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Энэхүү гарын авлагыг эдийн засгийн коридорыг үр ашигтай удирдан зохион байгуулах 

замаар Зүүн болон Зүүн Хойд Азийн бүс нутгийн холбогдох чадварыг бэхжүүлэхэд чиглэсэн 

сургалт арга хэмжээнд зориулан бэлтгэв.  Сургалтын материалыг боловсруулахад НҮБ-ын Ази, 

Номхон далайн эдийн засаг, нийгмийн комиссын Зүүн болон Зүүн Хойд Азийн салбар Рини 

Мюез (Partner STC-NESTRA Consulting)-тэй хамтран ажиллав.

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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Товчилсон үгийн тайлбар

ADB Азийн хөгжлийн банк (АХБ)

ASEAN Зүүн Өмнөд Азийн орнуудын холбоо (АСЕАН)

BCP Хилийн боомтууд / Хилийн хяналтын цэг

CAREC Төв Азийн бүс нутгийн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны хөтөлбөр (КАРЕК)

CIM Төмөр замаар ачаа тээвэрлэх олон улсын нэгдсэн дүрэм

CLECAT Европын тээвэр зуучлал, ложистик, гаалийн үйлчилгээний холбоо

COMCEC Лалын эдийн засаг, худалдааны хамтын ажиллагааны байнгын хороо 

CPMM Коридорын гүйцэтгэлийг хянах хэмжүүр

eCMR Олон улс хоорондын авто замаар ачаа тээвэрлэх гэрээний тухай Конвенци (цахим)

eTIR Олон улсын авто тээвэр (цахим)

EATL Евроазийн тээврийн холбоосууд

ECO Эдийн засгийн хамтын ажиллагааны байгууллага

ESC Европын илгээгчдийн зөвлөл

ESCAP Ази, Номхон далайн эдийн засаг, нийгмийн комисс (ЭСКАП)

FIA Олон улсын автомашины холбоо

FIATA Олон улсын тээвэр зуучдын нэгдсэн холбоо

GPS Байршил тогтоох систем

GTI Их Түмэн санаачилга

IMAR Өвөр Монголын Өөртөө Засах орон (ӨМӨЗО)

ITF Олон улсын авто тээврийн форум

IRU Олон улсын авто тээврийн холбоо

LLDC Далайд гарцгүй хөгжиж буй орнууд /ДГХБО/

MoU Харилцан ойлголцлын санамж бичиг

NGO Төрийн бус байгууллага (ТББ)

OBOR Нэг бүс нэг зам санаачилга

OIC Лалын орнуудын байгууллага

OTIF Олон улсын төмөр замаар ачаа тээвэрлэх засгийн газар хоорондын байгууллага

OSJD Төмөр замын хамтын ажиллагааны байгууллага (ТЗХАБ)

PRC Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс (БНХАУ)
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SMGS Олон улсын төмөр замын ачааны харилцааны тухай хэлэлцээр

SWD Зогсолт хамаарах хурд

SWOD Зогсолт хамаарахгүй хурд

TCP Хугацаа / Зардал - алслалт

TTFS Тээвэр, худалдааг хөнгөвчлөх стратеги

TFI Худалдааг хөнгөвчлөх үзүүлэлт

TIR Олон улсын авто тээвэр

TEN-T Транс - Европын тээврийн сүлжээ

UN Нэгдсэн Үндэсний Байгууллага (НҮБ)

UN/CEFACT НҮБ-ын Худалдааг хөнгөвчлөх, цахим бизнесийн төв

UNECE НҮБ-ын Европын эдийн засгийн комисс (НҮБ-ын ЕЭЗК)

VAT Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар

XUAR Шинжаан - Уйгарын Өөртөө Засах Орон (ШУӨЗО)

Агуулга, тойм

 ・ Коридорын үзэл баримтлал, үйл ажиллагаа, коридорын засаглал болон менежмент

 ・ Олон улсын коридорууд ба авто тээвэр: дэд бүтэц, хилийн боомтууд, үйл ажиллагааны 

дутагдал, авто тээврийн зөвшөөрөл, зам тээврийн стандартыг олон улсын хэмжээнд техникийн 

үзүүлэлттэй нийцүүлэхтэй холбоотой гол бэрхшээлүүд

 ・ Авто тээврийн гүйцэтгэл, авто тээврийн зардлыг хянахын ач холбогдол

 ・ Ковид-19 цар тахлын үеийн авто тээврийн болон олон улсын коридорууд 

 ・ Олон улсын аюулгүй, найдвартай, саадгүй тээврийг хөгжүүлэх бодлого, арга хэмжээ

Сургалтаас хүлээгдэх үр дүн 

 Энэхүү материалыг судалж, лавлах материалын сэдвүүдтэй танилцаж дууссаны дараа та:

 ・ Коридорын үндсэн ойлголт болон чиг үүргийн ойлголт
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 ・ Коридорын төрөл бүрийн засаглалын загвар, коридорын менежментийг тодорхойлох

 ・ Авто тээврийн болон олон улсын коридорын нарийн төвөгтэй байдал, тэдгээрт тулгарч буй 

бэрхшээлийг ойлгож мэдэх 

 ・ Зам тээврийн гүйцэтгэлтэй холбоотой арга зүйг ашиглах 

 ・ Ковид-19 цар тахал зэрэг хямралын үеийн авто тээврийн болон коридорын үйл ажиллагаанд 

тулгарч буй бэрхшээлийг үнэлэх 

 ・ Илүү аюулгүй, найдвартай, саадгүй тээвэрлэлт хийх арга хэмжээг боловсруулж, хэрэгжүүлэх 

гэх мэт мэдлэгийг олж авах болно
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1  Коридорууд: Үзэл баримтлал, чиг үүрэг, удирдлага 
ба засаглал 

1.1 Удиртгал 

Коридорын тухай үзэл баримтлал нь ложистикийн системээр дамжуулан эдийн засагт 
үр ашигтай, тогтвортой дэмжлэг үзүүлснээр үндэсний болон олон улсын эдийн засгийн хөгжилд 
чухал үүрэг гүйцэтгэж байна. Энэхүү бодлого нь өөр өөр улс орнуудад байрлах тээврийн 
эхлэх болон хүрэх цэгүүдийн хооронд шуурхай гарц бий болгон хөгжүүлэх зорилготой ба 
түүнийг худалдаа, тээврийг хөнгөвчлөх болон холбогдох чадварыг сайжруулах бодлого болгон 
ашигладаг.

Судалгаа болон бодлогын баримт бичигт хөгжлийн коридор, эдийн засгийн коридор, 
холимог тээврийн (мультимодаль), дамжин өнгөрөх коридор, худалдааны коридор, ложистикийн 
коридор, үндсэн коридор болон туслах сүлжээ гэх мэтчилэн олон төрлийн коридорын тухай 
дурьдсан байдаг. Цэвэр орон зайн үүднээс авч үзвэл коридорууд нь (тээврийн) сүлжээний 
холбоосууд бөгөөд хоёр болон түүнээс дээш зангилааг (ихэвчлэн эдийн засгийн зангилаа) 
тээврийн дэд бүтэц, төрөл бүрийн тээврийн урсгалаар холбосон газарзүйн холболтыг хэлнэ. 
Эдгээр зангилаа нь ачаа бараа тээвэрлэж, боловсруулж, хадгалдаг эдийн засгийн төвүүд байдаг 
ба ихэнх тохиолдолд хот, боомт, аж үйлдвэрийн төв, ачаа тээврийн терминал зэрэг болно. Бид 
энэ сэдэвтээ холимог тээврийн коридорын үзэл баримтлалд анхаарлаа хандуулах болно. 

1.2 Холимог тээврийн коридорууд

Ложистик болон газрын тээврийн чухал хэсэг нь холимог тээврийн байгууламжууд (авто 
зам, төмөр зам, дотоод усан зам, далайн, агаарын) болон эдийн засгийн бүс, аж үйлдвэрийн 
бүсийн байршил хоорондын холбоос юм. 

Холимог тээврийн ложистикийн төвүүд болон эдийн засгийн бүсүүд нь төрөл бүрийн 
аргаар төлөвлөж боловсруулан удирдаж зохицуулж буй холимог тээврийн коридорын 
тусламжтайгаар хоорондоо илүү холбогдож байна. 

Холимог тээврийн коридорууд нь коридорын цэгт янз бүрийн тээврийн төрлүүдийг (авто 
зам, төмөр зам, эх газрын дотоод усан зам) уялдуулан холбох боломжтой, эсхүл коридорын 
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дагуу тээврийн өөр өөр төрлүүдийг ч тасалдуулахгүйгээр холбох боломжоор хангадаг. Далайн 
бус боомтууд болон өргөтгөсөн хаалга нь холимог тээврийн холболтыг зохицуулагч, бүс нутгийн 
тавцан болж ажилладаг учир энэхүү хөгжлийн чухал элемент юм. 

  Холимог тээврийн коридорын үзэл баримтлалыг олон улс орон, бүс нутгийн хэмжээнд 
сурталчилж байгаа бөгөөд энэ нь үндэсний болон олон улсын тээвэр, худалдааг хөнгөвчлөх 
хөтөлбөрийн чухал хэсэг юм. Ази дахь томоохон жишээ гэвэл ESCAP-ийн Евроазийн тээврийн 
коридорууд, CAREC тээврийн коридорууд, АСЕАН-ны Холболт 2025 мастер төлөвлөгөө, 
Хятадын Засгийн газраас дэвшүүлсэн Евроазийн орнууд болон бусад орнуудтай холбогдох, 
хамтын ажиллагаагаа хөгжүүлэхэд чиглэсэн Хөгжлийн стратеги болох Бүс ба зам санаачилга 
(BRI) буюу нэг бүс нэг зам санаачилга (OBOR) гэх мэт.

Түүнчлэн Хятад - Монгол - Оросын эдийн засгийн коридор нь эдгээр коридоруудын нэг 
хэсгийг бүрдүүлдэг бөгөөд, ESCAP-ийн Евроазийн хойд тээврийн коридор, мөн CAREC-ийн 
тээврийн коридоруудын нэгэн хэсэг юм.

1.3 Коридорын засаглал болон менежмент

Коридорыг зориулалтын дагуу бүрэн ажиллагаатай байлгахын тулд олон улс дамнан, 
олон хэл дээр мөн түүнчлэн олон нийтийн болон хувийн хэвшлийн оролцогч талуудыг 
оролцуулан удирдаж, хатуу бөгөөд зөөлөн арга хэмжээг хослуулан удирдах шаардлагатай 
болдог нь коридорын засаглал ба коридорын менежментийг нарийн ээдрээтэй болгодог. Зураг 
1-т тээврийн коридорын засаглал, менежментийн утга санааг танилцуулж байна.

Зураг 1  Коридорын засаглал ба коридорын менежментийн агуулга

Institutional framework

Corridor promotion and
stakeholder consultiation

Infrastructure: �nancing,
planning and
programming

Legal framework

Corridor performance
monitoring and
dissemination

Capacity building:
technicalassistance and

studies

Corridor objectives
and political support
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Эх сурвалж: COMCEC (2018)
Утга санаа элементүүдийг Хавсралт А-д нарийвчлан боловсруулсан болно  

Дасгал: PЭнэ бүлгийн мэдээллийг ашиглан засаглалын долоон салбар ба интеграцийн дөрвөн 

төвшинд үндэслэн Хятад, Монгол, Оросын эдийн засгийн коридорын өнөөгийн байдал, 

гүйцэтгэлд үнэлэлт өгнө үү. Хавсралт А-г уншихаа мартуузай.

 

Тэмдэглэл: Доорх хүснэгтүүдийг бөглөнө үү.   

Хятад-Монгол-Оросын эдийн засгийн коридорын үнэлгээ

Хамрах хүрээ М э д э э л э л 
солилцоо

Зохицуулалт Хамтын ажиллагаа Интеграц

1.  Коридорын 
зорилт ба улс 
төрийн дэмжлэг

2.  Хууль эрх зүйн 
орчин

3.   Институчлал

4.   Дэд бүтэц: 
санхүүжилт, 
төлөвлөлт, 
програмчлал 

5.   Коридорын 
гүйцэтгэлийг 
хянах, 
нэвтрүүлэх 

6.  Коридорын 
дэмжлэг, 
оролцогч 
талуудын 
зөвлөлдөөн

7.  Нөөц бололцоог 
тэлэх: техникийн 
туслалцаа, 
судалгаа
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Зөвлөмж: Та Хятад, Монгол, Оросын эдийн засгийн коридорын гүйцэтгэлийг сайжруулах чиглэлээр ямар ажил 

санал болгох вэ?

Хамрах хүрээ М э д э э л э л 
солилцон

Зохицуулалт Хамтын ажиллагаа Интеграц

1.  Коридорын 
зорилт ба улс 
төрийн дэмжлэг

2.  Хууль эрх зүйн 
орчин

3.   Институчлал

4.   Дэд бүтэц: 
санхүүжилт, 
төлөвлөлт, 
програмчлал 

5.   Коридорын 
гүйцэтгэлийг 
хянах, 
нэвтрүүлэх 

6.  Коридорын 
дэмжлэг, 
оролцогч 
талуудын 
зөвлөлдөөн

7.  Нөөц бололцоог 
тэлэх: техникийн 
туслалцаа, 
судалгаа
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2 Зам, тээвэр болон олон улсын коридор

Улс хоорондын ачаа тээврийн коридорт авто тээвэр голлох үүрэг гүйцэтгэж байна. 

Овор ихтэй, их хэмжээний ачаа бараа, чингэлгийг холын зайд тээвэрлэхэд төмөр зам 

түлхүү ашиглагддаг боловч авто тээвэртэй харьцуулахад хуурай газрын нийт тээвэрлэлтийн 

харьцангуй бага хувийг эзэлдэг. Тээвэрлэх бараа бүтээгдэхүүнийг  эхний цэгээс төмөр замын 

буудалд авчрах, төмөр замын буудлаас эцсийн цэг хүргэх гэх мэт эхний болон эцсийн тээврийг 

хийдгээрээ авто тээвэр нь төмөр замтай нягт уялдаа холбоотой. Мөн төмөр зам нь тодорхой 

замд баригдан, зөвхөн төмөр замын өртөөнүүдэд л зогсдог бол авто тээвэр хамаагүй уян хатан 

тээврийн төрөл юм.

2.1 Азийн авто замын сүлжээний тухай засгийн газар 
хоорондын хэлэлцээр

Азийн авто замын сүлжээний тухай засгийн газар хоорондын хэлэлцээр1  нь бүс нутгийн эдийн засгийн 

өсөлт, бүс нутаг хоорондын худалдааг дэмжих үндсэн болон боломжит авто тээврийн коридоруудын зураглалыг 

гаргаж бүс нутгийн авто замын сүлжээг албан ёсны болгож чаджээ. 2019 оны 6 дугаар  сарын байдлаар уг сүлжээ 

143,000 гаруй километрийг хамарч байна (Зураг 2). Өнөөдрийг хүртэл хэлэлцээрт оролцогч талуудыг ESCAP-ийн 

гишүүн 30 орон бүрдүүлж байна. Энэхүү тохиролцоонд зөвхөн сүлжээг тодорхойлохоос гадна Азийн хурдны замын 

маршрутын дагуух зам болон түүнтэй холбогдох бусад дэд бүтцэд тавигдах техникийн чанарын шаардлагын наад 

захын стандартыг баталж, ангиллыг тогтоожээ. Уг шаардлага нь ихэндээ өдөр тутам нэмэгдэж буй ачаа, тээврийн 

нэвтрэх хэмжээг зохицуулахад голчлон төвлөрч байсан бол цаашлаад бусад салбарын стандартад ч хандаж 

эхэлсэн. Азийн хурдны замын сүлжээ нь сүүлийн хорь гаруй жилийн хугацаанд бараг л дутуу холбоосгүй болтлоо 

хөгжиж, хамрах хүрээний хувьд цогц болсон байна. Сүлжээний ерөнхий өргөтгөл тогтвортой байх хандлагатай 

байгаа хэдий ч түүний нарийн тохиргоо байнга өөрчлөгдөж, талууд шинэ аяллын маршрут нэмж, эсхүл одоо байгаа 

дэд бүсийн чиглэлүүдийг Азийн авто замыг ганц маршрут болгон нэгтгэж байна. Гэрээнд оролцогч талуудын Азийн 

авто замын сүлжээнд хамаарах нийт замын нягтралыг ойролцоогоор 100 км2 газар нутаг тутамд 0.3 км гэж тооцдог. 

Гэсэн хэдий ч дэд бүсүүдийн хооронд өргөн ялгаа байна. 

1 https://www.unescap.org/sites/default/files/Recommednded%20DESIGN%20GUIDELINES.pdf
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Зураг 2 Азийн авто замын сүлжээний зураглал

2.2 Азийн авто замын сүлжээний дизайны стандарт

Олон улсын коридоруудын засаглал, менежментийн чухал элементүүдийн нэг бол 

замын даац, аюулгүй байдал, хурд зэргийг харгалзан, зам болон түүнтэй холбогдох бусад дэд 

бүтцийн нийтлэг стандарт дээр тохиролцох явдал юм. ESCAP нь Азийн авто замын сүлжээний 

замын дэд бүтцийн аюулгүй байдлын байгууламжийн2  дизайны нарийвчилсан удирдамж, 

стандартыг санал болгосон.  

Хятад-Монгол-Оросын эдийн засгийн коридорын авто замын хэсэг болох Азийн хурдны 

замын дизайны стандартыг 1-р хүснэгтэд харуулав.

2 https://www.unescap.org/sites/default/files/Recommednded%20DESIGN%20GUIDELINES.pdf
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Хүснэгт 1 Азийн хурдны замын сүлжээний дизайны стандарт

Эх сурвалж: ESCAP. Азийн авто замын сүлжээний дагуу тээвэрлэлтийг хөнгөвчлөх зорилгоор авто тээврийн хэрэгслийн жин, 
хэмжээс, хорт бодис ялгаруулалтын стандартыг уялдуулах ESCAP-ын гишүүн орнуудын чадавхийг бэхжүүлэх; Судалгааны 
тайлан 2019. 

2.3 Замын дэд бүтэц

Евроазийн хойд коридор бол Ази, Европыг холбосон үйл ажиллагааны холбоос юм 

(Зураг 3). Коридор нь маршрутын дагуу эдийн засгийн үйл ажиллагааг дэмжихэд чухал ач 

холбогдолтой бөгөөд коридор болон түүний зэргэлдээ газар нутагт эдийн засгийн хөгжлийг 

нэмэгдүүлэх хандлагатай байдаг. Хятад-Монгол-Оросын коридор нь Монгол Улсын эдийн 

засгийг төрөлжүүлэхэд дөхөм болж магадгүй (Зураг 4, 5, 6) учир энэхүү коридорыг бас ‘Эдийн 

засгийн коридор’ гэж нэрлэдэг. Хувийн хэвшил, засгийн газрууд коридор дагуух хуурай боомтууд, 

ачааны ложистик төвүүдэд хөрөнгө оруулалт хийж байна. Үүний Монгол Улс дахь жишээ бол 

Улаанбаатар, Сайншанд, Замын-Үүдийн чиглэл.  Монгол Улс мөн чухал зангилаануудад эдийн 

засгийн тусгай бүсүүдийг бий болгож, коридорын одоо байгаа байгууламжийн ашиглалтыг 

хөхиүлэн дэмжиж, Алтанбулаг худалдааны чөлөөт бүс, Замын-Үүдийн чөлөөт бүсийг байгуулах 

зэргээр тээвэр, үйлдвэрлэл, боловсруулалтад шинэ хөрөнгө оруулалтыг татаж байна.
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Зураг 3 Евроазийн хойд коридорын маршрутууд

Зураг 4 Монгол Улс - Авто замын дамжин өнгөрөх коридорууд
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Зураг 5 Монгол Улс - Төмөр замын дамжин өнгөрөх коридорууд

Зураг 6 Евроазийн хойд коридорын дагуух хуурай боомт, терминал, далайн боомтууд

Эх сурвалж: Бүс нутаг хоорондын болон бүс нутгийн дотоодын тээврийн холбогдох чадварыг бэхжүүлэх зорилгоор Евроазийн 
тээврийн коридоруудыг иж бүрэн төлөвлөх нь; 2017 оны судалгааны тайлан.
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N1D чиглэлд 2 болон 3 дугаар ангиллын замууд холилдсон Монгол Улсын нутаг дэвсгэр 

дэх авто замын дэд бүтцийн байдал амаргүй байна. Хятадын хилээс наана богино зайд (2 

дугаар ангилал болгон сайжруулсан) болон Цагааннуураас Ховд чиглэлийн авто зам 2 ба 3 

дугаар ангиллаас доогуур нөхцөлд байгаа бол Улаанбайшинт боомтоос Цагааннуур хүртэл, 

Ховдоос Булган сум хүртэлх авто замууд 3 дугаар ангиллаас бүрмөсөн доогуур байна.3 

2015 онд Чойр - Замын-Үүд - Хятадын хил хүртэлх авто замын барилгын ажил 

дууссанаар ОХУ-аас БНХАУ-тай хил залгаа N1 маршрутаар дамжин өнгөрөх, тээвэр хийх 

боломжтой болсон. Чойроос Замын-Үүд хүртэлх хэсэг нь одоо хоёр эгнээ асфальтан хучилттай 

зам болсон бол Хятадын хил хүртэл үлдсэн 3.3 км нь дөрвөн эгнээ асфальтан зам болжээ.

2.4 Хилийн боомт

Хилийн боомтууд (БЦГ) сайтар төлөвлөгдсөн боловч олон улсын тээвэрлэлтэд саад 

бэрхшээл учруулсаар л байна. Эдгээр саад бэрхшээлүүдийн ихэнх нь улс хооронд ялгаатай 

хууль тогтоомж үйлчилдэг болон хяналт шалгалтын дэглэм нь ихэвчлэн өөр өөр байдагтай 

холбоотой юм. Хоёр улсын хилийн боомтууд уялдаа холбоотой хамтран ажилласнаар хүн, 

тээврийн хэрэгсэл, ачаа тээврийг хилээр нэвтрүүлэхэд хялбар болгоно. Цагаачлалын албатай 

холбоотой тээвэр (импорт, экспорт, дамжин өнгөрөх ачаа; тээврийн хэрэгслийн техникийн 

стандарт; жолооны үнэмлэх) болон худалдааны (худалдааны баримт бичиг, эрүүл мэндийн 

зохицуулалт, ургамлын хорио цээрийн шаардлага, гарал үүслийн гэрчилгээ гэх мэт) тусгай 

зөвшөөрөл, хяналт шалгалтын баримт бичгийг хоёр улс харилцан хүлээн зөвшөөрөх нь хил 

нэвтрэлтийг саадгүй, баталгаатай болгоход тустай байх болно. Зарим улс орон нэг цэгийн боомт 

байгуулж, журам, хяналт шалгалтыг давхардуулахаас зайлсхийдэг (хилийн боомтын нэг талд 

байгаа агентлагийн шалгалтыг хилийн боомтын нөгөө талд байгаа агентлаг хүлээн зөвшөөрдөг, 

зарим тохиолдолд бүр дунд нь зөвхөн нэг агентлаг байдаг).

Хилийн боомт дахь үйл ажиллагааны талаарх ойлголтыг өгөхийн тулд хилийн 

боомтуудын талаарх зарим мэдээллийг доор оруулав.

3	 	Мэдээлэл нь 2017 оны 12-р сарын 27-ны өдөр нийтлэгдсэн ESCAP-ийн “Дотоод болон бүс хоорондын тээврийн холбоог 
бэхжүүлэхэд чиглэсэн Евроазийн тээврийн коридоруудын иж бүрэн төлөвлөлт” -ийн судалгаанаас авсан болно
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Хайрцаг 1: Хятад-Монгол-Оросын коридорын хил нэвтрэх ажиллагаа ( 2016-2017 байдал)

Маршрут N1:

・Хиагт (ОХУ) - Алтанбулаг (Монгол Улс) авто замын хилийн боомт 
Хиагт хилийн боомт нь автомашин, зорчигчдод 24 цагаар, ачааны машинд 12 цаг ажилладаг. Уг хилийн 
боомтын дизайн хүчин чадал нь өдөрт 1500 зорчигч, 500 тээврийн хэрэгсэл байх боловч 2016 онд хүчин 
чадлаасаа давж ажилласан байна.  Оргил өдрүүдэд эдгээр тоо бараг гурав дахин нэмэгджээ. Хиагт 
боомт тээврийн хэрэгсэл нэвтрүүлэх таван шугамтай бол Алтанбулаг боомт арван нэгэн шугамтай, 
дараалал үүсэх нь түгээмэл байдаг тул Оросын Гаалийн байгууллага хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх 
зорилгоор шинэчлэл хийх хэрэгтэй гэж үздэг. Алтанбулагт Монголын нутгаас Оросын нутаг руу гарахад 
2 цаг орчим хугацаа шаардагдах бөгөөд энэ үзүүлэлт нь ирэх жилүүдэд 4 цаг орчим болж нэмэгдэх 
төлөвтэй байна. Алтанбулаг боомт рентген хяналтын системээр тоноглогдсон бол Хиагт боомт тийм 
биш юм. Мөн Алтанбулаг нь эдийн засгийн чөлөөт бүс юм.

・Замын-Үүд (Монгол Улс) - Эрээн хот (БНХАУ) төмөр зам болон авто замын хилийн боомт
2015 оны 11 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс Эрээн хот, Замын-Үүд хооронд ачааны манифестийг цахим 
хэлбэрээр солилцож, жингийн гэрчилгээ, рентген диаграммыг харилцан ашиглаж эхлэв. Монгол Улсад 
Гаалийн тухай хуулийг шинэчлэн найруулснаар зам тээврийн орчин сайжирсан; жолооч нар хил 
нэвтрэхдээ цөөн тооны баримт бичиг бүрдүүлдэг болсон. Эдгээр хүчин чармайлтын үр дүнд Замын-
Үүд-Эрээн хотын авто замын хилийн боомтын хил нэвтрэх хугацаа 2014 онд 12 цаг байсан бол 2015 
онд 4 цаг болж буурсан явдал юм. Сүхбаатар - Улаанбаатар - Эрээн хотын коридорын дагуу авто 
тээврийн хил нэвтрүүлэх өртөг 43 хувиар буурч 267 доллараас 151 доллар болж багасчээ.

Маршрут N1D:

・Ташанта (ОХУ) - Улаанбайшинт (Монгол Улс) авто замын хилийн боомт
Оросын талын Ташанта хилийн боомт нь 4 улирлын турш, ажлын 9 цагаар ажилладаг  боомт юм. 
Энэхүү боомт өдөрт 100 автомашин нэвтрүүлэх хүчин чадалтай бөгөөд тоног төхөөрөмж нь тээврийн 
урсгалын одоогийн түвшинд хангалтгүй байгаа тул иж бүрэн шинэчлэл хийх шаардлагатай байна. 
Өдгөө “Ташатинский” ложистикийн терминалыг байгуулах ажил ид явагдаж байгаа бөгөөд энэхүү ажлын 
хүрээнд халаалтгүй агуулах болон рентген шинжилгээний төхөөрөмжтэй болох юм. Улаанбайшинт 
хилийн боомтын ажлын цагийн хуваарь (‘Цагааннуурын хилийн боомт’, болон бусад эх сурвалжуудын 
мэдээлснээр) Оросын тал дахь хилийн боомтын цагийн хуваарьтай таардаггүй бөгөөд ердөө 4 цаг л 
давхцаж ажилладаг байна.

・Такешкан (БНХАУ) - Ярантай (Монгол Улс) авто замын хилийн боомт
Энэхүү хилийн боомт нь 4 улирлын турш, ажлын 9 цагаар ажилладаг Олон улсын шинж чанартай 
боомт юм. Боомтоор жил бүр 10,000 орчим зорчигч нэвтэрдэг.

Эх сурвалж: 2017 оны 12-р сарын 27-ны өдөр нийтлэгдсэн “ESCAP: Бүс нутаг хоорондын болон бүс нутгийн дотоодын тээврийн 
холбогдох чадварыг бэхжүүлэх зорилгоор Евроазийн тээврийн коридоруудыг иж бүрэн төлөвлөх нь; Судалгааны тайлан.
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2017 онд Хиагт (ОХУ) - Алтанбулаг (Монгол Улс) болон Ташанта (ОХУ) - Улаанбайшинт 

(Монгол Улс) гэх мэт хилийн боомтуудын ОХУ-ын боомтууд дахь бодит хөдөлгөөний ачаалал 

хангалтгүй байв. Мөн Ташанта (Оросын Холбооны Улс) - Улаанбайшинт (Монгол Улс) хилийн 

боомтуудын ажиллах цаг харилцан давхaцдаггүй байв.

Хүснэгт 2-т 2017 онд ESCAP-ийн тооцоолсноор Евроазийн хойд тээврийн коридорын 

дагуу Монгол Улсад нэн тэргүүнд тавигдах авто замын дэд бүтэц, хуурай боомтуудын хөрөнгө 

оруулалтын зардлыг харуулав.

Хүснэгт 2  Евроазийн хойд тээврийн коридорын дагуу Монгол Улсын тэргүүлэх тээврийн дэд бүтцэд оруулах 

хөрөнгө оруулалтын тооцоолсон өртөг

Infrastructure Route Length (km) Cost (USD million)

Road
Altanbulag-Choir 527.6  820

Hovd-Bulgan 360  1,400

Ulaanbaishint-Hovd 260  1,300

Dry Ports Ulaanbaatar and Zamin-Uud  200

Total  3,720

Эх сурвалж: ESCAP-ын материалуудад үндэслэн эмхтгэв: ESCAP: Бүс нутаг хоорондын болон бүс нутгийн дотоодын 
тээврийн холбогдох чадварыг бэхжүүлэх зорилгоор Евроазийн тээврийн коридоруудыг иж бүрэн төлөвлөх нь; 2017 оны 
судалгааны тайлан;

Унших: ESCAP нь гишүүн орнууддаа хандан Азийн авто замын сүлжээг ашиглах явцад тулгарч 
буй бэрхшээлийг тодорхойлох, шийдвэрлэхэд нь дэмжлэг үзүүлсээр байна.

“Азийн хурдны замын сүлжээний дагуу тээврийн хил нэвтрүүлэх гарын авлага”-
ыг бодлого боловсруулагчид, тээврийн операторууд, ложистикийн үйлчилгээ 
эрхлэгчид болон бусад оролцогч талууд хил нэвтрэх үйл явц, дүрэм журмын талаарх 
өдөр тутмын мэдээллийн "нэг цэгийн" эх сурвалж, гарын авлага болгон ашиглах 
боломжтой. 

Гарын авлагыг дараах холбоосоор авах боломжтой: 
https://www.unescap.org/resources/handbook-cross-border-transport-along-asian-highway-

network  
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2.5 Хоёр болон олон талт авто тээврийн хэлэлцээрүүд

Авто тээврийн салбарт олон улсын авто тээврийг зохицуулахад хоёр болон олон талт 

авто тээврийн хэлэлцээр нэлээд түгээмэл хэрэглэгддэг. Зураг 7-аас харахад Монгол Улс нь 

дэд бүсүүдэд хамаарах олон төрлийн хэлэлцээрийг баримтлаагүй хэвээр байна. Ийм төрлийн 

гэрээний хүрээнд зах зээлд нэвтрэх, каботажын дэглэм, дамжин өнгөрөх журам, тээврийн 

хэрэгслийн жин, хэмжээ, хорт утааны ялгаруулалтын техникийн стандарт, олон улсын ачааны 

болон автобусны жолоочийн жолооны үнэмлэхийг хүлээн зөвшөөрөх, замын татвар гэх мэт олон 

янзын асуудлууд байдаг. Замын зөвшөөрлийг аялал тус бүрд олгох, тодорхой тээврийн хэрэгсэл 

болон / эсхүл тодорхой хугацаанд замын зөвшөөрөл олгох замаар зах зээлд нэвтрэх боломжийг 

олгоно. Зураг 8-т Евроазийн хойд коридорын дагуух авто замын зөвшөөрлийн хоёр талын 

системийг үзүүлэв.

• Монгол Улс - БНХАУ

Евроазийн хойд коридорын N1 чиглэлийн Такешкан (БНХАУ) - Ярантай (Монгол Улс), 

Эрээн хот (БНХАУ) - Замын-Үүд (Монгол Улс) -ын хилийн боомтууд нь 2011 оноос эхлэн Монгол, 

Хятадын олон улсын авто тээврийн хэлэлцээрт хамрагдсан болно. Улс хоорондын олон улсын 

авто тээврийн туршлагын талаарх ESCAP-ийн судалгаагаар хоёр улс нь зөвшөөрлийн системийг 

ашиглаж байгаа бөгөөд БНХАУ жилийн квотын дагуу нэг удаагийн ирэх буцах аяллын зөвшөөрөл 

олгодог бол Монгол Улс нэг удаагийн болон олон удаагийн ирэх буцах аяллын зөвшөөрөл 

олгодог. БНХАУ-ын тээврийн хэрэгсэлд Монгол Улсад тусгайлан байрлуулсан маршрут 

байхгүй, харин БНХАУ Монголын тээврийн хэрэгслүүдийг эхлээд Такешкан - Чинхэ чиглэлийг 

хилийн боомтоор нэвтрүүлж, дараа нь Эрээн хот хүртэл хилийн боомтоор явахыг зөвшөөрдөг. 

Хоёр тал аль аль нь  хөндлөнгийн гуравдагч талын даатгал, нөгөө улсын үндэсний хэл дээр 

хөрвүүлэгдсэн үндэсний жолооны үнэмлэх, тээврийн оператор компаниудыг үндэснийхээ 

холбогдох байгууллагад бүртгүүлэхийг шаарддаг. Хятад болон Монгол Улсын жин, хэмжээсийн 

стандарт ялгаатай. Хоёр улсын тээврийн байгууллагууд тээврийн хэрэгсэл нэвтрэхэд ижил 

төстэй жагсаалтыг шаарддаг. Тээврийн хэрэгсэл, ачааг түр хугацаагаар импортлоход хоёр улсын 

гаалиас тавигдах шаардлага авцалдахгүй байна (Хятадын дүрэм журам Монголынхоос илүү 

хатуу байдаг).
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• Монгол Улс - ОХУ

Монгол Улс болон Оросын Холбооны Улс нь Евроазийн хойд коридор N1 маршрутын 

дагуу Ташанта (ОХУ) - Улаанбайшинт (Монгол Улс) болон Хиагт  (ОХУ) - Алтанбулаг (Монгол 

Улс) гэсэн хоёр хилийн гарцтай. Эдгээрийг 1996 оноос хойш олон улсын авто тээврийн тухай 

Монгол Улс, Оросын Холбооны Улсын хэлэлцээрээр зохицуулдаг. Хоёр улс ESCAP-ийн 

судалгаагаар зөвшөөрлийн системийг ашиглаж байгаа бөгөөд аль аль нь квотын дагуу нэг 

удаагийн ирэх буцах аяллын зөвшөөрлийг олгодог (ОХУ-ын хувьд 8000). Үүнд зориулалтын 

маршрут байхгүй. Хоёр талын жин, хэмжээсийн стандартууд ижил төстэй бөгөөд хөндлөнгийн 

гуравдагч талын даатгал шаарддаг, мөн тээврийн операторыг эх орныхоо холбогдох 

байгууллагад бүртгүүлэхийг шаарддаг. ОХУ нь хил дээрээс даатгал худалдаж авах хүсэлт 

гаргах эсхүл ногоон карт авахыг шаарддаг. Хоёр улс үндэсний болон олон улсын жолооны 

үнэмлэхийг харилцан хүлээн зөвшөөрдөг боловч ОХУ-аас Монгол Улсын жолооны үнэмлэхийг 

орос хэл рүү хөрвүүлсэн байхыг шаарддаг. Тээврийн хэрэгсэл, ачааг түр хугацаагаар импортлох 

гаалийн шаардлага хоёр талд ижил байна. Тээврийн хэрэгслийг авчрах талаар тэдний тээврийн 

байгууллагуудын шаардлага ижил төстэй боловч Монгол Улс тээврийн операторын бүртгэлийн 

гэрчилгээг ирүүлэхийг шаарддаг.

Үүнээс гадна уг гэрээнд каботаж хийхийг хориглосон бөгөөд тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр 

бусад улсын нутаг дэвсгэрээс / гуравдагч орны нутаг дэвсгэр рүү тээвэрлэхийг зөвшөөрсөн 

бөгөөд хил орчмын бүс нутгуудад тусгай журам хэрэгжүүлэх боломжийг тусгасан болно. Ачаа 

тээвэрлэлтийг олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн хэлбэрээр үндэсний дагалдах 

бичгийн дагуу үйлдэх ёстой гэж гэрээнд заажээ.

• Хятад - Монгол - Орос 

БНХАУ, Монгол Улс, ОХУ-ын Засгийн газар 2016 оны 12-р сарын 8-ны өдөр Москва 

хотод Азийн авто замын сүлжээгээр олон улсын авто тээвэрлэлт гүйцэтгэх тухай Засгийн газар 

хоорондын хэлэлцээрт гарын үсэг зурав. Ингэхдээ улс бүр нутаг дэвсгэрээ холбосон AH-3 болон 

AH-4 хэсгүүдэд олон улсын авто тээврийн хөдөлгөөний эрхийг хамтрагч хоёр улсдаа олгохоор 

тохиролцов. 

Хэлэлцээрээр дамжуулан ESCAP-ын гишүүн гурван улс нь Азийн авто замын дараах 

чиглэлүүдийг ашиглалтад оруулав: AH-3 нь ОХУ-ын Улаан-Үдээс Хятадын Тяньжин боомт 
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хүртэл, Улаанбаатар, Бээжингээр дамжин, далайд гарцгүй Монгол Улсын далайд гарах 

гарцыг ханган; AH-4 нь ОХУ-ын Новосибирскээс Хятадын Урумчи, Кашигаар дамжин Хятадын 

Пакистантай хил залгаа Хончираф хүртэл. Энэ нь БНХАУ, Монгол Улс, Оросын Холбооны Улсын 

эдийн засгийн коридорын хүрээнд байгуулсан Засгийн газар хоорондын анхны хэлэлцээр болж 

байна.

Байгуулсан хэлэлцээрийн дагуу хамтарсан хорооны анхны хуралдаанаар улс тус 

бүр 200 зөвшөөрөл олгохоор 2019 онд тохиролцов. Хэлэлцээрийн дагуу энэхүү зөвшөөрлийг 

харилцан солилцох нь эдгээр хэсгүүдэд олон улсын авто тээврийг хөнгөвчлөх зорилготой юм.

Унших: Азийн авто замын сүлжээгээр олон улсын авто тээврийн тухай Засгийн газар хоорондын 
хэлэлцээрийн талаар илүү ихийг мэдэх:

https://www.unescap.org/sites/default/files/Intergovernmental-Agreement-on-Internation-

al-Road-Transport-along-the-Asian-Highway-Network-English-language.pdf 

 

Тэмдэглэл:  Гэрээний талаарх зарим үндсэн баримтуудыг тэмдэглэж аваарай. 

・Үүнд ямар маршрутууд болон улсын хилийн боомтууд байдаг вэ?
・Олон улсын авто тээврийн зөвшөөрөлд ямар мэдээлэл багтсан байдаг вэ?
・Хамтарсан хорооны хариуцлага, чиг үүрэг юу вэ? 

 

Дэлгэрэнгүй 

үзэх.

Азийн авто замын сүлжээний 3, 4-р маршрутын дагуух хил дамнасан тээвэр ба туслах б
айгууламжийн гарын авлага нь одоогийн хил дамнасан дэд бүтэц, албан ёсны байдал, 
AH-3, AH-4 дагуух туслах байгууламжуудын талаар мэдээлэл агуулж байна.

https://www.unescap.org/sites/default/files/Handbook-AH3-AH4-final.pdf 

 

Хавсралт Б -д хүнд даацын болон арилжааны автомашины жин, хэмжээ, хорт хий 

ялгаруулалтын техникийн стандартыг олон улсын төвшинд нийцүүлэх талаарх нэмэлт 

мэдээллийг танилцуулж байна. Авто тээврийн дамжин өнгөрөх тээвэр ба TIR конвенцыг мөн 

дурдав. 
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Унших: Хавсралт Б-г уншихаа мартуузай.  

Зураг 7 Евроазийн хойд коридор - Дэд бүсийн хэлэлцээрээр хамрах хүрээ

Эх сурвалж: ESCAP. Дотоод болон бүс нутаг хоорондын тээврийн холболтыг бэхжүүлэх Евроазийн тээврийн коридоруудыг 
иж бүрэн төлөвлөх; 2017 оны судалгааны тайлан.

Зураг 8 Евроазийн хойд коридорын дагуу хоёр талт тээврийн хэрэгслийн замын зөвшөөрөл

Эх сурвалж: ESCAP: Бүс нутаг хоорондын болон бүс нутгийн дотоодын тээврийн холбогдох чадварыг бэхжүүлэх зорилгоор 
Евроазийн тээврийн коридоруудыг иж бүрэн төлөвлөх нь; 2017 оны судалгааны тайлан.
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2.6  Евроазийн хойд коридорыг дагасан зарим дэд бүтцийн бус 
авто тээврийн болон гаалийн хүндрэлүүд

Зам

• Олон улсыг дамжсан авто тээвэр явуулах үед улс орнуудын хил дээр жингийн 

стандартын зөрүү болон дотоодын жолооны үнэмлэхний орчуулгын шаардлагын ялгаа 

гэх мэт олон төрлийн бэрхшээл байнга тохиолдож, цаашлаад эдгээр зөрөөтэй байдал 

нь үр бүтээмжийг бууруулж илүү олон төрлийн бичиг баримт бүрдүүлэхэд хүргэж, 

улмаар олон улсын тээврийн зардлыг өсгөж байна.

• ТИР систем нь хараахан Евроазийн тээврийн гарцад ашиглагдаж эхлээгүй байгаа.

• Зарим түнш улс орнуудын нэвтрэх хэсэг газарзүйн хязгаарлалттай байдаг: Монголоос 

ирж буй ачааны автомашинууд Хятад талын зөвхөн тодорхой цэг хүртэл нэвтрэх гэх мэт.  

• “Cabotage” буюу тухайн улс оронд дотроо гадны тээврийн зуучаар ачаа бараа 

тээвэрлэх нь бүх улс орнуудад хориотой байдаг.

Гааль

• Хятад, Монгол болон Оросын гаалийн шаардлага харилцан ялгаатай байгаа нь эдгээр 

улс орнуудын хооронд зорчих нөхцлийг хүндрүүлж байна. Эдгээр гурван улсын эрх 

баригчид нөхцөл байдлыг сайжруулах талаар гурвалсан уулзалт хэлэлцээ хийж байна. 

Тээвэр зуучуудын зүгээс Хятадын гаалиар нэвтрэх нь Орос болон Монголын хилээр 

нэвтрэхээс илүү их бэрхшээлтэй байгаа талаар дурьдсан байдаг.

• Тяньжин хотын боомтоор дамжиж буй Монголын ачаа бараа ихэнх үед хоцрох саатах 

төлөвтэй байдаг. Учир нь ихээхэн хэмжээний ачаанд ачаа буухаас өмнө цахилгаан 

шуудангаар бүрдүүлэх материал ирүүлсээр байтал дахин бодит шалгалт явуулдаг 

учир ийнхүү хоцролт саатал үүсдэг байна.

• Тур хугацаанд зорчих авто тээврийн хэрэгсэл болон ачаа бараанд Хятадын талаас 

тавьж буй шаардлага хөрш улсуудтай харьцуулахад харьцангуй хатуу чанга байна.

Унших: Тээврийн дэд бүтцийн тоймыг Хавсралт Б-ээс уншихаа мартуузай.  
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2.7 Авто тээврийн гүйцэтгэлийн үзүүлэлтийг хянах болон авто 
тээврийн өртөг

• Авто тээврийн үзүүлэлтийг хянах болон авто зам тээвэртэй холбоотой өртөгт хяналт 

тавих зорилгоор ажиглалтын төв байгуулах

Олон улсын жишгийн дагуу авто тээврийн үзүүлэлтийг хянах болон авто тээвэртэй 

холбоотой тээврийн зардалд хяналт тавих ажиглалтын төвийг гол үндсэн нэвтрэх гарцны 

хэсгүүдэд үүсгэн байгуулах нь чухал юм. 

Дэлхий даяар иймэрхүү ажиглалтын цэгүүд үүсгэсэн олон сайн туршлагууд бий. Зарим 

ажиглалтын цэгүүд нь чип технологи ашиглан явах болон зогсох бодит цагийг хянаж бодит цагийг 

цахим хуудсанд бүртгэдэг. Төв Азийн бүс нутгийн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны хөтөлбөр 

(CAREC)-ын  гарцын үзүүлэлтийн хэмжүүр болон хяналт (CPMM) нь уг ажиглалтын цэгийн нэгэн 

сайн жишээ юм. 

• ESCAP-ийн Хугацаа / Зардал - алслалт аргачлал

Зураг 9-д ESCAP-ийн хугацаа / зардал - алслалт аргачлалыг графикаар харуулав. 

Энэхүү загвар нь дамжин өнгөрөх тээврийн үйл явцтай холбоотой зардал, цаг хугацааны 

өгөгдлийн график дүрслэл юм. Аргачлалын зорилго нь дамжин өнгөрөх маршрутын дагуух хэсэг 

бүрийн зардал, цаг хугацааны шинж чанарыг харгалзан тодорхой дамжин өнгөрөх маршрутын 

дагуу үүссэн үр дүнгүй байдлыг тодорхойлж, гацааг тодорхойлоход оршино. 

Аргачлал нь хамгийн бага хэмжээний мэдээлэл шаардах ба үүнд, нийт явах замын урт, 

түүнийг туулахад шаардагдах хугацаа, тээвэрлэх явцын хэсэг бүрт ашиглах тээврийн хэрэгслийн 

төрөл, хил нэвтрэх, болон бусад зогсолтууд, уг хэсгүүдэд шаардагдах зардал гэх мэт.

Аргачлал нь бодлого боловсруулагчдад дараах боломжийг олгоно: тодорхой хугацааны 

туршид тээвэрлэхэд шаардагдах өртөг болон / эсхүл цаг хугацааны өөрчлөлтийг харьцуулах; 

ижил маршрут дээр ажиллаж байгаа өрсөлдөж буй тээврийн хэлбэрүүдийг харьцуулж үнэлэх; 

дамжин өнгөрөх өөр маршрутыг харьцуулах.
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Зураг 9 Хугацаа / зардал алслалт аргачлал (ESCAP)

Эх сурвалж: http://www.unescap.org/sites/default/files/Time_cost_methodology%20Model.pdf

Унших: Хэрэглэгчийн гарын авлага, загвар зэргийг багтаасан аргачлалын талаарх нэмэлт 
мэдээллийг дараах хаягаар авах боломжтой.

https://www.unescap.org/resources/timecost-distance-methodology   

 

Унших: Кейс судалгаа 

Энэ бол Төв Ази дахь CAREC гарцуудад зориулсан CPMM системийг уншихад 
тохиромжтой үе байх болно. (Модулийн төгсгөлд Кейс судлах хэсгийг үзнэ үү)
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3  Ковид-19 цар тахлын үеийн зам тээврийн болон 
олон улсын гарцууд

Зам тээврийн салбар нь Ковид-19 цар тахал зэрэг хямралын үед маш чухал үүрэг 
гүйцэтгэнэ. Нийлүүлэлтийн сүлжээг хадгалах, ялангуяа хоол хүнс, эмнэлгийн хэрэгсэл, бензин 
зэрэг нэн шаардлагатай бараа бүтээгдэхүүнийг хадгалах нь нэн чухал юм. Гэвч урьдчилан 
сэргийлэх арга хэмжээг авч үзэхгүй бол авто тээвэр нь онолын хувьд үндэсний болон олон 
улсын хэмжээнд цар тахлыг тараах тээгч болж болох юм.

Олон улсын Транс-Европын тээврийн гарцууд дээр Европын холбоо Ковид 19-ийн 
дэгдэлтийн үеийн хил нэвтрэх, авто тээврийн асуудлыг зохицуулах арга хэмжээг хэрхэн хүлээж 
авсныг харуулсан кэйс судалгааг доор харуулав.

3.1  Ази, Номхон далайн тээврийн холболт: Ковид-19 цар тахлын 
эсрэг бодлогын хариу арга хэмжээ4 

Ковид-19-д үзүүлэх бодлогын хариу арга хэмжээний талаарх ESCAP-ийн Бодлогын товч 
танилцуулга нь Ковид-19 цар тахлын анхны сургамжуудын нэг бол тээврийн холболтыг хадгалах, 
чухал ач холбогдолтой бараа бүтээгдэхүүний хил дамнасан хөдөлгөөнийг саадгүй тээвэрлэх 
явдал юм. Энэ нь хил хязгаарыг хаах, хөдөлгөөнийг эрс багасгахад чиглэсэн тусгаарлалтын 
хариу үйлдлийн дэлхийн чиг хандлагын эсрэг байсан тул хэрэгжүүлэхэд маш хэцүү байна. 
Ази, Номхон далайн орнуудын сүүлийн үеийн практик туршлагаас харахад Ковид-19 өвчний 
дэгдэлтээс хойш хэсэгчилсэн бодлогын хариу арга хэмжээнүүд гарч ирсэн бөгөөд энэ нь цар 
тахлын болон бусад ижил төстэй хил дамнасан онцгой байдлын үед хил дамнасан худалдаа, 
тээвэрлэлтийг аль болох жигд явуулахад баталгаажуулах хамтын ажиллагааны механизм 
хангалтгүй байгааг харуулж байна.  

Улс орнууд цар тахлын үеэс авсан сургамжаа ашиглан инноваци руу хурдацтай шилжиж, 
тээвэр зохицуулалт, худалдаа, импорт, экспорт, дамжин өнгөрөх хяналтын үйл ажиллагааны 
мэдээлэл солилцох үйл явцыг дижитал хэлбэрт шилжүүлэн явуулах боломжтой.

 
Хэд хэдэн улс нэн тэргүүний гарцыг (заримдаа "ногоон гарц" гэж нэрлэдэг) нэвтрүүлж, зайлшгүй 

шаардлагатай барааны гаалийн процедурыг хурдасгаж, цахим баримт бичгийг хүлээн авч, шинэ 
автоматжуулсан, дижитал технологийг туршиж, контактгүй боловсруулалт, хүргэлтийг дэмжих болон 
бусад арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэв. 2-р хайрцагт хөнгөвчлөх арга хэмжээний жишээг толилуулж байна.

4	  https://www.unescap.org/resources/policy-reponses-covid-19-transport-connectivity-asia-and-pacific   
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Хайрцаг 2: Ковид-19 өвчний дэгдэлттэй тэмцэх зорилгоор нэвтрүүлсэн хөнгөвчлөх арга 
хэмжээний жишээ

Гүрж Улс 
Ковид-19-ийн тархалтаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний хүрээнд Гүрж-Азербайжаны хил дээрх 
гаалийн шалган нэвтрүүлэх боомтоор дамжин өнгөрөх ачааны тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг 
(дамжин өнгөрөх ба төмөр замын ачаа тээврийг оролцуулан) 24 цагийн горимд тусгайлан боловсруулсан 
протоколын дагуу хангаж байна.

БНХАУ
Тээвэрлэлтийг хөнгөвчлөх арга хэмжээнд улс даяар замын хөдөлгөөний хураамжийг (гүүр, хонгилыг 
оролцуулаад) бүх тээврийн хэрэгслийг цар тахал дуусах хүртэл зогсоох; яаралтай тусламжийн 
хэрэгсэл, шаардлагатай боловсон хүчнийг тээвэрлэх тээврийн хэрэгслийг зогсоохгүй, шалгахгүй, төлбөр 
хураамжгүй нэвтрүүлэх бодлогыг хэрэгжүүлж, олон улсын агаарын тээврийн ачааны ашиглалтын зардлыг 
бууруулах, үүнд иргэний нисэхийн хөгжлийн сангаас чөлөөлөх, нисэх онгоцны буудлын төлбөр, нислэгийн 
хөдөлгөөнийг бууруулах арга хэмжээ авсан байна. Зорчигч тээврийн компаниудыг цар тахлын үед 
агаарын ачааны даацын хомсдолыг нөхөх зорилгоор зорчигч тээврийн нисэх онгоцыг ачаа тээвэрлэгч 
нисэх онгоц болгохыг уриалж байна.

Энэтхэг Улс 
Гол боомтуудад хөнгөвчлөх тусгай арга хэмжээтэй. Ковид-19-тэй тэмцэх улс даяарх хөл хорионы үеэр 
нэн шаардлагатай эд зүйлсийн нийлүүлэлтийн сүлжээний тасралтгүй урсгалыг хангахын тулд ложистик, 
агуулахын үйл ажиллагаанд оролцогч талуудад үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлэхэд шаардлагатай 
тусламжийг авах талаар тодруулга хийсэн болно.

Бүгд Найрамдах Солонгос Улс 
Импортын бөөгнөрлөөс үүдэлтэй нисэх онгоцны буудлууд, далайн боомтууд дахь буулгах, хойшлуулах 
хоцрогдолтой асуудлуудыг шийдвэрлэх зорилгоор нисэх онгоцны буудал, далайн боомтод саатал 
гарах асуудлыг шийдвэрлэх, ачаагаа ирсний дараа терминал руу нэвтрэхгүйгээр шууд үйлдвэрлэх 
үйлдвэрүүдрүү тээвэрлэх боломжийг олгосон.

Оросын Холбооны Улс 
Коронавирусын шинэ халдвараас урьдчилан сэргийлэх, тархахаас урьдчилан сэргийлэх хүрээнд ачаа 
илгээгчдэд үйл ажиллагааны дэмжлэг үзүүлэх, тээврийн сүлжээний бүх холболтын уялдаа холбоог хангах 
зорилгоор Оросын төмөр замуудад төв штабыг байгуулав. Шаардлагатай ачаа ачсан тээврийн хэрэгслийг 
жингийн хяналтаас түр хугацаагаар чөлөөлөх, хот доторх тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн, тэдгээрийн 
ачилт, буулгалтыг хоригийг түр хугацаагаар цуцалсан.

Singapore
The Singapore-Malaysia Special Working Committee has agreed that the transport of all types of goods between 
Malaysia and Singapore will be facilitated during the duration of Malaysia’s Movement Control Order. As such, 
those conveying essential services, or supplies (e.g. lorry drivers, vegetable supply truckers, frozen supply 
truckers) via land and sea crossings will be exempted from the Ministry of Manpower’s (MOM) entry approval and 
quarantine (“Stay Home Notice” (SHN)) requirements.

Эх сурвалж: ESCAP, 2020. Ковид-19-ын эсрэг бодлогын хариу арга хэмжээ: Ази, Номхон далайн тээврийн холбогдох чадвар.
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Гэсэн хэдий ч цар тахлын дэгдэлт нь бодит байдал дээр хил орчмын худалдаа, тээврийн 
асуудлыг зохицуулж, хөнгөвчлөх ёстой олон бүс нутгийн худалдаа, тээвэр, транзит хамтын 
ажиллагааны механизмууд Ковид-19 шиг хямралыг арилгахад чиглэсэн удирдамж хангалтгүй 
байсныг тодорхой харуулж байна. Бүс нутгийн хамтын ажиллагаа нь Ковид-19-ийн хариу 
үйлдлээс үүдэлтэй хил дамнасан тээврийн хүндрэлийг арилгаж чадах бөгөөд энэ бүс нутгийн 
хамтын ажиллагааг Ковид-ийн дараах үед ч хэрэгжүүлэн бэхжүүлэн хөгжүүлэх шаардлагатай.

3.2  3.2. Ковид-19-ийн хүрээнд хэрэгжүүлж буй авто тээврийн 
тухай болон ЕХ-ны олон улсын гарцуудын үйл ажиллагааны 
тухай кейс судалгаа

Европын Холбооны Европын Комиссоос 2020 оны 3 дугаар  сарын 16-ны өдөр эрүүл 
мэндийг хамгаалах, бараа, зайлшгүй шаардлагатай үйлчилгээний хүртээмжийг хангах хилийн 
менежментийн арга хэмжээний тухай удирдамж гаргасан. Эдгээр удирдамжид ЕХ-ны гишүүн 
улс бүр бараа бүтээгдэхүүний, ялангуяа нийлүүлэлтийн сүлжээний нэгдсэн зах зээлийн бүрэн 
бүтэн байдалд хохирол учруулах, шударга бус үйл ажиллагаа эрхлэх арга хэмжээ авах ёсгүй гэж 
заасан байдаг. Удирдамж доорх таван сэдвийг хамарна:

1. Бараа, үйлчилгээний тээвэрлэлт

Тээвэрлэлт, хөдөлгөөнт байдал нь эдийн засгийн тасралтгүй байдлыг хангахад зайлшгүй 
шаардлагатай тул хяналтын арга хэмжээ нь эдийн засгийн үйл ажиллагааны энэ тасралтгүй 
байдлыг алдагдуулахгүй байх, нийлүүлэлтийн сүлжээний үйл ажиллагааг хадгалах ёстой. ЕХ-
ны гишүүн улсууд нийгмийн эрүүл мэндийн шалтгаанаар ачаа, зорчигч тээвэрлэхэд хязгаарлалт 
тогтоож болно, гэхдээ эдгээр хязгаарлалт нь ил тод, зохих ёсны сэдэлтэй, эн тэнцүү, горимд 
хамааралтай, ялгаварлан гадуурхалгүй байх шаардлагатай.

2. Бараа бүтээгдэхүүний нийлүүлэлт 

Гишүүн улсууд бүх бараа бүтээгдэхүүний чөлөөт эргэлтийг хадгалахын зэрэгцээ нэн 
шаардлагатай бараа бүтээгдэхүүн болох эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, нэн шаардлагатай болон 
хурдан муудах хүнсний бүтээгдэхүүн, мал зэрэг нэн шаардлагатай бараа бүтээгдэхүүний 
хангамжийн сүлжээг доголдуулахгүй, баталгаажуулах үүрэгтэй. Гишүүд улсууд ачаа тээвэрт 
давуу эрхтэй (жишээ нь: “ногоон гарц” гэж нэршсэн) эгнээг хуваарилан өгч одоо байгаа 
амралтын өдрүүдийн хориглолтыг цуцлах хэрэгтэй. Тээврийн ажилчдыг хил дамнан нэвтрүүлэх 
боломжтой болгох хэрэгтэй.
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3. Эрүүл мэндтэй холбоотой арга хэмжээ

Анхан шатны5 болон хоёрдогч6 нэвтрэх болон гарах скрининг шалгах арга хэмжээ зохион 
байгуулж, янз бүрийн хэлбэрээр мэдээлэл хангахыг зөвлөж байна. Сэжигтэй тохиолдлыг тусгаарлах, 
батлагдсан тохиолдлыг эрүүл мэндийн байгууллагад шилжүүлэх шаардлагатай. Эрүүл мэндийн болон 
эрүүл мэндийн бус ажилчдыг хувийн эрүүл мэндийн хамгаалалтын тоноглол хэрэгслээр хангах ёстой.  

4. Гадаад хил

Шенгений бүсэд7 нэвтрэхийн тулд гадаадаас хил нэвтэрсэн бүх хүмүүс, ЕХ болон ЕХ-ны харьяат 
бус иргэдэд хилийн боомтууд дээр системтэй үзлэг хийх бөгөөд гишүүн орнууд тухайн орны оршин суугч 
бус гуравдагч орны иргэдэд сэжигтэй шинж тэмдэг эсхүл халдвар авах өндөр эрсдэлтэй байсан гэж үзвэл 
нийгмийн эрүүл мэндэд заналхийлж болзошгүй гэсэн үүднээс хил нэвтрэхийг хориглох эрхтэй.

5. Дотоод хил

ЕХ-ны гишүүн улсуудад төрийн бодлого эсхүл дотоод аюулгүй байдлын үүднээс 
үндэслэлтэй гэж үзвэл дотоод хил дээр түр хугацаагаар хилийн хяналтыг сэргээхийг зөвшөөрдөг. 
Гишүүн улсууд өөрийн нутаг дэвсгэрт нэвтэрч буй хүмүүст өөрийн иргэдтэй ижил шаардлага тавьдаг 
бөгөөд Ковид-19-ийн нөлөөлөлд өртсөн бүсээс буцаж ирэхдээ өөрийгөө тусгаарлах эсхүл түүнтэй 
ижил төстэй арга хэмжээ авахыг шаардаж болно. Гишүүн улсууд давхцал, хүлээлгийн хугацаанаас 
зайлсхийхийн тулд хилийн нэг талд эрүүл мэндийн үзлэг хийх ажлыг зохицуулах ёстой.

Удирдамжийг бүрэн хэмжээгээр Хавсралт С-т үзүүлэв. 

Д а с г а л  
б о л о н 
хэлэлцүүлэг

・ ЕХ-ны авч хэрэгжүүлж буй ямар арга хэмжээ нь Хятад, Монгол, Оросын эдийн засгийн 
коридорт ашигтай байж болох уу?

・ Хятад, Монгол, Оросын эдийн засгийн коридор дээр ямар арга хэмжээг бодитой 
хэрэгжүүлж болох уу?

・ Аль хэмжээ нь зөвхөн цар тахлын үед үр ашигтай вэ?
・ Цар тахлын нөхцөл байдалгүй үед аль арга хэмжээг авах боломжтой вэ?
・ Таны зүгээс санал болгох өөр арга хэмжээ байна уу?

 

Тэмдэглэл:  Хариултаа бичихээ мартуузай.

5	 	Анхан шатны үзлэг шинжилгээ нь заавал эрүүл мэндийн сургалтад хамрагдсан бус боловсон хүчнээр хийгдэж 
болно. Үзлэгийн үйл ажиллагаанд аялагчдын халдварт өвчний шинж тэмдгийг нүдээр ажиглах, аялагчдын биеийн 
температурыг хэмжих, аялагчид өвчний шинж тэмдэг байгаа эсэх болон / эсхүл халдвар дамжуулагчтай харьцах 
талаар асуулга бөглөх зэрэг орно.

6	 	Хоёрдогч үзлэгийг эрүүл мэндийн боловсролтой боловсон хүчин хийх ёстой. Үүнд гүнзгийрүүлсэн ярилцлага, 
эмнэлгийн болон лабораторийн шинжилгээ, температурын хоёр дахь хэмжилтийг багтаасан болно.

7	   Шенгений бүс нь Европын хилийн чанадад бүх паспорт болон бусад бүх төрлийн хяналтыг албан ёсоор цуцалсан 
Европын 26 мужийг багтаасан газар нутаг юм. Тус газар нь ихэвчлэн олон улсын аялал жуулчлалын зорилгоор нэг 
харьяаллын дагуу ажилладаг бөгөөд нийтлэг визийн бодлоготой юм. Энэ газрыг Люксембургийн Шенген хотод 1985 
онд байгуулсан Шенгений гэрээний нэрээр нэрлэжээ.
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3.3  Ковид-19-ийн эсрэг салбарын дэвшүүлж буй эрүүл мэндтэй 
холбоотой арга хэмжээнүүд. Үүнд:  Авто тээврийн оператор 
компанийн холбоод, тээвэр зуучид, ложистикийн үйлчилгээ 
эрхлэгчид ба ачаа илгээгчид 

Тээврийн салбар нь ажлын явцад жолооч, ажилчдынхаа аюулгүй байдлыг хамгаалах 
Ковид-19-өөр халдварлах боломжийг багасгах арга хэмжээ санал болгосон. 

Олон улсын авто тээврийн холбооноос  (IRU)8 Засгийн газар, компаниудад өгсөн 
зөвлөмж, Ковид-19-ийн үеэр тээврийн жолооч нарт өгөх зааврыг 3 болон 4-р хайрцагт харуулав.

Хайрцаг  3: IRU: Замын сүлжээг аюулгүй, нээлттэй байлгах богино хугацааны арга хэмжээ

Аюулгүй байдал
・ Үйл ажиллагаа явуулж буй компани нь ачаа барааr ачих болон буулгах үед жолоочийн эрүүл ахуй, 

аюулгүй байдлын стандартыг өндөр түвшинд хэрэгжүүлэх ёстой (ялангуяа хорио цээрийн бүсэд) мөн 
эрүүл мэндийн дүрмийг мөрдөж байгааг нотлох бичиг баримтыг хүргүүлэх ёстой.

・  Үйл ажиллагаа явуулж буй компанийн жолооч ажилчдын хөдөлгөөнийг бүртгэх мөн байршлыг тогтоох 
боломж бий болгох хэрэгтэй. 

・ Засгийн газар, эрх баригчид тээврийн хэрэгсэл, жолооч, ачаа, зорчигчдод, ялангуяа хорио цээрийн дэглэм 
тогтоосон журмын талаар тодорхой мэдээлэх ёстой.

・ Засгийн газар, эрх бүхий байгууллагууд баталж буй хязгаарлалтын нийлүүлэлтийн сүлжээ болон бараа 
бүтээгдэхүүн, хүмүүсийн хөдөлгөөнд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг нягт уялдуулж, нийтлэх 
ёстой. 

Эдийн Засаг
・ Чухал ач холбогдол бүхий бараа (хүнс, эмнэлгийн хэрэгсэл)-ийн үр ашигтай ложистикийг хангахын тулд 

жолоодох, амрах цагийн дүрмийг хөнгөвчлөн, жолооч нарыг халдварт өртсөн бүс нутгаас эсхүл хорио 
цээрийн бүсээс аль болох хурдан гарч явах боломжийг олгох шаардлагатай.

・Хүргэлтийг илүү аюулгүй болгох үүднээс хүргэлтийн хориг хязгаарыг цуцлах, жишээлбэл шөнийн цагаар  
    хүргэхийг зөвшөөрөх. 
・ Санхүүгийн байгууллагуудаас зээлийн эргэн төлөх нөхцлийг хөнгөвчлөх ялангуяа том оврын тээврийн 

хэрэгслийн зээлийн эргэн төлөлт, НӨАТ болон татвар. 
・Ачааны машин, жолоочийн хураамж, зам ашигласны төлбөрийг хасах буюу бууруулах. 
・Түр хугацаагаар ажилгүй байгаа зам тээврийн ажилчдыг дэмжих хөтөлбөрийг бий болгох.
・ Хил дамнасан ачаа тээвэрлэлтийн явцыг хөнгөвчилж холбогдох байгууллагуудаас нэг талыг баримталсан 

арга хэмжээ авахаас зайлсхийх (ялангуяа хоол хүнс, эмнэлгийн хэрэгсэл гэх мэт зайлшгүй шаардлагатай 
зүйлс дээр).

・Дампуурлаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор нөлөөлөлд өртсөн бизнес эрхлэгчдэд яаралтай  
   санхүүгийн тусламжийн хөтөлбөрийг гаргаж өгөх. 

Эх сурвалж: https://www.iru.org/resources/newsroom/coronavirus-covid-19-iru-calls-governments-help-keep-road-transport-supply-chains-and-mobility-networks-moving   

8	 	Олон улсын авто тээврийн холбоо (IRU) нь дэлхийн хэмжээнд зам тээврийн аж үйлдвэрийн салбарын үйл ажиллагааг 
зохион байгуулдаг. IRU нь зам тээврийн салбарын ашиг сонирхлыг хамгаалдаг бөгөөд 100 гаруй орны 3,5 сая авто 
тээврийн компанийн дуу хоолой болдог. Олон улс орны үндэсний авто тээврийн холбоодууд IRU-ийн гишүүн байдаг.
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Хайрцаг 4: Ковид-19-ийн үеэр тээврийн жолооч нарт өгөх зөвлөмж
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Хайрцаг 5: Ковид-19-ийн дагуу ESC / CLECAT-ийг ачаа буулгах зөвлөмж
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Д а с г а л  
б о л о н 
хэлэлцүүлэг

Дээрх удирдамжийг авч үзсэний дараа:

・ Хятад, Монгол, Оросын эдийн засгийн коридорт ямар зөвлөмж нь үр ашигтай байж бол
ох вэ?

・ Хятад, Монгол, Оросын эдийн засгийн коридор дээр ямар арга хэмжээг бодитой хэрэг
жүүлж болох вэ?

・ Аль хэмжээ нь зөвхөн цар тахлын үед үр ашигтай вэ?
・ цар тахлын нөхцөл байдалгүй үед аль арга хэмжээг авах боломжтой вэ?
・ Таны зүгээс санал болгох өөр арга хэмжээ байна уу?

 

Тэмдэглэл: Хариултаа бичихээ мартуузай.  
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4  Илүү аюулгүй, найдвартай, саадгүй тээврийн 
хэрэгслийг бий болгох арга хэмжээг боловсруулж, 
хэрэгжүүлэх

4.1 Мэдээлэл солилцох

Мэдээлэл солилцох нь маш чухал бөгөөд төрөл бүрийн мэдээллийн системийг нэгтгэх 

анхны алхам бөгөөд аюулгүй, хил хязгааргүй дижитал худалдаа, тээврийн коридорыг байгуулах 

эхний алхам юм.

Тээвэр болон худалдааны дүрэм журамтай холбогдох мэдээллүүд олон төрлийн хэл 

дээр, нийтэд ил байх нь зохимжтой. 

 

4.2 Зохицуулалт, хамтын ажиллагаа, нэгтгэлийн тухай

Ковид-19 цар тахлын гол сургамж бол нийгэм, эдийн засгийн тогтолцооны даяаршлын 

хандлага улам бүр өсөн нэмэгдэж байгаа хэдий ч мэдээллийн системийг нэгтгэх, хамтын 

ажиллагаа бүх шатанд дутмаг хэвээр байгааг харуулсан явдал юм. Хэдий тийм боловч уг хямрал 

нь засгийн газрын байгууллагууд болон бизнесийн салбарыг илүү нягт хамтран ажиллаж нийтлэг 

дайсан болох Ковид-19-тай хамтдаа тэмцэхэд  хүргэсэн. 

Энэхүү төр, хувийн хэвшлийн хооронд, үндэсний болон олон улсын түвшинд улс орон 

хоорондын хамтран ажилласан туршлага нь энэхүү хамтын ажиллагааг улам бүр хөгжүүлэхэд 

чухал ач холбогдолтой юм. 

Цар тахлын дараах нийгэм эдийн засгийг сэргээх чухал тулгуур бол цахим дэд бүтцэд 

хөрөнгө оруулах явдал бөгөөд ингэснээр мэдээллийн системийг илүү нягт уялдуулах, хамтран 

ажиллах, нэгтгэхэд дөхөм болно.
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4.3 Коридорын гүйцэтгэлийг хянах ажиглалтын төвүүдийн 
тухай

НҮБ-ын ЕЭЗК нь Ковид-19 өвчний дэгдэлтийн үеэр 2020 оны 3 дугаар сард Хилийн 

боомт дахь ажиглалтын төвийг нээсэн.9 Энэ нь Ковид-19 цар тахлын эсрэг хилээ хааж, зорчих 

хязгаарлалт тогтоосон дэлхийн олон улс орнуудын тоо нэмэгдсэнтэй холбоотой хариу үйлдэл 

байв. Засгийн газруудын хийсэн зохицуулалтгүй ажиллагаа нь олон орны хилийн боомтод 

саатал үүсгэж, тээврийн хангамжийн сүлжээг нээлттэй байлгахад бэрхшээл учруулж байв. 

Ажиглалтын төв нь дэлхий даяар хил нэвтрэх хязгаарлалт, хилийн боомтын үйл ажиллагаанд 

нөлөөлөхүйц байнга өөрчлөгдөж буй дүрэм, журмын талаарх нээлттэй мэдээллээр хангана.

Ковид-19 цар тахлын дараа энэ ажиглалтыг үргэлжлүүлэн, байнгын шинж чанартай 

болгож, хяналт шинжилгээний цар хүрээг өргөжүүлэхийг зөвлөж байна. Ажиглалтын чухал 

мэдээлэлд дараах зүйлс багтана.Үүнд: 

• олон улсын орж ирж байгаа болон гарах тээврийн асуудалд нөлөөлөхүйц үндэсний 

хууль, тогтоол, журмуудын өөрчлөлт 

• жолооч, тээврийн хэрэгсэл / галт тэрэг, ачаанд тавих хилийн журам, шаардлага; хилийн 

боомт дахь хяналтын горим 

• хилийн боомт дээр хүлээх тооцоот хугацаа 

Нэмж дурдахад энэхүү байнгын ажиглалтын төв нь коридорууд болон хилийн боомтууд 

дахь тээврийн гүйцэтгэлийг хянах ажлыг өөр өөр аяллын хугацаа, өртөг, бараа бүтээгдэхүүний 

найдвартай байдлыг хэмжих тогтмол судалгааг зохион байгуулах замаар зохицуулж болно. 

4.4 Коридорын дагуух хилийн боомтуудын тухай

Коридорын дагуух хилийн боомтууд дээр Гаалийн болон бусад хяналт шалгалтын 

байгууллагууд хилийн хоёр талд өөр хоорондоо илүү сайн уялдаа холбоотой, хамтран 

9	  https://wiki.unece.org/display/CTRBSBC/Observatory+on+Border+Crossings+Status+due+to+COVID-19+Home  
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ажиллахаас гадна хилийн нөгөө талд байрлах Гаалийн болон бусад хяналтын байгууллагуудтай 

зохицож, хамтран ажиллах ёстой. 

Хилийн нэг цэгийн пост байгуулах боломжуудыг тодорхойлох. 

Олон улсын хилийн журмыг уялдуулах, хялбарчлах шаардлагатай байна. 

Дэлхийн хэмжээнд худалдаа, тээвэр, эрүүл ахуй, ургамлын хорио цээрийн  хяналт 

шалгалт хийхэд шаардлагатай баримт бичгүүдийг нийцүүлж, хялбарчлах шаардлагатай байна. 

Тусгай зөвшөөрөл, гэрчилгээ болон бусад тээврийн болон худалдаатай холбоотой 

баримт бичгүүдийг харилцан хүлээн зөвшөөрөхөд ахиц дэвшил гарах ёстой. 

Худалдаа, тээврийн салбарт үндэсний болон олон улсын баримт бичгүүдийг цахим 

хэлбэрээр нэвтрүүлэх, хүлээн авах ажлыг НҮБ / CEFACT-ийн боловсруулсан стандартын 

дагуу түргэтгэх нь чухал юм. Үүнд цахим гарын үсгийг дэлхий нийтээр хүлээн зөвшөөрөх үйл 

ажиллагаа багтана. Жишээ нь eCMR (авто тээврийн баримт бичиг), eTIR (олон улсын чингэлэг 

тээвэрлэлтэд зориулагдсан авто тээврийн баримт бичиг), FIATA bill of lading, CIM / SMGS (төмөр 

замын баримт бичиг) -ийг хууль ёсны дагуу хүлээн авах явдал юм.

4.5 Коридорын дагуух аюулгүй, найдвартай зогсоолын тухай

Үндэсний болон олон улсын Евроазийн тээврийн коридоруудын дагуу ESCAP (Ази, 

Номхон далайн эдийн засаг, нийгмийн комисс)-ийн гишүүн улсуудын тодорхойлсон ачааны болон 

автобусны аюулгүй зогсоолыг анхан шатны барилга байгууламжийн хамт байгуулах шаардлагатай. 

4.6 Ариун цэврийн нөхцлийн талаар

Ариун цэвэр сахих, хувийн хамгаалалтын хэрэгслийн бэлэн байдал, ашиглалт, хувийн 

аюулгүй байдал зэрэг нь ажлын байранд, гэртээ болон нийгмийн харилцаанд мөн ердийн үед ч 

онцгой чухал шаардлагатай болохыг Ковид-19 харуулж байна.

Тээврийн салбарт үйл ажиллагаа эрхэлдэг агуулахын, ачаа тээвэрлэлт, тээвэр зуучийн, ложистик, 
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худалдаа, гааль, эрүүл мэндийн, ургамлын хорио цээрийн хяналтын зэрэг гишүүн байгууллагууд, 

компаниудтай олон улсын холбоод үйл ажиллагааныхаа эрүүл ахуйн нөхцлийг сайжруулах тал дээр өргөн 

цар хүрээтэй арга хэмжээ авах замаар Ковид-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх ажил явуулж байна.  

Эдгээр арга хэмжээний зарим нь цар тахал дууссаны дараа ч хүчин төгөлдөр хэвээр байх болно.   

4.7 Жендэрийн тухай

Тээврийн салбарт эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл дэлхий хэмжээнд бага байдаг байна. 

Олон улсын тээврийн форумын мэдээллээр Европын холбооны тээврийн салбарын ажиллах 

хүчний зөвхөн 22%; Ази, Номхон далайн бүс нутагт 20%; АНУ-д 14%10 нь эмэгтэйчүүд байна. 

Түүнчлэн эмэгтэйчүүд, тээвэр, ложистик, дэд бүтцийн салбарт удирдах албан тушаал хаших нь 

харьцангуй ховор тул тээврийн салбар, ялангуяа авто тээврийн салбарыг хамарсан бүх төрлийн 

арга хэмжээг боловсруулахдаа жендэрийн онцлог хэтийн төлөвийг авч үзэх боломж бага байдаг 

байна. Тиймээс жендэрийн талаар илүү онцгой анхаарал хандуулах шаардлагатай.

Үзэх: Лавлагаа видео - Ачааны машины жолоочийн ажиллах нөхцөл, хүн бүрийн анхаарал 
хандуулах сэдэв!

・ Автомашин үйлдвэрлэгчдийн нийлүүлэлтийн сүлжээний Европ даяарх мөлжлөг (14 м. 50 с.) 
https://www.youtube.com/watch?v=Z4LOLVdf4dY   

・ Цар тахал ба авто тээвэр (14 м. 26 с.) 
https://www.youtube.com/watch?v=apP1CDlGpd0   

・ Монгол Улсад ачааны машин жолоодох: Улаанбаатараас Мумбай руу - Монголын 
бартаат зам (3 м. 24 с.) 
https://www.youtube.com/watch?v=21oN267DjCU

・ Хятад ачааны машины жолоочийн тухай: Шанхайгаас Улаанбаатар хүртэл: Зам 
нээлттэй байна (3 м. 30 с.) 
https://www.youtube.com/watch?v=ofKgnH6wrjo

 

Хэлэлцүүлэг Та үүний талаар юу гэж бодож байна вэ?
・ Илүү аюулгүй, найдвартай, саадгүй тээвэрлэлт хийх арга зам?
・Олон улсын ачааны машины жолооч нарын ажиллах нөхцлийг сайжруулах тухай?

10	  https://www.itf-oecd.org/gender-transport
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Кэйс Судалгаа:   Төв Ази дахь CAREC-ийн 
коридоруудад зориулсан CPMM 
систем 

АХБ нь Төв Ази дахь эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, интеграцийг дэмжих зорилгоор 

Төв Азийн бүс нутгийн эдийн засгийн хамтын ажиллагаа (CAREC) хөтөлбөрийг 1997 онд 

эхлүүлсэн. Эдүгээ CAREC нь 10 гишүүн улсаас бүрдэж байна. Үүнд: Афганистан, Азербайжан, 

БНХАУ, ялангуяа Өвөр Монголын Өөртөө Засах Орон (IMAR), Шинжаан-Уйгарын Өөртөө 

Засах Орон (XUAR), Казахстан, Киргизстан, Монгол Улс, Пакистан, Тажикистан, Туркменистан, 

Узбекистан  болно Төв Азийн бүс нутгийн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны хөтөлбөрийн 

гол тулгуур нь тээвэр, худалдааг хөнгөвчлөх явдал юм. 2013 оны 10 дугаар сарын 23-наас 24-

ний өдрүүдэд Казахстаны Астана хотод болсон Төв Азийн бүс нутгийн эдийн засгийн хамтын 

ажиллагааны хөтөлбөрийн 12 дахь бага хурлаар CAREC-ийн Тээвэр, худалдааг хөнгөвчлөх 

стратеги (TTFS) 2020-ийг батлав.11

CAREC-ийн өргөн хүрээтэй алсын хараа нь гишүүн улсуудын хамтын ажиллагааг бүс 

нутгийн хэмжээнд болон бусад зах зээлд нэвтрэх боломжийг сайжруулах, ингэснээр эдийн 

засгийн хурдацтай өсөлт, Cайн түншүүд, Cайн хөршүүд, Cайн хэтийн төлөвийг нэмэгдүүлэхэд 

чиглэсэн бүс нутгийн хамтын ажиллагааг дэмжихэд оршино. CAREC TTFS 2020-ийн зорилтууд 

нь (i) CAREC-ийн бүс нутаг даяар өрсөлдөх чадвартай коридорууд байгуулах; (ii) CAREC 

коридороор хил дамнуулан таваарын болон иргэдийн хөдөлгөөний явцыг үр бүтээмжтэй болгох, 

хөнгөвчлөх; мөн (iii) тогтвортой, аюулгүй, хэрэглэгчдэд ээлтэй тээвэр, худалдааны сүлжээг 

хөгжүүлэх. Эдгээр зорилтууд нь CAREC-ийн алсын хараатай нийцэж байгаа юм. TTFS 2020-

ийн гол зорилго нь бүс нутгийн өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх, CAREC-ийн эдийн засаг болон 

дэлхийн бусад орнуудтай хийх худалдааг өргөжүүлэхэд чиглэгддэг.

11  2020 оны 1-р сард Төв Азийн бүс нутгийн эдийн засгийн хамтын ажиллагаа (CAREC) -ийн тээврийн стратеги 2030 
хэвлэгдсэн. Энэ нь CAREC-ийн Тээвэр, худалдааг хөнгөвчлөх стратеги-2020-ээс олсон ахиц дэвшил, сургамж дээр 
тулгуурлан боловсруулсан болно. Худалдааг хөнгөвчлөх ажлыг тээвэрлэлтээс тусгаарлаж, холболт, тогтвортой 
байдлын чиглэлээр CAREC 2030 хөтөлбөрийн ерөнхий холбоосуудтай холбож өгдөг. Энэхүү стратеги нь тээврийн 
коридоруудыг үргэлжлүүлэн барьж байгуулах, сэргээн босгох ажилтай зэрэгцэн тогтвортой байдал, сүлжээний 
чанарыг нэмэгдүүлэхийг онцлон тэмдэглээд олон талт холболт, замын хөрөнгийн менежмент, замын аюулгүй байдал, 
гүйцэтгэлд суурилсан засвар үйлчилгээний зорилгод илүү их анхаарал хандуулдаг. CAREC тээврийн стратегийг 2030 
оныг CAREC-ийн худалдааны нэгдсэн хөтөлбөртэй хамтран хэрэгжүүлэх болно.
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Зураг 10 CAREC TTFS 2020 - Нөлөөлөл, хандлага, тэргүүлэх чиглэл

Эх сурвалж: CCAREC, ADB. CAREC-ийн тээвэр, худалдааг хөнгөвчлөх стратеги 2020. 

CAREC TTFS 2020 нь тээврийн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалт, худалдааг хөнгөвчлөх 

санаачилгаар дамжуулан тэргүүлэх ач холбогдол бүхий зургаан коридорыг хөгжүүлэхэд 

төвлөрөн ажиллаж байна.  Үүнд үйл ажиллагааны гурван тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлсон 

болно. 1) холимог тээврийн коридорын сүлжээг хөгжүүлэх; 2) Худалдаа болон хил нэвтрэх 

үйлчилгээг сайжруулах; 3) Үйл ажиллагааны болон зохион байгуулалтын үр ашгийг сайжруулах.

Зураг 11 CAREC-ийн зургаан коридор
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CAREC TTFS 2020 нь үндсэн зургаан коридорын зарим өргөтгөлийг нэвтрүүлээд байгаа бөгөөд 
уг өргөтгөлүүд нь голчлон үндсэн коридорыг CAREC-ийн бүс нутгийн болон түүний гаднах далайн 
боомтуудтай холбохоос гадна одоо байгаа коридороор явах хугацааг богиносгох товч замыг нэвтрүүлэх, 
газарзүйн хувьд хамрах хүрээг тэлж, коридор хоорондын харилцан уялдааг нэмэгдүүлэхийн тулд 
нэмэлтээр зарим нэг холбоосуудыг хөгжүүлэх, мөн холын болон овор ихтэй таваарт харьцангуй давуу 
талыг олгох зорилгоор тодорхой хэсгүүдэд төмөр замын коридоруудыг хөгжүүлэх зорилготой юм.

CPMM арга зүй

• CAREC CPMM аргачлалыг боловсруулах

TАнх 2007 онд батлагдсан CAREC-ийн Тээвэр, Худалдааг Хөнгөвчлөх Стратеги 2008-
2017-т тусгаснаар зургаан үндсэн тээврийн коридорыг хянаж, гүйцэтгэлийн үзүүлэлтийг 
тодорхой давтамжтайгаар хэмжих болсон.

• CAREC коридор тус бүрийн зангилаа хэсгүүд буюу хилийн боомт (BCP), зам зуурт болон 

болон завсрын зогсоол зэрэгт гарах саатал, шаардлагагүй зардлын шалтгааныг тогтоох.

• Эрх баригчдад тулгарсан бэрхшээлийг хэрхэн шийдвэрлэхийг тодорхойлоход туслах

• Бүс нутгийн хамтын ажиллагааны санаачлагын үр нөлөөг үнэлэх.

Тиймээс тэргүүлэх ач холбогдол бүхий зургаан тээврийн коридорын гүйцэтгэлийг хэмжих, 
хянах аргачлалыг боловсруулах шаардлагатай байв. Энэхүү аргачлалыг боловсруулах үйл явц 2008 
оноос эхэлсэн бөгөөд CAREC коридорын гүйцэтгэлийг хянах хэмжүүр (CPMM) аргачлалын анхны 
хувилбар 2009 онд гарсан. Энэхүү аргачлал нь НҮБ-ын Ази, Номхон Далайн Эдийн засаг нийгмийн 
комисс (UN ESCAP) боловсруулсан, Хугацаа / Зардал - алслалт (TCD) аргад түлхүү суурилсан болно.

Зураг 4-т UN ESCAP-ийн Хугацаа / Зардал - алслалт аргачлалыг графикаар харуулав. 
Аргачлал нь хамгийн бага хэмжээний мэдээлэл шаардах ба үүнд, нийт явах замын урт, түүнийг 
туулахад шаардагдах хугацаа, тээвэрлэх явцын хэсэг бүрд хэрэглэх тээврийн хэрэгслийн төрөл, 
хил нэвтрэх, болон бусад зогсолтууд, уг хэсгүүдэд шаардагдах зардал гэх мэт.

CPMM арга зүй нь тасралтгүй өөрчлөгдөж, CPMM түншүүд болон бүхий л оролцогч 
талуудын санал хүсэлтийн үндсэн дээр шинэчлэгдэж, дасан зохицсоор байна. Түүнчлэн 
коридорын гүйцэтгэлийн талаарх шинэ эрэлт, хэрэгцээ шаардлагыг шийдвэрлэхийг хичээдэг.

Коридорын гүйцэтгэлийг хэмжих, хянах, худалдааг хөнгөвчлөх үзүүлэлтүүд

ESCAP-ийн TCD арга нь тээвэр болон худалдаа хөнгөвчлөхөд зарцуулах хугацаа болон 
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зардлын хэмжигдэхүүнүүдэд төвлөрч, коридорын дагуу тулгарч байгаа хил нэвтрэх болон туулах 
замын урттай холбогдох бусад бэрхшээлүүдийг онцлон авч үздэг. Эдгээр хэмжигдэхүүнийг авснаар 
авто болон төмөр замын тээврийн гүйцэтгэлээс гадна хил нэвтрэх болон бусад хяналт шалгалтын 
үйлчилгээний үр ашгийг үнэлэх боломжтой болох юм. Коридоруудыг ийм байдлаар хянах нь бодлого 
боловсруулагчдад авто болон төмөр замын дэд бүтэц, дэд бүтцийн бусад байгууламжууд, гаалийн 
үр бүтээмж, хяналт шалгалтын үйлчилгээ, агентлагуудын хоорондох мэдээллийн системийн уялдаа 
гэх мэт сайжруулалт шаардлагатай салбаруудыг тодорхойлох боломжийг олгох юм.

CPMM аргачлалд тээврийг хөнгөвчлөх дөрвөн үзүүлэлтийг (TFI) тодорхойлсон байна: 

• Худалдааг хөнгөвчлөх үзүүлэлт 1 (TFI1): Хилийн боомтыг (BCP) нэвтрэхэд зарцуулсан хугацаа

 TFI1 гэдэг нь хилээр нэвтрэхэд зарцуулах хугацааг цагаар илэрхийлсэн байна. Энэ 
хугацаа нь: 1) тухайн улсаас гарахад шаардагдах хугацаа болон 2) дараагийн улсад 
нэвтрэхэд шаардлагатай хугацаа. Үүнд гааль, виз/ цагаачлал, эрүүл ахуй, хорио цээр, 
ургамлын хорио цээр, мал эмнэлэг, замын хөдөлгөөний хяналт, цагдаагийн хяналтын 
цэг, жин/стандарт, тээврийн хэрэгслийн бүртгэл, яаралтай засвар, дагалдан яваа цуваа, 
ачилт буулгалт, замын төлбөр, хүлээлт/дараалал гэх мэт багтана. Энэхүү үзүүлэлтийг 
ашиглах зорилго нь хил нэвтрэх үйл явц дахь үр ашиггүй байдлыг олж харах, олон үйл 
явцын нарийн төвөгтэй байдлыг ойлгох явдал юм. 

• Худалдааг хөнгөвчлөх үзүүлэлт 2 (TFI2): Хилийн боомт (BCP) дээр гарсан зардал

 TFI2 нь хилээр нэвтрэхэд гарсан зардлыг ам.доллараар ($) илэрхийлсэн байна. Нийт зардал 
хоёр хэсгээс бүрдэнэ. Үүнд: 1) тухайн улсаас гарахад зарцуулах нийт зардал болон 2) дараагийн 
улсад нэвтрэхтэй холбогдох нийт зардал. Албан болон албан бус төлбөрийн аль аль нь багтсан 
болно. Төрөл бүрийн өгөгдлийг харьцуулахын тулд энэ үзүүлэлтэд 20 тонн ачааг харьцуулав.

• Худалдааг хөнгөвчлөх үзүүлэлт 3 (TFI3): Коридорын дагуу зорчиход гарсан зардал

 TFI3 нь коридорын дагуу 500 км тутамд 20 тонн ачаа тээвэрлэх явцад гарсан зардлыг 
ам.доллараар хэмжин илэрхийлнэ. Энэ үзүүлэлтэд авто тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын 
зардлыг, төмөр замын тээврийн хувьд төмөр замын үйлчилгээний төлбөрийг хамруулан 
ойлгож байна, Гэхдээ үүнд төмөр замын ашиглалтын зардал орхигдож байх талтай.

• Худалдаа Хөнгөвчлөх үзүүлэлт 4 (TFI4): Коридорын дагуух аяллын хурд

 TFI4 бол CAREC коридороор зорчих хурд буюу үүнийг цаг / км-аар хэмжинэ. Нийт 
явсан зайг аяллын үргэлжлэх хугацаанд хувааж хурдыг тооцдог. CPMM нь хурдны хоёр 
хэмжүүрийг ашигладаг: a) саатал хамаарсан хурд (SWD) энэ нь нийт туулсан замыг 
аялалд зарцуулсан нийт хугацаатай харьцуулсан харьцаа юм. Үүнд тээврийн хэрэгслийн 
хөдөлгөөнтэй байсан болон зогсолт хийсэн бүх хугацааг хамааруулж тооцно. б) саатал 
хамаарахгүй хурд (SWOD), энэ нь нийт туулсан замыг аялал эхэлснээс эцсийн цэг хүртэлх 
хугацаанд тээврийн хэрэгслийн зөвхөн явж байсан цаг хугацааны харьцаа (аяллын 
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бодит хугацаа) юм. SWD нь коридор дагуух дэд бүтцийн чанар болон нөхцөл байдал мөн 
хилийн боомтуудын үр бүтээмжийн үзүүлэлтийг хэмжихэд тустай бол SWOD нь зөвхөн 
дэд бүтцийн чанар болон нөхцөл байдлын үзүүлэлтийг хэмжихэд тустай юм. SWD болон 
SWOD-ийн гол ялгаа нь хилийн боомтуудын үр бүтээмжийн үзүүлэлт гэж үзэж болно.

Дараах хүснэгтүүдэд Монгол Улсын худалдааг хөнгөвчлөх үзүүлэлтүүд болон Монгол 
Улсын хилээр нэвтрэх ажиллагааны үзүүлэлтийг харуулав. Эдгээр үзүүлэлт нь коридорууд 
болон хилийн боомтууд дээр хийсэн судалгааны дундаж дүн юм.

Хүснэгт Монгол Улсын худалдааг хөнгөвчлөх үзүүлэлтүүд (2017-2019)

Эх сурвалж: CAREC коридорын гүйцэтгэлийг хэмжих, хянах жилийн тайлан 2019  
https://www.adb.org/publications/carec-cpmm-annual-report-2019

Хүснэгт 4 Монгол Улсын хилийн боомтын гүйцэтгэл (2017-2019)

Эх сурвалж: CAREC коридорын гүйцэтгэлийг хэмжих, хянах жилийн тайлан 2019.  
https://www.adb.org/publications/carec-cpmm-annual-report-2019
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Хайрцаг 6-д Монгол Улс дахь коридорын гүйцэтгэлийг хэмжих, хяналт тавихад 

үндэслэсэн гол үр дүнг танилцуулж байна.

Хайрцаг 6: Монгол Улс дахь коридорын гүйцэтгэлийн талаарх гол үр дүнгүүд

 (i) 2019 онд авто болон төмөр замын тээврийн аль аль нь Монгол Улсын хувьд холимог тээврийн 
гүйцэтгэлтэй байгааг мэдээлж, хил нэвтрэх хугацаа, өртөг 2018 онтой харьцуулахад өссөн байгаа бол нийт 
өртөг буурсан байна. Авто тээвэр 2019 онд бага хурднаас болж хохирол амсаж байсан бол төмөр замын 
тээвэр өндөр хурднаас ашиг хүртжээ.   

(ii) 2019 онд авто тээврийн хувьд хил нэвтрэх хугацаа өмнөх оныг бодвол 3.5 цагаас 3.7 цаг болж бага зэрэг 
нэмэгдсэн байна, энэ нь Замын-үүдийн боомтоор хил нэвтрэх хугацаа 2018 - 2019 оны хооронд 4.0 цагаас 
4.5 цаг болж нэмэгдсэнтэй холбоотой юм. Хилийн аюулгүй байдлын (1.2 цаг) болон гаалийн хяналт шалгалт 
(1.8 цаг) -ууд нь удаашрал үүсгэсэн үндсэн шалтгаан болсон байна. 

(iii)  Хилээр нэвтрэх дундаж өртөг 2018-2019 оны хооронд $93-аас $97 хүртэл өссөн бөгөөд энэ нь Замын-
Үүд боомтын гүйцэтгэлээс шалтгаалан нэг ачааны машины дундаж хураамж 2018 онд $121 байснаас $133 
болж өссөнтэй холбоотой бөгөөд хилийн хяналт, гаалийн хяналтад төлөх төлбөр нь гол хүчин зүйл болсон 
байна. Гэсэн хэдий ч 2018 - 2019 онуудад нийт дундаж зардал $1512 -оос $1373 болж буурсан байна. 

(iv) Хурд 2019 онд буурч, SWOD-н хурд 2018 онд 50.2 км / цаг байсан бол 40.8 км / цаг болж, SWD-н хурд 
2018 онд 33.5 км / цаг байсан бол 26.2 км / цаг болж буурчээ.

(v) 2019 онд төмөр замын тээврийн салбарт Замын-Үүд боомтын гүйцэтгэлийн өөрчлөлт нөлөөлснөөс 
болж хил нэвтрэх дундаж хугацаа 2018 оны 18.1 цагаас 19.0 цаг болж бага зэрэг өссөн байна. Гадагш гарах 
ачааны хугацаа богино байсан бол вагоны хомстол, хуваарилалт, болон ачаа ачих цаг хугацаа зэргээс 
ихээхэн шалтгаалан дотогш нэвтрэх ачааны дундаж хугацаа 2018 онд 22.9 цагаас 2019 онд 24.2 цаг болж 
өссөн байна. 

(vi) Хилийн боомтын дундаж өртөг 2019 онд $49-оос $52 болж өссөн байна. Таваарын хяналт шалгалт, 
Замын-Үүд дэх царигийн үйл ажиллагааны өөрчлөлт нь зардлыr өсгөх гол түлхүүр хүчин зүйл болсон 
байна.

(vii) Нийт тээврийн зардал $1030-оос $720 болж буурсан нь 2019 онд төмөр замын ачаа тээврийн тариф 
буурсан болохыг харуулж байна.

(viii) Хоёр хурд нь тус тус 2019 онд 2018 оныхтой харьцуулахад илүү өндөр төвшинд байгааг мэдээлэв. 
SWOD нь 14.1 км / ц-ээс 19.1 км / цаг болж, SWD нь 20.9 км / ц-ээс 24.1 км / цаг болж нэмэгдсэн. Хилээр 
нэвтрэх дундаж хугацаа уртассан байсан ч энэ хурдад хүрч чадсан байна.

Эх сурвалж: CAREC коридорын гүйцэтгэлийг хэмжих, хянах жилийн тайлан 2019. х. 48
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