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Энэхүү материалыг эдийн засгийн коридорын менежментээр дамжуулан Зүүн ба Зүүн хойд 

Азийн бүс нутгийн холбогдох чадварыг бэхжүүлэхэд чиглэсэн сургалт арга хэмжээнд зориулан 

бэлтгэв.

Санамж

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

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

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

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

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

мэдэл, эсхүл тэдгээрийн 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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Зорилго болон агуулга
Энэхүү сургалтын үндсэн зорилго нь олон улсын төмөр замын тээврийн сүүлийн 

үеийн чиг хандлагын талаар танилцуулах, төмөр замаар хил нэвтрэх явдлыг 

хөнгөвчлөх боломжийг авч үзэхэд  оршино. Түүнчлэн, цахим мэдээлэл солилцоо болон 

хил нэвтрүүлэх үйл ажиллагааг илүү үр дүнтэй, аюулгүй зохион байгуулахад орчин 

үеийн технологийг ашиглахтай холбоотой  үзэл баримтлалын талаар баттай ойлголт 

өгөх зорилготой. Энэхүү модул нь олон улсын төмөр замын тээвэр, түүнтэй холбоотой 

хилийн хяналт шалгалт, түүний дотор коридоруудын эрх зүйн зохицуулалт, техник 

болон үйл ажиллагааны хувилбаруудыг авч үзнэ.

Энэхүү сургалт нь дэлхийн болон бүс нутгийн өнөөгийн болон хэтийн төлөв дэх 

олон улсын төмөр замын тээврийн үндсэн чиг хандлагын талаар дараах ойлголт өгөх 

зорилготой. Үүнд:

• Олон улсын төмөр замын тээврийн салбарт гарч буй шинэ чиг хандлага (тогтвортой 

байдал, олон улсын холболт, ложистикийн ерөнхий шийдэл, найдвартай байдал, 

уян хатан байдал гэх мэт);

• Олон улсын төмөр замын тээврийг хөнгөвчлөхөд харилцан уялдааг сайжруулах;

• Төмөр замаар хил нэвтрэх явдлыг хөнгөвчлөх зорилгоор цахим мэдээлэл 

солилцох (төмөр зам, төмөр зам болон хяналтын байгууллагууд хоорондын 

харилцааг кейс судалгаанд үндэслэн авч үзэх);

• Төмөр замаар хилийг үр дүнтэй, аюулгүй нэвтрэхэд орчин үеийн шинэ технологийг 

нэвтрүүлэх;

• Олон улсын төмөр замын тээвэрлэлт дэх гаалийн дамжин өнгөрүүлэх журмыг 

хялбарчлах (төмөр замаар тээвэрлэх ачааны дагалдах бичгийг гаалийн баримт 

бичиг болгон ашиглах, олон улсын төмөр замын дамжин өнгөрүүлэх тээвэрлэлтэд 

гаалийн шинэ зохицуулалтыг бий болгох боломж, туршлага);

• Хамтарсан хилийн хяналт шалгалт болон төмөр замаар хил нэвтрэхийг оновчтой 

болгох боломжууд (төмөр зам болон хяналтын байгууллагуудын уялдаа холбоо, 

нэг цонхны байгууламж ашиглах, нэг цэгийн хяналт шалгалт);

• Төмөр замын тээврийн коридорын удирдлагын механизм (одоо байгаа туршлага, 

хэлэлцэж шийдвэрлэх шаардлагатай асуудлууд).
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Сургалтын үр дүн
Энэхүү сургалтын модулийг үзэж түүнд байх зөвлөмж, лавлах материалыг уншиж 

танилцсаны дараа та дараах зүйлийг олж мэднэ. Үүнд:

• Олон улсын төмөр замын тээврийн салбарын чиг хандлага, харилцан уялдааг 

сайжруулах замаар төмөр замын тээврийг хэрхэн хөнгөвчлөх боломжтой болох 

талаар ойлголт олж авах;

• Төмөр замаар хил нэвтрэх явдлыг хөнгөвчлөхөд цахимжуулалт, цахим мэдээлэл 

солилцоо ямар ач холбогдолтой болохыг ойлгох;

• Хил нэвтрэх үйл ажиллагааг оновчтой болгоход шинэ технологийг хэрхэн ашиглах, 

хамтарсан хяналт шалгалтыг зохион байгуулах шийдлийг олох;

• Дамжин өнгөрүүлэх гаалийн журмын шаардлага, төмөр замын нэгдсэн дагалдах 

бичигт тулгуурлан олон улсын төмөр замын гаалийн дамжин өнгөрүүлэх шинэ 

зохицуулалтыг нэвтрүүлэх боломжийн талаар ойлголт авах; 

• Олон улсын төмөр замын тээврийг хөнгөвчлөх гол асуудлуудыг коридорын 

түвшинд уялдуулан зохицуулах хувилбаруудын талаар ойлголт авах.
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1  Олон улсын төмөр замын тээврийн салбарт гарч 
буй чиг хандлага

Олон улсын төмөр замын коридор бүр тогтоц, үйл ажиллагааны бэлэн байдлын хувьд 

өөрийн гэсэн онцлог шинж чанартай байдаг. Хэдийгээр өөр хоорондоо зөрүүтэй ч ижил төстэй 

чиг хандлага нь төмөр замын тээврийн хөгжлийг тодорхойлдог (тухайлбал, эдийн засгийн 

тасралтгүй хөгжил, бүс нутгийн/дэлхийн худалдааны өсөлт; тээврийн бусад төрөлтэй өрсөлдөх 

чадвар; технологийн дэвшил, зохицуулалтын шинэчлэл дээр суурилсан шинэ шийдлүүдийг 

ажиллуулах гэх мэт). Төмөр замын тээврийн орчин, эрэлтэд нөлөөлөх өөрчлөлт, хүчин зүйлийг 

тодорхойлох нь нарийн төвөгтэй асуудал бөгөөд үүнд тодорхой коридор/үндэсний онцлогоос 

гадна олон улсын төмөр замын тээврийн салбарт гарч буй гол чиг хандлагыг харгалзан үзэх 

шаардлагатай байдаг.

1.1 Төмөр зам нь тогтвортой эдийн засгийн нэг хэсэг болох нь

Ирээдүйд тээвэрлэлиийн эрэлт хэрэгцээ мэдэгдэхүйц өсөхийн зэрэгцээ тогтвортой 

эдийн засгийн хөгжлийг дэмжихийн тулд тээвэрлэлтэд тулгарч буй сөрөг нөлөөллийг арилгах 

зайлшгүй шаардлага бодлого боловсруулагчдын өмнө тулгарч байна. Тээвэр, ложистик нь нийт 

эрчим хүчний хэрэглээний нэлээд хэсгийг (олон улс оронд 40%-аас дээш), мөн нүүрстөрөгчийн 

давхар исэл (CO2) ялгаруулалтын нэлээдгүй хувийг эзэлж байна. Зарим тооцоогоор төмөр зам 

нь зорчигч тээврийн үйл ажиллагааны 8%, хуурай газрын ачаа тээврийн 28%-ийг эзэлдэг бөгөөд 

төмөр замын тээвэр нь дэлхийн тээврийн CO2 ялгаруулалтын 3% орчим хувийг л үйлдвэрлэж 

байна (SLoCaT, Transport and Climate Change Global Status Report, 2018). Гадаад сөрөг хүчин 

зүйлүүд илт мэдрэгдэж байгаагаас улбаалан төмөр замын тээврийг байгаль орчинд ээлтэй 

тээврийн төрөл болгоход илүү анхаарал хандуулж байна.
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Шигтгээ 1 Төмөр замын тээврийн тогтвортой байдлын давуу талуудыг авто тээвэртэй 
харьцуулахад

•  Тодорхой эрчим хүчний зарцуулалтыг 6 дахин бага (физик шинж чанар, 
цахилгаанжуулалтаас хамаарч);

• Зам тээврийн осолтой холбоотой гарах зардлыг 85 дахин бууруулна;
• CO2 ялгаруулалт 6-аас 9 дахин бага байна;
•  1000 тонн км-т ногдон гарах зардал 6 дахин бага (7.9 евро бол авто тээврийн зардал 

50.5 евро)
(Эх сурвалж: Rail Freight Forward, White paper: 30 by 2030 - Rail freight strategy to boost modal shift, 2018)

 

Гэхдээ, төмөр замын тээвэрлэлтийг тээврийн үнэд тусгагдаагүй үе дэх авто тээвэртэй 

харьцуулбал гадаад зардал хамаагүй бага байдаг бөгөөд авто тээвэртэй холбоотой гадаад 

зардал (тухайлбал, аюулгүй байдал, осол аваар, уур амьсгалын өөрчлөлт, бохирдолттой 

холбоотой)-ыг нийгмийн ашиг тусын тулд хариуцах болдог нь төмөр замыг сул талтай болгодог.

Улс орнууд төмөр замын талаарх бодлогыг тогтвортой эдийн засгийн нэг хэсэг болгох 

бодлого боловсруулж байгаа бөгөөд энэ нь зөвхөн CO2 ялгаруулалтыг бууруулахад бус, 

харин төмөр замын тээврийн хөгжлийг нийгэм, эдийн засаг, зэрэг тогтвортой хөгжлийн үндсэн 

чиглэлтэй хамт ижил түвшинд авч үзэж дараах үр дүнд хүрэв:

а)  “төмөр замд-шилжүүлэх” санаачилгыг (төмөр замын дэд бүтцийн боломжоор 

тодорхойлогдох бөгөөд инновацийг нэвтрүүлэх замаар төмөр замын тээврийн үйл 

ажиллагааны өртөг зардлыг бууруулж, өрсөлдөх чадварыг сайжруулах, ухаалаг, 

үйлчлүүлэгчдэд чиглэсэн төмөр замын шийдлүүдийг бий болгох) эхлүүлэх;

b) ногоон технологийг хөгжүүлж ашиглах;

c)  төмөр замын төслийг санхүүжүүлэх зорилгоор санхүүгийн шинэ хэрэгслүүдийг 

нэвтрүүлэх.

Унших Төмөр замын салбарт судалгаа, инновацийг илүү сайн нэвтрүүлэхэд чиглэсэн, сүүлийн 5 
жилийн хугацаанд эхлүүлсэн 80 гаруй төслийг багтаасан ТХХТ хэлбэрээр байгуулагдсан 
Европын “төмөр замд-шилжүүлэх” (Shift2Rail) санаачлагын талаар илүү ихийг олж мэдэх.

 

Үзэх Төмөр замын ачаа дамжуулах видео нь хөдөлгөөн болон ачаа тээвэрлэлтийн 
хөдөлгөөний сөрөг нөлөөллийг хэрхэн бууруулахыг таниулна
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Тэмдэглэх Дараах  зүйлийн талаар санал бодлоо хуваалцана уу?
•  Тогтвортой эдийн засгийн нэг хэсэг болох төмөр замын талаар Монгол Улс ямар 

бодлого баримталдаг вэ?
• Та өмнө нь эхлүүлсэн зарим санаачилга/төслүүдийн талаар товч танилцуулна уу?
• Ийм төслүүдээс ямар сургамж авсан бэ?

1.2 Төмөр зам нь олон  улсын холболтын үндэс суурь болох нь

Аливаа сүлжээн дэх өөр хоорондоо харилцан уялдаатай зангилааны багц хэлбэрээр 

холболтыг ажиглаж болох бөгөөд сүлжээний бусад бүх цэгтэй аль зангилаа хэр сайн 

холбогдсоныг үндэслэн түүнийг үнэлж болно. Олон улсын төмөр замын холболтын харилцан 

уялдаатай хоёр хэмжигдэхүүнд дараах зүйл орно. Үүнд:

• "хатуу" хэсэг нь физик (дэд бүтцийн) холболтоор илэрхийлэгддэг бөгөөд түүнийг 

шинэ төмөр замын дэд бүтэц барьж байгуулах, одоо байгаа дэд бүтцийг шинэчлэх 

төслүүдээр дамжуулан хэрэгжүүлэх боломжтой (энэ хэсгийг энэ сургалтын модульд 

оруулаагүй болно);

• "зөөлөн" хэсэг нь төмөр замын үйлчилгээнд нэвтрэх, харилцан уялдаатай ажиллах, 

хил дамнасан төмөр замын үйл ажиллагааг хялбарчлах, хилийн боомтын харьяа 

байгууллагуудын зохицуулах хяналтыг хамааруулсан (тухайлбал, гааль, хилийн хяналт 

шалгалт, эрүүл ахуй болон хорио цээрийн албад). 

Холболтыг сайжруулах нэн таатай орчинг бүрдүүлэх талаар олон улсын олон талт 

болон хоёр талт баримт бичиг байгуулж хэрэгжүүлдэг. Тэдгээрийн зарим нь зөвхөн төмөр 

замын тээврийн салбарт төвлөрсөн байдаг бол зарим нь илүү ерөнхий бөгөөд төмөр замын 

тээврийн талаар баримтлах бодлогыг агуулдаг. Олон улсын холболтыг дэмжихтэй холбоотой 

санаачлагуудад оролцогч улсуудын тоо тасралтгүй өсч, өөр тасралтгүй уялдаа холбоотой 

бодлогыг хэрэгжүүлэх илүү таатай орчинг бүрдүүлж байна.
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Шигтгээ 2 Олон улсын холболтыг зохицуулсан баримт бичиг, санаачлагын жишээ

• Транс-Азийн төмөр замын сүлжээний тухай Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр (2009)
• “Бүс ба зам” санаачилга (Хятад улсаас 2013 онд эхлүүлсэн)
•  Евразийн эдийн засгийн холбоо (ЕАЭЗ)-ноос зохицуулсан (тохиролцсон) тээврийн 

бодлого
•  Монгол-Орос-Хятадын эдийн засгийн коридор байгуулах хөтөлбөр (2016 оны 6 дугаар 

сар)
•  Хоёр талын төмөр замын тээвэр/дамжин өнгөрүүлэх хэлэлцээрүүд (Монгол-Хятад/ 

Монгол-ОХУ)
•  Барааны хилийн хяналт шалгалтыыг уялдуулах тухай олон улсын конвенц (1982) (Олон 

улсын төмөр замын ачааг хил нэвтрүүлэх журмыг хөнгөвчлөх тухай Хавсралт 9)
• ДГБ-ын Киотогийн шинэчилсэн конвенц (1999)

 

Үйл ажиллагааны холболттой уялдах зарим гол асуудал нь харилцан уялдаа холбоо, 

түүний дотор цахим харилцан үйлчлэл, хил нэвтрүүлэх журмыг хялбаршуулах явдал билээ. 

Аливаа үндэсний эрх баригчид болон төмөр замын компаниуд одоо үйлчилж буй зарим 

хязгаарлалтыг арилгах замаар илүү хурдан хил нэвтрүүлэх журам боловсруулж батлуулах 

талаар хүч чармайлт гаргаж байна. Улмаар боловсруулж буй гол асуудлууд нь олон улсын 

мэдээлэл харилцан солилцоо, гааль болон төмөр замын байгууллагын цахим харилцаа; хил 

нэвтрэхээс өмнөх мэдээлэл дамжуулалт; гааль болон хяналтын хялбарчилсан журам зэрэгт 

төвлөрч байна.

1.3 Төмөр зам нь ерөнхийдөө ложистик шийдлүүдийн нэг хэсэг болох нь

Төмөр замын ачаа тээврийн салбарт хийх шаардалагатай хамгийн чухал 

өөрчлөлтүүдийн нэг бол ложистикийн ерөнхий шийдлийн нэг хэсэг болохын хувьд түүний 

гүйцэтгэх үүргийг тодорхойлох явдал юм. Уламжлалт зах зээлд байр сууриа эзэлсэнээр төмөр 

замууд зах зээлийн өөрчлөлт, үйлчлүүлэгчдийн эрэлт хэрэгцээг ойлгохоос илүү дэд бүтцийг 

бий болгоход анхаарлаа төвлөрүүлэхэд хүргэсэн. Үйлчилгээний үр ашигт анхаарлаа хандуулж, 

ачаа илгээгч, тээвэр зууч, гуравдагч этгээдийн ложистикийн үйлчилгээ үзүүлэгчид гэх мэт төрөл 

бүрийн оролцогч талуудын өмнөөс нийлүүлэлтийн сүлжээг цогцоор нь харах нь төмөр замын 

ачаа тээврийг нийт ложистик шийдлүүдийн нэг бүрэлдэхүүн хэсэг болгон авч үзэхэд хүргэдэг.

Тасарсан сүлжээнүүдийн үр ашиггүй байдлыг арилгах асуудлыг авч үзсэнээр ачаа 
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гарах цэгээс хүрэх цэг хүртэлх тээврийн нийт зардлыг бүхэлд нь бууруулах асуудлыг хамтад 

нь авч үзнэ. Мөн ачаа тээврийн дэд бүтцийн нэгдсэн төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалт хамтад нь 

авч үзсэнээр ложистикийн зардлыг нэмэгдүүлэхэд нөлөөлөх үр ашиггүй байдлыг бууруулах 

боломжтой. Энэ нь ачаа тээвэрлэлтийн өсөн нэмэгдэж буй эрэлт хэрэгцээ, үйлдвэрлэлийн хэв 

маягийг өөрчлөхөд төмөр замын тээврийн хэрэгслийн ашиглалтыг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг 

болж чадна. Харилцан хамаарал бүхий компаниудаар дамжуулан, эсхүл харилцан хүлээн 

зөвшөөрсөн бусад гэрээ хэлцлийг байгуулснаар гол ачигч, тээвэр зууч, гуравдагч этгээдийн 

ложистикийн үйлчилгээ үзүүлэгчидтэй стратегийн түншлэлийг бий болгож улмаар төмөр замын 

хөгжилд ихээхэн ашиг тусаа өгдөг байна. Ложистикийн сүлжээнд дүн шинжилгээ хийх, төмөр 

замаар хаалганаас-хаалганд хүрэх шийдлийг төмөр замын байгууллагууд хэрхэн санал болгож 

ойлгохоос бүс нутаг дахь төмөр замуудын байгууллагуудын хувьд өргөн боломж нээгдэх болно.

1.4 Төмөр замын найдвартай, уян хатан байдал

Төмөр замын үйл ажиллагааны найдвартай байдлыг төмөр замын өрсөлдөх чадварыг 

нэмэгдүүлэх гол элемент гэж үздэг. Сүүлийн жилүүдэд найдвартай байдлыг нэмэгдүүлэх 

шийдлийг олоход чиглэсэн олон тооны судалгаа, санаачлагыг дэвшүүлээд байна. Найдвартай 

байдлын хоёр талыг дараах байдлаар тодорхойлж: дэд бүтэц, үйл ажиллагааны физик 

найдвартай байдал, түүнчлэн ачилтын физик бус найдвартай байдал.

Table 1: Physical and non-physical reliability solutions

Физик найдвартай байдал Физик-бус найдвартай байдал 

•  уламжлалт засвар үйлчилгээнээс урьдчилан 
оношилсон засвар үйлчилгээ рүү шилжих;

•  гол замын болон маневрын үйл ажиллагаа, түүний 
дотор жолоодлогыг автоматжуулах;

•  өгөгдөлд суурилсан үйл ажиллагаа, засвар 
үйлчилгээнд зориулж шинэ дижитал төхөөрөмж: 
мэдрэгч, цахим лац, дрон зэргийг ашиглах.

•  илүү нарийвчлалтайгаар хүрэлцэн ирэх (ETA) 
цагийг тооцоолох (тухайлбал, хиймэл оюун ухаан 
(AI) ашиглах));

•  Хүрэлцэн ирэхийн өмнөх мэдээлэл солилцоог 
оруулан цахим мэдээллийн солилцоо;

•  Тээвэрлэлт, ачааны мэдээлэл солилцох найдвартай, 
дижитал экосистемийг бүрдүүлэх

Дэлхийн олон улс орнуудын эдийн засгийн үйл ажиллагаагаа удааширч, хилээ хаах 

шаардлагатай болсон КОВИД-19 цар тахлын үед төмөр замын уян хатан байдал нь үр дүнтэй 

болох нь батлагдсан. КОВИД-19 цар тахлаас үүдсэн хямрал нь олон улсын тээврийн холболт, 
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ложистикийн үйл ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлж, дэлхийн эрүүл мэндийн онц байдлаас 

улбаалсан эдийн засгийн хямралын гол суурь болоод байна. Гэсэн хэдий ч төмөр замын ихэнх 

байгууллага олон тооны хязгаарлалт, бэрхшээлийг үл харгалзан ачаа тээврийн үйлчилгээгээ 

богино хугацаанд сэргээж чадсан. Энэхүү хямрал нь ялангуяа төмөр замын ачаа тээвэрлэлтэд 

зарим боломжийг нээж өгсөн (тухайлбал, хилийн боомтууд дээрх хязгаарлалтыг багасгах; нэн 

шаардлагатай бараа, эмнэлгийн бүтээгдэхүүнийг төмөр замаар түргэн тээвэрлэх үйлчилгээний 

эрэлт ихсэх зэрэг).

КОВИД-19-ийн цар тахлын нөлөө удаан хугацааны туршид үргэлжлэх бол төмөр замд 

хамааралтай өөрчлөлтийг стратегийн түвшинд боловсруулах, тодорхой шийдэл, технологийг 

нэвтрүүлэх асуудлыг анхаарч үзэх шаардлагатай бөгөөд хүний хүчин зүйлийн хамаарлыг 

багасгах (тухайлбал, цаашид цахимжуулах, автоматжуулах) болгох, биет харилцан үйлчлэлийг 

багасгах; хил нэвтрүүлэх асуудлыг цаашид эрчимтэй уялдуулах (төрөл бүрийн дүрэм журам 

батлах,  давтсан үйлдэл хийхээс зайлсхийх); хил дамнасан бат бөх харилцаа тогтоох, 

мэдээллийн харилцан солилцоог дэмжих зэрэг.

2  Олон улсын төмөр замын тээврийг хөнгөвчлөх 
харилцан үйлчлэлийг сайжруулах

Олон улсын төмөр замын коридоруудын дагуух төмөр замын тээвэрлэлтийн үр ашиг нь 

дотоодын төмөр замуудын бие даасан сүлжээний хэсгүүдийн харилцан үйлчлэлийн түвшингээс 

хамаарна. Харилцан үйлчлэлийг хамгийн дээд түвшинд хүргэснээр төмөр замын сайтар 

төлөвлөлт бүхий коридорыг бий болгох, нэг улсаас нөгөө улс руу зорчиход хамгийн бага саад 

бэрхшээлтэйгээр гарах цэгээс хүрэх цэг хүртэлх хөдөлгөөнийг бий болгож чадна. Төмөр замын 

харилцан үйлчлэл нь өөр хоорондоо нягт уялдаатай дараах гурван үе шат болох: техник, эрх зүй 

болон ашиглалтын гэсэн үе шатны  харилцан хамаарлаар тодорхойлогдоно.
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2.1 Teхникийн харилцан үйлчлэл

Техникийн харилцан үйлчлэл гэдэг нь төмөр замын суурь бүтэц, хөдлөх бүрэлдэхүүний 

техникийн шинж чанарыг хэлнэ. Үүнд: төмөр замын цариг, суурь бүтэц болон ачааны хэмжээс 

тодорхойлогч, тэнхлэгийн хамгийн их даац, галт тэрэгний урт, дохиолол, харилцаа холбооны 

систем, хөдлөх бүрэлдэхүүний техникийн үзүүлэлтүүд гэх мэт. Техникийн харилцан үйлчлэлийг 

сайжруулснаар хамгийн төгс холболтыг бий болгох боломжтой бөгөөд шаардлагатай хөрөнгө 

оруулалтыг татахын тулд үйл ажиллагааны үр нөлөөг харгалзан үзэх шаардлагатай.

Өөр хоорондын царигийн ялгаанаас (тухайлбал 1,520 мм болон 1,435 мм өргөнтэй 

цариг) үүдэлтэй харилцан үйлчлэлийн тасалдал нь хөдлөх бүрэлдэхүүнийг хилээр үргэлжлүүлэн 

зорчих явдлыг мөн тасалдуулж, техникийн зохих шийдэл ашиглахыг шаарддаг билээ. Царигийн 

зөрүүг зохицуулах үйл ажиллагаа нь цаг хугацаа их шаардах бөгөөд хил нэврүүлэх цэг дээр 

тодорхой саатал үүсгэдэг. Төмөр замын ялгаатай царигийг зохицуулах шийдлийг олж, үр ашгийг 

дээшлүүлэх нь ачаа тээврийн урсгал эрчимтэй хилийн боомтуудын хувьд чухал ач холбогдолтой. 

Төмөр замын царигийг шилжүүлэх үйл ажиллагааг үр дүнтэй гүйцэтгэснээр чингэлэг болон/эсхүл 

тэргэнцэр шилжүүлэн ачих ажлыг сайтар зохион байгуулах; зарим тодорхой тохиолдлуудад 

ялгаатай-царигт тэргэнцэрийг ашиглах боломжоор хангана.

Шигтгээ 3 Цариг шилжүүлэх үйл ажиллагааны үр ашгийг нэмэгдүүлэх гол элементүүд:

• Хоёр царигийн аль алинаар явах хангалттай тооны галт тэрэгтэй байх;
•  Хажуугийн зам, платформ, чингэлгийн талбай зэрэг байгууламжийн хүчин чадал 

хангалттай байх;
•  Тоног төхөөрөмжийн бэлэн байдал (тухайлбал, ачих/буулгах тоног төхөөрөмж, дүүжин 

кран, шилжүүлэн ачих болон тэргэнцэр солих өртөөнд хүргэх зүтгүүр);
•  Ачаа ачих/буулгах, чингэлэг дамжуулах, маневрлах автоматжуулалтын түвшинг 

нэмэгдүүлсэн байх;
•  Үйл явцыг зохион байгуулах, оновчтой болгох чиглэлээр хөрш зэргэлдээ төмөр зам 

хоорондын үр дүн бүхий зохицуулалттай байх;
•  Төмөр замын байгууллага болон бусад оролцогч талуудын хооронд үр дүнтэй 

зохицуулалт (тухайлбал, вагон эзэмшигчид, ачих/буулгах үйлчилгээ эрхлэгчид, 
чингэлгийн талбайн операторууд)-тай байх;

•  Цариг шилжүүлэх үйл ажиллагааг төмөр замаар хил нэвтрүүлэх бусад үйл ажиллагаа, 
хилийн хяналт шалгалттай хамтатган зохион байгуулах.
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Чингэлгийн галт тэрэгний цувааг зохион байгуулахдаа нэг царигийн вагоноос нөгөө 

царигийн вагон руу чингэлэг шилжүүлэн ачих (тухайлбал чингэлгийн талбайд шууд буюу 

шууд бус замаар) нь ихэвчлэн хил нэвтрэх үйл ажиллагааг дуусгах хугацааг богиносгох үндсэн 

хувилбар болдгоороо онцлог. Түүнчлэн, үр ашгийг дээшлүүлэхийн тулд эсрэг чиглэлээс ирж буй 

буй галт тэрэгний цуваанд чингэлгүүдийг шууд буюу нэгэн зэрэг шилжүүлэн ачих ажлыг зохион 

байгуулах боломжтой.

Техникийн бусад шинж чанарын харилцан үйлчлэл (тухайлбал, вагон буцаж ирэх, эсхүл 

нэмэлт ачаа ачих)-ээс шалтгаалан гарч болзошгүй үр ашиггүй байдлыг багасгахын тулд түгээмэл 

хэрэглэгддэг стандартуудыг коридор хооронд тодорхой тохиролцсон байх бөгөөд холбогдох 

төмөр замын байгууллагуудын хоорондын мэдээллийн солилцоонд үндэслэн үйл ажиллагааны 

үр дүн бүхий туршлагыг харилцан ашиглах шаардлагатай. 

Унших НҮБ-ын АНДЭЗНК-ын Харилцан үйлчлэлийг сайжруулах талаар 2018 онд гаргасан 
судалгааг Study on enhancing interoperability for facilitation of international railway 
transport-ноос үзнэ үү
НҮБ-ын АНДЭЗНК-оос 2018 онд гаргасан TAR сүлжээний хилийн боомтууд дахь 
цариг шилжүүлэх жишээг Study on border crossing practices in international railway 
transport-оос  үзнэ үү.

 

Үзэх Хятадын телевизийн видео: New China TV video шилжүүлэн ачих агуулах

Тэмдэглэх Дараах асуудлаар санал бодлоо хуваалцана уу?Эрээн (Хятад) - Замын-Үд (Монгол) 
хилийн боомт дахь цариг шилжүүлэх талаар ямар туршлага хуримтлуулсан бэ?

Замын-Үд хотын бүс нутгийн ложистик паркийн шинээр шилжүүлэн ачих ажил ямар 
шатандаа явж байгаа (үр өгөөж, тулгарсан бэрхшээлүүд) вэ?

2.2 Эрх зүйн харилцан үйлчлэл

Эрх зүйн харилцан үйлчлэл  гэдэг нь төмөр замын хууль тогтоомжийн хүрээн дэх олон 

улсын зохицуулалт, үндэсний хууль тогтоомж, ялангуяа гэрээгээр хүлээсэн үүрэг, төмөр замын 

коридорууд дахь өөр хооронд нь уялдуулсан баримт бичиг зэргийг ойлгоно. Төмөр замын эрх 

зүйн нэгдсэн зохицуулалттай болсноор хилийг түргэн шуурхай нэвтрэх, хил нэвтрэхэд үүсдэг 

саадыг багасгахад чухал ач холбогдолтой бөгөөд цаашлаад техникийн болон ашиглалтын 
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шаардлагыг хангахуйц хууль эрх зүйн үндсийг бүрдүүлдэг.

Тухайлбал, олон улсын төмөр замын тээврийн тухайн коридорын дагуу нийтлэг төмөр 

замын дагалдах бичиг (жишээлбэл, Төмөр замаар олон улсын тээвэрлэлт гүйцэтгэх Засгийн 

газар хоорондын байгууллага (OTIF)  болон Олон улсын төмөр замын байгууллага (OJSD)-

ын хооронд явагдаж байгаа олон улсын төмөр замын тээврийн үйл ажиллагааны CIM/SMGS 

дагалдах бичиг) нь эрх зүйн нэг тогтолцооноос эрх зүйн нөгөө тогтолцоонд шилжсэний улмаас 

хэргийн харьяалал өөрчлөгдөхөд дагалдах бичгийг дахин үйлдэх, шинээр үйлдэлгүйгээр ачааны 

хөдөлгөөнийг оновчтой болгодог.

2.3 Үйл ажиллагааны харилцан үйлчлэл

Үйл ажиллагааны харилцан үйлчлэл нь дараах хоёр бүрэлдэхүүн хэсэгтэй: нэгдүгээрт, 

олон улсын галт тэрэгний уялдуулсан цагийн хуваарь, галт тэрэгний бүрэлдэхүүн, замын 

хөдөлгөөний удирдлага, галт тэрэг хүлээж авах, зүтгүүр болон галт тэрэгний бие бүрэлдэхүүнийг 

солих, вагоны техникийн үзлэг, засвар үйлчилгээ хийх зэрэг төмөр замын ашиглалтын нийтлэг 

дадал, хоёрдугаарт, төмөр замаар хил нэвтрэхэд гааль болон бусад төрийн байгууллагуудын 

үйл ажиллагааны уялдаа (тухайлбал, гаалийн дамжин өнгөрүүлэх баримт бичиг, гаалийн хяналт 

шалгалтын арга хэмжээг хүлээн зөвшөөрөх гэх мэт).

Үйл ажиллагааны харилцан үйлчлэл нь коридорын дагуух төмөр замын тээврийн үр 

ашиг, өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэхэд чиглэгдэнэ. Үйл ажиллагааны харилцан үйлчлэл нь одоо 

байгаа техникийн болон эрх зүйн харилцан үйлчлэлийн түвшингээс шууд хамаарна. Харилцан 

үйлчлэлийн тухай ойлголт нь нарийн төвөгтэй бөгөөд үүнд үе шат, бүрэлдэхүүн хэсэг, харилцан 

шүтэлцээтэй хэд хэдэн элементээс бүрдэнэ. Иймд олон улсын коридорт хамрагдаж байгаа 

улсууд өөр хоорондоо харилцан үйлчлэлийг сайжруулах хувилбаруудыг стратегийн түвшинд 

тодорхойлж, тэргүүлэх чиглэлээ харилцан тохиролцож байх ёстой. Төмөр замын харилцан 

үйлчлэлийн төслүүдийг урт хугацааны хамтран тохиролцсон хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлэх 

шаардлагатай. Энэхүү сургалтын гарын авлагад үйл ажиллагааны үйлчлэлд хамаарах хэд хэдэн 

асуудлыг авч үзнэ.
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3  Төмөр замаар хил нэвтрүүлэхийг хөнгөвчлөх 
зорилгоор цахим мэдээлэл солилцох

Хил дамнасан төмөр замын хөдөлгөөнийг эхлүүлэх, дуусгавар болгохын тулд 

төмөр замын ашиглалтын холбогдох шаардлага, мөн олон улсын төмөр замын тээврийн 

коридорын дагуух хилийн хяналт шалгалт (гаалийн болон бусад) -ын зохицуулалтын албан 

ёсны шаардлагыг хангасан байх шаардлагатай. Одоогийн байдлаар бүс нутгийн хилийн 

хяналт шалгалтын ихэнх байгууллага гарын авлага, цаасанд суурилсан мэдээллийн урсгалыг 

ашиглаж байна. Мэдээллийг утас, факс, и-мэйлээр харилцан солилцох, баримт бичгийг гараар 

дамжуулж солилцож байгаагийн улмаас хил нэвтрүүлэхэд саатал гарах, үр ашиггүй ажиллахад 

хүргэж байна. Төмөр замын байгууллагууд хооронд болон төмөр зам, хяналт шалгалтын 

байгууллагуудын хооронд цахим мэдээлэл солилцох нь хил нэвтрүүлэх үйл явцын үр ашгийг 

мэдэгдэхүйц нэмэгдүүлэх боломжтой юм.

3.1 Төмөр замын байгууллагууд хооронд

Төмөр замын байгууллагууд хооронд цахим мэдээлэл солилцоо (тухайлбал, ачилтын 

хуудасны урьдчилсан мэдээлэл; ирэх цагийг тооцоолол; дараагийн төмөр замын байгууллагад 

шилжүүлэх вагоны жагсаалт) нь төмөр замаар хил нэвтрэх үйл ажиллагааг илүү оновчтой зохион 

байгуулах боломжтой болгоно. Хил нэвтрүүлэх журмыг хялбарчилж, түргэн шуурхай болгоход 

чиглэсэн цахим мэдээлэл харилцан солилцох параметр, дүрэм журмыг тогтооход төмөр замын 

байгууллагуудын хооронд олон талт болон/эсхүл хоёр талын зохицуулалт шаардлагатай байна.

 Цахимжуулсан мэдээллийн дэвшилтэт тогтолцоо нь төмөр замын тээврийг үр ашигтай 

зохион байгуулахад дэмжлэг болж, төмөр замын байгууллага болон түүгээр үйлчлүүлэгчид, 

бизнесийн түншүүд болон төмөр замын бусад аж ахуйн нэгж хоорондын харилцааг хангаж 

өгдөг. Эдгээр нь вэбсайтад суурилан  тохирсон үйлчилгээг хэрэглэгчдэд үзүүлэх, төмөр замын 

тээврийн үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг хөнгөвчилж оновчтой болгох, төмөр замын тээврийн 

баримт бичгийн боловсруулалтыг дижитал хэлбэрт оруулах, замын хөдөлгөөний хяналтыг 

автоматжуулах, тээврийн үйл ажиллагааг дэмжих, төмөр замын өртөөнүүд болон хил дамнасан 

мэдээлэл солилцох боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор үндэсний болон олон улсын түвшинд 

ажилладаг дэд систем, программуудаас бүрдэнэ. Цахимжуулсан мэдээллийн дэвшилтэт 
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тогтолцоо нь шаардлагатай мэдээлэл, төмөр замын тээврийн баримт бичгийг цахим хэлбэрээр 

олж авах, гарах цэг, хилийн нэвтрэх цэг, хүрэх төмөр замын өртөөнүүдэд гар аргаар өгөгдөл 

оруулах явдлыг багасгах боломжтой юм.

Oлон улсын төмөр замын тээврийн салбарт цахим мэдээлэл солилцох үндсэн гурван 

системийн шийдэл байдаг. Үүнд:

• ачаа тээвэрлэлтэнд зориулсан ЕХ-ны телематикийн хэрэглээний програмууд - Европын 

Холбооны улсуудын хамтран ажиллах техникийн тодорхойлолт (TAF-TSI) болон Төмөр 

замаар олон улсын тээвэрлэлт гүйцэтгэх Засгийн газар хоорондын байгууллага (OTIF)-

ын телематикийн программ-Техникийн нэгдсэн үзүүлэлт (TAF-UTP) дээр үндэслэсэн 

шийдлүүд;

• Олон улсын төмөр замын байгууллага (OSJD) болон SMGS хэлэлцээр болон хоёр 

талын цахим мэдээлэл солилцох тухай (EDI) хэлэлцээрт суурилсан шийдлүүд; болон

• ТУХН-ийн Төмөр замын тээврийн зөвлөлийн (CIS CRT) хүрээнд боловсруулсан 

шийдлүүд (тухайлбал, CIS-ийн CRT-ийн мэдээллийн технологийн төвийн удирддаг 

автоматжуулсан MESPLAN систем).

TAF-TSI/AF-UTP стандартууд нь төмөр замын байгууллагууд, дэд бүтцийн асуудал 

хариуцсан менежерүүд, үндсэн ачаа тээвэрлэгчид болон бусад оролцогч талуудын хооронд 

төмөр замын ачаа тээврийн цахим мэдээлэл  солилцох шийдлийг хөгжүүлэх  боломжийг 

олгодог. TAF-TSI-ийн дагуу мэдээллийг дараах хэлбэрээр солилцож байна: дагалдах бичгийн 

мэдээлэл; төмөр замын дэд бүтцийн хүчин чадлын хуваарилалт (замын хүсэлт); галт тэрэгний 

бэлэн байдлыг хангах; галт тэрэгний хөдөлгөөний урьдчилсан мэдээлэл; вагон болон аяллын 

дараах өгөгдлийн хөдөлгөөн. TAF-TSI стандартад суурилсан төмөр замын ачаа тээврийн цахим 

мэдээлэл солилцоог хэд хэдэн байгууллагын боловсруулсан технологийн шийдлүүдийг ашиглан 

(програмууд болон бүтээгдэхүүнүүд) ажиллуулдаг.
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Шигтгээ 4 TAF-TSI-ийнчиг үүрэг, үйл ажиллагааг,дэмжих мэдээлэл технологийн  хэрэгслүүд

•  ORFEUS - RailData нь төмөр замын ачаа тээврийн мэдээллийг  цахим хэлбэрээр 
солилцох боломжийг олгодог

•  Олон улсын үйлчилгээний мэдээлэл харилцааны найдвартай байдал (ISR) - RailData 
нь олон улсын хөдөлгөөнд оролцож буй вагонуудын хөдөлгөөний мэдээллийг солилцох 
боломжийг олгодог

•  Нийтлэг бүрэлдэхүүн систем  (CCS) – Европын төмөр замын сүлжээ (RNE), нь 
холбооны нийтлэг хэрэгсэл, албан ёсны баталгаат мэдээллийн нэгдсэн сангаас 
лавлагаа авах төв зэргийг санал болгодог.  Замын зохицуулалтын систем (PCS) - Олон 
улсын төмөр замаар тээвэр хийх хүсэлтийг зохицуулах RNE

•  Галт тэрэгний мэдээллийн систем (TIS) - RNE, олон улсын галт тэрэгний менежментэд 
дэмжлэг үзүүлдэг

•  HEROES (H30) - HIT Rail, галт тэрэгний цувааны талаар урьдчилж мэдээлэл солилцох
•  Хөдлөх бүрэлдэхүүний лавлах мэдээллийн сан RSRD2 - Олон улсын вагон 

эзэмшигчдийн холбоо (UIP)

 

ТУХН-ийн Төмөр замын тээврийн зөвлөл (CIS CRT) болон Олон улсын төмөр замын 

байгууллага (OSJD SMGS), Европын төмөр замын сүлжээ (EDI) шийдлүүд нь Нэгдсэн Үндэстний 

Байгууллагын Захиргаа, худалдаа, тээврийн цахим мэдээлэл солилцох стандартууд (UN 

/ EDIFACT)  дээр суурилдаг. Олон улсын төмөр замын байгууллага (OSJD) нь олон тооны 

кодчилол, мэдээлэл зүйн удирдамжаар хангах замаар төмөр замын цахим мэдээллийн 

солилцоог дэмждэг. Үүний зэрэгцээ Олон улсын төмөр замын байгууллагын товхимолуудад галт 

тэрэгний хөдөлгөөний талаарх мэдээлэл солилцох журмын талаар дэлгэрэнгүй тусгасан болно. 

НҮБ/EDIFACT стандартын SMGS нөхцөлийн дагуу олон улсын ачаа тээврийн стандарт цахим 

мэдээллийн сан; ачаа тээврийн үндэсний мэдээллийн системүүдийн хооронд цахим мэдээлэл 

солилцох жишиг загвар; цахим тоон мэдээллийн сүлжээний харилцан үйлчлэлд мэдээллийн 

аюулгүй байдлыг хангах зарчим; хил дамнасан харилцаан дахь цахим баримт бичгийн 

солилцоонд эрх зүйн уялдааг хангах зорилгоор итгэмжлэгдсэн гуравдагч этгээдийн технологийг 

ашиглах зөвлөмж; төмөр замын байгууллагуудаас төрийн мэдлийн дэд бүтцийг ашиглахад хил 

дамнасан хамтын ажиллагааны техникийн үзүүлэлтүүдийг хангах зэргийг тусгана.

Нийт сүлжээний дагуух вагон, ачааны хянах боломжийг олгох зорилгоор хилийн 

боомтоор галт тэрэг хүлээн авах, хүлээлгэн өгөх үйл явцад Олон улсын төмөр замын 

байгууллагын гишүүн хэд хэдэн байгууллагуудын үндэсний мэдээллийн системүүдийн хооронд 
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цахим мэдээллийн багцыг харилцан солилцдог. Хил дамнасан үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх ажлыг 

ТУХН болон хөрш орнуудын хооронд Замын хөдөлгөөний удирдлагын автоматжуулсан систем 

(ASOUP) 4770 мэдээлэл болон/эсхүл UN/EDIFACT мэдээлэл ашиглан галт тэрэг хүлээлгэн өгөх 

хуудсыг цахим хэлбэрээр солилцох замаар хэрэгжүүлдэг. Аль ч тохиолдолд галт тэрэг хүлээлгэн 

өгөх анхны мэдээллийг хил нэвтрэхээс 2-оос 3 цагийн өмнө хүргүүлдэг байна. Төмөр замын 

мэдээллийн системүүдийн хоорондох харилцааны явцад интернет сүлжээ, мөн "Infoset-21", 

HERMES өгөгдөл дамжуулах систем ашигладаг.

Зураг 1: ОХУ-ын ОТЗ болон Казахстаны КТЗ хооронд цахим баримт бичгийг хил дамжуулж солилцох

Эх сурвалж:  Эх сурвалж: Олон улсын төмөр замын байгууллагын Leaflet R 941-4: Typical technical specifications of cross-
border cooperation between public key infrastructures used by railways operated by member countries of the OSJD 
Олон улсын төмөр замын байгууллагын гишүүн орнуудын төрийн эзэмшлийн  үндсэн төмөр замаар хил 
нэвтрэх хамтын ажиллагаан дахь  техникийн үзүүлэлтүүд (Fig.9 p.41). Үзнэ үү: https://osjd.org/api/media/reЭх 
сурвалж/11242

Цахим өгөгдлийн солилцооны хөгжлийн түвшин, боловсруулсан цахим болон цаасгүй 

баримт бичгийн хувь хэмжээ нь Европын төмөр замын сүлжээний төслийг хэрэгжүүлж буй 

төмөр замын өөр захиргааны хооронд харилцан адилгүй байна. Ийм төслүүд нь ихэвчлэн төмөр 

замын байгууллагууд хооронд Европын төмөр замын сүлжээний хэлэлцээрт гарын үсэг зурахаас 

эхэлдэг бөгөөд зохих мэдээллийн систем, цахим гарын үсгийг харилцан хүлээн зөвшөөрсөн 

цахим баримт бичгийг солилцох дэд бүтэц, хоосон вагон шилжүүлэхэд зориулсан цаасгүй цахим 
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баримт бичиг боловсруулах, эцэст нь цаасгүй болох зэргээр аажмаар ачаа тээвэрлэхэд зориулж 

цаасгүй цахим баримт бичиг боловсруулахад хүргэж байна. Зарим төмөр замын байгууллага 

ачаа эргэлтийг бараг 100 хувийг цаасгүй гүйлгээгээр (тухайлбал, Орос, Беларусийн хоорондох 

ачаа тээврийн хувьд) хийж чадсан бол бусад нь Европын төмөр замын сүлжээний стандартыг 

нэмэгдүүлэх чиглэлээр тасралтгүй ажиллаж байна.

Олон улсын төмөр замын коридоруудын дагуу цахим хэлбэрээр мэдээлэл солилцох 

боломжийг ашиглахад олон бэрхшээл тулгарсаар байна. Баримт бичгийн шаардлага, ангиллын 

код болон олон төрлийн цахим мэдээлэл солилцоо зэрэг нь төмөр замын тээврийн ялгаатай 

горимуудаас үүдэлтэй мэдээлэл солилцооны урсгалд саад учруулж, улмаар хил нэврүүлэх 

ажиллагаанд саад болох, цаг хугацаа, зардлыг нэмэгдүүлэх, бараа бүтээгдэхүүний саатал 

зэргээр төмөр замын ачаа тээврийн өрсөлдөх чадвар, чанарт сөргөөр нөлөөлж байна. Дээрх  

бэрхшээлийг шийдвэрлэхийн тулд төмөр замын байгууллагуудын хооронд цахимаар мэдээлэл 

солилцох цахим харилцан үйлчлэлийг идэвхжүүлэх шаардлагатай байна.

Унших: Цахим мэдээлэл солилцооны талаар НҮБ-ын АНДЭЗНК-оос 2018 оны статистик 
мэдээлэл авах, Study on Electronic information exchange systems in rail freight 
transport талаар судлах 
Төмөр замын цахим мэдээлэл солилцох системийн жишээг НҮБ-ын АНДЭЗНК, 2018, 
Олон улсын төмөр замын тээврийн хил нэвтрэх туршлагын талаар судлах

 

Тэмдэглэх Дараах зүйлийн талаар санал бодлоо хуваалцана уу:

•  Оросын төмөр зам, Хятадын төмөр замтай УБТЗ-ын цахим мэдээлэл солилцсон 
туршлага, байдал ямар байгаа вэ (үүнд цахим гарын үсгийн технологийг ашигласан 
бол) ?

•  Танай улсын төмөр зам хоорондын цахим мэдээллийн солилцооны давуу тал, учирсан 
бэрхшээлүүд юу вэ?

 

3.2  Төмөр замын байгууллагууд болон хяналт шалгалтын байгууллагууд 
хоорондын харилцаа

Төмөр замын хилийн боомтууд дахь баримт бичиг бүрдүүлэлтийн үйл  ажиллагааг 

дуусгахын тулд төмөр замын байгууллага, гааль, Засгийн газрын бусад байгууллага (тухайлбал, 
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хил хамгаалалах байгууллага, цагаачлал, эрүүл ахуй, ургамлын хорио цээр, мал эмнэлэг, 

хүнсний аюулгүй байдлын байгууллагууд) хооронд тээврийн холбогдолтой баримт бичгүүдийн 

мэдээллийг солилцох шаардлагатай. Эдгээр мэдээлэл, баримт бичгийг урьдчилан цахим 

хэлбэрээр өгөх нь хилээр нэвтрүүлэх зохицуулалтын албан ёсны ажиллагааг илүү үр дүнтэй 

зохион байгуулахад хүргэнэ.

Төмөр зам байгууллага болон хяналтын байгууллагуудын хооронд цахим мэдээлэл 

солилцох дэвшилтэт систем нь төмөр замын тээвэрлэл болон хяналт шалгалтын баримт 

бичгийн бүрдүүлэлтийн ажиллагааг үр дүнтэй зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлнэ. Эдгээр 

систем нь төмөр замын байгууллага, гааль болон бусад хяналт шалгалтын байгууллагуудын 

мэдээллийн технологийн системүүд хоорондын харилцан үйчлэлийг мөн бүрдүүлдэг. Төмөр 

замын тээвэртэй холбоотой мэдээллийг цахим хэлбэрээр дамжуулснаар гаалийн болон бусад 

мэдээллийн технологийн системийн үр өгөөжийг сайжруулна. Төмөр замын байгууллага болон 

хяналтын байгууллагуудын хоорондох цахим мэдээллийн солилцооны шууд үр өгөөж нь хяналт 

шалгалтын зохицуулалтыг илүү үр дүнтэй хэрэгжүүлдэг. Энэ нь хилийн боомтууд дахь төмөр 

замын тээврийн үйл явцыг оновчтой болгох, шаардлагагүй саатал гарахгүй байх, төмөр замын 

тээврийн найдвартай байдлыг нэмэгдүүлэх боломжийг олгоно.

Гэсэн хэдий ч олон улсын төмөр замын коридоруудын дагуу гаалийн болон бусад хил 

нэвтрүүлэх үйл ажиллагааг илүү өргөн хүрээнд уялдуулахгүйгээр төмөр замын байгууллага 

болон хяналтын байгууллагуудын хоорондын цахим мэдээллийн солилцооны давуу талыг 

бүрэн дүүрэн ашиглах боломжгүй юм. Олон улсын төмөр замын тээврийн гаалийн болон хил 

нэвтрүүлэх үйл ажиллагааны зохицуулалтыг уялдуулахдаа дараах шаардлагатай мэдээллийг 

уялдуулах хэрэгтэй. Үүнд:

•  бараа ирэхээс өмнө цахим мэдээллийг (тухайлбал ачааны мэдүүлгийн талаар) 

урьдчилан ирүүлэх, гаалийн нутаг дэвсгэрт барааг оруулахад гаалийн болон бусад 

хилээр нэвтрүүлэх журмын шаардлагыг хангах; болон

•  гаалийн дамжин өнгөрүүлэх журмын хэрэгжилт (үүнд бүс нутгийн холбогдох гаалийн 

дамжин өнгөрүүлэх журмыг хамааруулсан), эрх бүхий эдийн засгийн операторч (AEO)-

ийн хувьд төмөр замын гаалийн дамжин өнгөрүүлэх журмыг хялбарчлах.

Дэлхийн гаалийн байгууллага (WCO)-ын стандарт, баримт бичгийн зөвлөмжүүд 

(тухайлбал, WCO RKC, WCO SAFE Standards of Standards Framework, WCO Data Model) нь 
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эдгээр уялдааг хангаж, Гаалийн уялдуулсан шаардлагад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг (жишээ нь, 

өгөгдлийн элементүүд, хугацааны хязгаар, үүрэг хариуцлагын талаарх зөвлөмжүүд).

Үндэсний төмөр замын байгууллага, гаалийн болон бусад хяналт шалгалтын 

байгууллагуудын цахим мэдээллийн системийг хооронд нь  холбоход үүсч буй бэрхшээлүүд нь 

автоматжуулалт, компьютержүүлэлтийн түвшний ялгаатай байдал; өгөгдлийн уялдаа холбоогүй 

байдал (тухайлбал, төмөр замын тээврийн баримт бичиг, гаалийн мэдүүлэг); цаасгүй цахим 

баримт бичгийг баталгаажуулах журам, хүлээн авахад тавих шаардлага; эрх бүхий олон 

байгууллагаас тавих зохицуулалтын шаардлагын улмаас төвөгтэй байдал үүсгэдэг.

Унших: Кейс судлах

ОХУ-ын төмөр замын байгууллага болон гаалийн байгууллагуудын хооронд цахим 
мэдээлэл солилцох тухай кейс судалгааг унших
INTERTRAN төсөл (Модулийн төгсгөлд кейс судлах хэсгийг үзнэ үү)

 

Автоматжуулалт, дижиталжуулалтыг нэмэгдүүлснээр төмөр замын байгууллага хооронд 

болон төмөр замын байгууллага, хяналт шалгалтын байгууллагуудын хоорондын цахим 

мэдээллийн солилцоонд суурилсан ухаалаг шийдлүүдийг нэвтрүүлэх ажил үргэлжлэх төлөвтэй 

байна. Төмөр замын өөр хоорондоо ялгаатай систем, ложистикийн систем, хяналт шалгалтын 

байгууллагуудын системийг холбож нэгдсэн цахим CIM/SMGS системд ачааны дагалдах бичиг, 

харилцан үйлчлэлийг ашиглан цахим харилцан үйлчлэлийг бий болгосноор хилээр нэвтрэх үйл 

ажиллагааг түргэтгэх, төмөр замаар ачаа тээвэрлэх хугацааг багасгах, тээвэрлэлтийн өртгийг 

бууруулахад чухал ач холбогдолтой.

Олон улсын төмөр замын байгууллагуудын холбоо  (UIC)-ноос гаргасан судалгааны үр 

дүнгээс үзэхэд цахим мэдээллийн харилцан уялдаа нь 2030 он гэхэд Евро-Азийн төмөр замын 

ачааны транзит тээврийг 48 орчим хувиар нэмэгдүүлэх боломжийг олгох юм байна. Үүнээс 42.4 

хувь нь тээвэрлэлтийн өртгийн бууралтаас, 5,6 хувь нь хил нэвтрүүлэлтийг түргэтгэж, CIM/SMGS 

дагалдах бичгийг ашигласны үр дүнд үүсэхээр байна.
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Зураг 2:  Евро-Азийн төмөр замын ачааны транзит тээвэрлэлтэд харилцан үйлчлэл, цахим харилцан ажиллах 

чадварын тооцоог "хамгийн сайн төмөр замын кейс" сонголтоор оруулав

Эх сурвалж:    UIC/IEC, 2020, Eurasian corridors: development potential.  
 Үзэх: https://uic.org/com/enews/nr/684/article/eurasian-corridors-development-potential

4  Төмөр замаар хил нэвтрэхэд үр дүнтэй, аюулгүй 
шинэ технологийг ашиглах

Төмөр замаар хил нэвтрэх үйл явц нь олон улсын төмөр замын тээврийг хөнгөвчлөхөд 

гол үүрэг гүйцэтгэдэг. Төмөр замын үр ашиггүй хяналт шалгалт, түүнчлэн зохицуулалтын хяналт 

шалгалтын үр дүнгүй байдал нь удаан хугацааны болон/эсхүл заримдаа саатал үүсгэдэг. Хилээр 

нэвтрүүлэх явцыг үр ашиггүй гүйцэтгэснээс болж бараа, бүтээгдэхүүний тээвэрлэлт хойшлогдож, 

улмаар төмөр замын тээврийн дамжин өнгөрүүлэх хугацааг нэмэгдүүлж, ачааны галт тэрэгний 

найдвартай, оновчтой байдал, цаг хугацааг нэмэгдүүлэхэд хүргэж болзошгүй юм. Галт тэрэг 

хөдөлж байх үед динамик, автоматжуулсан хяналт шалгалт хийх гэх мэт үр ашигтай, аюулгүй 

хил нэвтрүүлэх шинэ технологийг ашиглаж болно; хөндлөнгийн бус хяналт шалгалт; ачааг 

цахимаар хянах, цахим лацтай чингэлэг/вагоны бүрэн бүтэн байдлыг шалгах зэргийг дурдаж 

болно.
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4.1 Автоматжуулсан, хөндлөнгийн бус хяналт шалгалт

Динамик болон автоматжуулсан хяналт шалгалтын шинэ технологи нь галт тэрэг 

хөдөлж байх үед төмөр замтай холбоотой шаардлагатай хяналт шалгалтыг явуулахад 

шаардлагатай мэдээллийг цуглуулах боломжийг олгодог. Динамик хяналт шалгалтанд ашигладаг 

системүүд нь хувь хүн (тухайлбал цахим динамик  жин хэмжүүр) эсхүл олон бүрэлдэхүүн хэсэг 

бүхий олон үйлдэлт ухаалаг хаалганы систем байж болно (тухайлбал камер; гэрэлтүүлэгч; 

сканнер; RFID, дугуй болон бусад мэдрэгч уншигч) болон ашигладаг хэд хэдэн технологи 

(тухайлбал илрүүлэх, дүрслэл; видео боловсруулах; оптик тэмдэгт улайлт (OCR); лазер болон 

дулааны хуулбарлалт хийх; мэдрэгчийн янз бүрийн технологи зэрэг.

Динамик болон автоматжуулсан хяналт шалгалтын дүнд цуглуулсан өгөгдөл нь вагон/

чингэлгийн дугаарыг тодорхойлох мэдээллийг агуулж болох бөгөөд вагоны жинг шалгах 

(тэнхлэгийн ачаалал); ачих хэмжигч хэмжээсийг илрүүлэх, тооцоолох, хэт том ачааг автоматаар 

шалгах; ачаа, тээврийн хэрэгслийн аюулгүй байдал, аюулгүй байдлын бусад үзүүлэлтийг шалгах 

(тухайлбал хэт халалт, химийн бодис алдагдах, нээлттэй хаалга болон бусад зөрчил).

Зураг 3: Автомат хяналт шалгатын систем

Эх сурвалж: Эх сурвалж: Литвагийн төмөр зам, 2015 он (Кенагийн хилийн боомт)
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Динамик болон автоматжуулсан хяналтын системийг хилийн шугамын хажууд (эсхүл 

түүний ойролцоо), хилийн шугам болон төмөр замын хилийн боомтын хооронд байрлах газарт 

(хэрэв төмөр замын өртөө нь хилийн шугамын хажууд байхгүй бол) суурилуулж болно. Төмөр 

замын хилийн ойролцоо динамик хяналт/хяналтын системийг суурилуулах нь галт тэрэг 

төмөр замын хилийн боомт руу ойртох үед өгөгдлийг бүртгэх боломжийг олгодог. Бүртгэгдсэн 

өгөгдлийг галт тэрэг өртөөн дээр ирэхээс өмнө төмөр замын хилийн боомт дахь хяналтын төвд 

автоматаар дамжуулж болно.

Хөндлөнгийн бус хяналт шалгалтын шинэ технологи (NII) нь хяналт шалгалтын болон 

бусад бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагааг төмөр замын үйл ажиллагааг тасалдуулахгүйгээр зохион 

байгуулах, биет хяналт шалгалт хийх зорилгоор чингэлэг/вагон нээх, эсхүл хяналт шалгалтын 

байгууллагуудын ажилтнууд хилээр нэвтрүүлэх  ажиллагаанд оролцохдоо бусад гар ажиллагааг 

хангах боломжийг олгодог. Хөндлөнгийн бус хяналт шалгалтанд ашигладаг систем, технологид 

чингэлэг/вагон, цацраг идэвхт илрүүлэгч, дулааны дүрсний технологи бүхий систем, цахим болон 

видео тандалтын системүүдийг хуулбарлахад зориулсан рентген ба гамма-рентген шинжилгээнд 

суурилсан систем зэрэг орно. Хөндлөнгийн бус шалгалтын тогтолцоо нь динамик байж болно 

(тухайлбал, галт тэрэг хөдөлж байх үед сканнердах боломжтой динамик сканнерууд). Хяналтын 

байгууллагууд хяналт шалгалтын хэрэгслийг ашиглан хяналтыг илүү оновчтой болгохын тулд 

зохих эрсдлийн шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлж, биечлэн хийх үзлэгийг эрс багасгах ёстой.

Хилийн боомтууд дээр төмөр замын оролцогч талуудын динамик ба автоматжуулсан 

хяналт шалгалтын технологийг ашиглан цуглуулсан өгөгдөл нь хяналтын байгууллагуудын 

зохицуулалтын хяналтанд хамаатай байж болох юм. Үүнтэй адил төмөр замын оролцогч 

талууд төмөр замын үйл ажиллагааг илүү сайн зохион байгуулахын тулд хөндлөнгийн бус 

хяналт шалгалтын хяналтын үр дүнд үндэслэсэн холбогдох мэдээллийг шаардаж болно. 

Тиймээс хилийн боомтууд дээр динамик, автоматжуулсан, хөндлөнгийн бус хяналт шалгалтанд 

суурилсан мэдээллээ хуваалцах нь зүйтэй.

Автоматжуулсан болон хөндлөнгийн бус хяналт шалгалт/хяналтын системийг 

хэрэгжүүлснээр төмөр замын техникийн болон коммерийн хяналт шалгалтын үр ашиг, 

зохицуулалтын хяналтыг сайжруулах боломжтой юм. Тухайлбал, Кена улсын төмөр замын 

хилийн боомтод төмөр замын гол шугам дээр байрласан динамик жинлэлт, галт тэрэг, вагоны 

коммерийн хяналтын автоматжуулсан систем (AKAS систем), динамик рентген сканнердах 



28  Economic and Social Commission for Asia and the Pacific

системийг тус тус суурилуулсан. Шинэ технологийг ашигласнаар галт тэрэгтэй харьцах цаг 

харьцангуй багассан (мал эмнэлэг, ургамлын хорио цээрийн хяналтанд хамрагдахгүй бараанд 

175 минутаас 50 минут хүртэл). Хяналт шалгалтын чанар сайжирч, ажилчдын тоо цөөрч, 

ашиглалтын зардалтай холбоотой санхүүгийн ихээхэн хэмнэлт гарсан (Литвагийн төмөр зам, 2015)

Унших Шинэ технологийг ашиглахтай холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг (тухайлбал, Кени 
Литва, Латвийн Резекне боомтууд дээр) НҮБ-ын АНДЭЗНК-оос 2018 онд гаргасан Study 
on border crossing practices in international railway transport-оос судлах.

Үзэх Литвагийн төмөр замын видео бичлэг: Литвагийн төмөр замын хилийн боомтууд дахь галт 
тэрэгний хяналтын автоматжуулсан системийн тухай (файлыг үзнэ үү: AKAS_LTU.mp4)

 

Тэмдэглэх Дараах зүйлийн талаар санал бодлоо хуваалцана уу.

・  Монголын төмөр замын хилийн боомт дээр ашиглалтад орсон шинэ технологиуд юу 
вэ? Хилийн боомтын хяналт, шалгалтын үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд тэд хэрхэн хувь 
нэмэр оруулдаг вэ?

・  Монголд нэвтэрсэн шинэ технологиудаас цуглуулсан өгөгдлийг цаашид сайжруулах, 
мэдээлэл солилцох ямар боломжууд байна вэ?

 

4.2 Хилээр аюулгүй нэвтрүүлэх цахим хяналт

Цахим лац бүхий цахим хяналтын системүүд нь (цахим лац) тухайн улсын гаалийн 

нутаг дэвсгэрт болон/эсхүл олон улсын төмөр замын коридорын дагуух хилийн цаана төмөр 

замын тээврийн хөдөлгөөнийг бодит цаг хугацааг хянах боломжийг олгодог. Цахим  хяналтын  

систем нь хиймэл дагуулын байршил тогтоох систем, үүрэн холбооны систем, радио давтамж 

таних (RFID) идэвхжүүлсэн цахим лац, дэвшилтэт вэбэд суурилсан програм хангамж, 

компьютерийн сүлжээ зэрэг технологийг ашиглаж байна. Цахим лацаар цахим хяналт хийх  

аргыг ашиглах нь хяналтын байгууллагуудын аюулгүй байдлын асуудлыг шийдвэрлэхийн 

зэрэгцээ хил дамнасан тээвэрлэлтийг хөнгөвчлөх боломжтой юм. Цахим лац нь ачааны болон 

мехатроник эд ангиудыг бэхэлсэн физик лацыг нэгтгэж, цахим лацын хөдөлгөөнийг тодорхойлох, 

бүрэн бүтэн байдлыг шалгах боломжийг олгодог.

Аюулгүй байдлыг тал бүрээс нь хангах цахим лацыг дараах байдлаар ашиглаж болно. Үүнд:
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• заавал байх ёстой (тухайлбал, гаалийн нутаг дэвсгэр дотор болон гаалиар дамжин 

өнгөрүүлэх журмын дагуу хязгаарлагдах өндөр эрсдэлтэй тодорхой төрлийн барааны 

хувьд);

• нөхцөлт (тухайлбал, гаалиар дамжин өнгөрүүлэх тээврийн салбарт илүү 

хялбаршуулсан журам тогтоох, тухайлбал, эрх бүхий илгээгч/эрх бүхий хүлээн авагч 

болон өөрөө битүүмжлэх, дамжин өнгөрүүлэх баталгааны шаардлагаас татгалзах, 

багасгах, хилээр нэвтрүүлэх бичиг баримтын бүрдүүлэлтийг хялбаршуулах зорилгоор); 

эсхүл

• сайн дурын үндсэн дээр (тухайлбал, гаалийн байгууллагуудтай нягт хамтарч 

ажилладгаа харуулах, гаалийн байгууллагын үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх, гаалийн 

эрсдлийн үнэлгээнд үндэслэн гаалийн хяналтын арга хэмжээг бууруулах зэрэг аюулгүй 

байдлыг санал болгох).

Зураг 4: Хил дамнасан төмөр замын аюулгүй тээврийн үзэл баримтлал (хэд хэдэн улсын сонголтоор)

Эх сурвалж:   Эх сурвалж: НҮБ-ын АНДЭЗНК-ийн Хил дамнасан төмөр замын аюулгүй тээвэрлэлтийн загвар: https://www.
unescap.org/reЭх сурвалж/secure-cross-border-transport-model

Цахим лац болон цахим хяналтын  системийн хоорондын нэгдлийг дараах байдлаар 

хангаж болно: а) цахим лацтай шууд (хэрэв тэдгээр нь олон үйлдэлт төхөөрөмжөөр хийгдсэн 

бол хиймэл дагуулын байршлын системийн (SPS) модуль болон үүрэн холбооны систем (CCS) 

модуль) болон/эсхүл b) өөрийн гэсэн SPS модультай нэмэлт төхөөрөмж (хянах хэсэг) -ээр шууд 
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бусаар дамжуулж, цахим лацтай холбогдох (тухайлбал RFID дохиогоор), тэдгээрийн байршлыг 

шалгах, цаашлаад мэдээллийг  хяналтын систем рүү дамжуулах боломжтой байх өөрийн 

CCS модулийг ашиглан платформ. Хяналтын платформыг төмөр замын тээврийн хөдөлгөөн, 

цахим лацын байршлыг хянах зорилгоор вэбэд суурилуулсан цахим програм хангамжаар 

тодорхойлогдоно. Цахим хянах  ажиллагааг зөвхөн нэг улсад, эсхүл олон улсын төмөр замын 

коридорын дагуу хэд хэдэн улсад зохион байгуулж болно.

Төмөр замын тээврийн салбарт цахим лац бүхий цахим хяналтын  системийг Энэтхэг, 

ОХУ зэрэг бүс нутгийн хэд хэдэн улсад хэрэгжүүлсэн.

Шигтгээ 5 Энэтхэг дэх ачааг хянах цахим систем (ECTS)

НҮБ-ын АЗДЭЗНК-ын аюулгүй хил дамнасан тээврийн загварын үзэл баримтлалыг 
ашиглан Энэтхэгийн Гаалийн байгууллагууд Балба руу (авто болон төмөр замаар) 
импортлох гуравдагч этгээдийн хөдөлгөөнийг хөнгөвчлөх зорилгоор ECTS туршилтын 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлсэн. ECTS байгууламжийг ашиглах хүсэлт болгосон Балбын 
худалдаачид (эсхүл тэдний гаалийн зуучлагчид) (эсхүл шилжүүлэн ачих агентууд) 
Manged Service Provider (Transecure) вэбсайтыг бүртгүүлж, ашиглах шаардлагатай.
2018 оны 4-р сараас ECST систем нь цахим гаалийн дамжин өнгөрүүлэх мэдүүлгийг 
(e-CTD) бүртгүүлэх тоон хэлбэрт шилжүүлэв. E-CTD-ийг илгээх нь дамжин өнгөрүүлэх 
ачааг GPS дээр суурилан хянах дэд бүтцэд холбогдсон ECTS вэб програмаар 
дамжуулан идэвхжүүлсэн болно. Цахим CTS-т хавсаргасан баримт бичгүүдийг PDF 
форматаар байршуулдаг (тухайлбал, нэхэмжлэлийн хуулбар, баглаа боодлын жагсаалт).

Цахим CTD-ийн хэвлэмэл хуулбарыг гаалийн байцаагч гарахад наасан ECTS лацны 
дугаарыг тэмдэглэх, гарах/очих гаалийн байгууллага руу хүргүүлэхэд дагалдуулан 
ашигладаг. Цахим лацыг битүүмжлэх ажлыг Энэтхэгийн төмөр замын байгууллага 
гарц/гарах цэг дээр гүйцэтгэдэг. Транзит ачааны зуучлалын/ачуулсан тухай баримтыг 
автоматаар үйлдэж ECTS системээр идэвхжүүлсэн гаалийн байгууллагуудын хувьд 
нээлттэй "замналын тайлан" байдлаар хүргэгддэг.

Энэтхэгт ECTS ашиглах нь гаалийн бүрдүүлэлтийг түргэсгэж, хил нэвтрүүлэх журмыг 
хялбарчилж өгдөг. Балбын импортлогчдын хувьд ачаа тээвэрлэлт илүү хурдан хийгдэх 
тул 14-өөс 21 хоногийн дотор чингэлгээ эргүүлж, сул зогсолт, саатуулахтай холбоотой 
нэмэлт төлбөр төлөхөөс зайлсхийх боломжтой.

Эх сурвалж: Энэтхэгийн гаалийн байгууллагын олон нийтийн мэдэгдэл 33/2018; 
Transecure, 2019 Балбаас Энэтхэгээр дамжин өнгөрүүлэх ачааны танилцуулга (ECTS)
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Цахим хяналтын системийн аюулгүй байдлыг нэмэгдүүлснээр цаасанд суурилсан 

үйл ажиллагааг багасгах, гаалийн бүрдүүлэлтийг хялбарчлах (тухайлбал, баталгааны талаарх 

шаардлагыг багасгах, татгалзах, биечилсэн хяналт шалгалт хийх зэрэг), улмаар үр ашгийг 

нэмэгдүүлэх боломжтой. Хялбаршуулсан журмаар гүйцэтгэх гаалийн бүрдүүлэлт нь дамжин 

өнгөрүүлэх хугацааг багасгаж, нийт зардлыг бууруулахад хувь нэмэр оруулах нь (тухайлбал, 

цахим лац ашиглахад зарим нэмэлт зардал гарах хэдий ч эргэлтийн хугацаа хурдан, даатгалын 

зардал бага байдаг) дамжиггүй юм.  Цахим хяналтын системийг боловсруулах явцад эзэмшлийн/

операторын горим, системийг ашиглах зардал, ашиглах тоног төхөөрөмжийн техникийн 

шаардлага, түүний сонголтууд (ялангуяа хил дамнасан үе шат) зэрэг зарим бэрхшээлтэй 

тулгардаг байна.

Цахим хяналтын систем (Гаалийн цахим лацгүйгээр)-ийн үйл ажиллагааг өргөжүүлснээр 

төмөр замын байгууллагууд өөрийн үйлчлүүлэгчдэд худалдааны бусад үйлчилгээ үзүүлэхэд мөн 

түүнийг ашиглаж болно. Тухайлбал, ийм цахим хяналтын систем нь ачааны байршил, ачааны 

аюулгүй байдал (хэрэв гаалийн бус цахим лацыг ашиглаж байгаа бол), ашигласан мэдрэгчийн 

технологиос (тухайлбал температур, чийгшил, цочрол, ачаалал) хамаарч ачааны нөхцөл 

байдлын талаарх мэдээллийг үйлчлүүлэгчдэд өгөх боломжтой юм.

Унших ОХУ-ын Глобаль навигацийн хиймэл дагуулын технологи (ГЛОНАСС) дээр суурилсан 
цахим навигацийн лац (ENS) ашиглахтай холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг Sealing 
Operator - Digital Platform вэбсайтаас үзнэ үү. (CRCP): How the System Works

 

Тэмдэглэх Дараах зүйлийн талаар санал бодлоо хуваалцана уу:
•  Цахим лацтай цахим хяналтын  системийг танай улсад ашиглаж байсан ямар 

туршлага байгаа вэ?
•  Аюулгүй байдал, үр ашгийг дээшлүүлэх, цахим хяналтыг хэрэгжүүлэхэд хамгийн үр 

өгөөжтэй, бэрхшээлтэй ямар асуудал байж болох вэ?
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5  Олон улсын төмөр замын тээвэрт гаалийн дамжин 
өнгөрүүлэх үйл явцыг  хөнгөвчлөх

5.1  Төмөр замын дагалдах бичгийг гаалийн баримт бичиг болгон 
ашиглах

Хилийн боомт дахь төмөр замын үйл ажиллагаа, гаалийн бүрдүүлэлт нь төмөр зам, 

гаалийн төрөл бүхийн баримт бичгийг боловсруулах шаардлагатай тулгардаг. Олон улсын төмөр 

замын тээврийн ачааг нэг улсаас нөгөө улс руу дамжин өнгөрүүлэх үед төмөр замын тээврийн 

олон баримт бичиг, түүнчлэн гаалийн бүрдүүлэлтийн баримт бичиг өөр хоорондоо зөрүүтэй 

байдаг. Олон улсын төмөр замын тээврийн коридорын дагуух төмөр замуудын ялгаатай байдал, 

гаалийн баримт бичгийн бүрдүүлэлт нь өөр өөр байх нь нарийн төвөгтэй байдлыг нэмэгдүүлж,  

ачааг саатуулахад нөлөөлдөг. Энэ нь дамжин өнгөрүүлэх тээврийн тохиолдолд хил нэвтрүүлэх 

цэг бүрт ижил/төстэй өгөгдөл бүхий ижил/төстэй баримт бичгийг олон дахин бүрдүүлэх 

шаардлагатай болдгоос илүү тод харагдаж байна.

Төмөр замын нийтлэг дагалдах бичигтэй байснаар (тухайлбал, CIM/SMGS) нь хилийн 

боомтоор дамжин өнгөрүүлэх тээврийн процессыг боловсронгуй болгодог. Ийнхүү төмөр замын 

тухайн дагалдах бичгийг (тухайлбал, CIM-SMGS) гаалийн баримт бичиг болгон (Хилийн хяналт 

шалгалтыг уялдуулах тухай олон улсын (1982 оны) конвенцийн Олон улсын төмөр замаар ачаа 

тээвэрлэх журмыг уялдуулах тухай Хавсралт 9-ийн 4 дүгээр зүйлийн (7) дахь хэсэгт заасны 

дагуу) ашигласнаар төмөр замын тээврийг хөнгөвчлөх явдлыг гаалийн журмыг хялбарчлахтай 

адил түвшинд авч үзэж болно.

Төмөр замын дагалдах бичиг (тухайлбал, CIM-SMGS-ийн дагалдах бичиг) -ийг гаалийн 

хууль тогтоомжийн дагуу ирүүлэхэд шаардлагатайд тооцогдох гаалийн баримт бичиг болгон 

ашиглаж болно. Энэхүү шийдэл нь өмнө бэлэн болсон төмөр замын өгөгдөл/баримт бичгийг 

гаалийн бүрдүүлэлтэд дахин ашиглах, гаалийн дамжин өнгөрүүлэх мэдүүлгийг ирүүлэх ажлыг 

хөнгөвчлөх, хил нэвтрэх цэг бүрт гаалийн дамжин өнгөрүүлэх шинэ баримт бичиг бүрдүүлэх 

шаардлага үүсгэхгүй байх, зуучлагч талуудын оролцоог багасгах (тухайлбал, гаалийн брокер, 

экспедитор) боломжоор хангана.
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Төмөр замын дагалдах бичгийг зөвхөн цаасан хэлбэрээр хийж болох бөгөөд хэрэв 

дагалдах бичгийн өгөгдлийг цахимаар урьдчилан солилцсон (өмнө нь боловсруулсан), эсхүл 

бүхэлдээ цаасгүй хэлбэрээр (тухайлбал, цаасгүй цахим CIM-SMGS) үйлдэгдсэн бол цаасаар 

үйлдсэн болон цахим хэлбэрийн аль алиныг ашиглаж болно. Төмөр замын дагалдах бичгийн 

эдгээр хэлбэрийн алиныг ч (цаасанд суурилсан, аль аль нь, цаасгүй хэлбэр) гаалийн дамжин 

өнгөрүүлэх баримт бичиг болгон ашиглаж болно. Төмөр замын дагалдах бичгийг гаалийн баримт 

бичиг болгон ашиглахдаа вагоны жагсаалт/чингэлгийн жагсаалт, төмөр замын байгууллагуудын 

хэрэглэдэг бусад мэдээлэл (төмөр замын байгууллагуудын баримт бичгийг дахин ашиглах болон 

гаалийн дамжин өнгөрүүлэх бүрдүүлэлтийг хийх мэдээллийн өгөгдөл) зэрэг төмөр замын бусад 

баримт бичгийн өгөгдлийг ашиглаж болно.

Гаалийн дамжин өнгөрүүлэх журамд тээвэрлэгч (тухайлбал, төмөр замын байгууллага, 

эсхүл түүний төлөөлөгч) үндсэн/мэдүүлэгчээр шууд оролцож болно. Гаалийн дамжин өнгөрүүлэх 

мэдүүлгийг төмөр замын байгууллага, эсхүл түүний үндсэн/мэдүүлэгчийн үүрэг гүйцэтгэх 

төлөөлөгч хийж болно. ДГБ-аас коммерийн, эсхүл тээврийн баримт бичигт тусгах шаардлагатай 

аливаа мэдээллийн онцлогийг (тухайлбал, төмөр замын дагалдах бичигт) гаалийн дамжин 

өнгөрүүлэх барааны мэдүүлгийн тодорхойлогч хэсэгт  тусгах талаар зөвлөмж гаргасан байна 

(WCO RKC, Тусгай хавсралт Е; Ch.1 гаалийн дамжин өнгөрүүлэх стандарт - Стандарт 6). 

ДГБ нь ДХБ-ын мэдээллийн загварын дагуу гаалийн дамжин өнгөрүүлэх мэдүүлгийн хамгийн 

дэлгэрэнгүй багцыг тодорхойлсон болно.

Хэрэв гаалийн зохицуулалтын дагуу гаалийн дамжин өнгөрүүлэх мэдүүлгийг цахим 

хэлбэрээр өгөх шаардлагатай бол уг мэдүүлгийн өгөгдлийн элементүүдийг төмөр замын 

дагалдах бичигт байгаа мэдээлэлд үндэслэж болно. Хэрэв цаасанд суурилсан гаалийн дамжин 

өнгөрүүлэх мэдүүлгийг ирүүлэх шаардлагатай бол (хөдлөх газар, дамжин өнгөрүүлэх газар, очих 

газар), түүнийг төмөр замын дагалдах бичгээр орлуулж болох бөгөөд тусдаа гаалийн дамжин 

өнгөрүүлэх мэдүүлэг шаардах ёсгүй.

Төмөр замын дагалдах бичиг зэрэг тээврийн баримт бичгийг гаалийн дамжин 

өнгөрүүлэх мэдүүлэг болгон ашиглахыг Евразийн эдийн засгийн холбоо, Европын Холбооны 

хууль тогтоомж, бүс нутгийн зарим улсын гаалийн хууль тогтоомжид зөвшөөрдөг.
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Шигтгээ 6 Европ дахь гаалийн дамжин өнгөрүүлэх төмөр замын тээврийг хөнгөвчлөх

ЕХ-ны гаалийн зохицуулалт, Дамжин өнгөрүүлэх нийтлэг журмын тухай конвенцийн 
дагуу (1987 оны нэмэлт, өөрчлөлтөөр) төмөр замаар гаалийн дамжин өнгөрүүлэх 
журмыг дараах байдлаар зохицуулсан. Үүнд:.

•  Гаалийн дамжин өнгөрүүлэх мэдүүлгийн цаасанд суурилсан CIM (эсхүл CIM/SMGS) 
дагалдах бичиг бүхий гаалийн дамжин өнгөрүүлэх хялбаршуулсан журам, эсхүл

•  Компьютержүүлсэн шинэ дамжин өнгөрүүлэх систем (NCTS) дэх цаасгүй цахим 
гаалийн дамжин өнгөрүүлэх мэдээлэл бүхий гаалийн дамжин өнгөрүүлэх стандарт 
журам, (зөвхөн тээврийн бичиг баримтаар хэрэглэгдэх цаасанд суурилсан CIM (эсхүл 
CIM/SMGS) дагалдах бичиг); эсхүл

•  CIM (эсхүл CIM / SMGS) дагалдах бичгийн цахим хэлбэрийн мэдээллийг NCTS гаалийн 
дамжин өнгөрүүлэх мэдүүлэг болгон боловсруулахад ашигладаг цаасгүй NCTS Гаалийн 
дамжин өнгөрүүлэх мэдээлэл бүхий гаалийн дамжин өнгөрүүлэх стандарт журам.

 

Шигтгээ 7 Турк улсад төмөр замаар гаалийн дамжин өнгөрүүлэх тээврийг хөнгөвчлөх

2016 онд Туркийн гаалийн хууль тогтоомжийн холбогдох заалт, Дамжин өнгөрөх нийтлэг 
журмын тухай конвенцийг үндэслэн төмөр замаар тээвэрлэхдээ гаалийн дамжин 
өнгөрүүлэх хялбаршуулсан журмыг ашиглах эрхийг Туркийн гаалийн газраас Туркийн 
төмөр замын байгууллагад (TCDD Taşımacılık A.Ş.) олгов. Турк улсад гаалийн дамжин 
өнгөрүүлэх хялбаршуулсан журмын төмөр замаар тээвэр хийхэд цаасанд суурилсан 
CIM-ийн дагалдах бичигээс гадна Туркийн гаалийн байгууллагуудтай цахим мэдээлэл 
солилцох боломжтой.

Туркийн төмөр замын байгууллагууд (эсхүл тэдгээрийн төлөөлөгч) Туркийн гаалийн нутаг 
дэвсгэрт ачаа оруулах тухай хураангуй мэдүүлгийг Гаалийн байгууллагад өгөх ёстой. 
Галт тэрэг ирсний дараа ирэх тухай мэдэгдлийг өгөх ёстой. Хил нэвтрэх товч мэдэгдэл, 
ирүүлсэн мэдэгдлийг хилийн боомт дээр гаалийн байгууллагад цахим хэлбэрээр 
хүргүүлдэг. Цахим хэлбэрээр ирүүлсэн мэдээллийг цаасанд суурилсан CIM-ийн 
дагалдах бичигтэй харьцуулж үзсэний дараа гаалийн байгууллагууд хураангуй мэдэгдэл, 
ирсэн тухай мэдэгдлийг батлах ёстой.

Турк доторх гаалийн дамжин өнгөрүүлэх баримт бичгийг бүрдүүлэхэд (тухайлбал, 
хил нэвтрүүлэх гаалийн газраас ачаа хүрэх дотоод гаалийн газар хүртэл) вагон тус 
бүрээр дамжин өнгөрүүлэх цахим мэдүүлгийг галт тэрэг хөдлөхөөс өмнө төмөр замын 
байгууллагуудаар хүргүүлэх шаардлагатай. Дамжин өнгөрүүлэх мэдүүлэгт зөвхөн вагоны 
дугаар, CIM-ийн дагалдах бичгийн дугаар, төлөвлөсөн ачилтын огноо, ачих гаалийн 
газар, очих гаалийн газар гэсэн хамгийн бага мэдээллийг агуулна. Дамжин өнгөрүүлэх 
мэдүүлгийг Гаалийн мэдээллийн технологийн системд цахим гарын үсгийн технологийг 
ашиглан хүргүүлдэг.
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Хүлээн зөвшөөрөгдсөн дамжин өнгөрүүлэх мэдүүлгийн талаарх мэдээллийг гарах 
гаалийн газар болон очих гаалийн газар авах боломжтой. Бүртгэлийн дугаарыг цаасанд 
суурилсан CIM-ийн дагалдах бичигт тусгах бөгөөд төмөр замын хялбаршуулсан журмаар 
тээвэрлэлтийг харуулсан ногоон өнгийн пиктограман шошго/тамга дарсан байх ёстой. 
Гаалийн дамжин өнгөрүүлэх нэмэлт мэдүүлэг шаардлагагүй. Цаашид баримт бичгийг 
цаасгүйгээр бүрэн цахимжуулж, хураангуй мэдүүлэг  нэвтрүүлэх төсөл нь гаалийн 
бүрдүүлэлт хийхэд шаардагдах хугацааг нэг вагон тутамд 3 минутаас 1 минут болгон 
бууруулахаар төлөвлөж байна.

Эх сурвалж: Туркийн гааль (2018; 2019)

 

5.2  Төмөр замын тээврийн олон улсын гаалийн дамжин өнгөрүүлэх шинэ 
зохицуулалт хийх боломж

Одоогийн байдлаар төмөр замын гаалийн дамжин өнгөрүүлэх журмыг ихэвчлэн 

үндэсний болон гаалийн холбооны түвшинд (тухайлбал, ЕХ, ЕАЭБ) зохицуулж байна. Төмөр 

замын гаалийн дамжин өнгөрүүлэх тээврийн олон улсын түгээмэл баримт бичиг байхгүйгээс 

үүдэж олон улсын коридоруудын дагуу гаалийн дамжин өнгөрүүлэх үйл ажиллагааг хэсэгчилсэн 

байдлаар хялбаршуулах зорилгоор ТАР сүлжээгээр төмөр замын гаалийн дамжин өнгөрүүлэх 

тээврийн тухай олон улсын шинэ зохицуулалтыг бий болгож болно.

 
Олон улсын төмөр замын гаалийн дамжин өнгөрүүлэх шинэ системийн тухай ойлголтыг 

дараах зүйлд үндэслэж болно. Үүнд:

• Төмөр замын уялдуулсан дагалдах бичгийг (тухайлбал, CIM/SMGS) гаалийн дамжин 

өнгөрүүлэх мэдүүлэг болгон ашиглах (цаасанд суурилсан/цахим);

• Төмөр замын байгууллагууд хоорондын төмөр замын дагалдах баримт бичиг , үүнд 

гаалийн дамжин өнгөрүүлэх баталгаанаас татгалзах боломж;

• Үндэсний/Гаалийн холбоо/олон улсын түвшинд гарах, дамжин өнгөрүүлэх, очих гаалийн 

байгууллагуудын хувьд гаалийн дамжин өнгөрүүлэх журмыг аль болох уялдуулах;

• Төмөр замын байгууллага болон гаалийн байгууллагуудын хоорондын олон улсын 

хамтын ажиллагаа (жишээ нь, хэрэв шаардлагатай бол зөрчил, зөрчил илрүүлэхэд 

харилцан туслалцаа үзүүлэх).
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Олон улсын төмөр замын гаалийн дамжин өнгөрүүлэх шинэ системийн тухай ойлголтыг 

нэг арга хэрэгсэл болгон хэрэгжүүлж болох, эсхүл олон талт буюу хоёр талт арга хэмжээгээр 

(тухайлбал, ЕХ, ЕАЭБ, АСЕАН болон бусад олон талт/хоёр талын зохицуулалт) зохицуулж 

болно. Нийтлэг шийдлийн хувилбар нь зөвхөн төмөр замын тээвэрт чиглэгдэх, эсхүл төмөр 

замын бүх төрлийн тээврийн салбарт гаалийн дамжин өнгөрүүлэх асуудлыг хамааруулсан 

илүү том талбартай байж болох юм. Олон улсын төмөр замын гаалийн дамжин өнгөрүүлэх 

автоматжуулсан системийг бий болгохгүйгээр гаалийн дамжин өнгөрүүлэх үйл ажиллагааг 

хамгийн багаар хэсэгчлэх боломжийг олгох уян хатан шийдлүүдийг санал болгох боломжтой юм.

Зураг 5:  Олон улсын төмөр замын гаалийн дамжин өнгөрүүлэх системийн үзэл баримтлалын дагуу цахим   
 мэдээлэл солилцох жишээ (шийдлийн хувилбар)
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Шийдвэрлэх шаардлагатай байгаа сорилтуудад журам болон баримт бичгийн 

шаардлагыг шинэчлэн боловсруулах/хялбарчлах, өгөгдлийн элементүүдийг үндэсний болон 

хил дамнасан түвшинд уялдуулах, төмөр замын байгууллага болон гаалийн мэдээллийн 

системүүдийн хоорондох холболтыг бий болгох явдал хамаарна. Нийтээр тохиролцсон үзэл 

баримтлалд тулгуурлан өөр хооронд нь хангалттай уялдуулж, стандартчлах замаар гаалийн 

дамжин өнгөрүүлэх тунхаглал болох төмөр замын нийтлэг дагалдах бичигт үндэслэсэн гаалийн 
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дамжин өнгөрүүлэх оновчтой шийдлийг санал болгох гаалийн дамжин өнгөрүүлэх системүүдийн 

онцлог хэвээр хадгалагдах боломжтой.

Төмөр замын дагалдах бичгийг (ялангуяа CIM-SMGS нийтлэг дагалдах бичгийг) гаалийн 

мэдүүлэг болгон ашигласнаар гаалийн бүрдүүлэлтийн журмыг (ялангуяа гаалийн дамжин 

өнгөрүүлэх журам) илүү оновчтой болгоно. Төмөр замын тээврийн баримт бичиг болон бусад 

өгөгдлийг дахин ашиглах, төмөр замын дагалдах бичигт үндэслэн гаалийн дамжин өнгөрүүлэх 

мэдээллийг цахим хэлбэрээр солилцох нь гаалийн бүрдүүлэлтийг үр дүнтэй гүйцэтгэх 

боломжийг олгодог. Хил нэвтрүүлэх үйл ажиллагааг боловсронгуй болгож, хялбаршуулснаар 

(төмөр замын дагалдах бичгийг гаалийн баримт бичиг болгон ашигласны үр дүнд) шаардлагагүй 

саатлыг бууруулах, улмаар олон улсын төмөр замын тээврийн үйл ажиллагааг дуусгах хугацаа, 

зардлыг бууруулахад зохих хувь нэмэр оруулах юм.

Унших: ОХУ-д төмөр замаар гаалийн дамжин өнгөрүүлэх тээврийн талаар ОХУ-ын төмөр 
замын байгууллага болон гаалийн байгууллагуудын хооронд цахим мэдээлэл солилцох, 
INTERTRAN төслийн кейс судалгааг үзнэ үү.
(Модулийн төгсгөлд кейс судлах хэсгийг үзнэ үү)
Төмөр замаар гаалийн дамжин өнгөрүүлэх тээврийн хэрэгслийн талаарх дэлгэрэнгүй 
мэдээлэл, жишээг үзнэ үү
НҮБ-ын АНДЭЗНК, 2018, Study on border crossing practices in international railway 
transport

 

Тэмдэглэх Дараах зүйлийн талаар санал бодлоо хуваалцана уу:
・  Танай улсад төмөр замын дагалдах бичгийг гаалийн дамжин өнгөрүүлэх мэдүүлэг 

болгон ашиглаж байсан туршлага байгаа юу?
  Гаалийн транзит тээврийн зохион байгуулалтыг  үндэсний хэмжээнд цаашид 

хөнгөвчлөх боломжтой юу?
・  Олон улсын төмөр замын гаалийн дамжин өнгөрүүлэх шинэ системийн үзэл 

баримтлалын талаар та ямар бодолтой байна вэ?
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6  Хилийн хамтарсан хяналт шалгалт, хил 
нэвтрүүлэлтийг оновчтой болгох

Төмөр замын байгууллагууд болон холбогдох бусад оролцогч талууд шаардлагатай 

бүрдүүлэлтийг хийхэд өөр хоорондоо болон хяналт шалгалтын байгууллагуудтай (гаалийн болон 

бусад) харилцан хамтран ажиллах  шаардлагатай тулгарахад төмөр замаар хил нэвтрүүлнэ 

гэдэг нь амаргүй асуудал болох нь тодорхой. Хэт их саатал гаргахад хүргэж буй зарим хүчин 

зүйлд хил нэвтрэх үйл ажиллагааны үр ашиггүй зохион байгуулалт, цаасанд суурилсан баримт 

бичгийн уялдаа холбоогүй байдал, бүрдүүлэлтийн бүрэн бус байдал, гааль болон бусад төрийн 

байгууллагуудын зохицуулалтын өөр хоорондын уялдаагүй байдал зэрэг хамаарна. Цахим 

мэдээллийн солилцоо, хилийг үр дүнтэй, аюулгүй нэвтрүүлэх шинэ технологи, царигийн үйл 

ажиллагааг үр дүнтэй шийдвэрлэх, ачих/буулгах ажлыг автоматжуулах, төмөр замын дагалдах 

бичгийг гаалийн баримт бичиг болгон ашиглах зэрэг ухаалаг шийдлүүдийг нэвтрүүлснээр эдгээр 

бэрхшээлийг шийдвэрлэхэд чухал ач холбогдолтой.

Ийм ухаалаг шийдлүүдийг хэрэгжүүлснээр оролцогч талуудын хоорондын уялдаа 

холбооны түвшинг дээшлүүлж, хилийн хяналт шалгалт, үйл явцыг улс орны хэмжээнд (тухайлбал, 

хилийн хамтарсан хяналт шалгалт, нэг цонхны төхөөрөмж ашиглах) өөрчлөн байгуулах 

замаар шийдвэрлэж болно (тухайлбал, хамтарсан хилийн хяналт шалгалт явуулах нэг цэгийн 

үйлчилгээг хөгжүүлэх замаар) хилийн дагуух хөдөлгөөнийг улам оновчтой болгох боломжтой.

6.1  Хилийн хамтарсан хяналт шалгалт, нэг цонхны үйлчилгээг улсын 
дотор ашиглах

Төмөр замын байгууллагууд болон хяналт шалгалтын байгууллагуудын хооронд хилийн 

боомт дахь зохицуулалт, хамтарсан хилийн хяналт шалгалт/хяналт (тухайлбал, гааль, хилийн 

аюулгүй байдал болон цагаачлал, тээвэр, эрүүл ахуй, ургамлын хорио цээр, мал эмнэлэг, 

хүнсний аюулгүй байдал болон бусад хяналт шалгалт)-ыг сайжруулж зохион байгуулах нь хил 

нэвтрэх хөдөлгөөний үр ашгийг дээшлүүлэх гол шаардлага нь болно. 

Бүс нутгийн төмөр замын байгууллагууд нь ерөнхийдөө зөвхөн өөрийн улсад үйл 

ажиллагаа явуулдаг бөгөөд хөрш орнуудтай тохиролцсоны дагуу л төмөр замын хилийн аль нэг 
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боомтод зүтгүүр/ажилтнуудаа сольж өөрчлөх ажлыг зохион байгуулах шаардлагатай тулгардаг. 

Хуулийн шаардлага, ашиглалтын дүрмийн дагуу тухайн хилийн боомт дахь хүлээлгэн өгөх ажил 

нь төмөр замын коммерийн болон техникийн хяналтын үзлэгээс бүрдэнэ.

Харилцан тохиролцсоны дагуу хүлээлгэн өгөх явцаас гадна хөрш хоёр хилийн боомтын 

төмөр замын болон зохицуулах эрх бүхий байгууллагууд тус тусдаа хил нэвтрүүлэх журамтай 

(төмөр замын болон зохицуулалт) бөгөөд тус тусад нь хяналт/шалгалт (төмөр замын болон 

зохицуулалт) хийдэг. Төмөр замын хяналт шалгалт, зохицуулалтын хяналтыг эхлээд нэг улсын 

хил нэвтрэх цэг (эхний зогсоол) дээр, дараа нь нөгөө улсын хил нэвтрэх цэг (хоёр дахь зогсоол) 

дээр дараалан зохион байгуулдаг.

Аливаа хилийн хамтарсан хяналт/шалгалтыг өнөө үед олон орны хил нэвтрэх цэг 

дээр зохион байгуулж байна. Хилийн боомт тус бүрт төмөр замын байгууллага болон тухайн улс 

дахь зохицуулах байгууллагуудын хоорондын уялдаа холбоо, хилийн хамтарсан хяналт/шалгалт 

нь (гарах улсад тус тусдаа, орох улсад тусдаа) дараах хэлбэртэй байж болно: a) хяналтын үүрэг 

шилжүүлэх, b) хамтарсан хяналтын багууд.

Төмөр замын хилийн өртөөн дээр олон тооны зохицуулагч агентлагууд байхаас 

зайлсхийхийн тулд хяналтын зарим үүргийг тогтоосон байгууллагад (тухайлбал, гаалийн 

байгууллага) шилжүүлэх боломжтой. Төмөр замын хилийн боомт дахь хяналтын 

байгууллагуудын тоог цөөрүүлснээр хилийн хяналт шалгалтыг зохион байгуулах үр ашгийг 

дээшлүүлж болно.

Гаалийн болон бусад хяналтын байгууллагууд (хилийн аюулгүй байдал болон 

цагаачлал, тээвэр, эрүүл ахуй, ургамлын хорио цээр, мал эмнэлэг, хүнсний аюулгүй байдал) 

хяналтын үйл ажиллагааг төмөр замын хилийн боомтын нэг байршилд (тухайлбал, өртөөний 

хажуугийн зогсоол дээр, гаалийн хашаанд, эсхүл мал эмнэлэг/ургамлын хорио цээрийн 

хяналтын зориулалтын хажуугийн зам дээр) хамтран, эсхүл бие даан, нэгэн зэрэг хийж болно.

Төмөр замын болон зохицуулалтын хяналт шалгалтыг уялдуулж, хамтарч хийх 

боломжтой. Төмөр замын болон зохицуулалтын хамтарсан хяналт/шалгалтыг зохицуулснаар 

гарах саатлыг багасгаж, хилээр нэвтрүүлэх хяналтын үйл явцыг оновчтой болгох боломжтой юм. 

Төмөр замын болон хилийн хяналт шалгалтын байгууллагуудын үр ашигтай зохицуулалтад цахим 

хэлбэрээр мэдээлэл солилцох, тандалт, хяналтын төхөөрөмжийг хамтран ашиглах зэрэг хамаарна.
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Шигтгээ 8 ОХУ-ын хилийн хамтарсан хяналт

・�Хилийн боомтын ердийн хяналтыг "нэг цонх" зарчмаар зохион байгуулдаг бөгөөд 
үүнд гаалийн байгууллагууд эрүүл ахуй-хорио цээр, мал эмнэлэг, ургамлын хорио 
цээрийн хяналтын чиглэлээр баримт бичгүүдийг эхний шатны шалгалтанд хамруулах 
боломжийг олгодог. Нэмэлт хяналт (баримт бичгийн нэгдүгээр түвшний шалгалтаас 
бусад) шаардлагатай бол гаалийн байгууллагууд бусад холбогдох төрийн хяналтын 
байгууллагуудаар хийлгэдэг.

・�Ирж буй галт тэрэгний анхны үзлэгийг гааль, хилийн хяналт, төмөр замын өртөөний 
ажилтнуудаас бүрдсэн комисстой хамтран зохион байгуулдаг.

Эх сурвалж: НҮБ-ын АНДЭЗНК (2018), Олон улсын төмөр замын тээврийн хил нэвтрэх дадлын судалгаа

 

Нэг цонхны төхөөрөмжийг төмөр замын тээвэрт ашиглах нь төмөр замын байгууллагууд, 

холбогдох бусад оролцогч талууд болон зохицуулах байгууллагуудын уялдааг сайжруулдаг. 

Төмөр замын тээврийн цахим нэг цонх нь орчин үеийн технологи, төвлөрсөн платформ ашиглан 

холбогдох мэдээллийг хилийн боомт, төмөр замын байгууллага, тээвэр зууч, ачаа илгээгч/

хүлээн авагч, автомат удирдлагын тоног төхөөрөмж, динамик сканнер зэрэг олон эх сурвалжаас 

хүлээн авч хадгалах боломжоор хангадаг. Энэхүү систем нь төмөр замын байгууллага, гааль 

болон бусад төрийн байгууллагын зэрэг мэдээллийн олон системтэй харилцан уялдаатай байж, 

тээврийн хэрэгсэл, бараа бүтээгдэхүүнийг хилээр гаргах бүрдүүлэлтийн ажиллагааг түргэсгэдэг 

байна.

Төмөр замын тээврийн цахим нэг цонхыг нэвтрүүлж, төмөр замын мэдээллийн системийг 

бусад зохицуулагч агентлагийн системтэй холбосноор мэдээлэл солилцоо илүү үр дүнтэй болно. 

Тодруулбал, ижил төстэй мэдээллийг дахин илгээх шаардлагыг хөнгөвчилж, хил дамнасан үйл 

ажиллагааг жигдрүүлэх, төмөр замын хилийн боомт дахь саатлыг бууруулахад хувь нэмрээ 

оруулах болно. Энэ нь эрсдлийн менежментэд тус дөхөм болж, гаалийн байгууллага болон 

засгийн газрын бусад байгууллагуудын хяналт шалгалтын үр ашгийг дээшлүүлэхэд дөхөмтэй.

Хэрэв тухайн улсад үндэсний нэг цонхны төхөөрөмж аль хэдийн суурилуулсан бол 

төмөр замын хил нэвтрэх явцыг дэмжих зорилгоор төмөр замын мэдээллийн системийг өөр 

хооронд нь уялдуулах асуудлыг авч үзэж болно. Төмөр замын тээврийн цахим нэг цонх нь 

улс орны хэмжээнд хил нэвтрүүлэх хамтарсан хяналт шалгалтыг хийхэд мөн ашигладаг (хил 

дамнасан түвшинд хил нэвтрүүлэх бүрдүүлэлтийг дэмжиж өргөжүүлж болно).
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Зураг 6: Төмөр замын тээврийн нэг цонхны үйлчилгээ

30 
 

• Хилийн боомтын ердийн хяналтыг "нэг цонх" зарчмаар зохион байгуулдаг бөгөөд 
үүнд гаалийн байгууллагууд эрүүл ахуй-хорио цээр, мал эмнэлэг, ургамлын хорио 
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хамруулах боломжийг олгодог. Нэмэлт хяналт (баримт бичгийн нэгдүгээр түвшний 
шалгалтаас бусад) шаардлагатай бол гаалийн байгууллагууд бусад холбогдох 
төрийн хяналтын байгууллагуудаар хийлгэдэг. 

• Ирж буй галт тэрэгний анхны үзлэгийг гааль, хилийн хяналт, төмөр замын өртөөний 
ажилтнуудаас бүрдсэн комисстой хамтран зохион байгуулдаг. 

Эх сурвалж: НҮБ-ын АНДЭЗНК (2018), Олон улсын төмөр замын тээврийн хил нэвтрэх 
дадлын судалгаа 
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  Төмөр замын тээврийн цахим нэг цонхыг нэвтрүүлж, төмөр замын 
мэдээллийн системийг бусад зохицуулагч агентлагийн системтэй холбосноор 
мэдээлэл солилцоо илүү үр дүнтэй болно. Тодруулбал, ижил төстэй мэдээллийг 
дахин илгээх шаардлагыг хөнгөвчилж, хил дамнасан үйл ажиллагааг жигдрүүлэх, 
төмөр замын хилийн боомт дахь саатлыг бууруулахад хувь нэмрээ оруулах болно. 
Энэ нь эрсдлийн менежментэд тус дөхөм болж, гаалийн байгууллага болон засгийн 
газрын бусад байгууллагуудын хяналт шалгалтын үр ашгийг дээшлүүлэхэд 
дөхөмтэй. 
 
  Хэрэв тухайн улсад үндэсний нэг цонхны төхөөрөмж аль хэдийн 
суурилуулсан бол төмөр замын хил нэвтрэх явцыг дэмжих зорилгоор төмөр замын 
мэдээллийн системийг өөр хооронд нь уялдуулах асуудлыг авч үзэж болно. Төмөр 

Эх сурвалж: ESCAP, 2018, Draft framework for enhancing efficiency of railway border crossings along the TARN and beyond

Нэг цонхны илүү дэлгэрэнгүй зохицуулалтын шийдэл нь тээврийн бүх төрлийг хамаарч 

болох бөгөөд үүнийг бизнесээс бизнес хүртэлх (B2B) тээврийн холбогдолтой мэдээллийн 

солилцоог хамарсан дижитал ложистик платформуудтай холбож/нэгтгэж болно. B2B-ийн зарим 

өгөгдлийг бизнес эрхлэгчид болон засгийн газрын агентлагууд (B2G, G2B) хооронд цахим 

мэдээлэл солилцоход ашиглаж бас болно (тухайлбал, гааль, тээврийн байгууллагууд зэрэг).

Шигтгээ 9: Хятад улс дахь үндэсний тээвэр, ложистикийн олон нийтийн мэдээллийн 
платформ (LOGINK)

Хятад улс дахь LOGINK платформыг бизнесийн эрхлэгчдэд зориулан нийлүүлэлтийн 
сүлжээгээр дамжуулан ложистикийн мэдээлэл солилцох, хуваалцахад туслах зорилгоор 
боловсруулсан болно. Энэхүү платформ нь интернет дэх өөрийн порталаар дамжуулан 
үйлчилгээ үзүүлдэг. Энэхүү систем нь Засгийн газрын эрх бүхий байгууллагуудын систем 
(тухайлбал, гааль) болон төмөр замын бүх тээврийн хэрэгсэлд зориулсан худалдааны 
ложистикийн мэдээллийн платформтой холбогддог.
Засгийн газрын газар хэлтэс, бизнесийн компаниуд хоорондын мэдээллийн солилцоог 
зохицуулах зорилгоор (G2B, B2G) болон бизнесийн хооронд (B2B) солилцох, эсхүл 
мэдээллийн лавлах, LOGINK-ийн хөтөлж буй каталог дээр үндэслэн тээврийн байдал 
зэрэг мэдээллийн лавлагаа гаргах боломжтой.
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LOGINK нь тээвэрлэгчдийн бүртгэл, журмын биелэлт, зөрчлийн талаарх мэдээлэл 
зэрэг олон нийтэд зориулсан мэдээллийн үйлчилгээ бас үзүүлдэг. Мөн цахим захиалга, 
ачааны тарифын лавлагаа, төмөр замын хэлтэстэй холболт хийх замаар цахим үнэмлэх, 
бусад мэдээллийг гаалийн газартай холбох, эсхүл интерфэйсээр дамжуулан гаалийн 
бүрдүүлэлт хийх зэрэг үйлчилгээ үзүүлдэг.

LOGINK нь NEAL-NET (Зүүн хойд Азийн ложистик мэдээллийн үйлчилгээний сүлжээ) 
-ээр дамжуулан Япон (COLINS), БНСУ (SPIDC) -ын ложистик платформуудтай 
холбогддог.

Эх сурвалж: ESCAP, 2019 он, Бүс нутгийн судалгаа: Үр ашиг, үр ашгийг дээшлүүлэх зорилгоор 
Ложистик мэдээллийн системийг ашиглах

 

Унших: Нэг цонх, ложистик / тээврийн дижитал платформыг хөгжүүлэх талаар ESCAP 
Studies and Instruments-ээс суралцах:

・Нэг цонхны орчинд тээвэрлэлтийн шаардлагыг нэгтгэх судалгаа (2016)
・Хил дамнасан нэг цонхны харилцан үйлчлэл: Менежерийн гарын авлага (2018)
・�Бүс нутгийн судалгаа: Үр ашиг, үр ашгийг дээшлүүлэхийн тулд ложистикийн 

мэдээллийн системийг ашиглах (2016)
・�Ази, Номхон далайн хил дамнасан цаасгүй худалдааг хөнгөвчлөх ерөнхий хэлэлцээр 

(2016)

Тэмдэглэх Дараах асуултын талаар санал бодлоо хуваалцана уу.

・�Танай улсад төмөр замтай холбоотой хилийн хамтарсан хяналт, нэг цонхны 
төхөөрөмж, ложистик платформуудын туршлага бий юу?

・�Ийм үйл ажиллагаанд Монголын төмөр замын байгууллага оролцох нь ямар давуу 
тал/бэрхшээлтэй тулгарах вэ?

6.2  Хилийн хамтарсан зурвас дахь нэг удаагийн зогсолт болон хилээр 
зогсохгүйгээр нэвтрэх

Хилийн хамтарсан зурвас дээр нэг цэгийн хяналт шалгалт хийх нь зөвхөн хилийн 

нийтлэг нэг боомтыг хамтарсан хилийн хяналтын цэг болгон сонгох хөрш орнуудын хоорондын 

шийдэл юм. Хилийн хамтарсан зурвас дахь зохицуулалт нь ихэвчлэн төмөр замын үйл 

ажиллагаа, хяналт шалгалтын журам (гааль, эрүүл ахуй, хүнсний аюулгүй байдал, мал эмнэлэг, 
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ургамлын хорио цээрийн хяналт) -ын зохион байгуулалтын асуудлыг нарийвчлан тусгасан хоёр 

талт хэлэлцээрийн нэг хэсэг юм.

Зориулалтын хилийн хамтарсан зурваст зүтгүүр/ажилтнуудаас сольж өөрчлөх ажлыг 

зохион байгуулна. Хоёр улсын төмөр замын байгууллага, хяналтын байгууллагууд шаардлагатай 

хяналт/ шалгалтыг хамтарсан хяналтын бүсэд, эсхүл (дараалсан буюу зэрэгцүүлэн) хилийн 

хамтарсан зурваст байрлах бусад тусгай хяналтын хэсэгт (тухайлбал, хилийн зурвасаас зөвхөн 

гарах, эсхүл орох үед) бие даан хийж болно.

Хэрэв хил нэвтрэх зурвас нь царигийн зөрүүтэй хэсэгт тасарсан бол цариг 

шилжүүлэхтэй холбоотой бүх ажиллагааг (тухайлбал, чингэлгийг шилжүүлэн ачих болон/ эсхүл 

зурвасыг солих) хилийн хамтарсан зурвас дахь өртөөн дээр зохион байгуулах шаардлагатай. 

Галт тэрэгнүүд хилийн нөгөө зурвас дахь өртөөн дээр зогсох шаардлагагүй.

Зураг 7: Хил нэвтрүүлэх хамтарсан өртөөн дэх нэг цэгийн үзлэг (нэвтрэх үед)

Хилийн хамтарсан зурвас дахь өртөө нь хил нэвтрүүлэх журмыг хялбарчлах, төмөр 

замаар хил нэвтрэх хугацааг багасгах боломж ихтэй ч маш ховор тохиолддог. Хилийн нэг 
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удаагийн зогсолтын жишээ бол Малайзын Паданг Бесар (зөвхөн зорчигч тээврийн төмөр замын 

тээврийн үед) бөгөөд энд бүх төмөр замын болон зохицуулалтын хяналт шалгалтыг явуулж 

(гааль, цагаачлал), зорчигчдыг тээвэрлэсэн галт тэрэг хөрш Тайландын хилийн боомт дээр 

зогсох шаардлагагүй болно.

Түүнчлэн, хилийн өртөөн дээр зогсоолгүйгээр хилээр нэвтрүүлэх ажиллагааг зохион 

байгуулах боломжтой. Ийм тохиолдолд төмөр замын хөдөлгөөний менежментийн ашиглалтын 

журмаас гадна зохицуулалтын нийтлэг журам, хяналт шалгалтыг өртөөнөөс зөвхөн гарах буюу 

өртөөнд очих журмыг хамтад нь мөрдөх шаардлагатай болно. Мөн галт тэрэг хилийн өртөөн 

дээр зогсох огт шаардлагагүй. Энэ тохиолдолд төмөр замын аж ахуйн нэгжүүд хөрш хоёр улсын 

сүлжээний аль алинд ажиллах боломжтой болно. Хилийн өртөөнд зогсолтгүйгээр нэвтрүүлэх 

шийдэл нь төмөр замын тээврийн нийтлэг орчинг бүрдүүлж буй, гаалийн нэгдсэн нутаг 

дэвсгэртэй болох гэж буй улсуудын хувьд илүү боломжтой юм. Ийм зохицуулалтыг бий болгох 

шаардлага их ч энэ нь нэн ховор бөгөөд хязгаарлагдмал тохиолддог. Тухайлбал, Норвеги болон 

Шведийн хоорондын зарим төмөр замын хилийн хөдөлгөөний хувьд галт тэрэг хил дээр зогсох 

шаардлагагүй юм. Хоёр улсын гаалийн эрх бүхий байгууллагууд бие биенийхээ өмнөөс гаалийн 

хяналт шалгалтыг хийх бүрэн эрхтэй. Ийм хяналт шалгалтыг галт тэрэг зогсоох эрхтэй Норвеги, 

эсхүл Швед дэх анхны дотоод өртөөн дээр явуулна.

Унших: НҮБ-ын АНДЭЗНК, 2018, Олон улсын төмөр замын тээврийн хил нэвтрэх 
туршлагын талаарх хамтарсан хилийн хяналт шалгалтын талаарх дэлгэрэнгүй 
мэдээлэл, жишээг үзнэ үү.
Study on border crossing practices in international railway transport

 

Кейс судлал

Хилийн боомт дахь хяналтыг багасгаж, төмөр замын үндсэн үйл ажиллагаа, 
зохицуулалтын хяналтыг дотоодын  гарах/очих төмөр замын өртөөнд шилжүүлэх 
боломжийг харуулсан Резекне төмөр замын өртөө (Латви) -ний хилийн гарцын тухай 
кейс судалгааг уншаарай.
(Модулийн төгсгөлд кейс судлах хэсгийг үзнэ үү)
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7  Төмөр замын тээврийн коридорын 
зохицуулалтын механизм

Бүс нутгийн төмөр замын байгууллагууд тулгарч буй олон тооны бэрхшээлийг 

шийдвэрлэх, өрсөлдөхбуй олоаа дээшлүүлэхийн тулд өөрийн гэсэн стратегитай байдаг. Бид 

зарим бэрхшээлийг шийдвэрлэх нийтлэг зорилго, боломжит шийдлүүдийг тодорхойлсон 

(тухайлбал дижиталжуулалт болон автоматжуулалт, цахим мэдээлэл солилцоо, шинэ 

технологийг ашиглах, төмөр замын дагалдах бичгийг гаалийн баримт бичиг болгон ашиглах, 

хилийн хамтарсан хяналт шалгалт зэрэг).  Гэсэн хэдий ч ийм нийтлэг шийдлүүдийг тодорхойлох 

арга зам, тэдгээрийн хэрэгжүүлэх цар хүрээ нь хувь хүний хэрэгцээ, төмөр замын тээврийн 

салбарын онцлог шинж чанар, хөгжлийн үе шат зэргээс хамааран улс орнуудад ихээхэн 

ялгаатай байж болно. Мэдэгдэж буй ялгаатай байдлаас үл хамааран хил дамнасан хөдөлгөөнийг 

хөнгөвчлөх харилцан уялдаатай шийдлүүдийг боловсруулахын тулд олон улсын төмөр замын 

коридоруудын дагуу тодорхой түвшинд түүнийг уялдуулах шаардлагатай болно.

Олон улсын төмөр замын коридоруудын дагуу төмөр замын тээврийн үйлөр замын тэ 

хэсэгчилсэн зохион байгуулахад гарч буй тодорхойгүй байдал, бэрхшээлийг багасгахын тулд 

дэд бүтцийн хөгжил, санал болгож буй тээврийн үйлчилгээ, ложистикийн зохицуулалт, худалдаа, 

тээврийн хэрэгслийг хөнгөвчлөх чиглэлээр өөр хоорондоо уялдаатай хандлагыг төлөвшүүлэх 

нь нэн чухал юм. Төмөр замын байгууллага, тэдгээрийн түншүүд, холбогдох бусад байгууллага 

(тухайлбал, тээвэр, гааль)-ыг оролцуулан төмөр замын коридорт хамаарах бүх улс орнуудын 

өөр хоорондын уялдаа холбоо, зохицуулалтыг хангах хүчин чармайлт шаардлагатай байна.

Эдгээр асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд салбарын олон төрлийн зохицуулалт байдаг. 

Хоёр талт, олон талт, бүс нутгийн болон олон улсын гэрээнүүдээс гадна зарим тохиолдолд олон 

улсын коридор байгуулах албан ёсны механизмыг улсууд болон төмөр замын байгууллагууд 

хооронд нийтлэг ашиг сонирхолоо хуваалцах зорилгоор тухайлсан нэг коридорын хэсэг болгон 

байгуулж болно.
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Шигтгээ 10 Олон улсын коридор зохицуулалтын гол элементүүд

・�Нийтлэг�зорилтууд�(тухайлбал,�хамтын�ажиллагаа,�зохицуулалт,�хөнгөвчлөх,�өрсөлдөх�
чадвар)

・�Хууль�эрх�зүйн�орчин�(тухайлбал,�хоёр�талт/�олон�талт�олон�улсын�гэрээ,�санамж�бичиг,�
протокол)

・�Коридорын�менежментийн�механизмын�бүтэц�зохион�байгуулалт,�засаглалын�бүтэц�(ту
хайлбал,�сайд�нарын�уулзалт;�Удирдах�хороо/Удирдах�зөвлөл;�Зөвлөх/Шинжээчдийн�
бүлэг;�Нарийн�бичгийн�дарга�нарын�газар)

・�Коридорын�менежментийн�механизмд�хамаарах�төрөл�бүрийн�оролцогч�талуудын�үүр
эг�хариуцлага�(тухайлбал�бүрэлдэхүүн,�хурлын�давтамж,�чиг�үүрэг,�төлөвлөлт,�тайлагна
лт,�хэрэгжүүлэх�үүрэг)

 

Коридорын менежментийн чиг үүрэг:

・�Тээврийн�дэд�бүтцийг�төлөвлөх,�санхүүжүүлэх,�хөгжүүлэх�ажлыг�зохицуулах
・�Саад�бэрхшээлийг�арилгах�арга�замыг�зөвлөлдөх,�тодорхойлох,�шийдвэрлэх
・�Хуулийн�харилцан�уялдааг�сайжруулах,�зохицуулалтын�шинэчлэлийг�эхлүүлэх
・�Техникийн�харилцан�уялдааг�сайжруулах,�үр�дүн�бүхий�шийдлийг�олох
・�Төмөр�замын�тээврийн�үйл�ажиллагааны�харилцан�уялдааг�сайжруулах
・�Хилээр�нэвтрүүлэх�ажлыг�зохицуулах,�гаалийн�болон�бусад�зохицуулалтын�журмыг�хө
нгөвчлөх

・�Коридорын�гүйцэтгэлийн�хяналт�(тээвэр,�ложистик,�зохицуулалтын�журмын�хяналт)
・�Оролцогч�талуудын�уялдаа,�сурталчилгааны�ажил,�коридорын�ашиглалтыг�сурталчлах
・�Чадавхи�бэхжүүлэх�(тухайлбал,�техникийн�туслалцаа,�судалгаа)

Төмөр замын коридор менежментийн талаар дэлхийн улсуудын сайн туршлага 

(тухайлбал, Хойд Америк, Европ болон НҮБ-ын АНДЭЗНК-ын бүс нутагт)-ыг эрэлхийлж судлах 

аргачлал өөр өөр байдаг.

Шигтгээ 11 Төмөр замын коридор менежментийн Европын туршлага

Европын төмөр замын ачаа тээврийн коридоруудыг (RFC) байгуулах ажлыг Европын 
холбооны түвшинд Ачаа тээвэрлэлтийн өрсөлдөөний тухай Европын төмөр замын 
сүлжээний журам (ЕХ-ны 913/2010 тоот журам) -аар зохицуулдаг. Одоогийн байдлаар 
11 RFC үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд эдгээр нь тус бүрдээ ЕХ-ны журмын дагуу 
гүйцэтгэх зөвлөл, менежментийн зөвлөл, зөвлөх бүлгүүдийг багтаасан ижил төстэй 
засаглалын бүтэцтэй байна. 
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Европын төмөр замын тээврийн бодлого нь дэд бүтцийн менежерүүдийн тээврийн 
үйлчилгээ үзүүлэх үйл ажиллагааг зааглах,  ЕХ-ны төмөр замын бүх сүлжээгээр тусгай 
зөвшөөрөлтэй төмөр замын бүх оператортын хувьд нээлттэй нэвтрэх зэрэг тодорхой 
онцлог шинж чанарыг агуулсан байдаг. Эдгээр шинж чанар нь төмөр замын коридорын 
менежментэд тусгагдсан байдаг. Тухайлбал, Коридор-Нэг цонхны үйлчилгээ (C-OSS) 
-ийг RFC  тус бүрт байгуулдаг бөгөөд олон улсын төмөр замаар ачаа тээвэрлэх дэд 
бүтцийн хүчин чадал (галт тэрэгний зам) -ын талаар лавлагаа өгөх, тавьсан асуултад 
хариулт өгөх үүрэг бүхий холбоо барих нэг цэгийг мэдээллээр хангах дэд бүтцийн 
менежерүүдийн хамтарсан механизм юм. 

 

Зураг 8: ЕХ-ны төмөр замын тээврийн коридоруудын засаглалын бүтэц

Эх сурвалж:  European Commission, DG MOVE, June 2011; Handbook on the Regulation concerning a European rail network for 
competitive freight (Regulation EC 913/2010); (Figure 3.1 – page 21); Available at:  
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/modes/rail/infrastructures/doc/erncf_handbook_final_2011_06_30.pdf

НҮБ-ын АНДЭЗНК бүс нутгийн төмөр замын коридорууд болон коридорын 

зохицуулалтууд нь Европын төмөр замын коридоруудаас төрлийн хувьд хамаагүй олон байдаг 

бөгөөд албан ёсоор институтчлэгдсэн, эсхүл нэгдсэн коридорын зохицуулалттай байдаггүй. 

Тухайлбал:

STEERING COMMIT-
TEE
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•  Евразийн газрын гүүрний эдийн засгийн шинэ коридор (Хятад, Казахстан, ОХУ, 

Беларусь, ЕХ-ны гишүүн орнууд) тодорхой асуудлуудыг шийдвэрлэх хэлэлцээр, өөрийн 

институцын зохицуулалт, хороо, ажлын хэсэгтэй. Коридороор дамжин өнгөрүүлэх 

хөдөлгөөнийг хөнгөвчлөх коммерийн зохицуулалтыг тусгасан болно (тухайлбал, 

Оросын төмөр зам, Беларусийн төмөр зам, Казахстаны төмөр зам хамтран эзэмшдэг 

ХК-ийн Нэгдсэн тээвэр, ложистикийн компани - Евразийн төмөр замын холбоо (UTLC-

ERA) -ийн ложистикийн үйлчилгээ);

• Транс-Сибирийн чиглэлийн маршрутыг Транс-Евразийн тээврийн зохицуулах 

зөвлөлийн коммерийн бус тээврийн нийгэмлэг (CCTT) хариуцаж ажилладаг. CCTT нь 

одоогоор Европ, Ази, ТУХН-ийн орнуудын төмөр замын байгууллага зэрэг 23 орны 100 

гаруй гишүүнтэй. CCTT-ийн байнгын дарга нь Оросын төмөр замын ерөнхийлөгч юм. 

CCTT-ийн үндсэн байгууллагууд нь CCTT-ийн Ерөнхий хуралдаан, CCTT-ийн Удирдах 

Зөвлөл, CCTT-ийн Нарийн бичгийн дарга нарын газар, Хараат бус аудитор юм. CCTS 

нь төрөл бүрийн асуудал хариуцсан хэд хэдэн ажлын хэсэгтэй байдаг (тухайлбал, 

мэдээллийн технологийн хөгжлийн ажлын хэсэг; Олон улсын тээврийн эрх зүйг 

уялдуулах ажлын хэсэг, Транссибирийн замын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх ажлын 

хэсэг зэрэг);

•  Авто тээвэр, төмөр замын тээвэр, дамжин өнгөрөх, гаалийн хэлэлцээрт суурилсан 

Монгол-Орос-Хятадын эдийн засгийн коридор. Хоёр болон гурван талт хамтын 

ажиллагааны цогц арга хэмжээг эрх бүхий байгууллагуудын хооронд; тээврийн газрууд; 

гаалийн газрууд; худалдаа, аж үйлдвэрийн танхимууд; орон нутгийн болон хилийн 

хамтын ажиллагааны форум хэлбэрээр тогтоож, тогтмол уулзалт, төрөл бүрийн ажлын 

хэсэг, дугуй ширээний уулзалт хэлбэрээр үйл ажиллага нь явагддаг. “Монгол-Орос-

Хятадын эдийн засгийн коридор байгуулах хөтөлбөр”-ийг (2016 он) баталж, төмөр 

замын тээврийн төслүүдийг багтаасан “Монгол-Орос-Хятад эдийн засгийн коридор 

байгуулах төслүүдийн жагсаалт”-ыг хавсаргасан;

• Төв Азийн бүс нутгийн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны (CAREC) коридор, 

(Афганистан, Азербайжан, Хятад, Гүрж, Казахстан, Киргизстан, Монгол, Пакистан, 

Тажикстан, Туркменистан, Узбекистан). Тухайлсан төмөр замын коридоруудад 

зориулсан коридорын менежментийн нэгжүүд (CMUs)-ийг АХБ-ны дэмжлэгтэй 

байгуулж, стандартчилагдсан коридорын гүйцэтгэлийг хариуцах, хяналт тавих чиг үүрэг 

бүхий механизмыг (CPMM) бий болгосон;
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• Олон улсын Умард-Өмнөдийн тээврийн коридор (INSTC) (Энэтхэг, Исламын Бүгд 

Найрамдах Иран Улс, Оросын Холбооны Улс байгуулж, Армен, Азербайжан, Казахстан, 

Киргиз, Тажикстан, Турк, Украин, Беларусь, Оман, Азербайжан, Сири улсаар өргөжсөн). 

Арилжааны болон үйл ажиллагааны асуудал, баримт бичиг, гаалийн болон холбогдох 

бусад асуудлаар Зохицуулалтын зөвлөл, Шинжээчдийн хоёр бүлэг ажилладаг;

• ЭКО дамжин өнгөрүүлэх коридорууд (Афганистан, Азербайжан, Исламын Бүгд 

Найрамдах Иран Улс, Казахстан, Киргизстан, Пакистан, Тажикстан, Туркменистан, 

Турк, Узбекистан) нь ЭКО дамжин өнгөрүүлэх тээврийн ерөнхий хэлэлцээрт суурилдаг.

Төмөр замын тээврийн коридорын менежментийн механизмын хувьд нэгдсэн шийдэл 

байхгүй байна. Коридорын үр ашигтай зохицуулалтын шийдлийг  боловсруулахад коридор 

бүрийн онцлог шинж чанарыг харгалзан үзэх шаардлагатай. Гэсэн хэдий ч олон улсын төмөр 

замын коридорт холбогдсон улс орнуудын тохиролцсон тодорхой, ил тод, байнгын бүтэц дээр 

суурилсан үед л илүү үр дүнтэй болох боломжтой гэдгийг харгалзан үзэх хэрэгтэй.

Төмөр замын тээврийн коридорын менежментийн механизмын үзэл баримтлал нь хэд 

хэдэн шаталсан түвшинтэй байж болно, тухайлбал:

• Төмөр замын коридорыг хэрэгжүүлэх, ашиглахтай холбоотой бүхий л гол шийдвэрийг 

баталж, бодлого боловсруулж батлах эрх бүхий удирдлагын бүтцэд дээд түвшний 

хувьд хяналт тавих (тухайлбал, коридорын улсуудын төмөр замын тээврийн асуудал 

эрхэлсэн сайд нарын уулзалт);

• Олон улсын төмөр замын коридор дахь үйл ажиллагааны менежментийг бүрэн 

хариуцдаг гүйцэтгэх түвшин (тухайлбал, төмөр замын дэд бүтцийн томилогдсон 

менежерүүд болон/эсхүл нийтийн албан тушаалтан, засгийн газраа төлөөлөх эрх 

бүхий Удирдах хороо эсхүл Удирдах зөвлөл). Энэ түвшинд бодлого боловсруулагчдаас 

олгосон бүрэн эрхийн дагуу бүх үйл ажиллагааг уялдуулах ёстой. Энэхүү түвшинг 

(тухайлбал, Нарийн бичгийн дарга нарын газар) коридорын дагуух улсаас томилогдсон 

ажилтан болон харилцагч байгууллагаар дамжуулан захиргааны түвшинд харилцаж болно; 

• Үйл ажиллагааны түвшинд төрөл бүрийн зөвлөх, шинжээчийн бүлэг, үндэсний 

төмөр замын компаниудын томилогдсон ажилтнууд болон улсын хил нэвтрэх эрх 

бүхий байгууллагуудын төлөөллөөс бүрдэнэ. Дэд бүтцийг хөгжүүлэх, техникийн 

харилцан уялдаа зэрэг тодорхой асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор байнгын болон/
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эсхүл түр ажлын хэсэг, эсхүл дэд ажлын хэсэг байгуулж болно; үйл ажиллагааны 

харилцан уялдаатай байдал, цагийн хуваарь; эрх зүйн асуудлууд; тариф тогтооход 

сонирхогч талуудын оролцоо болон зарчим; хилээр нэвтрүүлэх гаалийн журам, бусад 

зохицуулалтыг уялдуулах, хөнгөвчлөх; гүйцэтгэлийн удирдлага, үйл ажиллагаа, 

оролцогч талуудын мэдээлэл түгээх, уялдаа зэрэг.

Зураг 9: Төмөр замын тээврийн коридорыг удирдах механизмын үзэл баримтлал

Тээвэрлэлтийн компаниуд, гол үйлчлүүлэгчид, хувийн төмөр замын парк эзэмшигчид 

зэрэг тээврийн зах зээлийн төлөөлөгчидтэй тогтмол зөвлөлдөх шаардлагатай. Коридорын 

менежментийн механизмын хүрээнд хэлэлцэж буй асуудлын хамаарлыг судлах, төмөр замын 

коридорын ашиглалтын гүйцэтгэлтэй холбоотой зах зээлээс үүдэлтэй санал хүсэлтэд хариулт 

болохуйц коридорын зохицуулалтыг бүх түвшинд зохион байгуулж болно.

Олон улсын коридор болон холбогдох маршрутын дагуу төмөр замын тээврийн 

үйлчилгээ  үзүүлэх нөхцөлийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг ил тод байлгах нь сонирхогч 

бүх талд хялбар, хүртээмжтэй байх ёстой. Үүнд тухайлсан коридорын  тайланг тогтмол гаргаж, 

түүнийг шинэчилж байх коридорын вэбсайт; коридорын дэд бүтэц, холбогдох маршрутын 

талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл; төмөр замын тээврийн үйлчилгээг интермодаль холболт болон 

бусад холбогдох ложистикийн үйлчилгээ; маршрутын дагуу тарифын тооцоолуур, бусад төлбөр, 

хураамжийн хураангуй, баримт бичгийн шаардлагын талаарх жагсаалт; захиалгын дэлгэрэнгүй 

мэдээлэл; төмөр замын болон бусад үйлчилгээ үзүүлэгчидтэй холбож өгнө.



  51

Төмөр замын тээврийн гарын авлага

Унших: Төмөр замын коридорын зохицуулалт, коридорыг удирдах механизмын талаар дараах 
холбоосоос үзнэ үү.

・�НҮБ-ын�АНДЭЗНК�бүс�нутгийн�интермодаль�тээврийн�коридоруудын�менежментийн�з
охицуулалт,�байгууллагын�зохион�байгуулалтыг�боловсруулж�байна�(2019�

・�НҮБ-ЫН�АНДЭЗНК,�Тээврийн�коридорын�сургалтын�материал�(2020)
・�COMCEC,�OIC�гишүүн�орнуудын�тээврийн�коридоруудын�засаглал:�Сорилт,�кейс,�бодл
огын�хичээл�(2018)-�Европын�Комисс,�Европын�төмөр�замын�сүлжээний�ачаа�тээврийн�
өрсөлдөөн

 

Тэмдэглэх Дараах зүйлийн талаар санал бодлоо хуваалцана уу.

・�Монгол,�Хятад,�Оросын�Холбооны�Улсын�төмөр�замын�тээврийн�коридорыг�зохицуула
х�туршлага?

・�Коридорын�менежментийн�механизм�нэвтрүүлэх�замаар�уялдааг�сайжруулах�ямар�бол
омж,�бэрхшээл�тулгарч�байна�вэ?
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Case Study  ОХУ-ын төмөр зам, гаалийн 
байгууллагуудын хооронд цахим 
мэдээлэл солилцох INTERTRAN төсөл

Кейс судлалын зорилго нь төмөр замын байгууллага болон гаалийн байгууллага хооронд 

цахим мэдээлэл солилцоог хэрхэн сайжруулж дижиталчлах, ашигласнаар төмөр замаар хил 

нэвтрүүлэх үйл явцын үр ашгийг хэрхэн нэмэгдүүлэх талаар ярилцахад оршино. Оролцогчдыг 

Монгол, Орос, Хятадын эдийн засгийн коридорын дагуу цахим мэдээллийн солилцоог 

нэмэгдүүлэх боломжийн талаар санал бодлоо хуваалцаж, нарийвчлан ярилцахад оршино.

Суурь мэдээлэл

Оросын төмөр зам (ОТЗ) нь ОХУ-ын Холбооны гаалийн алба (ХГА) хооронд цахим 

мэдээлэл солилцоог хангаж холбогдох мэдээллийн системийг амжилттай хэрэгжүүлж байна. 

ОХУ-ын ОТЗ болон ОХУ-ын ХГА-ын хоорондын цахим мэдээллийн харилцан үйлчлэлийн ажлыг 

2004 онд гэрээ байгуулснаар эхлүүлж, дараагийн жилүүдэд тасралтгүй сайжруулж, ашиглалтад 

оруулав. Цахим мэдээллийн харилцан үйлчлэлийн хамгийн сүүлийн үеийн ололтууд нь цахим 

баримт бичгийг ашиглан олон улсын төмөр замын тээврийн хөдөлгөөнд цаасгүй технологийг 

нэвтрүүлэхэд чиглэгдэж байна.

Зураг 10:  ОХУ-ын ХГА болон ОТЗ ХК-ийн хоорондох цахим мэдээллийн харилцан үйлчлэл(сүүлийн үеийн 
цаасгүй технологийн хөгжил)

Эх сурвалж:    Adapted from RZD Presentation, September 2019, Y.Surodin, Current state and prospects for the development of 
paperless technologies for the transportation of goods in JSC "Russian Railways"
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ОХУ-ын ОТЗ нь доорх Зураг 11-т үзүүлсний дагуу цахим харилцан үйлчлэлийн 

автоматжуулсан мэдээллийн систем (AIS EV) -ээр дамжуулан ОХУ-ын ХГА (EAIS) нэгдсэн 

автоматжуулсан мэдээллийн системтэй цахим мэдээлэл, баримт бичгийг солилцдог. AIS 

EV нь өгөгдлийг хамгаалах, аюулгүй байдлыг хангахаас гадна цахим гарын үсгийг ашиглах 

баталгаажуулах аргаар хангадаг. Систем нь илгээсэн, хүлээн авсан мэдээллийн санг хадгалж, 

тайлагнах, дүн шинжилгээ хийх зэргийг санал болгодог.

Зураг 11: ОХУ-ын ОТЗ болон ХГА-ын хоорондын харилцан үйлчлэл бүхий мэдээллийн урсгал

Эх сурвалж:   adapted from RZD Presentation (V.A.Titov); September 2015 (Gdansk); Application of information technology in cross- 
border movement of goods and vehicles in international rail traffic

AIS EV нь бусад хэд хэдэн ОТЗ мэдээллийн систем болон програмуудтай дараах 

байдлаар холбогддог: төмөр замын тээврийн баримт бичгийг боловсруулах, боловсруулах 

ETRAN автоматжуулсан систем; тээврийн шуурхай удирдлагын ASOUP автоматжуулсан 

систем, хилийн боомтуудын ASU PS автоматжуулсан менежментийн систем болон ачааны 

тээврийн чиглэлээрх коммерийн нэгдсэн автоматжуулсан системийн EASAPR нэгдсэн програм 

хангамжийн интерфейс. Энэхүү систем нь гаалийн байгууллагад урьдчилан хүргүүлсэн 

мэдээлэл, гаалийн брокеруудын автоматжуулсан систем (AS LLC TBC)-тэй танилцах боломжтой 

порталтай холбогддог. Цахим холболтын систем нь гаалийн байгууллагад тээврийн баримт 

бичиг бэлтгэх, өгөгдөл үүсгэхэд дөхөм болдог (тухайлбал, тээврийн баримт бичгийн өгөгдлийг 
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дахин ашиглах, хөдлөх/ирэх үеийн хуудас шилжүүлэх болон холбогдох бусад мэдүүлэг, баримт 

бичиг).

Сургамж

Цахим харилцан үйлчлэлийг идэвхжүүлэхийн тулд ОХУ-ын ОТЗ болон ХГА нь 

мэдээллийн системийн харилцан уялдааг хангах цогц асуудлууд дээр ажиллах ёстой байв. 

Харилцаа холбоо, мэдээлэл солилцоог цахим хэлбэрээр хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд цахим 

харилцан үйлчлэлд зориулан бүтээн байгуулалт, туршилт, дэд бүтцийг шинэчлэх, цахим баримт 

бичиг боловсруулах програм хангамжийн дизайн, туршилтыг хамааруулсан болно. Харилцан 

үйлчлэлийн цар хүрээг тасралтгүй өргөжүүлэн алхам алхмаар сайжруулах арга хэмжээ авсан.

Одоогийн байдлаар Оросын төмөр зам болон ОХУ-ын гаалийн байгууллагуудын 

хоорондох цахим мэдээлэл солилцох, гаалийн цаасгүй бүрдүүлэлтийг эхлүүлж, мэдээллийг 

урьдчилж хүргүүлэх, ирэх, түр хадгалах, гаалийн дамжин өнгөрүүлэх бүртгэл зэрэгт цахим 

харилцааг идэвхжүүлээд байна. Энэ нь төмөр замын шалган нэвтрүүлэх цэг, очих цэгүүдэд 

гаалийн журмаар нэвтрүүлэх цаг хугацааг богиносгоход зохих хувь нэмэр оруулах юм. Одоогийн 

байдлаар барааны баримт бичгийг цахим хэлбэрээр ирүүлж, хэрэв тэр нь алдаагүй бол галт 

тэрэг 10 минутын дотор гаалийн бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагааг дуусгах боломжтой байгаа нь 

тоон технологийг ашиглах нь үр дүнтэй болохыг нотолж байна1. 

Төмөр замын байгууллага хооронд болон төмөр замын байгууллага, гаалийн 

байгууллага хоорондын цахим мэдээллийн солилцоотой холбоотой шийдлүүд нь технологийн 

шаардлагаас хамаарах боловч институцийн илүү нягт хамтын ажиллагаа, уялдааг шаарддаг 

байна.

INTERTRAN төсөл

Суурь мэдээлэл

Ази, Номхон далайн бүс нутагт интермодаль тээвэрлэлтийг үр дүнтэй хөгжүүлэх 

арга хэмжээний тухай INTERTRAN төсөл нь төмөр замын тээврийн өрсөлдөх чадварыг 

1  Customs gives the go-ahead to digital technology, Interview of Ruslan Davydov, First Deputy Head of the Federal Customs 
Service of Russia, on digital technologies, Russian Railways magazine, 04.12.2018. Available at:

  http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=27040:------------l-r-04122018&catid=26:2011-01-24-
14-45-21&Itemid=1830
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нэмэгдүүлэхэд чиглэгдсэн. Энэхүү төслийг Оросын төмөр замууд (ОТЗ) байгууллагаас Олон 

улсын төмөр замын холбоо (UIC) төслийн Ази, Номхон далайн бүсийн ассемблей (APRA) 

төслийн хүрээнд 2017 онд эхлүүлсэн. INTERTRAN төслийг тухайн үеэс UIC, ОХУ-ын ОТЗ, 

Транс-Евразийн тээврийн олон улсын зохицуулах зөвлөл (CCTT), НҮБ-ын АНДЭЗНК зэрэг 

олон улсын байгууллагууд дэмжсээр ирсэн. INTERTRAN төслийн үзэл баримтлал нь CCTT 2-тэй 

хамтран хэрэгжүүлсэн төмөр замд суурилсан интермодаль саадгүй тээврийн үйлчилгээнд 

зориулсан мэдээллийн технологийн талаарх НҮБ-ын АНДЭЗНК-ийн анхны ажил дээр суурилдаг. 

INTERTRAN төслийг боловсруулж хэрэгжүүлэхэд ОХУ, Япон, Өмнөд Солонгос, Хятад, Казахстан, 

Беларусь улсын  төр болон хувийн   хэвшлийнсалбарын олон тооны оролцогч тал оролцсон. Бүс 

нутгийн болон Европын бусад орнуудын оролцоотойгоор төслийг өргөжүүлэх хэтийн төлөвийг 

судалж байна. INTERTRAN төслийн гол зорилго нь Ази, Номхон далайн бүсийн олон улсын 

коридоруудын дагуу интермодаль тээвэрлэлтэд оролцдог тээврийн оролцогчдын хооронд 

цахим мэдээлэл солилцох, мэдээллийн технологийг хөгжүүлэх, энэхүү мэдээллийн технологийг 

ашиглан интермодаль тээврийн гүйцэтгэлд дүн шинжилгээ хийхэд оршино.

INTERTRAN төслийн гол зорилго нь Ази, Номхон далайн бүсийн олон улсын 

коридоруудын дагуу интермодаль тээвэрлэлтэд оролцдог тээврийн оролцогчдын хооронд 

цахим мэдээлэл солилцох мэдээллийн технологийг хөгжүүлэх, энэхүү мэдээллийн технологийг 

ашиглан интермодаль тээврийн гүйцэтгэлд дүн шинжилгээ хийх явдал байв.

INTERTRAN төсөл нь төмөр замын тээврийн өрсөлдөх чадварыг дараах байдлаар 

нэмэгдүүлэх зорилготой. Үүнд:

• боомт, төмөр замын өртөөн дэх ажилтнуудын хооронд цахим харилцан үйлчлэлийг 

идэвхжүүлэх;

• тээврийн хэрэгслийн цахим баримт бичгийг ашиглан цаасгүй технологийн бүрэн 

хэрэглээг нэмэгдүүлэх, холбогдох баримт бичгийг цаасгүй боловсруулахад зориулж 

явуулын ажлын байрыг нэвтрүүлэх, боомт /гарах /очих төмөр замын өртөөнд төмөр 

замын үйл ажиллагааг оновчтой болгох; болон 

• төмөр замын тээврийн гаалийн дамжин өнгөрүүлэх цахим журам мөрдүүлэх (тухайлбал,  

2  ESCAP, 2017, Report on Information Technology for Seamless Rail-Based Intermodal Transport Services in Northeast 
and Central Asia. Available at: https://www.unescap.org/resources/information-technology-seamless-rail-based-intermodal-
transport-services
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дамжин өнгөрүүлэх цахим мэдүүлгийг бүрэн ашиглах, гаалийн дамжин өнгөрүүлэх 

журмын дагуу цахимаар хаах гэх мэт).

INTERTRAN төслийн өмнө тээврийн холбоотой хэд хэдэн баримт бичгийг ОХУ-д аль 

хэдийн цахим хэлбэрээр бүрдүүлэх болсон, үүнд коммерийн баримт бичиг, далайн тээврийн 

баримт бичиг, далайн тээврийн баримт бичгээс үүдсэн ачаа тээвэрлэх GU-12 мэдүүлэг, гаалийн 

дамжин өнгөрүүлэх мэдүүлэг (цаасан дээр үйлдсэн хуулбарын хамт). INTERTRAN төслийн 

тусламжтайгаар цахим боловсруулалтыг улам өргөжүүлж, одоогийн байдлаар 30 хүртэлх төмөр 

замын тээврийн баримт бичгийг цаасгүй цахим3 хэлбэрт шилжүүлэв.

Тухайлбал, INTERTRAN төслийн хамт хүлээн авах, хүргэлтийн байцаагчид болон төмөр 

замын техникийн бусад ажилтнууд мэдүүлгийг цаасгүй бүрдүүлэхэд зөөврийн ажлын байруудыг 

ашиглаж эхэлсэн (тухайлбал ачих ажиллагаа дууссан тухай GU-2B мэдэгдэл; GU-45uVTs вагоны 

багтаамж, цэвэрлэгээний санамж). ETRAN систем дэх тээврийн баримт бичгийг боловсруулахад 

илүү их зардал гарсан (тухайлбал, GU-29uVTs тээврийн баримт бичиг). Гаалийн дамжин 

өнгөрүүлэх мэдэгдлийг бүрэн цахимжуулж (цаасанд суурилсан маршрутын хуулбаргүйгээр)  галт 

тэрэгний хүрэх өртөөний гаалийн дамжин өнгөрүүлэх  үйл ажиллагааг цахимаар гүйцэтгэхээр 

болов .

INTERTRAN төслийн эхний үе шатанд (2018-аас 2019 он) ОХУ руу импортлох чиглэлд 

интермодаль тээврийг нэвтрүүлсэн. INTERTRAN төслийн мэдээллийн технологийг боловсруулж, 

туршилтын тээвэрлэлтийг Йокохама боомт (Япон) –оос  Владивосток боомт (ОХУ) - Силикатная 

өртөө (ОХУ) чиглэлд туршиж үзсэн. INTERTEAN туршилтын төслийн хүрээнд цахим буюу 

цаасгүй технологи бүхий анхны чингэлэгт галт тэрэгний тээвэрлэлтийг энэ чиглэлд 2019 оны 8/9 

дүгээр сард ОХУ-ын ОТЗ компанитай, тээврийн FESCO групп туршилтын операторын хувиар 

хамтран зохион байгуулав4.

INTERTRAN төслийн хүрээнд хийгдэж буй тээвэрлэлтийн хувьд төмөр замын 

байгууллага, гааль болон бусад оролцогч талуудын хоорондох олон цахим харилцан үйлчлэлийг 

тэмдэглэж болно. Тухайлбал, Владивосток (ОХУ) боомт/өртөө руу нэвтрэхдээ цахим тээврийн 

баримт бичгийг боомт, төмөр замын автоматжуулсан системээр солилцдог. ОХУ-д төмөр замаар 

3 RZD Presentation, November 2019, K.Allakhverdyan, INTERTRAN Project of APRA UIC

4 RZD Presentation, November 2019, K.Allakhverdyan, INTERTRAN Project of APRA UIC
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гаалийн дамжин өнгөрүүлэх журам нь хөдлөх өртөө (Владивосток) болон хүрэх цэг (Силикатная) 

(Москва төмөр зам) хүртэл цахим баримт бичиг, цахим шуудан солилцох замаар цаасгүй 

хэлбэрээр зохион байгуулагддаг. Хүрсэн газар дахь гаалийн байгууллага галт тэрэг ирэхээс 

өмнө урьдчилж мэдэгдэл авдаг. Галт тэрэг хүрэх газраа ирсний дараа барааг цахим хэлбэрээр 

баталгаажуулж, түр хадгалах тухай цахим шуудан солилцож, гаалийн тээврийн журмыг цахим 

хэлбэрээр гүйцэтгэж дуусгана.

Нэг жилийн хугацаанд буюу 2019 оны 9 дүгээр сараас 2020 оны 9 дүгээр сард 

INTERTRAN технологийг Владивосток боомтоос ОХУ-ын бусад хэд хэдэн очих өртөө рүү 

туршилт хийж, Япон, Хятад, БНСУ-аас импортоор 6000 гаруй чингэлэг тээвэрлэсэн.

INTERTRAN төслийн хоёр дахь үе шат (2019-өөс 2020 он) нь ОХУ-ын нутгаар дамжин 

бусад хөрш улс руу дамжин өнгөрүүлэх хөдөлгөөнийг идэвхжүүлэх зорилготой. INTERTEAN 

туршилтын төслийн хүрээнд анхны чингэлэгт галт тэрэгний тээвэрлэлтийг Нинбо боомт (Хятад), 

Владивосток боомт/өртөө (ОХУ), Колядичи өртөө (Беларусь) чиглэлд Беларусийн төмөр зам 

ба FESCO тээврийн групп5.2020 оны 8/9 дүгээр сард Оросын төмөр замтай хамтран зохион 

байгуулав6. 

Сургамж

Ёкохама (Япон) -Владивосток/Москва (ОХУ) чиглэлд INTERTRAN туршилтын төслийг 

хэрэгжүүлснээр хэрэглэгчид, тээвэрлэгчид (далайн болон төмөр зам), зохицуулагч байгууллагууд 

(тухайлбал, гааль) болон боомтын эрх бүхий байгууллагууд олон улсын хамтын ажиллагааны 

хүрээнд цаасгүй технологийг ашиглаж интермодаль тээвэрлэлт илүү үр дүнтэй болох, ачаа 

тээвэрлэх хугацааг багасгаж болохыг харуулсан. Далайн боомт дахь үйл ажиллагааны хугацааг 

5-аас 2 өдөр, очих терминал дээр 2-оос 1 өдөр хүртэл бууруулсан нь нийт цагийг 4 хоногоор 

бууруулав7.

5  Gudok, 5 September 2019, I. Taranec, Digital technologies will reduce the time of formation of shipments five times. Available 
at: https://gudok.ru/content/freighttrans/1476123/

6  FESCO website news, 3 September 2020, Russian Railways, Belarusian Railway and FESCO organized the first digital 
transit container shipment from China to Europe. Available at: https://www.fesco.ru/press-center/news/38810/

7  RZD Presentation, November 2019, K.Allakhverdyan, INTERTRAN Project of APRA UIC
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Зураг 12: Ёкохама - Владивосток/Москва чиглэлийн INTERTRAN туршилтын төсөл

Илүү нарийвчилсан судалганаас харахад тээврийн үйл ажиллагаа, гаалийн процедурт 

баримт бичгийн боловсруулалт сайжирсан нь 3.7 хоногоос (2017 онд INTERTRAN хэрэгжихээс 

өмнө) 10.2 цаг болж буурсан болохыг харуулж байна (2019 оны 8 дугаар сараас хойш буюу 

INTERTRAN хэрэгжиж эхэлснээс хойш). Мэдүүлгийг хүлээн авах, баталгаажуулах хугацаанд 

томоохон ололтод хүрсэн нь нотлогдсон (24 цагаас 1 минут хүртэл); баталгаажуулалт (12 

цагаас 10 минут хүртэл); хөлөг онгоц ирэхэд мэдүүлэг гаргах (24 цагаас 5 цаг хүртэл); гаалийн 

мэдүүлгийг ирүүлэх, буулгах, шилжүүлэх (12 цагаас 4 цаг хүртэл).8

Зураг 13: Баримт бичгийн боловсруулалтыг сайжруулснаар цаг хугацааны дундаж бууралт

8 RZD Presentation, ESCAP and OSJD Virtual Meeting 7-8 July 2020, L. Renne, INTERTRAN
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INTERTRAN төслөөс цахим мэдээлэл 

солилцох, тээврийн баримт бичиг бүрдүүлэх гаалийн 

дамжин өнгөрүүлэх мэдэгдэл бүрдүүлэхэд цаасгүй 

технологийг ашигласнаар тээврийн баримт бичгийн 

физик хөдөлгөөн, гаалийн бичиг баримтын хяналт, 

боомт, төмөр замын өртөөн дэх гаалийн бүрдүүлэлтийн  байгууллагын зохион байгуулалттай 

холбоотой үр ашиггүй цаг хугацаа, алдагдлыг бууруулах боломжтойг харуулав. INTERTEAN 

төсөл нь төмөр замын тээврийн бизнесийн үйл явцыг дижиталчлалыг баталгаажуулах зорилгоор 

мэдээлэл солилцох тасралтгүй орчинг бүрдүүлсэн бөгөөд ингэснээр төмөр замд суурилсан 

интермодаль тээвэрлэлт хийх сонирхлыг нэмэгдүүлдэг.

PROSTO видеог 
үзэх:
Видео: INTERTRAN
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Case Study: Резекне (Латви) өртөөн дэх хил нэвтрэх цэг

Кейс судалгааны ажлын зорилго нь шинэ технологи, ухаалаг шийдлийг ашиглах нь хил 

нэвтүүлэх үйл явцыг зохион байгуулахад оновчтой болгох, хил давах хөдөлгөөнийг оновчтой 

болгоход хэрхэн дэмжлэг үзүүлэх талаар ярилцахад оршино. Оролцогчдыг Монгол-Орос-

Хятадын Эдийн засгийн коридорын дагуух хилийн боомтуудад шинэ технологи, ухаалаг 

шийдлийг ашиглах боломжийн талаар санал бодлоо ярилцаж, боловсронгуй болгохыг урьж 

байна.

Суурь мэдээлэл9

Латви болон ОХУ нь Карсава (Латви) - Скангали (ОХУ), Зилупе (Латви) - Посин (ОХУ) 

гэсэн төмөр замын хилийн хоёр зурвастай холбогддог. Карсава, Зилупе хилийн зурвасын хүчин 

чадал хязгаарлагдмал бөгөөд их хэмжээний ачаа тээврийг үр дүнтэй шийдвэрлэхэд хангалтгүй 

юм. Латвийн засгийн газар төмөр замын хилийн зурвас дахь томоохон гацаа, түгжрэлээс 

урьдчилан сэргийлэх үүднээс Карзава, Зилупе хилийн зурвасаас ачааны галт тэргээр 

зөөвөрлөгдсөн бараатай холбоотойгоор илүү зохистой хүчин чадалтай Резекне төмөр замын 

өртөөг сонгосон. Резекне хилийн өртөө нь Карсава хилийн өртөөнөөс 45 км, Зилупе хилийн 

өртөөнөөс 60 км зайд тус тус байрладаг. Ачаа тээврийн галт тэрэг Карсава болон Резекне, эсхүл 

Зилупе болон Резекне хоёрын хоорондох хэсгээр явж байхдаа бусад төмөр замын өртөөн дээр 

зогсдоггүй. 

Карсава (Латви), Зилупе (Латви) хилийн өртөөн дэх журам

Латвийн Карсава болон Зилупе хилийн өртөөнүүд 24 цагаар ажиллаж, зорчигчдын галт 

тэрэгний хөдөлгөөнийг бүрэн зохицуулдаг. Карзава болон Зилупе хилийн өртөөн дээр ачааны 

галт тэрэгний үйл ажиллагаа маш хязгаарлагдмал байдаг тул олон улсын төмөр замын ачаа 

тээврийн үйл ажллагааг Резекне төмөр замын хилийн өртөөн дээр зохион байгуулдаг.

Ачаа тээврийн галт тэрэгнүүдийн хувьд хяналт шалгалтын байгууллагуудын хил 

нэвтрүүлэх үйл ажиллагааг хэсэгчилсэн байдлаар Карсава/Зилупе хилийн өртөөн дээр 

гүйцэтгэдэг. Ачааны галт тэрэгний машинист, ажилчдыг цагаачлал/паспортын хяналтаас гадна 

9  ESCAP (2018), Study on Border Crossing Practices in International Railway Transport (based on ESCAP/OSJD Study visit 
findings in 2017)
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Карсава, Зилупе хилийн өртөөн дэх Латвийн хил хамгаалах байгууллагын удирдлагууд цацраг 

идэвхт хяналт, суурин радиометрийн хаалганы тусламжтайгаар шалгадаг.

Карсава болон Зилупе хилийн өртөөн дээр гаалийн ажилтнууд цөөхөн байдаг бөгөөд 

ерөнхийдөө ачааны галт тэрэгний орох/гарах гарцыг төмөр замын болон гаалийн бичиг 

баримтын бүрдүүлэлтгүйгээр хянадаг. Ачааны галт тэрэгний урьдчилан ирүүлсэн мэдээллийг 

(Оросын төмөр замаас шууд ирүүлсэн) галт тэрэг төмөр замын хилийн өртөөн дээр ирэхээс дор 

хаяж хоёр цагийн өмнө цахим хэлбэрээр авах боломжтой.

Карсава/Зилупе хилийн өртөөний гаалийн байгууллагууд даацын динамик жин, динамик 

рентген сканнер ажиллуулдаг бөгөөд энэ нь галт тэрэг хилийн өртөөн дээр ирж бага хурдтайгаар 

ачааны жин, хяналт зэргийг хийх боломжийг олгодог. Вагон тус бүрийн жингийн хэмжилт, 

рентген сканнерын зургийг Резекне хилийн өртөөн дэх гаалийн байгууллагатай цахим хэлбэрээр 

солилцож, эрсдэлийн дүн шинжилгээ хийх, шаардлагатай тохиолдолд вагоны физик хяналтыг 

нарийвчлан хийх боломжтой.

Карсава, эсхүл Зилупе хилийн өртөөн дээр ачаа тээврийн галт тэрэг зогсож, хил, 

гаалийн байгууллагын хил нэвтрүүлэх бүх үйл ажиллагааг дуусгахад 20-оос 30 минут зарцуулдаг.

Хилээр нэвтрүүлэх үйл ажиллагаа дууссаны дараа галт тэрэг, түүний зүтгүүр, Оросын 

төмөр замын машинуустууд Латвийн төмөр замын хил нэвтрүүлэх өртөөнөөс Резекне хилийн 

өртөө хүртэл үргэлжлүүлэн явахыг зөвшөөрнө. 

Карсава эсхүл Зилупе хилийн өртөөнөөс Резекне хилийн өртөө рүү нэвтрэх хөдөлгөөн 

нь гаалийн дамжин өнгөрүүлэх статустай биш боловч гаалийн нутаг дэвсгэрт орж ирсэн барааг 

тогтоосон хилийн боомт дээр хүргэх гаалийн албан ёсны статусыг илэрхийлдэг.

Резекне (Латви) төмөр замын өртөөн дэх төмөр замын үйл ажиллагаа

Латвийн нутаг дэвсгэр дээр галт тэрэг ирэхээс өмнө Оросын төмөр зам болон Латвийн 

төмөр зам хоёр талын EDI гэрээнд үндэслэн хоёр төрлийн мэдээлэл солилцдог. Нэгдүгээрт, 

вагонд ачаа ачих үед галт тэрэг ирэхээс хэд хоногийн өмнө тээвэрлэгдэх ачааны тухай мэдээлэл 

(байгалийн жагсаалт). Хоёрдугаарт, галт тэрэгний бүрэлдэхүүн хэсгийн тухай мэдээлэл (хөрш 

орноос гарах хилийн өртөөнөөс баталгаажуулсан) болон галт тэрэг гаалийн нутаг дэвсгэр дээр 

ирэхээс өмнө дор хаяж 2 цагийн өмнө ирүүлсэн байх шаардлагатай. Хоёрдахь мэдээлэлд 
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дараах чухал зүйлийг тусгана: вагоны дугаар, жин, ачааны код; ачааны хүлээн авагч болон 

ирэх цаг. Мэдээллийг стандартчилсан НҮБ-ын EDIFACT цахим шуудан ашиглан төмөр замын 

автоматжуулсан мэдээллийн системээр дамжуулан солилцдог.

Оросын төмөр замаас авсан мэдээллийг төмөр замын хилийн нэвтрүүлэх боомт 

(тухайлбал, Зилупе) болон Резекне төмөр замын өртөөн дэх Латвийн гааль болон төрийн бусад 

байгууллагад Латвийн төмөр замаас хүргүүлдэг.

2015 онд суурилуулсан коммерийн хяналтын автоматжуулсан систем (өртөөнд 

нэвтрэхээс 20 орчим км зайд байрладаг) нь Резекне өртөөнд ачааны галт тэрэгний коммерийг 

хүлээлгэн өгөхөд дэмжлэг үзүүлдэг. Автомат систем нь Резекне галт тэрэгний өртөөнд ирж 

байхад цахим видео тандалт, платформ/ вагоны дугаарыг таних боломжийг олгодог. Системд 

хадгалагдсан видео дүрс болон бусад бүх мэдээллийг Резекне төмөр замын өртөө рүү цахим 

хэлбэрээр дамжуулдаг. Системийг ашигласнаар түргэн шуурхай коммерийг хүлээлгэн өгөх 

боломжийг олгож, ачааны аюулгүй байдлыг хянах, хэт том хэмжээтэй бол  илрүүлэх, гарсан 

зөрчлийг арилгах замаар вагоны хяналтыг сайжруулдаг.

Резекне төмөр замын хилийн өртөөнд коммерийг хүлээлгэн өгөх ажлыг дөрвөн 

үе шаттайгаар зохион байгуулдаг. Эхний алхам бол Резекне өртөөний хяналтын өрөөнд 

автоматжуулсан хяналтын системийг ашиглан ачааны галт тэрэг ирэх эсэхийг хянах явдал юм. 

Энэ үе шатанд галт тэрэгний бүрэлдэхүүний талаарх мэдээллийг (Оросын төмөр замтай цахим 

мэдээлэл солилцоогоор урьдчилж авсан) автоматжуулсан хяналтын системээр тодорхойлсон 

платформ/вагоны дугаартай автоматаар тааруулж, зөрүүтэй бол арилжааны хяналтын 

автоматжуулсан системд хүлээн авсан видео дүрс, зураглалыг шинжлэх (галт тэрэг өртөөнд 

ирэхээс өмнө) замаар илрүүлэх; галт тэрэг өртөөн дээр ирснийг баталгаажуулж, коммерийн 

үзлэг, хүлээлгэн өгөх ажлыг эхлүүлнэ.

Хоёрдахь алхмын үед галт тэрэгний баримт бичгийн шуудангаас хүлээн авсан цаасанд 

суурилсан баримтуудыг анх удаа нээнэ (Карасава эсхүл Зилупе хилээр нэвтрэх үед баримт 

бичгийг нээхгүй гэдгийг анхаарах хэрэгтэй). Төмөр замын түнш байгууллагуудтай (жагсаалт) 

цахим мэдээлэл солилцохоос өмнө урьдчилан авсан өгөгдлийг цаасан дээр үндэслэсэн 

баримт бичгийн өгөгдөлтэй харьцуулж үзнэ. Төмөр замын баримт бичигт хилийн хяналтын 

байгууллагуудаас факс, эсхүл имэйлээр төрөлжүүлсэн хяналтанд хамруулсан ачааны тухай 

мэдээллийг (тухайлбал, мал эмнэлгийн хяналт, ургамлын хорио цээр) хавсаргаж болно.
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Гурав дахь алхам бол удирдлагуудад зориулсан бүрдүүлэлтийн бэлтгэл ажлыг хангах 

бөгөөд үүнд гаалийн мэдүүлэг боловсруулж Резекне өртөөн дэх гаалийн газарт хүргүүлнэ. Төмөр 

замын байгууллага нь мэдүүлэгч/удирдлагын үүрэг гүйцэтгэж болно, жишээ нь: Резекне хилийн 

боомтоос Латвийн боомтууд, эсхүл ЕХ-ны аль ч улс руу (тухайлбал, Эстони, Литва дахь гаалийн 

агуулхууд) шилжих хөдөлгөөний талаарх гаалийн дамжин өнгөрүүлэх үед. Гаалийн мэдүүлгийг 

зөвхөн цахим хэлбэрээр ирүүлдэг. Төмөр замын байгууллага, гаалийн мэдээллийн системүүд 

өөр хоорондоо харилцан уялдсанаар мэдээлэл солилцох боломжийг олгодог.

2017 онд төмөр замын баримт бичиг, дагалдах бичиг баримтыг цаасанд суурилан 

боловсруулж байсан бол цахим мэдээлэл солилцсоноор хоосон вагон/чингэлгийг бүрэн цахим 

хэлбэрээр боловсруулах боломжтой болжээ. Цаасгүй цахим баримт бичгийн боловсруулалтыг 

цаашид өргөжүүлэх талаар төмөр замын төслүүд хэрэгжүүлж байна.

Дөрөв дэх шатанд төмөр замын мэдээллийн технологийн программыг ашиглан 

хүлээлгэн өгөх баримт бичгийг бэлтгэдэг. Ажил хүлээлцэх тухай мэдээллийг сүүлчийн удаа 

шалгаж, хүлээлгэн өгөх баримт бичгийг хэвлүүлж, гарын үсэг зуруулж, холбогдох төмөр замын 

өртөөн дээр Оросын төмөр замд биеэр хүлээлгэж өгнө. Оросын төмөр замууд нь хоёр талт 

гэрээний дагуу хүлээлгэн өгөх баримт бичигт тамга дарж, нэг хувийг Латвийн төмөр замд буцааж 

өгдөг.

Хөдлөх бүрэлдэхүүний техникийн үзлэгийг галт тэрэгний арилжааны үзлэгтэй хамтатган 

зохион байгуулж байгааг тэмдэглэх нь зүйтэй. Резекне төмөр замын хилийн боомт дээрх төмөр 

замын үйл ажиллагааны эхний хэсэг нь хүлээлгэн өгөх бүх коммерийн болон техникийн хяналт 

шалгалтыг багтаасан бөгөөд 3 цаг 45 минут үргэлжилнэ.

 Резекне (Латви) вокзал дахь гаалийн болон бусад зохицуулалтын албан ёсны 

ажиллагаа

Төмөр замаас гаалийн байгууллагад цахим хэлбэрээр ирүүлэхээс өмнө Резекне 

төмөр замын хилийн өртөөн дээр галт тэрэг ирэхээс өмнө эрсдлийг үнэлэх боломжийг олгодог. 

Эрсдлийг үнэлэх, нэвтрэх хилийн боомт дээр динамик рентген сканнераар цуглуулсан рентген 

шинжилгээний үнэлгээнд үндэслэн (тухайлбал, Зилупе) гаалийн байгууллагууд биет үзлэгт 

зориулж вагонуудаас сонгодог.

Ирэхээс өмнө авсан мэдээлэл, вагоны жингийн талаарх мэдээллийг хилийн боомт дахь 
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динамик хэмжээсээр хэмжсэн (тухайлбал, Зилупе) автоматаар таарч тохирох бөгөөд зөрчил, 

эргэлзээ гарсан тохиолдолд вагонуудыг Резекне хил дээр байрлуулсан статик жинлүүрээр дахиж 

хэмжиж болно. 

Ирэхээс өмнөх мэдээллийг цахим хэлбэрээр засгийн газрын бусад байгууллагуудад 

(тухайлбал, мал эмнэлгийн хяналт, ургамлын хорио цээрийн байгууллагууд) авах боломжтой 

бөгөөд эдгээр байгууллага биет нарийвчилсан үзлэгт зориулж вагон сонгохдоо эрсдлийн 

үнэлгээг ашигладаг.

Төмөр замын байгууллага нь эдийн засгийн эрх бүхий операторын статустай (эрх бүхий 

илгээгч, хүлээн авагч) бөгөөд энэ нь гаалийн мэдүүлгийг өөрсдөө боловсруулж, шаардлагатай 

бол төмөр замын бусад өртөөнд хяналт тавьж ажиллахыг боломжийг олгодог. Гаалийн 

мэдүүлгийг төмөр замын ачааны мэдүүлгийн систем (DKDS) -ээр дамжуулан гаалийн мэдүүлэг, 

баримт бичгийг гаалийн зорилгоор цахим хэлбэрээр ирүүлэх боломжийг олгодог гаалийн 

мэдүүлэг боловсруулах цахим системд (EMDAS) (тухайлбал, зуны цахим мэдүүлэг, гаалийн 

дамжин өнгөрүүлэх мэдүүлэг) хүргүүлдэг. Гаалийн мэдүүлгийг гаалийн удирдлагын мэдээллийн 

систем (CMIS) боловсруулдаг бөгөөд үүнд гаалийн хэд хэдэн чиг үүргийг багтаасан байдаг. 

Гаалийн МТ-ийн систем болон харилцан холбогдсон төмөр замын мэдээллийн технологийн 

систем нь төмөр зам болон гаалийн байгууллагын хоорондын хялбаршуулсан цахим 

мэдээллийн солилцоог хангадаг.

Резекне төмөр замын хилийн өртөөн дээр сонгосон барааны 10 хүрэхгүй хувьд биет 

үзлэгт оруулна. Шаардлагатай тохиолдолд биет үзлэгт зориулж сонгосон вагонуудыг гаалийн 

болон бусад мэргэжлийн хяналтын зориулалтаар хажуугийн шугамд шилжүүлдэг (тухайлбал, 

мал эмнэлгийн хяналт, ургамлын хорио цээр). Гаалийн хажуугийн шугам дээр буулгах/ачих тоног 

төхөөрөмж, тухайлбал, стекер байрлуулах боломжтой. Гаалийн байгууллага болон засгийн 

газрын бусад байгууллагуудын биет үзлэг (тухайлбал, ургамлын хорио цээр/мал эмнэлгийн 

хяналтын байгууллагууд) маш сайн зохицуулалттай байдаг.

Гаалийн бүрдүүлэлт хийхэд шаардагдах бичиг баримттыг бүрдүүлэх, ирүүлэх ажлыг 

85 минут хүртэл хугацаанд хийх бөгөөд төмөр замын коммерийн болон техникийн хяналт 

шалгалттай хамтатган зохион байгуулдаг. Резекне төмөр замын хилийн өртөөн дэх гаалийн 

хяналт шалгалт дунджаар 30 минут үргэлжилдэг.
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Сургамж

Латви улсаас ОХУ-тай хиллэдэг хилийн ойролцоох Резекне төмөр замын хилийн 

өртөөний жишээн дээр хилийн өртөөн дэх бүрдүүлэлтийг багасгах (тухайлбал, хил нэвтрүүлэх 

горимыг товч болон автоматжуулсан хяналтаар хийх), хилийн боомтын гаалийн бүрдүүлэлтийг 

(төмөр зам болон зохицуулалт) хэрэв хүчин чадал хүрэлцээтэй бол хамгийн ойрхон төмөр 

замын өртөөнд хийх.

Резекне төмөр замын хилийн өртөө нь хэд хэдэн сайн туршлага, төмөр замын хилийн 

боомтыг үр ашигтай удирдан зохион байгуулах ухаалаг шийдлүүдийг хэрэгжүүлсэн жишээ юм. 

Тухайлбал 

• Төмөр замын үндсэн үйл ажиллагаа, зохицуулалтын үйл ажиллагааг төмөр замын 

хилийн боомт (тээврийн өндөр урсгалтай харьцангуй хязгаарлагдмал хүчин чадалтай) 

-оос үйлчилгээ үзүүлэхээр төлөвлөгдсөн анхны том төмөр замын хилийн өртөө рүү 

шилжүүлэх. Ийм дамжуулалт нь төмөр замын хилийн өртөөн дэх түгжрэлийг арилгах, 

нөөцийг (дэд бүтэц, техникийн болон хүний) оновчтой ашиглах боломжийг олгодог;

• төмөр замын байгууллага, гааль болон бусад төрийн байгууллагуудын хоорондын 

ирэхээс өмнөх мэдээлэл агуулсан цахим мэдээлэл солилцоо;

• ачааны галт тэрггийг хурдан, автоматжуулсан, сайжруулсан хяналтаар хангаж өгдөг 

орчин үеийн хяналт, шалгалтын технологийг ашиглах (динамик хэмжүүр, динамик 

рентген сканнер, коммерийн автоматжуулсан хяналтын систем);

• эрсдлийн шинжилгээ, сонгох байдал, өөр хоорондоо уялдаатай хамтарсан хяналт 

шалгалтыг үндэсний түвшинд ашиглах зэрэг болно.
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