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Тайланг ЗТХЯ-ны ШУТЗ-өөр хэлэлцүүлэх    
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ОРШИЛ 

Бидний зүгээс 2018 оны 8 дугаар сараас Үндэсний Хөгжлийн газартай 

холбогдох гэрээг байгуулан Зам тээвэр, логистикийн хөгжил, байршлын 

төлөвлөлтийн судалгааны ажлыг хийж гүйцэтгэж байна.  

НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн дээд хэмжээний 70дугаар чуулганаар “Эх 

дэлхийгээ өөрчлөх нь: Тогтвортой хөгжлийн хөтөлбөр-2030”-ийг хэлэлцэн 

баталсан. 

Тогтвортой хөгжлийн зорилтод “Тогтвортой дэд бүтэц, үйлдвэрлэл, 

инновацийг дэмжих” зорилтыг дэвшүүлсэн бөгөөд тус зорилтын хүрээнд улс 

орнууд тээврийн нэгдсэн сүлжээг өргөжүүлэн хөгжүүлэх, тээврийн үйлчилгээг 

аюулгүй, шуурхай, тав тухтай хүргэх, хүрээлэн буй орчинд сөрөг нөлөө багатай 

техник, технологийг хөгжүүлэхээр төлөвлөсөн. 

“Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030”-д “эдийн 

засгийн өсөлтийг хангах зам, тээвэр, логистикийн сүлжээг хөгжүүлнэ, 

хэрэглэгчийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн, эдийн засгийн үр ашигтай, аюулгүй, ая 

тухтай тээврийн үйлчилгээг өргөжүүлнэ” гэж зам тээврийн салбарын  хөгжлийн 

зорилтыг тодорхойлсон. 

Засгийн газрын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааныхөтөлбөр 

болон салбарын хэмжээнд “Эдийн засгийн өсөлтийг дэмжсэн, нийгмийн хэрэгцээ 

шаардлагад нийцсэн аюулгүй, ая тухтай үйлчилгээ үзүүлэх зам, тээвэр, 

логистикийн сүлжээг өргөжүүлэн хөгжүүлэх” гэсэн зорилтыг тусгасан.  

Бодлогын баримт бичгүүдэд тусгагдсан эдгээр зорилтод хүрэх, өсөн 

нэмэгдэж буй тээвэрлэлтийн эрэлт хэрэгцээг хангах, Монголын тээвэрчдийг бүс 

нутгийн болон олон улсын зах зээлд гаргах, тэдний өрсөлдөх чадварыг 

дээшлүүлэх, үндэсний тээвэр логистикийн сүлжээг бүрдүүлэх, үүгээр дамжин олон 

улсын тээвэр логистикийн сүлжээнд нэгдэх боломж нөхцлийг бүрдүүлэх нь 

тээврийн салбарын өнөөгийн тулгамдсан асуудал болоод байна. Энэхүү асуудлыг 

шийдвэрлэхэд бидний гүйцэтгэж буй судалгааны ажил чухал ач холбогдол 

үзүүлнэ гэж үзэж байна.  

Уг судалгааны ажлыг батлагдсан ажлын даалгаварын дагуу хийж 

гүйцэтгэсэн бөгөөд уг судалгааны ажлын хүрээнд зам тээврийн салбарын эрх зүйн 

орчин, салбарт баримталж буй бодлогын бичиг баримтуудын хоорондын уялдаа 

хамаарал, ачаа тээврийн (уул уурхай, хүнс, хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэрлэл, 

импорт, экспорт г.м) өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудал, ачаа тээврийн 

үйлчилгээний зохицуулалт, хэтийн төлөв, тээвэр, логистикийн төвийн өнөөгийн 

байдал, цаашдын хөгжил, байршлын судалгааг голлон хийж гүйцэтгээд байна. 

Мөн судалгааны ажилд зорчигч тээврийн өнөөгийн байдал, хэтийн төлөв 

болон хүн амын судалгаа, хүн амын хүнсний өдөр, сар, улирал, жилийн хэрэгцээг 

статистик мэдээлэл, гадаад, дотоодын судалгаанд үндэслэн судалсан болно.  
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Уул уурхайн болон хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний эрэлт хэрэгцээ, нөөц 

баялаг, аж үйлдвэрлэлийн хөгжлийн цаашдын төлөв зэрэгт үндэслэн тээвэр 

логистикийн төвийн байршлуудыг газрын зураг дээр Монгол орны дөрвөн бүсэд 

хуваарилан урьдчилсан байдлаар байршуулаад байна.  

Түүнчлэн тус яамтай зорчигч тээврийн үйлчилгээний автобуудал, терминал, 

жолооч, зорчигчид, тээвэрчдийн ая тухыг хангах олон улсын жишигт нийцсэн авто 

замын дагуух үйлчилгээний байгууламжуудын байршлыг гаргахаар хамтран 

ажиллаж байгаа бөгөөд дээрх газрын зурагт мөн тусгагдах болно.   

Цаашид Үндэсний хөгжлийн газраас хийгдэж буй бусад 16 чиглэлийн 

судалгааны эцсийн тайлан хэлэлцүүлэгдсэний дараагаар тээвэр логистикийн 

төвийн байршлыг эцэслэн тодорхойлох, мөн тус яамны захиалгаар хийгдэж буй 

“Үндэсний тээвэр, логистикийн сүлжээг байгуулах судалгаа хийж зураглал 

боловсруулах” судалгааны ажлын үр дүнтэй  өөрсдийн ажлын үр дүнг уялдуулах 

шаардлагатай байгаа болно. 

 
 
 

 

“ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХҮРЭЭЛЭН” НҮТББ 
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СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ЗОРИЛГО, ХАМРАХ ХҮРЭЭ, АРГА  АРГАЧЛАЛ 

 

Судалгааны ажлын зорилго 

Энэхүү судалгааны ажлын зорилго нь зам, тээврийн салбарын өнөөгийн 

нөхцөл байдал, тулгамдаж буй асуудлыг тодорхойлж, учир шалтгааныг илрүүлж, 

шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлоход оршино. 

Судалгааны үндсэн дээр Монгол Улсын зам, тээврийн салбарын хөгжил 

байршлын нэгдсэн төлөвлөлт, зураглалыг боловсруулна. 

 

Судалгааны ажлын хамрах хүрээ, тодорхойлолт 

Монгол Улсын эдийн засгийг бүсчлэн хөгжүүлэх, төвлөрлийг сааруулах 

бодлогыг Зам, тээврийн салбарын бодлоготой уялдуулан, асуудлыг улс үндэсний, 

(олон улсын түвшинд), бүсийн (хөрш болон бүс нутгийн орнуудын хамтын 

ажиллагааны хүрээг хамруулан), аймаг, орон нутгийн түвшнээр харьцуулан 

судалж, шийдвэрлэх хувилбаруудыг тодорхойлно.  

 Онолын хувьд уг судалгааны ажил нь байршил зүйн онолд 

үндэслэгдэнэ. 

“Зам тээвэр, логистикийн хөгжил байршлын төлөвлөлтийн судалгаа”-ны 

ажил нь дараах хүрээг хамран хийгдэнэ. Үүнд: 

 МУ-ын зам тээврийн салбарын өнөөгийн байдалд дүн шинжилгээ хийх; 

 МУ-ын зам тээврийн салбарт мөрдөгдөж байгаа хууль, бодлогын баримт 

бичгүүдийн хэрэгжилт, уялдаж буй байдалд дүн шинжилгээ хийх, холбогдох 

дүгнэлт, саналыг боловсруулах; 

 МУ-ын ачаа эргэлт, ачаа үүсэх ба шингээх цэг, хэтийн төлвийг 

тодорхойлох; 

 Ачаа тээврийн үйлчилгээний зохицуулалт, зохион байгуулалтыг 

сайжруулах, эдийн засгийн үр ашигтай тээвэрлэлтийн нөхцлийг бүрдүүлэх 

боломж, нөхцлийг тодорхойлох; 

 Ачаа тээврийн логистик төвийн төрөл, зориулалт, хүчин чадал, 

зэрэглэлийг тоймлон тогтоох, санал боловсруулах; 

 Үндэсний логистикийн сүлжээг төлөвлөн, логистик төвийн байршлыг 

тогтоон, зураглал гаргах; 

 Олон улсын тээвэр логистикийн сүлжээнд нэгдэх гарцыг тодорхойлох, 

энэ чиглэлээр дүгнэлт, санал боловсруулах. 

 Тээврийн үйлчилгээний түвшинг олон улсын жишигт нийцүүлэх 

зөвлөмжийг боловсруулах. 
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“Зам тээвэр, логистикийн хөгжил байршлын төлөвлөлтийн судалгаа”-ны 

ажлыг хийж гүйцэтгэхэд дараах судалгааны болон технологийн үндсэн 

аргачлалыг баримтлан ажиллана.  

 

Судалгааны арга зүй, аргачлал 

А. Судалгааны ажлыг өөр хооронд нь уялдуулан дараах байдлаар хийж 

гүйцэтгэнэ. Үүнд: 

 салбарын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн талаар; 

 салбарын өнөөгийн байдлын талаар; 

 ачаа тээврийн үйлчилгээний зохион байгуулалт, зохицуулалт, хэтийн 

төлөвийн чиглэлээр; 

 логистикийн төв, түүний хөгжил, байршил зүйн судалгааг хийх 

чиглэлээр; 

 тээвэр логистикийн чиглэлээр гадны орнуудын туршлага, мөрдөгдөж буй 

дүрэм, журам, техникийн зохицуулалтын чиглэлээр. 

 

Дараах судалгаа, шинжилгээний аргачлалаар холбогдох судалгааг хийж 

гүйцэтгэнэ: 

 Ишлэлийн арга:  

o тээвэр логистикийнчиглэлээр хийгдсэн судалгааны ажлууд, 

шинжлэх ухааны бүтээлүүдийг судлах; 

o тээвэр логистикийн чиглэлээр МУ-д хэрэгжсэн болон хэрэгжүүлж 

буй төсөл, хөтөлбөрүүдийг судлах. 

 Статистикийн арга: 

o ачаа, зорчигч тээврийн статистик судалгааг нэгтгэх, дүгнэх; 

o ачаа, зорчигч урсгалын статистик судалгааг нэгтгэх, дүгнэх; 

 Дүн шинжилгээний арга:  

o үндэслэл, шаардлагуудыг судлах, тодорхойлох; 

o МУ-ын зам тээврийн салбарын өнөөгийн болон хөгжлийн 

цаашдын түвшинг судлах, дүн шинжилгээ хийх; 

o тээврийн эрэлт хэрэгцээг тодорхойлох, өсөлтийн төсөөллийг 

гаргах; 

o авто зам болон төмөр замын оновчтой төлөвлөлтийг 

тодорхойлох; 

o тээвэрлэлтийн эрэлт хэрэгцээнд үндэслэсэн үндэсний тээврийн 

логистикийн сүлжээг төлөвлөх; 



Зам тээвэр, логистикийн хөгжил, байршлын төлөвлөлтийн судалгаа                                                       10 

o үндэсний тээврийн сүлжээг олон улсын тээврийн сүлжээнд нэгтгэх 

гарцыг тодорхойлох; 

o Хот, суурин газрын тээврийн төлөвлөлтийг судлах; 

o Үйлдвэржилтийн хөгжил, хэтийн төлөвийг судлах; 

o Уул уурхай, ашигт малтмалын нөөцийг судлах. 

 Харьцуулалтын арга: 

o Судалгааны үзүүлэлтүүдийг өөр хооронд нь харьцуулах; 

o Гадны орны туршлагыг өөрийн орны онцлог нөхцөлтэй 

харьцуулах. 

 

Б. Технологийн аргачлал 

 Тухайн ажлыг эхлэхийн өмнө хийгдэж байсан судалгааны ажлын 

статистик мэдээлэл, тайланг цуглуулна. Мөн холбогдох олон улсын цахим 

хуудсанд нэвтрэн интернет судалгаа, статистик мэдээ, тайланг авах; 

 Бусад орны тээврийн бүсчлэл, бүс нутгийн болон олон улсын тээвэр 

логистикийн сүлжээнд үүсч буй хүндрэл, тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх арга 

замууд, логистик төвийн төлөвлөлт, хүчин чадлыг тодорхойлоход тулгарсан 

бэрхшээл, тэдгээрийн хэрхэн шийдвэрлэсэн талаарх туршлагыг судлах; 

 Авто замын төлөвлөлт зөв, оновчтой хийгдэж байгаа эсэхийг судлах; 

 Төмөр замын төлөвлөлт зөв, оновчтой хийгдэж байгаа эсэхийг судлах; 

 Тулгамдсан асуудлуудад үнэлгээ өгөх, шийдвэрлэх арга зам, 

шийдлүүдийг тогтоох; 

 Төслийн үр дүнд үндэслэн холбогдох мэргэжил, арга зүйн зөвлөмжийг 

боловсруулж, төслийн  эцсийн тайланд тусгах; 

 Монгол Улсын зам, тээврийн салбарын хөгжил байршлын нэгдсэн 

төлөвлөлт, зураглалтай болно. 

 

Судалгааны ажлын материал нь: 

 Зам, тээврийн салбарын эрх зүйн бичиг баримтууд, хууль тогтоомж, 

дүрэм журам, тушаал, шийдвэрүүд; 

 Зам, тээврийн салбарт дэд бүтцийг хөгжүүлэх чиглэлээр хийгдэж буй 

төсөл, хөтөлбөр, тэдгээрийн хэрэгжилтийн тайлан; 

 Гадны орнуудын тээврийн бүсчлэлийн талаарх зөвлөмж, судалгаанууд; 

 Гадны орнуудын ачаа, зорчигч тээврийн үйлчилгээг логистикийн төв, 

терминалиар дамжуулан гүйцэтгэх эрх зүйн бичиг баримтууд; 
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 Гадны орнуудын логистикийн сүлжээний төлөвлөлт, байршил тогтоох, 

зураглал гаргах талаарх холбогдох зөвлөмж, журмууд; 

 Гадны орнуудын тээврийн төлөвлөлт, ялангуяа логистикийн сүлжээний 

төлөвлөлтийнталаарх туршлага, холбогдох дүрэм, журам, зөвлөмж; 

 МУ-ын ачаа тээврийн статистик судалгаа, тайлан; 

 МУ-ын зорчигч тээврийн статистик судалгаа, тайлан; 

 Зам тээврийн салбарын өнөөгийн байдал, бусад шаардлагатай 

статистик судалгаа; 

 Авто зам ба төмөр замын төлөвлөлтийн өнөөгийн байдал, статистик 

судалгаа; 

 Тээврийн төрлүүдийн үйл ажиллагаа, уялдаа холбоо, нэгдмэл байдлын 

талаарх судалгаа, тайлан; 

 Дээрх чиглэлээр гаргасан төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж 

ахуйн нэгжүүдийн танилцуулга, илтгэл, тайлан, мэдээлэл. 
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НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ: ЗАМ ТЭЭВРИЙН САЛБАРЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, 
ТУЛГАМДАЖ БАЙГАА АСУУДЛЫГ ТОДОРХОЙЛОХ  

(Салбарын нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ) 
 

Далайд гарцгүй Монгол орны эдийн засгийн өсөлтийн гол түлхүүр нь 

тээврийн салбар юм. Тээврийн салбар үүсч хөгжсөнөөс хойш Монгол Улсын 

тээврийн тогтолцоог судалж үзэхэд тээврийн төрлүүд (автозам, төмөр зам, усан 

зам болон агаарын тээвэр) тус тусдаа бие даан хөгжиж, тээвэрлэлтийн үйл 

ажиллагааг тус тусад нь зохион байгуулж, эрх зүйн орчин, бодлогын бичиг 

баримтууд, стратегиудыг тодорхойлж ирсэн. 

Монгол улс нь 1.56 сая хавтгай дөрвөлжин нутаг дэвсгэртэй, урд талаараа 

БНХАУ-тай 4.677 км, хойд талаараа ОХУ-тай 3543 км урттай тус тус хиллэдэг 

далайд гарцгүй эх газрын эрс тэс уур амьсгалтай орон боловч зам тээврийн 

сүлжээ, газар зүйн байрлалын хувьд Зүүн хойд Азийн бус нутагт хүн ам олонтой, 

өргөн уудам газар нутагтай, хүчирхэг эдийн засаг, байгалийн асар их нөөц баялаг, 

багтаамж бүхий зах зээлтэй, дэлхийн томоохон гүрнүүд болох ОХУ, БНХАУ-ын 

хооронд оршдог.  

НҮБ-аас хүлээн зөвшөөрөгдсөн далайд гарцгүй буюу далайн боомт хүрэх 

шууд чөлөөт гарцгүй 30 орчим хөгжиж байгаа орны нэг юм. Монгол улс далайд 

гарахын тулд хуурай замаар ОХУ-ын нутгаар дамжин Владивосток усан боомт 

хүрэхэд 3800 км, БНХАУ-ын Тяньжин боомт хүрэхэд 1800 км зам туулах 

шаардлагатай.  

Монгол улс нь мөн Азийн худалдааны тээвэрлэлтийн дамжин өнгөрөх улс 

юм. Даяарчлалын үйл явцыг дагаад гадаад худалдаа, олон улсын тээвэрлэлт 

эрчимтэй хөгжиж байна. Үүний улмаас улс орнуудын эдийн засгийн бүтцэд ч 

өөрчлөлтүүд гарч улс орнуудын хувьд олон улсын тээвэрлэлт нь дотоодын эдийн 

засагт нөлөө бүхий байр суурь эзэлж байна. 

Монгол улсын тээврийн гол онцлог нь газар зүйн байршил байдаг. Үүнээс 

гадна олон улсын тээвэрлэлтийн хугацаа болон зардал нь тухайн улсын газарзүйн 

байрлалаас шууд хамааралтай байдаг.  

Сүүлийн үед дэлхийн улс орнуудын хооронд даяаршлын үйл явц эрчимтэй 

явагдаж бие биенээсээ хамаарах хамаарал нь улам хүчтэй болж, энэхүү 

нөлөөлөл нь тээврийн салбарт ч тусаж байна. 

Монгол улсад үйлдвэрлэх хүчний хөгжлийн явцад нутаг дэвсгэр-

үйлдвэрлэлийн цогцолбор төвүүд, тээвэр-эдийн засгийн зангилаанууд үүсэн 

төлөвшсөн нь тээвэр-эдийн засгийн байнгын холбоо, ачаа урсгалыг бүрдүүлж 

байсан.  

Тээвэр-эдийн засгийн тогтвортой холбоо, ачаа урсгалын нийлбэр хэмжээ, 

ачааны бүтэц, чиглэл нь тээврийн төрлүүдийг оновчтой ашиглах хүрээ, зохистой 

байршлыг тогтоох, тэдгээрийн хөгжлийн цар хэмжээг тодорхойлох үндсэн нөхцөл 

болдог.  
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Тээврийн төрлүүдийн хоорондын уялдаа холбоо муутайгаас тээврийн дэд 

бүтэц, тээврийн ажил, үйлчилгээний чанар, хүртээмж хэрэглэгчийн эрэлт 

шаардлагыг хангахгүйд хүрээд байна. 

 

Зураг 1. Монгол Улсын тээврийн төрлүүд 

Өргөн уудам нутагтай, төмөр замын сүлжээ хөгжөөгүй, иргэний нисэх нь 

зөвхөн алсын аймагт зорчигч тээвэрлэхээр хязгаарлагдсан өнөөгийн нөхцөлд 

автотээвэр нь ачаа, зорчигчийг хаалганаас хаалганд, алслагдсан айл, өрх бүрт 

хүрэх тээврийн төрөл гэдгээрээ онцлог юм. 

Тээврийн салбарын гүйцэтгэлээс харахад 2017 оны жилийн эцсийн 

байдлаар 56.9 сая тонн ачаа, давхардсан тоогоор 215.8 сая зорчигч тээвэрлэсэн 

нь өмнөх онтой харьцуулахад тээсэн ачаа 13.5 сая тонн буюу 23.7 хувиар өссөн, 

зорчигчийн тоо 67 сая хүн буюу 31 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна.  

Тээврийн төрлүүдээр гүйцэтгэсэн ачаа, зорчигч тээврийн гүйцэтгэлээс 

харахад улсын хэмжээний ачаа тээврийн 65 гаруй хувийг, зорчигч тээврийн 98,7 

хувийг автотээврээр гүйцэтгэж байна.  
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Хүснэгт 1. Тээврийн салбарын бүтээгдэхүүн /ачаа тээвэрлэлт/ 

 

Хүснэгт 2. Тээврийн салбарын бүтээгдэхүүн /зорчигч тээвэрлэлт/ 

 Тээврийн төрөл 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Тээвэрлэсэн зорчигчдын тоо, сая.хүн 

 Авто замын тээвэр 291.8 313.9 303.4 340.1 256.5 260.7 215.7 

 Төмөр замын тээвэр 3.8 4.0 3.8 3.3 2.8 2.6 2.6 

 Агаарын тээвэр 0.6 0.8 0.8 0.7 0.6 0.7 0.8 

 Усан замын тээвэр 0.013 0.039 0.026 0.042 0.047 0.035 0.02 

 Нийт 296.2 318.0 307.9 344.2 260.0 264.0 215.68 

Зорчигч эргэлт сая хүн.км 

 Авто замын тээвэр 2321.6 2263.1 1897.5 2793.0 1940.5 1959.9 2040.9 

 Төмөр замын тээвэр 1399.7 1485.4 1394.4 1194.5 996.7 955.5 973.2 

 Агаарын тээвэр 973.9 1223.1 1311.8 1247.1 1123.1 1156.5 1363.2 

 Усан замын тээвэр 0.252 0.765 0.506 0.825 0.902 0.679 0.4 

 Нийт 4695.4 4972.4 4604.2 5235.4 4061.2 4072.6 4377.7 

 

1.1. Автотээврийн салбар 

Анх БНМАУ, ЗХУ-ын хооронд байгуулсан хоѐр улсын харилцаа, хамтын 

ажиллагааны хэлэлцээрийн хүрээнд тээврийн салбарыг хөгжүүлэх зорилгоор Тээн 

нэвтрүүлэх газар 1929 онд байгуулагдаж, авто замын асуудлыг “Зам барилгын 

хэлтэс”–т хариуцуулснаар автотээврийн мэргэжлийн байгууллага хөгжиж ирсэн 

түүхтэй билээ. 

Автотээврийн давуу тал нь маш уян хатан буюу хаалганаас хаалганд 

хүртэл тээвэрлэлт хийх чадвартай, олон талт үйлчилгээ үзүүлэх боломж болон 

ачиж буулгахад тусгай буудал боомтыг шаардаад байдаггүйд оршино.  

Өндөр хөгжилтэй улс орнуудад авто замын дэд бүтэц сайн хөгжсөн тул 

автотээвэр өөрийн давуу талаа ашиглан эрчимтэй хөгжиж байна. Автотээвэр нь 

нэг цэгээс нөгөө цэгт ямар ч төрлийн ачааг маш түргэн хүргэх боловч өндөр 

хөгжилтэй орнуудад автомашинжилт нь хүмүүсийн амьдрах орчин, байгаль 

экологийн байдалд сөргөөр нөлөөлөх болсон.  

№ Тээврийн төрөл 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Тээсэн ачаа, мян.тн 

1 Авто замын тээвэр 25635.3 32898.9 21321.9 23514.2 16682.2 20406.2 31200.0 

2 Төмөр замын тээвэр 18447.7 20445.2 21035.5 21118.6 19150.8 19989.1 22765 

3 Агаарын тээвэр 2.9 4.0 4.1 3.4 2.8 3.1 3.1 

4 Усан замын тээвэр - - - - - - - 

 Нийт 44086.0 50644.3 42361.4 44636.2 35838.8 40398.4 53918.1 

Ачаа эргэлт сая тн.км 

1 Авто замын тээвэр 4910.3 3503.9 2555.8 4936.4 3139.9 3997.7 5661.3 

2 Төмөр замын тээвэр 11418.7 12142.7 12076.5 12473.7 11462.6 12371.0 13493.3 

3 Агаарын тээвэр 7.7 9.7 9.6 9.4 7.7 8.1 7.8 

4 Усан замын тээвэр - - - - - - - 

 Нийт 16336.7 15656.4 14641.9 17419.5 14610.2 16376.8 19162.4 
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Автомашин бүхий жижиг аж ахуйн нэгж, иргэдийн гүйцэтгэсэн ачаа, зорчигч 

тээвэрлэлтийн хэмжээг оруулж тооцвол автотээвэрт улсын хэмжээний ачаа 

тээвэрлэлтийн 69.5 хувь, зорчигч тээвэрлэлтийн 98.7 хувь нь ногдож байна.  

1.1.1. Ачаа, зорчигч тээврийн үйлчилгээ 

Автотээврээр 2017 онд 31.2 сая.тонн ачаа, давхардсан тоогоор 212.2 сая хүн 

тээвэрлэсэн нь өмнөх оноос тээсэн ачаа 10.8 сая.тонн буюу 53.0%-аар өсөж, 

харин зорчигч тээвэрлэлт 48.5 сая хүн буюу 18.6%-аар буурсан үзүүлэлттэй 

байна. 

Автотээврийн салбарын зорчигч тээврийн үйлчилгээний үзүүлэлтийг авч 

үзэхэд улс хоорондын зорчигч тээврийн үйлчилгээнд 10 чиглэлд 6 аж ахуй нэгж, 

52 тээврийн хэрэгслээр 60 орчим мян.зорчигч, ачаа тээврийн 58 аж ахуй нэгж 

2726 тээврийн хэрэгслээр  20,7 сая.тн ачаа тээвэрлэсэн байна.  

Хот хоорондын зорчигч тээвэрлэлтийн үйлчилгээнд 47 аж ахуйн нэгж 68 

чиглэлд 1074 тээврийн хэрэгслээр 1.4 сая.зорчигч, хотын доторх нийтийн тээврийн 

үйлчилгээнд 73 аж ахуйн нэгж, байгууллага 140.2 сая зорчигч тээвэрлэсэн байна.  

Зураг 2: Тээсэн зорчигч. сая хүн 

Авто тээврээр 2017 онд давхардсан тоогоор 212.2 сая хүн зорчиж 2000 

оныхоос 123.8 сая.хүн буюу 2.4 дахин өссөн бол 2010 оныхоос 34.5 сая.хүн буюу 

14.0 хувь, өмнөх оныхоос 48.5 сая.хүн буюу 18.6 хувиар буурсан байна. 

Нийт автотээврээр зорчсон иргэдийн 15.0 сая нь хөдөө орон нутагт зорчсон 

бол 197.2 сая нь хот доторх нийтийн тээврийн хэрэгслээр зорчсон байна.  

Авто тээврээр орон нутагт зорчсон зорчигчид өнгөрсөн оноос 1.0 сая хүн 

буюу 7.5 хувиар өссөн бол хотын доторх нийтийн тээврийн үйлчилгээгээр 49.5 сая 

зорчигч зорчсон нь 20.1 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. 
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Хүснэгт 3: Орон нутгийн зорчигчдын тоо [мян.хүн] 

 

Эх сурвалж: Автотээврийн Үндэсний Төвийн мэдээллийн сан 

 

Хот хоорондын зорчигч тээврийн үйлчилгээг 50 аж ахуйн нэгж, 

байгууллагатай гэрээ байгуулан 80 чиглэлд 963 тээврийн хэрэгсэл, 1215 

мэргэшсэн жолоочтойгоор тээвэрлэлтийг гүйцэтгэж байна. 2017 оны байдлаар 

2,056.2 мянган зорчигч тээвэрлэсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 9.6%-иар өссөн 

үзүүлэлттэй байна. 

Улс хоорондын байнгын зорчигч тээвэрлэлтийг 3 улсын 10 чиглэлд 13 аж 

ахуйн нэгж байгууллагын 91 тээврийн хэрэгсэл, 112 мэргэшсэн жолоочтойгоор 

гүйцэтгэж байна. 2017 оны байдлаар 160,8 мянган зорчигч тээвэрлэсэн нь өмнөх 

оны мөн үеэс 9,2 %-иар өссөн үзүүлэлттэй байна. 

Автотээврийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд тээвэрлэлтийн үйл 

ажиллагаанд нийтлэг мөрдөх дүрэм, журам, норм, нормативыг батлах, тэдгээрийн 

биелэлтийг хангуулах, зорчигч, ачаа тээвэрлэлтийн жишиг тарифыг батлах, улс 

хоорондын зорчигч болон ачаа тээвэр, нийтийн тээвэр, шуудан, жуулчин 

тээвэрлэлтийн үйлчилгээг зохион байгуулах бүрэн эрхийг автотээврийн асуудал 

эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага хэрэгжүүлэхээр заасан байдаг. 
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Энэхүү хуулийн хэрэгжилтийг хангах үүднээс Зам тээврийн хөгжлийн 

сайдын 2016 оны 76 дугаар тушаалаар “Автотээврийн үндэсний төв” ТӨҮГ-т 

гэрээний үндсэн дээр шилжүүлэн гүйцэтгүүлэх ажил, үйлчилгээний жагсаалтыг, 

Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг “Нийслэлийн тээврийн газар”-т 

гэрээний үндсэн дээр шилжүүлэн гүйцэтгүүлэх ажил, үйлчилгээний жагсаалтыг тус 

тус баталж, хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

Хотын доторх болон хот орчмын ачаа, зорчигч тээврийн үйлчилгээг 

Нийслэлийн тээврийн газраас зохицуулж, зохион байгуулдаг бөгөөд 2017 оны 

байдлаар хотын доторхи болон хот орчмын нийтийн тээврийн үйлчилгээг 41 аж 

ахуйн нэгж 137 чиглэлд гүйцэтгэж байна.  

Хотын доторх болон хот орчмын зорчигч тээврийн үйлчилгээний 

гүйцэтгэлээс харахад 2017 онд 830.6 сая.хүн.км ажлыг гүйцэтгэн, давхардсан 

тоогоор нийтдээ 244.3 сая.хүн тээвэрлэж, 76.4 тэрбум төгрөгийн орлоготой 

ажилласан байна. 2017 онд нийслэлийн нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээ нь 

зориулалтын 1830 хөдлөх бүрэлдэхүүнтэй ажилласан байна. 

Ачаа тээврийн хувьд тээвэрлэгч нь Иргэний хууль болон Автотээврийн 

тухай хуульд нийцсэн тээвэрлэлтийн гэрээг тээвэрлүүлэгчтэй байгуулж 

тээвэрлэлтийг гүйцэтгэж байгаа бөгөөд одоо хүчин төгөлдөр мөрдөж байгаа 

хуулиар ачаа тээвэрлэлтийн үйл ажиллагааг эрхлэхэд төрийн байгууллагаас ямар 

нэгэн зөвшөөрөл шаардахгүй байна. 

Хүчин төгөлдөр мөрдөж буй Автотээврийн тухай хуулийн 8.2-т “Улс 

хоорондын тээвэрлэлтийн чиглэлийг тогтоох, өөрчлөх шийдвэрийг олон улсын 

тээврийн харилцааны гэрээг үндэслэн автотээврийн асуудал эрхэлсэн Засгийн 

газрын гишүүн гаргах бөгөөд түүнийг автотээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн 

захиргааны төв байгууллага хэрэгжүүлнэ”, 8.3-т “Хот хоорондын ачаа, ... 

тээвэрлэлтийн чиглэлийг тогтоох, өөрчлөх шийдвэрийг автотээврийн асуудал 

эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага холбогдох аймгийн Засаг даргатай 

хамтран гаргаж хэрэгжүүлнэ”  гэсэн заалтын дагуу улс хоорондын ачаа 

тээвэрлэлтийн үйл ажиллагааг зохицуулж байгаа боловч хот хоорондын ачаа 

тээврийн үйл ажиллагаанд ямар нэгэн зохицуулалт хийгдэхгүй байна.  

Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2009 оны 201 дүгээр 

тушаалаар Автотээврийн хэрэгслээр ачаа, зорчигч тээвэрлэх дүрмийг баталж, 

тээвэрлэгчид тавигдах шаардлага, ачаа тээвэрлэлтийн гэрээний гол нөхцөл, 

тээвэрлэлтийн даатгалын асуудлыг зохицуулсан боловч өнөөдрийн байдлаар улс 

хоорондын ачаа тээвэрлэлтээс бусад дотоодын ачаа тээврийг зохион байгуулах, 

зохицуулах, хяналт тавих ажил учир дутагдалтай байна. 

Улс хоорондын ачаа тээвэрлэлтийн хувьд 10 чиглэлд 4940 тээврийн 

хэрэгсэл гэрээний үндсэн дээр үйл ажиллагаа явуулж байна. Улс хооронд 2017 

оны байдлаар 27.5 сая.тн ачаа тээвэрлэсэн бөгөөд энэ нь өмнөх оны мөн үеэс 

28.3%-иар өссөн үзүүлэлттэй байна. 
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Зураг 3. Улс хоорондын ачаа тээврийн судалгаа 

Улс хоорондын ачаа тээвэрт зонхилох ачаа нь уул уурхай, ашигт 

малтмалын тээвэрлэлт бөгөөд тухайн тээвэрлэлт нь Монгол Улсын Дорнод 

аймгийн Баянхошуубоомтоор тоног төхөөрөмж, Сүхбаатар аймгийн Бичигтийн 

боомтоор газрын тос, нүүрс, Дорноговь аймгийн Замын-Үүд боомтоор бүх төрлийн 

барилгын материал, тоног төхөөрөмж, уул уурхай ашигт малтмалын тээвэрлэлт, 

Ханги боомтоор нүүрс, төмрийн хүдэр, Өмнөговь аймгийн Гашуунсухайт, 

Шивээхүрэнгийн боомтуудаар нүүрс, зэсийн баяжмал, тоног төхөөрөмж,  Говь-

Алтай аймгийн Бургастай боомтоор төмрийн хүдэр, Ховд аймгийн Булган сумын 

Ярантын  боомтоор нүүрс  тээвэрлэлт хийгдэж байна. 

Экспортын голлох бүтээгдэхүүнүүд 2017 оны 11-р сарын 01-ний байдлаар 

нүүрс 25.4 сая.тн тээвэрлэсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 39%-иар, төмрийн хүдэр 

639.7  мян.тн тээвэрлэсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 98%-иар тус тус өссөн бол 

зэсийн баяжмал 504.9 мян.тн тээвэрлэсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 28.8%-иар, 

газрын тос 749.3 мян.тн тээвэрлэсэн нь өмнөх оноос 1.3%-иар нь тус тус буурсан 

үзүүлэлттэй байна. 

Нийслэл хотын хувьд НИТХТ-ийн 2014 оны 102 дугаар тогтоолоор 

“Нийслэлийн гудамж, замын хөдөлгөөнд ачааны автомашиныг цагийн 

хязгаарлалттайгаар оролцуулах, түр зөвшөөрөл олгох журам”-ыг батлуулж, НИТХ-

ын “Хураамжийн хэмжээ тогтоох тухай” 2013 оны 8/34 дугаар тогтоолоор 2014 оны 

7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт хөдөлгөөнд 

оролцох “ЕС” зөвшөөрөл, Нийслэлийн гудамж, замын хөдөлгөөнд ачааны 

автомашиныг цагийн хязгаарлалттай оролцуулах түр зөвшөөрөл олгох ажлыг 

зохион байгуулж байна. 

Нийслэлийн тээврийн газраас олгосон гудамж, замын хөдөлгөөнд ачааны 

автомашиныг цагийн хязгаарлалттай оролцуулах түр зөвшөөрлийн тоо он, оноор 

олгосон дүнтэй харьцуулахад 2014 оноос 2015 онд 1725 буюу 23.8 хувиар, 2015 

оноос 2016 онд 771 буюу 14.04 хувиар, 2016 оноос 2017 онд 579 буюу 12.26 

хувиар буурсан байна.  Харин төрийн үйлчилгээний цахим /ТҮЦ/ машинаас авсан 

ачааны автомашины “ЕС” зөвшөөрлийн тоо он оноор олгосон дүнтэй 

харьцуулахад 2015 оноос тус тус өссөн үзүүлэлттэй байна. 
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1.1.2. Автотээврийн тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлж буй удирдлага, 

хяналтын тогтолцоо, зохион байгуулалтын бүтэц 

 

Автотээврийн тухай хуулийн дагуу автотээврийн салбарын хөгжлийн 

бодлогыг Зам тээврийн хөгжлийн яамнаас тодорхойлж, тээвэр зохион байгуулалт, 

зохицуулалтыг “Автотээврийн үндэсний төв” ТӨҮГ улсын хэмжээнд хариуцан 

гүйцэтгэж байна. 

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийг үндэслэн 

Зам тээврийн хөгжлийн сайдын 2016 оны 76 дугаар тушаалаар Автотээврийн 

тухай хуульд заасан төрийн захиргааны төв байгууллагын зарим чиг үүргийг 

“Автотээврийн үндэсний төв” ТӨҮГ-т гэрээний үндсэн дээр шилжүүлэн 

гүйцэтгүүлж байна.  

“Авто тээврийн үндэсний төв” ТӨҮГ-т шилжүүлэн гүйцэтгүүлэх ажил 

үйлчилгээнд улс, хот хоорондын ачаа, зорчигч тээвэрлэлт, жуулчин, шуудан 

тээвэрлэлтийн үйлчилгээг зохион байгуулах, автотээврийн хэрэгслийн бүртгэл 

хөтлөх, улсын дугаар олгох, автотээврийн хэрэгсэлд техникийн хяналтын үзлэг 

хийх ажлыг зохион байгуулах, мэргэшсэн жолоочийн шалгалт авах, үнэмлэх 

олгох, авто үйлчилгээний байгууллагад ангилал тогтоох үйл ажиллагааг аймаг, 

орон нутагт зохион байгуулах зэрэг нь болно.  

“Автотээврийн үндэсний төв” ТӨҮГ -ыг анх Засгийн газрын 2009 оны 213 

дугаар тогтоолоор Автотээврийн тухай хуулийн 17.1-д заасан үйл ажиллагааг 

эрхлэн явуулах чиг үүрэг бүхий ”Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо, хяналт 

зохицуулалтын алба” улсын төсөвт үйлдвэрийн газар хэлбэрээр байгуулж, 

Засгийн газрын 2013 оны 27 дугаар тогтоолоор тус албыг “Автотээврийн үндэсний 

төв” УТҮГ болгон өөрчилж, 2013 оны 336 дугаар тогтоолоор аж ахуйн тооцоотой 

төрийн өмчит үйлдвэрийн газар болгон өөрчлөн зохион байгуулсан байна. 

“Автотээврийн үндэсний төв” ТӨҮГ нь Төрийн өмчийн бодлого, 

зохицуулалтын газрын 2016 оны 55 дугаар тогтоолоор баталсан дүрмийн хүрээнд 

дээр дурьдсан төрийн чиг үүргүүдийг хэрэгжүүлж, тээвэрлэгчидтэй гэрээ 

байгуулан ажилладаг.  

Нийслэлийн Тээврийн газар нь Улаанбаатар хотын доторхи болон хот 

орчмын нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээг зохицуулж, зохион байгуулж байна. 

  

1.1.3.Тээврийн хэрэгслийн ашиглалт, техникийн бүрэн бүтэн байдал, 

найдвартай ажиллагааг хангах, бүртгэл, хяналтын тогтолцоо:  

1929 онд Монгол Улсын хэмжээнд 20 автомашин замын хөдөлгөөнд 

оролцож байсан тэр үеэс өнөөг хүртэл 87 жил болсон байна.  

Монгол Улсад 2017 оны байдлаар бүртгэлтэй тээврийн тээврийн 

хэрэгслийн тоо 900.1 мян, автомашины тоо 815.0 мян болж өнгөрсөн оноос 

тээврийн хэрэгслийн тоо 6.9 хувь, автомашины тоо 6.4 хувиар өссөн байна.  
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Зураг 4.Тээврийн хэрэгслийн тоо 

 

2017 оны жилийн эцсийн байдлаар нийт тээврийн хэрэгслийн 58,9 хувь нь 

Улаанбаатар хотод 41,1 хувь орон нутагт бүртгэлтэй байна.  

Тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын байдлаас харахад 10-аас дээш 

насжилттай тээврийн хэрэгсэл 82 хувийг эзэлж байна. Баруун гар талдаа хүрдтэй 

тээврийн хэрэгсэл нийт тээврийн хэрэгслийн 58 хувийг эзэлж байна. Нийт 

тээврийн хэрэгслээс 16 хувь буюу 131573 нь хосолсон, 2,2 хувь буюу 18299 нь 

хийн, 0,01 хувь буюу 90 нь цахилгаан хөдөлгүүртэй байна.  

Тээврийн хэрэгслийн сүүлийн 10 жилийн дундаж өсөлтийг авч үзвэл, жилд 

17.1 хувь, автомашин 18.5 хувиар өссөн бол харин энэ хугацаанд хамгийн өндөр 

өсөлттэй жил нь 2012 он байсан бөгөөд тээврийн хэрэгсэл 58.7 хувь, автомашин 

61.4 хувиар өсөж байжээ. 

Тээврийн хэрэгсэл болон автомашины сүүлийн 3 жилийн хувьд 6.0-7.0 

хувийн тогтмол өсөлттэй байна.  

Улсын хэмжээнд 2017 онд 551,5 мянган тээврийн хэрэгсэл техникийн 

хяналтын үзлэгт хамрагдсан байна. Техникийн хяналтын үзлэгт хамрагдсан нийт 

тээврийн хэрэгслийн 82 хувийг иргэд, 14,6 хувийг компани, аж ахуйн нэгж, 

байгууллагууд, 1,9 хувийг төрийн болон орон нутгийн өмч, 1 хувийг төрийн бус 

байгууллага, 0,4 хувийг гадаадын иргэд, 0,1 хувийг дипломат болон олон улсын 

байгууллагууд эзэлж байна. 
Хүснэгт4. Тээврийн хэрэгслийн нийт тоо ба техникийн хяналтын үзлэгт 

хамрагдсан тээврийн хэрэгслийн судалгаа 
 

№ Үзүүлэлт 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 
Тээврийн хэрэгслийн 
нийт тоо 

487217 504423 620661 674869 720278 766079 900125 

2 
Тех.хян.үзлэгт 
хамрагдсан тээврийн 
хэрэгслийн тоо 

312542 345473 384864 437677 482049 499152 551537 

3 Хувиар 64 68.4 62 64.8 66.9 65.1 61.2 

 Эх сурвалж: Зам тээврийн хөгжлийн яам 
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 Тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэгт хамрагдсан сүүлийн 7 

жилийн судалгаанаас харахад Монгол Улсад бүртгэлтэй нийт тээврийн 

хэрэгслийн 65 хувь хамрагдаж байна.  

1.1.4. Авто үйлчилгээ:  

2008 оноос тээврийн хэрэгслийн тоо өсч, авто засварын газрууд олноор 

байгуулагдах болсон. Гэвч үүнийг хөгжүүлэх хууль эрх зүйн орчин өнөөг хүртэл 

дутагдалтай байна. 2008 онд Автотээврийн тухай хуульд авто үйлчилгээний 

талаарх зарим нэмэлт өөрчлөлтийг хийгдсэн байна. 

Хүснэгт 5. Монгол улс дах авто үйлчилгээний судалгаа 

Хаана 
Авто 

үйлчилгээ 

Гагнуур, 
дугуй 

засвар 

Кузов 
засвар 

Авто 
сэлбэгийн 
худалдаа 

Автомашин 
угаалга 

Тос, 
тосолгооны 

материал 

Автомашин 
худалдаа 

Зогсоол 

Улаанбаатар 246 212 182 150 83 67 30 23 

Хөдөө орон 
нутаг 

119 261 32 114 55 10 0 15 

Нийт 365 473 214 264 138 77 30 38 

Эх сурвалж: Зам тээврийн хөгжлийн яам 

Түүнчлэн авто үйлчилгээний байгууллагад ангилал тогтоох журмыг 

автотээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага батална гэж 

заасны дагуу Зам тээврийн сайдын 2016 оны 90 дүгээр тушаалаар “Авто 

үйлчилгээний байгууллагад ангилал тогтоох журам”, “Тээврийн хэрэгслийн 

техникийн үйлчилгээ, засвар хийх журам”-ыг тус тус батлан мөрдүүлж байна. 

Авто үйлчилгээний байгууллага нь өөрийн ангилалд нийцүүлэн үйл 

ажиллагаа явуулах, тухайн жилд үйлчлүүлсэн хэрэглэгчдийн талаарх судалгааг 

тогтоосон журмын дагуу автотээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 

байгууллагад гаргаж өгөх үүргийг хууль болон дээр дурьдсан журмаар хүлээдэг. 

Зам, тээврийн хөгжлийн яам болон Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас 

2016 онд авто үйлчилгээ эрхлэгч байгууллага, иргэдийн үйл ажиллагаанд хүний 

амь нас, хүрээлэн буй орчинд хор хөнөөл учруулж болзошгүй хүчин зүйл байгаа 

эсэхийг тодорхойлж, авто үйлчилгээний мэдээллийн сан болох “Үйлчилгээ-

Оношлогоо-Хяналтын нэгдсэн систем”-ийг баяжуулах, эрсдэл бууруулах арга 

хэмжээ авахаар тандан судалгаа хийжээ. 

Судалгаанд нийт 147 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага хамрагдсан байна. 

Тандан судалгаагаар аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийн үйл ажиллагаанд 

илэрсэн нийтлэг зөрчил нь “Авто үйлчилгээ. Ангилал. Ерөнхий шаардлага” 

MNS5020:2010 стандартын дагуу техникийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй, 

хөдөлмөр хамгааллын заавар, зааварчилгааг боловсруулж мөрдөж ажилладаггүй, 

хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгсэл өмсч хэвшээгүй, ажилтнууд мэргэжлийн 

бус, мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад хамрагддаггүй, Байгаль орчныг хамгаалах 

тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлд заасны дагуу үйлчилгээ эрхэлж буй иргэд, 
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байгууллагууд нь хаягдал тос болон хогыг тогтмол цэвэрлэх арга хэмжээ авдаггүй 

зэрэг нийтлэг зөрчил дутагдалтай байгааг дүгнэсэн байна. 

Энэхүү байдлаас дүгнэхэд авто үйлчилгээний байгууллагын ажил 

үйлчилгээ, бүтээгдэхүүн нь хэрэглэгчийн амь нас, эрүүл мэнд болон хүрээлэн 

байгаа орчинд гэм хор учруулахгүй байх, үйл  ажиллагаандаа заавал мөрдөх 

стандартын болон техникийн зохицуулалтын шаардлагыг хангасан байх, 

хэрэглэгчдэд чанар, аюулгүй байдлын баталгаатай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ 

үзүүлэх,эдгээртэй холбоотой эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох зайлшгүй 

шаардлагатай байна.  

1.1.5. Замын тээврийн осол 

2016 онд зам тээврийн ослын улмаас нас барсан хүний тоо 488 байгаа нь 

өмнөх оны мөн үеийнхтэй харьцуулахад  нас барсан хүний тоо 59-өөр өссөн 

үзүүлэлттэй байна. 2017 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрийн байдлаар Монгол 

Улсад 892 665 тээврийн хэрэгсэл бүртгэлтэй байгаагаас 809 023 буюу 90.6 хувь 

нь автомашин байна. Нийт тээврийн хэрэгслийн 49.9 хувийг баруун талдаа 

жолооны хүрдтэй автомашин эзэлж байна. 

Монгол Улсад 2009-2015 онд гарсан зам, тээврийн ослын судалгаанаас 

харахад 2009 онд 6225 зам тээврийн осол гарснаас 2977 нь буюу 47,9 хувь нь, 

2010 онд 6351-ээс 3188 нь буюу 50,2 хувь нь, 2011 онд 15909-өөс    8210 нь буюу 

51,6 хувь нь, 2012 онд 12920-иос 7653  нь буюу 59,2 хувь, 2013 онд 14662-оос 

7296 нь буюу 49,8 хувь, 2014 онд  11630-аас 6862 нь буюу 59 хувь, 2015 онд 

41064-өөс 26445 нь буюу 64,4 хувь нь нь  баруун талдаа жолооны хүрдтэй 

тээврийн хэрэгсэл осолд орсон байна.1 

Олон улсын хэмжээнд замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах үйл 

ажиллагааг нэгдүгээрт зам тээврийн осол гарахгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлэх, 

хоѐрдугаарт зам тээврийн ослоос үүдэн гарах хохирлыг багасгах, хүний амь нас, 

эрүүл мэндийг хамгаалах боломжийг эрэлхийлэх гэсэн хоѐр төрлөөр 

зохицуулагдаж байна. 

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, осол гарахгүй байх нөхцөлийг 

бүрдүүлэхэд тээврийн хэрэгслийн техникийн бүрэн байдлыг хангах нь хамгийн 

чухлаар тавигдаж байна. 

1.1.6. Автотээврийн салбарын өнөөгийн нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ 

хийхэд дараах асуудлуудад голлон анхаарах нь зүйтэй гэж үзэж байна: 

 Автотээврийн тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх удирдлага, 

хяналтын тогтолцоог боловсронгуй болгох, зохион байгуулалтын оновчтой бүтэц 

бий болгох; 
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 Автотээврийн салбарын эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох нь 

хамгийн чухал алхам болоод байна. Автотээврийн салбарын ажил үйлчилгээг 

зохицуулж буй Автотээврийн тухай хуулийн үйлчлэх хүрээ нь нийгэм, эдийн 

засгийн хөгжлөөс хоцрогдож, зах зээл дээр шинээр бий болж буй тээвэрлэлтийн 

үйл ажиллагааны цар хүрээ, тээврийн хэрэгслийн ашиглалттай холбогдсон 

нийгмийн харилцааг бүхэлд нь хамааруулан зохицуулж чадахгүй байна. Хууль 

батлагдсанаас хойш 16 удаа нэмэлт, өөрчлөлт оруулсны улмаас хуулийн зүйл, 

заалтын уялдаа холбоо, утга санааны дараалал алдагдсанаас гадна нэр томъѐо, 

зохицуулалтыг нийгмийн харилцаанд нийцүүлэн шинэчлэн өөрчлөх; 

 Автотээврийн ажил үйлчилгээг зохицуулж, зохион байгуулахдаа 

тээврийн оновчтой төлөвлөлтийн үндсэн дээр гүйцэтгэх. Судалгаа шинжилгээнд 

үндэслэсэн тээврийн төлөвлөлт хийгдээгүйгээс нийтийн тээврээр үйлчлүүлж буй 

иргэд, зорчигчдын аюулгүй байдал, ая тух, эрэлт хэрэгцээг бүрэн хангахгүй 

байна.  

 Нийтийн тээврийн аюулгүй байдал, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг 

нэмэгдүүлэх замаар нийтийн тээврээр үйлчлүүлэх зорчигчийн тоог нэмэгдүүлж 

хувийн автомашины хэрэглээг хязгаарлаж, тээврийн хэрэгслээс үүдэлтэй 

агаарын бохирдлыг багасгах; 

 Ачаа тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа эрхлэгчдийг бүртгэлжүүлэх, ачааны 

болон тээвэрлэлтийн аюулгүй байдлыг хангах, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд 

хяналт тавих нөхцлийг бүрдүүлэх; 

 Автотээврийн салбарт үйл ажиллагаа эрхлэгчдийн зах зээлд шударгаар 

өрсөлдөх нөхцлийг бүрдүүлэх; 

 Авто үйлчилгээний байгууллагын ажил үйлчилгээ, бүтээгдэхүүн нь 

хэрэглэгчийн амь нас, эрүүл мэнд болон хүрээлэн байгаа орчинд гэм хор 

учруулахгүй байх, үйл  ажиллагаандаа заавал мөрдөх стандартын болон 

техникийн зохицуулалтыг шаардлагыг хангасан байх, хэрэглэгчдэд чанар, 

аюулгүй байдлын баталгаатай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ үзүүлэх, эдгээртэй 

холбоотой эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох; 

 Автотээврийн дэд бүтэц, бүрэлдэхүүн, тавигдах нөхцөл шаардлагыг 

тодорхойлох, автотээврийн дэд бүтцийг төлөвлөх, барьж байгуулах, өмчлөх, 

эзэмших, ашиглахтай холбогдсон харилцааг зохицуулах; 

 Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах үүднээс баруун талдаа 

жолооны хүрдтэй автомашины импортыг хязгаарлах эсхүл баруун талдаа 

жолооны хүрдтэй автомашиныг тээврийн хэрэгслийн бүртгэлд бүртгэхгүй байх 

замаар зам тээврийн ослыг багасгах, иргэдийн амь нас, эрүүл мэндэд хохирол 

учрахаас урьдчилан сэргийлэх; 

 Монгол Улсад үйлдвэрлэсэн, угсарсан автотээврийн хэрэгсэл, агрегат, 

эд анги нь хүний амь нас, эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчин, замын хөдөлгөөний 

аюулгүй байдалд сөрөг нөлөөгүй байх, үйлдвэрлэсэн, угсарсан автотээврийн 

хэрэгсэл, агрегат, эд анги нь үндэсний болон олон улсын стандартын 
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шаардлагыг бүрэн хангасаны үндсэн дээр замын хөдөлгөөнд оролцох нөхцөл 

шаардлагыг тогтоох зэрэг нь болно. 

 

1.2. Иргэний нисэхийн салбар 

Хүн ам тархан суурьшсан, газар нутгийн хэмжээ томтой манай улсын хувьд 

агаарынтээврийн үйлчилгээ маш чухал. Монгол Улсад 2017 онд нислэгт тэнцэх 

чадварынгэрчилгээтэй агаарын хөлгийн тоо 16 ширхэг тоологдсон бөгөөд нийт 

том оврын агаарынхөлөг 3, дунд оврын агаарын хөлөг 6, бага оврын агаарын 

хөлөг 7 ширхэг байна. 

Манай улс ОХУ, БНХАУ-тай агаарын 15 хаалгаар холбогдож, нийт 62 

агаарын замыгашиглаж байна. Өнгөрсөн онд олон улсад 20 чиглэл, орон нутагт 13 

чиглэлд тогтмолнислэг үйлдсэн бөгөөд дотоодын нислэгийн тоо 5673-т хүрсэн 

бөгөөд дотоодын нислэгийн дүнд уул уурхайн салбарын хөгжлийг дагаад уул 

уурхайн зориулалттайнислэг тогтмолнэмэгдсээр байна. 

Агаарын тээврээр 2017 онд 3.1 сая тонн ачаа, давхардсан тоогоор 0.8 сая 

зорчигч тээвэрлэж өмнөх оныхоос зорчигчдын тоо 18.4 хувиар өссөн байна. 

Агаарын тээврийн орлого өмнөх оныхоос 28.2 тэр бум төгрөг буюу 12.7 хувиар 

өссөн байна. 

Олон улсын өнгөрөлтийн нислэгийн тоог нэмэгдүүлэх зорилгоор Монгол 

Улсын агаарын зайн үзүүлэлтэд тулгуурласан навигаци бүхий зургаан замыг 

шинэчлэн тогтоож 2017 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрөөс ашиглаж эхэлсэн. Мөн 

агаарын навигацийн хураамжийг тогтоох шинэчилсэн аргачлалыг боловсруулан,  

2017 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс мөрдөж байна.  

Эдгээр арга хэмжээ авч хэрэгжүүлснээр навигацийн үйлчилгээний орлого 

2017 оны эхний 10 сарын байдлаар 178.6 тэрбум төгрөгт хүрч, 2016 оны мөн 

үетэй харьцуулахад 23%-иар өссөн бөгөөд улсын төсөвт 108.1 тэрбум төгрөгийн 

орлого төвлөрүүлээд байна. 

2017 оны 09 дүгээр дугаар сарын 30-ны өдрийн байдлаар олон улсын 

өнгөрөлтийн 82205 нислэгт үйлчилгээ үзүүлсэн нь өмнөх оны мөн үеийнхтэй 

(73648) харьцуулахад 8557 нислэгээр буюу 11.76%-аар өссөн дүнтэй байна. 

Монгол Улсын агаарын зайд дамжин өнгөрөх нислэг, олон улсын нислэгийн 

эрэлт сүүлийнжилүүдэд тасралтгүй өсөж байна. Манай улсын агаарын зайгаар 

2017 онд дамжин өнгөрөлтийн нийт 110.9 мянган нислэг, 7.9 мянган олон улсын 

буулт, хөөрөлт, 5.7 мянганорон нутгийн буулт, хөөрөлт үйлдэгдсэн ба 

өнгөрөлтийн нислэгийн тоо өмнөх оноос 11.8 хувь, олон улсын буулт, хөөрөлт 

17.8 хувь, орон нутгийн буулт, хөөрөлт 14.5 хувиар тустус өссөн үзүүлэлттэй 

байна. 
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Зураг5. Иргэний нисэхийн данжин өнгөрөлт, буулт хөөрөлт 
 

Монгол Улсад агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээ эзэмшдэг нийт 9 компани 

үйл ажиллагаа явуулдаг, “МИАТ” ХК нь олон улсын зорчигч, ачаа тээврийн, “Аэро 

Монголиа” ХХК болон “Хүннү Эйр” ХХК нь олон улсын болон орон нутгийн 

зорчигч, ачаа тээврийн хуваарьт нислэг, бусад компаниуд нь орон нутгийн 

захиалгат нислэг үйлдэж байна. 

Иргэний нисэхийн салбарт 22 нисэх буудал ашиглагдаж байна. Орон 

нутгийн нисэх буудлууд жилд 10 гаруй тэрбум төгрөгийн алдагдалтай ажиллаж, 

үйл ажиллагааны зардлыг Иргэний нисэхийн ерөнхий газар хариуцаж байна. 

Бодлогын хувьд орон нутгийн нисэх буудлыг төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн 

хүрээнд ажиллуулах, орон нутгийн нисэх буудлын үйлчилгээг нутгийн засаг 

захиргаа, хувийн хэвшилд шилжүүлэх ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэхээр 

төлөвлөж байна. 

Олон улсын стандартад нийцсэн нисэхийн аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй 

байдлыг хангасан эдийн засгийн үр ашигтай, өрсөлдөх чадвар бүхий иргэний 

нисэхийн үйлчилгээг бий болгож, улс орны эдийн засгийн болон нийгмийн 

хөгжлийн тэргүүлэх чиглэл болгон хөгжүүлэх зорилго бүхий “Төрөөс иргэний 

нисэхийн салбарт 2020 он хүртэл баримтлах бодлого”-ыг Улсын Их Хурлын 2013 

оны 18 дугаар тогтоолоор батлуулсан.   

Монгол Улс нь иргэний нисэхийн холбогдолтой 11 гэрээ, конвенци болон 

нэмэлт өөрчлөлт оруулсан 9 протоколд нэгдээд байна. 2005 онд “Олон улсын 

агаарын тээврийг либералчлах тухай олон талт хэлэлцээр”, түүний “Зөвхөн 

агаараар ачаа тээвэрлэхэд хэрэглэх тухай нэмэлт, өөрчлөлт”-д нэгдэн орж, ачаа 

тээврийн олон улсын эрх зүйн зохицуулалтыг брдлсэн.   

2006 онд “Хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн олон улсын баталгаат эрхийн 

тухай Конвенц”-д болон “Агаарын хөлөгт тусгайлан хамаарах Протокол”-д нэгдэн 

орж, мөн онд Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хууль, Гаалийн тарифын 

хуулиар агаарын хөлөг, түүний сэлбэг материалыг НӨАТ болон гаалийн 
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татвараас  чөлөөлөх болсноор агаарын хөлгийн парк шинэчлэлтийг хийх гадаад, 

дотоодын эрх зүйн таатай орчныг бүрдүүлсэн. 

Монгол Улсын Засгийн газар 1956-1958 онд ЗСБНХУ, БНХАУ-ын Засгийн 

газартай байгуулсан Агаарын харилцааны тухай хэлэлцээрийг олон улсын 

агаарын харилцааны чиг хандлагад нийцлэн ОХУ-ын Засгийн газартай 1997 онд, 

БНХАУ-ын Засгийн газартай 1989 онд шинэчлэн байгуулсан. 1990-2009 онд 

Монгол Улсын Засгийн газар 35 улсын Засгийн газартай Агаарын харилцааны 

хэлэлцээр байгуулснаас 5 улстай байгуулсан хэлэлцээрийг идэвхтэй хэрэгжүүлж 

байна. 

Сүүлийн жилүүдэд “Агаарын харилцааны хэлэлцээр” байгуулах ажлын 

хүрээнд Мальт Улс, БНЧУ, Люксембургийн Их Вант Улс, Мьянмар болон Камбож 

зэрэг улстай Агаарын харилцааны тухай хэлэлцээрийг байгуулж, Тайландын Вант 

Улстай байгуулсан Агаарын харилцааны тухай хэлэлцээрт нэмэлт, өөрчлөлт 

оруулахаар тохиролцоонд хүрч байна. 

  Иргэний нисэхийн үйл ажиллагааг Монгол Улсын олон улсын гэрээ, 

хэлэлцээрт нийцлэн зохицуулах, нисэхийн аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлын 

хяналт, зохицуулалтыг Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага (ICAO)-ын  

стандарт, шаардлагыг тусгасан иргэний нисэхийн 62 багц дүрмийг мөрдөж байна.  

1.2.1.Ерөнхий зориулалтын нисэхийн өнөөгийн нөхцөл байдал 

Монгол улсад 2017 оны байдлаар “Блу Скай” ХХК, “А-Жет” ХХК, “МАК” ХХК, 

“Геосан” ХХК, “Томас Эйр” ХХК, “ВельтальАвиа Стар” ХХК зэрэг нь ачаа, 

зорчигчтээвэрлэлт, дадлага сургалтын нислэг, эмнэлгийн түргэн тусламжийн 

нислэг, эрэн хайх авран хамгаалах нислэг, захиалгат, онцгой үүргийн нислэг, 

геофизикийн судалгааны нислэг, агаараас зураг авах, хөдөө аж ахуйн нислэг 

үйлдэхээр Иргэний нисэхийн ерөнхий газраас гэрчилгээжин ерөнхий зориулалтын 

нисэхийн салбарт дээр дурдсан чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна. 

Хүснэгт 6. Агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээ /багтаамж багатай онгоц/ 

№ 
Агаарын 

тээвэрлэгч 
Гэрчилгээний 

дугаар 
Үйл ажиллагаа 

1 
“Блу Скай” ХХК 
/ИНД-135/ 

АТ-017 
Зорчигч, ачаа тээвэрлэлт, дадлага сургалтын нислэг, 
эмнэлгийн түргэн тусламжийн нислэг эрэн хайх авран 
хамгаалах нислэг, захиалгат  

2 
“А-Жет”ХХК   
/ИНД-135/ 

АТ-015 
Зорчигч, ачаа тээвэрлэлт, дадлага сургалтын нислэг, 
эмнэлгийн түргэн тусламжийн нислэг эрэн хайх авран 
хамгаалах нислэг, захиалгат, онцгой үүргийн нислэг 

3 
“МАК”ХХК     
/ИНД-135/ 

АТ-014 
Зорчигч, ачаа тээвэрлэлт, дадлага сургалтын нислэг, 
агаараас шүхэрчид буулгах, онцгой үүргийн нислэг 

4 
“Геосан”ХХК  
/ИНД-135/ 

АТ-019 
Зорчигч, ачаа тээвэрлэлт, геофизикийн судалгааны 
нислэг, дадлага сургалтын нислэг, агаараас зураг авах, 
захиалгат нислэг,  

Эх сурвалж: ИНЕГ 

Мөн “Топ Экстрим” ХХК нь нисэх клубийн үйл ажиллагаа явуулж байна. 

ИНД-103 хэт хөнгөн агаарын хөлгийн үйл ажиллагаа нь ИНД-149 Нисэх клуб, 

гэрчилгээжүүлэлтийн дүрмийн дагуу шаардлагуудыг хангадаг.  
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Хүснэгт 7. Нисэх клубын үйл ажиллагаа 

№ 
Агаарын 

тээвэрлэгч 
Гэрчилгээний 

дугаар 
Үйл ажиллагаа 

1 
ИНД-149 “Нисэх 
клуб” 
Топ Экстрим ХХК 

МСАА.149.01.15 
Нисэх клубын үйл ажиллагаа, нислэгийн сургалт, 
гэрчилгээ олгох, зөвхөн албан ѐсны клубын гишүүн 
нислэгийн үйл ажиллагаанд оролцоно 

Эх сурвалж: ИНЕГ 

Хүснэгт 8. Ерөнхий зориулалтын нисэх (голчлон Хөдөө аж ахуйн нислэг)-ийн  
үйл ажиллагаа эрхлэгч байгууллага 

 

№ 
Агаарын 

тээвэрлэгч 
Олгосон огноо/ 
Хүчинтэй огноо 

Гэрчилгээний 
дугаар 

Үйл ажиллагаа 

1 “Томас Эйр” ХХК 2016.06.17 -2017.10.17 ХАА-03 Хөдөө аж ахуйн нислэг 

2 
“Вельталь Авиа 

Стар” ХХК 
2017.04.19- 2018.04.18 ХАА-05 Хөдөө аж ахуйн нислэг 

Эх сурвалж: ИНЕГ 

 
Хүснэгт9. Монгол Улсад бүртгэлтэй ерөнхий зориулалтын агаарын хөлгийн тоо 

 

№ 
Агаарын хөлгийн 
маяг 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Агаарын хөлгийн тоо 

1 МИ-8Т 5 3 3 3 3 3 1    

2 МИ-8АМТ     1 2 2 2 2 2 

3 CESSNA-208B  1 2 2 3 3 2 3 3 3 

4 AH-2  2 2 3 2 3 1 2  1 

5 Л410-УВП   1 1 1 1 1 1   

6 MAULE M7-235C      1  1  1 

7 PILATUS PC-6     1 1 1 1 1  

8 
EC-145 MBB-BK 117 
C-2 

    1 1 2 2 2 2 

9 
BOMBARDIER 
DHC8-400 

      2 2   

10 
SPORT STAR 
EVECTOR 

      1 1   

11 
AIR TRACTOR AT-
602 

       1 1 1 

12 EV-97 EUROSTAR        1   

13 MTO SPORT        2 2 5 

14 ATR72-212          1 

15 AH-26-100 1          

16 МИ-171AMT  1 1 1 1      

17 Bekas X-32-912    2       

 НИЙТ 6 7 9 12 13 15 13 19 11 16 

Эх сурвалж: ИНЕГ 

1.2.2.Ерөнхий зориулалтын нисэхийн дэд бүтэц 

Монгол Улсад нийт 23 нисэх буудал байгаагаас ИНЕГ-ын харъяа 19, хувийн 

хэвшлийн 3 байна. Ерөнхий зориулалтын нисэхийн дэд бүтцийг алслагдсан аймаг, 

сумдад төрийн зайлшгүй үйлчилгээг хүргэх, аялал жуучлал, хөдөө аж ахуй, газар 



Зам тээвэр, логистикийн хөгжил, байршлын төлөвлөлтийн судалгаа                                                       28 

тариалан, уул уурхайн бүс нутаг дахь хэрэгцээнд үндэслэн хөгжүүлэх 

шаардалагатай байна.  

1.2.3. Ерөнхий зориулалтын эрх зүйн орчин 

 

Агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээ (АТГ): 

Агаарын тээврийн үйл ажиллагаа эрхлэх, Монгол Улсад үйл ажиллагаа 

явуулах зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж, байгуулага нь ИНД-119-ийн дагуу Агаарын 

тээвэрлэгчийн гэрчилгээ цаашид (АТГ гэх) авах шаардлагатай.  

ИНД-119-ийн дагуу гэрчилгээ эзэмших өргөдөл гаргагч нь Иргэний нисэхийн 

тухай хууль,  Иргэний нисэхийн багц дүрмийн болон нислэгийн үйл ажиллагааны 

үүрэг хариуцлага, аюулгүй ажиллагааны шаардлагуудыг хангаж нислэгийн үйл 

ажиллагааг мэргэжлийн төвшинд явуулах боломжтой, санхүүгийн чадвартай 

байна.  

Агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээг байгууллагын бүтэц зохион байгуулалт, 

удирдах болон мэргэжлийн боловсон хүчинд тавигдах шаардлагад бүрэн нийцэж 

байгаа, үйл ажиллагааны заавар, журмын хэрэгжилтийг хянах, нислэгийн үйл 

ажиллагааны хяналтын тогтолцоо, баримт бичгийн тогтолцоог бүрдүүлсэн зэргийг 

баталгаажуулснаар олгоно.  

Агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээ нь тухайн гэрчилгээ эзэмшигчийг 

холбогдох дүрэм, журмын хүрээнд иргэний агаарын хөлгөөр нислэгийн үйл 

ажиллагаа явуулах эрхтэй болохыг гэрчилж олгосон баримт бичиг юм.  

Агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээ нь уг гэрчилгээ болон түүнийг дагалдан 

олгох үйл ажиллагааны тодорхойлолт гэсэн хоѐр хэсгээс бүрдэнэ. АТГ нь хүчин 

төгөлдөр үйл ажиллагааны тодорхойлолтгүй бол хүчингүй. АТГ нь тухайн өргөдөл 

гаргагчийн явуулах үйл ажиллагааны төрөл, ашиглах агаарын хөлгийн загвар, 

маягаас хамааран хоѐр төрөл байна.  

 

1.2.4. Агаарын хөлгийн бүртгэл 

Монгол Улсад агаарын хөлөг бүртгэх үйл ажиллагаа нь Иргэний нисэхийн 

тухай хууль болон ИНД-47 “Агаарын хөлгийн бүртгэл таних тэмдэг”-ийн хүрээнд 

хийгдэнэ.  

Агаарын хөлөг бүртгүүлэх: 

Иргэний зориулалттай агаарын хөлгийг Монгол Улсад бүртгүүлэхээр 

өргөдөл гаргагч нь тухайн агаарын хөлгийн хууль ѐсны өмчлөгч, эзэмшигч, эсвэл 

тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч байна. Өргөдлийг ИНЕГ-047/01 маягтын 

дагуу төлбөрийн баримтын хамт гаргана. Өргөдлийн маягтад дурдсан агаарын 

хөлөг болон өргөдөл гаргагчид хамаарах мэдээллүүд нь бүртгэлийн гэрчилгээнд 

тусгагдах тул үнэн зөв бөглөнө. 
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Агаарын хөлгийг Монгол Улсад бүртгүүлэхэд Чикагогийн конвенцийн 

Хавсралт 10. IIIхэсэг. Бүлэг 9 болон ИНД-91.247 (б)-н дагуу Mode S хаягийн кодыг 

авч Mode S Transponder-ийн тоног төхөөрөмжид суулгасан байх шаардлагатай.  

Агаарын хөлгийг бүртгэлээс хасуулах: 

Агаарын хөлгийн бүртгэлийг бүртгэлийн гэрчилгээ эзэмшигчийн хүсэлтийн 

дагуу, эсхүл ИНЕГ-аас тодорхой нөхцөл байдлын улмаас бүртгэлээс хасна. 

Монгол Улсын агаарын хөлгийн бүртгэлд эдгээр өөрчлөлтийг тусгаж, холбогдох 

мэдээллийг хадгалсан байна.  

Агаарын хөлөг сүйрсэн, алга болсон, хулгайлагдсан, экспортолсон, эсхүл 

агаарын хөлгийг удаан хугацаагаар ашиглалтаас чөлөөлөх болсон тохиолдолд 

бүртгэлийн гэрчилгээ эзэмшигч нь бүртгэлийн гэрчилгээг хүчингүй болгуулахаар 

ИНЕГ-т ИНЕГ-047/05 өргөдлийн маягтын дагуу хүсэлт гаргаж бүртгэлээс хасах 

ажиллагааг эхлүүлнэ. Өнөөдрийн байдлаар Монгол Улсад нийт 38 агаарын хөлөг 

бүртгэлтэй байна.  

1.2.5. Нислэгийн төлөвлөлт 

 

Олон улсын нислэгийн хүсэлт: 

1. Олон улсын хуваарьт бус өнгөрөлтийн нислэгийн хүсэлтийг агаарын 

тээвэрлэгчээс тухайн нислэг эхлэхээс ажлын 2 хоногийн өмнө Хавсралт 3-т 

заасан маягтын дагуу НХУГ-т ирүүлнэ. 

2. Гадаадын агаарын хөлөг “Чингис хаан” ОУНБ-д буулт, хөөрөлт үйлдэх 

хуваарьт бус нислэгийн хүсэлтийг агаарын тээвэрлэгчээс тухайн нислэг эхлэхээс 

ажлын 3 хоногийн өмнө Хавсралт 3-т заасан маягтын дагуу НХУГ-т ирүүлнэ. 

3. Агаарын тээвэрлэгч нь олон улсын нислэгт тухайн нислэг эхлэхээс 6-аас 

багагүй цагийн өмнө хуваарьт бус нислэгийн  хүсэлтийг НХУГ, НХҮА-ны ШТХ-т тус 

тус ирүүлж болно. 

4. Дотоодын агаарын тээвэрлэгчийн хуваарьт бус олон улсын нислэгийн 

хүсэлтийг тухайн нислэг эхлэхээс ажлын 3 хоногийн өмнө Хавсралт 3-т заасан 

маягтын дагуу НХУГ-т ирүүлнэ. 

5. Онцгой үүргийн болон албан захиалгат өнгөрөлтийн нислэгийн хүсэлтийг 

тухайн нислэг эхлэхээс ажлын 2 хоногийн өмнө Хавсралт 3-т заасан маягтын 

дагуу НХУГ-т ирүүлнэ. 

6. Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, УИХ-ын дарга, Ерөнхий сайд гадаад улсын 

агаарын хөлгөөр Онцгой үүргийн нислэг үйлдэх тухай нислэгийн хүсэлтийг ажлын 

3 хоногийн өмнө Гадаад хэргийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 

байгууллагаар дамжуулан Хавсралт 3-т заасан маягтын дагуу НХУГ-т ирүүлнэ. 

7. Тусгай үүргийн нислэг, хүмүүнлэгийн тусламжын нислэг, агаарын хөлөгт 

дутагдал гарч нислэг үйлдэх боломжгүй болсон үед өөр агаарын хөлгөөр нислэг 

үйлдэх, зорчигчдийг тээвэрлэх, сэлбэг хүргэх, навигацийн тоног төхөөрөмж болон 
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техникийн шалгах олон улсын өнгөрөлтийн нислэгийн хүсэлтийг Хавсралт 3-т 

заасан маягтын дагуу тухай нислэг эхлэхээс 30 минутын өмнө, буулт хөөрөлтийн 

нислэгийн хүсэлтийг нислэг эхлэхээс 1цагйин өмнө НХУГ болон ШТХ-т тус тус 

ирүүлнэ. 

Баримт бичгийн бүрдэлт  

Олон улсын хуваарьт бус өнгөрөлтийн нислэгт: 

- Нислэг үйлдэх тухай хүсэлт 

- Агаарын хөлгийн тоноглолын тухай мэдээлэл 

Гадаадын агаарын хөлөг буулт үйлдэх нислэгт: 

1. Нислэг үйлдэх тухай хүсэлт  

2. Агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээ /Коммерийн бус нислэг үйлддэг хувийн 

компани болон хувь хүний эзэмшдэг агаарын хөлөгт агаарын тээвэрлэгчийн 

гэрчилгээ шаардахгүй байж болно/ 

3. Агаарын хөлгийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ 

4. Агаарын хөлгийн нислэгт тэнцэх чадварын гэрчилгээ 

5. Агаарын хөлгийн даатгалын гэрчилгээ 

6. Агаарын хөлгийн тоноглолын тухай мэдээлэл  

7. Онцгой үүргийн нислэг үйлдэх тохиолдолд “Төрийн Тусгай Хамгаалалтын 

Газар”-ын албан бичиг 

8. Аюултай ачаа тээвэрлэх тохиолдолд НААХЗГ-аас зохих тодруулга хийнэ. 

Орон нутгийн нислэгийн хүсэлт: 

1. Агаарын тээвэрлэгчээс орон нутгийн хуваарьт бус нислэгийн хүсэлтийг 

тухайн нислэг эхлэхээс өмнөажлын өдрийн 15 цагаас өмнө Хавсралт 5-д заасан 

маягтын дагуу НХУГ болон ШТХ-т ирүүлнэ. 

2. Тусгай үүргийн нислэг, хүмүүнлэгийн тусламжийн нислэг, агаарын хөлөгт 

дутагдал гарч нислэг үйлдэх болмжгүй болсон үед өөр агаарын хөлгөөр нислэг 

үйлдэх зорчигчдыг тээвэрлэх, сэлбэг хүргэх, навигацийн тоног төхөөрөмж болон 

техникийн шалгах орон нутгийн нислэгийн хүсэлтийг Хавсралт 5-д заасан маягтын 

дагуу тухайн нислэг эхлэхээс 30 минутын өмнө НХУГ болон ШТХ-т ирүүлнэ. 

3. Агаарын тээвэрлэгч нь орон нутгийн хуваарьт бус нислэгийн хүсэлтээ 

/шаардлагатай баримт бичгийг бүрдүүлэн/ тухайн нислэг эхлэхээс 2-оос багагүй 

цагийн өмнө НХУГ, НХҮА-ны ШТХ-т ирүүлнэ. 

4. Улсын агаарын хөлгийн нислэгийн хүсэлтийг “Улсын нисэхийн тухай 

Монгол Улсын хууль”, Агаарын зайг нисэхэд ашиглах тухай Монгол Улсын хууль” 

болон “Улсын агаарын хөлгийн онцгой болон тусгай үүргийн нислэгийн 

хөдөлгөөнийг зохицуулах хамтарсан журам”-ын дагуу НХУГ болон ШТХ-т ирүүлнэ. 

Баримт бичгийн бүрдэлт: 
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Гадаадын агаарын хөлөг орон нутагт нислэг үйлдэхэд: 

 Орон нутгийн агаарын зайд нислэг үйлдэх хүсэлт 

 Гүйцэтгэх ажлын төрөл, захиалагчтай байгуулсан гэрээ 

 Нислэг үйлдэх чиглэл, маршрут, ажлын талбайн бүдүүвч, байрлах газрын 

солбицол 

Орон нутгийн нислэг үйлдэхэд:  

 Нислэг үйлдэх тухай хүсэлт  

 Хэрэв хилийн бүсэд нислэг үйлдэх бол Хил хамгаалах ерөнхий газраас 

олгосон зөвшөөрөл 

 Хэрэв хот суурин газрын дээгүүр нислэг үйлдэх бол тухайн хотын 

захиргаанаас олгосон зөвшөөрөл 

 Хэрэв дархан цаазат газрын дээгүүр нислэг үйлдэх бол холбогдох эрх 

бүхий байгууллагаас олгосон зөвшөөрөл 

 Тусгай хамгаалалттай газар нутаг дээгүүр нислэг үйлдэх бол тухайн нутаг 

дэвсгэрийн Тусгай хамгаалалтын газраас олгосон зөвшөөрөл 

 Агаарын тээвэрлэгчээс орон нутагт түргэн тусламжийн нислэг үйлдэхээр 

нислэгийн захиалга ирүүлсэн үед захиалагчийн хүсэлтийг авна. Тухайн 

нислэг үйлдэгдсэний дараа эмнэлгийн тодорхойлолтыг агаарын 

тээвэрлэгчээс НХУГ болон НХҮА-ны ШТХ-т тус тус ирүүлнэ. 

 

1.2.6. Ерөнхий зориулалтын нисэхийн хэрэгцээ шаардлага 

Ой хээрийн түймрээс улсад учруулж буй хохирол ба түүнээс 
урьдчилан сэргийлэх, тэмцлийн ажилд ерөнхий зориулалтын нисэх онгоц 
ашиглах нь:  

Хавар намрын хуурайшилттай улиралд үүсдэг ой хээрийн түймэрт ихээхэн 

хэмжээний ой мод өртөн сүйтгэгдэж байгааг дурдвал 2016 онд 100,1тэрбум 

төгрөгийн хохирол учирсан ба жил бүр энэхүү гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, гал 

түймрийг илэрсэн даруйд нь газар авахуулалгүй унтраах талаар дорвитой арга 

хэмжээ авч чадахгүй байгаа нь улсын эдийн засаг, байгаль экологид үлэмж их 

хохирол учруулсаар байна.  

Хуурайшилттай улиралд түймэр ихэвчлэн гардаг ой хээрийн 7 аймгийн төвд 

(Архангай, Хөвсгөл, Булган, Төв, Сэлэнгэ, Хэнтий, Дорнод) 10-12 шүхэрчин гал 

сөнөөгчдийг тээвэрлэх хүчин чадалтай нэг онгоц, экипаж байрлуулж гал гарсан 

мэдээллийн дагуу мөн тогтоосон замналаар өдөрт эргүүлийн нислэг үйлдэж 

агаараас ажиглалт хийн түймэр гарсан даруйд илрүүлж шүхэрчин, гал 

сөнөөгчдийн десант буулган газар авахуулалгүй даран унтраах арга хэмжээг цаг 

алдуулалгүй шуурхай авдаг байсан уламжлалт аргыг сэргээн хэрэгжүүлэх боломж 

одоо ч байсаар байна.Энэ аргаар манай улсад 1972 оноос 1996 он хүртэл 
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тасралтгүй 25 жил ажиллаж олон зуун мянган га талбай бүхий ой мод, хадлан 

бэлчээрийг гал түймрийн хөнөөлөөс амжилттай хамгаалж байв.  

Гэтэл зах зээлийн тогтолцоонд шилжсэн жилүүдэд энэ асуудлыг дагнан 

хариуцдаг мэргэжлийн байгууллага нь “Иргэний хамгаалалтын газар”, “Гамшгийн 

газар”, “Онцгой байдлын ерөнхий газар” гэх зэргээр бүтэц зохион байгуулалт нь 

хэд дахин өөрчлөгдөх явцад АН-2 маягийн онгоц ашиглан ой хээрийн түймэртэй 

тэмцдэг уламжлалт аргаасаа татгалзан улмаар мартагдах болсон.  

Дэлхий нийтэд гал түймэр унтраах техник технологи улам боловсронгуй 

болон хөгжиж ойн түймэр унтраах ажлыг богино хугацаанд бага хүн, хүч, техник 

эдийн засгийн хувьд хэмнэлттэй зохион байгуулж байна.  
 

Хүснэгт10. Монгол Улсад тохиолдсон ой хээрийн түймрийн тайлан мэдээ 
(2011-2015 он) 
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Эх сурвалж: ОБЕГ 

Ойн  хортон шавжны тархалт, түүний эрсэг тэмцэхэд ерөнхий 
зориулалтын нисэхийг ашиглах нь:  

Монгол улсын ойн бүс нь Төв Азийн хээр тал, Зүүн Сибирийн их Тайгын 

өмнөд заагийг даган ургасан, гол мөрний ус зохицуулах хөрсний элэгдэл, 

эвдрэлээс хамгаалах, уур амьсгалыг зөөлрүүлэх, амьтан ургамал, бичил биетний 

амьдрах орчныг бүрдүүлэх, мөнх цэвдгийг тогтоон барих зэрэг байгаль орчны 

тэнцвэрт байдлыг хангах өндөр ач холбогдолтой.  

Манай орны ойн бүс нь 1990 –ээд оноос өмнө нийт газар нутгийн 10 хувийг 

эзэлж байсан бол гал түймэр, хортон шавьж болон хувь хүмүүсийн шунахай 

сэдлийн хууль бус үйлдэл зэрэг элдэв хөнөөл, сүйтгэлд өртсөөр эзлэх талбай нь 

жилээс жилд буурсаар ойн бүсийн нийт талбай 18,3 сая га талбай эзэлж байгаа нь 

нийт газар нутгийн 7,88 хувь болж багассан ба ойн нөөцөөр хомс орны тоонд 

хамрагддаг.  

Байгалийн зүй тогтлоороо аливаа ойд ашигтай ба ашиггүй шавжууд 

зохицон амьдардаг бөгөөд сүүлийн жилүүдэд цаг агаарын дулааралт, түймэр, 

хүмүүсийн ойд учруулж буй сөрөг нөлөө, модыг их хэмжээгээр огтолсноор ой мод 



Зам тээвэр, логистикийн хөгжил, байршлын төлөвлөлтийн судалгаа                                                       33 

сийрэгжин, ойд амьдарч буй амьтдын идэш тэжээлийн холбоо алдагдан, ойн 

хөнөөлт шавжийн хүүхэлдэй, хүрэнцэр, өндөг эрвээхий зэрэг шимэгчилдэг амьтад, 

тэдгээрээр хооллодог ашигт шавж, шувуудын тоо толгой нь цөөрч байгаа нь 

хөнөөлт шавж үржин олшрох гол шалтгаан болж байна.  

Манай орны ой бүхий нутгуудад ойн хөнөөлт шавжийн тархалт, тоо толгой 

хэт олширч хөнөөлийн голомтууд үүсгэн ойн нөөцийг хомсдуулж, байгалийн 

сэргэн ургалт, өсөлт хөгжилт ойжуулалтын ажлын чанарыг бууруулж, ой модонд 

байгалийн гамшиг болохуйц хэмжээний хөнөөл учруулж байна. 

Монгол оронд 700 гаруй зүйлийн хөнөөлт шавж тэмдэглэгдсэнээс 7 баг, 56 

овог, 168 төрөл, 300 гаруй зүйлийн шавж жил бүр их, бага ямар нэгэн хэмжээгээр 

ойд хөнөөл учруулж байна. Үүнээс Сибирийн хүр эрвээхий, өрөөсгөл хүр 

эрвээхий, якобсоны төөлүүрч эрвээхий, энгийн бийрэн сүүлт эрвээхий, шинэсний 

шилмүүс хуйлагч зэрэг шавжийн өсөлт хөгжилт хурдсан, хөнөөлийн голомт ихсэж, 

тархалтын цар хүрээ өргөжсөөр байгаа юм. 2009 оны судалгаагаар ойн сангийн 

/заган ой оруулахгүйгээр 14.5сая га/ 3.7хувь буюу 550.1 мян.га талбайд ойн 

хөнөөлт шавж, өвчин тархсан байсан.  

Нийт ойн хөнөөлт шавж, өвчин тархсан 550.1 мянган га талбайн 59.4 хувь 

буюу 327.3мянган га талбайд ойн хөнөөлт шавж, өвчин хөнөөлийн голомт үүсээд 

байна. Тэдгээрийн ул мөр, ойн түймэр, ойн өвчин, эмгэг, хүний шууд, дам нөлөөнд 

өртөж сульдсан ой модны гол иш, үндэс мөчрийн модлог эдээр хооллож бойждог 

олон шавьж модны үйлдвэрлэлийн хэрэгцээг доройтуулаад зогсохгүй, түлшинд 

ашиглах боломжгүй шахам болгодог.  

Эрвээхийний хувьд 8 дугаар сарын дунд үед өндгөө модны мөчир, ишний 

завсраар гаргадаг бөгөөд дараа жилийн 5 дугаар сарын 20-ноос эхлэн өндөгнөөс 

хүрэнцэр гарч, 7дугаар сарын сүүл хүртэл хоолллон, 8 дугаар сарын 1-нээс 

хүүхэлдэйдэг. Тэмцэх хамгийн оновчтой хугацаа нь хүрэнцэр шилмүүсээр 

хооллож байх үе буюу 5 дугаар сарын 25-наас 7 дугаар сарын 25-ны хооронд 

байдаг. 
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Хүснэгт 11. Ойн хөнөөлт шавжийн тархалтын судалгааны ажил 2015 он 

Д/д 
Судалгаа, тэмцлийн 

ажил явуулах 
аймгийн нэр 

Судалгаа 
явуулах 

төлөвлөгөө 

Судалгаанд хамрагдсан талбай, га 

Судалгаанд 
хамрагдсан 

талбай 

Тархалттай 
талбай, га 

Голомттой 
талбай, га 

Хөнөөлийн 
голомттой 
талбай, га 

1 Архангай 200,000 567,700 92,382 131,362 131,362 

2 Өвөрхангай 195,257 103,532 22,696 20,078 20,078 

3 Хөвсгөл 225,000 478,107 215,948 244,008 244,008 

4 Завхан 148,884 125,041 65,767 61,784 61,784 

5 Хэнтий 85,000 87,040 6,582 8,428 8,428 

6 Төв 80,000 61,101 17,008 10,695 10,695 

7 Орхон 13,040 16,155 1,277 0 0 

8 Увс 102,234 83,345 61,070 8,566 8,566 

9 Сэлэнгэ 130,685 129,300 22,756 13,139 13,139 

10 Булган 12,4219 238,628 149,980 79,706 79,706 

11 Баянхонгор 86,745 22,079 1,462 18 18 

12 Дархан-Уул 25,921 13,000 0 0 0 

13 Баян-Өлгий 36,321 10,575 1,688 5,044 5,044 

 

1.2.7. Иргэний нисэхийн салбарын өнөөгийн нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ 

хийхэд дараах асуудлуудад голлон анхаарах нь зүйтэй гэж үзэж байна: 

Монгол орны өргөн уудам газар нутгийг хамарсан агаарын орон зайд 

чөлөөтэй нисэх агаарын зам, маршрут тогтоож, аялал зугаалга, сургалтын 

зориулалтаар ашиглах өргөн боломж байна. 

Агаарын зам, аялалын маршрут тогтоосноор агаарын зайн ачаалал ихтэй 

бусад орнуудын оюутан, нисэгчдийгсургаж дадлагажуулах, чөлөөт нислэгийн 

дадлага сургуулилт, аялал жуулчлалын нислэгийн зорилгоор ашиглах нисэхийн 

бизнесийн нэгэн шинэ төрлийг хөгжүүлэх боломжтой юм.  

Ерөнхий зориулалтын агаарын хөлгийг сургалт, аялал жулчлалаас гадна 

хөдөө аж ахуй, газар тариалан, байгаль орчин хамгаалах, алслагдсан бүс нутагт 

агаарын тээврийн үйлчилгээ үзүүлэх, эйр такси үйлчилгээ, уул уурхайн бүс 

нутгийн хэрэгцээ шаардлаганд нийцсэн дэд бүтцийг бий болгох, гал түймэр, газар 

хөдлөлт,эрэн хайх авран туслах ажиллагаа зэрэг гамшиг ослын үед ашиглах, 

эмнэлгийн түргэн тусламж, агаараас зураг авах, хувийн хэрэгцээнд ашиглахыг 

төрийн бодлогоор дэмжиж, нийгэм, эдийн засгийн бүхий л хүрээг хамарсан салбар 

болгон хөгжүүлэн, үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх зайлшгүй шаардлагатай юм. 

Үүний тулд ерөнхий зориулалтын нисэхийн үйл ажиллагааг татварын 

бодлогоор дэмжиж, аж ахуйн нэгжийг тодорхой хугацаанд татвараас хөнгөлөх, 

чөлөөлөх, агаарын хөлгийн гааль, нэмэгдсэн өртгийн албан татварыг чөлөөлөх, 

урт хугацааны хүү багатай зээл олгох, эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй 

болгох, дэд бүтцийг хөгжүүлэх, бага оврын агаарын хөлөг угсрах, үйлдвэрлэх 

засвар үйлчилгээний төв, сургалтын төв байгуулах, хувийн хэрэгцээнд бага оврын 

агаарын хөлөг, нисдэг тэрэг ашиглахыг дэмжин хөгжүүлэх замаар Монгол Улсад 
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ерөнхий зориулалтын нисэхийг үе шаттайгаар, төрийн бодлогоор зохицуулан 

хөгжүүлэх шаардлагатай байна.  

1.3. Авто замын салбар 

Автотээврийн салбарын чухал дэд бүтцийн нэг нь авто зам юм. Олон улс, 

улсын чанартай авто замуудад ихэвчлэн хот хооронд болон хотоос хилийн боомт 

чиглэлийн замууд ордог ба 2017 онд ЗТХЯ-аас шинэчлэн тогтоосон Олон улс, 

улсын чанартай авто замын нийт урт 15231.3 километр бөгөөд хатуу хучилттай 

зам 48,3 хувь,  хучилтгүй зам 51.7 хувийг тус тус эзэлж байна. 

 

 
Зураг 6. 2016 онд Монголы Улсын  авто замын сүлжээ 

 

Монгол Улс нь өнөөгийн байдлаар нийт 12,698 км улсын чанартай зам, 

39,950 км орон нутгийн зам, 553 км уурхайн замтай байна.2   

Монгол Улсын авто замын нийт сүлжээнд олон  улсын болон улсын чанартай 

зам 15231.3 км, орон нутгийн чанартай зам 95959.4 км, тусгай зориулалтын буюу 

уул уурхайн зориулалттай  зам 1126.2 км, нийслэлийн авто зам 870 км зам эзэлж 

байна.  

Олон улсын болон улсын чанартай авто замын 48.3 хувийг ердийн хөрсөн 

зам, 41.9 хувийг асфальтбетон зам, 6.1 хувийг хайрган зам, 2.09 хувийг 

сайжруулсан хөрсөн зам, 0.2 хувийг цементбетон зам эзэлж байгаа бол орон ну 

                                                             
2
  Үндэсний статистикийн хороо, 2015 
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тгийн чанартай замын 98.6 хувийг ердийн хөрсөн зам, 0.8 хувийг асфальтбетон 

зам, 0.6  хувийг хайрган болон сайжруулсан хөрсөн зам тус тус эзэлж байна. 

 

 

Зураг 7. Авто замын урт. км 

 

Сайжруулсан авто замд хатуу хучилттай, хайрган хучилттай, сайжруулсан 

хөрсөн замыг хамруулдаг бөгөөд улсын хэмжээнд 2017 оны  байдлаар 

сайжруулсан авто замын урт 2005 оныхоос 77.9 хувь, 2010 оныхоос 62.0 хувь, 

өмнөх оныхоос 7.7 хувиар өсөж, 10905.5 км-т хүрсэн байна.  

Авто замын салбарт 2017 онд нийт 200.2 км хатуу хучилттай авто 

зам, 422,5 у/м ган төмөрбетон гүүр, 17км засвар шинэчлэлтийн ажил, 271,1 у/м 

төмөрбетон гүүрийн засварын ажлуудыг хийж гүйцэтгээд байна. Мөн 

Улаанбаатар-Хөшигийн хөндий чиглэлийн Монгол Улсын анхны хурдны замын 

барилгын ажлыг эрчимжүүлэн, 2018 онд ашиглалтад оруулахаар төлөвлөж байна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зураг 8. Монгол Улсын авто замын сүлжээ 
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Түүнчлэн Засгийн газрын 2016-2020 оны мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан бүх 

аймгийг нийслэл хоттой хатуу хучилттай автозамаар холбох зорилтын хүрээнд 

Дорнод аймаг хатуу хучилттай автозамаар энэ онд бүрэн холбогдлоо. Мөн 

Баянхонгор-Байдрагийн гүүр чиглэлийн 129.4 км, Баянхонгор-Алтай чиглэлийн 

126.7 км, Тосонцэнгэл-Улиастай чиглэлийн 114 км хатуу хучилттай авто замын 

барилгын ажлуудыг тус тус эхлүүлснээр үлдсэн таван аймаг хатуу хучилттай авто 

замаар бүрэн холбогдож дуусах юм. 

Авто замын салбарт зөвхөн 1991-2005 онд 102,49 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө 

оруулалт хийж, нийтдээ хатуу хучилттай 940.9 км, хайрган хучилттай 423.3 км 

замыг шинээр барьж, 557 км замыг шинэчилсэн, мөн 4588.6  метр урт төмөр бетон 

гүүр, 949.1 метр урт модон гүүрийг барьж, 941.2 метр урт гүүрийн их засвар 

хийсэн байна. Авто замын салбарт сүүлийн жилүүдэд улсын төсөв, замын сан, 

гадаадын зээл тусламжаар хийгдэх хөрөнгө оруулалт жилээс жилд өсөж байна.  

1.3.1. Нийслэлийн авто замын өнөөгийн байдал 

Улаанбаатар хотын авто замын сүлжээ нь 2017 оны байдлаар нийт 858 км 

хатуу хучилттай авто замтай, гол гудамж зам -172 км, туслах гудамж зам -340 км, 

дагуул хот тосгоны гудамж зам – 65 км, орон сууцны хорооллын доторх авто зам 

280 км, нийт том жижиг нийлсэн 74 гүүртэй нийт урт нь 3956 метр байна. 

Сүүлийн жилүүдэд Улаанбаатар хотын хүн ам, тээврийн хэрэгслийн тоо эрс 

нэмэгдэж байгаа нь авто замын сүлжээний өнөөдрийн хэрэгцээ шаардлагыг 

төдийлөн сайн хангаж чадахгүй байна. 

Цаашид ч энэ тоо өсөх хандлагатай байгаа нь өнөөгийн хэрэгцээ 

шаардлагыг хангахын тулд Улаанбаатар хотын авто замын сүлжээг төлөвлөх, 

сайжруулах болон хөдөлгөөн зохион байгуулалтын ажлуудад ойрын хугацаанд 

хөрөнгө оруулалт хийж,шийдвэрлэх зайлшгүй шаардлага бий болж байна. 

Улаанбаатар хотын авто замын насжилтбуюу ашиглалтын хугацааг 

тодорхойлбол: 

- 20-25 жилийн насжилттай- 34% 

- 15-20 жилийн насжилттай -8% 

- 10-15 жилийн насжилттай -6% 

- 5-10 жилийн насжилттай -11% 

- 1-5 жилийн насжилттай -41%-тай байна  

Иймд хотын авто замын засвар, шинэчлэлтийн ажилд хөрөнгө оруулалтыг 

нэмэгдүүлэх зайлшгүй хэрэгцээт шаардлага тулгарч байна. 

Нийслэл хотод 2017 онд Гадаадын зээл тусламж, Нийслэлийн төсөв, 

Нийслэлийн Авто замын сан, Хөгжлийн банкны санхүүжилт гэсэн дөрвөн эх 

үүсвэрээр нийт 39 төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. 
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2017 онд шинээр 10,9 км авто зам, 32.6 км авто замыг өргөтгөн шинэчилж 

нийт 43.5 км авто замын төсөл хэрэгжүүлж, шинээр 5 байршилд нийт 3050 урт 

метр гүүрийн төслийг тус тус хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн. Тухайлбал:  

Гадаадын зээл тусламжийн хөрөнгө оруулалтаар буюу БНХАУ-ын 

хөнгөлөлттэй зээлийн санхүүжилтээр:  

 Улаанбаатар хотод Яармагийн шинэ гүүр барих, хуучин гүүрийг 

засварлах; 

 Замын Цагдаагийн газрын ойролцоо гүүрэн гарц барих; 

 Баянзүрхийн болон Сонсголонгийн авто зам дээр Туул гол дээгүүр 

төмөрбетон гүүрүүд шинээр барих; 

 Гачууртын уулзвараас Налайх-Чойрын замын уулзвар хүртэлх 9 км авто 

замыг өргөтгөж шинэчлэх гэсэн дөрвөн гол төслийн барилгын ажлыг 

эхлүүлнэ. Тус төслүүдийн нийт хөрөнгө оруулалтын дүн нь 134.9 сая ам 

доллар байна. 

 
Нийслэлийн төсвийн санхүүжилтээр: 

 Гадна тойруугийн хойд 3-р хэсэг буюу Хайлаастын уулзвараас Дарь 

Эхийн зам хүртэлх авто замыг Сэлбэ гол дээгүүрхи шинэ гүүрийн хамт 

барих; 

 Явган хүнд зориулсан гүүрэн гарц Их тойруугийн хойд хэсэгт буюу 

Сансарын ШТС-ын дэргэд шинээр барих; 

 ХУД-ийн 11-р хороонд Аялал жуулчлалын авто замыг шинэчлэх 

гэсэн 3 төслийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн. 

Нийслэлийн Авто замын санд төвлөрсөн 35.8 тэрбум төгрөгийг “Авто замын 

тухай хууль”-ийн дагуу нийслэлийн зам, замын байгууламжийн засвар арчлалт, 

шинэчлэлтэнд зарцуулах бөгөөд нийт 24 арга хэмжээг дараах байдлаар 

хэрэгжүүлээр төлөвлөсөн. 

 Авто зам, замын байгууламжийн засвар арчлалт /13 төсөл, арга 

хэмжээг 21,3 тэрбум төгрөгөөр/; 

 Авто зам, замын байгууламжийг шинээр барих болон шинэчлэх /5 төслийг 

нийт 11,0 тэрбум төгрөгөөр/; 

 Бусад холбогдох ажил /нийт 3,4 тэрбум төгрөгөөр/ хийгдэхээр 

төсөвлөгдсөн байна. 

Хөгжлийн банкны санхүүжилтээр Орбитын уулзвараас Толгойтын эцэс 

Үйлдвэрчны эвлэлийн гудамж хүртэлх 3,6 км авто замын өргөтгөл шинэчлэлтийг 

үргэлжлүүлэн явуулах зэргээр төлөвлөөд байна. 

1998 онд батлагдсан “Авто замын тухай хууль”-ийг 2017 онд шинэчлэн 

найруулж, баталснаар салбарын эрх зүйн орчин боловсронгүй болж, чанар 

стандартын дагуу авто замын бүтээн байгуулалт үргэлжлэх үндэс суурь 

тавигдлаа. 
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Зам тээврийн хөгжлийн яам, “Зам, тээврийн хөгжлийн төв” ТӨҮГ, 

Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Авто замын хөгжлийн газар нь 

Монгол Улсын хэмжээнд автозамын сүлжээний бэлэн байдал, засвар арчлалтыг 

хариуцан ажилладаг 20 гаруй “Авто замын засвар арчлалт” ТӨҮГ-ууд холбогдох 

хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж, авто 

замын бүтээн байгуулалтыг үргэлжлүүлж байна.  

1.4. Төмөр замын салбар 

Монгол Улсад анх 1938 оны 7 дугаар сард Улаанбаатар-Налайхын хооронд 

43 км урт нүүрс тээвэрлэх зориулалттай нарийн цариг /750 мм/-ийн төмөр зам 

баригдаж, ашиглалтанд орсоноор төмөр зам бий болсон түүхтэй.  

Шинэ төмөр зам нь Комбинат, Амгалан, Налайх гэсэн 3 өртөө, мөн 

Сүхбаатар, Төмрийн завод, Консул, Баянзүрх, Давааны гэсэн 5 зөрлөг, 14 ширхэг 

уурын тэрэг, 16 ширхэг суудлын вагон, 70 ширхэг ачааны хагас ба битүү вагон, 10 

ширхэг тавцант вагон болон 9 ширхэг усны цистерн зэрэг байгууламж, 

техниктэйгээр тээвэрлэлт явуулж, 1939 онд 112 мянга, 1946 онд 189.2 мянга, 1950 

онд 270 мянган тонн нүүрс тус тус тээвэрлэн нийслэл Улаанбаатар хотыг түлшээр 

хангаж байв.  

Эрээнцав-Баянтүмэнгийн 238 км өргөн царигтай төмөр зам, Баянтүмэн-

Тамсагбулагийн 380.5 км нарийн царигтай төмөр зам зэрэг нь 1939 онд тус тус 

ЗХУ-ын хүч хөрөнгөөр байгуулагдсан.  

Наушки-Улаанбаатарын хооронд өргөн цариг бүхий төмөр зам тавих 

барилгын ажил 1947 оны 9 дүгээр сараас эхэлж, 2 жилийн дотор 400 км төмөр зам 

тавигдсан байна.  

Монгол-Зөвлөлтийн ХНН “Улаанбаатар төмөр зам” /цаашид УБТЗ гэх/ 

байгуулах тухай БНМАУ, ЗСБНХУ-ын Засгийн газруудын хоорондох хэлэлцээр 

1949 оны 6 дугаар сард байгуулагдаж, мөн оны 11 дүгээр сарын 7-ны өдөр 

Наушки, Улаанбаатарын хооронд төмөр замын хөдөлгөөнийг албан ѐсоор нээсэн 

байна.  

Улаанбаатар-Замын Үүдийн төмөр замын барилгын ажил 1953 онд эхэлж, 3 

жилийн дараа буюу 1956 онд Монгол, Зөвлөлт, БНХАУ зэрэг гурван улсын 

хооронд төмөр замын тээврийн шууд харилцаа нээгджээ.  

УБТЗ-ыг байгуулж ашиглах тухай Монгол-Зөвлөлтийн 1949 оны 

хэлэлцээрээр Хувь нийлүүлсэн нийгэмлэгийн хувьцааны эзэмших хувь 49:51 

байсан бол 1953 оноос 50:50 харьцаатай болжээ. Монгол Улсын түүхэн хөгжлийн 

онцлогоос шалтгаалан хөрөнгө оруулалтыг тухайн үедээ улс ардын аж ахуйн 

салбарын чиглэлээр хуваарилж байснаас улсын эдийн засаг, нийгмийн хөгжилд 

тэргүүлэх үүрэг бүхий зам тээвэр, эрчим хүч, холбоо мэдээллийн нэгдсэн 

сүлжээний зохистой бүтэц, тогтолцоо хараахан бүрдээгүй байна. 

Өдгөө төмөр замын тээврийн салбарт УБТЗ, “Монголын төмөр зам” ТӨХК, 

“Болд төмөр, Ерөө гол” ХХК зэрэг суурь бүтэц эзэмшигч, мөн тээвэр зуучлал, 
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төмөр замын тээвэртэй холбоотой нийт 120 гаруй төр болон хувийн хэвшлийн 

байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байгаагаас үйл ажиллагааны цар 

хүрээгээрээ салбартаа зонхилох байр суурийг УБТЗ эзэлж байна. 

УБТЗ-ын гол шугамын урт 1110 км, мөн бусад салбар шугамууд болох 

Салхит-Эрдэнэт 164 км, Дархан-Шарын гол 63 км, Багахангай-Багануур 96 км, 

Толгойт-Сонгино 21 км, Хонхор-Налайх 13 км, Айраг-Бор өндөр 60 км, Сайншанд-

Зүүнбаян 50 км, Эрээнцав-Баянтүмэн 238 км тус тус буюу төмөр замын сүлжээний 

нийт урт 1815 км байна. Гол шугам нь 69 өртөө, зөрлөгтэй бөгөөд Баянтүмэн 

тасгийг оролцуулан тооцвол нийт 88 өртөө, зөрлөгтэй, галт тэрэгний хөдөлгөөн 

зохион байгуулалтын хагас автомат хориглолын системтэй. 

Төмөр замын салбарын бодлогыг тодорхойлох, хэрэгжүүлэх чиг үүргийг 

Зам, тээврийн хөгжлийн яам болон  “Улаанбаатар төмөр зам” ХНН, “Монголын 

төмөр зам” ТӨХК, “Галт тэрэгний хөдөлгөөн зохицуулалтын алба” нь Монгол 

Улсын хууль тогтоомж, салбарын бодлого, дүрэм журам болон 140 гаруй 

стандарт, техникийн баримт бичгийн хүрээнд удирдан зохицуулж байна.  

Монгол Улсын тээврийн нийт сүлжээний 2 хувь нь төмөр зам бөгөөд Монгол 

Улсын Булган, Орхон, Говь-Сүмбэр, Дархан-Уул, Дорноговь, Өмнөговь, Сэлэнгэ, 

Төв, Дорнод аймгуудын нутгаар дамжин өнгөрч байна.  

Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн “Улаанбаатар төмөр зам” нийгэмлэг нь 

1815 км суурь бүтцээр тээвэрлэлт хийж Монгол Улсын ачаа эргэлтийн 75.5%, 

зорчигч эргэлтийн 23.5%-ийг дангаар гүйцэтгэн 15 мянган хүнийг ажлын байраар 

ханган ажиллаж, 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар 22.6 сая тонн ачаа, 2.6 сая 

зорчигч тээвэрлээд байна.  

1.4.1. Төмөр замын техникийн байдал 

УБТЗ-ын зам Д группийн 3-р зэрэглэлийн 3 буюу 4-р ангилалд хамаарагдаж 

байна.Энэ ангилалаар замын дээд цогцсын техникийн нөхцөл, нормоор  Р-65 

маркийн 1-р группийн 1-р зэрэглэлийн хатаалгатай зам төмөртэй, 1200 м-ээс их 

буюу шулуундаа 1840 шир/км, 1200м буюу түүнээс бага радиустай тахирт 2000 

шир/км эпюртэй төмөр бетон ба модон (1-р групп) дэртэй, төмөр бетон дэрийн дор 

30см, модон дэрийн дор 25 см зузаантай дайрган эсвэл асбестан балласттай 

байх шаардлага тавигддаг.  

Гол шугамын 1110 км замын 385.5 км буюу 34.6% нь Р65 зам төмөртэй, 

буталмал чулуун чигжээстэй, төмөр бетон дэрний эзлэх хувь 21%, нийт замын 

14,9 хувь нь буюу 215 км нь тэгш зам, 85% буюу 1342.34 км нь хэвгийтэй, 491 км 

нь тахир тойруу, хамгийн их өгсүүр нь 18%, тахирын хамгийн бага радиус298 м, 

нийт тахирын 54% нь 650 м-ээс бага радиустай, шулуун хэсэг нь 745 км, R≥650-

148,8 км, 351 м<R≤650 м-160 км, R≤350 м-55,2 км, 0‰ хэвгийтэй 151 км, 0-6‰ 

хэвгийтэй 593 км, 6-10‰ хэвгийтэй 355 км, 10‰ дээш хэвгийтэй 10 км тус тус 

хэсгүүд байна. 
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Гол замын техникийн нөхцөлийг сайжруулснаар галт тэрэгний хурд, 

жин,хөдөлгөөний аюулгүй байдлын түвшин зэргийг нэмэгдүүлэх боломжтой 

болно.   

Одоогийн зам засварын машинт станц нь жилд 80 км замд их засвар хийх 

хүчин чадалтай боловч санхүү, эдийн засгийн хязгаарлагдмал байдлын 

улмаасжилд дунджаар 13-50орчим км замд их засвар хийж байна. Их засварын 

ажлыг иймэрхүү байдлаар хийвэлих засвар хийх шаардлагатай байгаа замын /910 

км/их засварын ажил даруй 15 жил үргэлжлэхээр байна. 

1.4.2. Гүүр хоолой хиймэл төхөөрөмж 

УБТЗ-ын хэмжээнд 1623 ширхэг гүүр хоолой хиймэл төхөөрөмж ашиглагдаж 

байгаагаас 210 ширхэг буюу 13,1% д нь гэмтэл илэрсэн. Мөн ашиглалтын хугацаа 

дуусч байгаа гүүр хоолой хиймэл төхөөрөмжүүдийг шат дараалалтай шинэчлэх 

шаардлагатай. Гэмтлүүдийн үндсэншалтгаан: 

 1948-1949 оны хооронд баригдсан гүүр хоолойн хийцүүд хуучирч 

муудсан; 

 Гүүр, хоолой, хиймэл төхөөрөмжүүдэд засвар хийх техник тоног 

төхөөрөмж хүрэлцээгүй; 

 Гүүр, хоолой, хиймэл төхөөрөмжийн их засвар, их барилгын ажлын 

санхүү, хөрөнгө оруулалт хангалтгүй. 

Гол замын 1815 километр ул шороонд 99 км уснаас хамгаалах далан, 478,9 

км шуудуу, 249,8 км уулын шуудуу, 1133,1 км ус зайлуулах суваг, 2,9 км 

шүүрүүлэгч далан байна. 

УБТЗ-ын гол шугам нь 1947-1955 онд богино хугацаанд байгалийн саадыг 

аль болох тойрох зорилгоор газрын гадаргуйн нөхцлийг дагуулан замын аяс 

хүндэвтэр, тахир тойруу ихтэйгээр баригдсан. Өгсүүр ихтэй замын хэсэг тэгш 

талдаа 253 км, сондгой талдаа 173 км нийт өгсүүртэй хэсгийн урт 426 км буюу гол 

замын 38 хувийг эзэлж байна.  

Энэхүү хүндрэлтэй нөхцлөөс болж галт тэрэгний жин, хурд, улмаар 

шугамын тээх, нэвтрүүлэх чадвар багагүй хэмжээгээр буурдаг. 

1.4.3. Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүн 

УБТЗ-ын хөдлөх бүрэлдэхүүн хүрэлцээ муу, зүтгүүрийн эвдрэл их зэрэг нь 

тээврийн жигд ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлдөг. Ялангуяа ОХУ, Украинд 

үйлдвэрлэсэн зүтгүүрүүд ихээр эвдэрч гэмтдэг. 

Төмөр замын суурь бүтэц эзэмшигч “БТЕГ” ХХК-ний эзэмшлийн төмөр зам 

нь 83,7 км урттай, жилд 30 сая тн орчим ачаа тээх чадвартай, галт тэрэгний 

хөдөлгөөн зохион байгуулалтын хагас автомат хориглолтой, нийт 3003 ш ачааны 

вагон, 12 ш гол замын, 3 ш сэлгээний зүтгүүртэй. 
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“Монголын төмөр зам” ТӨХК нь гол замын 8 ш, сэлгээний 1 ш зүтгүүр, 185 ш 

хагаñ, 10 ш битүү, 50 ш тавцант, 57 ш хоппер вагонтой, зам засварын 8 ш /зам 

чигжэгч машин, чиг залагч машин -2ш, зам нягтруулан тогтворжуулагч машин-2 ш, 

балласт цэвэрлэгч машин, чигжээс эмхлэн хураагч машин-2 ш, ачааны дрезин/ 

техник хэрэгсэлтэй. 

 

1.4.4. Төмөр замын сүлжээний өргөжилт 

Манай орны уул, уурхайн салбар эрчимтэй хөгжиж, түүнийгээ дагаад төмөр 

замын тээврийн эрэлт хэрэгцээ, ачаа тээврийн хөдөлгөөн жилээс жилд өргөжин 

тэлж байгаатай холбогдуулан Улсын Их Хурлын 2010 оны 6 дугаар сарын 24-ний 

өдрийн 32 дугаар тогтоолоор “Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах 

бодлого”-ыг батлан гаргасан.  

Энэхүү баримт бичигт Монгол Улсад ойролцоогоор 5683,5 км төмөр замын 

суурь бүтцийг шинээр барьж байгуулах бөгөөд шинээр төмөр зам ашиглалтанд 

орсноор экспортоор гаргах бүтээгдэхүүний тоо жилд 50 сая тн болно гэж заасан 

байна. 

Бодлогын баримт бичигт тусгагдсан төмөр замын сүлжээний бүрдэлт: 

1. Эхний үе шатанд барьж эхлэх /нийт 1110 орчим км/ 

Даланзадгад – Тавантолгой - Цагаан суварга – Зүүн баян - 400 км 

Сайншанд - Баруун-Урт – 350 км 

Баруун-Урт – Хөөт -140 км 

Хөөт – Чойбалсан – 150 км 

2. Хоѐрдахь үе шатанд барьж эхлэх /нийт 900 орчим км/ 

Нарийнсухайт – Шивээ хүрэн – 45,5 км 

Ухаа худаг -  Гашуун сухайт – 267 км 

Хөөт -  Тамсагбулан -  Нөмрөг – 380 км 

Хөөт -  Бичигт 200 км 

3. Гуравдахь үе шатанд барьж эхлэх /нийт 3600 орчим км/. 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, 

Төрөөс төмөр замын салбарт 2020 он хүртэл баримтлах бодлогын баримт бичигт 

туссан төмөр замын тээврийн салбарын төсөл, хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх 

чиглэлээр дараах ажлуудыг хэрэгжүүлж байна. Үүнд: 

1. “Монголын төмөр зам” ТӨХК, “Самсунг Си энд Ти” корпорац хооронд 

2013 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдөр “Төмөр замын дээд, доод бүтцийн зураг 

төсөл, худалдан авалт, барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэх гэрээ”-г байгуулж 

Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн төмөр замын суурь бүтэц барих 225 км 

төмөр замын дээд, доод бүтцийн барилгын ажлыг эхлүүлсэн боловч 2014 оны 11 
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сараас санхүүжилт бүрэн зогссон бөгөөд одоогийн байдлаар барилгын ажлын явц 

51.84%-ийн гүйцэтгэлтэй байна. 

2. Нарийнсухайт-Шивээхүрэн чиглэлийн төмөр замын техник эдийн засгийн 

үндэслэл, зураг төслийг 2010 онд БНХАУ-ын зураг төслийн гуравдугаар хүрээлэн 

боловсруулж, 2017 онд “Мөнгөн зөрлөг” ХХК дахин шинэчлэн боловсруулж, төмөр 

замын чигийг Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлж батлуулсан байна.  

3. “Монгол-Орос-Хятадын эдийн засгийн коридор байгуулах хөтөлбөр”-т 

тусгагдсан төмөр замын Хойд коридор нэг хэсэг болох Эрдэнэт-Овоот чиглэлийн 

төмөр замын концессын гэрээг 2015 онд Засгийн газар “Нортерн рейлвейс” ХХК-

тай байгуулсан бөгөөд концесс эзэмшигч нь төмөр замын ТЭЗҮ-ийг боловсруулж 

байна.  

4. Дорноговь аймгийн Замын-Үүд боомтын ачаа боловсруулах хүчин чадлыг 

нэмэгдүүлэх зорилгоор Азийн хөгжлийн банкны зээлийн санхүүжилтээр Замын-

Үүд суманд холимог тээврийн логистикийн төвийн бүтээн байгуулалтыг 2016 онд 

эхлүүлж, удахгүй уг төвийг хүлээн авахад бэлэн болно.  

5. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрээр БНХАУ-ОХУ болон БНХАУ-Европын 

чиглэлд төмөр замын дамжин өнгөрөх тээвэрлэлт сүүлийн жилүүдэд үлэмж 

нэмэгдсэнтэй холбогдон “УБТЗ” ХНН-ийн Замын-Үүд өртөөнд үүсэж буй галт 

тэрэгний бөөгнөрлийг багасгах, Монгол Улсын хойд бүст уул уурхайн олборлолт 

эрхэлж буй аж ахуйн нэгжүүдийн бүтээгдэхүүнийг БНХАУ-ын хэрэглэгч нарт дөт 

замаар хүргэх зорилгоор Зүүнбаян-Ханги чиглэлийн төмөр замын төслийг 

хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. Зүүнбаян өртөөнөөс хилийн Ханги боомт хүртэл 

урьдчилсан байдлаар 275 км байхаар ерөнхий чигийн зургийг боловсруулан 

ажиллаж байна.  

1.5. Усан замын тээвэр 

Далайд гарцгүй хөгжиж буй Монгол Улс нь далайн эрэг бүхий улсуудын 

нэгэн адил олон улсын худалдааны сүлжээнээс эдийн засгийн үр ашгийг 

хүртэхийг эрмэлзэж хөрш улсуудаар дамжин өнгөрөх асуудлыг шийдвэрлэх, 

найдвартай далайн гарцтай болох, далайд тээвэр хийх, улмаар Монгол Улсын 

гадаад худалдааг саадгүй явуулах нөхцлийг бүрдүүлэхээр ажиллаж байна. 

Монгол Улс “Далайн эрх зүйн байдлын тухай” НҮБ-ын конвенцид 1996 онд 

нэгдэн орсны дараа Монгол Улсын Засгийн газраас “Их далайг ашиглах талаар 

авах зарим арга хэмжээний тухай” 1996 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн 316 

дугаар тогтоолыг баталсан. Уг тогтоолоор хөлөг онгоцны бүртгэл хийх эхлэлийг 

тавьж, Улаанбаатар хотыг бүртгэлийн боомт хот болгон зарласан бөгөөд энэ 

чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулахад шаардлагатай хууль эрх зүйн орчныг 

бүрдүүлэх, бодлогын баримт бичиг боловсруулахыг холбогдох яамдуудад 

даалгасан байдаг. 

Улмаар 1999 оны 05 дугаар сарын 28-нд “Далай ашиглах тухай” хуулийг 

УИХ-аар баталсан бөгөөд 2001 оны 1 дүгээр сарын 31-ний өдрийн Засгийн газрын 

хуралдаанаар хөлөг онгоцны бүртгэлийг хэрэгжүүлэхийг Дэд бүтцийн сайдад, 
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далайн баялаг ашиглах үйл ажиллагааг түр хугацаагаар хойшлуулан зөвхөн 

дотооддоо загас барих үйл ажиллагаа эрхлэхийг Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдад тус 

тус даалгаж, үүнтэй холбогдуулан 2001 онд тухайн үеийн Монгол Улсын Засгийн 

газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Автотээврийн газар, Сингапур Улсын “Маритайм 

Чейн” компанитай хамтран компани байгуулах тухай хэлэлцээр хийж, “Монголын 

хөлөг онгоц бүртгэл” хамтарсан компанийг байгуулан 2003 оноос эхлэн хөлөг 

онгоц бүртгэх үйл ажиллагааг эхлүүлсэн.  

“Далай ашиглах тухай” хуулинд 2007 оны 11 дүгээр сард нэмэлт, өөрчлөлт 

оруулсантай холбогдуулан Монгол Улсын Зам, тээвэр, аялал жуулчлалын сайдын 

“Далайн захиргаа байгуулах, түүний бүтэц, орон тоо, дүрэм, цалин батлах тухай” 

2007 оны 11 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 174 дүгээр тушаалаар Далайн захиргааг 

байгуулсан. 

Монгол Улсын далайн салбарын бодлогыг тодорхойлох, хэрэгжүүлэх чиг 

үүргийг Зам, тээврийн хөгжлийн яам болон түүний харьяа Монгол Улсын Далайн 

захиргаа хэрэгжүүлэн ажилладаг бөгөөд үйл ажиллагааг дараах үндсэн 4 

хөгжүүлэхээр ажиллаж байна. Үүнд:    

- Монгол Улсын хөлөг онгоцны бүртгэл; 

- Далайн тээвэр; 

- Далайн боомт ашиглалт; 

- Дотоодын усан замын тээвэр; 

- Үндэсний боловсон хүчин бэлтгэх. 

1.5.1. Монгол Улсын хөлөг онгоцны бүртгэл: 

Далбааны эзэн улсын эрхийн хүрээнд Монгол Улс хөлөг онгоцны нээлттэй 

бүртгэлийн үйл ажиллагааг 2003 онд Бүгд Найрамдах Сингапур Улсад эхлүүлсэн. 

Далайн тээвэр, хөлөг онгоцны бүртгэлийн үйл ажиллагааны менежмент, мэдлэг, 

туршлага дутмаг байдлаас үүдэн хөлөг онгоцны бүртгэлийн үйл ажиллагааг 

Монгол Улсын Далайн захиргаа Сингапурын талын хувийн хэвшлийн төлөөлөлтэй 

хамтарсан “Монголын хөлөг онгоцны бүртгэл” ХХК-ийг Сингапурт байгуулах 

замаар эрхэлж эхэлсэн бөгөөд өнөөдөр тус хамтарсан компанийн хувьцааны 70 

хувийг Монгол Улсын Далайн захиргаа, 30 хувийг Сингапурын тал эзэмшиж байна.  

Олон улсын эрх зүйн хэм хэмжээний дагуу  далайн тээврийн салбар дахь 

аливаа улсын эрх үүргийг эргийн улсын /Coastal state /, боомтын улсын /Port state/, 

далбааны эзэн улсын /Flag state/ эрх үүрэгт ангилдаг. Далайд гарцгүй Монгол Улс 

хөлөг онгоц бүртгэх үйл ажиллагааны хүрээнд далбааны эзэн улсын эрх үүргийг 

хэрэгжүүлэн ажилладаг.  

Өдгөөг хүртэл Монгол Улсын хөлөг онгоцны бүртгэлд 30–аад улсын 3000 

гаруй хөлөг онгоцыг бүртгэж, тогтмол 250 орчим хөлөг онгоц бүртгэлтэй байна. 

Монгол Улсын хөлөг онгоцны бүртгэлд Монгол Улсын болон бусад орны зэвсэгт 
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хүчин, тэнгисийн цэрэгт харьяалагддаг хөлөг онгоц, мөн загас агнуурын хөлөг 

онгоцыг бүртгэхгүй гагцхүү худалдааны хөлөг онгоцуудыг бүртгэдэг.  

Монгол Улсын хөлөг онгоцны бүртгэлд хөлөг онгоцыг бүртгэхдээ “Монголын 

хөлөг онгоцны бүртгэл” ХХК нь хөлөг онгоц эзэмшигчээс хүсэлт хүлээн авсан 

даруйд тухайн хөлөг онгоцтой холбогдох өмнөх бүртгэлийн мэдээлэл, аяллын 

түүх, хөлөг онгоцны насжилт, чанар, ангилал, багийн бүрэлдэхүүн болон 

шаардлагатай бусад мэдээллийг судалж, ангилалын болон техникийн хяналтын 

мэргэжлийн байгууллагуудын гэрчилгээг үндэслэн бүртгэдэг. 

Өнөөдрийн байдлаар Монгол Улсын хөлөг онгоцны бүртгэлээс хөлөг 

онгоцыг түр болон байнгын бүртгэлд бүртгэх гэрчилгээ, багийн гишүүдийн 

мэргэжлийн үнэмлэхийг хүлээн зөвшөөрөх түр болон байнгын гэрчилгээг тус тус 

олгож байна.  

Олон улсын далайн байгууллагын гишүүнчлэлийн татварыг тухайн улсын 

далбаан дор аялж буй нийт хөлөг онгоцны даацын үзүүлэлтээс хамааран 

тогтоодог болно.  

Хүснэгт 12. МУ-ын хөлөг онгоцны бүртгэл 

Нийт бүртгэлтэй хөлөг онгоцны тоо(2018 онд) 389 

Бүртгэлтэй хөлөг онгоцны нийт даацын хэмжээ(2017 онд) 1.019.894 

Нийт бүртгэгдсэн хөлөг онгоцны тоо (2003-2016) 3142 

Нийт бүртгэгдсэн хөлөг онгоцны даацын хэмжээ(2003-2016) 10.203.137 

Дундаж насжилт 1995 

Хамгийн их настай онгоцны үйлдвэрлэсэн он 1964 

Хамгийн залуу онгоцны үйлдвэрлэсэн он 2016 

 

Олон улсын далайн байгууллагаас гишүүн улсуудад олон улсын гэрээ, 

конвенцийн дагуу хүлээсэн эрх үүргээ хэрхэн хэрэгжүүлж буй байдалд хуваарьт 

болон сайн дурын аудитын шалгалтыг явуулдаг бөгөөд Монгол Улс далбааны 

эзэн улсын эрх үүргээ хэрэгжүүлж буй байдалд Олон улсын далайн байгууллагын 

аудитын шалгалт 2016 оны 11 дүгээр сард хийсэн байна.   

Аудитын шалгалтын дүнгээр далайн тээврийн салбар өндөр хөгжилтэй 

улсуудтай харьцуулахад тус салбарын хөгжил дөнгөж эхний үе шатандаа яваа 

Монгол Улсын хувьд үндэсний эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох, олон улсын 

гэрээ, конвенцид заасан зайлшгүй биелүүлэх хэм хэмжээг үндэсний хууль 

тогтоомжид тусгах, мэргэжилтэй боловсон хүчнийг нэмэгдүүлэх, бүртгэлтэй хөлөг 

онгоцны хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэх шаардлагатай байгааг онцолсон.  

1.5.2. Далайн тээвэр: 

Үндэсний далайн тээврийн салбарыг хөгжүүлэх зорилтын хүрээнд далайн 

эрэг бүхий улсуудын боомтуудыг хөнгөлөлттэй нөхцлөөр ашиглах талаар 

тохиролцох, далайн салбарын тэргүүлэгч улсуудтай хамтарч далайн тээврийн үйл 

ажиллагааг эрхлэх чиглэлээр гадаад улсуудтай хамтын ажиллагааг өрнүүлж 

ажиллаж байна.   
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Монгол Улсын Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын яам, БНСУ-ын газар, 

тээвэр, далайн хэргийн яам хооронд 2011 онд, Монгол Улсын Зам, тээврийн яам, 

БНСУ-ын Далайн хэрэг, загас агнуурын яам хооронд 2015 онд далайн тээвэр, 

логистикийн салбарт хамтран ажиллах тухай Санамж бичгийг байгуулсан.  

Хоѐр улсын далайн тээврийн салбарын асуудал хариуцсан яамд хооронд 

байгуулсан хамтын ажиллагааны баримт бичгийн хүрээнд 2011 онд МУ-ын 

Далайн захиргаа, БНСУ-ын “Саммок Шиппинг” ХХК хооронд МУ-ын уул уурхайн 

экспортын бүтээгдэхүүнийг ОХУ, БНХАУ, БНАСАУ-ын далайн боомтуудаас БНСУ, 

Япон зэрэг орнууд руу тээвэрлэх зорилгоор далайн тээврийн хамтарсан 

компанийг байгуулах тухай Харилцан ойлголцлын санамж бичгийг байгуулсан. 

Улмаар МУ-ын Засгийн газрын газрын хуралдаанаар хэлэлцэж шийдвэрлэсний 

дагуу 2015 онд “Монгол-Саммок Ложистик” ХХК-ийг БНСУ-д бүртгүүлээд байна. 

Тус компанийн хувь нийлүүлэгч Солонгосын талаас хөлөг онгоц түрээслэх замаар 

ажиллаж байна.  

Сүүлийн жилүүдэд дэлхийн эдийн засгийн нөхцөл байдалд тохиож буй 

хямрал, олон улсын түүхий эдийн зах зээл дээрх уул уурхайн гаралтай 

бүтээгдэхүүн, түүний дотор нүүрс, төмрийн хүдрийн үнийн үргэлжилсэн уналтаас 

хамааран МУ-ын энэ төрлийн экспортын бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадвар буурсан 

нь далайн тээврийн хамтарсан компанийн үйл ажиллагааг эхлүүлэхэд бэрхшээл 

болж байна. 

1.5.3. Далайн боомт ашиглалт: 

Монгол Улс нь бүс нутгийнхаа далайн эрэг бүхий улсуудын далайн боомтод 

саадгүй хүрэх, таатай нөхцлөөр ашиглах талаар яриа, хэлэлцээг тууштай өрнүүлж 

ирсэн бөгөөд олон талт хэлэлцээрт нэгдэж, хоѐр талт Засгийн газар хоорондын 

хэлэлцээрүүд байгуулан ажиллаж байна.  

Тухайлбал, далайд гарцгүй орнуудын дамжин өнгөрөх эрхийг тунхагласан 

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын “Далайн эрх зүйн тухай” 1982 оны конвенц, 

“Далайд гарцгүй орнуудын дамжин өнгөрөх худалдааны тухай” 1965 конвенц, 

Дэлхийн худалдааны байгууллагын “Худалдааг хөнгөвчлөх тухай” 2013 оны 

Балигийн хэлэлцээрт тус тус нэгдсэн.  

Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улстай “Монгол Улс, Хятад Улсын нутаг 

дэвсгэрээр далайд гарах болон буцах, дамжин өнгөрөх тээвэр хийх тухай” Засгийн 

газар хоорондын хэлэлцээрийг анх 1991 онд байгуулж, 2014 онд шинэчлэн 

байгуулсан. Уг хэлэлцээрийн дагуу Монгол Улс Хойд болон Зүүн хойд Хятадын 

бүс нутгийн гадаад худалдаанд нээлттэй далайн боомтуудыг ашиглахаар 

тохиролцсон.  

Мөн Монгол Улсын Далайн захиргаа БНХАУ-ын Лиаонин мужийн Жинжоу 

далайн боомтын захиргаатай хамтын ажиллагааны хэлэлцээрийг 2016 онд 

байгуулж, Жинжоу далайн боомтыг МУ-ын идэвхитэй ашигладаг далайн гарцын 

нэг болгох хамтын ажиллагааны хүрээнд тус боомтод албан ѐсны төлөөлөгчийн 

газраа нээн ажиллуулж байна.   
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Түүнчлэн 2009 онд БНХАУ-ын Тяньжин хотын Бинхай шинэ дүүргийн 

Дунзян эдийн засгийн чөлөөт бүсэд 50 жилийн хугацаатайгаар 10 га газарт тээвэр, 

логистикийн терминал барьж ашиглах талаар Хятадын талтай тохиролцсон 

бөгөөд төслийг “Монголын төмөр зам” ТӨХК нь 49 хувь, Хятадын тал 51 хувийн 

оролцоотойгоор Хятадын талтай хамтран хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг 

шийдвэрлэхээр ажиллаж байна.  

Оросын Холбооны Улстай “Монгол Улс ОХУ-ын нутаг дэвсгэрээр дамжин 

өнгөрөх болон далайд гарах тухай” Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийг 1992 

онд байгуулсан. Хэлэлцээрийн дагуу ОХУ-ын Алс Дорнодын далайн боомтуудаар 

далайд гарах нөхцлийг бүрдүүлсэн.   

Бүгд Найрамдах Ардчилсан Солонгос Ард Улстай “Худалдааны далайн 

тээврийн салбарт хамтран ажиллах тухай” Засгийн газар хоорондын 

хэлэлцээрийн 2007 онд байгуулсан. Хэлэлцээрийн дагуу БНАСАУ-ын далайн 

боомтуудад Монгол Улс нэн тааламжтай нөхцөл эдлэх, тус улсын эдийн засгийн 

нээлттэй бүсүүдийн далайн боомтыг ашиглах талаар тохиролцсон.        

Монгол Улсын Далайн захиргаа Бүгд Найрамдах Итал Улсын Генуя 

боомтын захиргаатай 2011 онд Далайн тээвэр, ложистик, боомт ашиглалтын 

чиглэлээр хамтран ажиллах тухай харилцан ойлголцлын санамж бичгийг 

байгуулсан.  

Итали Улсын Генуя боомтын захиргаа нь Монгол Улсын хувьд тээвэр, 

эдийн засгийн таатай нөхцөл байрлах БНХАУ-ын Тяньжин боомтын захиргаатай 

гаалийн бүрдүүлэлтийг харилцан зөвшилцөх тохиролцоо хийгдсэн нь манай улсад 

чухал ач холбогдолтой болсон.     

БНИУ-ын Генуя боомтын захиргаа нь ойр орчмын бусад боомтыг нэгтгэн 

баруун Лигурийн тэнгисийн боомтын захиргаа нэртэйгээр шинэчлэн зохион 

байгуулагдаж үйл ажилллагаа эрхлэх болсонтой холбогдуулан талууд санамж 

бичгийг 2017 онд шинэчлэн байгуулахаар тохиролцсон байна.  

1.5.4. Дотоодын усан зам: 

Монгол Улсын усан замын тээвэр 1950-аад оноос 1980 оны сүүлч хүртэл 

эрчимтэй хөгжиж, 1 чирэгч, 3 чиргүүл онгоцоор ОХУ-аас импортолж буй өргөн 

хэрэглээний бараа, шатах тослох материал болон бусад ачаа Ханх, Хатгал 

боомтын хооронд Хөвсгөл тээвэрлэж баруун аймгуудыг хангаж байсан төдийгүй 

Сэлэнгэ мөрнөөр гол төлөв мод бэлтгэл, үр тарианы тээвэрлэлт хийгддэг байсан. 

Улс орон зах зээлийн эдийн засгийн харилцаанд шилжсэн 1990-ээд оноос 

хойш ОХУ-аас импортлох барааны ачаа эргэлт үгүй болсон, өмч хувьчлагдсан, 

хөдлөх бүрэлдэхүүн хуучирсан, мөн байгаль орчны асуудлаас болж усан замын 

тээвэр 2000 оны дунд үе хүртэл зогсонги байдалд орсон.  

Монгол Улсын “Усан замын тээврийн тухай” хууль нь 2003 онд 

батлагдсанаар түүнийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд “Усан замын тээврийн 

хэрэгсэлд техникийн болон экологийн хяналтын үзлэг хийх, тоо бүртгэл хөтлөх, 
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улсын дугаар олгох журам”, “Усан замын тээврийн хэрэгслийн техник ашиглалтын 

дүрэм”, “Усан замын тээврийн хэрэгслээр хүний амь нас, эрүүл мэнд, хүрээлэн 

буй орчинд аюул хохирол учруулж болзошгүй ачаа тээвэрлэх тухай журам” зэрэг 

дотоодын хууль эрх зүйн актыг батлуулан мөрдөж ажиллаж байна.   

Мөн Европын холбооноос санаачлан гаргасан “Аврах хантаазны MNS ISO 

12402-4:2014” олон улсын стандартыг үндэсний стандарт болгон батлуулснаар 

дотоодын усан замын тээврийн аюулгүй байдлыг ханган хяналт тавьж ажилладаг.  

 

1.6. Зам тээврийн салбарт тулгамдаж буй асуудал 

1. Удирдлага зохион байгуулалтын хувьд Засгийн газар өөрчлөгдөх бүрт зам 
тээврийн асуудал эрхэлсэн яамны бүтэц өөрчлөгдөх, албан хаагчдыг байнга 
солих зэрэг нь энэ салбарын үйл ажиллагаа, баримталж буй бодлого, 
зохицуулалтад сөргөөр нөлөөлж байна. 

2. Зам тээврийн салбарын эрх зүйн орчин дутагдалтай. Тээврийн үйлчилгээг 
олон улсын жишигт хүргэхүйц тээврийн сүлжээг нэгтгэх, тээврийн бүсчлэлийг 
төлөвлөх, тээвэр логистикийн сүлжээг хөгжүүлэх, тээврийн төрлүүдийг 
нэмэгдүүлэх, тээврийн салбарын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг чанаржуулахад эрх 
зүйн шинэтгэл хийх;  

3. Зам тээврийн салбарын төрийн бодлогыг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, төрийн 
суурь үйлчилгээг адил тэгш, чанартай, хүртээмжтэй хүргэх болон төрийн 
байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангахад туслах чиг үүрэг бүхий төрийн 
үйлчилгээний бүтцийг бий болгох;  

4. Зам тээврийн салбар шинжлэх ухааны үндэслэлгүй, зөвхөн статистик тоон 
мэдээлэлд үндэслэн хөгжих болсон байна. Зам тээврийн эрдэм шинжилгээний 
байгууллагаас ачаа урсгалын зохистой схем, тээврийн салбарын урт 
хугацааны хөгжлийн прогноз, байршлын схем, тээврийн төрлүүдийн харилцан 
уялдаа, монгол орны ашиглалтын нөхцөлд тохирсон, шинжлэх ухааны 
үндэслэлтэй норм, норматив, засвар үйлчилгээний техник технологи 
боловсруулж, үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх ажил хийгдэхгүй байна. 

5. Зам тээврийн салбарт орчин үеийн шаардлагыг хангахүйц туршилтын 
лаборатори, сорилтын бааз дутагдалтай; 

6. Зам тээврийн салбарт сүүлийн жилүүдэд хүний нөөцийн бодлого алдагдаж, 
улс төрийн томилгоогоор удирдлагууд томилогдож, тэднийг дагалдан танил 
тал, ах дүү нарын холбоо сүлбээгээр ажилтнууд томилогдох болсон. 

7. Насжилт өндөр, зориулалтын бус, стандартын шаардлага хангахгй, бүрэн бус 
тээврийн хэрэгслээр ачаа, зорчигч тээврийн үйлчилгээ гүйцэтгэдгээс 
үйлчилгээний чанар, соѐл хэрэглэгчдийн хэрэгцээ, шаардлагыг хангахгүй 
байна. 

8. Тээвэрлэгч, тээвэрллэгчийг холбох механизм бүрдүүлэх; 

9. Тээврийн дэд бүтцийг төлөвлөх, барьж байгуулах, өмчлөх, эзэмших, 
ашиглахтай холбогдсон харилцааг зохицуулах, тээврийн дэд бүтцээр 
дамжуулан тээврийн төрлүүдийн уялдаа холбоог хангах; 
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10. Тээврийн дэд бүтцийн барилгын ажлын чанар, аюулгүй байдал, ашиглалтын 
үеийн найдвартай байдлыг хангах бодлогыг хэрэгжүүлэх; 

11. Зорчигчоос бага хугацаа зарцуулж ая тухтай, аюулгүй зорчих нөхцлийг 
бүрдүүлэх, үйлчилгээнд төлбөрийн цахим систем ашиглах; 

12. Ачаа, зорчигч тээвэрлэлтэд тавих хяналтыг сайжруулах, хяналтын тогтолцоог 
боловсронгуй болгох. 

13. Монгол Улсад үйлдвэрлэсэн, угсарсан автотээврийн хэрэгсэл, агрегат, эд анги 
нь хүний амь нас, эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчин, замын хөдөлгөөний 
аюулгүй байдалд сөрөг нөлөөгүй байх, үйлдвэрлэсэн, угсарсан автотээврийн 
хэрэгсэл, агрегат, эд анги нь үндэсний болон олон улсын стандартын 
шаардлагыг бүрэн хангасаны үндсэн дээр замын хөдөлгөөнд оролцох нөхцөл 
шаардлагыг тогтоох; 

14. Зам  тээврийн салбарын удирдлага, хяналтын тогтолцоог боловсронгуй 
болгох, зохион байгуулалтын оновчтой бүтэц бий болгох; 

15. Ерөнхий зориулалтын нисэхийн эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох 
чиглэлээр дараах арга хэмжээг авах шаардлагатай байна: 

 Ерөнхий зориулалтын нисэхийн үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээд, 
хувь хүнд тавигдах шаардлагыг тодорхой болгож, Иргэний нисэхийн 
тухай хууль, Иргэний нисэхийн багц дүрмүүдэд холбогдох нэмэлт, 
өөрчлөлтийг оруулах замаар аюулгүй ажиллагааны болон бизнесийн 
таатай орчин бүрдүүлэх; 

 Хувийн хэрэгцээнд агаарын хөлөг, нисдэг тэрэг авч ашиглахыг дэмжиж 
ерөнхий зориулалтын агаарын хөлгийг гаалийн болон нэмэгдсэн өртгийн 
албан татвараас чөлөөлөх, ерөнхий зориулалтын вертодром, хөөрч буух 
зурвас, талбайн газрын татвар хураамжийг бууруулах, чөлөөлөх 
зохицуулалтыг бүрдүүлэх; 

 Ерөнхий зориулалтын нисэхийн дэд бүтцэд тавигдах стандарт, 
шаардлагыг тогтоож, холбогдох стандартыг боловсруулж батлуулах; 

 Ерөнхий зориулалтын нисэхийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох, 
гэрчилгээжүүлэх ажиллагааг зохицуулсан дүрэм журмыг боловсронгуй 
болгох; 

 Нислэгийн захиалга, төлөвлөлтийг хялбаршуулах, нислэгийн 
хөдөлгөөний үйлчилгээний дүрэм, журмыг сайжруулахзэрэг болно. 

16. Ерөнхий зориулалтын нисэхийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх чиглэлээр дараах арга 
хэмжээг авах шаардлагатай байна: 

 ерөнхий зориулалтын нисэхэд ашиглах агаарын зайн зохицуулалт, 
зохион байгуулалтыг сайжруулах, хяналтгүй агаарын зай буюу G 
ангиллын ерөнхий зориулалтын нисэхийн агаарын зайн ашиглалтыг 
хялбар, тодорхой болгох; 

 алслагдсан бүс нутагт төдийгүй хүн ам төвлөрсөн төв суурин газар, 
өндөр барилга, эмнэлэг, төрийн хамгаалттай объект, замын хажуугийн 
байгууламжийн орчим, томоохон уурхай зэрэг газруудад вертодром, 
агаарын хөлгийн хөөрч буух зурвас, талбай байгуулах; 

 агаарын хөлгийн шатахуун хангамж, засвар үйлчилгээний сүлжээ 
байгуулах зэрэг болно. 
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17. Бага оврын агаарын хөлөг угсрах, үйлдвэрлэх засвар үйлчилгээний төв, 
сургалтын төв байгуулах чиглэлээр дараах арга хэмжээг авах шаардлагатай 
байна: 

 дотоод нөөц бололцоогоо ашиглан хувийн нисэгч бэлтгэх анхан шатны 
сургалтын тогтолцоо бүрдүүлэх; 

 гадаад дотоодын боловсон хүчин, нисэгч, инженер техникийн ажилтан 
бэлтгэх олон улсын стандартад нийцсэн сургалтын төв байгуулж 
хөгжүүлэх; 

 үндэсний мэргэжлийн боловсон хүчин бэлтгэж, мэргэшүүлэх, бага оврын 
агаарын хөлөг угсрах, үйлдвэрлэх засвар үйлчилгээний төв байгуулах; 

 Орон даяар ерөнхий зориулалтын агаарын хөлгийн засвар үйлчилгээний 
сүлжээ байгуулах; 

18. Хувийн хэрэгцээнд агаарын хөлөг ашиглахыг дэмжин хөгжүүлж хувийн хөрөнгө 
оруулалтыг нэмэгдүүлэх, бизнесийн таатай орчин бүрдүүлэх эдийн засгийн 
зохицуулалт, татварын бодлогыг төрийн дэмжлэгтэй хэрэгжүүлэх; 

19. Монголд ашиглагдаж байгаа галт тэрэгний хөдөлгөөн зохицуулалт, 
мэдээллийн систем нь дэлхийн хөгжингүй улс орнуудын автомат системээс 
аюулгүй байдал, мэдээллийн технологи, үйлчилгээний шуурхай байдал, хурд 
болон бусад үзүүлэлтээрээ илт доогуур байгаа. Үндсэндээ төмөр замд 
өнгөрсөн зууны 60-70 оны үеийн систем, тоног төхөөрөмж ашиглагдаж байгаа 
нь төмөр замын техник, технологийн хөгжил олон улсын хөгжлөөс 
барагцаалвал 20-40 орчим жилээр хоцрогдож байгаа бөгөөд энэ хоцрогдол 
улам бүр нэмэгдсээр байна. 

20. Төмөр замын суурь бүтэц эзэмшигчийн зүгээс тээвэрлэлтэд тавьдаг хориг, 
саад их; 

21. Дотоодын усан замын тээврийн салбарын хууль эрх зүйн орчин боловсронгуй 
бус, усан замын тээвэрлэлтийн холбоо навигацийн тоног төхөөрөмж хөгжөөгүй, 
шаардлагатай зогсоол, тогтсон маршрутгүй байгаа нь усан замын тээврийн 
аюулгүй байдалд сөргөөр нөлөөлж байна; 

22. Далайн захиргаа агентуудаар техникийн бүртгэл хийгдэж байгаа хөлөг онгоцыг 
нэгтгэн бүртгэлд хамруулах, байнгын хяналт тавих үндсэн үүргээ гүйцэтгэх; 

23. Монгол Улс, Олон улсын конвенциор олгогдсон далайн баялагаас хүртэх эрхээ 
эдэлж чадахгүй байна; 

24. Тээврийн төрлүүдийг нэгтгэх эрх зүйн орчин, механизмыг бүрдүүлэх. 
 

  



Зам тээвэр, логистикийн хөгжил, байршлын төлөвлөлтийн судалгаа                                                       51 

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ. ЗАМ ТЭЭВРИЙН САЛБАРТ МӨРДӨГДӨЖ БАЙГАА 
ХУУЛЬ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮДИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, УЯЛДАЖ БУЙ 

БАЙДАЛД ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ, САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖ ГАРГАХ  
 

Судалгааны ажлын хүрээнд Монгол Улсын тээврийн салбарт мөрдөгдөж 

буй эрх зүйн бичиг баримтуудыг судлан үзлээ. Үүнд: 

2.1. Автотээврийн салбар: 

Автотээврийн салбарт нэгдэн орсон олон улсын конвенци 3, Засгийн газар 

хоорондын Автотээврийн харилцааны тухай хэлэлцээр 14 байгаа бөгөөд 

шинэчлэх шаардлагатай 2 хэлэлцээр байна.  

Олон улсын ачаа тээвэрлэлтийг хөгжүүлэх чиглэлээр Монгол Улс, ОХУ, 

БНХАУ-ын хооронд “Азийн авто замын сүлжээгээр автотээвэрлэлт гүйцэтгэх тухай 

хэлэлцээр”-ийг байгуулж, МУ-ын Их Хурлын чуулганы 2018 оны 4 дүгээр сарын 

12-ны өдрийн хуралдаанаар соѐрхон баталсан.  

Сүүлийн жилүүдэд манай улсын гадаад худалдаа эргэлт өсөн нэмэгдэж 

байгаатай холбогдон хөрш орнууд төдийгүй гуравдагч орнуудтай автотээврийн 

харилцааг өргөжүүлэх хэрэгцээ шаардлага тулгарч байна. Энэ ажлын хүрээнд 

Бүгд Найрамдах Польш, Чех, Унгар, Гүрж, Словак, Литва, Холбооны Бүгд 

Найрамдах Герман зэрэг улстай “Авто замаар олон улсын ачаа, зорчигч 

тээвэрлэлт гүйцэтгэх тухай Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр” байгуулахаар 

Зам тээврийн хөгжлийн яамнаас ажиллаж байна. Үүний үр дүнд Монголын 

тээвэрчид Польш, Унгар, Герман, Словак, Унгар зэрэг улсуудад тээвэрлэлт 

гүйцэтгэх боломж бүрдэнэ. 

Автотээврийн тухай хууль 1999 онд батлагдсанаас хойш нийт 14 удаа 

нэмэлт, өөрчлөлт орсны улмаас хуулийн зүйл, заалтын уялдаа холбоо, логик 

дараалал алдагдсан тул холбогдох хуульд нийцүүлэн Автотээврийн тухай хуулийг 

шинэчлэн найруулах шаардлага үүсч байна. 

Монгол Улсын эдийн засгийн цар хүрээ тэлж, эдийн засгийн хамтын 

ажиллагаа өргөжиж байгаа өнөөгийн нөхцөлд автотээврийн ангилал, дамжин 

өнгөрөх тээвэрлэлт, уул уурхайн тээвэрлэлт, ачаа, зорчигчийн терминал, 

автомашин үйлдвэрлэл, тээвэр зуучлалын үйлчилгээ, тээврийн даатгал, төрийн 

хяналт, бүтэц, зохион байгуулалттай холбоотой асуудлыг зохицуулж, салбарын 

хөгжлийн чиг хандлагад нийцүүлсэн эрх зүйн шинэтгэл хийх шаардлага гарсан. 

Уул уурхайн томоохон ордууд эдийн засгийн эргэлтэд орсноор ашигт 

малтмалын тээвэрлэлт сүүлийн жилүүдэд эрс нэмэгдэх болсон бөгөөд ашигт 

малтмалыг тээвэрлэх авто замыг аж ахуйн нэгж, байгууллагууд өөрсдийн 

хөрөнгөөр барьж, ашиглаж байна.  

Нийтийн зорчигч тээвэр нь Монгол Улсын Үндсэн хуульд заасан хүний амьд 

явах эрхтэй шууд холбоотой, нийтийн ашиг сонирхол, хүний эрүүл мэнд, хүрээлэн 

байгаа орчин, улс орны аюулгүй байдалд хохирол учруулж болзошгүй, тодорхой 
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нөхцөл, нарийн мэргэжил шаардах үйл ажиллагаа тул тусгай зөвшөөрлийн үндсэн 

дээр гүйцэтгүүлэх нь зүйтэй байна. 

Автотээврийн хэрэгслийг шинээр үйлдвэрлэх эрх зүйн орчинг бүрдүүлж, 

түүнчлэн хуурамч сэлбэг хэрэгслийг улсын хилээр оруулж ирэх, засвар үйлчилгээг  

стандартын бус нөхцөлд  явуулж байгаа зөрчлийг таслан зогсоох зорилгоор авто 

үйлчилгээ эрхлэгчийг тодорхойлж, стандартын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүнд 

тохирлын үнэлгээ хийж баталгаажуулах эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх шаардлагатай 

байна. 

Өнөөдрийн хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа хуулиар тээврийн хэрэгслийн 

шилжилт хөдөлгөөн хийгдсэн тохиолдолд давхар улсын дугаарыг нь солих 

зохицуулалт үйлчилж байгаа нь иргэдэд зардал, чирэгдэл үүсгэж байна.  

Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн тогтолцоог боловсронгуй болгож, 

бүртгэлийг улсын хэмжээнд нэгдмэл байх зохицуулалтыг бий болгох шаардлага 

үүссэн.  

Иймээс Автотээврийн тухай хуулийг шинэчлэн найруулах нь зүйтэй бөгөөд 

салбарын яамны зүгээс энэ хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг эцэслэн 

боловсруулж, Засгийн газар, УИХ-д өргөн мэдүүлэхээр ажиллаж байна.  

НҮБ-ын Тогтвортой хөгжлийн хөтөлбөр 2030 болон Монгол Улсын 

тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030-д тусгагдсан зам тээврийн салбарын 

хөгжлийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэх, түүнчлэн автотээврийн салбарыг гадаад зах 

зээлд гаргах, өсөн нэмэгдэж буй тээврийн эрэлт хэрэгцээг хангахын тулд 

төлөвлөлттэй, бүтээмж өндөртэй, зардал багатай, аюулгүй, шуурхай 

тээвэрлэлтийн үйлчилгээшаардлагатай бөгөөд ийм үйлчилгээг хангахын тулд 

аюулгүй тээврийн хэрэгсэл, дэд бүтцийг бүрдүүлэх, дэвшилтэт техник технологийг 

нэвтрүүлэх, хүн ам, хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулахад 

төрийн бодлого, зохицуулалт зайлшгүй шаардлагатай.  

Иймд Автотээврийн тухай хууль, Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай 

хууль, Бүсчилсэн хөгжлийн бодлого, Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл 

ажиллагааны хөтөлбөр, тээврийн бусад салбарын төрөөс баримтлах бодлогын 

баримт бичгүүд болон “Хөгжлийн баримт бичиг боловсруулах нийтлэг журам”-д 

нийцүүлэн “Төрөөс автотээврийн салбарт баримтлах бодлого”-ын баримт бичгийг 

боловсруулан, Засгийн газрын 2018 оны 321 дүгээр тогтоолоор батлуулсан байна.  

2.2. Авто замын салбар:  

Авто замын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг 2017 оны 5 дугаар 

сарын 11-ны өдөр Монгол Улсын Их хурлаар батлуулан, мөрдөж ажиллаж байна. 

Хуулийн хүрээнд дагаж мөрдөх нийт 16 журмын төслийг боловсруулахаар 

салбарын яамнаас ажиллаж байна. Энэхүү журмуудаас 2 журмын төсөл буюу 

“Авто зам, замын байгууламжийн ашиглалтын байдалд үзлэг, шалгалт хийх, үр 

дүнг боловсруулах журам” болон “Магадлашгүй ажлын зардлыг тооцож олгох 

журам”-уудыг тус тус батлуулах шаардлагагүй гэж үзсэн бөгөөд нийт 14 журмын 

төсөл боловсруулахаар ажиллаж байна. 
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Дараах 4 журмыг батлуулсан байна. Үүнд: 

1. “Авто зам, замын байгууламжийн барилгын ажил эхлүүлэх, 

үргэлжлүүлэх, ашиглалтад оруулах журам” 

2. “Авто замын салбарын мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх, давтан сургах, 

мэргэжлийн зэрэг олгох журам” 

3. “Авто зам, замын байгууламжийн ТЭЗҮ, инженерийн нарийвчилсан зураг 

төсөл боловсруулах, барих, арчлах, засварлах, техник, технологийн 

хяналт тавих зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх ажлын тусгай зөвшөөрөл олгох 

журам” 

4. “Авто замын норм, нормативийн сангийн ажиллах журам”.  

“Авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийж, дүгнэлт 

гаргах журам”-ын төсөл, “Авто зам, замын байгууламжийг хаах, замын чиглэл 

өөрчлөх журам”-ын төсөл, “Авто замын ашиглалтын бэлэн байдлын түвшингээр 

санхүүжүүлэх журам”-ын төсөл, “Тусгай зориулалтын авто зам, замын байгууламж 

барих, ашиглах журам”-ын төсөл нь батлагдах шатанд байгаа бол “Олон улс, 

улсын болон тусгай зориулалтын авто замын бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн санг 

эрхлэн хөтлөх, мэдээллэх журам”-ын төсөл, “Авто замын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, 

ажиллах журам”-ын төсөл, “Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын 

авто зам, замын байгууламж ашигласны төлбөр авах журам”-ын төсөл, “Авто 

замын хөдөлгөөний эрчмийн тооллого хийх, үр дүнг боловсруулах журам”-ын 

төсөл, “Авто зам, замын байгууламжийн барилгын ажлын техник, технологийн 

хяналтыг хэрэгжүүлэх журам”-ын төсөл, “Авто замын санд хөрөнгө төвлөрүүлэх, 

захиран зарцуулах журам”-ын төсөл нь боловсруулалтын шатанд байна.  

2.3. Иргэний нисэхийн салбар: 

Монгол Улс нь иргэний нисэхийн холбогдолтой 11 гэрээ, конвенци болон 

нэмэлт өөрчлөлт оруулсан 9 протоколд нэгдээд байна. 

2005 онд “Олон улсын агаарын тээврийг либералчлах тухай олон талт 

хэлэлцээр”, түүний “Зөвхөн агаараар ачаа тээвэрлэхэд хэрэглэх тухай нэмэлт, 

өөрчлөлт”-д нэгдэн орж, ачаа тээврийн олон улсын эрх зүйн зохицуулалтыг 

бүрдүүлсэн.  

2006 онд “Хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн олон улсын баталгаат эрхийн 

тухай Конвенц”-д болон “Агаарын хөлөгт тусгайлан хамаарах Протокол”-д нэгдэн 

орж, мөн онд Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хууль, Гаалийн тарифын 

хуулиар агаарын хөлөг, түүний сэлбэг материалыг НӨАТ болон гаалийн 

татвараас  чөлөөлөх болсноор агаарын хөлгийн парк шинэчлэлтийг хийх гадаад, 

дотоодын эрх зүйн таатай орчныг бүрдүүлсэн. 

Агаарын харилцааны тухай хэлэлцээр Мъянмар, БНЧУ, Азербайжан, 

Камбож улсуудтай шинээр байгуулахаар, Люксембургийн талтай шинэчилж 

байгуулахаар тус тус төслийг тохирч үзэглэсэн. Швейцарийн Холбооны Улстай 

байгуулсан Агаарын харилцааны хэлэцээрт нэмэлт, өөрчлөлт оруулан тохирч, 

баталгаажуулсан. 
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“Иргэний нисэхийн тухай хууль”-ийн төслийн үзэл баримтлалыг Засгийн 

газрын 2015 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлж, Хууль 

зүйн болон Зам тээврийн сайд нар хамтран баталсан. Батлагдсан үзэл 

баримтлалын дагуу хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулж, 

Засгийн газар, УИХ-д өргөн барихаар ажиллаж байна. 

Төрөөс иргэний нисэхийн салбарт 2020 он хүртэл баримтлах бодлогыг УИХ-

ын 2013 оны 18 дугаар тогтоолоор батлуулсан. Бодлогыг хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээний төлөвлөгөөг Засгийн газрын 2013 оны 428 дугаар тогтоол болон Зам 

тээврийн сайдын 2014 оны 172 дугаар тушаалаар батлуулан хэрэгжүүлж байна. 

Төлөвлөгөөний биелэлт 2017 оны эцсээр 48 хувьтай хэрэгжиж байна.  

Олон улсын иргэний нисэхийн тухай Чикагогийн конвенцийн Хавсралт 17-д 

орсон өөрчлөлтийн дагуу Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын үндэсний хөтөлбөрт 

нэмэлт шаардлагуудыг тусган, Засгийн газрын 2015 оны 04 дүгээр сарын 06-ны 

өдрийн 128 дугаар тогтоолоор батлуулсан байна. 

Иргэний нисэхийн Аюулгүй ажиллагааны хөтөлбөр /“State Safety 

Programme”/ –ийг Зам, тээврийн сайдын 2016 оны 94 дүгээр тушаалаар 

батлууллаа. Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын дүрмийг шинэчлэн боловсруулж, 

Засгийн газрын 2015 оны 258 дугаар тогтоолоор батлуулан мөрдөж байна.  

Агаарын харилцааны тухай хэлэлцээр БНБелУ, Мальта Улстай байгуулж, 

БНЭУ-тай байгуулсан хэлэлцээрийг шинэчилсэн. Шинээр 5 улстай Агаарын 

харилцааны хэлэлцээр байгуулахаар төслийг тохирч, 12 улстай нислэгийн цэг 

нэмэх, давтамж тохирох замаар агаарын харилцааг өргөжүүлэх эрх зүйн 

зохицуулалтыг бүрдүүллээ. 

Иргэний нисэхийн үйл ажиллагааг Монгол Улсын олон улсын гэрээ, 

хэлэлцээрт нийцүүлэн зохицуулах, нисэхийн аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй 

байдлын хяналт, зохицуулалтыг Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага 

(ICAO)-ын  стандарт, шаардлагыг тусгасан иргэний нисэхийн 62 багц дүрмийг 

мөрдөж байна.Энэхүү 62 багц дүрэм, Зөвлөмж цуврал байгаагаас 2012-2016 онд 2 

дүрмийг шинээр, 11 дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулан батлуулсан. Багц 

дүрмүүдийн зөвлөмжийн цуврал шинээр 43-ыг боловсруулаад байна. Иргэний 

нисэхийн багц дүрмийн шинэчлэлийн 3 дугаар аяны хүрээнд зарим багц 

дүрмүүдийг шинэчлэн батлуулсан. 

2.4. Төмөр зам, далайн тээврийн салбар:  

1996 оны 5 дугаар сард “Төмөр замын тээврийн аюулгүй байдлын тухай” 
хууль, 2007 оны 07 дугаар сард “Төмөр замын тээврийн тухай” хууль тус тус 
батлагдан гарч одоог хүрч мөрдөгдөж байна. Уг хуульд 2012 оны 08 дугаар сард 
анх удаа нэмэлт, өөрчлөлт орсон.  

 2010 онд Монгол Улсын Их Хурлаас “Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар 
баримтлах бодлого”-ыг батлан гаргасан.  

Өнөөдрийн байдлаар Монгол Улсад Төмөр замын тээврийн салбарт 
үндэсний 144 стандартыг мөрдөж байна. Үүнээс төмөр замын тээврийн нийлтэг 
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шаардлагын 13, замын аж ахуйн 45, дохиолол, холбооны 10, тээврийн удирдлага, 
зохион байгуулалтын  13, илчит тэрэгний зургаа, ачааны вагоны 47, зорчигч 
тээврийн 10 стандарт мөрдөгддөг.  

Монгол Улс далайд гарцгүй орны хувьд Төрийнхөө далбааг мандуулсан 

хөлөг онгоцоор далайн олон улсын худалдаа, тээврийн үйл ажиллагаанд оролцох, 

далайн нөөц баялгийг ашиглах зорилго тавьж, Далайн эрх зүйн олон улсын 27 

гэрээ, конвенци, тэдгээрийн протоколд нэгдэн орж, “Далай ашиглах тухай” Монгол 

Улсын хууль ба “Хөлөг онгоц бүртгэх журам" зэргийг батлан, эрх зйн орчныг 

бүрдүүлэн ажиллаж байна. 

Монгол Улс нь 1996 онд Олон Улсын Далайн байгууллагын гишүүнээр элсэж 

өнөөдрийн байдлаар  тус байгууллагын  конвенци, түүний протоколуудад  нэгдэн 

орсон.  

Монгол Улс нь газар зүйн байрлалын хувьд далай тэнгисээр хүрээлэгдээгүй 

ч  Монгол Улсын Төрийн далбаа мандуулсан хөлөг онгоцоор далайн баялаг 

олборлох, загас агнах, тээвэр хийх зэрэг далай ашиглах үйл ажиллагаа явуулах, 

далай дахь аюулгүй байдлыг хангах, далайн орчныг хамгаалах үйлсэд өөрийн 

хувь нэмрийг оруулах зорилгоор 1999 онд “Далай ашиглах тухай” хуулийг Улсын 

Их хурлаас батлан гаргасан байна.  

“Усан замын тээврийн тухай” хуулийн шинэчилсэн найруулгыг 2017 оны 05 

дугаар сард УИХ-аар батлуулсан бөгөөд хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 

зарим дүрэм, журмыг мөрдөн ажиллаж байна. Сүүлийн жилүүдэд усан замын 

тээврийн үйлчилгээ сэргэж иргэд, аж ахуйн нэгжүүд гол төлөв аялал жуулчлалын 

зориулалтаар бага оврын усан онгоц, моторт завинуудыг ашиглаж байна.  

  



Хүснэгт 13. Зам тээврийн салбарт мөрдөгдөж буйтээвэрлэлтийн үйл ажиллагааг зохицуулж буй хууль тогтоомжийн  
актуудад дүн шинжилгээ хийсэн байдал 

№ Тээврийн салбар Хууль Зорилт Дүрэм, журам Зорилт Стандарт Зорилт 

1 
3
Автотээврийн салбарт:  

 
Олон улсын нэгдэн орсон 
гэрээ – 3 
Засгийн газар хоорондын 
хэлэлцээр – 14 
Дотоодын хууль – 2 
Бодлогын бичиг баримт -1  
Стратеги, дүрэм, журам – 
10 
Олон улсын ба үндэсний 
стандарт - 122 
 
 
 

Автотээврийн 
тухай хууль 

Энэ хуулийн 
зорилт нь 
автотээврийн 
хэрэгслээр ачаа, 
зорчигч тээвэрлэх 
үйл ажиллагаа 
болон 
автотээврийн 
хэрэгсэлд тавигдах 
нөхцөл, 
шаардлагыг 
тодорхойлох, 
автотээвэрлэлт 
болон 
автотээврийн 
хэрэгслийг 
ашиглахтай 
холбогдсон 
харилцааг 
зохицуулахад 
оршино. 

Автотээврийн 
хэрэгслээр ачаа, 
зорчигч тээвэрлэх 
дүрэм 

Энэхүү дүрмийн 
зорилго нь Монгол 
улсын нутаг 
дэвсгэрт 
автотээврийн 
хэрэгслийг ашиглах 
болон ачаа, 
зорчигч 
тээвэрлэлтийн 
ажил, үйлчилгээ 
эрхэлж буй аж 
ахуйн нэгж, 
байгууллага, иргэн 
/цаашид 
"тээвэрлэгч" гэх/ 
тээврийн 
үйлчилгээг 
хэрэглэгч аж ахуйн 
нэгж, байгууллага, 
иргэн /цаашид 
"тээвэрлүүлэгч" 
гэх/-д тавигдах 
шаардлага, хүлээх 
эрх, үүргийг 
тодорхойлж, 
түүнтэй холбогдсон 
харилцааг 
зохицуулахад 
оршино. 

Үр тариа, гурил, будаа 
тээвэрлэлт. Ангилал. 
Тээвэрлэлтийн нөхцөл. 
Ерөнхий шаардлага 
MNS 5649:2006 

Энэхүү стандартын 
зорилго нь үр 
тариа, гурил, 
будааг тээврийн 
хэрэгслээр 
тээвэрлэх, зохион 
байгуулах нийтлэг 
журам тогтоох, төр, 
захиргааны болон 
бусад 
байгууллагаас 
хяналт тавих, ажил 
үйлчилгээнд үүсэх 
харилцааг 
зохицуулахад 
оршино. 

  Төрөөс 
автотээврийн 
салбарт 

 Хүний амь нас, 
эрүүл мэнд, 
хүрээлэн байгаа 

Энэхүү журмын 
зорилго нь 
автотээврийн 

Өвс, тэжээл 
тээвэрлэлт. Ангилал. 
Тээвэрлэлтийн нөхцөл. 

Энэхүү стандартын 
зорилго нь өвс, 
тэжээл тээвэрлэх, 

                                                             
3
Зам, тээврийн хөгжлийн яамны мэдээллийн сан 
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баримтлах 
бодлого 

орчинд аюул, 
хохирол учруулж 
болзошгүй ачаа 
тээвэрлэх журам 

хэрэгслээр хүний 
амь нас, эрүүл 
мэнд, хүрээлэн буй 
орчинд аюул, 
хохирол учруулж 
болзошгүй ачаа 
/цаашид "аюултай 
ачаа" гэх/ 
тээвэрлэхтэй 
холбогдсон 
харилцааг 
зохицуулах, хяналт 
тавихад оршино. 

Ерөнхий шаардлага 
MNS 5647:2006  

зохион байгуулах 
нийтлэг журам 
тогтоох, төр, 
захиргааны болон 
бусад 
байгууллагаас 
хяналт тавих, ажил 
үйлчилгээнд үүсэх 
харилцааг 
зохицуулахад 
оршино. 

      

Төмс, хүнсний ногоо 
тээвэрлэлт. Ангилал. 
Тээвэрлэлтийн 
нөхцөл.Ерөнхий 
шаардлага MNS 
5648:2006 

Энэхүү стандартын 
зорилго нь төмс, 
хүнсний ногоог 
автомашинаар 
тээвэрлэх, зохион 
байгуулах нийтлэг 
журам тогтоох, төр, 
захиргааны болон 
бусад 
байгууллагаас 
хяналт тавих, ажил 
үйлчилгээнд үүсэх 
харилцааг 
зохицуулахад 
оршино. 

      

Барилгын ширхгийн ба 
нурмаг ачаа 
тээвэрлэлт. Ангилал. 
Тээвэрлэлтийн нөхцөл. 
Ерөнхий шаардлага 
MNS 5645:2006 

Энэхүү стандартын 
зорилго нь 
барилгын 
материалыг 
тээврийн 
хэрэгслээр 
тээвэрлэх, зохион 
байгуулах, 
барилгын 
үйлдвэрлэлийг 
тээврээр хангахад 
нийтлэг журам 
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тогтоох, 
захиргааны болон 
бусад 
байгууллагаас 
хяналт тавих, 
ажил, үйлчилгээнд 
үүсэх харилцааг 
зохицуулахад 
оршино. 

      

Улс хоорондын ачаа, 
зорчигч тээвэрлэлт. 
Тээвэрлэлтийн 
ерөнхий шаардлага 
MNS 5831:2007 

Улс хоорондын 
автотээврийн 
үйлчилгээ 
эрхлэх болон 
тээвэрлүүлэгч аж 
ахуйн нэгж, 
байгууллага, иргэн, 
мөн улс хоорондын 
автотээврийн 
үйлчилгээг 
зохицуулах, хяналт 
тавих эрх бүхий 
байгууллага, албан 
тушаалтан, улс 
хоорондын 
автотээврийн 
үйлчилгээнд 
ажиллах инженер 
техникийн ажилтан, 
жолооч нарт 
хамаарна. 

      

Ачааны терминал. 
Ангилал ба нийтлэг 
шаардлага MNS 
5832:2007 

Энэхүү стандарт нь 
улс хоорондын 
болон хот хооронд 
тээвэрлэх ачааг 
хүлээн авах, 
боловсруулах 
(савлах, багцлах, 
ангилах г.м.), 
хадгалах, түгээх, 
ачиж буулгах зэрэг 
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үйл ажиллагааг 
эрхлэх, зохион 
байгуулахад дагаж 
мөрдөх нийтлэг 
журам тогтоох, төр, 
захиргааны болон 
бусад 
байгууллагаас 
хяналт тавих, ажил 
үйлчилгээнд үүсэх 
харилцааг 
зохицуулахад 
оршино. 

      

Хүнсний түргэн гэмтэх, 
эмзэг бүтээгдэхүүнийг 
тээвэрлэхэд тавих 
ерөнхий шаардлага 
MNS 5343:2011 

Энэхүү стандартын 
зорилго нь хүнсний 
түргэн муудах, 
эмзэг 
бүтээгдэхүүнийг 
тээвэрлэх, 
тээвэрлэлтийг 
зуучлах, зохион 
байгуулах, 
үйлчлүүлэх нийтлэг 
журам тогтоох, 
хяналт тавих, ажил 
үйлчилгээнд үүсэх 
харилцааг 
зохицуулахад 
оршино. 

      

Ахуйн хог хаягдлыг 
тээвэрлэхэд тавих 
ерөнхий шаардлага 
MNS 5344:2011 

Энэхүү стандартын 
зорилго нь ахуйн 
зориулалттай 
задгай хог хаягдал 
тээвэрлэхэд тавих 
шаардлагыг 
тодорхойлох, 
хяналт тавих, хүн 
амын эрүүл мэнд, 
аюулгүй байдал, 
хүрээлэн буй 
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орчинд үзүүлэх 
сөрөг нөлөөг 
бууруулан арилгах, 
зориулалтын 
тээврийн 
хэрэгслийн 
ашиглалтыг 
сайжруулахтай 
холбогдсон ажил, 
үйлчилгээг 
зохицуулахад 
оршино. 

      

Овор ихтэй ачааны 
тээвэрлэлтэд тавих 
ерөнхий шаардлага 
MNS 5345:2011 

Энэхүү стандартын 
зорилго нь овор 
ихтэй, хүнд ачаа 
тээвэрлэх, эдгээр 
ачааны 
тээвэрлэлтийг 
зохион байгуулах, 
үйлчлүүлэх нийтлэг 
журам тогтоох, 
хяналт тавих, ажил 
үйлчилгээнд үүсэх 
харилцааг 
зохицуулахад 
оршино. 

      

Ноос, түүхий эдийг 
тээвэрлэхэд тавих 
ерөнхий шаардлага 
MNS 5646:2017 

Энэхүү стандартын 
зорилго нь ноос, 
түүхий эдийг 
тээврийн 
хэрэгслээр 
тээвэрлэх, 
тээвэрлэлтийг 
зохион байгуулах, 
түүхий эдийн 
үйлдвэрлэл 
явуулах ба 
үйлчлүүлэхэд 
нийтлэг журам 
тогтоох, хяналт 
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тавих, ажил 
үйлчилгээнд үүсэх 
харилцааг 
зохицуулахад 
оршино. 

      

Тээвэр. Логистик  ба 
үйлчилгээ. Ачаа 
тээвэрлэлтийн гинжин 
хэлхээ. Карго тээврийн 
үйлчилгээ үзүүлэх 
дүрэм MNS EN 13876: 
2015 

Энэхүү стандартын 
“Туршлага 
нэвтрүүлэх заавар” 
нь тээвэрлэлтийн 
үйл ажиллагааны 
явцад 
үйлчлүүлэгчийн 
ачааны 
хөдөлгөөнийг үр 
дүнтэй, үр ашигтай 
удирдах хяналт, 
гүйцэтгэлийн гол 
шалгуур 
үзүүлэлтүүдийг 
тодорхойлсон.  
Энэ стандартыг 
тээвэрлэгч болон 
үйлчлүүлэгчийн 
ерөнхий удирдамж 
болгон ашиглахад 
зориулсан ба дээд 
зэргийн үр ашигтай 
болгохын тулд 
үйлчлүүлэгч нарт 
шилдэг туршлага, 
үүргийг 
тодорхойлсон 
зөвлөгөө өгөх юм.  

      Ачаа тээврийн 
үйлчилгээ. Ачаа 
тээврийн сүлжээний 
байгаль орчинд 
нөлөөлөх талаарх 
мэдүүлэг ба тайлан 
MNS  CEN/TR 14310: 

Энэ техникийн 
баримт бичиг нь 
байгаль орчны 
мэдэгдлийг 
бэлтгэх, тайлагнах 
удирдамж. Энэхүү 
удирдамж нь ачаа 
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2015 тээврийн байгаль 
орчны үйл 
ажиллагааны 
үнэлгээний баримт 
бичгийн агуулга, 
бүтцийн талаар 
зөвлөмж болох юм. 
Удирдамжийг ачаа 
тээврийн худалдан 
авагч болон ачаа 
тээврийн 
операторууд 
хэрэглэж болно. 
Найдвартай 
байдал ба итгэл 
даах чадварийг 
ашиглах, хүлээн 
зөвшөөрөх нь эко 
тайланд чухал юм. 
Тодорхой мэдээлэл 
байхгүй байгаа бол 
нийтлэг хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн 
мэдээллийг 
ашиглах нь нэн 
чухал. 

      Авто замын дагуух 
үйлчилгээний 
цогцолбор. Ангилал, 
ерөнхий шаардлага 
MNS 5537 :2016 

Энэхүү стандартын 
зорилго нь 
автотээврийн 
хэрэгслийн 
жолоочийн ажил 
амралтын 
дэглэмийг хангах, 
зорчигчдын тав 
тухтай аялах 
нөхцөлийг 
бүрдүүлэх, 
тээврийн 
хэрэгслийн 
техникийн хэвийн 
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үйл ажиллагаа, 
замын хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлыг 
хангахад чиглэсэн 
үйлчилгээний 
цогцолборыг 
хөгжүүлэх, түүнд 
тавигдах нөхцөл, 
шаардлагыг 
тогтооход оршино. 

      

Аюултай ачаа. 
Ангилал.Техникийн 
ерөнхий шаардлага 
MNS 4978:2017 

Энэ стандартаар 
автотээврийн 
хэрэгслээр 
аюултай ачаа 
тээвэрлэхэд тавих 
үндсэн шаардлагыг 
тогтооно 

      

Автотээврийн 
хэрэгслээр ачаа 
тээвэрлэх ба 
тээвэрлэлтэд зуучлах 
үйлчилгээ MNS 
5346:2017 

Стандартын 
зорилго нь 
автотээврийн 
хэрэгслээр ачаа 
тээвэрлэх, зуучлах 
үйл ажиллагаанд 
тавих шаардлагыг 
тодорхойлох, 
түүнтэй холбогдон 
үүсэх харилцааг 
зохицуулахад 
оршино. 

2 
4
Авто замын салбарт:  

 
Олон улсын нэгдэн орсон 
гэрээ – 1 
Засгийн газар хоорондын 
хэлэлцээр – 1 
Дотоодын хууль – 1 
Стратеги, дүрэм, журам – 

Авто замын 
тухай 
/шинэчилсэн 
найруулга/ 

Энэ хуулийн 
зорилт нь авто 
замыг төлөвлөх, 
барих, 
санхүүжүүлэх, 
эзэмших, 
ашиглахтай 
холбоотой 

Авто зам, замын 
байгууламжийг 
барих, засварлах, 
тусгай зөвшөөрөл 
олгох журам 

"Авто замын тухай" 
хуулийн 5.1.4 дэх 
заалт, "Аж ахуйн 
үйл ажиллагааны 
тусгай 
зөвшөөрлийн 
тухай" хуулийн  
15.15.4 дэх 

- - 

                                                             
4
Зам тээврийн хөгжлийн яамны мэдээллийн сан 

Монголын Авто замчдын холбооны мэдээллийн сан 
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8 
Үндэсний стандарт, норм 
дүрэм, норматив - 308 
 
 
 
 
 
 
 

байгууллага, 
иргэний хооронд 
үүсэх харилцааг 
зохицуулахад 
оршино. 

заалтын дагуу авто 
зам, замын 
байгууламжийг 
барих, засварлах 
ажил эрхлэх хүсэлт 
гаргасан, Монгол 
улсад бүртгэлтэй 
аж ахуйн нэгж, 
байгууллагад 
өмчийн хэлбэрийг 
үл харгалзан 
тухайн үйл 
ажиллагаа эрхлэх 
тусгай зөвшөөрөл 
олгох, 
түдгэлзүүлэх, 
сунгах, хүчингүй 
болгохтой 
холбогдсон 
харилцааг энэхүү 
журмаар 
зохицуулна. 

3 
5
Төмөр замын тээврийн 

салбарт: 

 
Олон улсын нэгдэн орсон 
гэрээ – 2 
Засгийн газар хоорондын 
хэлэлцээр – 2 
Бодлогын баримт бичиг -  
Дотоодын хууль – 1 
Стратеги, дүрэм, журам –  
Үндэсний стандарт – 144. 
Үүнээс төмөр замын 
тээврийн нийлтэг 
шаардлагын 13, замын аж 
ахуйн 45, дохиолол, 
холбооны 10, тээврийн 

Төмөр замын 
тээврийн тухай 

Энэ хуулийн 
зорилт нь төмөр 
замын тээврийн 
үйл ажиллагааны 
зарчмыг 
тодорхойлж, 
хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлыг 
хангахтай 
холбогдсон 
харилцааг 
зохицуулахад 
оршино. 

Төмөр замаар 
ачаа тээвэрлэх 
журам 

Энэхүү дүрмийн 
зорилго нь Төмөр 
замын тээврийн 
тухай Монгол 
улсын хууль, Олон 
улсын төмөр замын 
ачааны 
харилцааны 
хэлэлцээр /ОАХХ/, 
холбогдох бусад 
хууль тогтоомжинд 
нийцүүлэн төмөр 
замаар ачаа 
тээвэрлэхтэй 
холбоотой  суурь 
бүтэц эзэмшигч, 

- - 

                                                             
5
ЗТХЯ-ны Төмөр зам, далайн тээврийн газрын мэдээллийн сан 
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удирдлага, зохион 
байгуулалтын  13, илчит 
тэрэгний зургаа, ачааны 
вагоны 47, зорчигч 
тээврийн 10 стандарт 
 

тээвэрлэгч, 
тээвэрлүүлэгчийн 
хооронд үүсэх 
харилцааг 
зохицуулна. 

  Төрөөс төмөр 
замын 
тээврийн 
талаар 
баримтлах 
бодлого 

Төрөөс төмөр 
замын тээврийн 
талаар баримтлах 
бодлого /цаашид 
"Бодлого" гэх/-ын 
зорилго нь төмөр 
замын тээх, 
нэвтрүүлэх 
чадварыг 
нэмэгдүүлэх, 
ирээдүйд өсөн 
нэмэгдэх 
тээвэрлэлтийн 
эрэлт хэрэгцээг үр 
дүнтэй, найдвартай 
хангахад чиглэсэн 
үр ашигтай 
үндэсний төмөр 
замын дотоодын 
нэгдсэн сүлжээг 
өргөжүүлж, улмаар 
улс орны дамжин 
өнгөрүүлэх 
чадавхийг 
дээшлүүлэн, 
салбарын эрх зүйн 
орчин, бүтэц, 
зохион 
байгуулалтыг 
боловсронгуй 
болгох, ашигт 
малтмалын 
томоохон ордуудыг 
ашиглах, 

Төмөр замаар 
зорчигч, тээш, 
ачаа тээш 
тээвэрлэх дүрэм 

Энэхүү журмын 
зорилго нь Төмөр 
замын тээврийн 
тухай хууль 
хэрэгжүүлэх 
хүрээнд 
тээвэрлэлтийн үйл 
ажиллагааны 
нийтлэг зарчимд 
тулгуурлан зорчигч, 
тээш, ачаан 
тээшийг түргэн 
шуурхай, бүрэн 
бүтэн аюулгүй 
байдлыг хангаж 
тээвэрлэхэд 
оршино.  
 

- - 
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тэдгээрийн 
бүтээгдэхүүнийг 
экспортлох болон 
боловсруулан 
экспортолж улсын 
эдийн засаг, 
нийгмийн хөгжлийг 
хурдасгах, 
ирээдүйн 
тогтвортой 
хөгжлийг хангахад 
оршино 

    Төмөр замаар 
аюултай 
тээвэрлэх, ачиж 
буулгах, хадгалах 
журам 

Энэ журмаар төмөр 
замаар аюултай 
ачааг тээвэрлэх, 
ачих, буулгах, 
хадгалахтай 
холбогдсон 
харилцааг 
зохицуулна.  

- - 

4 
6
Иргэний нисэхийн  

салбарт:  
 

Олон улсын нэгдэн орсон 
гэрээ – 14 
Протокол – 9  
Засгийн газар хоорондын 
хэлэлцээр – 9 
Дотоодын хууль – 3 
Бодлого -1 
Иргэний нисэхийн багц 
дүрэм - 62 
Хөтөлбөр, журам – 7 
Үндэсний стандарт - 7 
 

Иргэний 
нисэхийн 
тухай Монгол 
Улсын хууль  

Энэ хуулийн 
зорилт нь Монгол 
Улсын агаарын 
зайд иргэний 
агаарын хөлгөөр 
нислэг үйлдэх, 
нисэхийн аюулгүй 
ажиллагаа болон 
аюулгүй байдлыг 
хангахтай 
холбогдсон 
харилцааг 
зохицуулахад 
оршино. 

    

 
Улсын 
нисэхийн 
тухай хууль 

Энэ хуулийн 
зорилт нь улсын 
агаарын хөлгөөр 
нислэг үйлдэх, 

    

                                                             
6
Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын мэдээллийн сан 
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улсын нисэхийн 
аюулгүй ажиллагаа 
болон аюулгүй 
байдлыг хангахтай 
холбогдсон 
харилцааг 
зохицуулахад 
оршино. 

  

Агаарын зайг 
ашиглах тухай 
хууль  

Энэ хуулийн 
зорилт нь Монгол 
Улсын агаарын 
зайг нисэхэд 
ашиглах, Монгол 
Улсын агаарын 
зайн аюулгүй 
байдалд хяналт 
тавихтай 
холбогдсон 
харилцааг 
зохицуулахад 
оршино. 

    

  

Төрөөс 
иргэний 
нисэхийн 
салбарт 2020 
он хүртэл 
баримтлах 
бодлого 

Төрөөс иргэний 
нисэхийн салбарт 
2020 он хүртэл 
баримтлах 
бодлогын зорилго 
нь олон улсын 
стандарт 
шаардлагад 
нийцсэн нисэхийн 
аюулгүй 
ажиллагаа, 
аюулгүй байдлыг 
хангасан эдийн 
засгийн үр 
ашигтай, өрсөлдөх 
чадвар бүхий 
иргэний нисэхийн 
үйлчилгээг бий 
болгож, улс орны 
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эдийн засгийн 
болон нийгмийн 
хөгжлийн тэргүүлэх 
чиглэл болгон 
хөгжүүлэхэд 
оршино. 

5 
7
Далай ашиглалт, усан 

замын тээвэр 
 
Олон улсын нэгдэн орсон 
гэрээ – 22 
Дотоодын хууль –2 

Усан замын 
тээврийн тухай 
хууль 
/Шинэчилсэн 
найруулга/ 

Энэ хуулийн 
зорилт нь усан 
замын тээврийн 
хэрэгслээр зорчигч, 
ачаа тээвэрлэх үйл 
ажиллагаа болон 
усан замын 
тээврийн хэрэгсэлд 
тавигдах нөхцөл, 
шаардлагыг 
тодорхойлох, усан 
замын тээврийн 
хэрэгслийг 
ашиглахтай 
холбогдсон 
харилцааг 
зохицуулахад 
оршино. 

    

 

 

--- ooo --- 

 

 

  

                                                             
7
Зам тээврийн хөгжлийн яамны мэдээллийн сан 
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Хүснэгт 14. Монгол Улсын хөгжлийн бодлогын тухай болон зам тээврийн салбарт мөрдөгдөж буй хууль  
тогтоомжийн хоорондын уялдаа хамаарал 

 

Д/д Үзүүлэлт 

Хөгжлийн 
бодлого 

төлөвлөлтийн 
тухай хууль 

 

Автотээврийн 
тухай хууль 

Авто замын 
тээврийн тухай 

хууль 
/шинэчилсэн 
найруулга/ 

Төмөр замын 
тээврийн тухай 

хууль 

Усан замын 
тээврийн тухай 

хууль 
/Шинэчилсэн 

найруулга/ 

Далай ашиглах 
тухай хууль 

Иргэний 
нисэхийн тухай 

хууль 

1 
Хуулийн 
зорилт 

1.1. Энэ хуулийн 

зорилт нь Монгол 
Улсын хөгжлийн 
бодлогын баримт 
бичгийг 
төлөвлөх, 
хэрэгжүүлэх, 
хяналт-
шинжилгээ, 
үнэлгээ хийх үе 
шат, баримтлах 
зарчим, оролцогч 
талуудын эрх, 
үүрэг, 
хариуцлагыг 
тодорхойлох, 
хөгжлийн 
бодлого 
төлөвлөлтийн 
нэгдсэн 
тогтолцоог 
бүрдүүлэхэд 
оршино. 

1.1. Энэ хуулийн 
зорилт нь 
автотээврийн 
хэрэгслээр ачаа, 
зорчигч 
тээвэрлэх үйл 
ажиллагаа 
болон 
автотээврийн 
хэрэгсэлд 
тавигдах 
нөхцөл, 
шаардлагыг 
тодорхойлох, 
автотээвэрлэлт 
болон 
автотээврийн 
хэрэгслийг 
ашиглахтай 
холбогдсон 
харилцааг 
зохицуулахад 
оршино. 

1.1. Энэ хуулийн 
зорилт нь авто 
замыг төлөвлөх, 
барих, 
санхүүжүүлэх, 
эзэмших, 
ашиглахтай 
холбоотой 
байгууллага, 
иргэний хооронд 
үүсэх харилцааг 
зохицуулахад 
оршино. 

1.1. Энэ хуулийн 
зорилт нь төмөр 
замын тээврийн 
үйл ажиллагааны 
зарчмыг 
тодорхойлж, 
хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлыг 
хангахтай 
холбогдсон 
харилцааг 
зохицуулахад 
оршино 

1.1. Энэ хуулийн 
зорилт нь усан 
замын тээврийн 
хэрэгслээр 
зорчигч, ачаа 
тээвэрлэх үйл 
ажиллагаа болон 
усан замын 
тээврийн 
хэрэгсэлд 
тавигдах нөхцөл, 
шаардлагыг 
тодорхойлох, 
усан замын 
тээврийн 
хэрэгслийг 
ашиглахтай 
холбогдсон 
харилцааг 
зохицуулахад 
оршино. 

1.1. Энэ 
хуулийн зорилт 
нь Монгол 
Улсын Төрийн 
далбаа 
мандуулсан 
хөлөг онгоцоор 
далайн баялаг 
олборлох, загас 
агнах, тээвэр 
хийх зэрэг 
далай ашиглах 
үйл ажиллагаа 
явуулах, далай 
дахь аюулгүй 
байдлыг хангах, 
далайн орчныг 
хамгаалахтай 
холбогдсон 
харилцааг 
зохицуулахад 
оршино. 

1.1.Энэ хуулийн 
зорилт нь Монгол 
Улсын агаарын 
зайд иргэний 
агаарын хөлгөөр 
нислэг үйлдэх, 
нисэхийн 
аюулгүй 
ажиллагаа болон 
аюулгүй байдлыг 
хангахтай 
холбогдсон 
харилцааг 
зохицуулахад 
оршино. 

2 
Хуулийн 
зарчим 

5.1.1.үндэсний 
язгуур эрх ашигт 
нийцсэн байх; 

5.1.2.нэгдмэл, 
цогц, харилцан 
уялдаатай байх; 

5.1.3.төрийн 
бодлогын 

- 

5.1.1.үндэсний 
авто замын 
сүлжээг хөгжлийн 
нэгдсэн бодлого, 
төлөвлөгөөтэй 
уялдуулан 
хөгжүүлэх; 

5.1.2.авто зам, 

5.1.1.зурмагийн 
нэгдмэл 
зохицуулалттай 
байх; 

5.1.2.байнгын 
хяналттай байх; 

5.1.3.үйлчилгээни
й хүртээмж, 

- - 
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залгамж чанарыг 
хадгалсан байх; 

5.1.4.судалгаа, 
шинжилгээнд 
үндэслэсэн байх; 

5.1.5.нөөц 
бололцоонд 
үндэслэсэн байх; 

5.1.6.ил тод, 
нээлттэй байх; 

5.1.7.олон 
нийтийн 
оролцоог 
хангасан байх. 

замын 
байгууламжийг 
эрх бүхий 
байгууллагаар 
батлагдсан 
стандарт, норм, 
нормативын 
дагуу барьж 
байгуулах; 

5.1.3.авто зам 
барих, эзэмших, 
ашиглах, арчлах, 
хамгаалах, 
засварлах үеийн 
үйл ажиллагаа нь 
хүний эрүүл 
мэнд, байгаль 
орчинд сөрөг 
нөлөө үзүүлэхгүй 
байх; 

5.1.4.үндэсний 
авто замын 
сүлжээг 
хөгжүүлэх, 
ашиглах 
удирдлагын 
нэгдмэл бүтэц, 
тогтолцоотой 
байх. 

 

чанар, аюулгүй 
байдлыг хангах; 

5.1.4.тасралтгүй 
үйл ажиллагааг 
хангах; 

5.1.5.зах зээлийн 
өрсөлдөөнт 
нөхцөлийг бий 
болгох; 

5.1.6.тээврийн 
бусад салбарын 
үйл ажиллагаатай 
уялдуулах. 

5.2.Төрөөс төмөр 
замын тээврийн 
үйл ажиллагааг 
хянан зохицуулж, 
төмөр замын 
тээврийг 
хөгжүүлэхэд 
оролцоно. 

 

3 
Хуулийн 
үйлчлэх 

хүрээ 

3.1. Энэ хууль нь 
Монгол Улсын 
хөгжлийн 
бодлогын баримт 
бичгийг 
боловсруулах, 
батлах, 
хэрэгжүүлэх, 
хяналт-

- 

2.1. Энэ хууль нь 
Монгол Улсын 
нутаг дэвсгэрт 
үндэсний авто 
замын сүлжээ 
төлөвлөх, авто 
зам, замын 
байгууламж 
барих, 

4.1. Энэ хуулиар 
өмчийн төрөл, 
хэлбэр 
харгалзахгүйгээр 
төмөр замын 
тээврийн бүх 
төрлийн үйл 
ажиллагааг 
зохицуулна. 

- 

3.1.Энэ хууль 
Монгол Улсын 
Төрийн далбаа 
мандуулсан 
хөлөг онгоцоор 
далай ашиглах 
үйл ажиллагаа 
явуулах 
байгууллага, аж 

4.1.1.өмчийн 
төрөл, хэлбэр 
харгалзахгүйгээр 
Монгол Улсын 
иргэний нисэхийн 
бүх үйл 
ажиллагаа; 

4.1.2.Монгол 
Улсын нутаг 
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шинжилгээ, 
үнэлгээ хийх, 
тайлагнах, 
мэдээлэх, 
хөгжлийн 
бодлого 
төлөвлөлтийн 
удирдлагыг 
хэрэгжүүлэхтэй 
холбогдсон 
харилцааг 
зохицуулна. 

санхүүжүүлэх, 
тэдгээрийг 
өмчлөх, эзэмших, 
ашиглах, арчлах, 
засварлах, 
хяналт тавихтай 
холбогдсон 
харилцааг 
зохицуулахад 
өмчийн төрөл, 
хэлбэр 
харгалзахгүй 
үйлчилнэ. 

ахуйн нэгжид 
улсын 
харьяалал, 
өмчийн төрөл, 
хэлбэрээс үл 
хамааран 
үйлчилнэ. 

3.2.Монгол 
Улсын Төрийн 
далбаа 
мандуулсан 
хөлөг онгоцон 
дээр зөвхөн 
Монгол Улсын 
хууль үйлчилнэ. 

дэвсгэрт байрлаж 
байгаа буюу тус 
улсын агаарын 
зайд нислэг 
үйлдэж байгаа 
иргэний агаарын 
бүх хөлгийн үйл 
ажиллагаа; 

4.1.3.гадаад 
улсын хуульд 
өөрөөр заагаагүй 
бол тухайн улсын 
нутаг дэвсгэрт 
байрлаж байгаа 
Монгол Улсын 
иргэний агаарын 
хөлгийн үйл 
ажиллагаа. 

4.1.4.Монгол 
Улсын олон 
улсын гэрээнд 
өөрөөр заагаагүй 
бол тус улсын 
агаарын зайд 
нислэг үйлдэж 
байгаа гадаад 
улсын агаарын 
хөлгийн үйл 
ажиллагаа. 

4.2.Энэ хууль нь 
улсын агаарын 
хөлгийн 
нислэгийн 
хөдөлгөөн болон 
улсын агаарын 
хөлгөөр 
арилжааны 
нислэг үйлдэх 
бүх үйл 
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ажиллагааг 
зохицуулна. 

4.3.Энэ хуулийн 
4.2 дахь хэсэг 
байлдааны 
үүргийн 
нислэгийн 
хөдөлгөөнд 
хамаарахгүй. 

Нийц
сэн* 
(%) 

 Хууль тогтоомж бие даасан зорилго, зорилттой. Эдгээр хуулиудыг уялдуулах механизмыг тодорхойлох шаардлагатай.  

  

Тайлбар танилцуулга: 

Далайд гарцгүй Монгол орны эдийн засгийн өсөлтийн гол түлхүүр нь тээврийн салбар юм. Тээврийн салбар үүсч 
хөгжсөнөөс хойш Монгол Улсын тээврийн тогтолцоог судалж үзэхэд тээврийн төрлүүд (автозам, төмөр зам, усан зам болон 
агаарын тээвэр) тус тусдаа бие даан хөгжиж,  тээвэрлэлтийн үйл ажиллагааг тус тусад нь зохион байгуулж, эрх зүйн орчин, 
бодлогын бичиг баримтууд, стратегиудыг тодорхойлж ирсэн.  

Монголын тээврийн байгууллагуудын өнөөгийн бүтэц, зохион байгуулалт нь тээврийн төрлүүдийн хэтийн төлөвийг 
бэхжүүлэх, салбарын тулгамдсан нийтлэг асуудлуудыг шийдвэрлэх, шинэ техник, технологи нэвтрүүлэхэд ихээхэн 
бэрхшээл учруулж байна. Тээврийн төрлүүдийн хоорондын уялдаа холбоо муутайгаас тээврийн дэд бүтэц, тээврийн ажил, 
үйлчилгээний чанар, хүртээмж хэрэглэгчийн эрэлт шаардлагыг хангахгүйд хүрээд байна. 

Иймд ачаа илгээгчдийн болон зорчигчдын эрэлт хэрэгцээг сайтар хангасан аюулгүй, өндөр үр ашигтай, тогтвортой, 
өөр хоорондоо сайтар уялдуулсан тээврийн нэгдсэн үйл ажиллагааг явуулах боломж бүхий үндэсний тээврийн нэгдсэн 
сүлжээг тээвэр логистикийн системд үндэслэн бүрдүүлж, улмаар олон улсын тээврийн логистикийн сүлжээнд нэгдэх замаар 
дэлхийн зах зээлд өрсөлдөхүйц тээврийн нэгдсэн системийг хөгжүүлэх нь зүйтэй гэж үзэж байна. Үүнтэй холбогдуулан 
тээврийн төрлүүдийг нэгтгэх тээврийн нэгдсэн системийг бүрдүүлэх “Тээврийн ерөнхий хууль”-ийг боловсруулан батлуулах 
нь зүйтэй гэж үзэж байна. 
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Хүснэгт 15. Монгол Улсын хөгжлийн бодлого болон зам тээврийн салбарт баримталж буй  
бодлогын бичиг баримтын хоорондын уялдаа хамаарал 

 

Д/д 

 
Төрөөс 

автотээврийн 
салбарт 

баримтлах 
бодлогын 

зорилго, зорилт 

Монгол Улсын 
хөгжлийн үзэл 

баримтлал 2030 

Монгол Улсын 
бүсчилсэн хөгжлийн 

үзэл баримтлал 

Төрөөс баримтлах 
бодлого 

/Монгол Улсын 
Засгийн газрын 2016-

2020 оны үйл 
ажиллагааны 

хөтөлбөр/ 

Бусад бодлогын 
баримт бичиг 

(Төрөөс төмөр замын 
тээврийн талаар 

баримтлах бодлого) 

Бусад бодлогын 
баримт бичиг 

(Төрөөс иргэний 
нисэхийн салбарт 

2020 он хүртэл 
баримтлах 
бодлого) 

Бусад 
бодлогын 

баримт бичиг 
“Үйлдвэржил

т 21:100” 
үндэсний 
хөтөлбөр 

(2017-2020) 

Нийцэж байгаа зорилго, 
зорилт 

Нийцэж байгаа 
зорилго, зорилт 

Нийцэж байгаа 
зорилго, зорилт 

Нийцэж байгаа 
зорилго, зорилт 

Нийцэж байгаа 
зорилго, зорилт 

Нийцэж 
байгаа 

зорилго, 
зорилт 

1 

Эдийн засгийн 
өсөлтийг хангах, 
эрэлтэд нийцсэн 
тогтвортой, эдийн 
засгийн үр 
ашигтай, аюулгүй, 
ая тухтай, бүс 
нутагт 
өрсөлдөхүйц 
тээврийн 
үйлчилгээ үзүүлэх  
 

2.1.5.Дэд бүтцийн 
салбар. Зорилт 4. 

Хэрэглэгчийн эрэлт, 
хэрэгцээнд нийцсэн, 
эдийн засгийн үр 
ашигтай, аюулгүй, ая 
тухтай тээврийн 
үйлчилгээг өргөжүүлэн 
хөгжүүлнэ. 

2.1. Тус улсын газар, 
түүний баялаг, газар 
тариалан, мал аж 
ахуйн гаралтай 
түүхий эдийн нөөц, 
оюуны чадавхийг 
байгаль орчны 
даацад зохицуулан 
оновчтой ашиглах 
үндсэн дээр хүн ам, 
үйлдвэрлэлийн 
өнөөгийн зохисгүй 
бөөгнөрлийг задалж, 
хот, хөдөөгийн 
хөгжлийн ялгаа, 
аймаг, бүс нутаг 
хоорондын тэгш бус, 
тэнцвэргүй байдлыг 
багасгаж хөгжлийн 
түвшинг ойртуулах, 
үндэсний эдийн 
засаг, нийгмийн 
дэвшлийг түргэтгэх 
дотоод, гадаад 
таатай орчныг 

2.116. Тээврийн 
салбарын олон улсын 
хамтын ажиллагааг 
хөгжүүлж, бүс нутгийн 
дэд бүтэц, тээврийн 
интеграцид нэгдэн 
орох замаар дамжин 
өнгөрөх тээврийг 
хөгжүүлнэ. 

1.1.1.Төрөөс төмөр 
замын тээврийн талаар 
баримтлах бодлогын 
зорилго нь төмөр 
замын тээх, нэвтрүүлэх 
чадварыг нэмэгдүүлэх, 
ирээдүйд өсөн 
нэмэгдэх 
тээвэрлэлтийн эрэлт 
хэрэгцээг үр дүнтэй, 
найдвартай хангахад 
чиглэсэн үр ашигтай 
үндэсний төмөр замын 
дотоодын нэгдсэн 
сүлжээг өргөжүүлж, 
улмаар улс орны 
дамжин өнгөрүүлэх 
чадавхийг дээшлүүлэн, 
салбарын эрх зүйн 
орчин, бүтэц, зохион 
байгуулалтыг 
боловсронгуй болгох, 
ашигт малтмалын 
томоохон ордуудыг 
ашиглах, тэдгээрийн 

1.1.Төрөөс иргэний 
нисэхийн салбарт 
2020 он хүртэл 
баримтлах 
бодлогын зорилго 
нь олон улсын 
стандарт 
шаардлагад 
нийцсэн нисэхийн 
аюулгүй 
ажиллагаа, 
аюулгүй байдлыг 
хангасан эдийн 
засгийн үр 
ашигтай, өрсөлдөх 
чадвар бүхий 
иргэний нисэхийн 
үйлчилгээг бий 
болгож, улс орны 
эдийн засгийн 
болон нийгмийн 
хөгжлийн тэргүүлэх 
чиглэл болгон 
хөгжүүлэхэд 
оршино. 

2.1. Орон 
нутгийн 
онцлог, 
нөөцөд 
суурилан 
дэвшилтэт 
техник, 
технологи 
нэвтрүүлж, 
нэмүү өртөг 
шингэсэн, 
олон улсын 
чанар, 
стандартын 
шаардлага 
хангасан, 
өрсөлдөх 
чадвартай, 
зах зээлийн 
эрэлт 
хэрэгцээнд 
нийцсэн, 
тогтвортой 
үйлдвэрлэлий
г хөгжүүлж, 
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бүрдүүлэхэд 
оршино. 
 
2.3.5. Тухайн бүсийн 
хэмжээнд хот, 
тосгон, хөдөөгийн 
хүн амын нутагшилт, 
суурьшлын 
харилцан уялдсан 
тогтолцоог 
бүрдүүлж, нутаг 
дэвсгэрийн тэнцвэрт 
хөгжлийг тэтгэх 
чадвар бүхий бүс 
нутаг, хотжилтын  
нэгдмэл орчныг бий 
болгох. 

бүтээгдэхүүнийг 
экспортлох болон 
боловсруулан 
экспортолж улсын 
эдийн засаг, нийгмийн 
хөгжлийг хурдасгах, 
ирээдүйн тогтвортой 
хөгжлийг хангахад 
оршино. 

ажлын байр, 
гадаад, 
дотоод 
худалдааны 
эргэлт, эдийн 
засгийн 
өсөлтийг 
нэмэгдүүлэхэд 
энэхүү 
хөтөлбөрийн 
зорилго 
оршино. 

2 

Мэргэжил, ур 
чадварт 
тулгуурласан 
орчин үеийн 
хүний нөөцийн 
менежменттэй 
хослуулсан 
өрсөлдөх чадвар 
бүхий удирдлага, 
зохион 
байгуулалтын 
тогтолцоог 
бүрдүүлнэ. 

2.2.1.Хүртээмжтэй 

өсөлт ба нийгмийн тэгш 
байдал.  
Зорилт 4. Тогтвортой 
хөгжлийн зорилгыг 
хангахад чиглэсэн дээд 
боловсролын 
тогтолцоог хөгжүүлж, 
насан туршийн 
боловсролын 
тогтолцоог 
боловсронгуй болгоно. 

 

/-/ 

1.2.1.5.төмөр замын 

салбарт бүтцийн 
шинэчлэлт хийж, төмөр 
замын тээврийн 
салбарын 
менежментийг 
боловсронгуй болгох; 

1.2.3.Олон улсын 

иргэний нисэхийн 
байгууллага 
(ICAO)-ын 
зөвлөмжийн дагуу 
иргэний нисэхийн 
салбарт олон 
улсад хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн 
шаардлагыг 
хангахуйц бүтцийн 
шинэчлэл хийх. 
1.2.5.салбарын 

хөгжлийн 
шаардлагыг 
хангахуйц мэдлэг, 
чадвар, 
туршлагатай 
боловсон хүчний 
нөөц бүрдүүлэх. 

 

3 
Чанартай, 
хүртээмжтэй, 
хосолсон 

2.1.5.Дэд бүтцийн 
салбар. Зорилт 
3.Эдийн засгийн 

2.3.6. Тус орны 
тээвэр-газар зүйн 
байрлалын дагуу 

2.113. Үндэсний болон 
олон улсын тээвэр, 
ложистикийн сүлжээг 

1.2.1.6. Монгол Улсын 
нутаг дэвсгэрээр 
дамжин өнгөрүүлэх 

1.2.6.нисэх 
буудлуудын дэд 
бүтцийг Олон 

Зорилт 5. 
Зорилтот зах 
зээлд 
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тээврийн дэд 
бүтцийг бий 
болгох замаар 
олон улсын 
тээврийг 
хөгжүүлнэ. 

өсөлтийг хангах зам, 
тээвэр, ложистикийн 
сүлжээг хөгжүүлнэ. 
2.1.7.Бизнесийн таатай 
орчин Зорилт 1. 

Худалдаа, үйлчилгээг 
хөнгөвчлөх, экспорт, 
импортын барааны 
тээвэрлэлтийн 
ложистик сүлжээг 
хөгжүүлэх, тусгай 
зөвшөөрөл олгох 
тогтолцоог 
хялбаршуулах, татвар 
төлөлтийн болон улсын 
бүртгэлийн тогтолцоог 
цахимжуулж, 
боловсронгуй болгон 
бизнес эрхлэлтийн 
орчныг 
төгөлдөршүүлнэ. 

бүс нутгуудыг олон 
улсын худалдаа-
эдийн засгийн 
сүлжээнд зохистой 
холбож, орон 
нутгийн болон 
үндэсний хөгжлийг 
түргэтгэх гадаад 
харилцааны 
боломжийг бүрэн 
дүүрэн ашиглах 
нөхцөлийг хангах. 

хөгжүүлж, “Хөшиг”- 
ийн хөндийд холимог 
тээвэр ложистикийн 
төв байгуулна. 
 

боломжийг ашиглан 
төмөр замын сүлжээг 
өргөжүүлэх чиглэлийг 
тогтоосны үндсэн дээр 
Ази-Европыг холбосон 
өрсөлдөх чадвартай 
дамжин өнгөрүүлэх 
тээврийн шинэ замнал 
/маршрут/ бий болгох. 
 

улсын иргэний 
нисэхийн 
байгууллагын 
стандарт, 
шаардлагад 
нийцүүлэн 
хөгжүүлэх. 

нийлүүлэх 
бүтээгдэхүүни
й тээвэр-
ложистикийг 
боловсронгуй 
болгож, 
маркетингийн 
үйл 
ажиллагааг 
хөгжүүлэн 
гадаад 
худалдааны 
эргэлтийг 
нэмэгдүүлэх. 

4 

Тээврийн 
төрлүүдийн 
харилцан уялдааг 
хангасан,өрсөлдө
х чадвар бүхий 
аюулгүй, ая 
тухтай зорчигч 
тээврийн 
үйлчилгээг 
хөгжүүлнэ. 

2.1.5.Дэд бүтцийн 
салбар. Зорилт 4. 
Хэрэглэгчийн эрэлт, 
хэрэгцээнд нийцсэн, 
эдийн засгийн үр 
ашигтай, аюулгүй, ая 
тухтай тээврийн 
үйлчилгээг өргөжүүлэн 
хөгжүүлнэ. 

2.3.1. Бүс нутгийг 

тэнцвэртэй 
хөгжүүлэх үндэсний 
нийтлэг эрх ашгийг, 
аймаг, нийслэл, хот, 
тосгон, сум, аж 
ахуйн нэгж, 
байгууллагын хууль 
ѐсны ашиг 
сонирхолтой 
хосолж, засаг 
захиргаа-нутаг 
дэвсгэрийн 
байгууламжийг 
цаашид 
боловсронгуй 
болгох эдийн засаг, 
зохион байгуулалт, 

2.120. Улаанбаатар 

хотын автозамын 
ачааллыг бууруулах, 
түгжрэлийг багасгах 
зорилгоор гүүрэн 
гарцуудыг шинээр 
байгуулан, тусгай 
замын автобус /BRT/-
ыг нийтийн тээврийн 
үйлчилгээнд шинээр 
нэвтрүүлнэ. 
 

2.4.3.төмөр зам, авто 

зам, нисэх онгоцны 
буудал бүхий тээврийн 
томоохон зангилаа 
үүсэх. 

1.2.2.аялал 

жуулчлалыг 
дэмжсэн, иргэдийн 
нийгмийн хэрэгцээг 
хангасан, эрэлтэд 
нийцэхүйц, 
хүртээмжтэй 
агаарын тээврийг 
хөгжүүлэхэд 
чиглэсэн эдийн 
засгийн 
зохицуулалтыг бий 
болгох. 
1.2.12.дотоодын 
агаарын тээврийн 
үйлчилгээг 
алслагдсан бүс, 
орон нутгийн 
иргэдэд хүргэхэд 
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нийгэм-сэтгэл зүйн 
орчныг бүрдүүлэх. 

2.3.2. Тухайн бүс 

дотроо аймаг, сум 
бүр голлон эрхлэх 
аж ахуйн чиглэлээ 
зөв тогтоон,  өөр 
хоорондоо хоршин 
хөгжих бизнесийн 
орчныг бүрдүүлэх, 
дотоод, гадаад зах 
зээлтэй зохистой 
холбоо тогтоож, 
аймаг, бүс нутаг 
хоорондын хөгжлийн 
тэнцвэргүй, тэгш бус 
байдлыг багасгах,  
эдийн засгийн 
өсөлт, үр ашгийг 
тогтвортой 
нэмэгдүүлэх 
нөхцөлийг хангах. 

2.3.3. Хүн ам тухайн 
нутагтаа тогтвор, 
суурьшилтай 
ажиллаж, амьдрах, 
сурч боловсрох, 
эрүүл мэндийн 
үйлчилгээ хүртэх, 
мэдээлэл авах эрхээ 
чөлөөтэй эдлэх, 
аймаг, орон 
нутгийнхаа 
амьдралд идэвхтэй, 
эрх тэгш хамтран 
оролцох, улмаар 
хөдөөгийн хүн амын 
хөдөлмөр, нийгмийн 
хамгаалал, эрүүл 

чиглүүлэх. 
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мэнд, боловсрол, 
соѐл, урлаг, 
мэдээлэл, ахуйн 
үйлчилгээний 
тогтолцоог 
бэхжүүлж, бүс 
нутгийн харьцангуй 
жигд хөгжлийг 
хангах нөхцөлийг 
бүрдүүлэх. 

5 

Хөдөө аж ахуй, 
аж үйлдвэрийн 
салбарын эрэлтэд 
тулгуурласан, хүн 
амыг эрүүл ахуйн 
шаардлага 
хангасан, хүнс, 
өргөн хэрэглээний 
барааны 
дотоодын 
тээврийн сүлжээг 
хөгжүүлнэ. 

2.1.5. Дэд бүтцийн 
салбар. Зорилт 3. 

Эдийн засгийн өсөлтийг 
хангах зам, тээвэр, 
ложистикийн сүлжээг 
хөгжүүлнэ. 

 

 2.113. Үндэсний болон 
олон улсын тээвэр, 
ложистикийн сүлжээг 
хөгжүүлж, “Хөшиг”- 
ийн хөндийд холимог 
тээвэр ложистикийн 
төв байгуулна. 

 

1.2.1.3. төмөр замын 
нэвтрүүлэх чадварыг 
дээшлүүлж, уул 
уурхайн бүтээгдэхүүн, 
дамжин өнгөрүүлэх 
ачаа тээвэр болон 
экспорт, импортын 
ачаа эргэлтийг үр 
дүнтэй хангах 
тээвэрлэлтийн 
оновчтой зохион 
байгуулалт бүхий 
төмөр замын дотоодын 
нэгдсэн сүлжээтэй 
болох. 

2.2.1.5.Монгол 
Улсын нутаг 
дэвсгэрийн газар 
зүйн онцлог, 
байршлын давуу 
тал, зах зээлийн 
өсөн нэмэгдэж 
байгаа хэрэгцээнд 
тулгуурлан ачаа 
тээвэрлэлтийг бүх 
талаар дэмжих. 

Зорилт 3.  
Боловсруулах 
үйлдвэрийн 
хүчин чадлыг 
нэмэгдүүлэх,б
айгальд 
ээлтэй 
дэвшилтэт 
техник, 
технологийг 
нэвтрүүлэх 
үйлдвэрүүдийг 
орон нутагт 
байгуулах, 
жижиг дунд 
үйлдвэрийг 
кластераар 
хөгжүүлэх, 
нэмүү өртөг 
шингэсэн, 
өрсөлдөх 
чадвартай, 
зах зээлийн 
эрэлт 
хэрэгцээнд 
нийцсэн 
бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэлий
г нэмэгдүүлэх. 

6 Байгаль орчинд 2.1.5.Дэд бүтцийн 2.3.4. Бүс нутгийн 2.118.2. Аюулгүй,    
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ээлтэй, эдийн 
засгийн үр 
ашигтай тээврийн 
үйлчилгээг 
хөгжүүлнэ. 

салбар. Зорилт 6.Хот, 

суурин газрын бие 
даасан байдлыг 
хѳгжүүлж, хот 
байгуулалтын томоохон 
тѳсѳл, хѳтѳлбѳрийг 
хэрэгжүүлэн зам 
харилцаа, инжeнeрийн 
дэд бүтцийг барьж 
байгуулах, иргэдийн 
амьдрах эрүүл, 
аюулгүй, тохилог 
орчныг бүрдүүлэх, 
дэлхийн жишигт 
нийцсэн ногоон 
хөгжлийн чиг 
баримжаагаар хот 
байгуулалтыг 
тогтвортой хөгжүүлнэ. 

хөгжлийг 
тэнцвэржүүлэх 
үүднээс тухайн 
бүсийнхээ 
байгалийн баялгийн 
нөөцийг ашигласны 
эцсийн үр өгөөжийг 
адил тэнцүү хүртэх, 
байгаль орчныг 
хамгаалах нийтлэг 
асуудлыг аймаг, 
сум, аж ахуйн нэгж, 
байгууллага, 
иргэдийн хамтын 
хүчээр шийдвэрлэж 
экологийн 
тэнцвэртэй байдлыг 
хангах  нөхцөлийг  
бүрдүүлэх. 

найдвартай, их 
багтаамжийн нийтийн 
тээврийг хөгжүүлэн 
400-аас доошгүй 
автобусаар парк 
шинэчлэх.  

7 

Тээвэрлэлтийн 
болон авто замын 
сүлжээний 
аюулгүй байдлын 
цогц 
менежментийг 
хөгжүүлнэ. 

2.3.3.Экосистемийн 

тэнцвэрт байдал.  
Зорилт 2.Хот суурины 

төлөвлөлтийг 
боловсронгуй болгож, 
дэд бүтцийн 
байгууламжийн чанар, 
хүртээмжийг 
нэмэгдүүлэх, хүн амд 
амьдрах орчны зөв 
дадлыг төлөвшүүлж, 
хүрээлэн байгаа орчны 
чанар, хог хаягдлын 
менежментийг 
сайжруулна. 

 2.107. Олон улс, хот 

хоорондын болон 
орон нутгийн 
чанартай авто замын 
сүлжээн дэх хатуу 
хучилттай авто замын 
сүлжээг өргөтгөж, бүх 
аймгийн төвийг 
нийслэл хоттой хатуу 
хучилттай авто 
замаар холбож 
дуусгах, Мянганы 
замын хэвтээ 
тэнхлэгийн хэсгийг 
үргэлжлүүлнэ. 
2.118.4. Замын 
хөдөлгөөний аюулгүй 
байдалд аудит хийх 
тогтолцоог бүрдүүлэх 
2.119. Улаанбаатар 
хотын хөгжлийн 

 4.2.Монгол Улсын 

Засгийн газар нь 
Монгол Улсын 
иргэний нисэхийн 
аюулгүй 
ажиллагааны 
болон аюулгүй 
байдлын түвшинг 
Олон улсын 
иргэний нисэхийн 
байгууллагаас 
тогтоосон болон 
түүнээс дээш 
түвшинд байлгахад 
чиглэсэн хяналт, 
зохицуулалтыг 
тогтмол 
хэрэгжүүлнэ. 
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ерөнхий 
төлөвлөгөөтэй 
уялдуулан автозамын 
сүлжээг сайжруулах 
зорилгоор Баянзүрх, 
Яармаг, 
Сонсголонгийн гүүр 
болон Улаанбаатар-
Налайх чиглэлийн 
автозамыг шинээр 
барина. 
2.121. Автозамын 
засвар арчлалтын 
хугацааг уртасгах, 
чанарыг сайжруулах, 
хөрөнгийн эх 
үүсвэрийг үе шаттай 
нэмэгдүүлэх. 
 

8 

Техник, 
технологийн 
дэвшилд 
суурилсан 
тээврийн 
хэрэгслийн 
техникийн хяналт, 
авто үйлчилгээ, 
бүртгэлийн цогц 
үйлчилгээг 
хөгжүүлнэ. 

2.3.2.Уур амьсгалын 

өөрчлөлтөд дасан 
зохицох. Зорилт 2. 

Байгаль орчинд ээлтэй 
дэвшилтэт технологи 
нэвтрүүлж, үйлдвэрлэл, 
хэрэглээнд 
нүүрстөрөгчийн 
ялгарлыг бууруулна. 

 2.118.5. Тээврийн 

хэрэгслийн техникийн 
хяналт, татвар, 
даатгал, авто 
үйлчилгээний салбарт 
RFID системийг 
нэвтрүүлэх. 
2.118.6. Тээврийн 
ухаалаг системийг 
хөгжүүлэх ажлыг 
зохион байгуулах. 

3.1.6.техник, 
технологийн шинэчлэл: 
эдийн засгийн үр 
ашгийг нэмэгдүүлж 
олон улсын стандарт, 
дэвшилтэт техник, 
технологи, үүний дотор 
хүнд жинтэй галт тэрэг, 
хөдөлгөөний 
удирдлагын цахим 
систем зэргийг 
нэвтрүүлж, 
тээвэрлэлтийн 
үйлчилгээг найдвартай 
болгох. 

1.2.4.иргэний 

нисэхийн 
үйлчилгээнд олон 
улсын стандарт, 
шаардлагад 
нийцсэн аюулгүй 
ажиллагааны 
шаардлагыг бүрэн 
хангасан, орчин 
үеийн дэвшилтэт 
техник, 
технологийн 
шинэчлэлтийг 
тогтмол хийх; 
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9 

Автотээврийн 
салбарын 
хөгжлийг 
судалгаа 
шинжилгээний үр 
дүнд үндэслэн 
тодорхойлж, 
автотээврийн 
салбарын 
инновацийг 
хөгжүүлнэ. 

2.2.3.Мэдлэгт 

суурилсан нийгэм ба ур 
чадвар бүхий Монгол 
хүн.  
Зорилт 5. Шинжлэх 

ухаан, үйлдвэрлэлийн 
харилцан уялдааг 
хангаж, мэдлэгт 
суурилсан нийгмийг 
хөгжүүлнэ. 

 2.118.3. Зам тээврийн 

салбарын статистик 
мэдээлэл, эдийн 
засгийн үзүүлэлтийн 
бүртгэлийн нэгдсэн 
систем бүрдүүлэх. 
3.2.30.Үндэсний 

инновацийн 
тогтолцоог хөгжүүлэх 
бодлогыг тууштай 
баримталж, инноваци, 
гарааны бизнес, 
оюуны үйлдвэрлэлийг 
хөгжүүлж, экспортыг 
нэмэгдүүлнэ. 

 1.2.7.үндэсний 

агаарын 
тээвэрлэгчийг олон 
улсын зах зээлд 
бусад улсын 
агаарын 
тээвэрлэгчтэй 
өрсөлдөхөд 
бэлтгэх, түүний 
үнэлэмжийг 
дээшлүүлэх. 

 

 

Нийт 9 8 4 12 6 10 3 

Нийц
сэн* 
(тоо, 
%) 

 80% 44.4 % 100% 100% 100 % 50% 

 Тайлбар танилцуулга: 

НҮБ-ын Тогтвортой хөгжлийн зорилтод “Тогтвортой дэд бүтэц, үйлдвэрлэл, инновацийг дэмжих” зорилтыг дэвшүүлсэн бөгөөд тус 
зорилтын хүрээнд улс орнууд тээврийн нэгдсэн сүлжээг өргөжүүлэн хөгжүүлэх, тээврийн үйлчилгээг аюулгүй, шуурхай, тав тухтай хүргэх, 
хүрээлэн буй орчинд сөрөг нөлөө багатай техник, технологийг хөгжүүлэхээр төлөвлөсөн. 

Дэлхий нийтийн хөгжлийн чиг хандлагатай уялдуулан тулгарч буй гол бэрхшээлийг даван туулах, тогтвортой хөгжлийн зорилго, хүний 
хөгжлийг хангахад чиглэсэн үндэсний урт хугацааны бодлого болох “Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030”-д “эдийн 
засгийн өсөлтийг хангах зам, тээвэр, логистикийн сүлжээг хөгжүүлнэ, хэрэглэгчийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн, эдийн засгийн үр 
ашигтай, аюулгүй, ая тухтай тээврийн үйлчилгээг өргөжүүлнэ” гэж зам тээврийн салбарын  хөгжлийн зорилтыг тодорхойлсон. 

Олон улсын болон Үндэсний хэмжээнд боловсруулан мөрдөгдөж буй хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүдэд зам тээврийн салбарын 
хөгжлийн бодлого, түүний зорилго, зорилт хэрхэн нийцэж байгаа, хоорондын уялдаа хамаарлыг хэрхэн хангаж байгааг харуулахаар зам 
тээврийн салбарт мөрдөгдөж буй төрийн бодлого болох Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030, Монгол Улсын Бүсчилсэн 
хөгжлийн үзэл баримтлал, Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Төрөөс автотээврийн салбарт 
баримтлах бодлого, Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлого, Төрөөс иргэний нисэхийн салбарт 2020 он хүртэл 
баримтлах бодлого,  “Үйлдвэржилт 21:100” үндэсний хөтөлбөр (2017-2020)-ийг тус тус сонгон авч, харьцуулалт хийж үзүүлэв.  

Харьцуулсан судалгаанаас үзэхэд олон улсад болон үндэсний хэмжээнд хэрэгжүүлж буй бодлогын баримт бичгүүдэд зам тээврийн 



Зам тээвэр, логистикийн хөгжил, байршлын төлөвлөлтийн судалгаа                                                       81 

салбарын хөгжлийн бодлогын зорилго, зорилтууд нийцэж байгаа бөгөөд хоорондын уялдаа хамаарал дунджаар 70 хувьтай байна.  

Цаашид бодлогын бичиг баримтуудын уялдаа холбоог хангах үүднээс салбарын бодлогын баримт бичгүүдийг шинэчлэн сайжруулах, 
түүнчлэн Авто замын талаар төрөөс баримтлах бодлого, Тээвэр логистикийн төрөөс баримтлах бодлогыг тус тус боловсруулан, батлуулах 
нь зүйтэй гэж үзэж байна.  
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ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ. АЧАА ЭРГЭЛТИЙН ХЭТИЙН ТӨЛӨВ 

3.1. Ачаа тээврийн гүйцэтгэлийн өнөөгийн байдал 

Монгол улсын тээврийн салбарын ачаа эргэлтийн үзүүлэлт сүүлийн 

жилүүдэд тасралтгүй өссөөр ирсэн. Агаарын тээврийн ачаа эргэлт тогтмол 

хэмжээнд тогтвортой байгаа бол төмөр зам болон авто замын тээврийн ачаа 

эргэлтийн үзүүлэлт тасралтгүй өссөөр байна.  

Цаашид хот, сум суурин авто замаар холбогдох бүрт автотээврийн ачаа 

эргэлт шууд хамааралтайгаар нэмэгдэж байгаа нь ажиглагдаж байна.  

 

Хүснэгт 16. Ачаа тээврийн гүйцэтгэл 

№ 
Тээврийн 

төрөл 

Оноор 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ачаа эргэлт [сая.тн километр] 

1 Бүгд 15656.4 14641.9 17419.5 13844.3 16615.3 19162.4 

2 
Төмөр 
замын 

12142.7 12076.5 12473.7 11462.6 12371.0 13493.3 

3 Авто 3503.9 2555.8 4936.4 2374.0 4236.2 5661.3 

4 Агаарын 9.7 9.6 9.4 7.7 8.1 7.8 

5 Усан замын - - - - - - 

Тээсэн ачаа [мянган.тн] 

1 Бүгд 50644.3 42361.4 44636.2 32197.3 40398.4 53981.1 

2 
Төмөр 
замын 

20445.2 21035.5 21118.9 19150.8 19989.1 22765.1 

3 Авто 30195.1 21321.9 23514.2 13043.7 20406.2 31212.9 

4 Агаарын 4.0 4.1 3.4 2.8 3.1 3.1 

5 Усан замын - - - - - - 

Эх сурвалж: МУ-ын статистикийн эмхэтгэл 
 

Хүснэгт 17. Төмөр замын тээврийн үндсэн үзүүлэлт 
 

№ Үзүүлэлт 
Оноор 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Тээсэн ачаа [мянган. тн] 

1 Бүгд 20445.2 21035.5 21118.6 19150.8 19989.1 22765.1 

2 
Орон 
нутгийн 

9889.8 10725.1 10573.6 9231.3 8537.6 9484.6 

3 Олон улсын 10555.4 10310.3 10545.0 9919.5 11451.6 13280.5 

4 Экспортын 6575.7 6069.4 6191.1 5637.7 7095.3 7886.8 

5 Импортын 2445.5 2484.1 2288.7 2188.2 1994.0 2302.7 

6 
Дамжин 
өнгөрөх 

1534.2 1756.8 2065.2 2093.6 2362.3 3091.0 

Ачаа эргэлт [сая.тн километр] 

1 Бүгд 12142.7 12076.5 12473.7 11462.6 12371.0 13493.3 

2 
Орон 
нутгийн 

3291.7 3647.9 3525.3 2860.7 2292.4 2473.5 

3 Олон улсын 8851.0 8428.7 8941.3 8601.9 10078.6 11019.7 

4 Экспортын 5909.6 5316.0 5585.8 5251.8 6524.1 6417.6 

5 Импортын 1238.5 1162.7 1063.2 1026.2 932.3 1171.1 

6 
Дамжин 
өнгөрөх 

1703.0 1950.0 2292.3 2323.9 2622.1 3431.0 

Эх сурвалж: МУ-ын статистикийн эмхэтгэл 
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Хүснэгт 18. Автотээврийн салбарын бүтээгдэхүүн /ачаа тээвэрлэлт/ 

Эх сурвалж: МУ-ын статистикийн эмхэтгэл 
 

Хүснэгт 19. Иргэний агаарын тээврийн үндсэн үзүүлэлт 
 

№ Үзүүлэлт 
Оноор 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Тээсэн ачаа 4011.1 4075.6 3436.7 2839.3 3097.6 3083.8 

2 Шуудан 409.1 381.1 261.5 218.3 257.3 219.8 

3 Тээш 480.0 561.7 260.5 213.0 151.9 115.4 

4 Ачаа 3122.0 2132.8 2914.7 2408.0 2688.4 2748.5 

Эх сурвалж: МУ-ын статистикийн эмхэтгэл 

 

Сүүлийн 10 жилийн ачаа эргэлтийн өсөлтийн дундажийг авч үзвэл агаарын 

тээвэр ба төмөр замын тээвэр жилд 5 хувиар өссөн байна. Харин автотээвэр 39 

хувиар үзүүлэлт үзүүлж хамгийн эрчимтэй өсч байгаа тээврийн төрөлд тооцогдож 

байна. Нийт улсын дүнгээр ачаа эргэлтийн хэмжээ жилд дунджаар 9 хувиар өсч 

байна. Дээр хандлагаар ачаа 12 жилийн дараа буюу 2030 онд гэхэд ачаа эргэлт 

одоогийн түвшнээс 3 дахин нэмэгдэх хандлагатай байна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Үзүүлэлт 
Оноор 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Тээсэн ачаа [мянган. тн] 

1 

Авто замын 
тээвэр 

25635.3 32898.9 21321.9 23514.2 16682.2 20406.2 31200.0 

Жилийн 
өсөлт/бууралт
[%] 

- +28.3 -35.1 +10.2 -29.05 +22.3 +52.8 

Ачаа эргэлт [сая.тн километр] 

2 

Авто замын 
тээвэр 

4910.3 3503.9 2555.8 4936.4 3139.9 3997.7 5661.3 

Жилийн 
өсөлт/бууралт 
[%] 

- - 28.6 - 27.5 + 93.1 - 36.3 +27.3 +41.6 
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Зураг 9. Ачаа эргэлтийн өсөлтийн хандлага 

9,030.25 9,051.39 9,016.46 

12,124.83 

16,336.73 
15,656.36 

14,641.92 

17,419.52 

13,844.27 

16,615.28 

19,162.4 

8,360.65 8,261.37 7,852.1 

10,286.7 
11,418.75 

12,142.74 12,076.53 12,473.69 
11,462.59 

12,371. 
13,493.3 

661.88 782.09 1,160.66 
1,833.95 

4,910.29 

3,503.88 
2,555.79 

4,936.43 

2,374. 

4,236.2 

5,661.3 

7.72 7.93 3.7 4.17 7.69 9.74 9.59 9.4 7.68 8.08 7.8 

y = 948.13x + 8211.2 
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10,000.

15,000.

20,000.

25,000.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

  Ачаа эргэлт, сая тонн километр       төмөр замын 

      авто       агаарын 

Linear (  Ачаа эргэлт, сая тонн километр) 
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Төмөр замын тээврээр дотоод 9.5 сая тонн, экспортод 7.9 сая тонн, 

импортын 2.3 саятонн,дамжин өнгөрөлтийн 3.1 сая тонн ачааг тээсэн байна. 

Өнгөрсөн оноос дотоодын ачаатээвэрлэлт 1.0 пункт, экспортын ачаа 0.9 пунктээр 

буурч, импортын ачаа 0.1 пункт, дамжинөнгөрөлтийн ачаа 1.8 пунктээр 

өсжээ.Төмөр замын тээврийн ачаа эргэлт 2017 онд 13493.3 сая тонн километр 

болж, өнгөрсөноноос 9.1 хувь, 2007 оноос 61.4 хувь, 2010 оноос 31.2 хувь, 2012 

оноос 11.1 хувиар өссөнбайна. 

2017 онд орон нутагт авто тээврээр тээсэн ачааны хэмжээгээр Төвийн бүс 

тэргүүлжбайна.Төвийн бүсийг өндөр хувь эзлэхэд Өмнөговь аймгийн уул уурхайн 

бүтээгдэхүүнийтээвэрлэлт нөлөөлсөн байна.  

2017 онд Өмнөговь аймгийн Цогтцэций, Ханбогд, Гурван тэс,Ноѐн зэрэг 

сумдад үйл ажиллагаа явуулж байгаа Таван толгой, Оюутолгой, Ухаа худаг,Нарийн 

сухайт, Ноѐн уулын уурхайгаас нүүрс, зэс зэрэг бүтээгдэхүүнүүдийгГашуун сухайт , 

Шивээхүрэнгийн боомтоор дамжуулан БНХАУ-руу тээвэрлэж байна. МөнДорнод 

аймгийн Матад сумын Тамсагийн сав газраас Халх гол сумын Баян хошуубоомтоор 

газрын тос, Ховд аймгийн Дарви сумын Хөшөөтийн нүүрсний уурхайгаас 

Булгансумын Ярантын боомт хүртэл нүүрс тээвэрлэж байна. 

 
Хүснэгт 19. Орон нутгийн ачаа тээвэр, мянган тонн 
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3.2. Нийгэм эдийн засгийн хэтийн төлөв 

Тээврийн эрэлтийн хэтийн тооцоог таамаглахын тулд нийгэм-эдийн засгийн 

үзүүлэлт ирээдүйд хэрхэн өөрчлөгдөхийг тооцоолох хэрэгтэй юм. Учир нь нийгэм-

эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт болох хүн амын тоо, ДНБ-ий хэмжээг тайлбарлагч 

хувьсагчаар авч үзэн тээврийн эрэлтийн загварчлалыг боловсруулдаг.  

Хүн ам, ДНБ-ний өсөлтийг тооцоолох аргачлалын талаар 4-р бүлэгт 

дэлгэрэнгүй дурдсан тул энэ бүлэгт хүн амын болон ДНБ-ий өсөлтийн  онцлог 

шинж чанарын талаар товчхон дурдана.     

3.2.1. Хүн амын өсөлтийн төлөв 

Хүн амын өсөлтийн хэтийн төлөв байдлыг бага өсөлттэй гэж үзэн тооцоолов.  

Монгол 2014 онд 2.9 сая байсан хүн йм 2030 онд 3.6 болж өсөх төлөвтэй байна. 

Улаанбаатар хотын хүн ам 2.1 сая гаруй болно гэж таамаглаж байна.  

 

Хүснэгт 20. Хүн амын хэтийн төлөв, аймгаар 

Аймаг 2010 он 
Хэтийн тооцоо 

2015 он 2020 он 2025 он 2030 он 

Улсын дүн 2,633,312 2,896,625 3,151,085 3,377,501 3,576,879 

  Баян-Өлгий 84,423 85,867 86,974 88,702 91,849 

  Говь-Алтай 53,144 50,377 47,171 43,910 40,955 

  Завхан 65,238 58,356 51,451 45,087 39,597 

  Увс 75,797 73,935 71,992 70,665 70,321 

  Ховд 72,668 70,966 68,778 66,994 66,105 

  Архангай 83,827 80,964 77,630 74,571 71,975 

  Баянхонгор 75,394 73,982 71,665 69,013 66,502 

  Булган 53,240 51,024 48,358 45,403 42,339 

  Өвөрхангай 100,009 98,232 95,622 93,114 91,399 

  Хөвсгөл 113,636 114,599 114,218 113,177 112,327 

  Орхон 86,250 96,576 107,109 117,451 127,874 

  Дорноговь 57,243 62,176 66,570 70,733 75,371 

  Дундговь 38,651 36,411 33,959 31,600 29,513 

  Өмнөговь 59,969 68,485 77,258 86,555 96,440 

  Сэлэнгэ 95,219 95,971 95,741 95,173 95,197 

  Төв 83,745 80,085 75,613 70,859 66,393 

  Дархан-Уул 90,075 94,911 99,058 102,125 104,426 

  Говьсүмбэр 12,957 13,724 14,303 14,775 15,314 

  Дорнод 68,841 68,485 67,245 65,247 62,863 

  Сүхбаатар 50,864 50,038 48,731 47,401 46,452 

  Хэнтий 65,027 64,265 62,842 61,392 60,509 

  Улаанбаатар 1,147,095 1,407,196 1,668,797 1,903,554 2,103,158 

 

3.2.2. ДНБ-ний хэтийн төлөв 

ДНБ-ний өсөлтийг дундаж өсөлттэй гэж үзэн үеийн хувилбарыг сонгон ашиглав. 2030 

онд Монгол Улсын ДНБ нь 2015 онтой харьцуулахад ойролцоогоор 2.2 дахин нэмэгдэх 

хандлагатай байна.   
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Хүснэгт 21. ДНБ-ий хэтийн төлөв, аймгаар 

Аймаг 2010 он 

Хэтийн тооцоо 

2015 он 2020 он 2025 он 2030 он 

Улсындүн 9,756,588.40 23,166,779.20 30,595,984.86 40,904,018.45 49,623,655.31 

Баян-Өлгий 108,299.50 309,763.90 372,792.78 507,241.05 610,096.46 

Говь-Алтай 65,977.10 235,094.80 272,336.87 371,354.62 444,457.95 

Завхан 100,157.50 322,090.00 392,562.90 532,295.93 639,087.56 

Увс 106,129.40 309,290.60 375,127.34 508,531.91 610,677.83 

Ховд 113,165.40 320,707.00 384,283.45 518,702.57 621,327.43 

Архангай 120,053.00 393,776.80 483,219.41 646,844.93 778,146.53 

Баянхонгор 105,421.50 349,375.70 421,219.71 574,832.78 692,860.93 

Булган 131,308.90 307,915.00 395,213.34 524,043.16 635,081.87 

Өвөрхангай 103,764.30 407,747.20 476,460.29 652,012.43 783,291.86 

Хөвсгөл 192,128.80 471,957.90 586,964.01 782,507.54 944,064.98 

Орхон 882,565.70 1,315,632.90 1,839,642.91 2,295,847.35 2,735,056.02 

Дорноговь 105,994.50 296,142.90 416,572.47 568,648.70 692,994.50 

Дундговь 69,485.80 233,902.50 271,525.60 373,259.74 448,051.92 

Өмнөговь 238,671.30 315,757.90 577,100.75 737,517.80 913,225.48 

Сэлэнгэ 395,159.80 595,810.80 824,963.29 1,076,224.24 1,313,007.28 

Төв 177,208.40 506,007.50 610,263.17 825,591.26 997,701.76 

Дархан-Уул 163,790.60 381,658.20 486,249.38 646,143.79 781,230.96 

Говьсүмбэр 29,403.10 76,600.30 92,835.97 126,603.39 153,032.04 

Дорнод 139,285.90 567,928.40 702,606.70 991,914.21 1,191,473.94 

Сүхбаатар 143,193.10 354,256.40 445,041.48 590,078.54 705,899.87 

Хэнтий 111,488.30 344,693.90 424,031.80 578,803.29 698,961.95 

Улаанбаатар 6,153,936.50 14,750,668.60 19,744,971.20 26,475,019.20 32,233,926.14 

 

 

3.3. Тээврийн эрэлтийн таамаглал 

 

3.3.1. Зорчигч тээврийн эрэлтийн загвар 

Нийгэм-эдийн засгийн үзүүлэлт нь тээврийн эрэлттэй нягт холбоотой. Зорчигч 

болон ачаа тээврийн эрэлтэд нөлөөлөх нийгэм-эдийн засгийн хүчин зүйлийн 

корреляцийн шинжилгээн дээр үндэслэн регрессийн загварыг байгуулав. Зорчигч 

тээврийн эрэлтэнд хүн ам болон ДНБ аль аль нь нөлөөлдөг.  

Корреляцийн болон шугаман хамаарлын шинжилгээний үр дүнг харьцуулан 

харахад хүн амын тоо, Улаанбаатар хотоос аймгийн төв хүртэлх зай хоѐр нь 

зорчигч тээврийн эрэлтэнд статистикийн ач холбогдол бүхий өндөр хамааралтай 

байгаа тул зорчигч тээврийн эрэлтийг дараах шугаман регрессийн тэгшитгэлээр 

зорчигч эрэлтийн хэтийн төлөвийг тооцооллоо. 

  
            

              

Үүнд:  
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Регрессийн шинжилгээний үр дүнг доорхи хүснэгтэнд харуулж байна. 

Хүснэгт. Зорчигчийн зорчилт үүсэх регрессийн шинжилгээний үр дүн 

SUMMARY OUTPUT 
   

     
Regression Statistics 

   
Multiple R 0.97 

   
R Square 0.93 

   
Adjusted R Square 0.92 

   
Observations 22 

   

     
  Coefficients Standard Error t Stat P-value 

Intercept 320111.47 98629.72 3.2456 0.0043 

POP 1.62 0.13 12.4459 0.0000 

Sqrt(d) -10822.36 3753.01 -2.8836 0.0095 

 

Регрессийн загварын үр дүнг харахадкоеффициентүүдийн P-утга нь 0.00 

байгаа нь статистикийн ач холбогдолтой илтгэнэ. Түүнчлэн R2нь 0.93 нь 

регрессийн тэгшилтгэлийн үр дүнг сайн байгааг илтгэнэ.  Тайлбарлагч хувьсагчийн 

тухайд хүн амын тоо (  ) нь эерэг (+) утгатай, зайн утга  (  ) нь сөрөг (-) байгаа нь 

зохистой үр дүнг харуулж байна. Өөрөөр хэлбэл хүн амын тоо өндөр (бага) байх 

тусам зорчилт ихээр (багаар)үүсэхийг илтгэж байна. Түүнчлэн Улаанбаатар хотоос 

тухайн аймаг хүртэлх зай их байвал зорчилт бага үүсэхийг илтгэж байна.   

Хүснэгт 22. Зорчигч тээврийн эрэлтийн хэтийн төлвийн тооцоо, аймгаар 

Аймаг 
Нэгж: хүн/жил Нэгж: хүн/өдөр 

2015 2020 2020 2030 2015 2020 2025 2030 

Завхан 139349 132569 126184 120725 382 363 346 331 

Говь-Алтай 99683 97150 94233 91519 273 266 258 251 

Баян-Өлгий 96071 101700 107188 113060 263 279 294 310 

Ховд 91611 94083 96367 98854 251 258 264 271 

Увс 104229 105524 107247 109936 286 289 294 301 

Орхон 626841 667998 706218 741931 1717 1830 1935 2033 

Өвөрхангай 496421 507964 517925 527445 1360 1392 1419 1445 

Булган 399903 406842 412080 415983 1096 1115 1129 1140 

Баянхонгор 380816 391014 399132 405950 1043 1071 1094 1112 

Архангай 405411 411717 417188 422172 1111 1128 1143 1157 

Хөвсгөл 447422 460797 471548 481103 1226 1262 1292 1318 

Төв 785454 793478 799238 804341 2152 2174 2190 2204 

Говьсүмбэр 312643 322119 330474 338007 857 883 905 926 

Сэлэнгэ 471168 493935 514530 534111 1291 1353 1410 1463 

Дорноговь 590028 619134 644013 665215 1617 1696 1764 1823 

Дархан-Уул 499284 528820 558112 587214 1368 1449 1529 1609 

Өмнөговь 355931 367218 376980 385522 975 1006 1033 1056 

Дундговь 319086 318248 315935 312803 874 872 866 857 

Дорнод 374296 390808 405240 418116 1025 1071 1110 1146 

Сүхбаатар 235737 235763 235456 235920 646 646 645 646 

Хэнтий 651622 673510 692356 709803 1785 1845 1897 1945 

Улаанбаатар 5159212 5753965 6286283 6742371 14135 15764 17223 18472 

Нийт 13042217 13874357 14613927 15262103 35732 38012 40038 41814 

Тайлбар:Улсхоорондынтээврийгхасчтооцов. 

Судалгааны үр дүнгээсхарахад Улаанбаатархотын зорчигчийн зорчилт үүсэх 

хэмжээ 2015 онд 2,594,663, 2030 онд 3,724,949 болж өссөн байна.   
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3.3.2. Ачаа тээврийн эрэлтийн загвар: 

Ачаа тээврийн цаашдын зорчилт үүсэх төлвийг тооцохын тулд регрессийн 

загварыг ашиглав. Корреляцын болон шугаман хамаарлын шинжилгээний зэрэг 

статистикийн анализийг ашиглан ачаа тээврийн эрэлт, хэрэгцээнд нөлөөлөх хүчин 

зүйлийг тодорхойлсон. Регрессийн загварт ДНБ-ийг тайлбарлагч хувьсагчаар авч, 

хил дагуу байрлах газар нутгийг чанарын хувьсагчаар авсан болно. 

  
            

        

Үүнд:  

  
                                

               

                  

    
                            

                    

                                                              

 

Регрессийн шинжилгээний үр дүнг доорхи хүснэгтэнд харуулж байна. 

 

Хүснэгт. Ачаа тээврийн зорчилт үүсгэх/татах регрессийн шинжилгээ, үр дүн 

SUMMARY OUTPUT 
    

      
Regression Statistics 

    
Multiple R 0.819427178 

    
R Square 0.6714609 

    
Adjusted R Square 0.616704383 

    
Observations 22 

    

      
ANOVA 

     

  df SS MS F 
Significance 

F 

Regression 3 1.9633E+13 6.54E+12 12.26266646 0.000131857 
Residual 18 9.6061E+12 5.34E+11 

  
Total 21 2.9239E+13       

      
  Coefficients Standard Error t Stat P-value   

Тогтмол 438677.31 187438.81 2.340376 0.0310 
 

ДНБ 0.20 0.07 2.79831 0.0119 
 

Хүн амын нягтрал 1861.81 628.89 2.960476 0.0084 
 

Хилийн боомт 
(дамми) 

-590944.53 386428.16 -1.52925 0.1436   

 

Ачаа тээврийн зорчилт үүсэх хэмжээ 2015 онд 44,862,  2030 онд 181,334 болж 

ойролцоогоор 4 дахин өсөх төлөвтэй байна. Зорчигч тээвэртэй харьцуулахад ачаа 

тээврийн эрэлт илүү их өсөх хандлагатай байна.   
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Хүснэгт 23. Ачаа тээврийн эрэлтийн хэтийн төлвийн тооцоо, аймгаар 

Аймаг 

Нэгж: тн/жил Нэгж: тн/өдөр 

2015 2020 2020 2030 2015 2020 2025 2030 

Завхан 520172.1 718802.2 1085817.7 1682734.1 1425.1 1969.3 2974.8 4610.2 

Говь-Алтай 153878.7 192932.8 268214.0 368742.2 421.6 528.6 734.8 1010.3 

Баян-Өлгий 250302.4 312805.5 437292.0 586818.0 685.8 857.0 1198.1 1607.7 

Ховд 250673.0 315170.4 439862.9 606826.4 686.8 863.5 1205.1 1662.5 

Увс 325410.1 432038.8 632504.2 938110.0 891.5 1183.7 1732.9 2570.2 

Орхон 1798135.6 2181158.3 2880853.4 3861934.7 4926.4 5975.8 7892.7 10580.6 

Өвөрхангай 962502.8 1252702.4 1791646.5 2563656.7 2637.0 3432.1 4908.6 7023.7 

Булган 914400.5 1198973.1 1716313.0 2504403.8 2505.2 3284.9 4702.2 6861.4 

Баянхонгор 1120413.7 1493792.1 2280926.8 3420432.0 3069.6 4092.6 6249.1 9371.0 

Архангай 1092134.4 1481244.4 2276626.8 3470836.0 2992.1 4058.2 6237.3 9509.1 

Хөвсгөл 844591.9 1062206.7 1512266.5 2104543.4 2314.0 2910.2 4143.2 5765.9 

Төв 1811548.5 2372676.2 3384289.2 4697684.5 4963.1 6500.5 9272.0 12870.4 

Говьсүмбэр 2432264.4 2541267.7 2755427.1 2997206.0 6663.7 6962.4 7549.1 8211.5 

Сэлэнгэ 1036271.8 1405597.4 2076026.5 2884812.9 2839.1 3851.0 5687.7 7903.6 

Дорноговь 3837060.6 4151188.1 4763065.8 5567356.4 10512.5 11373.1 13049.5 15253.0 

Дархан-Уул 3966742.6 4314189.8 4933671.4 5683430.9 10867.8 11819.7 13516.9 15571.0 

Өмнөговь 668635.6 817168.3 1112617.0 1448090.1 1831.9 2238.8 3048.3 3967.4 

Дундговь 74266.2 88419.2 117307.0 151135.4 203.5 242.2 321.4 414.1 

Дорнод 705658.9 867057.6 1193462.8 1548354.2 1933.3 2375.5 3269.8 4242.1 

Сүхбаатар 991654.8 1409721.9 2201750.6 3106765.7 2716.9 3862.3 6032.2 8511.7 

Хэнтий 1236163.8 1560241.4 2170332.9 2986164.7 3386.8 4274.6 5946.1 8181.3 

Улаанбаатар 12417065.5 15233403.9 21343469.2 26173128.1 34019.4 41735.4 58475.3 71707.2 

Нийт 37409947.9 45402758.4 61373743.3 79353166.3 102493.0 124391.1 168147.2 217405.9 
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Зорчигч болон ачаа тээврийн OD-ийн 2015, 2020, 2025, 2030 оны хэтийн төлөвийн тооцоог дараах хүснэгтүүдэд харуулав. 
 

Хүснэгт 24. Хот хоорондын зорчигч тээврийн OD хүснэгтийн таамаглал, 2015 он 

2015 
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D 

Завхан 443 322 554 503 232 3175 2386 1926 1886 1666 1770 6375 2500 2186 1092 1923 1783 1112 2428 1559 6256 25445 67522 

Говь-алтай 391 232 444 605 198 2660 1897 1608 1564 1381 2045 5255 1142 1604 860 2202 1407 892 1976 1278 5015 20856 55513 

Баян-өлгий 483 384 188 91 61 2050 2066 1229 1513 1162 1181 5165 1098 935 1385 1627 1110 1452 1234 1013 3037 25101 53562 

Ховд 477 367 294 149 265 2462 2053 1682 1472 1636 1692 4324 1299 1674 1561 1931 1157 1713 1522 1499 3628 22476 55332 

Увс 635 612 440 208 311 3256 3105 2051 2347 2020 2040 5809 2372 2069 2296 2297 1875 2598 2006 1650 4904 25428 70329 

Орхон 3252 2025 2520 956 2334 13650 11295 10050 8740 10387 9843 29364 6795 9914 6210 8773 7537 6772 7115 3871 19403 
11943

5 
300242 

Өвөр-хангай 2165 1754 2690 1946 1074 11744 8218 6903 7024 6701 7200 22092 5102 6801 3817 6828 6121 4005 7780 5282 21199 85992 232436 

Булган 1859 1033 1631 482 1340 8901 6412 5143 5300 5840 5379 17702 4556 8284 3549 8244 6745 7161 6214 4258 17316 64631 191983 

Баян-хонгор 1536 1239 1413 1886 795 8998 6393 5748 4730 5029 5828 16675 4280 5410 3771 7414 4685 4090 5270 3996 14845 70894 184926 

Архан-гай 2056 1281 1812 594 1484 9915 7351 6137 5788 5423 5991 19027 6717 6728 3534 7779 5428 3821 6467 4367 17903 73979 203581 

Хөвсгөл 2975 1375 1865 617 1630 10809 8383 6730 6324 7001 6576 21026 7872 7454 8119 9090 5896 4541 7722 5976 20915 85426 238323 

Төв 3804 2073 3680 3461 1815 16316 13634 10254 9990 9857 10376 11416 7510 16251 5399 11455 9189 5947 12795 7537 30939 
13146

7 
335165 

Говь-сүмбэр 1644 1107 1239 1148 617 6679 6318 4921 4777 4548 4835 14593 3593 5375 2621 5318 4303 3083 4338 2035 12134 61596 156820 

Сэлэнгэ 2557 1634 1698 588 1625 13129 8573 7274 7266 7686 7877 20653 8300 5877 4731 5429 8073 9608 7463 5483 20213 94660 250395 

Дорно-говь 5508 3880 2891 3397 2626 19608 18725 14743 13124 14285 15238 34828 11725 18150 12652 19407 10431 14502 10869 9070 26556 
17873

1 
460948 

Дархан-уул 2858 948 1631 1525 587 15565 8809 8489 6985 6826 6953 21396 6096 5723 5892 2619 7389 6429 6902 3644 19301 
10216

6 
248733 

Өмнө-говь 1721 1482 1215 1499 958 9144 7281 5554 5250 5607 5858 14471 4450 8065 4308 8533 4211 4884 4364 3157 11221 69266 182498 

Дунд-говь 1374 550 1596 2405 339 9763 6502 4099 5083 3883 4082 16950 2945 6689 424 5380 4764 224 4983 611 14418 63274 160336 

Дорнод 1967 1382 1065 953 938 8702 7004 5536 4794 5443 5603 14701 4389 5941 4590 5955 4301 5047 3677 2695 10711 83036 188431 

Сүх-баатар 1507 938 1002 915 557 6408 6234 4981 4669 4712 4866 10591 2239 4957 651 4263 3225 992 2695 547 9232 52914 129092 

Хэнтий 2311 1400 1593 1460 808 9422 9675 7715 7303 7237 7484 15622 3002 7711 548 6438 4847 526 4242 588 14399 60889 175217 

Улаан-баатар 
3030

4 
18152 11046 

1089
3 

13306 
13424

4 
111670 85148 79963 83499 86386 122252 57841 82977 51069 

11765
0 

68955 69349 73799 36531 172860 
10618

26 
257972

3 

O 
7182

7 
44170 42508 

3627
9 

33900 
32659

9 
263984 207920 

19589
0 

201830 209099 450289 
15582

3 
22077

3 
129081 

25055
1 

173433 
15875

0 
18586

4 
10664

5 
476404 

25794
89 

652110
8 

 

  



92 

 

Хүснэгт 25. Хот хоорондын зорчигч тээврийн OD хүснэгтийн таамаглал, 2020 он 

 

2020 
Зав-
хан 

Говь-
Алтай 

Баян-
өлгий 

Хо
в-д 

Ув
с 

Ор-
хон 

Өвөр-
хангай 

Бул
-ган 

Баян-
хонгор 

Арха
н-гай 

Хөвс
-гөл 

Төв 
Говь-

сүмбэр 
Сэлэ
н-гэ 

Дорно
-говь 

Дарха
н-уул 

Өмнө-
говь 

Дунд-
говь 

Дор-
нод 

Сүх-
баата

р 

Хэн-
тий 

Улаан-
баатар 

D 

Завхан 377 285 490 
43

4 

20

8 

293

1 
2159 

173

8 
1670 1502 1606 

563

8 
2394 2029 1106 1871 1574 1099 2203 1517 5667 25308 

6380

5 

Говь-
алтай 

348 211 414 
55

2 
18

3 
257

3 
1783 

151
4 

1449 1299 1966 
489

5 
1093 1560 876 2232 1304 882 1863 1251 4741 21652 

5464
0 

Баян-
өлгий 

433 359 195 93 60 
215

7 
2058 

122
7 

1511 1154 1192 
516

0 
1111 965 1423 1707 1106 1442 1240 1002 3083 28924 

5760
4 

Ховд 413 336 287 
13

7 
24

6 
252

3 
1991 

162
6 

1412 1579 1661 
415

2 
1287 1691 1601 2000 1100 1699 1469 1475 3529 25411 

5762
6 

Увс 559 560 424 
19

3 
28

9 
329

0 
3008 

197
4 

2259 1940 1990 
554

7 
2349 2073 2354 2359 1784 2578 1926 1622 4735 28218 

7203
3 

Орхон 3072 1931 2660 
93

3 
23
31 

145
28 

11500 
102
58 

8938 10563 
1009

9 
303
15 

6993 
1039

4 
6396 9252 7741 6743 7426 3863 

2029
2 

134533 
3207

61 

Өвөр-
хангай 

1971 1657 2668 
18
90 

10
18 

118
98 

8081 
677

6 
6893 6565 7129 

217
11 

5073 6850 3909 7090 5993 3974 7650 5208 
2096

6 
91766 

2367
36 

Булган 1721 971 1613 
45

8 
12
89 

894
9 

6291 
503

6 
5188 5710 5310 

173
43 

4524 8360 3636 8593 6569 7106 6094 4197 
1708

1 
68271 

1943
10 

Баян-
хонгор 

1388 1165 1401 
18
28 

75
0 

915
7 

6268 
562

5 
4624 4910 5764 

163
21 

4256 5458 3866 7672 4563 4058 5163 3938 
1464

0 
76955 

1897
72 

Архан-
гай 

1890 1196 1790 
56

1 
14
22 

998
5 

7195 
599

6 
5649 5289 5904 

185
83 

6687 6774 3619 8010 5281 3790 6324 4302 
1761

1 
78634 

2064
92 

Хөвсгө
л 

2808 1292 1876 
58

7 
15
77 

110
69 

8303 
665

7 
6253 6912 6558 

208
62 

7894 7585 8337 9439 5821 4508 7652 5899 
2087

0 
92788 

2455
49 

Төв 3535 1952 3639 
33
67 

17
34 

164
49 

13386 
100
51 

9788 9644 
1025

1 
111
98 

7454 
1641

3 
5524 11722 8980 5898 

1255
9 

7428 
3054

2 
138465 

3399
79 

Говь-
сүмбэр 

1493 1057 1253 
11
34 

58
6 

687
4 

6295 
489

1 
4755 4505 4842 

145
77 

3612 5482 2689 5518 4279 3065 4333 2013 
1217

9 
66114 

1615
46 

Сэлэнг
э 

2357 1536 1752 
55

1 
15
79 

136
60 

8647 
733

2 
7304 7669 7964 

209
20 

8404 6062 4864 5674 8057 9545 7516 5426 
2057

2 
104621 

2620
11 

Дорно-

говь 
4814 3633 2980 

33

63 

24

70 

206

61 
18661 

146

22 
13053 14088 

1530

3 

348

76 
11844 

1870

6 
13005 20367 10343 14410 

1088

4 
8965 

2688

1 
202151 

4860

81 

Дархан
-уул 

2840 931 1712 
15
81 

57
4 

164
13 

9131 
876

4 
7251 7049 7219 

222
36 

6259 6001 6064 2757 7542 6397 7104 3627 
2003

5 
110656 

2621
45 

Өмнө-
говь 

1506 1374 1210 
14
31 

89
5 

932
3 

7115 
541

9 
5110 5455 5790 

140
94 

4424 8188 4420 8877 4074 4844 4256 3109 
1100

7 
76519 

1884
37 

Дунд-
говь 

1356 542 1585 
23
86 

33
5 

971
2 

6453 
406

6 
5044 3852 4052 

168
23 

2924 6722 424 5498 4728 222 4946 606 
1431

2 
63297 

1598
86 

Дорнод 1740 1274 1076 
90

7 
87

3 
898

9 
6887 

542
6 

4695 5316 5573 
144
33 

4383 6031 4713 6192 4194 5009 3615 2657 
1059

4 
92135 

1967
09 

Сүх-
баатар 

1374 875 1004 
88

5 
52

0 
640

0 
6140 

489
6 

4589 4619 4828 
104
38 

2218 4990 662 4389 3173 983 2657 539 9111 54090 
1293

78 

Хэнтий 2131 1314 1607 
14
28 

75
5 

944
0 

9597 
763

8 
7235 7142 7468 

155
93 

2999 7806 556 6644 4835 524 4235 586 
1438

0 
61575 

1754
88 

Улаан-
баатар 

3064
0 

18058 12459 
11
75

9 

13
79

5 

150
257 

120279 
910
00 

86573 88463 
9278

1 
127
784 

62389 
9178

4 
53009 

12881
2 

75738 69586 
8298

5 
37154 

1951
93 

123569
2 

2876
189 

O 
6876

4 
42511 44096 

36
45

7 

33
49

0 

347
237 

271228 
212
532 

201242 
20522

5 
2152

48 
453
500 

160573 
2319

23 
13305

2 
26667

5 
17878

1 
15836

2 
1940

99 
10638

5 
4980

22 
287777

6 
6937

179 
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Хүснэгт 26. Хот хоорондын зорчигч тээврийн OD хүснэгтийн таамаглал, 2025 он 

 

2025 
Зав-
хан 

Говь-
Алтай 

Баян-
өлгий 

Хо
в-д 

Ув
с 

Ор-
хон 

Өвөр-
хангай 

Бул
-ган 

Баян-
хонгор 

Арха
н-гай 

Хөвс
-гөл 

Төв 
Говь-

сүмбэр 
Сэлэ
н-гэ 

Дорно
-говь 

Дарха
н-уул 

Өмнө-
говь 

Дунд-
говь 

Дор-
нод 

Сүх-
баата

р 

Хэн-
тий 

Улаан-
баатар 

D 

Завхан 316 250 433 
37

0 
18

8 
271

0 
1949 

156
1 

1468 1350 1452 
495

4 
2296 1885 1115 1832 1381 1082 1995 1477 5120 25135 

6031
6 

Говь-
алтай 

306 191 385 
50

0 
17

0 
248

2 
1667 

141
6 

1330 1218 1880 
452

8 
1042 1513 886 2265 1201 868 1748 1224 4457 22256 

5353
3 

Баян-
өлгий 

390 336 204 97 62 
227

7 
2061 

123
1 

1517 1155 1207 
518

5 
1130 1001 1453 1796 1112 1426 1256 991 3154 32404 

6144
7 

Ховд 355 305 285 
12

8 
23

3 
259

1 
1937 

157
3 

1356 1529 1629 
399

8 
1276 1712 1631 2078 1051 1679 1421 1452 3442 28065 

5972
6 

Увс 494 509 418 
18

1 
27

4 
335

0 
2931 

191
0 

2182 1877 1948 
534

8 
2335 2088 2398 2439 1713 2547 1864 1595 4614 30810 

7382
6 

Орхон 2911 1834 2811 
91

8 
23
53 

153
90 

11704 
104
49 

9117 10745 
1032

3 
312
31 

7183 
1086

0 
6539 9752 7943 6684 7730 3854 

2115
5 

148325 
3398

11 

Өвөр-
хангай 

1792 1559 2656 
18
41 

97
9 

120
52 

7950 
664

6 
6759 6437 7043 

213
34 

5043 6895 3976 7371 5869 3925 7522 5133 
2072

7 
96899 

2404
07 

Булган 1589 906 1597 
43

7 
12
47 

898
1 

6162 
491

9 
5062 5577 5223 

169
48 

4485 8420 3697 8963 6389 7019 5964 4133 
1680

9 
71374 

1959
01 

Баян-
хонгор 

1248 1088 1393 
17
68 

71
7 

929
5 

6134 
548

7 
4504 4789 5676 

159
26 

4224 5494 3934 7944 4433 4008 5046 3878 
1439

5 
82230 

1936
09 

Архан-
гай 

1737 1111 1780 
53

4 
13
74 

100
64 

7049 
585

7 
5512 5166 5810 

181
62 

6656 6820 3680 8264 5143 3743 6189 4237 
1733

0 
82792 

2090
09 

Хөвсгө
л 

2645 1206 1889 
56

1 
15
36 

112
94 

8206 
655

9 
6157 6811 6509 

206
22 

7901 7694 8497 9798 5730 4455 7560 5819 
2075

2 
99194 

2513
92 

Төв 3281 1828 3605 
32
76 

16
72 

165
62 

13131 
983

2 
9567 9433 

1009
8 

109
65 

7389 
1655

1 
5612 12005 8766 5824 

1231
1 

7317 
3009

9 
144493 

3436
18 

Говь-
сүмбэр 

1354 1005 1272 
11
22 

56
4 

706
2 

6270 
485

4 
4724 4464 4836 

145
45 

3628 5582 2740 5728 4254 3034 4324 1991 
1220

9 
70154 

1657
17 

Сэлэнг
э 

2172 1436 1816 
52

2 
15
54 

141
71 

8715 
737

6 
7324 7656 8023 

211
56 

8499 6237 4963 5927 8040 9439 7562 5367 
2089

6 
113625 

2724
78 

Дорно-
говь 

4170 3375 3085 
33
31 

23
64 

216
56 

18566 
144
48 

12921 13892 
1528

6 
347
90 

11936 
1921

0 
13266 21363 10233 14252 

1086
4 

8855 
2708

8 
222979 

5079
32 

Дархан
-уул 

2838 915 1802 
16
43 

56
9 

172
99 

9475 
905

4 
7531 7292 7494 

231
26 

6428 6293 6196 2903 7714 6337 7319 3611 
2080

4 
118909 

2755
51 

Өмнө-
говь 

1307 1265 1214 
13
70 

85
1 

950
1 

6955 
527

7 
4963 5313 5704 

137
18 

4398 8303 4501 9245 3942 4783 4150 3060 
1079

1 
82983 

1935
95 

Дунд-
говь 

1333 533 1567 
23
56 

33
0 

961
8 

6376 
401

6 
4982 3804 4005 

166
21 

2891 6731 422 5612 4670 220 4887 599 
1414

3 
63000 

1587
15 

Дорнод 1529 1165 1097 
86

8 
82

8 
926

9 
6773 

530
6 

4584 5197 5520 
141
52 

4374 6113 4803 6444 4088 4948 3551 2619 
1046

6 
100249 

2039
44 

Сүх-
баатар 

1249 811 1011 
85

8 
49

4 
638

9 
6047 

480
5 

4501 4531 4777 
102
80 

2196 5019 670 4523 3121 971 2619 532 8986 55076 
1294

67 

Хэнтий 1963 1226 1627 
13
99 

71
9 

944
1 

9512 
754

5 
7149 7048 7428 

155
33 

2990 7887 560 6858 4815 519 4219 582 
1433

2 
62073 

1754
28 

Улаан-
баатар 

3088
7 

17846 13794 
12
56

1 

14
34

3 

164
954 

127948 
960
60 

92312 92894 
9828

5 
132
498 

66458 
9974

4 
54541 

13945
0 

81777 69458 
9119

5 
37662 

2151
58 

139171
7 

3141
541 

O 
6586

8 
40700 45742 

36
64

1 

33
42

1 

366
408 

277518 
216
179 

205522 
20818

0 
2201

56 
455
620 

164757 
2420

52 
13608

0 
28256

0 
18338

5 
15722

0 
2012

96 
10598

9 
5169

28 
314474

1 
7306

963 
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Хүснэгт 27. Хот хоорондын зорчигч тээврийн OD хүснэгтийн таамаглал, 2030 он 

 

2030 
Зав-
хан 

Говь-
Алтай 

Баян-
өлгий 

Хов
-д 

Увс 
Ор-
хон 

Өвөр-
хангай 

Бул-
ган 

Баян-
хонгор 

Архан
-гай 

Хөвс-
гөл 

Төв 
Говь-

сүмбэр 
Сэлэ
н-гэ 

Дорно-
говь 

Дархан
-уул 

Өмнө-
говь 

Дунд-
говь 

Дор-
нод 

Сүх-
баатар 

Хэн-
тий 

Улаан-
баатар 

D 

Завхан 264 218 389 317 175 2529 1771 1406 1293 1219 1319 4361 2212 1767 1119 1811 1213 1063 1817 1447 4655 24964 
5733

0 

Говь-
алтай 

269 172 361 453 162 2405 1565 1326 1223 1145 1803 4194 997 1475 892 2310 1107 852 1647 1205 4207 22718 
5248

9 

Баян-
өлгий 

359 319 222 104 65 2433 2095 1253 1548 1175 1241 5291 1160 1055 1477 1903 1140 1408 1298 989 3293 35474 
6530

3 

Ховд 308 278 294 123 229 2682 1905 1530 1317 1494 1610 3896 1274 1747 1654 2170 1017 1654 1394 1438 3403 30391 
6180

8 

Увс 444 466 429 176 271 3459 2895 1869 2134 1843 1931 5256 2339 2129 2432 2541 1672 2510 1839 1581 4585 33182 
7598

3 

Орхон 2786 1750 2994 922 
241

6 
1625

9 
11943 

1063
7 

9303 10948 10558 
3217

0 
7377 11345 6652 10279 8158 6610 8046 3863 

2204
2 

160498 
3575

54 

Өвөрха
нгай 

1640 1474 2675 
181

2 
966 

1224
6 

7860 6533 6650 6338 6981 
2104

7 
5027 6969 4027 7677 5774 3870 7432 5087 

2058
3 

101385 
2440

53 

Булган 1471 846 1593 424 
122

0 
9008 6044 4797 4936 5448 5136 

1654
7 

4445 8493 3742 9356 6217 6916 5841 4090 
1654

9 
73852 

1969
71 

Баянхон
гор 

1126 1017 1400 
172

0 
705 9442 6020 5349 4389 4681 5596 

1555
2 

4195 5544 3984 8237 4313 3949 4943 3839 
1418

3 
86641 

1968
26 

Арханга
й 

1606 1034 1791 518 
134

9 
1016

6 
6934 5727 5390 5061 5732 

1779
6 

6636 6889 3725 8544 5025 3688 6080 4195 
1711

0 
86329 

2113
25 

Хөвсгөл 2505 1127 1922 548 
152

2 
1152

9 
8135 6464 6070 6726 6468 

2040
9 

7914 7822 8617 10184 5651 4392 7491 5769 
2068

1 
104651 

2565
96 

Төв 3059 1715 3598 
320

4 
164

3 
1669

2 
12912 9616 9359 9244 9959 

1074
7 

7332 16730 5676 12318 8570 5738 12095 7243 
2971

8 
149474 

3466
41 

Говьсүм
бэр 

1235 959 1304 
111

9 
559 7254 6260 4816 4698 4432 4834 

1452
5 

3645 5693 2778 5952 4234 2997 4324 1978 
1225

5 
73632 

1694
86 

Сэлэнгэ 2021 1348 1909 509 
156

4 
1471

7 
8820 7431 7362 7670 8099 

2144
6 

8605 6432 5041 6200 8052 9313 7639 5337 
2128

9 
121610 

2824
11 

Дорного
вь 

3614 3139 3245 
332

6 
234

0 
2262

9 
18508 

1424
6 

12778 13720 15269 
3465

0 
12021 19740 13462 22407 10124 14059 10853 8790 

2728
1 

240598 
5267

99 

Дархан-
уул 

2859 905 1907 
171

6 
577 

1823
2 

9854 9363 7832 7559 7789 
2408

2 
6609 6604 6300 3058 7911 6264 7562 3615 

2164
0 

126806 
2890

44 

Өмнөго
вь 

1135 1166 1244 
132

7 
837 9696 6828 5138 4828 5191 5631 

1337
7 

4377 8447 4562 9644 3826 4711 4062 3029 
1061

5 
88458 

1981
29 

Дундгов
ь 

1308 522 1547 
232

2 
325 9503 6284 3956 4909 3749 3948 

1638
0 

2851 6737 419 5728 4602 217 4816 591 
1394

1 
62503 

1571
59 

Дорнод 1349 1067 1144 847 817 9568 6694 5190 4484 5099 5479 
1391

2 
4373 6219 4871 6719 4001 4877 3505 2595 

1038
5 

107207 
2104

02 

Сүхбаат
ар 

1144 753 1036 844 487 6409 5987 4726 4431 4463 4741 
1017

5 
2184 5071 676 4676 3086 958 2595 527 8912 56056 

1299
38 

Хэнтий 1822 1148 1671 
138

7 
710 9472 9467 7463 7083 6978 7406 

1552
7 

2991 7995 565 7094 4811 515 4219 581 
1433

4 
62662 

1759
02 

Улаанба
атар 

3107
3 

17606 15083 
133

28 
150

14 
1780

47 
134611 

1001
75 

97106 96664 
10297

8 
1363

61 
69956 

10679
5 

55746 149362 86886 69085 98214 38196 
2322

39 
1524379 

3368
902 

 
6339

5 
39030 47757 

370
46 

339
53 

3843
77 

283392 
2190

12 
209124 210848 

22450
7 

4577
01 

168521 
25170

0 
138416 298170 187393 155644 

20771
4 

105982 
5339

01 
3373469 

7631
052 
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Хүснэгт 28. Ачаа тээврийн OD хүснэгтийн таамаглал, 2015 он 

 

2015 
Зав
хан 

Говь-
алтай 

Баян-
өлгий 

Хов
д 

Увс 
Орх
он 

Өвөрх
ангай 

Бул
ган 

Баянх
онгор 

Арха
нгай 

Хөв
сгөл 

Төв 
Говьсү
мбэр 

Сэл
энгэ 

Дорно
говь 

Дарха
н-уул 

Өмнө
говь 

Дунд
говь 

Дор
нод 

Сүхба
атар 

Хэнт
ий 

Улаанб
аатар 

D 

Завхан 
199

5 
764 2272 

210
3 

934 
126
65 

7431 
650

7 
7746 6142 5369 

2375
7 

23268 7191 12222 15415 5888 174 6362 7170 
1938

2 
84712 

2594
70 

Говь-
алтай 

809 153 411 473 484 
396

7 
1562 

175
7 

1816 2039 1377 4633 6652 1861 9333 16766 701 57 825 5404 3405 27133 
9162

0 

Баян-
өлгий 

190
5 

380 432 209 167 
553

9 
2881 

231
7 

4164 2798 1460 8998 10021 1784 16007 14432 1139 95 1287 4533 4456 49465 
1344

71 

Ховд 
191

0 
346 665 331 931 

679
7 

2740 
300

5 
4070 3955 1686 7451 12703 2946 18134 17895 950 77 1110 6788 4439 44474 

1434
04 

Увс 
267

2 
675 1415 581 

115
4 

106
25 

5584 
482

3 
7601 5793 3364 

1499
6 

23622 4650 26634 20571 2925 148 3291 7518 
1046

5 
59666 

2187
76 

Орхон 
124
63 

2602 7006 
239

5 
776

0 
405
15 

21387 
231
03 

26195 
2804

0 
1636

1 
7009

5 
54625 

2312
0 

70211 79285 13917 1027 
1593

6 
16885 

4523
1 

277781 
8559

40 

Өвөрха
нгай 

643
5 

1498 3462 
254

5 
299

1 
208
55 

8896 
919

6 
12214 

1151
3 

6404 
2597

8 
31922 9280 41598 57463 4879 342 5576 22447 

1999
6 

127317 
4328

06 

Булган 
531

6 
1099 2897 941 

317
7 

183
76 

9154 
856

3 
11210 

1151
2 

6683 
2863

7 
31067 

1373
1 

39215 75047 6221 558 6897 18328 
2276

1 
115025 

4364
17 

Баянхо
нгор 

598
6 

2060 4023 
547

5 
278

5 
270
00 

13377 
131
21 

14323 
1373

9 
9736 

4119
3 

34794 
1204

6 
42665 63673 8935 538 9890 17862 

3095
6 

169964 
5441

41 

Арханг
ай 

695
8 

1628 4394 
138

1 
435

6 
262
10 

13739 
130
42 

15434 
1335

7 
9782 

4194
1 

57251 
1349

8 
39135 62146 9431 516 

1057
1 

19137 
3274

6 
164200 

5608
51 

Хөвсгө
л 

619
1 

919 1989 996 
324

3 
172
54 

7364 
760

4 
10658 

1047
1 

4484 
1930

2 
65182 9376 92695 71173 2768 197 3242 25698 

1448
4 

115634 
4909

23 

Төв 
101
36 

2066 5806 
538

4 
465

0 
317
55 

17885 
157
72 

19819 
1873

4 
1156

3 
1654

9 
46858 

2544
8 

57919 76696 9885 818 
1278

6 
31773 

3670
9 

216067 
6750

78 

Говьсү
мбэр 

116
53 

6181 11612 
109
42 

354
6 

534
72 

45648 
353
64 

40359 
3206

8 
3061

4 
1291

62 
41174 

3195
6 

30856 56755 35210 3938 
3546

3 
11694 

1089
74 

453849 
1220

490 

Сэлэнг
э 

867
7 

1461 3182 
125

7 
462

6 
264
39 

11837 
120
58 

16876 
1642

4 
8441 

3258
4 

72293 9707 53353 39521 6593 601 6492 24062 
2543

7 
171546 

5534
66 

Дорног
овь 

299
83 

11456 20386 
284
39 

121
79 

108
635 

79867 
626
52 

78371 
6289

7 
4910

8 
2077

53 
135222 

7079
9 

14929
7 

203665 49459 5218 
5305

0 
45303 

1555
54 

771021 
2390

313 

Дархан
-уул 

246
03 

5181 15004 
141
72 

366
0 

142
258 

71911 
672
77 

62161 
5657

5 
5444

7 
1852

58 
66653 

4979
3 

69081 26992 47787 2688 
4747

7 
19659 

1489
22 

818423 
1999

981 

Өмнөго
вь 

619
8 

740 1212 
102

0 
305

1 
148
03 

4938 
643

5 
9286 9783 2888 

1051
4 

36282 
1005

8 
49148 75328 213 147 315 13450 3738 94993 

3545
42 

Дундго
вь 

280 43 95 110 129 
113

3 
308 444 483 469 222 773 889 3645 1204 27132 141 7 150 346 503 7300 

4580
4 

Дорнод 
668

9 
808 1342 

111
5 

337
8 

162
04 

5793 
721

2 
10412 

1107
6 

3195 
1302

4 
35646 6701 52759 50241 308 154 345 11508 3543 115142 

3565
96 

Сүхбаа
тар 

686
2 

1634 3872 
356

2 
209

7 
278
51 

18361 
158
60 

18465 
1626

9 
1228

3 
4418

9 
13934 

1618
5 

6503 35511 13065 635 
1150

8 
2520 

4077
2 

215243 
5271

82 

Хэнтий 
619

2 
946 1856 

162
6 

279
7 

772
9 

8418 
876

0 
11578 

1149
2 

5195 
1137

4 
3902 8493 3458 42771 3322 164 2935 938 

1016
9 

48742 
2028

59 

Улаанб
аатар 

967
90 

19619 22500 
222
11 

385
39 

322
112 

170614 
153
111 

193032 
1861

37 
1090

05 
1983

09 
407814 

1505
38 

56531
8 

838284 90357 10364 
1135

55 
15145

1 
2906

62 
205952

3 
6209

845 

O 
260
702 

62259 115831 
107
269 

106
634 

942
196 

529696 
477
983 

576272 
5312

84 
3536

69 
1136

471 
121177

4 
4828

06 
14467

48 
196676

2 
31409

4 
28463 

3490
63 

46447
2 

1033
305 

620722
1 

1870
4974 
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Хүснэгт 29. Ачаа тээврийн OD хүснэгтийн таамаглал, 2025 он 

 

2020 
Зав
хан 

Говь-
алтай 

Баян-
өлгий 

Хов
д 

Увс 
Орх
он 

Өвөрх
ангай 

Бул
ган 

Баянх
онгор 

Арха
нгай 

Хөв
сгөл 

Төв 
Говьсү
мбэр 

Сэл
энгэ 

Дорно
говь 

Дарха
н-уул 

Өмнө
говь 

Дунд
говь 

Дор
нод 

Сүхба
атар 

Хэн
тий 

Улаанб
аатар 

D 

Завхан 
293

7 
1113 3319 

309
9 

136
9 

1780
1 

10990 
959

5 
11416 9106 7935 

3514
3 

25177 
1078

8 
12826 17913 8679 252 9371 10407 

2850
8 

119665 
3574

09 

Говь-
алтай 

117
6 

212 563 663 702 4977 2263 
254

2 
2603 3013 2025 6732 6884 2864 9674 18121 976 77 1147 7826 4795 34773 

1146
09 

Баян-
өлгий 

277
2 

519 585 286 234 6951 4171 
330

7 
5993 4092 2073 

1309
3 

10371 2646 16589 15679 1558 127 1753 6556 6144 62275 
1677

75 

Ховд 
281

5 
492 943 489 

136
0 

8609 4117 
445

1 
6017 5949 2546 

1126
8 

13116 4633 18793 19432 1418 106 1643 9841 6520 57094 
1816

52 

Увс 
392

3 
957 2028 854 

168
4 

1402
8 

8289 
709

0 
11185 8622 4981 

2222
0 

24691 7133 27647 22752 4289 205 4806 10898 
1525

7 
79052 

2825
91 

Орхон 
172
21 

3306 8680 
324

9 
104
14 

4881
3 

27939 
302
20 

35044 
3792

9 
2098

0 
8990

7 
56900 

3099
8 

72825 85694 16859 1258 
1925

0 
24047 

5544
8 

340938 
1037

919 

Өвөрха
нгай 

952
2 

2186 5081 
382

8 
438

7 
2763

3 
13491 

137
77 

18248 
1740

7 
9757 

3958
5 

33735 
1454

9 
43210 62350 7426 497 8452 32569 

2996
6 

172289 
5699

44 

Булган 
784

6 
1587 4209 

139
3 

467
0 

2499
2 

13666 
126
93 

16595 
1721

4 
9990 

4277
3 

33161 
2129

1 
40773 81334 9274 794 

1022
7 

26585 
3360

2 
158247 

5729
17 

Баянхо
нгор 

882
5 

2998 5847 
809

4 
407

7 
3654

6 
19901 

194
17 

21173 
2051

3 
1452

4 
6141

8 
37631 

1845
1 

44428 70489 13238 777 
1462

3 
25917 

4564
7 

232908 
7274

43 

Арханг
ай 

103
49 

2385 6489 
206

2 
647

0 
3636

0 
20763 

195
68 

23099 
2016

3 
1481

5 
6352

3 
60683 

2095
5 

40817 69174 14261 758 
1595

5 
27801 

4916
6 

230412 
7560

26 

Хөвсгө
л 

919
7 

1315 2869 
148

3 
478

1 
2225

0 
11223 

114
04 

15896 
1587

3 
6885 

2968
0 

66866 
1488

4 
96010 77131 4279 274 4967 37269 

2170
2 

152126 
6083

64 

Төв 
151
49 

3054 8702 
822

7 
689

2 
4359

0 
27412 

238
82 

29887 
2851

9 
1779

2 
2548

2 
50464 

4015
0 

60341 85480 15256 1224 
1967

3 
46169 

5584
5 

303270 
9164

61 

Говьсү
мбэр 

139
45 

6409 11985 
113
34 

434
4 

5571
9 

47653 
375
05 

43290 
3521

3 
3183

6 
1337

62 
41715 

3531
5 

31878 59755 35723 4014 
3598

6 
15257 

1112
73 

471877 
1275

789 

Сэлэнг
э 

129
91 

2156 4763 
187

8 
691

0 
3809

8 
18586 

186
64 

25709 
2526

4 
1331

0 
5152

2 
75505 

1555
1 

55434 44078 10610 885 
1036

6 
34974 

3986
1 

238585 
7457

00 

Дорног
овь 

404
97 

12558 22152 
306
30 

162
57 

1194
23 

89507 
730
13 

92804 
7831

5 
5482

8 
2293

44 
137651 

8649
7 

15448
1 

217492 51427 5517 
5517

2 
63270 

1651
47 

853959 
2649

941 

Дархан
-уул 

279
13 

5657 16250 
153
85 

444
7 

1536
60 

78168 
738
05 

68376 
6261

2 
5900

5 
2015

41 
69251 

5437
3 

71600 28972 51398 2930 
5105

3 
26542 

1612
40 

887966 
2172

145 

Өмнөго
вь 

913
4 

1030 1658 
152

8 
445

4 
1796

8 
7533 

956
8 

13765 
1479

4 
4461 

1629
8 

36812 
1613

7 
50861 80901 389 198 508 19496 5547 119170 

4322
10 

Дундго
вь 

406 59 127 151 187 1396 430 640 690 688 316 1081 926 5801 1248 29143 187 9 199 499 674 9235 
5409

1 

Дорно
д 

985
2 

1116 1825 
165

0 
493

0 
1961

6 
8783 

106
92 

15395 
1671

9 
4903 

2003
2 

36173 
1071

6 
54596 53970 499 205 518 16679 5173 144298 

4383
38 

Сүхбаа
тар 

100
33 

2337 5541 
518

1 
305

9 
3961

8 
26823 

231
18 

26929 
2395

3 
1795

3 
6423

1 
17556 

2402
4 

7041 40676 18941 916 
1667

9 
3651 

5908
8 

307748 
7450

97 

Хэнтий 
910

3 
1327 2592 

238
5 

408
2 

1087
3 

12516 
128
93 

17030 
1720

0 
7754 

1657
2 

4832 
1313

0 
3659 46565 4826 237 4262 1360 

1476
4 

68927 
2768

89 

Улаанб
аатар 

135
786 

25549 28823 
296
73 

537
39 

3943
18 

228535 
208
211 

265205 
2620

62 
1451

74 
2810

06 
425381 

2090
10 

58651
6 

914945 
11344

6 
13069 

1421
08 

21701
2 

3679
85 

257052
0 

7618
071 

 
361
393 

78323 145030 
133
519 

149
448 

1143
240 

682759 
626
056 

766349 
7252

18 
4538

43 
1456

215 
126547

9 
6598

98 
15012

47 
214204

5 
38495

9 
34328 

4287
19 

66462
5 

1283
353 

761533
3 

2270
1379 
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Хүснэгт 30. Ачаа тээврийн OD хүснэгтийн таамаглал, 2030 он 
 

2030 
Зав
хан 

Гов
ь-

алт
ай 

Бая
н-

өлг
ий 

Хо
вд 

Увс 
Орх
он 

Өвөрха
нгай 

Бул
ган 

Баянхо
нгор 

Арха
нгай 

Хөвс
гөл 

Төв 
Говьсү
мбэр 

Сэлэ
нгэ 

Дорно
говь 

Дарх
ан-
уул 

Өмнөг
овь 

Дундг
овь 

Дор
нод 

Сүхба
атар 

Хэн
тий 

Улаанб
аатар 

D 

Завхан 7665 
286

7 
854

8 
809

0 
354

9 
4330

0 
28736 

2497
1 

30297 24362 20983 
9079

2 
34481 27767 15877 29432 22669 652 24423 23748 

7398
4 

286215 
83340

8 

Говь-
алтай 

3016 503 
131

0 
161

4 
179

4 
9800 5698 6374 6856 8259 5575 

1592
9 

7960 6968 11400 23536 2342 187 2726 17596 
1150

8 
65216 

21616
8 

Баян-
өлгий 

7099 
120

4 
131

5 
655 562 

1356
5 

10377 8077 15938 10974 5266 
3025

0 
11943 6252 19526 20714 3549 299 3955 14730 

1411
9 

108882 
30925

1 

Ховд 7351 
122

2 
230

8 
128

4 
351

1 
1725

9 
10858 

1151
5 

16705 16723 7203 
2789

3 
15017 11542 22131 25679 3749 268 4276 22171 

1664
6 

105808 
35112

0 

Увс 
1019

7 
237

0 
507

2 
222

0 
434

2 
3061

3 
21615 

1826
2 

30663 23606 13446 
5584

5 
29749 17899 32776 32101 11102 520 12357 24654 

3895
5 

161562 
57992

7 

Орхон 
4073

5 
669

8 
164

97 
744

5 
234

25 
8708

1 
58937 

6396
9 

82236 89558 44549 
1747

32 
67001 63770 85971 

11116
7 

30409 2420 34491 53063 
1025

65 
590642 

18373
61 

Өвөрха
нгай 

2490
5 

554
7 

128
80 

100
97 

113
51 

5978
8 

35679 
3591

4 
50233 48390 27073 

1010
67 

42162 36762 51335 82005 19699 1290 22242 73523 
7756

0 
363025 

11925
28 

Булган 
2037

9 
397

3 
105

40 
362

5 
120

28 
5661

2 
35473 

3266
2 

44719 46603 26725 
1081

71 
42976 53270 48618 

10654
4 

23997 2020 26256 60083 
8556

7 
349314 

12001
54 

Баянхо
нгор 

2365
9 

819
0 

159
19 

227
12 

107
81 

8792
8 

55395 
5296

6 
59934 58256 41689 

1676
13 

53028 49078 53542 
10139

3 
37507 2146 41262 59144 

1267
69 

545525 
16744

35 

Арханга
й 

2801
6 

643
0 

177
39 

562
3 

176
12 

9012
2 

58108 
5399

4 
65655 57465 42644 

1756
86 

78466 55738 49478 
10101

1 
40674 2108 45321 63495 

1373
79 

559769 
17525

35 

Хөвсгөл 
2476

2 
340

9 
756

0 
398

5 
127

27 
4791

0 
31242 

3095
9 

45615 45812 20613 
7964

6 
75032 38217 112870 

10175
9 

12819 732 14570 84099 
5975

4 
311054 

11651
46 

Төв 
3823

6 
721

7 
203

15 
198

00 
173

11 
9177

7 
67001 

5852
3 

77595 75245 44940 
6003

0 
64464 96976 72083 

11945
5 

36093 2910 46356 103955 
1324

48 
630149 

18828
80 

Говьсү
мбэр 

2534
8 

746
8 

136
51 

131
56 

831
9 

6570
2 

56850 
4749

9 
59099 51926 38155 

1517
22 

43865 48333 37020 71388 37791 4373 38074 29585 
1209

73 
536890 

15071
88 

Сэлэнгэ 
3348

9 
520

0 
113

09 
488

7 
175

87 
8479

6 
46868 

4675
0 

69046 68754 35312 
1247

20 
88017 38137 65687 61699 26244 2182 25380 78796 

9760
2 

487215 
15196

77 

Дорног

овь 
9325

1 
180

90 
307

58 
416

64 
367

17 
1702

41 
136595 

1234
71 

173416 162323 86599 
3203

07 
148443 

14914
0 

180748 
27217

7 
61249 7169 65644 135740 

2116
77 

1168858 
37942

74 

Дархан-
уул 

4276
6 

763
6 

212
34 

203
10 

820
0 

1988
83 

103473 
1008

75 
95921 89522 77842 

2645
23 

79353 72086 84088 36631 65439 3995 64912 54167 
2101

19 
1151379 

28533
55 

Өмнөго
вь 

2385
0 

247
1 

377
9 

405
0 

114
88 

3254
1 

20024 
2469

6 
39008 42193 13360 

3886
2 

38946 39682 59534 
10249

1 
1180 500 1341 43818 

1386
0 

203585 
76125

6 

Дундго
вь 

1053 142 299 383 481 2746 1097 1634 1886 1907 869 2629 1133 14233 1477 36977 466 21 493 1126 1668 17433 90152 

Дорнод 
2569

4 
265

2 
411

3 
431

3 
127

07 
3527

2 
23158 

2747
6 

43488 47584 14585 
4720

8 
38278 26258 63900 68409 1319 507 1230 37476 

1254
1 

245788 
78395

7 

Сүхбаат

ар 
2456

2 
533

0 
124

51 
119

80 
780

2 
8731

2 
62184 

5388
1 

65554 59509 42355 
1446

63 
32117 55200 9413 61125 42584 2067 37476 8203 

1328
39 

676874 
16354

83 

Хэнтий 
2355

7 
317

8 
604

5 
605

2 
105

12 
2536

8 
31926 

3257
2 

46365 47487 21043 
4027

2 
9103 32120 4633 61824 11760 578 10377 3144 

3595
1 

159404 
62327

2 

Улаанб
аатар 

3197
35 

507
78 

539
25 

617
61 

125
376 

6859
56 

469835 
4472

09 
625767 641843 

30857
1 

5922
44 

488483 
42570

7 
690976 

12025
60 

194195 24040 
24123

6 
478967 

6484
09 

4335484 
13113

057 

O 
8493

26 
152
574 

277
567 

255
707 

358
183 

2024
574 

1371129 
1304

249 
1745997 

171830
1 

93939
8 

2814
804 

1490018 
13651

35 
1773082 

28300
76 

686834 60984 
76439

7 
1471283 

2362
893 

13060072 
39676

583 
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Зураг 10. Ачаа тээврийн урсгалын зураг /2030 онд/ 
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3.3.3. Авто зам дагуух үйлчилгээний цогцолборын байршил 
 

Ачаа, зорчигч тээврийн гүйцэтгэл, хэтийн төлөвд үндэслэн жолооч, 
зорчигчийн ая тухыг хангах авто замын дагуух үйлчилгээний цогцолбор байгуулах 
чиглэлээр холбогдох судалгааг хийж, зураглалыг гаргав.   
 

 

 

Зураг 11. Авто замын дагуух үйлчилгээний байгууламжуудын байршил 

100-150 км тутамд стандартын шаардлага хангасан зам дагуух үйлчилгээний 

20-иос доошгүй байгууламж баригдана. Тус бүрт нь задаргааг харуулъя. 

 

 

  

ЭрдэнэцагаанНарийн тээл

Дарви

Наранбулаг

Сонгино

Рашаант

Дашбалбар

Норовл ин

Мөнххаан

Дэлгэрцогт

Цогт
 Овоо

Арвайхээр 
хот

Цахир

Урьхан 

Их-Уул

Цэнхэрманда
л

Манлай

Баяндал ай
Ноён

Дарьганга

Түвшинширээ

Хатгал

Сайхан

Рашаант

Замын үүд

Жаргалтхаан 

Жаргалант 

Түмэнцогт
Лүн

Эрдэнэсант 

Элсэн тасархай 

Буу цагаан 

Булган

Зүүнхангай

Их Уул

Зүүнговь

Тэл мэн

А Зэрэглэлийн үйлчилгээний цогцолбор

В Зэрэглэлийн үйлчилгээний цогцолбор

С Зэрэглэлийн үйлчилгээний цогцолбор

Рашаант

Арвайхээр хот

221км

260км

Алтай
216км

Ховд

171км

Лүн

Баянхонгор

Өлгий хот

Цагааннуур 
боомт

Булган боомт

Манхан
148км

209км

Бууцагаан
181км

Дарви
238км

Дашбалбар

Цэнхэрмандал
192км

Дарьганга

Эрдэнэцагаан
203км

Бичигт
 боомт

Мөнххаан
268км

Түмэнцогт
273км

Баруун-Урт  
104км

Түвшинширээ 
302км

Норовлин
143км

Цогт Овоо
232км

Шивээхүрэн
боомт

Гашуунсухайт
боомт

Гурван 
тэс 

Ноён
126км

Баяндал ай
201км

Манлай
262км

Их Уул
273км

Сайншанд
227км

Замын үүд
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B зэрэглэлийн үйлчилгээний цогцолбор-2 

• УБ-Бу.Рашаант-260км /А0301/-AH32 

• Бу.Рашаант-Өв.Арвайхээр хот-171км /A0301/ 

С зэрэглэлийн үйлчилгээний цогцолбор-6 

• Өв.Арвайнхээр-Бх.Баянхонгор-209км /A0302/ AH32 

• Бх.Баянхонгор-Бх.Бууцагаан-181км /A0302/ 

• Бх.Бууцагаан-Га.Алтай хот-216км /A0303/ 

• Га.Алтай-Хо.Дарви-238км /А0304/-AH4 

• Хо.Дарви-Хо.Манхан-148км /A14/-AH4 

• Хо.Дарви-Хо.Ховд хот-221км /A0304/-AH4 

 

 

B зэрэглэлийн үйлчилгээний цогцолбор-2 

• УБ-Хө.Рашаант-260км /А0301/-AH32 

• Ар.Цэцэрлэг-Ар.Цахир-223 км /A0602/ AH32 

С зэрэглэлийн үйлчилгээний цогцолбор-5 

• Бу.Рашаант-Ар.Цэцэрлэг хот-260км /A0301/ 

• Ар.Цахир-За.Сонгино-328км /A18/ /A0603-AH32 

• За.Сонгино-За.Наранбулаг-255км /A18/ 

• Улаанбаатар-Бу.Дашинчилэн-233км /A27/ 

• Бу.Дашинчилэн-Бу.Сайхан-214км  

Наранбулаг
255км

Сонгино
328км

Цахир

Сайхан
214км

Рашаант

Их Уул

Зүүнговь
Улаангом

Боршоо
 боомт

Тосонцэнгэл

ЛүнРашаант
260км

Цэцэрлэг хот
260км

Цахир
223км

Дашинчил эн
233км
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А зэрэглэлийн үйлчилгээний цогцолбор-1 

• Улаанбаатар-Тө.Урьхан-105км /А0401/ AH32 

B зэрэглэлийн үйлчилгээний цогцолбор-1 

• Улаанбаатар-Гс.Чойр-223км/A0101/ AH32 

С зэрэгэлэлийн үйлчилгээний цогцолбор-1 

• Гс.Чойр-До.Сайншанд 221км /A0102/ AH32 

 

  

Урьхан 

Замын үүд

Дархан

Налайх

Алтанбулаг
боомт

Сайншанд
227км

Бор-Өндөр
Чойр

223км

221км

Алтай
216км

Ховд

Өлгий хот

Цагааннуур 
боомт

Булган боомт

Манхан
148км

Дарви
238км

Дашбалбар

Дарьганга

Эрдэнэцагаан
203км

Бичигт
 боомт

Мөнххаан
268км

Түмэнцогт
273км

Баруун-Урт  
104км

Түвшинширээ 
302км

Норовлин
143км

Наранбулаг
255км

Сонгино
328км

Зүүнговь
Улаангом

Боршоо
 боомт

Цогт Овоо
232км

Урьхан 
105км

Хатгал

Эрдэнэт
263км

Булган

Мөрөн

Шивээхүрэн
боомт

Гашуунсухайт
боомт

Гурван 
тэс 

Ноён
126км

Баяндал ай
201км

Дэлгэрцогт
235км

Манлай
262км

Их Уул
273км

Алтанбулаг 

боомт
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А зэрэглэлийн үйлчилгээний цогцолбор-1 

• Улаанбаатар-Тө.Урьхан-105км/A0101/ AH32 

B зэрэглэлийн үйлчилгээний цогцолбор-3 

• Тө.Урьхан-Ор.Эрдэнэт-263км /A1001;A1002/ 

• Улаанбаатар- Ду.Дэлгэрцогт235 км/A0201 

• Ду.Дэлгэрцогт-Өм.ЦогтОвоо-232км /A0201/ 

С зэрэглэлийн үйлчилгээний цогцолбор-4 

• Өм.Цогт-Овоо-Өм.Манлай-262км /A0202/ 

• Өм.Цогт-Овоо-Өм.Баяндалай-201км /A33/ 

• Өм.Баяндалай-Өм.Ноѐн-126км /A33/ 

• Ор.Эрдэнэт-Хө.Их-Уул-273км /A0902/ 

 

B зэрэглэлийн үйлчилгээний цогцолбор-1 

• Улаанбаатар-Хэ.Цэнхэрмандал-192км /A0501/ AH32 

С зэрэглэлийн үйлчилгээний цогцолбор-6 

• Хэ.Цэнхэрмандал-Сү.Мөнххаан-268км /A2001/ 

• Хэ.Цэнхэрмандал-До.Түмэнцогт-273км /A0502/ AH32 

• Хэ.Цэнхэрмандал-Хэ.Норовлин-143км /A19/ 

• Сү.Мөнххаан-Сү.Баруун-Урт-104км /A2002/ 

• Сү.Баруун-Урт-Сү.Эрдэнэцагаан-203км /A2002/ 

• Хэ.Цэнхэрмандал-Сү.Дарьганга-302км 

 

Нарийн тээл

Дарви

Наранбулаг

Сонгино

Рашаант

Дашбалбар

Цогт
 Овоо

Цахир

Их-Уул

Цэнхэрмандал
192км

Манлай

Ноён

Дарьганга

Хатгал

Сайхан

Рашаант

Буу цагаан 

Булган

Зүүнхангай

Их Уул

Зүүнговь

Тэл мэн

Эрдэнэцагаан
203км

Бичигт
 боомт

Мөнххаан
268км

Түмэнцогт
273км

Баруун-Урт  
104км

Түвшинширээ 
302км

Норовл ин
143км
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ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ. АЧАА ТЭЭВРИЙН ЛОГИСТИКИЙН ТӨВИЙН ТӨРӨЛ, 

ЗОРИУЛАЛТ, ХҮЧИН ЧАДАЛ, ЗЭРЭГЛЭЛ, БАЙРШЛЫН ЗУРАГЛАЛ 

4.1. Ачаа тээврийн бүсчлэл 

Монгол улсын бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалаар Баруун бүс, Хангайн 

бүс, Төвийн бүс, Зүүн бүс, Улаанбаатар гэсэн 5 бие даасан бүс болгон хөгжүүлэх 

төлөвлөгөө байдаг. Бүс тус бүрээр тээсэн ачааны хандлагыг дараах графикуудаар 

үзүүлэв.  

 

Зураг 12. Монгол улсын бүсчилсэн хөгжлийн газрын зураг 

 

 

Зураг 13. Баруун бүсийн тээсэн ачаа, 2013-2016, мянган тонн 

 

Дээрх графикийг дүгнэвэл Баруун бүсийн аймгуудад сүүлийн жилүүдэд 

хамгийн өндөр хэмжээтэй ачаа зөөвөрлөсөн аймаг бол Говь-Алтай болон Ховд 

аймгууд юм.  

12.2 

2062.9 

37.8 56.6 
266.6 

46.6 38.7 38.6 56.2 

1345.5 

14.2 44.3 33.3 41.0 

583.6 

0.0

500.0

1000.0

1500.0

2000.0

2500.0

  Баян-Өлгий   Говь-Алтай   Завхан   Увс   Ховд 

Баруун бүс 

2013 он 2014 он 2015 он 2016 он 2017 он 
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Зураг 14. Хангайн бүсийн тээсэн ачаа, 2013-2016, мянган тонн 

 

Дээрх графикийг дүгнэвэл Хангайн бүсийн аймгуудад сүүлийн жилүүдэд 

хамгийн өндөр хурдацтай ачаа тээвэрлэсэн аймаг бол Орхон аймаг болж байна.   

 

 

Зураг 15. Төвийн бүсийн тээсэн ачаа, 2013-2016, мянган тонн 

 

Дээрх графикийг дүгнэвэл Төвийн бүсийн аймгуудад сүүлийн жилүүдэд 

хамгийн өндөр их хэмжээтэй ачаа тээвэрлэсэн аймаг бол Өмнөговь аймаг болж 

байна.   

 

23.1 

209.2 

3.2 0.2 0.2 

73.1 

20.2 22.1 
10.3 1.8 3.6 

169.0 

29.6 

110.6 

9.2 2.7 
13.1 

153.7 

0.0
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100.0
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200.0

250.0

  Архангай   Баянхонгор   Булган   Өвөрхангай   Хөвсгөл   Орхон 
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15216 

101.1 
1542.9 

24212.1 

87.1 
0.0

5000.0

10000.0
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  Дорноговь   Өмнөговь   Төв 
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2013 он 2014 он 2015 он 2016 он 2017 он 



105 

 

 

 

Зураг 16. Зүүн бүсийн тээсэн ачаа, 2013-2016, мянган тонн 

 

Дээрх графикийг дүгнэвэл Зүүн бүсийн аймгуудад сүүлийн жилүүдэд 

хамгийн өндөр их хэмжээтэй ачаа тээвэрлэсэн аймаг бол Дорнод аймаг байна.   

4.2. Хүн амын тоог бүсчлэлээр: 

 

 

Зураг 17. Бүс нутгийн хүн ам. Сая хүнээр /2017 он/ 
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134.3 
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4.3. ДНБ-ийг бүсчлэлээр: 

 

 
Зураг 18. Бүс нутгийн ДНБ. Их наяд төгрөгөөр /2017 он/ 

4.4. Дэд бүтцийн хөгжлийг бүсчлэлээр: 

4.4.1. Баруун бүс: 

 

Зураг 19. Баруун бүсийн зам тээврийн сүлжээнд холбогдсон байдал 

4.4.2. Хангайн бүс: 

 

Зураг 20. Хангайн бүсийн зам тээврийн сүлжээнд холбогдсон байдал 
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4.4.3. Төвийн бүс: 

 

Зураг 21. Төвийн бүсийн зам тээврийн сүлжээнд холбогдсон байдал 

 

4.4.4. Төвийн бүс: 

 

 

 

Зураг 22. Зүүн бүсийн зам тээврийн сүлжээнд холбогдсон байдал 

4.5. Мах, сүү, сүүн бүтээгдэхүүн, төмс, хүнсний ногоо, жимс жимсгэний 

хэрэгцээг бүсчлэлээр: 

Малыг малчдад өмчлүүлсэн 1992 оноос хойш манайд малын тоо толгой эрс 

өсч, өсөлтийн хамгийн өндөр үзүүлэлт 2009 оны жилийн эцэст бий болж, мал 

сүрэг  нийтдээ 44 сая толгой болсон. 

Мал сүргийн бүтэц сүүлийн жилүүдэд  харьцангуй тогтвортой байсан боловч  

2009 оны өвөл, 2010 оны хаврын цас, зуднаар 8.9 сая мал хорогдсон, төл бойжилт  

хангалтгүй байсан зэргээс шалтгаалж 2010 оны эцэст өмнөх оноос 11.0 сая гаруй 

мал хорогджээ.   

Мал сүргийн нийт тоонд ашиг шим, махны гарц өндөртэй бод мал дөнгөж  

11-12 хувь,   харин 90 шахам хувийг  нь бог мал эзэлж,  түүний дотор ямаа 

давамгайлах болсон нь мах үйлдвэрлэлтийг нэмэгдүүлэхэд сөргөөр нөлөөлж 

байна. 

Мал тооллогын урьдчилсан дүнгээр 2017 оны жилийн эцэст малын тоо 

66215.8 мянган толгойд хүрч, өмнөх оныхоос 4666.6 мянган толгой буюу 7.6 хувиар 

өссөн байна. 2017 онд малын тоо 5 төрөл дээр өмнөх оныхоос өссөн үзүүлэлттэй 
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байна. Адуу 303.9 мянган толгой буюу 8.4 хувиар, үхэр 307.3 мянган толгой буюу 

7.5 хувиар, тэмээ 32.7 мянган толгой буюу 8.2 хувиар, хонь 2 сая 251.4 мянган 

толгой буюу 8.1 хувиар, ямаа 1 сая 771.3 мянган толгой буюу 6.9 хувиар тус тус 

өссөн байна. 
 

Хүснэгт31. Монгол Улсын малын тоо /сая.толгой/ 

 
Малын 
төрөл 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 

Тэмээ 254.2 269.6 280.1 260.5 321.5 349.3 368.0 401.3 434.1 

Адуу 2029.1 1920.3 2112.9 2239.2 2619.4 2995.8 3295.3 3635.5 3939.4 

Үхэр 1963.6 2176.0 2339.7 2425.9 2909.5 3413.9 3780.4 4080.9 4388.2 

Хонь 12884.5 14480.4 15668.5 16990.1 20066.4 23214.8 24943.1 27856.6 30108.0 

Ямаа 13267.4 13883.2 15934.6 18347.8 19227.6 22008.9 23592.9 25574.9 27346.1 

Бүгд 30398.8 32729.5 36335.8 40263.5 45144.3 51982.6 55979.8 61549.2 66215.8 

Эх сурвалж: Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам 

 

Мал тооллогын урьдчилсан дүнгээр Өвөрхангай аймаг 5 сая 743.5 мянган 

толгой мал тоолуулж тэргүүлсэн бол, Хөвсгөл аймаг 5 сая 297.6 мянган толгой, 

Архангай аймаг 5 сая 290 мянган толгой, Төв аймаг 4 сая 685.1 мянган толгой, 

Баянхонгор аймаг 4 сая 587.7 мянган толгой мал тоолуулсан байна. 

Адуу, үхэр, хонины тоогоор Архангай аймаг тэргүүлсэн бол, тэмээний 

тоогоор Өмнөговь,  ямааны тоогоор Баянхонгор аймаг тэргүүлжээ. 2017 онд 

Өвөрхангай, Дундговь, Хэнтий, Сүхбаатар аймгуудад  малын тоо  хамгийн ихээр 

буюу 497.0 мянгаас  534.9 мянгаар өслөө. 

Улсын хэмжээнд 2017 оны байдлаар Махны холбоонд бүртгэлтэй 48 мал 

нядлах үйлдвэртэй байна.  

Хүснэгт 32. Мал нядлах үйлдвэрүүдийн судалгаа/2017 оны байдлаар/ 

Мал төхөөрөх 
үйлдвэрийн 

тоо 

Байршил 
Нядлах хүчин чадал 

 /тоо толгой/ 
Хадгалах 

/тн/ 

УБ Аймаг Нийт Бод Бог Хөлдөөх Хадгалах 

48 7 41 29072 6662 22410 1172 26570 

Эх сурвалж: Монголын Махны холбоо  
 
  



109 

 

Хүснэгт 33. Махны үйлдвэрийн өрсөлдөх чадвар 
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Мал нядлах 
үйлдвэр 

48 19 

Адуу-4 

Салаа 
туурайтай-6 

5 4 1 42 4 2 

Мах дулааны 
аргаар 
боловсруулах 
үйлдвэр 

60 3 4 2 3 2 42 8 10 

Эх сурвалж: Монголын Махны холбоо  

 

 
Зураг 23. Мал нядлах, мах боловсруулах үйлдвэрүүдийн байршил 

(2016 оны байдлаар) 
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Хүснэгт 34. Мал аж ахуйн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, биет хэмжээгээр 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016* 

Мах, нядалгааны жингээр, мян.т 251.4 263.4 299.3 291.7 448.3 401.7 

Адууны 25.5 31.1 29.8 29.5 50.8 82.1 

Yхрийн 54.8 59.7 57.7 54.9 93.2 92.4 

Тэмээний 6.2 5.3 6.7 6.4 8.2 6.5 

Хонины 78.4 67.2 91.0 91.3 134.6 116.2 

Ямааны 44.7 56.3 64.0 60.5 86.3 86.9 

Сүү, мян.т 529.9 588.0 667.0 765.4 874.4 891.5 

Гүүний 49.3 55.8 65.1 75.0 85.1 86.2 

Yнээний 297.2 337.0 380.6 440.4 512.4 522.4 

Ингэний 6.4 8.3 7.5 9.3 9.0 10.2 

Хонины 60.2 64.5 74.2 84.7 95.2 99.1 

Ямааны 116.9 122.4 139.5 156.0 172.6 173.6 

Эх сурвалж: Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам 

 

Мах бэлтгэлийн талаарх ерөнхий мэдээлэл: 

 Мал бэлтгэл 8-12 сая толгой мал 

 Мах үйлдвэрлэл 250-400 мян.тн 

 Махны экспорт 9,4 мян.тн 

 Үхрийн махны импорт 30 тн 

 Махны нийт импорт 9 мян.тн тус тус  байна.  
 

Хүснэгт 35. Нэг хүнд ногдох мал аж ахуйн гол нэрийн бүтээгдэхүүн 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016* 

Мах, нядалгааны жингээр, кг 75.4 96.7 105.4 100.4 151.1 132.1 

Сүү, кг 164.6 215.9 234.8 263.5 295.0 294.5 

Өндөг, ширхэг 25.0 21.0 22.0 25.0 34.0 39.3 

Эх сурвалж: Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам 

 

Хүснэгт 36. Хүнсэнд хэрэглэсэн малын тоо 

№ Үзүүлэлт 2012 2013 2014 2015 2016 

1 

Хүнсэнд 
хэрэглэсэн 
малын тоо 
сая.тол 

8.3 
 

10.2 10.0 14.5 12.7 

Эх сурвалж: Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам 
 

 

Хүснэгт 37. Мах, махан бүтээгдэхүүний экспорт 

№ Үзүүлэлт 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Мах [тн] 8288 3001 2302 4783 9027 29300 

2 
Дулааны аргаар 
боловсруулсан 
бүтээгдэхүүн 

27.2 0.2 88.1 178.9 472.2 2115.0 

Эх сурвалж: Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам 
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Хүснэгт 38. Нэг хүнд сард ноогдох хүнсний зарим бүтээгдэхүүний 
улсын дундаж хэрэглээ[кг-аар] 

 

Бараа 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Мах, махан бүтээгдэхүүн маханд 
шилжүүлснээр 

8.2 8.1 8.8 8.5 8.7 8.6 

Сүү,сүүн бүтээгдэхүүн сүүнд 
шилжүүлснээр 

13.4 13.4 13.6 13.8 11.1 10.9 

Цөцгийн тос 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

Гурил, гурилан бүтээгдэхүүн 
гурилд шилжүүлснээр 

10.5 10.1 10.6 10.5 10.2 10.2 

Будаа 1.8 1.8 1.9 1.8 1.8 1.8 

Чихэр,сахарын зүйл сахарт 
шилжүүлснээр 

1.4 1.4 1.3 0.8 0.7 0.8 

Загас, загасан бүтээгдэхүүн 0 0 0 0 
  

Өндөг, ш 3.2 3.6 3.6 4.1 3.9 4.4 

Төмс 3.2 3.2 3 2.8 2.8 2.7 

Хүнсний ногоо 2 2 2.1 2 1.9 1.9 

Жимс, жимсгэнэ 0.7 0.7 0.8 0.7 0.6 0.6 

Ургамлын болон өөхөн тос 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Эх сурвалж: МУ-ын статистикийн эмхэтгэл 
 
 

Хүснэгт 39. Нэг хүнд сард ноогдох хүнсний зарим бүтээгдэхүүний хотын 
дундаж хэрэглээ[кг-аар] 

 

Бараа 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Мах, махан бүтээгдэхүүн маханд 
шилжүүлснээр 

6.7 6.9 7.1 6.9 7 6.9 

Сүү,сүүн бүтээгдэхүүн сүүнд 
шилжүүлснээр 

8.1 8 8.8 8.1 7.6 7.2 

Цөцгийн тос 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 

Гурил, гурилан бүтээгдэхүүн 
гурилд шилжүүлснээр 

9.8 9.7 10.1 9.8 9.4 8.9 

Будаа 1.7 1.8 1.7 1.7 1.6 1.6 

Чихэр,сахарын зүйл сахарт 
шилжүүлснээр 

1.4 1.4 1.4 0.7 0.7 0.6 

Загас, загасан бүтээгдэхүүн 0 0 0 0 
  

Өндөг, ш 5.1 5.8 5.6 6.4 5.8 7 

Төмс 3.4 3.6 3.3 3.1 3 3 

Хүнсний ногоо 2.4 2.6 2.5 2.4 2.1 2.2 

Жимс, жимсгэнэ 0.7 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 

Ургамлын болон өөхөн тос 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 

Эх сурвалж: МУ-ын статистикийн эмхэтгэл 
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Хүснэгт 40. Нэг хүнд сард ноогдох хүнсний зарим бүтээгдэхүүний 
хөдөөгийн дундаж хэрэглээ[кг-аар] 

 

Бараа 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Мах, махан бүтээгдэхүүн маханд 
шилжүүлснээр 

9.9 9.7 10.9 10.6 10.8 10.7 

Сүү,сүүн бүтээгдэхүүн сүүнд 
шилжүүлснээр 

19.8 20.2 19.5 20.9 15.3 15.5 

Цөцгийн тос 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

Гурил, гурилан бүтээгдэхүүн 
гурилд шилжүүлснээр 

11.3 10.6 11.4 11.5 11.2 11.8 

Будаа 1.8 1.8 2.1 1.9 2.1 2 

Чихэр,сахарын зүйл сахарт 
шилжүүлснээр 

1.5 1.4 1.3 1 0.8 0.9 

Загас, загасан бүтээгдэхүүн 0 0 0 0 
  

Өндөг, ш 0.9 1 1.1 1.3 1.6 1.2 

Төмс 3 2.6 2.6 2.3 2.5 2.4 

Хүнсний ногоо 1.4 1.3 1.5 1.4 1.5 1.5 

Жимс, жимсгэнэ 0.7 0.7 0.8 0.7 0.5 0.5 

Ургамлын болон өөхөн тос 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 

Эх сурвалж: МУ-ын статистикийн эмхэтгэл 
 

 
Нэг хүнд сард ноогдох хүнсний зарим бүтээгдэхүүний улсын дундажийг 

жишээ болгон графикаар харуулбал: 
 

 
 

 
Зураг 24. Нэг хүнд сард ноогдох хүнсний зарим бүтээгдэхүүний улсын дундаж, 2017 
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Хүснэгт 41. Нийт хүн амд нэг сард шаардагдах хүнсний зарим бүтээгдэхүүн 
/хот, хөдөөгийн улсын дундажаар тооцвол/ 

 

№ Хот, аймаг 

Хүн 

амын 

тоо, 2017 
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   Хот [мян.хүн] [кг] [мян.кг]   [мян.кг]   [мян.кг]   [мян.кг]   [мян.кг]   [мян.кг] 
 

1 
Улаанбаатар 
хот 

1,463.0 

6.9 

10,094.7 

7.9 

11,557.7 

9.6 

14,059.4 

3.2 

4,725.5 

2.4 

3,452.7 

0.7 

1,068.0 
 

2 Орхон  104.0 717.6 821.6 999.4 335.9 245.4 75.9 
 

3 Дархан – Уул 104.1 718.3 822.4 1,000.4 336.2 245.7 76.0 
 

  Хөдөө                            
 

1 Архангай 95.1 

10.4 

989.0 

18.5 

1,759.4 

11.3 

1,074.6 

2.6 

243.5 

1.4 

136.0 

0.7 

61.8 
 

2 Баян-Өлгий 102.6 1,067.0 1,898.1 1,159.4 262.7 146.7 66.7 
 

3 Баянхонгор 86.6 900.6 1,602.1 978.6 221.7 123.8 56.3 
 

4 Булган 61.3 637.5 1,134.1 692.7 156.9 87.7 39.8 
 

5 Говь-Алтай 57.5 598.0 1,063.8 649.8 147.2 82.2 37.4 
 

6 Говьсүмбэр 17.4 181.0 321.9 196.6 44.5 24.9 11.3 
 

7 Дорноговь 68.1 708.2 1,259.9 769.5 174.3 97.4 44.3 
 

8 Дорнод 79.4 825.8 1,468.9 897.2 203.3 113.5 51.6 
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Үргэлжлэл: Хүснэгт 41. Нийт хүн амд нэг сард шаардагдах хүнсний зарим бүтээгдэхүүн 
/хот, хөдөөгийн улсын дундажаар тооцвол/ 
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  [мян.хүн] [кг] [мян.кг]   [мян.кг]   [мян.кг]   [мян.кг]   [мян.кг]   [мян.кг]  

9 Дундговь 45.8 

10.4 

476.3 

18.5 

847.3 

11.3 

517.5 

2.6 

117.2 

1.4 

65.5 

0.7 

29.8 
 

 

 10 Завхан 71.6 744.6 1,324.6 809.1 183.3 102.4 46.5 
 

11 Өвөрхангай 115.1 1,197.0 2,129.4 1,300.6 294.7 164.6 74.8 
 

12 Өмнөговь 65.3 679.1 1,208.1 737.9 167.2 93.4 42.4 
 

13 Сүхбаатар 61.1 635.4 1,130.4 690.4 156.4 87.4 39.7 
 

14 Сэлэнгэ 109.3 1,136.7 2,022.1 1,235.1 279.8 156.3 71.0 
 

15 Төв 94.0 977.6 1,739.0 1,062.2 240.6 134.4 61.1 
 

16 Ховд 86.4 898.6 1,598.4 976.3 221.2 123.6 56.2 
 

17 Хөвсгөл 131.6 1,368.6 2,434.6 1,487.1 336.9 188.2 85.5 
 

18 Хэнтий 75.7 787.3 1,400.5 855.4 193.8 108.3 49.2 
 

19 Увс 82.7 860.1 1,530.0 934.5 211.7 118.3 53.8 
 

  
Сарын нийт 
хэрэгцээ   

  27,199.2   41,073.8   33,083.9   9,254.5   6,098.2   2,199.2 118,908.8 

  Жилийн хэрэгцээ 
 

  326,390.8   492,885.5   397,006.2   111,054.6   73,178.8   26,390.3 1,426,906.2 

Эх сурвалж: Зам тээврийн хүрээлэн
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Хүснэгт 42: Малын тоо, аймгуудаар, мянган толгой 

№ 

Малын тоо  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 /Улс, 
аймгаар/ 

Тоо хэмжээ Мян.тол Мян.тол Мян.тол Мян.тол Мян.тол Мян.тол 

  Бүгд 40920.9 45144.3 51982.6 55979.8 61549.2 66219 

  Баруун бүс 9670.8 10832.7 12544.5 13711.2 15135.8 16201.6 

1 Баян-Өлгий 1410.6 1604.1 1883.6 2021 2167.4 2226.1 

2 Говь-Алтай  1911 2223.2 2578.1 2922.6 3497.5 3801.7 

3 Завхан  2280 2539 2895.9 3133 3406.2 3597.3 

4 Увс  2030.7 2225.1 2561.3 2729.1 2784.1 3129.9 

5 Ховд  2038.5 2241.3 2625.6 2905.4 3280.6 3446.6 

  Хангайн бүс 15379.5 16790.7 19283.8 20481.6 23163.7 24404.8 

6 Архангай  3403.2 3772.3 4293.2 4457.1 5009.6 5291.7 

7 Баянхонгор 2640.8 2987.1 3465.9 3771.9 4236.3 4587.7 

8 Булган  2578.6 2757.2 3132.8 3223.8 3485.6 3361.6 

9 Орхон  184.5 179 123.2 119.8 134.2 122.3 

10 Өвөрхангай  2970.7 3486 4111.5 4511 5208.4 5743.5 

11 Хөвсгөл  3601.7 3609.2 4157.2 4398.1 5089.4 5297.8 

  Төвийн бүс 9463.9 10604.9 12288.4 13206.5 14154.4 15193.4 

12 Говьсүмбэр 226.1 272.8 339.4 379.5 397.9 438.4 

13 Дархан-Уул 268.4 279.1 324.2 288.4 324.2 310.9 

14 Дорноговь 1327.9 1516.4 1686.8 1801.2 1752.9 2001.6 

15 Дундговь 1671.9 1996.3 2435.7 2764.4 3059.9 3593 

16 Өмнөговь 1419.3 1653.3 1849 2055.8 2314 2654.4 

17 Сэлэнгэ  1305.6 1314.2 1471.7 1458.7 1599.8 1509.9 

18 Төв  3244.7 3573 4181.5 4458.6 4705.9 4685.1 

  Зүүн бүс 6098.2 6586.9 7480.5 8176.9 8656.9 9995.5 

19 Дорнод  1207.3 1220.1 1393.4 1555.4 1722.9 2057.8 

20 Сүхбаатар  2280.6 2491.4 2818.2 3070.3 3030.4 3528.4 

21 Хэнтий  2610.4 2875.3 3268.8 3551.2 3903.6 4409.3 

22 Улаанбаатар  308.5 329.1 385.4 403.7 438.3 423.6 

 

Дээрх судалгаа, тооцоонд үндэслэн Температурын горим шаарддаг хүнсний 

түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэх, тээвэрлэлтийн сүлжээг бий болгох, энэ 

чиглэлийн тээвэр логистикийн төвүүдийг төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн 

хүрээнд Дорнод, Завхан, Өвөрхангай, Сүхбаатар, Хөвсгөл, Сэлэнгэ, Баян-

Өлгий аймгуудад байгуулах нь зүйтэй гэж үзэж байна. 
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Хүснэгт 43. Төмс тариалсан талбай, га 

№ 
 
Төмс /га/ 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 Бүгд 16820.7 15503.2 13204.6 12839.4 15024.3 15147.8 

 Баруун бүс 2270.7 1924.2 1535.7 1568.7 1551.3 1744.9 

1 Баян-Өлгий 375.0 384.0 313.2 281.7 282.0 421.9 

2 Говь-Алтай  280.2 174.3 109.2 84.1 87.7 120.4 

3 Завхан  277.4 256.5 248.3 211.7 221.4 236.8 

4 Увс  276.1 238.3 153.7 215.5 248.6 273.6 

5 Ховд  1062.0 871.2 711.3 775.7 711.6 692.6 

 Хангайн бүс 2564.5 2264.4 2272.1 2073.7 2199.0 2164.6 

6 Архангай  383.5 486.6 515.0 470.9 459.8 479.6 

7 Баянхонгор 269.8 199.9 225.3 244.3 238.4 253.4 

8 Булган  828.1 748.2 646.3 497.0 518.5 382.9 

9 Орхон  359.9 26.7 252.2 176.3 244.1 317.3 

10 Өвөрхангай  327.3 330.3 342.3 364.3 375.1 395.1 

11 Хөвсгөл  395.9 272.7 291.0 320.8 363.1 336.3 

 Төвийн бүс 10473.3 10024.3 8273.9 8218.8 10324.3 10515.5 

12 Говьсүмбэр 4.5 7.7 6.1 8.3 22.9 17.2 

13 Дархан-Уул 1189.5 695.0 591.2 382.8 663.9 874.1 

14 Дорноговь 52.3 30.4 34.4 32.0 33.8 30.9 

15 Дундговь 45.6 38.3 33.2 29.6 33.3 39.0 

16 Өмнөговь 65.8 64.5 59.6 66.0 82.2 65.2 

17 Сэлэнгэ  4064.4 4019.7 2944.9 2895.4 3269.2 2586.7 

18 Төв  5051.2 5168.7 4604.4 4804.7 6129.2 6902.4 

 Зүүн бүс 822.9 792.0 666.7 628.1 688.5 498.0 

19 Дорнод  273.7 263.6 223.6 228.2 277.3 183.4 

20 Сүхбаатар  64.5 67.0 75.4 71.4 61.9 65.4 

21 Хэнтий  484.6 461.4 367.7 328.5 349.3 249.2 

22 
Улаанбаатар  689.4 498.4 456.3 350.2 351.3 224.8 
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Хүснэгт 44. Тариалсан талбай, га 

 
Аймаг 2014 2015 2016 2017 2018 

Улсын дүн 440,564.1 524,958.64 505,281.93 524,317.7 500,374.2 

  Баруун бүс 17,509.4 14,762.76 13,999.75 18,436.7 24,324.4 

      Баян-Өлгий 1,071.2 907.71 907.8 1,222.3 1,067.7 

      Говь-Алтай 1,087.5 1,019.24 1,225.07 1,319.5 1,205.4 

      Завхан 2,828.21 2,428.56 1,990.15 1,863.4 2,471. 

      Увс 9,962. 8,204.17 7,777.12 11,774.9 17,380.2 

      Ховд 2,560.4 2,203.08 2,099.61 2,256.7 2,200.1 

  Хангайн бүс 66,286.44 76,850.04 83,292.37 92,675.5 90,663. 

      Архангай 4,568.35 7,576.72 7,913.42 11,509.2 9,914.4 

      Баянхонгор 955.38 985.55 1,002.23 753.9 543.9 

      Булган 37,129.46 41,205.06 42,125.79 48,559.2 48,214.7 

      Орхон 3,786.29 2,432.94 3,386.05 2,603.4 18,850.8 

      Өвөрхангай 3,917.06 6,674.01 10,847.29 10,535.5 3,879.4 

      Хөвсгөл 15,929.9 17,975.76 18,017.58 18,714.2 9,259.8 

  Төвийн бүс 294,270.4 337,575.74 310,847.96 340,772.1 325,853.5 

      Говьсүмбэр 24.21 25.95 51.24 38.7 40.2 

      Дархан-Уул 18,923.89 20,947.3 18,996.53 22,528.1 20,502. 

      Дорноговь 88.36 88.78 92.38 122.3 88.6 

      Дундговь 48.77 70.01 82.6 91.9 32.8 

      Өмнөговь 172.18 181.43 223.06 184.6 257.1 

      Сэлэнгэ 182,749.44 202,786.05 182,482.26 208,968. 199,942.3 

      Төв 92,263.54 113,476.23 108,919.89 108,838.6 104,990.3 

  Зүүн бүс 61,218.5 94,568.43 96,037.29 71,608.1 58,747.4 

      Дорнод 31,677.79 49,877.47 44,847.39 34,245.6 29,862. 

      Сүхбаатар 5,818.61 14,358.56 17,572.9 9,219.2 6,982.7 

      Хэнтий 23,722.1 30,332.4 33,617. 28,143.4 21,902.7 

  Улаанбаатар 1,279.41 1,201.67 1,104.56 825.3 785.9 

      Улаанбаатар 1,279.41 1,201.67 1,104.56     

 
Эх сурвалж: МУ-ын статистикийн эмхэтгэл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зураг 25. Тариан, хүнсний ногооны логистик сүлжээг хөгжүүлэх байршил 

 

Газар тариалан, жимс, жимсгэний аж ахуй түшиглэсэн  орон нутгийн тээвэр 

логистикийн төвүүдийг төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд Сэлэнгэ, 

Булган, Төв, Увс, Дархан-Уул, Дорнод аймгуудад хөгжүүлнэ. (Судалгааг 

хавсралт 3-т үзнэ үү) 
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Барилгын материалын үйлдвэрлэлд түшиглэсэн орон нутгийн тээвэр 

логистикийн төвүүдийг төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд Дархан, 

Хөвсгөл, Ховд, Дорноговь аймгуудад хөгжүүлнэ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зураг 26. Барилгын материалын логистик сүлжээг хөгжүүлэх байршил 

 

Ховд аймагт 20 мян.тн 

Дархан-Уул аймагт 50 мян.тн 

Хөвсгөл аймагт 5 мян.тн 

Дорноговь аймагт 50 мян.тн 

Улаанбаатар хотод 100-150 мян.тн хүртэлх ачаа хүлээн авах, 

боловсруулах хүчин чадалтай  тээвэр логистикийн төв байгуулах нь зүйтэй гэж 

үзэж байна.  

Уул уурхайн бүтээгдэхүүнийг хөрш болон гуравдагч орнуудад экспортлох 

хосолсон тээвэр, логистикийн төвүүдийг дараах аймгуудад хөгжүүлнэ. (Судалгааг 

хавсралт 2-т үзнэ үү). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зураг 27: Уул уурхайн бүтээгдэхүүний  логистик сүлжээг хөгжүүлэх байршил 
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Дорноговь аймгийн Сайншанд суманд 10 сая.тн хүртэлх ачаа хүлээн авах, 

шилжүүлэн ачих холимог тээврийн терминал, Өмнөговь аймагт 15-20 сая.тн 

хүртэлх ачаа хүлээн авах, шилжүүлэн ачих холимог тээврийн терминал, Дорнод  

аймагт 2 сая.тн хүртэлх ачаа хүлээн авах, шилжүүлэн ачих холимог тээврийн 

терминал, Сүхбаатар аймагт 2 сая.тн хүртэлх ачаа хүлээн авах, шилжүүлэн ачих 

холимог тээврийн терминал  тус тус байгуулах нь зүйтэй гэж үзэв. 

Улаанбаатар хотод ачаа тээврийн төрөлжсөн тээвэр логистикийн төвүүдийг 

төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд хөгжүүлнэ. Мөн хөшгийн хөндийн нисэх 

буудалд олон улсын холимог тээврийн логистик төв байгуулахаар Монгол Улсын 

Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгасан байна.  
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ТАВДУГААР БҮЛЭГ. ЗАМ ТЭЭВРИЙН САЛБАРТ ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ТӨСӨЛ, 
ХӨТӨЛБӨР, ТҮҮНИЙ БИЕЛЭЛТЭД ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ 

Энэ бүлэгт зам тээврийн салбарын гадаад, дотоодын санхүүжилтээр 
хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөрүүд, тэдгээрийн хэрэгжилтийн байдалд дүн 
шинжилгээ хийлээ. 

Автотээврийн салбарт Азийн хөгжлийн банкны буцалтгүй тусламжаар 
хэрэгжиж буй техникийн туслалцааны төслүүд нь төслийн даалгаварт тусгагдсан 
ажлууд үндсэндээ хийгдсэн боловч хөгжлийн бодлогын баримт бичиг, хөтөлбөр 
боловсруулах ажлууд хүлээгдэж байна. Төслийн хэрэгжилтийн байдал 2018 оны 
09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн байдлаар гүйцэтгэл 80 хувьтай байна. Төслийн 
дуусгавар болох хугацаа энэ оны 10 дугаар сарын 14 болно.  

Тус салбарт хэрэгжсэн “Улс, хот хоорондын нийтийн тээврийн үйлчилгээнд 
дэмжлэг үзүүлэх төслийн нэгдүгээр үе шат”-ны төсөл хэрэгжиж 5,5 сая доллараар 
хот хоорондын зорчигч тээврийн үйлчилгээний парк шинэчлэлтийг хийхээр 
төлөвлөн, 43 автобусыг БНСУ-ын Hyundai компаниас оруулж ирсэн боловч өнөөг 
хүртэл тээврийн компаниудад хуваарилагдаагүй. Учир нь нэг шинэ автобусны үнэ 
300 ам.долларт хүрсэн тул хот хоорондын үйлчилгээг зохион байгуулж буй аж 
ахуйн нэгж, байгууллагууд ийм үнээр парк шинэчлэх санхүүгийн чадвар муутай 
байна. Иймд Улс, хот хоорондын нийтийн тээврийн үйлчилгээнд дэмжлэг үзүүлэх 
төслийн хоѐрдугаар үе шат”-ны төслийг Монгол Улсад хэрэгжүүлэх боломжгүйд 
хүрсэн байна.  

“Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийн хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын 
хөтөлбөр”-ийг 2009 оноос хойш хэрэгжүүлэхийг зорьсоор байгаа бөгөөд уг 
төслийн хэрэгжих хугацаа сунжирсны улмаас төсөлд тусгагдсан нийтийн тээврийн 
үйлчилгээний BRT автобусны дэд бүтцийг байгуулах газрын асуудал маргаанд 
хүрэхээр байна. Учир нь BRT автобусны трассын дагууд газар чөлөөлөх ажлыг 
хийх хүндрэлтэй болсоор байна. 

Судалгаа, тооцооллын үр дүнгээс харахад автотээврийн үйлчилгээг 
түшиглүүлэн хувийн хэвшлийнхний бизнесийн үйл ажиллагааг дэмжих замаар 
улсын төсөвт дарамт үзүүлэхээргүй автотээврийн салбарыг төр хувийн хэвшлийн 
түншлэлд үндэслэн хөгжүүлэх боломжтой юм. Тухайлбал тээврийн үйлчилгээг 
дагаад логистикийн төв, авто замын дагуух үйлчилгээний байгууламж, авто 
буудлууд зэрэг тээврийн дэд бүтцийн байгууламжуудыг төр, хувийн хэвшлийн 
түншлэлээр юмуу хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалт, концессын зүйлийн 
жагсаалтад хамруулах замаар хэрэгжүүлнэ.  

Монгол Улс нь нийт 49695 км авто замын сүлжээтэйгээс 15244.5 км нь 
улсын чанартай авто зам юм. Улсын чанартай авто замын сүлжээн дэх 3 чиглэл 
(АН3, АН4, АН32 км)-ийн нийт 4,300 орчим км олон улсын чанартай авто зам 
байна. 

Олон улс, улсын чанартай авто замд эзлэх хатуу хучилттай авто замын урт 
2017 оны жилийн эцсийн байдлаар 48.05 хувьд хүрсэн. Авто замын салбарт 2017 
онд 21 чиглэлийн 1412.77 км хатуу хучилттай авто зам, 3 байршилд 639.6 у/м 
төмөр бетон болон хөвдөг гүүрийн барилга, их засварын ажлыг Улсын төсөв, 
Хөгжлийн банкны 115.42 тэрбум төгрөг, гадаадын зээл, тусламжийн 509.93 тэрбум 
төгрөг, нийт 625.35 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар гүйцэтгэж хэрэгжилт 98 
хувьтай байна. 
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2018 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдрийн байдлаар Төв, Архангай, 
Өвөрхангай, Булган, Хөвсгөл, Орхон, Сэлэнгэ, Дархан-Уул, Говьсүмбэр, Хэнтий, 
Сүхбаатар, Дорноговь, Дундговь, Өмнөговь, Баянхонгор, Дорнод зэрэг 16 аймаг 
нийслэл хоттой хатуу хучилттай авто замаар холбогдоод байна. 

Хатуу хучилттай авто замаар холбогдоогүй үлдсэн 5 аймаг буюу Завхан, 
Говь-Алтай, Ховд, Баян-Өлгий, Увс аймгийн төвүүдийг нийслэл хоттой холбох 
ажлын хүрээнд АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр баруун босоо тэнхлэгийн 
Ховд-Баян-Өлгий-Улаанбайшинт чиглэлийн 189.7 км авто зам, БНХАУ-ын ЗГ-ын 
хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр Баянхонгор-Байдрагийн гүүр чиглэлийн 129.4 км, 
Тосонцэнгэл-Улиастай чиглэлийн 114 км хатуу хучилттай авто замын барилгын 
ажлыг гүйцэтгэж байна. 

Монгол Улсын анхны хурдны авто зам болох Улаанбаатар-Хөшигийн 
хөндийн Олон улсын шинэ нисэх буудал чиглэлийн 32.2 км авто замын барилгын 
ажлыг 2016 онд эхлүүлсэн бөгөөд 2018 оны 09 дүгээр сарын байдлаар нийт 
ажлын 60 орчим хувийг хийж гүйцэтгээд байна.  

2018 онд нийт 60 төсөл арга хэмжээний нийт 69,296.9 сая төгрөгний хөрөнгө 
оруул1алтаар хатуу хучилттай авто зам, төмөр бетон гүүр, их засварын ажлыг 
Улсын төсөв,  гадаадын зээл, тусламжийн хүрээнд хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөж 
байна. 

Монгол Улсын нутаг дэвсгэрээр БНХАУ-ОХУ болон БНХАУ-Европын 
чиглэлд төмөр замын дамжин өнгөрөх тээвэрлэлт сүүлийн жилүүдэд үлэмж 
нэмэгдсэнтэй холбогдон “УБТЗ” ХНН-ийн Замын-Үүд өртөөнд үүсэж буй галт 
тэрэгний бөөгнөрлийг багасгах, Монгол Улсын хойд бүст уул уурхайн олборлолт 
эрхэлж буй аж ахуйн нэгжүүдийн бүтээгдэхүүнийг БНХАУ-ын хэрэглэгч нарт дөт 
замаар хүргэх зорилгоор Зүүнбаян-Ханги чиглэлийн төмөр замын төслийг 
хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. Зүүнбаян өртөөнөөс хилийн Ханги боомт хүртэл 
урьдчилсан байдлаар 275 км байхаар ерөнхий чигийн зургийг боловсруулж, 
зургийн дагуу газар дээр нь явж судалгааг хийгээд байна. 

Төмөр замын салбарын бүтээн байгуулалтын ажил хийгдсэнээр Монгол 
Улсын экспортын өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлж, тээвэрлэх гол ачаа болох нүүрс 
тээвэрлэлтийн Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дэх тээврийн зардлыг 2.5-аас 4 дахин 
бууруулна. Мөн Тавантолгой, Нарийнсухайт дахь уурхайнуудын олборлолт, 
нийлүүлэлтийн хэмжээг 2-3 дахин нэмэгдүүлэх бололцоог бий болгоно.  

Цаашид Эрдэнэтийн салбар төмөр замын шугамыг өргөжүүлж, Төмөр 
замын “Төв” коридорын шинэчилсэнээр Монгол Улсын баруун хойд бүс нутгийн 
ашигт малтмалын ордуудыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах боломжийг нээж 
жилдээ 10-15 сая тонн бүтээгдэхүүн тээвэрлэх, ОХУ-ын Тува Улсын Кызылтэй 
холбогдсоноор Тувагийн14 тэрбум тоннын таамаг нөөц, 2,5 тэрбум тоннын 
батлагдсан нөөц бүхий Улуг-Хемийн нүүрсний сав газрын ордуудаас жилдээ 47 
сая тонн хүртэлх хэмжээний нүүрсийг Монгол Улсаар дамжуулан тээвэрлэх 
бололцоотой болно гэж үзэж байна. 

БНХАУ-ын Тяньжин дэх Дунзяны эдийн засгийн чөлөөт бүсийн 10 га газарт 
тээвэр, логистик, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний цогцолбор барьж ашиглах талаар 
Хятадын талтай тохиролцсон бөгөөд одоогоор төслийг “Монголын төмөр зам” 
ТӨХК 49%, Хятадын тал 51%-ийн оролцоотойгоор хамтран хэрэгжүүлэхээр 
хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлэхээр ажиллаж байна. 
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Япон Улсын Засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр ”Улаанбаатар 
хотын Олон улсын нисэх онгоцны шинэ буудал барих төсөл”-ийг хэрэгжүүлж иж 
бүрэн 31 барилга, байгууламж, тоног төхөөрөмж, машин механизмыг ашиглалтад 
хүлээн авсан. Нэмэлт зээлийн хүрээнд хэрэгжиж байгаа барилга угсралт, тоног 
төхөөрөмж нийлүүлэлтийн ажлын гүйцэтгэл одоогоор 92.62%-тай байна.  

Энэхүү төслийн хүрээнд Монголын талын хариуцаж барих захиргааны 
барилга, аэродромын засвар үйлчилгээний барилга болон ачаа, шуудан тээврийн 
үйлчилгээний барилгуудыг улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2016 оны 04 
дүгээр сард эхлүүлж, барилгын гүйцэтгэл 64,3 хувьтай байна.  

Улаанбаатар–Улаан-Үд, Улаанбаатар–Бусан, Улаанбаатар-Бугат, 
Улаанбаатар-Эрээн чиглэлд шинээр тогтмол нислэгийг эхлүүлсэн. Мөн Сингапур, 
Дели, Перт, Брисбан, Сидней, Мельбурн хотуудаас Монгол Улсад зорчих 
зорчигчийн урсгалыг Хонконгоор дамжуулан тээвэрлэх ажлыг эхлүүлээд байна. 
Цаашид Улаанбаатар-Бангконгийн чиглэлийн шууд нислэгийг энэ оны 11 дүгээр 
сард эхлүүлэхээр бэлтгэл ажлыг хийж байна. 

Иргэний нисэхийн салбарыг хөгжүүлэхэд эрх зүйн орчин, зохицуулалтыг 
сайжруулах замаар иргэний нисэхийн салбар дахь хувийн хэвшил, хувь хүний 
оролцоог дэмжнэ.  

Ингэснээр ерөнхий зориулалтын агаарын хөлгийн тоог нэмэгдүүлж нийгэм, 
эдийн засаг, аялал жуулчлал, гамшгаас хамгаалах, хүнс, хөдөө аж ахуй, эрүүл 
мэндийн түргэн тусламжийн үйлчилгээний салбарт иргэний нисэхийн салбарын 
үзүүлэх бодит үр ашгийг дээшлүүлэх бололцоо бүрдэх юм.  

 

Зам тээврийн салбарт хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөрүүдийг тээврийн 
төрлүүдээр дэлгэрэнгүй тусгав. (Хүснэгт 45 үзнэ үү.) 
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Хүснэгт 45. Автотээврийн салбарт хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөрийн судалгаа 

Д/д Төслийн нэр 
Санхүүжилтийн 

хэмжээ 
Төсөл хэрэгжүүлэх үндэслэл Гүйцэтгэсэн ажил Хэрэгжилтийн явц, байдал 

1. 

Улс, хот хоорондын 
нийтийн тээврийн 
үйлчилгээнд дэмжлэг 
үзүүлэх төслийн 
нэгдүгээр үе шатны 
төслийг хэрэгжүүлэх 

5 сая.ам доллар 

Эдийн засгийн хамтын ажиллагааны 
сангаас 2011-2015 онд авах зээлийн 
тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 
БНСУ-ын Засгийн газар хоорондын 
ерөнхий хэлэлцээрийн хүрээнд “Улс, 
Хот хоорондын нийтийн тээврийн 
үйлчилгээнд дэмжлэг үзүүлэх төсөл”-
ийг хэрэгжүүлсэн. 

Төслийн хүрээнд эхний 
ээлжийн 45 хүний 
суудал бүхий 43 том 
оврын автобусыг 
“Hyundai Motors” 
компаниас авсанбайна. 

Энэхүү төсөл нь 30 жилийн 
хугацаатай үргэлжлэх бөгөөд 
тус том оврын автобусыг улс, 
хот хоорондын зорчигч 
тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч аж 
ахуйн нэгжүүдийн парк 
шинэчлэлтэд зориулан 
хөнгөлөлттэй зээлээр олгох 
байсан боловч хэрэгжээгүй. Цаг 
үеийн нөхцөл байдалтай 
холбогдуулан тус автобусыг 
Ази, Европын дээд хэмжээний 
уулзалтын үеэр олон улсын 
зочид, төлөөлөгчдийн 
үйлчилгээнд л ашигласан 
байна. 

2 

.“Улаанбаатар хотын 
нийтийн тээврийн 
хөгжүүлэх хөрөнгө 
оруулалтын 
хөтөлбөр”-ийг 
хэрэгжүүлэх 

ADB - 216 
сая.ам.доллар, 
Дэлхийн банк - 
1.5 
сая.ам.доллар, 
МУ-ын Засгийн 
газар 57 
сая.ам.доллар 

 

Нийслэлийн нийтийн 
тээврийг хөгжүүлэх 
хөрөнгө оруулалтын 
хөтөлбөр BRT /тусгай 
замын автобус/ төслийн 
удирдах хорооны 
төлөвлөгөөний дагуу 
тусгай замын автобусны 
авто замын трассыг 
тогтоох, зураг төслийг 
боловсруулах зөвлөх 
багийг сонгон 
шалгаруулах тендер 
зарлагдсан. Уг тендерт 
20 компани оролцсноос 
жагсаалтаар 6 
компанийг 
шалгаруулсан байна. 
Зөвлөх баг нь 3 үе 

Хэрэгжилт удаашралтай байгаа 
бөгөөд BRT шугамын дагуух 
газар чөлөөлөлтийн асуудал 
хүндрэлтэй байна. 
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шаттайгаар зураг 
төслийн ажлыг хийх 
бөгөөд 2018 оны 11-12 
дугаар сард эхний зураг 
төслөөр хийх барилгын 
гүйцэтгэгчийг сонгон 
шалгаруулах ажлыг 
зохион байгуулна. 
Нийлэлийн Засаг 
даргын 2018 оны 07 
дугаар сарын 10-ны 
өдрийн А/633 дугаар 
захирамжаар Техникийн 
ажлын хороо 
байгуулагдан ажиллаж 
байна. 

3 

“Авто замын 
хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлыг хангах 
бодлого, хэрэгжүүлэх 
ажлын төлөвлөгөө 
боловсруулах” ТА 
9137-MON төсөл 

1 сая ам.доллар 
Азийн хөгжлийн банкны техникийн 
туслалцааны хүрээнд хэрэгжиж 
байна. 

Замын хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлын 
цагаан ном”, Замын 
хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлыг хангах 
үндэсний стратеги 2020-
ыг шинэчлэн, 
хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагааны 
төлөвлөгөө болон 
Замын хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлыг 
дээшлүүлэх үндэсний 
хөтөлбөр батлагдана. 
Мөн энэ ажлын хүрээнд 
Замын хөдөлгөөний 
аюулгүй байдалд аудит 
хийх тогтолцоог 
нэвтрүүлнэ.  

Төслийн хэрэгжилт 80 хувьтай 
байгаа бөгөөд төслийн хугацааг 
АХБ-наас 10 сар хүртэл 
үргэлжлүүлэхээр төлөвлөөд 
байна. 

4 

“Монгол Улсын 
Тээврийн ухаалаг 
системийн бодлого, 
хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагааны 

600000 
ам.доллар 

Азийн хөгжлийн банкны техникийн 
туслалцааны хүрээнд хэрэгжиж 
байна. 

Дор дурдсан ажлуудыг 
төслийн хүрээнд хийж 
гүйцэтгэнэ. Үүнд: 
- Үндэсний тээврийн 
ухаалаг системийн 

Төслийн хэрэгжилт 80 хувьтай 
байгаа бөгөөд төслийн хугацааг 
АХБ-наас 10 сар хүртэл 
үргэлжлүүлэхээр төлөвлөөд 
байна. 
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төлөвлөгөө 
боловсруулах ТА-
9131 МОН” техникийн 
туслалцааны төслийг 

бодлого болон стратеги 
төлөвлөгөө 
боловсруулах; 
- Тээврийн ухаалаг 
системийн оролцогч 
талуудын чадавхийг 
бэхжүүлэх; 
- Мэдлэгт суурилсан 
бүтээгдэхүүнийг түгээх. 

5 
Хот, суурин газруудад 
зорчигч үйлчилгээний 
цогцолбор барих 

60 тэрбум төгрөг 

ЗГ-ын 2015 оны 306 дугаар тогтоол. 
Төрийн өмчийн концессын зүйлийн 
жагсаалт 77. 
Дорноговь аймгийн Замын-Үүд 
суманд нийтийн тээврийн авто 
буудлыг шинэчлэн байгуулах төсөл,                                                                                 
Хувийн хэвшлийн хөрөнгө 
оруулалт/Орон нутгийн концессын 
зүйлийн жагсаалтад тусгагдсан.  

 

Нэг жилд 1-3 зорчигч 
үйлчилгээний байгууламжуудыг 
хувийн хэвшлийн хөрөнгө 
оруулалтаар ашиглалтад 
оруулж байна. 

6 

Олон улсын болон 
улсын чанартай авто 
зам дагуу 
үйлчилгээний 
байгууламж барих 

204 тэрбум 

ЗГ-ын 2015 оны 306-р тогтоол. 
Төрийн өмчийн концессын зүйлийн 
жагсаалт 78. Авто замын дагуу 
үйлчилгээний төв байгуулах төсөл  

 Нэг жилд 1-3 зорчигч 
үйлчилгээний байгууламжуудыг 
хувийн хэвшлийн хөрөнгө 
оруулалтаар ашиглалтад 
оруулж байна. 

7 

Улаанбаатар хотын 
Баруун талд тээвэр 
ложистикийн төв 
төсөл, Улаанбаатар 
хотын зүүн талд 
тээвэр ложистикийн 
төв төсөл 

Хувийн хэвшлийн 
хөрөнгө оруулалт 

ЗГ-ын 2013 оны 317 дугаар тогтоол. 
Төрийн өмчийн концессын зүйлийн 
жагсаалт 1.2.  

 

Хэрэгжилт хангалтгүй байна. 
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Хүснэгт 46. Автозамын салбарт хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөрийн судалгаа 

Д/д Төслийн нэр 
Санхүүжилтийн 

хэмжээ 
Төсөл хэрэгжүүлэх үндэслэл Гүйцэтгэсэн ажил Хэрэгжилтийн байдал 

1 

Баруун бүсийн босоо 
тэнхлэгийн авто замын 
хөрөнгө оруулалтын 
хөтөлбөр, Төсөл-2 

АХБ 
125 сая 

ам.доллар 

Монгол улсын тогтвортой 
хөгжлийн үзэл баримтлал-2030 
Шинэ бүтээн байгуулалт дунд  

хугацааны хөтөлбөр 
“Хөгжлийн 

зам“үндэснийхөтөлбөр 
Засгийн газрын үйл ажиллагааны 

хөтөлбөр /2016-2020/ 
 

Төслийн хүрээнд 4 багц авто зам 
баригдаж байгаа бөгөөд Багц1-1 
буюу Шурагийн гүүр-Хашаатын даваа 
чиглэлийн 50 км хатуу хучилттай 
авто замын барилгын ажил 55%-тай, 
Багц1-2 буюу Ховд-Шурагийн гүүр 
чиглэлийн 53.9 км хатуу хучилттай 
авто замын барилгын ажил 64%-тай, 
Багц1-3 Хашаатын даваа-Толбо сум 
чиглэлийн 60 км хатуу хучилттай 
авто замын барилгын ажил 25%-тай 
тус тус явагдаж байна.  

Багц1-4 буюу Цагааннуур-
Улаанбайшинт чиглэлийн 
25.8 км хатуу хучилттай 
авто замын барилгын 
ажлын гүйцэтгэгчийг 
сонгон шалгаруулах 
тендер шалгаруулалттай 
холбоотой шүүхийн 
маргаан үүсч барилгын 
ажил эхлээгүй байна. 

2 

Улаанбаатар-Хөшигийн 
хөндийн Олон улсын 
шинэ нисэх онгоцны 
буудал чиглэлийн 32.226 
км хурдны авто зам 
төсөл /зөвлөх, гүйцэтгэгч/ 

БНХАУ-ын 
Эксим банк 
147.5 сая 

ам.доллар 

Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр /2016-2020/ 

Барилгын ажлын 54.2%-ийг хийж 
гүйцэтгэсэн. 

Хурдны авто зам нь 
Хөшигийн хөндийн олон 
улсын нисэх онгоцны 
буудлын 110кВ-ын 
цахилгаан дамжуулах 
агаарын шугамтай 
давхцаж байгаа нь 
цахилгаан байгууламжийн 
дүрэм БД43-101-03-ийн 
заалтуудыг зөрчиж, 
хамгаалалтын зурваст 
байрласан байгаа тул уг 
шугамыг анкер тулгуураар 
өндөрлөх ажил хүлээгдэж 
байна. 

3 

Баянхонгор-Байдрагийн 
гүүр чиглэлийн 129 км 
хатуу хучилттай 
автозамын төсөл 
/зөвлөх, гүйцэтгэгч/ 

БНХАУ-ын 
Эксим банк 

59.8 сая 
ам.доллар 

Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр /2016-2020/ 

Барилгын ажлын 39.07%-ийг хийж 
гүйцэтгэсэн.  
 

Замын трасст орсон  
КМ23+080, КМ54+740, 
КМ90+860, КМ96+800, 
КМ24+220, 28+600-т 
байрлах цахилгааны шон 
шилжүүлэх; 
•КМ00+31-т байрлах 
цахилгааны шон өндөрлөх 
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ажлыг зохион байгуулах 
асуудлуудыг яаралтай  
шийдвэрлүүлэх; 
•КМ54, КМ95 болон КМ 
119-т байрлах шилэн 
кабелийг  хүчитгэх 
асуудлаар “Баянхонгор 
МХ” ХК-тай хуралдаж 
техникийн нөхцлийг 
гаргасан ба барилгын 
ажил эхлэхэд хийж 
гүйцэтгэхээр бэлтгэл 
ажлыг хангаж байна. 

4 

Тосонцэнгэл-Улиастай 
чиглэлийн 114 км хатуу 
хучилттай авто замын 
төсөл /зөвлөх, гүйцэтгэгч/ 

 

Монгол улсын тогтвортой 
хөгжлийн үзэл баримтлал-2030 
Шинэ бүтээн байгуулалт дунд  
хугацааны хөтөлбөр 
“Хөгжлийн зам“үндэсний 
хөтөлбөр 
Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр /2016-2020/ 
 

Орон нутгийн удирдлагын зүгээс 
Захиалагчид тавьсан хүсэлтийн 
дагуу замын трассын эхлэлийн 0-5 
км-ын хоорондох зураг төслийг “Эм 
Cи Пи Cи жи ар” ХХК шинээр 
төлөвлөж дууссан бөгөөд 2018 оны 
зам ажил эхлэхээс өмнө 
экспертизээр баталгаажуулах. 
Мэргэний хөтөл дээр  илэрсэн олон 
жилийн цэвдэгтэй хэсгийн 
төлөвлөлтийн зургийг  “Эм Cи Пи Cи 
жи ар” ХХК гаргасан бөгөөд 
салбарын техникийн зөвлөлийн 
хурлаар хэлэлцүүлэн 
шийдвэрлүүлэх. 
Замын зургийн ажлын тоо хэмжээнд 
орхигдсон D=1.5 м-ийн 17 цэгийн 
хоолойн төсөвт өртгийг 
баталгаажуулан, санхүүжилтийг 
шийдвэрлүүлэх шаардлагатай байна. 
Шинээр баригдах Шумуултайн голын 
төмөрбетон 37.15 у/м гүүрийн 
санхүүжилтийн асуудлыг 
шийдвэрлүүлэх. 

Барилгын ажлын 58.8%-
ийг хийж гүйцэтгэсэн. 

5 Ховд-Улаангом 
61 сая.ам 
доллар 

Монгол улсын тогтвортой 
хөгжлийн үзэл баримтлал-2030 
Шинэ бүтээн байгуулалт дунд  

Зураг төсөл хийгдсэн. 
Тэргүүн ээлжинд 
хэрэгжүүлэхээр 
төлөвлөгдсөн байна. 
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хугацааны хөтөлбөр 
“Хөгжлийн зам“үндэсний 
хөтөлбөр 
Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр /2016-2020/ 

6 
Баруун Урт-
Эрдэнэцагаан- Бичигт 

93,3 сая. 
ам.доллар 

Авто замын сүлжээг 2020 он 
хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий 
төлөвлөгөө /2008 он/ 
Монгол улсын тогтвортой 
хөгжлийн үзэл баримтлал-2030 
“Хөгжлийн зам“үндэсний 
хөтөлбөр 
Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр /2016-2020/ 

Зураг төсөл хийгдсэн. 
Тэргүүн ээлжинд 
хэрэгжүүлэхээр 
төлөвлөгдсөн байна.  

7 Алтай-Улиастай 
63,6 сая 

ам.доллар 
Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр /2016-2020/ 

Зураг төсөл хийгдсэн. 

Тэргүүн ээлжинд 
хэрэгжүүлэхээр 
төлөвлөгдсөн байна. 
Хугацаа 2018-2020 онд 
хэрэгжихээр төлөвлөсөн. 

8 Эрээнцав-Чойбалсан - 

Авто замын сүлжээг 2020 он 
хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий 
төлөвлөгөө /2008 он/ 
“Хөгжлийн зам“үндэсний 
хөтөлбөр 
Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр /2016-2020/ 

ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх 

9 Улиастай-Ховд - 
Авто замын сүлжээг 2020 он 
хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий 
төлөвлөгөө /2008 он/ 

ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх 

10 

Өгий нуур-Батцэнгэл-Их 
тамир 
Орхоны голын 220 у/м 
төмөрбетон гүүр 

47,6 
сая.ам.доллар 

Монгол улсын тогтвортой 
хөгжлийн үзэл баримтлал-2030 
 “Хөгжлийн зам“үндэсний 
хөтөлбөр 
Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр /2016-2020/ 

Зураг төсөл хийгдсэн. 
Тэргүүн ээлжинд 
хэрэгжүүлэхээр 
төлөвлөгдсөн байна. 

11 Баянхонгор-Улиастай 
46,2 

сая.ам.доллар 
Шинэ бүтээн байгуулалт дунд  

хугацааны хөтөлбөр 
ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх 

Тэргүүн ээлжинд 
хэрэгжүүлэхээр 
төлөвлөгдсөн байна. 
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12 Баруун Урт-Чойбалсан - 

Монгол улсын тогтвортой 
хөгжлийн үзэл баримтлал-2030 
Шинэ бүтээн байгуулалт дунд  
хугацааны хөтөлбөр 

ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийгдэх 
ТЭЗҮ-ийн судалгаа 
хийгдэх 

13 

Дархан –Улаанбаатар 
чиглэлийн 220 км хатуу 
хучилттай авто замын их 
засвар, шинэчлэлтийн 
ажил 

740 сая 
ам.доллар 

Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр /2016-2020/ 

Тэргүүн ээлжинд хэрэгжүүлэхээр 
төлөвлөгдсөн байна. 

Тэргүүн ээлжинд 
хэрэгжүүлэхээр 
төлөвлөгдсөн байна. 

14 

Дорнод аймгийн Хэрлэн 
сум- Хавиргын боомт 
чиглэлийн 125.5 км хатуу 
хучилттай авто зам 

51,8 сая 
ам.доллар 

Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр /2016-2020/ 

2019-2020 онд хэрэгжинэ. 2019-2020 онд хэрэгжинэ. 

15 
Хатгал- Жанхай-Тойлогт 
чиглэлийн 32,4 км хатуу 
хучилттай авто зам 

- 
Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр /2016-2020/ 

2020 онд хэрэгжинэ. 2020 онд хэрэгжинэ. 

16 
Хатгал – Ханх чиглэлийн 
179,7 км хатуу хучилттай 
авто зам 

- 
Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр /2016-2020/ 

2020 онд хэрэгжинэ. 2020 онд хэрэгжинэ. 

17 

Булган аймгийн Хутаг 
өндөр сумаас Бага-Илэнх 
боомт хүртэлх 136 км 
хатуу хучилттай авто зам 

- 
Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр /2016-2020/ 

2020 онд хэрэгжинэ. 2020 онд хэрэгжинэ. 

18 

Дорнод аймгийн Хэрлэн 
сум- Хавиргын боомт 
чиглэлийн авто замаас 
Эрээнцав боомт хүртэлх 
160 км хатуу хучилттай 
авто зам 

- 
Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр /2016-2020/ 

2020 онд хэрэгжинэ. 2020 онд хэрэгжинэ. 

19 

Дорнод аймгийн Хэрлэн 
сумаас Баянхошуу боомт 
хүртэлх 323 км хатуу 
хучилттай авто зам 

- 
Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр /2016-2020/ 

2020 онд хэрэгжинэ. 2020 онд хэрэгжинэ. 

20 
Дархан- Шарын гол 
чиглэлийн 47,97 км хатуу 
хучилттай авто зам 

- 
Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр /2016-2020/ 

2020 онд хэрэгжинэ. 2020 онд хэрэгжинэ. 

21 
Далан жаргалан – Бор 
өндөр чиглэлийн 45 км 
хатуу хучилттай авто зам 

- 
Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр /2016-2020/ 

2018-2019 онд хэрэгжинэ. 2018-2019 онд хэрэгжинэ 
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22 
Сайншанд-Хамрын хийд 
чиглэлийн 16 км хатуу 
хучилттай авто зам 

- 
Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр /2016-2020/ 

2019 онд хэрэгжинэ. 2019 онд хэрэгжинэ. 

23 

Хялганат-Хангал- 
Эрдэнэт чиглэлийн 52,57 
км хатуу хучилттай авто 
зам 

- 
Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр /2016-2020/ 

2018-2019 онд хэрэгжинэ. 2018-2019 онд хэрэгжинэ 

24 

Булган аймгийн Хишиг-
Өндөр-Гурванбулаг 
чиглэлийн 133,7 км хатуу 
хучилттай авто зам 

- 
Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр /2016-2020/ 

2020 онд хэрэгжинэ. 2020 онд хэрэгжинэ. 

25 

Даланзадгад –
Баяндалай-Гурвантэс 
чиглэлийн 302,7 км хатуу 
хучилттай авто зам 

- 
Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр /2016-2020/ 

2016-2020 онд хэрэгжинэ. 2016-2020 онд хэрэгжинэ. 

26 
Хужирт – Арвайхээр 
чиглэлийн 56 км хатуу 
хучилттай авто зам 

- 
Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр /2016-2020/ 

2020 онд хэрэгжинэ. 2020 онд хэрэгжинэ. 

27 

Өгийнуур – Батцэнгэл-Их 
тамир чиглэлийн 130,6 
км хатуу хучилттай авто 
зам, Уг замын Орхоны 
голын 220 у/м гүүр 

- 
Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр /2016-2020/ 

2018-2020 онд хэрэгжинэ. 2018-2020 онд хэрэгжинэ 

28 

Дашчилэн-Орхоны гүүр 
чиглэлийн авто замыг 
Мөрөн-Тариалан 
чиглэлийн авто замтай 
холбох 112,7 км хатуу 
хучилттай авто зам 

- 
Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр /2016-2020/ 

2019-2020 онд хэрэгжинэ. 2019-2020 онд хэрэгжинэ. 

30 

Завхан аймгийн 
Цагаанхайрхан сумын 
Ширээгийн голын 90,9 
у/м төмөрбетон гүүр 

- 
Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр /2016-2020/ 

2019 онд хэрэгжинэ. 2019 онд хэрэгжинэ. 

31 

Ховд аймгийн Дөргөн 
сумын Чонохайрханы 
голын 37,68 у/м 
төмөрбетон гүүр 

- 
Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр /2016-2020/ 

2019 онд хэрэгжинэ. 2019 онд хэрэгжинэ. 
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32 Цэцэрлэг-Тосонцэнгэл - 

Монгол улсын тогтвортой 
хөгжлийн үзэл баримтлал-2030 
Шинэ бүтээн байгуулалт дунд  
хугацааны хөтөлбөр 
“Хөгжлийн зам“үндэсний 
хөтөлбөр 
Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр /2016-2020/ 

ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх 

33 Өндөрхаан-Баруун Урт  - 

Монгол улсын тогтвортой 
хөгжлийн үзэл баримтлал-2030 
Шинэ бүтээн байгуулалт дунд  
хугацааны хөтөлбөр 

ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх 

34 
Өлгий-Цагааннуур-
Улаанбайшинт  

- 
Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр /2016-2020/ 

ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх 

35 Булган-Мөрөн  - 

Монгол улсын тогтвортой 
хөгжлийн үзэл баримтлал-2030 
Шинэ бүтээн байгуулалт дунд  
хугацааны хөтөлбөр 
“Хөгжлийн зам“үндэсний 
хөтөлбөр 

ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх 

36 Баянхонгор-Алтай - 

Монгол улсын тогтвортой 
хөгжлийн үзэл баримтлал-2030 
Шинэ бүтээн байгуулалт дунд  
хугацааны хөтөлбөр 
“Хөгжлийн зам“үндэсний 
хөтөлбөр 
Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр /2016-2020/ 

ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх 

37 Налайх-Баян /Мааньт/ - 
Авто замын сүлжээг 2020 он 
хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий 
төлөвлөгөө /2008 он/ 

ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх 

38 Чойр-Сайншанд - 
Авто замын сүлжээг 2020 он 
хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий 
төлөвлөгөө /2008 он/ 

ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх 

39 Сайншанд-Замын Үүд - 
Авто замын сүлжээг 2020 он 
хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий 
төлөвлөгөө /2008 он/ 

ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх 
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40 Баян-Чойр - 
Авто замын сүлжээг 2020 он 
хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий 
төлөвлөгөө /2008 он/ 

ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх 

41 Налайх-Багануур - 
Авто замын сүлжээг 2020 он 
хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий 
төлөвлөгөө /2008 он/ 

ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх 

42 Ханх-Мөрөн - 

Авто замын сүлжээг 2020 он 
хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий 
төлөвлөгөө /2008 он/ 
Монгол улсын тогтвортой 
хөгжлийн үзэл баримтлал-2030 
“Хөгжлийн зам“үндэсний 
хөтөлбөр 
Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр /2016-2020/ 

ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх 

43 Багануур-Өндөрхаан - 
Авто замын сүлжээг 2020 он 
хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий 
төлөвлөгөө /2008 он/ 

ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх 

44 Хархорин-Цэцэрлэг - 
Авто замын сүлжээг 2020 он 
хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий 
төлөвлөгөө /2008 он/ 

ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх 

45 
Элсэн тасархай-
Арвайхээр 

- 

Авто замын сүлжээг 2020 он 
хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий 
төлөвлөгөө /2008 он/ 
Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр /2016-2020/ 

ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх 

46 Манхан-Ховд  - 
Авто замын сүлжээг 2020 он 
хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий 
төлөвлөгөө /2008 он/ 

ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх 

47 Баянгол-Дархан - 
Авто замын сүлжээг 2020 он 
хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий 
төлөвлөгөө /2008 он/ 

ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх 

48 
22-ын уулзвар Баянгол 
/Баруунхараа/ 

- 
Авто замын сүлжээг 2020 он 
хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий 
төлөвлөгөө /2008 он/ 

ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх 

49 Улаангом-Хандгайт - 
Авто замын сүлжээг 2020 он 
хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий 
төлөвлөгөө /2008 он/ 

ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх 
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50 Алтай-Ховд - 

Авто замын сүлжээг 2020 он 
хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий 
төлөвлөгөө /2008 он/ 
Шинэ бүтээн байгуулалт дунд  
хугацааны хөтөлбөр 
Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр /2016-2020/ 

ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх 

51 Ярант-Булган-Манхан - 
Авто замын сүлжээг 2020 он 
хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий 
төлөвлөгөө /2008 он/ 

ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх 

52 Сүхбаатар-Алтанбулаг - 
Авто замын сүлжээг 2020 он 
хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий 
төлөвлөгөө /2008 он/ 

ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх 

53 
22-ын уулзвар-
Баянхангай 

- 
Авто замын сүлжээг 2020 он 
хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий 
төлөвлөгөө /2008 он/ 

ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх 

54 
Баянхангай-Лүн-
Эрдэнэсант-Элсэн 
тасархай 

- 
Авто замын сүлжээг 2020 он 
хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий 
төлөвлөгөө /2008 он/ 

ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх 

55 Дархан-Сүхбаатар - 
Авто замын сүлжээг 2020 он 
хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий 
төлөвлөгөө /2008 он/ 

ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх 

56 Ховд-Өлгий - 

Авто замын сүлжээг 2020 он 
хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий 
төлөвлөгөө /2008 он/ 
Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр /2016-2020/ 

ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх 

57 
Элсэн тасархай-
Хархорин 

- 

Авто замын сүлжээг 2020 он 
хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий 
төлөвлөгөө /2008 он/ 
Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр /2016-2020/ 

ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх 

58 Арвайхээр-Баянхонгор - 

Авто замын сүлжээг 2020 он 
хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий 
төлөвлөгөө /2008 он/ 
Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр /2016-2020/ 

ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх 

59 
Улаанбаатар-
Мандалговь 

- 
Монгол улсын тогтвортой 
хөгжлийн үзэл баримтлал-2030 

ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх 
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Шинэ бүтээн байгуулалт дунд  
хугацааны хөтөлбөр 
Авто замын сүлжээг 2020 он 
хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий 
төлөвлөгөө /2008 он/ 

60 
Чойбалсан-Сүмбэр-
Нөмрөг 

- 
Авто замын сүлжээг 2020 он 
хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий 
төлөвлөгөө /2008 он/ 

ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх 

61 Бургастай-Алтай - 
Авто замын сүлжээг 2020 он 
хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий 
төлөвлөгөө /2008 он/ 

ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх 

62 Тосонцэнгэл-Улаангом - 

Монгол улсын тогтвортой 
хөгжлийн үзэл баримтлал-2030 
Шинэ бүтээн байгуулалт дунд  
хугацааны хөтөлбөр 
“Хөгжлийн зам“үндэсний 
хөтөлбөр 
Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр /2016-2020/ 

ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх 

63 Мөрөн-Улиастай - 
Авто замын сүлжээг 2020 он 
хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий 
төлөвлөгөө /2008 он/ 

ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх 

64 Дархан-Эрдэнэт - 
Авто замын сүлжээг 2020 он 
хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий 
төлөвлөгөө /2008 он/ 

ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх 

65 Эрдэнэт-Булган - 
Авто замын сүлжээг 2020 он 
хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий 
төлөвлөгөө /2008 он/ 

ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх 

66 Мандалговь-Даланзадгад - 
Авто замын сүлжээг 2020 он 
хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий 
төлөвлөгөө /2008 он/ 

ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх 

67 
Даланзадгад-
Гашуунсухайт 

- 
Авто замын сүлжээг 2020 он 
хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий 
төлөвлөгөө /2008 он/ 

ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх 

68 
Увсын Түргэн-
Цагааннуур 

- 
Авто замын сүлжээг 2020 он 
хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий 
төлөвлөгөө /2008 он/ 

ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх 
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69 
Өндөрхаан Норовлин-
Улсын хил 

-  ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх 

70 
Булганы Хутаг Өндөр-
Тэшиг сум-Улсын хил 

- 

Авто замын сүлжээг 2020 он 
хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий 
төлөвлөгөө /2008 он/ 

Монгол улсын тогтвортой 
хөгжлийн үзэл баримтлал-2030 

Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр /2016-2020/ 

ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх 

71 Арвайхээр-Шивээхүрэн - 
Авто замын сүлжээг 2020 он 
хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий 
төлөвлөгөө /2008 он/ 

ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх 

72 
Баянзүрхийн товчоо- 
Налайх 

- 

Авто замын сүлжээг 2020 он 
хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий 
төлөвлөгөө /2008 он/ 
Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр /2016-2020/ 

ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх 

73 Өндөрхаан-Чойбалсан - 
Авто замын сүлжээг 2020 он 
хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий 
төлөвлөгөө /2008 он/ 

ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх 

74 Дашинчилэн-Булган - 
Авто замын сүлжээг 2020 он 
хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий 
төлөвлөгөө /2008 он/ 

ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх 

75 
Нөмрөг-Цагаантолгой 
/Арцсуурь/ 

- 
Авто замын сүлжээг 2020 он 
хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий 
төлөвлөгөө /2008 он/ 

ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх 

76 Өлгий-Увсын Өлгий - 
Авто замын сүлжээг 2020 он 
хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий 
төлөвлөгөө /2008 он/ 

ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх 

77 Хужирт- Арвайхээр - 
Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр /2016-2020/ 

ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх 

787 
Даланзадгад-Баяндалай-
Гурвантэс 

- 
Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр /2016-2020/ 

ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх 
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79 
Улиастай-Дөрвөлжин-
Сархайрхан-Мянгадын 
гүүр 

- 
Монгол улсын тогтвортой 

хөгжлийн үзэл баримтлал-2030 
ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх 

80 
Дархан-Алтанбулагийн 
замаас Шаамар-
Цагааннуур-Түшиг 

- 
Монгол улсын тогтвортой 
хөгжлийн үзэл баримтлал-2030 

ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх 

81 Налайх-Тэрэлж - 
Монгол улсын тогтвортой 
хөгжлийн үзэл баримтлал-2030 

ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх 

 Орон нутгийн чанартай авто зам 

82 Булган-Хархорин - 
Авто замын сүлжээг 2020 он 
хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий 
төлөвлөгөө /2008 он/ 

ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх 

83 
Дашинчилэн-Өгийннуур-
Цэнхэр 

- 
Авто замын сүлжээг 2020 он 
хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий 
төлөвлөгөө /2008 он/ 

Зам барих шаардлагатай эсэхийг 
судлах 

Зам барих шаардлагатай 
эсэхийг судлах 

84 
Сайншанд-Хамрын хийд 
чиглэлийн авто замаас 
Зүүнбаян уул 

- 
Монгол улсын тогтвортой 
хөгжлийн үзэл баримтлал-2030 

ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх 

85 
Тунамалнуур-
Баруунтуруун 

- 
Авто замын сүлжээг 2020 он 
хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий 
төлөвлөгөө /2008 он/ 

ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх 

86 Баруунтуруун-Улаангом - 
Авто замын сүлжээг 2020 он 
хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий 
төлөвлөгөө /2008 он/ 

ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх 

87 
4-н замын уулзвар-
Нөмрөг-Увсын Өлгий 

- 
Авто замын сүлжээг 2020 он 
хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий 
төлөвлөгөө /2008 он/ 

ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх 

88 Мөрөн- Тунамалнуур - 
Авто замын сүлжээг 2020 он 
хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий 
төлөвлөгөө /2008 он/ 

ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх 

89 Баянхонгор-Шивээхүрэн - 
Авто замын сүлжээг 2020 он 
хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий 
төлөвлөгөө /2008 он/ 

ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх 

90 
Дорнод аймгийн Хэрлэн 
сумаас Баянхошуу боомт 

- 
Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр /2016-2020/ 

ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх 
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91 

Цэцэрлэг-Тосонцэнгэл 
чиглэлийн авто замаас 
Хөвсгөл аймгийн 
Жаргалант, Шинэ-Идэр 

- 
Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр /2016-2020/ 

ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх 

92 
Булган аймгийн Хишиг-
Өндөр-Гурванбулаг 

- 
Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр /2016-2020/ 

ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх 

93 Хялгант-Хангал-Эрдэнэт - 
Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр /2016-2020/ 

ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх 

94 
Даланжаргалан-Бор-
өндөр 

- 
Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр /2016-2020/ 

ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх 

95 
Налайх /4-р зөрлөг/-
Зуунмод 

- 
Монгол улсын тогтвортой 
хөгжлийн үзэл баримтлал-2030 

ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх 

96 
Хужирт-Төвхөн-
Улаанцутгалан 

- 
Монгол улсын тогтвортой 
хөгжлийн үзэл баримтлал-2030 

Зураг төсөл хийгдсэн. ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийх 

 Тусгай зориулалтын авто зам (Уул уурхайн зориулалттай) 

97 

Тавантолгой-
Гашуунсухайт чиглэлийн 
253.3км хүнд даацын 
авто зам 

- 
“Хөгжлийн зам“үндэсний 
хөтөлбөр 
 

Судалж шийдвэрлэх Судалж шийдвэрлэх 

98 
“Эрдэнэс-Тавантолгой” 
ХК-ийн уурхайгаас 
Ухаахудаг- Гашуунсухайт 

- 
“Хөгжлийн зам“ үндэсний 
хөтөлбөр 
 

Судалж шийдвэрлэх Судалж шийдвэрлэх 

99 
Даланзадгад-
Тавантолгой- Оюутолгой 
чиглэлийн зам  

- 
Монгол улсын тогтвортой 
хөгжлийн үзэл баримтлал-2030 

Судалж шийдвэрлэх Судалж шийдвэрлэх 
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Хүснэгт 47. Авто замын сүлжээг хөгжүүлэх хөтөлбөр, төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй боловч 
баригдсан авто замуудын судалгаа 

 

Нэг. Гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр баригдсан замууд 

№ Замын чиглэл, багцын нэр 
Хөрөнгө 

оруулалт /сая 
төг/ 

Баригдсан 
замын урт 

/км/ 

Хэрэгжсэн 
хугацаа 

Гүйцэтгэсэн компани 

1 Ховд аймгийн Алтай сумын замын барилгын ажил 49.83 0.52 

2008-2012 

Орон нутгийн иргэд 

2 Ховд аймгийн Мөст сумын замын барилгын ажил 82.25 0.57 Ховд АЗЗА ХХК 

3 Баян-Өлгий аймгийн Цагааннуур сумын замын барилгын ажил 129.96 1.05 Жол ХХК 

4 Баян-Өлгий аймгийн Толбо  сумын замын барилгын ажил 637.76 4.26 Жол ХХК 

5 Баян-Өлгий аймгийн Бугат сумын авто зам 379.69 3.9 Жол ХХК 

6 Ховд аймгийн Манхан сумын авто зам 337.36 5.037 Ховд АЗЗА ХХК 

7 
Сайншанд-Замын Үүд чиглэлийн гол замаас Эрдэнэ сум хүртлэх хатуу 
хучилттай зам 

3,614.00 15.5 2010-2012 Чайна Жео инженеринг 

8 
Сайншанд-Замын Үүд чиглэлийн гол замаас Өргөн сум хүртлэх хатуу 
хучилттай зам 

4,476.09 18.25 2008-2014 Шинэ хөгжил зам 

9 Партизан чиглэлийн авто зам хатуу хучилттай зам 7,155.00 17 2011-2013 
Төгс зам ХХК, Баткубик 

ХХК 

10 Партизан-Батсүмбэр чиглэлийн хатуу хучилттай зам 18,870.00 29.36 2014-2015 
China Railway First Group 

Company 

11 Жаргалант, Борнуурын хатуу хучилттай зам 9,180.00 32.2 2011-2013 
Анандын зам ХХК, Эсто 

ХХК, Билэгт зам ХХК, КТК 
ХХК 

Хоѐр. Концессын гэрээгээр баригдсан замууд 

12 Мандал сум /Зүүнхараа/ чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам 12947.5 15.80 2015 Замын битум ХХК 

13 Аглаг бүтээлийн хийд хүртэлх хатуу хучилттай авто зам 6952 6.20 2015 Хансуун зам ХХК 

Гурав. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар баригдсан замууд 

А. Олон улс, улсын чанартай авто замууд 

14 Хархорин- Хужирт  3,419.3 21.40 2009 “Хархорин АЗЗА” ХК ТөҮГ 

15 Хөшөө цайдам-Өгий нуур 1,298.9 10 2010 “Саруул зам” ХХК 

16 Хархорин- Хужирт 4,295.0 16.4 2010-2011 Заабар 

17 Улиастай-Донойн хөндий нисэх буудал 10,300.0 29.5 2011-2013 Хотгор зам ХХК 

18 Багануур-Налайхын уулзвараас Агуйтын хөтөл 8,280.0 24.1 2012-2013 Замын битум ХХК 



139 

 

Б. Орон нутгийн чанартай авто замууд 

19 Завхан аймгийн Улиастай хотын зам 3,640.0 5.2 2015-2016 “Төгс зам” ХХК 

20 Тосонцэнгэл сумын доторх авто зам  1,957.7 3 2016  

21 Улаанбаатар-Багануур чиглэлийн төв замаас Гордок хүртлэх авто зам 1,911.2 1 2016 Анандын зам ХХК 

22 Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын дунд тойргийн зам 8,300.0 9.8 2015-2016 Хотгор зам ХХК 

23 Хэнтий аймгийн төв доторх гудамж талбайн тохижилт, шинэчлэлт 485.3 0.75 2016 “Саруул харгуй” ХХК 

24 
Мандалговь-Даланзадгад чиглэлийн 163км хатуу хучилттай авто 
замаас салаалсан авто зам 

2,950.0 5.204 2016 
“Шинжианконстракшн 

инженеринг групп” ХХК 

25 Ховд аймгийн Жаргалант сумын төв доторх зам 2,900.0 5 2016 “Түм дэлгэрэх” ХХК 

26 Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын Говил багт 1,581.7 4.117 2016 “Жавхлант харгуй” ХХК 

27 Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын Эрдэнэт хотын Дэнж баг 576.3 1.5 2015-2016 
“Сэлэнгэ есөн эрдэнэ” 

ХХК 

28 Өндөрдов-Зуунмод чиглэлийн замын их засвар, шинэчлэл 1,250.0 3.8 2012-2013 Төв АЗЗА ХХК 

29 Шарын гол-Жавхлант сум 2,828,1 7 2012-2013 Мегастракчар ХХК 

30 Хөвсгөл аймгийн төвийн зам 1,492.0 4.5 2011-2013 Хөвсгөл зам ХХК 

31 Булган аймгийн төвийн авто зам 846.9 2 2012  

32 Хөвсгөл аймгийн төвийн замын шинэчлэлт 1,491.6 3 2011-2013 Хөвсгөл зам ХХК 

33 Нисэх буудал чиглэлийн авто зам Дорнод, Хэрлэн 1,950.0 2.9   

34 Хархорин, Хужирт сумын төвийн авто зам 720.0 2 2011  

35 Архангай аймгийн төвийн зам 551.5 2.02 2011 
Архангай аво зам ХК, 

Архангай АЗЗА ХК 
түншлэл 

36 
Улаанбаатар-Эрдэнэсант чиглэлийн төв замаас “Хүй долоо худаг” 
дахь морь барианы газар 

1,100.0 3.6 2010 
“Ялгуусан” ХХК, “Пауэр 
ложисток” ХХК, Төгс зам 

37 Хөвсгөл аймгийн төвийн зам 401.7 1.9 2010 Хөвсгөл зам ХХК 

38 Орхон аймгийн Наран-Шанд багт 999.7 3.2 2010 “Орхон АЗЗА” ХХК 

39 Орхон аймгийн Баянцагаан, Эрээний зам 673.1 2.206 2010 “Сэцэд” ХХК 

40 
Улаанбаатар-Лүн чиглэлийн төв замаас Хурдан морины барианы 
газар 

455.0 2.370 2009 
“Улаанбаатар АЗЗАН” ХК, 

“Насны зам” ХХК 

41 Хэнтий аймгийн Цэнхэрмандал сум 799.0 3.1 2010 “Хансуун зам” ХХК 

42 Дархан-Сүхбаатар чиглэлийн авто замаас Орхон сум 3,064.9 10.023 2008-2011 
“Очирням” ХХК “Хүчит 

зам” ХХК 

43 
Хүй долоо худгийн зам 380.0 2.3 2008 

“Очиртөв” ХХК “Дунчань” 
ХХК 
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Хүснэгт 48. Төмөр замын салбарт хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөрийн судалгаа 

Д/
д 

Төслийн нэр 
Санхүүжилтийн 

хэмжээ 
Төсөл хэрэгжүүлэх үндэслэл Гүйцэтгэсэн ажил  Хэрэгжилтийн байдал 

1. 

Тавантолгой-
Зүүнбаян 
чиглэлийн 
төмөр замын 
төсөл 
 

Урьдчилсан 
байдлаар 1.2 
тэрбум ам.доллар 
 

- Улсын Их Хурлын 2010 оны 32 дугаар тогтоолоор 
батлагдсан “Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар 
баримтлах бодлого”-ын I дэх үе шатанд барьж 
байгуулахаар тусгагдсан.  
- “Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах 
бодлогын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх тухай” Монгол 
Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 2011 
оны 35/32 дугаар зөвлөмж гарсан.  
- Засгийн газрын 2012 оны 121 дүгээр тогтоолоор 
“Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах 
бодлого”-ын I болон II дахь үе шатны төмөр замын 
суурь бүтцийг барьж байгуулах тусгай зөвшөөрлийг, 
Засгийн газрын 2013 оны 28 дугаар тогтоолоор тус I, II 
үе шатанд барих төмөр замын суурь бүтцийн “барих-
ашиглах-шилжүүлэх” концессийг “Монголын төмөр 
зам” ТӨХК-д тус тус олгосон. 
- Монгол Улсын Их Хурлын 2014 оны “Төрөөс төмөр 
замын тээврийн талаар баримтлах бодлогын 
хэрэгжилтийг хангах зарим арга хэмжээний тухай” 64 
дүгээр тогтоолоор тус чиглэлийн төмөр замын 
царигийн өргөнийг 1520 мм байхаар шийдвэрлэсэн. 
- Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 142 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан “Хөгжлийн зам” үндэсний 
хөтөлбөрийн 3.1.6-д 2021 он хүртэл Тавантолгой-
Сайншанд-Хөөт чиглэлийн 892 км төмөр замын 
төслийг хэрэгжүүлэхээр тусгасан. 

- “Монголын төмөр зам” ТӨХК-
ийн захиалгаар “Мак Кинзей энд 
Компани” нь “Шинэ төмөр зам” 
төслийн урьдчилсан ТЭЗҮ-г 
1800 км төмөр замын 
сүлжээний хэмжээнд 2011 онд 
боловсруулсан.  

 
- “Монголын төмөр зам” ТӨХК 
нь Япон Улсын “Ниппон Коэй” 
ХХК-тай зөвлөх үйлчилгээний 
гэрээ байгуулж Тавантолгой–
Сайншанд-Хөөт, Бичигт-Хөөт–
Эрээнцав чиглэлийн төмөр 
замын техникийн зураг төсөл 
болон гүйцэтгэгч сонгон 
шалгаруулах тендерийн бичиг 
баримтыг 2014 онд 
боловсруулсан.  
 

ТЭЗҮ, зураг төслийн 
шатанд байна. Ойрын 
хугацаанд 
хэрэгжүүлэхээр ажиллаж 
байна. 

2. 

Тавантолгой-
Гашуунсухай
т чиглэлийн 
төмөр замын 

төсөл 
 

1.3 
тэрбумам.доллар 
/Үүнээс 197.3 
саяам.долларолгог
дсон.Үлдэгдэлсанх
үүжилт 1.1 
тэрбумам.доллар./ 
 
 

- Улсын Их Хурлын 2010 оны 32 дугаар тогтоолоор 
батлагдсан “Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар 
баримтлах бодлого”-ын II дахь үе шатанд барьж 
байгуулахаар тусгагдсан.  
- “Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах 
бодлогын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх тухай” Үндэсний 
аюулгүй байдлын зөвлөлийн 2011 оны 35/32 дугаар 
зөвлөмж гарсан.  
- Засгийн газрын 2012 оны 121 дүгээр тогтоолоор 
“Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах 

- Засгийн газрын 82 дугаар 
тогтоолоор Засгийн газрын үнэт 
цаасыг арилжаалж бүрдүүлсэн 
хөрөнгөөс “Шинэ төмөр зам” 
төслийг санхүүжүүлэх 400 сая 
ам.доллартай тэнцэх төгрөгийг 
олгохоор шийдвэрлэсэн. Эхний 
ээлжинд шаардагдаж байгаа 
200 сая ам.доллартай тэнцэх 
төгрөгийн гэрээг  байгуулсан. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ойрын хугацаанд 
хэрэгжүүлэхээр 
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бодлого”-ын I болон II дахь үе шатны төмөр замын 
суурь бүтцийг барьж байгуулах тусгай зөвшөөрлийг, 
Засгийн газрын 2013 оны 28 дугаар тогтоолоор тус I, II 
үе шатанд барих төмөр замын суурь бүтцийн “барих-
ашиглах-шилжүүлэх” концессийг “Монголын төмөр 
зам” ТӨХК-д тус тус олгосон. 
- МУ-ын Засгийн газрын 2013 оны “Шинэ төмөр зам 
төслийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 82 
дугаар тогтоолоор “Шинэ төмөр зам” төслийг 
санхүүжүүлэх 400 сая ам.доллартай тэнцэх төгрөгийн 
эхний ээлжинд шаардагдаж байсан 200 сая 
ам.доллартай тэнцэх төгрөгийн санхүүжилтийг 
шийдвэрлэсэн. 
- Монгол Улсын Их Хурлын 2014 оны “Төрөөс төмөр 
замын тээврийн талаар баримтлах бодлогын 
хэрэгжилтийг хангах зарим арга хэмжээний тухай” 64 
дүгээр тогтоолоор тус чиглэлийн төмөр замын 
царигийн өргөнийг 1435 мм байхаар шийдвэрлэсэн. 
-“Засгийнгазрын 2016-2020 оныүйлажиллагааны 
хөтөлбөр”-ийн 2.112-т “Тавантолгой-гашуунсухайт” 
чиглэлийнтөмөрзамыгбарьжашиглалтад 
оруулнагэжтусгасан. 
- УлсынИхХурлын 2016 оны 71 
дүгээртогтоолоорбаталсан 
“Эдийнзасгийгсэргээххөтөлбөр”-т тусгагдсан.  
- МонголУлсынЗасгийнгазрын 2017 оны 142 
дугаартогтоолоорбатлагдсан “Хөгжлийнзам” 
үндэснийхөтөлбөрийн 3.1.1-т 2021 
онхүртэлтусчиглэлийнтөмөрзамыгбарьждуусгахаартус
гасан. 

- Тавантолгой-Гашуунсухайт 
чиглэлийн төмөр замын дээд, 
доод бүтцийн төсөлд 200 сая 
ам.доллараас 197.3 сая 
ам.долларын санхүүжилтээр 
төмөр замын дээд, доод 
бүтцийн ажил 2014 оны эцсийн 
байдлаар 51.84%-ийн 
гүйцэтгэлтэй байна.  
 

төлөвлөсөн байна. 
Санхүүжилтийн улмаас 
зогсонги байдалтай 
байна. 
 
 
 
 
 
 
 

3. 

Нарийнсухай
т –
Шивээхүрэн 
чиглэлийн 
төмөр замын 
төсөл  
 

~ 144.7 
саяам.доллар 
 
 

- - Улсын Их Хурлын 2010 оны32 дугаар тогтоолоор 
батлагдсан “Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар 
баримтлах бодлого”-ын II дахь үе шатанд барьж 
байгуулахаар тусгагдсан.  
- “Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр”-ийн  2.113-т “Шивээхүрэн-Сэхэ” чиглэлийн 
боомтын төмөр замыг барьж дуусгана гэж тусгасан. 
- Улсын Их Хурлын 2016 оны 71 дүгээр тогтоолоор 
баталсан “Эдийн засгийг сэргээх хөтөлбөр”-т 
тусгагдсан.  

- Засгийн газрын 2012 оны 121 
дүгээр тогтоолоор Төрөөс 
төмөрзамынтээврийн талаар 
баримтлах бодлогын I болон II 
үешатнытөмөрзамынсуурьбүтц
ийгбарихтусгайзөвшөөрлийг, 
Засгийн газрын 2013 оны 28 
дугаар тогтоолоор дээрх төмөр 
замын суурь бүтцийн “барих-
ашиглах-шилжүүлэх” 

 
 
 
ТЭЗҮ, зураг төслийн 
шатанд байна. Барилгын 
ажилд шаардлагатай 
санхүүжилтийг 
шийдвэрлэх 
шаардлагатай. 
 



142 

 

 
- Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 142 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан “Хөгжлийн зам” үндэсний 
хөтөлбөрийн 3.1.2-т 2021 он хүртэл тус чиглэлийн 
төмөр замыг барьж дуусгахаар тусгасан. 
 
 

концессийг 
“Монголынтөмөрзам” ТӨХК-д 
тус тус олгосон. 
- Нарийнсухайт-
Шивээхүрэнчиглэлийнтөмөрзам
ын ТЭЗҮ, 
нарийвчилсанзурагтөслийг 2009 
онд “Монголыналт” ХХК-
ийнзахиалгаар “БНХАУ-
ынзурагтөслийн 3 
дугаархүрээлэн” 
боловсруулсныг 2017 
онд“Мөнгөнзөрлөг” ХХК 
шинэчлэнболовсруулсан байна. 

4. 

Зүүнбаян-
Ханги 
чиглэлийн 
төмөр замын 
төсөл  
 

Урьдчилсан 
байдлаар  1.1 
тэрбум ам.доллар  
 

-“МонголУлсынЗасгийнгазрын 2016-2020 
оныүйлажиллагааныхөтөлбөрийн 2.114-т Зүүнбаян-
Ханги чиглэлийн төмөр замын төслийг эхлүүлэхээр 
тусгасан. 
 
 
 

- Зүүнбаян-Ханги чиглэлийн 
төмөр замын төслийн 
урьдчилсан техник-эдийн 
засгийн судалгааг “Монголын 
төмөр зам” ТӨХК 2016 онд 
хийсэн. 
- Улсын Их Хурлын 2010 оны 32 
дугаар тогтоолын хавсралтаар 
батлагдсан “Төрөөс төмөр 
замын тээврийн талаар 
баримтлах бодлого”-д 
нэмэлтээр тусгахаар ажиллаж 
байна. 

Санхүүжилтийг 
шийдвэрлэх 
шаардлагатай. 
 

5. 

Төмөр 
замын хойд 
коридорын 
хүрээнд: 

Эрдэнэт-
Овоот 
чиглэлийн 
төмөр замын 
төсөл  
 

Урьдчилсан 
байдлаар  
1,3тэрбум 
ам.доллар 
 
 

- Монгол Улсын Их Хурлын 2014 оны “Төрөөс төмөр 
замын тээврийн талаар баримтлах бодлогын 
хэрэгжилтийг хангах зарим арга хэмжээний тухай” 64 
дүгээр тогтоолоор тус чиглэлийн төмөр замын 
царигийн өргөнийг 1520 мм байхаар шийдвэрлэсэн. 
- “Засгийнгазрын 2016-2020 
оныүйлажиллагааныхөтөлбөр”-ийн2.116-д “Эрдэнэт-
Овоот” 
чиглэлийнтөмөрзамыгбарьжбайгуулахажлыгэхлүүлэхэ
эр тусгасан. 
- УлсынИхХурлын 2016 оны19 
дүгээртогтоолоорбатлагдсан“Монгол Улсын тогтвортой 
хөгжлийн үзэл баримтлал-2030”-д 2016-2020 онд 

- “Эрдэнэт-Овоот” 
чиглэлийнтөмөрзамыншугамын
чигийгЗасгийнгазрын 2017 оны 
10 дугаартогтоолоорбаталсан.   
- 2015 
ондМонголУлсынЗасгийнгазар, 
“НортернРэйлвэйс” ХХК 
хооронд “Эрдэнэт-Овоот” 
чиглэлийнтөмөрзамынтөслийг 
“зурагтөсөлболовсруулах-
барих-ашиглах-шилжүүлэх” 
нөхцөлөөрхэрэгжүүлэхконцессы
нгэрээг байгуулсан. 

Олонулсынбанксанхүүги
йнбайгууллагыншаардла
гахангасан ТЭЗҮ 
(Bankable Feasibility 
Study) бэлэн болсон. 
2019 оноос 
төмөрзамынбарилгынаж
лыгэхлүүлэхээртөлөвлөж
байна. 
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барьж байгуулах ажлыг эхлүүлж 2021-2025 онд барьж 
дуусгахаар тусгагдсан. 
- УлсынИхХурлын 2016 оны 71 
дүгээртогтоолоорбаталсан 
“Эдийнзасгийгсэргээххөтөлбөр”-т тусгагдсан.  
- 2016 оны Монгол-Орос-Хятадын “Эдийн засгийн 
коридор” байгуулах хөтөлбөрийн Төмөр замын хойд 
коридор байгуулах төсөлд багтсан. 
- МонголУлсынЗасгийнгазрын 2017 оны 142 
дугаартогтоолоорбатлагдсан “Хөгжлийнзам” 
үндэснийхөтөлбөрийн 3.1.5-д тус 
төмөрзамынтөслийгэхлүүлэхээр тусгасан.  

УлмаарЗасгийнгазрын 2015 оны 
420 
дугаартогтоолоортусчиглэлийнт
өмөрзамынсуурьбүтэцбарихтусг
айзөвшөөрлийг 
“Нортернрейлвэйс” ХХК-д 
олгосон.  
- Концессэзэмшигч 
“Нортернрейлвэйс” ХХК 
ньтустөмөрзамын төслийн 
ТЭЗҮ-ийг эцэслэн 
боловсруулсан байна. 
 

6. 

Төмөр 
замын зүүн 
коридорын 
хүрээнд: 
Сайншанд-
Хөөт 
чиглэлийн 
төмөр замын 
төсөл   
 

 - - Улсын Их Хурлын 2010 оны32 дугаар тогтоолоор 
батлагдсан 
“Төрөөстөмөрзамынтээврийнталаарбаримтлахбодлог
о”-ынIдэхүешатандбарьжбайгуулахаар тусгагдсан.  
 

- “Монголын төмөр зам” ТӨХК 
нь Япон Улсын “Ниппон Коэй” 
ХХК-тай зөвлөх үйлчилгээний 
гэрээ байгуулж Тавантолгой–
Сайншанд-Хөөт, Бичигт-Хөөт–
Эрээнцав чиглэлийн төмөр 
замын техникийн зураг төсөл 
болон гүйцэтгэгч сонгон 
шалгаруулах тендерийн бичиг 
баримтыг 2014 онд 
боловсруулсан.  

Барилгын ажлын 
санхүүжилтийг 
шийдвэрлэх 
шаардлагатай. 

7. 

Төмөр 
замын зүүн 
коридорын 
хүрээнд: 
Чойбалсан-
Хөөт 
чиглэлийн 
төмөр замын 
төсөл   
 

Урьдчилсан 
байдлаар 900 сая 
ам.доллар 
 
 

- - Улсын Их Хурлын 2010 оны32 дугаар тогтоолоор 
батлагдсан 
“Төрөөстөмөрзамынтээврийнталаарбаримтлахбодлог
о”-ынIдэхүешатандбарьжбайгуулахаар тусгагдсан.  

- - Засгийн газрын 2012 оны 121 дүгээр тогтоолоор 
Төрөөс төмөрзамынтээврийн талаар баримтлах 
бодлогын I болон II 
үешатнытөмөрзамынсуурьбүтцийгбарихтусгайзөвшөө
рлийг, Засгийн газрын 2013 оны 28 дугаар тогтоолоор 
дээрх төмөр замын суурь бүтцийн “барих-ашиглах-
шилжүүлэх” концессийг “Монголынтөмөрзам” ТӨХК-д 
тус тус олгосон. 

- - УлсынИхХурлын 2014 оны 
“Төрөөстөмөрзамынтээврийнталаарбаримтлахбодлог
ынхэрэгжилтийгхангахзаримаргахэмжээнийтухай” 64 
дүгээртогтоолоор тус 

“Монголын төмөр зам” ТӨХК нь 
холбогдох байгууллагатай 
хамтран ТЭЗҮ-ийгболовсруулж 
байна.  

Барилгын ажлын 
санхүүжилтийг 
шийдвэрлэх 
шаардлагатай.  
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чиглэлийнтөмөрзамынцаригийнөргөнийг 1520 мм 
байхаар шийдвэрлэсэн. 

8. 

Хөөт-Бичигт 
чиглэлийн 
төмөр замын 
төсөл  
 

Урьдчилсан 
байдлаар 1.25 
тэрбум ам.доллар 
 

- УлсынИхХурлын 2010 оны 32 
дугаартогтоолоорбатлагдсан 
“Төрөөстөмөрзамынтээврийнталаарбаримтлахбодлого
”-ын II дахьүешатандбарьжбайгуулахаартусгагдсан.  
- УлсынИхХурлын 2014 оны 

“Төрөөстөмөрзамынтээврийнталаарбаримтлахбодлогы
нхэрэгжилтийгхангахзаримаргахэмжээнийтухай” 64 
дүгээртогтоолоорХөөт-Бичигт 
чиглэлийнтөмөрзамынцаригийнөргөнийг1435ммбайхаа
ршийдвэрлэсэн. 
- “Засгийнгазрын 2016-2020 
оныүйлажиллагааныхөтөлбөр”-ийн2.112-т “Хөөт-
Бичигт” 
чиглэлийнтөмөрзамыгбарьжашиглалтадоруулахаартус
гасан. 
- УлсынИхХурлын 2016 оны 71 
дүгээртогтоолоорбаталсан 
“Эдийнзасгийгсэргээххөтөлбөр”-т тусгагдсан.  
- 2016 оныМонгол-Орос-Хятадын 
“Эдийнзасгийнкоридор” 
байгуулаххөтөлбөрийнТөмөрзамынзүүн 
коридорбайгуулахтөсөлдбагтсан. 
- МонголУлсынЗасгийнгазрын 2017 оны 142 
дугаартогтоолоорбатлагдсан “Хөгжлийнзам” 
үндэснийхөтөлбөрийн 3.1.2-т 2021 
онхүртэлтусчиглэлийнтөмөрзамыгбарьждуусгахаартус
гасан. 

“Монголын төмөр зам” ТӨХК нь 
ТЭЗҮ-ийг боловсруулсан. 
 
Тус ТЭЗҮ 
үрашигбагатайгарсантулХөөтор
чимднүүрсболовсруулах, 
нүүрснээсхий, 
шингэнтүлшгаргах, 
хөдөөажахуйнбүтээгдэхүүнболо
всруулахажүйлдвэрийнпаркбайг
уулжтөмөрзамтайуялдууланцог
цоорньхөгжүүлэх, 
ачааныэхүүсвэрийгнэмэгдүүлж 
ТЭЗҮ-г 
шинэчлэнболовсруулжбайна. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Барилгын ажилд 
шаардлагатай 
санхүүжилтийг 
шийдвэрлэх 
шаардлагатай. 
 
 
 
 

9. 

Чойбалсан-
Эрээнцав 
чиглэлийн 
төмөр замын 
төсөл 

 
- “Төрөөстөмөрзамынтээврийнталаарбаримтлахбодлог

о”-ынIдэхүешатандбарьжбайгуулахаар тусгагдсан. 

“Монголын төмөр зам” ТӨХК нь 
гүйцэтгэгчийг сонгон 
шалгаруулах тендерийн бичиг 
баримтыг боловсруулсан. 

Төслийнбарилгынажлын
санхүүжилтийгшийдвэрл
эх шаардлагатай. 

10. 

“Богдхан 
төмөр зам”- 
ын төсөл 
 

Урьдчилсан 
байдлаар 743.16 
саяам.доллар 
 
 

- Зам, тээврийн яам (хуучин нэрээр), “Оросын төмөр 
замууд” НХН хооронд 2014 оны байгуулсан 
“Улаанбаатар төмөр замын шинэчлэл, хөгжлийн 
стратегийн түншлэлийн тухай хэлэлцээр”-тМандал-
Багахангай чиглэлийн 170 км төмөр замыг барьж 
байгуулах арга хэмжээг авч ажиллахаар тусгасан. 

- 2010 онд урьдчилсан ТЭЗҮ-
ийн судалгааны ажил хийгдсэн. 
- Зам, тээврийн яам (хуучин 
нэрээр), Азийн хөгжлийн банк 
хооронд 2014 онд төслийг 
хэрэгжүүлэх Харилцан 

Барилгын ажилд 
шаардлагатай 
санхүүжилтийг 
шийдвэрлэх 
шаардлагатай. 
 



145 

 

- “Засгийнгазрын 2016-2020 
оныүйлажиллагааныхөтөлбөр”-ийн  2.115-д“Богдхан” 
төмөрзамыгбарьжбайгуулахажлыг эхлүүлнэ 
гэжтусгасан. 
- УлсынИхХурлын 2016 оны19 
дүгээртогтоолоорбатлагдсан “Монгол Улсын 
тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030”-д 2016-
2020 онд барьж байгуулах ажлыг эхлүүлж 2021-2025 
онд барьж дуусгахаар тусгагдсан. 
- УлсынИхХурлын 2016 оны 71 
дүгээртогтоолоорбаталсан 
“Эдийнзасгийгсэргээххөтөлбөр”-т тусгагдсан. 
- МонголУлсынЗасгийнгазрын 2017 оны 142 
дугаартогтоолоорбатлагдсан “Хөгжлийнзам” 
үндэснийхөтөлбөрийн 3.1.4-т 2021 
онхүртэлтусчиглэлийнтөмөрзамын төслийг 
эхлүүлэхээр тусгасан. 
 

ойлголцлын санамж бичиг 
байгуулсан. Тус санамж 
бичгийн хүрээнд 2015 онд АХБ-
аас ТЭЗҮ, зураг төсөл 
боловсруулах техникийн 
туслалцааны 1.5 сая 
ам.долларыг олгохоор 
шийдвэрлэж техникийн 
туслалцааны эхний ээлжид 
“Богдхан” чиглэлийн төмөр 
замын чигийн судалгааны 
ажлыг “АйСиТиИнтернэшнл” 
ХХК тэргүүтэйтүншлэл 2017 
оны 04 дүгээр сарын 07-
ныөдрийн гэрээг байгуулан 
гүйцэтгээд байна. 
- Засгийн газрын 2017 оны 09 
дүгээр сарын 22-ны өдрийн 
“Тогтоолын хавсралтад нэмэлт 
оруулах тухай” 277 дугаар 
тогтоолоор “Ар богдын зам” 
ХХК-иас хэрэгжүүлэхээр 
төлөвлөж буй “Богдхан төмөр 
зам” төслийг концессын зураг 
төсөл боловсруулах-барих-
ашиглах-шилжүүлэх нөхцөлтэй 
шууд гэрээ байгуулахаар 
шийдвэрлэсэн. 
Гэвч Улаанбаатар төмөр замын 
шинэчлэлийн нэг хэсэг болох 
“Богдхан” төмөр замын төслийг 
Монгол-Оросын хувь 
нийлүүлсэн “Улаанбаатар 
төмөр зам” нийгэмлэг  
хэрэгжүүлэх нь зүйтэй тул “Ар 
Богдын зам” ХХК-иас 
хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй 
“Богдхан” төмөр замын төслийн 
концессыг хүчингүй болгох 
асуудлыг ЗГ-ын хуралдаанаар 
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шийдвэрлүүлэхээр болсон 
байна. 

11. 

Ачаанывагон
угсрахүйлдвэ
рбайгуулахтө
сөл 
 
 

Урьдчилсан 
байдлаар 60.6сая 
ам.доллар 
 

 

- 2016 онд Дорноговь аймгийн 
Сайншанд сумын 43 га газарт 
“Ачааны вагоны үйлдвэр” 
байгуулах зориулалтаар газар 
эзэмших гэрчилгээ авсан. 
 
- 2016 онд “МТЗ” ТӨХК 
урьдчилсан ТЭЗҮ-ийг  
боловсруулсан. 
 
- Төсөл хэрэгжүүлэх эхний 
шатанд 2017 онд ”Улаанбаатар 
төмөр зам” ХНН-ийн Зүүнхараа 
дахь Вагон засварын төвийг 
түшиглэн вагон угсралтын цех 
байгуулан 5 хагас вагон, 2 
тавцант вагон угсарсан. 

Ачааны вагон угсрах 
үйлдвэр байгуулах 
төслийн санхүүжилийг 
шийдвэрлэх 
шаардлагатай. 
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Хүснэгт 49. Иргэний нисэхийн салбарт хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөрийн судалгаа 

Д/д Төслийн нэр 
Санхүүжилтийн 

хэмжээ 
Төсөл хэрэгжүүлэх 

үндэслэл 
Гүйцэтгэсэн ажил 

Хэрэгжилтийн 
байдал 

 

Улаанбаатар хотын 
Олон улсын нисэх 
онгоцны шинэ 
буудал барих төсөл 

65.6 тэрбум иен 

Олон улсын жишигт 
нийцсэн, өрсөлдөх 
чадвар бүхий нисэх 
буудлыг байгуулах, 
үйлчилгээний чанар 
хүртээмжийг дээшлүүлэх 

- Иргэний нисэхийн ерөнхий газар /ИНЕГ/ болон Япон 
Улсын “Мицүбиши-Чиѐода” хамтарсан түншлэл хооронд 
2013 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдөр байгуулсан 
“Улаанбаатар хотын Олон улсын нисэх онгоцны шинэ 
буудал барих төслийн барилгын ажлыг гүйцэтгэх гэрээ”-
ний дагуу Ерөнхий гүйцэтгэгч төслийг төлөвлөсөн 
хугацаа болох 1290 хоногт багтаан амжилттай 
хэрэгжүүлж, 31 барилга, байгууламж, тоног төхөөрөмж, 
машин механизмыг ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн бөгөөд 
нэмэлт зээлийн хүрээнд хэрэгжиж буй барилга угсралт, 
тоног төхөөрөмжүүдийг нийлүүлэх ажлын гүйцэтгэл 2017 
оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн байдлаар 97.51%-тай 
байна. 
Гүйцэтгэгчид “Ажил хүлээн авах гэрчилгээ”-г олгосноор 
“Чанарын баталгаат хугацаа” эхэлсэн бөгөөд 2018 оны 
01 дүгээр сарын 09-ний өдрийг хүртэл нэг жилийн 
хугацаанд Улсын комиссын 2017 оны 02 дугаар сарын 
07-ны өдрийн хуралдаанаас гаргасан шийдвэрийн дагуу 
гишүүдийн саналын хуудсаар баталгаажсан нийт 1278 
үүрэг даалгаврыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээг авч ажиллаж байгаа бөгөөд үүрэг даалгаврын 
хэрэгжилт 72.9%-тай байна. 

2018 оны 11 
дүгээр сард 
ашиглалтад 
хүлээлгэн 
өгөхөөр 
ажиллаж байна. 
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ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ. САЛБАРЫН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН НӨЛӨӨЛЛИЙН 

УРЬДЧИЛСАН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАНГ 

Тус хүрээлэнгийн зүгээс ажлын даалгаварт тусгагдсаны дагуу Хөгжлийн 

бодлогын баримт бичиг боловсруулах нийтлэг журмын 18 дугаар зүйлийн 18.4-д 

заасны дагуу Монгол Улсын тээврийн салбарт үндэсний тээвэр логистикийн 

сүлжээг хөгжүүлэх хэтийн бодлогод нөлөөллийн урьдчилсан үнэлгээг дээрх 

журмын 4 дүгээр хавсралтын дагуу хийж гүйцэтгэсэн.  

Бодлогын нөлөөллийн урьдчилсан үнэлгээний тайланд хөгжлийн бодлогыг 

хэрэгжүүлснээр эдийн засгийн хөгжил, захиргааны үйл ажиллагаанд нөлөөлөх 

нөлөөлөл, нийгмийн хөгжилд нөлөөлөх нөлөөлөл, тээврийн салбарт мөрдөж 

байгаа хууль тогтоомж болон эрх зүйн тогтолцоонд үзүүлэх нөлөөлөл, тээврийн 

ажил үйлчилгээг хариуцан гүйцэтгэж буй байгууллагуудын өнөөгийн тогтолцоонд 

нөлөөлөх нөлөөлөл зэргийг багтаан тодорхойлсон болно. 
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САЛБАРЫН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН НӨЛӨӨЛЛИЙН УРЬДЧИЛСАН ҮНЭЛГЭЭ 
/Тээвэр, логистикийн сүлжээг бүрдүүлэх чиглэлээр/ 

А. Хөгжлийн бодлогын баримт бичгийг хэрэгжүүлснээр эдийн засгийн хөгжил,  
захиргааны үйл ажиллагаанд үзүүлэх нөлөөлөл 

1. Хөгжлийн бодлогын 
баримт бичгийг 
хэрэгжүүлснээр нөлөө 
үзүүлэх зорилтот бүлэг 
болон бусад бүлэг 

1. Салбарын хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлснээр нөлөө үзүүлэх зорилтот бүлэг: 

 Тээврийн үйлчилгээний хэрэглэгч нар; 

 Тээвэр  (иргэний нисэх, төмөр зам, автотээвэр) эрхлэх аж ахуйн нэгж байгууллагууд, компаниуд; 

 Замын хөдөлгөөнд оролцогчид/авто зам хэрэглэгчид; 

2. Бусад бүлэг 

 Тээврийн (иргэний нисэх, төмөр зам, автотээвэр) чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төр, хувийн байгууллага, 
аж ахуйн нэгж байгууллагууд, иргэн; 

 Тээврийн салбарын инженер, техникийн ажилтнууд, мэргэжилтэй ажилтнууд. 

2. Эдийн засгийн хөгжил 
болон захиргааны үйл 
ажиллагаанд үзүүлэх 
нөлөө 

1. Эдийн засагт үзүүлэх нөлөө: 

 Тээврийн нэгдсэн сүлжээг бий болгосноор гадаад, дотоод худалдааны эргэлт өсч, ажлын байр нэмэгдэх ба 
үүнийг дагаад эдийн засгийн өсөлт бий болж, үндэсний баялаг нэмэгдэж ядуурал буурах боломж бүрдэнэ. 

 Эдийн засаг, нийгмийн эрэлтэд нийцсэн, чанартай, шуурхай, аюулгүй, мэргэжлийн өндөр түвшний тээврийн 
үйлчилгээг үзүүлэх эрх зүйн орчин бүрдэнэ; 

 Тээврийн дэд бүтэц, логистикийг хөгжүүлснээр найдвартай, хямд, үр ашигтай тээврийн нэгдсэн сүлжээг бий 
болгох боломж бүрдэнэ; 

 Хэрэглэгчийн ая тухтай, аюулгүй зорчихэрэлт хэрэгцээг хангах, олон улсын жишигт нийцсэн, хосолсон 
тээврийн дэд бүтэцтэй болно. Ингэснээр тээврийн үнэ хөлс, зорчин явалтын хугацаа буурна. 

 Тээврийн хөдлөх бүрэлдэхүүн, паркийн эдэлгээ уртасч, зардал буурна.  

 Бараа, үйлчилгээний үнэ тогтворжино, буурна. 

 Үндэсний тээврийн байгууллагуудын өрсөлдөх чадвар нэмэгдэн дамжин өнгөрөх тээврийн хөгжинө; 

 Тээврийн байгууллагууд, аж ахуйн нэгжүүдийн ашигт ажиллагаа нэмэгдэнэ; 

 Тээврийн үйл ажиллагаанд даатгалын иж бүрэн үйлчилгээ нэвтэрнэ; 

 Тээврийн хүрээлэн буй  орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулж, эко тээврийн хэрэгслээс бүрдсэн авто 
парктай болно. 
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 Зам тээврийн ослын тоо буурч, хүний амь нас, эд материалын хохирол буурна. 

2. Захиргааны үйл ажиллагаанд үзүүлэх нөлөө 

 Тээврийн салбарын эрх зүйн орчин шинэчлэгдэнэ. 

 Тээврийн салбарын үйл ажиллагаа нэгдсэн бодлоготой болох ба салбарын өрсөлдөх чадвар нэмэгдэж, 
эдийн засаг, нийгмийнбусад салбаруудын хөгжлийг хангагч гол тулгуур салбар болон хөгжих боломж 
бүрдэнэ; 

 Тээврийн үйл ажиллагааны хосолсон нэгдмэл системийг бүрдүүлнэ. 

 Тээврийн нэгдсэн судалгаа, шинжилгээний байгууллагатай болно.  

 Тээврийн салбарт харилцаа холбоо ба мэдээллийн дэвшилтэт технологийг (GPS, ITS болон бусадалсын 
зайн удирдлагын төхөөрөмжүүд) нэвтрүүлнэ. Тээврийн үйл ажиллагаа цахимжсанаар иргэн, аж ахуйн нэгж, 
байгууллагуудын тээврийн үйлчилгээ авах шат дамжлага багасна; 

 Тээврийн үйлчилгээний төлбөрийн нэгдсэн системийг бүрдүүлнэ. 

 Зам, тээврийн үйлчилгээний төлбөр, тооцоо нь цахим карт дээр үндэслэгдэнэ. Одоогийн төлбөрийн 
системийг бодоход картын төлбөрийн систем нь нийгэм, эдийн засагт илүү үр дүнтэй байна. 

  Дамжин өнгөрөх төвүүдийг байгуулна. Энэхүү төвийн зорилго нь олон зорилго бүхий аяллыг нэгтгэх, шилжин 
суух ажиллагааг хялбарчлах, тээврийн үйлчилгээнд тав тухыг хангана. Дамжин өнгөрөх төв нь ерөнхий, 
үндэсний, бүс нутгийн түвшингийн гэж аяллын эрэлт, шаардлагад тулгуурлан ангилагдана. Төв нь тээврийн 
бүх төрлүүд болох төмөр зам, агаарын тээвэр, усан зам, автобуст шилжин суух боломжтой байхаас гадна 
хүнд шаардлагатай нийгмийн бүх үйлчилгээгээр хангагдана. Мөн ачаа тээврийн терминалиудыг тээврийн 
төрөл бүрийг нэгтгэн холбох замаар шийдвэрлэх боломж бүрдэнэ. 

 Тээврийн төрлүүдээс хамаарахгүйгээр туулсан зайнд үндэслэгдэн тээврийн хөлсийг тооцох механизмд 
шилжинэ.  

 Монгол Улс нь газар нутгийн байршлаараа дэлхийн хоѐр их гүрнийг холбодог гүүр юм. Иймээс олон улсын 
тээврийн корридорыг төлөвлөгөөтэйгээр хөгжүүлэх замаар найдвартай, хямд, үр ашигтай тээврийн нэгдсэн 
сүлжээг бий болгох боломж бүрдэнэ. 

 Шалган нэвтрүүлэх болон улс, хот хооронд, хотын дотор ачаа тээврийн хөдөлгөөн, логистикийн дэд бүтцийг 
бий болгоно.  

 Салбарын хүний нөөцийн бодлогыг хөгжүүлснээр салбарын бүхий л түвшинд өндөр ур чадвартай ажиллах 
хүчнийг ажиллуулж, төрийн үйлчилгээний чанар, үр дүн дээшилснээр салбарын хөгжлийг хангахад бодит 
түлхэц өгнө; 

 Тээврийн салбар бүтэц, зохион байгуулалт, удирдлагы тогтолцоо шинэчлэгдэх, төв болон орон нутгийн 
салбар, нэгжийн үйл ажиллагааг бэхжүүлж, мэргэжлийн хүний нөөцөөр хангагдана. 
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Б. Хөгжлийн бодлогын баримт бичгийн нийгмийн хөгжилд үзүүлэх нөлөөлөл 

1. Монгол Улсын Тээврийн салбарт хөгжлийн шинэ үе эхэлнэ. 

2. Тээврийн салбарын эрх зүйн орчин шинэчлэгдэнэ. 

3. Тээврийн төрлүүдийн хосолсон нэгдмэл системийг бүрдүүлнэ; 

4. Тээврийн салбарт харилцаа холбоо ба мэдээллийн дэвшилтэт технологийг (GPS, ITS болон бусадалсын зайн удирдлагын төхөөрөмжүүд) 
нэвтрүүлнэ; 

5. Тээврийн үйлчилгээний мэдээллийн сангийн хадгалалт, хамгаалалт, найдвартай байдал, цахим сүлжээний хэвийн үйл ажиллагааг хангагдаж, 
технологийн дэвшлийг ашиглан төрийн үйлчилгээг орон зай, цаг хугацаанаас үл хамааран иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад ил тод нээлттэй, 
хүртээмжтэй, түргэн шуурхай хүргэх нөхцөл бүрдэнэ; 

6. Зам, тээврийн үйлчилгээний төлбөр, тооцоо нь цахим карт дээр үндэслэгдэнэ.  

7. Хэрэглэгчийн эрэлт шаардлагад нийцсэн орчин үеийн нисэх буудал, төмөр замын вокзал, зорчигч үйлчилгээний автобуудал, ачаа тээврийн 
терминаль, логистикийн төвүүдийг байгуулна. Үүний зорилго нь олон зорилго бүхий аяллыг нэгтгэх, шилжин суух болон шилжүүлэн ачих 
ажиллагааг хялбарчлах, тээврийн үйлчилгээнд тав тухыг хангах ба тээврийн бүх төрлүүд болох төмөр зам, агаарын тээвэр, усан зам, автобуст 
шилжин суух, шилжүүлэн ачих боломжтой байхаас гадна хүнд шаардлагатай нийгмийн бүх үйлчилгээгээр хангагдана; 

8. Тээврийн төрлүүдээс хамаарахгүйгээр туулсан зайнд үндэслэгдэн тээврийн хөлсийг тооцох механизмд шилжинэ. 

9. Тээврийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх процесс болон үйл ажиллагаанд хувийн хэвшлийн оролцох таатай нөхцөл бүрдэнэ. Хувийн хэвшлийн оролцоо нь 
улсын төсвийн хүндрэлээс шалтгаалахгүйгээр өртөг өндөртэй тээврийн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлэх нэг чухал арга болно.  

Хүмүүсийн амьдралын хэв маягт үзүүлэх нөлөө:Ачаа илгээгчдийн эрэлт хэрэгцээг сайтар хангасан аюулгүй, өндөр үр ашигтай, тогтвортой, 
найдвартай, өөр хоорондоо сайтар уялдуулсан тээврийн нэгдсэн үйлчилгээгээр хангагдана. Тээврийн үйлчилгээг цахимаар хүлээн авснаар биеэр ирэх 
шаардлагагүй болж, цаг хугацаа зардал буурна. Ингэснээр хүний амьдрал чанар дээшилж, хүний амь нас, эд материалын хохирол буурч, амьдралын хэв 
маягт эерэг нөлөө үзүүлнэ.  

Хүмүүсийн соёлд үзүүлэх нөлөө: Салбарын бодлого, стратеги хэрэгжиж, эрх зүйн орчин сайжирснаар тээврийн салбарын ажилтан албан хаагчид, 
жолооч, тээвэрчдийн үүрэг хариуцлага өндөржиж, ажил, мэргэжлийн ур чадвар сайжирснаар нийгэмд үүсч буй хүн хоорондын харилцааны сөрөг үр 
дагаварууд арилна. Салбарын хэмжээнд ажлын байрны эмх цэгц, ѐс зүй, соѐлыг дээдлэн эрхэмлэх эерэг хандлага үүснэ. 

Хүмүүсийн амьдардаг суурин болон нийгмийн бүлэгт үзүүлэх нөлөө: Монгол Улсын газарзүйн байршил, газар нутгийн бүсчлэлд үндэслэн тээврийн 
сүлжээг хөгжүүлэх ба улсын хэмжээнд тээврийн төрлүүдийн харилцан уялдаа хангагдаж, тээврийн үйлчилгээг шуурхай авах боломж бүрдэнэ.  

Хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх нөлөө: Тээврийн хөдлөх бүрэлдэхүүн, парк шинэчлэгдснээр нь хүрээлэн буй орчин, хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх сөрөг үр 
дагаварууд буурна. Тээврийн үйлчилгээнд хий, цахилгаан зэрэг байгаль орчинд ээлтэй түлш бүхий паркийг бүрдүүлнэ. Тээврийн үйлчилгээг 
цахимжуулснаар тээврийн болон шатахууны зардал, авто замын түгжрэл, агаар орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл буурна.  

В. Хөгжлийн бодлогын баримт бичгийг хэрэгжүүлснээр дагаж мөрдөж байгаа хууль  
тогтоомж болон эрх зүйн тогтолцоонд үзүүлэх нөлөө 
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1. Салбарын 
бодлогыг 
хэрэгжүүлэхэд 
шаардлагатай 
хууль, эрх зүйн акт 

 Нэгдсэн тээврийн тухай хууль; 

 Нэгдсэн тээврийн бодлого; 

 Төмөр замын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга; 

 Иргэний нисэхийн багц дүрмүүд; 

 Ернхий зориулалтын агаарын хөлгүүдийн нислэгт нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээ үзүүлэх агаарын зайг тодорхой 
болгож, нислэгийн холбогдох дүрэм, журам; 

 Автотээврийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга; 

 Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах үндэсний стратеги 2020 шинэчлэх; 

 Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдалд аудит хийх тогтолцоо; 

 Унадаг дугуй хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр; 

 Ачаа тээвэрлэх дүрэм; 

 Зорчигч тээвэрлэх дүрэм; 

 Тээврийн хэрэгслийн бүртгэл хөтлөх, улсын дугаар олгох журам; 

 Автотээврийн салбарын мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх, давтан сургах, мэргэжил дээшлүүлэх, мэргэжлийн зэрэг 
олгох журам боловсруулах; 

 Автотээврийн дэд бүтэц ашиглах дүрэм боловсруулах; 

 Жолоочийн хөдөлмөр амралтыг зохицуулах журам боловсруулах; 

 Мэргэшсэн жолоочийн зөрчил тооцох журам; 

 Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид тавигдах нөхцөл, шаардлага, тусгай зөвшөөрөл олгох, сонгон шалгаруулах журам; 

 Тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэгийн журам; 

 Төлбөрийн цахим системийг нийтийн тээврийн үйлчилгээнд ашиглах журам; 

 Автотээврийн нормчлолын сангийн журам; 

 Тээврийн хэрэгслийн хог хаягдлыг цэвэрлэх, цуглуулах, ангилах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, 
устгах, булшлах журам; 

 Тээвэрлэлтийн ослыг шинжлэн шалгах журам; 

 Тусгай зориулалтын авто замаар тээвэрлэлт гүйцэтгэх дүрэм.  

2. Хариуцах 
байгууллага 

 Зам тээврийн хөгжлийн яам 
 Барилга хот байгуулалтын яам 
 Нийслэлийн Засаг Дарга буюу Улаанбаатар хотын захирагч 
 Аймаг, сумдын Засаг Дарга нар 

Г. Хөгжлийн бодлогын баримт бичгийг хэрэгжүүлснээр одоогийн байдлаар үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллагын (институцийн) 
тогтолцоонд үзүүлэх нөлөө 

1. Хөгжлийн 
бодлогын баримт  Салбарын яамд 
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бичгийг 
хэрэгжүүлэхэд 
оролцох 
байгууллагууд 

 Гаалийн ерөнхий газар 

 Хил хамгаалах ерөнхий газар 

 Иргэний нисэхийн ерөнхий газар 

 Улаанбаатар төмөр зам ХНН 

 Автотээврийн Үндэсний төв ТӨҮГ 

 Нийслэлийн Тээврийн газар 

 Үндэсний Аудитын газар 

 Замын цагдаагийн газар 

 Нийслэлийн засаг дарга буюу Улаанбаатар хотын захирагч 

 Аймаг, сумдын засаг дарга 

 Салбарын Төрийн бус байгууллагууд 

 Тээврийн ажил үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллага, хувьцаат компаниуд 

2. Төрийн 
удирдлагын үйл 
ажиллагаа, бүтцэд 
үзүүлэх нөлөө 
(шинээр бүтэц бий 
болох, өнөөгийн 
институцийг татан 
буулгах, эсхүл 
бүтцийг өөрчлөн 
байгуулах) 

 

Нэгдсэн тээврийн тухай хууль болон Нэгдсэн тээврийн бодлогыг хэрэгжүүлснээр тээврийн салбарт шинэчлэл 
хийгдэнэ. Өнөөгийн институцийн нөлөөлөх нөлөө бага байна.  

Салбарын хуулиудын шинэчилсэн найруулга болон бодлогын баримт бичгүүд батлагдсанаар өнөөгийн институцэд 
өөрчлөлт орох нөхцөл бүрдэнэ.  

Тухайлбал, автотээврийн салбарын хууль эрх зүйн орчин шинэчлэгдэнэ. Энэ ажлын хүрээнд 1999 онд батлагдан 
одоог хүртэл мөрдөгдөж буй Автотээврийн тухай хуулийг шинэчлэн боловсруулж, Засгийн газар, УИХ-д өргөн баригдана. 
Автотээврийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн 9 дүгээр зүйлд автотээврийн талаар төрөөс баримтлах 
бодлого болон хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг улсын хэмжээнд зохион байгуулж, зохицуулах, биелэлтийг шалгах, дүнг 
мэдээлэх чиг үүрэг бүхий автотээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага байхаар тусгасан. Ингэснээр 
төрийн үйлчилгээний шинэ бүтэц бий болно.  

Үүнтэй холбогдуулан одоо энэ чиг үүргийг хүлээж буй Автотээврийн үндэсний төв ТӨҮГ-ын бүтцэд өөрчлөлт орно. 
Мөн хуулийн төсөлд төрийн зарим чиг үүргийг төрийн бус байгууллагын оролцоотойгоор, автотээврийн дэд бүтцийн бүтээн 
байгуулалтын ажлуудыг төр хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааны хүрээнд тус тус хийхээр төлөвлөөд байна.  

3. Хүний нөөцөд 
үзүүлэх нөлөө 

 Салбарын хэмжээнд тээврийн ажил үйлчилгээг мэргэжлийн хүний нөөцийн бүрэлдэхүүнтэй хийх нөхцөл бүрдэнэ. 
Аймаг, нийслэл, орон нутгийн тээврийн байгууллагуудад мэргэжлийн хүний нөөцийг ажиллуулах нөхцлийг хангах 
үүднээс салбарын бодлогын баримт бичгүүдэд мэргэжил, ур чадварт тулгуурласан орчин үеийн хүний нөөцийн 
менежменттэй хослуулсан өрсөлдөх чадвар бүхий удирдлага, зохион байгуулалтын тогтолцоог бүрдүүлэх талаарх 
зорилтуудыг тусган ажиллаж байна.  
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ДОЛДУГААР БҮЛЭГ. ДҮГНЭЛТ, САНАЛ 

7.1.Тээврийн нэгдсэн системийн эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх  

Тээврийн салбарт тулгарч буй тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх хөгжлийн 

гарц нь тээврийн нэгдсэн системийг Монгол Улсад бүрдүүлэх явдал юм. 

Монгол Улсад тээврийн нэгдсэн системийг хөгжүүлэхдээ тээврийн төрөл 

бүрийн одоогийн баримталж буй бодлого, хөгжлийн стратеги, хэрэгжүүлж буй 

төсөл, хөтөлбөрүүд, тэдгээрийн биелэлт, өгөх үнэлгээ, эрх зүйн шинэчлэл, 

тулгамдаж буй асуудлуудыг цогцоор нь судалж үзэх нь зүйтэй.   

Тээврийн нэгдсэн системийн зорилго: 

“Ачаа илгээгчдийн болон зорчигчдын эрэлт хэрэгцээг сайтар хангасан 
аюулгүй, өндөр үр ашигтай, тогтвортой, өөр хооронд нь сайтар уялдуулсан 
тээврийн нэгдсэн үйл ажиллагаа явуулах” болно.  

Нэгдсэн тээврийн систем нь дараах таван үндсэн зарчимд тулгуурлана.  

 

 

 

Тээврийн нэгдсэн 
системийн тогтолцоо 

Аюулгүй Үр ашигтай Тогтвортой Ая тухтай 
Нэгдмэл 

менежмент 
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Зам тээврийн салбарын хууль, бодлогын баримт бичгийн нэгдмэл байдлыг 

хангах эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх нь: 

 

 

 

 

Зураг 28. Тээврийн салбарын эрх зүйн орчны зураглал 

 

Тээврийн төрлүүдийг нэгтгэх механизмыг тодорхойлбол: 

Бие даасан тээврийн төрлүүдийг нэгтгэх, тээврийн сүлжээг нэгтгэхдээ 

дараах таван гол асуудалд анхаарал хандуулах нь зүйтэй. Үүнд: 

1. Тээврийн сүлжээг нэгтгэнэ; тээврийн төрлүүдийн сүлжээг нэгтгэж, нэг 

сүлжээ болгосноор тээврийн ажил, үйлчилгээ зөвхөн нэгтгэсэн сүлжээний хүрээнд 

зохицуулагдана. 

2. Тээврийн барилга, байгууламжийг нэгтгэнэ; гол зогсоолууд дээрх 

тээврийн хөдөлгөөнийг системтэйгээр зохион байгуулах тээврийн төлөвлөлтийг 

хийх, хэрэглэгчийн ая тухтай, аюулгүй байдлыг хангах техник, тоног 

төхөөрөмжүүдийг суурилуулах, мэдээлэл, харилцаа холбооны бэлэн байдлыг 

хангана.  

3. Тээврийн үнэ хөлсийг нэгтгэнэ; одоогийн тээврийн төрлүүдийн тус 

тусдаа мөрдөж буй тээвэрлэлтийн хөлсийг үйлчилгээний түвшин, зорчин явалтын 

зайнаас хамаарсан тээврийн үнэ хөлсний нэгтгэсэн системд шилжүүлнэ. 

4. Тээврийн мэдээллийг нэгтгэнэ; тээврийн төрөл бүрээр гаргаж буй 

тээвэрлэлтийн төлбөр, захилгат үйлчилгээ, хяналт, шалгалт зэрэг тээвэр зохион 

Иргэний 
агаарын 
тээврийн 
бодлого 

Холбогдох 
хууль, 

тогтоомж 

Стандарт, 
дүрэм, 
журам, 
норм 

норматив 

Автозамын 
бодлого 

Холбогдох 
хууль, 

тогтоомж 

Стандарт, 
дүрэм, 
журам, 
норм 

норматив 

Автозамын 
тээврийн 
бодлого 

Холбогдох 
хууль, 

тогтоомж 

Стандарт, 
дүрэм, 
журам, 
норм 

норматив 

Төмөр замын 
тээврийн 
бодлого 

Холбогдох 
хууль, 

тогтоомж 

Стандарт, 
дүрэм, 
журам, 
норм 

норматив 

Тээвэр 
логистикийн 

бодлого 

Холбогдох 
хууль, 

тогтоомж 

Стандарт, 
дүрэм, 
журам, 
норм 

норматив 

Тээврийн 
аюулгүй 
байдлын 
бодлого 

Холбогдох 
хууль, 

тогтоомж 

Стандарт, 
дүрэм, 
журам, 
норм 

норматив 

ТЭЭВРИЙН СИСТЕМИЙГ НЭГТГЭХ ЭРХ ЗҮЙН ШИНЭЧЛЭЛ  

“ТЭЭВРИЙН ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ”-ийг боловсруулах 
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байгуулалттай холбоотой бүх мэдээллийг нэгтгэж, тээврийн мэдээллийн нэгтгэсэн 

сан бүрдэнэ. 

5. Нэгтгэсэн үйл ажиллагааг удирдах, зохицуулах байгууллагуудыг 

нэгтгэнэ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зураг 29. Тээврийн нэгдсэн системийн бүдүүвч 

 ТЭЭВРИЙН 
НЭГДСЭН 
СИСТЕМ 

Тээврийн 
сүлжээг 

уялдуулах 

Тээврийн 
үнэ 

хөлсийг 
уялдуулах 

Зохион 
байгуулалтыг 

уялдуулах 

Мэдээллийг 
уялдуулах 

Тээврийн 
барилга, 

байгууламж
ийг нэгтгэх 

УХААЛАГ УДИРДЛАГЫН СИСТЕМ 

Алсын хараа 

 
 
 
 
 
 

Тээвэр логистикийг 
хөгжүүлэх  

 
 

Зорилго Стратеги 

Дэлхийн зах зээлд хүрэхийн тулд 
бизнесийн чадварыг сайжруулж, тээврийн 

сүлжээг бий болгох 

Дотоодын логистикийн үйлдвэрлэлийн дэд 
бүтцийг байгуулах 

Логистикийн үйлдвэрлэлийн тогтвортой 
хөгжлийг хангах 

 

Дотоодын тээврийн сүлжээг тэнцвэржүүлэх, 

холбох 

Өндөр чанартай логистикийн үйлчилгээг 

хангах дэд бүтцийг бий болгох  

Логистикийн үйлдвэрлэлээр 
үндэсний баялгийг бүтээнэ. 

Урт хугацааны өсөлтийг бий 
болгоно. 

Үндэсний хэмжээнд 
логистикийн үр ашгийг 

дээшлүүлнэ. 

ЛОГИСТИКИЙН СИСТЕМ 
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Тээврийн сүлжээг нэгтгэх эхний алхам нь хотын нийтийн тээврийг хот 

хоорондын нийтийн тээврийн сүлжээтэй нэгтгэнэ. Үүний дараагаар улс хоорондын 

зорчигч тээврийн үйлчилгээг нэгтгэх замаар хот, суурин газрын зорчигч тээврийн 

терминалиудыг нэгтгэнэ. Ингэснээр зорчигч тээврийн үйлчилгээг бүрэн нэгтгэнэ.  

Зорчигч тээврийн үйлчилгээг нэгтгэсэнтэй уялдуулан ачаа болон шуудан 

тээвэрлэлтийн ажил үйлчилгээг нэгтгэнэ. Нэгтгэх үйл явц бүр нь дээрх таван 

асуудал дээр үндэслэгдэнэ. 

Ачаа илгээгчдийн болон зорчигчдын эрэлт хэрэгцээг сайтар хангасан 

аюулгүй, өндөр үр ашигтай, тогтвортой, өөр хоорондоо сайтар уялдуулсан 

тээврийн нэгдсэн үйл ажиллагааг явуулах боломж бүхий үндэсний тээврийн 

нэгдсэн сүлжээг тээвэр логистикийн системд үндэслэн бүрдүүлж, улмаар олон 

улсын тээврийн логистикийн сүлжээнд нэгдэх замаар дэлхийн зах зээлд 

өрсөлдөхүйц тээврийн нэгдсэн системийг хөгжүүлэх нь зүйтэй.  

Ингэснээр Монгол Улс нь тээврийн шинэ эринд шилжиж, үндэсний тээврийн 

нэгдсэн сүлжээ бүхий нэгдсэн тээврийн хөгжлийн шинэ үе эхлэх болно. 

7.2. Үндэсний тээврийн сүлжээг олон улсын болон бүс нутгийн 
тээврийн сүлжээтэй нэгтгэх 

Монгол Улс 2017 онд дэлхийн 163 улстай худалдаахийж, гадаад 

худалдааны нийт эргэлт 10.5 тэрбумамерик доллар, үүнээс экспорт 6.2 тэрбум 

ам,доллар,импорт 4.3 тэрбум ам.долларт хүрсэн нь өмнөх оноос бараа эргэлт 

27.3% тэрбум ам,доллараар нэмэгдсэн байна. 

Монгол Улсын тээврийн салбарыг хөгжүүлэх, өрсөлдөх чадварыг 

нэмэгдүүлэхэд тээврийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх нь хамгийн чухал байна.  

Монгол Улс нь ОХУ, БНХАУ-ын хооронд орших, 1,5 сая квадрат.км өргөн 

уудам нутаг дэвсгэртэй, далайд гарцгүй орон юм. Улс орны ирээдүйн хөгжилд 

олон улсын хамтын ажиллагаа, үр ашигтай тээврийн сүлжээг нэг улс, бүс нутаг, 

тив болон тив хооронд зохистой хөгжүүлэх асуудал чухлаар тавигдаж байна.  

Хуурай газраар хүрээлэгдсэн орны хувьд Монгол Улс хөрш зэргэлдээ болон 

бусад орнуудтай авто замын тээврээр найдвартай холбогдох, цаашид олон улсын 

дамжин өнгөрөх тээврийг хөгжүүлэх, энэ үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцох 

шаардлагатай. Иймээс ч “Азийн авто зам” төслийг Монгол Улсын Засгийн газраас 

байнга дэмжиж, АНДЭЗНК-ийн хуурай замын тээврийн талаар хэрэгжүүлж буй 

арга хэмжээнд идэвхтэй оролцсоор ирсэн.  

2004 онд Засгийн газар хоорондын гэрээгээр Монгол Улс Азийн авто замын 

сүлжээний дараах чиглэлүүдэд холбогдохоор тогтсон. Үүнд: 

АН3 чиглэл: БНХАУ-ын Тянжинь дэх Тангу далайн боомт – Бээжин – 

Улаанбаатар – ОХУ-ын Улаан-Үд хүртэлх авто зам. Монгол Улс дахь хэсэг нь 

ОХУ-ын хил – Алтанбулаг – Дархан-Улаанбаатар- Сайншанд-Замын –Үүд – 

БНХАУ-ын хил хүртэл 1041 км үргэлжлэх бөгөөд МУ-ын босоо тэнхлэгийн гол зам 

болно. 



158 
 

АН4 чиглэл: ОХУ-ын Новосибирскээс Монгол Улсын Улаанбайшинт – 

Өлгий- Ховд-Ярантайгаар дамжин БНХАУ-ын Үрмүчи хүртэлх авто зам. Монгол 

Улс дахь хэсэг нь 725 км авто зам байна. 

АН32 чиглэл: Ховд – Улиастай- Цэцэрлэг – Хархорин – Лүн – Улаанбаатар 

– Өндөрхаан-Чойбалсан –Сүмбэр /Дорнод/ чиглэлийн 2520 км үргэлжлэх авто зам 

бөгөөд МУ-ын хэвтээ тэнхлэгийн гол зам болно. 

Монгол Улс нийт 4286 км авто замаар Азийн авто замын сүлжээнд 

холбогдож байна. 

 

Зураг 30. Азийн авто замын сүлжээ (Монгол Улс) 

НҮБ-ын Ази, Номхон далайн эдийн засаг, нийгмийн комиссын гишүүн 

орнуудын Тээврийн сайд нарын бага хурал Москва хотноо 2016 онд зохион 

байгуулагдаж, уг бага хурлын үеэр Монгол Улс, ОХУ, БНХАУ-ын хооронд 

байгуулах “Азийн авто замын сүлжээгээр автотээвэрлэлт гүйцэтгэх тухай 

хэлэлцээр”-т гарын үсэг зурсан билээ. 

Монгол Улсын тээврийн салбарт анх удаа хөрш орнуудтайгаа Азийн авто 

замын сүлжээгээр автотээвэрлэлт гүйцэтгэх тухай Засгийн газар хоорондын 3 

талт хэлэлцээрт гарын үсэг зурсан юм. Энэ нь 2016 оны 06 дугаар сард Монгол 

Улс, ОХУ, БНХАУ-ын Төрийн тэргүүн нарын баталсан “Эдийн засгийн коридор 

байгуулах хөтөлбөр”-ийн хүрээнд хийгдэж буй хамгийн анхны гэрээ хэлэлцээр 

гэдэг утгаараа өндөр ач холбогдолтой болсон юм. 

Монгол, Орос, Хятад гурван улсын Засгийн газар хооронд “Азийн авто 

замын сүлжээгээр автотээвэрлэлт гүйцэтгэх тухай” хэлэлцээр байгуулах ажлын 

хүрээнд Монгол Улсын Зам, тээврийн сайдын 2016 оны 17 дугаар тушаалын дагуу 

Азийн авто замын сүлжээний AH3 корридорын дагуу “Тяньжин боомт - 
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Улаанбаатар хот - Улаан-Үд хот”-ын чиглэлд олон улсын туршилтын тээврийг 

6348 км авто замд амжилттай зохион байгуулсан байна.  

Уг хэлэлцээр нь гурван улсын эдийн засаг, гадаад хамтын ажиллагааг 

хөгжүүлэх төдийгүй Ази, Европыг холбосон томоохон гүүр болж эдийн засаг, 

бизнесийн таатай орчин нөхцлийг бүрдүүлэх олон давуу тал, үр ашгийг үзүүлэх 

чухал ач холбогдолтой юм. 

 

 
 

Зураг 31. Азийн авто замын сүлжээгээр автотээвэрлэлт гүйцэтгэх тухай Засгийн газар  
хоорондын гурван талт хэлэлцээрийн тээврийн корридор 

 

Авто замын дамжин өнгөрөх тээвэрлэлтийг эхлүүлэхтэй холбогдуулан 

Азийн авто замын сүлжээний АН3 болон АН4 авто замд орчин үеийн дэвшилтэт 

тоноглол, төлбөр хураах системийг нэвтрүүлэх, олон улсын авто замын дагуу 

жолооч, зорчигчдын ая тухтай амрах үйлчилгээний цогцолбор, тээврийн 

хэрэгслийн засвар үйлчилгээний төвийг байгуулах зэргээр тээврийн дэд бүтцийг 

барьж байгуулах асуудлуудыг шийдвэрлэх шаардлага тулгарч байна.  

Буурай хөгжилтэй болон далайд гарцгүй хөгжиж буй орнууд, хөгжиж буй 

арлын орнуудын өмнө тулгамдаж буй асуудлаар Ази, Номхон далайн эдийн 

засгийн нийгмийн комисс нь нийт 69 удаа чуулаад байгаа бөгөөд чуулганы 

хүрээнд Азийн Тээврийн сайд нарын уулзалтыг хоѐр дахь удаагаа 2013 онд 

зохион байгуулсан юм. 

Энэхүү Азийн тээврийн сайд нарын хоѐрдугаар чуулга уулзалтын үеэр 

далайд гарцгүй Азийн 27 орны хуурай боомтын нэр бүхий “Олон улсын Хуурай 

боомтын хэлэлцээр”-т Азийн тээврийн сайд нар гарын үсэг зурсан билээ.  

Энэхүү хэлэлцээрт Азийн Автозам, Транс-Азийн Төмөр замын сүлжээг 

өргөжүүлэх үр ашигтай, нэгдмэл, тээвэр, ложистикийн системийн чухал 

бүрэлдэхүүн хэсэг болсон хуурай боомтуудын үүрэг, ялангуяа далайд гарцгүй, 

улсуудын онцгой хэрэгцээ шаардлагыг харгалзсан болно. Хэлэлцээрт Монгол 
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Улсаас Алтанбулаг, Замын-Үүд, Сайншанд, Улаанбаатар, нэмэлтээр Дорнодын 

Чойбалсан хотыг олон Улсын хуурай боомт болгохоор тусгасан. 

Монгол Улс 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр Хуурай боомтын тухай 

Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийг соѐрхон баталсан байна.  

 

Зураг 32. МУ дахь олон улсын хуурай боомтууд 

Шанхайн хамтын ажиллагааны байгууллагыг 1996 онд ОХУ, БНХАУ, 

Казакстан, Кригизстан, Тажикстан зэрэг таван улс байгуулж, үйл ажиллагаа нь 

аюулгүй байдлыг хангах, цэргийн салбарт итгэлцлийг бэхжүүлэх асуудалд 

төвлөрч байсан бол өнөөдөр үйл ажиллагааныхаа хүрээг тэлж, худалдаа, эдийн 

засаг, соѐл, боловсрол, хүмүүнлэгийн зэрэг олон салбарыг хамрах болсон. 

Энэ байгууллагын бүрэлдэхүүнд НҮБ-ын Аюулгүйн Зөвлөлийн байнгын 

гишүүн 2 улс, цөмийн зэвсэгтэй 2 улс /ОХУ, БНХАУ/, хамгийн олон хүн амтай хоѐр 

улс /Хятад, Энэтхэг/, БРИКС бүлгийн гишүүн гурван улс /ОХУ, Энэтхэг, Хятад/ 

болон дэлхий дээр хамгийн их эрчим хүч хэрэглэдэг хоѐр улс /БНХАУ, Энэтхэг/ 

багтах болсон байна. 

Монгол Улсын хувьд ШХАБ-ын ажиглагчийн статустай болох тухай 

асуудлыг 2004 онд Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл хэлэлцээд “ШХАБ-ын 

хүрээнд эдийн салбарын хамтын ажиллагаанд түлхүү оролцох, тодруулбал эрчим 

хүч, дэд бүтцийг хөгжүүлэх, дамжин өнгөрөх тээврийг нэмэгдүүлэх чиглэлд 

илүүтэй анхаарах нь зүйтэй” гэсэн зөвлөмж гаргасан байна.  

“Олон улсын тээвэрлэлтэд зориулсан таатай нөхцөлийг бүрдүүлэх тухай 

ШХАБ-ын гишүүн орнуудын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр”-т ОХУ, БНХАУ, 

Узбекстан, Киргиз зэрэг 4 улс нэгдэн орсон бөгөөд эдгээр улсын хооронд 6 

чиглэлд тээвэрлэлт гүйцэтгэхээр заасан байгаа бөгөөд бусад улс уг хэлэлцээрт 

нэгдэн орох нь нээлттэй байдаг байна. 
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Гэвч Монгол Улс ШХАБ-ын хэлэлцээрт элсэхгүйгээр ШХАБ-ын хүрээнддэд 

бүтцийг хөгжүүлэх, дамжин өнгөрөх тээврийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр ажиллахыг 

зорьж байна.  

 

Зураг 33. ШХАБ-ын корридорууд 

Монгол Улс нь олон улсын хэмжээнд автотээвэрлэлт гүйцэтгэх тухай 
Засгийн газар хоорондын 2 талт хэлэлцээрийг Латви, ОХУ, БНАСАУ, Турк, Украйн, 
БНКазУлс, Беларусь, Киргиз, БНХАУ зэрэг 9 улстай байгуулаад байгаа бөгөөд 
цаашид ЕХ-ны гишүүн улсууд болох Унгар, Герман, Литви, Франц, Польш, Гүрж, 
Чех, Словак улсуудтай хэлэлцээр байгуулахаар ажиллаж байна. Хоѐр талт 
хэлэлцээрийн дүнд Монголын тээвэрлэгч нар дэлхийн зах зээлд хүрэх гарц 
нэмэгдэж, эрх зүйн орчин бий болно.  

 

Зураг 34. Хоѐр талт хэлэлцээр бүхий улс орнууд 
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Төв Азийн Бүс нутгийн Эдийн засгийн хамтын ажиллагааны хөтөлбөр буюу 

КАРЕК нь АХБ-ны дэмжлэгтэйгээр 1996 оноос эхлэн бүс нутгийн орнуудын эдийн 

засгийн өсөлтийг дэмжиж, худалдааг хөгжүүлэх замаар ядуурлыг бууруулах 

зорилгоор хэрэгжиж эхэлсэн билээ. Одоогоор 11 гишүүн орны (Азербейжан, 

Афганистан, БНХАУ, Казахстан, Киргиз, Монгол, Тажикстан, Гүрж, Туркменстан, 

Узбекстан, Пакистан) хүрээнд АХБ, НҮБ-ын хөгжлийн хөтөлбөр, Европын сэргээн 

босголт, хөгжлийн банк, Дэлхийн банк, Олон улсын валютын сан зэрэг олон улсын 

байгууллагын дэмжлэгтэйгээр хэрэгжиж байна. Монгол Улс 2003 оны тус 

хөтөлбөрийн гишүүн орон болсон байна.  

Хөтөлбөр нь Төв Азийн бүс нутгийн хэмжээнд тээвэр, худалдааг 

хөнгөвчлөх, эрчим хүч, худалдааны бодлогыг харилцан уялдуулах зорилго бүхий 

4 гол салбарт хамтран ажиллаж, тэдгээриг зохицуулах уулзалт, сайд нарын 

хурлыг тогтмол зохион байгуулж, худалдаа, эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих дэд 

бүтцийг хөгжүүлэх төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлдэг байна.  

КАРЕК 2020 нь хөтөлбөр нь далайд гарцгүй орнуудыг хуурай газарт гарцтай 

эдийн засагтай болгох зорилгыг дэвшүүлсэн. Худалдааны эргэлтийг нэмэгдүүлэх, 

өрсөлдөх чадварыг сайжруулах гэсэн тодорхой хоѐр зорилтыг дэвшүүлсэн бөгөөд 

үүнийг биелүүлэхийн тулд тээвэр, худалдааг хөнгөвчлөх арга хэмжээ, худалдааны 

бодлого, эрчим хүч, эдийн засгийн корридор гэх мэт тодорхой үйл ажиллагаанд 

төвлөрсөн, бодит үр дүнд чиглэсэн, бүс нутгийн хэмжээний төсөл, санаачилгыг 

дэмжин хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн.  

 

Зураг 35. Төв Азийн бүс нутгийн эдийн засгийн корридор 

КАРЕК 2030 хөтөлбөр нь ард иргэд, хөгжлийн бодлого болон төсөл 

хөтөлбөрүүдийн хоорондын уялдаа холбоог хангах эрхэм зорилгод суурилсан 

байна.  
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Бүс нутгийн санхүү, эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангах, аялал 

жуулчлал, хөдөө аж ахуй, усны нөөц, эрүүл мэнд, боловсрол зэрэг салбаруудад 

чиглэсэн бүс нутгийн хамтын ажиллагааны шинэ санаачлагуудыг дэмжин 

ажилласнаар КАРЕК хөтөлбөрийн хамрах хүрээ өргөжин тэлж, хүлээсэн үүрэг нь 

нэмэгдэнэ гэж шинэ стратегид дурджээ. Үүний зэрэгцээ харьцангуй давуу тал олж 

авсан тээвэр, эрчим хүч, худалдааг хөнгөвчлөх, эдийн засгийн корридорыг 

хөгжүүлэх зэрэг өндөр ач холбогдол бүхий уламжлалт хамтын ажиллагааны 

тэргүүлэх чиглэлүүдэд үзүүлэх дэмжлэгийг гүнзгийрүүлэхээр тусгасан байна. 

Улс орнууд КАРЕК 2030 хөтөлбөрийг үндэсний хөгжлийн зорилтуудтайгаа 

уялдуулан хэрэгжүүлснээр тогтвортой хөгжлийн зорилтод хүрэхэд, мөн Парисын 

гэрээний дагуу уур амьсгалын өөрчлөлтийн чиглэлээр хүлээсэн үүрэг амлалтаа 

биелүүлэхэд дөхөм болно гэж үзэж байна.  

Их Түмэн Санаачлага нь Их Түмэн Голын ай сав нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр 

юм. НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр (UNDP)-ийн хүрээнд БНХАУ, Монгол, БНСУ, ОХУ 

гэсэн 4 орны Засгийн газар хоорондын хамтын ажиллагааны механизм юм. Анх 

1995 онд Их Түмэн Санаачлагын гишүүн орнуудын Засгийн газар нь энэ бүс 

нутгийн эдийн засаг, техникийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх зорилгоор хамтын 

ажиллагааны механизмыг байгуулахаар харилцан тохиролцож, гарын үсэг зурсан 

байдаг. Ялангуяа тээвэр, худалдаа, хөрөнгө оруулалт, аялал жуулчлал, байгаль 

орчин зэрэг салбарыг тэргүүлэх чиглэл болгон анхаарч ирсэн. Эдгээр асуудолыг 

хэлэлцэж шийдвэрлэх зорилгоор хэд хэдэн хороо үйл ажиллагаа явуулдаг. 

 

 

Зураг 36. Их Түмэн Санаачлага – Бүс нутгийн тээврийн корридор 

 

7.3. Тээвэр логистикийн системийг хөгжүүлэх замаар дотоодын 
тээврийг хөгжүүлэх, эрх зүйн орчинг шинэчлэн сайжруулах:  
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Автотээврийн салбарын хувьд улс хоорондын ачаа тээвэр, улс, хот, хот 

хоорондын зорчигч тээврийн үйлчилгээг л зохицуулахад анхаарал хандуулж 

байгаа нь учир дутагдалтай юм. Түүнчлэн тээвэр логистикийн үйлчилгээ нь дан 

ганц төмөр замын салбарт хамаарах мэт ойлголтууд байгаа нь сөрөг үр 

дагавартай байна.  

Өргөн уудам нутагтай Монгол орны хувьд нийгэм, эдийн засгийн гол 

түлхүүр бол автотээврийн салбар юм. 1990-ээд оноос автотээврийн салбар 

хувьчлагдаж хувийн хэвшилд шилжсэнээс хойш энэ салбарын хөгжил зогсонги 

байдалд орсон.  

Монгол Улс иргэний нисэхийн болон төмрийн замын дэд бүтэц сул хөгжсөн 

тул тээвэр логистикийн системд суурилсан үндэсний тээврийн сүлжээг 

бүрдүүлэхэд автотээврийн салбар чухал ач холбогдолтой. 

Автоээврийн дэд бүтэц, бүрэлдэхүүнтэй холбоотой асуудал хүчин төгөлдөр 

мөрдөгдөж буй Автотээврийн тухай хуульд тодорхой зохицуулалтгүй 

байна.Энэхүү асуудлыг Автотээврийн тухай хуульд тусган зохицуулах хэрэгцээ 

шаардлага нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн дагуу зүй ѐсоор тавигдаж байгаа 

бөгөөд эрх зүйн зохицуулалтын үндсийг хуулиар бий болгох нь тээвэр логистикийн 

нэгдсэн сүлжээ бүрдүүлэх, улмаар олон улсын тээвэрлэлт, олон улсын зах зээлд 

өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэхэд чухал нөлөөтэй байна. 

УИХ-ын 2016 оны 19 дүгээр тогтоолоор баталсан “Монгол Улсын тогтвортой 

хөгжлийн үзэл баримтлал-2030” бодлогын баримт бичиг эдийн засгийн өсөлтийг 

хангах зам, тээвэр, ложистикийн сүлжээг хөгжүүлэх чиглэлээр эхний ээлжинд 

Замын-Үүд, Хөшигийн хөндий, Алтанбулагт тээвэр ложистикийн төв 

байгуулж,олон улсын болон улсын чанартай авто замын сүлжээн дэх хатуу 

хучилттай авто замын уртыг 1600 км-ээр нэмэгдүүлж,... дамжин өнгөрөх тээврийг 

хөгжүүлэх, хоѐр, гуравдугаар үе шатанд хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэр, уул уурхайн 

салбарт түшиглэсэн тээвэр ложистикийн шинэ төвүүдийг барьж ашиглалтад 

оруулах, тээврийн шинэ төрлүүдийг хөгжүүлэх зорилтуудыг дэвшүүлсэн байна. 

Энэ зорилтыг хэрэгжүүлэхийн тулд эхний ээлжинд Монгол Улсын Дорноговь 

аймгийн Замын-Үүд, Төв аймгийн Хөшигийн хөндий, Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг 

суманд тээвэр логистикийн төв барих, олон улсын болон улсын чанартай авто 

замын сүлжээн дэх хатуу хучилттай авто замын уртыг 1600 км-ээр нэмэгдүүлэх 

ажлууд хийгдэж байна.  

Түүнчлэн Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрт эдийн засгийн өсөлтийг дэмжсэн, нийгмийн хэрэгцээ шаардлагад 

нийцсэн, аюулгүй, ая тухтай үйлчилгээ үзүүлэх зам, тээвэр ложистикийн сүлжээг 

өргөжүүлэн хөгжүүлнэ,  Тээврийн салбарын олон улсын хамтын ажиллагааг 

хөгжүүлж, бүс нутгийн дэд бүтэц, тээврийн интеграцид нэгдэн орох замаар 

дамжин өнгөрөх тээврийг хөгжүүлнэ гэж тусгасан байна. 

Төрөөс дэвшүүлсэн зорилго, зорилтыг хэрэгжүүлэхэд тээвэрлэлтийн 

аюулгүй байдал, аюулгүй ажиллагаа, шуурхай байдал, тав тухтай үйлчилгээг 

үзүүлэх, тээвэрлэлтийг хямд, хүртээмжтэй хүргэх нөхцлийг бүрдүүлсэн 
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автотээврийн дэд бүтцийг барьж байгуулах, ашиглах зэрэг тулгамдсан 

асуудлуудыг шийдвэрлэх Төрөөс автотээврийн салбарт баримтлах бодлогын 

баримт бичиг батлагдсан. Үүнтэй холбогдуулан энэхүү бодлогын хүрээнд 

дотоодын тээврийг хөгжүүлэх арга замуудыг тодорхойлж, хэрэгжүүлэх нь зүйтэй 

юм.   

Түүнчлэн ачаа, зорчигч тээврийн терминал, холимог терминалын үйл 

ажиллагаа, хариуцлагыг тодорхойлох Төрөөс логистикийн талаар баримтлах 

бодлого”-ын баримт бичгийг боловсруулан батлуулах шаардлагатай юм.  
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ХАВСРАЛТ 1. ЗАМ ТЭЭВРИЙН САЛБАРЫН ЭРХ ЗҮЙН БИЧИГ  
БАРИМТЫН ЖАГСААЛТ 
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Хүснэгт 1. Автотээврийн салбарт мөрдөгдөж буй эрх зүйн бичиг 
баримтуудын жагсаалт 

 

№ Шийдвэрийн нэр Огноо 

Д
у
га

а
р

 

Шийдвэр гаргасан 
субект 

Цаашид дагаж 
мөрдүүлэх, 
шинэчлэх 

шаардлагатай 
эсэх талаар 

тайлбар 

ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭ ХЭЛЭЛЦЭЭР 

1 
Замын хөдөлгөөний тухай 1968 оны 
Венийн Конвенци 

1997.07.09. 
 

МУ-ын ИХ Хурал - 

2 
Улс хоорондын авто замаар ачаа 
тээвэрлэх гэрээний тухай конвенци 
(1956.05.19) 

 
 

МУ-ын ИХ Хурал - 

3 
ТИР Карнейн хүрээнд барааг олон 
улсын хэмжээнд тээвэрлэх тухай 1975 
оны конвенци 

 
 

МУ-ын ИХ Хурал 
2001-11-10 

- 

4 

Авто тээврээр олон улсын зорчигчид, 
ачаа тээвэрлэх тухай Монгол Улс, 
БНКазакстан Улсын Засгийн газар 
хоорондын хэлэлцээр  

1993.10.22 

 МУ-ын Засгийн 
газар, 

БНКазУлсын 
Засгийн газар 

шаардлагагүй 

5 

Авто тээврээр олон улсын зорчигчид, 
ачаа тээвэрлэх тухай Монгол Улс, 
БНКазакстан Улсын Засгийн газар 
хоорондын хэлэлцээрийг мөрдөх тухай 
протокол  

1993.10.22 

 
МУ-ын Засгийн 

газар, 
БНКазУлсын 
Засгийн газар 

шаардлагагүй. 

6 

Олон улсын автотээврийн харилцааны 
тухай Монгол Улс, Украин Улсын 
Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр  

1995.06.27 

 МУ-ын Засгийн 
газар, Украин 

Улсын Засгийн 
газар 

шаардлагагүй. 

7 

Олон улсын автотээврийн харилцааны 
тухай Оросын холбооны Улс, Монгол 
Улсын Засгийн газар хоорондын 
хэлэлцээр 

1996.02.07 

 
МУ-ын Засгийн 
газар, ОХУ-ын  
Засгийн газар 

Нэмэлт 
өөрчлөлт оруулж 
мөрдөж ажиллах 
шаардлагатай. 

8 

Олон улсын автотээврийн харилцааны 
тухай Оросын холбооны Улс, Монгол 
Улсын Засгийн газар хоорондын 
хэлэлцээрийг мөрдөх тухай протокол  

1996.02.07 

 
МУ-ын Засгийн 
газар, ОХУ-ын  
Засгийн газар 

Нэмэлт 
өөрчлөлт оруулж 
мөрдөж ажиллах 
шаардлагатай. 

9 

Тээврийн салбарт хамтарч ажиллах 
тухай Монгол Улс, БНАСУлсын Засгийн 
газар хоорондын хэлэлцээр  

1996.05.10 

 МУ-ын Засгийн 
газар, 

БНАСУлсын  
Засгийн газар 

Шаардлагагүй. 

10 
Олон улсын автотээврийн харилцааны 
тухай Монгол улс, БНТурк улсын 
Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр   

 
 

 Шаардлагагүй. 

11 

Олон улсын автотээврийн харилцааны 
тухай Монгол Улс, БНБеларусь Улсын 
Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр   2003.12.10 

 МУ-ын Засгийн 
газар, 

БНБеларусь 
Улсын  Засгийн 

газар 

Шаардлагагүй. 

12 

Олон улсын автотээврийн харилцааны 
тухай Монгол Улс, БНКиргиз Улсын 
Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр   

2004.03.01 

 МУ-ын Засгийн 
газар, БНКиргиз 
Улсын  Засгийн 

газар 

Шаардлагагүй.. 

13 
Монгол Улс, БНХАУ-ын Засгийн газар 
хоорондын хэлэлцээр 2011.06.16 

 МУ-ын Засгийн 
газар, БНХАУ-ын   

Засгийн газар 
Шаардлагагүй. 
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14 

Монгол Улс, БНХАУ-ын Засгийн газар 
хоорондын хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх 
тухай МУ-ын ЗТБХБЯам, БНХАУ-ын 
ЗТЯам хоорондын протокол 

2011.06.16 

 
МУ-ын 

ЗТБХБЯам, 
БНХАУ-ын ЗТЯам 

Шаардлагагүй. 

15 

Монгол Улс, Хятад Улсын нутаг 
дэвсгэрээрдалайд гарах болон буцах, 
дамжин өнгөрөх тээвэр хийх тухай 
БНМАУ, БНХАУ-ын Засгийн газар 
хоорондын хэлэлцээр  

1991.08.26 

 
БНМАУ-ын 

Засгийн газар, 
БНХАУ-ын 

Засгийн газар 

Шаардлагагүй. 

16 

Монгол Улс, ОХУ-ын нутаг дэвсгэрээр 
дамжин тээвэр хийж, далайд гарах 
тухай Монгол Улс, ОХУ-ын Засгийн 
газар хоорондын хэлэлцээр   

1992.10.19 

 
МУ-ын Засгийн 
газар, ОХУ-ын  
Засгийн газар 

Шаардлагагүй. 

17 

Дамжин өнгөрөх журмын тухай Монгол 
Улс, БНКазахстан Улсын Засгийн газар 
хоорондын хэлэлцээр  1993.10.22 

 МУ-ын Засгийн 
газар, 

БНКазахстан 
Улсын Засгийн 

газар 

Шаардлагагүй. 

18 

“Азийн авто замын сүлжээгээр 
автотээвэрлэлт гүйцэтгэх тухай”  
Монгол Улс, ОХУ, БНХАУ-ынЗасгийн 
газар хоорондын  хэлэлцээр 

2018.4.12. 

 
Монгол Улс, ОХУ, 

БНХАУ-
ынЗасгийн газар 

Шаардлагагүй. 

ҮНДЭСНИЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖ 

19 

Автотээврийн тухай хууль 

1999.06.04.  МУ-ын Их хурал 

Шинэчлэн 
боловсруулж 

мөрдөж ажиллах 
шаардлагатай 

20 
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын 
тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ 

2015.07.08  МУ-ын Их Хурал Шаардлагагүй 

21 
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг 
хангах Үндэсний стратеги /2012-2020/  

2012.05.02 146 
Монгол Улсын 
Засгийн газар  

Шинэчлэн 
боловсруулж 

мөрдөж ажиллах 
шаардлагатай 

22 

Монгол Улсын мянганы хөгжлийн 
зорилтод суурилсан Үндэсний хөгжлийн 
цогц бодлого  

2008.01.31 

12 Монгол улсын 
Засгийн газар 

Шинэчлэн 
боловсруулж 

мөрдөж ажиллах 
шаардлагатай 

23 

Нийслэлийн нийтийн тээврийн 
үйлчилгээний талаар авах зарим арга 
хэмжээний тухай  

2011.07.06 212 
Монгол улсын 
Засгийн газар 

Шинэчлэн 
боловсруулж 

мөрдөж ажиллах 
шаардлагатай 

24 
Автотээврийн салбарыг 2015 он хүртэл 
хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөө 

2005.11.08 

172 ЗТАЖСайд  Шинэчлэн 
боловсруулж 

мөрдөж ажиллах 
шаардлагатай 

25 

Автотээврийн хэрэгслээр ачаа, зорчигч 
тээвэрлэх дүрэм 

2009.08.04 

201 ЗТБХБСайд Шинэчлэн 
боловсруулж 

мөрдөж ажиллах 
шаардлагатай 

26 

Хүний амь нас, эрүүл мэнд, хүрээлэн 
байгаа орчинд аюул, хохирол учруулж 
болзошгүй ачаа тээвэрлэх журам 

2009.07.22 

188 ЗТБХБСайд Шинэчлэн 
боловсруулж 

мөрдөж ажиллах 
шаардлагатай 

27 

Мэргэшсэн жолоочийн шалгалт авах, 
үнэмлэх олгох журам, сургалтын 
хөтөлбөр, үнэмлэхний загвар 

2010.05.07 

161/229 ЗТБХБСайд, 
БСШУСайдын 

хамтарсан  

Шинэчлэн 
боловсруулж 

мөрдөж ажиллах 
шаардлагатай 

28 
Авто тээврийн жишиг тариф батлах 
тухай 2008.09.08 

136 ЗТАЖСайд  Шинэчлэн 
боловсруулж 

мөрдөж ажиллах 
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шаардлагатай 

29 

Тээвэрлэлттэй холбогдсон баримт 
бичгийг хэвлүүлэх, ашиглах журам 

2011.11.03 

301 ЗТБХБСайд Шинэчлэн 
боловсруулж 

мөрдөж ажиллах 
шаардлагатай 

30 

Тээврийн хэрэгслийн техникийн 
хяналтын үзлэг, оношлогоо явуулах 
журам 

2010.01.12 06 ЗТБХБ-ын сайд 

Шинэчлэн 
боловсруулж 

мөрдөж ажиллах 
шаардлагатай 

31 

Авто үйлчилгээний байгууллагад 
ангилал тогтоох журам 

2010.04.29 128 ЗТБХБ-ын сайд 

Шинэчлэн 
боловсруулж 

мөрдөж ажиллах 
шаардлагатай 

32 

“Жишиг норм батлах тухай”  

2004.1.29 19 
Дэд бүтцийн 

хөгжлийн сайд 

Шинэчлэн 
боловсруулж 

мөрдөж ажиллах 
шаардлагатай 

33 

Дүрэм батлах тухай 

1999.04.14. 89/А-55 

Дэд бүтцийн 
хөгжлийн сайд ба 

НЗД-ын 
хамтарсан 

тушаал 

Шаардлагагүй 

34 

Авто зам, замын байгууламжийг хаах, 
чиглэл өөрчлөх, тээврийн хэрэгслийн 
тэнхлэгийн даацад хязгаарлалт хийх 
журам 

2010.04.12. 80 ЗТБХБ-ын Сайд Шаардлагагүй.  

35 

Автотээврийн болон өөрөө явагч 
хэрэгслээс ялгарах нүүрсхүчлийн хийн 
хэмжээ, хөдөлгүүрийн багтаамжаас 
хамааруулан ангилал тогтоох журам 

2011.03.07. А/63/67 

Байгаль орчин 
аялал 

жуулчлалын 
болон ЗТБХБ-ын 

сайд 

Шинэчлэн 
боловсруулж 

мөрдөж ажиллах 
шаардлагатай 

36 

Автотээврийн хэрэгслийн бүртгэл 
хөтлөх, улсын дугаар олгох журам 

2012.10.29. 59 
Зам тээврийн 

сайд 

Шинэчлэн 
боловсруулж 

мөрдөж ажиллах 
шаардлагатай 

37 
Хот хоорондын нийтийн тээврийн 
чиглэл, чиглэлийн зураглал батлах 

2017.11.14. 228 
Зам, тээврийн 
хөгжлийн сайд 

Шаардлагагүй. 
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Хүснэгт 2. Автотээврийн салбарт мөрдөгдөж буй стандартын жагсаалт 

№ Стандартууд 
Стандартын 
тэмдэглэгээ 

1 
Автомашины техникийн үйлчилгээ. Засвар. Аюулгүй ажиллагааны 
ерөнхий шаардлага 

MNS 0012-3-004: 
1983 

2 
Автотээврийн хэрэгслийн дуу чимээ. Дуу чимээний хүлцэх түвшин, 
хэмжих арга 

MNS 0017-5-1-
21;1992 

3 
Автомашин, трактор болон ХАА-н машины цонхны болон салхивчийн 
аюулгүйн шил. Механик шинж чанарыг тодорхойлох арга  

MNS 4247:1994 

4 Техникийн оношлол. Үндсэн нэр томьѐо, тодорхойлолт MNS 3814:1985 

5 Техникийн үйлчилгээ, засварын систем нэр томьѐо, тодорхойлолт MNS 3850:1985 

6 Тээврийн хэрэгсэл. Аюулгүйн шил. Ерөнхий техникийн шаардлага MNS 4246:1994 

7 
Автотээврийн хэрэгсэл. Дизель хөдөлгүүрээс ялгарах хийг тодорхойлох 
арга 

MNS ISO 7644:1999 

8 
Автотээврийн хэрэгсэл. Техникийн үзлэг шалгалтаар хорт хийг хэмжих 
арга 

MNS ISO 3929:1999 

9 Дотоод шаталтын хөдөлгүүр. Тайлбар толь MNS ISO 2710:2000 

10 
Дотоод шаталтын хөдөлгүүр. Хөдөлгүүрийн системийн бүрэлдэхүүн 
хэсэг, эд ангийн нэр томьѐо 

MNS ISO 7967-
1:2000 

11 Автотээврийн хэрэгсэл. Масс. Тайлбар толь ба код MNS ISO 1176:2001 

12 
Автотээврийн хэрэгсэл. Өндөр даралтын түлшний насосыг сорих. Хэсэг 
1: Динамик нөхцөл. 

MNS ISO 4008 
1:2001 

13 
Автотээврийн хэрэгсэл. Өндөр даралтын түлшний хоолойн сорилт. 2- р 
хэсэг. Статик нөхцөл 

MNS ISO 4008 
2:2001 

14 Автотээврийн хэрэгсэл. Механикжсан тээврийн хэрэгслийн 
оношлогооны систем. Тайлбар толь 

MNS ISO 4092:2001 

15 
Дизель хөдөлгүүр. Өндөр даралтын түлшний насос. Сорилтын өндөр 
даралтын түлшний хоолой 

MNS ISO 4093:2001 

16 
Автотээврийн хэрэгсэл-Гэрэл ба дохиоллын төхөөрөмж Тайлбар толь 

MNS ISO 7227:2001 

17 Түлшний багаж хэрэгсэл. Тайлбар толь. 2-р хэсэг. Түлшний форсунк 
MNS ISO 7876-
2:2001 

18 Тээврийн хэрэгслийн улсын дугаарын тэмдэг. Техникийн шаардлага. MNS 4410:2002 

19 
Техникийн найдварт ажиллагааны үндсэн нэр томьѐо, тодорхойлолт 
тайлбар толь 

MNS 3831:2003 

20 Автотээврийн хөдлөх бүрэлдэхүүний эргономикийн үзүүлэлтүүд MNS 4599:2003 

21 Автотээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг хийх заавар. 
Ерөнхий шаардлага 

MNS 5011:2003 

22 Жуулчны автотээврийн үйлчилгээ, Ерөнхий шаардлага MNS 5231:2003 
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23 Автомашины угаалгын үйлчилгээ. Ангилал. Ерөнхий шаардлага. MNS 5347:2003 

24 
Ачааны машин ба чиргүүлийн хэрэгсэл. Суудлын автомашины чиргүүл 
САЧ-500 техникийн шаардлага. 

MNS 5394:2004 

25 
Замын тээврийн хэрэгслийн ерөнхий асуудал. Автотээврийн хэрэгслийн 
хэрэглээний үзүүлэлтүүд. Ангилал. Ерөнхий шаардлага 

MNS 4470:2005 

26 
Автотээврийн хэрэгслийг шингэрүүлсэн шатдаг хийн түлшний нэмэлт 
төхөөрөмжөөр тоноглох үйлчилгээ. Ангилал. Ерөнхий шаардлага 

MNS 5529:2005 

27 Хүнсний шингэн тээвэрлэх автоцистерн. Шалгах арга, хэрэгсэл MNS 5572:2005 

28 
Зам, тээврийн хэрэгсэл. Автомашин ба чиргүүлийн тоормос-тайлбар 
толь 

MNS ISO 611:2005 

29 Машин механизмын бүхээг доторх дуу чимээ түвшинг тодорхойлох MNS ISO 5128:2005 

30 
Барилгын ширхгийн ба нурмаг ачаа тээвэрлэлт. Ангилал. 
Тээвэрлэлтийн нөхцөл. Ерөнхий шаардлага 

MNS 5645:2006 

31 
Үр тариа, гурил, будаа тээвэрлэлт. Ангилал. Тээвэрлэлтийн нөхцөл. 
Ерөнхий шаардлага 

MNS 5649:2006 

32 
Өвс, тэжээл тээвэрлэлт. Ангилал. Тээвэрлэлтийн нөхцөл. Ерөнхий 
шаардлага 

MNS 5647:2006 

33 
Төмс, хүнсний ногоо тээвэрлэлт. Ангилал. Тээвэрлэлтийн 
нөхцөл.Ерөнхий шаардлага 

MNS 5648:2006 

34 
Түлшний шүршигч төхөөрөмж. Тайлбар толь. 3-р хэсэг. Шүршигчийн 
бүрдэл 

MNS ISO 7876-
3:2006 

35 
Автотээврийн хэрэгсэл болон дотоод шаталтын 
хөдөлгүүр.Шүүлтүүрийн нэр томьѐо. 2-р хэсэг. Шүүлтүүр болон түүний 
бүрдэл хэсгүүдийн үзүүлэлтүүдийн тодорхойлолт 

MNS ISO 11841-
2:2006 

36 Авто зогсоол. Ангилал ба ерөнхий шаардлага MNS 5342:2007 

37 
Нийтийн үйлчилгээний цахилгаан тээврийн хэрэгсэл. JEA-800 маркийн 
троллейбус угсрах, ашиглах -Үндсэн параметр ба техникийн ерөнхий 
шаардлага 

MNS 5773:2007 

38 
Улс хоорондын ачаа, зорчигч тээвэрлэлт. Тээвэрлэлтийн ерөнхий 
шаардлага 

MNS 5831:2007 

39 Ачааны терминал. Ангилал ба нийтлэг шаардлага MNS 5832:2007 

40 Автомашины цахилгаан халаагч /ДН-1/. Техникийн шаардлага MNS 5878:2008 

41 
Бензин хөдөлгүүртэй автомашин. Утааны найрлага дахь хорт бодисын 
зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ ба хэмжих арга. 

MNS 5013:2009 

42 
Дизель хөдөлгүүртэй автомашин. Утааны тортогжилтын зөвшөөрөгдөх 
дээд хэмжээ ба хэмжих арга 

MNS 5014:2009 

43 Хурд сааруулагч. Техникийн ерөнхий шаардлага, хэрэглэх дүрэм MNS 5968:2009 

44 Авто үйлчилгээ. Ангилал. Ерөнхий шаардлага MNS 5025:2010 

45 
Автотээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэгийн төв. Ангилал. 
Ерөнхий шаардлага 

MNS 5044:2010 

46 
Нийтийн үйлчилгээний цахилгаан тээврийн хэрэгсэл угсрах 
үйлдвэрлэлд тавих ерөнхий шаардлага 

MNS 6224:2010 
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47 
Нийтийн үйлчилгээний цахилгаан тээврийн хэрэгсэл. JEA-800F 
загварын дуобус. Техникийн ерөнхий шаардлага 

MNS 6225:2010 

48 Автотээврийн хэрэгслийн таних тэмдгийн дугаар(VIN) -Агуулга ба бүтэц MNS ISO 3779:2010 

49 
Автотээврийн хэрэгслийн -Дэлхийн үйлдвэрлэгчийг таних тэмдэг (WMI)-
-ийн код 

MNS ISO 3780:2010 

50 Автотээврийн хэрэгсэл.төрөл, нэр томьѐо, тодорхойлолт MNS ISO 3833:2010 

51 
Автотээврийн хэрэгслийн таних тэмдгийн дугаар(VIN) -байрлал ба 
бэхэлгээ 

MNS ISO 4030:2010 

52 Автотээврийн хэрэгслийн техникийн байдалд тавих шаардлага MNS 4598:2011 

53 Автотээврийн хэрэгслийн техникийн үйлчилгээ засварын тогтолцоо, 
тодорхойлолт 

MNS 4601:2011 

54 
Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээ. Ангилал ба үйлчилгээнд тавих 
ерөнхий шаардлага 

MNS 5012:2011 

55 
Газрын тосны бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэх автоцистернийг шалгах арга, 
хэрэгсэл 

MNS 5310 : 2011 

56 
Хүнсний түргэн гэмтэх, эмзэг бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэхэд тавих 
ерөнхий шаардлага 

MNS 5343:2011 

57 Ахуйн хог хаягдлыг тээвэрлэхэд тавих ерөнхий шаардлага MNS 5344:2011 

58 Овор ихтэй ачааны тээвэрлэлтэд тавих ерөнхий шаардлага MNS 5345:2011 

59 Ноос, түүхий эдийг тээвэрлэхэд тавих ерөнхий шаардлага MNS 5646:2017 

60 
Хүнд даацын автотээврийн хэрэгсэл. Техникийн ерөнхий шаардлага. 

MNS 6278:2011 

61 
Автотээврийн үйлчилгээ. Зорчигч тээврийн авто буудал. Ерөнхий 
шаардлага 

MNS 6300:2011 

62 Нийтийн тээвэр. Замналын зогсоол. Ангилал. Техникийн шаардлага MNS 5879:2012 

63 Автотээврийн хэрэгслийн дизель хөдөлгүүрийг шингэрүүлсэн шатдаг 
хийн түлшний нэмэлт төхөөрөмжөөр тоноглох үйлчилгээ 

MNS 6309:2012 

64 
Нийтийн үйлчилгээний тээврийн хэрэгсэл. J-800 маркийн автобус. 
Техникийн шаардлага 

MNS 6310:2012 

65 
Автотээврийн хэрэгсэл. Автомашин, чиргүүлийн хэмжээ. Нэр томьѐо, 
тодорхойлолт 

MNS ISO 612:2012 

66 Таксийн үйлчилгээ, ерөнхий шаардлага MNS 5122:2013 

67 Тээврийн хэрэгслийн дугуйны хийн даралт хэмжих манометр 
MNS OIML R 23 : 
2013 

68 
Тээврийн хэрэгслийг албадан зогсоох тусгай хэрэгсэл. Ерөнхий 
шаардлага  

MNS 6438 2014  

69 Хүүхэд тээвэрлэх автобус. Автобус ба үйлчилгээнд тавих шаардлага MNS 6440:2014 

70 
Резин дугуй, хийлэх хошуу болон дотуур хаймар. Нэр томьѐо, тайлбар 
толь. 1-р хэсэг: Резин дугуй 

MNS ISO 3877-
1:2014 
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71 
Резин дугуй хийлэх хошуу болон хаймар. Нэр томъѐоны тайлбар толь, 
жагсаалт. 2-р хэсэг: Резин дугуй хийлэх хошуу 

MNS ISO 3877-
2:2014 

72 
Автотээврийн хэрэгсэл. Техникийн хяналт болон үйлчилгээний үед 
ажилласан хийн хорт бодисын агууламжийг хэмжих аргууд 

MNS ISO 3929:2014 

73 
Тээврийн хэрэгслийн ажилласан хий дэх хорт бодисыг хэмжих багаж. 
Хэмжил зүйн болон техникийн шаардлагууд туршилт явуулах болон 
хэмжил зүйн хяналт 

MNS ISO /PAS 
3930:2014 

74 
Ачааны автомашин, Автобусны резин дугуй болон обуд (метрийн) -1- р 
хэсэг: Резин дугуй 

MNS ISO 4209-
1:2014 

75 

Давших буцах хөдөлгөөнт дотоод шаталтад хөдөлгүүр. Ажилласан хий 
дэх хорт бодисын агууламжийг хэмжих. 1-р хэсэг: Туршилтын стенд 
дээр ажилласан хий дэх тоосонцор болон хий байдалтай хорт бодисыг 
хэмжих 

MNS ISO 8178-
1:2014 

76 

Давших буцах хөдөлгөөнт дотоод шаталтад хөдөлгүүр. Ажилласан 
хий дэх хорт бодисын агууламжийг хэмжих. 2-р хэсэг: Ажлын нөхцөлд 
ажилласан хий дэх тоосонцор болон хийн байдалтай хорт бодисыг 
хэмжих 

MNS ISO 8178-
2:2014 

77 
Давших буцах хөдөлгөөнт дотоод шаталтад хөдөлгүүр. Ажилласан хий 
дэх хорт бодисын агууламжийг хэмжих. 3-р хэсэг: Ажилласан хийн 
тортогжилтыг тогтонги горимд хэмжих арга ба тодорхойлолт 

MNS ISO 8178-
3:2014 

78 

Давших буцах хөдөлгөөнт дотоод шаталтын хөдөлгүүр. Хөдөлгүүрийн 
чадлыг хэмжих арга, тодорхойлолт. ISO 8178 стандартад заасан 
ажилласан хийн хорт бодисын агууламжийг хэмжих туршилтын нэмэлт 
шаардлага 

MNS ISO 14396 
:2014 

79 

Авто замын тээврийн хэрэгсэл. Тээврийн хэрэгсэл болон ажилласан 
хийн хорт бодисын агууламжид нөлөөлдөг системүүдийг оношлох 
нэмэлт төхөөрөмжийн харилцан холболт. 1-р хэсэг: Ерөнхий мэдээлэл 
болон асуудлыг шийдвэрлэх тохиолдол, тодорхойлолт 

MNS ISO 15031-
1:2014 

80 

Авто замын тээврийн хэрэгсэл. Тээврийн хэрэгсэл болон ажилласан 
хийн хорт бодисын агууламжид нөлөөлдөг системүүдийг оношлох 
нэмэлт төхөөрөмжийн харилцан холболт. 2-р хэсэг: Нэр томьѐо 
тодорхойлолт, товчлол ба товчилсон үгийн тайлбар 

MNS ISO 15031-
2:2014 

81 

Авто замын тээврийн хэрэгсэл. Тээврийн хэрэгсэл болон ажилласан 
хийн хорт бодисын агууламжид нөлөөлдөг системүүдийг оношлох 
нэмэлт төхөөрөмжийн харилцан холболт. 3-р хэсэг: Оношлогооны 
залгуур болон холбогдох цахилгаан хэлхээ, техникийн тодорхойлолт ба 
ашиглалт 

MNS ISO 15031-
3:2014 

82 

Авто замын тээврийн хэрэгсэл. Тээврийн хэрэгсэл болон ажилласан 
хийн хорт бодисын агууламжид нөлөөлдөг системүүдийг оношлох 
нэмэлт төхөөрөмжийн харилцан холболт. 4-р хэсэг: Оношлогооны 
нэмэлт төхөөрөмж 

MNS ISO 15031-
4:2014 

83 

Авто замын тээврийн хэрэгсэл. Тээврийн хэрэгсэл болон ажилласан 
хийн хорт бодисын агууламжид нөлөөлдөг системүүдийг оношлох 
нэмэлт төхөөрөмжийн харилцан холболт. 5-р хэсэг: Ажилласан хийн 
хорт бодисын агууламжид нөлөөлдөг системүүдийг оношлох үйлчилгээ 

MNS ISO 15031-
5:2014 

84 

Авто замын тээврийн хэрэгсэл. Тээврийн хэрэгсэл болон ажилласан 
хийн хорт бодисын агууламжид нөлөөлдөг системүүдийг оношлох 
нэмэлт төхөөрөмжийн харилцан холболт. 6-р хэсэг: Гэмтэл оношлох 
код, тодорхойлолт 

MNS ISO 15031-
6:2014 
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85 

Авто замын тээврийн хэрэгсэл. Тээврийн хэрэгсэл болон ажилласан 
хийн хорт бодисын агууламжид нөлөөлдөг системүүдийг оношлох 
нэмэлт төхөөрөмжийн харилцан холболт. 7-р хэсэг: Холболтын 
шугамын аюулгүй байдал 

MNS ISO 15031-
7:2014 

86 
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал (ЗХАБ)-ын удирдлага, зохион 
байгуулалтын тогтолцоо. Зааврыг ашиглах хэрэгцээ шаардлага 

MNS ISO 
39001:2014 

87 Монгол Улсад үйлдвэрлэсэн авто тээврийн хэрэгсэлд MNS ISO 
3779:2010 (VIN) стандартыг хэрэглэх заавар 

MNS 6512:2015 

88 
Тээврийн Чанарын удирдлагын тогтолцоо.Авто зам, төмөр зам, 
дотоодын усан тээврээр аюултай ачаа тээвэрлэхэд Чанарын 
удирдлагын тогтолцооны  

MNS EN 12798 : 
2015 

89 
Тээвэр. Логистик  ба үйлчилгээ. Ачаа тээвэрлэлтийн гинжин хэлхээ. 
Карго тээврийн үйлчилгээ үзүүлэх дүрэм 

MNS EN 13876: 
2015 

90 
Ачаа тээврийн үйлчилгээ. Ачаа тээврийн сүлжээний байгаль орчинд 
нөлөөлөх талаарх мэдүүлэг ба тайлан 

MNS  CEN/TR 
14310: 2015 

91 
Дотоод шаталтын хөдөлгүүр болон компрессорын агаарын шүүлтүүр. 
Гүйцэтгэлийн үзүүлэлтүүдийг туршилтаар шалгах 

MNS ISO 5011:2015 

92 Авто замын тээврийн хэрэгсэл. Их гэрлийн цацрагийн тусгалыг хэмжих 
төхөөрөмж 

MNS ISO 
10604:2015 

93 
Гал түймэр унтраах, аврах тоног төхөөрөмж, багаж болон тээврийн 
хэрэгслийн нэр томьѐо, тодорхойлолт 

MNS 0639:2016 

94 
Тээврийн хэрэгсэлд  ашиглах тусгай дуут болон гэрлэн дохио. Ерөнхий 
шаардлага 

MNS 4979:2016 

95 
Авто замын дагуух үйлчилгээний цогцолбор. Ангилал, ерөнхий 
шаардлага 

MNS 5537 :2016 

96 
Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийн шалгалтын төв. Ерөнхий 
шаардлага 

MNS 6584 : 2016 

97 
Тээврийн хэрэгслийн жолооч бэлтгэх сургалтын байгууллага. Ерөнхий 
шаардлага 

MNS 6585 : 2016 

98 Авто замын төлбөр хураах цэг. Ерөнхий шаардлага MNS 6592:2016 

99 
Автотээврийн хэрэгслээр ачаа, зорчигч тээвэрлэлт. Нэр томьѐо, 
тодорхойлолт 

MNS 6593:2016 

10
0 

Ашиглалтаас хасагдсан тээврийн хэрэгслийг дахин боловсруулах 
үйлдвэрлэл. Ерөнхий шаардлага 

MNS 6594:2016 

10
1 

Автотээврийн салбарын ажилчдын ажил мэргэжлийн стандарт MNS 6595:2016 

10
2 

Мотоцикл болон мопедийн  жолооч болон зорчигчийн хамгаалах 
малгай болон шилэн нүүрэвч. Ерөнхий шаардлага 

MNS 6629 : 2016 

10
3 

Хийлдэг дугуйн обуд ба резин дугуй. Тайлбар толь, тэмдэг ба 
тэмдэглэгээ 

MNS ISO 3911:2016 

10
4 

Мотоциклын резин дугуй ба обуд (Кодын тэмдэглэгээтэй цуврал). 2-р 
хэсэг: Резин дугуйн даацын зэрэглэл 

MNS ISO 4249-
2:2016 

10
5 

Хүнд машин, механизмын резин дугуй болон обуд 1-р хэсэг: Дугуйн 
тэмдэглэгээ болон хэмжээс 

MNS ISO 4250-
1:2016 

10
6 

Мотоциклын резин дугуй ба обуд (метрийн цуврал). 2-р хэсэг:Резин 
дугуйны хэмжээ ба даац 

MNS ISO 5751-
2:2016 
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10
7 

Автотээврийн   хэрэгсэл.   Хоѐр   дугуйтай   мопед   болон   мотоциклын 
хэмжээс. Нэр томьѐо тодорхойлолт 

MNS ISO 6725:2016 

10
8 

Автотээврийн  хэрэгсэл.  Зам,  тээврийн  ослын  шинжилгээ.  1-р  хэсэг: 
Нэр томьѐо, тайлбар толь 

MNS ISO 12353-
1:2016 

10
9 Автотээврийн  хэрэгсэл.  Зам,  тээврийн  ослын  шинжилгээ.  2-р  хэсэг: 

Ослын нөлөөллийн ноцтой байдлын хэмжүүрийг ашиглах заавар 

MNS ISO 12353-
2:2016 

11
0 

Автотээврийн  хэрэгсэл.  Зам,  тээврийн  ослын  шинжилгээ.  3-р  
хэсэг:Ослын   нөлөөллийн   ноцтой   байдлыг   тодорхойлох   үүднээс   
мөргөх үеийн   цохилтын   импульсийн   бичигдсэн   өгөгдөл,   
мэдээллийг   тайлж унших заавар 

MNS ISO/TR 12353-
3:2016 

11
1 

Автозамын тээврийн хэрэгсэл-Хүүхдийн хамгаалалтын системийн 
төхөөрөмж, хэрэгслүүд болон тээврийн хэрэгслийн дотор бэхэлгээ-1 
дүгээр хэсэг: Суудал болон түшлэгний уулзвар дээр байрлуулах 
бэхэлгээ болон төхөөрөмж. 

MNS ISO 13216-1: 
2016 

11
2 

Авто тээврийн хэрэгсэл-Хүүхдийн хамгаалах системд зориулсан 
Тээврийн хэрэгсэл дэх бэхэлгээ ба холбоос-2 дугаар хэсэг: Дээд уяаны 
бэхэлгээ ба холбоос. 

MNS ISO 13216-2: 
2016 

11
3 

Авто тээврийн хэрэгсэл-Тээврийн хэрэгсэл дэх бэхэлгээ ба хүүхдийн 
хамгаалалтын системийн бэхэлгээний холбоос-3 дугаар хэсэг: 
Хүүхдийн хамгаалах хэмжээний ангилал ба тээврийн хэрэгсэл дэх зай. 

MNS ISO 13216-3: 
2016 

11
4 

Автотээврийн   хэрэгсэл.   Нийтийн   тээврийн   автобусны   жолоочийн 
ажлын байранд тавигдах эргономикийн шаардлага. 1-р хэсэг: Ерөнхий 
тодорхойлолт, үндсэн шаардлага. 

MNS ISO 16121-
1:2016 

11
5 

Автотээврийн   хэрэгсэл.   Нийтийн   тээврийн   автобусны  
жолоочийнажлын    байранд    тавигдах    эргономикийн    шаардлага.    
4-р    хэсэг: Жолоочийн бүхээгийн орчин 

MNS ISO 16121-
4:2016 

11
6 

Бүх төрлийн замд ашиглах резин дугуй ба обуд.  5 градусын налуутай 
обудад угсрах резин дугуй тэмдэг. Тодорхойлолт, хэмжээс, тэмдэглэгээ 
болон даацын зэрэглэл 

MNS ISO 
29802:2016 

11
7 

Тээврийн хэрэгслийн хурд хэмжих радар төхөөрөмж 
MNS OIML 
R91:2016 

11
8 

Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг: 
Ерөнхий шаардлага  

MNS4410-2:2017 

11
9 

Аюултай ачаа. Ангилал.Техникийн ерөнхий шаардлага MNS 4978:2017 

12
0 

Автотээврийн хэрэгслээр ачаа тээвэрлэх ба тээвэрлэлтэд зуучлах 
үйлчилгээ 

MNS 5346:2017 

12
1 

Автомашины хөдөлгүүрийг стенд дээр турших арга MNS 6664:2017  

12
2 

Дотоод шаталтын хөдөлгүүр. Хөдөлгүүрийн чадлыг хэмжих арга, 
тодорхойлолт. Ерөнхий шаардлага 

MNS 
ISO15550:2017 
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Хүснэгт 3. Авто замын салбарт мөрдөгдөж буй эрх зүйн бичиг 
баримтуудын жагсаалт 

 

№ Шийдвэрийн нэр Огноо 

Д
у
г
а

а
р

 

Шийдвэр 
гаргасан субект 

Цаашид дагаж 
мөрдүүлэх, 
шинэчлэх 

шаардлагатай 
эсэх талаар 

тайлбар 

ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭ ХЭЛЭЛЦЭЭР  

1 
Замын хөдөлгөөний тухай 
1968 оны Венийн Конвенци  1997.07.09.  

Монгол Улсын Их 
Хурал 

- 

2 
Замын дохио, тэмдгийн тухай 
1968 оны Венийн Конвенци 

1997.07.09.  
Монгол Улсын Их 

Хурал 
- 

ҮНДЭСНИЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖ 

3 
Авто замын тухай 
/шинэчилсэн найруулга/ 

2017.05.11.  
Монгол Улсын Их 

Хурал 
- 

4 

Авто зам, замын 
байгууламжийг барих, 
засварлах, тусгай зөвшөөрөл 
олгох журам 

2010.02.22. 47 ЗТБХБЯ Шаардлагагүй 

5 
Төсөв зохиох заавар батлах 
тухай 

2011.07.18. 200 ЗТБХБЯ Шаардлагагүй 

6 

Авто зам, замын 
байгууламжийн барилгын 
ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх, 
ашиглалтад оруулах журам 

2018.03.14. 49 ЗТХЯ Шаардлагагүй 

7 

"Олон улсын болон улсын 
чанартай авто зам, замын 
байгууламжаар зорчиж 
байгаа тээврийн хэрэгслээс 
зам ашигласны төлбөр авах 
журам 

2011 106 Засгийн газар 

Дамжин өнгөрөх 
тээвэртэй 
холбоотой 

нэмэлт өөрчлөлт 
хийх 

шаардлагатай. 

8 

Олон улсын болон улсын 
чанартай авто зам, замын 
байгууламжаар зорчиж 
байгаа тээврийн хэрэгслээс 
авах авто зам ашигласны 
төлбөрийн хэмжээ 

2011 106 Засгийн газар 

Дамжин өнгөрөх 
тээвэртэй 
холбоотой 

нэмэлт өөрчлөлт 
хийх 

шаардлагатай. 

9 

Олон улсын болон улсын 
чанартай авто зам, замын 
байгууламжаар зорчиж буй 
авто тээврийн хэрэгслээс 
төлбөр хураах цэгийн 
байршил, төлбөртэй замын 
эхлэл төгсгөлийн цэг 

2006 127 ЗТАЖЯ Шаардлагагүй 

10 

Олон улс болон улсын 
чанартай авто зам, замын 
байгууламжаар зорчиж буй 
авто тээврийн хэрэгслээс 
төлбөр хураах үйл 
ажиллагааны журам 

2006 127 ЗТАЖЯ Шаардлагагүй 

11 

Авто замын улсын 
байцаагчийн дүрэмт хувцас, 
техник хэрэгсэл хэрэглэх 
журам  

1998.10.22. 248 ДБХЯ 
Шинэчлэх 

шаардлагатай. 
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Хүснэгт4. Авто замын салбарт мөрдөж байгаа стандарт, норм,  
норматив, баримт бичгүүдийн судалгаа 

 

№ Стандарт, норм, норматив, баримт бичгийн төрөл, ангилал 
Баримт бичгийн 

тоо 
Эзлэх хувь 

Нэг: Салбарын техникийн үндсэн зохицуулалт, зохион 
байгуулалт 

16 5.19% 

1 Норматив баримт бичгийн ерөнхий тогтолцоо 6  

2 Мэргэжлийн нэр томъѐо ба тодорхойлолт  6  

3 Уур амьсгал геотехникийн нөхцөл 1  

4 Зам, гүүрний газар хөдлөлийн нөлөөлөл 1  

5 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал  2  

Хоѐр: Инженерийн хайгуул төлөвлөлт  14 4.55% 

6 Авто зам, замын байгууламжийн инженерийн  хайгуул, 
судалгаа 

2  

7 Авто зам төлөвлөлт  4  

8 Гүүр, хоолой, ус зайлуулахбайгууламжийн төлөвлөлт 1  

9 Хот суурины гудамж замын төлөвлөлт  5  

10 Зураг төслийн экспертизийн ажил  2  

Гурав: Барилга угсралтын ажил 31 10.06% 

1 Авто замын барилга угсралт  7  

12 Гүүр, хоолой, ус зайлуулах байгууламжийн барилга угсралт 5  

13 Хот суурины гудамж замын барилга угсралт 4  

14 Нүхэн зам, тусгай байгууламжийн барилга угсралт 0  

15 Тэмдэг, тэмдэглэгээ, тоноглол 18  

Дөрөв: Арчлалт, засварын ажил 12 3.9% 

16 Авто зам, замын байгууламжийн арчлалт, засвар 12  

17 Гүүр, хоолой, ус зайлуулах байгууламжийн арчлалт, засвар 0  

18 Хот суурины гудамж замын арчлалт, засвар 0  

19 Нүхэн зам, тусгай байгууламжийн арчлалт, засвар 0  

Тав: Ашиглалт аюулгүй байдал 19 6.17% 

20 Ашиглалтын ерөнхий шаардлага 17  

21 Зам замын байгууламжын ашиглалт 3  

22 Тусгай зориулалтын авто замын ашиглалт 1  

23 Авто замын хөдөлгөөн зохион байгуулалт, аюулгүй байдал 4  

Зургаа: Авто зам, замын байгууламжийн хяналт 21 6.82% 

24 Авто замын хөдөлгөөн зохион байгуулалт, аюулгүй байдал 0  

25 Барилга угсралт 6  

26 Засвар арчлалт 2  

27 Ашиглалт 13  

Долоо: Туршилт, сорил шинжилгээ  163 52.92% 

28 Хөрс, дүүргэгч, бэхжүүлэгч 49  

29 Битумэн материал, асфальтбетон 76  

30 Цемент, цементбетон, бетон хольц  34  

31 Тоноглол, сорил, туршилтын багаж, төхөөрөмж 4  

Найм: Эдийн засаг, үнэ бүрдэлт 32 10.39% 

32 Үнэ бүрдлийн ерөнхий зохицуулалт  14  

33 Авто зам, замын байгууламжын ТЭЗҮ судалгаа 0  

34 Үнэ бүрдлийн суурь жишиг норм 9  

35 Суурь үнэ, тариф норматив 8  

 Нийт 308 100% 
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Хүснэгт 5. Авто замын салбарт мөрдөгдөж байгаа норм, норматив, стандарт, 
техникийнбаримт бичгийн нэр төрлийн судалгаа 

 

№ Баримт бичгийн нэр, төрөл Тоо, ширхэг 

1 БНбД 11 

2 УББ 1 

3 БД 6 

4 ЗЗБД 1 

5 ЗЗБНбаД, АЗУАГН 13 

6 

Үндэсний стандарт 

MNS 82 

7 MNS ISO 6 

8 MNS AASHTO 75 

9 MNS ASTM 71 

10 MNS BS 5 

11 MNS FED 3 

12 MNS EN 1 

13 MNS GOST 1 

14 

Тусгай шифргүй 
баримт 

бичиг 

Норм 3 

15 Норматив  1 

16 Техникийн шаардлага 1 

17 Дүрэм, журам, аргачлал, жишиг цомог 27 

 Нийт 308 
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Хүснэгт 6.  Төмөр замын салбарт мөрдөгдөж буй эрх зүйн бичиг 
баримтуудын жагсаалт 

 

№ Шийдвэрийн нэр Огноо 

Д
у
г
а

а
р

 

Шийдвэр 
гаргасан 
субект 

Цаашид дагаж 
мөрдүүлэх, 
шинэчлэх 

шаардлагатай эсэх 
талаар тайлбар 

ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭ ХЭЛЭЛЦЭЭР  

1 

Транс Азийн төмөр замын 
сүлжээний тухай 
хэлэлцээрийг соѐрхон 
батлах тухай 

2017.10.18.   

 

ҮНДЭСНИЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖ 

1 
Төмөр замын тээврийн 
тухай 

2007.07.05.  
Монгол 
Улсын Их 
Хурал 

Шинэчлэн 
боловсруулж мөрдөж 

ажиллах 
шаардлагатай 

2 
Төрөөс төмөр замын 
тээврийн талаар баримтлах 
бодлого 

    

3 
Төмөр замын техник 
ашиглалтын дүрэм 

2008.04.04. 63 

ЗТАЖЯ Шаардлагагүй. 

4 
Төмөр замын дохиоллын 
журам 

ЗТАЖЯ  

5 
Төмөр замаар ачаа 
тээвэрлэх журам 

2008.05.27 88 

ЗТАЖЯ 

Шинэчлэн 
боловсруулж мөрдөж 

ажиллах 
шаардлагатай 

6 
Төмөр замаар зорчигч, тээш, 
ачаа тээш тээвэрлэх дүрэм 

ЗТАЖЯ 

Шинэчлэн 
боловсруулж мөрдөж 

ажиллах 
шаардлагатай 

7 

Галт тэрэгний болон 
сэлгээний хөдөлгөөнтэй 
шууд холбоотой ажилтны 
сахилгын тусгай журам 

ЗТАЖЯ Шаардлагагүй. 

8 
Төмөр замаар аюултай 
тээвэрлэх, ачиж буулгах, 
хадгалах журам 

2010.04.29. 130/190 ЗТБХБЯ/ТЕГ 
 

9 
Төмөр замын тээвэр дэх 
сүйрэл, осол, гологдлыг 
шинжлэн судлах журам 

2010.06.17. 217 ЗТБХБЯ 
 

10 

“Төмөр замын тээврийн 
аюулгүй байдалтай 
холбоотой зарим объект, 
үйл ажиллагаанд гэрчилгээ 
олгох журам 

2012.12.28 120 ЗТЯ 

 

11 
”Гэрчилгээжүүлэх ажлын 
хэсгийн ажиллах журам” 

 

12 

Төмөр замын тээврийн 
аюулгүй байдалтай 
холбоотой объектын болон 
үйл ажиллагааны 
гэрчилгээний тодорхойлолт 

 

13 
Галт тэрэгний зурмаг 
зохицуулалтын журам 

2014.09.18 216 ЗТЯ 
 

14 
Төмөр замын байгууллагууд 
харилцан мэдээлэл 
солилцох журам 

2014.10.06. 225 ЗТЯ 
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15 
Суурь бүтэц ашиглалтын 
тариф тогтоох аргачлалыг 
шинэчлэн батлах тухай 

2015.07.03. 188 ЗТЯ 
 

16 

Байгаль орчныг хамгаалах 
тухай хуулийг хэрэгжүүлэх 
талаар хамтран ажиллах 
тухай 

2002.04.23. А26/17 УБТЗХЭГ/ 
БОХА 

 

17 

Төмөр    замын   аюултай 
бүсийн дэглэм” /Төмөр 
замын газрын даргын 
Дэглэмд нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулах тухай 2010 оны 06 
дугаар тушаалаар нэмэлт, 
өөрчлөлт орсон УБД 3109/  

2009.01.29.   

 

 

Хүснэгт 7.  Төмөр замын салбарт мөрдөгдөж буй стандартын жагсаалт 

№ Стандартын нэр Баталсан огноо Стандартын код 

1 
Төмөр замд барилга байгууламжийн 
ойртолтын болон хөдлөх 
бүрэлдэхүүний овор, хэмжээ 

СХЗҮЗ-ийн 2010 оны 11 
дугаар сарын 25 өдрийн 50 
дүгээр тогтоол баталсан 

MNS 5833: 2014 

2 
Төмөр зам, замын аж ахуйн нэр 
томьѐо, тодорхойлолт 

СХЗҮЗ-ийн 2013 оны 05 
дугаар сарын 30 өдрийн 25 
дугаар тогтоолоор 
батлагдсан 

MNS 6387-1 : 2013 
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Хүснэгт 8.  Иргэний нисэхийн салбарт мөрдөгдөж буй эрх зүйн бичиг баримтуудын жагсаалт 

 

№ Шийдвэрийн нэр Огноо 

Д
у
га

а
р

 

Шийдвэр 
гаргасан субект 

Цаашид дагаж 
мөрдүүлэх, 
шинэчлэх 

шаардлагатай 
эсэх талаар 

тайлбар 

ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭ ХЭЛЭЛЦЭЭР 

1 
Олон улсын агаарын тээврийн зарим 
дүрмийг нэгтгэх тухай Варшавын 
конвенц 

1962  
Монгол Улсын 

Их хурал 
- 

2 
Олон улсын иргэний агаарын тээврийн 
тухай Чикагогийн конвенц 

1986  
Монгол Улсын 

Их хурал 
- 

3 
Олон улсын иргэний агаарын тээврийн 
тухай конвенцийн дөрвөн хэл дээрх 
бичвэрийг ижил хүчинтэй байх Протокол 

1998  
Монгол Улсын 

Их хурал 
- 

4 
Олон улсын иргэний нисэхийн тухай 
Чикагогийн конвенцид нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулах тухай протокол 

1999  
Монгол Улсын 

Их хурал 
- 

5 
Олон улсын иргэний нисэхийн тухай 
Чикагогийн конвенцийн 50 дугаар 
зүйлийн а/ хэсгийг өөрчлөх протокол 

1999  
Монгол Улсын 

Их хурал 
- 

6 
Олон улсын иргэний нисэхийн тухай 
конвенцид нэмэлт өөрчлөлт оруулах 
тухай 1977 оны проткол 

2001  
Монгол Улсын 

Их хурал 
- 

7 
Варшавын гэрээний нэмэлт Гаагын 
протокол 

1962  
Монгол Улсын 

Их хурал 
- 

8 
Гурван хэл дээрх хүчин төгөлдөр эх 
бичвэрийн протокол 

1999  
Монгол Улсын 

Их хурал 
- 

9 
Хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн олон 
улсын баталгаат эрхийн тухай конвенц 

2005.12.15
. 

 
Монгол Улсын 

Их хурал 
- 

10 

Хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн олон 
улсын баталгаат эрхийн тухай 
конвенцийн Агаарын хөлгийн тоног 
төхөөрөмжид тусгайлан хамаарах 
протокол 

2005.12.15
. 

 
Монгол Улсын 

Их хурал 
- 

11 

“Олон улсын агаарын тээвэрийг 
либералчлах тухай олон талт 
хэлэлцээр”-ийн “зөвхөн агаараар ачаа 
тээвэрлэхэд хэрэглэх тухай нэмэлт, 
өөрчлөлт “ 

2007.05.04
. 

 
Монгол Улсын 

Их хурал 
- 

12 
Агаарын харилцааны тухай Монгол 
Улсын Засгийн газар, Беларусь Улсын 
Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

2015 179 

Монгол Улсын 
Засгийн газар, 

Беларусь 
Улсын Засгийн 

газар 

- 

13 
Агаарын харилцааны тухай Монгол 
Улсын Засгийн газар, БНЭУ-ын Засгийн 
газар хоорондын хэлэлцээр 

2015 276 

Монгол Улсын 
Засгийн газар, 

БНЭУ-ын 
Засгийн газар 

- 

14 
Агаарын харилцааны тухай Монгол 
Улсын Засгийн газар, Мальт Улсын 
Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

2016  

Монгол Улсын 
Засгийн газар, 
Мальт Улсын 
Засгийн газар 

- 
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ҮНДЭСНИЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖ 

15 
Иргэний нисэхийн тухай Монгол Улсын 
хууль  

21/01/1999 
20/01/2011 

 
Монгол Улсын 

Их хурал 

Шинэчилсэн 
найруулгын төсөл 
боловсруулагдсан
.  
Хүлээлттэй 
байна.  

16 Улсын нисэхийн тухай хууль 
30/05/2003 
23/04/2004 

 
Монгол Улсын 

Их хурал 
- 

17 Агаарын зайг ашиглах тухай хууль  30/05/2003  
Монгол Улсын 

Их хурал 
- 

18 
Төрөөс иргэний нисэхийн салбарт 2020 
он хүртэл баримтлах бодлого 

2013  
УИХ-ын 2013 
оны 18 дугаар  

тогтоол 
- 

19 

Төрөөс иргэний нисэхийн салбарт 
2020 он хүртэл баримтлах бодлогыг 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
төлөвлөгөө 

2013  
Засгийн газрын 
2013 оны 428 

дугаар тогтоол 
- 

20 
Төрийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг 
хангах зарим арга хэмжээний тухай 

23/05/2018 138 Засгийн газар - 

21 
Аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлын 
хангалт, хяналтыг сайжруулах тухай 

20/04/2018 04 Засгийн газар - 

22 
Журам батлах тухай (Агаарын зайг 
нисэхэд ашиглах тухай) 

14/02/2018 52 Засгийн газар - 

23 
Журам, жагсаалт батлах тухай 
(Мэдээлэл холбоо) 

31/01/2018 30 Засгийн газар - 

24 Журам батлах тухай 07/06/2017 160 Засгийн газар - 

25 
Байгууллага хоорондын гэрээ байгуулах 
журам 

15/02/2017 57 Засгийн газар - 

26 

Тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах 
тухай /Цагдаагийн байгууллагын 
хамгаалалтад авах онц чухал обьектын 
жагсаалт/ 

25/04/2016 231 Засгийн газар - 

27 

Засгийн газрын агентлаг, төрийн 
байгууллагуудын бүтэц, зохион 
байгуулалтын талаар авах зарим арга 
хэмжээний тухай 

21/12/2015 501 Засгийн газар - 

28 Дунд хугацааны стратеги батлах тухай 05/10/2015 396 Засгийн газар - 

29 
Үндэсний хөтөлбөрт нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулах тухай 

06/04/2015 128 Засгийн газар - 

30 
Гаалийн татварын хувь хэмжээг тогтоох 
тухай 

28/01/2014 22 Засгийн газар - 

31 
Иргэний нисэхийн аюулгүй ажиллагааны 
хөтөлбөр 

14/04/2016  

Зам, тээврийн 
сайдын 2016 

оны 94 дугаар 
тушаал 

- 

Иргэний нисэхийн багц дүрэм 

 Тодорхойлолт ба Тайлбар     
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32 ИНД-1 Тодорхойлолт ба Товчлол 30/06/2010  
Зам, тээврийн 

сайд 

Шинэчлэхээр 
боловсруулалтын 

шатанд 

Ерөнхий журам 

33 ИНД-11 
Дүрэм боловсруулах, дүрмийн 
шаардлагаас чөлөөлөх 

07/05/2010  
Зам, тээврийн 

сайд 
- 

34 ИНД-12 Осол, зөрчлийг мэдээлэх 22/03/2010  
Зам, тээврийн 

сайд 
- 

35 
ИНД-
13  

Зөрчлийг шалгах 07/05/2010  
Зам, тээврийн 

сайд 

Шинэчлэхээр 
боловсруулалтын 

шатанд 

36 
ИНД- 
19 

Шилжилтийн дүрэм 13/12/2017  
Зам, тээврийн 

сайд 
- 

Агаарын хөлөг 

37 ИНД-21 
Агаарын хөлөгт хамаарах 
бүтээгдэхүүн, эд анги, 
гэрчилгээжүүлэлт 

16/04/2010  
Зам, тээврийн 

сайд 
- 

38 ИНД-26 
Агаарын хөлгийн нислэгт 
тэнцэх чадварын нэмэлт 
шаардлагууд 

17/09/2010  
Зам, тээврийн 

сайд 
- 

39 ИНД-39 
Нислэгт тэнцэх чадварын 
удирдамж 

07/10/2010  
Зам, тээврийн 

сайд 
- 

40 ИНД-43 
Техник үйлчилгээний ерөнхий 
дүрэм 

16/04/2010  
Зам, тээврийн 

сайд 
- 

41 ИНД-47 
Агаарын хөлгийн бүртгэл, 
таних тэмдэг 

07/05/2010  
Зам, тээврийн 

сайд 
- 

Ажилтнууд 

42 ИНД-61 Нисгэгчийн үнэмлэх, зэрэглэл 16/04/2010  
Зам, тээврийн 

сайд 
- 

43 ИНД-63 
Нисгэгчээс бусад нисэх багийн 
гишүүдийн үнэмлэх, зэрэглэл 

16/04/2010 
20/05/2015 

 
Зам, тээврийн 

сайд 
- 

44 ИНД-65 
Нислэгийн хөдөлгөөний 
үйлчилгээний ажилтны 
үнэмлэх, зэрэглэл 

12/12/2011  
Зам, тээврийн 

сайд 
- 

45 ИНД-66 
Агаарын хөлгийн техник 
үйлчилгээний ажилтны 
үнэмлэх, зэрэглэл 

16/04/2010  
Зам, тээврийн 

сайд 
- 

46 ИНД-67 
Иргэний нисэхийн эрүүл 
мэндийн стандарт, гэрчилгээ 

07/05/2010 
22/01/2013 

 
Зам, тээврийн 

сайд 
- 

47 
ИНД-
183 

Иргэний нисэхийн ерөнхий 
газрын итгэмжлэгдсэн шалгагч 

16/04/2010 
20/05/2015 

 
Зам, тээврийн 

сайд 
- 

Агаарын зай 

48 ИНД-71 Агаарын зайг тогтоох 16/04/2010  
Зам, тээврийн 

сайд 
- 

49 ИНД-73 
Тусгай зориулалтаар ашиглах 
агаарын зай 

16/04/2010  
Зам, тээврийн 

сайд 
- 

50 ИНД-75 
Агаарын навигацийн 
үйлчилгээний зайчлалын 
стандарт 

16/04/2010 
14/10/2011 

 
Зам, тээврийн 

сайд 
- 

http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2017/05/IND-1.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-11-1.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-12-1.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-13-1.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-13-1.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-21-1.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-26-1.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-39.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-43-1.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-47-1.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-61-1.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-63-1.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2017/08/IND-65.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-66-1.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-67-1.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-183-1.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-183-1.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-71-1.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-73-1.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-75-1.pdf
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51 ИНД-77 
Нам өндрийн нислэгт саад 
учруулах барилга байгууламж 
болон үйл ажиллагаа 

07/05/2010  
Зам, тээврийн 

сайд 
- 

Нислэгийн үйл ажиллагааны ерөнхий дүрмүүд 

52 ИНД-91 
Нислэгийн үйл ажиллагааны 
ерөнхий дүрэм 

16/04/2010 
14/09/2014 

 
Зам, тээврийн 

сайд 

Шинэчлэхээр 
боловсруулалтын 

шатанд 

53 ИНД-92 Аюултай ачаа тээвэрлэх 01/05/2010  
Зам, тээврийн 

сайд 
- 

54 ИНД-95 

Хэрэглэлийн нислэгийн 
дүрмээр буултын ойртолт 
үйлдэх ба сансрын навигаци 
ашиглах 

07/05/2010  
Зам, тээврийн 

сайд 
- 

55 ИНД-101 

Хүнгүй нисдэг төхөөрөмж 
болон жиропланер, үйл 
ажиллагаа, 
гэрчилгээжүүлэлт 

07/05/2010 
20/05/2015 

 
Зам, тээврийн 

сайд 
- 

56 ИНД-103 
Хэт хөнгөн агаарын хөлөг, 
үйл ажиллагаа 

07/05/2010  
Зам, тээврийн 

сайд 
- 

57  ИНД-104 Планер үйл ажиллагаа 07/05/2010  
Зам, тээврийн 

сайд 
- 

58  ИНД-105 Шүхрийн үйл ажиллагаа 07/05/2010  
Зам, тээврийн 

сайд 
- 

59  ИНД-106 Дельтапланы үйл ажиллагаа 07/05/2010  
Зам, тээврийн 

сайд 
- 

Агаарын тээвэрлэгчийг гэрчилгээжүүлэх ба нислэгийн бусад үйл ажиллагаа 

60 ИНД -100 
Аюулгүй ажиллагааны 
удирдлага 

13/12/2017  
Зам, тээврийн 

сайд 
- 

61 ИНД-102 
Хүнгүй агаарын хөлгөөр үйл 
ажиллагаа эрхлэгч – 
Гэрчилгээжүүлэлт 

13/12/2017  
Зам, тээврийн 

сайд 
- 

62  ИНД-115 
Сонирхогчийн нислэгийн үйл 
ажиллагаа, 
гэрчилгээжүүлэлт 

07/05/2010  
Зам, тээврийн 

сайд 

Шинэчлэхээр 
боловсруулалтын 

шатанд 

63  ИНД-119 
Агаарын тээвэрлэгч 
гэрчилгээжүүлэлт 

16/04/2010  
Зам, тээврийн 

сайд 

Шинэчлэхээр 
боловсруулалтын 

шатанд 

64  ИНД-121 
Агаарын тээврийн үйл 
ажиллагаа – Багтаамж ихтэй 
онгоц 

16/04/2010 
11/01/2013 

 
Зам, тээврийн 

сайд 

Шинэчлэхээр 
боловсруулалтын 

шатанд 

65 
ИНД – 
125 

Нислэгийн үйл ажиллагаа – 
Дунд онгоц 

01/03/2016  
Зам, тээврийн 

сайд 
Боловсруулалтын 

шатанд 

66  ИНД-129 
Гадаадын агаарын 
тээвэрлэгчийг 
гэрчилгээжүүлэх 

07/05/2010  
Зам, тээврийн 

сайд 

Шинэчлэхээр 
боловсруулалтын 

шатанд 

67  ИНД-131 Агаарын хөлгийн түрээс 
07/05/2010 

 
Зам, тээврийн 

сайд 
- 

http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-77-1.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-91-1.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-92-1.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-95-1.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-101-1-1.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-103-1.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-104-1.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-105-1.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-105-1.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-105-1.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-105-1.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-105-1.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-105-1.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-105-1.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-105-1.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-105-1.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-105-1.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-105-1.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-105-1.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-105-1.pdf
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68  ИНД-133 
Нисдэг тэрэгний дүүжин 
тээвэрлэлт 

07/05/2010 
 

Зам, тээврийн 
сайд 

Шинэчлэхээр 
боловсруулалтын 

шатанд 

69  ИНД-135 
Агаарын тээврийн үйл 
ажиллагаа – Багтаамж 
багатай онгоц, нисдэг тэрэг 

16/04/2010 
11/01/2013 

 
Зам, тээврийн 

сайд 

Шинэчлэхээр 
боловсруулалтын 

шатанд 

70  ИНД-137 

Хөдөө аж ахуйн 
зориулалттай агаарын 
хөлгийн үйл ажиллагаа, 
гэрчилгээжүүлэлт 

07/05/2010  
Зам, тээврийн 

сайд 

Шинэчлэхээр 
боловсруулалтын 

шатанд 

Агаарын тээвэрлэгчийг гэрчилгээжүүлэх ба нислэгийн бусад үйл ажиллагаа 

71  ИНД-145 
Агаарын хөлгийн техник 
үйлчилгээний байгууллага - 
Гэрчилгээжүүлэлт 

16/04/2010 
11/01/2013 

 
Зам, тээврийн 

сайд 
- 

72  ИНД-146 
Агаарын хөлөг зохион бүтээх 
байгууллага - 
Гэрчилгээжүүлэлт 

07/05/2010  
Зам, тээврийн 

сайд 
- 

73  ИНД-147 

Нисэхийн техникийн 
үйлчилгээний сургалтын 
байгууллага  - 
Гэрчилгээжүүлэлт 

07/05/2010 

 
Зам, тээврийн 

сайд 
- 

74  ИНД-148 
Агаарын хөлөг үйлдвэрлэх 
байгууллага - 
Гэрчилгээжүүлэлт 

13/12/2017 
 

Зам, тээврийн 
сайд 

Боловсруулалтын 
шатанд 

75  ИНД-149 
Агаарын тээврийн үйл 
ажиллагаа – Багтаамж 
багатай онгоц, нисдэг тэрэг 

16/04/2010 
11/01/2013 

 
Зам, тээврийн 

сайд 
- 

Аэродром 

76  ИНД-139 
Аэродромын 
гэрчилгээжүүлэлт, үйл 
ажиллагаа 

22/03/2010 

 
Зам, тээврийн 

сайд 

Шинэчлэхээр 
боловсруулалтын 

шатанд 

77  ИНД-157 
Аэродром байгуулах, 
өөрчлөх, ашиглалтаас хасах 

07/05/2010 

 
Зам, тээврийн 

сайд 
- 

Гэрчилгээжсэн иргэний нисэхийн байгууллагууд  

78  ИНД-108 
Агаарын тээвэрлэгчийн 
аюулгүй байдлын хөтөлбөр 

07/05/2010  
Зам, тээврийн 

сайд 

Шинэчлэхээр 
боловсруулалтын 

шатанд 

79  ИНД-109 
Ачаа тээвэр 
зуучлагчийн аюулгүй 
байдлын хөтөлбөр 

2002 
01/02/2003 

 
Зам, тээврийн 

сайд 

Шинэчлэхээр 
боловсруулалтын 

шатанд 

80  ИНД-140 
Нисэхийн аюулгүй байдлын 
үйлчилгээний байгууллагыг 
гэрчилгээжүүлэлт 

17/01/2010 
201
0 

Зам, тээврийн 
сайд 

- 

81  ИНД-141 
Иргэний нисэхийн сургалтын 
байгууллага, 
гэрчилгээжүүлэлт 

16/04/2010 
22/01/2013 

 
Зам, тээврийн 

сайд 
- 

82  ИНД-144 
Нисэхийн хангамжийн 
байгууллага, 
гэрчилгээжүүлэлт 

07/05/2010  
Зам, тээврийн 

сайд 
- 

83  ИНД-148 

Агаарын хөлөгт хамаарах 
бүтээгдэхүүн, эд анги 
үйлдвэрлэгч байгууллагыг 
гэрчилгээжүүлэх 

17/06/2010  
Зам, тээврийн 

сайд 
- 

84  ИНД-149 
Нисэх клуб, 
гэрчилгээжүүлэлт 

07/05/2010  
Зам, тээврийн 

сайд 
- 

http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-105-1.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-105-1.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-105-1.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-105-1.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-105-1.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-105-1.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-105-1.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-105-1.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-105-1.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-105-1.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-105-1.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-105-1.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-105-1.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-105-1.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-105-1.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-105-1.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-105-1.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-105-1.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-105-1.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-105-1.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-108-1.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-109.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-109.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-109.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-109.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-109.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-144-1.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-144-1.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-144-1.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-144-1.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-144-1.pdf
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85  ИНД-337 
Ачаа тээвэр зуучлалын 
байгууллага, 
гэрчилгээжүүлэлт 

07/05/2010  
Зам, тээврийн 

сайд 
- 

Гэрчилгээжсэн агаарын навигацийн үйлчилгээний байгууллагууд  

86 ИНД-138 
Эрэн хайх, авран туслах үйл 
ажиллагаа 

07/05/2010 
 

Зам, тээврийн 
сайд 

Шинэчлэхээр 
боловсруулалтын 

шатанд 

87  ИНД-171 

Агаарын навигацийн 
үйлчилгээний техникийн 
байгууллага, үйл ажиллагаа 
ба гэрчилгээжүүлэлт 

22/03/2010 

 
Зам, тээврийн 

сайд 

Шинэчлэхээр 
боловсруулалтын 

шатанд 

88  ИНД-172 

Нислэгийн хөдөлгөөний 
үйлчилгээний 
байгууллага, гэрчилгээжүүлэ
лт 

22/03/2010 

 
Зам, тээврийн 

сайд 

Шинэчлэхээр 
боловсруулалтын 

шатанд 

89  ИНД-173 
Нислэгийн журмын 
үйлчилгээний байгууллага, 
гэрчилгээжүүлэлт 

05/10/2010 
 

Зам, тээврийн 
сайд 

Шинэчлэхээр 
боловсруулалтын 

шатанд 

90  ИНД-174 
Нисэхийн цаг уурын 
үйлчилгээний байгууллага, 
гэрчилгээжүүлэлт 

05/10/2010 
 

Зам, тээврийн 
сайд 

Шинэчлэхээр 
боловсруулалтын 

шатанд 

91  ИНД-175 
Нисэхийн мэдээллийн 
үйлчилгээний байгууллага, 
гэрчилгээжүүлэлт 

05/10/2010 

 
Зам, тээврийн 

сайд 

Шинэчлэхээр 
боловсруулалтын 

шатанд 

Бусад  

92  ИНД-203 
Агаарын хөлгийн осол 
зөрчлийг шинжлэн шалгах 

16/04/2010 
 Зам, тээврийн 

сайд 
- 

93  ИНД-300 
Олон улсын агаарын 
тээвэрлэгчийг томилох 

18/05/2012 
 Зам, тээврийн 

сайд 
- 

94  ИНД-301 
Ачааны агаарын 
тээвэрлэгчид эрх олгох 

01/12/2012 
 Зам, тээврийн 

сайд 
- 

95  ИНД-303 
Агаарын тээвэрлэгчийн 
даатгал 

15/09/2012 
 Зам, тээврийн 

сайд 
- 

96  ИНД-307 
Захиалгат нислэгийн 
зөвшөөрөл 

01/02/2003 
 Зам, тээврийн 

сайд 
- 

97  ИНД-313 
Гадаадын агаарын 
тээвэрлэгчдийн үйлдэх 
захиалгат нислэг 

01/02/2003 
 

Зам, тээврийн 
сайд 

- 

98  ИНД-321 Статистикийн мэдээлэл 2008 
 Зам, тээврийн 

сайд 
- 

99  ИНД-329 Тээвэрлэлтийн гэрээ 07/05/2010 
 Зам, тээврийн 

сайд 
- 

100  ИНД-331 Зорчигчдын бүртгэл 07/05/2010 
 Зам, тээврийн 

сайд 
- 

101 ИНД-191 

Иргэний нисэхийн аюулгүй 
байдлыг хангахтай 
холбогдсон мэдээллийн 
нууцыг хамгаалах 

- 

 
Зам, тээврийн 

сайд 
- 

 

  

http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-144-1.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-144-1.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-138-1.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-171-2.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-171-2.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-171-2.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-171-2.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-171-2.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2017/08/IND-174.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-174-1.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-174-1.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-174-1.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-174-1.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-300-1.pdf
http://mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2018/03/IND-301.pdf
http://mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2018/03/IND-303.pdf
http://mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2018/03/IND-307.pdf
http://mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2018/03/IND-313.pdf
http://mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2018/03/IND-321.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-300-1.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-300-1.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-300-1.pdf
http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/IND-300-1.pdf
http://mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2018/03/IND-191.pdf
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Хүснэгт 9.Иргэний нисэхийн салбарт хэрэгжиж буй стандартууд 

 

№ Стандартын нэрс Стандартын дугаар 

1 
Иргэний нисэх. Агаар ба газрын үйл ажиллагаанд хэрэглэх 
хэмжигдэхүүн болон нэгж 

MNS 6478:2014 

2 Иргэний нисэх. Ерөнхий нэр томьѐо, тодорхойлолт MNS 6409:2015 

3 
Агаарын хөлгийн газрын үйлчилгээний тоног төхөөрөмж – Тусгай 
шаардлага8 -р хэсэг: Техник үйлчилгээний шат ба тавцан 

MNS EN 12312-
8:2005+A1:2009:2016 

4 
Агаарын хөлгийн газрын үйлчилгээний тоног төхөөрөмж.Тусгай 
шаардлага-16-р хэсэг: Агаараар асаагч төхөөрөмж 

MNS EN 12312-
16:2005+A1:2009:2016 

5 
Агаарын хөлгийн газрын үйлчилгээний тоног төхөөрөмж. Тусгай 
шаардлага-18-р хэсэг: Азот болон хүчил-төрөгчийн төхөөрөмж 

MNS EN 12312-18: 
2005+A1:2009:2016 

6 
Агаарын хөлгийн газрын үйлчилгээний тоног төхөөрөмж. Тусгай 
шаардлага - 19-р хэсэг: Агаарын хөлгийн домкрат, тэнхлэгийн 
домкрат, сүүл хэсгийн шингэнт тулгуур 

MNS EN 12312-
19:2005+A1:2009:2016 

7 
Агаарын хөлгийн газрын үйлчилгээний тоног төхөөрөмж- Тусгай 
шаардлага-20-р хэсэг: Газрын цахилгаан тэжээлийн төхөөрөмж 

MNS EN12312-
20:2005+А1:2009:2016 

 .....  
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Хүснэгт 10. Иргэний нисэхийн тухай хууль болон багц дүрмийн хамаарал 

Иргэний нисэхийн тухай Монгол Улсын 
хуулийн заалтууд 

Иргэний нисэхийн багц дүрэм /ИНБД/ 

8.4. Иргэний нисэхийн ерөнхий газар нь 
дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:  
8.4.1. Чикагогийн конвенцийн Хавсралтуудад 
нийцсэн аюулгүй ажиллагааны стандартыг 
боловсруулж эрх бүхий байгууллагаар 
батлуулах буюу бүртгүүлэх, тэдгээрийн 
хэрэгжилтэд хяналт тавих 

Ерөнхий журам тогтоосон – 3 /ИНД -11, 12, 
13/ 
Агаарын хөлөг -5 /ИНД -21, 26,39,43,47/ 
Ажлын үнэмлэхжүүлэлт -6 /ИНД -61, 63, 65, 
66, 67, 183/ 
Агаарын зай – 4 /ИНД -71, 73, 75, 77/ 
Нислэгийн үйл ажиллагаа – 8 /ИНД – 91, 92, 
95, 101, 103, 104, 105, 106/ 
Агаарын тээвэрлэгчийг гэрчилгээжүүлэх 
болон нислэгийн бусад үйл ажиллагаа – 7 / 
ИНД – 115, 119, 121, 129, 133, 135, 137/ 
Аэродром – 2 / ИНД – 139, 157/ 
Агаарын навигацийн үйлчилгээний 
байгууллагуудыг гэрчилгээжүүлэх -6 /ИНД – 
171, 172, 173, 174, 175, 138/ 
Иргэний нисэхийн бусад байгууллагуудыг 
гэрчилгээжүүлэх – 7 /ИНД – 140, 141, 144, 
145, 148, 149, 337/ 
Бусад -12 / ИНД – 108, 109, 131, 191, 203, 
301, 303, 307, 313, 321, 329, 331/ 
/60 дүрэм/ 

11.2. Иргэний нисэхийн багц дүрмээр дараах 
үйл ажиллагааг зохицуулна: 
11.2.1. Монгол Улсад агаарын хөлгийг бүртгэх 
11.2.2. нислэгт тэнцэх чадварын гэрчилгээ 
олгох 
11.2.5. Монгол Улсын хилээр агаарын хөлөг 
нэвтрэх, аэродромд буух, хөөрөх, түүнчлэн 
Монгол Улсын агаарын зайд нислэг үйлдэх, 
нислэгийн хөдөлгөөн удирдах 

ИНД-47 /Агаарын хөлгийн бүртгэл, таних 
тэмдэг/  
ИНД-21 /Агаарын хөлөгт хамаарах 
бүтээгдэхүүн, эд анги, гэрчилгээжүүлэлт/  
ИНД-71 /Агаарын зайг тогтоох/  
ИНД-73 /Тусгай зориулалтаар ашиглах 
агаарын зай/  
ИНД-75 /Агаарын навигацын үйлчилгээний 
зайчлалын стандарт/ 

13.1. Иргэн, аж ахуйн нэгж иргэний нисэхийн 
дараахь үйл ажиллагаанд тусгай зөвшөөрөл 
авна:  
13.1.1. агаарын хөлгөөр нислэгийн үйл 
ажиллагаа эрхлэх  
13.1.2. аэродром, нисэх буудлын үйлчилгээ 
эрхлэх  
13.1.3. агаарын хөлгийн засвар, үйлчилгээ 
хийх  
13.2. Энэ хуулийн 13.1-д заасан тусгай 
зөвшөөрлийг Иргэний нисэхийн ерөнхий 
газар Иргэний нисэхийн багц дүрмийн дагуу 
олгоно. 

ИНД-119/Агаарын тээвэрлэгч- 
Гэрчилгээжүүлэлт/ 
ИНД-139/Аэродромын үйл ажиллагаа, 
гэрчилгээжүүлэлт/  
ИНД-145- Агаарын хөлгийн техник 
үйлчилгээний байгууллага-гэрчилгээжүүлэлт 

15-р зүйл. Иргэний агаарын хөлгийн нислэгт 
тэнцэх чадвар 15.2. Гадаад улсад 
үйлдвэрлэгдсэн агаарын хөлөг /маяг/-ийг 
Иргэний нисэхийн ерөнхий газраас хүлээн 
зөвшөөрсөн тохиолдолд уг агаарын хөлгийг 
Монгол Улсад иргэний нислэг үйлдэх 
зорилгоор ашиглана. 

ИНД-21 –Агаарын хөлөгт хамаарах 
бүтээгдэхүүн, эд анги, гэрчилгээжүүлэлт Б 
Бүлэг. Маягийн гэрчилгээ, маягийг хүлээн 
зөвшөөрөх гэрчилгээ 

16-р зүйл. Иргэний агаарын хөлгийг бүртгэх, ИНД-47- Агаарын хөлгийн бүртгэл, таних 

http://www.mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2015/10/CALaw.pdf
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бүртгэлээс хасах 16.1, 16.2, 16.3 16.4. Монгол 
Улсад бүртгэлтэй агаарын хөлгийг 
даатгуулна. 

тэмдэг 
ИНД-303- Агаарын тээвэрлэгчийн даатгал  
В Бүлэг. Агаарын хөлгийн даатгал 

17-р зүйл. Иргэний агаарын хөлгийн баг 17.1, 
17.2, 17.3, 17.4, 17.5 

ИНД-91- Нислэгийн үйл ажиллагааны 
ерөнхий дүрэм  
А Бүлэг. Ерөнхий зүйл  
Б Бүлэг. Үйл ажиллагааны шаардлага 

18-р зүйл. Иргэний агаарын хөлгийн даргын 
бүрэн эрх 

ИНД-91- Нислэгийн үйл ажиллагааны 
ерөнхий дүрэм  
В Бүлэг. Нислэгийн ерөнхий дүрэм 

19-р зүйл. Аэродром байгуулах  
20-р зүйл. Аэродром орчмын аюулгүйн бүс  
21-р зүйл. Аэродромын дохио тэмдэг  
22-р зүйл. Барилга байгууламж дээрх дохио 
тэмдэг 

ИНД-77- Нам өндрийн нислэгт саад 
учруулах барилга байгууламж болон үйл 
ажиллагаа  
ИНД-139- Аэродромын үйл ажиллагаа, 
гэрчилгээжүүлэлт ИНД-157- Аэродром 
байгуулах, өөрчлөх, ашиглалтаас хасах 

23-р зүйл. Нислэг үйлдэх  
ИНД-91- Нислэгийн үйл ажиллагааны 
ерөнхий дүрэм 

24-р зүйл. Нислэгийн хөдөлгөөний 
зохицуулалт 24.2. Монгол Улсын агаарын 
зайд үйлдэх нислэгийн хоорондын аюулгүйн 
зай, агаарын зам, түүний өргөн, өндөр нь 
олон улсын стандартад нийцсэн байна 

ИНД-75 Агаарын навигацын үйлчилгээний 
зайчлалын стандарт 

34-р зүйл. Зорчигч, ачаа, тээш, шуудан 
тээвэрлэх 

ИНД-329 Тээвэрлэлтийн гэрээ  
ИНД-331 Зорчигчдын бүртгэл 

35-р зүйл. Агаарын хөлгөөр аюултай ачаа 
тээвэрлэх 

ИНД-92 Аюултай ачаа тээвэрлэх 

37-р зүйл. Иргэний агаарын хөлгийн багийн 
гишүүдийн даатгал 

ИНД-303- Агаарын тээвэрлэгчийн даатгал  
Д Бүлэг. Агаарын хөлгийн багийн гишүүдийн 

даатгал 

38-р зүйл. Тээвэрлэгчийн хариуцлагын 
даатгал 

ИНД-303- Агаарын тээвэрлэгчийн даатгал  
Г Бүлэг. Тээвэрлэгчийн хариуцлагын 

даатгал 

39.1. Иргэний нисэхийн ерөнхий газар нь 
нисэхийн аюулгүй байдлыг хангахад чиглэсэн 
нисэхийн аюулгүй байдлын үндэсний 
хөтөлбөртэй байна. 

Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын 
үндэсний хөтөлбөр /ЗГ-ын тогтоолоор 
батлагдсан/ 

391 .1. Иргэний нисэхийн ерөнхий газар нь 
иргэний нисэхийн ажилтанд мэргэжлийн 
үнэмлэх, эрүүл мэндийн гэрчилгээ олгоно. 
Үнэмлэх, гэрчилгээ олгох журмыг Иргэний 
нисэхийн багц дүрмээр тогтооно. 

ИНД-61 /Нисгэгчийн үнэмлэх, зэрэглэл/  
ИНД-63 /Нисгэгчээс бусад нисэх багийн 
гишүүдийн үнэмлэх, зэрэглэл/  
ИНД-65 /Нислэгийн хөдөлгөөний 
үйлчилгээний ажилтны үнэмлэх, зэрэглэл/  
ИНД-66 /Агаарын хөлгийн техник 
үйлчилгээний ажилтны үнэмлэх, зэрэглэл/  
ИНД-67 /Иргэний нисэхийн эрүүл мэндийн 
стандарт, гэрчилгээ/ 

392 .1. Иргэний нисэхийн ерөнхий газар нь 
Монгол Улсад бүртгэлтэй иргэний агаарын 
хөлөгт Нислэгт тэнцэх чадварын гэрчилгээ 
олгоно... 

ИНД-21 /Агаарын хөлөгт хамаарах 
бүтээгдэхүүн, эд анги, гэрчилгээжүүлэлт/ 

393 .1. Энэ хуулийн 13.1.1-д заасан, агаарын 
хөлгөөр арилжааны нислэгийн үйл ажиллагаа 
эрхлэх аж ахуйн нэгж, байгууллага энэ хууль 
болон холбогдох дүрэм, журмын шаардлагыг 
хангасан тохиолдолд Иргэний нисэхийн 

ИНД-119 
/Агаарын тээвэрлэгчгэрчилгээжүүлэлт/ 
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ерөнхий газар Агаарын тээвэрлэгчийн 
гэрчилгээ олгоно. 

40.1. Нислэгийн аюулгүй ажиллагааг хангах, 
агаарын хөлгийн багийн гишүүд, зорчигчдын 
амь нас, эрүүл мэндийг хамгаалах зорилгоор 
агаарын хөлгийн багийн гишүүн, зорчигчийн 
бие болон тээшинд агаарын тээвэрлэгч буюу 
эрх бүхий байгууллага иргэний нисэхийн 
асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 
байгууллагаас баталсан журмын дагуу үзлэг 
хийнэ. 

ИНД-140 /Нисэхийн аюулгүй байдлын 
үйлчилгээний байгууллагыг 
гэрчилгээжүүлэх/ 

Есдүгээр бүлэг. Нислэг-техникийн осол, 
зөрчлийг шинжлэн шалгах 

ИНД-203 Агаарын хөлгийн осол, зөрчлийг 
шинжлэн шалгах 
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Хүснэгт 11.  Далай ашиглалт, усан замын тээврийн салбарт мөрдөгдөж  
буй эрх зүйн бичиг баримтуудын жагсаалт 

 

№ Шийдвэрийн нэр Огноо 

Д
у
га

а
р

 

Шийдвэр 
гаргасан субект 

Цаашид дагаж 
мөрдүүлэх, 
шинэчлэх 

шаардлагатай 
эсэх талаар 

тайлбар 

ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭ ХЭЛЭЛЦЭЭР 

1 
“Далайд гарцгүй улсуудын далбаагаа 
мандуулах эрхийг хүлээн зөвшөөрөх 
тухай” 1921 оны Барселоны тунхаглал 

1976  

БНМАУ-ын 
Ардын Их 
Хурлын 

Тэргүүлэгчдийн 
зарлиг 

- 

2 
Далайд гарцгүй улс орнуудын дамжин 
өнгөрөх тээврийн тухай” 1965 оны  
Олон улсын конвенци 

1976  

БНМАУ-ын 
Ардын Их 
Хурлын 

Тэргүүлэгчдийн 
зарлиг 

- 

3 “Их далайн тухай” 1958 оны конвенци   
МУ-ын Их 

хурал 
- 

4 
“Далайн эрх зйн тухай” 1982 оны 
конвенци 

  
МУ-ын Их 

хурал 
- 

5 
“Далайг хөлөг онгоцноос 
бохирдуулахаас сэргийлэх тухай” 1973 
оны Конвенци 

2007.5.04  
МУ-ын Их 

хурал 
 

6 
“Далайд хүний аюулгүй байдлыг хангах 
тухай” 1974 оны Конвенци 

2007.02.04.  
МУ-ын Их 

хурал 
 

7 
“Далайн Олон улсын байгууллагын 
тухай” Конвенци 

2007.05.04  
МУ-ын Их 

хурал 
 

8 
“Олон улсын далайн байгууллагын 
тухай” 1948 оны Конвенци 

1996.05.28  
МУ-ын Их 

хурал 
 

9 
“Далайн эрх зүйн тухай” НҮБ-ын тухай 
1958 оны Конвенци 

1996.08.13  
МУ-ын Их 

хурал 
 

10 
“Дипломтой далайчдыг бэлтгэх болон 
ээлжийн ажиллагааны тухай” 1978 оны 
Конвенци 

2001.12.14.  
МУ-ын Их 

хурал 
 

11 
“Далайд хөлөг онгоц мөргөлдөхөөс 
урьдчилан сэргийлэх” Олон улсын 
дүрмийн тухай 1972 оны Конвенци 

2001.12.14  
МУ-ын Их 

хурал 
 

12 
Даацын тэмдэглэгээний тухай” 1966 
оны Конвенци 

2003.10.11  
МУ-ын Их 

хурал 
 

13 
“Далайн навигацийн эсрэг хууль бус 
үйлдэлтэй тэмцэх тухай” 1988 оны 
Конвенци 

2005  
МУ-ын Их 

хурал 
 

14 

Газрын тос тээвэрлэгч хөлөг онгоцноос 
далайд учруулсан хохирлын талаархи 
иргэний хариуцлагын тухай” 1969 оны 
Конвенци 

2003  
МУ-ын Их 

хурал 
 

15 
“Далайн хиймэл дагуулын олон улсын 
байгууллагын тухай” 1976 оны 
Конвенци 

2011.06.09.  
МУ-ын Их 

хурал 
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16 

“Газрын тосны бохирдлоос далайд 
учирсан хохирлыг нөхөн төлбөрийн 
Олон улсын сан байгуулах тухай” 
Конвенци 

  
МУ-ын Их 

хурал 
 

17 
“Олон улсын хөдөлмөрийн 
байгууллагын далайчдын хөдөлмөр 
хамгаалалын тухай” 2006 оны Конвенц 

2010.04.23.  
МУ-ын Их 

хурал 
 

18 

“Хөлөг онгоцны шатахууны савны 
тосны бохирдлоос учирсан хохирлын 
төлөө хүлээх иргэний хариуцлагын 
тухай” 2001 оны Конвенци 

2011.06.09.  
МУ-ын Их 

хурал 
 

19 
“Хөлөг онгоцны гадаргууг хамгаалах 
системд хортой бодис ашиглахыг хянах 
тухай” 2001 оны олон улсын конвенци 

2011.06.09  
МУ-ын Их 

хурал 
 

20 
Далайд гарцгй улс орнуудын дамжин 
өнгөрөх тээврийн тухай”   1965  оны 
конвенцид 

  
МУ-ын Их 

хурал 
 

21 

“Хөлөг онгоцыг тэнцвэржлэгч ус агуулах 
сав, түүн дэх үлдэгдэл тунадасны 
хяналт, удирдлагын тухай”  2004 оны 
конвенци 

  
МУ-ын Их 

хурал 
 

22 
“Далайн нэхэмжлэлийн талаар хүлээх 
хариуцлагыг хязгаарлах тухай” 1976 
оны  конвенци 

  
МУ-ын Их 

хурал 
 

ҮНДЭСНИЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖ 

23 
Усан замын тээврийн тухай хууль 
/Шинэчилсэн найруулга/ 

2017.05.25.  
МУ-ын Их 

хурал 
Шаардлагагүй 

24 Далай ашиглах тухай хууль 1999  
МУ-ын Их 

хурал 
Шинэчлэх 

шаардлагатай. 

 

 

 

 

 

 

--- ooo --- 
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ХАВСРАЛТ 2. ЭКСПОРТ, ИМПОРТЫН АЧААНЫ СУДАЛГАА 

 
Хүснэгт 12. Гол нэрийн барааны экспорт 

 

№ Жагсаалт 
Хэмжих 
нэгж 

Оноор 

2012  2013  2014 2015  2016  2017  

Түүхий эд 

1 Бохир ноолуур Мян.т 3.6 4.0 4.0 5.0 5.4 5.4 

2 Хонины самнаагүй ноос Мян.т 4.5 2.4 7.4 11.5 14.1 16.1 

3 Тэмээний ноос Мян.т 1.0 1.0 1.1 0.5 0.8 1.1 

4 Адууны дэл Мян.т 0.3 0.3 0.5 0.7 0.6 0.8 

5 
Үхрийн 
боловсруулаагүй шир 

Мян.ш 4.0 140.5 174.5 111.7 45.4 - 

6 
Адууны боловсруулагүй 
шир 

Мян.ш 
200.7 
 

209.7 65.4 6.2 415.0 171.0 

7 
Үхэр, адууны 
боловсруулсан шир 

Сая дм
2 

43.0 43.1 58.4 70.7 86.4 102.0 

8 
Хонь, хурганы 
боловсруулсан арьс 

Сая дм
2 

182.5 162.2 110.2 147.7 29.2 82.2 

9 
Ямаа, ишигний 
боловсруулсан арьс 

Сая дм
2 

61.1 92.1 128.8 122.3 61.7 123.1 

10 
Малын дайвар 
бүтээгдэхүүн 

тн 821.2 790.4 202.8 42.7 8.4 127.9 

11 Хөлдүү загас тн 39.5 31.6 40.9 63.1 15.0 - 

12 
Боловсруулаагүй 
газрын тос 

Мян.барр 3568.0 5243.8 6885.1 8135.2 8015.9 7514.2 

13 нүүрс Мян.т 20915.5 18373.1 19499.0 14472.6 25810.6 33399.4 

Боловсруулсан, хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүн 

1 Зэсийн баяжмал Мян.т 574.3 649.8 1379.0 1477.8 1562.0 1447.2 

2 Молибдений баяжмал Мян.т 4.3 4.0 4.0 5.0 5.8 6.5 

3 
Жоншны хүдэр, 
баяжмал 

Мян.т 428.9 338.1 313.9 280.1 248.8 319.3 

4 
Төмрийн хүдэр, 
баяжмал 

Мян.т 6415.9 6724.5 6324.7 5065.1 6084.8 6258.0 

5 Тунгаасан зэс, хайлш Мян.т 2.1 2.2 6.3 12.4 15.9 15.6 

6 
Хагас боловсруулсан 
алт 

Т 2.8 7.6 10.0 11.3 19.2 14.6 

7 Цайрын хүдэр баяжмал Мян.т 140.9 130.9 99.4 84.1 126.0 118.2 

8 
Гянтболдын хүдэр, 
баяжмал 

Т 226.9 482.9 1519.6 1703.3 1466.5 1015.2 

9 
Үнэт металлын хүдэр, 
баяжмал 

Мян.т 0.1 - 42.2 54.0 94.8 - 

10 Зүсмэл материал Мян.м
3 

- 0.5 1.6 0.1 - - 

11 Самнасан ноолуур Мян.т 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 

12 Өлөн гэдэс Т 352.7 490.8 339.6 424.9 415.5 405.0 
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13 Мах Мян.т 3.1 3.0 2.3 4.7 8.9 29.3 

14 Бугын ясан эвэр Т 4.0 5.0 18.3 43.0 98.2 101.9 

15 Ясны гурил Мян.т 0.0 0.4 0.3 0.7 27.9 - 

16 Архи Мян.л 13.4 137.0 53.0 17.9 30.2 14.4 

17 
Сүлжмэл гадуур хүрэм, 
цув 

Мян.ш 7.7 5.8 12.5 26.9 28.1 49.6 

18 Сүлжмэл дотуур хувцас Мян.ш 204.8 286.4 232.3 198.6 225.6 287.5 

19 Сүлжмэл гадуур цамц Мян.ш 132.2 96.7 102.6 117.3 110.5 134.5 

20 Сүлжмэл бээлий Мян.хос 11.9 20.8 18.2 24.4 65.9 83.2 

21 
Оѐмол гадуур хүрэм, 
цув, нөмрөг 

Мян.ш 0.2 0.1 0.7 1.2 4.3 10.1 

22 Оѐмол дотуур хувцас Мян.ш 0.7 0.6 1.2 1.3 2.4 6.6 

23 Хивс Сая.м
2 

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

24 
Хөнжил ба аяны 
хөнжил 

Мян.ш 5.7 5.0 4.6 3.4 3.5 15.6 

25 
Үүнээс: Тэмээний 
ноосон хөнжил 

Мян.ш 4.0 1.4 2.0 1.4 0.9 2.7 

Хаягдал бүтээгдэхүүн 

1 Хар төмрийн хаягдал Мян.т 1.6 1.1 0.8 0.7 0.7 0.7 

2 Хар тугалгын хаягдал Мян.т 0.1 0.4 0.5 0.9 - - 

Эх сурвалж: МУ-ын статистикийн эмхэтгэл 
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Хүснэгт 13. Гол нэрийн барааны импорт 

№ Жагсаалт 
Хэмжих 
нэгж 

Оноор  

2012  2013  2014 2015 2016  2017 

Өргөн хэрэглээний бараа 

 Хүнсний бараа        

1 Улаанбуудай Мян.т 4.1 0.1 34.2 21.1 158.5 13.6 

2 Гурил  Мян.т 50.1 23.9 17.5 20.5 30.0 - 

3 Ургамлын тос Мян.т 6.0 5.7 8.8 9.3 10.6 12.5 

4 Маргарин Мян.т 5.7 5.7 5.3 6.3 6.5 7.6 

5 Цөцгийн тос Т 108.3 139.4 143.2 224.2 292.4 408.8 

6 Элсэн чихэр Мян.т 44.9 44.4 44.6 39.3 50.0 50.1 

7 Хатуу чихэр Мян.т 6.2 5.2 5.5 5.5 6.2 6.5 

8 
Амтлаг гурилан 
зүйлс 

Мян.т 15.0 14.7 14.4 13.7 14.7 14.5 

9 Цагаан будаа Мян.т 31.6 20.4 29.6 24.5 26.6 34.3 

10 Шар будаа Мян.т 1.3 2.0 2.0 1.4 1.9 1.5 

11 Ногоон цай Мян.т 2.0 2.3 1.6 1.8 1.7 1.7 

12 Янжуур тамхи  Сая.ш 2138.1 1948.4 2042.9 2026.2 2247.1 2918.0 

13 Дүнсэн тамхи Т 226.8 245.6 245.7 302.4 302.5 226.0 

14 Төмс Мян.т 3.2 0.0 5.4 17.1 0.7 0.4 

15 Сонгино, сармис  Мян.т 10.5 16.2 19.1 8.6 12.4 17.4 

16 Жимс, жимсгэнэ Мян.т 20.6 25.3 27.8 29.1 36.4 21.9 

17 Алим, лийр  Мян.т 9.7 11.5 13.3 16.5 13.5 11.2 

18 
Согтууруулах бус 
ундаа 

Сая.л 22.7 25.4 21.0 15.9 20.3 21.6 

19 
Согтууруулах 
ундаа 

Сая.л 32.1 35.8 24.4 18.1 19.1 9.6 

20 Шар айраг Сая.л 28.7 33.2 21.7 15.9 16.7 6.4 

Түлш эрчим хүч 

1 Авто бензин Мян.т 389.0 380.1 416.0 433.5 384.7 410.9 

2 Дизелийн түлш Мян.т 715.5 773.5 685.9 655.0 548.1 805.3 

3 Онгоцны түлш  Мян.т 36.2 38.8 26.2 27.3 24.8 33.5 

4 Түлшний мазут Мян.т 3.9 2.6 3.1 3.2 2.6 2.2 

5 Тослох материал Мян.т 1.1 0.5 1.0 0.9 0.9 0.5 

6 
Цахилгаан эрчим 
хүч 

Сая 
кВт.ц 

366.0 1195.5 1349.2 1384.8 
1420.2 
 

1574.3 

Эх сурвалж: МУ-ын статистикийн эмхэтгэл 
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ХАВСРАЛТ 3. ТӨМС, ХҮНСНИЙ НОГОО, ЖИМС ЖИМСГЭНИЙ СУДАЛГАА 

 
Хүснэгт 14. Тариалсан талбай /төмс/ [га] 

 

№ 
 
Төмс /га/ 

2012  2013 2014 2015  2016 2017 

 Бүгд 16820.7 15503.2 13204.6 12839.4 15024.3 15147.8 

 Баруун бүс 2270.7 1924.2 1535.7 1568.7 1551.3 1744.9 

1 Баян-Өлгий 375.0 384.0 313.2 281.7 282.0 421.9 

2 Говь-Алтай  280.2 174.3 109.2 84.1 87.7 120.4 

3 Завхан  277.4 256.5 248.3 211.7 221.4 236.8 

4 Увс  276.1 238.3 153.7 215.5 248.6 273.6 

5 Ховд  1062.0 871.2 711.3 775.7 711.6 692.6 

 Хангайн бүс 2564.5 2264.4 2272.1 2073.7 2199.0 2164.6 

6 Архангай  383.5 486.6 515.0 470.9 459.8 479.6 

7 Баянхонгор 269.8 199.9 225.3 244.3 238.4 253.4 

8 Булган  828.1 748.2 646.3 497.0 518.5 382.9 

9 Орхон  359.9 26.7 252.2 176.3 244.1 317.3 

10 Өвөрхангай  327.3 330.3 342.3 364.3 375.1 395.1 

11 Хөвсгөл  395.9 272.7 291.0 320.8 363.1 336.3 

 
Төвийн бүс 10473.3 10024.3 8273.9 8218.8 10324.3 10515.5 

12 Говьсүмбэр 4.5 7.7 6.1 8.3 22.9 17.2 

13 Дархан-Уул 1189.5 695.0 591.2 382.8 663.9 874.1 

14 Дорноговь 52.3 30.4 34.4 32.0 33.8 30.9 

15 Дундговь 45.6 38.3 33.2 29.6 33.3 39.0 

16 Өмнөговь 65.8 64.5 59.6 66.0 82.2 65.2 

17 Сэлэнгэ  4064.4 4019.7 2944.9 2895.4 3269.2 2586.7 

18 Төв  5051.2 5168.7 4604.4 4804.7 6129.2 6902.4 

 
Зүүн бүс 822.9 792.0 666.7 628.1 688.5 498.0 

19 Дорнод  273.7 263.6 223.6 228.2 277.3 183.4 

20 Сүхбаатар  64.5 67.0 75.4 71.4 61.9 65.4 

21 Хэнтий  484.6 461.4 367.7 328.5 349.3 249.2 

22 Улаанбаатар  689.4 498.4 456.3 350.2 351.3 224.8 

Эх сурвалж: МУ-ын статистикийн эмхэтгэл 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хүснэгт 15. Тариалсан талбай /хүнсний ногоо/ [га] 
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№ Төмс /га/ 2012  2013 2014 2015 2016  2017 

 
Бүгд 7854.2 8311.3 8668.4 7656.4 9052.2 8356.6 

 Баруун бүс 1591.6 1807.7 1779.1 1305.4 1355.6 1596.2 

1 Баян-Өлгий 141.3 142.8 148.3 123.3 123.1 226.5 

2 Говь-Алтай 205.7 123.1 71.9 78.1 90.3 117.8 

3 Завхан 148.9 145.4 143.4 116.8 116.0 117.1 

4 Увс 208.2 231.0 192.2 222.9 273.2 274.4 

5 Ховд 887.5 1165.4 1223.3 764.3 753.0 860.4 

 
Хангайн бүс 1284.1 1169.7 1337.2 1297.3 1306.9 1124.4 

6 Архангай 135.2 160.5 178.7 158.3 155.2 171.9 

7 Баянхонгор 198.6 150.0 166.3 168.1 163.7 144.5 

8 Булган 274.0 344.6 325.3 270.7 262.9 146.1 

9 Орхон 355.6 187.4 256.1 225.6 276.2 235.1 

10 Өвөрхангай 159.7 163.6 182.8 199.4 205.9 214.2 

11 Хөвсгөл 161.0 163.6 228.0 275.2 243.0 212.5 

 
Төвийн бүс 4200.5 4590.4 4705.5 4274.9 5372.4 5025.3 

12 Говьсүмбэр 4.8 6.9 14.9 16.2 18.2 17.2 

13 Дархан-Уул 961.6 1240.5 1341.4 1023.6 1659.3 1455.2 

14 Дорноговь 38.4 35.1 45.3 45.8 51.7 67.4 

15 Дундговь 15.2 14.7 11.3 14.4 18.7 22.3 

16 Өмнөговь 48.2 45.5 64.1 76.0 80.4 80.6 

17 Сэлэнгэ 2139.9 2318.0 2245.9 2293.1 2596.2 2555.8 

18 Төв 992.5 929.7 982.7 805.8 947.9 825.7 

 Зүүн бүс 328.1 353.5 363.3 334.8 520.6 305.4 

19 Дорнод 88.6 101.9 125.7 133.8 128.4 96.9 

20 Сүхбаатар 23.7 25.1 32.2 29.1 30.0 32.8 

21 Хэнтий 215.8 226.5 205.4 171.9 362.2 175.7 

22 Улаанбаатар 449.9 389.9 483.2 444.0 496.6 305.3 

Эх сурвалж: МУ-ын статистикийн эмхэтгэл 
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ХАВСРАЛТ 4. УУЛ УУРХАЙН САЛБАРЫН СУДАЛГАА 

Тус судалгааны баг нь уул уурхайн салбарын мэдээлэл, судалгааг 

гаргахдаа Уул уурхайн яам, Зам тээврийн хөгжлийн яам, Ашигт малтмалын газар, 

Монголын экспортлогчдийн холбоо болон Монгол Улсын уул уурхай, дэд бүтцийг 

хөгжүүлэх санхүүжилтэд тавигдах шаардлагын тухай мастер төлөвлөгөө 

боловсруулах төслийн тайланд тусгагдсан статистик судалгаа, холбогдох мэдээ 

тайланг ашигласан болно.  
Монгол Улсын Засгийн газраас тээврийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх үүднээс 

орон нутгийн тээврийн чиглэлүүдийг Ази-Европыг холбосон гүүр болгох зорилго 

тавин ажиллаж байна. Түүнчлэн ашигт малтмалын тээврийн зардлыг бууруулах 

үүднээс хилийн боомтуудыг чөлөөт худалдааны бүс болгон хөгжүүлэх зорилт 

тавьж байна. Стратегийн ач холбогдол бүхий Тавантолгой, Нарийнсухайт, 

Оюутолгой, Цагаансуварга зэрэг ордууд Шивээхүрэн, Гашуунсухайт, Бичигт гэсэн 

хилийн боомтуудтай ойр байрладаг нь тээвэрлэлтийн зайг багасгаж, ашигт 

малтмалыг хөрш орнууд руу хямд үнээр экспортлох боломжийг бүрдүүлж байна.  

  
Хүснэгт 16. Стратегийн ач холбогдол бүхий ордууд, хилийн боомтууд 

 
Уурхай Тээвэр Хилийн боомт Тээвэр 

Таван толгой (C) 
Одоо байгаа: хөрсөн зам 

Төлөвлөж буй: 
Төмөр зам, засмал зам 

Гашуун сухайт 
(Өмнөговь аймгийн 

Ханбогд сум)  БНХАУ-ын Далиан 
боомт хүртэл 
(Сүмбэр- Рашаан 
эсвэл Бичигт-Зүүн 
хатавч хилийн 
боомтоор 
тээвэрлэн гарах) 

 БНХАУ-ын 
Тианжин боомт 
хүртэл(Бичигт-Зүүн 
хатавч эсвэл 
Замын-Үүд-Эрээн 
хилийн боомтоор 
тээвэрлэн гарах) 

 БНАСУ-ын Расон  
боомт 
хүртэл(Сүмбэр- 
Рашаан эсвэл 
Бичигт-Зүүн хатавч 
хилийн боомтоор 
тээвэрлэн гарах) 

 ОХУ-ын 
Владивосток боомт 
хүртэл (Эрээнцав-
Соловьвск  
боомтоор 
тээвэрлэн гарах) 

 Бусад сонголтууд 

Оюутолгой (Cu, Au) 

Баруун наран (C) 

Цант уул (C) 

Нарийн сухайт (C) Одоо байгаа: хөрсөн зам 
Төлөвлөж буй: 

Төмөр зам, засмал зам 

Шивээ хүрэн 
(Өмнөговь аймгийн 

Гурван тэс сум) 
Овоот толгой (C) 

Хүрэн толгой (C) 

Шивээ овоо (C) 

Одоо байгаа: 
төмөр зам 

Төлөвлөж буй: 
Төмөр зам, засмал зам 

Замын-Үүд/ 
Сүхбаатар/ 
Алтанбулаг 

Таван суварга (Cu, Mo) 

Багануур (C) 

Эрдэнэт (Cu, Mo) 

Төмөртэй (Fe) 

Бороо (Au) 

Бүрэнхаан (P) 
Одоо байгаа: хөрсөн зам 

Төлөвлөж буй: 
Төмөр зам, засмал зам 

Замын-Үүд/ 
Сүхбаатар/ 

Алтанбулаг/Ханх 

Төмөртэй овоо (Zn, Pb) Одоо байгаа: хөрсөн зам 
Төлөвлөж буй: 

Төмөр зам, засмал зам 

Ханги (Дорноговь 
аймгийн Хатанбулаг 

сум) 
Дорноговь (C) 

Төхөм (C) 

Асгат (Ag) 
Одоо байгаа: хөрсөн зам 

Төлөвлөж буй: 
Төмөр зам, засмал зам 

Цагаан нуур/ 
Улаанбайшинт 

Мардай (U) Одоо байгаа: эвдэрсэн 
төмөр зам 

Төлөвлөж буй: 
Төмөр зам, засмал зам 

Эрээнцав (Дорнод 
аймгийн 

Чулуунхороот  сум) 

Дорнод (U) 

Гурванбулаг (U) 

Хөхтийн нуруу (C) Одоо байгаа: хөрсөн зам 
Төлөвлөж буй: 

Төмөр зам, засмал зам 

Бичигт (Сүхбаатар 
аймгийн 

Эрдэнэцагаан сум) 
Хөөт (C) 

Хөшөөт (C) 
Одоо байгаа: хөрсөн зам 

Төлөвлөж буй: 
Төмөр зам, засмал зам 

Ярант  (Ховд 
аймгийн  Булган 

сум) 

Эх сурвалж: Ази, Номхон далайн Судалгааны хүрээлэн 
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Хүснэгт 17. Стратегийн ач холбогдол бүхий ордуудын жагсаалт 

Уурхай 
Үйл ажиллагаа 

эрхлэлт 
Байршил 
(Аймаг) 

Эрдэс 
баялаг 

Нөөц 

Таван толгой Үйлдвэрлэл Өмнөговь Нүүрс 
6.4 тэрбум.тн 

(1.4 тэрбум.тнкоксжсон нүүрс ) 

Нарийн сухайт Үйлдвэрлэл Өмнөговь Нүүрс 500 сая.тн 

Багануур Үйлдвэрлэл Улаанбаатар Нүүрс 600 сая.тн 

Шивээ овоо Үйлдвэрлэл Говьсүмбэр Нүүрс 646.2  сая.тн 

Мардай Хөгжлийн шат Дорнод Уран 1.104 тн (@U3 O8 0.119%) 

Дорнод Хөгжлийншат Дорнод Уран 28.868 тн (@U3 O8 0.175%) 

Гурван булаг Хөгжлийншат Дорнод Уран 16.073 тн (@U3 O8 0.152%) 

Төмөртэй Үйлдвэрлэл Сэлэнгэ 
Төмрийн 

хүдэр 
229.3 сая.тн (@Fe 1.15%) 

Оюу толгой Үйлдвэрлэл Өмнөговь 
Зэс, 

молибден 

2.7 тэрбум.тн хүдэр, 
25.4 сая.тн Cu, 

1.028 тн Au 

Цагаан суварга Хөгжлийн шат Дорноговь 
Зэс, 

молибден 

10.64 сая.тноксид 
(@Cu 0.42%& Mo 0.011%) 

240.1 сая.тнсульфид 
(@Cu 0.53%& Mo 0.018%) 

Эрдэнэт Үйлдвэрлэл Орхон 
Зэс, 

молибден 

1.2 тэрбум.тн 
(@Cu 0.51%& Mo 0.012%) 

 

Бүрэнхаан Хөгжлийн шат Хөвсгөл Фосфор 
192.24 сая.тн  (@P22O55 

21.1%) 
 

Бороо Үйлдвэрлэл Сэлэнгэ Алт 24.5 мян.тн (@Au1.6 g/t) 

Төмөртэйн овоо Үйлдвэрлэл Сүхбаатар 
Цайр, хар 

тугалга 
7.7 сая.тн(@Zn 11.5 %) 

Асгат Хөгжлийн шат Баян-Өлгий Мөнгө 6.4 сая.тн (@Аg351.08 g/t) 

Эх сурвалж: Ашигт малтмалын газар  

 

Монгол Улсын уул уурхайн салбарын өрсөлдөх чадварт тээвэр логистикийн 

менежмент, тээврийн стратеги чухал ач холбогдолтой. Монгол Улсын эдийн 

засгийн дийлэнхи хэсгийг уул уурхайн салбар эзэлж байгаа бөгөөд уул уурхайн 

бүтээгдэхүүний 90 гаруй хувийг БНХАУ-д экспортолж байна. Уул уурхайн 

бүтээгдэхүүнээс зэс, нүүрс, төмрийн хүдэр, алт зэрэг голлох бүтээгдэхүүн болж 

байна. 

Монголд 80 гаруй төрлийн ашигт малтмал бүхий 6000 орд газар байдаг 

байна. Үүнээс үндсэн гол нэр төрлийн ашигт малтмалд нүүрс, зэс, молибедин, 

жонш, төмрийн хүдэр, цайр, вольфрам зэрэг эрдэс орох ба зэс, төмрийн хүдрийн 

олборолтын хэмжээ харьцангуй их байдаг байна. 2011-2015 онуудад зэсийн 

баяжмал, молибединий баяжмал, алт, төмөр болон гянтболд зэрэг ашиг 

малтмалын олборлолт нэмэгдсэн бол хайлуур жонш, цайрын олборлолт 
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харьцангуй буурсан байна. Нүүрсний олборлолт БНХАУ-ын зах зээлийн 

хэрэгцээнээс шалтгаалан жил бүр хэлбэлзэлтэй байна.  

Оюутолгойн орд бүтээгдэхүүн гаргаж эхэлснээс хойш зэсийн баяжмалын 

олборлолт нэмэгдэж эхэлсэн бол гүний уурхайн ажил эхэлснээс зэсийн 

баяжмалын хэмжээ огцом нэмэгдсэн байна.  

Монгол Улсын эрдэс баялгийн үнийн өрсөлдөх чадварыг харуулах ашигт 

малтмалын экспортын хэмжээ, нэгжийн үнийг дараах хүснэгтэд харуулж байна.  

 

Хүснэгт 18. Гол эрдэс баялгийн экспортын хэмжээ, үнийн дүн 

(нэгж:, сая ам.доллар) 

Ашигт 
малтмал 

Нэгж 

2010 2011 2012 2013 2014 

Х
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э
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ү
н
 

Х
э
м

ж
э
э
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ү
н
 

Х
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ж
э
э
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ү
н
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э
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ж
э
э
 

Д
ү
н
 

Х
э
м

ж
э
э
 

Д
ү
н
 

Нүүрс Сая.тн 16.6 874.6 21.1 2.239.3 20.5 1.880.0 18.2 1.116.0 19.5 849.0 

Зэс 
(баяжмал) 

Мян.тн 568.6 770.6 575.9 963.6 574.3 839.0 649.8 949.0 1.378.1 2.574.0 

Молибден 
(баяжмал) 

Мян.тн 4.7 52.0 4.2 46.4 4.3 38.0 3.9 29.0 4.0 36.0 

Алт тн 5.1 178.3 2.6 109.7 2.8 122.2 7.5 309.5 10.0 405.2 

Хайлуур 
жонш  

(баяжмал) 
Мян.тн 405.5 63.2 407.1 94.9 428.8 103.0 338.1 83.0 313.9 72.0 

Төмрийн 
хүдэр 

Сая.тн 3.5 250.9 5.8 437.3 6.4 533.0 6.7 654.0 6.3 446.0 

Цайр 
(баяжмал) 

Мян.тн 119.8 134.1 121.2 142.7 140.9 131.0 130.8 119.0 99.3 113.0 

Эх сурвалж: Ашигт малтмалын газар, Монголын экспортлогчдийн холбоо (2014) 

 
 

Хүснэгт 19. Экспортын бүтээгдэхүүний нэгж үнэ 

Ашигт малтмал Нэгж 2010 2011 2012 2013 2014 

Нүүрс ам.доллар/тн 52.3 105.2 89.9 61.4 43.6 

Зэс (баяжмал) ам.доллар/тн 1.355.0 1.673.2 1.460.9 1.460.0 1.870.6 

Молибден (баяжмал) ам.доллар/тн 10.833.3 11.047.6 8.837.2 7.250.0 9.000.0 

Алт ам.доллар/тн 35.0 42.2 43.6 40.7 40.5 

Хайлуур жонш  
(баяжмал) 

ам.доллар/тн 155.8 233.1 240.1 245.6 229.3 

Төмрийн хүдэр ам.доллар/тн 70.4 76.0 83.1 97.3 70.5 

Цайр (баяжмал) ам.доллар/тн 1.119.4 1.177.4 929.7 908.4 1.141.4 

Эх сурвалж: Ашигт малтмалын газар, Монголын экспортлогчдийн холбоо (2014) 
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Одоогийн байдлаар уурхайгаас олборлож буй ашигт малтмалыг ихэвчлэн 

авто замаар тээвэрлэж байгаа нь тээвэрлэлтийн зардал өндөр байгаа төдийгүй 

байгаль орчин болон хөдөлгөөний аюулгүй байдалд сөргөөр нөлөөлж байна.  

Хүснэгт 20. Олборлолт жилээр, төрлөөр 

Ашигт малтмал Нэгж 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Нүүрс Сая.тн 14.4 25.2 32.9 31.1 33.3 24.4 21.4 

Төмрийн хүдэр Сая.тн 1.4 3.2 5.7 6.4 6.0 10.3 5.9 

Зэс (баяжмал) Мян.тн 370.9 568.6 573.0 574.3 848.4 1.132.7 769.5 

Молибден 
(баяжмал) 

Мян.тн 5.1 2.0 2.0 .3 3.8 4.2 4.9 

Хайлуур жонш Мян.тн 628.8 418.9 403.0 428.8 337.5 374.9 209 

Цайр (баяжмал) Мян.тн 141.5 119.8 120.7 140.9 104.1 93.2 82.4 

Гянт (баяжмал) Мян.тн 38.6 39.0 20.0 13.0 66.0 - - 

Алт тн 9.8 4.1 5.6 2.8 8.9 11.5 13.9 

Эх сурвалж: Ашигт малтмалын газар, Монголын экспортлогчдийн холбоо (2014) 
 

 

Хүснэгт 21. Гол нэр төрлийн ашигт малтмалын олборлолт 

Ашигт малтмал Нэгж 2011 2012 2013 2014 2015 

Нүүрс Сая.тн 32.9 31.1 33.3 24.4 21.4 

Зэс (баяжмал) Мян.тн 573.0 574.3 848.4 1.132.7 796 

Зэс (метал) Мян.тн 2.4 2.1 3.0 4.0 - 

Молибден (баяжмал) Мян.тн 2.0 4.3 3.8 4.2 4.9 

Алт тн 5.6 2.8 8.9 11.5 13.9 

Хайлуур жонш  
(баяжмал) 

Мян.тн 403.0 428.8 337.5 374.9 209.8 

Төмрийн хүдэр Сая.тн 5.7 6.4 6.0 10.3 5.8 

Цайр (баяжмал) Мян.тн 120.7 140.9 104.1 93.2 82.4 

Вольпрам (баяжмал) тн 20.0 13.0 66.0 - - 

Эх сурвалж: Ашигт малтмалын газар, Монголын экспортлогчдийн холбоо (2014) 

 
* Тайлбар:  

Зэсийн баяжмал (Cu-35%), Молибден (Mo-47%), Цайр (Zinc-35%), Вольпрам (W-
35%). 
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Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлогод тусгагдсан 

төмөр замууд баригдснаар ойролцоох уурхайнуудын ашигт малтмалыг бүгдийг 

төмөр замаар тээвэрлэн ОХУ, БНХАУ болон гуравдагч улсууд руу экспортлох 

боломж бүрдэнэ.  

Хүснэгт 22. Төмөр замын ойролцоох стратегийн болон стратегийн ордод нэр дэвшигч 
ордуудын үйлдвэрлэлийн хэмжээ  

(Нэгж: тн/өдөр) 

Бүс Уурхай 
Ашигт малтмалын 

төрөл 
Экспортлох 

улс 
2018 2043 

Өмнөд 

Тавантолгой Нүүрс БНХАУ 54.520.55 95.890.41 

Оюутолгой Зэсийн баяжмал БНХАУ 2.465.5 4.383.56 

Нарийн сухайт Нүүрс БНХАУ 3.835.62 4.109.59 

Цагаан суварга 
Зэсийн болон 

молибдений баяжмал 
БНХАУ 360.27 553.70 

Хувийн 
Хайлуур жоншны 

баяжмал 
БНХАУ 637.67 1.747.04 

Дүн 61.819.86 106.684.30 

Хойд 

Эрдэнэт 
Сайжруулсан зэс, 

Молибден, Зэс 
БНХАУ, ОХУ, 
3-дагч орон 

1.516.44 1.735.62 

Төмөр толгой Төмрийн хүдэр БНХАУ 2.739.73 2.739.73 

Улаан овоо Нүүрс ОХУ 5.479.45 1.643.8 

Төмөртэй Төмрийн хүдэр БНХАУ 4.657.53 5.479.45 

Дүн 14.393.15 11.598.64 

Зүүн 

Адуунчулуун Нүүрс Дотоодын 1095.89 1.643.84 

Цав Цайрын баяжмал БНХАУ 2.74 27.40 

Хөөт Нүүрс Дотоодын 32.88 32.88 

Улаан Цайрын баяжмал БНХАУ 27.40 54.79 

Талбулаг Нүүрс Дотоодын 54.79 54.79 

Төмөртэйн овоо Цайрын баяжмал БНХАУ 273.97 328.77 

Дүн 1.487.67 2.142.47 

Төв 

Чандган тал Нүүрс Дотоодын 1.369.86 5.479.45 

Баргилт Төмрийн хүдэр БНХАУ 1.095.89 5.479.45 

Өвдөг 
худаг+Хөөтийн 

хонхор 
Нүүрс 3-дагч орон 3.561.64 9.589.04 

Төв үнэгт+Зүүн 
тойром 

Хайлуур жоншны 
баяжмал 

ОХУ 663.70 1.818.35 

Тэвшийн говь Нүүрс Дотоодын 136.99 136.99 

Цагаандаваа Вольфрамын баяжмал БНХАУ 0.62 0.62 

Цагаандаваа Вольфрамын баяжмал 3-дагч орон 0.62 0.62 

Баяндаваа бүлэг 
орд 

Вольфрамын баяжмал БНХАУ 0.03 0.14 

Дүн 6.829.35 22.504.66 

 Бүгд дүн 85.530.03 142.930.07 

Эх сурвалж: Монгол Улсын уул уурхай, дэд бүтцийг хөгжүүлэх санхүүжилтэд тавигдах 

шаардлагын тухай мастер төлөвлөгөө боловсруулах төслийн тайлан 

* Тайлбар:  
2035 оноос өмнө ашиглагдах стратегийн ордуудыг багтаасан ба авто замаар 

тээвэр хийх уурхайг хасч тооцсон.   
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Одоогийн ашиглагдаж байгаа болон шинээр баригдах төмөр замуудын 

ойролцоох ордуудыг байршлыг хувьд өмнөд, умард, зүүн, төв хэсэгт хуваан үзсэн 

байна. Тавантолгой, Оюутолгой, Нарийнсухайт гэсэн том хэмжээний стратегийн 

ордууд өмнөд хэсэгт оршиж байгаа тул энэ хэсгийн ашигт малтмалын олборлолт 

хамгийн их байна. Дархан, Эрдэнэт хотуудын орчим Эрдэнэт, Төмөртийн овоо, 

Улаан овоо болон Төмөртэй зэрэг ордууд байрлаж байна. Харин төвийн болон 

зүүн хэсгийн ашигт малтмалын олборлолтын хэмжээ тийм ч их биш байна. 

Төмөр замын ойролцоох стратегийн болон стратегийн орд болох 

боломжтой орд газруудын олборлолтын хэмжээг тогтоож, төмөр замын чиглэл тус 

бүрийн эрэлтийг 2043 онд хэд байхыг тооцон гаргасан байна. Одоогийн 

ашиглагдаж буй төмөр замын хувьд дотоодын тээвэр, экспорт, импорт, дамжин 

өнгөрөх ачаа тээврийн эрэлт хэрэгцээг хамруулсан байна. 

Цаашид Тавантолгой, Оюутолгойн уурхайгаас олборлосон ашигт 

малтмалыг БНХАУ руу экспортлоно гэж тооцвол Тавантолгой-Гашуунсухайт 

чиглэлийн төмөр замын эрэлт хамгийн их болно. Нарийнсухайт – Шивээхүрэн 

чиглэлийн төмөр зам баригдсанаар авто замаар тээвэрлэж буй ачааны ихэнхи 

хэсэг нь энэ төмөр замаар тээвэрлэгдэх тул мөн л ачаалал ихтэй болно. Одоогийн 

ашиглагдаж байгаа Эрээнцав-Чойбалсан чиглэлийн төмөр замыг шинэчилж, 

Чойбалсан-Хөөт-Бичигтийн чиглэлийн шинэ төмөр зам баригдсанаар Монголын 

Өмнөд болон хойд хэсгийг холбосон хоѐр дахь гол шугам болох төдийгүй Ази-

Европыг холбосон төмөр замын нэг хэсэг бий болно гэж үзжээ. 

 

Хүснэгт 23. Ачааны эрэлт, чиглэл тус бүрээр (2043он) 

Төмөр зам Чиглэл  
Үргэлжлэх 

урт (км) 
Ачааны эрэлт, 

өдөрт (тн) 

Ачааны 
эрэлт, жилд  

(тн/км) 

Одоо 
ашиглагдаж 
буй төмөр 

зам 

Багахангай-Багануур  94 15.294 59.386.28 

Айраг –Бор-Өндөр 60 8.956 54.482.33 

Сүхбаатар –Замын-үүд 1.110 97.027 31.482.33 

Шарын гол-Дархан 63 2.807 16.262.78 

Салхит-Эрдэнэт  164 4.932 10.976.71 

Сайншанд-Зүүнбаян 47 920 7.144.68 

Шинэ төмөр 
зам 

Тавантолгой –Гашуун сухайт  230 100.828 160.009.65 

Нарийн сухайт-Шивээ хүрэн 45 4.110 32.970.33 

Чойбалсан-Хөөт-Бичигт 320 781 890.83 

Тавантолгой-Зүүнбаян 400 587 535.64 

Чойбалсан-Хөөт-Нөмрөг 540 781 527.90 

Бүрэнхаан-Эрдэнэт  350 411 428.61 

Чойбалсан-Хөөт-Сайншанд  550 593 393.54 

Эрээнцав-Чойбалсан 238 82 125.76 

Эх сурвалж: Монгол Улсын уул уурхай, дэд бүтцийг хөгжүүлэх санхүүжилтэд тавигдах 

шаардлагын тухай мастер төлөвлөгөө боловсруулах төслийн тайлан 
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Тээврийн хүчин чадлыг мөн 2013 оны тээврийн эрэлтэд үндэслэн 30 

жилийн дараа буюу 2043 он гэхэд хир байхыг мөн судлан тооцсон байна. 

Одоогийн нөхцлөөр дан замтай чигээр нь ашиглавал 2043 он гэхэд Сүхбаатар –

Замын-Үүд чиглэлд төмөр замын хүчин чадал хүрэлцэхээргүй байна. Иймд 

одоогийн ашиглагдаж буй төмөр замыг шинэчлэхээс гадна хос төмөр зам тавих 

нэн тэргүүнд хэрэгжүүлэх шаардлагатай төсөл болно гэж үзжээ.  

Хүснэгт 24. Тээврийн хүчин чадал 

Он  Чиглэл 
Урт 
(км) 

Тээврийн 
хэмжээ 

(тн/өдөр) 

Замын хүчин 
чадал 

(тээвэр/өдөр) 

Тээврийн 
дээд 
эрэлт 
(1.000 

тн/жил) 

Боломжит 
нөөцийн 

түвшин (%) 

 
Боломжит  
нөөцийн 
(1.000 

тн/жил) 

2013 

ОХУ-ын 
хил 

Айраг 749 
7.056 

~18.486 
10~50 

1.095 
~54.750 

38.48 
~87.68 

4.213 
~48.002 

Айраг 
Бор-

Өндөр 
67 18.927 5 5.475 -26.18 -1.433 

Бор-Өндөр 
БНХАУ-
ын хил 

296 
18.252 

~18.894 
7~57 

7.665 
~62.415 

10.7~89.33 
771 

~55.753 

2043 

ОХУ-ын 
хил 

Айраг 384 
28.505 

~60.825 
18~28 

13.140 
~30.660 

9.19 
~61.08 

1.207 
~18.727 

Сүхбаатар 
Замын-

Үүд 
1.112 

28.505 
~97.027 

10~50 
7.665 

~54.750 
61.0 

~-180.0 
-7.859 

~-29.700 

Замын-
Үүд 

БНХАУ-
ын хил 

- 
18.252 

~18.894 
8~57 

8.760 
~62.415 

41.2 
~95.18 

3.776 
~59.404 

Эх сурвалж: Монгол Улсын уул уурхай, дэд бүтцийг хөгжүүлэх санхүүжилтэд тавигдах 

шаардлагын тухай мастер төлөвлөгөө боловсруулах төслийн тайлан 

 

Монгол Улсын уул уурхайн олборлолт жил бүр өсөн нэмэгдэж байна. 1940 

оны байдлаар 7 уурхайгаас нийтдээ 174000 тн нүүрс, бага хэмжээний алт 

олборлодог байсан бол 2011 он гэхэд нийт 513 уурхай байгаагаас 383 нь үйл 

ажиллагаагаа явуулж олборлолт хийсэн талаарх мэдээлэл бүртгэгдсэн байна. 

Монгол Улсын Засгийн газраас гаргасан 2032 он хүртэлх ашигт малтмалын 

олборлолтын төлөвлөгөөнп эдийн засаг нь нүүрс, зэс, төмөр, алт болон газрын 

тосны олборлолтонд тулгуурлан хөгжинө гэж үзсэн байна.  

 
  



205 
 

Хүснэгт 25. Голлох ашигт малтмалын олборлолтын төлөвлөгөө 

Ашигт малтмал Нэгж 2015 2020 2025 2030 2032 

Нүүрс сая.тн 64.5 74.0 101.8 122.8 131.4 

-Экспорт сая.тн 50.0 55.0 74.4 89.0 94.9 

-Эрчим хүчний эрэлт сая.тн 11.7 15.0 21.8 27.1 29.3 

-орон нутаг сая.тн 0.8 0.9 1.0 1.0 1.1 

-бусад сая.тн 2.0 3.1 4.6 5.7 6.1 

Зэсийн баяжмал (35%) сая.тн 1.3 3.2 5.6 7.6 8.3 

Зэс метал (катод) мян.тн 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 

Молибдений баяжмал (47%) мян.тн 5.8 5.5 6.2 6.6 6.8 

Алт тн 19.0 24.0 34.0 39.0 40.8 

Төмрийн хүдэр сая.тн 10.0 10.0 11.0 12.0 12.0 

Хайлуур жонш мян.тн 120.0 200.0 200.0 200.0 200.0 

Вольфрамын баяжмал (65%) тн 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 

Цайрын баяжмал (50%) мян.тн 95.6 90.5 84.6 80.0 78.0 

Эх сурвалж: Уул уурхайн яам 

 

Ашигт малтмалын хэтийн төлвийг Уул уурхайн яам болон Монгол Улсын 

уул уурхай, дэд бүтцийг хөгжүүлэх санхүүжилтэд тавигдах шаардлагын тухай 

мастер төлөвлөгөө боловсруулах төслийн баг дараах байдлаар гаргасан байна. 

 
Хүснэгт 26. Ашигт малтмалын хэтийн төлөв  

/Уул уурхайн яам/ 
 

Ашигт малтмал Нэгж 2015 2025 2032 

Нүүрс мян.тн 64.5 101.8 131.4 

-Экспорт мян.тн 50.0 74.4 94.9 

- Дотоод худалдаа мян.тн 11.7 21.8 29.3 

Зэсийн баяжмал (35%) мян.тн 1.3 5.6 8.3 

Алт тн 19.0 34.0 40.8 

 

Хүснэгт 27. Ашигт малтмалын хэтийн төлөв  

/Монгол Улсын уул уурхай, дэд бүтцийг хөгжүүлэх санхүүжилтэд тавигдах шаардлагын 

тухай мастер төлөвлөгөө боловсруулах төслийн баг/ 

Ашигт малтмал Нэгж 2015 2025 2032 

Нүүрс мян.тн 25.2 44.9 55.0 

-Экспорт мян.тн 18.5 35.4 43.0 

- Дотоод худалдаа мян.тн 6.8 9.5 12.0 

Зэсийн баяжмал (35%) мян.тн 1.2 2.0 2.5 

Алт тн 10.9 19.1 24.3 
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Хүснэгт 28. Голлох эрдэс баялгийн олборлолтын хэтийн төлөв 

Ашигт малтмал Нэгж 2015 2020 2025 2030 2032 

Нүүрс сая.тн 25.2 33.1 44.9 54.0 55.0 

-Экспорт сая.тн 18.5 25.1 35.4 43.0 43.0 

- Дотоод худалдаа сая.тн 6.8 8.7 9.5 11.0 12.0 

Зэсийн баяжмал (35%) сая.тн 1.2 1.8 2.0 2.2 2.5 

Зэс метал (катод) мян.тн 4.1 5.6 10.0 15.0 15.0 

Молибдений баяжмал (47%) мян.тн 4.1 5.0 5.2 5.6 5.6 

Алт тн 10.9 21.6 19.1 22.3 24.3 

Төмрийн хүдэр сая.тн 9.8 10.5 12.5 12.5 12.5 

Хайлуур жонш мян.тн 380.0 475.0 650.0 650.0 650.0 

Вольфрамын баяжмал (65%) тн 450.0 475.0 500.0 500.0 500.0 

Цайрын баяжмал (50%) мян.тн 101.0 121.0 150.0 150.0 150.0 

Эх сурвалж: Монгол Улсын уул уурхай, дэд бүтцийг хөгжүүлэх санхүүжилтэд тавигдах 
шаардлагын тухай мастер төлөвлөгөө боловсруулах төслийн тайлан 
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ХАВСРАЛТ 5. МУ-ЫН МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН СУДАЛГАА 

Хүснэгт 29. Монгол Улсын малын тоо 
/нийт/ 

 

№ 

Малын тоо  
/Улс, аймгаар/ 

2012  2013  2014 2015 2016  2017 

Тоо хэмжээ Мян.тол Мян.тол Мян.тол Мян.тол Мян.тол Мян.тол 

 Бүгд 40920.9 45144.3 51982.6 55979.8 61549.2 66219.0 

 Баруун бүс 9670.8 10832.7 12544.5 13711.2 15135.8 16201.6 

1 Баян-Өлгий 1410.6 1604.1 1883.6 2021.0 2167.4 2226.1 

2 Говь-Алтай  1911.0 2223.2 2578.1 2922.6 3497.5 3801.7 

3 Завхан  2280.0 2539.0 2895.9 3133.0 3406.2 3597.3 

4 Увс  2030.7 2225.1 2561.3 2729.1 2784.1 3129.9 

5 Ховд  2038.5 2241.3 2625.6 2905.4 3280.6 3446.6 

 Хангайн бүс 15379.5 16790.7 19283.8 20481.6 23163.7 24404.8 

6 Архангай  3403.2 3772.3 4293.2 4457.1 5009.6 5291.7 

7 Баянхонгор 2640.8 2987.1 3465.9 3771.9 4236.3 4587.7 

8 Булган  2578.6 2757.2 3132.8 3223.8 3485.6 3361.6 

9 Орхон  184.5 179.0 123.2 119.8 134.2 122.3 

10 Өвөрхангай  2970.7 3486.0 4111.5 4511.0 5208.4 5743.5 

11 Хөвсгөл  3601.7 3609.2 4157.2 4398.1 5089.4 5297.8 

 Төвийн бүс 9463.9 10604.9 12288.4 13206.5 14154.4 15193.4 

12 Говьсүмбэр 226.1 272.8 339.4 379.5 397.9 438.4 

13 Дархан-Уул 268.4 279.1 324.2 288.4 324.2 310.9 

14 Дорноговь 1327.9 1516.4 1686.8 1801.2 1752.9 2001.6 

15 Дундговь 1671.9 1996.3 2435.7 2764.4 3059.9 3593.0 

16 Өмнөговь 1419.3 1653.3 1849.0 2055.8 2314.0 2654.4 

17 Сэлэнгэ  1305.6 1314.2 1471.7 1458.7 1599.8 1509.9 

18 Төв  3244.7 3573.0 4181.5 4458.6 4705.9 4685.1 

 Зүүн бүс 
6098.2 6586.9 7480.5 8176.9 8656.9 9995.5 

19 Дорнод  1207.3 1220.1 1393.4 1555.4 1722.9 2057.8 

20 Сүхбаатар  2280.6 2491.4 2818.2 3070.3 3030.4 3528.4 

21 Хэнтий  2610.4 2875.3 3268.8 3551.2 3903.6 4409.3 

22 Улаанбаатар  
308.5 329.1 385.4 403.7 438.3 423.6 

Эх сурвалж: МУ-ын статистикийн эмхэтгэл 
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Хүснэгт 30. Монгол Улсын малын тоо 
/адуун сүрэг/ 

 

№ 

Малын тоо адуу 
/Улс, аймгаар/ 

2012  2013  2014 2015 2016  2017 

Тоо хэмжээ Мян.тол Мян.тол Мян.тол Мян.тол Мян.тол Мян.тол 

 Бүгд 2330.4 2619.4 2995.8 3295.3 3635.5 3939.8 

 Баруун бүс 369.5 414.6 478.4 534.4 607.2 676.1 

1 Баян-Өлгий 51.7 58.4 69.4 77.3 85.8 93.4 

2 Говь-Алтай 55.0 65.3 76.7 88.4 106.8 123.7 

3 Завхан 116.8 130.1 147.4 163.1 186.2 207.4 

4 Увс 70.4 76.9 88.4 98.0 105.7 119.5 

5 Ховд 75.5 83.8 96.3 107.6 122.7 132.1 

 Хангайн бүс 875.0 984.9 1123.0 214.8 1348.3 1439.7 

6 Архангай 238.6 268.2 303.9 324.2 356.8 381.1 

7 Баянхонгор 93.5 108.0 126.3 141.3 159.1 180.1 

8 Булган 199.3 225.7 253.4 264.3 274.3 261.9 

9 Орхон 11.8 11.6 9.1 9.1 11.3 12.3 

10 Өвөрхангай 170.5 205.9 246.9 280.2 323.4 364.0 

11 Хөвсгөл 161.2 165.5 183.3 195.7 223.4 240.3 

 Төвийн бүс 53.2 630.2 732.2 805.3 854.4 902.3 

12 Говьсүмбэр 9.6 12.1 15.0 18.1 20.3 22.3 

13 Дархан-Уул 11.3 12.8 14.2 14.7 16.9 17.0 

14 Дорноговь 95.6 107.0 120.8 131.6 118.7 133.2 

15 Дундговь 72.0 85.0 105.1 123.7 137.0 160.2 

16 Өмнөговь 50.1 58.2 66.3 74. 85.3 98.7 

17 Сэлэнгэ 68.1 71.5 79.8 82.2 93.6 95.4 

18 Төв 246.7 283.6 331.0 360.8 382.6 375.6 

 Зүүн бүс 507.0 559.5 628.3 704.1 780.4 878.4 

19 Дорнод 150.8 160.9 176.5 196.5 225.0 250.7 

20 Сүхбаатар 183.6 203.1 231.2 259.6 274.7 315.6 

21 Хэнтий 172.6 195.6 220.6 248.0 280.8 312.1 

22 Улаанбаатар 25.8 30.2 33.9 36.7 45.2 43.3 

Эх сурвалж: МУ-ын статистикийн эмхэтгэл 
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Хүснэгт 31. Монгол Улсын малын тоо 
/үхэр сүрэг/ 

 

№ 

Малын тоо үхэр 
/Улс, аймгаар/ 

2012  2013  2014 2015 2016  2017 

Тоо хэмжээ Мян.тол Мян.тол Мян.тол Мян.тол Мян.тол Мян.тол 

 Бүгд 2584.6 2909.5 3413.9 3780.4 4080.9 4388.5 

 Баруун бүс 423.8 497.5 599.3 675.4 742.2 816.0 

1 Баян-Өлгий 87.2 105.1 127.4 144.8 155.6 161.0 

2 Говь-Алтай  29.5 39.4 49.4 58.8 71.1 85.4 

3 Завхан  98.3 115.3 138.9 158.9 172.4 192.2 

4 Увс  108.0 122.6 145.4 156.8 161.0 176.9 

5 Ховд  100.7 115.1 138.2 156.1 182.1 200.5 

 
Хангайн бүс 1150.7 1277.3 1489.4 1643.6 1806.8 1934.4 

6 Архангай  371.1 427.2 502.6 544.2 581.2 628.8 

7 Баянхонгор 127.9 145.7 170.8 189.0 213.8 240.3 

8 Булган  195.1 221.0 259.3 281.6 293.6 283.9 

9 Орхон  20.5 21.6 18.2 19.2 21.6 21.9 

10 Өвөрхангай  114.0 144.9 183.3 217.6 259.9 298.2 

11 Хөвсгөл  322.1 316.8 355.4 392.0 436.6 461.3 

 
Төвийн бүс 495.9 566.2 670.4 726.7 761.0 769.3 

12 Говьсүмбэр 5.6 7.7 10.4 12.4 13.6 14.9 

13 Дархан-Уул 35.6 39.2 46.6 46.9 49.0 50.3 

14 Дорноговь 50.3 59.4 65.4 69.9 63.0 72.6 

15 Дундговь 27.6 35.6 45.9 54.9 62.7 75.3 

16 Өмнөговь 10.8 13.4 16.1 18.7 22.1 27.0 

17 Сэлэнгэ  159.6 171.5 196.6 207.8 224.3 218.4 

18 Төв  206.5 239.4 289.4 316.1 326.2 310.8 

 
Зүүн бүс 453.6 503.9 578.2 648.7 681.1 779.9 

19 Дорнод  119.7 124.7 142.5 163.7 175.6 207.9 

20 Сүхбаатар  151.1 172.0 195.9 214.5 209.3 236.8 

21 Хэнтий  182.7 207.2 239.8 270.6 296.2 335.3 

22 
Улаанбаатар  60.6 64.6 76.6 86.0 89.8 88.8 

Эх сурвалж: МУ-ын статистикийн эмхэтгэл 
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Хүснэгт 32. Монгол Улсын малын тоо 
/тэмээн сүрэг/ 

 

№ 

Малын тоо 
тэмээ 
/Улс, аймгаар/ 

2012  2013  2014 2015 2016  2017 

Тоо хэмжээ Мян.тол Мян.тол Мян.тол Мян.тол Мян.тол Мян.тол 

 Бүгд 305.8 321.5 349.3 368.0 401.3 434.1 

 Баруун бүс 74.3 77.8 84.1 88.6 96.2 103.9 

1 Баян-Өлгий 4.2 4.3 4.7 4.7 4.9 5.3 

2 Говь-Алтай  28.2 30.4 32.8 34.7 38.5 42.0 

3 Завхан  6. 6.3 6.6 6.7 6.9 7.5 

4 Увс  16.9 17.9 19.5 20.5 21.9 23.5 

5 Ховд  18.6 18.9 20.6 21.8 23.9 25.7 

 
Хангайн бүс 57.1 61.3 68.1 71.9 80.6 88.1 

6 Архангай  1.1 1.1 1.2 1.1 1.2 1.4 

7 Баянхонгор 34.5 37.2 41.7 44.5 49.7 54.3 

8 Булган  1.0 1.1 1.2 1.2 1.3 1.4 

9 Орхон  0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 

10 Өвөрхангай  18.1 19.7 22.0 23.1 26.3 28.8 

11 Хөвсгөл  2.1 1.9 1.9 2.0 2.1 2.2 

 
Төвийн бүс 155.9 165.1 179.9 190.0 206.9 223.8 

12 Говьсүмбэр 0.6 0.8 0.9 0.9 0.8 0.9 

13 Дархан-Уул 0.4 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 

14 Дорноговь 31.4 32.8 34.8 36.1 37.7 40.7 

15 Дундговь 23.0 24.9 28.0 30.8 33.9 36.8 

16 Өмнөговь 97.3 103.1 112.7 118.6 130.5 141.2 

17 Сэлэнгэ  0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

18 Төв  2.4 2.7 2.9 3.1 3.4 3.5 

 Зүүн бүс 18.4 17.2 17.0 17.3 17.4 18.1 

19 Дорнод  5.0 4.7 4.6 4.9 5.2 5.6 

20 Сүхбаатар  9.8 8.9 8.6 8.3 7.9 8.3 

21 Хэнтий  3.7 3.6 3.8 4.0 4.3 4.2 

22 Улаанбаатар  0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 

Эх сурвалж: МУ-ын статистикийн эмхэтгэл 
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Хүснэгт 33. Монгол Улсын малын тоо 
/хонин сүрэг/ 

 

№ 

Малын тоо хонь 
/Улс, аймгаар/ 2012  2013  2014 2015 2016  2017 

Тоо хэмжээ Мян.тол Мян.тол Мян.тол Мян.тол Мян.тол Мян.тол 

 Бүгд 18141.4 20066.4 23214.8 24943.1 27856.6 30109.9 

 
Баруун бүс 4034.5 4549.4 5318.1 5758.5 6417.6 6903.2 

1 Баян-Өлгий 574.4 662.8 799.9 850.5 937.7 995.2 

2 Говь-Алтай  578.1 679.1 798.2 909.3 1107.1 1194.6 

3 Завхан  1147.9 1280.0 1464.4 1562.7 1730.2 1837.7 

4 Увс  976.0 1081.3 1260.5 1337.0 1376.5 1552.1 

5 Ховд  758.2 846.2 995.1 1098.9 1266.0 1323.6 

 
Хангайн бүс 6940.4 7573.0 8736.7 9291.0 10694.3 11329.0 

6 Архангай  1746.8 1944.1 2229.5 2317.0 2668.0 2845.1 

7 Баянхонгор 788.6 835.4 989.0 1082.6 1244.6 1381.1 

8 Булган  1340.8 1449.6 1648.8 1697.8 1861.3 1794.4 

9 Орхон  80.2 79.9 51.2 48.1 52.7 47.7 

10 Өвөрхангай  1310.9 1541.3 1821.1 2021.8 2378.5 2663.3 

11 Хөвсгөл  1673.1 1722.8 1997.1 2123.7 2489.3 2597.5 

 
Төвийн бүс 4088.4 4591.1 5347.7 5735.4 6256.2 6678.1 

12 Говьсүмбэр 99.4 121.0 152.3 169.1 185.9 205.2 

13 Дархан-Уул 136.0 144.9 167.6 143.6 162.2 150.8 

14 Дорноговь 531.5 611.9 690.7 751.4 758.4 861.5 

15 Дундговь 775.8 922.3 1114.8 1266.2 1437.1 1686.2 

16 Өмнөговь 299.8 350.8 397.6 447.0 520.9 614.0 

17 Сэлэнгэ  612.1 624.2 698.9 686.9 749.3 699.3 

18 Төв  1633.7 1815.9 2125.7 2271.2 2442.4 2461.1 

 
Зүүн бүс 2953.4 3218.4 3653.4 3995.8 4311.7 5029.3 

19 Дорнод  584.8 593.0 673.3 745.3 831.4 1001.6 

20 Сүхбаатар  1090.8 1216.6 1380.8 1511.8 1542.2 1815.3 

21 Хэнтий  1277.7 1408.7 1599.3 1738.7 1938.1 2212.5 

22 
Улаанбаатар  124.7 134.6 158.9 162.3 176.8 170.2 

Эх сурвалж: МУ-ын статистикийн эмхэтгэл 
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Хүснэгт 34. Монгол Улсын малын тоо 
/ямаан сүрэг/ 

 

№ 

Малын тоо ямаа 
/Улс, аймгаар/ 

2012  2013  2014 2015 2016  2017 

Тоо хэмжээ Мян.тол Мян.тол Мян.тол Мян.тол Мян.тол Мян.тол 

 
Бүгд 17558.7 19227.6 22008.9 23592.9 25574.9 27346.7 

 Баруун бүс 4768.7 5293.5 6064.6 6654.3 7272.7 7702.4 

1 Баян-Өлгий 693.1 773.4 882.1 943.7 983.3 971.4 

2 Говь-Алтай  1220.3 1409.1 1621.0 1831.3 2173.9 2356.0 

3 Завхан  910.7 1007.3 1138.6 1241.7 1310.5 1352.5 

4 Увс  859.3 926.4 1047.4 1116.7 1119.0 1257.9 

5 Ховд  1085.4 1177.4 1375.5 1521.0 1685.9 1764.8 

 
Хангайн бүс 6356.4 6894.3 7866.6 8260.2 9233.6 9613.6 

6 Архангай  1045.7 1131.8 1256.0 1270.6 1402.3 1435.4 

7 Баянхонгор 1596.3 1860.6 2138.1 2314.4 2569.1 2731.8 

8 Булган  842.3 859.8 970.1 978.9 1055.2 1020.1 

9 Орхон  71.8 65.7 44.6 43.3 48.6 40.5 

10 Өвөрхангай  1357.2 1574.2 1838.3 1968.3 2220.5 2389.2 

11 Хөвсгөл  1443.2 1402.1 1619.4 1684.6 1938.0 1996.5 

 
Төвийн бүс 4170.6 4652.3 5358.3 5749.1 6076.0 6620.0 

12 Говьсүмбэр 110.9 131.2 161.0 179.0 177.3 195.1 

13 Дархан-Уул 85.1 81.9 95.8 83.0 95.9 92.8 

14 Дорноговь 619.1 705.2 775.0 812.2 775.2 893.6 

15 Дундговь 773.6 928.4 1141.8 1288.7 1389.1 1634.6 

16 Өмнөговь 961.3 1127.8 1256.3 1397.4 1555.1 1773.5 

17 Сэлэнгэ  465.1 446.6 495.9 481.3 532.0 496.3 

18 Төв  1155.4 1231.3 1432.5 1507.4 1551.3 1534.2 

 
Зүүн бүс 2165.8 2287.9 2603.5 2811.0 2866.3 3289.8 

19 Дорнод  346.9 336.8 396.5 445.0 485.8 592.1 

20 Сүхбаатар  845.3 890.8 1001.7 1076.0 996.4 1152.4 

21 Хэнтий  973.7 1060.2 1205.3 1289.9 1384.1 1545.3 

22 
Улаанбаатар  97.2 99.5 115.9 118.4 126.3 121.0 

Эх сурвалж: МУ-ын статистикийн эмхэтгэл 

 

 

 

 

 

 

 

 


