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Тусгай зөвшөөрлийн агнуурын зохистой хэлбэрийг бий болгоход эн тэргүүнд авах 
арга хэмжээг тусгасан ажлын хэсгийн саналын нэгдсэн дүн 

 

Зарчмын санал Гарах үр дүн 
Одоогийн мөрдөгдөж 

байгаа хуулийн хүрээнд 
зохицуулах арга зам 

Цаашид тогтвортой байлгах 
үүднээс хуулинд өөрчлөлт 
оруулах замаар зохицуулах 

арга зам 
Аргаль хонь, янгир ямааны нөөц, агнуурын 
бүс нутгийг тогтоох зорилгоор нэгтсэн 
судалгааг 2009 оноос эхлэн 4 жилд нэг 
удаа зохион байгуулж байх.  

 
Агнуурын нөөц, тархац 
нутаг, тоо толгойн хөдлөл 
зүй зэрэг биологийн 
үзүүлэлтийн ерөнхий 
мэдээлэлтэй болно. Мөн 
түүнчлэн агнуурын нөөц 
бүхий газрын бүсийг 
тогтооно.  

Ан агнуурын тухай хуулийн 3.3 
дахь заалтыг үндэслэн 
агнуурын бүс нутаг тогтоож 
болно.  
 

Агнуурын бүс нутгийг тогтоох 
хугацаа болон хариуцлагатай 
холбогдох заалтыг Ан агнуурын 
тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн 
төсөлд оруулах.  
  

Тогтоосон агнуурын бүс нутагт хэрэв 
тусгай зориулалтын агнуур явуулахаар 
бол жил бүр агнуур зохион байгуулалтыг 
хийж байх.  

Тухайн жилд агнах амьтны 
дээд хэмжээг тогтоох 
шинжлэх ухааны тоо 
баримт (сүргийн бүтэц, 
үржил, төлжилт, угалз, 
тэхийн нөөцийн зэрэглэл 
гаргах) бүхий үндэслэл 
болж чадна.  

Ан агнуурын тухай хуулийн 4.2. 
дахь заалтанд  агнуур зохион 
байгуулалтын тайлан нь 
зохистой ашиглалтын үйл 
ажиллагааны үндэслэл болно 
гэж тусгагдсан байна. 
 

Агнуур зохион байгуулалтыг 
агнуурын бүс нутагт ашиглалт хийх 
тохиолдолд жил бүр зохион 
байгуулах гэснийг Ан агнуурын 
тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн 
төсөлд оруулах.  
 

Тусгай зөвшөөрлийг эхний ээлжинд 
агнуурын бүс нутагт хуваарилах,  
 

Агнуурын амьтны 
популяцийг зохистой  
ашиглах хэлбэрийг бий 
болгох нөхцөл бүрдэнэ 

Байгаль орчны сайдын 2008 
оны 02-р сарын 26-ны өдрийн 
79 дүгээр тушаалаар батлагсан 
Ан амьтан агнах, барих 
зөвшөөрөл олгох журамд 
нэмэлт заалт оруулах замаар 
шийдвэрлэх.  
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Тухайн агнуурын бүс нутгийн хамгааллын 
менежментийг хариуцаж байгаа иргэдийн 
нөхөрлөл, холбоо нь орон нутгийн өөрөө 
удирдах ёсны дээд байгууллага (Иргэдийн 
төлөөлөгчдийн хурал)-тайгаа хамтран 
зөвшөөрлийг трофейн гадаад худалдаа 
эрэхлэдэг аж ахуйн нэгжид дуудлага 
худалдааны зарчмаар худалдах гэрээ 
байгуулах,  энэхүү орон нутгийн худалдах 
гэрээг үндэслэн Байгаль орчин аялал 
жуулчлалын яам тусгай зөвшөөрлийг  аж 
ахуйн нэгжид олгох 
 

Хамгаалагч нь ашиглагч 
болох зарчимтай нийцнэ. 
 
Аж ахуйн нэгжийн хооронд 
агнуурын зөвшөөрлийн 
наймаа, хуйвалдаан 
гарахгүй болно 

Байгаль орчны сайдын 2008 
оны 02-р сарын 26-ны өдрийн 
79 дүгээр тушаалаар батлагсан 
Ан амьтан агнах, барих 
зөвшөөрөл олгох журамд 
нэмэлт заалт оруулах замаар 
шийдвэрлэх. 
 

Ан агнуурын тухай хуулийн нэмэлт 
өөрчлөлтийн төсөлд шинэ заалтыг 
оруулах.  
 

Тусгай зориулалтын агнуурын ховор 
амьтанг агнуулсан төлбөрийн орлого, 
хураамжийн хөрөнгийн зарцуулалтыг 
тухайн зүйл амьтны хамгаалалд 
зарцуулах, орон нутгийн иргэдэд дэмжлэг 
үзүүлэх 

Тухайн зүйл төдийгүй 
байгаль хамгаалах 
чиглэлийн хөрөнгийн эх 
үүсвэртэй болсон байна. 
Орон нутгийн иргэд тухайн 
зүйлийн үнэ цэнийг мэдрэх, 
хамгаалах, өсгөн үржүүлэх 
сэтгэхүй бий болох 

Байгалийн нөөц ашигласны 
төлбөрийн орлогоос байгаль  
хамгаалах, байгалийн нөөцийг  
нөхөн сэргээх арга хэмжээнд 
зарцуулах хөрөнгийн хувь 
хэмжээний тухай хуулийн 4 
дүгээр зүйлд заалтыг 
хэрэгжилтийг бий болгох 
үүднээс орон нутгийн төсвийн 
орлого талд агнуураас олох 
хөрөнгө хуваарилагдсан бол 
зарлага тал дээр мөн 
хамгааллын арга хэмжээг 
тусгаж хэрэгжүүлж байх арга 
хэмжээг авах.    

Орон нутгийн төсвийн зарлага тал 
дээр хөрөнгө мөнгө суулгах 
асуудлыг хуульчилж өгөх  

Тусгай зориулалтын агнуурын ховор 
амьтны олгосон зөвшөөрлийг худалдан 
борлуулах бусдад дамжуулах байдлыг 
таслан зогсоох  

Зөвшөөрлийг хувиарлах 
явцад гарах аливаа 
маргаан үүсэх нөхцөл 
бүрдэхгүй байх сайн талтай.

Ан агнуурын тухай хуулийн 
15.1.8 дүгээр заалтад заасан 
(Ангийн буу, агнуурын амьтан 
агнах, барих гэрээ, эрхийн 
бичиг, тусгай зөвшөөрлийн 
бичгийг бусдад шилжүүлэхийг 
хориглоно) зүйлийн 
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хэрэгжилтийг хангах 
 

Тусгай зориулалтын агнуурын ховор 
амьтны агнах хугацааг тухайн зүйл амьтны 
биологийн онцлог, агнуурын уламжлалыг 
үндэслэн судлаач, эрдэмтдийн саналыг 
харгалзан тогтоох 

Агнуурын зүйл амьтны 
биологийн нөхөн 
сэргээлтэнд болон 
тогтвортой оршин тогтнох 
үндэслэл бүрдэнэ. 

Ан агнуурын тухай хуулийн 13.5 
дахь заалтыг үндэслэн тусгай 
зориулалтын агнуурын ховор 
амьтныг агнах хугацааг 
тогтоосон сайдын тушаал 
гаргах.      
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Нэгдүгээр хувилбар 

  
ӨНӨӨГИЙН МӨРДӨГДӨЖ БАЙГАА ХУУЛИЙН ХҮРЭЭНД ХИЙГДЭХ 

ЗОХИЦУУЛАЛТ 
 

Үндэслэл -1. Тухайн жилд агнуулах ан амьтны дээд хязгаарыг 
тогтоох Засгийн газрын шийдвэр нь шинжлэх ухааны үндэслэл сайтай 
байнгын ажиглалт, судалгааны дүн мэдээнд үндэслэгдэн гарах ёстой. 
 
Ажлын хэсгийн санал:  
 

1. Аргаль хонь, янгир ямааны нөөц, агнуурын бүс нутгийг тогтоох 
зорилгоор нэгтсэн судалгааг 2009 оноос эхлэн 4 жилд нэг удаа 
зохион байгуулж байх. Энэхүү судалгаагаар агнуурын бүсийг 
шинэчлэн тогтоож байх (Ан агнуурын тухай хуулийн 3.3). 

2. Тухайн агнуурын бүс нутагт ашиглалт явуулахын тулд агнуур 
зохион байгуулалтыг жил бүр зохион байгуулж байх (Ан агнуурын 
тухай хуулийн 4 дүгээр зүйл).   
 
Тайлбар: Засгийн газраас гаргаж байгаа тухайн жилд агнуулах 

амьтны дээд тоо (квот) нь шинжлэх ухааны үндэслэл бүхий хангалттай 
тоо баримтан дээр үндэслэгдэж гарахгүй байна. Өөрөөр хэлбэл 2001 оны 
аргаль хонины нөөцийн үнэлгээгээр тогтоогдсон тоо толгой, тархац нутаг 
гэсэн маш ерөнхий үзүүлэлтэнд тулгуурлан аргаль хонь, янгир ямааны 
популяцын биологийн нарийн үзүүлэлтийг мэдэхгүйгээр таамгаар 
ашиглалтыг явуулж байгаа нь төр өмчиндөө дэндүй хайнга хандаж байна 
гэж үзэж байна. Аливаа зүйлийн оршин тогтнодог хэлбэр нь популяци. 
Байгаль хамгааллын талаасаа популяцийн түвшинд хамгаалах бодлогыг 
энэ зүйл амьтан дээр гаргаж ирэх цаг нэгэнт болсон. Угалз, тэх 
ашиглалтын тоог гаргахдаа нэгдүгээрт тухайн популяцийн оршин 
тогтнож байгаа газар нутгийг тодорхойлох хоёрдугаарт тухайн 
ашиглалтын популяцийн  сүргийн нас хүйсийн харьцаа, үржил, төлжилт 
зэрэг биологийн нарийн үзүүлэлт, түүнд учирж байгаа аюул дарамтыг 
бууруулах арга хэмжээг урьдчилан тодорхойлсон байх ёстой. Агнуурын 
нөөц бүхий популяцуудаас сонголт хийж “агнуурын бүс”  нутаг 
тодорхойлогдох бөгөөд чухамхүү энд агнах тоо хэмжээ эхлэн 
тогтоогдоно. Агнуурын бүс бүрд тогтоогдсон дүнгийн нийлбэр нь улсын 
хэмжээнд агнах тоо хэмжээ болон нэгтгэгдэн Засгийн газар тухайн жилд 
агнах амьтны тоог агнуурын бүс нутгаар тооцоолж тогтоож байх нь 
зүйтэй.  
 
 

Үндэслэл -2. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамнаас жил 
бүр олгодог тусгай зориулалтын (трофи) агнуурын зөвшөөрлийн 
хуваарилалт нь ил тод байддаггүй учраас агнуур эрхэлж байгаа 
хувийн компаниудын хооронд агнуурын зөвшөөрлийн наймаа, 
хуйвалдаан гарахад хүргэж байна. Тухайлбал 170 орчим компани энэ 
төрлийн зөвшөөрлийг яамнаас хүсдэг байна. Зах зээлийн нээлттэй энэ 
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үед эдгээр компаний тоо хэд байх нь тийм ч чухал биш. Харин эдгээрээс 
ямар шалгуураар нь 50 орчим буюу 4/1-д нь зөвшөөрлийг хуваарилж 
байна вэ гэдгээс л бүх маргаан үүсдэг. Ховор амьтны нөөцийг тогтвортой 
ашиглахад иргэдийн оролцоо, сонирхолыг нэмэгдүүлэхгүйгээр үр дүнд 
хүрэхгүй гэдэг нь тодорхой. Тиймээс тусгай зориулалтын агнуурын 
нөөцийг зохистой ашиглах механизмийг бүрдүүлэхэд тухайн нутгийн 
иргэдийн бэлчээрийг зохистой ашиглах замаар зэрлэг амьтдын бэлчээрт 
учруулж байгаа дарамтыг бууруулах нөхцлийг бүрдүүлэх өөрөөр хэлбэл 
ховор амьтны агнуураас олсон хөрөнгийн хуваарилалт нь иргэд рүү шууд 
чиглэсэн байх ёстой.   
 
Ажлын хэсгийн санал:  
 

3. Тусгай зөвшөөрлийг эхний ээлжинд агнуурын бүс нутагт 
хуваарилах,  

4. Тухайн агнуурын бүс нутгийн хамгааллын менежментийг хариуцаж 
байгаа иргэдийн нөхөрлөл, холбоо нь орон нутгийн өөрөө удирдах 
ёсны дээд байгууллага (Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал)-тайгаа 
хамтран зөвшөөрлийг трофейн гадаад худалдаа эрэхлэдэг аж 
ахуйн нэгжид дуудлага худалдааны зарчмаар худалдах гэрээ 
байгуулах,   

5. Дээрх орон нутгийн худалдах гэрээг үндэслэн Байгаль орчин аялал 
жуулчлалын яам тусгай зөвшөөрлийг  аж ахуйн нэгжид олгох,  

 
Тайлбар: Дуудлага худалдааг тухайн агнуурын бүс нутагт зохион 

байгуулах бөгөөд дуудлага худалдааны доод үнэ нь Засгийн газраас 
тогтоосон Агнуурын нөөц ашигласны төлбөр, ан амьтан агнах, барих 
зөвшөөрлийн хураамжийн хэмжээтэй дүйцсэн байна. Дуудлага 
худалдаанаас нэмэлтээр олсон орлогыг тухайн дуудлага худалдааг 
зохион байгуулж байгаа орон нутгийн иргэдийн нөхөрлөл, холбооны 
дундын санд шууд орно.  

Энэ нь тухайн ховор амьтныг хамгаалахад болон иргэдийн 
амьжиргааг нэмэгдүүлэх рүү шууд зарцуулагдах болно. Энэ хэлбэр нь ан 
амьтан төрийн өмч, ард түмний мэдэлд байлгахад томоохон түлхэц 
болно (Монгол улсын Үндсэн хуулийн 6 дугаар зүйл). Энэ хувилбарыг 
шууд үндэсний хэмжээнд хэрэгжүүлэхэд бэлтгэл ажилд хугацаа 
шаардагдах тулд туршилтийн журмаар Увс аймагт хэрэгжүүлж эхлэх 
саналтай байна. Увс аймаг нь нутгийн иргэдэд түшиглэсэн агнуурын 
менежментийг бий болгох үзэл баримтлалыг боловсруулан   2008 оноос 
эхлэн аргаль хонины популяци бүхий агнуурын бүс нутгийг Гулзат орон 
нутгийн хамгаалалтанд хамруулан иргэдийн нөхөрлөлийг энэ чиглэлээр 
бэлтгэж байна (Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн агнуурын менежментийн 
үзэл баримтлалыг хавсаргав). Төр нөхөн сэргээгдэх баялагыг зохистой 
ашиглах нөхцлийг бүрдүүлж чадвал иргэдийн амьжиргааг дээшлүүлэх 
бас нэгэн боломж гарах юм.  

 
Үндэслэл-3. Ховор амьтныг хамгаалах, ашиглахтай 

холбогдсон одоогийн хууль, эрх зүйн актуудын хэрэгжилтийг 
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сайжруулах шаардлагатай байна. Үүнд доорх хууль, журмын 
хэрэгжилтийг орон нутагт хангуулах.  
 
Ажлын хэсгийн санал:  

1. Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн орлогоос байгаль  
хамгаалах, байгалийн нөөцийг  нөхөн сэргээх арга хэмжээнд 
зарцуулах хөрөнгийн хувь хэмжээний тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлд 
зааснаар нэг толгой алтайн аргаль агнуулсаны төлбөрийн 
орлогоос 7000 ам доллар, хураамжийн орлогын (4000 ам 
долларын) сум дүүргийн иргэдийн хурлаар тогтоосон тодорхой 
хувь (2000 ам.доллараас доошгүй)-ийг тухайн амьтныг хамгаалах 
зохистой ашиглах арга хэмжээнд зориулан зарцуулахаар 
хуульчлан тогтоожээ. Ийнхүү өнөөгийн хууль тогтоомжид зааснаар 
зөвхөн нэг толгой алтайн аргаль агнуулснаас нийтдээ 9000-аас 
доошгүй ам долларыг тухайн амьтны популяцийн зөв бүтцийг 
хадгалах, нөөцийг хамгаалах, зохистой ашиглах асуудалд 
зарцуулах боломжтой юм.  Харамсалтай нь хууль хүчин төгөлдөр 
болсноос хойшхи өнгөрсөн 8 жилд анчид, иргэдэд агнуулах, 
бариулах ан амьтдын нөөц тоо (угалз, идлэг шонхор гэх мэт)-г 
нэмэгдүүлснээс биш дээр дурьдсан хуулийн заалтыг хэрэгжүүлэх 
талаар тухайн үеийн сайдууд ямар нэгэн тодорхой санаачлага 
гаргаж арга хэмжээ авч байгаагүй нь нууц биш. Энэ асуудлыг 
шийдвэрлүүлэх бүрэн боломжтой гэж үзэж байна. Тиймээс 2009 
оноос эхлэн ангаас төсөвт орж буй орлогын 25%-г БОАЖЯ өөрийн 
мэдэлдээ ан амьтан хамгаалахад зориулан авч үлдээд цаашид уг 
хувийг жил бүр тодорхой хэмжээгээр нэмэгдүүлэх замаар 2015 он 
гэхэд хуульд заасан хэмжээнд хүргэж болох юм. Энэхүү хуулийг 
орон нутагт хэрэгжүүлэх зорилгоор тухайн аймаг, сумын төсвийн 
зарлаганд ховор амьтныг хамгаалах төсвийг суулган батлуулах 
ажлыг сайдын тушаал гарган хэрэгжүүлэх.  боломжтой байна.  

2. Ан агнуурын тухай хуулийн 15.1.8 дүгээр заалт (Ангийн буу, 
агнуурын амьтан агнах, барих гэрээ, эрхийн бичиг, тусгай 
зөвшөөрлийн бичгийг бусдад шилжүүлэхийг хориглоно)-ын 
хэрэгжилтийг хангах.  

3. Ан агнуурын тухай хуулийн 13.5  дахь заалтыг үндэслэн агнуурын 
ховор амьтныг тусгай төлбөртэйгээр агнах, барих хугацааг тухайн 
зүйл амьтны биологийн онцлог, агнуурын уламжлалыг үндэслэн 
судлаач, эрдэмтдийн саналыг харгалзан тогтоох.        
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Хоёрдугаар хувилбар  
 

ЦААШИД ХОЛБОГДОХ ХУУЛИНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ЗАМААР 
ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН АГНУУРЫН ЗОХИСТОЙ ХЭЛБЭРИЙГ БИЙ 

БОЛГОХ САНАЛ   

Ажлын хэсгийн санал 

Ан агнуурын тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулсан хуулийн төсөлд 
ажлын хэсэг доорх саналыг гаргаж байна.  

Агнуурын  бүс тогтоох заалтууд 

- ШУА-ийн Биологийн хүрээлэн, мэргэжлийн байгууллагаар 
оролцоотойгоор агнуурын амьтны нөөц тогтоох судалгаа хийн орон 
нутгийн иргэд, агнуурын амьтны нөөцийг хамгаалах, зүй зохистой 
ашиглах зорилгоор байгуулагдсан нөхөрлөлтэй зөвшилцсөний 
үндсэн дээр агнуурын амьтны байршил нутагт тусгай зориулалтын 
агнуурын амьтан агнах, барих, загасчлах бүсийг 4 жил тутамд 
Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 
байгууллага шинэчлэн тогтооно.  

 
- Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 

байгууллагаас тухайн сум, дүүргийн газар нутагт агнуурын бүс 
тогтоож, батлаагүй тохиолдолд тусгай зориулалтын ан амьтан 
агнах, барих, загасчлахыг хориглоно.  

 
- Агнуурын бүс нутгийг орон нутгийн хамгаалалттай газрын 

сүлжээнд хамруулсан байна. 
 

- Улсын тусгай хамгаалалттай газарт агнуурын бүс тогтоохыг 
хориглоно.  

 
- БЦГ, БНГ-т тусгай хамгаалалттай газарт загасчлах бүсийг ТХГН-

ийн тухай Монгол улсын хуулийн дагуу, тухайн тусгай 
хамгаалалттай газар нутгийн менежментийн төлөвлөгөөнд 
нийцүүлэн тогтоож болно.  

 
Агнах, барих агнуурын амьтны тоо хэмжээг тогтоох, тусгай 
зөвшөөрлийг хуваарилах  заалтууд 
 

- Тусгай зөвшөөрлөөр гадаадын анчдад ан агнуулдаг аж ахуйн 
нэгжийг дуудлага худалдаанд оролцох эрх,  нээлттэй үнэ 
хаялцуулах дуудлага худалдаа зохион байгуулах журмыг байгаль 
орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага 
батална.   

- Ховор амьтныг гадаадын анчдаар агнуулах тусгай зөвшөөрлийг 
тухайн агнуурын бүс нутгийн хамгааллын арга хэмжээг хариуцаж 
байгаа иргэдийн нөхөрлөл, хоршоо нь тухайн аймаг, сумын 
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иргэдийн хуралтай хамтран нээлттэй дуудлага худалдааны үндсэн 
дээр зөвшөөрлийг хуваарилах гэрээг байгуулж болно.  

- Тухайн жилд тусгай зориулалтаар агнах, барих агнуурын амьтны 
тоо хэмжээг өмнөх жилд нь хийгдсэн агнуур зохион байгуулалтын 
тайланг үндэслэн байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн 
захиргааны төв байгууллага агнуурын бүс нутгаар нэгтгэж Засгийн 
газарт санал оруулна. 

 
 
Ажлын хэсгийн саналыг нэгтгэсэн:  
Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн  
Монгол дахь хөтөлбөрийн газрын  
биологийн төрөл зүйл харицсан менежер Ё.Онон 
 
 
2009.01.16-ны өдөр  
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