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GESETZ VON MONGOLIA
11. April 1995

Ulaanbaatar Stadt

ÜBER NATÜRLICHE PFLANZEN
KAPITEL EINS
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
Artikel 1. Zweck des Gesetzes
Der Zweck dieses Gesetzes besteht darin, die Beziehungen im Zusammenhang mit dem Schutz, der rationellen Nutzung und der Sanierung
anderer Pflanzen als Wälder und Kulturpflanzen (im Folgenden als "Pflanzen" bezeichnet) zu regeln.
Artikel 2. Gesetzgebung über natürliche Pflanzen
(1) Die Gesetzgebung über natürliche Pflanzen besteht aus der Verfassung der Mongolei, dem Gesetz über den Umweltschutz, diesem
Gesetz und anderen in Übereinstimmung mit ihnen erlassenen Rechtsakten.
2. Wenn ein internationaler Vertrag, an dem die Mongolei beteiligt ist, etwas anderes als dieses Gesetz vorsieht, haben die
Bestimmungen des internationalen Vertrags Vorrang.
/ Dieser Artikel wurde durch das Gesetz vom 9. Dezember 2010 überarbeitet. /
2 Artikel

1.

Definitionen der rechtlichen Begriffe

1. Die folgenden in diesem Gesetz verwendeten Begriffe haben folgende Bedeutung:
1 / "natürliche Pflanze" eine Pflanze oder Pflanze, die ohne menschliches Eingreifen auf natürliche Weise wächst;
2 / „natürliche Pflanzenressourcen“ bezeichnet die Gesamtmenge der Pflanzenarten im Verbreitungsgebiet;
3 / „Studie über die Verteilung und Ressourcen natürlicher Pflanzen“ bezeichnet eine Studie, die zum Zweck der Bestimmung
des Verbreitungsgebiets und der Ressourcengröße einer bestimmten Art durchgeführt wurde.
4) „Anbau natürlicher Pflanzen“ bezeichnet den Prozess des Pflanzens und Vermehrens natürlicher Pflanzen, um sie zu
schützen, ihren Genpool zu erhalten und sie als Rohstoffe zu verwenden.
5 / „Ökologische und ökonomische Bewertung von Pflanzen“ bezeichnet den Geldwert pro Gewichtseinheit, der nach einer
speziellen Methode zur Bewertung der Lebensbedingungen einer Art und ihrer ökologischen, ökonomischen, rechtlichen und sozialen
Bedeutung berechnet wird.
6 / „fremde Pflanze“ bezeichnet eine Pflanze, die absichtlich oder versehentlich von der Staatsgrenze transportiert wird und
diese bewohnt.
/ Dieser Artikel wurde am 9. Dezember 2010 gesetzlich hinzugefügt /
Artikel 3. Pflanzenfonds und seine Klassifizierung
1. Die Vegetation besteht aus allen Arten von Land- und Wasserpflanzen, Moosen, Algen, Flechten, Pilzen und Mikroorganismen im
Hoheitsgebiet der Mongolei.
2. Pflanzen werden nach ihren Ressourcen und ihrer Regenerationsfähigkeit wie folgt klassifiziert:
1 / sehr selten;
2 / selten;
3 / gemeinsam.
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3.Нэн ховор ургамалд байгалийн жамаар нөхөн сэргэх чадваргүй, тархац нэн хязгаарлагдмал, ашиглах нөөцгүй, устах аюулд
орсон /энэ хуулийн хавсралтаар тогтоосон/ ургамал хамаарна.
4.Ховор ургамалд байгалийн жамаар нөхөн сэргэх чадвар хязгаарлагдмал, тархац, нөөц багатай, устаж болзошгүй ургамал
хамаарна. Ховор ургамлын жагсаалтыг Засгийн газар батална.
5.Энэ зүйлийн 3, 4 дэх хэсэгт зааснаас бусад ургамлыг элбэг ургамалд тооцно.
/Энэ хэсгийг 1997 оны 1 дүгээр сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/
4 дүгээр зүйл.Ургамлыг хамгаалах үйл ажиллагааны удирдлага
Ургамлыг хамгаалах үйл ажиллагааны удирдлагыг Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулиар зохицуулна.
5 дугаар зүйл.Ургамлын нөөцийн мэдээллийн сан
1.Ургамлын нөөцийн мэдээллийн сан дараахь үзүүлэлтээс бүрдэнэ:
1/ургамлын тархац, нөөцийн хэмжээ, түүний үнэлгээ;
2/ургамлын хатаамал, бэлдмэл, үрийн цуглуулга;
3/ургамлын судалгааны тайлан, мэдээ баримт;
4/ургамлын хяналт-шинжилгээний ажиглалт, хэмжилтийн мэдээ баримт;
5/ургамал хамгаалах, ашиглах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний мэдээ.
2.Ургамлын мэдээллийн санг бүрдүүлэхтэй холбогдсон харилцааг Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулиар зохицуулна.
6 дугаар зүйл.Ургамал ашигласны төлбөр
1.Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага төрийн өмчийн газар дахь ургамлыг ашиглахдаа хууль тогтоомжид заасны дагуу төлбөр
төлнө.
2.Ургамал ашигласны төлбөрийн дээд, доод хэмжээ, төлбөрөөс чөлөөлөх, хөнгөлөх журмыг хуулиар тогтооно.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
УРГАМЛЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ
7 дугаар зүйл.Ургамлыг хамгаалах
1.Ургамлыг гал түймэр, өвчин, хөнөөлт мэрэгч амьтан, хөнөөлт шавьж болон хүний үйл ажиллагааны сөрөг нөлөөллөөс
хамгаалах ажлыг бүх шатны Засаг дарга улсын төсвийн хөрөнгөөр, гэрээний дагуу газар эзэмшиж, ашиглаж байгаа иргэн, аж ахуйн
нэгж, байгууллага өөрийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлнэ.
2.Нэн ховор, унаган буюу үлдвэр ургамлын удмын санг хамгаалах зорилгоор ургамлыг тарималжуулах, нутагшуулах ажлыг
төрийн захиргааны төв байгууллага мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлнэ.
3.Ургамлыг өвчин, хөнөөлт мэрэгч амьтан, хөнөөлт шавьж, хими, биологийн бодисын хортой нөлөөллөөс хамгаалах, хорио
цээр тогтоох журмыг хуулиар тогтооно.
4.Ургамлыг өвчин, хөнөөлт мэрэгч амьтан, хөнөөлт шавьжаас хамгаалахад байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн
захиргааны төв байгууллага /цаашид *төрийн захиргааны төв байгууллага* гэх/-ын зөвшөөрснөөс бусад химийн бодис хэрэглэхийг
хориглоно.
/Энэ хэсгийг 1997 оны 1 дүгээр сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/
5.Нэн ховор ургамал бүхий газрыг тухайн ургамал хамгаалах, нөхөн сэргээхээс бусад зориулалтаар иргэн, аж ахуйн нэгж,
байгууллагад эзэмшүүлэхийг хориглоно.
6.Харь ургамлыг төрийн захиргааны төв байгууллагын зөвшөөрөлгүйгээр байгальд тарималжуулахыг хориглоно.
/Энэ хэсгийг 2010 оны 12 дугаар сарын 9-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/
7.Харь ургамлыг байгальд тарималжуулахад зориулалтын хязгаарлаж битүүмжилсэн талбайг ашиглана.
/Энэ хэсгийг 2010 оны 12 дугаар сарын 9-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/
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71 дүгээр зүйл.Ургамлын тархац, нөөцийн судалгаа явуулах, экологи-эдийн засгийн үнэлгээ тогтоох
1.Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашиглаж байгаа ургамлын тархац, нөөцийн судалгааг 5 жил тутамд төрийн захиргааны төв
байгууллага, шинжлэх ухааны байгууллагатай хамтран явуулна.
2.Ургамлын экологи-эдийн засгийн үнэлгээг төрийн захиргааны төв байгууллага тогтооно.
3.Ургамлын тархац, нөөцийн судалгаа явуулах, экологи-эдийн засгийн үнэлгээ хийх зардлыг төрийн захиргааны төв
байгууллагын саналыг үндэслэн улсын төсвөөс санхүүжүүлнэ.
4.Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар түүж бэлтгэж болох ургамлын төрөл, зүйлийн нэр, түүх дээд хязгаарыг төрийн захиргааны
төв байгууллага жил бүр тогтооно.
/Энэ зүйлийг 2010 оны 12 дугаар сарын 9-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/
8 дугаар зүйл.Ургамлыг үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашиглахыг хориглох газар
1.Байгаль орчны тэнцлийг хангах ач холбогдол бүхий дараахь газар нутагт ургамлыг нөөцийнх нь хэмжээг үл харгалзан
үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашиглахыг хориглоно:
1/хот, тосгон, бусад суурины ногоон бүс;
2/гол, горхины эх болон нуур, цөөрмийн эргээс 2 километрийн доторхи газар;
3/нэн ховор амьтны байршил газар;
4/баянбүрд;
5/ургамлын бүрхэвч нь талхлагдсан газар;
6/элсний нүүлтээс хамгаалах ач холбогдол бүхий газар;
7/хөрсний элэгдлээс хамгаалах зурвас газар.
2.Сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал энэ зүйлийн 1 дэх хэсгийн 3, 4, 6, 7-д заасан газар, түүний заагийг
мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлтийг үндэслэн тогтооно.
З.Энэ зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1-4-т заасан газар мал бэлчээж болно.
9 дүгээр зүйл.Ургамлыг нөхөн сэргээх
Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага ургамлыг нь үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашигласан газраа зохих журмын дагуу өөрийн
хөрөнгөөр нөхөн сэргээх буюу нөхөн сэргэх нөхцлийг бүрдүүлсний дараа сум, дүүргийн Засаг даргад хүлээлгэн өгнө.
ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
УРГАМЛЫГ АШИГЛАХ
10 дугаар зүйл.Ургамлыг ашиглах зориулалт
Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага нэн ховор ургамлыг зөвхөн судалгаа, шинжилгээний, ховор ургамлыг ахуйн болон судалгаа,
шинжилгээний, элбэг ургамлыг судалгаа, шинжилгээний, ахуйн, үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тус тус ашиглаж болно.
11 дүгээр зүйл.Ургамлыг судалгаа, шинжилгээний зориулалтаар ашиглах
1.Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад нэн ховор, ховор ургамлыг судалгаа, шинжилгээний зориулалтаар ашиглах
зөвшөөрлийг төрийн захиргааны төв байгууллага олгоно.
/Энэ хэсгийг 2010 оны 12 дугаар сарын 9-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/
2.Судалгаа, шинжилгээ, ахуйн зориулалтаар ашиглахаар түүж бэлтгэсэн ургамлыг үйлдвэрлэлийн түүхий эд болгон ашиглах,
орлого олох зорилгоор бусдад борлуулахыг хориглоно.
/Энэ хэсэгт 2010 оны 12 дугаар сарын 9-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/
12 дугаар зүйл.Ургамлыг ахуйн зориулалтаар ашиглах
Иргэн ховор ургамлыг өөрийн ам бүлийн хүнсний болон ахуйн бусад хэрэгцээг хангах зорилгоор сум, дүүргийн Засаг даргын
зөвшөөрлөөр ашиглаж болно.
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13 дугаар зүйл.Ургамлыг үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашиглах
1.Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага элбэг ургамлыг хүнсний, техникийн болон ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн
борлуулах зориулалтаар ашиглаж болно.
2.Эм бэлтгэн найруулах ажил, үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллага ховор болон элбэг ургамлыг эмийн
үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашиглаж болно.
3.Элбэг ургамлыг үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашиглах зөвшөөрлийг аймаг, нийслэлийн байгаль орчны албаны дүгнэлтийг
үндэслэн сум, дүүргийн Засаг дарга, ховор ургамлыг эм үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашиглах зөвшөөрлийг төрийн захиргааны төв
байгууллага олгоно.
/Энэ хэсэгт 2010 оны 12 дугаар сарын 9-ний өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/
4.Ургамлын үндэс, үндэслэг иш, булцууны 50 ба түүнээс дээш хувийг үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашиглах тохиолдолд
тухайн ургамлыг тарималжуулсан байна.
/Энэ хэсгийг 2010 оны 12 дугаар сарын 9-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/
14 дүгээр зүйл.Бэлчээр, хадлангийн ургамлыг мал тэжээх зориулалтаар ашиглах
1.Бэлчээрийн мал аж ахуйн эрхэлдэг иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага оршин суугаа /оршин байгаа/ сум, дүүргийн газар
нутагт мал бэлчээх, хадлан авах зэргээр бэлчээр, хадлангийн газар дахь ургамлыг ашиглахдаа Газрын тухай хуулийн 52, 53 дугаар
зүйлийг баримтална.
/Энэ хэсэгт 2010 оны 12 дугаар сарын 9-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/
2.Сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, баг, хорооны иргэдийн Нийтийн Хурал нэн ховор ургамлыг хамгаалах
зорилгоор түүний ургадаг газар мал бэлчээх, хадлан авахыг мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлтийг үндэслэн 2 хүртэл жилийн
хугацаагаар хориглож болно.
/Энэ хэсэгт 2010 оны 12 дугаар сарын 9-ний өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/
3.Ургамлыг нөхөн сэргээх буюу нөхөн сэргэх нөхцөлийг бүрдүүлэх, хамгаалах зорилгоор бэлчээр, хадлангийн газрыг
хуваарьтай, даацад нь тохируулж ашиглуулах асуудлыг сум, дүүрэг, баг, хорооны Засаг дарга шийдвэрлэнэ.
15 дугаар зүйл.Ургамлыг ашиглах зөвшөөрөл олгох журам
1.Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ургамал ашиглах иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын
үнэлгээг өөрийн зардлаар хийлгэж, тухайн ургамлын нөөцийн хэмжээг тогтоолгож, ашиглахыг хүсч буй ургамлын зүйлийн нэр,
эрхтэн, ашиглах зориулалт, хэмжээ, хугацаа, нөхөн сэргээх арга хэмжээг тусгасан төсөл боловсруулан холбогдох мэргэжлийн
байгууллагаар хянуулж ургамлыг ашиглах зөвшөөрөл олгох эрх бүхий байгууллага буюу албан тушаалтанд өгнө.
2.Ургамлыг ашиглах зөвшөөрөл олгох байгууллага буюу албан тушаалтан нь иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын ургамал
ашиглах тухай хүсэлтийг тухайн этгээдийн боловсруулсан төсөл, түүний талаархи мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлтийг үндэслэн
хүсэлт хүлээн авснаас хойш 14 хоногийн дотор шийдвэрлэнэ.
3.Ургамлыг ашиглах зөвшөөрлийг эрхийн бичгээр олгоно. Эрхийн бичгийг бусдад шилжүүлэн ашиглуулахыг хориглоно.
4.Эрхийн бичигт ургамлыг түүж бэлтгэх иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр, хаяг, ургамлын зүйлийн нэр, эрхтэн, түүж
бэлтгэх хэмжээ, хугацаа, газрыг заана.
5.Тухайн нутаг дэвсгэрийн байгаль хамгаалагч ургамал ашиглах эрхийн бичгийг үндэслэн ургамлыг түүж бэлтгэх газрыг
иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад зааж өгнө.
16 дугаар зүйл.Ургамлыг түүж бэлтгэх журам, хэмжээ, хугацаа
1.Ургамал ашиглах зөвшөөрөл бүхий иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага ургамлыг түүж бэлтгэх журам, ашиглахыг
зөвшөөрсөн хэмжээ, хугацааг баримтлан түүж бэлтгэнэ.
2.Ургамлыг түүж бэлтгэх журам, хэмжээ, хугацааг мэргэжлийн байгууллагын саналыг үндэслэн төрийн захиргааны төв
байгууллага тогтооно.
17 дугаар зүйл.Ургамлыг гадаад улсад гаргах, гадаадын иргэн түүж бэлтгэх
1.Ургамлыг гадаад улсад гаргах зөвшөөрлийг төрийн захиргааны төв байгууллага олгоно.
2.Гадаадын иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага байгалийн ургамлыг аливаа зориулалтаар түүж бэлтгэхийг хориглоно.
/Энэ хэсгийг 2010 оны 12 дугаар сарын 9-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/
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3.Ургамлын олон наст үндэс, үндэслэг иш, булцууг төрийн захиргааны төв байгууллагын зөвшөөрөлгүйгээр гадаадад
гаргахыг хориглоно.
/Энэ хэсгийг 2010 оны 12 дугаар сарын 9-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/
4.Нэн ховор, ховор ургамал, тэдгээрийн гаралтай эд, зүйлийг судалгаа, шинжилгээнээс бусад зориулалтаар, эсхүл эцсийн
бүтээгдэхүүн болгосноос бусад тохиолдолд гадаадад гаргахыг хориглоно.
/Энэ хэсгийг 2010 оны 12 дугаар сарын 9-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/
5.Судалгаа, шинжилгээний зориулалтаар гадаадад гаргах ургамлын хэмжээг Засгийн газар тогтооно.
/Энэ хэсгийг 2010 оны 12 дугаар сарын 9-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/
18 дугаар зүйл.Ургамлыг ашиглах зорилгоор газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах
1.Сум, дүүргийн Засаг дарга ургамлыг нь үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашиглах зорилгоор түүний тархац газрыг иргэн, аж
ахуйн нэгж, байгууллагад төрийн захиргааны төв байгууллагын дүгнэлтийг үндэслэн тодорхой хугацаатайгаар Газрын тухай хуульд
заасан журмын дагуу гэрээ байгуулан эзэмшүүлж, ашиглуулж болно.
2.Ургамал ашиглах зорилгоор түүний тархац газрыг эзэмшиж, ашиглах тухай гэрээнд Газрын тухай хуулийн З4 дүгээр
зүйлийн 6 дахь хэсэгт зааснаас гадна дараахь зүйлийг тусгана:
/Энэ хэсэгт 2002 оны 6 дугаар сарын 7-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/
1/тухайн газарт ашиглах ургамлын нэр, ашиглах хэмжээ;
2/ургамлыг ашиглах нөхцөл, болзол;
3/гэрээ байгуулагч талуудын тухайн ургамлыг ашиглах, хамгаалах, нөхөн сэргээхтэй холбогдсон эрх, үүрэг,
хариуцлага.
3.Ургамлыг ашиглах зорилгоор түүний тархац газрыг эзэмшигч, ашиглагч нь тухайн ургамлыг болон түүний ургах орчинг
хамгаалах, нөхөн сэргээх үүрэг хүлээхээс гадна Газрын тухай хуулийн 35 дугаар зүйлд заасан эрх, үүрэгтэй байна.
/Энэ хэсэгт 2002 оны 6 дугаар сарын 7-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/
4.Ургамлыг нь ашиглахаас өөр зориулалтаар газрыг гэрээний дагуу эзэмшиж, ашиглаж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж,
байгууллага өөрийн эзэмшил, ашиглалтын газар дахь ургамлыг зохих журмын дагуу зөвшөөрөл авч үйлдвэрлэлийн зориулалтаар
бол төлбөртэйгээр, ахуйн зориулалтаар бол төлбөргүйгээр ашиглана.
19 дүгээр зүйл.Ургамал ашиглагчийн үүрэг
Ургамал ашиглагч нь дараахь үүрэгтэй байна:
1/ургамлын тухай хууль тогтоомжийг биелүүлэх;
2/ургамлыг түүж бэлтгэх, нөхөн сэргээх журмыг баримтлах;
3/журам, зөвшөөрөлд заасан хэмжээ, хугацаанд ургамлыг түүж бэлтгэх;
4/нэг наст ургамлыг түүний үр боловсросны дараа түүж бэлтгэх;
5/ургамлыг үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашиглахдаа байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, нөөцийн хэмжээг
өөрийн зардлаар тогтоолгон, ургамлыг нөхөн сэргээх буюу нөхөн сэргэх нөхцөлийг бүрдүүлэх;
6/ургамлыг нь ашиглах зорилгоор газар эзэмших, ашиглах гэрээнд заасан нөхцөл, болзлыг биелүүлэх.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
БУСАД ЗҮЙЛ
20 дугаар зүйл.Мансууруулах бодис бүхий ургамал
1.Мансууруулах бодис бүхий ургамлын жагсаалтыг байгаль орчны болон эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн
захиргааны төв байгууллага хамтран батална.
2.Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага мансууруулах бодис бүхий ургамал ашиглаж эм
бэлтгэн найруулах аж ахуйн нэгж, байгууллагад мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлтийг үндэслэн зөвшөөрөл олгож тэдгээрийг тусгай
бүртгэлд бүртгэнэ.
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/Энэ хэсэгт 2010 оны 12 дугаар сарын 9-ний өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/
3.Иргэн, түүнчлэн энэ зүйлийн 2 дахь хэсэгт зааснаас бусад аж ахуйн нэгж, байгууллага мансууруулах бодис бүхий ургамлыг
түүх, ашиглах, тарихыг хориглоно.
Artikel 21. Haftung für Verstöße
1. Wenn die Handlungen eines Beamten, der gegen dieses Gesetz verstößt, nicht strafrechtlicher Natur sind, unterliegt er der im
Gesetz über den öffentlichen Dienst festgelegten Haftung.
2. Eine Person oder juristische Person, die gegen dieses Gesetz verstößt, unterliegt der im Strafgesetzbuch oder im Gesetz über
Verstöße festgelegten Haftung.
/ Dieser Artikel wurde durch das Gesetz vom 4. Dezember 2015 überarbeitet. /
Artikel 22. Inkrafttreten des Gesetzes
Dieses Gesetz tritt am 5. Juni 1995 in Kraft.
VORSITZENDER DES PARLAMENTS VON MONGOLIA N. BAGHABANDI
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