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ТЭЭВЭРЧИН ТӨГӨЛ ХӨТӨЛБӨР

Монголын автотээвэрчдийн нэгдсэн холбооны Удирдах зөвлөлийн

тэргүүлэгчдийн 2018 оны 05 дугаар тогтоолоор “Тээвэрчин төгөл” хөтөлбөрийг

батлан 2019 оноос эхлэн хэрэгжүүлж байна.

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛГО:

Улсын хэмжээнд ногоон байгууламжийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, нийслэл,

орон нутаг, хүн ам төвлөрсөн суурин газруудад тээврийн хэрэгслийн

нөлөөллөөс үүсч буй агаарын бохирдол, тоосжилт, тоосонцрын хэмжээг

бууруулж Ойн тухай хуулийг хэрэгжүүлэхэд тээвэрчдийн оролцоог

нэмэгдүүлэх.

ХӨТӨЛБӨРИЙН УРИА:

“1 машин 1 мод, 1 жолооч 1 мод”
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ТЭЭВЭРЧИН ТӨГӨЛ ХӨТӨЛБӨР

Жилд дунджаар 80,344 тээврийн хэрэгслийг 

импортоор оруулж ирдэг 

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТ
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ТЭЭВЭРЧИН ТӨГӨЛ ХӨТӨЛБӨР

Дээрх үзүүлэлтээс харахад жилд дунджаар 52,713 жолооч шинээр, 139,365 жолооч дахин жолооны

үнэмлэх (ангилал нэмэх, нөхөн авах, эрх сэргээх) авч жилд нийт 192,078 жолооч үнэмлэх авч байна.

153,781

132,164

157,122

114,392

ЖОЛООЧИЙН ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТ
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САНХҮҮГИЙН ЭХ ҮҮСВЭР

Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх санхүүгийн эх үүсвэрийг улсын хэмжээнд бүртгэлтэй нийт тээврийн
хэрэгслийн тоо, жилд шинээр болон дахин жолоодох эрхийн үнэмлэх авч буй жолооч нарын тоон дээр
үндэслэн тодорхойлсон болно. Үүнд:

❖ Бүртгэлтэй байгаа нийт тээврийн хэрэгслийн 70 хувь буюу 795,714 тээврийн хэрэгсэл уг хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлнэ;

❖ Жилд дунджаар 52,713 жолооч жолооны үнэмлэх шинээр авна;
❖ Жилд дунджаар 139,365 жолооч дахин үнэмлэх авна (эрх сэргээх, нөхөн авах, сунгуулах, солиулах,

ангилал нэмэх гэх мэт);

Одоогийн тоон үзүүлэлтээс харахад жилд нийт 987,792 жолооч уг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх
боломжтой байгаа бөгөөд уг тоо жилд тус бүр дунджаар 200,000 гаруйгаар нэмэгдэхээр байна.

Ойн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлд манай улсын иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага мод тарих,

засаг захиргааны нэгжийн засаг дарга нар бүх нийтээр мод тарих ажлыг зохион байгуулах үүргийг тус

тус хүлээснийг үндэслэн тээврийн хэрэгслээ техникийн хяналтын үзлэгт хамруулагч /эзэмшигч/,

жолооны үнэмлэх авч буй этгээд /иргэн/-ээс жилд 5,000 төгрөгийн хураамжийг авбал жил бүр 4,9

тэрбум, 10,000 төгрөгийн хураамжийг авбал жил бүр 9,9 тэрбум төгрөгийг мод тарьж, арчлахад

зориулж болохоор байна.
САНХҮҮЖИЛТИЙГ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ:

Тээвэрчдээс төгөл байгуулахад зориулж өгөх мөнгийг улсын төсөвт эсвэл нийслэл, аймгийн
Байгал орчны газрын тусгай дансанд төвлөрүүлнэ.

ТЭЭВЭРЧИН ТӨГӨЛ ХӨТӨЛБӨР
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ТЭЭВЭРЧИН ТӨГӨЛ ХӨТӨЛБӨР

САНХҮҮЖИЛТ БҮРДҮҮЛЭХ АРГА ХЭЛБЭР:

Иргэд, байгууллага өөрийн харьяа нийслэл, аймагтаа тээврийн хэрэгслээ бүртгүүлэх эсвэл

оношлуулах үед хураамж төлсөн баримтыг нь үндэслэн бүртгэж, оношлох;

Жолооны үнэмлэх шинээр авч байгаа, мэргэшил дээшлүүлсэн болон дахин жолооны үнэмлэх авч

байгаа иргэдийн хураамж төлсөн баримтыг үндэслэн үнэмлэхийг нь олгох.

ХОЛБОГДОХ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ОРОЛЦОО:

❖ Холбогдох яамд эрх зүйн орчинг бүрдүүлж өгөх /Техникийн хяналтын үзлэгт хамрагдаж байгаа тээврийн

хэрэгслийн эзэмшигч, шинээр болон дахин үнэмлэх авч буй жолооч нар жилд нэг удаа тодорхой

хэмжээний хураамж төлдөг болох эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх/;

❖ Аймаг, нийслэлийн Байгаль орчны газар тусгай дансанд төвлөрсөн мөнгөөр “Тээвэрчин төгөл”-ийг

санхүүжүүлж, хэрэгжилтэд хяналт тавих, санхүүжилтийг тайлагнах;

❖ Тээврийн хэрэгслийн бүртгэл, оношлогоо, жолоочийн үнэмлэх олгох байгууллагууд иргэд,

байгууллагуудаас хураамж төлүүлэх үүрэгтэй;

❖ Монголын автотээвэрчдийн нэгдсэн холбоо нь орон нутагт “Тээвэрчин төгөл” бий болгох газрын

асуудал, иргэд, тээвэрчдийг уриалж мод тариулах зэрэг хөтөлбөрийн хэрэгжилттэй холбоотой асуудлыг

хариуцах;

❖ Иргэд, тээвэрчид хуулийн дагуу үүргээ биелүүлэх.
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ТЭЭВЭРЧИН ТӨГӨЛ ХӨТӨЛБӨР

ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН:

❖ Модыг үрээр нь тарьдаг, ургуулж арчилдаг мэргэжлийн байгууллагаар эсвэл тэдгээрийн

заавар, зөвлөмжийн дагуу ажилгүй иргэдийн оролцоотойгоор мод тарих, арчлах ажлыг

гүйцэтгүүлэх;

❖ Иргэд, байгууллага өөрийн санаачилгаар мод тарих, арчлах;

❖ Навчит болон бутлаг ургамлын суулгацын нэг тус бүрийн дундаж үнэ ойролцоогоор 5,000

төгрөг, арчилгааны зардал /нүх ухах, мод тарих, нэг удаагийн услалт/ 5,000 төгрөг орчим

болно гэсэн тооцоон дээр үндэслэн жил бүр 4,9-9,9 тэрбум төгрөгөөр 490,000-990,000

мод, бутыг тарьж, арчлах боломжтой.
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ТЭЭВЭРЧИН ТӨГӨЛ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

“Тээвэрчин төгөл” хөтөлбөрийн хүрээнд Монголын автотээвэрчдийн нэгдсэн

холбооноос Хан-Уул дүүргийн 9 дүгээр хорооны нутагт Туул голын урд эрэгт байрлах 1,2 га

талбайг сонгон Дархан-Уул аймгийн Орхон сумаас ирсэн агч, өрөл, чацарганы 2-3 настай

1,500 ширхэг суулгацыг тариалав.

ТЭЭВЭРЧИН ТӨГӨЛ ХӨТӨЛБӨР
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ТЭЭВЭРЧИН ТӨГӨЛ ХӨТӨЛБӨР

Монголын автотээвэрчдийн нэгдсэн холбооны аймаг дахь салбарууд “Тээвэрчин төгөл”

хөтөлбөрийг өөрийн орон нутагт хэрэгжүүлж эхлээд байна.

ТЭЭВЭРЧИН ТӨГӨЛ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ
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ТЭЭВЭРЧИН ТӨГӨЛ ХӨТӨЛБӨР

Түүнчлэн “Тээвэрчин төгөл” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд тээврийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн болон

төрийн бус байгууллагуудыг хамтран ажиллах болон мод тарихыг уриалсан цуврал уриалгуудыг холбооны мэдээллийн

хэргслүүдээр дамжуулан олон нийтэд хүргэн ажиллаж байна.

ТЭЭВЭРЧИН ТӨГӨЛ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ
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ТЭЭВЭРЧИН ТӨГӨЛ ХӨТӨЛБӨР

Монгол Улсын Оюуны

өмчийн газраас “Тээвэрчин

төгөл” барааны тэмдгийг

эзэмших онцгой эрхийн

зөвшөөрлийг тус холбоонд

олгосон.
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ТЭЭВЭРЧИН ТӨГӨЛ ХӨТӨЛБӨР

Анхаарал тавьсанд баярлалаа


