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* Энэхүү материалыг эдийн засгийн коридорын менежментээр дамжуулан Зүүн ба Зүүн 

хойд Азийн бүс нутгийн холбогдох чадварыг бэхжүүлэхэд чиглэсэн сургалт арга хэмжээнд 

зориулан бэлтгэв. 

Санамж

Энэхүү гарын авлагад илэрхийлсэн үзэл бодол, байр суурь нь зохиогчийнх бөгөөд НҮБ-

ын Нарийн бичгийн дарга нарын газрын үзэл бодол, байр сууурийг илэрхийлэхгүй. Энэхүү 

материалд тусгасан санал, тоо, тооцооны үнэн зөвийг зохиогчид хариуцах бөгөөд НҮБ-ын 

үзэл бодлыг тусгасан буюу дэмжигдсэн гэж үзэхгүй. Танилцуулгуудад заасан буюу үзүүлсэн 

тэмдэглэлүүд НҮБ-аас тухайн улс орон, газар нутаг, хот болон байршлын эрхзүйн байдал, эрх 

мэдэл, эсхүл тэдээрийн хилийн зааг, хязгаартай холбоотой ямар нэгэн дүгнэлт, байр суурь 

илэрхийлээгүй болно. Тодорхой компани эсхүл бүтээгдэхүүний тухай дурьдсан нь НҮБ-аас 

тэдгээрийг дэмжиж буй утга агуулаагүй болно. Газрын зураг дээр тэмдэглэсэн хил хязгаар, 

нэршил нь НҮБ-аас тэдгээрийг албан ёсоор хүлээн зөвшөөрсөн, дэмжсэн санааг агуулаагүй. 

Энэхүү хэвлэлийг албан ёсоор хянан тохиолдуулаагүй болно.
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Сургалтаас гарах үр дүн

Энэхүү сургалтын загварыг суралцан дүүргэж мөн холбогдох лавлах материалтай 

танилцаж, санал солилцсоны үр дүнд дараах чадварыг эзэмшинэ:

• Xуурай боомтын үндсэн ойлголт, үйл ажиллагааны чиг үүргийг ойлгох 

• Хуурай боомтын тухай Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийн зүйлийг тоймлон хэлэлцэх

• Xуурай боомтыг хөгжүүлэх бодлого, зураг төсөл боловсруулах, төлөвлөх, 

ажиллуулахад анхаарах тал бүрийн хүчин зүйлийг тодорхойлох 

• Xуурай боомтыг хөгжүүлэхэд тодорхойлогч институци (байгууллагын) хүчин 

зүйлсийн ач холбогдлыг үнэлэх

• Xуурай боомтын хөгжил болон үйл ажиллагаанд технологийн чухал үүргийн ач 

холбогдлыг таних  

 Лавлах материал

Intergovernmental Agreement on Dry Ports 

https://www.unescap.org/resources/intergovernmental-agreement-dry-ports   
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ESCAP/RES/74/2, May 2018. Resolution adopted by the Economic and Social 

Commission for Asia and the Pacific 74/2. Promotion of the regional framework for the planning, 

design, development and operation of dry ports of international importance

https://www.unescap.org/commission/74/document/E74_RES2E.pdf

3rd Meeting of the Working Group on Dry Ports (13-14 Nov 2019, Bangkok, Thailand) 

https://www.unescap.org/intergovernmental-meetings/3rd-meeting-working-group-dry-ports   

Regional Framework for Development, Design, Planning and Operation of Dry Ports of 

International Importance (study report)

https://www.unescap.org/sites/default/files/REGIONAL%20FRAMEWORK%20FOR%20

%20DEVELOPMENT.pdf

Regional Framework for Development, Design, Planning and Operation of Dry Ports of 

International Importance (regional guideline) 

https://www.unescap.org/sites/default/files/Regional%20Framework%20for%20

upload%20V1_0_0.pdf

 Institutional Determinants for Dry Port Development and Logistics Performance in 

Cambodia, Lao PDR, Thailand and Viet Nam (study report)  

https://www.unescap.org/sites/default/files/Study%20Report_Institutional%20

determinants%20for%20dry%20port%20development.pdf   

Review of Sustainable Transport Connectivity in Asia and the Pacific: Addressing the 

Challenges for Freight Transport 2019 (Sub-chapter 2.3. “Dry ports and intermodal facilities in 

Asia and the Pacific”, pages 45-53)

https://www.unescap.org/publications/review-sustainable-transport-connectivity-asia-

and-pacific-addressing-challenges

• Regional Framework for the Development of Dry Ports of International Importance for South-

East Asia Capacity Building Workshop (23-24 May 2018, Bangkok, Thailand) (materials)

 https://www.unescap.org/events/regional-framework-development-dry-ports-

international-importance-south-east-asia-capacity
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• Regional Framework for the Development of Dry Ports of International Importance for North 

and Central Asia Capacity Building Workshop (31 May – 1 June 2018, Almaty, Kazakhstan)

Regional Framework for the Development of Dry Ports of International Importance - 

Capacity Building Workshop for Countries of South Asia (1-2 Aug 2018, New Delhi, India)

https://www.unescap.org/events/regional-framework-development-dry-ports-

international-importance-capacity-building-workshop

Workshop on Strengthening the Institutional Framework for the development of Dry Ports in 

Cambodia, Lao People’s Democratic Republic, Viet Nam and Thailand (25 Jun 2019, Bangkok, Thailand)

https://www.unescap.org/events/workshop-strengthening-institutional-framework-

development-dry-ports-cambodia-lao-people-s
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1 Удиртгал 

Дэлхийн эдийн засгийн сүүлийн 20 жилд гарч байгаа аж үйлдвэрийн болон хөдөө аж 

ахуйн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн өсөлт, маркетингийн шинэ төрлийн аргачлал нь хэрэгцээг 

улам нэмэгдүүлж буйгаас шалтгаалан илүү үр ашигтай тээврийн дэд бүтэц, үйлчилгээг 

нэвтрүүлэх шаардлагыг бий болгож байна. Өнөө үед дэлхийн хэмжээнд үйл ажиллагаа эрхэлдэг 

ихэнх үйлдвэрүүд  угсралтын бүрэлдэхүүн материал болон эцсийн бүтээгдэхүүнээ олон 

давтамжтай, нарийн хуваарийн дагуу хүссэн газарт хүргэхэд үр ашиг бүхий ложистикийн сүлжээ 

шаардагддаг тул тээврийн үйлчилгээ нэн чухал ач холбогдолтой билээ. 

Иймд, аливаа улсын дотоодын болон хил дамнасан коридорын дагуух эдийн засгийн 

үйл ажиллагааг кластержуулан, гаалийн боловсруулалт, агуулах, нэгтгэх, түгээх үйлчилгээг 

нэгэн дор үзүүлэн, авто болон төмөр замтай холбогдон нэвтрүүлэх зэргээр тээврийн үр ашгийг 

нэмэгдүүлэн, нийлүүлэлтийн сүлжээний шаардлагыг хангах чадвар бүхий эх газрын холимог 

тээврийн байгууламж өөрөөр хэлбэл хуурай боомт ихээхэн анхаарал татаж байна.

Хуурай боомтын концепц бол далайн боомт нь эх газрын холимог тээврийн 

терминалуудтай төмөр замаар шууд холбогдож тээвэрлэгч нар далайн боомтын адилаар 

стандартчилагдсан нэгжийг буулгах, ачих боломжтой юм. Хуурай боомт нь чингэлэг тээвэрлэлтийн 

өсөлт, түүнийг дагаж үүссэн далайн боомтын терминалын зай талбайн хомсдол зэргээс шалтгаалан 

тэдгээр терминалаар үйлчлэх, нэвтрэх замуудад хэт ачаалал үүсч буй асуудлын хариу шийдэл юм.

Далайн боомтууд нь өөрийн уламжлалт бус чиглэлд өртөг багатай төмөр замын 

тээвэрлэлтийг олон давтамжтайгаар ашиглан холимог тээвэрлэлтийг ч давхар идэвхжүүлэн 

“томоохон хэмжээний үйл ажиллагаа эрхэлснээр өртгийг багасгах эдийн засаг”-ийг (economies of 

scale) бий болгож ажиллах чадвартай. 

Далайн боомт бол далайн болон хуурай замын тээврийн салшгүй холбоос юм. 

Түүний адилаар, хуурай боомт нь хуурай газрын тээврийг нэн чухал холбоосоор хангадаг тул 

(жишээлбэл: авто болон төмөр зам, төмөр зам ба дотоодын усан зам хооронд гэх мэт) эх газрын 

худалдаа, хуваарилалтын системийн чухал хэсэг гэж үзэж болох юм.



8  Economic and Social Commission for Asia and the Pacific

2 Тодорхойлолт ба үндсэн үүрэг 

"Хуурай боомт" гэсэн нэр томьёо хэдэн арван жилийн турш ихэвчлэн "гаалийн (эсвэл 

чингэлэг) агуулах"-тай адил утгаар хэрэглэгддэг байсан. Xуурай боомтыг сүүлийн жилүүдэд 

гаалийн үйлчилгээ, гуравдагч ложистик компанийн үйлчилгээ, ачилт, буулгалтын үйлчилгээний 

хувьд илүү боловсронгүй зэрэгт хүрсэн гэх болсон. 

 

Хуурай боомтуудын тухай Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрт анх удаа хуурай 

боомтын нэгдмэл тодорхойлолтыг тусгасан болно. 

“олон улсын худалдаанд тээвэрлэж буй барааг ачиж буулгах, хадгалах, хяналт шалгалт 

хийх болон холбогдох гаалийн хяналт, бүрдүүлтийг хэрэгжүүлэх нэг буюу түүнээс дээш тээврийн 

горимоор холбогдсон логистикийн төв болох нутаг дэвсгэрийн дотор байрлах газар”.

Хэдийгээр Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрт хуурай боомтын стандарт тодорхойлолт 

тусгагдсан боловч, хуурай, эх газрын, боомтын үүрэг бүхий байгууламжуудыг тодорхойлох хэд 

хэдэн нэр томъёог НҮБ-ын АНДЭЗНК-ын бүс нутагт хэрэглэгддэг. 

Тиймээс, "хуурай боомт"; “эх газрын чингэлгийн агуулах”; "эх газрын гаалийн агуулах", 

мөн ховор тохиолдолд "чингэлэг ачааны станц" гэсэн нэршлүүдийг дээрх бүс нутгийн хүрээнд 

бараг ижил утгатайгаар солбин ашигладаг. Эх газрын худалдааны түгээлтийн байгууламжууд нь 

тээвэрлэгдэж буй ачааны төрлөөс хамаарч харилцан адилгүй үйлчилгээг санал болгож болно. 

Хэдий тийм ч, бүх төрлийн хуурай боомтууд нь тээвэрлэгдэж буй ачааны гаалийн болон хилээр 

нэвтрэх бусад албан ёсны ажиллагааны бүрдүүлэлт хийх, ачааг боомтын эхээс эцсийн чиглэлд 

тээвэрлэхэд шаардагдах тээврийн горимуудын хооронд шилжүүлэх үндсэн үүрэгтэй.

Хуурай боомтын тухай Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр нь худалдааны ачааг нэг 

улсын эх газрын боомтоос нөгөө улсын эх газрын боомтын хооронд шууд тээвэрлэж, гаалийн 

бүрдүүлэлтийг хийх боломжийг нээх тул урт хугацаанд үр ашгаа өгөх болно.

Уг Хэлэлцээрт хуурай боомт нь Азийн авто замын сүлжээ болон/эсхүл Транс-Азийн 
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төмөр замын сүлжээтэй холбогдсон байх нь хамгийн тохиромжтой гэж онцгойлон заасан бөгөөд 

хэлэлцээрийн хавсралт II-т уялдуулан тусгагджээ.

 

Унших: Хуурай боомтын тухай Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийн талаар дэлгэрэнгүй:

https://www.unescap.org/resources/intergovernmental-agreement-dry-ports

 

Тэмдэглэл: зарим үндсэн баримтыг тэмдэглэж аваарай: 

・Хэзээ хүчин төгөлдөр болсон бэ?

・Гарын үсэг зурсан талууд болон оролцогч талуудын хамгийн сүүлийн статус ямар байна вэ?

・Хэрхэн Хэлэлцээрийн тал болох вэ? 

Хэлэлцээрийн талаархи дэлгэрэнгүйг дараагийн хэсгүүдэд.

 

Хуурай боомт нь дараахь чиг үүрэгтэй:

• Чингэлэг ачаа боловсруулалт, хадгалалт

• Чингэлэг буулгалт, ачилт

• Бөөний ачаа боловсруулалт, хадгалалт

• Гаалийн болон бусад хилийн хяналт шалгалт, бүрдүүлэлт

• Чингэлгийн хөнгөн засвар

• Тээвэр зууч болон ачаа нэгтгэх үйлчилгээ

• Банк / даатгал / санхүүгийн үйлчилгээ

• Тээврийн захиалга / зуучлал

• Нэмүү өртгийн үйлчилгээ (жишээлбэл, сав баглаа боодол, шошго, урт хугацааны агуулах)

Хуурай боомт нь эх газрын хангамжийн сүлжээний тээвэрлэлтийн бүрэлдэхүүн хэсэг 

тул энэ үйл ажиллагаанд бодитоор нөлөөлдөг. Хуурай боомт нь ачаа тээврийн хөдөлгөөнийг үр 

ашигтай горимд шилжих боломжийг бий болгоход чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.

Жишээлбэл: Хуурай боомт ачааны үүсэл (эсвэл худалдаа үүссэн газар) ойрхон боловч, 

далайн боомтоос хол байршилтай бол энэ хооронд жижиг, дунд оврын ачааны машинаар, 

хуурай боомт болон далайн боомтын хооронд төмөр зам, усан замаар тээвэрлэн тээврийн 

зардлыг оновчлох боломжтой юм. Энэхүү оновчтой горимоос гарах зардлын хэмнэлт нь эргээд 

нийт худалдааны эргэлтийг нэмэгдүүлэхэд эерэгээр нөлөөлнө.
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Ийнхүү олон төрлийн тээврийн горимтой байхын ашиг тус нь дөрвөн замаар илэрнэ:

• тээврийн үйл ажиллагааны нийт зардал буурах замаар худалдааны эргэлт ихэснэ

• байгаль орчны бохирдол буурах замаар (хүлэмжийн хийн ялгарал, хорт утаа, дуу 

чимээний бохирдол гэх мэт буурах) 

• олон нийтийн аюулгүй байдал сайжрах замаар (ослын зардал буурах)

• тээврийн дэд бүтцийн засвар үйлчилгээний зардал буурах замаар

3 Хуурай боомтын тухай Засгийн газар хоорондын 
хэлэлцээр 

Хуурай боомтын тухай Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр (цаашид – Хэлэлцээр гэх) нь 

2016 оны 4 дүгээр сард хүчин төгөлдөр болсон. Хэлэлцээр нь олон улсын чанартай хуурай боомтын 

талаар нэгдсэн тодорхойлолтыг гарган, олон улсын тээврийн үйл ажиллагаанд чухал ач холбогдол 

бүхий үйл ажиллагаатай болон цаашид байгуулагдах боломжтой хуурай боомтуудын сүлжээг 

тодорхойлон, хуурай боомтыг хөгжил, үйл ажиллагааны зарчмын удирдамжийг санал болгосон.

Хэлэлцээрийг боловсруулахад суурилсан гол зарчим нь хуурай боомтын үзүүлж буй 

үйлчилгээ, худалдааг идэвхжүүлж буй аж үйлдвэрийн байршил, тээврийн холболтын хувьд 

харилцан уялдааг бий болгоход оршино. Хэлэлцээрт эдгээр бүх хүчин зүйлсийн талаарх зааврыг 

тусгаж байгаа боловч хэлэлцээрийн дагуу товлогдсон хуурай боомтуудын хувьд дэд бүтцийн 

холболт, үйлчилгээний чиг үүрэг харилцан адилгүй байна. Гаалийн болон хилийн хяналтын бусад 

чиг үүргийг хэрэгжүүлэх эрхгүй, байгууламжийн хүчин чадал хүрэлцэхгүй хуурай боомт ч байна.

Өдгөө Хэлэлцээрт АНДЭЗНК-ын дэд бүсийн 15 улс нэгдэн, тухайн бүс нутгийн 248 хуурай 

боомт хамарч байгаа бөгөөд үүнд Номхон далайн орнуудыг эс тооцвол 86 боломжит хуурай боомт 

багтсан байна. Монгол Улс 2016 оны 6-р сарын 30-ны өдөр хэлэлцээрт нэгдэн оржээ. 

Зураг 1 Хуурай боомтын хамрах хүрээ, бүсээр
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Эх сурвалж: : ESCAP, 2019. Ази, Номхон далайн тогтвортой тээврийн холболтын тойм 2019.  

Хэлэлцээрийн Хавсралт I-д тогтоосон одоо ажиллаж байгаа болон цаашид байгуулах 

боломжтой хуурай боомтуудын жагсаалтаас харахад хуурай боомтууд нь ихэвчлэн дараах 

газруудад ойролцоо байршилтай: (а) дотоодын нийслэл, муж улсын нийслэл; (б) Азийн авто 

зам эсвэл Транс-Азийн төмөр замд холбогдох боломжтой одоо байгаа эсвэл цаашид баригдах 

боломжит үйлдвэрлэл, хэрэглээний төвүүд.

Хэлэлцээрийн Хавсралт II-д хуурай боомтыг хөгжүүлж, нээхэд мөрдөх үндсэн зарчмыг 

тусгажээ. Үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгийг хураангуйлан бичвэл: 

• Чиг үүрэг

-  Үндсэн: ачиж буулгах, хадгалах, хяналт шалгалт хийх, холбогдох гаалийн хяналт, 

бүрдүүлэлтийг хэрэгжүүлэх

-  Бусад: Хүлээн авах, илгээх, нэгтгэх, түгээх, хадгалах, шилжүүлэн ачих

• Зохион байгуулалт, захиргаа, зохицуулалтын орчин

- Хуурай боомтыг хөгжүүлэх, хэвийн үйл ажиллагааг хангах таатай тогтолцоог санаачлах

-  Хуурай боомт нь Гаалийн бүрдүүлтийг гарааны буюу төгсгөлийн цэг байж болно

-  Хуурай боомт нь төрийн, хувийн, эсхүл төр-хувийн хэвшлийн хамтарсан өмчлөлтэй байж болно

• Зураг төсөл, төлөвлөлт, хүчин чадал

-  Чингэлэг, ачаа, тээврийн хэрэгслийг саадгүй бөгөөд аюулгүй хүлээн авах, нэвтрүүлэх хүчин 

чадалтай байхын зэрэгцээ цаашид тээвэрлэлтийн хэмжээ нэмэгдэж болзошгүй зэрэг нөхцөл 
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байдлыг харгалзан хүчин адлыг нь өргөтгөх болоимжтой байхаар төлөвлөж байгуулна

• Дэд бүтэц, тоног төхөөрөмж, байгууламж

-  Одоо хүлээн авч байгаа болон цаашид нэмэгдэх магадалтай ачаа тээврийн хэмжээнд 

тохирсон барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж, хүний нөөцтэй байна (заалт нь 

зөвлөмжийн шинж чанартай)

Унших: Хавсралт I, II-г анхааралтай уншина уу:
https://www.unescap.org/sites/default/files/Intergovernmental%20Agreement%20on%20

Dry%20Ports_English.pdf   

 

Тэмдэглэл: Дараах асуултанд хариулна уу: 

・Танай улсад товлогдсон хуурай боомтуудыг бичнэ үү (хавсралт I-ийг үз)? 
・Та өөрийн орны хуурай боомтуудыг үндсэн элементүүд дээр үндэслэн тодорхойлж ча
дах уу (Хавсралт II-ийг үз)? Жишээлбэл, одоо байгаа дэд бүтэц, тоног төхөөрөмж, барилг
а байгууламж юу вэ?  

Хуурай боомтуудын техникийн талаар дараагийн хэсгүүдэд дэлгэрэнгүй үзнэ.

 

4  Олон улсын чанартай хуурай боомтыг хөгжүүлэх, 
зураг төсөл боловсруулах, төлөвлөх, ажиллагаа 
эхлүүлэхэд бүс нутгийн тогтолцоо

Олон улсын чанартай хуурай боомтыг хөгжүүлэх, төлөвлөх, ажиллуулах бүс нутгийн 

тогтолцоог Хуурай боомтыг нийтлэг аргачлалын тодорхойлолттой нийцүүлэн боловсруулсан. 

Энэхүү тогтолцооны суурь үзэл баримтлал нь Ази, Номхон далайн бүс нутагт харилцан 

уялдаатай хуурай боомтуудын сүлжээг бий болгох явдал юм. Хуурай боомтын тухай Засгийн 

газар хоорондын хэлэлцээрт тусгагдсан боомтууд уг сүлжээг бий болгох боломжтой гэж үзэж 

байгаа юм. Хуурай боомтууд ирээдүйд харилцан уялдаатай, үйл ажиллагааны ижил стандартыг 

мөрдөж байхаар хөгжлийг хэрхэн төлөвлөх талаар энэхүү тогтолцоонд заажээ. 
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Уг тогтолцоонд хуурай боомтын "хатуу" ба "зөөлөн" дэд бүтэцтэй холбоотойгоор үндсэн 

асуудлуудыг тодорхойлсон юм. Хуурай боомтыг төлөвлөх, үйл ажиллагааг эрхлэхэд тулгарах 

асуудал тус бүрийг тайлбарлахын зэрэгцээ, тохирох зорилт дэвшүүлэх, зорилтод хүрэхийн тулд 

дагаж мөрдөх процессыг санал болгосон. Дараах хэсэгт нарийвчлан авч үзвэл.  

4.1 Үндсэн шаардлага 

• Асуудлын тодорхойлолт. Хуурай боомт нь ачааг үр дүнтэй солилцох суурь үйлчилгээг 

үзүүлэхэд шаардлага хангахуйц тоноглогдсон барилга байгууламжтай байх ёстой.  

• Зорилт. Хуурай боомт нь чингэлэг болон бусад төрлийн ачаатай харьцах, нэгтгэх, 

хадгалах, шилжүүлэх дэд бүтэц, тоног төхөөрөмжтэй байх ёстой. Ачаа тээврийг хилээр 

нэвтрүүлэх эрх мэдэл, чадавхи, байгууламжтай байх ёстой бөгөөд далайн боомтууд 

болон бусад хуурай боомттой төмөр зам, авто замаар холбогдсон, мөн экспорт, 

импортын худалдаа бараа үүсгэх аж үйлдвэрийн нэгтгэлтэй ойрхон байх ёстой. 

• Процесс. Хуурай боомтыг хөгжүүлэх, ажиллуулах үндсэн зарчмуудыг баримтлах ёстой 

(Хуурай боомтын тухай Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийн II хавсралтад заасны дагуу). 

4.2 Хуурай боомтын байршил 

• Асуудлын тодорхойлолт. Хуурай боомтын байршил нь үйл ажиллагаа, санхүүгийн 

амжилтыг тодорхойлох мөн ложистикийн зардлыг (өөрөөр хэлбэл гарал үүсэл ба 

хүрэх газар хооронд тээвэрлэх, хадгалах зэрэг нийт ажиллагааны өртөг) багасгах 

гол тодорхойлогч хүчин зүйл юм. Хуурай боомтыг ачааны эх үүсвэр, худалдаа 

үйлдвэрлэлийн төвүүдтэй аль болох ойр байгуулах хэрэгтэй. 

• Зорилт. 300 км-ээс бага зайд автотээврийн зардал бага байдаг тул  хуурай боомтыг 

ачааны эх үүсвэртэй богино зайн автотээврийн үйлчилгээгээр тээвэрлэх хэрэгтэй 

(жижиг оврын ачааны машин, чингэлэгт ачааны машин). Далайн боомт болон бусад 

хуурай боомттой холбохын тулд 300 км-ээс хол зайд төмөр замаар ачаа тээврийг 

үр дүнтэй хүргэх боломжтой тул хуурай боомтыг холын зайн төмөр замын чингэлэг 

тээвэрлэлтийн үйлчилгээгээр холбох хэрэгтэй. 
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• Процесс. Тээврийн дэд бүтцийн бодлого боловсруулагч нар хуурай боомтын 

санхүүгийн чадавхийг хангах, аж үйлдвэрүүдийг үр ашигтай тээврийн шийдлээр хангах 

үүднээс хуурай боомтыг худалдааны төвүүдтэй аль болох ойр, далайн боомт болон 

бусад хуурай боомтуудаас боломжит зайд байгуулах ёстой. 

4.3 Тээврийн дэд бүтцийн холболт 

1. Хуурай боомт - далайн боомтын холболт 

• Асуудлын тодорхойлолт. Хуурай боомтын чухал үүрэг бол ачааг нэгтгэж хямд төсөр 

хуурай замын тээврээр далайн боомтуудтай холбох замаар алслагдсан бүс нутаг болон 

далайд гарцгүй улсын далайд гарах гарцыг хөнгөвчлөх явдал юм. Өөрийн талбай дээр 

ачааны галт тэргийг бүхэлд нь ачилт, буулгалт хийх боломжтой цөөн тооны далайн 

боомт бий. Бүс нутгийн далайн боомтын цөөхөн хэд нь л чингэлэгийн талбайд (ихэнх 

тохиолдолд 500 метрээс 2 километрийн) ойр зайнд төмөр замын зурвастай байдаг. 

Үүнтэй холбоотой төмөр замаар хүргэгдсэн чингэлгүүд олон удаа өргөн зөөдөг (ихэвчлэн 

нэг чингэлгийг 3 удаа өргөж зөөдөг) энэ нь төмөр замын өрсөлдөөний сул тал юм. 

• Зорилт. Боомтын операторууд далайн боомт дахь төмөр замын нэвтрэлтийг 

сайжруулах хэрэгтэй. Боомтын доторх төмөр замын нэвтрэлтийг чингэлэгийн талбайд 

аль болох ойртуулснаар олон удаа өргөж зөөх үйлдлийг багасгана. 

• Процесс. Гишүүн улсын зам, тээврийн бодлого боловсруулагч нар төмөр замын 

нэвтрэлтийг боомт доторх чингэлэгийн талбай руу аль болох ойр зайнд байлгахаар 

төлөвлөх хэрэгтэй. Одоо байгаа боомтуудын хувьд төмөр замын нэвтрэлтийг 

сайжруулах эсвэл шинээр барихыг нэн тэргүүнд анхаарах хэрэгтэй 

2. Хуурай боомт доторх төмөр замын дэд бүтэц  

• Асуудлын тодорхойлолт. Холбогдох дэд бүтцийн захиргааны байгууллага нь төмөр 

замаар үйлчилдэг хуурай боомтыг магистрал шугамтай хамгийн богино холболтын 

шугамаар холбох ёстой. Хуурай боомтын доторх төмөр замын сүлжээ нь бүтэн галт 

тэрэгний цувааг хүлээж авах хангалттай замтай байх ёстой. 
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• Зорилт. Хуурай боомт доторх төмөр замын дэд бүтэц нь нэг гарал үүсэл ба нэг хүрэх 

цэгийн хооронд явж байгаа контейнерын галт тэрэгний бүрэн цувааг боомтоос гадуур 

залгах болон салгахгүйгээр хүлээн авах, илгээх боломжтой байх.  

 Галт тэргийг ачих, буулгах ажиллагааг багадаа л гэхэд гурван салаа зам дээр хийж 

гүйцэтгэнэ. Ачиж буулгах, зүтгүүрийг байршуулах, сэлгэх гэсэн гурван замаас бүрдэнэ. 

Ачааны урсгалын эрчимээс ачиж буулгах салаа замын бодит тоо нь хамаарна. Ачиж буулгах 

төхөөрөмж нь галт тэрэгний цувааны нийт уртад ажиллах бололцоотой байх үүднээс салаа 

төмөр замын хоёр талд байрлах  хатуу хучилттай зурвас талбай нь ижил урттай байна.   

 Ачиж/буулгах замын урт нь галт тэрэгний вагоны тоо болон цувааны уртаар тодорхойлогдоно. 

Жишээлбэл, нэг дизель хөдөлгүүрт зүтгүүр бүхий 40 вагонтой галт тэрэгний хувьд замын 

тэмдэг эсвэл суман шилжүүлэг хооронд шаардагдах замын уртыг 660 метр гэж тооцож болно. 

(Тэмдэглэл: Нарийвчилсан тооцоо: 1 дизель цахилгаан хөдөлгүүрт гол замын зүтгүүр 22 метр 

+ 14,45 метрийн урт 40 тавцан вагон х 2 TEU + тоормосны 10% -ийн хүлцэл = 666 метр.)   

 Салаа төмөр замын тэнхлэгийн даац нь гол замын даацтай тохирч байх ёстой. Нарийн 

царигийн төмөр замын хувьд энэ нь ихэвчлэн нэг тэнхлэгт 20 тонн, өргөн царигийн хувьд 22.5-

25 тоннын хооронд байдаг. Зэрэглэл бага замд ч хүнд даацын зүтгүүр болон 20 футын хоёр 

чингэлэг эсвэл нэг бүрэн ачаатай 40 футын чингэлэг хүлээж авахүйц даацтай байх ёстой. 

• Процесс. Хуурай боомтын бодлого боловсруулагч нар нь төмөр замын тээврээр 

үйлчилгээ үзүүлж буй хуурай боомтыг бусад хуурай боомт, далайн боомт болон бусад 

боомт хооронд шаардлагатай төмөр замын дэд бүтцээр хангах. 

3. Автотээврийн холболт 

• Асуудлын тодорхойлолт. Хуурай боомт нь ачааны эх үүсвэр, далайн боомт болон 

бусад хуурай боомтуудтай сайн чанарын авто замаар холбогдсон байх ёстой. Улс 

орон төмөр замын нэгдсэн сүлжээгүй тохиолдолд олон эгнээтэй авто замаар далайн 

боомт хүрэх шаардлагатай байдаг. Азийн авто замын сүлжээ нь бүс нутгийнхаа хуурай 

боомтуудыг сайн хамарч чадаж байна. Гэсэн хэдий ч Азийн авто замын сүлжээг 

бүрдүүлж буй авто замын чанар нь улс бүрт харилцан адилгүй байдаг бөгөөд энэ нь 

дамжин өнгөрөх хугацаанд нөлөөлж, авто замын түгжрэлийг бий болгодог. 
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• Зорилт. Хуурай боомтын бодлого боловсруулагч нар  бүс нутгийн хуурай боомт 

хооронд болон хуурай боомтоос далайн боомт хүрэхэд авто замын сүлжээгээр саадгүй 

тээвэрлэлт хийх бүхий л боломжийг баталгаажуулах хэрэгтэй. Ялангуяа далайн боомт 

руу чингэлэгийг төмөр замын тээврийн оронд автотээврийг ашигладаг улс орнуудад 

онцгойлон анхаарах хэрэгтэй. Хуурай боомт болон далайн боомтын хоорондох 

тасралтгүй холболтод саад үүсгэх замын “bottleneck” гацааг арилгах хэрэгтэй. 

• Процесс. Хуурай боомтын бодлого боловсруулагч нар нь далайн боомтууд, худалдааны ачаа үүсгэх 

эх газрын төвүүд болон хуурай боомтуудыг хоорондох холбох тохиромжтой авто замыг хөгжүүлэх 

ёстой. Тээврийн холболтод саад учруулж буй авто замын дагуух “bottleneck” гацааг арилгах хэрэгтэй.  

4. Хуурай боомтын доторх авто замын дэд бүтэц 

• Асуудлын тодорхойлолт. Хуурай боомтын талбай дахь төмөр замтай огтлолцох цэгээс бусад 

талбайд ачааны машин саадгүй зорчих эсэхээс үр ашигтай ажиллагаа ихээхэн хамаарна. 

• Зорилт. Хуурай боомтын дотор зөөвөрлөх хэрэгсэл, ачааны машиныг аюулгүй зорчих боломжийг 

хангаж авто замыг 15 метрийн өргөнтэй барих ёстой. Мөн түүнчлэн, орон нутгийн авто замын 

сүлжээнд хамаарах тэнхлэгийн ачааллыг харгалзан тооцож уг замын зураг боловсруулах хэрэгтэй.  

• Процесс. Хуурай боомтын бодлого боловсруулагч нар хуурай боомтын орж, гарч 

байгаа болон дотор хөдөлгөөнд оролцож байгаа тээврийн хэрэгслийн жигд урсгалыг 

хангахуйц хэмжээнд авто замын дэд бүтцийг төлөвлөх ёстой.  

4.4 Хуурай боомтын техникийн стандартууд 

• Асуудлын тодорхойлолт. Хуурай боомт нь бүс нутгийн сүлжээний харилцан 

хамааралтай бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн хувьд үр дүнтэй ажиллахын тулд ижил загвар 

дизайны стандартуудыг дагаж мөрдөх шаардлагагүй боловч санал болгож буй 

үйлчилгээний үндсэн төрлүүд болон шаардлагатай дэд бүтцийн зураг төсөл талаар 

уялдаатай байх шаардлагатай. Заавал дагаж биелүүлэх шинжтэй бус.  

• Зорилт. Хуурай боомтын сүлжээний дотор ачааг нэгээс нөгөөд шууд дамжуулж, ачих 

боломжтой байхын тулд доорх зүйлсийг гүйцэтгэх шаардлагатай болно:

- Чингэлэг хүлээн авах, нэгтгэх, хадгалах, шилжүүлэн ачих;

- Олон улсын худалдаанд тээвэрлэж буй бараанд гаалийн бүрдүүлэлт болон бусад 
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хилийн хяналт шалгалт хийх. 

 Эдгээр байгууламжууд нь хамгийн багадаа Хязгаарлагдмал тооны орох гарах хаалга 

бүхий аюулгүй талбай; Дотор үйлчилгээний зам болон өрж тавих зориулалтын 

хучилтай контейнерийн талбай (CY); Ачаа тээврийн хэрэгсэл зогсох хангалтай талбай; 

Чингэлэгт бараа ачих болон буулгах боломж бүхий өртөө (CFS); Гаалийн хяналт, 

шалгалт явуулах болон агуулах байр, байгууламж; Гаалийн баталгаат агуулах ачаа 

хадгалах байгууламж; Гаалийн байгууллага, ачаа тээвэрлэгч, гаалийн зууч, банк болон 

бусад холбогдох байгууллага байрлах захиргааны барилга.  

• Процесс. Дэд бүтцийг төлөвлөлтийн 20 орчим жилийн дараах ачаа эргэлтийн дээд 

хэмжээний хэтийн төлөвийн тооцооллын шаардлагыг хангахүйц хэмжээнд төлөвлөх. 

Шаардлагатай цар хүрээнд CY, CFS болон бондын агуулахын талбайнууд нь төлөвлөсөн 

ачааны харьцах хэмжээнээс хамаарна. CY-ийн талбай нь байршуулах чингэлэгийн харьцах 

системийн төрлөөс хамаарна (энэ нь өөрөө эрэлтээс хамаарна). Боомт доторхи салаа төмөр 

замын тоо болон уртын хэмжээ хэрэгцээнээс шалтгаалан зураг төсөлд тусгагдах болно. 

 Хүрээлэн буй орчныг хамгаалах шаардлагад нийцсэн тээврийн төрлөөр хуурай боомтыг 

төмөр замтай холбогдох боломжийг бүрдүүлэх ёстой. Шаардлагатай тохиолдолд усан 

замын тээврийн байгууламж, усан зогсоол зэрэг газруудтай холбогдох хэрэгтэй.  

4.5 Чингэлэгийн талбайн хүчин чадал, тоног төхөөрөмж  

• Асуудлын тодорхойлолт. Чингэлийн талбайн (CY) зохион байгуулалт нь салаа төмөр 

замын урт, болон ашиглах системийн төрлөөс хамаарна.  

• Зорилт. Ерөнхийд нь дугуйт өргөгч кран (RTG) эсвэл төмөр замд суурилуулсан вандан краныг 

(RMG) зэрэг системийг ачиж буулгах  системийг сонгож болно . дугуйт өргөгч краны систем 

нь чингэлэгийн талбайн газар их шаарддаг (өөрөөр хэлбэл тодорхой тооны чингэлэг дээшээ 

өрдөг тулд илүү их газар шаарддаг) харьцангуй хямд төсөр, төмөр зам дээр суурилсан вандан 

кран нь чингэлэгийг илүү нягт өндөрт өрөх боломжтой тул газар бага шаарддаг.  

 Чингэлийн тоо хэмжээ болон талбайгаас хамааран ачиж буулгах сисметийг сонгоно. 

Тухайлбал жилд 200,000 TEU хүртэлх чингэлэг зөөхөд зардал багатай бөгөөд үүнээс 

их бол портал краны системийг сонгох нь зүйтэй юм.        



18  Economic and Social Commission for Asia and the Pacific

 Салаа төмөр замын уртын дагуу чингэлэг ачиж, буулгах тул аль нэгэн системийг 

зайлшгүй ашиглах шаардлагатай.  

 Портал краны системийн хувьд кран нь дор хаяж төмөр зам, авто зам, тэр ч байтугай 

чингэлгийн овоолго дээгуур тэгнэн ачих боломжтой. Учир нь контейнеруудыг хооронд 

нь маш бага зай эзэлдэг нягт блокоор өрөх боломжтой байдаг.  

 Stacker системийн хувьд салаа төмөр замын хоёр талд дор хаяж хоёр техник ачиж/буулгах 

ажиллыг нэгэн зэрэг бөгөөд ингэснээр CY нь хатуу хучилттай хоёр хэсэгт тусгаарлагдаж, бие 

биенээсээ замаар тусгаарлагдана. Хэсэг тус бүрт 4 TEU өргөн, 3 TEU гүн, 3-4 TEU өндөртэй 

блокуудаар галт тэрэгний уртын дагуу контейнерийг өрнө. Кран эргэх зай олгохын тулд блокууд 

хоорондоо 13 метр зай тай байна. Блокуудын бодит хэмжээ нь ашиглагдаж буй ачигчийн 

өргөх хүчин чадлаас хамаарна. (Энэ тохиолдолд, ачигч нь 3-р эгнээнээс 4- давхарлажөрөх 

боломжтой).  Ачигч вагон болон чингэлэгийн овоолгын  хооронд чингэлгийг зөөж чадах бөгөөд  

ингэснээр чингэлэгийг овоолго эсвэл вагоноос CFS буюу гаалийн хяналтын газар руу дахин 

байрлуулахаас бусад тохиолдолд гол зүтгүүрийг ашиглах шаардлагагүй болно. 

 Хуурай боомтын жилийн чингэлэг нэвтрүүлэх чадварыг жилд дунджаар CY хэд эргэсэнээр 

тодорхойлно. Хэрэв CY хадгалах хэмжээ 1400 TEU, жилийн нэвтрүүлэх чадвар 100000 TEU бол 

чингэлэг байрлах дундаж хугацаа 4,5 хоногоос хэтрэхгүй. (ажлийн өдөр 330 хоног байхаар тооцов) 

• Процесс. Зардлыг багасгахын тулд CY-ийг хүнд даацын уян хатан хучилтын материалаар, 

жишээлбэл, хучилтын хучилтын блокоор барих байсан боловч хучилтыг чингэлэг өргөх 

төхөөрөмжийн хүнд дугуйны ачааллыг даахаар төлөвлөсөн байх ёстой. Жишээлбэл, 45 

тонн хүртэл өргөх өргөгчийн дугуйны ачаалал нь нэг дугуйнд 25 тонн байна. 

4.6 Бусад томоохон байгууламжийн зураг төсөл    

• Асуудлын тодорхойлолт. Бүс нутгийн зарим хуурай боомтуудад чингэлэг ачаа 

тээврийн станц (CFS), гаалийн баталгаат агуулах, гаалийн хяналтын талбай зэрэг 

байгууламжуудыг тухайн хуурай боомтын хүчин чадал болон бодит нэвтрүүлэх 

чадварыг зохих ёсоор тооцоогүйгээр зураг төсөл боловсруулж барьсан тохиолдол бий. 

Энэ нь хуурай боомтын үйл ажиллагааны үр ашгийг бууруулдаг.  
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• Зорилт. Чингэлэгийн ачаа тээвэрлэх станц (CFS), гаалийн агуулах, гаалийн хяналтын талбайн 

хуурай боомтоор тээвэрлэхээр төлөвлөж буй чингэлэгийн тоо нэвтрүүлэх дээд хэмжээтэй 

пропорциональ байдлаар тодорхойлно. Эдгээр байгууламжаар дамжуулан боловсруулагдсан 

хоногийн чингэлэгийн тоог (TEU) хүлээгдэж буй  чингэлэгийн тооны эзлэх хувьтай харьцуулж 

тооцно. Эдгээр чингэлэгээс гаргасан ачааны талбайг TEU тутамд дунджаар 30 метр квадрат талбай 

гэж тооцон TEU-ийн хэмжээгээр  хөдөлгөөний эргэлтийн коэффициент 1.3-ийг хэрэглэн тооцно. 

 CFS-ийг нэг талаас дээш өргөх / буулгах тавцан руу, нөгөө талаас ачааны / ачиж / буулгах 

тавцан руу харсан контейнер тавцантай байхаар төлөвлөсөн байх ёстой. Жижиг өврийн 

ачигчаар чингэлийг тавцан дээрээс чингэлэг зөөгч машид ачна. Үүнтэй адил задгай 

ачааны машинуудыг жижиг өргөгч машинаар өргөгдсөн тавцангаас ачиж буулгана. 

• Процесс. Захиргааны байр, гаалийн баталгаат агуулах, гаалийн хяналтын байгууламж, 

харуул хамгаалалтын барилга зэрэг бусад барилга байгууламжид тавигдах 

нарийвчилсан шаардлагыг орон нутгийн гаалийн ажилтнууд, тээвэр зуучлагчид 

болон бусад үйлчилгээ эрхлэгчидтэй зөвлөлдөх замаар тодорхойлох шаардлагатай. 

Барилга байгууламжийн зураг төслийг боловсруулахад тухайн байгууламж нэвтрүүлэх 

чингэлэгийн хэтийн тоо хэмжээг харгалзан үзэх шаардлагатайs. 

Тэмдэглэл: Дараах асуултуудад хариулна уу:

・ Дээр тайлбарласан техникийн асуудалтай холбогдуулан танай улсын хуурай боомтыг 
хөгжүүлэх, ажиллуулахад тулгарч буй техникийн зарим асуудал/бэрхшээлүүд юу вэ?

・ Жишээлбэл, та тээврийн дэд бүтцийн харилцан уялдааны тухай үнэлгээг авч үзэж 
болно. (3.1-ээс 3.4-ийг үзнэ үү)

 

Унших: Кейс судалгаа

Хуурай боомтын зохион байгуулалтын зураглал, төмөр замын нэвтрэх төлөвлөгөөний жишээг 
судлахад тохиромжтой үе ирлээ. (Загварын төгсгөл дэх Кейс судалгаа хэсгийг үзнэ үү)

 

4.7 Терминал менежментийн мэдээллийн систем   

• Асуудлын тайлбар. Мэдээллийн технологид суурилсан чингэлэг болон бусад ачааг хянах 
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системийг ашиглах нь хуурай боомтууд болон далайн боомтуудын хоорондох тээврийн 

үйл ажиллагааны найдвартай байдал, аюулгүй байдлыг нэмэгдүүлж, улмаар хуурай боомт 

дахь гаалийн болон бусад хяналтын албан ёсны байдлыг хялбарчлах боломжийг олгоно.   

• Зорилт. Сав, ачаа хадгалах, хадгалах, оруулах, гарах, байрлуулах ажлыг бодит цагийн 

компьютерийн системээр хянах нь чухал бөгөөд ингэснээр аливаа чингэлэг, ачаа 

далайн боомтоос гарах үеэс эхлэн, тээвэрлэгчийн мэдэлд явах үе,  хуурай боомтод 

ирж, агуулахад байрлуулах, бүхий л мөчид ачааг олох, мөшгих боломжтой болно. Мөн 

түүнчлэн, чингэлгийг хаана байрлуулсанг нарийвчлан тодорхойлохын тулд хашааны 

компьютержүүлсэн системийг ашиглах хэрэгтэй.  

• Процесс. Хуурай боомтын бодлого боловсруулагч нар мөн хуурай боомтуудын операторууд 

далайн боомтоос хуурай боомт руу ачих чингэлэг болон бусад ачааны байршлыг бодит цагт 

тодорхойлох компьютержүүлсэн МТ-ийн системийг нутагшуулах хэрэгтэй.      

4.8 Олон улсын чанартай хуурай боомтуудын кодчилол 

• Асуудлын тодорхойлолт. НҮБ-ын Худалдаа, Тээврийн Байршлын Код буюу UN / 

LOCODE нь олон улсын худалдааг зохицуулдаг нисэх онгоцны буудал, далайн боомт, 

дотоодын ачаа тээврийн терминал зэрэг байршлыг нарийн тодорхойлоход зориулагдсан 

кодын систем юм. Код таван тэмдэгтээс бүрдэх бөгөөд, эхний 2 альфа тэмдэгт нь тухайн 

газарзүйн байршилд буй улсыг, дараагийн 3 альфа тэмдэгт тодорхой байршлыг заадаг. 

 Гэсэн хэдий ч одоогоор маш цөөн тооны хуурай боомтууд LOCODE-д хүсэлт гаргасан 

бөгөөд энэ нь тээврийн үйл ажиллагааны явцад гарал үүслийн цэг, хүрэх цэгийг 

амархан таних аргагүй болгож, олон улсын чанартай хуурай боомтуудын сүлжээ 

байгуулах боломжийг хязгаарлаж байна. 

• Зорилт. Олон улсын боомтын кодыг нэвтрүүлснээр бүс нутгийн сүлжээнд байгаа хуурай 

боомтуудын хооронд цахим холболт бий болно. Энэ нь худалдааг хөнгөвчлөх, янз 

бүрийн улс оронд байрлах хуурай боомтын хооронд баримт бичгийг цахим хэлбэрээр 

солилцоход ихээхэн ашиг тустай байх болно. Бодит байдал дээр, бүс нутгийн дор хаяж 

хоёр улсад байрладаг хоёр хуурай боомтын хооронд ачаа солилцоход энэхүү систем 

нэвтрээд байгаа билээ.  
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 UN / LOCODES-ийг НҮБ-ын ЕЭЗК-ийн Нарийн бичгийн дарга нарын газар удирдаж, 

хадгалж, шинэчилж байна. Кодуудыг харилцааны мэдээллийн бааз болгон хадгалах 

бөгөөд хэрэглэгчдийн хүсэлтээр шинэчлэгдэж болно.    

Тэмдэглэл: Тээврийн операторууд болон ложистикийн үйлчилгээ үзүүлэгчид кодыг байршил тодорхойлогч 
болгон ашиглаж тээврийн тасралтгүй холболтыг дэмждэг. Ийм кодод хуваарилагдсан үед л 
хуурай боомтууд нь гаалийн бүрдүүлэлт хийх боломжтой олон улсын ачааны гарал үүсэл, 
хүрэх цэгийн үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд энэ нь өөрөөр аргаар  боломжгүй юм. Хуурай боомтын 
байгууламжид код оноосноор тээврийн операторууд болон ложистикийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 
эдгээр байршилууд дээрх тээврийн үйлчилгээг хөгжүүлэх боломжийг олгодог. 

Монгол Улсын Засгийн газар 2018 оны 11-р сард Бүс нутгийн хүрээний зөвлөмжийн дагуу 
хуурай боомтууд болон бусад ложистикийн төвүүдэд кодыг нэвтрүүлж, хуваарилсан 
талаар ESCAP-т мэдэгдсэн. (Эх сурвалж: Хуурай боомтын ажлын хэсгийн 3-р хуралдаан, 
Бангкок, 2019 оны 11-р сарын 13-14)

・ IДээрхтэй холбоотойгоор кодыг ашиглах нь тухайн улсын ложистикийн үйл ажиллагаа, 
гүйцэтгэлд хэрхэн нөлөөлсөн бэ?? 

 

4.9 Хуурай боомтыг олон улсын тээврийн баримт бичигт хамруулах  

• Асуудлын тодорхойлолт. Практикт хил дамнасан тээврийн үйл ажиллагаанд ашиглах 

тээврийн баримт бичгүүдийг бүс нутагт байрлах хуурай боомтуудын хоорондын 

ачаа тээвэрт аль хэдийн ашигладаг болсон. Эдгээр баримт бичгийн одоогийн хэлбэр 

нь хуурай боомтуудын хоорондох олон улсын ачааны солилцоонд хангалттай юм. 

Тодруулбал, бүс нутгийн хоёр хуурай боомтын хоорондох үйл ажиллагаанд FIATA 

Multimodal Bill-ийг ашиглах практик жишээнүүд бий. Үүний нэгэн адил одоо байгаа олон 

улсын төмөр замын дагалдах бичиг (SMGS, CIM-SMGS гэх мэт) болон олон улсын авто 

тээврийн дагалдах бичгийг (CMR) хуурай боомтоос хуурай боомтын үйл ажиллагаанд 

ашиглаж болно. Гэсэн хэдий ч энэ төрлийн тээврийн үйл ажиллагаа нь бүс нутаг дахь 

нийтлэг   практик биш юм. 

 Үүний нэг шалтгаан нь Засгийн газар болон эрх мэдэлтнүүд хуурай боомтуудыг 

гарал үүсэл, хүрэх цэг гэж бүрэн зөвшөөрдөггүй учир хил дамнасан   тээврийн үйл 

ажиллагаатай холбоотой гаалийн албан ёсны ажиллагаа болон бусад хяналтын 

журмыг бүрэн цуцлах боломжтой байдагт оршдог юм. 
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• Зорилт. Хуурай боомтуудын тухай Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрт тусгагдсан 

бүх хуурай боомтууд нь хил дамнасан тээврийн үйл ажиллагааны гарал үүсэл, хүрэх 

цэгийн үүргийг гүйцэтгэж, холбогдох тээврийн баримт бичигт тусгагдсан байх ёстой.  

• Процесс. Хуурай боомтуудын хоорондох хил дамнасан тээврийн үйл ажиллагааг 

ачаа илгээгч, тээвэр зууч, тээврийн оператор компаниудын дунд цаашид сурталчлах 

хэрэгтэй. Хил дамнасан тээврийн үйл ажиллагаанд ашиглагдах тээврийн баримт 

бичигт өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй. 

 Гэвч зарим улс хуурай боомтоос хуурай боомтын хооронд тээврийн үйл ажиллагааг 

нэвтрүүлэхэд гаалийн болон бусад хяналтын журам, албан ёсны ажиллагаатай 

холбоотой дотоодын зохицуулалтаа эргэн харах шаардлагатай байж мэдэх юм (гэхдээ 

шаардлагатай биш) 

 Хуурай боомтыг Засгийн газрын хяналтын байгууллагууд хил дамнасан тээврийн 

үйл ажиллагаатай холбоотой гаалийн болон бусад хяналтын албан ёсны ажиллагааг 

үр дүнтэй хэрэгжүүлж болох цэг гэж хүлээн зөвшөөрөх нь хуурай боомтыг хил 

дамнасан тээврийн үйл ажиллагааны гарал, хүрэх цэг болгон нэвтрүүлэх бас нэг чухал 

урьдчилсан нөхцөл байж болох юм.    



  23

Хуурай боомтын сургалтын гарын авлага

4.10 Хуурай боомтуудад гаалийн бүрдүүлэлт хийх санал болгож буй 
зохицуулалтууд 

• Асуудлын тодорхойлолт. Хуурай боомт нь олон улсын худалдааны ачааг хилээр 

нэвтрүүлэхэд чиглэсэн бүх төрлийн үүргийг (гааль, хорио цээр, эрүүл мэнд) санал 

болгож чаддаг байх ёстой. Бүс нутгийн сүлжээний доторх хуурай боомтуудын харилцан 

уялдаатай үйл ажиллагаа нь олон улсын ачааны бүрдүүлэлт хийх байгууламжтай, 

бүрэн эрх мэдэлтэй, хилийн завсрын шалгалтыг хилийн аюулгүй байдалд 

шаардлагатай хамгийн бага хэмжээнд байлгахыг шаарддаг.  

 Хилийн мэргэжлийн хяналтын ажилтнууд хуурай боомтууд дээр байнгын ажиллагаатай 

байх ёстой, эсхүл тэнд шалгалт хийхээр хүсэлт гарвал бэлэн байх ёстой. Гаалийн хяналтын 

ажилтнууд өдгөөажиллаж байгаа  олон хуурай боомтод байнгын ажиллагаатай байдаг.     

• Зорилт. Хуурай боомтын хилийн бүрдүүлэлтийн чиг үүргийг үр дүнтэй болгохын 

тулд хуурай боомт бүрт хилийн хяналтын төрөл бүрийн үйл явц (гааль, хорио цээр, 

эрүүл мэнд), баримт бичгийг нэг эрх мэдлийн дор нэгтгэх шаардлагатай.  Энэ нь "нэг 

цонх" гэсэн ойлголт бөгөөд үүнийг нэвтрүүлэх нь хуурай боомтууд дээр явагдаж буй 

процедур, болон ажилтнуудын давхардлыг арилгах, баримт бичгийн боловсруулалтын 

хэмжээг багасгахад чухал ач холбогдолтой юм.  

 Газар дээр нь хяналт шалгалтын ажилтнуудыг импортын ачааны эрсдлийн үнэлгээ 

хийхэд шаардлагатай мэдээллийн технологийн системээр хангаж чадвал хуурай 

боомтуудын хилийн бүрдүүлэлтийн чиг үүрэг нэмэгдэнэ. Зарим оронд гаалийн 

байгууллагууд ачааны урьдчилан бүрдүүлэлтийн системийг нэвтрүүлж, импортын 

ачааг боомт дээр ирэхээс 72 цагийн өмнө импортын ачааны эрсдлийн үнэлгээг 

гаргадаг. Ачааны бүрдүүлэлт нь хүлээн зөвшөөрөгдөх эрсдлээс давсан эсэхийг 

давсан эсэхийг захиалагчын (эсвэл хүлээн авагчийн) намтартай холбоотой онлайн 

мэдээллийн тусламжтайгаар үнэлэн хийх боломжтой. Хуурай боомтын дээрх хилийн 

хяналтын ажилтнууд ийм үнэлгээ хийх эрх мэдэлтэй байх.    

• Процесс. Шаардлагатай тохиолдолд холбогдох дүрэм журамд нэмэлт, өөрчлөлт 

оруулах замаар далайн болон хуурай замын хил дээрх ачааг бүрэн шалгах явдлыг 

арилгаж, хуурай боомтууд дээр бүрэн бүрдүүлэлт хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх хэрэгтэй. 
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4.11  Хуурай боомтын хөгжлийг төлөвлөх бодлогын арга хэмжээ, хууль 
тогтоомж, шийдэл 

• Асуудлын тодорхойлолт. Бүс нутгийн хуурай боомтыг хөгжүүлэх ажлыг зохицуулах, төлөвлөх 

салангид эрх мэдэл нь энэхүү хөгжилд туслах зорилгоор боловсруулсан Засгийн газрын 

бодлогын үр нөлөө, хүртээмжийг хязгаарлаж байв. Ялангуяа хуурай боомтыг хөгжүүлэхэд 

хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтад ихээхэн найддаг улс орнуудын уялдаа холбоо сул байна.

• Зорилт. Хуурай боомтыг хөгжүүлэх, үүсгэн байгуулахад нэмэр болох дараахь 

бодлогын санаачлагыг боловсруулж хэрэгжүүлэхэд зохих зохицуулалтын агентлагийн 

үйл ажиллагааг ашигтайгаар чиглүүлэх хэрэгтэй: 

-  Татварын болон бусад санхүүгийн арга хэмжээ, үүнд татварын амралт, чөлөөлөлт, 

газрын хөнгөлөлттэй түрээс, нийтийн үйлчилгээний үнэ г.м. ; 

-  Хуурай боомттой холбосон тээврийн дэд бүтцийг тэргүүлэх чиглэлд хөгжүүлэх, 

тохиромжтой бол хуурай боомтын хувийн хэвшлийн хөгжүүлэгчдэд хөрөнгө 

оруулалтын урамшуулал олгох; 

-  Хуурай боомтуудыг экспортын боловсруулалтын процесс болон  бусад чөлөөт 

худалдааны бүсэд (FTZ) хамруулах (эдгээр байгууламжууд нь хуурай боомтуудын 

тээвэрлэх ачааны хэмжээг бий болгох чадвартай байх талаар анхаарч үзэх); 

-  Хуурай боомтуудтай тогтвортой тээврийн холболтыг дэмжих зохицуулалтын арга 

хэмжээ, үүнд ачааны машины жин ба хэмжээтэй холбоотой  зохицуулалт байгаль орчинд 

хор хөнөөл учруулдаг тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг хязгаарлах зохицуулалт орно.  

• Процесс. Ази, Номхон далайн бүс нутагт татварын болон бусад санхүүгийн арга 

хэмжээ төдийлөн өргөн хэрэглэгдээгүй бөгөөд  хэрэгжиж буй газартаа ч төдийлөн үр 

дүнгээ өгөхгүй байгаа дүр зураг харагдаж байна. Хуурай боомттой холбосон тээврийн 

дэд бүтцийг тэргүүлэх түвшинд хөгжүүлэх арга хэмжээг бүс нутгийн дор хаяж нэг улсад 

амжилттай хэрэгжүүлж байсан баримт бий. FTZ-ийн талаархи арга хэмжээнүүдийн 

хувьд үйлдвэрлэлийн хүчтэй баазтай газар л хуурай боомтуудын санхүүгийн чадварыг 

хангахуйц хэмжээний нөөцийг бий болгох чадавхитай юм. Далайгаас алслагдсан 

хилийн ойролцоох FTZ нь ийм шинж чанартай байх магадлал багатай. 

 Зохицуулалтын арга хэмжээний хувьд ачааны машины жин ба хэмжээстэй холбоотой 
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зохицуулалтыг зөөлрүүлэх зорилгоор өмнө нь хэрэгжүүлсэн бодлогын чиглэлийг 

өөрчлөх шаардлагатай болж магадгүй юм. Хуурай боомтыг хөгжүүлэх төлөвлөлтийн 

үйл ажиллагааны зохицуулалтыг тээврийн яамны удирдлага дор, хуурай боомтыг 

хөгжүүлэх, ашиглахад зохицуулах сонирхолтой, бүх агентлагийн төлөөллөөр 

байгууллагууд хоорондын хороонд хуваарилах ёстой. Ийм аргыг бүс нутгийн цөөн 

хэдэн оронд амжилттай хэрэгжүүлж байгааг нотлох баримт бий

4.12  Хуурай боомтын хөгжил, үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх практик 
хувилбарууд 

• Асуудлын тодорхойлолт. Ази, Номхон далайн бүсийн хүрээнд Төр, хувийн хэвшлийн 

түншлэл (ТХХТ) нь одоогоор шинэ хуурай боомтыг хөгжүүлэхэд хөрөнгө оруулалтыг 

санхүүжүүлэх хамгийн түгээмэл хувилбар боловч одоогоор ийм аргаар санхүүжүүлсэн 

хуурай боомтын төслүүд харьцангуй цөөн байна. ТХХТ-ийн ойлголтууд нь эрэлтийн түвшин 

(тогтвортой байдал) баталгаатай байдаг  хурдны зам, далайн боомт гэх мэт дэд бүтцийн 

төслүүдэд түгээмэл хэрэгжиж эхэлсэн. Хуурай боомтын хөрөнгө оруулалттай холбоотой 

эрсдлийн түвшин өндөр байгаа нь, ялангуяа, эх газрын зарим бүс нутгийн  эрэлтийн  

тогтвортой байдал,  өрсөлдөөний түвшин тодорхойгүй байгаагаас  шалтгаалж байна. 

• Зорилтот. Хуурай боомтуудыг хөгжүүлэх санхүүжилт ба ашиглалтын гурван үндсэн 

хувилбар байдаг: 

-  Хувилбар 1: Төсвөөс санхүүжүүлэх, хувийн хэвшлийнхэнтэй менежментийн гэрээ 

байгуулан аутсорсинг хийх; 

-  Хувилбар 2:   Хувийн хэвшлийн санхүүжилт ба үйл ажиллагаа; 

-  Хувилбар 3:   Төрийн хувийн хэвшлийн түншлэл (ТХХТ) -ийн хувилбарууд 

 Эдгээр сонголттой холбоотой хөрөнгө оруулалтын эрсдлийн янз бүрийн түвшин байдаг. 

1-р хувилбарын дагуу бүх эрсдлийг төсвийн байгууллага хариуцах бөгөөд энэ нь 

төсвийн салбарын хязгаарлалттай холбоотойгоор тийм ч сонирхол татахааргүй байж 

болзошгүй юм. Хувилбар 2 нь бүх эрсдэлийг хувийн хэвшлийнхэнд хуваарилдаг бөгөөд 

энэ нь төслийг зарим боломжит хөрөнгө оруулагчдад сонирхолгүй болгож болзошгүй 

юм. Хувилбар 3-ийн хувьд төрийн болон хувийн хэвшлийн оролцооны зэргээс 
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хамаараад олон төрөл байж болно. Газар, дэд бүтцэд төсвийн салбарын хамгийн их 

хөрөнгө оруулалтаас эхлээд хамгийн бага төсвийн секторийн оролцоо, дэд бүтэц, 

тоног төхөөрөмжид хувийн хэвшлийн хамгийн их хөрөнгө оруулалт хийхээс авахуулаад 

төрөл бүрийн түвшний оролцоог авч үздэг. 

• Процесс. ТХХТ нь засгийн газарт өндөр өртөгтэй дэд бүтцийн төслүүдэд хувийн 

хөрөнгө оруулалтыг татах, улмаар эдгээр төслийн удирдлага, үйл ажиллагаанд хувийн 

хэвшлийн мэдлэг туршлагыг нэвтрүүлэх замаар үндэсний төсвийн ачааллыг бууруулах 

боломжийг олгодог.  

 Засгийн газар нь ТХХТ-ийг хөрөнгийн өртөг ба холбогдох эрсдлийн дийлэнх хэсгийг 

нуруундаа үүрэх замаар хувийн хэвшлийн боломжит хөрөнгө оруулагчдад илүү 

сонирхолтой болгож чаддаг. Төслийг хэрэгжүүлэхэд газар олгохоос гадна төслийн бүх 

дэд бүтцийн зардлыг олон нийтийн салбар хариуцаж байсан тул ТХХТ амжилттай 

хэрэгжсэн хэд хэдэн жишээ бий. 

Тэмдэглэл: Дараах асуултуудад хариулна уу:

・ Дээр тайлбарласан институцийн зохицуулалт, бодлогын арга хэмжээтэй холбоотойгоор 
танай улсын хуурай боомтуудын ашиглалт, хөгжилд холбогдох тоглогчид / 
байгууллагууд хэн бэ?

・ Жишээлбэл, институцийн зохицуулалтыг, эрх мэдэлтэй нь дүрслэн үзүүлье.
・ Цоорхой байна уу? Давхардал байна уу?
・ Танай улсад хуурай боомтын бүтээн байгуулалт, ашиглалтыг холбогдох хууль эрх зүйн 

ямар байгууллагууд (өөрөөр хэлбэл дүрэм, хууль тогтоомж, дүрэм журам, захиргааны 
тушаал) зохицуулдаг вэ? 

Институцийн асуудлуудын талаар дараа хэсэгт дэлгэрэнгуй үзэх болно.

 

Унших: Кейс судалгаа 

Хуурай боомтыг хөгжүүлэх институцийн тодорхойлогч жишээг  бодит улс орны 
туршлагаас сурах тохиромжтой үе ирлээ. (Модулийн төгсгөлд Кейс судлах хэсгээс үзнэ 
үү)
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5 Хуурай боомтыг хөгжүүлэхэд оролцох институци

Өргөн утгаараа, "институцийн тогтолцоо/чиглэл" гэсэн нэр томъёо нь албан ёсны зохион 

байгуулалтын бүтэц, дүрэм журам, үйлчилгээний албан бус хэм хэмжээг илэрхийлдэг. Үүнд дараах зүйлс орно:

• Засгийн газрын түвшин, Засгийн газрын байгууллагууд болон бусад оролцогчдын хооронд 
эрх мэдэл, эрх мэдлийн хуваарилалтыг тодорхойлдог засаглалын байгууллагууд;

• хууль тогтоомж, үндсэн хуулийн заалт, дүрэм журам, салбарыг зохицуулах дээд 
түвшний захиргааны тушаалд хамаарах хуулийн байгууллагууд;

• байгууллага болон бусад оролцогч талууд өөрсдийн үүргийг гүйцэтгэх нийгмийн болон 
зохион байгуулалтын соёл.

Институцийн тогтолцоонд төрийн байгууллагууд ба хувийн хэвшлийн хоорондын хувийн 
болон бүлгийн динамик харилцаа, шийдвэр гаргах орчин, нөөцийг хуваарилахад нөлөөлдөг 
төрөл бүрийн нөлөөллийн бүлгүүд багтана гэж үзэж болно.

Хуурай боомтыг хөгжүүлэх байгууллагын зохион байгуулалтын цор ганц жор, загвар гэж байхгүй. 
Жишээлбэл, зөвхөн хуурай боомтын байршлыг сонгох нь туйлын төвөгтэй асуудал байж болох юм. Учир 
нь зарчмын хувьд далайн боомттой харьцангуй ойр байрлуулахаас гадна тээврийн бусад төрлүүдтэй 
холбогдсон эсэх, хөгжил, ашиглалт, тээврийн зардал; горимын шилжилтийг урамшуулах боломж; байгаль 
орчны асуудал; үйлдвэрлэх, түгээх байгууламжийг татах боломж; бүс нутгийн эдийн засгийн хөгжлийн 
эдийн засгийн хөшүүрэг гэх мэт хэд хэдэн хүчин зүйлтэй уялдуулан авч үзэх шаардлагатай байдаг.

Зураг 2 Хуурай боомтыг хөгжүүлэхэд хамааралтай салбарын бодлого

Эх сурвалж: ESCAP, 2019. Камбож, Лаос, Тайланд, Вьетнам дахь хуурай боомтыг хөгжүүлэх, ложистикийн гүйцэтгэлийн 
институцийн тодорхойлогчид.  
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Институцын тодорхойлогч хүчин зүйлсийн талаархи ESCAP-ийн судалгааны тайлангаас 

үзвэл, стратегийн хувьд төслийн судалгаа, хэрэгжилт нь үндэсний бодлогыг дэд салбаруудын хөгжлийн 

төлөвлөгөөний нийлбэрээс илүүтэйгээр нэгдсэн байдлаар боловсруулах нь зүйтэй болохыг олж тогтоосон 

аж. Ийм учир хуурай боомтын бодлогын төлөвлөлт, хэрэгжилтийг зөвхөн тээврийн горимын сонголт төдий 

бус, тээврийн үйлчилгээг хэрхэн хийх, түүнчлэн тухайн улс орны үйлдвэрлэж, арилжаалж буй бараа, 

үйлчилгээний бүтээмж, өрсөлдөх чадварыг зохих ёсоор харгалзан үзэх замаар боловсруулах ёстой юм.

Төлөвлөлтийг төрийн болон хувийн хэвшлийн оролцоотойгоор, дэлхий дахины дунд 

болон урт хугацааны хэтийн төлөвийг харгалзан үзэж  хийх хэрэгтэй. Цаашилбал, дэд бүтэц, 

тээвэр, ложистикийн талаарх үндэсний бодлого нь цаг үеэс хамааран тогтмол өөрчлөгдөх 

процесс учир дотоод болон гадаад орчныг харгалзан үзэх ёстой.

Байгууллагын болон институцийн хувьд "хүчирхэг институц" гэсэн ойлголтыг тодорхой 

болгох нь чухал юм. Хуурай боомтыг хөгжүүлэхтэй холбоотойгоор тайлбарлахад, яриа хэлэлцээр, 

дүн шинжилгээ хийх талбарыг бий болгох, түүнчлэн засгийн газар болон бусанд хүрээнд зохицуулалт, 

уялдаа холбоог бий болгох хэрэгтэй гэсэн үг юм. Бүс нутгийн өндөр гүйцэтгэлтэй улс орнуудын хувьд 

бүх засгийн газрын яам, байгууллагуудыг төлөөлөх зохицуулалтын механизмтай байдаг боловч ачааны 

гол үйлдвэрлэгч, хэрэглэгчид болох хувийн хэвшлийнхэн, эрдэм шинжилгээний байгууллагууд, ТББ-ууд 

ч оролцдог. Тодорхой тогтоосон харьяалал, харилцааны дагуу удирдан ажилладаг тэргүүлэх агентлаг 

нь нийтлэг үзэл баримтлал, холбогдох бодлогын хэрэгжилтэд өөрчлөлт авчирдагыг харуулж байна.

Regarding the institutional and organizational aspects, it is essential that there is clarity on the 

meaning of “strengthened institutions”. In the context of dry port development, this is understood to mean that 

platforms should be created for dialogue and analysis, as well as that coordination and cohesion be achieved 

within the government and beyond. High performing countries in the region tend to have a coordination 

mechanism in which all government ministries and institutions involved in the process are represented, but in 

which the private sector, as the major generators and users of cargo, academia and NGOs are also present. A 

lead agency serving as the visible head under clearly defined jurisdictional relationships has shown to make a 

difference towards a common vision and implementation of related policies.

Хууль эрх зүйн хувьд, нэгдсэн ложистик, олон горимт тээвэр нь орчин үеийн хууль эрх зүйн орчин, 

уян хатан бүтэцийг шаардаж байна. Хуурай боомт ба ложистикийн нийтлэг шинж чанарын хувьд тодорхой, 

уялдаатай, нягт хуулийн хэрэгжилтийг биелүүлэх нэг хуулийн этгээд хэлбэрээр хэрэгжих боломжтой юм. 

Цаашилбал, хууль тогтоомжийг боловсруулахдаа ложистик, бүтээгдэхүүний тээвэрлэлтийг оновчтой 

болгоход анхаарах ёстой бөгөөд зөвхөн тээвэрлэх горимын талаархи асуудлыг хөндөх ёсгүй юм.
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6. Хуурай боомтын үйл ажиллагааны цахим 
шийдлүүд

Хуурай боомтыг холимог тээврийн коридорын бүрэлдэхүүн хэсэг болгон хөгжүүлэхэд 

илүү өргөн цар хүрээтэй арга барилаар хөгжүүлэх шаардлагатай байна. Хуурай боомтын 

хөгжлийг олон улсын холимог тээвэр, эдийн засгийн коридорын хүрээнд хамруулан, хуурай 

боомтуудын каталист үүргийг нэмэгдүүлэх, тээврийн холболтын эдийн засаг, нийгмийн үр ашгийг 

өргөжүүлэх шаардлагатай байгааг мөн онцолж дурдах хэрэгтэй.. 

Үүний тулд орчин үеийн мэдээлэл, харилцаа холбооны технологи, цахим шийдэл, 

бизнесийн шинэлэг загвар зэргийг нэвтрүүлэх нь холимог, олон модал тээврийн үйл ажиллагаанд 

анхаарал, сонирхлыг нэмэгдүүлэх, цахим тээврийн коридорыг бүс нутгийн хэмжээнд хөгжүүлэх 

стратегийн алсын харааг хөгжүүлэхэд өндөр ач холбогдолтой.

Хуурай боомтын орчин нь эрх бүхий байгууллагууд, терминалууд, тээвэрлэлтийн 

шугам, автотээвэр, ложистикийн компаниуд, боомтоос гадуур хадгалах үйлчилгээ үзүүлэгчдийг 

багтаасан түншлэлийн ээдрээтэй сүлжээ болжээ. Үр ашигтай байхын тулд оролцогч талууд 

эдгээр технологийг бие даан, дангаараа нэвтрүүлэхээс илүү их зүйлийг хийх ёстой. Нийт 

экосистемийн үр ашгийг дээшлүүлэхийн тулд оролцогч талууд хамтран ажиллахад хялбар 

платформ, үйлчилгээг ашиглах ёстой юм.

Цахимжуулах нь төвлөрсөн ашиглалт, менежментэд зориулан хэрэгтэй бүх мэдээллийг 

цахим хэлбэрт шилжүүлж ашиглах замаар хуурай боомтыг ажиллуулах нөхцөл байдлыг 

сайжруулах эхний алхам юм. 

Хуурай боомт болон бусад төрлийн тээвэр, ложистикийн терминалд суурь дэд бүтэц 

болон ачаа бүрдүүлэлт, хөдөлгөөн зохицуулалт, гаалийн үйлчилгээ, аюулгүй байдал, эрчим 

хүчний хэрэглээний хяналт  зэргийг дэмжих орчин үеийн цахим технологийг ашиглаж болно. 

Одоо байгаа шийдлүүдийг хэрэглээний хэд хэдэн салбарт хувааж болно:

• хуурай боомтын дэд бүтэц - үйл ажиллагааны талаар одоо цагийн мэдээллийг 

дамжуулах чадвартай ухаалаг мэдрэгч 
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• ачаа боловсруулалт - найдвартай хяналтын систем, 

• модуль хоорондын шилжүүлэлт - терминал томилох системийн

• аюулгүй байдал, аюулгүй байдал – сүлжээт биометр сканнер

• засвар үйлчилгээ

• энерги ба хүрээлэн буй орчин - хөдөлгөөнд суурилсан терминалын гэрэлтүүлгийн систем

• автомат жолоодлогот тээврийн хэрэгсэл

• агуулахын роботууд

• хиймэл оюун ухаан
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КЕЙС:  Хуурай боомтыг төлөвлөх, төлөвлөх 
зарим техникийн тодорхойлолт / зурган 
үзүүлэлтүүд 

Хуурай боомт төлөвлөх, боловсруула, чадавхийг бэхжүүлэх семинарын үеэр 

ашигласан материалаас авсан хэсэг оролцуулан холимог ачааны интерфейсийг ажиллуулах 

(Олон улсын чанартай хуурай боомтыг хөгжүүлэх бүс нутгийн хүрээ - хүчин чадал Өмнөд 

Азийн орнуудад зориулсан барилгын семинар)

https://www.unescap.org/events/regional-framework-development-dry-ports-international-

importance-capacity-building-workshop

1. Чингэлийн талбай (CY) зураг төслийн гол зарчим: төмөр замын 
боловсронгүй нэвтрэлт

• Хуурай боомт дотор тавих төмөр замын дэд бүтэц нь нэг гарал үүслийн цэг ба нэг хүрэх 

цэгийн хооронд явж байгаа бүрэн ачаалсан чингэлэгт галт тэргийг хуурай боомтын гадна 

салгах, хуваах шаардлагагүйгээр хүлээн авах, илгээх боломжийг олгох ёстой.

• төмөр замын нэвтрэх зурвасын эргэн тойронд CY-г төлөвлөх ёстой,

• Галт тэрэгт ачих, буулгах ажлыг дор хаяж гурван салаа төмөр замаас бүрдэх. Нэг нь 

ачиж буулгах, нөгөө нь зүтгүүрийг сэлгэн, байрлуулах бүхий гурван замаас бүрдэнэ.

• Салаа замын бодит тоо нь урьдчилсан ачааллын хэмжээнээс хамаарна

• Дугуйт ачигч үйлчилж буй байгууламж, замын хоёр талд байрлах CY-ийн контейнерын 

өрөлт (импортлох, экспортлох чингэлэгүүдийг ялгасан, хоёр талдаа нэг дор ачих, 

буулгах боломжийг олгох үүднээс)

• CY-ийн хатуу хучилттай талбай нь төмөр замын дагуу адил урттай байх
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2. Боломжит хуурай боомтын бүдүүвч (стекерээр үйлчлэх терминал)

3. Төмөр замд нэвтрэх сайн төлөвлөлтийн жишээ

Lard Krabang ICD (Тайланд)

• Төмөр замын ачих, буулгах замууд нь голлож байрласан, хоёр талдаа харьцах 

төхөөрөмж ажиллуулна

• Замын урт 1 км. Бүрэн галт тэрэгийг зогсоох багтаамжтай( 60-80 TEU, ачаатай 30-40 
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вагон) шууд терминал-аас/ руу шууд орж ирэх / буцах.

Whitefield ICD (Энэтхэг)

• Bengaluru-Chennai төмөр замын шугам руу шууд гарцтай

• 2 нэвтрэх зам, тус бүр экспортын / импортын чингэлгийн талбай, дотоодын чингэлгийн 

талбайд үйлчилнэ

• хэсэг тус бүр дээр ачих / буулгах 2 зам (900 м урт = 62 x 2 TEU вагон); actual/train = 45 x 2 TEU)

• Чингэлэгийн талбайн хооронд байрлуулсан ачих / буулгах салаа замууд.

• Өргөлтийн төхөөрөмж бүгд стекэр

• Жилийн эргэлтийн хүчин чадал (зөвлөхийн тооцоо): 232,000 TEU
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• Цахилгаан зүтгүүр (нэвтрэх зам цахилгаан сэлгээтэй)

Uiwang ICD (Солонгос) 1-р Терминал 1-р

• Uiwang Marshalling Yard-д төмөр замаар холбогдсон

• нэвтрэх 3 салаа зам. тус бүр 570 орчим метр урт 3 ачих/буулгах зурвастай

• 30x2 TEU, 20х3 TEU вагон бүхий галт тэрэг

• ачих / буулгах зурвасууд чингэлгийн тайлбайд голлон байрласан
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• ачих/ буулгах RTG-үүд; өргөгч стекерүүд

• Жилийн эргэлтийн хүчин чадал (2 терминал): 1.37 сая TEU 

4. Замын урт болон тоо хэмжээний төлөвлөлт

Замын урт

• Ачаа ачих / буулгах замын урт ньнь вагоны тоо, уртаар тодорхойлогдоно.

• 40 вагонтой нэг зүтгүүртэй галт тэрэг, урт = 1 зүтгүүр x 22 м + 40 вагон x 14.45 м + 

тоормос 10%  = ойролцоогоор 660 метр..

• Замын уртыг галт тэрэгний одоогийн ашиглаж буй уртаар төлөвлөх ёсгүй. Төмөр замын 

хэтийн зөвлөмжийг үндэслэн урт хугацааны хувьд төлөвлөх хэрэгтэй.

Тоо

• Ачих, буулгах замын тоог чингэлгийн эргэлт, галт тэрэгний тоо, галт тэрэгний эргэлтийн 

дундаж хугацааг үндэслэн тогтооно. 

• Зүтгүүрийг салгах нэмэлт салаа замыг мөн тооцно.
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5. Хуурай боомтын зураг төсөл, үйл ажиллагаа

CY–ийн схемийг ачаа боловсруулах системийн сонголт тодорхойлогдоно

• Схем нь зөрлөг замын урт, тоо мөн боловсруулах системийн сонголтоос хамаарна

• Чингэлэг боловсруулах систем (Reach-stacker эсвэл портал краны систем - зарим 

тохиолдолд өргөгч цамхагийн систем) нь эргээд ачаа эргэлтийн хэтийн төлөвөөс хамаарна:

Reach-stacker(дугуйт ачигч):

-  өргөн эргэлттэй, талбай их аардана , харьцангуй удаан (ихэвчлэн цагт 12-15 өргөлттэй)

-  давуу тал: бага өртөгтэй, US$500,000 (Энэтхэгийн Hyster unit)-US$800,000 (Kalmar 

unit) хооронд

Портал краны систем буюу төмөр замд суурилуулсан өргөгч цамхаг вандан кран (RMG) 

эсвэл резинэн дугуйтай өргөгч цамхаг (RTG):

-  чингэлгийг нягт өрөх боломжтой талбай бага шаардана, ачаа боловсруулалт 

хурдан(цагт 20-30 өргөлттэй)

-  сул тал: зардал ихтэй (RTG US$1.6сая, RMG US$2.6 сая)

• жилийн эргэлт 200,000TEU хүртэлх боомтод Reachstacker тохиромжтой байдаг бол энэ 

систем жилийн 465,000 TEU эргэлттэй учир Lard Krabang өргөгч цамхаг ашиглаж байна.

• өртөг өндөр ч жилийн эргэлт нэг сая TEU  орчим болпортал краны систем ашиглах нь зүйтэй.

Reachstacker дугуйт ачигч ажиллаж буй нь, Энэтхэг
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Чингэлгийг вандан кран RTG ашиглан төмөр замаас авто замд шилжүүлж буй нь , БНСУ

RMG төмөр замаас чингэлгийг зөөж буй нь, БНСУ

Зөөгч цамхаг, Бангладеш
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Reachstacker үйлчилдэг терминал

• ачих/буулгах зам болгон импорт/экспортын хэсгийг тусгаарлах хоёр CY хэсэгтэй

• нэг галт тэрэг дээр 2 Reachstacker нэгэн зэрэг ажиллана (галт тэрэгний уртын дагуу), 

зөөгч ашиглалгүйгээр чингэлгүүдийг вагон хооронд зөөх боломжтой.

• Төхөөрөмжтийн тоог нэмэн ачих / буулгах ажлыг замын хоёр тал дээр нэгэн зэрэг хийж 

болно (өөрөөр хэлбэл импортлох, экспортлох чингэлгийг нэг дор боловсруулна)

• CY хэсэг тус бүрт чингэлгийг өрөхдөө ойролцоогоор 4 TEU өргөн, 3 TEU гүн, 3-5 TEU 

өндөр блокт хуваан байрлуулна. Reachstacker эргэхийг тооцон блок хоорондох зайг 13 

метр байлгана Хадгалах багтаамж = ойролцоогоор 1300 TEU.

• жилийн нэвтрүүлэх чадвар нь CY хадгалах хэмжээг хэдэн удаа эргүүлэхээс хамаарна. 

Энэ тохиолдолд чингэлэг хадгалах дундаж хугацаа нь 100,000 TEU-ийн нэвтрүүлэх 

чадварын хувьд 4,5 хоногоос хэтрэхгүй байна.

• Хөрөнгө оруулалтыг багасгахын тулд уян хатан хучилтын материалаар CY-ийг хучиж 

болох боловч чингэлэг өргөх төхөөрөмжийн хүнд даацын дугуйн ачааллыг тэсвэрлэх 

шаардлагатай гэдгийг тооцно.(45 тонн өргөх =  дугуй тутамд 25 тонн даралт ).

Портал кран үйлчилдэг терминал

• Ачих / буулгах замын уртын дагуу нэг блокоор чингэлгуудийг өрнө

• Өргөгч цамхаг нь төмөр замын зурвасын дагуу, мөн чингэлгүүдийн блок  дээгүүр явах 

боломжтой (төмөр зам ба авто замын хооронд чингэлэг зөөх чадвартай)

• Өргөгч цамхагууд галт тэрэгний цувааны уртын дагуу явах шаардлагатай

• Өртгийг багасгахын тулд уян хатан хучилтын материалаар CY-г хучиж болох боловч 

цамхагын замыг заавал бэхжүүлэх шаардлагатай

• RTG-ийн дугуйны ачаалал нь ойролцоогоор 26-35 тонн
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КЕЙСИЙН ТОВЧ:  Логистикийн салбарт цахим 
шийдлийн практик санал 

“Хуурай боомтын цахим шийдлүүд” сэдэвт үргэлжилж буй ESCAP судалгааны ажлын хэсгүүд.  

Ложистикийн салбарын цахим шийдлүүдийн практик саналыг тээвэр ложистикийн хамтын 

цахим платформ болгон нэгтгэх нь хамгийн үр дүнтэй шийдэл юм. Ийм платформоор дамжуулан 

хөрөнгө, үйлдвэрлэлийн процесс, ложистикийн сүлжээ, зах зээлийн гол тоглогчдын ашиг орлогыг 

оновчтой шийдэх боломжтой (өөрөөр хэлбэл худалдаачид, ханган нийлүүлэгчид, ачаа эзэмшигчид, 

тээвэрлэгчид, дамжуулагч гэх мэт). Эдгээр платформууд нь үйл ажиллагааны менежменттэй 

холбоотой асуудлуудыг шийдвэрлэх, тээврийн хэрэгслийн ашиглалтыг оновчтой болгоно. 

Цахим ложистикийн платформ нь дараах үүрэгтэй

• бизнесийн үйл явцыг автоматжуулах, хэрэглэгчийн зан төлөвт дүн шинжилгээ хийх, 

тээврийн урсгалын зохион байгуулалтыг оновчтой болгох

• төмөр зам, авто, ус, агаарын тээврийн тус бүрийн онцлогийг харгалзан үзэх

• ложистикийн процесст оролцогчдын ажлын явцыг хялбаршуулах

• “биг дата” ашиглана. үйл явдлыг урьдчилан таамаглах / эрсдлийг багасгах,

• тээврийн болон терминалын хөрөнгийн ашиглалтыг оновчтой болгох, ашигт 

ажиллагааг дээшлүүлэх, ложистикийн зардлыг бууруулах.

Тээврийн үйл ажиллагааг удирдах цахим ложистикийн платформ:

• машин сургалтын технологийг ашиглан оновчтой маршрутыг хайна,

• дамжуулагч/үйлчлүүлэгчид нарт зориулсан энгийн интерфейсийг ашиглана

• зохицуулагч байгууллагууд (жишээлбэл, засгийн газрын нэгжүүд) болон хэрэглэгчдийн 

хооронд мэдээллийн системийг нэгтгэж, өгөгдөл, мэдээллийн солилцоо / эргэлтийг 

идэвхжүүлдэг 
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