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GESETZ VON MONGOLIA
23. Oktober 1997

Ulaanbaatar Stadt

ÜBER SPEZIELL GESCHÜTZTE BEREICHE
Artikel 1 Der Zweck des Gesetzes
1.1 Ziel dieses Gesetzes ist es, die Beziehungen im Zusammenhang mit der Einrichtung von Pufferzonen und Aktivitäten in
Pufferzonen in besonderen Schutzgebieten zu regeln.
Artikel 2. Gesetzgebung zu Pufferzonen besonderer Schutzgebiete
Die Gesetzgebung zu Pufferzonen besonderer Schutzgebiete besteht aus der Verfassung der Mongolei, dem Gesetz über besondere
Schutzgebiete, diesem Gesetz und anderen in Übereinstimmung mit ihnen erlassenen Rechtsakten.
Artikel 3. Pufferzone eines besonderen Schutzgebietes
3.1. Eine Pufferzone ist ein Gebiet, in dem die Anforderungen berücksichtigt werden, negative Auswirkungen auf Schutzgebiete und
Nationalparks zu verringern, zu beseitigen und zu verhindern, die Beteiligung der Bürger am Schutz des Gebiets zu erhöhen, ihren
Lebensunterhalt zu sichern und die natürlichen Ressourcen rationell zu nutzen.
3.2 Khurals von Soum- und Distriktbürgern können bei Bedarf Pufferzonen und ihre Grenzen in Naturschutzgebieten und
Denkmälern einrichten.
3.3 Die Pufferzone muss außerhalb der Grenzen des streng geschützten Bereichs liegen und kann außerhalb der Grenzen des streng
geschützten Bereichs liegen oder sich mit ihrer Sperrzone überschneiden.
Artikel 4. Kriterien zur Bestimmung der Pufferzone
Die Pufferzone ist unter Berücksichtigung folgender Kriterien zu bestimmen:
Ökologische Kriterien:
4.1.1.a. Schutzgebiete für biologische Arten von ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Bedeutung;
4.1.1.b. Standort, Lebensraum und Verbreitung sehr seltener und gefährdeter Tiere und ihrer Migrationswege;
4.1.1.c. Gebiete, in denen sehr seltene und gefährdete Tiere nicht bewohnt sind, aber möglicherweise in Zukunft bewohnt
werden;
4.1.1.d. Flüsse, Flussmündungen und Einzugsgebiete, die besondere Auswirkungen auf die Umwelt besonderer Schutzgebiete
haben.
Sozioökonomische Kriterien:
4.1.2.a. Das Gebiet, in dem Einheimische leben, die Einkommen aus der Nutzung natürlicher Ressourcen aus dem
Schutzgebiet erzielen.
4.1.2.b. Ort der Umweltverschmutzungsquellen und Umfang der Auswirkungen;
4.1.2.в. Gebiete, in denen sich die lokale Bevölkerung, die Haushalte und die Tierdichte negativ auf die Tragfähigkeit der
Weiden und die Wasserversorgung auswirken;
4.1.2.г.нийгэм, эдийн засгийн хөгжил нь тухайн тусгай хамгаалалттай газар, түүний орчны байгаль, байгалийн
нөөцөөс онцгой хамаарал бүхий суурин.
4.1.3.Бусад шалгуур:
4.1.3.а.байгалийн өвөрмөц тогтоц, онцлог бүхий газар нутаг;
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4.1.3.б.түүх, соёлын дурсгалт зүйлс бүхий газар нутаг.
5 дугаар зүйл.Орчны бүсийн хилийн заагийг тогтоох
5.1.Орчны бүсийг тогтоохоос өмнө тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаа /цаашид "хамгаалалтын
захиргаа" гэх/ сум, дүүргийн Засаг даргатай хамтран тухайн асуудлаар нутгийн иргэдэд мэдээлэл өгөх, орчны бүс тогтоох зорилго,
энэ талаар гарсан санал, орчны бүсийн тухай хууль тогтоомж, иргэдийн оролцооны тухай тайлбарлан танилцуулсан байвал зохино.
5.2.Хамгаалалтын захиргаа тухайн сум, дүүргийн Засаг даргатай хамтран орчны бүсэд хамруулах газар нутгийг энэ хуулийн 4
дүгээр зүйлд заасан шалгуурын дагуу судална.
5.3.Судалгааны бүх мэдээллийг 1:500000-аас багагүй масштабтай газрын зурагт буулгаж түүндээ газар, ус, ан амьтан, ой,
ургамлын нөөцийг тусгана.
5.4.Хамгаалалтын захиргаа энэ хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан Зөвлөлтэй хамтран орчны бүсийн зааг тогтоох саналыг
боловсруулж, сум, дүүргийн Засаг даргад уламжилна.
5.5.Сум, дүүргийн Засаг дарга саналыг хянан үзэж иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар хэлэлцүүлж байгаль орчны асуудал
эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаар /цаашид “төрийн захиргааны төв байгууллага” гэх/ батлуулна.
5.6.Энэ хуулийн З.1-д заасан орчны бүсийн хилийн заагийг тухай сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
шийдвэрийг үндэслэн төрийн захиргааны төв байгууллага тухайн газрыг тусгай хамгаалалтад авснаас хойш нэг жилийн дотор
тогтооно.
6 дугаар зүйл.Орчны бүсийн зөвлөл
6.1.Орчны бүсийн хөгжлийг зохицуулах, байгалийн баялгийг зүй зохистой ашиглах, хамгаалах, нөхөн сэргээхэд нутгийн
иргэдийн оролцоог өргөжүүлэх зорилго бүхий орон тооны бус орчны бүсийн зөвлөл /цаашид “Зөвлөл” гэх/ ажиллана.
6.2.Зөвлөл нь сондгой тооны гишүүдтэй байх бөгөөд дараахь бүрэлдэхүүнтэй байна:
6.2.1.сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс хоёроос доошгүй төлөөлөгч;
6.2.2.нутгийн иргэдээс гурваас доошгүй төлөөлөгч;
6.2.3.хамгаалалтын захиргаанаас хоёр төлөөлөгч.
6.З.Зөвлөлд байгаль орчны чиглэлээр ажилладаг төрийн бус байгууллагын төлөөлөгч ажиллаж болно.
6.4.Зөвлөл дараахь эрх, үүрэгтэй:
6.4.1.тусгай хамгаалалттай газар нутаг, түүний орчны бүсэд хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд олон нийтийн хяналт
тавих;
6.4.2.орчны бүсэд газар, байгалийн бусад баялаг ашиглахтай холбогдсон асуудлаар санал, зөвлөмж, төсөл, орчны
бүсийн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах;
6.4.3.орчны бүсэд байгаль орчны тухай хууль тогтоомж, орчны бүсийн менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд
Засаг даргад туслах, зөвлөх, санал тавих;
6.4.4.орчны бүсийн санд хөрөнгө төвлөрүүлэх ажлыг зохион байгуулах, хуваарилах, зарцуулалтад хяналт тавих;
6.4.5.тусгай хамгаалалттай газар нутаг, түүний орчны бүсийн тухай хууль тогтоомжийг сурталчилах, зохих мэдээллийг
олон нийтэд түгээх.
7 дугаар зүйл.Орчны бүсийн сан
7.1.Зөвлөл нь тусгай хамгаалалттай газрын орчны бүсийг хөгжүүлэх, нутгийн иргэдийн ахуй амьдралыг дэмжих зорилго
бүхий орчны бүсийн сан /цаашид "сан" гэх/-г байгуулж болно.
7.2.Сан нь дараахь эх үүсвэрээс бүрдэнэ:
7.2.1.гадаадын болон дотоодын байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийн хандив;
7.2.2.орон нутгийн хэмжээнд хэрэгжүүлсэн төсөл, ажил, үйлчилгээний орлогын тодорхой хэсэг;
7.2.3.байгаль орчны тухай хууль тогтоомжийг зөрчсөн этгээдийн учруулсан хохирлын нөхөн төлбөрийн орлогын
тодорхой хэсэг;
7.2.4.бусад орлого.
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7.З.Энэ хуулийн 7.2.2, 7.2.3-т заасан орлогоос санд төвлөрүүлэх хувь хэмжээг тухайн шатны иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
тогтооно.
7.4.Орчны бүсийн санг дор дурдсан арга хэмжээнд зарцуулна:
7.4.1.байгаль орчныг нөхөн сэргээх, орчны доройтлыг бууруулах;
7.4.2.нутгийн иргэдийн ахуй амьдралыг дэмжих, жижиг үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэхэд тусламж, дэмжлэг үзүүлэх,
төсөл хэрэгжүүлэх;
7.4.3.байгаль орчинд сөрөг нөлөө үзүүлж буй үйлдвэрлэлийн техник, технологийг шинэчлэх;
7.4.4.байгаль орчныг хамгаалах сургалт, сурталчилгаа явуулах, орчны бүсэд судалгаа хийх;
7.4.5.байгалийн аюул, гамшгаас учирсан хохирлыг арилгах.
8 дугаар зүйл.Орчны бүсийн менежментийн төлөвлөгөө
8.1.Засаг дарга нь хамгаалалтын захиргаа, зөвлөлтэй хамтран энэ хуульд заасны дагуу орчны бүсийн менежментийн
төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлнэ.
8.2.Орчны бүсийн менежментийн төлөвлөгөөнд дараахь зүйлийг тусгана:
8.2.1.нэн ховор, ховор ан амьтан, ургамал, түүнчлэн газар, байгалийн баялгийн хамгаалах, ашиглах чиглэл,
хэрэгжүүлэх арга хэмжээ;
8.2.2.орчны бүсэд байгалийн нөөцийг зохистой ашиглах чиглэл, хэлбэр, уг үйл ажиллагаанаас тусгай хамгаалалттай
газар нутаг, орчны бүсэд үзүүлэх нөлөөллийг багасгах арга хэмжээ;
8.2.З.иргэдийн ажил эрхлэлт, нийгмийн асуудал, тэдгээрийг шийдвэрлэх арга хэмжээ;
8.2.4.орчны бүсээр дамжин өнгөрдөг ан амьтан нүүдэллэх зам, түүнийг хамгаалах арга хэмжээ;
8.2.5.орчны бүсийн менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах зардал, санхүүжүүлэх эх үүсвэр.
9 дүгээр зүйл.Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ
9.1.Орчны бүсэд үйлдвэрийн зориулалтаар мод бэлтгэх, ан агнах, анчдын отог байгуулах, ашигт малтмал эрж хайх, олборлох,
уул уурхайн үйлдвэрлэл явуулах, усан сан байгуулах, далан, хаалт барих зэрэг үйл ажиллагаа явуулах аж ахуйн нэгж, байгууллага нь
зохих хууль тогтоомжийн дагуу байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ хийлгэнэ.
9.2.Нарийвчилсан үнэлгээний дүгнэлтэд хамгаалалтын захиргааны санал, дүгнэлтийг тусгана.
10 дугаар зүйл.Орчны бүсийн тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд тавих хяналт
10.1.Орчны бүсэд явуулж байгаа үйл ажиллагаа, орчны бүсийн тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд орон нутгийн өөрөө
удирдах болон төрийн холбогдох байгууллага хяналт тавина.
10.2.Зөвлөл нь орчны бүсэд хяналт хэрэгжүүлэхэд тухайн орон нутгийн өөрөө удирдах болон төрийн захиргааны
байгууллагад туслалцаа үзүүлнэ.
10.З.Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага орчны бүсийн хамгаалалт, байгаль орчны тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн
талаарх гомдлоо холбогдох хуульд заасан журмын дагуу шүүх, улсын байцаагч буюу зохих шатны Засаг даргад гаргана.
10.4.Улсын байцаагч, Засаг даргын гаргасан шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл гомдлоо шүүхэд гаргана.
11 дүгээр зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага
Eine Person oder juristische Person, die gegen dieses Gesetz verstößt, unterliegt der im Strafgesetzbuch oder im Gesetz über Verstöße
festgelegten Haftung.
/ Dieser Artikel wurde gemäß dem Gesetz vom 04. Dezember 2015 geändert /
VORSITZENDER DES PARLAMENTS VON MONGOLIA R. GONCHIGDORJ
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