
Засгийн газрын 2022 оны 19 дүгээр   

  тогтоолын 1 дүгээр хавсралт.            

  

АГНУУР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН 

АЖИЛЛАХ ЖУРАМ 

Нэг.Нийтлэг үндэслэл 

1.1.Энэ журмаар Амьтны тухай хуулийн 21.4-т заасан агнуурын нөөцийг хамгаалах 

зорилго бүхий мэргэжлийн байгууллага (цаашид "мэргэжлийн байгууллага" гэх)-ын 

үйл ажиллагаатай холбоотой харилцааг зохицуулна. 

1.2.Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын дэргэд 

аймгийн болон агнуурын бүс нутгийн агнуур зохион байгуулалт, агнуурын 

менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг үнэлж, зөвлөмж өгөх үүрэг бүхий 

Мэргэжлийн зөвлөл ажиллана. 

1.3.Мэргэжлийн зөвлөлийн дүрэм, агнуур зохион байгуулалтын судалгааны 

аргачлалыг байгаль орчны асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.  

1.4.Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв      байгууллага нь 

Мэргэжлийн зөвлөлийн зөвлөмжийг харгалзан агнуурын менежментийн төлөвлөгөөг 

баталж, Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн   35 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 6 

дахь заалт, Амьтны тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлд заасан цахим мэдээллийн санд 

байршуулна. 

1.5.Аймаг, нийслэлийн байгаль орчны асуудал хариуцсан байгууллага ахуйн болон 

үйлдвэрлэлийн зориулалтаар агнах агнуурын бүс нутгийн агнуур зохион 

байгуулалтын тайлан, агнуурын менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд үнэлгээ 

хийнэ.     

1.6.Нарийвчилсан агнуур зохион байгуулалтын судалгааг ховор амьтны агнуурын бүс 

нутагт 2 жил тутам, бусад агнуурын бүс нутагт 4 жил тутам мэргэжлийн 

байгууллагаар гүйцэтгүүлнэ. 

Хоёр.Агнуур зохион байгуулалтын төрөл 

2.1.Агнуур зохион байгуулалт нь дараах төрөлтэй байна: 

      2.1.1.Ерөнхий агнуур зохион байгуулалт; 

      2.1.2.Нарийвчилсан агнуур зохион байгуулалт. 

2.2.Ерөнхий агнуур зохион байгуулалтыг аймгийн нутаг дэвсгэр дэх тухайн зүйл 

амьтны тархац нутгийн 30-аас доошгүй хувьд хийж, тоо толгой, сүргийн бүтэц, нөхөн 

үржлийн чадавхыг судалсны үндсэн дээр агнуурын бүс нутгийн хил хязгаарыг 

тогтооно.  



2.3.Нарийвчилсан агнуур зохион байгуулалтыг ерөнхий агнуур зохион байгуулалтын 

тайланд тусгасан агнуурын бүс нутгийн 80-аас доошгүй хувьд хийж, агнуурын бүс 

нутгийн хил хязгаар, агнуурын нөөцийг тогтоосон байна.    

2.4.Агнуурын ховор амьтан хоёр ба түүнээс дээш сумын нутаг дэвсгэрийг дамнан 

тархсан тохиолдолд нарийвчилсан агнуур зохион байгуулалтын судалгааг сумын 

хилийн цэсээр хязгаарлахгүйгээр амьтны амьдралын үйл ажиллагаа хэвийн явагдах 

боломжтой талбайг бүхэлд нь хамруулан хийнэ. 

2.5.Мэргэжлийн байгууллага нь агнуурын бүс нутгийн амьтны мониторинг судалгааны 

хөтөлбөрийг боловсруулж, орон зайн болон тоон мэдээллийг нэгтгэн дүгнэж, цахим 

мэдээллийн санд байршуулна.   

Гурав.Агнуур зохион байгуулалтын үе шат 

3.1.Агнуур зохион байгуулалтыг дараахь үе шаттайгаар явуулна:  

      3.1.1.бэлтгэл ажил; 

      3.1.2.хээрийн хайгуул судалгаа; 

      3.1.3.хээрийн хайгуул судалгааны үр дүнг боловсруулах, захиалагчид хүлээлгэн 

өгөх. 

3.2.Бэлтгэл ажлын хүрээнд дараахь үйл ажиллагаа явуулна: 

      3.2.1.агнуурын менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд үнэлгээ хийж, дүгнэлт 

гаргах; 

      3.2.2.агнуур зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг боловсруулах; 

      3.2.3.агнуурын бүс нутгийг гэрээгээр эзэмшиж, ашиглаж байгаа иргэн, хуулийн 

этгээдтэй гэрээ байгуулах. 

3.3.Хээрийн хайгуул судалгаа хийх ажлын хүрээнд дараахь үйл ажиллагаа явуулна: 

      3.3.1.нарийвчилсан агнуур зохион байгуулалтын хээрийн судалгааг      5 жил 

тутам 2-оос доошгүй удаа хийж дүгнэлт гаргах;  

      3.3.2.агнуурын бүс нутаг дахь амьтны зүйлийн бүрдэл, агнуурын үндсэн зүйлийн 

биологийн болон агнуурын нөөц, жилд ашиглах боломжтой тоо, хэмжээ, нөхөн үржих 

чадавх, сүргийн бүтэц, байршил, тархац нутгийг тогтоох;    

      3.3.3.агнуурын амьтны идэш тэжээлийн нөөц, амьдрах орчинд тархсан бусад 

голлох зүйл амьтны элбэгшлийн байдлыг үнэлэх;   

      3.3.4.аймгийн байгаль орчны асуудал хариуцсан байгууллагын биологийн төрөл 

зүйл хариуцсан мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагч, байгаль орчны хяналтын улсын 



байцаагч, улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаа, 

нөхөрлөлийн оролцоотой гүйцэтгэх. 

3.4.Хээрийн хайгуул судалгааны үр дүнг боловсруулах, захиалагчид хүлээлгэн өгөх 

ажлын хүрээнд дараахь үйл ажиллагаа явуулна: 

      3.4.1.хээрийн хайгуул судалгааны явцад цуглуулсан мэдээ, мэдээллийг энэ 

журмын 1.3-т заасан аргачлал болон олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн арга зүйг 

ашиглан боловсруулах; 

      3.4.2.Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 6 

дахь заалт, Амьтны тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлд заасан амьтны цахим мэдээллийн 

санд нээлттэй байршуулсан ховор амьтны мониторинг судалгааны мэдээллийг 

нэгтгэж, ерөнхий болон нарийвчилсан агнуур зохион байгуулалтын тайлан, 

төлөвлөгөөнд тусгах; 

      3.4.3.агнуурын бүс нутгийн хил хязгаараас 100 км зайд шинээр агнуурын бүс нутаг 

байгуулах тохиолдолд агнуурын улмаас амьтны үндсэн популяцид үүсэх сөрөг 

нөлөөллийг байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний 

аргачлалаар тооцож, хамтарсан дүгнэлт гаргах ажлыг урьд нь байгуулагдсан 

агнуурын бүс нутгийн агнуур зохион байгуулалтыг хийсэн мэргэжлийн байгууллагатай 

хамтран гүйцэтгэх. 

3.5.Агнуурын бүс нутгийг тодорхойлохдоо дараахь шалгуурыг харгалзан үзнэ: 

      3.5.1.амьтны үржлийн сүрэг тухайн байршилд 10 ба түүнээс дээш жилийн 

хугацаанд байнга байршиж, нүүдэл, шилжилт хийх боломжтой орон зайг хамарсан 

байх; 

      3.5.2.улсын тусгай хамгаалалттай газар нутагт амьтны жам ёсны эрх хөндөгдөх, 

үргээж дайжуулах, тоо толгойд сөрөг нөлөө үзүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх 

зорилгоор тусгай хамгаалалттай газар нутгийн орчны бүсэд тухайн зүйл ховор 

амьтны агнуурын бүс нутаг гурваас илүүгүй байх; 

      3.5.3.говь, хээрийн бүсийн ховор амьтны агнуурын бүс нутгийн хоорондын зай 80 

километрээс доошгүй байх.  

3.6.агнуур зохион байгуулалтын эхлэл, төгсгөлийн хэлэлцүүлгийг оролцогч талуудыг 

хамруулан зохион байгуулж дараахь асуудлыг хэлэлцэнэ: 

      3.6.1.агнуур зохион байгуулалтын төлөвлөгөө болон түүнийг хэрэгжүүлэх арга 

хэлбэр, агнуур зохион байгуулалттай холбоотой захиалагч болон бусад байгууллагын 

санал, хүсэлт; 

      3.6.2.агнуур зохион байгуулалтын тайлан, агнуурын менежментийн төлөвлөгөөний 

төсөл, менежмент хариуцагчийн гэрээний биелэлт. 



3.7.Аймгийн агнуурын ерөнхий төлөвлөгөөний болон ховор амьтныг олзворын 

зориулалтаар агнах агнуурын бүс нутгийн агнуур зохион байгуулалтын тайлан, 

дүгнэлт, агнуурын менежментийн төлөвлөгөөний төслийг сумын Засаг даргын Тамгын 

газар, аймгийн байгаль орчны асуудал хариуцсан байгууллагаар хянуулж, саналыг 

тусгасны үндсэн дээр Мэргэжлийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлж, зөвлөмжийн хамт 

захиалагчид хүлээлгэн өгнө. 

3.8.Ахуйн, үйлдвэрлэлийн зориулалтын болон загас агнуурын бүс нутгийн агнуур 

зохион байгуулалтын тайлан, агнуурын менежментийн төлөвлөгөөг аймаг, 

нийслэлийн байгаль орчны асуудал хариуцсан байгууллагаар хянуулж захиалагчид 

хүлээлгэн өгнө.   

Дөрөв.Бусад 

4.1.Мэргэжлийн байгууллага нь агнуурын бүс нутгийн менежмент хариуцагчид 

мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгнө.    

4.2.Агнуур зохион байгуулалтын судалгаа, агнуурын менежментийн төлөвлөгөөг 

аргачлалын дагуу хийгээгүй, судалгааны ажлын тоон мэдээллийг хуурамчаар 

гаргасан, холбогдох хууль, журмыг зөрчсөн тохиолдолд Байгаль орчныг хамгаалах 

тухай хууль, Засгийн газрын баталсан "Аж ахуй нэгж, байгууллагад байгаль орчны 

мэргэжлийн байгууллагын эрх олгох журам"-ын дагуу мэргэжлийн байгууллагын 

эрхийг цуцлах хүртэл арга хэмжээ авна. 

4.3.Мэргэжлийн байгууллагын хийсэн агнуур зохион байгуулалтын судалгааны үр дүн, 

агнуурын менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлсний улмаас амьтны тоо толгой 

буурч, тархац, байршилд сөргөөр нөлөөлсөн бол хохирлыг мэргэжлийн 

байгууллагаар тодорхойлуулж, тухайн агнуур зохион байгуулалтыг хийсэн 

байгууллагаар нөхөн төлүүлж, холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага 

хүлээлгэнэ.    


