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Dear Ministers, 
 
Distinguished delegates, 
 
Ladies and Gentlemen, 
 
It is my great pleasure to extend my warmest greetings to all of you attending the 
UNESCAP Ministerial Conference on Transport and on behalf of the Mongolia, I would like 
to express my sincere gratitude to the ESCAP for outstanding organization of this 
Conference. 
 
It has been over two years since the world is enduring the unprecedented challenges and 
crisis brought by the ongoing Covid-19 pandemic. During these difficult times the role of 
transport coordination and supply chain logistics has become most critical issues when 
countries closed the borders and placed restrictions to tame the pandemic.  
 
Mongolia keenly aims to increase its participation and contribution to the regional and 
international socio-economic integration, and to expand its cooperation with other 
countries. At a time when the trade turnover between China, Russia as well as Asia and 
Europe is increasing significantly, Mongolia is taking its geographical advantage in order 
to participate in trade and transportation between our two neighboring countries, to divert 
the freight transportation between Asia and Europe through Mongolia and to join the 
regional logistics networks.  
 
As you aware, Mongolia is a landlocked country with vast reserves of minerals and the 
mining is the main driving force of the economic development and the foundation for future 
growth. The mining sector is the largest contributor to the country’s economy, accounting 
for 20 percent of Mongolia's GDP and 70 percent of export earnings. However, there is an 
urgent need for improving efficient activities in transport and logistics to ensure the export 
of Mongolia's mineral resources to the world market and reach the domestic consumers of 
the countries. 
 
Although 70 percent of Mongolia's import goods are transported in containers, due to lack 
of sufficient logistics network development, the transportation time is long and does not 
follow timely scheduling and delivery timeframe. In particular, from the end of 2019, due to 
Covid-19, the unexpected situation has occurred, such as increase of transportation costs, 
time delays, especially the length of wait times at the border crossings. 
 
Due to all these situations, especially the landlocked developing countries have faced 
more difficulties and challenges than ever before. This requires us further strengthening 
the value-added production capacity to reduce commodity dependency, diversify the 
economy and increase trade and development. Taking this opportunity, I would like to call 
on to all the countries to promote and encourage coordinated and informed actions and 
decision-making when it comes to border-crossing formalities and pandemic related 
prevention actions to ensure the freedom of transit and trade for its neighboring countries.  
 



In order to develop the diversified transport network and facilitate trade and transport in 
the regional and international trade, the Government of Mongolia has adopted a number 
of medium and long-term development policies to intensify the development of 
infrastructure for road, transport, energy, telecommunications, mining, manufacturing and 
tourism sectors, and to develop the efficient transport links with its neighboring countries 
and beyond, as well as to facilitate trade and reduce transportation costs. 
 
In the framework of the realization of these infrastructure development policies, we have 
set a goal to expand our railway network and launched a number of big railway 
construction projects. In 2022, 681 km of railway construction work will be completed and 
a total of 1,700 km of new railways will be built in the coming few years. 
 
As part of the goal of facilitating transportation, improving border crossings, and 
developing the road infrastructure, we will to finish the Western Regional Road 
Development Project which is the section of Asian Highway Route AH-4 connecting China 
and Russia. 
 
I am confident that the cooperation in road transport sector will be further expanded with 
the continued support of UNESCAP and other relevant countries to address the pressing 
issues, such as reducing barriers to international, regional and transit transportation, 
facilitating trade, and ensuring the road safety and security. 

 
Distinguished Ministers, 
 
Delegates, 
 
Mongolia strives to become a land-linked country rather than a land-locked country by 
increasing the number of border crossings with our neighbors to gain more alternative 
access routes and to enhance transport and logistics connectivity to the regional transport 
network. 
 
We will further improve the competitiveness of our international transport and logistics 
industry, build appropriate infrastructure, and support initiatives to ensure the smooth 
operation of multimodal freight transport in the country connecting both international and 
domestic ports. 
 
Finally, I would like to emphasize the importance of our close cooperation, establishment 
of unified transport system, border and customs coordination is significantly important for 
the expansion of transport network and efficient, inclusive and rapid implementation of 
cross-border transport and logistics activities. 
 
Thank you for your attention. 
 

-------- 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ДЭД САЙД Ж.БАТ-ЭРДЭНИЙН 
НҮБ-ЫН АЗИ, НОМХОН ДАЛАЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН КОМИССЫН 

ТЭЭВРИЙН САЙД НАРЫН БАГА ХУРЛЫН ҮЕЭР ХЭЛЭХ ҮГ 
 

/2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдөр/ 
  

Эрхэмсэг сайд нар аа, 
Эрхэм хүндэт зочид төлөөлөгчид өө, 
Хатагтай, ноёд оо, 
 
НҮБ-ын АНДЭЗНК-ын Тээврийн сайд нарын бага хуралд оролцож буй Та 

бүхэнтэй мэндчилэхийн ялдамд энэ удаагийн хурлыг амжилттай зохион байгуулж 
буй НҮБ-ын АНДЭЗНК-т Монгол Улсын нэрийн өмнөөс чин сэтгэлийн талархал 
илэрхийлье. 

 
Дэлхий нийтэд тархаад буй Ковид-19 цар тахлын хүндхэн нөхцөл байдалтай 

бид нүүр тулаад хоёр жилийн хугацаа өнгөрч байна. Цар тахлын үед тээврийн 
салбарын уялдаа холбоо, худалдаа тээвэрлэлтийн асуудал хурцаар тавигдаж байна.  

 
Монгол Улс бүс нутгийн төдийгүй, дэлхийн нийгэм, эдийн засгийн 

интегралчилалд өөрийн оролцоо, хувь нэмрийг нэмэгдүүлж, дэлхийн улс орнуудтай 
хамтын ажиллагаагаа улам өргөжүүлэн тэлэхийг хүсэж байна. Хятад-Орос, Ази-
Европын хооронд хийгдэх худалдааны бараа эргэлтийн хэмжээ үлэмж хэмжээгээр 
нэмэгдэж байгаа өнөө үед Монгол Улс өөрийн газар зүйн давуу талыг ашиглан хоёр 
хөршийнхөө хооронд хийгдэх худалдаа, тээвэрлэлтэд оролцох, түүгээр зогсохгүй 
хөршүүдтэйгээ хамтран Ази-Европын хооронд тээвэрлэж буй ачаа тээврийн 
урсгалыг манай улсыг дамнасан замналаар өнгөрүүлэх, бүс нутгийн логистикийн 
сүлжээнд идэвхтэй нэгдэх эрмэлзэлтэй байна. 

 
Монгол Улс далайд гарцгүй, эрдэс баялгийн нөөцтэй улс орон бөгөөд сүүлийн 

үеийн эдийн засгийн хөгжлийн хөдөлгөгч хүч, ирээдүйн өсөлт хөгжлийн суурь нь 
энэхүү баялаг билээ. Монгол Улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 20 хувь, 
экспортын орлогын 71 хувийг бүрдүүлэгч, эдийн засагт томоохон хувь нэмэр 
оруулагч салбар бол уул уурхайн салбар болоод байна. Гэвч, манай улсын эрдэс 
баялаг дэлхийн зах зээл дээр гарч, улс орнуудын дотоодын хэрэглэгчдэд хүргэхэд үр 
дүнтэй тээвэр, логистикийн үйл ажиллагаа зайлшгүй шаардлага бий болсон. Мөн 
Монгол Улс олон улсын худалдаанаас ихээхэн хамааралтай хэдий ч түүний бүс 
нутгийн худалдаанд эзэлж буй байр суурь харьцангуй хязгаарлагдмал байдалтай 
байна.  

 
Монгол Улсын импортын нийт барааны 70 хувь нь чингэлгээр тээвэрлэгддэг 

хэдий ч логистик тээвэрлэлтийн сүлжээ сайн хөгжөөгүйн улмаас тээвэрлэлтийн 
хугацаа урт, цагийн хуваарь баталгаагүй байдал байсаар байна. Нэн ялангуяа 2019 
оноос дэлхий нийтээр тархаад буй Ковид-19 цар тахлын нөхцөл байдалтай уялдан 
тээвэрлэлтийн зардал өсөх, хугацаа уртсах, гадаад орны боомтууд дээрх хүлээлгийн 
хугацаа урт байх зэрэг Монгол Улсаас үл шалтгаалсан нөхцөл байдал улам 
нэмэгдэж байна. 

 
Дэлхий дахинаа тулгамдаад буй коронавируст цар тахлын нөлөөгөөр далайд 

гарцгүй хөгжиж буй орнууд урьдынхаас илүү хүндрэлтэй нөхцөл байдалтай тулгарч 



байгаа нь цаашид түүхий эдээс хамараалтай байдлыг бууруулах, эдийн засгийг 
төрөлжүүлэн хөгжүүлэх, худалдааны хэмжээ, хөгжлийн түвшинг нэмэгдүүлэхэд 
чиглэсэн нэмүү өртөг шингэсэн үйлдвэрлэлийн чадавхыг бэхжүүлэх асуудлыг 
шийдвэрлэх шаардлагатай гэдгийг харуулж байна. Мөн дэлхийн улс орнууд хил 
дамнасан тээвэрлэлтэд хамаарах шийдвэрийг харилцан уялдаатай хамтран гаргах 
асуудлыг дэмжиж байгаагаа илэрхийлье. 

 
Монгол орны хувьд тээврийн олон талт сүлжээг хөгжүүлэх, бүс нутаг, олон 

улсын хулалдаанд оролцоход худалдаа тээврийг хөнгөвчлөх олон асуудал бидний 
өмнө тулгарч байна. Иймээс Монгол Улсын Засгийн газар зам, тээвэр, эрчим хүч, 
харилцаа холбоо, уул уурхай, үйлдвэрлэл, аялал жуулчлалын салбарын дэд бүтцийн 
бүтээн байгуулалтыг эрчимжүүлж, гадаад орон, тэр дундаа хөрш орнуудтай дэд 
бүтцээр холбогдох, худалдааг хөнгөвчлөх, бараа бүтээгдэхүүний тээврийн зардлыг 
бууруулах зорилгоор урт болон дунд хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт 
бичгүүдийг баталсан.  

 
Энэ хүрээнд төмөр замын сүлжээг өргөжүүлэх зорилтыг дэвшүүлж төмөр 

замын томоохон төслүүдийг эхлүүлж, 2022 он гэхэд нийт 681 км төмөр замыг 
дотоодын нөөц бололцоогоор барьж ашиглалтад оруулахаар ажиллаж байна. Мөн 
нийт 1700 орчим км төмөр замын бүтээн байгуулалтыг ирэх жилүүдэд хийхээр 
төлөвлөөд байна. 

 
Тээврийн хөнгөвчлөх, хилийн боомтуудын гарцыг сайжруулах, дэд бүтцийг 

хөгжүүлэх зорилтын хүрээнд Азийн авто замын сүлжээний АН-3 баруун босоо 
тэнхлэгийн хатуу хучилттай авто замын төслийг бүрэн дуусгаж, БНХАУ болон ОХУ-
тай хиллэж буй боомтуудыг хатуу хучилттай авто замаар холбох төслүүдийг ирэх 
жилүүдэд хэрэгжүүлнэ. 

 
Цаашид ЭСКАП болон бусад улс орны дэмжлэгтэйгээр тээврийн салбарын 

хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлж олон улсын, бүс нутгийн болон дамжин өнгөрөх 
тээвэрт учирч буй саад, бэрхшээлийг багасгах, худалдааг хөнгөвчлөх, тээвэрлэлтийн 
аюулгүй, найдвартай байдлыг хангах зэрэг тулгамдаж буй олон асуудлыг 
шийдвэрлэнэ гэж найдаж байна. 

 
Эрхэмсэг сайд нар аа, 
Эрхэм хүндэт зочид төлөөлөгчид өө, 
 
Олон улсын хилийн гарцуудыг нэмэгдүүлж, тээвэр логистикийн сүлжээг үе 

шаттайгаар өргөтгөн, Монгол Улс далайд гарцгүй (landlocked) орон бус далай, эх 
газарт холбогдсон (landlinked) орон болохыг зорьж байна. 

 
Монгол Улс олон улсын тээвэр логистикийн салбарын өрсөлдөх чадварыг 

цаашид улам сайжруулж, тохиромжтой дэд бүтцийг бүтээн байгуулж, олон улсын 
боомтууд хооронд болон өөрийн улс дотроо бараа бүтээгдэхүүнийг бүх төрлийн ачаа 
тээврийн хэрэгслээр шат дамжлагагүйгээр, саадгүй тээвэрлэх нөхцөл боломжийг 
хангах шинэлэг санаачилгуудыг дэмжин ажиллах болно.  

 
Ингээд эцэст нь, тээврийн сүлжээг өргөтгөх, хил дамнасан тээвэр логистикийн 

үйл ажиллагааг оновчтой, хүртээмжтэй, түргэн шуурхай зохион байгуулж 
хэрэгжүүлэхэд бидний хамтын ажиллагаа, нэгдсэн тогтолцоо, хил гаалийн уялдаа, 
нэгдсэн системийг бий болгох нь чухал байгааг дахин онцлон тэмдэглээд хурлын үйл 
ажиллагаанд амжилт хүсье.  



 
---оОо--- 


