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Төмөр замын суурь бүтцийн тариф
Монгол улсын төмөр замын тээврийн салбарт хувийн хэвшлийн төлөвшлийг дэмжих

Монгол улсад олон тулгуурт эдийн засгийг хөгжүүлэхэд төмөр зам чухал ач холбогдолтой. 
Монгол Улсын Засгийн газраас төмөр замын тээврийн салбарын үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд 
бүтцийн өөрчлөлт хийх, хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих шаардлагатай гэж 
үздэг. Төмөр замын тээврийн салбарыг шинэчлэх эхний алхам бол “нээлттэй” төмөр замын 
сүлжээгээр суурь бүтцийг ашиглах боломжтой тарифын системийг бүрдүүлэх явдал юм. 
Энэхүү тайлангаар Монголын төмөр замын тээврийн салбарт ачаа тээврийн зах зээлийг 
либеральчлах, хувийн хэвшлийхний хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төмөр замын суурь 
бүтцийн тарифын тогтолцоог бий болгохыг зорилоо.

Азийн хөгжлийн банкны тухай

Азийн хөгжлийн банкны хэтийн зорилт нь Ази, Номхон далайн бүс нутгийг ядуурлаас 
ангижруулах юм. Тус байгууллага нь хөгжиж буй гишүүн орнуудын ядуурлыг бууруулах, 
ард иргэдийн амьдралын түвшинг дээшлүүлэх зорилготой. Бүс нутаг ололт амжилтуудаар 
арвин хэдий ч дэлхийн ядуурлын 2/3-ыг эзэлж байна: 1.7 тэрбум хүн өдөрт 2-оос бага 
ам.доллароор, үүнээс 828 сая хүн өдөрт 1.25 ам.доллараас бага өртгөөр амьдарч байна. 
АХБ эдийн засгийн өсөлт, байгаль орчны тогтвортой хөгжил, бүс нутгийн интеграцийг 
нэмэгдүүлэх замаар ядуурлыг бууруулахаар үйл ажиллагаа явуулж байна. 

Манила хотод байрлалтай АХБ нь 67 гишүүн оронтой бөгөөд үүнээс 48 нь бүс нутгийн 
орнууд байдаг. Тус банк хөгжиж буй гишүүн орнуудтай бодлогын хэлэлцээр хийх, зээл, 
бондын хөрөнгө оруулалт, баталгаа, буцалтгүй тусламж, техникийн туслалцаа үзүүлэх 
замаар дэмжиж ажилладаг.
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Энэхүү баримт бичигт илэрхийлсэн үзэл бодол нь зөвхөн зохиогчдын үзэл бодол бөгөөд АХБ, АХБ-ны захирлуудын 
зөвлөл, зохиогчдын төлөөлж буй Засгийн газруудын үзэл санаа, бодлогыг илэрхийлэхгүй.

Энэ баримтад тусгасан тоон баримтуудын үнэн зөв байдалд АХБ-ны зүгээс баталгаа өгөхгүй бөгөөд мэдээллийг 
хэрэглэснээс үүдэн гарах аливаа үр дагаварт хариуцлага хүлээхгүй.
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эрх зүйн байдлын талаар ямар нэг санал дүгнэлт хийхийг зориогүй болно.

Энэхүү баримт бичигт агуулагдсан мэдээллийг хувийн болон ашгийн бус зорилгоор эх сурвалж нь АХБ болохыг дурдах 
байдлаар ашиглах, хуулбарлахыг АХБ-ны зүгээс бүрэн дэмжинэ. Энэхүү бүтээлийг АХБ-ны бичгээр илэрхийлсэн 
зөвшөөрөлгүйгээр, ашиг олох зорилгоор борлуулах, дамжуулан түгээх, үүн дээр суурилсан үүсмэл бүтээл гаргахыг 
хориглоно.
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Уул уурхайн салбарын бүтээгдэхүүн, эрдэс түүхий эдийн экспорт Монгол улсын эдийн засагт 
асар их ач холбогдолтой тул газар зүйн хувьд алслагдмал орших экспортын зах зээлд хүрэх 
боломжийг олгогч төмөр замын салбарын хөгжил онц чухал үүрэг, ач холбогдолтой билээ. Төмөр 
замын дотоодын нэгдсэн сүлжээг хамгийн зөв, зохистой байдлаар хөгжүүлснээр олон тулгуурт, 
“солонгорсон” эдийн засгийг цогцлуулан хөгжүүлэх, хүртээмжтэй бөгөөд тулхтай өсөлтийг 
хангах үндсэн нөхцөл бүрдэх учиртай. Төмөр замын бүх төрлийн тээврийг саяхныг хүртэл 
Монгол-Оросын хамтарсан “Улаанбаатар төмөр зам” (УБТЗ ХНН) хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг 
улсын хэмжээнд дан ганцаар гүйцэтгэж ирсэн бол уул уурхайн салбар эрчимтэй хөгжихийн 
хэрээр төмөр замын салбарын нөхцөл байдал хувьсан өөрчлөгдөж хувийн хэвшлийн төмөр 
замын компаниуд үүсэн бий болж, төмөр замын бүтээн байгуулалтын хэд хэдэн томоохон 
төслийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөөд байна.

Улсын Их Хурлаас 2010 онд баталсан “Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах 
бодлого” нь төмөр замын салбарын эрх зүйн орчинд, орчин цагийн үзэл баримтлалыг 
нэвтрүүлсэн төдийгүй төмөр замын ачаа тээвэрлэлтийг зах зээлийн чөлөөт харилцаанд оруулах 
үндсэн нөхцөлийг бүрдүүлсэн. Энэхүү бодлого нь төмөр замын суурь бүтцийг шаардлага 
хангасан аливаа тээвэрлэгч ашиглана гэсэн үзэл баримтлал бүхий “нээлттэй ашиглах эрх”-
ийн тогтолцооны талаарх заалтуудыг агуулсан бөгөөд тээвэрлэгч тал суурь бүтэц ашигласны 
төлөө зохих тарифыг төлнө гэж заасан. Тиймд Зам, тээврийн яам төмөр замын суурь бүтэц 
ашигласны тарифын тал дээр техникийн туслалцаа үзүүлж дэмжин ажиллах хүсэлтийг Азийн 
хөгжлийн банкинд тавьсан. 

Австрали болон Европын Холбооны орнуудын төмөр замын ачаа тээвэрлэлтэд нээлттэй 
ашиглах эрхийн зарчим үйлчилдэг бөгөөд ижил төстэй тогтолцоог ОХУ, Казакстан, Украйн зэрэг 
орнууд нэвтрүүлж эхлээд байна. Харин хувийн хэвшил зонхилсон Хойд Америкийн төмөр замын 
салбарын хувьд нээлттэй ашиглах эрхийн илүү хатуу нөхцөл бүхий тогтолцоо үйлчилж байна. 
Монголын талд сургамж болгох үүднээс дээрхи орнуудад мөрдөж буй тарифын тогтолцоонд 
үнэлэлт дүгнэлт хийж, Монгол улсын ачаа тээвэрлэлтийн зах зээлийг либеральчлах үйл явцыг 
дэмжихүйц тарифын оновчтой тогтолцооны талаарх саналыг энэхүү тайланд дэвшүүлэв. 

Тайлангийн судалгаа хийх хугацаанд Монгол Улсын Засгийн газар УБТЗ ХНН-ийн үйл ажиллагааг 
“суурь бүтэц” ба “ашиглалт” гэж чиг үүргийн хувьд зааглаж, тусгаарлах эхний оролдлогыг 
хийсэн. Үүнтэй холбоотойгоор УБТЗ-ын суурь бүтцийн ашиглалтын талаарх дүрэм журам, 
тарифыг яаралтай боловсруулах шаардлага бий болсон бөгөөд 2011 оны сүүлчээр Зам тээвэр, 
барилга, хот байгуулалтын яам /хуучин нэрээр/, УБТЗ-ын өмнө нь хамтран хийсэн судалгаанд 
тулгуурласан, түр хугацааны шийдэл болох тарифын шинэ системийг Зам, тээврийн сайдын 
тушаалаар баталсан \Хавсралт 2\.

Төмөр замын суурь бүтэц ашиглалтын үнэ тарифыг тогтоох уг аргачлал нь энд санал болгож 
буй үзэл баримлал, арга аргачлалтай олон талаар нийцэж байгаа ч зарим талаар ялгаатай 
тул тайлбарыг Хавсралт 2-оос харж болно. Дээрхи аргачлал батлагдсаны үр дүнд УБТЗ-
ын тээвэрлэлтийн үйл ажиллагааны үр дүнг суурь бүтэц ашиглалтын асуудлаас салангид 
авч үзэх боломж богино хугацаанд нээгдсэн хэдий ч хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтыг 
татахуйц хэмжээний эдийн засгийн хөшүүрэг бий болохооргүй гэж үзэж болно. Энэхүү 
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тайланд санал болгож буй арга, хандлагыг авч хэрэглэснээр одоо хүчин төгөлдөр аргачлалыг 
илүү боловсронгуй болгож, төмөр замын салбарт хувийн хэвшлийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд 
шаардлагатай нөхцөлийг бүрдүүлэх боломжтой гэж үзэж байна. 

Ёндонгийн Манлайбаяр      Аюуми Кониши
Төмөр зам, далайн тээврийн     Зүүн Азийн бүс 
бодлогын хэрэгжилтийг    нутгийн газрын дарга
зохицуулах газрын дарга
Монгол улс
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Энэхүү тайланг Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжиж буй “Хөгжлийн үр дүнд хүргэх 
удирдлагын тогтолцоо” техник туслалцааны төслийн санхүүжилтээр хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд 
төслийг АХБ-ны Тээврийн ахлах эдийн засагч Стив Луис-Уоркман удирдаж, Зүүн азийн газрын 
Тээвэр, харилцааны хэлтсийн дарга, төсөл хариуцсан ахлах ажилтан Тайрел Данкан хяналт 
удирдлагаар ханган ажилласан. 

Тайланг Жигжидийн Энхтайван, Нямжавын Дэлгэрсайхан, Занаагийн Энхбаяр нарын 
бүрэлдэхүүнтэй үндэсний зөвлөх багийн дэмжлэгтэйгээр Жереми Дрю бэлтгэн боловсруулсан 
бөгөөд ЗТЯ-ны Төмөр зам, далайн тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газартай 
Рашатын Болатбек уялдуулан холбож ажилласан. 

Хөндлөнгийн шинжээчээр Райсел Питман ажиллаж үнэтэй санал, зөвлөмж өгсөн ба 
тайлангийн эцсийн найруулгыг Алмазбек Галиев, Глорие Герилла-Текномо, Хисака Кимара, 
Раушан Маматкулов, Рави Винкет Пери, Шарад Саксена нар, монгол орчуулгыг Цэрэн-Очирын 
Энхбаяр хянан тохиосныг тэмдэглэх нь зүйтэй.

Мөн удирдлага, зохион байгуулалт, редакцийн болон орчуулгын асуудлыг хариуцан ажилласан 
Төслийн зохицуулагч Ганчимэгийн Соёнгуад гүн талархал илэрхийлье.
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Валютын нэгжВалютын нэгж
(2013 оны 11 дүгээр сарын 6-ны өдрийн байдлаар)

Валютын нэгж тэнцэх
$1.00 Монгол төгрөг (MNT) 1,694.00

Товчилсон үгсТовчилсон үгс

МЗА Mонополийг зохицуулах Агентлаг
БТЕГ Болд Төмөр Ерөө Гол
ТУХН Тусгаар Улсуудын Хамтын Нийгэмлэг
ОӨХД Орлуулах өртгийн хорогдуулсан дүн
ЕХ Европын Холбоо
км километр
КТЗ Казахстаны Тэмир Золи (Казахстаны төмөр зам)
мм миллеметр
МНТ Монгол төгрөг
ТХЯ Тээвэр, Харилцааны Яам
МТЗ Монголын Төмөр Зам компани
БНХАУ Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс
RAB Зохицуулалт зөвшөөрсөн үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ (ЗЗҮХХҮ)
ТЗДТБХЗГ Төмөр зам, далайн тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар 
РЖД Оросын төмөр зам
тонн-км тонн километр
УБТЗ Улаанбаатар төмөр зам
ИБ Их Британи
АНУ Америкийн Нэгдсэн Улс
УЗ Украйны төмөр зам
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Тайлангийн зорилго ба үндэслэл
1949 онд БНМАУ ба ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрээр 50, 50 хувийн хөрөнгө 
оруулалтаар байгуулсан “Улаанбаатар төмөр зам” хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг /УБТЗ ХНН/ нь 
монголын төмөр замын тээврийн салбарт дангаар үйл ажиллагаа явуулж ирсэн. 2008 онд ОХУ-
ын Засгийн газар өөрийн үйл ажиллагааг “Оросын төмөр замууд” нээлттэй хувьцаат нийгэмлэгт 
хариуцуулсан. УБТЗ ХНН нь ОХУ, БНХАУ-ыг холбосон үндсэн гол төмөр зам болон зарим туслах 
зам, зүүн хязгаарын төмөр замд суурь бүтцийг эзэмшиж, тээврийн үйл ажиллагааг гүйцэтгэдэг. 
УБТЗ ХНН саяхныг хүртэл улсын хэмжээнд төмөр замын тээвэрлэлт эрхэлдэг цорын ганц 
байгууллага байв. 2008 онд төмөр замын салбарт улсын төсөв, гадаадын зээл, тусламжийн 
хөрөнгөөр бий болсон биет хөрөнгө, өмчийг эзэмших, удирдах, ашиглах үүрэгтэй “Монголын 
төмөр зам” төрийн өмчит хувьцаат компани (МТЗ ТӨХК) байгуулагдсан. “МТЗ” ТӨХК нь төмөр 
замын шинэ бүтээн байгуулалт хийгээд үндэсний сүлжээг өргөжүүлэн хөгжүүлэх Засгийн газрын 
бодлогыг хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий гол субъект юм.

УИХ 2010 онд баталсан “Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлого”-д Монгол 
улсын төмөр замын сүлжээг өргөжүүлэн тэлэх, ачаа тээвэрлэлтийн үйл ажиллагааг зах зээлийн 
зарчимд шилжүүлэн либеральчлах, салбарын хууль эрх зүйн орчинг шинэчлэх зэрэг асуудалд 
нухацтай анхаарал хандуулсан. Уул уурхай хурдацтай хөгжиж буй Монгол улсын хувьд төмөр 
замын салбарыг эрчимтэй хөгжүүлэх явдал нэн тэргүүний зорилт бөгөөд хувийн хэвшлийн 
оролцоог нэмэгдүүлэх явдал туйлын чухал. Өнөөгийн байдлаар төмрийн хүдэр олборлогч 
“Болд төмөр ерөө гол” компани өөрийн мэдлийн 85 км урт төмөр замыг барьж байгуулсан 
бөгөөд өөрийн эзэмшлийн 3000 вагоныг УБТЗ-ын суурь бүтцийг ашиглах байдлаар тээвэрлэлт 
хийлгүүлж, эдийн засгийн эргэлтэд оруулаад байна.

Энэхүү судалгааны хүрээнд ачаа тээвэрлэлтийн зах зээлийг чөлөөт харилцаанд оруулахад 
зайлшгүй шаардлагатай суурь бүтэц ашиглалтын тарифын тогтолцоог авч үзсэн болно.

Төмөр замын салбарт шинэчлэлийг хэрэгжүүлсэн олон 
улсын туршлага
Тарифын асуудал төмөр замын салбарын шинэчлэлийн өргөн хүрээт асуудалтай салшгүй 
холбоотой учир бусад оронд төмөр замын шинэчлэл хэрхэн хэрэгжиж ирсэн талаар тайлангийн 
эхний хэсэгт өгүүлнэ. Судалгаанд дараах орон, бүсүүдийн туршлагыг авч үзсэн:

(i) Австрали улс ачаа тээвэрлэгчдэд төрийн болон хувийн өмчит төмөр замын суурь бүтцийг 
нээлттэй ашиглах эрхийг1 олгож, “нээлттэй ашиглах эрх”-ийн тогтолцоог нэвтрүүлсэн,

(ii) Тусгаар улсуудын хамтын нийгэмлэгийн гишүүн Казахстан, Украйн, ОХУ нь тээвэрлэгч 
компаниудад олгоогүй ч төмөр замын оператор компаниудад нээлттэй ашиглах эрхийг 
олгосон,

1 Хувийн зүтгүүрийн галт тэрэг, машинист, вагонуудтай үйл ажиллагаа явуулдаг.
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(iii) Европын холбоо нутаг дэвсгэрийн ихэнхид тээвэрлэгчийн суурь бүтэц нээлттэй ашиглах 
эрхийг хангаж нэлээд олон гишүүн орны ачаа тээвэрлэлтэд нээлттэй ашиглах эрх мөрдөж 
эхэлсэн. Хувийн хэвшлийн оролцоо нь төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүнийг өмчлөх, 
төмөр замын тээврийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрхээр хязгаарлагддаг,

(iv) Хойд Америкийн хувьд ачаа тээврийн төмөр замууд нь бүхэлдээ хувийн хэвшлийн мэдэлд 
байдаг ба ачаа тээврийн төмөр замын суурь бүтцийг ашиглах эрхийг гуравдагч талд зах 
зээлийн зарчмаар олгох тогтолцоо бүрдсэн. Ашиглах эрх олгох нөхцөлүүд, үүний дотор 
үнэ төлбөрийн асуудлыг ашиглах эрхийг өөр хоорондоо арилжаалж буй төмөр замын 
компаниуд хэлэлцэн тохирдог бөгөөд энэ талаарх мэдээлэл нь тэр бүр нээлттэй байдаггүй. 
Нээлттэй ашиглах эрхийг зохицуулагч байгууллагын зүгээс албан журмаар мөрдүүлэх 
боломжтой /жишээ нь: компаниуд нэгдэх үед тавигдах нөхцөл, шаардлагын хүрээнд, 
эсхүл ачаа илгээгчийн зүгээс монополь эрхтэй холбогдсон гомдол гарсан тохиолдолд ийм 
зохицуулалтыг хийдэг/.

Дээрхи орнуудын туршлагаас Монгол улсын төмөр замын салбарын шинэтгэлд тус дөхөм 
болохуйц дараах сургамж, зөвлөмжүүдийг онцолж болохоор байна: 

(i) Төмөр замын ачаа тээвэрлэлтэд өрсөлдөөнт орчныг буй болгох хэд хэдэн арга зам байж 
болно. Монгол улсад хэрэгжинэ гэж үзэж байгаа ашиглах эрхийг гуравдагч талуудад олгох 
шийдэл нь олон арга замын зөвхөн нэг нь бөгөөд хамгийн түгээмлээр хэрэглэгддэг арга 
зам бас биш юм.

(ii) Австрали, ЕХ-ны орнуудын адил бодит үйл ажиллагаа явуулдаг нийт тээвэрлэгчид ашиглах 
эрхийг саадгүй, заавал олгох тогтолцоо, эсхүл хуучин ЗХУ-ын бүрэлдэхүүнд байсан 
орнуудын адил зөвхөн вагоноор хангадаг (таталт, тавилтыг хариуцдаггүй) операторуудад 
суурь бүтцийг ашиглах эрхийг олгох хувилбарууд байна.

(iii) Тээвэрлэгч, оператор алинд нь ч суурь бүтэц ашиглах эрхийг олгосноор хөдлөх 
бүрэлдэхүүнд хөрөнгө оруулах, төмөр замын салбарыг бүхэлд нь хөгжүүлэхэд нэн 
шаардлагатай хөрөнгийн эх үүсвэрийг хувийн хэвшлээс бүрдүүлэх боломжийг олгоно.

(iv) Суурь бүтэц ашиглах эрхийг гуравдагч талд олгох тогтолцоог сайтар боловсруулж зүйл 
заалтыг оновчтой байлгаснаар зах зээлийн зөв өрсөлдөөнийг хамгийн зохистой бага 
өртгөөр буй болгох боломжтой.

Салбарын зохистой өрсөлдөөн нь хэрэглэгчийн төлөх үнэ тарифыг бууруулж, үйлчилгээний 
чанарыг сайжруулснаар хэрэглэгчийн эрх ашиг, улмаар нийт эдийн засагт эерэгээр нөлөөлдөг 
гэж үздэг ч үүнийг сайтар төлөвлөөгүй тохиолдолд дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтад оруулсан 
хөрөнгийн өгөөж буурах, ингэснээр хөрөнгө оруулах сонирхол сулрах, цаашлаад улс орны 
хэтийн хөгжил саарах сөрөг үр дагавар гарч болно. Хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтыг 
чухалчилж байгаа нөхцөлд эрсдлийн энэ асуудалд анхаарах нь зүйтэй. Төмөр замын томоохон 
бүтээн байгуулалтад хувийн хэвшлийн хувьцаа эзэмших хөрөнгө оруулалтыг /өөрийн хөрөнгө 
хэлбэрээр/ татах нь амаргүй зорилт бөгөөд үүний тулд маш тунгалаг, ил тод, эрсдэл багатай 
бизнесийн орчныг бүрдүүлэх шаардлагатай.

Төмөр замын суурь бүтцийн тарифыг нэвтрүүлсэн олон 
улсын туршлага 
Австрали улсад суурь бүтэц ашигласны тарифын хэмжээ суурь бүтэц эзэмшигч, шугам, галт 
тэргээс хамаарч, харилцан адилгүй байдаг ч суурь бүтэц эзэмшигчид ямар ч тохиолдолд ижил 
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төрлийн үйлчилгээнд ижил төлбөр тогтооно гэсэн шаардлага тавьдаг (үл ялгаварлах зарчим). 
Тарифын түвшин ахиуц зардал дээр суурилсан доод, дээд хязгаарын хооронд хэлбэлзэх бөгөөд 
уг хязгаарын хүрээнд тарифыг яриа хэлцлийн үндсэн дээр эсхүл хөндлөнгийн шийдвэрээр 
тогтоодог.

Тусгаар улсуудын хамтын нийгэмлэгийн гишүүн орнуудад, нэг тонн ачаанд ногдох тарифын 
хэмжээг тогтоохдоо вагоны төрөл, вагон бүрийн ачааны жин, гүйлсэн вагоны тоо, вагон 
эзэмшигч хэн болох (хувийн эзэмшлийнх эсэх), хөдөлгөөний хурд, хамгаалагчтай эсэх, цуваа 
нь контейнерийн г.м. зориулалттай блок галт тэрэг мөн эсэх, бусад хүчин зүйлсийг харгалзан 
бараа бүтээгдэхүүний нэр төрлөөр тогтоодог.2 Нэг тонн ачааны тарифын хэмжээ гүйлтийн зайг 
дагаад нэмэгдэнэ, гэхдээ энэ өсөлт нарийсах шинжтэй буюу тарифын өсөлт тээвэрлэсэн зайны 
өсөлтөөс хоцорч пропорцианаль бус байдлаар хэлбэлздэг.

Европын Холбооны 2001/143 хуулиар баталсан суурь бүтэц ашигласны тарифыг үйлчилгээний 
ахиуц зардал дээр суурилан тогтооно гэж заасан бөгөөд тухайн зах зээлийн төлбөрийн чадвар 
/ашигт ажиллагааны үзүүлэлт/-аас хамааран тарифыг тодорхой хэмжээгээр нэмэгдүүлэхийг 
зөвшөөрнө гэж заасан. Мөн ачаа тээврийн үйлчилгээ үзүүлэх сонирхолтой өрсөлдөж буй 
тээвэрлэгчдэд адил нөхцөл олгох үүднээс тэгш тариф авна гэж хуульчилсан байдаг.

Хойд Америкт дэд бүтцийн тарифтай холбогдох нөхцөлүүдийг суурь бүтэц ашиглах эрхийг 
худалдаж, худалдан авч байгаа төмөр замын компаниуд өөр хоорондоо хэлэлцэн тохирдог. Галт 
тэрэгний зурмагийн хуваарилагдсан замналаа бусдад шилжүүлж буй талууд тариф тогтооход 
нэлээд эрх чөлөөтэй бөгөөд тарифыг галт тэрэгний тоо, галт тэрэг-миль, тонн-миль дээр гол 
төлөв үндэслэж тогтоодог. Суурь бүтэц ашиглалтын тарифыг тодорхойлох аргыг төмөр замын 
компаниуд харилцан тохиролцож, зохицуулагч байгууллагын баталсан журамд тусгасан байдаг. 

Бидний судалгаагаар дараах дүгнэлтүүд үндэслэлтэй болох нь харагдсан. Үүнд:

(i) Дэд бүтцийн тарифын тогтолцоог ямар зорилгоор хэрэгжүүлэх нь маш ойлгомжтой 
байх ёстой. Түгээмлээр тавигдах 2 зорилтыг дурдвал:1-рт, суурь бүтцийн ашиглалт, 
хөдөлгөөний оновчтой түвшинг буй болгох (тарифыг ахиуц зардалд суурилуулах ), 2-рт 
гарсан зардлыг бүрэн нөхөх нөхцөлийг бүрдүүлэх (тарифыг дундаж өртөгт суурилуулах). 
Дээрхи 2 зорилтыг нэгэн зэрэг биелүүлэх боломжгүй гэж үзнэ; 

(ii) Ачаа тээврийн зориулалттай төмөр замаар хийх зорчигч тээвэрлэлтийн хувьд дэд бүтцийг 
байгуулсан зардлыг нөхөхөд суурь бүтцийн тариф хувь нэмэр оруулахгүй байж болно. 
Ачаа тээвэрлэлт үр ашигтай байгаа нөхцөлд дундын ашиглалтын суурь бүтцийн өртөг 
зардлыг дангаараа эсхүл зорчигч тээвэрт болон дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтад Засгийн 
газраас олгох татаасаар нөхөх боломжтой; 

(iii) Төмөр замыг шинээр байгуулахад шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэрийг бүрдүүлэх, хөрөнгө 
оруулалтыг дэмжиж хөшүүрэг бий болгох үүднээс тарифыг шинээр хийгдэх хөрөнгө 
оруулалтын зардлыг нөхөх түвшинд тогтоох нь зүйтэй;

(iv) Суурь бүтэц ашигласны тарифын тогтолцоо шударга байх, адил болон өөр өөр зурмагт 
үйл ажиллагаа явуулах тээвэрлэгчдийн дунд эрүүл өрсөлдөөнийг нөхцөлдүүлэх нь чухал;

2 Блок галт тэрэг гэдэг нь вагонуудыг шилжүүлэн ачих талбайд дахин найруулж сэлгэлгүйгээр гарах цэгээс хүрэх 
цэгрүү шууд хүрдэг галт тэргийг хэлдэг..

3 Европийн Парламент ба Зөвлөл. 2001. Европийн парламент, Зөвлөлийн 2001/14/ЕЗ-ийн заалт. Европийн 
Нийгэмлэгийн албан ёсны хэвлэл. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:075:0029:0046:
EN:PDF (2012 оны 9 сарын 15-ны өдөр нэвтрэв).
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(v) Суурь бүтэц ашигласны тарифын тогтолцоо нь хэрэглэхэд хялбар, оролцогч талуудад 
ойлгомжтой, эрх бүхий байгууллага хяналт, зохицуулалт хийх боломжтой байх нь чухал. 

ОХУ-ын тарифын систем Монгол Улсад дараах шалтгаанаар тохиромжгүй гэж бид үзэж байна: 

(i) ОХУ-ын тарифын тогтолцоо нь ялгаа бүхий зорилго, зорилтод чиглэгдсэн, алслагдмал 
бүс нутаг, боомтуудын эдийн засгийн нөхцөл байдал, үйлдвэрлэлийг дэмжих зорилтыг 
жишээлж болно;

(ii) ОХУ-ын тарифын тогтолцооны сул тал нь анхнаасаа өртөг зардлын асуудлыг уялдаа 
холбоо муутай боловсруулсан;

(iii) ОХУ-д тарифыг төмөр замын суурь бүтэц болон бусад бүрэлдэхүүн хэсгээр тусгаарлан 
заагласан хэдий ч суурь бүтцийн элементийн жинг хэт өндөр өгсөн;

(iv) ОХУ-д одоогоор тарифын орлого бүрдүүлэлт хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр бүрдүүлэх 
болон хувийн хэвшлийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд чиглэгдээгүй, гэтэл энэ хоёр зорилт 
Монгол улсын хувьд туйлын чухал;

(v) ОХУ-ын тарифын тогтолцоо нь хүндрэл ихтэй, ойлгомжтой бус. 

Монгол улсын төмөр замын салбарын шинэчлэлийн 
үйл явц
Монгол Улсын Засгийн газар уул уурхайн бүтээгдэхүүний эскпортыг нэмэгдүүлэх зорилттой 
уялдуулан төмөр замын дотоодын нэгдсэн сүлжээг өргөжүүлэн бэхжүүлэх бодлогыг баримталж 
байна.4 Энэ бодлогын үзэл баримтлалаар гол замуудын хувьд төрийн өмч давамгайлах бөгөөд 
хувийн хэвшил тодорхой хугацаанд ашиглах эрхтэй байна. Засгийн газар төмөр замын салбарт 
дорвитой бүтцийн өөрчлөлт хийж гэмээнэ салбарын үр ашгийг нэмэгдүүлэх, салбарт хөрөнгө 
оруулах хөшүүргийг хувийн хэвшилд буй болгох боломжтой гэж үздэг. 

Тус салбарт хэрэгжих өөрчлөлт шинэчлэлийн хөтөлбөрт суурь бүтэц ашигласны тарифтай 
хамаарал бүхий дараах гурван томоохон зорилт тусгагдсан байдаг. Үүнд: 

(i) Суурь бүтэц ашиглах нээлттэй эрхийг гуравдагч талд олгож эхлэх, ингэснээр төмөр замын 
тээврийн үйл ажиллагаанд өрсөлдөөнт орчныг бий болгож үр ашгийг нэмэгдүүлэх;

(ii) Одоо ашиглаж буй замуудын тээх, нэвтрүүлэх хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхэд шаардлагатай 
хөрөнгө оруулалтыг санхүүжүүлэхэх үүсвэрийг бүрдүүлэх;

(iii) Төсвийн санхүүжилтийг дэмжих, эсхүл хувийн хөрөнгө оруулалтаар шинэ бүс нутагт, уул 
уурхайн ордуудад төмөр замын сүлжээг шинээр бий болгох зэрэг зорилтууд тусгагдсан. 

4 Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлого, 32 дугаар Тогтоол, 2010.
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Монгол улсад суурь бүтэц ашигласны тариф хэрэглэх 
зөвлөмж 
Төмөр замын суурь бүтэц ашигласны тариф нь шинэ хөрөнгө оруулалт хийх боломжийг УБТЗ 
ХНН, МТЗ ТӨХК-д олгохуйц хангалттай хэмжээний орлогыг бүрдүүлсэн, төмөр замын шинэ 
бүтээн байгуулалтад оруулах хувийн хэвшлийн капиталын эдийн засгийн өгөөжийг хангаж байх 
шаардлагатай. Тийм ч учраас Монгол улсад суурь бүтэц ашигласны тарифыг ахиуц зардал 
дээр бус, дундаж зардал дээр суурилан тогтоох нь зохистой гэж үзэж байна. 

Жижгэвтэр тээвэрлэгч компаниудын эрх ашгийг хамгаалах зорилгоор тогтмол болон хувьсах 
зардалд суурилсан 2 бүрдэл хэсгээс бус зөвхөн хувьсах зардалд суурилсан нэг л бүрдэл 
хэсгээс бүрдсэн нэгж тарифын тогтолцоог санал болгож байна. 

Тарифыг хэмжихэд хялбар үзүүлэлт болох “галт тэрэг-км”-т суурилах нь оновчтой гэж үзэж 
байна. Ингэснээр илүү урт бөгөөд хүнд жинтэй галт тэргийг хөдөлгөөнд оруулах сонирхол 
тээвэрлэгчдэд бий болж, цаашид улам бүр хомсдолтой болох магадлалтай суурь бүтцийн 
хүчин чадлыг илүү үр ашигтайгаар эргэлтэд оруулах боломж бүрдэнэ. 

Суурь бүтцийн нийт өртөг дараах гурван үндсэн хэсгээс бүрддэг:

(i) Ашиглалт, засвар үйлчилгээний зардал,

(ii) Оруулсан хөрөнгийн өгөөжийг хангахтай холбогдох зардал,

(iii) Элэгдэл хорогдлын зардал. 

Хөрөнгө оруулалтын өгөөжийг regulatory asset base буюу зохицуулагчийн зөвшөөрсөн үндсэн 
хөрөнгийн үнэлгээ-г капитал буюу хөрөнгийн өртөгт үржүүлж тодорхойлно. Монголын хувьд 
RAB буюу хөрөнгийн үнэлгээг мөнгөн суурьт нягтлан бодох бүртгэлийн зарчмаар бүртгэсэн 
хөрөнгийн түүхэн өртгийг инфляцын тохиргоо хийснээр ашиглах нь илүү тохиромжтой гэж үзэж 
байна. Учир нь хөрөнгийн түүхэн өртгийг нөхөн орлуулах өртөг тооцоолсноос илүү хялбараар 
тооцоолох боломжтой. Хөрөнгийн өртөг нь өрийн болон өөрийн хөрөнгийн нийлбэр өртгийн 
жигнэсэн дундажийг илэрхийлэх ёстой, гэвч үүнийг тооцоолоход амаргүй байж болох юм. Эрчим 
хүч, харилцаа холбооны зохицуулагч байгууллагуудын ашигладаг хөрөнгийн өртөг тооцоолох 
аргачлалаас санаа авч болох боловч эрсдэлийн мөн чанар ялгаатай учир зохих тохиргоог хийх 
шаардлагатай байх болов уу. 

RAB буюу зохицуулагчийн зөвшөөрсөн үндсэн хөрөнгийн үнэлгээ-нээс элэгдэл хорогдлын 
зардал хамаарах болно. Шинээр барих төмөр замын элэгдэл хорогдлыг RAB-ын дүнгээр 
шулуун шугамын аргаар үндсэн хөрөнгийн ашиглагдах нийт хугацаанд хамааруулан тооцоолох 
нь хамгийн хялбар арга тул энэ аргыг хэрэглэхийг зөвлөж байна. УБТЗ ХНН-ийн хувьд RAB-
ын үнэлгээнд суурилуулах нь тохиромжгүй бөгөөд өөрийн хөрөнгийн нөхөн орлуулах өртөг 
хэт доогуур гарах нөхцөл болно. Тиймээс RAB-ын үнэлгээг дахин тооцоолох \түүхэн өртгийг 
инфляцын индексээр үржүүлж тооцоолох\ хүртэл төлөвлөгөөт хөрөнгө оруулалтын бодит 
тооцоог баримтлах нь зүйтэй гэж үзэж байна.

Дээрхи зөвлөмжийн үндэслэл болон 2010 оны өгөгдөл дээр тулгуурлан УБТЗ ХНН-ийн суурь 
бүтэц ашигласны тарифыг тооцоолсон аргачлалын тайлбарыг тайлангийн 3-р бүлгээс үзнэ үү. 

Дэд бүтэц эзэмшигч, тээвэрлэгч болон үйлчлүүлэгчдэд илүү тодорхой, тогтвортой нөхцөлийг 
бий болгох үүднээс суурь бүтэц ашигласны тарифыг нэлээд хэдэн жилийн хугацаанд тогтвортой 
байхаар тогтоож байх нь зөв бөгөөд зохистой. Ийм байдлаар тогтоох тохиолдолд суурь бүтэц 
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эзэмшигчийн үйл ажиллагааны ирээдүйн үр ашгийн талаарх ямар төсөөлөл дээр үндэслэж 
тарифыг тогтоох вэ гэсэн асуулт зүй ёсоор тавигдана.

Төмөр замын салбарын бүтэц, төр-хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг хангах концесс болон 
санхүүжилтийн талаарх шийдвэр гартал дээрхи санал, зөвлөмжүүдийг дэвшүүлэх нь учир 
дутагдалтай. Хамгийн тодорхой бус байгаа асуудлуудад суурь бүтэц эзэмшигч \тээвэрлэгч\ 
операторын хувьд хувийн хэвшлийн гүйцэтгэх үүрэг, төр-хувийн хэвшлийн гэрээт харилцаа 
зэрэг асуудлууд багтана.

Төмөр зам, далайн тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг 
зохицуулах газрын удирдлага, санхүүжилт
Тарифын холбогдолтой бодлого, эрх зүйн актуудын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Зам, 
тээврийн яамны Төмөр зам, далайн тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дэргэд 
байнгын ажиллагаатай Тарифын ажлын албыг байгуулах нь зүйтэй гэж үзэж байна. Ялангуяа 
эхний үед Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар болон холбогдох бусад байгууллагын 
мэргэжлийн дэмжлэг туслалцаа шаардагдах болно. Төмөр замын шинэ шугамууд ашиглалтад 
орох үед Тарифын ажлын албыг өргөжүүлэх талаар бодолцох нь зүйтэй. 

Төмөр зам, далайн тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар улсын төсвөөс санхүүждэг. 
Ихэнхи орны туршлагыг үзвэл зохицуулагч байгууллагын үйл ажиллагааны зардлыг салбарын 
аж ахуйн нэгж, байгууллагуудаас татан төвлөрүүлдэг төлбөрийн орлогоор санхүүжүүлдэг. 
Төмөр замын тээврийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1-д заасны дагуу санхүүжилтийн 
энэ арга хэлбэрийг Төмөр зам, далайн тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын 
санхүүжилтэд ашиглахыг зөвлөж байна.

Шаардагдаж буй хууль эрх зүйн шинэчлэл
Одоо хүчин төгөлдөр үйлчилж буй хууль эрх зүйн орчин төмөр замын тээвэрлэлтийн зах зээлийг 
нээлттэй болгох суурь нөхцөлийг хангаж байгаа ч суурь бүтэц болон холбогдох үйлчилгээг 
талууд жинхэнэ эрх тэгш, шударга хүртдэг орчинг бүрдүүлэхийн тулд дараах өөрчлөлтүүд 
шаардлагатай гэж үзэж байна:

(i) Төмөр замын сүлжээг шударга бөгөөд үл ялгаварлах зарчмаар ашиглуулах үүргээ зөрчсөн 
суурь бүтэц эзэмшигчийг торгох эрхийг шударга өрсөлдөөний асуудал хариуцсан төрийн 
байгууллагад олгох;

(ii) Төмөр замын сүлжээг шударга бөгөөд үл ялгаварлах зарчмаар ашиглуулаагүй суурь бүтэц 
эзэмшигчтэй холбогдох санал, гомдлыг барагдуулах, зохицуулах механизмыг бий болгох.

УБТЗ ХНН-ийг байгуулсан 1949 оны гэрээг Монгол улсын хууль тогтоомжид нийцүүлэн шинэчлэх, 
ялангуяа нийгэмлэгийн эдлэх монополь эрх болон татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлттэй холбогдох 
заалтуудыг эргэж харах шаардлагатай.

Санал болгож буй суурь бүтэц ашигласны тарифын тогтолцоог хэрэгжүүлэхэд эрх зүйн дараах 
шинэчлэл шаардлагатай гэж үзэж байна: 

(i) 1-рт, одоогийн хуульд тарифыг нэмэгдүүлэх эрх ямар талд байх тухай заалт байдаггүй, 
гэвч практик дээр Төмөр зам, далайн тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын 
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санал болгосноор Зам, тээврийн сайд энэ асуудлыг шийдвэрлэдэг. Тарифыг өсгөх тухай 
шийдвэрийг Төмөр зам, далайн тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар гаргана 
гэж хуульд өөрчлөлт оруулах нь зүйтэй хэмээн үзэж байна. Мөн Төмөр замын тээврийн 
тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1-ийг “суурь бүтэц ашигласны тарифыг эзэмшигчийн 
саналд үндэслэн Төмөр зам, далайн тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газраас 
(боломжгүй бол тус газрын санал болгосноор Зам тээврийн сайд) тогтооно” гэж өөрчлөн 
найруулах нь зүйтэй гэж үзэж байна.

(ii) 2-рт, тарифын асуудлыг хариуцсан Төмөр зам, далайн тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг 
зохицуулах газар нь Эрчим хүчний зохицуулах хорооны адилаар яамнаасаа хараат бус 
статустай байх нь зохистой гэж үзэж байна.
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1  Төмөр замын салбарын   Төмөр замын салбарын 
шинэчлэлийг хэрэгжүүлсэн шинэчлэлийг хэрэгжүүлсэн 
олон улсын туршлага олон улсын туршлага 

Энэхүү бүлэгт Австрали, Тусгаар улсуудын хамтын нийгэмлэг, ЕХ болон Хойд Америкийн 
орнуудад хэрэгжүүлсэн төмөр замын салбарын эрх зүйн шинэчлэлийн талаар өгүүлэх болно. 
Энд салбарын бүтэц тогтолцоо, төмөр замын суурь бүтцийг ашиглах эрхийг хувийн хэвшлийн 
болон бусад компанид олгодог байдал, салбарын санхүүжилтийн асуудалд хувийн хэвшлийн 
гүйцэтгэх үүрэг зэрэг асуудлыг хөндөх болно. Эдгээр харьцуулж болохуйц улс, орнуудад 
шинэчлэлийг хэрэгжүүлсэн туршлага Монголын нөхцөлд хэр тохиромжтой тал дээр тойм 
дүгнэлт хийх бөгөөд дараах орнуудын туршлагыг онцлон авч үзнэ: 

(i) Австрали улс нутаг дэвсгэрийн хувьд том, хүн амын нягтшил бага, уул уурхайн салбар 
түлхүү хөгжсөн, төр болон хувийн хэвшлийн эзэмшлийн суурь бүтцийг тээвэрлэгчдэд 
нээлттэйгээр ашиглуулах тогтолцоог бүрдүүлсэн;1

(ii) Европын холбооны ихэнхи гишүүн оронд нээлттэй ашиглах эрхийг тээвэрлэгчдэд олгосон 
байдаг. Ачаа тээвэрлэлтийн нээлттэй эрх нэлээд олон оронд өргөнөөр нэвтрээд байна. 
Хувийн хэвшлийн оролцоо төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүнийг өмчлөх, ачаа тээврийн 
үйл ажиллагаа явуулах эрхээр хязгаарлагддаг;

(iii) Казахстан улс нь Монгол улсын адил өргөн уудам газар нутагтай, хүн ам таруу, ашигт 
малтмалын нөөцөөр баялаг, нээлттэй ашиглах эрхийн тогтолцоог вагонд хамааруулан 
нэвтрүүлсэн;

(iv) Хойд Америкийн орнуудын төмөр замын ачаа тээвэрлэлтэд ашиглах суурь бүтэц нь 
бүхлээрээ хувийн хэвшлийн өмчлөлд байдаг, шаардлагатай тохиолдолд компаниуд өөр 
хоорондоо ашиглах эрхийг олгодог тогтолцоо бүрдсэн;

(v) Оросын Холбооны Улсад төмөр замын оператор компаниуд нээлттэй ашиглах эрх эдэлдэг 
боловч тээвэрлэгчдэд энэ эрх олгогддоггүй. Хувийн хэвшлийн оролцоо вагон эзэмших, 
гүйлгэх үйл ажиллагаагаар хязгаарлагддаг;

(vi) Украйн улс ОХУ-ынхтай ижил төстэй загварыг нэвтрүүлж байна.

Дээрхи улс орнуудад явагдаж буй шинэчлэлийн зорилго, зорилт ялгаатай ч салбарын хүчин 
чадлын ашиглалтыг сайжруулах, нийт хөрөнгө оруулалтад хувийн хэвшлийн гүйцэтгэх үүрэг 
оролцоог нэмэгдүүлэх, хувийн хэвшлийн арга туршлагыг түлхүү ашиглах зэрэг нийтлэг зорилгыг 
агуулсан байна. Хуучнаар ЗХУ-ын бүрэлдэхүүнд байсан орнуудын нөхцөл, байдлыг үзвэл дэд 
бүтцийг тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанаас салгахад дорвитой хийсэн зүйл үгүй, суурь бүтэц 
ашигласны тарифын тогтолцоо бүрдээгүй байна. Дээрхи улс орнуудад мөрдөж буй тарифын 
талаар энд товч дурдсан ба илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 2-р бүлгээс үзнэ үү.

1 Тээвэрлэгчид ихэвчлэн өөрсдийн машинч бүхий хувийн зүтгүүрийг явуулдаг бол операторууд зөвхөн өөрийн гэсэн 
вагон л эзэмшдэг.
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Австрали улс
Австрали улсад төмөр замын бүтээн байгуулалт муж мужид өөр өөр царигаар явагдсанаас муж 
хооронд царигийн зөрүү үүссэн хэдий ч сүүлийн жилүүдэд хийсэн шинэчлэлийн үр дүнд төр, 
хувийн хэвшлийн өмчлөл зэрэгцэн оршсон үндэсний сүлжээ бий болж чадсан байна. Төмөр 
замын нийтийн сүлжээ ихэнхдээ орон нутгийн засаг захиргааны мэдэлд байгаа ч орон нутгийн 
зарим сүлжээ үндэсний хэмжээний суурь бүтэц эзэмшигч байгууллагын мэдэлд шилжсэн. 
Эдгээрийн зэрэгцээ нүүрс, төмрийн хүдрийн ордуудыг далайн боомтуудтай холбосон хувийн 
хэвшлийн төмөр замууд байдаг. Нийт 10 орчим томоохон ачаа тээвэрлэгч болон төдий тооны 
ачаа тээврийн суурь бүтэц эзэмшигч тус улсад үйл ажиллагаа явуулдаг ба төмөр замын ихэнхи 
сүлжээ аль нэг өөр сүлжээтэй холбогдсон байдаг. 

Австралийн Үндсэн хуульд стратегийн ач холбогдол бүхий үндсэн хөрөнгө, объектуудыг тэгш 
зарчмаар бүгд ашиглах эрхтэй гэж заасан байдаг. 1980-аад онд төмөр замын суурь бүтцийг 
стратегийн ач холбогдол бүхий үндсэн хөрөнгийн тоонд багтаасан. Энэ нь төмөр замын 
салбарыг бүхэлд нь өөрчлөн шинэчлэх эхлэлийг тавьсан. Нийтийн ашиглалтад зориулан 
барьсан ачаа тээврийн төмөр замыг өмчийн хэлбэрээс үл хамааран нээлттэй ашиглах эрхийн 
тогтолцоог тус улс нэвтрүүлсэн юм. Жишээлбэл, төмрийн хүдрийн хамгийн том 2 компанийн 
эзэмшлийн зарим төмөр замыг гуравдагч талд саадгүй ашиглуулах шийдвэрийг Австралийн 
Өрсөлдөөний арбитрын шүүхээс 2010 онд гаргасан байна. Гуравдагч тал гэдэг нь өөрийн 
хэрэгцээний төмөр замыг барих хүсэлтэй ч эдийн засгийн хувьд үр ашиггүй, барих боломжгүй, 
уул уурхайн харьцангуй жижгэвтэр компаниудыг хэлнэ. Дээрхи шийдвэр гарсан ч уул уурхайн 
том компаниудын мэдлийн бусад төмөр замд хамаарах нээлттэй ашиглах эрхийн шийдвэр 
гараагүйг дурдах нь зүйтэй.

Төмөр замын зарим компани дэд бүтцийн босоо зааглалыг нэвтрүүлсэн байдаг бол зарим нь,2 
тухайлбал, уул уурхайн төмөр замууд, босоо интеграцчлал бүхий байна. Ачаа тээвэрлэгчдийн 
ихэнхи нь, суурь бүтэц эзэмшигчдийн зарим хэсэг нь хувийн хэвшлийн компаниуд байдаг.

Тус улсад мөрдөж буй төмөр замын суурь бүтцийн тарифууд суурь бүтэц эзэмшигч, шугам, галт 
тэргээс хамааран ялгавартай байгаа ч дараах нийтлэг зарчмууд дээр тулгуурладаг:

(i) Үл ялгаварлах зарчим. Дэд бүтэц эзэмшигч адил төстэй үйлчилгээ үзүүлснийхээ төлөө 
тогтоосон тарифын дагуу адил хэмжээний төлбөр авах; 

(ii) Тариф нь ахиуц зардалд суурилсан доод хязгаар, нийт зардалд суурилсан дээд хязгаарын 
хооронд хэлбэлзэхийг зөвшөөрөх;

(iii) Дээрхи хязгаарын хүрээнд тарифыг харилцан тохирч болох.

Европын холбоо 
Европын холбооны ихэнх хэсэгт төмөр замыг зорчигч тээвэрт ашигладаг ч Зүүн Европын зарим 
орон болон Скандинавын орнуудад ачаа тээвэрлэлтийн төмөр зам өндөр ач холбогдолтой. ЕХ-
ны орнуудад төмөр замын салбар төрийн мэдэлд байж ирсэн ч аж үйлдвэрийн зориулалттай 
хувийн эзэмшлийн төмөр зам бүхий орнууд ч байдаг. Сүлжээ тус бүрийн хувьд үйл ажиллагааны 
нэгдэл, интеграцчлалыг суурь бүтэц эзэмшигчийн зүгээс хангадаг байна. Төмөр замын 

2 Суурь бүтцийн босоо зааглал гэдэгт төмөр замын дэд бүтцийн эзэмшил, удирдлага нь төмөр замын операторуудын 
эзэмшил, удирдлагаас ангид байна.
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салбарын техникийн стандартын нийцүүлэлт, коридор хөгжүүлэлтийн асуудлыг ЕХ-ны түвшинд 
зохицуулдаг бол үйл ажиллагааны төлөвлөлт, хяналтын асуудалд оролцож төвлөрсөн байдлаар 
зохицуулдаггүй байна. 

ЕХ-ны гишүүн бүх орон хамтын гэрээний дагуу ачаа болон олон улсын зорчигч тээврийн үйл 
ажиллагааг шинээр явуулж, өөрийн эзэмшлийн зүтгүүр болон вагоныг хөдөлгөөнд оруулан 
төмөр замын тээвэрлэгчид нээлттэй ашиглах эрхийг олгох үүргийг хүлээдэг. Дотоодын зорчигч 
тээврийн зах зээлийг чөлөөлөх, либеральчлал ЕХ-ны зарим оронд эхлээд байна.

Улс орнууд үндэсний компаниудынхаа эрх ашгийн төлөө бусдыг ялгаварлан гадуурхах хандлагыг 
ЕХ-ны хүрээнд таслан зогсоох үүднээс дараах нөхцөлүүдийг тавьдаг байна:

(i) Тухайн суурь бүтцийг ашиглагч аливаа тээвэрлэгчээс хараат бус, шийдвэр гаргах эрх, 
чадамж бүхий суурь бүтцийн асуудал хариуцсан хуулийн этгээдийг үүсгэн байгуулах 
үүргийг холбооны бүх гишүүн улс хүлээнэ;

(ii) Зарим гишүүн орон үйл ажиллагаа нь бүрэн бие даасан суурь бүтцийн компаниудыг 
байгуулсан. Ийнхүү тусгаарлан бий болсон ямар ч компани ямагт /зөвхөн Их Британид 
түр хугацаанд/ төрийн өмчийнх байсан;

(iii) Зарим гишүүн орон ачаа тээврийн компаниудаа хувьчилж, зорчигч тээврийн үйлчилгээг 
франчайзын хэлбэрт оруулсан бол зарим нь үүнийг хийхээр төлөвлөж байна. 

Дээрхи зохицуулалтын дагуу бий болсон бүтэц, гэрээт харилцааг Зураг 1-т дүрслэн үзүүлэв. 

Босоо тусгаарлалтыг холдинг компанийн хүрээнд хэрэгжүүлж болдгийг ХБНГУ-ын жишээнээс 
харж болно. Энд суурь бүтцийн компани болон үндэсний тээвэрлэгч компаниуд (зах зээлийн 
салбар тус бүрт нэг компани) бүгд холдинг компанийн бүрэлдэхүүнд багтдаг. Эстони, Латви, 
Литва зэрэг зарим улс суурь бүтэц, тээвэр хариуцсан охин компаниудыг өөртөө багтаасан 
төрийн өмчит холдинг компаниудыг байгуулсан. 

ЕХ-ны баталсан хуулийн дагуу ихэнхи гишүүн орон шинэчлэлийг хэрэгжүүлсэн. Зах зээлд 
шинээр орох компани нь гол төлөв ЕХ-ны аль нэг гишүүн орны төрийн өмчит тээвэрлэгч 
компани, эсхүл хувийн хэвшлийн тээвэрлэгч компани байдаг. Ачаа тээврийн тусгай зөвшөөрөл 
бүхий компанийн тоо ихэнхи улсад 25 хүрэхгүй байдаг бол ХБНГУ-д 300 гаруй байдаг ч бүгд 
идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулдаггүй. Бүрэн босоо тусгаарлалт /өмчлөлийн хувьд бүрэн 
салангид компаниуд/ зах зээлд өрсөлдөөнт орчныг бий болгох, салбарын өсөлтийг дэмжих тал 
дээр ямар нөлөөтэй болох нь тодорхой бус байна. Гэхдээ хамгийн гол нь суурь бүтэц бөгөөд 
тээвэрлэлт хариуцсан компани хоорондын харилцааг зохицуулах асуудал юм. Суурь бүтцийг 
нээлттэй ашиглах тогтолцоог нэвтрүүлсэн орнуудын тээвэрлэлтийн хэмжээ, үл нэвтрүүлсэн 
орнуудтай харьцуулахад хавьгүй өндөр хурдацтайгаар өссөн. 

Европын орнуудын төмөр замын суурь бүтэц ихэнхдээ төрийн өмчийн удирдлага дор байна. 
Их Британи улс төмөр замын суурь бүтцийг 1996 онд хувьчилсан ч 2001 онд эргүүлээд 
төрийн өмчид авсан. Гол шалтгаан нь суурь бүтэц хувийн эзэмшилд байснаар эзэмшигчийн 
ашиг сонирхол төрийн бодлого, тээвэрлэгчдийн бизнесийн хэрэгцээ шаардлагатай уялдахгүй 
байна гэж үзсэнтэй холбоотой юм. Эстони улсад суурь бүтцийг хувийн өмчлөлд шилжүүлсэн ч 
тарифын бодлого нь хөрөнгө оруулагчдад шаардагдах хэмжээний үр ашгийг өгч байсан учир 
2004 онд төрийн өмчлөлд эргүүлэн авсан. 

Баруун Европын орнуудад шинээр төмөр зам барих явдал хурдны шинэ замуудаар гол төлөв 
хязгаарлагдаж байгаа ба эдгээр зам нь хуучин төмөр замуудтай холбогдсон, тэр бүр ашиг 
авчирдаггүй тул ашиг орлогыг нь тусад нь авч үзэх боломжгүй байдаг зэрэг шалтгаанаар төр, 
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хувийн хэвшлийн түншлэлийн аргаар тэдгээрийг барьж байгуулах гэсэн оролдлогууд амжилт 
олоогүй.

Төмөр замын салбар төдийгүй Засгийн газраас бүрэн хараат бус зохицуулагч байгууллагатай байх 
үүргийг ЕХ-ны гишүүн улс бүр хүлээдэг. Улс төрийн шалтгаанаар тоглоомын дүрмийг Засгийн 
газар тэр бүр өөрчлөхгүй гэсэн итгэл үнэмшлийг зах зээлд шинээр орж ирэгсдэд өгдгөөрөө хараат 
бус зохицуулалт ач холбогдолтой. Улсын хэмжээнд мөрдөх зөв зохистой, шударга, үр дүнтэй 
дүрэм, журмыг зохицуулагч байгууллага боловсруулах үүрэгтэй бол тусгай зөвшөөрлөө алдахыг 
хүсэхгүй оролцогч тал тэдгээрийг дагаж мөрдөх үүрэгтэй. Зохицуулагч байгууллагын үүрэг улс 
орон бүрт харилцан адилгүй ч суурь бүтэц ашиглах эрхийг үл ялгаварлах зарчмын дагуу, үндэсний 
тээвэрлэгчдэд давуу эрх олгохгүйгээр бүгдэд тэгш хүртээхэд анхаарч ажиллах үүрэгтэй. 

“Эрхийн төлбөр” хэмээх суурь бүтэц ашигласны тариф нь эзэмшигч зам, өртөө, зөрлөг, депо 
болон бусад байгууламжийг ашиглуулсныхаа төлөө тээвэрлэгчээс авах төлбөр юм. ЕХ-ны хууль 
тогтоомжид зааснаар тариф нь суурь бүтцээр хангах, ажиллуулах, бусад үйлчилгээ (жишээ нь 
диспетчерийн үйлчилгээ, галт тэрэгний хяналт шалгалт)-г үзүүлэхтэй холбогдсон ахиуц зардлыг 
нөхөх хэмжээнд тогтоох шаардлагатай гэж үздэг ч янз бүрийн салбарын төлбөрийн чадвараас 
хамаарч, нэмэлт тариф тогтоох боломж бас нээлттэй байдаг. Гэхдээ бодит байдал дээр олон 
оронд, ялангуяа Зүүн Европд, тарифыг зах зээлээс хамааран ялгавартай тогтоодоггүй. Энэ 
шалтгаанаар төлбөрийн чадвар султай салбаруудад төмөр замын тээвэрлэлт буурсан байж 
болох юм. 

ЕХ-нд тавигддаг бас нэг шаардлага бол үндэсний тээвэрлэгчийн бүтцэд зорчигч болон 
ачаа тээвэрлэлтийг хамтад нь эрхэлдэг нэгжүүдийг тус тусдаа аж ахуйн нэгж хэлбэрээр үйл 
ажиллагаа явуулахыг шаарддаг. Ачаа тээврийн орлогоор зорчигч тээврийг дэмжих татаасын 
механизмыг өргөнөөр хэрэглэж ирсэн Зүүн Европын хувьд чухал үр дагавартай. Одоо хүчин 
төгөлдөр үйлчилж буй ЕХ-ны хууль тогтоомжийн дагуу энэ төрлийн татаасыг хориглосон байдаг. 

Зураг 1. Төмөр замын компанийн босоо тусгаарлалтын бүтэц

Эх сурвалж: Азийн хөгжлийн банк.
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Казахстан улс
Казахстан улс нь Монгол улсын адил өргөн уудам газар нутагтай, хүн амын нягтшил доогуур, 
чухал ач холбогдолтой ашигт малтмалын нөөц ихтэй, төмөр замын салбараа эдийн засгийн 
хамгийн чухал салбаруудын нэг гэж үздэг.

Тус улсад сүүлийн жилүүдэд төмөр замын салбарын шинэчлэл амжилттай хэрэгжиж байна. 
Боловсролын зэрэг нийгмийн чиглэлийн байгууллагуудыг орон нутгийн мэдэлд шилжүүлж, 
засвар үйлчилгээ зэрэг туслах үйлчилгээ эрхэлдэг хэд хэдэн том компанийг тусгаарлах, 
хувьчлах алхмуудыг хийсэн. Засвар үйлчилгээний чиглэлээр дагнан ажилладаг хувийн 
хэвшлийн компаниудтай гэрээ хэлцлүүд хийж, цоо шинэ зах зээл бүрэлдэж эхэлсэн ч, тэдгээр 
компани давуу эрхээ ашиглан өртөг зардлаа хиймлээр өсгөх сөрөг үр дагаврыг бий болгосон. 
Тээвэрлэлтийг гол төлөв холын зайд хийдэг учраас шинэ тоглогч орж ирэхэд босго өндөр 
байдаг нь монополь эрхтэй компаниуд бий болох шалтгаан болдог байна. 

Казахстаны төмөр зам /КТЗ/ компани ашиглахаа больсон ачааны вагонуудыг 2003 оноос 
хувийн хэвшилд зарж борлуулсан. Хувийн компаниуд худалдаж авсан вагонуудаа шинэчлэн 
засварлаж, мөн шинийг худалдан авч парк бүрдүүлэн өөрийн хэрэгцээнд ашиглахын зэрэгцээ 
бусдын тээвэрлэлтэд лизингээр ашиглуулдаг. 2006 оны байдлаар хувийн хэвшлийн эзэмшил 
дэх хөдлөх бүрэлдэхүүн үндэсний нийт паркийн 40 хувийг эзлэж байв. 

2004 онд Казахстаны төмөр замын салбарын бүтцийн өөрчлөлтийн хүрээнд алдагдалтай 
ажилладаг төмөр замын компаниудыг үндсэн үйл ажиллагаанаас тусгаарлах, (үндсэн үйл 
ажиллагаа эрхлэгчийг Тээвэр, холбооны яамны шууд харъяалалд байлгах байдлаар) өөр бусад 
үйл ажиллагаа эрхлэгчдийг хувьчлах, орон нутгийн мэдэлд шилжүүлэх арга хэмжээ авсан. 

2004 онд боловсруулсан төлөвлөгөөний дагуу зөвхөн гол замын сүлжээг удирдан зохицуулах 
чиг үүрэгтэй КТЗ компанийн мэдэлд төмөр замын үндсэн үйл ажиллагаа явуулах хувьцаат 
компаниуд (жишээ нь КТЗ-ын зүтгүүр, машинчийн хангамж хариуцсан охин компани болон одоо 
вагоны хангамж хариуцаж байгаа ч цаашдаа тээвэрлэгч болох Казтемиртранс охин компани) 
100 хувь харъяалагдсан. КТЗ-ын зүтгүүр хангамж хариуцсан охин компанийг Казтемиртранс-д 
нэгтгэх шийдвэр сүүлд гарсан. 

Хувийн компаниуд өөрийн зүтгүүрийг ашигласнаас КТЗ-ын зүтгүүр, хүн хүчийг ашиглах нь 
санхүүгийн болон логистикийн хувьд илүү үр ашигтай гэж үздэгээс зүтгүүр худалдан авах 
сонирхол бага байдаг. Суурь бүтцийг ашиглах нөхцөлийг тодорхой зааж өгсөн дүрэм, журам 
үгүйлэгдэж байгаа нь зах зээлд өрсөлдөөнт орчныг бий болгоход саад болж байна.

Дээр дурдсан хөтөлбөрийн бас нэг зорилго нь зорчигч тээврийн татаасын асуудал болон 
компанийн өмчлөлийг үйл ажиллагаа явуулах, санхүүжилтийг шийдвэрлэх хариуцлагатай 
хамтад нь ЗТХХЯ болон орон нутгийн засаг захиргаадад шилжүүлэх замаар шийдвэрлэх 
явдал байсан. Ингэснээр КТЗ суурь бүтэц ашиглах эрхийг олгож, КТЗ Локомотив-аас зорчигч 
тээвэрлэгчдэд зүтгүүр нийлүүлнэ гэж үзсэн байна.3 КТЗ-ын ачаа тээврийн үйл ажиллагаанаас 
зорчигч тээвэрт үзүүлэх “салбар хоорондын татаас”-ын тогтолцоог халахаар төлөвлөсөн боловч 
хэрэгжилт нь удаашралтай байна. 

Олон хэрэглэгч бүхий салбар замуудыг эзэмших, засвар үйлчилгээг нь хариуцах, ажиллуулах 
үүрэгтэй Тээврийн үйлчилгээний төв хэмээх хувьцаат компанийг КТЗ-ыг түшиглэн үүсгэн 
байгуулсан. Энэ компани тээвэрлэгчээр ажиллахгүй. Олон хэрэглэгчтэй салбар замууд нь гол 

3 Ихэнх зүтгүүрийг зорчигч, ачаа тээвэр хоёуланд нь ашигладаг ба ашиглалтыг бууруулахгүйн тулд хурдыг тааруулж 
барьдаг.
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төлөв үндэсний томоохон үйлдвэрлэгчдийн мэдэлд байдаг, ганц хэрэглэгчтэй салбар замуудыг 
гол замтай холбодог. Нэг хэрэглэгчтэй ихэнхи салбар замууд болон олон хэрэглэгчтэй зарим 
замыг хувьчилсан ч дотоодын монополь компаниуд бий болохоос сэргийлэн олон хэрэглэгчтэй 
салбар замуудыг хувьчлах үйл явцыг одоогийн байдлаар зогсоогоод байна.

Казахстан улс ОХУ-ын адил суурь бүтцийн тарифыг 10-01 тоот Үнийн жагсаалтыг ашиглан 
тогтоодог ба зохицуулалтад хамаарах бүх тарифыг суурь бүтэц, зүтгүүр тавилт, таталт болон 
вагон гэсэн хэсгүүдэд хуваадаг. Тиймээс өөрийн мэдлийн вагон ашигладаг тээвэрлэгчид 
тарифын хөнгөлөлт эдэлдэг. 

Бүхэлд нь дүгнэвэл, үндсэн бус үйл ажиллагааг тусгаарлан салгах, хувьчлах зэрэг харьцангуй 
хялбар, асуудал багатай шинэчлэлийг тус улсад нэлээд түргэн хэрэгжүүлсэн төдийгүй вагоны 
хувийн эзэмшил хурдацтай өссөн. Гэвч зорчигч тээврийн асуудлыг Зам, тээвэр, холбооны 
яаманд, дэд бүтцийн босоо тусгаарлалтын хүрээнд замын асуудлыг Казтемиртранс-д 
шилжүүлэх, ингэснээр дэд бүтэц эзэмшигч болох КТЗ-аас үндэсний тээвэрлэгчийг салгах зэрэг 
хүндрэлтэй асуудлуудыг удаашралтай шийдэж байна. 

Хойд Америк
АНУ-ын ачаа тээврийн зориулалттай төмөр замын сүлжээ нь 1-р зэрэглэлд хамаарах долоон 
том шугам (үүний дотор Канадад харъяалагддаг, АНУ-д үйл ажиллагаа явуулдаг хоёр том 
төмөр зам) болон гол төлөв 1-р зэрэглэлийн төмөр замтай аж үйлдвэрийн зангилаа төвүүдийг 
холбосон хэдэн зуун богино замуудаас бүрддэг. Дээр дурсан Канадын босоо интеграцчлал 
бүхий үндэсний төмөр замын хоёр том компанитай ачаа тээврийн бусад компани бүтцийн хувьд 
төстэй. Техникийн стандартчилал, норм нормативын үндэсний түвшинд “дээрээс” зохицуулалт 
хийдэг ч төвлөрсөн үйл ажиллагааны төлөвлөлт, хяналт хийдэггүй. Төмөр замын компани бүр 
өөрийн сүлжээг хариуцан ажиллаж, хил залгаа бусад сүлжээтэй зохицож үйл ажиллагаагаа 
явуулах үүрэгтэй гэж үздэг.

Дэлхийн ихэнх орны нэгэн адил хойд Америкийн төмөр замын бүх компани босоо интеграцчлал 
бүхий юм. Төмөр замын өрсөлдөөнийг нөхцөлдүүлэгч гол хүчин зүйлд сүлжээний давхцал, бусад 
тээврийн хэрэгсэл болон илгээгчтэй холбогдох өрсөлдөөн зэрэг багтана. Хойд Америкт ачаа 
тээврийн төмөр замын компаниуд хувийн өмчит бөгөөд хил дамнасан шинжтэй, алдагдалтай 
ажилладаг зорчигч тээврийн төмөр замын компаниуд бүгд төрийн өмчит компаниуд байдаг. 

Төсвөөс татаас авдаггүй хувийн хэвшлийн ачаа тээврийн төмөр замд хөрөнгө орууллагчдад 
хөрөнгө оруулах хөшүүрэг бий болгох үүднээс нээлттэй ашиглах эрх олгох, өртөг зардлаа нөхөх 
таатай нөхцөлийг бүрдүүлэх зэрэг болзол тавьдаггүй байна. Ашиглах эрх (АНУ-д зам ашиглах 
эрх хэмээн нэрлэдэг)-ийг зарим тохиолдолд гуравдагч талд олгодог ч тусгай зөвшөөрөл бүхий 
бүх тээвэрлэгчид ийм эрх олгох хуулийн зохицуулалт байдаггүй. Суурь бүтцийг ашиглах эрхтэй 
холбогдох нөхцөл, ашиглах эрх, ашигласны тариф зэргээ компаниуд өөр хоорондоо харилцан 
тохиролцож, солилцдог ба энэ талаарх мэдээлэл нийтэд ил тод бус байдаг. Зарим тохиолдолд, 
суурь бүтэц ашигласны тарифыг зохицуулагч байгууллагын зүгээс тогтоож болдог. Жишээ 
нь компаниуд бүтцийн өөрчлөлтөд орж нэгдэх үед зохицуулагч байгууллагын тавьсан тусгай 
нөхцөл болзлын хүрээнд, эсвэл аль нэг тээвэрлэгч компанийн зүгээс монополь эрхийн талаар 
гомдол гаргасан тохиолдолд ийнхүү тогтоодог байна. 

Тус улсын ачааны нийт вагоны паркийн 60 гаруй хувь нь төмөр замын оператор компанийн 
өөрийнх нь мэдэлд бус, тээвэрлэгч эсхүл лизингийн компанийн эзэмшилд байдаг (энэ хэмжээ 
ОХУ-д 50%, Европын холбооны орнуудад 30% байна). Гэвч вагон ашиглалтын асуудлыг төмөр 
замын оператор компаниуд дагнан хариуцдаг. 
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Хойд Америкт ашиглаж буй ачааны бүх вагон “Төмөр замын салбарын хамтарсан хороо”-ноос 
баталсан стандартыг хангах шаардлагатай ба шаардлага хангасан вагоныг үндэсний сүлжээний 
хүрээнд ашиглах боломжтой. 

Мексик улсын хувьд, 1990-ээд онд төмөр замын үндэсний оператор компанийг задлан 
эхлээд 3, дараа нь бие даасан 4 том босоо интеграцчлал бүхий компанийг үүсгэн байгуулж 
улмаар хувьчилсан. Үйлдвэрлэлийн гол салбар байршлуудад тээврийн өрсөлдөөнт орчныг бий 
болгох үүднээс сүлжээний тодорхой хэсэгт суурь бүтэц ашиглах эрхийг өрсөлдөгч талуудад 
олгож байхыг хувьчлалын нөхцөл болгон тавьсан. Хийгдсэн концессийн хоёрт нь АНУ-ын 
хөрөнгө оруулагч нар оролцсон тул хил дамнасан тээвэрлэлтэд томоохон түлхэц болсон. 

Оросын Холбооны Улс
ЕХ-ны төмөр замын салбартай харьцуулахад ОХУ-ын төмөр замын салбар Засгийн газрын 
дэмжлэг, зохицуулалтаас бага хамааралтай байдаг. Энэ нь зорчигч тээврийн үйлчилгээ тус 
улсад харьцангуй ач холбогдол бага байдагтай холбоотой. 

ОХУ-ын төмөр замын салбарын шинэчлэл нь нэг ижил суурь бүтцийг ашиглан үйлчилгээ үзүүлж 
буй тээвэрлэгчдийн дунд өрсөлдөөнт орчныг бүрдүүлснээр ашиглалтын үр ашгийг сайжруулна 
гэсэн ЕХ-ны шинэчлэлийн үндэслэлийг баримтласан. 

ЕХ-той харьцуулахад ОХУ-д, ялангуяа Уралын нуруунаас зүүн тийш, төмөр замын салбар 
автозамын салбартай өрсөлдөх шаардлага бараг байдаггүй тул тээвэрлэгч хоорондын 
өрсөлдөөнийг дэмжих нь илүүтэй чухал гэж үзнэ. Тус улсад хэрэгжүүлсэн салбарын шинэчлэлийн 
өөр нэг зорилго бол хөдлөх бүрэлдэхүүнд оруулах хөрөнгө оруулалтыг хувийн хэвшлээс татах 
явдал байсан.

Эхний үед Засгийн газрын зүгээс өөрийн зүтгүүр, машинч, вагоныг ашиглаж буй хувийн хэвшлийн 
тээвэрлэгч компаниудад суурь бүтэц ашиглах эрх нээлттэй олгохоор байсан ч энэ эрх одоогоор 
зөвхөн өөрийн вагон бүхий суурь бүтэц эзэмшигч компаниудад олгогдоод байна. Оросын 
төмөр зам (ОТЗ)-ын зүтгүүрүүд хомсдолтой байдгаас блок галт тэрэгний таталт, тавилтыг 
зөвшөөрснийг эс тооцвол суурь бүтэц эзэмшигчдэд таталт, тавилт хийхийг хориглосон байдаг. 
Салбарын дээрхи шинэчлэлийн зэрэгцээ вагоны лизингийн идэвхтэй, өрсөлдөөн бүхий зах 
зээл үүсэн бий болсон. Тээвэрлэгч, эзэмшигч компани аль аль нь ачааны вагон шууд худалдан 
авах, эсхүл шинэхэн бий болсон, лизингийн үйлчилгээ дагнан үзүүлдэг хувийн компаниудаас 
вагон лизингээр авах болжээ.

Дээр дурдсанчлан, суурь бүтэц, таталт тавилт хариуцсан компанийг эрх зүйн хамгаалалттай 
монополь гэж үзэж болохоор бөгөөд энэ бүгдийг ОТЗ дангаар гүйцэтгэж байна. ОТЗ-ын 
зүгээс хувийн хэвшлийнхэн таталт тавилтыг хариуцах асуудалтай эрс тэмцэж ирсэн бөгөөд 
үүнийгээ хувийн компаниуд хамгийн ашигтай тээврийг өөртөө авч, ОТЗ-д нүүрсийг хямд үнээр 
дотооддоо тээвэрлэх г.м. “нийтийн тээвэрлэгч”-ийн үүрэг л ногдох болно гэсэн үндэслэлээр 
тайлбарладаг. ОТЗ-ын үзэж байгаагаар зах зээлд шинээр орж ирж байгаа аливаа тээвэрлэгч 
нийтийн тээвэрлэгч байх ёстой. Одоогийн байдлаар тус улсын Засгийн газрын хувийн компанид 
таталт, тавилт хийх зөвшөөрлийг олгох тал дээр ямар нэгэн алхам хийгээгүй байна. 

ОТЗ ачаа тээвэрлэлтийн хэд хэдэн охин компанийг үүсгэн байгуулж, тэдгээрт үндсэндээ бүх 
вагоноо шилжүүлээд байна. Эдгээрийн дотор, тус бүрдээ 225000 вагон бүхий 2 том охин 
компани үйл ажиллагаа явуулж үндэсний хэмжээнд цогц үйлчилгээ үзүүлж байна. Үүний 
зэрэгцээ тодорхой хэрэгцээ бүхий зах зээлд үйл ажиллагаа явуулах зориулалттай хэд хэдэн 
охин компани байгуулагдсаны нэг нь олон төрлийн тээврийн хэрэгслээр үйлчилгээ үзүүлэгч 
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ТрансКонтайнер юм. Одоо харин шинэ бүтээн байгуулалтад шаардлагатай хөрөнгө мөнгийг 
босгох үүднээс дээрх компаниудыг хувьчлах үйл явц явагдаж байна. Бүтцийн шинэчлэлийг 
Зураг 2-т харуулав.

Ачаа тээврээс орох ашгаас алдагдалтай ажилладаг зорчигч тээврийн салбарт татаас олгож 
ирсэн. ОТЗ 2006 онд холын зайны зорчигч тээврийн асуудалд түлхүү анхаарах үүрэгтэй 
“Төмөр замын зорчигч тээврийн захиргаа”-г байгуулсан. ОТЗ-ын салбар нэгж хэлбэрээр эсхүл 
нутгийн захиргаатай хамтарсан охин компани хэлбэрээр орон нутгийн хэмжээнд зорчигч 
тээврийн байгууллагууд байгуулагдсаар орон нутгийн тээврийн үйлчилгээг гүйцэтгэсээр 
байна. Алдагдалтай ажилладаг холын зайны болон хотын зах хязгаарын зорчигч тээврийн 
үйлчилгээнд санхүүгийн татаас авч эхлэх тухай яриа хэлцлийг ОТЗ холбооны ба орон нутгийн 
засаг захиргаадтай амжилттай хийж байна. Тиймээс ачаа тээвэрлэлтээс шаардагдах татаасын 
хэмжээ тэр хэмжээгээр буурах юм. 

ОХУ-д зохицуулалт бүхий тарифыг суурь бүтцийн үйлчилгээ, зүтгүүрийн өмчлөл ба үйлчилгээ, 
вагон өмчлөлт гэсэн гурван хэсэгт ангилан хуваадаг. Иймд өөрийн вагон ашигладаг тээвэрлэгч 
вагонд ногдох тарифыг төлөхгүй гэсэн үг. Тарифын вагонд ногдох бүрэлдэхүүн хэсгийг 
тооцохдоо вагоны нийт өртгийг тусгахаар зорьж байгаа бөгөөд ингэснээр эзэмшигч вагоноо 
хариуцах тогтолцоо руу шилжих, ОТЗ болон хувийн компанийн хооронд шударга өрсөлдөөн 
өрнөх нөхцөл бүрдэнэ гэж үзсэн. Зарим бараа бүтээгдэхүүний тарифт вагоны эзлэх хувийг 
нэлээд доогуур тогтоосон байдаг нь хувийн хэвшлийн оператор компаниудад өөрийн вагоныг 
ашиглах хөшүүргийг бий болгодоггүй. Суурь бүтэц болон таталт, тавилтад хамтад нь ногдох 
тарифыг тээвэрлэлтийн зайн үзүүлэлт, ачааны үнэлгээний ерөнхий ангилал дээр суурилсан 
нийт тариф болон вагоны дундаж өртөг хоорондын зөрүүгээр тооцдог. Тиймээс тарифын суурь 
бүтэц ба зүтгүүрт ногдох бүрэлдэхүүн хэсэг өртөг зардалтай маш бага уялдаатай гэж дүгнэхээр 
байна. Энэ нь цаашлаад салбарын үр ашгийг дээшлүүлэх өрсөлдөөний үүргийг бууруулах 
эрсдэлтэй. 

Зураг 2: Оросын холбооны улсын суурь бүтцийн хэсэгчилсэн тусгаарлалт

 
ОТЗ = Оросын Төмөр Зам
Эх сурвалж: Азийн Хөгжлийн Банк
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ОХУ-д хэрэгжсэн төмөр замын шинэчлэл харьцангуй амжилттай явагдаж ирсэн гэж дүгнэж 
болно. Ихэнх нь цөөн хэдэн вагон бүхий аж ахуйн нэгж боловч 2008 оны байдлаар 2000 
орчим төмөр замын болон тээвэр зуучийн компани улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн. Мөн нийт 
вагоны паркийн ихэнх хувь буюу 500000 вагоны худалдан авалтад хувийн хэвшлийн 30 тэрбум 
ам.долларын хөрөнгө оруулалт шингэсэн байна. Вагоны хувийн өмчлөл эрс нэмэгдсэн нь 
зарим талаар ОТЗ-ын вагоны хомсдолтой байдал, нөгөө талаар хувийн эзэмшлийн вагонууд 
илүү шинэ, дэвшилтэт технологиор үйлдвэрлэсэн байдагтай холбоотой. Хувийн өмчлөлийн 
вагонууд гол төлөв газрын тос, нефтийн бүтээгдэхүүн, цистерн тээвэрлэлт зэрэг илүү өндөр 
үнэлэмжтэй тээвэрт ашиглагдаж байна. Вагон нийлүүлэгч хувийн хэвшлийн компаниуд онцлог 
хэрэгцээ бүхий “цүнхээл” зах зээлд үйл ажиллагаа явуулж, ОТЗ-тай харьцуулахад илүү өндөр 
төлбөр хөлс авдаг байна.

Тус улсын эдийн засаг хөгжихийн хэрээр улам бүр өсөн нэмэгдэж буй төмөр замын тээврийн 
хэрэгцээ, хэрэглээг хангахад хувийн өмчийн парк томоохон үүрэг гүйцэтгээд зогсохгүй 
үйлчилгээний чанарыг сайжруулахад чухал үүргийг гүйцэтгэсэн. Улсын төсвийн зэрэгцээ 
хувийн хэвшлийн дорвитой хөрөнгө оруулалт хийхгүйгээр ОТЗ цаашид шаардагдах хөрөнгийн 
эх үүсвэрийг дангаар бүрдүүлэх боломжгүй, асар их хөрөнгө оруулалт шаардагдсаар байна.  
Засгийн газраас зүтгүүрийг хувийн өмчлөлд шилжүүлэх асуудлыг судлаж байна.

2008 онд батлагдсан Төмөр замын тээврийг 2030 он хүртэл хөгжүүлэх стратегийн баримт 
бичигт төмөр замын суурь бүтэц, үүний дотор өндөр хурдны төмөр замыг барьж байгуулахад 
төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн гүйцэтгэх үүрэг онцгой үүрэгтэй гэж заасан байдаг.

Украйн улс
Казахстан, ОХУ-ын төмөр замын салбартай харьцуулахад Украйны төмөр замд (УТЗ) харьцангуй 
бага шинэчлэл хийгдсэн. Хөрөнгө санхүүгийн байдлаас шалтгаалан хөрөнгө оруулалт хангалттай 
хийгдээгүй, вагоны парк хэт хуучирч, зарим зориулалтаар ашиглах боломжгүй, эдийн засгийн 
үр ашиггүй болсон байна. Тиймээс хувийн хэвшлийн вагоны ашиглалтыг зөвшөөрдөг. 

УТЗ хувийн эзэмшлийн вагон ашиглалтад тарифын дорвитой хөнгөлөлт үзүүлснээр 2007 он 
гэхэд ачаа тээврийн нийт вагоны паркийн 25 орчим хувийг хувийн эзэмшлийн парк бүрдүүлдэг 
болсон боловч, цаашид хөнгөлөлтийн хэмжээг бууруулсан байна. Вагон нийлүүлэлт улам бүр 
хомсдож, УТЗ-ынхаас өндөр тарифтай ч хувийн хэвшлийнхний зах зээлд эзлэх хувь хэвээр 
хадгалагдаж, вагон эзэмшигч нар хоосон вагоныг буцаан татсан төлбөрийг харилцагчаас 
гаргуулах нь хэвийн үзэгдэл болсон. 

2006 онд Украйны Засгийн газар төмөр замын тээврийг шинэчлэх үндэсний хөтөлбөрийн 
үзэл баримтлалыг баталсан ба уг баримт бичигт суурь бүтэц болон холбогдох үйлчилгээг 
тэгш нөхцөлөөр ашиглах эрхийг олгох тухай тусгайлан заасан. Гэсэн ч өнөөг хүртэл тус улсад 
хувийн өмчлөлтэй зүтгүүр нэг ч байхгүй, хувийн хэвшлийн тээвэрлэгч ч байхгүй байсаар байна. 
2012 оны 2 сарын 23-ны өдөр Украйны парламент “Төмөр замын тээвэрлэлтийн төрийн өмчит 
компанийн тухай хууль”, “Төмөр замын хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах” тухай хуулиудыг 
баталсан. Нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуульд заасны дагуу Төмөр замын асуудал 
эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага болох Укрзализницья-гийн үйл ажиллагааг захиргаа, 
аж ахуйн үйл ажиллагаа гэж тусгаарласан. Төрийн захиргааны чиг үүргийг нь Украйны Дэд 
бүтцийн яаманд шилжүүлсэн ба аж ахуйн, арилжааны үйл ажиллагааг дээр дурдсан Төмөр 
замын тээвэрлэлтийн төрийн өмчит компанийн тухай хуулийн дагуу байгуулагдсан төрийн 
өмчит компанид шилжүүлсэн.
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Монгол улсын авах сургамж
Дээрхи орнуудын туршлагаас дараах сургамж, дүгнэлтийг онцолж болохоор байна:

(i) Төмөр замын ачаа тээвэрт өрсөлдөөнт орчныг бий болгох хэд хэдэн арга зам байгаагаас 
Монгол улсад хэрэгжинэ гэж үзэж байгаа гуравдагч талд (бусад компанид) ашиглах эрхийг 
олгох хувилбар нь хамгийн түгээмлээр ашиглагддаг хувилбар биш ч боломжит арга юм;

(ii) Австрали, ЕХ-ны жишээгээр тээвэрлэгч компаниудад ашиглах эрхийг албан ёсоор олгох 
тогтолцоог нэвтрүүлж болно, эсвэл хуучин ЗХУ-ын бүрэлдэхүүнд байсан зарим орны 
жишээгээр зөвхөн вагон нийлүүлэгч (тавилт. таталт хамаарахгүй) оператор компаниудад 
ашиглах эрхийг албан ёсоор зөвшөөрч болно;

(iii) Тээвэрлэгч, зөвхөн оператор компаниудад ч гуравдагч талын ашиглах эрхийг 
албажуулснаар хөдлөх бүрэлдэхүүнд хувийн хөрөнгө оруулалт хийгдэх таатай нөхцөлийг 
бүрдүүлж, улмаар салбарын хөгжлийг дэмжих эерэг үр дагавартай;

(iv) Нэгээс илүү тооны суурь бүтэц эзэмшигчтэй орнуудын хувьд өөрийн сүлжээний хяналт 
удирдлагыг бие даан хэрэгжүүлэх, үндэсний хяналт удирдлагын төв гэж байхгүйг анхаарах 
нь зүйтэй;

(v) ОТЗ-ын үйл ажиллагаанаас харахад, гуравдагч тал гэж үзэх тээвэрлэгч компаниудад 
ашиглах эрхийг олгох нь хэрэгжүүлэхэд бэрхшээлтэй байж болох ба эрхийг олгосноор 
нягтралаас үүсэх эдийн засгийн үр ашиг буурч, өртөг өсч болно;

(vi) Салбарын хүрээнд өрсөлдөөний үр өгөөжийг бага өртгөөр бий болгохын тулд ашиглах 
эрхийг гуравдагч талд олгох тогтолцоог, ялангуяа ашиглалтын тарифын түвшнийг туйлын 
няхуур боловсруулж тогтоох нь зүйтэй. 

Өрсөлдөөний үр дүнд тариф буурах,үйлчилгээний чанар сайжрах, улмаар хэрэглэгчид болон 
эдийн засагт эерэг үр дагавартай ч өрсөлдөөний механизмыг, сайтар боловсруулаагүй нөхцөлд 
дэд бүтцэд оруулах их хэмжээний хөрөнгийн өгөөж буурах, хөрөнгө оруулах хөшүүргийг 
сулруулж, эдийн засгийн өсөлтийг сааруулах эрсдэлтэй. Энэ нь хувийн хэвшлийнхний хөрөнгө 
оруулалтаас салбарын хөгжил ихээхэн хамаарч байгаа нөхцөлд бүр илүү чухал. 

Авсрали улсад сүүлийн жилүүдэд хувийн хөрөнгөөр дэд бүтцийн нэлээд бүтээн байгуулалт 
хийгдсэн. Гэвч төмөр замууд нь уурхайгаас далайн боомт хүрэх богино замууд бөгөөд Монгол 
улсын зорьж байгаатай адил төмөр замын (гол замын) сүлжээний салшгүй хэсэг нь биш юм. 
Гол замын бүтээн байгуулалтад хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтыг татах нь амаргүй зорилт 
боловч маш тунгалаг, ил тод, бага эрсдэлтэй орчинг бүрдүүлэх шаардлагатай. 
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2  Төмөр замын суурь   Төмөр замын суурь 
бүтцийн тарифыг бүтцийн тарифыг 
нэвтрүүлсэн олон улсын нэвтрүүлсэн олон улсын 
туршлагатуршлага

Энэхүү бүлэгт төмөр замын суурь бүтэц ашигласны тарифыг суурь бүтэц, бусад бүрэлдэхүүн 
хэсгээр тусгаарлан зааглах арга аргачлалыг бусад оронд хэрхэн хэрэгжүүлсэн, гол онцлог, 
техникийн болон ашиглалтын давуу ба сул тал, нэвтрүүлснээр олсон амжилт, эдгээр нь Монгол 
улсад тохиромжтой эсэхийг хэлэлцэнэ. Өмнөх бүлгийн адил Австрали, Европын холбооны 
орнууд, Казахстан, Хойд Америк, Оросын Холбооны Улс, Украйн зэрэг орны туршлагыг онцлон 
авч үзэв. 

Тарифын зорилго ба баримтлах зарчим
Төмөр замын тариф гэж суурь бүтэц эзэмшигчээс зам, өртөө, депо болон бусад байгууламжийг 
ашиглах эрхийг олгосны төлөө тээвэрлэгчээс авах мөнгөн төлбөрийг хэлнэ. Суурь бүтцийн нийт 
өртгийн дийлэнхи хувийг зам барьж байгуулах өртөг эзлэх тул зам ашигласны тариф хамгийн 
чухал үүрэгтэй. 

Төмөр замын суурь бүтэц ашигласны тарифыг хоёр үндсэн зорилгоор тогтооно. Үүнд: 

(i) суурь бүтцийн хүчин чадал ашиглалтыг сайжруулах хөшүүргийг бий болгох;

(ii) Төмөр замын сүлжээг хурдацтай хөгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэрийг 
бүрдүүлэх.4

Дээрхи зорилгод улс бүр харилцан адилгүй ач холбогдол өгдөг тул суурь бүтэц ашигласны 
тарифыг тогтоохдоо мөн өөрийн онцлог арга аргачлалыг ашигладаг. 

Тавьсан зорилго, чухалчилсан зүйлс ялгаатай ч суурь бүтэц ашигласны тариф дараах 
үндсэн 2 хэсгээс бүрдэх ахиуц зардал (үгсийн тайлбарыг харна уу)-ыг хаах хэмжээнд байх 
шаардлагатай.5 Нэгдүгээрт, хөдөлгөөний нэмэлт ачааллаас үүсэх биет элэгдэл, хорогдол. Энэ нь 
засвар үйлчилгээний зардлыг нэмэгдүүлэх гол хүчин зүйл ба тээсэн нийт бохир тонн-километр 
(т-км)-аас хамаарна. Хоёрдугаарт, хүчин чадлын хүрэлцээгүй байдлаас үүсэх зардал байх ба 
хөдөлгөөнд нэмэлтээр оролцох галт тэрэг бүрээс шалтгаалан (i) өөр галт тэрэг хөдөлгөөнд 
оролцох боломжгүй болох (алдагдсан боломжийн өртөг), эсвэл (ii) хөдөлгөөний саатал, 

4 C.A.Наш. 2010. Төмөр замын суурь бүтцийн тариф-харилцан адилгүй бодлогыг зохицуулах. “Хөдөлгөөнийг сүлжээгээр 
хангах нь” сэдэвт Олон улсын 5 дугаар бага хуралд танилцуулсан илтгэл, Штутгарт, 9 сарын 30–10 сарын 1.

5 Дээрх баримт бичигт “ахиуц зардал” гэж нэр томъёог ашигласан. Бусад нэр томъёоноос дурдвал хувьсах үнэ 
(тээвэрлэлтээс хамаарах нэгж бүтээгдэхүүнд ногдох дундаж хувьсах үнэ), үйлчилгээний шууд зардал (Европын 
холбооны хууль тогтоомжид ашиглагддаг), зайлсхийх зардал (үйлчилгээ үзүүлэлгүйгээр зайлсхийж болох зардал) г.м.
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сүлжээнд гарах доголдлоос үүдэн бусад үйлчилгээ тасарсны өртгөөр илэрхийлэгдэнэ. Хүчин 
чадлын хүрэлцээгүй байдлаас үүсэх өртөг зардал нь туулсан галт тэрэг-км-ийн үзүүлэлттэй 
хамгийн ойр хамааралтай /корреляц бүхий/. Ахиуц зардлын гуравдахь хэсэг бол нийт цувааны 
тооноос хамаарах дохиолол холбоо, диспетчерийн зардал юм.

Бусад орны туршлага
Австрали улс

Австрали улсын төмөр замын салбарт төрийн (гол төлөв суурь бүтэц эзэмшигчид) ба хувийн 
хэвшил (гол төлөв тээвэрлэгч компаниуд) аль аль нь өмчлөх эрхтэйгээр оролцдог. Тус улсад 
мөрдөж буй төмөр замын суурь бүтцийн тариф дараах зарчмуудад үндэслэнэ: 

(i) Суурь бүтэц эзэмшигч, шугам, галт тэргээс хамааран суурь бүтэц ашигласны тариф 
ялгавартай байж болох зарчим;

(ii) Үл ялгаварлах зарчим: суурь бүтэц эзэмшигч компаниуд ижил үйлчилгээний төлөөх 
тарифыг аль ч талд тэгш ногдуулах үүрэгтэй;

(iii) Тарифын хэлбэлзэл доод (тээвэрлэгчийн ашиглаж буй секцийн засвар арчилгааны өсөн 
нэмэгдэх зардлын тээвэрлэгчид ногдох хэсгийг оролцуулсан ахиуц зардал дээр суурилна) 
болон дээд хязгаараас үл давах зарчим;

(iv) Энэхүү хязгаар дотор тарифын хэмжээг харилцан тохирч болох зарчим,

(v) Тохиролцож чадаагүй тохиолдолд тарифыг арбитраар тогтоолгох зарчим – доод ба дээд 
хязгаарыг тогтоох гол үндэслэл нь тодорхой бус байдлыг багасгах, хэлэлцээрийн зардлыг 
бууруулах

Гэсэн хэдий ч доод ба дээд хязгаарын хооронд томоохон орон зай байх тул тээвэрлэгчдийн 
хувьд энэ нь тодорхойгүй байдлыг үүсгэдэг.

Тарифын дээд хязгаарыг капиталын өртгийн жигнэсэн дундажийг активын үнэлгээнд үржүүлэн 
тооцдог капиталын өгөөжийг өөртөө агуулах нийт өртөгт суурилж тооцдог. Ашиглагдаж буй 
үндсэн хөрөнгийн үнэлгээг ашиглалтад буй биет хөрөнгийн сайжруулан орлуулах өртгийн 
хорогдуулсан дүн дээр үндэслэж тооцдог.6 Энэ аргачлалыг зохицуулалт бүхий салбаруудад 
түгээмэл ашигладаг ба үүнд суурилан Их Британид төмөр замын ашиглах эрхийн тарифыг 
тогтоож байна. 

Суурь бүтэц, тээвэр, бүсийн эдийн засгийн товчооны тайланд дурдсанаар ашиглах эрхийн 
тарифын горим нэлээд ялгавартай байгаа нь дараах үр дагавартай байдаг:7

(i) Үнэ тодорхойлох тогтсон зарчим байхгүйгээс тээвэрлэгчдэд байдал тодорхойгүй болох;

(ii) Ашиглах эрхийн тогтолцооны ялгаатай байдлаас ажилбар давхар хийгдэх, үр ашиг болон 
өрсөлдөх чадвар буурах; 

6 Орлуулах өртгийн хорогдуулсан дүн (ОӨХД) нь төслийн капитал өртгийг хуваарьлах аргачлал юм. Үүнд одоогийн 
суурь хөрөнгийн үлдэж буй богино насжилтийн хорогдлыг шингээж, түүнтэй дүйцэх орчин үеийн хөрөнгө барих, 
худалдаж авах үнийг тэнцүүлэхийн тулд зохицуулалтын суурь хөрөнгийг аажмаар дахин үнэлдэг. ОӨХД-ийг 
ашиглахдаа одоо байгаа хөрөнгөтэй заавал ижил хөрөнгөөр орлуулахгүй байхаар оновчтой сонголт хийдэг.

7 Дэд бүтцийн хороо, Тээвэр, бүс нутгийн эдийн засаг. 2003. Төмөр замын дэд бүтцийн үнэлгээ: Зарчим ба туршлага. 
Тайлан 109. Канберра ACT. http://www.bitre.gov.au/publications/2003/report_109.aspx
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(iii) Ачаа тээврийн нэг замнал дээр тарифын түвшин, бүтцийн ялгаа нь галт тэргийг хөдөлгөөнд 
оруулах тээвэрлэгчийн бодлогод зөрүүтэй, ойлгомжгүй байдлыг бий болгоно (жнь, галт 
тэрэгний урт, давтамж). 

Австрали улсад ихэнхдээ өөр өөрийн зохицуулагч байгууллагатай 10 орчим суурь бүтэц 
эзэмшигч үйл ажиллагаа явуулж байна. Зохицуулалтын ийм задралтай орчныг нэгдсэн 
зохицуулалттай харьцуулахад суурь бүтэц эзэмшигч, тээвэрлэгч компаниудад илүү их зардал, 
хүндрэлийг бий болгодог. 

Үнэ тарифын горим тус улсад хувьсагч болон тогтмол хэсгээс бүрдэх тариф дээр тогтож байна. 
Энэ шийдэл нь тогтмол зардлыг нөхөх үр дүнтэй арга гэж үздэг. Учир нь нэмэлт галт тэрэг 
тус бүрт зөвхөн хувьсах тарифыг ногдуулах ба тээврийн бусад хэрэгсэлд ачаа тээвэрлэлтийг 
алдахгүй байх боломж бүрдэнэ. Хоёр хэсгээс бүрдсэн тарифын энэ бүтцийн дутагдал нь 
жижиг тээвэрлэгчдэд тогтмол тарифын үзүүлэх нөлөө /дарамт/ бөгөөд ашиглах эрхийг тэгш 
олгоогүйгээс зам ашиглалтад шудрага өрсөлдөөн бий болохгүй байна.8

Европын холбоо 

Европын Холбооны хууль тогтоомжид /2001/149 тоот захирамж/ зааснаар төмөр замын суурь 
бүтэц ашигласны тарифыг ашиглалтын үйл ажиллагааны ахиуц зардалд тулгуурлан тогтоох ба 
үйлчилж буй салбарын төлбөрийн чадвараас хамаарч тарифын тохиргоо хийж болохыг заасан 
байдаг. Тарифыг яаж ч тогтоосон эзэмшигчийн зүгээс ижил сонирхолтой тээвэрлэгчдэд тэгш 
хандаж, адил тариф хэрэглэх шаардлагатайг хуульчлан заасан. 

Суурь бүтцийн тариф нь тухайн суурь бүтцийг ашиглахтай холбоотой зардлын тооцоонд 
суурилсан байдаг ба зөв хөшүүргийг бий болгодог. Тээвэрлэгч компаниуд нэмэлт үйлчилгээ 
үзүүлснээс гарах ашиг (нэмэлт орлогоор илэрхийлэгдэх) нь холбогдох нэмэлт зардлаас давсан 
тохиолдолд зөвхөн галт тэргийг хөдөлгөөнд оролцуулно. 

Гэвч Европын Холбооны төмөр замын ихэнх компаниуд тарифын талаарх дээрхи шаардлагатай 
бүрэн нийцэж ажилладаггүй нь хэд хэдэн шалтгаан байж болох юм. Үүнд:

(i) Дунджаар аваад үзвэл, төмөр замын суурь бүтцийн засвар арчилгаа, шинэчлэлийн 
зардлын гуравны нэг хүрэхгүй хувь нь ашиглалтын түвшнөөс хамаарч хувьсдаг тул ахиуц 
зардал дээр суурилсан тарифын орлогоос нийт гарсан зардлыг нөхөх боломжгүй бөгөөд 
санхүүгийн хүндрэл учруулж болох юм; 

(ii) Засгийн газрын зүгээс үзүүлэх дэмжлэг хязгаарлагдмал, бүх зардлыг компани өөрөө 
хариуцаж нөхөх шаардлагатай болдог тул зөвхөн ахиуц зардлаар тооцсон тарифыг 
ашиглах ихэнхи тээвэрлэгчдэд боломжгүй санагдаж болох юм;

(iii) Зүүн Европын тээвэрлэгчид ахиуц зардлыг тооцоолох бэрхшээлтэй гэж үздэг;

(iv) Олон харилцагчтай суурь бүтэц эзэмшигчийн хувьд тээвэрлэж буй ачааг тэр бүр мэдэхгүй, 
зах зээлийн онцлогийг ойлгохгүйгээс тээвэрлэгчийн төлбөрийн чадварыг үнэлэх боломж 
байдаггүй. Тиймээс өөр өөр төрлийн үйлчилгээ, ачаа бараанд ялгавартай тариф тогтоож 
чаддаггүй. Үүнээс шалтгаалан суурь бүтцийн тарифаар дамжуулан нийт зардлаа нөхөх 
шаардлагатай тохиолдолд тарифыг хавтгайд нь өндөр тогтоох хандлага давамгайлж 
байна. 

8 Ийм учраас Холбооны Эвслийн Алба Герман улсад нэвтрүүлээд байсан тарифаас татгалзахыг шаардсан.
9 Ишлэл 3, х.ix.
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Тээвэрлэх ачааны төрлөөс хамааран ялгавартай тарифыг баримтлах нь ихэнхи Засгийн газрын 
бодлогын зорилттой нийцэж, эцсийн дүнд төмөр замаар тээвэрлэх ачаа эргэлтийг нэмэгдүүлэх 
тул зөв гэж үзнэ.10 Ялгавартай тогтооно гэдэг нь тарифын өөрчлөлтөд харьцангуй мэдрэг бус 
тээвэрлэлтэд (ж.нь нийт өртөгт нь суурь бүтцийн тарифын төлбөрийн эзлэх хувь харьцангуй 
доогуур байдаг тээвэрлэлт) тарифыг илүү өндрөөр тогтооно гэсэн үг юм. Гэвч тарифын түвшнээс 
ачаа эргэлтийн хэмжээ хэр мэдрэг байх мэдээлэл Европын орнуудад ч хомс байна. Их Британи 
улсад хийсэн судалгаагаар суурь бүтцийн тариф нэмэгдсэнээр чингэлэгийн болон барилгын 
материалын тээвэрлэлтийн хэмжээ ихээр өөрчлөгддөг бол төмрийн хүдэр, цөмийн түүхий эд, 
нүүрсний тээвэрлэлтэд төдийлөн нөлөөлдөггүй болохыг тогтоосон байна. Судалгааны үр дүнд 
үндэслэн тус улсын зохицуулагч байгууллагаас зөвхөн төмрийн хүдэр, уран, нүүрсэн дээр 
тарифын тохиргоо хийхийг зөвшөөрсөн байдаг.11 Энэ бодлогоосоо татгалзсан ч ийм төрлийн 
арга барил практикт хэрэгжих боломжтой гэдгийг харуулсан.12

Зураг 3-аас төмөр замын суурь бүтцийн тарифын дундаж түвшин Европын орнуудад ямар 
байгааг харж болно. Тарифын ийм их зөрүүтэй байдал нь зарим төмөр замууд зөвхөн суурь 
бүтцийн ахиуц зардлаар (зарим компаниуд бүр доогуур жишгээр тооцдог) тарифыг тогтоож 

10 Энэ нь төмөр замын суурь бүтцийн “тогтмол үнэ”-д нөлөөлж болох тээвэрлэлт нь төмөр замын үнийг бууруулахгүй 
гэдгийг баталж байна. Дэлгэрэнгүй тайлбарыг Тээврийн сайд нарын Европын зөвлөлгөөний Хавсралт А. Оросын 
захиргааны шинэчлэл-ийн материалаас харж болно. Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллага.

11 Ишлэл 8, х.10.
12 Төмөр замын удирдлагын алба. 2001. Ачаа тээврийн хураамжийн бодлогын үнэлгээ. 10 сар. Их Британи. http://

www.rail-reg.gov.uk/upload/pdf/136-fchargfi ncon.pdf

Зураг 3: ЕХ-ны гишүүн орнуудын төмөр замын суурь бүтцийн тариф/дунджаар 
2000 тонн бохир жин бүхий галт тэргээр/ (евро/галт тэрэг-километр)
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Эх сурвалж: Л.Томпсон-оос иш татав. Төмөр замын суурь бүтэц ашигласны төлбөр. Олон Улсын Тээврийн Форум. 
http://www.internationaltransportforum.org/Pub/pdf/08RailCharges.pdf
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тогтмол зардлаа Засгийн газрын татаасаар нөхдөгтэй холбоотой юм. Нөгөө талаас, Засгийн 
газрын дэмжлэг сул тул санхүүгийн нийт зардлаа суурь бүтцийн тарифаар дамжуулан бүрэн 
нөхөж байгаа төмөр замын компаниудын тоонд Зүүн Европ (ялангуяа Болгар, Эстон, Латви, 
Словак улс)-ын төмөр замын компаниуд багтана. Зүүн Европын төмөр замын компаниуд ачаа 
тээвэрлэлтэд харьцангуй өндөр тариф ногдуулж, зорчигч тээврийн суурь бүтцийн тарифыг аль 
болох бууруулахыг зорьж ажилладаг.13

Европын холбооны 2001/14 тоот захирамжийн дагуу суурь бүтцийн хүчин чадал хүрэлцэхгүй 
нөхцөлд тарифыг ахиуц зардлаас хэтрүүлэн тогтоохыг зөвшөөрсөн. Тиймээс ЕХ-ны хэд хэдэн 
оронд замын ачаалал хийгээд цагаас хамааран хэлбэлзэх “захиалгын тариф”-ыг нэвтрүүлсэн 
(ачаалал их, бага зам, оргил цаг, ачаалал багатай цаг зэрэгт өөр өөр тарифтай байхаар). Үүний 
үр дүнд хүчин чадал хүрэлцдэггүй секцүүдийн ачааллыг оргил цагт бууруулахын зэрэгцээ 
орлого төвлөрүүлэх боломж нээгдсэн.

ЕХ-ны орнуудын төмөр замын суурь бүтэц ашиглалтын тарифын тооцоололд нэлээд олон 
тооны хувьсагчийг оролцуулсан байдаг. Хамгийн ихээр ашиглагддаг нь бохир тонн-км, галт 
тэрэг-км бөгөөд зарим орнууд хоёуланг нь зэрэг ашигладаг.

Ихэнх тохиолдолд ЕХ-нд зорчигч болон ачаа тээврийн тарифын хоорондын ялгааг тодорхой 
зааж өгсөн. Зарим орнууд замын категориор тарифыг заагладаг бол зарим нь хөдлөх 
бүрэлдэхүүний төрлөөр тарифыг салгаж тогтоодог. Зарим нь тээвэрлэж буй барааны 

13 ТУХН-ийн олон оронд дээрх туршлага түгээмэл байдаг.

Тэмдэглэл: ХБНГУ-ын суурь бүтэц ашиглах тарифын бүтэц

Германы зам ашигласны хураамжийн бодлогоор төмөр замын бүтцийн өртгийн нэлээд хувь 
хэмжээг төмөр замыг ажиллуулж буй компаниудаас нөхөхийг зорьдог. Хураамжийн тогтолцоо нь 
3 хэсгээс бүрддэг: 

1. Замын ангилал, ашиглалтын түвшнээс хамаарсан энгийн үнэ: 12 төрлийн замын ангиллыг 
суурь бүтцийн хүчин чадлын стандарт, тээврийн ач холбогдолоор нь бүлэглэдэг. Ашиглалт ихтэй 
замуудад энгийн үнийг 20%-иар нэмэгдүүлдэг. 

2. Цуваа галт тэрэгний бүтээгдэхүүн (бүтээгдэхүүний хүчин зүйл): Тухайн компани бусад хүчин 
зүйлээс, тухайлбал, ачаа тээвэр эсвэл зорчигч тээврийн үйлчилгээ эрхэлж буйгаас хамааран  
энгийн үнийг нэмэгдүүлж болно. 

3. Онцгой хүчин зүйл: Ихэсгэсэн, нэмэгдэл эсвэл хэт хүнд ачааны галт тэрэг зэрэг орон нутгийн 
хүчин зүйлс хамаарна. 

Энэ системд

• Суурь бүтцийг барьж, хамгаалах зардал,
• үзүүлэлтийн түвшинг хангах галт тэрэгний замын стандарт,
• хүчин чадлын ашиглалт,
• зорчигч болон ачааны галт тэрэгний төлбөрийн чадамжийн ялгаа зэргийг тусгахаар загварчилсан. 

Тарифийн хүснэгтийг ашигласнаар тусгай зориулалтын замаар тусгай галт тэрэг, үйлчилгээ эрхлэх 
сонирхолтой төмөр замын компаниудад тарифийг тооцоолоход хялбар болох юм. Сүлжээнд нэвтрэх 
нөхцлүүдэд галт тэрэгний зам тарифийн дэлгэрэнгүй жагсаалт болон бусад хэрэгсэл, тохиргоонууд 
орно. 

Эх сурвалж: Сэргээн босголт, хөгжлийн олон улсын банк/ Дэлхийн банк. 2011. Төмөр замын шинэчлэл: 
Төмөр замын салбарын бүтээмжийг сайжруулах арга хэрэгсэл. http://www.ppiaf.org/sites/ppiaf.org/fi les/
documents/toolkits/railways_toolkit/introductionandrailwaybasics.html
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төрлөөр тогтоож тарифын тохиргоо хийдэг бол бусад нь тээвэрлэгчийн ачаа илгээгчээс авдаг 
төлбөрийн хэмжээтэй уялдуулж тарифын тохиргоог хийж байна. Доорхи хайрцагт (хуудас 14) 
суурь бүтцийн өртгийн ихэнх хувийг тээвэрлэгчээс гаргуулах бодлогыг баримталдаг ХБНГУ-
ын тарифын системийг жишээ болгон харуулав. Германы тогтолцоонд ачааны төрөл, дотоод, 
экспортын, импортын, дамжин өнгөрөх тээвэр гэж ялгаварладаггүй ч ТУХН-ийн орнуудад 
ашигладаг итгэлцүүрүүдийн адил факторуудыг тарифын тооцоололд ашигладаг.

Европын холбооны төмөр замын ачаа тээвэрлэлтийн талаас илүү хувь нь хил дамнасан 
тээвэрлэлт байдаг. Тус холбооны гишүүн орнуудын тарифын бүтэц ялгаатайн зэрэгцээ үнийн 
ерөнхий түвшин нэлээд их зөрүүтэй байдаг нь ачаа тээвэрлэгчид, үйлчлүүлэгчдэд ихээхэн 
хүндрэл учруулдаг. Жишээ нь, аль нэг улсын тарифын систем галт тэрэг-км дээр суурилсан 
байхад тээвэрлэгч аль болох урт галт тэргийг хөдөлгөөнд оролцуулах сонирхолтой байна.  
Харин бохир тонн-км дээр суурилсан тарифын систем бүхий улсын хилээр ороход цувааг 
салгах шийдвэр гаргадаг нь салбарын зардалд сөргөөр нөлөөлдөг. 

Тарифын бүтцийн харилцан адилгүй байдал нийт гарсан зардлыг бүрэн нөхөх зорилгоор суурь 
бүтцийн тарифыг бүхэлд нь өндрөөр тогтоодог орнуудад улам их хүндрэлтэй байдаг. Тарифын 
бүтэц хооронд асар их ялгаа байхын бас нэг хүндрэлтэй тал нь тээвэр зуучийн компаниуд 
болон ачаа илгээгчид тодорхой үйлчилгээнд чухам ямар тариф үйлчлэхийг ойлгохгүй болох 
явдал юм. 

Дээр дурдсан зүйлс суурь бүтцийн тарифын хамгийн жин дардаг хэсэг буюу зам ашиглалттай 
холбогдох тарифын асуудалд түлхүү анхаарсан. Доор дурдсан бусад үйлчилгээ, байгууламжийг 
ашиглах эрхтэй холбогдуулан үнэ тарифыг мөн тогтоож болно. 

(i) Эрчим хүч ба түлш шатахуун

(ii) Ачааны терминалууд 

(iii) Ялгах өртөө 

(iv) Галт тэрэгний цувааг бүрдүүлэх байгууламжууд 

(v) Депо болон бусад байгууламжууд

(vi) Агуулахын аж ахуй 

(vii) Засвар үйлчилгээний болон бусад техникийн байгууламжууд.14

Казахстан улс

Казахстан улс нь хатуу зохицуулалтаас зах зээлийн механизм руу аажмаар шилжих буй улс ч15 
Казахстаны Төмөр Зам (КТЗ) вагон, зүтгүүрийн зах зээлийн 35%-ийг дангаар эзэлж байгаа тул 
түүнийг монополь эрхтэй компани гэж үздэг. Тиймээс КТЗ-ын бүх тарифыг зохицуулалт бүхий 
тариф гэж үзнэ.16 

Казахстан улсын нутаг дэвсгэрээр тээвэрлэгдэх ачаа тээврийн суурь бүтцийн тарифыг дээр 
дурдсан 10-01 тоот Үнийн жагсаалтыг суурь болгож тогтоодог. Төмөр замын суурь бүтцийн 
босоо тусгаарлалтыг хэрэгжүүлэх, хувийн эзэмшлийн вагон, зүтгүүрийн зах зээл дэх оролцоог 

14 ЕХ-ны заавар 2001/14. http:ec.europa.eu/transport/rail/packages/2001_en.htm
15 Казахстаны талаарх мэдээллийг зохиогч 2006 онд Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банкинд дээрх сэдвээр 

хийсэн судалгааны материалд үндэслэсэн болно. Шаардлагатай үед мэдээллийг шинэчлэсэн.
16 Казахын төмөр замын хөрөнгө оруулагчдын тухай илтгэл. 2010 оны 9 сар. http://www.railways.kz/en/taxonomy/

term/60



Төмөр замын суурь бүтцийн тарифыг нэвтрүүлсэн олон улсын туршлага   |   17

нэмэгдүүлэх, нээлттэй ашиглах эрхийн тогтолцоог нэвтрүүлэх зэрэг шинэчлэлтэй уялдуулан 
10-01 тоот Үнийн жагсаалтыг дараах дөрвөн элементэд хуваан өөрчилсөн. Үүнд: 

(i) Суурь бүтцийн үйлчилгээ 

(ii) Зүтгүүр хангамжтай холбогдох үйлчилгээ

(iii) Вагон хангамжтай холбогдох үйлчилгээ

(iv) Ачаа тээвэрлэлттэй холбогдох бусад үйл ажиллагаа. 

Олон салбарыг зохицуулагч байгууллага болох Үндэсний зүй ёсны монополийн зохицуулах 
агентлаг (ҮЗЁМЗА)-ийн чиг үүрэгт дэд бүтцийн үйлчилгээний тарифын зохицуулалт багтдаг. 
Үүний зэрэгцээ Шударга өрсөлдөөнийг хамгаалах агентлаг (ШӨХА)-ийн зүгээс зах зээлийн 
өрсөлдөөнд үнэлэлт дүгнэлт өгч жижиглэнгийн зах зээл дэх тарифын хэрэгжилтэд хяналт 
тавьж ажилладаг. 

Тарифын тогтолцоо 2006 онд анх нэвтэрсэн бөгөөд дараах байдлаар хэрэгжсэн: КТЗ, ЖиЭсСи 
Локомотив болон вагон эзэмшигч ЖиЭсСи Казтемиртранс компаниудын зүгээс хөдөлгөөний 
болон орлого, зарлагын урьдчилсан тооцооллыг гаргана. Урьдчилан тооцоолсон орлогоос 
зарлагын тооцоолол хэтэрсэн тохиолдолд КТЗ-ын зүгээс дээрхи дөрвөн элемент тус бүрээр 
тарифын коэффициентыг нэмэгдүүлэх хүсэлтээ ҮМХЗА-д гаргана. Уг үйл явц нь өөрөө 
тарифын гол үндэслэл болох өртөг зардлыг хиймлээр нэмэгдүүлэх боломжийг КТЗ-д олгосон. 
Жишээлбэл, КТЗ-ын хувьд тарифын харьцангуй өрсөлдөхүйц хэсэг болох замын бус (зүтгүүр 
хангамжтай холбогдох үйлчилгээ, вагон хангамжтай холбогдох үйлчилгээ, ачаа тээвэртэй 
холбоогүй бусад үйл ажиллагаа) төлбөр тарифыг зориуд бууруулж, замтай холбогдох төлбөр 
тарифыг эсрэгээр нэмэгдүүлэх, ингэснээр хувийн хэвшлийн төмөр замын тээврийн зах зээлд 
өрсөлдөх чадварыг сулруулах байдал үүссэн.17 

Суурь бүтцийн тарифыг нэмэгдүүлэх зөвшөөрлийг нэг жилийн хугацаатай олгодог. Тиймээс КТЗ-
ын өртөг зардал төлөвлөсөн хэмжээнээс хэтэрч, зохих тохиргоог тарифт хийх шаардлагатай 
болоход сүүлчийн тохируулгаас хойш дахиад нэг жил хүлээх хэрэгтэй гэсэн үг юм. Эсрэгээр, 
зардлын хэмнэлттэй ажилласан тохиолдолд дараа жил нь компани тарифаа харьцангуй 
багаар нэмэгдүүлэх болно, тиймээс өртөг зардлын хэмнэл зөвхөн тэр жилдээ үр ашгаа өгөх тул 
компанид өртөг зардлаа бууруулах хөшүүрэг сул байх юм.18

ОХУ-аас ялгаатай тал нь хөрөнгө оруулалтын зардлыг нөхөх тухай тарифын зохицуулалтад 
заасан байдаг. Ингэхдээ RAB буюу зохицуулагчийн зөвшөөрсөн үндсэн хөрөнгийн үнэлгээнд 
суурилан хөрөнгийн хэвийн өгөөжийг тооцоолохоор заасан байдаг.19 Тарифын тооцоололд 
оролцдог элэгдэл хорогдлыг ч RAB буюу зохицуулагчийн зөвшөөрсөн үндсэн хөрөнгийн 
үнэлгээнд суурилуулан тооцдог. RAB буюу зохицуулагчийн зөвшөөрсөн үндсэн хөрөнгийн 
үнэлгээг үл хөдлөх хөрөнгийн түүхэн өртөг бус нөхөн оруулалтын өртөг эсвэл урсгал зардлаар 
үнэлдэг тул илүү бодит үнэлгээ гэж үзэж болно. ҮМХЗА нь Тээврийн яам болон КТЗ-тай 
зөвшилцөх замаар суурь бүтцийн төслүүдийг хэлэлцэж батлах ба батлагдсан төслүүдийн төсөвт 
өртгийг RAB буюу зохицуулагчийн зөвшөөрсөн үндсэн хөрөнгийн үнэлгээнд нэмж тусгадаг.

Засгийн газрын бодлогын дагуу зарим төрлийн бараа, бүтээгдэхүүн тээвэрлэгчдэд тарифын бүх 
бүрдэл хэсэгт хамааруулан хөнгөлөлт эдлүүлж ирсэн. Хөнгөлөлт хүссэн тээвэрлэгчийн албан 

17 Одоогоор сөрөг үзэгдэл ажиглагдаад байна: суурь бүтцийн бус тариф суурь бүтцийн тарифаас өндөр үнэтэй байна. 
Энэ нь суурь бүтцийн тарифд  захиргааны хяналт өндөр байдгаас шалтгаалдаг. 

18 Энэ нь тарифийг богино хугацаанд тогтоосон үед тохиолддог нийтлэг асуудал юм. Ийм учраас Европын зарим 
төмөр замуудад тарифыг ихэвчлэн 5 жилээр тогтоодог.

19 RAB нь монополь нийлүүлэгчийн бодит хөрөнгө оруулалтаа нөхөж олоход шаардлагатай төлбөрийг тодорхойлохын 
тулд  зохицуулагчдын ашигладаг хөрөнгийн үнэлгээ юм. 
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тоотыг КТЗ эхлэж хүлээн авдаг. ҮМХЗА болон холбогдох яамд, Татварын албанд уламжилж 
хүсэлтийг хүргүүлдэг. Бүх хүсэлтийг хэлэлцсэний дараагаар ҮМХЗА эцсийн шийдийг гаргана. 
Хөнгөлөлт эдлэх тээвэрлэгч төмөр замаар тээвэрлэх ачаа эргэлтийг нэмэгдүүлэх амлалт авдаг 
ба амласан ёсоор нэмэгдүүлээгүй тохиолдолд тарифыг хөнгөлөлтгүй нөхцөлөөр бүтэн төлөх 
болдог.

Түүнчлэн, нийт өртөгт нь тээврийн зардал томоохон хувийг эзэлдэг бараа, бүтээгдэхүүний 
тээвэрлэлтэд тарифын хөнгөлөлтийг үзүүлдэг байна. 2006 онд тарифын хөнгөлөлт авсан 
зөвхөн хоёр төрлийн ачаа /аль аль нь 50 хувийн хөнгөлөлт авсан/ байсны нэг нь хүхрийн хүчил, 
нөгөөх нь түргэн муудах хүнсний бараа /нийгмийн үндэслэл шалтгаанаар/ байсан. Эдгээр 
хөнгөлөлтийг хувьсах зардал гэхээсээ тогтмол зардал дээр суурилсан тарифт хамааруулан 
олгосон, мөн хувьсах зардал суурь бүтэц ашиглалттай холбогдох дундаж зардлын 50 хүрэхгүй 
хувийг эзэлдэг болохыг олон улсын судалгаа харуулдаг учир суурь бүтэц ашигласны тариф 
дээрхи ачааны хувьсах зардлыг хангалттай нөхсөн гэж дүгнэж болохоор байгаа юм. Тиймээс 
эдгээр хөнгөлөлтийг татаасын хэлбэрт тооцохгүй. 

Зорчигч тээврийн тарифыг мөн ҮМХЗА-аас зохицуулдаг. Зорчигч тээвэрт суурь бүтэц ашиглалтын 
тарифыг 99 хувиар хөнгөлдөг тул тарифын орлогоор хувьсах зардал хаагдахгүй бөгөөд зорчигч 
тээврийн салбарыг ачаа тээврийн салбараас дэмжсэн жинхэнэ татаасын хэлбэр юм. Засгийн 
газрын зүгээс татаасын энэ хэлбэрийг халж, улсын болон орон нутгийн төсвөөс олгох шууд 
татаасаар орлуулахаар зорьж байгаа бөгөөд 3 жилийн хугацаатай хийх гэрээний өрсөлдөөнт 
шалгаруулалтын явцад шууд татаасын шаардлагатай хэмжээ тодорхой болно.20 

Суурь бүтцийн босоо тусгаарлалтыг хэрэгжүүлж нээлттэй ашиглах эрхийг нэвтрүүлэх цагт 
ОХУ-ын адилаар 1989 оны өгөгдөл дээр суурилсан, тэр үеийн ЗХУ-ын төмөр замын салбарын 
нийтлэг нөхцөл байдалд тохируулж, багц үйлчилгээнд хамааруулан боловсруулсан тарифын 
хүснэгтийг өнөөг хүртэл ашиглаж байгаа нь ихээхэн саад болж байна.

Хойд Америк

Хойд Америкийн босоо интеграцчлал бүхий, хувийн хэвшлийн ачаа тээврийн төмөр замын 
компаниуд ачаа тээвэрлэгчдийн дунд зах зээлийн өрсөлдөөнийг хөхиүлэн дэмжиж, ачаа 
тээвэрлэлтэд төмөр замын гүйцэтгэх үүргийг нэмэгдүүлэх зэрэг асуудал нь зардлыг нөхөж, 
эдийн засгийн үр ашигтай ажиллах зорилтын дараа хоёрдугаарт тавигдах зорилт байдаг. Тиймд 
зах зээлээс хамааруулан тарифыг ялгавартай тогтоодог гол шалтгаан нь тогтмол зардал, 
ялангуяа суурь бүтцэд шингэсэн зардлыг нөхөх, компанийн санхүүгийн үр ашигтай ажиллагааг 
хангах явдал байдаг.

Суурь бүтцийг ашиглах эрх, үүнд суурь бүтцийн тарифын нөхцөлийг энэхүү эрхийг худалдаж, 
худалдан авч байгаа төмөр замын компаниуд өөр хоорондоо хэлэлцэн тохирдог бөгөөд энэ 
талаарх мэдээлэл нийтэд нээлттэй бус байдаг. Төмөр зам ашиглах эрх буюу нитк \замналаа 
бусдад шилжүүлж байгаа компаниуд суурь бүтэц ашигласны тарифыг тогтоохдоо тодорхой 
эрх чөлөөг эдлэх бөгөөд тэр хэрээрээ илүү хариуцлага хүлээдэг. Ашиглах эрхтэй холбоотой 
ихэнхи гэрээ хэлцэл хувийн шинж чанартай байдаг ч нэлээд стандартчлагдсан, тодорхой жишиг 
бүхий байдаг. Үнэ тарифыг ихэнхи тохиолдолд галт тэрэгний нийт тоо, галт тэрэг–миль, тонн-
миль дээр үндэслэж тогтоодог. Төмөр замын томоохон компаниуд ихэнхи нь өртгийн нарийн 
тооцоо бүхий нягтлан бодох бүртгэлийн тогтолцоотой байдаг тул гэрээ хийхээс өмнө гэрээний 
талуудын нягтлан бодох бүртгэлийн систем дэх өртөг тооцооллыг нягтлан шалгах, гэрээний 
янз бүрийн бүрэлдэхүүн хэсэгт чухам ямар өртгийг оруулан тусгах талаар тохиролцоонд хүрэх 
зэрэг ажлууд хийдэг. 

20 Ишлэл 20, х.15.
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Зарим тохиолдолд, суурь бүтэц ашигласны тарифыг зохицуулагч байгууллагаас тогтоодог, үүний 
нэг жишээ нь компаниуд бүтцийн өөрчлөлтөд орж, нэгдэх үед зохицуулагч байгууллагаас тавих 
тусгай нөхцөл болзлын хүрээнд ийнхүү тогтоох, эсвэл аль нэг тээвэрлэгч компаниас монополь 
эрхийн талаар гомдол гаргасан тохиолдолд ингэж тогтоох боломжтой (хоёрдахь шалтгаанаар 
тарифыг захицуулагчаас тогтоосон тохиолдол ховор). Давж заалдах явцад зохицуулагчаас 
зарим байдлаар оролцож, “хөнгөн” зохицуулалт хийх явдал үр дүнтэй болох нь харагдсан ч 
зарим тээвэрлэгч тариф хэт өндөр байгаа талаар гомдолдог. Төмөр замын компаниуд хэлэлцэн 
дэмжиж, зохицуулагч байгууллагаас баталсан кодекс суурь бүтэц ашигласны тарифыг 
тодорхойлох үндэс болж байна. 

Ашиглах эрхийн асуудалд зохицуулагчийн үүрэг тийм чухал бус бол компани хоорондын 
хэлэлцээр туйлын чухал гэж үздэг. АНУ болон Канад улсын туршлага Монгол улсад ач 
холбогдолтой юм. Гэхдээ оролцогч талууд, УБТЗ ХНН болон гол, салбар замуудад хөрөнгө 
оруулах аливаа талуудад эрх тэгш нөхцөлийг олгож, суурь бүтэц ашиглах шударга тарифыг 
тогтоосон зохистой салбарын бүтэц буй болох нь асуудлын гол юм.

Мексик улсын хувьд, хувийн хэвшлийн мэдэлд байдаг төмөр замын 4 гол компани нь өөрийн 
суурь бүтцийн тодорхой хэсгийг ашиглах эрхийг өрсөлдөгч талууддаа олгох үүргийг хүлээдэг. 
Энэ нь эдийн засгийн гол салбарууд, үйлдвэрлэлийн бүсүүдэд төмөр замын тээврийн чөлөөт 
өрсөлдөөнийг бий болгохтой холбоотой. Тус улсын суурь бүтэц ашигласны тарифын тогтолцоо 
АНУ-ынхтай төстэй боловч ойлгомжтой бус, бүрхэг байдал нь нэлээд асуудлыг дагуулсан 
бөгөөд төмөр замын салбарт өрсөлдөөнт орчинг бий болоход ихээхэн саад болсон.21

Оросын Холбооны Улс

Оросын төмөр зам (РЖД) компанийн авдаг бүх тариф, үүний дотор эцсийн хэрэглэгчээс хураах 
төлбөр, оператор компаниудаас авах суурь бүтэц ашигласны болон зүтгүүрийн тариф зэрэг нь 
зохицуулалттай тариф байдаг. Тус улсад тарифын үндсэн 2 эмхэтгэл байдгийн нэг нь хуучин 
ЗХУ-д зориулагдан 1989 онд хэвлэгдэн гарсан “Төмөр замын ачаа тээврийн үйлчилгээний тариф” 
хэмээх 10-01 тоот тарифын эмхэтгэл юм. Тарифын энэхүү эмхэтгэлийг дотоод тээвэрлэлт болон 
экспорт, импортын тээвэрт ашигладаг. Тарифын зохицуулалтыг ОХУ-ын Ерөнхий сайдад шууд 
харъяалагддаг Холбооны тарифын алба гардан хариуцдаг ба ердийн монополь компаниудад 
хяналт тавьж, ажиллах үүргийг мөн хүлээдэг. 

Эмхэтгэлийн хоёрдахь нь дамжин өнгөрөх тээвэрт ашиглагддаг, ТУХН-ийн гишүүн орнууд 
болон бусад орон (үүн дотор Монгол улс багтана)-ын төмөр замын асуудал хариуцсан төв 
байгууллагууд хоорондын хэлэлцээр дээр суурилсан эмхэтгэл юм. 

Дээрхи эмхэтгэлүүдэд ашигласан коэффициентууд нь өртөг ачаа эргэлтийн регрессийн 
шинжилгээнд суурилсан байхын зэрэгцээ улс төр, эдийн засаг, бүсийн хөгжлийн асуудлуудыг 
харгалзсан шинжтэй байна. Эмхэтгэлүүд аль аль нь өндөр төвөгшилтэй, ойлгоход амаргүй 
бөгөөд тус бүрдээ 100 гаруй хуудастай. Аливаа тээвэрлэлтэд хамаарах тарифыг баримжаалан 
тооцоолохын тулд тээвэрлэгчид болон тээвэр зуучийн компаниуд програм хангамж ашигладаг 
байна.

Төмөр замын тээврийн бүх төрлийн үйл ажиллагааны зардал (үүний дотор суурь бүтэц 
ашиглалт, дохиолол холбоо, диспетчерийн болон холбогдох бусад үйлчилгээ, сэлгээний 
болон бусад зүтгүүр, хүн хүч\операторууд, ачааны вагон зэрэгтэй холбогдох зардлууд)-ыг тус 
эмхэтгэлүүд багтаасан байна. Багтаагүй зардлууд дотор вагон ачиж буулгах зардал /гол төлөв 
үйлдвэрийн зам, талбайд хийгдэх ачилт, буулгалт/, тээвэр зуучийн зардал, вагоныг хувийн 

21 Р. Шарп. 2006. Латин Америкийн төмөр замын хувьчлалын үр дүн. Дэлхийн банк.
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хэвшлийн үйлдвэрийн зориулалттай замаас РЖД-ийн гол зам руу шилжүүлэхтэй холбоотой 
зардал, ачигдах хүртэл вагоныг РЖД-ийн салаа замууд дээр хүлээлгэсэнтэй холбогдох зардал 
(сул зогсолтын зардал) болон даатгалын зардлууд байна.

Энд орхигдсон нэг чухал зардал бол суурь бүтцийг барьж байгуулахад гарсан хөрөнгийн зардал 
юм. РЖД 2012 оноос эхлэн төмөр замын шинэ бүтээн байгуулалтад зориулан суурь бүтцийн 
тарифт хөрөнгө оруулалтын зардлыг суулгах хүсэлтэй ч Засгийн газар одоогоор төмөр замын 
бүтээн байгуулалтад шаардлагатай хөрөнгийг улсын төсөвт тусгах нь зүйтэй гэж үзэж байна. 

Тарифын бүтэц
Эмхэтгэл дэх хүснэгтүүд нь ачааны төрлөөр нийт гүйлтээр нь ангилан нэг тонн ачаанд ногдох 
тарифыг заасан ба задаргааг вагоны төрөл, вагон тус бүрийн ачааны жин, илгээсэн вагоны 
тоо, вагоны эзэмшил (хувийн эзэмшлийнх эсэх), хөдөлгөөний хурд, хамгаалагчтай эсэх, цуваа 
нь контейнерийн г.м. зориулалттай блок галт тэрэг мөн эсэх, бусад хүчин зүйлээр нарийвчлан 
гаргадаг.22 

Нэг тоннд ногдох тарифын хэмжээ тээвэрлэлтийн зайтай шууд хамааралтайгаар уртсахад 
өсөхөөр заасан. Гэхдээ өсөлт нарийсах байдлаар буюу тарифын өсөлт тээвэрлэсэн зайны 
өсөлтөөс хоцорч пропорциональ бус байдлаар өсөхөөр боловсруулсан. Суурь тарифын 
хэмжээг = A + (B x L) гэж томьёлон тодорхойлох ба А нь тээвэрлэж буй бараа, бүтээгдэхүүнээс 
хамааран нэгж вагон, нэг тонн ачаа эсвэл нэг чингэлэгт ногдох тээвэрлэлтийн тогтмол хөлс, 
В нь нэгж вагон, тонн ачаа, эсвэл нэгж чингэлэгт ногдох “тээсэн км”-ийн тээврийн хураамж, 
харин L нь тээвэрлэсэн зайг илэрхийлэх ба үүнийг тухайн улсын тээврийн бүсчлэлээр тооцдог. 
Дээрхи томьёоллыг байрлалаас үл хамааран хэрэглэдэг тул нэгжид ногдох тээврийн зардал 
үлэмж ялгаатай нөхцөлд (жишээ нь ОХУ-ын зүүн болон баруун бүс нутаг хооронд бодитой 
ялгаа байдаг) томьёог сул талтай гэж үзэх нь зүйтэй. 

Бараа, бүтээгдэхүүний төрлөөр тарифыг ялгаварлан тогтоох нь
Тээвэрлэсэн бараа, бүтээгдэхүүний нийт өртөгт тээврийн зардлын эзлэх тойм хувиас 
хамааруулан ачаа барааг 3 бүлэгт хуваадаг:

(i) 1-р ангилалын ачаа бараа нь тээврийн зардлын нийт өртөгт эзлэх хувь өндөртэй (>15%). 
Тарифын хувь хэмжээг ангилалд ногдуулсан коэффициентээр үржүүлж тохируудаг бөгөөд 
уг коэффициент нь 1200 км доторх зайд оноосон 0.75-аас 5000 км-ээс дээш зайд оноосон 
0.55-ын хооронд хэлбэлзэнэ. Нүүрс, төмрийн хүдэр, цемент зэрэг нь 1-р ангиллын ачаа 
бараанд ордог.

(ii) 2-р ангиллын ачаа барааны хувьд тээврийн зардлын тээвэрлэсэн барааны нийт өртөгт 
эзлэх хувь нь дунд зэрэг (10–15%) байх бөгөөд коэффициентийн тохиргоо хийдэггүй 
(итгэлцүүр нь 1.0 гэсэн үг). Үр тариа, түүхий нефть, бордоо зэрэг нь 2-р ангиллын ачаа 
бараанд тооцогдоно.

(iii) 3-р ангиллын ачаа барааг тээвэрлэсний дараах нийт өртөгт тээврийн зардлын эзлэх 
хувь харьцангуй доогуур (<10%) байх бөгөөд тарифын түвшинд тус бүхэлчлэлд оноосон 
1.74 итгэлцүүрийг ашиглан тохиргоо хийдэг. Цаас, шар айраг, хөвөн,органик бус химийн 
бодисууд ба ган төмөр зэрэг нь 3-р ангиллын бүтээгдэхүүний жишээ юм.

Дээрхи ангиллын тохиргооны зэрэгцээ зарим бараа, бүтээгдэхүүний тарифт “барааны индекс”-т 
суурилсан нэмэлт тохиргоо хийдэг. 

22 Блок галт тэрэг гэдэг нь вагонуудыг шилжүүлэн ачих талбайд дахин сэлгэж найруулалгүйгээр гарах цэгээс хүрэх 
цэг рүү шууд хүрдэг галт тэргийг хэлнэ.
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Тарифын дээрхи ангиллууд нь ерөнхийдөө үнэ цэнийн тоон утгад суурилсан тул 1-р ангиллын 
ачаа барааны тариф нөгөө 2 ангиллынхаас доогуур байдаг. Ангилал тус бүрийн тарифыг 
тодорхойлоход ашиглах индексийг харьцуулахад ангилал хоорондын ялгаа харагдана. 
Хүснэгт 1-д янз бүрийн бараа, бүтээгдэхүүнд эцсийн байдлаар хэрэглэх индексийг хэрхэн 
тогтоосныг харуулав:

Ангиллын тарифыг барааны тарифтай хослуулан хэрэглэсэн тохиолдолд зэсийн тариф 
нүүрснийхээс даруй 4 дахин өндөр гарч байгааг дээрхи хүснэгтээс харж болохоор байна. 
Нүүрс шиг үнэ өртөг доогуур, нийт өртөгт тээврийн зардлын эзлэх хувь өндөр байдаг, тарифын 
өөрчлөлтөд мэдрэг гэж хэлж болох барааны хувьд ялангуяа холын тээвэрлэлтэд ийм арга 
практик үндэслэлтэй байж болно. Гэвч зэс г.м. өндөр үнэ цэнэ бүхий бараа, бүтээгдэхүүний 
тээвэрлэлтийг авто замаар хийх өрсөлдөөн ялангуяа тус улсын баруун бүсэд өндөр байх 
магадлалтай тул өндөр үнэ өртөг бүхий ачаа барааг өөр салбарт алдах эрсдэлийг бодлогоор 
өндөрсгөж байна гэж дүгнэж болно.

Төмөр замын онцгой тариф
Тус улсад төмөр замын онцгой тарифыг зарим нөхцөлд зөвшөөрдөг бөгөөд дараах 3 төрлийн 
онцгой тариф байна:

(i) Тодорхой салбарын үйл ажиллагааг дэмжих зорилготой онцгой тариф – гол төлөв тодорхой 
бараа, бүтээгдэхүүнээр илэрхийлэгдэнэ. Нүүрсний салбарт жишээ нь ОХУ-ын нүүрсний 
олон улсын зах зээл дээрхи өрсөлдөх чадварыг дэмжих зорилгоор тэргүүн ээлжинд 
экспортод гаргах нүүрс болон коксонд онцгой тарифыг нэвтрүүлсэн боловч дотоодын 
зарим маршрут болон импортын зарим нүүрс, коксонд мөн ялгаагүй онцгой тарифыг 
эдлүүлж байна. Онцгой тарифыг доод тал нь нэг жилийн хугацаатайгаар зөвшөөрдөг 
бөгөөд автоматаар, зарим өөрчлөлттэйгээр дахин сунгагдах нь түгээмэл байдаг.

(ii) Тодорхой нэрийн, экспортын чиг баримжаатай дотоодын үйлдвэрлэгч компаниудад 
олгох тээвэрлэлтийн хэмжээтэй уялдуулсан онцгой тариф – гол төлөв экспортын бараа, 
бүтээгдэхүүний тээвэрлэлтэд болон ОХУ-ын нутаг дэвсгэрт угсрах үйлдвэрээ нээсэн 

Хүснэгт 1: Тарифын индексийн тооцооллыг дүрслэн харуулах нь
(ОХУ-ын дотоод болон экспорт, импортын тээвэрлэлтийн тариф,- 2009 оны байдлаар)

Ангилал

Тээвэрлэсэн 
бараа, 

бүтээгдэхүүний 
нийт өртөгт 

тээвэрлэлтийн 
зардлын эзлэх 

% Барааны нэр

Ангиллын 
индекс 

(a)

Бараа 
бүтээгдэхүүний 

индекс 
(b)

Эцсийн 
индекс 

(c) = (a)*(b)
1  Бага үнэ цэнэ 
бүхий

>15% Нүүрс 0.75
(5,000 км-ээс 
дээш 0.55)

0.97 0.73
Төмрийн хүдэр 0.95 0.71

2  Дунд үнэ цэнэ 
бүхий

10%–15% Ширэм 1.00 1.39 1.39

3  Өндөр үнэ цэнэ 
бүхий

<10% зэс 1.74 1.60 2.78

Тайлбар: Ангиллын индексийг тус ангилалд багтах бүх бараа, бүтээгдэхүүнд хамааруулан хавтгайгаар ашигладаг бол 
барааны индексийг бараа тус бүрт оноох байдлаар ашигладаг.

Эх сурвалж: Азийн хөгжлийн банкны тооцоолол.
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гадаадын үйлдвэрлэгчдэд импортоор оруулж ирэх түүхий эд, сэлбэг хэрэгсэл зэргийн 
импортын тээвээрлэлтэд хамаарна. Энэхүү хөнгөлөлттэй тарифыг зөвхөн зах зээлийн 
нөхцөлд ийм арга хэмжээ авахыг зөвтгөж, ачааг илгээгч тээвэрлэлтийн хэмжээний 
шаардлагыг хангасан тохиолдолд хэрэгжүүлдэг. ОХУ-ын нутаг дэвсгэрт үйлдвэрлэлийн 
үйл ажиллагаа явуулж буй, импортоор оруулах сэлбэг хэрэгсэлд хөнгөлөлттэй нөхцөл 
шаардах гадаадын үйлдвэрлэгчдэд үзүүлдэг хэд хэдэн төрлийн тарифын хөнгөлөлт 
байдаг. Ийм төрлийн хөнгөлөлтүүдийг хэдэн сараас нэг жилийн хугацаатайгаар олгодог 
боловч тухайн компанийн хувьд зах зээлийн нөхцөл байдал таатайгаар өөрчлөгдөөгүй 
тохиолдолд сунгагдаж болдог. 

(iii) Тээвэрлэлтийн зайг харгалзан олгох онцгой тариф- үүнийг тус улсын гүнд орших байршлаас 
(ж. нь Сибирийн орчим) баруун эргийн болон Алс дорнодын далайн боомтууд хүртэл 3500 
гаруй км зайд тээвэрлэх бараа, бүтээгдэхүүнд ялангуяа тусгай нөхцөл болгон олгодог. 
Өөрөөр хэлбэл, ердийн тарифаар тээвэрлэх боломжгүй, тээврийн зайнаас шалтгаалан 
өрсөлдөх чадвараа алдах бараа, бүтээгдэхүүнд олгодог хөнгөлөлт. 

Тарифын тусгаарлалт 
Хувийн эзэмшлийн вагон, зүтгүүрийг хөдөлгөөнд оролцуулах болсонтой холбогдуулан 10-01 
тоот үнийн жагсаалтыг дотор нь “суурь бүтэц”, “зүтгүүр”, “вагон” гэсэн бүрэлдэхүүн хэсэгт 
хуваах болсон. Ачаа тээвэрлэгч, эсвэл тээвэр зуучийн байгууллага өөрийн вагоныг ашиглан 
тээвэрлэлт хийх тохиолдолд тарифын “вагон” бүрэлдэхүүн хэсэг хамаарахгүй. ТУХН-ийн 
гишүүн бус орнуудын жишгээр суурь бүтцийн нийт өртөгт суурилан тарифыг тооцохын оронд 
суурь бүтэц ашигласны төлөө төлөгдөх зохицуулалттай тарифыг тусгаарлаж бүрдэл хэсгээр 
заагласны үр дүнд тээвэрлэгчид зөвхөн ашигласан үйлчилгээндээ тариф төлдөг тогтолцоог 
бий болгосон. Тарифын “вагон” бүрдэл хэсгийг хувийн хэвшлийн компанид вагон хангамжаа 
шийдэхэд шаардагдах зардлаар тодорхойлж, тарифын “вагон” бүрдэл хэсэг (зөвшөөрөгдсөн 
тохиолдолд бас “зүтгүүр” бүрдэл хэсэг) өртөгт суурилсан байна. 

Суурь бүтэц болон таталт, тавилттай холбоотой тариф нь нийт тариф (зарим талаар улс төрийн 
нөлөөллөөр тогтоогддог) болон вагоны өртгийн тооцоолол хоорондын зөрүү юм. Энэ тарифын 
хүрээнд суурь бүтцэд хамаарахгүй (ж.нь өртөөний үйлчилгээний зардал) нэлээд хэдэн зардлыг 
багтаасан байдаг. Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн олон улсын байгууллага (OECD)-
ын ОХУ-д 2003 онд хийсэн айлчлалын хүрээнд хийсэн судалгаагаар тарифын 70 орчим хувь 
буюу суурь бүтцийн нийт зардалд эзлэх бодит хувиас хэт өндөр хувийг “суурь бүтэц” хэсэг 
эзэлж байна гэсэн дүгнэлтийг хийсэн. Түүнээс хойш энэ харьцаа 55 орчим хувь болж буурсан 
ба үүнийг дэвшил гэж харах ёстой ч ОТЗ-ын нийт зардалд суурь бүтцийн бодит зардлын эзлэх 
хувиас өндөр хэвээр байна.

Тарифын бүтэц дэх бүрдэл хэсгүүдийг энгийн хувилах аргаар заагласан нь бусад үйлчилгээтэй 
харьцуулахад суурь бүтцийн зардал туулах зайнаас хамаарч илүүтэй хувьсдаг болохыг 
хангалттай тусгах боломжгүй болгож байна. Тиймээс хэвлэгдэн гарсан тарифын “суурь бүтэц” 
бүрдэл хэсэг өртөг зардалтай сул хамааралтай гэж хэлж болно. Энэ нь эцсийн дүнд төмөр 
замын салбарын үр ашгийг бууруулах эрсдэлтэй, өртгөөс илүү үнээр ачаагаа тээвэрлүүлэх 
үйлчлүүлэгчид төмөр замаар тээвэрлүүлэх ачааныхаа хэмжээг бууруулах, нөгөө талаас өртгөөс 
хавьгүй доогуур үнээр тээвэрлүүлж буй үйлчлүүлэгчид төмөр замын компаниудад алдагдал 
авчрах эрсдэлтэй.

Тарифт “вагон” бүрэлдэхүүн хэсгийн эзлэх хувийн жин янз бүрийн хүчин зүйлээс хамааран 
ихээхэн хэлбэлзэх бөгөөд нүүрс г.м. бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэхэд ашигладаг тавцант\задгай 
төрлийн нийтлэг вагоны хувьд түүхий газрын тос болон түүний дериватив бүтээгдэхүүнийг 
тээвэрлэхэд зориулагдсан тусгай вагонуудтай харьцуулахад эзлэх хувь нь харьцангуй өндөр 
байх жишээтэй. Үүний нэг шалтгаан нь нүүрсний бүрэн тариф “вагон” бүрэлдэхүүн хэсгийг 
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оролцуулан нефтийн тарифаас хавьгүй доогуур байдагтай холбоотой юм. Тиймээс хувийн 
хэвшлийн операторуудад нүүрс тээвэрт ашиглагддаг тавцант\задгай вагонд хөрөнгө оруулах 
хөшүүргийг эрс нэмэгдүүлэхийн тулд нэлээд өндөр хувийн хөнгөлөлт шаардагдана. Тавцант\
задгай вагоноор хийх нүүрсний зарим тээвэрлэлтэд “вагон” бүрэлдэхүүн хэсгийн нийт тарифт 
эзлэх хувь бараг 50 хувьд хүрдэг. 

Вагоны хоосон гүйлтийн хөлс ачаатай вагоны тарифт шингэсэн байдаг учраас ОТЗ уг хөлсийг 
өөрийн үйлчлүүлэгчдээс авдаггүй, харин хувийн хэвшлийн вагон эзэмшигчдээс вагоны хоосон 
гүйлтийн хөлсийг авдаг.23 Тиймээс хувийн хэвшлийн вагон эзэмшигчид буцах ачаа олдоогүй 
тохиолдолд өөрийн вагоныг ашигласнаас эдлэх тарифын хөнгөлөлт үр ашиггүй болж, зарим 
тохиолдолд ОТЗ-ын вагоныг ашигласнаас ч илүү зардал гарах магадлалтай байдаг. Гэвч ОТЗ-
аас ямар нэгэн хамааралгүйгээр, ялангуяа вагон хомсдолтой үед өөрийн хөдлөх бүрэлдэхүүнтэй 
байх үүднээс вагон худалдаж авах сонирхол хувийн компаниудад өндөр байдаг. Мөн хувийн 
хэвшлийн вагон эзэмшигчид хоосон вагонуудаа ачаатай буцаах хүсэлтэйгээс үүдэн зарим 
боомт, терминалууд дээр түгжрэл үүсэх нь бий.

Хувийн эзэмшлийн вагоны тарифыг зохицуулдаггүй; вагон эзэмшигч өөрийн үзэмжээр, зах 
зээлийн зарчмаар тарифаа тогтоох боломжтой. ОТЗ-ын ачаа тээвэрлэлт\ашиглалт хариуцсан 
салбар байгууллагууд өөрийн эзэмшлийн вагоны парктай бөгөөд хувийн хэвшлийн вагон 
эзэмшигчдийн адилаар тарифын “вагон” бүрэлдэхүүн хэсгийг төлөх үүрэггүй байдаг. ОТЗ 
компанийн хөдлөх бүрэлдэхүүн, түүний охин компаниудад бүрэн шилжсэний дараа 10-01 тоот 
Үнийн хүснэгтийн дагуу төлөх бүрэн тариф ТУХН-ийн бусад төмөр замын компаниудын хөдлөх 
бүрэлдэхүүнд л хамаарах болно. Төмөр замаар тээвэрлэх ихэнхи тээвэрлэлтийн хувьд эцсийн 
хэрэглэгчийн төлөх тарифыг зохицуулагч байгууллага бус зах зээл өөрөө тодорхойлдог болно. 
Зөвхөн суурь бүтэц болон зүтгүүртэй (эдгээрийн заримыг эсвэл бүгдийг ОТЗ нийлүүлсээр байх 
болно) холбогдох тариф зохицуулалттай хэвээр байх болно.

Зорчигч тээвэр дэх суурь бүтэц ашигласны тариф
Зорчигч тээврийн үйлчилгээг ОХУ-д ачаа тээврийн үйлчилгээний оролцоотойгоор татаасаар 
дэмжиж ирсэн. Зорчигч тээврийн салбарт татаасын дэмжлэг үзүүлэхийн тулд ачаа тээврийн 
салбарт байх ёстой хэмжээнээс зайлшгүй өндөр тарифыг ногдуулж ирсэн. Гэвч энэ байдал 
нь ачаа тээвэрлэлтэд төмөр замын гүйцэтгэх үүрэгт сөргөөр нөлөөлж, өрсөлдөх чадваргүй 
болгохоос гадна шинээр үүсэх оператор компаниудтай зах зээл дээр өрсөлдөхөд илүү 
хүндрэлтэй болгох тул ачаа тээврийн салбарт илүү өндөр тариф олгосноор зорчигч тээвэрт 
хөнгөлөлттэй тариф олгодог энэхүү бодлогоос тус улс аажмаар татгалзаж байна. Одоогоор 
зорчигч тээвэрт өрсөлдөөн бий болоогүй бөгөөд тарифыг ч суурь бүтэц болон бусад бүрдлээр 
задлаагүй байна. 

Дамжин өнгөрөх тээвэр
Тарифын 2 дугаар эмхэтгэл нь ТУХН-ийн төмөр замын тарифын бодлогод суурилсан байх 
бөгөөд тус улсын нутаг дэвсгэрээр дамжин өнгөрөх бүх тээврийн тариф тогтоолтод ашигладаг. 
Далайн боомтоор дамжин өнгөрөх тээврийг эх газрын хилийн боомтоор дамжин өнгөрөх 
тээвэртэй адил гэж үзэх тул ж. нь Монгол улсаас ОХУ-ын Номхон далайн боомтууд хүрэх тээвэр 
транзит тээвэрт тооцогддог. Дамжин өнгөрөх тээврийн тарифууд ихэнхи тохиолдолд харьцуулж 
болохуйц экспорт ба импортын тарифаас доогуур түвшинд байдаг. 

Төмөр замуудын зөвлөлийн аль ч гишүүн орон валютын болоод бодлогын зөрүүтэй байдлыг 
тусгаж тохиргоо хийх зорилгоор дамжин өнгөрөх тээврийн тарифт төрөл бүрийн итгэлцүүрүүдийг 

23 Хувийн эзэмшлийн вагонуудаас авдаг төлбөр нь бүх вагон эзэмшигчдийн вагон худалдаж авах зардал, вагоныг 
зохистой ашиглах боломжийг олгохыг зорьдог. Хоосон вагоноос авах хураамж нь олон төрлийн вагон эзэмшигчдийг 
буцахдаа ачаа олох боломжийг олгоход чиглэсэн байдаг. 
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хэрэглэдэг ба энэ эрхийг олгосон. Тэдгээр итгэлцүүрүүдийн талаарх талуудын саналыг жил бүр 
(инфляцын түвшин өндөр байх нөхцөлд хагас жилээр ч байж болно) зохион байгуулагдах ТУХН-
ийн Төмөр замуудын зөвлөлийн хуралдааны үеэр хэлэлцэж хэмжээг нь харилцан тохирдог. 
Хэлэлцээрийн энэхүү механизмаас гадуур ч тарифын хувь хэмжээг гишүүн орнууд харилцан 
тохиролцож өөрчлөх боломжтой байдаг. Гэхдээ жилдээ хоёроос илүүгүй удаа өөрчлөх бөгөөд 
бусад бүх гишүүдэд 1 сараас доошгүй хоногийн өмнө мэдэгдсэний үндсэн дээр өөрчлөлтийг 
оруулдаг. 

Тэгэхээр транзит тээврийн тарифыг тогтоох арга бусад тарифыг тогтоох аргаас зарчмын 
ялгаатай байна. Тарифын дээд хязгаарыг тогтоох олон улсын хэлэлцээрийн механизм бөгөөд 
хэрэглэгчийн түвшинд мөрдөх тарифын хөнгөлөлтийг нөхцөлдүүлдэг өрсөлдөөн гол хүчин зүйл 
байна. Транзит тээврийн тарифыг швейцарь франкаар илэрхийлдэг.

Тарифын нийцүүлэлт
Тариф нь дотоод тээвэр, экспорт, импортын тээвэр болон транзит тээвэрт байнгын ялгаатай 
байж ирсэн. Гэвч тарифын нийцүүлэлтийг аажмаар хийж байна. Хамгийн түрүүнд ОХУ-ын 
далайн боомтуудаар дамжин өнгөрөх, экспорт, импортын тээврийн тарифыг дотоодын тээврийн 
тарифтай нийцүүлэх ажил хийсэн. Дараа нь 2006 оноос эхлэн ОХУ-ын хуурай боомтоор дамжин 
өнгөрөх, экспорт, импортын тээврийн тарифыг дотоодын тээвэрт хамаарах тарифтай уялдуулах 
үйл явц эхэлсэн бөгөөд 2013 онд 10-01 тоотод тусгагдсан ердийн тарифын хувьд хийж дуусна 
гэж төлөвлөсөн. Харин 2015 он гэхэд онцгой тарифыг халж оронд нь салбарт үзүүлэх шууд 
татаасын дэмжлэг хэрэгжиж эхэлнэ гэж үзэж байгаа. Мөн Дэлхийн худалдааны байгууллагын 
зүгээс тавих шаардлагын хэрэгжилтийг хангах үүднээс транзит тээврийн тарифыг дотоодын 
тээвэрт хэрэглэх тарифтай нийцүүлэх төлөвлөгөө гарсан. 

Дүгнэлт
ОХУ-ын тарифын тогтолцооны гол давуу тал бол хэрэглэгчид урт хугацааны туршид хэрэглэж 
заншсан тогтолцоо дээр суурилсан, өөрчлөлтийг үе шаттайгаар, нэлээд няхуур байдлаар, 
үйлчилгээнд саатал учруулахгүйгээр хэрэгжүүлж ирсэн. Гэвч уг тогтолцоонд зарим сул талууд 
бий:

(i) Тарифын бүтцийг зарим улс төрийн нөлөөллөөр шийдвэрлэдэг – энэ нь өргөн уудам 
нутагтай орны хувьд эдийн засгийн илүү тэнцвэртэй хөгжлийг хангах зорилго агуулсан 
байдаг, жишээ нь нүүрсэнд маш хөнгөлөлттэй нөхцөл олгож тарифын зай маш хол байхад 
өртгөөс доогуур үнээр тээвэрлэх боломжийг олгож байна;

(ii) Тарифыг салбарын дундаж өртөг зардалд суурилуулан тогтоодог тул бүс нутгийн ялгаатай 
байдлыг харгалздаггүй;

(iii) Тарифын тогтолцоо нь төвөгшил өндөртэй бөгөөд тарифын тусгаарлалт нэвтрүүлсэн 
өнөөгийн нөхцөлд бүр ч хүндрэлтэй болсон. 

Украйн улс

Украйн улсын төмөр замын тарифын тогтолцоо Зөвлөлтийн үеийнхээр үндсэндээ хэвээр 
байна. ОХУ-ын адилаар 10-01 тоот Тарифын хүснэгт дотоод тээвэр, экспортын болон импортын 
тээвэрт мөрдөг. 

Дотоод, импортын болон экспортын тээврийн тариф
Украйн улсад суурь бүтэц ашигласны тарифыг өөрчлөх шаардлага инфляцын түвшин, Украйны 
төмөр зам компани (УТЗ)-ийн хөрөнгө оруулалтын хэрэгцээ, зорчигч тээврийн салбарын 
алдагдал болон үндсэн хөрөнгийн өгөөжийг хангахуйц орлого бүрдүүлэх шаардлага зэргээс 
үүдэн гардаг. Аливаа тарифын өөрчлөлтийн талаарх саналыг УТЗ-аас боловсруулж, эхлээд 
Дэд бүтцийн яаманд дараа нь Сангийн яам, Эдийн засгийн хөгжлийн яам болон бусад яамдад 
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өргөн мэдүүлдэг. Бүх салбарын хөгжлийн асуудлыг Эдийн засгийн хөгжлийн яам хариуцдаг 
тул саналыг эсэргүүцэх тохиолдол олон гардаг. Тарифт оруулах өөрчлөлтийг Засгийн газрын 
хуралдаанаар хэлэлцэн батлах шаардлагатай байдаг. Зарим тохиолдолд тодорхой нэрийн 
ачаан дээр Засгийн газраас оролцож, тарифыг бууруулах тал дээр ажилладаг. 

Тиймээс тарифыг өөрчлөхтэй холбоотойгоор хувийн хэвшлийн компаниудад тарифын энэхүү 
тогтолцоо нь тодорхой бус байдлыг үүсгэдэг. 

Тарифын тухай хуулийн дагуу УТЗ-ын тарифууд үндсэн 3 хэсэгт хуваагддаг:

(i) Суурь бүтэц ашигласантай холбогдох төлбөр- энэ нь ашиглагдаж буй суурь бүтэц болон 
вагоны голын даралт\даац зэргээс хамаарна;

(ii) Тавилт, таталтын хөлстэй холбогдох зардал -зүтгүүрийн зардал, машинчийн цалин хөлс, 
түлшний зардал зэргийг багтаана;

(iii) Вагоны зардал – хувийн хэвшлийн вагон эзэмшигчид төлөхгүй ба нийт тарифаас хөнгөлөлт 
хэлбэрээр хасуулдаг. 

Хувийн хэвшлийн вагон эзэмшигчид үзүүлэх хөнгөлөлт 
Тарифын шинэ бүтцийг 2000 онд шинээр нэвтрүүлэхэд энгийн төрөлд хамаарах ихэнхи 
вагонд хамааруулан бүрэн тарифаас 30 хувиар хөнгөлсөн тарифыг хувийн хэвшлийн вагон 
эзэмшигчдэд олгосон. Энэ хөнгөлөлт нь вагон өмчлөлтэй холбоотой өртөг зардлыг тусгах 
зорилготой байсан. Хувийн хэвшлийн вагон эзэмшигчид хоосон вагоны гүйлтийн хөлсийг 
төлөх тул хувийн эзэмшлийн вагонуудыг хөдөлгөөнд оролцуулснаас олох цэвэр үр ашиг буцах 
вагонуудыг ачаажуулж чадахгүй нөхцөлд хэт доогуур байх магадлалтай. Хоосон вагоны гүйлтийн 
хөлсийг УТЗ төлүүлдэггүй учир зарим тохиолдолд өөрийн биш УТЗ-ын вагоныг ашиглах нь 
давуу байдаг. Гэвч, ялангуяа УТЗ-ын вагон хомсдолтой байх үед бизнесийн тогтвортой үйл 
ажиллагааг хангах зорилгоор өөрийн хөдлөх бүрэлдэхүүнтэй байж, вагон худалдан авалтад 
хөрөнгө оруулах сонирхол хувийн компаниудад өндөр байдаг бөгөөд энэ нь ч харьцангуй 
баталгаат байдал бүрдүүлснийхээ төлөө харилцагчдаасаа илүү өндөр төлбөр авах боломжийг 
олгодог.

Сүүлийн жилүүдийн байдлаар хувийн хэвшлийн вагон эзэмшигчдэд өөрийн вагон ашигласных 
нь төлөө олгох хөнгөлөлт дунджаар 22 хувь болж буурсан байна. Түүнчлэн хэт олон хувийн 
эзэмшлийн вагон хоосон буцах болсон тул хоосон вагоны гүйлтийн хөлс дунджаар 2 дахин 
нэмэгдсэн. Дээрхи хоёр хүчин зүйлийн нөлөөгөөр хувийн хэвшлийн вагон эзэмших сонирхол 
буурсаар байна. Иймэрхүү хүндрэлтэй орчинд үйл ажиллагаа явуулж байгаа хувийн хэвшлийн 
вагон эзэмшигчид УТЗ-ын тарифаас дээгүүр төлбөр авах, эсвэл ачаа илгээгчээр хоосон вагоны 
гүйлтийн хөлсийг төлүүлэх зэргээр зах зээлд тэсч үлдсэн. УТЗ-ын вагоны хүрэлцээ муу, чанар 
нь тааруу тул хэрэглэгчид ийм нөхцөлөөр үйлчлүүлэхийг хүлээн зөвшөөрдөг байна. 

Одоогоор Украйнд хувийн хэвшлийн 153 вагон эзэмшигч байгаа бөгөөд 2010 оны 11 дүгээр 
сарын байдлаар УТЗ-ын охин компаниудын эзэмшлийн вагонуудыг оролцуулахгүйгээр Украйны 
ачаа тээврийн вагон паркийн 26 хувийг хувийн эзэмшлийн вагонууд бүрдүүлж байсан.

Гэвч өнөөгийн бодит хөнгөлөлтийн хувь хэмжээ хувийн хэвшилд вагон худалдан авалтад 
хөрөнгө оруулах, вагонуудыг ОХУ-ы нутаг дээр хэт удаан ажиллуулахгүй байх хөшүүргийг 
бий болгож чадахгүй байгааг УТЗ болон холбогдох яамд сайтар мэдэж байна. Гэтэл УТЗ-д 
шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэр байхгүй тул нэмэлт вагон худалдан авах шаардлага тулгамдсан 
асуудал болоод байгаа бөгөөд вагонууд харьцангуй өндөр өгөөжийг өгдөг ОХУ-д 45 хүртэл 
хоногоор саатах тохиолдол олон байдаг. Тиймээс УТЗ болон Дэд бүтцийн яамны зүгээс хувийн 
вагон ашигласантай холбогдуулан олгодог хөнгөлөлтийн хэмжээг нэмэгдүүлэхээр төлөвлөж 
байна. 
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Монгол улсад өгөх зөвлөмж
Олон улсын холбогдох туршлагыг судалж үзсэний үндсэн дээр суурь бүтэц ашигласны тарифын 
тогтолцоог Монгол улсад дараах байдлаар шийдвэрлэх нь зүйтэй гэж үзэж байна:

(i) Суурь бүтцийн тарифын тогтолцоог ямар зорилгоор хэрэгжүүлж байгаа нь маш ойлгомжтой 
байх шаардлагатай. Үндсэн хоёр зорилт зонхилон тавигддаг: Үүнд: 1. Ашиглалтын 
хамгийн оновчтой /оптимал/ түвшнийг бий болгох. Ү Ахиуц зардал дээр тариф суурилсан 
байх шаардлагатай (ЕХ-д тавигдах шаардлагуудын гол үндэслэл), 2. Зардлыг бүрэн нөхөх 
зорилт (Хойд Америкт хамаарна). Гэхдээ энэ 2 зорилтыг зэрэг хангах боломжгүй;

(ii) Суурь бүтэц ашигласны тариф наад зах нь ахиуц зардлыг нөхөж байх шаардлагатай (одоо 
ашиглалтад байгаа суурь бүтцийн засвар, шинэчлэлийн зардал, үйл ажиллагааны зардал, 
үндсэн хөрөнгийн хүртээмжгүй байдлаас үүдэх нэмэлт зардлууд энд багтана);

(iii) Зорчигч тээврийн тарифын хувьд ачаа тээврийн салбартай хамтран хэрэглэж байгаа суурь 
бүтцийг барьж байгуулахад гарсан зардлыг нөхөлцөх албагүй – дундын шинж чанартай 
бүтээн байгуулалтын ийм зардлыг ачаа тээвэрлэлт эдийн засгийн үр ашигтай ажиллаж 
байгаа нөхцөлд дангаар хариуцах боломжтой;

(iv) Төмөр замыг шинээр байгуулахад шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэрийг бүрдүүлж хөрөнгө 
оруулалтыг нэмэгдүүлэх хөшүүргийг бий болгох үүднээс тарифын орлого нь шинээр 
хийгдэх хөрөнгө оруулалтын өртөг, зардлыг нөхөхөөр байх;

(v) Суурь бүтцийн тарифын тогтолцоо нь ижил болон өөр зурмаг дээр үйл ажиллагаа явуулдаг 
тээвэрлэгчдийн дунд шудрага өрсөлдөөнийг хөхиүлэн дэмждэг байх;

(vi) Суурь бүтцийн тарифын тогтолцоо нь хэрэглэхэд хялбар, оролцогч талуудад ойлгомжтой, 
эрх бүхий байгууллагад хяналт зохицуулалт хийх боломжийг олгосон байх;

(vii) Суурь бүтэц ашигласны тарифыг орон нутгийн, экспортын, импортын, дамжин өнгөрөх 
тээврийн гэж ялгаварлах асуудлыг шийдвэрлэх;

ОХУ-ын тарифын тогтолцоо дараах шалтгаанаар Монгол Улсад тохирохгүй гэж үзэж байна: 

(i) ОХУ-ын тарифын тогтолцооны зорилго, зорилт маш ялгаатай – алслагдмал байршил бүхий 
зарим салбар, боомтуудыг дэмжих зэрэг эдийн засгийн хөгжлийн ялгаатай зорилтууд;

(ii) Уг тарифын тогтолцоо нь өртөг, зардалтай уялдаа муутай учир үр ашгийн хувьд ихээхэн 
асуудалтай;

(iii) Тарифыг суурь бүтэц болон бусад бүрэлдэхүүн хэсгээр заагласан ч суурь бүтцийн 
бүрэлдэхүүн хэсэгт хэт өндөр хувийг ногдуулсан;

(iv) Уг тогтолцоо нь шинэ хөрөнгө оруулалтыг санхүүжүүлэх боломжийг олгохгүй, суурь 
бүтцийн бүтээн байгуулалтад хувийн хэвшлийн оролцоог хязгаарласан. Эдгээр нь Монгол 
улсын хувьд туйлын чухал;

(v) Хэт их төвөгшилтэй бөгөөд ойлгомжгүй.
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3  МОНГОЛЫН ТӨМӨР ЗАМЫН   МОНГОЛЫН ТӨМӨР ЗАМЫН 
СУУРЬ БҮТЦИЙН ТАРИФСУУРЬ БҮТЦИЙН ТАРИФ

Энэхүү бүлэгт Монголын төмөр замын тээврийн салбарын онцлог, өнөөгийн болон хэтийн 
тогтолцооны хувьд ямар загварын тариф хамгийн сайн тохирох асуудалд анхаарсан болно. 
Тарифыг зохистой тогтоох нь ирээдүйн төмөр замын сүлжээний талаар гаргах шийдвэр, 
сүлжээний бүтэц, түүний эзэмшил болон санхүүжилтээс хамаарна. Өнөөдөр төмөр замын 
суурь бүтэц эзэмшигч болон тээврийн үйл ажиллагаа эрхлэгчийн хувьд хувийн хэвшлийн 
ирээдүйд гүйцэтгэх үүрэг болон төр, хувийн хэвшил хамтран ажиллах гэрээний эрх зүйн 
харилцаа тодорхойгүй байна.

МОНГОЛЫН ТӨМӨР ЗАМЫН САЛБАР
Салбарын бүтэц 

Улаанбаатар төмөр зам хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг
Улаанбаатар төмөр зам хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг /УБТЗ ХНН/ нь Монгол Улсын гол төмөр 
замыг эзэмшдэг бөгөөд түүний хувьцааны 50 хувийг Монгол Улсын Засгийн газар, 50 хувийг 
“Оросын төмөр зам” нээлттэй хувьцаат нийгэмлэг (РЖД) тус тус эзэмшдэг. Нийгэмлэгийн 
дээд удирдлагыг хувь нийлүүлэгч 2 тал тэнцүү хуваарилан хэрэгжүүлдэг. Энэ бүтэц, зохион 
байгуулалт шийдвэр гаргалтад сөргөөр нөлөөлдөг тул Монголын Засгийн газар УБТЗ ХНН-т 
тавих хяналтыг сайжруулах зорилгоор өөрийн хувийг 51-д хүргэх боломжийг эрэлхийлж байна. 

УБТЗ-ийн суурь бүтэц нь 1520 мм-ийн цариг бүхий 1815 км урт гол хоёр шугамаас бүрдэнэ.
Үүнд: 

(i) Сүхбаатар – Замын-Үүд чиглэлийн хойд, (ОХУ) (БНХАУ) урд хилийг холбосон гол зам 
(нийт 1110 км);

(ii) Эрээнцав – Чойбалсан чиглэлийн Дорнод аймаг (муж), ОХУ-ыг холбосон зүүн бүсийн зам 
(нийт 238 км).

Гол зам нь хэд хэдэн салбар замтай ба тэдгээр нь Эрдэнэт (зэс, 164 км), Шарын гол (нүүрс, 90 
км), Багануур (нүүрс, 95 км), Бор-Өндөр (хайлуур жонш, 60 км), Зүүнбаян (нефть, 50 км) зэрэг 
аж үйлдвэрийн томоохон бүсийг холбоно.

УБТЗ нь суурь бүтэц эзэмшигчийн зэрэгцээ тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг цорын ганц 
этгээд, нийт 14046 ажиллагсад, 110 зүтгүүр, 3000 орчим вагонтой.

УБТЗ хуучирсан хөдлөх бүрэлдэхүүнтэй. Зүтгүүрийн 80% нь насжилт хэтэрсэн, вагоны 18 
орчим хувь 35 жилээс дээш насжилттай. УБТЗ ачааны вагон хүрэлцээгүйн улмаас ОТЗ-аас 450 
орчмыг, ОХУ-ын хувийн вагон эзэмшигчдээс мөн нэмэлт вагоныг лизинг эсвэл түрээсээр авч 
ашигладаг.
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Монголын төмөр зам Компани
Монголын төмөр зам компани нь (МТЗ ТӨХК) 100 хувийн төрийн өмчит хувьцаат компани юм.

Эзэмшлээс нь хамааран УБТЗ-д гадаад орны зээл тусламжийг ашиглах боломжгүй байсан тул 
МТЗ компанийг төмөр замын салбарт гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр үүссэн өмчийг 
эзэмших, ашиглах болон шинээр төмөр зам барих, хөдлөх бүрэлдэхүүний паркийг нэмэгдүүлэх 
зорилгоор 2008 онд байгуулсан. 

МТЗ ТӨХК улсын төсвийн хөрөнгөөр 3 илчит тэрэг худалдан авч, УБТЗ-д түрээсээр ашиглуулсан. 
БНХАУ-ын Засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр нэмж 5 илчит тэрэг худалдан авсан. 
Монголын Засгийн газар МТЗ ТӨХК-ийг шинээр баригдсан төмөр замуудын концессын хугацаа 
дуусахад Засгийн газрын эзэмших хувийг төвлөрүүлэн төмөр замын суурь бүтэц эзэмшигч 
болгохоор зорьж байна.

Дэд бүтцийн хөгжил компани
“Дэд бүтцийн хөгжил” компани УБТЗ-тай адил Монголын Засгийн газар 50, ОТЗ 50 хувийг тус 
тус эзэмшдэг хувь нийлүүлсэн компани. ДБХ компани Монгол-Хятадын хилийн боомт дээрх 
Замын-Үүдийн терминалыг эзэмшдэг ба өөрийн зүтгүүртэй. Тэдгээрийг УБТЗ-д түрээсээр 
ашиглуулж байна. ДБХ нь шинээр хөдлөх бүрэлдэхүүн худалдан авч, суурь бүтцийн засвар 
үйлчилгээ эрхлэхээр төлөвлөн ажиллаж байна. 

Хэдийгээр Дэд бүтцийн хөгжил нэртэй боловч уг компанийн эзэмшлээс нь шалтгаалан том 
хэмжээний барилгын төсөл хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөхгүй байх тал бий.

Болд төмөр ерөө гол компани 
Болд төмөр ерөө гол (БТЕГ) нь 2008 онд байгуулагдсан хувийн өмчит компани бөгөөд 
Улаанбаатар хотоос хойд зүгт Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын нутагт байдаг төмрийн хүдрийн орд 
газрыг ашиглах тусгай зөвшөөрөлтэй. БТЕГ компани өөрийн уурхайг Дулаанхаан дахь УБТЗ-ын 
шугамтай холбосон 85 км урт төмөр зам барьсан. Тус компани нь 2009 онд ОХУ-аас 3 зүтгүүр, 
1000 хагас вагон, 2010 онд БНХАУ-аас 2000 вагон тус тус худалдан авсан. Энэ нь УБТЗ-аас 
илүү олон вагон эзэмшдэг гэсэн үг юм. 2011 онд БНХАУ-аас 30 зүтгүүр нэмж худалдан авахаар 
төлөвлөсөн 2011 оны 8 дугаар сард 12 зүтгүүр хүлээн авч, өөрийн зам дээр ашиглаж байна.

УБТЗ-ын зүтгүүр ашиглан БТЕГ компани өөрийн вагоноор УБТЗ-аар тээвэрлэлт хийхэд ачаатай 
эсвэл хоосноос үл хамааран УБТЗ-ын ердийн тарифаас зөвхөн 15%-ийн хөнгөлөлт эдэлдэг. 
УБТЗ вагоныг буцаан татсан хөлсийг хэрэглэгчээс авдаггүй тул БТЕГ компани бусдаас илүү 
төлбөрийг төлдөг гэсэн үг юм. 

Засгийн газраас 2008 онд “Энержи Ресурс” компани Тавантолгой нүүрсний уурхайгаас БНХАУ-
тай хиллэдэг Гашуунсухайт хүртэл, “МАК” компани Нарийнсухайт нүүрсний уурхайгаас БНХАУ-
тай хиллэдэг Шивээхүрэн хүртэл тус тус төмөр зам барих зөвшөөрөл авсан. Төрөөс төмөр 
замын тээврийн талаар баримтлах бодлогын дагуу МТЗ ТӨХК Тавантолгойгоос Гашуунсухайтын 
боомт хүртэл 218 км төмөр зам барьж байна.

Ачаа тээврийн өнөөгийн байдал
2000-2010 онд Улаанбаатар төмөр замаар тээвэрлэсэн ачааны хэмжээг Зураг 4-т харуулав.

Зураг 4-өөс үзэхэд экспортын тээвэр 2009–2010 оны хооронд 50 гаруй хувиар нэмэгдсэн ба 
өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд 400 гаруй хувиар өссөнийг харж болно. Энэ нь төмрийн хүдрийн 
болон зэсийн баяжмалыг БНХАУ руу экспортолсонтой холбоотой. Дамжин өнгөрөх тээвэр 2000-
аад оны эхээр нэмэгдсэн боловч 2007 онд нефть, нефтийн бүтээгдэхүүнийг ОХУ-аас БНХАУ руу 
Манжуураар дамжуулан тээвэрлэдэг болсонтой холбогдон буурсан байна. ОХУ-аас БНХАУ руу 
дамжин өнгөрөх гол ачаа нь мод болсон. Ихэнх дамжин өнгөрөх ачаа хойноос урагш чиглэсэн 
тул ачааны урсгал нэлээд тэнцвэртэй биш. 
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Зураг 4: 2000–2010 оны УБТЗ-ын ачаа тээвэр (сая тн)
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Эх сурвалж: Улаанбаатар төмөр зам (УБТЗ).

Зураг 5: УБТЗ-ын ачаа тээвэр ачааны төрлөөр, 2010 он (сая тн)
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Эх сурвалж: Улаанбаатар төмөр зам (УБТЗ).

Ачаа тээврийг ачааны төрлөөр Зураг 5-т харуулав. 

Эндээс нийт ачаа тээврийн 60 гаруй хувийг нүүрс (дотоодын тээвэр), төмрийн хүдэр (экспортын) 
болон мод (дамжин өнгөрөх)-ны тээвэр эзэлж байгааг харж болно.

Ачаа тээврийн боломжит хэмжээ 
УБТЗ өөрийн замаар тээвэрлэх экспортын ачааны хэмжээ Монголын уул уурхайн салбарын 
далайцтай хөгжлийн нөлөөгөөр тасралтгүй нэмэгдэнэ гэж таамаглаж байна. Гэвч уул уурхайн 
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бүтээгдэхүүнийг экспортлох зориулалтаар төмөр замын ямар шинэ шугам баригдах болон 
тэдгээрийг хаана борлуулах нь тодорхой бус байгаа юм. 

2011 онд авто тээврээр 16–20 сая тонн ачаа БНХАУ руу тээвэрлэнэ гэж тооцоолсон. Уул 
уурхайн салбар өөрийн бүтээгдэхүүнийг өртөг хямд, байгаль орчинд хал багатай төмөр замаар 
тээвэрлэхийг илүүд үздэг. УИХ 2010 онд баталсан “Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар 
баримтлах бодлого”-д төмөр замаар жилд тээвэрлэх экспортын ачааны (нүүрс, зэс, вольфрам, 
цайр, хайлуур жонш) хэмжээ 50 сая тоннд хүрнэ гэж тусгасан (он заагаагүй).

Зорчигч тээвэр 
УБТЗ зорчигч тээврийн үйлчилгээ эрхэлдэг бөгөөд зорчигч тээвэр нийт тээвэр (галт тэрэг-км)-
ийн 30 орчим хувийг эзэлдэг. Ихэнх зорчигч холын зайд аялдаг (орон нутагт зорчих дундаж 
зай – 339 км, олон улсад зорчих дундаж зай – 526 км тус тус байна.) 

Өрсөлдөөн
Өнөөгийн байдлаар авто тээвэр УБТЗ-тай ачаа тээврээр өрсөлддөггүй боловч зорчигч тээврийн 
хувьд зарим нэг өрсөлдөөнийг бий болгодог. УБТЗ-ын дамжин өнгөрөх замналын өрсөлдөгч 
нь Монгол Улсын зүүн талаар явж байгаа Манжуурын коридор юм. Үүний үр дүнд УБТЗ олон 
улсын түвшинд тохиролцдог тарифдаа хөнгөлөлт үзүүлдэг. Энэ хөнгөлөлт нь ачааны урсгалын 
тэнцвэрийг хангах зорилгоор урдаас хойш чиглэсэн ачаанд их хэмжээтэй байна. Монгол болон 
хөрш орнуудын төмөр зам, авто замын систем хөгжсөнөөр өрсөлдөөн улам ширүүсэх нь 
тодорхой. Тухайлбал 2014 онд хойд өмнөд хилийг холбосон авто замыг ашиглалтанд оруулсан. 
Энэ нь цаашид төмөр замын дамжин өнгөрөх ачаа болон тээврийн суурь бүтцийн тарифыг 
зарим төрлийн ачаанд өндрөөр тогтоох боломжийг хязгаарлахад хүргэнэ. 

УБТЗ-ын санхүүгийн үзүүлэлт 
2006–2010 онд УБТЗ-ын ачаа тээврийн санхүүгийн үзүүлэлтийг тайланг Зураг 6-д харуулав. 
Ихэнх жилүүдэд орлого нь зарлагаасаа бага хэмжээгээр илүү давсан байдалтай байна. Энэхүү 
тайлант хугацаанд ачаа тээврийн жилийн дундаж ашиг 13,6 тэрбум төгрөг байсан байна.24 

УБТЗ-ын мөн хугацааны зорчигч тээврийн санхүүгийн үзүүлэлтийг Зураг 7-д харуулав. Ихэнх 
жилүүдэд орлого нь зарлагаасаа их хэмжээгээр доогуур байсан ба жилийн дундаж алдагдал 
11,8 тэрбум төгрөг байна. Зорчигч тээврийн өртөг нөхөлт 70 орчим хувьтай (суурь бүтцийн 
зардлыг тооцоогүйгээр ч өртөг нөхөлт зөвхөн 90 орчим хувь байна).25

Зорчигч тээврийн энэ алдагдал ачаа тээврээс олсон орлогыг тэр хэмжээгээр бууруулж ирсэн. 
Үр дүнд нь УБТЗ жилд дунджаар 1,8 тэрбум төгрөгийн багахан ашигтай ажиллаж байсан. Ачаа 
тээвэр ашиггүй ажилласан, харилцан татаас хийгдээгүй 2008 оныг оролцуулахгүйгээр ч УБТЗ-
ын жилийн дундаж ашиг 6,6 тэрбум төгрөг буюу зардлын 3 орчим хувь байна. Энэ нь хөрөнгө 
оруулалтыг санхүүжүүлэхэд хэтэрхий бага юм. 

УБТЗ алдагдалтай ажиллаж байгаа нь сургууль, эмнэлэг зэрэг нийгмийн олон үйлчилгээнд 
нэлээд их хөрөнгө зарцуулдагтай холбоотой (ийм үйлчилгээний зардлыг тээврийн зардалд 
шингээдэг). Нийгмийн үйлчилгээний зардлын зарим хэсгийг УБТЗ-д олгосон татварын 
хөнгөлөлтөөр нөхдөг.

Зорчигч тээврийн зориулалтын тусгай шугамгүй, нийт галт тэрэг-км-ийн 30% зорчигч тээвэрт 
ногдож байгаа тул Монгол Улс дахь төмөр замыг үндсэндээ ачаа тээврийн төмөр зам гэж үзэж 
болно. Ихэнх суурь бүтэц, суурь бүтцийн ашиглалтын зардал ачаа болон зорчигч тээвэрт 
нэгдмэл шинжтэй учир зорчигч тээврээс нэмэгдүүлсэн өртөг зардал бий болох нь харьцангуй 

24 2010 онд $1 = 1,350 төгрөг.
25 АХБ УБТЗ-ын зардлын хуваарьлалтад хийсэн дүн шинжилгээ 
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бага гэж хэлж болно. Зорчигчийн галт тэрэг ачааны галт тэрэгнээс хавьгүй бага жинтэй тул 
түүний суурь бүтцийн нийт зардлыг нэмэгдүүлэх нөлөө бага гэдгийг нотлох жишээ юм. Гэвч 
дээр дурдсанчлан, зорчигч тээвэр өнөөгийн байдлаар ашиглалтын зардлаа ч нөхөж чаддаггүй. 
Зорчигч тээврээс суурь бүтцийн дундын зардалд хувь нэмэр оруулах шаардлагагүй гэж хүлээн 
зөвшөөрсөн ч ачаа тээврээс зорчигч тээвэрт үзүүлэх харилцан татаас одоогоор маш бага 
байсаар байна.26

Бодлогын тогтолцоо
Төмөр зам, далайн тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар 

Төмөр зам, далайн тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар (ТЗДТБХЗГ) нь Зам, 
тээврийн яамны бүтэц нэгж юм.ТЗДТБХЗГ нь Засгийн газрын төмөр замын салбарт баримлах 
бодлогыг хэрэгжүүлдэг (Эрх зүйн үндэс Бүлэг 4-ийг үзнэ үү).ТЗДТБХЗГ эдийн засгийн асуудал 
хариуцсан 2 ажилтантай бөгөөд орон тоог нэмэгдүүлэхэд учрах бэрхшээл нь энэ чиглэлээр 
мэргэшсэн боловсон хүчин хязгаарлагдмал байдагтай холбоотой байж болох юм. Энэ нөхцөл 
байдал нь суурь бүтцийн тарифын тогтолцоог харьцангуй хялбар байлгах давхар шалтгаан юм.

Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлого 

Улсын Их Хурлаас 2010 онд “Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлого”-ыг 
баталсан. Бодлогын гол заалтуудаас дурдвал:

26 Энд татаасыг зөвхөн үйлчилгээний орлого нь нэмэгдүүлсэн өртгөө нөхөөгүй үед тогтооно. Үүнийг зөв тайлбарласан 
эсэх талаар өөр өөр саналууд байдаг.

Зураг 6: УБТЗ-ын ачаа тээврийн 
санхүүгийн үзүүлэлт (тэрбум төг)
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Зураг 7: УБТЗ-ын зорчигч тээврийн 
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(i) Өрсөлдөөнийг хөхиүлэн дэмжих замаар салбарын бүтэц, эрх зүйн орчинг илүү боловсронгуй 
болгох;

(ii) Төрийн өмч давамгайлсан эсхүл концессын гэрээгээр хэрэгжих (төрийн өмчлөлд 
ашиглалтын тодорхой хугацааны дараа шилжүүлэх нөхцөлөөр) шинэ төмөр замын суурь 
бүтэц барьж байгуулах;27 

(iii) УБТЗ-ын гол замд техникийн шинэчлэл хийх замаар түүний нэвтрүүлэх хүчин чадлыг 
сайжруулах юм. 

Энэ бодлогыг Төмөр замын тээврийн тухай хуульд үндэслэн төмөр замын салбар дахь 
өрсөлдөөн, бүтцийн талаарх дараах чухал заалтуудыг боловсруулсан: 

(i) “суурь бүтэц эзэмшигч” болон “тээвэрлэгч” нарын хоорондын ялгаа (заалт 3.1.16–17);

(ii) зах зээлийн өрсөлдөөнт нөхцөлийг бий болгох (заалт 5.1.5);

(iii) суурь бүтцийг өөрөө ашиглах буюу гэрээний үндсэн дээр тээвэрлэгчид ашиглуулах (заалт 
19.1.1). 

Товчхондоо суурь бүтэц эзэмшигч нь суурь бүтцийг өөрөө ашиглахын зэрэгцээ тээвэрлэгчдийг 
ашиглах боломжоор хангах явдал юм.Суурь бүтцийн ашиглалтын тарифтай холбоотой эрх зүйн 
зохицуулалтын талаар Бүлэг 4-т тусгасан болно.

УБТЗ-д бүтэц, зохион байгуулалтын өөрчлөлт хийх асуудал яриа хэлэлцээний түвшинд 
байна. Бидний хувьд УБТЗ-ыг нэг бол ОХУ, Герман, Европын орнуудын28 адил компаниудын 
нэгдэл (холдинг) болгох эсхүл тусгаарласан бүтцэд шилжүүлэх болов уу гэж таамаглаж байна. 
Холдинг компанийн тухайд суурь бүтэц эзэмшигч болон оператор компани саланги байх учир 
бусад тээвэрлэгчдэд суурь бүтцийг ашиглах шударга бөгөөд тэгш эрхийг олгох магадлал илүү 
өндөр байх талтай. Компаниудын нэгдэл бие даасан төлөөлөн удирдах зөвлөлтэй, санхүүгийн 
хувьд тусдаа компаниудаас бүрдэнэ. Энэ нь Европын холбооны босоо удирдлагыг халах тухай 
хуулийн тодорхойлогч гол үндэслэл болсон байдаг.

Засгийн газрын төмөр замын хөгжлийн хөтөлбөр 

Засгийн газраас баримталж буй төмөр замын тээврийн хөгжлийн бодлогын зорилго нь уул 
уурхайн бүтээгдэхүүний экспортыг нэг зах зээлээс хамааралгүй болгоход чиглэж байна. Иймд 
ОХУ болон БНХАУ руу чиглэсэн төмөр замын шинэ замнал бий болгохоор ажиллаж байна. 
Төмөр замын сүлжээг өргөжүүлэн хөгжүүлэх Засгийн газрын төлөвлөгөөг Зураг 8-д харуулав. 

(i) Эхний 2 үе шатанд барих 1800 орчим км төмөр замын шугам нь говь хээрийн бүст орших 
ашигт малтмалын ордуудыг Сайншанд дахь төмөр замын гол шугамыг хөндлөн огтлож, 
Чойбалсан дахь төмөр замаар дамжин ОХУ-д хүрэх.

(ii) Гурав дахь үе шатанд барих төмөр замын сүлжээ нь буурай хөгжилтэй баруун бүсийн хэд 
хэдэн аймгуудыг хамарна.29

27 Төмөр замын тээврийн тухай хуулийн (2007) 6.2-т заасны дагуу. 
28 Салбар байгууллагын бүтэц нь улс орнуудад харилцан адилгүй байдаг.
29 Төлөвлөөд буй бүх холбоосыг аливаа шийдвэр гараагүй байгаа тул зурагт үзүүлээгүй.
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Зураг 8: Монгол улсын төмөр замын нэгдсэн сүлжээ
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Эх сурвалж: Монгол улсын Засгийн газар, Зам, тээврийн яамны Төмөр зам, далайн тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг 
зохицуулах газар. 

Төмөр замын дотоодын нэгдсэн сүлжээ 1520 мм царигтай байна. Харин УИХ-ын 2010 оны 32 
дугаар тогтоолоор баталсан “Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлого”-ын 
4.1.2 дахь заалтын сүүлийн өгүүлбэр.” гэж “Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах 
бодлого”-д тусгагдсан. УИХ-ын “Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлогын 
хэрэгжилтийг хангах зарим арга хэмжээний тухай” 2014 оны 10 дугаар сарын 14-ны өдрийн 64 
дүгээр тогтоолын нэгдүгээр заалт. Засгийн газар шинээр барих уул уурхайн төмөр замд галт 
тэрэгний нэг голын дарах даралтыг 25 тонноос багагүй байхаар төлөвлөж байна.

Засгийн газарт санхүүжилтийн эх үүсвэр дутмаг учир төмөр замын шинэ шугамуудыг хувийн 
хэвшлээр, заримыг нь концессийн гэрээгээр гүйцэтгүүлэхээр төлөвлөж байна. Эхний 1,2 дахь 
шатанд барих төмөр замын барилгын ажлын өртөг техникийн үзүүлэлтээс хамаарч 1 км нь 
хамгийн багадаа 2 сая гаруй америк доллар гэж үзвэл нийт санхүүжилтийн хэмжээ 5 тэрбум 
гаруй америк доллар болох дүр зураг харагдаж байна. 

Олон улсын туршлагаас үзэхэд концессийн хугацаанд Монголын болон хөрш орнуудын төрийн 
бодлого нь шинээр барьсан төмөр замыг тасралтгүй, ашигтай ажиллуулахад хүндрэл бэрхшээл 
учруулахгүй бүрэн итгэл хүлээх хэмжээнд хүртэл дээрх хэмжээний том хөрөнгө оруулалтыг 
хувийн хэвшил хийхэд эрсдэл ихтэй. Хэрэв уул уурхайн компани өөрийн хөрөнгөөр төмөр замын 
суурь бүтэц барих бол уул уурхайн бусад компанид суурь бүтцээ төлбөртэйгээр ашиглуулна 
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гэсэн хүлээлттэй байж болно. Иймд ямар ч хөрөнгө оруулагч нь бусад тээвэрлэгч компаниас 
төлөх суурь бүтэц ашигласны тариф нь оруулсан хөрөнгийг эргэн нөхөхүйц хангалтай өндөр 
хэмжээнд байх ёстой юм. 

Суурь бүтэц ашиглалтын тариф
Зорилго 

Төмөр замын суурь бүтэц ашиглалтын тарифыг олон зорилгоор тогтоодог. Зах зээлийн 
шаардлагаар өргөжин тэлэх төмөр замын хувьд суурь бүтэц ашиглалтын тариф тогтоох 
гол зорилго нь сүлжээний хурдацтай хөгжүүлэх, үүний тулд өртөг зардал, шинээр оруулсан 
хөрөнгийн эргэн төлөлт, өгөөжийг богино хугацаанд хангах, хөрөнгө оруулагчийг татахуйц 
тарифаар дамжуулан санхүүжилтийг дэмжих явдал юм. Энэ зорилго нь хөрөнгө оруулалтын үр 
өгөөжийг тооцон дундаж зардалтай тарифыг тэнцүүлэн тогтоосон цагт биелнэ.

Тарифын өөр нэг чухал зорилт бол төмөр замын сүлжээг үр ашигтай ашиглахад чиглэсэн 
зорилт юм. Үүнийг тарифын хувьсах хэсгийг ахиуц, эсвэл хувьсах зардалтай тэнцүү тогтоох 
байдлаар хангадаг. Хувьсах зардалд суурь бүтэц эзэмшигчийн болон бусад тээвэрлэгчийн 
төлөх зардлууд багтдаг (жишээ нь: нэг тээвэрлэгчийн ашиглаж буй замналыг бусад тээвэрлэгч 
ашиглаж чадахгүйгээс үүсэх “алдагдсан боломжийн өртөг” гэх мэт олдоцтой холбоотой 
зардлууд энд хамаарна. Тарифын өөр нэг зорилго нь нэг зах зээл дээр үйл ажиллагаа явуулж 
буй тээвэрлэгчдэд тарифын ялгаа гаргахгүй байх замаар өрсөлдөөнийг дэмжих явдал юм.

Засгийн газар дотоодын зорчигч тээврийн үйлчилгээнд, зарим тохиолдолд дотоодын ачаа 
тээвэрт суурь бүтэц ашигласны тарифыг доогуур тогтоохыг хүсч болно. Ачаа тээвэрт 
зориулагдсан төмөр замаар хийгдэх зорчигч тээвэрт ногдуулсан тариф нь дундын хэрэглээний 
суурь бүтцийн нийт зардалд бага, эсвэл огт хувь нэмэр болохгүй байх, заримдаа бүр ахиуц, 
хувьсах зардлаа нөхөхгүй байх тохиолдол олон байдаг. Тарифын систем нь тээвэрлэгч болон 
зохицуулагч байгууллагад ойлгоход хялбар байх ёстой.

Тогтмол ба хувьсах зардал

Суурь бүтцийн зардлын 70 хувь (хамгийн багадаа) нь тогтмол (өөрөөр хэлбэл тээвэрлэлтийн 
хэмжээнээс хамааран өөрчлөгддөггүй) зардал байдгийг олон улсын туршлага харуулж байна. 

Төмөр замын сүлжээний ашиглалт оновчтой болоход тарифын хувьсах хэсэг хувьсах зардалтай 
тэнцүү байх шаардлагатай (2 дугаар зорилго). Өртгөө нөхөх (1 дүгээр зорилго)-ийн тулд тогтмол 
болон хувьсах үнийн бүрдэл бүхий хоёр хэсэгтэй тариф шаардлагатай. Их хэмжээний тогтмол 
үнийн бүрдэл бүхий тариф нь тогтмол зардлаа тараан хуваарилах хангалттай хэмжээний 
тээвэрлэлт хийж чадахгүй жижиг тээвэрлэгчийн хувьд зах зээлд нэвтрэх саад тээг болно.

Европын зам тээврийн яамны сайд нарын хурлаас гаргасан судалгаагаар нэг хэсэгтэй тарифыг 
цөөн тээвэрлэгчтэй, хүчин чадал хүрэлцээтэй төмөр замын харьцангуй энгийн сүлжээ болон 
олон оронд тогтмол үнэ тарифыг хэрэглээд сурчихсан гадаад тээвэрлэгчид үйл ажиллагаа 
явуулдаг зах зээлд тохируулан ашиглахад зохистой болох нь харагдсан бйна.30 Энэхүү 
нөхцөлүүд нь Монголын нөхцөл байдалд илүү ойр учир нэг хэсэгтэй тариф хэрэглэхийг зөвлөж 
байна. 

30 Тээврийн Сайд нарын Европын чуулга уулзалт. 2005. Төмөр замын шинэчлэл ба суурь бүтэц ашигласны төлбөр. 
Парис: Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллага.
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Хувьсах зардлыг нөхцөлдүүлэгч хүчин зүйлс:

• ашиглалт, төлөвлөлт болон алдагдсан боломжийн өртгийг тодорхойлох галт тэрэг-км
• замын засвар, техникийн арчилгаа, үйлчилгээний зардлыг тус тус тодорхойлох бохир тн-км. 

Эдгээр үзүүлэлтийн алийг нь ч суурь бүтцийн үнэ төлбөрийг тооцоолох үндэс болгон ашиглаж 
болно. Олон улсын туршлагаас үзэхэд төлбөрийг ихэнхдээ нэгж галт тэрэг-км-ээр тооцож, 
нэгж бохир тонн-км-ийн төлбөрийг нэмүү тооцдог туршлага зонхилж байна. Зарим тохиолдолд 
төлбөрийг галт тэрэг болон замын төрлөөс хамааран ялгаатай тогтоодог. 

Үйлчлүүлэгчийн одоогийн тариф

УБТЗ-ын ачаа тээвэрт хэрэглэж байгаа тарифын системийг зах зээлийн онцлог болон өртөгт 
зохистой үндэслээгүй гэж үзэж болно. Энэ нь ачааг 18 ангиллаар бүхэлчилсэн ярвигтай систем 
бөгөөд суурь бүтцийн үнэ төлбөрийг тооцох үндэслэл муу. 

Зах зээлээс хамааран ачаа тээврийн суурь бүтцийн тарифыг ялгавартай тогтоодог нь тухайн 
зах зээлийн төлбөрийн чадвараас гадна нийгмийн баримжаатай бодлогоос шалтгаалж байна:

(i) өндөр тариф: дамжин өнгөрөх тээвэр, төмрийн хүдэр болон зэс(~нийт тонны 35%);

(ii) дунд тариф: төмрийн хүдэр, зэс болон орон нутагт тээвэрлэх нүүрснээс бусад ачаа (~нийт 
тонны 30%);

(iii) доогуур тариф: орон нутагт тээвэрлэх нүүрс (~нийт тонны 35%). 

Экспортын нүүрсний тээвэрлэлтийн тариф орон нутгийн тээвэрлэлтийн үнээс 67-оос дээш 
хувиар илүү байна. 2010 онд орон нутгийн нүүрс тээврийн тариф вагон/км нь дунджаар 1200 
орчим төгрөг (ойролцоогоор 89 цент) байсан байна. Вагоны дундаж даацыг 60 тонн гэж үзвэл 1 
тонн/км-ын тариф 20 төгрөг (0,015 цент) болж байгаа нь олон улсын тарифын стандартаас хэт 
доогуур байна. Энэ нь ачаа тээвэр өөрийн зардлаа дөнгөж нөхөж байна гэсэн үг (Зураг 6). Орон 
нутгийн нүүрс тээврийн тариф хэт доогуур суурь бүтцийн богино хугацааны хувьсах зардал 
маш бага (Европын холбооны дундаж зардлын 30 орчим хувьтай тэнцүү) байгаагаар зөвтгөж 
болох боловч хэтдээ ихэнх зардал хувьсах зардал болох тул дотоодын нүүрсний тээвэрлэлтийн 
тарифыг нэмэгдүүлэх нь зүйтэй. 

Асуудал ба санал болгож буй аргачлал 

Ахиуц зардал уу, дундаж зардал уу
Хөрөнгө оруулалт хийгдэж, төмөр зам барьсны дараах суурь бүтэц ашигласны тарифын 
гол зорилго нь төмөр замын сүлжээг үр ашигтай ашиглахыг хөхиүлэн дэмжихэд чиглэгдэнэ. 
Тиймээс ч суурь бүтэц ашигласны үнэ төлбөрийг ахиуц зардал дээр суурилан тогтоодог. Гэвч 
Европын зам, тээврийн сайд нарын хурал дээр ахиуц зардал,31 тарифыг тогтоох зохистой үндэс 
биш байж болох хэд хэдэн шалтгааныг онцолсон байна.

Нэгдүгээрт, олон орны төр засаг төмөр замын суурь бүтцэд хөрөнгө оруулалт хийх боломжгүй 
эсвэл хүсэлгүй байна. Ийм нөхцөл байдал өнөөдөр Монголд бий болоод байна. Европын 
холбооны судалгаагаар төмөр замын суурь бүтцийн техникийн арчилгаа үйлчилгээ, 
шинэчлэлийн зардлын (суурь бүтцийн гол зардал) 30 орчим хувь нь тээврийн хэмжээнээс 

31 Европын Зам тээврийн сайд нарын холбоо.2003. Оросын Холбооны Улсын Төмөр Замын Зохицуулалтын 
Шинэчлэлт. Парис. Эдийн засгийн хөгжил ба хамтын ажиллагааны байгууллага 
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хамаарч өөрчлөгддөг болох нь харагдсан.32 Энэ нь ахиуц зардалд үндэслэсэн тарифын төлбөр 
нь нийт зардлыг нөхөхөд хаанаа ч хүрэхгүй гэдгийг харуулж байгаа юм.

Хоёр хэсэгтэй тариф (дээр татгалзсан)-ыг баримтлахгүйгээр ахиуц зардал дээр үндэслэсэн 
тарифын орлогоор хөрөнгө оруулалтын өртгийг нөхөх цорын ганц зам бол зах зээлээс хамаарсан 
дээд зэргийн ялгаатай тариф тогтоох явдал юм. Энэ нь ЕХ-ны бодлогын зарчим боловч суурь 
бүтэц эзэмшигч эцсийн хэрэглэгчидтэй харилцдаггүй учир үүнийг суурь бүтэц ашиглалтын 
тарифт хэрэглэхэд туйлын бэрхшээлтэй болохыг олон улсын туршлага харуулж байна. 

Хоёрдугаарт ахиуц зардлыг тооцох тал дээр ялгаатай ойлголтууд байдаг ба тарифыг ахиуц 
зардал дээр үндэслэн тогтоодог Европ болон Австрали улсад зардлын түвшин асар их зөрүүтэй 
байдаг. Бас нэг бэрхшээл бол зардлыг ямар хугацаанд хамааруулан тооцохыг шийдэх асуудал 
юм. Хэт богино хугацаанд ахиуц байх, эсхүл хувьсах зардал бараг гардаггүй бол эсрэгээр урт 
хугацаанд бараг бүх зардал ийм байдаг. Мөн түүнчлэн ахиуц зардалд суурилсан тарифын 
тогтолцоог нэвтрүүлэхийн тулд маш боловсронгуй өртөг тооцооллын систем шаардлагатай.

Шугамын хүчин чадал хүрэлцэхгүйгээс галт тэрэг нэг нэгнийхээ хөдөлгөөнд саад учруулж, 
системийн найдвартай ажиллагаанд асуудал үүсэх нь тодорхой өртгийг бий болгодог ба үүнийг 
ахиуц зардалд шингээх ёстой боловч тооцоолоход туйлын бэрхшээлтэй байдаг.

Монгол улсын хувьд шинээр хөрөнгө оруулалт хийхэд хангалттай эх үүсвэрийг УБТЗ-д бий 
болгох, төмөр зам барихад хөрөнгө оруулсан хувийн компанийн хөрөнгийн үр өгөөжийг 
баталгаатай хангах тарифын орлого чухал учир суурь бүтэц ашиглалтын тариф дундаж зардалд 
суурилах нь зүйтэй гэж үзэж байна, харин зарим ачаанд ахиуц зардалд тарифыг суурилуулан 
тооцож болно. 

Суурь бүтэц ашиглалтын тарифыг тооцоолох хүчин зүйлс
Суурь бүтэц ашиглалтын тарифын төлбөр хувьсах зардлыг тодорхойлогч хүчин зүйл гэдэг 
утгаар нь “тонн-км” эсхүл “галт тэрэг-км” дээр үндэслэх ёстой. Гэвч бодит байдал дээр ачааны 
өөр өөр галт тэргийг аваад үзвэл суурь бүтэц ашигласны тариф нь голчлон тогтмол зардлаас 
бүрдэж, “тонн-км”, “галт тэрэг-км”-ээр тооцоолсны ялгаа гардаггүй тул ижил байдаг. Түүнчлэн 
Монголд тээвэрлэх ачааны ихэнх нь нүүрс, эрдэс баялаг байгаа үед ачаанаас хамаарч, 
галт тэрэгний жин өөрчлөгдөхгүй. Иймд бид хэмжихэд хялбараар нь галт тэрэгний гүйлт 
(галт тэрэг-км)-ийг ашиглахыг зөвлөж байна. “Галт тэрэг-км”-ийг хэмжүүр болгон ашиглаж, 
урт бүрэлдэхүүнтэй, хүнд даацын галт тэрэг аялуулах санаачлагыг дэмжсэнээр сүлжээний 
хязгаарлагдмал хүчин чадлыг хамгийн сайн ашиглах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 

Нийгмийн үйлчилгээ
Төмөр замын зарим үйлчилгээ хүрэлцээтэй орлого бүрдүүлэн зардлаа бүрэн нөхөж чадахгүй 
ч Засгийн газраас тэдгээрийг нийгмийн үйлчилгээ хэлбэрээр явуулахыг хүсч болно. Ийм 
ангиллын үйлчилгээнд зорчигч тээвэр (ихэнх оронд татаас олгодог) болон нийгмийн хэрэгцээнд 
үйлчилдэг үндэслэлээр бага тариф эдэлдэг дотоодын нүүрс тээвэрлэлт хугацаанд багтаж 
байгаа юм. 

Өмнө нь зорчигч тээврийн үйлчилгээний үнэ тарифыг бага түвшинд барьдаг хүндэтгэх 
шалтгааны тухай тайлбарласан. Үүнтэй төстэй нотолгоог дотоодын нүүрс тээврийн тарифт 
гаргаж болно. Орон нутгийн нүүрс тээвэрт (ихэнх хэрэглэгчид Улаанбаатар, Багануур болон 
төмөр замын хойноос урагш чиглэсэн гол шугамын дагуу байрладаг) ашигладаг төмөр замын 
шугамыг экспортын нүүрс тээвэрт ашигласнаар энэ тээвэрт зардлын дийлэнхийг хааж, 
дотоодын нүүрс тээврийн суурь бүтэц ашиглалтын тарифыг доогуур тогтоох боломж олгож 

32 Ишлэл 8, х.10.
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болно. Гэвч олон улсын туршлагыг харвал нүүрс тээвэр төмөр замтай салшгүй холбоотой ба 
суурь бүтцийн нийтлэг зардлыг нөхөхөд нүүрсний тээврээс төлбөр авах нь зүйтэй гэж үздэг 
байна.Тиймээс дээрхи хандлага нийтлэг бус гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй. Хэрэв Засгийн газар 
нийгмийн хэрэгцээг хангах шалтгаанаар нүүрсний үнийг доогуур хэмжээнд барихыг хүсч байгаа 
бол дотоодын нүүрс тээвэрт хөнгөлөлтгүй тарифыг ашиглаж, татаасыг шууд эцсийн хэрэглэгчид 
үзүүлдэг байх ил тод, энгийн байх зарчимд илүүтэй нийцэх болно.

Суурь бүтэц ашиглалтын тариф тогтоох аргачлал

Монгол Улсын төмөр замын суурь бүтэц ашиглалтын тариф нь дундаж зардалд суурилсан нь 
тохиромжтой гэж үзэж байна (нэгж тээвэрт зарцуулах нийт зардал). Нийт зардал нь дараах 
гурван хэсгээс бүрэлдэнэ. Үүнд: 1. төмөр замын ашиглалтын болон засвар, техникийн арчилгаа 
үйлчилгээний зардал, 2. хөрөнгө оруулалтын өгөөжийг хангахтай холбогдох зардал, 3. элэгдэл 
хорогдлын зардал тус тус орно. Суурь бүтэц эзэмшигчийн удирдлага дор зөвхөн суурь бүтцийн 
үйл ажиллагаа багтаж байх, эсхүл бүтцийн үйл ажиллагааг тусад нь болгосон тохиолдолд 
төмөр замын ашиглалт ба засвар үйлчилгээний зардлын хэсгийг тодорхойлоход харьцангуй 
хялбар байх учиртай. Одоогоор УБТЗ-д ийм биш байна. 

Оруулсан хөрөнгийн өгөөжийг тооцоолох аргачлал тодорхой биш байна. Гэхдээ ерөнхий 
утгаар нь суурь бүтэц эзэмшигч оруулсан хөрөнгө оруулалтаас олох орлого нь зохицуулагчийн 
зөвшөөрсөн үндсэн хөрөнгийн үнэлгээг (RAB буюу ЗЗҮХҮ) капиталын нийт өртгөөр үржүүлж 
тодорхойлно.

ЗЗҮХҮ-ийн талаар анхаарах нэгдүгээр асуудал бол активын үнэ цэнийг тодорхойлохдоо 
худалдан авалтын бодит өртөг (түүхэн өртөг)-ийг ашиглах, эсхүл түүнийг орлуулахад гарах 
зардал (нөхөн орлуулах өртөг) дээр үндэслэх үү хэмээх асуудал юм. Их Британийн зохицуулагчид 
нөхөн орлуулах өртгийг баримтладаг бол АНУ-ын Муж хоорондын худалдааны комиссын зүгээс 
нөхөн орлуулах өртгийг “практик ач холбогдол багатай, хэт их үнэтэй, үнийн талаар субъектив 
дүгнэлт хийлгэдэг” гэж үзжээ.33 Тиймээс илүү хялбар шийдэл болох түүхэн өртгийг ашиглаж, 
инфляцын тохиргоо хийх үүднээс ямар нэг коэффициентийг хавсарч ашиглах нь илүү оновчтой 
байж болох юм.

Анхаарал татсан дараагийн асуудал нь техник технологийн шинэчлэлт, өнөөгийн хэрэгцээг 
хангахуйц үндсэн хөрөнгийн оновчтой бүтцийг ЗЗҮХҮ-д тусгах шаардлагатай эсэх тухай 
асуудал юм. Монголын төмөр замын ачаа тээврийн салбар үндсэн хөрөнгийн үнэ цэнэд хүчтэй 
нөлөөлөх техник технологийн хурдацтай өөрчлөлт, хөрөнгийн оновчтой хослол, бүтэц зэрэг 
асуудалтай бараг тулгарч үзээгүй гэж хэлж болно. Тиймээс ямар нэгэн тусгай тохируулга хийх 
шаардлагагүй гэж үзэж байна.

УБТЗ ХНН болон МТЗ ТӨХК-аас бусад хөрөнгө оруулагчдын хувьд зах зээлийн өмнөх 
жишиг Монголд хомс тул капиталын өртгийг тодорхойлоход бэрхшээлтэй байх магадлалтай. 
Баримтлах гол зарчим нь тооцоололд ашиглах капиталын өртөг ба капиталын өртгийн 
жигнэсэн дундаж дээр суурилсан байх зарчим (өөрийн болон өрийн хөрөнгийн аль алийг нь 
хамруулсан байдлаар) юм. Эрчим хүч болон харилцаа холбооны салбарын зохицуулагчдын 
ашигладаг капиталын өртгийг чиглэл болгож болох боловч эрсдэлийн түвшингийн ялгааг тусгах 
шаардлагатай. 

Засгийн газрын шинээр барих төмөр замын бүтээн байгуулалтад хувийн хөрөнгө оруулалтыг 
татахад чиглэсэн бодлого баримтлаж байна. Иймд суурь бүтэц ашиглалтын тарифын түвшин 

33 Иш татав: Пардина, Мартин Родригуэз, Ричард Шлирф Рапти, Эрик Грум (2008), Захиргааны тооцоо бүртгэл: 
Танилцуулга. Вашингтон ДС: Дэлхийн банк.
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хөрөнгө оруулалтын өгөөжийг хангахуйц хэмжээнд байх ёстой ба түүнээс нэг ч төгрөгөөр илүү 
байх ёсгүй юм. Энэ нь урт хугацааны туршид ашиглах төмөр замд хөрөнгө оруулагчдын улс 
төр, хууль эрх зүй, санхүүгийн эрсдлийн талаарх төсөөллийг харгалзсан капиталын өртгийг 
тодорхойлно. Эрсдэлийн талаарх энэхүү төсөөлөлд Монгол улсын экспортын коридорууд, 
хөрш 2 орноос хамааралтай байдал нөлөөлж болно. 

ЗЗҮХҮ дээр суурилж элэгдэл хорогдлыг мөн тодорхойлно. Тарифын орлогоос элэгдэл байгуулах 
нь үндсэн хөрөнгийг нөхөн орлуулах шаардлага гарсан тохиолдолд ингэх боломжтой юм. Шинэ 
замуудын хувьд хөрөнгийн ашиглалтын хугацаанд шулуун шугамын аргаар элэгдэл тооцох нь 
энэхүү зорилгод хүрэх хамгийн хялбар арга юм. Гэвч энэ шийдэл УБТЗ-д хүссэн үр дүнг өгөхгүй. 
Учир нь сүүлийн 20 жилд УБТЗ-д маш бага хөрөнгө оруулалт хийсэн тул нийт элэгдлийн 
дараах үндсэн хөрөнгийн үнэлгээ маш бага дүнтэй байх болно. Түүхэн өртгөөр тооцсон ЗЗҮХҮ-
ний аргачлалыг ашиглаваас ирээдүйд УБТЗ-ын үндсэн хөрөнгийг шинэчлэхүйц хангалттай 
хэмжээний элэгдлийн сан бүрдэхгүй. 

ЗЗҮХҮ-ний илүү бодитой дүнг тогтоох боломжтой болох хүртэл УБТЗ-ын бусад суурь бүтэц 
эзэмшигчдэд элэгдэл хорогдолыг бус, хөрөнгө оруулалтын төсөвт дүнг тооцоололд ашиглахыг 
зөвшөөрөх эрх зүйн үндэс байдаг бол ингэх нь зүйтэй гэж үзэж байна. Энэхүү хөрөнгө 
оруулалтын төлөвлөгөө нь үндэслэлтэй болохыг баталгаажуулахын тулд Төмөр зам, далайн 
тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газраар (ТЗДТБХЗГ) хянуулах нь зүйтэй. Хөрөнгө 
оруулалтын хэмжээнээс хамаарч хэлбэлзэх тарифыг бий болгох төгс шийдэл биш ч, УБТЗ-д 
хөрөнгө оруулалт хийх санхүүгийн боломжийг олгох юм. Мөн түүнчлэн УБТЗ-ын ойрын 
хугацааны хөрөнгө оруулалт нь үндсэн хөрөнгөө сайжруулах, өргөтгөх бус шинэчлэхэд чиглэх 
тул хөрөнгө оруулалтын зардал нь одоо ашиглаж буй үндсэн хөрөнгийн элэгдлийн зардлыг 
орлуулах зөв сонголт юм.

Хэрэглэгчийн үнийн индекс, аль нэг өөр индексийг ашиглан УБТЗ-ын ЗЗҮХҮ-г бодитоор тогтоосон 
цагт түүнийг шугаман аргаар тооцоолох элэгдэл хорогдол, оруулсан хөрөнгийн шаардагдах 
өгөөжийг тодорхойлоход ашиглах нь зүйтэй. Ингэснээр үндсэн хөрөнгийг ашиглах бүхий л 
хугацаанд түүнд оруулсан хөрөнгийн өртгийг (урт хугацаанд ашиглах шинэ үндсэн хөрөнгөнд 
энэ нь маш чухал) нөхөх боломжийг олгож, суурь бүтэц ашиглалтын тарифын тогтолцооны 
тогтвортой, байдлыг хангана. 

УБТЗ-аас бусад суурь бүтэц эзэмшигчийн хувьд ТЗДТБХЗГ-ын зохицуулалтаар бус концессынн 
гэрээнд тусгах замаар тогтоосон суурь бүтэц ашиглалтын тариф нь илүү хялбар байж болно. Энэ 
тохиолдолд ТЗДТБХЗГ, Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчдийн эрхийг хамгаалах газар төлбөрийн 
зарчмыг тогтоох шаардлагатай болох ба концессийн гэрээний суурь бүтэц ашиглалтын 
тарифтай холбоотой хэсэг нь өрсөлдөөнийг хязгаарлахгүй гэдгийг баталгаажуулах хэрэгтэй. 

Суурь бүтэц эзэмшигч нь тээвэрлэгч болон үйлчлүүлэгчдэд үйл ажиллагаагаа төлөвлөх 
боломжийг олгох үүднээс суурь бүтэц ашиглалтын тарифыг нэлээд хэдэн жилээр тогтвортой 
тогтоох нь зүйтэй. Төмөр замын тээвэрлэлтийн хэмжээ нэгж галт тэрэг-км-ийн дундаж өртөгт 
чухал нөлөө үзүүлэх тул тэдний таамаглаж байгаа хэмжээг тарифт тусгах байдлаар жил бүр 
зохих тохируулгыг хийж болно. Гэхдээ үүнийг урьдчилан тогтоосон үндэслэлийн дагуу хийх 
ёстой. Тухайн жилийн тээврийн хэмжээ, төлөвлөсөн хэмжээнээс бага бол суурь бүтэц эзэмшигч 
үндсэн үйл ажиллагаа, техникийн засвар, үйлчилгээний зардлын өөрчлөлтийг нөхөхөд 
шаардлагатай өөрийн ба зээлийн мөнгөн хөрөнгийг дансанд байлгах үүрэг хүлээнэ. Түүнчлэн 
тарифын тооцооллыг хийхдээ суурь бүтэц эзэмшигчийн чадавхи хэр хурдан өөрчлөгдөх тухай 
таамаглалыг хэт ойр ойрхон биш хугацаанд (жишээ нь 5 жил тутамд) тусгах нь зүйтэй. Ингэснээр 
тээвэрлэгчдийн хувьд тодорхой бус байдлыг багасгаж, суурь бүтэц эзэмшигчийн хувьд үйл 
ажиллагааны үр ашгийг дээшлүүлнэ. 



МОНГОЛЫН ТӨМӨР ЗАМЫН СУУРЬ БҮТЦИЙН ТАРИФ   |   39

УБТЗ-ын жишээн дээрх тайлбар 

Дээр дурдсан зарчмуудыг УБТЗ-д хэрэгжүүлэхэд хэд хэдэн чухал асуудал гарч ирнэ. Нэгдүгээрт: 
ЗЗҮХҮ-ний хувьд, УБТЗ нь хуучирсан, өртөг багатай, эсвэл балансаас бүрэн хасагдсан гэх мэт 
үндсэн хөрөнгийн ихэнх хэсгийг шинэчлэх шаардлагатай. Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн 
“УБТЗ” нийгэмлэгийн санхүүгийн тайлан, мэдээнээс үзэхэд 2010 оны 12 дугаар сарын 31-ний 
байдлаар суурь бүтцийн үндсэн хөрөнгө 68 тэрбум төгрөг (ойролцоогоор 40 сая ам.доллар) 
байсан. Энэ тоон мэдээллийн нарийн үндэслэлийг мэдэхгүй ч тариф тооцоолох аргачлалыг 
тайлбарлах зорилгоор ашиглав (үүнийг судлаж тогтоох ажил төслийн хамрах хүрээнд ороогүй 
болно).

Хоёрдугаарт: Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн УБТЗ нийгэмлэгийн хувьд капиталын өртгийг 
тооцоолох нь нэлээд төвөгтэй. Учир нь төлж буй зээлийн хүү хэд хэдэн түвшнийх бөгөөд хүүгийн 
дундаж хэмжээ 7 орчим хувь байгаа нь тус улсын инфляцын түвшнээс нэлээд доогуур үзүүлэлт 
юм. Илүү дорвитой хөрөнгө оруулалт хийхийн тулд ахиу түвшний хүү төлөх шаардлага гарч 
болзошгүй. Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн “УБТЗ” нийгэмлэгийн өөрийн хөрөнгийн өртөг 
тодорхойгүй байна. Сүүлийн 5 жилийн хугацаанд жилийн дундаж ашиг 1.8 тэрбум төгрөг байгаа 
нь тус байгууллагын санхүүгийн тайлан бүртгэлд тусгагдсан үндсэн хөрөнгөтэй харьцуулахад 
өгөөж нь 2.6 хувь буюу доогуур байгааг харуулж байна (энэ нь өөрийн хөрөнгийн өгөөж бага 
байна гэсэн үг).34 Үүнийг Засгийн газраас үзүүлж буй далд татаас гэж ойлгож болно. Өөр бусад 
баталгаа байхгүй нөхцөлд УБТЗ-ын капиталын өртгийг 18 хувиар тооцоолохыг зөвлөж байна 
(15 хувь байгаа инфляциас ялимгүй дээгүүр). Хувийн хөрөнгө оруулалтаар босох төмөр замын 
хувьд капиталын өртөг хавьгүй өндөр байх шаардлагатай. Монголын арилжааны банкуудын 
зээлийн хүү 30 хувь буюу инфляцид тохируулснаар цэвэр 15 хувьтай байна. 

Гуравдугаарт: Дээр дурдсан элэгдэл байгуулах зарчмаар явсан тохиолдолд “УБТЗ”-ын нэн 
тэргүүнд хийх шаардлагатай үндсэн хөрөнгийн шинэчлэлд хүрэлцэхүйц орлогыг бүрдүүлэх 
боломжгүй юм. Иймд үндсэн хөрөнгийн элэгдэл байгуулах аргын оронд УБТЗ-ын суурь бүтцэд 
оруулахаар төлөвлөсөн хөрөнгө оруулалтын бодит дүнг ашиглахыг зөвлөж байна. 

Энэ судалгаа УБТЗ-ын суурь бүтэц ашиглалтын тарифыг хэрхэн тооцоолох, үүний тулд 
тооцооны өгөгдөлд тавих шаардлагыг тодорхойлов. Суурь бүтцийн тарифын тооцоонд дараах 
тэгшитгэлийг ашиглав:

 AIT = TRR/Tkm         (1)

энд: AIT – галт тэрэг-км бүрийн суурь бүтэц ашиглалтын дундаж тариф;
 TRR – шаардлагатай нийт орлого
 Tkm – галт тэрэг-км-ээр илэрхийлсэн нийт аялалын зай.

 TRR = O&M + ROC + CAP REPLACE      (2)

энд: TRR – шаардлагатай нийт орлого;
 O&M – суурь бүтцийн ашиглалт, засвар, техникийн арчилгаа, үйлчилгээний зардал;
 ROC – суурь бүтцэд оруулсан хөрөнгийн өгөөж;
 CAP REPLACE – суурь бүтцийн хөрөнгийн зардал дахь элэгдлийн шимтгэл.

34 2008 он (алдагдалтай жил)-ыг эс тооцвол одоог хүртэл 10%-иас доогуур байна.
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 ROC = RAB x CC         (3)

энд: ROC – суурь бүтцэд оруулсан хөрөнгийн өгөөж;
 RAB – зохицуулагч зөвшөөрсөн үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ;
 CC – капиталын өртөг.

2010 онд ямар хэмжээний орлого олох шаардлагатай байсныг дараах байдлаар тооцоолов.

O&M буюу ашиглалт, засвар үйлчилгээний зардал = 80 тэрбум төгрөг. Үүнд хөрөнгө оруулалт, 
элэгдэл хорогдол болон зээлийн хүүний төлбөр ороогүй. Тээврийн бус ямар нэг үйлчилгээг 
төмөр замын суурь бүтцийн бизнестэй хамт эрхлэх талаар шийдвэрлэсэн нөхцөлд тухайн 
үйлчилгээний цэвэр өртгийг (өртгөөс олсон орлогыг хасч) суурь бүтэц ашиглалтын тарифт 
шингээж тохиргоо хийнэ. 

 ROC = RAB x CC = 68 тэрбум төгрөг x 18% = 12.2 тэрбум төгрөг 

2010 онд үндсэн хөрөнгийг орлуулах зардал  =  CAP REPLACE  =  14.3 тэрбум төгрөг. Энэ нь 
үндсэн хөрөнгийг орлуулах хангалттай эх үүсвэр болохгүй, элэгдлийн (1.2 тэрбум төгрөг)
оронд авч ашиглав. Тооцоонд хөрөнгийн бодит зардал, эсвэл элэгдлийг ашиглах ба 
тэдгээрийг хамтад нь ашиглаж болохгүй. 14.3 тэрбум төгрөг ч үндсэн хөрөнгийг зохистой 
түвшинд байлгахад хэтэрхий бага байж болох юм. Ирээдүйд Улаанбаатар төмөр замын CAP 
REPLACE тухайн жилийн хөрөнгө оруулалтын төсөвт дүнд үндэслэсэн байх хэрэгтэй ба тэр 
нь 14.3 тэрбум төгрөгөөс нэлээд хэмжээгээр их байна гэж үзэж байна. 

2010 онд суурь бүтцэд шаардлагатай нийт орлого = O&M + ROC + CAP REPLACE = 80 тэрбум + 
12.2 тэрбум + 14.3 тэрбум = 104.5 тэрбум төгрөг болж байна. 

Бусад орлогын өгөгдөл байгаагүй тул ямар нэг тохируулгыг хийгээгүй. Иймд УБТЗ-ын орлогын 
цорын ганц эх үүсвэр нь суурь бүтцийн тариф гэсэн төсөөлөл дээр тооцоолол суурилав. Бусад 
орлогын өгөгдлийг цуглуулсан тохиолдолд эдгээр үйл ажиллагааны мөнгөн урсгалын ашгийг 
тээвэрлэлтээс олох орлогоос хасч тооцно. Үүний үндсэн дээр 2010 оны галт тэрэг-км бүрийн 
суурь бүтэц ашиглалтын шаардагдах тарифын тооцооллыг Хүснэгт 2-т харуулав. 

Хүснэгт 2: 2010 оны суурь бүтцийн дундаж тариф (галттэрэг-км)

Шаардагдлагатай 
нийт орлого Сая, галт тэрэг-км

Суурь бүтцийн тариф/
галт тэрэг-км

Төгрөг (ТӨГ) 106.5 тэрбум төг
9.1

11,700 төг
Ам.доллар ($) $79 сая $8.7

Эх сурвалж: АХБ-ны тоо баримтаас.

Суурь бүтэц ашиглалтын тарифын ялгаа

Зорчигч болон ачааны галт тэрэгний галт тэрэг-км тутмын суурь бүтэц ашиглалтын хувьсах 
зардал хоорондоо ялгаатай байж болно.35 Нэг талаас Монголын ачааны галт тэрэгний жин 
зорчигчийн галт тэрэгнийхээс 3 орчим дахин их (мөн голын даац их)тул замын эвдрэл гэмтэлд 
их нөлөөтэй гэж үзэж болно. Нөгөө талаас зорчигчийн галт тэрэг аялуулахын тулд замын 
техникийн арчилгаа, үйлчилгээг илүү өндөр стандартаар хийх, мөн зорчигчийн галт тэрэгний 
хурд өөр өөр тул зам илүү хүчин чадлыг шаарддаг. Гэхдээ суурь бүтцийн ихэнх зардал тогтмол 
тул эдгээр хувьсах зардал гол асуудал биш.

35 Галт тэрэгний 1 км дэд бүтцийн хувьсах зардал нь дотоодын нүүрс болон бусад ачаа тээврээс хамааран ялгаатай 
байх хэдий ч үүнийг дээрх тооцоонд тусгаагүй.
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Монголын төмөр замд зорчигчийн галт тэрэгний суурь бүтэц ашигласны төлбөрийг бага тогтоох 
өөр нэг шалтгаан бий. Үндсэн шалтгаан нь Монголын төмөр замын сүлжээгээр ихэнхдээ ачаа 
тээвэрлэх тул суурь бүтцийн нийтлэг, дундын зардлыг ачаа тээвэр хариуцах нь зүйтэй. Ачаа 
тээвэр давамгайлсан төмөр замтай ихэнх орнуудын адил зорчигч тээврийн үйлчилгээ суурь 
бүтцийн ахиуц, эсхүл хувьсах зардлыг төлөх нь зүйтэй гэж үзэж байна.36

Европын холбооны37 тоо баримтаас үзэхэд суурь бүтцийн хувьсах зардалд дундаж зардлын 
30 орчим хувь ногддог гэж үзвэл зорчигчийн галт тэрэгний галт тэрэг-км тутмын төлбөр 
3600 төгрөг (30 x 11700 төг) байна. Монгол Улсын нийт галт тэрэг- км-ын 30% нь зорчигчийн 
галт тэрэгт ногддог тул суурь бүтцийн шаардлагатай орлогыг бүрдүүлэхийн тул ачааны галт 
тэрэгний галт тэрэг-км бүрийн төлбөрийг 15 000 төг болгож өсгөх шаардлагатай (дотоодын 
нүүрс тээвэрлэлтэд тарифын хөнгөлөлт үзүүлэхгүй гэж үзвэл). 

Олон улсын харьцуулалт 

Дээрхи урьдчилсан тооцоо (ачааны галт тэрэгний галт тэрэг-км тутамд 11.00 ам.доллар)-гоор 
УБТЗ-ын суурь бүтэц ашиглалтын дундаж тариф галт тэрэг-км тутамд 8,70 ам.доллар байна. 
Монголын ачааны галт тэрэгний дундаж бохир жин 2  750 тонн гэж үзвэл ачааны галт тэрэгний 
суурь бүтэц ашиглалтын төлбөр мянган бохир тонн-километрт ойролцоогоор 4 ам.доллартай 
тэнцүү байна.38 Европын холбооны улсын төмөр замын 2 000 тонн жинтэй ачааны галт тэрэгний 
суурь бүтэц ашиглалтын дундаж тариф галт тэрэг-км тутамд 5.00 евро (7.00 ам.доллар), их 
хэмжээний татаас олгодоггүй төв Европын төмөр замуудад 6.50 евро (9.00 ам.доллар) байдаг. 
2 дугаар бүлгийн График 3-аас харж болно. 2006 онд төмөр замын суурь бүтэц ашиглалтын 
дундаж тариф Австралийн төмөр замын корпорацийн 2  750 тонн жинтэй галт тэрэгний галт 
тэрэг-км тутамд 10.00 ам.доллар орчим байсан байна.39 Хэрэв ачааны галт тэрэгний тариф 
зорчигчийнхоос их бол УБТЗ-ын суурь бүтэц ашиглалтын дундаж тариф дээрхи орнуудын 
ачааны галт тэрэгний суурь бүтэц ашиглалтын тарифтай ойролцоо байх нь зүйтэй. 

Эндээс харахад УБТЗ-ын суурь бүтэц ашиглалтын тариф Европын холбоо, Австрали 
улсынхаас дээгүүр эсвэл доогуур байх уу гэсэн асуулт урган гарч байна. УБТЗ-ын үндсэн 
хөрөнгө нь хуучирсан, ашиглалтын муу нөхцөлтэй тул төлбөр нь харьцангуй бага байна. Нөгөө 
талаар ЗЗҮХҮ-ний бодит үнэлгээ болон үндсэн хөрөнгө шинэчлэх зардлыг бодитой байдлаар 
төсөвлөвөл тарифыг илүү өндөр тогтоох шаардлагатай. Энэ нь УБТЗ зардал өндөртэй болохыг 
харуулж байгаа ба ерөнхийдөө оролтын зардал (ажиллах хүч, газраас бусад) Монгол улсад 
харьцангуй өндөр, УБТЗ-ын арилжааны бус үйлчилгээ үзүүлж буйгаар тайлбарлана. УБТЗ-
ыг сэргээн сайжруулж, үйл ажиллагааны үр ашгийг дээшлүүлэхэд шаардагдах орлогыг 
тодорхойлоход нарийвчилсан судалгаа шаардлагатай.

2012 оны тариф 

2012 оны Суурь бүтэц ашиглалтын галт тэрэг-км-ын тарифыг тооцоолохын тулд дараах 
алхмуудыг хийх хэрэгтэй. Үүнд:

36 ЕХ-д суурь бүтэц ашигласны төлбөрийг шууд (хувьсах) төлбөр дээр үндэслэн тооцоолдог. Энэ нь урт хугацаанд 
маргаантай асуудал болдог, учир нь ихэнх өртөг нь (хэдийгээр далан, гүүр, хоолой зэргийн зардал хамаарахгүй ч)
хувьсах зардал болдог. Гэсэн хэдий ч зорчигч үйлчилгээний нэмэгдүүлсэн өртгийг тооцохдоо өртөг дээр үндэслэн 
төлбөрийг тооцоолох эдийн засгийн суурь зарчмыг баримтална. Төмөр зам ачаа тээвэр дээр үндэслэдэг тул 
нийтлэг төлбөрийг төлнө.

37 П.Вийт, А.Смит, С. Наш. 2009. Нийлүүлэх боломж 8 - Европын Төмөр замын өртгийн зарцуулалт. Тээврийн суурь 
бүтцийн зардлын хуваарилалт (САТRIN) төсөл. Европын зөвлөл.

38 17.6 тонн-км/6.7 сая галт тэрэг-км
39 Бүтээмжийн Комисс. 2006. Зам ба Төмөр Замын Тээврийн Суурь Бүтцийн Үнэ Ханш. Бүтээмжийн Комиссийн 

Тайлан. №41;зохиогчийн тооцоолол.
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(i) 2012 оны галт тэрэг-км-ийн тооцооллыг авах;

(ii) УБТЗ-ын төсвөөс хөрөнгийн зардал, элэгдэл хорогдол болон хүүг оролцуулаагүй суурь 
бүтцийн төсөв(ашиглалт, арчилгаа үйлчилгээний зардал)-ийг авах. Үүнд суурь бүтцийг 
удирдахад шаардагдах тээврийн бус үйл ажиллагааны хүлээн зөвшөөрөгдсөн бүх 
алдагдал, нэмэлт татвар багтана;

(iii) Бусад эх үүсвэрээс олсон орлого (жишээ нь: үл хөдлөх хөрөнгө);

(iv) Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнөөс40 хөрөнгийн шинэчлэлд (CAP REPLACE) төлөвлөсөн 
хөрөнгийн зардлыг нэмэх;

(v) Суурь бүтцэд оруулсан хөрөнгийн өгөөжийг 2010 оныхоор нэмж оруулах (ROC);

(vi) Шаардлагатай нийт орлогыг тооцоолох;

(vii) Шаардлагатай нийт орлогыг галт тэрэг-км-т хуваах;

(viii) Зорчигчийн галт тэрэгний ба нүүрсний дотоод тээврийн суурь бүтэц ашиглалтын тарифыг 
бууруулах зохицуулалт хийх. 

2012 оны суурь бүтцийн тариф инфляци болон бусад хүчин зүйлээс хамааран 2010 оныхоос 
30 орчим хувиар өндөр байна.

Ирээдүйд баримтлах тариф 
Ирээдүйд баримтлах суурь бүтцийн тарифыг ирээдүйн төмөр замын сүлжээ, түүний бүтэц, 
эзэмшил, санхүүжилтын талаар тодорхой шийдвэрүүд гарах хүртэл эцэслэн шийдвэрлэх 
боломжгүй. Өнөөдөр төмөр замын суурь бүтэц эзэмшигч болон тээврийн үйл ажиллагаа 
эрхлэгчийн хувьд хувийн хэвшлийн ирээдүйд гүйцэтгэх үүрэг, төр, хувийн хэвшил хамтран 
ажиллах гэрээний эрх зүйн харилцаа тодорхойгүй байна. Төмөр замын суурь бүтцийг шинээр 
байгуулах өртөг зардалтай уялдан тариф өсөх шаардлагатай. Зохицуулагч байгууллагаас 
зөвшөөрөх хөрөнгийн өгөөжийн хэмжээ нь тухайн хөрөнгийг босгосон арга хэлбэр, хөрөнгө 
босгоход гарсан зардлаас хамаарах учиртай. 

Хэдийгээр одоо ашиглаж буй төмөр замыг шинэчлэх нь суурь бүтцийн төлбөрийг нэмэгдүүлэх 
үр дагавартай байж болох ч шинэ төмөр замын суурь бүтцийнх шиг өндөр биш байна. Хэрэв 
хувийн хэвшил ба УБТЗ-аас бусад байгууллагын барьж байгуулсан шинэ төмөр зам одоо 
ашиглаж буй төмөр замтай өрсөлдөхөөр бол ачааны урсгал хямд үнэтэй УБТЗ руу чиглэх болно. 
Үүнийг шийдвэрлэх энгийн арга нь УБТЗ-ын суурь бүтэц ашиглалтын төлбөрийг шинэ төмөр 
замын тарифтай харьцуулахуйц хэмжээнд тогтоох явдал. Гэхдээ ийнхүү өндөр тогтоосон УБТЗ-
ын тарифын орлого Монголд үлдэх арга замыг хайх хэрэгтэй.

40 Замын хөдөлгөөний өсөлт болон УБТЗ-ын сүлжээнд хүчин чадал, найдвартай байдлыг хангах зэргээс үүдэн ЗГ/ТЗГ 
үүнийг 2010 оны үзүүлэлт дээр нилээд их хэмжээгээр нэмэгдүүлэх магадлалтай. Англи улсад элэгдлийн хөнгөлөлт 
болон хөрөнгийн орлого нийлээд дэд бүтцийн үйл ажиллагаа болон арчилгааны зардлаас давдаг.
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4  Эрх зүйн суурь нөхцөл,   Эрх зүйн суурь нөхцөл, 
байдлын шинжилгээ ба байдлын шинжилгээ ба 
зөвлөмжзөвлөмж

Энэхүү бүлэгт төмөр замын салбарт хийх шинэчлэлийн асуудлыг авч үзэн, одоо хүчин 
төгөлдөр мөрдөж буй хууль тогтоомжийн талаар тайлбар хийж, суурь бүтцийн тарифын талаар 
санал болгосон зөвлөмжийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах эрх зүй, бүтэц зохион байгуулалтын 
өөрчлөлтүүдийг тодорхойлов. 

Өнөөгийн Улаанбаатар төмөр зам 
Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн “УБТЗ” нийгэмлэг нь Тээвэр зохион байгуулалт, Ачаа тээвэр, 
Дохиолол холбоо, мэдээлэл, эрчим хүч, Замын ба, Зүтгүүрийн аж ахуй, Зорчигч тээврийн зэрэг 
9 алба, төмөр замчдад нийгмийн үйлчилгээ үзүүлдэг ерөнхий боловсролын сургууль, эмнэлэг, 
орон сууц, нийтийн аж ахуйн байгууллага, дээд сургууль зэрэг тээврийн бус 29 аж ахуй нэгжтэй. 

Монголын төмөр замын салбарын эрх зүйн ерөнхий 
байдал 
Төмөр замын тээврийн салбарын орчин нөхцөл дараах өөрчлөлтүүдийг шаардаж байна. Үүнд:

(i) “УБТЗ” хувь нийлүүлэн нийгэмлэгийн үйл ажиллагааг зохицуулж байгаа БНМАУ болон 
ЗСБНХУ-ын (хуучнаар) Засгийн газрын хооронд 1949 онд байгуулсан хэлэлцээрийг зах 
зээлийн эдийн засгийн зарчим, бусад холбогдох хууль, тогтоомжид нийцүүлэн өөрчлөх;

(ii) 2007 онд Улсын Их Хурлаас баталсан “Төмөр замын тээврийн тухай” хуулийн хэрэгжилтийг 
хангах;

(iii) Салбарын хэтийн бодлого, төлөвлөгөөг тодорхойлох.

Засгийн газар хоорондын 1949 оны хэлэлцээр нь 1992 оны 1 дүгээр сарын 13-ны өдөр баталсан 
Монгол Улсын Үндсэн хуулийн дараах зарчим, заалтуудтай зөрчилдөж байна. Үүнд: 

Үндсэн хуулийн 6 дугаар зүйлийн 5-д “Төрөөс гадаадын иргэн, хуулийн этгээд, харьяалалгүй 
хүнд газрыг төлбөр, хугацаатайгаар болон хуульд заасан бусад болзол, журмаар ашиглуулж 
болно” гэж заасан. Энэ нь УБТЗ төмөр замын салбарт цаашид зүй ёсны монополи, зах зээл 
дээр давамгайлсан үйл ажиллагаа эрхлэхгүй гэсэн утгыг агуулж байна. 

Үндсэн хуулийн 10 дугаар зүйлийн 4-т “Монгол Улс Үндсэн хуульдаа харшилсан олон улсын 
гэрээ, бусад баримт бичгийг дагаж мөрдөхгүй”, мөн. 
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Үндсэн хуулийн 17 дугаар зүйлийн 1.3-т “хуулиар ногдуулсан албан татвар төлөх” гэж заасан 
тул УБТЗ-ын одоогийн эдэлж буй татвараас чөлөөлөгдөх эрх нь бүрэн цуцлагдаж, хуулиар 
ногдуулах бүх албан татварыг төлөх ёстой гэсэн үг юм.

Засгийн газар хоорондын 1949 оны Хэлэлцээр нь 1992 оны 1 дүгээр сарын 16-нд батлагдсан 
Монгол Улсын Үндсэн хуулийн хавсралт хуулийн /БНМАУ-ын Үндсэн ххуулиас Монгол улсын 
Үндсэн хуулийг бүрнээ дагаж мөрдөхөд шилжих тухай/ “БНМАУ-ын олон улсын гэрээ буюу 
түүний заалтууд Монгол улсын Үндсэн хуульд харшилбал тэдгээрийг Монгол Улсын Үндсэн 
Хуульд нийцүүлэх асуудлыг олон улсын нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн зарчим, тухайн гэрээнд 
заасан болзол, журмын дагуу 1993 онд багтаан шийдвэрлэнэ.” гэсэн заалт өнөөг хүртэл 
хэрэгжихгүй байна.

1991 оноос хойш төмөр замын тухай хууль хоёр удаа шинэчлэгдэн батлагдсан:

(i) 1996 онд Улсын Их Хурлаас соёрхон баталсан “Төмөр замын тээврийн аюулгүй байдлын 
тухай хууль”-аар төмөр замын тээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын 
эрх үүрэг, хариуцлагыг хуульчлан тогтоосон. Энэхүү хуулийн зорилт нь төмөр замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино;

(ii) 2007 онд батлагдсан “Төмөр замын тээврийн тухай” хууль нь өмчлөлийн бүх хэлбэрийг 
хүлээн зөвшөөрсөн ба өрсөлдөөнийг хөхиүлэн дэмжиж салбарын хөгжлийн шинэ чиг 
хандлагыг бий болгосон. Хуулийн заалт:

• 4 дүгээр зүйлийн 4.1-д “Энэ хуулиар өмчийн төрөл, хэлбэр харгалзахгүйгээр төмөр 
замын тээврийн бүх төрлийн үйл ажиллагааг зохицуулна”;

• 5 дугаар зүйлийн 5.1.5-д “зах зээлийн өрсөлдөөнт нөхцөлийг бий болгох”. 

Эдгээр заалт нь төмөр замын тээврийн салбарын хөгжилд дэвшил, чухал боломжийг бий 
болгосон. Энэ хуульд зарим нэг дутагдалтай тал бий боловч хамрах хүрээ болон зохицуулсан 
зүйл, ангийн хувьд сайн хууль юм. Хавсралт 1-д “Төмөр замын тээврийн тухай” хуулийн тарифын 
тухай тусгай заалт, түүнийг хөрш орнуудын тарифын туршлагатай харьцуулан авч үзэв.

Төмөр замын салбарт өрсөлдөөнийг бий болгох нь 
Суурь бүтцийн санал болгож буй горимыг хэрэгжүүлэхийн тулд “Төмөр замын тээврийн тухай” 
хуульд дараах өөрчлөлтийг оруулах шаардлагатай:

(i)   Засгийн газар төмөр замын суурь бүтцийн үйлчилгээний тарифыг Төмөр зам, далайн 
тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газраар дамжуулан зохицуулах ба суурь 
бүтцийг ашиглах ил тод, шударга нөхцөлөөр хангах, суурь бүтцийн үйлчилгээ үзүүлэх 
гэрээний нөхцөлийг тодорхойлох. Засгийн газар төмөр замын суурь бүтцийг бусад аж 
ахуйн нэгжид ашиглуулахыг үндэслэлгүйгээр татгалзахыг хориглох “Төмөр замын тээврийн 
тухай” хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1 дэх хэсгийг Төмөр замын суурь бүтэц эзэмшигчдийн 
санал дээр үндэслэн боловсруулсан Төмөр зам, далайн тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг 
зохицуулах газрын тарифыг Тээврийн сайд батална гэж өөрчлөх; 

(ii) Төмөр замын зохицуулах газрыг Монголын Эрчим хүчний зохицуулах хорооны нэгэн адил 
салбарын яамнаас хамааралгүй бүрэн бие даасан байгууллага байхаар хуульчлах;

(iii) Өрсөлдөөнт салбаруудын тарифын одоогийн зохицуулалтаас өөр өөр хоорондоо ялгаатай 
тээвэрлэгчийн төлбөрийн чадвар, хүсэлт шаардлагад нийцсэн, урт хугацааны тарифын 
тогтолцоо руу үе шаттайгаар шилжих.
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Тарифын ажлын алба байгуулах зөвлөмж
Төмөр зам, далайн тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын бүтцэд тарифын 
зохицуулалтыг хариуцах Тарифын орон тооны ажлын алба байгуулахыг санал болгож байна. 
Шинээр төмөр замын шугамууд баригдсан тохиолдолд Тарифын ажлын албыг өргөжүүлэх 
талаар анхаарах хэрэгтэй. Судалгааны баг нь Тарифын ажлын алба болон Ажлын хэсгийн 
ажиллах дотоод журам, тарифыг хянан хэлэлцэх зааврын төслийг боловсруулсан болно.

Тарифын ажлын хэсэг 

“Төмөр замын тээврийн тухай” хуулийн дагуу Төмөр зам, далайн тээврийн бодлогын 
хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга яам, төмөр замын суурь бүтэц эзэмшигч, тээвэрлэгч 
болон хувийн хэвшлийн төлөөллийг багтаасан 6–8 хүний бүрэлдэхүүнтэй, зөвлөх үүрэг бүхий 
Ажлын хэсгийг байгуулна. Ажлын хэсгийн хурлыг Төмөр зам, далайн тээврийн бодлогын 
хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга удирдана.

Ажлын хэсгийн гол зорилго нь төмөр замын суурь бүтэц эзэмшигч, тээвэрлэгч нарт нөлөөлөхүйц 
шийдвэр гаргахад нь Төмөр зам, далайн тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын 
удирдлагад мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх, төмөр замын тээврээр үйлчлүүлэгчийн эрх 
ашгийг төлөөлөхөд оршино. 

Тарифын ажлын алба

Төмөр замын суурь бүтцийн тариф зохицуулалтын асуудлыг чадварлаг багт хариуцуулах нь 
чухал. Тарифын ажлын алба дараах үндсэн үүрэгтэй. Үүнд: 

(i) тариф тооцоолох аргачлалыг боловсруулах, тусгай зөвшөөрлийн төрлөөр тарифын 
бүтцийг тодорхойлох, тарифыг батлуулахаар өргөн мэдүүлэх, тарифыг хянан үзэж 
боловсронгуй болгох, зохицуулах актын төсөл боловсруулах; 

(ii) тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн ашиглалтын зардал, санхүүгийн байдалд дүн шинжилгээ 
хийх, зардлын бүтцийг тодорхойлох аргачлалыг боловсруулах; 

(iii) тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн тариф тооцоолох аргачлалын ашиглалтын зардал, 
санхүүгийн тайлангаар өгөгдлийн бааз үүсгэж, өгөгдлийн санг тогтмол шинэчлэх;

(iv) тарифын зохицуулалтын үйл ажиллагааны үр дүнд төмөр замын тээврийн зардал буурч 
байгаа эсэхэд хяналт тавих. 

Тарифын ажлын албыг улсын төсвөөс санхүүжүүлнэ. Ихэнх оронд төмөр замын зохицуулагч 
байгууллагын санхүүжилтыг салбарын байгууллагуудад ногдуулах төлбөрөөс бүрдүүлдэг. 
Санхүүжилтын энэ аргыг “Төмөр замын тээврийн тухай” хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1 дэх 
заалтын дагуу хэрэгжүүлэх нь зүйтэй хэмээн үзэж байна. 

Тарифын ажлын албаны бүтэц, зохион байгуулалт

Тарифын ажлын алба хоёр мэргэжилтнээс бүрдэх ба төмөр замын сүлжээ өргөжих 
хэмжээгээр нэгжийн орон тоог нэмэгдүүлэх шаардлага гарна. Эхний үед Тарифын ажлын 
албаны ажиллагаанд Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар болон бусад тохируулагч 
агентлагийн дэмжлэг туслалцаа шаардлагатай байж болно. Тарифын ажлын алба тусгай 
зөвшөөрөлтэй суурь бүтэц эзэмшигчийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайланд хяналт, үнэлгээ 
хийх зорилгоор санхүүгийн сар, улирал, жилийн тайланг авна.
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Тарифын ажлын алба суурь бүтэц эзэмшигчдээс ирүүлсэн тарифын саналд дүн шинжилгээ, 
холбогдох судалгаа, тооцоог хийж, гаргасан дүгнэлтээ шийдвэр гаргуулахаар Ажлын хэсэгт 
хүргүүлнэ. 

Түүнчлэн Тарифын хэсэг нь: 

(i)  суурь бүтцийн тарифын өөрчлөлт нь тээвэрлэгч ба үйлчлүүлэгчийн төлбөрийн чадварт 
нөлөөлөх нөлөөллийн шинжилгээ хийх;

(ii)  валютын ханш, үнийн индекс нүүрс, газрын тосны бүтээгдэхүүн зэрэг бусад барааны тоног 
төхөөрөмжийн үнийн өөрчлөлтөд шинжилгээ судалгаа хийх; 

(iii) үнийн өсөлтийн чиг хандлагад урьдчилсан судалгааг тогтмол хийх. 

Хавсралт 3-т суурь бүтцийн тарифыг хянах зааврын төслийг оруулав.
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Хавсралт 1Хавсралт 1
Төмөр замын тээврийн тухай Төмөр замын тээврийн тухай 
хуулийн төмөр замын тээврийнхуулийн төмөр замын тээврийн

тариф, тарифын холбоотой харилцааг зохицуулах 
заалтууд
Монгол улсын Төмөр замын тээврийн тухай хууль тариф болон тарифтай холбогдох харилцааны 
талаарх тодорхой заалтуудыг агуулсан байдаг. Үүнд:

Төмөр замын тээврийн тариф, хураамж
7.1.“Төмөр замын байгууллага нь зүй ёсны монополи болон зах зээл дээр давамгайлсан ажил, 
үйлчилгээтэй холбоотой төмөр замын тээврийн үйлчилгээний хөлс, тарифыг энэ хууль 
болон Шударга бус өрсөлдөөнийг хориглох тухай хуульд нийцүүлэн тогтооно”.

7.2. “Төмөр замын олон улсын тээвэрлэлтийн тарифыг Монгол Улсын олон улсын гэрээнд 
нийцүүлэн тогтооно.”

7.3. “Тарифын өөрчлөлтийг хүчин төгөлдөр болохоос 10-аас доошгүй хоногийн өмнө нийтэд 
мэдээлнэ” гэж тус тус хуульчилсан байдаг. 

Төмөр замын тээврийн нийтлэг багц дүрмийн 15-р зүйлд суурь бүтэц ашиглуулах журам, 
тариф тогтоох аргачлалыг боловсруулан баталж, хэрэгжүүлэх үүргиийг төмөр замын тээврийн 
асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага (Төмөр зам, далайн тээврийн бодлогын 
хэрэгжилтийн зохицуулах газар)хүлээнэ гэж заасан.

Мөн багц дүрмийн 12 дугаар зүйлийн 12.4.3-т заасны дагуу Төмөр зам, далайн тээврийн 
бодлогын хэрэгжилтийн зохицуулах газарт “төмөр замын тээврийн салбарт шударга бус 
өрсөлдөөн үүсэхээс сэргийлэх зорилгоор тариф, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хэмжээ, 
гэрээний өөрчлөлтийг хянаж, санал, дүгнэлт гаргах” үүргийг хүлээлгэсэн байна. Хэдийгээр 
Төмөр замын тээврийн тухай хуульд заагаагүй ч ТЗДТБХЗГ-ын экспертиз дутагдах магадлалтай 
тул Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах газар оролцох шаардлагатай.

Тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд оролцогч байгууллага, иргэд (оролцогч талууд) – багц дүрмийн 
18 дугаар зүйлийн 18.3.3-т “төмөр замын тээврийн үйлчилгээний үнэ, тарифыг улс орны 
эдийн засгийн тогтвортой хөгжил, хэрэглэгчийн ашиг сонирхлыг харгалзан энэ хууль болон 
холбогдох бусад хууль тогтоомжийн дагуу тогтоож, мөрдөнө” гэж заасан. Мөн аргачлалын 
дагуу тогтоосон тарифыг 12-р зүйлийн 12.4.3-р зааснаар мониторинг хийж, хянан хэлэлцсэний 
дараа хүчин төгөлдөр болгож мөрдөнө гэж заасан байна. 

Суурь бүтэц эзэмшигч болон тээвэрлэгчийн тус бүрийн хүлээх үүргийг доорхи заалтуудад 
заасан нь “зах зээлийн өрсөлдөөнт нөхцөлийг бий болгох” тухай 5 дугаар зүйлийн 5.1.5-тай 
нийцэлтэй байна.

Төмөр замын тээврийн нийтлэг багц дүрмийн19 дүгээр зүйлийн 19.2.3- ийн дагуу “суурь 
бүтцийн нэвтрүүлэх хүчин чадлыг харгалзан тээвэрлэгч, түүний дотор өөрийн харъяаллын 
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буюу өөрийн хөрөнгө оруулалттай тээвэрлэгчтэй суурь бүтэц ашиглалтын гэрээг ижил 
нөхцөлөөр байгуулж, тээвэрлэлт хийх нөхцөлийг бүрдүүлэх” үүрэгтэй гэж заасан. Уг заалт нь 
суурь бүтцийг тэгш эрхтэйгээр ашиглах эрхийг талуудад олгосон заалт гэж ойлгож болно.

19 дүгээр зүйлийн 19.3-т “Суурь бүтэц эзэмшигч тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа эрхэлж 
байгаа тохиолдолд суурь бүтэц болон ашиглалтын үйл ажиллагааны санхүүгийн тооцоо 
тусдаа байна” гэж заасан.

20 дугаар зүйлийн 20.2.1-т “шударга бус өрсөлдөөн гаргахгүй байх зорилгоор тээвэрлүүлэгчдэд, 
тэдгээрийн дотор өөрийн шууд харъяаллын байгууллагад тээвэрлэлтийн илүү хөнгөлттэй 
нөхцөл олгохгүй байх” хэмээн заажээ. 

Бусад орнуудын эрх зүйн зохицуулалттай харьцуулах нь 
Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Төмөр замын тээврийн тухай хуулийн 25 дугаар зүйл: 
Төмөр замын тээвэрт зорчигчдын төлөхтасалбарын үнэ болон бусад тарифыг төмөр замын 
тээврийн асуудал хариуцсан төрийн төв байгууллагын санал болгосноор Засгийн газрын 
холбогдох хорооноос батлана гэж заасан. Төмөр замын тээврийн асуудал хариуцсан төрийн 
байгууллага нь ачаа болон зорчигч тээврийн үйлчилгээний төрөл бүрийн төлбөр, хураамжийн 
хэмжээг Засгийн газрын холбогдох хорооны зөвлөмжтэй нийцүүлэн тогтооно гэж заасан. 
Мужууд болон өөртөө засах орнуудын орон нутгийн засаг захиргаа өөрийн нутаг дэвсгэр дээр 
мөрдөгдөх төмөр замын зорчигч тээврийн тасалбарын үнэ болон ачаа тээвэрт мөрдөгдөх 
тарифыг төмөр замын тээврийн асуудал хариуцсан төрийн төв байгууллагын зөвшөөрснөөр 
тогтоодог. Тарифын хэрэгжилтэд мөн байгууллага хяналт тавьж ажиллах үүргийг хүлээдэг. 
Мөн аливаа үнэ, тариф, хураамж хүчин төгөлдөр болохоос өмнө тэр талаарх мэдээллийг олон 
нийтэд хэвлэж мэдээлэх тухай хуулийн 26 дугаар зүйлд заасан байна. 

Казаххстан улсын Тээврийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйл
Тээвэрлэгч байгууллагуудын үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор ачаа тээврийн тариф, зорчигч 
тээврийн болон зорчигчийн ачаа тээврийн үнэ тарифыг хэлэцээрийн журмаар тогтоож болохыг 
зааж өгсөн байдаг. 

Тээвэрлэлтийн зарим төрлийн үйлчилгээнд монополь эрхээс сэргийлж засгийн газрын нийгмийн 
чиглэлээр баримтлах бодлогын хэрэгжилтийг хангах үүднээс зохицуулагчийн зүгээс тарифыг 
тогтоож болно гэж заасан. Үүний жишээ:

(i) Төмөр замын гол шугамын үйлчилгээнд суурь бүтцийг ашиглах тариф болон концессийн 
гэрээний дагуу үйл ажиллагаа явуулж буй төмөр замын байгууламжуудын үнэ тарифыг 
Казахстан улсын хууль, тогтоомжид заасны дагуу тогтооно,

(ii) Казахстан улсын Засгийн газраас улс хоорондын болон муж хоорондын зорчигч тээврийн 
үйлчилгээнд хөнгөлөлттэй нөхцөлийг олгож болно, 

(iii) Хот хоорондын болон хотын зорчигч тээврийн тарифын хөнгөлөлтийн асуудлыг орон 
нутгийн засаг захиргаа бие даан шийдвэрлэх эрхтэй гэж заажээ. 

Нийгмийн ач холбогдолтой байршлууд руу зорчигч тээврийн үйлчилгээ үзүүлэх тээвэрлэгчдийн 
үйл ажиллагааны алдагдлыг нөхөх асуудлыг Төсвийн тухай хуулийн дагуу Засгийн газраас 
шийдвэрлэж нөхөн олговрыг олгоно гэж заажээ.
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Оросын Холбооны Улсын Төмөр замын тээврийн тухай хуулийн 8 дугаар заалт 
Оросын холбооны Улсад дагаж мөрдөх төмөр замын тээвэрлэлтийн тариф, үнэ хөлс, 
хураамжийн талаарх заалтууд:

(i) Зохицуулалттай монополь гэж үзэх нийтийн болон нийтийн бус ашиглалтын зориулалттай 
үйлчилгээний тариф, хураамжийн асуудлыг ОХУ-ын монополь эрхийн тухай болон бусад 
хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ. Нийтийн үйлчилгээнд хамаарах үнэ тарифын 
хэмжээг үйлчилгээ үзүүлэгчийн үйл ажиллагааны зардлыг хаахаас гадна цаашид үйл 
ажиллагаагаа тогтвортой явуулах хөшүүргийг бий болгох хэмжээнд тогтооно.

(ii) Нэгдүгээр заалтад үл хамаарах үйлчилгээний тариф, хураамжийн асуудлыг Засгийн газар 
шударга өрсөлдөөний тухай хууль болон зах зээлд монополь эрхийг хязгаарлах хуулийн 
дагуу шийдвэрлэж хяналтыг хэрэгжүүлнэ, 

(iii) ОХУ-ын хууль тогтоомжид заасан хөнгөлөлт, тусгай эрхүүдийг олгосонтой холбоотойгоор 
суурь бүтэц эзэмшигч, тээвэрлэгчдэд учрах алдагдал, хохирлыг ОХУ-ын Засгийн газар 
бүрэн арилгах үүрэгтэй гэж заасан. Дээрхи төрлийн алдагдлыг холбооны төсвөөс нөхөн 
олгох журмыг холбооны Засгийн газар боловсруулж, мужийн төсвөөс олгох нөхөн олговрын 
журмыг холбогдох нутаг дэвсгэрийн засаг захиргаа боловсруулах үүрэгтэй. 

(iv) Олон улсын шинж чанартай төмөр замын тээврийн тарифыг ОХУ-ын нэгдэн орсон олон 
улсын гэрээ хэлэлцээрийн дагуу тогтооно. Энэ төрлийн тарифын ашиглалттай холбогдох 
зохицуулалтын талаарх журмыг ОХУ-ын Засгийн газраас боловсруулна. 

(v) Төрийн өмчит төмөр замын ачаа тээврийн тарифт орох аливаа өөрчлөлтийн талаарх 
мэдээллийг тарифын өөрчлөлт хүчин төгөлдөр болохоос 10-аас доошгүй хоногийн өмнө 
төмөр замын асуудал хариуцсан хэрэгжүүлэгч байгууллага олон нийтэд мэдээлэх үүрэгтэй. 
Зорчигч тээврийн болон зорчигчийн ачааны тариф, хураамжид орох өөрчлөлтийн талаарх 
мэдээллийг өөрчлөлт хүчин төгөлдөр болохоос өмнө 5-аас доошгүй хоногийн дотор олон 
нийтэд мэдээлэх үүрэгтэй.

Дээрхи орнуудын төмөр замын тээврийн тарифын талаарх хуулийн заалтууд нэлээд төстэй 
бөгөөд Засгийн газрын зүгээс зохицуулалтад томоохон үүрэгтэй болохыг заажээ. Монгол 
улсын Төмөр замын тээврийн тухай хуульд төмөр замын тээврийн тарифын зохицуулалттай 
холбогдох заалтууд мөн адил төстэй байна. Засгийн газрын оролцоо өндөр учраас 
тээвэрлэгчид алдагдал хүлээхэд хүрч болох эрсдэл ийм нөхцөлд байх тул энэ эрсдэлээс 
сэргийлэх нь чухал юм. 

Концесс болон төр-хувийн хэвшлийн түншлэлийн тухай 
хууль
Концессын тухай хууль 2010 онд батлагдсанаар төр болон хувийн хэвшлийн түншлэлийн энэ 
хэлбэрийг хөгжүүлэх боломж бүрдсэн юм. Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл \РРР\ гэж аливаа дэд 
бүтэц, үйлчилгээг бий болгохтой холбогдох санхүүжилт, дараах үйл ажиллагааны асуудлыг төр 
болон хувийн хэвшил гэрээний үндсэн дээр хамтран шийдэхийг хэлнэ. Концесс нь хөрөнгийн 
өмчлөх эрхийг төрд байлгаж хөрөнгийг тодорхой хугацаанд ашиглах эрхийг төрөөс хувийн 
хэвшилд шилжүүлэхийг хэлдэг. Аж ахуйн үйл ажиллагаанаас үүдэх дийлэнхи эрсдэлийг концесс 
эзэмшигч хариуцах хэдий ч зах зээлийн эрэлттэй холбогдох эрсдэлийг Засгийн газар хамтран 
хүлээх тохиолдлууд байдаг.
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Концессын тухай хуулийг Улсын Их Хурал 2010 оны 1 дүгээр сарын 10-ны өдөр соёрхон баталсан 
бөгөөд хуулийн зорилго “төрийн болон орон нутгийн өөрийн өмчийн хөрөнгийг концессын 
гэрээгээр хөрөнгө оруулагчид олгох уралдаан явуулах, концессын гэрээ, түүнийг байгуулах, 
өөрчлөх, дуусгавар болгох, маргаан хянан шийдвэрлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад 
оршино” гэж заасан. “Андерсон энд Андерсон” хуулийн фирмийн үзэж байгаагаар энэхүү хууль 
нь олон улсын хүлээн зөвшөөрөгдсөн жишигтэй маш ойртсон хэдий ч маргааныг олон улсын 
арбитрын шүүхээр шийдвэрлүүлэх тухай заалт ороогүй нь гол сул тал нь гэж дүгнэжээ.1 

Концессын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлд концессын зүйлийг гуравдагч этгээдэд ашиглуулсны 
болон үйлчилгээ үзүүлсний төлөө концесс эзэмшигчийн төлбөр авах эрх (21.1.3) болон 
үйлчилгээ буюу суурь бүтцийг ашиглах эрхийг нэг ангиллын бүх үйлчлүүлэгчид үл ялгаварлан 
ижил нөхцөлөөр олгох концесс эзэмшигчийн үүргийн (21.1.11) талаар хуульчлан тогтоосон 
байна. 

Төмөр замын тээврийн тухай хууль болон Концессын тухай хуулийг хамтад нь аваад үзвэл 
хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтаар санхүүжих ирээдүйн төмөр замын суурь бүтцийн бүтээн 
байгуулалтад шаардагдах эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх заалтууд хангалттай хэмжээнд байна. Уул 
уурхайн салбараас гарах эрдэс бүтээгдэхүүнийг зорилтот зах зээлд төмөр замаар тээвэрлэхэд 
чухал ач холбогдолтой дэд бүтцийг барьж байгуулахад энэхүү заалтууд нь туйлын чухал юм.

Зохицуулалтын хуулийн үндэслэл
Төмөр замын тээврийн тухай хуульд суурь бүтцийн тарифтай холбогдох хэд хэдэн заалт байна:

7.1. Төмөр замын байгууллага нь зүй ёсны монополи болон зах зээл дээр давамгайлсан ажил, 
үйлчилгээтэй холбоотой төмөр замын тээврийн үйлчилгээний хөлс, тарифыг энэ хууль болон 
Шударга бус өрсөлдөөнийг хориглох тухай хуульд нийцүүлэн тогтооно.

7.2. Төмөр замын олон улсын тээвэрлэлтийн тарифыг Монгол Улсын Олон улсын гэрээнд 
нийцүүлэн тогтооно. 

10.1.6. Төмөр замын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага /гэснийг ТЗДТБХЗГ гэж 
ойлгох/ нь нэн тэргүүний ач холбогдолтой тээврийн хөдөлгөөний төрлийг тогтооно. 

12.1. ТЗДТБХЗГ нь төмөр замын тээврийн салбарт Засгийн газрын бодлогыг хэрэгжүүлэх чиг 
үүрэгтэй, өөрийн үйл ажиллагааны орлогоор санхүүжих зарчмаар ажиллах Засгийн газрын 
хэрэгжүүлэгч агентлаг мөн. 

12.4.3. ТЗДТБХЗГ нь төмөр замын тээврийн салбарт шударга бус өрсөлдөөн үүсэхээс 
сэргийлэх зорилгоор тариф, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хэмжээ, гэрээний өөрчлөлтийг хянаж, 
санал, дүгнэлт гаргана.

18.3.3 Төмөр замын тээврийн үйлчилгээний үнэ, тарифыг улс орны эдийн засгийн тогтвортой 
хөгжил, хэрэглэгчийн ашиг сонирхлыг харгалзан энэ хууль болон холбогдох бусад хууль 
тогтоомжийн дагуу тогтоож, мөрдөнө. 

1 Андерсон & Андерсон LLP, Монголиа Лекс. 2010. Концессийн тухай Монгол Улсын шинэ хууль. Боть.1. hhtp://www
.anallp.com/new-mongolian-law-on-concessions 
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2011 онд Зам, тээвэр, барилга, 2011 онд Зам, тээвэр, барилга, 
хот байгуулалтын сайдын хот байгуулалтын сайдын 
тушаалаар батлагдсан тушаалаар батлагдсан 
Ашиглалтын эрхийн талаарх Ашиглалтын эрхийн талаарх 
журмууд журмууд 

Товч танилцуулга
2011 оны сүүлээр Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайд төмөр замын салбарт ач 
холбогдол бүхий хоёр тушаалыг баталсан. Үүнд:

(i) 138 дугаар тушаалаар Суурь бүтэц ашиглуулах журмыг баталсан хэдийгээр энэ нь чухал 
сэдэв ч энэхүү тайланд уг сэдвийг хөндөөгүй болно,

(ii) 252 дугаар тушаалаар энэхүү тайлангийн гол сэдэв болох Суурь бүтэц ашиглалтын 
тарифыг тогтоох аргачлалыг баталсан. 

Эдгээр тушаалуудаар УБТЗ-ын суурь бүтцийг бусад операторууд ашиглах боломжийг бий 
болгох үндсийг тодорхойлохыг зорьсон бөгөөд Засгийн газар судалгааны ажлын эцсийн үр 
дүнг хүлээх боломжгүй байсан. Тушаалуудыг хавсралтаар шинэчлэсэн.

Энэхүү тайлангаар дэвшүүлж буй санал болон 
батлагдсан журмуудын ялгаа
Суурь бүтэц ашиглалтын тарифыг тогтоох аргачлалыг батлах тухай тушаалд энэхүү тайлангаар 
дэвшүүлж буй үзэл баримтлал, аргачлалын талаарх зөвлөмжүүдтэй ижил төстэй зүйлүүд 
нэлээд байгаа ч зөрүүтэй гурван гол зүйл байна. Үүнд:

(i) Суурь бүтцийг барьж байгуулахад орсон хөрөнгийн хэмжээ болон түүнд суурилсан 
хөрөнгийн шаардагдах өгөөж, элэгдэл хорогдлыг тооцоолох арга, 

(ii) Тарифын бүтэц бүрдэл,

(iii) Зарим төрлийн тээвэрлэлтэд үзүүлэх хөнгөлөлт. 
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Хөрөнгө ба элэгдэл хорогдол

Суурь бүтэц ашиглалтын тарифыг тогтоох аргачлалыг батлах тухай сайдын тушаалд зээлийн 
хүүний төлбөр, элэгдэл хорогдлын талаар тодорхой дурдсан зүйлүүд байгаа ч элэгдэл хорогдлыг 
хэрхэн тооцох тухай огт тайлбарлаагүй байна. Мөн түүнчлэн суурь бүтэц эзэмшигч өөрийн 
хөрөнгөөр тухайн суурь бүтцийг барьж байгуулан хувь эзэмших тохиолдолд хөрөнгийн өгөөжийг 
хэрхэн хангах тухай заалт тусгагдаагүй байна. Ямар ч байсан богино хугацаандаа УБТЗ-ын 
суурь бүтцийг тусгаарлах үндэслэл болж байгаа зорилтуудтай нийцэх ч хувийн хэвшлийг 
татахуйц хэмжээний хөрөнгийн өгөөжийг бий болгох бодитой нөхцөл бүрдэх боломжгүй юм. 

Энэхүү тайланд, эсрэгээр, оруулсан хөрөнгийн дүн \өөрийн болон зээлийн хөрөнгийг аль 
алиныг нь тооцсон\ болон оруулсан хөрөнгийн өгөөжийн тооцооллыг хөрөнгийн өртөг дээр 
суурилуулан хийхдээ зохицуулагч зөвшөөрсөн үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ \ЗЗҮХҮ\-г суурь 
болгон ашиглах аргыг санал болгож байна. RAB нь элэгдэл хорогдлын зардлыг тооцох үндэс 
болно. Шинээр баригдах төмөр замын хувьд элэгдэл хорогдлыг хөрөнгийн нийт ашиглагдах 
хугацаанд тохируулж шулуун шугамын аргаар байгуулах нь хамгийн хялбар арга тул урт 
хугацааны шийдэл болгон ашиглах зөвлөмжийг өгч байна. Гэвч УБТЗ-ын хувьд үндсэн хөрөнгийн 
бүртгэлд тусгагдсан дүн хэт доогуур, хөрөнгийг орлуулах дүн RAB-аар тооцоолсон тохиолдолд 
хэт бага гарах тул элэгдэл хорогдлын зардлыг RAB дээр үндэслэн тооцох нь тохиромжгүй юм. 
Тиймээс тайлангийн зүгээс ямартаа ч эхэн үед УБТЗ-ын хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд 
тусгагдсан дүнгүүдийг элэгдэл хорогдлын оронд тооцоололд ашиглах зөвлөмжийг өгч байна. 
Цаашид зохицуулагч зөвшөөрсөн үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ \RAB\-г жишээ нь түүхэн зардлыг 
инфляцын индексээр тохируулах замаар тооцоолж ашиглах нь зүйтэй юм. 

Тарифын бүтэц

Сайдын тушаалд тогтмол зардлыг захиалсан галт тэрэг-км-ийн үндсэн дээр,хувьсах зардлыг 
гүйсэн тонн-км бодит гүйцэтгэлээр /галт тэрэгний жинг түүний гүйлтээр үржүүлсэнтэй тэнцүү/ 
тооцож нөхөхөөр заасан. Тогтмол зардлыг захиалсан галт тэрэг-км-ээр тооцох тохиолдолд 
оператор компаниудад зөвхөн хэрэгцээт захиалгыг хийх хөшүүргийг бий болгоно. Нийт 
өртгийн 70 орчим хувийг тогтмол зардал эзэлдэг тул түүнд ногдох төлбөр өндрөөс шалтгаалан 
операторууд захиалга өгөх хүсэлгүй болох эрсдэлтэй. Тушаалд суурь бүтцийн захиалагдаагүй 
хүчин чадал (ачаа тээврийн зах зээлийн бодит нөхцөлд зайлшгүй тулгарах асуудал)-ыг ашиглах 
боломжтой болгох, тарифыг нь хэрхэн тооцох тухай дурдаагүй байна. Тарифыг хоёр хэсгээс 
бүрдүүлэх уг санаа мөн нэлээд төвөгтэй.

Тайлангийн зүгээс илүү хялбар, нэг хэсгээс бүрдсэн тарифын бүтцийг санал болгож байгаа 
бөгөөд үүнд бохир тонн-км бус нийт галт тэрэг-км дээр суурилсан төлбөрөөр дамжуулан бүх 
зардал нөхөгдөнө гэж үзсэн. Тогтмол болон хувьсах зардлаас бүрдсэн 2 бүрдэлт тарифын 
оронд дан хувьсагч бүхий нэгж тарифыг санал болгож байгаа гол шалтгаан нь хялбар 
байлгахыг зорьсон явдал юм. Бүх тарифыг галт тэрэг- километр дээр суурилуулахыг зөвлөж 
байгаа шалтгаан нь бохир тонн-км-ийг тооцоолохоос хавьгүй хялбар тооцоолно гэж үзсэнтэй 
холбоотой(аль аль нь өртгийн гол тодорхойлогч ч ). Энэ шийдэл нь илүү урт бүрэлдэхүүнтэй, 
хүнд даацын галт тэргүүдийг хөдөлгөөнд оруулах хөшүүргийг талуудад бий болгох, ба энэ 
нь суурь бүтцийн ашиглалтыг дээшлүүлэхэд эерэгээр нөлөөлнө. Түүнчлэн УБТЗ тонн-км-ийг 
хэмждэг бол хувийн хэвшлийн төмөр замын шинэ компаниуд үүнийг хэмжихийг хүсэхгүй байж 
болох юм. 

Нийгмийн баримжаатай үйлчилгээний хөнгөлөлт 

Тээвэрлэлтийн төрлөөр тарифыг ялгавартай тогтоох тухай тус журамд заагаагүй. Зорчигч 
тээвэр болон нүүрсний дотоод тээвэрлэлтэд тодорхой хөнгөлөлт үзүүлж тухайн салбаруудыг 
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тарифын өсөлтийн эрсдэлээс хамгаалах нь зүйтэй гэсэн зөвлөмжийг тайлангийн зүгээс өгч 
байна. 

Бусад ажиглалт

Тайланд галт тэрэгний төрлөөс хамааран давуу эрх олгох асуудлын талаар өгүүлээгүй. 
Харин Суурь бүтэц ашиглалтын тарифыг тогтоох аргачлалыг батлах тухай тушаалд суурь 
бүтцийн хүчин чадлын хуваарилалтад олон улсын галт тэргэнд давуу эрх олгосон байдалтай 
байна. Салбарын хэмжээнд үзүүлэх үр нөлөөг нь бодолцож урт бүрэлдэхүүнтэй галт тэрэгт 
давуу эрх олгох нь түгээмэл практик хэдий ч хэтдээ сүлжээний ашиглалт өндөрссөн нөхцөлд 
дотоодын тээвэрлэгчдэд учрах хүндрэлээс үүдэн энэ хандлагыг улс төрийн түвшинд ч 
дэмжихгүй болов уу.

Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын

2011 оны 05-р сарын 10-ны өдрийн 

138 дугаар тушаалын хавсралт

СУУРЬ БҮТЭЦ АШИГЛУУЛАХ ЖУРАМ 

1. Нэг.Нийтлэг үндэслэл

1.1. Зорилго
1.1.1. Энэ журмаар суурь бүтэц эзэмшигч, тээвэрлэгч нарын хооронд суурь бүтэц 

ашиглуулахтай холбогдон үүссэн харилцааг зохицуулна.
1.1.2. Энэхүү журмыг суурь бүтэц эзэмшигч, тээвэрлэгчийн өмчлөлийн хэлбэр, суурь 

бүтэц эзэмшигчийн харъяаллын тээвэрлэгч эсэхээс үл хамааран суурь бүтэц 
ашиглуулахтай холбоотой бүх харилцаанд дагаж мөрдөнө.

1.1.3. Суурь бүтэц эзэмшигч болон тээвэрлэгч нар нь Монгол Улс нэгдэн орсон Олон 
улсын гэрээ, Иргэний хууль, Төмөр замын тээврийн тухай хууль, Өрсөлдөөний 
тухай хууль, тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан эрх зүйн бусад актууд болон энэ 
журмыг баримтлан суурь бүтэц ашиглуулах тухай гэрээ байгуулж тээвэрлэлтийн 
үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.

1.1.4. Тээвэрлэлтийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд суурь бүтцийн хүчин чадал 
хангалтгүй тохиолдолд тээвэрлэгчийн ирүүлсэн захиалгыг зөвшилцөх, татгалзах, 
хэрэгжүүлэхтэй холбоотой харилцааг төмөр замын асуудал эрхэлсэн төрийн 
захиргааны төв байгууллагаас баталсан “Галт тэрэгний зурмаг зохицуулалтын 
журам”-аар зохицуулна.

1.2. Нэр томъёо
1.2.1. Энэ журамд хэрэглэсэн нэр томьёог “Төмөр замын тээврийн тухай хууль”-д 

зааснаар болон дор дурьдсан утгаар ойлгоно.
1.2.1.1. “Түрээслүүлэгч” – өөрийн эзэмшил буюу өмчлөлд байгаа хөдлөх 

бүрэлдэхүүн/зүтгүүр, вагон/-ийг тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа эрхлэх 
эрх бүхий байгууллага, аж ахуйн нэгжид гэрээний үндсэн дээр 
шилжүүлж, ашиглуулахыг;

1.2.1.2 “Суурь бүтцийн тариф” гэж тариф тогтоох аргачлалын дагуу мөрдөж 
буй тээвэрлэгчид үзүүлэх үйлчилгээний хөлсийг.
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2. Хоёр.Суурь бүтэц ашиглуулан үйлчилгээ үзүүлэхэд тавигдах шаардлага 

2.1. Суурь бүтэц ашиглуулан үзүүлэх үйлчилгээний үнэлгээ нь шударга өрсөлдөөн, 
хэрэглэгчийн төлөө газраас зөвшөөрөгдсөн тариф, хөлс, хураамжид үндэслэсэн байна. 

3. Гурав. Суурь бүтэц ашиглуулах тухай гэрээ

3.1. Суурь бүтэц ашиглуулах үйлчилгээ нь суурь бүтэц эзэмшигч, тээвэрлэгч нарын хооронд 
Монгол Улсын Иргэний хууль, Төмөр замын тээврийн тухай хууль болон энэхүү журамд 
заасан шаардлагыг хангасан, харилцан тохиролцож бичгээр үйлдсэн гэрээний /цаашид 
гэрээ гэх/ үндсэн дээр хэрэгжинэ.
3.1.1. Суурь бүтэц ашиглуулах гэрээг Төмөр замын тээврийн тухай хуулийн 12.4.3, 

12.4.10, 15.1.15 дахь заалтыг үндэслэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас 
баталсан үлгэрчилсэн загварын дагуу бичгээр байгуулах бөгөөд төмөр замын 
асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад бүртгэгдэнэ.

3.2. Суурь бүтэц эзэмшигч нь эрх бүхий тээвэрлэгчтэй суурь бүтэц ашиглуулах гэрээ 
байгуулахаас үндэслэлгүйгээр татгалзах эрхгүй. Гэрээний нөхцөлийг тохиролцож 
чадаагүй нөхцөлд бусад тээвэрлэгч, түүний дотор өөрийн харъяаллын тээвэрлэгчид 
олгож буй нөхцөлийг баримтлана. 

3.3. Гэрээ байгуулах санал, гэрээний нөхцлийн талаарх саналаа тээвэрлэгч “Төмөр замаар 
ачаа тээвэрлэх дүрэм”-ийн 3 зүйлийн 3.1 дэхь хэсэгт заасны дагуу жил бүрийн 11-р 
сарын 10-ны өдрөөс 2 сараас доошгүй хугацааны өмнө ирүүлнэ.

3.4. Гэрээнд дараах нөхцлийг тохиролцон тусгана.
3.4.1. зорчигчийн галт тэрэг аялуулах хуваарь /хагас жилд нэг өөрчлөлт оруулахаар/;
3.4.2. ачааны хэмжээ, ачаа тээвэрлэх хугацаа;
3.4.3. ачаа тээвэрлэлтийн сар, улирал, жилийн төлөвлөгөөний хуваарь/эсхүл сар бүр 

аялуулах ачааны галт тэрэгний тоо, жин/; 
3.4.4. тариф хэрэглэх нөхцөл, энэхүү журмын 4.4-т заасан нэмэгдэл үйлчилгээний 

хөлс; 
3.4.5. тээвэрлэлтийн технологи, тээвэрлэлтийг хэрэгжүүлэх захиалгыг зөвшилцөх 

журам, хугацаа; 
3.4.6. энэхүү гэрээг зөрчсөн тохиолдолд хүлээх хариуцлага. 

3.5. Тээвэрлэгч тусгай зөвшөөрөлгүй, эзэмшиж буй хөдлөх бүрэлдэхүүн, зүтгүүртээ аюулгүй 
байдлын гэрчилгээ аваагүй бол суурь бүтэц эзэмшигч нь гэрээ байгуулахаас татгалзаж 
болно. 

3.6. Гэрээний талаар маргаан гарсан тохиолдолд эвийн журмаар зохицуулах бөгөөд 
боломжгүй бол харъяалах шатны шүүхэд хандан хянан шийдвэрлүүлнэ.

4. Дөрөв.Суурь бүтэц эзэмшигчийн эрх, үүрэг 

4.1. Суурь бүтэц эзэмшигч нь өөрийн техник технологийн боломжийн талаарх мэдээллийг 
суурь бүтэц ашиглах гэрээ байгуулсан тээвэрлэгчдэд өгөх үүрэгтэй. 

4.2. Суурь бүтэц эзэмшигч нь галт тэрэгний хөдөлгөөнийг зохион байгуулах, бусад суурь 
бүтэц эзэмшигчтэй зөвшилцөн тээвэрлэлтийг тасралтгүй явуулах нөхцлийг бүрдүүлэх 
үүрэгтэй. 
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4.3. Суурь бүтэц эзэмшигч нь галт тэрэгний хөдөлгөөнийг зохицуулах, суурь бүтцийг 
ашиглуулах үүргийн дагуу доорхи ажлуудыг хийж гүйцэтгэнэ. Үүнд: 
4.3.1. Суурь бүтэц, нийтийн хэрэглээний салбар замыг ашиглуулах;
4.3.2. Зорчигч, ачаа, тээш болон ачаан тээш тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа явуулахад 

шаардлагатай бусад байгууламжуудыг ашиглуулах;
4.3.3. Суурь бүтэц эзэмшигч нь өөрийн нийтийн хэрэглээний зам дээр хэрэглэгчдэд 

төмөр замын үйлчилгээг ойртуулах үүднээс ачаа тээвэрлэлтийн хэтийн 
төлөвлөлттэй уялдуулан дагнасан хэрэглээний зам барих техникийн асуудлыг 
тээвэрлэгч болон үйлчлүүлэгч нарт салбар замын зураг төсөл боловсруулах, 
барих журмын дагуу шийдвэрлэх;

4.3.4. Суурь бүтэц эзэмшигч нь өөрийн нийтийн хэрэглээний замаас салаалсан бусад 
үйлчлүүлэгчдийн эзэмшлийн дагнасан хэрэглээний замд тээвэрлэлтийн үйл 
ажиллагаа, нэгдсэн диспетчерийн удирдлагаар хангах;

4.3.5. Явуулах өртөөнөөс хүлээн авах өртөө хүртэлх чиглэлийг аль болох дөт байх 
нөхцлөөр тогтоох;

4.3.6. Тээвэрлэгч өөрөө гүйцэтгэх бололцоогүй тохиолдолд тээвэрлэгчийн хөдлөх 
бүрэлдэхүүнийг нийтийн хэрэглээний замд буюу замаас хүлээн авах, явуулах, 
дамжин өнгөрүүлэх;

4.3.7. Тээвэрлэгч бие даан өөрийн хүчээр гүйцэтгэх бололцоогүй тохиолдолд суурь 
бүтэц эзэмшигч нь өөрийн нийтийн хэрэглээний замууд дээр өртөөдийн 
байгууламж, сэлгээний тэргээр тээвэрлэгчийн хөдлөх бүрэлдэхүүн ба галт 
тэргийг бэлтгэж найруулах;

4.3.8. Бусад суурь бүтэц эзэмшигч болон гадаадын төмөр замын байгууллагуудтай 
тээврийн үйл ажиллагааны техник, технологийн асуудлуудыг зөвшилцөх;

4.3.9. тээвэрлэгчийн хөдлөх бүрэлдэхүүн суурь бүтэц эзэмшигчийн эзэмшлийн 
нийтийн хэрэглээний замаар гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу тээвэрлэлтийг 
гүйцэтгэхэд хөдөлгөөнийг шуурхай зохион байгуулах;

4.3.10. Тээвэрлэлтийн үйл ажиллагааг диспетчерийн шуурхай удирдлагаар хангах;
4.3.11. Хэрэв тээвэрлэгчийн хөдлөх бүрэлдэхүүний аялалын явц дахь засвар үйлчилгээг 

тээвэрлэгч бие даан өөрийн хүчээр гүйцэтгэх бололцоогүй тохиолдолд хийж 
гүйцэтгэх/салгалтгүй засвар/; 

4.3.12. Хөдлөх бүрэлдэхүүний хөдөлгөөний болон байрлалын талаархи холбогдох 
мэдээллийг тээвэрлэгчийн хүсэлтээр гаргаж өгөх;

4.3.13. Суурь бүтцийг цахилгаанжуулсан тохиолдолд тэээвэрлэгч нь цахилгаан 
зүтгүүрээр тээвэрлэлтийн ажиллагаа явуулбал суурь бүтэц эзэмшигч цахилгаан 
тэжээлээр хангах;

4.3.14. Хэрэв тээвэрлэгч бие даан өөрийн хүчээр гүйцэтгэх бололцоогүй тохиолдолд 
суурь бүтэц эзэмшигчийн өртөөдөд довоос ялгалт хийх, сэлгээний ажил 
гүйцэтгэх;

4.4. Суурь бүтэц эзэмшигч нь энэхүү журмын 4.3.-т зааснаас гадна гэрээнд заасны дагуу 
дор дурьдсан нэмэлт үйлчилгээг үзүүлж болно:
4.4.1. Тээвэрлэгчийн эзэмшлийн буюу түрээс, захиалгын боловч тээвэрлэлтийн үйл 

ажиллагаатай шууд холбогдолгүй хоосон вагонуудын байршлыг тодорхойлох;
4.4.2. Суурь бүтэц эзэмшигч нь тээвэрлэгчийн нэрийн өмнөөс салбар зам ашиглуулах, 

салбар замд вагон тавих, татах тухай гэрээ байгуулах;
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4.4.3. Тээвэрлэгчийн хөдлөх бүрэлдэхүүнийг нийтийн хэрэглээний замд буюу замаас 
хүлээн авах, явуулах, дамжин өнгөрүүлэх;

4.4.4. Нийтийн хэрэглээний замууд дээр өртөөдийн байгууламж, сэлгээний тэргээр 
тээвэрлэгчийн хөдлөх бүрэлдэхүүн ба галт тэргийг бэлтгэж найруулах;

4.4.5. Хөдлөх бүрэлдэхүүний аялалын явц дахь засвар үйлчилгээг хийж гүйцэтгэх. /
салгалтгүй засвар/.

4.5. Тээвэрлэгч хүсэлт гаргасан нөхцөлд суурь бүтэц ашиглуулах гэрээнд энэхүү журмын 
4.3-т заагаагүй үйлчилгээг үзүүлэхээр тусгаж болно. Тээвэрлэгчид үзүүлэх нэмэлт ажил 
үйлчилгээний жагсаалтыг суурь бүтэц эзэмшигч нийтэд зарлана.

4.6. Суурь бүтэц эзэмшигч нь тээвэрлэгчид суурь бүтцийг ашиглуулан үйлчилгээ үзүүлэхдээ 
энэ журмын 4.3.-д заагаагүй үйлчилгээг үзүүлэхээр тулгах, гэрээний нөхцөлд оруулахыг 
шаардах эрхгүй. 

4.7. Тээвэрлэгч нь хөдөлгөөний аюулгүй байдлын шаардлагыг ноцтой зөрчсөн, даац 
хэтрүүлэн ачсан тохиолдолд суурь бүтэц эзэмшигч нь тээвэрлэлтийг гүйцэтгэхгүй байх 
эрхтэй. 

5. Тав. Тээвэрлэгчийн эрх, үүрэг

5.1. Тээвэрлэгч нь суурь бүтэц ашиглуулах гэрээ байгуулснаар дараах эрх эдэлнэ:
5.1.1. Суурь бүтэц эзэмшигчийн нийтийн хэрэглээний замыг ашиглах;
5.1.2. Суурь бүтэц эзэмшигчийн хөдөлгөөний удирдлага дор тээвэрлэлтийн үйл 

ажиллагааг хэрэгжүүлэх;
5.1.3. Зорчигч, ачаа, тээш болон ачаан тээш тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа явуулахад 

шаардлагатай бусад байгууламжуудыг ашиглах;
5.1.4. Суурь бүтэц эзэмшигчийн нийтийн хэрэглээний замыг ашиглаж үйлчлүүлэгч 

нарт ойртож тээвэрлэлтийн үйл ажиллагааг хүргэхдээ суурь бүтэц эзэмшигчийн 
замаас салаалсан суурь бүтэц эзэмшигчийн бус эзэмшлийн дагнасан 
хэрэглээний зам, салбар замуудаас үйлчлүүлэгч нарын ачааг тээвэрлэх;

5.1.5. Явуулах өртөөнөөс хүлээн авах өртөө хүртэлх чиглэлийг сонгох, зөвшилцөх;

5.2. Тээвэрлэгч нь суурь бүтэц ашиглалтын хөлсийг тогтоосон хугацаанд төлөх, суурь 
бүтцийн хэвийн ажиллагааг алдагдуулахгүйгээр тээвэрлэлтийг зохион байгуулах 
үүрэгтэй.

5.3. Тээвэрлэгч нь тээвэрлэлтийг зохион байгуулах хөдлөх бүрэлдэхүүн, тоног төхөөрөмж, 
хүний нөөцтэй байх, тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанаас тээвэрлүүлэгч, гуравдагч 
этгээд, түүний дотор суурь бүтэц эзэмшигчид учирч болох хохирлыг тооцож, түүнээс 
сэргийлэх арга хэмжээ авах үүрэгтэй.

6. Зургаа. Тээвэрлэлтийг хэрэгжүүлэх

6.1. Суурь бүтэц ашиглуулах тухай гэрээ байгуулсан тээвэрлэгч нь орон нутгийн тээвэрлэлт 
хийх тухай захиалгаа тээвэрлэлт хийхээс 8-аас дээшгүй хоногийн өмнө, олон улсын 
ачаа тээвэрлэлт хийх тухай захиалгаа тээвэрлэлт хийхээс 13-аас дээшгүй хоногийн 
өмнө, олон улсын зорчигчийн галт тэрэгний зурмаг тохиролцож, үйлчилж эхлэхээс 
хуанлийн 400 хоногоос доошгүйхоногийн өмнө суурь бүтэц эзэмшигчид ирүүлнэ.

6.2. Захиалгыг тээвэрлэгч эрх бүхий этгээдийн гарын үсэг, тэмдгээр баталгаажуулан 2 хувь 
үйлдэж суурь бүтэц эзэмшигчид хүргүүлнэ. 
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6.3. Захиалгыг дутуу, буруу хийсэн, захиалга өгөх журмыг зөрчсөн тохиолдолд суурь бүтэц 
эзэмшигч түүнийг хүлээн авахаас татгалзах эрхтэй бөгөөд захиалга хүлээн авснаас 
хойш 1 өдрийн дотор татгалзсан шалтгааныг бичиж албан бичгээр мэдэгдэнэ.

6.4. Суурь бүтэц эзэмшигч нь захиалга ирүүлсэн өдрөөр тусгай бүртгэл хөтөлж, бүртгэлийн 
дугаар олгоно. Суурь бүтэц эзэмшигч захиалга бүртгэх дотоод журмыг тогтоож нийтэд 
мэдээлэх үүрэгтэй. 

6.5. Суурь бүтэц эзэмшигч шаардлагатай бол бусад суурь бүтэц эзэмшигчтэй зөвшилцөн 
орон нутгийн тээвэрлэлт хийх тухай захиалгыг 5 хоногийн дотор, олон улсын ачаа 
тээвэрлэлт хийх тухай захиалгыг 10 хоногийн дотор хянан үзэж тээвэрлэлтийг 
зөвшөөрөх тухай, эсхүл зөвшөөрөхөөс татгалзсан шалтгааныг тусгасан хариуг бичгээр 
өгнө. 

6.6. Суурь бүтэц эзэмшигч дараахь тохиолдолд зөвшилцөхөөс татгалзаж буй шалтгааныг 
тодорхой бичиж, захиалгыг тээвэрлэгчид буцааж өгнө:
6.6.1. холимог тээвэр гүйцэтгэх байгууллага зөвшилцөхөөс татгалзсан;
6.6.2. гадаад улсын төмөр зам зөвшилцөхөөс татгалзсан;
6.6.3. бусад суурь бүтэц эзэмшигч зөвшилцөхөөс татгалзсан;
6.6.4. эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр ачаа тээвэрлэх замналын дагуу ачилт, 

тээвэрлэлтийг зогсоосон буюу хязгаарласан;
6.6.5. тээвэрлэлт зохион байгуулах гэрээний дагуу өөр тээвэрлэгчийн захиалгыг 

зөвшилцөх үүрэг хүлээсэн; 
6.6.6. тээвэрлэлтийг гүйцэтгэх техник, технологийн бодит боломжгүй.

6.7. Суурь бүтэц эзэмшигч нь энэ журмын 6.6.2–6.6.4, 6.6.6-д заасан үндэслэлээр захиалгад 
өөрчлөлт оруулах саналыг тээвэрлэгчид хүргүүлж болно. 

6.8. Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол тодорхой тээвэрлэлт бүрийн дараа гүйцэтгэлийн хэмжээг 
баталгаажуулна. 

6.9. Суурь бүтэц эзэмшигч нь вагоны жин, аюулгүй байдлын шаардлага хангаж байгаа 
эсэхийг хянаж аюулгүй байдлын шаардлагыг хангуулах, шаардлагыг биелүүлээгүй 
нөхцөлд тээвэрлэлтийг үргэлжлүүлэхээс татгалзах эрхтэй. 

6.10. Суурь бүтэц эзэмшигчийн үндэслэл бүхий шаардлагыг тээвэрлэгч биелүүлэх үүрэгтэй. 

6.11. Суурь бүтэц эзэмшигчийн шаардлага үндэслэлтэй эсэх талаар маргаан гарвал суурь 
бүтэц ашиглах гэрээнд заасан журмаар шийдвэрлэнэ. 

Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 

2011 оны 09-р сарын 22-ны өдрийн 

252 дугаар тушаалын хавсралт

СУУРЬ БҮТЭЦ АШИГЛАЛТЫН ТАРИФ ТОГТООХ АРГАЧЛАЛ

1. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Энэхүү аргачлалыг Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2011 оны “Журам 
батлах тухай” 138 дугаар тушаалаар батлагдсан “Суурь бүтэц ашиглуулах журам”-д 
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заасан суурь бүтэц эзэмшигч, тээвэрлэгч нарын хооронд суурь бүтцийн ашиглалттай 
холбоотой харилцаанд ашиглана. 

1.2. Тээвэрлэлтийн үйл ажиллагааг хангаж байгаа төмөр замын тээврийн суурь бүтцэд 
Монгол Улсын “Төмөр замын тээврийн тухай” хуульд зааснаар төмөр замын шугамын 
дээд, доод бүтэц болон гүүр, хоолой зэрэг инженерийн байгууламж, өртөө, зөрлөг, галт 
тэрэгний хөдөлгөөний хэвийн үйл ажиллагааг хангах эрчим хүч, усан хангамж, дохиолол 
холбоо, мэдээллийн барилга байгууламж, гарам, хориг, хашаа зэрэг техник технологийн 
иж бүрдлийн цогцыг ойлгоно.

1.3. “Төмөр замын тээврийн тухай” хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.4.3-д заасны дагуу тариф, 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хэмжээ, гэрээний өөрчлөлтийг хянаж, санал дүгнэлт гаргах 
эрх, үүрэг бүхий ажлын хэсгийг Төмөр замын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны 
байгууллагаас томилно. 

1.4. Суурь бүтцийн ашиглалтын тарифыг боловсруулахдаа дараах үндсэн шалгуурыг 
тооцож үзнэ. Үүнд:
1.4.1. Тээврийн зах зээлийн нөхцөл, суурь бүтцийг оновчтой ашиглах шаардлага, 

замын нэвтрүүлэх чадвар, суурь бүтцийн үйлчилгээний чанарын дээшлэлт. 
1.4.2. Тээврийн үйлчилгээний хурд, давтамж, хугацаа /ачаа хүргэх хугацаа/, шинж 

чанар.
1.4.3. Тухайн суурь бүтцийн техникийн онцлог, шинж.
1.4.4. Хөдлөх бүрэлдэхүүний техникийн үзүүлэлтүүд: хурд, нийт жин, гол дээр дарах 

даралт.
1.4.5. Галт тэрэгний урт, жин, төрөл. 
1.4.6. Төмөр замын суурь бүтцийн элэгдлийн зэрэглэл.

1.5. Төмөр замын тээврийн суурь бүтцийг ашигласны тарифыг суурь бүтцийн ашиглалтын 
зардал, тухайн суурь бүтцээр өнгөрүүлсэн хөдлөх бүрэлдэхүүний гүйцэтгэсэн ажил 
бохир тонн-км болон захиалсан галт тэрэг километрийг үндэслэн тогтооно.

1.6. Төмөр замын тээвэрлэгч нь төмөр замын суурь бүтэц эзэмшигчид суурь бүтэц 
ашиглуулах үйлчилгээ үзүүлсэн тарифын төлбөрийг төлөх бөгөөд энэ төлбөр дараах 
хэсгээс бүрдэнэ.
• Захиалсан галт тэрэг-км-ийн үндсэн дээр тулгуурласан тогтмол зардлын хэсэг.
• Өнгөрүүлсэн бохир тонн-км гүйцэтгэлээр /галт тэрэгний жинг түүний гүйлтээр 

үржүүлсэнтэй тэнцүү/ тооцсон хувьсах зардлын хэсэг.
1.6.1. Төмөр замын сүлжээнд суурь бүтэц ашиглуулах үйлчилгээ үзүүлэхдээ нийт 

захиалсан хэмжээнд тогтмол ба хувьсах зардлын хуваарилалтыг дараах 
зарчмаар хийнэ. Тухайн жилийн зардлын 70 хувийг тогтмол, үлдэх 30 хувийг 
хувьсах зардал гэж тооцно.
1.6.1.1. Тогтмол зардал гэж үзүүлсэн үйлчилгээний тоо, хэмжээнээс хамаарч 

өөрчлөгдөхгүй зардлыг хэлнэ. Төмөр замын тээвэрлэгч нь түүнд 
хуваарилагдсан галт тэрэгний зурмагийн замналыг ашигласан, 
ашиглаагүйгээс үл хамааран тогтмол зардлыг төлнө.

1.6.1.2. Хувьсах зардал гэж үзүүлсэн үйлчилгээний тооноос хамаарч 
өөрчлөгдөх зардлыг хэлнэ. Хэрвээ төмөр замын тээвэрлэгч нь түүнд 
хуваарилагдсан галт тэрэгний зурмагийн замналыг ашиглаагүй бол 
хувьсах зардлыг төлөхгүй.
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1.6.1.3. Төмөр замын суурь бүтэц эзэмшигч нь эхний ээлжинд олон улсын 
харилцааны тээврийн үйлчилгээ үзүүлэхэд галт тэрэгний зурмагийн 
замналыг өгөх ба дараагийн ээлжинд улсын дотоодын орон нутгийн 
харилцааны тээврийн үйлчилгээ үзүүлэхийг зорино.

1.7. Тарифт тооцогдохгүй, шаардлагатай үед суурь бүтэц эзэмшигчийн техник хэрэгслээр 
нэмэгдэл төлбөртэй хийгдэх ажил үйлчилгээнд доорх үйлчилгээнүүд орно. Үүнд:
1.7.1. өртөөн дээрх сэлгээний ажил /ачааны болон техникийн өртөөд дээр галт 

тэрэгний найруулгыг хийх, дахин найруулга хийх, вагон таталт ба тавилт /; 
1.7.2. вагоныг тээвэрлэлтэд бэлтгэх;
1.7.3. вагоны төлөвлөгөөт бүх засварын төрлүүд болон урсгал салгалттай засвар;
1.7.4. зүтгүүрийн зэхэлт, техникийн үйлчилгээ ба засвар, зүтгүүрийн арчих тослох 

материал.

2. Зардлууд

2.1. Суурь бүтцийн ашиглалтын зардалыг /Зсб/ дараах томъёогоор тодорхойлно. Үүнд: 

Зсб = З1 + З2 + З3 + З4 + З5 + З6 + З7 + З8 + З9        Энд:

  31 –  Суурь бүтцийн обьектуудын арчилгаа, үйлчилгээ, урсгал болон их засварын ажил, 
эдгээр обьектуудын элэгдэл хорогдлын шимтгэл;

  32 –  Тээвэрлэлтийн процессын удирдлага /галт тэрэгний хөдөлгөөнийг хангах, зохион 
байгуулах, аюулгүй байдлыг хангах/ болон суурь бүтцийн ашиглалтын зардал;

 33 – Эхлэл төгсгөлийн ажиллагаатай холбоотой хийгдэх ажил, үүнээс сэлгээний 
  зүтгүүрийн ажил;

  34 –  Сэлгээний зүтгүүрийн арчилгаа,үйлчилгээ, урсгал болон их засварын ажил, эдгээр 
зүтгүүрийн элэгдэл хорогдлын шимтгэл;

  35 –  Суурь бүтцийн обьектуудын арчилгаа, үйлчилгээ, урсгал болон их засварын ажлыг 
гүйцэтгэж байгаа бүтцийн нэгжийн нийт үйлдвэрийн ба нийт аж ахуйн зардлууд; 

  36 –  Сэлгээний зүтгүүрийн арчилгаа,үйлчилгээ, урсгал болон их засвар, сэлгээний 
ажилтай холбоотой нийт үйлдвэрийн ба аж ахуйн зардлууд;

  37 – Суурь бүтэц эзэмшигчийн удирдлагын зардал;
  38 – Зээлийн хүүгийн төлбөр /төрийн эзэмшилд ирэх хүртэлх хугацаанд/;
  39 – Суурь бүтцийн обьектуудын хамгаалалттай холбоотой зардал.

2.2. Суурь бүтцийн обьектуудын зардлыг /З1/ дараах байдлаар шууд тооцооны аргаар 
тодорхойлно. Үүнд: 

 З1 = З3 + Зц + 3та + 3дх + 3сг + 3т        Энд:

  33 – Замын аж ахуйн зардал;
  3ц – Эрчим хүчний хангамж, цахилгаанжуулалтын аж ахуйн зардал;
  3та – Технологийн ажиллагаатай холбоотой байгууламж, ус хангамж, ус зайлуулах аж 

   ахуйн зардал;
  3дх – Дохиолол холбооны аж ахуйн зардал;
  3сб – Сэргээн босгох галт тэрэгний зардал;
  3т – Тээвэрлэлт, ачаа коммерийн аж ахуйн зардал. 
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2.2.1. Замын аж ахуйн зардал /Зз/ -ыг дараах томъёогоор тооцоолно. Үүнд:

З3 = Ззас + Зу + 3эц + 3хт + 3э + 3т + 3XTC + 33аж        Энд:

 33ас –  замын төлөвлөгөөт засварын материалын зардал;
 3у –  зам болон байнгын байгууламжийн арчилгааны материалын зардлыг 

хэсэг;
 3эц –  элс, цастай тэмцэх зардлын материалын хэсэг;
 3хт –  хиймэл төхөөрөмжийн арчилгаа;
 3э –  зам болон байнгын байгууламжийн элэгдэл;
 3Т –  замын техникийн ашиглалт /элэгдэл, материал, түлш, бусад зардал/;
 XTC –  замын аж ахуйн үндсэн хөрөнгийн арчилгаа;
 3аж –  замын аж ахуйн ажиллагсадтай холбогдон гарах зардал;

 Замын засварын ажлын төрөл, үечлэлийг замын ачаалал, хөдөлгөөний хурднаас 
хамааруулан ангилсан техникийн нөхцөл, норм, нормативаар тогтооно.

 Зам, сумын шилжүүлгийн арчилгаа, засварын ажлыг дараах үндсэн төрлөөр 
ангилна.Үүнд:

 а. Зам, сумын шилжүүлгийн хүчжүүлсэн их засвар;
 б. Замын дунд засварын хэмжээний ажилд дагалдах сумын шилжүүлгийн 

металл хэсгүүд болон зам төмрийн шууд солилт;
 в. Зам, сумын шилжүүлгийн их засвар;
 г. Замын хүчжүүлсэн дунд засвар;
 д. Замын дунд засвар;
 е. Замын өргөх засвар;
 ё. Замын төлөвлөгөөт, урьдчилан сэргийлэх чиг таталт;
 ж. Засвар болон чиг татах ажлын үед техникийн нөхцлөөр тусгагдсан 

бусад засварын ажил;
 з. Замын арчилгаа.

2.2.2. Эрчим хүчний хангамж, цахилгаанжуулалтын аж ахуйн зардал /Зц/-ыг дараах 
томъёогоор тооцоолно. Үүнд:

Зц = Зэх + Зц
үх + 3ц

аж        Энд:

 3эх –  хэрэглэсэн цахилгаан эрчим хүч;
 3ц

үx –  Эрчим хүчний хангамж, цахилгаанжуулалтын аж ахуйн үндсэн хөрөнгийн 
арчилгаа;

 3ц
аж –  Эрчим хүчний хангамж, цахилгаанжуулалтын аж ахуйн ажиллагсадтай 

холбогдон гарах зардал. 

2.2.3. Технологийн ажиллагаатай холбоотой байгууламж, ус хангамж, ус зайлуулах аж 
ахуйн зардал/Зта/-ыг дараах томъёогоор тооцоолно. Үүнд:

Зта = Збб + Зус + 3бох + 3дул+3та
үх +3та

аж        Энд:

 3бб –  барилга байгууламжийн /өртөө, зөрлөг, замын хэсгийн ажиллагсдын орон 
сууцыг оруулаад/ засварын материалын зардал;

 3ус –  усны хэрэглээ;
 3бох –  бохир зайлуулалт;
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 3та
үx –  Технологийн ажиллагаатай холбоотой байгууламж, ус хангамж, ус 

зайлуулах аж ахуйн үндсэн хөрөнгийн арчилгаа;
 3та

аж –  Технологийн ажиллагаатай холбоотой байгууламж, ус хангамж, бохир ус 
зайлуулах аж ахуйн ажиллагсадтай холбогдон гарах зардал.

2.2.4. Дохиолол холбооны аж ахуйн зардал /Здх/-ыг дараах томъёогоор тооцоолно. 
Үүнд:

Здх = Зхол + Зтн + 3бох + 3дх
үх +3дх

аж        Энд:

 3хол –  холбооны үйлчилгээний төлбөр;
 3тн –  Дохиолол холбооны аж ахуйн техникийн нэгжийн ашиглалт; 
 3дх

үx –  Дохиолол холбооны аж ахуйн үндсэн хөрөнгийн арчилгаа;
 3дх

аж –  Дохиолол холбооны аж ахуйн ажиллагсадтай холбогдон гарах зардал;

 Төмөр замын автоматик, телемеханикийн төхөөрөмжийн засвар, техник 
үйлчилгээнд шаардагдах сэлбэг хэрэгсэл, материалын зардлын норм болон 
техникийн нэгжийн тодорхойлолтын үндсэн дээрх зардлаар тодорхойлогдоно. 

2.2.5. Сэргээн босгох галт тэрэг
 Хөдлөх бүрэлдэхүүн мөргөлдөх, замаас гарахаас үүдсэн уршгийг арилгах, 

байгалийн гамшгийн үед туслалцаа үзүүлэх зориулалтаар байгуулагдах бөгөөд 
байнгын бэлэн байдалд байна.

 Сэргээн босгох галт тэрэг нь зүтгүүрийн ажлын парктай томоохон өртөөд дээр 
байрлана. Сэргээн босгох галт тэрэгний ажил нь төмөр замд сэргээн босгох 
ажлыг зохион байгуулах заавар, дүрмээр зохицуулагдана.

 Сэргээн босгох галт тэрэгний зардал /Зсг/-ыг дараах томъёогоор тооцоолно. 
Үүнд:

Зсг = Зсб
үх + Зсб

бз + 3сб
аж        Энд:

 Зсб
үх –  Сэргээн босгох галт тэрэгний үндсэн хөрөнгийн арчилгаа;

 Зсб
бз –  Сэргээн босгох галт тэрэгний ашиглалтын бусад зардал;

 3сб
аж –  Сэргээн босгох галт тэрэгний ажиллагсадтай холбогдон гарах зардал.

2.2.6. Тээвэрлэлт, ачаа коммерийн аж ахуйн зардал /Зт/ нь тухайн аж ахуйн 
ажиллагсадтай холбогдон гарах зардлаар тодорхойлогдоно.

3. Тарифын тооцоо

3.1. Захиалсан галт тэрэг-км-ийн үндсэн дээр тулгуурласан тогтмол зардлын хэсэг
3.1.1. Энэ аргачлалын 1.5.1.-т дурьдсан суурь бүтцийн ашиглалтын ажлын жилийн 

нийт зардлын 70 хувийг тогтмол зардалд тооцон нийт захиалсан галт тэрэг 
километрт харьцуулан өртгийн тогтмол зардлыг тооцож ашгийн нормыг нэмж 
тооцон тарифыг тодорхойлно.

Тсбтз= Зсб х 0.7/ NS + A        Энд:

 Тсбтз –  суурь бүтцийн тогтмол зардал, төг;
 Зсб –  cуурь бүтцийн ашиглалтын зардал, төг;
 NS –  захиалсан галт тэрэг километрийн тоо;
 A –  төмөр замын суурь бүтэц ашиглалтын ашгийн норм. 
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3.2. Өнгөрүүлсэн бохир тонн-км гүйцэтгэлээр/галт тэрэгний жинг түүний гүйлтээр 
үржүүлсэнтэй тэнцүү/ тооцсон хувьсах зардлын хэсэг
3.2.1. Энэ аргачлалын 1.2.2.-т дурьдсан суурь бүтцийн ашиглалтын ажлын жилийн 

зардлын 30 хувийг хувьсах зардлаар тооцон, тухайн хугацаанд төсөөлж буй 
бохир тонн-км-ээр илэрхийлэгдсэн нийт ажилд / зүтгүүрийн өөрийнх гүйцэтгэсэн 
бохир тонн-км-т оруулаад / харьцуулах замаар нэгжийн жишиг өртгийн хувьсах 
зардлыг тогтоож ашгийн нормыг нэмж тооцон тарифыг тодорхойлно. 

Тсбхз = Зсб х 0.3/PLБР төл + A        Энд:

 Тсбхз –  суурь бүтцийн хувьсах зардал, төг;
 Зсб –  cуурь бүтцийн ашиглалтын зардал, төг;
 PLБР төлз –  тухайн хугацаанд гүйцэтгэсэн ажил, бохир тоннкм /галт тэрэгний жинг 

түүний гүйлтээр үржүүлсэнтэй тэнцүү/;
 A –  төмөр замын суурь бүтэц ашиглалтын ашгийн норм. 

3.3. Дээрх тооцооны тарифын хэсгийг тухайн хугацааны захиалсан болон гүйцэтгэсэн 
ажлуудаар тооцон төлбөрийн хэмжээг тооцно.

Тсб = PLБР төл x Тсбхз + NS x Тсбтз        Энд:

Тсбз –  суурь бүтцийн ашиглалтын төлбөр, төг;
PLБР төлз –  тухайн хугацаанд гүйцэтгэсэн ажил, бохир тоннкм /галт тэрэгний жинг түүний 

гүйлтээр үржүүлсэнтэй тэнцүү/;
Тсбхзз –  суурь бүтцийн хувьсах зардал, төг 
NSз –  захиалсан галт тэрэг километрийн тоо;
A –  төмөр замын суурь бүтэц ашиглалтын ашгийн норм нь хөрөнгийн өртгийн 

жигнэсэн дундаж хэмжээнээс /WACC/ хэтэрч болохгүй ба дараах томъёогоор 
тооцогдоно.

WACC = re x E/(D+E) + rd x D/(D+E) 

re –  өөрийн хөрөнгийн өртгийн жигнэсэн дундаж хэмжээ,%;
rd –  зээлийн хөрөнгийн өртгийн жигнэсэн дундаж хэмжээ, % /хүү төлөх үүрэгтэй/;
E –  өөрийн хөрөнгийн мөнгөн илэрхийлэл;
D –  зээлийн хөрөнгийн мөнгөн илэрхийлэл.

3.4. Төмөр замын суурь бүтэц эзэмшигч суурь бүтцийн ачаалалт хэтэрсэн үед тодорхой 
хэсэгт суурь бүтэц ашиглалтын төлбөрийн хэмжээг өсгөн тогтоож болно.

3.5. Төмөр замын суурь бүтцийн эзэмшигч нь тарифын хэмжээнд эдийн засгийн үндэслэлтэй 
хөнгөлөлт үзүүлэх эрхтэй. Тухайн суурь бүтцийн хүчин чадлыг оновчтой ашиглахад 
нөлөөлөхүйц хөнгөлөлтийг тодорхой хугацаанд хэрэглэж болно. Хөнгөлөлт нь төмөр 
замын суурь бүтцийн тодорхой хэсэгт, ижил үйлчилгээнд, ижил хөнгөлөлт тогтоох 
замаар үйлчилнэ. 
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Хавсралт 3Хавсралт 3
ТАРИФЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ ТАРИФЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ 
ХЯНАЖ, САНАЛ, ДҮГНЭЛТ ХЯНАЖ, САНАЛ, ДҮГНЭЛТ 
ГАРГАХ ЖУРАМГАРГАХ ЖУРАМ

1. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Тарифын өөрчлөлтийг хянаж, санал, дүгнэлт гаргах журам нь Төмөр замын тээврийн 
тухай хуулийн дагуу Төмөр зам, далайн тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах 
газарт олгогдсон эрх мэдэл, уг газрын зүгээс гаргасан шийдвэр, тушаалуудтай бүрэн 
нийцнэ. 

1.2. Төмөр зам, далайн тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газраар суурь бүтэц 
ашиглалттай холбогдох аливаа тарифын саналыг хэлэлцэх, шинжлэхэд энэхүү журмыг 
баримтлана. 

1.3. Тарифын өөрчлөлтийг хянаж, санал, дүгнэлт гаргах журам нь санал тавих, тавьсан 
саналыг өөрчлөхтэй холбоотой нөхцөлүүдийг багтаасан байна. 

1.4. Суурь бүтэц эзэмшигч (цаашид СБЭ гэх), тээвэрлэгч, Төмөр замын асуудал эрхэлсэн 
төрийн захиргааны байгууллага /цаашид ТЗГ гэх/ болон шаардлагатай тохиолдолд 
тарифын саналыг хянах, шалгах үйл явцад оролцохыг хүссэн бусад этгээдэд энэхүү 
журам хамаарна.

1.5. Энэхүү журмын зорилго нь тарифын саналыг хянаж, санал, дүгнэлт гаргахпроцессийн 
ил тод байдлыг хангах, оролцоог хангах, хамаарах бүх талуудын ашиг сонирхлыг тэгш 
хамгаалсан тарифыг батлуулахад чиглэгдсэн олон нийтийн саналыг тусгах нөхцөлийг 
бүрдүүлэхэд оршино.

2. Тарифын саналаа ирүүлэх

2.1. Төмөр замын тээврийн тухай хууль болон холбогдох эрх бүхий этгээдийн батлан 
гаргасан дүрэм, журамд нийцүүлэн суурь бүтэц эзэмшигч нь үнэ, тариф өөрчлүүлэх 
саналаа ирүүлнэ. 

2.2. СБЭ нь тарифаа өөрчлүүлэх хүсэлтэй байгаагаа 30 хоногийн өмнө бичгээр ирүүлнэ. 
Хүсэлтэнд санал болгож буй тарифын өөрчлөлт, өөрчлөх болсон шалтгаанаа 
үндэслэлтэй тайлбарласан байна. 

2.3. Санал нь дараах зүйлсээс бүрдсэн байна:
• компанийн талаарх товч танилцуулга, саналын хураангуй, санал гаргах болсон 

үндэслэл, тарифын өөрчлөлтөөс тус компанийн санхүү эдийн засгийн байдал болон 
бусад талуудад бий болох нөлөөлөл, 

• Одоогийн мөрдөж байгаа болон санал болгож буй тариф, тарифын бүтцийн 
харьцуулалт
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• Тарифын өөрчлөлтийг санал болгоход хүргэсэн нөхцөл байдлын тойм, холбогдох 
дүрэм журам болон Төмөр зам, далайн тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах 
газрын батласан маягтын дагуу ирүүлсэн баримт мэдээлэл, 

• Компанийн бодлогын талаарх мэдэгдэл, хөтөлбөр болон урт, богино хугацаат 
төлөвлөгөө, бизнесийн хөгжүүлэлт болон байгууллагын бүтэц зохион байгуулалт, 
хөрөнгө оруулалтын хэрэгцээ, санхүүгийн нөхцөл байдал, үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл 
ханамжийн мониторингийн систем зэргийн талаарх мэдээлэл, 

• Аудитаар баталгаажсан санхүүгийн тайлан /баланс, орлогын тайлан өмчийн 
өөрчлөлтийн тайлан, мөнгөн гүйлгээний тайлан/, тухайн жилийн орлого, зардал, 
салбарын ашиг, алдагдал,

• Зөвлөх үйлчилгээ авах, хуулийн болон аудитын байгууллагатай хийсэн гэрээ, бараа 
үйлчилгээ худалдах, худалдан авах гэрээний хуулбарууд,

• Одоогийн тарифаар тооцсон орлого, өртөг, системийн алдагдлын төсөөлөл, орлогын 
төлөвлөгөөний биелэлтийн мэдээ, эсвэл өмнөх жилийн статистикийн өгөгдлүүд,

• Ирэх жилийн төлөвлөгөөний зардлын зүйл анги бүрээр хийсэн тооцоо, түлшний 
зардлын таамаглал, кВт-аар илэрхийлсэн борлуулалтын хэмжээ, санхүү эдийн 
засгийн байдал, тарифын санал болгож буй хэмжээ,

• Хууль эрх зүйн орчин болон ирээдүйд гарч болзошгүй өөрчлөлт, эдийн засгийн 
нөхцөл, ханш, бусад макро өөрчлөлт зэрэг тухайн компанийн үйл ажиллагаанд 
нөлөө үзүүлж болзошгүй байдлын талаархи мэдээлэл 

• Өртгийг бууруулах, тогтворжуулах, үр ашгийг нэмэгдүүлэхээр удирдлагаас 
хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тухай мэдээ, тайлан, танилцуулга, баримтууд. 

2.4. Бүх мэдээллийг Монгол хэл дээр, мэдээллийн зохих үндэслэлийг заан, хавсаргаж 
ирүүлнэ. Мэдээллийг электрон байдлаар мөн хэвлэсэн материал ирүүлнэ. 

3. СБЭ-ийн тарифын саналыг хүлээн авах

3.1. Тарифын санал хүлээн авснаас хойш 15 хоногийн дотор Төмөр зам, далайн тээврийн 
бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын тарифын асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүд 
ирүүлсэн баримт материалын бүрдэл нь зохих шаардлага хангаж байгаа эсэхийг 
шалгаж, дараахь зүйлийг албан бичгээр хүсэлт гаргагч СБЭ-д мэдэгдэнэ. Үүнд: 
• Ирүүлсэн баримт материал, иж бүрдэл нь зохих шаардлага хангаж байгаа учир 

тарифын саналыг албан ёсоор хүлээн авсан тухай, 
• Зарим тодорхой баримт бичиг нь зохих шаардлага хангахгүй байгаа учир тарифын 

саналыг хүлээн авах боломжгүй тухай, 
• Төмөр зам, далайн тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газраас тогтоосон 

(жил бүр улирлаар тайлагнах) зохицуулалтыг зөрчсөн бол СБЭ-ийн тарифын 
саналыг хүлээн авахгүй байж болно. Эдгээр тохиолдолд тарифын саналыг албан 
ёсоор хүлээн авсан гэж бүртгэхгүй бөгөөд энэ талаар хүсэлт гаргагч тусгай СБЭ-д 
албан ёсоор мэдэгдэнэ. Зөрчлийг арилгасны дараа санал, баримт материалыг 
тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч дахин ирүүлж болно.ТЗДТБХГ ирүүлсэн хүсэлт 
шаардлага хангахгүй байгааг нотлох боломжтой байна. 

 Хэрэв ТЗДТБХГ 15 хоногийн дотор санал, баримт материалыг хүлээн авах боломжгүй 
талаар мэдэгдээгүй бол материалыг албан ёсоор хүлээн авсан гэж үзнэ.Энэ нь 
ТЗДТБХГ-аас шаардлагатай гэж үзвэл нэмэлт мэдээ, баримт шаардахгүй гэсэн 
үндэслэл болохгүй. 
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4. Хяналт, шалгалт 

4.1. ТЗДТБХГ нь СБЭ-ээс ирүүлсэн баримт бичиг, материал, тоо мэдээлэлд шинжилгээ, 
судалгаа хийнэ. Тарифын саналтай танилцан, хянаж, эцсийн шийдвэр гаргах хугацаа 
60 хүртэл хоног байна.Зарим тодорхой нөхцөлд буюу нэмж ирүүлсэн мэдээллийг хянах 
шаардлагатай, эсвэл хөндлөнгийн экспертийн дүгнэлт шаардагдсан, эсвэл ТЗДТБХГ 
нэмэлт мэдээ, баримт шалгах, баталгаа гаргах зэрэг үед хугацааг 15 хоногоор сунгаж 
болно. 

4.2. Шаардлагатай гэж үзвэл ТЗДТБХГ-аас гэрээ хэлцэл, нэхэмжлэх, бусад тайлан, 
тэмдэглэлийг хувилан ирүүлэхийг СБЭ-ээс шаардаж болно. Шаардсан мэдээг 5 
хоногийн дотор гаргаж ирүүлнэ. 

4.3. Хэрэв шаардсан мэдээг гаргаж өгөхгүй бол ТЗДТБХГ-ын Ажлын хэсэг тарифын саналыг 
үргэлжлүүлэн хянахыг түдгэлзүүлж болно. ТЗГ зохих нөхцөл байдлыг бодитойгоор 
үнэлсний дараа шийдвэрлэнэ. 

4.4. Хяналтын явцад хүсэлт гаргагч СБЭ-ээс ТЗДТБХГ-ын мэргэжилтнүүдтэй компанийн 
орлого, зардал, хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн тоо баримт, түлш, худалдан авах зардал, 
алдагдал гэх мэт асуудлаар уулзан ярилцаж, тайлбарлаж болно. 

4.5. Аливаа нэг хэрэглэгчийн төлөөлөл хяналтын явцад хүсэлт гаргагч СБЭ-ээс гаргасан 
баримт материалтай танилцахыг хүсч болно. ТЗДТБХГ-аас нууц зэрэглэлд багтах 
баримт материалаас бусад материалыг хэрэглэгчдийн төлөөлөлд үнэгүй гаргаж өгнө. 

4.6. Хяналтын үндсэн зорилго нь ирүүлсэн баримт мэдээллийн үндэслэл, үнэн зөв эсэх, 
ТЗДТБХН-т санал болгосон тарифын тооцоо аливаа тооцооллын алдаагүй эсэхийг 
шалгахад оршино.ТЗДТБГ-ын зүгээс эрх ашиг нь хөндөгдөөд буй СБЭ-тэй хамтран 
ажиллаж шаардагдах мэдээллийг солилцож аливаа зөрчлийг цаг тухайд нь шийдвэрлэнэ.

5. Санал, дүгнэлт гаргах

5.1. Хяналт, шалгалт, хэлэлцүүлэг, мэргэжилтнүүд болон бусад талуудаас ирүүлсэн санал, 
зөвлөмжийг үндэслэн ТЗДТБХГ-ын Тарифын ажлын хэсэг дүгнэлт гаргах болно. 

5.2. Тарифын ажлын хэсгийн ажлын алба дүгнэлтийн төсөл боловсруулж, ажлын хэсэгт 
өгнө. Дүгнэлтийн төсөлд тухайн асуудлын танилцуулга, гол асуудлууд, тал бүрийн байр 
суурь, тарифын санал, шийдвэр гаргах хууль эрхийн үндэслэл зэргийг харуулсан байна. 
Дүгнэлтийн төслийг ажлын хэсэг хуралдаанаараа батална.

5.3. ТЗДТБХГ-ын Тарифын ажлын хэсгийн ажлын алба Ажлын хэсэгт ажлын явц, гол 
асуудлууд, талуудаас гаргасан санал, зөвлөмж, санал болгож буй тарифын дүгнэлтийн 
төслийг хураангуйлан танилцуулна. 

5.4. Тарифын санал, бүх баримт материал, тайлан, хяналтын явцад бүрдүүлсэн материал, 
дүгнэлтийн бүртгэл, хяналтын картын дугаарын дагуу архивт хүргүүлнэ. 
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Дундаж зардал гэж нийт зардлыг тээвэрлэсэн нийт нэгж тээврийн тоонд хуваасан дүнг хэлнэ.

Блок галт тэрэг гэж илгээх цэгээс хүрэх цэг хүртэл ялгах өртөөгөөр дамжиж найруулагдахгүй 
галт тэргийг хэлнэ.

Тээвэрлэгч гэж өөрийн зүтгүүр, машинч бүхий оролцогчийг хэлэх бол оператор гэж өөрийн 
вагон бүхий оролцогчийг хэлнэ. Зарим оронд тээвэрлэгч “нийтийн тээвэрлэгч” байх шаардлагыг 
тавьдаг \доорх тайлбарыг харна уу\

Нийтийн тээвэрлэгч гэж үнэ тарифаа нийтэд зарладаг, бүгдэд үйлчилгээ үзүүлдэг тээвэрлэгчийг 
хэлнэ

Дундын өртөг гэж нэг буюу түүнээс дээш тооны үйлчлүүлэгч ашигладаг дэд бүтцийн өртгийг 
хэлнэ (энэ тайланд уг нэр томъёо нь ачаа болон зорчигч тээвэр ашиглах суурь бүтцийн өртгийг 
хэлсэн) 

Капиталын өртөг гэж өөрийн хөрөнгийн өртөг болон зээлийн хүүний зардлыг тусгасан жигнэсэн 
дунджийг хэлнэ.

Харилцан татаас гэж аж ахуйн үйл ажиллагааны нэгсалбараас алдагдал бүхий нөгөө салбарт 
татаасын хэлбэрээр санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэхийг хэлнэ, ж. нь ачаа тээврээс зорчигч 
тээврийн алдагдлыг нөхөх мөнгөн татаас. Аливаа үйл ажиллагаа хувьсах зардлаа нөхөх байгаа 
тохиолдолд түүнийг татаас авдаг гэж үзэхгүй бөгөөд тогтмол болон дундын зардалд маш бага 
хувь нэмэр оруулдаг гэж үзнэ. 

Элэгдэл хорогдол гэж хөрөнгийг өөрийн өртгийг ашиглалтын хугацаа бүрт тэнцүү хэмжээгээр 
хуваарилж элэгдүүлэхийг хэлнэ. Элэгдлийн шимтгэл орлого зардлын нэгдсэн дансанд хаагдаж 
орлогын тайланд тусгагддаг. 

Ялгаварлах гэж зах зээлийн эрх мэдэл бүхий талаас харицлагчдаас ялгавартай төлбөр авахыг 
хэлнэ. Ижил зах зээл үйл ажиллагаа явуулж буй харилцагчдад \ж. нь төмөр замын үндэсний 
компани болон хувийн хэвшлийн чингэлэг тээвэрлэгчид\ ялгавартай төлбөр ногдуулж байгаа 
бол зохисгүй үйлдэл гэж үзнэ. Харин өөр өөр зах зээлд өөр төлбөр авах явдлыг зөвшөөрөгдсэн 
үйлдэл гэж үздэг.

Нягтаршлын үр ашиг гэж төмөр замын аль нэг шугам болон бүлэг шугам дээр хөдөлгөөний 
нягтрал нэмэгдсэнээс дундаж зардал буурах явдлыг хэлнэ. 

Тогтмол зардал гэж тээвэрлэлтийн хэмжээнээс хамаарахгүй зардлын элементийг хэлнэ. 
Хувьсах зардал нөгөө талаас тээвэрлэлтийн хэмжээнээс шууд хамаарна. 

Бохир тонн-км гэж зүтгүүр, вагон болон ачааны нийт жинг хамруулсан бохир тонн-ыг 
тээвэрлэсэн нийт зайнд үржүүлсэн дүнг хэлнэ.

Суурь бүтэц эзэмшигч гэж Европын орнуудад нэршсэнээр төмөр замын суурь бүтцийг 
хариуцсан этгээдийг хэлнэ. 
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Ахиуц зардал гэж тээврийн нэмэлт нэгжээс үүдэх зардлыг хэлэх бөгөөд энэхүү нэр томёог 
“хувьсах зардал” нэр томёоны оронд хэрэглэнэ. 

Нээлттэй ашиглах эрх гэж шалгуур хангасан төмөр замын аливаа тээвэрлэгчид суурь бүтэц 
ашиглах эрх олгогдох тогтолцоог хэлнэ. Эсрэгээр, гуравдагч талын ашиглах эрх \Хойд Америкт 
зам ашиглах эрх гэнэ\-ийг сайн дурын үндсэн дээр эсвэл зөвхөн зарим тохиолдолд шаардлагын 
дагуу олгоно. 

Төмөр замын суурь бүтэц ашигласан тариф гэж төмөр зам, өртөө, депо, бусад байгууламжуудыг 
ашиглуулсныхаа төлөө тээвэрлэгчдээс суурь бүтэц эзэмшигчийн авдаг төлбөрийг хэлнэ. 
ТТУХН-ийн босоо тусгаарлалт бүхий тарифын тогтолцоотой орнуудад энэ нь зүтгүүр, вагоны 
бүрдэлээс бусад тарифын нийлбэр дүнг хэлнэ. 

Зохицуулагчийн зөвшөөрсөн үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ гэж монополь эрх бүхий суурь 
бүтэц эзэмшигч оруулсан хөрөнгийнхөө өгөөжийг хангахын тулд ямар хэмжээний төлбөр авах 
ёстойг тодорхойлоход ашигладаг үндсн хөрөнгийн үнэлгээг хэлнэ. 

Илгээгчтэй холбогдох өрсөлдөөн нь төмөр замын хоёр компани нэг ижил зах зээлд 
үйлчилгээгээ үзүүлж байгаагаас улбаалаад хэдийгээр өөр аль нэг зах зээл дээр зэрэг 
ажилладаггүй ч тухайн байршил руу дотогшлох болон түүнээс гадагшлах ачааны төлөөх 
өрсөлдөөн үүсч болзошгүй нөхцөл байдлыг хэлнэ. Жишээ нь АНУ-ын их газрын мужийн 
фермерүүд хураасан үр тариагаа төмөр замын нэг шугамаар Номхон далайн боомт руу ачиж 
нөгөө шугамаар нь Мексикийн булангийн боомтууд руу экспортод гаргадаг бөгөөд эдгээр хоёр 
шугам аль нь ч дурдсан боомтууд руу зэрэг тээвэрлэлт хийдэггүй ч илгээгч фермерийн ачааг 
тээвэрлэхийн төлөө өрсөлдөнө.

Тээвэрлэгч: дээр харна уу.

Хувьсах зардал гэж тээвэрлэсэн ачаанаас хамааран өөрчлөгдөх зардлыг хэлнэ. 

Суурь бүтцийн босоо тусгаарлалт гэж суурь бүтцийн удирдлага ттүний ашиглалтын 
удирдлагаас салаги байхыг хэлнэ. Босоо интеграцчлал нь суурь бүтэц, ашиглалт хоёрыг нэг 
этгээд хариуцах нөхцөлийг хэлнэ. 

Вагон оператор гэж вагон нийлүүлэх хэдий ч таталт, тавилт хийдэггүй \зүтгүүр, машинист 
нийлүүдэггүй\ тээвэрлэгчийг хэлнэ. 
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Төмөр замын суурь бүтцийн тариф
Монгол улсын төмөр замын тээврийн салбарт хувийн хэвшлийн төлөвшлийг дэмжих

Монгол улсад олон тулгуурт эдийн засгийг хөгжүүлэхэд төмөр зам чухал ач холбогдолтой. 
Монгол Улсын Засгийн газраас төмөр замын тээврийн салбарын үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд 
бүтцийн өөрчлөлт хийх, хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих шаардлагатай гэж 
үздэг. Төмөр замын тээврийн салбарыг шинэчлэх эхний алхам бол “нээлттэй” төмөр замын 
сүлжээгээр суурь бүтцийг ашиглах боломжтой тарифын системийг бүрдүүлэх явдал юм. 
Энэхүү тайлангаар Монголын төмөр замын тээврийн салбарт ачаа тээврийн зах зээлийг 
либеральчлах, хувийн хэвшлийхний хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төмөр замын суурь 
бүтцийн тарифын тогтолцоог бий болгохыг зорилоо.

Азийн хөгжлийн банкны тухай

Азийн хөгжлийн банкны хэтийн зорилт нь Ази, Номхон далайн бүс нутгийг ядуурлаас 
ангижруулах юм. Тус байгууллага нь хөгжиж буй гишүүн орнуудын ядуурлыг бууруулах, 
ард иргэдийн амьдралын түвшинг дээшлүүлэх зорилготой. Бүс нутаг ололт амжилтуудаар 
арвин хэдий ч дэлхийн ядуурлын 2/3-ыг эзэлж байна: 1.7 тэрбум хүн өдөрт 2-оос бага 
ам.доллароор, үүнээс 828 сая хүн өдөрт 1.25 ам.доллараас бага өртгөөр амьдарч байна. 
АХБ эдийн засгийн өсөлт, байгаль орчны тогтвортой хөгжил, бүс нутгийн интеграцийг 
нэмэгдүүлэх замаар ядуурлыг бууруулахаар үйл ажиллагаа явуулж байна. 

Манила хотод байрлалтай АХБ нь 67 гишүүн оронтой бөгөөд үүнээс 48 нь бүс нутгийн 
орнууд байдаг. Тус банк хөгжиж буй гишүүн орнуудтай бодлогын хэлэлцээр хийх, зээл, 
бондын хөрөнгө оруулалт, баталгаа, буцалтгүй тусламж, техникийн туслалцаа үзүүлэх 
замаар дэмжиж ажилладаг.
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