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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. Ази Номхон Далайн эдийн засаг, нийгмийн комиссын Зүүн болон Зүүн хойд 

ази дахь салбар нь  Dr. rer. oec. habil. Norbert Wagener-тай хамтран сургалтын гарын авлагыг 

боловсруулав.

Санамж

Энэхүү гарын авлагад илэрхийлсэн ойлголтууд нь зохиогчийнх бөгөөд НҮБ-ын Нарийн 

бичгийн дарга нарын газрын байр суурийг илэрхийлэхгүй      болно. Энэхүү материалд тусгасан 

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

буюу дэмжигдсэн гэж үзэхгүй. Танилцуулгуудад заасан буюу үзүүлсэн тэмдэглэлүүд нь НҮБ-аас 

тухайн улс орон, газар нутаг, хот болон байршлын эрх зүйн байдал, эрх мэдэл, эсхүл тэдгээрийн 

хилийн зааг, хязгаартай холбоотой ямар нэгэн дүгнэлт, байр суурийг илэрхийлээгүй болно. 

Тодорхой компани эсхүл бүтээгдэхүүний тухай дурдсан 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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Төслийн менежментийн сургалтын гарын авлага

Агуулга, тойм
Сургалтын ерөнхий зорилго нь төмөр замын болон олон төрөлт холимог 

тээвэрлэлтийн дэд бүтцийн төслүүдийн цаашдын чиглэлд төслийн удирдлага, техник 

эдийн засгийн үндэслэлийг бий болгох явдал юм. Түүнчлэн сургалтад оролцогчдод 

төслүүдийг хэрхэн амжилттай бэлтгэн удирдах талаар ойлголт өгөх зорилготой болно. 

Төсвийн санхүүжилтийг үр дүнтэй бэлтгэн оновчтой ашиглахын тулд ТЭЗҮ нь дэд бүтцийн 

томоохон хөрөнгө оруулалтын төслүүдийг бэлтгэхэд хөрөнгө оруулагчид болон санхүүгийн 

байгууллагуудын хувьд зайлшгүй чухал юм. Сургалтад оролцогчид тээврийн салбарын 

кейс судалгаанаас ТЭЗҮ-ийн бүтэц, аргачлалын тухай ойлголтыг авна.

Сургалтын загвар нь дараах зүйлсийн тухай ойлголтыг өгөх зорилготой:

• Логик бүтцийн аргын зорилтыг ашиглан төслийг хэрхэн бэлтгэн, удирдах (Логик 

бүтэц)

• Дэд бүтцийн мастер төлөвлөлт, үнэлгээ, гол төслүүдийн үүрэг 

• Дэд бүтцийн төслүүдийн ТЭЗҮ-ийг хэрхэн гаргах

• Ложистикийн нэгдсэн төвүүд/ачаа тээвэрлэлтийн сууринүүд нь төмөр замын 

коридоруудад хэрхэн хөрөнгө оруулалт хийх

• Үр ашиг зардлын харьцаа болон гадаад зардлын үнэлгээ

• 

Сургалтаас гарах үр дүн
 Энэхүү сургалтын загварыг суралцаж мөн холбогдох материалтай танилцсаны үр 

дүнд дараах чадварыг ээмшинэ:

• Төслийн бэлтгэл ажлыг үр дүнтэй хангах болон удирдахад логик бүтцийн аргыг 

ойлгох

• Төслийн хувьцаа эзэмшигчдийг таниж мэдэхийн ач холбогдол болон тэдний  

хамтын ажиллагааг хэрхэн хөгжүүлэх тухай ойлголттой болох

• Төслийн бэлтгэл ажлын хүрээнд мастер төлөвлөлт болон ТЭЗҮ-ийн ач холбогдлыг 

ойлгох
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• Дэд бүтцийн төслүүдийн ТЭЗҮ-ийн бүтэц, аргачлалыг ойлгох 

• Төмөр замын коридор дахь ложистикийн нэгдсэн төвүүд/ачаа тээвэрлэлтийн 

сууринүүдийн ачаа тээвэрлэх болон олон төрөлт холимог тээвэрлэлтийн үйл 

ажиллагааны үр ашгийн тухай тайлбарлах

• Дэд бүтцийн төслүүдийн ТЭЗҮ-ийг амжилтай боловсруулахад зайлшгүй 

шаардлагатай урьдчилсан нөхцлийг мэдэх 

• Дэд бүтцийн төслүүдийн санхүү, эдийн засгийн үнэлгээ болон гадаад зардлыг 

хэрхэн үнэлэх тухай ялгааг ойлгох
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Товчилсон үгийн тайлбар
B/C ratio  Ашиг – Зардал - Хувь

CAPEX  Хөрөнгө оруулалтын зардал

CBA  Үр ашиг зардлын харьцаа

CBR  Зардал –Ашиг - Хувь

ENPV  Эдийн засгийн өнөөгийн цэвэр үнэ

FNPV  Санхүүгийн өнөөгийн цэвэр үнэ

FV  Ачаа тээвэрлэлтийн суурин

Логик бүтцийн Логик бүтэц

OPEX  Үйл ажиллагааны зардал

PLC  Ложистикийн нэгдсэн төв
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1 Төслийн менежмент

1.1. Төслийн аргачлал 

Энэхүү бүлгийн зорилго нь төслийн менежментийн гол олйголтуудын талаарх ойлголтыг 

өгөх, логик бүтцийн үзэл баримтлалын хүрээнд менежер, мэргэжилтэн, шинжээчдэд төслүүдийг 

хэрхэн боловсруулах, үр дүнтэй төлөвлөх талаарх ойлголтыг өгөх явдал юм.

Төсөл гэж юу вэ?

"Төсөл гэдэг нь өгөгдсөн хугацаанд тодорхой төсвийн хүрээнд тодорхой зорилтуудыг 

хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа юм.” (Европын комисс, 2004, p. 8)

Төсөл нь:

•  Анхдагч зорилтот бүлэг болон эцсийн ашиг хүртэгчдийг багтаасан тодорхой оролцогч 

талуудтай байна;

• Тодорхой зохицуулалт, удирдлага, санхүүжилтийн зохицуулалттай байна;

• Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний системтэй байна. (гүйцэтгэлийн удирдлагыг дэмжих);

•  Төслийн үр ашиг нь зардлаасаа давж гарахыг харуулсан санхүү, эдийн засгийн зохих 

түвшний шинжилгээг хийсэн байна. (Европын комисс, 2004, p. 8)

Төслийн менежмент

“Өгөгдсөн хугацаанд тодорхой зорилгод хүрэх, амжилтын тодорхой шалгуурыг хангахын 

тулд багийн ажлыг эхлүүлэх, төлөвлөх, гүйцэтгэх, хянах, дуусгах практик үйл ажиллагаа бөгөөд 

төслийн менежментийн гол бэрхшээл бол тодорхой хязгаарлалтын хүрээнд төслийн бүх 

зорилгод хүрэх явдал юм. ”  (Phillips, 2003, p. 1)

Төслийн менежмент нь хамрах хүрээ, цаг хугацаа, чанар, төсвийн үндсэн хязгаарлалтын 

хүрээнд байдаг.
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Гол салбарын төслүүд

Барилгын инженерчлэл Төв оффисоос алслагдсан газар дээр томоохон хөрөнгө 
оруулалтын хүрээнд хэд хэдэн гэрээт гүйцэтгэгчид 
менежментийн гэрээний дагуу хамтран ажилладаг.

Үйлдвэрлэлийн төслүүд Тухайн газар нутагт менежмент хийх замаар судалгаанд 
үндэслэн шинэ бүтээгдэхүүний, хөгжүүлэлтийг хийж  
үйлдвэрлэлд нэвтрүүлдэг.

Менежментийн болон 
бизнесийн өөрчлөлтийн 
төслүүд

Компаниудын цаашдын хөгжил дэвшилтэй холбоотой 
Мэдээллийн технологийн төслүүд, бүтцийн өөрчлөлт, 
нэгдэл, зохион байгуулалт, стратеги төслүүд, биет 
бүтээгдэхүүн биш

Шинжлэх ухааны  

судалгааны төслүүд

Шинжлэх ухааны цэвэр судалгаа, их хэмжээний мөнгө 
зарцуулдаг, олон жилийн турш ашиглагдах, төлөвлөсөн 
үр дүн нь тодорхойгүй, хүний мэдлэгийг дээшлүүлэх 
зорилготой, маш өндөр эрсдэлтэй, тодорхой төсөв 
шаарддаг

Дараагийн хэсэгт бид барилгын инженерчлэлийн төслүүдийг судлах болно.

1.2 Логик бүтэцийн арга

Логик бүтцийн аргыг 1960-аад оны сүүлчээр төслийн төлөвлөлт, үнэлгээний системийг 

сайжруулах ажлын хүрээнд АНУ-ын олон улсын хөгжлийн агентлагт дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор 

боловсруулсан байна. Энэхүү арга нь гурван үндсэн асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн болно, 

тухайлбал:

• Төслийн амжилт ололтыг хянах, үнэлэх тодорхой арга хэрэгсэлгүй байсны улмаас 

төлөвлөлт маш ойлгомжгүй байсан;

• Менежментийн хариуцлага тодорхой бус байсан;

• Төслийн зорилгыг тодорхойлоогүй байсны улмаас үнэлгээ хийхэд хүндрэлтэй байсан.

Түүнээс хойш ихэнх хоёр талт болон олон талт хөгжлийн агентлагууд, тухайлбал 

Германы Олон улсын хамтын ажиллагааны агентлаг логик бүтцийн аргыг төслийн төлөвлөлт 

менежментийн арга хэрэгсэл хэмээн баталжээ. ЕХ нь 1993 оноос хойш төслийн үе шатны 

менежментийн системийн нэг хэсэг болох логик бүтцийн аргыг ашиглахыг шаардаж байгаа 
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бөгөөд энэхүү арга нь төслийн чанарын үнэлгээ хийх нэгдсэн арга хэрэгслийг бий болгосон 

байна.

Цаг хугацааны явцад логик бүтцийн аргын формат, нэр томьёо, арга хэрэгслүүд 

өөрчлөгдсөн боловч дүн шинжилгээ хийх үндсэн зарчмууд өөрчлөгдөөгүй хэвээр байна. Логик 

бүтцийн аргын зарчмуудын тухай ойлголт нь төслүүдийн боловсруулалт, хэрэгжилтийн үйл 

ажиллагаанд оролцдог бүх оролцогчдод үр ашигтай байдаг.

Логик бүтцийн арга нь бүтцэд суурилсан арга хэрэгсэл юм. Энэхүү арга нь мэдээллийг 

задлан шинжилж, бүтцийн хүрээнд зохион байгуулах боломжийг олгодог бөгөөд ингэснээр 

чухал асуултууд урган гарч сул талыг тодорхойлон шийдвэр гаргагчид төслийн үндэслэл, түүний 

зорилго, зорилтот арга хэрэгслийг сайжруулах ойлголтыг үндэслэн үндэслэлтэй шийдвэр гаргах 

боломжтой болно.

Шигтгээ 1 Логик бүтэц

Логик бүтэц (LFA) нь дүн шинжилгээний үйл ажиллагаа бөгөөд төслийн төлөвлөлт, 
менежментийг боловсронгуй болгох зорилгоор хэрэглэдэг арга хэрэгслийн цогц юм. 
Энэ нь төсөл, хөтөлбөрийн санаа бодлын зохион байгуулалттай, системчилсэн дүн 
шинжилгээ хийхэд туслах давталтын процессын нэг хэсэг болгон ашигладаг харилцан 
уялдаатай багц ойлголтуудыг өгдөг.

Аналитик үйл явц болох LFA (сонирхогч талуудын дүн шинжилгээ, асуудлын дүн 
шинжилгээ, зорилго тодорхойлох, стратеги сонголтыг багтаасан) ба зорилтуудын талаар 
цаашдын дүн шинжилгээ хийх шаардлагатай болох Логик хүрээний матриц (LFM) -ыг 
хооронд нь ялгаж салгах нь ашигтай байдаг. Хүрсэн болон болзошгүй эрсдлүүд нь 
шинжилгээний процессын баримтжуулсан бүтээгдэхүүнийг өгдөг.

 

Логик бүтцийн матриц (эсхүл товчхон Логик бүтэц) нь төслийн төлөвлөгөөний гол 

элементүүдийг нэгтгэн харуулсан дөрвөн багана, дөрвөн (болон түүнээс дээш) мөр бүхий 

матрицаас бүрдэнэ. Тухайлбал:

• Төслийн зорилтуудын шатлал (Төслийн тодорхойлолт, эсхүл хөндлөнгөөс оролцох 

логик);

• Төслийн амжилтанд чухал нөлөөтэй гадаад хүчин зүйлүүд (Таамаглал); болон

• Төслийн ололт амжилтыг хэрхэн хянаж, үнэлэх вэ (Шалгуур үзүүлэлт болон 

баталгаажуулах эх үүсвэр).
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Логик бүтцийн матрицын ердийн бүтцийг Зураг 5-т үзүүлэв.

Логик бүтцийн нь нөөцийн хэрэгцээ (орц) ба өртөг (төсөв) -ийг тодорхойлох үндэс 

суурийг бүрдүүлдэг. (Европын Комисс, 2004, хуудас 57)

Зураг 1. Логик бүтцийн хоёр үе шат

Эх сурвалж: сурвалж: (Европын холбоо, 2004, p. 60)

1.3  Дүн шинжилгээний үе шат

Төслүүд зүгээр л тэнгэрээс унаад ирдэггүй, "Би бол чиний төсөл" гэж сайхан савлагдаад 

ирдэггүй. Ихэвчлэн бид эхэндээ төвөгтэй, хүнд асуудалтай тулгардаг, эсхүл шийдвэрлэх 

шаардлагатай олон бэрхшээлтэй тулгардаг. Тухайлбал:

“XY хотын түгжрэл болон бохирдол”

"Ложистикийн зардлын эзлэх хувь бусад орнуудтай харьцуулахад хэтэрхий өндөр 

байна."
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"Хилийн боомт хэтэрхий удаан бөгөөд төвөгтэй байна."

"XY голын усны чанар муудаж байна."

Эдгээр нарийн төвөгтэй асуудлуудыг бүтэц зохион байгуулалттай, төлөвлөгөөтэй, 

төвлөрсөн үйл ажиллагаануудаар бүх элементүүдийг багцалсан төслүүдээр хэрхэн шийдвэрлэх 

вэ гэдэг нь гол асуудал юм. Асуудлын зангилаанаас хэрхэн гарч, эдгээр асуудлуудыг шийдвэрлэх 

зөв холбоотнуудаа олох вэ?

Оролцогч талуудын дүн шинжилгээ

Нэгдүгээрт, оролцогч талуудыг тодорхойлж, төслийг дэмжих, эсхүл саад болох 

хүчин зүйлийг үнэлэх шаардлагатай. “Оролцогч талууд” гэдэг нь төслийн амжилттай, эсхүл 

бүтэлгүйтэхэд шууд нөлөө үзүүлэх, сонирхогч талууд болох хувь хүн, бүлэг хүмүүс, байгууллага, 

аж ахуйн нэгжүүд юм. Оролцогч талуудын дүн шинжилгээний үндсэн санаа нь өөр өөр хүсэл 

сонирхол, чадавхтай өөр өөр бүлгүүдийн асуудлууд байдаг тул эдгээр асуудлыг тодорхойлох, 

бодитой тогтоох, стратеги сонгох явцад үүнийг сайтар ойлгож, шийдвэрлэх шаардлагатай 

байдаг.

Оролцогч талуудын дүн шинжилгээнээс асуух гол асуултууд бол ‘Бид хэний асуудал, 

эсхүл боломжийг шинжилж байна вэ?; ‘Хэнд ашигтай болон алдагдлаас хэрхэн гарах вэ? 

'Төслийг дэмжих, эсхүл саад болох хүчин зүйлс нь юу вэ?' Эцсийн дүндээ энэ нь зорилтот 

бүлэг буюу эцсийн үр шим хүртэгчдэд төслийн нийгмийн, эдийн засаг, институцийн үр өгөөжийг 

хамгийн их байлгах, түүний сөрөг нөлөөллийг багасгахад туслах явдал юм. (оролцогч талуудын 

зөрчилдөөнийг оролцуулан). ‘Өөр өөр оролцогч талуудын ашиг сонирхлыг хангахад чиглэсэн 

ямар арга хэмжээ авах нь зүйтэй вэ?’ гэсэн хариуг өгөх ёстой (мөн үзнэ үү (Европын Комисс, 

2004, хуудас 61)).

Оролцогч талуудын дүн шинжилгээний үр дүнд төсөл (холбооснууд) -ыг дэмжих 

чадавхи, хүсэл эрмэлзэлтэй, түүний ашиг сонирхолд сөргөөр нөлөөлөхөөс айдаг, төсөлд 

(өрсөлдөгчдөд) саад учруулж болзошгүй, шийдэмгий бус, хүлээцтэй хэн бэ гэдгийг бид тодорхой 

дүр зургийг олж авдаг (хашаа суулгагч). Бид тэдний хүсэл зоригийг ойлгож, дараах арга хэмжээг 

боловсруулж болно: ашиг сонирхлыг харгалзан үзэх; мэдээлэх; төслийн төлөвлөлт, хэрэгжилтэд 

оролцогч талуудыг татан оролцуулах; хүлээн авах, худалдан авах ажиллагааг бий болгох (үүнийг 

"тэдний төсөл" болгох). 
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Дараах жишээнд (Зураг 2) хөгжиж буй ихэнх орны байгаль орчинд тулгардаг асуудал 

болох "Голын усны бохирдол" –той холбоотой асуудлыг Логик бүтцийн аргаар харуулав. Айл 

өрхүүд болон аж үйлдвэрээс гарч буй хог хаягдал голын усруу хаягдаж, усны чанарыг муудтгаж, 

орон нутгийн хүн амын эрүүл мэнд, загасчдын орлогод сөргөөр нөлөөлж байна.

Зураг 2. Оролцогч талуудын дүн шинжилгээний жишээ "Голын бохирдол”

Эх сурвалж: Европын холбоо, 2004, p. 63

Асуудлын дүн шинжилгээ
  

"Хэрэв та асуудлын гол шалтгааныг мэдэж байгаа бол шийдлийг нь олж чадна."

Бидний хүндэрч, шийдвэрлэхэд бэрхшээлтэй болсон тулгамдсан асуудлуудыг 

шийдвэрлэхэд Шалтгаан-үр дагаврын хамаарлын аргаар шийдвэрлэдэг. (асуудлын дүн 

шинжилгээ, Зураг 3-ыг үзнэ үү). Энэ нь сөрөг нөлөөлөх асуудлуудыг нөлөөллийн мөчир дээр 

жагсаах бөгөөд тус асуудалд бүрт үзүүлэх нөлөөлөл бүрийн гол шалтгаануудыг олж,  тэдгээрийг 

шалтгааны модны доор дүрслэн харуулахыг хичээдэг. Ихэнх тохиолдолд жинхэнэ шалтгаан нь 

эхний удаа анзаарагдахгүй. Дараа нь “5 х Яагаад?” гэсэн асуултаар шалтгаануудыг тодорхойлно. 
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Энэ шинжилгээ нь оролцогч талуудыг оролцуулан “тархины довтолгооны” хэлэлцүүлэгт хийх 

дасгал болж өгдөг. Энэ хэлэлцүүлгээр эхэнд асуудлын бүтэц, тоо хэмжээг тодорхойлж асуудлын 

цар хүрээг улам тодруулж тодорхойлдог.

Зураг 3. Асуудлын дүн шинжилгээний жишээ "Голын бохирдол"

Эх сурвалж: Европын холбоо, 2004, p. 68

Шалтгаан нь тодорхой болсны дараа бид төсөл эсхүл бусад үйл ажиллагаагаар 

(тухайлбал, яаралтай арга хэмжээ, илүү өргөн цар хүрээтэй хөтөлбөр гэх мэт) хүрэх ёстой 

зорилгыг тус бүрээс олж авч чадна. Бид шалтгааныг хөндлөнгөөс оролцсон зорилгууд, үр дүнд 

шилжүүлдэг. Төслийн төлөвлөлтийн цаашдын явцад үнэлэх, сонгох хэд хэдэн хувилбар байж 

болох тул энэ үе шатанд бид тодорхой шийдлүүдэд төвийг сахисан хэвээр байна. Шинжилгээний 

үе шатны үр дүн нь ерөнхий зорилго, хүссэн, тодорхой үр дүн бүхий зорилтот мод юм (Зураг 

4-ийг үзнэ үү).

1.4 Төлөвлөх үе шат

Дараагийн шатанд хөндлөнгийн оролцооны стратегийг тодорхойлно. Бид стратегиа 
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шийдвэрлэхийг хүсч байгаа шалтгаан нь юу вэ? Бид ямар зорилгод хүрэхийг хүсч байна вэ? 

Эдгээр зорилгод хүрэхийн тулд бид ямар ажлуудыг төлөвлөж байна вэ?

Манай стратегийн бүтцийг тодорхойлохын тулд шийдвэрийн тодорхой шалгуурыг 

тохиролцох нь ашигтай болох нь батлагдсан болно.

 Сонгон шалгаруулалтын байж болох шалгуурууд нь тухайлбал:

• (гол бодлого) зорилгод хүрэхэд хүлээгдэж буй хувь нэмэр

• Бусад хэрэгжиж буй хөтөлбөр, төслүүдтэй харилцан уялдаатай байх

• Цаг хугацааны хязгаар

• Хүлээгдэж буй зардал ба ашиг

• Санхүүгийн урьдчилсан нөхцөл

• Байгаль орчинд үзүүлэх нөлөө 

Сонгосон стратеги нь төслийн зорилгыг тодорхойлдог тул Логик бүтцийн матрицыг (эхний 

багана) томьёолоход ашиглана.

 Зураг 4. Зорилгын тэнхлэг буюу стратегийн сонголтын жишээ "Голын бохирдол"

Эх сурвалж: Европын холбоо, 2004, p. 72
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Сонгосон зорилт үр дүнгүүд нь зорилтондоо хүрэхийн тулд бид тэдгээр үр дүнгүүдийг 

тодорхойлох шалгуур үзүүлэлтүүд болон арга замуудыг тодорхойлох хэрэгтэй. Энэ шатанд бид 

таамаглал болон урьдчилсан нөхцөл байдлын талаар хэлэлцэх болно. 

Логик бүтцийн матриц нь ихэвчлэн хүссэн зорилтууддаа хүрэхийн тулд нэмэлт үйл 

ажиллагаа бүхий хүснэгтийг агуулж болдог. (Дүрс 5) Логик бүтцийн матрицийн ерөнхий тоймыг 

үзүүлэв.

 Зураг 5. Логик бүтцэд агуулагдах мэдээлэл  

Эх сурвалж: Европын холбоо, 2004, p. 73

Үүний үр дүнд холбогдох бүх аж ахуйн нэгжүүд болон оролцогч талууд төслийн гол хүчин 

зүйлүүд, тэдгээрийн уялдаа холбоог сайтар боловсруулсан тоймтой танилцдаг. Логик бүтцийн 

матриц нь төслүүдийн стратегийн төлөвлөлт, хяналт шинжилгээний үр дүнтэй хэрэгсэл болох нь 
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батлагдсан. Төлөвлөлтөд хамрагдсан бүх талууд эдгээр элементүүдийн зорилго, үр дүн, түүнд 

хүрэх арга замуудын талаар маш сайн тодорхойлсон үйл явцыг явуулдаг тул энэ үр дүнд хүргэх 

үйл явц нь чухал юм.

Бидний жишээнд “Голын бохирдол” логик бүтцийн матрицыг Зураг 6-д үзүүлэв.

Зураг 6. "Голын бохирдол" логик бүтцийн матрицын үндсэн элэементүүд

Эх сурвалж: Европын холбоо, 2004, p. 84
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 Зураг 7. Төслийн зорилгыг тодорхойлох

Логик бүтцийн матрицыг хийж дууссаны дараа үйл ажиллагааг тодорхойлох боломжтой 

(эдгээр матрицад хэдийн орсон, эсхүл ороогүй байж болно). Эдгээр үйл ажиллагаа нь илүү 

нарийвчилсан даалгавар болгон хуваах үндсэн үйл ажиллагааны талбар юм.

Дараа нь үйл ажиллагаа, даалгаврыг цаг хугацаа, харилцан хамаарлын дагуу төлөвлөнө. 

Цаг хугацааны идэвхтэй төлөвлөгөө (Гант диаграм) нь энэхүү дасгалын үр дүн юм (Зураг 8).
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Зураг 8. Үйл ажиллагааны төлөвлөлтийн үйл ажиллагааны  хуваарь, жишээ “Голын бохирдол”

Эх сурвалж: Европын Комисс, 2004, хуудас 89

Үүний дараа нөөцийг үйл ажиллагаа, даалгавар тус бүрт хуваарилна. Нөөцөд хүн 

хүч, зардал, барилга байгууламж орно.

Унших Логик бүтцийн аргын талаар илүү ихийг олж мэдэх.

http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/methodology-aid-delivery-methods-project-

cycle-management-200403_en_2.pdf (pages 57 - 87).

 

Дасгал Танай улсад, танай компанид эсхүл захиргаанд эсхүл хувь хүний хувьд чухал 
бэрхшээлтэй асуудлыг сонго. Та энэ дасгалыг багаар эсхүл ганцаарчлан хийж болно.

・Асуудлыг тайлбарлана уу.
・Үр нөлөө, болзошгүй шалтгааныг шинжлэх. Асуудлын модыг боловсруулах.
・Шалтгаануудыг зорилт болгон хувиргах. Тэднийг зорилгын модоор төсөөл.
・Таны стратеги дотор юу байх ёстойг шийдээд (юу болохгүй байх ёстой).
・Логик бүтцийн матрицын төслийг боловсруулах.
・ Төслийн нэг хэсэг болох үйл ажиллагааг тодорхойлох. Тэдгээрийг цаг хугацааны дараа

ллаар нь дарааллаар нь ангил.
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1.5 Кейс судлал: Балтын төмөр зам –төмөр замын төсөл

БАЛТЫН ТӨМӨР ЗАМ нь ЕХ-ны TEN-T хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжиж буй томоохон 

зорилттой төмөр замын төсөл бөгөөд Литва, Латви улсаар дамжин Польшийн хилээс Таллин 

(Эстони) хүртэл 870 км гаруй газарт Европын царигтай цахилгаан дамжуулах төмөр зам барих 

зорилт тавьжээ. Энэ нь Европын 1425 мм-ийн төмөр замын системээс Оросын 1520 мм-ийн 

төмөр замын системд зорчигч, ачаа тээврийг цаг хугацаа алдахаас гадна үнэтэй дамжуулахаас 

зайлсхийх болно. Эхний шийдвэрүүд 2011 онд гарсан бөгөөд барилгын ажлыг 2026 онд 

дуусгахаар төлөвлөж байна. (Дэлгэрэнгүй мэдээллийг (RB Rail AS, 2020) үзнэ үү.

Бүхэл бүтэн шугам болон өөр өөр хэсгүүдэд техник эдийн засгийн үндэслэлийг хийсэн 

(Зураг 9). Эдгээр судалгаанууд нь цаашдын нарийвчилсан төлөвлөлт, барилга угсралтын ажлын 

суурийг тавьсан.

 

Зураг 9. Каунас, Литва / Польшийн хилийн хоорондох БАЛТИКА ТӨМӨР ЗАМ-ын салбарын төслийн үе шатууд 

Эх сурвалж: RB Rail AS, 2020
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Унших Төмөр замын төслийн талаарх албан ёсны вэбсайтаас БАЛТЫН ТӨМӨР ЗАМ-ийн 
талаар дэлгэрэнгүй үзэх
https://www.railbaltica.org/

 

Видео 
үзэх

БАЛТЫН ТӨМӨР ЗАМ-ын талаар илүү судлах 

・Төслийн статус,
・Ажлын байр болон эдийн засагт оруулах хувь нэмэр
・Байгаль орчныг хамгаалах
・Шинэ өртөөнүүд
https://info.railbaltica.org/en/discover-rail-baltica?utm_Эх сурвалж=railbaltica.org&utm_

medium=banner&utm_campaign=Discovery_Rail_Baltica_S1

Дасгал Дараах асуултуудад хариултаа бичих:

・Төслийн хамрах хүрээ юу вэ?
・Зорилго нь юу вэ?
・Оролцогч талууд хэн бэ?
・Төслийг хэрхэн зохион байгуулдаг вэ?
・Төслийг хэрхэн санхүүжүүлдэг вэ?
・Ашиг тус нь юу вэ?
・Байгаль орчны асуудлыг хэрхэн авч үздэг вэ?

 

2  Ачаа тээвэрлэлтийн суурингууд интермодаль 
тээврийн сүлжээний зангилаа болох

2.1 Ачаа тээвэрлэлтийн суурин гэж юу вэ?

Олон улсын ачаа тээврийн коридорыг хөгжүүлэхэд (тухайлбал, Шинэ Торгоны зам 

Европ - Ази, Орос-Монгол-Хятад-Эдийн засгийн коридор ба Транс Европын сүлжээ) хөгжүүлэхэд 

коридорын дагуух үр ашигтай интермодал ложистик төвүүд шаардагдана. Эдгээр төвүүд нь 

интермодаль интерфейсийн үүргийг гүйцэтгэж, янз бүрийн ложистик үйлчилгээний чиг үүргийг 

гүйцэтгэж, ачаа үүсгүүрийн үүрэг гүйцэтгэдэг.
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Интермодаль ложистикийн төв гэсэн нэр томьёоны тодорхойлолт нь улс орнуудын 

хооронд ялгаатай бөгөөд өөр өөр функциональ байдлыг илэрхийлдэг. Нийтлэг, тэр ч байтугай 

стандартчилагдсан нэр томьёо байдаггүй. Энэхүү олон талт байдал нь ложистикийн салбарын 

өндөр динамик байдлыг харуулахын зэрэгцээ судалгааны талбайн төлөвшөөгүй байдал, 

өөр өөр улс орон, бүс нутгийн семантик сегментчиллийг харуулж байна. Тухайлбал, Тээвэр-

Ложистикийн төвүүд эсхүл ердөө л ложистикийн төвүүд гэсэн нэр томьёог Европын Холбооны 

Европлатформд ашигладаг. Ачаа тээврийн сууринг Германы Гютерверкехрсзентрум (GVZ), Их 

Британид ашигладаг бөгөөд үүнийг Ачаа тосгон гэж орчуулдаг. Францад Platform Multimodales/

Logistiques гэсэн нэр томьёо давамгайлж байгаа бол Италид Интерпорти, Испанид Ciudad Del 

Transporte гэсэн нэр томьёог ашигладаг. (Вагенер, 2017, хуудас 274)

Магадгүй ашигласан нэр томьёоноос илүү чухал зүйл бол ложистикийн төвүүдийн үйл 

ажиллагааны талаарх ойлголт, тэдгээрийн цар хүрээ, үйл ажиллагаа, хэмжээ зэргээрээ ялгаатай 

байх явдал юм. Энэхүү материалын үүднээс бид Хиггинс, Фергюсон, Канароглоу (Хиггинс, 

2012) -ын хэв шинжийг баримталдаг бөгөөд үүнд Notteboom, Rodrigue нарын боловсруулсан 

ложистикийн төв шатлал багтсан болно (Notteboom, 2009, хуудас 12).

Зураг 10. Ложистикийн төвийн шатлал

Эх сурвалж: Хиггинс, 2012, хуудас 14
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Энэхүү шатлалын дагуу бид гурван үе шатыг ялгаж болно: (1) 1-р түвшний агуулах 

болон түгээлтийн кластер (хувь хүний агуулах, хувийн ложистикийн төв, чингэлгийн талбай), (2) 

2-р түвшний ачаа тээвэрлэлт ба түгээлтийн кластер (ачаа тээвэрлэлтийн суурин, дотоод боомт, 

хуурай газар, боомт), (3) 3-р түвшний гарц кластер (Mainport Terminal) (Зураг 10). Ялангуяа 

далайд гарцгүй орнууд болон том бөөгнөрөл, арлын бүс нутгийн хувьд 2-р түвшний ачаа 

тээвэрлэлтийн суурингийн үзэл баримтлал нь олон улсын гарц болох том далайн боомтуудтай 

хурдан, үр ашигтай тээвэрлэх зорилгоор ачааг багцлахад хамгийн сонирхолтой байдаг.

Шигтгээ 2 Ачаа тээвэрлэлтийн суурин

Ачаа тээвэрлэлтийн суурин (FV) гэдэг нь ачаа тээвэр, худалдааны ложистик, нэмэлт 
үйлчилгээ эрхэлдэг бие даасан компаниуд байрлах боломжтой, тээврийн горимуудын 
хоорондох тээврийн нэгжүүдийн өөрчлөлт интермодал терминал дээр хийгддэг 
томоохон, зориулалтын үл хөдлөх хөрөнгө юм.
Ачаа тээвэрлэлтийн суурин нь агуулах, нэмүү өртөг шингээсэн үйлчилгээ, гааль, засвар 
үйлчилгээний цех, шатахуун түгээх станц, банк, оффис, ачаа тээвэрлэх үйлчилгээ эрхлэх 
интермодал терминал гэх мэт олон төрлийн үйлчилгээ үзүүлдэг. FV нь олон төрлийн 
туслах үйлчилгээг санал болгодог аюулгүй байранд байрладаг ложистикийн үйлчилгээ 
үзүүлэгчдийн кластерын үүрэг гүйцэтгэдэг.

 

Ложистикийн компаниудыг нэг багцад нь нэгтгэх замаар дэд бүтцэд (авто зам, 

төмөр зам, бусад байгууламж) төсвийн хөрөнгө оруулалтыг оновчтой хуваарилж, орон зайн 

төлөвлөлтийн зорилгод хүрэхийн тулд суурин газруудын тархацаас урьдчилан сэргийлж чадна. 

Нөгөөтэйгүүр, хувийн компаниуд суурьшихад бэлэн газар өмчлөх боломжтой, хурдны зам, 

төмөр замын холболтод хялбар нэвтрэхээс гадна 24/7 горимоор ажиллах боломжтой байдаг. 

Кластержуулах нь FV доторх хамтын ажиллагааны сүлжээнд "бүтээмжтэй хөршүүд" болон 

синергетик замаар үр ашиг өндөр, ложистикийн зардал буурахад хүргэдэг.

2.2 Ачаа тээвэрлэлтийн суурингийн үйл ажиллагаа

FV-ийн үндсэн чиг үүрэг нь тээвэрлэлттэй холбоотой үйл ажиллагаа, үүнд агуулах, 

зөөвөрлөлт, дор хаяж хоёр төрлийн тээврийн хэрэгсэлтэй холбогдох, өөр компаниудын төлбөр 

тооцоо, түрээслэгчдийн хоорондох боломжит синергигийг хамгийн сайн ашиглах засаглалын 

бүтэц юм. Түүгээр ч барахгүй зарим FV нь хот суурин газартай ойрхон байршилтай бол хотыг 
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нэгтгэх, түгээх чиг үүргийг санал болгодог.

Ачаа тээвэрлэлтийн суурингийн үүрэг бол стратегийн байршлаараа сайжруулж, үйл 

ажиллагаагаараа олон янз байдаг. Нэг талаас, FV нь өөр өөр төрлийн тээврийн хэрэгслүүдийн 

хооронд ачааг багцлах ачилтын төв болж, бүс хоорондын худалдааг дэмжиж, улмаар дотоод 

зангилаа, гарц болж ажилладаг. Нөгөөтэйгүүр, FV нь бүс нутгийн аж үйлдвэрт зориулсан 

ложистик платформ болж өгдөг тул бүс нутаг дахь бизнес, эдийн засгийн үйл ажиллагааг 

сурталчлах боломжийг олгодог.

Зураг 11. Ачаа тээвэрлэлтийн суурингийн ерөнхий харагдах байдал

Эх сурвалж: Europlatforms, 2015

Мужийн эрх баригчид ихэвчлэн Ачаа тээвэрлэлтийн суурингийн мастер төлөвлөлтийг 

эхлүүлдэг. Ачаа тээвэрлэлтийн бүтээн байгуулалтыг төрийн эрх бүхий байгууллагууд (дэд бүтэц) 

болон хувийн хөрөнгө оруулагчид (агуулах) -ын хамтын ажиллагаанд хэрэгжүүлдэг. Энэ нь 

нээлттэй, олон нийтэд нээлттэй байдаг.

Бусад байгууламж, тоног төхөөрөмж, үйлчилгээнд нэвтрэх эрхээ хуваалцах нь FV-

ийн өөр нэг онцлог шинж юм. Эдгээр байгууламжууд нь үйл ажиллагаанд оролцож буй бүх 

компаниудад нэвтрэх нийтлэг нөхцлөөр боломжтой бөгөөд хялбархан хүрч чаддаг. Үүнд гааль, 
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хорио цээрийн үйлчилгээ, ачааны машин цэвэрлэх талбай, шуудангийн салбар, хурлын болон 

сургалтын өрөө багтана. Зарим операторууд өөрсдийн байгууламж, үйлчилгээгээ ашигладаг бол 

зарим нь байгууламж хөлсөлж, бусад үйлчилгээ үзүүлэгчдээс үйлчилгээний төлбөрийг төлдөг.

Түүгээр ч зогсохгүй зарим ачаа тээвэрлэлтийн сууринууд тэнд ажилладаг хүмүүсийн 

нийгмийн хэрэгцээг хангахын тулд автобусны үйлчилгээ, зогсоолын байгууламж, ресторан, 

цайны газар, хүүхэд асрах газруудыг багтаасан тодорхой үйлчилгээ үзүүлдэг. Ийм үйлчилгээг 

эхнээс нь FV-д үзүүлэхгүй байж магадгүй бөгөөд энэ нь тэдний ашиглалтыг баталгаажуулахын 

тулд илүү олон бизнес эрхлэгч, оператор компаниудыг хөгжүүлж, татдаг.

Гурав дахь ялгах хүчин зүйл бол төвлөрсөн менежмент ба өмчлөлийн бүтэц юм. Төрийн 

эрх баригчид FV-ийн ерөнхий төлөвлөлтийг эхлүүлдэг бол төрийн эрх бүхий байгууллагууд 

болон хувийн хөрөнгө оруулагчдын хамтын ажиллагаа нь FV-г хөгжүүлэх ажлыг эхлүүлдэг.

Урт хугацааны хөрөнгө оруулалт, тосгоны өсөлт, түүний дэд бүтцийг богино хугацаанд арчлах 

ажлыг боомтын захиргаа/корпорацийн үүрэг хариуцлагын нэгэн адил FV менежмент хариуцдаг.

Шигтгээ 3 Герман дахь ачаа тээвэрлэлтийн суурин

Герман улсад 2010 онд 35,000 ачаа тээвэрлэлтийн суурин байсан бөгөөд эдгээр нь 
52,000 ажилтантай 1300 аж ахуйн нэгжийг хамардаг. Энэ нь дунджаар нэг ачаа тосгонд 
бараг 1500 ажилчин ажиллуулдаг. Замын хөдөлгөөний үр нөлөө ба экологийн үр ашиг 
нь дотоод хотуудаас хотын захын FV руу шилжих хөдөлгөөнөөс үүдэлтэй. Тухайлбал, 
Берлиний дотоод хотоос ложистикийн есөн компанийг ФВ руу шилжүүлснээр өдөрт 870 
орчим хүнд даацын ачааны автомашины хот доторх холын тээвэр багассан. (LUB ISL, 
2010, хуудас 33,48)
Германд FV-ийн дундаж хэмжээ 140 га байдаг. Бүрэн боловсруулсан газрын хашааны 
үнэ 10 € -аас 200 € / м2 хооронд хэлбэлздэг, дунджаар 60 € / кв. Дундаж ашиглалт 50% 
байна. Германы туршлагаас харахад дунджаар олон нийтийн хөрөнгө оруулалттай нэг 
евро дөрвөн еврогийн хувийн хөрөнгө оруулалтыг эхлүүлдэг.

 

Ачаа тээвэрлэлтийн суурингийн үзэл баримтлал нь Европ дахь амжилтын түүх бөгөөд 

үндэсний болон бүс нутгийн онцлог шинж чанарыг харгалзан бусад олон оронд батлагдсан. 

ЕХ-ны ачааны тосгодын зэрэглэл нь бүс нутгийн тархалт, хөгжлийн янз бүрийн үе шатуудыг 

харуулдаг.
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Зураг12. ЕХ-ны Ачаа тээвэрлэлтийн шилдэг 20 суурин

Эх сурвалж: Deutsche GVZ-Gesellschaft, 2020

Унших Кейс судлал

Берлин - Өмнөд гэсэн Ачаа тээвэрлэлтийн суурингийн тохиолдлын судалгааг 
анхааралтай уншихад тохиромжтой үе байх болно. (Модулийн төгсгөлд Кейс судлах 
хэсгийг үзнэ үү)

 

2.3 Сургамж

25-аас дээш жилийн туршлагын туршлагаас бид хэд хэдэн сургамж авсан болно. 

Судалгааны үр дүн нь эмпирик шинжтэй бөгөөд таван орны арав гаруй төслийн практик 

туршлагын үр дүнд бий болсон ((Вагенер, 2017, х. 277 - 280))

• Төрийн идэвхтэй үүрэг

Төрийн болон хувийн хэвшлийн дэд бүтцэд өндөр хөрөнгө оруулалт шаардагдах бөгөөд 

бүс нутгийн эдийн засаг, хот байгуулалт, орон нутгийн нөөц, тээврийн сүлжээг ашиглахад урт 

хугацааны, алс холын нөлөө үзүүлэх болно. Тиймээс муж нь Ачаа тээвэрлэх тосгоны бүтээн 
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байгуулалтыг эхлүүлэх, дэмжихэд идэвхтэй үүрэг гүйцэтгэдэг. Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн 

хэлбэрээр янз бүрийн сонирхлын бүлгүүд хамтарч ажилласнаар хамгийн сайн үр дүнд 

хүрсэн. Литва нь төв засгийн газраас Вильнюс, Каунас, Клайпеда, Шаулай дахь Олон нийтийн 

ложистикийн төвүүдийн хөтөлбөрийг санаачилсан сайн жишээ болж болох юм. Литвын төмөр 

зам эхний шатанд төсөл эзэмшигчийн хувьд шийдвэрлэх үүрэг гүйцэтгэсэн бөгөөд дараа нь 

хотын захиргаа төслүүдэд нэгджээ. Нээлттэй тендерийн журмаар хувийн хөрөнгө оруулагчдыг 

газар худалдаж авах, түрээслэх, агуулахад хөрөнгө оруулахыг урьдаг.

• Мастер төлөвлөлт хийх шаардлага

Ихэвчлэн агуулах, түгээлтийн төвүүд хурдны зам дагуу болон томоохон хотуудын эргэн 

тойронд бага багаар санамсаргүй байдлаар тархдаг. Эдгээр нь хөрөнгө оруулалтын шийдвэр 

гаргахад газрын үнэ, газрын хүртээмж хамгийн чухал хүчин зүйл юм. Одоо байгаа дэд бүтэц, 

хүртээмж, интермодаль холболт нь хоёрдогч ач холбогдолтой юм. Олон оронд орон зайн 

төлөвлөлт дутмаг тул агуулах, түгээлтийн талбайн бүтэцжсэн хөгжил байдаггүй. Эдгээр нь авто 

замын дэд бүтцийн түгжрэл, нийтийн дэд бүтцэд хамгийн бага хөрөнгө оруулалт хийхэд хүргэдэг.

Мультимодаль тээврийн хэрэглээг идэвхжүүлэх, ложистикийн талбайнуудыг илүү 

уялдаатай хөгжүүлэхийг дэмжихийн тулд мастер төлөвлөлтийн үйл явцад оролцогч талуудын 

харилцан уялдаатай ажиллагаа шаардлагатай байна. Оролцогч талууд нь муж, хотын захиргаа, 

төмөр зам, боомт, хувийн өмчийн хөгжүүлэгчид, мөн ложистикийн компаниуд юм. Олон талт 

холболттой, газар нутгийг боломжийн үнээр ашиглах боломжтой ложистикийн зориулалтын 

газруудыг уялдуулан хөгжүүлэх нь бүх оролцогч талуудад ашигтай нөхцөл байдлыг бий болгоно

• Зөв байршлыг сонгох

Мастер төлөвлөгөөнд үндсэн байршлуудыг (тухайлбал, дүүрэг эсхүл хотын захиргааны 

дагуу) шийдвэрлэсний дараа бичил байршлыг тодорхойлох шаардлагатай. Олон шалгуурт дүн 

шинжилгээ хийхдээ өөр шалгууруудыг бүтэцжүүлж, жигнэж, дараа нь онооны загвараар хэмжиж 

болно. Үнэлгээ хийсний дараа илүүд үзсэн байршлыг бодитойгоор тодорхойлж болно. Шалгуур 

тус бүрийг тухайн үзүүлэлтүүд эсхүл бусад мэдээллийн дагуу үнэлж, Likert хуваарийн дагуу 

1 (маш муу) -аас 5 (маш сайн) үнэлгээ өгсөн салбар дундын шинжээчдийн бүлгүүдтэй сайн 

туршлагууд хийлээ.

•Газрын бэлэн байдал

Ложистик хийхэд тохиромжтой байршилд 100 га ба түүнээс дээш талбай бүхий том 
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үл хөдлөх хөрөнгө байгаа нь гол асуудал бөгөөд ихэнхдээ гацаа үүсгэдэг. Олон нийтийн 

хөгжүүлэгчид боломжтой боловч дэд оновчтой газрууд ба оновчтой боловч боломжгүй 

байршлуудын хоорондох шийдвэрийг гаргахад бэрхшээлтэй тулгардаг. Германд барилгын 

ерөнхий хууль нь нийтийн хөгжүүлэгчдийн хувьд хотын захиргаа нь нийтийн ашиг сонирхолд 

нийцсэн тодорхой газар нутгийг тодорхойлж, ашиглахаар төлөвлөсөн хөгжлийн төлөвлөгөө (Б 

төлөвлөгөө) байгуулах боломжийг олгодог. Энэ тохиолдолд газар өмчлөгчид хувийн эзэмшлийн 

газраа нийтийн эзэмшлийн барилга байгууламжид шилжүүлдэг. Тэд зарж эсхүл нөхөн 

төлбөр авах боломжтой. Литвад ийм хууль эрх зүйн заалт байхгүй байсан тул олон нийтийн 

ложистикийн төвүүдэд зориулсан тусгай хууль гаргасан.

• Бизнес болон санхүүгийн модель

Ачаа тээвэрлэлтийн сууриныг хөгжүүлэхэд бизнесийн гурван үндсэн загварыг санал 

болгож болно. Нэгдүгээр сонголт бол хувийн болон олон нийтийн байгууллага өөрийн хүчин 

чадал, дансаараа FV-г боловсруулж гаргах явдал юм. Хоёр дахь сонголт бол FV-ийг хөгжүүлэх 

зорилгоор тусгай зориулалтын тээврийн хэрэгсэл болгон хөгжүүлэгч компани байгуулагдсан 

бусад оролцогч талуудтай хамтран ажиллах явдал юм. Тухайлбал, энэ нь Ф.В. Вильнюст 

тохиолдсон явдал юм. Хэрэв өөрийн чадавхи эсхүл санхүүжүүлэх чадвар хангалтгүй бол 

гуравдахь хувилбар нь төлөвлөлт, бүтээн байгуулалтын компанитай гэрээ байгуулах, тухайлбал, 

асран хамгаалалтын хэлбэрээр байгуулах боломжтой.

Төсвийн өндөр хөрөнгө оруулалт, санхүүжилтийн зардлыг эргэлтийн санхүүжилтийн 

схемээр хязгаарлаж болно. Үл хөдлөх хөрөнгийг үе шаттайгаар хөгжүүлэх нь алхам алхамаар 

хандах боломжийг олгодог. Эхний үе шатанд газрын эхний хэсгийг боловсруулж, газар зарах 

боломжтой. Эдгээр борлуулалтаас олсон орлогыг үл хөдлөх хөрөнгийн дараагийн хэсгийг 

хөгжүүлэхэд оруулсан болно. Энэхүү үе шаттай арга нь эрсдэлийг бууруулж, зээлийн шугамыг 

бууруулах, санхүүжилтийн зардлыг бууруулах боломжийг олгодог.

•Техник, эдийн засгийн үндэслэл болон бүсчлэл

Дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалт нь асар их мөнгө зарцуулдаг боловч ихэнхдээ нийтийн 

ашиг сонирхолд нийцдэг. Тиймээс хөрөнгө оруулагчийн хувьд улсын ашиг сонирхлыг санхүүгийн 

үнэлгээгээр үнэлээд зогсохгүй эдийн засгийн үнэлгээгээр гадны зардал, үр ашгийг харгалзан 

үзэх нь ашигтай юм. Энэ нь ихэвчлэн ийм төслийн техникийн болон эдийн засгийн бүх талыг 

хамарсан бүрэн хэмжээний ТЭЗҮ-ийн нэг хэсэг юм.
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Интермодаль болон бусад дэд бүтцийн байгууламжуудыг оновчтой ашиглах, 

компаниудын хоорондох харилцан үйлчлэлийн үр нөлөөг бий болгохын тулд бүсчлэл, хөрөнгө 

оруулагчдыг нарийн сонгох нь чухал юм. Нийлүүлэлтийн гинжин хэлхээнд хамтран ажиллах 

боломжтой компаниуд ойролцоо байршилд байвал "Синергетик хөрш" -ийг хамгийн сайн 

хэрэгжүүлдэг. Тухайлбал, интермодаль контейнер терминалын эргэн тойронд чингэлгийн 

агуулахууд, чингэлэг ачилтын станц, засварын газар, чингэлэг ачаа тээвэрлэлт хийдэг 

компаниудыг суурьшуулах хэрэгтэй. Энэ шалтгааны улмаас FV-ийн хөгжүүлэгчид, ялангуяа 

боомтууд нь суурин газруудыг хатуу хянах хандлагатай байдаг тул газар нутгаа зарахын оронд 

урт хугацааны түрээсийн гэрээ байгуулахыг илүүд үздэг.

Унших Ачаа тээвэрлэлтийн суурингийн тухай ойлголтын талаар илүү дэлгэрэнгүй 
судлах бол:

• Integrated Logistics Centers – Experience from North America and Options for China / L.C.Blancas, 

G.Ollivier, R.Bullock.- in: China Transport topics No. 13,. The World Bank, Washington DC.- April 2015. 

– 8 pages

 https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23494
• Intermodal Logistics Centres and Freight Corridors - Concepts and Trends / N.Wagener.- 

LogForum Scientific Journal of Logistics, Poznan: 2017, 13 (3), pages 273-283

 https://www.logforum.net/volume13/issue3

 

Дасгал Ачаа тээвэрлэлтийн суурингийн тухай ойлголт нь Монгол Улсад хэрхэн анхаарал 
татаж болох талаар ярилцах.

・Яагаад?
・Хаана?
・Гүйцэтгэх үүрэг?
・Аль холболтууд вэ?
・Хэн боловсруулах вэ?
・Аль ни ашигтай вэ?
・Аль нь бэрхшээлтэй вэ?

 



  31

Төслийн менежментийн сургалтын гарын авлага

2.4   Кейс судлал: Литва улсын Вильнюс хотод нийтийн ложистикийн төв 
байгуулах

2000 оны эхний арван жилд Литвын засгийн газар үндэсний эдийн засгаа сурталчлах, 

Литва улсыг Европ дахь ложистик төв болгон хөгжүүлэх зорилгоор Литвад Олон нийтийн 

ложистикийн төвийн сүлжээг байгуулахаар шийджээ. коридорууд ба интермодаль тээвэрт төмөр 

замын тээврийг бэхжүүлэх.

2008/2009 онд Литвын төмөр зам (LG) -ийг төлөөлж E&Y Baltic, IPG, W&H гэсэн 

консорциумаар ТЭЗҮ хийсэн. Энэхүү судалгаагаар Вайдотай хотын ойролцоо Вилнюс хотын 

ойролцоо Олон нийтийн ложистикийн төв болон LG-ийн маршаллын талбай байгуулах эдийн 

засгийн үндэслэлийг харуулсан болно. Энэхүү техник эдийн засгийн үндэслэл нь ЕХ-ны нэгдлийн 

сангуудын санхүүжилтэд өргөдөл гаргах үндэс болсон юм.

Хожим нь төслийг хэрэгжүүлэх явцад энэхүү ачаа тээвэрлэлтийн сууриныг хөгжүүлэх, 

удирдах зорилгоор тусдаа “Vilniaus Logistikos Parkas Vsj” компани байгуулагдсан. Хувьцаа 

эзэмшигчид нь Литвын төмөр зам ба Вильнюс хотын захиргаа юм.

Зураг 13. Төслийг санхүүжүүлэгч

Эх сурвалж: Вильнюс Ложистикийн Парк, 2016



32  Economic and Social Commission for Asia and the Pacific

 Зураг14. Вильнюс FV байршил

Эх сурвалж: Вильнюс Ложистикийн парк, 2016

Вайдотай хотыг ойр орчимд өнгөрөх төмөр замын шугамууд (Вайдотай төмөр замын 

ачаа борлуулах цэг нь Литва дахь хамгийн том талбай) болон ойролцоо барихаар төлөвлөж буй 

Өмнөд Вильнюс тойруу зам гэсэн хоёр хүчин зүйлийн нөлөөгөөр сонгогджээ. Төмөр замын ачааг 

Клайпеда боомтоос Вильнюс, Беларусь, Украйн болон бусад чиглэлд хурдан бөгөөд тохь тухтай 

хүргэх боломжтой болно.

Зураг15. Вильнюс FV –ийн ТЭЗҮ-ийн танилцуулга
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“Ачаа тээвэрлэлтийн суурины газарзүйн байршил нь Вильнюст байрладаг тул (Вильнюс 

нь Литвын ДНБ-ий 40 орчим хувийг эзэлдэг), Польш, Беларусьтай хил залгаа оршдог тул агуулах 

хүрэлцэхгүй байгаа боловч асар их нөөц бололцоотой.

Манай ачаа тээвэрлэлтийн суурины газарзүйн байршил нь дараах давуу талыг өгдөг. 

Үүнд:

• Литвын хамгийн чухал эдийн засгийн төв болох Вильнюст илүү хялбар үйлчилгээ 

үзүүлэх

• Транс-Европын тээврийн сүлжээний хажууд агуулах барих чадвар

• Автозамын болон төмөр замын тээврийн IXB Клайпеда - Вильнюс - Минск - Киев 

коридортой шууд холбогдох, IX D Калининград - Вильнюс төмөр замын коридортой 

холбогдох.

• Балтийн орнуудад ТУХН-ийн орнуудаас импортолсон бараа бүтээгдэхүүнийг үр 

ашигтай хуваарилах, Клайпеда, Калининград боомтуудаас Балтийн тэнгисээр дамжин 

Баруун ба Хойд Европын зах зээлд гарах боломж.

• ЕХ-ны хилийн ойролцоох ТУХН болон Зүүн бусад орнууд руу ачааг нэгтгэх, ЕХ-ны 

гадна байгаа төмөр замын коридоруудыг ачаа тээвэрлэх ажилд ашиглах чадвартай.

• ЕХ-ны шаардлагын дагуу хил нэвтрэх журам ½ цаг үргэлжилдэг Кена хотын төмөр 

замын өртөө дамжин өнгөрөх тээврийг ашиглан ачааг нэгтгэх, түгээх, гаалийн 

бүрдүүлэлттэй холбоотой тээврийн цаг хугацаа, зардлыг бууруулах.

• Ачаа тээвэрлэлтийн суурин доторх сайтуудыг хөрөнгө оруулагч бүрийн хэрэгцээнд 

нийцүүлэн боловсруулж, инженерийн шугам сүлжээнд холбогдох боломжийг олгоно. ” 

(Вильнюс Ложистикийн Парк, 2020)
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Зураг16 Вильнюс FV-ийн байршлын төлөвлөгөө

Эх сурвалж: Вильнюс Ложистикийн Парк, 2016

Байршлын төлөвлөгөөнд газар нутгийг гурван үе 

шаттайгаар хөгжүүлэхээр төлөвлөжээ. Эхэндээ Ачаа 

тээвэрлэх тосгоны гол цөм болгон интермодаль 

терминал төлөвлөж барьсан.

Газрын төлөвлөлт, газар өмчлүүлэх ажил хийгдэж 

байна.

БАЛТЫН ТӨМӨР ЗАМ хэмээх өөр нэг төсөл 

хэрэгжсэнээр Литва дахь Ачаа тээвэрлэх тосгодод 

илүү их ашиг тусаа өгөх болно.

 Зураг17. Вильнюсын ачаа тээвэрлэлтийн суурины үр өгөөж

Эх сурвалж: AB LTG Cargo, 2020
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3 ТЭЗҮ-ийг хэрхэн яаж  хийх вэ 

3.1 Дэд бүтцийн төслүүдийг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх

Дэд бүтцийн төслүүдийг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх нь маш нарийн төвөгтэй үйл явц бөгөөд 

үүнд:

• өөр өөр оролцогч талуудтай (аж ахуйн нэгж, хэрэглэгчид, хүн ам, улс төрчид, хүрээлэн 

буй орчин, татвар төлөгчид, санхүүжүүлэх байгууллагууд гэх мэт) хамааралтай болно.

• олон нийтийн дэд бүтцийн хангамж, санхүүжилтийг хариуцах хүрээнд хариуцдаг 

төрийн өөр байгууллагуудыг оролцуулдаг

• Бодлого, хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх үүрэг бүхий улс төрийн өөр байгууллагууд

• Эхний хэрэгцээг танихаас эхлээд хэрэгжүүлэх хүртэл хэд хэдэн алхам, давталт орно.

Ерөнхийдөө явц нь дараах үе шат, алхамуудаас бүрдэнэ.Үүнд:

Бодлогын үе шат

• Тээврийн бодлого

• Тээврийн стратеги

• Үнэлгээний стандартчилсан аргачлалыг бий болгох

Мастер төлөвлөгөөний үе шат

• Тээврийн урсгалын урьдчилсан тооцоо

• Дэд бүтцийн хэрэгцээний үнэлгээ

• Төслийн санал, тодорхойлолт, олон нийтийн оролцоо

• Төслийн хөрөнгө оруулалтын үнэлгээг багтаасан ТЭЗҮ

• Хөрөнгө оруулалтын үнэлгээ, санхүүжилтийн боломжийн үр дүнгийн дагуу эрэмбэлэх, 

төсөл шалгаруулах

• Үндэсний мастер төлөвлөгөө боловсруулах

Төлөвлөлтийн үе шат

• Төслийн нарийвчилсан төлөвлөгөөг боловсруулах

• Төслийн төлөвлөгөөг ирүүлэх

• Төрийн байгууллагуудаас төслүүдийг батлах
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• Олон нийтийн оролцоо, зөвлөлдөх уулзалт

• Байгаль орчны үнэлгээ

• Төслийн төлөвлөгөөний шийдвэр

Бодит байдал

• Барилга

• Ex post Үнэлгээ (зорилгоо биелүүлсэн үү?)

3.2 ТЭЗҮ гэж юу вэ?

ТЭЗҮ нь тухайн нөхцөлд тодорхой зорилгод хүргэх төслийн хэрэгжилтийг хэрэгжүүлж 

болох эсэхийг шийдэхэд чиглэсэн мөрдөн байцаалт, тойм юм.

ТЭЗҮ-ийн тусламжтайгаар төслийг үнэхээр хэрэгжүүлэх эсэхийг урьдчилан шийдэж 

болно. Хэрэв энэ шийдвэрийг төслийн бодит төлөвлөлтийн дараа л гаргасан бол төслийн шууд 

төлөвлөлтийн зардал, цаг хугацаа алдагдах байсан.

ТЭЗҮ-ийн агуулга

Техник эдийн засгийн үндэслэл нь дараах зүйлийг судалж үздэг.

Төслийн тодорхойлолт ба үндэслэл

Төслийн тодорхойлолт, хамрах хүрээ, үндэс суурь

Төслийн зорилгыг тодорхойлох

Улс төрийн болон эрх зүйн үндэслэл

Төсөл нь улс төрийн зорилгод нийцэх үү? Төслийг дэмжиж байгаа юу? Лобби хийх 

шаардлагатай юу? Аль оролцогч талууд ямар ашиг сонирхолтой, эдгээр ашиг сонирхлыг хэрхэн 

шийдвэрлэх вэ? Төслийн орчинд хууль эрх зүйн болон зохицуулалтын ямар шаардлагууд 

идэвхтэй байдаг вэ?

Байгууллагын тохиргоо

Төслийг удирдаж, төсөл дууссаны дараа хөрөнгө оруулалтыг удирдах институцийн 

тохиргоо гэж юу вэ? Бизнесийн загвар гэж юу вэ? Төрийн болон хувийн хөрөнгө оруулагчдын 

оролцоо юу вэ?
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Зах зээлийн шинжилгээ

Төслийн эрэлт (одоогийн, урьдчилсан) ямар байна вэ? Хүрэх боломжтой үнэ, төлбөр, 

хэрэглэгчдийн төлөх бэлэн байдлын талаар юу хэлэх вэ?

Техникийн үндэслэл ба байгаль орчны тогтвортой байдал

Хөрөнгө оруулалтад шаардагдах техникийн чадавхи хэд вэ? (Тухайлбал, талбайн 

хэмжээ, авто болон төмөр замын шугамын нэвтрүүлэх чадвар)

Техникийн аль хувилбарууд байдаг вэ? Шийдвэрийн шалгуур гэж юу вэ? Опцион тус 

бүрт хөрөнгө оруулалтын зардал хэд вэ? Аль хувилбарыг илүүд үздэг вэ?

Байгалийн нөөцийг ашиглахад төслийн үр нөлөө ямар байна вэ? Энэ нь хүлээн 

зөвшөөрөгдөх үү?

Сонгосон хувилбарын дэлгэрэнгүй тайлбар

Сонгосон хувилбарын дэлгэрэнгүй танилцуулга, зохион байгуулалтын төлөвлөлт, дэд 

бүтэц, дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалт, холболт, газрын хайгуул гэх мэт.

Санхүүгийн үнэлгээ

Санхүүжилт, хувийн хөрөнгө оруулагчдын үүднээс зардлын үр ашгийн үнэлгээ

Эдийн засгийн үнэлгээ

Гадны нөлөөгөөр мөнгө олох, нийгмийн үүднээс өртөг ба үр ашгийн үнэлгээ

Эрсдэл ба мэдрэмжийн шинжилгээ

Аль эрсдэл байдаг вэ? Аль сөрөг арга хэмжээ вэ? Төслийн үнэлгээнд оролтын хүчин 

зүйлсийн өөрчлөлт ямар нөлөөтэй вэ?

Хэрэгжилт

Хугацаа, үйл ажиллагаа, нөөц

Шаардлагатай нөөц (тоног төхөөрөмж, боловсон хүчин, цаг хугацаа, лиценз, мэдлэг гэх 

мэт) боломжтой юу?

Ихэнхдээ ТЭЗҮ нь төлөвлөсөн төсөл эхлэхээс өмнө өөрөө хийгддэг төсөл юм. ТЭЗҮ-ийг 

ихэвчлэн иргэний инженер, санхүүгийн нягтлан бодох бүртгэл, маркетинг, менежмент, байгаль 

орчныг хамгаалах чиглэлээр мэргэшсэн мэдлэг чадварыг хослуулсан хөндлөнгийн зөвлөхүүд эсхүл 

бүлэг зөвлөхүүд хийдэг. Үүнийг хэрэгжүүлэхийн тулд ТЭЗҮ 6-12 сар үргэлжилж магадгүй юм.
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Зураг 18. Төслийн үнэлгээний үе шатууд

34 
 

чадварыг хослуулсан хөндлөнгийн зөвлөхүүд эсхүл бүлэг зөвлөхүүд хийдэг. Үүнийг 
хэрэгжүүлэхийн тулд ТЭЗҮ 6-12 сар үргэлжилж магадгүй юм. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.Нийгэм-эдийн засгийн институцийн болон 
улс төрийн нөхцөл байдлын танилцуулга 

 
2.Зорилтуудын тодорхойлолт 

• Төслийн хамаарал 
• Үнэлгээний хэрэгцээ 

3.Төслийг тодорхойлох 
• Төслийн үйл ажиллагаа 
• Төслийн хэрэгжилтийг хариуцсан байгууллага 
• Хэн зогсож байна вэ? 

4.Техникийн үндэслэл ба байгаль орчны тогтвортой байдал 
• Эрэлтийн шинжилгээ 
• Опционы шинжилгээ 
• Уур амьсгалын өөрчлөлт зэрэг байгаль орчны талаархи анхаарал хандуулах зүйлс 
• Техникийн зураг төсөл, зардлын тооцоо, хэрэгжүүлэх хуваарь 

5.Санхүүгийн шинжилгээ 
• Төслийн өртөг, орлогын үлдэгдэл зэрэг мөнгөн гүйлгээ 
• Тариф ба боломжийн шинжилгээ (холбогдох тохиолдолд) 
• Санхүүжилтийн эх үүсвэр 
• Санхүүгийн ашиг ба тогтвортой байдал 

СЦӨҮЦ-0 /санхүүгийн цэвэр 
өнөөгийн үнэ цэнэ/ 

Төсөл нь санхүүгийн дэмжлэг 
 

СЦӨҮЦ-0 /санхүүгийн цэвэр өнөөгийн үнэ цэнэ/ 
Төсөл нь санхүүгийн дэмжлэг шаарддаггүй (өргөдлийн 
маягт, БТЗХ-ны аргачлалыг хэрэгжүүлэх журмын 
хавсралтад зааснаас бусад тохиолдолд) 

5.Эдийн засгийн шинжилгээ 
• Төсвийн залруулга 
• Зах зээлээс сүүдрийн үнэ хүртэл 
• Зах зээлийн бус нөлөөллийн үнэлгээ 
• Эдийн засгийн ашигт байдал 

СЦӨҮЦ-0 
Төсөл хэрэгжсэнээр нийгэм илүү сайн байна 

7.Эрсдлийн үнэлгээ 
• Мэдрэмжийн шинжилгээ 
• Эрсдлийн чанарын шинжилгээ 
• Эрсдлийн магадлалын шинжилгээ 

СЦӨҮЦ-0 
Төсөлгүйгээр нийгэм илүү сайн 

байна 

Эх сурвалж: European Commission, 2014, p. 28

Дараах хэсэгт эдгээр алхмуудыг илүү нарийвчлан тайлбарласан болно. Цааш уншихыг 
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хүсвэл (Европын Комисс, 2014 он).

3.3 Төслийн агуулга, тодорхойлолт, зорилго

Эхний алхам нь төслийг хэрэгжүүлэх нийгэм, эдийн засаг, улс төр, институц, эрх 

зүйн орчныг тодорхойлоход чиглэгдэнэ. Нийгэм, эдийн засгийн нөхцөл байдал нь онцгой ач 

холбогдолтой тул гадаад нөлөөллийн мөнгөжүүлэлт, ирээдүйн чиг хандлагын таамаглалд 

нөлөөлдөг. Тухайлбал, сайжруулсан дэд бүтцээр дамжуулан цаг хэмнэхийн тулд хэрэглэгчийн 

ашиг тус нь нэг хүнд ногдох ДНБ ба цалингийн түвшингээс ихээхэн хамаардаг нь тодорхой юм. 

Түүнчлэн урьдчилсан таамаглал нь тухайн улсын эдийн засгийн өсөлтийн динамик, нөхцөл 

байдлаас хамаарна.

Төсөл нь хэрэгжиж буй нөхцөл байдалд тохирсон байх ёстой, өөрөөр хэлбэл улс орны 

нийгэм, эдийн засгийн нөхцөл байдал, улс төрийн зорилтыг зохих ёсоор авч үзэх ёстой.

Төслийн тодорхойлолт нь бүрэн дүүрэн байх ёстой бөгөөд чухал шинж чанар, 

бүрэлдэхүүн хэсгийг орхигдуулахгүй байх ёстой ("хагас гүүр нь гүүр биш").

Үүний дараа төслийн зорилтыг хүлээгдэж буй үр дүн (хэрэгцээ) -тэй уялдуулан 

тодорхойлох хэрэгтэй. Төслийн зорилтыг боломжийн хэрээр шалгуур үзүүлэлт, баталгаажуулах 

хэрэгслээр хэмжих шаардлагатай. (1-р бүлгийн Логик бүтцийг үзнэ үү).

Энэ алхам дээр дараах алхамуудын чухал урьдчилсан нөхцөл, оролтын өгөгдлийг 

тодорхойлох шаардлагатай. Энэ нь тухайлбал, төслийн цаг хугацааны хязгаар, санхүүгийн 

болон нийгмийн хөнгөлөлтийн хувь хэмжээ, гадаад нөлөөллийн төрлүүд ба (стандарт) утгатай 

(тухайлбал, цаг хугацааны үнэ, ашиглалтын зардал, гадаад орчны зардал гэх мэт) хамааралтай 

болно.

3.4 Техникийн үндэслэл, байгаль орчны тогтвортой байдал

Төслийг үнэлэх урьдчилсан нөхцөл болох техникийн шийдэл (үүд) -ийг тодорхойлж, 

эрэлтэд дүн шинжилгээ хийх шаардлагатай.

Төслийг тодорхойлсны дараа дараагийн алхам нь ширээний судалгаа (хоёрдогч 
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өгөгдөл), хээрийн судалгаа, судалгаа (анхан шатны мэдээлэл) (тухайлбал, замын хөдөлгөөний 

тоо, ярилцлага) -аар дамжуулан эрэлтийн анализ хийх явдал юм. Эрэлтийн шинжилгээ нь тоон 

эрэлтийн талаарх урьдчилсан мэдээг төдийгүй хүрэх боломжтой үнэ, орлогын мэдээллийг өгдөг. 

Энэхүү эрэлтийн урьдчилсан таамаглалаас өгөгдөл болон ирээдүйн шаардлагатай хүчин чадлыг 

тодорхойлох боломжтой (хүчин чадлын төлөвлөлт) боломжтой бөгөөд энэ нь шаардлагатай 

техникийн шийдэлд (тухайлбал, хоёр эгнээ эсхүл дөрвөн эгнээтэй зам) чухал нөлөө үзүүлдэг.

Төслийн цар хүрээнээс хамаарч техникийн шийдлийг тодорхойлох шаардлагатай. 

Гурван хувилбарыг үнэлэх арга нь маш түгээмэл байдаг.

• "юу ч хийхгүй" ("BAU" ердийн бизнес)

• "хамгийн багадаа хийх"

• "ямар нэг юм хий"

Техникийн шийдлүүдийн тодорхойлолттой хамт хүрээлэн буй орчны асуудлуудтай 

холбоотой эрсдлүүд ба эсрэг арга хэмжээг тодорхойлохын тулд байгаль орчинд нөлөөлөх 

байдлын үнэлгээ (БОНБҮ) хийх хэрэгтэй (тухайлбал, төмөр замын шугамыг байгалийн 

хамгаалалттай газар нутгийг харгалзан үзэх ёстой).

Илүү нарийвчлан тодорхойлсон хамгийн оновчтой шийдлийг тодорхойлохын тулд 

зардлын үр ашгийн тооцоог хялбаршуулсан байдлаар хийх хэрэгтэй. Үүнд илүү нарийвчилсан 

зураг төсөл, зардлын тооцоо, хэрэгжүүлэх хуваарь орно.

3.5 Санхүүгийн дүн шинжилгээ

Төслийн ашгийг үнэлэхийн тулд төсөл эзэмшигчийн байр сууринаас Санхүүгийн 

шинжилгээ хийдэг. Зорилго нь төслийн санхүүгийн тогтвортой байдлыг үнэлэх, төслийн мөнгөн 

урсгалыг тооцоолох явдал юм.

Эхэндээ, бэлэн мөнгөний урсгалыг хэдэн жилээр тооцоолох, мөн төслийн ашиглалтын 

дараах үеийн хөрөнгө оруулалтын үлдэгдэл утгыг тодорхойлдог төслийн ашиглалтын хугацааг 

тодорхойлох нь чухал юм (Зураг 19).

(European Commission, 2014, p. 65)
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Зураг 19. Салбараар лавлах хугацаа
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техникийн шийдэлд (тухайлбал, хоёр эгнээ эсхүл дөрвөн эгнээтэй зам) чухал нөлөө 
үзүүлдэг. 
 
 Төслийн цар хүрээнээс хамаарч техникийн шийдлийг тодорхойлох 
шаардлагатай. Гурван хувилбарыг үнэлэх арга нь маш түгээмэл байдаг. 
 

- "юу ч хийхгүй" ("BAU" ердийн бизнес) 
- "хамгийн багадаа хийх" 
- "ямар нэг юм хий" 

 
 Техникийн шийдлүүдийн тодорхойлолттой хамт хүрээлэн буй орчны 
асуудлуудтай холбоотой эрсдлүүд ба эсрэг арга хэмжээг тодорхойлохын тулд 
байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ (БОНБҮ) хийх хэрэгтэй (тухайлбал, 
төмөр замын шугамыг байгалийн хамгаалалттай газар нутгийг харгалзан үзэх ёстой). 
 
 Илүү нарийвчлан тодорхойлсон хамгийн оновчтой шийдлийг 
тодорхойлохын тулд зардлын үр ашгийн тооцоог хялбаршуулсан байдлаар хийх 
хэрэгтэй. Үүнд илүү нарийвчилсан зураг төсөл, зардлын тооцоо, хэрэгжүүлэх 
хуваарь орно. 
 

3.6 Санхүүгийн дүн шинжилгээ 
 
 Төслийн ашгийг үнэлэхийн тулд төсөл эзэмшигчийн байр сууринаас 
Санхүүгийн шинжилгээ хийдэг. Зорилго нь төслийн санхүүгийн тогтвортой байдлыг 
үнэлэх, төслийн мөнгөн урсгалыг тооцоолох явдал юм. 
 
 Эхэндээ, бэлэн мөнгөний урсгалыг хэдэн жилээр тооцоолох, мөн төслийн 
ашиглалтын дараах үеийн хөрөнгө оруулалтын үлдэгдэл утгыг тодорхойлдог 
төслийн ашиглалтын хугацааг тодорхойлох нь чухал юм (Зураг 19). 
 

 
Зураг 12. Салбараар лавлах хугацаа 

(Европын Комисс, 2014, хуудас 42) 
 

Эх сурвалж: Европын Комисс, 2014, хуудас 42

Энэ үе шатанд санхүүгийн хөнгөлөлтийн түвшинг тодорхойлох нь бас чухал юм. Энэхүү 

хөнгөлөлтийн хувь нь харьцуулж болох нөхцөл байдалд капиталын хөрөнгө оруулалтын хүүг 

тусгасан болно. Улсын төсвөөс санхүүжүүлж буй төслүүдэд энэхүү хөнгөлөлтийн түвшинг 

ихэвчлэн тодорхой хугацаанд тогтмол байлгаж, өөр өөр "өрсөлдөгч" төслүүдийн харьцуулах 

чадварыг баталгаажуулдаг (тухайлбал 4%).

Жилийн бэлэн мөнгөний урсгалд төслийн бүх урсгалын урсгал (барилгын зардал, 

ашиглалтын зардал, санхүүжилтийн зардал гэх мэт) болон гадагш гарах урсгал (орлого ба 

үлдэгдэл үнэ цэнэ гэх мэт) багтана.

Санхүүгийн үнэлгээний шийдвэрлэх шалгуур бол FNPV санхүүгийн цэвэр өнөөгийн үнэ 

цэнэ бөгөөд төслийн ашиглалтын хугацааны туршид мөнгөн урсгалын хөнгөлөлттэй үнэ цэнэ 

юм. Үүнийг дараах байдлаар тооцоолно:

St нь t хугацааны мөнгөн гүйлгээний үлдэгдэл, at нь t цаг хугацаанд буулгахаар сонгосон 

санхүүгийн хөнгөлөлтийн хүчин зүйл бөгөөд i нь санхүүгийн хөнгөлөлтийн хувь юм.

Өөр нэг шалгуур бол FRR-ийн санхүүгийн өгөөжийн түвшин юм. FRR-ийг тэг FNPV 

үүсгэдэг хөнгөлөлтийн түвшинг тодорхойлдог, өөрөөр хэлбэл FRR-ийг тэгшитгэлийн шийдэл 

болгон өгсөн болно.
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 (Европын Комисс, 2014, хуудас 48)

FNPV нь мөнгөн дүнгээр илэрхийлэгддэг бол FRR нь өөр өөр төслүүдийг харьцуулах 

боломжийг олгодог цэвэр тоо юм. FRR-ийн хэмжээ өндөр байх тусам төслийн үр өгөөж 

өндөр байх бөгөөд нөхөх хугацаа богино байх болно. Хэрэв FRR нь ашигласан хөнгөлөлтийн 

түвшингээс доогуур эсхүл тэгээс доош байвал төсөл нь зардлыг нөхөхгүй бөгөөд хувийн хөрөнгө 

оруулагч энэ хөрөнгө оруулалтыг хийхгүй.

Зураг 20. Дэд бүтцийн төслийн санхүүгийн шинжилгээний үр дүн (жишээ)
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Зураг 13. Дэд бүтцийн төслийн санхүүгийн шинжилгээний үр дүн (жишээ) 

 
3.6 Эдийн засгийн дүн шинжилгээ 

 
 FNPV тэг эсхүл түүнээс доош байх тохиолдолд төсөл нь ашиггүй болох тул 
хувийн хөрөнгө оруулагчид энэ төсөлд хөрөнгө оруулахгүй. Энэ нь ихэвчлэн асар их 
хэмжээний мөнгө зарцуулдаг, урт удаан хугацаанд ашиглагддаг, санхүүгийн орлого 
олохгүй эсхүл бага хэмжээний орлого олох дэд бүтцийн төслүүдийн хувьд ихэвчлэн 
тохиолддог. 
 
 Гэхдээ нийгмийн үүднээс авч үзвэл, энэ төрлийн төслүүд гадны эерэг үр 
нөлөөг бий болгодог, жишээ нь аялал жуулчлалын хугацааг багасгах, шилжилт 
хөдөлгөөнийг багасгах эсхүл хэрэглэгчдэд ашиглалтын зардал бага байх эсхүл 
байгаль орчны эерэг нөлөөллийг бий болгодог тул олон нийтийн ашиг сонирхолд 
нийцэж магадгүй юм. Энэ тохиолдолд төслийн өргөтгөл халамжид ямар хувь нэмэр 
оруулж байгааг үнэлэх хэрэгтэй. 
 
 Гол үзэл баримтлал нь зах зээл дээр ажиглагдсан үнийн оронд бараа, 
үйлчилгээний нийгмийн боломжит зардлыг тусгахын тулд сүүдрийн үнийг ашиглах 
явдал юм. Ийм гажуудал нь олон янз байдаг, тухайлбал: 
 
 Зарим үнэд төсвийн шаардлага (НӨАТ, импортын татвар, бусад шууд бус 
татвар) орно. 
 
 Үр ашиггүй зах зээл (эрчим хүчний төрөөс үзүүлэх татаас, монополь үнэ) 
 
 Зарим нөлөөгөөр үнэ байхгүй (агаарын бохирдол, цаг хугацаа хэмнэх). 
 
 Зах зээлийн үнийг сүүдрийн үнэд хөрвүүлэх, зах зээлийн бус нөлөөллийг 
(зах зээлийн үнэ байхгүй тохиолдолд) үнэлэх олон улсын практикийг тайлбарласан 
болно (Европын Комисс, 2014, хуудас 54). 
 
 Сүүдрийн үнийг төслийн нөлөөллийн төрлөөс хамааран тодорхойлох 
хэрэгтэй. Европын Холбоо болон Европын Холбооны зарим гишүүн орнуудад 

Year of beginning of construction Year 2013
Construction period years 4
Evaluation period until Year 2028
Discount rate % 5,0%

COSTS BENEFITS

Total CAPEX not discounted 000 USD 213.573 Increase in cash flow net of operations 000 USD 345.419
Total CAPEX discounted 000 USD 185.984 during the evaluation period (NPV 2013)

Residual value at end of evaluation period 000 USD 55.676

FINANCIAL INDICATORS SENSITIVITY ANALYSIS
before tax after tax FIRR before tax FIRR after tax

FIRR 12,9% 9,6% Revenue reduction during the construction phase = minus 15% 9,90% 7,30%
NPV 215.111 110.315 000 USD CAPEX (Investment expenditure) increase          = plus 10% 12,10% 8,90%

years until CAPEX is covered 13 Interest rate increase                = plus 1%-point, 6% instead 5% 12,30% 9,10%
by net profits and amortization Fuel & electricity cost increase = plus 10% 12,80% 9,50%

Infrastructure Project

Financial Analysis

Low Forecast

"Project"/ Expansion Investment

244.618

-100.000

-50.000

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

000 USD

Years

Project-related 
Cash Flow Before Tax

3.6 Эдийн засгийн дүн шинжилгээ

FNPV тэг эсхүл түүнээс доош байх тохиолдолд төсөл нь ашиггүй болох тул хувийн 

хөрөнгө оруулагчид энэ төсөлд хөрөнгө оруулахгүй. Энэ нь ихэвчлэн асар их хэмжээний мөнгө 

зарцуулдаг, урт удаан хугацаанд ашиглагддаг, санхүүгийн орлого олохгүй эсхүл бага хэмжээний 

орлого олох дэд бүтцийн төслүүдийн хувьд ихэвчлэн тохиолддог.

Гэхдээ нийгмийн үүднээс авч үзвэл, энэ төрлийн төслүүд гадны эерэг үр нөлөөг бий 

болгодог, жишээ нь аялал жуулчлалын хугацааг багасгах, шилжилт хөдөлгөөнийг багасгах эсхүл 

хэрэглэгчдэд ашиглалтын зардал бага байх эсхүл байгаль орчны эерэг нөлөөллийг бий болгодог 

тул олон нийтийн ашиг сонирхолд нийцэж магадгүй юм. Энэ тохиолдолд төслийн өргөтгөл 

халамжид ямар хувь нэмэр оруулж байгааг үнэлэх хэрэгтэй.
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Гол үзэл баримтлал нь зах зээл дээр ажиглагдсан үнийн оронд бараа, үйлчилгээний 

нийгмийн боломжит зардлыг тусгахын тулд сүүдрийн үнийг ашиглах явдал юм. Ийм гажуудал нь 

олон янз байдаг, тухайлбал:

Зарим үнэд төсвийн шаардлага (НӨАТ, импортын татвар, бусад шууд бус татвар) орно.

Үр ашиггүй зах зээл (эрчим хүчний төрөөс үзүүлэх татаас, монополь үнэ)

Зарим нөлөөгөөр үнэ байхгүй (агаарын бохирдол, цаг хугацаа хэмнэх).

Зах зээлийн үнийг сүүдрийн үнэд хөрвүүлэх, зах зээлийн бус нөлөөллийг (зах зээлийн 

үнэ байхгүй тохиолдолд) үнэлэх олон улсын практикийг тайлбарласан болно (Европын Комисс, 

2014, хуудас 54).

Сүүдрийн үнийг төслийн нөлөөллийн төрлөөс хамааран тодорхойлох хэрэгтэй. Европын 

Холбоо болон Европын Холбооны зарим гишүүн орнуудад Герман Герман улсын тээврийн дэд 

бүтцийн мастер төлөвлөгөө байдаг бөгөөд дэд бүтцийн төслүүд нь үндэсний замын хөдөлгөөний 

урсгалын урьдчилсан тооцоо (зорчигч, ачаа), Эдийн засгийн үнэлгээний стандарт утгыг үндэслэн 

үнэлгээний стандарт үйл явцыг явуулдаг. Энэ нь бүх төслүүдийг стандартчилж харьцуулж, 

тэргүүлэх ач холбогдол өгөх боломжийг олгодог.

Тээврийн гадаад зардлын талаарх ЕХ-ны гарын авлагад тээврийн ослын өртөг, агаарын 

бохирдлын өртөг, уур амьсгалын өөрчлөлтийн зардал, дуу чимээний зардал, түгжрэлийн өртөг, 

худагнаас сав руу ялгаруулах зардал, амьдрах орчны эвдрэлийн өртөг, бусад гадаад зардал. 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг үзнэ үү (Европын Комисс, 2019)

Зарчмын хувьд Эдийн засгийн үнэлгээний тооцооны арга зүй нь Санхүүгийн 

үнэлгээнийхтэй ижил байдаг. Энэ нь нийгмийн хөнгөлөлтийн хувь хэмжээ, төслийн үнэлгээний 

хугацаанд (насан туршдаа) хэрэгжих үеийн төсөлд хамаарах эдийн засгийн өртөг ба ашигт 

суурилсан мөнгөн гүйлгээний шинжилгээнд үндэслэнэ.

Зах зээлийн үнэ байхгүй байсан ч төслийн бүх оролт, гаралтууд, түүний дотор гадны 

нөлөө (тухайлбал, дуу чимээ, бохирдол гэх мэт) мөнгө олох ёстой гэдгийг ойлгох нь чухал юм.

Төслийн бүх зардал, үр ашгийг хэмжиж, мөнгөжүүлсний дараа дараах үзүүлэлтийг 

тооцоолон төслийн эдийн засгийн үр дүнг хэмжих боломжтой. Үүнд:
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• Эдийн засгийн цэвэр өнөөгийн үнэ цэнэ (ENPV): хөнгөлөлттэй нийгмийн нийт тэтгэмж 

ба зардлын зөрүү

• Эдийн засгийн өгөөжийн түвшин (ERR): ENPV-ийн тэг утгыг үүсгэдэг хувь хэмжээ

• B / C харьцаа: хөнгөлөлттэй эдийн засгийн үр ашиг ба зардлын харьцаа

“ENPV ба FNPV-ийн хоорондох ялгаа нь эхнийх нь төгс бус зах зээлийн үнийн оронд 

нягтлан бодох бүртгэлийн үнэ эсхүл бараа, үйлчилгээний өртөгийг ашигладаг бөгөөд үүнд аль 

болох нийгэм, орчны гадны нөлөөг багтаасан явдал юм. Учир нь шинжилгээг зөвхөн төслийн 

эзэн биш, нийгмийн талаас нь авч үздэг. Гаднах байдал, сүүдрийн үнийг харгалзан үздэг тул бага 

эсхүл сөрөг FNPV (C) төслүүд эерэг ENPV-ийг харуулж магадгүй юм”.

Эх сурвалж: Европын Комисс, 2014, хуудас 65

Дараах хүснэгтэд дэд бүтцийн төслийн (ачаа тээврийн) эдийн засгийн дүн шинжилгээний 

үр дүнг нэг харцаар харуулав.

Зураг 21. Дэд бүтцийн төслийн эдийн засгийн шинжилгээний үр дүн (Үр дүн)
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Зураг 14. Дэд бүтцийн төслийн эдийн засгийн шинжилгээний үр дүн (Үр дүн) 

 

Унших: Төмөр замын кейс судлал 
Энэ нь төмөр замын төслийн үр ашиг, үр дүнгийн 
талаарх анализыг судалж үзэхэд тохиромжтой үе 
байх болно. 

 
Зардлын гарын авлага – Үр өгөөж - Хөрөнгө оруулалтын 
төслийн шинжилгээ - Эв нэгдлийн бодлогын эдийн засгийн 
үнэлгээ 2014 - 2020 / Европын Комисс: Брюссель, 2014. - 
364 хуудас. - хуудас 113-125 тохиолдол судлах төмөр замын 
төсөл 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/st
udies/pdf/cba_guide.pdf 

 
3.7 Эрсдлийн үнэлгээ 

 
 Хөрөнгө оруулалт бүр тодорхойгүй байдалтай тулгарч магадгүй, ялангуяа 
төслийн харьцангуй урт хугацааны дэд бүтцийн төслүүд. Тиймээс өртөг, ашиг тусыг 
үнэлэх ажлын хүрээнд мэдрэмжийн шинжилгээг багтаасан эрсдлийн үнэлгээг хийх 
хэрэгтэй. 
 
 Мэдрэмжийн шинжилгээ нь төслийн "чухал" хувьсагчдыг тодорхойлоход 
тусалдаг. Эдгээр хувьсагчууд нь төслийн санхүүгийн болон/эсхүл эдийн засгийн 
гүйцэтгэлд хамгийн их нөлөөлдөг эерэг эсхүл сөрөг хувилбарууд юм. (Европын 
Комисс, 2014, хуудас 67) 
 
 Тээврийн төслүүдэд төсөл хэрэгжүүлэх явцад дараах хувьсагчид 
өөрчлөгдөх эрсдэлтэй байдаг. 

- Цаг хугацааны үнэ цэнэ (ихэнхдээ 70% нь хамгийн чухал хувьсагч ашиг тусыг 
өгдөг) 

- Цаг хугацаа өнгөрөх тусам замын хөдөлгөөний өсөлтийн хурд 
- Хөрөнгө оруулалтын зардал 
- Тийз / хураамж гэх мэт. 
- Ослын зардал 

Year of beginning of construction Year 2013
Construction period years 4
Evaluation period until Year 2028
Discount rate % 5,0%

COSTS BENEFITS

Total CAPEX not discounted (incl.channel dredging) 000 USD 383.617 Economic Benefit (incl. Residual Value) 000 USD 783.531
Total CAPEX discounted 000 USD 329.377 net of OPEX during the evaluation period (NPV 2013)

FINANCIAL INDICATORS SENSITIVITY ANALYSIS

EIRR CBR 5%
EIRR 15,4% Revenue reduction during the construction phase = minus 15% 15,4% 42,0%
NPV 000 USD 454.154 CAPEX (Investment expenditure) increase          = plus 10% 14,7% 43,0%
CBR 42,0% 15,1% 42,9%

14,8% 43,8%
Interest rate increase                = plus 1%-point, 6% instead 5%
Reduction of waiting times (only 75% saved)

Infrastructure Project

Economic Analysis
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-200.000

-100.000

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

000 USD

Years

Project-related economic benefit 
(incl. residual value) 

net of CAPEX and OPEX



  45

Төслийн менежментийн сургалтын гарын авлага

Унших Төмөр замын кейс судлал

Энэ нь төмөр замын төслийн үр ашиг, үр дүнгийн талаарх анализыг судалж үзэхэд 

тохиромжтой үе байх болно.

Зардлын гарын авлага – Үр өгөөж - Хөрөнгө оруулалтын төслийн шинжилгээ - Эв 

нэгдлийн бодлогын эдийн засгийн үнэлгээ 2014 - 2020 / Европын Комисс: Брюссель, 

2014. - 364 хуудас. - хуудас 113-125 тохиолдол судлах төмөр замын төсөл

https://www.unescap.org/sites/default/files/Intergovernmental%20Agreement%20on%20

Dry%20Ports_English.pdf   

 

3.7 Эрсдлийн үнэлгээ

Хөрөнгө оруулалт бүр тодорхойгүй байдалтай тулгарч магадгүй, ялангуяа төслийн 

харьцангуй урт хугацааны дэд бүтцийн төслүүд. Тиймээс өртөг, ашиг тусыг үнэлэх ажлын 

хүрээнд мэдрэмжийн шинжилгээг багтаасан эрсдлийн үнэлгээг хийх хэрэгтэй.

Мэдрэмжийн шинжилгээ нь төслийн "чухал" хувьсагчдыг тодорхойлоход тусалдаг. 

Эдгээр хувьсагчууд нь төслийн санхүүгийн болон/эсхүл эдийн засгийн гүйцэтгэлд хамгийн их 

нөлөөлдөг эерэг эсхүл сөрөг хувилбарууд юм. (Европын Комисс, 2014, хуудас 67)

Тээврийн төслүүдэд төсөл хэрэгжүүлэх явцад дараах хувьсагчид өөрчлөгдөх эрсдэлтэй 

байдаг.

• Цаг хугацааны үнэ цэнэ (ихэнхдээ 70% нь хамгийн чухал хувьсагч ашиг тусыг өгдөг)

• Цаг хугацаа өнгөрөх тусам замын хөдөлгөөний өсөлтийн хурд

• Хөрөнгө оруулалтын зардал

• Тийз / хураамж гэх мэт.

• Ослын зардал

Холбогдох хувьсагчдын өөрчлөлтийг тэдгээрийн санхүүгийн болон эдийн засгийн 

үнэлгээнд үзүүлэх нөлөөллийн талаар үнэлдэг.
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Унших Тээврийн төслийн өртөг, ашиг тусын үнэлгээний талаар илүү ихийг олж мэдэх бол

Зардлын удирдамж - Ашиг тус - Хөрөнгө оруулалтын төслийн дүн шинжилгээ - Эв 
нэгдлийн бодлогын эдийн засгийн үнэлгээ 2014 - 2020 / Европын Комисс: Брюссель, 
2014. - 364 хуудас. - хуудас 25 - 100
https://ec.europa.eu/regional_policy/Эх сурвалжs/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf

 

Дасгал Монгол-Орос-Хятад эдийн засгийн коридор байгуулах хөтөлбөрийн төслийн жагсаалтад 
дараах зүйлийг багтаасан болно.

“Төмөр замын төв коридорыг (Улаан Үд-Наушки-Сүхбаатар-Улаанбаалар-Замын Үүд-
Эрээн-УлаанЦав-) цогцоор нь шинэчлэх, хөгжүүлэх ТЭЗҮ боловсруулах.
Жанчхүү-Бээжин-Тяньжин), төмөр зам барих, төмөр зам тавих, цахилгаанжуулах" (Доорх 
зургийг харна уу, эх сурвалж (С.Ганхуяг, 2019))

Энэ коридороор дамжуулан БНХАУ руу 1.5-2.0 сая тонн орчим транзит хөдөлгөөн ачаалж 
байна. Гол зам нь 900 км урт бөгөөд бүхэл бүтэн урт нь нэг замтай, цахилгаанжуулаагүй 
болно. Энэхүү төмөр замын коридорын хүчин чадлыг өргөтгөх ажлыг оператор компани 
төлөвлөж байна.
(Азийн хөгжлийн банк, 2017, хуудас 33-35)

Дараах зүйлийг ярилцана уу.
• The төслийн зорилго нь юу вэ?
• аль оролцогч талуудыг хамруулах ёстой вэ?
•  төслийн өртөг (Санхүүгийн үнэлгээ) болон нийгмийн үүднээс (Эдийн засгийн үнэлгээ) 
аль зардал, үр ашгийг харгалзан үзэх вэ?

• төслийн санал болгож буй нөлөөлөл юу вэ?
• ямар эрсдлийг анхаарч үзэх хэрэгтэй вэ?
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Case Study:  Берлиний өмнөд ачаа тээвэрлэлтийн суурин    
 (Гроссберен)

Энэхүү кейс судалгааны ажлын 

зорилго нь Ачаа тээвэрлэлтийн 

с у у р и н т о й  х о л б о о т о й  с а й н 

туршлагын жишээг харуулах явдал 

юм. Үүнийг Монголтой харьцуулж үзэл 

баримтлалыг тайлбарлах, нийтлэг, 

ялгаатай асуудлуудыг хэлэлцэхэд 

ашиглаж болно.

Суурь мэдээлэл

Ачаа тээвэрлэлтийн суурин 

Берлиний өмнөд хэсэг (Großbeeren) 

нь Германы гол сувиллын нэг бөгөөд 

Европын бүх ачаа тээвэрлэлтийн 

суурины олон улсын тав дахь зэрэглэлийг 

эзэлдэг. FV нь Берлинээс өмнө зүгт 6 

км зайд байрладаг бөгөөд хойд тэнгис - 

Балтийн, Скандинавын - Газар дундын, 

Зүүн - Газар дундын тэнгисийн гурван 

TEN-T коридортой холбогддог. Байнгын 

контейнерийн галт тэрэгнүүд Гамбург / 

Бремерхафен, Орос руу явдаг.

Нийт 440 га талбайтай, 220 га орчим суурин газарт зориулагдсан цэвэр талбайтай FV of 

Berlin Süd (Großbeeren) нь ойролцоогоор 4500 ажилтантай 80 компанийг өөртөө нэгтгэжээ. (IPG 

GmbH, 2019)

Энэ нь Берлин - Галле чиглэлийн хурдны төмөр замын маршрут дээр байрладаг. FV доторх 

контейнер терминал нь FV-г өмнөд (Лейпциг, Мюнхен), Хойд тэнгисийн Бремерхафен, Гамбург 
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боомтууд, мөн Орос / ТУХН, Рур орчмын бүс нутгийг төмөр замаар холбодог.

Гроссберен хотын захиргаа (9000 оршин суугч) FV-ийн дэд бүтэц эзэмшигчийн үүргийг 

гүйцэтгэсэн бол төсөл боловсруулах агентлагийг бүс нутгийн үл хөдлөх хөрөнгийн хөгжлийн IPG 

GmbH компани хариуцаж байна.

Гроссберен хотын захиргаа (9000 оршин суугч) FV-ийн дэд бүтэц эзэмшигчийн үүргийг 

гүйцэтгэсэн бол төсөл боловсруулах агентлагийг бүс нутгийн үл хөдлөх хөрөнгийн хөгжлийн IPG 

GmbH компани хариуцаж байна.

Зураг 22. Берлин FV-ийн макро байршил

Эх сурвалж: IPG GmbH, 2019)



  51

Төслийн менежментийн сургалтын гарын авлага

Төмөр зам/авто замын чингэлгийн терминалын оператор нь Германы төмөр зам (DB) 

компанийн охин компани болох Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene Straße (DUSS) юм. Тус 

компани нь тээврийн хэрэгслийн интерфэйс дээр терминал, ачих байгууламжийг ажиллуулж, 

барьж байгуулдаг.

FV Берлиний Süd Großbeeren-ийн борлуулалтын өвөрмөц санал (USP) нь 3.5 сая оршин 

суугчтай Германы нийслэлтэй ойрхон байдаг. Хотын хилээс 6 км-ийн зайд байрладаг бөгөөд 

Берлин дэх СЗХ-ны төрөл бүрийн түгээлтийн төвүүд болон Берлинд байрладаг аж үйлдвэрийн 

компаниудын гэрээт ложистикийн агуулахуудыг байрлуулдаг. Кластер нь FMC, хөргөлттэй, 

температурын хяналттай сайн бүтээгдэхүүн, эмийн бүтээгдэхүүн юм.

Зураг 23. Берлиний өмнөд FV-ийн зохион байгуулалтын төлөвлөгөө (Großbeeren)

Эх сурвалж: Gemeinde Großbeeren, 2020
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Зарим сургамж

1 Мастер төлөвлөлт ба байршлыг тогтоох

1990-ээд онд Бранденбургийн мужийн засгийн газар Берлиний эргэн тойронд ачаа 

тээвэрлэлтийн сууриныг хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөө боловсруулсан. Гол зорилго нь Берлин 

дэх хүнд даацын болон ачилтын агуулахуудыг хүрээлэн буй орчинд шилжүүлэх явдал байв. 

Улсын хөгжлийн төлөвлөгөөний хүрээнд боломжит макро байршлыг тогтоосон.

Орон зайн төлөвлөлт, төрийн дээд 

дэмжлэг чухал юм.

• Тодорхой байршлын талаарх 

шийдвэрийг бодитой шийдвэрийн 

шалгуурт үндэслэсэн байх ёстой. 

Олон шалгуур бүхий шийдвэр 

гаргах үйл явц нь тусалдаг.

2 Гол оролцогч талуудын оролцоо

Гол оролцогч талууд нь:

 
• Германы Холбооны Засгийн газар 

(Холбооны дэд бүтцэд хөрөнгө 

оруулахад зориулж)

• мужийн засгийн газар (улсын дэд 

бүтцэд хөрөнгө оруулахад)

• дүүргийн захиргаа (дүүргийн 

авто зам болон бусад дэд бүтцэд 

хөрөнгө оруулахад)

• хотын захиргаа  

(төсөл эзэмшигчийн хувьд)

• Германы төмөр зам (төмөр замд нэвтрэх, чингэлгийн терминал барих)

• хөрөнгө оруулагчийн хувьд тээвэр зууч

Зураг 24. Multi Criteria Analysis for Determining Location
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Зохицуулсан хөгжил, оролцоо, томоохон оролцогч талуудын амлалт нь амжилтанд хүрэх 

урьдчилсан нөхцөл юм. Санамж бичиг буюу заавал биелүүлэх үүргийн гэрээ нь маш их тустай.

3 Жижиг захиргаа ч гэсэн ийм төслийг удирдаж чаддаг

Гроссберен хотын захиргаа ийм том төслийг боловсруулах, удирдахад шаардлагатай хүчин 

чадалгүй байсан. Ийм байдлаар мэргэжлийн, туршлагатай хувийн үл хөдлөх хөрөнгийн хөгжлийн 

компанитай гэрээ байгуулжээ. Энэ компани нь хотын захиргааны өмнөөс итгэмжлэгдсэн 

төлөөлөгч (агентлаг) болж ажилладаг бөгөөд төлөвлөлт, барилгын бүх үйл ажиллагааг зохион 

байгуулж, маркетинг зохион байгуулдаг. Энэ арга нь амжилттай болох нь батлагдсан.

4 Үе шаттайгаар хөгжүүлэх, санхүүжүүлэх

Төсвийн нийт хөрөнгө оруулалт 90 сая еврог эзэлж байгаагийн 48 орчим хувийг газар 

чөлөөлөлтөд зарцуулсан байна. Хотын захиргаа нь статустай тул банкны зээлээр хөнгөлөлттэй 

хүүтэйгээр санхүүжүүлдэг. Санхүүжилтийг үе шаттайгаар хэрэгжүүлсэн. Эхний үе шатанд 

газрыг боловсруулж, дараа нь зарах; хөгжлийн зардлыг нөхөх замаар дараагийн үе шат эхлэх 

боломжтой. Хотын захиргаа нь зөвхөн зардлыг нөхөх схемийн дагуу хөгжих боломжтой. Хотын 

захиргаанд үзүүлэх томоохон ашиг тус бол компаниудаас жил бүр ногдуулдаг аж ахуйн нэгжийн 

албан татвараас ажлын байр бий болгох, орлого олох явдал юм.

5 Хугацааг хангалттай олгох

Анхны төлөвлөлт 1993 оноос эхэлсэн. Барилгын ажил 1995 оноос эхэлсэн. Амжилтын тухай 

ярих хүртлээ 10-13 жил шаардагдсан. Үүний шалтгаан нь FV-т суурьших шийдвэр гаргахад 

цаг хугацаа шаардагддаг бөгөөд хүчин чадал, хөрөнгө оруулалт өргөжих шаардлагатай үед 

компаниуд шийдвэр гаргах хандлагатай байдаг.



Төслийн менежментийн 
сургалтын гарын авлага




