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• Тул зэрэг ховор болон нэн ховор амьтдын хууль бус агнуур, худалдаалалтад 
хяналт тавихаас гадна тухайн бүс нутагт тархсан бусад төрөл зүйл, байгаль 
хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэрэгтэй тэмцдэг.  

 
Үйл ажиллагааны чиглэл 

• Хууль бус агнуур, худалдаалалт 
• Ой болон мод, модон материалын хууль бус үйл ажиллагаа  
•  Байгалийн дагалт баялаг, ургамал  
• Хууль бус ашигт малтмал олборлолт,  
• Уул уурхай түүний нөхөн сэргээлт, 
• Газрын тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилт  
• Талуудын хамтын ажиллагаа   
• Сургалт, сурталчилгаа 
• Судалгаа, мэдээллийн сан 

 
Ажиллах зарчим 

 Байгаль орчны ноцтой зөрчилтэй тэмцэх “Ирвэс” шуурхай хяналтын баг бие даасан 
бүтэц, 

 Шуурхай үйл ажиллагаа, 
 Байгаль орчны ноцтой зөрчлийн мэдээллийг ил тод байдал, 
 Техник, тоног төхөөрөмжийн хангалт, бүрэн бүтэн байдал 
 Хууль бус агнуур, худалдааны зөрчлийн мэдээллийн сан 
 Мэдээлэгчийн буюу ард түмний байгаль хамгаалагчийн сүлжээ, урамшууллын 
механизм,  

  Олон талын хамтын оролцоог хангадаг  
Хамтын ажиллагаа 
Хууль бус агнуур худалдаалалт, байгаль орчны ноцтой зөрчилтэй тэмцэхэд хамтын 
ажиллагаа нэн тэргүүнд тавигдах тул: 

• Сайн дурынхан  
• Ахмадууд 
• Анчид 
• Оюутан, сурагчид  
• Орон нутгийн иргэд,  
• Шийдвэр гаргагчид,  
• Сумын байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч  
• Байгаль хамгаалагчид  
• Идэвхтэн байгаль хамгаалагчид 
• Хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа  
• Шүүх 
• Прокурор 

 
Илрүүлсэн хэрэг, зөрчил 
Ирвэс багуудын 2010 оны мэдээлийг авч үзвэл хууль бус агнуураас 91.7 сая төгрөгний 
торгууль, нөхөн төлбөр тавьж ажилласан байна. Үүнээс: 
Ирвэс-1 баг 

 Хууль бусаар олборлож бэлтгэсэн банз 300 ш, давс 2 тн, тарваганы арьс 151 
ширхэг, загас 325 ширхэг, түлшний мод 6.55м3 хурааж улсын орлого болгосон ба 
4.7 сая төгрөгийн торгууль, нөхөн төлбөр тавьж барагдуулав.  

Ирвэс-3 баг салбар багийн хамт 



 Монгол бөхөн 13, Янгир ямаа 2, Хар сүүлт 6, Ирвэс 1, Хулан 1, Хотон 3, Зэрлэг 
гахай 3 хурааж улсын орлого болгосон ба нийт 69 сая төгрөгийн торгууль, нөхөн 
төлбөр тавьж ажиллажээ. 

Ирвэс-5 баг 
 Идлэг шонхор 7, тул загас 8, ногтруу 500, тарвага 40, буга 4, бор гөрөөс 12, 
баавгайн савар 2 зэрэг хэргийг илрүүлэн, 18 сая төгрөгийн торгууль, нөхөн төлбөр 
тавьж холбогдох арга хэмжээ авчээ.  

Сургалт, сурталчилгаа  
 

 Зүүн бүсийн байгаль орчны ноцтой зөрчилтэй тэмцэх “Ирвэс-5” багийн туршлага 
судлах үйл ажиллагаа, 

 Цагдаа, хэсгийн төлөөлөгч, байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, байгаль 
хамгаалагчдын хамтарсан сургалт 

Судалгаа, мэдээллийн сан 
Байгаль орчны зөрчлийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг газарзүйн мэдээллийн систем (GIS)-д 
холбох ажлыг байгаль орчны хууль, эрүүгийн хууль түүнийг хэрэгжүүлэх зорилгоор 
гаргасан журам, тэдгээрийн заалтуудыг зөрчсөн байгаль орчны зөрчлийн мэдээллийг 
компьютерт оруулж мэдээллийн сан үүсгэн ажиллаж байна.  
Мэдээллийн санд:  

 Тухайн хэргийн байршил 
 Тухайн хэргийн бүртгэлийн байдал буюу хэргийн товч тайлан 
 Тухайн хэрэгт холбогдох хуулийн заалт, журам, торгууль, нөхөн төлбөрийн хэмжээ 
 Хэрэг барагдуулалтын байдал зэргийг бүртгэн тэмдэглэнэ. 

 Сургамж 
 Хууль бус агнуурын талаар урьдчилан сэргийлэх зорилгоор мэдээлэл 
сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулах, хууль бус агнуурын зөрчлийг илрүүлсэн, 
мэдээлэл өгсөн иргэдийг урамшуулах механизмыг сайжруулах шаардлагатай. 

 Хулгайн ангийн зөрчлийг илрүүлж, баримтжуулан хуулийн байгууллагад 
шилжүүлэхэд хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах, хэрэг шүүх, шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэлийн гэх мэт шат шатандаа замхарч байгаль орчны ноцтой зөрчлийн 
эрүүгийн хэрэг, хэрэг биш болж хувирдаг хэвээр байна. 

 Амьд байгалын эсрэг гэмт хэрэг, зөрчлүүдийг гадна орчинд, галт зэвсэг, хурдан 
унаатай, албан тушаалтан, бүлэглэлүүд гол төлөв үйлддэг нь байгаль орчны 
хяналтын салбар бусад хяналтын салбараас эрс ялгаатай болно. 

 Олон улсын практикаас харахад амьд байгалын эсрэг гэмт хэрэгтэй тэмцэх 
шуурхай багуудын ажиллах зарчим, хууль, дүрэм ялгаатай байдгийг бид харгалзан 
авч үзэх шаардлагатай.  

 Ирвэс багийг зөвхөн ДБХС-гийн ажил мэтээр талууд ойлгодог, гэтэл энэ нь төрийн 
хяналтын системд орж ажилладаг.Энэ бол ажиллагааны зохицуулалт болж байна. 
Энэ бол аюул хяналтын системд суурилсан бүтээгдэхүүн болох юм.   

  
 
 
 
 
 


