
“Тусгай зориулалтын агнуурын өнөөгийн байдал 
цаашид шийдвэрлэх асуудал“ 

 
Талуудын саналд өгсөн албан бус үнэлгээ 

 
Санал Үнэлгээ 

Тусгай зориулалтын агнуурын ховор амьтдын судалгаа, 

мониторинг, мэдээллийн сан 
 
Аварч үлдэх ёстой, эсвэл агнаж ашиглаж болох ирээдүйтэй 
популяци хаана, хаана байгааг яг тогтоогоод тэнд популяцийн 
мониторинг хийх ажлыг эхлүүлэх хэрэгтэй байна. Энэ үндсэн дээр 
тусгай зөвшөөрөл олгох, эс олгохыг шийддэг болмоор байна.  
 

 
Тусгагдсан-70% 

Аймаг, сумдын байгаль орчны хяналтын байцаагч, аймгийн БОХА 
болон Монголын анчдын нийгэмлэг, Мэргэжлийн анчдын холбооны 
төлөөлөгчдөөр дамжуулан аргаль хонины гол байршил нутаг дэвсгэр 
дахь аргаль, угалзын статусын талаарх мониторинг үнэлгээний 
мэдээлэлийг тогтоосон аргачлалын дагуу  улирал тутам авч 
мэдээллийн санд оруулан үнэлэлт, дүгнэлт гаргасны үндсэн дээр 
холбогдох арга хэмжээг тухай бүр авч хэрэгжүүлж байх, 

 
Зарчмын хувьд 
тусгагдсан-40% 

Нэгдсэн тооллого судалгаа хийх аргачлалыг гадаадын болон 
дотоодын эрдэм шинжилгээний байгуулага (ШУА-ийн Биологийн 
хүрээлэн, МУИС), судлаачдын нэгдсэн арга зүйгээр тогтоон нэгдсэн 
тооллогын хугацааг тогтоохдоо 3 жилд 1 удаа аргаль хонины жигд 
тархалттай үе болох 8-10-р сард зохион байгуулах нь зүйтэй гэж 
үзэж байна, судалгааны ажлын тайланг Биологийн хүрээлэнгийн 
Эрдмийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн БОАЖЯ-д болон холбогдох 
талуудад хүргүүлэх, энэ талаар БОАЖЯ, МАН-ийн хооронд хамтын 
ажиллагааны гэрээ байгуулах, 

Зарчмын хувьд 
тусгагдсан, хугацааг 4 
жилээр тогтсон-70% 

Суурь судалгааг 4 жил тутам нэг удаа, агнуурын судалгааг агналт 
явуулсны дараа жил бүр хийж тайланг БОАЖ-ын яаманд хүргүүлнэ. 

Тусгагдсан, агнуур 
зохин байгуулалтын 
судалгааг агнуур 
явуулахаас өмнө 
хийнэ – 100% 

Ангийн нөөцийг тогтоох судалгааны ажлыг 4-н жилд нэг удаа 
хуулийн дагуу хийх алыг үндэсний хэмжээнд авч үзэж, зардлыг 
аймгийн төсөвт жил бүр суулгах БОАЖ-ын сайд аймгийн засаг дарга 
нарын хооронд жил бүр байгуулах үр дүнгийн гэрээнд суулгаж өгөх 
 

Зарчмын хувьд 
тусгагдсан, 
хуулиараа 
зохицуулагдана – 
70% 

4 жил тутам хийгдсэн судалгааны тайлан мэдээг мэдээллийн санд 
байршуулан нийтэд нээлттэй байлгах 
 

Тусгагдсан – 100% 

Агнуурын бүс нутагт тусгай зориулалтын агнуурын үйл ажиллагаа Тусгагдсан – 100% 



явуулах нөхцлийн агнуурын байршил бүхий газарт агналт 
явуулахаасаа өмнө агнуур зохин байгуулалт хийсэн байна. 
Агнуур зохион байгуулалтын асуудлыг жил бүр тал бүрийн 
оролцоотойгоор судалж агнуурын нөөц бүхий газрыг сонгох нь зөв 
 

Тусгагдсан – 100%,  

Бүс нутгийн хэсэгчилсэн тооллгыг хээрийн агнуурын экскурс 
агналтаас 1-3 сарын өмнө хийж байх.  

 

Тусгагдсан – 100%, 

Аргаль хонины нөөц бүхий бүс нутгуудад суурин судалгааны төвүүд 
буюу мониторингийн төв байгуулж судалгаа явуулах. 

Тусгагдсан-30% 

Судалгаа мэдээлэлийн нэгдсэн сан байгуулж онцгой  мэдээлэлийг 
албан хэрэгцээнд ашиглах зэрэглэл тогтоох, байнга баяжуулж байх. 

 

Тусгагдсан-30% 

Тооллого судалгааг явуулахдаа сплот агнуур ихээхэн хэмжээгээр 
хийдэг компаниудын нөлөөлөгүй байх 

 

Агнуурын ховор амьтдыг судлах хөтөлбөрийг зүйл бүрээр нь гаргах 
нь зүйтэй 

 

Ангийн судалгаа мониторингийн ажлыг зохин байгуулахдаа орон 
нутгийн оролцоог нэмэгдүүлэх Үүнд: аймгийн БОАЖ-ын газрын 
оролцоонд ихээхэн түшиглэж сумдын байгаль хамгаалагч, ан амьтан 
бүхий газрын малчид, нөхөрлөлийг оролцуулах нь чухал. 
 

 

Агнуурын бүс төдийгүй тэр орчмын нутагт нь популяцийн ажиглалт 
судалгааг аль болох богино хугацааны давтамжтай хийж байснаар уг 
популяцийн одоогийн байдалд үнэлэлт өгөх боломжтой болно. Мөн 
популяцийн мониторингоос гадна тусгай агнуурын лиценз олгохоос 
эхлээд агнуур дуусталх бүхий л үйл ажиллагаанд мониторинг хийж 
байх ёстой. Зайлшгүй хийж байх ёстой энэ ажлыг менежментийн 
төлөвлөгөөнд нь тусгах хэрэгтэй юм. 

Тусгагдсан-30% 

Мэдээллийн сан нь төрийн захиргааны төв байгууллагын дэргэд  
байгуулагдан, ялангуяа судлаачдад нээлттэй байх ёстой. Өөр нэг 
хувилбар нь энэ асуудлыг ан амьтны судалгааны толгойлох 
байгууллага (одоогийн байдлаар биологийн хүрээлэн), эсвэл энэ 
чиглэлийн ТББ-д сонгон шалгаруулах замаар хариуцуулж өгөх 
боломжтой бөгөөд энэ тохиолдолд төрийн захиргааны төв 
байгууллага гэрээ байгуулан эрх, үүрэг, хариуцлагыг нь тодорхойлох 

Тусгагдсан-30% 

Ан амьтдыг хамгаалах,өсгөн үржүүлэх нутгийн иргэдийн үүсгэл 
санаачлагын хамтлаг,нөхөрлөлийн үйл ажиллагааг бүхий л талаар 
дэмжин хамтран ажиллаж аргаль хонины нөөцтэй агнуурын байршил 
нутгийг эзэмшүүлж,суурин мониторингийн аргачлалд сурган 
мэдээлийн сан бүрдүүлэхэд идэвхитэй оролцуулах, 

Тусгагдсан-80% 

Увс аймгийн Сагил сумын Цагаан голд Суурин судалгааны цэг 
байгуулах саналтай байна. Учир нь тус аймагт сүүлийн 10-аад жилд 
төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд хөдөөний иргэд малчид, бүлэг 
нөхөрлөлийн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг хамруулан 
чадавхжуулах, сургалтыг олон удаа хийсэн, аймаг, сумын удирдлага 

 



БО-ны ажилтнууд тодорхой мэдлэг боловсролтой болсон. Трофейн 
агнуур хийлгэж байсан сүүлийн жилүүдэд судалгааг тогтмол хийж 
байгаа зэрэг давуу талуудтай. 
Ангийн нөөц бүс нутаг газрыг нутгийн иргэд бүлэг нөхөрлөлд 
эзэмшүүлэх асуудлыг журамлан зоригтой шийдэх хэрэгтэй. Ер нь 
эзэнтэй байвал хууль бус агнуураас эхлээд зөрчил хумигдах болно. 
 

 

Тусгай зориулалтын агнуурын квотыг тогтоох, зөвшөөрлийг 

хувиарлах
Тухайн жилд агнах ангын тоог тогтоохдоо улсын хэмжээнд нэгдсэн 

нийт тоогоор биш аймаг сум нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд ялгаварлан 

зааглаж тогтоох, 

Тусгагдсан-100% 

Засгийн газраас батлагдсан ангийн тоог гадаадын анчдад ан 
агнуулах асуудлыг эрхэлдэг, эрхэлдэггүй олон аж ахуй нэгж (зөвхөн 
2008 онд л гэхэд 69 аж ахуйн нэгжид хуваарилж байсан)-д УИХ, 
Засгийн газрын гишүүд, Улс төрийн намын дарга нар болон 
томоохон албан тушаалтнуудын хүсэлт, шахалт, гуйлга, ар өврийн 
хаалга, танил тал, өнгө мөнгөөр хуваарилдаг зуршил 2000 оноос бий 
болж улам бүр хүрээгээ тэлсээр байгааг 2010 оноос эхлэн таслан 
зогсоох. 

Тусгагдсан-100% 

Ангийн хуваарь-зөвшөөрлийг бусдаас үнэ тохиролцон худалдан авч 
борлуулан анг нь агнуулж өгдөг аж ахуйн нэгжүүдийг энэхүү хууль 
бус үйл ажиллагаанаас татгалзуулах арга хэмжээ авах. 

 

Тусгагдсан-100% 

Гадаадын анчдад өвөл, хавар, зун, намар гэхгүйгээр дуртай цагт нь 
ан агнах зөвшөөрөл олгож агнуулж байгааг 2009 оноос эхлэн таслан 
зогсоож Ан агнуурын тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.5 дахь 
заалтыг үндэслэн тодорхой хугацаа тогтоож өгөх.       

 

Тусгагдсан-100% 

Гадаад, дотоодын эрдэмтдийн хийсэн аргаль хонины тооллого, 

судалгаа болон мэдээллийн санд ирсэн мониторинг үнэлгээг 

үндэслэн тусгай зөвшөөрлөөр агнуулах угалзын тоог аргаль хонины 

гол байршил нутаг, аймаг, сумдаар жил тутам Засгийн газар болон уг 

асуудлыг хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллагаас тогтоож 

Тусгагдсан-100% 



байх, 

2009 оноос эхлэн ангийн хуваарь-зөвшөөрлийн худалдааг таслан 
зогсоож, холбогдох хууль, тушаал, журамд нийцүүлэх, зөрчсөн 
тохиолдолд үйл ажиллагааг нь нэн даруй зогсоож тэдэнд дахин 
хуваарь-зөвшөөрөл олгохгүй байх зэргээр хариуцлага ногдуулдаг 
болох. 

Тусгагдсан-90% 

Агнуур зохион байгуулалтын үр дүнд гарсан аргалын популяцын 

бодит тоо,түүний үзүүлэлтүүд (тоо толгойн өсөлт бууралт,нас 

хүйсийн бүтэц,үхэл хорогдын үзүүлэлт, шилжилт хөдөлгөөн зэрэг) 

дээр тулгуурлаж тухайн жилийн агнах хяналтын тоог тогтоох нь 

хамгийн зөв хувилбар 

Тусгагдсан-100% 

Гадаадын анчдад ан агнуулах үйл ажиллагаа эрхэлдэг, энэ талаар 
гадаад, дотоод харилцаа, дадлага туршлага сайтай, одоогоор 
Монголын Мэргэжлийн Анчдын Холбоо /цаашид “ММАХ” гэх/ -ны 
гишүүнээр элсэж амжаагүй байгаа цөөхөн тооны аж ахуйн 
нэгжүүдийг ММАХолбоонд зохион байгуулалттайгаар элсүүлсний 
үндсэн дээр цаашид зөвхөн уг холбооны гишүүн, эсвэл холбоонд 
гишүүнээр элсэх аж ахуйн нэгжид л ангийн хуваарь-зөвшөөрөл 
олгож байх журмыг мөрдөж ажиллах. 

 

 

Дуудлага худалдааг зохин байгуулж хийх, ан агнуурын хувиарлалт 
хийхдээ БО сайдын 2008 оны 79 тоот журмыг хойшид мөрдөх. 

 

Тусгагдсан-90% 

Засгийн газраас тогтоосон ангийн тооны 80%-ийг ММАХолбооны 
гишүүн аж ахуйн нэгжүүдэд хуваарилан олгож үлдэх 20%-д нь тухайн 
ангийн төлбөр, хураамжийн үнийн дүн (Алтайн угалз дээр 18.0 
мянга, Говийн угалзан дээр 9.0 мянган ам.доллар)-гээс эхлэн 
дуудлага худалдаа зарлах хэлбэрээр хуваарилж байх журам 
шилжих. Дуудлага худалдаанаас орсон нэмэгдэл орлогыг Ан амьтан 
хамгаалах зориулалтын санд төвлөрүүлэн зарцуулж байх. 

 

Тусгагдсан-50% 

Өмнөх судалгаанууд, дүгнэлт, ховордлын зэргийг харгалзан нэгдсэн 
судалгаанаас гарсан санал дүгнэлтийг үндэслэн тогтоодог журамд 
шилжих. 
 

Тусгагдсан-70% 

Ангын квот, хувиарлалт хийхээс өмнө БОАЖ-ын яаманд аймгаас  



урьдёилсан санал, захилга өгдөг журмыг хэрэгжүүлэх. 
 
Иргэдийн нөхөрлөл агнуурын эдэлбэр нутгийг хариуцан хамгаалах 

үүрэг хүлээх эрхээ авсан бол уг нөхөрлөлд хариуцаж буй нутгаасаа 

ан агнах тусгай зөвшөөрөл олгогдоно. Эхний үед гадаадын анчдын 

байгууллагатай гэрээ хийх, анчнаа олох зэрэг асуудал үүсч болох ч 

зуучлалын байгууллагуудаар дамжуулан үйлчлүүлж болно. Зуучлал 

хийх туршлагатай байгууллагууд манайд нилээд бий. “Монгол ан”, 

“Жуулчин”, “Адъа энд Алтай” гэх мэт. 

Энэ зарчмыг ойрын үед хуульчлан эрх зүйн орчныг нь бүрдүүлье 

гэсэн саналтай байна.  

Тусгагдсан-100% 

Тусгай зөвшөөрөл олгох асуудлыг нээлттэй ил тод болгож лицензийн 
наймааг таслан зогсоох 
 

Тусгагдсан-90% 

2000-2008 онд тусгай зөвшөөрлөөр гадаадын анчдад ан агнуулах 
лиценцийг компаниудад хуваарилсан байдал, хуваарилсан тусгай 
зөвшөөрлийг гадаад зах зээлд борлуулж, ан агнуурыг жинхэнэ 
утгаар нь зохион байгуулсан аж ахуйн нэгжүүд, улсад оруулсан 
төлбөр, хураамж,амьтнаа хамгаалахад хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа, 
зах зээлд эзлэх хувь зэрэгт  үнэлгээ хийх үндсэн дээр энэ чиглэлээр 
үйл ажиллагаа явуулдаг компаниудыг тодруулж  гэрчилгээжүүлэх . 

Тусгагдсан-50% 

Олгогдох зөшөөрөл нь аймгийн БОАЖ-ын газартай ямар нэг 
хэмжээгээр хобоотой байх, мэдэгдсэн байх, ямар нэгэн зөвшөөрлийн 
хэлбэр нь энэ албанд байх талаар анхаарах одоо бол БОАЖ-ын 
яамны зөвшөөрлөөр шууд сумын дарга нарт очиж байна. 

 

Үнэ хаялцах дуудлага худалдааг мэргэжлийн а.а.н-г оролцуулан 
тусгай журам дэгээр явуулах хэрэгтэй. 

Тусгагдсан-100% 

Дуудлага худалдаанд оролцох мэргэжлийн агнуурын компаниуд нь 
тусгай шалгууруудыг хангасан байх. Ийм шалгуурыг нарийвчлан 
боловсруулж мөрдөх. 

Тусгагдсан-100% 

Үнэлгээгээр спорт агнуурын үйл ажиллагааг тогтмол, мэргэжлийн 
төвшинд явуулж гэрчилгээ авсан  компаниудын дунд нээлттэй үнэ 
хаялцуулах дуудлага худалдаа зохион байгуулах замаар тусгай 
зөвшөөрлийг худалдах, 

Тусгагдсан-100% 

Олгосон зөвшөөрөлд тухайн анг агнах аймаг, сумын ямар нэртэй 
газраас хэзээ агнахыг тодорхой заадаг байх. 

Тусгагдсан-100% 

Трофи агнуурын зөвшөөрлийг БОАЖЯ-наас олгохдоо орон нутгийн 
иргэд нөхөрлөл, засаг захиргааны санал, шинжлэх ухааны 
байгууллагуудын дүгнэлтийг үндэслэн мэргэжлийн агнуурын 
компаниудын дунд дуудлага худалдааны зарчмаар олон нийтэд 
нээлттэй олгодог байх.  

Тусгагдсан-100% 



Агнуурын тусгай зөвшөөрөл буюу лицензийг хувиарлахдаа 
теэдерийн зарчмаар олгодог болох, ингэснээр авлига, хээл 
хахуульгүй болно.  

 

Агнуурын төлбөр, хураамжийн зарцуулалт 
 
Төлбөрийн хэмжээг 40%-иас илүүгүй, хураамжийн хэмжээг 60%-иас 

багагүй байлгах өөрчлөлтийг зохих хуулиадад оруулах саналтай 

байна.   

Тусгагдсан-50% 

Гадаадын анчдад ан агнуулах ажил үйлчилгээ эрхэлдэг Анчдын 
отогийг байгуулах, ажиллуулах журам боловсруулж Байгаль орчин, 
аялал жуулчлалын сайдаар батлуулах. 

 

 

2009 оноос эхлэн агнуурын нөөц ашигласны төлбөрөөс орж буй 
орлогын 50-иас доошгүй хувийг ан амьтныг хамгаалах, өсгөн 
үржүүлэх, агнуурын аж ахуй байгуулах, ан амьтны нөөц байршлыг 
судлан тогтоох, ан агнуурын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, 
хяналт шалгалтын ажлыг эрчимжүүлэх зэрэг арга хэмжээнд 
зарцуулж байх асуудлыг юуны урьд шийдвэрлэх. 

 

Тусгагдсан-50%, 
хувийг 25-аар 
тогтсон. 

Төлбөр хураамжийн хувьд төсвийн алдагдал нөхөх биш тодорхой 

хувийг тухайн амьтныг хамгаалах, бүс нутгийн иргэдийн оролцоог 

идэвхжүүлэх зорилгоор бүлэг нөхөрлөлд урамшууллын хэлбэрээр 

олгох системийг нэвтрүүлэх. 

Тусгагдсан-70% 

Нээлттэй үнэ хаялцуулах худалдаа зохион байгуулах журам 
боловсруулж мөрдөх, 

Тусгагдсан-100% 

Нээлттэй үнэ хаялцуулах худалдаанаас орсон орлогыг 
ховор,ховордож буй ан амьтдаа хамгаалах санд төвлөрүүлж зөвхөн 
зориулалтын дагуу зарцуулж байх, 

Тусгагдсан-100% 

Тусгай зөвшөөрлийн бичгийн эрхийг олгохдоо нийтэд нээлттэй 
худалдаалахаас гадна түүнд тавигдах шаардлага шалгуур үзүүлэлт 
өндөр байх ёстой.  
Дамлан худалдаалах асуудлыг бүрмөсөн таслан зогсоох 
Дуудлага худалдааг нөхөрлөл, сумын төвшинд шийдвэрлэх шатанд 
хүргэж ажиллах 

Тусгагдсан-100% 

Ан агнасны төлбөр хураамжын хувиарлалтын хувийг журмаар 
шинэчлэн тогтоох, Жнь: тухайн суманд оногдох хувиас 10-аас 
доошгүй хэмжээний хөрөнгийг ан амьтан хамгаалах арга хэмжээнд 
гэх маягаар тодорхой болгож хувиарлах нь зүйтэй. Ө/х нөхөрлөл 

Тусгагдсан-80% 



бүлгийн ажиллах материаллаг сонирхолыг алхам алхмаар 
баталгаажуулж өгөх хэрэгтэй. 
 
Монгол улсын хууль Байгалийн нөөц ашигласаны төлбөрийн 
орлогоос байгаль орчныг хамгаалах байгалийн нөөцийг нөхөн 
сэргээх арга хэмжээнд зарцуулах хувь хэмжээний тухай хууль орон 
нутагт хэрэгждэггүй. Үүнийг орон нутгийн засаг захиргааны нэгж 
аймаг сумын ИТХ-аас энэ хууль хэрэгжихэд онцгой анхаарч ажиллах 
механизмыг засгийн газраас анхаарах, Төсвийн болон удирдлага 
санхүүжилтын талаар гарсан хуультай холбон өгөх, 
 

Тусгагдсан-70% 

Өнөөгийн байдлаар трофи агнуураас олсон орлогын тодорхой 
хэсгийг сумын төсөвт оруулдаг боловч, сумын төсвийг батлахдаа 
ийм хэмжээний мөнгийг дутуу батладаг нь буруу гэж үзэж байна. Энэ 
тогтолцоог даруйхан болиулж трофи агнуураас олсон орлогыг сумын 
төсөвт нэмэлт орлого байдлаар оруулж байх.  
 

 

Агнуурын менежмент 
 
Тусгай зориулалтын агнуурын ховор амьтдын агнуурын нөөцийг зөв 
тогтоох, нэмэгдүүлэх, урт хугацагаар тогтвортой ашиглалт 
хамгаалалтыг хосолсон менежмент хэрэгжүүлэхэд өргөн хүрээтэй 
нарийвчилсан судалгаа, байнгын мониторинг, баялаг мэдээлэлийн 
сан бүрдүүлж нээлттэй ашиглах асуудал нэн чухал болоод байна. 
 

Тусгагдсан-80% 

Ан агнуурын ажил үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуйн нэгжүүд ангийнхаа 
үнийг олон улсын хэмжээнд унагахгүй байх бодлого баримтлах. 

 

 

Амьтны аймгийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн дагуу Аж ахуйн 
нэгж, байгууллагад ан амьтан эзэмшүүлэх журмыг Засгийн газраар 
батлуулах. 

 

Тусгагдсан-50% 

Ойн хайгуул судалгааны төв нэртэй улсын хэмжээнд ой зохион 
байгуулалтын арга хэмжээ явуулдаг байгууллага БОАЖЯ-ны 
харьяанд үйл ажиллагаа явуулж байгааг үндэслэн Агнуур зохион 
байгуулалтын экспедицийг байгуулж Ойн хайгуул судалгааны төвд 
нэгтгэн ажиллуулах, эсвэл Монголын Мэргэжлийн Анчдын Холбооны 
дэргэд байгуулах. 

 

Тусгагдсан-50% 

Нутгийн Иргэдэд Түшиглэсэн Зэрлэг Ангийн Менежментийн 
(НИТЗАМ) чиглэлээр ажилладаг малчдын нөхөрлөл, бүлгүүдийг 

Тусгагдсан-100% 



ангийн орлогын ашиг шимээс хүртэх механизмыг бүрдүүлэхэд 
анхаарах 
Тусгай агнуурын менежментийн төлөвлөгөөг Агнуур судлалын 

“Аргаль” төв БОЯ-ны захиалга, санхүүжилтээр боловсруулах 

саналтай байна.  

 

Агнуур зохион байгуулалт буюу агнуурын менежментийг агнуурын 

эдэлбэр бүрд ойрын үед хийж, энэ ажлын үр дүнгээр агнах тоо 

тогтоодог журамд шилжих нь зүйтэй байна. Энэ асуудлыг “Тусгай 

зөвшөөрлийн агнуурын тухай” хууль санаачлан эрх зүйн орчныг нь 

шийдэх 

Тусгагдсан-100% 

Байгаль орчин тэр дундаа ан амьтныг хамгаалах асуудлыг нутгийн 
иргэдэд түшиглэн орон нутагт энэ чиглэлээр ажиллах нөхөрлөл, 
бүлгийг бий болгоход түлхүү анхаарах, түүнд хариуцуулж гэрээ хийх, 
урамшууллын механизм бий болгох Байгаль хамгаалах тусгай 
журмаар зохицуулах 

 

Тусгагдсан-100% 

Тусгай зөвшөөрлөөр агнасан ангийн олзворын экспортын үйл 
ажиллагааг хөнгөвчлөх талаар

тусгай зөвшөөрөлгүйгээр хил гаалиар гаргахыг зогсоох талаар 
гаалийн болон холбогдох газрын хууль журмаар зохицуулах хатуу 
хяналт тавих, гаалийн байгууллага энэ асуудалд хариуцлагтай 
хандан ажиллах 

 

Тусгай зөвшөөрлөөр ан хийлгэх эрх авсан компаниуд ирэх анчдын 
нэр, паспортын дугаар, хаягийг сар бүрийн эхэнд БОАЖЯ-ны энэ 
асуудлыг хариуцсан албан тушаалтанд имайл, интернетээр 
хүргүүлэх, 

 

БОАЖЯ-аас Улсын Мэргэжлийн Хяналтын Газар болон Чингис Хаан 
Нисэх Буудал дахь хилийн боомтын захиргаа, Нийслэлийн 
Цагдаагийн газарт  уг мэдээлэлийг  хүргүүлж  байх , 

 

Дээр дурьдсан төрийн  байгууллагууд  “ гүнийн гаалийн бүрдүүлэлт” , 
“Мал эмнэлгийн ариун цэврийн бичиг”, “Бууны  зөвшөөрөл” – г  
БОАЖЯ-аас ирүүлсэн  мэдээлэлийн  дагуу  бүрдүүлж   бэлэн 
болгосны үндсэн дээр экспортлогч компанид мэдэгдэж байна. 

 

 


