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                                                                   ӨМНӨТГӨЛ 

Монгол Улсын Далайн захиргаа нь Бүгд Найрамдах Итали Улсын Баруун 

Лигуриагийн боомтын захиргаа (цаашид Генуя боомт гэх)-тай Хамтын ажиллагааны 

Санамж бичгийг 2017 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдөр байгуулсан. Энэхүү санамж бичгийн 

хүрээнд Хөлөг онгоцны бүртгэлийн үйл ажиллагаатай холбоотой болон тус боомтыг 

ашиглах нөхцөл боломжийн талаар дараах  тодорхой зүйл заалтуудаар харилцан 

тохиролцож баталгаажуулсан. Бид энэхүү судалгааг Генуя боомтыг ашиглах боломжийг 

эрэлхийлэх зорилгоор хийж байгаа тул Санамж бичигт тусгагдсан боомтын үйл 

ажиллагаатай холбоотой заалтуудыг дор сийрүүлэн харуулав. Үүнд: 

Нэгдүгээр зүйлд  Монгол Улсын экспортын бараа бүтээгдэхүүнийг Европын зах 

зээлд нийлүүлэх тээвэр, логистикийн уялдаа холбоог сайжруулах; 

-  Хоёр улсын тээвэр зуучлал, далайн тээвэр, боомт ашиглалт болон логистикийн  

чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийн 

түншлэлийг бий болгох, хамтын ажиллагааг дэмжих”; 

Гуравдугаар зүйлд  Mонголын тал Монгол Улсаас Европын холбоонд нэвтрэх 

хаалгыг Тяньжин болон Генуя боомт гэж үзэн, хоёр боомтыг холбох байнгын өргөн 

цар хүрээ бүхий шугаман үйлчилгээнээс ирэх үр ашигт суурилан өөрийн нутаг 

дэвсгэрт олон улсын худалдаа, логистикийн үйлчилгээг хөхиүлэн дэмжиж хөгжүүлэх; 

-  Итали Улсын Баруун Лигуриягийн тэнгисийн боомтын захиргаа нь “Rivalta Scrivia”-

ийн ложистикийн зогсоолд үйл ажиллагаа явуулдаг хамаарал бүхий компаниудад 

Монгол Улсаас экспортлож буй болон Монгол Улсад импортлох бараа, 

бүтээгдэхүүний тээврийн чадамж, онцлогийг зураглан үзүүлэх үүрэг хүлээж алсын 

зайд тээвэрлэх ачааг эцсийн зогсоолд төмөр замаар (хол зайд), ачааны машинаар 

(ойр болон дунд зэргийн зайд) хүргэхэд хамгийн сайн логистикийн түншүүдийг 

олоход туслах; 

- Боомтын захиргаа нь хүчин төгөлдөр үйлчилж буй Тяньжин-Генуя хоёр талын 

хэлэлцээрийг цаашид хөгжүүлэх ажлын хүрээнд Монгол Улсад экспортлох болон 

Монгол Улсад импортлох ачааг тээвэрлэх хамгийн тааламжтай нөхцөлийг бий 

болгох үүднээс үйл ажиллагааг гүйцэтгэх Генуя болон Тяньжин (БНХАУ) дэх далайн 

зогсоолын операторуудын төлөөллийг оролцуулсан ажлын тусгайлсан хэсгийг 

зохион байгуулж ажиллуулах үүрэг хүлээнэ. Боомтын захиргаа нь Генуягийн эрх 

бүхий зогсоолын операторуудтай хамт “Rivalta Scrivia”–аас болон түүнд ирэх 

тээвэрлэлтийг шуурхайлах үүднээс зогсоол дээрх ачааг ялгах, шалгах ажиллагааг 

хугацаанд нь хэрэгжүүлэх бололцоог хангахад хяналт тавина гэх мэт тодорхой зүйл 

заалт тусгагдсан байна. 

 

Зам тээврийн хөгжлийн яамны харьяа Монгол Улсын Далайн захиргааны Далайн 

тээвэр, боомт ашиглалт хариуцсан албаны хийж буй энэхүү судалгааны гол зорилго нь 

Санамж бичгийг Монгол Улсын бараа бүтээгдэхүүнийг далайгаар дамжуулан Европын 

холбооны улсууд руу экспортлох болон тухайн бүс нутгаас манайд импортлох барааг эдийн 

засгийн хувьд үр ашигтай, эрсдэлгүй, шуурхай тээвэрлэх боломж байгаа эсэхийг 

тодруулахад оршиж байна.  

Тус судалгааны хүрээнд Монгол Улсын гадаад худалдааны ерөнхий тойм, экспорт, 

импортын барааны бүтээгдэхүүний урсгал, чиглэл, түүний дотор Европын холбооны 
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улсуудтай хамтран гүйцэтгэж буй гадаад худалдааны чиг хандлага, эрэлт хэрэгцээг 

харуулсан эдийн засгийн бодит зураглалыг гаргах шаардлагатай болсон юм. 

Түүнчлэн, Генуя боомт орших Бүгд Найрамдах Итали Улстай гүйцэтгэж буй Монгол 

Улсын гадаад худалдааны мэдээлэл, экспортод гаргаж буй бараа бүтээгдэхүүн болон 

импортыг бүхэлд нь судлан, харуулахыг зорив.  

Судалгаанд ашиглагдаж буй мэдээлэл нь Монгол Улсын Гаалийн Ерөнхий газар 

(ГЕГ), Монгол банк, Монголын Үндэсний Худалдаа Аж үйлдвэрийн танхим (МҮХАҮТ) болон 

Монголын Үндэсний Статистикийн Хороо (МҮСХ)-ноос 2018 онд эмхэтгэн гаргасан 

статистиктийн мэдээ, Улс хоорондын тээврийн зууч Туушин ХХК-аас авсан мэдээлэл дээр 

тулгуурласан бөгөөд судалгааны явцад ГХЯ-ны Европын орнуудын газар Монгол Улсаас 

БНИУ-д суугаа Монголын ЭСЯ-тай хамтран ажиллав.  
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Нэгдүгээр бүлэг 

МОНГОЛ УЛСЫН ГАДААД ХУДАЛДААНЫ ЕРӨНХИЙ ТОЙМ  

Монгол Улсын Үндэсний статистикийн хороо (МҮСХ)-ноос 2018 онд гаргасан 

эмхэтгэлд тусгагдсанаар манай улс 2017 онд 163 улстай гадаад худалдаа хийсэн бөгөөд 

нийт бараа эргэлтийн хэмжээ 10.5 тэрбум ам.долларт хүрчээ. 

Үүнийг дотор нь задлан харуулбал экспортоос олсон орлого 6.2 тэрбум ам.доллар, 

харин импортоор оруулсан бараа бүтээгдэхүүн 4.3 тэрбум ам.доллар болжээ.  

Нийт бараа эргэлтийн хэмжээ 27.4% хувиар (өмнөх оноос 2.3 тэрбум америк доллар) 

нэмэгдсэний дотор экспорт 26.1 хувь, импорт 29.2 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна. 

Монгол Улсын гадаад худалдааны тэнцэл 2014 оноос эхлэн ашигтай гарч эхэлсэн 

ба 2017 онд олсон нийт ашгийн хэмжээ 1.9 тэрбум ам.долларт хүрсэн нь 2016 онтой 

харьцуулахад 19.6 хувиар нэмэгдсэн байна. Гадаад худалдааны тэнцэл ашигтай гарсан 

гол шалтгаан нь эрдэс бүтээгдэхүүн тухайлбал, нүүрсний экспортын хэмжээ өссөнтэй 

холбоотой болохыг МҮСХ –ноос тайлбарлав. 

Хүснэгт 1- д 2017 онд Монгол Улсын гадаад худалдааны бараа эргэлтэд голлох 

үүрэгтэй оролцсон улсуудыг экспорт, импортын орлогын (мянган ам.доллараар) 

хэмжээгээр харьцуулан харуулав. Эхний байруудыг Хятад, Орос буюу манай хоёр хөрш улс 

эзэлж байгаа нь далайд гарцгүй улсын газар зүйн байршил гадаад худалдаанд ямар 

нөлөөтэй  болохыг илтгэж байна. 

Хүснэгт 1 . Монгол Улсын гадаад худалдааны үндсэн үзүүлэлтүүд, улсаар, мянган ам.доллараар, 

2017 он  

Улс   Нийт 
эргэлт  

Экспорт  Импорт  Тэнцэл  

БНХАУ  6,735,205.2  5,307,431.8  1,427,773.4  3,879,658.4  

ОХУ  1,286,849.3  67,661.1  1,219,188.2  -1,151,527.1  

Их Британи  689,900.5  660,535.7  29,364.8  631,170.9  

Япон  377,966.6  14,816.5  363,150.1  -348,333.7  

АНУ  216,741.6  8,299.1  208,442.4  -200,143.3  

БНСУ  209,321.5  11,617.8  197,703.7  -186,085.9  

ХБHГУ  139,998.5  11,648.0  128,350.5  -116,702.4  

Итали  89,140.5  43,299.9  45,840.6  -2,540.7  

Польш  48,562.1  212.1  48,350.0  -48,137.9  

Сингапур  43,611.3  26,119.5  17,491.7  8,627.8  

Европын 
холбоо 

1,199,374.9 727292,9 472,082 255,210,9 

 

Тайлбар: Монгол Улсын импортын бараа бүтээгдэхүүн экспортын бараа бүтээгдэхүүний 

үнийн дүнгээс давж байгаа тохиолдолд төлбөрийн тэнцэл сөрөг дүнтэй гардаг ба үүнийг Хүснэгт 

1-д улаан өнгөөр тэмдэглэн харуулав.   
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ОХУ-аас оруулах импортын барааны хэмжээг тус улсад нийлүүлж буй экспортын 

бараа бүтээгдэхүүнтэй харьцуулахад асар зөрүүтэй байгаа нь манай улс нефтийн 

бүтээгдэхүүний 90 гаруй хувиа зөвхөн ОХУ-аас импортоор авдагтай шууд холбоотой. 

Монгол Улсын гадаад худалдаанд хамтран ажиллаж буй улс орнуудын тоо жилээс 

жилд нэмэгдэж байна Үүнд: 2007 онд 114  оронтой харилцаж байсан бол энэ тоо 2011 онд 

127, 2014 онд 156, 2017 онд 163 улс болж нэмэгдсэн байна. Эдгээрийн 69 улсад нь бараа 

бүтээгдэхүүнээ экспортолж, 161 улсаас (гарал үүслээр нь авч үзвэл) бараа бүтээгдэхүүн 

импортолсон байна. 

       Хоёрдугаар бүлэг 

МОНГОЛ УЛСАД ИМПОРТОЛЖ  БУЙ БАРАА БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ 

ЕРӨНХИЙ ТОЙМ, УРСГАЛ 

Өмнөх бүлэгт тусгагдсан 161 улсаас гарал үүсэлтэй бараа бүтээгдэхүүний 81,7 

хувийг эзэлж буй импортын гол түнш орнуудыг доорх Зураг №1-т тусган харуулав. Монгол 

Улсын 2017 онд импортлосон бараа бүтээгдэхүүний дотор гуравны нэг хувь буюу 32.9 

хувийг БНХАУ,  28.1 хувийг ОХУ-аас тус тус оруулсан байна.  

Монгол Улсын нийт импортын  61 хувийг зөвхөн БНХАУ, ОХУ-ууд эзэлж байгаа нь 

далайд гарцгүй Монгол Улс эдийн засгийн хувьд хоёр хөршөөсөө хэт хамааралтай байгааг 

илтгэн харуулж байгаа юм.   

 

                                       Зураг 1: Импортын гол түнш улсууд,  дүнд эзлэх хувь 2017 он 

Монгол Улс импортын бараа бүтээгдэхүүнийг бүлгээр задлан, ялган харуулсан 

мэдээлэл МСҮХ-ны эмхэтгэлд байна. Үүнд:  

- Уул уурхайн бүтээгдэхүүн буюу албан ёсны томьёоллоор эрдэс бүтээгдэхүүн; 

- Машин тоног төхөөрөмж, бүх төрлийн тээврийн хэрэгсэл;  

- Хүнсний бэлэн бүтээгдэхүүн;  

- Төмөрлөг, түүгээр хийсэн бүтээгдэхүүний импорт өндөр хэвээр хадгалагдаж 

байна.  
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Эдгээр бүтээгдэхүүн нь нийт импортлогдсон бараа бүтээгдэхүүний үнийн дүнгийн 74.8 

хувийг эзэлж байна. 

Улс бүрийн импортыг дотор нь ангилан харуулбал: ОХУ-аас оруулсан бараа 

бүтээгдэхүүний дийлэнх хувь буюу 60.7 хувийг нефтийн бүтээгдэхүүн эзэлж байгаа бол, 

Япон Улсаас импортолсон барааны 63.0 хувийг суудлын автомашин, БНХАУ-аас 

импортолсон барааны 7.8 хувийг цахилгаан эрчим хүч, 6.5 хувийг ачааны автомашин, 

Европын холбооны улсаас импортлосон бараанд машин тоног төхөөрөмж болон олон нэр 

төрлийн бага жинтэй, бараа бүтээгдэхүүнүүд эзэлжээ. 

             Гуравдугаар бүлэг 

                            ЕВРОПЫН ХОЛБООНЫ УЛСААС ИМПОРТОЛЖ БУЙ   

                    БАРАА БҮТЭЭГДЭХҮҮН 

 

Монгол Улс Европын Холбооны нийт 28 улстай хамтран ажиллаж бараа 

бүтээгдэхүүнийг импортоор оруулж ирсэн байна. Европын Холбооноос: 

- машин, тоног төхөөрөмж;  

- эм, эмийн бүтээгдэхүүн,  

- эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл,  

- архи, дарс,  

- шоколад, цай, лаазалсан ногоо, жимс, самар зэрэг хүнсний бүтээгдэхүүн 

голлон импортлож байна. 

    

                   Зураг 2: Европоос импортолсон бараа бүтээгдэхүүний хэмжээ (мян.ам доллар) 

 

Зурагт 2-т үзүүлсэнээр 2017 онд ЕХ-ноос импортоор оруулж ирсэн бүтээгдэхүүн 

өмнө оныхоос 20,8 хувиар нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байгааг импортын бүтээгдэхүүний тоо 

хэмжээ өссөнтэй холбоотой гэж үзэж байна.      
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            Хүснэгт 2: Европын холбооны импортын гол түнш орнууд (бараагаар)                                                                                                      

 
Барааны нэр / Орнууд 

 

 
Тоо 

Үнийн  
дүн 

(мян ам.доллар) 

 
ХОЛБООНЫ БҮГД НАЙРАМДАХ ГЕРМАН УЛС 

 

Тун хэлбэрт савлагдсан эм - - 9,200.8 

Хөнгөн тэрэг Ширхэг 315 9,200.2 

Бусад - - 108,240.8 

НИЙТ - - 128,347.8 

                                                
                                                               ПОЛЬШ УЛС 
 

Гахайн мах кг 1506014.9 4,307.6 

Гахай, шувууны өөх  кг 2386921.0 2,533.3 

Алим лийр  кг 3008244.0 2,413.2 

Шоколад ба какао агуулсан  
бусад хүнсний зүйлс 

кг 664372.1 2,658.6 

Лаазалсан ногоо, жимс, самар  
(цууны хүчилд дарсан) 

кг 3714603.3 
 

3,458.7 

Бусад аргаар бэлтгэсэн жимс, самар кг 2246437.8 2,483.6 

Бусад мебель ба түүний эд анги ширхэг 40063.0 3,110.5 

Бусад - - 27,384.4 

НИЙТ              - - 48,350.0 

 
БҮГД НАЙРАМДАХ ИТАЛИ УЛС 

 

Бусад хүнсний бүтээгдэхүүн кг 146990.6 3,909.2 

Бусад - - 36,654.6 

Савхин түрийтэй гутал хос 42237.6 2,718.2 

Өргөгч, ачигч, буулгагч зэрэг машин 
механизмд зориулсан эд анги 

ширхэг 4751.0 2,557.8 

НИЙТ   - - 45,839.8 

 
ИХ БРИТАНИ 

 

Ликер, Виски, конъяк, архи литр 153651.3 1,707.9 

Анхдагч хэлбэрт байгаа полимеруудын 
суурьт ион солилцогчид. 

кг 920000.0 1918.9 

Бульдозер, авто хусуур, тэгшлэгч, хамагч, 
механик хүрз, экскаватор, зам индүүдэгч 
зэрэг 

ширхэг 16.0 1,905.3 

Телефон, цахилгаан шуудан холбооны 
болон утсан холбооны аппаратууд. 

ширхэг 182.0 1,720.4 

Хөнгөн тэрэг ширхэг  75.0 5,382.9 

Нисдэг аппарат, агаарын тээврийн 
хэрэгслийн эд анги. 

ширхэг 116 1,917.4 

Бусад - - 14,812.0 

НИЙТ - - 29,364.8 
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                         Дөрөвдүгээр бүлэг 

МОНГОЛ УЛСААС ЭКСПОРТОЛЖ БУЙ БАРАА БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ 

ЕРӨНХИЙ ТОЙМ, УРСГАЛ 

 

Монгол Улсын гадаад худалдааны түнш орнуудын тоо жилээс жилд нэмэгдэж  2017 

онд нийт 69 улсад бараа бүтээгдэхүүнээ экспортонд гаргажээ.  

Экспортонд оролцох голлох орнууд болон тэдгээрийн эзэлж буй байрыг хөрш 

орнуудын жишээн дээр авч үзвэл сонирхолтой мэдээ гарч байна. 1992 оны байдлаар 

манай улсын нийт экспортын 17.8 хувийг БНХАУ, 58.5 хувийг ОХУ тус, тус  эзэлж байжээ.  

Гэтэл 2017 онд БНХАУ-ын эзлэх хэмжээ 85.6 хувь болтол өссөн бол ОХУ-ын эзлэх 

хэмжээ 0.7 хувь буюу нэг хувьд ч  хүрэхгүй огцом өөрчлөгдчсөн зураглал гарчээ. Энэ нь 

манай хөрш орнуудын эдийн засгийн нөхцөл байдал, гадаад худалдааны бодлогын илрэл 

бөгөөд Монгол Улсаас экспортлож буй бараа бүтээгдэхүүний шинж чанартай ч нягт уялдаа 

холбоотой юм.   

Монгол Улсаас гаргаж буй экспортын бараа бүтээгдэхүүнийг дотор нь хоёр том 

бүлэгт ангилах замаар статистик мэдээг бүх түвшинд боловсруулан гаргаж байгааг 

судалгааны явцад анзаарсан. Үүнд:  

 эрдэс бүтээгдэхүүн гэж уул уурхайтай холбоотой бүтээгдэхүүнийг; 

 

 уул уурхайн бус бүтээгдэхүүн гэж бусад хөдөө аж ахуй, малын гаралтай 

болон хөнгөн үйлдвэрлэлийн бараа бүтээгдэхүүнийг нэрлэж байна. 

Монгол Улсын нийт экспортын хувь хэмжээг тухайн экспортын харилцаанд оролцож 

буй голлох улс орнуудаар эрэмбэлэн жагсааж (бараа бүтээгдэхүүнээс олсон ам.долларын 

хэмжээгээр нь байр эзлүүлэн) Зураг 3-т харуулав.   

БНХАУ-д гаргаж буй нүүрсний урсгал тасралтгүй үргэлжилж буй тул нийт экспортын 

бараг 90 хувийг дангаараа эзэлж нэгдүгээр байранд орсон байна. 

 

 

                 Зураг 3: Экспортын нийт бараа бүтээгдэхүүнийг  эзлэх хувиар харуулав. (2017 он) 
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Гэтэл  БНХАУ-ын дараагаар Их британи Улс орж байгаа нь сонирхол татсан бөгөөд 

нийт экспортоос олсон орлогын 10 хувийг эзэлж байгааг  Зураг 3-аас тодорхой харж болно. 

Их британи улс руу манай улс ямар бараа бүтээгдэхүүн экспортоор нийлүүлдэг болохыг 

цааш судлан үзвэл  2017 онд  595,216.2 мянган ам.долларын өртөг бүхий 14 500 кг алтыг 

тус улсад гаргасан байна.  

Алт өөрөө өндөр өртөгтэй эрдэс бүтээгдэхүүн тул 1 кг алтны үнэ 600 000 кг нүүрсний 

үнэтэй тэнцэж байгааг харьцуулан харж болно. Үүнийг нүүрс тээвэрлэдэг хагас вагоны 

хэмжүүрээр тооцож үзвэл нэг вагонд 60 тонноор тооцоход нийт 10 вагон ачаа болж байна.  

                        Хүснэгт 3. Алт экспортолсон орнууд, 2015-2017 оноор, мянган ам.доллараар  

 

Монгол Улс жилд дунджаар 500 сая ам.долларын өртөг бүхий уул уурхайн бус 

салбарын бүтээгдэхүүнийг экспортолж байгаа бөгөөд энэ нь Монгол Улсын нийт экспортын 

10 хувийг эзэлж байна. Үүнд ноос, ноолуур, нэхмэл бүтээгдэхүүн, мах, махан бүтээгдэхүүн, 

арьс шир, арьс ширэн бүтээгдэхүүн болон  хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнүүд багтаж байна. 

 

                Зураг 4: Монгол Улсын уул уурхайн бус бараа бүтээгдэхүүний экспорт (2017 он) 
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2015  2016  2017  

 Тоо 

хэмжээ  

 /кг/    

Үнийн 

дүн   

 Тоо 

хэмжээ  

   /кг/    

Үнийн 

дүн   

Тоо 
хэмжээ  

/кг/    

Үнийн 

дүн   

АНУ -  -  1.0  34.7  1.1  41.0  

Их Британи  8,449.4  315,410.6  13,469.5  528,684.0  14,551.0  595,216.2  

Швейцар  2,867.0  104,297.6  5,698.0  229,690.0  -  -  

ХБHГУ  -  -  -  -  2.4  96.9  

Энэтхэг  26.8  859.4  -  -  -  -  

Нийт дүн  11,343.2  420,567.6  19,168.5  758,408.7  14,554.5  595,354.1  
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Тавдугаар бүлэг 

                               ЕВРОПЫН ХОЛБООНЫ УЛСУУДАД ЭКСПОРТОЛЖ 

              БУЙ БАРАА БҮТЭЭГДЭХҮҮН  

Монгол Улс 2017 онд нийт экспортод гаргасан бараа бүтээгдэхүүний 12 

хувийг Европын холбоо (ЕХ)-ны 19 улсад нийлүүлж нийт 727 292,9 мянган 

ам.долларын орлого олсон нь өнгөрсөн оны мөн үеийн гүйцэтгэлээс 12,7 хувиар 

өссөн дүнтэй байна.  

Монгол Улсаас Европын Холбоонд экспортод нийлүүлж буй гол нэрийн 

бараанд дараахь бүтээгдэхүүн голлож байна. Үүнд: 

- Өлөн гэдэс;  

- Ноос, ноолуур;  

- Сүлжмэл бүтээгдэхүүн;  

- Монгол гэр; 

- Үслэг эдлэл; 

- Арьс, ширэн бүтээгдэхүүн;  

- Алт, үнэт металлууд орж байна.  

Үүнээс зөвхөн Их британи улс руу экспортод гаргасан бүтээгдэхүүн нь 650 

535.2 мянга ам.долларын өртөг бүхий боловсруулт хийгдээгүй, эсхүл хагас 

боловсруулсан алт, чулуун нүүрс байгаа хэдий ч  эдгээр нь нийт Европ руу гаргасан 

экспортын орлогын 88.6 хувийг эзэлж байна. Харин үлдэж буй 11.4 хувь нь уул 

уурхайн бус бүтээгдэхүүн юм.  

Монгол улсын уул уурхайн гаралтай буюу эрдэс бүтээгдэхүүний экспортын 

бүлэг ЕХ-ны улсуудад ч мөн зонхилох байр эзэлж байгаа нь дээрх мэдээллээс 

харагдаж байна. 

 Тэгвэл уул уурхайн бус бүтээгдэхүүний экспорт аль улс руу, ямар  нэр 

төрөлтэй гарч байгааг тоймлон авч үзье. 
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Зураг 5: Европын холбооны улсад гаргадаг уул уурхайн бус бүтээгдэхүүний экспортын  

дүнд эзлэх хувь  

Дээрх графикт уул уурхайн бус бараа бүтээгдэхүүнийг хүлээн авагч орнуудыг хувь 

хэмжээтэй нь дүрслэн харуулав. Тэгвэл хамгийн их хувь буюу 57 хувийг эзэлж буй Итали Улс 

руу гаргаж буй экспортын бүтээгдэхүүний бүтцийг нэр төрлөөр нь задлан үзвэл дараахь 

бүтээгдэхүүн багтаж байна. Үүнд: 

 - Өлөн гэдэс; 

- Үхэр адууны боловсруулсан шир; 

-  Мал амьтны самнасан үс, хялгас болон бусад сүлжмэл бүтээгдэхүүн гэх мэт. 

Эдгээрээс мал амьтны самнасан үс, хялгас гэсэн ангилалд орж буй самнасан 

ноолуурын экспортын нийт хэмжээ ямар байгааг авч үзье.   

Монгол Улс 2017 онд нийт 38.5 сая ам.долларын үнэ бүхий 581.1 тонн самнасан 

ноолуурыг экспортод гаргажээ. 2016 онтой харьцуулахад ноолуурын экспорт 72.1 тонноор 

нэмэгдсэн дүнтэй байв. 
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                             Зураг 6: Европын холбоонд экспортлож буй гол нэрийн бараа хувиар 

Самнасан ноолуурыг дэлхийн 9 улсад экспортлосоноос Итали улсад хамгийн их 

буюу 87.3 хувь (33.77 сая ам доллар), Их Британи улсад 4.9 хувь, ХБНГУ-д 5.0 хувь тус тус 

ногдож байна. (2017 онд 1 кг самнасан ноолуурын экспортын дундаж үнэ 66.3 ам.доллар 

байгаа нь өнгөрсөн оноос 1.1 ам.доллараар өссөн нь экспортын орлого  нэмэгдэхэд 

нааштай нөлөө үзүүлжээ. 

БНХАУ-д нийт 5,409.7 тонн угаасан ноолуур гаргасан ба 1 тонн угаасан ноолуурын 

үнэ дунджаар 38.0 мянган ам.доллар болжээ. Энэхүү тоон баримтыг 2016 онтой 

харьцуулахад тус барааны экспортын хэмжээ 3.8 тонноор буурсан үзүүлэлттэй байгаа 

хэдий ч үнийн дүн 13.1 сая ам.доллараар нэмэгдсэн байгаа нь ноолуурын үнэ 2017 онд 

өссөнтэй холбоотой байна. 
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Зураг 7:  2017 онд Самнасан ноос, ноолуур экспортлосон улсууд 

 

Зургадугаар бүлэг 

МОНГОЛ УЛСЫН ЭКСПОРТ, ИМПОРТЫН БАРАА БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ                                          

                           ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ 

  

 Монгол Улсын экспортын бараа бүтээгдэхүүнийг ямар тээврийн хэрэгслээр 

дамжуулан зах зээлд хүргэдэг болохыг зураг 8-т үзүүлэв.  

Улбар шар өнгөөр хамгийн их буюу экспортын 63 хувийг эзэлж буй авто тээврийн 

хэрэгслээр гүйцэтгэдэг тээвэрлэлтийг тэмдэглэн харуулав. Авто замаар яагаад хамгийн 

их экспортын тээвэрлэлт хийгдэж байгаагийн шалтгаан нь эрдэс бүтээгдэхүүн болох 

нүүрсний экспортыг ихэвчлэн уурхайн амнаас шууд машинд ачиж урд хилийн боомт 

хүртэл зөвхөн том оврын ачааны автомашинаар зөөж хүргэдэг болохыг бид бүгд мэднэ.  

Харин 26 хувийг (шар өнгөөр харуулсан) төмөр замаар тээвэрлэж байгаа бөгөөд 

мөн л эрдэс бүтээгдэхүүн, нүүрс, төмрийн хүдэр, зэсийн баяжмал зэрэг уул уурхайн 

бүтээгдэхүүнийг хилээр гаргаж байгаа болно. 

Үлдсэн 11 хувийг эзэлж буй экспортын бараа болох агаарын тээврээр үнэтэй 

бүтээгдэхүүн болох ховор элемент, алт, ноолуур болон бусад жингийн хувьд хөнгөн 

жинтэй боловч өндөр өртөгтэй бараа бүтээгдэхүүн, түүхий эдийг агаарын тээврээр 

тээвэрлэсэн байна.   

 

Итали
Их 

британи
ХБНГУ Энэтхэг

Тайваны 
арал
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Зураг 8 : Экспорт тээвэрлэлтийн төрлөөр, хувиар, 2017 он 

Монгол Улсын 2017 оны гаргасан экспортын бараа бүтээгдэхүүний 63 хувийг ийнхүү 

авто машинаар гаргаж байсан бол ЕХ-ны улсууд руу хийсэн экспортын барааны 

тээвэрлэлтийн байдлыг Зураг 9-д харуулав. 

Монгол Улсаас 2018 онд Европын холбооны улсуудад бараа бүтээгдэхүүнээ 

экспортод гаргасан аж ахуйн нэгжүүдийн (Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн 

танхимаас авсан мэдээл) сонгосон тээврийн хэрэгслийн талаар судалж үзэхэд ноос, 

ноолууран  бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг аж ахуйн нэгжүүд (Говь ХХК, Гоёо ХХК, Алтай 

кашмер ХХК зэрэг)-ийн 75 хувь нь агаарын тээвэр ашиглан экспортлодог болох нь 

тогтоогдсон. Учир нь дээрх бараа бүтээгдэхүүнүүд овор, жингийн хувьд бага хэдий ч өндөр 

өртөгтэй тансаг зэрэглэлийн бараанд тооцогддог, улирлын шинж чанартай хэрэглээний 

бүтээгдэхүүн тул тээвэрлэлтийн хугацааг хэмнэх шаардлагатай тул тээвэрлэлтийн зардлыг 

барааны үнэнд шингээх боломжтой юм. 

Экспортод гарч байгаа бүтээгдэхүүн дотор монгол гэр тодорхой хувийг эзэлдэг 

байна. Үйлдвэрлэлийн аргаар болон гар аргаар хийсэн монгол гэрийг (Өнө Монгол гэр ХХК, 

Модерн гэр ХХК зэрэг) ЕХ-ны улсуудад экспортлосны 13 хувь нь авто замаар, 3,4 хувь нь 

төмөр замаар тээвэрлэгдсэн тухай статистик мэдээлэл байна.  

Самнасан ноолуур болон монгол гэрийг ЕХ-ны зах зээлд нийлүүлж буй аж ахуйн 

нэгжүүдийн нийт бараа бүтээгдэхүүний зөвхөн 8 хувь нь далайн тээврээр экспортод гарсан 

байна.  

Энэ жилийн байдлаар буюу 2018 оны 11 дүгээр сарыг хүртэлх хугацаанд томоохон 

89 аж ахуйн нэгж  өөрийн үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүнээ ЕХ-ны улсууд руу 

экспортолжээ. (Жагсаалтыг хавсралт №-д хавсаргав.)  

Эдгээрээс бидний судалгааны гол зорилтот зах зээл болох Итали улс руу Ханбогд 

Кашмер ХХК самнасан ноолуураа (Tianjin- Biella маршрутаар), Modern Ger LLC монгол 

гэрийг (Tianjin -Brindsi маршрутаар) далайн тээврийн хэрэгсэл ашиглан БНХАУ-ын Тяньжин 

боомтоос Итали улсын дээрх нэр бүхий боомтууд руу далайгаар тээвэрлэн хүргэсэн байна.  

ЕХ-ны улсад бараа бүтээгдэхүүн экспортолсон дээрх 89 аж ахуйн нэгжийн ашигласан 

тээврийн хэрэгслийн судалгааг Зураг 9-д график хэлбэрээр боловсруулан  харуулав. 

Авто зам, 63%

Төмөр зам, 26%

Агаар, 
11%

ЭКСПОРТ
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Зураг 9: ЕХ-ны улсад бараа бараа бүтээгдэхүүн экспортолсон аж ахуйн нэгжийн сонгосон 

тээврийн хэрэгслийн төрөл 

Тайлбар: Нийт 89 аж ахуйн нэгжийн 67 нь агаараар, 12 нь авто замаар, 7 нь төмөр зам болон 

далайн тээвэр хавсарсан, 3 аж ахуйн нэгж зөвхөн төмөр замаар дагнан тээвэрлэсэн мэдээ байна.   

Монгол Улс 2017 онд 161 улсын гарал үүсэл бүхий бараа бүтээгдэхүүнийг дотоодын 

хэрэгцээнд  зориулан импортоор оруулж ирсэн байна. Эдгээрийн 57 хувийг төмөр замаар, 

32 хувийг авто замаар, 8 хувийг агаарын тээвэр ашиглан оруулж ирсэн байна. Бусад гэсэн 

ангилалд 3 хувийг тусгасан байгаа нь ямар ч тайлбаргүй байсан тул Гаалийн ерөнхий 

газрын Статистик мэдээллийн хэлтсээс лавлаж тодруулсан болно.  

 
                            Зураг 10 : Импорт тээвэрлэлтийн төрлөөр, хувиар, 2017 он 

 Бусад гэсэн ангилалд шилэн кабель, дамжин орж ирж буй цахим худалдаа, Эрчим 

хүч, хийн хоолойг дамжуулан авсан импортыг хамруулдаг ажээ. 
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      Долдугаар бүлэг  

БҮГД НАЙРАМДАХ ИТАЛИ УЛСЫН ГЕНУЯ ДАЛАЙН БООМТЫН  

БҮРЭН ТАНИЛЦУУЛГА 

Боомтын нэр: Генуя 

Байгуулагдсан он: Генуя боомтыг МЭӨ 6-р зуунаас далайн худалдаа хийж эхэлсэн гэж 

үздэг бөгөөд 1994 онд боомтын хуулийг шинэчлэн баталж, Генуя боомтын захиргаа 

болгон үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн.  

Боомтын байршил: Генуя далайн боомт нь Марсели болон Барселон боомтуудтай 

хиллэдэг  Баруун лигурия тэнгисийн нөмөр хэсэгт байрладаг Газар дундын тэнгисийн II-т 

орох томоохон далайн боомт юм. 

Боомтын эзэмшигч:   

Western Ligurian Sea Port Authority 

Address: Palazzo San Giorgio - Via della Mercanzia 2 Genova, GE 16123 Italy 

Phone: 39 010 241 2793 

Fax: 39 010 241 2309 

Email: info@porto.genova.com 

Web site: www.port.genoa.com  

 Боомтын ерөнхий үзүүлэлтүүд:   

- Зангууны гүн: 7.1м - 9.1м 

- Ачааны хөлөг онгоцны суултын гүн: 4.9м 

- Газрын тосны зогсоолын гүн: 7.1м - 9.1м 

Талбайн хэмжээ:   

- Нийт талбайн хэмжээ 7000 км.кв 

- Далайн хэмжээ 5000 км.кв 

- Эргийн урт 22 км 

 Генуя боомтын хүчин чадал: 

Хөлөг онгоцны 30 зогсоолтой. Үүнд: 

- Чингэлгийн 4 зогсоол; 

- Бүх төрлийн ачааны 9 зогсоол; 

- Задгай ачааны 8 зогсоол; 

- Нефтийн 9 зогсоол; 

Боомтоор дамжин өнгөрдөг ачаа бараанд зонхилж буй төрлүүд: 

- Чингэлэгт ачаа 

- Газрын тосны бүтээгдэхүүн 

- Мод модон бүтээгдэхүүн 

- Цемент 

- Үндсэн металлууд Алт, Ган, Төмөр зэрэг болно. 

Боомтоор дамжуулан тээвэрлэсэн ачааны  төрлийг Зураг 11-т, дамжуулан тээвэрлэсэн 

ачааны тоо хэмжээг 12 жилийн байдлаар Зураг 12 -т тусган харуулав 

МОНГОЛ УЛСЫН
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Зураг 11: 2017 онд нэвтрүүлсэн ачааны статистик 

         

Зураг 12 Дамжин өнгөрөх ачааны үзүүлэлт /оноор/ 

Генуя далайн боомт бүх чингэлэг тээврийн зогсоолоороо 2017 онд нийт 2,6 сая ТEU 

чингэлэг тээвэрлэсэн нь сүүлийн 12 жилд байгаагүй хамгийн өндөр үзүүлэлт болсон бөгөөд 

2016 онтой харьцуулахад 14,1%-аар өссөн байна. Энэ нь Газар дундын тэнгисийн 

боомтуудыг тэргүүлэх үзүүлэлт болсон байна. 
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                  Зураг 13 Дамжин өнгөрөх чингэлэгт ачааны өсөлтийн үзүүлэлтийн график 

Генуя далайн боомт нийт 30 хөлөг онгоцны зогсоолуудтай бөгөөд зарим  

зогсоолуудын үйл ажиллагааны байршлын зураглалыг Зураг 14-т тусган харуулав. 

 

Зураг 14: Генуя далайн боомтын ерөнхий зураглал 
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Зураг 14-т харуулсан зогсоолууд Генуя далайн боомтын Чингэлэгт ачаа тээврийн 

томоохон зогсоолын товч танилцуулга. 

PSA Voltri-Pra, VTE чингэлэгт ачааны зогсоол:  

Генуя боомтын хамгийн том чингэлэгт ачааны зогсоол бөгөөд хойд тэнгисийн далайн 

боомтуудыг тэргүүлдэг томоохон зогсоол юм. Уг зогсоол гь Сингапурт төвтэй PSA Олон 

улсын байгууллагын нэг хэсэг бөгөөд дэлхий даяар үйл ажиллагаа явуулдаг ба жилд 75 

сая ТEU чингэлэг худалдаалдаг. Далайд шууд холбогдох нээлттэй усан замын суваг дагуу 

байрладаг учир бүх төрлийн ачааны 600 м.кв агуулахтай 24 цагийн турш усан онгоц хүлээн 

авч үйлчилдэг. 100 000 тонн чингэлгийн зориулалттай хүчин чадал(ULCV Ultra large 

container vessel) бүхий 6 усан онгоцыг зогсоолд байршуулах боломжтой бөгөөд 4 ULCV 

усан онгоц нэгэн зэрэг хяналт тавих техникийн хүчин чадалтай. Уг зогсоол авто замын 

холболт Милан хот руу А26, Турин А6 мөн зүүн талаараа төв Итали, Баруун Франц руу 

холбогддог. Чингэлэг тээврийн 12 автомат шугамтай бөгөөд өдөрт чингэлэг тээврийн 2400 

машин орж гардаг зогсоол юм. 2017 онд 1 602 606 ТEU чингэлэг дамжуулан тээвэрлэсэн 

байна.  

- Нийт талбай хэмжээ: 1 160 000 м.кв 5000 м.кв гаалийн хяналтын талбай 

- Техникийн хүчин чадал:  

65 тоннын даацтай боомт дээрх чингэлгийн кран - 12 

40 тоннын даацтай чингэлгийн авто кран - 20 

40 тоннын даацтай чингэлэг зөөврийн өргөгч машин – 29 

40 тоннын чингэлэг тээврийн чирэгч машин – 60 

40 тоннын чингэлэг тээврийн чиргүүл - 68 

төмөр зам дээрх гүүрэн кран – 3 

- Ачиж буулгах талбай: 

Чингэлэг хадгалах хэмжээ: 15000 

Хөргөгчтэй чингэлэг: 1700 

- Төмөр замын шугам: 9 эгнээ 950м урт НС чингэлэгт зориулсан төмөр замын 

шугам   

SECH чингэлэгт ачааны зогсоол: 

SECH  зогсоол нь 1993 оноос үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн ба Баруун Лигурия тэнгисийн 

боомтын захиргаа удирддаг. 2017 онд 305 000 TEU чингэлэг дамжуулан тээвэрлэсэн нь 

Өмнөд европ болон Хойд Италийн тэргүүлэх чингэлэгт ачаа тээврийн зогсоол болсон.  

- Нийт талбай хэмжээ: 205 000  м.кв  

- Техникийн хүчин чадал:  

65 тоннын даацтай боомт дээрх чингэлэгийн кран - 5 

40 тоннын даацтай чингэлгийн авто кран – 2 (төмөр замын шугам 2 

зориулсан) 

40 тоннын даацтай чингэлгийн авто кран - 6 

32 тоннын сэрээт өргөгч-46 /forklift / 

32 тоннын трактор - 25  

- Ачиж буулгах талбай: 

Чингэлэг хадгалах хэмжээ: 15000 

Хөргөгчтэй чингэлэг хадгалах талбай:246 

- Төмөр замын шугам: 3 эгнээ 370м урт  
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SAN GIORGIO ерөнхий ачааны зогсоол: 

Генуя боомтын олон төрлийн ачааны зогсоолуудаас хэмжээгээрээ нэгдүгээрт ордог 

зогсоол юм. SAN GIORGIO зогсоол 2006 оноос үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн ба бүх 

төрлийн бараа бүтээгдэхүүн дамжин өнгөрдөг зогсоол юм. Тухайлбал; Ерөнхий ачаа, 

Төслийн ачаа, гангаар хийсэн бүтээгдэхүүн, дарвуулт завь болон Өөрөө явагч ачааны /Ro-

Ro/ хөлөг онгоц зэрэг бүтээгдэхүүн орно. 2017 онд 116 538 TEU чингэлэгт ачаа дамжин 

өнгөрсөн байна. 

- Нийт талбайн хэмжээ: 206 000 м.кв 

- Зогсоолын эргийн урт: 1600 м 

- Зангууны гүн: 11-12 м 

- Тусгай зориулалтын зогсоол: өргөгч крантай 6 хөлөг онгоц зогсох /Ro-Ro/ 

                                                     ачааны 3 хөлөг онгоц зогсох /Lo – Lo/ 

- Техникийн хүчин чадал:  

Gottwald 150 тоннын даацтай хөдлөгч кран хос өргөгчтэй – 1 

130 тонны даацтай хөдлөгч кран хос өргөгчтэй – 1 

120 тонны даацтай хөдлөгч кран хос өргөгчтэй – 1 

110 тонны даацтай хөдлөгч кран хос өргөгчтэй – 1 

40 тоннын даацтай чингэлэг зөөврийн өргөгч машин- 10 

32 тоннын сэрээт өргөгч – 25 

Хөлөг онгоц байршуулах чирэгч онгоц - 17 

Өнхрөгч чиргүүл - 90 

Хөргөгчтэй чингэлэгт ачааны залгуур-100 

- Төмөр замын шугам: ачааны галт тэрэгний тоноглогдсон төмөр замын2 эгнээ 

шугам 

Rivalta  Scrivia хуурай боомт 

Rivalta  Scrivia далайн боомт нь 1966 онд байгуулагдсан бөгөөд 2007 онд тус 

боомтыг хуурай боомт болгон үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн. Rivalta  Scrivia нь Генуя 

далайн боомтоос 75 км зайд байдаг бөгөөд төмөр замын сүлжээ болон авто замын 

сүлжээнд холбогдсон хуурай боомт юм. Rivalta  Scrivia хуурай боомт Экспорт импортын 

гаалийн бүрдүүлэлтийн үйлчилгээ болон хяналт шалгалт хийх талбайтай бөгөөд транзит 

тээврийн бичиг баримт шаардахгүй бараа бүтээгдэхүүн тээвэрлэх боломжтой боомт юм.  

Хамтын ажиллагааны санамж бичигт тусгагдсаны дагуу Moнгол Улсын 

экспортлогчид / импортлогчдод “Genoa-Rivalta Scrivia” далайн тээврийн билл буюу ачааны 

баримт бичиг (Bill of lading) ашиглахыг дэмжихээс гадна “Rivalta Scrivia” гаалийн албыг 

сонгож үйлчлүүлэхийг тусгайлан дэмжиж санал болгон. Генуя боомт нь Европын болон 

Италийн хууль болон одоо хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй Италийн гаалийн дүрэм, журамд 

нийцүүлэн Монголын бараа бүтээгдэхүүнийг Европт экспортлоход Генуя дахь “Rivalta 

Scrivia” логистик талбай дахь тээвэрлэлтийг гаалийн баталгаат болон тусгаарлагдсан 

агуулахын талбай дахь гаалийн хялбаршуулсан шалгалтын процедурт хамруулахын тулд 

бүхий л зохион байгуулалт хийж хамтран ажиллах бөгөөд Монгол Улсын экспортын барааг 

бүтээгдэхүүн хүргэх гол боомт нь Rivalta Scrivai боомт байна гэж заасан. 
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Зураг 15: БНИУ-ын Генуя далайн боомтоос тус улсын Rivalta Scrivia хуурай боомт хүртэлх төмөр 

замын зураглал. 

Rivalta  Scrivia хуурай боомт нь Европын бусад орнуудын томоохон хотуудтай төмөр 

замаар холбогдсон бөгөөд Монгол Улсын экспортын бараа бүтээгдэхүүн эдгээр хотуудтай 

холбоо тогтооход дэмжлэг үзүүлэн төмөр зам болон авто замаар тээвэрлэхэд дэмжлэг 

үзүүлэн логистикийн компаниуд олоход туслан хамтран ажиллана. Rivalta  Scrivia хуурай 

боомтоос Марсел хот 350 км, Милан хот 850 км, Роттердам 1150 км, Хамбург хот хүртэл 

1350км зайтай бөгөөд төмөр замын сүлжээнд холбогдсон  томоохон хотуудын байдлыг 

Зураг 16-т тусган харуулав. 

 
Зураг 16: Rivalta  Scrivia хуурай боомтын томоохон хотуудтай холбогдсон төмөр замын зураглал 
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Боомтын хүчин чадал: 

 

 

Техникийн үзүүлэлт: 

 

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН
ДАЛАЙН ЗАХИРГАА



24 
 

8 дугаар бүлэг 

МОНГОЛ УЛСЫН САМНАСАН НООЛУУРЫГ УЛААНБААТАР ХОТ ДАХЬ ГҮНИЙ 

БООМТООС ИТАЛИ УЛСЫН ГЕНУЯ БООМТ  

ХҮРЭХ МАРШРУТ, ТЭЭВРИЙН ҮНЭ 

 Монгол улсаас Итали улсад экспортлогдон гарч буй гол бүтээгдэхүүн болох ноос, 

ноолуурын жишээн дээр Монгол Улсаас Генуя боомт хүртэл тээвэрлэх ерөнхий зураглал, 

маршрут, үнэ өртгийн судалгааг хийж гүйцэтгэснийг дор тээврийн хэрэгсэл тус бүрээр 

тооцоолон гаргасныг харуулав. 

                           БАРАА БҮТЭЭГДЭХҮҮН ТЭЭВЭРЛЭХ ЕРӨНХИЙ ЗУРАГЛАЛ 

 
Эх сурвалж: Экспортыг дэмжих төсөл 

Тээвэрлэн хүргэх экспортын барааг тооцоолоход энгийн байх зорилгоор TEU (20 

тонн) даац бүхий чингэлэгт 20 тонн жинтэй самнасан ноолуур байхаар тооцоолов. 

Самнасан ноолуурын дэлхийн стандарт код: НС code: 51053100 

Итали Улсын худалдан авч буй самнасан ноолуурын үнэ (2017): 1 кг 66,67$ 
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Улаанбаатараас Генуя боомт хүртэлх тээврийн маршрут:  

Улаанбаатар – Замын-үүд – Эрээн боомт – Тяньжин Боомт – Генуя боомт хүртэлх 

дамжин өнгөрөх боомтуудыг сонгов.      

1. Улаанбаатараас – Замын – Үүд  боомт хүртэлх төмөр замын тээврийн зардал: 

 

- Тээвэрлэх зай: 650 км 

- Хугацаа : 3 хоног 

- Тээврийн хөлс: 260$ 

- Татвар (МУ экспорт): 0%  

- Татвар (БНХАУ импорт): 5%  

- Татвар (БНИУ импорт): 2% - 1кг 1,7$ 

 

2. Замын-Үүд боомтоос Эрээн боомт хүртэл  шилжүүлэн ачих тээврийн зардал: 

 

- Тээвэрлэх зай: 6 км 

- Хугацаа : 1 хоног 

- Тээврийг хөлс: 350 $ (Замын-Үүд боомтын терминал үйлчилгээний хөлс ачих 

буулгах зардал Эрээн боомт хүртэл тээврийн зардал болон бусад үйлчилгээний 

зардал багтсан үнэ) 

- Татвар (МУ экспорт): 0%  

- Татвар (БНХАУ импорт): 5%  

- Татвар (БНИУ импорт): 2% - 1кг 1,7$ 

 

3. Эрээн боомтоос Тяньжин боомт хүртэлх авто замаар тээвэрлэх зардал: 

 

- Тээвэрлэх зай: 845 км 

- Хугацаа : 4 – 6  хоног 

- Тээврийг хөлс: 1800 – 2000$ 

- Татвар (МУ экспорт): 0%  

- Татвар (БНХАУ импорт): 5%  

- Татвар (БНИУ импорт): 2% - 1кг 1,7$        

 
 

Зураг 17: БНХАУ-ын Эрээн боомтоос тус улсын Тяньжин далайн боомт хүртэлх авто 

тээврийн маршрутыг харуулав.  
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Тайлбар: БНХАУ-ын нутаг дэвсгэрээр малын гаралтай бүтээгдэхүүнийг төмөр замаар 

тээвэрлэхийг хориглосон тул авто тээврийн хэрэгслийг хөлслөн явахаас өөр сонголтгүй 

бөгөөд энэ нь төмөр замын тээвэртэй харьцуулахад зардал өндөртэй.          

4. Тяньжин боомтоос Генуя боомт хүртэлх далайн тээврийн зардлын задаргаа: 

 

- Тээвэрлэх зай: 19736 км 

- Хугацаа : 30 хоног 

- Тээврийн хөлс: 800 – 2000$ 

- Татвар (МУ экспорт): 0%  

- Татвар (БНХАУ импорт): 5%  

- Татвар (БНИУ импорт): 2% - 1кг 1,7$ 

Тяньжин боомтоос Генуя боомт хүртэл 20 тоннын даац бүхий нэг чингэлгийг 

тээвэрлэн хүргэх зарлагдсан ханш 2018 оны 10 сарын 25 өдрийн байдлаар 2000$ байв. 

 

Зураг 18: БНХАУ-ын Тяньжин боомтоос БНИУ-ын Генуя боомт хүртэлх далайн зам 

Далайн тээврийн зардал болох 2000 ам.долларын зардал дээр Тяньжин боомтоор 

үйлчлүүлэх төлбөр хураамж татвар ороогүй тооцоолол бөгөөд (Хүснэгт 4 задаргааг 

харуулав.) Тяньжин далайн боомтын тогтсон татвар хураамж болох 1735 юань буюу 

ойролцоогоор 250 ам.долларын зардал нэмэгдэж тооцогдоно.  

 

 

 

 

 

         

МОНГОЛ УЛСЫН
ДАЛАЙН ЗАХИРГАА



27 
 

               Хүснэгт 4 БНХАУ-ын Тяньжин боомтын үйлчилгээ, татвар, хураамжийн үнэ, тариф  

 
Татвар, 

хураамжийн 
нэр, төрөл 

 

 
 

20тн 
чингэлэг 

 
 

40 тн 
чингэлэг 

 
 

40 HC1 

чингэлэг 

 
Нэг 

тасалбарын 
үнэ 

 
 

Валют 

 
 

Тайлбар 

Боомтын 
хураамж 

187 314 314 0 СNY  

ТНС 700 1000 1000 0 СNY  

Боомтод 
нэвтрэх 
хураамж 

0 0 0 100 СNY  

Лац, ломбоны 
хураамж 

50 50 50 0 СNY  

Аюулгүй 
байдлын 
хураамж 

20 30 30 0 СNY  

Үнэт цаас, 
баримт  
бичгийн үнэ  

0 0 0 500 СNY  

Сав, баглаа 
боодол 

500 600 600 0 СNY Бодит 
үнийн 
төлбөр 

Гаалийн 
хураамж 

0 0 0 135 СNY  

СНС 25 50 50 0 СNY  

VGM 20 20 20 0 СNY  

Чингэлэг 
тээврийн 
ачааны 
машин 

0 0 0 0 СNY Бодит 
үнийн 
төлбөр 

                      Эх сурвалж: http://www.mckship.com/ 

  HC1 - High cube буюу 40тн чингэлгээс эзэлхүүн их чингэлгийг хэлнэ.  
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Улаанбаатараас- Генуя, Генуяаас-Улаанбаатар боомт хүртэл TIR авто замын 

тээврийн зардал:    

       
      http://mn.toponavi.com/ 

Экспорт: Самнасан ноолуурын дэлхийн стандарт код: НС code: 51053100 

Итали Улсын худалдан авч буй самнасан ноолуурын үнэ (2017): 1 кг 66,67$  

   

- Тээвэрлэх зай: 9280 км     

- Тээврийн зардал: 5200 €     

- Хугацаа: 27 хоног     

- Татвар (МУ экспорт) : 0% 0 $    

- Татвар (ОХУ импорт) : 5%  

- Татвар (БНИУ импорт) : 2% 1.7 $   

Импорт: Лаазадсан ундааны дэлхийд мөрдөгдөж буй ангиллын дугаар НС code: 22011000 

Лаазалсан ундааны үнэ (2017): 1ш 0,5 € 

-  Тээвэрлэх зай: 9280 км 

-   Тээврийн зардал: 7000 €  

-   Хугацаа: 27 хоног 

-  Татвар (МУ Импорт): 5% 
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ИМПОРТЫН БАРААНЫ ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ 

20 тн чингэлэг лаазалсан ундаа тээвэрлэхээр тооцож гаргасан болно. 

Лаазадсан ундааны дэлхийд мөрдөгдөж буй ангиллын дугаар НС code: 22011000 

Лаазалсан ундааны үнэ (2017): 1ш 0,5 € 

Генуя боомт Улаанбааарт хот хүртэлх тээврийн маршрут:  

Генуя-Тяньжин боомт-Замын-Үүд -Улаанбаатар хот дахь гүний боомт хүртэлх дамжин 

өнгөрөх боомтууд 

1. Генуя боомтоос Тяньжин боомт хүртэлх далайн тээврийн зардлын задаргаа: 

 

- Тээвэрлэх зай: 19736 км 

- Хугацаа : 30 хоног 

- Тээврийн хөлс: 700 $ 

- Татвар (МУ импорт): 5% 

 

2. Тяньжин боомтоос Замын-Үүд боомт хүртэлх төмөр замын тээврийн зардал: 

 

- Хугацаа : 4 – 6 хоног 

- Тээврийн хөлс: 1350 – 1400 $ 

- Татвар (МУ импорт ): 5% 

 

3. Замын-үүд боомтоос Улаанбаатар хот дахь гүний боомт хүртэлх төмөр замын 

тээврийн зардал: 

 

- Тээвэрлэх зай: 650 км  

- Хугацаа : 4 – 6 хоног 

- Тээврийн хөлс: 400 $  (Чингэлэг хоосон буцаах тээврийн зардал багтсан 140$) 

- Татвар (МУ импорт): 5% 
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                               ДҮГНЭЛТ 

 Монгол Улсаас Бүгд Найрамдах Итали Улсад экспортод гаргаж буй бараа 

бүтээгдэхүүний дийлэнх хувийг малын гаралтай бүтээгдэхүүн, тэр дундаа самнасан 

ноолуур эзэлж байгаа тул бид энэхүү судалгааны гол судлагдахуунаар 20 тоннын чингэлэг 

бүхий самнасан ноолуурыг хэрхэн далайгаар тээвэрлэж Италийн Генуя боомтод авчрах 

замын зураглалыг гаргасан билээ.  

Ингээд самнасан ноолуурын УБ-Генуя боомт  хүртэлх холимог тээврээр дамжуулан 

тээвэрлэх нийт тээврийн зардлын үнэ 5000 ам.доллар болж байгаа нь кг тутмын зардалд 

0,25 ам.доллар ногдож байна. 

БНИУ-д 2017 онд экспортод гаргасан самнасан ноолуурын кг тутмын үнэ 66,67 

ам.доллар байсан бөгөөд хэрэв далайн тээврийг ашиглан тээвэрлэх тохиолдолд нийт 

тээврийн зардал нь кг тутамд 0.25 ам доллар байгаа нь маш бага зардлаар тээвэрлэх 

боломжтойг харуулж байна.  

 Гэсэн хэдий ч самнасан ноолуур нь өндөр үнэтэй бараанд хамаардаг тул далайн 

тээврийн хэрэгсэл ашиглан тээвэрлэхэд эрсдэл ихтэй, удаан хугацаанд чийгтэй орчинд 

тээвэрлэх явцад бараа бүтээгдэхүүний үндсэн шинж чанарт өөрчлөлт орох магадлал өндөр, 

экспортод гаргаж байгаа бараа бүтээгдэхүүний даац, хэмжээ бага учраас Генуя боомт 

хүртэл далайгаар ийм төрлийн бараа бүтээгдэхүүн тээвэрлэхийг худалдагч тал сонгохгүй 

байгаа нь судалгааны явцад ажиглагдлаа.  

 Харин Монгол Улсаас Европын холбооны улсад нэг жилд экспортод гарч буй бараа 

бүтээгдэхүүний тээвэрлэлтийг аж ахуйн нэгжээр хавсралт 1-т үзүүлсэн.Уг хавсралтаас 

харахад хийт 89 аж ахуй нэгжээс зөвхөн 7 аж ахуйн нэгж далайн тээврийг сонгосон байна. 

Эдгээрээс  Тяньжин-Генуя маршрутыг ашиглан Монгол Улсын бараа бүтээгдэхүүнийг 

тээвэрлэсэн тохиолдол байхгүй байна.  

 Иймд өнөөдрийн байдлаар Монгол Улсаас экспортод гарч буй бараа 

бүтээгдэхүүнийг Генуя боомтыг ашиглан хөнгөлөлттэй нөхцлөөр тээвэрлэх боломж 

хараахан бүрдээгүй байна гэж үзэж байна. 

 Харин импортын бараа бүтээгдэхүүний хувьд Европын Холбооноос импортлох 

бараа бүтээгдэхүүнийг Генуя-Тяньжин гэсэн маршрутаар хөнгөлөлттэй тээвэрлэх боломж 

байгаа эсэхийг тодруулахаар БНИУ-д суугаа Элчин Сайдын Яамтай хамтран ажиллаж 

байна. 

 Бидэнд шаардлагатай байгаа гол баримт бичиг нь Генуя-Тяньжин чиглэлийн долоо 

хоногт нэг удаа явдаг liner буюу тогтмол маршруттай хөлөг онгоцонд дээрх хоёр боомтын 

зүгээс хамтын ажиллагааны санамж бичгийн хүрээнд ямар хөнгөлөлттэй нөхцлүүд, ямар 

үнэ тариф ашигладаг болох, энэхүү маршрут нь Европын холбооноос Тяньжин хүртэл аялах 

бусад хөлөг онгоцноос ямар давуу талтай болохыг судлан гаргахад оршиж байна. Энэхүү 

баримт бичгийн хувийг Генуя боомттой байгуулсан хамтын ажиллагааны хүрээнд гаргуулан 

авах тухай хүсэлтийг Итали дахь Монгол Улсын ЭСЯ-наас Баруун Лигуриягийн боомтын 

захиргаанд гаргаад байгаа ба хариуг хүлээж байна.  

                                           * * * 
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