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бүтээгдэхүүний өртгийг бууруулах TLF 
дэд хөтөлбөр 

МОНГОЛБАНК  ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ЯАМ 



 
Хөтөлбөрийн тухай 

ГОЛ НЭРИЙН БАРАА, БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ  

ҮНИЙГ ТОГТВОРЖУУЛАХ  ДУНД ХУГАЦААНЫ  

ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХАМТРАН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  

ХАРИЛЦАН ОЙЛГОЛЦЛЫН САНАМЖ БИЧИГ 

2012 оны 10 дугаар сарын  20-ны өдөр 

Хүнс 

Барилга 
Логистик 

Шатахуун 

МОНГОЛБАНК, ЗАМ ТЭЭВРИЙН ЯАМ 
2012 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр 

ЗАСГИЙН ГАЗАР МОНГОЛБАНК 

Өргөн хэрэглээний импортын  
бараа, бүтээгдэхүүний өртгийг  
бууруулах TLF дэд хөтөлбөр 



Хөтөлбөрийн зорилго 

Гадаад худалдааны тээвэр, логистикийн дэд бүтцийг сайжруулах 
замаар  
  нийлүүлэлтийн жигд тасралтгүй байдлыг хангах,  
  үнийн өсөлтийг хязгаарлана. 

Хөтөлбөрийн зорилт 

 

Өргөн хэрэглээний бараа, бүтээгдэхүүний ачаа эргэлтий 
нэмэгдүүлж, хурдасгана (Замын Үүд -Улаанбаатар чиглэл) 

Ачаа тээвэрлэлтийн өртгийг бууруулна 

Тяньжин-Замын-Үүд чиглэлийн ачаа тээвэрлэлтийг 
хөнгөвчилнө 

Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний паркийг нэмэгдүүлнэ 

Ачааны терминалын хүчин чадлыг нэмэгдүүлнэ 



Монголбанк Зам, тээврийн яам 

Хэрэгжүүлэгч Оролцогч Банк  

Санхүүжилт 
олгох 

Хөнгөлөлттэй 
нөхцөлттэй зээл 

олгох 

Хэсэгчилсэн  
шалгалт хийх 

Сонгон 
шалгаруулах,  

гэрээ байгуулах, 

Дэд хөтөлбөрийг 
батлах, мэдээлэл 

Хөтөлбөрийн схем 

Ерөнхий нөхцөл 

Үзүүлэлт 
 

Нөхцөл 
 

Хугацаа 
 

3 жил хүртэл  

Зээлийн хэмжээ 
 

303 тэрбум төгрөг хүртэл 

Зээлийн хүү 
 

Монголбанкны тогтоосон хүү + оролцогч 
банкны хүүгийн маржины дээд хязгаар 

Санхүүгийн төрөл 
 

Зээлийн шугам 
 



Арга хэмжээ, үр дүн 

 

№ Зорилт Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Үр дүн
Тусгай зориулалтын 2 галт тэргийг хатуу 
зурмагаар аялуулах.
Сэлгээний ажил болон ачаа ачиж, 
буулгах үйл ажиллагааг тусгай журмаар 
зохицуулан хурдасгах.
Шинэ жил, цагаан сарын баяр зэрэг 
улирлын чанартай ачааллыг бууруулахад 
чиглэсэн тусгайлсан хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх.

Ачааллыг зохицуулсан тусгайлсан арга хэмжээг 
авч хэрэгжүүлсэн байх.

Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн 
Улаанбаатар төмөр зам нийгэмлэгийн 
шатахууны эргэлтийн хөрөнгөд зориулан 
зээлийн шугам нээх.

Шатахууны зардал 17% хүртэл буурах.

Тарифын бус зардлыг бууруулахад 
чиглэсэн зохион байгуулалт, хяналтыг 
сайжруулах.

Холбогдох байгууллагуудтай хамтран арга 
хэмжээ авсан байх.

Тяньжин боомтын шилжүүлэн ачилт 
болон бусад үйл ажиллагааг хурдасгах.

Ачаа тээвэрлэлтийн хугацааг багасгах.

Замын-Үүд боомтын төмөр зам, авто 
замын ачааны терминалын хүчин чадлыг 
нэмэгдүүлэх;

ТЭЗҮ-г боловсруулж, батлуулсан байх.

Улаанбаатар, Замын-Үүдийн төмөр зам, авто 
замын ачаа тээврийн нэгдсэн терминалыг 
батлагдсан ТЭЗҮ-ийн дагуу өргөтгөсөн байх;

Замын-Үүдийн Улсын хилийг терминал 3-тай 
холбосон автозамыг ашиглалтад оруулсан байх.

1

Өргөн хэрэглээний бараа, 
бүтээгдэхүүний ачаа эргэлтийг 
нэмэгдүүлж, хурдасгана. (ЗҮ-
УБ чиглэл)

Өргөн хэрэглээний бараа, бүтээгдэхүүний 
тээвэрлэлтэд зориулан өдөрт 100-с доошгүй 
вагоноор хангаж, 9000 тонн ачааг ЗҮ-УБ 
хооронд 24 цагийн дотор тээвэрлэх.

2 Ачаа тээвэрлэлтийн өртгийг 
бууруулна. 

Өргөн хэрэглээний бараа, 
бүтээгдэхүүний тээвэрлэлтийн тарифыг 
бууруулах.

Ачаа тээвэрлэлтийн өртөг буурсан байх.

Зам, тээврийн яамнаас холбогдох арга хэмжээг 
авсан байх.

4
Төмөр замын хөдлөх 
бүрэлдэхүүний паркийг 
нэмэгдүүлнэ. 

Төмөр замын салбарын ачааны вагон 
паркийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх. 1000 вагоноор нэмэгдсэн байх.

Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн 
Улаанбаатар төмөр зам нийгэмлэгийн 
зүтгүүрийн паркийн хүчин чадлыг 
нэмэгдүүлэх.

20 зүтгүүрээр нэмэгдсэн байх.

5 Ачааны терминалын хүчин 
чадлыг нэмэгдүүлнэ. Улаанбаатар хот дахь ачааны терминалын 

ачаа боловсруулах чадварыг нэмэгдүүлэх.

3
Тяньжин-Замын-Үүд чиглэлийн 
ачаа тээвэрлэлтийг 
хөнгөвчилнө. 



Ач холбогдол 

 Тээвэр, логистикийн салбарын хязгаарлагдмал хүчин чадал, өсч буй 
зардлаас хамааран өргөн хэрэглээний импортын бараа, 
бүтээгдэхүүний дотоодын үнэ өсөх эрсдэлийг бууруулах, дотоодын 
үнийн тогтвортой байдлыг хангах; 

 

 Дэлхийн эдийн засгийн хямралт нөхцөл байдлаас шалтгаалан 
удааширч буй дотоодын эдийн засгийг мөнгөний бодлогоор дэмжих; 

 

 Дэд хөтөлбөрийн дагуу нээгдэх хөнгөлөлтэй зээлийн шугам нь 
зээлийн хүү буурахад эергээр нөлөөлөх; 

 

 Тээвэр, логистикийн салбарын хүчин чадлыг нэмэгдүүлснээр эдийн 
засгийн шингээх чадвар дээшлэх; 

 

 Тээвэр, логистикийн салбарын чадавх өсч, ачаа эргэлт түргэссэнээр 
бизнесийн эрсдэл буурах, хөрөнгө оруулалтын таатай орчин бүрдэх; 

 

 Холбогдох зам болон ачааны терминалийн нөхцөл сайжирснаар авто 
замын тээвэр цаашид хурдацтай хөгжих үндэс тавигдаж, улмаар 
төмөр замын тээврийн ачаалал буурах. 



 Монголбанк 
 

Бага тойруу-3, 15160 
Улаанбаатар-46, Монгол Улс 
 
Утас: 976-11-327088, 323243, 319532 
Факс: 976-11-327088 
E-mail: bop@mongolbank.mn 

  

Зам, Тээврийн Яам 
 
Сүхбаатар дүүрэг, Чингисийн өргөн чөлөө 11, 
Улаанбаатар 14251, Монгол Улс 
 
Утас: 976-7011-2333 
Факс: 976-11-312315 
E-mail: info@mrt.gov.mn  
 

Холбоо барих мэдээлэл  

www.mongolbank.mn 
www.mrt.gov.mn 


