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Бидний тухай 

товчхон
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2014 онд үүсгэн 

байгуулагдаж,

65 гишүүн 

байгууллагыг

эгнээндээ нэгтгэсэн. 

Манай байгууллагын эрхэм 

зорилго, үйл ажиллагааны 

чиглэл

02

Монголын Тээвэр Зуучлагчдын 

Нэгдсэн холбоо нь бодлогын 

хувьд дараах гурван эрхэм 

зорилготой:

- Гишүүн байгууллагуудаа 

нэгтгэж хамгаалах

- Боломж үүсгэх

- Хөгжих

Бидний тухай товчхон

Ирэх хоёр жилд 

гүйцэтгэх үндсэн 

гол зорилго
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- Логистикийн салбар дахь тээвэр 

зуучлагчдын оролцоог 

баталгаажуулсан, тодотгосон 

хууль эрх зүйн орчинг тодорхой 

болгох 

- Гишүүн байгууллагуудынхаа 

салбар дахь үйл ажиллагааны 

оролцоог илүү бэхжүүлэх замаар 

Улсын эдийн засагт эерэг 

өөрчлөлт авчирах.





Авах шаардлагатай арга хэмжээ

1. Нэгдсэн терминал болон төмөр замын олон улсын стандартад нийцсэн
хуурай боомт

2. Алтанбулаг, Замын-Үүд дээр шилжүүлэн ачилт буулгалтын платформыг
барих

3. Төр засгийн зүгээс, болон далайд гарцгүй орны асуудал эрхэлдэг
байгууллагаас жилдээ ядаж 2 удаа Хятад Оросын холбогдох байгууллагатай
процентоор биш бодит цифрээр тарифыг ил болгон зарладаг болох.



Импортын барааны тээвэр

логистикийн үйл ажиллагаанд 

тулгарч буй хүндрэл бэрхшээл



Салбарын өнөөгийн байдал

• Логистикийн индексээр 160 орноос 130-д жагссан байгаа

• Хууль эрх зүйн орчин хангалтгүй

• 200 гаруй бүртгэлтэй, МТЗНХ-ны гишүүн 65 байгууллага

• Экспорт, импорт, транзит тээврийг бүх төрлийн тээврийн
хэрэгслээр зохион байгуулж, гааль хүргэлтийн үйлчилгээг байна

• Зах зээлийн өрсөлдөөн их, зах зээлд нэвтрэх боломж өндөр: энэ нь 
нэг талаасаа нэгж компанийн хувьд тогтортой чадавхийг хангаж 
ажиллахад салбарын хэт өрсөлдөөн саад болж, салбарын 
тогтвортой хөгжилд сөрөг нөлөө үзүүлдэг. Мөн дотоодын зах 
зээлийг хамгаалах зохицуулалт байхгүй учраас гадны компаниуд 
зах зээлд нэвтрэх боломж өндөр байдаг



Тээвэр зуучийн байгууллага

• Илгээгчийн агуулахаас ачааг очиж авах автын компанийг захиалах

• Экспортын гааль хийх

• Тээвэрлэгчид зай захиалах

• Дамжин өнгөрөх боомтуудын сэлгэн ачилтыг зохион байгуулах

• Транзит гаалийг зохион байгуулах

• Хоёроос гурван тээвэрлэгчийн хоорондын уялдаа холбоог хангах, хилийн боомтуудын ачилтыг
зохион байгуулах

• Эцсийн хүрэх газрын гаалийн бүрдүүлэлтэд шаардлагатай бичиг баримтуудыг бэлтгэх болон
мэдүүлэг шивэлтийн ажлыг зохион байгуулах

• Терминалиудтай ачаа хүлээн авах ажлын зохион байгуулалтыг хамтран зохион байгуулах 

• Хүлээн авагчид бүрэн бүтэн эрсдэлгүйгээр ачааг хүлээлгэн өгөх

• Энэ бүх хугацааны мэдээ мэдээллээр хангах

гээд нэгж тээврийн цаана хамгийн багадаа 20-25 оролцогч талуудын уялдаа холбоог хангаж нэг
хүн шиг үйлчилгээ үзүүлэх нь бидний үүрэг юм. 



Logistics performance index

• Хил, гаалийн үйл ажиллагаа

• Дэд бүтцийн нөхцөл байдал

• Өрсөлдөхүйц үнэ

• Логистикийн үйлчилгээний чадамж, чанар

• Ачааны мэдээллийг цаг тухайд нь хүргэж чадаж байгаа байдал

• Тээвэрлэлт төлөвлөсөн буюу хүлээгдэж буй хугацаанд багтаан
ачааг хүлээн авагчдад хүргэх байдал



1. Хил, гаалийн үйл ажиллагаа

- Хөрш орнуудтайгаа хил гаалиар ачааг барааг хүлээлцэх бичиг 
баримт, ачаа бараанд тавигдах бичиг баримтын шаардлагыг ижил 
болгох



2. Дэд бүтцийн нөхцөл байдал

- Авто зам: Хойд болон урд хил дээр автын сэлгэн ачилтыг зохион байгуулах аюулгүй 
байдал, чанарын шаардлага хангасан орчин үеийн төв байгуулах

- Төмөр зам: вагон хангалтгүй байх, транзит тээврийн ачааллаас үүдэн импортын 
барааны тээвэрлэлтийн хугацаа уртсах

- Нэгдсэн терминал болон төмөр замын олон улсын стандартад нийцсэн хуурай боомт: 
NUBIA, Туушин компанийн санаачилж байгаа Баянгийн терминалын асуудал

- Тээвэрлэлтийн зангилаа, чиглэлээс хамааран бараа бүтээгдэхүүний нөөц, эргэлтийг 
зохицуулах худалдааны төв, агуулах логистикийн төвүүдийн асуудлыг нэлээн хөндсөн 
шийдэл шийдвэрүүд гарахаар яригдаж байгаа. Том мөрөөдлөөр бол Хятад Европыг 
холбосон hub болно, энэ их ачаа урсгалд логистикийн үйлчилгээ үзүүлж оронцох 
боломж байгаа. Жишээ нь зөвхөн төмөр замаар явж байгаа транзит тээврийг 
автомашины тээвэрт хөрвүүлж, дунд нь Монголд боловсруулалт хийж агуулах 
логистикийн үйлчилгээгээр бараа бүтээгдэхүүнийг бэлтгэх, хангалтыг зохицуулах 
логистикийн төвүүдийг байгуулж үр ашиг гаргаж ажиллах бүрэн боломжтой гээд 
гадаад худалдаанд логистикоор дамжуулан олон сонголтот үйлчилгээ, 
бүтээгдэхүүнийг бий болгох боломжтой.



3. Өрсөлдөхүйц үнэ

Монголд худалдааны хувьд баримтлах, бодлого, тусгайлсан хууль гэж байдаггүй. Худалдааны бодлого, тээвэр 
логистикийн асуудал нэг бодлогод зангидагддаг, бодлогоор дэмждэг байх шаардлагатай ба одоогоор бүрэн утгаар нь авч 
явж, хариуцаж байгаа газар төр засгийн хэмжээнд байхгүй байна. 

• Монгол улсын бизнесийн орчин, нөхцөл, тээвэр логистикийн онцлогийг биднээс өөр илүү мэдэх хүн үгүй ба ачаа 
тээврийн урсгалыг аль цэг дээр илүү үр ашигтайгаар, бизнесийн хувьд давуу тал, харилцагчийн хувьд үр ашгийг нь 
хүртэх боломжийг олгохын тулд Монгол улсын хувьд худалдааны болон тээвэр, логистикийн хувьд давуу тал болох 
олон улсын байршилуудад өөрсдөө байрших салбар байгуулах, эсвэл партнеруудтай хамтран илүү dedicated 
бүтээгдэхүүн үйлчилгээг харилцагч, үйлчлүүлэгчдээ хүргэснээр өртөг зардлыг буруулах боломж бий гэж харж байгаа.

• Монголын өөрөө импортлогч орон буюу эдэлж хэрэглэж байгаа бараа материалын 90 орчим хувийг импортоор оруулж 
ирдэг ба эдгээр бараа бүтээгдэхүүний тээвэр логистикийн өртгийг бууруулж чадвал харилцагч үйлчлүүлэгч, эцсийн 
хэрэглэгчийн хэрэглээний барааны өртгийг бууруулж, бодит орлогыг нэмэгдүүлэхэд хувь нэмрээ оруулах боломжтой

• Манайд тээвэр логистикийн асуудлыг бол огт ярихгүй, зөвхөн хатуу тээврийнхээ асуудлыг л яриад байдаг: төмөр зам, 
авто зам, агаар гээд л. Гэтэл далайд гарцгүй орны асуудалтай холбоотой бодлого, олон улсын гэрээ хэлэлцээр, 
конвенцийн дагуу олгогдсон боломжуудыг ашиглах, хэрэгжилтэд хяналт тавих, асуудлыг нэгтгэж харж ярих тал дээр 
манайх тун дутмаг. 

• Далайд гарцгүй орны олон улсын тээвэр дэх тарифын хөнгөлөлт эдлэх худалдааг хөнгөвчлөх хэлэлцээр, хуурай 
боомттой болох боломж зэргийг хэрхэн яаж ашиглах, эсвэл ямар түвшинд ашиглагдаад байгаа эсэх дээр хэн ч хяналт 
тавьж, тодорхой үр дүнтэйгээр ажил хэрэг болоод байгаа нь тодорхойгүй. 



4. Логистикийн үйлчилгээний чадамж, чанар

• Технологи тээвэр зуучлалын салбарт: технологийн шийдлийг ашиглан маш олон төрлийн замнал болон 
компаниудыг хэдхэн секундын дотор нягталж, шалгаж, судалж харж чадаж байна. 

• Банк, санхүү, даатгалын байгууллагуудтай нягт харилцаа хамааралтай ажиллах

• Боловсон хүчнийг бэлтгэх

• Бүртгэл, тоон мэдээллийг сайжруулах

• Хууль эрх зүйн орчин: 

Олон улсын худалдаанд хэрэглэгдэж байгаа инкотермсээр худалдааны гэрээнүүд явагддаг ч завсрын 
орхигдсон үйлчилгээ, худалдааны нөхцөлөөр зохицуулагдаагүй ажлуудыг тээвэр зуучлалын компаниуд 
зохицуулж хийж, холбоосуудыг нөхөж байдаг. Гэтэл тээвэр зуучлал гэдгээ ч олигтой тодорхойлсон бичиг 
баримт байдаггүй, тээвэрлэгч нь осол хийвэл тээвэр зуучлагч буруутай юм шиг ойлгож энэ салбарын 
компаниудыг хохироох асуудал харилцагчдын дунд ч тэр, эрх бүхий байгууллагуудын шийдвэр, шүүх дээр 
ч тэр гарч байдаг. 

“Тээвэр зуучлалын ерөнхий нөхцөл”-өө ядаж хууль эрх зүйн баримт болгохоор ажиллаж байна.



5. Ачааны мэдээллийг цаг тухайд нь хүргэж чадаж байгаа 
байдал

Дэлхийн түвшинд харвал дижитал шилжилтийг тоохгүй орхивол томоохон компаниуд байсан нь ч тээвэр
логистикийн салбараас бүр мөсөн арчигдана гэсэн хандлага явж байна. 

Бид, Салбарынхан маань энэ өөрчлөлтөд өөрсдийгөө бэлтгэж, дэлхийтэй нийцэж ажиллах, алхах сууриа
бэлтгэхгүй бол утсаар ярьж мэдээлэл өгөх, имэйл бичиж мэдээлэл солилцох зэрэг аргууд уламжлалт аргын
ангилалд орж байна. 

Мэдээлэл солилцох арга хэрэгсэл нь тээвэр, логистикийн салбарт тоглогчдын хувьд улам бүр нэгдмэл болж, 
нэгдмэл мэдээллийн үрээр байгаль орчинд хорт нөлөө үзүүлдэг хоосон тээвэрлэлтийг бууруулснаар эко
тээвэрлэлтийг дэмжиж, өртгийг нэмэгдүүлэх сул зогсолтын зардлыг хэмнэж үйлчлүүлэгч, харилцагчдад үр
ашигтай, цаг хэмнэсэн шийдлүүдийг бий болгоход ирээдүйн логистик чиглэж тээвэр, логистикийн
салбарын чиг хандлага болох нөхөн сэргээгдэх байдал (sustainability), технологийн зохицол (tech integration) 
болон түншлэл (partnerships) гэсэн 3 чиг хандлага руу явсаар байна. 

Дижитал шилжилтийн дүнд л бид ийм боломжийг үйлчлүүлэгч, харилцагчид болоод өөрсөддөө бүрдүүлэх
юм. Ачааны мэдээлэл нь ачаа шигээ үнэ цэнэтэй байдаг гэдэг үгийн үнэ цэнэ улам нэмэгдсээр байна. 



6. Тээвэрлэлт төлөвлөсөн буюу хүлээгдэж буй хугацаанд
багтаан ачааг хүлээн авагчдад хүргэх байдал

• Галт тэрэгний тоог гэнэт хязгаарлах (Синьган, Жинтан боомт): 
тээвэрлэлтийн хугацаа уртсанаар харилцагчдад татвар өндөр төлөх 
эрсдэл үүсч байна

• Урд хойд чиглэлээр ирж байгаа ачаанууд боомтууд болоод төмөр 
зам дээр гацах зэрэг асуудал гарч байна: транзит тээвэр

• Эрсдлийн удирдлага, менежмент алга, ковидын үеийн 
шийдвэрүүдээс үүдэн харилцагчдад ирсэн нэмэлт зардлын асуудал



Алтанбулаг боомт

1. МҮХАҮТ,  МТЗНХ-ны 2020.11.11-ний 172 тогтоолд заасан хугацаанаас 
өмнө хөдлөсөн тээврийн хэрэгсэлийн бүртгэлд хамрагдсан нийт 93 
машинаас 

1 Удаагын хил нээх үед:

• 11 сарын 26-ны өдөр 89 машинаас бүртгэгдсэн 46 машин, 

• 12 сарын 11-ний өдөр эм эмнэлгийн хэрэгсэл ачсан 5 машин хилээр нэвтэрсэн

• Шинэчилсэн бүртгэлээр нийт 61 машинаас(Эм эмнэлгийн хэрэгсэл ачсан 
машины тоо нэмэгдсэн) 47 нь өмнөх бүртгэлд хамрагдсан боловч нэвтэрч 
амжаагүй. 

Туршилтын журмаар толгой солин тээвэрлэхэд :

• 29 тээврийн хэрэгсэл нэвтэрч

• Толгой солин тээвэрлэх боломжгүй 5 мега-трайлер хил дээр үлдсэн байна.



Үүссэн хүндрэл

• Нэг машинд 11 сарын 23-ны өдрөөс 
эхлэн сул зогсолтын төлбөр 
дунджаар 200 euro/өдөрт төлсөн 
байна.

• Хил дээр 2 сар орчим зогссоноос 
үүдэн ачаа бараа гэмтэх, хөлдөх 
асуудлууд үүссэн

• Толгой солин тээвэрлэхэд 3сая 
төгрөгний зардал гарч байна.

• Тээвэрлэлт хэвийн үргэлжлэх 
хугацаа тодорхойгүйгээс төмөр 
замаар тээвэрлэн орж ирж буй 
ачаануудын тээврийн зардал болон 
бараа бүтээгдэхүүн хэрэглэгчдийн 
гар дээр ирэх үнэ өссөн.

Толгой солин тээвэрлэхэд үүсэж буй хүндрэл

• Зуучуудаас Нартам руу өгсөн 
жагсаалт болон чирэгч толгойн 
мэдээллийн дагуу чиргүүлийг 
чирэгчтэй холбохгүй байгаа тул 
ямар компани тээвэр хийж байгаа нь 
мэдэгдэхгүй, хэнтэй тээврийн 
хөлсний тооцоо нийлэх нь 
тодорхойгүй, санхүү дээр асуудал 
үүсгэж байна.

• Алтанбулаг-УБ зам муугаас 
чиргүүлийн дугуй хагарах, элэгдэх, 
чиргүүлийн эд зүйлс эвдэрсэн, эд 
анги дутсан асуудал үүсч байна. 
Мөн агентуудаас хагарсан болон 
элэгдсэн дугуйны өндөр дүнтэй 
нэхэмжлэх орж ирж байна.

• Толгой солин тээвэрлэх хугацаа 
удааширсаар байна.



Замын-Үүд боомт дээр үүсээд байгаа хүндрэл бэрхшээл

• 50 жолоочоор тээвэр гүйцэтгүүлэх зохицуулалтаас үүдэн Замын-
Үүд автаар дунджаар 250 орчим машин нэвтэрдэг байсан бол 2020 
оны 12 дугаар сарын 11-ны өдрийн байдлаар өдөрт ихдээ 27 машин
л орж энгийн үеэс 8 дахин бага эргэлттэй болсон.

• Тээврийн үнийн өсөлт –Нэг машин тээврийн зардал 7000 юань-аас 
25000 юань хүрсэн

• Хятадын боомт, өртөөнүүд дээр чингэлгийн бөөгнөрөл үүссэн ба 
өртөө бомтууд дээр 12 сараас дундаас хойш ирсэн чингэлгүүд 
хөдлөөгүй. 

• Далайд гарцгүй тул хуурай замын тээврийн зардлыг бууруулах 
шаардлагатай байна



БАЯРЛАЛАА


