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Товч хураангуй  

Монгол оронд тусгай зориулалтын агнуур тэр дундаа аргал хонь (Ovis 
ammon), янгир ямаа (Capra sibirica)-ны агнуурын өнөөгийн байдлаас үзэхэд 
үндэсний болон орон нутгийн түвшинд зохистой ашиглалт явагдахгүй байна. 
Орон нутгийн түвшинд менежмент хийх, хамгааллын арга хэмжээ авч 
хэрэгжүүлэх техникийн болоод санхүүгийн чадавхи сул байна. Нөгөөтэйгүүр 
Засгийн газрын агнуурын амьтны ашиглалтын дээд хязгаарыг тогтоож 
байгаа шийдвэр нь аргаль хонь, янгир ямааны тодорхой популяцийн нас, 
хүйсний бүтэц, үржил, төлжилт, тоо толгойн динамик үзүүлэлттэй огтын 
хамааралгүй буюу шинжлэх ухааны баттай баримт дээр тулгуурлаж 
чадахгүй байна.    

Орон нутгийн иргэд нь агнуураас тодорхой ашиг хүртдэггүй тул эдгээр 
зүйл амьтдыг хамгаалахад санаачлага, оролцоо дутмаг байдаг. Аргаль, 
янгир зэрэг уулын туруутны нөөц нь бэлчээртэй шууд холбоотой тул 
малчдын бэлчээр ашиглалтын өнөөгийн байдал, малын тоо толгой өссөн 
зэрэг асуудал эдгээр амьтдын тархац нутгийг тасархайтуулах, 
доройтуулахад шууд нөлөөлж байна. Ховор амьтны ашиглалтын өнөөгийн 
хэлбэр нь тухайн орон нутгийн иргэдийн оролцоо, сонирхолыг бий болгох 
хөшүүрэг болж чаддаггүй тул бэлчээрийн доройтол, хууль бус агнуур 
тасралтгүй үргэлжлэх нь ойлгомжтой. 

Агнуур эрхэлж байгаа хувийн компаниудын хооронд агнуурын 
зөвшөөрлийг худалдах, маргаан гарч байгаа нь зөвшөөрлийн хуваарилалт 
ил тод байдаггүйтэй шууд холбоотой. Ховор амьтны нөөц ашигласны 
орлогын хуваарилалт нь тухайн зүйл амьтны амьдрах орчинг сайжруулах, 
нөөцийг нэмэгдүүлэхэд огт зарцуулагдахгүй байна. Энэ талаар хэдийгээр 
хууль эрзүйр орчин нь хангалттай байгаа ч хэрэгжилт хангалтгүй байна.   

Нөлөө үзүүлэх эдгээр бүхий л хүчин зүйлийг өргөн хүрээнд авч үзэн, 
тусгай зориулалтын агнуурын өнөөгийн байдалд талуудын оролцоотой  дүн 
шинжилгээ хийн цаашид аргаль хонь, янгир ямааны популяцийг тогтворой 
байлгахад эн тэргүүнд авч хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны саналыг талуудын 
оролцоотой дараах чиглэлээр боловсруулав. Үүнд: (а) Аргаль хонь, янгир 
ямааны судалгаа, мониторинг тухайн жилд агнах амьтны тоо (квот)-г тогтоох 
зохистой механизмийг боловсруулах, (б) Тусгай зориулалтын агнуурын 
зөвшөөрлийг хуваарилах, тусгай зориулалтын агнуураас орох орлогыг 
тухайн зүйл амьтныг хамгаалах, нутгийн иргэдэд хүртээх арга замыг хэрхэн 
бий болгох,  

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын санаачлагаар оролцогч 
болон сонирхогч талуудын дөрвөн үе шаттай зөвлөлдөх уулзалтыг зохион 

  



байгуулан цаашид дээрх 2 чиглэлээр менежментийг сайжруулах, зохистой 
ашиглах механизмийг бүрдүүлэхэд эн тэргүүнд шийдвэрлэх санал 
боловсруулан энэхүү тайланд тусгалаа.  

Аливаа асуудлыг нэг  доор цогцоор шийдвэрлэх нь цаг хугацаатай 
холбоотой байдаг тиймээс бид ажлын хэсгийн саналыг нэгдүгээрт өнөөгийн 
мөрдөгдөж байгаа хуулийн хүрээнд ямар зохицуулалтыг хийх боломжтой 
байна хоёрдугаарт цаашид хуулинд ямар өөрчлөлт оруулах шаардлагатай 
байна гэсэн 2 хувилбараар бүлэглэв. 
 
Үзэл баримтлал  

Тусгай зөвшөөрлийн агнуурт нь ихэвчлэн “ховор” амьтад өртдөг тул 
хамгаалалтын баталгаатай менежментгүйгээр ашиглах нь ховор амьтны 
нөөцийг улам багасган улмаар устахад ч хүргэж болзошгүй.  

Хэрэв ховор амьтдын тусгай зориулалтын агнуурын бодлого, үүнээс 
олж байгаа хөрөнгийн зарцуулалт нь энэ байдлаар цаашид үргэлжилбэл 
агнуурын ховор амьтдын нөөц улам бүр багасаж, улмаар уг амьтан устах 
аюул нүүрлэхэд хүрээд байна. Ховор амьтдын тусгай зориулалтын агнуурын 
нөөцийг нэмэгдүүлэх, тогтвортой байлгахад зөвхөн агнууртай холбоотой 
асуудлыг шийдснээр энэ асуудал нааштайгаар эргэхгүй. Учир нь агнуурын 
ховор зүйлүүдэд бэлчээрийн доройтол, хомсдол, хууль бус агнуур хамгийн 
ихээр нөлөөлж байна.  

Ховор амьтны нөөцийг тогтвортой ашиглахад иргэдийн оролцоо, 
сонирхолыг нэмэгдүүлэхгүйгээр үр дүнд хүрэхгүй гэдэг нь тодорхой байна.  
Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулинд орсон 2005 оны нэмэлт 
өөрчлөлтөөр байгаль орчныг хамгаалах иргэдийн нөхөрлөл тухайн нутаг 
дэвсгэртээ байгаа байгалийн тодорхой төрлийн баялгийг хамгаалах, 
гэрээгээр зохистой ашиглах, эзэмших эрх зүйн таатай орчин бүрдсэн. Энэ нь 
төр иргэдийнхээ идэвхитэй хяналт оролцоотойгоор байгалийн нөөц 
баялагийн зохистой ашиглалтаар дамжуулан хамгаалдаг дэлхий дахинаа 
хүлээн зөвшөөрөгдсөн байгаль хамгааллын аргазүйд нийцэж байгаа болно. 
Гэвч өнөөдрийг хүртэл байгаль хамгаалах иргэдийн нөхөрлөл, хоршоо зэрэг 
нь зэрлэг амьтныг хамгаалах, зохистой ашиглахад төдийлэн оролцох 
нөхцөл бүрдэхгүй байна. Тогтвортой ашиглалтыг урамшуулан дэмжиж 
чадахгүй л бол буруу ашиглалтын бусад хэлбэр ёс шиг гарч ирдэг. Нутгийн 
иргэдэд угалз агнуураас тодорхой хувь хэмжээ оногддоггүй учир хамгаалах 
гэхээсээ уралдаж ашиг олох сонирхол илүү давамгайлдаг. Олзворын зах 
зээлийн жинхэнэ үнийн ихэнхи хувийг олж авах нь нутгийнхны хувьд 
амьжиргааны гол эх үүсвэр гэж ойлговол үүнийгээ тогтвортой байлгах 
үүднээс угалзыг хамгаалах сонирхол төрөх нь зайлшгүй бөгөөд үүнд мэдээж 
баталгаатай эрх зүйн орчин хэрэгтэй.  

Тусгай зориулалтын ховор амьтдын агнуур нь өндөр үнээр зарагддаг 
ан тул хамгаалалт, нөхөн сэргээх болон агнуурын явцад учирсан хохирлыг 
арилгах, хамгаалалтын менежментийг төлөвлөж хэрэгжүүлэх санхүүгийн эх 
үүсвэр олоход  илүү бололцоотой байгаа бидний ХАМГИЙН ТОМ ДАВУУ 
ТАЛ юм.  

  



Талархал  
 

Юуны түрүүнд ховор амьтныг зохистой ашиглах, хамгаалахад талуудыг 

саналыг нэгтгэх энэхүү ажлыг санаачилж, нөхцөл боломжоор хангасан 

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд Л.Гансүх таньд талархал 

илэрхийлье. Цаг зав гарган ажиллаж талуудын саналыг нэгтгэсэн ажлын 

хэсгийн ахлагч С.Дамдинсүрэн, Х.Бадам ажлын хэсгийн нарийн бичгийн 

дарга Н.Эрдэнэбат, Г.Цогтжаргал болон ажлын хэсгийн гишүүд, орон 

нутгийн төлөөлөл нарт туйлаас баярлана. Нөгөөтэйгүүр аргаль янгирын 

нөөцийг зохистой ашиглах хэлбэрийг бий болгоход холбогдолтой үнэтэй 

саналуудыг ирүүлсэн Шинжлэх ухааны академийн Биологийн хүрээлэн, 

Монгол улсын их сургууль, аж ахуйн нэгж, төсөл хөтөлбөрийн газарт 

талархал илэрхийлье. Санал хүсэлтээ илэрхийлэн идэвхтэй оролцсон энд 

нэр нь дурдагдаагүй бусад байгууллага, хувь хүмүүст чин сэтгэлийн 

талархал илэрхийлэхийн зэрэгцээ тусгай зориулалтын агнуурын ялангуяа 

аргаль хонь, янгир ямааны нөөцийг зохистой ашиглах хэлбэрийг бий 

болгоход оруулсан та бүхний санал өгүүлж баршгүй үнэтэйг тэмдэглэн хэлэх 

хэрэгтэй байна. Та бүгдийн ажил хөдөлмөрт өндөр амжилт хүсье. 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



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 бүрийн 10-11-р сард зохион байгуулж байх (Ан 
агнуурын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйл).   

3. Байгаль орчин аялал жуулчлалын яам тухайн жилд агнах агнуурын 
амьтны тоо хэмжээг тогтоох саналыг агнуурын бүс нутагт хийгдсэн 
агнуур зохион байгуулалтын тайлан, байнгын ажиглалт судалгааны 
дүнг (нутгийн иргэдийн оролцоотой) үндэслэн бүс нутгаар гарган 
улсын хэмжээнд нэгтгэн жил бүрийн 12 сард Засгийн газарт оруулж 
байх.  

 
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 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. Тиймээс тусгай зориулалтын (трофи) 
агнуурын зөвшөөрлийг нээлттэй дуудлага худалдааны үндсэн дээр 
хуваарилдаг болох.  
 
Ажлын хэсгийн санал:  

4. 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  хөндлөнгийн үнэлгээ хийлгэн энэ чиглэлээр 
үйл ажиллагаа явуулдаг компаниудыг  гэрчилгээжүүлэх,  

5. Тусгай зөвшөөрлийг нээлттэй дуудлага худалдааны хэлбэрээр аж 
ахуйн нэгжид хуваарлах. Үүний тулд нээлттэй дуудлага худалдаа 
зохион байгуулах журам боловсруулж мөрдөх, 

6. Нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулах дараах 2 хувилбарыг 
санал болгож байна. Үүнд: 1. Нээлттэй дуудлага худалдааг Байгаль 
орчин, аялал жуулчлалын яамны итгэмжлэгдсэн байгууллагаар 
дамжуулан зохион байгуулах 2. Тусгай зөвшөөрлийг эхний ээлжинд 
агнуурын бүс нутагт хуваарилах, үүнийг тухайн агнуурын бүс нутгийн 
хамгааллын менежментийг хариуцаж байгаа иргэдийн нөхөрлөл, 
холбоо нь орон нутгийн өөрөө удирдах ёсны дээд байгууллага 
(Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал)-тайгаа хамтран нээлттэй дуудлага 
худалдааг зохион байгуулах шийдвэр гаргаснаар засаг дарга 
гэрчилгээжсэн аж ахуйн нэгжтэй худалдааны гэрээ байгуулах,   

7. Нээлттэй дуудлага худалдааны үр дүнг үндэслэн Байгаль орчин 
аялал жуулчлалын яам тусгай зөвшөөрлийг  аж ахуйн нэгжид олгох, 

8. Эхний ээлжинд тухайн жил тогтоосон агнуурын амьтны дээд 
хязгаарын 10-20 хувьд дуудлаг худалдааг зохион байгуулан үр дүнг 
тооцсоны дүнд цаашид авах арга хэмжээг тогтоох 

 
Тайлбар: 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 агнуурын бүс нутгийн менежментийг хэрэгжүүлэхэд 
зарцуулна.  

 
Үндэслэл-3. Ховор амьтныг хамгаалах, ашиглахтай холбогдсон 
одоогийн хууль, эрх зүйн актуудын хэрэгжилтийг сайжруулах 
шаардлагатай байна.  

  



Ажлын хэсгийн санал:  
9. 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 хойш өнгөрсөн 8 жилд анчид, иргэдэд 
агнуулах, бариулах ан амьтдын нөөц тоо 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. Энэхүү хуулийг орон нутагт хэрэгжүүлэх зорилгоор тухайн 
аймаг, сумын төсвийн зарлаганд ховор амьтныг хамгаалах төсвийг 
суулгах ажлыг засгийн газраас онцгой анхаарч Төсвийн болон 
удирдлага санхүүжилтын тухай хуультай холбон өгөх боломжийг 
судлан тогтоож хэрэгжүүлэх.  

10. 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.  

11. 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.       

12. Ан агнуурын тухай хуулийн 3.4 амьтны аймгийн тухай хуулийн 11-д 
заасныг үндэслэн ан амьтан түүний эзэмшил нутгийг эзэмшүүлэх, 
өмчлүүлэх журмыг боловсруулах  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



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 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 

агнахыг хориглоно.  

- Улсын тусгай хамгаалалттай газарт агнуурын бүс тогтоохыг 

хориглоно.  

- Агнуурын бүс нутгийг орон нутгийн хамгаалалттай газрын сүлжээнд 

хамруулсан байна. 

 

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 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 ХЭСГЭЭС ГАРСАН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТТАЙ ХОЛБООТОЙ 
БУСАД САНАЛ 

Хууль эрхзүйн талаар  
 
- “Тусгай зөвшөөрлийн агнуурын тухай” тусгай хууль санаачлан эрхзүйн 

бүхий л асуудлыг энэ хуулиар шийдэх,  
- 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, 

 
Удирдлага зохион байгуулалтын талаар  

- Аймагт ан амьтны асуудал хариуцсан ямар нэг байгууллага алга. 
БОАЖ-ын газарт нэг мэргэжилтэн дээр ангийн асуудал ажил үүрэгт нь 
багтаад явдаг. Аймгуудад ангийн холбоо, ан амьтныг хамгаалах 
төрийн бус байгууллага бий болгоход тал талын дэмжлэг хэрэгтэй. 
Цаашид ангийн асуудал дангаар хариуцдаг мэргэжилтэнг БОАЖ-ын 
газарт бий болгох,  

- 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. 

Тусгай зөвшөөрлөөр агнасан ангийн олзворын экспортын үйл 
ажиллагааг хөнгөвчлөх талаар 

- 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  мэдээллийн  дагуу  бүрдүүлж   бэлэн болгосны 
үндсэн дээр экспортлогч компанид мэдэгдэж байна. 

 
Судалгаа, мэдээллийн сангийн талаар 
  

  



  

- Агнуурын ховор амьтдыг судлах хөтөлбөрийг зүйл бүрээр нь 
боловсруулан мөрдөх,  

- Ховор амьтдын нөөц, тархац, ашиглалтын талаарх мэдээллийн сан нь 
төрийн захиргааны төв байгууллагын дэргэд  байгуулах,  Мэдээллийн 
санг 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 хэрэгтэй юм.  

- Ан амьтдыг хамгаалах, өсгөн үржүүлэх нутгийн иргэдийн үүсгэл, 
санаачлагын хамтлаг, нөхөрлөлийг суурин мониторингийн аргачлалд 
сурган мэдээлэлийн сан бүрдүүлэхэд идэвхитэй оролцуулах, 

 
Тусгай санал 
 

- Баруун Алтайд тэр дундаа Ховд, Баян-Өлгий, Увс аймагд угалз 
агнуурыг тогтвортой ашиглалтын хэлбэрийг бий болтол түр 
хугацаагаар хориглох,   

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 бүсийг 
шинэчлэн тогтоож 
байна.  

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 
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.  

Тусгай зориулалтын агнуурын 
зөвшөөрлийг нээлттэй дуудлага 
худалдааны зарчмаар хуваарилах 

 

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

Нээлттэй дуудлага худалдааг 2 
хувилбараар зохион байгуулах 
1.  Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын яамны 
итгэмжлэгдсэн байгууллагаар 
дамжуулан зохион байгуулах  
2. Тусгай зөвшөөрлийг эхний 
ээлжинд агнуурын бүс нутагт 
хуваарилах, үүнийг тухайн 
агнуурын бүс нутгийн 
хамгааллын менежментийг 
хариуцаж байгаа иргэдийн 
нөхөрлөл, холбоо нь орон 
нутгийн өөрөө удирдах ёсны 
дээд байгууллага (Иргэдийн 
төлөөлөгчдийн хурал)-тайгаа 
хамтран нээлттэй дуудлага 
худалдааг зохион байгуулах  
 

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 

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 

Холбогдох хуулинд 
нэмэлт өөрчлөлт 
оруулах замаар  орон 
нутгийн төсвийн зарлага 
тал дээр хөрөнгө мөнгө 
суулгах  

  



үржүүлэх сэтгэхүй бий 
болох 

орлого талд агнуураас олох 
хөрөнгө хуваарилагдсан бол 
зарлага тал дээр мөн 
хамгааллын арга хэмжээг 
тусгаж хэрэгжүүлж байх арга 
хэмжээг авах.    

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 
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.      
 

 

  



 
Зохион байгуулалтын танилцуулга 

 
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын санаачлагаар тусгай 

зориулалтын агнуур тэр дундаа аргаль хонь, янгир ямааны тогтвортой 
ашиглалтыг бий болгоход эн тэргүүнд шийдвэрлэх оновчтой асуудлыг 
оролцогч талуудтай хэлэлцэж тодорхойлон зорилгоор 3 удаагийн 
хэлэлцүүлэх уулзалтыг зохион байгуулав. Үүнд:  
 

Нэгдүгээр уулзалтын тойм (танилцуулах уулзалт) 
 

Тусгай зориулалтын агнуурын амьтдын нөөцийг зохистой ашиглах, 
хамгаалахтай холбогдсон асуудлуудыг тодорхойлох, тулгарч байгаа нэн 
тэргүүнд авч хэрэгжүүлэх шаардлага, шийдвэрлэх саналыг тодорхойлох 
зорилготой ажлын хэсгийг байгуулах, сонирхогч талуудын саналыг хэрхэн 
нэгтгэх талаар зөвшилцөлд хүрэх танилцуулах уулзалтын урилгыг агнуур 
эрэхлэдэг болон тусгай зөвшөөрлийг Яамнаас хүсэмжилдэг 170 орчим аж 
ахуйн нэгж, 5 байгаль орчны төрийн бус байгууллага, 3 төсөл 
хөтөлбөрүүдэд албан бичгээр болон өдөр тутмын сонингоор хүргүүлсэн 
(Хавсралт 1-ээс урилга, хөтөлбөр болон сонингийн зарлалыг үзнэ үү). Үүний 
дагуу 2009 оны 02 дугаар сарын 03-нд танилцуулах уулзалтыг Байгаль 
орчин, Аялал жуулчлалын яам, Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн 
монгол дахь хөтөлбөрийн газар хамтран “Corporate Hotel ”-ийн хурлын 
зааланд 2009 оны 02 дүгээр сарын 03-ны өдөр зохион байгуулав. Тусгай 
зориулалтын агнуурын үйл ажиллагаанд оролцогч талуудын зохион 
байгуулалтын уулзалтыг зохион байгуулав. Тус уулзалтанд доорх 
байгуулагын төлөөлөл 75 хүн оролцсон (Хавсралт 2- оос танилцуулах 
уулзалтанд оролцсон хүмүүсийн нэрсийн жагсаалтыг үзнэ үү ).      
 

Уулзалтад оролцсон талууд: 
• Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам  
• ШУА-ийн Биологийн хүрээлэн 
• МУИС 
• Спорт чиглэлийн агнуурын үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгж 
• Байгаль орчны төрийн бус байгууллага  
• Төсөл, хөтөлбөрийн газар  

 
Уулзалтад хэлэлцсэн асуудал:  
Танилцуулах уулзалтыг хөтөлбөрийн дагуу зохион байгуулж зөвөлгөөний 

зорилго, зорилт гарах үр дүнгийн талаар танилцуулсан. Эхний удаагийн 
уулзалтын хүрээнд дараах асуудлуудыг авч хэлэлцэв. 
 

1. Тусгай зориулалтын агнуурын амьтдын нөөцийг зохистой ашиглах, 
хамгаалахтай холбогдсон асуудлыг багцлан гаргах  

2. Талуудыг хамруулсан ажлын хэсгийг байгуулах  
3. Сонирхогч талуудын саналыг авах, нэгтгэх арга хэлбэр  

  



4. Ажлын хэсгийн уулзалт, санал нэгтгэх уулзалт 
 

Зохион байгуулалтын уулзалтаас гарсан үр дүн: 
 

1. Тусгай зориулалтын агнуурын амьтан аргаль хонь, янгир ямааны 
нөөцийг зохистой ашиглах, хамгаалахтай холбогдсон асуудлыг 
нэгтгэн боловсруулж дараах 2 бүлэгт хуваан үзэв. Үүнд:  

Нэгдүгээр бүлэг.  
• Тусгай зориулалтын агнуурын ховор амьтдын судалгаа, мониторинг, 

мэдээллийн сан 
• Тусгай зориулалтын агнуурын квотыг тогтоох, зөвшөөрлийг 

хуваарилах асуудал 
Хоёрдугаар бүлэг. 
• Агнуурын менежмент 
• Тусгай зориулалтын агнуурын амьтанг агнуулсан төлбөр, хураамжийн 

зарцуулалт 
 

2. 11 хүний бүрэлдэхүүнтэй 2 ажлын хэсэг байхаар оролцогчдын 100 
хувийн саналаар тогтов. 

3. Ажлын хэсэгт  
• Шинжлэх ухааны байгууллага,  
• Төрийн бус байгууллага/Төсөл хөтөлбөр 
• Төрийн байгууллага/Орон нутаг  
• Аж ахуйн нэгж байгууллага зэрэг төлөөллүүдийг оруулах нь 

зүйтэй болохыг тэмдэглэв.  
4. Ажлын хэсгийг 2-р сарын 4-5-ны хооронд зохион байгуулж ажлын 

хэсгийн гишүүдийн уулзалтыг зохин байгуулах хэрэгтэйв 
5. Дээрх сэдвүүдтэй холбоотой санал, хүсэлтийг info@wwf.mn хаягаар 

хүлээн авах ба ажлын хэсгийн нэгтгэсэн саналыг www.wwf.mn 
вэбсайтад байрлуулахаар тохиролцов. 

 
Хоёрдугаар уулзалтын тойм (зохион байгуулах уулзалт) 

 
Ажлын хэсгийг байгуулах, үүрэг оролцоог тодорхойлох зорилгоор 

2008 оны 02 дугаар сарын 05-нд зөвлөлдөх уулзалтыг зохион байгуулав.  
Уулзалтын үр дүнд ажлын хэсгийг доорх бүтэцтэйгээр байгуулан 
ажиллахаар тохиролцов.  
 
Ажлын хэсэг Нэр Байгууллага Холбоо барих 

утас 
Ахлагч: 
С.Дамдинсүрэн 

Амьтны эрх 
хамгаалах сан 

88001414 
99158085 

 
 
Нэгдүгээр ажлын хэсэг 
 
Хэлэлцэх сэдэв:  

Нарийн бичгийн 
дарга: 
Н.Эрдэнэбат 

МАЖХ дэд 
ерөнхийлөгч 

99116964 
327820 

  



Гишүүн: 
Б.Лхагвасүрэн 

ШУА-Биологийн 
хүрээлэн  

99167922 
453583 

Гишүүн: 
Л.Амгалан  

ШУА-Биологийн 
хүрээлэн 

99967646 
453088 

Гишүүн: С.Шар МУИС 99831902 

Гишүүн: 
О.Доржраа 

Ховор амьтан 
хамгаалах үндэсний 
комисс 

99187224 
362064 

Гишүүн: 
Ц.Бямбахишиг 

Яагд анд Тур ХХК 91910348 

Гишүүн: 
Галбадрах 

МАЖХ  

Гишүүн: 
Н.Цэрэнгочоо 

Монголын анчдын 
нийгэмлэг 

99728242 

Гишүүн: 
А.Мөнхбаяр 

Монголын иргэний 
зөвлөлийн тэргүүн 

327781 

 
 

 Тусгай 
зориулалтын агнуурын 
ховор амьтдын 
судалгаа, мониторинг, 
мэдээллийн сан 
 Тусгай 
зориулалтын агнуурын 
квотыг тогтоох  

Гишүүн: 
ОНутгаас 
төлөөлөл 

  

Ахлагч: Х.Бадам ММАХ 99280055 

Нарийн бичгийн 
дарга: 
Г.Цогтжаргал 

ШУА-Биологийн 
хүрээлэн 

88061276 
453583 

Гишүүн: 
Н.Батсайхан 

МУИС 99181899 
311659 

Гишүүн: 
Н.Дашзэвэг 

Иргэний зөвлөл 99191313 

Гишүүн: 
Н.Батнасан 

Алтай-Соён төсөл 88101899 

Гишүүн: 
У.Буяндэлгэр 

Монгол Сафари ХХК 
захирал 

99116457 

Гишүүн: Р.Адьяа Монголын анчдын 
нийгэмлэг 

91110364 

Гишүүн: 
Хурцгэрэл 

Монголын 
мэргэжлийн анчдын 
холбоо 

99738112 

Гишүүн: 
Ш.Нэргүй 

Нью жуулчин ХХК 
захирал 

99112402 

Гишүүн: 
Ч.Бүүвэй 

Амьтан асралт 99230951 
634895 

Хоёрдугаар ажлын 
хэсэг 
 
Хэлэлцэх сэдэв:  
 

 Агнуурын 
менежмент 

 
 Тусгай 
зориулалтын агнуурын 
амьтны зөвшөөрлийг 
хуваарьлах асуудал, 
агнуурын төлбөр, 
хураамжийн 
зарцуулалт 

 

Гишүүн: 
ОНутгаас 
төлөөлөл 

  

  



 
Ажлын хэсэг тус бүр тусгайлан уулзалт зохин байгуулж холбогдох сэдвийн 
дагуу саналаа нэгтгэх, талуудын саналыг авч хэлэлцэхээр болов (хавсралт -
3 аас уулзалтын тэмдэглэлийг харна уу).  
 

Гуравдугаар уулзалтын тойм (ажлын хэсгийн нэгдсэн уулзалт) 
 

2 ажлын хэсгийн  нэгдсэн уулзалтыг  2009 оны 02 дугаар сарын 11-нд 
Туушин зочид буудалд зохион байгуулав. Уулзалтанд ажлын хэсгийн ахлагч 
нар гарсан үр дүнг танилцуулж хэлэлцэв. Ажлын 2 хэсэг доорх зарчим дээр 
тохиролцсон болно.  
 

1. Агнуурын квот тогтоож байгаа одоогийн механизм нь шинжлэх ухааны 
бодит тоо баримт дээр тулгуурлаж чадахгүй байна. Тиймээс 
судалгааг 2 үе шаттай хийх. Нэгдүгээрт агнуурын амьтны нөөц 
тогтоох нэгдсэн судалгааг 4 жил тутам 1 удаа зохион байгуулах. 
Энэхүү судалгаагаар еранхий нөөц, агнуурын бүс нутгийг 
тодорхойлох болно. Агнуурын бүс нутагт ашиглалт явуулах бол жил 
тутам агнуур зохион байгуулалтыг хийх. Агнуурын бүсийн агнуур  
зохион байгууллалтын тайланг үндэслэн байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын яам тухайн жилд агнах агнуурны амьтны тоог агнуурын 
бүс нутаг бүрээр гаргах. Энэхүү саналыг нэгтгэн Засгийн газарт квот 
тогтоох санал болгон оруулах 

2. Агнуурын тусгай зөвшөөрлийн хуваарилалт нь ил тод явагддагүй 
учраас хуйвалдаан, маргаан үүсч байна. Үүнийг ил тод нээлттэй 
худалдааны зарчмаар шийдвэрлэх 

3. Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн орлогоос байгаль  хамгаалах, 
байгалийн нөөцийг  нөхөн сэргээх арга хэмжээнд зарцуулах 
хөрөнгийн хувь хэмжээний тухай хуулийг хэрэгжүүлэх 

Ажлын хэсгээс гарсан бүхий л саналыг Дэлхийн байгаль хамгаалах сан 
(WWF)-гийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газар нэгтгэж цэгцэлэхээр 
тохиролцов (Ажлын хэсгийн нэгдсэн уулзалтын тэмдэглэлийг хавсралт -4- 
өөс харна уу). 
  
   
  

Дөрөвдүгээр уулзалтын тойм (ажлын хэсгийн нэгдсэн саналыг 
талуудад танилцуулах уулзалт) 

 
Тусгай зориулалтын агнуурын амьтдын тэр дундаа аргаль хонь, янгир 

ямааны нөөцийг зохистой ашиглах, хамгаалахтай холбогдсон асуудлуудыг 
тодорхойлох, тулгарч байгаа нэн тэргүүнд авч хэрэгжүүлэх шаардлага, 
шийдвэрлэх саналыг тодорхойлох зорилготой ажлын хэсгийг байгуулан 
2009 оны 2 дугаар сарын 03-аас 2009 оны 2 дугаар сарын 17-ны өдрийн 
хооронд ажиллаж саналыг нэгтгэн гаргалаа.  

  



Ажлын хэсгийн үр дүнг нэгтгэн оролцогч талуудад танилцуулах уулзалтыг 
Байгаль орчин, Аялал жуулчлалын яам, Дэлхийн байгаль хамгаалах сан 
(WWF)-гийн монгол дахь хөтөлбөрийн газар хамтран “Corporate Hotel ”-ийн 
хурлын зааланд 2009 оны 02 дүгээр сарын 18-ний өдөр зохион байгуулав.  
Уулзалтад оролцсон талууд: 

• Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам  
• ШУА-ийн Биологийн хүрээлэн 
• Спорт чиглэлийн агнуурын үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгж 
• Байгаль орчны төрийн бус байгууллага  
• Төсөл, хөтөлбөрийн газар (дэлгэрэнгүй бүртгэлийг хавсралтаас харна 

уу). 
Уулзалтад хэлэлцсэн асуудал:  

Танилцуулах уулзалтын зорилго, чиглэл, санал нэгтгэсэн арга 
хэлбэрийн талаар Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн Монгол дахь 
хөтөлбөрийн газрын байгаль хамгаалал хариуцсан дэд захирал Д.Батболд 
товчхон танилцуулав.  

Нийт 56 санал ирсэн, үүнийг 3 бүлэг болгон хувааж үзсэн. Энэ олон 
шатлалтай уулзалтын хүрээнд бүх аж ахуйн нэгж, компани, холбогдох 
төрийн болон төрийн бус байгууллагууд хамтран саналаа боловсруулсан, 
яаманд саналыг хүргүүлнэ, харин төр хэрэгжүүлэх үүргээ биелүүлнэ гэж 
найдаж байна.  

Нэгдсэн саналыг Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн Монгол 
дахь хөтөлбөрийн газрын зүйлийн хөтөлбөрийн менежер Ё.Онон 
танилцуулав.  

Аливаа асуудлыг нэг  доор цогцоор шийдвэрлэх нь цаг хугацаатай 
холбоотой байдаг тиймээс бид ажлын хэсгийн саналыг нэгдүгээрт өнөөгийн 
мөрдөгдөж байгаа хуулийн хүрээнд ямар зохицуулалтыг хийх боломжтой 
байна хоёрдугаарт цаашид хуулинд ямар өөрчлөлт оруулах шаардлагатай 
байна вэ гэсэн 2 хувилбараар бүлэглэв. Нэгдсэн саналыг танилцуулах 
уулзалтаар дараах асуудлыг авч хэлэлцэв. Үүнд: 

• Ажлын хэсгийн нэгдсэн саналыг танилцуулах 
• Холбогдох нэмэлт тодорхой саналыг авах  
• Шийдвэр гаргах түвшинд танилцуулах багийг бүрдүүлэх  

 
Нэгдсэн санал танилцуулах уулзалтаас гарсан үр дүн: 

• Нэгдсэн саналыг www.wwf.mn вэбсайтад байрлуулан, нэгдсэн санал 
дээр нэмэлт тодорхой санал байвал 2-р сарын 21-ны өдрийг хүртэл 
хүлээн авах, 

• БОАЖ-ын сайдад танилцуулах багийг 2 ажлын хэсгийн ахлагч болон 
зохион байгуулалтыг авч яваа төрийн бус байгууллага ДБХС-н 
төлөөлөл, Мэргэжлийн анчдын холбоо, Байгаль орчны иргэний 
зөвлөлийн төлөөлөл зэрэг 4 хүний бүрэлдэхүүнтэй батлан гаргах 
зэрэг дээр санал нэгтэй тогтов. 

 
 
 

  



Хавcралт -1.  
Урилга хөтөлбөр 

 
 
 
 
 
 
 

УРИЛГА 
 
 
 
Тусгай зориулалтын агнуурын үйл ажиллагаанд оролцогч талуудын 

зөвлөлдөх уулзалт 
 

Сэдэв: 
“Тусгай зориулалтын агнуурын өнөөгийн байдал цаашид шийдвэрлэх 

асуудал  “ 
 
 
 
Хүндэт: ………………………………………  
 
Таныг Байгаль орчин, аялал жулчлалын яам, Дэлхийн байгаль хамгаалах 
сан (WWF)-гийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газартай хамтран зохион 
байгуулж буй “Тусгай зориулалтын агнуурын өнөөгийн байдал, цаашид 
шийдвэрлэх асуудал “ сэдвээр оролцогч талуудын зөвлөлдөх уулзалтанд 
урьж байна. 
 
 

Уулзалт 
2009 оны 2 дугаар сарын 03–нд 11  цагт Баянгол зочид буудлын хойно 

“Cooperate Hotel ”-ийн хурлын зааланд болно. 
 

Дэлгэрэнгүй мэдээллэл болон уулзалтанд оролцох эсэхээ 
дараах хаягаар мэдэгдэнэ үү. 

 
99881437, bdorjgotov2002@yahoo.com 

WWF: 311-659, 99041045, onon@wwf.mn 
99811717, chimeddorj@wwf.mn 

 
 

  



 
Зөвлөлдөх уулзалтыг зохион байгуулах болсон үндэслэл: 
 

Манай улс 1967 оноос эхлэн гадаадын анчдад тусгай зориулалтаар 
ховор амьтдыг агнах, барих олзворын чиглэлийн аялалыг эрхэлсээр даруй 
40 орчим жил болж байна. Монгол улс тусгай зориулалтын ангийн 
олзвороос, ялангуяа угалз, тэх, шонхор шувуу ашигласнаас жил бүр улс, 
орон нутгийн төсвийн тодорхой хувийг бүрдүүлдэг боловч тухайн амьтны 
бэлчээр нутагт учирж байгаа аюул дарамтыг бууруулах, судлан шинжлэх, 
нөөцийг тогтвортой байлгах  ажил хангалтгүй хийгдэж байна. Энэ нь тусгай 
зориулалтын агнууртай холбогдолтой одоогийн мөрдөж байгаа бодлогын 
үзэл баримтлал, тухайн зүйл амьтны нөөцийг урт хугацаанд тогтвортой 
ашиглах зарчимтай нийцэхгүй байгаатай шууд холбоотой юм. Байгаль 
орчныг хамгаалах тухай хуулинд орсон 2005 оны нэмэлт өөрчлөлтөөр 
байгаль орчныг хамгаалах иргэдийн нөхөрлөл тухайн нутаг дэвсгэртээ 
байгаа байгалийн тодорхой төрлийн баялгийг хамгаалах, үүнд амьтан, 
ургамал, ойн нөөцийг гэрээгээр зохистой эзэмших, ашиглах хуулийн орчин 
бүрдсэн боловч одоогоор агнуурын амьтдын нөөцийг зохистой ашиглах, 
хамгаалах эрхзүйн орчин хангалтгүй байна.      

Хэрэв ховор амьтдын тусгай зориулалтын агнуурын бодлого, үүнээс 
олж байгаа хөрөнгийн зарцуулалт нь энэ байдлаар цаашид үргэлжилбэл 
агнуурын ховор амьтдын нөөц улам бүр багасаж, улмаар уг амьтан устах 
аюул нүүрлэхэд хүрээд байна.  Ховор амьтдын тусгай зориулалтын 
агнуурын нөөцийг нэмэгдүүлэх, тогтвортой байлгахад зөвхөн агнууртай 
холбоотой асуудлыг шийдснээр энэ асуудал нааштайгаар эргэхгүй. Тиймээс 
тусгай зориулалтын ангийн нөөц, ан агнуурын өнөөгийн байдалд дүн 
шинжилгээ хийж, холбогдох цогц арга хэмжээ авах шаардлагатай байна. 

Үүний тулд оролцогч талуудыг хамруулсан гурван үе шаттай 
зөвлөлдөх уулзалтыг зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.        

 
Зөвлөлдөх уулзалтын зорилго:  

Оролцогч бүх талуудыг хамруулан тусгай зориулалтын агнуурын 
өнөөгийн байдалд үнэлэлт дүгнэлт хийж, судалгаа мониторинг, квот тогтоох, 
зөвшөөрлийг хуваарилах, агнуурын ховор амьтныг агнуулсан төлбөрийн 
орлого, хураамжийн хөрөнгийн зарцуулалт, нутгийн иргэдэд 
түшиглэсэн зэрлэг амьтны менежмент  гэсэн чиглэлээр цаашид нэн 
тэргүүнд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний саналыг боловсруулж, шийдвэр 
гаргагчдад танилцуулах зорилгоор 3 удаагийн уулзалтыг зохион 
байгуулахаар төлөвлөж байна. Үүнд:   

1. 2009 оны 02 дугаар сарын 03-нд оролцогч талуудын зохион 
байгуулалтын уулзалт. Энэ уулзалтанд сонирхогч бүх талууд 
оролцоно.   

2. 2009 оны 02 дугаар сарын  11-нд ажлын хэсгийн зөвлөлдөх уулзалт. 
Хоёр дахь удаагийн уулзалтанд ажлын хэсэгт сонгогдсон хүмүүс 
оролцоно.  

  



3. 2009 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдөр ажлын хэсгийн үр дүнг шийдвэр 
гаргах түвшинд танилцуулах уулзалт.  

 
Зохион байгуулагчид: 

• Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам 
• Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн Монгол дахь 

хөтөлбөрийн газар  
 
Эхний шатны буюу зохион байгуулалтын уулзалтаас гарах үр дүн:  

Тусгай зориулалтын агнуурын амьтдын нөөцийг зохистой ашиглах, 
хамгаалахтай холбогдсон доорх 4 асуудалд тулгарч байгаа нэн тэргүүнд авч 
хэрэгжүүлэх шаардлага, шийдвэрлэх саналыг тодорхойлох зорилготой 
ажлын хэсгийг байгуулах, сонирхогч талуудын саналыг хэрхэн нэгтгэх 
талаар зөвшилцөлд хүрэх болно.  

1. Тусгай зориулалтын агнуурын ховор амьтдын судалгаа, мониторинг.  
Үүнд нөөц, тархацыг тодорхойлсон одоогийн байдал, ажиглалт 
судалгааг ард иргэд, нөхөрлөл, хамтлаг, малчдын бүлэг, мэргэжлийн 
байгуулллагтай хамтран  хийж байгаа судалгаа шинжилгээний ажлын 
үр дүн, ховор амьтдын амьдрах орчинд учирж байгаа дарамтыг 
эрэмбэлэх, цаашид хийгдэх шаардлагатай судалгаа, мониторингийн 
жагсаалтыг гаргах. Анхан шатны мэдээлэл цуглуулах аргазүй, мэдээ 
мэдээллийг боловсруулах арга зүй, эцсийн үр дүнг байгаль хамгаалах 
төлөвлөлтийн үйл ажиллагаанд хэрхэн ашиглах талаар нэн тэргүүнд 
хэрэгжүүлэх ажлын цар хүрээг тодорхойлох.   

2. Тусгай зориулалтын агнуурын квотыг тогтоох, зөвшөөрлийг 
хуваарьлах асуудал. Энэ бүлэгт тухайн жилд агнах, барих амьтдын 
тоог тухайн зүйл амьтны нөөц, тархацтай хэрхэн уялдуулж тогтоох 
талаар хэлэлцэх. Өөрөөр хэлбэл агнуурын бүс нутагт нь квотыг 
хэрхэн тогтоох талаар авч хэрэгжүүлэх ажлын цар хүрээг тогтоох. 
Тусгай зориулалтын агнуурын зөвшөөрлийг хуваарилах 
механизмын дутагдалтай тал, түүнийг сайжруулах боломжит 
хувилбарыг боловсруулах.   

3. Тусгай зориулалтын агнуурын ховор амьтанг агнуулсан төлбөрийн 
орлого, хураамжийн хөрөнгийн зарцуулалтанд үнэлэлт дүгнэлт 
өгөх.   

4. Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн зэрлэг амьтны менежментийг 
хэрэгжүүлэх шаардлага, өнөөгийн нөхцөл байдалд тулгуурлан 
боломжит хувилбарыг боловсруулах.  

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
Уулзалтын хөтөлбөр 
2009-02-03 -ны өдөр 
 
Цаг Хөтөлбөр Хариуцагч 

 
11:00 -11:20  

 
Уулзалтын нээлт, зорилго   

Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын сайд 
Л.Гансүх 

11:20 -11:40 Ажлын хэсгийн зорилго, гарах үр 
дүн, зохион байгуулалтыг 
танилцуулах  

11:40 – 11: 50 Ажлын хэсгийн зохион 
байгуулалттай холбоотой санал  

11:50 – 12:10  Ажлын хэсгийг тодорхойлох, 
саналыг хэрхэн нэгтгэх талаар 
зөвшилцөх 

 
Дэлхийн байгаль 
хамгаалах сангийн 
Монгол дахь 
хөтөлбөрийн газар 

 
Оролцох талууд: 
 

• Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам  
• ШУА-ийн Биологийн хүрээлэн 
• МУИС 
• Спорт чиглэлийн агнуурын үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгж 
• Байгаль орчны төрийн бус байгууллага  
• Төсөл, хөтөлбөрийн газар 
• Тусгай зөвшөөрлийн агнуур хийгддэг зарим аймгийн төлөөлөл 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

Хавсралт -2  
Нэгдүгээр танилцуулах уулзалтанд оролцогчдын нэрсийн жагсаалт  
 
 
# Нэрс Байгууллага Хаяг Утас 
1 Б.Батболд BG Tour УБ СБД Болор хаус 99117324 

2 
О.Доржраа МХАХ Үндэсний 

комисс Байгаль ордон 99187224, 
362064 

3 
Б.Лагвасүрэн ШУА, Биологийн 

хүрээлэн 
БЗД нэгдсэн 
нэгдүгээр байр 

453583. 
99167922 

4 
Л.Амгалан ШУА, Биологийн 

хүрээлэн 
БЗД нэгдсэн 
нэгдүгээр байр 

453088. 
99967646 

5 
Г.Цогтжаргал ШУА, Биологийн 

хүрээлэн 
БЗД нэгдсэн 
нэгдүгээр байр 

453583. 
88061276 

6 
Д.Ариунболд Хан Хэнтий УТХГ СБД Жуулчны 

гудамж 
322111. 
99779822 

7 
Ц.Бямбахишиг Яагд энд Тур ХХК ЗГ-11-р байр 1207 318701. 

91910348 

8 
Ш.Алтангэрэл Аанар ХХК 4-р хороолол, 43-1-

19 
364990. 
99109794 

9 Х.Бадам ММА холбоо ЧД, 4-р хороо 2А 99280055 
10 Д.Гэрэл ММА холбоо ЧД, 4-р хороо 2А 99738112 

11 Г.Баярмаа Жуулчин говь Хан-Уул Монгол 
савхи 99017399 

12 В.Батзориг Ар Монгол Трэвл СБД, Жамъяангүн 
гудамж 99094185 

13 Ш.Агваанхайдав Атон-Аммон ХХК БГД, 11-19 99150656 
14 Ч.Лхагвадорж Зэрэглээт ХХК Төв аймаг 99007751 
15 Н.Батнасан Алтай Соён төсөл УБ Мөнхбүл офисс 88101899 
16 А.Түмэнтөгс Алтай Соён төсөл УБ Мөнхбүл офисс 88630528 

17 
Н.Батбадрах Монгол шинэтив ХХК УБ Хан-Уул 343775. 

99051763 

18 
С.Банзрагчсүрэн Банзай дисковери Dream зочид 

буудал 20 
312769. 
99195355 

19 Р.Гоцбаяр Монгол гайд ХХК   99190996 
20 Б.Мөнхболд Жүсэйд ХХК СБД 1-р хороо 99083193 

21 
П.Сарнай Цагаан шонхор ХХК СБД 1-р хороо 91915775. 

311891 
22 H.Hoffman GZT Ус цаг уур 312282 
23 Т.Эрдэнэчимэг GZT Ус цаг уур 99085068 
24 Ш.Мөнхөө МҮОНР МҮОНРТ 88001806 

  



25 
С.Дамдинсүрэн Амьтны эрх 

хамгаалах сан Цагаан шонхор ХХК 88001414. 
99158085 

26 
Ж.Алдаржав Говь дисковери Dream зочид 

буудал 2-201 
96017299. 
91917299 

27 
Ю.Ган-Эрдэнэ Номадик Эдванчерс БЗД, 7, 15-30-59 453069. 

99041199 

28 Н.Дашзэвэг Монголын тул 
хамгаалах нийгэмлэг ХУД, МДС байр 99191313 

29 А.Ариунболд Эмэйзинг степпс ХХК СБД, 4-р хороо, 28-
2 99111965 

30 А.Баярбат Дундговь ХХК БГД, 8-р хороо, 14-
5 88107781 

31 Н.Цэрэнгочоо Монголын анчдын 
нийгэмлэг БГД, Байгаль ордон 99728242 

32 Р.Адъяа Монголын ВЧП БГД, Занабазар 91110367 

33 Б.Чимэддорж ДБХС СБД, 8-р хороо, 
Амарын гудамж-4 311659 

34 Б.Чимэд-Очир ДБХС СБД, 8-р хороо, 
Амарын гудамж-4 311659 

35 Элбэг Ганболд "Сайхан сэтгэл" ХХК СБДүүрэг 
99177121  
350500 

36 Ш.Ганбаатар 
"OFFROAD 
EXPEDITION" ХХК   

99147668  
327171 

37 Д.Ариунболд "Хорсмэн клаб" ХХК Их ав төв 
301560  
99118316 

38 Чой.Бүүвэй 
"БОМ-Амьтан-
Асралт" ХХК 21-р хороо 

634895  
99230951 

39 Р.Самъяа "МУИС"   
99089694  
322508 

40 Т.Нарангэрэл 
"Их хаадууд Тур" 
ХХК 

ЧДүүрэг 3-р хороо 
5-33 

99195468  
325296 

41 Н.Эрдэнэбат "МАЖХ" 
СБ талбай МҮЭХ 
байр 318 

327820  
99116964 

42 С.Сүрман 
"Монгол Алтай 
Травэл" ХХК "Од плаза 6/2 

99119926  
325188 

43 Н.Хандсүрэн "Нүхт тур" ХХК СБДүүрэг 8-р хороо  
99114292  
315673 

44 Н.Одсүрэн "ДРИМ ТУР" ХХК 
Чингэлтэй 1-р 
хороо 

99098620  
325640 

45 З.Цээст "Орд"  ХХК 
БГДүүрэг 17-р 
хороо 

91914216  
99110669 

46 Ганбаяр "Монгол тур"  ХХК 
Жаргалан хотхон 
Хан-Уул 1-17 99115217 

  



47 Одгийв 
"Монгол Хантинг Тур" 
ХХК Таван Богд плас 99101313 

48 Нөгмөөрт "Форти" ХХК Нисэх 2-3 995555054
49 Ням "МБО ҮН" СХДүүрэг 18-34 99177116 
50 Д.Мөнхбаяр МБОИЗ ЗГ-ын 3-р байр 327781 
51 Д.Баясгалан "НАЖГазар   ИЗДТР 328963 

52 Е.Мөнхбаяр "Монгол Райзен"ХХК 
ЧДүүрэг 2-хороо 
22А 330691 

53 Г.Мөнхтөгөлдөр "Тэнгри групп" Тревэл Хаус 70130695 

54 Г.Мэргэнчимэг "Зэрэглээ" ххк 
БГДүүрэг 19-р 
хороо  99114929 

55 Э.Золзаяа "Жуулчин" ХХК Таван Богд плаза 99092374 

56 Г.Мэргэнчимэг "Ихрэс" ХХК 
БЗДүүрэг 16-р 
хороо 99084150 

57 Т.Хандсүрэн "Хатан-Эрдэнэ" ХХК 
БГДүүрэг 19-р 
хороо  99114929 

58 Б.Энхбаатар "ААТМ" ХХК СХДүүрэг 7-р хороо 99008467 

59 Ш.Нэргүй "Нью Жуулчин" ХХК СБДүүрэг 2-р хороо 99112402 
60 Дэлгэрсүрэн "Эдэльваис" ХХК БЗДүүрэг 2-р хороо 99112400 

61 Батжаргал 
"АРМОНГЛ Тревл" 
ХХК 

СБДүүрэг 
Жамъяангүний 5 99090622 

62 Б.Батзориг 
"АРМОНГОЛ Тревл" 
ХХК 

СБДүүрэг 
Жамъянгүний 5 99094185 

63 Мөнхдалай "Дунар" ХХК 
БГДүүрэг МАН-
байр 1 тоот 

99196343  
88834680 

64 Н.Хүрэлсүх "Нажд групп" СБДүүрэг 2-р хороо 99118873 

65 Б.Барсболд 
"Блек Айбэкс 
Энлэдшоё" СБДүүрэг 5-р хороо 99110410 

66 Б.Нямбаяр 

"Зэрлэг амьтан 
судлах хамгаалах 
төв" 

Ундрам плаза 
404тоот 99257886 

67 П.Ганхуяг 

"Зэрлэг амьтан 
судлах хамгаалах 
төв" 

Ундрам плаза 
404тоот 96053336 

68 Г.Буяндэлгэр "Монгол Сапари"ХХК БГДүүрэг 4-р хороо 99116457 

69 А.Борбат "Адоре" ХХК 
ЧД Жуулчин 
гудамж 22А 88107781 

70 А.Борбат 
"Ундрам Мандал" 
ХХК Дундговь аймаг 88107781 

 
 
 
 
 

  



Хавсралт -3  
Хоёрдугаар уулзалт буюу ажлын хэсэг байгуулах уулзалтын тэмдэглэл  
 
Ажлын хэсэг байгуулах уулзалтын тэмдэглэл 
Чимэддорж: Та бүхнийг хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Талуудын ирц бүрэн 
ирсэн байна. Өнөөдрийн энэ уулзалтаар ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн, ямар 
сэдьийг хөндөж хэлэлцэх, талуудын саналыг хэрхэн авах талаар ярилцья. 
Энд талуудаас ирсэн ажлын хэсэгт орох саналтай хүмүүсийн нэрсийн 
жагсаалтыг 2 хэсэгт хуваан талуудын оролцоог тэгш байлгах үүднээс нэг 
байгууллагаас орсон хүмүүсийг хувиарлан тогтоосон байгаа. Энэ бол 
эцсийн хувилбар биш, энэ ажлын хэсэгт ороогүй болон орохыг хүссэн бусад 
хүмүүс мөн ажлын хэсэгт орсон хүмүүсийн боломж бололцоо зэргийг 
харгалзан ажлын хэсгийг эцсийн хувилбараар байгуулах юм. Ажлын хэсгийн 
авч хэлэлцэх асуудал, холбогдох төлөөллүүдийг сонгох талаар санал байна 
уу. 
Лхагвасүрэн: Миний бодлоор нэгдүгээр хэсгийн асуудалд тусгай 
зориулалтын ангийн амьтдын судалгаа, мониторинг дээр агнуурын амьтны 
квотыг тогтоох, зөвшөөрлийг хувиарлах гэж оруулсан байна. Судалгаа 
мониторинг хийхээр тэндээсээ агнах амьтны квот тогтоно, тэхээр энд 
зөвшөөрлийг хувиарлах асуудал өөр зүйл тэр 2-дугаар ажлын хэсгийн 
асуудалд орох ёстой, менежментийн асуудалд оруулах хэрэгтэй.  
О.Доржраа: Тийм тэхээр энэ асуудлыг 2-р ажлын хэсгийн ярих асуудалд 
оруулах хэрэгтэй. Зөвшөөрлийг хувиарлах асуудал гэдэг чинь агнуурын 
менежмент гэдэгт орно.  
Ажлын 2 хэсэг байна гэдэг дээр бид урьд нь тогтсон, одоо ажлын хэсэгт 
ямар ямар хүмүүс байх вэ гэдэг дээр санал байгаа юм байна. Мөн хэсэг тус 
бүр ямар ямар асуудал ярихав гэдгийг арай жаахан зохицуулах хэрэгтэй юм 
байна. Нэгдүгээр хэсгийн 2-р асуудлыг 2-р хэсгийн 2-р асуудалд оруульяа. 
2-р хэсгийн 2-р асуудлыг 1-р хэсгийн 2-р асуудал болгоод сольчий. Ингэвэл 
асуудалд чинь их уялдаатай хоорондоо зохицох юм шиг харагдаж байна.  
Бусад нь: Үгүй зөвхөн тэр зөвшөөрлийг хувиарлах асуудлыг 2-р хэсгийн 2-р 
асуудалд нэмж өгөөд л боллоо. 
 О.Доржраа: За энэ хэсэгт орж ажиллах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнтйэ 
танилцлаа, яахав болж байна гэхдээ нэг байгууллагаас тухайлбал МУИС-ын 
2 эрдэмтэн багш бол нэг хэсэгт орж, нэг нэг хэсэгт ороод ажиллавал санаа 
бодлоо хэлэлцээд санаа бодлоо хэлээд явах боломжтой болох байх, яг 
хүрээлэнгийн эрдэмтдийг тараан байршуулсан шиг. Би өөрөө 1-р ажлын 
хэсэгт орж ажиллах саналтай байна. За ингээд хэсгийн хүмүүс бүрэлдэхүүн 
бовол дотроосоо хэн нь ахлагч болохов гэдгээ энд сууж байгаад шийдчихье. 
Мөн ажлын хэсгийн цаашид хэрхэн яаж ажиллахав гэдгээ тогтоод авчихъя. 
Хэсгийн ахлагчаа сонгочоод хэрхэн яаж холбогдохов гэдгээ тогтоогоод 
саналаа бичгээр өгч болно, е-мэйлээр өгч болно гэх мэт олон хэлбэр байна.  
Чимэддорж: Эхний уулзалтын үед хэлж байсан манай байгууллагын сайт 
дээр холбогдох мэдээллийг тавьсан байгаа, тэхээр бусад а.а.н-үүд манай 
хаягаар мэдээлэл өгч байгаа, түүнийг мөн бид ажлын хэсгийн ахлагчид 

  



хүргүүлэх, мөн ажлын хэсгийн бүтэц холбогдох хаяг зэргийг мөн сайт дээр 
тавья. 
С.Дамдинсүрэн: Сэдвийн хувьд тэгж тохирч болох л юм. Гэхдээ квот, 
зөвгөөрлийг хувиарлах асуудал бас давхар яригддаг л даа. Ажлын хэсгийн 
хувьд 1-р хэсэгт ШУ-ы 5 хүн а.а.н-н 3 хүн хамгааллын 1 хүн орсон байна, 2-р 
хэсэгт хамгааллын 4 хүн орсон байна, тэхээр талуудыг тэгш хувиарлах 
хэрэгтэй. Би урагшаа 1 хүнтэй хамт 1-р хэсэгт ормоор байна, төлөөллүүдийг 
тэгш оруулахгүй бол төвөгтэй асуудал юм, тиймээс бид сайн нүүрэн дэрээ 
ярьж байж хамгааллын асуудлын хүмүүсийг түлхүү оруулах хэрэгтэй.  
Лхагвасүрэн: Би нэг жаахан эсэргүүцэх зүйл хэлье. 1-р хэсгийн асуудал 
судалгаа шинжилгээний талын юм байгаа болохоор зөв байх, хувиарлах тал 
дээр та бүхний санал орвол илүү анхаарал татсан асуудал юм биш үү. 
С.Дамдинсүрэн: Үгүй яахав, судалгаанд ч гэсэн хамгааллын асуудал 
яригдах хэрэгтэй, санал бодлоо илэрхийлж оруулах хэрэгтэй 
Ингээд маргалдсаны эцэст хүмүүсээ хувиарлан 1, 2 хэсгийн ажлын хэсгийг 
байгуулав.  
Тусгай зориулалтын агнуурын амьтдын нөөцийг зохистой ашиглах, 
хамгаалахтай холбогдсон асуудлуудыг тодорхойлох, нэн тэргүүнд авч 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа, шийдвэрлэх саналыг тодорхойлох зорилготой 
ажлын хэсгийг байгуулан сонирхогч, оролцогч талуудын саналыг 
info@wwf.mn хаягаар болон I  ажлын хэсгийн ахлагч C.Дамдинсүрэн, нарийн 
бичгийн дарга H.Эрдэнэбат нар ( tourismasc@magicnet.mn ) хаягаар, II 
ажлын хэсгийн ахлагч Х.Бадам, нарийн бичгийн дарга Г.Цогтжаргал нар ( 
g.tsogtjargal@gmail.com ) хаягаар 2009 оны 02-р сарын 8-ыг дуустал хүлээн 
авъя.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Хавсралт -4  
Гуравдугаар уулзалт буюу хоёр ажлын хэсгийн нэгдсэн уулзалтын  

тэмдэглэл 
Ажлын хэсгийн уулзалтын тэмдэглэл 

 
Галбадрах: Тооллого судалгааг мэргэжлийн байгууллага хийж байх ёстой.  
Агнуурын амьтдын тоо толгойг нэгдсэн байдлаар гаргая. Гадаад болон 
дотоодын эрдэмтдийн хамтарсан судалгаа болон тус бүрийн судалгааны 
дүнд үндэслэе. Мониторинг судалгааг газар сайгүй хийе.  
Батнасан: Мэргэжлийн байгууллага хийх хэрэгтэй, гэхдээ орон нутагт 
тодорхой хувийг оруулах хэрэгтэй.  
Дуудлага худалдаагаар худалдахдаа тусгай журмын дагуу дуудлага 
худалдаанд оролцох компанийг сонгон шалгаруулах хэрэгтэй.  
Мөнхбаяр: Бид нэгдсэн тооллго хийх хэрэгтэй гэхдээ нэгдсэн тооллогыг 
урьд өмнө явагдсан судахлгаанд үндэслэнэ. Гэхдээ бас шинэлэг байдлаар 
хийх хэрэгтэй, талуудыг оролцуулан үнэн зөв хийх хэрэгтэй, үүрэг 
хариуцлага хүлээсэн яам, төр, мэргэжлийн анчдын холбоо байх, байгаль 
орчныг хамгаалах зорилготой төрийн бус байгууллагын төлөөлөл, орон 
нутгийн төлөөл, ШУ төлөөлөл оролцсоор явуулах хэрэгтэй. Харин тоолллго 
явуулах аргачлал энэ тэр нь сайн байна гэж ойлгосон. Оролцогнч талуудад 
сургалтыг зохион байгуулаад бэлтгээд хяналттай нээлттэй явагдах хэрэгтэй, 
3 жил тутам хийх хэрэгтэй гэж тогтсон.  
Үүнээс гадна явцын зүйлийг орон нжтагт өгөх хэрэгтэй, хуулиараа байж 
байгааг, тиймээс орон нутгийн иргэдэд хамгаалах, мониторингийн хяналтыг 
өгөх хэрэгтэй байна.  
Агнуурын менежмент дээр хэлэхэд төрд бүхнийг даатгаад явцын дунд алдаа 
гарсан, өөрөөр хэлбэл БОЯ аас эрх нь байгаа гэхдээ энэд байгаа хэсгүүд 
оролцох боломжийг нээж өгөх үүний тулд дээр хэлсэн 5 төрлийн оролцогч 
нар оролцсон ажлын хэсэг оролцон хувиарлалт хийх тодорхой журам гарган 
нээлттэй болгох хэрэгтэй.  
Зарцуулалтын тал дээр хуулйийн дагуу байх ёстой 50 хүзртэлх хувийг 
бадам гуай 25 хувь гэж хэллээ, тиймээс энэ тал дээр хатуу зогсож 50 
хүртэлх хувийг авах хамгаалалд зарцуулах хэрэгтэй гэж бодож байна. 
Үүнийг дагаад бусад зүйлси хамгаалах, асуудлууд гарна.  
Б.Отгоо: Орон нутагт бэрхшээлтэй юм ихээхэн гардаг  
Төлбөрийн орлого гэж асар хүндрэлтэй юм байна, тухайн аймагт аргалийн 
зөвшөөрөл олгохгүй бол хэцүү болж байна. Орлогын төлөвлөгөөнд заавал 
уягдаж ордог байсан харин аймгийн хэмжээнд 2 жилээр хорьсноор энэ 
асуудлыг зогсоож байна. Орлогын бүрдүүлэлтийг шууд аргалаасаа 
тэрнээсээ ав гэх мэт асуудлыг ярьдаг цаанаасаа хасдаг.  
Ан агнуурын нөөцийн төлбөрийн тухай хуулинд өөрчлөлт оруулмаар байна, 
орон нутгийн иргэдэд олгох уу, орон нутгийн төсөвт оруулах уу гэсэн 
асуудал байна. Ийм зүйлийг ярьж байж дараагийн асуудалд орох хэрэгтэй. 
Бид аймгийн хэмжээнд агнуурын нөөцийн үзэл баримтлал гэх томооохон 
зүйлийг талууд оролцон баталсан. Энэ үзэл баримтлал дээр нилээд нарийн 

  



тусгасан байгаа, тухайлбал сумын засаг даргаас дуудлага худалдаанд 
оролцох эрхээ авах зэрэг асуудал байна.  
Агнуурыг орон нутгийн иргэдээр хийлгэх хэрэгтэй, гэхдээ судалгаа 
шинжилгээ янз бүрийн асуудлыг эрдэмтэн шинжлэх ухааны хүмүүс зөвлөх 
хэрэгтэй.  
Лхагвасүрэн: Америк хүн бүгдийгмэддэг, монгол хүн мэддэггүй гэж ярихаа 
больоо. Ан амьтны тооллого судалгааг мэргэжлийн байгууллаг, мэргэшсэн 
судлаачид хийдэг юм.  
Манай сэдвийн дагуу бид авч үзэхэд судалгааны талаар ямар ч санал 
орохгүй байна. Бидэнд нөөц их бий судалгаа хийх гэхдээ санхүүжилт, 
дэмжлэгийн талаар дутмаг байна.  
Мэдээллийн сангийн талаар энд тодорхой зүйл дурдаагйү байна, 
Амгаланбаатар судлаачийн саналд нэгэн зйүл орсон байгаа, 
Агнуурын менежмент: Зарим популяци агнах нөөцгүй байж болно, гэхдээ 
энэ талийн судалгааг хийж агнуурын нөөцтэй болтол нь хамгааллын 
асуудлыг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй, мөн агнуур явагддаг бүс нутгийн сүргийн 
хамгааллыг нарийн сайн хийх хэрэгтэй, зөвшөөрлийг хувиарлах асуудал 
хамги йн сонирхолтой асуудал юм. 
Нутгийн иргэдийн нөхөрлөл, зохион байгуулалтанд орсон иргэдэд агнах 
зөвшөөрөл олгох талаар авч үзэх хэрэгтэй.  
Төлбөр хураамжийн талаар төлбөрийн хэмжээг 40 хувиас илүүгүй, 
хураамжийн хэмжээг 60 хувиас илүүгүй болгох хэрэгтэй.  
Бүүвэй: Судалгаа шинжилгээний талын зүйлсийг үндэслэл болгох хэрэгтэй, 
аргаль хамгаалах үндсэний хөтөлбөр гэж гарсан байгаа, түүнийг нэг сайн 
хараарай, тэнд бидний ярьж байгаа бүх зүйл байгаа, бусад холбогдох 
зүйлсүүд хуулийн дагуу тодорхой болсон байгаа. Судалгаа гэдэг маш 
нарийн асуудал, хэрэглээ хэрэгцээг мэдэхгүй байж тоог тогтоох асуудал 
байж болохгүй, аймаг орон нутаг байгаль хамгаалах талаар юу ч хийхгүй 
байгаа. Гэхдээ зарим газар хийж л байгаа байх.  
Хурцгэрэл: Эхний санаачлагууд гараада ирсэн байна тэхээр энийг дэмжээд 
цааш нь үргэлжлүүлэх хэрэгтэй байна, бид 10 аад суманд хийсэн, бусад 
талууд судалгаа шинжилгээ хийсэн байна, иймд тэр хийгээд байгаа 
байгууллаг мэргэжлийн чиглэлийн судалгааг хийх, дэмжих хэрэгтэй. 
Судалгаан дээр үндэслэхгүй бол ан амьтан дууслаа. Орон нутгийг түшиглэж 
хамгааллын үйл ажиллагааг явуулах хэрэгтэй. Ан амьтнаас ашиг олдогоо 
зогсоогоод буцааж хамгаалах үйл ажиллагаанд тодоохой хувийг зарцуулах 
хэрэгтэй байна.  
Эрдэнэбат: Горимын санал Мэргэжлийн ШУ байгууллагууд судалгаа 
шинжилгээгээ хийх талаарх саналаа тодорхой болгоод өгөх хэрэгтэй, эндээс 
квот гараад ирнэ дараа нь, агнуулдаг авдаг талууд нэгдсэн нэгэн санал 
гаргаж хэрхэн хувиарлахаа нэгдсэн нэг санал гаргах, энэ хоёроос улбаалан 
мэргэжлийн хамгаалах байгууллагууд саналаа нэгтгэн хүргэх хэрэгтэй 
байна. 
Чимэдочир: БОАЖ яамнаас гаргаж байгаа энэ боломжийг ашиглан 
аргалийн агнуурын талаарх асуудлын урагш нэг хөдөлгөх зүйлсийг гаргж 
ирна гэж ойлгож байна. Асуудлыг бүгдийг нь цогцоор нь шийдэхэд хэцүү. 

  



Энд зарчмын 2 асуудал байна. Үнэхээр 4 жилд нэг удаа тооллого хийгээд 
агнах тоо хэмжээг тогтоох гэдэг нь байж болох уу, агнуурын тоог тогтоох 
үндэслэл юу болох вэ гэвэл манай байгууллага агнуурын нөөцтэй газар 
тооллого судалгаа хийж байж тогтоох нь зөв гэж үзэж байна. Одоогийн 
хууль эрхзүйн хүрээнд яаж зохицуулах вэ, цаашид яах хэрэгтэй гэдэг тал 
дээр тодорхой болгон сайдад танилцуулах хэрэгтэй, 2т агнуурын байршил 
нутгийг агнуурын эрх бүхий компаниуд авч явах эрхлэх эрх бий, тиймд энэ 
талаар нэгдсэн нэг зохион байгуулалтын санал гаргах хэрэгтэй, дуудлага 
худалдааг яаж хийх вэ, улаанбаатарт уу эсвэл тухайн агнах газар нутагтай 
нь холбох уу гэсэн асуудал байна. Мониторингийн асуудал аргалийн нөцтэй 
газар мониторинг хийх, аргалийн нөөцгүй газар мониторинг хийх асудал 
байна. Нөөцтэй газарт агнуур хийдэг компани хийлгэх хэрэгтэй. Агнуурыг 
хэн хийх ёстой талаар бас бодох хэрэгтэй, мэргэжлийн анчид гэх зүйлийг 
гаргаж ирэх хэрэгтэй байна. Өнөөдөр монголд бүх хүмүүс агнаж байна. Зах 
зээлийн үнийг бууруулахгүй байх хэрэгтэй.  
Давааням: Өмнөговь: БО чиглэлийн хуулиуд их гарсан зарим талаар 
үнэхээр мөрдөгдөхгүй байна. Орон нутагт ан дагнасан, болон бусад 
чиглэлийн байгууллага байхгүй. Ойтой холбоотой аймгууд ойн тухай хууль 
зохицууулалтаар гайгүй сайн болж байна, гэтэл ойгүй бусад аймгуудад энэ 
талын хамгааллын үйл ажиллагаа явагдахгүй байна. Тиймд ангийн хороо 
гэж аймагт байгуулвал дээр байна. Орон нутагт ангаас олж байгаа орлого нь 
сумын төсөвт шууд ордог, байгаль хамгаалах санд ордоггүй. Тиймээс энэ 
хуулийг яс хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байна.  
Ганболд: Увс аймаг: Судалгааны ажил их чухал, энэ тал дээр орон нутаг 
хамтарч хийхгүй бол болдоггүй юм. Өнөөдөр бид аргаль хонины талаар 
тодорхой асуудлыг нарийвчлан цааш нь өгөх хэрэгтэй. Судалгаа 
шинжилгээний чиглэлээр Увс аймгийн Цагаан голын районыг нэр зааж 
оруулж өгөөч гэж хүсэж байна. Орон нутагт бэлтгэгдсэн мэргэжилтэнүүд 
байна, аймагт энэ хүмүүс зангидаж явах, тухайн газарт багийн засаг болон 
холбогдох хүмүүс анхаарах хэрэгтэй. Мөн орон нутгийн иргэд анхаарал 
тавьж хамгаалах асуудлыг дэмжиж байна, нөхөрлөл байгуулагдаад байж 
байна, цааш нь дэмжих хэрэгтэй. Хуулинд өөрчлөлт оруулах юм байна 
гэхдээ энийг хүлээгээд бүтэхгүй харин сайдын эрх үүргийн хэмжээнд хуулийг 
хэрэгжүүлэх талаар анхарал тавьж ажиллах нь чухал. Үндсэн судалгаа эрх 
бүхий мэргэжлийн байгуулагууд хийх хэрэгтэй энд орон нутгийн 
мэргэжилтэнүүд оролцох хэрэгтэй. Энэ судалгаа шинижлгээний ажил 
нээлттэй байх ёстой. Судалгаа баталгаатай босны дараа квот энэ тэр 
тодрхоы болно. 2 дахь асуудлын хувьд агнуурын м?енежментийн талар 
хуулинд өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй. Суманд орлог талд нь суулгаж өгдөг 
тэхээр тухайн сум цалин болон бусад зүйлд зардаг. Зарлаг талд нь байгаль 
хамгаалах санд тийм хувийн хөрөнгийг тухайн сумын байгаль хамгаалах 
сандл төвлөрүүлнэ гэж тодорхой заах хэрэгтэй. Бүр тодорохой болгоод ан 
амьтан хамгаалах сан гэж оруулвал дээр байна.Том ангийн зөвшөөрөл 
хувиарлах асуудал ил тодз байх ёстой.  
Шар: Судалгаа гэдэг бол зөвхөн тооллого биш ш дээ. Амьтны судалгаа 
хийнэ гэдэг их цогцолбор ыайдлаар хийх хэрэгтэй. Тоо ярихаар нутгийн 

  



иргэд тоолчих нь. Мэргэжлийн байгууллаг хийх хэрэгтэй, аливаа судалгааны 
үндэс нь аргачлал байх ёстой, тиймд аргачлалыг сайжруулах хэрэгтэй 
байна. Биологи, экологийн комплекс судалгаа хийх хэрэгтэй гэдгийг оруулах 
хэгэтэй жишээ нь тархац нутаг, айл мал, бэлчээр зэргийн судалга байн эн 
бүхний дараа сүргийн цөм, тасархай байдал, агнах болон агнахгүй байх 
хэмжээг тогтооно. Аргаль бүхий нутгийн ихэнхи хэсэг нь ТХГНт хамаардаг 
тухайлбал Мянган угалзатын нуруу одоо нэг угалзатын нуруу ч биш болсон, 
энд би ганцхан санал тавьдаг, энэ нуруунд машин гардаг, тэхээр энийг 
машин явдаггүй болгох хэрэгтэй. Бэлчээр шахдаш асуудал байна, аргаль 
бараг амьдрах нутаггүй болж маш их хөдлөмтгий болсон байна.  
Нэргүй: Дуудлага худалдаа хийх тодорохой нэг журам гаргах хэрэгтэй 
байна. Зөв хийхгүй бол болохгүй, энд бас аюулгүй ажиллагаа гэх зүйлсийг 
бас ярих хэрэгтэй, үйлчилгээг нийтийн дуудлага худалдаагаар зарахгүй 
байх хэрэгтэй. 
Хурцгэрэл: Барсболд анг жилийн 4 улиралд агнаж болно гэж заасан байдаг 
энэ хугацааг болиулах хэрэгтэй.  
Батсайхан: Үржлийн насны болон цагаан тохомтой угалз, бэлчээр нь нөөц 
юм. Энэ  талаа тодорхой богох хэрэгтэй, яг ямар нөөц агнах ёстой агнуур уу 
эсвэл... Мөн мониторинг цаанаа 3 цогц ойлголт байдаг, эхлээд ажиглалт, 
тоо толгой, прогноз байна, тиймээс ажиглалт гэдгийг нь хийчээд агнах 
угалзы тоог гаргахгүй байх хэрэгтэй. Нутагшуулах ажлыг хийж болохгүй гэж 
үү. Алтай угалзын сэргээн нутагшуулалтыг GAP анализын үр дүнг ашиглан 
байж боллох газар нутагт хийх хэрэгтэй. Агнуулсан амьтны мэлдээ 
мэдээлэл хэмжигдэхүүнийг авч байх нь цаашдын прогнозыг боловсруулахад 
хэрэгтэй. Судалгааг 3 жилд нэг хийнэ гэдэгтэй санал нэг байна, тухайн 
популяцийн насны үечлэлтэй холбогдож байна. Мөн мониторинг болон 
судалгааг агнуур эрхэлдэг компаний дэмжлэгтэй магистр, докторын ажлыг 
санхүүжүүлэн хийлгэх нь илүү үнэн зөв мэдээлэл авах боломжтой. Нутгийн 
иргэдийг квот тогтооход оролцуулах хэрэгтэй. Тэд тухайн ангийн компаниа 
өөрсдөө сонгоод авна.  
Лхагвасүрэн: CITES ийн талаар бас асуудал бий, тэхээр аргалийн 
экспортыг гаргах оруулах талын уулзалтанд монголоос оролцох саналаа 
хэлэх хэрэгтэй. Мөн суурин судалгааны цэг байгуулах нь туйлын чухал. Мөн 
аргалийн агнуулах тоогоо багасгаад агнуулах үнийг нэмбэл болохгүй болов 
уу. 
Амгалан: Энэ бидний яриад байгаа асуудлуудаас гадна хууль бус 
агнууртай тэмцэх талын нэг сэдэв оруулж хийх хэрэгтэй. Тухайлбал орон 
нутгийн иргэд байгаль хамгаалагчид гэх мэт. Ерөөсөө хэрэгждэггүй хууль, 
дүрэм, журам зэргийг бүелүүлэх хэрэгжүүлэх талын зүйлийг сайдад тавих 
хэрэгтэй. Аргаль хонины тооллого судалгааг хийхэд нэгдсэн нэг арга зүйгээр 
хийх хэрэгтэй. 4 жилд нэг удаа буюу хуулийн дагуу ан ховор амьтны 
тооллогоо хийх хэрэгтэй, 3 жил болгон өөрчлөе гэхээр хуулинд өөрчлөлт 
энэ тэр гээд баахан удна. Бүтэхгүй, тиймд 4 жилд нэг удаа хийх тооллого 
судалгаагаараа агнуурын нөөц бүхий газар нутгийг сонгон тэн дээрээ жил 
бүр агнуур зохион байгууллатын тайланг хийж байя. Тэгээд квотоо тогтооно. 
 

  



 
Хавсралт -5 

Дөрөвдүгээр уулзалт буюу хоёр ажлын хэсгийн нэгдсэн саналыг 
танилцууулах уулзалтын  тэмдэглэл 

Тусгай зориулалтын агнуурын амьтдын тэр дундаа аргаль хонь, янгир 
ямааны нөөцийг зохистой ашиглах, хамгаалахтай холбогдсон асуудлуудыг 
тодорхойлох, тулгарч байгаа нэн тэргүүнд авч хэрэгжүүлэх шаардлага, 
шийдвэрлэх саналыг тодорхойлох зорилготой ажлын хэсгийг байгуулан 
2009 оны 2 дугаар сарын 03-аас 2009 оны 2 дугаар сарын 17-ны өдрийн 
хооронд ажиллаж саналыг нэгтгэн гаргалаа.  
Ажлын хэсгийн үр дүнг нэгтгэн оролцогч талуудад танилцуулах уулзалтыг 
Байгаль орчин, Аялал жуулчлалын яам, Дэлхийн байгаль хамгаалах сан 
(WWF)-гийн монгол дахь хөтөлбөрийн газар хамтран “Corporate Hotel ”-ийн 
хурлын зааланд 2009 оны 02 дүгээр сарын 18-ний өдөр зохион байгуулав.  
Уулзалтад оролцсон талууд: 

• Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам  
• ШУА-ийн Биологийн хүрээлэн 
• Спорт чиглэлийн агнуурын үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгж 
• Байгаль орчны төрийн бус байгууллага  
• Төсөл, хөтөлбөрийн газар (дэлгэрэнгүй бүртгэлийг хавсралтаас харна 

уу). 
Уулзалтад хэлэлцсэн асуудал:  
Танилцуулах уулзалтын зорилго, чиглэл, санал нэгтгэсэн арга хэлбэрийн 
талаар Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн Монгол дахь 
хөтөлбөрийн газрын байгаль хамгаалал хариуцсан дэд захирал Д.Батболд 
товчхон танилцуулав.  

• Байгаль орчин аялал жуулчлалын сайдын хүсэлтээр Тусгай 
зориулалтын агнуур тэр дундаа Аргаль, Янгирыг агнах үйл 
ажиллагааны дутагдалтай тал болон нэн тэргүүнд авч 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны талаар талуудын саналыг 
нэгтгэх, тодорхой хэрэгжих боломжтой үйл ажиллагааг 
санаачлах хүсэлтийг манай байгууллагад тавьж бид энэхүү шат 
дараалсан уулзалт хэлэлцүүлгийг хийж байна.  

   Төрийн бу байгууллагын гол үүрэг бол: 
• Санаачлагч 
• Хөдөлгөгч буюу аливаа үйл ажиллагааг хурдасгагч 
• Төрийн бөайгууллагуудтай хамтран ажиллах эрх 

үүрэгтэй байдаг. Энэ утгаараа ббид энэхүү ажлыг зохион 
байгуулж ажлын хэсгийн саналуудыгы нэгтгэн ажиллаж 
байна.  

Харин төрийн үүрэг нь тухайн цаг үед гарсан аливаа асуудлыг 
нээлттэй хүлээн авах, төр засгийн бодлого шийдвэрт уялдуулан бие даан 
шийдвэр гаргах зэрэг үндсэн давуу эрхтэй байдаг.  
Эхний танилцуулах уулзалт 2-р сарын 3-нд болсон. Энэ уулзалтанд 100 
гаруй хүн буюу 100 гаруй компаний төлөөлөл ирсэн гэж ойлгож байгаа. 
Ингээд ажлын хэсэг байгуулагдан холбогдох талуудын саналыг нэгтгэн, 

  



бүтэн өдрийн хэлэлцүүлгийг орон нутгийн төлөөллийг оролцуулан хийсэн 
байгаа. Орон нутгийн төлөөллөөс агнуур ихээхэн явагддаг асуудал их гардаг 
Увс аймаг, говийн бүсийг төлөөлж Өмнөговь аймгаас төлөөллүүд ажлын 
хэсгийн бүрэлдэхүүнд орж ажилласан байгаа. Талуудын саналыг бичгээр 
авч басан ба холбогдох саналуудыг хувилан олшруулсан байгаа.  

Нийт 56 санал ирсэн, үүнийг 3 бүлэг болгон хувааж үзсэн. Энэ олон 
шатлалтай уулзалтын хүрээнд бүх аж ахуйн нэгж, компани, холбогдох 
төрийн болон төрийн бус байгууллагууд хамтран саналаа боловсруулсан, 
яаманд саналыг хүргүүлнэ, харин төр хэрэгжүүлэх үүргээ биелүүлнэ гэж 
найдаж байна.  

Нэгдсэн саналыг Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн Монгол 
дахь хөтөлбөрийн газрын зүйлийн хөтөлбөрийн менежер Ё.Онон 
танилцуулав.  

• Аливаа асуудлыг нэг  доор цогцоор шийдвэрлэх нь цаг хугацаатай 
холбоотой байдаг тиймээс бид ажлын хэсгийн саналыг нэгдүгээрт 
өнөөгийн мөрдөгдөж байгаа хуулийн хүрээнд ямар зохицуулалтыг 
хийх боломжтой байна хоёрдугаарт цаашид хуулинд ямар 
өөрчлөлт оруулах шаардлагатай байна вэ гэсэн 2 хувилбараар 
бүлэглэв. Нэгдсэн саналыг танилцуулах уулзалтаар дараах 
асуудлыг авч хэлэлцэв. Үүнд: 

5. Ажлын хэсгийн нэгдсэн саналыг танилцуулах 
6. Холбогдох нэмэлт тодорхой саналыг авах  
7. Шийдвэр гаргах түвшинд танилцуулах багийг бүрдүүлэх  

 
Нэгдсэн санал танилцуулах уулзалтын үед тэмдэглэгдсэн санал, 
тайлбар: 

• Тодорхой байгууллага, хувь хүний саналыг тусгаагүй болно. Учир 
нь төр олон нийтийг хамарсан зүйлд зохицуулалт хийдэг, 

• Агнуур зохион байгуулалтыг жил бүр хийнэ, гэхдээ хөрөнгийн эх 
үүсвэрийг агнуурын үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгж гаргаж 
болох юм, 

• Агнуур зохин байгуулалтыг агнуурын үйл ажиллагаа явуулах аж 
ахуйн нэгж явуулах нь сөрөг талтай, өөрийн хүссэн хэмжээгээр 
агнах тоо хэмжээг тогтоолгож болно (авлига), 

• Агнуур зохион байгуулалтыг тусгай сан үүсгэн тодорхой хөрөгнө 
мөнгө хуримтлуулан тэндээсээ мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэж 
байх хээрэгтэй,  

• УТХГ-ын шинэ ангилал гаргаж байгаатай холбоотой, агнуурын 
эдэлбэр нутаг гэсэн ангилал гаргаж болох эсэх, 

• Агнуурын эдэлбэр нутгийг ОНТХГ нутгийг түшиглэн явуулж болно, 
• Дуудлага худалдааг төрийн захиргааны төв байгууллага, яам 

гартаа авч хийх нь зүйтэй, боломж бүрдсэн газарт тодорхой хэдийг 
буюу жилд 5-6 угалзыг дуудлагаар худалдаж болно.  

• Дуудлага худалдааны давсан мөнгөөр тухайн зүйл амьтныг 
хамгаалах талын үйл ажиллагаа явуулах, 

  



• Яам хуулийн дагуу бүх зүйлийг хийх хэрэгтэй, хуулиа хэрэгжүүлэх 
шаардлагатай байна,  

• Орон нутгийн ард иргэд холбогдох байгууллагуудыг оролцуулах 
хэрэгтэй, тэдэнгүй бол улам бүр эзэнгүйдэж байна, 

• Агнах хамгаалах аль аль тал нь саналаа нэгтгэе, эсвэл бид аргаль, 
янгир агнахыг түр хугацаагаар зогсоох хүсэлт санал тавьж болно.  

 
Нэгдсэн санал танилцуулах уулзалтаас гарсан үр дүн: 

6. Нэгдсэн саналыг www.wwf.mn вэбсайтад байрлуулан, нэгдсэн санал 
дээр нэмэлт тодорхой санал байвал 2-р сарын 21-ны өдрийг хүртэл 
хүлээн авах, 

7. БОАЖ-ын сайдад танилцуулах багийг 2 ажлын хэсгийн ахлагч болон 
зохион байгуулалтыг авч яваа төрийн бус байгууллага ДБХС-н 
төлөөлөл, Мэргэжлийн анчдын холбоо, Байгаль орчны иргэний 
зөвлөлийн төлөөлөл зэрэг 4 хүний бүрэлдэхүүнтэй батлан гаргах 
зэрэг дээр санал нэгтэй тогтов. 

Нэгдсэн саналыг танилцуулах уулзалтанд ирсэн талуудын дэлгэрэнгүй 
нэрсийн жагсаалтыг хавсаргав.  
 
Хавсралт 1.  
Оролцогчдын нэрсийн дэлгэрэнгүй жагсаалт 
# Нэрс Байгууллага Хаяг Утас 
1 Б.Батболд BG Tour УБ СБД Болор хаус 99117324 

2 
О.Доржраа МХАХ Үндэсний 

комисс Байгаль ордон 99187224, 
362064 

3 
Г.Цогтжаргал ШУА, Биологийн 

хүрээлэн 
БЗД нэгдсэн 
нэгдүгээр байр 

453583. 
88061276 

4 
Ц.Бямбахишиг Яагд энд Тур ХХК ЗГ-11-р байр 1207 318701. 

91910348 
5 Х.Бадам ММА холбоо ЧД, 4-р хороо 2А 99280055 
6 Ш.Агваанхайдав Атон-Аммон ХХК БГД, 11-19 99150656 

7 
С.Банзрагчсүрэн Банзай дисковери Dream зочид 

буудал 20 
312769. 
99195355 

8 Д.Болор-Эрдэнэ GZT Ус цаг уур 99760337 
9 П.Сувд GZT Ус цаг уур 91995797 

10 
С.Дамдинсүрэн Амьтны эрх 

хамгаалах сан Цагаан шонхор ХХК 88001414. 
99158085 

11 Н.Цэрэнгочоо Монголын анчдын 
нийгэмлэг БГД, Байгаль ордон 99728242 

12 Р.Адъяа Монголын Вип 
Трейдинг БГД, Занабазар 91110367 

13 Р.Адъяа Монголын анчдын 
нийгэмлэг БГД, Занабазар 91110367 

14 Ё.Онон ДБХС СБД, 8-р хороо, 311659 

  



Амарын гудамж-4 

15 Б.Чимэддорж ДБХС СБД, 8-р хороо, 
Амарын гудамж-4 311659 

16 Б.Чимэд-Очир ДБХС СБД, 8-р хороо, 
Амарын гудамж-4 311659 

17 Элбэг Ганболд "Сайхан сэтгэл" ХХК СБДүүрэг 
99177121  
350500 

18 Чой.Бүүвэй 
"БОМ-Амьтан-
Асралт" ХХК 21-р хороо 

634895  
99230951 

19 Т.Нарангэрэл "Их хаадууд Тур" ХХК 
ЧДүүрэг 3-р хороо 
5-33 

99195468  
325296 

20 С.Сүрмаа 
"Монгол Алтай 
Травэл" ХХК "Од плаза 6/2 

99119926  
325188 

21 З.Цээст "Орд"  ХХК 
БГДүүрэг 17-р 
хороо 

91914216  
99110669 

22 И.Мөнхбаяр МБОИЗ ЗГ-ын 3-р байр 327781 
23 А.Баясгалан БОАЖЯ   99124640 

24 Г.Мэргэнчимэг "Зэрэглээ" ххк 
БГДүүрэг 19-р 
хороо  99114929 

25 Г.Мэргэнчимэг "Ихрэс" ХХК 
БЗДүүрэг 16-р 
хороо 99084150 

26 Б.Доржготов БОАЖЯ  261726 

27 Батжаргал 
"АРМОНГЛ Тревл" 
ХХК 

СБДүүрэг 
Жамъяангүний 5 99090622 

28 Мөнхдалай "Дунар" ХХК 
БГДүүрэг МАН-байр 
1 тоот 

99196343  
88834680 

29 Д.Батболд ДБХС СБД, 8-р хороо, 
Амарын гудамж-4 311659 

30 Ш.Энхнасан Хатан-Эрдэнэ ХХК  99118818 
 
 
 

Тэмдэглэл хөтөлсөн: Б.Чимэддорж 
2009-02-18-ний өдөр 

 
 
 

  


