Зам, тээврийн
хөгжлийн яам

МОНГОЛ УЛСЫН
ТЭЭВРИЙН ДЭД БҮТЦИЙН ТӨСЛҮҮДИЙН
ХЭРЭГЖИЛТИЙН БАЙДАЛ

Зам, тээврийн хөгжлийн яамны
Бодлого, төлөвлөлтийн газрын
Албаны дарга
Б.Бадрал
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Зам, тээврийн
хөгжлийн яам

ТӨРӨӨС ТӨМӨР ЗАМЫН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО

Монгол Улсын Их Хурал 2010 онд 32 дугаар тогтоолоор Төрөөс төмөр замын
талаар баримтлах бодлогын баримт бичгийг баталсан юм. Уг бодлогын баримт
бичгийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд уул уурхайн эрдэс баялгийг олборлох,
боловсруулах, бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэхэд зорилгоор
Тавантолгойн нүүрсний ордуудаас зүүн болон өмнө чиглэлд ойролцоогоор 1,800 км
төмөр замын сүлжээ барихаар “Шинэ төмөр зам” төсөл боловсруулсан билээ. Үүнд:
Тавантолгой-Сайншанд /458 км/, Сайншанд-Хөөт /433 км/, Хөөт-ЧойбалсанЭрээнцав /365 км/, Тавантолгой-Гашуун сухайт /267 км/, Хөөт-Бичигт (230 км), ХөөтНөмрөг (380 км) чиглэлийн төмөр замууд орж байгаа болно.
Мөн Монгол, Японы Стратегийн түншлэлийг 2017-2021 онд хөгжүүлэх “Дунд
хугацааны
хөтөлбөр”-т
Тавантолгой-Сайншанд,
Сайншанд-Хөөт-Чойбалсан
чиглэлийн төмөр замын ТЭЗҮ болон бусад холбогдох судалгаа боловсруулахад
хамтран ажиллахаар тусгагдсан.
Энэхүү ажлын хүрээнд Япон Улсын “Ниппон Коей” компани энэ чиглэлийн
төмөр замын техникийн зураг төсөл (FEED), тендерийн баримт бичгийг мэргэжлийн
өндөр түвшинд боловсруулсан болно.
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Зам, тээврийн
ТӨРӨӨС
хөгжлийн яам

Одоо байгаа төмөр зам
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ТӨМӨР ЗАМЫН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО

I үе шат - 1100 км орчим
II үе шат - 900 км орчим
III үе шат - 3600 км орчим

Зам, тээврийн
хөгжлийн яам

“ЭДИЙН ЗАСГИЙН КОРИДОР”
БАЙГУУЛАХ ХӨТӨЛБӨР

Хөтөлбөрийн агуулга
• Зорилтууд
• Хамтын ажиллагааны зарчим
• Хамтын ажиллагааны механизм
Хамтын ажиллагааны салбар:
•
Тээврийн дэд бүтэц
•
Хилийн боомтын дэд бүтцийг хөгжүүлэх
•
Худалдаа, хорио цээрийн хяналтыг хөнгөвчлөх
•
Аж үйлдвэрийн салбар
•
Эрчим хүчний салбар
•
Байгаль орчин, экологи
•
Боловсрол, шинжлэх ухаан, технологи
•
Хүмүүнлэгийн салбар
•
Хөдөө аж ахуй

www.mrtd.gov.mn

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨМӨР ЗАМЫН БОЛОН ДАЛАЙД ГАРАХ
ГАРЦТАЙ БОЛОХТОЙ ХОЛБООТОЙ ТӨСЛҮҮДИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

ЗАМ,
ТЭЭВРИЙН ЯАМ

ТӨМӨР ЗАМЫН ХӨГЖЛИЙН СТРАТЕГИ: ДАЛАЙН ГАРЦУУД, ТРАНЗИТ КОРИДОРУУД
Хөнгөлөлттэй
тариф

Транзит
коридор

Хөнгөлөлттэй
тариф
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ТӨМӨР ЗАМЫН “ТӨВ” КОРИДОР
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ТӨМӨР ЗАМЫН “ТӨВ” КОРИДОР

ХЭРЭГЖИЛТИЙН БАЙДАЛ
 Төмөр замын төв коридор (Улаан-Үд-Наушки-Сүхбаатар-Улаанбаатар-ЗамынҮүд-Эрээн-Улаанцав-Жанчхүү-Бээжин-Тяньжин
чиглэлийн)-ыг
иж
бүрэн
шинэчлэн хөгжүүлэх, хос замтай болгох эсхүл цахилгаанжуулах техник-эдийн
засгийн үндэслэлийг судалж байна.
 Сүхбаатар-Улаанбаатар-Замын-Үүд чиглэлийн одоо байгаа төмөр замыг цаашид
хос болгох эсхүл цахилгаанжуулах боломжийг харгалзан, үе шаттайгаар иж бүрэн
шинэчлэн хөгжүүлэх ТЭЗҮ-г боловсруулж байна.
 “Богдхан” төмөр замын барилгын ажилд шаардлагатай төслийн судалгааны
ажлыг Азийн Хөгжлийн Банкны санхүүжилтээр эхлүүлсэн.
 “Улаанбаатар төмөр зам” ХНН-ийн Ерөнхий хорооны хурлаас 2014 онд багтаан
Улаанбаатар төмөр замын 2020 он хүртэлх хэтийн техникийн хөгжлийн
хөтөлбөрийг боловсруулахаар шийдвэрлэсний дагуу төв чиглэл буюу
Улаанбаатар төмөр замын одоо байгаа гол замыг жилд 100 сая тн хүртэл ачаа
тээвэрлэх хүчин чадалтай болгох, ингэхдээ цахилгаанжуулах эсхүл хос болгох
зорилго тавьсан.
www.mrtd.gov.mn
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“БОГДХАН” ТӨМӨР ЗАМ
Зорчигчийн
төмөр зам

Богдхан
төмөр зам
Нисэх
буудлын
хурдны
зам

Шинэ нисэх
буудал
Улаанбаатар
логистикийн
төв

Шинэ нисэх
буудлын
хот
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ТӨМӨР ЗАМЫН “ХОЙД” КОРИДОР

ХЭРЭГЖИЛТИЙН БАЙДАЛ

 Төмөр замын хойд коридор (Курагино-Кызыл-Цагаан толгой-Арцсуурь-ОвоотЭрдэнэт-Салхит-Замын-Үүд-Эрээн-Улаанцав-Жанчхүү-Бээжин-Тяньжин чиглэлийн)ын төслийг судлаж байна.
 Эрдэнэт - Овоот чиглэлийн төмөр замын ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулсан, тус
замыг 2017-2019 онуудад барихаар төлөвлөж байна.
 Монгол Улсын Засгийн газар, “Нортерн рейлвейс” ХХК хооронд 2015 онд концессын
гэрээ байгуулсан.
 МУ, ОХУ-ын хилийн Арцсуурь-Цагаантолгой боомтод төмөр замын шинэ гарц нээх
талаар хэлэлцээ хийх саналаа Оросын талд тавьсан болно.
 “Улаанбаатар төмөр зам” ХНН-ийн Ерөнхий хорооны хурлаас 2014 онд багтаан
Улаанбаатар төмөр замын 2020 он хүртэлх хэтийн техникийн хөгжлийн хөтөлбөрийг
боловсруулахаар шийдвэрлэсний дагуу хойд чиглэл буюу Улаанбаатар төмөр замын
Салхит-Эрдэнэтийн салбар шугамыг баруун хойд чиглэлд үргэлжлүүлэн Монгол Улс,
ОХУ-ын хилд хүргэж, ОХУ руу төмөр замын шинэ гарц нээх (Эрдэнэт - Овоот - Арц
суурь, 770 км), улмаар ОХУ-ын Тува улсын Кызылтэй холбосноор ОХУ-ын уул
уурхайн бүтээгдэхүүнийг Монголын нутгаар дамжуулан БНХАУ-д гаргах шинэ замнал
бий болгохоор ажиллаж байна
www.mrtd.gov.mn
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ТӨМӨР ЗАМЫН “ХОЙД” КОРИДОР
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ТӨМӨР ЗАМЫН “ЗҮҮН” БА “БАРУУН” КОРИДОР
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ТӨМӨР ЗАМЫН “ЗҮҮН” БА “БАРУУН” КОРИДОР

ХЭРЭГЖИЛТИЙН БАЙДАЛ
 Зүүн чиглэлийн төмөр замын техникийн зураг хийгдсэн.
 Төмөр замын зүүн коридор (Борзя-Соловьевск-Эрээнцав-Чойбалсан-Хөөт-БичигтШилийн гол (Зүүн хатавч)-Улаанхад- Чаоян-Зиньжоу/Паньзинь чиглэлийн)-ын
төслийг судлаж байна.
 УБТЗ” ХНН-ийн Эрээнцав-Чойбалсан чиглэлийн одоо байгаа төмөр замыг
техникийн нөхцөлийн талаар судалгаа хийсний үндсэн дээр шинэчлэх ажлыг
зохион байгуулна.
 Чойбалсан-Хөөт чиглэлийн төмөр замын төслийг 2018-2020 оны хооронд эхлүүлнэ.
 “Улаанбаатар төмөр зам” ХНН-ийн Ерөнхий хорооны хурлаас 2014 онд багтаан
Улаанбаатар төмөр замын 2020 он хүртэлх хэтийн техникийн хөгжлийн
хөтөлбөрийг боловсруулахаар шийдвэрлэсний дагуу зүүн чиглэл буюу Эрээнцав –
Чойбалсан чиглэлийн төмөр замын шугамыг шинэчлэх, “Шинэ төмөр зам” төслийн
Чойбалсан - Хөөт – Бичигт чиглэлийн төмөр замын шугамтай уялдуулж дамжин
өнгөрөх тээврийн шинэ замнал бий болгохоор судалгааны ажил хийгдэж байна
 Засгийн газрын 2017 оны 10 дугаар сарын 3-ны өдрийн хуралдаанаар Арцсуурь
боомт-Бургастай боомт чиглэлийн 1520 мм царигийн хэмжээтэй 850 км төмөр
замын төслийг зураг төсөл боловсруулах-барих-ашиглах-шилжүүлэх нөхцөлөөр
ТХХТ хэлбэрээр хэрэгжүүлэх тогтоол гарсан.
www.mrtd.gov.mn
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ДАЛАЙД ГАРАХ ГАРЦ

Тарифын
хөнгөлөлт

Тарифын
хөнгөлөлт
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ДАЛАЙД ГАРАХ ГАРЦ – БНХАУ

Монгол Улс Хятад Улсын нутаг дэвсгэрээр далайд гарах болон буцах, дамжин өнгөрөх тээвэр
хийх тухай Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийн дагуу Монгол Улсын ашиглах далайн
боомтыг тоог нэмэгдүүлж Хойд Хятадын бүс нутаг болон Зүүн Хойд Хятадын бүс нутгийн
гадаад худалдаанд нээлттэй Дандонг, Далиен, Жиньжоу, Ингкоу, Цинь Хуангдао, Хуанг Хуа,
Тяньжин зэрэг нийт 7 боомтыг ашиглахаар болов.
/Өмнө нь Монгол Улс зөвхөн Тяньжин хотын Олон улсын Синьган боомтыг ашиглах
гэрээтэй байв/
Монгол Улсын бараа бүтээгдэхүүнийг БНХАУ-ын нутаг дэвсгэрээр төмөр замаар дамжуулан
тээвэрлэх чиглэл, тоо хэмжээ, тарифын хөнгөлөлт, татвар хураамжийн нөхцөлүүд, тэдгээрийн
үйлчлэх хугацаа зэргийг Монгол Улсад ашигтай байдлаар тохиролцсон.

www.mrtd.gov.mn
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ДАЛАЙД ГАРАХ ГАРЦ – ОХУ, БНАСАУ

ХЭРЭГЖИЛТИЙН БАЙДАЛ

“Монгол улсын Зам, тээврийн яам, Оросын Холбооны Улсын Тээврийн яам хоорондын тээврийн
салбарт хамтран ажиллах тухай харилцан ойлголцлын санамж бичиг”-т ОХУ-ын Москва хотноо
2015 оны 2 дугаар сарын 25-28-ны өдөр гарын үсэг зурсан. Санамж бичигт хоёр улсын тээврийн
салбарын хамтын ажиллагааны тогтвортой хөгжлийг хангахад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор дараах
зүйлүүд туссан. Үүнд:
 - “Төмөр замаар ачаа дамжуулан тээвэрлэх нөхцөлийн тухай Монгол Улсын Засгийн газар,
Оросын Холбооны Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр” байгуулах чиглэлээр
үргэлжлүүлэн ажиллах
 Монгол-Зөвлөлтийн хувь нийлүүлсэн “Улаанбаатар төмөр зам” нийгэмлэгийг үүсгэн
байгуулах тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын засгийн газар хоорондын 1949 оны 6
дугаар сарын 6-ний өдөр Улаанбаатар хотод байгуулсан хэлэлцээрийг цаг үеийн хөгжилтэй
нийцүүлэн шинэчлэх шаардлагыг талууд өөрсдийн эрх хэмжээний хүрээнд хамтран ажиллах
 - Монгол Улс, Оросын Холбооны Улс, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын нутаг дэвсгэрээр
дамжин Ази, Европыг холбосон төмөр замын дамжин өнгөрөх коридорыг хөгжүүлэх, түүгээр
тээвэрлэх ачааны хэмжээг нэмэгдүүлэхэд хамтын хүчин чармайлт гаргаж ажиллах,
 - Монгол Улсын экспортын ачааг гуравдагч орны зах зээлд гаргахад Оросын Холбооны Улсын
Алс Дорнодын далайн боомтыг ашиглах зэрэг төмөр замын тээврийн салбарын хөгжлийн чухал
асуудлууд багтсан баримт бичиг байна.
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МОНГОЛ УЛСЫН АВТО ЗАМЫН ТӨСЛҮҮДИЙН ХЭРЭГЖИЛТ,
ЦААШИД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭЭР ТӨЛӨВЛӨСӨН ТӨСӨЛ АРГА
ХЭМЖЭЭ

Зүүн
коридор

AH-4

AH-3
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ЭДИЙН ЗАСГИЙН КОРИДОР ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД АВТО ЗАМЫН САЛБАРТ ХЭРЭГЖИЖ
БАЙГАА БОЛОН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭЭР ТӨЛӨВЛӨЖ БУЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНҮҮД
Дорнод аймгийн Хэрлэн сум-Хавиргын
боомт чиглэлийн авто замаас Эрээнцав
боомт хүртэлх 160 км авто зам. ЗГ-ын
2016-2020 оны үйл ажиллагааны
төлөвлөгөөнд тусгагдсан. Хөрөнгө
оруулалт: 67.5 сая ам.доллар

Дархан-Улаанбаатар чиглэлийн 220 км
хатуу хучилттай авто замын их
засвар, шинэчлэлтийн ажил.
Хөрөнгө оруулалт: 560 сая ам.доллар
Ханх

Хандгайт

Өлгий-Ховд чиглэлийн
189.7 км хатуу хучилттай
авто зам. 4 багц ажил.
Хэрэгжих хугацаа:
2015-2018
Ажлын явц: 18%
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2017 онд баригдаж буй авто зам - 249.7 км, 2 төсөл
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Эрдэнэбүрэн Дөргөн

Толбо

Манхан

Булган-Үенч-Ховд
чиглэлийн 60 км хатуу
хучилттай авто зам.
Хэрэгжих хугацаа:
2014-2017.
Ажлын явц: 86.5%.

Дорнод аймгийн Хэрлэн сумХавиргын боомт чиглэлийн 125.5 км
хатуу хучилттай авто зам. ЗГ-ын
2016-2020 оны үйл ажиллагааны
төлөвлөгөөнд тусгагдсан. Хөрөнгө
оруулалт: 51.8 сая ам.доллар

Шивээ Хүрэн

Дунд хугацаанд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй авто зам - 977.5 км, 5 төсөл

Бичигт

Айраг

Сайншанд

Баруун-Урт-Бичигт чиглэлийн 272
км хатуу хучилттай авто зам.
Эрдэнэ
ЗГ-ын 2016-2020 оны
Замын Үүд
төлөвлөгөөнд тусгагдсан.
Хөрөнгө оруулалт:
140.0 сая ам.доллар
Баруун-Урт-Чойбалсан чиглэлийн
200 км хатуу хучилттай авто
замын зураг төслийн
боловсруулж, барилгын ажлыг
эхлүүлэх.
оруулалт: 98.5 сая ам.доллар

1. Эдийн засгийн баруун бүсийн коридорын хүрээнд: Нийт 2 төсөл, арга хэмжээний 249.7 км авто замын барилгын ажил үргэлжилж
байна.
2. Эдийн засгийн төвийн бүсийн коридорын хүрээнд: Нийт 1 төсөл, арга хэмжээний 220 км авто зам. Үүнд 560 сая ам.доллар хөрөнгө
3. Эдийн засгийн зүүн бүсийн коридорын хүрээнд: Нийт 4 төсөл, арга хэмжээний 757.5 км авто замд 357.8 сая ам.долларын хөрөнгө
оруулалт шаардагдахаар байна.
4. АН-3 чиглэлийн авто замын дагуух 11, АН-4 чиглэлийн авто замын дагуух үйлчилгээний цогцолбор барих 5 төсөл, арга хэмжээ тус
тус хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна.

Зам, тээврийн
хөгжлийн яам

ХӨТӨЛБӨРИЙН САНХҮҮЖИЛТ

Оролцогч талууд:


Засгийн газар



Хувийн хэвшил



Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл

Санхүүгийн эх үүсвэр:


Азийн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтын банк



БРИКС-ийн Хөгжлийн шинэ банк



ШХАБ-ын Банкны нэгдэл



Торгоны замын сан



Бусад олон талт санхүүгийн байгууллагууд

www.mrtd.gov.mn

Зам, тээврийн
хөгжлийн яам

АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД
БАЯРЛАЛАА

www.mrtd.gov.mn

