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* Энэхүү гарын авлагыг эдийн засгийн коридорыг үр ашигтай удирдан зохион байгуулах 

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

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

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

Хүчний Хартийн нарийн бичгийн дарга нарын газартай хамтран ажиллав.

Санамж

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Энэхүү хэвлэлийг албан ёсоор хянан тохиолдуулаагүй болно.
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Сургалтын зорилго, Агуулга

Сургалтын ерөнхий зорилго нь эрчим хүчний транзит тээвэр хийдэг улсуудын 

эрчим хүчний транзит тээврийн загварыг танилцуулахад оршино. Энэ нь эрчим хүчний 

аюулгүй байдал, эрчим хүчний транзит тээврийн оролцооны талаарх ойлголтыг илүүтэй 

өгөхөд чиглэсэн. Энэхүү сургалтын гарын авлага нь эрчим хүчний транзит тээврийн хууль 

эрх зүй, ашиглалт, болзошгүй эрсдлийг бууруулах аргачлалыг тоймлон харуулна. Сургалт 

нь эрчим хүчний транзит тээврийн үндсэн ойлголтыг өгнө. Үүнд:

• Эрчим хүчний аюулгүй байдлын хүрээнд транзит тээвэр нь эрчим хүчний транзит 
тээвэрт оролцож байгаа улсуудын экспорт, импортын хэтийн төлөв

• Эрчим хүчний аюулгүй байдлыг сайжруулах бодлогын хувилбарууд, авах арга хэмжээ 
• Транзит тээврийн харилцааг зохицуулах олон улсын эрх зүйн орчин  болох олон улсын 

гэрээ болон конвенцод дамжин өнгөрөх тээврийг тодорхойлсон байдал 
• Эрчим хүчний транзит тээвэртэй холбоотой гол бэрхшээлүүд
• Эрчим хүчний транзит тээврийн зохион байгуулалт, зохицуулалтууд  болох транзит 

тээврийн системийн төрөл, дэд бүтцэд нэвтрэхтэй холбоотой зохицуулалтын 
асуудлууд, транзит тээврийн тариф, тарифын аргачлал, хуваарилалтын чадавх

• Эрчим хүчний транзит тээврийг хөнгөвчлөх баримт бичгүүд болох загвар гэрээ, 
маргаан шийдвэрлэх, урьдчилан сэрэмжлүүлэх механизм

• Транзит тээврийн үед тохиолддог тухайлсан жишээнүүд: маргаан шийдвэрлэх, 
урьдчилан сэрэмжлүүлэх; транзит тээврийн тариф

Сургалтын үр дүн

Энэхүү сургалтын гарын авлагатай танилцсаны дараа та дараах зүйлийг ойлгох болно. Үүнд:

• транзит тээврийн тухай ойлголт, түүний эрчим хүчний аюулгүй байдалд гүйцэтгэх үүрэг
• эрчим хүчний сүлжээнийн транзит тээврийн ач холбогдол
• эрчим хүчний транзит тээвэртэй холбоотой бэрхшээлүүдийн талаар ярилцах
• эрчим хүчний транзит тээврийн ажлыг хөнгөвчлөх арга зам, баримт бичгүүд, түүнийг ашиглах
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1. Эрчим хүчний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал 

1.1 Эрчим хүчний аюулгүй байдлыг хангахад транзит тээврийн 
ач холбогдол 

Эрчим хүчний аюулгүй байдлын ач холбогдлыг засгийн газрууд онцолж байгаа хэдий 

ч эрчим хүчний аюулгүй байдал гэж юу болох талаар санал нэгдээгүй байдаг. Тиймээс эрчим 

хүчний аюулгүй байдлын талаар хэд хэдэн тодорхойлолт гарч ирсэн. “Улс орнууд эрчим хүчний 

аюулгүй байдлын талаар байр сууриа илэрхийлэх нь хаана байхаас хамаарна” (Люфть нар, 

2011, хуудас 45). Иймд эрчим хүчний аюулгүй байдал гэдэг ойлголт нь эрчим хүч экспортлогч, 

импортлогч улсуудын хувьд өөр утгатай байдаг. Эрчим хүч импортлогч улсуудын хувьд 

нийлүүлэлтийн найдваргүй байдал нь хамгийн чухал асуудал бол экспортлогч улсуудын хувьд 

эрэлтийн найдвартай байдалдаа илүү анхаардаг. Гэсэн хэдий ч олон үйлдвэрлэгч/экспортлогч 

улсууд дотооддоо эрчим хүчний хангамжийн аюулгүй байдалтай тулгардаг.

Эрчим хүчний аюулгүй байдлыг уламжлал ёсоор нийлүүлэлтийн аюулгүй байдал гэж 

ойлгодог. Нийлүүлэлтийн аюулгүй байдлыг хангах гэдэгт худалдаа, төрөлжүүлэлт, нийлүүлэлт, 

нөөц бүрдүүлэлт, эрэлтийн хяналт, тодорхой хэмжээний эрчим хүчний татаас ордог. Нийлүүлэлтийн 

аюулгүй байдал нь эрчим хүч үйлдвэрлэгч эсхүл транзит тээврийн орнуудаас үл хамаардаг.

Нийлүүлэлтийн эрчим хүчний аюулгүй байдал нь эрчим хүч импортлогч орнуудын 

санаа зовох асуудал байдаг. Жишээлбэл, Томоохон эрчим хүч импортлогч, 29 гишүүн оронтой 

олон улсын байгууллага, Эрчим хүчний олон улсын агентлаг (IEA) -ууд эрчим хүчний нөөцийг 

боломжийн үнээр тасралтгүй авахыг нийлүүлэлтийн эрчим хүчний аюулгүй байдал гэж үздэг. 

Эрчим хүчний аюулгүй байдал нь олон талт асуудал юм. Үүнд: Урт хугацааны эрчим хүчний 

аюулгүй байдал гэж эдийн засгийн хөгжилтэйгөө уялдсан, байгаль орчинд ээлтэй эрчим хүчээр 

хангах, хөрөнгө оруулалтыг цаг тухайд нь хийхийг хэлдэг. Богино хугацааны эрчим хүчний 

аюулгүй байдал гэж эрчим хүчний системийн эрэлт, нийлүүлэлтийн тэнцэл, гэнэтийн өөрчлөлтөд 

цаг алдалгүй хариу үйлдэл үзүүлэхийг хэлдэг.
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Жишээ 1: Аюулгүй байдлын хангамж

 Европ нь дэлхийн эрчим хүч импортлогч томоохон бүс нутаг бөгөөд эрчим хүчний аюулгүй байдлыг 
дараах байдлаар тодорхойлдог. Үүнд: “Европын Холбооны эрчим хүчний хангамжийн аюулгүй байдлын урт 
хугацааны стратеги нь иргэдийнхээ сайн сайхан байдал, эдийн засгийн хэвийн үйл ажиллагааг хангахад 
чиглэж, зах зээл дээрх эрчим хүчний бүтээгдэхүүн тасралтгүй хангамжтай байх, үнэ нь  хэрэглэгчдэд 
боломжийн хямд байх (хувийн болон аж үйлдвэрүүдэд), байгаль орчны асуудалд ээлтэй хандах, тогтвортой 
хөгжлийг хангах ('Эрчим хүчний хангамжийн аюулгүй байдлын Европын стратегиас', 2000).

1986 онд газрын тосны үнэ унаснаас хойш эрчим хүч үйлдвэрлэгчид  нийлүүлэлт-

ийн аюулгүй байдлыг эрчим хүчний аюулгүй байдлын нэг хэсэг гэж маргаж эхэлсэн. Эрчим 

хүч экспортлогч орнуудын хувьд олон улсын эрчим хүчний аюулгүй байдал гэж эрчим хүчний 

экспортын үнэ боломжийн, тогтвортой байдал нь эрчим хүчний шинэ хөрөнгө оруулалт төдийгүй 

эдийн засгийн хөгжлийг дэмжинэ гэж үздэг. 

Жишээ 2: Нийлүүлэлтийн аюулгүй байдал

2007 оны Риядын тунхаглалд ОПЕК-ийн удирдагчид “нефт хангамжийн дэлхийн аюулгүй байдал, 
нийлүүлэлтийн урьдчилсан аюулгүй байдлын харилцан хамаарал”-ыг онцлон тэмдэглэсэн. Саудын Араб, 
Кувейт, Иран зэрэг ОПЕК-ийн гишүүн орнууд энэ мэдэгдлийг өөр өөр байдлаар тайлбарладаг. (Саудын 
Арабын Эзэн хааны элчин сайдын яам 2012, Ойрхи Дорнодын эдийн засгийн судалгаа 2004, Амин-
Мансур 2013). Хий экспортлогч орнуудын форум (GECF), зарим ОПЕК-ийн орнууд “Хийн хангамж, эрэлт, 
нийлүүлэлтийн аюулгүй байдлыг хангахын тулд хийн зах зээлийн бүх оролцогчдын дунд эрсдэлийг тэгш 
хуваарилах нь чухал” гэж онцолсон (GECF 2013).

Эрчим хүчний аюулгүй байдлын талаарх хэлэлцүүлгүүдэд эрэлтийн эсрэг  нийлүүлэлтийн 

аюулгүй байдлын талаарх мэтгэлцээнүүд давамгайлж байсан. Мөн эрчим хүчний хангамжийн 

гинжин хэлхээний бас нэг чухал хэсэг бол транзит тээврийн аюулгүй байдал юм. Транзит тээврийн 

аюулгүй байдал нь сүүлийн жилүүдэд эрчим хүчний түүхий эдийг үйлдвэрлэгч улсаас хэрэглэгч 

улс руу нэг буюу хэд хэдэн хилийн цэгээр нэвтрүүлэхэд чухал ач холбогдолтой байна. 

Эрчим хүчний үнийн сүлжээнд оролцогчид эрчим хүчний түүхий эдийг хүргэх, 

тээвэрлэх системийг авч үзэхийн зэрэгцээ транзит тээврийн аюулгүй байдлыг тодорхойлох нь 

чухал гэж мөн үзэж байна. ОХУ-аас ЕХ руу байгалийн хий экспортлох маргааны дараа эрдэм 

шинжилгээний байгууллагууд хийн транзит тээврийн аюулгүй байдал гэдгийг “Хийн хангамжийн 
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транзит тээврийн эрсдэлээс шалтгаалж нийлүүлэлт, үнэнд өөрчлөлт орох аюул учирч болно” гэж 

тодорхойлжээ (Яфимава 2011, х.17). 

Жишээ 3: Транзит тээврийн аюулгүй байдал

Турк улс нь транзит тээврийн томоохон улс юм. 2006 онд Баку-Тбилиси-Сейханы (BTC) дамжуулах хоолой 
ашиглалтад орсноор газрын тосыг Азербайжан улсаас Газар дундын тэнгисийн эрэг дэх Туркийн Сейхан 
боомт руу тээвэрлэж эхэлсэн. Тус улс зөвхөн Туркийн эрчим хүчний хэрэгцээг хангаад зогсохгүй хэд хэдэн 
дамжуулах хоолойгоор мөн Европ руу газрын тос тээвэрлэдэг. Анкара нь Эрчим хүч, байгалийн нөөцийн 
яамны "Стратегийн төлөвлөгөө (2010-2014)" -ний дагуу эрчим хүчний хангамжийн төв болох зорилттой.

Транзит улс орнууд эрчим хүчний аюулгүй байдлын талаар тодорхой үзэл баримтлалгүй 

байгаа. Эрчим хүчний хэрэглэгчийн үүргийг харгалзан транзит улс орнууд хангамжийн аюулгүй 

байдлын үзэл баримтлалыг хэрэгжүүлэх нь зүйтэй. Транзит тээврээс орж ирж байгаа экспортын 

орлого нь үндэсний эдийн засагт чухал хувь нэмэр оруулдаг.

Эрчим хүч экспортлогч орнууд транзит тээврийн ач холбогдлыг дэлхийн эрчим хүчний 

аюулгүй байдалд оруулах саналыг дэвшүүлсэн. 2013 онд Туркменистан улс Нэгдсэн Үндэстний 

Байгууллагын Ерөнхий Ассемблейн 67/263 тоот "Эрчим хүчний найдвартай, тогтвортой транзит 

тээврийн хөгжил, олон улсын хамтын ажиллагааг хангахад гүйцэтгэх үүргийн тухай" тогтоолыг 

санаачлан түүнийг 2013 оны 5 дугаар сарын 17-нд 72 улс баталсан.

Зураг 1 Эрчим хүчний аюулгүй байдлын бүтэц
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Эрчим хүчний аюулгүй байдлын талаар ярихад эрчим хүчний дутагдал авч үзэх 

шаардлагатай. Эрчим хүчний дутагдалд дотоодын болон олон улсын эрчим хүчний хангамж, 

эсхүл шинэ эрчим хүчний эх үүсвэр (шинэ эрчим хүчний урсгал), эсхүл одоо байгаа эрчим 

хүчний хангамжийг тогтвортой дээшлүүлэх гэдэг асуудал гарч ирдэг. Хэрэв дотоодын шинэ 

эрчим хүчний эх үүсвэрийг бий болгох гэж байгаа бол одоо байгаа эрчим хүчний эх үүсвэрийг 

бодлогын хүрээнд эсхүл нийгмийн халамжийн тогтолцооны хүрээнд эрчим хүчний дутагдалтай 

байдлыг арилгах нь зүйтэй. Үүнийг дотоодын эрчим хүчний аюулгүй байдлын асуудал гэж үздэг. 

Тогтвортой хөгжлийн хөтөлбөр, Парисын хэлэлцээрийн гол сэдэв болсон тогтвортой 

эрчим хүчний талаарх мэтгэлцээнд давхардлаас зайлсхийхийн тулд “эрчим хүчний аюулгүй 

байдлын байгаль орчин”-ны талаар эрчим хүчний дутагдалтай хэсэгт авч үзэхгүй. 

Унших зүйл: Эрчим хүчний аюулгүй байдлын талаарх илүү мэдээллийг эндээс унших

https://www.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Thematic/International_

Energy_Security_2015_en.pdf 

 

Жич: дараахь зүйлийг товч тодорхойлно уу.

・�Эрчим�хүчний�аюулгүй�байдлын�талаар�Монгол�Улсын�засгийн�газрын�тэргүүлэх�чиглэлүүд.
・�Эрчим�хүчний�аюулгүй�байдлын�талаар�баримтлах�бодлогын�аль�хувилбар,�арга�хэ
мжээг�Монгол�Улсын�Засгийн�газар�хэрэгжүүлдэг�вэ?�

・�Таны�бодлоор�хамгийн�ирээдүйтэй�бодлогын�хувилбарууд�юу�вэ?

1.2 Эрчим хүчний аюулгүй байдлыг хангах  - Бодлогын 
хувилбарууд 

Төрөлжүүлэлт гэж нийлүүлэлтийн аюулгүй байдлын хамгийн нийтлэг бодлогын нэг арга 

хэрэгсэл бөгөөд эрчим хүчний эх үүсвэрийг төрөлжүүлэх дараах гурван хувилбар байдаг. Үүнд: 

(эрчим хүчний хөгжлийн хувилбар), ханган нийлүүлэгч/хэрэглэгч,  нийлүүлэлтийн маршрут ордог. 

Уламжлалт ёсоор эрчим хүчний хөгжлийн хувилбар нь ялангуяа газрын тосны хямралын дараа 
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эрчим хүч, аж үйлдвэрийн салбарт газрын тосны хамаарлыг бууруулах зорилготой байсан. Газрын тосыг 

орлуулахын тулд атом, нүүрс, байгалийн хийн хөгжлийг дэмжсэн. Гэсэн хэдий ч өнөөдөр эрчим хүчний 

өөр эх үүсвэрүүд болох сэргээгдэх эрчим хүчийг эрчим хүчний шинэ нөөц хувилбар болгож байна.

 
Нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх гэдэг нь дотоодын нөөцийг нэмэгдүүлэх бодлогын нэг 

юм. Хэрэв дотоодын нөөцийг нэмэгдүүлэх нь эрчим хүчний хэрэгцээг хангахад хүрэлцэхгүй 

бол эрчим хүчний хэрэглэгч гадны эх үүсвэр рүү ханддаг. Импортлогчдын хувьд нийлүүлэлтийг 

найдвартай хангахын тулд зах зээлийн бэлэн байдал, гадаад улс дахь хөрөнгө оруулалтыг урт 

хугацааны гэрээний үндсэн дээр хамтатгахыг эрмэлздэг нь зарим засгийн газраас түүнийг эрчим 

хүчний хангамжийн аюулгүй байдлыг сайжруулах үр дүнтэй арга гэж үзэхэд хүргэдэг.

Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллага (ЭЗХАХБ)-ын гишүүн олон улс 

газрын тосны нөөцийг хадгалах стратегийг олон арван жилийн турш баталж ирсэн. ЭЗХАХБ-аас 

Олон улсын эрчим хүчний агентлаг (ОУЭХА)-ийг байгуулах нэг гол зорилго нь гишүүн орнуудын 

хэмжээнд газрын тосны нөөцийг зохицуулах явдал байв. ОУЭХА-ийн гишүүн орнуудад газрын 

тосны нөөцийг бүрдүүлэх, онцгой байдлын үед хариу арга хэмжээ авах механизмыг анх 1974 

онд байгуулж байжээ. Өнөөдөр ОУЭХА-ын гишүүн орнууд дор хаяж 90 хоногийн цэвэр импортын 

хэмжээтэй тэнцэх газрын тосны нөөцтэй байх шаардлагатай бөгөөд олон нийтийн нээлттэй 

компани, үйлдвэрүүд энэ үүргийг биелүүлэх зорилгоор байгуулагдсан.

Аюулгүй байдлын арга хэмжээ нь батлан хамгаалахтай зарим талаар холбогдож, 

аюулгүй байдлын бодлогын нэг хэсэг гэж хүлээн зөвшөөрөгддөг. АНУ-д болсон 9 дүгээр сарын 

11-ний террорист халдлагаас хойш эрчим хүч импортлогчид эрчим хүчний нийлүүлэлтийн дэд 

бүтцийн эмзэг байдлыг улам бүр мэдрэх болсон. АНУ эрчим хүчний дэд бүтцийг хамгаалах 

чиглэлээр хамгийн өргөн цар хүрээтэй арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн. Засгийн газраас эрчим 

хүчийг дэд бүтцийн хамгийн чухал салбаруудын нэг гэж үздэг (Дотоодын аюулгүй байдлын яам 

2007). ЕХ нь тээвэр, эрчим хүчний салбарыг аюул эрсдлийн эсрэг нэн түрүүнд тавих хэсэг гэж 

үздэг. Сүүлийн жилүүдэд мэдээлэл технологийн систем (кибер аюулгүй байдал), байгалийн 

гамшигаас хамгаалах асуудалд анхаарал хандуулж байна. 

Эрэлтийн хяналт гэж эрчим хүчний үр ашиг, нийлүүлэлтийг зогсоох гэрээ гэсэн хоёр 

хэсгээс бүрдэнэ. 

Эрчим хүчний үр ашиг нь импортлогчдын эрчим хүчний аюулгүй байдлыг хангахтай 
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тэмцэх уламжлалт арга юм. Үүний жишээ нь Япон улсын 1979 оны Эрчим хүч хэмнэлтийн тухай 

хууль юм. ЕХ нь эрчим хүчний үр ашгийг Европын  эрчим хүчний аюулгүй байдлын бодлогын 

хамгийн ойрын аргачлал гэж үздэг бөгөөд 2020 он гэхэд эрчим хүчний үр ашгийг 20% - иар 

нэмэгдүүлэх зорилт тавин ажиллаж байна (EC 2014).

Нийлүүлэлтийг зогсоох гэрээ гэж эрчим хүч нийлүүлэгч компаниуд тохиролцсон цагт, 

тохиролцсон хэрэглэгчидтэй нийлүүлэлтийг зогсоох боломжийг олгох гэрээ юм. Энэ төрлийн гэрээг 

Хойд Америк, Баруун Европт хий, цахилгаан эрчим хүчний чиглэлд өргөнөөр нэвтрүүлж байгаа боловч 

эрчим хүчний хангамжийн тасалдлын нөлөөг багасгах хамгийн сүүлийн арга зам гэж үзэж болно. 

Эрчим хүчний татаас нь бага орлоготой хүн амд эрчим хүчийг хүргэх зорилгоор 

хэрэгжүүлдэг тул эрчим хүчний аюулгүй байдлыг сайжруулах бодлогын нэг гэж үздэггүй. 

Эрчим хүчний татаас нь эрчим хүчний бүтээгдэхүүнийг хямд үнэтэй болгох, эсхүл эрчим хүчний 

үйлдвэрлэлийг эдийн засгийн хувьд боломжтой болгох зорилготой юм (ОУВС 2013). Эрчим 

хүчний татаасд газрын тосны бүтээгдэхүүн (LPG, бензин, дизель, керосин), цахилгаан, байгалийн 

хий зэрэг ордог. Эрчим хүчний татаас нь зах зээлийн гажуудлыг бий болгож, эрчим хүчний үр 

ашгийг бууруулж, үрэлгэн хэрэглээг бий болгодог гэж үздэг. 

Дээр дурдсан олон бодлого нь эрчим хүч экспортлогч, импортлогчдын харилцан 

хамаарлыг бууруулах зорилготой боловч эрчим хүчний худалдаа нь эрчим хүч хэрэглэгчдийн 

хангамжийг баталгаажуулах, үйлдвэрлэгчдэд орлого олох гол хэрэгсэл хэвээр байна. 

Экспортлогч, импортлогчдын хоорондын харилцаа нь нийлүүлэлтийн аюулгүй байдлын 

шаардлагыг хангаж байгаа эсэх нь эдгээр эрчим хүчний худалдааны нөхцөл, байгуулсан 

арилжааны гэрээ, тэдгээрийн үргэлжлэх хугацаа, үнийн томъёоноос хамаардаг.

Жишээ 4: Европын холбооны эрчим хүчний аюулгүй байдал

Хий нийлүүлэлтийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор болзошгүй саад бэрхшээлээс урьдчилан 
сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах
Эх үүсвэр, Хийн нийлүллэлтийг төрөлжүүлэх

Яаралтай үед, ЕХ газрын тос нөөцлөх

Газрын тос, хийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор ослоос урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах
Газрын тос, хийн хайгуул, олборлолтонд ЕХ газрын тос нөөцлөх

Хямралын нөхцөл байдалд бэлтгэх, зохицуулах цахилгаан хангамжийн аюулгүй байдал

Онцгой дэд бүтэц, кибер аюулгүй байдал

Эрчим хүчний хангамж, хүртээмж, хил дамнасан эрчим хүчийг зохицуулах
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2 Эрчим хүчний транзит тээврийн тайлбар 

2.1 Олон улсын эрх зүйн хүрээнд хийх транзит тээвэр 

Эрчим хүчний транзит тээвэр болон холбогдох олон улсын конвенцууд нь шинэ үзэгдэл 

биш юм: 1920-иод онд транзит тээврийн эрх чөлөөний тухай анхны олон улсын конвенцид 

гарын үсэг зурсан. Ихэнх транзит тээврийн холболтыг туха бүрт тохиролцож, зохицуулдаг 

байсан. Сүүлийн жилүүдэд эрчим хүчний транзит тээвэр бодлогын хувьд чухал ач холбогдолтой 

болсон. Хэмжээ нь нэмэгдэхийн хэрээр стратегийн гэхээс илүүтэйгээр түүний ач холбогдолч өсч 

байна. Еврази тивийн эрчим хүчний бодлогын гол асуудал нь шинэ тусгаар тогтносон улсууд, 

тэдгээрийн хоорондын хил хязгаар, далайд гарцгүй эрчим хүч үйлдвэрлэгчид, тэдгээрийн зах 

зээл, мөн эрчим хүчний нэмэгдэж байгаа эрэлтийг транзит тээврийн сүлжээгээр шийдэх юм.

Барселон хотод 1921 оны 4 дүгээр сарын 20-нд арилжааны бараа бүтээгдэхүүийг хил 

дамнуулан тээвэрлэх Барселоны конвенц, транзит тээврийн эрх чөлөөний тухай дүрэмд гарын үсэг 

зурсан. Тухайн Гэрээнд ялгаварлан гадуурхахгүй байх, транзит тээврийн боломжит тариф болон 

транзит улсын ашиг сонирхлыг хөндөх, эсхүл аюулгүй байдалд нөлөөлөхүйц онцгой байдалд авах 

арга хэмжээнээс бусад  тохиолдолд Гэрээний уламжлалт заалтаас хазайхгүй байх талаар тусгасан. 

Худалдааны саад бэрхшээлийг бууруулах, арилгах замаар олон улсын худалдааг 

дэмжих зорилгоор Тариф, худалдааны ерөнхий гэрээ-г (ТХЕХ) анх 1947 оын 10 дугаар сарын 

30-ны өдөр Женев хотод байгуулж, 23 улс орон гарын үсэг зурсан. 

GAТT-ийг 1995 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдөр албан ёсоор Дэлхийн худалдааны 

байгууллага болгож өөрчилсөн. GAТT -ийн V зүйл нь транзит тээврийн бараа (дамжин өнгөрөх)-

нд хамааралтай бөгөөд транзит тээврийн улсуудыг ялгаварлан гадуурхахгүй, хураамж, бусад 

татвараас чөлөөлөх, үндэслэлтэй тарифийг ногдуулах журам, гаалийн болон бусад үүрэг 

хариуцлагыг тодорхойлж өгсөн. Барселонагийн конвенцтэй адил GAТT -ийн V зүйлд транзит 

тээврийн эрх чөлөөний зарчмыг тусгасан байдаг. 

Далайд гарцгүй орнуудын транзит тээврийн худалдааны тухай конвенц (1965), Далайн эрх зүйн 

тухай Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын конвенц (1982) зэрэг олон улсын бусад конвенц далайгаар гүйцэтгэх 

транзит тээврийн эрхийн асуудлыг шийдвэрлэдэг. 1982 оны Далайн эрх зүйн тухай Нэгдсэн Үндэстний 
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Байгууллагын конвенц нь усан доорх шугам хоолой, кабелийн төслүүдэд онцгой ач холбогдолтой.

1994 оны 12 дугаар сард эрчим хүчний транзит тээвэртэй холбоотой улс төр, эдийн засаг, эрх 

зүйн төвөгтэй асуудлуудыг хамарсан эрчим хүчний хамтын ажиллагааны хууль эрх зүйн олон талт 

нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор Эрчим хүчний Хартийн гэрээ-г (ЭХХГ) байгуулсан. ЭХХГ-ийн 7 дугаар зүйлд 

ДХБ-ын эрчим хүчний материал, бүтээгдэхүүн, сүлжээнд холбогдсон эрчим хүчний дүрмийг тодорхойлсон. 

ЭХХГ нь ялгаварлан гадуурхах, транзит тээврийн эрх чөлөө, дамжин өнгөрөх байгууламжуудыг 

шинэчлэх, хөгжүүлэх, ажиллуулахад хамтран ажиллахыг уриалж, урсгалын тасалдал, шинэ эрчим хүчний 

дамжуулалтын байгууламж барихад саад бэрхшээл учруулахыг хориглодог. ЭХХГ-ний дамжин өнгөрөх 

заалтууд нь 1947 оны ТХЕГ-нд заасан транзит тээврийн эрх чөлөөний зарчимд суурилдаг.

2.2 Транзит тээврийн тодорхойлолт

ЭХХГ-ний транзит тээврийн заалтууд нь 1947 онд байгуулагдсан Тариф, худалдааны 

ерөнхий хэлэлцээр (ТХЕХ)-т заасны дагуу транзит тээврийн эрх чөлөөтэй байх зарчимд 

үндэслэгддэг. ДХБ-ын 1994 онд баталсан шинэ хэлэлцээрийн V зүйлд барааны транзит тээврийн 

(транзит тээврийн хөдөлгөөн) талаар өөрчлөлт оруулаагүй. 

Эрчим хүчний худалдааг ДХБ-ын дүрмээр зохицуулдаг. ТХЕХ-ийн V зүйлд транзит 

тээврийг ялгаварлан гадуурхахгүй байх, боломжит өртөгтэй, гаалийн албан татвараас чөлөөлөх, 

дамжин өнгөрөх барааны бусад бүх дамжин өнгөрөх татвар, хураамжийг чөлөөлөхөөр тусгасан.

 

Жишээ 5: V зүйл (ТХЕХ 1947) 

1. …….
2.  Гэрээ байгуулагч талууд тус бүрийн нутаг дэвсгэрээр, олон улсын хамгийн тохиромжтой маршрутын 

тээврийн хэрэгслээр чөлөөтэй транзит тээвэр хийнэ. Хөлөг онгоцны далбаа, хөдлөх, нэвтрэх, гарах, 

очих, ирэх газар, хөлөг онгоц болон бусад тээврийн хэрэгслийг өмчлөх, эсхүл бараа бүтээгдэхүүнтэй 

холбоотой аливаа нөхцөлд үндэслэсэн ялгавартай хандаж болохгүй.
3.  Хэлэлцээрт оролцогч талуудын өөрийн нутаг дэвсгэрээр дамжин өнгөрөх тээврийн хэрэгслийг зохих 

гаалийн шалган нэвтрүүлэх цэгт нэвтрүүлэхийг шаардаж болох боловч холбогдох гаалийн хууль 
тогтоомжийг дагаж мөрдөөгүйгээс бусад тохиолдолд гэрээ байгуулагч талуудын нутаг дэвсгэрээс 
гарах буюу орох чиглэлд шаардлагагүй аливаа саатал, хязгаарлалтад хамрагдахгүй бөгөөд гаалийн 
татвараас болон дамжин өнгөрөхтэй холбоотой ногдуулсан бусад хураамж, төлбөрөөс чөлөөлөгдөнө.

4. ……..
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Эдгээр худалдааны ерөнхий дүрмүүд нь тодорхой эрчим хүчний худалдаа хийх, нэвтрэх, 

дамжин өнгөрөх тариф, шинэ дэд бүтэц бий болгох, эрчим хүчний урсгалыг тасалдуулахгүй 

байх, нэгэнт тогтсон дамжин өнгөрөх аюулгүй байдал зэрэг худалдааны зарим тодорхой эрчим 

хүчтэй холбоотой асуудлуудыг шийдвэрлэхэд хамааралгүй. Эдгээр бүх асуудлыг ДХБ-ын эрчим 

хүчний худалдааны дүрмийг тодорхойлсон ЭХХГ-нд хамруулна. 

Унших зүйл: ЭХХГ-ний 7-р зүйлд Дамжин өнгөруулэх  тухай тусгасан: 

https://www.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Legal/ECTC-en.pdf. 

ЭХХГ-ний гишүүн, ажиглагчдын жагсаалтыг харна уу: https://www.energycharter.org/

who-we-are/members-observers/

 

жич: Дараах асуултуудын хариултыг бичнэ үү: 

・ ЭХХГ-ний Дамжин өнгөрүүлэх  үйлчилгээнд ямар төрлийн эрчим хүчний дэд бүтэц 
хамрагдах вэ? 

・ ЭХХГ-ний 7 дугаар зүйлд зааснаар дамжин өнгөрөх улс ямар үүрэгтэй вэ? 
・ Эрчим хүчний Хартийн бага хурал дээр санал болгосон Эдийн засгийн коридорын 

дагуух улсууд ямар статустай байх вэ?

ЭХХГ нь эрчим хүчний бүтээгдэхүүн, материалын тээвэрлэлтийг зохицуулдаг цорын 

ганц олон талт гэрээ юм. Эрчим хүчний дамжин өнгөрөх тээврийн талаарх заавал дагаж мөрдөх 

заалтууд нь Хэлэлцэн тохиролцогч талуудын үндсэн үүрэг амлалтуудын нэг юм. 1999 оноос 

хойш Эрчим хүчний Хартийн шийдвэр гаргах байгууллага болох Хартийн бага хурал аюулгүй, 

үр ашигтай, тасралтгүй, саадгүй дамжин өнгөрөх, дэд бүтцийг илүү үр ашигтай ашиглах, түүний 

бүтээн байгуулалт, өөрчлөлтийг хөнгөвчлөх зорилтыг хэрэгжүүлж ирсэн. 

Транзит тээвэр гэдэг бол эрчим хүчний материал, бүтээгдэхүүнийг Гэрээнд оролцогч 

талын (нутаг дэвсгэр) дээгүүр тээвэрлэхийг хэлнэ. Үүнд үйлдвэрлэгч улс, дамжин өнгөрүүлэгч 

улс, хүрэх улс гэсэн гурван улс багтдаг. ЭХХГ-ний хувьд дамжин өнгөрөх улс, үйлдвэрлэгч 

улс, эсхүл хүрэх улс нь гэрээ байгуулагч тал байхад хангалттай. Дамжин өнгөрүүлэх бас нэг 

тодорхойлолт нь эрчим хүчний материал, бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэгч улс руу чиглүүлэх 

тохиолдолд энэ транзит тээвэр нь өөр улсаар дамжин өнгөрөх тохиолдолд хамаарна. Энэ 

тохиолдолд зөвхөн хоёр улсыг дамжин өнгөрнө.
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Транзит тээврийн Гэрээнд орологч талын үндсэн үүрэг бол эрчим хүчний материал, 

бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэгч газар, очих газар, өмчлөлийг харгалзахгүйгээр дамжин өнгөрүүлэх 

шаардлагатай бүх арга хэмжээг авахад оргино. Ийм үндэслэл дээр үнэд өөрчлөлт оруулах, 

үнэслэлгүй саатуулах, хязгаарлалт хийж болохгүй. 

Транзит тээврийн урсгалын аюулгүй байдлын талаар хэд хэдэн заалт оруулсан. 

Гэрээнд оролцогч талууд эрчим хүчний материал, бүтээгдэхүүнийг Гэрээлэгч талуудын талбайн 

тогтсон маршрутын хооронд аюулгүй байдлыг хангана. Гэрээ, тохиролцоо, маргаан шийдвэрлэх 

механизмээр зөвшөөрөөгүй бол тээврийн маргаанаас болж одоо байгаа урсгалыг тасалдуулах, 

багасгахыг хориглоно. 7 дугаар зүйлийн 7 дахь хэсэгт маргаан шийдвэрлэх механизмыг тусгасан 

болно. Тасалдсан тохиолдолд Гэрээнд оролцогч талууд холбогдох байгууллагуудад гарсан үр 

дагаврыг бууруулах чиглэлээр хамтран ажиллахыг уриална.

Зураг 2  Транзит тээврийн тодорхойлолт 

ЭХХГ-ний бусад заалт нь дэд бүтцийг шинэчлэх, эсхүл шинээр бий зорилготой. 
Энгийн үүрэг хариуцлагад холбогдох байгууллагууд (ялангуяа дамжуулах системийн 
операторууд) дамжин өнгөрөхөд шаардлагатай эрчим хүчний дамжуулалтын байгууламжийг 
шинэчлэх, хил дамнасан эрчим хүчний дамжуулалтын байгууламжийг хөгжүүлэх, ажиллуулах, 
харилцан уялдаатай болгоход дэмжлэг үзүүлнэ. Хэлэлцэн тохиролцогч талууд одоо байгаа 
байгууламжуудаар дамжуулан арилжааны нөхцөлөөр дамжин өнгөрөх боломжгүй тохиолдолд 
шинэ хүчин чадлыг бий болгоход саад тотгор учруулж болохгүй (жишээлбэл, шинэ шугам хоолой, 
шугам сүлжээ барих эсхүл одоо байгаа шугамыг өргөтгөх). Үл хамаарах зүйл нь хууль эрх зүйн 
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үндэслэлтэй байх ёстой бөгөөд ялгаварлан гадуурхахгүй байх ерөнхий зарчимд нийцсэн байх 
ёстой. Эрчим хүчний системийн аюулгүй байдал, үр ашиг, хангамжийн аюулгүй байдалд аюул 
учруулж болзошгүй тохиолдолд эрчим хүчний дамжуулалтын байгууламжийг барих, өөрчлөх, 
эсхүл одоо байгаа байгууламжаар дамжуулахыг зөвшөөрөх үүрэг хүлээхгүй.

Дүгнэж хэлэхэд ЭХХГ-ний 7 дугаар зүйл нь эрчим хүчний дамжин өнгөрөх урсгалыг 

зохицуулах олон талт дүрмийг бий болгоход чиглэсэн. ТХЕХ-ийн V зүйлд тусгагдсан "дамжин 

өнгөрөх эрх чөлөө" болон "ялгаварлан гадуурхахгүй байх" зарчмуудыг үндэслэн ЭХХГ нь суурин 

дэд бүтцээр дамжин өнгөрөх эрчим хүчнийг тусгайлан авч үзсэн анхны олон талт гэрээ юм. 

7 дугаар зүйлийн дараагийн заалтууд нь Хэлэлцэн тохиролцогч талуудын нутаг дэвсгэр 

дээгүүр дамжин өнгөрөх эрчим хүчний урсгалын талаар Хэлэлцэн тохиролцогч талуудын 

тодорхой эрх, үүргийг дараах байдлаар тодорхойлсон. Үүнд:

• 7 дугаар зүйлд Хэлэлцэн тохирогч талууд эрчим хүчний дамжин өнгөрөх дамжуулалтыг 
ТХЕХ-ийн V-р зүйлд заасны дагуу ялгаварлан гадуурхахгүйгээр хөнгөвчлөх талаар 
тусгасан: (i) эрчим хүчний гарал үүсэл, очих газар, өмчлөх эрхийн талаар ялгаварлахгүй 
байх (ii) ийм ялгааг үндэслэн үнийг ялгаварлахгүй байх, (iii) үндэслэлгүй хоцрогдол, 
хязгаарлалт, төлбөр төлөхгүй байх (7.1 дүгээр зүйл).

• Хэлэлцэн тохиролцогч талууд өөрсдийн байгууллагаар дамжуулан дамжин өнгөрөх 
тээврийн хэрэгслийг шинэчлэх, хөгжүүлэх, ажиллуулах, эдгээр байгууламж хоорондын 
харилцан холболтыг хөнгөвчлөх, нийлүүлэлтийн тасалдлын үр дагаврыг бууруулах 
чиглэлээр хамтран ажиллах шаардлагатай байна (7.2 дугаар зүйл).

• Транзит тээвэрлэх эрчим хүчний урсгалыг ашиглах гэрээ нь дамжин өнгөрөх улс 
орнуудыг транзит тээвэр хийж хүргэх улс, эсхүл эрчим хүчний үйлдвэрлэгч орноос 
ялгаварлан харьцахгүй байхыг шаарддаг (7.3 дугаар зүйл).

• Энэ зүйлд дэд бүтэц дутагдалтай эсхүл дамжин өнгөрүүлэх боломжит чадал хангалтгүй 
нөхцөл хамарна. Хэрэв одоо байгаа хүчин чадал дамжуулах боломжгүй бол шинэ 
дамжуулах байгууламж байгуулах, эсхүл одоо байгаа дамжуулах байгууламжуудыг 
өөрчлөх замаар шинэ дамжуулах хүчин чадлыг бий болгохыг Хэлэлцэн тохиролцогч 
талууд урьдчилан хариуцах ёсгүй (7.4 дүгээр зүйл).

• Дамжин өнгөрүүлэх орон нь эрчим хүчний системийнхээ аюулгүй байдал, үр ашиг, 
хангамжийн аюулгүй байдалд аюул учруулахаас бусад тохиолдолд шинээр дамжуулан 
өнгөрүүлэх байгууламж барих буюу өөрчлөх, эсхүл одоо байгаа дамжуулан өнгөрүүлэх 
байгууламжийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхэд зөвшөөрөх ёстой. Дамжин өнгөрүүлэх улс 
нь тогтоосон эрчим хүчний урсгалыг баталгаажуулах ёстой (7.5 дугаар зүйл).
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Жишээ 6: ЭХХГ-ний  7 дугаар зүйл 

・�Эрчим хүчний бараа, материалыг дамжин өнгөрүүлэх 

Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүн, байгалийн хий, цахилгаан, нүүрс

・�Тогтсон дэд бүтцээр дамжин өнгөрүүлэх (Эрчим хүч тээвэрлэх байгууламж) 

Өндөр даралттай хийн шугам хоолой 
Өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах шугам сүлжээ 
Газрын тос, бүтээгдэхүүн дамжуулах шугам хоолой 
Нүүрсийг усаар тээвэрлэх шугам хоолой 
Бусад тогтоосон дэд бүтэц 
Далайн тээвэр ороогүй 

3 Эрчим хүчний транзит тээвэртэй холбоотой гол 
бэрхшээлүүд

Дэлхийн эрчим хүчний салбарууд ойрын хэдэн арван жилд томоохон бэрхшээлтэй 

тулгарч байна. Бүтцийн өөрчлөлт хийх, зах зээлийн харилцаанд илүү чухал үүрэг гүйцэтгэх 

боломжийг олгох ерөнхий хандлагаас гадна томоохон хэрэглээний бүс нутгуудын импортын 

эрчим хүчнээс хамааралтай байгаа бөгөөд далайд гарцгүй шинэ улс орнуудад шинэ эрчим хүч 

үйлдвэрлэгчид гарч ирж байна. Үүний үр дүнд их хэмжээний эрчим хүчийг үйлдвэрлэлийн бүсээс 

хэрэглээний зах зээл рүү гаргахын тулд олон хил хязгаарыг давах шаардлагатай болж байна. 

Ийм сүлжээнд холбогдсон транзит тээврийн эрсдэлийг бууруулах шаардлагатай юм.

Транзит тээвэр нь хэрэглэгч орнуудын нийлүүлэлтийн аюулгүй байдал, үйлдвэрлэгч орнуудын 

зах зээлд нэвтрэх, дамжин өнгөрөх орнуудын орлогод хувь нэмэр оруулдаг. Тиймээс энэ нь чөлөөт, 

нээлттэй худалдаанд хувь нэмэр оруулдаг. Транзит тээвэр нь улс төрийн шинжтэй эрсдлийг илэрхийлдэг.  

Байгалийн баялаг, ялангуяа хийн нөөц жигд бус тархалттай тул эрчим хүчний дутагдалтай олон 

улс, ялангуяа ганц ханган нийлүүлэгчтэй орнуудад дамжин өнгөрөх транзит тээвэр нь нэн чухал юм.

Эрчим хүчний аюулгүй байдал нь дараах дөрвөн төрлийн эрсдлээс хамгаална: 

1.  техникийн эрсдэл: дамжуулах хоолойн эвдрэл, компрессорын эвдрэл зэрэг техникийн 

шалтгаанаас болж нийлүүлэлт тасалдах

2. хүргэх эрсдэл: одоо байгаа эсхүл шинэ талбараас урт хугацааны хангамжийг баталгаажуулах

3. арилжааны эрсдэл: арилжааны маргаан, гэрээний зөрчил
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4.  улс төрийн эрсдэл: улс төрийн шалтгаанаар одоо байгаа нийлүүлэлтийг тасалдуулах, 

түүнчлэн улс төрийн эрсдэл хэт өндөр байна гэсэн ойлголтоос болж эдийн засагт хийн 

хангамжийг хөгжүүлэхгүй байх магадлал. Улс төрийн эрсдэлд зохицуулалтын эрсдэл, 

өөрөөр хэлбэл тээвэрлэлтэд сөрөг нөлөө үзүүлж болзошгүй зохицуулалтын оролцоо байдаг

ЭХХГ 1999 онд хүчин төгөлдөр болсноос хойш нэг жилийн дараа зарим улс дамжин 

өнгөрөх тээврийн тухай олон улсын нэмэлт гэрээний төсөл “Транзит тээврийн Протокол” –

ыг байгуулах шаардлагатай гэж шахаж эхэлсэн. Протоколын гол зорилго нь дамжин өнгөрөх 

тээврийн тухай ЭХХГ-ний холбогдох заалт, зарчмуудын хэрэгжилтийг баталгаажуулахын тулд 

илүү дэлгэрэнгүй дүрэм гаргах явдал байсан.

Транзит тээврийн протоколын хэлэлцээрийг 2011 онд түр зогсоосон бөгөөд уг дүрмийг 

том улсууд хүлээн зөвшөөрөөгүй. Эрчим хүчний Хартийн бага хурлаас Протоколын хэлэлцээрийг 

дахин эхлүүлэхийг үгүйсгэхгүй гэж зааснаас хойш Нарийн бичгийн дарга нарын газар Транзит 

тээврийн протоколын хэлэлцээр, эрчим хүчний транзит тээврийн ЭХХГ-ний нэмэлтийг хэзээ, 

хаана, ямар нөхцөлд дахин эхлүүлэхийг шаардаж болох талаар дүн шинжилгээ хийхээр 

анхаарлаа хандуулж байна. 

2000 оноос эхэлсэн Транзит тээврийн протоколын хэлэлцээний зорилго:

• аюулгүй, үр ашигтай, тасралтгүй, саадгүй дамжин өнгөрөх байдлыг хангах

• дамжин өнгөрөх дэд бүтцийг илүү үр дүнтэй ашиглахыг дэмжих

• дамжин өнгөрөх дэд бүтцийг бий болгох, өөрчлөх, барих ажлыг хийх

Шийдвэрлэх үндсэн асуудлууд: дамжин өнгөрөх байдал, дамжин өнгөрөх дэд бүтцийн 

ил тод байдал, ялгаварлалгүй нэвтрүүлэх, заавал хөндлөнгийн оролцоог оруулахгүй байх, 

маргааныг цаг алдалгүй, үр дүнтэй шийдвэрлэх явдлууд юм. 

2002 оны эцэс гэхэд Протоколын ихэнх хэсгийг тохиролцсон:

• транзит тээврийн боломжит хүчин чадлын тодорхойлолт

• эрчим хүчний тээврийн байгууламжид нэвтрэх асуудлаар ялгаварлан гадуурхахгүй, 

сайн санааны зарчим, боломжит хүчин чадлыг ашиглах журам (нэвтрэх дүрэм)

• транзит тээвэрт ашиглагдах эрчим хүч тээвэрлэх хэрэгслийн өргөтгөл, сэргээн босголт, 

ашиглалтын талаар бодит мэдээлэл өгөх, ил тод, ялгаварлан гадуурхахгүйгээр 
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зөвшөөрөл олгох журам, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх үүрэг

• дамжин өнгөрөх тариф болон бусад нөхцөл нь бодитой, үндэслэлтэй, ил тод, 

ялгаварлан гадуурхалгүй, ашиг орлогын боломжийн хэмжээг багтаасан үйл 

ажиллагааны болон хөрөнгө оруулалтын зардалд үндэслэсэн байх шаардлага

• дамжин өнгөрөх улс руу ил тод, ялгаварлан гадуурхахгүй байх зарчимд үндэслэн эрчим 

хүчний материал, бүтээгдэхүүн нийлүүлэх талаар сайн санааны зарчимд суурилсан хэлэлцээ

• засгийн газрын төлбөр, техникийн болон нягтлан бодох бүртгэлийн стандарт, хэмжилт, 

транзит тээврийг санамсаргүй байдлаар зогсоох, бууруулах, тохиолдолд авах арга 

хэмжээ, олон улсын эрчим хүчний своп хэлцлийн тухай заалтууд.

Жич: Хятад-Монгол-Оросын эдийн засгийн коридортой холбогдуулан дараах асуудлаар санал 
бодлоо хуваалцана уу: 

・�Санал�болгож�буй�төсөлтэй�холбоотой�жагсаасан�дөрвөн�төрлийн�эрсдлийг�та�хэрхэн�э
рэмбэлэх�вэ?�

・�Дэд�бүтцийн�төслийн�төлөвлөлт,�хэрэгжилтийн�үе�шатуудад�таны�доор�жагсаасан�техн
икийн�ямар�асуудал�/�бэрхшээлийг�тусгасан�бэ?��

 

НҮБ-ын түвшинд хийсэн ажил нь нэмэлт үүрэг, хэлэлцээрийг харгалзан дамжин өнгөрөх 

асуудалд Эрчим хүчний Хартийн мэргэжлийн дүн шинжилгээ хийлгэх шинэ гарцыг санал болгож 

байгаа. 2013 оны 5 дугаар сард НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейгаас "Эрчим хүчний найдвартай, 

тогтвортой дамжин өнгөрөх тээвэр, түүний тогтвортой хөгжил, олон улсын хамтын ажиллагааг 

хангахад гүйцэтгэх үүрэг" 67/263 (2013) тоот тогтоолыг баталсан. Энэхүү тогтоолыг Туркменистан 

санаачилж, 72 улс хамтран зохиогч болж батлагдсан. Эдгээр улсын ихэнх нь ЭХХГ-ийн гишүүн, 

ЕХ-ны 26 улс орсон. Өмнө нь 2008 онд батлагдсан ижил нэртэй (63/210) тоот тогтоолыг дагаж 

гарсан уг тогтоол нь дамжуулах хоолой болон бусад тээврийн системээр дамжуулан эрчим 

хүчийг олон улсын зах зээлд найдвартай тээвэрлэх ажлыг дэмжих чиглэлээр олон улсын өргөн 

хүрээтэй хамтын ажиллагаа шаардлагатай байгаа. 

2014-өөс 2016 онд Олон улсын шинжээчдийн гурван уулзалтыг Эрчим хүчний Хартийн 

нарийн бичгийн дарга нарын газар Туркменистаны Засгийн газартай хамтран НҮБ-ын дамжин 

өнгөрөх тээврийн тухай тогтоолыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр зохион байгуулсан. Эдгээр хэлэлцүүлгээс 

харахад эрчим хүчний дамжин өнгөрөх тээврийн талаарх заалтуудыг Хэлэлцэн тохиролцогч 

талууд болон салбарын төлөөлөгчид өндөр үнэлсэн. Эрчим хүчний транзит тээвэрт зохицуулах 

олон асуудал байгаагаас үнэ, ашиглалт, байгаль орчин, аюулгүй байдал, оролцогч талуудын үр 
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ашигтай хамтын ажиллагааг хангах зэрэг асуудлуудыг шийдвэрлэх шаардлагатай байна. 

Өргөн цар хүрээтэй зөвлөгөөнөөс нэгтгэн гаргасан транзит тээврийн асуудалтай 

холбоотой чухал асуудлуудын жагсаалт дараах зүйлүүдыг хамарна: 

• Транзит тээврийн хөрөнгө оруулалтын журам - одоо байгаа байгууламжуудын хүчин 
чадлыг өргөжүүлэх, шинэ байгууламж барих хэрэгцээ шаардлагыг бий болгох, хэрэгжүүлэх

• Дэд бүтэц, хүчин чадлын хуваарилалтыг тооцох – транзит тээврийн хүчин чадлын хуваарилалт 
нь бүтээгдэхүүний гарал үүсэл, компанийг үл харгалзан ялгаварлалгүйгээр хуваарилах ёстой

• Хандалтаас татгалзах - ямар тохиолдолд дэд бүтцэд нэвтрэхээс татгалзаж болохыг 
тодорхойлсон тодорхой заалтууд

• Транзит тээврийн тариф - бодит зардал, ил тод байдал, ялгаварлан гадуурхахгүй байх 
зарчим, аргачлалыг баримтлана

• Аюулгүй байдал, ашиглалтын стандартууд - ижил төстэй үйл явдлуудаас урьдчилан 
сэргийлэх арга хэмжээ авах тасалдлын нөхцөл байдлыг тодорхойлох

• Зөвшөөрлийн журам - засгийн газрууд дэд бүтэц барьж байгуулах  зөвшөөрөл авах тал 
дээр хамтын ажиллагаагаа баталгаажуулах ёстой

• Зах зээлийн үйл ажиллагаа харилцан адилгүй тул цахилгаан, газрын тос, байгалийн 
хий (LNG оруулан) олон улсын тээвэрлэлт, транзит тээврийн асуудлыг тусад нь 
зохицуулах шаардлагатай

• Транзит тээврийн хэмжилт, тайлагнах журам - транзит тээврээр хичнээн хэмжээний 
эрчим хүч өнгөрч байгааг хэмжих, хянах, тооцох чадвар (биет ба мөнгөний нэгжээр).

• Транзит тээврийн шинж чанартай своп төрлийн үйл ажиллагааг тооцох. Своп үйл 
ажиллагааг Эрчим хүчний тээврийн байгууламж байхгүй тохиолдолд виртуал 
дамжуулалт гэж үзэж болох бөгөөд ингэснээр гүйлгээнд хамрагдсан улс орнуудын 
ашиг тусын тулд эрчим хүчний худалдааг хөнгөвчилдөг

• Хил дамнасан тээврийг зохицуулах үндсэн зарчмуудыг тусгасан нь бусад орнууд, 
ялангуяа цахилгаан эрчим хүчний хувьд хоорондоо холбогдсоны дараа дамжин 
өнгөрөх шилжилтийг жигд хангах болно.

• Сүлжээний операторуудын хил дамнасан хамтын ажиллагаа
• Маргаан шийдвэрлэх, онцгой байдлын механизмууд – ЭХХГ-ний 7 дугаар зүйлийн 

эвлэрүүлэн зуучлах заалтаас гадна нэмж маргаан шийдвэрлэх механизмыг 
боловсруулах нь чухал юм.

Дээр дурдсан зарим асуудал Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр (ЗГХХ,  Хүлээн авагч 

Засгийн газрын хэлэлцээр (ХАЗГХ)-ээс хамардаг. Эдгээр болон бусад транзитын талаарх барим 

бичгийг Сургалтийн материалын 6 дугаар хэсэгт авч үзнэ. 
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4 Эрчим хүчний транзит тээврийн зохион 
байгуулалтын асуудал

4.1 Транзит тээврийн зохион байгуулалт

Хийн болон цахилгаан жрчим хүчний транзит тээврийг тухайн улсын дамжуулах компани/

дамжуулах системийн оператор компанид даатгадаг. Компани нь хувийн болон төрийн өмчит, бүс 

нутгийн, эсхүл үндэсний монополь эрх мэдэлтэй байж болно. Зарим дамжин өнгөрүүлэх байгууламж 

нь худалдан авагч, эсхүл худалдагчийн өмч байдаг. Газрын тос дамжуулах транзит тээврийн хоолойг 

газрын тос худалдан авч байгаа хувийн болон төрийн өмчит компаниуд эзэмшдэг.

Хийн дамжуулах дэд бүтэц нь хувийн болон төрийн өмчит байж болно. Хувийн 

хэвшлийн байгууллагууд байгууламжийг санхүүжүүлэх, зураг төсөл боловсруулах, барих, 

ажиллуулах талаар төрийн захиргааны байгууллагаас концесс авч болно. Барих-Ашиглах-

Шилжүүлэх (BOT) горимын дагуу төрийн захиргааны байгууллагууд дэд бүтцийг төлөвлөх, 

барих, эдгээр байгууламжийг тодорхой хугацаанд ашиглах, засвар үйлчилгээ хийх ажлыг хувийн 

хэвшлийнхнээр гүйцэтгүүлдэг. Хувийн хэвшлийнхэн төслийн санхүүжилтийг хариуцлагатайгаар 

хийж, төслөөс олсон ашгаа хүртэх эрхтэй бөгөөд тухайн байгууламжийн өмчлөгч болдог. 

Концессын гэрээний төгсгөлд уг байгууламжийг төрийн захиргааны байгууллагад шилжүүлж 

өгнө. Барих-өмчлөх-Ашиглах-Шилжүүлэх (BOOT) хэлбэрийн концессийн хувьд хувийн 

хэвшлийн байгууллага нь концессын хугацаанд уг байгууламжийн өмчлөгч болдог. Барих-

Эзэмших-Ашиглах (BOO) гэж өмчлөл нь хувийн хэвшлийнхэнд үлдэх бөгөөд төрийн захиргааны 

байгууллагад шилжүүлэхгүй байх хэлбэр юм.

Хэд хэдэн улс оронд хий дамжуулах буюу хийн транзит тээврийн дэд бүтэц нь төрийн өмчит 

байдаг. Жишээ нь Украины хувьд “Украины Нафтогаз” нь хийн сүлжээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй 

байдаг. Дамжуулах системийг үндэсний хөрөнгө гэж үздэг учир хувьчлахыг хуулиар хориглодог. 

Казахстанд өндөр даралтын хийн хоолойнуудыг "Интергаз Төв Ази" ХК ашиглаж байгаа бөгөөд 2018 

онд магистраль хий дамжуулах хоолойн үндэсний операторын статустай болсон байна.

Ихэнх тохиолдолд хийн дэд бүтцийн өмчлөгч хувийн компаниуд байдаг боловч төр гол оролцогч 

байдаг. Хувийн хөрөнгө оруулагчид давамгайлсан дамжуулах системийн эздийн тоо төрийн оролцоотой 

компаниудын тоо ойролцоо байдаг. Энэнд зохицуулалт, өмчлөлийн хооронд шууд холбоо байдаггүй. 
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Зураг 3 Транзит тээврийн хийгдэж байгаа жишээ 

Евразийн хуурай замын хий дамжуулах хоолойн дийлэнх хувийг де-юре, эсхүл де факто 

тээврийн монополь эрхэлдэг улсын үйлдвэрүүд эзэмшдэг буюу хянадаг. Шугам хоолой нь тухайн 

улс дахь хийн компанийн үйл ажиллагааны салшгүй хэсэг байдаг. Жишээ нь Украин, Польш, 

Словак, Орос болон бусад улс орнуудын дамжуулах хоолойнууд ийм байдаг. 

Дээр дурьдсанчлан шингэрүүлэх, эсхүл дахин хийжүүлэх терминал, эсхүл хөвөгч 

терминал зэргээс үл хамааран БШХ-н төслүүд дэлхий даяар тархах хандлага ажиглагдаж байна. 

Энэ нь эрчим хүчний хангамжид хувь нэмэр оруулаад зогсохгүй олон улсын хийн зах зээлийг 

илүү уян хатан, нэгдсэн, либерал зах зээл болгодог.

Хийн нийлүүлэх цэг нь транзит тээврийн хоолойн өмчлөгчийн хувьд чухал үүрэг 

гүйцэтгэдэг. Зарим жишээг доор харуулав: 

• Туркменистаны хувьд Төв Ази-Хятадын хийн хоолой нь хэд хэдэн улсыг дамжин 
өнгөрдөг (Узбекистан, Киргизстан, Тажикистан, Казахстан). Гэхдээ энэ тохиолдолд 
Туркменистан Хятад руу чиглэсэн байгалийн хийгээ хил залгаа Казахстанд зардаг 
тул дамжин өнгөрөх эрсдэл нь худалдан авагчид хамаарах боловч худалдагчид 
хамаарахгүй. Туркменистан мөн хил дээрээ Орос руу хийгээ зардаг байсан. 

• Жишээлбэл Алжирын Хасси Рмел-ээс Испани, Португалийг хангадаг Магриб-Европын 
хийн хоолой юм. Алжир ч бас шатахуунаа хил дээрээ нийлүүлдэг. Алжираас Итали 
импортолж байгаа тохиолдолд SNAM компани нь Тунисаар дамжуулан хий дамжуулах 
100 хувийн охин компани байгуулж, Сицилийн хоолойг гатлах Алжирын төрийн өмчит 
Sonatrach компанитай хамтарсан компани байгуулсан.
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• Норвеги улс экспортын хийгээ импортлогч орны хил дээр хүргэхийг илүүд үздэг тул 
тэр цэг хүртэл тээвэрлэлт хийх ажлыг хариуцаж ажилладаг. Энэ нь Герман, Бельгийн 
дамжуулах хоолойгоор Франц руу, Францын дамжуулах хоолойгоор Испанийг дамжин 
өнгөрөх ажлыг зохион байгуулна гэсэн үг юм. Энэ тохиолдолд худалдагч дамжин 
өнгөрөх хоолойг өмчлөх эрхгүй бөгөөд зөвхөн хүчин чадлыг худалдаж авдаг.

• Орос улс хийгээ Баруун Европын хэрэглэгчдэд хүргэхийн тулд Баруун Европын хил 
дээр хүргэдэг. Герман руу экспортлох тохиолдолд Германы хил хүртэл тээвэрлэлтийг 
худалдагч зохион байгуулдаг (Германы хийн компани VNG-ийг Украин-Словакийн хил 
дээр гэрээ байгуулсан Ямбургийн хийг худалдаж авдаг). Тиймээс Орос Герман руу 
хийгээ экспортлохын тулд Украин, Словак, Чехээр транзит тээвэр хийх ёстой. 

Транзит тээврийн хоолойн зохион байгуулалт, өмчлөлийн талаар тусгайлан авч үзвэл 

дараах ажиглалтыг хийж болно: 

• Ихэнх тохиолдолд транзит тээврийн шугамыг тухайн улс эсхүл бүс нутагт зонхилох 

хийн компани эзэмшдэг. Энэ компани нь ихэвчлэн монополь бөгөөд транзит тээврийн 

болон дотоодын хангамжаа давхар хариуцдаг. 

• Зарим тохиолдолд транзит тээврийн шугамыг хий худалдан авагч эзэмшдэг. Үүнд: 

Алжираас Тунис, Мароккогаас Итали,  Испани руу дамжуулах хоолой гэх мэт. Дээр 

дурдсанчлан Төв Ази-Хятадын хоолой мөн адил.

• Молдав, Беларусь, Армени, Болгар улсад худалдагч орны компаниуд (Газпром, ОХУ) 

үндэсний хий дамжуулах хоолойн системийг өмчлөх эрх эзэмшдэг.

• Транзит тээврийн хоолой нь дамжин өнгөрөх орны компаниуд, экспортлогч, импортлогч 

орнуудын холимог өмчлөлийн хэлбэр байдаг. 

Зураг 4 Транзит тээврийн хувилбарууд
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4.2 Транзит тээврийн системийн төрлүүд

Транзит тээврийн системийг дөрвөн төрөлд хуваадаг:

a.  тусгаар тогтносон нутаг дэвсгэрийг дамжин өнгөрч байгаа хий дамжуулах хоолойг 

транзит тээврийн орны хий хангамжийн системд холбоогүй дамжуулах хоолой. Энэ 

нь дамжин өнгөрөх шугамын хамгийн ойлгомжтой тодорхойлолтыг өгдөг боловч 

практик дээр ховор тохиолддог.

b.  тусдаа аж ахуйн нэгжийн өмч боловч транзит тээврийн улс руу ижил гарал үүсэлтэй 

хий нийлүүлэхэд ашигладаг транзит тээврийн хоолой.

c.  дотоодын хангамжийн системд холбогдсон, үндэсний дамжуулах оператор компани 

эзэмшдэг транзит тээврийн хийг дамжуулах транзит тээврийн хоолойны систем.

d.  Транзит тээврийн сүлжээ нь үндэсний сүлжээтэй холбогдож нэмэлт урсгалыг 

тохируулга хийх боломжтой нээлттэй систем.

Энэ хэсэгт улс орнууд дөрвөн загварын аль нэгийг дагаж мөрдөхийг тухайн улсын 

нутаг дэвсгэрээр дамжин өнгөрөх бодит транзит тээврийн урсгалын үүднээс тодорхойлж байгаа 

бөгөөд холбогдох зохицуулалтын дагуу дамжин өнгөрөх хийн тодорхойлолт, боловсруулалтад 

үндэслээгүй. ЕХ-ны хууль тогтоомж нь дамжуулалт, транзит тээврийн хооронд ялгаагүй болохыг 

тэмдэглэх нь зүйтэй. Газарзүйн байдлаас шалтгаалан хэд хэдэн улс, арал нийлүүлэлтийн 

сүлжээний төгсгөлд (жишээлбэл, Армени, Кипр, ФИРОМ, Португал), эхлэлд нь (Норвеги) транзит 

тээврийн урсгалгүй. Судалгаанд хамрагдсан ихэнх улс орнууд дамжин өнгөрөх хийн урсгалтай 

байсан ч дамжуулах хоолойн системүүд дотоодын хангамжийн системтэй холбогдсон байдаг.

Энэ төрлийн жишээ (а) Туркменистанаас Хятад руу хий дамжуулахад транзит тээврийн 

тусдаа системээр Казахстан, Узбекистан, Тажикистан, Киргизстанаар транзит тээвэр хийдэг бөгөөд 

Алжираас Марокко руу маш бага хэмжээний хийг дээрх орнуудаар дайруулж транзит тээвэр хийдэг.

Жишээ (b) хуучнаар ЭЗХТЗ-д (Эдийн засгийн харилцан туслалцах зөвлөл) багтсан 

улсууд Оросын хийн транзит тээврийн шугамыг ашигладаг байсан. ОХУ-ын хийг ЕХ-д Австриар 

дамжуулж Итали, Герман руу дамжуулдаг TAG болон WAG шугамууд, Оросын хийг Германаар 

дамжуулж байгаа MEGAL, эсхүл Голландын хийг Швейцар, Итали руу транзит тээвэр хийж 

байгаа TENP шугамыг ашигладаг.
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Өөр нэг жишээ бол Ямал хоолой нь Польшийн хэсэг бөгөөд Польшийн дамжуулах 

системд хоёр цэгээр нэвтэрдэг. Уг хоолойг EuRoPol Gaz S.A эзэмшдэг боловч 2010 оны 10 

дугаар сарын 25-ны өдөр байгуулсан гэрээний дагуу Польшийн дамжуулах системийн оператор 

(TSO) Газ-Систем С.А.-ийг оператороор нь ажиллуулах болсон. Энэ нь Гурав дахь эрчим хүчний 

ботиос үүдэлтэй Европын хий дамжуулах сүлжээнд гарсан өөрчлөлтийг харуулж байна.

Эдгээр дөрвөн транзит тээврийн систем нь зохицуулалтын дэглэм, ялангуяа дамжин 

өнгөрөх тээврийн тарифтай холбоотой өөр арга, хандлагыг илэрхийлж болно. Тэд хийн транзит 

тээврийг дотоодын урсгалаасаа тусдаа байхыг шаарддаг. 
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5 Эрчим хүчний транзит тээврийн зохицуулалт

Эрчим хүч дамжуулах хоолой барихын тулд урьдчилсан хөрөнгө оруулалт шаардагдана. 

Байгалийн хийн төсөл нь төсөл боловсруулж эхлээд анхны борлуулалт хийх хүртэл их хэмжээний 

хугацаа шаарддаг тул эдийн засгийн эрсдлийг нэмэгдүүлдэг. Их хэмжээний үргэлжилсэн 

дамжуулах хоолой барихын тулд хөрөнгө оруулалт ихээр шаарддаг тул хэрэглэгчдийн зах зээл, 

нөөцийг шалгаж судлах шаардлагатай. Импортын дамжуулах шугам хоолой барих хөрөнгө 

оруулалтын шийдвэрийг холбогдох борлуулалт, худалдан авалтын гэрээнд үндэслэн гаргана.

Хөрөнгө оруулалтын зардал нь эрчим хүч дамжуулах зардлыг тодорхойлох гол хүчин зүйл 

юм. Угсралт суурилуулалтын зардлыг тодорхойлох гол хүчин зүйлс нь шугам хоолойн диаметер, 

ашиглалтын даралт, хэмжээ, газар нутаг юм. Даралттай үед хоолойгоор дамжин өнгөрөх хийн 

эзэлхүүн нягтаршдаг.  Даралтыг нэмэгдүүлэх нь хоёр эерэг үр дагаварт хүргэдэг: нэгдүгээрт, 

дамжуулах хэмжээ нэмэгдүүлдэг, хоёрдугаарт, тээвэрлэсэн хийн үрэлтийн алдагдлыг бууруулдаг. 

Иймд өндөр даралттай хоолой нь тээврийн хэрэгслийн хэрэгцээг хангаж, тээврийн зардлыг 

бууруулах боломжтой юм. Гангийн үнэ нь угсралт суурилуулалтын зардалд нөлөө үзүүлдэг 

бөгөөд энэ зардал нь валютын ханшаас хамаарч хэлбэлзэлтэй байдаг. Материалын өртөг нь 

дамжуулах шугам хоолойны уртаас хамаарч өөрчлөгддөг. БШХ-тэй харьцуулахад үнийн хувьд өөр 

байдаг. Материалын өртөг талаас харахад хол зайнд суурилсан тариф нь бусад чухал зүйлстэй 

харьцуулахад сул боловч өртөг тооцох шаардлагад нийцэж байгааг дараах байдлаар харуулсан. 

Ихэнх улс оронд хийн хоолойг монополь эрх гэж үздэг тул тариф, дамжуулах нөхцөлийг 

зохицуулахын тулд гадны хяналтыг ямар нэгэн хэлбэрээр шаарддаг. Дамжуулах шугам хоолой 

угсарч суурилуулах, тарифыг зах зээлийн хууль дүрмээр эсхүл хэлэлцээрээр тогтоох боломжтой 

боловч бодит байдал дээр хий дамжуулах хоолой, тариф, дамжуулах нөхцлийг зохицуулдаг, 

хяналт тавьдаг гадны хяналтын зарим аргууд байдаг. 

5.1 Транзит тээврийн зохицуулалт 

Улс орнуудын эрчим хүчний транзит тээврийн зохицуулалтууд хоорондоо харилцан 

адилгүй байдаг. Ихэнх улс орнуудад, ялангуяа Европд эрчим хүчний транзит тээвэр, 
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дамжуулах хоолойн үнэ тарифыг зохицуулах хороо байдаг. Мөн зарим шугам хоолойн тарифыг 

хэлэлцээрээр тогтоодог.

Ихэнх улс орнуудад байгалийн хий дамжуулах тарифыг зохицуулах мэргэшсэн 

байгууллагууд байгуулагдсан байдаг. ЕХ, Эрчим хүчний нийгэмлэгийн хувьд үндэсний хэмжээнд 

нэг зохицуулах хороог томилно гэж Эрчим хүчний гурав дахь ботид заасан байдаг. Үндэсний 

зохицуулах хороо нь төрийн болон хувийн бусад байгууллагаас хараат бус, бие даасан шийдвэр 

гаргах чадвартай байх ёстой. Европын Холбооны гишүүн улс орнуудын зохицуулах хороонууд 

үндэсний сүлжээнд холбогдох, нэвтрэх арга зүй, дамжуулах, түгээх тариф тогтоох, батлах үүрэгтэй.   

Улс орны зохицуулах хороо өөр өөр байж болно. Украинд байгалийн хийн зах зээлийн 

зохицуулалтыг эрчим хүчний салбар дахь төрийн зохицуулалтын үндэсний комисс хариуцдаг. 

Гүрж улсад үндэсний эрчим хүч, усан хангамжийн зохицуулах хороог бие даасан зохицуулах 

хороо болгон байгуулсан. Казахстанд тариф тогтоох, хянах ажлыг Бүгд Найрамдах Казахстан 

улсын Монополийн зохицуулах агентлаг, Армен улсад Төрийн үйлчилгээг зохицуулах комисс 

хариуцдаг. Турк улсад Эрчим хүчний зах зээлийн зохицуулах газар болох (EMRA) байгалийн 

шингэрүүлсэн хийн зах зээлийн бие даасан зохицуулагчийн үүргийг гүйцэтгэдэг. Беларусь улсад 

санхүү эдийн засгийн яам, Норвеги улсад газрын тос, байгалийн хийн газар тус тус хариуцдаг. 

Жишээ 7: ACER Эрчим хүчний зохицуулалтын хамтын ажиллагааны агентлаг

Европын Холбооны Эрчим хүчний зохицуулагчдын хамтын ажиллагааны агентлаг (ACER) нь цахилгаан, 
байгалийн хийн аль алинд нь Европын эрчим хүчний дотоод зах зээлийг нэгтгэхэд дэмжлэг үзүүлэх бие 
даасан байгууллага болж 2001 онд байгуулагдсан. ACER дараах зүйлийг баталгаажуулдаг:
・Хэрэглэгчдэд илүү их сонголтыг санал болгодог, илүү өрсөлдөх чадвартай, нэгдсэн зах зээл

・�Эрчим хүчийг хил дамнуулан чөлөөтэй нэвтрүүлэх, сэргээгдэх эх үүсвэрийг нэгтгэх, улмаар нийлүүлэлтийн өндөр 

түвшний аюулгүй байдлыг хангах үр ашигтай эрчим хүчний дэд бүтэц

・�Хэрэглэгчдэд ил тод, шударга, зардыг тусгасан, үнийг баталгаажуулах, зах зээлийн хяналттай байна.

Дамжуулах хоолойн системд гуравдагч тал нэвтрэх (TPA) бүхий улс орнуудад 

зохицуулагчийн үүрэг онцгой ач холбогдолтой байдаг. Монополь хэлбэрээр байгуулагдсан эрчим 

хүчний дэд бүтцэд хөндлөнгөөс нэвтрэх зорилго нь өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх, ингэснээр 

эцсийн хэрэглэгчдэд, нийлүүлэгчдийн дунд сонголт хийх боломжийг олгох замаар үнийг бууруулах 

явдал юм. Зах зээл дээр өөр нийлүүлэгчид байгаа тохиолдолд систем нь хамгийн үр дүнтэй 
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байх болно. Гэхдээ энэ талаарх зарим мэдээлэл нь зохицуулах хорооны үүрэг, тариф тогтоох 

аргачлалыг ойлгоход тустай юм. Ялангуяа ЕХ-ны хувьд нэвтрэх горим, дамжуулах тариф хооронд 

шууд холбоо тогтоож, зах зээлд суурилсан чадавхийг хуваарилах механизмыг илүүд үздэг.

2009/73/EC ЕХ-ны захиргааны заалтын 32-т түгээх, дамжуулах системд БШХ 

үйлдвэрүүдэд гуравдагч тал нэвтрэх (ТРА) системийг бий болгох, нийтлэгдсэн тарифт үндэслэн 

аж ахуйн нэгж зэрэг эрх бүхий бүх хэрэглэгчид хамааралтай байх, системийн хэрэглэгчдийг 

ялгаварлан гадуурхахгүй байхыг шаарддаг. ЕХ-ны дотоод зах зээлийн гуравдахь ботид багтсан 

ихэнх дүрмүүдийн нэгэн адил 2015 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн ТРА нь Эрчим хүчний 

Хартийн гэрээнд (ЭХХГ) оролцогч талуудын үүрэг байхыг заасан. ЕСТ нь зах зээлд нээлттэй, 

өрсөлдөөнтэй байх хатуу заалтуудтай, ялангуяа транзит тээврийн харилцааны талаарх Гэрээний 

1 дүгээр ойлголтыг бүхэлд нь “гэрээний заалтууд нь аливаа хэлэлцэн тохирогч талуудад заавал 

гуравдагч талын нэвтрэх эрхийг хүлээх үүрэггүй” гэж заасан байдаг. ЕХ-ноос гадна Гүрж, FYROM, 

Норвеги, Швейцар зэрэг улсад гуравдагч тал нэвтрэх (TPA) систем хэрэгжиж байгаа.

Швейцарийн дамжуулах хоолойн тухай хуульд гуравдагч оролчогч орнууд нь техник, 

эдийн засгийн шаардлага хангасан тохиолдолд өндөр даралттай шугам хоолойгоор хангахаар 

байдаг. Мөн гуравдагч талуудын сүлжээнд нэвтрэх нөхцлийг бүрдүүлдэг сайн дурын үүрэг 

даалгаврыг хэрэгжүүлж эхэлсэн.

Жич: Монгол Улсын эрчим хүчний салбарын талаарх дараах асуултанд хариулт өгнө үү.

・�Монгол Улсын эрчим хүчний салбарын бүтэц зохион байгуулалт ямар вэ? Гол аж 
ахуйн нэгжүүд, тэдгээрийн үүрэг хариуцлагын талаар товч тайлбарла. 

・�Эрчим хүчний зохицуулах хороо ямар үүрэгтэй вэ? 
・�Зохицуулагчийн үндсэн үүрэг юу вэ? 

 

Казахстан улсад TSO Intergaz Central Asia (Интергаз Сэнтрал Ази) нь ханган 

нийлүүлэгчдэд  аль ч үед хий дамжуулах системд үнэ төлбөргүй нэвтрэх боломжийг бүрдүүлдэх, 

мөн стандарт, нормативтай тохирч байх хийн хүчин чадлын мэдээллийг бэлэн байлгах үүрэгтэй. 

Турк улсын хууль тогтоомжид дамжуулах, түгээх үйл ажиллагаанд зохицуулалттай, гуравдагч 

тал нэвтрэхийг ТРА ялгаварлалгүй тусгасан байдаг. ТРА болон холбогдох тарифын дүрэм 2004 

оны 9 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болж сүлжээний кодонд тусгагдсан. ТРА-

ээс буцаагдсан тохиолдолд буцаагдсан тал нь Турк улсын эрчим хүчний зах зээлийн зохицуулах 
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газарт (EMRA) гомдол гаргаж болдог. Туркменистанд гуравдагч тал нэвтрэх (TPA) боломжтой 

боловч үүрэг биш юм. Беларусь улсад (TPA) байдаггүй.

ТРА-ээс үл хамаарах олон шалтгаан байж болох бөгөөд хамгийн гол нь шинэ томоохон 
төслүүдэд шаардлагатай хэмжээгээр санхүүжилт авахад эдийн засгийн үр дүнд хүрэх цорын 
ганц арга зам юм. ЕХ-ны 2009/73/EC тоот тогтоолын 36-д, ЕХ-ны шинэ хийн дэд бүтэц, холболт, 
БШХ хадгалах байгууламжийг чөлөөлөгдөнө гэж заасан. Ийм хөнгөлөлтөд хамрагдах тусгай 
журмыг Европын комисс гаргасан. Европын комиссын вэбсайт дээр чөлөөлөлтийн жагсаалтыг 
гаргасан байгаа. Одоогийн шийдвэрүүдийн дагуу Транс Адриатын хоолойг заалтаас чөлөөлсөн. 
Энэхүү заалт нь Кипр, Эстони, Финлянд, Латви улсуудад шинээр гарч ирж буй зах зээл дээр 
үндэслэн ТРА системээс татгалзахыг зөвшөөрдөг.

Литва улсад нөөц дутмаг, нийтийн үйлчилгээний үүрэгтэй зөрчилдөж байгаа, эсхүл 
эдийн засгийн хүндрэлтэй нөхцөлд чөлөөлөгдөх боломжтой. Герман улсад операторууд үйл 
ажиллагааны болон бусад шалтгаанаар боломжгүй, хариуцлага хүлээж чадахгүй тохиолдолд 
татгалзаж болно. Татгалзсанаа бичгээр нотолж, зохицуулах хороонд цаг тухайд нь мэдэгдэнэ. 
Франц улсад шинэ холболт, шинэ БШХ боомтуудад чөлөөлөгддөг. Испани улсад Мароккогоос 
Португал руу эртний транзит тээврийн гэрээ байгуулагдсан бөгөөд энэ нь гуравдагч талуудын 
нэвтрэх ерөнхий шаардлагаас өөр байдаг. ЕХ-оос гадна Арменийн хувьд системийн найдвартай, 
аюулгүй байдал, техникийн шаардлагын дагуу чөлөөлөгдөх боломжтой.

Жишээ 8: Гуравдагч талын нэвтрэх (TPA) эрхээс чөлөөлөх 

Хийн томоохон дэд бүтэц, холболт, БШХ болон агуулахын байгууламжийг дараах нөхцөлд хүсэлт 
гаргасны дагуу тодорхой хугацаанд чөлөөлж болно. Үүнд:
a.  Хөрөнгө оруулалт нь хийн хангамжийн өрсөлдөөнийг нэмэгдүүлж, нийлүүлэлтийн аюулгүй байдлыг 

дээшлүүлэх.
b.  хөрөнгө оруулалтад хамаарах эрсдлийн түвшин нь чөлөөлөлт хийгээгүй тохиолдолд хөрөнгө оруулалт 

хийгдэхгүй байх
c.  Дэд бүтэц нь хуулийн этгээдийн эзэмшилд байх ёстой бөгөөд уг систем нь системийн оператор 

компаниас тусдаа баригдах
d.  Тухайн дэд бүтцийн хэрэглэгчдээс төлбөр авах 
e.  Чөлөөлөлт нь байгалийн хийн дотоодын зах зээлийн өрсөлдөөн, үр дүнтэй үйл ажиллагаа, дэд бүтэц 

холбогдсон зохицуулалттай системийн үр ашигтай ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлөхгүй байх

Эх сурвалж: 2009 оны 7 дугаар сарын 13-ны ЕХ-ны 2009/73 / EC тоот заалт
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5.2 Транзит тээврийн тариф, төлбөр

Тариф тогтоох аргачлалыг тайлбарлахаас өмнө тариф нь зөвхөн сүлжээний 

хэрэглэгчдийн төлбөр биш гэдгийг санах хэрэгтэй. Нэгдүгээрт, хэрэглэгчид Засгийн 

газрын төлбөрийг дамжуулах тарифын хамт, эсхүл нэмж төлөх шаардлагатай. Тариф нь 

үйлчлүүлэгчдийн төлөх төлбөр, хөрөнгө оруулалт, санхүүжилт, шугам хоолойг ажиллуулах, 

засварлахад гарах зардлыг нөхөх, мөн операторын ашиг орлогын нэг хэсэг болох төлбөр юм. 

Улсын татвар нь тухайн улсын нутаг дэвсгэрээр дамжин өнгөрөх зардал, татвар, тухайн улсад 

үзүүлсэн үйлчилгээний төлбөр юм.

Энэ нь тээврийн зардалтай шууд холбоотой байдаггүй. Засгийн газраас ийм төлбөр 

авах нь түгээмэл биш; дамжуулах хоолойн операторын үзүүлсэн үйлчилгээнд төлсөн бизнесийн 

төлбөрөөс татвар авдаг. Түүгээр ч зогсохгүй Эрчим хүчний Хартийн транзит тээврийн 

протоколын төсөлд тусгасан тул засгийн газрын төлбөрийг Худалдаа, тарифын ерөнхийн 

хэлэлцээрийн урирдамжийн 5 (ТХЕХ) -д оруулж өгсөн.

Ихэнх улс орнуудад засгийн газрын төлбөрт НӨАТ, ашгийн татвар нэмэгддэг. Гүрж улсад 

транзит тээврийн хувьд төлбөр нь өөр байдаг. Энэ нь баруун-зүүн-транзит тээвэр буюу Өмнөд 

Кавказын хоолой (SCP) -оор Азери Шах Денизийн ордоос Турк улс руу хий тээвэрлэдэг. Гүрж 

улсын Засгийн газрын гэрээнд заасны дагуу хий дамжуулах орлогоос хамгийн бага буюу 5%-

ийн татвар авдаг. Дамжуулах хоолойд гэмтэл гарсан тохиолдолд (жишээлбэл хорлон сүйтгэх 

ажиллагааны улмаас) Гүрж улсын засгийн газрын төлбөрөөс олох орлогын нийт хэмжээгээр 

хохирлыг хариуцдаг. Гүрж улс нь цаашид 20 жилийн хугацаанд хийг хөнгөлөлтэй үнээр худалдан 

авах эрхтэй болсон. Гүрж улсад транзит тээврийн НӨАТ оногдуулдаггүй.

Либералчлагдсан зах зээлээс авах бусад хураамж нь тарифтай ижил утгатай байж 

болох бөгөөд үүнд дамжуулагч системийн операторын үйлчилгээний төлбөрийг тэнцвэржүүлэх, 

сүлжээний хэрэглэгчдийн орж, гарах үйл ажиллагаанд нөлөөлөхгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлдэг. 

Сүлжээний хэрэглэгчдэд төлбөрийг тэнцвэржүүлэхийн ач холбогдол нь тарифын адил чухал юм.

Эцэст нь хэлэхэд байгалийн хийн зах зээлийн нээлтэй байдал, өрсөлдөх чадварыг 

харгалзан тариф болон бусад зардлыг саад бэрхшээлүүдтэй харьцуулбал харьцангүй бэрхшээл 

багатай гэж үздэг. Дамжуулсан хийн үнэ нь тээврийн зардлаас хамаагүй өндөр байдаг.
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Европын холбооны гишүүн улсууд байгалийн хийн нээлттэй зах зээлийг хөгжүүлэх 

чиглэлээр бусдаасаа илүү хөгжсөн. ЕХ-ны гишүүн орнууд дамжуулах, түгээх, БШХ 

байгууламжийн тариф дээр гуравдагч тал болон бусад бүх нөхцөл хангасан аж ахуйн нэгжийн 

хэрэглэгчдэд системд нэвтрэх эрхтэй байдаг. Тариф нь ил тод байх ёстой бөгөөд системийн 

бүрэн бүтэн байдал, түүнийг сайжруулах хэрэгцээ шаардлагыг харгалзан үзэж, гарсан бодит 

зардлыг тусгах, хөрөнгө оруулалтын нөхөн төлбөрийг багтаадаг. Сүлжээнд нэвтрэх тариф нь зах 

зээлийн хөрвөх чадварыг хязгаарлахгүй, хил дамнасан өөр өөр дамжуулах системд нөлөөлөхгүй 

байх ёстой.  Байгалийн хийн худалдаа нь өрсөлдөөнийг дэмжиж, хөрөнгө оруулалт хийх, 

дамжуулах сүлжээнд харилцан ажиллах чадварыг бий болгох хөшүүрэг болдог. ЕХ-ны ихэнх 

гишүүн орнууд хууль тогтоомждоо эдгээр шугам хоолойн тарифтаа дээрх зарчмуудыг тусгасан 

байдаг. Ялгаварлан гадуурхахгүй, ил тод байдал нь зардлын хамгийн чухал элемент юм. 

Ил тод байдал нь сүлжээний хэрэглэгчид болон дамжуулах системийн операторын 

хооронд нэн чухал холбоосын шаардлага бөгөөд байгалийн хийн худалдааг идэвхжүүлж, хүчин 

чадлыг өргөжүүлэх, эсхүл үр ашгийг дээшлүүлэх шинэ хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөшүүрэг 

болдог. Эрчим хүчний Хартийн транзит тээврийн протоколд тарифын ил тод байдлын зарчмыг 

оруулж өгсөн. Олон улсын эрх зүйн шаардлагын дагуу улс, орон нутгийн хууль тогтоомжид 

зохицуулалтын бүх зарчмийг ил тод байлгах: Худалдаа, тарифын ерөнхий хэлэлцээр (ТХЕХ), 

Эрчим хүчний Хартийн гэрээ (ЭХХГ), хууль, дүрмийн дагуу бараа бүтээгдэхүүний хуваарилалт, 

тээвэрлэлтэд нөлөөлөх ерөнхий хэрэглээг засгийн газрууд болон хувийн хэвшлийнхэнтэй 

танилцах боломжийг олгосон. 

Жишээ 9: Тарифын зарчим 

Тарифын үндсэн үүрэг бол ашиглалтын зардлыг нөхөх (засвар үйлчилгээ, засварын ажлыг оруулаад) 
шугам хоолойн эзэдэд орлогын урсгалыг хангах, оруулсан хөрөнгөөс боломжийн ашиг олох явдал юм. 
Тариф нь:
・Зардлыг тусгасан, сүлжээний бат бөх урсгал зардалд суурилсан байх

・Байгалийн хийн үр дүнтэй худалдааг дэмжих, зах зээлийн хөрвөх чадвар, байгалийн хийн өрсөлдөөнийг дэмжих

・Ил тод байдлыг өндөр түвшинд хангах

・Тээврийн дэд бүтцэд үр дүнтэй урт хугацааны хөрөнгө оруулалтыг хөгжүүлэн дэмжих

・Өөр өөр сүлжээний онцлог, зах зээлийн шинж чанарыг харгалзан үзэх

・Дамжуулах систем (TSO)-ийн хөрөнгө оруулалтын үр өгөөжийг зохих ёсоор хангаж, хяналт тавих

・Өөр өөр үйлчлүүлэгчдийн дунд зөвхөн үндсэн зардлын зөрүүгээр ялгагдах
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Унших зүйл: Тодорхой жишээ

Энэ нь транзит тээврийн тарифын судалгааг анхааралтай унших. (Сургалтын 
төгсгөлийн хэсгийг үзнэ үү).

 

5.3 Тариф бодох аргачлал 

Дамжуулах болон транзит тээврийн тарифын зардлын үндсэн аргачлал нь хоёр үе 

шаттай байдаг: (a) орлогын шаардлагыг тодорхойлохын тулд системийн үйл ажиллагааны нийт 

зардлыг тооцох; (b) эдгээр зардлыг тээвэрлэгч бүрт хуваарилах. Хэлэлцээрээр тохиролцсон 

транзит тээврийн тариф нь заавал зардлын суурь аргачлал ашиглах шаардлагагүй. 

Дамжуулах тарифыг тогтооход ашигладаг үндсэн хоёр арга бол үр ашгийн зохицуулалт 

болон урамшууллын зохицуулалт юм.  Өгөөжийн түвшин, эсхүл "өртөг нэмэх" зохицуулалтын 

дагуу зохицуулагч нь шугам хоолойн сүлжээнд оруулсан тогтмол хөрөнгө оруулалтын зардал, 

санхүүжилт, ашиглалтын зардал, боломжийн өгөөжийг үндэслэн үйлчилгээний боломжийн зардлыг 

нөхөх зөвшөөрөгдсөн орлогыг тогтоодог. Нийт зардлын суурийг ихэвчлэн зохицуулагч тогтоох, эсхүл 

дамжуулах системийн оператор (TSO) -той тохиролцдог. Урамшуулал буюу "дээд хязгаарлалт" -ын 

хувьд үнэ буюу орлогыг урьдчилан тогтоодог (ихэнх тохиолдолд зохицуулалтыг 3-аас 5 жилийн 

хугацаанд), ингэснээр TSO нь үр ашгийн үр дүнд олж авсан нэмэлт ашгийг хадгалах боломжийг 

олгох замаар зардлыг бууруулна. Зохицуулалтын хугацаа дууссаны дараа үнэ, орлогыг дараагийн 

хугацаанд дахин тооцоолно. Зөвшөөрөгдсөн орлогоос давсан орлогыг засаж залруулах бөгөөд 

ердийн үед зөвшөөрөгдсөн орлогоос бага орлоготой байна (Дамжуулах хоолойг дутуу ашигласан 

тохиолдолд). Малгайны зохицуулалт өнөөдөр нэлээд түгээмэл байгаа. Энэ аргыг сонгосон ихэнх 

орнууд орлогын дээд хязгаарыг хэрэглэдэг бол цөөн хэдэн улс үнийн дээд хязгаарыг хэрэглэдэг. 

Нийт борлуулалтын орлогын үндэслэл нь үнэ тогтоох суурь элементийн шаардлага 

юм. Энэ нь үйл ажиллагааны бүх зардлыг нөхөж, үйл ажиллагааны хөрөнгийн үнэ цэнийн 

зөвшөөрөгдсөн өгөөжийн хэмжээгээр тооцсон ашгийн элемент юм.
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Зураг 5 Борлуулалтын орлого тооцох

RAV ROR 
Operating 

costs 

Revenue 
=requirement *

Revenue 
requirement 

Capital Costs 

+ 

Operating 
costs 

+ = 

Үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардагдах үндсэн хөрөнгийн үнэ цэнэ тогтоох (RAV) 
зохицуулалтын шийдвэрүүд нь дамжуулах систем (TSO)-ийн хөрөнгө оруулалтын өгөөжийг 
тодорхойлоход чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Энэ үнийг тогтооход анх тариф тогтоох үйл явцад 
тооцож, үүнийг систем дэх дараагийн батлагдсан хөрөнгө оруулалтад нэмж болдог. Ийм шинэ 
хөрөнгө оруулалтыг үндсэн хөрөнгөнд шууд нэмж өгнө. Анхны хөрөнгийн үнэ цэнэ (RAV) нь 
шинэ хөрөнгө оруулалт хийгдэх цаг хугацааны явцад хөгждөг. Үндсэн хөрөнгөнд шинээр станц 
оруулахын тулд зохицуулах агентлаг болон оператор компаниудын хооронд үргэлжилсэн 
хэлэлцээр хийгдэнэ. Тогтмол хөрөнгө оруулалт нь үндсэн хөрөнгөнд элэгдэл үүсч өөрийн өртөг 
нь буурснаар борлуулалтын орлого мөн буурдаг. Тиймээс ашиглалтанд байгаа шугам хоолой нь 
шинэ шугам хоолойноос бага өртөгтэй юм шиг харагддаг. Элэгдэл, үндсэн хөрөнгийн зардлын 
урсгалыг хослуулан сонгох нь шинэ хоолойг баригдсан шугам хоолойтой өрсөлдөх чадвартай 
эсэхийг тодорхой хэмжээгээр тодорхойлж чаддаг.

Ашиглалтын зардалд тогтмол болон хувьсах хэсгүүд багтдаг. Тогтмол хэсэг нь хүний 
нөөц, захиргааны үйл ажиллагаа багтдаг. Хувьсах зардлын гол элемент бол компрессоруудыг 
ажиллуулахад шаардагдах түлшний өртөг юм.

Жич: Эдгээрээс аль нь дамжуулах системийн оператор (TSO)-ийн ашиглалтын зардлыг 
илэрхийлэх вэ? 

・��Материал, эрчим хүч (өөрийн хэрэглээ ба тэнцвэргүй байдлын хазайлт орно);
・��гаднах үйлчилгээ (засвар, үйлчилгээ, агуулахын түрээсийг багтаасан); 
・��Татвар, төлбөр;
・��Цалин;
・��Ажилчдын урамшуулал;
・��Элэгдэл.

 

ROR

*

+

+
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Зураг 5 Борлуулалтын орлого тооцох

RAV ROR 
Operating 

costs 

Revenue 
=requirement *

Revenue 
requirement 

Capital Costs 

+ 

Operating 
costs 

+ = 

Үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардагдах үндсэн хөрөнгийн үнэ цэнэ тогтоох (RAV) 
зохицуулалтын шийдвэрүүд нь дамжуулах систем (TSO)-ийн хөрөнгө оруулалтын өгөөжийг 
тодорхойлоход чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Энэ үнийг тогтооход анх тариф тогтоох үйл явцад 
тооцож, үүнийг систем дэх дараагийн батлагдсан хөрөнгө оруулалтад нэмж болдог. Ийм шинэ 
хөрөнгө оруулалтыг үндсэн хөрөнгөнд шууд нэмж өгнө. Анхны хөрөнгийн үнэ цэнэ (RAV) нь 
шинэ хөрөнгө оруулалт хийгдэх цаг хугацааны явцад хөгждөг. Үндсэн хөрөнгөнд шинээр станц 
оруулахын тулд зохицуулах агентлаг болон оператор компаниудын хооронд үргэлжилсэн 
хэлэлцээр хийгдэнэ. Тогтмол хөрөнгө оруулалт нь үндсэн хөрөнгөнд элэгдэл үүсч өөрийн өртөг 
нь буурснаар борлуулалтын орлого мөн буурдаг. Тиймээс ашиглалтанд байгаа шугам хоолой нь 
шинэ шугам хоолойноос бага өртөгтэй юм шиг харагддаг. Элэгдэл, үндсэн хөрөнгийн зардлын 
урсгалыг хослуулан сонгох нь шинэ хоолойг баригдсан шугам хоолойтой өрсөлдөх чадвартай 
эсэхийг тодорхой хэмжээгээр тодорхойлж чаддаг.

Ашиглалтын зардалд тогтмол болон хувьсах хэсгүүд багтдаг. Тогтмол хэсэг нь хүний 
нөөц, захиргааны үйл ажиллагаа багтдаг. Хувьсах зардлын гол элемент бол компрессоруудыг 
ажиллуулахад шаардагдах түлшний өртөг юм.

Жич: Эдгээрээс аль нь дамжуулах системийн оператор (TSO)-ийн ашиглалтын зардлыг 
илэрхийлэх вэ? 

・��Материал, эрчим хүч (өөрийн хэрэглээ ба тэнцвэргүй байдлын хазайлт орно);
・��гаднах үйлчилгээ (засвар, үйлчилгээ, агуулахын түрээсийг багтаасан); 
・��Татвар, төлбөр;
・��Цалин;
・��Ажилчдын урамшуулал;
・��Элэгдэл.

 

ROR

*

+

+

Үндсэн хөрөнгийн үнэ цэнэ (RAV) нь жилийн шаардагдах борлуулалтын орлоготой хоёр 

аргаар холбогддог; дамжуулах системийн оператор (TSO)-д хуримтлагдсан элэгдлийн сан, үндсэн 

хөрөнгийн өгөөж. Үндсэн хөрөнгийн өгөөж нь дамжуулах системийн (TSO)-ийн ашигтай ижил биш 

боловч олон нийтэд бараг өөрчлөлт харагддагүй. Дамжуулах системийн оператор (TSO) нь монополь 

хэрэглэгч бөгөөд үндсэн хөрөнгийн өгөөжийн түвшин нь улс төрийн төдийгүй эдийн засгийн чулах ач 

холбогдолтой байдаг. Үндсэн хөрөнгийн өгөөж (үндсэн хөрөнгийн дундаж өртөг WACC) нь өөр өөр 

аргачлалын дагуу харилцан адилгүй боловч дамжуулах системийн (TSO)-ийн үндсэн хөрөнгө болон 

өр төлбөрийн харьцаа, өр төлбөрийн санхүүжилт, өөрийн хөрөнгийн өгөөж, эдгээрийг эрсдлийн 

ангиллын хүчин зүйлсээр тохируулж, хоёр аргачлалыг нэгтгэж дундаж өгөөжийг гаргадаг.

Нэгжийн тариф тогтоох хоёр дахь үе шат нь байгалийн хийн жилийн борлуулалтын 

орлогыг тээвэрлэлтэд хуваарилах юм. Байгалийн хийн тээвэрлэлт, худалдааг тогтвортой тогтолцоог 

бүрдүүлэхийн тулд тарифын тооцоог ихэвчлэн системээр нэг болон түүнээс дээш жилийн хугацаанд 

урьдчилан таамаглаж, дараа нь бодит урсгалд гарсан дамжуулах системын оператор (TSO)-ийн 

орлогыг ихэсгэж багасгаж тохируулдаг. Тариф нь түүхий эдийн, хүчин чадлын гэж хуваагддаг.

Нэгжийн үнийг тогтоох хялбар арга бол борлуулалтын орлогыг тээвэрлэсэн байгалийн 

хийнд хуваана. Жишээ нь: Казахстанд 1000 куб метр байгалийн хий тээвэрлэхэд тарифыг 

дараах томъёогоор тодорхойлдог:

T = R/V

  тайлбар 

  R= дамжуулах системийн оператор (TSO)-ийн төлөвлөсөн жилйин  
                                          борлуулалтын орлого

  V=жилд тээвэрлэсэн байгалийн хий

Үүнтэй ижил төстэй томъёоны тусламжтайгаар нэгжийн тарифыг зохицуулах агентлагууд 

тогтоож, эсхүл хуучин батлагдсан аргын дагуу дамжуулах системийн оператор (TSO) тооцож болдог. 

Борлуулалтын орлого, борлуулалтын үнийг инфляци эсхүл хэрэглээний үнийн индексээр тооцдог.

Одоогийн байдлаар тээврийн зардал тооцох дөрвөн аргачлалыг ачаа тээвэрлэгчдэд 

хуваарилахад ашигладаг. 

Шуудангийн тариф нь тарифт хамрагдсан талбайн хэмжээнд ямар ч хэмжээний хий 

тээвэрлэхэд нэг тогтмол төлбөрийг ашигладаг. Бага даралттай түгээлтийн систем нь ердийн 
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үед шуудангийн тарифыг ашигладаг. Шуудангийн тарифын давуу талыг түгээлтийн болон бусад 

нарийн сүлжээтэй болон төвлөрсөн системд ашиглахад нарийн харж болно. Эдгээр нь энгийн, 

ил тод бөгөөд шинэ хэрэглэгчдэд хэрэглэхэд хялбар байдаг. Энэхүү энгийн байдал нь хийн 

салбарын төвөгтэй ажлыг зохицуулахдаа ашигладаг анхны хэрэгсэл юм. 

Шуудангийн тариф нь энгийн бөгөөд жижиг системд хамгийн тохиромжтой. Өөрөөр 

хэлбэл сул талуудтай. Өөр өөр хэрэглэгчдэд үйлчлэхэд өөр өөр хэмжээний хөрөнгө оруулалт 

шаардагддаг тул том системд хэрэглэгчид хоорондоо өөр байдаг. Үүнээс гадна, системийн өөр 

өөр хэсгээс хамаарч нөөц болон дутагдалтай хэсгүүдэд үр дүнтэй ашиглах боломж өгдөггүй.

Зайнд суурилсан тариф, нь орж, гарах зайнаас үндэслэн төлөгддөг. Тэдгээрийг ихэвчлэн 

захиалсан хэмжээнээс хамаарч евро, эсхүл ам.доллар/м3/ц/100км/жил-ээр тооцдог. Хүчин чадлын 

зардал нь ашиглалтаас үл хамааран төлөгддөг. Түүхий эдэд суурилсан элементүүдтэй хослуулж 

хувьсах зардал, ялангуяа хийн зардлыг тусгаж болдог. Тээврийн зардал нь ачааллаас хамаардаг.

Хүчин чадлын коэффициент маш өндөр (урт хугацааны гэрээ байгуулахын тулд хамгийн 

бага цалинтай (ихэвчлэн 7000 цаг бүрэн ашиглалттай эсхүл чадлын коэффициент 0.8 орчим) 

холын зайн тээвэрлэлт тээврийн ихэнх системд) тээврийн эзлэхүүнтэй холбоотой тээврийн 

тарифын практик илэрхийлэл. Нэгж нь ам.доллар/1000м3/100км.

Зайнд суурилсан тариф нь нэг урсгалын хий дамжуулахад тохирсон, цөөн тооны холбох 

цэгүүдтэй байдаг. Европт эдгээрийг хэд хэдэн чухал систем ашиглаж ирсэн боловч ЕХ-ны 

одоогийн хууль тогтоомжууд нэвтрэх-гарах системийг ашиглахыг шаарддаг. Эдгээрийг зарим 

дамжуулах системийн оператор (TSO) одоо ч ашигладаг. Жиш: Герман,  Польшид (Ямал).

Нэг цэгээс нөгөө цэгийн тарифын системд орж/гарах бүрт тодорхой тарифыг тооцдог. 

Давуу тал нь тарифыг зардал дээр тодорхой тусгаж өгөх бөгөөд системийг бодит зөв загварчлал 

дээр тусгасан байдаг. Гэхдээ энэхүү системийг ил тод бус гэж шүүмжилдэг. Хэрэв олон тооны 

орох, гарах цэгүүд байвал энэ нь маш төвөгтэй болно. Энэхүү хандлага нь багцын нөлөө 

болон системийн тодорхой цэгүүдэд хүчин чадлын хязгаарлалтын талаар тодорхой дохио 

өгч чадаагүйгээс болж шүүмжлэлд өртдөг. Операторын хувьд давуу тал нь урсгалын тойм 

мэдээллэл, ачааллыг шаардлагын дагуу нийлүүлэх боломжтой.

Энэ тарифын системд орох, гарах цэг бүр нь тусдаа өөр өөр ханштай байдаг. Орох/гарах 

тарифын системийн дагуу хүчин чадлын захиалгыг ачигч тээврийн хэрэгслийн гэрээний ботийг 

нэгтгэн, бодит хөдөлгөөнийг үндэслэн, гарах пост бүрт тус тусад нь үндэслэн хийж болдог. Хүчин 
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чадалд суурилсан нэвтрэх тарифын ердийн нэгж нь евро эсхүл ам.доллар € эсхүл $/м3/цаг (өдөр) 

/ жил, евро эсхүл ам.доллар € эсхүл $/кВт.ц / цаг (өдөр) / жил байдаг.

Орох / гарах тариф нь зайлшгүй байх ёстой бөгөөд энэ нь нэлээд нарийн төвөгтэй 

системийн урсгалын бодит, санхүүгийн нарийвчилсан загварчлалыг шаарддаг. Үүний зэрэгцээ 

орох/гарах систем нь чадлын гэрээнд илүү уян хатан зах зээлийг хөгжүүлэх боломжийг олгодог 

бөгөөд шинээр элсэгчид уг системд нэвтрэх боломжийг илүү хялбар болгодог. Эцсийн эцэст 

чадлын гэрээний энэхүү зах зээл нь зохицуулагчаас бус зарим төлбөрийг зах зээлээс тогтоодог 

хагас зохицуулалттай зах зээлд хүргэж болзошгүй байдаг. Энэхүү давуу талыг Их Британийн 

системд дуудлага худалдаагаар орох хүчин чадалд санал болгодог бөгөөд энэ нь урьд өмнө нь 

Санкт-Фергус хотод асар их түрээсийн хомсдолд орж байсан. Орох-гарах систем нь төлбөрийг 

илүү өндөр түвшинд суурилуулах боломжийг олгодог. Гэхдээ бодит байдал дээр хөрөнгө 

оруулалтад суурилсан зардлыг бүрэн нөхөх нь хамгийн чухал асуудал юм.

5.4 Боломжит хүчин чадал, хэт ачаалалын менежмент 

Хий дамжуулах тарифыг харьцуулахад олон тооны орох, гарах системтэй учраас хэцүү 

байдаг. Мөн энэ загварын дагуу үйл ажиллагаа явуулж буй дамжуулах системийн оператор 

(TSO) нь янз бүрийн хүчин чадалтай бүтээгдэхүүнийг санал болгодог, жишээ нь орох гарах 

хүчин чадал, чадлын гэрээг богино хугацаанаас урт, оргил үе гэх мэтээр ялгадаг. Боломжит 

хүчин чадал нь чадлын гэрээнд заасан хугацаанд үргэлж бэлэн байхаар төлөвлөгдсөн бөгөөд 

ихэвчлэн илүү үнэтэй байдаг. Мөн тогтмол бус хүчин чадал санал болгодог.

Жишээ 10: Боломжит хүчин чадал

“Боломжит хүчин чадал” гэж Эрчим хүч тээвэрлэх байгууламжийн нийт хүчин чадлаас бодит ашиглалтыг 
хасч тооцсоныг хэлнэ:
a.  Эрчим хүчний бараа, бүтээгдэхүүний тээвэрлэх байгууллага нь хүчин төгөлдөр хууль ёсны дагуу 

байгуулсан гэрээний дагуу үүргээ биелүүлэх шаардлагатай;
b.  Хууль, тогтоомжид заасны дагуу хэлэлцэн тохирогч талын нутаг дэвсгэрт эрчим хүчний бараа, 

бүтээгдэхүүний хангамжийг хангахад чиглэгдсэн бүх үүргээ биелүүлэх шаардлагатай;
c.  Эрчим хүчний тээврийн байгууламж, тэдгээрийн харьяа байгууллагууд, операторууд нь бараа 

бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэхэд тавигдах шаардлагыг хангасан байх; 
d.  Эрчим хүчний тээврийн байгууламжийг үр ашигтай ажиллуулахад шаардлагатай системийн аюулгүй, 

найдвартай байдлыг хангахад шаардагдах ашиглалтын хязгаарыг багтаасан.

Эх сурвалж: Транзит тээврийн протоколын төсөл
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Зураг 6 Боломжит хүчин чадлын тайлбар 

Өмнө нь ярилцаж байсанчлан, эрчим хүчний Хартийн гэрээ (ЭХХГ)-ний заалтууд нь эрчим 

хүчний тээврийн байгууламжид үнэгүй нэвтрэх асуудалтай хамааралгүй. Гэсэн хэдий ч хүчин 

чадал, дамжуулах менежментийн тодорхойлолтыг транзит тээврийн протоколын төсөлд тусгасан. 

Одоо байгаа хүчин чадлыг хуваарилах механизм нь дамжуулах асуудлыг яаралтай 

боловч түр зуур шийдвэрлэх боломжтой. Нөгөө талаар хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргахад 

урт хугацааны туршид хэрэгжүүлэх хугацаа шаардагддаг; иймээс хүчин чадлын асуудлыг 

шийдвэрлэх шуурхай хэрэгсэл болж чадахгүй. 

Шаардлагатай хүчин чадал нь боломжит хүчин чадал / эсхүл хугацаанаас хэтэрсэн (хэт 

ачаалал) тохиолдолд дараах хоёр сонголтыг анхаарч үзэх хэрэгтэй:

• Нэг буюу хэд хэдэн хүчин чадлын механизмыг ашигласанаар одоо байгаа ачааллыг ил 

тод байдлаар үргэлжлүүлэн хуваарилах боломжтой. 

• Шинээр хүчин чадал бий болгох хөрөнгө оруулалтыг сонгох боломжтой.

Транзит тээврийн протоколын төсөлд хэт ачааллыг зохицуулах, чадлыг хуваарилах 

талаар тусгасан бөгөөд транзит тээврийн чадлыг хуваарилах дараах журмууд, тэдгээрийн 
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хослолыг хэлэлцээрээр тодорхойлсон:

• Эхэлж ирсэнд эхэлж үйлчлэх, өөрөөр хэлбэл эрчим хүчний дамжуулах байгууламж 

хүчин чадлын талаарх захиалгыг хүлээн авсан огнооны дарааллаар чадлыг 

хуваарилах. 

• Захиалгын хүчин чадал боломжит хүчин чадлаас хэтэрсэн үед хувь тэнцүүлэх, өөрөөр 

хэлбэл хэрэглэгчдийн захиалсан хүчин чадлыг хувь тэнцүүлэн хуваарилах.

• Хязгаарлагдмал, ховор хүчин чадлын дуудлага худалдааг илүү ил тод, үр ашигтай байлгах.

Одоо байгаа хүчин чадал эсхүл нэмэлт хүчин чадалд хөрөнгө оруулалтыг хуваарилах 

шийдвэр гаргахаас өмнө нэмэлт хүчин чадлын талаарх зах зээлийн эрэлтийг тодорхойлоход 

туслах “Нээлттэй улирал / Нээлттэй захиалга” процессыг эхлүүлнэ. Дээрх транзит тээврийн 

протокол (TP)-ийн төсөлд заасны дагуу журам нь бодлого, ил тод, үл ялгаварласан байх ёстой.

Зураг 7 Чадал хуваарилах, бий болгох 
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6 Эрчим хүчний транзит тээврийн ажлыг 
хялбарчлах

1998 онд эрчим хүчний Хартийн гэрээ (ЭХХГ) хүчин төгөлдөр болсны дараа,  ЭХХГ-

ийн заалтын 7 (7) (f)-д  маргааныг эв зүйгээр зохицуулах журам, тэдгээрийн нөхөн олговрын 

стандарт шаардлагыг боловсруулсан. Транзит тээврийн маргааны журмыг 1998 оны 12 дугаар 

сард баталсан. 

Маргааныг эв зүйгээр зохицуулах журам бол транзит тээврийн маргааныг шийдвэрлэх 

тусгайлан боловсруулсан механизм бөгөөд үүнийг сайн дурын үндсэн дээр хамтран шийдвэрлэх 

юм. Ийм хамтын шинж чанараас шалтгаалан олон улсын эрчим хүчний аюулгүй байдлыг 

талуудын хооронд маргаж болох гэрээний болон үйл ажиллагааны тохиролцооны нарийвчилсан 

хариуг олохоос илүүтэйгээр шууд үр дүнтэйгээр хангахад зориулсан.

Эрчим хүчний Хартийн гэрээний 7.7 дугаар зүйл нь транзит тээврийн маргааныг 

хэлэлцэн тохиролцож шийдвэрлэх бөгөөд арилжааны маргааныг шийдвэрлэхгүй (гэрээний 

маргааныг шийдвэрлэх механизмаар шийдвэрлэх ёстой). Энэ нь транзит тээврийн маргааныг 

бие даан шийдвэрлэх аж ахуйн нэгжүүдийн гэрээний эрх чөлөөг хүндэтгэж, үүний зэрэгцээ гэрээ 

байгуулагч талууд, тэдгээрийн үндэстний эрх бүхий байгууллагуудад боломж олгодог (эрчим 

хүчний Хартийн гэрээ ЭХХГ-ний заалт 22, 23).

Маргааныг эв зүйгээр зохицуулах заалтыг маргаанд орлцогч аль ч тал гаргаж болно 

(эрчим хүчний Хартийн гэрээ ЭХХГ-ийн оролцогч байх ёстой). Хоёр болон түүнээс дээш 

Хэлэлцэн тохиролцогч талууд маргаан шийдвэрлэх механизмд хамрагдаж болно. Мөн Хэлэлцэн 

тохиролцогч бус талууд дараах байдлаар оролцож болно, (i) маргаанд оролцогч талууд тэднийг 

оролцохыг урьсан (ii) Хэлэлцэн тохиролцогч бус талууд нь маргаан шийдвэрлэх шийдвэрийг 

ижил нөхцөлд хүлээж авах гэсэн нөхцөлтэйгээр оролцоно.

Эрчим хүчний Хартийн нарийн бичгийн дарга нарын газар нь Хэлэлцэн тохиролцогч 

талуудын шийдвэрийн дагуу түүнийг хүлээн зөвшөөрөх үүрэгтэй. Нарийн бичгийн дарга нь итгэл 

даасан, хараат бус, ашиг сонирхолын зөрчилгүй, нууцлалын шаардлагыг хангасан бие даасан 

хүнийг томилдог.

Маргаанд оролцогч талууд маргаан шийдвэрлэгчийн шийдвэрийг 12 сар хүртэлх 
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хугацаанд, эсхүл маргаан шийдвэртэл ажиглах ёстой. Хэрэв маргаанд оролцогч талууд ажиглах 

хугацаанд шийдвэрийг биелүүлэхгүй тохиолдолд гэрээг зөрчсөн гэж үзнэ. Эрчим хүчний 

Хартийн гэрээ (ЭХХГ)-ийн 7.6 дугаар зүйлд 12 сарын дараа хүчин чадлыг багасгах тасалдуулах 

тохиолдлыг хориглохгүй. 12  сарын хугацаанд маргааны шийдвэрийг хүлээн зөвшөөрөхгүй эсхүл 

энэ хугацаанд шууд арбитрын шүүхэд хандаж болно. Эрчим хүчний Хартийн гэрээ (ЭХХГ)-д 

маргааны түр зуурын шийдвэр гарсны дараа аль нэг шатанд арбитрын журмаар шийдвэрлэнэ 

гэж заасан.

Транзит тээврийн протоколын талаар хэлэлцээр хийж байх үеэр хуралдаанаас хууль 

ёсны дагуу хүчин төгөлдөр загвар гэрээг бэлтгэх зөвшөөрөл олгосон.  Эрчим хүчний Хартийн 

бага хурлаар батлагдсан, 2004 онд гарсан Хил дамнасан шугам хоолойн загвар гэрээ-ний 

анхны хувилбарыг бэлтгэж эхэлснээс хойш ажил эхэлсэн. Нарийн бичгийн дарга нарын Хил 

дамнасан цахилгаан эрчим хүчний төслүүдийн загвар гэрээ (Цахилгаан эрчим хүчний загвар 

гэрээ, ЕМА), Хил дамнасан цахилгаан эрчим хүчний зах зээл, системийн ажиллагааны харилцан 

тохиролцооны заалтуудыг боловсруулсан (Цахилгааны загвар гэрээний заалт, GEMA).

Загвар гэрээний зорилго нь үйл ажиллагааны тодорхой чиглэлээр эцсийн тохиролцоог 

тохиролцоход талуудад туслах явдал юм. Тиймээс загвар гэрээ нь тухайн салбарт нийтээр 

хүлээн зөвшөөрөгдсөн бодит үйл ажиллагааг тусгасан заалтын загвараар хангах зорилготой. 

Загварын гэрээ нь дизайны хувьд хувьслын шинжтэй бөгөөд холбогдох салбартаа хамгийн 

сүүлийн үеийн хүлээн зөвшөөрөгдсөн туршлагыг тусгах үүднээс цаг тухайд нь шинэчлэх 

зорилготой юм.

Загварын гэрээнд шугам хоолойн төслийн хэлэлцээнд оролцож буй улс орнууд, 

хөрөнгө оруулагчдын шаардлагын хүрээнд, сайн дурын үндсэн дээр ашиглаж болох аргуудыг 

илэрхийлсэн иж бүрэн текстийг багтаасан. Загварын гэрээнд Засгийн газар хоорондын загвар 

гэрээ (IGA) – төслийн оролцогч орнуудын хооронд байгуулсан олон улсын гэрээ, зохион 

байгуулагч орны засгийн газрын гэрээ (HGA)- холбогдох засгийн газар, хөрөнгө оруулагчдын 

хоорондын гэрээнүүд багтсан. Эдгээр загваруудыг бүрэн, хэсэгчлэн ашиглах, загвар текстүүдийг 

хэр зэрэг тохируулах боломжтой эсэх нь талуудын тохиролцооноос бүрэн хамаарна.

Хил дамнасан шугам хоолойн төслүүд нь олон улсын хууль тогтоомж, холбогдох 

үндэсний эрх зүйн тогтолцооноос үүсэх шаардлагыг багтаасан олон тооны хууль эрх зүйн 

шаардлагад нийцсэн. Эдгээр олон шаардлагыг хангасан загвар гэрээг боловсруулахын тулд 
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дайчилсан боловч хууль эрх зүйн орчин нь төвөгтэй, олон талт шинжтэй тул аливаа тодорхой 

төсөл, энэ чиглэлээр холбогдох харьяаллын талаар мэргэжлийн зөвлөгөө авахыг зөвлөж байна. 

Эрчим хүчний Хартийн урьдчилан сэрэмжлүүлэх механизм (EWM) нь эрчим хүч, 

байгайлийн хий, газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний хил дамнасан сүлжээгээр дамжин 

өнгөрөх, хангахтай холбоотой эрчим хүчний салбар дахь онцгой нөхцөл байдлаас урьдчилан 

сэргийлэх, даван туулахад чиглэсэн байдаг. Эрчим хүчний салбарт хил дамнасан онцгой нөхцөл 

байдлыг томоохон үйл явдал гэж тодорхойлдог. 1991 онд эрчим хүчний Харти, олон улсын 

эрчим хүчний Харти анх энэ механизмийг онцгой нөхцөлд ашиглах, ерөнхий нарийн бичгийн 

даргад онцгой нөхцөл байдлыг мэдэгдэхээр санаачилсан. Эрчим хүчний аюулгүйн байдлын 

холбоо барих групп нь урьдчилан сэрэмжлүүлэх механизм (EWM)-ийн үндэс юм. Холбоо барих 

групп нь маргаантай байгаа талуудын хооронд мэдээлэл солилцох, дүн шинжилгээ хийх, улс 

орнуудын хоорондох эрчим хүчний урсгалтай холбоотой баримтуудыг олж тогтоодог. Холбогдох 

улс орнуудын хоорондох эрчим хүчний урсгалын талаарх баримтыг олж тогтоохын тулд Эрчим 

хүчний Хартийг урьдчилан сэрэмжлүүлэх механизмд Хяналтын хэсгийг байгуулахаар тусгасан. 

Хяналтын хэсэг нь эрчим хүчний салбарын шинжээч, ажиглагчдаас бүрдэнэ (Байгалийн хий, 

газрын тос, цахилгаан).

Урьдчилан сэрэмжлүүлэх механизм нь Ерөнхий нарийн бичгийн даргын дэмжлэгээ 

итгэл үнэмшил, эрчим хүчний урьдчилан сэргийлэх дипломат ажиллагаа, онцгой байдлын арга 

хэмжээнд үндэслэл болгон боловсруулсан.  

Урьдчилан сэрэмжлүүлэх механизмийн гол бүрэлдэхүүнд Эрчим хүчний аюулгүйн 

байдлын холбоо барих групп, Эрчим хүчний Хартийн хурлийн дарга, нарийн бичгийн дарга 

нар байдаг. Холбоо барих групп нь эрчим хүчний аюулгүй байдалд тулгарч буй бодит аюул 

заналхийлэлтэй холбоотой мэдээллийг тогтоож, нөхцөл байдалд үнэлгээ хийж, асуудлыг хэрхэн 

шийдвэрлэх зөвлөмж гаргахыг зорьдог. 

Унших зүйл: Тодорхой жишээ

Энэ�нь�маргааныг�хянан�шийдвэрлэх�болон�урьдчилан�сэрэмжлүүлэх�механизмын�талаа
рх�тодорхой�жишээг�анхааралтай�унших.�(Хичээлийн�төгсгөл�хэсгийг�харна�уу)
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ТОДОРХОЙ ЖИШЭЭ: Транзит тээврийн тариф

Тодорхой жишээний зорилго нь транзит тээврийн төлбөрийг дахин хэлэлцээр хийх 

замаар транзит тээврийн орнуудын эрчим хүчний аюулгүйн байдалд үзүүлж болзошгүй нөлөөллийн 

талаар ярилцахад оршино. Оролцогчдыг доор толилуулсан өөр өөр үзэл бодлын талаар яриллцаж, 

тайлбарлаж, тариф тогтоох хоёр өөр аргын давуу болон сул талыг ярилцахад урьж байна. 

Үндсэн мэдээлэл

Гүрж улс нь эрчим хүчний чухал үйлдвэрлэгч биш ч гэсэн Баруун Европ, Төв Азийн 
геостратегийн байр суурийн хувьд чухал транзит улс хэвээр байна. Гүрж нь Оросоос Армен руу 
байгалийн хий нийлүүлэх транзит тээврийн орон юм. Байгалийн хий нь Гүрж улсын бүсэд байдаг 
хойд-өмнөд байгалийн хийн хоолойн системээр дамждаг. Гүржийн хэсгийн шугам хоолой нь ихэвчлэн 
осол аваар үүсгэдэг маш бартаатай газраар дайрч өнгөрдөг. Дамжуулах хоолойн операторууд 
байгалийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд зарим хонгил, голын эрэгт хамгаалалтын 
байгууламж барьдаг. Жилд тээвэрлэж буй байгалийн хийн хэмжээ ойролцоогоор 2 тэрбум.куб.м.  

1990-ээд оны эхэн үед ОХУ болон Гүржийн байгууллагуудын байгуулсан гэрээ 
(хэлэлцээр)-ийн дагуу транзит тээврийн хураамжийг транзит тээврийн байгалийн хийн 10%-
ийн үнээр тохиролцсон. Гэсэн хэдий ч Газпром 2016 онд транзит тээврийн нөхцлийг өөрчилж, 
валют руу шилжих санал дэвшүүлсэн. Эцэст нь 2017 оны 1 дүгээр сард тохиролцоонд хүрсэн 
бөгөөд байгалийн хий нийлүүлэх эхний жил транзит тээврийн төлбөрөө хэвээр хадгалсаар 
эцэст нь мөнгөний нөхөн төлбөрт шилжүүлсэн. Гэрээний нөхцлүүд нууцлагдсан тул гүйлгээний 
дэлгэрэнгүй мэдээлэл, үүнд транзит тээврийн татвар зэрэг мэдээлэл байхгүй. 

Зураг 8 Гүрж улсын транзит тээврийн маршрутууд 

Эх сурвалж: Гүржийн газрын тос, байгалийн хийн салбар 2020 он
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Дараах эшлэлүүд нь энэхүү хэлэлцээрт оролцогч талуудын байр суурийг ойлгоход 

тустай байх болно. 

• Нийлүүлэгч талын байр суурь: “Гүржийн Эрчим хүчний сайд Каха Каладзе үүнийг хэзээ 

ч нуун дарагдуулж байгаагүй. Газпромын тэргүүн Алексей Миллертэй хийсэн эхний 

гурван уулзалтад Газпромын Армен руу хийсэн тээврийн төлбөрийг мөнгөжүүлэхийг 

шаардав, Газпром Компанийн Гүйцэтгэх захирал нь түүний нэхэмжлэлийг дэмжихийн 

тулд Европын Эрчим хүчний Харти, Дэлхийн Худалдааны Байгууллагын (WTO) 

дүрмүүдийг иш татав” гэжээ (ЕвроАзийн өдөр тутмын хяналт боть 13 хэвлэлт 18, 

2016 оны 1 дүгээр сарын 27). 

• Засгийн газрын байр суурь: “Сайд Кераз энэхүү тохиролцоог Гүржид Оросын 

байгалийн хийг 30 ам.доллараас бага үнээр худалдаж авах боломжийг олгож, 

Тбилисийг Европ дахь транзит тээврийн хамгийн өндөр төлбөрийн нэг болохыг 

зөвшөөрсөн тус улсын хувьд амжилттай шийдэл гэж тодорхойлов. Газпром 

экспортын ХХК-ийн Ерөнхий захирал Елена Бурмистрова компани нь харилцан 

ашигтай нөхцөлийг бүрдүүж, Гүржийн орлогын баталгаатай урсгал, байгалийн хийн 

хангамжийг хангаж байна” гэж мэдэгдэв. (ЕвроАзийн өдөр тутмын хяналт боть 16 

хэвлэлт 11, 2019 оны 1 дүгээр сарын 30).

“Засгийн газар 2017 онд хийн тээврийн төлбөрийг “мөнгөжүүлэх” тохиролцоог 

Гүржийн эрх ашгийн эсрэг гэмт хэрэг гэж сөрөг хүчин үзэж байна. Европын Гүржийн улс 

төрийн намуудын үүсгэн байгуулагчдын нэг, парламентын төлөөлөгчийн орлогч Серго 

Ратиани сөрөг хүчний нам тухайн үеийн сайд Каладзе яагаад Оросын транзит тээврийн 

төлбөрийн таагүй нөхцөлийг зөвшөөрсөн талаар мөрдөн байцаалт явуулахыг шаардсан 

болохыг онцлов. Энэ шинэ гэрээг сунгахгүй, харин байгалийн хийн дамжин өнгөрөх төлбөрийн 

бодит төлбөрийг дахин тохиролцох хэрэгтэй” гэжээ (ЕвроАзийн өдөр тутмын хяналт боть 16 

хэвлэлт 11, 2019 оны).

Өөр нэг чухал транзит тээврийн орон болох Турк улсын транзит тээврийн тарифыг 

хэрхэн зохицуулдаг талаар дараах зурагт харуулав. 
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Зураг 9 Турк улсын транзит тээврийн тариф 

Эх сурвалж: Турк улсын Эрчим хүч, байгалийн нөөцийн яам 2018 он



46  Economic and Social Commission for Asia and the Pacific

ТОДОРХОЙ ЖИШЭЭ:  Маргаан шийдвэрлэх, 
урьдчилан сэрэмжлүүлэх 
механизм

Энэхүү судалгааны ажлын зорилго нь 6-р хэсэгт тайлбарласан хэрэгслийг бодит 

байдал, маргаантай үед хэрхэн ашиглаж болох талаар ярилцахад оршино. 

Үндсэн мэдээлэл

2005 оноос хойш Украин, ОХУ-ын төрийн өмчит байгалийн хийн компаниуд болох 

Нафтогаз, Газпром компаниуд Украин руу байгалийн хий нийлүүлэх, Европын Холбоонд байгалийн 

хий дамжуулах нөхцөл байдлын талаарх улс төр, эдийн засгийн маргаантай байгаа. 2014 оны 

хямралаас өмнө олон улсын анхаарлыг хамгийн их татсан маргаан 2006, 2009 онуудад болсон.  

2006 оны 1дүгээр сарын 1-нд байгалийн хийн үнийн маргааны дараа Орос Украинд 

байгалийн хий нийлүүлэхээ зогсоосон. Европын гишүүн орнууд ямар нэгэн ноцтой үр дагаварт 

өртөөгүй боловч 1 дүгээр сарын 2-ны байдлаар Унгар Оросын нийлүүлтийг 40% хүртэл бууруулсан 

тухай мэдэгдсэн. Словак, Австри, Румын дахь нийлүүлэлт гуравны нэгээр буурсан гэж ярьдаг. 

Францын хийг 25-30% орчим, Польшийн хийн хэмжээг 14% хүртэл бууруулсан байна. Итали, 

Герман улсын хийн хангамжинд бас нөлөөлсөн. Үүний зэрэгцээ, Газпром Европын хэрэглэгчиддээ 

байгалийн хийг бүрэн хэмжээгээр нийлүүлж байгаа бөгөөд Украин улсад байгалийн хийг 

нийлүүлэхгүй гэдгээ мэдэгдсэн. Маргааны мэдээллээс харахад анхнаасаа юу болсоныг ойлгох 

боломжгүй байна. 2009 оны 1 дүгээр сарын 4-ний өдөр Орос, Украины маргааныг таван жилийн 

хугацаатай гэрээ хийснээр зогсоож, мөн Европын хэрэглэгчдэд Оросын байгалийн хий нийлүүлэх 

нь хэвийн хэмжээнд хүрсэн. Европын аль ч аж үйлдвэр, айл өрх хомсдолд ороогүй.

2009 онд Европын хэрэглэгчид байгалийн хийн хангамжаар урьд өмнө байгаагүй урт 

хугацаанд тасалдаж байсан. Үүний өмнө Орос (Газпром), Украины (Нафтогаз) хооронд Украин руу 

нийлүүлэх байгалийн хий, ЕХ руу транзит тээврийн асуудлаар маргаан гарч байв. 2008 оны 12 

дугаар сарын 31-ний өдөр талууд харилцан тохиролцоонд хүрч чадаагүй. 2009 оны 1 дүгээр сарын 

1-нд Газпром ЕХ руу чиглэсэн нийлүүлэлт үргэлжилж байгааг тэмдэглээд Украин руу нийлүүлэхээ 

зогсоосон. Маргаанд оролцогч талуудын нийтэлсэн мэдээлэл нь тайлбар, хүсэл эрмэлзлийн 
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талаар нөгөө талд хамааралтай болохоос биш баримтын хувьд ч зөрчилдөж эхэлсэн. Украин руу 

нийлүүлэх байгалийн хийн тасалдал нь ЕХ руу транзит тээвэрт мөн нөлөө үзүүлсэн.

Жишээ 11: Орос- Украины хийн маргаан 

2009 оны 1 дүгээр сард Орос, Украины хооронд үүссэн хийн маргаан нь хийн транзит тээврийн хамгийн 
ноцтой маргаан юм. 2008 оны 12 дугаар сарын 31-нд хоёр талын байгуулсан гэрээнүүдийн хугацаа 
дуусахаас өмнө Украинд нийлүүлэх ОХУ-ын хийн үнэ, Оросоос Европ руу дамжин өнгөрөх тээврийн 
тарифыг тохиролцож чадаагүйгээс Оросоос Украин руу хийх экспорт 1 дүгээр сарын 1-нд тасарсан. ЕХ-ны 
16 гишүүн улс, Молдав руу хийх экспортын хэмжээ 1 дүгээр сарын 6-нд эрс буурч, 1 дүгээр сарын 7-ноос 
бүрэн тасарсан. Шинээр арван жилийн хугацаатай хоёр улс гэрээнд гарын үсэг зурсны дараа 1 дүгээр 
сарын 20-нд Украин болон Европын бусад орнуудад хий нийлүүлэх ажлыг дахин эхлүүлсэн. Балканы 
хамгийн ноцтой хохирол амссан орнуудад хүмүүнлэгийн онцгой байдал үүсч, хүн амын зарим хэсэг нь 
байшингаа халааж чадахгүйд хүрсэн. Эдийн засгийн томоохон асуудал, гэхдээ хүмүүнлэгийн шинжтэй 
биш байсан нь Унгар, Словак улсад бас гарч байсан.  

Эх сурвалж: 2009 оны 1 дүгээр сард болсон Орос-Украины хийн маргаан: иж бүрэн үнэлгээ, Саймон Пирани, Жонатан Стерн, 
Катя Яфимава, Оксфордын Эрчим хүчний судалгааны хүрээлэн 2009

2009 оны 1 дүгээр сарын 20-нд Европын холбооны хэрэглэгчид рүү нийлүүлэх 

байгалийн хийн транзит тээврийг дипломат чармайлт гаргасны дараа шинэчилсэн. Энэ үед 

ЕХ-ны дипломат ажиллагаа бүрэн идэвхжиж эхлсэн. Маргааны хоёр тал хоёулаа түншдээ 

буруугаа тохох, Европын дэмжлэгийг авах гэсэн Европын холбоонд хандаж, зөвхөн улс төрийн 

дэмжлэгээр хязгаарлагдахгүй, олон нийтийн санаа бодлыг хамарсан.

2014 онд Крымийн хойгийн нутаг дэвсгэрийн талаарх Орос, Украины хооронд үүссэн 

мөргөлдөөний дараа ЕХ руу байгалийн хий нийлүүлэлт тасалдахад хүргэж болзошгүй өөр нэг 

хямралтай нөхцөл байдал үүссэн. 2014 оны 4 дүгээр сарын 1-ний өдөр Газпром хуримтлагдсан 

өр төлбөрөөс болж Украины байгалийн хийн үнийн хөнгөлөлтийг цуцалсан. 

ЕХ ба Эрчим хүчний хамтын нийгэмлэг, Эрчим хүчний Хартерийн аюулгүй байдлын 

холбоо барих бүлэг зэрэг олон улсын хүчин чармайлтын ачаар 2014 оны хямралын үеэр 

Украинаар дамжин өнгөрөх транзит тээврийг зогсоогоогүй. Бараг гурван сарын дараа Орос, 

Украин, ЕХ-ны хооронд хийн гурван талт хэлэлцээр хийсний дараа "өвлийн боть" тохиролцсон. 

Сургалтын үр дүн
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Нэгдүгээрт, эрчим хүчний маргаан нь нийлүүлэлт болон транзит тээврийн хийж 

байгаа орон оролцохоос гадна маргаантай шууд холбоогүй гуравдагч талуудад сөрөг нөлөө 

үзүүлж болзошгүй юм. Хоёрдугаарт, ил тод үйл ажиллагаа нь “мэдээллийн дайн”,  баримттай 

холилдохоос зайлсхийнэ. Бодит тасалдал гарахаас өмнө ил тод байдлын үйл ажиллагаа 

явагдах ёстой. Эцэст нь, оролцогч бүх талууд олон улсын, бие даасан маргаанаас урьдчилан 

сэрэмжлүүлэх эсхүл маргаан шийдвэрлэх журмын гишүүн байх ёстой.

Эрчим хүчний Хартийн Урьдчилан сэрэмжлүүлэх механизмыг ашиглах 

TУСМ-ийн зорилго нь эрчим хүч, байгалийн хий, газрын тос, газрын тосны 

бүтээгдэхүүнийг хил дамнасан сүлжээ, дамжуулах хоолойгоор дамжин өнгөрөх, хангахтай 

холбоотой эрчим хүчний салбар дахь онцгой нөхцөл байдлаас урьдчилан сэрэмжлүүлэх, даван 

туулахад чиглэсэн зайлшгүй хангахад оршино. Онцгой нөхцөл байдал нь эрчим хүчний салбар 

дахь хил дамнасан үр дагавар бүхий томоохон үйл явдлыг харуулдаг.

ЭХХ-ийн УСМ-дыг ашиглах гурван түвшин: 

• ЭХХ-ийн урьдчилан сэрэмжлүүлэх механизмыг эхлүүлэх

• Эрчим хүчний аюулгүй байдлын Холбоо барих бүлэг байгуулах

• ЭХХ-ийн Хяналтын бүлэг байгуулах

ЭХХ-ийн бодлого нь улс орон эсхүл бүс нутгийн эрчим хүчний аюулгүй байдалд 

заналхийлж буй онцгой байдлын эсрэг хөгжлийн талаар мэдээлэл солилцох форум, төвийг 

сахисан платформыг бий болгодог. УСМ нь урьдчилан сэрэмжлүүлэх дипломат ажиллагаа, 

итгэлцлийг бэхжүүлэх хэрэгсэл юм. УСМ нь одоо байгаа механизмуудаас нэмэлт шинж чанартай 

бөгөөд тэдгээрийг хуулбарладаггүй, үүнтэй ижил төстэй олон талт, урьдчилан сэрэмжлүүлэх 

хэрэгсэл гарч ирээгүй байна.

Энэхүү механизм нь маргаан хянан шийдвэрлэх механизм биш, харин УСМ тул  ЭХХ-

аас өгсөн аливаа маргааныг шийдвэрлэх механизмыг орлуулах зорилгогүй гэдгийг анхаарах 

нь чухал юм. Гол зорилго нь бодит, болзошгүй хямралыг урьдчилан таамаглах, урьдчилан 

сэргийлэх, холбогдох арга хэмжээг авахын тулд холбогдох мэдээллийг цуглуулах, хуваалцах 

зорилгоор сайн дурын оролцоотой төвийг сахисан платформ байгуулах явдал юм. 



Эрчим хүчний транзит тээврийн 
сургалтын гарын авлага


