэг удаагийн зөвшөөрлөөр барих 
загас, агнах шувууны тоо хэмжээг тогтоохдоо Ан агнуурын тухай хуулийн 10.4-д заасан тоо 
хэмжээг баримтлана.

17.9. Тул загасыг зөвхөн нэг салаа сэтгүүртэй, үзүүртээ сэртэнгүй дэгээг ашиглаж, хиймэл 
өгөшөөр гэмтээлгүй барьж, буцаан усанд нь тавина.

17.10. Гадаадын иргэнд тусгай төлбөртэйгээр загас бариулахад зөвхөн дамарт /спининг/ 
болон ердийн уурга /удочка/-аар бариулахыг зөвшөөрөх /Байгаль орчны сайдын 2008 оны 6 
дугаар сарын 4-ний өдрийн 213 тоот тушаалаар өөрчлөлт орсон/

17.11. Гадаадын иргэнд тусгай төлбөртэйгээр загас бариулахад тор, бамбар, тэсрэх 
дэлбэлэх бодис, хүчтэй гэрэлтүүлэгч зэрэг тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл ашиглах, тусгай 
зөвшөөрөлд нэр дурьдагдсан гадаадын иргэнийг дагалдан яваа болон түүнд үйлчлэх ажлаар 
яваа иргэд нь ан амьтан барих, агнахыг тус тус хориглоно.

17.12. Гадаадын иргэнийг хүлээн ан амьтан агнуулах, бариулах ажил үйлчилгээ эрхэлж 
буй аж ахуйн нэгж, байгууллага нь “Жагсаалт, үнэлгээ, төлбөр, хураамжийн хувь хэмжээг 
батлах тухай” Засгийн газрын 2001 оны 264 дүгээр тогтоолын 4 дүгээр хавсралтад заасан 
төлбөр, хураамжийн орлогыг агнаж, барьсан ан амьтны тоогоор тооцож, Монгол банк дахь 
Байгаль орчны яамны 3332414 тоот дансанд төвлөрүүлнэ. /Байгаль орчны сайдын 2008 оны 
6 дугаар сарын 4-ний өдрийн 213 тоот тушаалаар өөрчлөлт орсон/

17.13. Энэ журмын 17.12-д заасан төлбөр, хураамжийн орлогыг Агнуурын нөөц ашигласны 
төлбөр, ан амьтан агнах барих зөвшөөрлийн хураамжийн тухай хуулийн дагуу төлбөрийн 
орлогыг улсын төвлөрсөн төсөвт, хураамжийн орлогыг ан амьтан агнуулж, бариулсан сумын 
Засаг даргын Тамгын газрын нэхэмжлэлийг үндэслэн тухайн сумын төсөвт жил бүрийн 12 
дугаар сарын 25-ны дотор багтаан тус тус шилжүүлнэ.

Тав. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаад болон аймаг, 
нийслэлийн Байгаль орчны алба, газрын үүрэг

18. Амьтны аймгийн тухай, Ан агнуурын тухай, Агнуурын нөөц ашигласны төлбөр, ан 
амьтан агнах барих зөвшөөрлийн хураамжийн тухай хуулиуд болон энэхүү журмын биелэлтийг 
хангах ажлыг зохион байгуулах, аливаа зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, гарсан зөрчлийг хууль 
тогтоомжийн хүрээнд таслан зогсоох арга хэмжээ авахуулах;

19. Ан амьтны байршил нутагт ахуйн, үйлдвэрлэлийн болон тусгай зориулалтаар ан 
амьтан барих, агнах бүс тогтоолгох, анхааруулга санамж бүхий пайз, тэмдэгтэй болгох арга 
хэмжээ авах;
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20. Ахуйн, үйлдвэрлэлийн, тусгай зориулалтаар ан амьтан агнуулах, бариулах ажил 
үйлчилгээ эрхэлж буй иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт тавих 
ажлыг зохион байгуулах, аймгийн нутаг дэвсгэртээ ан амьтны нөөц, байршил, зүйлийн 
бүрэлдэхүүн, сүргийн бүтцийн судалгааг хийлгүүлэх арга хэмжээг холбогдох журмын дагуу 
авч хэрэгжүүлэх;

21. Ан амьтны нөөц баялгийг хамгаалах, өсгөж үржүүлэх, зохистой ашиглахтай 
холбогдсон үйл ажиллагааг журамлах чиглэлээр саналаа Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн 
төрийн захиргааны төв байгууллага, аймаг, нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд 
тавьж шийдвэрлүүлэх.

25



Нэгдүгээр бүлэг

НЭН ХОВОР, ХОВОР АМЬТАД

Эрүүгийн хуулийн 203 дугаар зүйлд ховор, нэн ховор ан амьтанг зохих зөвшөөрөлгүй 
агнасан барьсан бол хариуцлага тооцохоор зааж өгсөн байгаа Монгол орны нутаг дэвсгэр дээр 
байгаа ан амьтныг тоо толгой, нөөцийг нь харгалзан үзэж нэн ховор, ховор, элбэг тархацтай 
амьтан гэж хуваана. Монгол улсын дээд шүүхийн 30 дугаар тогтоолд Нэн ховор ан амьтан 
гэдгийг “Амьтны аймгийн тухай” хуулийн 7-р зүйлийн 7.1-д заасан, мөн хуулийн 7.6-д зааснаар 
ховор амьтны жагсаалтыг Засгийн газар баталсанаар ойлгох тухай заажээ. Нэн ховор амьтан 
гэдэгт Монгол улсын “Амьтны аймгийн тухай” хуулийн 3.1.2.-д тархац нутагтаа бүхэлдээ, эсхүл 
ихэнх хэсэгт тоо толгой эрс цөөрсөн, ашиглах нөөцгүй устах аюулд орсон амьтныг ойлгох ба 
уг амьтдын жагсаалтыг мөн хуульд тухайлан зааж өгсөн байна.  

Үүнд: Цөөвөр чоно /Cuon alpinus/, Цоохор ирвэс /Uncia unica/, Голын халиу /Lutra 
lutra/, Mазаалай /Ursus arstos gobiensis/, Тахь /Eguus przewaiski/, Хавтгай тэмээ (Camelus bac-
trianus), Хүдэр /Moschus moschiferus/, Цаа буга /Rangifer tarandus valentinae/, Шивэр хандгай 
/Alces alces pfizenmayeri/, Мөрний хандгай /Alces alces cameloides/, Соргог бөхөн /saiga ta-
tarica tatarica/, Монгол бөхөн /Saiga tatarica Mongolica/, Төв азийн минж /Castor fiber biru-
lai/,  Гангар хун /Cygnus cygnus/, Гургуул /Phasianus colchicus/, Хар тогоруу /Grus monacha/, 
Цэн тогоруу /Grus vipio/, Цагаан тогоруу /Grus leucogeranus/, Жороо тоодог /Chlamydotis 
undulata/, Борцгор хотон /Pelecanus crispus/, Реликт цахлай /Larus relictus/, Шивэр хилэм 
/Acipenser baeri baicalensis/, Хар мөрний хилэм /Acipenser schrencki/, Үхэрдэй /Tinca tinca/, 
Зантаахай загас /Mesocottus haitej/, Бага тогосон одот эрвээхэй /Eudia pavonia/        

“Амьтны аймгийн тухай” хуулийн 3.1.3.-д Ховор амьтан гэдгийг тархац нутагтаа тоо 
толгой цөөрсөн нөөц багатай устаж болзошгүй амьтныг гэж  тодорхойлсон байх бөгөөд ховор 
амьтны жагсаалтыг Засгийн газар батална гэж заажээ.
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Зураг №1 

МОНГОЛ ОРНЫ НЭН ХОВОР АМЬТАД
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МОНГОЛ УЛСЫН 
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2001 оны 12 дугаар 
сарын 5-ны өдрийн                                Дугаар 264                              Улаанбаатар хот

Жагсаалт, үнэлгээ, төлбөр,
 хураамжийн хувь хэмжээг батлах тухай

Амьтны аймгийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 6 дах хэсэг, агнуурын нөөц 
ашигласны төлбөр, ан амьтан агнах барих зөвшөөрлийн хураамжийн тухай хуулийн              
5 дугаар зүйлийн 3 дах хэсэгт заасныг үндэслэн Монгол улсын Засгийн газраас тогтоох 
нь:

1. “Ховор амьтны жагсаалт”-ыг 1 дүгээр хавсралт, “Ан амьтны экологи эдийн засгийн 
үнэлгээг”-г 2 дугаар хавсралт, “Агнуурын нөөц ашигласны төлбөр, агнуурын амьтан 
агнах барих зөвшөөрлийн хувь хэмжээ”-г 3 дугаар хавсралт, ”гадаадын иргэнд тусгай 
төлбөртэйгээр агнуулах агнуурын амьтны олзворын жишиг үнэ, төлбөр хураамжын хувь 
хэмжээ”-г 4 дүгээр хавсралт ёсоор тус тус баталсугай.

2. Ан амьтныг тэжээврээр үржүүлж эмийн болон бусад түүхий эд бэлтгэх 
зориулалтаар ашиглах журмыг 2001 онд багтаан баталж мөрдүүлэхийг Байгаль орчны 
сайд У.Барсболдод үүрэг болгосугай.

3. Энэ тогтоолын 3 дугаар хавсралтанд зааснаас бусад ан амьтныг агнах, барих 
гадаадад гаргах төлбөр болон хураамжийн хувь хэмжээг тухайн амьтны тархац, экологи-
эдийн засгийн ач холбогдол, агнах барих зориулалтыг харгалзан тухай бүр тогтоож 
байхыг Байгаль орчны сайд У.Барсболдод зөвшөөрсүгэй.

4. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Жагсаалт, үнэлгээ, төлбөр, хураамжийн 
хувь хэмжээг батлах тухай” Засгийн газрын 1995 оны 8 дугаар сарын 25 ны өдрийн 152 
дугаар тогтоол, “тогтоолын хавсралтанд өөрчлөлт оруулах тухай” Засгийн газрын 1998 
оны 7 дугаар сарын 15 ны өдрийн 118 дугаар тогтоолыг тус тус хүчингүй болгосугай.

Монгол улсын ерөнхий сайд                                       Н.Энхбаяр
Байгаль орчны сайд                                                    У.Барсболд
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Засгийн газрын 2001 оны 264 дүгээр 

тогтоолын 1 дүгээр хавсралт

ХОВОР АМЬТНЫ ЖАГСААЛТ  /монгол, латин нэрээр/
Нэг. Хөхтөн

1 Аргаль Ovis ammon

2 Янгир Capra sibirica

3 Хулан Equus hemionus

4 Хар сүүлтий Gazella subgutturosa

5 Халиун буга Cervus elaphus

6 Зэгсний гахай Sus scrota nigipes

7 Говийн шилүүс Felis lynx gobinsis

8 Хадны суусар Martes foina

9 Цоохондой Felis lybica

10 Эрээн хүрнэ Vormela peregusna

11 Ойн булга Martes zibellina

12 Гозоорой зурам Citellus alaschanicus

13 Хүрэн баавгай Ursus arctos

Хоёр. Шувуу

1 Алтайн хойлог Tetraogallus altaicus

2 Манхин галуу Anser albifrons

3 Хээрийн галуу Eulabea indica

4 Хошуу галуу Cygnopsis cygnoides

5 Одой галуу Anser erythropus

6 Хуруут хун Cygnus olor

7 Гунгар хун Cygnus bewickii

8 Байгалийн нугас Anas formosa

9 Ухаа шумбуур Aythya baeri

10 Халзан ангир Aix galerlculata

11 Ямаан сүүлт Oxyura leucocephala

12 Усны бух шувуу Botaurus strellaris

13 Цасч дэглий Egreetta alba

14 Халбаган хошуут Platalea leucorodia

15 Дорнын өрөвтас Ciconia boyciana

16 Хар өрөвтас Ciconia nigra

17 Хонин тоодог Ofis tarda

18 Азийн цууцал Limnodromus semipalmatus

19 Хилэн жигүүрт Himantopus himantopus

20 Эгэл хүрзгэнэ Steptopelia tirtur

21 Цагаан шонхор Falco rusticolus

22 Амарын шонхор Falco amurensis

Гурав. Загас

1 Цагаан амар Ctenopharyngodon idella

2 Давх Hypophthalmicthus molitrix.

3 Тул Hucho taiman
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Зураг №2

ХУУЛЬ БУСААР АГНУУРТ ИХЭЭР ӨРТӨЖ БАЙГАА ХОВОР АМЬТАД

30

 Янгир /Capra sibirica/    Аргаль /Ovis ammon/ 

Цагаан зээр /Procapra gutturosa/                       Хар сүүлт /Gazella subgutturosa/

 Тул /Hucho taiman/                                     Молцогт хандгай /Alces alces/



Ногоон ном

Ан амьтны түүхий эдийг худалдах худалдан авах тухай:

“Амьтны аймгийн тухай” хуульд зааснаар байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн 
захиргааны төв байгууллагын тусгай зөвшөөрөлөөр зөвхөн судалгаа, шинжилгээний 
зориулалтаар агнаж барьснаас бусад нэн ховор амьтны агнаж бэлтгэсэн арьс, яс, бусад      
түүхий эдийг худалдах, худалдан авахыг хориглоно. 

Зохих зөвшөөрлийн дагуу агнасан ан амьтны арьс үс, түүхий эдийг худалдах иргэн,  
аж ахуйн нэгж байгууллагад тухайн сумын байгаль орчны улсын байцаагч гарал үүслийн 
тодорхойлолт олгосноор худалдан борлуулах, хадгалах тээвэрлэн авч явах, худалдан авах эрх 
нээгдэнэ. 

“Ан агнуурын тухай” хуулийн 15 дугаар зүйлд тодорхойлолт аваагүй ан амьтны гаралтай 
түүхий эдийг худалдах, худалдан авахыг хориглосон бөгөөд тодорхойлолтыг зөвшөөрлийн 
бичиг баримт гэж үзэж болно.

Гарал үүслийн тодорхойлолтын загвар, олгох журам, тодорхойлолт олгогдвол зохих 
ан амьтан тэдгээрийн түүхий эдийн жагсаалтыг Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн 
захиргааны төв байгууллага батална.  

Ан амьтдын түүхий эд гэдгийг Хөхтөн, шувуу, мөлхөгч, хоёр нутагтан, загас, зэрлэг 
амьтдын эд хэсэг өд, мах, яс, арьс, цусан эвэр, ясан эвэр, булчирхай, ан амьтдаас гаргаж авсан 
аливаа эд зүйл байж болно гэхдээ дээрхээр хязгаарлагдахгүй. 

Ан амьтныг амьдаар нь өсгөн үржүүлэх, амьдралын үйл ажиллагааны бүтээгдэхүүнийг 
авах, аливаа нэгэн зорилгод ашиглахаар тэжээн тэтгэж байгаа үйлдлийг тэжээж гаршуулсан 
гэж ойлгож болох юм.

Тэжээн гаршуулахад заавал барих, эзэмших, ашиглах аль нэгэн зөвшөөрөл авсан байна. 
“Амьтны аймгийн тухай” хуулийн 13-д зааснаар нэн ховор, ховор амьтныг ашиглах зөвшөөрлийг 
сум, дүүргийн засаг дарга олгоно. 

Ан амьтны гаралтай түүхий эдийг хот суурин газар, худалдаалах, борлуулах, хадгалах цэг 
хүртэл тээвэрлэн авч явах үйлдлийг түүхий эдийг тээвэрлэсэн гэж ойлгоно.

Ан амьтны түүхий эдийг хадгалсан гэдэг нь Зохих зөвшөөрөлгүйгээр  бэлтгэгдсэн ангийн 
түүхий эдийг аливаа нэг хэрэгцээгээ хангах, эмчилгээ, гоёл чимэглэлийн цуглуулга, чихмэл, 
ахуйн хэрэгцээнд ашиглах, малгай, хувцас хийх зорилгоор бүтээгдэхүүн болгоогүй арьс, 
хөрсөөр нь хадгалах зэрэг шууд санаатай хууль бусаар агнагдаж бэлтгэгдсэн гэдгийг мэдсэн 
байхыг ойлгож болно.Тухайлбал айл гэр, албан байгууллага, зочид буудал, вар ресторон зэрэг 
газруудад ховор, нэн ховор ан амьтны чихмэл, арьс үс,байхаас гадна ахуйн хэрэглээ болсон 
байдлаарч байдаг тухайлбал нэн ховор ангилалд хамаарах хотон шувууны хошуу хурдан 
морины хусуур болон хадгалагдаж байх жишээтэй.

Худалдсан, худалдан авсан: Монгол улсын газар нутагт бүртгэгдсэн, бүртгэгдээгүй аливаа 
зэрлэг амьтныг хууль бусаар зөвшөөрөлгүйгээр агнагдсан, тэдгээр амьтдын гаралтай эд зүйлийг   
иргэн,  аж ахуйн нэгж, хуулийн этгээд, нөхөрлөлийн аль нэг нь олзворлосон эсэхээс үл хамаа-
ран, худалдаалах, бараа солилцоонд ашиглах, харилцан солилцох, болон бусад зорилгоор, 
аливаа нэг арга хэлбэрээр шилжүүлэх шилжүүлэн авахыг хэлнэ.

Мөрдөн байцаагч нь энэ төрлийн хэргийг илрүүлэх, шалгаж шийдвэрлэхдээ  хууль тогтоомж 
эрх зүйн актаас гадна  байгаль орчноо таньж мэддэг, ямар ан амьтан аль ангилал зэрэглэлд 
байдаг, хаагуур хаагуур тархсан, ан амьтны түүхий эд, арьс, үс, мах, булчирхай, эвэр зэргийг 
ялгаж мэддэг байвал хэргийг бүрэн төгс шийдвэрлэхэд ихээхэн ач тустай. Дэлхийн байгаль 
хамгаалах сангийн Монгол дах хөтөлбөрийн газраас цагдаа, хил, гааль, мэргэжлийн хяналт, 
байгаль орчны ажилтнуудад зориулан ан амьтдын түүхий эдийг ялган таньж мэдэхэд туслах 
зорилгоор гаргасан “Амьтан, ургамал тэдгээрийн эд эрхтнийг таних гарын авлага”-ыг   
ажилдаа ашиглах шаардлагатай. 
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Нэгдүгээр бүлэг

МОНГОЛ УЛСЫН 
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ САЙДЫН ТУШААЛ

2002.07.20                               Дугаар 159                                 Улаанбаатар хот

Түр журам, гарал үүслийн тодорхойлолтын
маягт батлах тухай

 

Ан агнуурын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 4 дэх заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор 
ТУШААХ НЬ:

1. “Ан амьтан, тэдгээрийн гаралтай түүхий эдийн гарал үүслийн тодорхойлолт 
олгох, хэрэглэх түр журам”-ыг 1 дүгээр, ан амьтан, тэдгээрийн гаралтай гарал үүслийн 
тодорхойлолтын загварыг 2 дугаар, гарал үүслийн тодорхойлолт олгогдвол зохих ан 
амьтан, тэдгээрийн жагсаалтыг 3 дугаар хавсралтын ёсоор тус тус баталсугай.

2. Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга Ц. Дамдин, Байгаль орчныг 
хамгаалах албаны дарга Ц. Банзрагч нарт даалгах нь:

а) Ан амьтан тэдгээрийн гаралтай түүхий эдийн гарал үүслдийн тодорхойлолтыг 
тухайн онд ахуйн болон үйлдвэрлэлийн зориулалтаар агнасан ан амьтны гаралтай түүхий 
эдийг худалдах, тээвэрлэх үйл ажиллагаанд хэрэглэх, хэрэгжилтэнд хяналт тавих ажлыг 
орон нутгийн Байгаль орчны алба, газар, холбогдох бусад байгууллагатай хамтран зохион 
байгуулах;

б) Ан амьтан, тэдгээрийн гаралтай түүхий эдийн гарал үүслийн тодорхойлолтыг 
хэвлүүлэх зардлыг эргэн төлөгдөх нөхцөлтэйгээр Байгаль хамгаалах сангаас гаргаж, орон 
нутагт хүргүүлж мөрдүүлэх.

САЙД                                 У.БАРСБОЛД
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Ногоон ном

Байгаль орчны сайдын 2002 оны 159 дүгээр

 тушаалын 1-р хавсралт

АН АМЬТАН, ТЭДГЭЭРИЙН ГАРАЛТАЙ ТҮҮХИЙ 
ЭДИЙН ГАРАЛ ҮҮСЛИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

 ОЛГОХ ХЭРЭГЛЭХ ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1. Энэхүү журмыг ан амьтан, тэдгээрийн гаралтай түүхий эдийг бэлтгэх, боловсруулах, тээвэрлэх, 
худалдах, худалдан авах, бусдад шилжүүлэх үйл ажиллагаанд хяналт тавихад мөрдөнө.
1.2. Журмын зорилго нь ан агнах, тэдгээрийн түүхий эдийг бэлтгэж боловсруулах, тээвэрлэх ажил, 
үйлчилгээ эрхэлдэг иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт тавих, дэмжлэг үзүүлэх, 
хууль бусаар ан агнах, тэдгээрийн түүхий эдийг бэлтгэх, худалдах, худалдан авах, бусдад шилжүүлэх үйл 
ажиллагааг таслан зогсооход оршино.

Хоёр. Ан амьтан, тэдгээрийн гаралтай түүхий эдийн гарал үүслийн тодорхойлолт олгох
2.1. Тухайн жилд ахуйн болон үйлдвэрлэлийн зориулалтаар агнах агнуурын амьтны дээд хэмжээнд багтаан 
ан агнах эрхийн бичиг, гэрээг үндэслэн агнасан агнуурын амьтанд ан амьтан, тэдгээрийн гаралтай түүхий 
эдийн гарал үүслийн тодорхойлолт /цаашид “тодорхойлолт” гэх/ олгоно.
2.2. Тухайн сумын улсын байцаагч ан амьтан, тэдгээрийн гаралтай түүхий эдийн тодорхойлолтыг олгохдоо 
өөрийн сумын Засаг даргын Тамгын газраас олгосон ахуйн зориулалтаар ан агнах эрхийн бичиг болон 
үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ан агнах гэрээг үндэслэнэ.
2.3. Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага нь ан амьтан, тэдгээрийн гаралтай түүхий эдийг аймаг, сум болон 
нийслэлийн нутаг дэвсгэрт тээвэрлэн хүргэх, борлуулахдаа тодорхойлолт авч явах үүрэгтэй.

Гурав. Тодорхойлолт, түүнд тавих хяналт
3.1. Тодорхойлолтын загвар нь ан амьтны зүйлээс хамаарч тодорхойлолт бичиг, зүүлт гэсэн ялгаатай 
байх ба бүртгэж индексжүүлсэн сери, дугаартай байхаар хэвлүүлсэн байна.
3.2. Тодорхойлолтыг нэгдсэн журмаар хэвлүүлэх, орон нутагт хүргүүлэх, бүртгэх зэрэг ажлыг Бодлогын 
хэрэгжилтийг зохицуулах газар хариуцан зохион байгуулна.
3.3. Тодорхойлолтыг олгож, түүнийг хэрэглэж байгаа үйл ажиллагаанд байгаль орчны хяналтын төв, 
орон нутгийн байгууллага, хууль хяналтын бусад байгууллага хяналт тавина.
3.4. Тодорхойлолтын хүчинтэй байх хугацааг тухайн сумын улсын байцаагч тодорхойлолт авагч нар 
харилцан тохиролцож тогтооно. Хүчинтэй байх хугацаа нь 6 сараас илүүгүй байвал зохино.
3.5. Тодорхойлолтыг засварлах, хувилж олшруулахыг хориглоно.
3.6. Тодорхойлолтыг зөвхөн ахуйн болон үйлдвэрлэлийн зориулалтаар агнасан ан амьтан, тэдгээрийн 
гаралтай түүхий эдэд олгоно.
3.7. Тодорхойлолтыг “Зэрлэг амьтан, ургамлыг худалдаалах тухай олон улсын Конвенци”-ийн 1.2 дугаар 
хавсралтанд бүртгэгдсэн болон нэн ховор, ховор амьтан, тэдгээрийн гаралтай түүхий эдэд олгохгүй.
3.8. Тодорхойлолтгүй амьтан, түүхий эдийн зүйлийг худалдах, худалдан авах, бэлэглэх, тээвэрлэх, 
боловсруулахыг хориглоно.
3.9. Экспортонд гаргах ахуйн болон үйлдвэрлэлийн зориулалтаар агнасан ангийн үсийг үйлдвэрт 
боловсруулах тохиолдолд тодорхойлолт зүүлтийг байгаль орчны хяналтын улсын байцаагчийн хяналтын 
дор протокол үйлдэж тоо ёсоор хадгалах, энэ үндсэн дээр экспортлох тодорхойлолтыг олгоно.
3.10. Хууль зөрчин хураагдсан ангийн гаралтай түүхий эдэд тодорхойлолт олгоно.

Дөрөв. Бусад
4.1. Аймаг нийслэлийн Засаг дарга, Байгаль орчны хяналтын улсын ахлах байцаагч нар өөрийн нутагт 
аж ахуйн нэгж байгууллагад олгосон хянаж бүртгэсэн тодорхойлолтын мэдээ, тайланг дараа оны 1 дүгээр 
сарын 15-ны дотор Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газарт хүргүүлнэ.
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Нэгдүгээр бүлэг

Байгаль орчны сайдын 2002 оны 
159 дүгээр тушаалын 2-р хавсралт

АН АМЬТАН, ТЭДГЭЭРИЙН ГАРАЛТАЙ ТҮҮХИЙ ЭДИЙН
 ГАРАЛ ҮҮСЛИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТЫН ЗАГВАР

Ан амьтан, тэдгээрийн гаралтай түүхий эдийн гарал үүслийн тодорхойлолт нь ан амьтны 
зүйлээс хамаарч тодорхойлолт бичиг эсхүл зүүлт хэлбэрээр байна.

ТОДОРХОЙЛОЛТ БИЧИГ

Сери............                  Дугаар.......

Аймаг.............................................  Сум........................................................
Ан амьтан, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд бэлтгэгчийн нэр, хаяг........................
.........................................................................................................................
Ан амьтны тоо хэмжээ.......................................................................................
Ан амьтан, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд бэлтгэх эрхийн бичиг эсхүл гэрээний дугаар...........
...............................................................................
Түүхий эдийн нэр, төрөл.............................................................................

Олгосон он..................сар...............өдөр.............
Хүчинтэй хугацаа.................................................

Олгосон
             /Тэмдэг/
........................................................................................................................
/Гарал үүслийн тодорхойлолт олгосон улсын байцаагчийн овог нэр, тэмдэг гарын үсэг /

ЗҮҮЛТ

Зүүлтийг ан амьтан тэдгээрийн гаралтай түүхий эдийн гарал үүслийн тодорхойлолтын 
адил үзнэ.

Зүүлт нь цоожлогддог, гадны нөлөөнд тэсвэртэй, аймаг бүрээр ялгавартай тусгай серийн 
дугаартай, тухайн жилд өөр өөр өнгийн ялгаатай байхаар хэвлүүлнэ.

Тухайн жилд ашиглагдах зүүлтийн тоо хэмжээ, сери өнгөний ялгааг Бодлогын хэрэгжилтийг 
зохицуулах газар Сайдын зөвлөлийн хуралдаанд хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлэх бөгөөд түүнийг 
хэвлүүлэх болон орон нутагт хүргүүлэх ажлыг зохион байгуулна.

Зүүлтийн загвар
Зүүлтийн тодорхойлолт
Тайвек цаасан зүүлт
Зүүлтийн хэмжээ 2.54 см х 17.78 см
Зүүлтийн нэг талд 2.54 х 2.54 см хэмжээтэй цавуулаг хэсэгтэй
Наалтын хэсэг дээр тусгай хамгаалалтын зүсэлттэй хүйтнийг даах чадвартай
Цагаан суурь өнгөн дээр нэг өнгөөр үсэг, дүрсийг хэвлэнэ.
Наалтын хэсэг дээр долоон оронтой, дараалсан тоотой
Арваар багцалсан байдлаар хэвлэгдэнэ.
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Ногоон ном

Байгаль орчны сайдын 2002 оны 

159 дүгээр тушаалын 3-р хавсралт

Ан амьтан, тэдгээрийн гаралтай түүхий эдийн гарал  үүслийн тодорхойлолт 
олгогдвол зохих ан амьтан, тэдгээрийн түүхий эдийн жагсаалт:

д/д Агнуурын амьтны 
зүйлийн нэр

Түүхий эдийн нэр, 
төрөл

Тайлбар

1 Тарвага Арьс

2 Цагаан зээр Арьстай гулууз

3 Агнуурын загас Мах

4 Агнуурын ой хээр, ус 
намгийн шувуу

Мах,өд Хөтүү, ятуу, хахилга, ногтруу, хур, 
сойр, галуу, нугас

5 Үнэг Арьс

6 Хярс Арьс

7 Буга Цусан эвэр Бугын фермд бэлтгэсэн цусан 
эвэр

8 Зэрлэг гахай Мах, арьс, соёо

9 Бор гөрөөс Мах, арьс, эвэр

10 Хэрэм Арьс

11 Туулай Арьс

12 Дорго Арьс

13 Илбэнх Арьс

14 Өмхий хүрэн Арьс

15 Хадны суусар Арьс

16 Ойн солонго Арьс

17 Чандага Арьс

18 Заарт харх Арьс

Тайлбар: Эдгээр ан амьтанд зүүлт хэрэглэж бусад амьтанд тодорхойлолт бичиг хэрэглэнэ.
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Нэгдүгээр бүлэг

Зарим шаардлагатай эрхийн актууд:

МОНГОЛ УЛСЫН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ САЙДЫН ТУШААЛ

1995.12.15                              Дугаар 161                                     Улаанбаатар хот

Ан агнуурын тухай Монгол улсын хуулийн 16 дугаар зүйлийг үндэслэн ТУШААХ 
НЬ:

1. Ахуйн зориулалтаар ан амьтан агнах, барих эрхийн бичгийн загварыг нэгдүгээр 
хавсралт, үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ан амьтан агнах, барих гэрээний загварыг 
хоёрдугаар хавсралтын ёсоор тус тус баталсугай.

2. Ахуйн зориулалтаар ан амьтан агнах, барих эрхийн бичгийг 1996 оны эхний хагаст 
батлагдсан загварын дагуу нэгдсэн журмаар хэвлүүлж, үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ан 
амьтан агнах барих гэрээний загварыг энэ оны 12 дугаар сард багтаан аймаг, нийслэлийн 
Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлэхийг Санхүү аж ахуйн тасаг /н.Дамбадорж/-т 
даалгасугай.

3. Эрхийн бичиг олгох, гэрээ байгуулах ажлын явц, гүйцэтгэл, тооцоонд хяналт тавьж 
ажиллахыг аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Байгаль орчны Төрийн хяналтын 
газар /н.Гонсон/, Санхүү аж ахуйн тасаг /н.Дамбадорж/-т тус тус даалгасугай.

САЙД                                             З. БАТЖАРГАЛ
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Ногоон ном

Байгаль орчны сайдын 1995 оны 161 тоот тушаалаар батлав.

АХУЙН ЗОРИУЛАЛТААР АН АМЬТАН
АГНАХ, ЗАГАС БАРИХ ЭРХИЙН БИЧИГ

....он ...сар ...өдөр                           Дугаар ....

/оршин суудаг газрын хаяг/

/хаана ямар ажил эрхэлдэг/

.............................................. овог .............................................................д

.....................................................................................................................
/сум, дүүрэг, газрын нэр/
................................................................................................................-ийг
/ан амьтны нэр, тоо үсгээр/

......... он ...... р сарын ...... нээс .......... оны ...... р сарын ...... өдрийг дуустал

....... хоногийн хугацаанд агнах барих эрхийн бичиг олгов.

Хураамжинд .................... төгрөг хураав.

Хугацаа дуусмагц хүчингүй.

Тэмдэг                            
    Эрхийн бичиг олгосон ..................................
                                                       

 / албан тушаал, овог нэр /
                                                      
    Хүлээн авсан ................................................

                                                        / гарын үсэг /

Байгаль орчны сайдын 1995 оны 161 тоот тушаалаар батлав.

Батлав.                                                ............................................. аймгийн
                                                            ............................................. сумын
                                                            Засаг дарга ........................................
                                                         /гарын үсэг/
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Нэгдүгээр бүлэг

Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ан амьтан агнах, барих гэрээ

...... оны ..... сарын .... нь өдөр               Дугаар ......
 
Нэг талаас ................................ аймгийн ................................................. сумын

Иргэн .......................................... овогтой ................................................. /ан амьтан
агнах, эрхийн үнэмлэхийн дугаар ............................................................. ангийн буу эзэмших 
эрхийн үнэмлэхийн дугаар ................................................... /аж ахуйн нэгжийн нэр/...........
........................

Нөгөө талаас ..................................................... аймгийн ангийн мэргэжлийн байгууллагыг  
төлөөлж ..................................... ажилтай ..........................................
овогтой ............................................................. нар энэ гэрээг байгуулав.
1. Иргэн ...................................... эсвэл .................................... /аж аухйн нэр/ нь
Тус сумын ................................ газраас ................................. толгой .......................... ыг
Зохих хууль тогтоомжийн дагуу агнаж барьж ............................................ /түүхий эдийн тоо, 
хэмжээ/......................... бэлтгэн ................................................... /аж ахуйн нэр/.............
нийлүүлнэ.
2. Гэрээнд заасан ан амьтныг ............... оны .......... р сарын ........ ны өдрөөс
...... оны ....... р сарын ....... ны өдөр хүртэл хугацаанд агнаж барина.
3. Иргэн ...................... эсвэл ........................... /аж ахуйн нэр/ нь агнуурын нөөц ашигласан 
төлбөр, ан амьтан агнах, барих зөвшөөрлийн хураамжийг агналт эхлэхийн өмнө .......................
сумын төсөвт төлж санхүүгийн баримтыг гэрээнд хавсаргана.
4. Энэхүү гэрээ нь 2-р заасан хугацаанд хүчин төгөлдөр байна.
5. Гэрээлэгч хоёр тал Монгол улсын хууль тогтиоомж болон энэхүү гэрээг зөрчсөн тохиолдолд 
холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээнэ.

Тайлбар: Энэ гэрээнд гэрээлэгч талуудын дангаар болон хамтран хүлээх бусад үүргийг нэмэлт болгон 
тусгаж болно.

Гэрээ байгуулсан талуудын гарын үсэг
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ЗҮҮЛТНИЙ ЗАГВАР

2004 оны зүүлтэнд “БОЯ”-ны логоны баруун дээд хэсэгт гөрөөсний дүрс /тод ногоон 
өнгөөр/ - ийг илээр шингээж гаргасан. Уг гөрөөсний эх бие дотор “2004” гэсэн тоог суулгаж 
өгсөн. Мөн логоны зүүн дээд хэсэгт зууван хэлбэрийн цагираг дотор “2004” гэсэн тоог далд 
суулгасан. Үүнийг тусгай зориулалтын /неон/ гэрлээр шалгана. 

АН АГНАХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ЗАГВАР

БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАХ ЖУРМЫН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРГИЙГ ИЛРҮҮЛЭХ
МӨРДӨН ШАЛГАХАД АНХААРАХ ЗАРИМ АСУУДЛУУД

Энэ төрлийн гэмт хэргийг илрүүлэх, таслан зогсоох, урьдчилан сэргийлэх аргууд нь бусад 
төрлийн гэмт хэргээс  зарим талаараа онцлог ялгаатай зүйлүүд нилээд байдаг. Сүүлийн үед хууль 
бус ан агналтын гэмт хэрэг нь нуугдмал далд шинжтэй, хулгайн анчин, ченж буюу худалдан 
авч дамлан борлуулагч нар гэсэн сүлжээ хэлбэртэй болж байна. Ер нь дэлхий дээр хууль  бус 
ангийн түүхий эд зарж борлуулах үйлдэл нь хар тамхины дараа орж байгаа томоохон гэмт 
хэргүүдийн тоонд орж байгаа талаар судалгаа мэдээнд олонтоо гарч байгааг өмнө дурьдсан  
билээ. 

Ан амьтдыг хууль бусаар агнах дамлан худалдах гэмт хэрэг нь нийгэм эдийн засгийн  хэд 
хэдэн шалтгаантай холбоотой байна. 

Тухайлбал эдийн засгийн хувьд ядуу, ядуувтар орнуудад хүмүүсийн амьжиргааны эх 
үүсвэр болж амьдрал ахуйн хэрэгцээгээ хангах, хүнс, орлого олох нөхцөл байдаг бол нөгөө 
талаар байгалиас үнэ өртөг багатай хялбар дөхөм аргаар мөнгө төгрөг олох гэсэн шунал, 
зарим тохиолдолд хэтэрсэн хүсэл, хорхой, хорхойсох, тодорхой ан амьтан агнах, барихаар 
дондох, зөвхөн алахын тулд алах, ан хийх мөрдөж мөшгих /адал явдлын сонирхол/ түүнийгээ 
эр зоригийн баатарлаг үйл мэтээр үзэх, өш хонзон өмнө нь баригдсан ахиад хийнэ шархаа 
нөхөн, зарим тохиолдолд мал сүрэг рүү халдсан, малаа хамгаалах гэсэн сэдэлтээр ан амьтан 
агнах хууль хяналтын байгууллагад баригдаагүй тохиолдолд түүний түүхий эд, арьс үсийг 
ашиглах шалтгаанууд зонхилж байдаг байна.
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Нэгдүгээр бүлэг

Ан агнуурын хууль бус үйлдэл, худалдаа наймааны талаарх хэргийг илрүүлж шалгахад 
мэдээ, мэдээллийг олох түүнд дүн шинжилгээ хийж ажлаа төлөвлөн ажиллах нь чухал ач 
холбогдолтой байдаг. Ямар нэгэн хэргийг урсгалаараа шалгаж аяндаа илрнэ гэж бодож огт 
болохгүй ээ.

  
Мэдээллийн эх сурвалжууд:

Ямарваа гэмт хэргийн талаарх мэдээлэл нь тань дээр өөрөө хүрээд ирнэ гэж хүлээж 
болохгүй.

Мэдээлэлийг янз бүрийн эх сурвалжаас авч болно. Хууль бус ан агнуур, түүхий эдийн 
худалдааны талаарх шинэ мэдээллийн эх сурвалжуудыг олохын тулд дор дурьдсан хүмүүстэй 
хэлхээ холбоо тогтоох хэрэгтэй.

Үүнд: Тухайн газар орны нутгийн иргэд
- Мэдээлэгч нар
- Цэргийн албан хаагч нар
- Хууль хэрэгжүүлэгч бусад байгууллагууд /мэргэжлийн хяналтын байцаагч, байгаль 
хамгаалагч нар/
- Мэдээлэл олж авахын тулд явуулж байгаа өөрийн идвэхтэй үйлдэл /ажиглалт, эргүүл 
хяналт шалгалт/
- Гэмт хэрэг гарсан газарт үлдсэн баримтууд гэх мэт

Нутгийн иргэд
Нутгийн иргэд нь хууль бус үйлдэлд оролцоогүй бол тэдний амьдардаг газарт гарсан хууль 

бус ан агнуур болон мод, ургамал бэлтгэх байгаль орчны эсрэг гэмт хэргийн талаар  мэдэж 
байж болох юм.

Хууль бус үйлдлийг тэд хараагүй сонсоогүй үед  нутгийн иргэд нарийн тодорхой мэдээлэл 
байдаггүй юм. Тэдний мэдээлэл нь бусад хүмүүсийн ярьсан дээр үндэслэгдсэн байдаг. Гэвч ийм 
мэдээлэл нь мөрдөн шалгах ажлын эхлэл цэг болох төдийгүй тухайн төрлийн гэмт хэрэг хир 
зэрэг гардаг талаар мэдэх эхлэл болдог.

Нутгийн олон иргэд хууль бус үйлдлүүдийн талаар мэдээлдэг, учир нь тэд ан амьтан, 
ургамал, байгалийн нөөц баялагтаа үнэн сэтгэлээсээ санаа нь зовж онгон дагшин байдлыг 
алдагдуулахгүйн төлөө байдаг.

Ийм учраас цагдаагийн байгууллагын ажилтан, байгаль орчны байцаагч нар  тэр иргэдийг 
хүсэхээс наана мэдээлэл өгсөнд нь мөнгө өгөх, мэдээлэлийг худалдан авах талаар ярьж болохгүй 
юм.

Хэрвээ та тэднээс мэдээлэл хүсч байвал тэдний итгэлийг даах хэрэгтэй. Тэдэнтэй ярьж 
байхдаа эелдэг байж мэргэжлийн түвшинд ажиллах ёстой. Аль болох их мэдээлэл авсныхаа 
дараа учир сэжүүр бүрийг нягт шалгах хэрэгтэй. Нутгийн иргэдийн өгсөн мэдээлэлийг ашиглаж 
сэжигтэнийг баривчлахад гол үүрэг ач холбогдолтойг  тэдэнд тайлбарлаж өгөх хэрэгтэй.

Мэдээлэгчид 
Мэдээлэгчид гэдэг ямар хүмүүсийг хамруулж байна вэ гэвэл энэ нь гүйцэтгэх ажлын албан 

ёсны мэдээлэгчийг дурдаагүй байгааг анхаарна уу.
Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуульд зааснаар байгаль орчны эсрэг хэрэг зөрчлийг 

мэдээлсэн иргэнд нөхөн төлбөрийн тодорхой хувийг өгч байхаар хуулинд заалт орсон нь 
нэгдүгээрт иргэдийн байгалиа хамгаалах  сонирхолыг дээшлүүлэх, хоёрдугаарт эдийн засгийн 
хөшүүрэг,  урамшуулалын төрөөс олгож байгаа арга хэмжээний нэг гэж үзэж байгаа.

“Байгаль орчны хамгаалах тухай” хуулийн 34-р зүйлийн 4-т Байгаль орчны хууль тогтоомж зөрчсөн тухай 
үнэн бодит мэдээллийг эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд өгсөн, түүнчлэн зөрчлийг илрүүлсэн, 
илрүүлэхэд бодитой туслалцаа үзүүлсэн иргэнд зөрчил гаргагчид ноогдуулсан торгууль, нөхөн төлбөрийн 
орлогын дүнгийн 15 хувьтай тэнцэх мөнгө урамшууллыг сум, дүүргийн Засаг дарга олгоно.
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Ингээд эдийн засгийн сонирхолоор гэмт хэрэг зөрчлийн талаарх мэдээлэл өгч байгаа 
хүмүүсийг мэдээлэгчид гэж энэ номондоо томъёолон орууллаа. Энэ нь хир оновчтой зөв нэр 
болсон эсэх талаар та бүхэн эрэгцүүлэн тунгаан оновчгүй болсон бол хүлцэл өчмүү.

Мэдээлэгчид гэмт хэргийг талаарх мэдээллийг байнга өгч байдаг ба тэдэнд зэрлэг ан 
амьтан, ургамлын эсрэг гэмт хэргийн сэжигтнүүдийн үйлдлийн тухай маш олон чухал мэдээлэл 
байдаг.

Гэхдээ мэдээлэгчид заримдаа бэрхшээл учруулж болдог тухайлбал тэд ямар нэгэн 
өрсөлдөөнөөс эсвэл өс хонзон өвөрлөн нэгнийгээ чадах, зөрчил гаргагчидаас айдаг учраас 
түүнийг шоронд хийхийг хүсдэг тиймээс үнэнч бус байдал гарган буруу ташаа хэтрүүлэгтэй 
худал мэдээлэл өгч шалгуулах, цагдаагийн байгууллагын ажилтнуудын анхааралыг  тухайн 
обьектоос өөр тийш нь татах зэрэг байдлууд гаргаж болзошгүй байдгыг анхаарах хэрэгтэй.

Ер нь мэдээлэгчид сайн дураараа өөрөө ирэх нь ховор байдаг ба бид тэднийг хайж тэдний 
итгэлийг олох хэрэгтэй. Хэрэв тэд таньд итгэхгүй бол үнэн зөв чанартай мэдээллийг тэр бүр 
өгөхгүй юм. Цагдаагийн энэ ажилтан хууль бус үйлдлийг таслан зогсоох чадвартай хүн юмаа 
гэдэг итгэлийг тэд нарт мэдрүүлэх хэрэгтэй энэ нь таны гадаад байдал, харьцаа, мэргэжлийн 
чадварлаг байдал зэргээс ихээхэн шалтгаалах болно. 

Тэдний хэлж ярьж байгааг сонссон мэт үл тоох, ширүүн дориун харьцах, байгаль орчны 
талаар мэдлэг тааруу байх, байн байн энэ ямар учиртай гээд асуугаад байх, мэргэжлийн үг 
хэллэгийг мэдэхгүй байх  зэрэг нь тэдний үл итгэх байдлыг төрүүлдэг. Мэдээлэгч нарын орон 
нутагт тулгараад байгаа бэрхшээлүүдийг сонсож тэдэнтэй санаа сэтгэл нэгтэй байх хэрэгтэй. 
Таны нэр хүнд аливаад шударга ханддаг байдал нь тухайн нутгийнханд  их чухал. Тэд таныг 
хүндэтгэж байвал мэдээлэл өгөх хэлхээ холбоо тогтоох ихээхэн боломжтой байна гэсэн үг 
юм. Аливаа хэрэг асуудлыг шалгах, шийдвэрлэхэд хууль зүйн мэдлэгээс гадна тухай ажил 
мэргэжлийн онцлог, хүмүүсийн ахуй амьдрал, ан агнуурын арга, зан үйл зэрэг тухай асуудалтай 
холбоотой өргөн мэдлэг мэдээлэлтэй байх нь асуудлыг амархан шийдвэрлэх бололцоотой юм. 
Танд идвэхтэйгээр мэдээлэл өгч байгаа хүн яагаад хууль бус үйлдлийн талаар мэдээлэл өгөх 
гэсэн юм бол гэдгийг мэдэх хэрэгтэй Тэд мөнгө авах сонирхол нь давамгай байна уу эсвэл 
ерөөсөө ажил хэрэгч байгаль дэлхийдээ санаа сэтгэл нь зовдог бидний хэлдэгээр хэнхэг гэж 
нэрлэгдэх хүн байна уу. /Ийм хүмүүс ихэвчлэн төрийн бус байгууллага байгуулж эсвэл гишүүн 
нь байж идвэхтэй мэдээлэл гаргаж байдаг/ Мөн өөр гэмт хэргээ нуун далдлах, бусад гэмт 
хэрэгт холбогдсоноо цайруулах, хөнгөн ял шийтгэл авах гэж мэдээлэл өгч магадгүй. Та түүний 
амлалтыг хэзээ ч биелүүлнэ гэж амлаж болохгүй мэдээлэгчийн тухай өөр эх сурвалжыг ашиглан 
шалгах хэрэгтэй. Олон мэдээлэгчид мөнгөн шагнал авах сонирхол байдаг ба энэ нь хуулиар 
зөвшөөрсөн байдаг. Энэ тохиолдолд нотлох баримтаар батлагдаж шийдвэрлэгдсэний дараа 
мөнгө олгогдох болохыг тайлбарлан өгөх, энэ мөнгийг цагдаагийн байгууллагаас бус хуульд 
зааснаар  сум, дүүргийн засаг даргаас авах учир илчлэгдэж болзошгүйг анхааруулах хэрэгтэй. 
Ихэнх мэдээлэгчид мэдээлэл өгсөн гэж бусдад болон гэмт хэрэг үйлдэгдсэд мэдэгдэхийг 
хүсдэггүй.

Цэргийн албан хаагчид:
Цэргийн албан хаагч нь байнгын хөдөлгөөнтэй шилжин байршиж ажилладаг  учраас тэдэнд 

хууль бус агнуур худалдааны талаарх чухал мэдээлэлүүд байдаг. Тэдэнд цэргийн  болон энгийн 
иргэдийн хууль бус үйлдлийн талаарх  мэдээлэлүүд байж болно. Цэргийн хүмүүс ихэвчлэн энэ 
талаарх мэдээлэл өөр бусад байгууллагын ажилтнууд асуухгүй л бол тэдэнд тэр бүр энэ талаар 
мэдээлээд байдаггүй. Яагаад гэвэл цэргийн албан хаагчдын сэтгэл зүй бол тэр болгон аливаа 
асуудлыг яриад байдаггүй цэргийн албаны нууц гэдэг утгаараа тийм хэв хэвшил тэдэнд тогтсон 
байдаг.

Мөн нөгөө талаар цэргийнхэнд хандахдаа болгоомжтой байх ёстой цэргийн харуул манаа 
нь заримдаа нуугдмал газарт байрласан бөгөөд хууль бус ан агнуурыг хэн үйлдэж байгааг 
харсан үзсэн байдаг.

Зарим цэргийн алба хаагчид нь өөрсдөө ч хууль бусаар мод огтлох, ан агнуур хийх, хууль 
бус худалдаа наймаа хийж болох юм.

41



Нэгдүгээр бүлэг

Бусад хууль хэрэгжүүлэх байгууллагууд /мэргэжлийн хяналтын байцаагч,  байгаль 
хамгаалагч, тусгай хамгаалалттай газар нутгийн ажилтан, байгаль орчин, гааль, ГИХАЭА-ны 
албан хаагч гэх мэт/

Хууль хяналтын бусад байгууллагуудтай ажил мэргэжлийн хувьд харилцаа холбоо тогтоож 
ажиллах нь маш чухал юм. Учир нь тэд нарт гэмт хэргийн обьектын  талаар сайн эх сурвалж 
нарийн мэдээлэл байдаг.

Ялангуяа мэргэжлийн хяналтын байгууллага нь энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдагын 
хувьд нилээд мэдээлэлтэй байдаг.

Тэд захиргааны зөрчлүүдэд арга хэмжээ авах эрхтэй субьект бөгөөд гэмт хэргийн нарийн 
сүлжээг тэр бүр илрүүлдэггүй өнгөц арга хэмжээ авч орхидог талууд нилээд байдаг. Төрийн 
хяналт шалгалтын тухай хууль, Захиргааны хариуцлагын тухай хуульд гэмт хэргийн шинжтэй 
үйлдлүүдийг цагдаагийн байгууллагад шилжүүлэх үүрэгтэй боловч зарим талаараа хууль зүйн 
мэдлэг сулаас ямар үйлдэл нь гэмт хэрэг болохыг мэдэхгүй өнгөрөөх явдал байдаг.

Мэдээлэл солилцохдоо та тэдний ажилд туслахыг хичээж албадын хооронд эелдэг уур 
амьсгал бий болгож хэн хэнийхээ ажилд хүндэтгэлтэй хандаж байх хэрэгтэй. Зарим газарт 
хоёр албадын хооронд албаны хүйтэн, хөндий харилцаа үүсч бие биенийхээ улыг шагайх, 
буруу зөрүү байдлаар хэн нэгнийхээ ажлыг тайлбарлах, хов живийн чанартай бичиг, цаас 
чулуулдалцаж байх нь тохиолддог бөгөөд энэ нь ажилд нилээд уршигтай муугаар нөлөөлж 
эцэст нь байгаль орчин, иргэд хохирч үлддэг. Байгаль орчны эсрэг гэмт хэрэг зөрчлийг илрүүлэх 
таслан зогсоох  урьдчилан сэргийлэх ажилд аль аль байгууллага нь бие биеэндээ дэмжлэг 
үзүүлж ажиллах шаардлагатай.

Гэхдээ найрсаг хамтран ажиллаж байна гээд хууль бус зүйл хийх, бие биенийхээ дутагдлыг 
нуун хайцайл гэсэн үг бишээ.

Төрийн хяналт шалгалтын тухай  хуулиас: 
5.10. Хяналт шалгалтын явцад гэмт хэргийн шинжтэй зөрчил илэрсэн тохиолдолд хяналт шалгалтын 
байгууллага холбогдох баримт бичгийг эрх бүхий байгууллагад харъяалалын дагуу шилжүүлнэ.
1О.9.9. Ноцтой осол гарсан, хүний амь нас эрсдсэн,эрүүл мэнд хохирсон, их хэмжээний хохирол учирсан 
тохиолдолд болон илэрсэн зөрчил нь гэмт хэргийн шинжтэй бол шалгалтын акт холбогдох баримт бичгийг 
эрх бүхий байгууллагад шилжүүлэх, ЗХТХ-н 17-р зүйлийн 3.3-д  уг зөрчил  гэмт хэргийн шинжтэй байвал 
холбогдох бүх баримт сэлтийг мөрдөн байцаах байгууллагад шилжүүлэх  

Сурталчилгаа
Зар сурталчилгаа /сонин, сэтгүүл, телевиз, радио, интернэт, хэвлэл мэдээллийн бусад 

хэрэгсэл/ нь зэрлэг ан амьтан ургамлын хууль бус худалдаа наймааг худалдаалдаг цэгүүдийг 
илрүүлэхэд туслаж магадгүй. Зар сурталчилгааг уншиж сонсож мэдсэнийхээ дараа энэ  нь хууль 
бус үйлдэл байна гэж үзвэл худалдан авагч болж тэр хаягын дагуу уулзах утасдах хэрэгтэй. 
Ингэж анхны мэдээлээ өргөжүүлэх хэрэгтэй.  Гэхдээ шууд баривчлах, хураан авах илээр шалгах 
гэж бүү яараарай. Учир нь томоохон сүлжээг илрүүлж чадахгүй байж болзошгүй.

Зах дээр
Зэрлэг ан амьтан, ургамал, модны хулгай нь ой тайга, эзгүй хээр газар нутагт үйлддэгддэг. 

Өргөн уудам газарт тэр бүр эргүүл, хяналт шалгалтаар хэргийг илрүүлэх боломж муу байдаг. 
Энэ төрлийн хэрэг нь хэдийд илрэх магадлалтай болдог нь түүхий эдийг хот суурин газарт 
зөөж тээвэрлэх, худалдах, худалдан авах үед ил болж ирдэг.

Зах зээлийн газрууд нь дээрхи хууль бус худалдаа наймааны хамгийн сайн эх сурвалжын 
нэг байдаг. Хууль бус худалдаа нь ил явагддаггүй бол энэ төрлийн худалдаа наймаа эрхлэгч 
нартай уулзаж хэлхээ холбоог тогтоож болно. Одоогийн шинэчлэн найруулсан эрүүгийн 
хуулиар бол ан амьтны түүхий эд, хууль бусаар бэлтгэсэн мод, ургамлыг худалдсан, худалдан 
авах нь өөрөө гэмт хэрэг болж байгаа  тул худалдаа наймаа эрхлэгч нартай албаны хүн гэдгээ 
мэдэгдэж танилцах эсвэл мэдэгдэхгүйгээр  уулзах эсэх нь таны нөхцөл байдлаа зөв үнэлж гаргах 
шийдвэр юм.
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Зах дээр болж буй үйл ажиллагааг энгийн хувцастайгаар ажиглаж мэдэж болно. Тухайн 
зах дээр хууль бус худалдаа наймаа явагддаг эсэх талаар өөр төрлийн наймаа  хийдэг танил 
худалдаачин зэргээс тодруулж асуух нь ажиглалтыг түргэсгэж хугацаа хожих магадлалтай, хууль 
бус худалдаа наймаа илрэхгүй бол их олон зүйл мэдэхийн тулд үйлчлүүлэгч болж үзэх хэрэгтэй. 
Хууль бус худалдааг илрүүлэхэд ажиглалт нь нилээд ач холбогдолтой байдаг. Сэжигтний талаар 
гэрт нь ажил дээр, зах дээр, ажиглалт явуулах нь их цаг хугацаа үрдэг ч мэдээлэл олох зөв зам 
байдаг. Ажиглалт нь сэжигтний байрлал, түүний туслахууд, хамтрагч нар болон ирж очих 
маршрут, явдаг зам зэргийг илрүүлж мөрдөн шалгахад хэрэгтэй өөр бусад чухал мэдээллийг 
олоход тусладаг. (Ажиглалтын талаар  ажиглалтын аргууд бүлгээс уншина уу)

Эргүүл хяналт шалгалт
Эргүүл хяналт шалгалт нь гэмт хэргийг ирүүлэх мэдээллийг  олж авах эх сурвалжуудын 

нэг байж бас болно. Цагдаагийн байгууллагын ажилтнууд нь дангаараа болон төрийн болон 
төрийн бус байгууллага ард иргэдийн оролцоотойгоор нэгдсэн болон хэсэгчилсэн эргүүл 
хяналт шалгалтын ажиллагааг идвэхтэй зохион байгуулах хэрэгтэй.

Ер нь байгаль орчны эсрэг гэмт хэргийн  дийлэнх  нь эргүүл хяналт шалгалтын явцад 
илэрч байгаа нь бүртгэл судалгаанаас харагдаж байдаг.

Эргүүл хяналт шалгалтыг явуулахын өмнө суурь судалгааг хийх ялангуяа тухайн газар орны 
обьектын судалгааг сайтар хийж эргүүл хяналт шалгалт хийх газар зүйн зургыг боловсруулан 
зам харгуй, нөхцөл байдлыг судлан төлөвлөх хэрэгтэй.

Дээрхи эх сурвалжуудаас мэдээлэл олж авсныхаа дараа нэн тэргүүнд хийх ажлын дэс 
дарааллыг төлөвлөн гаргах хэрэгтэй. Мэдээллийг шалгахаас өмнө найдвартай эх сурвалжаас 
ирсэн үү, логик уялдаа авцалдаатай байгаа эсэхийг үнэлж дүгнэх хэрэгтэй. Үнэлж дүгнэж 
үзсэнийхээ эцэст мэдээллийг цаашид урт хугацаагаар шалгах шаардлагагүй тохиолдолд 
Цагдаагийн байгууллагын тухай хуулийн 24, ЭБШХ-н 172-р зүйлд заасны дагуу хойшлуулшгүй 
ажиллагааг нэн даруй эхлэж холбогдох арга хэмжээг авах нь зүйтэй.

Хууль бус ан агнуур нь хөдөө хээр эзгүй тал нутагт үйлдэгддэг бөгөөд энэ төрлийн гэмт 
хэргийг илрүүлэхэд эргүүл шалгалтыг сайн зохион байгуулах хэрэгтэй Хөдөө орон нутгаас ирж 
болох зам цэгүүдэд шалгалтыг зөв оновчтой зохион байгуулснаар ан хийсэн этгээдүүд ангаа 
автомашинаар тээвэрлэн ирэх үед барих нь энэ төрлийн гэмт хэргийг илрүүлэх магадлалыг 
нэмэгдүүлдэг. Сэжигтэй тээврийн хэрэгсэлийг зогсоож шалгахдаа машины гадна байдлыг 
сайн үзэх хэрэгтэй учир нь тоос шороо, шавар шавхай болсон байдал нь хөдөө орон нутгаас 
тухайлбал ан хийсэн газраас ирсэнийг илэрхийлэх сэжиглэлийг лавшируулан шалгах эхлэх 
болно. Машины гишгүүр, арын багаж зэрэг газар ан амьтны цусны толбо, арчидас зэрэг тогтсон 
эсэх, зорчигчдийн хувцас хунар нь элдэв үс, ноос наалдсан биед нь цусны толбо, арчидас 
байгаа эсэх мөн тээвэрлэн авч яваа зүйлсийг нарийн нягтлан харах тухайлбал ангийн хэрэгсэл 
буу, сумтай яваа эсэх, ангийн хэрэгсэл гэдэгт янз бүрийн ан амьтны агнах барихад ашигладаг 
эд хэрэгсэлүүд байгаа эсэх /шүгэл, шувууны нүдний хаалт, хавх, урхи, бээлий/ мөн ангийн 
мах, бусад эд эрхтэн ачиж яваа эсэхийг үзнэ. Бор гөрөөс агнасан хүмүүс саванд түүний цусыг 
архиар шингэрүүлэн хийж орхидог зэрэг үзэж болох бүх зүйлүүдийг авч яваа хэрэгсэлд нь үзэж 
шалгах хэрэгтэй. Хэрвээ ан амьтан агнасан бол тухайн амьтныг агнах барих зөвшөөрөл нь 
байгаа эсэх түүний хүчинтэй хугацаа, хаанаас барьсан агнасан зэргийг цохилдуулах маягаар 
асууж тодруулах хэрэгтэй. Ер тээврийн хэрэгсэлийг саатуулан зогсоох үедээ хаанаас хаана 
хүрэхийг тодруулан асуух агнагдсан ан амьтны эд эрхтэн нь гарал үүслийн тодорхойлолт зүүлт 
нь байгаа эсэхийг харах хэрэгтэй. Буу галт хэрэгсэл авч явж байгаа бол буудлага үйлдэгдсэн 
эсэх, бууны зөвшөөрлийг үзэж шалгана. Сэжигтэй зүйл илэрвэл цагдаагийн байгууллагын тухай 
хуулийн 24 д заасан хойшлуулшгүй ажиллагааг хийнэ.

НОТЛОХ БАРИМТ
Энэ төрлийн гэмт хэрэгт хийх хэргийн газрын үзлэг нь бусад хэргийн хэргийн газрын 

үзлэгтэй адилхан хийгдэх бөгөөд анхаарах цөөн хэдэн зүйл байдаг. Гэмт хэрэг гарсан газрыг 
маш анхааралтай удаан шалгах ёстой хэргийн нотолгоо нь анзаарагдамгүй жижигхэн, эсвэл 
нуугдмал байж болзошгүй. Нотолгоо байж болзошгүй жижигхэн газрыг ч гэсэн сайн нэгжиж 
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шалгах хэрэгтэй
Хэргийн газарт нотолгоо байж магадгүй гэж үзсэн газраасаа эрэл хайгуулаа явуулах 

хэрэгтэй Байгаль орчны эсрэг гэмт хэрэг нь нь бусад хэргүүдээс онцлог байдалтай байдаг 
учраас хэргийн газрын үзлэг ч бас онцлог юм.

Хэргийн газрын үзлэг нь гол төлөв хөдөө тал хээр, тайга ой зэрэг газарт хийгдэж болзошгүй 
тул тухайн газрыг хөдөлбөргүй тогтоох хэрэгтэй. Иймд орчин үеийн шинжлэх ухаан техникийн 
дэвшилтэд ололтуудыг ашиглах шаардлага гарч байна. Учир нь одоогийн манай мөрдөн байцаагч 
нар газар орны байршилыг нутгийн  уул усны оноосон нэрээр,  уулын бэл, орой гэх мэтээр 
тоймлон  үзлэгт тусган оруулж байна. Шинжлэх ухааны ололт болох JPS байршил тогтоогчийг 
ашигласнаар тухайн хэрэг гарсан газрыг өргөрөг, уртараг градусаар тогтоох хэрэгтэй. Энэ 
нь хэрэг учрал болсон газарт дахин үзлэг шалгалт хийх, хэрэг гарсан газарт мөрдөн байцаагч 
болон бусад ажилтнууд очих зэрэгт маш их хэрэгцээтэй. Мөн гэмт хэрэг гарсан газар нь тусгай 
хамгаалалттай газар нутаг эсвэл аль аймаг сумын нутаг дэвсгэр болохыг хөдөлбөргүй тогтоож 
өгдөг. Ингэснээр гэмт хэрэгтэнд тооцох хариуцлагыг хөнгөрүүлэх, хүндрүүлэх асуудалд 
нөлөөлөхөөс гадна иргэний нэхэмжлэгч, хохирогчийг үнэн зөвөөр тогтооход тусалдаг.

Хэргийн газраас илрүүлсэн нотлох баримтыг хураан авч хадгалах асуудал гардаг бөгөөд 
нотлох баримтыг хадгалах газартаа /ялангуяа ан агнуурын гэмт хэргийн/ хөлдөөгчтэй байх 
ёстой. Тухайлбал ан амьтны эд эрхтэн мах, цус, чив, засаа, заар зэрэг амархан мууддаг зүйлс 
эд мөрийн баримтаар хураагддаг. Түргэн мууддаг зүйлийг халаах хэрэгсэл, шавьж хорхойноос 
хол байлган  аль болох сэргүүн газарт тавих, цус зэрэг амархан мууддаг зүйлийг гялгар уутанд 
хийж болохгүй цаасан уутанд хийж хадгална. 

Хэрвээ амьд амьтан хураагдвал тэднийг байлгах тор сав, хашааг мөн хоолох, хоол 
тээвэрлэх тээврийн хэрэгсэл зэргийг бэлтгэх хэрэгтэй. Амьтдыг хэт халааж болохгүй халуун 
нарнаас хол байлгаж ус их өгөх хэрэгтэй ус нь хоолноос чухал байдаг. Амьтад наршснаас үхэж 
болдогийг анхаарах хэрэгтэй. Хураан авсан амьтдын зургийг авч нотлох баримт болгох ба 
тэдгээр баригдсан амьтдын хувьд бусад зэрлэг амьтдын хувьд өрсөлдөөн үүсгэхгүй бол тэднийг 
буцаан тавьж болно. Жишээлбэл Амиртаа баарны гадна 2007 онд баавгайн бамбарууш хууль 
бусаар тэжээж байсан үйлдлийг илрүүлэн тухайн үед улсын циркэд өгч түр хадгалуулж байгаад 
байгальд нь тавьж байсан.

Байгаль хамгаалагчид нь өдөр бүр ажил үүргээ гүйцэтгэхдээ  хариуцсан газрынхаа ан 
амьтдын байршил, нутагшил, хужир мараанд ирдэг цаг хугацаа үр төл, эр эм мөр баас зэргийг 
бичиж тэмдэглэн хөтөлдөг. Хэрвээ ямар нэгэн ан амьтан агнагдсан бол байгаль хамгаалагчын 
тэмдэглэлийг үзэж баримт болгон хэрэг асуудлыг шалгах үедээ ашиглаж болох юм.  Энэ талаар 
нэгэн жишээг дурьдвал: 2007 оны 9-р сарын 12 ны өдөр Төв аймгийн Мөнгөнморьт сумын 
байгаль хамгаалагч нар өглөө ажилдаа гарч Хэрлэнгийн арал, хадан хошууны чиглэлд ажиглалтаа 
хийхэд хужир мараандаа ирдэг тугалтай хандгай байхгүй байгааг ажиглан мэдэж хайсан байна. 
Ингээд тухайн ойр орчим газраар хайхад Хар төгөл гэдэг газарт амьтны гэдэс дотрыг авч 
хаясан сэвстэй таарч цааш чирсэн мөрөөр нь мөшгин явж Петровисын амралтын газарт тулж 
очжээ. Энэ бүх байдлаа байгаль хамгаалагч тэмдэглэл хөтөлж  GPS багажны тусламжтайгаар 
солиболцолыг тогтоон авч аймгийн цагдаагийн газрын шуурхай бүрэлдэхүүнийг дуудсан 
байна.Төв аймгийн цагдаагийн газраас бүрэлдэхүүн ирж тус амралтын сахиул Балжиннямыг 
байлцуулан амралтын газарт үзлэг шалгалтыг хийснээр автомашины гаражнаас эм хандгай 1, 
хярс 2, туулай 2, хөтүү 3, гөрөөсний хөл 1 ш зэрэг амьтдыг агнаж нуусан байсныг илрүүлэв. 
Хандгайн арьс маханд үзлэгийг явуулснаар  3 удаа буудаж агнасан болох нь сум орсон нүхээр 
батлагдаж байгааг фото зургын аргаар бэхжүүлэн авч хандгайн арьсыг эд мөрийн баримтаар 
хураан авсан байна. Мөн хандгай агнасан газар дээр үлдсэн мөр, сэвс хаясан газар, чирч явсан 
мөрүүдэд үзлэгийг явуулж байршил тогтоогчоор цэгүүдийг авч мөн фото зургаар бэхжүүлэн 
авчээ. Байршил тогтоогчоор авсан солиболцол цэгүүд нь тусгай хамгаалалттай газарт уг ан 
агнагдсан болохыг тодорхойлж өгч байгаа бөгөөд шалгалтыг үргэлжүүлэн явуулж тус амралтанд 
амарч байсан нэгэн уг гэмт хэргийг үйлдсэн болохыг тогтоон шүүхээр шийдвэрлүүлсэн байна.
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        Хууль бус ан үйлдэл дээрээ баригдав                              Зураг №3
/Хэргийн газар авсан фото баримт материалууд/

Шалгалтын групп таван салааны гүүрний постод очсон нь

Сэвс байсан газар      N      4848499        E      10883050      өндөр 1479м             Хандгайг алаад чирсэн мөр

        Амралтын гадаа ирсэн мөр  

      Машины гражид алсан Хандгайн арьстай махыг эвдээгүй орхисон нь                  Бууны сум орсон газрууд

       Бууны сумны 3 нүх байсан нь

    Хярс 2, туулай 2, хөтүү 3 ширхэг      Гөрөөсний эвэр 1 хөлний хамт
Төв аймгийн Цагдаагийн хэлтэсийн ахлах мөрдөн байцаагч Дорж, Мэндбаяр нар сумын хэсгийн төлөөлөгч д/ч 

Даваахүүгийн хамт хэргийн газар дээр ирж үзлэг хийж, хэргийн баримт болгон хандгай арьсыг хураан авсан болно.
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Зураг №4
Ан амьтдын эд эрхтэний хууль бус худалдаа
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1. Бугын ясан эвэр 
2. Бугын цусан эвэр 
3. Баавгайн савар 
4. Идлэг шонхор /нууж гаргаж байгаа/ 
5. Гаргахад бэлдсэн шонхор 
6. Бугын чив засаа 

7. Бугын чив засаа 
8. Согооний хатаасан сав
9. Хүдрийн заар 
10. Бугын төмсөг 
11. Байвгайн донид
12. Согооний хатаасан сав



Ногоон ном

ГЭМТ ХЭРЭГ ЗӨРЧЛИЙГ ИЛРҮҮЛЭХ
АЖИГЛАЛТЫН АРГУУД ТҮҮНИЙГ АШИГЛАХ НЬ

Цагдаагийн байгууллагын ажилтнууд нь хуулиар олгогдсон эрхийнхээ хүрээнд гэмт хэрэг 
илрүүлэх, таслан зогсоох, урьдчилан сэргийлэх ажилдаа янз бүрийн аргуудыг ашигладаг. 
Түүний нэг нь ажиглалт юм. Ажиглалт нь сэжигтнийг  ажиглах, харах, сонсох, харьцуулах үйл 
ажиллагааны төрөл юм. 

Цагдаагийн байгууллагын тухай хуулийн 27-р зүйлд зааснаар тодорхой нутаг дэвсгэр, 
олон нийтийн газарт гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийг илрүүлэх, эрүүгийн нөхцөл байдлыг 
судлах, эрэн сурвалжлагдаж байгаа хүн, эд зүйл, хөрөнгийг олж илрүүлэх зорилгоор биечилсэн 
судалгааг хийж болно гэж заасан байгаа. Дээрхи биечилсэн судалгааны нэг төрлийг  ажиглалт 
гэж үзэж болох юм.

Мал, ан амьтан, хүмүүсийн үйл хөдлөл, байр байдлыг ажиглалтаар танин мэддэг уламж-
лал нь нүүдэлчин монголчуудын дотор түгээмэл тархсан байдаг. Тухайлбал малыг нүдээрээ 
үзээгүй байж түүний тоо, өнгө зүс, өвчтэй, эрүүл, сохор доголон, малыг төрлөөр нь ялгаварлан 
чаддаг хүмүүс олон байжээ.

Үүнтэй холбоотойгоор нэгэн үйл явдлыг Ч.Сонгино гуайн номонд  бичиж тэмдэглэснийг 
толилуулая. Хоёр малчин малаа алдчихаад хайж явсаар нэгэн бууцан дээр иржээ. Гэтэл нэг 
нь хотын бууриар хэсэг явснаа өнгөрсөн шөнө бууцан дээр 70 хонь, 26 ямаа нэг шар нохой 
хэвтжээ. Хонин дотор нэг хар, хоёр харлаг хонь байжээ гэв. Цааш мөрөөр нь мөшгин явахдаа 
энэ малыг буруу талын нүд сохор тэмээ унасан эмэгтэй хүн тууж явжээ гээд цааш явсаар 
нүүдэлчнийг гүйцэн ирэхэд шар нохой дагуулсан буруу талын нүд сохор тэмээ унасан эмэгтэй 
мал тууж явсан бөгөөд малын зүс бүгд таарч байжээ. Яаж мэдсэн талаар нөгөө малчин асуухад 
хонь, ямааны төрлийг хотонд хэвтсэн байршилаар малын тоог цасан дээр хэвтэж хонхойлсон 
тоогоор хар, харлаг хонь, нохойн зүсийг цасан дээр хэвтэхдээ унагаасан үсээр, сохор тэмээг 
замын хажуу талын өвс шүүрдэж идсэн байдлаар, эмэгтэй хүнийг цасан дээр шээсэн шээснийх 
нь байдлаар мэдсэн гэжээ. Энэ мэтчилэн нарийн ажиглалт явуулж янз бүрийн байдлуудыг 
тодруулан гаргасан жишээ баримтууд олон байдаг. Энэ бүхэн нь уйгагүй ажиглалт, олон 
жилийн  үйл ажиллагааны туршлагын   үр дүн бөгөөд сайн ажиглалт, сэтгэн бодох, харьцуулах 
чадвар нь хэрэгтнийг болон тухайн нөхцөл  байдлыг тогтооход тусалдаг зүйл юм. Иймд мөрдөн 
байцаагч бүр иймэрхүү амьдралын туршлага бүхий зүйлүүдийг сайн ажиглаж сурч мэдэх 
түүнийгээ амьдрал ахуйдаа хэрэглэж байх хэрэгтэй. Та бидний сайн мэдэх Шерлок Холмс 
ч гэсэн гүйцэтгэх ажлын шугамаар бус зөвхөн хэргийн газар болон бусад нөхцөл байдалд 
нарийн ажиглалт явуулснаар хэрэгтнийг илрүүлдэгийг та бүхэн мэдэх байхаа. Ажиглалт нь маш 
олон зүйлүүдийг бидэнд мэдээлж хэлж өгдөгөөр өндөр ач холбогдолтой юм. Суусан цэцнээс 
явсан тэнэг дээр ч гэсэн ардын зүйр үг байдгыг санахад илүүдэхгүй билээ. Аливаа хэргийг 
сууж биш олон зүйлийг үзэж харж, ажиглаж харьцуулж байж илрүүлнэ шүү дээ. Ажиглалтыг 
албан ёсоор хуульчлаагүй бөгөөд хуулиар хориглоогүй хэн ч гэсэн хийх бүрэн боломжтой юм. 
Ажиглалтын энэ арга нь Гүйцэтгэх ажлын тухай хуулинд заагдсан нууц ажиглалтаас ялгаатай 
гэдгийг ойлгоно уу. 

Байгаль орчны эсрэг гэмт хэргийг илрүүлэхэд хийх ажиглалтанд хууль бус ан агнуур, 
мод огтлолтын үйл ажиллагааг ажиглах, худалдаа наймаа явагддаг газар, худалдан авагч, 
худалдагчийн талаар зураг авах, тэмдэглэл хөтлөх зэрэг үйл ажиллагаа хамраана.

Ажиглалт нь цаг хугацаа их зарцуулдаг, хүнд үйл ажиллагаа боловч маш олон мэдээллийг 
танд өгнө.

Ажиглалт буюу биечилсэн судалгаа нь хүн байрлал, эд зүйлүүдийг олж тогтоох, 
хөдөлгөөний хэв маягыг олж илрүүлэх, обьектод орох гарах, өдрийн ажлын зураг авалт хийх, 
сэжигтэн, зөрчил гаргагчийг гэмт үйлдэл дээр нь барих /ан агнуур хийх, хууль бусаар урхи, 
хавх, занга, сааль, хаалт хашилга тавих, мод огтолж бэлтгэх зэрэг/ хэргийн нотлох баримтыг 
олж тогтооход туслана.

Ажиглалт нь байрандаа ажиглах, явган явах, машин, завь, техник хэрэгсэлээр, агаарын 
гэх мэт хэлбэрүүдтэй.

Байрандаа ажиглах: Энэ арга нь нийтийг газарт байранд эсвэл аливаа өндөрлөгөөс газар 
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орныг ажиглахад хэрэглэнэ. Ийм ажиглалтанд дуран, фото аппарат, видео камер зэргийг 
ашиглаж болно.

Явган явах: Мөн дээрхийн адил олон хүнтэй зах зээлийн газарт ашиглахад тохиромжтой.
Завиар явах: Гол мөрөн ихтэй газруудаар эргүүл шалгалтаар ан агнуурын хориотой 

үеэр явах нь ан амьтан болон эрэг дээр болж байгаа зүйлийг харахад тохиромжтой дуу чимээ 
багатай байдаг. Ойд хууль бус үйлдэл хийж байгаа этгээдэд ойртон очиход чимээ /машин, 
мотоциклын гэх мэт/ анир их гардаг учраас дуу чимээнээр зугтаах, нотлох баримтаа үгүй хийх 
зэрэг үйлдлүүд гардаг.

Агаарын ажиглалт: Энэ арга нилээд үр дүнтэй боловч зардал нилээд гаргадаг. Ялангуяа 
ойд байрласан мод бэлтгэж байгаа болон ангийн хууль бус отог газруудын байршил, зам 
харгуй, отолт зохион байгуулах газруудыг сонгоход нилээд ач холбогдолтой. Агаарын ажиглалт 
нь одоохондоо манай улсад нэвтрээгүй байгаа бөгөөд шинжлэх ухаан, техникийн хурдацтай 
хөгжлийн энэ үед удахгүй  манай улсад орж ирэх бүрэн магадлалтай. Учир нь одоо хөдөө аж 
ахуй, газар тарилангийн салбарт хор цацах, онцгой байдлын албанд түймрийн ажиглалт болон 
түймэр гарч байгаа газрын тодорхойлоход бага оврын 2-3 хүний багтаамжтай онгоц  манай 
улсад ашиглагдаж байгаа. Мөн цэрэг, армийн тагнуулын салбарт хүнгүй автомат залуураар 
ажилладаг жижиг онгоцууд ч улс ардын аж ахуйн салбарт өргөнөөр ашиглагдаж байгааг 
дурьдахад хангалттай. Хэрэвзээ хөрөнгө мөнгө, санхүүгийн асуудлын шийдэж иймэрхүү жижиг 
онгоцоор  ажиглалтыг хийх нь эдийн засгийн хувьд  хөрөнгө мөнгө хэмнэх, хүний хөдөлмөрийг 
хөнгөвчлөх,  албаны шуурхай байдлыг хангах,тухайн орчиноо хяналтандаа бүрэн авах, хэргийг 
үйлдэл дээр нь илрүүлэх зэрэг илүү үр дүнтэй болох нь илт байгаа юм.

Ажиглалт хийхийн өмнө тухайн газар орон, байршил урд нь гэмт хэрэг үйлдэгдэж байсан 
болон хууль бус үйлдэл гаргагчийн талаар суурь судалгаа хийх нь ажиглалтын ажиллагааг 
түргэсгэж өгөх ба ажиглах чиглэлийг тодорхой болгох ач холбогдолтой.

Ажиглалт хийх төлөвлөгөөг урьдчилан гаргах нь цаг хэмнэх, эрсдэлийг багасгахад 
туслана. Төлөвлөгөө нь уян хатан байх ёстой учир нь ямарваа нэгэн гэнэтийн зүйлс тохиолддог. 
Ажиглалтыг  байгаль орчны эсрэг гэмт хэргийг илрүүлэх  хяналт шалгалтын ажиллагаатай 
хавсаран гүйцэтгэж болдог. Одоогийн нөхцөл байдалд энэ төрлийн гэмт хэргийг илрүүлэх үр 
нөлөөтэй арга нь эргүүл хяналт, шалгалтын ажлыг зөв зохион байгуулж үр дүнд хүрч байгаа.

Байгаль орчны эсрэг гэмт хэргийг илрүүлэх эргүүл хяналт, шалгалт болон ажиглалт нь 
бусад эргүүл шалгалтаас нилээд онцлог учир нь хөдөө хээр газарт урт болон богино хугацаагаар 
гадна орчинд үүрэг гүйцэтгэх учраас урьдчилан хувь хүний болон бүлгийн бэлтгэлийг сайн 
хангасан байх шаардлагатай бөгөөд заавал цаг агаар, газар орны нөхцөл байдал, шавар намаг, 
цас бороо, хүйтэн, халуун, бартаа саад зэргийг урьдчилан тооцох хэрэгтэй. 

Сайн бэлтгэлтэй байна гэдэг бол зохиосон ажлыг үр дүнтэй чанартай явуулах нөхцлийн 
нэг гэж үздэг. Учир нь цаг агаарын байдлыг тооцоолоогүйгээс цас бороонд боогдох ийм үед 
ажил явуулах хүндрэл гарч ирдэг /маш их хүйтэн нөхцөлд болон их шумуултай үед ажлыг 
чанартай явуулна гэдэг бэрхшээлтэй шүү дээ/

Мөн ажиглалт болон эргүүл хяналт шалгалт явуулахад хэрэгтэй багаж хэрэгсэлийг заавал 
авсан байх шаардлагатай.

Үүнд: Нотлох баримт бэхжүүлэх фото болон джитал аппарат, видео камер, кассет, 
батарей, дуран /боломжтой бол шөнийн/, Албаны бичиг, хэрэгсэл авч явах зүйлсэд мөрдөн 
байцаагчын цүнхийг бэлтгэн авч түүнд бичгийн цаас шаардлагатай бланк, үзэг бал, хорын 
харандаа, шугам, тэмдэглэлийн дэвтэр, баллуур, томруулдаг шил, хэмжих хэрэгсэл метр, 
дуу хураагч, гарал үүслийн гэрчилгээний нууцлалыг шалгах ион гэрэл, зүг чиг заах луужин,  
боломжтой бол тухайн газар орны машстабын газрын зураг, хууль тогтоомжийн жижиг эмхтгэл 
зэрэг байх шаардлагатай. 

Үүнээс гадна улиралдаа тохирсон албаны хувцас хэрэглэл, нэг бүрийн тусгай хэрэгсэл, мөн 
усны гутал, цув, радио болон холбооны хэрэгсэл, тээврийн хэрэгсэл зогсоогч гэрэлтэй дохиур 
мод, гар чийдэн, шуудай, уут, боломжтой бол жижиг хөрөө зэрэг зүйлс байх шаардлагатай. 

Алба хаагчид бүлгийн явж байгаа тээврийн хэрэгсэл нь  бартаат замд үүрэг гүйцэтгэх 
боломжтой мост хүндрүүлэгчтэй, чирэх татах тросс татлага, гэрэлтүүлэгч прожектортой байвал 
тохиромжтой.
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Хэдэн цаг өдрөөр ч ажиглалт, эргүүл шалгалтыг явуулж болзошгүй тул хүнс, ус өөр сольж 
өмсөх хувцас, шумуул болон шавьжны эсрэг бэлдмэл, анхны тусламжын хайрцаг, майхан,нар 
салхины тос зэрэг хувийн бэлтгэлийг нөхцөл байдалдаа тохируулан авч явах  хэрэгтэй 
байдаг.

Эргүүл хяналт шалгалт явуулах үед
анхаарч мэдвэл зохих санамж зөвлөгөө

Байгаль орчны эргүүл хяналт, шалгалтыг ихэвчлэн хөдөө орон нутагт явуулдаг учраас 
бэлтгэлтэй байхаас гадна тохиолдож болзошгүй байдлаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг 
зохих хэмжээгээр мэддэг байвал зохино.

Эргүүл хяналтын ажлыг явганаар гүйцэтгэх үед хол газар явган явах бол хөлөө холгохоос 
болгоомжлох, ойр зуурын эмийн жижиг аптек /аптектээ иодын уусмал, бинт, лент зэргийг 
багтаасан байх/ шаардлагатай. Хэдийгээр бид албаны дүрэмт хувцасыг хэрэглэх ёстой ч тухайн 
нөхцөл байдалдаа хувцасаа тохируулж хэрэглэх хэрэгтэй.

Хээр, хөдөө удаан хугацаагаар явах бол нүүр гараа вазелинаар тослох, нар салхины 
хамгаалалтын тосыг хэрэглэх учир нь нүүр гар нар салхинд түлэгдэх, ялангуяа хүйтний улиралд 
тослох нь нэн тохиромжтой.

Хүйтний улиралд гарын бээлий, гутал нь бариу байвал цусны эргэлтэнд саад учруулан хөл 
гарын үзүүр хялбархан хөлдөх хайрах явдал гардаг. Хүйтэн салхитай үед нүүр, чих хайрагдсан 
хөлдсөн бол цасаар хайрч гэсгээх хэрэгтэй.

Эргүүл хяналтын үед ихээхэн халууцан хөлөрч яваад салхи авхуулсанаас бие халуурах, 
хатгалга тусахаас болгоомжлох нь чухал. Нар хурцаар ээж байгаа дулааны улиралд хээр 
гадаа явахдаа заавал малгайтай явах. Толгойгоо хэт халааснаас манайхны ярьдагаар нарших 
тохиолдол болж толгой эргэх, бие сулрах, хар хөлс асгарах, халуурах шинж тэмдэг илэрвэл 
сүүдэр газарт хэвтэх, хүйтэн усаар толгойг шавших хүйтэн жин тавьж ус уух шаардлагатай.

Ямарч үүрэг гүйцэтгэх үед онцлон анхаарах зүйл бол хөлд эвшээгүй гутал өмсч үл болно. 
Шинэ гутал хэдийгээр хөлд тохирох байлаа ч гэсэн хөлийг аажимдаа үрж холгох, хадаас 
нь хатгах зэрэг дутагдалтай. Гутал норсон тохиолдолд хатаахдаа шөнө гутал дотроо хатсан 
хуурай өвс үнгэсэн цаас хийж хонуулах, гутлыг ус нэвтрүүлэхгүйн тулд тосоор тослох. Будаггүй 
ноосон оймс ороолт хэрэглэх заавал хуурай илүү хувцас, оймс авч явах, хөл гараа халуун биш 
хүйтэн усаар угаах, хөл хөлөрдөг бол уротропиныг нунтаглан хийх, хөл ихээхэн хөлөрсөн бол 
оймсоо сольж байх.

Хувийн бэлтгэлийг хангах хувцас формоос гадна хувийн ариун цэврийн хэрэглэл  оо, 
саван сойз, алчуур, тос, ариун цэврийн цаас зэргийг зохих хэмжээгээрээ бэлтгэн авч явахад 
авсаархан байх ёстой.

Мөн явах байдлаасаа шалтгаалан 2-3 удаагийн хоолох хоол ундны зүйлийг бэлтгэн                  
/хуурай хоол хүнс/ аяга, халбага хутга авах. Аяга нь шил шаазан бус төмөр сэнжтэй байвал 
тохиромжтой. Цэвэр усыг байнга авч явах шаардлагатай.

Лаа, чүдэнз, гар чийдэн, жижиг сүх, хөрөө, шуудай сав, цаасан болон хальсан уут, эд 
мөрийн баримт хийх шуудай сав, түүний амыг боох нарийн олс, утас зэргийг бэлтгэн авч явах 
хэрэгтэй.

Хөдөө хээр явж байхад аянга, цахилгаантай үе тохиолдоход /тэнгэрийн дуутай үед/ хатсан 
хуурай модны дор хорогдохыг эрмэлзэх нь чухал. Аянга буух явдал мод болгонд харилцан 
адилгүй нөлөөтэй байдаг. Аянга цахилгаанд аюул багатай модны төрөлд нарс, гацуур, бургас 
жодоо тооцогдоно.

Могойтой газар шөнө унтахдаа өөрийгөө тойруулан дээсэн аргамжаа дугуйлан тавих. 
Могой хялгасан аргамжаа нэвтрэн гардаггүй байна.

Нүдний баримжаагаар газрын хол ойрыг тодорхойлж чаддаг байх хэрэгтэй. Ердийн 
хараатай хүнд 100м-н зайд байгаа хүний нүүр нүдний зурвас хүртэл харагдана. 150м зайд 
нүүр царай ялгагдан харагдахуйц байна. 200м зайд гар, хамар, ам харагдана. 300м зайд 
гарын сарвуу харагдахгүй болон нүүрний байдал биеийн бусад хэсгээс ялгагдан үзэгдэхүйц 
болно. 400м зайд хүний нүүр цагаан цэг мэт харагдах ба хөлийн үүсгэж байгаа өнцөг гарын 
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хөдөлгөөн тодорхой ажиглагдана. 500м зайд хүний толгой ялгагдахгүй болж хөлийн хөдөлгөөн 
харагдсаар боловч гарын хөдөлгөөн үзэгдэхгүй шахам болно. 600м зайд хөлийн хөдөлгөөн 
бараг ажиглагдахгүй болно. 800м зайд үе мөчний хөдөлгөөн ялгаран харагдахгүй авч хүний 
биеийн галбир тодорхой үзэгдэнэ. 1000м зайд явган явж байгаа хүний хэлбэр зэрэгцэн зогсож 
байгаа морьтой хүнээс ялгагдан үзэгдэж байна.

Эргүүл шалгалтын үед галт зэвсэг авч  яваа хүмүүстэй тааралдвал бууг юун түрүүнд авч 
үзэж  болохгүй анд явж байгаа хүмүүс бууг сумлан ан хийхэд бэлтгэсэн байдаг учраас таньж 
мэдэхгүй буу, сумтай оролдох нь буу сум алдаж болохыг үгүйсгэх аргагүй юм. Иймд  бууны 
талаар хэний авч яваа буу вэ гэдгийг тодруулан эзэмшигчээр нь галын аюулгүй болгох буюу  
сум, магазиныг буунаас салгасны дараа үзэж шалгах хэрэгтэй.

Мөн шалгалтаар явахдаа галт зэвсэг авч яваа бол аюулгүй байдлыг сайн хангаж бууг ямагт 
анхааралдаа авч явж цэнэглэн орхихыг хатуу цээрлэх хэрэгтэй. Буунд гацсан сумыг гаргахдаа 
хамаа бусаар их хүч хэрэглэж болохгүйг анхаарахад илүүдэхгүй буй заа.

АН АГНУУРЫН ХУУЛЬ БУС ҮЙЛДЛИЙГ ИЛРҮҮЛЭХЭД
ЗАЙЛШГҮЙ МЭДЭЖ БАЙХ ТАНИН МЭДЭХҮЙН ЗАРИМ ЗҮЙЛҮҮД

Ан агнуурын тухай хуулинд хориглосон арга хэрэгсэл гэсэн зүйл заалт байдаг. Тэгвэл тэр 
хуулиар хориглосон арга хэрэгсэлүүд нь ямар арга хэрэгсэл байдаг, яаж хэрэглэж байгаа, ямар 
хор хөнөөлтэй хэрэг шалгахад юуг нь анхаарах, ан амьтныг агнах авлахдаа ямар арга хэрэгсэл 
хэрэглэдэг, хулгайн анчид ямар ан амьтанг ямар зорилгоор хэдийд агнаж байгаа талаар та 
бүхэнд танин мэдэхүйн зорилгоор  өөрийн үзэж харж судалсан зүйлээсээ цөөн хэдэн зүйлийг 
хэлье.

Монголчууд ан амьтан агнах, барихдаа янз бүрийн арга хэрэглэж байсан бөгөөд зарим 
арга, хэрэгсэлүүдийг  хуулиар хориглож  иржээ. Энэ талаар “Ан агнуурын тухай” хуулийн  14 
дүгээр зүйлд тодорхой зааж өгсөн байна.

Ан амьтанг агнахдаа аливаа нэгэн химийн хүчтэй үйлчлэх  элдэв хор үнэртүүлж унтуулах, 
үхүүлэх болон үй олноор нь устгахаар тэсрэх дэлбэрэх бодисуудыг ашиглаж байжээ. Энэ 
арга нь амьтны үржил нөхөн сэргэхэд ихээхэн хортой төдийгүй хүнд ч аюул хохирол учруулж 
болзошгүй байдаг.

Агнуурын аливаа амьтны хужир мараа, өвс тэжээлдээ нэг зам жимээр явдаг онцлогыг 
ашиглан түүний жим зөрөг дээр нүх ухаж орхихыг энэ хуулиар мөн хориглосон байгаа. 
Монголчууд ингэж амьтны жим дээр нүх ухаж амсрыг нь өвс тэргүүтнээр таглаж ан амьтныг 
гэнэдүүлэн унагаж агнах аргыг бүдэргэ гэж нэрлэдэг байна. Хангай нутгийхан бүдэргийг унанга 
ч гэж нэрлэдэг.  Энэ аргаар буга, хандгай, гахай зэрэг тураг анг ихэвчлэн агнана. Нүхий нь 
ханан шөрөгөөр таглаж өвсөөр хучин ангийн 4 хөлийг тэгнүүлэн унжуулж барихыг салтаавч 
өмсгөх бүдэргэ гэж нэрлэгдэг. 

Сааль. Өөрөө харвадаг агнуурын нэг төрлийн зэвсэг Хавчаахай маягын сумыг ой дотор 
модонд тогтоогоод сумыг нарийн оосороор татаж амьтны хөлд хүрмэгц мултрахаар замыг 
отуулан сойсон байдаг. Сааль нь хүн төрөлхтөний бүтээсэн анхны оньст зэвсэг юм. Бууг мөн 
дээрхийн адилаар /галт зэвсэг буюу хурдан буу дэлгэрсэнээс хойш/ сойж тавьдаг бөгөөд энэ 
аргыг сибирийн оросууд нилээд хэрэглэдэг. Харин саалийг хөвсгөлийн тайгад оршин суугчид 
буюу цаатангууд их хэрэглэж байсан. Сүүлийн үед сааль, занга, буу сойх аргуудыг оросууд 
хил давж орж ирэн ойд тавиад явдаг болсон тухай мэдээ Сэлэнгэ аймгийн хилийн бүсийн 
районоор сонстох болсон. Дээрх арга нь ихээхэн аюултайд тооцогддог. 
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Зураг №5
Өөрөө харавдаг агнуурын зэвсэг

  /сааль дэвхдээд байгаа байдал/                        /сааль сойгдсон байдал/

Амьтан өөрөө баригч хэрэгсэлүүд: Ан агнуурын өөрөө баригч хэрэглэлүүдийг байран, 
зөөврийн гэж 2 хуваана. Байран багаж хэрэглэлүүдэд олон төрлийн тэвхт болон оньсот 
зангууд, баригч нүх /там/ гэх мэтийн гуалин шон шургаагаар агнах газар дээрээ хийж бэлтгэсэн 
багаж хэрэгсэлүүд орох бөгөөд түүнийг хэзээ ч өөр газарт зөөж нүүлгэдэггүй учраас “Байран” 
хэрэглэл гэж нэрлэдэг. Өөрөө баригч зөөврийн багаж хэрэглэлийг ан амьтдын хаана байгаа 
газарт зөөвөрлөн аваачин тавидаг. Агнуурын уламжлалт хэрэгсэл болох хавх нь тусгай төмөр 
хүрээнд бэхлэгдсэн 2 матмал төмөр /хавирга/, тэдгээрийг босгож хавчих шахуурга бүхий уян 
хатан хос гараас бүтэх хэрэглэл юм. Манай нөхцөлд хавчигч цамхараат хавх, ган утсаар хийсэн 
боогч урхи, хавхыг хэрэглэж байна.

Зураг №6
Амьтан өөрөө баригч агнуурын хавх

а) Тавган хавх      б) Нүхний, модны хавх

в) Хавхны бэхэлгээ     г) Хэрэмний хавх, урхи
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Хавх, занга, урхиар агнах арга: монголчууд эрт дээр үеэс эхлэн ан амьтдыг хавх, янз бүрийн 
хийц зохион байгууллалтай занга, урхиар агнаж ирсэн уламжлалтай. Хавх занга урхийг амьтан 
тогтмол гүйдэг жим, идээшилдэг газар, нүх, үүрний амсарт буюу түүний ойр орчим газарт 
болон нүхэн дотор тавьж барина.

Хавх нь хүндрүүлэгч чулуу, мод, гадас, цул төмөр гэх мэт биетүүдтэй байж болно. Хавар 
зуны цагт усан дотор том амьтдыг барихаар зориулан хийж тавидаг. Хавхыг ямар амьтанд 
зориулан тавихаас шалтгаалан уг амьтны нэрээр нэрлэсэн байдаг. Жишээлбэл: 7 номерын 
хавхыг чонхын, 5 - 6 номерынхыг доргоны эсвэл шилүүсний, 4 - 5 номерынхыг тарваганы,               
2  - 3 номерынхыг үнэг хярсны, 0 - 1 номерынхыг зурамны гэх мэт. Хавхыг байрлуулах байдлаар 
нь мөрний, нүхний, модны хавх гэж ангилна. Мөрний хавхыг амьтан гүйдэг жим зөрөг дээр 
тавьдаг бол нүхний хавхыг нүхэн дотор, модны хавхыг ургаа модны голд цүүцэн хэлбэртэй 
ишээр нь шаантаглаж бэхэлнэ.

Урхи: ан амьтан, шувуу барихад чангардаг гогцоо бүхий нэгэн зүйл агнуурын хэрэгсэл.  
Урхийг ангийн ус уух, нуур голын хөвөө эрэгт тавьдаг бөгөөд хөлийн хийгээд үзүүрийн гэсэн 
2 төрөлтэй. Хөлийн урхи нь шууд, мунат, чиргүүлт, аргамжаат дүүжинт г.м хэдэн янз байна.  
Урхийг янз бүрийн материалаар хийж болно.

Зураг №7
Амьтанг амьдаар нь урхидан барьдаг занга

      а      б 

Чандага, туулайд урхи тавж буй байдал:
а - энгийн урхи, б - давхар урхи

    а 

   б

/жим, шугаман тор/
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Үүнд: хагас гантай төмөр, зэс утас хур ахуун сойронд адууны сүүлэн хялгасан утсаар хийж 
болдог байна. Урхийг ганцаарчилсан эсвэл группээр гэж 2 янз тавина. 

Зөөврийн бус хавчигч хэрэгсэлээр авлах буюу занга: 
Ан амьтныг дарж цохих боож барьдаг ангийн зэвсэг. Төрөл бүрийн ангийн бие чац, хүч 

чадлаас хамааран дарах цохих, томогт, торог, бөгжин, хажаан хориг, хавчуур хөмрөг өмсгөл, 
шорой хадагт зэрэг олон нэртэй занга бий. Занга нь  ан агнуурын өөрөө баригч хэрэгсэлийн 
нэг бөгөөд зөөврийн болон зөөврийн бус гэж байдаг

Зөөврийн бус хавчигч багаж хэрэгсэлүүд нь хийхэд энгийн бага ажиллагаа шаардагдах 
бөгөөд хямд төсөр агнуурын эдэлбэр нутагт байрлуулж авлалтанд хэрэглэдэг. Энэ зэвсэгүүдийн 
ерөнхий байдал нь ямар нэгэн гуалин модны тайрдасаар хийгдсэн дарагч, цохигч хэсгүүд, оньс 
тэвхний тусламжтайгаар сойгддог зэрлэг амьтан хөндөхөд бууж цохих дарах үйлчилгээгээр 
амьтдыг алдаг байна. Дээрхи багаж хэрэгсэлээр хэрэм, чандага, цагаан үен, солонго, булга, 
суусар мэтийн жижигэвтэр биеэтэй үслэг амьтдыг агнадаг. Зөөврийн бус хавчигч хэрэгсэлүүд 
нь авлах гэж байгаа амьтдын зан төрх, тавьж байрлуулах газрын байрлалаас хамаарч янз 
бүрийн хэлбэр хэмжээ дүрстэй бүтэц зохион байгууллалтай байна. Ийм багаж хэрэгсэлийг 
Сибирь нутгийн анчид өргөн хэрэглэдэг. Манай оронд Хэнтий, Хөвсгөлийн ой тайгын бүсэд 
хэрэглэдэг. Зангыг бүтэцийг тайлбарлахад жишээлбэл, хэрэм агнахад зориулсан зөөврийн бус 
хавчигч хэрэгсэл нь 80см урттай, 25см өргөнтэй хоёр банзан хэрчим, сойх тэвх, тотго хэлнээс 
бүрдэнэ. Хэрэмний зангыг 1 - 1.5м өндөрт ургаа модны мөчирт асааж байрлуулна. Зангыг 
сойсны дараа 3 - 4 метрийн урттай, 10 - 15см диаметртэй шургаагыг хүндрүүлэгч болгон 
ашиглана. Ийм зохион байгууллалтай энгийн хавчигч зангыг манай хүмүүс хулгана устгахад 
өргөн хэрэгдэж ирсэн уламжлалтай.
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Зураг №8
Цагаан үен, булга хавчигч зангууд 
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Цагаан үен, солонго мэтийн амьтдыг авлахад арай өөр зохион байгууллалтай хавчигч 
зангыг ашиглана. Хоёр хоёроор нь хатгаж байрлуулсан хос гадасны хоорондуур банзны хоёр 
хэрчимийг бие биен дээрээ дарж байхаар байрлуулж тэдгээрийн хооронд утсан учигтай тэвх 
оньсолж дээр нь хүндрүүлэгч болгон шургааг модыг хөндлөн байрлуулана. Хавчигч зангыг 
амьтдын гүйдэг жим дээр ихэвчлэн тавидаг. Учир нь өөрийн жим дээр тааралдсан саадыг амьтан 
давахын тулд оньслон сойсон хоёр банзны хоорондуур харайж тотго хэлийг хөндөхөд оньс 
мултарч дээд талын банз унаж дарна. Харин доод талын банзны өндөр тухайн амьтан харайж 
гарахад оньсны тотго хэлийг биеийн урд хэсгээрээ шүргэж байхаар тооцон байрлуулна.

Ойн булга суусар мэтийн арай том хүчирхэг махчин амьтдыг дээр дурьдсан зангын зохион 
байгуулалттай хийж болох боловч хавчих банзан хэрчимийн оронд урт богино шургаагыг 
сонгон авна. Шургаагны диаметр 12 - 15см байх бөгөөд доод талд богино шургаагыг, дээд 
талд урт шургаагыг байрлуулан хооронд нь оньсон тэвх сойж дээд талын шургаагны дээр өөр 
нэгэн хөндлөн шургаагыг тавьж хүндрүүлэгч хийнэ.

Амьдаар баригч багаж хэрэгсэл:
Ан амьтдыг гаршуулан тэжээх ашигт байдлыг ашиглах, амьдаар нь худалдан борлуулах 

зэрэг хууль бус үйлдэл нилээд гарах болсон.
Өнөөгийн агнуурын практикт амьтныг амьдаар нь барихын тулд унтуулах үйлчилгээтэй 

бодис агуулсан сумаар буудах, сургуультай шувуу нохойгоор бариулах,хөөж нүхэнд унагах, 
торонд орооцолдуулах, хавханд мөчөөр нь оруулах зэрэг олон аргыг хэрэглэдэг боловч энэ нь 
амьтны биед гэмтэл учируулах шархтуулах муу талтай байдаг. Шархтаж гэмтсэн амьтад тэжээх, 
тээвэрлэх явцад үхэж үрэгдэх нь олонтой.

Амьдаар баригч хэрэгсэлүүд нь янз янзын хэлбэр дүрстэй өөр өөр бүтэц зохион 
байгууллалтай байдаг. Амьдаар баригчын хэмжээ барих гэж байгаа амьтнаас шалтгаалан янз 
бүр байна. Амьдаар баригчийг төмөр, мод, хуванцар зэрэг материалаар хийж болдог. Ихэнх 
амьдаар баригчын амьтан барих зарчим нь оньслон тогтоосон хаалгатай байна. Өөрөөр хэлбэл 
амьтан ормогц хаалганы оньс мултарч хаагдана. Амьтны сонирхолыг татахын тулд амьдаар 
баригч хайрцаганд өгөөш тавьж өгдөг. Мөн үнэртнээр өгөөш ч тавьдаг байна.

Торгүйгээр загас барих буюу цахилгаан гүйдэл, хаалт хашилга, бамбар, гувчуур ашиглан 
агнахуй: Загасыг янз бүрийн цочоогч /цахилгаан гүйдэл, гэрэл, химийн урвалж/ ашиглан 
агнахыг хуулиар хоригложээ. Жишээ нь усан дээр гэрэл, бамбар тусгахад жижиг загас сүрэглэн 
нягтарч бөөгнөрөхөд тэдгээрийг хөөрцөгөөр соруулж авладаг байна.  Мөн цахилгаан соронзон 
орон үүсгээд тодорхой хэсэг газарт амьдарч буй загасыг тогоор цохиулж алах. Зарим газарт 
хуучин акумлятор усан хаяад соронзон орон үүсгэн загасыг хөдөлгөөнгүй болгон агнаж байгаа 
хууль бус арга хэрэглэж байгаа мэдээлэл гарч байгаа.  

Хаалт усны урсгалын дагуу юм уу түрсээ шахаад гол өгсөж буй үед нь тодорхой зайнд        
/том голоос жижиг гол руу ордог хэсэгт/ хаалт тавиж авах эсвэл загас багтахгүй арзгар нүхтэй 
хашилга хэрэглэн загас бөөгнүүлж  явах замгүй болгон агнах. Түрсээ шахсаны дараа загас 
цүнхээлдээ хөдөлгөөнгүй байрладаг энэ үед нь гох дэгээ, махир дэгээгээр сүлбээрдэн барихыг 
хуулиар хориглосон арга, зэвсэг хэрэгсэлд тооцож байгаа.

Ахуйн хэрэгцээнд загас барихад тор хэрэглэх: Загасны тор нь загас агнуурын нэгэн 
төрлийн торон зэвсэг юм. Тор /гувчуур өөш/ загас шүүж барих нэгэн зүйл өөш тор хэрэглэж 
агнахыг хэлж байна. Гувчуур гэдгийг Я.Цэвэлийн Монгол хэлний товч тайлбар тольноос үзэхэд 
Говчих буюу говчуураар загас шүүрдэн, хааж барих нэгэн зүйл тор өөш юм гэж тайлбарласан 
байна. Мөн өөшийг 1. Загас, шувуу барих тор, 2. загас шувуу зэргийг агнахад идүүлж мэхлэх 
юм гэж хоёр утгаар тайлбарласан байна. Монголчууд эрт үеэс эхлэн адууны сүүлэн тороор 
загас агнадаг байсан нь түүхий сурвалж бичигт тэмдэглэгдэн үлдсэн байдаг. Загасны торыг 
загалмайн буюу ирчис, тулач гэж 2 янз байдаг байна. Ирчис нь адууны сүүлээр хийсэн, үе             
/сүлжээний зангилаа, бэлчир/-тэй бөгөөд голдуу том загасыг загалмайгаар нь тээглүүлж барьдаг 
тор юм. Торыг гол гацааны гүн усанд хөндлөн тавьж 2 талд нь гадаслаад 1 - 2 хоногийн дараа 
нэг талаас нь татаж аваад юм уу эсвэл торын нь авалгүй тээглэсэн загасыг түүж авдаг байна. 
Тулач тор нь 79 үетэй бөгөөд нүд бүр нь хааш хаашаа төө байна. Загалмай болон Тулач торын 
дээд талын үе болгонд модон хөвүүр хийж доод талын үеүүдэд чулуу дүүжилж зүүдэг тул усанд 
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хана мэт босоо байна. Адууны сүлжээст тор нь нэн эртний сийрэг сүлжээст нэхээст эд юм. 
Төрөл бүрийн анг агнахад заавал багаж хэрэгсэл зэвсэг хэрэгсэл хэрэглэж анг агнадаг. 

Хүмүүс анхлан чулуу мод ашиглан ан агнаж байсан бол урт удаан хугацааны туршид сайжран 
хүрэл ба төмөр зэвсгийн үед нум сум хавчаахай, занга сааль зэрэг хэрэгсэлийг хэрэглэж байснаа 
галт зэвсэг гарч ирсэн үеэс эхлэн ан агнах үйл ажиллагаанд гол төлөв галт зэвсэг бууг  хэрэглэх 
болсон.

Одоо хүмүүс анд их бага калибрийн  хол, ойрын тусгалтай Орос, Герман, Чех, Белги, 
Америк маркийн буунуудыг өргөнөөр хэрэглэх болжээ. Анчдын ихэнх хэрэглэж байгаа буунууд 
нь Оросын холбооны улсад үйлдвэрлэсэн буунууд эзлэж байна. Хүмүүс сум нь олдоц ихтэй үнэ 
хямд, мөн цэргийн анги салбаруудаас олдож болдог гэдэг утгаар нь автомат Сайга, Тигр, 
Вперь зэрэг буунууд  ихээр хэрэглэж байна.

Буунуудыг 3 группэд ангилдаг.
1. Үрлэн сумт /өнгөлсөн доторт/ буу
2. Цул сумт - винтэт буу  карбинууд
3. Цул, үрлэн сумт  калибр хосолсон буунууд

Бууг сумлаж цэнэглэх байдлаар нь нэг, хоёр, гурав үсэрдэг, олон үсэрдэг, өөрөө сумлагддаг 
автомат гэж хуваана.

Үрлэн сумтай /өнгөлсөн доторт/ буунуудыг 12, 16, 20, 24, 28, 32 зэрэг олон янзын 
калибраар үйлдвэрлэдэг.

ЦАГДААГИЙН ГАЗАРТ БҮРТГЭГДСЭН БАЙГАА ГАЛТЫН ЗЭВСГИЙН МАРК
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1. Тоз-8.
2. Тоз-78, 
3. Тоз-99
4. Чех калибрь ZKM-452
5. Герман калибрь KKV 
1001
6. Карабин
7. CZ-550 
8. CZ-527
9. Винтов
10. дробовик 
11. Винчетер
12. Иж
13. Оп-СКС
14. Тигр
15. Вепрь
16. Сайга
17. Ругер
18. Застава
19. Сауэр
20. Аншютц 

21. Армед
22. Ремингтон
23. Браунинг
24. МЦ 21
25. Автомат калибрь
26. Бекас
27. Блайзер
28. Мазалат
29. Барс
30. Медведь
31. Лось
32. Арсенал
33. Марлен
34. Венелли
35. Томпсон
36. Маузер
37. Маузер винтов
38. Макаров
39. ТТ
40. Револьюр наган
41. Вальтер

42. Урал
43. Марго
44. Маурик
45. Севюргин
46. Марголин 
47. Моссверг
48. Зобровка 
49. Файнберкбай 
50. Тикка
51. Savage
52. Ege
53. Emerald
54. Armalite
55. Shristensen
56. SHR
57. Hatsan Escort
58. Lazer Zoni
59. tgf
60. HK-2000



Ногоон ном

     

Монголчууд ан амьтны агнах олборлоходоо  хавх, янз бүрийн занга тор дэгээг хэрэглэхээс 
гадна үргээх, отох, сахих, өнгийж буудах, мөрдөх, дуудаж агнах олон аргуудыг хэрэглэж ирсэн 
билээ. Үүнээс товч дурьдвал: 

Үргээж агнах арга: энэ аргаар туурайтан амьтан, үслэг ангийн алийг ч агнаж болно. 
Үргээх аргыг ихэвчлэн ой тайгын бүсэд өргөн хэрэглэдэг. Агналтанд оролцож байгаа хүмүүсийг 
үргээгчид, анчид гэж 2 хуваана.

Отож агнах арга: Амьтан авлалтын энэ аргыг ихэвчлэн туурайтан том хэмжээний махчин 
амьтадыг агнахад ашиглана. Зэрлэг амьтад бэлчээрт хүрэх, ус мараандаа очих үедээ тогтмол 
нэг жим зөргөөр явдаг онцлогийг ашиглаж уг жим зөрөг дээр отож буудна. Туурайтан амьтан 
ихэвчлэн өглөө оройн сэрүүн цагт бэлчээрлэх тул анчин өглөө үүрээр /харуй бүрийгээр/ отно. 
Отолт хийж байгаа хүн тухайн газраа нуувч биеэ халхлах  халхавч хийсэн байж болно. 

Сахиж авлах арга: Амьтныг сахиж буудах арга ан авлалтын идвэхтэй аргуудын нэг юм. 
Агнуурын амьтдын тогтмол бэлчдэг газар усанд ордог цэг эсвэл махчин амьтдыг сэг зэм дээр 
сахиж буудна. Мөн тарвага зурам өмхий хүрэн мэтийн амьтдыг нүхэнд хөөж оруулаад сахиж 
болно.

Өнгийж авлах арга: Туурайтан амьтдыг бэлчээрлэх буюу тарвагыг гарааны үед уулын орой, 
гүвээ толгодын дээгүүр сэмээрхэн өнгийж харж бололцоотой зайд ойртон буудаж авлана.

Мөрдөж агнах арга: Энэ аргыг өвлийн улиралд хэрэглэх бөгөөд цасан дээр гарсан 
агнуурын амьтдын мөрийг ашиглана. Мөрдөж авлах аргаар агнуурын ямарч амьтдыг агнаж 
болно. Мөрдөх аргыг нохойтой агнах, хөөж занга хавханд оруулах аргатай хослуулан хэрэглэж 
болдог.

Дуудаж агнах арга: Агналтын энэ аргыг бусад аргуудын нэгэн адил ан амьтны биологийн 
зарим онцлогтой нягт холбоотой. Ой тайгын анчид бугыг ороо хөөцөлдөөний үед дуудлагаар 
агнадаг. Орооны үед буга ойн цоорхой, модны хаяа орчмоор гарч уянгалуулан урамдаж чимээ 
авалцдаг. Энэ онцлогыг ашиглан анчид эвэр, модон бүрээгээр  бугын дуудлагатай адил төстэй 
чимээ гарган хариу сонстохыг чагнана.

Алтайн нуруунд аргал угалзыг агнахад ороо хөөцөлдөөний үед угалзны мөргөлдөөнөөс 
үүсэх чимээг зохимолоор үйлдэж дуудаж ирүүлдэг. Орооны үед угалзууд өөр хоорондоо маш 
хүчтэй мөргөлдөх бөгөөд мөргөлдөөний чимээ алсад  сонстдог. Энэ чимээнээр энд тэндээс 
угалзнууд  цугларан ирдэг онцлогийг ашиглан анчин хоёр гартаа эсгий гутал углаж хооронд 
нь хүчтэй хавсарахад  угалзны мөргөлдөөнтэй адил төстэй чимээ гарч  уг дуунаар ойртон ирэх 
үед нь авладаг байна.

Чоныг улилтаар, үнэгийг шовшуураар жирхийг шүгэлээр дуудах замаар ойртуулан 
агнанадаг өвөрмөгц аргууд байна. Мөн тарвага агнах уламжлалт даллан хошгоруулж  дуудан 
буудах  аргад анчид тусгай хэрэгсэл өмсөнө. Ихэвчлэн цагаан цайвар өнгийн халат эсвэл 
чоно үнэг мэтийн амьтдын чихыг дуурайлган хийсэн хос чихтэй цагаан малгай өмсөнө. Адууны 
болон сарлагын сүүлний цагаан өнгийн үсээр хийсэн 25 - 30см урт багцтай 15 - 20см урт 
иштэй даллуураар даллана. Иймд хяналт шалгалтын үед анчдын дээрхи  эдлэл хэрэглэл гарч 
ирвэл ан хийсэн болон хийхээр явж байгаа сэжиглэл дэвшүүлэн шалгаж болно.
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ГАЛТ ЗЭВСГИЙН СУМНЫ ХЭМЖЭЭ

1. 17mm
2. 5.56
3. 5.6
4. 5.6х10
5. 5.6х15
6. 5.6х39
7. 7.62х25
8. 7.62х39
9. 7.62х51

10. 7.62х54
11. 7.62х63
12. 7.62
13. 7.64
14. 8.2
15. 9
16. 12х70
17. 12х76
18. 16mm  
зэрэг хэмжээтэй сумыг хэрэглэж байна.



Нэгдүгээр бүлэг

Зураг №9
Даллуураар даллаж байгаа нь

Говь, тал хээрийн аймгуудад ялангуяа ихэвчлэн хэрэглэдэг тэмээ түлхэх нэртэй тусгайлан 
сургасан тэмээ морь ашиглан  агнадаг. Энэ нь зэрлэг ан амьтан нь  гэрийн тэжээмэл амьтантай 
нэг доор бэлчээрлэдэг онцлогыг  ашиглан тэдний ан амьтан руу залсаар тодорхой зайн ойртон 
очиж агнадаг байна.

Зураг №10
Тэмээ түлхэх арга

Цагдаагийн ерөнхий газрын Хэрэг бүртгэх газрын 2 дугаар хэлтсийн 2004 - 2007 оны 
улсын хэмжээнд байгаль орчны эсрэг гэмт хэрэг, зөрчлийг илрүүлэн шалгасан  байдлаас 
хууль бус ан агнуурт өртөж байгаа амьтдыг судлан үзвэл дараах ан амьтад ашиглаж байгаа 
зорилгоосоо хамраана өртөж байна.

Зэрлэг гахай: Бие гүйцсэн эр гахайг бодон, Их азарган эр гахайг хаван хамгийн том хангал 
бодонг ногтмол, эмийн мэгж, 2 настайг нь хорвос, шүдлэн бодонг шавшуурга, хязаалан бодонг 
хадарга, төлийн торой гэнэ. Агнуурын гол амьтан, махыг хүнсэнд ашиглах бусад эд эрхтэнг 
эмчилгээнд хэрэглэх. Жишээлбэл элэг, зүрх, өөх тосыг нь авахаар агнадаг. 

Хүдэрийг заарын нь авч худалдан борлуулах зорилгоор агнагддаг. Манай улсад хүдрийн 
заарыг боловсруулах ямар нэгэн үйлдвэр гэж байхгүй учраас гадаадын ялангуяа урд зүг рүү 
зарах, ашиг хонжоо олох зорилгоор агнагдаж байгаа

Бор гөрөөс Эрийг нь гур, эмийг нь зүр, 2 настай эмийг нь зусаг зүр, төлийн янзага гэнэ. 
Махыг нь хүнсэнд хэрэглэж ялангуяа хаврын цагт тамир тэнхээ нэмэх сэлбэх гэсэн зорилгоор 
цус уух нэрийдлээр агнаж байгаа.

Халиун буга  Эр бугыг Дайр гэнэ мөн өөр нэр нь тураг, эмийн согоо өөр нэрийн марал, 
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нялх төлийн илий, 1 настай тугалыг зоргол, 2 настай нь жий, 3 настай шүдлэн буга цох, 4 
настай хязаалан буга дайрга гэж нэрлэдэг байна. Чив, засаа, сүүл, ясан болон цусан эврийг, 
согооноос савыг авч худалдаа наймаанд ашиг хонжоо олох зорилгоор агнаж байна.

Хандгай: Эрийг манж, эмийн сүндэс, 1 настай тугалыг хотол, 2 настай тугал тозуул, 
энгийн идэр хандгайг тохь гэж нэрлэнэ. Махыг хүнсэнд хэрэглэх, чинээлэг хүмүүс ан гөрөө 
хийх, зугаацах сонирхолын үүднээс агнаж байна. 

Хар сүүлт, Цагаан зээр, Аргаль хонь, Янгир ямаа, Хулан адууг говийн аймгийн  хүмүүс 
махыг хүнсэнд хэрэглэх ялангуяа зуны цагт махыг хүнсэндээ хэрэглэн өөрсдийн малыг бараг 
хүнсэндээ хэрэглэхгүй. Хулан адууг говийн аймгуудад ажиллаж байгаа уул уурхайн компаниуд 
ажилчдынхаа хүнсэнд  махыг нь хэрэглэж байсан хэд хэдэн хэрэг Дорноговь, Өмнөговь аймагт 
илэрч байсан.

Бөхөн гөрөөсийг эврийг нь авч Хятад руу гаргаж зарах, махыг хүнсэнд хэрэглэж арьсыг 
ахуйн хэрэгцээнд ашиглахаар,

Дорго махыг хүнсэнд хэрэглэж гол төлөв тос өөхийг нь эмчилгээнд хэрэглэхээр,
Булга, хэрэм, үнэг, хярс, тарвагыг  арьсыг нь худалдан борлуулах зорилгоор агнаж байна. 

Жишээ дурьдвал 2007 онд Говьсүмбэр аймагт хярсны 2400 арьс хонины ноосон дунд пресслэн 
хил гаргах гэж байсан, Өмнөговь аймгийн Гашуун сухайт боомтоор машины тэвшинд ачсан 
нүүрсний доор хэрэмний 8000 арьс авч гарах гэсэн оролдлогууд илэрч баригдаж байсан.

Баавгайг цөс буюу донит, савар, арьс зэргийг худалдаа наймаа, эмчилгээнд хэрэглэхээр,
Ирвэсийн арьсыг өндөр үнээр гадаадын иргэдэд худалдахаар,
Хур, сойр, хөтүү, ятууг махын хүнсэнд, цагаан ахууна, хойлогын махыг эмчилгээнд, 

Хотон шувууны хошууг ахуй хэрэгцээндээ тухайлбал хурдан морины хусуур хийх, тас шувууны 
элэг зүрхийг эмчилгээнд шонхор шувууг худалдаа наймааны, бүх төрлийн загасыг хоол хүнс, 
худалдаа наймааны зорилгоор агнаж барьж байна.

Зураг №11
Ховор ан амьтдын эд эрхтэн ашиглан дээл хувцас, бэлэг дурсгал 

хийсэн байдал
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Зураг №12

А. Хар сүүлт /Gazella subgutturosa/

Б. Цагаан зээр /Procapra gutturosa/

Д. Монгол бөхөн /Saiga tatarica/

Е. Янгир /Capra sibirica/

Ж. Аргаль /Ovis ammon/

А. Цагаан зээр /Procapra gutturosa/

Б. Монгол бөхөн /Saiga tatarica/

А. Халиун буга /Cervus elaphus/

Б. Бор гөрөөс /Capreolus pygargus/

В. Шивэр хандгай /Alces alces/

Г. Цаа буга /Rangifer tarandus/
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ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХЭСГИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧ, БАЙЦААГЧ НАРЫН 
ОБЪЕКТЫН СУДАЛГААНД  ХИЙХ ЭРХ ЗҮЙН АКТУУД

Цагдаагийн байгууллагын ажилтнууд нь хариуцсан нутаг дэвсгэрийнхээ обьектын 
судалгаанд байгаль орчны  талаар болон одоо хүчин төгөлдөр хэрэглэгдэж байгаа эрх зүйн 
акт, тушаал шийдвэрүүдийг  хийж түүнийгээ урьдчилан сэргийлэх ажил, гэмт хэрэг илрүүлэх 
шалган шийдвэрлэхдээ байнга ашиглаж байх шаардлагатай.

Судалгаанд байх зүйлүүд:
1. Хариуцсан нутаг дэвсгэрийн байгаль орчны онцлог байдал, хуулинд заагдсан нэн ховор 
болон ховор амьтдын мэдээлэл, байршил,
2. Байгаль орчны яамнаас тухайн жилд агнах барих ан амьтдын дээд хэмжээ, түүнд 
нийцүүлэн гаргасан орон нутгийн засаг захиргааны  гаргасан шийдвэрүүд,
3. Агнахыг хориглосон ан амьтны /хугацаатайгаар/ талаар гаргасан тогтоол тушаалууд,
4. Нэн ховор, ховор ан амьтдын жагсаалт, ан амьтдын экологи эдийн засгийн үнэлгээ,
5. Гарал үүслийн тодорхойлолт, зүүлтийн загвар хуулбар,
6. Ан амьтан агнах, барих зөвшөөрөл олгох журмууд зөвшөөрлийн загвар хуулбарууд,
7. Тухайн нутаг дэвсгэр дээр үйлдвэрлэлийн болон тусгай зориулалтаар ан агнах аж ахуйн 
нэгж байгууллагын талаарх мэдээлэл ан хийх хугацаа түүнд хяналт тавих график, 
8. Хууль бусаар ан агнаж болзошгүй болон ангийн зөрчил гаргаж байгаль орчны 
байцаагчаар арга хэмжээ авхуулж байсан хүмүүсийн судалгаа
9. Ангийн буутай иргэд болон ан хийх ихээхэн сонирхолтой иргэдийн судалгаа
10. Хариуцсан газрынхаа газрын зураг, хулгайн ан хийж болзошгүй  болон эргүүл шалгалт 
хийх цэг, замуудын хаалт, боолт хийж болох газрууд схем машстаб зураг зэрэг өөрсдийн 
үйл ажиллагаандаа хэрэг болох бусад зүйлүүдийг оруулах шаардлагатай.
11. Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын энэ чиглэлээр гаргасан тушаал, албан даалгавар 
болон Байгаль орчны яам, байгаль орчны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн 
болон  төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллах гэрээ, УМХГ-тай хамтран ажиллах 
журмууд, 
12. Ан агнуурын хууль тогтоомж зөрчих гэмт хэргийг илрүүлэх, шалган шийдвэрлэх 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр ажил зохиоход заавал уншиж судлах мэдэж байх 
шаардлагатай хууль тогтоомжууд, түүний жагсаалт, 
Үүнд: Байгаль орчны хамгаалах тухай, Амьтны аймгийн тухай, Ан агнуурын тухай, 
Агнуурын нөөц ашигласны төлбөр, Ан амьтан агнах барих зөвшөөрлийн хураамжийн 
тухай, Галт зэвсгийн тухай, Ховордсон амьтан, ургамал тэдгээрийн гаралтай эд зүйлийн 
худалдааг зохицуулах тухай хуулиуд,
13. Монгол орны нэгдэн орсон болон соёрхон баталсан байгаль орчны салбарын олон 
улсын конвенциуд, тухайлбал Биологийн төрөл зүйлийн тухай конвенц 1993.06.01, 
Зэрлэг амьтан ургамлын аймгийн ховордсон зүйлийг олон улсын хэмжээнд худалдаалах 
тухай конвенц /CITES/ 1995.05.04, Олон улсын ач холбогдол бүхий ус, намгархаг 
газар, ялангуяа усны шувууд олноор амьдардаг орчны тухай /Рамсарын конвенц/, Зэрлэг 
амьтдын нүүдлийн зүйлүүдийг хамгаалах тухай Боннын конвенц 1999.06.24 зэрэг,
14. Байгаль хамгаалахтай холбоотой үндэсний хөтөлбөр, бодлогууд: Халиун бугын 
үндэсний хөтөлбөр, Биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах үйл ажиллагааны үндэсний 
хөтөлбөр, Аргаль хонь хамгаалах үндэсний хөтөлбөр, Монгол орны идлэг шонхорыг 
хамгаалах үндэсний хөтөлбөр, Цоохор ирвэсний үндэсний хөтөлбөр гэх мэт зүйлсийг 
хавсарган үзэх шаардлагатай. 
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Хоёрдугаар бүлэг: Ойн хууль тогоомж зөрчих гэмт хэргийн тухай

ОЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖ ЗӨРЧИХ ГЭМТ ХЭРГИЙН ТУХАЙ

МОНГОЛ ОРНЫ ОЙН САН, ТҮҮНИЙГ ХАМГААЛЖ ИРСЭН
 ТҮҮХЭН УЛАМЖЛАЛ ОДООГИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ

Дэлхийн ой, модны хэмжээ жилд дунджаар 12 сая га-гаар устаж байгаа тухай Нэгдсэн 
үндэсний байгууллагаас мэдээлсэн байдаг. Ой нь олон зүйл амьтан, ургамлын амьдрах орчин 
болохоос гадна хүн төрөлхтөнд чухал ач холбогдол бүхий  өөр олон үүргийг гүйцэтгэдэг. Ойн 
мод устсанаар түүнтэй хамт олон төрлийн амьтан, ургамал, биологийн олон янз байдал үгүй 
болж экосистемд өөрчлөлт гардаг байна.

Манай орны ой бол Зүүн Сибирийн их тайга, Төв Азийн тал хээрүү шилжих хэсэгт байрших 
ойт хээрийн хэлбэрээр илэрч байгаа уулын ой, усны хагалбарын ой юм. Энэ байдлаараа манай 
орны ой нь:

- дэлхийн усны гурван том ай савны хагалбар дагаж ургасан
- гадаргын болон гүний усны түвшинг тогтвортой барьдаг
- гол мөрний усыг зохицуулдаг, цуглуулдаг
- хөрсний элэгдэл эвдрэлэээс хамгаалдаг
- хөрсний усны балансийг тогтворжуудаг
- уур амьсгалыг зөөлрүүлдэг
- мөнх цэвдгийг тогтоон барьдаг
- хүлэмжийн хийг шингээдэг
- хүн амьтан, ургамал бичил биетний амьдрах тааламжтай орчныг бүрдүүлдэг гэх мэт 

олон төрлийн ач холбогдол, үүрэгтэй юм.
Ургамлын төрөл зүйлийн 70%, хөхтөн амьтны 65%, жигүүртний 70% ой бүхий бүс нутагт 

оршин амьдардаг зэрэг байгаль орчны тэнцвэрт байдлыг хангах, хамгаалалтын өндөр ач 
холбогдол бүхий эмзэг тогтоцтой экосистем гэж эрдэмтэн, судлаачид тодорхойлсон байна.

Манай орны ой бүхэлдээ “Усан хагалбарын ой” учир эх газрын цэнгэг усны хамгийн 
том нөөц Байгаль нуурыг тэтгэгч Сэлэнгэ мөрний усан хагалбарт ихэнх нь хамаарна. Энэ 
утгаараа манай орны ойг хамгаалах нь зөвхөн үндэсний төдийгүй бүс нутгийн, дэлхий дахины 
ач холбогдолтой асуудал юм байна. 

Монголчууд модыг эрт дээр үеэс эхлэн өөрсдийн амьдрал ахуйдаа байнга хэрэглэж 
ирсэн уламжлалтай. Модыг  ашиглах хэрэглэхийн зэрэгцээ хамаа замбараагүй бус бас түүнийг 
хайрлан хамгаалж байх талаар ёс зан, заншлын хэм хэмжээ болон зарлиг, цааз бичигт  тусгагдан 
хэрэгжиж  олон уул, ус, газрыг дархан цаазтай болгон хамгаалж иржээ. 

1924 оны улсын анхдугаар хурлаас баталсан Үндсэн хуулинд эх орны ойн баялаг бол 
улсын өмч нийт ардын түмний хөрөнгө мөн гэж заагаад ойг хамгаалан хямгадах асуудал бол 
хоршооллын байгууллага иргэдийн үүрэг гээд тус онд анхны Ой модны дүрэм, 1925 онд 
шинэчлэн Монгол улсын хязгаарын доторхи ой мод газрыг захирах дүрэм болгон өөрчилжээ. 
1931 онд ойн хууль 1933, 1934 онуудад  нэмэлт өөрчлөлт оруулж 1940 онд Ойн хуулийг 
шинэчлэн баталжээ.  

Энэ хугацаанд ой модыг  үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтанд өргөн ашиглан хэрэглэж уг 
асуудлыг хариуцаж байхаар  Аж ахуйн яамны бүтэцэд анх ой модны хэлтэс байгуулагджээ. 

Тус яамны харьяа анхны ойн ангийг 1924 ондоо байгуулж хот орчмийн ой, амьтны нөөцийн 
ашиглалт, хамгаалалтанд хяналт тавьж журамлах ажлыг хариуцаж байсан байна. 1933 оны 
хуульд “Модны тэмдэгт бичиг авч 11-р сарын 1-нээс дараа оны 4-р сарын 1 хүртэл огтолно” 
гэж заасан нь ой модны аясаар ургах нөхцлийг хангасан ашиглалтыг журамтай болгосон арга 
хэмжээ болжээ. Энэ нь нэг ёсны одоогийнхоор бол зөвшөөрлийн системийн үндэс болов уу. 

БНМАУ-ын ойн хуулийг 1974 онд шинэчлэн баталснаар ойн ашиглалт хамгаалалт нь 
нэгдсэн бодлого зохион байгуулалттай явж иржээ. 

Модыг огтолж ашигласны төлбөр хураамж авч байх талаар тухай үедээ төр засгаас зохих 
арга хэмжээ авч байсны илрэл бол БНМАУ-ын Сайд нарын зөвлөлийн 1974 оны  556-р 
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тогтоолоор  гоожингийн хураамжийг баталж уг тогтоолд “Ойгоос мод бэлтгэх гоожингийн 
хураамж бол ой модыг зөв зохистой ашиглах, хамгаалахад идвэхтэй үйлчлэх үүрэг бүхий ойн 
нөхөн үйлдвэрлэлийг хангахад шаардагдах нийгмийн зардлыг багтаасан үнийн систем мөн” 
гэж тодорхойлжээ. Энэ нь ойгоос мод ашиглагч нь байгалийн баялагийг ашигласны төлбөр 
хураамж  заавал төлж байхыг улам баталгаажуулан өгчээ.

ГООЖИН гэдэг нь ойгоос бэлтгэсэн модны мөнгөн үнэлгээ. Уг мөнгөн үнэлгээ гэдэг нь ойгоос шууд олгохоор 
тооцсон хэрэгцээний ба түлшний модны нөөцийг тухайн үед мөрдөгдөж байгаа гоожингийн хураамжаар 

үнэлсэн үзүүлэлт юм.

Гоожин гэх төлбөр хураамж авч байх талаар гарсан нэр томьёо бол ардын хувьсгалаас 
өмнөхөн нийслэл хүрээнд сууж байсан Оросын сэхээтэн Козин гэгч эр сэтгэл гарган ойгоос 
мод бэлтгэхэд төлбөр хураамж авч мөнгөөр хянах аргыг нэвтрүүлсэн нь түүний нэрээр сунжирч 
дуудагдсаар ийн нэрлэгдэх болжээ. Энэ нэр одоо албан ёсоор хэрэглэгдэхгүй болсон боловч 
уг нэрний санаа одоо болтол ойн тухай хуулийн заалтанд шингэсэн байгаа.

Ойн аж ахуйн нэгжүүд 1990 оноос хувьчлагдаж  ойн ашиглалтын талаарх нэгдсэн бодлого 
алдагдаж  улмаар хууль бусаар дур дураар мод огтлох, амьдрал ядуу, бизнес эрхэлж байгаа 
нэрийн доор замбараагүй ашиглалт явуулж ялангуяа хот суурин газрын орчимын /ногоон 
бүсийн ой/ ихээхэн хэмжээгээр өртөх болсон юм. 

Манай орны ойн сан нь 140 гаруй зүйлийн мод бут сөөгөөс бүрддэг бөгөөд бүх газар 
нутгийг талбайгаар нь тооцоход улсын ойн сан бүхий талбай нь 19.3 сая га буюу манай улсын 
нутаг дэвсгэрийн 12.3 хувийг эзэлжээ. Үүнээс ойгоор бүрхэгдсэн талбайн нь 13.3 сая га бөгөөд 
шилмүүст, навчит ой, сөөг торлог бүхий уулын ой нь 11.2 сая га, заган ой нь 2.0 сая га газарт 
тархан ургаж байна.

Гэвч 1974 оны бүрэн хэмжээний ойн судалгаанаас хойш 2005 он хүртэлх 30 жилийн 
хугацаанд байгалийн ойн талбай 953.4 мян. гагаар хорогдсон байна.

Зураг №1
Монгол орны ойн сангийн зураг

Ойн сангийн бүтэц /мян.га/

Талбайн төрөл 1956 он 1974 он 1995 он 2006 он

1 Байгалийн ой 9609.2 13693.7 12251.2 12674.9

2 Сөөг торлог 179.2 219.8 460.5 608.2

3 Тармаг ой - 359.6 2796.3 3020.3

4 Шатсан талбай 216.6 199.7 194.8 587.8

5 Огтолсон талбай 14.8 9.8 176.3 201.6
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Дээрх судалгаанаас харахад тармаг ой, огтолсон талбайн хэмжээ 10 - 15 дахин, шатсан 
талбайн хэмжээ 3 - 4 дахин нэмэгдсэн зэрэг гадны нөлөөнд өртсөн ойн талбайн хэмжээ байнга 
нэмэгдэж байгаа нь харагдаж байна.

Сүүлийн жилүүдэд болсон ган, хуурайшлын зэрэгцээ хүний сөрөг үйл ажиллагааны 
нөлөөллөөр давхардсан тоогоор өнгөрсөн 5 жилд 968 удаа ой, хээрийн түймэр гарч 
18.3 сая га талбай шатаж, 9 миллирад төгрөгний хохирол учруулсан байна. 

Сүйтгэгдсэн ой болон ойн нөөцийн хомосдолын талаарх статистик мэдээлэл нь хоорондоо 
зөрчилтэй будлиантай боловч Дэлхийн банкны 2002 оны тооцоогоор Монгол улс нь 1950-
1980 оны хооронд 1,6 сая га ой болон 1990 - 2000 оны хооронд 660 мянган га ой сүйтгэгдсэн 
байна. Ой устгасан гол шалтгаанд  модон материал болон гал түлэхэд зориулж зөвшөөрөлтэй 
болон хууль бусаар ашигласан, ойн түймэр, уул уурхайн үйл ажиллагаа, хөнөөлт шавьж болон 
модны халдварт өвчний тархалт, зулзаган ойд хараа хяналтгүй мал бэлчээх болон цаг уурын 
хэлбэлзэлээс болсон гэж үздэг байна. Өнгөрсөн зууны дунд үед Монгол улсад нийт ой бүхий 
газрын хэмжээ 18,226 сая га байжээ. Үүний дараагийн 50 жилийн дотор энэ нь 12,431 сая 
га ашиглагдаагүй ой (ихэнх нь хүрч очиход төвөгтэй уул толгод бүхий газар) мөн 3,604 сая 
га талбай бүхий мод бэлтгэсэн ой болтол буурсан байна. (Мод бэлтгэсэн газар нь гол төлөв 
томоохон тээврийн зам маршрутын дагуу байгаа ажээ)

Улсын хэмжээнд гарч байгаа нийт байгаль орчны холбогдолтой зөрчлийн 41.5 хувийг 
ойн, 19,6 хувийг газрын 1З,3 хувийг ангийн зөрчил эзэлдэг байна.

Улсын хуваарийн 
дагуу бэлтгэсэн 
мод үүнээс:

Хэмжих 
нэгж

Тоо хэмжээ, он

2001 2002 2004 2005 2006 2007

1 Хэрэглээний мод Мян. М куб 85.5 74.7 39.0 39.9 68.0 81.0

2 Түлээний мод Мян. М куб 507.7 493.6 557.5 570.0 570.0

3 Ойгоос 
хэрэглээний мод 
түлээ ашигласаны 
төлбөр

Сая төгрөг 568.0 580.0 634.2 793.3 834.5 1200.0

Энэ судалгаанаас үзэхэд нийт зөвшөөрөл олгож хэрэглэж байгаа модны дийлэнх нь түлээ 
түлшний хэрэгцээнд модыг бэлтгэж байгаа бөгөөд бэлтгэх модны хэмжээ нь жил бүр өсөх 
хандлагатай гэхдээ тогтвортой нэг хэмжээнд олгосон байгаа нь харагдаж байна. Энэ бол 
зөвхөн хууль ёсоор олгогдсон модны хэмжээ гэтэл илрээгүй хичнээн хууль бус мод бэлтгэл 
явагдсан талаар ямар нэгэн тооцоо судалгаа алга байна. Хууль бусаар хичнээн мод бэлтгэгдсэн 
тоо баримт судалгаа хараахан байхгүй байгаа бөгөөд одоогийн олгож байгаа модны лимит нь 
хүн ардын модны хэрэгцээг бүрэн төгс хангаж байгаа гэвэл эндүүрэл болох бизээ. 

Үүний зэрэгцээ ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэсэний төлбөр татвар хууль бусаар 
мод бэлтгэсэн хүмүүст оногдохгүй тул хэрвээ бэлтгэгдсэн бол мөн нилээд хэмжээний мөнгө 
улсын санд орох ёстой төлбөр орохгүй хохирч байгаа билээ.  

Өнөөдөр  манай орны ойн санд их учирч байгаа  хамгийн том аюул нь бол хууль бус мод 
бэлтгэл болоод байна. Түүнтэй тэмцэх  нь хуульч бидний төдийгүй иргэн хүн бүрийн ариун 
үүрэг билээ. 

ЭРҮҮГИЙН ХУУЛИЙН 211-Р ЗҮЙЛ
ОЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖ ЗӨРЧИХ

211.1. Зохих зөвшөөрөлгүйгээр ойд мод бэлтгэсэн, тээвэрлэсэн, худалдсан, худалдан 
авсан, хадгалсан, боловсруулсан, хамгаалалтын болон ашиглалтын бүсийн ойд хуулиар 
хориглосон үйл ажиллагаа явуулснаас бага бус буюу үлэмж хэмжээний хохирол учирсан бол 
хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг хоёр зуугаас хоёр зуун тавь дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх 
хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл 3 жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ. 

/ энэ заалтыг 2008 оны 02 дугаар сарын 01 ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан /
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211.2. Энэ хэргийг давтан үйлдсэн, эсхүл энэ хэргийн улмаас их буюу онц их хэмжээний 
хохирол учирсан, улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн ойд үйлдсэн бол гурваас дээш 
зургаан сар хүртэл хугацаагаар баривчлах, эсхүл таван жил хүртэл хугацаагаар хорих ял 
шийтгэнэ.

/энэ заалтыг 2008 оны 02 дугаар сарын 01 ний өдрийн хуулиар нэмэлт,өөрчлөлт орсон /

Хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч та бүхний ойн хууль тогтоомж зөрчих гэмт хэргийг 
шалгах ажиллагаанд бага боловч тус нэмэр болох үүднээс зарим  ойлголтыг өгье. Эрүүгийн 
хуулийн 211-р зүйлд зохих зөвшөөрөлгүй гэдгийг Монгол улсын дээд шүүхийн 2008 оны 30-
р тогтоолын 8 дугаар хэсэгт  иргэн аж ахуйн нэгж, байгууллага ашиглалтын бүсийн ойгоос 
хэрэглээний болон түлшний зориулалтаар мод бэлтгэх буюу ойн дагалт нөөцийг ашиглахдаа 
эрх бүхий байгууллагаас тусгай зөвшөөрөл авч тогтоосон төлбөр хураамжийг төлөөгүй байхыг 
хэлнэ гэж заажээ.

Дээд шүүхийн тайлбарт тайлбарласан эрх бүхий байгууллагаас тусгай зөвшөөрөл авах 
талаар “Ойн тухай” хуулийн 6 дугаар бүлэг 31 дүгээр зүйлд тодорхой заасан байна. Үүнд: 
тухайн сум дүүргийн засаг дарга эсхүл эрх бүхий албан тушаалтан иргэн, нөхөрлөл, аж ахуйн 
нэгж байгууллагад мод бэлтгэх эрхийн бичиг гарал үүслийн гэрчилгээ олгоно гэжээ. Ийм учраас 
мод бэлтгэх хувь хүн байгууллага нь мод бэлтгэх эрхийн бичиг түүнийг зөөж тээвэрлэх гарал 
үүслийн гэрчилгээг зохих албан тушаалтнаас нь авснаар тусгай зөвшөөрөлтэй буюу эрхтэй 
болж байна. 

Ийм зөвшөөрөл аваагүй мод бэлтгэсэн, тээвэрлэсэн нь хууль зөрчсөн үйлдэл болохнээ. 
Мөн “Ойн тухай” хуулийн 32 дугаар зүйлд  зааснаар ойн дагалт нөөц ашиглахад сум дүүргийн 
засаг даргаас эрхийн бичиг авна. 

Эрхийн бичиг, гарал үүслийн гэрчилгээ түүний олгох журмыг Байгаль орчны асуудал 
эрхэлсэн засгийн газрын гишүүн батлана. Эрхийн бичиг, гарал үүслийн гэрчилгээ олгох журам 
хэрэглэх, хоорондын ялгаа, нууцлал, эргүүл шалгалтын үед хэрхэн шалгах талаар дараагийн 
бүлэгт  дэлгэрэнгүй оруулсан  байгаа.

Зохих журмын дагуу олгогдсон эрхийн бичиг, гарал үүслийн гэрчилгээ нь уг модыг хууль 
бусаар бэлтгэгдээгүй нотлох батлах бичиг баримт болохоос гадна түүнийг өөр аймаг сум суурин 
газарт зөөж тээвэрлэх, боловсруулах, хадгалах,худалдах, худалдан авах  баримт болно.

Эрүүгийн хуулийн 211-р зүйлд заасан “Хамгаалалтын болон ашиглалтын бүсийн 
ойд хуулиар хориглосон үйл ажиллагаа” гэдгийг  юу гэж ойлгох бэ?

“Ойн тухай” хуулийн 5-д зааснаар ойг хамгаалалт, ашиглалтын хэлбэр, экологи-эдийн 
засгийн ач холбогдлыг нь харгалзан үзэж хамгаалалтын, ашиглалтын бүсийн ой гэж ангилжээ. 
Хамгаалалтын бүсийн ойд  Ойн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлд зааснаар 

- цармын бүслүүрийн ой 
- тусгай хамгаалалттай газрын болон сургалт, судалгааны ой
- ногоон бүсийн ой
- хориотой зурвасын ой
- заган ой
- баянбүрдийн ой
- 100 га хүртэлх хэмжээний төгөл ой, бут,сөөг, 30 хэмээс дээш налуу газрын ой зэрэг 
газрын ой хамаарна.

Цармын бүслүүр ой гэдэг нь:  Ойн бүслүүрийн хамгийн дээд хэсгээр далайн түвшингээс 
дээш 2000 метрээс дээш өндөрт тархан ургадаг. Энэ ойн нь сэргэн ургалт удаан, хүйтсүү, 
чулуусаг, ургамал, хөвд, хаг ихтэй орчинд ургадагаараа онцлог бөгөөд “Ойн тухай” хуулинд 
цармын ойг онцгой бүсэд хамааруулсан байдаг.

Усны хагалбар дахь байгаль орчны тэнцлийг хангах, хөрсний эвдрэлээс сэргийлэх 
зорилгоор цармын бүслүүрийн ойн заагийг төрийн захиргааны төв байгууллага тогтооно.
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БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ
САЙДЫН ТУШААЛ

1998 оны 2 дугаар          Улаанбаатар
сарын 6-ны өдөр                                  Дугаар 18                                               хот

Цармын бүслүүрийн ойн зааг тогтоох тухай

“Ойн тухай” Монгол улсын хуулийн 8 дугаар зүйлийн 2-д заасныг үндэслэн тушаах 
нь:

1.Монгол орны цармын бүслүүрийн ойд 968000 га талбайг хамруулан, заагийг нь 
хавсралтын ёсоор баталсугай.

2.Жил бүрийн ойн зохион байгуулалтаар тухай нутгийн цармын бүслүүрийн ойн 
заагийг нарийвчлан тогтоож байхыг Байгаль орчныг хамгаалах алба /С.Банзрагч/-нд 
даалгасугай.

    БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ
    САЙД                                        Г.АДЪЯАСҮРЭН
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Улсын бүртгэлийн 2007 оны 5 дугаар сарын 3 -ны өдрийн 2708 дугаарт бүртгэгдсэн

Байгаль орчны сайдын 1998 оны 
18 дугаар тушаалын хавсралт

1:500000
Масштабтай 
байр зүйн 
зургийн нэр

Уул, нурууд газрын нэр Ц а р м ы н 
бүслүүрийн 
ойн зааг /
цармын ой 
эхлэх өндөр, 
метрээр/

1 М-45-г Цэнгэл хайрханы салбар Баянзүрх,Гурванжаргалант,Хот
он-Хоргон нуурын урд ой, Сонгино, Ёлтын районы ой

2400

2 М-46-А,В Цагаан шувуут, Зэст, Таван архаг,Гурван хараа, Түргэний 
уулс, 
Тогтохын шил

2400
2200

3 М-46-Б,Г Цагаан хайрхан уул, /хяргас сум/, Баруун хөхий уул, 
Дуулга уул, Зүүн хөхий уулс

2200

4 М-47-В Хонгой тайга, Буштын тайга, Хулагт нуруу, 
Улаан тайга, Лам тайга, Хитэг уул, 
Дэлгэр мөрний эрх, Баянзүрх сумаас урагш уулс

1800
1900
2200

5 М-47-В Цагаан Дөргийн нуруу, Булнайн нуруу, Буга өндрийн 
нуруу, Бөхийн шар, Халтар асгат, Ноостын сэрвэн,Зүрх, 
Загастайн гялгар,Солонгот, Уранмандал

2300

2500

6 М-48-А Жидийн нурууны салбар уулс болох  Эрэн, Зэрлэг 
гол,Дээрхийн гол, Зэлтэр голын эхний уулс

1700

7 М-48-в Дулаанхаан, Хантайн нуруу 1900

8 М-48-Г Асралт хайрхан, Гурван чулуутын сарьдаг,Алтан өсгийн 
нуруу, Заан голын эх Богд уул

1900

1950

9 М-49-В Алаг ян, Суваг усны сарьдаг, Хөхчулуу, Бэрэягийн ян, 
Хэнтий хан, Шитээн ян, Бага оорцог, Гэлэнгийн сарьдаг, 
Баян ундрахын ян,  Эрдэнэ уул, Бага хэнтий уул,  Хийдийн 
сарьдаг, Бүрэн уул, Юдэнгийн даваа,  Мөнгөнморьтын 
овоо,  Бага буурал, Норов талын нуруу, Дэлгэр хаан уул, 
Бага Шургайт уул

1900

2000

10 L-46-А Шаазгайт, Тарлаг уул, Чангас уул, Цөнхөлийн нуруу,Шар 
хамар, Баян-өлгий аймгийн Булган сумынтөвөөс дээш 
орших төгөл моднууд, Хой чулуу уул

2400

11 L-46-Б Сутай, Хасагт хайрхан 2400

12 L-47-А Хан Тайшир, Асгат тээл, Отгонтэнгэр, Түмбүү, Хуримтын 
дунд нуруу, Луут уул

2300
2500

13 L-47-Б Бүдүүн гичгэний нуруу, Хайрхан, Хөх давааны нуруу, 
Цохиотын нуруу, Ямаатын нуруу,Суварга хайрхан, 
Эрхэт хайрхан, Тоонотын нуруу, Баруун гол, Түйн гол, 
Байдрагын голын эхний уулс 2500

14 L-48-А Өвөрхангай аймгийн Батөлзий сумын хөвч бүхий нутаг 2500
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Тусгай хамгаалалттай болон сургалт судалгааны ой гэдэг нь

Байгалийн бүс бүслүүрийн онцлог, өвөрмөц тогтоц, ховор, ховордсон ургамал, амьтан 
бүхий газар, түүх, соёлын дурсгалт болон үзэсгэлэнт газрын хэв шинжийг хадгалах хувьсч 
өөрчлөгдөх зүй тогтлыг судлах, таних мэдэх зорилгоор газар нутгийг тусгай хамгаалалтанд авч 
хамгаалах ажиллагааг төр хариуцан авдаг.

Газар орныг хэсэгчлэн болон бүхлээр нь тусгай хамгаалалтанд авч тусгай горим дэглэмээр 
хамгаалах нь байгаль орчны доройтолыг хязгаарлан зогсоож байгалийн жам ёсны шүтэлцээт 
харьцааны нөхцлийг хангах сонгодог хэлбэр юм. Дэлхийн бусад улсууд  мөн газар орныхоо 
унаган төрх байдлыг хэвээр хадгалах, ан амьтныг хайрлан хамгаалах зорилгоор тусгай 
хамгаалалтанд газар нутгаа авч хамгаалж ирсэн бөгөөд манай улс ч гэсэн өнө эртнээс газар 
орноо тусгайлан дархлан хамгаалж ирсэн баялаг түүхтэй.

Хүн төрөлхтний үе улиран амьдарч ирсэн хайрлан хамгаалж шүтэн биширч байсан 
түүх соёл,  байгалийн унаган төрх жам ёсны үйл явц, шинжлэх ухааны давдагшгүй өвийг үе 
дамжуулан үлдээх, байгаль экологийн тэнцвэрт байдлыг хангаж хамгаалах шалгарсан арга нь 
тухайн газар нутгийг тусгай хамгаалалтанд авах  асуудал билээ.

“Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай” хуулийн 3 дугаарт зааснаар тусгай 
хамгаалалттай газар нутгийг

1. Дархан цаазат газар
2. Байгалийн цогцолборт газар
3. Байгалийн нөөц газар
4. Дурсгалт газар гэж ангилах ба Аймаг, нийслэл, сум дүүрэг, өөрийн нутаг дэвсгэрт 

байгаа тодорхой газар нутгийг орон нутгийн тусгай хамгаалтанд авч болно. 
Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн Дархан цаазат болон байгалийн цогцолборт газрын 

хилийн заагийг Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр Улсын их хурал, Байгалийн нөөц болон 
дурсгалт газрын хилийн заагийг засгийн газар, орон нутгийн хамгаалалтанд авсан хилийн 
заагийг аймаг,нийслэл, сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал тогтооно.

Улсын хил орчмын тодорхой нутаг дэвсгэрийг хил залгаа улсуудтай тохиролцсоны үндсэн 
дээр улсын тусгай хамгаалалттай газрын ангилалд хамруулж болно.

Дархан цаазат газар нь байгалийн хэв шинж, төлөв байдал, хөрс, ус, ургамал, амьтны 
аймгийн онцлог хүний үйл ажиллагаанд өртөх байдал зэргийг нь харгалзан  1) онгон бүс, 2) 
хамгаалалтын бүс, 3) хязгаарлалтын бүсүүдтэй байна.

Байгалийн цогцолборт газар нь байгалийн хэв шинж, ургамал амьтны байршил, түүх 
соёлын дурсгалт зүйлийг хадгалах шаардлага, аялал жуучлал хөгжүүлэх зэрэг нөхцөл байдлыг 
харгалзан 1) онцгой бүс, 2) аялал жуулчлалын бүс, 3) хязгаарлалтын бүстэй байдаг.

Байгалийн  тодорхой хэв шинж, аль нэгэн нөөц, баялгийг хамгаалах, хадгалах, нөхөн 
сэргээх нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор улсын тусгай хамгаалалтанд авсан газар нутгийг 
байгалийн нөөц газар гэнэ.

Дурсгалт газрыг байгалийн дурсгалт газар, түүх, соёлын дурсгалт газар гэж хоёр 
ангилна.

Өнөөдөр манай улсын нутаг дэвсгэрийн 13.76 хувь буюу 21.58 сая га талбай бүхий 60 
хэсэг газар улсын тусгай хамгаалалтын газрын сүлжээнд хамрагдаад байгаа бөгөөд үүнээс 12 
буюу 48.75 хувь нь дархан цаазат газар, 41.5 хувь буюу 21 нь байгалийн цогцолборт газар 9.3 
хувь буюу 19 нь байгалийн нөөцийн газар, 0.45 хувь буюу 8 нь дурсгалт газар юм.

Тусгай хамгаалалтай газар нутаг дах ойн хамгаалалтын дэглэмийг “Тусгай хамгаалалтай 
газар нутгийн тухай” хуулиар зохицуулна.

Шинэчлэн найруулагдсан эрүүгийн хуульд тусгай хамгаалалттай газар нутагт байгаль 
хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэрэг үйлдсэн /ЭХ-н 203, 211-р зүйлд заасан гэмт хэрэгт/ 
тохиолдолд хүндрүүлэн авч үзэж байхаар хуульчлан батлагдсан тусгай хамгаалалттай газар 
нутгийг хамгаалахад хууль эрх зүйн бас нэгэн давхар хамгаалалт болж өгч байна. Ийм учраас 
цагдаагийн байгууллага тухай орон нутгийн хэсгийн байцаагч, төлөөлөгч нар нь хариуцсан 
орон нутгийнхаа обьектын судалгаанд  ямар ямар тусгай хамгаалалттай газар нутгууд, ямар 
ангилалаар ангилсан газрууд байгааг оруулж хэрэг шалгах урьдчилан сэргийлэх ажилдаа 
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ашиглаж байх шаардлагатай.  Түүнээс гадна хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын шатанд тухай 
үйлдэгдсэн гэмт хэрэг нь ямар газар орон нутагт үйлдэгдсэн тодруулбал тусгай хамгаалалттай 
газар юм уу эсвэл хориотой зурвас, ногоон бүс зэрэг газар орны хил заагийг нарийвчлан 
тогтоож гэм буруутай этгээдийн үйлдлийг түүнд тохирох хуулийн зүйл заалтаар ял сонсгох 
ажиллагаа явагдана. Энэ байдлыг баримжаагаар бус нотлох баримтаар тогтоох шаардлага 
гарч байгаа. Орчин үед шинжлэх ухаан техникийн хөгжлийн ололт болох “GPS”  газар орны 
байрлал, байршил тогтоох багаж төхөөрөмжийг хэргийн газрын үзлэгт ашиглаж газар орны 
байдлыг хөдөлбөргүй тогтоох хэрэгцээ гарч байна. 

Зураг №2
Монгол улсын орон нутгийн хамгаалалттай газар нутаг

Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгууд

УТХГ- ын нэр Талбай /га/ Он Улсын тусгай хамгаалалтад авсан шийдвэр

A. Дархан цаазтай газар        10,494,283 га (48.75 %)

1 Говийн их /А, Б/ 5,311,730 1975 АИХТ-ийн  84-р зарлиг, УИХ-ын 26-р тогтоол

2 Хөх сэрхийн нуруу 65,920 1977 АИХТ-ийн  76 -р зарлиг, УИХ-ын 26-р тогтоол

3 Богдхан уул 41,651 1957/1978 АИХТ-ийн  31-р зарлигаар, УИХ-ын 26-р тогтоол

4 Хасагт хайрхан 27,448 1965 АИХТ-ийн 17- р зарлиг

5 Хан хэнтий 1,227,074 1992 УБХ-ын 11-р тогтоол

6 Нөмрөг 311,205 1992 УБХ-ын 11-р тогтоол

7 Дорнод Монгол 570,374 1992 УБХ-ын 11-р тогтоол

8 Монгол дагуур 103,016 1992 УБХ-ын 11-р тогтоол

9 Отгонтэнгэр уул 95,510 1992 УБХ-ын 11-р тогтоол

10 Увс нуурын ай сав 712,545 1993, 1995 УИХ-ын 83,  26-р тогтоолууд

11 Говийн бага /А, Б/ 1,839,176 1996 УИХ-ын 43-р тогтоолоор 

12 Хорьдол сарьдаг 188,634 1997 УИХ-ын 47-р тогтоолоор 

Б. Байгалийн цогцолборт газар    8,931,222 га (41.49%)

1 Хөвсгөл 838,070 1992 УБХ-ын 11- р тогтоол

2 Хорго - Тэрхийн 
цагаан нуур

77,267 1965/1995 АИХТ-ийн 17-р зарлигаар ДЦГ болгож УИХ-ын-
ын 26- р тогтоол

3 Говь гурван сайхан 2,694,307 1993/2000 УИХ-ын 83-р тогтоолоор БЦГ, 2000 онд өргөтгөв.
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4 Горхи –Тэрэлж 293,168 1993 УИХ-ын 83 -р тогтоол

5 Алтай таван богд 636,161 1996 УИХ-ын 43 -р тогтоол

6 Хангайн нуруу 888,455 1996 УИХ-ын 43 -р тогтоол

7 Хар ус нуур 850,272 1997 УИХ-ын 47 -р тогтоол

8 Ноён хангай 59,088 1998 УИХ-ын 28 -р тогтоол

9 Хустайн нуруу 50,620 1993/1998 УИХ-ын 83 -р тогтоолоор БНГ, УИХ -ын 115-р 
тогтоол

10 Цамбагарав 111,462 2000 УИХ-ын 29 -р тогтоол

11 Сийлхэмийн нуруу 142,778 2000 УИХ-ын 29 -р тогтоол

12 Хан хөхий -Хяргас 
нуур

555,924 2000 УИХ-ын 29 -р тогтоол

13 Тарвагатайн нуруу 545,609 2000 УИХ-ын 29 -р тогтоол

14 Онон –Балж 402,100 2000 УИХ-ын 29 -р тогтоол

15 Тужийн нарс* 80,691 2002 УИХ-ын 39-р тогтоол.

16 Улаан тайга 108,000 2003 УИХ-ын 30-р тогтоол

17 Мянган угалзат* 60,000 2002 УИХ-ын 39-р тогтоол

18 Хөгнө Тарна 84,390 2003 УИХ-ын 30-р тогтоол

19 Дарьганга 62,860 1993/2004 УИХ-ын 83-р тогтоолоор Ганга нуурын ДГ, УИХ-
ын 22-р тогтоол

20 Мөнххайрхан уул 300,000 2006 УИХ-ын 26 –р тогтоол

21 Орхоны хөндий 90,000 2006 УИХ-ын 26 –р тогтоол

В. Байгалийн нөөц газар    2,002,228 га (9, 3 % )

1 Нагалхаан уул 3,076 1957/1995 АИХТ-ийн 31-р зарлигаар ДЦГ, УИХ-ын 26-р 
тогтоол

2 Батхаан уул 21,850 1957/1995 АИХТ-ийн 31-р зарлигаар ДЦГ, УИХ-ын  26-р 
тогтоол

3 Лхачивандад уул 58,800 1964/1995 АИХТ-ийн 17-р зарлигаар ДЦГ, УИХ-ын 26-р  
тогтоол

4 Булган гол 7,657 1965/1995 АИХТ-ийн 17- р зарлигаар ДЦГ, УИХ-ын 25-р 
тогтоол

5 Угтам 46,160 1993 УИХ-ын 83-р тогтоол

6 Шарга манхан 390,071 1993 УИХ-ын 83-р тогтоол

7 Загийн ус 273,606 1996 УИХ-ын 43-р тогтоол

8 Алаг хайрхан 36,400 1996 УИХ-ын 43-р тогтоол

9 Бурхан буудай 52,110 1996 УИХ-ын 43-р тогтоол

10 Эргэлийн зоо 60,910 1996 УИХ-ын 43-р тогтоол

11 Их нарт 43,740 1996 УИХ-ын 43-р тогтоол

12 Тосон хулстай 469,928 1998 УИХ-ын 28-р тогтоол

13 Хар ямаат 50,594 1998 УИХ-ын 28-р тогтоол

14 Яхь нуур 251,388 1998 УИХ-ын 28-р тогтоол

15 Дэвэлийн арал 10,338 2000 УИХ-ын 28-р тогтоол

16 Ханжаргалант 60,000 2003 УИХ-ын 30-р тогтоол

17 Намнан уул 29,600 2003 УИХ-ын 30-р тогтоол

18 Их газрын чулуу 35,000 2003 УИХ-ын 30-р тогтоол

19 Тэсийн гол орчмын 
газар нутаг

101,000 2006 УИХ-ын 26 –р тогтоол
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Ногоон ном

Г. Дурсгалт газар                 97,645 га  (0.45%)

1 Булган уул 1,840 1965/1995 АИХТ-ийн 17-р зарлигаар  ДЦГ, УИХ-ын 26-р 
тогтоол

2 Уран тогоо-Тулга уул 5,800 1965/1995 АИХТ-ийн 17-р зарлигаар  ДЦГ, УИХ-ын 26-р 
тогтоол

3 Ээж хайрхан 22,475 1992/1995 УБХ-ын 11-р тогтоолоор УИХ-ын 26- р тогтоол

4 Хүйсийн найман нуур 11,500 1992/1995 УБХ-ын 11-р тогтоолоор УИХ-ын 26- р тогтоол

5 Сүйхэнт уул 4,830 1996 УИХ-ын 43-р тогтоол

6 Шилийн богд 17,200 2004 УИХ-ын 22-р тогтоол

7 Хөргийн хөндий 6,000 2004 УИХ-ын 22-р тогтоол

8 Даяндээрхийн агуй 28,000 2006 УИХ-ын 26 –р тогтоол

      УТХГН-ийн нийт дүн            21,525,378 га (100%)

Монгол улсын нийт газар нутагт харьцуулсан хувь (13,76%)
Монгол улсын нийт нутаг дэвсгэр  156,411,600 га  

Зураг №3
НИЙСЛЭЛИЙН НОГООН БҮС

Ногоон бүсийн ой:
- Нийслэл хотын эргэн тойрон газрыг хамруулах бөгөөд Засгийн газраас хэмжээг нь 

тогтоож өгнө. Нийслэл хотын ногоон бүсийн хил заагийн хамруулан гаргасан солбилцолд 
Төв аймгийн Батсүмбэр, Эрдэнэ сумдын нутаг дэвсгэрийн зарим нь хамраадаг бөгөөд ногоон 
заагийн хил цэс нь нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн хилийн цэснээс өөр хамрах хүрээ арай өргөн 
байдаг болно. Нийслэлээс бусад хот тосгоны эргэн тойронд 30 км доторх газрыг ногоон бүсэд 
хамааруулж сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал заагийг тогтооно.

- Төв, суурин газрын ногоон бүсэд хамаарах ойн заагийг тухайн сумын иргэдийн 
төлөөлөгчдийн хурлын саналыг үндэслэн аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал мөн 
тогтооно.
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МОНГОЛ УЛСЫН 
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

1996 оны 12 дугаар                           Дугаар 326                                 Улаанбаатар хот
сарын 25 ны өдөр

Ойн заагийг тогтоох тухай

Ойн тухай Монгол улсын хуулийн 12 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн 
Монгол улсын Засгийн газраас ТОГТООХ НЬ:

Нийслэлийн эргэн тойрны ногоон бүсэд хамраах ойн заагийг хавсралтын ёсоор 
тогтоосугай.

 

 Монгол улсын Ерөнхий сайд                                           М.Энхсайхан
 Байгаль орчны сайд                                                        Ц.Адьяасүрэн
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Ногоон ном

Засгийн газрын 1996 оны 326 дугаар 

тогтоолын хавсралт

НИЙСЛЭЛИЙН ЭРГЭН ТОЙРНЫ НОГООН БҮСЭД ХАМААРАХ ОЙН ЗААГ

Салхит уул /1417,0/ түүнээс хойш орших Салхитын гацаа /1348,0/ 1883,0 тоот 188З 
тоотоос зүүн хойш орших 1474,0 тоот, түүнээс баруун хойш орших 1463,0 тоот, Баянцогт  
овоо уул /1601,9/ , Баянцогт овоо уулнаас зүүн хойш орших 1497,0 тоот түүнээс баруун 
хойш орших 1353,0, 1479,7, 1467,0 тоотоос хойш орших 1631,0 тоот, тэндээс Шүлгийн 
овооны зүүн талаар 500м зайтай гарч Дэлгэрбулгийн амны адгаар Сэлэнгэ - Улаанбаатарын 
засмал зам хүрэн уг замаар баруун хойш чиглэн Хар модотын даваа /1562,0/, түүнээс зүүн 
хойш орших 1722,9 тоот, түүнээс баруун хойш орших 175З,0, 1764,0 тоотууд , Сүүж уул 
/1758,2/, Баянхүнхэр, Баянхүнхэрээс зүүн хойш орших Шарын даваа /1525,0/, 1648,0 тоот, 
1648,0 тоотоос зүүн хойш орших Цагаан хөтөлийн даваа /1378,0/ 1481,0 тоот түүнээс хойш 
орших 1422,0 , 1382,0 тоотууд, 1382,0 тоотоос зүүн тийш орших 1507,0 тоот,түүнээс зүүн 
хойш орших 1513,0, 1703,8, 1865,1, тоотууд, 1865,1 тоотоос зүүн тийш орших 1781,0 тоот, 
түүнээс урагш орших Эрээн даваа /1664,0/ түүнээс зүүн хойш орших 1943,0 тоот, Гурван 
чулууны сарьдаг /2356,2/ , 2359,6, 2374,9 тоотууд 2374,9 тоотоос зүүн урагш орших 2327,0 
тоот, Нүүдлийн бор эргийн хавтан /2527,0/ 1793,0, 2339,1, тоотууд 2339,1 тоотоос Хурхын 
голоор уруудан Хүрхрээ - Хурхын голын бэлчир, тэндээс Хүрхрээгийн голыг даган Хүрхрээ 
- тэрэлжийн голын бэлчир, Тэрэлжийн голыг уруудан 1568,0 тоотыг дайран Тэрэлж - Туулын 
голын бэлчир, Туулын голын баруун эргээр уруудан Төв аймаг, Нийслэлийн хилийн цэсийн 
шон 14, 1627,6, 1671,4, 1662,0 тоотууд 1662,0 тоотоос баруун урагш орших 1591,0 тоот, 
Улаан овооны даваа /1784,1/ түүнээс зүүн урагш орших 1892,6, 1860,1 тоотууд 1860,1 
тоотоос баруун хойш орших 1818,3 тоот түүнээс хойш орших 1661,0 тоот түүнээс баруун хойш 
орших Баян уул /1717,0/, 1697,3 тоот түүнээс баруун урагш орших Шаварт уул /2002,5/ 
түүнээсбаруун тийш орших 1813,3 тоот түүнээс баруун хойш орших Мандахын гозгор, Номт 
уул /1793,0/, түүнээс баруун хойш орших Баруун дэлгэр уул /1893,0/ түүнээс баруун урагш 
орших 1822,5 тоот, Нам даваа, түүнээс баруун хойш орших Шар хөвийн хяр /1754,0/ түүнээс 
баруун урагш орших Ханан уул, /1689,0/ 1663,0 1601,1 тоотууд 1601,1 тоотоос баруун 
хойш орших 1685,9 тоот, түүнээс баруун тийш орших Тоорой шандын уул, Богинын хөтөл, 
Сүүл даваа /1494,0/ Ташгайн даваа /1347,0/ Төв аймаг, нийслэлийн хилийн цэсийн шон 6, 
7, 8, 9, 10, 11 Хөндлөн уул, түүнээс баруун хойш орших Салхит уул /1417/

Хориотой зурвасын ой: нуур, рашаан, булаг шандын ундаргын эргэн тойрон болон голын 
эргээс хоёр тийш 1000м доторхи ой, улсын чанартай авто болон төмөр замын дагуух 2 талын 
100м  доторхи ой хамаарна. Заган ой, баянбүрдийн ой, 100га хүртэлх хэмжээний төгөл ой 
бут, сөөг, 30 хэмээс дээш налуу газрын ой, сургалт судалгааны ой зэрэгт хуулийн нарийн 
томёолол байхгүй ч гэсэн шинжлэх ухааны үүднээс ямар үүрэг ач холбогдолтой юу гэж үздэг 
талаар ойлголт өгье.

заган ой: Говь цөл газарт ургадаг заг мод нь манай орны заган ойг бүрдүүлж байгаа зайсангийн 
заг юмаа. Элсний нүүлт хөдөлгөөний тогтоон барих хөрсийг элэгдэл, эвдрэлээс хамгаалах, хүн 
амьтан ургамал бичил биетний амьдрах тааламжтай орчинг бүрдүүлэх экологийн асар их ач 
холбогдолтой ой юм. Баянбүрдийн ой нь говь цөлийн газар хэсэг бүлэгээр урган ус ургамал нь  
бүгд бүрдсэн газрыг хэлдэг.

100 га хүртэлх хэмжээний төгөл ой бут,сөөг,  100га хүртэл талбайд ургасан бүлэг моддыг 
хэлдэг. 30 хэмээс дээш налуу газрын ой тус орны ой ихэнхдээ уулархаг газрын ойг хамраадаг 
учир 66 - 30 хэмийн налууд 57 хувь, 30-аас дээш налууд 8 хувь, 16 хүртэл налууд 35 хувь тус 
тус байрласан байдаг. Энэ байдал нь ойн аж үйлдвэрийг зохион явуулахад нилээд бэршээлтэй 
боловч ус чийг тохируулах, хөрс хамгаалах хүчин зүйл болдог асар их ач холбогдолтой юм.
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Хамгаалалтын бүсийн ойд хамраах ойгоос бусад ойн нь ашиглалтын бүсийн ойд хамраах 
бөгөөд иргэн нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж байгууллага нь уг ойгоос мод, ойн дагалт нөөцийг 
зохих төлбөр хураамжийн үндсэн дээр ашиглах эрхтэй.

Иймд  хэрэг асуудлыг шалгаж байгаа цагдаагийн ажилтан нь ойд хориглосон үйл ажиллагаа 
явуулсан нь ашиглалтын болон хамгаалалтын бүсийн ойгоос алин болохыг тогтоох шаардлага 
хэрэгцээ гарч байна. Гэхдээ тухайн газрын байршил байрлалыг нарийн  солиболцолоор нь  
баримтжуулан авч чадвал ямар бүсийн ойд хориглосон үйл ажиллагаа явуулсан талаар ойн  
асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад шинжээч томилох эсвэл мэргэжилтнээс 
тайлбар, мэдүүлэг авч тогтоож болно.

“ойд хуулиар хориглосон үйл ажиллагаа” гэдгийг “Ойн тухай” хуулийн 26-р зүйлд заасан 
байна. Үүнд:

1. Насны 5 дугаар анги хүртлэх ой, бүх төрлийн өсвөр мод, түүнчлэн жодоо, яшил, 
тоорой жигд, яргай, сухай, гандигар, тэс, болон чацаргана зэрэг бүх төрлийн жимсний 
мод, бутыг огтлох хугалж гэмтээх,
2. Төрийн захиргааны төв байгууллагын зөвшөөрөлгүйгээр хуш гацуур хайлаас бэлтгэн 
ашиглах
3. Ойг хавтгайруулан огтлох аргаар мод бэлтгэх,
4. Ойн сан бүхий газарт зөвшөөрөлгүйгээр өвс хадах,
5. Тарьц, суулгац ургуулсан талбайд мод бэлтгэх, мал бэлчээх
6. “Ойн тухай” хуулийн 13.1, 13.2-д /ойн асуудал эрхэлсэн байгууллага/ заасан эрх 
бүхий байгууллагатай зөвшилцөхгүйгээр эзэмшлийн ойд мод бэлтгэх, ойн дагалт нөөц 
ашиглах,
7. Иргэн, нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагын зохих зөвшөөрөлгүйгээр ойгоос мод 
бэлтгэх, ойн дагалт нөөц ашиглах, ан агнах,
8. Байгалийн ойгоос зулзган модыг энэ хуулийн 13.1, 13.2-д заасан эрх бүхий байгууллагын 
зөвшөөрөлгүйгээр шилжүүлэн суулгах зэргийг тодорхой заасан байна. Иймд мөрдөн 
байцаагч нь зохих зөвшөөрөлтэй болон зөвшөөрөлгүйгээр мод бэлтгэсэн байдал нь ойд 
хуулиар хориглосон үйл ажиллагаа явуулж бэлтгэсэн эсэх мөн хориглосон үйл ажиллагаа 
явуулсан эсэхийг мөрдөн байцаалтын ажиллагаагаар тогтоох шаардлагатай.

Хохирол:
Бага бус буюу үлэмж хэмжээний хохирол гэдэгт:

Ойн санд гэм буруутай үйлдлийн улмаас бага бус буюу үлэмж хэмжээний хохирол учирсан 
мөн их, онц их хэмжээний хохирол учирвал хүндрүүлж үзэхээр уг зүйл заалтанд хуульчлагджээ. 
Хохирлын хэмжээг “Ойн тухайн” хуулийн 37.4-д зааснаар экологи, эдийн засгийн үнэлгээгээр, 
ойн дагалт нөөцийн нөхөн төлбөрийн хэмжээг тухайн үеийн зах зээлийн үнээр тус тус 
тогтооно.

“Байгаль орчны хамгаалах тухай” хуулийн 8-р зүйлд байгалийн тодорхой төрлийн баялгийн 
хэмжээг тоо, чанар болон мөнгөн үзүүлэлтээр тодорхойлсныг байгалийн баялагийн нөөцийн 
үнэлгээ гэж тодорхойлж улмаар байгалийн баялагийн нөөцийн мөнгөн үнэлгээг экологи, эдийн 
засгийн ач холбогдлыг нь харгалзан төрийн захиргааны төв байгууллага холбогдох бусад 
байгууллагатай хамтран тогтооно гэж заасны дагуу Байгаль орчны сайдын 2002 оны 93 дугаар 
тушаалаар модны экологи эдийн засгийн үнэлгээгээр хохирлыг тооцож байна.  

Байгаль орчны яамнаас ойд учирсан хохирлыг аль байгууллага, ямар эрх зүйн актыг 
баримтлан гаргаж байхаар 2008.03.07ний өдрийн 103 тоот тушаалаар мөн тодорхой болгон 
баталгаажуулан өгчээ. Уг тушаалд Ойн хууль, тогтоомж зөрчсөний улмаас учирсан хохирлыг 
Ой, ус хайгуул судалгааны төв ойн экологи эдийн засгийн үнэлгээг баримтлан гаргахаар 
заасан байна. Ойн нөөцийн экологи эдийн засгийн үнэлгээ нь модны үүлдэр /нарс, хус, шинэс 
гм/, муж тус бүр дээр өөр өөр байх тул хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч нь хууль бусаар 
бэлтгэгдсэн модны үүлдэр, аль мужаас бэлтгэсэнг тогтоон үнэлгээ гаргуулахаар зохих газарт 
нь хандах хэрэгтэй.
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Ногоон ном

МОНГОЛ УЛСЫН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ
САЙДЫН ТУШААЛ

2002 оны 05 дүгээр   Дугаар 93   Улаанбаатар
сарын 09-ны өдөр              хот

Ойн нөөцийн экологи эдийн засгийн үнэлгээг
 батлах тухай

Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 3 дахь заалт, Ойн 
тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 2 дахь заалт болон Монгол улсын Засгийн газрын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрт заагдсан зорилтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор ТУШААХ НЬ:

1.Монгол орны нэг шоо-метр модны экологи-эдийн засгийн үнэлгээг нэгдүгээр 
хавсралт ёсоор, ойн сангийн нэг га талбайн экологи-эдийн засгийн үнэлгээг хоёрдугаар 
хавсралт ёсоор тус тус баталсугай.

2.Аймаг, сум, болон ойн нөөц эзэмшигч аж ахуйн нэгж байгууллага нь ойн санг 
мөнгөн илэрхийллээр үнэлэх, ойн аж ахуйн арга хэмжээний эдийн засгийн үр ашгийг 
тооцох, ойд учруулсан төрөл бүрийн хохирол, түүний нөхөн төлбөрийн хэмжээг тогтооход 
энэхүү нэгж модны нөөцийн болон ойн талбайн экологи-эдийн засгийн үнэлгээг мөрдүүлж 
ажиллахыг Стратегийн төлөвлөлт, удирдлагын газар Х. Хангай, Бaйгалийн нөөцийн газар, 
Ө. Хоролдаваа, Байгаль орчныг хамгаалах алба Ц. Банзрагч нарт даалгасугай.

  САЙД    У.БАРСБОЛД
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Хоёрдугаар бүлэг

Байгаль орчны сайдын 2002 оны 93 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт

Монгол орны ойн нэг шоометр модны нөөцийн
экологи-эдийн засгийн үнэлгээ /төгрөг/

Модны үүлдэр Ойн нөөц ашигласны төлбөрийн

Нэгдүгээр муж Хоёрдугаар муж Гуравдугаар муж Дөрөвдүгээр муж

Гацуур, жодоо 102000 67000 48000 27000

Нарс 85000 55000 40000 22000

Шинэс 68000 44000 32000 18000

Хус 40000 26000 19000 10000

Хайлаас 47000 31000 22000 12000

Улиас, улиангар 34000 22000 16000 9000

Бургас 30000 20000 14000 8000

Заг 30000 20000 14000 8000

Бусад сөөг 27000 17000 12000 7000

Тайлбар: Ойн модны нөөцийн экологи-эдийн засгийн үнэлгээг модон материалд шилжүүлэхэд 
бэлтгэсэн модны ашиглалтын гарцын дагуу дараах итгэлцүүрээр үржүүлж болно. Үүнд:

1. Зүсмэл материал, балк – 2,9
2. Хэрэглээний бөөрөнхий мод, гуалин – 1,8
3. Тууш мод – 1,4
4. Түлээ – 0,3

Байгаль орчны сайдын 2002 оны 93 дугаар 

тушаалын 2 дугаар хавсралт

Монгол орны ойн сангийн нэг га ойн талбайн
 экологи-эдийн засгийн үнэлгээ /төгрөг/

Модны үүлдэр Ойн нөөц ашигласны төлбөрийн

Нэгдүгээр муж Хоёрдугаар муж Гуравдугаар муж Дөрөвдүгээр муж

Гацуур, жодоо 12300.0 8100.0 5800.0 3300.0

Нарс 12700.0 8300.0 6000.0 3400.0

Шинэс 8500.0 5600.0 4000.0 2300.0

Хус 3700.0 2400.0 1700.0 980.0

Хайлаас 3300.0 2200.0 1600.0 890.0

Улиас, улиангар 2800.0 1800.0 1300.0 740.0

Бургас 1800.0 1200.0 870.0 490.0

Заг 1070.0 700.0 510.0 280.0

Бусад сөөг 540.0 350.0 260.0 140.0
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Ногоон ном

МОНГОЛ УЛСЫН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ 
САЙДЫН ТУШААЛ

2003 оны 10 дугаар   Дугаар 184        Улаанбаатар
сарын 07-ны өдөр                  хот

Хуш модны экологи-эдийн засгийн
үнэлгээг батлах тухай

Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг, Ойн 
тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг болон Монгол Улсын Засгийн газрын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрт заасан зорилтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор ТУШААХ НЬ:

Монгол орны ойн хуш модны нөөцийн экологи-эдийн засгийн үнэлгээг хавсралтаар 
баталсугай.

   САЙД    У.БАРСБОЛД
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Хоёрдугаар бүлэг

Байгаль орчны сайдын 203 оны 184 дүгээр 
тушаалын хавсралт

Ойн нөөц ашигласны төлбөрийн

Нэгдүгээр 
муж

Хоёрдугаар 
муж

Гуравдугаар 
муж

Дөрөвдүгээр 
муж

Нэг шоо метр хуш модны 
нөөцийн экологи-эдийн засгийн 
үнэлгээ /төг/

112200 72600 52800 29700

Нэг га хушийн ойн экологи-
эдийн засгийн үнэлгээ /төг/

14025.0 9240.0. 6600.0 3795.0
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Ногоон ном

МОНГОЛ УЛСЫН 
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ САЙДЫН ТУШААЛ

2008 оны 03 сарын 07 өдөр       Дугаар 103                      Улаанбаатар хот

Экологийн хохирлыг тооцох талаар хийх зарим
арга хэмжээний тухай

Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль”-ийн 5 дугаар зүйлийн 1, 15 дугаар зүйлийн 1, 
2 дахь заалтыг үндэслэн, “Эрүүгийн хууль”-ийн 23 дугаар бүлгийг хэрэгжүүлэх зорилгоор 
ТУШААХ НЬ:

1. Байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэргийн байгаль экологид  учирсан хохирлын 
үнэлгээг тогтоох итгэмжлэгдсэн байгууллагыг 1 дүгээр хавсралтын ёсоор, экологийн 
хохирлын үнэлгээ тогтооход баримтлах эрх зүйн баримт бичгийг 2 дугаар хавсралтын 
ёсоор тус тус баталсугай.

2. Байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэрэгт хохирогч, иргэн нэхэмжлэгчээр 
нийслэлд буюу 2-оос дээш дүүргийн нутаг дамнасан бол нийслэлийн Засаг дарга, аймагт 
буюу 2-оос дээш сумын нутаг дамнасан бол аймгийн Засаг дарга, сум, дүүрэгт тухайн 
сумын Засаг дарга байхаар тогтоосугай.

3. Энэхүү тушаалын 1 дүгээр  хавсралтад заасан хуваарийн дагуу экологийн хохирлын 
үнэлгээ тооцож ажиллах, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулахыг хэрэг бүртгэлт, мөрдөн 
байцаалт явуулах болон мэргэжлийн хяналтын байгууллага, харъяа агентлаг, аймгийн 
Байгаль орчны алба, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай.

   САЙД  Г.ШИЙЛЭГДАМБА
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Хоёрдугаар бүлэг

Байгаль орчны сайдын 2008 оны 103

      тоот тушаалын 1 дүгээр хавсралт

Байгаль экологид учирсан хохирлын үнэлгээг 
тогтоох итгэмжлэгдсэн байгууллага

д/д Хохирол тооцох төрөл Экологийн хохирлын үнэлгээ тогтоох 
итгэмжлэгдсэн байгууллага

1 Агаар бохирдуулах Агаарын чанарын алба

2 Ан амьтдын аймагт учруулсан хохирлыг Аймаг, нийслэлийн Байгаль орчны алба 
ШУА-ын Биологийн хүрээлэн

3 Газрын хэвлий ашиглах, хамгаалах 
журам зөрчих

Ашигт малтмал, газрын тосны хэрэг эрхлэх 
газар

4 Газар, газрын хөрсөнд хамгаалах 
журам зөрчих

Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн 
газар

5 Усны тухай хууль тогтоомж зөрчсөнөөс 
учирсан хохирлыг

Усны хэрэг эрхлэх газар

6 Ойн тухай хууль тогтоомж зөрчсөнөөс 
учирсан хохирлыг

Ой, усны хайгуул судалгааны төв

7 Ой, хээрийн түймрээс учирсан 
хохирлыг

Онцгой байдлын ерөнхий газар, ой, усны 
хайгуул судалгаан төв

8 Химийн хортой болон аюултай 
бодисын хууль тогтоомж зөрчсөнөөс 

учирсан хохирлыг

Химийн хортой болон аюултай бодисын 
бодлого, зохицуулалтын асуудал эрхэлсэн 

үндэсний зөвлөлийн шинжээчийн баг,
Онцгой байдлын ерөнхий газар

9 Байгаль орчныг бохирдуулснаас 
учирсан хохирлыг

Ус цаг уур, орчны шинжилгээний газар

10 Байгалийн ургамлын тухай хууль 
тогтоомж зөрчих

Аймаг, нийслэлийн Байгаль орчны алба 
ШУА-ын Ботаникийн хүрээлэн      

                                                                 Байгаль орчны сайдын 2008 оны 103
      тоот тушаалын 2 дугаар хавсралт

Байгаль экологийн хохирлын үнэлгээ тогтооход
 баримтлах эрх зүйн баримт бичиг

1. Агнуурын амьтны экологи-эдийн засгийн үнэлгээ
2. Ойн экологи-эдийн засгийн үнэлгээ
3. Усны экологи-эдийн засгийн үнэлгээ
4. Ургамлын экологи-эдийн засгийн үнэлгээ
5. Ашигт малтмалын нөөцийг олборлох, баяжуулах явцад учруулсан хохирлын экологи-
эдийн засгийн үнэлгээг тооцох аргачлал
6. Газрын экологи-эдийн засгийн үнэлгээ, суурь үнэлгээ
7. Ой, ус, ургамал, газар ашигласны төлбөрийн тухай хуулиуд
8. Байгалийн нөөцийн экологи-эдийн засгийн үнэлгээтэй холбогдсон стандарт бусад 
норм, норматив, эрх зүйн актууд
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Ногоон ном

ЭРХИЙН БИЧИГ, ГАРАЛ ҮҮСЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ  ОЛГОХ ХЯНАЛТ ТАВИХ 
ЖУРАМ  ТЭДГЭЭРИЙН ЗАГВАР, БУСАД ТУШААЛ ЖУРМУУД

“Ойн тухай” хууль тогтоомжийн биелэлтийг хангах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ 
авах эргүүл шалгалтыг зохион байгуулан явуулж байх үед зөвшөөрлийн бичиг баримтуудыг 
заавал шалгах асуудал гарч ирдэг. Хууль бус аргаар мод, модон түүхий эд бэлтгэсэн хүмүүс 
гарал үүслийн гэрчилгээг хуурамчаар үйлдэх, гэрчилгээн доторх бичиглэлийг засах, түлээ 
болон ойгоос мод бэлтгэх эрхийн бичгээр хэрэглээний мод тээвэрлэх, гэрчилгээнд заагдсан 
модноос өөр төрлийн болон заагдсан хэмжээнээс илүү мод ачих, нэг эрхийн бичиг,  гэрчилгээг 
олон дахин ашиглах, түлээ бэлтгэх эрхийн бичгээр нойтон мод бэлтгэх зэрэг олон хууль бус 
зөрчлүүд гардаг.

“Ойн тухай” хуульд зааснаар зохих зөвшөөрлийг олгохдоо ойд хэрэглээний зориулалтаар 
мод бэлтгэхэд эрхийн бичиг олгоно. Энэ эрхийн бичиг нь зөвхөн ойд мод бэлтгэх зөвшөөрөл  
бөгөөд энэ эрхийн бичгээр ойд бэлтгэсэн газраасаа шууд татан авах суурин газар хүртэл 
хэрэглэх ба тэр газраасаа өөр аймаг хот, сум суурин газар луу тээвэрлэх тохиолдолд гарал 
үүслийн гэрчилгээ авна. Ном хэвлэгдэх үед урд хэрэглэж байсан гарал үүслийн гэрчилгээ, 
түүнд хяналт тавих, олгох журам хүчингүй болж шинээр Байгаль орчин, аялал жуулчлалын 
сайдын тушаалаар ойгоос мод бэлтгэх,мод бэлтгэх эрхийн бичиг, гарал үүслийн гэрчилгээ 
олгох тэдгээрийг хэрэглэх хяналт тавих журам, загвар батлагдаж Улсын бүртгэлийн 2009 оны 
6 дугаар сарын 2-ны өдрийн 3032, 3033 дугаарт Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд бүртгэгдэн  
2009 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс нийтээр дагаж мөрдөх болжээ.

Шинээр гарсан журамд  бодлогын чанартай нилээд асуудлыг нэмж оруулж өгснөөр урьд 
үйлчилж байгаа тогтолцоо, мод бэлтгэхээс эхлээд худалдан борлуулах хүртэлх дамжлагын үйл 
ажиллагааг журамлана гэж үзэж байна. 

Журмын орсон гол гол зарчмын өөрчлөлтүүдээс томъёолбол: Ойгоос түлээ бэлтгэх эрхийн 
бичиг нь зөвхөн тээвэрлэж борлуулах зориулалтаар ашиглагдаж байсныг өөрчилж тухайн айл 
өрхийн түлээний баримт байхаар тусгасан байна. Иргэд хэрэгцээнээс илүү гарсан түлээгээ 
борлуулах, амьдралын зайлшгүй шаардлагаар хот хооронд тээвэрлэх, “Мод бэлтгэх гэрээ” 
байгуулсан нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж байгууллагын бэлтгэсэн түлээг тээвэрлэх нөхцөлд гарал 
үүслийн гэрчилгээ  олгож байхаар өөрчилжээ.

Хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэх эрхийн бичгийг Ойн ангийн дарга эсхүл ,сум дүүргийн 
засаг даргын томилсон албан тушаалтан олгохоор, “Түлээ бэлтгэх эрхийн бичиг”-ийг тухайн 
орон нутгийн ард иргэдэд бичиж олгох бөгөөд ойн нөөц ашигласны төлбөрийг орон нутгийн 
төсөвт оруулахаар журамд тусгасан байна.

Ойгоос бэлтгэсэн хэрэглээний модыг үйлдвэрийн байр хүртэл тээвэрлэх тохиолдолд 
эрхийн бичгийг хяналтын хуудас дагалдана. Хяналтын хуудсыг замд нь байгаль хамгаалагч 
шалгаж, 1 хувийг авна гэсэн заалт оруулж өгснөөр байгаль хамгаалагч мод тээврийн явцад 
байнгын хяналт тавих механизмыг бий болгож, нөгөө талаас аж ахуйн нэгж, байгууллагад 
дотоод тооцоо нэвтрүүлж, мод бэлтгэлийн улирал, жилийн гэрээг дүгнэх, мод бэлтгэх ажлын 
явцыг хянахад чухал хэрэгсэл болох юм. Бэлтгэсэн  түлээний гарлыг байгаль хамгаалагч 
тодорхойлсны дараа гарал үүслийн гэрчилгээ олгож, Байгаль орчны улсын байцаагч шалгаж 
баталгаажуулснаар тээвэрлэгдэх нөхцөл бүрдэж гарал үүслийн гэрчилгээг тээвэрлэгч биедээ авч 
явсан тохиолдолд хүчинтэй байхаар, гэрчилгээн доторх бичлэгийг нилээд өөрчилж, загварыг 
хэвээр нь үлдээн харин эрхийн бичиг, гарал үүслийн гэрчилгээний серийг аймгийн нэрийн 
эхний үсгээр, дугаарын өмнө он тавих зэргээр шинэчилсэн нь тээвэрлэлтийн явцад хяналтын 
цэгүүдэд мэргэжлийн бус хүмүүс хяналт тавихад  хялбарчилагдсан байна. Мөн мод тээвэрлэх 
зайнаас хамааруулан тээвэрлэх хугацааг төмөр замаар тээвэрлэхэд 7, тээврийн хэрэгслээр 
тээвэрлэхэд 5 хоног болгосон зэрэг нилээд урьдахаас дэвшилтэд өөрчлөлтүүд орсон байна.
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Хоёрдугаар бүлэг

МОНГОЛ УЛСЫН 
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЧЛАЛЫН

 САЙДЫН ТУШААЛ
 

2009 оны 5 дугаар
сарын 20-ны  өдөр                                  Дугаар 128                                    Улаанбаатар хот

Журам батлах тухай

 Ойн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1, 31.4 дэх заалтуудыг үндэслэн 
ТУШААХ НЬ:

1. “Мод бэлтгэх эрхийн бичиг, гарал үүслийн гэрчилгээ олгох, тэдгээрийг хэрэглэх, 
хяналт тавих журам”-ыг 1 дүгээр, ”Хэрэглээний мод бэлтгэх эрхийн бичиг”-ийн 
загварыг 2 дугаар, “Түлээ бэлтгэх эрхийн бичиг”-ийн загварыг 3 дугаар, тээврийн 
хэрэгсэлд зориулсан “Мод, модон материалын гарал үүслийн гэрчилгээ”-ний загварыг 
4 дүгээр, вагонд зориулсан “Мод, модон материалын гарал үүслийн гэрчилгээ”-ний 
загварыг 5 дугаар хавсралтын ёсоор тус тус баталсугай. 
2. Эрхийн бичиг, гарал үүслийн гэрчилгээг батлагдсан загвараар хэвлүүлж, аймаг, 
нийслэлийн байгаль орчин, аялал жуулчлалын газарт хүргүүлж, тайлан тооцоо хийж 
байхыг Байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны Хүрээлэн буй орчин, байгалийн 
нөөцийн газар /Д.Энхбат/-т, Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Ойн газар                
/М.Тунгалаг/-т  үүрэг болгосугай. 
3. Энэхүү журмыг 2009 оны 07 дугаар сарын 01-нээс эхлэн мөрдүүлэхийг аймаг, 
нийслэлийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын дарга нарт даалгасугай.
4. Журам, эрхийн бичиг, гарал үүсэл гэрчилгээний загвар мөрдөгдөж эхэлсэнтэй 
холбогдуулан ашиглаж байсан эрхийн бичиг, гарал үүслийн гэрчилгээний тооцоо 
хийж, устгах арга хэмжээ авахыг Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Ойн газар 
/М.Тунгалаг/-т  даалгасугай. 
5. Энэ тушаал батлагдсантай холбогдуулан “Журам, эрхийн бичгийн загвар батлах 
тухай” Байгаль орчны сайдын 2004 оны 11-р сарын 15-ны өдрийн 203, “Журам, 
гэрчилгээний загвар батлах тухай“ Байгаль орчны сайдын 2002 оны 05-р сарын 28-ны 
өдрийн 110 дугаар тушаалыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай. 

   САЙД  Л.ГАНСҮХ
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Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 
2009 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдрийн 128 тоот 

тушаалын нэгдүгээр хавсралт

 МОД БЭЛТГЭХ ЭРХИЙН БИЧИГ,
 ГАРАЛ ҮҮСЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХ, 

ТЭДГЭЭРИЙГ ХЭРЭГЛЭХ, ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Энэхүү журмын зорилго нь нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагын мод бэлтгэх, 
тээвэрлэх, худалдан борлуулах үйл ажиллагаанд төв, орон нутгийн төрийн захиргааны 
байгууллагаас хяналт тавих, тэдгээрийн хоорондын харилцааг зохицуулахад оршино.
1.2. Мод бэлтгэх эрхийн бичиг /цаашид “эрхийн бичиг” гэх/ нь нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, 
байгууллагад ойн  нөөц ашиглах эрх олгосон, төлбөр төлснийг баталгаажуулсан  баримт 
болно. 
1.3. Мод, модон материалын Гарал үүслийн гэрчилгээ /цаашид “гарал үүслийн  гэрчилгээ” 
гэх/ нь модон материалыг нийслэл, өөр аймаг,   сум тэдгээрийн хооронд тээвэрлэх, 
худалдахад ойгоос зохих журмын дагуу бэлтгэсэн мод болохыг гэрчилсэн баримт мөн.
1.4. Энэхүү журамд тусгагдсан нэр, томъёог дараах утгаар ойлгоно. 
 1.4.1. “Тээвэрлэгч” гэж тухайн мод, модон материалыг тээвэрлэж яваа хуулийн 
этгээдийг;
 1.4.2. “Мод, модон материал” гэж ойгоос бэлтгэгдсэн гуалин, шургааг, бөөрөнхий мод, 
түлээ, зүсмэл материал, дүнз, дүнзэнцэр, цэвэр болон  захтай банз, савх мод зэргийг; 
 1.4.3. “Цахим сүлжээ” гэж эрхийн бичиг болон гарал үүслийн гэрчилгээ олгосон тухай 
мэдээллийн цахим хуудасанд суурилсан байнгын нэгдсэн санг;

  
Хоёр. Эрхийн бичгийн төрөл, зориулалт, түүнийг олгох, хэрэглэх

2.1. Эрхийн бичгийг зориулалтаар нь хэрэглээний мод бэлтгэх , түлээ бэлтгэх гэж 
ангилна.
2.2. Эрхийн бичиг нь аймаг, нийслэлийн нэрийг илэрхийлсэн хэвлэмэл  сери , он, 
дугаартай байна. Сери нь аймаг тус бүрийн нэрийн гурван үсгийг оролцуулсан байна.
2.3. Хэрэглээний модны эрхийн бичигт бэлтгэх модны эзэлхүүнийг нягт шоометрээр, түлээ 
бэлтгэх эрхийн бичигт бэлтгэх түлээний хэмжээг сийрэг шоометрээр тус тус илэрхийлнэ.
2.4. Хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэх эрхийн бичгийг Ойн ангийн дарга эсхүл сумын Засаг 
даргын томилсон эрх бүхий албан тушаалтан олгоно.
2.5. Иргэн, нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагад ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж 
ашигласны төлбөрийг бүрэн төлсний дараа эрхийн бичгийг олгоно.
2.6. Эрхийн бичгийг модны тоо, хэмжээ, он, сар, өдөр зөрүүтэй, засварласан, асуултыг 
дутуу гаргацгүй бичсэн, тэмдгийн дугаар, бичиг мэдэгдэхгүй, гарын үсэг, тэмдгээр 
баталгаажаагүй, хугацаа хэтэрсэн тохиолдолд хүчингүйд тооцно. 
2.7. Эрхийн бичиг олголтын талаарх мэдээллийг Ойн ангийн дарга эсхүл сумын Засаг 
даргын томилсон эрх бүхий албан тушаалтан мөн аймаг, нийслэлийн Байгаль орчин,аялал 
жуулчлалын газрын ойн асуудал эрхэлсэн мэргэжилтэн нар олгосон өдрөөс цахим 
сүлжээнд байрлуулна.

Гурав. Эрхийн бичигт хяналт тавих

3.1. Ойгоос түүвэрлэх болон арчилгаа, цэвэрлэгээний огтлолтоор гарах  хэрэглээний 
модонд олгох эрхийн бичиг нь 2 хэсгээс бүрдэх бөгөөд “үлдэх тасалбар” гэсэн хэсэгт 
энэ журмын 2.4-д заасан албан тушаалтан ойн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай бичилт 
хийж мөнгөн дүнг бичнэ. Гарсан мөнгөн дүнг үндэслэн эрхийн бичиг дэх тоон хүснэгтийг 
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хайчилж, “олгох тасалбар”-ын хамтаар мод бэлтгэгчид өгнө. Үлдэх болон олгох тасалбар-
ын мөнгөн дүн тэнцүү байна. Мод бэлтгэх гэрээ, талбай тусгаарласан материалыг үндэслэн 
хэрэглээний модны  төлбөрийг тооцно. 
3.2. Мод бэлтгэсэн газраас үйлдвэрийн байр хүртэлх зайд мод тээвэрлэх үед “Хэрэглээний 
мод бэлтгэх эрхийн бичиг”-тэй хамт хяналтын хуудас дагалдана. Байгаль хамгаалагч 
хяналтын хуудасыг шалгасны үндсэн дээр зохих  тэмдэглэгээг хийж, хуулбар хувийг өөртөө 
үлдээн бүртгэл хөтөлж, мод бэлтгэлийн  улирал, жилийн гэрээг дүгнэхэд  тооцооны эх 
материал болгон ашиглана.
3.3. Эрхийн бичиг нь гарал үүслийн гэрчилгээг орлохгүй.
3.4. Эрхийн бичгийг хуурамчаар үйлдэх, хуулбарлах, олшруулах, бусдад шилжүүлэхийг 
хориглоно.

Дөрөв. Эрхийн бичгийг тараах

4.1. Эрхийн бичгийг хэвлүүлэх тоог тухайн жилд ойгоос бэлтгэх модны дээд  хязгаарыг 
үндэслэн Ойн газрын даргын шийдвэрээр тогтоож, хэвлэгдсэн эрхийн бичгийг сери, 
дугаараар нь бүртгэж, орлогод авна. 
4.2. Эрхийн бичгийг тухайн жилд ойгоос бэлтгэх модны хуваарийг үндэслэн аймаг, 
нийслэлийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газарт улирал бүрийн эхний сарын 10-ны 
дотор хүргүүлнэ. 
4.3. Эрхийн бичгийн хуваарийг сери, дугаараар бүртгэж, цахим сүлжээнд байрлуулна. 

Тав. Гарал үүслийн гэрчилгээний төрөл, загвар, түүнийг олгох

5.1. Гарал үүслийн гэрчилгээ нь төмөр замаар тээвэрлэхэд ногоон өнгийн, бусад тээврийн 
хэрэгсэлээр тээвэрлэхэд цэнхэр өнгийн гэсэн хоёр төрөл байна.
5.2. Гарал үүслийн гэрчилгээний хуудас нь тээврийн хэрэгсэлд 4, 6, 8, 10, 20,  вагонд 50, 
80 гэсэн тоотой хэвлэгдэнэ. Энэхүү тоо хэмжээ нь тухайн тээврийн хэрэгсэлд ачих мод, 
модон материалын дээд хязгаар болно.
5.3. Гарал үүслийн гэрчилгээний нь тодорхой нууцлалтай, аймаг тус бүрийн нэрийн 
гурван үсгийг оролцуулсан серитэй байх бөгөөд тухайн оныг дугаарын өмнө тавина.
5.4. Ойгоос мод бэлтгэх журмын дагуу бэлтгэсэн мод, модон материалд  гарал үүслийн 
гэрчилгээг олгоно.
5.5. Гарал үүслийн гэрчилгээг Ойн ангийн дарга \Ойн анги байгуулагдаагүй орон 
нутагт Засаг даргын томилсон эрх бүхий албан тушаалтан\  мод бэлтгэх гэрээг үндэслэн 
олгоно.
5.6. Гарал үүслийн гэрчилгээнд  мод, модон материалын нэр төрөл, тоо хэмжээг цэвэр 
гаргацтай, засваргүй бичих бөгөөд түүнийг байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч 
гарын үсэг зурж, баталгаажуулан тэмдэг дарсан байна.
5.7. Тээврийн хэрэгсэлд ачсан модонд гарал үүслийн гэрчилгээг олгохдоо хүчинтэй байх 
хугацааг  хаалтанд үсгээр  бичнэ. Хэрэв тээвэрлэгч чиргүүл ашиглаж байгаа тохиолдолд 
гарал үүслийн гэрчилгээг нийт тээвэрлэгдсэн модны дүнгээр бичнэ. 
5.8. Мод, модон материалыг тээвэрлэх зайнаас хамаарч гарал үүслийн  гэрчилгээний 
хүчинтэй байх хугацааг тогтооно. Төмөр замаар тээвэрлэх тохиолдолд 7 хүртэл хоног, 
тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэхэд 5 хүртэл хоног байна. Хүндэтгэх шалтгаантай тохиолдолд 
тухайн орон нутгийн байгаль орчны хяналтын улсын байцаагчид хүсэлт гарган сунгуулж 
болно. Сунгалт 1 удаа байх бөгөөд  энэ журамд заасан хугацаанаас илүүгүй байна.
5.9. Мод, модон материалыг тээвэрлэгч нь дамжин өнгөрөх хяналтын цэгүүдэд  гарал 
үүслийн гэрчилгээ болон холбогдох бусад бичиг баримтыг шалгуулах үүрэгтэй.
5.10. Гарал үүслийн гэрчилгээний эх хувь, падааныг бараа худалдан авагч өөртөө үлдээн, 
орлого авснаар хувийн болон байгууллагынхаа хэрэгцээнд ашиглах, цаашид худалдан 
борлуулах эрхтэй болно. 
5.11. Гарал үүслийн гэрчилгээгүй  модон материалыг худалдан авахыг хориглоно. 
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5.12. Ойгоос бэлтгэгдсэн гуалин, шургааг, бөөрөнхий мод, түлээг нийслэл, өөр аймаг, 
сум тэдгээрийн хооронд тээвэрлэх, худалдан борлуулах тохиолдолд байгаль орчны 
хяналтын улсын байцаагч гарал үүслийн гэрчилгээнд эрхийн бичгийн дугаарыг бичиж, “А” 
хэсгийг  хураан авна. Тухайн модыг хэрэглэгч хүртэл тээвэрлэхэд гарал үүслийн гэрчилгээ 
дагалдана. Гарал үүслийн гэрчилгээг тээвэрлэгч биедээ авч явсан тохиолдолд 
хүчинтэй.
5.13. Нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагын мод бэлтгэх гэрээгээр бэлтгэгдсэн 
түлээний модонд гарал үүслийн гэрчилгээ олгож, эрхийн бичгийн дугаарыг 
гэрчилгээнд бичнэ. 
5.14. Худалдан авагч нь гарал үүслийн гэрчилгээг үндэслэн түлшний модыг худалдан авах, 
борлуулах, эрхтэй болно.

                          Зургаа. Гарал үүслийн гэрчилгээнд хяналт тавих

6.1. Гарал үүслийн гэрчилгээний хүчинтэй эсэхэд байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, 
байгаль хамгаалагч, цагдаагийн байгууллагын ажилтнууд хяналт тавина.
6.2. Гарал үүслийн гэрчилгээний олголтонд Ойн газар болон мэргэжлийн хяналтын улсын 
байцаагч хяналт тавина.
6.3. Гарал үүслийн гэрчилгээний “үлдэх хувь” гэсэн хэсэгт гэрчилгээний сери, дугаар, мод 
бэлтгэгчийн нэр, хаяг, мод, модон материалын нэр төрөл, тоо хэмжээний талаар бичилт 
хийж, санхүүгийн баримт болгон үлдээнэ.
6.4. Тухайн орон нутгийн байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, гарал үүслийн 
гэрчилгээг шалгасан тухай тэмдэглэлийг хийж “А” хэсгийг таслан авна.
6.5. Дамжин өнгөрөх цэгүүдэд энэ журмын 6.1-д заасан албан тушаалтан шалгасан тухай 
тэмдэглэл хийж “Б” хэсгийг таслан авна.
6.6. Төвлөрсөн суурин газар, Улаанбаатар хотын  тээврийн хэрэгсэл шалган нэвтрүүлэх 
цэг, төмөр замын ачаа буулгах газар захуудын дэргэдэх байгаль орчны хяналтын улсын 
байцаагч нь шалгаж, энэ тухай тэмдэглэл хийж “В” хэсийг таслан авна. 
6.7. Гарал үүслийн гэрчилгээний ар талд байгаа шалгасан тухай тэмдэглэлийн эхний босоо 
хүснэгтийг бичихдээ тээврийн хэрэгслийн марк, улсын дугаар, мод, модон материалын 
нэр, тоо, хэмжээг анхан шатны баримттай харьцуулан шалгаж, байгаль орчны хяналтын 
улсын байцаагч зохих тэмдэглэгээ хийнэ. 
6.8. Шалгасан тухай тэмдэглэлийн бусад хүснэгтийг асуултын дагуу гаргацтай бөглөн 
гарын үсгээ зурж, тэмдгийг гаргацтай тод дарна.
6.9. Байгаль орчны хяналт хийгдсэн газар бүрт тэмдэглэл хийгдсэн байх бөгөөд хяналтын 
хэсэг (“А”, “Б”, “В”)-ийг байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч хадгална. Энэ нь 
шаардлагатай нөхцөлд дахин хийгдэх шалгалтын үндсэн баримт болно.
6.10. Гарал үүслийн гэрчилгээгүй, гэрчилгээг баталгаажуулаагүй, дамжин өнгөрөх 
хяналтын цэгт бүртгүүлээгүй, хугацаа хэтэрсэн зэрэг зөрчилтэй мод, модон материалыг 
зөвшөөрөлгүйгээр бэлтгэсэн гэж үзнэ.
6.11. Гарал үүслийн гэрчилгээг хуурамчаар үйлдэх, хувилж олшруулах, бусдад 
шилжүүлэхийг хориглоно.

Долоо. Гарал үүслийн гэрчилгээг хэвлүүлж тараах, түүнд тавих хяналт

7.1. Гарал үүслийн гэрчилгээний хэвлүүлэх тоог Ойн газрын даргын тушаалаар тогтоож, 
хэвлүүлэх бөгөөд хэвлэгдсэн гэрчилгээг актаар хүлээн авч, сери, дугаарыг тавьж үнэт 
цаасны адилаар орлого болгон нягтлан бодохын бүртгэлд авна.
7.2. Ойн газар нь тухайн аймаг, нийслэлийн  жилд бэлтгэх модны дээд хязгаарыг баталсан 
хуваарь, өөр аймаг, орон нутагт худалдан борлуулах мод, модон материалын тооцоо, 
судалгаа зэргийг үндэслэн гарал үүслийн гэрчилгээний тараах тоог тогтоож, гарал үүслийн 
гэрчилгээг аймаг, нийслэлийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газарт улирал бүрийн 
эхний сарын 10–ны дотор багтаан хүргүүлнэ. Аймаг гэрчилгээг хүлээн авснаас хойш 7 
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хоногт багтаан сумдад явуулна.
7.3. Сум, дүүрэг нь гарал үүслийн гэрчилгээг хүлээн авснаас хойш 10 хоногийн дотор 
гэрчилгээний дугаарыг Ойн газар болон аймаг, нийслэлийн Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын газрын ойн асуудал эрхэлсэн нэгжийн цахим сүлжээнд байршуулна. Энэ нь 
Ойн газар, орон нутгийн ойн анги, тэдгээрийн ажилтан, Ойн анги байгууллагдаагүй нутагт 
засаг даргын томилсон эрх бүхий албан тушаалтан иргэдийн үйл ажиллагаанд хяналт 
тавих, гарсан хэрэг зөрчлийг илрүүлэх, арилгуулах, таслан зогсоох зэрэг арга хэмжээ 
авах үндэслэл болно. 
7.4. Ойн газар нь гарал үүслийн гэрчилгээний тараалт (борлуулалт)-ын тайланг улирал 
тутамд гаргаж, санхүүгийн тайлан балансад тусгана.
7.5. Ойн анги болон сумын Засаг даргын тамгын газар нь гарал үүслийн гэрчилгээний 
олголт, үлдэгдлийн тайланг улирал тутамд гаргаж, дараа сарын 10-ны дотор Байгаль 
орчин аялал жуулчлалын газарт, Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар нь тухайн сарын 
25-ны дотор Ойн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад  тус тус ирүүлнэ. 
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Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 
2009 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдрийн 128 тоот 

тушаалын   4 дүгээр   хавсралт
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Төвлөрсөн хот, суурин газар, Улаанбаатарт орж ирэх тохиолдолд дамжин 
өнгөрөх, шалган нэвтэрүүлэх авто тээврийн хяналтын цэгийн байцаагч, байгаль 

орчны хяналтын улсын байцаагчид бүртгүүлж, шалгуулна.

Шалгасан тухай тэмдэглэл

Шалгасан газрын нэр Он сар
өдөр

Шалгаж, бүртгэсэн 
хүний албан тушаал, 
овог нэр

Гарын үсэг, тэмдэг

А .............................
(тухайн сумын байгаль 
орчны хяналтын улсын 
байцаагч)

Б. 1 ........................
    2 ........................
    3 ........................
(дамжин өнгөрөх цэгийн
бүртгэл)

В. ............................
(төвлөрсөн хот, суурин
газар, Улаанбаатар хотод
шалгасан байгаль орчны
хяналтын улсын байцаагчид
үлдэнэ)

Хүлээн авагчийн тэмдэглэл
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Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 
2009 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдрийн 128 тоот 

тушаалын 5 дүгээр хавсралт
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Төвлөрсөн хот, суурин газар, Улаанбаатарт орж ирэх тохиолдолд 
төмөр замын ачаа буулгах  цэгийн дэргэдэх  байгаль орчны

 хяналтын улсын байцаагчид бүртгүүлж, шалгуулна.

Шалгасан тухай тэмдэглэл

Шалгасан газрын нэр Он сар
өдөр

Шалгаж, бүртгэсэн 
хүний албан тушаал, 
овог нэр

Гарын үсэг, тэмдэг

А .............................
(тухайн сумын байгаль 
орчны хяналтын улсын 
байцаагч)

Б. 1 ........................
    2 ........................
    3 ........................
(дамжин өнгөрөх цэгийн
бүртгэл)

В. ............................
(төвлөрсөн хот, суурин
газар, Улаанбаатар хотод
шалгасан байгаль орчны
хяналтын улсын байцаагчид
үлдэнэ)

Хүлээн авагчийн тэмдэглэл

Хэрэглээний мод бэлтгэх эрхийн бичиг
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ҮЛДЭХ ТАСАЛБАР

          Сери  СБА     Дугаар   2009/0126

Мод бэлтгэгчийн нэр ..................................
Модны төрөл .............................................

№ зориулалт Тээв
рийн
зай
/км/

Тоо
хэм
жээ
/м3/

Төлбөр 
/төг/

нэг
жийн
үнэ

бүгд
үнэ

1. Хэрэглээ
ний мод

2. Түлээ

3. Хуудасны
үнэ

4 ДҮН

Төлбөрийн 
тооцоо хийсэн: ......................................

Ойн ангийн дарга /ЗДТГ-ын ажилтан/
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Байгаль орчин, аялал жуулчлалын 
сайдын 2009 оны 5-р сарын 20-ны 

өдрийн 128 тоот тушаалын 2 дугаар 
хавсралт

 
ОЛГОХ ТАСАЛБАР

        Сери  СБА   Дугаар   2009/0126

Аймаг ................................................
Сум ...................................................
Мод бэлтгэх газрын нэр .....................

Мод бэлтгэгчийн нэр, хаяг .................
..........................................................

Модны төрөл .....................................

Модны тоо хэмжээ ..................... /м3/
                    /үсгээр/
Ойн нөөц ашигласны төлбөр ........ төг

Бэлтгэх хугацаа ...... эхлэх ....... дуусах

Тээвэрлэх хугацаа ... он ... сар ... өдөр

Олгосон: ...........................................
Ойн ангийн дарга /ЗДТГ-ын ажилтан/ 

Тэмдэг

... он ... сар ... өдөр

Улаанбаатар хот болон өөр аймгуудад
тээвэрлэхэд “Мод, модон материалын гарал

үүслийн гэрчилгээ“-гээр баталгаажна.
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Ногоон ном

Түлээ бэлтгэх эрхийн бичиг
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ҮЛДЭХ ТАСАЛБАР

          Сери  СБА     Дугаар   2009/0126

Мод бэлтгэгчийн нэр ..................................
Модны төрөл .............................................

№ Тээврийн
зай

/км/

Тоо
хэмжээ
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4 ДҮН

Төлбөрийн 
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Байгаль орчин, аялал жуулчлалын 
сайдын 2009 оны 5-р сарын 20-ны 

өдрийн 128 тоот тушаалын 3 дугаар 
хавсралт

 
ОЛГОХ ТАСАЛБАР

        Сери  СБА   Дугаар   2009/0126

Аймаг ................................................
Сум ...................................................
Мод бэлтгэх талбайн хэрэгсэл ............

Мод бэлтгэх газрын нэр .....................

Мод бэлтгэгчийн нэр, хаяг .................
..........................................................

Модны төрөл .....................................

Модны тоо хэмжээ ..................... /м3/
                       /үсгээр/
Ойн нөөц ашигласны төлбөр ........ төг

Бэлтгэх хугацаа ...... эхлэх ....... дуусах

Тээвэрлэх хугацаа ... он ... сар ... өдөр

Олгосон: ...........................................
Ойн ангийн дарга /ЗДТГ-ын ажилтан/ 

Тэмдэг

... он ... сар ... өдөр

Улаанбаатар хот болон өөр аймгуудад
тээвэрлэхэд “Мод, модон материалын гарал

үүслийн гэрчилгээ“-гээр баталгаажна.
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МОНГОЛ УЛСЫН 
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЧЛАЛЫН

САЙДЫН ТУШААЛ
 
2009 оны 5 дугаар
сарын 20-ны  өдөр                             Дугаар 127                                  Улаанбаатар хот

Журам батлах тухай

Монгол улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.1.2, “Байгаль  
орчныг  хамгаалах  тухай”  хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.2, “Ойн тухай” хуулийн  9 
дүгээр зүйлийн  9.2, 9.3 , 12 дугаар  зүйлийн 12.1.2, 29  дүгээр  зүйлийн 29.1 , 30  дугаар  
зүйлийн  30.1  дэх  заалтуудыг  тус  тус  үндэслэн ТУШААХ НЬ:

1. “Ойгоос мод бэлтгэх журам”-ыг 1 дүгээр, “Мод бэлтгэх гэрээ”-г 2 дугаар, “Ойгоос 
бэлтгэх гуалин модны хяналтын хуудас”-ны загварыг 3 дугаар, “Ойгоос бэлтгэх тууш 
модны хяналтын хуудас”-ны загварыг 4 дүгээр хавсралтын ёсоор тус тус баталсугай. 
2. Энэхүү журмыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авч ажиллахыг аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн 
Засаг дарга, аймаг, нийслэлийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, сумдын Ойн 
ангийн удирдлага болон нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагын дарга нарт тус тус 
даалгасугай.
3. Журмын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Байгаль орчин аялал жуулчлалын 
яамны Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн газар /Д.Энхбат/-т Засгийн газрын 
хэрэгжүүлэгч агентлаг Ойн газар /М.Тунгалаг/-т  даалгасугай. 
4. Энэ тушаал батлагдсантай холбогдуулан “Заавар батлах тухай”  Байгаль орчны сайдын 
2000 оны 08 сарын 03-ны өдрийн 91, “Журам батлах тухай“  Байгаль орчны сайдын 
2000 оны 12 сарын 15-ны өдрийн 79/175 дугаар тушаалыг тус тус хүчингүй болсонд 
тооцсугай. 

   САЙД                                         Л.ГАНСҮХ
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Ногоон ном

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын
             2009 оны 5 сарын  20-ны өдрийн 127 дүгээр 

тушаалын 1 дүгээр хавсралт

ОЙГООС МОД БЭЛТГЭХ ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Ойн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.2, 9.3, 29 дүгээр зүйлийн 29.1, 30 дугаар 
зүйлийн 30.1, 30.2 заалтуудыг хэрэгжүүлэх, ойгоос мод бэлтгэх ажлыг оновчтой зохион 
байгуулахад журмын зорилго оршино. 

1.2. Ойгоос мод бэлтгэх ажлыг төлөвлөх, бэлтгэх модны хэмжээг тогтоох, мод бэлтгэх 
болон хяналт тавих үйл ажиллагааг энэхүү журмаар зохицуулна.

1.3. Энэхүү журманд орсон нэр томъёог дараах утгаар ойлгоно.
1.3.1. “Ойгоос мод бэлтгэх” гэж Ойн тухай хууль тогтоомжийн дагуу төлбөр хураамжийг 
төлж, эрхийн бичиг авсны үндсэн дээр мод огтлох,  мөчиртэй нь эсхүл мөчирлөсөн тууш, 
гуалин түлээ болгон тайрах, цагаалах,хураах, мөчир, гишүү, үлдэгдлийг цуглуулж ялгах, 
талбайгаа цэвэрлэх зэрэг бэлтгэсэн модоо тээвэрлэх хүртлэх цогц үйл ажиллагааг:
1.3.2.”Ойгоос мод ашиглах эрх үүсэх” гэж Ойн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.2. 
дахь хэсэгт заасны дагуу явуулж буй үйл ажиллагааг:
1.3.3. “Мод бэлтгэлд хяналт тавих”гэж ойгоос мод ашиглах эрх үүсэхээс эхлэн тээвэрлэх 
хүртлэх үйл ажиллагаа нь байгаль орчныг хамгаалах хууль, тогтоомжид нийцэж байгаа 
эсэхэд байнгын хянал тавихыг:
1.3.4. “Цахим сүлжээ” гэж эрхийн бичиг болон гарал үүслийн гэрчилгээ олгосон тухай 
мэдээллийн  цахим хуудасанд сууриалсан байнгын нэгдсэн санг;

Хоёр. Ойгоос мод бэлтгэх ажлыг төлөвлөх, бэлтгэх модны 
хэмжээг тогтоох 

2.1. Ойгоос мод бэлтгэх ажлыг төлөвлөх, бэлтгэх модны хэмжээг тогтоохдоо ойн 
тооллого, ой зохион байгуулалтын тайлан, ойн санг гэрээгээр эзэмшигч нөхөрлөл, аж ахуйн 
нэгж, байгууллагын ойн менежментийн төлөвлөгөөг үндэслэнэ. 

2.2. Аймаг, нийслэлийн  Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар нь ойн менежментийн 
төлөвлөгөө, иргэн, нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж байгууллагын хүсэлтийг үндэслэн дараа жилд 
бэлтгэх модны хэмжээг тогтоох тухай саналаа Ойн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны 
байгууллагад  тухайн оны 6 дугаар сарын 1-ний дотор ирүүлнэ.

2.3. Ойн газар дараа жилд ойгоос бэлтгэх модны хэмжээг аймаг, нийслэлээр нэгтгэсэн 
саналыг тухайн оны 7 дугаар сарын 1-ний дотор Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн 
захиргааны төв байгууллагад ирүүлнэ. 

2.4. Байгаль орчин аялал жуучлалын яам дараа онд бэлтгэх модны дээд хязгаарыг аймаг, 
нийслэлээр тогтоосон шийдвэр гаргаж, Сангийн яам болон аймаг, нийслэлийн Байгаль орчин, 
аялал жуулчлалын газарт 8 дугаар сарын 10–ны дотор хүргүүлнэ. 

2.5. Ойгоос жилд бэлтгэх хэрэглээний модны хэмжээг нягт шоометрээр, түлээний модыг 
сийрэг шоометрээр, ойд хийх арчилгаа, цэвэрлэгээний ажлын хэмжээг талбайн хэмжээгээр 
тооцож төлөвлөнө.

2.6. Аймаг, нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал тухайн жилд ойгоос бэлтгэх 
модны хэмжээг  Байгал орчин, аялал жуулчлалын яамнаас тогтоосон дээд хязгаарт багтаан сум, 
дүүргийн менежментийн төлөвлөгөөг үндэслэн сум, дүүрэг  бүрээр тогтооно. Энэ хуваарийг 
цахим сүлжээгээр дамжуулан нийтэд мэдээлнэ.

2.7. Сум, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал ойн санг гэрээгээр эзэмшигчийн 
менежментийн төлөвлөгөөг үндэслэн бэлтгэх модны хэмжээг Ойн тухай хуулийн 29 дүгээр 
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зүйлийн 29.3 дахь хэсгийг үндэслэн  тогтооно.
2.8. Мод бэлтгэх тухай аймаг, нийслэлээс ирүүлэх захиалгын маягтыг Ойн газар батална.

Гурав.  Мод бэлтгэх гэрээ байгуулах

3.1. Мод бэлтгэх эрх авсан нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж байгууллага нь үйл ажиллагаагаа 
эхлэхээс өмнө  Ойн ангийн даргатай  /Ойн анги байгуулагдаагүй газарт  сумын Засаг даргын 
томилсон эрх бүхий албан тушаалтан/-тай “Мод бэлтгэх гэрээ”-г энэ журмын 1 дүгээр 
хавсралтаар баталсан загварын дагуу байгуулна.

3.2. Нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллага мод бэлтгэх гэрээнд дараах бичиг баримтыг 
хавсаргана. Үүнд:

3.2.1. мод бэлтгэх үндэслэл /зохих шийдвэр/
3.2.2. талбай тусгаарласан байдал, хугацаа, бэлтгэх модны төрөл, хэмжээ
3.2.3. нөөц ашигласны төлбөрийн хэмжээ
3.2.4. гэрээ байгуулагч талуудын эрх үүрэг, хамтран хүлээх хариуцлага

3.3. Гэрээг 2 хувь үйлдэх бөгөөд тухайн сум, дүүргийн Засаг дарга баталснаар хүчин 
төгөлдөр болно.

3.4. Гэрээ нь  тухай жилдээ хүчинтэй байх бөгөөд талууд хамтран тохиролцсоноор гэрээнд 
нэмэлт өөрчлөлт оруулж болно.

Дөрөв. Ойгоос мод бэлтгэх 

4.1. Ойгоос мод бэлтгэх ажлыг ойн менежментийн төлөвлөгөөний дагуу урьдчилан 
сонгосон талбайд гүйцэтгэнэ.

4.2. Ойгоос мод бэлтгэх эрх авсан нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллага нь  мод бэлтгэх 
талбайгаа Ойн анги эсхүл мэргэжлийн байгууллагаар тусгаарлуулсан байна.

4.3. Мод бэлтгэх талбай тусгаарласан актыг үндэслэн ойн нөөц ашигласны төлбөр 
хураамжийг мод бэлтгэгч байгууллага, сум, дүүргийн төсөвт  төлсөн байна.

4.4. Мод бэлтгэгч байгууллага нь ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэх эрхийн бичгийг 
ойн ангиас эсхүл сумын Засаг даргын тамгын газраас авч, “Ойн үндсэн ашиглалтын огтлолтын 
заавар”-ын дагуу ойгоос мод бэлтгэнэ. 

4.5. Ойгоос бэлтгэсэн хэрэглээний мод, түлээний хэмжээг тодорхой болгох зорилгоор 
хяналтын хуудас хэрэглэнэ.

4.5.1. Хяналтын  хуудсыг энэ журмын 3, 4 дүгээр хавсралтын дагуу бөглөсөн байх 
бөгөөд 2 хувь үйлдэж, бөгөөд 1 хувийг байгаль хамгаалагчид, нөгөө  хувийг  хэрэглээ-
ний мод бэлтгэх эрхийн бичгийн хамт мод бэлтгэгчид олгоно.    

4.6. Мод бэлтгэгч нь ажлын явц, бэлтгэсэн модны тоо хэмжээг “Мод бэлтгэлийн дэвтэр”-
т өдөр тутмын бүртгэл хөтөлж, тухайн сумын байгаль хамгаалагчтай 7 хоногт 2-оос доошгүй 
удаа тулгалт хийж, хянуулна.

4.7. Сумын Засаг дарга нутаг дэвсгэрийнхээ албан газар, байгууллагын хэрэглээний 
болон түлшний модны хэрэгцээг мод бэлтгэх зөвшөөрөл олгосон нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж 
байгууллагаар хангуулах арга хэмжээг зохион байгуулна.

4.8. Түлшний зориулалтаар ургаа нойтон мод ашиглахыг хориглоно. 
4.9. Ой цэвэрлэх журмаар бэлтгэсэн хатсан, өмхөрсөн, унанги мод, гишүү, мөчир зэргийг 

түлшинд хэрэглэнэ.
4.10. Өөр аймаг, сумын нутагт мод бэлтгэх тохиолдолд Ойн тухай хуулийн 33 дугаар 

зүйлийн 33.1, 33.2 дахь заалтыг баримтална.
4.11. Хатсан, салхи шуурга, цас, үер зэрэг байгалийн нөлөөгөөр хугарч гэмтсэн, 

унасан модыг ой цэвэрлэх журмаар бэлтгэж ашиглахдаа Ойн газрын томилсон мэргэжлийн 
байгууллагаар үнэлгээ, дүгнэлт гаргуулна.

4.12. Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага өөрт шаардлагатай мод, модон материалын 
хэрэгцээг цахим сүлжээг ашиглан сонголт хийж захиалга өгч болно.
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Тав. Мод бэлтгэлд  тавих хяналт

5.1. Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, байгаль 
хамгаалагч нь мод бэлтгэх ажлын явцад байнгын хяналт тавина.

5.2. Мод бэлтгэх үйл ажиллагаанд тавих хяналт нь дор дурьдсан хэлбэртэй байна.Үүнд: 
5.2.1. Мод бэлтгэх, тээвэрлэх явцад тавих байгаль хамгаалагчийн хяналт. 
5.2.2. Эрхийн бичиг, гарал үүслийн гэрчилгээ олгоход байгаль орчны хяналтын улсын 
байцаагчийн хяналт.

5.3. Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч нь сум, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хурлаас баталсан мод бэлтгэх дээд хязгаар, эрх бүхий албан тушаалтнаас олгосон эрхийн 
бичиг, гарал үүслийн гэрчилгээ, мод бэлтгэх үйл ажиллагаанд хяналт тавина. 

5.4. Байгаль орчны хяналтын  улсын байцаагч нь “Мод бэлтгэх гэрээ” –гээр бэлтгэх модны 
тоо хэмжээ дуусмагц сумын Засаг даргад мэдэгдэж, мод бэлтгэх ажлыг зогсооно. 

5.5. Байгаль хамгаалагч нь нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж , байгууллагын  ойгоос бэлтгэсэн 
модны тоо хэмжээг тогтоох зорилгоор  “хяналтын хуудас“ хэрэглэнэ.

5.6. Сум болон сум дундын Ойн анги нь нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагын ойгоос 
бэлтгэсэн модны тоо хэмжээг нэгтгэн тогтоосон мэдээллийн сан бий болгож, зохих мэдээллийг 
холбогдох газруудад 12 дугаар сарын 01-ны дотор хүргүүлнэ. 

5.7. Энэ журмын 2.6 -т заасан хуваарийн дүнг цахим сүлжээгээр сум, дүүргийн эрх бүхий 
албан тушаалтан олон нийтэд мэдээлж, гүйцэтгэлийн тайланг гаргана.

5.8. Ойгоос мод бэлтгэх хэмжээг хэтрүүлэн олгосон Ойн ангийн дарга, сум, дүүргийн 
Засаг дарга, эрх бүхий албан тушаалтныг Ойн тухай хуулийн 38 дугаар зүйлийн 38.2.8, 
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас тогтоосон ойгоос мод бэлтгэх хэмжээг хэтрүүлэн ашигласан 
нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг 38 дугаар зүйлийн 38.2.6 дах заалтыг үндэслэн, дараа 
жилд ойгоос мод олгох, ойд явуулах арчилгаа цэвэрлэгээний ажил гүйцэтгэх эрхийг зогсоох 
асуудлыг эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд тавьж шийдвэрлүүлнэ. 

“ Ойгоос мод бэлтгэх 
журам” -ын 2 дугаар хавсралт

Батлав: ……………….аймгийн ……………………..сумын 
                                    Засаг дарга ..................... / ................. /

МОД БЭЛТГЭХ ГЭРЭЭ

200 … оны ... дугаар 
сарын … -ний өдөр                               Дугаар ……

     ..............................   сум, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 200… оны … 
дугаар сарын …-ны өдрийн ….. тоот шийдвэрийг үндэслэн нэг талаас, ...................................
.................. ..................................................
 /нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллага цаашид “мод бэлтгэгч” гэх/, нөгөө талаас 
…………………… Ойн ангийн дарга эсхүл сумын /Засаг даргын Тамгын газрын ойн асуудал 
эрхэлсэн ажилтан цаашид “гэрээлэгч”  гэх/................ овогтой  ……………… нар өөрийн 
эзэмшлийн ойн сангийн ............... хэсэглэлээс ............……………. шоометр модыг 200… оны 
… дугаар сарын … -ны өдрөөс эхлэн 200 ... оны ... дугаар сарын ... ны өдөр хүртэл хугацаанд 
бэлтгүүлж ашиглуулахаар доорхи нөхцлөөр гэрээ байгуулав. 

95



Хоёрдугаар бүлэг

Нэг. Мод бэлтгэх талбай тусгаарласан байдал, модны төрөл, хэмжээ

1.1. .................................................. /нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр/ нь 
200 .... оны ........-р сарын ... –ний өдөр .............................................. /талбай 
тусгаарлах эрх бүхий байгууллагын нэр/ -тэй ............. тоот гэрээний дагуу өөрийн 
эзэмшлийн ойн сангийн............ –р хэсэглэлийн нийт ... га талбайд тусгаарлалтын ажил 
хийлгэсэн болно.
1.2. Талбай тусгаарлалтын ажлын дүнгээр бэлтгэх модны төрөл .................. , бүгд 
хэмжээ ............... шоометр, үүнээс хэрэглээний мод .............. шоометр, түлээ .............. 
шоометр болно.

Хоёр. Бэлтгэх модны тоо хэмжээ, улирлын хуваарь

Бэлтгэх 
хугацаа

200 ... оны

I улирал II улирал III улирал IV улирал

Ангилал

Том

Дунд

Жижиг

Түлээ

ДҮН

Том

Дунд

Жижиг

Түлээ

ДҮН

Тайлбар: 
А. Бэлтгэсэн модны нарийн үзүүрийн голч нь 25 см-ээс дээш бол том, 13.0 - 24.5 см бол  
дунд, 3.0 - 12.5 бол  жижиг хэрэглээний модонд тооцно.
Б. Гэрээнд мод бэлтгэлийн ажлын технологийн картыг хавсаргасан байна.

Гурав. Хамтран хүлээх үүрэг, хариуцлага

3.1. Ойгоос мод бэлтгэх ажлын эхлэлийн актыг байгаль хамгаалагч энэ журмын 4 дүгээр 
хавсралтаар баталсан загварын дагуу бичиж мод бэлтгэлийн ажлыг эхлүүлнэ.

3.2. Мод бэлтгэгч тухайн улиралд бэлтгэх модны нөөц ашигласны төлбөрийг  урьдчилан 
төлсөн байна.

3.3. Мод бэлтгэгч ойгоос бэлтгэсэн модоо гэрээний хугацаанд бүрэн татаж тээвэрлэсэн 
байна. Гэрээт хугацаанд хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар модоо бэлтгэж чадаагүй тохиолдолд 
байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, байгаль хамгаалагчийн тодорхойлолтыг үндэслэн 
сум, дүүргийн Засаг дарга нэг удаа 14 хоногоос доошгүй хугацаагаар сунгаж болно.

3.4. Мод бэлтгэгч нь мод бэлтгэсэн талбайгаа цэвэрлэж, ойгоос мод бэлтгэх ажил 
дууссаны дараа талбайг хүлээлгэн өгсөн тухай актыг байгаль хамгаалагч энэ журмын 4 дүгээр 
хавсралтаар баталсан загварын дагуу бичиж мод бэлтгэлийн ажлыг дуусгавар болгоно.

3.5. Мод бэлтгэгч нь ойгоос мод бэлтгэх заавар, журам, технологийн горимыг чанд 
мөрдөж ажиллана.

3.6. Мод бэлтгэгч Ойн тухай хууль тогтоомжийг зөрчсөн нь тогтоогдсон, гэрээгээр 
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хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, байгаль 
хамгаалагч хуульд заасан арга хэмжээ авна.

Дөрөв. Бусад зүйл

4.1. Гэрээ байгууллагч талууд харилцан зөвшилцсөний үндсэн дээр гэрээнд нэмэлт 
өөрчлөлтийг оруулж болно.

4.2. Энэхүү гэрээг 2 хувь үйлдэх бөгөөд хувь тус бүр адил хүчинтэй байна.
4.3. Гэрээг жилийн эцэст хоёр тал харилцан дүгнэнэ.
4.4. Гэрээтэй холбоотой маргаан гарсан тохиолдолд хоёр тал зохих хууль тогтоомжийн 

дагуу шийдвэрлүүлнэ.

Гэрээ байгуулсан 

         

……………………………….. сумын       
Засаг даргын Тамгын газрыг 
төлөөлж ………………………………. 
ажилтай ……………………………….
овогтой …………………………….....
       /………………………......./

Хаяг: …………………………………

Утас: ...........................................

............................................................... 
…………………………… /нөхөрлөл, аж 
ахуйн нэгж байгууллага/-ыг төлөөлж ............
................................... ажилтай ...................
............................. овогтой ..........................
..................................

      /............................................../

Хаяг: …………………………….............

Утас: …………………………….............
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“Ойгоос мод бэлтгэх журам”-ын 3 дугаар хавсралт 
Ойгоос бэлтгэсэн гуалин модны  хяналтын хуудас

Дугаар ...

1. Хэрэглээний мод бэлтэх эрхийн бичгийн сери, дугаар ...................
2. Авто машины марк, улсын дугаар .................................................
3. Жолоочийн нэр ...........................................................................

....он ... сар.. өдөр

Хэрэглээний мод Түлээний мод

д/д Модны нарийн 
талын голч

/см/

Модны 
урт
/м/

1 ш 
модны 

эзэлхүүн 
/шоо. м/

Өндөр
/м/

Өргөн
/м/

Урт
/м/

Эзэлхүүн
/шоо. м /

Дүн ..... ширхэг -

Тайлбар: Модны нарийн талын хэсэгт голчын диаметрыг тодоор бичиж тэмдэглэнэ.

Хуудсыг бичиж олгосон: 

 Мод бэлтгэлийн хэсгийн мастер /ахлагч/............................/ ........................ /    
            /Тэмдэг/                         

Хүлээн авсан: 

 жолооч                          ....................................... /………................./                       

Хянаж шалгасан: 

 Байгаль хамгаалагч      ....................................... /………................./                       
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“Ойгоос мод бэлтгэх журам”-ын 4 дүгээр хавсралт
Ойгоос бэлтгэсэн тууш модны хяналтын хуудас

Дугаар ...

1. Хэрэглээний мод бэлтгэх эрхийн бичгийн сери, дугаар ...................
2. Авто машины марк, улсын дугаар ...................................................
3. Жолоочийн нэр .............................................................................

....он ... сар.. өдөр

д/д Модны цээжний өндрийн 
/1,3м / диаметр /см/

Модны урт 
/м/

1 ш модны эзэлхүүн 
/шоометр/

Дүн

Хуудсыг бичиж олгосон: 
 Мод бэлтгэлийн хэсгийн мастер /ахлагч/............................/ ........................ /    
            /Тэмдэг/                         
Хүлээн авсан: 
 Жолооч                          ....................................... /………................./              
         
Хянаж шалгасан: 
 Байгаль хамгаалагч      ....................................... /………................./       
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МОНГОЛ УЛСЫН 
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ САЙДЫН ТУШААЛ

2001 оны 01 дүгээр   Дугаар 16      Улаанбаатар
сарын 12-ны өдөр                  хот

Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасныг 
үндэслэн, аймаг, нийслэл, төв суурин газруудад модон түүхий эд, түлээг худалдан борлуулж, 
байгаа үйл ажиллагааг журамлах, улмаар ойгоос модыг эрхийн бичиг, зөвшөөрөлгүй 
бэлтгэн худалдаалж байгааг таслан зогсоох зорилгоор ТУШААХ НЬ:

1. “Нийслэл, аймгийн төв, бусад суурин газарт хэрэглээний мод, модон түүхий эд 
түлээ худалдаалахад хяналт тавих журам”-ыг хавсралтын ёсоор баталсугай.

2. Энэхүү журмыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авч ажиллахыг аймаг, нийслэл, сум, 
дүүргийн Засаг дарга, аймгийн Байгаль орчны албад, нийслэлийн Байгаль орчин, 
экологийн хяналтын газар, Хан-Хэнтий УТХГН-ийн хамгаалалтын захиргаа, Богдхан 
уулын дархан цаазат газрын хамгаалалтын захиргааны дарга нарт даалгасугай.

3. Модон түүхий эдийн гарал үүслийн гэрчилгээг 2001 оны 01 дүгээр сарын 15-наас 
эхлэн бүх төрлийн хэрэглээний мод, нийслэл, хотод хүргэх, борлуулахаар тээвэрлэн яваа 
түлээний модонд олгож байхаар тогтоосугай.

4. “Модон түүхий эдийн гарал үүслийн гэрчилгээ”-г мод бэлтгэгч иргэн, аж ахуйн 
нэгжид хүргүүлэх арга хэмжээ авахыг Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар /
Ц.Дамдин/, Байгалийн нөөцийн газар /Ө.Хоролдаваа/ нарт даалгасугай.

5. Энэ журмын хэрэгжилтэд аймаг, нийслэлийн хууль хяналтын бусад байгууллагуудтай 
хамтран хяналт тавьж ажиллахыг Байгаль орчныг хамгаалах алба /Ц.Банзрагч/-д үүрэг 
болгосугай.

6. Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан “Журам, гэрчилгээний маягт батлах тухай” 
Байгаль орчны сайдын 2000 оны 1 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 05 дугаар тушаалын 2-ын 
“а” заалтыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

       САЙД             У.БАРСБОЛД
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Байгаль орчны сайдын 2001 оны 

16 дугаар тушаалын хавсралт

НИЙСЛЭЛ, АЙМГИЙН ТӨВ, БУСАД СУУРИН ГАЗАРТ 
ХЭРЭГЛЭЭНИЙ МОД, МОДОН ТҮҮХИЙ ЭД, 

ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ

1. Энэхүү журмын зорилго нь хэрэглээний мод, модон түүхий эд түлээ худалдаалж байгаа 
захын үйл ажиллагааг эмх журамтай болгох, аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэд хөдөлмөрчдийн 
борлуулж байгаа мод, модон түүхий эд, түлээний гарал үүслийг тогтоох улмаар ойгоос 
зөвшөөрөл, гарал үүслийн гэрчилгээ, эрхийн бичиггүйгээр мод бэлтгэн зарж байгааг таслан 
зогсооход оршино.

2. Монгол улсын “Ойн тухай” хуулийн дагуу ойгоос хэрэглээний мод түлээ бэлтгэж 
ашигласны зохих төлбөрөө төлсөн гарал үүслийн гэрчилгээтэй, хэрэглээний мод модон түүхий 
эд, түлээг модны захад худалдаалахыг зөвшөөрнө.

3. Хэрэглээний мод, модон түүхий эд гэдэгт ойгоос бэлтгэсэн тууш мод, гуалин, төрөл 
бүрийн зориулалттай модон шонгууд, шургааг, бүх төрлийн банз, дүнз, уурган зах, захууд, 
дранк, савх мод /цаашид модон түүхий эд гэнэ/ хамаарна.

Хоёр. Модон түүхий эд, түлээ борлуулах захын захиргаа, байгууллага, аж ахуйн 
нэгжийн хүлээх эрх, үүрэг

2.1. Модон түүхий эд, түлээ борлуулах үйлчилгээг нийслэл хотод явуулж байгаа аж ахуйн 
нэгж байгууллага, захууд энэ чиглэлийн ажил үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрлийг авахдаа Нийслэлийн 
Байгаль орчин, экологийн хяналтын газрын, орон нутагт энэ чиглэлийн ажил үйлчилгээ явуулж 
байгаа бол холбогдох аймгийн байгаль орчны албаны санал, дүгнэлт гаргуулсан байх.

2.2. Модны зах нь гагцхүү хуулийн дагуу бэлтгэгдсэн, гарал үүслийн гэрчилгээтэй модон 
түүхий эд, түлээг өөрийн захад борлуулах,

2.3. Модны зах нь аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийн худалдан борлуулахаар захад 
авчирсан мод, модон түүхий эдийн гарал үүслийн гэрчилгээ, бусад холбогдох баримт бичгийг 
шалгаж, гэрчилгээ бүхий модон түүхий эд, түлээг хүлээн авч борлуулах.

2.4. Захын захиргаа нь иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын борлуулахаар ирсэн модны 
гарал үүслийн гэрчилгээнд тухайн өдрийн худалдсан хэмжээг тооцож гарал үүслийн гэрчилгээний 
“шалгасан тухай тэмдэглэл”-д тоо, хэмжээг бичин тэмдэглэл хийж мод худалдагдаж дуусахад 
гэрчилгээг хураан авч зөвшөөрөл авсан байгууллагад өгөх тайланд хавсаргах.

2.5. Борлуулахаар захад авчирсан түлээ, модон түүхий эдийг эмх цэгцтэй байлгах, галын 
аюулгүй байдлыг хангуулах, захын үйл ажиллагааны дотоод журмыг сахиулах,

2.6. Худалдахаар захад ирж байгаа модон түүхий эд, түлээний талаар дараах бүртгэл 
судалгаатай ажиллах. Үүнд:

а) Модон түүхий эд түлээний эзэн хариуцагчийн нэр хаяг,
б) Модон түүхий эд, түлээний нэр төрөл /тодорхой бичнэ/
в) Хаанаас ирсэн /аймаг, сумын нэр/
г) Захад буулгасан он, сар, өдөр
д) Гарал үүслийн гэрчилгээний индекс, дугаар тэмдэглэл
е) Модон түүхий эд, түлээний хэмжээ /м2 , тоо ширхэг/

2.7. Модон түүхий эд, түлээний гарал үүсэл тодорхой биш, хуулийн дагуу бэлтгэгдээгүй мод, 
модон материалын талаар байгаль орчны хяналтын байгууллагад тэр даруйд нь мэдэгдэх.

2.8. Тухайн захын хэмжээнд борлогдсон модон түүхий эд, түлээний судалгааг гарган 
улирал тутам эрх олгосон байгаль орчны хяналтын байгууллагад өссөн дүнгээр мэдээлэх

2.9. Энэхүү журмыг өөрийн захын хэмжээнд сурталчил ан ажиллана. 
2.10. Ойгоос зохих хууль тогтоомжийн дагуу бэлтгэгдээгүй, гарал үүслийн гэрчилгээгүй 

модон түүхий эд, түлээг өөрийн захад борлуулсан, борлуулахаар завдсан бол модон түүхий 
эд, түлээ олсон орлогыг улсын орлого болгон “Ойн тухай” хуулийн дагуу захын захиргаа 
хариуцлага хүлээх.
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2.11. Мод, модон материалын захад таримлаас бусад мод, бут сөөг болон шинэ жилд зориулсан 
ногоон мод худалдан борлуулахыг хориглох.

Гурав. Орон нутгийн засаг захиргаа, аж ахуйн нэгж, иргэдийн хүлээх эрх үүрэг
3.1. “Ойн тухай” хуулийн дагуу, ойгоос үйлдвэрлэлийн зориулалтаар хэрэглээний мод, 

түлээ бэлтгэх эрхийн бичиг авсан байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэн гарал үүслийн гэрчилгээ 
авах эрхтэй.

3.2. Тухайн сум, орон нутгийн иргэдийн өөрсдийн хэрэгцээг хангах зорилгоор бэлтгэсэн 
түлээнд гарал үүслийн гэрчилгээ олгохгүй.

3.3. Модон түүхий эдийн гарал үүслийн гэрчилгээг 2001 оны 1 дүгээр сарын 15-наас 
эхлэн үйлдвэрлэл, ахуйн зориулалтаар бэлтгэсэн бүх төрлийн хэрэглээний мод, мод бэлтгэсэн 
сумын нутаг дэвсгэрээс өөр сум, төв суурин газарт хүргэх, худалдан борлуулахаар тээвэрлэн 
яваа түлээний модонд бичиж худалдан авагч, мод тээвэрлэгчид олгоно.

3.4. Гарал үүслийн гэрчилгээг иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад хуваарилан олгох, 
ажлыг тухайн  орон нутгийн байгаль орчны хяналтын улсын  байцаагчид хянуулан гарын үсэг 
зуруулж тэмдэг даруулсан байна.

3.5. Мод бэлтгэгч нь энэ журмын 3.3-д заасны дагуу гарал үүслийн гэрчилгээг бичихдээ 
тухайн орон нутгийн байгаль орчны хяналтын улсын байцаагчид хянуулан гарын үсэг зуруулж 
тэмдэг даруулсан байна.

3.6. Тухайн орон нутгийн байгаль орчны хяналтын улсын байцаагчид хянуулан баталгаа-
жуулаагүй гарал үүслийн гэрчилгээг хүчингүйд тооцно.

3.7. Гэрчилгээг бичиж олгосон байгууллага, аж ахуйн нэгж гэрчилгээнд бичигдсэн 
мэдүүлгийн үнэн зөв эсэхийг бүрэн хариуцна.

3.8. Гарал үүслийн гэрчилгээгүй модон түүхий эд, түлээг төмөр зам, автомашинаар, 
нийслэл хот, аймаг бусад хот суурин газарт тээвэрлэхийг хориглоно.

Дөрөв. Захын үйл ажиллагаанд тавих байгаль орчны албадын хяналт
4.1. Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч нар энэхүү журмын биелэлтийг хангуулан 

хяналт тавьж ажиллана.
4.2. Нийслэл хотод ажиллаж байгаа модны зах, түлээний модыг уутлан зарж байгаа 

цэгүүдийн судалгааг гаргах.
4.3. Дээрх судалгааг үндэслэн түлээний модыг ил талбайд зарж байгаа тохиолдолд 

тухайн нутаг дэвсгэрийн төрийн захиргааны болон хууль хяналтын байгууллагуудтай хамтран 
холбогдох арга хэмжээг авах энэ ажилд байнгын хяналт тавьж ажиллах.

4.4. Түлээний модыг зөвхөн мод, модон материалын зах дээр худалдаалах зохион 
байгуулалтын арга хэмжээ авах.

4.5. Гарал үүслийн гэрчилгээгүй модон түүхий эд, түлээг тээвэрлэсэн худалдан авсан, 
борлуулсан этгээдэд Монгол улсын “Ойн тухай” хуулийн дагуу ойгоос зөвшөөрөл, эрхийн 
бичиггүй, мод бэлтгэсэн гэж үзэж захиргааны арга хэмжээ авах.

4.6. Энэ журмыг удаа дараа зөрчсөн байгууллага, захын үйл ажиллагааг түр болон 
бүрмөсөн зогсоох арга хэмжээг авч ажиллах.

4.7. Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч энэхүү журмыг зөрчигчдөөс мод, модон 
материал, түлээ хууль бус орлогыг хураахдаа Засгийн газрын 1995 оны 131 дүгээр тогтоол, 
Байгаль орчны сайдын 1997 оны 85 дугаар тушаалыг удирдлага болгон ажиллана.
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Зураг №4

Хууль бусаар мод бэлтгэж байгаа болон бэлтгэж зүссэн мод

ЭНЭ ТӨРЛИЙН ГЭМТ ХЭРГИЙГ ИЛРҮҮЛЭХ, ХЭРГИЙН ГАЗРЫН ҮЗЛЭГ, 
ЭРГҮҮЛ ШАЛГАЛТ ХИЙХЭД АНХААРАХ АСУУДЛУУД, ОБЬЕКТЫН 

СУДАЛГААНД ОРОХ ЭРХИЙН АКТУУДЫН ТУХАЙ
Ойн тухайн хууль тогтоомж зөрчих гэмт хэрэг нь ихэвчлэн ойд үйлддэг тул тэр бүр илрүүлэх 

боломж  муу байдаг бөгөөд тэдгээр хууль бусаар бэлтгэгдсэн модыг зөөж тээвэрлэх үед илрэх 
магадлал нилээд өндөр болдог.

Иймд хулгайн мод зөөж тээвэрлэн явдаг замууд дээр эргүүл шалгалтын ажлыг түлхүү зохиох 
хэрэгтэй байдаг. Хууль бусаар мод бэлтгэгчид нь модыг зөөж тээвэрлэхдээ улсын батлагдсан 
стандртын замаар бус бидний нэрлэж заншснаар хулгайн гэх замаар, аливаа хөдөлгөөн бага 
үеийг ашиглан зөөж тээврлэдэг. 

Тухайлбал орой үдшийн харанхуй, эсвэл үүрээр өглөө эрт, амралтын  болон баяр ёслолын 
үед хяналт шалгалт сул үер аль болох бартаатай газраар ихэвчлэн явдаг. Мод ачиж яваа тээврийн 
хэрэгсэл нь автомашины улсын дугааргүй эсвэл дугаараа  нуух арга хэрэглэсэн, автомашины 
арын тормосны болон жижиг гэрлийг зориуд унтраасан эсвэл шөнийн цагаар  хяналт постын 
орчмоор гэрэлгүй явах зэрэг аргуудыг хэрэглэдэг. Тээврийн хэрэгсэлийн жолооч нь  зориуд 
жолооны үнэмлэх, тээврийн хэрэгсэлийн гэрчилгээгүй явж баригдах үедээ машинаа орхиж 
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зугатаах, хөлсөнд явж байгаа мэтээр ярих, эсвэл хяналт шалгалт хийж яваа ажилтны зогс гэсэн 
шаардлагыг үл биелүүлэн зугатаах,  жолооч нь баригдах үедээ тухайн тээврийн хэрэгсэлийн 
эзэмшигч нь биш байдаг учир нь тээврийн хэрэгсэлээ хураалгах улсын орлого болгох үед 
миний машин биш  хүний машин хөлсөлж явсан гээд улсын орлого болгох боломжгүй болгодог 
зэрэг янз бүрийн арга мэх заль хэрэглэдэг. Мод ачиж яваа тээврийн хэрэгсэл нь хүнд даацын 
ачааны автомашинтайгаар аль болох бартаат замаар явах, портер маркийн автомашины битүү 
чингэлэг дотор мод хийх, гэр бараа, нүүрс, бусад бараа бүтээгдэхүүний доор нууж битүү брезент 
бүтээлэгээр дарж ачиж замд шалгах бололцоогүй болгох  зэргээр явдаг. Ийм тохиолдолд ачааны 
автомашины дугуйн хий, нум зэргийг харж хүнд зүйл ачигдсан эсэхэд сайтар анхаарах, ачаа 
чингэлэгийн орчимд явахад нойтон мод бол модны анхилуун үнэр үнэртдэг. Хэрэв модны үнэр 
үнэртвэл ачааг задлан буулгаж үзэх хэрэгтэй. Мод, модон түүхий эд тээвэрлэсэн бол түүний 
гарал үүслийн гэрчилгээ, түлээ бол эрхийн бичгийг нь үзэж шалгах хэрэгтэй. Дээр хэлсэнчлэн 
эрхийн бичиг гарал үүслийн гэрчилгээг хуурамчаар хийх асуудал байдаг тул зориулалтын неон 
гэрлээр шалгах сэжигтэй байвал түр саатуулан нарийвчлан шалгана. Гарал үүслийн гэрчилгээ 
түүнд бичигдсэн он сар өдөр таарч байгаа эсэх ачиж яваа модны төрөл, хэмжээ тохирч байгаа 
эсэхийг шалгах. Ер нь тээврийн хэрэгсэлийн багтаамжаас шалтгаалан ачиж яваа модны хэмжээ 
кубыг нүдэн баримжаагаар мэддэг байх хэрэгтэй. Зил 130 машинд 8 - 10 куб м мод, 100 - 120 
орчим балки, дүнз, Зил 131 машины тэвшинд 10 - 15 м куб бөөрөнхий мод багтах жишээтэй.

Хууль бусаар мод тээвэрлэгчид нь урдаа хөнгөн тэрэг оруулан замд хяналт шалгалт байгаа 
эсэхийг урьдчилан мэдэж шалган утсан харилцаагаар байнга бие биендээ мэдээ дамжуулж 
байдаг. Баригдсан үедээ хөдөө хээр, газар зориуд машинаа цас, шаварт суулгах, эвдэх, зэрэг 
арга саам хэрэглэж бултах, зайлах гэдэг. Мөн зөвшөөрлийн бичгийг  модны эзэнд нь яваа, 
араас ирж байгаа, өөр машинаар яваа гэж хэлээд баригдах үедээ огт бичигдээгүй гарал үүслийн 
гэрчилгээ бичиж авчрах, мөн  байгаль орчны байцаагч, эрхийн бичиг олгогч нартай хуйвалдан 
нөхөж бичиж авчирч хариуцлагаас мултрах зэрэг олон арга хэрэглэдэг учир тэр бүрийг 
нарийн нягт хянамгай сайтар  шалгаж хэрэг, зөрчлийг илрүүлэх шаардлагатай. Эргүүл шалгалт 
нь хөдөө хээр, гадаа, хүйтэн цас, бороо зэрэг байгаль цаг уурын хүндрэлтэй үед ч хийдэг учир 
цагдаагийн алба хаагч нараас тэсвэр тэвчээр, ур чадвар, анхаарал, авхаалж самбаа,  сайн 
бэлтгэл, зохион байгуулалт шаарддаг.

Зураг №5
Нийслэл хотод мод тээвэрлэн 

орж ирдэг хулгайн замууд

Хууль бусаар мод бэлтгэгдсэн байна гэж үзвэл 
цагдаагийн байгууллагын тухай хуулинд заагдсан 
дагуу хойшлуулшгүй ажиллагааг тэр дор нь хийх 
шаардлагатай. Ингээгүйгээс цаг хугацаа алдсаны улмаас 
шинээр бичиг баримт хийх, хоорондоо холбогдон 
үгээ нийлүүлэх, зайлсхийх арга зохиж ажилд хүндрэл 
учруулах тохиолдол гардаг. Мөн хяналт шалгалт хийсэн 
ажилтан нь зөрчлийг цааш нь шалгах хэрэг бүртгэлт, 
мөрдөн байцаалтанд шилжүүлэх үед зөрчил гаргагч 
нар надаас гарал үүслийн гэрчилгээг асуугаагүй энд 
байсан гэх мэтээр хоёр ажилтны дунд цохилдуулах 
асуудал ч гаргадаг. Иймд тээврийн хэрэгсэлд нь үзлэг 
хийж хэдий хэмжээний ямар мод, нойтон хуурай эсэх, 
машиныг хөдөө хол газраас ирсэний илтгэх тоос, 
шороо шавар шавхай болсон байдлыг сайн дурьдан 
боломжтой бол зургыг авах хэрэгтэй. Мөн хаана ямар 
газар хяналт шалгалт хийх үед таарсан ямар байдалтай 

байсан зугтаах оролдлого хийсэн эсэх, бичиг баримттай байсан зэрэг илтгэх хуудсандаа нөхцөл 
байдлыг сайн дурьдах хэрэгтэй. Хэрвээ хуурамч байж болзошгүй  бичиг баримттай бол түүнийг 
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тур хураан авч тэмдэглэл үйлдэх шаардлагатай. Цагдаа нарын ажил үүрэг гүйцэтгэж байгаа 
байдлаас харахад бичиг баримтыг хураан авсан ямар нэгэн тэмдэглэл үйлдэлгүй хаанаас хэн 
авчирсан нь үл мэдэгдэх бичиг баримтыг цаашид үргэлжүүлэн шалгах ажилтанд шилжүүлэн өгч 
байгаа дутагдал нилээдгүй харагдаж байдаг.

Техник хэрэгсэл ашиглахгүйгээр ойд мод бэлтгэх аргагүй юм. Одоо үед Урал, МИ-5, 
Тайга, болон хятад улсад үйлдвэрлэсэн моторт хөрөө, Т-54Л, Т-40М, ЛХТ-55, ЛТН-1 гэсэн 
цагаалах дүүжин эргүүлэг, Ледушка бүхий “Белорусь”, ДТ-75, ТДТ-55, ТТ-4 тракторууд, 
Зил-131 маркийн автомашин, зөөж тээвэрлэхэд Зил-130 болон портер зэрэг бусад ачааны 
тээврийн хэрэгсэлээр ашиглаж байна. 

Модыг унагасан газар нь 4 - 6м урттай гуалин бэлтгээд үлдсэн хэсгийг газар дээр нь 
орхих, 2 метрээр нь тайрч түлш бусад хэрэгцээнд хэрэглэж байна. Мөн ердийн хөсөг /морь 
болон үхэр тэрэг/ болон чарга зэргийг ашиглан бага багаар модыг зөөж тээвэрлэдэг.  Ийм 
учраас хууль бусаар мод бэлтгэсэн, тээвэрлэсэн үйлдлийг нотлох зорилгоор болон Эрүүгийн 
болон Ойн тухай хуулийн гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэхэд ашигласан эд зүйлийг  хураан авч улсын 
орлого болгох заалтыг хангах  үүднээс тээврийн хэрэгсэл бусад эд зүйлийг  битүүмжлэх, хураан 
авах ажиллагааг давхар хийж байх шаардлагатай. 

Эрүүгийн хуулийн 49-р зүйлийн 49.2 гэмт хэрэг үйлдэж олсон эд зүйл буюу түүний үнэ, 
гэмт хэрэг үйлдэхэд хэрэглэсэн зэвсэг, тээврийн хэрэгсэл, унаа хөсөг болон бусад хэрэгсэлийг 
эд хөрөнгө хураах ялаас гадуур заавал хураана. /энэ заалт 2008 оны 02 сарын 01 ний өдрийн 
хуулиар нэмэлт өөрчлөлт орсон/ 

“Ойн тухай” хуулийн 38-р зүйлийн 38.2.9 энэ хуулийн 26 –р зүйлд хориглосон үйл 
ажиллагаа явуулсан бол хууль бусаар бэлтгэсэн зүйл, олсон орлого, ашигласан тээврийн 
хэрэгсэл, техник тоног төхөөрөмжийг хурааж

Ойд хууль бусаар мод бэлтгэгдсэн газарт хэргийн газрын үзлэгийг явуулахдаа  ямар 
төрлийн мод хэдий хэмжээний талбайд хэдэн ширхэг /хожуул/ огтлогдсон байгаа,  хожуулын 
диаметр, мод бэлтгэсэн газар нь хаана ямар нэртэй газар хэрэг болсон газар өөр эд мөрийн ямар 
баримт байгаа эсэх тухайлбал автомашины мөр, мод огтолсон үртэс, магадгүй мод бэлтгэгчид нь 
өөрсдийн эд зүйлээ орхиж явсан /хөрөө сүх бээлий малгай бусад эд зүйл/  гутлын мөр зэргийг 
илрүүлэн фото зургаар видео бичлэгээр бэхжүүлэн авах хэрэгтэй. Ялангуяа хэргийн газрын 
үзлэгт байгаль орчны улсын байцаагч, байгаль хамгаалагч, мэргэжилтэн нарыг оролцуулбал 
илүү үр дүнтэй байдаг. 

Оросын холбооны улсын байгаль орчны гэмт хэрэгтэй тэмцэх  алба нь хэрэг нотлох үйл 
ажиллагаандаа зарим нэг аргыг хэрэглэж байгааг Хэрэг бүртгэх газрын 2 дугаар хэлтсээс хууль 
бусаар мод бэлтгэж байгаа хэргийг илрүүлэх ажиллагаанд хэрэглэхэд үр дүнтэй хангалттай 
нотлох баримт болох нь харагдаж байсан. Жишээлбэл Сонгинохайрхан дүүргийн 21-р 
хороо Жаргалантын аманд 2007.02.05 ны өдөр Охиноо овогтой Баярцэцэг нь хууль бусаар 
нойтон мод бэлтгэсэн эрүүгийн 20746062 тоот хэрэгт айлын гадаа буулгасан нойтон модны 
үзүүрээс тайрч авч улмаар мод тээвэрлэсэн жолоочыг олж тогтоон түүгээр хаанаас ачсанг 
заалган тайрч авсан модны тайрдасаа мод бэлтгэсэн гэх газрын хожуул дээр тавьж үзэхэд таарч 
нийслэлийн ногоон бүсээс бэлтгэсэн болохыг хөдөлбөргүй тогтоон өгч хэргийг шийдвэрлэсэн 
байгаа. Иймэрхүү аргаар нотлох баримтыг олж хуулийн дагуу бэхжүүлэн авч хэрэг шалгах  
ажиллагаандаа хэрэглэх хэрэгтэй. Мөн эд мөрийн баримтаар хураагдсан тайрдас хожуул хоёр 
нэг бүхэл байсан эсэх талаар криминалистикийн шинжилгээ хийлгэхээр шинжээч томилж 
болно.

105



Хоёрдугаар бүлэг

Зураг №6
Хууль бусаар бэлтгэгдсэн модыг

нотлох баримтаар тогтоож байгаа нь

Сонгинохайрхан дүүргийн 21-р хороо Жаргалантын аманд 2007.02.05нд Охиноо 
овогтой Баярцэцэг хууль бусаар нойтон мод их хэмжээгээр бэлтгэн тээвэрлэсэн үйлдэлд 
эрүүгийн хуулийн 211-р зүйлийн 211.2-д зааснаар эрүүгийн хэрэг үүссэн 20746062 тоот 
хэргийн эд мөрийн баримтаар хураан авсан модны тайрдас анх огтолсон газрын хожуулыг 
олж харьцуулахад давхцаж байгаа байдал.

ОБЬЕКТЫН СУДАЛГААНД ХАМРУУЛАХ ЭРХИЙН АКТ БУСАД ЗҮЙЛ

1. Орон нутгийн цагдаагийн байгууллага нь байгаль орчны чиглэлээр хийх обьектын 
судалгаандаа хариуцсан газар нутгийн аль хэсэгт нь ой мод байдаг  тусгай хамгаалалттай газар 
нь хаагуур аль аль сумыг хамран хиллэдэг талаар машстаб газрын зурагтай байх. 

2. Ой модны нөөц, жилд хичнээн куб м модыг түлээ болон бусад хэрэглээнд хэрэглэдэг 
талаар хариуцсан ойн агентлаг эсвэл засаг захиргаанаасаа авах.

3. Модны талаар гарсан хууль тогтоомж түүнийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон эрхийн акт 
журмууд, гарал үүслийн гэрчилгээний загварууд, тухайн жилд бэлтгэх модны дээд хэмжээ, мод 
бэлтгэх эрх авсан аж ахуйн нэгжүүдийн судалгаа.

4. Цагдаагийн ерөнхий газраас энэ чиглэлээр гаргасан тушаал, албан даалгавар болон 
мэргэжлийн хяналтын газар, байгаль орчны албатай хамтран ажиллах журам, төлөвлөгөө.           
/Захиргааны журмаар хураагдсан эд зүйлийг устгах, хураан авах, улсын орлого болгох засгийн 
газрын 131-р тогтоол, энэ тогтоолд нийцүүлэн гаргасан ЦЕГ-н даргын 1995 оны 299 тоот 
тушаал/

5. Мод, модон түүхий эд зарж борлуулдаг захуудын болон ченж гэх хүмүүсийн судалгаа 
гуалин зүсдэг хөрөө рамнуудын тоо хичнээн нь зөвшөөрөлтэй.

6. Тухайн орон нутагт Мод тээвэрлэдэг Зил-130,131 машинуудын судалгаа эзэмшигчийн 
хамт, хууль бусаар мод бэлтгэн захиргааны арга хэмжээ авагдсан хүмүүсийн зурагтай зөрчил 
гаргасан он сар өдөртэй болон гэмт хэрэгт холбогдсон ба холбогдож болзошгүй хүмүүсийн 
судалгаа.

7. Байгаль орчны байцаагч, байгаль хамгаалагч нарын байршил, холбоо барих утасны 
дугаар

8. Хулгайн мод бэлтгэгдээд байгаа болон хулгайн гэх замуудын газар орны судалгаа, 
эргүүл шалгалт хийх үед хаалт боолт хийх цэг, газрын маршрурт масштаб зураг шаардлагатай 
өөр бусад байдлаар үйл ажиллагаандаа хэрэглэх хэмжээгээр баяжуулж болно.
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Хэрэг асуудлыг төгс бүрэн шийдвэрлэхэд хууль тогтоомж мэддэг байхаас гадна танин 
мэдэхүйн ач холбогдолтой зүйлүүдийг мэдэх нь чухал байдаг талаар дээр дурьдсан байгаа 
Ингээд ой модны тухай товч ойлголт өгье.

Мод танин мэдэх тухай

Модны гадаад бүтэц: Ургаа модыг гурван үндсэн хэсэгт хуваана. Газрын хөрснөөс 
тэжээл авах хэсгийг үндэс, эх биеийг бүрдүүлэгч гол хэсгийг иш, нарны элч болон агаараас 
тэжээл авах оройн мөчирлөг хэсгийг титэм гэнэ. Модны их бие иш нь үйлдвэрлэлийн ач 
холбогдолтой  ашиглалтын гол хэсэг юм. Титэм нь гишүү мөчрүүдээс тогтох үзүүрийн хэсэг. 
Мөчир гишүү нь модны төрлөөс хамаарч шилмүүст болон навчаар бүрхэгдсэн байна. 

Модны  хууль зүйн нэр томъёоны тодорхойлолтонд  MNS 5162 2002 стандартын 4.1-д 
Үйлдвэрлэл, барилга, ахуйн хэрэглээний зориулалтаар бэлтгэгдсэн тусгай зориулалтын мод      
/цахилгаан, холбоо, бэхэлгээний/ үүнд: гуалин, дүнз, орох бөгөөд шургааг, түлээний мод 
гэдэгт  хуурай, өмхтэй тахир, муруй, модны үзүүр, ёзоорын хэсэг гэх мэт  2м хүртэлх урттай 
модыг, 4.2-д нь Модон материал гэдгийг Төрөл бүрийн зориулалттай зүсмэл материал, цонх 
хаалга, шал болон хийц хэсэг, дэр мод зүсвэрээс гарсан хаягдал захыг хэлнэ гэж тодорхойлсон 
байна. Үүнд  төрөл бүрийн банз, балки, прусс, дранк г.м орно.

Модны дотоод бүтэц
Модны гадна хэсгээр тогтсон хөвсгөр хөнгөн хэсгийг холтос гэнэ. Модны төрөл насны 

онцлогоос хамаарч холтосны хэлбэр дүрс өнгө харилцан адилгүй байна. Модны төвийн 
хуурайшиж хүрэнтсэн хэсгийг цөм, гадагшлах цайвар өнгийн цагираг хэсгийг зулам гэж 
нэрлэдэг. Залуу зулзаган модонд цөм ялгарч үзэгдэхгүй зөвхөн зулам хэсгээс бүрдсэн байдаг.  
Модны хөндлөн огтлолд голыг тойрч олон давхар цагираг тогтсон байдаг. Нэг жилийн 
өсөлтийг нэг цагираг илэрхийлэх тул цагирагын тоогоор модны өсөлтийг тодорхойлж болох 
бөгөөд эдгээр цагирагуудыг жилийн үе гэж нэрлэнэ. Ургасан нөхцөл, модны төрөл, их биеийн 
аль хэсэгт байрласан зэргээс шалтгаалан жилийн үе харилцан адилгүй байдаг. Жилийн үеийн 
тогтоц, хэлбэр хэмжээгээр модны төрлийг таньж мэдэх болох үндэстэй

 
Үнэр: Мод бүр өөрийн өвөрмөц үнэрийг агуулдаг. Үнэр нь модонд байгаа давирхай, химийн 
нийлмэл бодисуудаас бүрдэнэ. Мод хатах эсвэл түүнд мөөг халдварлах үед үнэр бүр мөсөн 
арилж өөрчлөгдөнө. Модны үнэрээр түүний төрөл шинж байдлыг тодорхойлж болно.

Модны төрөл: Модны мөчирт ургах шилмүүс ба навчны онцлогоор нийт модыг шилмүүст ба 
навчит гэж хоёр ангилна. Шилмүүст модонд Жодоо, Гацуур, Нарс, Хуш, Шинэс орно. Хушин 
дотроо сибирь хуш, тарваган хуш, Шинэс нь дотороо Сибирь шинэс, Дагуур шинэс, Чеханов-
ын шинэс гэсэн зүйлтэй байна. Навчит модонд Улиас, Улиангар, Хус, Улиас нь Анхилуун улиас, 
Лавр навчит улиас, Мөнгөлөг улиас, Улингар нь Элдэв навчит улиас, Давжаа заг, Хайлаас, 
Тарваган  хайлаас, Том үрт хайлаас, Япон хайлаас, Хус нь Хавтаг навчит хус, Манж хус, 
Турьхан хус, Төгрөг навчит хус, Налчгар хус, Бор хус, Бяцхан навчит хус, Резниченкогийн 
хус, Таушын хус, Цагаан бургас,  Азийн монос,  Долоолгоно, Сибирь гүйлс, Монгол гүйлс, 
Өргөст нохойн хошуу, Шар хуайс, Чацаргана, Үхрийн нүд, Өрөл, Сөөгөн нүргэс, Бургас, 
Бургасан дотор 5 дохиурт бургас, Ямаан бургас, Шүүдэрт бургас, Саваан бургас, 3 дохиурт 
бургас, Жигд гэсэн зүйлүүдтэй. 

Монгол орны ойн фондын зүйлийн бүрэлдэхүүний хувьд нутаг бүрт харилцан адилгүй 
хэмжээгээр тархсан байна. Ойн фондын эзлэх хэмжээгээрээ Шилмүүст модноос сибирийн хар 
мод  /Larix sibirica Ldb/,  сибирь хуш /Pinus sibirca/, эгэл нарс /Pinus silvestris L./, зөөлөн 
навчит модноос хавтага навчит хус /Bemula platyphylla sucacr./, улиангар, /Popolus tremula 
L/, хатуу навчит модноос зайсангийн заг /Haloxylom ammodendron/C.AM. Bde/, сөөгнөөс 
сөөгөн хус /Bemula fruticosa pall/, модлиг бургас /salix arbuscula L./ зэрэг мод сөөг зонхилдог 
юм байна.
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Манай орны ойн үндсэн модуудын гадна
таних шинж тэмдэгийн талаар товч дурдвал:

Сибирь жодоо: Хөвсгөл, Хэнтий ууланд тархан ой тайгын бүслүүр, царамын сийрэг ойд 
ургаж заримдаа дан жодоон ойг үүсгэнэ. Гадаад шинж нь 30 - 40м ургадаг мөнх ногоон шилмүүст 
мод, гөлгөр саарал холтостой, нарийхан шовгор титэмтэй, анхилуун үнэрт давирхайлаг мод, 
Шилмүүс нь 2 - 5см боргойцой нь 5 - 9см урт, 2 - 4см өргөн зуувиндуу бортгон хэлбэртэй. 
Жодоо нь задгай газарт 20 - 30, ой дотор 40 - 50 насандаа эхлэн цэцэглэж анхны үр жимсээ 
өгнө 350 - 400 насална.

Сибирь гацуур:  Дэлхийд 45 зүйл гацуур байдгаас манай оронд 1 зүйл сибирь гацуур 
байдаг. Хэнтий Хөвсгөл, Хангай, Монгол дагуур, Монгол Алтай, Их нууруудын хотгороор 
ургана 30м өндөр ургадаг мөнх ногоон шилмүүст мод, бор саарал юм уу хар, үрчгэр холтостой 
нарийхан шовгор титэмтэй. Шилмүүс нь 1 - 3см урттай ширүүн дөрвөлжиндүү, боргоцой нь 4 
- 8см урт улаавтар буюу цайвар бор өнгөтэй. Тайга, 
ойн бүслүүрийн дээд зах, харанхуй ам нураг асга, 
заримдаа голын хөндийд ургана хүйтэнд тэсвэртэй 
цэвэр гацууран ой, эсвэл хус, улиас, сибирь жодоо 
хус шинэстэй холимог ой үүсгэнэ. Задгай газар 15 - 
20, ойн дунд 25 - 30 насандаа үрээ өгч 250 - 300 
насална. Модлогыг нь түлш модон эдлэл, банзан 
хайрцаг, мебель эдлэл, хөгжмийн зэмсэг хийхэд 
ашиглана.

Эгэл нарс: Нарсны төрөл 70 гаруй зүйлтэй 
бөгөөд дотроо 2 дэд төрөлд хуваагддаг эдгээрээс 
манай оронд 3 зүйл байдаг.

Манай орны ой үүсгэгч зонхилогч мод 20 - 45м 
өндөр 1м бүдүүрч ургадаг мөнх ногоон том мод. Титэм 
сийрэгдүү ишнийхээ дээд хэсгээр улаавтар,улаан 
шар, доод хэсгээрээ хүрэн саарал, орог саарал, өнгийн зузаавтар холтостой. Шилмүүс нь мөнх 
ногоон 3 - 5см урт 1мм орчим хоёроороо багцалсан байдаг. Боргоцой нь 3 - 8см урт 4 - 
5см өргөнтэй уулын чулуурхаг хажуу, голын хөндий уулын хажуугийн элсэн хөрсөнд ургадаг. 
Хүйтэн болон ганг сайн тэсвэрлэдэг, задгай газарт 8, ойд 30 - 40 насандаа үрээ өгч 250 - 300 
жил насалдаг. Модлог нь чанартай тул үйлдвэрлэлийн гол түүхий эд болдог.

Сибирь хуш: Монгол орны ой бүрдүүлэгч үнэт чанарын мөнх ногоон 1-р зэргийн том 
мод холтос нь залуу үедээ цайвар нимгэн байх бөгөөд нас ахих тусам зузаарч барзагар саарал 
хүрэн болдог. Шилмүүс нь 5 - 13см урт хатуувтар боргоцой нь орой хэсгээрээ байрладаг /
модны мөчир бүхий хэсэг/ боловсорсон боргоцой нь өндгөн хэлбэртэй, цайвар хүрэн өнгөтэй 6 
- 10см урт 5 - 7см бүдүүн модорхог хайрстай хайрсан дотор самар буюу үр нь  хоёр хоёроороо 
байрлана. 35м өндөр 1.5м хүртэл бүдүүрч ургана. Уулын тайгын дээд хэсгээр заримдаа дунд, 
доод хэсгээр ихэвчлэн уулын ар ба усны хагалбар газар барьж ойн дээд захаар ургана. Ойн 
цоорхойд ганц нэгээрээ ургасан үедээ 20 - 25, ойд бол 50 наснаас үрээ өгч эхэлдэг. Сибирь 
хуш харьцангуй урт 400 жил насалдаг. Модлог нь хөнгөн зөөлхөн бат бэх учир янз бүрийн 
сийлбэр хийхэд тохиромжтой, үр самар нь тослог өндөр илчлэг чанартай. 4 сарын сүүлчээс 
эхлэн нахиа задарч 6 сард цэцэглэн 2 - 5иараа нэг доор байрлах боргойцой үлдэж шилмүүст 
дотроо томорч өвөлжөөд дараа жилийн 8 - 9 сард боловсорч гүйцдэг. 4 - 6 жилд их үрийн жил 
/самар ихээр ургадаг жил/ давтагдана.

Тарваган хуш: голлосон иш бүхий мод боловч хэмжээний хувьд жижигхэн сибирь 
хуштай адилхан боргоцой нь жижигхэн 5м өндөр ургадаг.
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Ой үүсгэгч үндсэн модод: Хар модон ой манай оронд сибирь ба дагуурын гэсэн 2 зүйл 
хар модон ой байдаг. 

Сибирь шинэс: Манай орны ойн 72 хувийг эзэлдэг 35 - 45м өндөр ургадаг гоолиг 
том мод титэм нь залуу үедээ нарийхан дунд үедээ конус хэлбэрийн нилээд хөгширч ирэхдээ 
сарвагардуу хэвтээ чиглэлийн урт мөчрүүдтэй холтос нь зузаан ишний доод хэсэгт холтосны 
зузаан 10 - 20см хүрдэг. Шилмүүс нь 20 - 40 /60/ш багцаар багцлагддаг.1.5 - 4см урт Шилмүүс 
нь намрын эхний хүйтрэлтээр навчит модны адил унадаг хавар шинээр шилмүүслэдэг учир 
шинэс гэж нэрлэжээ. Боловсорсон боргойцой 2 - 4см урт бүдүүн өндөгөрхүү. Гацуур жодоо 
нарстай холилдон холимог ой үүсгэдэг. Задгай газар 8 - 15, ойд 25 - 30 жилд үрлэдэг, 400 жил 
насална. Модлогыг нь модон материал, түлшинд ихээр хэрэглэдэг.

Дагуур шинэс: Дагуур хар мод нь сибирь хар модноос өндөр ба бүдүүнээрээ давжаа 
гол төлөв Монгол Дагуураар тархжээ. 35м өндөр ургадаг. 300 - 400 жил насалана. Модлог нь 
чанар сайтай тул утсан шон, төмөр замын дэр мод хийдэг.

Анхилуун улиас: Хөвсгөл, Хэнтий Монгол дагуурт тархсан Туул, Онон, Хэрлэнгийн 
эхээр, Дэлгэр мөрөн, Идэр, Ховд голын хөндийд ургана. 25м өндөр, 1м орчим бүдүүрч ургадаг 
том мод, дээд тал нь нүцгэн ногоон саарал, доод тал нь барзгар саарал өнгийн холтостой 
цлиндр хэлбэрийн нүцгэн мөчрүүдтэй навчтай навчны дээд талд бүдэг хар ногоон, доод тал нь 
цайвар өнгөтэй зууван хэлбэрийн 80 - 100 жил насална.

Улиангар: Хөвсгөл, Хэнтий, Хангай, Монгол дагуурт ургана. 25м өндөр, 1м бүдүүн 
ургана. Холтос нь цайвар ногоовтор саарал өнгөтэй, гол горхины эрэг хад чулуутай энгэрээр 
ургана.

Элдэв навчит улиас буюу тоорой: Алтайн өвөр говь, Алшаа, Зүүнгарын говийн шар 
хулс, Эхийн гол Мянган тоорой зэрэг газруудаар ургадаг ховор мод юм. 25м өндөртэй говийн 
хамгийн том мод. Титэм цацарсан хэлбэртэй, зузааран хагарч цуурсан сааралдуу өнгийн 
холтостой бусад улиаснаас ялгагдах нь навч нэг мөчир дээр олон янзын /зууван, өндгөн, ромбо 
хэлбэрийн, сарвуулаг г.м/ хэлбэртэй навчис ургадаг. Голын хөвөө говь цөлийн дунд баян 
бүрд үүсгэн давсархаг хөрсөнд ургадаг цор ганц мод 40 - 160 насалдаг байгалд сэргэн ургах 
чадвар муу тул жилээс жилд цөөрч байгаа. Экологийн тэнцлийг хангах өндөр ач холбогдолтой. 
Модлогыг нь жижиг эдлэл, түлшинд хэрэглэдэг. Тооройн буулт хэмээх холтсон дээр ялгарсан 
хужрыг эмчилгээнд хэрэглэдэг.

Давжаа заг:  Өмнөговь, Дундговь, Дорноговь, Говь-Алтайн өмнөд хэсгээр тархсан говь, 
цөлд ой үүсгэгч үндсэн мод юм. Ихэнх заг 1.5 - 1.6м 1м ч хүрэхгүй, бүр 7м өндөр ургасан ч 
байдаг. Цайвар саарал өнгөтэй холтостой, муруй тахир иштэй, загны нэг наст найлзуурууд 
ногоон буюу хөх ногоон өнгөтэй ишээ налж заримдаа намиран унжиж байрласан байна. 
Говийн нөхцөлд зохицон ургадаг дан ганц заган ой үүсгэдэг говь цөлийн өвөрмөгц төрхийг 
үүсгэн хөрсийг тогтворжуулан хамгаалдаг. Заган ой нь ан амьтны орон гэр, загийн залж 1 
настай найлзуур нь замбага /дэвүүр бүхий үр/ нь зэрлэг амьтад болон тэмээний идэш тэжээл 
болдог, ус хамгаалах ач холбогдолтой. Түлшинд хэрэглэдэг илч сайтай сайн цогшдог. 

Заган ойг түлшинд хэрэглэж байгаагаас учирч буй дарамт. Говийн бүсэд эрчим хүчний 
гол эх үүсвэр болж байгаа заган ойгоос түлээ түүж байгаагаас үүсэх үр дагавар нь онцгой хор 
хохиролтой юм. Насанд хүрсэн заг модны томоохон үндэс нь сул хөрс шороог тогтворжуулж, 
хөрсөн дээрх ургамал нь салхины зөөвөрлөх эффектыг бууруулдаг учраас цөлжилттэй тэмцэх, 
түүнийг хянахад заган ойн үзүүлэх үүрэг роль нь маш чухал. Хөдөө орон нутгийн малчид болон 
иргэд загийг албан бусаар өрхийн болон сургууль, эмнэлгийн түлшний зориулалтаар түүж 
байгаа учраас өнөөдөр заган ойн ашиглалтын талаар үндэсний хэмжээнд тооцсон найдвартай 
тоо баримт алга байна. 
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Энэхүү мод бэлтгэлийн дарамт нь тогтвортой бус бөгөөд өнөөдөр заган ойг аль хэдийнэ 
маш ноцтой байдлаар доройтуулаад байна. Түлшний мод нь одоогийн мод бэлтгэлийн 65-80 
хувийг эзэлж байгаа бөгөөд голдуу хот, хөдөөгийн ядуу айл өрх гэрээ дулаацуулах, хоол унд 
хийхдээ хэрэглэж байна. 

Хавтаг навчит хус: Хэнтий баруун, баруун хойт хэсгээр харьцангуй их тархсан Хангай 
Хөвсгөл, орхон сэлэнгийн заагаар тохиолдоно. 10 - 15м өндөр ургана, цагаан үйстэй /
холтостой/ гөлгөр мөчир, шовгор оройтой, шаантархуу хэлбэрийн өргөн навчистай цэвэр 
хусан ойгоос гадна улиангар, нарс, шинэсэн холимог ой үүсгэнэ.

Жигд: Алшаан говьд ургана 3 - 7м өндөр цэцэг жижигхэн өнгө муутай цайвар өнгийн 
хайрсаар бүрхэгдсэний улмаас цайвар өнгөтэй болсон говийн баян бүрд дэх нуга тооройт 
шугуй, хуурай сайрын захаар ургана бэлчээр тэжээлийн ашигт ургамал.

Зураг №7
Хангай говийн моддын төлөөлөл

 Сибир шинэс                            Давжаа заг                          Улиас                                                              

Ойн нас
Ойн нас бол модод ба ойн үелэлийг үүсгэсэн дундач нас буюу насны ангиллаар  

илэрхийлэгдэнэ. Ойг насаар нь ижил ба холимог гэж ангилна. Адил буюу ойролцоо настай ойг 
ижил ой, харилцан адилгүй настай ойг холимог настай гэж нэрлэнэ. Мод сөөг ургамшлуудын 
биологийн онцлогоос шалтгаалан насны ангийг үүлдэр бүрт харилцан адилгүйгээр тогтооно. 

Үүнд: шилмүүст  ба хатуу навчит ойд насны ангийг 20 жил, хус улиангар мэтийн навчит 
ойд 20 жил, хожуулын зулзагаар сэргэсэн ойд 10 жил, заг чацаргана зэрэг сөөгүүдэд 5 жилээр 
тогтоодог Жишээ нь 136 настай хар модон ойг YI ангид, 47 настай хусан ой Y ангид 17 настай 
заган ой IY ангид хамаарна. Ойн насны ангийг ром тоогоор тэмдэглэнэ. 

Модны насыг зөв тогтоохын тулд түүний үндэсний хүзүүвч орчмоор огтлоно цагиргийг 
нь тогтооно. Мөн огтлолгүйгээр голдоо нүхтэй өрөмөөр өрөмдөн насыг тогтоож болно. Залуу 
зулзаган нарс, гацуур мэтийн модны насыг гаднаас нь тэдгээрийн мөчрийн үелэлээр насыг 
тодорхойлж болдог байна. 

Ой судалгааны ажлын үеэр туршлагатай таксаторчид модны насыг гаднаас нь нүдэн 
багцаагаар тогтооход онцын алдаа гардаггүй.

Ойд ургаж байгаа модны техникийн ба удамшлын болцын байдлаар модны насыг тодорхой 
бүлгүүдээр хуваарилдаг Ойн насны бүлгүүд нь үүлдрийн бүрэлдүүн, гарал үүсэл, аж ахуйн ач 
холбогдолоос нь хамраан тогтоогдоно. Манай орны ойн фондын насны бүлгийг анх 1956 - 
1957 онуудад эхлэн тогтоосон бөгөөд дор дурьдсан ангиллаар хамааруулжээ. Үүнд: Зулзаган 
ой I - II ангийн настай, Дундач насны ой III - IY, бэлтгэл насны IY - Y, нас гүйцэж байгаа YI - YII 
өтөлж хөгширсөнд YIII анги ба дээших насны ойг хамааруулжээ.
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Улсын ойн фондын насны бүлгээр хуваарилагдсан байдал

Модны 
зонхилох 
үүлдрийн 

нэр

НАСНЫ БҮЛЭГ

Дүн % 
иар

Дундаж 
нас 

жилээр

Зулзаган ой

Дундаж Бэлтгэл

Нас гүйцсэн ба 
өтөлж хөгширсөн

1 
ангийн

2 
ангийн

Бүгд
үүнээс 
хөгшин

1 Нарс 2 8 20 9 61 30 100 114

2 Хуш 1 3 17 26 53 13 100 161

3 Хар мод = = 11 7 82 53 100 156

4 Гацуур = = 17 8 75 2 100 139

5 жодоо = = 52 16 32 5 100 105

6 Хус = 2 49 14 35 13 100 55

7 Улиангар 7 23 58 1 11 4 100 30

8 Улиас = = 37 42 21 = 100 57

9 Бургаас 1 30 69 = = = = 23

Дүн = 2 16 10 72 42 100 =

“Ойн тухай” хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1.3д заасан “Ойг хавтгайруулан огтлох” 
аргаар мод бэлтгэх гэдгийг:

Ойн тухай хуульд нэлэнхүйд нь огтлох аргаар мод бэлтгэхийг хориглож ойн сэргэн ургах 
чадварыг хангах, уулын хөрс, ус хамгаалах шинж чанарыг  нь алдагдуулахгүй байхад чиглүүлэн 
түүвэрлэх, аажим огтлох аргаар мод бэлтгэхийг зөвшөөрчээ. Ингээд уншигч та бүхэнд модыг 
ямар ямар аргаар огтолдог, хавтгайруулан огтлолт, түүвэр, аажим, арчлалтын огтлолт гэдэгт 
юуг ойлгодог ямар зорилготой байдаг зэргийг танин мэдэхүйн үүднээс товч ойлголтыг   өгье 
гэж бодлоо. 

Огтлолт
Манай орны ойд ойн ерөнхий ашиглалтын огтлолын дүрэмд зааснаар газар зүйн болон 

эдийн засгийн онцлогоос шалтгаалан хавтгайруулах, аажим, түүвэрлэх гэсэн үндсэн 3 хэлбэрийн 
огтлолыг явуулдаг байна гэхдээ одоо хавгайруулан  огтлохыг хориглосон байгаа.

Хавтгайруулан огтлох
Мод бэлтгэлийн ажлын тодорхой үе буюу нэг жилд багтаан тухайн хэсэг талбайд ургаж 

байгаа ойн бүх /модыг/  нөөцийг хамаж огтлохыг хавтгайруулан огтлолт гэж нэрлэгдэг. 
Хавтгайруулан огтлолыг дотор нь талбайгаар хязгаарлан хавтгайруулах огтлол, өтгөцтэйгээр 
хавтгайруулан огтлох, ойролцоогоор хавтгайруулан огтлох гэж ангилна.

Талбайгаар хязгаарлан хавтгайруулан огтлох: Мод бэлтгэлийн ажлыг бага хэмжээний 
талбайд хязгаартайгаар зохион байгуулж тэнд  ургаж байгаа бүх төрлийн модыг огтлохыг 
хэлнэ.

 Ингэж бэлтгэсэн талбайд мод аясаараа сэргэн ургах буюу зориудаар үржүүлэх тохиромжтой 
нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор явуулна. Хавтгайруулан огтлоход мод бэлтгэлийн талбайн 
өргөн ойн бүс үрийн модны хүрэлцээ өсвөрийн ургацын байдлаас хамааруулан тогтооно.

Өтгөцтэйгээр хавтгайруулан огтлох: Бүхэл бүтэн хэсэглэл буюу нилээд том хэмжээний 
ойн талбайд мод бэлтгэх талбайн өргөнийг хязгаарлахгүйгээр тэнд ургаж байгаа бүх модыг 
огтлохыг өтгөцтэйгээр хавтгайруулан огтлол гэнэ. Энэ нөхцөлд талбайн хэмжээ 500 - 1000м 
заримдаа 1 км хүргэж ч тогтоодог талтай. Энэ нь бага зардлаар богино хугацаанд их хэмжээтэй 
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талбайд машин механизм чөлөөтэй хэрэглэн бүх модыг ашиглах зорилготой.
Ойролцоогоор хавтгайруулан огтлох: Тодорхой хэмжээний талбайг сонгон тогтоож тэнд 

ургаж байгаа хамгийн том сайн чанарын шилмүүст моддыг анхны нөөцийн /60 - 90%-ийг/ 
огтлон стандртын хэмжээнд хүрэхгүй нарийн буюу навчит модыг эдийн засгийн ач холбогдол 
мод бэлтгэлийн байгууллагуудын чиглэл хэрэгцээний шаардлагаас хамааруулан ургаагаар 
үлдээхийг ойролцоогоор хавтгайруулан огтлох гэнэ.

Аажим огтлолт:
Нас гүйцсэн энгийн буюу нийлмэл хэлбэрийн ойн нөөцийг түүний аясаар сэргэн ургах 

нөхцөлийг хангах үндсэн дээр нэг буюу хэдэн насны /10 - 40/ жилд ангийн хугацаанд давтан 
огтолж ашиглахыг аажим огтлолт гэнэ. Аажим огтлолт явуулах хугацаа ба аргын хувьд үрлэлтийн 
буюу жигд хэмжээгээр огтлох, бүлэглэн түүвэрлэх буюу харилцан адилгүй хэмжээгээр огтлох 
гэж ангилна. Огтлолт явуулах зорилго ойн хэв шинжээс хамааран огтлох хэлбэрийг сонгоно. 

Жигдээр аажим огтлох арга: Энэ огтлолтыг насны нэгдүгээр анги буюу 20 жилийн 
хугацаанд үнэт шилмүүст ойн байгалийн сэргэн ургалтыг хангах замаар зулзаган ойг ургуулах 
зорилгоор явуулна. Огтлолын энэ аргын давуу тал нь нас гүйцсэн эх ойн нөөцийг 4 удаагийн 
давтагдалтайгаар авч ашигласны эцэст түүний өсвөрийн ургацын титмийн хөшиг битүүрэн биеэ 
дааж ургах бололцоотой болдог. Ийм учраас огтлолын энэ аргыг сонгомол хэмээн нэрлэдэг 
бөгөөд дотор нь бэлтгэлийн үе, үрлэлтийн, гэрэлжүүлэх цэвэрлэх гэсэн 4 үе шатаар ангилна.

Бэлтгэлийн үе нь: Энэ үе нь ойд гэрлийн нөлөөг сайжруулах ойн ёроолын хөрсний 
ширэгжсэн давхаргад нарны гэрэл чөлөөтэй нэвтэрч үхмэл хучаас, хөвхний ялзралтыг түргэсгэн 
модны үр тархан ургахад тохиромжтой бичил уур амьсгал үүснэ. Энэ удаагийн огтлолтоор 
анхны нөөцийн 25%-ийг огтолно. Бэлтгэл огтлолын үед юуны өмнө өвчилсэн гэмтсэн ац 
үзүүртэй ач холбогдол багатай хэтэрхий том модыг огтолно.

Үрлэлтийн үе: Үрлэлтийн үе буюу аажим огтлолтын 2 дугаар үеийг анх ойг огтолсноос 4 
- 5 жилийн дараа явуулж энэ огтлолтоор анхны нөөцийн 25%-ийг голчлон чанар муутай модыг 
түүж хааяа сайн модыг огтлох замаар явуулдаг.

Үрлэлтийг огтлолтыг үрийн баялаг ургац өгөхийн өмнөхөн явуулбал хөрсөнд үр ихээр 
унаж соёолж ургах бололцоотой байна.

Гэрэлжүүлэлтийн буюу аажим огтлолтын 3 дугаар үе: Энэ үеийг цухуйц үүссэнээс 4 - 
5 жилийн дараа явуулна. Гэрэлжүүлэлтийн огтлолын зорилго нь шинээр үүсэн цухуйцыг 
шаардлагатай гэрэл, дулаанаар хангаж өгөхөд оршино. Энэ удаагийн огтлолтоор нас гүйцсэн 
ойн анхны нөөцийн 25%-ийг голчлон муудсан модыг түүх, хааяа сайн модыг авах журмаар 
огтолно. Энэ огтлол явуулсны дараа ойн өтгөрөл 0.3 - 0.4 болон буурсан байна. Ургаагаар 
үлдээсэн модод нь өсвөрийн зулзаган модыг нарны  хурц гэрэл температурын эрс өөрчлөлт 
болон бусад гадны тохиромжгүй нөлөөллөөс хамгаалахад тусална.

 Аажим огтлолтын эцсийн буюу цэвэрлэгээний үе: Энэ үеийг гэрэлжүүлэх огтлолтыг 
явуулснаас хойш 4 - 5 жилийн дараагаар цэвэрлэгээний үеийг явуулна.

Энэ үед мод бэлтгэсэн талбайд сэргэн ургасан зулзаган модууд титмээрээ хөшиглөн нийлж 
эх ойн нөлөө бараг хэрэггүй болсон байна. 

Ингэж 4 үе үе тус бүр тухайн ойн нөөцийн 25% -ийг огтолсноор эцсийн аажим огтлолтын 
дүнд 100% ойг огтолсон байна.  Энэ үеүүд нь 16 - 20 жилийн хугацаанд үргэлжилнэ явагдах 
нээ.

Түүвэр огтлолт
Түүвэр огтлолт нас гүйцсэн ойн нөөцийг тодорхой хугацаанд түүний нас хэмжээ чанар 

байдлаар нь сонголт хийж огтлохыг түүвэр огтлолт гэнэ. 
Ойн арчлалтын огтлолт
Өндөр ашиг шимт ой үржүүлэх ойн аж ахуйн үндсэн арга хэмжээ бол ойд явуулах 

арчлалтын огтлолт юм. Ойг хэлбэрших үеэс эхлэн түүний ерөнхий ашиглалтанд орох хугацаа 
хүртэл зарим нэгэн модыг үечлэн огтолж арчлахыг арчлалтын огтлолт буюу завсарын ашиглалт 
ч гэж нэрлэнэ.
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Ойг арчлах огтлолтыг тодорхой хугацаанд хамгийн сайн чанарын ашиг ихтэй цэвэр ба 
холимог ойг бий болгохын тулд ойн өсөлт хөгжилтийн эрчимтэй үед орчны нөхцөлүүдийг 
сайжруулан модлогын хамгийн их нөөцийг хуримтлуулах зорилгоор явуулна. Ойн шинээр  
сэргэн ургасан газрын нэгж талбайд хамгийн олон тооны мод ургасан байдаг. Ингэж ургасан 
өсвөрийн зулзаган модод биесийнхээ өсөлт хөгжилтөнд муугаар нөлөөлөн сүүдэрлэж турьгүй 
нарийхан өндөр ишийг үүсгэнэ. Байгалийн аясаар сэргэн  ургаж байгаа ширэнгэн ойгоос юуны 
өмнө хатаж сөнөж байгаа мод, өвчилсөн, гэмтсэн, үндсэн модны өсөлтийг саатуулагч бусад 
модыг огтлон зайлуулж үлдсэн моддын цаашдын өсөлт хөгжих орчин нөхцлийг сайжруулна.

Ойн дагалт нөөц ашиглах гэдэг нь:

Ойд модноос гадна самар, жимс, үр боргоцой, хүнсний мөөг, эмийн болон техникийн 
олон зүйл ашигт ургамал түүж ашиглах түүнчлэн ойн талбайд мал бэлчээх, хадлан хадах, ан 
амьтан, шувуу, зөгий үржүүлэх, холтос, үйс, долон, хөвх, бэлтгэх, шүүс, давирхай авах зэрэг 
туслах бүтээгдэхүүн болох ойн өгөөжийг эрт дээр үеэс эхлэн тасралтгүй ашиглаж ирсэн. Эдгээр 
өгөөжийг ойн дагалт баялаг гэж нэрлэх бөгөөд ойн хууль тогтоомж түүнийг биелүүлэх дүрэм 
заавруудад заасны дагуу ашиглана.

Хушны самар бэлтгэх манай ард түмэн дээр үеэс эхлэн болц гүйцсэн самрыг түншүүрээр 
түншин доргиох замаар түүж иржээ. Энэ аргаар самар бэлтгэхэд нэг модыг олон удаа  хүчтэй 
түншснээс түүний холтос долон хаяа модлогийг гэмтээх муу талтай. 
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Гуравдугаар бүлэг: Ой, хээрийн түймэр түүний хор уршиг, түймрийн  гэмт 
хэргийг илрүүлэхэд анхаарах зарим асуудлууд

ОЙ, ХЭЭРИЙН ТҮЙМЭР ТҮҮНИЙ ХОР УРШИГ ЭНЭ ТӨРЛИЙН ГЭМТ ХЭРГИЙГ 
ИЛРҮҮЛЭХЭД АНХААРАХ ЗАРИМ АСУУДЛУУД

Дэлхийн уур амьсгалын дулаарал, өөрчлөлтийн нөлөөгөөр сүүлийн 40-өөдхөн жилийн 
дотор Монгол орны экосистемд мэдэгдэхүйц өөрчлөлт гарч улмаар цөлжилт, байгалийн 
гамшигийн үйл явц идвэхжин байгаль орчин, улс орны эдийн засагт сөргөөр нөлөөлж байна.

Сүүлийн  2 жилийн байдлаар манай орны агаарын температур олон жилийн дундажаас 
1.6 хэмээр дулаан болж хавар хөрс гэсэх хугацаа 3-6 хоногоор эртэсч, намар хөрс хөлдөх 
хугацаа 4 - 8 хоногоор  хойшилж байгаа талаар эрдэмтэд судлаж тогтоогоод байна.

Уур амьсгалын өөрчлөлт, дулааралтын улмаас газрын хөрс, агаар хэт хуурайшин халж хур 
тунадасын болон агаарын дулаан, хүйтний урсгал, орчлын хэм алдагдан ган, зуд, хүчтэй салхи, 
шуурга, ой, хээрийн түймэр аянга, цахилгаан гэх мэт байгалийн аюулт үзэгдлийн тоо жилээс 
жилд нэмэгдэн хэмжээ цар хүрээ нь өсч тэлэх хандлага ажиглагдаж байна. 

Монголчууд мөн эрт дээр үеэс эхлэн гал түймэртэй тэмцэх түүнийг гаргуулахгүй байх 
талаар тухайн үедээ мөрдөж байсан хууль тогтоомжиндоо дурьдсан байдаг. Тухайлбал 18 
дугаар зууны үеийн “Халх журам” хууль цаазны  сурвалж бичигт түймэр алдсан,  эсвэл нүүсэн 
нутгаас хоногийн дотор түймэр гарваас ял хэлэлцэх, хэн нүүсэн нутгийнхаа галыг унтраа. 
Эс унтрааваас шүдлэн морь ав гэхчилэн заажээ. Түймэр алдсан хүн өөрөө унтрааваас ял 
хэлэлцэхгүй гэрчилсэн хүнийг шагнах улс дунд түймэр гарвал хавь ойрын хүмүүс зартай заргүй 
унтраах, хэрэв зар сонсоод хөдлөхгүй бол морь, хонь, үхэр авах, түймэрт хүн үхвэл ор босгох 
тухай заасан байна.

Ой, хээрийн түймэр нь улс орны эдийн засаг, байгаль экологид ноцтой хор хохирол 
учруулаад зогсохгүй ямар нэгэн гэм буруутай этгээдэд болон хэн нэгэнд ямар нэгэн ашиг 
орлого авчирдаггүйгээрээ  онцлог бөгөөд хор уршиг нь үлэмж их юм. 

Ойн түймэр ан амьтадын өсч үржих таатай орчинг сүйтгэж эргэж нөхөн сэргэх хугацаа 
урттай байдаг ба түүний хор уршигийг тоочиод барашгүй юмаа. 

Өнгөрсөн  2007 оноос өмнөх жилүүдэд гарсан ой, хээрийн түймрийг аймаг тус бүрээр нь 
харьцуулан өсөлт бууралттай нь үзвэл

д/
д

Аймаг 
нийслэлийн нэр

2002
он

2003
он

2004
он

2005
он

2006
он

5 жилийн
дундаж

тоо

2007
 он

1 Архангай 49 11 12 3 Буурсан

2 Булган 31 7 10 15 19 16 17 Өссөн

3 Дорнод 4 17 15 9 11 11 24 Өссөн

4 Сэлэнгэ 34 14 13 24 37 24 32 Өссөн

5 Төв 14 6 2 14 12 10 23 Өссөн

6 Хөвсгөл 71 5 6 7 7 19 17 Буурсан

7 Хэнтий 16 2 16 17 12 12 17 Өссөн

8 Баянхонгор 1 3 Өссөн

9 Дархануул 3 4 6 4 3 4 Өссөн

10 Завхан 49 2 10 6 Буурсан

11 Орхон 2 1 1 4 Өссөн

12 Өвөрхангай 5 3 2 10 7 Буурсан

13 Сүхбаатар 2 3 5 3 3 2 1 Буурсан
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14 Увс 8 4 2 3 7 5 8 Өссөн

15 Улаанбаатар 35 2 6 11 32 17 59 Өссөн 

16 Ховд 1 3 1 3 Өссөн

17 Говь-Алтай 1

18 Баян-Өлгий 1

Бүгд 323 60 79 115 164 228

Ой хээрийн түймэр гарч байгаа шалтгаан нөхцлийг орон нутгийн цагдаагийн байгууллагаас 
ирүүлсэн мэдээнээс нэгтгэн авч үзэхэд тээврийн хэрэгслийн яндангийн очноос, автомашины 
бүрэн бус байдлаас,  хуурайшилттай үед ил задгай газарт гал болон түргэн шатамхай зүйлтэй  
хүмүүс болгоомжгүй харьцсаны улмаас түймэр гарах, ойд хулгайн мод бэлтгэгчид, бугын 
эвэр, чаг мөөг, самар түүгчид, отогны галаа бүрэн унтраагаагүй, ил задгай газарт үнс нурмаа 
асгаснаас, малын эрэлд болон малаа хариулж яваа хүмүүс гал  түлж дулаацаж байсан галнаас, 
оршуулгын зулын гал  зэрэг хүмүүсийн санамсар болгоомжгүй үйлдлээс, өндөр хүчдлийн шугам 
тасарснаас, байгалийн үзэгдэл болох аянганаас, хэт халсан хөвднөөс, цурманд оруулсан галаас 
эргэж алдсан зэргээс ихэвчлэн түймэр гарсан байна. Харьцангуй санаатайгаар түймэр тавих 
асуудал цөөн байна.

“Ой, хээрийг түймрээс хамгаалах тухай” Монгол улсын хуулийн 8 дугаар зүйлд заасны 
дагуу ой, хээрийн түймэр гарсан шалтгаан, буруутай этгээдийг тогтоох ажлыг цагдаагийн 
байгууллага хэрэгжүүлнэ гэсэн заалтын дагуу  манай орны нутаг дэвсгэрт гарсан  түймэр бүрийн 
шалтгаан нөхцлийг тогтоон шалгах үүрэг цагдаагийн байгууллагад хуулиар олгожээ.

Цагдаагийн ерөнхий газраас ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, гарсан түймрийн 
шалтгаан, нөхцлийг шуурхай тогтоон гэм буруутай этгээдийг илрүүлэх чиглэлээр онцгой 
анхаарч  ажил эрчимжүүлэх, сайжруулах тушаал шийдвэрүүдийг тухай бүр гарган үр дүнг нь 
тооцон ажиллаж байна.

Ингээд энэ төрлийн гэмт хэргийг илрүүлэх, шалгаж шийдвэрлэх, гэмт хэргээс урьдчлан 
сэргийлэх чиглэлээр анхаарах асуудлын талаар санаа авч үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх 
үүднээс цөөн хэдэн зүйлийг хэлье. 

ЭРҮҮГИЙН ХУУЛИЙН 213 ДУГААР ЗҮЙЛ 
ОЙ, ХЭЭРИЙН ТҮЙМЭР ТАВИХ

213.1. Гал болон түргэн шатамхай зүйлтэй болгоомжгүй харьцсаны улмаас ой, хээрийн 
түймэр гарч хүний амь нас хохирсон, бусад хүнд хор уршиг, их хэмжээний хохирол учирсан 
бол хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг тавин нэгээс хоёр зуун тавь дахин нэмэгдүүлсэнтэй 
тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл хоёр жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.

/Энэ заалтыг 2008 оны 02 дугаар сарын 01 ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

213.2. Ой, хээрийн түймэр санаатай тавьсны улмаас бага бус буюу үлэмж хэмжээний 
хохирол учирсан нь энэ 84, 153 дугаар зүйлд заасан гэмт хэргийн шинжгүй бол гурваас дээш 
зургаан сар хүртэл хугацаагаар баривчлах, эсхүл таван жил хүртэл хугацаагаар хорих ял 
шийтгэнэ.

/Энэ заалтыг 2008 оны 02 дугаар сарын 01 ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

213.3. Ой хээрийн түймэр санаатай тавьсны улмаас ой, бэлчээрийг устгасан, хүний амь 
нас хохирсон, бусад хүнд хор уршиг, их буюу онц их хэмжээний хохирол учирсан бол таваас 
дээш арван жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.

Эрүүгийн хуулийн 213 дугаар зүйлийн 213.1-д хүмүүсийн санамсар болгоомжгүй үйлдлийн 
улмаас ой,хээрийн түймэр гарсан байхаар хуульчлагдсан байна.
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Гал болон түргэн шатамхай зүйл  гэдгийг чухам юу гэж ойлгох талаар улсын дээд шүүхийн 
тайлбар хараахан гарч тайлбарлаагүй байна.

“Галын аюулгүй байдлын тухай” хуулийн 3 дугаар зүйлд гал түймэр гэдгийг хүний амь нас, 
эрүүл мэнд, хувь хүн болон хуулийн этгээдийн эд хөрөнгө байгалийн баялаг, нийгэмд хохирол 
учруулах шаталтыг гэж томъёолжээ.

Манай улсын цаг агаарын төлөв байдлын хувьд хавар, намрын улирал нь гол төлөв хур 
тунадас багатай салхи шуурга ихтэй байдаг нь ой хээрийн түймэр гарах нэгэн нөхцөл бүрддэг   

Тиймээс ч “Ойн тухай” хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.4.1-д  жил бүрийн 3 дугаар сарын 
20-ны өдрөөс 6 дугаар сарын 10-ны өдөр, 9 дүгээр сарын 20-ны өдрөөс 11 дүгээр сарын 10-
ны өдөр хүртэлх хугацааг “түймрийн аюултай үе” гэж тодорхойлсон бөгөөд энэ үеүүдэд 
ил задгай газарт гал түлэхгүй байх, зайлшгүй тохиолдолоор түлсэн бол гал түүний цог нурам 
түүнчлэн асаасан шүдэнз, татсан тамхийг бүрэн унтраах, ойгоос мод бэлтгэх, аялал зугаалгаар 
явах, бусад үйл ажиллагаа явуулахдаа  байгаль хамгаалагчид мэдэгдэж гал түймэр гаргахгүй 
байх талаар баталгаа өгөх үүрэгтэй.

Айл өрх үнс, нурмаа тусгайлан бэлдсэн таглаа бүхий нүх саванд хийлгүй ил задгай орхих, 
таглаа бэхлэгээг хийхгүй орхих, хөдөө хээр түлж асаасан гал, цог нурам, шүдэнз, асаагуур 
аяны газын болон бензин түлшээр ажилладаг плитка зуух, ан гөрөө хийж байгаа хүмүүсийн 
галт болон гэрэлт сум, автомашины бүрэн бүтэн байдал яндангийн оч баригчгүй байх зэрэг гал 
гарч болох үүсгэгчтэй болгоомжгүй харьцах аюулгүй ажиллагааны дүрэм зааврыг нь зөрчиж 
мөрдөхгүй байснаас болгоомжгүй байдал үүсч болно.

Түргэн шатамхай зүйлийг “Галын аюулгүй байдлын тухай” хуулийн 21 дүгээрт галын 
аюултай бүтээгдэхүүн гэж галын аюулын ангилал, зэрэглэлийн дагуу гал асаах эх үүсвэрээс 
дөллөж авалцан асах буюу уугиж асах бүтээгдэхүүнийг хэлнэ гэж тодорхойлсон байна.

Монгол улсын галын аюултай бүтээгдэхүүний ангилал, зэрэглэлийн MNS-4999:2000 
стандартын дагуу галын аюултай бүтээгдэхүүнийг төлөв байдлаар нь а) хий, б) шингэн, в) хатуу, 
Шатах чанараар нь а) шатдаг, б) тэсвэрлэн шатдаг, в) шатдаггүй гэж ангилдаг байна. Мөн 
шатдаг бүтэгдэхүүнийг дотор нь хялбар дөллөн асах, тэсвэрлэн дөллөн асах гэж хуваана. 
/Стандартыг  хавсаргав/

Гэвч  дээрхи стандартад хэт хуурай хуурайшсан борог өвс, хатсан мод, бут нь ороогүй ч 
нь амархан дөллөн асах чанараараа мөн түргэн шатамхай зүйлийн тоонд орж болох юм.

Та бүхэнд галтай болгоомжгүй харьцсаны улмаас түймэр гарсан нэгэн жишээ татвал 
Булган аймгийн нутагт ой,хээрийн түймэр гарсан нэгэн хэрэгт түймрийн аюултай үе болох 
хаврын улиралд хөдөөний нэгэн айлын хүмүүс гэртээ гал түлж ус халааж хувцас хунараа угаах 
гэрт халах  халуунаас төвөгшөөж голын эрэгт ойр ил задгай газарт гал түлж ус халааж байхад 
салхи гэнэт гарч тулганд байх галыг хөөрөгдөн улмаар хуурайшсан өвсөнд хүрч 3 сумын 
нутаг дамжсан ой хээрийн түймэр гарсан. Энэ хэргийг гал болон түргэн шатамхай зүйлтэй 
болгоомжгүй харьцсанаас ой хээрийн түймэр гарсан зүйл заалтаар эрүүгийн хэрэг үүсгэн 
шалгаж шийдвэрлэсэн байгаа.

Галын аюултай бүтээгдэхүүний жагсаалтыг Гал түймэртэй тэмцэх газартай зөвшилцсөний 
үндсэн дээр стандартчилалын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага батална. 

Хуулийн зүйл заалтанд заагдсан байгаа бусад хүнд хор уршиг гэдгийг Монгол улсын 
дээд шүүхийн 2003.07.09 ны өдрийн  эрүүгийн хуулийн хор уршиг, гэм хор гэсэн заалтыг 
нэг мөр зөв ойлгож хэрэглэх зорилгоор гарсан зөвлөмжид  Ой, хээрийн түймэр гарснаас 
гэж тухайлан заагаагүй боловч ер нь бусад хүнд хор уршиг гэдгийг хохирогчийн биед хүнд 
гэмтэл учирсан, түүний улмаас байнгын тахир дутуу, сэтгэл мэдрэлийн эдгэршгүй өвчтэй 
болсон, эрхтнээс хагацсан сохор дүлий болсон, хэд хэдэн хүнд хүндэвтэр гэмтэл учирсан, 
бусдын эд хөрөнгөд онц их хэмжээний хохирол учирсан зэргийг тооцохоор зөвлөсөн бол дээд 
шүүхийн 2008.6.25 ны 30 дугаар тогтоолоор  эрүүгийн хуулийн 213-р зүйлийн 231.1, 213.3 
д заасан бусад хүнд хор уршиг гэдгийг тайлбарлахдаа хараа сонсголгүй болсон, хөдөлмөрийн 
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чадвараа бүрмөсөн алдсан байдлыг нэмж оруулсан байна. Дээрх хоёр тайлбар нь утга санаа 
үг өгүүлбэрийн хувьд ижилхэн байгаа нь дээд шүүх хуулийн тайлбараа давхардуулж гаргаж 
байгаагийн нэг илрэл юм.  

Их хэмжээний хохирол
Уг хуулийн заалтанд түймрийн улмаас   эд хөрөнгө, мөнгөний хохирлыг  бага бус, үлэмж 

хэмжээ, их  буюу онц их хэмжээний хохирол  учирсан байхаар  хуульчлагджээ.
“Ой,хээрийг түймрээс хамгаалах тухай” хуулинд ой, хээрийн түймрээс учирсан хохирлыг 

зохих шатны Засаг даргын ажлын хэсэг түймэр унтарснаас хойш 30 хоногын дотор багтаан 
тооцохоор заажээ. 

Энэ хохирол дотор: 

1. Байгаль экологид учирсан хохирол
2. Иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагад учирсан эд материалын хохирол
3. Түймэртэй тэмцэхэд буюу унтраахад гарсан шууд болон шууд бус зардлыг оруулж 

тооцно. Түймрийн хохирлыг тооцох тогтоох журмыг Засгийн газар тогтооно.

Мөн ойд түймэр гарсан тохиолдолд 2007 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдөр шинэчлэн   
найруулагдан    одоо  хүчин  төгөлдөр мөрдөж байгаа “Ойн тухай” хуулийн 23 дугаар зүйлийн 
23.3 д зааснаар ойд түймэр гарсан шалтгаан, учирсан хохирол, түймрийг унтраахад гарсан 
зардлын хэмжээг аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг даргын шийдвэрээр томилогдсон ажлын 
хэсэг, эсхүл гал түймэртэй тэмцэх төрийн захиргааны  байгууллага тодорхойлно. гэснээр дээрх 
байгууллагуудад хохирлыг тооцох, тогтоолгохоор хүсэлт гаргахаар заагджээ.

“Ойн тухай” хуулийн энэ заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор “Экологийн хохирлыг тооцох 
талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” Байгаль орчны сайдын 2008.3.07 ны 103 тоот 
тушаалын 1 дүгээр хавсралтанд заагдсаны дагуу ой, хээрийн түймрээс учирсан хохирлыг Онцгой 
байдлын ерөнхий газар, Ой, ус хайгуул судалгааны төв гаргаж байхаар  заасан байна. 

“Ойн тухай” болон “Ой,хээрийг түймрээс хамгаалах тухай”  хуулийн болон эдгээр 
хуулиудыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарсан тогтоол, тушаалуудын заалтуудыг харьцуулан 
үзвэл  зөвхөн ойд гарсан түймрийн хохирлыг тооцох тогтоолгохоор  аль ч хуулийн заалтыг нь 
баримтлан тухайн байгууллагад нь хандан гаргуулж болохнээ.
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МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

1997 оны 1 сарын 2-ны өдөр                 Дугаар 2

“Ой,хээрийг түймрээс хамгаалах тухай” хуулийн 8 дугаар зүйлийн 2 дэх хэсэгт заасныг 
үндэслэн Монгол улсын засгийн газраас ТОГТООХ НЬ:
  
“Ой, хээрийн түймрийн хохирлыг тооцох журам”-ыг хавсралтын ёсоор баталсугай.

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД                                                М.ЭНХСАЙХАН

БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН САЙД БӨГӨӨД 
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ САЙДЫН ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭГЧ                           Д.ДОРЛИГЖАВ                      
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ОЙ, ХЭЭРИЙН ТҮЙМРИЙН ХОХИРЛЫГ ТООЦОХ ЖУРАМ

НЭГ. Нийтлэг үндэслэл
1. Энэхүү журмыг Ой,хээрийг түймрээс хамгаалах тухай Монгол улсын хуулийн 8 дугаар 

зүйлийн 3 дах хэсэгт заасны дагуу түймрийн хор уршигийг тооцож хохирлыг тодорхойлоход 
дагаж мөрдөнө.

2. Ой хээрийн түймрийн хор уршиг нь экологийн, эд материалын хохирол, түймэртэй 
тэмцэхэд гарсан зардал гэсэн хэсгээс бүрдэнэ.

3. Ой хээрийн түймрийн хохирлыг Ой хээрийг түймрээс хамгаалах тухай хуулийн 8 дугаар 
зүйлийн 2 дах хэсэгт заасны дагуу зохих шатны Засаг даргын шийдвэрээр байгуулсан ажлын 
хэсэг хариуцан тодорхойлно.

4. Хоёроос дээш сум, дүүргийн, эсвэл аймгийн нутаг дэвсгэрийг хамарсан түймрийн 
хохирлыг тодорхойлоход тухайн сум дүүрэг, аймгийн Засаг дарга нар ажлын хэсгийг томилон 
ажиллуулна.

5. Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг тухайн түймрийн эзлэх талбайн хэмжээ, экологийн 
шинж төлөв, гарсан байж болох хохирлын байдалтай уялдуулан тогтоох бөгөөд 3-аас доошгүй 
гишүүнтэй байна. Ажлын хэсэгт хууль, байгаль орчны хяналтын зэрэг мэргэжлийн хүмүүсийг 
оролцуудна.

6. Ажлын хэсгээс гарсан түймрийн хохирлын акт нь түймэр алдсан буруутай этгээдтэй 
эрх бүхий байгууллагаас хариуцлага тооцох, түүнээс нөхөн төлбөр гаргуулахад үндсэн баримт 
болно.

ХОЁР. Ой хээрийн түймэрт нэрвэгдсэн
талбайд үзлэг явуулах

7. Ой, хээрийн түймрийн хохрлыг тодорхойлохын өмнө талбайд үзлэг явуулах бэлтгэлийг  
хангана.

8. Үзлэг явуулах бэлтгэл нь дараах ажилбараас бүрдэнэ.
а) түймрийн байршлыг тодорхойлоход шаардагдах байр зүйн болон бусад зургийг 
бэлтгэж түүн дээр түймрийн хэлбэр хэмжээг тоймлон гаргах
б) түймрийн хохирлыг тодорхойлоход шаардагдах байгаль /ой, ан амьтан, бэлчээр 
зэрэг/-ийн нөөцийн экологи-эдийн засгийн үнэлгээний материалыг бэлтгэж, нарийвч-
лан судлах
в) түймэрт нэрвэгдсэн талбайд байрладаг буюу түймрийн үед голомтонд байсан аж 
ахуйн нэгж, байгууллагын болон иргэдийн эд хөрөнгийн тойм судалгааг гаргах
г) түймэртэй тэмцэхэд гарсан зардлын үндсэн материалыг бүрдүүлэх
д) түймэрт нэрвэгдсэн талбайд үзлэг явуулахад шаардагдах уналга, багаж хэрэгсэл, 
ажлын хувцасыг бэлтгэх

9. Энэ зүйлийн 8 дах хэсэгт заасан бэлтгэлийг хангасны дараа түймэрт нэрвэгдсэн талбайд 
үзлэг хийнэ.

10. Талбайн үзлэг нь ерөнхий, жишиг гэсэн хоёр хэсгээс бүрдэнэ.
11. Ерөнхий үзлэгийг нийт түймэрт нэрвэгдсэн газрыг хамруулан хийнэ.Энэ үзлэгээр 

тухайн түймрийн хэлбэр, хэмжээг нарийвчлан тогтоож байр зүйн зурагт тэмдэглэн, түймэрт 
нэрвэгдсэн эд хөрөнгийн хэмжээ, түүний шаталтын байдлыг тогтоохын зэрэгцээгээр жишиг 
талбайг сонгоно авна.

12. Нэг жишиг талбай нь 400-800м2 хэмжээтэй байх бөгөөд түүний нийлбэр хэмжээ нь 
түймэрт нэрвэгдсэн талбайн 10-аас доошгүй хувийг хамрахаар байна.

13. Жишиг талбайг тухайн нутаг дэвсгэрийн түймэрт нэрвэгдсэн байдлыг төлөөлөн 
илэрхийлж чадахаар хэсэгт байршуулна.

14. Жишиг талбайн үзлэг нь тухайн талбайд учирсан экологи эдийн засгийн хохирол, 
шаталтын зэрэглэлийг тогтооход чиглэнэ.

15. Түймрийн шаталтын зэрэглэлийг тогтоох аргачлалыг Байгаль орчны яам батлан 
гаргаж мөрдүүлнэ.
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ГУРАВ. Экологийн хохирлыг тодохойлох
16. Тухайн талбай дах байгалийн баялагийн шаталтын зэрэглэлтэй уялдуулан экологийн 

хохирлыг мөнгөн үнэлгээгээр илэрхийлнэ.
17. Экологийн хохирол нь тухайн талбай дах ой, бэлчээр /ургамал/, ан амьтан, ашигт 

малтмал зэрэг байгалийн баялагын хохирлын нийлбэрээс бүрдэнэ.
18. Экологийн хохирлыг тооцохдоо тухайн баялагын нэгж талбайн экологи эдийн засгийн 

үнэлгээг үндэс болгоно.
19. Ашиглалтын нас гүйцээгүй ойд учирсан хохирлыг ойн экологи эдийн засгийн болон 

модны нөөцийн эдийн засгийн үнэлгээг насны ангийн дараах итгэлцүүрээр буруулж тооцно.

ОЙН ТҮЙМРИЙН ХОХИРОЛ ТООЦОХ НАСНЫ АНГИЙН ИТГЭЛЦҮҮР

Насны ангилал
Ойн төрөл

Шилмүүст Навчит

1 дүгээр 0.24 0.35

2 дугаар 0.31 0.48

3 дугаар 0.45 0.91

4 дүгээр 0.67 0.95

5 ба түүнээс дээш 1.00 1.00

20. Ойн санд шилжүүлээгүй таримал ойд учирсан хохирлыг нэг га талбайд уг ойг тарьж 
ургуулахад зарцуулсан тухайн үеийн зардлаар тооцно.

21. Мод үржүүлэгийн байнгын болон түр талбай, хүлэмжид үржүүлж байгаа жишгийн 
хэмжээнд хүрээгүй тарьц, суулгацын хохирлын үр бэлтгэх, хөрс боловсруулах, тэдгээрийг 
ургуулахад гарсан бодит зардлаар, жишгийн тарьц суулгацын хохирлыг тухайн үеийн 
борлуулалтын үнээр тооцно.

22. Түймэрт нэрвэгдсэн бэлчээрийн хохирлыг намрын улиралд суурь үнэлгээнийх нь 0.03 
хувиар, хаврын улиралд 0.01 хувиар тооцно.

ДӨРӨВ. Эд хөрөнгийн хохирлыг тодорхойлох
23. Ой, хээрийн түймэрт шатсан аж ахуй нэгж байгууллага, иргэдийн хохирлыг дараах 

байдлаар тодорхойлно.
а) барилга байгууламж, машин техник, тоног төхөөрөмж, малын хашаа, саравч зэрэг эд 
хөрөнгийн хохирлыг тайлан тэнцлийн үнээр, ийм үнэгүй бол тэдгээрийг ашиглаж эхлэх 
үеийн зах зээлийн үнийг үндэслэн шаталтын зэрэглэл, элэгдэл хорогдлын шимтгэлийг 
харгалзана.
б) шатсан орон сууц, гэрийн хохирлыг тухайн үеийн зах зээлийн үнэ, ашиглалтын 
хугацааг харгалзан,
в) мал, гэрийн тэжээмэл амьтан, иргэдийн хувийн хөрөнгийн хохирлыг тухайн үеийн 
зах зээлийн үнээр,

24. Түймэрт шатсан таримал ургамал, үр тарианы хохирлыг тогтоосон ургацын, ургац 
тогтоогоогүй бол сүүлийн 3 жилийн нэг га-гийн дундаж ургацын тухайн үеийн борлуулалтын 
үнийг үндэслэн тооцно.

ТАВ. Зардлыг тооцох
25. Ой, хээрийн түймэртэй тэмцэхэд гарсан зардлыг падаан нэхэмжлэл зэрэг үндсэн 

баримтыг үндэслэн шууд болон шууд бус гэсэн хэлбэрээр тооцно.
26. Шууд зардалд түймэртэй тэмцэхэд дайчлагдан ажилласан машин, техникт хэрэглэсэн 

бензин шатахуун, хүмүүсийн хоол, хүнсний үнэ багтана.
27. Шууд бус зардалд түймэрт дайчлагдан ажилласан хүмүүсийн цалин, томилолтын 

мөнгө, нисэх онгоц, нисдэг тэрэг, бусад машин техник ашигласан хөлс, холбооны хэрэгсэлээр 

120



Ногоон ном

ярьсны зардал, түймэртэй тэмцэхэд зориулан тусламжийн хэлбэрээр импортоор оруулж ирсэн 
техник хэрэгсэлийн зардал, гааль худалдааны татвар тус тус багтана.

ЗУРГАА. Түймрийн хохирлын акт
28. Экологийн болон эд хөрөнгийн хохирол, түймэртэй тэмцэхэд гарсан зардлыг үндэслэн 

түймрийн хохирлын актыг тогтооно.Түймрийн хохирлын актанд ажлын хэсгийн гишүүд гарын 
үсэг зурж Засаг даргаар батлуулна.
Актад холбогдох тооцоо, баримт зураг зэргийг хавсаргана.

29. ”Түймрийн хохирлын акт”-ын маягтыг Байгаль орчны яам батлан гаргаж мөрдүүлнэ.
30. Актыг 3 хувь үйлдэж гэм буруутай этгээдээр гарын үсэг зуруулан /ийм этгээд 

тогтоогдоогүй бол гарын үсэггүйгээр/ зохих шатны Засаг даргын Тамгийн газар, хуулийн 
байгууллага, Улсын иргэний хамгаалалтын газарт тус бүр нэг хувийг хүргүүлнэ.

31. Шаардлагатай гэж үзвэл зохих шатны Засаг даргын тамгийн газар тогтоосон актанд 
мэргэжлийн байгууллагаар магадлан шинжилгээ хийлгэж болно.

32. Ой, хээрийн түймрийн хохирлын актыг ажлын хэсэг Ой,хээрийг түймрээс хамгаалах 
хуульд заасан хугацаанд багтаан гаргаж энэ журмын 30 дугаар зүйлд заасан байгууллагад 
хүргүүлнэ.

33. Ой,хээрийн түймрийн хохирлын акттай холбогдуулан талуудын хооронд үүссэн 
маргааныг тухайн шатны Засаг дарга материалыг хүлээн авснаас хойш 14 хоногийн дотор 
багтаан хянан шийдвэрлэнэ. Уг шийдвэрийг маргалдагч талууд эс зөвшөөрвөл гомдлоо шүүхэд 
гаргаж болно.

34. Ой, хээрийн түймрийн хохирлыг тодорхойлж акт тогтоох талаар энэ журмыг зөрчсөн 
албан тушаалтанд зохих хууль тогтоомжинд заасны дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.

Цагдаагийн байгууллагын ажилтан нь “Ой, хээрийг түймрээс хамгаалах тухай” хуульд 
зааснаар энэ хууль тогтоомж зөрчсөн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол  
захиргааны шийтгэл оногдуулах эрхтэй болно. Иймд хууль тогтоомжид заасан түймрээс 
урьдчилан сэргийлэх үүргийг биелүүлж ялангуяа хавар, намрын хуурайшилттай үедэд эргүүл 
хяналт, шалгалтыг тогтмол зохион явуулж байх шаардлагатай. Ой хээрт яваа ард иргэдэд  
түймэр гаргуулахгүй хянамгай болгоомжтой байхыг ямагт сануулж сэрэмжүүлж байх хэрэгтэй. 
Түймрээс учирсан хохирол түүнээс урьдчилан сэргийлэх ажиллагаанд гарч байгаа зардал ямагт 
бага байдгийг санахад илүүдэхгүй бизээ.

Ой, хээрийн түймэр нь байгаль орчин болон улс орны эдийн засгийн байдалд ихээхэн 
хор хөнөөлтэй бөгөөд ой, хээрийн түймэр гаргуулахгүй байх бүх нөхцөл бололцоог төр засаг 
хангаж иргэн бүр анхаарал сонор сэрэмжтэй байх шаардлагатай. 

ТҮЙМРИЙН ХЭРГИЙГ ШАЛГАХАД АНХААРАХ  ЗАРИМ АСУУДАЛ
Цагдаагийн байгууллагын ажилтан нь Ой, хээрийн түймэр гарсан шалтгаан нөхцөл 

байдлийг тогтоохоор хэрэг асуудлыг  шалгахдаа  гал түймэр нь  нотлох баримт ул мөрийг 
өөрөө шатааж устгадаг өвөрмөгц онцлогтой  бусад гэмт хэрэг асуудлыг шалгахаас  нилээд  өөр 
байдгийг ямагт санаж онцгой анхаарч ажиллах шаардлагатай.

Хэрэгт ихэвчлэн түймэр гарсан газарт хэргийн газрын үзлэгийг явуулснаар  шалгах 
ажиллагаа эхэлдэг.

Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 172 дугаар зүйлийн 172.4.7-д заасны дагуу гал 
түймрийн шалтгаан нөхцлийг тогтоохдоо энэ хуулийн 172.3-д заасан хойшлуулшгүй ажиллагааг 
гал түймэртэй тэмцэх байгууллагын эрх бүхий албан хаагч явуулна гэсэн заалтын дагуу хэргийн 
газарт анхны ажиллагааг  гал түймэртэй тэмцэх байгууллагын ажилтан хийж байгаа.

Гэхдээ гэмт хэргийн шинжтэй  гал түймрийн хэрэгт хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч нь 
өөрсдөө шууд хэргийн газрын үзлэгийг хийж болно. 

Хэргийн газрын үзлэгийг  мөрдөн байцаагч, хэрэг бүртгэгч нь хийхдээ онцгой байдлын 
галын байцаагч нарыг урьж оролцуулан хийвэл нилээд үр дүнтэй байдаг. Гал түймэр гарсан 
хэргийн газар дээр үзлэг явуулж байгаа хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч нар нь үйл ажиллагааны 
дутагдлаас хамраач эд мөрийн чухал баримт агшин зуурт алга болох устгагдах аюултайг онцлон 
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анхаарч ажиллавал зохино. 
Гал түймэр нь санаатай болон санамсар болгоомжгүй  үйлддэгдэг бөгөөд түймрийн 

улмаас үүсэн шаталтын үлдэгдэл бодисууд үлддэг учраас хэргийг нотлох олон чухал баримтууд 
тэнд үлдсэн байдаг. Тухайлбал гал түлж байсан газарт орхигдсон тогоо, шанага, тээврийн 
хэрэгслийн мөр бусад эд зүйлс байж болно. 

Хэргийн газарт  хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч ерөнхий үзлэгийг хийж түүнд гал 
түймрийг унтраасан  онцгой байдлын алба хаагчдаас оролцуулан галын голомтыг заалган  
авч хаанаас гарсан талаар асууж тодруулан үзлэгийн тэмдэглэлд тусган бусад  эд зүйл байгаа  
эсэхийг үзэж шалган хураан авна. Гал түймэртэй тэмцэх албаны ажилтнууд нь гал түймрийг 
унтраах явцдаа  гал хаанаас эхлэж байсан хаана хүчтэй шатлага явагдаж хаашаа дамжсан 
зэргийг тодорхой сайн мэдэж байдаг.

Мөрдөн байцаагч нь эд мөрийн баримт олох, галын голомт эхэлсэн цэгийг тогтоох 
зорилгоор гал гарсан тухайн газар орчны үнс нурамыг ухаж төнхөн үзлэгийг үргэлжүүлэн  
явуулах шаардлагатай  Учир нь гал нь эд зүйл шатааж устгахын  зэрэгцээ үнс нурам шатсан эд 
зүйлийн үлдэгдэлүүд овоорч доор нь дутуу шатсан эд зүйлүүд үлдэх, дарагдах байдал гардаг ба 
тэндээс нотлох баримт болон бусад нөхцөл байдлууд харагдаж болох юм. Иймд ухаж төнхөн 
гарч ирсэн зүйлүүдийг байгаа байдлаар нь нэг бүрчлэн  үзлэгийн тэмдэглэлд дурьдаж  оруулна. 
Ер нь галын голомт  гал эхлэн гарсан газартаа шатлага хүчтэй явагдсан байдаг онцлогыг бас 
харгалзан үзэж шатлага ихээр явагдсан газарт үзлэгийг нарийвчлан сайн явуулах хэрэгтэй.

Хэд хэдэн нутгийг хамран гарсан түймрийн галын голомт эхэлсэн цэгийг олохын тулд 
гал гарсан газар бүрт гэрч нарын мэдүүлэгийг цаг хугацаатай нь харьцуулан үзэж хамгийн 
эхний өдрийн буюу цагийн  хувьд эхэлж  үзэж харсан гэрчийн мэдүүлэгт тулгуурлан анх гал 
харсан гэх газарт нь галын голомтыг хайх, мөн энэ цаг хугацаатай давхцуулан тухай өдрийн цаг 
агаарын байдал, салхины хурд, чиг зэргийг ус цаг уурын байгууллагаас тодруулан авах зэрэг 
олон төрлийн харьцуулалтыг хийнэ. Гал гарч байхыг харсан үзсэн болон түүний ойр хавьд 
байсан хүмүүс, явж өнгөрсөн тээврийн хэрэгсэл, нутгийн болон гадны хүмүүс харагдаж үзэгдэж 
байсан талаар тухайн газар оронд нутагладаг  ойр хавийн айл өрхүүд, байгаль хамгаалагч,  гал 
унтраахад байлцсан эсвэл тэнд байсан хүмүүсээс энэ талаар асууж  тодруулна. 

Мөн гал гарсан шалтгаан нөхцлийг тогтоолгохоор онцгой байдлын мэргэжилтэн, шинжээч 
нарт шинжилгээ хийлгэхээр хэргийн газрын үзлэг бусад баримт материалын хамт шинжээч 
томилж болно.

Гал түймрийн хэрэг гарсан байдал, нөхцөл шалтгааныг тогтоохын тулд хийлгэх 
шинжилгээний үндсэн зорилт нь гал гарсан шалтгаан, гал үүссэн голомт, цаг хугацаа, тархсан 
чиглэл, гал тавьсан арга зэргийг тодорхойлоход оршино.

Шинжилгээ хийлгэхийн тулд шинжээч нарт хэргийн газрын үзлэгийн тэмдэглэл, гал гарсан 
газрын ерөнхий схем зураг, хэргийн газраас ул мөр болон бусад эд зүйлсийг бэхжүүлэн авсан 
тэмдэглэл, галын шатлага их явагдсан газрын фото зураг, гал түймэртэй тэмцэх газрын эрх 
бүхий албан хаагчын хойшлуулшгүй ажиллагааны үед хийсэн баримт материалууд шаардлагатай 
тохиолдолд гэрч, хохирогч нарын мэдүүлэгийг танилцуулж болно.

Ой хээрийн түймэр нь маш их хэмжээний газар хэд хэдэн, аймаг, сумын нутгийг хамран 
гарах тохиолдол бас гардаг учраас бүхэлд нь хэргийн газрын үзлэгийг явуулах бололцоогүй 
байх  үе байдаг. Иймд  галын эхлэн харсан хүмүүс болон гал унтраах үед гал унтраах ангийн 
алба хаагчдаас галын голомтыг заалган хэргийн газрын үзлэгийг хэсэгчлэсэн байдлаар хийх 
шаардлагатай.
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Гал түймрийн шалтгаан нөхцөлийг тогтоолгохоор шинжээчид тавьж болох 
асуултууд нь:

1. Ой, хээрийн түймэр гарсан шалтгаан
2. Түймэр гаргахад хүргэсэн ямар нөхцөл байдал байна бэ? 
    /хуурайшилттай, гандуу, хурц нартай гэх мэт/
3. Гал нь аянга, цахилгаан, болон урьд жилийн гал гарч цурамд орж дутуу унтарсан 

хөвднөөс, байгалийн өөрөө шатах үзэгдэл  зэргээс гарсан байж болох уу?
4. Тодорхой ямар нэгэн эд зүйлээс гал гарсан байж болох эсэх? 

Тухайлбал шатах бодисын өөрөө авалцсан асалт, зуух, пийшингийн утааны болон трактор, 
машины яндангаас гарсан оч, дөл, галтай хөө гадагш хаягдсан, машин механизмийн эд ангийн 
хэт халалтаас, цахилгаан болон автогений гагнуурын аппарат, халуун гагнуурын лампнаас, 
өөрөө шатах бодисоос /энэ нь хими биологийн урвалын үйлчилгээгээр шатах бодисыг хэлж 
байна/. Нарны гэрлийн хурц туяанаас шилэнд туссаны нөлөөгөөр, асаасан шүдэнз хаяснаас, 
унтраагаагүй тамхины ишнээс халуун нурам, цогноос гэх мэт. 

5. Түймэр гарсан  газрын галын голомт хаана байгаа, хэргийн газрын үзлэгээр бэхжүүлэн 
авсан хэсэг газар нь галын голомт мөн эсэх, биш бол ямар ямар баримт нөхцөл байдлаар биш 
мөн бол ямар ямар баримтаар батлагдах

6. Гал галын голомтоос эхлэн ямар ямар замаар аль чиглэлд тархсан
7. Түймрийг ямар нэг хүн зориуд тавьсан шинж тэмдэг байгаа  эсэх? Байгаа бол чухам 

ямар аргаар шатаасан ба энэ нь ямар шинж тэмдэгүүдээр илэрч байна.
8. Хэргийн газрын үзлэгээр  галын голомт гэх газраас  хураагдаж ирсэн нэр бүхий эд зүйл 

нь /үнс нурам,/ эд зүйлийн үлдэл нь /мод, цаас, арьс даавуу, хөвөн эсгий г.м/ ямар эдлэл, 
зүйлийн үлдэгдэл болох.

9. Түймрийн голомт байгаа газарт шатах тослох материалын /бензин,  автомашины тос, 
масло, химийн бодисын/ үлдэгдэл байгаа эсэх зэрэг асуултуудыг  хэргийн нөхцөл байдалдаа 
үнэлэлт дүгнэлт өгч тохирох асуултаа сонгон боловсруулан гаргах шаардлагатай.
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Дөрөвдүгээр бүлэг: Байгаль орчны эсрэг гэмт хэрэгтэй тэмцэх Америкийн 
нэгдсэн улсын цагдаагийн байгууллага

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ГЭМТ ХЭРЭГТЭЙ ТЭМЦЭХ
ЗАГАС БА ЗЭРЛЭГ АН АМЬТАН ХАМГААЛАХ АГЕНТЛАГ

U.S. FISH AND WILDLIFE SERVICE

Америкийн нэгдсэн улсад орчин үеийн үндэсний байгаль хамгаалал ба холбогдох хууль 
хэрэгжүүлэлтийн түүх нь 1800 оны дунд үеэс эхлэлтэй гэж үздэг юм. Энэ үес эхлэн нэгдсэн 
улсын зарим мужуудад байгаль хамгаалалын анхны хууль тогтоомжууд гарч хэрэгжиж байжээ. 

Энэ талаар түүхэн товчооноос үзвэл 1864 оноос Нью-Йоркт ан амьтан агнаж барьж 
байгаа хүмүүсээс ан агнуурын зөвшөөрөл   шаардах болсон бол түүнийг дагаад 1895 оноос 
Хойд Дакота муж агнуурын зөвшөөрөл шаардах болжээ. Муж улсууд байгаль орчныг хянаж 
зохицуулах эрхтэй байсан хэдий ч 1896 оноос эхлэн  агнуурын  амьтад  бүх хүмүүсийн өмч 
хэмээн мэдэгдэж байгаль орчныг ан амьтдыг хамгаалах  асуудалд төрийн оролцоо орох 
бололцоог нээж өгсөн байна. 

Үндэсний  ойт газар нутгийн асуудлыг 1897 оноос эхлэн зохицуулах анхны тогтоол 
гарсан бол 1872 онд Үндэсний парк  буюу Yellowstone байгуулагдан 1885 оноос бүх мужууд 
агнуурын амьтдыг хамгаалах хуультай болсон байна.

Өнгөрөгч зууны дунд үеэс хүмүүсийн ан амьтад хийгээд хүрээлэн байгаа орчинд халдаж 
дарамт шахалт үзүүлснээр хор уршиг ихээр тарих болж зарим амьтдыг тусгай хамгаалалтанд 
авч эхэлсэн байна. 1940 онд АНУ-д  халзан бүргэдийг дараа нь 1962 онд алтан бүргэдийг 
тусгай хамгаалалтанд авч анхны алхамууд хийсэн бөгөөд 1960 оноос эхлэн илүү өргөн хүрээнд 
устах аюулд өртсөн амьтдыг хамгаалах хууль тогтоомж гаргах ажлуудыг хийж эхэлсэн нь 1973 
оноос дэлгэрэнгүй Endangered Species Act  –г гаргах, мөн SITES-г хэлэлцэх үндэс болсон 
юм. SITES –ийн конвенц нь 1975 оноос  хүчин төгөлдөр болж түүний 3 хавсралтанд бичигдсэн 
амьтдын төрлүүдийг импортлох, экспортлох, ре-экспортлохыг зохицуулах болсон. 1969 онд 
Устах аюулд өртсөн амьтдыг хамгаалах тогтоол гарч  1970 оноос хүчин төгөлдөр болж дэлхийн 
хэмжээнд устах аюулд орсон амьтдын төрлийг импортлохыг хориглов. 

Уг тогтоолд гадаад улсын хууль зөрчин баригдсан загасыг  муж болон улс хооронд 
худалдахыг хориглохын тулд Black Bass Act –д  нэмэлт өөрчлөлт оруулсан ба энэ заалт нь 
амьд байгалийн тухай Lacey Ack - д нэмэлт болж орсон нь АНУ нь зөвхөн өөрийн улсын 
төдийгүй дэлхийн ан амьтдыг хамгаалах ажлуудын эхлэл болж иржээ. Энэ утгаараа тус улс 
дэлхийн хэмжээнд байгаль орчин тэр дундаа ан амьтныг хамгаалах талаар тодорхой бодлого 
хэрэгжүүлж байна гэж үзэх үндэстэй юм.
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Ан амьтдын тээвэрлэлтийг шалгахаар 1976 онд анхны биологийн мэргэжилтнүүдийг  
Нью-Йорк хотод авч ажиллуулсан ба хэсэг байцаагч нарыг Лос Анжелс, Майями, Чикаго, 
Шинэ Орлеан, Сиаттле, Нью-Йорк, Сан франциско, Хонолулу зэрэг 8 боомтод ан амьтдыг 
шалгуулахаар томилжээ. 1989 онд Үндэсний загас ба зэрлэг амьтдын шүүх эмнэлэгийн 
лабортори Оригон мужын Айсланд хотод нээгдэв. 

Уг лаборторийг 1972-1990 он хүртэл даргаар нь ажиллаж байсан Clark R.Bavin-ын 
дурсгалд зориулж түүний нэрээр нэрлэсэн ажээ. 

 Үндэсний шүүхийн лабортори нь 31 ажилтан 23 эрдэмтэдээс бүрдэх бөгөөд 
Паталоги - үхлийн шалтгаан
Генетик - төрөл зүйлийг тодорхойлох
Морпологи -өд үс ясыг тодорхойлох
Хими - хортон шавьжтай тэмцэх хэрэгсэл, материалыг тодорхойлох
Криминалистик - хурууны хээ, галт зэвсэг
МТ - мэдээллийн сан, компьютор хураах, битүүмжлэх зэрэг 6 чиглэлээр хуваагдаж 
шинжилгээ, дүгнэлт гаргах үйл ажиллагаа явуулж байна.

АНУ-д Байгаль орчны эсрэг гэмт хэрэгтэй тэмцэхдээ байгаль орчныг обьектоор нь ангилж 
тусгай биеэ даасан байгууллагууд хариуцан  ажиллаж байна.

Тухайлбал  ан амьтдын асуудлыг Загас ба зэрлэг амьтдыг хамгаалах агентлаг, Ой,мод 
ургамлын асуудлыг Ойн агентлаг, газар ашигт малтмал, химийн хорт бодис агаар мандлын 
асуудлыг Газар ашиглалтын агентлагууд хариуцан тухайн төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх, эрүүгийн хэрэг зөрчлийг илрүүлэх, шалгаж шийдвэрлэх, байгаль хамгаалах ажлыг 
зохион байгуулан ажилладаг байна. 

Дээрх байгууллагууд нь АНУ-ын Дотоод хэргийн яамны мэдэлд харьяалагдаж холбооны 
улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг. Түүнээс гадна дэлхий дахины ба хоёр улсыг хамарсан 
зохицуулалт харилцан хамтын ажиллагаа явуулах эрхтэй байдаг.

• АНУ-ын CITES-ийн хэрэгжилт
• Хойд Америкийн Зэрлэг амьтдын хууль сахиулах групп
• Интерпол
• Гурван талт уулзалтууд /АНУ, Мексик, Канад/
• Баруун хилийн аюулгүй байдлыг хариуцсан ажлын хэсгүүд
• Хоёр улсын бүс нутгийн /орон нутгйн уулзалтууд/
• Дэлхий дахинд хамааралтай тусгай асуудлууд “Ногоон гааль” зэрэг байгууллагуудтай 

хамтран ажиллаж олон улсын чанартай үйл ажиллагааг явуулдаг байна. 
Олон улсын байгууллагуудтай хамтын ажиллагаа, харилцаа холбоо, итгэлцлэл эрэлхийлж 

“Эхлээд ойлгохыг, дараа нь ойлгуулахыг оролд” Степен Ковей гэсэн уриаг эрхэмлэн  
ажилладаг.

Холбооны улсын нутаг дэвсгэрийг нийт 6 хэсэгт хуваан 1 хэсэгт хэд хэдэн мужууд 
хамрагдаж  муж тус бүрд  нэг хэлтэс үйл ажиллагаа явуулж байна. Жишээлбэл Нью Мексик 
мужын тусгай ажиллагааны хэлтэс нь Зэрлэг амьтдын хууль бус худалдаа, наймааны талаар урт 
хугацааны нууц ажиллагаануудыг 1991 оноос хойш 16 томоохон ажиллагаа явуулсны үр дүнд 
800 гаруй гэмт хэрэгтнүүдийг илрүүлсэн байна. /энд зөвхөн маш далд нууц ажиллагаа явуулж 
байсан хэргүүд дурьдагдсан байгааг болгооно уу/

Байгаль орчны тодорхой төрлийн гэмт үйлдлүүд нь АНУ-ын Эрүүгийн хууль, Байгаль 
орчныг хамгаалах хууль, мужийн хуулинд  тусгагдсан байдаг бөгөөд энэ төрлийн гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх, хэргийг илрүүлж шалгаж шийдвэрлэж прокурорт хянуулан шүүхэд шилжүүлэх асуудлыг 
эдгээр байгууллагууд бие даан гүйцэтгэддэг.

Тусгай ажиллагааны хэлтэс нь тагнуулын мэдээллүүдийг цуглуулж дүн шинжилгээ хийдэг ба 
гадаад улс орнуудын хууль сахиулах агентлагууд болон Интерполтой холбоотой ажилладаг. 

Байгаль орчны эсрэг гэмт хэргийг илрүүлэх явцдаа алан хядах, дотоодын аюулгүй байдлын 
эсрэг хэрэг, хар тамхи, зэвсгийн наймаа илэрвэл уг гэмт хэргийг мөрдөн шалгаж харьяалах 
албанд нь шилжүүлдэг. Жишээлбэл Нью Мексик мужын тусгай ажиллагааны хэлтэс нь Main 
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Interior NCTC-ийн аюулгүй байдлын ажиллагаанд 13 агент, 85 ажлын өдөр, Logan онгоцны 
буудалд 5-8 агент 10 өдрийн ажиллагаанд оролцсон, 15 агент Агаарын Маршалын үүрэгт 
ажлыг 2006 онд гүйцэтгэсэн байх жишээтэй. 

Дээрх байгууллагууд  нь  тусгай ажилтнаас гадна байгаль орчны холбогдолтой захиргааны 
зөрчлийг шалгаж шийдвэрлэдэг inspector буюу мэргэжлийн хяналтын байцаагч нартай бөгөөд 
тэд эрүүгийн гэмт хэргийн шинжгүй үйлдлүүдэд торгох, үйл ажиллагааг нь зогсоох, эд зүйлийг 
хураан авах, акт нөхөн төлбөр тавих зэрэг захиргааны арга хэмжээ авч шийдвэрлэдэг байна.

Жишээлбэл Ойн агентлаг нь  ой модны бүх бүтээгдэхүүний  зөвшөөрлийг өгч байдаг. 
Хураагдсан модыг  шүүхийн шийдвэр гарсаны дараа аль болох битүүмжилсэн дуудлага 
худалдаанд оруулж зарж борлуулж мөнгийг засгийн газрын дансанд оруулах зэрэг мэргэжлийн 
хяналтын зарим ажиллагааг хийдэг байна.

Гэмт хэргийг илрүүлэх үйл ажиллагаа явуулахдаа гүйцэтгэх тагнуулын үйл ажиллагааг 
өргөн хэрэглэж гүйцэтгэх ажлын шугамаар авсан нотлох баримтыг ил нотлох баримт болгон 
шүүхэд өгч хэргийг нотолдог ба эрүүгийн хэрэг нээсэн хэргийн материалын үндсэн эх хувь 
тухайн байгууллагын архивт хадгалагдаж хуулбарыг шүүхэд шилжүүлдэг тогтолцоотой байна.

Байгаль орчны эсрэг гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажлыг:
  Урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр
  Эргүүл хяналт шалгалтын чиглэлээр
  Гүйцэтгэх тагнуулын ба мөрдөн шалгах гэсэн хэсэгт мэргэжсэн бүлгүүдтэйгээр алба нь 

зохион байгуулагдан ажилладаг байна.

Урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах алба нь Байгаль орчны 
боловсролын талаар хүмүүст мэдлэгийг олгох, энэ төрлийн гэмт хэргийн хор уршиг нь зөвхөн 
нэг хүнд нөлөөлөөд зогсохгүй нийт хүмүүст цаашилбал нийт хүн төрөлхтөнд  нөлөөлөл учруулж 
болох, байгаль орчны эсрэг гэмт хэргийн талаар цагдаагийн байгууллагад мэдээлэл өгөх нь 
нийт хүмүүсийн эрх ашигт нийцэх учиртай гэсэн ухуулага сурталчилгааг явуулдаг.

Дээрх сурталчилгааг хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлээр дамжуулах, төрийн бус байгуулла-
гуудаар ухуулга хийлгэх, зурагт хуудас бэлтгэх, сургууль боловсролын газруудыг түүндээ 
хамруулах зэрэг өргөн ажлыг зохион байгуулан гүйцэтгэдэг. Байгаль орчны мэдлэг олгох 
зорилгоор дунд, ахлах сургуулиудад модны үнэ цэнэ, тарьж ургуулах сургалт сурталчилгааг 
тогтмол хийж байдаг байна.

Мөн тусгай хамгаалалтай болон ан агнахыг хориглосон газарт ан агнахыг хориглох, мод 
огтлох, ус булаг, рашаан, голын голидролыг өөрчлөхийг хориглох гэсэн заалт тэмдэг тэмдэглэгээ 
, санамж торгуулийн арга хэмжээний төрөл, зэргийг тодорхой заасан тэмдэг,пайз сануулга 
зэргийг хийж хамгаалж байгаа газарт байршуулах ажлыг хариуцан ажилладаг байна.

Тухайлбал Ой модны зах руу хүмүүс орох газрын эхэнд “Та АНУ-ын үндэсний ой модны 
цэцэрлэгт орох гэж байна. Зөвшөөрөлгүйгээр мод огтолбол арга хэмжээ авна” гэх мэтээр 
инженерийн пайз сануулгыг тавих, эхний хэмжээнд байнга сануулгыг явуулж байдаг.

Гүйцэтгэх тагнуулын ба мөрдөн шалгах алба нь Байгаль орчны шинжтэй мэдээ, мэдээллийг 
интернет, утас болон тагнуулын ажилтнуудын өөрсдийн цуглуулж олсон мэдээллийн эх 
сурвалжуудаас авч шалгах ажиллагаагаа эхлүүлдэг байна.

Энэ тагнуулын албанд интернетээр дамжуулагдаж байгаа байгаль орчны холбогдолтой 
гэмт хэргийн мэдээллийг хянаж боловсруулалт хийж байдаг ажилтнууд мөн ажилладаг.

Гэмт хэргийг илрүүлэх нотлох баримтыг цуглуулах, эзэн холбогдогчыг олж тогтоохдоо 
гүйцэтгэх ажлыг дагнан явуулах бүрэн эрхтэй тусгай ажилтнуудтай байна. Уг ажилтны эрх 
хэмжээ нь хуулиар хамгаалагдсан бөгөөд тагнуулын үйл ажиллагаа явуулж гэмт хэрэгтнүүдийн 
дотор орж ажиллах ажилтныг өөр мужаас эсвэл гааль, хилийн цэрэг зэрэг газруудаас сонгон 
авдаг. Тэд гэмт хэрэгтнүүдийн дунд орж тэдний явуулж байгаа үйл ажиллагаа, хань хамсаатан 
сүлжээ зэрэг бусад байдлуудыг баримтжуулан авдаг байна.

Уг хэргийг удирдан ажиллаж байгаа ажилтан хэрэгт шаардлагатай нотлох баримтыг 
хангалттай цуглуулсан гэж үзвэл тухайн гэмт хэрэгтнүүдийг дайчлан баривчлах талаар шүүхээс 
зөвшөөрөл авч баривчлан хэрэгт хийгдвэл зохих бусад ажиллагааг хийж прокурорт хянуулан 
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шүүхэд шилжүүлдэг байна.
Гэмт хэргийг дайчлан баривчлах шийдвэр шүүхээс авсан өдрөөсөө эхлэн ил шалгах 

хэргийн хугацаа тоологдох ба тагнуулын үйл ажиллагаа явуулах талаар тодорхой заасан 
хугацаа байхгүй байна.

Байгаль орчны эсрэг гэмт хэрэг зөрчлийн улмаас орсон торгууль нөхөн төлбөрийн мөнгө 
нь тус байгууллагын тусгай дансанд төвлөрч байна. Энэ мөнгөнөөс гэмт хэргийн талаар 
мэдээлэл өгч байгаа хүмүүст урамшуулал олгох эсвэл мэдээлэл худалдан авах мөн тухайн 
хэргийг илрүүлэх тагнуулын үйл ажиллагааг санхүүжүүлдэг.

Ингээд нэг хэргийг илрүүлээд тавигдсан нөхөн төлбөр, торгуулийн мөнгө нь дараагийн 
хэргийг мөрдөх тагнуулын ажлын зардалд зарцуулагддаг. Харин тухайн байгууллагын ажилтны 
цалин хангамж, тус байгууллагын  үйл ажиллагааны дотоод зардлыг төрөөс хариуцдаг байна.

Тагнуулын үйл ажиллагаа явуулах ажилтнууд нь тагнуулын сүүлийн үеийн техник, 
автомашин, зэргээр бүрэн хангагдсан байх бөгөөд газар орны байршлыг тогтоох тухайн гэмт 
хэрэгтэн хаана яваа зэрэг мэдээллийн сүлжээ маш сайн бүрдсэн байна.

Жишээлбэл Нью Мексик, Колородо мужийг хариуцсан хэлтэс 7 ажилтнаас бүрдэх бөгөөд 
нууц тагнуулын ажилд зориулсан нууц зургийн аппарат, мэдээлэл хайх, боловсруулах бүрэн 
компьютор, зайнаас яриа, утас чагнах төхөөрөмж зэрэг бүрэн тоноглосон 3 автомашин, уул, 
бартаат газар явах уулын жижиг мотоцикл, жижиг завь, цана бүхий цасаар аялах моторт машин 
зэрэг техник хэрэгсэл, бие хамгаалах гар болон урт буу, ангийн буу зэргээр зэвсэглэгдэж газар 
орны байршил тогтоох GPS, зүг чиг заагч компас зэрэг багаж хэрэгсэлээр бүрэн хангагдсан 
байдаг байна.

Эргүүл хяналт шалгалт явуулах мэргэжсэн бүлгүүд нь тухайн орон нутгаа хариуцан 
байгалийн томоохон обьектууд, тусгай хамгаалалттай газар, хөдөө орон нутагт гол төлөв 
эргүүл шалгалтын үйл ажиллагааг зохион явуулдаг байна. Дээрх алба хаагч нь байгаль орчны 
эсрэг жижиг хэмжээний эсвэл муж дотроо шийдвэрлэх асуудлыг газар дээр нь захиргааны 
арга хэмжээ авах, гэмт хэргийн шинжтэй үйлдэлд хойшлуулшгүй ажиллагааг явуулж тусгай 
ажилтанд  /agent/  шилжүүлэх эрх хэмжээтэй байна.

Эргүүл хяналт шалгалт явуулах мэргэжсэн бүлэг нь ихэвчлэн хяналтын байцаагч нараас 
бүрдсэн байдаг бөгөөд  эргүүл шалгалт хийж байгаа газар орондоо байгаль орчны эсрэг гэмт 
хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, илрүүлэх ажиллагааг  явуулдаг. Байгаль 
орчны эсрэг гэмт хэрэг зөрчлийн дийлэнх хэсэг нь эргүүл хяналт шалгалтыг тогтмол сайн 
явуулснаар илэрч таслан зогсоогддог ба урьдчилан сэргийлэх сайн арга гэж үздэг юм байна. 
Эргүүл шалгалтыг төлөвлөгөөтэй болон гэнэтийн байдлаар явуулдаг. 

АНУ-ын байгаль орчны эсрэг гэмт хэрэг, зөрчилтэй тэмцдэг байгууллагуудын ажилтнууд 
нь 2 жилийн хугацаатай тусгай сургуульд сурч бэлтгэгдэн гардаг. 1970 оноос өмнө  Загас, Ан 
амьтдын алба нь өөрийн ажилтнуудад зориулсан албан ёсны сургалтгүй байв Ингээд тус алба 
нь Засгийн газрын зарим агентлагуудтай хамтран холбооны хууль хэрэгжүүлэлтийн сургалтын 
төвийг эхлүүлсэн ба 1972 онд Тусгай ажилтны анхан шатны сургуулийг санаачилжээ. 

Холбооны хууль хэрэгжүүлэлтийн Сургалтын  төв нь Georgia мужийн Glynco хотод төвтэй 
бөгөөд АНУ-ын 80 гаруй хууль хэрэгжүүлэгч агентлагын дунд хууль хэрэгжүүлэлтийн  сургалтын 
гол байгууллага болж ажилладаг.

Энэ байгууллага нь мужийн, орон нутгийн болон олон улсын хууль хэрэгжүүлэгч бай-
гууллагуудад мөн үйлчилдэг.

Сургалтын байгууллагын тусгай ажилтан бэлтгэх хөтөлбөр нь
Гэмт хэргийн мөрдөн байцаагч бэлтгэх хөтөлбөр - FLETC
Тусгай ажилтны анхан шатны сургууль SABS
Хээрийн сургууль, үнэлэх хөтөлбөр
Жил бүрийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт
Гүнзгийрүүлсэн сургалтаас бүрдэнэ.

127



Дөрөвдүгээр бүлэг

Тусгай ажилтны анхан шатны сургуулийн хичээлийн хөтөлбөрүүд нь Эрх барих, хууль 
тогтоох дээд байгууллага, эрүүгийн болон байгаль орчны холбоотой хууль тогтоомж, Хууль 
хэрэгжүүлэлтийн тооцлолын систем, Эрүүл байхын үндэс, байгаль орчны холбоотой хэргийн 
газарт үзлэг хийх, Усан замд хууль сахиулах ажиллагаанд завь онгоц ажиллуулах, эргүүл хийх 
аргууд, Байгаль орчны мэдлэг, Хянан шалгах хөтөлбөрийн удиртгал зэрэг ерөнхий хичээлээс 
гадна мөрдөн байцаах нөлөөлөл ба ухуулга, ярианы бус харилцаа, ярилцлага авах янз бүрийн 
аргууд, хүндийн төв өндөртэй автомашин жолоодох, нууц ажиллагаанд оролцох, /зүсээ 
хувиргах/ галт зэвсэг, гэнэтийн хутгатай халдлагаас хамаалах, Хөдөөгийн орчинд тактикийн 
алхамууд хэрхэн хийх, газар дээр зүг чигээ олох, аюултай хавх, урхийг илрүүлэх, нууц 
ажиллагааны техник хэрэгсэлийг ажиллуулж хэрэглэж сурах зэрэг хичээлүүд ордог байна.

Гүнзгийрүүлсэн сургалт нь Хууль хэрэгжүүлэхтэй холбоотой гэрэл зургийн гүнзгий-
рүүлсэн сургалт, хууль хэрэгжүүлэлт, хавтаст хэрэг бэлтгэх, Автоматжуулсан орчинд гэмт хэрэг 
мөрдөх, шинжлэх, бие хамгаалах аргууд,  интернетээр мөрдлөгө хайгуул хийх, ярилцлагын 
гүнзгий сургалт, хууль хэрэгжүүлэлтийн хээрийн сургалт, мэдээллийн харилцаа, дүрс бичлэг 
хийх, усан зам дах хууль хэрэгжүүлэлт, хураагдсан компьюторын мэдээллийг сэргээх, мөрдөн 
шинжилгээний тоног төхөөрөмж, “цагаан захтнуудын” гэмт хэрэг мөрдөх зэрэг хичээлүүд 
орно.

Үүнээс гадна тус сургууль нь Ангийн байцаагч буюу мэргэжлийн хяналтын байцаагч 
/inspektor/ хөтөлбөртэй. 1984 оноос хойш үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн. Анх 1 долоо хоногийн 
курс байсан нь одоо нилээд өргөжсөн байна. Wildlife Inspector Training Programs хөтөлбөр нь 
Үндсэн хууль болон бусад хууль дүрмүүд, ан амьтдын тухай хуулийн тойм, Эрх барих шүүх 
байгууллагууд тэдгээрийн тогтолцоо, Импорт экспортын дүрмүүд, Төлөвлөлт удирдлагын 
тухай, Ан амьтан худалдааны тойм, Ажилтан байцаагчын холбоо харилцаа, Дотоод мэдээллийн 
удиртгал, Үндэсний загасны аж ахуй, Хамгаалалтын техник зэрэг ерөнхий хичээлүүдээс гадна  
бичиг баримтын шалгалт, практик асуудлууд,  хийх, ажиглалтын төлөв байдал, багаж тоног 
төхөөрөмж, асуулга ба мэргэжлийн ур чадвар, үзлэг хийх, бараа бүтээгдэхүүн шалгах, хуурамч 
бичиг баримт,  эрүүл мэнд аюулгүй байдлын асуудлууд ургамал, ан амьтан, түүний эд эрхтэнг 
таньж мэдэх,лаборторийн орчинд ажиллах, гэрэл зураг авах, амьд амьтдын асаргаа сувилагаа, 
нотлох баримтыг цуглуулах, хадгалах арга ажиллагаа, ярилцлага авах чадвар, зэрэг хичээл 
сургалтуудыг практикт хослуулан сургадаг.

Уг сургуулийн хөтөлбөрийг дүүргэж ажил дээр гарч ажиллаж байгаа ажилтнууд жил 
бүр тус сургууль дээр  хамгийн багадаа 40 цагийн  мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд заавал 
хамрагдана. 

Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын зорилго нь  ажилтнуудын хууль хэрэгжүүлэх  
арга техникт болон ан амьдыг таних чадварыг зохих түвшинд нь байлгах, түүнчлэн хууль эрх 
зүй бодлогод гарсан өөрчлөлт, ан амьдын худалдаа арилжаан дахь чиг хандлагын талаар  
шаардлагатай сургалтыг  хэрэгжүүлэх юм. Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын нэг хэсэг болгож 
Тусгай ажилтнууд 8 хүртлэх цагийн галт зэвсэгтэй харьцах сургалтанд заавал хамрагдах ёстой 
байна.

Тус сургууль нь олон улсын хэмжээнд Бангладеш, Болви, Камбож, Канад, Хятад, Доминик, 
Эквадор, Энэтхэг, Индонез, Казакстан, Кени, Мексик, Балба, Перу, Филлипин, Орос, Өмнөд 
Африк, Тайван, Тайланд зэрэг улсуудад сургалтуудыг явуулсан байна.

АНУ-ЫН ЗАГАС, АН АМЬТНЫ АЛБА
ҮНДЭСНИЙ БҮРГЭД БА АН АМЬТНЫ ТҮҮХИЙ ЭД ХАДГАЛАХ ГАЗАР

АНУ-дын Дотоод хэргийн яамны харьяа Үндэсний бүргэд ба ан амьтны түүхий эдийг 
хадгалах байгууллага нь Вашингтон хотод төвтэй бөгөөд одоогоор Колорода мужийн Денвер 
хотын Роки ууланд хуучин зэвсгийн ашиглахаа больсон агуулахад байрладаг байна.

Тус байгууллага нь америкийн нэгдсэн улсад ганцхан байдаг бөгөөд байгаль орчны тэр 
дундаа ан амьтны холбогдолтой хураагдсан түүхий эд арьс үс яс соёо зэрэг болон түүгээр хийсэн 
бүтээгдэхүүнийг хадгалж  хамгаалж  байдаг. Дээрх үүргийг тус байгууллага нь гүйцэтгэхийн 
зэрэгцээ америкчуудын билэг тэмдэг болсон  бүргэдийн өд, сөд, бусад эд эрхтэнээр нутгийн  
уугуул иргэд болох индианчуудын хэрэгцээг хангадаг. Энэ байгууллага нь АНУ-ын өнцөг булан 
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бүрээс шүүхийн шийдвэрээр эсвэл захиргааны санаачилгаар хураагдсан ан амьтдын түүхий 
эд түүгээр хийсэн бүтээгдэхүүнийг зохих шийдвэрийн дагуу хүлээн авч ялган  ангилал хийж  
тусгай журмын дагуу хадгалдаг. Нэгэнт шүүхийн шийдвэр гарсан зэрлэг амьтдын түүхий эд 
бүтээгдэхүүн нь АНУ-ын өмч болж байгаа учраас түүнийг муутгахгүй найдвартай хамгаалж 
байх хариуцлагатай үүргийг тэд хүлээдэг. Хураагдсан эд зүйл нь ихэвчлэн хил, гааль,  хууль 
хүчний байгууллага, тусгай албадаас, байгаль орчны хяналтын мэргэжилтнүүдээс ирдэг. 
Шүүхийн шатанд асуудал нь шийдвэрлэгдээгүй байгаа эд зүйлийг авдаггүй бөгөөд тэдний 
хүсэлтээр шүүхийн  шийдвэр гартал түр хугацаагаар хадгалдаг. Тус байгууллага нь цагдаа, 
гааль, хилийн байгууллагатай хамтран ажиллах санамж бичигтэй хүчний байгууллага бөгөөд 
агуулахын байранд нь  4 ажилтан  үндэстний хэмжээнд ажилладаг.

Үндэсний ан амьтны түүхий эд  хадгалах газар нь АНУ-ын Загас, ан амьтны албаны хураан 
авсан буюу тус албан дээр орхисон ан амьтны зүйлийг хүлээн авах үүрэгтэй. 

Хураагдсан эд зүйл нь ихэвчлэн шуудангаар  холбогдох дагалдах бичигтэй ирснийг 
агуулахын ажилтнууд хүлээн авч тоо ширхэг, чанар байдлыг үзэж ирсэн албан бичиг баримттай  
нь таарч байгаа эсэх талаар тулгаж үздэг. Үслэг ангийн арьс түүхий эдэд ямар нэгэн шавьж 
хорхой байхаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор ариутгал хийнэ. Хадгалах боломжгүй үжирч 
муудсан арьс  болон бусад  эд зүйлийг акт тавьж устгадаг байна. Ирсэн түүхий эдийн зүйлийг 
варкодын системээр бүртгэж авдаг. Бүртгэж авахдаа хэлбэр дүрс, юунаас бүтсэн, амьтны 
төрөл зүйлээр нь ангилдаг.  Ангилсны дагуу гялгар уутанд хийж тоос буухгүй орчинд хадгална. 
Одоогоор тус байгууллагад 1 сая гаруй ширхэг эд зүйл хадгалагдаж байна.

Хадгалж байгаа эд зүйлийг нийтэд үзүүлэх болон үзүүлэхгүй зориулалтаар хадгалдаг. Нийтэд  
үзүүлэх зорилгоор хадгалж байгаа эд зүйлийг боловсролын болон төрийн бус байгууллага, 
эрдэм шинжилгээ, сургалт сурталчилгаанд ашиглах  зорилгоор бэлтгэдэг. Олон нийтэд үзүүлж 
танилцуулах нь хууль бус үйл ажиллагааг иргэдэд мэдүүлэх, мэдээлэл өгөх, энэ төрлийн гэмт 
хэрэг зөрчлөөс  урьдчилан сэргийлэх  ач холбогдолтой.  Тухайлбал дунд  болон ахлах ангийн 
хүүхдүүдэд байгаль орчин, ховор ан амьтныг танин мэдэх зорилгоор “Амьд гарахын төлөө 
чемодан” аяныг нэгдсэн улсын хэмжээгээр зохион явуулдаг. Энэ аялал, үйл ажиллагааг  АНУ-
ын Загас, амьтны хүрээлэн, аквариумын холбоо, Дэлхийн ан амьтны сан, Үндэсний загас, ан 
амьтны сан хамтран санхүүжүүлдэг.  “American Tourister”-ын хандивласан чемодануудыг хурааж 
авсан ан амьтны бүтээгдхүүнүүдээр дүүргэж, сургалтын материал дагалдуулна аялуулдаг. 

Нэгэнт энэ агуулахад орсон түүхий эд зүйлүүд нь хэдэн зуун жилээр тэндээ эргэж зарагдах 
нөхцөлгүйгээр хадгалагдан үлддэг. Зэрлэг ан амьтдын эд эрхтэн нь түүхий эд байдлаараа 
байхаас гадна эд зүйл болон үйлдвэрлэлд орж бүтээгдэхүүн болсон байдаг.  Тухайлбал матрын 
арьсан гутал, цүнх, бэлэг дурсгал, малгай, хувцас хэрэглэл г.м 

Эд хэрэглээ болсон гутал, цүнх, бүс зэрэг бүтээгдэхүүн болсон  эд зүйлийн заримийг  
шүүхийн шийдвэрээр зарж борлуулдаг. Харин түүхий эд чигээрээ байгаа /арьс, яс, үс зэрэг/ 
хэзээ ч зарж борлуулдаггүй байна. Түүхий эдийг хураан авч эргүүлэн үнэ тогтоож зарж борлуулж 
байгаа үйлдлийг төр мөнгө угааж байгаагийн нэг хэлбэр  гэж үздэг. Зарим түүхий эдийг тусгай 
үйл ажиллагаанд ашиглах зорилгоор нууц ажилтнуудад түр хэрэглүүлдэг. Жишээлбэл ангийн 
хууль бус худалдаа наймаа эрхэлдэг хүн болох, нууц далд  ажиллагаанд зориулан тоглолт 
зохион байгуулах зэрэгт өргөн хэрэглэдэг байна.

АНУ-д агнахыг хориглосон ан амьтанг  бусад гадаад улсаас түүхий эдийн байдлаар 
оруулж ирэхийг хориглож байгаа нь  дэлхийн байгаль орчныг  хамгаалах давхар арга хэмжээ 
болдог гэж  хууль хүчний байгууллагууд нь үздэг. Хамгийн сүүлд гэхэд  АНУ-ын хууль тогтоох 
байгууллагаас хориотой ан амьтны  нэрийг эмийн нэр, найрлаганд  оруулж хэрэглэхийг 
хориглосон шийдвэр гаргасан байна.

ҮНДЭСНИЙ БҮРГЭД ХАДГАЛАХ ГАЗАР
АНУ-д бүргэд нь тэдний бэлэг тэмдэг, үндэстний сүлдэнд байдаг шувуу болохынхоо хувьд 

түүнийг агнахыг хориглосон. Гэтэл уугуул оршин суугчид болох индианчууд нь бүргэдийн 
өд, сөдөөр билэгдэл, гоёл чимэглэл  хийдэг эртний уламжлалтай. Энэ уламжлал, хориглосон 
ан амьтныг хамгаалах асуудлын дунд зөрчилдөөн үүсгэхээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор  
үхсэн бүргэд болон бүргэдийн эд эрхтэнийг хүлээн авч, хадгалж, түгээх төвийг 1970-аад онд 
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байгуулсан байна. Бүргэд шувууны өд, сөдийг одоо америкт одоо үлдээд байгаа 500 индианы 
овогууд гоёл чимэглэл, уламжлал хүндэтгэлдээ хэрэглэдэг ба  өдийг бэлтгэн өгч хууль ёсны дагуу 
эдлэх боломжыг хангах ажиллагааг энэ алба нь хэрэгжүүлж байдаг. Индианчууд бүргэдийн 
хамгийн сайн өдийг сонгон авч омгийн хүндэтгэл, билэг тэмдэг болгохын зэрэгцээ далавчны 
ясаар нь  шүгэл, сарвуугаар нь таяг гэх мэт зүйлийг хийдэг байна.

Хуулиар агнахыг хориглосон бүргэд нь амьдралын явцдаа байгалийн жамаараа үхсэн 
эсвэл хордсон,  өндөр хүчдэлд  цохиулсан зэрэг янз бүрийн байдлаар үхсэн бүргэдийг АНУ-ын 
муж бүрээс хүлээн авч өд,  сөд сарвуу эд эрхтнийг уламжлал заншилд нь тохируулан  бэлтгэж 
авахыг  хүсэж  захилга ирүүлсэн индианчуудад үнэ төлбөргүй дараалалын дагуу өгдөг. Энэ нь  
бүргэдийг хууль бусаар агнаж өөрсдөө хэрэглэхээс урьдчилан сэргийлэх, хууль бус байдлаар 
эд эрхтэнг хайх биш албан ёсны байдлаар олж авах нөгөө талаар хамгаалах арга хэмжээ  
болдог. Сүүлийн жилүүдэд  америкт алтан бүргэд, цагаан толгойтой бүргэдийн тоо толгой 
буурч байгаа бөгөөд 1940 оноос цагаан бүргэдийг, 1960 оноос алтан бүргэдийг агнах, түүний 
эд эрхтэн, өд, сөдийг наймаалах, экспортлох,  импортлохыг хуулиар хориглож хамгаалжээ.  
АНУ-д ганцхан байдаг энэ алба нь байгалийн жамаар үхсэн болон өдөө гээсэн бол түүний 
өдийг ер нь бүх бүргэдийг авчирахыг бусад мужуудас шаарддаг. Шуудангаар ирж байгаа бүх 
бүргэд, түүний өд, түүхий эд  дээр хэрэг нээж  дугаар олгодог байна. Нэгдсэн улсын хэмжээнд 
үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллага нь байгаль хамгаалах чиг үүрэгтэй байгууллагуудын 
бүтэцийн нэг бүрэлдэхүүн бөгөөд Байгаль орчныг хамгаалах хууль бус ан агнуур, худалдаатай 
тэмцэхэд нилээд ач холбогдолтой байгууллагад тооцогддог юм. 

Дээрх байгууллагаас санаа авч хэрэгжүүлэх монгол орны онцлог байдалд тохируулан 
хэрэглэх  зэрэг нилээд олон зүйлүүд байгаа нь биднийг тус байгууллагыг үзэж сонирхож байхад 
ажиглагдаж байна лээ. 

Манай улсад хууль бусаар бэлтгэгдээд хураагдаж байгаа нэн ховор, ховор  болон 
бусад зэрлэг амьтдын эд эрхтэн түүхий эдийг улсын орлого болгох  шийдвэр хууль хяналтын 
байгууллагуудаас гардаг боловч  тэдгээрийг  хэрхэн яаж шийдэж байгаа нь тодорхой бус 
бусдад нээлттэй биш байдаг. Одоогийн хүчин төгөлдөр дагаж мөрдөж байгаа тогтоол, журам 
нь боловсронгуй бус байгааг анхаарах цаг нэгэнт болсон байна. Нөгөө талаар манай улсад 
бусад улс орноос нэн ховор, ховор амьтдын эд эрхтэн  хууль бусаар орж ирэхэд тодорхой 
зохицуулах зохицуулалт ч байхгүй байгаа юм. Уншигч та бүхэнд  АНУ-д байгаль орчны эсрэг 
гэмт хэрэгтэй хэрхэн тэмцдэг талаар бага ч гэсэн ойлголтыг өгөхийг зорьсныг минь болгооно 
уу.
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Зураг №8

Хууль бус агнуур, худалдаанаас  хураагдсан түүхий эд хадгалах газар /АНУ/ 
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Тавдугаар бүлэг: Байгаль орчны эрх зүйн зарим актууд

Амьтны аймгийн тухай хууль

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
НИЙТЛЭГ  ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт
1.1. Энэ хуулийн зорилт нь газар, ус, хөрсөнд байгалийн жамаараа амьдардаг, Монгол 

Улсын  нутаг дэвсгэр дэх  унаган, нутагшсан буюу нүүдлийн амьтад (цаашид “амьтан” гэх)-ыг 
хамгаалах, өсгөн үржүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл. Амьтны аймгийн тухай хууль тогтоомж
2.1. Амьтны аймгийн тухай хууль тогтоомж нь Үндсэн хууль, Байгаль орчныг хамгаалах 

тухай хууль, Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хууль, энэ хууль болон тэдгээртэй 
нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

2.2. Агнуурын амьтан  агнах, барихтай холбогдсон харилцааг Ан агнуурын тухай4 хуулиар 
зохицуулна. 

2.3. Мал, гэрийн тэжээвэр амьтныг хамгаалахтай  холбогдсон харилцааг Малын удмын 
сан, эрүүл мэндийг хамгаалах тухай5 хуулиар зохицуулна.

2.4. Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон 
улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

3 дугаар зүйл. Хуулийн нэр томъёо
3.1. Энэ хуульд хэрэглэсэн дараахь  нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:
 3.1.1. “тархац нутаг” гэж тухайн амьтны нутагладаг, нүүдэллэдэг, тэдгээрийн амьдрах 

тохиромжтой нөхцөл бүрдсэн газар нутгийг;
 3.1.2. “нэн ховор амьтан” гэж тархац нутагтаа бүхэлдээ, эсхүл ихэнх хэсэгт тоо толгой 

эрс цөөрсөн, ашиглах нөөцгүй, устах аюулд орсон амьтныг;
 3.1.3. “ховор амьтан” гэж тархац нутагтаа тоо толгой цөөрсөн, нөөц багатай, устаж 

болзошгүй амьтныг;
 3.1.4. “биотехникийн арга хэмжээ” гэж амьтны амьдрах болон идэш тэжээлийн 

нөхцөлийг сайжруулахад чиглэгдсэн үйл ажиллагааг”;
 3.1.5. “сэргээн нутагшуулах” гэж амьтны устах аюулд орсон, ховордсон зүйлийг 

хамгаалах, өсгөх зорилгоор урьд  амьдарч байсан нутагт нь зориудаар зөөвөрлөн нутагшуулах 
үйл ажиллагааг;

 3.1.6. “агнуурын амьтан” гэж арьс, үс, мах болон бусад түүхий эдийг нь ашиглахаар 
агнаж ирсэн уламжлалтай, агнуурын нөөцтэй  ан амьтныг;

 3.1.7. “агнуурын нөөц” гэж агнуурын амьтны биологийн нөөцөөс хэвийн өсөлт, 
үржилтийг алдагдуулахгүй агнах, барих боломжтой тоо, хэмжээг.

  
4 дүгээр зүйл. Аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын болон Засаг 

даргын бүрэн эрх 
4.1. Аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал амьтны аймгийг хамгаалах талаар 

дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:
 4.1.1. нутаг дэвсгэртээ нэн ховор, ховор амьтныг хамгаалах арга хэмжээ, төсөв баталж, 

биелэлтэд хяналт тавих;
 4.1.2. энэ хуулийн 6.1.1- д заасны дагуу нутаг дэвсгэртээ хорио, хязгаарлалт тогтоох;
 4.1.3. амьтны аймгийн мэдээллийн сангийн тухай Засаг даргын мэдээлэл, тайланг 

хэлэлцэх;
 4.1.4. хууль тогтоомжид заасан бусад бүрэн эрх.
4.2. Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга  амьтны аймгийг хамгаалах талаар дараахь бүрэн 

эрхийг хэрэгжүүлнэ:
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 4.2.1. ан амьтныг хамгаалахтай холбогдсон хууль тогтоомж, бусад шийдвэрийн 
биелэлтийг зохион байгуулах;

 4.2.2. энэ хуулийн 6.1.3, 6.1.7, 6.1.8, 6.1.9, 6.1.11-ийг тус тус нутаг дэвсгэрийнхээ 
хэмжээнд хэрэгжүүлэх;

 4.2.3. амьтны аймгийн мэдээллийн сангийн мэдээ баримтыг харьяалагдах сум, дүүргийн 
хэмжээгээр нэгтгэн бүрдүүлж төрийн захиргааны төв байгууллагад ирүүлэх;

 4.2.4. нутаг дэвсгэртээ байршдаг амьтныг хамгаалах арга хэмжээг байгаль орчны 
хөтөлбөртөө тусган хэрэгжүүлэх;

 4.2.5. хууль тогтоомжид заасан бусад бүрэн эрх.

5 дугаар зүйл. Сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын болон Засаг 
даргын бүрэн эрх 

5.1. Сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал амьтны аймгийг хамгаалах талаар 
дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ: 

 5.1.1. нутаг дэвсгэртээ  амьтны аймгийг хамгаалах арга хэмжээ, төсөв баталж, биелэлтэд 
хяналт тавих;

 5.1.2. амьтны аймгийг хамгаалах талаар Засаг даргын ажлын тайлан хэлэлцэх;
 5.1.3. хууль тогтоомжид заасан бусад бүрэн эрх .
5.2. Сум, дүүргийн Засаг дарга амьтны аймгийг хамгаалах талаар дараахь бүрэн эрхийг 

хэрэгжүүлнэ:
 5.2.1. нутаг дэвсгэртээ байршдаг амьтныг хамгаалах арга хэмжээг байгаль орчны 

хөтөлбөртөө тусган хэрэгжүүлэх;
 5.2.2. иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад амьтныг эзэмших, ашиглах зөвшөөрлийг энэ 

хуульд заасан журмын дагуу олгох;
 5.2.3. хууль тогтоомжид заасан бусад бүрэн эрх.
 

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

АМЬТНЫ АЙМГИЙГ ХАМГААЛАХ

6 дугаар зүйл. Амьтны аймгийг хамгаалах хэлбэр
6.1. Амьтны аймгийг дор дурдсан хэлбэрээр хамгаална. Үүнд:  
 6.1.1. амьтныг ашиглахад хорио, хязгаарлалт тогтоох;
 6.1.2. нэн ховор, ховор  амьтныг олон улсын болон Монгол Улсын  “Улаан ном”, бусад 

холбогдох гэрээ, конвенцийн хавсралтад  бүртгэх;
 6.1.3. амьтны хэвийн өсөлт  үржилтийг хадгалах, тархац нутгийг хамгаалах, нүүдлийн 

замыг чөлөөтэй байлгах;
 6.1.4. амьтны удмын санг хамгаалах, үр хөврөлийг хадгалах;
 6.1.5. амьтны нөөц тогтоож, ашиглалтыг зохицуулах;
 6.1.6. амьтныг сэргээн нутагшуулах;
 6.1.7. үйлдвэрлэл, аж ахуйн үйл ажиллагааны явцад амьтан хөнөөгдөхөөс сэргийлэх;
 6.1.8. биотехникийн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх;             

 6.1.9. өвчилсөн, байгалийн гамшиг болон бусад аюулд нэрвэгдсэн амьтанд тусламж 
үзүүлэх, авран хамгаалах;

 6.1.10. амьтны аймгийг хамгаалах арга хэмжээний үндэслэлийг гаргахад чиглэсэн 
эрдэм шинжилгээний ажил зохион байгуулах;

 6.1.11. иргэдийг амьтанд энэрэнгүй ханддаг үзлээр хүмүүжүүлэх, амьтныг хамгаалах 
талаар олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах.

6.2. Энэ хуулийн 6.1.1 - 6.1.6, 6.1.10, 6.1.11–д заасныг байгаль орчны асуудал эрхэлсэн 
төрийн захиргааны төв байгууллага /цаашид “төрийн захиргааны төв байгууллага” гэх/,  
6.1.4, 6.1.6- 6.1.9-д заасныг байгаль орчны мэргэжлийн байгууллага /цаашид “мэргэжлийн 
байгууллага” гэх/, 6.1.7 - 6.1.9-д заасныг иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага тус тус 
хэрэгжүүлнэ.

133



Тавдугаар бүлэг

7  дугаар зүйл. Нэн ховор, ховор амьтныг хамгаалах
7.1. Нэн ховор амьтанд:  Цөөвөр чоно /Cuon alpinus/,  Цоохор ирвэс /Uncia uncia/,  

Голын халиу /Lutra lutra/,  Мазаалай /Ursus arctos gobiensis/,.  Тахь /Equus przewalski/,  
Хавтгай /Camelus bactrianus ferus/,  Хүдэр /Moschus moschiferus/,  Цаа буга /Rangifer tarandus 
valentinae/,  Шивэр хандгай /Alces alces pfizenmayeri/,  Мөрний хандгай /Alces alces cameloi-
des/, Соргог бөхөн /Saiga tatarica tatarica/,  Монгол бөхөн /Saiga tatarica mongolica/, Төв 
азийн минж /Castor fiber birulai/,  Гангар хун /Cygnus cygnus/,  Гургуул /Phasianus colchicus/,  
Хар тогоруу /Grus monacha/,  Цэн тогоруу /Grus vipio/, Цагаан тогоруу /Grus leucogeranus/,  
Жороо тоодог /Chlamydotis undulata/, Борцгор хотон /Pelecanus crispus/, Реликт цахлай 
/ Larus relictus/, Шивир хилим /Acipenser baeri baicalensis/,  Хар мөрний хилим /Acipenser 
schrencki/,  Үхэрдэй /Tinca tinca/,  Зантахай загас /Mesocottus haitej/, Бага тогосон одот 
эрвээхэй /Eudia pavonia/.

7.2. Нэн ховор амьтныг төрийн захиргааны төв байгууллагын тусгай зөвшөөрлөөр зөвхөн 
судалгаа, шинжилгээний зориулалтаар  агнаж,  барьж болно.

7.3. Энэ хуулийн 7.2.-д зааснаас бусад зориулалтаар нэн ховор амьтныг агнаж бэлтгэсэн 
арьс, яс, бусад түүхий эдийг худалдах, худалдан авахыг хориглоно.

7.4. Нэн ховор амьтны амьдрах нутагт хүнд үйлдвэр, цахилгаан станц, химийн үйлдвэр 
байгуулах,  авто болон төмөр зам тавих, уул уурхайн олборлолт явуулах асуудлыг байгаль 
орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний дүгнэлтийг үндэслэн Засгийн газар шийдвэрлэнэ.

7.5. Төрийн захиргааны төв байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрлөөр ховор амьтныг 
дараахь тохиолдолд агнаж, барьж болно:

 7.5.1. судалгаа, шинжилгээ, соёл, урлаг, эмчилгээний зориулалтаар;
 7.5.2. гадаадын болон Монгол Улсын иргэн тусгай төлбөр төлж; 
 7.5.3. тодорхой нутаг дэвсгэрт амьтны сүргийн бүтцийг зохицуулах болон халдварт 

өвчний голомтыг эрүүлжүүлэх зорилгоор.
7.6. Ховор амьтны жагсаалтыг Засгийн газар батална.

8 дугаар зүйл. Амьтныг ашиглахад хязгаарлалт, хорио тогтоох
8.1. Төрийн захиргааны төв байгууллага нь амьтныг хамгаалах, өсгөн үржүүлэх зорилгоор, 

тухайн нутаг дэвсгэрт нийтэд нь буюу хэсэгчлэн тодорхой хугацаагаар хязгаарлалт, хорио 
тогтоож болно. 

9 дүгээр зүйл. Амьтныг сэргээн нутагшуулах
9.1. Мэргэжлийн байгууллага нь шинжлэх ухааны байгууллагын гаргасан дүгнэлтийг 

үндэслэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас олгосон зөвшөөрлийн дагуу амьтныг сэргээн 
нутагшуулах үйл ажиллагааг  эрхэлж болно.  

9.2. Мэргэжлийн байгууллага амьтан сэргээн нутагшуулах үйл ажиллагааг төрийн 
захиргааны төв байгууллагаас  баталсан аргачлал, зааврын дагуу явуулна.

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

АМЬТНЫ АЙМГИЙГ ӨМЧЛӨХ, ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ

10 дугаар зүйл. Амьтан өмчлөх
 10.1. Монгол Улсын Үндсэн хуульд заасны дагуу ан амьтан нь төрийн өмч мөн.
 10.2. Хууль болон гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол төлбөрийг бүрэн төлж ан агнах, барих  

эрхийн бичиг, гэрээ, тусгай зөвшөөрөлд заасан тоо  хэмжээнд багтаан бэлтгэсэн ангийн түүхий 
эд нь бэлтгэгч этгээдийн өмч болно.

11 дүгээр зүйл. Амьтан эзэмших
 11.1. Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага нэн ховороос бусад амьтныг хамгаалах, өсгөн 

үржүүлэх, ашиглах зорилгоор тодорхой нөхцөл, болзол бүхий гэрээний үндсэн дээр эзэмшиж 
болно.
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11.2. Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад амьтан эзэмшүүлэх журмыг Засгийн газар 
тогтоож, аймаг, сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал шийдвэрлэнэ.

12 дугаар зүйл. Амьтан  ашиглах хэлбэр
12.1. Амьтныг ашиглах гэдэгт тухайн амьтныг гэмтээлгүйгээр хууль болон гэрээнд заасны 

дагуу амьтны аль нэг ашигтай шинж чанарыг ашиглах тодорхой үйл ажиллагааг хэлнэ.
12.2. Амьтныг дор дурдсан хэлбэрээр ашиглаж болно. Үүнд:   
 12.2.1. амьтныг судалгаа, шинжилгээ, соёл урлаг, гоо зүйн зориулалтаар ашиглах;
 12.2.2. хөрс бүрдүүлэх, байгалийг ариутгах, ургамалд тоос хүртээх зэрэг амьтны 

амьдралын үйл ажиллагааны хэрэгтэй чанарыг ашиглах;
 12.2.3. амьдралын үйл ажиллагааны бүтээгдэхүүнийг авах зорилгоор амьтныг 

ашиглах.
12.3. Амьтныг ашиглах бусад хэлбэрийг төрийн захиргааны төв байгууллагаас тогтоож 

болно.

13 дугаар зүйл. Амьтныг судалгаа, шинжилгээ, соёл, урлаг, гоо зүйн  
зориулалтаар ашиглах

13.1. Судалгаа, шинжилгээ, соёл, урлаг, гоо зүйн зориулалтаар /ажиглаж судлах, тэмдэг 
тавих, зурах, зураг авах зэрэг хэлбэрээр/ амьтныг ашиглахдаа түүнийг гэмтээлгүйгээр амьдрах 
орчны нь алдагдуулахгүйгээр гүйцэтгэнэ.

13.2. Хуульд өөрөөр заагаагүй бол энэ хуулийн 13.1-д заасан хэлбэрээр нэн ховор, ховор 
амьтныг ашиглах зөвшөөрлийг сум, дүүргийн Засаг дарга олгоно.

14 дүгээр зүйл. Амьтны амьдралын үйл ажиллагааны хэрэгтэй чанарыг 
ашиглах

14.1. Хөрс бүрдүүлэх, байгалийг ариутгах, ургамалд тоос хүртээх зэрэг амьтны амьдралын 
үйл ажиллагааны хэрэгтэй чанарыг ашиглахдаа  амьтанд гэмтэл учруулахгүйгээр гүйцэтгэнэ.

14.2. Энэ хуулийн 14.1-д заасан хэлбэрээр амьтныг ашиглах зөвшөөрлийг сум, дүүргийн 
Засаг дарга олгоно.

15 дугаар зүйл. Амьдралын үйл ажиллагааны бүтээгдэхүүнийг авах зорилгоор 
амьтныг ашиглах

15.1. Амьдралын үйл ажиллагааны бүтээгдэхүүн /зөгийн бал, лав, бугын цусан эвэр, 
хүдрийн заар  зэрэг/-ийг авах зорилгоор амьтныг ашиглахдаа эрүүл мэндэд нь хор хохирол 
учруулахгүйгээр, тэдгээрийн амьдрах орчныг алдагдуулахгүйгээр гүйцэтгэнэ. 

15.2. Ховор амьтныг тэжээврээр үржүүлж, эмийн болон бусад түүхий эд бэлтгэх 
зориулалтаар ашиглахыг төрийн захиргааны төв байгууллагын зөвшөөрлөөр гүйцэтгэнэ.

15.3. Амьтныг тэжээврээр үржүүлэхдээ ашиг шимийг дээшлүүлэхийн тулд үржил селекцийн 
ажил явуулж болно.

16 дугаар зүйл. Амьтан ашиглах эрхийн зөвшөөрлийг хүчингүй болгох 
үндэслэл

16.1. Амьтан ашиглах эрхийн зөвшөөрлийг дор дурдсан тохиолдолд хүчингүй болгоно: 
 16.1.1. амьтан ашиглах шаардлагагүй болсон буюу түүнийг ашиглахаас татгалзсан;
 16.1.2. амьтан ашиглах гэрээний хугацаа дууссан;
 16.1.3. хууль тогтоомжид заасан төлбөр, хураамжийг төлөөгүй;
 16.1.4. амьтан ашиглах эрх олгогдсон аж ахуйн нэгж, байгууллага татан буугдсан;
 16.1.5. амьтныг хамгаалах, ашиглахтай холбогдсон хууль тогтоомж,  гэрээ зөрчсөн.

17 дугаар зүйл. Амьтны цуглуулга
17.1. Амьтны цуглуулга гэдэгт судалгаа, шинжилгээ, танин мэдэхүйн зорилгоор барьсан 

амьтан, тэдгээрийн чихмэл, арьс, үс, яс болон амьтны гаралтай бусад зүйлс хамаарна.
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17.2. Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад  ховор амьд  амьтны цуглуулга хийх зөвшөөрлийг 
төрийн захиргааны төв байгууллага олгоно.

17.3. Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын амьтны  цуглуулгыг гадаадад гаргах зөвшөөрлийг 
төрийн захиргааны төв байгууллага Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээний дагуу 
олгоно.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

АМЬТНЫ АЙМГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН САН,
ТӨЛБӨР, САНХҮҮЖИЛТ

18 дугаар зүйл. Амьтны аймгийн мэдээллийн сан
18.1. Амьтны аймгийн мэдээллийн сан дараахь үзүүлэлтээс бүрдэнэ:
 18.1.1. амьтны тархац нутаг, нөөц түүний үнэлгээ;
 18.1.2. амьтны судалгааны тайлан, мэдээ баримт;
 18.1.3. амьтны цуглуулга, лабораторид хадгалсан үр хөврөл;
 18.1.4. амьтан хамгаалах, өсгөн үржүүлэх, ашиглах арга хэмжээний мэдээ;
 18.1.5. агнуурын амьтны тархац, нягтшилийг аймаг, нийслэлээр харуулсан зураг. 
18.2. Амьтны аймгийн мэдээллийн сан бүрдүүлэхтэй холбогдсон харилцааг Байгаль 

орчныг хамгаалах тухай хуулиар зохицуулна.
 
19 дүгээр зүйл. Амьтан  ашигласны төлбөр
19.1. Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага амьтан ашигласан тохиолдолд төлбөр төлнө.
19.2. Амьтан ашигласны төлбөрийн хэмжээ, түүнийг төлөх, төлбөрөөс хөнгөлөх, чөлөөлөх 

журмыг хуулиар тогтооно.

20 дугаар зүйл. Амьтныг хамгаалах арга хэмжээний санхүүжилт
20.1. Амьтныг хамгаалах арга хэмжээг улс, орон нутгийн төсөв, иргэн, аж ахуйн нэгж, 

байгууллагын дэмжлэг, олон улсын тусламж, хандивын хөрөнгөөс санхүүжүүлнэ.
20.2. Нэн ховор, ховор амьтны нөөц, тархацыг тогтоох хамгаалах ажлын зардлыг улсын 

төсвөөс санхүүжүүлнэ.
20.3. Нэн ховор амьтнаас бусад амьтныг хамгаалах арга хэмжээг дор дурдсан  байдлаар 

санхүүжүүлнэ: 
 20.3.1. иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын гэрээгээр ашиглаж, эзэмшиж байгаа 

нутгийн амьтныг хамгаалах, өсгөн үржүүлэх арга хэмжээг тухайн газар ашиглагч, эзэмшигчийн 
хөрөнгөөр;

 20.3.2. амьтныг ашиглаж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага тухайн амьтныг 
хамгаалах, өсгөн үржүүлэх арга хэмжээг өөрийн хөрөнгөөр.

ТАВДУГААР  БҮЛЭГ

БУСАД  ЗҮЙЛ

21 дүгээр зүйл. Амьтны аймгийг хамгаалах,  өсгөж үржүүлэх
арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд төрийн бус
байгууллагын оролцоо
21.1. Төрийн бус байгууллага амьтныг хамгаалах, өсгөж үржүүлэх арга хэмжээг төрийн 

захиргааны төв байгууллагаас олгосон зөвшөөрлийн дагуу орон нутгийн Засаг даргатай 
тодорхой нөхцөл, болзол бүхий гэрээ байгуулсны үндсэн дээр хэрэгжүүлж болно. 

21.2. Төрийн бус байгууллага амьтны хамгаалалт, ашиглалтыг сайжруулах талаар санал 
гаргах, амьтны аймгийг хамгаалах, ашиглах хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах зэргээр 
үйл ажиллагаа явуулж болно. 
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22 дугаар зүйл. Амьтны тоо толгойг зохицуулах 
22.1. Байгалийн тэнцэлийг хангах, хүн амын эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хамгаалах, 

мал, гэрийн тэжээвэр амьтанд өвчин халдварлах, халдварт өвчний голомтыг эрүүлжүүлэх, 
иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад хохирол учруулахаас сэрэмжлэх зорилгоор зарим амьтны 
тоо толгойг зохицуулах арга хэмжээ авч болно.

22.2. Амьтны  тоо толгойг зохицуулах арга хэмжээг бусад амьтны зүйлд гэм хор учруулахгүй, 
амьдрах орчин, хэвийн өсөлт үржилтийг алдагдуулахгүйгээр хэрэгжүүлнэ.

22.3. Ховор амьтны  тоо толгойг зохицуулах шаардлагаар сийрэгжүүлэх агналт явуулах  
зөвшөөрлийг шинжлэх ухааны байгууллагын гаргасан  дүгнэлтийг үндэслэн төрийн захиргааны 
төв байгууллага олгож, мэргэжлийн байгууллага хэрэгжүүлнэ.

22.4. Хүн, амьтны эрүүл мэндэд гоц аюултай тахал, галзуу, бусад халдварт өвчин тараадаг 
болон хэт олширч байгаль орчинд хөнөөл учруулдаг аюултай амьтны зүйлтэй тэмцэх, тэдгээрээс 
урьдчилан сэргийлэх ажлыг холбогдох мэргэжлийн байгууллага гүйцэтгэнэ.

23 дугаар зүйл. Амьтныг гадаад улсад гаргах
23.1. Нэн ховор амьтныг амьдаар нь гадаад улсад гаргах зөвшөөрлийг Монгол Улсын  

нэгдэн орсон олон улсын гэрээний дагуу Засгийн газар олгоно.
23.2. Энэ хуулийн 23.1-д заасан амьтнаас бусад амьтныг амьдаар нь, мөн амьтны гаралтай 

түүхий эд, судалгааны ажлын сорьц дээжийг гадаад улсад гаргах журмыг төрийн захиргааны 
төв  байгууллага тогтооно.

24 дүгээр зүйл. Амьтныг гадаад улсаас оруулах 
24.1. Амьтныг гадаад улсаас оруулахтай холбогдсон харилцааг төрийн захиргааны төв 

байгууллагын  баталсан  журмаар зохицуулна.

25 дугаар зүйл. Амьтны аймагт учруулсан хохирлыг
нөхөн төлүүлэх
25.1. Амьтны аймгийн тухай хууль тогтоомж зөрчсөний улмаас амьтны аймагт учирсан 

хохирлыг  гэм буруутай этгээдээр нөхөн төлүүлнэ.
25.2. Нөхөн төлбөрийн хэмжээг Засгийн газраас тогтоосон  амьтны экологи-эдийн 

засгийн үнэлгээг хоёр дахин өсгөж тогтооно.

26 дугаар зүйл. Зөрчил илрүүлэгч, мэдээлэгчийг урамшуулах
26.1. Амьтны аймгийн тухай хууль тогтоомж зөрчсөн этгээдийг илрүүлсэн, илрүүлэхэд 

туслалцаа үзүүлсэн буюу мэдээлэл өгсөн иргэнд зөрчил гаргагчдад ногдуулсан торгууль, нөхөн 
төлбөрийн хэмжээний 15 хувиар тооцож мөнгөн шагналыг тухайн сум, дүүргийн Засаг дарга 
олгоно.

27 дугаар зүйл.  Хууль тогтоомж зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага
27.1. Амьтны аймгийн тухай хууль зөрчсөн гэм буруутай этгээдэд эрүүгийн хариуцлага 

хүлээлгэхээргүй бол эрх бүхий улсын байцаагч дор дурдсан захиргааны хариуцлага 
хүлээлгэнэ:

 27.1.1. хугацаа дууссан зөвшөөрлөөр амьтныг ашигласан, эсхүл зөвшөөрлийг бусдад 
шилжүүлсэн, зохих зөвшөөрөлгүйгээр амьтныг ашиглахыг завдсан иргэнийг 5000 - 10000 
төгрөгөөр, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг 50000 төгрөгөөр тус тус торгох;

 27.1.2. зохих  зөвшөөрөлгүйгээр нэн ховор, ховор амьтныг ашигласан иргэнийг 20000 
- 50000 төгрөг, аж  ахуйн нэгж, байгууллагыг 50000 - 250000 төгрөгөөр тус тус торгох;

 27.1.3. ховор амьтны тоо толгойг нь хорогдуулсан буюу амьдрах орчинг алдагдуулсан, 
тэдгээрийн арьс, үс, бусад түүхий эдийг зохих зөвшөөрөлгүй худалдсан, эсхүл худалдан авсан 
бол иргэнийг 35000 - 50000 төгрөг, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг 150000 - 250000 төгрөгөөр 
тус тус торгож, худалдсан, эсхүл худалдан авсан түүхий эдийг хураан авч улсын орлого 
болгох;
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 27.1.4. амьтныг зөвшөөрөлгүйгээр нутагшуулсан, гадаад улсаас оруулсан иргэнийг 
35000 - 50000 төгрөг, аж  ахуйн нэгж, байгууллагыг 75000 - 200000 төгрөгөөр тус тус 
торгох;

 27.1.5. амьтныг гэрээ, зөвшөөрөлгүйгээр ашигласан, эзэмшсэн иргэнийг 10000 - 
50000 төгрөг, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг 50000 - 25000 төгрөг хүртэл торгож, ашигласан, 
эзэмшсэн амьтныг төрийн захиргааны төв байгууллагын шийдвэрийн дагуу байгальд нь эргүүлэн 
тавих буюу зохих байгууллагад хүлээлгэн өгөх;

27.2. Энэ хуулийн 27.1.2 - 27.1.4-д заасан зөрчлийг давтан үйлдсэн, эсхүл нэн ховор 
амьтныг агнасан, барьсан, амьдрах орчныг алдагдуулсан, тэдгээрийн арьс, үс, бусад түүхий 
эдийг зохих зөвшөөрөлгүйгээр бэлтгэсэн, худалдсан, худалдан авсан, гадаад улсад гаргасан 
этгээдэд зохих хууль тогтоомжийн дагуу эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэнэ.

МОНГОЛ УЛСЫН 
ИХ ХУРЛЫН ДАРГА      Р. ГОНЧИГДОРЖ
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Ан агнуурын тухай хууль

1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт
1.1. Энэ хуулийн зорилт нь агнуурын амьтныг агнах, барих, агнуурын нөөцийг зохистой 

ашиглахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл. Ан агнуурын тухай хууль тогтоомж
2.1. Ан агнуурын тухай хууль тогтоомж нь Үндсэн хууль1, Байгаль орчныг хамгаалах 

тухай2, Амьтны аймгийн тухай хууль3, энэ хууль болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль 
тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

3 дугаар зүйл. Агнуурын  амьтны сан, түүний байршил нутгийг эзэмших, 
ашиглах

3.1. Агнуурын амьтны сан нь Монгол  Улсын нутаг дэвсгэр дэх унаган, нутагшсан буюу 
нүүдлийн агнуурын хөхтөн амьтан, шувуу, загаснаас бүрдэнэ.

3.2. Агнуурын амьтны байршил нутагт агнуурын амьтан амьдрах нөхцөл бүрдсэн газар, 
ой, ус хамаарна.

3.3. Сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал агнуурын амьтны байршил нутагт 
үйлдвэрлэлийн, ахуйн болон тусгай зориулалтаар агнуурын амьтан агнах, барих бүс тогтоож 
болно.

3.4. Агнуурын амьтны нөөцийг хамгаалах, зохистой ашиглах, ангийн гаралтай түүхий эд 
бэлтгэх зорилгоор агнуурын амьтны байршил нутгийг холбогдох хууль тогтоомж, гэрээний 
дагуу иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад эзэмшүүлж, ашиглуулж болно.

   
4 дүгээр зүйл. Агнуур зохион байгуулалт, түүний санхүүжилт
4.1. Агнуурын амьтны тархац нутаг, тоо толгой, сүргийн бүтэц, нөхөн үржил, агнуурын 

нөөцийг судлан тогтоож, түүний үндсэн дээр тухайн газар нутгийн агнуурын амьтны нөөцийг 
зохистой ашиглах, хамгаалах, өсгөн үржүүлэх үндэслэл боловсруулах ажил агнуур зохион 
байгуулалтад хамаарна.

4.2. Агнуур зохион байгуулалтын тайлан, дүгнэлт нь агнуурын амьтны нөөцийг хамгаалах, 
өсгөн үржүүлэх, зохистой ашиглах талаархи үйл ажиллагааны үндэс болно.  

4.3. Агнуур зохион байгуулалтыг байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 
байгууллага /цаашид “төрийн захиргааны төв байгууллага” гэх/-аас эрх олгосон мэргэжлийн 
байгууллага гүйцэтгэнэ.

4.4. Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга нутаг дэвсгэртээ агнуур зохион байгуулалт-
ыг 4 жил тутамд хийлгэж, үйлдвэрлэлийн зориулалтаар  агналт явуулсан тохиолдолд жил бүр 
тооллого хийнэ.

4.5. Агнуур зохион байгуулалтыг дараахь байдлаар санхүүжүүлнэ:
 4.5.1. агнуур зохион байгуулалтын ажлын  зардлыг улсын төсөв, агнуурын нөөц 

ашигласны төлбөрөөс;
 4.5.2. иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага гэрээгээр эзэмшиж, ашиглаж байгаа  байршил 

нутагтаа хийлгэх агнуур зохион байгуулалтын ажлын зардлыг өөрийн хөрөнгөөр.

5 дугаар зүйл. Агнуурын амьтан агнах,  барих төлбөр, хураамж
5.1. Агнуурын амьтан агнах, барихад төлбөр, хураамж төлнө.
5.2. Агнуурын  амьтан агнах, барих төлбөр, хураамжийн хэмжээ, түүнийг төлөх, төлбөр, 

хураамжаас хөнгөлөх, чөлөөлөх журмыг хуулиар тогтооно.

6 дугаар зүйл. Агнуурын амьтан агнах, барих эрх, зориулалт
6.1. Холбогдох хууль тогтоомжийг судалсан, ангийн буу эзэмших эрхийн үнэмлэхтэй, 

зохих журмын дагуу зөвшөөрөл авсан иргэн агнуурын амьтан агнах, барих эрхтэй.      
6.2. Агнуурын амьтныг дараахь зориулалтаар агнаж, барина:
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 6.2.1. үйлдвэрлэлийн;
 6.2.2. ахуйн;
 6.2.3. тусгай.

7 дугаар зүйл. Агнуурын амьтан агнах, барих зөвшөөрөл
7.1. 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.  

7.2. Агнуурын амьтан агнах, барих гэрээ, эрхийн бичиг, тусгай зөвшөөрлийн загварыг 
төрийн захиргааны төв байгууллага батална.

7.3. Ан амьтан, тэдгээрийн гаралтай түүхий эдийг худалдах иргэн, аж ахуйн нэгж, 
байгууллагад тухайн сум дахь байгаль орчны улсын байцаагч гарал үүслийн тодорхойлолт /
цаашид “тодорхойлолт” гэх/ олгоно.

/Энэ хэсгийг 2002 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/
7.4. Энэ хуулийн 7.3-т заасан тодорхойлолтын загвар, олгох журам, тодорхойлолт 

олгогдвол зохих ан амьтан, тэдгээрийн түүхий эдийн жагсаалтыг байгаль орчны асуудал 
эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага батална.

/Энэ хэсгийг 2002 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

8 дугаар зүйл. Агнах, барих агнуурын амьтны тоо хэмжээг тогтоох  
8.1. Төрийн захиргааны төв байгууллага тухайн жилд үйлдвэрлэлийн болон ахуйн 

зориулалтаар агнах, барих агнуурын амьтны тоо хэмжээний дээд хязгаарыг агнуурын амьтны 
нөөц, хэрэгцээг харгалзан аймаг, нийслэлээр тогтооно. 

8.2. Аймаг, нийслэлийн  иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал энэ хуулийн 8.1- д заасан дээд 
хязгаарт багтаан өөрийн нутаг дэвсгэрт  агнах, барих агнуурын амьтны тоо хэмжээний дээд 
хязгаарыг сумдаар тогтооно.

8.3. Тухайн жилд тусгай зориулалтаар агнах, барих агнуурын амьтны тоо хэмжээг төрийн 
захиргааны төв байгууллагын саналыг үндэслэн Засгийн газар тогтооно.

9 дүгээр зүйл. Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар агнуурын амьтан  агнах,  барих 
9.1. Сумын Засаг дарга дараахь болзол хангасан аж ахуйн нэгж, байгууллагатай 

үйлдвэрлэлийн зориулалтаар агнуурын амьтан агнах, барих гэрээ байгуулна:
 9.1.1. сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын шийдвэр;
 9.1.2. мэргэжлийн боловсон хүчин, анчидтай байх;
 9.1.3. агнуурын амьтныг хамгаалах, өсгөн үржүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө, 

түүнийг  хэрэгжүүлэх санхүүгийн чадавхитай байх.
9.2. Энэ хуулийн 9.1- д заасан үйлдвэрлэлийн зориулалтаар агнуурын амьтан агнах, барих 

гэрээнд агнах, барих агнуурын амьтны нэр, тоо хэмжээ, агнах хугацаа, газар, бэлтгэх түүхий 
эдийн нэр төрөл, тоо, төлбөр, хураамжийн хэмжээг тусгана. 

10 дугаар зүйл. Ахуйн зориулалтаар агнуурын амьтан агнах, барих
10.1. Энэ хуулийн 6.1-д заасан иргэн өөрийн ахуйн хэрэгцээнд зохих төлбөр төлж, сумын 

Засаг даргаас авсан эрхийн бичгийн дагуу агнуурын ховор амьтнаас бусад  амьтныг агнаж, 
барьж болно.

10.2. Ахуйн зориулалтаар агнуурын амьтан агнах, барих эрхийн бичигт иргэний овог, 
эцгийн нэр, нэр, агнах, барих агнуурын амьтны зүйл, тоо, агнах, барих хугацаа, газар, төлбөр, 
хураамжийн хэмжээг нарийвчлан заана.

10.3. Ахуйн зориулалтаар агнуурын амьтныг агнах, барих нэг удаагийн эрхийн бичгийг 
Монгол Улсын иргэнд дор дурдсан хугацаагаар олгоно:

 10.3.1. шувуу, тарвага  агнаж, загас барихад 3 хүртэл хоног; 
 10.3.2. энэ хуулийн 10.3.1-д зааснаас бусад агнуурын амьтан агнах, барихад 5 хүртэл 

хоног.
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10.4. Энэ хуулийн 10.3.- д заасан иргэнд нэг удаагийн эрхийн бичгээр агнах, барихыг 
зөвшөөрөх агнуурын амьтны тоо хэмжээ нь туурайтан амьтан 1, тарвага 5, бусад үслэг ан 1, 
хөтүү, ятуу, ногтруу шувуу тус бүр 10, ой, хээр, ус, намгийн бусад шувуу 5, тул загас 2, бусад 
загас 10 ширхэгээс илүүгүй байна. 

10.5. Монгол  Улсад түр буюу байнга оршин суугаа гадаадын иргэн Монгол Улсын 
иргэний адил хэмжээний төлбөр төлж ахуйн зориулалтаар зөвхөн загас барьж болно.

 
11 дүгээр зүйл. Тусгай зориулалтаар агнуурын амьтан агнах, барих 
11.1. Тусгай зориулалтаар агнуурын ховор ан амьтан агнах, барих болон тусгай төлбөр 

төлсөн гадаадын иргэнд ан амьтан агнуулах, бариулах зөвшөөрлийг байгаль орчны асуудал 
эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, бусад агнуурын амьтан агнах, барих зөвшөөрлийг 
сум, дүүргийн Засаг дарга олгоно.

/Энэ хэсгийг 2002 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/
11.2. Агнуурын амьтныг агнах, барих тусгай зөвшөөрөл нь дараахь төрөлтэй байна: 
 11.2.1. агнуурын ховор амьтныг судалгаа шинжилгээ, соёл урлаг, эмчилгээний 

зориулалтаар;
 11.2.2. гадаадын болон Монгол Улсын иргэн тусгай төлбөр төлж;
 11.2.3. нутаг дэвсгэрт агнуурын амьтны сүргийн бүтэцийг зохицуулах, халдварт өвчний 

голомтыг эрүүлжүүлэх зорилгоор;
11.2.4. спорт - агнуурын чиглэлээр.

12 дугаар зүйл. Ангийн буу, сумны захиалга, зарцуулалт
12.1. Төрийн захиргааны төв байгууллагаас баталсан тухайн жилд агнах агнуурын амьтны 

тоо, хэмжээний дээд хязгаарыг үндэслэн ангийн буу, сумны гадаад захиалга, хуваарилалтыг 
төлөвлөн хэрэгжүүлнэ.

12.2. Ангийн буу, сумыг захиалах, худалдаалах тухай журмыг холбогдох хууль тогтоомж-
оор тогтооно. 

13 дугаар зүйл. Агнуурын амьтан  агнах,  барих хугацаа
13.1. Агнуурын амьтныг дор дурдсан хугацаанд ахуйн болон үйлдвэрлэлийн зориулалтаар 

агнах, барихыг зөвшөөрнө:
 13.1.1. бор гөрөөс, цагаан зээр, гахайг 9 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс  12 дугаар сарын 

1-ний өдөр хүртэл;
 13.1.2. баавгайг 8 дугаар сарын 1-ний өдрөөс 11 дүгээр  сарын 16-ны өдөр хүртэл;
 13.1.3. ойн булга, хадны суусар, элбэнх, шилүүс, нохой зээх, үнэг, хярс, хэрэм, ойн 

солонго, чандага, бор туулайг 1О дугаар сарын 21-ний өдрөөс дараа оны 2 дугаар сарын 16-
ны өдөр хүртэл;

 13.1.4. тарвагыг 8 дугаар сарын 1О-ны өдрөөс  1О дугаар сарын 16-ны өдөр хүртэл;
 13.1.5. заарт хархыг 1О дугаар сарын 16-ны өдрөөс дараа оны 1 дүгээр сарын 1-ний 

өдөр хүртэл;
 13.1.6. доргыг 9 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс  11 дүгээр сарын 1-ний өдөр хүртэл.
13.2. Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн зориулалтаар шувуу агнах, загас барихыг дор дурдсан 

хугацаанд зөвшөөрнө:
 13.2.1. хөтүү, ятуу, хахилга, ногтруу, хур сойрыг 9 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс дараа 

оны 3 дугаар сарын 15-ны өдөр хүртэл;
 13.2.2. галуу, нугас болон ус, намгийн бусад шувууг 4 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс 5 

дугаар сарын 1-ний өдөр хүртэл, 9 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс  1О дугаар сарын 21-ний өдөр 
хүртэл;

 13.2.3. дархадын цагаан  загасыг 1О дугаар сарын 2О-ны өдрөөс дараа оны 8 дугаар 
сарын 1-ний өдөр хүртэл;

 13.2.4. Буйр нуурын загасыг 8 дугаар сарын 1-ний өдрөөс дараа оны 5 дугаар сарын 
15-ны өдөр хүртэл;

 13.2.5. омоль загасыг 9 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс 12 дугаар сарын 1-ний өдөр 
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хүртэл;
 13.2.6. зарам загасыг 11 дүгээр сарын  15-ны өдрөөс дараа оны 8  дугаар сарын 1-ний 

өдөр хүртэл;
 13.2.7. алтайн сугас загасыг 8 дугаар сарын 1-ний өдрөөс дараа оны 4 дүгээр сарын 

15-ны өдөр хүртэл;
 13.2.8. энэ хуулийн 13.2.3 - 13.2.7-д зааснаас бусад загасыг 6 дугаар сарын 15-ны 

өдрөөс дараа оны 4 дүгээр сарын 1-ний өдөр хүртэл. 
13.3. Эмчилгээ, судалгаа шинжилгээ, халдварт өвчний голомтыг эрүүлжүүлэх зорилгоор 

агнуурын амьтныг агнах, барих тохиолдолд энэ хуулийн 13.1,13.2.-т заасан хугацааг 
харгалзахгүй байж болно.

13.4. Энэ хуулийн 13.1, 13.2.-т зааснаас бусад агнуурын амьтан агнах, барихыг зөвшөөрөх 
хугацааг төрийн захиргааны төв байгууллага тогтооно.

13.5. Энэ зүйлийн 13.1, 13.2-т заасан болон агнуурын ховор амьтныг тусгай төлбөртэйгээр 
агнах, барихыг зөвшөөрөх хугацааг төрийн захиргааны төв байгууллага тогтооно.

14 дүгээр зүйл. Агнуурын амьтан агнах, барихад хориглох арга, зэвсэг 
хэрэгсэл

14.1. Дор дурдсан арга, зэвсэг хэрэгслээр агнуурын амьтан агнах,  барихыг хориглоно:
 14.1.1. химийн бодис, тэсрэх дэлбэрэх зүйл, хэрэгсэл ашиглах;
 14.1.2. агнуурын амьтны жим дээр нүх ухах, буу сойх, занга, сааль тавих;
 14.1.3. туурайтан амьтныг агнахад цасанд умбуулах, мөсөнд халтиргах, хясаа, эрэг, 

ганга руу нисгэх, хавх тавих;
 14.1.4. тарвагыг нүхэнд нь утах, ус цутгах, урхи тавих, нохойгоор зориудаар 

бариулах;
 14.1.5. агнуурын амьтныг агаарын болон автотээврийн хэрэгслээр хөөх; 
 14.1.6. загас барихад буу, бамбар, цахилгаан гүйдэл, хаалт, хашилга, гувчуур 

хэрэглэх;
 14.1.7. ахуйн хэрэгцээнд загас барихад тор хэрэглэх;
 14.1.8. ан агнах зориулалтын бус буу, сумаар .
   
15 дугаар зүйл. Агнуурын амьтан агнах, барихтай холбогдсон зарим үйл 

ажиллагааг хориглох
15.1. Агнуурын амьтан агнах, барихтай холбогдсон дараахь үйл ажиллаагаа явуулахыг 

хориглоно: 
 15.1.1. шуурга, ган, зуд, үер, мөндөр, түймэр зэрэг байгалийн гамшигт нэрвэгдсэн 

болон гол мөрөн, намаг, шаварт орох зэрэг биеэ хамгаалах чадваргүй болсон агнуурын амьтныг 
агнах, барих;

 15.1.2. булаг, шанд, хужир мараанд ирж буй амьтныг отож агнах;
 15.1.3. өөр нутагт шилжин байршиж байгаа агнуурын амьтныг агнах, барих;
 15.1.4. агнуурын амьтны үүр ичээ ухах, гэмтээх;
 15.1.5. агнуурын амьтныг хамгаалах, өсгөн үржүүлэх зорилго бүхий байр, саравч, 

тэжээл мараа, бусад байгууламжийг эвдэж гэмтээх, устгах; 
 15.1.6. агнуурын амьтныг сайн танилгүй буюу анир чимээнээр таамаглаж буудах;
 15.1.7. агнуурын амьтны үр төлийг агнах, шувууны өндгийг түүх, гэмтээх, устгах;
 15.1.8. ангийн буу, агнуурын амьтан агнах, барих гэрээ, тусгай зөвшөөрөл, эрхийн 

бичгийг бусдад шилжүүлэх;
 15.1.9. тарвага, зурам тэдгээрийн түүхий мах, нойтон болон халдваргүйтээгүй арьсыг 

хот, тосгонд  оруулах;
 15.1.10. хот, тосгоны ногоон бүсэд судалгаа шинжилгээ, халдварт өвчний голомт 

эрүүлжүүлэх, ан амьтны тоо толгойг зохицуулахаас бусад зорилгоор агнуурын амьтан агнах, 
барих;

 15.1.11. үйлдвэрлэлийн зориулалтаар  загас барих бүх төрлийн торны нүдний хэмжээ 
30х30 мм-ээс доош байх;
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 15.1.12. агнуур зохион байгуулалтын ажлыг хуульд заасан хугацаанд нь хийлгээгүй 
аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн агнуурын байршил нутагт агнуурын амьтан агнах, барих.

151 дүгээр зүйл. Ан амьтны гаралтай түүхий эдийг худалдах, худалдан авахыг 
хориглох 

151.1. Энэ хуулийн 7.3-т заасан тодорхойлолт аваагүй ан амьтан, тэдгээрийн гаралтай 
түүхий эдийг худалдах, худалдан авахыг хориглоно.

/Энэ зүйлийг 2002 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

16 дугаар зүйл. Ан агнуурын тухай хууль тогтоомжийг зөрчигчид хүлээлгэх  
хариуцлага 

16.1. Ан агнуурын тухай хууль тогтоомжийг зөрчсөн гэм буруутай этгээдэд эрүүгийн 
хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол шүүгч буюу эрх бүхий улсын байцаагч дор дурдсан захиргааны 
хариуцлага хүлээлгэнэ:

 16.1.1. хугацаа нь дууссан зөвшөөрлөөр ан агнасан, загас барьсан, эсхүл ангийн буу,  
ан агнах,  загас барих гэрээ, тусгай зөвшөөрөл, эрхийн бичгийг бусдад шилжүүлсэн, зохих 
зөвшөөрөлгүйгээр агнуурын амьтныг агнах, барихыг завдсан иргэнийг 5000-10000 төгрөгөөр, 
аж ахуйн нэгж,  байгууллагыг 50000 төгрөгөөр торгох;

 16.1.2. энэ хуулийн   15. 10-т заасныг зөрчсөн иргэнийг 1000-5000 төгрөгөөр,  аж 
ахуйн нэгж,  байгууллагыг 50000-75000 төгрөгөөр торгох;

 16.1.3. энэ хуулийн 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 14.1.6, 15.1.1, 15.1.2, 15.1.3, 15.1.5, 
15.1.6, 15.1.7, 15.1.11, 15.1.12-д заасныг зөрчсөн иргэнийг 2000-5000 төгрөгөөр, албан 
тушаалтныг 10000-60000, аж ахуйн нэгж , байгууллагыг 50000-100000 төгрөгөөр торгох;

 16.1.4. энэ хуулийн 13 дугаар зүйлд заасан хугацааг зөрчиж ан агнасан, загас барьсан, 
эсхүл агнуурын амьтныг зохих гэрээ, тусгай зөвшөөрөл, эрхийн бичигт зааснаас хэтрүүлэн 
агнасан,  барьсан иргэнийг 10000-15000 төгрөгөөр, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг 75000-
100000 төгрөгөөр торгох;

 16.1.5. энэ хуулийн 14.1.1, 14.1.5, 14.1.7, 14.1.8, 15.1.4, 15.1.9, 15.1.10-д заасныг 
зөрчсөн иргэнийг 10000 - 20000 төгрөгөөр, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг 75000 - 150000 
төгрөгөөр торгох;

 16.1.6. зохих эрхийн бичиг, тусгай зөвшөөрөлгүйгээр ахуйн болон тусгай зориулалтаар 
агнуурын амьтан агнасан, барьсан, энэ хуулийн 7.3-д заасан жагсаалтад орсон ан амьтан, 
тэдгээрийн гаралтай түүхий эдийн зүйлийг дагалдах тодорхойлолтгүйгээр худалдсан, худалдан 
авсан бол хурааж, иргэнийг 10000 - 25000 төгрөгөөр, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг 100000 
- 200000 төгрөгөөр торгох;

/Энэ заалтыг 2002 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/
 16.1.7. зохих гэрээ байгуулахгүйгээр үйлдвэрлэлийн зориулалтаар агнуурын амьтан 

агнасан, барьсан иргэнийг 35000 - 50000 төгрөгөөр, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг 150000 
- 250000 төгрөгөөр торгох.

16.2. Энэ хуулийн 16.1.2 - 16.1.7-д заасан зөрчлийг давтан үйлдсэн, эсхүл зохих 
зөвшөөрөөлгүй, агнуурын ховор амьтан агнасан, барьсан буюу тэдгээрийн гаралтай 
бүтээгдэхүүнийг худалдсан этгээдэд зохих хууль тогтоомжийн дагуу эрүүгийн хариуцлага 
хүлээлгэнэ.

16.3. Байгаль  орчны улсын байцаагч,  байгаль хамгаалагч хууль бусаар агнуурын амьтан 
агнасан,  барьсан этгээдийн ангийн зэвсэг, хэрэгсэл, агнасан, барьсан агнуурын амьтан, 
тэдгээрийн арьс, үс, мах, эвэр, заар, бусад түүхий эд болон олсон орлогыг хураана.

16.4. Гэм буруутай этгээдийн хууль бусаар агнуурын амьтан агнах, барихад ашигласан 
автомашин, мотоцикль, тээврийн өөрөө явагч бусад хэрэгслийг жолоодох эрхийг байгаль орчны 
байцаагч, байгаль хамгаалагчийн мэдүүлснээр энэхүү эрхийг олгосон эрх бүхий байгууллага нь 
2 жил хүртэл  хугацаагаар хасаж болно.
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17 дугаар зүйл. Зөрчил илрүүлсэн, мэдээлэл өгсөн иргэнийг урамшуулах
17.1. Ан агнуурын тухай хууль тогтоомж зөрчсөн этгээдийг илрүүлсэн буюу түүний тухай 

мэдээлэл  өгсөн иргэнд уг мэдээлэл нь батлагдсан тохиолдолд зөрчил гаргагчид ногдуулсан 
торгууль, нөхөн төлбөрийн хэмжээний 15 хувиар тооцож мөнгөн шагналыг сум, дүүргийн 
Засаг дарга олгоно.

 

 
 МОНГОЛ УЛСЫН
 ИХ ХУРЛЫН ДАРГА     Р. ГОНЧИГДОРЖ
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Ойн тухай хууль
ОЙН ТУХАЙ (шинэчилсэн найруулга)

2007 оны 5 дугаар сарын 17-ний өдөр             Улаанбаатар хот 

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. Нийтлэг үндэслэл 
1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт 
1.1. Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсын ойг хамгаалах, эзэмших, зохистой ашиглах, 

нөхөн сэргээх, үржүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. 
   
2 дугаар зүйл. Хууль тогтоомж 
2.1. Ойн тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль1, Байгаль орчныг хамгаалах 

тухай хууль, энэ хууль болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас 
бүрдэнэ. 

2.2. Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон 
улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө. 

  
3 дугаар зүйл. Хуулийн нэр томъёоны тодорхойлолт 
3.1. Энэ хуульд хэрэглэсэн дараахь нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно: 
  3.1.1. “ой” гэж Монгол орны ойн санг бүрдүүлэгч амьтан, ургамлын олон янз байдал, 

биологийн бусад бичил биетэн, байгалийн нөөц баялаг шүтэлцэн орших экологийн онцлог 
нөхцөл орчинг үүсгэн зохицож ургасан байгалийн болон таримал байдлаар байгаа мод, бут, 
сөөгний хам бүрдлийг; 

  3.1.2. “ойн сан” гэж Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр ургадаг бүх төрлийн мод, заг, 
бут, сөөг, таримал ойн нөөцийг; 

  3.1.3. “ойн нөөц” гэж ойн санг талбай, ургаа модны эзлэхүүнээр нь илэрхийлснийг; 
  3.1.4. “ашиглах нөөц” гэж ойн экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хангах нөхцөлтэйгээр 

тодорхой хугацаанд авч ашиглаж болох модны дээд хэмжээг; 
  3.1.5. “эзэмшлийн ой” гэж ойн нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллага гэрээний үндсэн 

дээр тодорхой хугацаанд хариуцан хамгаалж, ашиглаж, эзэмшиж байгаа ойн сангийн тодорхой 
хэсгийг; 

  3.1.6. “ойн менежментийн төлөвлөгөө” гэж /цаашид “менежментийн төлөвлөгөө” 
гэх/ тухайн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж дэх ойг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн 
сэргээхэд чиглэгдсэн ойн аж ахуйн арга хэмжээний хүрээнд гүйцэтгэх ажлыг цогц байдлаар, 
тодорхой үе шаттайгаар тусгаж, төлөвлөсөн баримт бичгийг; 

  3.1.7. “ойн экологи-эдийн засгийн үнэлгээ” гэж ойн нөөцийн хэмжээ, чанар, хэрэглээ-
ний экологи-эдийн засгийн үр өгөөжийг мөнгөн хэлбэрээр илэрхийлснийг; 

  3.1.8. “ойн нөхөрлөл” гэж /цаашид “нөхөрлөл” гэх/ тухайн засаг захиргаа, нутаг 
дэвсгэрийн нэгж дэх ойг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх зорилгоор Иргэний 
хуулийн 481 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг, Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 3 дугаар 
зүйлийн 2 дахь хэсгийн 8 дахь заалтын дагуу зохион байгуулагдаж, үйл ажиллагаа явуулж буй 
иргэдийн сайн дурын байгууллагыг; 

  3.1.9. “ойн мэдээллийн сан” гэж / цаашид “мэдээллийн сан” гэх / ойн төлөв байдал, 
ойн сангийн эзлэх талбайн хэмжээ, нөөц, бүрэлдэхүүн, үнэлгээ, тэдгээрийн өөрчлөлт, ойг 
хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх арга хэмжээ зэрэг үзүүлэлтийг багтаасан цогц 
мэдээллийг; 

  3.1.10. “ойг хамгаалах” гэж ойн төлөв байдлыг доройтохоос урьдчилан сэргийлэх, 
ойн баялгийг жам ёсоороо нөхөн сэргэх боломжийг алдагдуулахгүйгээр ойн нөөцийн даацанд 
нь тохируулан зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, тэдгээрт хяналт тавих ажиллагааг; 

  3.1.11. “ойн баялаг” гэж ойн мод, түүний дагалт нөөцийг; 
  3.1.12. “ойн дагалт нөөц” гэж ойн сангийн газарт ургадаг жимс, жимсгэнэ, мөөг, самар, 

эмийн болон хүнс, тэжээл, техникийн ургамал, модны холтос, үйс, хусны шүүс, давирхай, ойн 
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хөвд, хөвхөн зэрэг ойгоос авч ашиглаж байгаа аливаа баялгийг; 
  3.1.13. “ой зохион байгуулалт” гэж ойн талбай, нөөц, тархац, бүрэлдэхүүний хэмжээ, 

чанар, төлөв байдал, өөрчлөлтийг судлан тогтоож, ойн нөөцийг хамгаалах, зохистой ашиглах, 
нөхөн сэргээх арга хэмжээг цогц байдлаар тодорхойлох үйл ажиллагааг; 

  3.1.14. “ой үржүүлэг” гэж урьд өмнө нь ой байгаагүй газарт таримал ой ургуулахыг. 
  
4 дүгээр зүйл. Таримал ойг өмчлөх, ойг эзэмшүүлэх 
4.1. Монгол Улсын Үндсэн хуульд заасны дагуу ойн нөөц нь төрийн өмч мөн бөгөөд 

гагцхүү ард түмний мэдэлд байна. 
4.2. Хууль тогтоомжид заасан журмын дагуу иргэн өөрийн өмчийн болон эзэмшлийн, 

нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллага эзэмшлийн газартаа өөрийн хөрөнгөөр зориудаар 
тарьж ургуулсан ой модыг өмчилж болно. 

4.3. Энэ хуулийн 4.2-т заасан таримал ой, түүний дагалт нөөцийг өмчлүүлэх асуудлыг 
мэргэжлийн эрдэм шинжилгээний байгууллагын дүгнэлт, орон нутгийн захиргааны байгууллага 
болон байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын тодорхойлолтыг 
үндэслэн энэ хуулийн 27.5-д заасан журмын дагуу шийдвэрлэнэ. 

4.4. Ойн нөөц болон санг дор дурдсанаар эзэмшүүлнэ: 
  4.4.1. байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага /цаашид 

“төрийн захиргааны төв байгууллага” гэх/ ойн нөөцийг аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн 
эзэмшилд; 

  4.4.2. сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал баг, хорооны иргэдийн Нийт-
ийн Хурлын саналыг үндэслэн ойн сангийн тодорхой хэсгийг тогтоосон хугацаа, нөхцөл, 
болзолтойгоор гэрээний дагуу нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагын эзэмшил, ашиглалтад. 

4.5. Энэ хуулийн 4.4.2-д заасан гэрээг зохих бэлтгэл хангуулах зорилгоор эхний ээлжинд 
1 жилийн хугацаагаар, цаашид арван жилийн давтамжтайгаар 60 хүртэл жилийн хугацаагаар 
байгуулж болно. 

4.6. Энэ хуулийн 4.4.2-д заасан гэрээний дагуу эзэмшүүлж байгаа ойн сангийн тодорхой 
хэсэг нь эзэмшлийн ойд хамаарна. 

4.7. Энэ хуулийн 4.4.2-д заасны дагуу ойн сангийн тодорхой хэсгийг эзэмшигч нь 
менежментийн төлөвлөгөөний дагуу эзэмшлийнхээ ойд мод, дагалт нөөц ашиглах, ойд арчилгаа, 
цэвэрлэгээ явуулах, нөхөн сэргээх арга хэмжээг авна. 

4.8. Хууль тогтоомжид өөрөөр заагаагүй бол эзэмшлийн ой нь хамгаалалт, ашиглалтын 
аль ч бүсэд хамаарч болно. 

4.9. Ойн сангийн тодорхой хэсгийг нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагад эзэмшүүлэх 
журмыг Засгийн газар батална. 

5 дугаар зүйл. Ойн сангийн ангилал, ойн сангийн газар 
5.1. Хамгаалалт, ашиглалтын хэлбэр, экологи-эдийн засгийн ач холбогдлыг нь харгалзан 

ойн санг дор дурдсанаар ангилна: 
  5.1.1. хамгаалалтын бүсийн ой; 
  5.1.2. ашиглалтын бүсийн ой. 
5.2. Ой бүхий газар, ойн цоорхой, мод бэлтгэсэн, түймэр, хөнөөлт шавж, өвчинд 

нэрвэгдсэн ойн талбай, түүнчлэн ойн захаас гадагш 100 метр газар, тарьц, суулгац бойжуулах 
мод үржүүлгийн газрын эзлэх талбай нь ойн сангийн газарт хамаарна. 

   
6 дугаар зүйл. Ойн мэдээллийн сангийн тогтолцоо, журам 
6.1. Энэ хуулийн 3.1.9-д заасан санд ойн төлөв байдал, ойн сангийн эзлэх талбайн хэмжээ, 

нөөц, бүрэлдэхүүн, үнэлгээ, тэдгээрийн өөрчлөлт, эзэмшигчдэд олгосон байдал, ойг хамгаалах, 
ашиглах, нөхөн сэргээх үйл ажиллагааны талаархи үзүүлэлтийг багтаасан мэдээллийг сум, 
дүүрэг, аймаг, нийслэл, улсын хэмжээгээр тусгана. 

6.2. Энэ хуулийн 6.1-д заасан мэдээллийн сангийн бүртгэл, тайлангийн маягт, тэдгээрийг 
хөтлөх журмыг байгаль орчны асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална. 

6.З. Энэ хуулийн 6.1-д заасан мэдээллийн санг бүрдүүлэхтэй холбогдсон харилцааг 
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Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн Долдугаар бүлэгт зааснаар зохицуулна. 
/Энэ хэсэгт 2008 оны 1 дүгээр сарын 31-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/ 
   
7 дугаар зүйл. Ой зохион байгуулалт, түүний санхүүжилт 
7.1. Ой зохион байгуулалтыг төрийн захиргааны төв байгууллагаас эрх авсан мэргэжлийн 

байгууллага гүйцэтгэнэ. 
7.2. Ойн сангийн тооллого, ой зохион байгуулалтыг 10 жил тутамд нэг удаа хийж, түүний 

нөөц, төлөв байдлыг улсын хэмжээнд шинэчлэн тогтооно. 
7.3. Байгалийн гамшиг, түймэр, ойн хөнөөлт шавж, өвчинд нэрвэгдсэн зэрэг онцгой 

тохиолдолд ой зохион байгуулалтыг энэ хуулийн 7.2-д заасан хугацааг харгалзахгүйгээр хийж 
болно. 

7.4. Ой зохион байгуулалтыг дараахь байдлаар санхүүжүүлнэ: 
  7.4.1. ойн сангийн нөөцийг тогтоох, бүс нутгийн хөгжлийн төлөвийг тодорхойлохтой 

холбогдсон хамгаалалтын болон ашиглалтын бүсийн ойд ой зохион байгуулалт хийх, улсын 
менежментийн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулахад шаардагдах зардлыг улсын төсвөөс; 

  7.4.2. хамгаалалтын бүс тогтоох болон ашиглалтын бүсийн ойд аймаг, нийслэл, 
сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын шийдвэрээр ой зохион байгуулалт хийх, 
менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулахад шаардагдах зардлыг орон нутгийн төсвөөс; 

  7.4.3. гэрээний дагуу нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагын эзэмшиж, ашиглаж байгаа 
ойд хийх ой зохион байгуулалт, менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлыг тэдгээрийн 
хөрөнгөөр, харин анх удаа нөхөрлөлийн эзэмшилд олгогдож байгаа ойн сангийн тодорхой 
хэсэгт хийх ой зохион байгуулалтыг улсын төсвийн хөрөнгөөр. 

7.5. Ой зохион байгуулалт хийх журмыг Засгийн газар батална. 

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ 
Ойн бүсүүд тэдгээрийн хамгаалалтын дэглэм 

8 дугаар зүйл. Хамгаалалтын бүсийн ой, түүний дэглэм 
8.1. Хамгаалалтын бүсийн ойд цармын бүслүүрийн ой, тусгай хамгаалалттай газрын 

болон сургалт, судалгааны зориулалттай ой, ногоон бүс, хориотой зурвасын ой, заган ой, 
баянбүрдийн ой, 100 га хүртэлх хэмжээний төгөл ой, бут, сөөг, З0 хэмээс дээш налуу газрын 
ой хамаарна. 

8.2. Хориотой зурвасын ойд нуур, рашаан, булаг, шандын ундаргын эргэн тойрон болон 
голын эргээс хоёр тийш 1000 метрийн доторхи ой, улсын чанартай авто болон төмөр замын 
дагуу хоёр талын 100 метрийн доторхи ой хамаарна. 

8.3. Усны хагалбар дахь байгаль орчны тэнцлийг хангах, хөрсний эвдрэлээс сэргийлэх 
зорилгоор цармын бүслүүрийн ойн заагийг төрийн захиргааны төв байгууллага тогтооно. 

8.4. Тусгай хамгаалалттай газар нутаг дахь ойн хамгаалалтын дэглэмийг Тусгай хам-
гаалалттай газар нутгийн тухай хуулиар зохицуулна. 

8.5. Байгаль орчны тэнцэл, хүн амын эрүүл ахуйн нөхцөлийг хангах зорилгоор нийслэл, 
хот, тосгоны ногоон бүсэд хамаарах ойн заагийг дор дурдсанаар тогтооно: 

  8.5.1. нийслэлийн ногоон бүсэд хамаарах ойн заагийг Засгийн газар; 
  8.5.2. нийслэлээс бусад хотын З0 хүртэл километрийн доторхи ногоон бүсэд хамаарах 

ойн заагийг аймаг, сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын саналыг үндэслэн төрийн 
захиргааны төв байгууллага; 

  8.5.3. төв, суурин газрын ногоон бүсэд хамаарах ойн заагийг тухайн сумын иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлын саналыг үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал. 

8.6. Хамгаалалтын бүсийн ойд зам, гүүр барих, ус, эрчим хүч, холбооны шугам татах 
болон түймрээс хамгаалах шороон зурвас гаргах, ойн хэвийн өсөлт, нөхөн сэргэлтийг дэмжихэд 
чиглэгдсэн арчилгаа, цэвэрлэгээний арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, ойн дагалт нөөцийг ашиглахаас 
бусад үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно. 
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9 дүгээр зүйл. Ашиглалтын бүсийн ой, түүний дэглэм 
9.1. Энэ хуулийн 8 дугаар зүйлд зааснаас бусад ой ашиглалтын бүсийн ойд хамаарна. 
9.2. Иргэн, нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллага ашиглалтын бүсийн ойгоос мод, ойн 

дагалт нөөцийг зохих төлбөр, хураамжийг төлсөний үндсэн дээр ашиглах эрхтэй. 
9.3. Ойн санг эзэмшиж байгаа нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллага нь ойн санг 

хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх асуудлыг шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр 
тусгасан менежментийн төлөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагаагаа явуулна. 

   
ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ 

Төрийн болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын бүрэн эрх 

10 дугаар зүйл. Улсын Их Хурлын бүрэн эрх 
10.1. Улсын Их Хурал ойн талаар дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ: 
  10.1.1. ойг ашиглах, нөхөн сэргээх, хамгаалах, үржүүлэх талаархи төрийн бодлогыг 

тодорхойлох; 
  10.1.2. ойн тухай хууль тогтоомжийг батлах, нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, тэдгээрийн 

биелэлтэд хяналт тавих; 
  10.1.3. Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр ойг хамгаалах, экологийн аюулгүй байдлыг 

хангах үндэсний хөтөлбөр батлах; 
  10.1.4. ойн нөөц ашигласны төлбөрийн дээд, доод хувь, хэмжээг тогтоох; 
  10.1.5. ойн асуудлаарх олон улсын гэрээ, хэлэлцээр соёрхон батлах, цуцлах; 
  10.1.6. хуульд заасан бусад бүрэн эрх. 

11 дүгээр зүйл. Засгийн газрын бүрэн эрх 
11.1. Засгийн газар ойн талаар дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ: 
  11.1.1. мод, ойн дагалт нөөцийг ашиглах, импортлох, экспортлох хэмжээг хуульд 

заасан үндэслэлээр хязгаарлах буюу тодорхой хугацаагаар хориглох; 
  11.1.2. ойн талаархи төрийн бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах; 
  11.1.3. ойн менежментийн улсын ерөнхий төлөвлөгөөг батлах; 
  11.1.4. ойн нөөцийг хамгаалах, нөхөн сэргээх, үржүүлэх арга хэмжээний зардлыг 

тухайн жилийн төсөвт тусгах; 
  11.1.5. устах аюулд орсон мод, бут, сөөгийн жагсаалтыг батлах, өөрчлөх; 
  11.1.6. хуульд заасан бусад бүрэн эрх. 

12 дугаар зүйл. Төрийн захиргааны төв байгууллагын бүрэн эрх 
12.1. Төрийн захиргааны төв байгууллага ойн талаар дараахь бүрэн эрхийг 

хэрэгжүүлнэ: 
 12.1.1. ойг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, үржүүлэх, байгаль орчны 

тэнцлийг хангах төрийн бодлого, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах; 
 12.1.2. хууль тогтоомжид заасан эрх хэмжээний хүрээнд ойг хамгаалах талаар төрийн 

захиргааны бусад төв байгууллага, аймаг, нийслэлийн хэмжээнд мөрдөх дүрэм, журам, бусад 
шийдвэрийг баталж, биелэлтийг хангуулах; 

  12.1.3. ойг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, үржүүлэх талаар салбар 
дундын болон бүс нутаг хоорондын зохицуулалт хийх, холбогдох эрх зүйн акт, стандартыг 
эрх бүхий байгууллагаар батлуулах буюу төрийн захиргааны зохих байгууллагатай хамтран 
баталж, биелэлтийг зохион байгуулах; 

  12.1.4. жил бүр ашиглах ойн нөөцийн дээд хэмжээг хууль тогтоомжийн дагуу 
тогтоох; 

  12.1.5. экологийн шаардлага, нөөцийг харгалзан тухайн бүс нутагт мод, ойн дагалт 
нөөцийн ашиглалтыг хязгаарлах буюу тодорхой хугацаагаар хориглох; 

  12.1.6. аймаг, нийслэлийн ойн менежментийн төлөвлөгөөг батлах; 
  12.1.7. энэ хуулийн 11.1.3-т заасан төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хяналт 

тавих; 
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  12.1.8. ойн нөөцийн төлөв байдал, чанарыг тодорхойлох, үнэлгээ өгөх, нөөцийн 
өөрчлөлт, ашиглалт, хамгаалалтын байдлыг хянах; 

  12.1.9. улсын ойн мэдээллийн сан бүрдүүлэх ажлын хэрэгжилтэд хяналт тавих; 
  12.1.10. ойн мэргэжлийн байгууллагын эрх олгох, цуцлах; 
  12.1.11. энэ хуулийн 7.4.1-д заасан ажилд улсын төсвөөс гаргах хөрөнгийг төлөвлөх, 

хуваарилах, биелэлтийг дүгнэн, гүйцэтгэгчийг санхүүжүүлэх; 
  12.1.12. ойн нөөцийг хамгаалах дотоод хяналтыг зохион байгуулах; 
  12.1.13. ойн экологи, эдийн засгийн үнэлгээг батлах; 
  12.1.14. хуульд заасан бусад бүрэн эрх. 

13 дугаар зүйл. Ойн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын 
тогтолцоо, бүрэн эрх 

13.1. Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний эрхлэх асуудлын 
хүрээнд ойн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага /цаашид “төрийн захиргааны 
байгууллага”гэх/, аймаг, нийслэлийн байгаль орчны албаны бүрэлдэхүүнд ойн асуудал эрхэлсэн 
нэгж ажиллана. 

13.2. Шаардлагатай тохиолдолд ойг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, 
үржүүлэх нэгдсэн бодлогыг орон нутагт хэрэгжүүлэх, ойн санг гэрээгээр нөхөрлөл, аж ахуйн 
нэгж, байгууллагад эзэмшүүлэх ажлыг зохион байгуулахад мэргэжил, арга зүйн туслалцаа 
үзүүлэх үүрэг бүхий сум дундын болон сумын ойн анги, зарим сумдын Засаг даргын Тамгын 
газарт ойн асуудал хариуцсан албан тушаалтанг тус тус ажиллуулж болно. 

13.3. Төрийн захиргааны байгууллага ойн талаар дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ: 
  13.3.1. ойн нөөцөд тулгуурлан жил бүр ашиглах ойн баялгийн дээд хэмжээг тогтоох 

санал боловсруулж, төрийн захиргааны төв байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлэх; 
  13.3.2. ойг ашиглах, хамгаалах, нөхөн сэргээх, үржүүлэх талаар төрийн эрх бүхий 

байгууллагаас гаргасан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах; 
  13.3.3. ой бүхий сум, дүүргийн менежментийн төлөвлөгөөг батлах, хэрэгжилтийг 

хангах ажлыг зохион байгуулах; 
  13.3.4. мод бэлтгэсэн, түймэр, хөнөөлт шавж, өвчинд нэрвэгдсэн ойн талбай, говь, 

хээрийг ойжуулах, ойн зурвас байгуулах ажлыг төв, орон нутгийн түвшинд зохион байгуулах; 
  13.3.5. ойн экологи-эдийн засгийн үнэлгээг боловсруулах, батлуулах; 
  13.3.6. мод, сөөгний үрийн нөөцийн сан бүрдүүлэх, мод үржүүлгийн газар байгуулах, 

тарьц, суулгац ургуулах ажлыг улсын хэмжээнд мэргэжлийн удирдлага зохицуулалтаар 
хангах; 

  13.3.7. орон нутаг дахь ойн чиглэлийн нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг 
мэргэжлийн удирдлагаар хангах; 

  13.3.8. ойг хамгаалах, нөхөн сэргээх, үржүүлэх зориулалтаар улсын төсвөөс олгосон 
хөрөнгийг хуваарилах, зарцуулалтад хяналт тавих, гүйцэтгэлийг тайлагнах; 

  13.3.9. ойг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, үржүүлэх талаар технологи, 
норм, нормативын үндэслэл боловсруулах, батлуулах; 

  13.3.10. ойн нөөцийн өөрчлөлтөд хяналт, шинжилгээ хийх, ойн мэдээллийн сан 
бүрдүүлж, мэдээллээр хангах; 

  13.3.11. ойг хамгаалах, нөхөн сэргээх, үржүүлэх ажилд дотоод, гадаадын аж ахуйн 
нэгж, байгууллагыг оролцуулахад бүх талын дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх; 

  13.3.12. ойг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, үржүүлэх чиглэлээр 
нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагын явуулах үйл ажиллагааны хөтөлбөр, ойн менежментийн 
төлөвлөгөөний үлгэрчилсэн загвар, тэдгээрийг боловсруулах заавар, журам батлах. 

   
14 дүгээр зүйл. Аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын болон 

Засаг даргын бүрэн эрх 
14.1. Аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал дараахь бүрэн эрхийг 

хэрэгжүүлнэ: 
  14.1.1. ойг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, үржүүлэх арга хэмжээний 
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хөтөлбөр, шаардагдах төсвийг баталж, биелэлтэд хяналт тавих; 
  14.1.2. ойн сангийн төлөв байдал, мэдээллийн сангийн тухай Засаг даргын мэдээлэл, 

тайланг сонсох; 
  14.1.3. Засаг даргын саналыг үндэслэн ойн сангийн тодорхой хэсгийг орон нутгийн 

хамгаалалтад авах, түүний хилийн зааг, хамгаалалтын дэглэм тогтоох, биелэлтэд нь хяналт 
тавих; 

  14.1.4. төрийн захиргааны төв байгууллагын баталсан дээд хязгаарт багтааж тухайн 
жилд ойгоос бэлтгэх хэрэглээний модны хэмжээг сумдаар хуваарилан батлах. 

14.2. Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ: 
  14.2.1. ойн тухай хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэрийн биелэлтийг зохион 

байгуулах; 
  14.2.2. ойг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, үржүүлэх арга хэмжээний 

хөтөлбөрийг боловсруулах, батлуулах, биелэлтийг хангах; 
  14.2.3. ойн сангийн мэдээ, тайланг энэ хуулийн 13 дугаар зүйлд заасан төрийн 

захиргааны байгууллагад хүргүүлж байх; 
  14.2.4. тухайн жилд ойгоос бэлтгэх модны хэмжээний талаархи саналаа энэ хуулийн 

13 дугаар зүйлд заасан төрийн захиргааны байгууллагад хүргүүлэх; 
  14.2.5. ойг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, үржүүлэх талаар нөхөрлөл, 

аж ахуйн нэгж, байгууллагаас явуулж байгаа үйл ажиллагааны явцад хяналт тавьж, илэрсэн 
зөрчлийг арилгуулах, шаардлагатай бол ойн санд сөргөөр нөлөөлж буй үйл ажиллагааг нь 
түдгэлзүүлэх; 

  14.2.6. ойн хөнөөлт шавж, өвчин, түймрээс урьдчилан сэргийлэх, учирсан хохирлыг 
арилгах, ойг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, үржүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд 
орон нутгийн төсвөөс шаардагдах хөрөнгийг батлуулах, хэрэгжүүлэх; 

  14.2.7. аймаг, нийслэлийн Байгаль орчны албаны ойн асуудал эрхэлсэн нэгж, сум 
дундын ойн ангийг байгуулах, тэдгээрийн даргыг Байгаль орчны албаны даргатай зөвшилцөн 
томилох, чөлөөлөх, нэгжийн ажиллах журмыг батлах; 

  14.2.8. ойг нөхөн сэргээх, үржүүлэх ажлыг жил бүр зохион байгуулж, түүний биелэлтэд 
хяналт тавих. 

14.3. Аймаг, нийслэлийн Байгаль орчны алба нь дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ: 
  14.3.1. хариуцсан нутаг дэвсгэртээ ойн тухай хууль тогтоомжийн биелэлтийг хангах 

ажлыг зохион байгуулж, дүнг аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, болон энэ хуулийн 13 дугаар 
зүйлд заасан төрийн захиргааны байгууллагад тайлагнах; 

  14.3.2. аймаг, нийслэлийн ойн мэдээллийн санг бүрдүүлж, төрийн захиргааны болон 
төрийн захиргааны төв байгууллагыг мэдээллээр хангах; 

  14.3.3. өөрийн харьяа сум, дүүргийн ойн ангийг мэргэжлийн удирдлагаар хангах, үйл 
ажиллагаанд нь хяналт тавих; 

  14.3.4. ойг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, үржүүлэх талаархи саналаа 
иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг даргад танилцуулж шийдвэрлүүлэх, шаардлагатай бол 
энэ хуулийн 13 дугаар зүйлд заасан төрийн захиргааны байгууллагад тавих; 

  14.3.5. мэргэжлийн байгууллагаар ойн баялгийн судалгааг хийлгэх захиалга өгөх; 
  14.3.6. ойн нөөц ашигласны төлбөр, хураамжийг зохих хууль тогтоомжийн дагуу 

ногдуулж, төвлөрүүлэх; 
  14.3.7. нутаг дэвсгэрийнхээ хэмжээнд ойг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, 

үржүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах; 
  14.3.8. өөрийн албанд ойн асуудал хариуцсан нэгж ажиллуулах, сум дундын болон 

сумын ойн ангийн дарга болон сумын ойн асуудал хариуцсан албан тушаалтанг томилох, 
чөлөөлөх тухай саналаа тухайн шатны Засаг даргад өгөх; 

  14.3.9. ойн сангийн тодорхой хэсгийг эзэмшигч нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагын 
менежментийн төлөвлөгөөг батлах, хэрэгжилтэд хяналт тавих; 

  14.3.10. ойг хамгаалах, нөхөн сэргээх, үржүүлэх зориулалтаар төсвөөс хуваарилсан 
хөрөнгийг гэрээ байгуулан гүйцэтгэгчид олгож, түүний зарцуулалтад хяналт тавьж, гүйцэтгэлийг 
тайлагнах. 
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15 дугаар зүйл. Сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын болон Засаг 
даргын бүрэн эрх 

15.1. Сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ: 
  15.1.1. ойг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, үржүүлэх арга хэмжээнд 

шаардагдах төсвийг батлах, биелэлтэд хяналт тавих; 
  15.1.2. хууль тогтоомжид заасан үндэслэл, журмын дагуу тухайн жилд ашиглах ойн 

нөөцийн хэмжээг тогтоох; 
  15.1.3. ойг хамгаалах талаар Засаг даргаас хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан хэлэлцэх, 

шийдвэр гаргах; 
  15.1.4. баг, хорооны иргэдийн Нийтийн Хурлын саналыг үндэслэн нөхөрлөл, аж ахуйн 

нэгж, байгууллагад ойн сангийн тодорхой хэсгийг гэрээгээр эзэмшүүлэх асуудлыг шийдвэрлэх, 
хяналт тавих; 

  15.1.5. нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагад ойн сангийн тодорхой хэсгийг 
эзэмшүүлсэн гэрээний биелэлтийг жил бүр хэлэлцэн дүгнэж байх; 

  15.1.6. ойг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, үржүүлэх бодлого, чиглэлийг 
батлах, хяналт тавих; 

  15.1.7. шаардлагатай бол сум, дүүрэгт ойн асуудал хариуцсан нэгж, албан тушаалтан 
ажиллуулах, шаардагдах төсвийг батлах. 

15.2. Сум, дүүргийн Засаг дарга дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ: 
  15.2.1. ойн тухай хууль тогтоомж, иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, дээд шатны 

байгууллагын шийдвэрийн биелэлтийг зохион байгуулах; 
  15.2.2. ойг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, үржүүлэх арга хэмжээний 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх; 
  15.2.3. нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагад ойн нөөцийг ашиглуулах эрхийн 

бичгийг хууль тогтоомжийн дагуу олгох, хүчингүй болгох; 
  15.2.4. ойг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, үржүүлэх талаархи нөхөрлөл, 

аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, илэрсэн зөрчлийг арилгуулах, 
тэдний тарьж ургуулсан таримал ойг хүлээн авах; 

  15.2.5. түймэр, хөнөөлт шавж, өвчин, хууль бус үйл ажиллагаанаас урьдчилан 
сэргийлэх, учирсан хор хөнөөлийг арилгах; 

  15.2.6. энэ хуулийн 15.1.4-т заасан шийдвэрийг үндэслэн нөхөрлөл, аж ахуйн 
нэгж, байгууллагад ойн сангийн тодорхой хэсгийг болзол, хугацаатайгаар эзэмшүүлэх гэрээ 
байгуулах, биелэлтэд хяналт тавих; 

  15.2.7. нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагын менежментийн төлөвлөгөөг үндэслэн 
сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас тогтоосон хязгаарт багтаан мод бэлтгэх 
шийдвэр гаргах, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих; 

  15.2.8. ойн нөөцийн бүртгэл, ой зохион байгуулалтын ажлыг өөрийн хариуцсан нутаг 
дэвсгэртээ ойн мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлж, сумын менежментийн төлөвлөгөөг 
батлуулах, хэрэгжүүлэх; 

  15.2.9. сум, дүүргийн ойн асуудал хариуцсан нэгжийн даргыг томилох, чөлөөлөх, 
ажиллах журмыг батлах. 

15.3. Сум дундын болон сум, дүүргийн ойн анги нь дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ: 
  15.3.1. ойгоос мод бэлтгэх талбай тусгаарлах; 
  15.3.2. бэлтгэсэн мод, модон материалд гарал үүслийн гэрчилгээ олгох; 
  15.3.3. сум, дүүргийнхээ ойг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, үржүүлэх 

хөтөлбөр болон менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх; 
  15.3.4. ойн сангийн тодорхой хэсгийг эзэмшигч нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагад 

мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгөх; 
  15.3.5. ойн баялгийг ашигласны төлбөр, хураамжийг ногдуулж, тэдгээрийн гүйцэтгэлийг 

хангах; 
  15.3.6. аймаг, сумын түвшинд ойг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, 

үржүүлэх талаар явуулж буй бодлогыг хэрэгжүүлэх, үр дүнг тооцох; 
  15.3.7. мэдээллийн санг эрхлэх; 
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  15.3.8. иргэдэд ойг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, үржүүлэх чиглэлээр 
сургалт, сурталчилгаа явуулах; 

  15.3.9. ойг түймэр, хөнөөлт шавж, өвчин зэрэг байгалийн гэнэтийн аюул, гамшгаас 
урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах, тэдгээртэй тэмцэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх; 

  15.3.10. нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагын менежментийн төлөвлөгөөний 
биелэлтийг хангуулж, зөрчлийг арилгах; 

  15.3.11. сум дундын болон сум, дүүргийн ойн анги нь төсөв, мэргэжил, арга зүйн 
зөвлөгөө, үйлчилгээ үзүүлсний орлого зэрэг эх үүсвэрээс санхүүжнэ. 

   
16 дугаар зүйл. Баг, хорооны иргэдийн Нийтийн Хурал болон Засаг даргын 

бүрэн эрх 
16.1. Баг, хорооны иргэдийн Нийтийн Хурал дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ: 
  16.1.1. ойг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, үржүүлэх ажлын чиглэлийг 

тогтоох, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих; 
  16.1.2. ойн тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн тухай баг, хорооны Засаг даргын 

мэдээллийг сонсох; 
  16.1.3. нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагад ойн сангийн тодорхой хэсгийг 

эзэмшүүлэх, гэрээг цуцлах санал, дүгнэлтийг сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, 
Засаг даргад уламжлах. 

16.2. Баг, хорооны Засаг дарга дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ: 
  16.2.1. ойн тухай хууль тогтоомж, иргэдийн Нийтийн Хурал болон дээд шатны 

байгууллагын шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах; 
  16.2.2. нутаг, дэвсгэртээ мод, сөөг тарих ажлыг зохион байгуулж, иргэдийг өргөнөөр 

оролцуулах. 
   

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ 
Иргэн нөхөрлөл аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх, үүрэг 

17 дугаар зүйл. Ойг хамгаалах талаархи иргэний эрх, үүрэг 
17.1. Иргэн ойг хамгаалах талаар дараахь эрх эдэлнэ: 
  17.1.1. ойн тухай хууль тогтоомжийг зөрчсөний улмаас ойн санд, эсхүл тухайн иргэний 

эрүүл мэнд, эд хөрөнгөнд хохирол учруулсан этгээдэд хууль зүйн хариуцлага хүлээлгэх болон 
учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлэхийг шаардах; 

  17.1.2. нөхөрлөл байгуулах замаар оршин суугаа нутгийнхаа ойн санг эзэмших, 
хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх арга хэмжээ авах; 

  17.1.3. холбогдох байгууллагаас ойн нөөц, түүний хамгаалалт, ашиглалтын талаар 
үнэн, зөв мэдээлэл авах; 

  17.1.4. түлшний болон ахуйн хэрэглээнд шаардагдах мод бэлтгэх хүсэлтээ сум, дүүргийн 
эрх бүхий албан тушаалтан болон ойн сангийн тодорхой хэсгийг гэрээгээр эзэмшигчдэд гаргаж 
зөвшилцсөний үндсэн дээр ойн мэргэжлийн байгууллага, албан тушаалтны хяналт, зааварчлагын 
дор гүйцэтгэх. 

17.2. Иргэн ойг хамгаалах талаар дараахь үүрэг хүлээнэ: 
  17.2.1. ойн тухай хууль тогтоомжийг сахин биелүүлэх; 
  17.2.2. ойн баялгийг хууль бусаар ашигласан, гэмтээсэн, устгаж сүйтгэсэн зөрчлийн 

талаар орон нутгийн Засаг дарга, улсын байцаагч, байгаль хамгаалагчид нэн даруй мэдэгдэх; 
  17.2.3. ойг хамгаалах үндэсний уламжлал, ёс заншлыг сахиж, үр хүүхэддээ экологийн 

хүмүүжил олгох. 

18 дугаар зүйл. Нөхөрлөл, түүний эрх, үүрэг 
18.1. Энэ хуулийн 3.1.8-д заасан нөхөрлөл нь мөн хуулийн 9.3-т заасны дагуу ойн сангийн 

тодорхой хэсгийг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, үржүүлэх ойн менежментийн 
төлөвлөгөөтэй байна. 

18.2. Нөхөрлөл нь хууль тогтоомжид нийцсэн дүрэмтэй байна. 
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18.3. Нөхөрлөл нь сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд ойн баялгийг 
хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх чиглэлээр явуулж байгаа үйл ажиллагааныхаа 
хөтөлбөр, менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайланг жил бүр тавина. 

18.4. Нөхөрлөл нь гэрээгээр эзэмшсэн газартаа Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 
26 дугаар зүйлийн 8 дахь хэсэгт заасны дагуу идэвхтэн байгаль хамгаалагчийг ажиллуулж 
болно. 

18.5. Нөхөрлөлийн гишүүдийн 80-аас доошгүй хувь нь гэрээгээр эзэмшиж байгаа ойн 
сангаа байнга харж хамгаалах, хяналт тавих боломжтой тухайн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн 
нэгжийн байнгын оршин суугч иргэд байна. 

18.6. Нөхөрлөлийн гишүүн нь Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 311 дүгээр 
зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан шаардлагыг хангасан байна. 

18.7. Нөхөрлөл нь ойн сангийн тодорхой хэсгийг эзэмших давуу эрхтэй бөгөөд дараахь 
баримт бичгийг бүрдүүлнэ: 

  18.7.1. ойн сангийн тодорхой хэсгийг эзэмшиж хамгаалах чиглэлээр үйл ажиллагаа 
явуулахыг хүссэн өргөдөл; 

  18.7.2. ойн сангийн тодорхой хэсгийг гэрээгээр эзэмшихийг зөвшөөрсөн тухай баг, 
хорооны иргэдийн Нийтийн Хурлын санал, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 
шийдвэр; 

  18.7.3. ойн сангийн тодорхой хэсгийг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, 
үржүүлэх ойн менежментийн төлөвлөгөө; 

  18.7.4. нөхөрлөл байгуулсан гишүүдийн хамтран ажиллах тухай гэрээний хуулбар; 
  18.7.5. нөхөрлөлийн гишүүдийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар. 
18.8. Баримт бичиг нь энэ хуулийн 18.6-д заасан шаардлага, 18.7-д заасан бүрдлийг 

хангасан бол сум, дүүргийн Засаг дарга ойг эзэмшүүлэх гэрээ байгуулж, гэрчилгээ олгоно.
18.9. Гэрээний дагуу ойн сангийн тодорхой хэсгийг нөхөрлөлд эзэмшүүлэхдээ гишүүдийн 

тоо, чадамж, хариуцах талбай, нөөц, экологийн онцлог зэргийг харгалзана. 
18.10. Дараахь тохиолдолд тухайн сум, дүүргийн Засаг дарга ойн сангийн тодорхой 

хэсгийг эзэмшиж хамгаалах чиглэлээр явуулах нөхөрлөлийн үйл ажиллагааг зогсоож, гэрээг 
цуцална: 

  18.10.1. ойн сангийн тодорхой хэсгийг эзэмшиж хамгаалах, эзэмших чиглэлээр явуулах 
үйл ажиллагааг зогсоох тухай баг, хорооны иргэдийн Нийтийн Хурлын санал, сум, дүүргийн 
иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын шийдвэр гарсан; 

  18.10.2. нөхөрлөлийн бүх гишүүдийн хурлаар ойн сангийн тодорхой хэсгийг эзэмших 
үйл ажиллагааг зогсоох шийдвэр гарсан; 

  18.10.3. энэ хуулийн 18.6, 18.8-д заасан нөхцөл, шаардлага болон гэрээгээр хүлээсэн 
үүргээ удаа дараа биелүүлээгүй, эсхүл гэрээ байгуулснаас эхлэн 6 сарын хугацаанд ойг 
хамгаалах чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулаагүй. 

18.11. Нөхөрлөл нь энэ хуулийн 18.8-д заасан гэрээний хүрээнд дараахь эрхтэй: 
  18.11.1. эзэмшлийн газартаа менежментийн төлөвлөгөөний дагуу хийгдэх үйл 

ажиллагааг тасралтгүй явуулах; 
  18.11.2. эзэмшлийн газраасаа менежментийн төлөвлөгөө, эрхийн бичгийн дагуу 

бэлтгэсэн мод, ойн дагалт нөөцийг ашиглах, хэрэгцээнээс илүү гарсан мод, ойн дагалт нөөцийг 
худалдан борлуулах; 

  18.11.3. улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэх ойн аж ахуйн арга 
хэмжээний төсөл, хөтөлбөр боловсруулах, санал өгөх, уралдаант шалгаруулалтад оролцох; 

  18.11.4. менежментийн талаар явуулах сургалт, семинар, мэргэжил олгох, давтан 
сургах үйл ажиллагаанд хамрагдах. 

18.12. Нөхөрлөл энэ хуульд заасан үүргийг биелүүлэхийн зэрэгцээ тухайн шатны Засаг 
даргатай байгуулсан гэрээнд заасан үйл ажиллагааг явуулна. 

19 дүгээр зүйл. Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх, үүрэг 
19.1. Аж ахуйн нэгж, байгууллага дараахь эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ: 
  19.1.1. байгаль орчныг хамгаалах болон ойн тухай хууль тогтоомж, Засгийн газар, 
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нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, Засаг даргын шийдвэр, байгаль орчны улсын байцаагч, 
байгаль хамгаалагчийн шаардлагыг биелүүлэх; 

  19.1.2. ойг ашиглах чиглэлийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, 
байгууллага үйл ажиллагааныхаа сөрөг нөлөөллийг бууруулах болон ойг хамгаалах, нөхөн 
сэргээх, үржүүлэх арга хэмжээний зардлыг жил бүр төсөвтөө тусган хэрэгжүүлэх; 

  19.1.3. ойн сангийн тодорхой хэсгийг гэрээгээр эзэмшсэн аж ахуйн нэгж, байгууллага 
нь энэ хуулийн 9.3-т заасны дагуу ойг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, үржүүлэх 
чиглэлээр явуулах үйл ажиллагааны менежментийн төлөвлөгөөг батлуулж мөрдөх; 

  19.1.4. ойн сангийн тодорхой хэсгийг гэрээгээр эзэмшсэн аж ахуйн нэгж, байгууллага 
өөрийн эзэмшлийн ойгоос менежментийн төлөвлөгөө, гэрээ, эрхийн бичигт заасан нөхцөл, 
болзлын дагуу мод, ойн дагалт нөөцийг ашиглах; 

  19.1.5. зохих журмын дагуу бэлтгэсэн гуалин, шургааг, дүнз, зүсмэл материалыг өөр 
аймаг, сум, хот суурингийн хооронд тээвэрлэх, худалдахдаа мод, модон материалд гарал 
үүслийн гэрчилгээг холбогдох ойн ангиас авсан байх; 

  19.1.6. Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 8 дахь хэсэгт заасан 
нөхцөлөөр ойн сангийн эзэмшил бүхий газарт идэвхтэн байгаль хамгаалагчийг ажиллуулах; 

  19.1.7. ойн сангийн тодорхой хэсгийг гэрээгээр эзэмшихийг хүссэн аж ахуйн нэгж, 
байгууллага энэ хуулийн 18.7.1-18.7.3-т заасан баримт бичгийг бүрдүүлэх бөгөөд тухайн сум, 
дүүргийн төсөвт зохих татварыг төлөх; 

  19.1.8. аж ахуйн нэгж, байгууллагын баримт бичиг энэ хуулийн 19.1.7-д заасан бүрдэл, 
шаардлагыг хангасан бол сум, дүүргийн Засаг дарга ойн сангийн тодорхой хэсгийг эзэмшүүлэх 
тухай гэрээ байгуулж, гэрчилгээ олгох; 

  19.1.9. ойн хууль тогтоомжид заасан үүргийг биелүүлэхийн зэрэгцээ тухайн шатны 
Засаг даргатай байгуулсан гэрээнд заасан үйл ажиллагааг явуулах; 

  19.1.10. жил бүр сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд ойг хамгаалах, 
зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, үржүүлэх ойн менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн 
талаар тайлан тавьж, ажлаа дүгнүүлэх; 

19.2. Ойн сангийн тодорхой хэсгийг гэрээгээр эзэмшигч аж ахуйн нэгж, байгууллага энэ 
хуулийн 18.10.1-д заасан шийдвэр гарсан, энэ хуулийн 19.1.10-д заасан заалтыг биелүүлээгүй, 
энэ хуулийн 19.1.7-д заасан заалтыг зөрчсөн, гэрээ байгуулснаас хойш 6 сар ойг хамгаалах 
чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулаагүй тохиолдолд тухайн сум, дүүргийн Засаг дарга үйл 
ажиллагааг нь зогсоож, гэрээг цуцална. 

19.3. Энэ хуулийн 19.1.8-д заасан гэрээ болон гэрчилгээний загварыг төрийн захиргааны 
төв байгууллага батална. 

20 дугаар зүйл. Ойн мэргэжлийн байгууллага, түүний үйл ажиллагаа. 
20.1. Ойг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, үржүүлэх үйл ажиллагааг 

мэргэжлийн түвшинд явуулах, арга зүйн зөвлөгөөгөөр хангах эрхийг холбогдох хуулийн дагуу 
авсан байгууллагыг ойн мэргэжлийн байгууллага гэнэ. 

20.2. Энэ хуулийн 20.1-д заасан байгууллага нь өмчийн аль ч хэлбэртэй байж болох 
бөгөөд дараахь чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулна: 

  20.2.1. ойн сан, түүний нөөцийн тооллого бүртгэл, ой зохион байгуулалтын ажлыг улс, 
орон нутгийн болон нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагын захиалга, хөрөнгөөр гүйцэтгэх, 
тэдгээрийн ойн менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулах; 

  20.2.2. ойг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, үржүүлэх чиглэлээр 
мэргэжлийн дүгнэлт гаргах, эрх олгосон тохиолдолд нөлөөллийн үнэлгээ хийх; 

  20.2.3. ойн хөнөөлт шавж, өвчин, түймрээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах, тэдгээртэй 
тэмцэх арга хэмжээг улсын захиалга, даалгаврын дагуу авч хэрэгжүүлэх; 

  20.2.4. ойг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, үржүүлэх талаар нөхөрлөл, аж 
ахуйн нэгж, байгуулагад мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгөх, сургалт явуулах, төсөл, хөтөлбөр 
боловсруулах, хэрэгжүүлэх; 

  20.2.5. өөрийн гүйцэтгэсэн ажлын үнэн зөвийг хариуцаж, үйл ажиллагааныхаа талаар 
төрийн захиргааны байгууллагад тайлагнах; 
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20.3. Энэ хуулийн 20.1-д заасан байгууллагын ажиллах журмыг төрийн захиргааны төв 
байгууллага батална. 

   
21 дүгээр зүйл. Төрийн бус байгууллагыг ойн санг хамгаалахад оролцуулах 
21.1. Ойн баялгийг хамгаалах дүрмийн зорилго бүхий төрийн бус байгууллага холбогдох 

төрийн захиргааны төв байгууллагатай зөвшилцөн Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 
32 дугаар зүйлд заасны дагуу ойг хамгаалах талаар дараахь үйл ажиллагааг явуулж болно: 

  21.1.1. ойн тухай хууль тогтоомжийн биелэлтэд олон нийтийн хяналт тавих, үзлэг 
хийх, илэрсэн зөрчлийг арилгахыг шаардах, уг асуудлыг эрх бүхий байгууллагад тавьж 
шийдвэрлүүлэх; 

  21.1.2. ойг хамгаалах талаархи саналаа холбогдох төрийн байгууллага болон зохих 
шатны Хурал, Засаг даргад уламжлах; 

  21.1.3. ойг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, үржүүлэх чиглэлээр сургалт, 
сурталчилгаа зохион байгуулах; 

  21.1.4. ойг хамгаалах, нөхөн сэргээх, үржүүлэх төсөл, зөвлөмж, аргачлал боловсруулж, 
холбогдох байгууллагад танилцуулан шийдвэр гаргуулах. 

21.2. Төрийн захиргааны төв байгууллага ойг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн 
сэргээх, үржүүлэх талаархи төрийн гүйцэтгэх байгууллагын тодорхой чиг үүргийг гэрээний 
үндсэн дээр Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасны 
дагуу ойг хамгаалах дүрмийн зорилго бүхий төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлж, түүний 
хэрэгжилтийг санхүүжүүлж болно. 

ТАВДУГААР БҮЛЭГ 
Ойг хамгаалах, нөхөн сэргээх 

22 дугаар зүйл. Ойг хамгаалах арга хэмжээ 
22.1. Ойг хамгаалах арга хэмжээнд ойг түймэр, хөнөөлт шавж, өвчнөөс сэргийлэх, 

тэдгээртэй тэмцэх, хүний үйл ажиллагааны сөрөг нөлөөллөөс хамгаалах, ойн хэвийн өсөлт, 
нөхөн сэргэлтийг хангах, удмын санг хамгаалах арга хэмжээ багтана. 

22.2. Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал нутаг дэвсгэрийнхээ 
ой бүхий газрын доройтсон хэсэгт ойн санг хамгаалах, нөхөн сэргээх зорилгоор 3 хүртэлх 
жилийн хугацаагаар ашиглалтын үйл ажиллагааг зогсоож болно. 

   
23 дугаар зүйл. Ойг түймрээс хамгаалах 
23.1. Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга ойн түймэртэй тэмцэх, түүнээс урьдчилан 

сэргийлэх талаар хөтөлбөр боловсруулж, түүнийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах зардлыг жил бүр 
орон нутгийн төсөвт тусгуулах арга хэмжээ авна. 

23.2. Нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллага гэрээний дагуу эзэмшиж байгаа ойн сангийн 
хэсгийг түймрээс хамгаалах арга хэмжээг өөрийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлнэ. 

23.З. Ойд түймэр гарсан шалтгаан, учирсан хохирол, түймрийг унтраахад гарсан зардлын 
хэмжээг аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг даргын шийдвэрээр томилсон ажлын хэсэг, эсхүл 
гал түймэртэй тэмцэх төрийн захиргааны байгууллага тодорхойлно. 

23.4. Иргэн, нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллага ойг түймрээс урьдчилан сэргийлэх, 
түүнтэй тэмцэх чиглэлээр дараахь шаардлагыг биелүүлнэ: 

  23.4.1. түймрийн аюултай үе болох жил бүрийн З дугаар сарын 20-ны өдрөөс 6 
дугаар сарын 10-ны өдөр, 9 дүгээр сарын 20-ны өдрөөс 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр хүртэлх 
хугацаанд ил задгай гал түлэхгүй байх, зайлшгүй тохиолдлоор түлсэн гал, түүний цог, нурам, 
түүнчлэн асаасан шүдэнз, татсан тамхийг бүрэн унтраах; 

  23.4.2. түймрийн аюултай үед ойгоос мод бэлтгэх, ойн дагалт нөөц ашиглах, аялал, 
зугаалгаар явах, бусад үйл ажиллагаа явуулахдаа тухайн нутаг дэвсгэрийг хариуцсан байгаль 
хамгаалагчид мэдэгдэж, гал түймэр гаргахгүй байх талаар баталгаа өгөх; 

  23.4.3. Ой, хээрийг түймрээс хамгаалах тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн холбогдох 
заалтуудыг чанд мөрдөх. 
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23.5. Бүх шатны Засаг дарга өөрийн бүрэн эрхийн хүрээнд хүн хүч, техник хэрэгслийг 
дайчлан түймэр унтраах ажлыг шуурхай зохион байгуулах бөгөөд энэ талаар Засаг даргаас 
тавьсан шаардлагыг иргэн, нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллага биелүүлэх үүрэгтэй. 

   
24 дүгээр зүйл. Ойг хөнөөлт шавж, өвчнөөс хамгаалах 
24.1. Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга ойг хөнөөлт шавж, өвчнөөс урьдчилан 

сэргийлэх, тэдгээртэй тэмцэх хөтөлбөр боловсруулж, түүнийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах 
зардлыг жил бүр орон нутгийн төсөвт тусгуулах арга хэмжээ авна. 

24.2. Хөнөөлт шавж, өвчний тархалтын голомт засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн хэд 
хэдэн нэгжийн нутаг дэвсгэрийг хамарсан тохиолдолд түүнтэй тэмцэх ажлыг ойн мэргэжлийн 
байгууллага улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэнэ. 

24.3. Нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллага гэрээний дагуу эзэмшиж байгаа ойн 
сангийн тодорхой хэсгийг хөнөөлт шавж, өвчнөөс хамгаалах арга хэмжээг өөрийн хөрөнгөөр 
хэрэгжүүлнэ. 

24.4. Хөнөөлт шавж, өвчний судалгаа явуулах, тэдгээрээс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх 
ажлыг ойн мэргэжлийн байгууллага гүйцэтгэнэ. 

24.5. Ойд хөнөөлт шавж, өвчинтэй тэмцэхэд төрийн захиргааны төв байгууллагаас 
зөвшөөрснөөс бусад химийн бодис ашиглахыг хориглоно. 

   
25 дугаар зүйл. Ойд арчилгаа, цэвэрлэгээ хийх 
25.1. Ойн өсөлтийг сайжруулах, түймэр, хөнөөлт шавж, өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх 

зорилгоор ойд хийх арчилгаа, цэвэрлэгээг ойн мэргэжлийн байгууллага улс, орон нутгийн төсөв, 
нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллага эзэмшлийн ойдоо өөрийн хөрөнгөөр гүйцэтгэнэ. 

25.2. Төрийн захиргааны төв байгууллага тухайн жилд ойд хийх арчилгаа, цэвэрлэгээний 
ажлын хэмжээг Засаг даргынх нь саналыг үндэслэн аймаг, нийслэлээр тогтооно. 

25.3. Сум дундын болон сум, дүүргийн ойн анги нь арчилгаа, цэвэрлэгээний журмаар 
бэлтгэгдсэн модонд эрхийн бичиг, гарал үүслийн гэрчилгээ олгоно. 

25.4. Ойд арчилгаа, цэвэрлэгээ хийх журмыг байгаль орчны асуудал эрхэлсэн Засгийн 
газрын гишүүн батална. 

   
26 дугаар зүйл. Ойд хориглох үйл ажиллагаа 
26.1. Ойн хэвийн өсөлт, нөхөн сэргэлтийг хангах, хүний үйл ажиллагааны сөрөг 

нөлөөллөөс ойг хамгаалах зорилгоор дараахь үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно: 
  26.1.1. насны 5 дугаар анги хүртэлх ой, бүх төрлийн өсвөр мод, түүнчлэн жодоо, 

яшил, тоорой, жигд, яргай, сухай, гандигар, тэс болон чацаргана, мойл зэрэг бүх төрлийн 
жимсний мод, бутыг огтлох, хугалж гэмтээх; 

  26.1.2. төрийн захиргааны төв байгууллагын зөвшөөрөлгүйгээр ойгоос хуш, гацуур, 
хайлаасыг бэлтгэх, ашиглах; 

  26.1.3. ойг хавтгайруулан огтлох аргаар мод бэлтгэх; 
  26.1.4. ойн сан бүхий газарт зөвшөөрөлгүйгээр өвс хадах; 
  26.1.5. тарьц суулгац ургуулсан талбайд мод бэлтгэх, мал бэлчээх; 
  26.1.6. энэ хуулийн 13.1, 13.2-д заасан эрх бүхий байгууллагатай зөвшилцөхгүйгээр 

эзэмшлийн ойд мод бэлтгэх, ойн дагалт нөөц ашиглах зэрэг үйл ажиллагаа явуулах; 
  26.1.7. иргэн, нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллага зохих зөвшөөрөлгүйгээр ойгоос 

мод бэлтгэх, ойн дагалт нөөц ашиглах, ан агнах; 
  26.1.8. байгалийн ойгоос зулзган модыг энэ хуулийн 13.1, 13.2-т заасан эрх бүхий 

байгууллагын зөвшөөрөлгүйгээр шилжүүлэн суулгах. 
  26.1.9. барилга байгууламж барих, шинэчлэх, өргөтгөх, засварлах ажилд барилгын 

хэв хашмалын тулаасны зориулалтаар мод ашиглах. 
  /Энэ заалтыг 2009 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/ 
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27 дугаар зүйл. Ойг нөхөн сэргээх, үржүүлэх 
27.1. Иргэн, нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллага түймэр, хөнөөлт шавж, өвчинд 

нэрвэгдсэн, түүнчлэн мод бэлтгэсэн талбайн ойг нөхөн сэргээх, үржүүлэх арга хэмжээг улсын 
захиалгаар улсын болон орон нутгийн төсөв, өөрийн хөрөнгө, дотоод, гадаадын хандив, 
тусламжаар гүйцэтгэнэ. 

27.2. Иргэн, нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллага огтолсон нэг модны оронд 10 буюу 
түүнээс дээш тарьц суулгацыг ойд тарьж ургуулна. 

27.З. Тал хээр, говь, цөлийн бүсийг ойжуулах, гол, горхи, булаг, шандын эх, бэлчээр, 
тариалангийн талбайг хамгаалах зорилгоор ногоон зурвас байгуулах хөтөлбөр, төслийг улсын 
төсөв, бусад эх үүсвэрийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлнэ. 

27.4. Ойг хамгаалах, нөхөн сэргээх, үржүүлэхэд улсын төсвөөс зарцуулах хөрөнгийн 
хэмжээ нь Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн орлогоос байгаль орчныг хамгаалах, 
байгалийн нөөцийг нөхөн сэргээх арга хэмжээнд зарцуулах хөрөнгийн хувь, хэмжээний тухай6 
хуулийн 4 дүгээр зүйлд зааснаас багагүй байна. 

27.5. Ойжуулалт, ойн аж ахуйн үйл ажиллагааг төлөвлөх, зохион байгуулах, санхүүжүүлэх, 
таримал ойг үнэлэх, улсын ойн санд худалдан авах, өмчлүүлэх журмыг санхүүгийн болон 
байгаль орчны асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүд хамтран батална. 

   
28 дугаар зүйл. Мод тарьж ургуулах ажлыг зохион байгуулах 
28.1. Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга бүх нийтээр мод тарих сарын ажлыг жил бүр зохион 

байгуулж, 16 насанд хүрсэн иргэн бүр 1, аж ахуйн нэгж, байгууллага 5-аас доошгүй мод тарьж 
ургуулах, услах, арчлах бөгөөд өөрийн хүчээр гүйцэтгэх боломжгүй тохиолдолд зардлыг 
хандивлана. 

28.2. Сум, дүүрэг, баг, хорооны Засаг дарга мод суулгах талбайг сонгох, хөрс боловс-
руулах, тарьц суулгацаар хангах, тэдгээрийг услах, арчлах ажлыг ойн мэргэжлийн байгууллагатай 
хамтран зохион байгуулж, уг ажилд иргэдийг татан оролцуулна. 

28.3. Иргэн, нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагын тарьж ургуулсан модыг тодорхой 
шалгуур үзүүлэлтийн дагуу худалдан авч болно. 

   
ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ 

Ойг ашиглах 

29 дүгээр зүйл. Бэлтгэж ашиглах модны хэмжээг тогтоох 
29.1. Ойгоос тухайн жилд бэлтгэх модны дээд хязгаарыг аймаг, нийслэлийн санал, ой 

зохион байгуулалтын баримт бичиг, менежментийн төлөвлөгөөг үндэслэн төрийн захиргааны 
төв байгууллага нийслэл болон аймаг бүрээр тогтооно. 

29.2. Аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал тухайн жилд ойгоос бэлтгэх 
модны хэмжээг энэ хуулийн 29.1-д заасан хязгаарт багтаан сум, дүүрэг бүрээр тогтооно. 

29.3. Сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал энэ хуулийн 29.1-д заасан хэмжээ, 
менежментийн төлөвлөгөөг үндэслэн бэлтгэх модны хэмжээг нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, 
байгууллага бүрээр тогтооно. 

   
30 дугаар зүйл. Мод бэлтгэх гэрээ байгуулах 
30.1. Нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллага энэ хуулийн 29.3-т заасан шийдвэрийг 

үндэслэн сум, дүүргийн ойн ангийн эрх бүхий албан тушаалтантай мод бэлтгэх гэрээ 
байгуулна. 

30.2. Нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллага мод бэлтгэх гэрээнд дараахь зүйлийг 
тусгана: 

  30.2.1. мод бэлтгэх үндэслэл / зохих шийдвэр/; 
  30.2.2. мод бэлтгэх хугацаа, зориулалт, бэлтгэх модны төрөл, хэмжээ; 
  30.2.3. мод бэлтгэлийн талбай тусгаарласан тухай болон 
  ойн нөөцийн тодорхойлолт; 
  30.2.4. ойг нөхөн сэргээх, түймэр, хөнөөлт шавж, өвчнөөс хамгаалах төлөвлөгөө, 
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түүнийг хэрэгжүүлэх зардлын хэмжээ; 
  30.2.5. мод бэлтгэсэн талбайг хүлээлгэн өгөх нөхцөл. 
  30.2.6. мод бэлтгэсэн талбайг хүлээлгэн өгөх, гэрээний биелэлтийг дүгнэх. 
   
31 дүгээр зүйл. Мод бэлтгэх эрхийн бичиг, гарал үүслийн гэрчилгээ олгох 
31.1. Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас тогтоосон хэмжээнд багтаан сум, дүүргийн Засаг 

дарга, эсхүл эрх бүхий албан тушаалтан иргэн, нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагад мод 
бэлтгэх эрхийн бичиг, гарал үүслийн гэрчилгээ олгоно. 

31.2. Энэ хуулийн 31.1-д заасан эрхийн бичигт иргэн, нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, 
байгууллагын нэр, хаяг, бэлтгэх модны төрөл, хэмжээ, бэлтгэх, тээвэрлэж дуусгах хугацаа, 
газрын нэрийг заана. 

31.З. Энэ хуулийн 31.1-д заасан эрхийн бичгийг бусдад шилжүүлэхийг хориглоно. 
31.4. Ойгоос бэлтгэсэн гуалин, шургааг, дүнз, зүсмэл материалыг өөр аймаг, сум, хот, 

суурингийн хооронд тээвэрлэх, худалдахад мод, модон материалын гарал үүслийн гэрчилгээ 
олгогдоно. 

31.5. Энэ хуулийн 31.4-д заасан гарал үүслийн гэрчилгээний загвар, түүнийг олгох 
журмыг Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална. 

   
32 дугаар зүйл. Ойн дагалт нөөц, ашиглах горим 
32.1. Иргэн, нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагад ойн дагалт нөөцийг ашиглах 

эрхийн бичгийг тухайн сум, дүүргийн Засаг дарга, эсхүл түүнээс эрх олгосон албан тушаалтан 
олгоно. 

32.2. Энэ хуулийн 32.1-д заасан эрхийн бичигт иргэн, нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, 
байгууллагын нэр, хаяг, түүж бэлтгэх дагалт баялгийн төрөл, хэмжээ, хугацаа, газрын нэрийг 
заана. 

32.3. Иргэн, нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллага ойн дагалт нөөцийг төлбөртэйгээр 
ашиглана. 

32.4. Иргэн, нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагад энэ хуулийн 32.1-д заасан эрхийн 
бичиг олгохдоо ойн дагалт нөөц, түүний тархац, тухайн жилийн ургац зэргийг харгалзана. 

32.5. Ойн дагалт нөөцийг хамгаалах, зохистой ашиглах үйл ажиллагааг зохицуулсан 
журмыг Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална. 

32.6. Боловсруулаагүй ойн дагалт нөөцийг экспортлохыг хориглоно. 
   
33 дугаар зүйл. Өөр аймаг, сумын нутагт мод бэлтгэх 
33.1. Өөр аймаг, сумын нутагт мод бэлтгэх бол зохих шатны Засаг дарга нар урьдчилан 

тохиролцож, тухайн жилд бэлтгэх модны дээд хязгаарт багтаан шийдвэрлэнэ. 
33.2. Энэ хуулийн 33.1-д заасны дагуу аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нар мод бэлтгэх 

талаар тохиролцоонд хүрч чадаагүй бол төрийн захиргааны төв байгууллага шийдвэрлэнэ. 
   

ДОЛДУГААР БҮЛЭГ 
Бусад зүйл 

34 дүгээр зүйл. Ойг хамгаалах эдийн засгийн хөшүүрэг, санхүүжилт 
34.1. Ойд үзүүлэх хортой нөлөөллийг багасгасан, түүнчлэн дэвшилтэт арга технологи 

нэвтрүүлсэн иргэн, нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг төрөөс урамшуулах бөгөөд журмыг 
нь Засгийн газар батална. 

34.2. Төрийн захиргааны төв байгууллага ойн санд хортой нөлөөлөл үзүүлсний төлбөр, 
ойгоос мод, ойн дагалт нөөц ашиглах эрхийн бичиг олгосны хураамжийн зохих хэсэг, иргэн, 
нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хандив, тусламжийг ойг хамгаалах, нөхөн сэргээх, 
үржүүлэх арга хэмжээ, мэргэжлийн боловсон хүчин бэлтгэх ажлыг дэмжихэд зарцуулна. 

34.3. Иргэн, ойн сангийн тодорхой хэсгийг гэрээгээр эзэмшиж байгаа нөхөрлөл, аж 
ахуйн нэгж, байгууллагын мод ашигласны төлбөрийн хөнгөлөлтийг Ойгоос хэрэглээний мод, 
түлээ бэлтгэж ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасны 
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дагуу Засгийн газар тогтооно. 
34.4. Ойн тухай хууль тогтоомж зөрчсөн тухай үнэн бодит мэдээллийг эрх бүхий 

байгууллага, албан тушаалтанд өгсөн, түүнчлэн зөрчлийг илрүүлсэн, буюу илрүүлэхэд бодитой 
туслалцаа үзүүлсэн иргэнд Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 4 дэх 
хэсэгт заасны дагуу урамшуулал олгоно. 

  /Энэ хэсэгт 2008 оны 1 дүгээр сарын 31-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/ 
34.5.Хууль бусаар бэлтгэж хураалгасан гуалин, шургааг, дүнз, зүсмэл материал зэрэг мод, 

модон материал, түүнчлэн дагалт нөөцийн борлуулалтын орлогын 15 хувийг тухайн зөрчлийг 
илрүүлсэн улсын байцаагчид Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 5 
дахь хэсэгт заасны дагуу урамшуулал болгон олгоно. 

  /Энэ хэсэгт 2008 оны 1 дүгээр сарын 31-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/ 
34.6. Энэ хуулийн 34.4, 34.5-д заасан урамшуулал олгох журмыг санхүүгийн болон 

байгаль орчны асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүд хамтран батална. 
34.7. Ойжуулалт хийсэн, мод, бут, сөөг тарьсан, тарьц суулгац бойжуулсан мод үржүүлгийн 

газрын талбайг газрын төлбөрөөс чөлөөлнө. 
34.8. Төрийн болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагаас ойг хамгаалах, нөхөн сэргээх, 

үржүүлэх арга хэмжээг гүйцэтгэх, ойн тухай хууль тогтоомжийн биелэлтэд хяналт тавихад 
шаардагдах зардлыг улс, орон нутгийн төсвөөс санхүүжүүлнэ. 

   
35 дугаар зүйл. Төлбөр, хураамж 
35.1. Ойн баялгийн нөөц ашигласны төлбөр, хураамжид ойн баялгийн нөөц ашиглах 

эрхийн бичиг олгосны хураамж, ойн дагалт нөөц ашигласны төлбөрийг хамааруулна. 
35.2. Эрхийн бичиг, гэрээнд заасан хэмжээнээс хэтрүүлэн, түүнчлэн зөвшөөрөлгүй 

бэлтгэсэн, түүсэн ойн дагалт нөөцөд нөхөн төлбөр ногдуулна. 
35.3. Энэ хуулийн 35.2-д заасан нөхөн төлбөрийг Байгаль орчныг хамгаалах тухай 

хуулийн 47 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасны дагуу байгаль хамгаалах сан болон орон 
нутгийн төсөвт шилжүүлнэ. 

  /Энэ хэсэгт 2008 оны 1 дүгээр сарын 31-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/ 
35.4. Энэ хуулийн 35.1-д заасан төлбөр, хураамжийн дээд, доод хэмжээ, төлөх, хөнгөлөлт 

үзүүлэх, чөлөөлөх журмыг хуулиар тогтооно. 
35.5.Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх, ашигт малтмал олборлох зэрэг үйл ажиллагааны явцад 

устгагдаж байгаа ойн нөхөн төлбөрийг уг ойн экологи-эдийн засгийн үнэлгээгээр тооцож, аж 
ахуйн нэгж, байгууллага сум, дүүргийн төсөвт төлнө. 

   
36 дугаар зүйл. Ойн салбарын сургалт, шинжлэх ухааны хангамж 
36.1. Засгийн газар нь албан болон албан бус боловсролын тогтолцооны хүрээнд иргэдэд 

ойн талаархи мэдлэг, боловсрол, хүмүүжил, ойг хамгаалах арга, дадал олгох экологийн 
боловсролын хөтөлбөрийг баталж, биелэлтийг зохион байгуулна. 

36.2. Засгийн газар ойн талаар баримтлах сургалт, шинжлэх ухааны хангамжийг дараахь 
байдлаар зохион байгуулна: 

  36.2.1. сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага, ерөнхий боловсролын сургуульд 
ойг хамгаалах анхны мэдлэг олгох; 

  36.2.2. мэргэжлийн сургалт-үйлдвэрлэлийн төв, коллеж, их, дээд сургуульд ойн 
чиглэлээр бэлтгэх мэргэжилтэй боловсон хүчний эрэлт хэрэгцээг тогтоож, ойг хамгаалах, 
түүний нөөцийг зохистой ашиглах шинжлэх ухааны үндэс, эрх зүйн мэдлэг олгох хөтөлбөр 
боловсруулах , хэрэгжүүлэх; 

  36.2.3. хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр ойн тухай мэдлэг, ойг хамгаалах үндэсний 
уламжлал, зан заншил, хууль тогтоомжийг сурталчилах. 
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37 дугаар зүйл. Ойн санд учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх 
37.1. Иргэн, нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллага нь өөрийнхөө хууль бус үйл 

ажиллагааны улмаас ойн сан, түүний нөөцөд учруулсан шууд хохирлыг нөхөн төлнө. 
37.2. Энэ хуулийн 37.1-д заасан шууд хохирол болон ойг нөхөн сэргээхэд гарсан зардлыг 

гэм буруутай этгээдээр нөхөн төлүүлэхээр сум, дүүргийн Засаг дарга шүүхэд нэхэмжлэл 
гаргана. 

37.3. Энэ хуулийн 37.1, 37.2-т заасан хохирлыг нөхөн төлсөн нь гэм буруутай этгээдэд 
зохих хууль тогтоомжийн дагуу эрүүгийн болон захиргааны хариуцлага хүлээлгэхээс чөлөөлөх 
үндэслэл болохгүй. 

37.4. Хууль бусаар бэлтгэж ашигласан модны нөхөн төлбөрийн хэмжээг экологи-эдийн 
засгийн үнэлгээгээр, ойн дагалт нөөцийн нөхөн төлбөрийн хэмжээг түүний тухайн үеийн зах 
зээлийн үнээр тус тус тогтооно. 

37.5. Энэ хуульд заасны дагуу гэрээгээр эзэмшүүлсэн ойн сангийн талбайд ашигт малтмалын 
хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгох тохиолдолд уг гэрээгээр эзэмшигч 
зөвшөөрсөн нөхцөлд тусгай зөвшөөрөл хүсэгчээс тухайн ойн сангийн талбайг хамгаалах, нөхөн 
сэргээхэд гаргасан шууд зардал болон олох орлогын нөхөн төлбөрийг гэрээний хугацаагаар 
тооцож гаргуулна. 

   
38 дугаар зүйл. Хууль тогтоомж зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага 
38.1. Ойн тухай хууль тогтоомж зөрчсөн гэм буруутай этгээдэд зөрчлийн шинж байдал, 

хохирлын хэмжээг харгалзан эрүүгийн болон захиргааны хариуцлага хүлээлгэнэ. 
38.2. Шүүгч, байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч буюу байгаль хамгаалагч ойн тухай 

хууль тогтоомжийг зөрчсөн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол дор дурдсан 
захиргааны шийтгэл ногдуулна: 

  38.2.1. мод бэлтгэсэн талбайгаа цэвэрлээгүй, эсхүл мод огтлох, ойн дагалт нөөц 
ашиглахдаа технологийн горимыг зөрчсөн иргэнийг 25000-50000, нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, 
байгууллагыг 150000-200000 төгрөгөөр торгох; 

  38.2.2. гэрээний дагуу эзэмшүүлсэн ойд түймэр, хөнөөлт шавж, өвчнөөс хамгаалах 
арга хэмжээ аваагүй бол нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг 150000-250000 төгрөгөөр 
торгох; 

  38.2.3. энэ хуулийн 23.4, 23.5-д заасан түймэртэй тэмцэх, түүнээс сэргийлэх шаардлагыг 
биелүүлээгүй иргэнийг 25000-50000, нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг 150000-250000 
төгрөгөөр торгох; 

  38.2.4. зохих эрхийн бичиггүйгээр ойгоос мод, түлээ бэлтгэсэн, ойн дагалт нөөц 
ашигласан, түүнчлэн гарал үүслийн гэрчилгээгүйгээр гуалин, шургааг, дүнз, зүсмэл материалыг 
тээвэрлэсэн, худалдсан, худалдан авсан, эсхүл эрхийн бичигт заасан нөхцөл, болзлыг зөрчиж 
үйл ажиллагаа явуулсан бол хууль бусаар бэлтгэсэн, тээвэрлэсэн зүйл, олсон орлогыг хурааж, 
зөрчил гаргасан иргэнийг 100000, нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг 200000-300000 
төгрөгөөр торгох; 

  38.2.5. гэрээ байгуулахгүйгээр ойгоос мод бэлтгэсэн, эсхүл гэрээний нөхцөл, болзлыг 
зөрчин үйл ажиллагаа явуулсан бол хууль бусаар бэлтгэсэн зүйл, олсон орлогыг хурааж, 
зөрчил гаргасан иргэнийг 100000, нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг 200000-300000 
төгрөгөөр торгох; 

  38.2.6. мод, ойн дагалт нөөцийг менежментийн төлөвлөгөөнд туссан хэмжээнээс 
хэтрүүлэн ашигласан, гэрээний заалтыг зөрчсөн нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг 
200000-300000 төгрөгөөр торгох; 

  38.2.7. энэ хуулийн 8.6-д зааснаас бусад үйл ажиллагаа явуулсан бол хууль бусаар 
бэлтгэсэн зүйл, олсон орлогыг хурааж, зөрчил гаргасан иргэнийг 100000, нөхөрлөл, аж ахуйн 
нэгж, байгууллагыг 200000-300000 төгрөгөөр торгох; 

  38.2.8. тухайн жилд ойгоос бэлтгэх модны дээд хязгаарыг хэтрүүлэн мод бэлтгэх 
шийдвэр гаргасан болон эрхийн бичиг олгосон, энэ хуулийн 37.2-т заасан заалтыг биелүүлээгүй 
албан тушаалтныг 150000 төгрөгөөр торгож, зөрчлийг арилгуулах; 
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38.2.9. энэ хуулийн 26 дугаар зүйлд заасан хориглосон үйл ажиллагааг явуулсан бол 
хууль бусаар бэлтгэсэн зүйл, олсон орлого, ашигласан тээврийн хэрэгсэл, техник, тоног 
төхөөрөмжийг хурааж, иргэнийг 100000, нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг 200000-
300000 төгрөгөөр торгох. 

 МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА           Д. ЛҮНДЭЭЖАНЦАН 

/Энэ хуулинд 2008 оны 1 дүгээр сарын 31-ний өдрийн хуулиар оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг тусгасан/
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Ой, хээрийг түймрээс хамгаалах тухай хууль

ОЙ, ХЭЭРИЙГ ТҮЙМРЭЭС ХАМГААЛАХ ТУХАЙ

1996 оны 5 дугаар сарын 28-ны өдөр             Улаанбаатар хот 

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ 
Нийтлэг үндэслэл 

   
1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт 
Энэ хуулийн зорилт нь ой, хээрийг түймрээс сэргийлэх, түймэртэй тэмцэх, унтраах, 

учирсан хохирлыг арилгахтай холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулахад оршино. 

2 дугаар зүйл. Ой, хээрийг түймрээс хамгаалах тухай хууль тогтоомж 
Ой, хээрийг түймрээс хамгаалах тухай хууль тогтоомж нь энэ хууль болон түүнтэй 

нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ. 
   

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ 
Ой, хээрийг түймрээс хамгаалах талаархи төрийн байгууллагын бүрэн эрх, 

иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын үүрэг 

З дугаар зүйл. Засгийн газрын бүрэн эрх 
Засгийн  газар  ой, хээрийг түймрээс хамгаалах, түймэртэй тэмцэх талаар дараахь бүрэн 

эрхийг хэрэгжүүлнэ: 
  1) ой, хээрийг түймрээс хамгаалах талаар төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх; 
  2) түймэртэй тэмцэхэд шаардагдах техник хэрэгсэл болон бусад зүйлийн нормативыг 

засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний онцлогтой уялдуулан тогтоож мөрдүүлэх; 
  3) түймрийн үед хүн хүч, техник хэрэгслийн дайчилгаа зарлах, явуулах журмыг 

батлах; 
  4) ой, хээрийн түймрийг унтраах ажилд оролцож буй иргэдийн хангамж, тэдгээрийн 

заавал эзэмшсэн байх зүйлийн жагсаалтыг батлах; 
  5) түймрийн улмаас байгаль орчинд учирсан хохирлыг арилгах, экологийн тэнцлийг 

хангах зорилгоор газар, ой, ургамал, амьтны баялгийг ашиглах хэмжээг хязгаарлах, зогсоох; 
  6) хуульд заасан бусад бүрэн эрх. 
   
4 дүгээр зүйл.Төрийн байгууллагуудын бүрэн эрх 
1. Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв  байгууллага  ой, хээрийг 

түймрээс хамгаалах, түймэртэй тэмцэх талаар дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ: 
  1) ой, хээрийг түймрээс хамгаалах тухай хууль тогтоомжийн биелэлтийг зохион 

байгуулах /Энэ заалтыг 1999 оны 5 дугаар сарын 28-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд 
тооцсон/; 

  2) түймрээс сэргийлэх зорилгоор тухайн бүс нутагт байгаль орчинтой харьцах тодорхой 
үйл ажиллагааг хязгаарлах, зогсоох /Энэ заалтыг 1999 оны 5 дугаар сарын 28-ны өдрийн 
хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/; 

  3) онцгой болон хамгаалалтын бүсийн ойг цэвэрлэх, арчлах, шороон болон халз 
зурвас гаргах зэрэг түймрээс хамгалах арга хэмжээний улсын захиалга өгч мэргэжлийн 
байгууллагуудаар гүйцэтгүүлэх /Энэ заалтыг 1999 оны 5 дугаар сарын 28-ны өдрийн хуулиар 
хүчингүй болсонд тооцсон/; 

  4) түймрээс учирсан хохирлын хэмжээг тогтоолгох, байгаль орчныг нөхөн сэргээх 
талаар улсын захиалга өгч судалгаа, шинжилгээний  ажил  гүйцэтгүүлэх, үр дүнг тооцож, 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авах; 

  5) түймрийн аюултай үед хариуцсан нутаг дэвсгэртээ хамгаалалтын дэглэмдээ 
нийцүүлэн тодорхой үйл ажиллагаа явуулахыг хориглох эрхийг улсын тусгай хамгаалалттай 
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газрын захиргаанд олгох; 
  6) цаг агаарын болон түймрийн цагийн байдлын тухай мэдээллээр холбогдох 

байгууллага, хүн амыг хангах; 
  7) хуульд заасан бусад бүрэн эрх. 
2. Иргэний хамгаалалтын асуудал эрхэлсэн төрийн  захиргааны байгууллага  ой, хээрийг 

түймрээс хамгаалах, түймэртэй тэмцэх талаар дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ: 
  1) энэ хуулийн З дугаар зүйлийн 3-т заасан журмын дагуу дайчилгаа явуулж, түймрийг 

унтраах арга хэмжээ авах; 
  2) иргэдийг түймрээс сэргийлэх, түймэртэй тэмцэх, унтраах арга ажиллагаанд сургах, 

нэгдсэн сургалт зохион байгуулах. 
3. Гал түймэртэй тэмцэх  байгууллага  ой, хээрийг түймрээс хамгаалах, түймэртэй тэмцэх 

талаар дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ /Энэ хэсгийг 1999 оны 5 дугаар сарын 28-ны 
өдрийн хуулиар нэмсэн/: 

  1) ой, хээрийг түймрээс хамгаалах тухай хууль тогтоомжийн биелэлтийг зохион 
байгуулах; 

  2) түймрээс сэргийлэх зорилгоор тухайн бүс нутагт байгаль орчинтой харьцах тодор-
хой үйл ажиллагааг хязгаарлах, зогсоох; 

  3) онцгой болон хамгаалалтын бүсийн ойг цэвэрлэх, арчлах, шороон болон халз зурвас 
гаргах зэрэг түймрээс хамгаалах арга хэмжээний улсын захиалга өгч мэргэжлийн байгууллагаар 
гүйцэтгүүлэх; 

  4) түймрийн шалтгаан, нөхцөл болон хохирлыг тогтоох. 

5 дугаар зүйл. Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 
бүрэн эрх 

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал нутаг дэвсгэртээ ой, 
хээрийг түймрээс хамгаалах, түймэртэй тэмцэх төлөвлөгөө, төсөв баталж, биелэлтэд хяналт 
тавина. 

   
6 дугаар зүйл. Аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хорооны Засаг даргын бүрэн 

эрх 
1. Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга ой, хээрийг түймрээс хамгаалах, түймэртэй тэмцэх 

талаар дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ: 
  1) түймрээс хамгаалах, түймэртэй тэмцэх төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, шаардагдах зардлыг 

жил бүрийн төсөвтөө тусгах, багаж хэрэгсэл, хүнс, бусад зүйлийн байнгын нөөцийг Засгийн 
газраас тогтоосон нормативын дагуу бий болгон сэлгэж байх; 

  2) иргэдийг түймрээс хамгаалах, түймэртэй тэмцэх, амь бие, эд хөрөнгөө хамгаалах 
арга ажиллагаанд сургаж дадлагажуулах  ажил  зохион байгуулах; 

  3) хилийн цэргийн анги, салбартай хамтран улсын хилийн дагуух зурвасыг бий болгох, 
тэдгээрийг байнга сэргээх, цурав татах, ойн цэвэрлэгээ хийх; 

  4) түймэр гарсан үед бүрэн эрхийнхээ хүрээнд хүн хүч, техник хэрэгслийг дайчлан 
түймэр унтраах ажлыг шуурхай зохион байгуулах; 

  5) түймрийн хохирлыг арилгах арга хэмжээ авах, энэ зорилгоор ажлын хэсэг байгуулж 
ажиллуулах /Энэ заалтаас 1999 оны 5 дугаар сарын 28-ны өдрийн хуулиарүг хассан/. 

2. Сум, дүүргийн Засаг дарга ой, хээрийг түймрээс хамгаалах, түймэртэй тэмцэх талаар 
энэ зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1, 2, 4, 5-д зааснаас гадна дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ: 

  1) түймрээс хамгаалах, түймэртэй тэмцэх төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, шаардагдах зардлыг 
жил бүрийн төсөвтөө тусгах; 

  2) төмөр зам, хот хоорондын зам, иргэдийн өвөлжөө, хаваржаанд түймрийн хам-
гаалалтын зурвас хийлгэж , хүлээн авах; 

  3) нутаг дэвсгэртээ түймрийн аюултай үед эргүүл, харуул ажиллуулах; 
  4) түймэртэй тэмцэхэд дайчлах хүн хүч, тээврийн хэрэгслийн тоо хэмжээ, дайчилгааны 

дэс дараалал, хуваарийг түймрийн аюултай үеэс өмнө жил бүр гаргаж мөрдүүлэх; 
  5) ой, хээр аялах, жуулчлах, зугаалах, ан агнах, бугын эвэр түүх, мод бэлтгэх, ойн 
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дагалт баялаг ашиглах болон бусад үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэхэд байнгын хяналт тавьж, 
шаардлагатай тохиолдолд дээрх үйл ажиллагааг хязгаарлах, зогсоох. 

З. Баг, хорооны Засаг дарга ой, хээрийг түймрээс хамгаалах, түймэртэй тэмцэх талаар 
дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ: 

  1) түймрээс хамгаалах сурталчилгааг хүн бүрт хүргэж түймэртэй тэмцэх бэлтгэлийг 
хангуулах; 

  2) түймэртэй тэмцэх ажлыг нэн даруй зохион байгуулах, хүн хүч, техник хэрэгслийг 
дайчлах, түймэр гарсан тухай болон түймрийг унтраах ажлын явцыг дээд шатны Засаг дарга 
болон холбогдох бусад байгууллагад шуурхай мэдээлэх; 

  3) нутаг дэвсгэрээ айл өрх, аж ахуйн нэгж, байгууллагад хуваарилан хариуцуулж хяналт 
тавиулах; 

  4) түймрийн шалтгаан, гаргасан этгээд, хохирлыг тогтооход эрх бүхий байгууллагад 
дэмжлэг үзүүлэх. 

   
7 дугаар зүйл. Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын үүрэг 
1. Иргэн түймрээс хамгаалах, түймэртэй тэмцэх талаар дараахь үүрэг хүлээнэ: 
  1) түймрийн аюултай үед түлсэн гал, асаасан шүдэнз, татсан тамхины гал, цог, нурмыг 

бүрэн унтраах; 
  2) гэр, байшин, бэлтгэсэн өвс, худаг, малын хашаа, саравчны эргэн тойронд хамгаалалт-

ын зурвас хийх; 
  3) айл өрх бүр үнс, нурмыг тусгайлан бэлдсэн таглаа бүхий нүх, саванд хийж, түймэр 

алдахгүй байх нөхцөлийг хангах; 
  4) түймрээс амь бие, эд хөрөнгөө хамгаалах, түймэртэй тэмцэх арга ажиллагааг 

эзэмшсэн байх, үр хүүхдээ түймрээс сэрэмжлүүлж сургах; 
  5) түймрийн аюултай үед эцэг, эх, асран хамгаалагч нь хүүхдийг ой, хээрт шүдэнз, 

асаагуур болон бусад гал үүсгэгчтэй явуулахгүй байх; 
  6) айл өрх бүр түймэр унтраах багаж хэрэгсэлтэй байх; 
  7) гарсан түймрийг унтраах ажиллагаанд иргэний журамт үүргийн дагуу оролцох, 

түймэр илрүүлсэн, түймрийн тухай мэдээ хүлээн авсан бол түүнийг унтраах арга хэмжээ авч 
Засаг дарга, бусад холбогдох байгууллагад яаралтай мэдээлэх. 

2. Аж ахуйн нэгж,  байгууллага  түймрээс хамгаалах, түймэртэй тэмцэх талаар дараахь 
үүрэг хүлээнэ: 

  1) түймрээс хамгаалах, түймэртэй тэмцэхэд хүн хүч, тээврийн болон бусад хэрэгслийг 
гаргаж өгөх; 

  2) ой, хээрийг түймрээс хамгаалах тухай хууль тогтоомж, эрх бүхий байгууллага, 
албан тушаалтнаас хууль тогтоомжид нийцүүлэн гаргасан шийдвэрийг биелүүлэх ажлыг үйл 
ажиллагааныхаа хүрээнд зохион байгуулах; 

  3) ой, хээрт мод бэлтгэх, эрэл, хайгуул, судалгаа, шинжилгээний  ажил  гүйцэтгэхдээ 
хууль тогтоомжид заасны дагуу зөвшөөрөл авсан байх, түймрийн аюултай үед дээрх болон 
аялал, зугаалга зэрэг үйл ажиллагаа явуулахдаа сум, дүүргийн Засаг даргаас зөвшөөрөл авч, 
түймэр гаргахгүй байх баталгаа өгөх; 

  4) галын аюултай бодис, шатах, тослох материалыг хэрэглэх, тээвэрлэх, хадгалах 
журам, горимыг чанд мөрдөх; 

  5) бүх төрлийн тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийг галын аюулгүйн төхөөрөмжөөр 
тоноглох, ажилд гаргахдаа шалгаж байх; 

  6) түймрийн тухай мэдээ авсан, илрүүлсэн тохиолдолд өөрийн хүч хэрэгслэлээр түймэр 
унтраах арга хэмжээ авч, сум, дүүрэг, баг, хорооны Засаг дарга, холбогдох бусад байгууллага, 
албан тушаалтанд шуурхай мэдээлэх. 
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ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ 
Бусад зүйл 

   
8 дугаар зүйл. Түймрийн шалтгаан, гаргасан этгээд, учирсан хохирлыг 

тогтоох 
1. Ой, хээрийн түймэр гарсан шалтгаан, буруутай этгээдийг тогтоох ажлыг цагдаагийн  

байгууллага  хэрэгжүүлнэ. 
2. Түймрээс учирсан хохирлыг зохих шатны Засаг даргын ажлын хэсэг түймэр унтарснаас 

хойш ЗО хоногт багтаан тогтооно. 
3. Ой, хээрийн түймрийн хор уршигт экологийн болон эд материалын хохирол, түймэртэй 

тэмцэхэд гарсан шууд болон шууд бус зардлыг оруулан тооцно. 
4. Түймрийн хохирлыг тооцох журмыг Засгийн  газар  тогтооно. 
   
9 дүгээр зүйл. Түймрийн мэдээ, тайлан 
1. Бүх шатны Засаг дарга түймрийн цагийн байдлын тухай мэдээг дээд шатны Засаг 

дарга болон байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад өдөр тутам 
шуурхай мэдээлнэ. 

2. Түймрийн талаархи мэдээ, тайланг аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга хагас, 
бүтэн жилээр гаргаж иргэний хамгаалалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны болон байгаль 
орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад өгнө. 

   
1О дугаар зүйл. Ой, хээрийн түймэртэй тэмцэх дайчилгааг зохион байгуулах 
1. Бүх шатны Засаг дарга хүн хүч, техник хэрэгслийг дайчлан нутаг дэвсгэртээ гарсан 

түймрийг унтраах ажлыг шуурхай зохион байгуулах бөгөөд түүнтэй холбогдсон Засаг даргын 
шаардлагыг иргэн, аж ахуйн нэгж,  байгууллага  заавал биелүүлэх үүрэгтэй. 

2. Түймэртэй тэмцэх дайчилгаанд 16 нас хүрээгүй хүн, 60-аас дээш насны эрэгтэй, 55-аас 
дээш насны эмэгтэй хүн, тахир дутуу болон архаг өвчтэй хүн, жирэмсэн эмэгтэй, асрамжлах 
хүнгүй, сургуулийн өмнөх насны хүүхэдтэй хүн, байнгын тасралтгүй ажиллагаатай /эмнэлэг,  
холбоо  зэрэг/ газрын ээлжийн  ажилтан  хамрагдахгүй. 

3. Улсын хил, аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн нутаг дэвсгэр дамжсан орон нутгийн хүчээр 
унтраах боломжгүй түймэртэй тэмцэхэд цэргийн албан хаагч, цагдаагийн байгууллагын 
ажилтныг оролцуулах асуудлыг Засгийн  газар  шийдвэрлэнэ. 

4. Түймэртэй тэмцэх ажилд дайчлагдсан иргэдийг хоол хүнс, бусад хангамж, тээврийн 
хэрэгсэл, багаж, шатахуунаар хангах асуудлыг дайчилгаа зохион байгуулж буй төрийн 
байгууллага, албан тушаалтан хариуцна. 

   
11 дүгээр зүйл. Түймэр унтраах ажилд дайчлагдсан иргэн, төрийн албан 

хаагчийн үүргээ биелүүлэх баталгаа 
1. Түймэр унтраах ажилд дайчлагдсан иргэн,  төрийн албан хаагч  түймэртэй тэмцэх 

иргэний журамт болон албан үүргээ гүйцэтгэж яваад  эрүүл мэнд  нь хохирсон, амь насаа 
алдсан тохиолдолд түүнд буюу ар гэрт нь дараахь тэтгэвэр, тэтгэмж, цалингийн зөрүү, зардлыг 
олгоно: 

  1) хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсан бол эмнэлгийн чөлөөтэй байсан хугацааны 
тэтгэмж, авч байсан цалингийн зөрүү; 

  2) тахир дутуу болсон тохиолдолд тахир дутуугийн тэтгэвэр, авч байсан цалингийн 
зөрүү; 

  3) амь насаа алдсан тохиолдолд ар гэрт нь тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр, хохирогчийн 
авч байсан цалингийн зөрүү; 

  4)  хиймэл эрхтэн хийлгэх бол түүний зардал. 
2. Ой, хээрийн түймэртэй тэмцэж яваад амь насаа алдсан иргэн, төрийн албан хаагчийн 

оршуулгын зардлыг төр хариуцна. 
3. Ой, хээрийн түймэрт дайчлагдсан иргэн,  төрийн албан хаагч  түймэртэй тэмцэж яваад 

амь насаа алдсан тохиолдолд түүний ар гэрт нь нэг удаагийн буцалтгүй тусламж үзүүлж болно.
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Тусламжийн хэмжээг Засгийн  газар  тогтооно. 
   
12 дугаар зүйл. Санхүүжилт 
1. Түймрээс хамгаалах арга хэмжээний зардлыг аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг жил бүрийн 

төсөвтөө тусгана. 
2. Ой, хээрийн түймрийн хор уршгийг арилгах зардлыг улсын төсвөөс гаргаж, түймэр 

гарсан шалтгааныг тогтоосны дараа түүнийг гэм буруутай этгээдээр зохих хууль тогтоомжийн 
дагуу нөхөн төлүүлнэ. 

3. Түймрийн хор уршиг, хөнөөл ихэссэн үед энэ хуулийн З дугаар зүйлийн З-т заасан 
журмын дагуу дайчилгаа явуулахад гарсан зардлыг Засгийн газраас санхүүжүүлж болно. 

   
13 дугаар зүйл. Хууль тогтоомж зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага 
1. Ой, хээрийг түймрээс хамгаалах тухай хууль тогтоомж зөрчсөн гэм буруутай этгээдэд 

зөрчлийн шинж байдал, хохирлын хэмжээг харгалзан эрүүгийн болон захиргааны хариуцлага 
хүлээлгэнэ. 

2. Шүүгч, иргэний хамгаалалтын хяналтын улсын байцаагч, байгаль орчны хяналтын 
улсын байцаагч, цагдаагийн байгууллагын эрх бүхий  ажилтан  түймрээс хамгаалах тухай хууль 
тогтоомж зөрчсөн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол дор дурдсан захиргааны 
шийтгэл ногдуулна: 

  1) энэ хуулийн 7 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1, 2, 3, 7; 2 дахь хэсгийн 1-6-д заасан 
үүрэг, 10 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан шаардлагыг биелүүлээгүй иргэнийг 1ООО-
5ОООО төгрөгөөр, албан тушаалтныг ЗОООО-6ОООО төгрөгөөр, байгууллага, аж ахуйн 
нэгжийг 15ОООО-25ОООО төгрөгөөр торгох; 

  2) түймрийг унтраах, учирсан хохирлыг арилгахад төрөөс олгосон хөрөнгийг өөр 
зориулалтаар ашигласан албан тушаалтныг ЗОООО-6ОООО төгрөгөөр, байгууллага, аж 
ахуйн нэгжийг 15ОООО-25ОООО төгрөгөөр торгох. 

3. Ой, хээрийг түймрээс хамгаалах, түймэртэй тэмцэхтэй холбогдсон үүргээ биелүүлээгүй 
Засаг даргад Төрийн албаны тухай хуульд заасан сахилгын хариуцлага ногдуулна. 

   
14 дүгээр зүйл. Хууль хүчин төгөлдөр болох 
Энэ хуулийг баталсан өдрөөс дагаж мөрдөнө. 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА    Н. БАГАБАНДИ 

/1999 оны 5 дугаар сарын 28-ны өдрийн хуулийн өөрчлөлтийг тусгав./ 
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Бусад эрхийн актууд
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИИН ГАЗРЫН

ТОГТООЛ

1995 оны 7 дугаар
сарын  22-ны өдөр                 Дугаар 131                                 Улаанбаатар хот

Захиргааны журмаар эд зүйлийг хураах, улсын
орлого болгох, устгах ажлыг зохицуулах талаар

авах зарим арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. 3ахиргааны журмаар эд зүйлийг хураах, улсын орлого болгох устгах нийтлэг 
журам)-ыг хавсралтын ёсоор баталж 1995 оны 9 дүгээр сарын  1-ний өдрөөс эхлэн 
мөрдүүлсүгэй.

2. 3ахиргааны журмаар эд зүйлийг хураан авах, орлого болгох талаар тус тусын 
чиглэлээр батлан мөрдүүлж байгаа журмуудаа энэхүү нийтлэг журамд нийцүүлэн өөрчлөн 
мөрдүүлэх нийтлэг журамд заасан  тусгай дансыг Сангийн яамнаас тогтоосон журмын 
дагуу нээж ашиглах  арга хэмжээ авахыг холбогдох яамдын сайд, тусгай газрын дарга,  
аймаг, нйислэлийн Засаг дарга нарт даалгасугай.

З. Захиргааны журмаар эд зүйл, баримт бичиг хураан авахад улсын хэмжээнд нэг 
мөр хэрэглэх тооцооны хуудасны загварыг 1995 оны 9 дүгээр сарын 1-ний дотор багтаан 
батлан гаргаж, мөрдүүлэхийг Сангийн яаманд, уг тооцооны хуудасны зарцуулалтад 
хяналт тавьж байхыг холбогдох яамдын сайд, тусгай газрын дарга, Засаг дарга нарт тус 
тус даалгасугай.

4. Нийтлэг журамд заасан Засаг даргын дэргэдэх орон тооны бус Зөвлөлийн ажиллах 
журмыг 1995 оны 9 дүгээр сарын 1-ний дотор багтаан баталж гаргахыг Сангийн яам, 
Цагдаагийн ерөнхий газарт  даалгасугай.

5. Нийтлэг журамд заасны дагуу устгавал зохих эд зүйлийг байгаль орчинд хор нөлөө 
үл үзүүлэх шаардлага хангасан газар, байранд устгаж байх арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг 
аймаг, нийслэл, сум дүүргийн Засаг дарга нарт даалгасугай. 

6. Хүний амь нас, эрүүл мэнд, байгаль орчинд шууд хор нөлөө учруулах, түүнчлэн 
түргэн муудаж чанар байдлаа алддаг эд зүйлийн жагсаалтыг холбогдох байгууллагуудтай 
хамтран гаргаж мөрдүүлэхийг Эрүүл мэндийн яам, Байгаль орчны яам, Худалдаа, 
үйлдвэрийн яаманд  даалгасугай.

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД                       П.ЖАСРАЙ
МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД                            Л.ЭНЭБИШ

    САНГИЙН  САЙД                                                   Э.БЯМБАЖАВ
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Тавдугаар бүлэг

ЗАХИРГААНЫ ЖУРМААР ЭД ЗҮЙЛИЙГ ХУРААХ,
УЛСЫН ОРЛОГО БОЛГОХ, УСТГАХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1. 3ахиргааны журмаар эд зүйлийг хураах эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан 

захиргааны зөрчлийг хянан шийдвэрлэж эд зүйлийг хураах, улсын орлого болгох, устгахад 
энэхүү журмыг мөрдлөг болгоно. 

1.2. Олон улсын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр үйл 
ажиллагаа явуулж буй гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж, олон улсын болон 
гадаадын үйлдвэрийн газар, байгууллага, Монгол Улсын нутаг дэвсгэрээр дамжин өнгөрөх, 
түр буюу урт хугацаагаар оршин сууж буй гадаадын иргэн, харъяалалгүй хүмүүс энэхүү журмыг 
нэгэн адил мөрдөнө.

Хоёр. Захиргааны журмаар эд зүйлийг хураах
2.1. 3ахиргааны зөрчил үйлдэхэд ашигласан буюу зөрчлийг нотлох эд зүйл, баримт бичиг, 

зөрчил үйлдэж олсон хууль бус орлогыг (цаашид хууль ,бус орлого гэх) холбогдох хуулийн 
дагуу эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан хураана.

2.2. Эд зүйл, баримт бичиг хураахад хураан авсныг нотлох тусгай тооцооны хуудас олгох 
бөгөөд хууль бус орлого хураахад акт тавих буюу түүнтэй адилтгах албан баримт үйлдэж 
тэдгээрийн нэг хувийг зөрчил гаргасан этгээдэд өгч, үлдэхийг зөрчлийн хэрэгт хавсарган 
байгууллагын бүртгэлд авна.

Эд зүйл, баримт бичиг хураан авахад олгох тооцооны хуудасны загварыг Сангийн яам 
батлах бөгөөд тооцооны хуудас хэрэглэх эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан түүнийг үнэт 
цаасны нэгэн адил бүртгэл тооцоотой зарцуулна.

2.3. Тооцооны хуудасгүй буюу хууль бус орлогыг хураах акт, түүнтэй адилтгах албан 
баримт бүрдүүлэлгүйгээр эд зүйл, баримт бичиг, хууль бус орлого хураахыг хориглоно.

2.4. Хүний амь нас, эрүүл мэнд, байгаль орчинд шууд хор нөлөө учруулах, түүнчлэн түргэн 
муудаж чанар байдлаа алддаг эд зүйлээс бусад хураагдсан эд зүйлийг тухайн шатны Засаг 
даргын дэргэдэх захиргааны Зөвлөлөөс (цаашид “Зөвлөл” гэх) эцэслэн шийдвэрлэх хүртэлх 
хугацаанд эд зүйл хураан авсан байгууллага, албан тушаалтан тэдгээрийн бүрэн бүтэн байдлыг 
хариуцан хадгална.

Хураан авсан баримт бичиг хуурамч болох нь нотлогдвол зөрчлийг шалгасан албан 
тушаалтан түүнийг зөрчлийн хэрэгт хавсаргах буюу холбогдох эзэн, байгууллагад шилжүүлнэ.

2.5. 3асаг даргын дэргэдэх  захиргааны  Зөвлөлийн  бүрэлдэхүүнд тухайн  нутаг дэвсгэрт 
үйл ажиллагаа явуулж буй хяналтын байгууллагын төлөөлөгчид болон холбогдох  мэргэжлийн 
хүмүүсийг  оруулна.

2.6. 3өвлөл нь орон тооны бус байх бөгөөд тухайн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж 
буй эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан энэхүү нийтлэг журмыг хэрхэн мөрдөж байгаад 
болон захиргааны журмаар хураасан эд зүйлийг зориулалтаар нь буюу зориулалтыг нь өөрчлөн 
үнэлэн борлуулж улсын орлого болгох, хэрэгцээгүй зарим эд зүйлийг устгах талаар зөвлөлдөн 
шийдвэрлэж хэрэгжилтэд хяналт тавих, улсын орлого болгосон буюу устгасан эд зүйлийн 
бүртгэл, тайлан мэдээг нэгтгэн орон нутгийн холбогдох санхүүгийн байгууллагад сар тутам 
мэдээлж байх үүрэгтэй ажиллана.

2.7. Хураагдсан эд зүйлийг Зөвлөлийн шийдвэргүйгээр борлуулах, бусдад шилжүүлэх, 
хүний амь нас, эрүүл мэнд, байгаль орчинд шууд хор нөлөө учруулах, түүнчлэн түргэн муудаж 
чанар байдлаа алддаг, зориулалтыг нь өөрчлөн ашиглах боломжгүй эд зүйлээс бусад эд зүйлийг 
устгахыг хориглоно.

Гурав. Захиргааны журмаар хураагдсан эд зүйл, хууль бус орлогыг улсын орлого 
болгох

3.1. 3ахиргааны зөрчлийн улмаас хураагдсан эд зүйлийг борлуулсны орлого, хууль бус 
орлогыг тухайн орон нутгийн буюу төвлөрсөн төсвийн тусгай дансанд (цаашид тусгай данс гэх) 
оруулна. Уг дансыг Сангийн яамнаас баталсан журмын дагуу нээж ашиглана.
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3.2. 3өвлөл захиргааны журмаар хураагдсан эд зүйлийг зах зээлийн тухайн үеийн ханшаар 
үнэлэн хэрэгцээт гадаад, дотоодын байгууллага, аж ахуйн нэгжид болон дуудлагын худалдаагаар 
борлуулах асуудлыг шийдвэрлэн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, орлогыг тусгай дансанд оруулна.

3.3. Эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан зөрчил үйлдсэн этгээдээс хураасан хууль 
бус орлогыг тусгай дансанд оруулж энэ тухай Зөвлөлд мэдэгдэнэ.

З.4. Хураагдсан эд зүйлийг борлуулсны орлого, хууль бус орлогыг тусгай данснаас өөр 
дансанд  оруулахыг хориглоно

Дөрөв. Захиргааны журмаар хураагдсан эд зүйлийг устгах
4.1. Өргөн хэрэглээнд буюу үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд ашиглах боломжгүй эд зүйлийг 

Зөвлөл тусгай комисс томилон ашиглах боломжгүй тухай акт тогтоолгосны үндсэн дээр 
шаардлага хангасан газар, байранд устгуулна. Комисс нь эд зүйл устгасан тухай акт үйлдэж 
Зөвлөлд хүргүүлнэ.

4.2. Хүний амь нас, эрүүл мэнд, байгаль орчинд шууд хор нөлөө учруулах, түүнчлэн 
түргэн муудаж чанар байдлаа алддаг, зориулалтыг нь өөрчлөн ашиглах боломжгүй эд зүйлийг 
хураасан эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан зөрчил гаргасан этгээдийг өөрийг нь, хэрэв 
боломжгүй бол хөндлөнгийн хоёр гэрчийг байлцуулан шаардлага хангасан газар, байранд 
устгаж, акт үйлдэн зөрчлийн хэрэгт хавсаргаж, Зөвлөлд мэдэгдэнэ.

4.3. Эд зүйлийг устгахтай холбогдон гарах зардлыг зөрчил үйлдсэн этгээдээр гаргуулах 
бөгөөд түүний үнэлгээ тарифыг Зөвлөл болон эрх бүхий байгууллага өөрийн ажлын онцлог, 
газар нутгийн байршилтай уялдуулан тогтоож холбогдох Засаг даргаар батлуулан мөрдөнө.

4.4. Шаардлага хангаагүй газар, байранд эд зүйлийг устгахыг хориглоно.

Тав. Бусад зүйл
5.1. 3ахиргааны журмаар эд зүйл хураах эрх бүхий байгууллага өөрийн ажлын онцлог 

байдлыг тусгаж энэхүү нийтлэг журамд нийцүүлэн дотооддоо журам гарган мөрдөж болно.
5.2. Энэхүү журмыг зөрчиж эд зүйл, баримт бичиг, хууль бус орлогыг хураасан, устгасан, 

хураагдсан эд зүйлийг борлуулсан, бусдад үндэслэлгүй шилжүүлсэн болон орлогыг тусгай 
данснаас өөр дансанд оруулсан болон зарцуулсан этгээдэд холбогдох хууль тогтоомжийн 
дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.
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Тавдугаар бүлэг

ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ                                
                                                                                    

                                                                                                                               
1998 оны 9 дүгээр                     
сарын 29-ний өдөр  Дугаар 299            Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол улсын засгийн газрын 1995 оны 131 дүгээр тогтоолын 3 дугаар заалт, 
Сангийн сайд, Цагдаагийн Ерөнхий Газрын даргын хамтарсан 1995 оны 181/252 дугаар 
тушаалаар батлагдсан журмын 9,11 дүгээр заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:

1. ”Иргэдээс эд зүйл, баримт бичгийг түр хураах, хадгалах, шийдвэрлэх журам”-
ыг 1 дүгээр хавсралтаар, иргэдээс түр хурааж болох эд зүйлийн жагсаалтыг 2 дугаар 
хавсралтаар, эд зүйл, баримт бичиг түр хураан тэмдэглэл /протокол/-ийн маягтыг 3 
дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2. Энэхүү журмыг нийт бие бүрэлдэхүүнд сайтар судлуулан энэ оны 10 дугаар сарын 
15-ны өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлж ажиллахыг цагдаа, гал түймэртэй тэмцэх, дотоодын 
цэргийн нийт анги, байгууллагын дарга, захирагч нарт үүрэг болгосугай.

З. Овор ихтэй буюу их хэмжээний эд зүйлийг хадгалах өрөөг Амгалан дахь Хангалт 
үйлчилгээний тасгийн агуулахад гаргах, хариуцах алба хаагчийг томилж ажиллуулахыг 
Цагдаагийн Ерөнхий газрын Аж ахуй, санхүүгийн алба /цагдаагийн дэд хурандаа Ч.Энх-
Амгалан/-д даалгасугай.

4. Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 1992 оны 67, 1993 оны 234, 1996 оны 111 
дүгээр тушаалыг хүчингүйд тооцсугай.

ДАРГА, ЦАГДААГИЙН ХУРАНДАА Д.МӨРӨН
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Цагдаагийн Ерөнхий Газрын даргын 1998 оны 

299 дүгээр тушаалын 1 дүгээр хавсралт

ЭД ЗҮЙЛИЙГ ХУРААХ, ХАДГАЛАХ, ШИЙДВЭРЛЭХ ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1. Захиргааны журмаар эд зүйлийг хураах, хадгалах, шийдвэрлэхдээ энэхүү журмыг 

мөрдлөг болгоно.
1.2. Энэхүү журмыг цагдаа, гал түймэртэй тэмцэх, дотоодын цэргийн энги байгууллага 

нэгэн адил хэрэгжүүлнэ.

Хоёр. Эд зүйлийг хураах
2.1. 3ахиргааны зөрчил үйлдэхэд ашигласан буюу үйлдлийг нотлох эд зүйл, баримт бичиг, 

хууль бусаар олсон орлогыг холбогдох хууль, тогтоомжийн дагуу эрх бүхий байгууллага, алба 
хаагч хураана.

2.2. Эд зүйл, баримт бичиг, хууль бусаар олсон орлогыг хураан авахад тэмдэглэл 2 хувийг 
хөтөлж, түүнд эд зүйл, баримт бичгийн өнгө, зүс, тоо хэмжээ, дугаар, чанар зэргийг нарийн 
тэмдэглэж, нэг хувийг зөрчил гаргасан этгээдэд өгнө.

Тэмдэглэл хөтлөхгүйгээр зөрчил гаргасан этгээдээс эд зүйл, баримт бичиг, хууль бусаар 
олсон орлогыг хураан авахыг хориглоно.

2.3. Хураасан эд зүйлээ хадгалах байранд өгөлгүйгээр шийдсэн бол хэрхэн шийдсэн тухай 
гэмдэглэл /протокол/ хөтлөж, дарга, захирагч нартаа танилцуулан тооцоо хийнэ.

2.4. Эд зүйл хураах тэмдэглэл /протокол/-ийг тухайн байгууллагын санхүүгийн алба 
хэвлүүлэн дугаарлаж, зохих алба хаагчид олгож, зарцуулалтын тооцоог хийнэ. Тэмдэглэл /
протокол/-ийг дутаасан тохиолдолд албаны шалгалт явуулж шийдвэрлэнэ.

2.5. Гээгдсэн эд зүйл, баримт бичгийг олсон иргэн, байгууллагаас уг зуйлийг хүлээн 
авахдаа тэмдэглэл /протокол/ хөтөлнө.

Тэмдэглэл /протокол/-д олсон эд зүйлийн тоо хэмжээ, өнгө, чанар, марк, дугаар болон 
хаанаас, хэдийд, хэзээ, хэн олсон зэргийг тодорхой бичиж хүлээн авсан, хүлээлгэн өгсөн 
хүмүүс гарын үсгээ зурна.

2.6. Гээгдсэн эд зүйл, баримт бичгийг эзэнд нь олгохдоо тэмдэглэл /протокол/ хөтөлнө. 
Уг эд зүйл, баримт бичгийн эзэн мөн болохыг тогтоосон алба хаагч яаж тогтоосон тухай илтгэх 
худас бичиж  тэмдэглэл /протокол/-д хавсаргана.

Гурав. Хураасан эд зүйлийг хадгалах
3.1. Цагдаа, гал түймэртэй тэмцэх, дотоодын цэргийн анги. байгууллага бүр хураасан эд 

зүйлийг хадгалах байрыг гаргаж, хариуцах алба хаагчийг томилж тушаал гаргана.
3.2. Алба хаагч хураасан эд зүйлээ тэмдэглэл /протокол/-ийн хамт 24 цагийн дотор 

хадгалах байранд тушаана.
Хадгалах байрнаас хол ажилладаг /сумын хэсгийн  төлөөлөгч, байцаагч гэх    мэт/ алба 

хаагч хураасан эд зүйлээ аль болох богино хугацаанд хадгалах байранд тушаавал зохино.
3.3. Эрүүгийн гэмт хэрэгт эд мөрийн баримтаар хураан авсан эд зүйлээс хэрэг бүртгэгч, 

мөрдөн байцаагч өөр дээрээ хадгалж байгаагаас бусад эд мөрийн баримтыг хадгалах байранд 
хадгална.

3.4. Байранд хадгалагдаж буй эрүүгийн хэргийн эд мөрийн баримтын хадгалалт хамгаалалт, 
бүрэн бүтэн байдалд мөрдөн байцаах хэлтэс, тасгийн дарга хяналтыг тогтмол тавьж, сар бүр 
тайлан гаргаж цагдаагийн байгууллагын даргад бичгээр танилцуулна.

3.5. Байранд хүлээн авсан эд зүйлийн нэр, марк, дугаар, өнгө, тоо хэмжээ, чанар байдал, 
хэдийд хүлээн авсныг нарийвчлан бүртгэж, хүлээн авсан, хүлээлгэн өгсөн алба хаагчийн гарын 
үсгийг зурна.

3.6. Эд зүйлийг байранд хүлээн авахдаа тоо хэмжээ чанарын байдлыг сайн шалгах ба 
хадгалахдаа чанарыг хэвээр байлгахад анхаарна.

3.7. Хураасан эд зүйлийг олон газарт биш зөвхөн зөвшөөрөгдсөн байр, мөнгөн кассанд 

171



Тавдугаар бүлэг

төвлөрүүлэн хадгална.
Овор ихтэй, тусгай нөхцөл шаардагдах зүйлийг тухайн байгууллагын даргын зөвшөөрлөөр 

өөр газар хадгалж, хариуцах хүнийг томилж тонуулахгүй, үрэгдүүлэхгүй, чанарыг муутгахгүй 
арга хэмжээ авна.

3.8. Хүний амь нас, эрүүл мэнд, байгаль орчинд шууд хор хөнөөл учруулах, түүнчлэн 
түргэн муудаж чанар байдлаа алддаг эд зүйлийг хадгалах байранд хүлээн авахыг хориглоно.

3.9. Хураасан бэлэн мөнгө, валютыг байгууллагын мөнгөний кассанд буюу кассгүй газарт, 
нутаг дэвсгэрийн банкны байгууллагад хадгалуулна.

З.10. Бэлэн мөнгө, валютыг мөнгөний касс буюу банкны байгууллагад хүлээлгэн өгөхдөө 
дэвсгэрт, тоо хэмжээ, серийн дугаарыг нэг бүрчлэн бичиж бүртгэнэ.

3.11. Хадгалсан бэлэн мөнгө, валютыг гүйлгээнд оруулж болохгүй.

Дөрөв. Хураасан эд зүйл, баримт бичгийг шийдвэрлэх
4.1. Хураасан баримт бичгийг хураах буюу эзэнд нь буцаан өгч шийдвэрлэнэ. Баримт 

бичгийг хураасан, буцаан олгосон тухай тэмдэглэл /протокол/ хөтөлнө.
Хүчингүй болсон паспорт, иргэний бусад баримт бичгийг архивын тэмдэглэл хийлгэхээр 

тухайн байгууллагын паспортын тасагт шилжүүлнэ.
Захиргааны хариуцлагын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн дагуу засвартай болон хүчингүй 

паспорт, үнэмлэх, гэрчилгээ болон иргэний бусад баримт бичиг, эсвэл тэдгээрийн бичвэр 
хийгдээгүй маягтыг бүртгэлд авч, хуурамч болох нь нотлогдвол зөрчлийн хэрэгт хавсаргана.

4.2. Хураасан эд зүйлийг үнэлүүлэх, борлуулах, устгах тухай асуудлыг засаг даргын 
дэргэдэх захиргааны ЗӨВЛӨЛД тавина.

4.3. 3асаг даргын дэргэдэх Захиргааны зөвлөлийн шийдвэрийг хэрэгжүүлж, хураасан эд 
зүйлийг тогтоосон үнээр гадаад, дотоодын байгууллага, аж ахуйн нэгжид болон дуудлагын 
худалдаагаар борлуулах асуудлыг зохион байгуулж, үнийг орон нутгийн төсөвт оруулна.

4.4. Хүний амь нас, эрүүл мэнд, байгаль орчинд шууд хор нөлөө учруулах, түүнчлэн түргэн 
муудаж чанар байдлаа алддаг, зориулалтыг нь өөрчлөн ашиглах боломжгүй эд зүйлийг хураасан 
эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан мэргэжлийн байгууллагад хандан шинжилгээ хийлгэн 
шийдвэр гаргуулсны дараа прокурорын байгууллагын зөвшөөрлөөр уг эд зүйлийг устгах буюу 
холбогдох байгууллагад шилжүүлнэ.

4.5. Өргөн хэрэглээний буюу үйлдвэрлэл үйлчилгээнд ашиглах боломжгүй эд зүйлийг 
Засаг даргын дэргэдэх Захиргааны зөвлөлийн шийдвэрийг үндэслэн комисс томилж, шаардлага 
хангасан газар, байранд устгаж, эд зүйл устгасан тухай акт үйлдэж, нэг хувийг Засаг даргын 
дэргэдэх Захиргааны зөвлөлд хүргүүлнэ.

4.6. Хураасан буу сумны асуудлыг Засгийн газрын 1991 оны ЗЗ1 дугаар тогтоолоор 
батлагдсан “Буу сум худалдах эзэмших журам”, ЦЕГ-ын даргын 1996 оны 151 дүгээр тушаалаар 
батлагдсан “Буу сумыг хураах, шийдвэрлэх журам”, Худалдаа үйлдвэрлэлийн сайд, Цагдаагийн 
Ерөнхий Газрын даргын хамтарсан 1994 оны 350/296 дугаар тушаалаар батлагдсан “Ангийн 
буу, сумыг захиалах, импортлох, хувиарлах, тээвэрлэх, худалдах заавар”-ын холбогдох заалтыг 
үндэслэн шийдвэрлэнэ.

4.7. 3амын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай болон бусад хууль тогтоомжийн 
холбогдох заалтыг зөрчсөний улмаас тээврийн хэрэгслийг түр саатуулсан бол ЦЕГ-ын даргын 
1996 оны 189 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Тээврийн хэрэгслийг түр саатуулах журам”-ын 
заалтыг үндэслэн шийдвэрлэнэ.

4.8. Улсын эрх бүхий байгууллагын шинжипгээгүй, хүний эрүүл мэндэд харшлах, гадаад, 
дотоодын бүх төрлийн согтууруулах ундааг тухайн нутаг дэвсгэрийн эрүүл ахуй, халдвар 
судлалын хяналтын байцаагч нарт өгч шинжилгээ хийлгэсний дараа орлогод оруулах, эзэнд нь 
олгох, устгахыг шийдвэрлэнэ.

4.9. Гээгдээд олдож ирсэн боловч эзэн нь тодроогүй зүйлийг зохих хугацааны дараа энэ 
журамд заасны дагуу шийдвэрлэнэ.

Хураасан тэсэрч дэлбэрэх бодисыг Засаг даргын дэргэдэх Захиргааны зөвлөлөөр үнэ 
тогтоолгосны дараа хэрэгцээт байгууллагад худалдаж  үнийг орон нутгийн төсөвт оруулна.

4.10. Хууль бусаар олсон мөнгөн орлого болон валютын асуудлыг шалгаж, эзэнд нь эгүүлж 
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өгөх буюу орон нутгийн төсөвт оруулна.
4.11. Бүх төрлийн нулимс асгаруулагч, амьсгал боогдуулагч, цагдаагийн дүрэмт хувцас, 

техник, тусгай бүртгэл дээрх зүйлийг эрэн сурвалжилж буй цагдаагийн байгууллагад үнэ 
төлбөргүй хүлээлгэн өгнө. Тэдгээрийг эрэн сурвалжилж буй цагдаагийн байгууллага байхгүй 
бол дор дурьдсан шийдвэр гаргана. Үүнд:

а) цагдаагийн хувцас, цагдаагийн зэвсэглэлд байхыг зөвшөөрч, ашиглах зааврыг  
Цагдаагийн Ерөнхий газраас баталсан нулимс асгаруулах, амьсгал боогдуулагч, бусад 
техник, тусгай хэрэгсэлтэй холбогдох асуудлыг  Засаг  даргын дэргэдэд Захиргааны 
зөвлөлд танилцуулан шийдвэр гаргуулж, байгууллагын орлогод авч бүртгэлд тусгана.
б) ашиглах зааврыг Цагдаагийн Ерөнхий газраас батлаагүй бол хураасан эд зүйлийг 
Цагдаагийн Ерөнхий газрын Хэв журмын хэлтэст хүргүүлж шийдвэрлүүлнэ.

4.12. Мансууруулах болон хордуулах бодисыг хураасан тохиолдолд тэмдэглэл /
протокол/-ийн хамт Цагдаагийн Ерөнхий газрын Криминалистик шинжилгээний төвд цаг 
алдалгүй хүргүүлнэ.

4.13. Мөрдөн байцаах ажиллагаа дуусмагц хадгалах байранд байсан эд мөрийн баримт 
болох овор ихтэй буюу согтууруулах ундааны зүйлийг эрүүгийн хэргийн хамт холбогдох 
байгууллагад хүлээлгэж өгнө.

Тав. Хяналт тавих
5.1. Эд зүйл, баримт бичгийг хэрхэн хурааж хадгалж, шийдвэрлэж буй байдалд тухайн 

байгууллагын дарга, хэв журмын тасгийн дарга нар хяналтыг тогтмол хэрэгжүүлнэ.
5.2. Хураасан эд зүйлийг хадгалах байранд хүлээн авсан алба хаагч түүний хадгалалт, 

хамгаалалт, хэрхэн шийдвэрлэсэн тухай тайланг сар тутам гаргаж байгууллагын санхүүд өгнө.
Байгууллагын санхүү тайлангын үнэн зөвийг нягтлан шалгаж үр дүнг байгууллагын даргад 

танилцуулна.
5.З. Энэхүү журмын биелэлтэнд хяналтыг байнга хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж үр 

дүнг хагас, бүтэн жилээр нэгтгэн тухайн байгууллагын дарга, ЦЕГ-ын даргад танилцуулж байх 
үүргийг нутаг дэвсгэрийн цагдаагийн байгууллагын хэв журмын алба, ЦЕГ-ын хэв журмын 
алба тус тус хариуцна.
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Цагдаагийн Ерөнхий Газрын даргын  1998 оны

 299 дүгээр тушаалын 2 дугаар хавсралт

ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ДАГУУ ШАЛГАЖ ШИЙДВЭРЛЭХ ЗОРИЛГООР
ИРГЭДЭЭС ТҮР ХУРААЖ БОЛОХ ЗҮЙЛҮҮД

1. Эзэмших зөвшөөрлийн үнэмлэхгүй, эд ангийг өөрчилсөн, ан агнуурын хууль тогтоомж 
зөрчихөд зэвсэг болгон ашигласан буу, түүний эд анги, сум,

2. Тэсэрч, дэлбэрэх, хордуулах, мансууруулах бодис;
З. Зэвсгийн чанартай биедээ авч яваа хутга, мэс, зодооны хэрэгсэл.
4. Бүх төрлийн нулимс асгаруулагч, амьсгал боогдуулагч;
5. Засвартай болон хүчингүй болсон паспорт, үнэмлэх, гэрчилгээ, бусад баримт бичиг, 

тэдгээрийн бичвэр хийгдээгүй маягт;
6. Хулгайлагдсан болон гээгдүүлсэн зэрэг шалтгаанаар эрэн сурвалжилж байгаа эд 

зүйлс;
7. Өмсөх эрхгүй хүн өмсөж яваа цагдаагийн дүрэмт хувцас, эзэмших эрхгүй хүнд байгаа 

тусгай хэрэгсэл;
8. Улсын эрх бүхий байгууллагын шинжилгээ, зөвшөөрөлгүй, хүний эрүүл мэндэд харшлах 

гадаад, дотоодын бүх төрлийн согтууруулах ундаа;
9. Орон нутгийн захиргааны тогтоосон цэгээс бусад газарт борлуулж буй эд зүйлс;
10. Монгол улсад хууль бусаар оруулж ирсэн эд зүйл, валют, бусад зүйл зэрэг эд зүйл, 

баримт бичгийг иргэдээс түр хураана.
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МОНГОЛ УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН
ТОГТООЛ

2008 оны 6 сарын 25-ны өдөр                 Дугаар 30                                     Улаанбаатар хот

ЭРҮҮГИЙН ХУУЛИЙН 23 ДУГААР БҮЛГИЙН
ЗАРИМ ЗҮЙЛ, ЗААЛТЫГ ТАЙЛБАРЛАХ ТУХАЙ

Байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэргийн тухай Эрүүгийн хуулийн 23 дугаар бүлгийн 
зарим зүйл, заалтыг нэг мөр ойлгож, зөв хэрэглэх явдлыг хангах зорилгоор Монгол Улсын 
Үндсэн хуулийн тавьдугаар зүйлийн нэг дэх хэсгийн 4 дэх заалт, Шүүхийн тухай хуулийн 15 
дугаар зүйлийн 15.6.5-д заасныг удирдлага болгон Улсын Дээд шүүхээс ТОГТООХ НЬ:

1. Эрүүгийн хуулийн /цаашид “Хуулийн” гэх/ 202 дугаар зүйлийн 202.1-д заасан “Хортой 
бодис” гэж агаар мандлыг бохирдуулах болон хүн, мал, амьтан, ургамал, тэдгээрийн үр удамд 
хортой нөлөө үзүүлэх, өвчин эмгэг үүсгэх, үхэл, мөхөлд хүргэх үйлчилгээтэй биологийн ба 
химийн бодис, тэдгээрийн нэгдлийг хэлнэ.

2. Хуулийн 203 дугаар зүйлийн 203.1-д заасан “Хориглосон арга, зэвсэг хэрэгсэл” 
гэдгийг Ан агнуурын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлд зааснаар ойлгоно.

Энэ зүйл, хэсэгт заасан “Ховор ан амьтан”- ы жагсаалтыг Амьтны аймгийн тухай хуулийн 
7 дугаар зүйлийн 7.6-д зааснаар Засгийн газар батлана.

Мөн зүйл, хэсэгт заасан “Хориотой үед” гэдгийг Ан агнуурын тухай хуулийн 13 дугаар 
зүйлийн 13.1, 13.2-т тус тус тодорхойлсон хугацаанаас гадна уг зүйлийн 13.4, 13.5-д зааснаар 
төрийн захиргааны төв байгууллагаас тогтоосон хугацааг зөрчсөнийг ойлгоно.

3. Мөн зүйлийн 2-т заасан “Нэн ховор ан амьтан” гэдэгт Амьтны аймгийн тухай хуулийн 
7 дугаар зүйлийн 7.1-д заасан амьтан хамаарна.

4. Хуулийн 205 дугаар зүйлийн 205.1-д заасан “Аюултай хог хаягдал” гэдгийг Аюултай 
хог хаягдлын импорт, хил дамжуулан тээвэрлэлтийг хориглох экспортлох тухай хуулийн 3 
дугаар зүйлийн 3.1, 3.2-т тус тус зааснаар ойлгох бөгөөд мөн зүйлийн 3.3-т зааснаар аюултай 
хог хаягдлын ангилал, зэрэглэлийг байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 
байгууллага холбогдох мэргэжлийн албадтай хамтран тогтооно.

Мөн зүйл, хэсэгт заасан “Бусад хог хаягдал” гэж хэрэглээний болон үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээний явцад үүсэн бий болж, цаашид ямар нэгэн зориулалтаар хэрэглэгдэхгүй болсон 
бөгөөд аюултай хог хаягдлын ангилал, зэрэглэлд ороогүй эд юмсыг хэлнэ.

5. Хуулийн 206 дугаар зүйлийн 206.1-д заасан “Үйлдвэрлэлийн хортой хог хаягдал” 
гэдэгт энэ тогтоолын 4-т заасан аюултай хог хаягдлаас гадна Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хог 
хаягдлын тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.2-т заасан хог хаягдлыг ойлгоно.

Энэ  зүйл,  хэсэгт заасан   “Биологийн  болон химийн  бодис” гэдэгт эдгээр бодисоос 
гадна тэдгээрийн нэгдлүүд нэгэн адил хамаарна.

Мөн зүйл, хэсэгт заасан “Учирч болох байсан” гэдгийг тухайн нөхцөл байдалд ямар үр 
дагавар гарах байсныг шүүх хэрэгт авагдсан болон шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцсэн нотлох 
баримтын хэмжээнд үнэлж дүгнэнэ.

6. Хуулийн 208 дугаар зүйлийн 208.1-д заасан “Ан амьтан, шувуу, загас олноор 
үхсэн болон бусад их хэмжээний хохирол учирсан” гэдэгт үхсэн ан амьтан, шувуу, 
загасны экологи, эдийн засгийн нийт үнэлгээ Эрүүгийн хуулийн 29 дүгээр зүйлд тодорхойлсон 
хохирлын “их хэмжээн”-д хүрсэн байхаас гадна усны болон түүний орчмын ургамал, амьтан 
өвчлөх, загасны нөөц хомсдох, тэдгээрийн бүтэц өөрчлөгдөх (ховор үүлдрийн загасны нөөц 
багасах, хортой ба хэрэглээний бус үүлдэр бий болохг.м.)  намагшсан буюу хужиршсан газар 
үүссэн зэргийн улмаас мөн “их хэмжээ”-ний хохирол учирсан байхыг ойлгоно.

Нэн ховор ан амьтан, шувуу, загас хоёр буюу түүнээс дээш тоогоор үхсэнийг мөн ойлголтод 
хамааруулж үзнэ.

7. Хуулийн 209 дүгээр зүйлийн 209.1-д заасан “Ургамлын өвчин” гэдгийг Ургамал 
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хамгааллын тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.4-т зааснаар ойлгоно.
Мөн зүйл, хэсэгт заасан “Хортон амьтан” гэдэгт Ургамал хамгааллын тухай хуулийн 3 

дугаар зүйлийн 3.1.5, 3.1,6-д заасан шазьж, мэрэгчид тус тус хамаарна.
8. Хуулийн 211 дүгээр зүилиин 211.1-д заасан “Хамгаалалтын болон ашиглалтыи 

бүсийн ой” гэдгийг Ойн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1,  9 дүгээр зүйлийн 9.1-д тус тус 
зааснаар ойлгоно,

Мөн зүйл, хэсэгт заасан “Зохих зөвшөөрөлгүйгээр” гэж иргэн, аж ахуйн нэгж, 
байгууллага ашиглалтын бүсийн ойгоос хэрэглээний болон түлшний зориулалтаар мод бэлтгэх 
буюу ойн дагалт нөөцийг ашиглахдаа эрх бүхий байгууллагаас тусгай зөвшөөрөл авч, тогтоосон 
төлбөр хураамжийг төлөөгүй байхыг хэлнэ,

9. Хуулийн 212 дугаар зүйлийн 212.1-д заасан “Нэн ховор, хоеор ургамал, тэдгээрийн 
үр эрхтэн”-ийг Байгалийн ургамалын тухай хуулийн хавсралт болон уг хуулийн 3 дугаар 
зүйлийн 4-т зааснаар Засгийн газраас батласан жагсаалтаар тодорхойлно.

10. Хуулийн 213 дугаар зүйлийн 213.1, 213.3-т тус тус заасан “Бусад хүнд хор уршиг” 
гэдэгт хүний бие махбодид хүнд гэмтэл учирсны улмаас байнгын тахир дутуу, сэтгэл мэдрэлийн 
эдгэршгүй өвчтэй болсон, эрхтнээсээ хагацсан, хараа, сонсголгүй болсон, хөдөлмөрийн 
чадвараа бүр мөсөн алдсан, хэд хэдэн хүний бие махбодид хүнд эсхүл хүндэвтэр гэмтэл учирсан 
зэргийг ойлгоно. 

11. Хуулийн 214 дүгээр зүйлийн 214.1-д заасан “Хууль бусаар ашигт малтмал хайх, 
ашиглах, олборлох” гэж эрх бүхий байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрөлгүйгээр Ашигт 
малтмалын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6-д тус тус заасан үйл ажиллагааг 
явуулахыг хэлнэ.

Мөн зүйл, хэсэгт заасан “Үлэмж хэмжээний хохирол”-ыг зөвхөн байгаль орчин, түүний 
баялагт учруулсан байна,

12. Мөн зүйлийн 214.3-т заасан “Нөхөн сэргээлтийн ажил хийгээгүй” гэдэгт 
хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь Ашигт малтмалын тухай хуулийн 
38, 39 дүгээр зүйлд тус тус заасан үүргийг биелүүлээгүй байхыг ойлгоно,

13. Хуулийн 2141 дүгээр зүйлийн 214’1-д заасан “Химийн хорт болон аюултай 
бодис” гэдгийг Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.1, 
3,1.2-1 тус тус зааснаар ойлгоно.

Эдгээр бодисын ангилалыг мөн хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.2-т зааснаар байгаль орчин,  
эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүд хамтран батлана.

14. Хуулийн 2141 дүгээр зүйлийн 2141.2-т заасан ”Хүнд хор уршиг” гэдэгт хүний 
бие махбодид хүнд гэмтэл эсхүл хэд хэдэн хүний биед хүндэвтэр гэмтэл учирсан, байгаль 
орчны тэнцэл алдагдаж, ан амьтан, загас, шувуу олноор үхсэн зэргийг хамааруулан ойлговол 
зохино.

15. Эрүүгийн хуулийн 23 дугаар бүлэгт заасан гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирлын 
хэмжээг байгаль орчин, түүний баялагт учруулсан шууд хохирол болон бусдын хууль бус үйл 
ажиллагааны улмаас байгаль орчны алдагдсан тэнцэл, байгалийн баялгийг нөхөн сэргээх, хүн 
амыг нүүлгэх, мал, амьтныг тухайн нутаг дэвсгэрээс шилжүүлэхэд гарсан зардлын нийлбэрээр 
тооцож тогтооно.
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ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

2005.05.04                                Дугаар 197                                      Улаанбаатар хот

Журам тогтоох тухай

Байгаль орчны эсрэг гэмт хэрэг, зөрчлийг илрүүлж, таслан зогсоох. урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр Хэрэг бүртгэх, Замын цагдаагийн албадын хамтын ажиллагааг эрчимжүүлэх 
зорилгоор ТУШААХ НЬ:

Нэг. Хэрэг бүртгэх газар /цагдаагийн хурандаа Л.Сүхээ/-д үүрэг болгох нь:
1. Байгаль орчны яам, Цагдаагийн ерөнхий гаэрын хамтран ажиллах гэрээний дагуу 

Эрүүгийн хуулийн 23 дугаар бүлэгт заасан гэмт хэрэг, байгаль орчны хууль тоггтоомж 
зөрчигчийг илрүүлж, гэм буруутай этгээдэд хариуцлага ноогдуулах, урьдчилан сэргийлэх 
ажлыг төв, орон нутгийн цагдаагийн газар, хэлтсийн хэмжээнд зохион байгуулж мэргэжлийн 
удирдлагаар ханган хяналт тавьж ажиллах.

2. Төв орон нутгийн цагдаагийн газар, хэлтэст байгаль орчныг хамгаалах чиглэлээр гарсан 
хууль тогтоомж, энэ төрлийн зөрчлийг шалгаж шийдвэрлэхэд анхаарах асуудлаар эөвлөмж 
бэлтгэн хүргүүлэх.

3. Байгаль орчны эсрэг гэмт хэрэг, зөрчлийг илрүүлж шийдвэрлэсэн байдал, урьдчилан 
сэргийлэх талаар зохиосон ажлын дүнг нэгтгэн улирал тутам танилцуулах

Хоёр. Замын цагдаагийн газар /цагдаагийн хурандаа Ц.Амгаланбаяр/-т үүрэг болгох 
нь:

1. Авто тээврийн шалган нэвтрүүлэх товчоонд үүрэг гүйцэтгэж байгаа болон хөдөлгөөн 
зохицуулж буй замын цагдаагийн алба хаагчид мод, модон материал ачиж яваа тээврийн 
хэрэгсэл бүрийг шалгаж, ачааны дагалдах, гарал үүслийн гэрчилгээ нь  зохих журмын дагуу 
байгаа болон ан амьтны мах, арьс, үс түүхий эд илэрвэл зөвшөөрөлтэй эсэхийг холбогдох 
байгууллага албадтай хамтран шалгаж, зөрчил илэрсэн тохиолдолд уг тээврийн хэрэгслийг түр 
саатуулан хойшлуулшгүй бусад ажиллагаа явуулах.

2. Зөвшөөрөгдөөгүй буюу эөрчилтэй ачаа, эд зүйл, түр саатуулагдсан тээврийн хэрэгсэл, 
буруутай этгээдийг холбогдох материалын хамт Хэрэг бүртгэх газарт нэн даруй шилжүүлэн өгч 
шийдвэрлүүлэх.

Гурав. Нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд байгаль орчны эсрэг гэмт хэрэг, зөрчлийг  илрүүлж 
шийдвэрлэх, урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлж. харилцан мэдээлэл солилцон, 
мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтын ажиллагааг идэвхжүүлж ажиллахыг төв,  орон нутгийн 
цагдаагийн газар, хэлтсийн дарга нарт үүрэг болгосугай.

Дөрөв. Энэ тушаалын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Тамгын газар   / Цагдаагийн 
хурандаа Ж.Сайнжаргал/-т даалгасугай.

 

ДАРГА, ХОШУУЧ  ГЕНЕРАЛ                           Д.САНДАГ-ОЧИР
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ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ДААЛГАВАР

2006 оны 10 дугаар                    Дугаар  08                               Улаанбаатар
сарын 30-ны  өдөр                                                                                              хот

Хууль бусаар мод бэлтгэх, тээвэрлэх,
худалдах, ашиглах явдалтай тэмцэх

ажлыг эрчимжүүлэх тухай

Цагдаагийн байгууллага хуулиар хүлээсэн үүргийн дагуу ойн тухай хууль тогтоомж зөрчих 
гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр төр, захиргааны болон мэргэжлийн хяналтын байгууллагуудтай 
хамтран ажиллаж байгаа боловч хууль бусаар мод бэлтгэх, тээвэрлэх, худалдах, ойн дагалт 
баялаг ашиглах явдал багагүй гарсаар байгаад дүгнэлт хийж, цаашид анхаарч ажиллах 
шаардлага гарч байна.

Иймд ойн тухай хууль тогтоомж зөрчих гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, хууль бусаар 
мод бэлтгэх, тээвэрлэх, худалдах, ашиглах явдалтай хийх тэмцлийг эрчимжүүлэх эорилгоор 
ДААЛГАХ НЬ:

Нэг. Хэрэг бүртгэх газар, Замын цагдаагийн газар болон нутаг дэвсгэрийн цагдаагийн 
газар, хэлтсийн дарга нарт:

1.1. Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 211 дүгээр зүйлд заасан ойн тухай 
хууль тогтоомж зөрчих гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, илрүүлэх чиглэлээр 
төр, захиргааны байгууллагуудтай хамтарч эргүүл, хяналтын ажлыг тухайн цаг үеийн болон 
орон нутгийн нөхцөл байдалтай уялдуулан зохион явуулж, үр дүнг тооцох.

1.2. Ойн тухай хууль тогтоомж зөрчсөн этгээдийг тухай бүр эрх бүхий байгууллагад 
шилжүүлэн захиргааны шийтгэл ногдуулж байх.

1.3. Хууль бусаар мод огтолсон, гэмтээсэн, тээвэрлэсэн, худалдсан, ойд хориглосон үйл 
ажиллагаа явуулсны улмаас үлэмж болон онц их хэмжээний хохирол учруулсан этгээдийг 
эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж, хууль бусаар олсон ашиг орлого, гэмт үйлдэлдээ ашигласан 
техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг нь зохих журмын дагуу эд мөрийн баримтаар хураан 
авч, учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлэхээр, байцаан шийтгэх ажиллагааны бүхий л арга 
хэмжээг шуурхай авч ажиллах.

1.4. Хэрэг бүртгэлтийн шатанд ойн тухай хууль тогтоомж зөрчих гэмт хэрэг гарахад 
нөлөөлсөн шалтгаан, нөхцөл бүрийг тогтоож, тэрхүү шалтгаан, нөхцөлийг арилгах арга хэмжээ 
авахуулахаар холбогдох иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан тушаалтанд мэдэгдэл бичиж, 
түүний мөрөөр зохиосон ажлын хариуг заавал авч байх.

1.5. Нутаг дэвсгэртээ үйл ажиллагаа явуулж буй модны хөрөө рам, модон материалын 
үйлдвэрийн бүртгэл судапгааг гаргаж, тэдгээрийн үйл ажиллагаанд төр, захиргааны болон 
мэргэжлийн  хяналтын байгууллагуудтай хамтарч хяналт тавьж, зөрчил илэрсэн тохиолдолд 
зохих хууль тогтоомжийн дагуу асуудлыг шийдвэрлэж байх.

1.6. Ойн тухай хууль тогтоомж зөрчих гэмт хэрэг, зөрчлийн талаархи мэдээ, мэдээллийг 
иргэдээс төлбөртэй авах ажлыг төр, захиргааны болон мэргэжлийн хяналтын байгууллагуудтай 
хамтран зохион байгуулж, тэдгээрийг шуурхай шалган шийдвэрлэж байхын зэрэгцээ зохих 
төлбөр, шагнал, урамшуулалыг олгуулж байх.

1.7.  Ойн тухай хууль тогтоомж зөрчих гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэж эрүүгийн болон захиргаа-
ны хариуцлага хүлээж байсан, хууль бусаар мод, түлээ бэлтгэдэг, бэлтгэсэн модыг тээвэрлэдэг, 
худалддаг, хүмүүсийн судалгааг гаргаж, тэдгээрт хяналт тавьж, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх санамж, зөвлөмж өгч байх.

1.8. Мод, түлээ тээвэрлэж буй тээврийн хэрэгслийн жолооч болон эзэмшигчдэд гарал 
үүслийн гэрчилгээ, эрхийн бичиг байгаа эсэхэд тавих хяналтыг чангатгаж, илэрсэн зөрчил 
бүрийг эрх бүхий байгууллагаар шийдвэрлүүлж байх.

1.9.  Даалгаврыг хэрэгжүүлэх талаар арга хэмжээ авч, биелэлтийг түүний заалт бүрээр 
гарган улирал бүрийн сүүлийн сарын 25-ны дотор Тамгын газарт ирүүлж байх.
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Хоёр. Эрүүгийн цагдаагийн газар /цагдаагийн хурандаа Д.Батжаргал/-д:
2.1. Ойн тухай хууль тогтоомж зөрчих гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, 

илрүүлэх ажлын хүрээнд энэ төрлийн гэмт хэргийн талаархи мэдээ, мэдээлэл цуглуулах, 
баримтжуулах, гүйцэтгэх ажлын шугамаар авагдаж баримтжуулагдсан мэдээ, мэдээлэлд 
эрүүгийн хэрэг үүсгүүлэх, захиргааны зөрчлийн асуудлыг эрх бүхий байгууллагад шилжүүлэн 
шийдвэрлүүлж байх талаар арга хэмжээ авч, үр дүнг тооцож байх.

2.2. Хийсэн ажлын дүнг даалгаврын 1.9-д заасан хугацааны дотор надад танилцуулж 
байх.

Гурав. Хэрэг бүртгэх газар /цагдаагийн хурандаа Л.Сүхээ/-д:
3.1. Ойн хууль тогтоомж зөрчих гэмт хэрэг, зөрчилтэй тэмцэх эрх зүйн харилцааг 

зохицуулсан Эрүүгийн болон Ойн тухай хуулиуд, холбогдох бусад хууль тогтоомжид нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулах шаардлагатай асуудлыг төр, захиргааны болон мэргэжлийн хяналтын 
байгууллагуудтай хамтран судалж, саналаа төсөл, танилцуулгын хамт 2006 оны 12 дугаар 
сарын 1-ний дотор ирүүлэх.

3.2. Байгаль орчны яам, Улсын мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран ойн тухай хууль 
тогтоомж зөрчих гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, илрүүлэх чиглэлээр 
улсын хэмжээнд нэгдсэн арга хэмжээг жилд 2-оос доошгүй удаа зохион байгуулан үр дүнг 
тооцож, хяналт-шинжилгээ хийж байх.

3.3. Даалгаврын 3.2-д заасан нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд ойн хууль тогтоомж 
зөрчих явдалтай тэмцэх ажлыг боловсронгуй болгох талаар холбогдох төрийн болон төрийн 
бус байгууллагуудтай хамтарсан уулзалт, зөвлөгөөн зохион байгуулж, хэвлэл, мэдээллийн 
хэрэгслээр сурталчилгаа явуулж байх.

Дөрөв. Тамгын газар /цагдаагийн дэд хурандаа О.Зоригт-д:
4.1. Даалгаврыг 2006 оны 11 дүгээр сарын 1-нээс эхлэн хэрэгжүүлэх ажлыг зохион 

байгуулах.
4.2. Даалгаврын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, үр дүнг улирал бүрийн эхний сарын 5-ны 

дотор танилцуулж байх.
4.3. Даалгаврыг хангалтгүй биелүүлсэн төв, орон нутгийн цагдаагийн газар, хэлтсийн 

удирдлага, алба хаагчдын асуудлыг танилцуулж, шийдвэр гаргуулж байх.

ДАРГА,ЦАГДААГИЙН ХУРАНДАА                                   М.ГАНБОЛД
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УЛСЫН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР, ЦАГДААГИЙН
ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ

 

2003.01.09             ¹ 07/27                                  Улаанбаатар хот

Журам батлах тухай
 

Монгол орны экологийн аюулгүй байдлыг хангах, Байгаль орчны хууль тогтоомж, 
Эрүүгийн хуулинд заасан Байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, 
илрүүлэх, таслан зогсоох чиглэлийн хамтын ажиллагааг зохицуулах зорилгоор ТУШААХ НЬ :

1. Улсын мэргэжлийн хяналтын газрын “Байгаль орчны хяналтын хэлтэс, Цагдаагийн 
Ерөнхий Газрын Хэрэг бүртгэх газрын хамтран ажиллах журам“-ыг хавсралтын ёсоор 
баталсугай.

2. Байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэрэг, зөрчлийг шалгаж байгаа анхан шатны 
нэгжүүдийг мэргэжлийн удирдлагаар ханган, тусламж, дэмжлэг үзүүлж ажиллахыг Байгаль 
орчны хяналтын хэлтэс, Хэрэг бүртгэх газарт хариуцуулсугай.

3.  Журмыг 2003 оны 01 дүгээр сарын 10-ний өдрөөс эхлэн мөрдсүгэй.
 

УЛСЫН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН 
 ДАРГА                               Д.БАТБААТАР 

                                             
ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН       
ДАРГА, ХОШУУЧ ГЕНЕРАЛ                                                     Д.САНДАГ-ОЧИР          
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Улсын мэргэжлийн хяналтын газар,

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын дугаар тушаалын хавсралт

УЛСЫН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХЯНАЛТЫН 
ХЭЛТЭС, ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ХЭРЭГ БҮРТГЭХ ГАЗРЫН 

ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл:
1.1. Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 23 дугаар бүлэгт заасан Байгаль 

хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэрэг, эөрчлийг цаг алдалгүй шуурхай илруүлэн хэрэг бүртгэлт 
мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулах, шийдвэрлэх урьдчилан сэргийлэх хамтын ажиллагааг 
зохицуулахад энэхүү журмын эорилго оршино.

1.2. Байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэгдсэн тухай мэдээллээр 
хангах, шаардлагатай үед хэрэг бүртгэгчийн ажиллах боломжийг бүрдүүлж, мэргэжлийн 
үүднээс дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх, зөрчлийг шийдвэрлэх үүргийг Байгаль орчны хяналтын 
хэлтэс хүлээнэ.

1.3. Энэ журмын 1.1-д заасан гэмт хэрэгт хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа явуулахад зохион 
байгуулалт, мэргэжлийн удирдлагаар хангах үүргийг Цагдаагийн ерөнхий газрын Хэрэг бүртгэх 
газар хариуцана.

Хоёр. Байгаль орчны хяналтын хэлтсийн хүлээх үүрэг :
2.1. Хамтран ажиллах журмыг Байгаль орчны хяналтын төв, орон нутгийн холбогдох 

алба, ажилтнуудад мэдээлж таниулах, мөрдөж хэвшүүлэх ажлыг зохион байгуулах.
2.2. Хэрэг бүртгэх албаны ажилтнуудад Байгаль орчныг хамгаалахтай
холбогдсон хууль тогтоомжийг таниулах, хичээл сургалт зохиож байх.
2.3 Байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэрэг зөрчлийн тухай мэдээллийг төв, орон 

нутгийн Хэрэг бүртгэх алба, ажилтанд албан бичгээр мэдэгдэж, хэрэг бүртгэх ажиллагааны 
нөхцлийг бүрдүүлэхэд анхаарах.

2.4 Байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэргийн тухай дараах мэдээллийг хэрэг бүртгэх 
алба, ажилтанд нэн даруй мэдэгдэж байх. Үүнд :

Агаарын тухай хууль тогтоомж зөрчсөн
Ан агнуурын тухай хууль тогтоомж зөрчсөн
Газрын хэвлий ашиглах, хамгаалах журам зөрчсөн
Үйлдвэрлэлийн хортой хог хаягдал, цацраг идэвхт, биологийн болон химийн бодис 
зэрэг аюултай хог хаягдлаар байгаль орчныг бохирдуулсан
Газар эвдэж гэмтээж, бохирдуулсан
Ургамлын обьектыг санаатай эвдэж, гэмтээж устгах
Ойн тухай хууль тогтоомж зөрчсөн
Байгалийн ургамлын тухай хууль тогтоомж зөрчсөн
Ой, хээрийн түймэр тавих
Ашигт малтмалын хайгуул хийх, олборлох тогтоомж зөрчсөн
Байгаль орчны хууль тогтоомжийн холбогдолтой бусад хэрэг зөрчил

2.5. Байгаль, орчны хууль тогтоомжийн зөрчлийг байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, 
байгаль хамгаалагч нар шалгаж шийдвэрлэнэ.

2.6. Гэмт хэрэг гарсан шалтгаан нөхцлийг арилгах тухай хэрэг бүртгэгчээс ирүүлсэн 
мэдэгдэл, шаардлагын мөрөөр урьдчилан сэргийлэх ажлууд зохион хариу мэдэгдэж байх.

2.7. Аймаг, орон нутаг дахь Байгаль орчны алба, газар, улсын байцаагч, байгаль 
хамгаалагчид дээрхи төрлийн гэмт хэргийн талаархи мэдээллийг цагдаагийн ямар албанд 
хэдийд мэдэгдсэн, хэрхэн шийдвэрлэсэн тухайгаа Байгаль орчны хяналтын хэлтэст  давхар 
мэдэгдэж байх

2.8. Хэрэг бүртгэх албаны ажилтнуудыг байгаль хамгаалах чиглэлээр гадаад орны 
туршлага судлах, гадаад дотоодын сургалт семинарт хамруулах асуудлыг Байгаль орчны яам, 
Улсын мэргэжлийн хяналтын газарт танилцуулан шийдвэрлүүлж байх
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Гурав. Хэрэг бүртгэх газрын хүлээх үүрэг:
3.1. Хамтран ажиллах журмыг Хэрэг бүртгэх албаны төв орон нутгийн алба ажилтнуудад 

мэдээлэн таниулах, энэ төрлийн хэрэг зөрчлийг шалгаж шийдвэрлэх мэдлэг, дадлага олгох 
ажлыг зохион байгуулах.

3.2. Байгаль хамгаалах журам зөрчсөн хэргийн тухай мэдээлэл хүлээн авсан Хэрэг 
бүртгэх албаны ажилтнууд хэргийн газарт шуурхай очиж эрүүгийн байцаан шийтгэх хуульд 
заасны дагуу үзлэг хийх, ул мөр олж бэхжүүлэх, нотлох баримт цуглуулах зэрэг хойшлуулшгүй 
ажипллагааг бүрэн хийж гэмт хэргийн бүрэлдэхүүн байгаа эсэхийг тогтоох.

3.3. Гэмт хэрэг гарсныг нотлох хангапттай баримт байвал эрүүгийн хэрэг үүсгэн байцаан 
шийтгэх ажиллагаа явуулна. Хэрэг шалгах ажлын явц байдлын талаар нутаг дэвсгэрийн 
цагдаагийн газар, хэлтсийн удирдлага, ноцтой асуудлыг Хэрэг бүртгэх газрын удирдлагад 
танилцуулах.

3.4. Гэмт хэргийн тухай мэдээлэл ирүүлсэн байгууллага, албан тушаалтанд шалгалтын үр 
дүнгийн талаар заавал  албан бичгээр хариу өгч байх.

3.5. Гэмт хэрэг үйлдэгдсэн шалтгаан нөхцлийг арилгуулах мэдэгдлийг холбогдох бай-
гууллагад явуулж хариу авч байх.

3.6. Хэрэг шалгах ажиллагаанд шаардлага гарвал Байгаль орчныг хамгаалах алба, улсын 
байцаагчдын тусламж, дэмжлэг авч байх.

3.7. Хэрэг бүртгэх албаны удирдлагаас улсын хэмжээнд үйлдэгдсэн байгаль хамгаалах 
журам зөрчсөн гэмт хэргийн гаралт, хандлага, шалтгаан нөхцлийн байдалд дүн шинжилгээ 
хийж цаашид энэ төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох талаар санал 
дүгнэлтээ холбогдох газруудад танилцуулж байх.

3.8. Энэ төрлийн гэмт хэрэг, зөрчлийг шалгах ажиплагаанд идэвхи санаачилгатай 
ажилласан алба хаагч, үнэтэй мэдээлэл өгсөн иргэдийг шагнаж урамшуулж байх.

3.9. Байгаль хамгаалах журам зөрчсөн гэмт хэрэг, зөрчлийг илрүүлэх нэгдсэн арга хэмжээг 
улсын хэмжээнд зохион байгуулах асуудлыг Цагдаагийн ерөнхий газар, Улсын мэргэжлийн 
хяналтын газрын төлөвлөгөөнд тусган хэрэгжүүлж байх.

3.10. Байгаль орчны хяналтын албаны ажилтнуудад хууль эрхийн мэдлэг олгоход туслаж 
дэмжих.

3.11. Байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэрэг зөрчлийг илрүүлэх таслан зогсоох, 
шийдвэрлэх, гэм буруутай этгээдэд зохих хариуцлага хүпээпгэх зэрэгт төв орон нутгийн 
цагдаагийн хэрэг бүртгэх алба, тэдгээрийн ажилтнууд, байгаль орчны хяналтын бүх шатны 
улсын байцаагч, байгаль хамгаалагчдад дэмжлэг, туслалцаа үзүүлж байх.

3.12. Байгаль хамгаалах журмын эсрэг хэрэг, зөрчил нилээд гардаг зарим аймгийн Байгаль 
орчны алба, газруудад хоёр байгууллагын хооронд байгуулсан гэрээний үндсэн дээр цагдаа 
ажиллуулж байх талаар дэмжлэг туслалцаа үзүүлж хамтран ажиллах.

Дөрөв. Бусад асуудал:
4.1. Байгаль орчны хяналт, цагдаагийн байгууллагын ажилтнууд хамтран ажиллахдаа 

байгаль орчны хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хяналт шалгалтын үр нөлөөг сайжруулах, 
хэрэг зөрчлийг илрүүлэх, гэм буруутай иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад хуулийн дагуу 
хариуцлагыг шударга оногдуупах зарчмыг баримтлах.

4.2. Хамтран гүйцэтгэх хяналт шалгалтын чиглэлийг урьдчилан тохиролцож, байгууллагын 
жил, улирлын төлөвлөгөөнд тусган хэрэгжүүлэх.

4.3. Томилолтоор ажилласан алба хаагчдын томилолт, унаа, шатахууны зардлыг тус тусын 
байгууллагууд хариуцах.

4.4. Хэрэг, зөрчлийн шийдвэрлэлтийн байдлыг төв, орон нутгийн мэдээллийн хэрэгслэлээр 
үнэн зөв, тодорхой мэдээлж урьдчилан сэргийлэх ажлууд зохиох.

4.5. Гэмт хэргийн улмаас хураагдсан эд зүйлийг Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль, Байгаль 
орчны хууль, тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэх.

4.6. Энэхүү журам нь төв орон нутгийн хэрэг бүртгэх болон байгаль орчны хяналтын 
албад, бүх шатны хэрэг бүртгэгч, байгаль орчны хяналтын улсын байцаагчдын үйл ажиллагаанд 
хамаарна.
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УЛСЫН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР, ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 
ДАРГЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ

2004 оны 04 дугаар
сарын 15-ны өдөр                          Дугаар 143/165                             Улаанбаатар хот

Журам батлах тухай

Монгол Улсын Захиргааны хариуцлагын тухай хууль, Төрийн хяналт шалгалтын тухай 
хууль болон Цагдаагийн байгууллагын тухай хууль, Улсын Мэргэжлийн хяналтын албаны 
нийтлэг дүрмийг хэрэгжүүлэх, Цагдаагийн байгууллага, Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 
харилцан хамтын ажиллагааг зохицуулах зорилгоор ТУШААХ НЬ:

1. Мэргэжлийн хяналтын байгууллага, Цагдаагийн байгууллагын хамтран ажиллах журмыг 
хавсралтаар баталсугай,

2. Журмыг хэрэгжүүлж ажиллахыг аймаг, Нийслэлийн цагдаагийн газар, хэлтэс 
болон Мэргэжлийн хяналтын төв, орон нутгийн  байгууллагын холбогдох нэгжүүдэд үүрэг 
болгосугай.

3. Журмын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулахыг Цагдаагийн 
ерөнхий газрын дэд дарга Б.Болдбаатар, Улсын мэргэжлийн хяналтын газрын Тамгын газрын 
дарга Н.Бямбадорж нарт тус тус үүрэг болгосугай.

  
  
  УЛСЫН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН             
  ГАЗРЫН ДАРГА                 Д.БАТБААТАР    
    
  ЦАГДААГИЙН ЕРӨНИЙ ГАЗРЫН ДАРГА,
   ХОШУУЧ ГЕНЕРАЛ                       Д.САНДАГ-ОЧИР
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Тавдугаар бүлэг

  Улсын мэргэжлийн хяналтын газар,
Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 

2004оны 4сарын 25 ны өдрийн 

143\165 тоот тушаалын хавсралт

 
МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГА, ЦАГДААГИЙН

БАЙГУУЛЛАГЫН ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1. Энэхүү журмын зорилго нь цагдаагийн болон Мэргэжлийн хяналтын байгууллага чиг 

үүргээ хэрэгжүүлэхэд харилцан туслах, мэдээлэл солилцох, хамтран үзлэг шалгалт хийх, улмаар 
Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас хяналт тавьж байгаа салбаруудад үйлдэгдэж байгаа гэмт 
хэрэг, зөрчлийг илрүүлэх, таслан зогсоох, урьдчилан сэргийлэхэд оршино.

1.2. Энэхүү журмыг Мэргэжлийн хяналтын төв болон орон нутгийн байгууллага, хилийн 
мэргэжлийн хяналтын албад, цагдаагийн бүх байгууллага дагаж мөрдөнө.

1.3. Цагдаагийн байгууллага, Мэргэжлийн хяналтын байгууллага хамтарч ажиллахдаа 
харилцан туслах зарчмыг баримтална.

1.4. Цагдаагийн байгууллага, Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас хамтарч ажиллах 
ажлын хүрээнд байгалийн баялагийг хамгаалах, хар тамхи болон бусад мансууруулах бодис, 
сэтгэцэд нөлөөт бодис, энэ ангилалд хамаарах эм биобэлдмэл түүний эргэлт, химийн хорт 
болон тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл түүний эргэлт, архи, согтууруулах ундааны 
үйлдвэрлэл, худалдааны асуудалд онцгой анхаарал хандуулж ажиллана.

1.5. Хамтран ажиллах журмыг төв, орон нутгийн мэргэжлийн хяналтын болон цагдаагийн 
байгууллагад хүргүүлж нийт бие бүрэлдэхүүнд таниулах, мөрдөж хэвшүүлэх ажлыг Цагдаагийн 
Ерөнхий газар, Улсын Мэргэжлийн хяналтын газар тус тусын чиглэлээр зохион байгуулна.

1.6. Хамтран гүйцэтгэх хяналт шалгалтын үндсэн чиглэлийг урьдчилан тохиролцож тус 
тусын байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусган хэрэгжүүлж болно.

Хоёр. Хамтарч ажиллах, хяналт щалгалт хийх
ажлын үндсэн чиглэлүүд

2.1. Төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой улсын үйлдвэрийн газруудад өмч 
хөрөнгөтэй холбоотой гарч буй гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх мэдээллийгшалгах 

2.2. Мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөт болон химийн хорт бодис, энэ ангилалд хамаарах эм 
био бэлдмэлийн импорт, экспорт, үйлдвэрлэл, худалдаа, ашиглалт, хадгалалтад нэгдсэн болон 
хэсэгчилсэн хяналт шалгалт хамтран явуулах

2.3. Замын-Үүд, Алтанбулаг, Буянт-Ухаа зэрэг томоохон боомтуудад шаардлагатай үед 
үзлэг шалгалт зохион байгуулах.

2.4. Боловсролын бичиг баримт /үнэмлэх, гэрчилгээ, диплом/-ыг хэвлэх, хадгалах, олгох, 
хуурамч бичиг баримт үйлдэх зэрэг ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх.

2.5. Импортын бараа , хүнсний бүтээгдэхүүний болон биологийн идэвхит хүнсний  нэмэлт 
бүтээгдэхүүний эрүүл ахуйн шаардлага, хэрэглэх хугацаа, хуурамч эсэхэд хамтарсан шалгалт 
хийх.

2.6. Хүнсний аюулгүй байдлыг хангах болон архи, согтууруулах ундааг хуулиар хориг-
лосон газар, цэгт худалдах, үйлдвэрлэлийн бус аргаар болон стандартын шаардлага хангахгүй 
согтууруулах ундаа бэлтгэж, хүний эрүүл мэндэд хохирол учруулах зэрэг хэрэг зөрчлийг 
илрүүлж, таслан зогсоох, тэдэнд хуулийн дагуу арга хэмжээ оногдуулах, бүртгэлд авах чиглэлээр 
хамтарсан үзлэг шалгалт явуулах, санал дүгнэлт гаргах.

2.7. Байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн баялагийг зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, 
экологийн аюулгүй байдал, хүний эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг хангахтай 
холбогдсон хууль тогтоомж, тэдгээрт нийцүүлэн эрх бүхий байгууллагаас гаргасан тушаал, 
шийдвэр, хэм хэмжээ, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, стандартын биелэлтэд 
хяналт тавих.
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2.8. Газар чөлөөлүүлэх, албадан нүүлгэх талаарх маргаантай асуудлыг шийдвэрлэх.
2.9. Хууль тогтоомж зөрчиж ан амьтан агнах, тэдгээрийн гаралтай түүхий эдийн зүйл, мод 

ургамал, ойн дагалт баялгийг бэлтгэх, тээвэрлэх, худалдаалах, ашигт малтмалыг олборлох зэрэг 
байгалийн аливаа баялагийг ашиглахтай холбогдсон үйл ажиллагаанд хяналт тавьж илэрсэн 
хэрэг зөрчлийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэх.

2.10. Шинээр баригдаж буй барилга байгууламжийн авто машины зогсоолын талбай, 
орц, гарц нь хөдөлгөөний аюулгүй байдлын шаардлага хангаж байгаа эсэхэд хамтарсан хяналт 
тавих.

2.11. Гудамжны гэрэлтүүлэг, явган хуний зам талбай замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын 
шаардлагад нийцэж буй эсэхэд хамтарсан хяналт тавих.

2.12. Авто тээврийн хэрэгслийн тооллого, техникийн хяналтын улсын үзлэгийн явц  
байдалд хяналт тавих, автотээврийн хэрэгслийн улсын стандартын шаардлагыг хангуулах 
чиглэлээр тээврийн шугам замд хамтарсан үзлэг шалгалтыг зохиож, санал дүгнэлт гаргах.

2.13. Автозам, гүүр, түүний хиймэл байгууламж нь автотээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлын шаардлагыг хангаж байгаа эсэхийг хамтран шалгаж санал, дүгнэлт гаргах.

2.14. Эрчим хүч, мэдээлэл, холбооны тоног төхөөрөмж, шугам сүлжээ, барилга 
байгууламжийн бүрэн бүтэн байдал, аюулгүй найдвартай ажиллагааг алдагдуулах, хулгайлах, 
зэрэг хэрэг зөрчлийг илрүүлж, осол аваарийг судлаж таслан зогсоох, тэдэнд хуулийн дагуу арга 
хэмжээ оногдуулах, бүртгэлд авах чиглэлээр хамтарсан үзлэг шалгалт зохиож санал дүгнэлт 
гаргах

2.15. Ломбард, нийтийн тээврийн үйлчилгээ, зочид буудал, саун массаж, тоглоомын болон 
кино үзвэрийн газрууд зэрэг үйлчилгээний байгууллагын үйл ажиллагаа стандарт, технологийн 
шаардлага хангаж  байгаа эсэхэд хамтарсан шалгалт хийж, дүгнэлт гаргах.

2.16. Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл үйлдвэрлэх, худалдаалах, тээвэрлэх, 
хадгалах, ашиглах үйл ажиллагаанд хамтарсан  шалгалт явуулах.

2.17. Хүний амь нас үрэгдсэн үйлдвэрлэлийн хүнд осол, хүнд хордлого,  хүн малын гоц 
халдварт өвчин гарсан тохиолдолд харилцан мэдээлэл солилцож, хамтран ажиллаж уг асуудлыг 
хууль тогтоомжийн дагуу  шийдвэрлэх.

2.18. Монгол Улсад хөдөлмөр эрхлэж буй гадаадын байгууллага, иргэд холбогдох хууль 
тогтоомжийн дагуу зохих зөвшөөрөл авч, үйл  ажиллагаагаа зүй зохистой явуулж байгаа эсэхэд 
хяналт тавих.

2.19. Шаардлагатай бусад асуудлаар

Гурав. Байгууллага хоорондын харилцан хамтын ажиллагаа
3.1. Цагдаагийн байгууллага харилцан хамтран ажиллах хүрээнд дараах эрх, үүрэг 

хүлээнэ. Үүнд:
 3.1.1. Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас хяналтын чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд бүхий 

л талын туслалцаа үзүүлэн хамтран ажиллах, хяналт шалгалт хийх.
 3.1.2. Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын явцад хууль тогтоомж, төрийн эрх бүхий 

байгууллагаас нийтээр дагаж мөрдүүлэхээр тогтоосон дүрэм, журам, норм, стандарт зөрчсөн 
тухай мэдээллийг илрүүлсэн тохиолдолд Мэргэжлийн хяналтын байгууллагад шилжүүлэх.

 3.1.3. Мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагчийн шийдвэрээр зарим, төрлийн 
шинжилгээг хийж, дүгнэлт гаргах.

 3.1.4. Байгууллага, иргэдийн гомдол мэдээллийн дагуу шалгасан асуудал нь гэмт 
хэргийн шинжгүй бол захиргааны болон бусад хариуцлага тооцуулахаар Мэргэжлийн хяналтын 
байгууллагад шилжүүлэх.

 3.1.5. Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас шилжүүлэн ирүүлсэн гэмт хэргийн шинжтэй 
гомдол, мэдээллийг хуульд заасан хугацаанд шийдвэрлэх.

 3.1.6. Мэргэжлиин хяналтын байгууллагаас хийж буй хяналт шалгалтын явцад 
шаардлагатай туслалцааг цаг тухайд нь үзүүлэх

3.2. Мэргэжлийн хяналтын төв, орон нутгийн байгууллага нь харилцан хамтран ажиллах 
хүрээнд дараах эрх, үүрэг хүлээнэ. Үүнд:

 3.2.1. Мэргэжлийн хяналтын төв, орон нутгийн байгууллагын хяналт шалгалтаар гэмт 
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хэргийн шинжтэй зөрчил илэрвэл цагдаагийн байгууллагад тухай бүр шуурхай мэдээлэх буюу 
шилжүүлж байх.

 3.2.2. Цагдаагийн байгууллагын хүсэлтээр ирүүлсэн зайлшгүй шаардлагатай зарим 
хэрэг, материалд үнэ төлбөргүй лабораторийн шинжилгээ хийж, дүгнэлт гаргаж өгөх.

 3.2.3. Цагдаагийн байгууллагаас шилжүүлэн ирүүлсэн хууль тогтоомж, төрийн эрх 
бүхий байгууллагаас нийтээр дагаж мөрдүүлэхээр тогтоосон, дүрэм, журам, норм, стандарт 
зэргийг зөрчсөн асуудал бүрийг шалган хариу өгч байх.

 3.2.4. Цагдаагийн ажилтнуудад мэргэжлийн хяналтын чиглэлээр зохих мэдлэг олгох, 
тэднийг дадлагажуулах, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх.

 3.2.5. Цагдаагийн байгууллагаас шилжүүлсэн материал, мэдээллийг хэдийд хэрхэн 
шийдвэрлэсэн талаар хариу мэдээлэх.

Дөрөв. Бусад асуудал
4.1. Хамтын ажиллагааны явцад хоёр байгууллагын эрх ашиг хөндөгдсөн асуудлыг тухай 

бүр байгууллагын удирдлагын хэмжээнд хэлэлцэж шийдвэрлэнэ.
4.2. Энэ журмын 1.4-т заасан асуудлаар Улсын мэргэжлийн хяналтын газрын холбогдох 

хэлтэс болон Цагдаагийн Ерөнхий газрын холбогдох албад өөрийн хариуцсан салбарт жилд 
нэгээс доошгүй удаа хамтарсан үзлэг шалгалт зохион байгуулж дүнг гаргаж хоёр газрын 
удирдлагад танилцуулна.

4.3. Хамтарсан хяналт шалгалт хийхдээ хоёр талын холбогдох удирдлагаар удирдамж 
батлуулж ажиллаж, ажлын дүнг хоёр байгууллагын удирдлагад танилцуулна.

4.4. Гэмт хэрэг, зөрчлийн талаархи мэдээллийг Мэргэжлийн хяналтын байгууллага болон 
цагдаагийн байгууллагын холбогдох нэгжүүд саадгүй солилцоно.

4.5. Цагдаагийн байгууллага болон Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас шилжүүлсэн 
материал, мэдээллийг хэдийд хэрхэн шийдвэрлэсэн талаар харилцан мэдээлнэ.

4.6. Харилцан хамтын ажиллагаа, хамтарсан үзлэг шалгалт, нэгдсэн арга хэмжээний үр дүн, 
албан хаагчдыг шагнах, урамшуулах болон хамтын ажиллагааны бусад асуудлыг байгууллагын 
удирдлагууд хэлэлцэж шийдвэрлэнэ.

4.7. Улсын мэргэжлийн хяналтын газар, цагдаагийн ерөнхий газрын удирдлагын хамтарсан 
зөвлөгөөнийг жилд нэг удаа зохион байгуулна.

4.8. Хөдөө орон нутагт хамтарсан үзлэг шалгалт хийх тохиолдолд томилолтын зардлыг 
тус тусын байгууллага хариуцна.
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МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Ангилалтын Код 13.220

Галын аюултай бүтээгдэхүүний ангилал, 
зэрэглэл
Сlassifvation,  degree of fire dangerous produc-
tion

МNS         
4999:2000

Стандартчилал, хэмжилзүйн үндэсний төвийн зөвлөлийн 2000 оны 12-р сарын 21-ны 
өдрийн 145 дүгаар тогтоолоор батлав.

Энэхүү стандарт 2000 оны 12-р сарын 31-ний өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болно. Энэ 
стандарын шаардлагыг заавал мөрдөнө.

1. Хамрах хүрээ
Энэ стандарт нь Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр үйлдвэрлэл үйлчилгээ явуулж буй аж ахуйн 
нэгж, албан байгууллага, хувь хүнд тавих ерөнхий шаардлагыг тогтооно.

2. Норматив ишлэл
Энэ стандартад иш татаж хэрэглэсэн дараах стандарт, бусад баримт бичигт өөрчлөлт орсон 
тохиолдолд тэдгээрийн хамгийн сүүлчийн албан ёсны эх материалаас иш татаж хэрэглэх ба 
галын аюултай бүтээгдэхүүний ангилал, зэрэглэл нь мөн шинэчлэгдэн тодорхойлогдоно.

- Галын аюултай бодис, материал ангилал МNS 4284-95
- Нэр томьёо ба тодорхойлолт
- Шатдаггүй материалын анги тодорхойлох арга МNS 4116-91
- Тэсвэрлэн шатдаг материалын анги тодорхойлох арга МNS 4115-91
- Химийн органик нэгдэл болон нефть бүтээгдэхүүний тэсрэх галын аюултай шинж 
чанарыг тодорхойлох үзүүлэлт ГОСТ 12.1.017-08

3. Ангилал
Галын аюултай бүтээгдэхүүийг

1. Төлөв байдлаар нь :
а) хий
б) шингэн
в) хатуу

2. Шатах чанараар нь
а) шатдаг
б) тэсвэрлэн шатдаг
в) шатдаггүй гэж ангилна.

Шатдаг бүтээгдэхүүнийг дотор нь хялбар дөллөн асах, тэсвэрлэн дөллөн асах гэж 
хуваана.

4. Нэр томьёо ба тодорхойлолт
4.1. Хий - 50°С-ын үед абсалют даралт нь 300 кПа-аас их байх бодисыг хэлнэ.
4.2. Шингэн - Хайлах температур нь 50°С-аас ихгүй байх бодисыг хэлнэ.
4.3. Хатуу - хайлах температур нь 50°С-аас их байх бодисыг хэлнэ.
4.4. Шатдаг бүтээгдэхүүн - ердийн нөхцөлд асаах эх үүсвэрээс бие даан асах чадвар
бүхий бодис материалыг хэлнэ.
4.5. Тэсвэрлэн шатдаг бүтээгдэхүүн - галын үүсгүүрийг ойртуулах үед шатаад түүнийг нь 

холдуулахад унтардаг бие даан асах чадваргүй бодис материалыг хэлнэ.
4.6. Шатдаггүй бүтээгдэхүүн - ердийн нөхцөлд шатах чадваргүй бодис материал.
4.7. Хялбар дөллөн асах бүтээгдэхүүн - галын эх үүсвэрээс бага хэмжээний энерийг авч 
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богино хугацаанд дөллөн асах чадвартай бүтээгдэхүүнийг хэлнэ.
4.8. Тэсвэрлэн дөллөн асах бүтээгдэхүүн - зөвхөн галын их хэмжээний үүсгүүрийг 

ойртуулсан үед дөллөн асах чадвартай бодис материалыг хэлнэ.
МNS 4999 : 2000

4.9. Галын аюултай бүтээгдэхүүн - галын аюулын ангилал зэрэглэлийн дагуу гал
асаах эх үүсвэрээс дөллөж авалцан асах буюу уугиж асах бүтээгдэхүүнийг хэлнэ.
4.10. Шатах чанарын потенциал - бодис материалын шатах чанарын тоон үнэлгээг 

хэлнэ.
4.11. Эгшин зуур авалцан асах температур - бодисын гадаргуу дээр үүссэн хий уур нь 

гадны асаах эх үүсвэрээс эгшин зуур асах үеийн хамгийн бага температурыг хэлнэ.
4.12. Асах температур - бодис материалын хий, ууранд асаах эх үүсвэрийг ойртуулахад 

бодисын гадаргуу дээр дөллөсөн шаталт явагдах температурыг хэлнэ.
4.13.  Өөрөө асах температур - тодорхой туршилтын дүнд дулаан ялгаруулах урвалын 

хурд ихсэж, дөллөсөн шаталт үүсэх үеийн хамгийн бага температурыг хэлнэ.
4.14. Дөлний тархах концентрацын дээд ба доод хязгаар - шатдаг бодисын хольц дахь 

шатамхай бодисын хамгийн их буюу бага агууламжийг хэлэх ба галын эх үүсгүүрээс үл хамаарах 
зайд хольцоор дөл тархана.

4.15.  Асах температурын зааг - шингэн ба хатуу төлөв байдлын бодисын уур нь тэнцвэртэй 
орших үедээ орчиндоо дөлний тархах концентрацын дээд ба доод зааг үүсгэхийг хэлнэ.

4.16. Өөрөө халах температур - ердийн нөхцөлд бодис материалд исэлдэх задрах, дулаан 
ялгарах процесс үүсэх хамгийн бага температурыг хэлнэ.

4.17. Уугих температур - хатуу бүтээгдэхүүний исэлдэж дулаан ялгаруулах урвалын хурд 
нь эрс нэмэгдэх үеийн температурыг хэлнэ.

4.18. Асаах хамгийн бага энерги - агаартай холилдсон тоос, тоосонцор, хий, уурын 
холимгийг амархан асаах чадвартай цахилгаан хүчны хамгийн бага энерийг хэлнэ.

4.19. Хүчилтөрөгчийн индекс - тусгай туршилтын нөхцөлд полимер материалын оч үүсгэх 
шатах боломжтой, хүчилтөрөгч азотын холимог дахь хүчилтөрөгчийн хамгийн бага агууламж.

4.20. Шаталтын хурд - нэгж хугацаанд нэгж талбайгаас шатаж байгаа бодисын хэмжээг 
хэлнэ.

4.21. Утаа үүсгэх коэффициент - нэгж масстай бодис шатахад ялгаран гарах бодисын тоо 
хэмжээг хэлнэ.

5. Галын аюултай бүтээгдэхүүд тавих ерөнхий шаардлага
5.1. Монгол улсын холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн, стандартын хүрээнд галын 

аюултай бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэх, хадгалах, ашиглах, техникийн аюулгүй ажиллагаа, барилга 
байгууламжийн аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэн галын аюулгүйн үндсэн шаардлагыг хангаж 
ажиллана.

5.2. Галын аюултай бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэх, хадгалах, ашиглахдаа энэ стандартын 3-р 
хавсралтад заасныг харгалзан үзсэн байх.

5.3. Мөн тэсрэх галын аюултай бүтээгдэхүүнтэй харьцах үедээ энэ стандартын 1, 2-р 
хавсралтад заасан үзүүлэлтүүдийг тогтоосон байна..

5.4. Барилга байгууламжийг шинээр барих, өргөтгөн засвар хийх, зураг төслийг 
боловсруулахдаа энэ стандартын 3-р хавсралтад заасныг мөрдөнө.

6. Техникийн шаардлага
6.1. Энэ стандарын 3-д хамрах галын аюултай бүтээгдэхүүнтэй харьцах үед тавих 

техникийн шалгуур үзүүлэлтүүд нь 1, 2, 3, 4-р хавсралтуудад заасантай нийцэж байна.
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1-р хавсралт

Тэсрэх галын аюултай бүтээгдэхүүний шинж чанарыг тодорхойлох үзүүлэлт

Үзүүлэлт Тэсрэх  
хий

Шингэн Хатуу 
бодис

Тоос

Шатах бүлэг + + + +

Шатах чанарын потенциал + + - -

Эгшин зуур авалцан асах температур - + - -

Асах температур - + + +

өөрөө асах температур + + + +

Асах концентрацын дээд ба доод зааг + + - +

Асах температурын зааг + + - -

өөрөө халах температур - - + +

Уугих температур - - + +

өөрөө шатах процессын температурын 
нөхцөл 

- - + +

Асаах хамгийн бага энерги + + - -

Хүчилтөрөгчийн индекс - - + -

Агаар дахь хүчилтөрөгчтэй болон устай, 
бусад бодистой харилцан үйлчилэхдээ 
шатах тэсрэх чанар

+ + + +

Шаталгын хурд - + - -

Утаа үүсгэх коэффициент - - + -

Дөлний тархалтын индекс - - + -

Полимер материалын шаталтын 
бүтээгдэхүүний хордуулах үзүүлэлт

- - + -

Тэсрэх аюулын хүчилтөрөгчийн хамгийн 
бага агууламж

- + - +

Инертийн хийн саармагжуулах + + - -

Эзэлхүүний галыг унтраах
Хэрэгслийн хамгийн бага
Концентраци

- + + +

Шатаж буй бодистой ус хөөсөөр унтраах 
хэрэгслийн харилцан үйлчлэх шинж 
чанар

- + + +

Цохилтыг мэдрэх чадвар - - + -

Тэсрэх хамгийн их даралт + + - +

Тэсрэх үеийн даралтын хурд + + - +

Тэсрэх галын аюултай холимгийн 
катэгори

+ + - +

Тайлбар:      +    тодорхойлох
                        -     тодорхойлох
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МNS 4999 : 2000      2-р хавсралт

Хялбар дөл авалцан шатдаг шингэнүүдийг эгшин зуур
авалцан асах температураар нь ангилсан зэрэглэл

Хялбар дөл авалцан асах шингэний 
анги

Эгшин зуур авалцан
асах температур,
(зак. Тиг)

Эгшин зуур
авалцан асах
температур,
(от.тигле)

зэрэглэл

Онц аюултай t<=-18 t<=-13 1

Байнгын аюултай 23>=t>-18 27>=t>-13 2

Хэт өндөр температурын үед аюултай 23<t<=61 27<t<=66 3

3-р хавсралт

Бодисыг шатах чанараар нь ангилсан жагсаалт

д/д
Олон

улсын нэр
Уялдуулсан
системиин 

код

Олон
улсын

код (СА5)

Орос
нэршил

Монгол
нэршил

Эгшин 
зуур

авалцан 
асах
тем 

болон
асах тем

зэрэглэл

а/ Амархан дөл авалцан шатдаг шингэнүүд

1 Allyl alcohol 2905.29.00 107-18-6 Аллиловый спирт Аллилын спирт 21 II

2 Acrylonitrile Акрилонитрил Акрилонитрил -5 II

3 Acrolein 2912.19 .00 107-02-8 Акролеин Акролейн -26 I

4 Acetonitrile 2926.90 .00 75-05-8 Ацетонитрил Ацетонитрил 2 II

5 Acrylonitrile 2926.10 .00 107-11-9 Акрилонитрил Акрилонитрил -5 II

6 Allylamine 2921.19 .00 107-11-9 Аллиламин Аллиламин -29 I

7 n-Amylalcohol
and s-Amylalcohol

н-амиловый спирт 
и з-амиловый спирт

н-амилын спирт
ба з-амилын спирт

48 III

8 Acetic oxide Уксусный ангидрид Цууны ангидрид 49 III

9 Aceton Ацетон Ацетон -20 I

10 Butyl ethyl ketone 2914.12 .00 Бутил этил кетон Бутил этил кетон 46 III

11 Benzene 2902.20 .00 71-43-2 Бензол Бензол -16 II

12 Bromo benzene Бромт бензол Бромт бензол 51 III

13 N- butyl
acetoacretic
ester

1М-Бутил
ацетатын
нийлмэл эфир

Ы-бутил
ацетатын
нийлмэл эфир

29 III

14 Butyl perbenzoate 2916.39 .00 Бутиловый эфир 
над бензойной 
кислоты

Бензойны хүчлийн 
бутилын эфир

52-91 III

15 Carbon disulphide 2813.10 .00 75-15-0 Сероуглерод Хүхэрт 
нүүрстөрөгч

-25 I
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16 Crotonaldehyde 2912.19 .00 123-73-9 Кротоновый 
альдегид

Кротоны алидегид 13 II

17 1,3-Dichloro-pro-
pene

1,3-
дихлорпропилен

1,3-
Дихлорпропилен

35 III

18 2,3- Dichloro-pro-
pene

2,3-
дихлорпропилен

2,3-
дихлорпропилен

12 II

19 1,3-Dimethyl 
acetate

2915.39 .00 1,3-Диметил бутил 
ацетат

1,3-Диметил бутил 
ацетат

42 III

20 1,1-Dimethyl 
hydrazine

57-14-7 1,1-Диметил 
гидразин

1,1-Диметил 
гидразин

-15 II

21 1,1- Dichloro-
ethane

2903.19 .00 75-34-3 1,1-Дихлорэтан 1,1-Дихлорэтан -10 II

22 1,2-Dichloro- , 
ethane

2903.15 .00 107-06-2 1,2-Дихлор этан 1,2-Дихлор этан 9 II

23 1.1- Dichloro-
ethyiene

2903.29 .00 2532-3-
30-2

1,1-Дихлор этилен 1,1-Дихлор этилен -15 II

24 1,2- Dichloro-eth-
ylene

2903.29 .00 540-59-0 1,2-Дихлор этилен 1,2-Дихлор этилен 6 II

25 1,2- Dichloro-pro-
pane

2903.16 .00 78-87-5 1,2-Дихлор пропан 1,2-Дихлор пропан 14 II

26 Diketene 2932.29 .00 Дикетен Дикетен 34 III

27 Dimethoxymet -
hane

2911.00 .00 109-87-5 Диметокси метан Диметокси метан -21 I

28 NN-Dimethyl-for-
mamide

2924.10 .00 68-12-2 Ы . М - д и м е т и л 
формамид

Ы . М - д и м е т и л 
формамид

53 III

29 1,2-Diamino-eth-
ane

2921.21 .00 1,2-Диамино-этан 1,2-Диамино-этан 34 III

30 Ethyl bromo-ac-
etate

2915.90 .00 Этилбромт ацетат Этилбромт ацетат 48 III

31 Ethyl chloro-ac-
etate

2915.40 .00 105-39-5 Этилхлорт ацетат Этилхлорт ацетат 42 III

32 Ethanethiol 2930.90 .00 75-08-1 Этантиол Этантиол -20 I

33 Ethyl acrylate 2916.12 .00 140-88-5 Этилакрилат Этилакрилат 8 II

34 Ethyl benzene 2902.60 .00 100-41-4 Этилбензол Этилбензол 20 II

35 Chloro benzene 2903.61 .00 108-90-7 Хлорбензол Хлорбензол 29 II

36 2-Chlorobuta-1,3-
diene

2903.29 .00 2-Хлор-
1,3-бутадиен

2-Хлор-
1,3-бутадиен

-20 I

37 1-Chloropro-pan 2903.19 .0 1-рхлорпропан 1-рхлорпропан -29 I

38 0-Chloroto-luene 2903.69 .00 0-хлортолуол 0-хлортолуол 52 III

39 n-Chloroto-luene 2903.69 .00 п-хлортолуол п-хлортолуол 42 III

40 a-Chloroto-[uene 2903.69 .00 а- хлорттолуол а- хлорттолуол 60 III

41 Cyclohexadiene Циклогексадиен Циклогексадиен -16 II

42 Cyclohexanol 2906.12 .00 108-93-0 Циклогексанол Циклогексанол 61 III

43 Cyclohexanone 2914.22 .00 108-94-1 Циклогексанон Циклогексанон 44 III

44 Formic acid М у р а в ь и н а я 
кислота

Шоргоолжны хүчил 60 III

45 Hydrazine 2825.10 .00 302-01-2 Гидрозин Гидрозин 40 III

46 Hydrogen cyanide 2811.19 .00 74-90-8 Ц и а н и с т ы й 
водород

Циант устөрөгч -18 I
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47 Hexane 2901.10 .00 7 3 5 1 3 -
42-5

Гексан Гексан -23 I

48 Hydroxylamine 2825.10 .00 7803-49-
8

Гидроксил-амин Гидроксил-амин Тэс рэх А ю у л 
тай

49 Isoamyl alcohol Изоамиловый спирт Изоамилийн спирт 43 III

50 Isobutanol 2905.14 .00 Изобутанол Изобутанол 28 III

51 Isobuturic acid 2915.60 .00 Изотосны кислота Изотрсны хүчил 56 III

52 Methanol 2905.11 .00 67-56-1 Метанол Метанол 6 II

53 2-Methoxy-etha-
nol

2909.42 .00 109-86-4 2-Метокси этанол 2-Метокси этанол 42 III

54 Methyl acrylate 2916.12 .00 96-33-3 Метилакрилат Метилакрилат -5 II

55 2 -Me thy l c yc l o -
hexanone

2914.22 .00 2 - М е т и л ц и к -
логексанон

2 - М е т и л ц и к -
логексанон

48 III

56 2-Methylpyridin 2933.39 .00 2-метилпиридин 2-метилпиридин 29 III

57 3- Methylpyridin 2933.39 .00 3-метилпиридин 3-метилпиридин 39 III

58 4- Methylpyridin 2933.39 .00 4-метилпиридин 4-метилпиридин 42 III

59 Morpholine 2934.90 .00 110-90-8 Морфолин Морфолин 25 III

60 Nitroethane 2904.20 .00 2 5 1 5 4 -
55-6

Нитроэтан Нитроэтан 30 III

61 Nitropropane 2904.20 .00 108-03-2 1-нитропропан 1-нитропропан 49 III

62 Nitropropane 2904.20 .00 2-нитропропан 2-нитропропан 39 III

63 Pepyridine 2933.32 .00 110-89-4 Пиперидин Пиперидин 16 II

64 Pentane-2,4-dione 2914.19 .00 2,4-Пентадион 2,4-Пентадион 34 III

65 Pyridine 2953.31.00 110-86-1 Пиридин Пиридин 20 II

66 Styrene 2902.50 .00 100-42-5 Стирол Стирол 30 III

67 Tetramethyl-lead 75-74-1 Тетраметил свинец Дөрвөн метилт хар 
тугалга

10 II

68 Toluene 2902.30 .00 2902.30 
.00

Толуол Толуол 7 II

69 Trifluoro acetic 
acid

Таифтор уксусная 
кислота

Трофтор цууны 
хүчил

70 Valeraldehyde 2912.19 .00 110-62-3 В а л е р и а н о в ы й 
альдегид

В а л е р и а н о в ы й 
альдегид

12 II

71 m-Xylenes 1330-20-
7

м-Ксилол м-Ксилол 28 III

72 o-Xylenes 1330-20-
7

о-Ксилол о-Ксилол 31 III

73 Ethyl alcohol Этиловый спирт Этилийн спирт 13 II

74 Poli formate Полиэфир Полиэфир 49 III

75 Gas A-76 Бензин А-76 Бензин А-76 -35

76 Kerosene oftractor Керосин(трактор) Керосин(трактор) 4-28 11

77 Kerosene of... Кёросин(луч) Керосин(гэрэл)

78 Gas aereraft B-70 Бензин самолёта 
Б-70

Онгоцны Бензин 
Б-70

79 Gas aereraft B-95 Бензин самолёта 
Б-95

Онгоцны Бензин 
Б-95

80 Gas aereraft B-
100

Бензин самолёта Б-
100

Онгоцны Бензин 
Б-100
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81 Уусгагч бензин

82 TS-1 ТС-1 ТС-1 28 III

83 T-2 Т-2 Т-2 30 III

84 T-1 Т-1 Т-1 30 III

85 Arktik Арктик Арктик 30 III

Тайлбар: 70, 78, 81-р мөрүүдийн зэрэглэл нь туршилт шинжилгээний багаж төхөөрөмжтэй 
болсны дараа туршилтаар тогтоогдоно.

Б. Шатах шингэн

86 Aniline 2921.41.00 62-53-3 Анилин Анилин 73

87 2-Aminopropane 2921.19.00 2-Аминопропан 2-Аминопропан 71

88 Butyne-1,4-diol 110-65-6 Бутен-1,4-диол Бутен-1,4-диол 128

89 Benzonitrile 2926.90.00 100-47-0 Бензонитрил Бензонитрил 72

90 Benzyl alcohol 2906.21.00 100-51-6 Бензиловый спирт Бензилийн спирт 90

91 Benzilbutyl phthal-
ate

2917.34.00 85-68-7 Б е н з и л б у т и л - о -
фталат

Б е н з и л б у т и л - о -
фталат

185

92 Chlorohydrate 2905.50.00 302-14-9 Хлоральгидрат Хлоральгидрат 110

93 2-Chloro aniline 2921.42.00 2-Хлоранилин 2-Хлоранилин 98

94 3- Chloro aniline 2921.42.00 З-Хлоранилин З-Хлоранилин 124

95 Cresol 2907.12.00 Крезол Крезол 95 

96 Gyanamide 2852.00.00 420-04-2 Цианамид Цианамид 141

97 1,1-Dichloro-1-ni-
troethane

2904.90.00 594-72-9 1 , 1 - Д и х л о р - 1 -
нитроэтан

1 , 1 - Д и х л о р - 1 -
нитроэтан

76   

98 1,3 -D ich lo ro2 -
propanone

2914.70.00 96-23-1 1 , 3 - Д и х л о р - 2 -
дропанол

1 , 3 - Д и х л о р - 2 -
дропанол

74

99 2,4-Di-isocyana-
totoluene

2,4- Диизоцианат
толуол

2,4- Диизоцианат
толуол

132

100 Dimethyl sulphate 2920.90.00 77-78-1 Диметил сульфат Диметил сульфат 102

101 N,N-Dimethyl ani-
line

2921.42.00 Диметиланилин Диметиланилин 83

102 N,N-Dimethyl ani-
line

2921.42.00 121-69-7 Диметиланилин Диметиланилин 63

103 N,N-Dimethyl to-
luidine

2921.43.00 99-97-8 Диметил толуидин Диметил толуидин 80

104 D i c y d o h e x y l 
amine

2921.30.00 101-83-7 Д и ц и к л о г е к с и л 
амин

Д и ц и к л о г е к с и л 
амин

99

105 Diethyl oxalate 2917.11.00 Диэтил оксалат Ш о р г о о л ж н ы 
хүчлийн давс

65

106 Diethyl phosphate 2920.90.00 762-04-9 Диэтил фосфид Диэтил фосфид 97

107 Diethyl sulfate 2920.90.00 64-67-5 Диэтил сульфат Диэтил сульфат 104

108 N , N - D i m e t h y l 
acetamide

2924.10.00 127-19-5 диметил ацетамид диметил ацетамид 73

109 n-Ethyl aniline 2921.42.00 103-69-5 п-Этиланалин п-Этиланалин 85

110 Ethanolamine 2922.11.00 141-43-5 Этанол амин Этанол амин 85

111 Ethylene glycol 2905.31.00 107-21-1 Этиленгликоль Этиленгликоль 111

112 2-Chloropenol 2908.10.00 2-хлорфенол 2-хлорфенол 64
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113 Methylcyclohexa-
nol

2914.22.00 М е т и л ц и к л о 
гексанол

М е т и л ц и к л о 
гексанол

68

114 Nicotine 2939.70.00 54-11-5 Никотин Никотин 159

115 Nitrobenzene 2904.20.00 Нитробензол Нитробензол 88

116 2-Nitroluene 2904.20.00 2- нитротолуол 2- нитротолуол 96

117 3-Nitroluene 2904.20.00 3-нитротолуол 3-нитротолуол 108

118 4-Nitroluene 2904.20.00 4-нитротолуол 4-нитротолуол 117

119 Phenyl hydrazine 100-63-0 Фенилгидразин Фенилгидразин 80

120 Tetraethyl lead 2931.00.00 78-00-2 Тетраэтил свинец Дөрвөн этилт хар 
тугалга

80

121 o-Toluidine 2921.43.00 о-толуидин о-толуидин 81

122 m-Toluidine 2921.43.00 М-толуидин М-толуидин 86

123 Tritolyl phosphate 2919.00.00 Тритолил фосфат Тритолил фосфат 227

124 T e t r a e t h y l e n e 
Pentamine

2921.29.00 Т е т р а э т и л е н 
пентамин

Т е т р а э т и л е н 
пентамин

163

125 Tributylphos -
phate

2919.00.00 Трибутил фосфат Трибутил фосфат 114

126 Triethylene tetra 
amine

2919.29.00 112-24-3
I

Триэтилен
тетоашн

Триэтилен
тетоашн

135

127 Triethyl phos-
phare

2919.00.00 78-40-0 Триэтил фосфат Триэтил фосфат 116

128 Xylidine 2921.49.00 1300-73-
8

Ксилдин Ксилдин 98   

129 Glycirene Глицерин Глицерин 198

В. Тэсвэрлэн шатдаг шингэн

А Б В Г Д Е өөрөө асах 
температур

144 2,4-Dichlorophenol 2908.10.00 120-83-2 2,4-Дихлорфенол 2,4-Дихлорфенол

145 Dichloromethane 2903.29.00 540-59-0 Дихлорметан Дихлорметан 580

146 1,2-dibromaethane 2903.30.00 106-93-4 1,2-Дибромэтан 1,2-Дибромэтан 490

147 1,2,4-Trichloro benzene 2903.69.00 120-82-1 1,2,4,-трихлорбензол 1,2,4,-трихлорбензол 592

148 1,1,2-Trichloro ethane 2903.19.00 79-00-5 1,1,2-трихлорэтан 1,1,2-трихлорэтан 49’

149 1,2,3-Trichloro propane 2903.19.00 96-18-4 1,2,3-трихлорпропан 1,2,3-трихлорпропан 577

150 Trimethyl-phosphata 2919.00.00 512-56-1 Триметил фосфат Триметил фосфат 377

151 1,1,2,2-Tetra-bromo-
ethane

2903.30.00 79-27-6 1,1,2,2-тетрабром 
этан

1,1,2,2-тетрабром 
этан

335

Г. Шатамхай хий

152 Ammonia         2814.10.00 7664-
41-7

Аммиак Аммиак

153 Antimony gydride   2850.00.00 Сурьмянисты й 
водород

Сурьмянисты й 
водород

Тэсрэх 
аюултай

154 Acetylene Ацетилен’ Ацетилен’ Тэсрэх 
аюултай

155 Ethyl nitrite 2920.90.00 Этилнитрит Этилнитрит Всп.-35
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156 Hydrogen sulphide 2811.19.00 7783-
06-4

Сероводород Хүхэрт устөрөгч 49’

157 Selenium dihydride 7782-
49-2

Селена дигидрид Селена дигидрид

158 Propane Пропан Пропан Всп.-96

159 Hydrogen Водород Устөрөгч

160 Ethylene oxide Этилен оксид Этилен оксид Тэсрэх
аюултай
всп.-18

161 Butane Бутан Бутан Всп.-69

Д.Шатамхай хатуу бодис

167 p-Benzoguinone 2914.69.00 106-51-4 п-бензохинон п-бензохинон 535

168 Boron 2804.50.00 7440-
42-8

Бор Бор 390

169 Борий дистеарат 620

170 Butyraldehyde 2928.00.00 Тосны альдегид Тосны альдегид 336

171 Caprolactam 2933.71.00 105-60-2 Капролактам Капролактам 135

172 3,4-Dichloro-aniline 2921.42.00 3,4-дихлор анилин 3,4-дихлор анилин 677

173 2,4-Dinitroaniline 2921.42.00 97-02-9 2,4-динитро анилин 2,4-динитро анилин 461

174 1,3-Dinitro-benzene 2904.20.00 99-65-0 1,3-динитро бензол 1,3-динитро бензол 335

175 2,4-Dinitrotoluene 2904.20.00 121-14-2 2,4-динитро толуол 2,4-динитро толуол 360

176 2,4-Dinitrophenol 2809.90.00 51-28-5 2,4-динитро фенол 2,4-динитро фенол

177 Diphenyl amine 2921.44.00 122-39-4 Дифенил амин Дифенил амин 634

178 2.4-Dichloro- phenoxy-
aceticacid

2918.90.00 94-75-7 2,4-дихлор-фенокси 
уксус-ная кислота

2,4-дихлор фенокси 
цууны хүчил

391

179 Diphenyl thiocar-bazone 2930.90.00 Дифенилтиокар 
-базон

Дифенилтиокар 
-базон

530

180 o-Dianisidine 2922.22.00 о-Дианизидин о-Дианизидин

181 Cadmium 7440-
439

Кадмий Кадмий 250

182 4-Chloropnenol 2908.10.00 4-Хлорфенол 4-Хлорфенол

183 Hydroquinone 2907.22.00 123-31-9 Гидрохинон Гидрохинон 442

184 1-Napthyl amine 2921.45.00 1-нафтиламин 1-нафтиламин 558

185 2-Nitroaniline 2921.42.00 2-нитроанилин 2-нитроанилин 390

186 3-Nitroaniline 2921.42.00 3-нитроанилиИ 3-нитроанилиИ 412

187 4-Nitroaniline 2921.42.00 4-нитроанилин 4-нитроанилин 449

188 Nikel- Никель-алюми-ный Никель-хөн-гөн 
цагаан

570

189 Nitro phenol 2908.90.00 108-03-2 Нитрофенол Нитрофенол 481

190 Phenol 2907.11.00 108-95-2 Фенол Фенол 395

191 Phenylene
Diamine

2921.51.00 Фенилен-диамин Фенилен-диамин 570

192 Resorcinol 2934.30.00 Фентиазин Фентиазин 439

193 2907.21.00 108-46-3 Резорцин Резорцин 608

194 p-Tpiodine 2921.43.00 п-толуидин п-толуидин 482
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195 Tnicurea 2930.90.00 62-56-6 Тиомогевина Тиомогевина 252

196 Tin Оловь Цагаан тугалга 520

197 Uranium 2844.10.00 Óран           Уран 100

198 Uranium trihydrid 2844.10.00 Урана тригидрид Урана тригидрид 20

199 Xylenol 1300-
71-6

Ксиленол Ксиленол 508

200 Xylidine 2921.49.00 1300-
71-8

п-ксилидин 
хлоргидрат

п-ксилидин 
хлоргидрат

558

201 Poly propylene Полипропилен Полипропилен 325-388

202 Polystrene Полистрол Полистрол 484-496

203 Polyvinilchlorid Поливинил-хлорид Поливинил-хлорид 454-495

204 Polivinilactate Поливинил-ацетат Поливинил-ацетат 550

205 Poly acrylate Полиакрилат Полиакрилат

206 Poly urethane Полиуретан Полиуретан 390

Е. Шатах материалын жагсаалт

207 Wood and wooden 
product

Дерево,древес-ный 
продукты

Мод, модон 
бүтээгдэхүүн

208 Wall paper Обой Ханын цаас

209 Berysol Бризол Бризол воспл 345

210 Polyethylene Полиэтилен Полиэтилен самовос 
380

211 Celloise Целлюлоза Целлюлоза самовос 
407

212 Penopolivinil chlorid Поливинилхлорид Поливинилхлорид тэсвэрлэн
шатдаг

213 Penopolistrene PKF Пенополисти-рол 
РКР

Пенополисти-рол 
РКР

ердийн

214 Penopolistrene ZKF Пенополисти-рол 
2КР

Пенополисти-рол 
2КР

тэсвэрлэн
шатдаг

215 Penopoliuretane Пенополи-уретан Пенополи-уретан самовос 
440

216 Reline Релин Релин восп308 
сам.410

217 Carbamide Карбамид Карбамид вос223 
сам.640

218 Стружкая плита Зоргодсон хавтан

219 Эслэг хавтан

220 Шахмал хавтан

221 Хүлэр хавтан

222 Зэгсэн хавтан

223 Plastmass Пластмасс Пластмасс

224 Фибролит Фибролит

225 Войлок Эсгий

226 Шевелин Шевелин

227 Пакля Пакля

228 Проковые плиты
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230 Пергамин Пергамин

231 Paint Краска Будаг

232 Лак Лак

233 Glue Клей Цавуу

234 Олиф Олиф

235 Маслоный лак Тосон лак

236 Oil paint Маслоная краска Тосон будаг

237 Эмаль Эмаль

238 Растворитель Шингэлэгч

239 Растворитель Уусгагч

240 Coal Уголь Нүүрс

Тоос, тоосонцор

д/д Тоос тоосонцорын нэр Өөрөө асах 
температур

Асах 
температур

Тэсрэх 
хольцын доод 
зааг,г/мкүб

241 а.Будааны тээрмийн үйлдвэрийн тоос б.улаан буудай сорох 
фильтр в.тоосны камер

205 734 330 20
302
22.7

242 а.Будааны үйлдвэрлэлийн элеваторын тоос б.сорох систем 715 - 55 12.6

243 Өвсний тоос а.зүлэг.ширэг б.тал хээрийн өвс 975 850 - 17.6 22.7

244 Улаан буудайн хаягдал 700 - 20.2

245 Модны тоос 380 - 37

246 Гацуурын тоос 250 - 27

247 Хүлрийн тоос 425 170 45

248 Нүүрсний тоос
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Ж. Доржготов, В.А. Максимов
М.И. Пишелин    “БНМАУ-ын ойн аж ахуй”  1968 он
Ч. Дүвжир    “Аялагчдын лавлах“   1965 он
     “Эрүүгийн хууль“   2009 он

Зургийн тайлбар

Нэгдүгээр бүлэг
Зураг 1, 2. Зургийг Google.mn сайтаас авав.
Зураг 3. Зохиогчийн авсан зураг.
Зураг 4, 11. БОАЖ яамны мэргэжилтэн А.Баясгалангийн архиваас

Хоёрдугаар бүлэг
Зураг 4, 6, 7. Зохиогчийн авсан зураг.

Дөрөвдүгээр бүлэг
Зураг 8. Зохиогчийн авсан зураг

Магмадоржын Эрдэнэбаяр 1986 он НАХЯ-ны Цэргийн дээд сургуульд элсэн орж, 1991 
онд төгсч Төв аймгийн Мөнгөнморьт суман дахь Хорих 417-р ангид төлөөлөгч, 1993 онд УМБГ-
ын 4-р хэлтэст мөрдөн байцаагч, 1994 оноос Чингэлтэй дүүргийн МБТ-д мөрдөн байцаагч, 
ахлах мөрдөн байцаагч, 2002 оноос УМБГ-ын Хүнд гэмт хэрэг мөрдөх хэлтэст  ахлах мөрдөн 
байцаагч, 2004 оноос ХБГ-ын 2-р хэлтэст байгаль орчин, галын хэрэг бүртгэлт хариуцсан 
чиглэлийн ахлах хэрэг бүртгэгч, 2008 оноос Сүхбаатар дүүргийн цагдаагийн хэлтэст Хулгайн 
гэмт хэрэг мөрдөх хэсгийн дарга, 2009 оноос Нийслэлийн Цагдаагийн газрын Гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх хэлтэс Чиглэлийн ахлах мөрдөн байцаагчаар ажиллаж байна. 

2007 онд АНУ-ын Нью-Мексик, Колорода муж дахь Загас ба зэрлэг амьтдыг хамгаалах 
агентлагын албаны сургалтанд хамрагдсан. Цагдаагийн дэд хурандаа цолтой. 







Дэлхийн Байгаль Хамгаалах Сан (WWF)-гийн эрхэм зорилго нь 
эх дэлхийн байгаль орчны доройтлыг зогсоож, хүн төрөлхтөн 
байгальтайгаа харилцан шүтэлцэж амьдрах ирээдүйг бүтээхэд 
оршино.

WWF International, 
Gland (CH) 
Av. du Mont- Blanc 1196 
Gland Switzerland 
T: +41 22 364 91 11
F: +41 22 364 88 36

Дэлхийн байгаль 
хамгаалах сан  
(WWF)-гийн  
Монгол дахь 
хөтөлбөрийн  газар 
Амарын гудамж-4
8-р хороо, 
Сүхбаатар дүүрэг, 
Улаанбаатар, 
Монгол Улс
Ш/х-115, 
Утас: +976 11 311 659,
Факс: +976 11 310 237 
И-мэйл: info@wwf.mn 

Дэлхийн байгаль 
хамгаалах сан 
(WWF)-гийн 
Ховд хот дахь 
Алтай Соёны бүсийн 
салбар
Утас: 01432-24100,
Факс: 01432-23849
  
Вэб хуудас: 
http://www.wwf.mn,
http://www.panda.org


