
 
 

 
УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН САЙДЫН 

ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЖАГСААЛТ 
 

 

Д/д 
Тушаалын Баталсан 

албан 
тушаалтан 

Тушаалын утга 
Бүртгэгдсэн 

дугаар огноо огноо дугаар 

1  122 2001.11.22 
Үйлдвэр 

худалдааны 
сайд 

Геологи, эрдэс баялгийн судалгааны 
ажил эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, 
байгууллагын дагаж мөрдөх галын 
аюулгүй нэгдсэн дүрэм 

2001.01.16 1808 

2  

96 

2004.05.19. 

ДБС 

Барилгын норм ба дүрэм батлах 
тухай  - Газрын тос, газрын тосны 
бүтээгдхүүн агуулах, галын аюулгүйн 
норм 

2004.06.03 2469 

3  
214 2006.11.24 ҮХС 

Журмууд батлах тухай- “1:50 000 

масштабын геологийн зураглал, ерөнхий 

эрлийн ажлыг хийх заавар, тавих 

шаардлага”-ыг хоёрдугаар хавсралтаар, 

“Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн 

дүрэм”-ийг гуравдугаар хавсралтаар, 

“Ашигт малтмал эрэх, хайх үйл 

ажиллагааны журам”-ыг долоодугаар 

хавсралтаар  /Уг тушаалын 1, 4, 5, 6  

дугаар хавсралтууд нь УУХҮС-ын 

2016.10.05-ны өдрийн А/32, 2015 оны 178 

дугаар тушаалаар 7-р хавсралт 

хүчингүй болсон/ 

2007.03.22 2694 

4  202 2014.09.12 
Уул уурхайн 

сайд 

Журам батлах тухай-“Гэрээлэгчийг 
сонгон шалгаруулах журам”-ыг 1 дүгээр, 
талбайн захиалгын хуудсыг 2 дугаар, 
хайгуулын хугацаанд хийж гүйцэтгэх 
ажлын төлөвлөгөө, төсвийн хуудсыг 3 
дугаар, бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний 
үндсэн нөхцөлүүдэд өгөх саналын 
хуудсыг 4 дүгээр, байгаль орчны нөхөн 
сэргээлтийн ажил, зарцуулах хөрөнгийн 
хэмжээний хуудсыг 5 дугаар, талбайн 
сонгон шалгаруулалтын үнэлгээний 
хуудсыг 6 дугаар, сонгон 
шалгаруулалтын үнэлгээний 
харьцуулалтын хуудсыг 7 дугаар 
хавсралтаар 

2014.10.15 3492 

5  49 2015.03.10 
Уул уурхайн 

сайд 

Журам батлах тухай-“Газрын тос, 
уламжлалт бус газрын тосны эрэл, 
хайгуул, ашиглалтын анхдагч болон үр 
дүнгийн тайланд тавигдах шаардлага” 

2015.09.02 3553 

6  53 2015.03.12 
Уул уурхайн 

сайд 

Журам батлах тухай-“Газрын тос, 
уламжлалт бус газрын тосны чиглэлээр 
мэргэжлийн зэрэг олгох” журам 

2015.08.17 3547 

7  108 2015.06.12 
Уул уурхайн 

сайд 

Журам шинэчлэн батлах тухай-“Улсын 
төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэх геологийн 
судалгааны ажлыг санхүүжүүлэх, 
гүйцэтгэх, үр дүнг тооцох журàм” 

2015.07.01 3542 



8  203 2015.09.11 
Уул уурхайн 

сайд 

Ангилал, заавар батлах тухай-“Ашигт 
малтмалын баялаг, ордын нөөцийн 
ангилал, заавар” 

2015.09.24 3558 

9  

229/  

А/232 
2015.11.19 

УУС, ХөС 

Хүдрийн далд уурхайн аюулгүй байдлын 

дүрмийг шинэчлэн батлах  тухай 
2016.03.03 

3615 

10  90/12 2007.05.07 ҮХС/ШС 

Журам паспортын загвар батлах тухай 
/”Газрын тос, газрын тосны 
бүтээгдэхүүнийг хадгалах зориулалтын 
савыг улсын бүртгэлд бүртгэх журам-”ыг 
нэгдүгээр, “Газрын тос, газрын тосны 
бүтээгдэхүүн хадгалах савны 
ашиглалтын паспорт”-ын загварыг 
хоёрдугаар хавсралтаар 

2007.05.30 2718 

11  
А/132/ 

112 
2010.05.10 

БОАЖС/ 
ЭБЭХС 

Аргачлал батлах тухай-Уул уурхайн 
үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орсон 
газрыг нөхөн сэргээх ажлын зардлын 
үнэлгээ тооцох аргачлал 

2010.05.17 3148 

12  
А/115 
А/123 

2017.06.23 
ХНХС, 
УУХҮС 

Дүрэм батлах тухай /бичил уурхайн 
аюулгүй байдлын/ 

2017.07.25 
3775 

13  А/161 2017.07.25 УУХҮС Үйлчилгээний хөлс тогтоох тухай 2017.08.01 
3776 

14  А/06 2018.01.10 
УУХҮС 

Журам батлах тухай /газрын тос 
уламжлалт бус газрын тосны эрэл, 
хайгуул/ 

2018.01.19 3834 

15  А/07 2018.01.10 
УУХҮС 

Газрын тосны орд ашиглах үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөнд тавих 
шаардлага 

2018.01.19 3835 

16  А/08 2018.01.12 
УУХҮС 

Журам батлах тухай /газрын тосны 
бүтээгдэхүүний тусгай зөвшөөрөлтэй 
холбоотой журам/ 

2018.01.19 3837 

17  
А/19 

2018.02.05 
УУХҮС 

Журам батлах тухай /геологи, уул 
уурхайн эрдэс баялгийн мэдээллийн 
санг эрхлэх үйл ажиллагааны/ 

2018.02.13 
3855 

18  
А/20 

2018.02.05 
УУХҮС 

Журам батлах тухай /ашигт малтмал 
эрэх, хайх, ашиглах үйл ажиллагааны/ 

2018.02.13 
3856 

19  
А/28 

2018.02.13 
УУХҮС 

Журам батлах тухай /тусгай зөвшөөрөл 
олгох сонгон шалгаруулалтын/ 

2018.02.21 
3863 

20  А/50, 
А/31 

2018.02.22 УУХҮС, 
БОАЖС 

Журам батлах тухай /газрын тос, 
уламжлалт бус газрын тос/ 

2018.03.06 
3870 

21  
А/16 

2019.01.21 УУХҮС 
Журам батлах тухай /уурхай, уулын 
баяжуулах үйлдвэрийг ашиглалтад 
хүлээн авах/ 

2019.03.05 
4261 

22  
А/205 

2019.10.17 УУХҮС 
Журам батлах тухай /баяжуулах 
үйлдвэрт тавигдах шаардлага, үйл 
ажиллагаа эрхлэх 

2019.11.04 
4502 

23  
А/181, 

А/458 

2019.08.28 УУХҮС, 

БОАЖС 

Уурхай, уулын болон баяжуулах 

үйлдвэрийн нөхөн сэргээлт, хаалтын 

журам батлах тухай 

2019.11.21 

4530 

24  

А/231, 

А/368 
2019.12.11 УУХҮС, 

ХНХС 

Ил уурхайн аюулгүй байдлын дүрмийг 

шинэчлэн батлах тухай 
2020.01.10 

4632 



25  

А/37 

2020.03.05 

Уул уурхай, 

хүнд 

үйлдвэрийн 

сайд 

Маягт, түүнийг нөхөх зааврыг батлах 

тухай 

2020.04.21 

4770 

26  

А/87 

2020.04.27 

УУХҮС 

Журам батлах тухай /уул уурхайн 

олборлолт, боловсруулснаас үүсэх 

хаягдлыг ангилах, цуглуулах, тээвэрлэх, 

дахин боловсруулах, устгах/ 

2020.05.15 

4797 

27  А/155, 

А/132 

2020.05.29 
УУХҮС, 

ХНХС 

Ашигт малтмалыг баяжуулах, 

боловсруулах үйлдвэрийн аюулгүй 

ажиллагааны нэгдсэн дүрмийг шинэчлэн 

батлах тухай 

2020.06.19 

4812 

28  

А-341 

2020.12.31 

УУХҮС 

Геологи уул уурхайн салбарын 

мэргэшсэн мэргэжилтэн, шинжээчийн 

эрх олгох асуудлыг мэргэжлийн төрийн 

бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх 

2021.01.08 

4953 

29  А/195 
2021.07.27 

УУХҮС 

Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн 

дүрэм, аргачлал батлах тухай 
2021.08.05 

5413 

30  
А/202 

2021.08.04 

УУХҮС 

Мэргэжлийн итгэмжлэгдсэн 

байгууллагын болон шинжээчийн эрх 

олгох, сунгах, хүчингүй болгох журам 

2021.10.14 

5493 

31  

А/381 

А/274 

А-313 

2021.11.08 

БСШУС,  

УУХҮС, 

ХХААХҮС 

Журам батлах тухай /хүнд болон хөнгөн 

үйлдвэрийн технологийн түвшний 

үнэлгээ хийх байгууллагад эрх олгох 

журам/ 

2021.11.22 

5553 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 


