
1947 ОНЫ ТАРИФ, ХУДАЛДААНЫ ЕРӨНХИЙ ХЭЛЭЛЦЭЭР 
 
 Австралийн хамтын нөхөрлөл, Бельгийн Вант Улс, Бразилийн Нэгдсэн Улс, Бирм, 
Канад, Цейлон, Бүгд Найрамдах Чили Улс, Бүгд Найрамдах Хятад Улс, Бүгд Найрамдах 
Куба Улс, Бүгд Найрамдах Чехословак Улс, Бүгд Найрамдах Франц Улс, Энэтхэг Улс, 
Ливан, Люксенбургийн Их Вант Улс, Нидерландын Вант Улс, Шинэ Зеланд, Норвегийн 
Вант Улс, Пакистан, Өмнөд Родези, Сири, Өмнөд Африкийн Холбоо, Их Британи Умард 
Ирландын Нэгдсэн Вант Улс болон Америкийн Нэгдсэн Улсын Засгийн газрууд нь, 
 
 худалдаа, эдийн засгийн салбарын харилцаа нь амьжиргааны түвшинг 
дээшлүүлэх, ажлын байраар бүрэн хангах, бодит орлого болон эрэлт хэрэгцээний 
хэмжээг хурдацтай өсгөх, дэлхийн нөөц баялгийг бүрэн ашиглах боломжийг бүрдүүлэх 
барааны үйлдвэрлэл, худалдааг өргөжүүлэх чиглэлээр хөгжих ёстой гэдгийг хүлээн 
зөвшөөрч, 
 
 тариф болон худалдааны бусад саад тотгорыг багасгах, түүнчлэн олон улсын 
худалдаан дахь алагчлах явдлыг арилгахад чиглэсэн адил тэгш нөхцөл бүхий харилцан 
ашигтай тохиролцоонд хүрэх замаар дээрх зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд хувь нэмэр 
оруулахыг хүсч, 
 
 тус тусын төлөөлөгчдөөрөө дамжуулан дараахь зүйлийг хэлэлцэн тохироцов: 
 

I ХЭСЭГ 
 

1 дүгээр зүйл 
 

Үндэстний нэн тааламжтай ерөнхий нөхцөл 
 
1. Барааг улсын хилээр оруулах, гаргахад, эсхүл эдгээртэй холбогдуулан, эсхүл 
импорт болон экспортын төлбөрийн олон улсын шилжүүлэг хийхэд ногдуулдаг гаалийн 
татвар болон аливаа төрлийн хураамж, түүнчлэн, тийм татвар, хураамжийг ногдуулах 
арга, барааг хилээр оруулан, эсхүл гаргахтай холбогдсон бүхий л дүрэм журам, 
бүрдүүлэлтийн горим, 3 дугаар зүйлийн 2, 4 дэх хэсэгт дурдсан бүх асуудлын хувьд 
хэлэлцэн тохирогч аливаа талаас аль нэг өөр орноос гарал үүсэлтэй, эсхүл түүнд илгээж 
буй аливаа бараанд олгосон давуу тал, тааламжтай нөхцөл, дархан эрх, эсхүл эрх ямбыг 
хэлэлцэн тохирогч бусад бүх талын нутаг дэвсгэрээс гаралтай, эсхүл эдгээр нутаг 
дэвсгэрт илгээж буй ижил бараанд нэн даруй, ямар нэг болзолгүйгээр олгоно. 
 
2. Энэ зүйлийн 4 дэх хэсэгт заасан түвшингээс үл хэтрэх импортын татвар буюу 
хураамжийн хувьд энэ зүйлийн 1 дэх хэсгийн заалт нь дор дурдсан ангилалд багтах 
аливаа хөнгөлөлтийг арилгахыг шаардахгүй: 
 

(а) гагцхүү Хавсралт А-д дурдсан хоёр буюу түүнээс дээш нутаг дэвсгэрийн 
хооронд тухайн хавсралтад заасан нөхцөлийн дагуу мөрдөж буй хөнгөлөлт; 
 

(b) гагцхүү 1939 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрийн байдлаар хамтын бүрэн 
эрх, эсхүл хамтын хамгаалалтын харилцаа буюу бусдыг ивээлд байлгах замаар 
холбоотой байсан бөгөөд  Хавсралт В, С болон D-д дурдсан хоёр, эсхүл түүнэс дээш 
нутаг дэвсгэрийн хооронд эдгээр хавсралтад заасан нөхцөлийн дагуу мөрдөж буй 
хөнгөлөлт; 
 

(с) гагцхүү Америкийн Нэгдсэн Улс болон Бүгд Найрамдах Куба Улсын 
хооронд мөрдөж буй хөнгөлөлт; 
 

(d) гагцхүү хавсралт E болон F-д дурдсан хил залгаа орнуудын хооронд 
мөрдөж буй хөнгөлөлт. 
 



3. 1 дэх хэсгийн заалт нь Оттоманы Хаант улсын бүрэлдэхүүнд байсан бөгөөд 1923 
оны 7 дугаар сарын 24-ний өдрөөс хойш салан тусгаарласан орнуудын хооронд 
мөрдөгдөж буй хөнгөлөлтөд хамаарахгүй, ингэхдээ ийм хөнгөлөлт нь  29 дүгээр зүйлийн 
1 дэх хэсгийн дагуу хэрэглэх 25 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсгийн дагуу зөвшөөрөгдсөн 
байна. 
 
4. Энэхүү Хэлэлцээрт хавсаргасан холбогдох жагсаалтад хөнгөлөлтийн дээд 
хязгаар болно гэж тодорхой тусгагдаагүй хэдий ч энэ зүйлийн 2 дугаар хэсгийн дагуу 
хөнгөлөлт олгох нь зөвшөөрөгдсөн   аливаа барааны хөнгөлөлтийн хязгаар1 нь: 
 

(а) тухайн жагсаалтад заасан аливаа бараанд ногдуулдаг татвар, эсхүл 
хураамжийн хувьд тухайн жагсаалтад заасан үндэстний нэн тааламжтай нөхцөл болон 
хөнгөлөлтийн хувь хэмжээнүүдийн хоорондын ялгаа, хэрэв хөнгөлөлтийн хувь хэмжээг 
заагаагүй бол энэ хэсгийн зорилгоор 1947 оны 4 дүгээр сарын 10-ны өдрийн байдлаар 
хүчинтэй байсан хувь хэмжээ нь хөнгөлөлтийн хэмжээ болох бөгөөд хэрэв үндэстний нэн 
тааламжтай нөхцөлийн хувь хэмжээг заагаагүй бол, хязгаар нь 1947  оны 4 дүгээр сарын 
10-ны өдрийн байдлаар  мөрдөж байсан үндэстний нэн тааламжтай нөхцөлийн болон 
хөнгөлөлтийн хувь хэмжээ хоорондын ялгаанаас хэтрэхгүй; 
 

(b) холбогдох жагсаалтад заагаагүй аливаа бараанд  ногдуулдаг татвар, 
эсхүл хураамжийн хувьд 1947 оны 4 дүгээр сарын 10-ны өдрийн байдлаар мөрдөж 
байсан үндэстний нэн тааламжтай   нөхцөл болон хөнгөлөлтийн хувь хэмжээ хоорондын 
ялгаанаас хэтрэхгүй.  
 
Хавсралт “G”-д заасан хэлэлцэн тохирогч  талуудын хувьд энэ хэсгийн (а) болон (b) дээд 
хэсэгт дурдагдсан, 1947 оны 4 дүгээр сарын 10-ны өдөр нь энэхүү хавсралтад заасан 
холбогдох он, сар, өдрөөр солигдоно. 
 

2 дугаар зүйл 
 

Буултын жагсаалт 
 
1. (а) Хэлэлцэн тохирогч тал бүр нь хэлэлцэн тохирогч бусад талын худалдаанд 
энэхүү Хэлэлцээрт хавсаргасан холбогдох жагсаалтын холбогдох хэсэгт зааснаас 
дутуугүй тааламжтай нөхцөл олгоно. 
 
 (b)  Хэлэлцэн тохирогч аливаа талд хамаарах жагсааллтын I хэсэгт заасан 
бөгөөд хэлэлцэн тохирогч бусад талын нутаг дэвсгэрээс гарал үүсэлтэй барааг 
жагсаалтад хамаарах нутаг дэвсгэрт импортлоход нь тухайн жагсаалтад заасан хугацаа, 
нөхцөл, эсхүл болзлыг хангасан нөхцөлд энэ жагсаалтаар тогтоогдсон, эсхүл заасан 
татвараас хэтэрсэн бол гаалийн ердийн татвараас чөлөөлнө. Эдгээр барааг энэхүү 
Хэлэлцээрийг байгуулах өдрийн байдлаар ногдуулж байсан, эсхүл үүнээс хойш 
импортлож буй нутаг дэвсгэрт хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль тогтоомжийн дагуу 
энэхүү Хэлэлцээрийг байгуулах үед шууд, эсхүл заавал ногдуулах ёстой татвараас 
хэтэрсэн бөгөөд улсын хилээр оруулахад, эсхүл үүнтэй холбогдуулан ногдуулдаг аливаа 
төрлийн бусад бүх татвар, эсхүл хураамжаас мөн адил чөлөөлнө. 
 
 (с) Хэлэлцэн тохирогч аливаа талд хамаарах жагсаалтын II хэсэгт заасан 
бөгөөд 1 дүгээр зүйлийн дагуу жагсаалтад хамаарах нутаг дэвсгэрээс гаралтай, улсын 
хилээр оруулах үед хөнгөлөлттэй нөхцөл авах эрхтэй барааг тухайн жагсаалтад заасан 
хугацаа, нөхцөл, эсхүл болзлыг хангасан тохиолдолд энэ жагсаалтын II хэсэгт тогтоосон, 
эсхүл заасан татвараас хэтэрсэн гаалийн ердийн татвараас чөлөөлнө. Эдгээр барааг 
энэхүү Хэлэлцээрийг байгуулах өдрийн байдлаар ногдуулж байсан, эсхүл үүнээс хойш 
импортолж буй нутаг дэвсгэрт хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль тогтоомжийн дагуу 
энэ хэлэлцээрийг байгуулах үед шууд, эсхүл заавал ногдуулах ёстой татвараас хэтэрсэн 

                                                
1 Англи редакцийн тэмдэглэл: Адил хүчинтэй эх бичвэрт “5 (а) дэд хэсэг” гэж алдаатай бичигджээ. 



бөгөөд улсын хилээр оруулах үед, эсхүл үүнтэй холбогдуулан ногдуулдаг бусад бүх 
төрлийн татвар, эсхүл хураамжаас мөн адил чөлөөлнө. Ямар ч барааг хөнгөлөлттэй 
тарифаар оруулж ирэх талаар энэхүү Хэлэлцээрийг хүчин төгөлдөр болох үед мөрдөж 
байсан шаардлага хадгалан мөрдөхөд нь хэлэлцэн тохирогч аливаа нэг талд саад болох 
зүйл энэ зүйлд байхгүй. 
 
2. Аливаа барааг улсын хилээр оруулахад дараахь хураамжийг ямар ч үед 
ногдуулахад хэлэлцэн тохирогч аливаа талд энэ зүйл саад болохгүй: 
 

(а) дотоодын үйлдвэрийн ижил бараа, эсхүл импортолсон барааг бүхэлд нь, 
эсхүл хэсэгчлэн үйлдвэрлэсэн буюу боловсруулсан барааны хувьд 3 дугаар зүйлийн 2 
дахь хэсгийн заалтын дагуу ногдуулж буй дотоодын татвартай тэнцэх хураамж; 
 

(b) 6 дугаар зүйлийн заалтын дагуу хэрэглэх демпингийн эсрэг, эсхүл 
саармагжуулах аливаа татвар; 
 

(с)  үзүүлсэн үйлчилгээний өртөгтэй дүйцэх шимтгэл, эсхүл бусад хураамж. 
 
3. Хэлэлцэн тохирогч аль ч тал нь энэхүү Хэлэлцээрт хавсаргасан холбогдох 
жагсаалтад дурдсан аль нэг буултын ач холбогдлыг бууруулах үүднээс татвар ногдуулах 
үнэлгээ буюу валютын ханшийг тодорхойлох аргачлалаа өөрчлөх ёсгүй. 
 
4. Хэрэв хэлэлцэн тохирогч аливаа тал энэхүү Хэлэлцээрт хавсаргасан холбогдох 
жагсаалтад заасан аливаа барааг импортлох монополийг албан бусаар, эсхүл жинхэнэ 
ёсоор тогтоох, хэвээр хадгалах, эсхүл зөвшөөрөх тохиолдолд, уг монополь нь тухайн 
жагсаалтад зааснаас бусад тохиолдолд, эсхүл буултыг анх хэлэлцэн тохирогч талуудын 
хооронд өөрөөр тохиролцоогүй бол энэ жагсаалтад заасан хамгаалалтын дундаж 
хэмжээнээс хэтэрсэн хөнгөлөлт олгох байдлаар үйлчлэхгүй. Энэхүү Хэлэлцээрийн бусад 
заалтаар зөвшөөрөгдсөн, дотоодын үйлдвэрлэгчдэд үзүүлэх тусламжийн аливаа 
хэлбэрийг хэлэлцэн тохирогч талууд ашиглах явдлыг энэ хэсгийн заалтууд  
хязгаарлахгүй. 
 
5. Энэхүү Хэлэлцээрт хавсаргасан холбогдох жагсаалтад тусгасан буултыг аливаа 
нэг барааны хувьд эдлүүлэх талаар хэлэлцэн тохирогч нөгөө тал арга хэмжээ авахгүй 
байна гэж хэлэлцэн тохирогч аливаа тал үзвэл уг асуудлыг хэлэлцэн тохирогч нөгөө талд 
шууд тавина. Хэрэв сүүлийн тал нь эхний хэлэлцэн тохирогч талаас шаардаж буй 
хөнгөлөлт нь зүй ёсны гэдгийг зөвшөөрч буй хэдий ч уг хөнгөлөлтийг шүүх, эсхүл эрх 
бүхий бусад байгууллага хэлэлцэн тохирогч тухайн талын тарифын ангиллын дагуу уг 
бараанд энэхүү Хэлэлцээрт заасан хөнгөлөлтийг эдлүүлэх ёсгүй гэж шийдвэрлэсэн бол 
хэлэлцэн тохирогч хоёр тал асуудлыг нөхөн төлөх үндсэн дээр зохицуулах зорилгоор 
ихээхэн сонирхол бүхий хэлэлцэн тохирогч аливаа бусад талтай хэлэлцээг нэн даруй 
эхэлнэ. 
 
 6. (а) Олон улсын валютын сангийн гишүүн - хэлэлцэн тохирогч талуудад 
хамаарах жагсаалтад орсон тусгай татвар, хураамж, түүнчлэн, хэлэлцэн тохирогч эдгээр 
талаас хэвээр мөрдөж буй тусгай татвар, хураамжийн хөнгөлөлтийн хязгаар нь 
холбогдох валютаар энэхүү Хэлэлцээрийг байгуулах үед тус Сангаас зөвшөөрсөн буюу 
түр хугацаагаар хүлээн зөвшөөрсөн нэрлэсэн үнийн ханшаар  илэрхийлэгдэнэ. Хэрэв 
тухайн нэрлэсэн үнийн хэмжээ нь Олон улсын валютын сангийн дүрмийн дагуу хорин 
хувиас их хэмжээгээр буурах тохиолдолд, эдгээр тусгай татвар, хураамж болон 
хөнгөлөлтийн хязгаарыг уг бууралтыг харгалзан хугацааг нь өөрчилж болох бөгөөд  
чингэхдээ хэлэлцэн тохирогч талууд (өөрөөр хэлбэл 25 дугаар зүйлд зааснаар хамтран 
үйл ажиллагаа  хэрэгжүүлж буй хэлэлцэн тохирогч талууд) энэ өөрчлөлт нь холбогдох 
жагсаалт, эсхүл энэхүү Хэлэлцээрийн аль нэг хэсэгт тусгасан буултын эрхийн ач 
холбогдлыг бууруулахгүй бөгөөд уг өөрчлөлтүүдийг оруулах шаардлага болон хугацаанд 
нөлөөлж болзошгүй бүхий л хүчин зүйлийг харгалзан тохиролцоно.  
 



 (b) Сангийн гишүүн бус аливаа хэлэлцэн тохирогч талын хувьд ижил төстэй 
заалтууд хамаарах бөгөөд тухайн хэлэлцэн тохирогч тал нь Сангийн гишүүн болсон, 
эсхүл 15 дугаар зүйлд заасны дагуу валютын тусгай хэлэлцээр байгуулсан өдрөөс эхлэн 
мөрдөгдөнө. 
 
7. Энэхүү Хэлэлцээрт хавсаргасан жагсаалтууд нь энэхүү Хэлэлцээрийн I хэсгийн 
салшгүй хэсэг байна. 
 

II ХЭСЭГ 
 

3 дугаар зүйл 
 

Дотоодын татвар ногдуулалт болон зохицуулалтын үндэсний нөхцөл 
 
1. Хэлэлцэн тохирогч талууд нь барааны дотоодын борлуулалт, борлуулалтын 
санал, худалдан авалт, тээвэрлэлт, хуваарилалт, эсхүл ашиглалтад нөлөөлөхүйц 
дотоодын татвар, дотоодын бусад хураамж, хууль дүрэм болон шаардлагууд, түүнчлэн 
барааг тодорхой тоо хэмжээ, буюу харьцаагаар холих, боловсруулах, эсхүл ашиглахыг 
шаардаж буй дотоодын тоон зохицуулалтыг дотоодын үйлдвэрлэлд хамгаалалт бий  
болгох үүднээс импортын болон дотоодын үйлдвэрлэлийн барааны хувьд мөрдөх ёсгүй 
гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна. 
 
2. Хэлэлцэн тохирогч аливаа талын нутаг дэвсгэрээс гарал үүсэлтэй, хэлэлцэн 
тохирогч аль нэг өөр талын нутаг дэвсгэрт  импортолсон бараанд дотоодын 
үйлдвэрлэлийн ижил бараанд шууд буюу  шууд бус ногдуулдаг татвар, хураамжаас илүү 
хэмжээгээр дотоодын татвар, эсхүл аливаа төрлийн дотоодын бусад хураамжийг шууд 
буюу шууд бусаар ногдуулахгүй. Түүнчлэн, хэлэлцэн тохирогч тал нь импортын буюу 
дотоодын барааны хувьд дотоодын татвар буюу дотоодын бусад хураамжийг 1 дэх 
хэсэгт дурдсан зарчмуудыг зөрчих аливаа хэлбэрээр ногдуулахгүй. 
 
 3. 2 дахь хэсгийн заалттай үл нийцэх боловч татвар ногдуулсан барааны импортын 
татварын дээд хязгаарыг тогтоосон 1947 оны 4 дүгээр сарын 10-ны өдөр хүчин төгөлдөр 
болсон худалдааны хэлэлцээрээр нэгэнт зөвшөөрөгдсөн аливаа хүчин төгөлдөр 
дотоодын татварын хувьд, татвар ногдуулж буй хэлэлцэн тохирогч тал 2 дахь хэсгийн 
заалтуудыг энэ татварын хамгаалалтын шинж чанарыг хүчингүй болгосныг нөхөх хэмжээ 
хүртэл уг импортын татварыг нэмэгдүүлэх зөвшөөрөл олж авах зорилгоор тухайн 
худалдааны хэлэлцээрийн дагуу хүлээсэн үүргээсээ чөлөөлөгдөж чадах хүртэлх 
хугацаагаар 2 дахь хэсгийн заалтыг мөрдөх явдлыг хойшлуулах эрхтэй. 
 
4. Хэлэлцэн тохирогч аливаа талын нутаг дэвсгэрээс гарал үүсэлтэй хэлэлцэн 
тохирогч аль нэг өөр талын нутаг дэвсгэрт импортолж буй бараа нь дотоодын 
борлуулалт, борлуулалтын санал, худалдан авалт, тээвэрлэлт, хуваарилалт, эсхүл 
ашиглалтад нөлөөлөхүйц бүх хууль дүрэм болон шаардлагын хувьд үндэсний гарал 
үүсэлтэй ижил бараанд олгодгоос дутуугүй тааламжтай нөхцөл эдэлнэ. Энэ хэсгийн 
заалтууд нь барааны гарал үүслийн хувьд бус, гагцхүү тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын 
эдийн засгийн нөхцөлийн үүднээс тээвэрлэлтийн хувьд дотоодын ялгавартай хураамж 
ногдуулахад саад болохгүй. 
  
5. Барааг тодорхой тоо хэмжээ буюу харьцаагаар холих, боловсруулах буюу 
ашиглахтай холбогдсон зохицуулалт нь аливаа барааг тодорхой тоо хэмжээ буюу 
харьцаагаар дотоодын эх үүсвэрээс нийлүүлэхийг шууд буюу шууд бусаар шаардаж буй 
дотоодын аливаа тоон зохицуулалтыг тогтоохгүй буюу түүнийг хэрэглэхгүй. Түүнчлэн 
Хэлэлцэн тохирогч аль ч тал дотоодын тоон зохицуулалтыг 1 дэх хэсэгт дурдсан 
зарчимтай зөрчилдөх замаар үл хэрэглэнэ. 
 
 6. 5 дахь хэсгийн заалт нь хэлэлцэн тохирогч аливаа талын нутаг дэвсгэрт 1939 оны 
6 дугаар сарын 1, 1947 оны 4 дүгээр сарын 10, эсхүл 1948 оны 3 дугаар сарын 24-ний 



өдөр хэлэлцэн тохирогч тухайн талын сонголтоор хүчинтэй байсан дотоодын аливаа 
тоон зохицуулалтад хамаарахгүй. Чингэхдээ 5 дахь хэсгийн заалттай зөрчилдөж буй 
аливаа ийм зохицуулалтыг импортод сөргөөр нөлөөлөхүйц байдлаар өөрчлөхгүй бөгөөд 
түүнийг хэлэлцээний зорилгод нийцүүлж гаалийн татвар гэж ойлгоно. 
 
 7. Барааг тодорхой тоо хэмжээ буюу харьцаагаар холих, боловсруулах, эсхүл 
ашиглахтай холбогдсон дотоодын тоон зохицуулалтыг гадаад эх үүсвэр бүхий 
нийлүүлэлтэд тэрхүү тоо хэмжээ буюу харьцааг хуваарилах хэлбэрээр ашиглахгүй. 
 
 8. (а) энэ зүйлийн заалтууд нь арилжааны дахин борлуулалт, эсхүл арилжааны 
борлуулалтын барааны үйлдвэрлэлд ашиглагдах бус, засгийн газрын хэрэгцээнд 
засгийн газрын байгууллагаас гүйцэтгэх худалдан авалтыг зохицуулж буй хууль, журам 
болон шаардлагын хувьд мөрдөгдөхгүй. 
 
 (b)  энэ зүйлийн заалтуудын дагуу ногдуулсан дотоодын татвар буюу 
хураамжийн орлогоос үүдэн гарч дотоодын үйлдвэрлэгч нарт хийгдэх төлбөр болон 
засгийн газраас дотоодын бүтээгдэхүүнийг худалдан авсантай холбоотой татаас зэрэг 
татаасыг гол төлөв дотоодын үйлдвэрлэгчдэд олгоход уг зүйлийн заалтууд саад 
болохгүй. 
 
9. Хэлэлцэн тохирогч  талууд нь дээд үнийн хяналт тавих дотоодын арга хэмжээ нь  
хэдийгээр энэ зүйлийн бусад заалттай нийцэж байсан ч импортын барааг нийлүүлдэг 
хэлэлцэн тохирогч талуудын ашиг сонирхолд  өөр үр дагавартай байж болохыг хүлээн 
зөвшөөрч байна. Иймээс уг арга хэмжээг авч буй хэлэлцэн тохирогч тал нь ийм сөрөг үр 
дагавараас аль болох боломжийн хэрээр зайлсхийх үүднээс экспортолж буй хэлэлцэн 
тохирогч талуудын ашиг сонирхлыг харгалзан үзвэл зохино. 
 
 10. Энэ зүйлийн заалт нь хэлэлцэн тохирогч аливаа тал кино гаргахтай холбогдсон 
дотоодын тоон зохицуулалтыг тогтоох, эсхүл хэрэглэхэд болон 4 дэх зүйлийн 
шаардлагад нийцэж байхад нь саад болохгүй. 
 

4 дүгээр зүйл 
 

Кино гаргахтай холбогдсон тусгай заалтууд 
 
 Хэрэв хэлэлцэн тохирогч аливаа тал нь кино гаргахтай холбогдсон дотоодын тоон 
зохицуулалт тогтоох буюу, эсхүл хэрэглэж буй тохиолдолд уг зохицуулалт нь дор 
дурдсан шаардлагыг хангасан киног дэлгэцэнд гаргах квотын хэлбэрээр хэрэгжинэ: 
 

(а) киног дэлгэцэнд гаргах квот нь гарал үүслээс нь үл хамаарсан   киног 
худалдааны зорилгоор нэг жилээс багагүй тодорхой хугацааны дотор дэлгэцэнд гаргасан 
нийт цагийн тогтоосон доод хувь хэмжээний дотор үндэсний кино дэлгэцэнд гаргахыг 
шаардах бөгөөд  кино театр тус бүр жилийн дэлгэцийн цаг, эсхүл үүнтэй адилтгах цагийн 
үндсэн дээр тооцооглогдоно;  
 

(b) дэлгэцэд гаргах квотын дагуу үндэсний кинонд нөөцлөгдсөн   цагийг үл 
оролцуулан, захиргааны шийдвэрээр нийт цагаас үндэсний кинонд нөөцлөгдсөн цагаас 
авсан нийт дэлгэцийн цагийг нийлүүлэлтийн эх үүсвэрийн хооронд албан ёсоор, эсхүл 
жинхэнэ байдлаар хуваарилж болохгүй; 
 

(с) энэ зүйлийн (b) дэд хэсгийн заалтыг үл харгалзан,  хэлэлцэн тохирогч 
аливаа тал нь энэ зүйлийн (а) дэд хэсгийн шаардлагад нийцсэн квотыг тогтоож болох 
бөгөөд уг хязгаарлалт нь ийм нэвтрүүлгийн хязгаарлалтыг бий болгож буй хэлэлцэн 
тохирогч талын киноноос бусад тодорхой гарал үүсэлтэй кинонд зориулагдсан дэлгэцийн 
цагийн доод хувь хэмжээг хэвээр байлгаж болох бөгөөд хуваарилж өгнө. Дэлгэцийн 
цагийн уг доод хувь хэмжээ нь 1947 оны 4 дүгээр сарын 10-ны өдөр мөрдөгдөж буй 
түвшингээс хэтрэхгүй байна;   



 
(d)  дэлгэцэнд гаргах квотыг чөлөөтэй болгох болон  арилгах асуудлыг 

хэлэлцээний замаар шийдвэрлэнэ. 
 

5 дугаар зүйл 
 

Чөлөөтэй дамжин өнгөрөх 
 
1. Хэлэлцэн тохирогч талын нутаг дэвсгэрийг сэлгэн ачилттай буюу сэлгэн ачилтгүй 
дамжин өнгөрөх хөдөлгөөн, хадгалалт, бөөн барааг хэсэгчлэн хуваах, эсхүл тээврийн 
төрлийн өөрчлөлттэйгээр  нутаг дэвсгэрээр нь өнгөрч  буй хэлэлцэн тохирогч  талын нэг 
хилээс эхлэн нөгөө хил хүртэлх зам тасралтгүй үргэлжилсэн нөхцөлд бараа (түүний 
дотор тээш), хөлөг онгоц болон тээврийн бусад хэрэгсэл нь хэлэлцэн тохирогч талын 
нутаг дэвсгэрээр дамжин өнгөрч буйд тооцогдоно. Энэ төрлийн тээврийг энэ зүйлд 
“дамжин өнгөрөх тээвэр” гэж нэрлэнэ. 
 
2. Хэлэлцэн тохирогч тал тус бүр хэлэлцэн тохирогч бусад талын нутаг дэвсгэрээс 
гарч буюу уг нутаг дэвсгэрт чиглэсэн дамжин өнгөрөх тээврийн хэрэгслийг өөрийн улсын 
нутаг дэвсгэрээр олон улсын дамжин өнгөрөх явцад аль болох тохиромжтой замаар 
чөлөөтэй өнгөрүүлнэ. Хөлөг онгоцны үндэсний харьяалал, гарал үүслийн газар, аялалд 
гарах, орох, гарах, эсхүл очих ёстой боомт болон бараа, хөлөг онгоцны эзэмшил, эсхүл 
тээврийн бусад хэрэгслийн эзэмшилтэй холбогдсон аливаа нөхцөл байдалд ялгавартай 
хандаж болохгүй. 
 
3. Хэлэлцэн тохирогч аль ч тал өөрийн нутаг дэвсгэрээр дамжин өнгөрч буй тээврийг 
хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй гаалийн хууль тогтоомж, журмыг зөрчиснөөс бусад 
тохиолдолд гаалийн зохих боомтоор дамжуулан хийхийг шаардаж болох бөгөөд 
хэлэлцэн тохирогч бусад талын нутаг дэвсгэрээс  гарах, эсхүл түүнд орох уг тээвэр нь 
аливаа зүй бус саатал, эсхүл хязгаарлалтад өртөх ёсгүй бөгөөд дамжин өнгөрөх 
тээвэртэй холбогдуулан ногдуулдаг гаалийн хураамж, тээврийн хэрэгсэлд ногдуулдаг 
хураамж болон бусад хураамжаас чөлөөлөгдөнө. Харин тээвэрлэлтийн болон тээврээс 
үүдэн гарах захиргааны зардал, эсхүл үзүүлсэн үйлчилгээний өртөгтэй тэнцэхүйц 
хураамж үүнд хамаарахгүй болно.  
 
4. Хэлэлцэн тохирогч бусад талын нутаг дэвсгэрээс гарах, эсхүл түүнд орох дамжин 
өнгөрөх тээвэртэй холбогдуулан хэлэлцэн тохирогч талуудаас ногдуулдаг бүх хураамж 
болон тогтоосон дүрэм журам нь тээврийн нөхцөл байдлыг харгалзсан боломжийн байх 
ёстой. 
 
5. Дамжин өнгөрөх тээвэрт ногдуулдаг бүх хураамж, мөрдүүлэх дүрэм, журам болон 
бүрдүүлэлтийн горимын хувьд хэлэлцэн тохирогч тал тус бүр нь хэлэлцэн тохирогч 
аливаа өөр талын нутаг дэвсгэрт орох, эсхүл гарах орох тээвэрт олгодгоос дутуугүй 
тааламжтай нөхцөл олгоно. 
 
6. Хэлэлцэн тохирогч тал бүр хэлэлцэн тохирогч аливаа өөр талын нутаг дэвсгэрээр 
дамжин өнгөрсөн бараанд уг барааг хэлэлцэн тохирогч өөр талын нутаг дэвсгэрээр 
өнгөрөхгүйгээр гарал үүслийн газраас нь очих ёстой газар хүртэл нь тээвэрлэсэн 
тохиолдолд олгох байсан нөхцөлөөс дутуугүй тааламжтай нөхцөл олгоно. Гэхдээ 
хэлэлцэн тохирогч аливаа тал  энэхүү Хэлэлцээрт гарын үсэг зурах өдөр хүчинтэй 
байсан аливаа бараа ачилттай холбогдуулан өөрийн шаардлагаа хэвээр хадгалах 
эрхтэй бөгөөд тухайн шууд ачилт нь эдгээр барааны хувьд барааг татварын 
хөнгөлөлттэй хувиар оруулах гол нөхцөл байх, эсхүл татвар ногдуулах зорилгоор 
хэлэлцэн тохирогч талаас тогтоосон аргачлалтай хамааралтай байвал зохино. 
 
7. Энэ зүйлийн заалт нь агаарын тээврийн дамжин өнгөрөх хөдөлгөөний хувьд 
мөрдөгдөхгүй боловч бараа (түүний дотор тээш)-г дамжуулан тээвэрлэх агаарын 
тээврийн хувьд мөрдөгдөнө. 



 
6 дугаар зүйл 

 
Демпингийн эсрэг болон татаасын хариу татвар 

    
1. Аливаа орны бараа бүтээгдэхүүн нь нөгөө улсын арилжаанд өөрийн ердийн үнээс 
доогуур үнээр орсноор үүсэх демпинг нь нөгөө улсын газар нутаг дээр үүсгэн 
байгуулагдсан аж үйлдвэрт бодит хохирол үзүүлэх буюу үзүүлэхүйц байвал, эсхүл тус 
улсын дотоодын аж үйлдвэрийг буй болгох явцыг саатуулж байвал үүнийг хэлэлцэн 
тохирогч талууд демпинг гэж үзэж буруушаана. Энэ зүйлийн зорилгод нийцүүлэн нэг 
орноос нөгөө оронд экспортолж буй барааны үнэ нь дараахь нөхцөл байдалд бараа 
импортлогч орны зах зээлд түүний ердийн өртгөөс бага үнээр орж ирсэн гэж үзнэ: 
 

(а) худалдааны хэвийн нөхцөлд экспортлогч орны өөрийн хэрэглээнд 
ашиглагддаг ижил барааны харьцуулах үнээс доогуур; эсхүл    
 

(b) дотоодын харьцуулах ийм үнэ байхгүй тохиолдолд дараахь хоёрын аль 
нэгнээс доогуур байх нөхцөлд: 
 

(i) худалдааны хэвийн нөхцөлд аливаа гуравдагч оронд экспортлоход 
зориулагдсан ижил барааны харьцуулсан хамгийн дээд үнээс; эсхүл 

 
(ii) гарал үүслийн орон дахь барааны үйлдвэрлэлийн өртөг дээр 
борлуулалтын зардал болон ашгийг боломжийн хэмжээгээр нэмсэн 
дүнгээс.  

 
 Барааны борлуулалтын нөхцөл болзол болон татвар оногдуулалтын ялгаа, түүнчлэн, 
үнийн харьцуулалтад нөлөөлж буй бусад ялгааны хувьд тохиолдол бүрт зохих 
зохицуулалт хийх ёстой. 
 
2. Демпингийг арилгах буюу саатуулах зорилгоор хэлэлцэн тохирогч тал демпингид 
өртсөн аливаа бараанд, уг барааны демпингийн ялгааны хэмжээнээс ихгүй хэмжээгээр 
демпингийн эсрэг татвар тогтоож болно. Энэ зүйлийн зорилгод нийцүүлэн демпингийн 
ялгаа гэдэг нь 1 дэх хэсгийн заалтын дагуу тодорхойлогдох үнийн ялгаа болно. 
 
3. Хэлэлцэн тохирогч нэг талын нутаг дэвсгэрээс гарал үүсэлтэй, хэлэлцэн тохирогч 
нөгөө талын нутаг дэвсгэрт импортолж буй аливаа бараанд саармагжуулах аливаа 
татварыг түүний гарал үүслийн, эсхүл оруулж буй орон дахь уг барааны үйлдвэрлэл, 
боловсруулалт, эсхүл экспортод шууд буюу шууд бусаар олгосон байхаар тогтоогдсон 
үнэлгээний хязгаар, эсхүл татаас тодорхой барааны тээвэрлэлтийн аливаа тусгай 
татаастай тэнцэх хэмжээнээс ихээр ногдуулахгүй. “Татаасын хариу татвар” гэж аливаа 
барааны  үйлдвэрлэл, боловсруулалт, эсхүл экспортод шууд буюу шууд бусаар олгож 
буй аливаа үнийн урамшил, эсхүл татаасыг тэгшитгэн саармагжуулах зорилгоор 
ногдуулж буй тусгай татварыг хэлнэ. 
 
4. Хэлэлцэн тохирогч аль нэг талын нутаг дэвсгэрээс гаралтай, хэлэлцэн тохирогч 
аль нэг өөр талын нутаг дэвсгэрт экспортолж буй бараанд, уг барааг гарал үүслийн, 
эсхүл оруулж буй оронд хэрэглэхэд зориулагдсан түүнтэй ижил бараанд ногдуулдаг 
татвар, буюу хураамжаас чөлөөлөх болон эдгээр татвар хураамжийг буцаан олгох 
шалтгаанаар демпингийн эсрэг болон татаасын хариу татвар ногдуулахгүй. 
 
5. Хэлэлцэн тохирогч аль нэг талын нутаг дэвсгэрээс гаралтай, хэлэлцэн тохирогч 
аль нэг өөр талын нутаг дэвсгэрт импортолж буй бараанд, демпинг буюу экспортын 
татаасаас үүдэн  гарч буй үр дагаврыг арилгах зорилгоор демпингийн эсрэг болон 
татаасын хариу татварыг нэгэн зэрэг ногдуулахгүй. 
 



 6. (а) Демпинг болон татаасын нөлөөллөөр дотоодын аж үйлдвэрт бодит 
хохирол учруулах, эсхүл учруулахаар заналхийлэх, эсхүл дотоодын аж үйлдвэрийн 
байгуулалтыг ихээхэн саатуулахаар байж болох тохиолдлыг тухай бүр тодорхойлохоос 
бусад үед хэлэлцэн тохирогч аль ч тал хэлэлцэн тохирогч аливаа өөр талын нутаг 
дэвсгэрээс гарал үүсэлтэй аливаа барааг оруулахад демпингийн эсрэг, эсхүл татаасын 
хариу татварыг  ногдуулж болохгүй. 
 

(b) Хэлэлцэн тохирогч талд аливаа барааг оруулахад тухайн барааг 
импортолж буй хэлэлцэн тохирогч талын нутаг дэвсгэрийн хувьд экспортолж буй 
хэлэлцэн тохирогч өөр талын нутаг дэвсгэр дэх аж үйлдвэрт бодит хохирол учруулж буй, 
эсхүл учруулахаар заналхийлж буй демпинг, эсхүл татаасыг арилгах зорилгоор 
демпингийн эсрэг, эсхүл татаасын хариу татвар ногдуулахыг зөвшөөрөхийн тулд 
хэлэлцэн тохирогч талууд нь энэ хэсгийн (а) дэд хэсгийг мөрдөх үүргээс чөлөөлөгдөж 
болно. Татаасын хариу татвар ногдуулах явдлыг зөвшөөрөх үүднээс тэдгээр нь татаас 
тухайн барааг импортолж буй хэлэлцэн тохирогч талын нутаг дэвсгэрт  экспортолж буй 
хэлэлцэн тохирогч өөр талын нутаг дэвсгэр дэх аж үйлдвэрт бодит хохирол учруулж буй, 
эсхүл учруулахаар заналхийлж буйг олж тогтоох тохиолдолд хэлэлцэн тохирогч талууд 
нь энэ хэсгийн (а) дэд хэсгийг мөрдөх үүргээс чөлөөлөгдөнө. 
 
 (с) Гэхдээ, саатал нь, арилгахад хүндрэлтэй байж болох хохирлыг учруулж 
болох онцгой нөхцөл байдалд, хэлэлцэн тохирогч тал татаасын хариу татварыг энэ 
хэсгийн (b) дэд хэсэгт дурдсан зорилгоор хэлэлцэн тохирогч талуудаас урьдчилсан 
зөвшөөрөл авахгүйгээр ногдуулж болох бөгөөд уг арга хэмжээний тухай хэлэлцэн 
тохирогч талуудад нэн даруй мэдэгдэх болон хэлэлцэн тохирогч талууд зөвшөөрөхгүй 
бол татаасын хариу татварыг хүчингүй болгоно. 
 
7. Дотоодын зах зээл дээрх худалдан авагчдад зориулсан ижил бараанд төлөх 
харьцуулсан үнээс бага үнээр экспортын барааг зарим үед борлуулахад хүргэж буй 
экспортын үнийн хөдөлгөөнөөс үл хамаарах дотоодын үнэ болон түүхий эдийн дотоодын 
үйлдвэрлэгчдийн орлогын тогтворжуулалтын тогтолцоонд 6 дахь хэсгийн агуулгын 
хүрээнд бодит хохирол учруулж буйд үл тооцно. Чингэхдээ тухайн барааг ихээхэн 
сонирхож буй хэлэлцэн тохирогч талуудын хооронд зөвлөлдөх замаар дараахь нөхцөл 
байдал байгааг тогтоосон байх шаардлагатай: 
 

(а) тогтолцоо нь дотоодын зах зээл дээрх худалдан авагчдад зориулсан ижил 
бараанд төлөх харьцуулсан үнээс их үнээр экспортын барааг борлуулахад  хүргэсэн; 
буюу 
 

(b) тогтолцоо нь үйлдвэрлэлийн үр ашигтай зохицуулалт буюу бусад 
шалтгааны улмаас экспортыг зохих ёсоор  урамшуулахгүй, эсхүл хэлэлцэн тохирогч 
бусад талын ашиг сонирхолд ямар нэг хэлбэрээр хохирол учруулахаар үйлчилж буйг 
тогтоох тохиолдол болно. 
 

7 дугаар зүйл 
 

Гаалийн үнэлгээ 
 
1. Хэлэлцэн тохирогч талууд нь энэ зүйлийн дараахь хэсэгт дурдсан үнэлгээний 
ерөнхий зарчмуудын хэрэглэх боломжтой гэдгийг хүлээн зөвшөөрч, эдгээр зарчмуудыг 
гаалийн татвар бусад хураамж ногдуулах тохиолдлыг, түүнчлэн, барааны үнэ, эсхүл 
үнийг үндэслэн тогтоох импорт буюу экспортын  хязгаарлалтад багтаж буй бүх барааны 
хувьд дагаж мөрдөх үүрэг хүлээж байна. Улмаар талууд нь хэлэлцэн тохирогч өөр талын 
хүсэлтээр гаалийн үнэлгээтэй холбогдсон өөрсдийн аливаа хууль тогтоомжийг эдгээр 
зарчимд нийцүүлэн хянан үзнэ. Хэлэлцэн тохирогч талууд нь хэлэлцэн тохирогч өөр 
талаас энэ зүйлийн заалтуудын дагуу тухайн талаас авсан арга хэмжээний тухай 
тайлагнахыг хүсч болно. 
 



 2. (а) Импортын барааны гаалийн үнэлгээ нь татвар ногдуулах, импортын 
барааны, эсхүл ижил барааны жинхэнэ үнэ дээр суурилагдах бөгөөд үндэсний гарал 
үүсэлтэй барааны үнэ, эсхүл дур зоргоороо тогтоосон буюу хуурамч үнэ дээр 
суурилагдах ёсгүй. 
   
  (b) “жинхэнэ үнэ” гэж барааг импортолж буй орны хууль тогтоомжийн дагуу 
тодорхойлогдох хугацаа болон газарт худалдааны өрсөлдөөний хэвийн нөхцөлд тухайн, 
эсхүл ижил барааг худалдаж буй, эсхүл худалдахаар санал болгож буй үнийг хэлнэ. 
Тухайн болон ижил барааны үнэ нь ямар нэг хэмжээнд тодорхой хэлцлийн тоо 
хэмжээгээр тодорхойлогдох нөхцөлд харгалзан үзэх ёстой үнэ нь: (i) харьцуулсан тоо 
хэмжээ; эсхүл (ii) импортлогч болон экспортлогч орнуудын хоорондын худалдаанд их 
хэмжээгээр худалдаалагдсан барааны тооны хувьд олгодгоос дутуугүй тааламжтай 
нөхцөлийг импортлогчид олгоно. 
 
  (с) жинхэнэ үнийг энэ хэсгийн (b) дэд хэсгийн дагуу тодорхойлох боломжгүй 
тохиолдолд гаалийн үнэлгээ нь тогтоож болохуйц хамгийн ойрхон хэмжээний үнэ дээр 
суурилагдана. 
 
3. Аливаа импортын барааны гаалийн үнэд гарал үүслийн, эсхүл экспортлогч оронд 
мөрдөгдөж буй бөгөөд түүнээс тухайн импортын бараа чөлөөлөгдөж байсан, эсхүл 
буцаан олгох замаар чөлөөлөгдөж байсан буюу чөлөөлөгдөх аливаа дотоодын татвар 
орохгүй. 
 
 4. (а) Энэ хэсэгт өөрөөр зааснаас бусад тохиолдолд  хэлэлцэн тохирогч тал нь 
энэ зүйлийн 2 дахь хэсгийн зорилгоор өөр орны валютаар илэрхийлэгдсэн үнийг өөрийн 
валютад хөрвүүлэх шаардлагатай нөхцөлд хэрэглэгдэх валютын хөрвүүлэх ханш нь 
тухайн валют бүрийн хувьд Олон улсын валютын сангийн дүрмийн дагуу тогтоосон 
валютын хууль ёсны үнэлгээний ханш, эсхүл Сангаас хүлээн зөвшөөрсөн валютын ханш, 
эсхүл энэхүү Хэлэлцээрийн 15 дугаар зүйлийн дагуу байгуулсан валютын жич 
хэлэлцээрийн дагуу тогтоосон валютын хууль ёсны үнэлгээний ханш дээр тус тус 
суурилагдана. 
 
 (b)  Хэрэв ийнхүү тогтоосон үнэлгээний ханш болон хүлээн зөвшөөрсөн 
валютын ханш байхгүй бол хөрвүүлэх ханш нь арилжааны хэлцэл дэх уг валютын тухайн 
үеийн бодит үнэлгээг тусгана. 
 
 (с) Хэлэлцэн тохирогч талууд нь Олон улсын валютын сангийн дүрмийн дагуу 
валютын хэд хэдэн ханш тогтоогдон ашиглагдаж буй гадаадын аливаа валютыг хэлэлцэн 
тохирогч талууд хөрвүүлэх явдлыг зохицуулсан журмыг Олон улсын валютын сантай 
тохиролцсоны үндсэн дээр боловсруулна. Хэлэлцэн  тохирогч аливаа тал нь эдгээр 
гадаад валютын хувьд уг журмыг энэ зүйлийн 2 дахь хэсгийн зорилгоор үнэлгээний ханш 
хэрэглэхийн оронд мөрдөж болно. Хэлэлцэн тохирогч талууд уг журмыг батлах хүртэл 
хэлэлцэн тохирогч аливаа тал нь аливаа ийм гадаад валютын хувьд, энэ зүйлийн 2 дахь 
хэсгийн зорилгод нийцүүлэн арилжааны хэлцэл дэх уг валютын тухайн үеийн бодит 
үнэлгээг тусгасан хөрвүүлэх журам хэрэглэж болно. 
 
  (d) Хэрэв  гаалийн зорилгоор хэрэглэж буй валютын ханшийн өөрчлөлт төлөх 
ёстой хураамжийн хэмжээг ерөнхийд нь  өсгөх үр дагавартай бол, хэлэлцээрийг 
байгуулах үед хэлэлцэн тохирогч аливаа талын нутаг дэвсгэр дээр гаалийн зорилгоор 
хэрэглэж буй валютын ханш хөрвүүлэх аргачлалыг өөрчлөх шаардлага хэмээн энэ 
хэсгийн нөхцөлийг  тайлбарлахгүй байвал зохино. 
 
5. Ямарваа нэгэн байдлаар үнэ дээр суурилдаг буюу зохицуулагддаг татвар буюу 
бусад хураамж, эсхүл хязгаарлалт ногдуулдаг барааны үнийг тодорхойлох үндэс болон 
аргачлал нь худалдаачдыг боломжийн хэрээр гаалийн үнийг үнэн зөв тооцоолох боломж 
олгох үүднээс тогтвортой, ил тод байх ёстой. 
 



8 дугаар зүйл 
 

Импортлох, эскпортлохтой холбогдсон хураамж болон 
бүрдүүлэлтийн горим 

 
 1. (а) Барааг импортлох, эсхүл экспортлох, эсхүл эдгээртэй холбогдуулан 
хэлэлцэн тохирогч талуудаас ногдуулдаг бүх төрлийн хураамж болон  төлбөр (3 дугаар 
зүйлд дурдсан импортын болон экспортын хураамж, түүнчлэн бусад татвараас бусад) нь 
үзүүлсэн үйлчилгээний ойролцоо өртгөөр хязгаарлагдах   дотоодын барааны шууд бус 
хамгаалалтын, эсхүл санхүүгийн зорилгоор импорт, эсхүл экспортод хураамж 
ногдуулалтын хэлбэртэй байж үл болно. 
 
 (b) Хэлэлцэн тохирогч талууд нь (а) дэд хэсэгт дурдсан хураамж болон 
төлбөрийн нэр төрөл, тоог хорогдуулах шаардлагыг хүлээн зөвшөөрч байна. 
 
 (c) Хэлэлцэн тохирогч талууд нь түүнчлэн импорт, экспортын бүрдүүлэлтийн 
горимын цар хүрээ, шат дамжлагыг аль болох багасгах, түүнчлэн, импорт, экспортын 
баримт бичгүүдийн тоог цөөрүүлэх болон хялбарчлах шаардлагыг мөн хүлээн зөвшөөрч 
байна. 
 
2. Хэлэлцэн тохирогч тал нь хэлэлцэн тохирогч бусад талын, эсхүл хэлэлцэн 
тохирогч талуудын хүсэлтээр өөрийн хууль тогтоомжийг энэ зүйлийн заалтуудад 
нийцүүлэн хянан үзнэ. 
 
3. Хэлэлцэн тохирогч аль ч тал гаалийн дүрэм, журам, бүрдүүлэлтийн шаардлагын 
ноцтой бус зөрчилд их хэмжээний торгууль ногдуулах ёсгүй. Ялангуяа, гаалийн баримт 
бичигт хялбархан залруулж болохуйц, хууран мэхлэх зорилго гаргаагүй, эсхүлхэтэрхий 
хайхрамжгүйгээс үүдсэнилт ташаарал болон алдааны тухайд ногдуулах торгууль нь 
сануулж, анхааруулахад л хангалттай байвал зохино.    
 
4. Энэ зүйлийн заалтууд нь барааг импортлох болон экспортлохтой, үүний дотор 
дор дурдсантай холбогдуулж засгийн газрын эрх бүхий байгууллагуудаас ногдуулдаг 
хураамж, төлбөр, түүнчлэн бүрдүүлэлтийн горим болон шаардлагад хамаарна: 
 

(а) консулын хэлцэл, тухайлбал, консулын нэхэмжлэл болон гэрчилгээ; 
  

(b) тооны хязгаарлалт; 
 

(c) тусгай зөвшөөрөл олголт; 
 

(d) валютын хяналт;  
 

(e) статистикийн үйлчилгээ; 
 

(f) баримт бичиг, баримтжуулалт болон баталгаажуулалт;  
 

(g) шинжилгээ, үзлэг; 
 

(h) хорио цээр, эрүүл ахуйн үйлчилгээ болон ариутгал. 
 

9 дүгээр зүйл 
 

Гарал үүслийн тэмдэг 
 
1. Хэлэлцэн тохирогч тал тус бүр гарал үүслийн тэмдэг тавих шаардлагын хувьд 
Хэлэлцэн тохирогч бусад талын нутаг дэвсгэрээс гаралтай бараанд аливаа гуравдагч 
орны ижил бараанд олгодгоос дутуугүй тааламжтай нөхцөл олгоно. 



  
2. Хэлэлцэн тохирогч талууд нь гарал үүслийн тэмдэгтэй холбогдсон хууль тогтоомж 
батлан мөрдөхдөө экспортлогч орны худалдаа болон аж үйлдвэрт эдгээр арга хэмжээ нь  
учруулж  болох хүндрэл, таагүй байдлыг аль болохоор багасгах ёстой бөгөөд, чингэхдээ 
хууран мэхлэх болон төөрөгдүүлэх заавраас хэрэглэгчдийг хамгаалах шаардлагыг 
харгалзан үзвэл зохино. 
 
3. Зохион байгуулалтын хувьд хэрэгжих боломжтой тохиолдолд Хэлэлцэн тохирогч 
талууд барааг улсын хилээр оруулах үед нь гарал үүслийн шаардлагатай тэмдэг тавихыг 
зөвшөөрнө. 
 
4. Хэлэлцэн тохирогч талуудын импортын бүтээгдэхүүний тэмдэгтэй холбогдсон 
хууль тогтоомж нь бараанд ноцтой гэмтэл учруулахгүй, үнийг нь хэт бууруулахгүй, эсхүл 
үнийг нь ухаалаг бус байдлаар өсгөхгүй байх нөхцөлийг хангахаар байвал зохино. 
 
5. Зарчмын хувьд, тэмдгийг өөрчлөн засварлах нь хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр 
саатахгүй байх, эсхүл хуурамч тэмдгийг хийгээгүй, эсхүл зохих тэмдгийг санаатайгаар 
хийгээгүйгээс бусад тохиолдолд хэлэлцэн тохирогч аливаа тал  импортлохын өмнө 
тэмдэг тавих шаардлагыг биелүүлээгүйн улмаас тусгай татвар, эсхүл торгууль 
ногдуулахгүй болно. 
  
6. Хэлэлцэн тохирогч талууд нь барааны гарал үүслийн тэмдгийг хэлэлцэн тохирогч 
талын нутаг дэвсгэрээс гаралтай бөгөөд түүний хууль тогтоомжоор хамгаалагдсан 
барааны бүсийн болон газар зүйн онцлог нэрд хохирол учруулахуйцаар барааны 
жинхэнэ гарал үүслийн тухай гаж буруу ойлголт өгөх байдлаар барааны нэрийг ашиглах 
явдлаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор өөр хоорондоо хамтран ажиллана. Хэлэлцэн 
тохирогч бусад талаас хэлэлцэн тохирогч аль ч талд мэдэгдсэн барааны нэр төрөлд 
өмнөх өгүүлбэрт тусгасан нөхцөлийг хамруулах талаар хэлэлцэн тохирогч тал бүр 
хэлэлцэн тохирогч аливаа талын гаргаж болзошгүй хүсэлт буюу төлөөллийг бүрэн гүйцэд 
болон нааштайгаар харгалзан үзнэ. 
 

10 дугаар зүйл 
 

Худалдааны зохицуулалтын журмыг хэвлэн нийтлэх, 
зохион байгуулан хэрэгжүүлэх 

 
1. Хэлэлцэн тохирогч аливаа талаас  мөрдөж буй барааны ангилал болон гаалийн 
үнэлгээ, эсхүл татвар, хураамж болон бусад төлбөрийн хувь, эсхүл импорт, экспортын 
шаардлага, хязгаарлалт болон хориг, эсхүл барааны төлбөрийн шилжүүлэгтэй 
холбогдсон бөгөөд барааны борлуулалт, хуваарилалт, тээвэрлэлт, даатгал, агуулахын 
хадгалалт, үзлэг, үзэсгэлэн, боловсруулалт, холилт болон бусад ашиглалтыг хөндөж буй 
нийтээр дагаж мөрдөх хууль тогтоомж, шүүхийн шийдвэр болон захиргааны эрх зүйн 
актыг засгийн газар болон худалдаачдад танилцах боломж  олгох үүднээс нэн даруй 
хэвлэн нийтлэнэ. Хэлэлцэн тохирогч аливаа талын засгийн газар, эсхүл  засгийн газрын 
байгууллага болон хэлэлцэн тохирогч нөгөө талуудын газар, эсхүл  засгийн газрын 
байгууллагын хооронд мөрдөгдөж буй бөгөөд олон улсын худалдааны бодлоготой 
холбогдсон хэлэлцээрүүдийг мөн адил хэвлэн нийтлэнэ. Хэлэлцэн тохирогч аливаа тал 
хуулийн хэрэгжилтэд саад болох, эсхүл өөрөөр олон нийтийн ашиг сонирхолд харшлах, 
эсхүл улсын, хувийн, түүнчлэн тодорхой үйлдвэрийн газруудын хууль ёсны арилжааны 
ашиг сонирхолд хохирол учруулах нууц мэдээлэл задруулахыг шаардаж буй мэтээр энэ 
хэсгийн заалтуудыг ойлгохгүй. 
 
2. Хэлэлцэн тохирогч аливаа талаас авч буй импортын татвар болон бусад 
хураамжийн хэмжээг тогтсон болон нийтлэг практикийн дагуу нэмэгдүүлж буй, эсхүл 
импорт болон түүний төлбөрийн шилжүүлэгтэй холбогдсон шинэ, эсхүл илүү чанга 
шаардлага, хязгаарлалт болон хориг тавьж буй нийтээр дагаж мөрдөх арга хэмжээг 
тухайн арга хэмжээний тухай  албан ёсоор хэвлэн нийтлэх хүртэл мөрдөхгүй болно. 



 
 3. (а) Хэлэлцэн тохирогч тал тус бүр нь энэ зүйлийн 1 дэх хэсэгт дурдсан шинж 
чанар бүхий өөрийн бүх хууль тогтоомж, шийдвэр болон тогтоолыг нэг мөр ойлгон 
шударгаар дагаж мөрдөнө. 
 
  (b) Хэлэлцэн тохирогч тал тус бүр нь, тухайлбал гаалийн асуудалтай 
холбогдсон захиргааны арга хэмжээг нэн даруй хянан үзэж залруулах зорилгоор боломж 
гармагц шүүх, арбитр болон захиргааны шүүх болон процедур хэрэгжүүлнэ.болон 
процедур бий болгох, эсвэл байгаагаа үргэлжлүүлэн ашиглана. Давж заалдах гомдлын 
шаардлага гаргахад тогтоосон хугацааны дотор дээд шатны шүүхэд импортлогчдоос 
давж заалдах гомдол гаргахгүй бол ийм шүүх, эсхүл процедур нь захиргааны арга 
хэмжээг хэрэгжүүлэх байгууллагаас хараат бус байх бөгөөд эдгээр байгууллага нь 
шүүхийн шийдвэр тогтоолыг мөрдөнө. Хуулийн тогтсон зарчим буюу бодит  байдалтай 
шийдвэр нь нийцэхгүй байна гэж үзэх үндэслэлтэй бол уг байгууллагын төв удирдлага 
асуудлыг өөр журмаар хянуулах арга хэмжээ авч болно. 
 
 (с) Процедур нь хэдийгээр захиргааны арга хэмжээг хэрэгжүүлэх эрх бүхий 
байгууллагаас бүрэн, эсхүл албан ёсоор хараат бус байгааг үл харгалзан энэ хэсгийн (b) 
дэд хэсгийн заалтууд нь хэлэлцэн тохирогч талын нутаг дэвсгэр дээр энэхүү 
Хэлэлцээрийг байгуулах үед мөрдөгдөж байгаа болон захиргааны арга хэмжээний  бодит 
шударга хяналтыг тусгасан процедурыг хүчингүй болгох, өөрчлөхийг шаардахгүй. Ийм 
процедурыг хэрэглэж буй хэлэлцэн тохирогч аливаа тал нь хэлэлцэн тохирогч талуудын 
хүсэлтээр тэдгээрт уг процедур нь энэ дэд хэсгийн заалтын шаардлагад нийцэж буй 
эсэхийг тодорхойлж болохуйц бүрэн мэдээллийг гаргаж өгнө. 
 

11 дүгээр зүйл 
 

Тооны хязгаарлалтыг ерөнхийд нь халах 
 
1. Хэлэлцэн тохирогч аливаа тал нь хэлэлцэн тохирогч аливаа өөр талын нутаг 
дэвсгэрээс гаралтай барааг импортлох, эсхүл хэлэлцэн тохирогч аливаа өөр талын нутаг 
дэвсгэрт ачуулсан барааг экспортлох, эсхүл экспортоор гарган худалдахад гаалийн 
татвар, хураамж, эсхүл бусад хураамжаас өөр аливаа хориглолт буюу хязгаарлалтыг 
квот, импорт, экспортын тусгай зөвшөөрөл болон бусад арга хэмжээний хэлбэрээр 
тогтоохгүй буюу хэрэгжүүлэхгүй. 
 
2. Энэ зүйлийн 1 дэх хэсгийн заалт нь дор дурдсан зүйлд хамаарахгүй: 
 
 (а) экспортолж буй хэлэлцэн тохирогч талд зайлшгүй шаардлагатай хүнсний 
бүтээгдэхүүн болон бусад барааны хэт хомсдлоос урьдчилан сэргийлэх, эсхүл багасгах 
зорилгоор түр хугацаанд мөрдөгдөж буй экспортын хориглолт, эсхүл хязгаарлалт; 
 

(b) олон улсын худалдаан дахь барааны стандарт, эсхүл ангилалт, 
төрөлжүүлэлт болон борлуулалтын журам хэрэглэхэд шаардлагатай экспорт болон 
импортын хориг, эсхүл хязгаарлалт; 
 
 (с) дор дурдсан зорилго бүхий засгийн газрын арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд 
шаардлагатай, аливаа хэлбэрээр импорьлосон хөдөө аж ахуйн болон загасны 
үйлдвэрийн аливаа бүтээгдэхүүний импортын хязгаарлалт: 
 

(i) борлуулалт болон үйлдвэрлэлд зөвшөөрөгдсөн дотоодын 
үйлдвэрлэлийн ижил барааны, эсхүл хэрэв ижил барааны дотоодын 
үйлдвэрлэл хангалтгүй байвал, импортын барааг шууд орлож чадах 
дотоодын үйлдвэрлэлийн барааны тоо хэмжээг хязгаарлах; эсхүл 

 
(ii) дотоодын үйлдвэрлэлийн ижил барааны, эсхүл хэрэв ижил 
барааны дотоодын үйлдвэрлэл  хангалтгүй байвал импортын барааг шууд 



орлож чадах дотоодын үйлдвэрлэлийн барааны илүүдлийг, түр 
хугацаагаар дотоодын хэрэглэгчдийн тодорхой хэсэгт үнэ төлбөргүй, эсхүл 
зах зээлийн тухайн түвшингээс доогуур үнээр илүүдлийг өгөх замаар зах 
зээлээс түр хугацаагаар татаж авах; эсхүл 

 
(iii) хэрэв тухайн барааны дотоодын үйлдвэрлэл нь харьцангуй 
боломжгүй бол үйлдвэрлэлд зөвшөөрөгдсөн бөгөөд үйлдвэрлэл нь 
импортын бараанаас бүхэлдээ, эсхүл хэсэгчлэн шууд хамаарах амьтны 
гаралтай аливаа барааны тоо хэмжээг хязгаарлах. 

           
Энэ хэсгийн (с) дэд хэсгийн дагуу аливаа барааны импортод хязгаарлалт 

хэрэглэж буй  хэлэлцэн тохирогч аливаа тал нь хойшид  тодорхой хугацааны дотор 
импортлохоор зөвшөөрөгдсөн барааны нийт тоо хэмжээ болон үнийн дүн, түүнчлэн, уг 
тоо хэмжээний болон үнийн дүнгийн аливаа өөрчлөлтийн талаар олон нийтэд мэдээлэх 
зорилгоор хэвлэн нийтлүүлнэ. Түүнээс гадна (i)-ийн заалтын дагуу хэрэглэгдэж буй 
аливаа хязгаарлалт нь дотоодын нийт үйлдвэрлэлтэй харьцуулсан импортын нийт 
хэмжээг хязгаарлалт байхгүй байсан нөхцөлд байх харьцаатай харьцуулахад 
бууруулахгүй байх ёстой. Энэ харьцааг тодорхойлохдоо, хэлэлцэн тохирогч тал нь өмнөх 
төлөөлүүлсэн хугацааны туршид зонхилж байсан харьцаа болон тухайн бараанд 
нөлөөлсөн буюу нөлөөлж байгаа аливаа хүчин зүйлийг анхааралдаа зохих ёсоор авна. 
 

12 дугаар зүйл 
 

Төлбөрийн тэнцлийг хангах зорилгоор хийх хязгаарлалт 
 
1. 11 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн заалтыг харгалзахгүйгээр, хэлэлцэн тохирогч 
аливаа тал нь өөрийн гадаад санхүүгийн байдлыг хамгаалах, төлбөрийн тэнцлийг хангах 
зорилгоор энэ зүйлийн дор дурдсан хэсгийн заалтын дагуу импортлохоор зөвшөөрөгдөх 
барааны тоо хэмжээ, эсхүл үнийн дүнг хязгаарлаж болно. 
 
 2. (а) Энэ зүйлийн дагуу хэлэлцэн тохирогч талаас тогтоох, эсхүл хэрэгжүүлэх, 
эсхүл чангатгах импортын хязгаарлалт нь дор дурдсан шаардлагыг хангахад 
хүрэлцэхүйц хэмжээнээс хэтэрч болохгүй: 
 

(i) мөнгөний нөөцийг үлэмж хэмжээгээр бууруулах бодит аюулаас 
урьдчилан сэргийлэх буюу зогсоох; эсхүл 

 
(ii) мөнгөний маш бага нөөцтэй хэлэлцэн тохирогч талын хувьд өөрийн 
мөнгөний нөөцийг боломжийн түвшинд хүртэл нэмэгдүүлэх. 

 
Хэлэлцэн тохирогч тухайн талын нөөцийн байдал, түүний нөөцийн шаардлага, 

түүнчлэн, тухайн тал нь гадаадын тусгай зээл болон бусад эх үүсвэрийг ашиглах 
боломжтой байх тохиолдолд  эдгээр зээл, эсхүл эх үүсвэрийн зохистой ашиглалтыг 
тусгах шаардлагад нөлөөлж болох аливаа онцгой нөхцөл байдлыг тухай бүр харгалзана. 
 
 (b) Энэ хэсгийн (а) дэд хэсгийн дагуу хязгаарлалт хэрэглэж буй хэлэлцэн 
тохирогч талууд нь эдгээр нөхцөл байдал сайжрахын хэрээр хоригийг шатчилан багасгах 
бөгөөд түүнийг зөвхөн хэрэглэх үндэслэл болж буй дэд хэсэгт дурдсан нөхцөл байдал 
оршиж байгаа тохиолдолд хэрэгжүүлнэ. Талууд дэд хэсгийн дагуу нөхцөл байдал нь 
цаашид хоригийг тогтоох, эсхүл хэрэгжүүлэх үндэслэл үгүй болмогц талууд хоригийг 
хүчингүй болгоно. 
  
3. (а) Хэлэлцэн тохирогч талууд нь өөрсдийн дотоодын бодлогоо 
хэрэгжүүлэхдээ төлбөрийн тэнцлийн тэнцвэрт байдлыг найдвартай удаан хугацаанд 
үргэлжлэх үндсэн дээр хэрэгжүүлэх, эсхүл тогтворжуулах шаардлага болон 
үйлдвэрлэлийн нөөцийг үр ашиггүй ашиглахаас урьдчилан сэргийлэх эрмэлзлэлийг 
зохих ёсоор харгалзан үзэх үүрэг хүлээж байна. Талууд нь эдгээр зорилтыг 



хэрэгжүүлэхийн тулд олон улсын худалдааг багасгах бус, харин өргөжүүлэх арга хэмжээг 
аль болох боломжийн хэрээр авах нь зохистой болно гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна. 
 

(b) Энэ зүйлийн дагуу хязгаарлалт хэрэглэж буй хэлэлцэн тохирогч талууд нь 
төрөл бүрийн бараа, эсхүл бүлэг барааны импортын хоригийн үр нөлөөг дээшлүүлэхийн 
тулд илүү зайлшгүй шаардлагатай барааны импортыг нэн тэргүүнд чухалчлах хэлбэрээр 
хоригийг хэрэгжүүлж болно. 
 
 (с) Энэ зүйлийн дагуу хориг хэрэглэж буй хэлэлцэн тохирогч талууд нь 
дараахь үүрэг хүлээнэ: 
 

(i)  хэлэлцэн тохирогч аливаа өөр талын арилжааны эсхүл эдийн 
засгийн ашиг сонирхолд шаардлагагүй хохирол учруулахаас зайлсхийх; 

 
(ii) нийлүүлэлтийг хасах нь худалдааны хэвийн эргэлтэд муугаар 
нөлөөлөх аливаа нэр төрлийн барааг арилжааны доод хэмжээгээр 
оруулах явдалд зохих үндэслэлгүйгээр саад болохоор хоригийг 
хэрэглэхгүй; буюу  

 
(iii) барааны загвар оруулахад саад болох, эсхүл патент, барааны 
тэмдэг, зохиогчийн эрх, эсхүл эдгээртэй адилтгах процедурыг  
хэрэгжүүлэхэд саад болох хориг хэрэглэхгүй байх. 

 
 (d) Ажлаар хангах, бүтээмжийг нэмэгдүүлэх боломжийг хангах болон 
хэрэгжүүлэх, эсхүл эдийн засгийн нөөцийг хөгжүүлэхэд чиглэгдсэн дотоодын бодлогын 
үр дүнд хэлэлцэн тохирогч тал түүний мөнгөний нөөцөд энэ зүйлийн 2 (а) дэд хэсэгт 
дурдсан шинж бүхий аюул учруулахуйц импортын өндөр эрэлт хэрэгцээтэй байж 
болохыг хэлэлцэн тохирогч талууд хүлээн зөвшөөрч байна. Эдгээр бодлогыг өөрчлөх 
явдал түүнээс энэ зүйлийн дагуу хэлэлцэн тохирогч тал хэрэглэж буй шаардлагагүй 
хоригийг  буй болгоно гэсэн үндэслэлээр хоригийг татан авах, эсхүл өөрчлөхийг энэ 
зүйлийн заалтуудыг өөрөөр мөрдөж буй хэлэлцэн тохирогч талаас шаардахгүй. 
 
4. (а) Шинэ хориг хэрэглэж буй, эсхүл энэ зүйлийн дагуу хэрэглэж буй арга 
хэмжээгээ ихээхэн эрчимжүүлэх замаар хүчин төгөлдөр хоригийнхоо хүрээг өргөтгөж буй 
хэлэлцэн тохирогч тал нь эдгээр хоригийг тогтоосон, эсхүл эрчимжүүлснийхээ дараа нэн 
даруй (эсхүл урьдчилан зөвлөлдөх боломжтой нөхцөл байдлаар эдгээр арга  хэмжээг 
авахаас өмнө) хэлэлцэн тохирогч талуудтай өөрийн төлбөрийн тэнцлийн хүндрэл, 
байдлыг залруулж болох бусад боломжийн арга хэмжээ, түүнчлэн хэлэлцэн тохирогч 
бусад талын эдийн засагт үзүүлж болохуйц хоригийн үр дагаварын талаар зөвлөлдөнө. 
 

(b) Хэлэлцэн тохирогч талууд өөрсдийн товлосон тэр хугацаанд энэ зүйлийн 
дагуу тухайн өдөр хүртэл хүчин төгөлдөр хэрэглэгдэж буй бүх хоригийг хянан үзнэ. Энэ 
өдрөөс хойш нэг жил өнгөрмөгц энэ зүйлийн дагуу импортын  хориг хэрэглэж буй 
хэлэлцэн тохирогч талууд нь  энэ зүйлийн (а) дэд хэсэгт дурдсан төрлийн зөвлөлдөөнийг 
хэлэлцэн тохирогч талуудтай жил бүр хийнэ. 
 

(с) (i) хэрэв өмнөх (а), эсхүл (b) дэд хэсгийн дагуу хэлэлцэн тохирогч талтай 
хийх зөвлөлдөөний явцад хориг нь энэ зүйл, эсхүл 13 дугаар зүйлийн 
заалтуудтай нийцэхгүй байна гэж хэлэлцэн тохирогч талууд тогтоовол (14 
дүгээр зүйлийн заалтуудад зааснаар) эдгээр зөрчлийн мөн чанарыг заах 
бөгөөд хоригийг зохих ёсоор өөрчлөх талаар зөвлөмж гаргаж болно; 

 
(ii) хэрэв зөвлөлдөөний үр дүнд хэлэлцэн тохирогч талууд нь хоригийг энэ 
зүйл, эсхүл 13 дугаар зүйлийн заалтуудтай илт харшаар, түүнчлэн, 
xэлэлцэн тохирогч аливаа талын худалдаанд хохирол учруулж буй, эсхүл 
хохирол учруулах хэлбэрээр хэрэглэж буйг (14 дүгээр зүйлийн заалтуудад 
зааснаар) тогтоовол тэдгээр нь энэ тухай хоригийг хэрэглэж буй хэлэлцэн 



тохирогч талд мэдэгдэж эдгээр заалтыг тодорхой хугацааны дотор зохих 
ёсоор өөрчлөх талаар зөвлөмж гаргана. Хэрэв хэлэлцэн тохирогч тухайн 
тал эдгээр зөвлөмжийг тогтоосон хугацаанд биелүүлэхгүй бол хоригийн 
улмаас худалдаа нь сөрөг нөлөөнд орсон, аливаа хэлэлцэн тохирогч 
талын хориогийг хэрэглэж буй хэлэлцэн тохирогч аливаа талын тухайд 
энэхүү Хэлэлцээрийн дагуу хүлээх бөгөөд нөхцөл байдалд зохистой нь 
тогтоогдох үүргээс нь хэлэлцэн тохирогч талууд нөхцөл байдалд нь 
тохируулан чөлөөлж болно. 

 
(d)  Энэ зүйлийн дагуу хоригийг хэрэглэж буй хэлэлцэн тохирогч аливаа талыг, 

энэ зүйлийн болон 13 дугаар зүйлийн заалтуудын дагуу (14 дүгээр зүйлийн заалтуудад 
зааснаар) түүнчлэн, түүний улмаас худалдаанд нь сөрөг нөлөө учирч буйг prima facie 
зарчмын үндсэн дээр нотолж чадах аливаа хэлэлцэн тохирогч талын хүсэлтээр хэлэлцэн 
тохирогч талууд зөвлөлдөөн хийхээр урьж болно. Гэхдээ, хэлэлцэн тохирогч сонирхогч 
талуудын хоорондын шууд хэлэлцээ  амжилтгүй болсон нь хэлэлцэн тохирогч талуудад 
тодорхой болох хүртэл уг урилгыг явуулахгүй. Хэрэв хэлэлцэн тохирогч талуудтай 
хийсэн зөвлөлдөөний үр дүнд ямар ч тохиролцоонд хүрээгүй болон хоригийг дээрх 
заалтуудын дагуу хэрэглээгүй бөгөөд асуудал тавьсан хэлэлцэн тохирогч талын 
худалдаанд хохирол учруулж байгаа болон учруулж болзошгүй нь тогтоогдвол эдгээр 
тал нь хоригийг цуцлах, эсхүл өөрчлөх зөвлөмж гаргана. Хэрэв хоригийг хэлэлцэн 
тохирогч талуудаас товлож болох цаг хугацаанд цуцлааүй буюу өөрчлөөгүй нөхцөлд 
хоригийг хэрэглэж буй хэлэлцэн тохирогч талын хувьд эдгээр тал асуудал тавьсан 
хэлэлцэн тохирогч талыг  энэхүү Хэлэлцээрийн дагуу хүлээх бөгөөд нөхцөл байдалд 
зохистой нь тогтоогдох үүргээс нь чөлөөлж болно. 
 
 (е) Энэ хэсэгт дурдсанаар хэргийг хянан шийдвэрлэхдээ хэлэлцэн тохирогч 
талууд нь хориг хэрэглэж буй хэлэлцэн тохирогч талын экспортын худалдаанд сөргөөр 
нөлөөлж буй аливаа гадаад онцлог хүчин зүйлсийг зохих ёсоор харгалзана. 
 
  (f) Энэ хэсгийн дагуу шийдвэрийг аль болох хурдан, хэрэв боломжтой бол 
зөвлөлдөөн эхэлснээс хойш 60 хоногийн дотор гаргах ёстой. 
 
5. Хэрэв олон улсын худалдааг хязгаарлах нөлөө бүхий тэнцвэрт бус байдлыг 
гэрчилж буй импортын хязгаарлалтыг энэ зүйлд заасан журмаар тогтмол, өргөн хэрэглэж 
байвал, төлбөрийн тэнцэл нь хүндрэлтэй байгаа хэлэлцэн тохирогч талууд, эсхүл 
төлбөрийн баланс нь нэн таатай байх хандлагатай хэлэлцэн тохирогч талууд, эсхүл 
засгийн газар хоорондын аливаа холбогдох байгууллагаас тэнцвэрт бус байдлын 
шалтгааныг арилгах бусад арга хэмжээ авч болох эсэх асуудлын талаар хэлэлцэн 
тохирогч талууд хэлэлцээ хийж эхэлнэ. Хэлэлцэн тохирогч талуудын урилгаар хэлэлцэн 
тохирогч талууд нь тухайн хэлэлцээнд оролцоно. 
 

13 дугаар зүйл 
 

Тоон хязгаарлалтыг алагчлалгүйгээр хэрэглэх 
 
1. Хэрэв гуравдагч бүх орноос гаралтай ижил бараа импортлох, эсхүл гуравдагч бүх 
оронд экспортлосон ижил барааг гаргах явдлыг адилхан хориглоогүй, эсхүл 
хязгаарлаагүй бол хэлэлцэн тохирогч аливаа тал нь хэлэлцэн тохирогч аливаа бусад 
талын нутаг дэвсгэрээс гаралтай барааг импортлох, эсхүл хэлэлцэн тохирогч аливаа 
талын нутаг дэвсгэрт экспортлосон аливаа барааг гаргахад аливаа хориг, эсхүл 
хязгаарлалт хэрэглэхгүй. 
 
2. Аливаа бараанд импортын хориг хэрэглэхдээ хэлэлцэн тохирогч талууд нь тухайн 
барааны худалдааны хуваарилалт нь уг хориг байхгүй тохиолдолд янз бүрийн хэлэлцэн 
тохирогч талууд олж болох байсан хувь хэмжээг аль болох ойролцоо байлгахыг 
эрмэлзэх ёстой бөгөөд энэ зорилгоор дор дурдсан заалтуудыг мөрдөнө: 
 



(а) зохимжтой тохиолдолд, зөвшөөрөгдсөн импортын нийт тоо хэмжээг 
илэрхийлсэн квот (квотыг нийлүүлэгч орнуудын дунд хуваарилах эсэхээс үл хамаарч)-ыг 
тогтоож, түүний хэмжээг энэ зүйлийн 3 (b) дэд хэсгийн дагуу мэдэгдэнэ; 
 

(b) квот тогтоох нь зохимжгүй байх тохиолдолд хязгаарлалтыг импортын 
тусгай зөвшөөрөли, эсхүл квотгүй зөвшөөрлийн хэлбэрээр хэрэглэнэ;   
 

(с) хэлэлцэн тохирогч талууд энэ хэсгийн (d) дэд хэсгийн дагуу хуваарилсан 
квотыг хэрэгжүүлэх зорилгоос бусад тохиололд тухайн барааг тодорхой орон, эсхүл эх 
сурвалжаас оруулахад импортын тусгай зөвшөөрөл, эсхүл зөвшөөрлийг ашиглахыг 
шаардахгүй болно; 
 

(d) квотыг нийлүүлэгч орнуудын хооронд хуваарилсан тохиолдолд 
хязгаарлалтыг хэрэглэж буй хэлэлцэн тохирогч тал нь тухайн барааг нийлүүлэх 
сонирхолтой хэлэлцэн тохирогч бусад бүх талтай квотын хуваарилалтын талаар 
тохиролцоонд хүрч болно. Энэ аргачлал нь зохимжгүй  байх тохиолдолд тухайн хэлэлцэн 
тохирогч тал нь барааг нийлүүлэх сонирхолтой хэлэлцэн тохирогч талуудад, өмнөх 
төлөөлүүлсэн хугацааны туршид эдгээр хэлэлцэн тохирогч талаас нийлүүлсэн барааны 
импортын нийт тоо хэмжээ болон үнийн дүнгийн харьцаан дээр үндэслэн квотыг 
хуваарилна. Чингэхдээ тухайн барааны худалдаанд нөлөөлж болох аливаа онцгой хүчин 
зүйлсийг анхааралдаа авбал зохино. Аливаа ийнхүү нийт тоо хэмжээ болон үнийн 
дүнгээс хэлэлцэн тохирогч аливаа талд хуваарилсан квотыг тухайн тал бүрэн ашиглахад 
саад учруулж болохуйц ямар нэг нөхцөл, эсхүл бүрдүүлэлтийн журмыг тогтоосон 
хугацааны дотор барааг импортлохтой холбогдуулж тогтоохгүй. 
 
3. (а) Импортын хоригтой холбогдуулан импортын тусгай зөвшөөрөл олгох 
тохиолдолд хориг хэрэглэж буй хэлэлцэн тохирогч тал нь тухайн барааны худалдаанд 
сонирхол бүхий хэлэлцэн тохирогч аливаа талын хүсэлтээр хоригийг хэрэгжүүлэх журам, 
сүүлийн үед олгосон импортын тусгай зөвшөөрөл болон нийлүүлэгч орнуудад олгосон 
эдгээр тусгай зөвшөөрлийн хуваарилалттай холбогдсон бүх мэдээллийг өгөх бөгөөд 
харин импортолж буй, эсхүл экспортолж буй үйлдвэрийн газруудын оноосон нэртэй 
холбогдсон мэдээллээр хангах үүрэг хүлээхгүй. 
  
 (b) Квот тогтоохтой холбогдуулан импортыг хязгаарлах тохиолдолд хориг 
хэрэглэж буй хэлэлцэн тохирогч тал нь хойшид тодорхой хугацаанд импортлохоор 
зөвшөөрөгдөх барааны нийт тоо хэмжээ, эсхүл үнийн дүн, түүнчлэн, уг тоо хэмжээ, эсхүл 
үнийн дүнгийн аливаа өөрчлөлтийн талаар нийтэд мэдээлнэ. Уг мэдээллийг нийтэд 
мэдээлэх үед тээвэрлэлтийн замд байсан тухайн барааг оруулахаас татгалзах ёсгүй. 
Чингэхдээ, эдгээр нийлүүлэлтийг тухайн хугацааны туршид зөвшөөрөгдсөн тоо 
хэмжээнд боломжийн хэрээр, мөн шаардлагатай бол дараагийн хугацаанд 
зөвшөөрөгдөх тоо хэмжээнд оруулан тооцох, түүнчлэн, хэрэв хэлэлцэн тохирогч аливаа 
тал нь ийм мэдэгдлийг хэвлэн нийтлүүлсэн өдрөөс хойших 30 хоногийн дотор хэрэглээнд 
нийлүүлсэн буюу хэрэглээнд зориулан гаалийн агуулахаас авсан барааг хоригоос 
чөлөөлсөн хэв заншилтай бол, тэрхүү хэв заншлыг энэ дэд хэсгийн заалттай бүрэн 
нийцэж байна гэж үзнэ. 
  
 (с) Квотыг нийлүүлэгч орнууд хязгаарлалт хэрэглэж буй хэлэлцэн тохирогч 
талд тухайн бараа нийлүүлэхийг сонирхож буй хэлэлцэн тохирогч бүх талд хэрэглэж буй 
тооны болон үнийн дүнгээр илэрхийлэгдсэн квотын хувь хэмжээ, нийлүүлж буй орны 
талаархи мэдээллийг нэн даруй өгөх бөгөөд ийм мэдээллийг нийтэд мэдээлнэ. 
 
4. Энэ зүйлийн 2 дахь хэсгийн (d), 11 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн (с) заалтын дагуу 
тогтоосон хязгаарлалтын хувьд аливаа бүтээгдэхүүний худалдаанд нөлөөлж болох  
онцгой хүчин зүйлийг тодорхойлох асуудлыг хязгаарлалт тогтоосон хэлэлцэн тохирогч 
тал шийдвэрлэнэ. Гэхдээ тухайн хэлэлцэн тохирогч тал хэлэлцэн тохирогч талууд болон 
бүтээгдэхүүн нийлүүлэхийг онцлон сонирхож буй хэлэлцэн тохирогч талуудын хүсэлтээр 
квотын тогтоосон хувь хэмжээг дахин хуваарилах, эсхүл сонгож авсан төлөөллийн цаг 



хугацааг өөрчлөх, эсхүл онцгой хүчин зүйлийг дахин тодорхойлох, эсхүл хуваарилсан 
квот, түүнийг бусад байдлаар хязгааргүй хэрэглэх талаар дангаар тогтоон хэрэглэж буй 
болзол нөхцөл, журам, эсхүл бусад заалтыг хүчингүй болгох шаардлагын талаар 
хэлэлцэн тохирогч талуудтай нэн даруй зөвлөлдөнө.  
 
5. Энэ зүйлийн заалтууд хэлэлцэн тохирогч талуудаас тогтоон хэрэглэж буй  аливаа 
тарифын квотын хувьд мөрдөгдөх бөгөөд шаардлагатай үед энэ зүйлийн зарчмууд нь 
экспортын хязгаарлалтын хувьд ч хамаарна. 
 

14 дүгээр зүйл 
 

Алагчлахгүй байх журамд үл хамаарах заалтууд 
 
1. 12 дугаар зүйл, эсхүл 18 дугаар зүйлийн В хэсэгт заасны дагуу хязгаарлалтыг 
хэрэглэж буй хэлэлцэн тохирогч тал тухайн хязгаарлалтыг хэрэглэхдээ 15 дугаар 
зүйлийн 6 дахь хэсгийн заалтын дагуу байгуулсан валютын тусгай хэлэлцээрийн 
холбогдох заалтууд, эсхүл Олон улсын валютын  сангийн хэлэлцээрийн 8 болон 14 
дүгээр зүйлийн дагуу тухайн үед хэрэгжүүлж буй олон улсын хэлцлийн хүрээнд хийгдэх 
шилжүүлэг болон төлбөрийн хязгаарлалт хэрэглэх нь ижил хэмжээний үр нөлөө 
үзүүлэхүйц аргаар 13 дугаар зүйлийн заалтуудыг хэрэглэхгүй байж болно. 
 
 2. 12 дугаар зүйл, эсхүл 18 дугаар зүйлийн В хэсэгт заасны дагуу импортын 
хязгаарлалтыг хэрэглэж буй хэлэлцэн тохирогч тал тухайн хэлэлцэн тохирогч тал, эсхүл 
талуудад олгогдох үр ашиг нь бусад хэлэлцэн тохирогч талын худалдаанд учирч болох 
хохирлоос үлэмж  хэмжээгээр илүү бол өөрийн гадаад худалдааны бага хэсгийн хувьд, 
13 дугаар зүйлийн заалтуудыг хэлэлцэн тохирогч талуудын зөвшөөрснөөр түр 
хугацаагаар дагаж мөрдөхгүй байж болно. 
 
3. 13 дугаар зүйлийн заалтууд нь ОУВС-д нэгдмэл квот бүхий  хэд хэдэн газар нутагт 
12 дугаар зүйл, эсхүл 18 дугаар зүйлийн В хэсгийн заалтуудын дагуу, бусад орны 
импортын эсрэг авч явуулах хязгаарлалтыг 13 дугаар зүйлийн заалтуудтай тэрхүү 
хязгаарлалт бусад бүх талаар нийцсэн тохиолдолд хэрэглэхэд хамаарахгүй. 
 
4. 12 дугаар зүйл, эсхүл 18 дугаар зүйлийн В хэсэгт заасны дагуу импортын 
хязгаарлалтыг хэрэглэж буй хэлэлцэн тохирогч тал энэхүү Хэлэлцээрийн 13 дугаар 
зүйлийн заалтуудаас зайлсхийхгүйгээр гадаад валютын орлогыг өсгөх зорилгоор 
экспортыг хөгжүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээ авахад энэхүү Хэлэлцээрийн 11-15 дугаар 
зүйл, эсхүл 18 дугаар зүйлийн В  хэсэг хамаарахгүй. 
 
5. Хэлэлцэн тохирогч тал дараахь тоон хязгаарлалтыг хэрэглэхэд 11-15 дугаар 
зүйл, эсхүл 18 дугаар зүйлийн В хэсгийн заалтыг мөрдөхгүй. 
 

(а) ОУВС-ийн Хэлэлцээрийн 7 дугаар зүйлийн 3(b) дэд хэсэгт заасны дагуу 
зөвшөөрөгдсөн валютын хязгаарлалттай ижил үр нөлөөтэй байвал; 
 

(b) энэхүү Хэлэлцээрийн хавсралт “А”-д заасан хөнгөлөлтийн хэлэлцээрийн 
дагуу түүнд  дурдсан хэлэлцээний үр дүн гарах хүртэл. 
 

15 дугаар зүйл 
 

Валютын талаархи тохиролцоо 
 
1. Хэлэлцэн тохирогч талууд ОУВС-ийн эрх мэдлийн хүрээнд валютын асуудлаар 
хэлэлцэн тохирогч талуудын эрх мэдлийн хүрээнд тоон хязгаарлалт, худалдааны бусад 
арга хэмжээтэй холбогдсон асуудлаар хэлэлцэн тохирогч талууд болон  ОУВС 
уялдуулан зохицуулсан бодлого явуулах зорилгоор хэлэлцэн тохирогч талууд болон 
Олон улсын валютын сантай хамтран ажиллахыг эрмэлзэнэ. 



 
2. Хэлэлцэн тохирогч талууд мөнгөний нөөц, төлбөрийн тэнцэл, гадаад валютыг 
зохицуулахтай холбогдсон асуудлаар бүхий л тохиолдолд ОУВС-тай заавал 
зөвлөлдөнө. Тухайн зөвлөлдөөн хийхэд  ОУВС-аас гаргасан гадаад валют, мөнгөний 
нөөц, төлбөрийн тэнцэлтэй холбогдох статистикийн мэдээ, бусад бүх баримт, түүнчлэн, 
хэлэлцэн тохирогч аль нэг талын валютын асуудалтай холбогдуулан авсан арга хэмжээ 
нь ОУВС-ийн хэлэлцээр, эсхүл хэлэлцэн тохирогч нэг талаас хэлэлцэн тохирогч 
талуудтай байгуулсан валютын тусгай хэлэлцээрийн нөхцөлтэй нийцэж буй эсэх талаар 
ОУВС-аас гаргасан дүгнэлтийг хүлээн зөвшөөрнө. 12 дугаар зүйлийн 2 (а), эсхүл 18 
дугаар зүйлийн 9 дэх хэсэгт тодорхойлсон шалгууртай холбогдсон бүх асуудлаар эцсийн 
шийдвэрийг гаргахдаа хэлэлцэн тохирогч талууд мөнгөний нөөцийн үлэмж их бууралт, 
мөнгөний нөөцийн маш бага түвшин, эсхүл мөнгөний өсөлтийн боломжийн хувь 
хэмжээний  тодорхойлолт, түүнчлэн зөвлөлгөөнд авч хэлэлцэх бусад асуудлын 
санхүүгийн талын асуудлаар ОУВС-гаас гаргасан дүгнэлтийг хүлээн зөвшөөрнө. 
 
3. Хэлэлцэн тохирогч талууд энэ зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан зөвлөлдөөний 
процедурын талаар ОУВС-тай хэлэлцээр байгуулахыг эрмэлзэнэ. 
 
4. Хэлэлцэн тохирогч талууд валютын арга хэмжээгээр энэхүү Хэлэлцээрийн 
заалтууд, эсхүл худалдааны арга хэмжээгээр ОУВС-ийн хэлэлцээрийн заалтуудын 
биелэлтэд саад учруулахгүй. 
  
5. Хэрэв хэлэлцэн тохирогч талууд аль нэг талын импорттой холбогдуулан төлбөр, 
шилжүүлгийн хувьд хэрэглэсэн валютын хязгаарлалт нь энэхүү Хэлэлцээрт заасан тоон 
хязгаарлалтад хамаарах заалтуудтай зөрчилдсөн гэж үзвэл энэ талаар ОУВС-д 
мэдэгдэнэ. 
 
6. ОУВС-ийн гишүүн бус хэлэлцэн тохирогч аль нэг тал ОУВС-тай зөвлөлдсөний 
дараа, хэлэлцэн тохирогч талуудын тодорхойлсон хугацааны дотор тус Сангийн гишүүн 
болох бөгөөд гишүүн болж чадаагүй бол хэлэлцэн тохирогч талуудтай валютын тусгай 
хэлэлцээр даруй байгуулна. Сангийн гишүүнээс гарсан Хэлэлцэн тохирогч аливаа тал 
хэлэлцэн тохирогч талуудтай валютын тусгай хэлэлцээр нэн даруй байгуулна. Энэ 
хэсгийн дагуу байгуулсан валютын тусгай хэлэлцээр нь хэлэлцэн тохирогч талын энэхүү 
Хэлэлцээрээр хүлээсэн үүргийн нэг хэсэг болно. 
 
 7. (а) Энэ зүйлийн 6 дахь хэсэгт заасны дагуу болон хэлэлцэн тохирогч аль нэг 
талын хооронд байгуулсан валютын тусгай хэлэлцээр нь хэлэлцэн тохирогч талуудын 
ашиг сонирхлыг хэлэлцэн тохирогч холбогдох талаас валютын талаар авсан арга 
хэмжээний  үр дүн нь энэхүү Хэлэлцээрийн зорилгод харшлахгүй байвал зохино.  
 
 (b) Аливаа ийм хэлэлцээрийн нөхцөлүүд нь ОУВС-гаас гишүүддээ Сангийн 
хэлэлцээрийн дагуу хүлээлгэсэн үүргээс илүү хязгаарлагдмал үүргийг валютын талаар 
хэлэлцэн тохирогч талд хүлээлгэхгүй. 
 
8. Хэлэлцэн тохирогч талууд энэхүү Хэлэлцээрээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэх 
зорилгоор шаардсан бол хүссэн мэдээллийг ОУВС-гийн гишүүн бус хэлэлцэн тохирогч 
тал ОУВС-гийн хэлэлцээрийн 8 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсгийн ерөнхий хүрээнд гаргаж 
өгнө. 
 
9. Энэхүү Хэлэлцээрийн заалтууд нь: 
 

(а) ОУВС-гийн хэлэлцээр, эсхүл хэлэлцэн тохирогч талуудтай байгуулсан 
хэлэлцэн тохирогч талын валютын тусгай хэлэлцээрийн заалтуудын дагуу валютын 
хяналт, хязгаарлалтыг хэлэлцэн тохирогч тал хэрэглэхэд; эсхүл 
 



(b) хэлэлцэн тохирогч тал валютын тухайн хяналт, хязгаарлалтыг үр ашигтай 
болгох зорилгоор 11, 12, 13 болон 14 дүгээр зүйлийн дагуу зөвшөөрөгдсөнөөс гадна 
экспорт, импортод хязгаарлалт, хяналт тавихад тус тус саад болохгүй. 
 

16 дугаар зүйл 
 

Татаас 
 

А хэсэг - татаасын ерөнхий зарчим 
 
1. Хэрэв аль нэг хэлэлцэн тохирогч тал аливаа бүтээгдэхүүний экспортыг 
нэмэгдүүлж, импортыг бууруулах зорилгоор орлогын, эсхүл үнийн дэмжлэгийн аль нэг 
хэлбэрийг оролцуулсан татаасыг олгосон буюу хэвээр үлдээсэн бол тухайн татаасын 
хэмжээ, шинж чанар, татааст хамрагдсан, импортолсон, эсхүл экспортолсон 
бүтээгдэхүүний тоо хэмжээнд болон бүтээгдэхүүнд олгосон татаасын үзүүлэх үр нөлөө 
болон  тухайн татаасын зайлшгүй шаардлагатайг баталсан нөхцөл байдлын  талаар 
хэлэлцэн тохирогч талуудад бичгээр мэдэгдэнэ. Тухайн татаасыг хэрэглэснээр хэлэлцэн 
тохирогч бусад талын ашиг сонирхолд ноцтой хохирол учруулах, эсхүл учруулж 
болзошгүй гэж тодорхойлсон бүх тохиолдолд татаас олгож буй хэлэлцэн тохирогч тал 
хүсэлтийн дагуу хэлэлцэн тохирогч нөгөө тал буюу холбогдох талууд, эсхүл хэлэлцэн 
тохирогч талуудтай татаасыг хязгаарлах боломжийн талаар хэлэлцэнэ. 
 

В хэсэг -экспортын татаасын талаархи нэмэлт заалтууд 
 
2. Хэлэлцэн тохирогч талууд аливаа бүтээгдэхүүний экспортод татаас олгох нь 
импортлогч болон экспортлогч хэлэлцэн тохирогч бусад талд сөрөг нөлөө үзүүлж болох 
буюу тэдгээрийн худалдааны ердийн ашиг сонирхлыг ноцтой зөрчиж болох бөгөөд 
энэхүү Хэлэлцээрийн зорилтыг биелүүлэхэд саад тотгор учруулж болохыг хүлээн 
зөвшөөрч байна. 
 
3. Иймээс, хэлэлцэн тохирогч талууд анхдагч бүтээгдэхүүнийг экспортлоход татаас 
олгохоос зайлсхийнэ. Гэвч хэлэлцэн тохирогч тал өөрийн нутаг дэвсгэрээс гаралтай 
аливаа анхдагч бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлэх зорилгоор аливаа хэлбэрийн 
татаасыг шууд буюу  шууд бусаар олгосон бол тухайн барааны дэлхийн экспортын 
худалдаанд илүү хувь эзэмших байдлаар уг татаасыг хэрэглэхгүй бөгөөд  өмнөх 
төлөөллийн хугацаанд уг барааны худалдаанд хэлэлцэн тохирогч талуудын эзлэж 
байсан хувийн жин болон уг барааны худалдаанд нөлөөлсөн буюу нөлөөлж болзошгүй 
аливаа онцлог хүчин зүйлүүдийг харгалзана. 
 
4. Түүнчлэн 1958 оны 1 дүгээр сарын 1-ээс хойш, эсхүл үүнээс хойшхи аль болох 
эрт хугацаанд хэлэлцэн тохирогч талууд дотоодын зах зээлийн ижил төрлийн 
бүтээгдэхүүнд ногдуулдаг харьцуулсан үнээс доогуур үнээр экспортлоход нөлөөлдөг 
татаас бүхий анхдагч бүтээгдэхүүнээс өөр бүтээгдэхүүнийг экспортын татаасын  аливаа 
хэлбэрийг шууд буюу шууд бусаар олгохыг зогсооно. 1957 оны 12 дугаар сарын 31-ийг 
хүртэл хэлэлцэн тохирогч тал 1955 оны 1 дүгээр сарын 1-ийг хүртэл мөрдөгдөж байсан 
татаасын аливаа хүрээг нэмэгдүүлэх, шинээр бий болгон өргөжүүлэхгүй. 
   
5. Хэлэлцэн тохирогч талууд энэ зүйлийн заалтуудын  үр дүнг шалгах, энэхүү 
Хэлэлцээрийн зорилтыг хөхиүлэн дэмжих, хэлэлцэн тохирогч талуудын худалдааны 
болон бусад сонирхолд ноцтой хохирол учруулахаас зайлсхийх үүднээс энэ зүйлийн 
заалтуудын хэрэгжилтийг өөрийн туршлагад үндэслэн үе үе хянан үзэж байна. 
 

17 дугаар зүйл 
 

Худалдаа эрхлэгч -Улсын үйлдвэрийн газар 
 



1. (а) Хэрэв хэлэлцэн тохирогч тал бүр улсын үйлдвэрийн газрыг аль нэг газарт 
байгуулсан, түүнд тусгай буюу онцгой эрх албан ёсоор  буюу жинхэнэ байдлаар олгосон 
бол тухайн үйлдвэрийн газар нь экспорт, импортын талаар засгийн газраас авах арга 
хэмжээний талаархи энэхүү Хэлэлцээрт тодорхойлсон үл ялгаварлах нөхцөлийн  
ерөнхий зарчимд нийцүүлэн үйл ажиллагаагаа явуулах үүрэг хүлээнэ. 
 
 (b) Энэхүү Хэлэлцээрийн бусад заалтыг харгалзахын зэрэгцээ тухайн 
үйлдвэрийн газар нь үнэ, чанар болон зах зээлийн боломж, тээвэр, борлуулалт, 
худалдах, худалдан авах бусад нөхцөл зэрэг гагцхүү зах зээлийн нөхцөл байдлыг 
бодолцон худалдах буюу худалдан авах хэлцлийг хийж болох  бөгөөд хэлэлцэн тохирогч 
бусад талын үйлдвэрийн газруудад мөрддөг худалдааны зан заншлын дагуу өрсөлдөх 
ижил боломжийг олгох шаардлага гэж энэ хэсгийн (а) дэд хэсгийн заалтыг ойлговол 
зохино. 
    
 (с) Хэлэлцэн тохирогч аль ч тал (энэ хэсгийн (а) дэд хэсэгт дурдсан 
үйлдвэрийн газар болох эсэхээс үл хамааран) өөрийн эрх мэдлийн аливаа үйлдвэрийн 
газраас энэ хэсгийн (а)болон (b) дэд хэсэгт заасан зарчмын дагуу үйл ажиллагаа 
явуулахад саад учруулахгүй. 
 
2. Энэ зүйлийн 1 дэх хэсгийн заалтыг харин нэн даруй буюу хожуу дахин худалдах 
буюу худалдах бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд хэрэглэх зориулалтаар бус, засгийн газрын 
шууд хэрэгцээний зориулалтаар импортолсон бараа бүтээгдэхүүнд үл хамаарах  болон 
дахин худалдах бүтээгдэхүүнд хамааруулан хэрэглэнэ. Ийм импортын хувьд хэлэлцэн 
тохирогч тал тус бүр хэлэлцэн тохирогч бусад талтай хийх худалдаанд шударга, адил 
тэгш нөхцөлийг олгоно. 
 
3. Энэ зүйлийн 1(а) дэд хэсэгт тодорхойлсон үйлдвэрийн газрууд нь худалдаанд 
ноцтой саад тотгор учруулахуйц үйл ажиллагаа явуулж болохыг хэлэлцэн тохирогч 
талууд хүлээн зөвшөөрнө. Иймээс харилцан адил, ашигтай байх зарчимд үндэслэгдсэн 
хэлэлцээ нь дээрх саад тотгорыг багасгах, хязгаарлахад чиглэгдэх ёстой бөгөөд энэ нь 
олон улсын худалдааг өргөжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой. 
 
4. (а) Хэлэлцэн тохирогч талууд энэ зүйлийн 1(а) дэд хэсэгт тодорхойлсон 
үйлдвэрийн газруудын өөрсдийнх нь нутаг дэвсгэрээс, эсхүл түүнд импортолсон буюу 
экспортолсон бүтээгдэхүүний талаар хэлэлцэн тохирогч талуудад мэдэгдэнэ. 
 

(b) 2 дугаар зүйлд заасан хөнгөлөлтийн жагсаалтад хамаарахгүй 
бүтээгдэхүүний импортод дангаар ноёрхох байдал тогтоосон, дэмжлэг үзүүлсэн, эсхүл 
эрх олгосон хэлэлцэн тохирогч тал тухайн бүтээгдэхүнийг үлэмж хэмжээгээр худалддаг 
хэлэлцэн тохирогч нөгөө талын хүсэлтээр сүүлийн жилүүдэд импортын үнийн нэмэгдсэн 
хэмжээний талаар, хэрэв боломжгүй бол тухайн бүтээгдэхүүний жижиглэнгийн үнийн 
талаар хэлэлцэн тохирогч талуудад мэдээлнэ. 
 
 (с) 1 (а) дэд хэсэгт тодорхойлсон үйлдвэрийн газрын үйл ажиллагаа  энэхүү 
Хэлэлцээрт заасан ашиг сонирхолд сөргөөр нөлөөлж буйг баталж чадах хэлэлцэн 
тохирогч талын хүсэлтийн дагуу хэлэлцэн тохирогч талууд энэхүү Хэлэлцээрийн 
заалтуудын хэрэгжилттэй холбогдох үйл ажиллагааны тухай мэдээлэл өгөхийг тухайн 
үйлдвэрийн газрыг байгуулсан, дэмжлэг үзүүлсэн, эсхүл эрх олгосон хэлэлцэн тохирогч 
талаас шаардаж болно. 
 

(d) Энэ хэсгийн заалтууд нь тухайн үйлдвэрийн газрын хууль ёсны арилжааны 
болон нийтийн сонирхолд хор хохирол учруулах, эсхүл хуулийн хэрэгжилтэд саад тотгор 
учруулж болох нууц мэдээллийг аливаа хэлэлцэн тохирогч талаас шаардах эрхийг 
олгохгүй. 
 

18 дугаар зүйл 
 



Эдийн засгийн хөгжилд үзүүлэх засгийн газрын тусламж дэмжлэг 
 
1. Хэлэлцэн тохирогч талууд нэн ялангуяа, хөгжлийн эхний шатанд байгаа болон 
амьжиргааны доод түвшинг хангах чадвартай  эдийн засагтай хэлэлцэн тохирогч 
талуудын эдийн засгаа амжилттай хөгжүүлсний үр дүнд энэхүү Хэлэлцээрийн зорилтыг 
хэрэгжүүлэх явдлыг хангана. 
  
2. Хэлэлцэн тохирогч талууд өөрсдийн ард түмний амьдралын ерөнхий түвшинг 
дээшлүүлэхэд чиглэсэн эдийн засгийн хөгжлийн бодлого, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 
зорилгоор импортод нөлөөлөх хамгаалалтын буюу бусад арга хэмжээг авах 
шаардлагатай байж болох бөгөөд тухайн арга хэмжээ нь энэхүү Хэлэлцээрийн зорилтыг 
хэрэгжүүлэхэд тус дөхөм болох учир түүнийг зүй ёсны арга гэж хэлэлцэн тохирогч талууд 
мөн хүлээн зөвшөөрч байна. Иймээс тухайн хэлэлцэн тохирогч талууд дор дурдсан 
нэмэлт боломжийг эдлэх ёстой хэмээн тохиролцсон бөгөөд ингэснээр дараахь 
боломжийг хангана: 
 
 (а) үйлдвэрийн тодорхой салбарыг  байгуулахад шаардлагатай тарифын 
хамгаалалтыг хэрэглэж болохуйцаар тарифын бүтцээ аль болох уян хатан байлгах; 
 
 (b) эдийн засгийн хөгжлийн хөтөлбөрөөс үүдэлтэй импортын эрэлт 
хэрэгцээний өндөр түвшинг хэвээр хадгалах зорилтыг анхааралдаа бүрэн авах замаар 
төлбөрийн тэнцвэрийн зорилгод нийцүүлэн тооны хязгаарлалтыг хэрэглэх. 
 
3. Энэхүү Хэлэлцээрийн заалтууд болон энэ зүйлийн А болон В хэсэгт заасан 
нэмэлт боломж нь хэлэлцэн тохирогч талуудын эдийн засгийн хөгжлийн  шаардлагыг 
хангахад хангалттай гэдгийг хэлэлцэн тохирогч талууд эцэст нь хүлээн зөвшөөрч байна. 
Гэхдээ хэлэлцэн тохирогч талуудын ард түмний амьдралын ерөнхий түвшинг 
дээшлүүлэх зорилгоор эдийн засгийн хөгжлийн явцад тодорхой үйлдвэрийн салбарыг 
байгуулахыг хөхиүлэн дэмжихэд засгийн газраас дэмжлэг үзүүлэх боломжийг олгосон 
хэлэлцэн тохирогч талд эдгээр заалттай нийлцэхгүй арга хэмжээ авах зөвшөөрөл 
олгосон ч  хэрэгжих боломжгүй нөхцөл байдал үүсч болохыг талууд хүлээн зөвшөөрч 
байна. Ийм нөхцөл байдлыг шийдвэрлэх тусгай процедурын талаар энэ зүйлийн С, D 
хэсэгт тусгасан болно. 
 
4 (а) Эдийн засаг нь хөгжлийн эхний шатанд байгаа, эсхүл амьдралын гагцхүү 
доод түвшинг л хангах чадвартай хэлэлцэн тохирогч тал энэ  зүйлийн А, В болон С хэсэгт 
заасны дагуу энэхүү Хэлэлцээрийн бусад зүйлийн заалтуудыг түр хугацаагаар 
мөрдөхгүй байх эрхтэй.  
 
 (b) Эдийн засаг нь хөгжиж байгаа боловч дээр дурдсан (а) дэд хэсэгт 
хамаарахгүй xэлэлцэн тохирогч тал энэ зүйлийн D хэсгийн дагуу хэлэлцэн тохирогч 
талуудад өргөдөл гаргаж болно. 
 
5. Эдийн засгийн  хувьд 4 (а) болон (b) дэд хэсэгт тодорхойлсон төрлийн  эдийн 
засагтай бөгөөд экспорт нь цөөн тооны анхдагч бүтээгдэхүүнээс хамаардаг хэлэлцэн 
тохирогч талуудын экспортын орлого тухайн бүтээгдэхүүний худалдаа буурснаас үлэмж 
багасч болохыг хэлэлцэн тохирогч талууд хүлээн зөвшөөрч байна.  Түүнчлэн, тухайн 
хэлэлцэн тохирогч талын анхдагч бүтээгдэхүүний экспортод хэлэлцэн тохирогч нөгөө 
талын авсан арга хэмжээ ноцтойгоор нөлөөлсөн бол энэхүү Хэлэлцээрийн 22 дугаар 
зүйлд заасан зөвлөлдөх аргыг хэрэглэж болно. 
   
6. Хэлэлцэн тохирогч талууд энэ зүйлийн С болон D хэсгийн заалтуудын дагуу авсан 
бүх арга хэмжээг жил бүр хянан үзнэ. 
 

“А” ХЭСЭГ 
 



7. (а) Хэрэв энэ зүйлийн 4 (а) дэд хэсгийн хүрээнд багтаж буй хэлэлцэн тохирогч 
тал өөрийн ард түмний амьдралын ерөнхий түвшинг дээшлүүлэх үүднээс тодорхой 
үйлдвэрийг байгуулахын тулд энэхүү Хэлэлцээрт хавсаргасан холбогдох жагсаалтад 
орсон буултыг хүчингүй болгох, эсхүл шинэчлэх шаардлагатай гэж үзэж байгаа бол энэ 
тухай хэлэлцэн тохирогч талуудад мэдэгдэн тухайн буултын талаар анх хэлэлцэж 
байсан болон түүнд үлэмж хэмжээний сонирхолтой гэж хэлэлцэн тохирогч талуудын 
тодорхойлсон хэлэлцэн тохирогч бусад талтай хэлэлцээ хийнэ. Холбогдох хэлэлцэн 
тохирогч талууд тохиролцоонд хүрсэн нөхцөлд нөхөн төлөх арга замыг хүчин төгөлдөр 
болгохын тулд энэхүү Хэлэлцээрийн холбогдох жагсаалтад заасан буултыг хүчингүй 
болгох, эсхүл шинэчлэх эрхтэй. 
 
 (b) Хэрэв дээр дурдсан (а) дэд хэсэгт заасны дагуу мэдэгдэл өгснөөс хойш 60 
хоногийн дотор тохиролцоонд хүрээгүй бол буултыг хүчингүй болгох, эсхүл шинэчлэх 
тухай санал гаргасан хэлэлцэн тохирогч тал даруй хянан шалгуулахаар асуудлыг 
хэлэлцэн тохирогч талуудад тавина. Буултыг хүчингүй болгох, эсхүл шинэчлэх тухай 
санал гаргасан хэлэлцэн тохирогч тал тохиролцоонд хүрэхийн тулд бүхий л хүчин 
чармайлт гаргасан бөгөөд санал болгож буй нөхөн залруулах өөрчлөлт нь шаардлага 
хангахуйц байвал нөхөн залруулах өөрчлөлтийг  хүчин төгөлдөр болгох замаар тухайн 
буултыг өөрчлөх буюу хүчингүй болгох эрхтэй. Буултыг хүчингүй болгох, эсхүл өөрчлөх 
тухай санал дэвшүүлж буй хэлэлцэн тохирогч талын оруулсан өөрчлөлтийн санал 
шаардлага хангахгүй байгаа боловч тухайн тал шаардлага хангахуйц нөхөн залруулах 
өөрчлөлт санал болгох бүхий л боломжийн чармайлт гаргасан  гэж хэлэлцэн тохирогч 
талууд тогтоовол тухайн хэлэлцэн тохирогч тал буултыг өөрчлөх буюу хүчингүй болгох 
эрхтэй. Хэрэв тухайн арга хэмжээ авагдсан бол дээрх (а) дэд хэсэгт заасан хэлэлцэн 
тохирогч нөгөө тал тийм арга хэмжээ авсан хэлэлцэн тохирогч талтай урьдчилан 
тохиролцсон ижил хэмжээний буултыг  хүчингүй болгох, эсхүл өөрчлөх  эрхтэй. 
 

“В” ХЭСЭГ 
 
8. Энэ зүйлийн 4 (а) дэд хэсгийн хүрээнд багтаж буй хэлэлцэн тохирогч талууд 
түргэн хурдацтай хөгжих явцдаа худалдааны нөхцөлүүдийн тогтворгүй байдлаас болон 
дотоодын зах зээлээ өргөтгөхөд чиглэгдсэн хүчин чармайлтаас үүсэх төлбөрийн 
тэнцлийн хүндрэлтэй байдалтай тулгардаг гэдгийг хэлэлцэн тохирогч талууд хүлээн 
зөвшөөрч байна. 
 
9. Олон улсын санхүүгийн тогтвортой байдал болон эдийн засгийн хөгжлийн 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мөнгөний нөөцийн хэмжээг хадгалахын тулд 
энэ зүйлийн 4 (а) дэд хэсгийн хүрээнд багтаж буй хэлэлцэн тохирогч тал 10-12 дахь 
хэсгийн заалтуудын шаардлагыг хангасан тохиолдолд импортлохыг зөвшөөрсөн 
барааны үнэ, эсхүл тоог хязгаарлах замаар өөрийн импортын хязгаарлалт нь дараахь 
шаардлагыг хангахаас илүү хатуугүй байна: 
 

(а) өөрийн мөнгөний нөөцийн ноцтой бууралтыг зогсоох, эсхүл түүнээс 
урьдчилан сэргийлэх; 
 

(b) хангалттай мөнгөний нөөцгүй хэлэлцэн тохирогч талын хувьд өөрийн 
нөөцийг нэмэгдүүлж чадахуйц боломжийн хувь хэмжээнд хүргэх. 
 

Хэлэлцэн тохирогч талын нөөц, эсхүл  шаардлагатай нөөцөд нөлөөлөх гадаадын 
тусгай зээл болон бусад эх үүсвэрийн боломж, тэдгээрийг үр ашигтай зарцуулах 
шаардлага зэрэг тусгай хүчин зүйлүүдэд онцгой анхаарал тавина. 
 
10. Дээрх хязгаарлалтуудыг хэрэглэхдээ хэлэлцэн тохирогч тал эдийн засгийн 
хөгжлийн бодлогын хүрээнд чухал байр суурь эзлэх бүтээгдэхүүнийг тэргүүн ээлжинд 
импортлохоор бүтээгдэхүүний бүлэг, эсхүл төрөл бүрийн бүтээгдэхүүнд түүнийг 
хамааруулж болно. Чингэхдээ, хэлэлцэн тохирогч бусад талын худалдаа, эдийн засгийн 
сонирхолд шаардлагагүй хор хохирол учруулахаас зайлсхийх, импортыг нь хасах нь 



худалдааны хэвийн үйл ажиллагаанд өөрөөр нөлөөлөх аливаа  барааны цөөн тооны 
импортод шалтгаангүйгээр саад болохгүй байдлаар хязгаарлалтуудыг хэрэглэнэ. 
Түүнчлэн хязгаарлалтыг барааны загварыг оруулах, эсхүл патент, барааны тэмдэг, 
зохиогчийн эрхийн тухайн заалтыг хэрэгжүүлэхэд саад учруулах байдлаар хэрэглэж 
болохгүй. 
 
11. Хэлэлцэн тохирогч тухайн тал өөрийн дотоодын бодлогыг явуулахдаа төлбөрийн 
тэнцлийг эрүүл саруул үндсэн дээр, удаан хугацааны туршид тогтоон бэхжүүлэх 
шаардлага, нөөцийг эдийн засгийн хувьд үр ашигтай ашиглах асуудлыг онцгой анхаарна. 
Нөхцөл байдал сайжрахын хэрээр  энэ хэсгийн заалтуудын дагуу хэрэглэж буй 
хязгаарлалтыг аажмаар цөөрүүлэх, эсхүл энэ зүйлийн 9 дэх хэсэгт заасан нөхцөлүүдийн 
дагуу зөвхөн шаардлагатай хэмжээнд байлгах, эсхүл нөхцөл байдал цаашид 
хязгаарлалт хэрэглэхийг шаардахгүй бол цуцлах арга хэмжээ авна. Чингэхдээ энэ 
хэсгийн дагуу хэрэглэж буй хязгаарлалтуудыг түүний хөгжлийн бодлогод өөрчлөлт 
оруулснаар хязгаарлалт хэрэггүй болсон гэсэн үндэслэлээр хэлэлцэн тохирогч тал 
хязгаарлалтуудыг хүчингүй болгох, эсхүл өөрчлөх шаардлагагүй. 
 
 12. (а) Шинээр хязгаарлалт хэрэглэж буй, эсхүл энэ хэсгийн дагуу арга хэмжээг 
үлэмж хэмжээгээр чангатгах замаар одоогийн хязгаарлалтын ерөнхий түвшинг 
нэмэгдүүлж буй хэлэлцэн тохирогч тал тухайн хязгаарлалтуудыг хэрэглэж эхэлсэн, эсхүл 
эрчимжүүлсний дараа урьдчилсан зөвлөлдөөн хийх боломжтой нөхцөлүүдэд тухайн арга 
хэмжээг авахаас өмнө төлбөрийн тэнцлийн хүндрэлийн шинж чанар, байдлыг засахын 
тулд авч болохуйц бусад арга хэмжээ, хэлэлцэн тохирогч бусад талын эдийн засагт үүсч 
болзошгүй үр дагаварын талаар хэлэлцэн тохирогч талуудтай даруй зөвлөлдөнө. 
 
 (b) Хэлэлцэн тохирогч талууд өөрсдийн тогтоосон хугацаанд тухайн өдрийн 
байдлаар энэ хэсгийн дагуу хэрэглэгдэж буй бүх хязгаарлалтуудыг хянан үзнэ. Тухайн 
өдрөөс хойш хоёр жилийн дараа энэ хэсгийн дагуу хязгаарлалтуудыг хэрэглэж буй 
хэлэлцэн тохирогч талууд дээрх (а) дэд хэсэгт заасан зөвлөлдөөнийг тохиромжтой 
хугацааны дотор, гэхдээ хэлэлцэн тохирогч талуудын жил бүр баталдаг хөтөлбөрт 
заасны дагуу хоёр жил тутам хэлэлцэн тохирогч талуудтай хийнэ. Гэхдээ энэ нэмэлт 
хэсгийн дагуу явуулах зөвлөлдөөнийг энэ хэсгийн бусад заалтад тусгасан ерөнхий  
шинжтэй зөвлөлдөөн болсноос хойш 2 жилийн дотор хийхгүй. 
 

(с) (i) энэ хэсгийн (а), (b) дэд хэсгийн дагуу хэлэлцэн тохирогч талтай 
хийсэн зөвлөлдөөний дүнд хэлэлцэн тохирогч талууд хязгаарлалтуудыг 
энэ хэсгийн, эсхүл 13 дугаар зүйлийн заалтуудтай (14 дүгээр зүйлийн 
заалтуудтай) нийцэхгүй байна гэж үзвэл зөрчлийн шинж чанарыг 
тодорхойлж, тухайн хязгаарлалтуудад оруулж болох нэмэлт 
өөрчлөлтүүдийн талаар зөвлөмж өгч болно; 

 
(ii) гэхдээ энэ хэсгийн, эсхүл 13 дугаар зүйлийн заалтуудыг (14 дүгээр 
зүйлийн заалтуудтай нийцсэн байх) ноцтой зөрчсөн хэлбэрээр 
хязгаарлалтуудыг хэрэглэсэн бөгөөд тухайн хэлэлцэн тохирогч талын 
худалдаанд хохирол учирч болзошгүй, эсхүл учирч байна гэж 
зөвлөлдөөний үр дүнд хэлэлцэн тохирогч талууд тодорхойлсон бол тухайн 
хязгаарлалтуудыг хэрэглэж буй хэлэлцэн тохирогч талд энэ талаар 
мэдэгдэж, тодорхой хугацаанд дээрх заалтуудтай нийцсэн байдлыг хангах 
талаар зүй зохистой зөвлөмж гаргана. Хэрэв тодорхой шугамаар тэрхүү 
хэлэлцэн тохирогч тал нь эдгээр зөвлөмжийг дагаж биелүүлэхгүй бол 
хэлэлцэн тохирогч талууд энэхүү Хэлэлцээрээр тухайн нөхцөл байдалд 
тохиромжтой гэж үзвэл хязгаарлалтыг хэрэглэж буй хэлэлцэн тохирогч 
талын өмнө хүлээсэн үүргээс худалдаанд нь сөргөөр нөлөөлж буй 
хэлэлцэн тохирогч аливаа талыг чөлөөлж болно. 

 
(d) Хязгаарлалтууд нь энэ хэсгийн, эсхүл 13 дугаар зүйлийн заалтуудтай 

нийцээгүй болон худалдаанд нь сөргөөр нөлөөлснийг (14 дүгээр зүйлийн заалтуудтай 



нийцсэн байх) нотолсон баримтыг гаргаж чадах хэлэлцэн тохирогч талын хүсэлтээр 
хэлэлцэн тохирогч талууд энэ хэсгийн заалтын дагуу хязгаарлалтуудыг хэрэглэж буй 
аливаа хэлэлцэн тохирогч талыг зөвлөлдөөнд урина. Чингэхдээ, холбогдох хэлэлцэн 
тохирогч талуудын хоорондын шууд хэлэлцээ нь амжилтгүй болох нь тодорхой болохоос 
нааш хэлэлцэн тохирогч талууд уг урилгыг хүргүүлэхгүй. хэлэлцэн тохирогч талуудтай 
хийсэн зөвлөлдөөний дүнд тохиролцоонд хүрээгүй, тухайн заалтуудтай 
нийцүүлэхгүйгээр хязгаарлалтуудыг хэрэглэж байсан, тухайн асуудлыг санаачилсан 
хэлэлцэн тохирогч талын худалдаанд хохирол учирсан, эсхүл учирч болзошгүй гэж 
тодорхойлсон бол тухайн хязгаарлалтуудыг шинэчлэх, эсхүл хүчингүй болгох талаар 
зөвлөмж гаргана. Хэлэлцэн тохирогч талуудын заасан хугацаанд хязгаарлалтуудыг 
хүчингүй болгоогүй, эсхүл шинэчлээгүй бол тухайн асуудлыг санаачилсан хэлэлцэн 
тохирогч  талыг хязгаарлалтуудыг хэрэглэж буй хэлэлцэн тохирогч талын өмнө хүлээсэн 
үүргүүдээс энэхүү Хэлэлцээрээр, нөхцөл байдалд тохирсон хэмжээгээр чөлөөлж болно. 
 
 (е) Хэрэв хэлэлцэн тохирогч талуудын эрх олгосноор үүргээс чөлөөлсөн нь 
эдийн засгийн хөгжлийн бодлого, хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд сөргөөр нөлөөлж байгааг энэ 
хэсгийн (с) (ii), эсхүл (d) дэд хэсгийн сүүлчийн өгүүлбэрт заасны дагуу арга хэмжээ 
авагдсан хэлэлцэн тохирогч тал тогтоосон бол тухайн арга хэмжээг авснаас хойш 60 
хоногийн дотор энэхүү Хэлэлцээрийг цуцлах тухай хүсэлтээ хэлэлцэн тохирогч талуудын 
Гүйцэтгэх нарийн бичгийн даргад 2 бичгээр мэдэгдэх бөгөөд ийм цуцлалт нь мэдэгдлийг 
хүлээн авснаас хойш 60 хоногийн дараа хүчин төгөлдөр болно. 
 

(f) Энэ хэсгийн дагуу асуудлыг авч үзэхдээ хэлэлцэн тохирогч талууд энэ 
зүйлийн 2 дахь хэсэгт дурдсан хүчин зүйлүүдийг анхаарвал зохино. Энэ хэсгийн дагуу 
гаргасан шийдвэрийг нэн даруй, хэрэв боломжтой бол зөвлөлдөөн эхэлснээс хойш 60 
хоногийн дотор гаргана. 
 

“С” ХЭСЭГ 
 
13. Энэ зүйлийн 4 (а) хэсгийн хүрээнд багтаж буй  хэлэлцэн тохирогч тал өөрийн ард 
түмний амьдралын ерөнхий түвшинг дээшлүүлэх зорилгоор, тодорхой үйлдвэрийг 
байгуулахыг хөхиүлэн дэмжихэд засгийн газрын дэмжлэг туслалцаа шаардлагатай 
боловч энэхүү Хэлэлцээрийн бусад заалттай нийцсэн арга хэмжээ авснаар тухайн 
зорилтыг биелүүлэх боломжгүй бол энэ хэсэгт заасан заалт, процедурыг хэрэглэж 
болно. 
 
 14. Холбогдох хэлэлцэн тохирогч тал энэ зүйлийн 13 дахь хэсэгт дурдсан зорилтыг 
биелүүлэхэд учирч буй онцгой хүндрэл, саад тотгорын талаар хэлэлцэн тохирогч 
талуудад мэдэгдэх бөгөөд тухайн хүндрэлийг арилгах үүднээс импортод нөлөөлөх 
тодорхой арга хэмжээ авах тухай саналын талаар дурдана. Хэлэлцэн тохирогч тал 15, 
эсхүл 17 дахь хэсэгт дурдсан хугацаанаас өмнө дээрх арга хэмжээг авахгүй бол, 18 дахь 
хэсгийн заалтуудын дагуу хэлэлцэн тохирогч талуудын зөвшөөрлөөр 
баталгаажуулаагүй, энэхүү Хэлэлцээрт хавсаргасан холбогдох жагсаалтад оруулсан 
чөлөөлөлтийн нөхцөлийг хангасан бүтээгдэхүүний импортод нөлөөлж байгаа бол тухайн 
арга хэмжээг авахгүй. Хэрэв дэмжлэг туслалцаа авсан үйлдвэр нь үйлдвэрлэлээ 
явуулаад эхэлсэн бол хэлэлцэн тохирогч тал бүтээгдэхүүний импорт ердийн түвшингээс 
үлэмж хэмжээгээр нэмэгдэхээс урьдчилан сэргийлэх шаардлагатай арга хэмжээг 
хэлэлцэн тохирогч талуудад мэдэгдсэний дараа тодорхой хугацааны дотор авна. 
 
15. Арга хэмжээний талаар мэдэгдсэнээс хойш 30 хоногийн дотор хэлэлцэн тохирогч 
талууд холбогдох хэлэлцэн тохирогч талтай зөвлөлдөх талаар хүсэлт тавиагүй бол 
тухайн хэлэлцэн тохирогч тал санал болгосон арга хэмжээг хэрэглэх шаардлагатай 
хэмжээнд хүртэл энэхүү Хэлэлцээрийн бусад зүйлийн холбогдох заалтуудыг дагаж 
мөрдөхгүй байх эрхтэй. 

                                                
2 Англи редакцийн тэмдэглэл: Хэлэлцэн тохиролцогч талууд 1965 оны 3 сарын 23-ны шийдвэрээр ТХЕХ-

ийн Нарийн бичгийн дарга нарын газрын тэргүүний албан тушаалыг  “Гүйцэтгэх нарийн бичгийн дарга” 
байсныг ”Ерөнхий захирал” болгон өөрчилсөн. 



 
16. Хэрэв хэлэлцэн тохирогч талууд хүсэлт гаргасан бол холбогдох хэлэлцэн 
тохирогч тал санал болгосон арга хэмжээний зорилго, энэхүү Хэлэлцээрийн дагуу сонгох 
боломжтой арга хэмжээнүүд, хэлэлцэн тохирогч бусад талын худалдаа, эдийн засгийн 
сонирхолд тухайн санал болгосон арга хэмжээний үзүүлж  болохуйц үр нөлөөний талаар 
зөвлөлдөнө. Тухайн зөвлөлдөөний дүнд, хэлэлцэн тохирогч талууд энэ зүйлийн13 дахь 
хэсэгт заасан зорилтыг биелүүлэхийн тулд авах арга хэмжээ нь энэхүү Хэлэлцээрийн 
бусад заалттай нийцэхгүй гэж үзэн, санал болгосон арга хэмжээг хүлээн зөвшөөрвөл, 
хэлэлцэн тохирогч талыг тухайн арга хэмжээг авахыг зөвшөөрсөн шаардлагатай 
хэмжээнд хүртэл энэхүү Хэлэлцээрийн бусад зүйлийн холбогдох заалтуудын дагуу 
хүлээсэн үүргүүдээс  чөлөөлнө. 
 
17. Энэ зүйлийн 14 дэх хэсэгт санал болгосон арга хэмжээний талаар мэдэгдсэнээс 
хойш 90 хоногийн дотор хэлэлцэн тохирогч талууд тухайн арга хэмжээг хүлээн 
зөвшөөрөөгүй бол холбогдох хэлэлцэн тохирогч тал хэлэлцэн тохирогч талуудуудад 
мэдэгдсэний дараа өөрийн санал болгосон арга хэмжээг авч болно. 
 
18. Хэрэв санал болгосон арга хэмжээ нь энэхүү Хэлэлцээрт  хавсаргасан холбогдох 
жагсаалтад оруулсан чөлөөлөлтийн нөхцөлийг хангасан чөлөөлөлтийн бүтээгдэхүүнд 
нөлөөлсөн бол холбогдох хэлэлцэн   тохирогч   тал   буултын   талаар  анх  хэлэлцэж 
байсан болон үлэмж хэмжээний сонирхолтой гэж хэлэлцэн тохирогч талуудын 
тодорхойлсон хэлэлцэн тохирогч  бусад талтай зөвлөлдөнө. Хэрэв хэлэлцэн тохирогч 
талууд энэ зүйлийн 13 дахь хэсэгт заасан зорилтыг биелүүлэхийн тулд авах арга хэмжээ 
нь энэхүү Хэлэлцээрийн бусад заалтуудтай нийцэх боломжгүй гэж үзсэн боловч, тухайн 
арга хэмжээ нь дараахь шаардлагыг хангасан бол хүлээн зөвшөөрнө: 
 

(а) дээр дурдсан зөвлөлдөөний дүнд тухайн хэлэлцэн тохирогч бусад талтай 
тохиролцоонд хүрсэн; 
 

(b)  хэрэв 14 дэх хэсэгт заасны дагуу хэлэлцэн тохирогч талууд мэдэгдлийг 
хүлээн авснаас хойш 60 хоногийн дотор тохиролцоонд хүрч чадаагүй боловч энэ хэсгийн 
заалтыг хэрэглэх эрх бүхий хэлэлцэн тохирогч тал тохиролцоонд хүрэхийн тулд бүх 
бололцоог дайчилсан, хэлэлцэн тохирогч бусад талын ашиг сонирхлыг боломжийн 
хэрээр хамгаалагдсан. 
 

Энэ хэсгийн заалтыг хэрэглэх эрх бүхий хэлэлцэн тохирогч тал тухайн арга 
хэмжээг авч болохуйц хэмжээнд энэхүү Хэлэлцээрийн бусад зүйлийн холбогдох 
заалтуудын дагуу хүлээсэн үүргүүдээс чөлөөлөгдөнө. 
 
19. Энэ зүйлийн 13 дахь хэсэгт тодорхойлсон санал болгосон арга хэмжээ нь энэхүү 
Хэлэлцээрийн холбогдох заалтуудын дагуу төлбөрийн тэнцлийн зорилгоор хэлэлцэн 
тохирогч талын тогтоосон хязгаарлалтуудын үр дүнд тохиолдлоор хамгаалагдсан эхний 
үед хөхиүлэн дэмжигдсэн үйлдвэрийг байгуулах тухай бол тухайн хэлэлцэн тохирогч тал 
энэ хэсгийн заалтууд болон процедурыг хэрэглэж болно. Гэхдээ хэлэлцэн тохирогч 
талуудын зөвшөөрөлгүйгээр санал болгосон арга хэмжээг авч болохгүй. 
 
20. Энэ хэсгийн өмнөх заалтууд нь энэхүү Хэлэлцээрийн 1, 2 болон 13 дугаар зүйлийн 
заалтуудыг дагаж мөрдөхгүй байх эрх олгохгүй. Энэ зүйлийн 10 дугаар хэсгийн 
заалтуудыг энэ хэсгийн дагуу аливаа хязгаарлалтад мөн хэрэглэнэ. 
 
 21. Энэ зүйлийн 17 дахь хэсгийн дагуух аргыг хэрэглэх хугацаанд энэхүү арга 
хэмжээнд үлэмж хэмжээгээр өртсөн хэлэлцэн тохирогч тал энэ хэсгийн  заалтуудыг 
дагаж мөрдсөн аэлэлцэн тохирогч талын худалдааны хувьд дээрх арга хэмжээтэй 
адилтгах буултын буюу энэхүү Хэлэлцээрээр хүлээсэн бусад үүргийн үйлчлэлийг  
хэлэлцэн тохирогч талууд татгалзахгүй бол түр зогсоож болно. Чингэхдээ  хэлэлцэн 
тохирогч талын ашиг сонирхолд сөргөөр нөлөөлөхүйц байдлаар тухайн арга хэмжээг 
нэвтрүүлсэн буюу өөрчилсөн өдрөөс хойш 6 сарын дотор, тухайн буултын үйлчлэлийг 



түр зогсоох тухай мэдэгдлийг 60 хоногийн өмнө  хэлэлцэн тохирогч талуудад өгнө. 
Тухайн хэлэлцэн  тохирогч тал энэхүү Хэлэлцээрийн 22 дугаар зүйлийн заалтын дагуу 
зөвлөлдөөнд оролцох адил боломжоор хангагдана. 
 

“D” ХЭСЭГ 
 
22. Энэ зүйлийн 4 (b) дэд хэсгийн хүрээнд багтаж буй хэлэлцэн тохирогч тал өөрийн 
эдийн засгийг хөгжүүлэхийг эрмэлзэн, тодорхой үйлдвэрийг байгуулахтай холбогдуулан 
энэ зүйлийн 13 дахь хэсэгт дурдсан арга хэмжээ авах хүсэлтээ илэрхийлсэн бол тухайн 
арга хэмжээг батлуулахаар хэлэлцэн тохирогч талуудад өргөдөл гаргаж болно. 
Хэлэлцэн тохирогч талууд тухайн хэлэлцэн тохирогч талтай даруй зөвлөлдөж, шийдвэр 
гаргахдаа 16 дахь хэсэгт дурдсан нөхцөл байдлыг  удирдлага болгоно. Хэрэв хэлэлцэн 
тохирогч талууд санал болгосон арга хэмжээг хүлээн зөвшөөрсөн бол холбогдох 
хэлэлцэн тохирогч тал тухайн арга хэмжээг авахыг зөвшөөрсөн шаардлагатай хэмжээнд 
хүртэл энэхүү Хэлэлцээрийн бусад зүйлийн холбогдох заалтын дагуу хүлээсэн үүргээс 
чөлөөлөгдөнө. Хэрэв санал болгосон арга хэмжээ нь энэхүү Хэлэлцээрт хавсаргасан 
холбогдох жагсаалтад орсон буултын нөхцөлийг хангаж буй бүтээгдэхүүнд нөлөөлж 
байвал 18 дахь хэсгийн заалтыг мөрдөнө. 
 
23. Энэ хэсэгт заасны дагуу авч байгаа аливаа арга хэмжээ энэ зүйлийн 20 дахь 
хэсгийн заалттай нийцсэн байна. 
 

19 дүгээр зүйл 
 

Тодорхой бүтээгдэхүүнийг импортлоход авах шуурхай арга хэмжээ 
 
1. (а) Хэрэв урьдаас мэдэх боломжгүй нөхцөл байдал болон тарифын буултыг 
оролцуулан энэхүү Хэлэлцээрээр хэлэлцэн тохирогч талын хүлээсэн бусад үүргийн 
биелэлтийн үр дүнд тухайн хэлэлцэн тохирогч талын импортолсон аливаа 
бүтээгдэхүүний хэмжээ үлэмж өсч, ингэснээр ижил, эсхүл шууд өрсөлдөхүйц 
бүтээгдэхүүний дотоодын үйлдвэрлэгчдэд ноцтой хохирол учруулсан, эсхүл учруулж 
болзошгүй бол тухайн бүтээгдэхүүний учруулах хохирлоос урьдчилан сэргийлэх 
бололцоотой хэмжээнд хүртэл буултыг хүчингүй болгох, шинэчлэх, эсхүл хүлээсэн 
үүргээ бүхэлд нь, эсхүл хэсэгчлэн хүчингүй болгох эрхтэй. 
 
 (b) Хэрэв давуу эрхийн хувьд, буултын нөхцөлийг хангасан аливаа 
бүтээгдэхүүнийг энэ хэсгийн (а) дэд хэсэгт дурдсан нөхцөлийн дагуу хэлэлцэн тохирогч 
талд импортолсон нь тухайн давуу эрхийг эдэлж буй хэлэлцэн тохирогч талын ижил, 
эсхүл шууд өрсөлдөхүйц бүтээгдэхүүний дотоодын үйлдвэрлэгчдэд ноцтой хохирол 
учруулсан, эсхүл учруулж болзошгүй бол хэлэлцэн тохирогч нөгөө талын хүсэлтийн 
дагуу импортлогч хэлэлцэн тохирогч тал тухайн хохирлыг арилгах, эсхүл урьдчилан 
сэргийлэхэд шаардлагатай хугацаа болон хэмжээнд буултыг хүчингүй болгох, эсхүл 
шинэчлэх, холбогдох үүргээс бүхэлд нь, эсхүл хэсэгчлэн  чөлөөлөгдөх эрхтэй. 
 
2. Энэ зүйлийн 1 дэх хэсгийн заалтын дагуу арга хэмжээ авахаас өмнө энэ талаар 
Хэлэлцэн тохирогч тал аль болох боломжийн хугацаанд хэлэлцэн тохирогч талуудад 
бичгээр мэдэгдэх бөгөөд тухайн бүтээгдэхүүнийг экспортлогчийн хувьд үлэмж 
хэмжээний сонирхол бүхий хэлэлцэн тохирогч талууд болон аливаа талуудад санал 
болгосон арга хэмжээний талаар зөвлөлдөх боломжийг олгоно. Хөнгөлөлтийн хувьд 
буулттай холбогдох мэдэгдлийг өгсөн бол арга хэмжээ авахыг хүссэн хэлэлцэн тохирогч 
талын нэрийг мэдэгдэлд тусгана. Онцгой тохиолдолд хойшлуулах нь нөхөж баршгүй 
хохирол учруулахаар бол энэ зүйлийн 1 дэх хэсгийн заалтын дагуу арга хэмжээг 
урьдчилан зөвлөлдөх нөхцөлгүйгээр авч болох боловч тухайн арга хэмжээг авснаас 
хойш даруй зөвлөлдөнө. 
 
3. (а) Арга хэмжээний талаар сонирхол бүхий хэлэлцэн тохирогч талууд 
хоорондоо тохиролцоонд хүрээгүй бол арга хэмжээ авах, эсхүл үргэлжлүүлэхийг санал 



болгосон хэлэлцэн тохирогч тал үүнийг хийх эрхтэй бөгөөд тухайн арга хэмжээг авсан, 
эсхүл үргэлжлүүлсэн тохиолдолд хэлэлцэн тохирогч талууд хүлээн авснаас хойш 30 
хоногийн дараа нөлөөнд орсон хэлэлцэн тохирогч талууд тухайн арга хэмжээг авснаас 
хойш 90 хоногийн дотор цуцлах тухай бичгээр үйлдсэн мэдэгдлийг арга хэмжээ авсан 
хэлэлцэн тохирогч талын худалдаанд хэрэглэхийг зогсоох буюу  энэ зүйлийн 1 (b) дэд 
хэсэгт дурдсан нөхцөл байдалд тухайн арга хэмжээг авах хүсэлт гаргасан хэлэлцэн 
тохирогч талын худалдаанд мөн хэрэглэхийг зогсоох бөгөөд энэхүү Хэлэлцээрийн дагуу 
хүлээсэн үүрэг, олгогдсон ижил хэмжээний хөнгөлөлтийг хэлэлцэн тохирогч талууд 
хүчингүй болгоно. 
 
 (b) Энэ хэсгийн (а) дэд хэсгийн заалтыг хөндөхгүйгээр, хэрэв энэ зүйлийн 2 
дахь хэсэгт заасны дагуу урьдчилан зөвлөлдөхгүйгээр авсан арга хэмжээ нь дотоодын 
үйлдвэрлэгчдэд ноцтой хохирол учруулсан, эсхүл учруулж болзошгүй, хойшлуулах нь 
нөхөж баршгүй хохирол учруулахаар бол тухайн хэлэлцэн тохирогч тал хохирлыг 
арилгах, эсхүл урьдчилан сэргийлэхэд шаардлагатай хөнгөлөлтүүд, эсхүл бусад буултыг 
зөвлөлдөөний явцад арга хэмжээ авах замаар хүчингүй болгох эрхтэй. 
 

20 дугаар зүйл 
 

Үл хэрэглэх нийтлэг тохиолдлууд 
 
 Тухайн арга хэмжээнүүдийг ижил нөхцөлтэй улсуудын хооронд хүндэтгэх 
шалтгаангүйгээр алагчлах хэрэгсэл, эсхүл олон улсын худалдаан дахь далд 
хязгаарлалтын хэлбэрээр хэрэглэхгүй байх нөхцөлийг хангасан бол энэхүү 
Хэлэлцээрийн заалтууд нь аливаа хэлэлцэн тохирогч талын авах дараахь арга хэмжээг 
батлах болон хэрэгжүүлэхэд саад болохгүй: 
  

(а) олон нийтийн ёс суртахууныг хамгаалахад шаардлагатай; 
 

(b) хүн, амьтан, ургамлын амьдрал, эсхүл эрүүл мэндийг хамгаалахад 
шаардлагатай; 
 

(c) алт буюу мөнгийг импортлож, экспортлоход холбогдох; 
 

(d) Гаалийн хууль, 2 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэг. 17 дугаар зүйлийн дагуу үйл 
ажиллагаа явуулж буй дангаар ноёрхогчийн эсрэг хууль, патент,  барааны тэмдэг, 
зохиогчийн эрхийг хамгаалах болон хууран мэхлэх хэв заншлаас урьдчилан сэргийлэх 
зэргийг оролцуулан энэхүү Хэлэлцээрийн заалтуудтай нийцсэн хууль тогтоомжийг дагаж 
мөрдөхөд шаардлагатай; 
 

(е) хоригдлуудын үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнтэй холбогдсон арга хэмжээ; 
  

(f) уран сайхны, түүх, археологийн ховор үндэсний баялгийг  хамгаалах 
зорилгоор авагдах; 
 

(g) хэрэв тухайн арга хэмжээг дотоодын үйлдвэрлэл, эсхүл хэрэгцээг 
хязгаарлахтай уялдуулан авсан бол байгалийн нөөцийг  хэвээр хадгалахтай холбогдсон 
арга хэмжээ; 
 

(h) хэлэлцэн тохирогч талуудаас тавьсан шалгууртай нийцсэн, тэдгээрийн 
баталсан засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийн дагуу хүлээсэн үүргийн хэрэгжилтийн 
хүрээнд авсан арга хэмжээ; 
 

(i) засгийн газрын тогтворжуулах төлөвлөгөөний үр дүнд түүхий эдийн 
дотоодын үнийг дэлхийн зах зээлийн үнээс доогуур орох үед дотоодын үйлдвэрийг 
шаардлагатай түүхий эдээр хангах үүднээс дотоодын түүхий эдийн экспортод 
хязгаарлалт тавихтай холбогдсон арга хэмжээ. Гэхдээ тухайн хязгаарлалт нь дотоодын 



үйлдвэрийг хамгаалах, эсхүл экспортыг нэмэгдүүлэх зорилгогүй байх бөгөөд үл 
ялгаварлах зарчимтай холбогдох энэхүү Хэлэлцээрийн заалтын салшгүй хэсэг байх 
нөхцөлийг хангана; 
 

(j) бүтээгдэхүүний худалдан авалт буюу ерөнхий хуваарилалт, эсхүл 
дотоодын нийлүүлэлтийн хомсдолд нэн чухал, хэлэлцэн тохирогч бүхий л талууд тухайн 
бүтээгдэхүүний олон улсын нийлүүлэлтэд ижил тэгш хэмжээний хувь эзэмших эрхтэй 
гэсэн зарчимтэй дээрх аливаа арга хэмжээ нийцсэн байх бөгөөд энэхүү Хэлэлцээрийн 
бусад заалттай нийцээгүй тухайн арга хэмжээг нөхцөл байдал сайжирсан тохиолдолд 
даруй зогсооно. Хэлэлцэн тохирогч талууд 1960 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдрөөс өмнө 
уг нэмэлт хэсгийн заалтуудын шаардлагыг хянан үзнэ. 
 

21 дүгээр зүйл 
 

Аюулгүй байдалтай холбогдох тусгай заалтууд 
 
 Энэхүү Хэлэлцээрийн заалтууд нь: 
 

(а) задруулснаар түүний аюулгүй байдлын нэн чухал ашиг сонирхолд харш 
гэж үзэх мэдээллийг хэлэлцэн тохирогч талуудаас шаардах; 
 

(b)  өөрийн аюулгүй байдлын эн тэргүүний ашиг сонирхлыг хамгаалахад 
зайлшгүй шаардлагатай гэж үзсэн дараахь арга хэмжээг авахад хэлэлцэн тохирогч 
аливаа талд саад болох: 
 

(i) цөмийн зэвсэг үйлдвэрлэхэд ордог материалтай холбогдох; 
 

(ii) зэвсэг, техник, түүний сэлбэг хэрэгсэл болон цэрэг дайны 
зориулалтаар шууд, эсхүл шууд бусаар нийлүүлэх бараа материалын 
худалдаатай холбогдох; 

 
(iii) гадаад харилцаанд бий болсон дайны буюу бусад онцгой нөхцөлд 
авсан арга хэмжээ; 

   
(c)  энх тайван, аюулгүй байдлыг тогтоох тухай Нэгдсэн Үндэстний 

Байгууллагын дүрмээр хүлээсэн үүргийнхээ дагуу  хэлэлцэн тохирогч тал аливаа арга 
хэмжээ авахад тус тус саад болохгүй. 
 

22 дугаар зүйл 
 

Зөвлөлдөөн хийх 
 
1. Хэлэлцэн тохирогч тал тус бүрт энэхүү Хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон 
аливаа асуудлын талаар хэлэлцэн тохирогч өөр талын гаргасан саналыг нааштайгаар 
авч хэлэлцэх бөгөөд зөвлөлдөх оролцох хангалттай боломжоор хангагдана. 
 
2. Хэлэлцэн тохирогч талууд хэлэлцэн тохирогч аль нэг талын хүсэлтээр 1 дэх 
хэсгийн заалтын дагуу хийсэн зөвлөлдөөний явцад харилцан ашигтай шийдвэр гаргах 
боломжгүй гэж үзсэн тухайн асуудлын хувьд аливаа хэлэлцэн тохирогч тал, эсхүл 
талуудтай зөвлөлдөж болно. 
 

23 дугаар зүйл 
 

Хүчингүй болгох, цуцлах 
 
1. Аливаа хэлэлцэн тохирогч тал:: 
  



(а) энэхүү Хэлэлцээрийн дагуу хүлээсэн үүргээ хэлэлцэн тохирогч нөгөө тал 
биелүүлээгүй; 
  

(b) энэхүү Хэлэлцээрийн заалттай зөрчилдөж байгаа эсэхийг үл харгалзан 
хэлэлцэн тохирогч нөгөө талаас аливаа арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх; эсхүл ,  
  
 (с)  аливаа бусад нөхцөл байдал шинээр буй болсны улмаас энэхүү 
Хэлэлцээрийн дагуу шууд, эсхүл шууд бусаар олгогдсон ашигтай байдлыг хүчингүй 
болгож цуцалсан, эсхүл хэлэлцээрийн аливаа зорилтын биелэлтэд саад учирсан гэж 
үзвэл 
  

дээрхтэй холбогдуулан хангалттай шийдвэрлэгдээгүй гэж үзсэн асуудлыг 
харилцан ашигтай шийдвэрлэх үүднээс тухайн асуудлаархи саналаа хэлэлцэн тохирогч 
нөгөө тал, эсхүл талуудад бичгээр гаргаж болно. Ийм санал хүлээж авсан хэлэлцэн 
тохирогч аливаа тал гаргасан саналыг нааштайгаар судлан үзнэ. 
 
2. Хэрэв боломжийн хугацаанд холбогдох хэлэлцэн тохирогч талууд асуудлыг 
нааштайгаар шийдвэрлэж чадаагүй, эсхүл хүндрэл нь энэ зүйлийн 1 (с) дэд хэсэгт 
дурдсан шинж чанартай хүндрэл гарсан бол тухайн асуудлыг хэлэлцэн тохирогч 
талуудад тавьж болно. Хэлэлцэн тохирогч талууд тэдгээрт тавьсан аливаа асуудлыг 
даруй судалж, холбогдох хэлэлцэн тохирогч талуудад зүй зохистой зөвлөмж өгөх буюу 
энэ асуудлын талаар  өөрийн шийдвэрийг гаргана. Хэлэлцэн тохирогч талууд 
шаардлагатай гэж үзвэл хэлэлцэн тохирогч талууд, эсхүл Нэгдсэн Үндэстний 
Байгууллагын Нийгэм, эдийн засгийн зөвлөл, эсхүл засгийн газар хоорондын холбогдох 
байгууллагатай зөвлөлдөж болно. Хэрэв хэлэлцэн тохирогч талууд тухайн арга хэмжээг 
зөвтгөх зайлшгүй нөхцөл байдал үүссэн, хэлэлцэн тохирогч тал, эсхүл талуудын энэхүү 
Хэлэлцээрийн дагуу хүлээсэн үүрэг, буултыг хэлэлцэн тохирогч нөгөө тал, эсхүл 
талуудын хувьд хэрэглэхийг зогсоох нь тухайн нөхцөл байдалд тохиромжтой гэж 
тодорхойлсон бол тэдгээрийг түр зогсоох эрхийг тухайн хэлэлцэн тохирогч тал, эсхүл 
талуудад олгоно. Хэрэв аливаа хэлэлцэн тохирогч талын хувьд хийсэн буулт,   бусад 
үүргийг түр зогсоосон бол хэлэлцэн тохирогч тал тухайн арга хэмжээ авснаас хойш 60 
хоногийн дотор энэхүү Хэлэлцээрээс гарах тухайгаа Хэлэлцэн тохирогч талуудын 
гүйцэтгэх нарийн бичгийн дарга нарын газарт3  бичгээр мэдэгдэх бөгөөд тухайн газар 
мэдэгдэл хүлээн авснаас хойш 60 дахь өдрөөс эхлэн хэлэлцээрээс гарсанд тооцно.  
 

                                                
3 Англи редакцийн тэмдэглэл: Хэлэлцэн тохирогч талууд 1965 оны 3 сарын 23-ны шийдвэрээр ТХЕХ-ийн 

Нарийн бичгийн дарга нарын газрын тэргүүний албан тушаалын “Гүйцэтгэх нарийн бичгийн дарга” байсныг 
“Ерөнхий захирал” болгон өөрчилсөн. 



III ХЭСЭГ 
 

24 дүгээр зүйл 
 

Хамрагдах нутаг дэвсгэр, хил худалдаа, гаалийн холбоо, 
худалдааны чөлөөт бүс 

 
1. Энэхүү Хэлэлцээрийн заалтууд нь хэлэлцэн тохирогч талуудын эрх мэдэлд 
хамрах гаалийн нутаг дэвсгэр болон энэхүү Хэлэлцээрийн 26 дугаар зүйлийн дагуу 
хүлээн зөвшөөрсөн, эсхүл 33 дугаар зүйлийн дагуу хамрах, эсхүл Түр мөрдөх протоколд 
заасан бүхий л нутаг дэвсгэрийг хамааруулна. Энэхүү Хэлэлцээрийн 26 дугаар зүйлийн 
дагуу хүлээн зөвшөөрсөн, эсхүл 33 дугаар зүйлийн дагуу хамрах, эсхүл Түр мөрдөх 
протоколд заасан хоёр буюу түүнээс дээш гаалийн нутаг дэвсгэрийн хооронд аль нэг 
хэлэлцэн тохирогч тал энэ заалтын нөхцөлөөр аливаа нэг эрх, үүргийг дангаараа 
хүлээгээгүй бол гаалийн ийм нутаг дэвсгэр бүрийг энэхүү Хэлэлцээрт хамрах нутаг 
дэвсгэрийн зорилгод нийцүүлэн  хэлэлцэн тохирогч талын нэгэн адил авч үзнэ. 
   
2. Энэхүү Хэлэлцээрийн зорилгоор гаалийн нутаг дэвсгэр гэж бусад нутаг 
дэвсгэртэй өргөн худалдаа хийдэг, тусгай тариф, эсхүл худалдааны зохицуулалтын өөр 
журам  бүхий нутаг дэвсгэрийг хэлнэ. 
 
3. Энэхүү Хэлэлцээрийн заалтууд нь дараахь нөхцөлийг хөндөхгүй: 
 

(а) Хэлэлцэн тохирогч талаас хилийн худалдааг хөгжүүлэх зорилгоор хөрш 
зэргэлдээ оронд олгосон давуу нөхцөл; болон 
 

(b) дэлхийн хоёрдугаар дайны үр дүнд байгуулагдсан энхийн аливаа гэрээ, 
хэлэлцээрийн заалттай зөрчилдөөгүй бол “Триест”-ийн чөлөөт нутаг дэвсгэр болон 
түүний хөрш улсуудын хооронд тогтоосон худалдааны давуу нөхцөл. 
 
4. Хэлэлцэн тохирогч талууд нь сайн дурын үндсэн дээр байгуулсан хэлэлцээрийг 
үндэслэн тухайн хэлэлцээрт нэгдэн орсон улсуудын эдийн засгийн интеграцийг өргөн 
хөгжүүлэх замаар худалдааны чөлөөт байдлыг хангах шаардлагатай байгааг хүлээн 
зөвшөөрч байна. Гаалийн холбоо болон худалдааны чөлөөт бүсийн зорилго нь бусад 
улсын бүрэлдэхүүн хэсэг болох газар нутагтай хийх худалдааг хөгжүүлэх явдал бөгөөд 
харин хэлэлцэн тохирогч  бусад тал тухайн газар нутгийн хооронд хийх худалдаанд саад 
тотгор учруулах зорилгогүй гэдгийг мөн хүлээн зөвшөөрч байна. 
 
5. Энэхүү Хэлэлцээрийн заалтууд нь дор дурдсанаас бусад шаардлагыг хангасан 
тохиолдолд хэлэлцэн тохирогч талуудын газар нутгийн хооронд гаалийн холбоо, эсхүл 
чөлөөт худалдааны бүс байгуулах, эсхүл гаалийн холбоо, чөлөөт худалдааны бүс 
байгуулах тухай түр мөрдөх хэлэлцээр байгуулахад саад тотгор болохгүй: 
 

(а) гаалийн холбоо, эсхүл ийм гаалийн холбоо байгуулах тухай түр мөрдөх 
хэлэлцээрийн хувьд ийнхүү холбоо буюу хэлэлцээрт нэгдэн ороогүй хэлэлцэн тохирогч 
талуудтай хийх худалдаанд хамаарал бүхий холбоо буюу түр хэлэлцээрийг 
байгуулахтай холбогдуулан ногдуулах татвар болон худалдааны бусад журам нь 
бүхэлдээ байх үеийнхээс илүү хязгаарлах чанартай татвар болон хэлэлцэн тохирогч 
талуудаас ийм холбоо, эсхүл түр хэлэлцээрт нэгдэн ороогүй үеийнхээс илүүгээр 
тогтоохгүй байх;  
 

(b) чөлөөт худалдааны бүс, эсхүл чөлөөт худалдааны бүс байгуулах тухай түр 
мөрдөх хэлэлцээрийн хувьд тухайн хэлэлцээрийн гишүүн бус, эсхүл тухайн нутаг 
дэвсгэрт хамрагдахгүй хэлэлцэн тохирогч талын худалдаанд үйлчлэх хүчин төгөлдөр 
хураамж болон худалдааны зохицуулалтын бусад журам нь худалдааны чөлөөт бүс, 
эсхүл худалдааны чөлөөт бүс байгуулах тухай түр мөрдөх хэлэлцээрийг байгуулахаас 



өмнө үйлчилж байсан холбогдох хураамж болон худалдааны зохицуулалтын бусад 
журамд зааснаас өндөр буюу илүү хязгаарлалтыг тогтоохгүй байх;  
 

(с) (a), (b) дэд хэсэгт заасан түр мөрдөх аливаа хэлэлцээрт ямар цаг 
хугацаанд  гаалийн холбоо, эсхүл чөлөөт худалдааны бүс байгуулах тухай төлөвлөгөө, 
эсхүл хуваарийг зааж өгнө. 
 
6. Хэрэв 5 (а) дэд хэсгийн шаардлагыг хангахдаа хэлэлцэн тохирогч тал 2 дугаар 
зүйлийн заалтуудтай нийцүүлэхгүйгээр хураамжийн хэмжээг өсгөхийг санал болгосон 
бол 28 дугаар зүйлд заасан процедурыг мөрдөнө. Нөхөн төлбөрийг олгохдоо, гаалийн 
холбооны бусад үүсгэн байгуулагч орнуудад холбогдох хураамжийг бууруулсны үр дүнд 
нэгэнт олгогдсон нөхөн төлбөрийг анхааралдаа авна.  
 
7. (а) Гаалийн холбоо, эсхүл худалдааны чөлөөт бүс, эсхүл тэдгээрийг 
байгуулах тухай түр мөрдөх хэлэлцээрт нэгдэхээр шийдвэрлэсэн аливаа хэлэлцэн 
тохирогч тал нэгдэх тухай хүсэлтээ хэлэлцэн тохирогч талуудад нэн даруй мэдэгдэх 
бөгөөд, төлөвлөгдөж буй холбоо, эсхүл чөлөөт бүсийн талаар шаардлагатай   
мэдээллийг өгч зүй ёсны гэж үзсэн тайлан бэлтгэх, хэлэлцэн тохирогч талд өгөх зөвлөмж 
боловсруулах боломжийг олгоно. 
 
 (b) Хэрэв 5 дахь хэсэгт дурдсан түр мөрдөх хэлэлцээрийн төлөвлөгөө, 
хуваарийг хэлэлцэн тохирогч талуудтай зөвлөлдөн судалж, (а) дэд хэсгийн заалтын 
дагуу өгсөн мэдээллийг анхааралдаа авсны дараа хэлэлцэн тохирогч талууд тухайн 
хэлэлцээрт нэгдэн орсон талуудын товлосон хугацаанд гаалийн холбоо, эсхүл чөлөөт 
худалдааны бүс байгуулах боломжгүй, тухайн хугацаа нь үндэслэлгүй гэж үзсэн бол 
хэлэлцэн тохирогч талууд энэхүү Хэлэлцээрт оролцогч тухайн талуудад зөвлөмж гарган 
өгнө. Хэрэв оролцогч талууд тухайн зөвлөмжийн дагуу хэлэлцээрийг шинэчлэх 
боломжгүй  бол тэд уг хэлэлцээрийг хадгалах, эсхүл хэлэлцээрийг хэрэгжүүлж чадахгүй. 
 

(c) 5(с) дэд хэсэгт дурдсан төлөвлөгөө, хуваарьт оруулсан томоохон 
өөрчлөлтийн талаар хэлэлцэн тохирогч талуудад мэдэгдэх бөгөөд тэд тийм өөрчлөлт нь 
гаалийн холбоо, эсхүл чөлөөт худалдааны бүс байгуулахад саад тотгор болох, эсхүл 
түүнийг хойшлуулахад хүргэнэ гэж үзвэл өөр хоорондоо зөвлөлдөхийг холбогдох 
талуудад хүсэлт болгож болно. 
  
8. Энэхүү Хэлэлцээрийн зорилгод нийцүүлэн: 
 

(а) Гаалийн холбоо гэж хоёр буюу хэд хэдэн гаалийн нутаг дэвсгэрээр гаалийн 
нэг нутаг дэвсгэрийг орлохыг ойлгоно. Энэ нь ингэснээр:  
 

(i) хураамж болон худалдааны хязгаарлалт бүхий бусад арга хэмжээг (11, 12, 
13, 14, 15, 20 дугаар зүйлүүдийн дагуу зөвшөөрөгдсөнөөс бусад арга хэмжээний 
хувьд) холбооны хамрах нутаг дэвсгэр хоорондын бүх худалдаа, эсхүл наад зах 
нь тухайн нутаг дэвсгэрээс гарал үүсэлтэй бүтээгдэхүүний бүх худалдааны хувьд  
хүчингүй болгоно; 

 
(ii) Xолбооны гишүүн бүр тухайн холбоонд ороогүй нутаг дэвсгэртэй хийх 
худалдаанд ижил хэмжээний хураамж болон худалдааны зохицуулалтын бусад 
арга хэмжээг мөрдөх бөгөөд 9 дүгээр зүйлийн нөхцөлийг хангасан байна. 

 
  (b) Хураамж болон худалдааны хязгаарлалт бүхий бусад журмуудыг (11, 12, 
13, 14, 15 болон 20 дугаар зүйлүүдийн дагуу зөвшөөрөгдсөнөөс бусад) гаалийн холбооны 
бүрэлдэхүүнд багтдаг нутаг дэвсгэрийн хооронд хийгддэг уг нутаг дэвсгэрээс гаралтай 
бүтээгдэхүүний худалдааны хувьд халсан хоёр буюу түүнээс дээш гаалийн нутаг 
дэвсгэрийг хэлнэ.  
 



9. 1 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан давуу эрхийг гаалийн холбоо, эсхүл чөлөөт 
худалдааны бүс байгуулснаар хөндөхгүй, гэхдээ холбогдох хэлэлцэн тохирогч талуудтай 
хэлэлцээ хийх замаар түүнийг өөрчлөх, эсхүл хүчингүй болгож болно. Холбогдох 
талуудтай хэлэлцээ хийх энэхүү процедурыг 8 дугаар хэсгийн (а) (i) болон 8 (b) дэд 
хэсгийн заалттай нийцүүлэх шаардлагатай давуу эрхийг халахад хэрэглэнэ. 
 
10. Хэлэлцэн тохирогч талууд нь гуравны хоёрын саналаар энэ зүйлийн зорилгод 
нийцүүлж гаалийн холбоо, чөлөөт худалдааны бүс байгуулах тухай 5-9 дэх хэсгийн 
заалтуудын шаардлагад бүрэн нийцээгүй саналыг баталж болно. Чингэхдээ, тухайн 
санал нь энэ зүйлийн үзэл санааны дагуу гаалийн холбоо буюу чөлөөт худалдааны бүс 
байгуулахад хүргэнэ. 
 
11. Энэтхэг, Пакистан тусгаар тогтносон улс болсныг анхааралдаа авч, эдгээр улсын 
эдийн засаг нь олон жилийн турш нэгдмэл байсныг хүлээн зөвшөөрч, хоёр тал 
худалдааны баттай харилцаа тогтоох хүртэл хоёр улс хоорондоо худалдааны асуудлаар 
тусгай хэлэлцээр байгуулахад энэхүү Хэлэлцээрийн заалтууд нь саад болохгүй гэдгийг 
хэлэлцэн тохирогч талууд хүлээн зөвшөөрнө. 
 
12. Хэлэлцэн тохирогч тал тус бүрийн бүс нутаг, орон нутгийн засаг захиргаа, эрх 
бүхий байгууллага энэхүү Хэлэлцээрийн дагуу  хэлэлцээрийг дагаж мөрдүүлэх талаар 
өөрийн нутаг дэвсгэр дээр зохих арга хэмжээ авч байна. 
 

25 дугаар зүйл 
 

Хэлэлцэн тохирогч талуудын хамтарсан үйл ажиллагаа 
 
1. Хэлэлцэн тохирогч талуудын төлөөлөгчид нь энэхүү Хэлэлцээрийн хамтарсан үйл 
ажиллагааг тусгасан заалтуудыг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааг нь дэмжиж хэлэлцээрийн 
зорилгыг биелүүлэх үүднээс үе үе хуралдана. Энэхүү Хэлэлцээрт дурдсан  хамтарсан 
үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэгч бүх талыг хэлэлцэн тохирогч талууд гэж ойлгоно. 
              
2. Хэлэлцэн тохирогч талууд анхны хуралдааныг 1948 оны 3 дугаар сарын 1-ний 
дотор зарлан хуралдуулахыг Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Ерөнхий нарийн бичгийн 
даргаас хүсч байна. 
 
3. Хэлэлцэн тохирогч талуудын бүх хуралдаанд  хэлэлцэн тохирогч тал тус бүр нэг 
санал өгөх эрхтэй. 
 
4. Энэхүү Хэлэлцээрт өөрөөр заагаагүй бол хэлэлцэн тохирогч талуудын 
шийдвэрийг оролцогчдын олонхийн саналаар батална. 
 
5. Энэхүү Хэлэлцээрт өөрөөр заагаагүй бол онцгой тохиолдолд хэлэлцэн тохирогч 
талууд хэлэлцэн тохирогч аль нэг талыг энэхүү Хэлэлцээрээр ногдуулсан үүргээс 
чөлөөлж болно. Ийнхүү чөлөөлөх шийдвэрийг нь хэлэлцэн тохирогч талуудын тэн 
хагасаас илүү нь оролцсон санал хураалтын гуравны хоёрын саналаар батална. Мөн 
хэлэлцэн тохирогч талууд нь дараахь асуудлыг гуравны хоёрын саналаар батална: 
 

(i) ногдуулсан үүргээс түр чөлөөлөх асуудлаар санал хураах өөр 
журам хэрэглэх онцгой тохиолдлуудын тодорхой төрлийг тогтоох; 

 
(ii) энэ хэсгийн заалтыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон шалгуурыг тогтоох 
асуудал4   

 
26 дугаар зүйл 

 

                                                
4 Англи редакцийн тэмдэглэл: Эх бичвэрт “энэ дэд хэсгийн” гэж алдаатай бичсэн. 



Хүлээн зөвшөөрөх, хүчин төгөлдөр болох, бүртгэх 
 
1. Энэхүү Хэлэлцээрийг үйлдсэн хугацаа нь 1947 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдөр 
болно. 
 
2. Энэхүү Хэлэлцээр нь 1955 оны 3 дугаар сарын 1-ний өдрийн байдлаар тухайн 
хэлэлцээрт хэлэлцэн тохирогч тал, эсхүл тухайн хэлэлцээрт нэгдэн орохоор хэлэлцээ 
хийж байсан бүхий л хэлэлцэн тохирогч талуудын хувьд хүлээн зөвшөөрөхөд нээлттэй 
байна. 
 
3. Энэхүү Хэлэлцээрийг англи, франц хэлээр тус  бүр нэг хувь үйлдсэн бөгөөд эх 
бичвэрүүд нь адил хүчинтэй байна. Эх бичвэрүүдийг Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын 
Ерөнхий нарийн бичгийн даргад хадгалуулахаар өгөх бөгөөд тэрбээр баталгаажуулсан 
хуулбаруудыг сонирхогч засгийн газруудад тараана. 
 
4. Энэхүү Хэлэлцээрийг хүлээн зөвшөөрч буй засгийн газар бүр хүлээн зөвшөөрсөн 
тухай баримт бичгээ Хэлэлцэн тохирогч талуудын Гүйцэтгэх нарийн бичгийн даргад5 
хадгалуулахаар өгөх бөгөөд тэрбээр сонирхогч засгийн газруудад хүлээн зөвшөөрсөн 
тухай баримт бичгийг хадгалуулсан он, сар, өдөр болон энэ зүйлийн 6 дугаар заалтын 
дагуу энэхүү Хэлэлцээрийн хүчин төгөлдөр болсон өдрийг мэдээлнэ. 
 
5. (а) Энэхүү Хэлэлцээрийг хүлээн зөвшөөрч буй засгийн газар нь өөрийн эрх 
мэдэлд байдаг, түүнийхээ төлөө олон улсын хариуцлага хүлээсэн үндсэн нутаг дэвсгэр 
болон хэлэлцэн тохирогч талуудын Гүйцэтгэгч нарийн бичгийн даргад энэхүү 
Хэлэлцээрийг бие даан хүлээн зөвшөөрөх үе мөчид мэдэгдсэн бусад нутаг дэвсгэрийн 
хувьд  энэхүү Хэлэлцээрийг мөн хүлээн зөвшөөрнө.  
 
  (b) Энэ хэсгийн  (а) дэд хэсэгт дурдсан хамаарахгүй зүйлийн талаар Гүйцэтгэх 
нарийн бичгийн даргад6  аливаа засгийн газар ийнхүү  хамааруулахгүй   байсан  аливаа  
гаалийн  нутаг дэвсгэр буюу нутаг дэвсгэрүүдийг хамааруулах тухай Гүйцэтгэх нарийн 
бичгийн даргад мэдэгдэж болох бөгөөд тухайн мэдэгдлийг Гүйцэтгэх нарийн бичгийн 
дарга хүлээн авснаас хойш 30 дахь өдрөөс хүчин төгөлдөр мөрдөгдөнө. 
 

(c) Аливаа гаалийн нутаг дэвсгэрийн өмнөөс энэхүү Хэлэлцээрийг хүлээн 
зөвшөөрсөн хэлэлцэн тохирогч тал гадаад худалдааны харилцаа болон энэхүү 
Хэлэлцээрт заасан бусад асуудлаар автономит байдалтай байгаа буюу болсон бол ийм 
нутаг дэвсгэр нь хариуцагч хэлэлцэн тохирогч талаас хийсэн мэдэгдлийн дагуу хэлэлцэн 
тохирогч тал гэж тооцогдоно. 
 
6. Энэхүү Хэлэлцээр нь хавсралт “Н”-д дурдсан засгийн газрын нэрийн өмнөөс 
хүлээн зөвшөөрсөн мэдэгдлээ хэлэлцэн тохирогч талуудын Гүйцэтгэх нарийн бичгийн 
даргад  хадгалуулснаас хойш 30 дахь өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болно.  Ийм засгийн 
газрын нутаг дэвсгэр нь хувь хэмжээгээр тогтоосон худалдааны хуваарилалтын дагуу 
эдгээр засгийн газрын нутаг дэвсгэрүүдийн нийт гадаад худалдааны 85 хувийг эзэлсэн 
байна. Засгийн газар тус бүрийн хүлээн зөвшөөрсөн баримт нь түүнийг хадгалуулахаар 
өгснөөс хойш 30 дахь өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болно. 
 
7. Энэхүү Хэлэлцээрийг хүчин төгөлдөр болмогц түүнийг бүртгэн авах эрх бүхий 
байгууллага нь Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага байна. 
 

27 дугаар зүйл 

                                                
5 Англи редакцийн тэмдэглэл: Хэлэлцэн тохирогч талууд 1965 оны 3 сарын 23-ны шийдвэрээр ТХЕХ-ийн 

Нарийн бичгийн дарга нарын газрын тэргүүний албан тушаал “Гүйцэтгэх нарийн бичгийн дарга” байсныг 
“Ерөнхий захирал” болгон өөрчилсөн. 
6 Англи редакцийн тэмдэглэл: Хэлэлцэн тохирогч талууд 1965 оны 3 сарын 23-ны шийдвэрээр ТХЕХ-ийн 

Нарийн бичгийн дарга нарын газрын тэргүүний албан тушаал “Гүйцэтгэх нарийн бичгийн дарга” байсныг 
“Ерөнхий захирал” болгон өөрчилсөн. 



 
Буултын үйлчлэлийг түр зогсоох, татан авах 

 
 Хэлэлцэн тохирогч аль ч тал хэдийд ч энэхүү Хэлэлцээрт хавсаргасан холбогдох 
жагсаалтад тусгасан буултын үйлчлэлийг бүхэлд нь буюу хэсэгчлэн түр зогсоох буюу 
татан авах эрхтэй. Гэхдээ эдгээр нь хэлэлцэн тохирогч тал болоогүй буюу хэлэлцэн 
тохирогч тал байгаад больсон засгийн газартай эхнээсээ тохиролцсон буулт байх ёстой. 
Тухайн арга хэмжээ авсан хэлэлцэн тохирогч тал энэ талаар хэлэлцэн тохирогч талуудад 
мэдэгдэх бөгөөд тухайн бүтээгдэхүүнийг үлэмж хэмжээгээр сонирхдог хэлэлцэн тохирогч 
талуудтай тэдгээрийн хүсэлтээр зөвлөлдөнө. 
 

28 дугаар зүйл 
 

Буултын жагсаалтыг өөрчлөх 
 
1. 1958 оны 1 дүгээр сарын 1-ээс эхлэн гурван жил тутмын эхний өдөр (эсхүл 
хэлэлцэн тохирогч талуудын гуравны хоёрын саналаар тогтоосон өөр хугацааны эхний 
өдөр) аль нэг хэлэлцэн тохирогч тал нь (цаашид энэ зүйлд “хүсэлт гаргасан хэлэлцэн 
тохирогч тал” гэнэ) буултын талаар анх хэлэлцэж байсан, эсхүл тухайн бүтээгдэхүүнийг 
нийлүүлэх онцгой сонирхолтой гэж хэлэлцэн тохирогч талуудын тодорхойлсон бусад 
хэлэлцэн тохирогч талтай хэлэлцээ хийх, хэлэлцээр байгуулах замаар энэхүү 
Хэлэлцээрт хавсаргасан холбогдох жагсаалтад заасан буултыг өөрчлөх, эсхүл татан авч 
болно (Гэхдээ онцгой сонирхолтой гэж тодорхойлогдон хүсэлт гаргасан хэлэлцэн 
тохирогч тал багтаж байгаа бөгөөд тэдгээрийг нийтэд нь “голлон холбогдох хэлэлцэн 
тохирогч талууд” гэж нэрлэнэ). 
 
2. Бусад бүтээгдэхүүний хувьд нөхөн залруулах заалтуудыг агуулж болох ийнхүү 
хэлэлцээ болон хэлэлцээрт  холбогдох хэлэлцэн тохирогч тал ийм хэлэлцээ эхлэхээс 
өмнө энэхүү Хэлэлцээрээр олгосноос дутуугүй нөхцөл олгож, харилцан ашигтай хариу 
буултын ерөнхий түвшинг хэвээр хадгална. 
 
3. (а) Хэрэв голлон холбогдох хэлэлцэн тохирогч талууд 1958 оны 1 дүгээр 
сарын 1-ээс өмнө, эсхүл энэ зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан хугацаа дуусахаас өмнө 
тохиролцоонд хүрээгүй бол санал гаргасан хэлэлцэн тохирогч тал буултыг өөрчлөх, 
эсхүл хүчингүй болгох эрхтэй. Ийм арга хэмжээ авагдсан бол тухайн буултын талаар анх 
хэлэлцэж байсан болон 1 дэх хэсэгт заасны дагуу нийлүүлэх үндсэн сонирхол бүхий 
болон тэдгээр хэсэгт заасны дагуу онцгой сонирхолтой гэж тодорхойлсон хэлэлцэн 
тохирогч талаас арга хэмжээ авснаас хойш 6 сарын дотор бичгээр өгсөн мэдэгдлийг 
хэлэлцэн тохирогч талууд хүлээн авснаас хойш 30 дахь өдрөөс эхлэн ижил хэмжээгээр 
буултыг хүчингүй болгоно. 
 
  (b) Голлон холбогдох хэлэлцэн тохирогч талууд тохиролцоонд хүрсэн боловч 
энэ зүйлийн 1 дэх хэсэгт тодорхойлсноор онцгой сонирхол бүхий хэлэлцэн тохирогч 
талын хүсэлтийг хангаагүй бол тэрээр арга хэмжээ авснаас хойш 6 сарын дотор бичгээр 
өгсөн мэдэгдлийг хэлэлцэн тохирогч талууд хүлээн авснаас хойш 30 дахь өдрөөс эхлэн 
ижил хэмжээгээр буултыг хүчингүй болгох эрхийг эдэлнэ. 
 
4. Хэлэлцэн тохирогч талууд нь онцгой тохиолдолд, хэдийд ч хэлэлцэн тохирогч аль 
нэг талд доорх процедур, нөхцлийн дагуу энэхүү Хэлэлцээрт хавсаргасан жагсаалтад 
орсон буултыг хүчингүй болгох, өөрчлөх талаар хэлэлцээ хийх эрх олгож болно: 
  

(а) ийм аливаа хэлэлцээ, холбогдох зөвлөлдөөнийг энэ зүйлийн 1 болон 2 
дахь хэсгийн заалтын дагуу явуулсан; 
 

(b) голлон холбогдох хэлэлцэн тохирогч талууд хоорондын хэлэлцээний 
явцад тохиролцоонд хүрсэн бол энэ зүйлийн 3 (b) дэд хэсгийн заалтыг хэрэглэнэ; 
 



(с) голлон холбогдох хэлэлцэн тохирогч талууд хэлэлцээ хийснээс хойш 60 
хоногийн дотор буюу хэлэлцэн тохирогч талуудаас тогтоосон хугацаанд тохиролцоонд 
хүрч чадаагүй бол хүсэлт гаргасан хэлэлцэн тохирогч тал нь асуудлыг хэлэлцэн тохирогч 
талуудад тавина; 
 

(d) дээр дурдсаны дагуу хэлэлцэн тохирогч талууд маргааныг шийдвэрлэх 
үүднээс өөрт хандсан асуудлыг хянан судалж, өөрсдийн саналыг голлон холбогдох 
хэлэлцэн тохирогч талуудад даруй илгээнэ. Тохиролцоонд хүрч чадсан тохиолдолд 
голлон холбогдох хэлэлцэн тохирогч талууд тохиролцсоны нэгэн адил 3 (b) дэд хэсгийн 
заалтыг баримтална. Хэрэв голлон холбогдох хэлэлцэн тохирогч талуудын хооронд 
тохиролцоонд хүрч чадаагүй бол, хүсэлт гаргасан хэлэлцэн тохирогч тал зүй зохистой 
нөхөн залруулгаа зүй бусаар санал болгоогүйг хэлэлцэн тохирогч талууд тогтоохоос 
бусад тохиолдолд хүсэлт гаргасан хэлэлцэн тохирогч тал тогтоовол буултыг шинэчлэх, 
эсхүл хүчингүй болгож болно. Тухайн арга хэмжээг авсан бол буултын талаар анх 
хэлэлцээ хийсэн хэлэлцэн тохирогч талууд болон 4 (а) дэд хэсэгт тодорхойлсны дагуу 
нийлүүлэх үндсэн сонирхол бүхий болон 4 (а) дэд хэсэгт заасны дагуу онцгой сонирхол 
бүхий хэлэлцэн тохирогч талуудын бичгээр өгсөн мэдэгдлийг хэлэлцэн тохирогч талууд 
хүлээн авснаас хойш 30 хоногийн дараа хүсэлт гаргасан хэлэлцэн тохирогч тал ижил 
хэмжээний буултыг шинэчлэх, эсхүл хүчингүй болгож болно. 
 
5. 1958 оны 1 дүгээр сарын 1-ээс өмнө болон 1 дэх хэсэгт заасан хугацаа дуусахаас 
өмнө хэлэлцэн тохирогч тал 1-3 дахь хэсэгт заасан процедурын дагуу холбогдох 
жагсаалтыг шинэчлэх, эсхүл үргэлжлэх хугацааны талаар хэлэлцэн тохирогч талуудад 
мэдэгдэх замаар сонголт хийж болно. Хэрэв тухайн хэлэлцэн тохирогч тал уг сонголтыг 
хийсэн бол хэлэлцэн тохирогч бусад тал тухайн процедурын дагуу дурдсан хугацаанд 
буултыг шинэчлэх, эсхүл хүчингүй болгох эрх эдэлнэ. 
 

28 (bis) зүйл  
 

Тарифын хэлэлцээ 
 
1. Гаалийн татвар нь худалдаанд ихэвчлэн саад учруулдаг болохыг хэлэлцэн 
тохирогч талууд хүлээн зөвшөөрч байна. Иймд тарифын ерөнхий хэмжээ болон экспорт, 
импортын бусад хураамжийн хэмжээг үлэмж бууруулах, ялангуяа бага хэмжээтэй ч 
импортод  саад учруулах өндөр тарифын хэмжээг бууруулахад чиглэсэн мөн энэхүү 
Хэлэлцээрийн зорилго болон хэлэлцэн тохирогч тал тус  бүрийн эрэлт хэрэгцээг 
харгалзан харилцан ашигтай байх үндсэн дээр явагдах хэлэлцээ нь олон улсын 
худалдааг өргөжүүлэхэд чухал хувь нэмэр болно гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна. Энэ 
үүднээс хэлэлцэн тохирогч талууд нь ийм хэлэлцээг үе үе зохион байгуулж байна. 
 
2. (а) Энэ зүйлийн дагуу явуулах хэлэлцээг бүтээгдэхүүний төрлөөр нь сонгосны 
үндсэн дээр, эсхүл холбогдох хэлэлцэн тохирогч талуудын хүлээн зөвшөөрсөн олон талт 
процедурын дагуу явуулна. Ийм хэлэлцээ нь татварын хэмжээг бууруулах, эсхүл тусгай 
төрлийн бүтээгдэхүүний татварын дундаж тогтсон хэмжээ болон нэгж татварын хэмжээ 
нь тогтоосон хэмжээнээс хэтрүүлэхгүй байхад чиглэгдсэн байна. Ерөнхийдөө бага 
хэмжээний татварыг авахгүй байх, эсхүл татвараас чөлөөлөх нөхцөлийг арилгахын эсрэг 
байх нь өндөр татварыг багасгасантай  дүйцэх буулт гэдгийг хүлээн зөвшөөрнө. 
  
 (b) Хэлэлцэн тохирогч талууд нь олон талт хэлэлцээний үр дүн нь өөр 
хоорондоо худалдаа хийж буй хэлэлцэн тохирогч талуудын оролцооноос хамаарна 
гэдгийг мөн хүлээн зөвшөөрч байна. 
 
3. Дараахь хүчин зүйлийг анхааралдаа авах боломжийг хангах үндсэн дээр 
хэлэлцээ явуулна: 
 

(а) хэлэлцэн тохирогч талууд болон тухайн үйлдвэрийн эрэлт хэрэгцээ;  
 



(b) буурай хөгжилтэй орны эдийн засгийн хөгжилд туслах үүднээс тарифын 
хамгаалалтыг илүү уян хатан хэрэглэх хэрэгцээ, шаардлага, түүнчлэн, орлогыг 
нэмэгдүүлэх зорилгоор тарифыг хэвээр хадгалах онцгой шаардлага; 
 

(с) тухайн хэлэлцэн тохирогч талуудын санхүү болон эдийн засгийн хөгжил, 
стратегид холбогдсон бусад  бүх нөхцөл байдал болон бусад хэрэгцээ шаардлага. 
 

29 дүгээр зүйл 
 

Энэхүү Хэлэлцээр болон Гаваны дүрмийн хоорондын холбоо 
 
1. Хэлэлцэн тохирогч талууд өөрийн гүйцэтгэх засаглалын бүрэн эрхийн хүрээнд 
Гаваны дүрмийн 1-6 дугаар бүлэг болон 9 дүгээр бүлгийн ерөнхий зарчмыг хүлээн 
зөвшөөрөх хүртлээ тэдгээрийг өөрийн үндсэн хуулийн процедурын дагуу мөрдөх үүрэг 
хүлээнэ. 
 
2. Гаваны дүрэм хүчин төгөлдөр болмогц энэхүү Хэлэлцээрийн II хэсгийн 
үйлчлэлийг зогсооно. 
 
3. Хэрэв Гаваны дүрэм нь 1949 оны 9 дүгээр сарын 30-ны өдрийн дотор хүчин 
төгөлдөр болохгүй бол хэлэлцэн тохирогч талууд нь энэхүү Хэлэлцээрт нэмэлт өөрчлөлт 
оруулах, орлуулах, эсхүл хэвээр үлдээх эсэх асуудлаар тохиролцохоор 1949 оны 12 
дугаар сарын 31-ний дотор хуралдана. 
 
4. Хэрэв хэзээ нэгэн цагт Гаваны дүрэм хүчингүй болбол хэлэлцэн тохирогч талууд 
энэхүү Хэлэлцээрийг хэвээр үлдээх, эсхүл түүнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, орлуулах 
эсэх талаар  хэлэлцэх зорилгоор хуралдана. Ийм тохиролцоонд хүрэхээс өмнө энэхүү 
Хэлэлцээрийн II хэсэг эргээд хүчин төгөлдөр болно. Гэхдээ II хэсэг, 23 дугаар зүйлийн 
заалтуудаас бусдыг шинэчилж, бусдыг нь Гаваны дүрэмд зааснаар нь үлдээнэ. Мөн 
Гаваны дүрэм хүчингүй болох үед үүрэг хүлээгээгүй хэлэлцэн тохирогч тал ямар нэг 
үүрэг хүлээхгүй. 
 
5. Хэрэв хэлэлцэн тохирогч аль нэг тал Гаваны дүрэм хүчин төгөлдөр болсон 
өдрийн дотор түүнийг хүлээн зөвшөөрөөгүй бол хэлэлцэн тохирогч талуудын хоорондын 
харилцаанд энэхүү Хэлэлцээр хэрхэн нөлөөлөх, түүнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах эсэх 
асуудлыг хэлэлцэн тохирогч талууд авч хэлэлцэнэ. Ийм тохиролцоонд хүрч чадах хүртэл 
хугацаанд энэхүү Хэлэлцээрийн II хэсгийн заалтууд нь энэ зүйлийн II хэсгийн заалтуудыг 
үл харгалзан тухайн хэлэлцэн тохирогч тал болон хэлэлцэн тохирогч бусад талын 
хооронд мөрдөгдөнө. 
 
6. ДХБ-ын гишүүн хэлэлцэн тохирогч талууд Гаваны дүрмийн заалтыг 
хэрэгжүүлэхэд саад болох зорилгоор энэхүү Хэлэлцээрийн заалтуудыг ишлэл болгох 
ёсгүй. ДХБ-ын гишүүн бус аливаа  хэлэлцэн тохирогч талын хувьд энэ хэсэгт заасан 
зарчмуудыг хэрэглэхдээ энэ зүйлийн 5 дахь хэсэгт дурдсан хэлэлцээрийн заалтыг дагаж 
мөрдөнө. 
    

30 дугаар зүйл 
 

Нэмэлт өөрчлөлт 
 
1. Энэхүү Хэлэлцээрт өөрчлөлт оруулах талаар дурдсан хэсгээс бусад тохиолдолд 
энэхүү Хэлэлцээрийн I хэсэг, 29 дүгээр зүйл, эсхүл энэ зүйлд оруулах нэмэлт өөрчлөлт 
нь хэлэлцэн тохирогч бүх талын хүлээн зөвшөөрснөөр хүчин төгөлдөр болох бөгөөд 
энэхүү Хэлэлцээрт оруулах бусад нэмэлт өөрчлөлт нь тухайн нэмэлт өөрчлөлтийг 
хүлээн зөвшөөрсөн хэлэлцэн тохирогч талуудын хувьд  хэлэлцэн тохирогч талуудын 
гуравны хоёрын саналаар, үүнээс хойш тухайн нэмэлт өөрчлөлтийг хүлээн зөвшөөрсөн 
хэлэлцэн тохирогч тал бүрийн саналаар тус тус хүчин төгөлдөр болно. 



 
2. Энэхүү Хэлэлцээрт оруулах нэмэлт өөрчлөлтийг хүлээн зөвшөөрч буй хэлэлцэн 
тохирогч аль ч тал хүлээн зөвшөөрсөн баримт бичгээ Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын 
Ерөнхий нарийн бичгийн даргад хэлэлцэн тохирогч талуудын тогтоосон хугацаанд 
хадгалуулахаар өгч байна. Энэ зүйлийн дагуу хүчин төгөлдөр болсон аливаа нэмэлт 
өөрчлөлт нь түүнийг хэлэлцэн тохирогч талуудаас тогтоосон хугацаанд хүлээн 
зөвшөөрөөгүй хэлэлцэн тохирогч талууд хэлэлцээрээс гарах эрхтэй буюу хэлэлцэн 
тохирогч талуудын зөвшөөрлөөр хэлэлцэн тохирогч тал хэвээр байж болно. 
 

31 дүгээр зүйл 
 

Хэлэлцээрээс гарах 
 
 Хэлэлцэн тохирогч аль нэг тал нь энэхүү Хэлэлцээрийн 18 дугаар зүйлийн 12 дахь 
хэсгийн заалт, 23 дугаар зүйл, 30 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн заалтыг хөндөхгүйгээр 
энэхүү Хэлэлцээрээс бүхэлд нь, эсхүл тухайн үед гадаад худалдаа болон энэхүү 
Хэлэлцээрт заасан бусад асуудлаар бүрэн автономит эрх эдэлдэг, олон улсын 
хариуцлага хүлээсэн гаалийн нутаг дэвсгэрийн өмнөөс хэлэлцээрээс нь гарч болно. Энэ 
тухай бичгээр өгсөн мэдэгдлийг Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Ерөнхий нарийн 
бичгийн даргад гардуулсан өдрөөс хойш 6 сарын дараа энэхүү Хэлэлцээрээс гарах 
шийдвэр хүчин төгөлдөр болно. 
 

32 дугаар зүйл 
 

Хэлэлцэн тохирогч талууд 
 
1. Энэхүү Хэлэлцээрийн хэлэлцэн тохирогч талууд гэж энэхүү Хэлэлцээрийн 26, 
эсхүл 33 дугаар зүйл, эсхүл Түр мөрдөх протоколын заалтыг дагаж мөрдөж буй засгийн 
газруудыг хэлнэ. 
 
 2. 26 дугаар зүйлийн 6 дахь хэсгийн заалтын дагуу энэхүү Хэлэлцээр хүчин төгөлдөр 
болсноос хойш аль ч үед 26 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсгийн дагуу энэхүү Хэлэлцээрийг 
хүлээн зөвшөөрсөн хэлэлцэн тохирогч талууд хэлэлцээрийг хүлээн зөвшөөрөөгүй 
хэлэлцэн тохирогч талуудыг хэлэлцэн тохирогч тал байхаа больсон хэмээн үзэж болно. 
 

33 дугаар зүйл 
 

Нэгдэн орох 
 
 Энэхүү Хэлэлцээрт тал болон оролцоогүй аль нэг засгийн газар, эсхүл гадаад 
худалдаа болон энэхүү Хэлэлцээрт заасан бусад асуудлаар бие даасан бүрэн эрх 
эдэлдэг гаалийн өөр нутаг дэвсгэрийн өмнөөс тухайн засгийн газар өөрийн нэрийн 
өмнөөс, эсхүл тухайн гаалийн нутаг дэвсгэрийн нэрийн өмнөөс хэлэлцэн тохирогч 
талуудтай  зөвшилцсөний үндсэн дээр энэхүү Хэлэлцээрт нэгдэн орж болно. Энэ тухай 
шийдвэрийг хэлэлцэн тохирогч талуудын гуравны хоёрын саналаар гаргана. 
 

34 дүгээр зүйл 
 

Хавсралт 
 
 Энэхүү Хэлэлцээрийн хавсралтууд нь түүний салшгүй хэсэг болно. 
 

35 дугаар зүйл 
 

Энэхүү Хэлэлцээрийг хэлэлцэн тохирогч тодорхой 
талуудын хувьд хэрэглэхгүй байх 

 



1. Дараахь тохиолдолд энэхүү Хэлэлцээр, эсхүл түүний 2 дугаар зүйлийг хэлэлцэн 
тохирогч талуудын хооронд, эсхүл хэлэлцэн тохирогч бусад талын хувьд хэрэглэхгүй: 
 

(а) хэлэлцэн тохирогч хоёр тал бие биетэйгээ тарифын талаар  хэлэлцээ 
хийгээгүй; 
 

(b) Хэлэлцэн тохирогч хоёр талын аль нь ч хэлэлцэн тохирогч тал болох 
тухайн үедээ ийнхүү хэрэглэхийг үл зөвшөөрч байгаа бол. 
 
2. Хэлэлцэн тохирогч талууд нь энэ зүйлийг аль нэг хэлэлцэн тохирогч талын 
хүсэлтээр хянан үзэж, зохих зөвлөмж гаргаж болно. 
     

IV ХЭСЭГ 
 

ХУДАЛДАА БОЛОН ХӨГЖИЛ 
 

36 дугаар зүйл 
 

Зарчим болон зорилго 
 
1. Хэлэлцэн тохирогч талууд нь: 
 

(а) энэхүү Хэлэлцээрийн үндсэн зорилго нь хэлэлцэн тохирогч бүх талын ард 
түмний амьжиргааны түвшинг дээшлүүлэх, эдийн засгийн хөгжлийг урагшлуулах, энэ 
зорилтыг хэрэгжүүлэх нь ялангуяа нэн буурай хөгжилтэй хэлэлцэн тохирогч талуудын 
хувьд чухал шаардлагатай болохыг хүлээн зөвшөөрч; 
 

(b)  нэн буурай хөгжилтэй хэлэлцэн тохирогч талуудын экспортын орлого нь 
тэдний эдийн засгийн хөгжилд чухал үүрэг гүйлцэтгэдэг бөгөөд ийм орлогын хэмжээ нь 
нэн буурай хөгжилтэй хэлэлцэн тохирогч талуудаас зайлшгүй шаардлагатай импортод 
төлсөн үнэ, экспортын хэмжээ, экспортоос олсон орлогоос хамаарна гэдгийг анхаарч; 
 

(с)  нэн буурай хөгжилтэй орнуудын амьжиргааны түвшин, бусад орны 
амьжиргааны түвшингийн хооронд асар их ялгаа байгааг тэмдэглэн; 
  

(d) нэн буурай хөгжилтэй хэлэлцэн тохирогч талуудын эдийн засгийн хөгжлийг 
урагшлуулах, тэдний амьжиргааны түвшинг түргэн дээшлүүлэхэд хамтарсан буюу бие 
даасан үйл ажиллагаа явуулах зайлшгүй шаардлагатайг хүлээн зөвшөөрч; 
 

(e) эдийн засаг, нийгмийн дэвшлийг хангах хэрэгсэл болох олон улсын 
худалдаа нь энэ зүйлд заасан зорилттой нийцсэн тийм дүрэм, процедураар 
зохицуулагдах бөгөөд тэдгээрийн дагуу авсан арга хэмжээгээр зохицуулагдах ёстой 
гэдгийг хүлээн зөвшөөрч; 
 

(f) хэлэлцэн тохирогч талууд нь нэн буурай хөгжилтэй хэлэлцэн тохирогч 
талуудын худалдаа, хөгжлийг хөхиүлэн дэмжих зорилгоор тусгай арга хэмжээ авч болно 
гэдгийг тэмдэглэн, дараахь зүйлийг хэлэлцэн тохиролцов. 
 
2. Нэн буурай хөгжилтэй хэлэлцэн тохирогч талуудын экспортын орлогыг түргэн 
хугацаанд, тасралтгүй нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна. 
 
3. Нэн буурай хөгжилтэй хэлэлцэн тохирогч талуудын эдийн засгийн хөгжлийг 
түргэтгэх үүднээс тэдний олон улсын худалдаанд өөрийн хувь хэмжээтэй болоход нь 
таатай нөхцөл бүрдүүлэх хэрэгтэй байна. 
 
4. Нэн буурай хөгжилтэй хэлэлцэн тохирогч олонхи тал нь хязгаарлагдмал тооны 
анхдагч бүтээгдэхүүний экспортоос хамаарах явдал үргэлжилж байгаа нөхцөлд ийм 



бүтээгдэхүүнийг нь дэлхийн зах зээлд нэвтрэн оруулах таатай, хүлээн авахуйц 
нөхцөлөөр хангах арга хэмжээ авах, түүнчлэн энэ бүтээгдэхүүнийг дэлхийн зах зээлд 
нэвтрэн оруулах нөхцөлийг сайжруулах, түүнийг тогтвортой болгоход чиглэсэн арга 
хэмжээг боловсруулах, ялангуяа бүтээгдэхүүний үнийг тогтвортой, ижил тэгш, ашигтай 
болгох, тэдгээрийн эдийн засгийг хөгжүүлэхэд ашиглах нөөцийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 
экспортын орлогыг байнга, эрчимтэй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй байна. 
 
5. Нэн буурай хөгжилтэй хэлэлцэн тохирогч талуудын эдийн засгийг хурдацтай 
өргөжүүлэх нь тэдгээрийн эдийн засгийн бүтцийг төрөлжүүлэх, анхдагч түүхий эдийн 
экспортын хэт их хараат байдлаас зайлсхийхээс ихээхэн хамаарна. Нэн буурай 
хөгжилтэй хэлэлцэн тохирогч талуудын одоогийн болон хэтийн экспортын сонирхол 
бүхий хагас боловсруулсан болон үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнийг зах зээлд оруулах 
тааламжтай нөхцөлийг бүрдүүлэхэд чиглэсэн бүхий л арга хэмжээ авах шаардлагатай 
байна. 
 
6. Нэн буурай хөгжилтэй хэлэлцэн тохирогч талуудын экспортын орлого болон 
валютын бусад орлогын байнгын хомсдолтой байдгийн улмаас хөгжилд худалдаа болон 
санхүүгийн тусламж хоорондын уялдаа холбоо чухал ач холбогдолтой юм. Нэн буурай 
хөгжилтэй хэлэлцэн тохирогч талуудын эдийн засгийг хөгжүүлэх сонирхлын үүднээс 
тэдний бэрхшээлийг хөнгөвчлөхөд олон улсын зээлдэгч байгууллага болон хэлэлцэн 
тохирогч талуудын хоорондын нягт хамтын ажиллагаа шаардлагатай байна. 
 
7. Хэлэлцэн тохирогч талууд засгийн газар хоорондын бусад байгуулага болон нэн 
буурай хөгжилтэй хэлэлцэн тохирогч талуудын худалдаа, эдийн засгийн хөгжилд 
хамаарал бүхий Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын төрөлжсөн байгууллага, агентлагууд 
хоорондын хамтын ажиллагааг сайжруулах шаардлагатай байна.  
 
8. Хөгжингүй хэлэлцэн тохирогч талууд нэн буурай хөгжилтэй хэлэлцэн тохирогч 
талуудын худалдааны хувьд тарифын болон бусад саад тотгорыг багасгах, эсхүл цуцлах 
талаар хэлэлцээ хийхдээ өөрсдийн хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлсний төлөө харилцан адил 
байх болзол шаардахгүй. 
 
9. Энэ зарчмууд  болон зорилтуудыг хэрэгжүүлэх үүднээс арга хэмжээ авах явдал 
нь хэлэлцэн тохирогч талуудын хамтын болон бие даасан ухамсартай, зорилго бүхий 
хүчин чармайлтын тухай асуудал юм. 
  

37 дугаар зүйл 
 

Үүрэг амлалт 
 
1. Хөгжингүй хэлэлцэн тохирогч  талууд ямар нэг хууль, эрхийн болон зайлшгүй учир 
шалтгаанаас хэрэгжүүлэх боломжгүй тохиолдлоос бусад тохиолдолд өөрийн боломжийн 
хэрээр дараахь үүргийг гүйцэтгэнэ: 
 

(а) нэн буурай хөгжилтэй хэлэлцэн тохирогч талуудын өнөөгийн болон хэтийн 
экспортын онцгой сонирхол бүхий бүтээгдэхүүн, ялангуяа түүхий болон боловсруулсан 
хэлбэрийнх нь хооронд үндэслэлгүй том ялгаатай гаалийн хураамж болон бусад 
хязгаарлалт хэрэглэдэг бүтээгдэхүүний хувьд  элдэв хориг саадыг зөөлрүүлэх буюу 
устгахад түлхүү анхаарах; 
 

(b) нэн буурай хөгжилтэй хэлэлцэн тохирогч талуудын өнөөгийн болон хэтийн 
экспортын онцгой сонирхол бүхий бүтээгдэхүүнд гаалийн хураамж, импортын тарифын 
бус хориг тавих, түүнийг нэмэгдүүлэхээс түдгэлзэх; 
 

(с)      (i)  санхүүгийн аливаа нэмэлт шинэ арга хэмжээ авахаас түдгэлзэх; 
 



(ii) санхүүгийн бодлогод өөрчлөлт хийхдээ санхүүгийн арга хэмжээг 
цөөрүүлэх, тэдгээрийг устгахад түлхүү анхаарах. 

 
Эдгээр нь аль нэг нэн буурай хөгжилтэй хэлэлцэн тохирогч талын нутаг дэвсгэрт 

бүхэлд нь, эсхүл дийлэнх хэсгийг үйлдвэрлэсэн анхан шатны бүтээгдэхүүн, түүхий эд, 
эсхүл боловсруулалтын аль ч шатанд хэрэглээний өсөлтөд саад тотгор болж болох юм.  
 
2. (а) дээрх 1 дэх хэсгийн (а), (b), эсхүл (с) дэд хэсгийн заалтад дурдсаныг 
биелүүлээгүй бол энэ асуудлын холбогдох заалтыг хэрэгжүүлээгүй тухайн хэлэлцэн 
тохирогч тал, эсхүл сонирхогч аль нэг хэлэлцэн тохирогч тал нь хэлэлцэн тохирогч  
талуудад мэдэгдэнэ. 
 

(b) (i) аль нэг сонирхогч хэлэлцэн тохирогч талын хүсэлтээр хэлэлцэн 
тохирогч  талууд хоёр талын аливаа зөвлөлдөөнд хор хохирол 
учруулахгүйгээр 36 дугаар зүйлд заасан зорилтыг хэрэгжүүлэхэд тус 
дөхөм болох үүднээс оролцогч талуудын аль алинд нь тохиромжтой 
тохиролцоонд хүрэх зорилгоор холбогдох хэлэлцэн тохирогч тал болон 
сонирхогч бусад хэлэлцэн тохирогч талуудтай зөвлөлдөнө. Ийм 
зөвлөлдөөний үеэр 1 дэх хэсгийн заалтын  (а), (b), эсхүл (с) дэд хэсэгт 
дурдсан заалтыг хэрэгжүүлээгүйн учир шалтгааныг хянан үзнэ. 

 
(ii) 1 дэх хэсгийн (а), (b), эсхүл (с) дэд хэсгийн заалтуудыг аль нэг 
хэлэлцэн тохирогч тал дангаараа хэрэгжүүлэх нь хэлэлцэн тохирогч бусад 
талтай хамтран хэрэгжүүлэхээс илүү хялбар байвал энэ зорилтыг 
хэрэгжүүлэх зорилгоор тухайн зөвлөдөөнийг хийж болно. 

 
(iii) хэлэлцэн тохирогч талуудын хоорондын зөвлөлдөөнийг 
шаардлагатай тохиолдолд 25 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн заалтад 
дурдсан энэхүү Хэлэлцээрийн  зорилтыг биелүүлэхэд чиглэсэн хамтын үйл 
ажиллагааны талаар хэлэлцээр байгуулах зорилгоор хийж болно. 

 
3. Хөгжингүй хэлэлцэн тохирогч талууд нь: 
 

(а) худалдааны ашгийг зохистой түвшинд барих зорилгоор нэн буурай 
хөгжилтэй хэлэлцэн тохирогч талын нутаг дэвсгэрт бүхэлд нь,  эсхүл ихэнх хэсгийг 
үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний дахин худалдах үнийг тухайн засгийн газар шууд буюу 
шууд бусаар тогтооход хүчин  чармайлт гаргана; 
 

(b) аливаа бусад нэмэлт арга хэмжээ авахдаа нэн буурай хөгжилтэй хэлэлцэн 
тохирогч талын импортыг хөгжүүлэх өргөн боломж бий болгох талаар анхаарч, энэ 
чиглэлээр олон улсын хэмжээнд хамтран ажиллана; 
 

(с) тодорхой асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор энэхүү Хэлэлцээрийн дагуу 
зөвшөөрсөн арга хэмжээг авахдаа нэн буурай хөгжилтэй хэлэлцэн тохирогч талуудын 
ашиг сонирхлыг онцлон анхаарч, нэн буурай хөгжилтэй хэлэлцэн тохирогч талын 
сонирхолд нөлөөлж болох арга хэмжээ авахын өмнө нааштай хувилбарын бүхий л 
боломжийг сайтар судална. 
 
4. Нэн буурай хөгжилтэй хэлэлцэн тохирогч талуудын худалдааны сонирхол, тухайн 
талууд тус бүрийн өнөөгийн болон ирээдүйн хөгжлийн эрх ашиг, санхүүгийн болон 
худалдааны шаардлагад нийцүүлэн өнгөрсөн үеийн худалдааны хөгжил болон нэн 
буурай хөгжилтэй хэлэлцэн тохирогч талуудын худалдааны сонирхлыг  бүхэлд нь 
харгалзан нэн буурай хөгжилтэй хэлэлцэн тохирогч талууд нь IV хэсгийн заалтуудыг 
хэрэгжүүлэх зорилгоор зохих арга хэмжээ авахаар тохиролцов. 
 
 5. Хэлэлцэн тохирогч талууд нь 1-ээс 4 дэх хэсгийн заалтад заасан үүргийг 
хэрэгжүүлэхдээ сонирхогч хэлэлцэн тохирогч тал, эсхүл талуудад гарч болох аливаа 



бэрхшээлтэй асуудлаар энэхүү Хэлэлцээрт заасан ердийн процедурын дагуу харилцан 
зөвлөлдөх бүрэн, зохих ёсны бололцоо олгож байна. 
 

38 дугаар зүйл 
 

Хамтарсан үйл ажиллагаа 
 
1. Энэхүү Хэлэлцээрийн хүрээнд, түүний 36 дугаар зүйлд заасан зорилтыг 
хэрэгжүүлэх үүднээс шаардлагатай үед хэлэлцэн тохирогч талууд нь зохих ёсоор 
хамтран ажиллана. 
 
2. Хэлэлцэн тохирогч  талууд дор дурдсан асуудлуудаар хамтран ажиллана: 
 

(а) нэн буурай хөгжилтэй хэлэлцэн тохирогч талуудын экспортын онцгой  
сонирхол бүхий түүхий эдийн бүтээгдэхүүнийг дэлхийн зах зээлд гаргах таатай, 
боловсронгуй нөхцөл бүрдүүлэх, ийм бүтээгдэхүүний дэлхийн зах зээлийг 
тогтворжуулах, нөхцөлийг сайжруулах, ялангуяа тухайн бүтээгдэхүүний экспортын үнийг 
тогтвортой, шударга бөгөөд ашигтайгаар тогтоох арга хэмжээг олон улсын гэрээ 
хэлэлцээр байгуулах замаар авна; 
 

(b) Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага болон түүхий төрөлжсөн байгуулага, 
агентлагууд мөн  Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Худалдаа, хөгжлийн бага хурлын 
зөвлөмжийн үндсэн  дээр байгуулагдаж болох бусад байгуулагатай худалдаа, хөгжлийн 
асуудлаар хамтран ажиллахыг эрмэлзэнэ; 
 

(с)  нэн буурай хөгжилтэй хэлэлцэн тохирогч талуудын хөгжлийн бодлого, 
төлөвлөгөөг тус бүрд нь судлан үзэх, экспортын хүчин чадлыг нь хөгжүүлэх тодорхой 
арга хэмжээ боловсруулах, худалдаа, тусламжийн хоорондын уялдаа холбоог судлах, 
тодорхой хэмжээнд хөгжсөн аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнийг зах зээлд гаргах асуудлыг 
хөнгөвчлөх үүднээс засгийн газрууд болон олон улсын байгууллагууд, ялангуяа дээрх 
орнуудын эдийн засгийн хөгжилд санхүүгийн туслалцаа үзүүлж буй эрх бүхий 
байгууллагатай хамтран ажиллана. Мөн экспортын нөөц бололцоо, зах зээлийн ирээдүй, 
цаашид авах арга хэмжээг тодорхойлох зорилгоор нэн буурай хөгжилтэй хэлэлцэн 
тохирогч  талууд дахь худалдаа, тусламжийн хоорондын уялдаа холбоог системтэй 
судлах талаар хамтран ажиллана; 
 

(d) нэн буурай хөгжилтэй хэлэлцэн тохирогч талуудын худалдааны өсөлтийн 
түвшинг онцгой анхаарч дэлхийн худалдааны хөгжлийг байнга ажиглаж байх бөгөөд 
шаардлагатай үед нөхцөл байдлыг харгалзан хэлэлцэн тохирогч талуудад зөвлөмж 
боловсруулж өгнө; 
 

(е) эдийн засгийг хөгжүүлэх зорилгоор үндэсний бодлого, хууль тогтоомжийн 
актыг олон улсын жишигт нийцүүлэх, үйлдвэрлэлд  нөлөөлөх техник, худалдааны 
стандартууд, тээвэрлэлт болон маркетинг болон худалдааны мэдээллийн урсгалыг 
нэмэгдүүлж, зах зээл судалгааг хөгжүүлэх арга хэрэгслийг буй болгосноор экспортыг 
хөхиүлэн дэмжих замаар худалдааг өргөжүүлэх боломжийн арга замуудыг эрэн хайхад  
хамтран ажиллана; 
 

(f)  36 дугаар зүйлийн зорилт, энэ хэсгийн заалтуудыг хэрэгжүүлэхэд 
шаардлагатай зохион байгуулалтын бүтцийг бий болгоно.  
 

 
ХАВСРАЛТ А 

 
1 дүгээр зүйлийн 2 (а) дэд хэсэгт дурдсан 

нутаг дэвсгэрийн жагсаалт 
 



Их Британи  Умард Ирландын Нэгдсэн Вант Улс 
Их Британи Умард Ирландын Нэгдсэн Вант Улсын хараат нутаг дэвсгэрүүд 
Канад 
Австралийн Хамтын Нийгэмлэг 
Австралийн Хамтын Нийгэмлэгийн хараат нутаг дэвсгэрүүд 
Шинэ Зеланд 
Шинэ Зеландын хараат нутаг дэвсгэрүүд 
Өмнөд Африкийн холбоо, Баруун Өмнөд Африкийг оролцуулан 
Ирланд 
Энэтхэг (1947 оны 4 дүгээр сарын 10-ны байдлаар) 
Ньюфаундланд 
Өмнөд Родези 
Бирма 
Цейлон 
 

Дээр дурдсан нутаг дэвсгэрийн зарим нь тодорхой бараанд хоёр болон түүнээс 
дээш тооны хөнгөлөлттэй татварыг эдүгээ мөрдөж байна. Тэдгээр нутаг дэвсгэрийн аль 
нь ч үндэсний нэн тааламжтай татвартайгаар тухайн барааг нийлүүлдэг гол нийлүүлэгч 
болох хэлэлцэн тохирогч талтай тохиролцсоны үндсэн дээр тэдгээр хөнгөлөлттэй 
татварыг нэгдсэн хөнгөлөлттэй татвараар сольж болох бөгөөд татварын энэхүү түвшин 
нь бүхэлдээ нийлүүлэгчийн тухайд солихоос өмнө мөрдөж байснаас дутуугүй таатай 
байвал зохино. 
 

Энэхүү хавсралтад дурдсан хоёр болон түүнээс дээш тооны нутаг дэвсгэрийн 
хооронд 1947 оны 4 дүгээр сарын 10-ны байдлаар мөрдөгдөж байсан дотоодын 
хөнгөлөлттэй татварын оронд, эсхүл дараагийн заалтад дурдах тоо хэмжээний 
хязгаарлалд тулгуурласан хөнгөлөлтийн оронд хөнгөлөлтийн адил түвшин бүхий   татвар 
нэвтрүүлэхийг татварын хөнгөлөлтийн түвшинг  өсгөсөн гэж үзэхгүй. 
 

14 дүгээр зүйлийн  5 (b) заалтад дурдсан хөнгөлөлтийн хэлэлцээрүүд гэдэг нь 
үхрийн болон тугалын хөргөсөн болон хөлдөөсөн мах, хонины болон хурганы хөлдөөсөн 
мах, гахайн хөргөсөн буюу хөлдөөсөн мах, түүнчлэн гахайн утсан гуя (бекон)-ы тухай 
дахь Канад, Австрали болон Шинэ Зеландын засгийн газруудтай тохиролцсоны дагуу 
1947 оны 4 дүгээр сарын 10-ны байдлаар Нэгдсэн Вант улсад мөрдөгдөж буй тохиролцоо 
юм. 
 

Эдгээр тохиролцоог, 20 дугаар зүйлийн (h)7 дэд заалтад дурдсан аливаа үйлдэлд 
хохирол учруулахгүйгээр, тарифын хөнгөлөлтийн заалтаар солихоор эрмэлзэж байгаа 
бөгөөд энэ асуудалд зохих хэмжээгээр холбогдож, эсхүл сонирхож буй талууд хэлэлцээг 
дээрх зорилгоор аль болохоор түргэн эхэлбэл зохино. 
 

Шинэ Зеландид 1947 оны 4 дүгээр сарын 10-ны байдлаар киноны бичлэг 
түрээслэхэд мөрдөгдөж байсан татвар энэхүү Хэлэлцээрийн зорилгоор 1 дүгээр зүйлийн 
дагуух гаалийн татвар байлаар авч үзэгдэх ёстой. Шинэ Зеландид 1947 оны 4 дүгээр 
сарын 10-ны байдлаар кино хальсанд тогтоогдон мөрдөгдөж буй тооны хязгаарлал нь 
энэхүү Хэлэлцээрийн зорилгоор 4 дүгээр зүйлийн дагуух тооны  хязгаарлал байдлаар 
авч үзэгдэх ёстой. 
 

Дээр дурдсан жагсаалтад Энэтхэг, Пакистаны өөртөө засах орныг тусгайлан 
заагаагүй, учир нь тэдгээр нь энэ байдлаараа 1947 оны 4 дүгээр сарын 10-нд оршин 
тогтноогүй байсан. 
 

 
ХАВСРАЛТ В 

 

                                                
7 Англи редакцийн тэмдэглэл: Эх бичвэрт “1(h) хэсэг” гэж алдаатай дурдагдсан. 



1 дүгээр зүйлийн 2(b) дэд хэсэгт дурдсан Францын 
холбооны нутаг дэвсгэрийн жагсаалт 

 
Франц 
Францын Эквадорын Африк (Конго мөрний хөндийн xэлэлцээр8 болон бусад нутаг 
дэвсгэр) 
Францын Баруун Африк 
Францын өмгөөлөл8 дэх Камерун 
Францын Сомалийн эрэг болон хараат нутаг дэвсгэр 
Францын далай дахь эзэмшлүүд 
Францын шинэ Хибридийн Кондоминиум дахь эзэмшлүүд8 
 
Энэтхэг-Хятад 
Мадагаскар болон хараат нутаг дэвсгэрүүд 
Марокко (Францын бүс)8 
Шинэ Каледони болон хараат нутаг дэвсгэрүүд 
Сен-Пьер болон Микелон 
Францын өмгөөлөл8 дэх Того 
Тунис 
  

ХАВСРАЛТ С 
 

1 дүгээр зүйлийн 2(b) дэд хэсэгт дурдсан Бельги, 
Люксембург болон Нидерландын гаалийн бүсэд 

хамаарах нутаг дэвсгэрүүд 
 
Бельги болон Люксембургийн эдийн засгийн холбоо 
Бельгийн Конго 
Рванда Урунди 
Нидерланд 
Шинэ Гвиней 
Суринам 
Нидерландын Антилийн арлууд 
Индонезийн Бүгд Найрамдах Улс 
 

Гаалийн холбоог бүрдүүлж буй нутаг дэвсгэр рүү импорт хийх тухайд л мөрдөнө. 
 

ХАВСРАЛТ D 
 

1 дүгээр зүйлийн 2 (b) дэд хэсэгт дурдсан Америкийн Нэгдсэн Улсад 
хамаарах нутаг дэвсгэрийн жагсаалт 

 
 
Америкийн Нэгдсэн улс (гаалийн нутаг дэвсгэр) 
Америкийн Нэгдсэн Улсаас хараат нутаг дэвсгэрүүд 
Филиппины Бүгд Найрамдах Улс 
 

Энэ хавсралтад дурдсан хоёр болон түүнээс дээш тооны нутаг дэвсгэрийн 
хооронд 1947 оны 4 дүгээр сарын 10-ны байдлаар мөрдөгдөж байсан дотоодын 
хөнгөлөлттэй татварын оронд хөнгөлөлтийн адил түвшин бүхий татвар   нэвтрүүлэхийг 
татварын хөнгөлөлтийн түвшинг өсгөсөн гэж үзэхгүй.  
 

 
ХАВСРАЛТ Е 

                                                
8 Англи редакцийн тэмдэглэл: Францын метрополитен болон Францын холбооны нутаг дэвсгэр рүү импорт 

хийхэд. 



 
1 дүгээр зүйлийн 2 (d) дэд хэсэгт дурдсан Чили болон хөрш улсуудын хооронд 

байгуулсан хөнгөлөлтийн хэлэлцээрт хамаарах нутаг дэвсгэрийн жагсаалт 
 
 
 Нэг талаас зөвхөн Чили болон нөгөө талаас 
   

1.Аргентин 
 

2.Боливи 
   

3.Перу-гийн хооронд мөрдөгдөж буй хөнгөлөлтүүд 
 

 



ХАВСРАЛТ F 
 

1 дүгээр зүйлийн 2 (d) заалтад дурдсан Ливан, Сири болон хөрш орнуудын 
хоорондын хөнгөлөлттэй хэлэлцээрт хамаарах нутаг дэвсгэрийн жагсаалт 

 
 Нэг талаас зөвхөн Ливи-Сирийн гаалийн холбоо, нөгөө талаас 
 
 1.Палестин 
   

2.Транс Иорданы хооронд мөрдөгдөж буй хөнгөлөлтүүд. 
 

 
ХАВСРАЛТ G 

 
1 дүгээр зүйлийн 4 дэх9 хэсэгт дурдсан хөнгөлөлтийн 

зөрүүгийн дээд хэмжээг тогтоох өдөр 
 
  

Австрали    - 1946 оны 10 дугаар сарын 15 
 Канада     - 1939 оны 7 дугаар сарын 1 
 Франц     - 1939 оны 1 дүгээр сарын 1 
 Ливан-Сирийн Гаалийн Холбоо  - 1938 оны 11 дүгээр сарын 30 
 Өмнөд Африкийн Холбоо   - 1938 оны 7 дугаар сарын 1 
 Өмнөд Родези   - 1941 оны 5 дугаар сарын 1 
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ХАВСРАЛТ Н 
 

26 дугаар зүйлд тодорхойлохоор дурдсаны дагуу гадаад худалдааны нийт 
эргэлтэд 

орнуудын эзлэх хувь  (1949-өөс 1953 оны дундаж  үзүүлэлтэд суурилсан) 
 
 Хэрэв Японы Засгийн газар Ерөнхий хэлэлцээрт нэгдэхээс өмнө энэхүү 
Хэлэлцээрийг хэлэлцэн тохирогч талууд батлан гаргавал 26 дугаар зүйлийн 6 дахь 
хэсэгт дурдсаны дагуу тэдгээрийн гадаад худалдаанд эзлэх хувийг I баганад үзүүлсэн 
дагуу тогтоох бөгөөд энэ заалтын зорилгоор I баганыг ашиглана. Хэрвээ энэхүү 
Хэлэлцээрийг Японы Засгийн газар нэгдэн орохоос өмнө батлан гаргахгүй бол энэхүү 
заалтын зорилгоор II баганыг ашиглана. 
 
    I багана         II багана   
   (1955 оны 3 дугаар сарын     (1955 оны 3 дугаар сарын 
   1-ний байдлаар тохирол-       1-ний байдлаар тохирол- 
   цоод буй талууд)           цоод буй талууд болон Япон) 
Австрали …………………..……….. 3.1    3.0 
Австри ……………………………… 0.9    0.8 
Бельги-Люксембург  …………….. 4.3    4.2 
Бразил ……………………………… 2.5    2.4 
Бирм ………………………………..  0.3    0.3 
Канад ……………………………….. 6.7    6.5 
Цейлон …………………………….. 0.5    0.5 
Чили ………………………………... 0.6    0.6 
Куба ……………………………….... 1.1    1.1 
Чехословак ………………………... 1.4    1.4 
Дани ………………………………… 1.4    1.4 
Доминиканы Бүгд   
Найрамдах Улс …………………… 0.1    0.1 
Финланд …………………………... 1.0    1.0 
Франц  ……………………………… 8.7    8.5 
ХБНГУ …………………………….. 5.3    5.2 
Грек ………………………………… 0.4    0.4 
Гаити ………………………………. 0.1    0.1 
Энэтхэг ……………………………. 2.4    2.4 
Индонез …………………………… 1.3    1.3 
Итали ………………………………. 2.9    2.8 
Нидерландын Вант Улс ………... 4.7    4.6 
Шинэ Зеланд …………………….. 1.0    1.0 
Никарагуа………………………….. 0.1    0.1 
Норвеги …………………………… 1.1    1.1 
Пакистан …………………………. 0.9    0.8 
Перу ……………………………….. 0.4    0.4 
Родезия болон Ньяссаланд …… 0.6    0.6 
Швед ………………………………. 2.5    2.4 
Турк ………………………………… 0.6    0.6 
Өмнөд Африкийн Холбоо …….. 1.8    1.8 
Нэгдсэн Вант Улс ………………. 20.3    19.8 
Америкийн Нэгдсэн улс ………. 20.6    20.1 
Уругвай …………………………….  0.4    0.4 
Япон ………………………………..    -    2.3 

     100.0    100.0 
 
Тайлбар:  Дурдсан хувийг Тариф худалдааны ерөнхий хэлэлцээр мөрдөгдөж буй бүх 
дэвсгэр нутгийг бодолцон тооцож гаргав 
 



ХАВСРАЛТ 1 
 

ТАЙЛБАР ТЭМДЭГЛЭЛ БОЛОН НЭМЭЛТ ЗААЛТУУД  
 

1 дүгээр зүйлийн тухайд 
 

1 дэх хэсэг 
 
 3 дугаар зүйлийн 2 болон 4 дэх хэсэгт хамааруулан 1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт 
оруулсан үүрэг, түүнчлэн 6 дугаар зүйлд хамааруулан 2 дугаар зүйлийн 2 (b) дэд хэсэгт 
оруулсан үүрэг амлалтуудыг Түр мөрдөх тухай протоколын үүднээс үзэхдээ 
Хэлэлцээрийн II хэсэгт хамаарч байгаа гэж тооцвол зохино. 
 
 Үүний өмнөх хэсэг болон 1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт тус тус  3 дугаар зүйлийн 
2 болон 4 дэх хэсэгт хамааруулан татсан ишлэл нь II хэсэг  болон Тариф худалдааны 
ерөнхий хэлэлцээрийн 26 дугаар зүйлийг өөрчлөх тухай 1948 оны 9 дүгээр сарын 14-ний 
протоколд туссан өөрчлөлтүүдийн дагуу 3 дугаар зүйл өөрчлөгдсөний дараагаар 
мөрдөгдөнө.10 
 

4 дэх хэсэг 
 
 “Хөнгөлөлтийн ялгавар” гэдэг нэр томъёо нь төсөөтэй барааны тухайд нэн 
тааламжтай татварын түвшин болон хөнгөлөлттэй татварын түвшингийн хоорондох 
үнэмлэхүй ялгавар бөгөөд тэдгээр түвшингийн хоорондох харьцангуй үзүүлэлт биш, 
жишээлбэл: 
 

(1) Нэн тааламжтай нөхцөл дэх татварын түвшин үнийн дүнгийн 36 хувьтай, 
хөнгөлөлттэй татварын түвшин үнийн дүнгийн 24 хувь байна гэвэл хөнгөлөлтийн 
түвшингийн ялгаа нь үнийн дүнгийн 12 хувь болохоос биш, нэн тааламжтай нөхцөлийн 
гуравны нэгтэй тэнцэнэ гэсэн үг биш; 
 

(2) Хэрэв нэн тааламжтай нөхцөлийн татварын түвшин үнийн дүнгийн 36 хувь, 
хөнгөлөлттэй татварын түвшин нэн тааламжтайгийн гуравны хоёртой тэнцэж байгаа бол 
хөнгөлөлтийн ялгавар нь үнийн дүнгийн 12 хувьтай тэнцүү гэсэн үг; 
 

(3) Хэрвээ нэн тааламжтай татварын түвшин кг тутамд 2 франк, хөнгөлөлттэй 
татварын түвшин кг тутамд 1.50 франк байгаа бол хөнгөлөлтийн ялгавар нь кг тутамд 
0.50 франк байна. 
 
 Нэгдсэн процедурын дагуу тогтоон хэрэгжүүлж буй дараахь төрлийн гаалийн арга 
хэмжээ нь хөнгөлөлтийн түвшингийн талаархи ерөнхий үүрэгтэй зөрчилдөхгүй: 
 

(i)  1947 оны 4 дүгээр сарын 10-ны байдлаар холбогдох ангилал болон 
татварыг нь түр зогсоосон буюу эсхүл мөрдөөгүй байсан барааны тухайд 
импортлох үед нь зэрэглэл, эсхүл татварын түвшинг зохих ёсоор сэргээн 
хэрэглэх; 

 
(ii)   Гаалийн тарифын хуулиар тухайн бараа тарифын нэгээс илүү тооны 
ангилалд хамаарч болох нь тодорхой байгаа тохиолдолд тэрхүү барааг 
1947 оны 4 дүгээр сарын 10-ны байдлаар импортлоход хамааруулж 
байсан ангиллыг тарифын өөр ангилалд хамааруулах.  

 
2 дугаар зүйлийн тухайд 

 
2 (а) хэсэг 
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 2 дугаар зүйлийн 2 (а) хэсэг дэх 3 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт тус тус дурдсан 
ишлэл нь II хэсэг болон Тариф худалдааны ерөнхий хэлэлцээрийн 26 дугаар зүйлийг 
өөрчлөх тухай 1948 оны 9 дүгээр сарын 14-ний протоколд туссан өөрчлөлтүүдийн дагуу 
3 дугаар зүйл өөрчлөгдсөний дараа мөрдөгдөнө.11 
 

2 (b) хэсэг  
 
 1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт хамаарах тайлбарыг үзнэ үү. 
 

4 дэх хэсэг 
 
 Хэлэлцэн тохирогч талуудын хооронд анхнаасаа харилцан буултын талаар 
тусгайлан тохиролцсоноос бусад тохиолдолд энэ заалтын нөхцөлүүдийг Гаванийн 
дүрмийн 31 дүгээр зүйлийн дагуу дагаж мөрдөнө. 
 

3 дугаар зүйлийн тухайд 
 
 1 дэх хэсэгт дурдсан импортын бараа болон эх орны төсөөтэй бараанд хамаарах 
импортын барааг оруулж ирэх үед нь буюу газар дээр хураан авч буй дотоодын аливаа 
татвар, эсхүл дотоодын бусад хураамж, эсхүл тэр төрлийн дүрэм, шаардлагыг 1 дэх 
хэсэгт дурдсан импортын бараа болон эх орны төсөөтэй бараанд хамаарах дотоодын 
татвар, эсхүл дотоодын бусад хураамж, эсхүл энэ төрлийн хууль, дүрэм буюу шаардлага 
гэж үзэх бөгөөд тэдгээрийг 3 дугаар зүйлийн заалтын дагуу мөрдөнө. 
 

1 дэх хэсэг 
 
 Хэлэлцэн тохирогч талуудын нутаг дэвсгэр дээр орон нутгийн өөрийгөө удирдах 
болон эрх бүхий байгууллагаас тогтоон мөрдөж байгаа дотоодын татварт 1 дэх хэсгийг 
хамааруулан хэрэглэхдээ 26 дугаар зүйлийн төгсгөлийн заалтын нөхцөлүүдийг 
баримтлана. Энэ заалт дахь “боломжийн арга хэмжээ” гэдэг нь, жишээлбэл, үндэсний 
хууль тогтоомжийн дагуу 3 дугаар зүйлийн үг үсэгт техникийн хувьд нийцэхгүй байгаа 
боловч агуулгын талаар зөрчилдөхгүй байгаа, хэрвээ цуцалсных нь улмаас орон нутгийн 
холбогдох өөрийгөө удирдах болон засаг захиргааны байгууллагуудад санхүүгийн 
ноцтой хүндрэл учрахуйц дотоодын тийм татвар тогтоох эрхийг орон нутгийн өөрийгөө 
удирдах болон засаг захиргааны байгууллагад олгож байгаа үндэсний хууль тогтоомжийг 
цуцлахыг шаардахгүй. Орон нутгийн засаг захиргааны эрх бүхий байгууллагаас тогтоон 
мөрдүүлсэн 3 дугаар зүйлийн үг үсэг хийгээд агуулгатай зөрчилдөж байгаа татварын 
тухайд хэрвээ тэдгээрийг даруй цуцлах нь засаг захиргааны болон санхүүгийн хүндрэлд 
хүргэхээр бол “бололцооны арга хэмжээ” гэдэг нь дурдсан татварыг шилжилтийн үед 
аажмаар цуцлах боломжийг хэлэлцэн тохирогч аливаа талд олгоно. 
 

2 дахь хэсэг 
 
 2 дахь хэсгийн эхний өгүүлбэрийн шаардлагад нийцэж байгаа татварыг хоёрдогч 
өгүүлбэрийн нөхцөлүүдэд нийцэхгүй байгаа гэж нэг талаас татвар ногдуулж байгаа 
бараа нөгөө талаас өрсөлдөж байгаа буюу түүнийг орлож чадах бараанд төсөөтэй 
байдлаар татвар ногдуулаагүйн улмаас өрсөлдөөн үүсч байвал л тооцно. 
 

5 дахь хэсэг 
 
 5 дахь хэсгийн эхний өгүүлбэрийн нөхцөлд нийцэж байгаа дүрмийг энэхүү 
дүрмээр зохицуулагдаж байгаа бүх барааг дотооддоо үлэмж хэмжээгээр үйлдвэрлэж 
байгаа ямар ч тохиолдолд  хоёрдугаар өгүүлбэрийн нөхцөлтэй зөрчилдөж байна гэж 

                                                
11 Англи редакцийн тэмдэглэл: Энэхүү протокол 1948 оны 12 дугаар сарын 14-нд хүчин төгөлдөр болсон. 



тооцохгүй. Энэхүү дүрмийн дагуу зохицуулагдаж буй бараанд олгогдож буй эзлэх хувь 
буюу тоо хэмжээ нь импортын болон дотоодын үйлдвэрийн барааны зохистой харьцааг 
хангаж байгаа учраас дүрэм нь хоёрдугаар өгүүлбэрийн нөхцөлтэй нийцэж байна гэдгийг 
зөвтгөж болохгүй. 
 

5 дугаар зүйлийн тухайд 
 

5 дахь хэсэг 
 
 Тээврийн хураамжийн тухайд 5 дахь хэсэгт дурдсан зарчмууд нь тухайн нэг 
замаар адил нөхцөлөөр тээвэрлэгдэж байгаа төсөөтэй бүх бараанд хамаарна. 
 

6 дугаар зүйл 
 

1 дэх хэсэг 
 
1. Хоорондоо холбоо бүхий фирмүүдийн хооронд хэрэгжүүлж буй далд демпинг 
(өөрөөр хэлбэл импортлогчтой холбоо бүхий экспортлогчийн нэхэмжлэлийн үнээс, 
түүнчлэн экспортлогчийн оронд мөрдөгдөж буй үнээс доогуур үнээр) импортлогч 
борлуулалт хийх нь үнийн демпингийн хэлбэр бөгөөд түүний тухайд демпингийн 
ялгаврыг импортлогч барааг дамжуулан борлуулж буй үнээр суурилуулан тооцож 
гаргана. 
 
2. Худалдаа нь бүрэн, эсхүл үндсэн дүр төрхөөрөө бүрэн монопольчлогдсон, 
дотоодын бүх үнийг төр тогтоодог орноос хэрэгжүүлж буй импортын тухайд 1  дэх хэсгийн 
зорилгоор үнийн харьцуулалтыг тодорхойлоход өвөрмөц хүндрэл гарч болох бөгөөд энэ 
тохиолдолд тухайн орон дахь дотоодын үнэтэй шууд харьцуулалт хийх нь тохиолдол 
бүрт тохиромжтой биш байх боломжийг импортлогч хэлэлцэн тохирогч талууд бодолцох 
шаардлагатай 
 

2 болон 3 дахь хэсэг 
 

1. Демпинг эсхүл татаас байгаа талаар сэжиг байгаа ямар ч тохиолдолд гаалийн 
зохицуулалтын бусад олон тохиолдлын адилаар хэлэлцэн тохирогч тал демпингийн 
эсрэг болон татаасын хариу татварыг төлөхөд зориулан боломжийн баталгаа (барааг 
гаалийн агуулахад шилжүүлэх, эсхүл бэлэн мөнгөөр урьдчилгаа төлөх) өгөхийг асуудлыг 
эцэслэн тогтоох хүртэл хугацаанд шаардаж болно. 
 
2. Валютын олон түвшний ханш хэрэглэх практик нь зарим нөхцөл байдалд 
экспортын татаасын үүрэг гүйцэтгэж болох бөгөөд үүний эсрэг 3 дахь хэсгийн дагуу 
татаасын хариу татвар нэвтрүүлж болно, эсхүл тэр орны валютыг хэсэгчлэн 
үнэгүйдүүлэх замаар демпингийн онцгой хэлбэр гүйцэтгэж болох бөгөөд үүний эсрэг 2 
дахь хэсгийн дагуух арга хэмжээг авч болно. “Валютын олон түвшинт ханш” хэрэглэх 
практик гэж засгийн газраас гардан буюу зөвшөөрлөөр нь хэрэгжүүлж буй практикийг 
хэлнэ. 
 

6 (b) хэсэг 
 
 Энэ заалтад дурдсан нөхцөлийн дагуу үүргээс чөлөөлөх асуудлыг демпингийн 
эсрэг, эсхүл татаасын хариу татварыг хураан авахаар төлөвлөж буй хэлэлцэн тохирогч 
тал мэдэгдэл хийсэн тохиолдолд л чөлөөлж болно. 
 

7 дугаар зүйлийн тухайд 
 

1 дэх хэсэг 
 



 “Эсхүл бусад хураамж” гэсэн нь импортлогдож байгаа бараанд ногдуулсан буюу 
түүнтэй холбоотой дотоодын татвар, эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц шинжтэй татварыг агуулж 
байгаа мэтээр ойлгогдох ёсгүй. 
 

2 дахь хэсэг 
 
1. “Жинхэнэ өртөг” нь нэхэмжлэлийн үнээр илэрхийлэгдэх бөгөөд дээр нь “жинхэнэ 
өртгийн” хууль ёсны бүрэлдүүн хэсэг болох ёстой боловч тооцогдоогүй зардлуудыг нэмж  
түүний дээр ердийн өрсөлдөөний үнээс хэвийн бус байдлаар хийсэн хөнгөлөлт болон 
бусад хасалтыг нэмж тооцвол 7 дугаар зүйлийн шаардлагад бүрэн нийцэх болно. 
 
2. Хэлэлцэн тохирогч талууд нь “…худалдааны ердийн гүйлгээний үед… бүрэн 
өрсөлдөөний нөхцөлд” гэснийг худалдан авагч худалдагч хоёр бие биенээсээ 
хамааралгүй бус, түүнчлэн үнэ цорын ганц тодорхойлох хүчин зүйл болж чадахгүй 
байгаа аливаа хэлцлийг хамруулахгүй байвал 7 дугаар зүйлийн 2 (b) хэсгийн заалтад 
бүрэн нийцэх болно. 
 
3. “Бүрэн өрсөлдөөний нөхцөл” гэдгийн түгээмэл ойлголт нь зөвхөн онцгой эрх бүхий 
төлөөлөгч (агент)-д олгосон тусгай нөхцөлийг агуулсан үнийг тооцоонд авахгүй байхыг 
хэлэлцэн тохирогч талд зөвшөөрнө. 
 
4. (а) болон (b) дэд хэсгийн найруулга нь гаалийн зорилгоор өртгийг, эсхүл (1) 
импортын барааны экспортлогчийн үнийн суурь дээр; эсхүл (2) төсөөтэй барааны үнийн 
ерөнхий түвшингийн суурь дээр нэг мөр болгон илэрхийлэх боломжийг хэлэлцэн 
тохирогч талд олгоно. 
 

8 дугаар зүйлийн тухайд 
 
1. Хэдийгээр 8 дугаар зүйлд валютын олон түвшинт ханшийг хэрэглэх явдлыг 
хөндөөгүй ч гэсэн 1 болон 4 дэх хэсэг нь хөрвүүлгийн татвар болон хураамжийг валютын 
олон түвшинт ханшийг хэрэгжүүлэх практик болгохыг буруушаасан, гэхдээ хэлэлцэн 
тохирогч тал төлбөрийн балансын шалтгаанаар Олон улсын валютын сангийн 
зөвшөөрлөөр валютын олон түвшинт ханш мөрдөх явцдаа валютын хураамж хэрэглэж 
байгаа бол 15 дугаар зүйлийн 9 (a) хэсгийн заалт нь түүний нөхцөлийг баталгаажуулна. 
 
2. Хэлэлцэн тохирогч нэг талын нутаг дэвсгэрээс хэлэлцэн тохирогч нөгөө талын 
нутагт барааг оруулахдаа гарал үүслийн гэрчилгээг үзүүлэх шаардлага нь энэ ажил 
шаардагдах тэрхүү хэмжээгээр хязгаарлагдах нь 1 дэх хэсгийн шаардлагад бүрнээ 
нийцэх болно. 
 

11, 12, 13, 14 болон 18 дугаар зүйлийн тухайд 
 
 
 11, 12, 13, 14 болон 18 дугаар зүйлд дурдсан “импортын хязгаарлалт” болон 
“экспортын хязгаарлалт” нь төрөөс хэрэгжүүлж буй худалдааны гүйлгээгээр дамжуулах 
хязгаарлалтыг багтаана. 
 

11 дүгээр зүйлийн талаар 
 

2 (с) хэсэг 
 
 
 Энэ хэсэг дэх “аливаа хэлбэр” гэдэг нь боловсруулалтын эхний шатуудад байгаа, 
түргэн муудахуйц, шинэ бүтээгдэхүүнтэй өрсөлдөхүйц, гэхдээ тэдгээрийг чөлөөтэй 
оруулах нь шинэ бүтээгдэхүүний хувьд тавих хязгаарлалтыг үр дүнгүй болгож болохуйц 
тэдгээр бүтээгдэхүүнийг хэлнэ. 
 



2 дугаар заалтын сүүлийн дэд заалт 
 
 “Онцгой хүчин зүйл” гэдэг нь эх орны болон гадаадын үйлдвэрлэгчдийн, эсхүл янз 
бүрийн гадаадын үйлдвэрлэгчдийн хоорондын үйлдвэрлэлийн бүтээмжийн харьцуулалт 
дахь өөрчлөлтийг багтаана. Тэгэхдээ энэхүү Хэлэлцээрээр зөвшөөрөгдөөгүй аргуудаар 
зохиомлоор бий болгон өөрчлөлтийг тооцохгүй. 
 

12 дугаар зүйлийн тухайд 
 
 
 Хэлэлцэн тохирогч талууд энэ зүйлийн дагуух зөвлөлдөөнийг хийхдээ нууцлалыг 
бүрэн хангахтай холбогдсон арга хэмжээг авна. 
 

3 (с) (i) хэсэг 
 
 
 Хязгаарлалт хэрэглэж буй хэлэлцэн тохирогч талууд нь эдийн засаг нь ихээхэн 
хэмжээгээр хамаардаг барааны экспортод мэдэгдэхүйц сөрөг нөлөө үзүүлэх явдлаас 
зайлсхийвэл зохино. 
 

4 (b) хэсэг 
 

 Энэхүү Хэлэлцээрийн оршил хэсэг болон II болон III хэсэгт нэмэлт өөрчлөлт 
оруулах  тухай протоколын дагуу энэ зүйлд оруулах нэмэлт өөрчлөлт хүчин төгөлдөр 
болсны дараахь 90 хоногийн хугацаанд дурдсан өдөр тохионо гэж тохиролцов. Гэхдээ  
хэлэлцэн тохирогч талууд дурдсан хугацаанд энэ дэд хэсгийн нөхцөлийг хэрэглэх нь 
тохиромжгүй гэж үзвэл тэдгээр нь тухайн өдрийг хойшлуулж болно. Тэгэхдээ тэр өдөр нь 
Олон улсын валютын сангийн дүрмийн тухай хэлэлцээрийн 7 дугаар зүйлийн 2, 3 болон 
4 дэд хэсгийн дагуух үүрэг гадаад худалдааны нийт хэмжээ нь хэлэлцэн тохирогч бүх 
талын гадаад нийт эргэлтийн 50 хувиас багагүй хэсгийг бүрдүүлж буй, Сангийн гишүүн 
хэлэлцэн тохирогч талуудын тухайд хүчин төгөлдөр болсноос 30 хоногоос хожуу биш 
байвал зохино. 
 

4 (е) хэсэг 
 
 4 (е) хэсэг нь тооны хязгаарлалтыг төлбөрийн тэнцлийн шалтгаанаар нэвтрүүлэх 
буюу дагаж мөрдөхөд ямар нэг шинэ шалгуур нэмж байгаа биш гэж тохиролцов. Түүний 
цорын ганц зорилго нь худалдааны нөхцөлийн өөрчлөлт, тооны хязгаарлалт, хэт өндөр 
гаалийн тариф болон татаас зэрэг хязгаарлалт хэрэглэж буй хэлэлцэн тохирогч талын 
төлбөрийн тэнцлийн хүндрэлийг нэмэгдүүлж болох гадаад бүх хүчин зүйлийг бүрэн 
хэмжээгээр анхааралдаа авахад оршино. 
 

13 дугаар зүйлийн тухайд 
 

2 (d) хэсэг 
 
 Квотыг хуваарилах дүрмийнх нь хувьд  “арилжааны үндэслэл”-ийн талаар ямар 
нэг зүйлийг дурсаагүй. Учир нь практик дээр тэдгээрийг засгийн газрын байгууллагуудаас 
тэр болгон хэрэгжүүлдэггүй. Үүнээс гадна практикийн хувьд боломжтой бол  хэлэлцэн 
тохирогч тал эдгээр үндэслэлийг 2 дахь хэсгийн эхний өгүүлбэрт дурдсан ерөнхий 
дүрэмтэй нийцүүлэн хэлэлцээр байгуулах оролдлогодоо  хэрэглэж болох юм. 
 

4 дэх хэсэг  
 
 9 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн эцсийн дэд хэсэгтэй уялдуулан өгсөн “онцгой 
хүчин зүйл”-д хамаарах тайлбарыг үз. 
 



14 дүгээр зүйлийн тухайд 
 

1 дэх хэсэг 
 
 Хэлэлцэн тохирогч талууд 12 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэг болон 18 дугаар  зүйлийн 
12 дахь хэсгийг дурдсан зөвлөлдөөний явцад импортын хязгаарлалын салбар дахь 
ялгаварлалын шинж төрх, үр дагавар, шалтгааныг бүрэн хэмжээгээр авч үзэхэд энэ 
хэсгийн нөхцөлүүд саад болж байгаа байдлаар тайлбарлах ёсгүй. 
 

2 дахь хэсэг 
 
 2 дахь хэсэгт авч үзсэн нэг нөхцөл байдал нь хэлэлцэн тохирогч тал урсгал 
гүйлгээний үр дүнд үүссэн хөрөнгөтэй бөгөөд түүнийг тэрээр алагчлахгүйгээр ашиглах 
боломжгүй байдагт оршино. 
 

15 дугаар зүйлийн тухайд 
 

4 дэх хэсэг 
 
 “Бусниулах” гэдэг үгийг, жишээ нь валютын арга хэмжээний улмаас энэхүү 
Хэлэлцээрийн аль нэг зүйлийн үг үсгийг зөрчсөн боловч, хэрвээ практик дээр тэрхүү 
зүйлийн зорилгоос мэдэгдэхүйц хазайгаагүй нөхцөлд тэрхүү зүйлийг зөрчсөн гэж 
тооцогдохгүй гэж ойлгоно. Олон улсын валютын сангийн Хэлэлцээрийн зүйлүүдтэй 
нийцүүлэн хэрэгжүүлж буй валютын хяналтын хүрээндэх хэлэлцэн тохирогч талын 
үйлдэл нь өөрийн экспортын төлбөрийг өөрийн валютаар, эсхүл Олон улсын валютын 
сангийн нэг буюу хэдэн гишүүний валютаар гүйцэтгэхийг шаардаж байгаа бол 11 дүгээр, 
эсхүл 13 дугаар зүйлтэй зөрчилдөж байгаа гэж үзэхгүй. Өөр нэг жишээ нь хэлэлцэн 
тохирогч тал импортын тусгай зөвшөөрөлдээ барааг нийлүүлэгч орныг заахдаа өөрийн 
импортын тусгай зөвшөөрөлийн тогтолцоондоо алагчилсан аливаа нэмэгдэл 
бүрэлдүүнийг нэвтрүүлэх биш, харин валютын зөвшөөрөгдөж буй  хяналтыг хэрэгжүүлэх 
зорилгоор байж болно. 
 

16 дугаар зүйлийн тухайд 
 
 Экспортлогдож байгаа барааг тухайн төсөөтэй барааг дотоодод хэрэглэсэн бол 
ногдуулдаг татвар, хураамжаас чөлөөлөх нь, эсхүл тэдгээр татвар хураамжийг хурааж 
авснаас нь илүүгүй хэмжээгээр нөхөн олгох нь татаасад тооцогдохгүй. 
 

В хэсэг 
 
1. В хэсгийн ямар ч заалт Олон улсын валютын сангийн хэлэлцээрийн зүйлүүдийн 
дагуу хэлэлцэн тохирогч тал валютын олон түвшинт ханш хэрэглэхийг үгүйсгэх ёсгүй. 
 
2. В хэсгийн зорилгоор “түүхий эдийн бараа” гэдэгт хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуй буюу 
загасны аж ахуйн аливаа бүтээгдэхүүн, түүнчлэн олон улсын зах зээл дээр ихээхэн тоо 
хэмжээгээр борлуулахад зориулахад гол төлөв шаардагддаг боловсруулалт хийгдсэн 
натурал байдалтай аливаа эрдэс түүхий эдийг хэлнэ. 
 

3 дахь хэсэг 
 
1. Хэлэлцэн тохирогч тал хэлэлцэгдэж байгаа барааг өмнөх төлөөлөлийн хугацаанд 
экспортлоогүй тухай баримт нь энэхүү хэлэлцэн тохирогч тал тухайн барааны 
худалдаанд тодорхой хувь хэмжээг эзэмших эрхээ үндэслэхэд саад болохгүй. 
 
2. Дотоодын үнийг тогтворжуулах, эсхүл дотоодын үйлдвэрлэгчдийн орлогыг 
экспортын үнийн хөдөлгөөнөөс (заримдаа дотоодын зах зээлийн хэрэглэгчдэд тухайн 
барааг борлуулдаг үнээс доогуур экспортод нийлүүлэхэд хүрдэг тэрхүү хөдөлгөөнөөс) эс 



хамааруулан хангах тогтолцоо нь 3 дахь хэсгийн ойлголтоор экспортын  татаасад хүргэх 
арга хэмжээ гэж ойлгогдохгүй. Тэгэхдээ хэлэлцэн тохирогч талууд нь: 
 

(а) энэхүү тогтолцооны үр  дүн нь, эсхүл түүний төлөвлөгдсөн үр дүн нь тухайн 
барааг дотоодын зах зээл дээрх худалдан авагчдад зориулсан харьцуулах үнээс 
дээгүүр үнээр экспортод нийлүүлэхэд чиглэсэн; болон 

 
(b) энэхүү тогтолцоо нь хэрэгжихдээ, эсхүл төлөвлөгсдөн хэрэгжилт нь 

үйлдвэрлэлийн үр дүнтэй зохицуулалтын дүнд, эсхүл өөр ямар нэг замаар экспортыг зүй 
бусаар хөхиүлэхгүй байх, эсхүл бусад талаар хэлэлцэн тохирогч бусад талын сонирхолд 
ноцтой хохирол учруулахгүй байхаар шийдвэрлэсэн байвал зохино. 
 
 Хэлэлцэн тохирогч талуудын ийм шийдлээс үл хамааран тийм тогтолцооны дагуу 
хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ нь холбогдох барааны үйлдвэрлэгчдээс цуглуулсан 
хөрөнгөний сацуу засгийн газрын хөрөнгөөс бүрэн бүхлээрээ буюу хэсэгчлэн санхүүжиж  
байгаа тохиолдолд  3 дахь заалтад нийцсэн байвал зохино. 
 

4 дэх хэсэг 
 
 Үлдээд байгаа бүх төрлийн татаасыг 1958 оны 1 дүгээр сарын 1-ээс эхлэн 
цуцлахаар бодож 1957 оныг дуусахаас өмнө хэлэлцээр байгуулах талаар хэлэлцэн 
тохирогч талууд эрмэлзэхэд 4 дэх хэсгийн зорилго оршино, чингэж чадаагүй бол тийм 
хэлэлцээр байгуулах бололцоотой хамгийн ойрын хугацааг бодолцон мөрдөгдөж буйг нь 
үргэлжлүүлэн хэрэглэх хугацааг сунгана.  
 

17 дугаар зүйлийн тухайд 
 

1 дэх хэсэг 
 
 Хэлэлцэн тохирогч талууд үндэслэн байгуулсан, худалдан авалт болон 
худалдаалалт эрхэлдэг Марктенгийн зөвлөлийн үйл аижллагааг  (а) болон (b) дэд 
хэсгийн заалтын дагуу зохицуулна. 
 
 Хэлэлцэн тохирогч талууд үндэслэн байгуулсан худалдан авалт, 
худалдаалалтын үйл ажиллагаа эрхэлдэггүй, хувийн худалдаанд хамаарах дүрмийг л 
тогтоодог Марктенгийг зөвлөлийн   үйл ажиллагаа нь энэхүү Хэлэлцээрийн холбогдох 
зүйлийн заалтуудаар зохицуулагдана. 
 
 Улсын үйлдвэрүүдээс аль нэг барааг борлуулахдаа төрөл бүрийн зах зээл дээр 
өөр өөр үнийг тогтоохыг арилжааны зорилгоор экспортын зах зээл дээрх эрэлт, 
нийлүүлэлттэй уялдуулан тэдгээр ялгаатай үнийг тогтоож байгаа бол энэ зүйлийн 
заалтуудын дагуу хориглохгүй. 
 

1 (а) хэсэг 
 

 Чанарын стандарт, гадаад худалдааны үйл ажиллагааны үр ашиг, эсхүл үндэсний 
байгалийн баялгийг ашиглахтай холбогдсон давуу талыг хангахын тулд хэрэгжүүлж буй 
гэхдээ засгийн газарт тухайн үйлдвэрийн худалдааны үйл ажиллагааг хянах боломжийг 
олгохгүй байгаа засгийн газрын арга хэмжээ нь “онцгой буюу тусгайлсан давуу тал”-д 
тооцогдохгүй. 

 
1 (b) хэсэг 

 
 “Зорилтот зээл” авч байгаа орон хилийн чанадаас шаардлагатай барааг худалдан 
авахдаа энэхүү зээлийг “арилжааны зорилго”-ын шалгуураар хандах эрхтэй. 
 

2 дахь хэсэг 



 
 “Бараа” гэдэг нэр томьёог зөвхөн бүтээгдэхүүнд хамааруулан   арилжааны 
практикт хэрэглэдэг утгаар нь хязгаарлах бөгөөд үйлчилгээний худалдаа, худалдан 
авалтад хамааруулахгүй. 
 

3 дахь хэсэг 
 
 Энэ хэсгийн дагуу хэлэлцэн тохирогч талууд тохиролцон явуулах хэлэлцээний 
зорилго нь экспорт, импортод ногдуулж байгаа гаалийн татвар бусад хураамжийг 
бууруулах, эсхүл энэхүү Хэлэлцээрийн заалтуудтай нийцэх харилцан зохицсон ямар нэг 
бусад тохиролцоонд хүрэхэд оршино (2 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэг болон энэ заалтын 
талаархи тайлбарыг үз). 
 

4 (b) хэсэг 
 
 Энэ заалт дахь “импортын нэмэгдэл” гэдэг нь импортлогдож байгаа бараанд 
дангаар ноёрхогч импортлогчийн тогтоосон үнэ (3 дугаар зүйлийн утгаар дотоодын 
татвар, тээвэрлэлт, түгээлтийн зардал, худалдан авах, худалдах буюу боловсруулахтай 
холбогдсон зайлшгүй бусад зардал, түүнчлэн боломжийн хэмжээгээр тооцсон ашгийг 
хассан) болон нийлүүлэлтийн зардлын хоорондох зөрүүг хэлнэ. 
 

18 дугаар зүйлийн тухайд 
 
 Хэлэлцэн тохирогч талууд болон сонирхсон хэлэлцэн тохирогч талууд энэ 
зүйлийн дагуу үүсэн гарч буй асуудлуудын хувьд бүрэн нууцлалыг хангана. 
 
 

1 болон 4 дэх хэсэг 
 
1. Хэлэлцэн тохирогч талууд хэлэлцэн тохирогч аль нэг талын эдийн засаг 
“амьжиргааны зөвхөн доогуур түвшинг л хангаж чадаж буй” эсэхийг авч үзэхдээ тийм 
эдийн засгийн хэвийн байдлыг анхааралдаа авах бөгөөд тэрхүү хэлэлцэн тохирогч 
талын экспортын үндсэн нэрийн бараа, эсхүл бараануудыг борлуулахад бий болсон түр 
зуурын таатай нөхцөл зэргийг жишээ нь онцгой нөхцөл байдал болгон дүгнэлт хийж 
болохгүй. 
 
2. “Хөгжлийн түрүү үе” гэдэг хэллэгийг эдийн засгийнхаа хөгжилд дөнгөж шилжээд 
байгаа хэлэлцэн тохирогч талуудад төдийгүй, эдийн засгаа түүхий эдийн барааны 
үйлдвэрлэлийн хэт хамаарлаас ангижруулах үйлдвэржилтийн шатанд буй хэлэлцэн 
тохирогч талуудын тухайд ч мөн хамааруулна. 
 

2, 3, 7, 13 болон 22 дахь хэсэг 
 
 Аж үйлдвэрийн холбогдох салбарыг үүсгэн байгуулах тухай хэсэг нь зөвхөн аж 
үйлдвэрийн шинэ салбаруудыг үүсгэн байгуулах тухайд төдийгүй, түүнчлэн нэгэнт 
ажиллаж буй аж үйлдвэрийн хүрээнд шинэ төрлийн үйлдвэрлэлийг зохион байгуулах, аж 
үйлдвэрийн ажиллаж буй салбаруудыг дорвитойгоор өөрчлөн байгуулах, түүнчлэн 
тухайн үеийг хүртэл дотоодын эргэлтийн харьцангуй их биш хэсгийг хангаж байсан 
ажиллаж байгаа аж үйлдвэрийн салбарыг мэдэгдэхүйц өргөтгөхөд бас хамаарна. Энэ 
хэсэг нь түүнчлэн дайны ажиллагаа болон байгалийн гамшгийн улмаас сүйдсэн аж 
үйлдвэрийг сэргээн засварлах явдлыг бас хамарна. 
 

7 (b) хэсэг 
 

  Буултыг өргөдөл гаргасан хэлэлцэн тохирогч талаас бусад аливаа нэг хэлэлцэн 
тохирогч тал 7 (b) хэсгийн дагуу  өөрчлөх, эсхүл буцаан татах явдлыг өргөдөл гаргасан 
хэлэлцэн тохирогч холбогдох арга хэмжээг авах өдөр хүртэлх 6 сарын дотор гүйцэтгэх  



бөгөөд холбогдох хэлэлцэн тохирогч талд тэрхүү өөрчлөлт буюу татан буулгах талаар 
мэдэгдсэнээс хойш 30 дахь хоног дээрээ хүчин төгөлдөр болно. 
 



11 дэх хэсэг 
 
 11 дэх хэсгийн хоёрдахь өгүүлбэрийг хязгаарлалт сулруулах буюу цуцлахыг, 
тэгэхдээ тийнхүү сулруулах буюу цуцлах нь 18 дугаар зүйлийн 9 дэх хэсэгт дурдсан 
хязгаарлалтыг нэмэгдүүлэх буюу шинээр нэвтрүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэхүйц бол 
хэлэлцэн тохирогч талаас шаардах байдлаар тайлбарлаж болохгүй.  
 

12 (b) хэсэг 
 
 12 (b) заалтад дурдсан өдөр нь хэлэлцэн тохирогч талууд энэхүү Хэлэлцээрийн 
12 дугаар зүйлийн 4 (b) хэсгийн дагуу тогтоосон өдөр байх ёстой. 
 

13 болон 14 дэх хэсэг 
 
 
 Арга хэмжээг нэвтрүүлэх тухай шийдвэр гаргах, хэлэлцэн тохирогч талуудад 14 
дэх хэсгийн дагуу мэдэгдэхээс өмнө холбогдох аж үйлдвэрийн салбарын өрсөлдөх 
чадварыг тооцоолон тогтоохын тулд хэлэлцэн тохирогч талд боломжийн хугацаа 
шаардагдана гэдгийг үүгээр хүлээн зөвшөөрч байна. 
 

15 болон 16 дахь хэсэг 
 
 С дэд хэсэг дэх арга хэмжээг хэрэглэхийг санал болгож байгаа хэлэлцэн тохирогч 
талын 16 дахь хэсэгт дурдсаны дагуу зөвлөлдөөн хийхийг хэлэлцэн тохирогч талууд урих 
бөгөөд тэгэхдээ чингэхийг худалдаа нь яригдаж байгаа арга хэмжээнд өртсөн хэлэлцэн 
тохирогч аль нэг тал хүснэ. 
 

16, 18, 19 болон 22 дахь хэсэг 
 
1. Хэлэлцэн тохирогч талууд санал болгож буй арга хэмжээг тодорхой нөхцөл 
хязгаарлалтыг хангахыг шаардах үндсэн дээр зөвшөөрч болно гэж ойлгогдож байна. 
Хэрвээ тэрхүү арга хэмжээ хэлэлцэн тохирогч талуудын зөвшөөрсөн нөхцөлүүдтэй 
нийцэхгүй байгаа бол тэр хэмжээгээр хэлэлцэн тохирогч талууд зөвшөөрлөө өгөөгүйд 
тооцно. Хэлэлцэн тохирогч талууд арга хэмжээний тухай дахь зөвшөөрлөө тодорхой 
хугацаагаар өгсөн бол эдгээр арга хэмжээг үр дүнд хүргэхийн тулд анхлан тогтоосон 
хугацаанаас нь цаашид үргэлжлүүлэн мөрдөх шаардлагатай гэж хэлэлцэн тохирогч тал 
үзвэл арга хэмжээний хугацааг нөхцөл байдлаас хамааруулан С болон D хэсгийн заалт, 
процедурын дагуу сунгахыг хэлэлцэн тохирогч талаас хүсч болно. 
 
2. Хэлэлцэн тохирогч талын эдийн засаг ихээхэн хэмжээгээр хамаардаг барааны 
экспортод ноцтой хохирол учруулахуйц бол арга хэмжээг хэрэгжүүлэхийг сайшаахаас 
хэлэлцэн тохирогч талууд гол төлөв татгалзана гэж тооцвол зохино. 
 

18 болон 22 дахь хэсэг 
 
 “Хэлэлцэн тохирогч бусад талын сонирхол хангалттай хэмжээгээр 
хамгаалагдсан” гэдэг хэллэг нь тодорхой тохиолдол бүрт тэдгээр сонирхлыг хамгаалах 
хамгийн тохиромжтой аргын талаар авч үзэх өргөн боломжийг хангасан байхыг хэлнэ. 
Тийм тохиромжтой арга нь жишээлбэл, хэлэлцэн тохирогч талаас хийх нэмэгдэл буултыг 
хүлээн авах хэлбэртэй байж болно. Энэхүү Хэлэлцээрийн бусад заалтаас татгалзаж 
байх хугацаанд С болон D хэсгийн заалтуудад хандах, эсхүл хэлэлэн тохирогч бусад тал 
түр хугацаагаар 18 дахь хэсэгт заасан дагуу яригдаж байгаа арга хэмжээний улмаас 
худалдааны нөхцөл мэдэгдэхүйц муудаж болно. Тэдгээр хэлэлцэн тохирогч талууд нь 
өөрийнхөө сонирхолын буултыг түр хугацаагаар зогсоох замаар  хамгаалах эрх эдэлж 
болно, тэгэхдээ хэлэлцэн тохирогч талын 4 (а) хэсэгт хамаарах арга хэмжээний тухайд 
энэ эрхийг хэрэгжүүлж болохгүй бөгөөд санал болгож буй саармагжуулах хэмжээ 
хангалттай эсэхийг хэлэлцэн тохирогч талууд тогтооно. 



 
19 дэх хэсэг 

 
 19 дэх хэсгийн заалтууд нь аж үйлдвэрийн аливаа салбар 13 болон 14 дэх хэсэгт 
хамааруулан хийсэн тайлбарт дурдсан    “боломжийн хугацаа”-аас илүү удаан оршин 
тогтнох тохиолдлыг зохицуулах зорилготой бөгөөд 18 дугаар зүйлийн 4 (а) хэсгийн 
нөхцөлүүд болон шинээр үүссэн аж үйлдвэрийн тухай дахь  С хэсгийн заалтууд үүний 
дотор 17 дахь хэсэгт дурдсан эрхийг төлбөрийн тэнцлийн зорилгоор импортын 
хязгаарлалт хийсний улмаас тохиолдлын шинжтэй хамгааллын дүнд үүссэн давуу талыг 
эдэлсэн байлаа ч гэсэн хэрэгжүүлэхэд хэлэлцэн тохирогч талд саад болох байдлаар 
тайлбарлах ёсгүй.   
 

21 дэх хэсэг 
 
 17 дахь хэсэгтэй нийцүүлж хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг цуцлагдсан, эсхүл 
хэлэлцэн тохирогч талууд санал болгож байгаа арга хэмжээний тухай дахь зөвшөөрлөө 
17 дахь хэсэгт заасны дагуу 90 хоногийн хугацаа дууссан хойно өгсөн нөхцөлд 21 дэх 
хэсгийн дагуу нэвтрүүлж буй аливаа арга хэмжээ нь мөн цуцлагдана. 
 

20 дугаар зүйлийн талаар 
 
 Энэ дэд хэсэгт дурдсан эс хэрэглэх тохиолдол нь Эдийн засаг, нийгмийн 
зөвлөлийн 1947 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдрийн 39 (iv) тогтоолоор сайшаасан зарчимд 
нийцэж буй барааны тухай аль ч хэлэлцээрт хамаарна. 
 

24 дүгээр зүйлийн тухайд 
 

9 дэх хэсэг 
 
 Барааг гаалийн тарифын хөнгөлөлттэй түвшингээр гаалийн холбоо эсхүл 
худалдааны чөлөөт бүсийн гишүүн орны нутаг дэвсгэрт импортлосон бөгөөд тэдгээр 
холбоо, эсхүл бүсийн гишүүн өөр нэг орны нутаг дэвсгэр рүү реэкспортлож байгаа бол 
энэхүү сүүлчийн орон нь төлөгдчөөд байгаа татвар болон хэрвээ уг барааг шууд тухайн 
нутагт оруулж ирсэнсэн бол төлөх байсан татвар хоёрын зөрүүг ногдуулан хураана гэж 
1 дүгээр зүйлийн заалтыг ойлгоно. 
 

11 дэх хэсэг 
 
 Энэтхэг болон Пакистаны зүгээс тэдгээрийн хоорондын худалдааны талаар 
эцэслэн тохиролцохын тулд авсан арга хэмжээ нь хоорондоо тохиролцсон нөхцөлд 
энэхүү Хэлэлцээрийн холбогдох заалттай зөрчилдөж болох авч бүхэлдээ тэдгээр арга 
хэмжээ нь энэхүү Хэлэлцээрийн зорилгод нийцвэл зохино. 
 

28 дугаар зүйлийн тухайд 
 
 Хэлэлцэн тохирогч талууд болон сонирхогч хэлэлцэн тохирогч тал бүр тарифт 
оруулж болох нарийвчилсан өөрчлөлтийг хугацаанаас нь өмнө ил болгохгүйн тулд 
хэлэлцээ болон зөвлөлдөөнийг зохион байгуулахдаа нууцлалыг боломжийн дээд 
хэмжээгээр сахина. Хэлэлцэн тохирогч талуудад энэ зүйлийн  дагуу үндэсний гаалийн 
тарифад гарч байгаа бүх өөрчлөлтийн талаар нэн даруй мэдээлэх ёстой. 
 

1 дэх хэсэг 
 
1. Хэрвээ хэлэлцэн тохирогч талууд 3 жилээс өөр хугацаа тогтоож байгаа бол 
хэлэлцэн тохирогч тал нь тэрхүү өөр хугацаа дууссаны дараах эхний өдөр 28 дугаар 
зүйлийн 1 дэх хэсэг буюу 3 дахь хэсгийн дагуу үйл ажиллагаагаа явуулж болох бөгөөд 
хэлэлцэн тохирогч талууд өөр хугацаа тогтоогоогүй нөхцөлд Хэлэлцэн тохирогч 



талуудын тогтоосон тэрхүү хугацааны дараа тогтоох цаашдын хугацаанууд нь гурав 
гурван жил байна. 
 
2. 1958 оны 1 дүгээр сарын 1-ээс, эсхүл 1 дэх хэсгийн журмаар тодорхойлсон өөр 
өдрөөс эхлэн хэлэлцэн тохирогч тал нь “…буултыг өөрчлөх юм уу буцаан татаж болно” 
гэсэн нь энэ өдрөөс болон холбогдох хугацаа дууссан эхний өдрөөс тэрхүү хэлэлцэн 
тохирогч талын 2 дугаар зүйлийн дагуу авсан хууль ёсны үүрэг амлалт өөрчлөгдөнө 
гэсэн үг, гэхдээ энэ нь түүний гаалийн тарифад оруулсан өөрчлөлт энэ л өдрөөс эхлэн 
өөрчлөгдөх ёстой гэж ойлгогдохгүй. Хэрэв энэ зүйлийн дагуу явуулсан хэлэлцээний дүнд 
тохиролцсон тарифын өөрчлөлтийг хойшлуулсан тохиолдолд саармагжуулах зорилгоор 
тохиролцсон аливаа буултыг мөн тэр хэмжээгээр хойшлуулж болно. 
 
3. 1958 оны 1 дүгээр сарын 1-ээс, эсхүл аливаа дараагийн хугацаа дуусахаас өмнө,  
6 сараас эртгүй, 3 сараас хожуугүй холбогдох жагсаалтад орсон буултаа өөрчлөх буюу 
буцаан татахыг хүсч байгаа хэлэлцэн тохирогч тал энэ тухайгаа хэлэлцэн тохирогч 
талуудад мэдэгдэнэ. Энэ тохиолдолд хэлэлцэн тохирогч талууд хэлэлцэн тохирогч 
талтай 1 дэх хэсэгт дурдсан хэлэлцээ буюу зөвлөлдөөн хийх хэлэлцэн тохирогч талыг, 
эсхүл хэлэлцэн тохирогч талуудыг тодорхойлно. Тийм замаар тодорхойлогдсон 
хэлэлцэн тохирогч аливаа тал хугацаа дуусахаас өмнө, санал гаргасан хэлэлцэн 
тохирогч талтай тэдгээр хэлэлцээг хийх буюу зөвлөлдөөнд оролцох ёстой. Жагсаалтын 
хүчинтэй байх нотлогдсон хугацааг сунгах нь 28 дугаар зүйлийн 1, 2 болон 3 дахь хэсгийн 
дагуух хэлэлцээний дүнд өөрчлөлт орсон бүх жагсаалтад хамаарна. Хэрвээ хэлэлцэн 
тохирогч талууд 1958 оны 1 дүгээр сарын 1 хүртэлх 6 сарын хугацаанд, эсхүл 1 дэх 
хэсгийн дагуу тогтоосон аливаа өдөр хүртэлх хугацаанд олон талын тарифын хэлэлцээ 
хийвэл, тэдгээр нь энэ заалтад дурдсан хэлэлцээг зохион явуулахад шаардлагатай 
процедурыг хэлэлцээ зохион байгуулахдаа урьдчилан тохиролцох ёстой. 
 
4. Хэлэлцээнд гол нийлүүлэгчийн хувьд сонирхогч хэлэлцэн тохирогч тал буултын 
талаархи хэлэлцээнд анхлан оролцогч хэлэлцэн тохирогч талууд дээр нэмэгдэж 
оролцохыг нөхцөлдүүлж байгаа зорилго нь буултын хэлэлцээг анхлан хийсэн хэлэлцэн 
тохирогч талтай харьцуулахад худалдаанд илүү их хувь эзэлдэг, буултын нөлөөнд 
өртсөн хэлэлцэн тохирогч талд энэхүү Хэлэлцээрийн дагуу эдлэх эрхээ хамгаалах 
боломжийг олгоход оршино. Нөгөө талаас хэлэлцээг 28 дугаар зүйлийн дагуу хийж, 
хэлэлцээ болон тохиролцоонд хүрэхэд нэн хүндрэлтэй болох, эсхүл энэ зүйлийн дагуу 
цаашдын хэлэлцээ хийхэд төвөг учруулах эрмэлзэл байхгүй. Чингэхлээр хэлэлцэн 
тохирогч талууд нь гол нийлүүлэгч болох хэлэлцэн тохирогч тал хэлэлцээ эхлэхээс өмнө 
боломжийн хугацааны туршид санал болгож буй хэлэлцэн тохирогч талын зах зээл дээр 
буултыг тодорхойлсон хэлэлцэн тохирогч талаас илүү их хувь эзлэж байсныг тооны 
хязгаарлалт дахь алагчлах явдлаас үл хамааруулан тогтоох ёстой. Ийм учраас хэлэлцэн 
тохирогч талуудын хувьд нэгээс илүү тооны хэлэлцэн тохирогч тал гол нийлүүлэгчийн 
хувьд сонирхолтой байх, эсхүл онцгой тохиолдолд, худалдаанд эзлэх хувь нь бараг 
тэнцүү байгаа нөхцөлд хоёроос илүү тооны хэлэлцэн тохирогч тал сонирхолтой байгаа 
эсэхийг тогтоох нь чухал. 
 
5. 1 дэх хэсэгт хамаарах 4 дэх тайлбар өгөгдсөн гол нийлүүлэгчийн сонирхлын тухай 
тодорхойлолтыг анхааралдаа авах боловч буулт нь аливаа хэлэлцэн тохирогч талын 
нийт экспортын үндсэн хэсгийг бүрдүүлж байгаа худалдаанд нь ноцтой нөлөөлж байгаа 
бол тухайн хэлэлцэн тохирогч тал гол нийлүүлэгчийн хувиар сонирхолтой байж болохыг 
хэлэлцэн тохирогч тал тусгайлан тодорхойлж болно. 
 
6. Гол нийлүүлэгчийн сонирхол бүхий аливаа хэлэлцэн тохирогч тал холбогдох 
хэлэлцээнд болон хүсэлт гаргагч талын өөрчлөх буюу цуцлахаар эрмэлзэж байгаа 
буултын хувьд дорвитой сонирхол бүхий аливаа хэлэлцэн тохирогч талтай хийх нөхцөл 
нь өргөдөл гаргагч талын мөрдөж буй тооны хязгаарлалтыг бодолцон татан буулгалт 
буюу өөрчлөлтийг санал болгосон үеийн худалдааны нөхцөлийн дагуу тодорхойлогдох 
татан буулгалт буюу өөрчлөлтөөс илүү хэмжээний нөхөн төлбөр төлөх буюу хариу арга 
хэмжээнд өртүүлэхэд хүргэх зорилгогүй.  



 
7. “Дорвитой сонирхол” гэдгийг яг оноож тодорхойлоход төвөгтэй бөгөөд хэлэлцэн 
тохирогч талуудын хувьд хүндрэл учруулж болно. Тэгэхдээ буултыг өөрчлөх, эсхүл 
буцаан татахаар эрмэлзэж байгаа хэлэлцэн тохирогч талын зах зээл дээр ихээхэн хувь  
эзэлдэг, эсхүл алагчлах хэмжээний хязгаарлалтгүй нөхцөлд  буюу эзлэх ёстой тийм 
хэлэлцэн тохирогч талуудыг хамрана гэж тайлбарлавал зохино. 
 

4 дэх хэсэг 
 
1. Хэлэлцээг эхлэхтэй холбогдсон зөвшөөрөл гаргуулах аливаа хүсэлт нь холбогдох 
статистикийн болон бусад баримтыг хавсаргасан байвал зохино. Ийм хүсэлтийн 
талаархи шийдвэрийг түүнийг хүлээн авснаас хойш 30 хоногийн дотор гаргана. 
 
2. Харьцангуй цөөн тооны түүхий эдийн бараанаас хамааралтай, тэдгээрийн тухайд 
тариф нь эдийн засгийн нь бүх талын хөгжлийн чухал хэрэгсэл болдог буюу орлогын 
чухал эх үүсвэр болдог хэлэлцэн тохирогч талуудын хувьд зөвхөн 28 дугаар зүйлийн 1 
дэх хэсэгт дурдсан журмын дагуу буултыг өөрчлөх, эсхүл татан буулгах асуудлаар 
ердийн замаар хэлэлцээ хийхийг зөвшөөрөх нь тэдэнд хүндрэл учруулж болзошгүй. Ийм 
байдлаас зайлсхийхийн тулд хэлэлцэн тохирогч талууд нь хэлэлцээг 4 дэх хэсгийн дагуу 
хийхийг хэлэлцэн тохирогч аль ч талд зөвшөөрөх ёстой. Энэ нь тарифын түвшинг өсгөх 
буюу өсгөхөд нөлөөлж энэхүү Хэлэлцээрт хавсаргасан жагсаалтын тогтвортой байдлыг 
алдагдуулахгүй байх, олон улсын худалдаанд замбараагүйдэл үүсгэхгүй байх нөхцөлд 
зөвшөөрөгдөнө. 
 
3. Тарифын нэг зүйл эсхүл тарифын том биш нэг бүлэгт хамаарах буултыг өөрчлөх, 
эсхүл буцаан татах талаархи 4 дэх хэсгийн дагуу зөвшөөрөгдсөн хэлэлцээ нь хэвийн 
нөхцөлд 60 хоногийн дотор дуусгавар болно гэж үзнэ. Гэхдээ энэ хугацааны олон тооны 
тарифын нэр төрлийг хамаарч буй татан буулгалт, өөрчлөлтийн тухайд хэлэлцээнд 
хангалтгүй бөгөөд энэ тохиолдолд хэлэлцэн тохирогч талууд илүү урт хугацаа тогтоох нь 
тохиромжтой. 
 
4. 4 (d) хэсэгт ишлэл болгосон зөвшөөрлийг хэлэлцэн тохирогч талууд хүсэлт өгсөн 
тал илүү урт хугацааг зөвшөөрөөгүй, хүсээгүй нөхцөлд ирүүлснээс нь хойш 30 хоногийн 
дотор гаргах болно. 
 
5. Хүсэлт гаргагч хэлэлцэн тохирогч тал тодорхой үндэслэлгүйгээр шаардлагатай 
хэмжээний нөхөн төлбөр хийгээгүйг 4 (d)  хэсгийн дагуу тодорхойлохдоо нэн доогуур 
түвшинтэй тариф бүхий олон тооны бараатай бөгөөд бусад тадтай харьцуулахад 
тэгшитгэх төлбөр хийх боломж муутай хэлэлцэн тохирогч талын онцгой байр суурийг 
хэлэлцэн тохирогч талууд зохих ёсоор харгалзах ёстой гэж ойлгоно. 
 

28 (bis) зүйлийн тухай 
 

3 дахь хэсэг 
 
 Санхүүгийн шинжтэй хэрэгцээний талаархи дүрэм нь татварын төсвийн орлого 
болохын тухай дахь ач холбогдол, үүний дотор ялангуяа төсвийн орлогыг бүрдүүлэх 
зорилготой татвар, эсхүл санхүүгийн татвар ногдуулах барааны оронд татвараас 
зайлсхийхийн тулд зориудаар оруулж ирж буй бараанд ногдуулах татварыг хамарсан 
байх ёстой гэж ойлгогдож байна. 
 

29 дүгээр зүйлийн тухай 
 

1 дэх хэсэг 
 



 Гаванийн дүрмийн VII болон VIII бүлэг нь Олон улсын худалдааны байгууллагын 
зохион байгуулалтын зарчим, үүрэг, процедурыг ихэвчлэн тусгасан тул тэдгээрийг 1 дэх 
хэсгээс хассан.  
 

IV хэсгийн тухайд 
 
 “Хөгжингүй хэлэлцэн тохирогч талууд” гэдэг үг болон “буурай хөгжилтэй хэлэлцэн 
тохирогч” гэдэг үгийг IV хэсэгт хэрэглэсэн байдлаар нь ойлгохдоо Тариф худалдааны 
ерөнхий хэлэлцээрийн талууд болох хөгжингүй болон буурай хөгжилтэй орнуудыг 
хамруулна. 
 

36 дугаар зүйлийн тухайд 
 

1 дэх хэсэг 
 
 Энэ зүйл нь I хэсэг болон 29 болон 30 дугаар зүйлд залруулга оруулах тухай 
протоколын 1 дэх хэсгийн А хэсэгт оруулсан өөрчлөлтийн дагуу засварлагдсан (тэрхүү 
протокол хүчин төгөлдөр болсны дараа)12 1 дүгээр  зүйлд заасан зорилгод үндэслэж 
болно. 
 

4 дэх хэсэг 
 
 “Түүхий эдийн бараа” гэдэг нь хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг багтаана, В 
хэсгийн   16  дугаар  зүйлд хамааруулан тайлбар болгосон 2 дахь хэсгийг үз.  
 

5 дахь хэсэг 
 

Иж бүрэн хөгжлийн хөтөлбөр нь бүхэлдээ хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг 
боловсруулах үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, боловсруулах үйлдвэрийг хөгжүүлэх явдлыг 
хамрах бөгөөд холбогдох хэлэлцэн тохирогч талын байдал, түүнчлэн төрөл бүрийн 
түүхий эдийн барааны үйлдвэрлэл, хэрэглээний дэлхийн зах зээлийн ирээдүйг 
анхааралдаа авна. 
 

8 дахь хэсэг 
 
 “Харилцан адил байхыг шаардахгүй” гэдэг хэллэгийг энэ зүйлийн зарчмын дагуу 
ойлгохдоо худалдааны өнгөрсөн үеийг нь бодолцон  худалдааны хэлэлцээний    явцад 
тэдгээрийн  хөгжил, санхүү болон худалдааны хэрэгцээнд үл нийцэх үүргийг буурай 
хөгжилтэй орнууд авахгүй байж болно гэсэн үг. Энэ заалтын 28 дугаар зүйлийн А хэсэг, 
28  (bis) зүйл, (29 дүгээр зүйл нь түүнд Залруулгын тухай протоколын 1 дэх хэсгийн А 
хэсгээр өөрчлөлт оруулсны дараа хүчин төгөлдөр болно)13 28 дугаар зүйл болон энэхүү 
Хэлэлцээртэй нийцэх бусад аливаа процедурын дагуу дагаж мөрдөнө. 
 

37 дугаар зүйлийн тухайд 
 

1 (а) хэсэг 
 

 Энэ хэсгийн тарифыг бууруулах буюу арилгах, эсхүл худалдааг хязгаарлах тухай 
бусад шийдвэрийн талаар 28 дугаар зүйл, 28 (bis) зүйл болон 33 дугаар зүйлийн (29 
дүгээр зүйл нь протоколын 1 дүгээр зүйлийн А хэсэгт заасан өөрчлөлт оруулсны дараа 
хүчин төгөлдөр болно) дагуу хэлэлцээ хийх, түүнчлэн тийм бууруулалт, хязгаарлалттай 
холбогдсон үйл ажиллагааг хэлэлцэн тохирогч талууд авч явуулахад дагаж мөрдөнө. 
 

3 (b) хэсэг 

                                                
12 Англи редакцийн тэмдэглэл: Энэхүү протокол 1968 оны 1 дүгээр сарын 1-нд цуцлагдсан. 
13 Англи редакцийн тэмдэглэл: Энэхүү протокол 1968 оны 1 дүгээр сарын 1-нд цуцлагдсан. 



 
 Энэ заалтад дурдагдсан бусад арга хэмжээ нь дотоодын бүтцийн өөрчлөлтөд 
нэмэр болох, тодорхой барааны хэрэглээг хөхиүлэх, худалдааг дэмжих арга хэмжээг 
нэвтрүүлэхэд чиглэсэн алхмуудыг агуулсан байж болно. 
 
 


