
1994 ОНЫ ТАРИФ, ХУДАЛДААНЫ ЕРӨНХИЙ ХЭЛЭЛЦЭЭРИЙН 
VI ЗҮЙЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ ХЭЛЭЛЦЭЭР 

 
Гишүүд үүгээр дараах зүйлийг хэлэлцэн тохиров: 

 
I ХЭСЭГ 

 
1 дүгээр зүйл 

Зарчим 

Демпингийн эсрэг арга хэмжээг зөвхөн 1994 оны ТХЕХ-ийн VI зүйлд зүйлд заасан 
нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд, мөн энэхүү Хэлэлцээрийн заалтуудын дагуу эхлүүлж1 
гүйцэтгэсэн магадлан тогтоох ажиллагаанд2 үндэслэн хэрэглэнэ. Демпингийн эсрэг 
хууль тогтоомж, журмын хүрээнд авсан арга хэмжээнд 1994 оны ТХЕХ-ийн VI зүйлийг 
хэрэглэхдээ дараахь заалтуудыг удирдлага болгоно. 

 
2 дугаар зүйл 

Демпингийг тодорхойлох 

2.1. Хэрэв нэг улсаас нөгөө улс уруу экспортлож буй бүтээгдэхүүний экспортын 
үнэ нь худалдааны хэвийн явцад, экспортлогч орны дотоодын хэрэглээнд гаргаж буй 
төстэй бүтээгдэхүүний харьцуулахуйц үнээс доогуур, өөрөөр хэлбэл өөр орны зах зээлд 
хэвийн өртгөөс нь доогуур үнээр оруулж байгаа бүтээгдэхүүнийг энэхүү Хэлэлцээрийн 
зорилгоор демпингтэй гэж үзнэ. 

2.2. Экспортлогч орны дотоодын зах зээл дээрх худалдааны хэвийн явцад төстэй 
бүтээгдэхүүн борлуулаагүй, эсхүл тухайн зах зээлийн өвөрмөц нөхцөл байдлаас үүдсэн, 
экспортлогч орны дотоодын зах зээлд борлуулсан хэмжээ бага3 зэргээс хамааран тийм 
борлуулалтад зохистой харьцуулалт хийх боломжгүй байгаа тохиолдолд, зохих 
гуравдагч оронд экспортолсон төстэй бүтээгдэхүүний харьцуулахуйц үнэтэй харьцуулах 
замаар демпингийн зөрүүг4 тогтоох бөгөөд үүнд тус харьцуулсан үнэ нь нийт тохиолдлыг 
төлөөлж чадах5 үнэ байх, эсхүл бүтээгдэхүүний гарал үүслийн орон дахь үйлдвэрлэлийн 
өртөг, дээр нь зохих хэмжээний захиргаа, борлуулалтын болон бусад ерөнхий зардал, 
ашгийг шингээж тогтоосон үнэ байх шаардлагатай.  

2.2.1 Экспортлогч орны дотоодын зах зээл дээрх төстэй бүтээгдэхүүний 
борлуулалтыг, эсхүл нэгж бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн (тогтмол болон хувьсах) өртөг, 
дээр нь захиргааны, борлуулалтын болон ерөнхий зардлыг шингээсэн үнээс доогуур 
үнээр гуравдагч оронд хийгдсэн борлуулалтыг худалдааны  хэвийн явцад хийгдээгүй гэж 
үнийн шалтгааны үүднээс үзэх, ердийн үнэ тодорхойлохдоо авч хэлэлцэхгүй байх 
нөхцөл нь гагцхүү тэдгээр борлуулалтыг уртасгасан хугацаанд6, ихээхэн тоо хэмжээгээр7 

                                                        
1 Энэхүү Хэлэлцээрт ашиглаж буй “эхлүүлэх” гэх нэр томьёо нь гишүүн 5 дугаар зүйлд заасан магадлан 
тогтоох ажиллагааг албан ёсоор эхлүүлж буй процедурын ажиллагааг хэлнэ.   
2 Монгол редакцийн тэмдэглэл: investigation 
3 Экспортлогч орны дотоодын зах зээлд хэрэглээний зориулалттай төстэй бүтээгдэхүүний борлуулалт 
импортын бүтээгдэхүүний борлуулалтын 5 ба түүнээс дээш хувийг эзэлж байвал хэвийн өртгийг 
тодорхойлоход хангалттай тоо хэмжээ гэж тооцох бөгөөд дотоодын борлуулалт ийм бага харьцаатай боловч 
зохих харьцуулалтыг хангахуйц хэмжээнд байгаа нь нотлох баримтаар тогтоогдож байх тохиолдолд тус бага 
харьцаа нь хүлээн зөвшөөрөхүйц байна. 
4 Монгол редакцийн тэмдэглэл: margin 
5 Монгол редакцийн тэмдэглэл: representative 
6 Уртасгасан хугацаа гэж үндсэндээ нэг жилийг хэлэх ба харин ямар ч тохиолдолд зургаан сараас багагүй 
байна. 
7 Нэгжийн өртгөөс доогуур үнээр их хэмжээний борлуулалт хийсэн гэж, хэвийн өртгийг тодорхойлоход 
ашиглах тухайн борлуулалтын жигнэсэн дундаж үнэ нь нэгжийн үнийн жигнэсэн дунджаас доогуур байсан, 
эсхүл нэгжийн өртгөөс доогуур үнэ бүхий борлуулалт нь хэвийн өртгийг тодорхойлоход ашиглах тухайн 
борлуулалтын хэмжээний 20 хувиас багагүй байсан гэж эрх бүхий байгууллагаас тогтоосон тохиолдлыг 
хэлнэ. 



хийсэн, бүх зардлаа боломжит хугацаанд нөхөх боломжгүй үнэ бүхий борлуулалт хэмээн 
Эрх бүхий байгууллага8 тодорхойлсон байх явдал юм. Борлуулах үеийн нэгжид ногдох 
зардлаас доогуур байгаа үнэ нь магадлан тогтоох ажиллагаа хийгдэх үеийн жигнэсэн 
дундаж нэгж зардлаас дээгүүр байгаа тохиолдолд тэдгээр үнийг боломжит хугацаанд 
зардлаа нөхөхүйц байна гэж үзнэ. 

2.2.1.1 Энэхүү 2 дахь хэсгийн зорилгоор, ердийн нөхцөлд зардлыг тооцохдоо 
магадлан тогтоох ажиллагаанд хамрагдаж буй экспортлогч, эсхүл үйлдвэрлэгчийн 
бүртгэлийн баримтуудад үндэслэх бөгөөд эдгээр баримт нь экспортлогч орны нийтээр 
хүлээн зөвшөөрсөн нягтлан бодох бүртгэлийн зарчмуудад нийцсэн, тухайн 
бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, худалдаатай холбогдсон зардлыг зохистой тусгасан байх 
ёстой. Эрх бүхий байгууллага нь зардлын зохих ёсны задаргааны талаарх боломжтой 
бүх нотолгоог, үүний дотор магадлан тогтоох явцад экспортлогч, эсхүл үйлдвэрлэгчийн 
зүгээс гаргаж өгсөн баримтыг авч үзэх бөгөөд үүний тулд экспортлогч, үйлдвэрлэгч тал 
эдгээр зардлын задаргааг урьд өмнөөс ашиглаж ирсэн түүхтэй, ялангуяа элэгдэл 
хорогдлын зохих хугацааг тогтоох, мөн хөрөнгийн зарлагa болон хөгжүүлэлтийн бусад 
зардлын хөнгөлөлт9-ийг тооцоход ашиглаж байсан байх шаардлагатай. Хэрэв энэхүү дэд 
хэсэгт тодорхойлсон ёсоор зардлын задаргаа нь тусгагдчихсан байгаа биш бол тухайн 
үеийн болоод цаашдын үйлдвэрлэлд ашиг тусаа өгөх зардлын нэг удаагийн10 задаргаа 
хэсгүүд, эсхүл магадлан тогтоох ажиллагааны хугацаанд тохиолдсон үйлдвэрлэл 
эхлүүлэх ажиллагаанаас болж зардал өөрчлөгдсөн нөхцөл байдлыг зохих ёсоор тооцон 
залруулга хийнэ.11 

2.2.2 Тус 2 дахь хэсгийн зорилгоор, захиргаа, борлуулалтын болон ерөнхий 
зардал ба ашгийн хэмжээ нь магадлан тогтоох ажиллагаанд орж буй экспортлогч, эсхүл 
үйлдвэрлэгчийн төстэй бүтээгдэхүүний худалдааны хэвийн явц дахь борлуулалт болон 
үйлдвэрлэлтэй холбоотой бодит тоон өгөгдөл дээр үндэслэгдсэн байх ёстой. Уг хэмжээг 
ийм үндэслэлээр тодорхойлох боломжгүй тохиолдолд, дараахийг үндэслэн 
тодорхойлно:  

 (i) ижил ерөнхий ангиллын бүтээгдэхүүний гарал үүслийн орны дотоодын зах 
зээл дээр тухайн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх, борлуулахтай холбоотойгоор 
экспортлогч, үйлдвэрлэгчийн хүлээсэн, эсхүл зарцуулсан бодит зардлын дүн;   

(ii) гарал үүслийн орны дотоодын зах зээл дээрх төстэй бүтээгдэхүүнийг 
үйлдвэрлэх, борлуулахтай холбоотойгоор магадлан тогтоох ажиллагаанд хамрагдах 
бусад экспортлогч, үйлдвэрлэгчийн хүлээсэн, эсхүл зарцуулсан бодит зардлын жигнэсэн 
дундаж дүн;  

(iii) тийнхүү тогтоосон ашгийн хэмжээ нь гарал үүслийн орны дотоодын зах зээл 
дээрх ижил ерөнхий ангиллын бүтээгдэхүүнийг бусад экспортлогч, үйлдвэрлэгч 
борлуулснаар хэвийн нөхцөлд олдог ашгаас хэтрээгүй байгаа тохиолдолд бусад 
боломжтой аргаар. 

2.3. Экспортын үнэ байхгүй, эсхүл экспортлогч, импортлогч болон гуравдагч 
талын хооронд нэгдэл холбоо, эсхүл нөхөн төлбөрийн тохиролцоо байгаагийн улмаас 
экспортын үнэ нь холбогдох эрх бүхий байгууллагад баталгаатай биш сэтгэгдэл төрүүлж 
байгаа бол экспортын үнийг тогтоохдоо импортлосон бүтээгдэхүүнийг харилцан 
хамааралгүй худалдан авагчид анх дамжуулан худалдсан үнэд үндэслэж, эсхүл 

                                                        
8 Энэхүү Хэлэлцээрт “Эрх бүхий байгууллага” гэсэн нэр томъёо ашигласныг зохих дээд түвшний эрх бүхий 
байгууллагуудыг хэлж байгаа гэж тайлбарлана. 
9 Монгол редакцийн тэмдэглэл: allowance 
10 Монгол редакцийн тэмдэглэл: non-recurring 
11 Эхлүүлэх үйл ажиллагааны холбогдолтой хийсэн залруулга нь эхлүүлэх хугацааны төгсгөл үеийн 

байдлаарх зардал, эсхүл хэрэв энэ хугацаа нь магадлан тогтоох ажиллагааны хугацаанаас хэтэрвэл  
магадлан тогтоох явцад эрх бүхий байгууллагаас зохих ёсоор авч үсэж болох хамгийн сүүлийн үеийн 
зардлыг тусгасан байна. 



бүтээгдэхүүнийг харилцан хамааралгүй худалдан авагчид дамжуулан худалдаагүй, 
эсхүл импортлосон байдлаар нь дамжуулан худалдаагүй бол эрх бүхий байгууллагаас 
боломжийн гэж үзсэн үндэслэлийн дагуу тогтооно.  

2.4. Экспортын үнэ болон хэвийн өртгийн хооронд шударга харьцуулалт хийх 
ёстой. Ийм харьцуулалтыг худалдааны ижил үе шатанд, гол төлөв шууд үйлдвэр 
дээрээс12, мөн аль болох ойролцоо цаг хугацаанд гүйцэтгэсэн борлуулалтын хувьд 
хийвэл зохино. Үнийн харьцуулалтад нөлөөлж буй борлуулалтын нөхцөл, татвар 
ногдуулалт, худалдааны түвшин, тоо хэмжээ, физик шинж чанарын ялгаа болон үнийн 
харьцуулалтад нөлөөлж байгаа нь нотлогдсон бусад ялгааг харгалзан, тохиолдол тус 
бүрт, хэр хэмжээнд нь таарсан зохих тохируулга13 хийнэ.14 3 дахь хэсэгт дурдсан 
тохиолдлуудад импортлохоос дамжуулан борлуулах хүртэлх хугацаанд төлсөн татвар, 
хураамж зэргийг оруулсан зардал, түүнчлэн хуримтлуулсан ашгийн хувьд тохируулга 
хийнэ. Хэрэв эдгээр тохиолдолд үнийн харьцуулалт хөндөгдвөл эрх бүхий байгууллага 
нь худалдааны түвшин дэх хэвийн өртгийг экспортын урьдчилан тооцоолсон үнэд15 
суурилсан худалдааны түвшнийхтэй тэнцүүлэн тогтоох, эсхүл энэ хэсэгт дурдсан зохих 
тохируулга хийж болно. Эрх бүхий байгууллага нь шударга харьцуулалт хийхэд ямар 
мэдээлэл шаардлагатай байгаа талаар холбогдох талуудад мэдэгдэх бөгөөд нотлох 
баримт бүрдүүлэхтэй холбогдуулж эдгээр талд зохисгүй хүндрэл учруулахгүй. 

2.4.1. Энэхүү 4 дэх хэсэгт дурдсан харьцуулалт нь валют хөрвүүлэхийг 
шаардаж байгаа бол ийнхүү хөрвүүлэхдээ борлуулсан өдрийн16 ханшийг баримтлах 
бөгөөд чингэхдээ гадаад валютыг форвард зах зээл дээр сольсон нь холбогдох 
экспортын худалдаатай шууд холбоотой байвал тус форвард солилцооны ханшийг 
хэрэглэнэ. Ханшны хэлбэлзлийг харгалзахгүй бөгөөд магадлан тогтоох ажиллагаа 
явуулах үед, тус ажииллагааны явц дахь валютын ханшны хэлбэлзлийг тусгасан 
залруулгыг экспортын үнэд оруулсан байх үүднээс эрх бүхий байгууллага нь дор хаяж 
60 хоногийн хугацааг экспортлогчдод олгоно. 

2.4.2. Шударга харьцуулалтыг зохицуулж буй 4 дэх хэсгийн заалтын дагуу, 
магадлан тогтоох ажиллагаа хийх явцад демпингийн зөрүү байгаа эсэхийг гол төлөв 
жигнэсэн дундаж хэвийн өртгийг харьцуулж болох бүхий л экспортын хэлцлийн жигнэсэн 
дундаж  үнэтэй, эсхүл хэвийн өртгийг экспортын үнэтэй  хэлцэл тус бүрээр  харьцуулж 
тогтооно. Хэрэв экспортын үнэ нь худалдан авагч, бүс нутаг болон цаг хугацааны хувьд 
өөр өөр тохиолдолд ихээхэн ялгаатай байх хандлага байна гэж эрх бүхий байгууллага 
тогтоовол, түүнчлэн яагаад жигнэсэн дундаж түвшинг жигнэсэн дундаж түвшинтэй, эсхүл 
хэлцлийг хэлцэлтэй харьцуулах замаар тийм ялгааг зохих ёсоор харгалзан үзэх 
боломжгүй талаар тайлбар өгсөн бол, жигнэсэн дундаж түвшинд суурилан тогтоосон 
хэвийн өртгийг экспортын тодорхой хэлцлийн үнэтэй харьцуулж болно. 

2.5. Тухайн бүтээгдэхүүнийг гарал үүслийн орноос шууд импортлоогүй, харин аль 
нэг завсрын зуучлагч орноос импортлогч гишүүнд экспортолсон тохиолдолд уг 
экспортлогч орноос импортлогч гишүүнд худалдсан үнийг тухайн экспортлогч орон дахь 
харьцуулж болох үнэтэй ерөнхийдөө харьцуулна. Гэхдээ, жишээлбэл нь бүтээгдэхүүн 
экспортлогч орноор ердөө л дамжин өнгөрч байгаа, эсхүл тэдгээр бүтээгдэхүүнийг 
экспортлогч оронд үйлдвэрлэдэггүй, эсхүл экспортлогч оронд харьцуулалт хийж 
болохуйц үнэ байхгүй бол гарал үүслийн орны үнэтэй харьцуулалт хийж болно.  

2.6. Энэхүү Хэлэлцээрийн туршид ашигласан “төстэй бүтээгдэхүүн” гэдэг нэр 
томъёо нь төстэй бүтээгдэхүүн, өөрөөр хэлбэл тухайн бүтээгдэхүүнтэй бүх талаараа 

                                                        
12 Монгол редакцийн тэмдэглэл: ex-factory level 
13 Монгол редакцийн тэмдэглэл: allowance 
14 Дээрх хүчин зүйлүүдийн зарим нь өөр хоорондоо давхцаж болзошгүй бөгөөд эрх бүхий байгууллагууд 

энэхүү заалтын дагуу хийгдсэн зохицуулалтыг давхардуулахгүй байх явдлыг хангана.  
15 Монгол редакцийн тэмдэглэл: constructed export price 
16 Борлуулсан өдөр нь ихэвчлэн гэрээний, худалдан авах захиалгын, захиалгыг баталгаажуулсан, эсхүл 
нэхэмжилсэн огнооны аль нь борлуулалтын материаллаг нөхцлийг тогтоосон өдөр байна, тэр огноо байна. 



адилхан бүтээгдэхүүн, эсхүл яг тийм бүтээгдэхүүн байхгүй бол бүх талаараа ижил биш 
боловч тухайн бүтээгдэхүүнтэй ойролцоо шинж, үзүүлэлт бүхий өөр бүтээгдэхүүнийг 
хэлж байгаа гэж тайлбарлагдана. 

 2.7. Энэ зүйл нь 1994 оны ТХЕХ-ийн Хавсралт I-ийн VI зүйлийн 1 дэх хэсгийн 
хоёрдахь Нэмэлт заалтын үйлчлэлийг хөндөхгүй17. 

 
3 дугаар зүйл 

Хохирлыг тодорхойлох18 

3.1.1994 оны ТХЕХ-ийн VI зүйлийн зорилгоор хохирлыг тодорхойлохдоо эерэг 
нотолгоонд19 үндэслэх бөгөөд (а) демпингтэй импортын хэмжээ болон дотоодын зах зээл 
дэх төстэй бүтээгдэхүүний үнэд үзүүлж буй демпингтэй импортын үр нөлөө; (b) улмаар 
эдгээр импортын зүгээс тухайн бүтээгдэхүүний дотоодын үйлдвэрлэгчдэд  үзүүлж буй үр 
дагаврыг тус тус шударгаар20 нягтлан судалсан байна. 

3.2. Демпингтэй импортын хэмжээний тухайд, магадлан тогтоох эрх бүхий 
байгууллага нь импортлогч гишүүний үйлдвэрлэл буюу хэрэглээтэй харьцуулахад 
демпингтэй импорт үнэмлэхүй болон харьцангуй үзүүлэлтээрээ ихээхэн өссөн эсэхийг 
авч үзнэ. Үнэд үзүүлж буй демпингийн нөлөөний хувьд, магадлан тогтоох эрх бүхий 
байгууллага нь импортлогч гишүүний төстэй бүтээгдэхүүний үнэтэй харьцуулахад 
демпингтэй импортын улмаас үнэ ихээхэн буурсан эсэх, бусдаар бол эдгээр импортын 
нөлөөн дор ихээхэн хэмжээний ямар нэг үнийн дарамт үүссэн эсэх, эсхүл тийм импорт 
байгаагүй тохиолдолд үнэ ихээхэн хэмжээгээр өсөх байсанд саад болсон эсэхийг тогтоох 
ёстой. Эдгээр хүчин зүйлийн аль нэг нь дангаараа, эсхүл хэд хэдэн нь нийлээд 
шийдвэрлэх үүрэгтэй чиг баримжаа заавал болж чадна гэсэн үг биш. 

3.3.Демпингийн эсрэг магадлан тогтоох ажиллагааг нэгээс дээш тооны орноос 
нийлүүлсэн аль нэг бүтээгдэхүүний хувьд нэгэн зэрэг хийх шаардлагатай тохиолдолд 
зөвхөн (а) орон тус бүрээс хийсэн импортын хувьд тогтоосон демпингийн зөрүү нь 5 
дугаар зүйлийн 8 дахь хэсэгт тодорхойлсон үл хэрэгсэх хязгаар хэмжээ (de minimis)-нээс 
илүү бөгөөд орон бүрээс хийж байгаа импортын хэмжээ үл ялих төдий биш; мөн (b) 
импортлогдож буй бүтээгдэхүүнүүд хоорондын өрсөлдөөний нөхцөл хийгээд импортын 
болон дотоодын төстэй бүтээгдэхүүн хоорондын өрсөлдөөний нөхцлөөс үүдэн, 
импортын нөлөөллийн нийлбэр үнэлгээ хийх нь зохистой гэж үзвэл, магадлан тогтоох 
ажиллагаа явуулж байгаа эрх бүхий байгууллага эдгээр импортын үр нөлөөллийг 
нийлбэр дүнгээр нь тогтоох үнэлгээ хийж болно. 

3.4.Демпингтэй импортоос дотоодын холбогдох үйлдвэрлэлд үзүүлж буй үр 
нөлөөллийг нягтлан судлахдаа тухайн үйлдвэрлэлд ач холбогдол бүхий эдийн засгийн 
бүхий л хүчин зүйл ба үзүүлэлт, түүний дотор борлуулалт, ашиг, үйлдвэрлэсэн 
бүтээгдэхүүн, зах зээлд эзлэх хувь, хөдөлмөрийн бүтээмж, хөрөнгө оруулалтын өгөөж, 
хүчин чадлын ашиглалт зэргийн бодит болон болзошгүй бууралт; дотоодын үнэд 
нөлөөлж буй хүчин зүйлс; демпингийн зөрүүгийн цар хэмжээ21; бэлэн мөнгөний эргэлт, 
агуулах дахь бүтээгдэхүүн22, хөдөлмөр эрхлэлт, цалин хөлс, өсөлт, капитал хөрөнгө 
болон хөрөнгө оруулалт босгох чадвар зэрэгт үзүүлж буй бодит болон болзошгүй сөрөг 
үр нөлөөллийг авч үзнэ. Энэ жагсаалт нь бүхнийг хамраагүй бөгөөд эдгээр хүчин зүйлийн 

                                                        
17 Монгол редакцийн тэмдэглэл: without prejudice 
18 Энэхүү Хэлэлцээрийн дагуу, өөрөөр заагаагүй бол "хохирол" гэсэн нэр томъёог дотоодын үйлдвэрлэлд 

учирсан материаллаг хохирол, дотоодын үйлдвэрлэлд материаллаг хохирол учруулах аюул, эсхүл ийм 
үйлдвэр байгуулах ажилд учруулсан материаллаг саад тотгор гэж ойлгох бөгөөд энэхүү зүйлийн заалтын 
дагуу тайлбарлана.  
19 Монгол редакцийн тэмдэглэл: positive evidence 
20 Монгол редакцийн тэмдэглэл: objective 
21 Монгол редакцийн тэмдэглэл: magnitude 
22 Монгол редакцийн тэмдэглэл: inventories 



аль нэг нь дангаараа, эсхүл хэд хэдэн нь нийлээд шийдвэрлэх үүрэгтэй чиг баримжаа 
заавал болж чадна гэсэн үг биш. 

3.5. Демпингтэй импорт 2 болон 4 дэх хэсэгт заасан демпингийн үр нөлөөллөөр 
дамжин, энэхүү Хэлэлцээрийн агуулгын хүрээнд хохирол учруулж байгааг нотлон 
харуулсан байвал зохино. Демпингтэй импорт болон дотоодын үйлдвэрлэлд учирсан 
хохирлын хоорондын харилцан хамаарлыг эрх бүхий байгууллагад байгаа холбогдох бүх 
нотлох баримтыг судлах үндсэн дээр нотлон харуулна. Эрх бүхий байгууллага нь 
демпингтэй импортоос гадуур дотоодын үйлдвэрлэлд хохирол учруулж буй мэдэгдэж 
байгаа аливаа бусад хүчин зүйлийг мөн судлах ёстой бөгөөд эдгээр хүчин зүйлийн 
учруулж буй хохирлыг демпингтэй импортод хамаатуулж болохгүй. Энэ үүднээс тооцож 
болох хүчин зүйлсэд тухайлбал (inter alia) демпингийн үнээр борлуулаагүй импортын 
хэмжээ болон үнэ, эрэлтийн бууралт, хэрэглээний хандлага дахь өөрчлөлт, гадаадын 
болон дотоодын үйлдвэрлэгчдийн худалдааг хязгаарлах практик, тэдгээрийн хоорондох 
өрсөлдөөн, технологийн дэвшил, дотоодын үйлдвэрлэлийн экспортын гүйцэтгэл болон 
бүтээмж зэрэг багтана. 

3.6. Байгаа өгөгдөл мэдээлэл нь үйлдвэрлэлийн процесс, үйлдвэрлэгчийн 
борлуулалт, ашиг зэрэг шалгуурт тулгуурлан тухайн үйлдвэрлэлийг тусад нь  салган авч 
үзэх боломж олгож байгаа нөхцөлд демпингтэй импортын үр нөлөөллийг дотоодын 
үйлдвэрлэлийн төстэй бүтээгдэхүүний хувьд үнэлэн тогтооно. Тухайн үйлдвэрлэлийг 
тийнхүү салган авч үзэх боломжгүй бол шаардлагатай мэдээллийг нь гаргаж өгч болох 
төстэй бүтээгдэхүүнийг оролцуулсан хамгийн цөөн бүтээгдэхүүний бүлэг, эсхүл нэр 
төрлийн үйлдвэрлэлийг нягтлан судлах замаар демпингтэй импортын үр нөлөөллийг 
үнэлж тодорхойлно. 

3.7. Материаллаг хохирол учрах аюулыг нотолгоогүй гомдол, хоосон таамаглал, 
сураг23 төдийхнөөр бус, харин бодит баримтад тулгуурлан тогтооно. Демпингээс хохирол 
учрахад хүргэсэн байдлаар нөхцөл байдалд өөрчлөлт оруулах бол тэр нь урьдаас 
тодорхой төсөөлж болохуйц, зайлшгүй болсон өөрчлөлт байх ёстой.24 Материаллаг 
хохирлын аюул байгааг илрүүлэн тодорхойлохдоо эрх бүхий байгууллага тухайлбал 
(inter alia) дараахь хүчин зүйлсийг авч үзнэ: 

(i) дотоодын зах зээлд импорт ихээхэн өсөх магадлалтайг илтгэсэн байдлаар 
демпингтэй барааны импортын өсөлт өндөр хурдацтай нэмэгдэх; 

(ii) экспортлогчийн чадавхи нь чөлөөтэй ашиглаж болох хангалттай нөөцтэй, 
эсхүл ихээхэн нэмэгдэх нь зайлшгүй болсон ба тэр нь импортлогч гишүүний зах зээл рүү 
демпингтэй бараа экспортлох явдал ихээхэн нэмэгдэх магадлалтайг илтгэж буй. Энд   
аливаа нэмэлт экспортыг шингээн авах бусад зах зээл байгаа эсэхийг авч үзнэ; 

(iii) ихээхэн хэмжээгээр дотоодын үнэд дарамт учруулсан, дотоодын үнийг 
унагасан нөлөө25 үзүүлэх үнээр импорт орж ирж байгаа эсэх, цаашдаа импортын эрэлт 
нэмэгдүүлэх магадлалтай эсэх; 

(iv) магадлан тогтоох ажиллагаа явуулж буй бүтээгдэхүүний агуулахын нөөц. 

Эдгээр хүчин зүйлийн аль нь ч заавал шийдвэрлэх үүрэгтэй чиг баримжаа 
дангаараа байж чадахгүй бөгөөд харин авч үзсэн хүчин зүйлүүд нь нийлбэр дүнгээрээ 
цаашид демпингтэй экспорт хийгдэх нь зайлшгүй болсон, хамгаалалтын арга хэмжээ 
авахгүй нөхцөлд материаллаг хохирол учирна гэсэн дүгнэлтэд хүргэсэн байх ёстой. 

                                                        
23 Монгол редакцийн тэмдэглэл: allegation, conjecture or remote possibility 
24 Цорын ганц биш ч гэсэн нэг жишээ дурдвал, ойрын ирээдүйд бүтээгдэхүүнийг демпингийн үнээр 

импортлох явдал ихээхэн нэмэгдэнэ гэж үзэх нотолгоотой үндэслэл байгаа тохиолдол. 
25 Монгол редакцийн тэмдэглэл: depressing or  suppressing effect 



3.8. Демпингтэй импортын улмаас хохирол учрах аюул бий болсон 
тохиолдлуудын хувьд, демпингийн эсрэг арга хэмжээ авах асуудлыг туйлын 
болгоомжтой авч үзэж, шийдвэрлэнэ. 

4 дүгээр зүйл 

Дотоодын үйлдвэрлэлийн тодорхойлолт 

4.1. Энэхүү Хэлэлцээрийн зорилгоор, “дотоодын үйлдвэрлэл” гэдэг нэр томъёог 
төстэй бүтээгдэхүүний дотоодын үйлдвэрлэгчдийг бүхэлд нь, эсхүл үйлдвэрлэсэн 
бүтээгдэхүүний нийлбэр дүн нь тухайн бүтээгдэхүүний дотоодын үйлдвэрлэлийн 
зонхилох хэсгийг бүрдүүлж байгаа үйлдвэрлэгчдийг хэлж байгаа гэж ойлгоно. Гэхдээ 
үүнд дараахь тохиолдол хамаарахгүй: 

(i) үйлдвэрлэгч нь экспортлогч, эсхүл импортлогчтой холбоотой26, эсхүл 
демпингтэй гэж сэрдэж буй бүтээгдэхүүнийг өөрөө импортлодог бол “дотоодын 
үйлдвэрлэгч” гэх нэр томъёо нь түүнээс бусад үйлдвэрлэгчийг хэлж байгаа гэж ойлгож 
болно. 

(ii) онцгой тохиолдолд Гишүүний нутаг дэвсгэр нь тухайн үйлдвэрлэлийн хувьд 

хоёр буюу түүнээс дээш тооны өрсөлдөөнт зах зээлд хуваагдаж болох бөгөөд (а) тийм 

зах зээл доторхи үйлдвэрлэгчид тухайн бүтээгдэхүүнийг бүхэлд нь, эсхүл  бараг бүхэлд 

нь тэрхүү зах зээл дээр борлуулж буй, мөн (b) нутаг дэвсгэрийн өөр хэсэгт байрлаж буй 

тухайн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэгч  тус зах зээл дээрх эрэлтийг нөлөө бүхий хэмжээгээр 

хангадаггүй бол эдгээр зах зээл тус бүр дэх үйлдвэрлэгчдийг тус тусад нь үйлдвэрлэл 

гэж тооцож болно. Ийм нөхцөлд, дотоодын нийт үйлдвэрлэлийн зонхилох хэсэгт хохирол 

учруулаагүй ч гэсэн демпингтэй импорт тухайн тусдаа зах зээлд төвлөрсөн, цаашилбал 

демпингтэй импорт тус зах зээл дээрх тухайн үйлдвэрлэлийг бүхэлд нь, эсхүл бараг 

бүхэлд нь явуулдаг үйлдвэрлэгчдэд хохирол учруулж байгаа бол хохирол гарсан гэж 

тооцно. 

4.2. Дотоодын үйлдвэрлэл гэж тодорхой бүс буюу 1(ii)-д тодорхойлсон зах зээл 
дээрх үйлдвэрлэгчдийг хэлж байгаа гэж ойлгох тохиолдолд, демпингийн эсрэг татварыг 
зөвхөн тэрхүү бүс дэх эцсийн хэрэглээнд зориулсан бүтээгдэхүүнд л ногдуулна27. 
Импортлогч Гишүүний үндсэн хуулийн эрх зүйн хүрээ нь демпингийн эсрэг татварыг 
дээрх үндэслэлээр ногдуулахыг зөвшөөрдөггүй нөхцөлд, зөвхөн (а) экспортлогч талд 
тухайн бүсэд демпингийн үнээр экспорт хийхээ зогсоох, бусдаар бол 8 дугаар зүйлийн 
дагуу баталгаа өгөх боломж олгосон боловч үүнтэй холбогдсон зохих ёсны баталгааг нэн 
даруй гаргаж өгөөгүй; мөн (b) тухайн бүсэд нийлүүлэлт хийж буй тодорхой 
үйлдвэрлэгчийн бүтээгдэхүүнд л зөвхөн эдгээр татварыг ногдуулах боломжгүй байгаа 
тохиолдолд импортлогч гишүүн нь демпингийн эсрэг татварыг хязгаарлалтгүй ногдуулж 
болно. 

4.3. Хоёр буюу түүнээс дээш орон 1994 оны ТХЕХ-ийн ХХIV зүйлийн 8(а) хэсгийн 
заалтын хүрээнд нэг бүхэл, нэгдсэн зах зээлийн шинж тэмдэг бүхий интеграцийн 
түвшинд хүрсэн бол тэрхүү интеграцчлагдсан нийт бүс нутагт байгаа үйлдвэрлэлийг 1 
дэх хэсэгт дурдсан дотоодын үйлдвэрлэл гэж авч үзнэ. 

                                                        
26 Энэ хэсгийн зорилгоор, зөвхөн (а) тэдний нэг нь нөгөөгөө нь шууд болон шууд бусаар удирддаг; эсхүл (b) 
тэдний аль алиныг нь гуравдагч этгээд шууд болон шууд бусаар удирддаг; эсхүл (c) тэд хамтдаа гуравдагч 
этгээдийг шууд болон шууд бусаар удирддаг бөгөөд ийм харилцааны үр дагавар нь холбогдох 
үйлдвэрлэгчийг холбоо хамааралгүй үйлдвэрлэгчээс ялгаатай үйл хөдлөл гаргахад хүргэхээр байна гэж 
үзэх, эсхүл сэрдэх үндэслэл байгаа тохиолдолд л үйлдвэрлэгч нь экспортлогч, эсхүл импортлогчтой 
холбоотой гэж үзнэ.Энэхүү хэсгийн зорилгоор, нэг нь хууль эрх зүйн болон үйл ажиллагааны хувьд нөгөөгөө 
хязгаарлах, удирдан чиглүүлэх эрх мэдэлтэй байгаа бол үүнийг нэг нь нөгөөгөө хянаж байна гэж үзнэ. 
27 Энэхүү Хэлэлцээрт хэрэглэсэн “ногдуулах” гэдэг нь татварыг маш тодорхой, эцсийн байдлаар хуулийн 
дагуу үнэлж тогтоосон, эсхүл  хурааж авсан байдлыг хэлнэ.  



4.4. Дээрх 3 дугаар зүйлийн 6 дахь хэсгийн заалтуудыг энэ зүйлийн тухайд 
мөрдөнө. 

5 дугаар зүйл 
Магадлан тогтоох ажиллагааг эхлүүлэх, хэрэгжүүлэх 

5.1. Гомдол гарсан аливаа демпинг оршиж байгаа эсэх, түүний түвшин, үр 
нөлөөллийг тодорхойлох магадлан тогтоох ажиллагааг 6 дахь хэсэгт зааснаас бусад 
тохиолдолд дотоодын үйлдвэрлэгч, эсхүл түүний нэрийн өмнөөс бичгээр ирүүлсэн 
өргөдлийн дагуу эхлүүлнэ. 

5.2. Дээрх 1 дэх хэсэгт дурдсан өргөдөлд (а) демпингийн; (b) 1994 оны ТХЕХ-ийн 
VI зүйлийн утгаар энэхүү Хэлэлцээрт тайлбарласны дагуу учирсан хохирлын; мөн (с) 
демпингтэй импорт болон учирсан гэх хохирлын хоорондох шалтгаант холбоосын 
талаарх нотолгоог багтаасан байна. Холбогдох нотолгоогоор баталгаажаагүй дан ганц 
гомдлыг энэ хэсгийн шаардлагыг хангахад хүрэлцээтэй гэж үзэхгүй. Өргөдөл нь өргөдөл 
гаргагчид зoхих ёсоор байгаа дараахь мэдээллийг агуулсан байна: 

(i) өргөдөл гаргагчийн хувийн тодорхойлолт28, өргөдөл гаргагчийн төстэй 
бүтээгдэхүүний дотоодын үйлдвэрлэлийн хэмжээ болон үнийн дүнгийн талаарх 
танилцуулга. Өргөдлийг дотоодын үйлдвэрийн нэрийн өмнөөс бичгээр гаргасан бол 
төстэй бүтээгдэхүүний мэдэгдэж байгаа бүх үйлдвэрлэгчийн (эсхүл төстэй 
бүтээгдэхүүний дотоодын үйлдвэрлэгчдийн холбоодын) жагсаалтыг хавсарган, аль 
салбарын үйлдвэрлэгчдийн нэрийн өмнөөс өргөдөл гаргаж байгаагаа тодорхой заах 
бөгөөд төстэй бүтээгдэхүүний дотоодын үйлдвэрлэлд тэдгээр үйлдвэрлэгчдийн эзэлж 
буй тоо хэмжээ, үнийн дүнг бололцооны хэрээр тодорхойлон заана; 

(ii) демпингтэй гэж үзэж буй бүтээгдэхүүний бүрэн тайлбар тодорхойлолт29, 
түүний гарал үүслийн болоод экспортлогч орон, эсхүл орнууд, мэдэгдэж буй экспортлогч, 
гадаадын үйлдвэрлэгч тус бүрийн тайлбар тодорхойлолт болон тухайн бүтээгдэхүүний 
мэдэгдэж буй импортлогч этгээдийн жагсаалт; 

(iii)  тухайн бүтээгдэхүүнийг гарал үүслийн, эсхүл экспортлогч орон, эсхүл 
орнуудын дотоодын зах зээлд эцсийн хэрэглээнд зориулан худалдаж буй үнийн тухай 
мэдээлэл (эсхүл шаардлагатай тохиолдолд тухайн бүтээгдэхүүний гарал үүслийн, эсхүл 
экспортлогч орноос гуравдагч оронд зарагдаж буй үнэ, эсхүл уг бүтээгдэхүүний эчнээ 
тооцоолсон өртгийн30 тухай мэдээлэл), түүнчлэн экспортын үнэ, эсхүл шаардлагатай 
тохиолдолд импортлогч гишүүний нутаг дэвсгэр дээр тухайн бүтээгдэхүүнийг хараат бус 
худалдан авагчид анхлан дамжуулан худалдсан үнийн тухай мэдээлэл; 

(iv) дээрх 3 дугаар зүйлийн 2 болон 4 дэх хэсэгт жагсаасан бөгөөд дотоодын 
үйлдвэрлэлийн нөхцөл байдалд нөлөө үзүүлж буй холбогдох хүчин зүйлс, индексээр 
нотлон харуулсан демпингтэй гэж үзэж буй бүтээгдэхүүний импортын тоо хэмжээний 
өөрчлөлт, эдгээр импортын дотоодын зах зээл дэх төстэй бүтээгдэхүүний үнэд үзүүлж 
буй нөлөө, уг нөлөөнөөс үүдэн дотоодын үйлдвэрлэлд үзүүлж буй үр дагаврын тухай 
мэдээлэл. 

5.3. Эрх бүхий байгууллага нь магадлан тогтоох ажиллагаа эхлүүлэх явдлыг 
зөвтгөсөн хангалттай баримт нотолгоо байгаа эсэхийг тогтоох зорилгоор өргөдөлд 
дурдсан баримт нотолгооны үнэн зөв, хангалттай эсэхийг нягтлан шалгана. 

                                                        
28 Монгол редакцийн тэмдэглэл: identity 
29 Монгол редакцийн тэмдэглэл: description 
30 Монгол редакцийн тэмдэглэл: constructed value 



5.4.Төстэй бүтээгдэхүүний дотоодын үйлдвэрлэгчдийн гаргасан31 өргөдлийг 
дэмжиж, эсхүл  эсэргүүцэж байгаа түвшнийг шалгасны үндсэн дээр уг өргөдлийг 
дотоодын үйлдвэрлэлийн салбар өөрөө, эсхүл түүний нэрийн өмнөөс гаргасан болохыг 
эрх бүхий байгууллага тодорхойлох хүртэл 1 дэх хэсэгт дурдсаны дагуу магадлан 
тогтоох ажиллагааг санаачлан эхлүүлэхгүй.32 Төстэй бүтээгдэхүүний дотоодын 
үйлдвэрлэгчийн өргөдлийг дэмжиж байгаа талын, эсхүл эсэргүүцэж байгаа талын нийт 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн 50 хувиас доошгүй хувийг эзэлж байгаа үйлдвэрлэгчдийн 
дэмжлэг авсан бол тус өргөдлийг “дотоодын үйлдвэрлэлийн салбар, эсхүл түүний нэрийн 
өмнөөс” гаргасан гэж үзнэ. Харин өргөдлийг илэрхий дэмжиж буй дотоодын 
үйлдвэрлэгчид тухайн төстэй бүтээгдэхүүний дотоодын нийт үйлдвэрлэлийн 25-аас бага 
хувийг эзэлж байвал магадлан тогтоох ажиллагааг санаачлан эхлүүлэхгүй. 

5.5. Магадлан тогтоох ажиллагааг  санаачлан эхлүүлэх тухай шийдвэр гараагүй 
байхад эрх бүхий байгууллага магадлан тогтоох ажиллагаа эхлүүлэх тухай өргөдлийг 
нийтэд зарлахаас зайлсхийнэ. Гэхдээ зохих ёсоор нотолгоожсон өргөдлийг хүлээн авсны 
дараа Эрх бүхий байгууллага магадлан тогтоох ажиллагааг санаачлан эхлүүлэхийн өмнө 
холбогдох экспортлогч гишүүний засгийн газарт мэдэгдэнэ. 

5.6. Онцгой нөхцөл байдалд, эрх бүхий холбогдох байгууллага магадлан тогтоох 
ажиллагаа эхлүүлэх талаар дотоодын үйлдвэрлэлийн салбар, эсхүл түүний нэрийн 
өмнөөс бичгээр гаргасан өргөдөл хүлээн аваагүй байхдаа тийм ажиллагаа санаачлан 
эхлүүлэхээр шийдвэрлэсэн бол дээрх 2 дахь хэсэгт тодорхойлсны дагуу, зөвхөн 
магадлан тогтоох ажиллагаа эхлүүлэхийг зөвтгөж буй демпинг, хохирол хийгээд 
тэдгээрийн шалтгаант холбоосын талаар хангалттай нотолгоо байгаа тохиолдолд л сая 
ажиллагааг эхлүүлнэ. 

5.7. Демпинг болон хохирлын аль алины баримт нотолгоог (а) магадлан тогтоох 
ажиллагааг санаачлан эхлүүлэх эсэх тухай шийдвэр гаргахдаа; мөн (b) шийдвэр гарсны 
дараа, энэхүү Хэлэлцээрийн заалтын дагуу түр арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж болох 
хамгийн эрт хугацаанаас оройтуулалгүй эхлэн, магадлан тогтоох ажиллагааны туршид 
хамтад нь нэгэн зэрэг авч үзэж байвал зохино. 

5.8. Демпингтэй, эсхүл хохиролтой холбогдсон асуудлыг үргэлжлүүлэн шалгахад 
хангалттай нотолгоо байхгүй гэдгийг эрх бүхий холбогдох байгууллага тогтоосон даруйд 
1 дэх хэсэгт дурдсан өргөдлийг хэрэгсэхгүй болгож, магадлан тогтоох ажиллагааг шууд 
зогсооно. Демпингийн зөрүү нь үл хэрэгсэх хязгаар хэмжээ (de minimis)-нд байна, эсхүл 
демпингтэй импортын бодит буюу боломжит хэмжээ, эсхүл хохирол нь үл ялих хэмжээнд 
байна гэж эрх бүхий байгууллага үзвэл магадлан тогтоох ажиллагааг нэн даруй зогсооно. 
Демпингийн зөрүү нь экспортын үнийн 2 хувиас бага байвал зөрүүг үл хэрэгсэх хязгаар 
хэмжээ (de minimis)-нд байна гэж үзнэ. Дангаараа импортлогч гишүүний зах зээл дээрх 
төстэй бүтээгдэхүүний 3 хувиас хэтрэхгүй байгаа орнуудын нийлбэр дүн нь импортлогч 
гишүүний төстэй бүтээгдэхүүний импортын 7 хувиас хэтэрснээс бусад тохиолдолд, 
тодорхой нэг орноос хийж буй демпингтэй импортын хэмжээ нь импортлогч гишүүний зах 
зээл дээрх төстэй бүтээгдэхүүний 3 хувиас бага байвал тухайн демпингтэй импортыг 
үндсэндээ үл ялих хэмжээнд байна гэж үзнэ. 

5.9. Демпингийн эсрэг явуулах ажиллагаа нь гаалийн бүрдүүлэлтийн горим 
(процедур)-д саад учруулах ёсгүй. 

                                                        
31 Нэн олон тооны үйлдвэрлэгчдийг хамарсан тархай бутархай салбаруудын хувьд эрх бүхий байгууллага 
хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа статистикийн түүврийн арга техник ашиглан, дэмжлэг болон эсэргүүцлийн 
түвшинг тодорхойлж болно. 
32 Тодорхой гишүүдийн нутаг дэвсгэрт төстэй бүтээгдэхүүний дотоодын үйлдвэрлэгчдийн ажилтнууд, эсхүл 
тэдгээр ажилтны төлөөлөл 1 дэх хэсэгт заасны дагуу магадлан тогтоох ажиллагаа явуулахаар өргөдөл 
гаргах, эсхүл тийм өргөдлийг дэмжих боломжтой гэдгийг гишүүд мэдэж байгаа болно. 
 



5.10. Онцгой нөхцөл байдлаас бусад тохиолдолд, магадлан тогтоох ажиллагааг 
санаачлан эхлүүлснээс хойш нэг жилийн дотор, ямар ч тохиолдолд 18 сараас илүүгүй 
хугацаанд дуусгах ёстой. 

6 дугаар зүйл 

Баримт нотолгоо 

6.1. Демпингийн эсрэг магадлан тогтоох ажиллагаанд оролцогч бүх талд эрх 
бүхий байгууллагын шаардаж буй мэдээллийн талаар мэдэгдэхийн сацуу тухайн 
магадлан тогтоох ажиллагааны холбогдолтой гэж үзсэн бүх нотолгоог бичгээр гаргах 
өргөн бололцоо олгоно. 

6.1.1. Демпингийн эсрэг магадлан тогтоох ажиллагаанд хэрэглэх асуулгыг 
хүлээж авч буй экспортлогч буюу гадаадын үйлдвэрлэгчид хариулт өгөхөд нь дор хаяж 
30 хоногийн хугацаа олгоно.33 Энэ 30 хоногийн хугацааг сунгах тухай аливаа хүсэлтийг 
зохих ёсоор авч үзэх бөгөөд үндэслэл байгаа нөхцөлд хугацааг боломжоороо сунгавал 
зохино; 

6.1.2. Нууц мэдээлэл хамгаалах шаардлагаас хамааран, оролцогч нэг 
талын бичгээр гаргасан баримт нотолгоог магадлан тогтоох ажиллагаанд оролцож буй 
бусад талд даруй хүргүүлнэ; 

6.1.3. Эрх бүхий байгууллага магадлан тогтоох ажиллагааг эхэлмэгц, 5 
дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн дагуу бичгээр хүлээн авсан өргөдлийн бүрэн бичвэрийг 
мэдэгдэж буй экспортлогч34 болон экспортлогч гишүүний эрх бүхий байгууллага, 
түүнчлэн хүсэлт гаргасан оролцогч бусад талд хүргүүлнэ. 5 дахь хэсэгт заасны дагуу 
нууц мэдээлэл хамгаалах шаардлагыг хангахад зохих анхаарал тавина. 

6.2. Демпингийн эсрэг магадлан тогтоох ажиллагааны туршид оролцогч бүх тал 
эрх ашгаа хамгаалах бүрэн боломжтой байх ёстой. Үүний тулд, эрх бүхий байгууллага 
нь хүсэлт гарсан тохиолдолд эсрэг ашиг сонирхолтой бусад оролцогч талтай уулзалт 
зохион байгуулж, эсрэг тэсрэг үзэл бодлоо тайлбарлаж, харилцан няцаалт өгөх 
бололцоог оролцогч бүх талд олгох ёстой. Ийм бололцоо олгохдоо, мэдээллийн нууцлал 
хадгалах болон талуудыг тааламжтай нөхцлөөр хангах шаардлагыг анхаарч үзнэ. Аль ч 
тал уулзалтад заавал оролцох үүрэг хүлээхгүй бөгөөд ийнхүү оролцоогүй нь тухайн 
талын холбогдох хэрэг дэх ашиг сонирхолд хохирол учруулах шалтгаан болохгүй. 
Оролцогч талууд үндэслэл байгаа нөхцөлд бусад мэдээллээ амаар өгөх эрх мөн эдлэнэ. 

6.3. Эрх бүхий байгууллага дээрх 2 дахь хэсгийн дагуу амаар өгсөн мэдээллийг 
дараа нь бичгээр буулгаж өгсөн, 1.2 дэд хэсэгт зааснаар оролцогч бусад талд хүргүүлсэн 
тэр бичилтээр нь л зөвхөн авч үзнэ. 

6.4. Эрх бүхий байгууллага нь өөрсдийн байр сууриа танилцуулахад 
шаардлагатай, дорхи 5 дахь хэсэгт тодорхойлсон нууцлалд хамаарахгүй, демпингийн 
эсрэг магадлан тогтоох ажиллагаанд эрх бүхий байгууллагын ашиглаж буй бүх 
мэдээллийг үзэх, ийм мэдээллийн үндсэн дээр танилцуулга бэлтгэх бололцоог оролцогч 
бүх талд боломжоороо, цаг алдалгүй олгоно. 

                                                        
33 Нийтлэг журам ёсоор, экспортлогчийн хариу өгөх эцсийн хугацааг асуулга хүлээн авсан өдрөөс эхлэн 
тоолох бөгөөд энэ зорилгын үүднээс, экспортлогчид илгээсэн, эсхүл экспортлогч гишүүний холбогдох 
дипломат төлөөлөгчийн газарт, ДХБ-ын гишүүн гаалийн нутаг дэвсгэрийн хувьд экспортлогч нутаг 
дэвсгэрийн албан ёсны төлөөлөгчид дамжуулсан өдрөөс хойш долоо хоног өнгөрсөн бол хүлээн авсан байх 
ёстой гэж тооцно.  
34 Оролцогч экспортлогчдын тоо онцгой их байгаа тохиолдолд, бичгээр гаргасан өргөдлийн бүрэн бичвэрийг 
зөвхөн экспортлогч гишүүний эрх бүхий байгууллагад, эсхүл холбогдох худалдааны холбоодод гаргаж өгнө 
гэж ойлгоно.  
 



6.5. Зохих үндэслэл байгаа нөхцөлд, шинж байдлаараа нууц (жишээ нь, 
мэдээллийг задруулснаар өрсөлдөгч талд нь өрсөлдөөний мэдэгдэхүйц давуу байдлыг 
олгож болох, эсхүл мэдээллийг задруулснаар мэдээллийг өгч буй этгээдэд, эсхүл уг 
этгээдийн мэдээллийн эх сурвалж этгээдэд мэдэгдэхүйц сөрөг үр дагавартай байж 
болох), эсхүл магадлан тогтоох ажиллагаанд хамрагдагч талуудаас нууцлах үндсэн дээр 
өгч буй аливаа мэдээлэлд эрх бүхий байгууллага нууцлалын шаардлагын дагуу хандана. 
Ийм мэдээллийг түүнийг ирүүлсэн талын тусгайлсан зөвшөөрөлгүйгээр задруулж 
болохгүй.35 

6.5.1. Эрх бүхий байгууллага нууцалсан мэдээлэл ирүүлж байгаа талуудаас 
мэдээллийн нууц бус хураангуйг гаргаж өгөхийг шаардана. Ийм хураангуйд 
нууцлан өгсөн мэдээллийн агуулгыг ойлгоход дөхөм болохуйц хангалттай 
нарийвчилсан мэдээлэл оруулсан байвал зохино. Онцгой нөхцөл байдалд, тийм 
мэдээллийг хураангуйлах боломжгүй болохыг тухайн талууд мэдэгдэж болно. 
Ийм онцгой нөхцөл байдалд, яагаад хураангуйлж болохгүй байгаа шалтгааны 
талаар тайлбарлаж мэдэгдэх ёстой. 

6.5.2. Хэрэв мэдээллийг нууцлах хүсэлт үндэслэлгүй, мэдээлэл өгөгч мэдээллийг 
олон нийтэд ил болгохыг хүсэхгүй байгаа, эсхүл мэдээллийг ерөнхий, эсхүл 
хураангуй хэлбэрээр нээлттэй болгохыг зөвшөөрөхгүй байгаа нь эрх бүхий 
байгууллагад мэдэгдвэл, мэдээлэл үнэн зөв болохыг зохих эх сурвалжууд 
хангалттай нотлосноос бусад тохиолдолд уг мэдээллийг эрх бүхий байгууллага 
хэрэгсэхгүй байж болно.36 

6.6. 8 дахь хэсэгт заасан нөхцөл байдлаас бусад тохиолдолд, эрх бүхий 
байгууллага өөрийн дүгнэлтээ үндэслэн гаргах оролцогч талуудын мэдээлэл үнэн зөв 
эсэхэд магадлан тогтоох ажиллагааны туршид эргэлзэхээргүй болсон байх ёстой. 

6.7. Эрх бүхий байгууллага ирүүлсэн мэдээллийг шалгах, эсхүл нэмэлт 
нарийвчилсан мэдээлэл авах зорилгоор бусад гишүүний нутаг дэвсгэр дээр магадлан 
тогтоох ажиллагаа явуулж болох бөгөөд үүний тулд холбогдох компаниудаас зөвшөөрөл 
авсан, тухайн гишүүний засгийн газрын төлөөлөгчдөд мэдэгдсэн, тэрхүү гишүүн нь 

магадлан тогтоох ажиллагаа явуулахад татгалзаагүй байх ёстой. Хавсралт I-д заасан 
процедуруудыг бусад гишүүний нутаг дэвсгэр дээр явуулах магадлан тогтоох 
ажиллагаанд хэрэглэнэ. Эрх бүхий байгууллага мэдээллийн нууцлалыг хамгаалах 
шаардлагыг харгалзан, магадлан тогтоох ажиллагааны үр дүнгийн талаар, эсхүл 9 дэх 
хэсгийн дагуу тухайн үр дүнг ил болгосон тухай холбогдох компаниудад танилцуулах 
ёстой бөгөөд тэдгээр дүгнэлтийг өргөдөл гаргагчид ч хүргүүлж болно. 

6.8. Аль нэг оролцогч тал шаардлагатай мэдээлэл олж авах боломжийг хаах, 
бусдаар тийм мэдээлэл зохих цаг хугацаанд гаргаж өгөхгүй байх, эсхүл магадлан тогтоох 
ажиллагаанд мэдэгдэхүйц саад учруулах тохиолдолд, тухайн үед олдож байгаа баримт 
сэлтийн үндсэн дээр эерэг буюу сөрөг тодорхойлолтыг урьдчилсан болон эцсийн 

байдлаар гаргаж болно. Энэ хэсгийг хэрэглэхдээ Хавсралт II-ын заалтуудыг мөрдөнө. 

6.9. Эрх бүхий байгууллага эцсийн тодорхойлолт гаргахаасаа өмнө, тодорхой 
арга хэмжээ авах эсэх тухай шийдвэр гаргах үндэслэл болж хэлэлцэгдэж байгаа баримт 
сэлтийн талаар оролцогч бүх талд мэдээлнэ. Ийм мэдээллээр хангахдаа өөрсдийнхөө 
ашиг сонирхлыг хамгаалах хугацаа талуудад олгосон байхаар зохицуулна. 

6.10. Зарчмын хувьд, эрх бүхий байгууллага нь холбогдох магадлан тогтоох 
ажиллагаа хийгдэж байгаа бүтээгдэхүүний мэдэгдэж буй экспортлогч, эсхүл үйлдвэрлэгч 
тус бүрийн хувьд демпингийн зөрүүг тухайлан тодорхойлох ёстой. Хамрагдаж буй 

                                                        
35 Зарим тодорхой гишүүний нутаг дэвсгэр дээр, мэдээлэл хамгаалах тухай шүүхийн нарийвчлан тогтоосон 
шийдвэрийн дагуу мэдээллийг задруулах шаардлагатай болж болохыг гишүүд ойлгож байгаа. 
36 Нууц хадгалах хүсэлтийг дур мэдэн хүлээн авахгүй байх ёсгүйг гишүүд хүлээн зөвшөөрсөн болно.  



экспортлогч, үйлдвэрлэгч, импортлогчдын тоо, эсхүл бүтээгдэхүүний нэр төрөл дурдсан 
тооцоог хийх практик боломжгүй байхаар дэндүү олон байгаа тохиолдолд, эрх бүхий 
байгууллага сонголт хийх үед өөрт байсан мэдээлэлд суурилсан, статистикийн хувьд 
хүчинтэй загвар тоо хэмжээг ашиглах замаар оролцогч талууд, эсхүл бүтээгдэхүүний 
зохистой тоо хэмжээгээр, эсхүл холбогдох орны зохих ёсоор магадлан тогтоох 
боломжтой экспортын тоо хэмжээний хамгийн их хувь хэмжээгээр нягтлан шалгах ажлаа 
хязгаарлаж болно. 

6.10.1. Энэ хэсгийн дагуу экспортлогч, үйлдвэрлэгч, импортлогч болон 
бүтээгдэхүүний нэр төрөл дотроос аливаа сонголт хийхдээ холбогдох 
экспортлогч, үйлдвэрлэгч, импортлогчтой зөвлөлдөж, зөвшөөрөл авахыг 
илүүтэйд үзнэ; 

6.10.2. Эрх бүхий байгууллага нь энэ хэсэгт зааснаар нягтлан шалгах ажлын 
хүрээг хязгаарласан тохиолдолд, анхлан сонгож аваагүй боловч магадлан 
тогтоох ажиллагааны явцад авч хэлэлцүүлэхээр шаардлагатай мэдээллээ 
хугацаанд нь ирүүлсэн аливаа экспортлогч, эсхүл үйлдвэрлэгчийн хувьд 
демпингийн зөрүүг ямар ч байсан тусгайлан тодорхойлно. Гэхдээ экспортлогч, 
үйлдвэрлэгчийн тоо хэт олон байгаагаас ганцаарчлан шалгах нь эрх бүхий 
байгууллагад зүй бус дарамт ачаалал учруулахаар, магадлан тогтоох ажиллагааг 
хугацаанд нь дуусгахад саад болохоор байгаа тохиолдол үүнд хамаарахгүй. Сайн 
дураараа хариу мэдээлэл ирүүлэх явдлыг дэмжихгүй байж болохгүй. 

6.11. Энэхүү Хэлэлцээрийн зорилгоор, “оролцогч тал” гэдэгт дараахь этгээд 
багтана: 

(i) магадлан тогтоох ажиллагаанд хамрагдаж байгаа бүтээгдэхүүний экспортлогч, 
гадаадын үйлдвэрлэгч, импортлогч, эсхүл гишүүдийн олонхи нь тухайн бүтээгдэхүүнийг 
үйлдвэрлэгч, экспортлогч, импортлогч болох худалдаа, бизнесийн холбоод; 

(ii) экспортлогч гишүүний засгийн газар; 

(iii) импортлогч гишүүний төстэй бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч, эсхүл гишүүдийн 
олонхи нь импортлогч гишүүний нутаг дэвсгэрт төстэй бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг 
худалдаа, бизнесийн холбоо. 

Энэ жагсаалт нь дээр дурдсанаас бусад дотоод, гадаад этгээдүүдийг оролцогч 
тал болгон тооцоход нь гишүүдэд саад болохгүй. 

6.12. Эрх бүхий байгууллага магадлан тогтоох ажиллагаанд  хамрагдаж байгаа 
бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэлийн зориулалтаар хэрэглэгч, түүнчлэн гол төлөв жижиглэн 
худалдааны түвшинд борлуулж буй бүтээгдэхүүнтэй холбогдох тохиолдолд 
хэрэглэгчдийн байгууллагуудын төлөөлөл болох этгээдэд демпинг, хохирол, учир 
шалтгааны талаархи магадлан тогтоох ажиллагаанд хамаарах мэдээлэл ирүүлэх 
бололцоо олгоно. 

6.13. Эрх бүхий байгууллага шаардсан мэдээлэл ирүүлэхэд нь оролцогч талууд, 
ялангуяа жижиг компаниудад учирч буй аливаа хүндрэлийг зохих ёсоор анхаарч, тэдэнд 
боломжтой аливаа туслалцаа үзүүлнэ. 

6.14. Дээр тогтоосон процедурууд нь магадлан тогтоох ажиллагааг санаачлан 
эхлүүлэх, эерэг ч бай сөрөг ч бай урьдчилсан, эсхүл эцсийн тодорхойлолт гаргах, эсхүл 
энэхүү Хэлэлцээрийн холбогдох заалтын дагуу түр болон эцсийн арга хэмжээнүүд авч 
хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан, гишүүний эрх бүхий байгууллагаас холбогдох ажиллагаа 
шуурхай зохион байгуулахад нь саад болох зорилго агуулаагүй болно. 



7 дугаар зүйл 

Түр арга хэмжээ 

7.1. Түр арга хэмжээг зөвхөн дараах тохиолдолд хэрэглэж болно: 

(i) магадлан тогтоох ажиллагааг 5 дугаар зүйлийн заалтын дагуу санаачлан 
эхлүүлсэн, энэ талаар нийтэд мэдээлсэн, оролцогч талуудад мэдээлэл ирүүлэх болон 
саналаа илэрхийлэх зохих боломж олгосон; 

(ii) демпинг, түүний улмаас дотоодын үйлдвэрлэлд учирсан хохирлын талаар 
урьдчилан нотлогдсон тодорхойлолт гарсан;  

(iii) тийм түр арга хэмжээ нь магадлан тогтоох ажиллагааны явц дунд хохирол 
учрахаас урьдчилан сэргийлэхэд хэрэгтэй гэж холбогдох эрх бүхий байгууллага үзсэн. 

7.2. Түр арга хэмжээ нь түр татварын хэлбэр, эсхүл болж өгвөл урьдчилан түр 
тооцоолсон демпингийн эсрэг татвартэй тэнцэх хэмжээний бэлэн мөнгө, эсхүл өрийн 
бичгээр тавьсан дэнчингийн хэлбэртэй байж болох бөгөөд гэхдээ урьдчилсан 
тооцоолсон демпингийн зөрүүнээс их байж болохгүй. Ердийн татвар болон демпингийн 
эсрэг татварын үнэлгээний урьдчилан тооцоолсон дүнг заасан бөгөөд үнэлгээний дүнтэй 
тэнцэх мөнгө барьцаалахдаа бусад түр арга хэмжээтэй адил нөхцлийг хангасан байвал 
татвар ногдуулах импортын барааны үнэлгээний дүнтэй тэнцэх мөнгө барьцаалах37 нь 
зохистой түр арга хэмжээ мөн. 

7.3.Түр арга хэмжээг магадлан тогтоох ажиллагааг санаачлан эхлүүлснээс хойш 
60 хоног өнгөрөхөөс өмнө хэрэглэж болохгүй. 

7.4. Түр арга хэмжээг дөрвөн сараас илүүгүй аль болох богино хугацаагаар, эсхүл 
тухайн худалдааны ихээхэн хувийг төлөөлж буй экспортлогчдын хүсэлтийн дагуу, 
холбогдох эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр зургаан сараас илүүгүй хугацаагаар 
хязгаарлан хэрэглэнэ. Эрх бүхий байгууллага демпингийн зөрүүнээс багаар тогтоосон 
татвар нь хохирлыг арилгахад хангалттай эсэхийг магадлан тогтоох ажиллагааны явцад 
нягтлан шалгаж байгаа үед дээрх хоёр хугацаа нь зургаа болон есөн сар тус тус байж 
болно. 

7.5. Түр арга хэмжээг хэрэглэхдээ 9 дүгээр зүйлийн холбогдох заалтыг мөрдөнө. 

8 дугаар зүйл 

Үнийн талаарх үүрэг 

8.1. Аливаа экспортлогчоос үнээ эргэн хянаж үзэх, эсхүл тухайн бүс нутагт 
демпингийн үнээр экспорт хийхээ зогсоох талаар сайн дураараа хангалттай үүрэг авч, 
демпингийн хохиролтой үр дагаврыг арилгасан нь эрх бүхий байгууллагын сэтгэлд 
нийцсэн бол түр арга хэмжээ, эсхүл демпингийн эсрэг татвар авалгүйгээр хэрэг шалгах 
ажлыг зогсоох буюу дуусгавар болгож болно38. Ийм үүргийн хүрээнд гарсан үнийн өсөлт 
нь демпингийн зөрүүг арилгахад шаардагдах түвшнээс илүү байж болохгүй. Дотоодын 
үйлдвэрлэлд учруулж буй хохирлыг арилгахад хангалттай байвал тэрхүү үнийн өсөлт нь 
демпингийн зөрүүнээс доогуур байх нь тохиромжтой. 

8.2. Демпинг гарсан, түүнчлэн уг демпингийн улмаас хохирол учирсныг 
импортлогч гишүүний эрх бүхий байгууллага урьдчилсан байдлаар нотолсон дүгнэлт 

                                                        
37 Монгол редакцийн тэмдэглэл: withholding of appraisement 
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талаарх арга хэмжээ хэрэгжүүлэхтэй хамтад нь нэгэн зэрэг үргэлжлүүлэхийг зөвшөөрнө гэж тайлбарлахгүй .  
 



гаргаснаас бусад тохиолдолд экспортлогчдоос үнийн талаар үүрэг авахыг шаардах, 
тэдний тийм үүргийг хүлээн зөвшөөрөх ёсгүй. 

8.3. Санал болгож буй үүргийг, жишээ нь бодит, эсхүл боломжит экспортлогчдын 
тоо хэт олон байх, эсхүл ерөнхий бодлогын учир шалтгаан зэрэг бусад шалтгааны 
улмаас эрх бүхий байгууллага практикийн хувьд хүлээж авах боломжгүй гэж үзвэл тийм 
үүргийг хүлээж авах шаардлагагүй. Шаардлага гарсан, практик боломжтой тохиолдолд 
эрх бүхий байгууллага тухайн үүргийг хүлээж авах нь зохисгүй гэж үзсэн шалтгааны 
талаар экспортлогчид мэдэгдэх бөгөөд энэ асуудлаар саналаа илэрхийлэх боломж 
экспортлогчид олгоно. 

8.4. Тухайн үүргийг хүлээн авсан тохиолдолд, экспортлогч хүсвэл, эсхүл эрх бүхий 
байгууллага тийм шийдвэр гаргавал, демпинг хийгээд түүний хохиролтой холбогдох 
магадлан тогтоох ажиллагааг ямар ч байсан дуусгах ёстой. Хэрэв демпинг, эсхүл 
хохирол байхгүй талаар дүгнэлт гаргасан нөхцөлд хүлээсэн үүрэг аяндаа хүчингүй болох 
бөгөөд харин уг дүгнэлт нь үнийн үүрэгтэй голлон холбогдож буй нөхцөлд энэ нь 
хамаарахгүй. Эдгээр тохиолдолд холбогдох үүргийг энэхүү Хэлэлцээрийн заалттай 
нийцүүлэн боломжийн хугацааны туршид мөрдсөн хэвээр байлгахыг эрх бүхий 
байгууллага шаардаж болно. Демпинг байгаа болон хохирлын талаар нотолсон дүгнэлт 
гаргасан тохиолдолд холбогдох үүрэг нь өөрийнхөө нөхцөл болон энэхүү Хэлэлцээрийн 
заалтын дагуу хүчинтэй хэвээр байх ёстой. 

8.5. Үнийн үүрэг авах талаар импортлогч гишүүн орны эрх бүхий байгууллага 
санал гаргаж болох боловч ямар ч экспортлогчийг ийм үүрэг авахыг албадаж болохгүй. 
Экспортлогч тийм үүргийн талаар санал болгохгүй, эсхүл тийм саналыг хүлээж авахгүй 
байгаа нь асуудлыг авч хэлэлцэхэд саад болохгүй. Гэхдээ демпингтэй импортыг 
үргэлжлүүлэх нь хохирол учрах аюулыг илүү бодитой болгож болохыг эрх бүхий 
байгууллага тогтоох эрхтэй. 

8.6. Үүрэг хүлээн авсан экспортлогчоос тийм үүргийн биелэлтийн талаар 
мэдээлэл тогтмол ирүүлэх, түүнчлэн холбогдох тоон өгөгдлийг нягтлах зөвшөөрөл өгч 
байхыг импортлогч гишүүний эрх бүхий байгууллага шаардаж болно. Хүлээсэн үүргээ 
зөрчсөн тохиолдолд импортлогч гишүүний эрх бүхий байгууллага энэхүү Хэлэлцээрийн 
дагуу, түүний заалттай нийцүүлж, бэлэн байгаа хамгийн үндэслэлтэй мэдээллийг 
ашиглан шуурхай арга хэмжээ авах бөгөөд тэр нь түр арга хэмжээнүүдийг нэн даруй 
тогтоон мөрдүүлэх үйлдэл байж болно. Тийм тохиолдолд түр арга хэмжээнүүдийг 
нэвтрүүлэхээс 90 хоногоос илүүгүй хугацааны өмнө орж ирсэн, хэрэглээнд зориулсан 
бүтээгдэхүүнд энэхүү Хэлэлцээрийн дагуу эцэслэн үнэлгээ хийж тогтоогдсон татвар39 
ногдуулж болно. Харин ийнхүү буцаан үнэлгээ хийх40 явдлыг үүрэг зөрчигдөхөөс өмнө 
орж ирсэн бүтээгдэхүүний импортын хувьд ашиглаж болохгүй. 

9 дүгээр зүйл 

Демпингийн эсрэг татвар ногдуулах, хураан авах 

9.1. Демпингийн эсрэг татвар ногдуулах бүх шаардлага хангагдсан тохиолдолд 
түүнийг ногдуулах эсэх шийдвэр, демпингийн эсрэг татвар нь демпингийн зөрүүтэй адил, 
эсхүл доогуур байх эсэх шийдвэр нь импортлогч гишүүний эрх бүхий байгууллагын гаргах 
шийдвэр байна. Тийм татвар ногдуулах нь бүх гишүүний нутаг дэвсгэр дээр хүлээн 
зөвшөөрөгдөхүйц байхыг,  мөн демпингийн зөрүүнээс доогуур татварын түвшин нь 
дотоодын үйлдвэрлэлд учирч буй хохирлыг арилгахуйц байвал тийнхүү доогуур түвшинд 
тогтоохыг эрэлхийлэх нь зохимжтой. 

9.2. Аль нэг бүтээгдэхүүний хувьд демпингийн эсрэг татвар тогтоож байгаа бол 
демпинг үүсгэн хохирол учруулж буй гэж тогтоогдсон бүх эх үүсвэрээс үүдэлтэй 
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бүтээгдэхүүнийг ялгаварлан гадуурхахгүйгээр тухайн демпингийн эсрэг татварыг 
холбогдох тохиолдол бүрт зохих хэмжээгээр тогтооно. Тэгэхдээ энэхүү Хэлэлцээрийн 
нөхцлийн дагуу үнийн үүрэг хүлээсэн эх үүсвэрээс гаралтай импортод энэ нь 
хамаарахгүй. Холбогдох бүтээгдэхүүний нийлүүлэгч, эсхүл, нийлүүлэгчдийг эрх бүхий 
байгууллага нэрлэн заана. Хэрвээ асуудалд нэг орноос хэд хэдэн нийлүүлэгч 
холбогдсоны улмаас тэдгээр бүх нийлүүлэгчийг практик дээр нэрлэн заах бололцоогүй 
бол эрх бүхий байгууллага холбогдох нийлүүлэгч орныг нэрлэн зааж болно. Хэрвээ 
асуудалд нэгээс илүү орноос хэд хэдэн нийлүүлэгч холбогдсон бол эрх бүхий 
байгууллага эсхүл холбогдох бүх нийлүүлэгчийг, эсхүл чингэх нь бололцоогүй бол 
холбогдол бүхий бүх нийлүүлэгч орныг нэрлэж заана. 

9.3. Демпингийн эсрэг татвар нь 2 дугаар зүйлийн дагуу тогтоосон демпингийн 
зөрүүнээс илүүгүй байна. 

9.3.1. Демпингийн эсрэг татварын дүнг буцаан хэрэглэх үндсэн дээр41 тодорхойлж 
байгаа бол демпингийн эсрэг татвар төлөх эцсийн хариуцлагыг тогтоох ажлыг аль 
болох богино хугацаанд, гол төлөв демпингийн эсрэг татварын дүнг эцэслэн 
тогтоох хүсэлтийг хүлээн авснаас хойш 12 сарын дотор, ямар ч тохиолдолд 18 
сараас оройтуулахгүй гүйцэтгэвэл зохино.42 Буцаан олгох төлбөрийг шуурхай, гол 
төлөв энэ дэд хэсгийн дагуу эцсийн хариуцлагыг тодорхойлсноос хойш 90 
хоногийн дотор хэрэгжүүлнэ. Буцаан олгох төлбөрийг 90 хоногийн дотор 
хийгээгүй тохиолдолд, хүсэлт хүлээн авсан бол эрх бүхий байгууллага холбогдох 
тайлбар хийнэ; 

9.3.2. Демпингийн эсрэг татварын дүнг ирээдүйг тооцох үндсэн дээр43 үнэлэн 
тогтоосон бол демпингийн зөрүүнээс илүү төлсөн аливаа татварыг хүсэлтийн 
дагуу даруй буцаан олгох нөхцлийг тусгаж өгнө. Демпингийн эсрэг татвар 
ногдуулсан бүтээгдэхүүн импортлогч холбогдох нотлох баримтыг хавсарган, 
буцаан авах хүсэлт тавьснаас хойш гол төлөв 12 сарын дотор, ямар ч тохиолдолд 
18 сарын дотор демпингийн зөрүүнээс илүү төлсөн аливаа тийм татварыг буцаан 
олгоно. Буцаан олгохоор зөвшөөрөгдсөн төлбөрийг дээр дурдсан шийдвэр 
гарснаас хойш гол төлөв 90 хоногийн дотор гүйцэтгэнэ; 

9.3.3.Экспортын үнийг 2 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн дагуу эчнээ тооцож 

гаргасан1515 үед, нөхөн төлбөр хийх эсэх, хийвэл ямар хэмжээгээр хийхийг 

тогтоохдоо эрх бүхий байгууллага нь хэвийн өртгийн аливаа өөрчлөлт, импорт 
болон дахин борлуулалтын хооронд гарч буй зардлын аливаа өөрчлөлт, тэрчлэн 
дараа дараагийн борлуулалтын үнэд зохих ёсоор шингээсэн дахин борлуулалтын 
үнийн аливаа өөрчлөлтийг зохих ёсоор тооцох бөгөөд хэрвээ дээр дурдсан 
асуудлаар баттай нотолгоо байгаа бол төлөгдсөн демпингийн эсрэг татварыг 
хасалгүйгээр экспортын үнийг тооцож гаргана; 

9.4. Эрх бүхий байгууллага асуудлыг нягтлан судлахдаа 6 дугаар зүйлийн 10 дахь 
хэсгийн хоёр дахь өгүүлбэрийн заалтын дагуу хязгаар тогтоосон бол асуудлыг нь 
нягталж үзээгүй экспортлогч буюу үйлдвэрлэгчээс нийлүүлж буй импортод ногдуулах 
аливаа демпингийн эсрэг татвар нь дор дурдсанаас давж үл болно: 

(i) сонгож авсан экспортлогч, эсхүл үйлдвэрлэгчийн хувьд тогтоосон демпингийн 
зөрүүний жигнэсэн дундаж үзүүлэлт; 
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ойлгоно.  
43 Монгол редакцийн тэмдэглэл: on a prospective basis 



(ii) ирээдүйн хэвийн өртгийн үндсэн дээр демпингийн эсрэг татвар төлөх 
хариуцлагыг тооцож буй тохиолдолд, сонгож авсан экспортлогч, эсхүл үйлдвэрлэгчийн 
хувьд тогтоосон жигнэсэн дундаж хэвийн өртөг болон ганцаарчлан нягталж үзээгүй 
экспортлогчид, эсхүл үйлдвэрлэгчдийн экспортын үнэ хоорондын зөрүү. 

Гэхдээ энэхүү хэсгийн зорилгоор, демпингийн зөрүүний аливаа тэг ялгаа, эсхүл 
үл хэрэгсэх ялимгүй ялгаа (de minimis), тэрчлэн 6 дугаар зүйлийн 8 дахь хэсэгт дурдсан 
нөхцөл байдлын дагуу тогтоосон демпингийн зөрүүг эрх бүхий байгууллага хэрэгсэхгүй 
байх ёстой. Эрх бүхий байгууллага магадлан тогтоох ажиллагааны явцад 6 дугаар 
зүйлийн 10.2 дахь дэд хэсэгт тусгагдсаны дагуу шаардлагатай мэдээлэл ирүүлсэн, 
асуудлыг нь нягталж үзээгүй экспортлогч буюу үйлдвэрлэгчээс нийлүүлж буй импортод 
ганцаарчилсан татвар, хэвийн өртгийн үнэлгээ тогтоон мөрдөнө. 

9.5.  Хэрэв аль нэг бүтээгдэхүүн импортлогч гишүүн орны демпингийн эсрэг 
татварт хамаатай бол, эрх бүхий байгууллага нь магадлан тогтоох ажиллагааны туршид 
уг бүтээгдэхүүнийг импортлогч гишүүнд гаргаагүй тухайн экспортлогч орны аливаа 
экспортлогч, үйлдвэрлэгчийн хувьд тус тусынх нь демпингийн зөрүүг тодорхойлох 
зорилгоор хяналт шалгалтыг нэн даруй хийнэ. Гэхдээ эдгээр экспортлогч, эсхүл 
үйлдвэрлэгч нь тухайн бүтээгдэхүүний хувьд демпингийн эсрэг татвар төлөх үүрэгтэй 
болсон экспортлогч орны аливаа экспортлогч, эсхүл үйлдвэрлэгчтэй харилцан 
хамааралгүй гэдгээ баталж чадах ёстой. Ийм хяналт шалгалтыг импортлогч гишүүн орон 
дахь татварын үнэлгээ хийх, хяналт шалгалт явуулах ердийн ажиллагаатай харьцуулбал 
илүү хурдавчилсан байдлаар гүйцэтгэнэ. Хяналт шалгалт хийх хугацаанд эдгээр 
экспорлогч, эсхүл үйлдвэрлэгчийн импортын бүтээгдэхүүнд ямар ч демпингийн эсрэг 
татвар ногдуулахгүй. Гэсэн хэдий ч энэхүү хяналт шалгалтаар эдгээр экспортлогч, эсхүл 
үйлдвэрлэгчийн зүгээс демпинг хэрэгжүүлсэн нь тогтоогдсон тохиолдолд хяналт 
шалгалт эхлүүлсэн өдрөөс буцаан хэрэглэх үндсэн дээр демпингийн эсрэг татвар 
тогтоон авах боломжтой байх зорилгоор, эрх бүхий байгууллага татвар ногдуулах 

импортын барааны үнэлгээний дүнтэй тэнцэх мөнгө барьцаалж37, мөн/эсхүл баталгаа 

гаргаж өгөхийг шаардаж болно. 

10 дугаар зүйл 

Буцаан хэрэглэх 

10.1. Энэ зүйл дэх чөлөөлөх заалтыг харгалзан, түр арга хэмжээ болон 
демпингийн эсрэг татварыг 7 дугаар зүйлийн 1, 9 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн дагуу 
шийдвэр гарснаас хойш хэрэглээний зориулалтаар орж ирсэн бүтээгдэхүүнд зөвхөн 
хэрэглэнэ. 

10.2. Хохирол (гэхдээ хохирол учруулах аюул, эсхүл үйлдвэрлэл бий болгоход 
учирч буй материаллаг саад биш) учирсныг эцэслэн тогтоосон, эсхүл түр арга хэмжээ 
аваагүй бол демпингийн импортын нөлөөн дор хохирол учирсан байх байсан гэж эцэслэн 
тогтоогдсон тохиолдолд демпингийн эсрэг татварыг түр арга хэмжээ (хэрвээ байсан бол) 
хэрэглэсэн хугацаанд буцаан ногдуулж болно. 

10.3. Эцэслэн тогтоосон демпингийн эсрэг татвар нь төлсөн, эсхүл төлөх түр 
татвараас, эсхүл баталгааны барьцаа болгон тогтоосон дүнгээс өндөр байвал зөрүүг нь 
авахгүй. Хэрвээ эцэслэн тогтоосон демпингийн эсрэг татвар нь төлсөн, эсхүл төлөх түр 
татвараас, эсхүл баталгааны барьцаа болгон тогтоосон дүнгээс доогуур байвал тухайн 
нөхцөл байдлаас шалтгаалан зөрүүг нь нөхөн төлүүлэх буюу татварын хэмжээг тодотгон 
тооцно. 

10.4. Дээрх 2 дахь хэсэгт дурдсанаас бусад тохиолдолд, хохирол учрах аюул, 
эсхүл материаллаг саад (гэхдээ хохирол хараахан учраагүй) байгаа нь тогтоогдсон 
нөхцөлд эцэслэн тогтоосон демпингийн эсрэг татварыг хохирол учрах аюул, эсхүл 
материаллаг саад байгааг тогтоосон өдрөөс зөвхөн ногдуулж болох бөгөөд түр арга 



хэмжээ хэрэглэх явцад бэлнээр төлсөн дэнчинг буцаан олгож, аливаа өрийн бичгийг 
шуурхай цуцлана. 

10.5. Эцсийн дүгнэлт сөрөг гарсан тохиолдолд түр арга хэмжээг хэрэглэх явцад 
бэлнээр төлсөн аливаа дэнчинг буцаан олгож, аливаа өрийн бичгийг шуурхай цуцлана. 

10.6. Эрх бүхий байгууллага тухайн демпингтэй бүтээгдэхүүний талаар дараахь 
тодорхойлолт гаргасан үед, эцэслэн тогтоосон демпингийн эсрэг татварыг түр арга 
хэмжээг хэрэглэж эхэлснээс өмнөх 90 хоногоос илүүгүй хугацааны дотор хэрэглээний 
зориулалтаар орж ирсэн бүтээгдэхүүнд ногдуулж болно: 

(i) хохирол учруулж байсан демпингийн түүхтэй, эсхүл экспортлогч демпинг 
хэрэглэж ирсэн бөгөөд тэрхүү демпинг нь хохирол учруулж болохыг импортлогч мэдэж 
байсан, мэдэх байх ёстой байсан; 

(ii) ямар нэг бүтээгдэхүүнийг их хэмжээгээр, харьцангуй богино хугацаанд 
демпингтэй импортлосны улмаас хохирол учирсан, тэр хохирол нь тухайн цаг хугацаа, 
демпингтэй импортын хэмжээ, тэрчлэн бусад нөхцөл байдал (импортлосон 
бүтээгдэхүүний агуулахын нөөц хурдацтай овоорон хураагдсан зэрэг)-аас шалтгаалан, 
эцэслэн тогтоож ногдуулсан демпингийн эсрэг татварын залруулах нөлөөг ноцтой 
бусниулах магадлалтай байх. Гэхдээ энэ тохиолдолд, холбогдох импортлогчдод 
өөрсдийнхөө санал дүгнэлтийг илэрхийлэх боломж олгосон байна. 

10.7. Магадлан тогтоох ажиллагааг санаачлан эхлүүлсний дараа, эрх бүхий 
байгууллага 6 дахь хэсэгт заасан нөхцлүүд бүрдсэн гэх хангалттай нотолгоотой болмогц, 
тус заалтын дагуу буцаан хэрэглэх үндсэн дээр демпингийн эсрэг татвар хурааж авахад 
шаардлагатай байж болох татвар ногдуулах импортын барааны үнэлгээний дүнтэй 

тэнцэх мөнгө барьцаалах37, эсхүл үнэлгээ хийх зэрэг арга хэмжээ авч болно. 

10.8. Магадлан тогтоох ажиллагааг санаачлан эхлүүлэхээс өмнө хэрэглээний 
зориулалтаар орж ирсэн бүтээгдэхүүний хувьд 6 дахь хэсгийн дагуу ямар ч татвар 
буцаан ногдуулахгүй. 

11 дүгээр зүйл 

Демпингийн эсрэг татвар болон үнийн талаарх үүргийн 
үйлчлэх хугацаа, тэдгээрийг хянан үзэх 

11.1. Демпингийн эсрэг татвар нь хохирол учруулж буй демпингтэй тэмцэхэд 
шаардлагатай хугацаа, цар хүрээнд зөвхөн үйлчилнэ. 

11.2. Эрх бүхий байгууллага татварыг шаардлага гарсан тохиолдолд 
үргэлжлүүлэн ногдуулах хэрэгцээг өөрийнхөө санаачилгаар, эсхүл демпингийн эсрэг 
эцэслэн тогтоосон татвар ногдуулснаас хойш зохистой хугацаа өнгөрсний дараа, хянан 
үзэх шаардлага байгааг нотлох үндэслэлтэй мэдээлэл ирүүлсэн аливаа оролцогч талын 
хүсэлтээр хянан үзнэ.44 Татварыг үргэлжлүүлэн ногдуулах нь демпингийг нөхөн 
тэгшитгэхэд45 шаардлагатай эсэх, татварыг халах буюу өөрчилвөл, эсхүл хоёуланг нь 
хэрэгжүүлбэл хохирол үргэлжилсээр байх, эсхүл дахин үүсэх магадлалтай эсэх асуудлыг 
нягтлан үзэхийг оролцогч талууд эрх бүхий байгууллагаас хүсэх эрхтэй. Хэрвээ энэ 
хэсэгт дурдсаны дагуу нягталж үзсэний дүнд демпингийн эсрэг татвар цаашид 
шаардлагагүй гэж эрх бүхий байгууллага үзвэл түүний үйлчлэлийг нэн даруй зогсооно. 

11.3. Дээрх 1 болон 2 дахь хэсгийн заалтаас үл хамааран, эцэслэн тогтоосон 
демпингийн эсрэг аливаа татварын үйлчлэлийг түүнийг нэвтрүүлснээс (эсхүл хэрвээ 

                                                        
44 9 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасны дагуу демпингийн эсрэг татвар төлөх эцсийн хариуцлагыг 
тодорхойлсон нь дангаараа энэхүү зүйлийн утгаар нягтлан хянан ажиллагаа болохгүй. 
45 Монгол редакцийн тэмдэглэл: offset 



хянан үзсэн нь демпинг, хохирлын аль алиныг нь хамарсан бол 2 дугаар хэсгийн дагуу, 
эсхүл энэхүү хэсгийн дагуу хамгийн сүүлд хянан үзсэн өдрөөс) хойш 5 жилээс 
оройтуулахгүй зогсооно. Гэхдээ эрх бүхий байгууллага энэхүү хугацаанаас өмнө өөрийн 
санаачилгаар, эсхүл дотоодын үйлдвэрлэлээс, эсхүл түүний нэрийн өмнөөс, тухайн 
хугацаанаас хангалттай өмнө өгсөн үндэслэлтэй өргөдлийн дагуу нягтлах явцад, 
татварын үйлчлэлийг зогсоох нь демпинг болон хохирол үргэлжлэх, давтан тохиолдоход 
хүргэж болзошгүй гэж тогтоосон бол дээрх заалт үйлчлэхгүй.46 Нягтлан хянасан дүгнэлт 
гартал татвар хүчинтэй хэвээр байж болно. 

11.4. Энэхүү зүйлийн дагуу хийгдэж байгаа аливаа хянан үзэх ажиллагаанд 
баримт нотолгоо болон процедурын тухай 6 дугаар зүйлийн заалтуудыг дагаж мөрдөнө. 
Аливаа хянан үзэх ажлыг шуурхай гүйцэтгэх бөгөөд хянан үзэж эхэлснээс хойш гол төлөв 
12 сарын дотор дуусгавар болгоно. 

11.5. Энэхүү зүйлийн заалтуудыг 8 дугаар зүйлийн дагуу хүлээн авсан үнийн 
талаарх үүргийн хувьд шууд (mutatis mutandis) үйлчилнэ. 

12 дугаар зүйл 

Гаргасан шийдвэрийг нийтэд мэдээлэх, тайлбарлах 

12.1. Эрх бүхий байгууллага 5 дугаар зүйлийн дагуу демпингийн эсрэг магадлан 
тогтоох ажиллагааг санаачлан эхлүүлэхэд хангалттай нотолгоо байна гэж баттай үзвэл, 
бүтээгдэхүүн нь тэрхүү магадлан тогтоох ажиллагаанд хамрагдах гишүүн, гишүүд болон 
тус магадлан тогтоох ажиллагааг сонирхож байгаа нь эрх бүхий байгууллагад мэдэгдэж 
буй бусад оролцогч талд холбогдох мэдэгдэл хүргүүлж, нийтэд мэдээлнэ. 

12.1.1.Магадлан тогтоох ажиллагааг санаачлан эхлүүлсэн тухай нийтэд 
зориулсан мэдэгдэл, бусад тохиолдолд тусдаа гаргасан илтгэл47 нь дараахь 
асуудлаар зохих ёсны мэдээлэл агуулсан байна: 

(i) экспортлогч орны, орнуудын болон холбогдох бүтээгдэхүүний нэр; 

(ii) магадлан тогтоох ажиллагааг санаачлан эхлүүлсэн огноо; 

(iii) демпинг гарсан гэж өргөдөлд мэтгэж байгаа үндэслэл; 

(iv) хохирлын талаарх гомдлын үндэслэл болсон хүчин зүйлсийн хураангуй; 

(v) оролцогч талууд тайлбар мэдэгдлээ илгээх хаяг; 

(vi) оролцогч талууд саналаа танилцуулбал зохих цаад хугацаа. 

12.2. Эерэг ч бай, сөрөг ч бай аливаа урьдчилсан, эсхүл эцэслэсэн аливаа 
дүгнэлт, 8 дугаар зүйлийн дагуу үүрэг хүлээн авсан аливаа шийдвэр, тийм үүргийн 
үйлчлэл дуусгавар болсон тухай, эцэслэн тогтоосон демпингийн эсрэг татвар дуусгавар 
болсон тухай зэрэг шийдвэрийн талаар нийтэд мэдэгдэнэ. Баримт сэлт болон хуулийн 
хэм хэмжээний үндсэн дээр авч үзсэн бүхий л асуудлаар магадлан тогтоох эрх бүхий 
байгууллагын гаргасан санал дүгнэлтийг тийм мэдэгдэл бүрт, бусад тохиолдолд тусдаа 
гаргасан илтгэлд хангалттай нарийвчлан тусгасан байна. Бүтээгдэхүүн нь дурдсан 

                                                        
46 Демпингийн эсрэг татварын хэмжээг буцаан хэрэглэх үндсэн дээр үнэлэх үед, 9 дүгээр зүйлийн 3.1-д 
заасны дагуу явуулсан хамгийн сүүлийн үеийн үнэлгээгээр аливаа татвар ногдуулахгүй гэж гарсан дүгнэлт 
нь өөрөө эцэслэн тогтоосон демпингийн эсрэг татвараа цуцлахыг эрх бүхий байгууллагаас шаардаж байгаа 
хэрэг биш юм. 
47  Эрх бүхий байгууллага энэ зүйлд заасны дагуу тусдаа илтгэлээр мэдээлэл, тайлбар гаргах тохиолдолд 
уг илтгэлийг олон нийтэд нээлттэй байлгах явдлыг хангана. 

 



дүгнэлт, эсхүл үүргээр хөндөгдөж байгаа гишүүн, эсхүл гишүүдэд, мөн сонирхож байгаа 
нь тодорхой бусад оролцогч талд тэдгээр мэдэгдэл, илтгэл бүрийг хүргүүлнэ. 

12.2.1. Түр арга хэмжээ нэвтрүүлсэн тухай нийтэд зориулсан мэдэгдэлд, эсхүл 
бусад тохиолдолд тусдаа гаргасан илтгэлд демпинг болон хохирол гарсан тухай 
урьдчилсан тодорхойлолтын талаар хангалттай дэлгэрэнгүй тайлбар хийж,  
холбогдох нотолгоог хүлээж авах, эсхүл үгүйсгэхэд хүргэсэн баримт сэлт, хууль 
хэм хэмжээг зааж дурдсан байна. Тийм мэдэгдэл, эсхүл илтгэл нь нууц 
мэдээллийг хамгаалах шаардлагыг зохих ёсоор хангасан байх ёстой бөгөөд 
дараахь мэдээллийг агуулсан байвал зохино, тухайлбал: 

(i) ханган нийлүүлэгчдийн нэр, боломжгүй бол холбогдох нийлүүлэгч орнууд; 

(ii) бүтээгдэхүүний гаалийн зорилгыг хангахуйц тодорхойлолт; 

(iii) демпингийн зөрүүний тооцоо, тэрчлэн 2 дугаар зүйлд дурдсан экспортын үнэ 
болон хэвийн өртгийг тооцон гаргах, харьцуулахад ашигласан аргачлалыг 
сонгосон учир шалтгааны талаарх бүрэн тайлбар; 

(iv) 3 дугаар зүйлд заасны дагуу хохирол тодорхойлоход хамаарах үндэслэл; 

(v) хохирол тодорхойлоход хүргэсэн үндсэн шалтгаанууд. 

12.2.2. Эцэслэн тогтоосон татвар ногдуулах, эсхүл үнийн талаар үүрэг хүлээхэд 
хүргэж байгаа бөгөөд демпинг, эсхүл хохирлыг нотолсон тодорхойлолт гарсан 
нөхцөлд магадлан тогтоох ажиллагааг дуусгасан, эсхүл царцаасан тухай нийтэд 
зориулан гаргах мэдэгдэлд, эсхүл тусдаа гаргах илтгэлдээ эцсийн арга хэмжээ 
авахад, эсхүл үнийн үүрэг хүлээн авахад хүргэж буй баримт сэлт, хуулийн хэм 
хэмжээнд холбогдох асуудлууд болон шалтгаануудыг зааж оруулах бөгөөд нууц 
мэдээлэл хамгаалах шаардлагыг зохих ёсоор хангасан байна. Ялангуяа, 
мэдэгдэл, эсхүл илтгэлд 2.1 дэд хэсэгт дурдсан мэдээлэл, тэрчлэн экспортлогч, 
импортлогчдоос гаргасан холбогдох нотолгоо, эсхүл гомдлыг хүлээн авах, эсхүл 
үгүйсгэх болсон шалтгаан, мөн 6 дугаар зүйлийн 10.2 дэд хэсгийн дагуу гаргасан 
аливаа шийдвэрийн үндэслэлийг тус тус багтаан тусгасан байна; 

12.2.3. 8 дугаар зүйлийн дагуу үүрэг хүлээн авсны дараа магадлан тогтоох 
ажиллагааг зогсоох, эсхүл царцаах тухай нийтэд зориулан гаргах мэдэгдэл, эсхүл 
тусдаа гаргах илтгэл нь тухайн үүргийн нууц бус хэсгийг агуулсан байна. 

12.3. Энэ зүйлийн заалтууд нь 11 дүгээр зүйлийн дагуу хянан үзэх ажиллагааг 
санаачлан эхлүүлэх болон гүйцэтгэж дуусгахад болон 10 дугаар зүйлийн дагуу татварыг 
буцаан хэрэглэх талаар гаргах шийдвэрийн тухайд шууд (mutatis mutandis) үйлчилнэ. 

13 дугаар зүйл 

Шүүхээр хянан үзэх 

Дотоодын хууль тогтоомж нь демпингийн эсрэг арга хэмжээний тухай заалттай 
гишүүн бүр 11 дүгээр зүйлийн утгаар, тухайлбал (inter alia) эцсийн тодорхойлолт гаргах, 
тодорхойлолтыг хянан үзэхтэй холбоотой захиргааны үйл ажиллагааг шуурхай хянан 
үзэх зорилго бүхий шүүхийн, арбитрын, эсхүл захиргааны шүүх байгууллага48, 
процедуртай байх ёстой. Тийм шүүх байгууллага болон процедур нь тодорхойлолт 
гаргах, хянан үзэх асуудал эрхэлсэн эрх бүхий байгууллагуудаас хараат бус байна. 

14 дүгээр зүйл 
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Гуравдагч орны нэрийн өмнөөс хэрэгжүүлэх демпингийн 
эсрэг арга хэмжээ 

14.1. Демпингийн эсрэг арга хэмжээг гуравдагч орны нэрийн өмнөөс тогтоон 
хэрэгжүүлэх өргөдлийг тийм арга хэмжээ авахыг хүссэн гуравдагч орны эрх бүхий 
байгууллагаас гаргана. 

14.2. Тийм өргөдлөө импорт нь демпинг үүсгэж байгааг харуулах үнийн мэдээлэл, 
үүссэн гэх демпинг нь гуравдагч орны дотоодын үйлдвэрлэлд хохирол учруулж буйг 
харуулах нарийвчилсан мэдээллээр баримтжуулсан байна. Гуравдагч орны засгийн 
газар нь импортлогч орны эрх бүхий байгууллагад шаардагдаж болох нэмэлт мэдээлэл 
олж авахад нь бүхий л туслалцаа үзүүлнэ. 

14.3. Импортлогч орны эрх бүхий байгууллага нь тийм өргөдлийг авч үзэхдээ 
үүссэн гэх демпингийн холбогдох үйлдвэрлэлд үзүүлж буй үр нөлөөг тухайн гуравдагч 
орноор бүхэлд нь тооцож үзнэ. Өөрөөр хэлбэл, зөвхөн үүссэн гэх демпингийн тухайн 
салбарын импортлогч орон уруу хийж буй экспортод, бүр тухайн салбарын нийт 
экспортод учруулж буй үр нөлөөгөөр хязгаарлан хохирлыг үнэлэх ёсгүй. 

14.4. Хэрэг үүсгэн шалгах эсэх шийдвэр гаргах нь импортлогч орны мэдлийн 
асуудал байна. Импортлогч орон арга хэмжээ авахад бэлэн байна гэж шийдвэл, уг арга 
хэмжээний зөвшөөрөл авах талаар Барааны худалдааны зөвлөлд хандах санаачилга 
гаргах нь импортлогч орны мэдлийн асуудал байна. 

15 дугаар зүйл 

Хөгжиж байгаа гишүүн орнууд 

Энэхүү Хэлэлцээрийн дагуу демпингийн эсрэг арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх 
хүсэлтийг авч үзэхдээ, хөгжингүй орнуудын зүгээс хөгжиж буй орнуудын онцгой нөхцөл 
байдлыг тусгайлан анхаарч үзэх ёстой гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна. Хөгжиж байгаа 
орнуудын амин чухал ашиг сонирхлыг хөндөхөд хүргэж болох демпингийн эсрэг арга 
хэмжээ авч хэрэгжүүлэхээс өмнө, энэхүү Хэлэлцээрээр олгож байгаа хамгаалалтын 
хариу арга хэмжээг49 бүтээлчээр ашиглах боломжийг хайж ажиллах нь зүйтэй. 

II ХЭСЭГ 

16 дугаар зүйл 

Демпингийн эсрэг практикийн асуудал эрхэлсэн хороо 

16.1. Бүрэлдэхүүнд нь гишүүн бүрийн төлөөлөгч орох Демпингийн эсрэг 
практикийн асуудал эрхэлсэн хороо (цаашид энэхүү хэлэлцээрт “Хороо” гэх)-г үүгээр 
байгуулж байна. Хороо нь өөрийн даргаа сонгон жилд хоёроос доошгүй удаа, тэрчлэн 
бусад тохиолдолд энэхүү Хэлэлцээрийн холбогдох заалтын дагуу аль нэг гишүүний 
хүсэлтээр хуралдана. Хороо нь түүнд энэхүү Хэлэлцээрээр, эсхүл гишүүдээс даалгасан 
ажил үүргийг гүйцэтгэж, Хэлэлцээрийн үйлчлэл, эсхүл түүний зорилгыг урагшлуулахтай 
холбогдсон аливаа асуудлаар зөвлөлдөх боломжийг гишүүдэд олгоно. ДХБ-ын Нарийн 
бичгийн дарга нарын газар нь Хорооны нарийн бичгийн дарга нарын газрын үүрэг 
гүйцэтгэнэ. 

16.2. Шаардлагатай бол Хороо нь салбар байгууллагууд байгуулж болно. 

16.3. Хороо болон аливаа салбар байгууллага нь ажил үүргээ гүйцэтгэхдээ 
шаардлагатай гэж үзсэн ямар ч эх сурвалжтай зөвлөлдөж, тэндээс мэдээлэл хүсч болно. 
Гэхдээ Хороо болон түүний салбар байгууллага гишүүний эрх зүйн нутаг дэвсгэр50 
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доторхи эх сурвалжаас мэдээлэл эрэлхийлэхээсээ өмнө холбогдох гишүүнд мэдэгдэнэ. 
Мөн гишүүн болон зөвлөлдөх гэж байгаа компаниас зөвшөөрөл авна. 

16.4. Гишүүд демпингийн эсрэг түр болон эцэслэн авсан бүх арга хэмжээнийхээ 
талаар Хороонд шуурхай тайлагнан. Тийм тайлан нь Нарийн бичгийн дарга нарын газарт 
хадгалагдаж, бусад гишүүд судалж үзэхэд нээлттэй байна. Гишүүд мөн хагас жил дутамд 
өмнөх 6 сард нэвтрүүлсэн демпингийн эсрэг аливаа арга хэмжээний талаар тайлан 
ирүүлнэ. Хагас жилийн тайланг тохиролцсон стандарт хэлбэрээр ирүүлнэ. 

16.5. Гишүүн бүр (а) өөрийн эрх бүхий байгууллагуудаас аль нь 5 дугаар зүйлд 
дурдсан магадлан тогтоох ажиллагааг эхлүүлэн хэрэгжүүлэх бүрэн эрх мэдэлтэй болох; 
мөн (b) тийм магадлан тогтоох ажиллагааг эхлүүлэн хэрэгжүүлэх дотоодын процедурын 
талаар Хороонд мэдэгдэж байна. 

17 дугаар зүйл 

Зөвлөлдөх, маргаан таслах 

17.1.Энэхүү Хэлэлцээрт өөрөөр заагаагүй бол, Хэлэлцээрийн дагуу явуулах 
зөвлөлдөх, маргаан таслах ажиллагаанд Маргаан таслан шийдвэрлэх Ойлголцлын 
баримт бичгийг мөрдөнө. 

17.2. Энэхүү Хэлэлцээрийн үйлчлэлд хамаарах аливаа асуудлаар бусад 
гишүүний гүйцэтгэсэн төлөөллийн ажил үүрэгт51 гишүүн бүр ойлгон хандаж, зөвлөлдөх 
зохистой боломж олгоно. 

17.3. Аль нэг гишүүн Хэлэлцээрийн хүрээнд шууд, эсхүл шууд бусаар өөрийн 
хүртэж байсан аливаа ашиг тус үгүй болсон, эсхүл хорогдсон, эсхүл аливаа зорилгод 
хүрэхэд нь өөр гишүүн, эсхүл гишүүд саад болж байна гэж үзэж байгаа бол уг асуудлаар 
харилцан зохицсон шийдэлд52 хүрэхийн тулд зөвлөлдөх хүсэлт холбогдох гишүүн болон 
гишүүдэд бичгээр тавьж болно. Зөвлөлдөх талаар өөр гишүүнээс ирсэн аливаа хүсэлтэд 
гишүүн бүр ойлгож хандана. 

17.4. Зөвлөлдөх хүсэлт гаргасан гишүүн 3 дахь хэсгийн дагуу хийсэн 
зөвлөлдөөний дүнд харилцан зохицсон шийдэлд хүрч чадаагүй гэж үзвэл, тэрчлэн 
импортлогч гишүүний эрх бүхий захиргааны байгууллага демпингийн эсрэг эцэслэн 
тогтоосон татвар ногдуулах, эсхүл үнийн талаар үүрэг хүлээх эцсийн арга хэмжээ авсан 
бол асуудлыг Маргаан таслан шийдвэрлэх байгууллагад (МТШБ) тавьж болно. Хэрвээ 
түр арга хэмжээ нь ихээхэн нөлөө үзүүлж байгаа, уг арга хэмжээ 7 дугаар зүйлийн 1 дэх 
хэсэгтэй зөрчилдөж байна гэж зөвлөлдөх хүсэлт гаргасан гишүүн үзвэл асуудлыг МТШБ-
д тавьж болно. 

17.5. МТШБ нь гомдол гаргасан талын хүсэлтээр асуудлыг дараахь нөхцөл 
байдалд тулгуурлан шалгах хөндлөнгийн шинжээчдийн хэсэг53 байгуулна: 

(i) хүсэлт гаргаж буй гишүүн энэхүү Хэлэлцээрийн хүрээнд шууд, эсхүл шууд 
бусаар өөрийн хүртэж байсан аливаа ашиг тус хэрхэн үгүй болсон, эсхүл 
хорогдсон, эсхүл Хэлэлцээрийн зорилгод хүрэхэд нь саад болж байна гэж үзэж 
байгаагаа дурдан, бичгээр үйлдсэн мэдэгдэл; болон 

(ii) дотоодын холбогдох процедурын дагуу импортлогч гишүүний эрх бүхий 
байгууллагад танилцуулсан баримт сэлт. 
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17.6. 5 дугаар хэсэгт дурдсан асуудлыг шалгахдаа: 

(i) хөндлөнгийн шинжээчдийн хэсэг нь тухайн асуудлын баримт сэлтэд хийсэн 
өөрийнхөө дүгнэлтэд эрх бүхий байгууллага баримт сэлтийг зөв тогтоосон эсэх 
болон баримт сэлтэд өгөх тэдгээрийн үнэлгээ нь шударга хийгээд бодитой 
эсэхийг тогтооно. Хөндлөнгийн шинжээчдийн хэсэг өөр дүгнэлтэд хүрсэн байсан 
ч гэсэн, баримт сэлтийг зөв тогтоосон, тэдгээрт өгсөн үнэлгээ нь шударга, бодитой 
байсан бол тус үнэлгээг эс хэрэгсэх ёсгүй; 

(ii) хөндлөнгийн шинжээчдийн хэсэг нь Хэлэлцээрийн холбогдох заалтуудыг олон 
улсын нийтийн эрх зүйг тайлбарладаг нийтлэг журмын дагуу тайлбарлана. 
Хөндлөнгийн шинжээчдийн хэсэг Хэлэлцээрийн холбогдох заалт нь нэгээс илүү 
тооны зөвшөөрөхүйц тайлбар хэрэглэж байгааг тогтоосон, эрх бүхий 
байгууллагаас авсан арга хэмжээ нь тэдгээр зөвшөөрөхүйц тайлбарын аль нэгэнд 
тулгуурласан байвал тэр нь Хэлэлцээрт нийцэж байна гэсэн дүгнэлт гаргана. 

17.7. Хөндлөнгийн шинжээчдийн хэсэгт ирүүлсэн нууц мэдээллийг тийм 
мэдээллийг ирүүлсэн хувь этгээд, албан этгээд, эрх бүхий байгууллагын албан ёсны 
зөвшөөрөлгүйгээр нийтэд задлаж болохгүй. Хэрвээ эдгээр материалыг хөндлөнгийн 
шинжээчдийн хэсгээс хүссэн, гэвч шинжээчдийн хэсэг дурдсан мэдээллийг задлах 
зөвшөөрөлгүй бол мэдээлэл ирүүлсэн хувь этгээд, албан этгээд, эрх бүхий байгууллагын 
зөвшөөрсөн нууц бус хураангуйг бэлтгэж өгнө. 

III ХЭСЭГ 

18 дугаар зүйл 

Төгсгөлийн заалтууд 

18.1. Бусад гишүүнээс демпингийн үнээр хийж байгаа экспортын эсрэг ямар ч 
тодорхой арга хэмжээг 1994 оны ТХЕХ-ийн заалтуудад нийцүүлэн энэхүү Хэлэлцээрт 
тайлбарласнаас өөрөөр авч болохгүй.54 

18.2. Энэхүү Хэлэлцээрийн аль ч заалтын тухайд бусад гишүүний 
зөвшөөрөлгүйгээр ямар нэг нөхцөлт тайлбар55 хийж болохгүй. 

18.3. Дээрх 3.1 болон 3.2 дэд хэсгүүдээс хамааран, энэхүү Хэлэлцээрийн 
заалтууд нь аливаа гишүүний ДХБ-ын тухай Хэлэлцээрт нэгдэн орсон өдөр болон 
түүнээс хойш өгсөн өргөдлийн дагуу мөрдөгдөж буй арга хэмжээний талаар санаачлан 
эхлүүлсэн магадлан тогтоох болон хянан үзэх ажиллагаанд үйлчилнэ. 

18.3.1. 9 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсгийн дагуу буцаан олгох процедур дахь 
демпингийн зөрүүг тооцон гаргах тухайд, демпингийг хамгийн сүүлд 
тодорхойлсон эсхүл, нягтлан хянасан үед ашигласан дүрмийг мөрдөнө; 

18.3.2. 11 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсгийн зорилгоор, мөн аливаа гишүүний тухайн 
цаг хугацаанд хүчин төгөлдөр байсан дотоодын хууль тогтоомжид энэ 3 дахь 
хэсэгт тодорхойлсон төрлийн арга хэмжээний тухай заалт суучихсан байснаас 
бусад тохиолдолд, мөрдөгдөж буй демпингийн эсрэг арга хэмжээг аливаа 
гишүүний хувьд ДХБ-ын тухай Хэлэлцээр хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хожуу 
биш ногдуулсан гэж тооцно. 
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18.4. Гишүүн бүр түүний тухайд ДХБ–ын тухай Хэлэлцээр хүчин төгөлдөр болох 
өдрөөс оройтуулалгүй өөрийн хууль тогтоомж, зохицуулалт56, захиргааны процедурыг 
энэхүү Хэлэлцээрийн өөрт үйлчилж болох заалтуудтай нийцүүлсэн байх явдлыг хангах 
зорилгоор ерөнхий болон тухайлсан шинжтэй, шаардлагатай бүх арга хэмжээг авч 
хэрэгжүүлнэ. 

18.5. Гишүүн бүр энэхүү Хэлэлцээрт хамаарал бүхий өөрийн хууль тогтоомж, 
зохицуулалт, мөн тэдгээр хууль тогтоомж, зохицуулалт хэрэгжүүлэх бүтцэд57 оруулж буй 
аливаа өөрчлөлтийн талаар Хороонд мэдээлж байна. 

18.6. Энэхүү Хэлэлцээрийн зорилгыг хангах үүднээс түүний хэрэгжилт, 
үйлчлэлийн асуудлыг Хороо жил бүр хянан үзэж байна. Хянан үзсэн хугацааны явцад 
гарсан өөрчлөлтийн талаар Хороо нь жил бүр Барааны худалдааны зөвлөлд мэдээлж 
байна. 

18.7 Энэхүү Хэлэлцээрийн хавсралтууд нь түүний салшгүй хэсэг мөн. 

ХАВСРАЛТ I 

6 ДУГААР ЗҮЙЛИЙН 7 ДАХЬ ХЭСГИЙН ДАГУУ 
МАГАДЛАН ТОГТООХ АЖИЛЛАГААГ ГАЗАР ДЭЭР НЬ ЯВУУЛАХ ПРОЦЕДУР 

1. Магадлан тогтоох ажиллагааг эхлүүлсний дараа экспортлогч гишүүний эрх 
бүхий байгууллагад болон холбогдогч гэдэг нь тогтоогдсон компаниудад газар дээр нь 
магадлан тогтоох ажиллагаа явуулахаар төлөвлөж байгаа талаар мэдэгдсэн байвал 
зохино. 

2. Онцгой нөхцөл байдлаас үүдэн, магадлан тогтоох багийн бүрэлдэхүүнд засгийн 
газрын бус шинжээчдийг оруулахаар төлөвлөж байгаа бол энэ талаар экспортлогч 
гишүүний компаниуд болон эрх бүхий байгууллагад мэдээлсэн байх ёстой. Ийм засгийн 
газрын бус шинжээчид нууцлалын шаардлагыг зөрчсөн тохиолдолд үр нөлөөтэй шийтгэл 
хүлээх ёстой. 

3. Газар дээр нь очих хугацааг товлохоос өмнө экспортлогч гишүүний холбогдогч 
компаниудаас тодорхой зөвшөөрөл авсан байх нь хэвшмэл практик байвал зохино. 

4. Магадлан тогтоох эрх бүхий байгууллага нь холбогдогч компаниудын 
зөвшөөрөл авмагц, очиж шалгахаар төлөвлөгдөж байгаа компаниудын нэр, хаяг, тэрчлэн 
тохирсон хугацааны талаар экспортлогч гишүүний эрх бүхий байгууллагад мэдэгдэнэ. 

5. Очиж шалгах талаар тэдгээр компаниудэд хангалттай хугацааны өмнөөс 
урьдчилан мэдэгдсэн байвал зохино. 

6. Асуулгуудыг тайлбарлах зорилгоор газар дээр нь зөвхөн экспортлогч компаний 
хүсэлтээр очно. Зөвхөн (а) импортлогч гишүүний эрх бүхий байгууллага холбогдох 
гишүүний төлөөлөгчдөд мэдэгдсэн; болон (b) холбогдох гишүүн эсэргүүцээгүй 
тохиолдолд л газар дээр нь очно. 

7. Газар дээр нь хийх магадлан тогтоох ажиллагааны гол зорилго нь ирүүлсэн 
мэдээллийг нягтлах, эсхүл нарийвчилсан нэмэлт мэдээлэл авах явдал учир, холбогдох 
компани эсрэгээр шийдээгүй, экспортлогчийн засгийн газар газар дээр нь ажиллах гэж 
байгаа тухай мэдээлэл магадлан тогтоох эрх бүхий байгууллагаас авсан бөгөөд түүнийг 
эсэргүүцээгүй тохиолдолд газар дээр нь явуулах ажиллагааг асуулгын хариулт авсны 
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дараа гүйцэтгэнэ. Цаашилбал газар дээр нь очиж ажиллахаасаа өмнө, нягтлах ёстой 
мэдээллийн ерөнхий мөн чанар, шаардагдах аливаа нэмэлт мэдээллийн талаар 
холбогдогч компаниудад мэдэгдсэн байх нь хэвшмэл практик байвал зохино. Гэхдээ энэ 
нь өмнө нь авсан мэдээллийн хүрээнд улам нарийвчлан тодотгох хүсэлт газар дээр нь 
тавихад саад болох ёсгүй. 

8. Экспортлогч гишүүдийн эрх бүхий байгууллага болон компаниудын зүгээс 
тавьсан, магадлан тогтоох ажиллагааг газар дээр нь амжилттай явуулахад чухал ач 
холбогдолтой асуумж, асуултад газар дээр очихоос өмнө боломжийн хэрээр хариулт 
өгөх нь зүйтэй. 

ХАВСРАЛТ II 

6 ДУГААР ЗҮЙЛИЙН 8 ДАХЬ ХЭСГИЙН УТГААР 
БЭЛЭН БАЙГАА ХАМГИЙН ХЭРЭГЦЭЭТЭЙ МЭДЭЭЛЭЛ 

1. Магадлан тогтоох ажиллагааг эхлүүлсний дараа аль болох тэр даруйд, аливаа 
оролцогч талаас шаардагдаж байгаа мэдээлэл, тэрчлэн тухайн оролцогч тал өгөх 
мэдээллээ бүтэцжүүлэх арга хэлбэрийн талаар эрх бүхий байгууллага нарийвчлан зааж 
өгөх ёстой. Мөн зохих хугацаанд мэдээлэл өгөөгүй тохиолдолд эрх бүхий байгууллага 
байгаа баримт сэлт, түүний дотор магадлан тогтоох ажиллагаа эхлүүлэх талаар 
дотоодын үйлдвэрлэлээс ирүүлсэн өргөдөлд байгаа мэдээлэлд түшиглэн тодорхойлолт 
гаргах эрхтэй болохыг оролцогч тал мэдэж байх явдлыг эрх бүхий байгууллага хангасан 
байна. 

2. Мөн эрх бүхий байгууллага нь хариу мэдээллээ тодорхой хэлбэрээр (жишээ нь 
компьютерийн соронзон хальс), эсхүл компьютерийн хэлээр ирүүлэхийг оролцогч талаас 
хүсч болно. Ийм хүсэлт тавьсан тохиолдолд, эрх бүхий байгууллага нь оролцогч тал 
хариу мэдээллийг хүсэлт болгож буй хэлбэрээр, эсхүл компьютерийн хэлээр өгч чадах 
эсэхийг тооцох ёстой бөгөөд хариу мэдээлэл бэлтгэхдээ өөрийн ашигладгаас өөр 
компьютерийн систем хэрэглэсэн байхыг тухайн талаас шаардаж болохгүй. Хэрвээ 
оролцогч тал компьютержсэн бүртгэл тооцоо хөтөлдөггүй, хэрвээ шаардсан хэлбэрээр 
хариу мэдээлэл хүргүүлэх нь оролцогч талд зүй бус илүүц хүндрэл учруулахаар, жишээ 
нь зүй бус нэмэлт зардал чирэгдэл болохоор байвал эрх бүхий байгууллага 
компьютержсэн хариу өгөхийг шаардсан хэвээр байж болохгүй. Хэрвээ оролцогч тал 
компьютержсэн бүртгэл тооцоогоо шаардсан хэлбэр, компьютерийн хэлээр 
хадгалдаггүй, хэрвээ шаардсан байдлаар хариу мэдээлэл хүргүүлэх нь оролцогч талд 
зүй бус илүүц хүндрэл учруулахаар, жишээ нь зүй бус нэмэлт зардал чирэгдэл болохоор 
байвал эрх бүхий байгууллага хариу мэдээллээ заасан хэлбэр, компьютерийн хэлээр 
өгөхийг шаардсан хэвээр байж болохгүй. 

3. Шалган нягталж болохуйц, магадлан тогтоох ажиллагаанд зүй бус хүндрэл 
учруулалгүйгээр ашиглагдаж болохуйцаар зохих ёсоор хүргүүлсэн, зохих цаг хугацаанд 
нь ирүүлсэн, боломж байгаа тохиолдолд холбогдох эрх бүхий байгууллагын хүссэн 
хэлбэр, компьютерийн хэлээр бэлтгэж ирүүлсэн бүх мэдээллийг тодорхойлолт гаргахад 
анхаарч үзнэ. Хэрвээ аль нэг тал хүссэн хэлбэр, компьютерийн хэлээр хариу мэдээлэл 
ирүүлээгүй байсан ч 2 дахь хэсэгт заасан нөхцөл байдал үүссэн байсан гэж эрх бүхий 
байгууллага үзвэл хариу мэдээллийг хүссэн хэлбэр, компьютерийн хэлээр ирүүлж 
чадаагүй нь магадлан тогтоох ажиллагаанд мэдэгдэхүйц саад болсон гэж үзэж болохгүй. 

4. Хэрвээ эрх бүхий байгууллага тодорхой хэлбэр (жишээ нь компьютерийн 
соронзон хальс)-ээр ирүүлсэн мэдээллийг боловсруулах чадваргүй бол мэдээллийг 
хэвлэмэл хэлбэрээр, эсхүл эрх бүхий байгууллагын хүлээж авч болохуйц аливаа бусад 
хэлбэрээр ирүүлэх ёстой. 



5. Ирүүлсэн мэдээлэл аль ч талаас нь авч үзсэн төгс биш байлаа ч гэсэн оролцогч 
тал өөрийнхөө боломжийн дээд хэмжээгээр ажилласан бол уг мэдээллийг эрх бүхий 
байгууллага хэрэгсэхгүй байх үндэслэл болохгүй. 

6. Хэрвээ баримт нотолгоо, эсхүл мэдээллийг хүлээн зөвшөөрөөгүй бол мэдээлэл 
ирүүлсэн талд тэгсэн шалтгааны талаар нэн даруй мэдээлэх бөгөөд магадлан тогтоох 
ажиллагааны хугацаатай уялдуулан, зохистой цаг хугацааны дотор нэмэлт тайлбар өгөх 
боломж олгоно. Хэрвээ эрх бүхий байгууллага тийм тайлбарыг хангалтгүй байна гэж 
үзвэл тэдгээр нотолгоо, мэдээллийг хэрэгсээгүй шалтгааныг хэвлэн нийтлэгдэх 
тодорхойлолтод зааж мэдээлнэ. 

7. Хэрвээ эрх бүхий байгууллага өөрийнхөө дүгнэлт, түүний дотор хэвийн өртөгт 
хамаарах дүгнэлтээ мэдээллийн хоёрдогч эх сурвалж, түүний дотор магадлан тогтоох 
ажиллагааг эхлүүлэх өргөдөлд үндэслэхэд хүрвэл, онцгой болгоомжтой чингэх ёстой. 
Ийм тохиолдолд, эрх бүхий байгууллага нь практик боломж байвал үнийн нийтлэгдсэн 
жагсаалт, импортын албан ёсны статистик, гаалийн орлогын тайлан зэрэг өөрийн мэдэлд 
байгаа бусад бие даасан эх сурвалж болон магадлан тогтоох ажиллагааны явцад бусад 
оролцогч талаас авсан мэдээллийг ашиглах ёстой. Гэхдээ оролцогч тал хамтран 
ажиллахгүй байгаа, улмаар холбогдох мэдээллийг эрх бүхий байгууллагад өгөхгүй 
байгаа бол энэ байдал нь тухайн тал хамтран ажилласан бол бүрдэх байснаас дутуу 
тааламжтай нөхцөлд орох үр дүнд хүргэнэ. 


