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Хавсралт – Төрийн мэдээлэл сэтгүүлийн тусгай дугаар  

 

Дэлхийн худалдааны байгууллага (ДХБ)-ын тухай 

 

 “ДХБ байгуулах тухай Марракешийн хэлэлцээр” 1995 онд хүчин 

төгөлдөр болсон. ДХБ нийт 164 гишүүнтэй.  Олон улсын 

худалдааны зарчим, хэм хэмжээг тогтоох, зах зээлийг 

либералчлахад чиглэсэн хэлэлцээ явуулах, гишүүд хоорондын 

худалдааны бодлого, үйл ажиллагаанаас үүдэн гарах маргааныг 

хянан зохицуулна. 

 ДХБ-ын холбогдох хэлэлцээр, тунхаглал, тус байгууллагаас 

гаргасан шийдвэрүүд нь тарифын бус саад тотгор, бараа, 

үйлчилгээний худалдаа, оюуны өмчийн эрх, хөрөнгө оруулалт, 

Засгийн газрын худалдаан авалт, маргаан шийдвэрлэх г.м 

асуудлыг хамарна. 

 Сайд нарын түвшний Бага хурал (СНБХ) 2 жил тутам хуралдана. 

Зөвшилцөлд үндэслэн шийдвэр гаргана. ДХБ-ын Сайд нарын 12 

дугаар Бага хурлыг 2020 оны 6 дугаар сард Казахстаны Нур-

Султан хотноо зохион байгуулахаар төлөвлөж байсан боловч цар 

тахлын улмаас хойшлогдсон.  

 ДХБ-ын Ерөнхий зөвлөл (СНБХ хуралдаагүй үед шийдвэр гаргана), 

Барааны худалдааны зөвлөл, Үйлчилгээний худалдааны зөвлөл, 

Худалдаатай холбоотой оюуны өмчийн эрхийн асуудлаарх зөвлөл, 

бусад хороо, дэд хороод гэх мэт.  

 ДХБ-ын Ерөнхий захирлын албан тушаалыг Роберто Азеведо 

(Бразил үндэстэн) 2013-2020 он хүртэл хашиж байсан (түүний 

бүрэн эрхийн хугацаа 2021 оны 8 дугаар сарын 31-нд дуусах 

байсан боловч 2020 оны 8 дугаар сарын 31-ний өдөр албан 

тушаалаа сайн дурын үндсэн дээр өгсөн). Дараагийн Ерөнхий 

захирлыг томилох асуудлыг гишүүд хэлэлцэж байгаа.    

 Өнөөгийн хэлэлцээ буюу Дохагийн үе шатны хэлэлцээ 2001 оноос 

хойш үргэлжилж байна. Хэлэлцээний зорилго нь хөгжиж буй 

орнуудын худалдааг дэмжих, худалдааны саад тотгорыг бууруулж, 

дүрэм, журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах замаар олон талт 

худалдааны тогтолцоог шинэчлэхэд оршино.   

- Хөдөө аж ахуйн асуудлаарх хэлэлцээ, хөдөө аж ахуйн 

бус барааны зах зээлд нэвтрэх асуудлаарх хэлэлцээ, 
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үйлчилгээний худалдааны асуудлаарх хэлэлцээ, 

худалдааг хөнгөвчлөх асуудлаарх хэлэлцээ г.м. 

- Худалдааг хөнөгвчлөх асуудлаар гишүүд зөвшилцөлд 

хүрч, ДХБ-ын Худалдааг хөнгөвчлөх хэлэлцээр 2017 онд 

хүчин төгөлдөр болсон. 

 ДХБ-ын гишүүн орнуудаас гаргасан санаачилгууд:  

- ДХБ-ын “Хөгжлийг тэтгэсэн хөрөнгө оруулалтыг 
хөнгөвчлөх олон талт зохицуулалт”-ын асуудал.  

- ДХБ-ын “Цахим худалдааны санаачилга”-ын асуудлаарх 
Хамтарсан мэдэгдэл. 

- “Давж заалдах шатны маргааныг арбитрын журмаар 
шийдвэрлэх түр зохицуулалт”-ын талаарх хамтарсан 
мэдэгдэл.  

- Үйлчилгээний худалдааны дотоодын зохицуулалтын 
асуудлаарх хамтарсан санаачилгын яриа хэлэлцээ. 

- ДХБ-ын шинэчлэлийн асуудлаарх санаачилгууд. ДХБ-ын 
хүрээнд яригдаж буй шинэчлэлийн асуудлаар зарим 
гишүүд санал боловсруулаад байгаа.  

- ДХБ-ын холбодох хэлэлцээрийн дагуу мэдүүлэг 
/notification/ хүргүүлэх асуудал. 

- Бичил, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих албан бус 
ажлын хэсэг (Informal Working Group on MSMEs)-тэй 
холбоотой асуудлууд г.м. 
 

 ДХБ-ын хүрээнд явагдаж буй хэлэлцээ. Үүнд: 
 

- Хөдөө аж ахуйн асуудлаарх хэлэлцээ. 

- Хөдөө аж ахуйн бус барааны зах зээлд нэвтрэх 

асуудлаарх хэлэлцээ. 

- Үйлчилгээний худалдааны асуудлаарх хэлэлцээ. 

- Худалдааг хөнгөвчлөх  асуудлаарх хэлэлцээ. (ДХБ-ын 

гишүүд энэ асуудлаар зөвшилцөлд хүрч, 2017 онд тус 

хэлэлцээр хүчин төгөлдөр болсон). 

- Салбар дундын асуудлууд: БЖДҮ, хөрөнгө оруулалтыг 

дэмжих г.м. 

 

 ДХБ-ын гишүүн орнуудаас гаргасан санаачилгууд  

 

- ДХБ-ын “Хөгжлийг тэтгэсэн хөрөнгө оруулалтыг 

хөнгөвчлөх олон талт зохицуулалт”-ын асуудал.  

- ДХБ-ын “Цахим худалдааны санаачилга”-ын асуудлаарх 

Хамтарсан мэдэгдэл. 

- “Давж заалдах шатны маргааныг арбитрын журмаар 

шийдвэрлэх түр зохицуулалт”-ын талаарх хамтарсан 

мэдэгдэл.  



- Үйлчилгээний худалдааны дотоодын зохицуулалтын 

асуудлаарх хамтарсан санаачилгын яриа хэлэлцээ. 

- ДХБ-ын шинэчлэлийн асуудлаарх санаачилгууд. ДХБ-ын 

хүрээнд яригдаж буй шинэчлэлийн асуудлаар зарим 

гишүүд санал боловсруулаад байгаа.  

- ДХБ-ын холбодох хэлэлцээрийн дагуу мэдүүлэг 

/notification/ хүргүүлэх асуудал. 

- Бичил, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих албан бус 

ажлын хэсэг (Informal Working Group on MSMEs)-тэй 

холбоотой асуудлууд г.м.  

 

Монгол Улс ба ДХБ-ын хамтын ажиллагааны тухай 

 

Цахим холбоос: www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/mongolia_e.htm 

 

Монгол Улс Дэлхийн худалдааны байгууллага (ДХБ) байгуулах 

тухай Марракешийн хэлэлцээрийг 1996 онд соёрхон баталж, улмаар 

1997 онд тус байгууллагын гишүүн болж, үйл ажиллагаа, яриа 

хэлэлцээнд идэвхтэй оролцож ирсэн. ДХБ-ын гишүүн болсноор: 

- Дэлхийн олон улс оронтой тэгш эрхтэй худалдаа хийх 
боломж нээгдэж, худалдаа, эдийн засгийн түншүүдтэйгээ 
ДХБ-ын дүрэм, журмын дагуу олон улсын худалдаанд 
оролцох боломж бүрдсэн. 

- Олон улсын зах зээлд нэвтрэх илүү таатай нөхцөл бүрдэж, 
тус байгууллагын гишүүн улс орнуудтай нэн тааламжтай 
үндэсний нөхцөл (Most-favored nation)-өөр худалдаа хийх 
эрх зүйн орчин бүрдсэн.  

- Хөгжиж буй орны хувьд ДХБ-ын гишүүн улс оронтой 
худалдаа хийх зарим хөнгөлөлттэй нөхцөл эдлэх эрхтэй 
болсон. 

- ДХБ-ын гишүүн улс орнуудын худалдааны бодлого, 
хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний талаар олон талт 
худалдааны тогтолцооны хүрээнд мэдээ, мэдээлэл авах эрх 
нээгдсэн.  

- Хоёр талын худалдаанд тулгарах асуудалд олон талт 
худалдааны механизмыг ашиглах боломж нээгдсэн.  

- Манай улсын худалдааны түншүүд ДХБ-д гишүүнээр элсэн 
орох үйл явцад оролцох, тухайн улстай хоёр талын хэлэлцээ 
хийх замаар байр суурь, ашиг сонирхлоо хамгаалах 
боломжтой. 

- ДХБ-ын Сайд нарын түвшний Бага хуралд салбарын сайд, 
Элчин сайдын түвшинд тогтмол оролцож, олон талт 
худалдааны тогтолцооны хүрээнд явагдаж буй хэлэлцээний 
асуудлаар байр сууриа илэрхийлж ирсэн.     

- Далайд гарцгүй хөгжиж буй орнууд (ДГХБО)-ын бүлгийг ДХБ-
ын албан ёсны бүлэг болгох чиглэлээр ажиллаж, тус 
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бүлгийн Женев дэх зохицуулагчийн үүргийг Монгол Улс 2020 
оны 2 дугаар сарын 4-ний өдрөөс эхлэн гүйцэтгэж байна.  

- ДХБ дахь Азийн хөгжиж буй орнуудын бүлэг (Asian Group of 
Developing Members)-ийн дарга, мөн ДХБ-ын Худалдаатай 
холбоотой оюуны өмчийн эрхийн асуудлаарх Зөвлөлийн 
даргаар 2019-2020 онд ажиллаж байна. 

- ДХБ-ын Ерөнхий зөвлөл, Барааны худалдааны Зөвлөл, 
Үйлчилгээний худалдааны Зөвлөл, Худалдаатай холбоотой 
оюуны өмчийн эрхийн асуудлаарх Зөвлөл, бусад хороо, дэд 
хороодын хуралдаанд оролцож ирсэн. 

 

ДХБ-ын хүрээнд явагдаж буй өнөөгийн хэлэлцээнд дараах бүлгүүдтэй 

хамтран байр сууриа нэгтгэн оролцож байна. Үүнд: 

- G33 – хөгжиж байгаа орнууд 

- SVEs - Жижиг, эмзэг эдийн засагтай орнууд 

- LLDCs - Далайд гарцгүй хөгжиж байгаа орнууд 

- RAMs - Сүүлд нэгдсэн гишүүн орнууд 

- NFIDCs - Хүнс импортлогч хөгжиж байгаа орнууд 

 

Худалдааны бодлого хянах:  

Худалдааны бодлогоо хянуулах (Trade Policy Review) нь ДХБ-ын 

өмнө хүлээсэн үүрэг, амлалтаа биелүүлж, Засгийн газраас авч 

хэрэгжүүлж байгаа бодлого, үйл ажиллагааг тус байгууллагын гишүүн, 

худалдааны түнш улсуудад танилцуулах, ДХБ-ын дүрэм, журмыг 

хэрэгжүүлэх ажлыг эрчимжүүлэхэд ач холбогдолтой юм.  

ДХБ-аас гишүүн улсын худалдааны бодлогыг тодорхой хугацаанд 

хянан хэлэлцдэг бөгөөд Монгол Улс энэ дагуу худалдааны бодлогоо 7 

жил тутам тус байгууллагаар хянуулах үүрэгтэй. Үүний дагуу Монгол 

Улсын худалдааны бодлогыг 2005, 2014 онд тус тус хянан хэлэлцсэн 

бөгөөд 2021 оны 2 дугаар сарын 24, 26-ны өдөр 3 дахь удаагаа хянахаар 

тогтоод  байна.   

Монгол Улс ДХБ-д нэгдэн орсноос хойш дараах хэлэлцээрийг баталсан 

/нэгдэн орсон/. Үүнд: 

 

- ДХБ-ын Худалдааг хөнгөвчлөх хэлэлцээрийг УИХ-аас 2016 оны 11 

дүгээр сарын 24-ний өдөр соёрхон баталснаар худалдааг 

хөнгөвчлөх, дамжин өнгөрөх тээврийн саад тотгор, худалдааны 

зардлыг бууруулах, хил, гаалийн хамтын ажиллагааг 

идэвхжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой. 

ДХБ-ын “Худалдааг хөнгөвчлөх хэлэлцээр”-ийг УИХ 2016 оны 11 дүгээр 

сарын 24-ний өдөр соёрхон баталсан. Энэхүү хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг 

удирдан зохион байгуулах, салбар дундын зохицуулалт хийх үүрэг бүхий 

Үндэсний хороог Засгийн газрын 2017 оны 5 дугаар сарын 10-ны өдрийн 



137 дугаар тогтоолын дагуу байгуулж, “Худалдааг хөнгөвчлөх Үндэсний 

хорооны Стратеги төлөвлөгөө 2018-2022”, “Худалдааг хөнгөвчлөх 

Үндэсний хөтөч зураг 2018-2022” бодлогын баримт бичгүүдийг баталж 

хэрэгжүүлж байна. 

- ДХБ-ын “Иргэний агаарын хөлгийн худалдааны хэлэлцээр”-ийг 

УИХ-аас 2018 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдөр соёрхон 

баталснаар нийгэм, эдийн бүхий л салбарт иргэний агаарын хөлөг 

ашиглах татварын таатай нөхцөл бүрдсэн.  

 

- “ДХБ-ын эрх зүйн талаар зөвлөх төв байгуулах тухай хэлэлцээр"-т 

Монгол Улсын нэгдэн орох тухай протоколыг Засгийн газар 2020 

оны 9 дүгээр сарын 2-ны өдөр хэлэлцэн дэмжсэн. Уг хэлэлцээрт 

нэгдэн орсноор ДХБ-ын эрх зүйгээр нарийн мэргэшсэн 

мэргэжилтнүүд бэлтгэхийн зэрэгцээ ДХБ-ын эрх зүйн талаар 

зөвлөгөө өгдөг байгууллагатай хамтран ажиллах эхлэл тавигдсан. 

 

ДХБ-ын “Худалдааг хөнгөвчлөх хэлэлцээр”-ийн хэрэгжилтийг 
хангах Үндэсний хорооны үйл ажиллагаа: 

  
Парагвай, Болив зэрэг далайд гарцгүй бусад улстай хамтран 

Монгол Улс 2003 онд Мексикийн Канкун хотноо болсон ДХБ-ын Сайд 
нарын 5 дахь удаагийн бага хурлын үеэр “Худалдааг хөнгөвчлөх 
хэлэлцээр”-ийг анх санаачилж байсан.  

  
Энэхүү санаачилга 2013 оны 12 дугаар сард Индонез Улсын Бали 

аралд болсон Сайд нарын 9 дэх удаагийн бага хурлаар биеллээ 
олж, Марракешийн хэлэлцээрт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 
протокол болон түүний хавсралт болох Худалдааг хөнгөвчлөх 
хэлэлцээрийг тохирч, гишүүн орнуудын 2/3 нь уг хэлэлцээрт нэгдэн 
орсноор Хэлэлцээр хүчин төгөлдөр үйлчилж эхэлсэн.  

  
Тус хэлэлцээр нь гаалийн үйлчилгээг сайжруулах, дамжин өнгөрөх 

барааг түргэн шуурхай нэвтрүүлэх, түүнтэй холбоотой үл ялгаварлах 
зарчмыг баримтлах, чөлөөтэй дамжин өнгөрөх зарчмыг дэмжих, 
худалдааны зардлыг бууруулахад өндөр ач холбогдолтой тул хөгжиж 
буй, далайд гарцгүй орны хувьд Монгол Улс тус хэлэлцээрийг бүрэн 
хэрэгжүүлснээр худалдааны өртөг болон дамжин өнгөрүүлэх тээврийн 
зардлыг бууруулах, бараа импортлож, экспортлох үйл ажиллагаанд 
зарцуулагдаж буй хугацааг багасгах, хилийн хяналтын байгууллагуудын 
үйл ажиллагааны уялдаа холбоог сайжруулах бүрэн боломжтой юм. 
  

Манай улсын хувьд уг хэлэлцээрт нэгдэн орох хуулийн төслийг 
зохих журмын дагуу Засгийн газрын хуралдаан, УИХ-аар хэлэлцүүлэн 
баталснаар 2016 оны 11 дүгээр сарын 24-ны өдөр Худалдаа хөнгөвчлөх 
хэлэлцээрт нэгдэн орсон 99 дэх улс болсон. 

  



Хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг хангах ажлыг удирдан зохион 
байгуулах, салбар дундын зохицуулалт хийх үндсэн үүргийг хэрэгжүүлэх 
“Үндэсний хороо”-г байгуулах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 
оны 5 дугаар сарын 10-ны өдрийн 137 дугаар тогтоолоор байгуулсан. Тус 
хороог Гадаад харилцааны сайд ахалдаг бөгөөд гишүүдээр гадаад 
худалдаанд оролцогч бүх төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын 
төлөөлөл ажилладаг.   

  
Үндэсний хороо нь байгуулагдснаасаа хойш нийт 4 удаа хуралдсан 

бөгөөд ээлжит хурлыг КОВИД-19 цар тахлаас үүсээд буй нөхцөл 
байдалтай уялдуулан энэ оны эхэнд зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлыг 
ханган ажиллаж байна. 

 

ДХБ-ын Хамгаалалтын арга хэмжээний тухай хэлэлцээрийг 

хэрэгжүүлэх журам 

Mонгол Улс ДХБ-д гишүүнээр элссэнээр худалдаатай холбоотой 
дотоодын 30 гаруй хууль тогтоомжийг тус байгууллагын зарчим, дүрэм, 
журамд нийцүүлэн шинэчилсэн буюу шинээр гаргаж, худалдааны эрх 
зүйн орчинг боловсронгүй болгох чиглэлээр шат дараатай арга хэмжээ 
авч хэрэгжүүлсээр байна.  

Тодорхой барааны импортын нийлүүлэлт нэмэгдсэнээр дотоодын 
ижил бараа, эсхүл шууд өрсөлдөх барааны үйлдвэрлэлд ноцтой хохирол 
учруулсан, эсхүл учруулах бодит эрсдэл бий болсон тохиолдолд гишүүн 
орон өөрийн орны зах зээл, үндэсний үйлдвэрлэлээ олон талт 
худалдааны тогтолцооны хэм хэмжээнд нийцүүлэн хамгаалах дүрмийг 
ДХБ-ын “Хамгаалалтын арга хэмжээний тухай” хэлэлцээрээр тогтоосон 
байдаг.  

Монгол Улсын Үндэснии ̆ аюулгүй байдлын үзэл баримтлалын 
3.2.5.3-д “Дотоодын үйлдвэрлэл, зах зээлийг хамгаалах эрх зүйн 
зохицуулалтыг боловсронгуй болгоно” заасныг удирдлага болгож, УИХ-
ын 2020 оны 35 дугаар тогтоолыг үндэслэн холбогдох төрийн болон 
төрийн бус байгууллагын төлөөлөл бүхий ажлын хэсгээс ДХБ-ын 
Хамгаалалтын арга хэмжээний тухай хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх журмын 
төслийг боловсруулан 2021 оны 1 дүгээр сарын 26-ны өдөр Засгийн 
газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэн батлуулсан.  

Энэхүү журам нь 11 зүйлтэй бөгөөд импортын тухайн барааны хэт 
их нийлүүлэлтээс дотоодын үйлдвэрлэлд ноцтой хохирол учирсан, эсхүл 
учруулах бодит эрсдэл бий болсон эсэхийг олон талт худалдааны эрх 
зүйн тогтолцооны хүрээнд хянан магадлах, дүгнэлт гаргах, хамгаалалтын 
арга хэмжээ авах, арга хэмжээг сунгах, дахин хэрэглэх, түүний 
хэрэгжилтэд хяналт тавихад оролцогч талуудын оролцоо, эрх, үүргийг 
тодорхойлохтой холбогдсон харилцааг зохицуулах юм.   

Журам батлагдсанаар дотоодын үйлдвэрлэлд импортын барааны 
хэт их нийлүүлэлтээс шалтгаалан ноцтой хохирол учирсан, эсхүл 
учруулах бодит эрсдэл бий болсон нь хянан магадлах ажиллагааны 
хүрээнд тогтоогдсон тохиолдолд дотоодын үйлдвэрлэлийг тариф болон 
тарифын бус арга хэрэгслээр хамгаалж, дэмжих орчин бүрдэв.  



Журамыг ЗГХЭГ-аас хараахан албажуулан ирүүлээгүй байна. 

Чөлөөт худалдааны хэлэлцээр байгуулах асуудлаарх судалгаа, 
ЭЗТХ-ийн хэрэгжилт 
 

Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал, “Алсын 
хараа-2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогыг 
хэрэгжүүлэх хүрээнд худалдааны гол түнш орнуудтай хоёр талын болон 
олон талт худалдааны хэлэлцээр байгуулах асуудлыг судлах, чөлөөт 
худалдааны хэлэлцээр байгуулах хэлэлцээ хийх ажлыг зохион байгуулж 

байна. 

Энэ хүрээнд БНСУ-тай Эдийн засгийн түншлэлийн тухай 
хэлэлцээр байгуулах боломжийг судлах Хамтарсан судалгааг хийж 
гүйцэтгэсэн. БНХАУ-тай болон Евроазийн Эдийн Засгийн Холбоотой   
чөлөөт худалдааны хэлэлцээр байгуулах боломжийг судлах Хамтарсан 

судалгааг эхлүүлээд байна. 

Эдийн засгийн түншлэлийн тухай Монгол Улс, Япон Улс хоорондын 
хэлэлцээр 

  
Эдийн засгийн түншлэлийн тухай Монгол Улс, Япон Улс 

хоорондын хэлэлцээр  нь 2016 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрөөс 
хэрэгжиж эхэлсэн. Тус хэлэлцээрээр барааны худалдаа, гарал үүслийн 
журам, гаалийн горим, эрүүл ахуй, ургамлын эрүүл ахуй, худалдаан дахь 
техникийн саад тотгор, үйлчилгээний худалдаа, хөрөнгө оруулалт, 
бизнесийн орчинг сайжруулах, оюуны өмч, цахим худалдаа, өрсөлдөөний 
бодлого, маргаан шийдвэрлэх, ерөнхий болон төгсгөлийн зүйл, хамтын 
ажиллагаа, хувь этгээдийн шилжилт хөдөлгөөн, Засгийн газрын худалдан 
авалт зэрэг 17 тодорхой асуудлыг зохицуулж байна.  

 
 Хоёр орны худалдааны эргэлт 2019 оны байдлаар байдлаар 601,0 

сая ам.долларт хүрч, хэлэлцээр байгуулахаас өмнөх 2015 оныхтой 
харьцуулахад  2 дахин өссөн дүнтэй байна. Манай улсаас тус улсад 
экспортолж буй барааны дийлэнх хувийг ноос ноолуур болон мах, махан 
бүтээгдэхүүн, зөгийн бал, гоо сайхны бүтээгдэхүүн эзэлж байна.  

 
Монголын үндэсний худалдаа, аж үйлдвэрийн танхимаас тус 

хэлэлцээрийн  хүрээнд 2019 онд 569, 2020 онд 313 гарал үүслийн 

гэрчилгээг олгосноор манай аж ахуйн нэгжүүд гаалийн татварын 
хөнгөлөлт эдэлжээ. Үүнээс  70 гаруй аж ахуйн нэгжийн 20 гаруй нэр 
төрлийн бүтээгдэхүүн Японы зах зээлд тогтмол гарч байгаа.   

 
Цахим холбоос: 

  
ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТҮНШЛЭЛИЙН ТУХАЙ МОНГОЛ УЛС, ЯПОН 

УЛС ХООРОНДЫН ХЭЛЭЛЦЭЭР 
2 дугаар бүлэгт дурдсан 1 дүгээр хавсралт 
3 дугаар бүлэгт дурдсан 2 дугаар хавсралт 
3 дугаар бүлэгт дурдсан 3 дугаар хавсралт 
7 дугаар бүлэгт дурдсан 4 дүгээр хавсралт 
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7 дугаар бүлэгт дурдсан 5 дугаар хавсралт 
7 дугаар бүлэгт дурдсан 6 дугаар хавсралт 
8 дугаар бүлэгт дурдсан 7 дугаар хавсралт 
10 дугаар бүлэгт дурдсан 8 дугаар хавсралт 
10 дугаар бүлэгт дурдсан 9 дүгээр хавсралт 
10 дугаар бүлэгт дурдсан 10 дугаар хавсралт 

 

Ази, Номхон Далайн худалдааны хэлэлцээр  
  

Монгол Улс Ази, Номхон далайн худалдааны хэлэлцээр (АПТА)-т 
2020 онд нэгдэж,  хэлэлцээрийн 7 дахь гишүүн болсон нь манай улсын 
хувьд анхны бүс нутгийн худалдааны хэлэлцээр боллоо. Монгол Улс энэ 
хэлэлцээрийн хүрээнд  БНХАУ, Энэтхэг, БНСУ зэрэг 6 улстай нийт 10677 
нэр төрлийн бараанд 5%-100% тарифын хөнгөлөлт эдэлнэ. Тухайлбал, 
БНХАУ-ын нүүрсний импортын татвар  2 дахин буурсан нь Монгол Улсын 
экспортлогчдод томоохон боломж юм. Хэлэлцээр 2021 оны 01 дүгээр 
сарын 01-ний өдрөөс хэрэгжиж эхлээд байна.  

 
Ази, Номхон далайн бүс нутгийн хөгжиж буй орнууд болох Энэтхэг, 

Өмнөд Солонгос, Шри Ланка, Лаос, Бангладеш 1975 онд өөр хоорондоо 
худалдааны хөнгөлөлт үзүүлэх зорилгоор “Бангкокийн хэлэлцээр”-ийг 
байгуулсан. БНХАУ 2001 онд тус хэлэлцээрт нэгдэн орсон хийгээд 
оролцогч талууд хэлэлцээрийн цар хүрээг 2005 онд өргөжүүлсэнтэй 
холбогдуулан “Бангкокийн хэлэлцээр”-ийг “Ази, Номхон Далайн 
Худалдааны Хэлэлцээр (АНДХХ)” болгон ёсчилсон. 

 
Хэлэлцээр нь хөгжиж буй гишүүн орнуудын хоорондын худалдааг 

өргөжүүлж тэдгээрийн эдийн засгийг хөхиүлэн дэмжих, худалдааг 
харилцан либералчлах, харилцан ашигтай хамтын ажиллагааг өрнүүлэх, 
гишүүн орнууд хоорондын худалдаан дахь тариф, тарифын бус болон 
худалдаатай холбогдол бүхий бусад саад тотгорыг бууруулах 
зорилготой. 

 
АНДХХ-ийн оролцогч талууд 4 удаагийн тарифын хэлэлцээ хийж 

нийт 10677 бараа бүтээгдээхүүний гаалийн тарифыг харилцан 
бууруулахаар тохирсон. Тарифаас гадна гишүүн орнууд тарифын бус 
зохицуулалт, үйлчилгээний худалдаа, хөрөнгө оруулалт, худалдааг 

хөнгөвчлөх зэрэг асуудлаар тохиролцоонд хүрсэн. 

  

Монгол Улс АНДХХ-т нэгдэн орох хүсэлтээ 2009 онд илэрхийлж, 
366 нэр төрлийн барааг багтаасан үндэсний хөнгөлөлтийн жагсаалтаар 
хэлэлцээрийн оролцогч талуудтай цуврал хэлэлцээ хийж, улмаар нэгдэн 
орох нөхцлийг 2018 оны 9 дүгээр сард хангасан. Улсын Их хурлын 2019 
оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн хуралдаанаар “Ази, Номхон далайн 
худалдааны хэлэлцээрт нэгдэн орох тухай” хуулийн төслийг соёрхон 
баталснаар АНДХХ-ийн 7 дахь гишүүн улс болсон. 

 
Цахим холбоос: https://www.mongolchamber.mn/p/331 
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Танилцуулга шторк:  
 
 
Европын холбооны дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлж буй Монгол Улсын 
худалдааг дэмжих төсөл /TRAM/-ийн мэдээлэл цахим холбоос: 

 
http://tram-mn.eu/ 
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