
Олон улсын тээвэр зууч
Уул уурхайн тээвэр
Хот хоорондын тээвэр

Агуулах, гаалийн бүрдүүлэлт
Аюултай ачааны тээвэр 

2020 он

ҮНЭ ЦЭНИЙГ ТЭЭВЭРЛЭНЭ



АЛТАЙ ЛОЖИСТИК ХХК
 Монголын 100 хувийн хөрөнгө оруулалттай “Алтай Ложистик” 
ХХК нь 2013 онд үүсгэн байгуулагдсанаасаа хойш хурдацтай өсөн 
хөгжиж байна. 
 Нийт 500 гаруй ажилтантай. Өөрийн эзэмшлийн 355, гэрээт 
компанийн 200 гаруй хүнд даацын автомашинаар уул уурхайн тээвэр 
, улс хоорондын тээвэр, аюултай ачаа тээвэр, хот хоорондын тээврийн 
ажил гүйцэтгэдэг.    
 2017 оноос “Олон улсын тээвэр зууч”-ийн зөвшөөрөл авч үйл 
ажиллагаандаа нэвтрүүлэн, ложистикийн цогц үйлчилгээ үзүүлэн 
ажиллаж байна. 
 Мөн улсын хилийн Бургастайн боомтод Хилийн хэлтэс байгуулан 
экспортын болон импортын барааны гаалийн бүрдүүлэлтийг түргэн 
шуурхай гүйцэтгэн ажиллаж байна.  

АЛСЫН ХАРАА

Найдвартай ложистикийн үйлчилгээгээр хөгжлийн түүхийг 
бүтээлцэнэ  

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Хөдлөх цэгээс хүрэх цэг хүртэл бид хариуцна
Хөдлөх цэгээс хүрэх цэгийг бид холбоно

ҮНЭТ ЗҮЙЛС /ХХХ/

Хамт олон, Харилцагч, Хөгжил

УРИА

Бид үнэ цэнийг тээвэрлэнэ
Би биш бид 

Бид яг цагт нь



ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

УУЛ УУРХАЙ, 
ХҮНД ДААЦЫН ТЭЭВЭР

ХОТ ДОТОРХ БОЛОН 
ХОТ ХООРОНДЫН ТЭЭВЭР

ОЛОН УЛСЫН ТЭЭВЭР ЗУУЧ АГУУЛАХ, 
ГААЛИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТ

АЮУЛТАЙ АЧАА ТЭЭВЭР



2013

ТАЯН НУУР УУРХАЙН ТЭЭВЭР
“Алтайн Хүдэр” ХХК-ийн 

Таяннуур уурхайгаас улсын 
хилийн Бургастайн боомт хүртэл 

төмрийн хүдрийн баяжмал 
тээвэрлэлтийн ажил эхлүүлсэн

 

2016
ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛ 

ХУВЬД ОЛГОХ 
ГЭРЭЭ

2016 оноос жолооч 
нарт тээврийн хэрэгслийн 

гэрчилгээг нь хувьд 
шилжүүлж, жолооч нарын 

өөрийн өмч болгож эхэлсэн

  

2017
СЭРГЭЭН БОСГОЛТ

Сэргээн босголтын хэсгээс 134 
чирэгч, 164 чиргүүл 

Нийт 298 тээврийн хэрэгсэл 
засварлагдан гарсан 

2017
ОЛОН УЛСЫН ТЭЭВЭР ЗУУЧ
2017.03 сараас МУ-ын Зам 
Тээврийн Яамнаас олгосон 

тээврийн зөвшөөрлийн үндсэн 
дээрээс “Улс хоорондын ачаа 

тээвэр”-ийн үйлчилгээ нэвтрүүлсэн 
 

АЛТАЙ ЛОЖИСТИК ХХК
Монголын

100 хувь хөрөнгө 
оруулалттайгаар үүсгэн 

байгуулагдсан

2013

АМЖИЛТ БҮТЭЭЛ

2017
МАНДАХ НУУР УУРХАЙН ТЭЭВЭР
“Их Говь Энержи” ХХК-ийн Мандах 

нуур уурхайгаас Ханги хилийн 
боомт хүртэл антрацит нүүрс 
тээвэрлэлтийн ажил эхлүүлсэн

2018
ХОТ ХООРОНДЫН ТЭЭВЭР
Хот доторх болон хоорондын 
тээвэрлэлтийн ажил гүйцэтгэж 

эхэлсэн

 

ПАРК ШИНЭЧЛЭЛТ
2018 он 7, 10-р сард 

нийтдээ 100 шинэ чирэгч, 
чиргүүлээр парк шинэчлэлт 

хийсэн

2019
ПАРК ШИНЭЧЛЭЛТ
2019 оны 2 сард

Уул уурхайн тээвэр 26 шинэ 
чирэгч, 50 чиргүүл, Хот 

хоорондын тээвэр 24 чирэгчээр 
парк шинэчлэлт хийсэн 

 

  

2019
АГУУЛАХ

Дамжин өнгөрүүлэх агуулах 
ашиглалтанд оруулсан

 

2019
АЮУЛТАЙ АЧАА ТЭЭВЭР

МУ-ын ЦЕГ-аас олгосон “Тэсэрч 
дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний 
хэрэгсэл тээвэрлэх” тусгай 
зөвшөөрлийн үндсэн дээрээс 
Аюултай ачаа тээвэрлэлтийн 

ажил гүйцэтгэж эхэлсэн

 

2018 2020
БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ

Ложистикийн цогц үйлчилгээг 
хангах гаалийн хяналтын талбай, 

баталгаат агуулахын бүтээн 
байгуулалтын ажил эхлүүлсэн



ТАЯННУУР УУРХАЙ ДАХЬ ТЭЭВРИЙН ХЭЛТЭС

МАНДАХ НУУРЫН УУРХАЙН ДАХЬ ТЭЭВРИЙН ХЭЛТЭС

 Говь-Алтай аймгийн Таяннуур уурхай дахь тээврийн хэсэг нь 2017 онд 
байгуулагдсан. Одоогийн байдлаар 237 хүнд даацын автомашинаар баяжмал тээвэрлэлт 
гүйцэтгэдэг. Баяжуулах үйлдвэрээр бутлагдан, баяжигдаж гарсан төмрийн хүдрийн 
баяжмалыг тасралтгүй, найдвартай тээвэрлэх зорилго тавьж ажилладаг.

 Дорноговь аймгийн Мандах нуурын уурхай дахь тээврийн хэсэг нь 2017 оноос 
эхлэн “Их говь энержи” ХХК-ийн Мандах нуур уурхайгаас Ханги хилийн боомт хүртэл 
зайд антрацит нүүрс тээвэрлэлтийн ажил гүйцэтгэж байна.  

ТАВАН ТОЛГОЙН УУРХАЙН ДАХЬ ТЭЭВРИЙН ХЭЛТЭС

 Өмнөговь аймгийн Таван толгойн нүүрсний уурхай дахь тээврийн хэсэг нь 2020 
онд  байгуулагдсан. Монгол улсын томоохон төслийн нэг болох Таван толгойн  нүүрсний 
уурхайгаас экспортонд гарах нүүрс тээвэрлэлтийн ажилд хамтран ажилладаг.

ХОТ ХООРОНДЫН ТЭЭВРИЙН ХЭЛТЭС

ТЭЭВЭР ЗУУЧИЙН ХЭЛТЭС

 Улаанбаатар хотод байрлах тээврийн баазаас  хамтран ажиллагч, захиалагч 
компаниудын бараа материал /хүнсний бүтээгдэхүүн/, сэлбэг хэрэгсэл, техник эд 
анги зэрэг ачаа тээврийг олон улс болон дотоодод түргэн шуурхай тээвэрлэн 
хүргэдэг.

 2017 онд МУ-ын Зам Тээврийн Яамнаас олгосон тээврийн зөвшөөрлийн 
үндсэн дээрээс “Улс хоорондын ачаа тээвэр”-ийн үйлчилгээ нэвтрүүлсэн. 
 Тус хэлтэс нь улс хоорондын болон хот хоорондын тээврийг зохион байгуулж,  
гадаад  болон дотоодын түнш, агентуудтай харилцан тээврийн замын хөдөлгөөнийг 
зохицуулж, гаалийн бичиг баримт бүрдүүлэлтийг шуурхай гүйцэтгэж ажилладаг.

ХИЛИЙН ХЭЛТЭС

 Өөрийн эзэмшлийн 51 га талбайтай Гаалийн хяналтын талбайд төмрийн 
хүдрийн баяжмалыг хүлээн авч буулган, хил гаалиар саадгүй нэвтрүүлэх ажлыг 
зохион байгуулж ажилладаг. 
     Хүчин чадал

Гаалийн хяналтын бүсийн талбай - 3,12 га хашаажуулсан талбай
2,15 га бетонжуулсан талбай 

1 удаагийн овоолгоор           -
хүлээн авах хүчин чадал

350-380 мянган тонн 

Ажлын 1 өдөрт  ачиж гаргах    -
машин тоо

100-150 машин

САЛБАР ХЭЛТЭСҮҮД САЛБАР ХЭЛТЭСҮҮД 



ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛ ХУВЬД ОЛГОХ ГЭРЭЭ

 Манай компани нь Монголд анх удаа урьдчилгаа төлбөр, барьцаа 
хөрөнгөгүйгээр, байнгын ажлын байраар хангуулах нөхцөлтэй гэрээг 
жолооч нартай байгуулан тээврийн хэрэгслийг хувьдаа шилжүүлэх 
боломж байгаа билээ. Энэхүү гэрээ нь манай байгууллагад жолоочоор 
орсон мэргэшсэн жолооч бүрт нээлттэй бөгөөд эхэлсэн цагаасаа хойш 
амжилттай хэрэгжиж жолооч нар маань ирээдүйдээ бодит зорилготой 
ажиллаж байна.   
 2016 оноос хойш нийт 400 гаруй тээврийн хэрэгслийн хувьд 
гаргах гэрээг байгуулсан бөгөөд  2019 оны 12 сарын 31-ний байдлаар 
38 тээврийн хэрэгсэл хувьд гаргаад байна. 

Хөдлөх цэгээс хүрэх цэгийн холбогч болсон тээврийн мэргэшсэн жолооч 
нарын маань АЛТАН ШАР ЗАМ ӨЛЗИЙТЭЙ БАЙХ нь бидний үнэт 
зүйлсийн нэг юм.

МАНАЙ ДАВУУ ТАЛ
УУЛ УУРХАЙН ТЭЭВЭР

 “Алтай Ложистик” ХХК нь өөрийн эзэмшлийн болон 
гэрээт компаниудын хүнд даацын автомашинуудаар уул уурхайн 
тээвэрлэлтийн ажил гүйцэтгэдэг. Мөн өөрийн гэрээт компаниудаас 
найдвартай сэлбэг нийлүүлж автомашинуудын техникийн бэлэн 
байдлыг найдвартай хангаж тээвэрт гаргадаг. 

Тээвэрлэлтийн чиглэлүүд:

 



МАНАЙ ДАВУУ ТАЛ
УЛС ХООРОНДЫН ТЭЭВЭР

 Дэлхийн өнцөг булан бүрээс Том оврын ачаа тээврийн 
зохион байгуулалтаар мэргэшсэн  далайн тээврийн болон эх 
газрын тээврийн агентууд, Чингэлэг тээврээр мэргэшсэн агентууд, 
Агаарын тээврийн мэргэжлийн агентууд, Түүвэр ачаа тээврээр 
мэргэшсэн агентуудтай хамтын ажиллагааны гэрээтэй ажилладаг. 

 Ачаа тээврийн онцлог шаардлагад нийцүүлэн далай, авто 
зам, төмөр зам, агаар зэрэг тээврийн бүхий л нөхцөл боломжийг 
ашиглан тээвэрлэлт гүйцэтгэдэг.

 Үйлчлүүлэгчийн хүссэн овор хэмжээтэй ачааг зах зээлд 
өрсөлдөхүйц үнээр, хүссэн газарт нь хүргэх шилдэг ложистик 
үйлчилгээг үйлчлүүлэгчиддээ санал болгож чадаж байгаа нь 
бидний давуу талын нэг юм. 

ОВОР ИХТЭЙ АЧАА ТЭЭВЭР

МАНАЙ ДАВУУ ТАЛ

 Бид уул уурхай, хөдөө аж ахуйын хүнд машин механизм, 
тоног төхөөрөмж, зэрэг овор хэмжээ ихтэй ачаа тээвэрлэх арвин 
их туршлагатай. Доорх чиглэлүүдээр овор ихтэй ачааг тогтмол 
тээвэрлэдэг. 

Чиглэл 
Монгол улсын бүх хот, аймаг, сум

Тээвэрлэсэн техникүүдийн мэдээлэл:

Excavator
PC5500, PC4000, PC3000, PC2000, PC1250 EX1200, EX2500, CAT374D, 
CAT6040,  CAT6030, PH120E
Dumb Truck
HD465, 773E, CAT777F, CAT772, CAT777D, HD785, HD255
HD1500
Grader
14M, 16M
Өрөм
DML, L6
Бразил, Индонез, Чили, Африкийн орнуудаас усан онгоцны чартер 
тээвэр



ХОТ ХООРОНДЫН ТЭЭВЭР АЮУЛТАЙ АЧАА ТЭЭВЭР

 Бид Монгол улсын нутаг дэвсгэрт байрлах бүх хот, аймаг, 
сумаас таны ачааг найдвартай, түргэн шуурхай автомашин болон 
төмөр замаар тээвэрлэж авчрах ба тээвэрлэлттэй холбоотой бэлтгэл 
ажил, замын нөхцөл байдал, тээврийн хэрэгслийн төлөвлөгөө гэх мэт 
зөвлөгөө өгч тээвэрлэлтийг саадгүй хэрэгжүүлэхэд туслан ажилладаг. 

Агуулах 

 Үйлчлүүлэгчийн сэлбэг тоног төхөөрөмж, ачаа барааг 
зориулалтын 1260м2 бүхий агуулахад хадгалан, ачаа 
барааны бүрэн бүтэн байдлыг ханган ажиллаж байна. 

 Тэсрэх аюултай, тэсэлгээнд хэрэглэдэг түүхий эд болох 
бордоо, тэсэлгээний хэрэгсэлийг аюултай ачаа тээвэрлэх 
зөвшөөрөлтэй тээврийн хэрэгсэлээр тээвэрлэдэг. Аюултай ачаа 
тээвэрлэх хууль журмын дагуу шаардлагатай харуул хамгаалалт 
авч тээврийг найдвартай, түргэн шуурхай гүйцэтгэдэг. 

Тээвэрлэлтийн чиглэлүүд

МАНАЙ ДАВУУ ТАЛ МАНАЙ ДАВУУ ТАЛ



 Алтай Ложистик ХХК нь Монголын Үндэсний Худалдаа Аж 
Үйлдвэрийн танхим, Тээвэрчид Хөгжлийн Төлөө Хамтдаа ТББ, Зүүн 
Хойд Азийн Тээвэр Зуучлагчидын Холбооны гишүүн бөгөөд олон 
улсын шилдэг  124 агентуудтай хамтын ажиллагааны гэрээтэй 
ажилладаг.

NORTHEAST ASIA FED-
ERATION OF FREIGHT 
FORWARDERS ASSOCI-

ХАРИЛЦАА ХОЛБОО ЛОЖИСТИК ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Чингэлэг тээвэр

Том оврын ачаа тээвэр

Экспортын тээвэр

Холимог / Цуглуулбар 
тээвэр

Агаарын тээвэр

Өөрөө явагч / 
автомашины тээвэр

Усан онгоцны 
чартерын үйлчилгээ

Санхүүгийн зуучлалын 
үйлчилгээ

(Credit үйлчилгээ)

Гадаад түншийн 
үйлчилгээ

Аюултай ачааны тээвэр

Хот хоорондын тээвэр Агуулах

Дэлхийн өнцөг булан 
бүрээс   агаарын 
тээврээр тээвэрлэнэ

Ачааны хэмжээнд тохируулж 
энгийн, дээвэргүй, тавцант 

гэх мэт олон төрлийн 
чингэлэгээр тээвэрлэнэ

Улс хоорондын болон 
дотоодын чиглэлүүдэд том 
оврын ачаа тээвэрлэлт 

гүйцэтгэдэг 

Аюултай ачаа, тэсэлгээний 
түүхий эд, түүний дагалдах 

хэрэгсэл, бордоог 
зөвшөөрөлтэй тээврийн 
хэрэгсэлээр тээвэрлэдэг

Монгол улсын бүх аймаг, 
сум хот хооронд бүх 

төрлийн ачааг найдвартай 
тээвэрлэлтээр гараас гарт 

хүргэн үйлчилдэг 

Сэлбэг тоног төхөөрөмж, 
ачаа барааг 1260 

мкв бүхий зориулалтын 
агуулахад хадгалан, ачаа 

барааны бүрэн бүтэн 
байдлыг ханган ажилладаг 

Бага овортой түүвэр 
ачааны тээвэрлэлтэнд 

тохиромжтой бөгөөд аль ч 
улсаас тээвэрлэлт зохион 

Том оврын болон 
өөрөө явах боломжтой 

техникүүдийг усан онгоцоор 
тээвэрлэдэг

Захиалагчийн 
шаардлага,          ачааны 
онцлогт           зориулсан 
усан     онгоц    захиалан 

түрээслэх  үйлчилгээ

Харилцагч, 
үйлчлүүлэгчдийн 

бизнесийн үйл ажиллагааг 
саадгүй явуулахад туслах 

үйлчилгээ

Борлуулагчийн 
баталгаатай эсэх,

Escrow, Ачаа барааны 
үзлэг, техникийн үзлэг

Гаалийн баримт бичиг 
бүрдүүлэлт, замын 

зөвшөөрөл, үнийн санал 
боловсруулан зөвлөгөө өгдөг



ГҮЙЦЭТГЭСЭН ГАДААД ТЭЭВЭР
ОВОР ИХТЭЙ АЧАА ТЭЭВЭР УСАН ОНГОЦНЫ ЧАРТЕРЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ГҮЙЦЭТГЭСЭН ГАДААД ТЭЭВЭР



ТАНСАГ ЗЭРЭГЛЭЛИЙН АЧАА ТОМ ОВРЫН АЧАА ТЭЭВЭР

ГҮЙЦЭТГЭСЭН ГАДААД ТЭЭВЭР ГҮЙЦЭТГЭСЭН ГАДААД ТЭЭВЭР





АЛТАЙ ЛОЖИСТИК ХХК
Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 

1-р хороо, Олимпийн гудамж
Центрум Оффис,3 давхар, 305 тоот

Утас: 77336677
Вебсайт: www.altailogistic.mn
И-мэйл: info@altailogistic.mn

ЛОЖИСТИКИЙГ БИДЭНД ДААТГААД 
БИЗНЕСИЙН САЛБАРТАА ТЭРГҮҮЛ


